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 לוח 
מאה שנים

שני קודמיו, גם מוסף זה נכתב ונערך 
סמיך  פוליטי  ערפל  של  בעיצומו 
שאיש אינו יודע בוודאות מתי וכיצד 
יתפוגג. חודש לפני בחירות מועד א' 
ניסן  שהתקיימו לפני כשנה, בחודש 
תשע"ט נכתב המוסף 'עולים ויורדים' 
המתאר את התנודתיות של המפלגות 
לאופוזיציה  מקואליציה  החרדיות 
בחירות  מערכות  שלוש  מאז,  חלפה  שנה  קבועה.  במחזוריות 
סוערות התקיימו ותיאוריית הגלגל עדיין עומדת לבחינה. מוסף 
החרדית  היהדות  של  הרודפים  ברשימת  עסק  האחרון  סוכות 
לאורך העשורים האחרונים. בחירות מועד ב' שנערכו בחודש 
קל של  עדכון  רק  חייבו  סגירת המוסף,  לאחר  אלול תשע"ט, 
הרשימה שהפעם נוסף אליה גם יו"ר כחול לבן בני גנץ. אמנם 
לא אושיה בפני עצמה אלא כמריונטה של יאיר לפיד, אבל זה 
לא נאמר לזכותו אלא דווקא לחובתו )עם ירידת המוסף לדפוס 
השתחרר הלה מלפיתת החנק של הלה ועל כך שכרו לא יסולא 

בפז(.
הלוהטת  מהאקטואליה  לברוח  ניסינו  הנוכחי  במוסף 
המשתנה ללא הרף, אל מרחבי ההיסטוריה היהודית־חרדית של 
מאה השנים האחרונות. הווי אומר: תהא הממשלה הבאה עלינו 
)לטובה?( אשר תהא, ויהא דין 'תוכנית המאה' של טראמפ אשר 
יהא, לא יהא דינו של מוסף זה כדינן של מצות לאחר הפסח. את 
ההיסטוריה הלא אי אפשר לשנות ותמיד היא מעניקה מימד של 

עומק להווה ולעתיד.
ובכל זאת, המוסף העוסק בגישה החרדית לבעיות המדיניות 
ולסכסוך הישראלי־ערבי מתר"פ ועד תש"פ – ממש איננו ארכיוני. 
ההתייצבות העכשווית של החרדים בצידה הימני של המפה, מול 
הציר הדוגל בשיתוף פעולה עם הלאומנים הערביים, היא המשך 
ישיר לשלושים שנה של שותפות עם הימין. אבל מאז שהחל 
הסכסוך הישראלי־ערבי לפני מאה שנה היו עשורים רבים בהם 
נעה היהדות החרדית מהשמאל המדיני לימין המדיני בתנודתיות 
האומרת דרשני. פעמים כך ופעמים אחרת. והכל בהוראת גדולי 
ישראל לאורך מאה השנים. מוסף זה נועד, במסגרת מצומצמת 

אמנם, לחפש מכנה משותף בין ההחלטות ולהבין את השינויים.
לטובת קצרי הרוח נדלג לרגע לשורה האחרונה ונאמר: הדעה 
העקרונית של גדולי ישראל לא השתנתה. נתוני היסוד הם שארץ 
הקודש היתה ותהיה נחלת אבותינו ואנו, את הגאולה השלמה 
יביא רק משיח צדקנו, והתגרות בגויים לשם התגרות אסורה. עם 
זאת, בהתמודדות עם המציאות בשטח, מחייבים חיי המעשה 

התייחסות בהתאם לנסיבות. התייחסות זו הפכה לחיוניות 
ביותר כאשר היהדות החרדית הנאמנה עברה משלב של צפיה 
פאסיבית במהלכי השלטון וליקוט פירורים מתחת לשולחן, 

לשותפות כמעט מלאה בניהול המדינה. שלב זה החל במהפך 
של תשל"ז כשמנחם בגין עלה לשלטון ואגודת ישראל הצטרפה 

לקואליציה.
נצא אפוא למסע הארוך כשתחנת המוצא שלנו היא המנדט 

הבריטי על ארץ ישראל מטעם חבר העמים.

שבט – אדר תר"פ

ועידת סן רמו והקמת 
התנועה הלאומית הערבית

שנה וחמישה חודשים לאחר סיום מלחמת העולם הראשונה 
התכנסו נציגי המדינות המנצחות בסן רמו שבאיטליה וחילקו 
לאחר  שקרסה  העות'מנית  באימפריה  השליטה  את  ביניהם 
התבוסה במלחמה. למעט השטח המקורי של טורקיה עצמה, לא 
הותירו מעצמות הברית קילומטר רבוע אחד בידיה של המעצמה 
ששלטה כמעט בכל המזרח התיכון. את מרבית השטח קיבלה 
בריטניה לאחריותה לאחר שכוחותיה שחררו את מדינות האזור 
מידיו של השלטון העות'מני. לצרפתים שנלחמו בפועל רק על 
אדמתם מול הפלישה הגרמנית הותירו מדינות הברית את סוריה 

בלבד.
היה זה בעקבות הסכם סייקס פיקו שנחתם עוד בעיצומה של 
המלחמה. ההסכם עסק בעיקר באחריות לארץ ישראל שמשני 
עברי הירדן. בריטניה קיבלה לידיה את המנדט על השטח בכפוף 
להתחייבות להקים בית לאומי לעם היהודי. את ההצעה העלו 
נציגי בריטניה כדי לרכך את הרושם ששלטון קולוניאלי בריטי 

מחליף למעשה שלטון קולוניאלי טורקי.
עד כמה התכוונו האנגלים לקיים את ההסכם? קשה לדעת. 
יתכן שבשלב זה הם עוד היו תחת רוח הצהרת בלפור הידועה 
שניתנה עוד בעיצומה של המלחמה, שעיקרה היה הקמת בית 
התברר  יותר  מאוחר  אך  ישראל.  בארץ  היהודי  לעם  לאומי 
קרעו  כבר  תרפ"ב  בשנת  לחוד.  ומציאות  לחוד  שהבטחות 
הבריטים את עבר הירדן משטחה של ארץ ישראל והמליכו שם 
בסעודיה.  בכיבוש השלטון  את השושלת ההאשמית שנכשלה 
בשלב מאוחר יותר ומול ההתנגדות הערבית הגוברת הוכרז על 
הספרים הלבנים שהגבילו את הגירת היהודים לישראל ובמקביל 
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תוכנית המאה
אי שם לפני חודשים ספורים, שעה שקורונה היתה מילה נרדפת למותג בירה בעל פופולריות 
בינונית, התקיים בוושינגטון שבארצות הברית טקס היסטורי. זה לצד זה – במרחק של פחות 
משני מטרים – ניצבו להם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וראש ממשלת ישראל שעמד לפני בחירות 

שלישיות בתוך שנה, בנימין נתניהו, והכריזו על תוכנית השלום של טראמפ – 'תוכנית המאה'.
התוכנית עליה דובר במשך שלוש שנים ארוכות, מציעה תפיסה מדינית חדשה ושונה מכל 
אלו שנוסו במזרח התיכון במשך קרוב לארבעים השנים האחרונות. לא עוד הסכם שטחים 
תמורת הסכם שלום שלרוב אינו שווה את הנייר שעליו הוא נחתם, אלא הסכם שמקבל את 

דרישות הביטחון של מדינת ישראל ומציב אותן ראשונות במעלה.
ביקשה  נתניהו, אבל כאשר ממשלתו  עבור  כאחד  ופוליטי  מדיני  כהישג  הוצגה  התוכנית 
להתחיל וליישם חלקים ממנה, בראשן הכרזה על החלת החוק הישראלי ביהודה ושומרון, החלו 
הפוליטי  והמצב  להקפאה  אפוא  נכנסה  התוכנית  גמגום.  של  קולות  משמיעים  האמריקאים 

בישראל הלך והסתבך.
שנה  לאחר  ומתבהרת,  הולכת  דווקא  הפוליטית  שהמפה  דומה  השורות  כתיבת  בשעת 
ממושכת של חוסר יציבות, אבל ענן הקורונה עודו מאיים על ארץ ישראל ועל כדור הארץ כולו 
ואיש אינו יודע מה יילד יום. אין לנו אלא לקוות שמוסף זה פוגש אתכם ברגעים יפים של חג 

הפסח, כאשר איום הסגר הוסר והחשש מן הקורונה הולך ופוחת. מי ייתן.

•••

שבאו  הבחירות  מערכות  ושלוש  האחרונה  בשנה  המשמעותית  הפוליטית  הטלטלה 
בעקבותיה המחישו בצורה ברורה ועקבית את ההשתייכות של המפלגות החרדיות לגוש הימין. 
ש"ס השתמשה בתמונותיו של בנימין נתניהו לטובת קמפיין הבחירות שלה, ואילו יהדות התורה 

וח"כיה נשבעו אמונים על שמירת שלמות ארץ ישראל.
אלא שהציבור החרדי לא היה תמיד חלק אינטגרלי מהמחנה הלאומי. בראשית שנות המדינה 
הוא גיבה את מפא"י ככל ששאלות מדיניות עלו על הפרק, בהמשך העניקו חלק מגדולי הדור 
'הכשר' מהודר להסכם השלום עם מצרים וש"ס אף היתה חברה בממשלת רבין שהעבירה את 
הסכמי אוסלו. מהו אפוא פשרה של אותה תנועה חדה ימינה ואיך זו התרחשה? על השאלה הזו, 
כמו גם על הצגת העמדה החרדית בכל הנוגע לדיונים המדיניים על חלוקת הארץ שהחלו כבר 
לפני מאה שנים – בתר"פ עם תחילת המנדט הבריטי על ארץ ישראל, משיב פרשננו הפוליטי 

יעקב ריבלין, הפעם בכובעו כמומחה להיסטוריה.
מוסף זה עושה את הדרך מן העמדות העצמאיות של היהדות החרדית בשאלת ארץ ישראל 
עוד בשנות הפ' של המאה הקודמת, לאורך שבעים שנות המדינה ועד ימינו אנו – פסח תש"פ, 
שעה שנדמה שהציבור החרדי הוא חלק בלתי נפרד מגוש הימין, והוא מבקש להציג את העמדות 
של גדולי ישראל בשאלות אלו בדור שלפני השואה ובדורנו אנו, לצד התהפוכות הפוליטיות 

השונות.
המפה הגיאופוליטית עכורה כרגע. הקורונה משנה סדרי בראשית ומסיטה את תשומת הלב 
הבינלאומית להתמודדות פנימית עם אויב בלתי נראה. אבל שעה שהעולם יפתח אליו חסינות 
בעזרת ה' וברוב רחמיו, אנו צפויים לשוב לדיונים שהעסיקו אותנו אך לפני חודש וחודשיים. 
במקרה שכזה צפויה גם מערכת הבחירות לנשיאות ארה"ב לשוב ולהתחמם ותוצאותיה – או 
אפילו הדרך להגיע אליהן – צפויות לכאורה להשליך גם על תוכנית המאה שעשויה לשנות את כל 

מפת הסכסוך הישראלי־פלסטיני בן המאה שנים.
אנו תקווה ותפילה שבורא עולם שלא עזבנו עד עתה, יוסיף להגן ולשמור עלינו מכל פגע 
ומכל מחלה, ושבקרוב ממש נזכה לראות בבניינה ובגאולתה של ארץ ישראל המתפשטת על 

העולם כולו.

פסח כשר שמח ובריא
מרדכי וינשטוק

מהדורה דיגיטלית מיוחדת לחג הפסח תש"פ
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עודדו הגירת נוודים ערבים מכל האזור.
בשלב זה היתה ועידת סן רמו ניצחון גדול לחוגים הציוניים 
בראשותו של חיים ויצמן. הם ראו בכך, ובצדק, המשך ומימוש 
בפועל להצהרת בלפור שאף היא התקבלה בלחץ ציוני על הממשל 
בלונדון. ההצהרה התקבלה כאמור בעיצומה של המלחמה וערכה 
היה כמו הבטחת בחירות לפני שהמנצח מקבל את השלטון. מתן 
המנדט הבין־לאומי על ארץ ישראל עם ההתניה להקמת בית לאומי 

לעם ישראל היה קפיצת מדרגה מחייבת הרבה יותר.
לוועידה  חשיבות  פחות  ייחסה  העולמית  החרדית  ההנהגה 
שהביטה  ישראל  בארץ  החרדית  ההנהגה  מאשר  והחלטותיה 
בתגובת הנגד של ערביי ארץ ישראל ונחרדה. ההנהגה המקומית 
הבינה שפני הערבים למלחמת דמים ביהודי הארץ והיא ממש לא 
טעתה. בתוך פחות מחודש החל גל של פרעות בכל רחבי הארץ 
שבא לשיאו בטבח בתל חי בי"א אדר תרפ"א. מאורעות אלו פתחו 
מאה שנים של סכסוך אלים על השליטה בארץ הקודש שלא ידעה 

מאז יום אחד של שקט, שלום ושלווה.
במאמר מוסגר ייאמר שחיי היהודים תחת השלטון הטורקי לא 
היו מעולם נופת צופים. אבל כולם ידעו מי הוא בעל הבית על הארץ 
ושהוא מאוד לא אוהב שאיפות לאומיות. הסכסוך היהודי־ערבי 
בפועל החל רק עם סיום השלטון הטורקי ועם תחילתו של המנדט 

הבריטי.
ושתי סיבות לדבר. הבריטים קיבלו את המנדט על הארץ 
באופן זמני לכאורה )הם חשבו שלנצח( תוך התחייבות לבית 

לאומי יהודי. שנית, השלטון הטורקי רחוק היה שנות אור מהדין 
והצדק של כללי המשפט הבין לאומי. אם נלכדה קבוצה מכפר ערבי 
שאיימה על יציבות המשטר, לא היתה נשלחת לשם יחידה שחקרה 
עדים וחיפשה ראיות. הכפר כולו היה נהרס ואנשיו היו מוגלים. 
בשלטון הבריטי הנאור לעומת זאת, לא נהגו בענישה קולקטיבית, 
למהומות  להסית  היתה  יכולה  הערבית  הלאומית  התנועה  לכן 

ולרצח באין מפריע.
בזמן שהיישוב היהודי בישראל ניסה לשרוד מול גלי הטרור, 
ההנהגה החרדית העולמית היתה עסוקה בשיקום הריסות מלחמת 
המסורתיות  היהודיות  הקהילות  את  שפוררה  הראשונה  העולם 
תאורטי  הדיוני  החלק  את  החילוניות.  התנועות  לפריחת  וגרמה 
בשאלת ארץ ישראל הם מיצו כבר בהצהרת בלפור שניתנה שלוש 
ניתנה כאשר הטורקים עדיין שלטו  זו  שנים קודם לכן. הצהרה 
בארץ והמשמעות שלה היתה תאורטית בלבד. ועדיין היא עוררה 
סערה רבתי. הכל הבינו שמדובר באירוע שעומד לשנות את פני 

ההיסטוריה היהודית. כיצד זה יקרה? איש לא ידע.
להתייחסות החרדית להצהרת בלפור היתה השלכה רעיונית 
על  היהודי־ערבי  הסכסוך  פרוץ  שלאחר  בימים  גם  ומעשית 
ארץ ישראל. משכך, הנה תמציתה על רגל אחת. ראש המברכים 
על ההצהרה היה בעל האור שמח זצ"ל שראה בה וביישום שלה 
בוועידת סן רמו היתר לאיסור שלוש השבועות הידוע שכלל עלייה 
בחומה ומרידה באומות העולם. "אמנם כעת הסבה ההשגחה אשר 
באספת הממלכות הנאורות בסאן רעמא, ניתן צו אשר ארץ ישראל 

מפת הגבולות. שרטוטי הסכם סיקס פיקו – הבסיס לחלוקת המזרח התיכון של ימינו
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השלטון האנגלי( ואת קשריו הענפים.
בצד הייצוג החרדי מול שלטונות המנדט ראה די האן בדאגה 
רבה את הסלמת אירועי הדמים והחרפת הסכסוך הציוני ערבי. 
הוא טען כי ראשי הוועד הלאומי היהודי אינם עושים דיים להגיע 
לפתרון מדיני עם הערבים וכי מטרתם היא שליטה בארץ ישראל 

על שתי גדותיה.
שבתרפ"ב  לאחר  הואצה  האן  די  של  המדינית  הפעילות 
משטחי  הירדן  עבר  את  וקרעו  הבטחתם  את  הבריטים  הפרו 
הבית היהודי הלאומי המובטח. הם הכתירו שם את השושלת 
ההאשמית. היישוב היהודי בארץ ראה בכך בגידה וקיווה לשינוי 

ההחלטה.
מנגד, די האן וראשי העדה החרדית ראו בכך פתח להסדר עם 
הערבים. במגעים של די האן עם המלך עבדאללה הוצעה הכרה 
יהודית בממלכת ירדן תמורת הכרה ערבית בזכות היהודית על 
הגדה המערבית של הירדן. המגעים החלו בתרפ"ג ונדונו בכנסיה 
הגדולה של אגודת ישראל שנערכה באותה שנה. באדר תרפ"ד 
ביקרו ראשי העדה החרדית בעמאן ונפגשו עם האמיר עבדאללה. 
בירדן  אדמות  יחכרו  שיהודים  הצעה  גם  הועלתה  זו  בפגישה 

ובלבד שלא תהיה לכך משמעות לאומית כל שהיא.
בתמוז תרפ"ד עמד די האן לצאת ללונדון לפגישה עם צמרת 
השלטון הבריטי. בין היתר עמד להציע שם את התוכנית המדינית 
שלו לפתרון הסכסוך היהודי־ערבי. אך שבועיים קודם לכן הוא 
נרצח על ידי ארגון ההגנה בירושלים בהוראה ישירה של יצחק 
בן־צבי, מי שלימים היה נשיא מדינת ישראל וגנב מוכח של כתבי 

יד יהודיים עתיקים.
על הקד' ישראל די האן ומשנתה המדינית המעשית הראשונה 

של היהדות החרדית יוקדש בהמשך מוסף זה פרק נרחב.

כסליו תרצ"ו

העמדה החרדית 
בפני ועדת פיל

על  נפרדת  ערבית  ממלכה  והקמת  הירדן  עבר  קריעת  גם 
שנפרדה  הערבית,  הלאומית  התנועה  את  הרגיעו  לא  שטחה 
מחלום פלשתין כחלקה הדרומי של סוריה והחליטה להילחם 
להקמת מדינה ערבית מהים עד הירדן. בשנים תרפ"ט ותרצ"ו 
התחוללו בארץ מהומות ופרעות שגבו את חייהם של יהודים 
רבים. השלטון הבריטי עמד מנגד ולא התערב עד שהמרד הערבי 
הבריטי  הצבא  יצא  בתרצ"ו  בארץ.  שליטתו  את  לסכן  החל 
למלחמה בהתקוממות הערבית ודיכא אותה באמצעים צבאיים 
בעכו  הכלא  בבתי  להורג  והוצאות  תליות  שכללו  חמורים 

ובירושלים.
להרגיע  לנסות  הבריטים  החליטו  שנה  אותה  סוף  לקראת 
את הערבים גם באמצעים מדיניים. לארץ הגיעה ועדת חקירה 
הופיעו  הוועדה  בפני  הערבית.  ההתקוממות  נסיבות  לבדיקת 
ראשי היישוב היהודי המאורגן ודרשו את המימוש המלא של 
הצהרת בלפור להקמת בית לאומי יהודי בכל שטחי ארץ ישראל.

בפני חברי הוועדה הופיעו גם ראשי אגודת ישראל בירושלים 
שהביעו עמדה מתונה יותר. בכסליו תרצ"ו העידו בפני הוועדה 
נציגי אגודת ישראל, הגאב"ד הגרי"צ דושינסקי, הרב משה בלוי 
והרב יצחק ברויאר. הגאב"ד דיבר אמנם על הקשר בין עם ישראל 
עם  חלקי  "כל  וציין:  לגאולה  הארוכה  וציפייתו  ישראל  לארץ 
ישראל ראו עצמם כבני ארץ ישראל וציפו לגאולה למען יוכלו 
לחזור אליה", אך הדגיש "אנו מצווים לא לכבוש אותה בכח ולא 
להשתלט על אחרים". בשם "עם התורה" ביקש הרב דושינסקי 

שלא תוטל שום מגבלה על העלייה 
ורכישת קרקעות בארץ ישראל. עמדת 

בהנהגה  רב  זעם  עוררה  ישראל  אגודת 
היישוב המאורגן, שראתה בכך תקיעת סכין 

בגב המאבק הלאומי. מאבק שהיהדות החרדית 
כאמור לא ראתה עצמה נוטלת בו חלק כלל ועיקר.

אלול תרצ"ז

הכנסייה הגדולה 
במרינבאד דנה 
בחלוקת הארץ

ועדת פיל שהתה בארץ מספר חודשים ולאחר שמיעת 
כל הצדדים חזרה ללונדון וגיבשה שם את החלטותיה. כאשר 
העולם  את  בתדהמה  היכו  הם  תרצ"ז  באב  פורסמו  אלו 
היהודי. הוועדה החליטה על הקמת מדינה ערבית על פני 
שתהיה  המערבית  הגדה  משטח  אחוז  וחמישה  שמונים 
מחוברת לממלכה ההאשמית. לבית הלאומי היהודי הוקצו רק 

חמישה עשר אחוז מהשטח, להקמת מדינת טלאים שחלקיה 
מחוברים בצירים העוברים בחלקם בשטח המדינה הערבית.

למרות הסטייה הברורה מהצהרת בלפור, המנדט שקיבלה 
בריטניה בסאן רמו, והשטח הענק שהוקצה לערבים, החליטו 
ראשי היישוב היהודי המאורגן לקבל את התוכנית. הגישה היתה 
פרקטית. קודם כל להקים מדינה ואחר כך להילחם על הרחבת 
גבולותיה. למרבה המזל, הערבים שמעולם לא החמיצו הזדמנות 
להחמיץ הזדמנות דחו את ההצעה שהיתה מאפשרת להם לחסל 

את המדינה היהודית חודשיים לאחר הקמתה.
החלק המפתיע הוא שדווקא ההסכמה הציונית לוותר רשמית 
על חלקים משטח ארץ ישראל זכתה להתנגדות נחרצת בהנהגה 
במסגרת  מכן  לאחר  חודשיים  שהתכנסה  העולמית  החרדית 
התכנסה  הוועידה  במרינבאד.  השלישית  העולמית  הכנסייה 
תחת הצל השחור של עליית הנאצים לשלטון בגרמניה ורדיפת 
היהודים שם. לנוכחים היה ברור שתוכניותיו של הצורר אינן 
כי  הבינו  והם  הסודטים,  בחבל  הגרמניים  בחלקים  מסתכמות 
מלחמה גדולה עומדת בפתח. אף על פי כן הם מצאו מזמנם כדי 

לדון גם בתוכנית החלוקה של ועדת פיל.
היו מחברי המועצה ובראשם הגר"א אלחנן וסרמן שהתנגדו 
בכלל למדינה יהודית וממילא גם לתוכנית החלוקה. מצד שני 
הפלג החסידי גם הוא התנגד לחלוקה בטענה שארץ ישראל היא 
ירושה לנו מאבותינו ואין לנו רשות לוותר על אף שעל ממנה. 
כ"ק מרן האדמו"ר ה'אמרי אמת' מגור התנגד אף הוא לתוכנית 
י  ְצּתִ החלוקה. הוא קרא עליה את דברי הנביא יואל )ד, ב(: "ְוִקּבַ
ם ַעל  ם ׁשָ י ִעּמָ ְטּתִ ּפַ ָפט ְוִנׁשְ ים ֶאל ֵעֶמק ְיהֹוׁשָ ל ַהּגֹוִים ְוהֹוַרְדּתִ ֶאת ּכָ

קּו". רּו ַבּגֹוִים ְוֶאת ַאְרִצי ִחּלֵ ּזְ ר ּפִ ָרֵאל ֲאׁשֶ י ְוַנֲחָלִתי ִיׂשְ ַעּמִ
נחרץ אף יותר היה הגר"מ זמבה, מגדולי רבני ורשה ומפוסקי 
הדור. הוא הכריז כי "ארץ ישראל היא כמו ספר תורה, וספר תורה 
שחסרה בו אות – פסול". לימים, בעת הסכמי אוסלו, יחזור כ"ק 

האדמו"ר ה'פני מנחם' מגור על פסוק זה.
בישיבה,  מי שלא השתתף  דווקא  היה  לבסוף  מי שהכריע 
מנהיג יהדות ליטא הגרח"ע גרודז'נסקי. הגישה שלו היתה מאוד 
פרקטית. "בנוגע לשאלה על דבר החלוקה על־פי דעת התורה, 
אם הממשלה המנדאטורית תעמוד על דעתה, איני רואה בזה 
דין־ תורה, כי הלא כבושים אנחנו בגולה גם  ניגוד מצד  שום 
שם, והארץ בידם, ואין הדבר תלוי בדעתנו כלל, אם יתנו לנו 
חלק מהארץ והשאר לא יתנו, מה נוכל לעשות בזה? אבל אנו 

תהיה לעם ישראל, וכיון שסר פחד השבועות וברישיון המלכים 
קמה מצות ישוב ארץ ישראל ששקולה כנגד כל מצוות שבתורה" 

)על פי ספרו של הרמ"מ כשר "התקופה הגדולה"(.
מנגד ציטטו המתנגדים את דברי האדמו"ר הרש"ב מליובאוויטש 
נגד המהות של הרעיון הציוני. הוא קבע שאין  שנכתבו בתר"ס 
לעשות שום דבר לקרב הגאולה אלא בתפילה ותחנונים בלבד. "גם 
אם היו האנשים האלה שלמים עם ה' ותורתו וגם היה מקום לחשוב 
שישיגו את מטרתם אין לנו לשמוע להם לדבר זה לעשות גאולתנו 
בכח עצמנו". הדברים נכתבו אמנם בשנת תר"ס אך פורסמו מחדש 
לאחר הצהרת בלפור בתרע"ז. בתווך היו מספר אדמו"רים שראו 
תוך  אך  בה,  ולהיאחז  לארץ  לעלות  רצון  עת  בלפור  בהצהרת 
ושאיפותיה  הציונות  של  החילוני  מאופייה  עמוקה  הסתייגות 

להקמת מדינה יהודית שלא תנהג על פי התורה.
העמדה הרשמית של אגודת ישראל נעה בין הקטבים השונים. 
הציונית  לתנועה  ההתנגדות  ובין  בלפור  בהצהרת  ההכרה  בין 
החילונית שפעילותה הביאה להצהרה ומאוחר יותר למנדט הבריטי 
על ארץ ישראל שנכרך בהקמת בית לאומי לעם היהודי. במישור 
חדשים  יהודיים  יישובים  בהקמת  ישראל  אגודת  תמכה  המעשי 
בארץ ישראל והעניקה להם מתמיכתה הדלה. רבים מחברי מועצת 
גדולי התורה עודדו את העלייה לארץ וההיאחזות בה תוך מלחמה 

שניהלו בציונית החילונית.
פרוץ מאורעות הדמים בארץ ישראל פחות משנה לאחר ועידת 

עמדה  לנקוט  ישראל  בארץ  החרדית  היהדות  את  חייב  רמו  סן 
מעשית בסכסוך. השאלה שנשלחה לגולה נותרה למעשה ללא מענה 
מהסיבה האמורה לעיל: התפוררות הקהילות היהודיות והמאבק 
מול התנועות החילוניות. משכך נותרה רק אגודת ישראל המקומית 
)טרום הפילוג עם העדה החרדית(, בחזית המאבק הכפול. מול 
הציונות החילונית ומול הפורעים הערבים שלא הבדילו בין דם 

לדם.

אדר תרפ"ג

התוכנית המדינית 
החרדית הראשונה

היהודי החוזר  רמו עלה לארץ המלומד  סן  ועידת  לפני  שנה 
בתשובה הק' ישראל די האן הי"ד. בראשית דרכו בארץ הוא היה 
מנהל הת"ת הספרדי 'דורש ציון' ובמקביל המשיך במחקריו ויצירתו 
הספרותית הענפה. לאחר שעמד על פניה של הציונות המקומית 
התקרב מאוד לרבה של ירושלים הגרי"ח זוננפלד והפך תוך זמן 
קצר למייצג החרדי מול שלטונות המנדט. הוא נאבק בהגמוניה של 
הוועד הלאומי היהודי בהצלחה כשהוא רותם למאבק את ניסיונו 
המשפטי רב הערך )בעברו שימש מרצה בבית הספר למשפט של 

עמדה מדינית נחרצת. מרנן הגרי"ח זוננפלד והגרי"י דיסקין באחת הוועידות בשאלת ארץ ישראל
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זו תודה עמוקה לארכיון הכנסת ולעובדיו המסורים(, בו נרשמה 
התייחסות חרדית לנושא מדיני־ביטחוני היה לאחר מבצע סיני 
בשנת תשי"ז. בקצרה נספר כי נשיא מצרים הלאים את תעלת 
סואץ מידי הבריטים והצרפתים. שתי המדינות יצאו למערכה 
אליה הצטרפה ישראל. בקרב מהיר שארך חמישה ימים בלבד 
כבשה ישראל את מרבית האי סיני, השמידה תשתיות צבאיות 

רבות ופגעה קשות בצבא המצרי.
השטח שנכבש היה גדול פי שלושה משטח המדינה שהוקמה 
רק תשע שנים קודם לכן. אך כגודל השמחה היה גודל האכזבה. 
בלחץ אמריקאי כבד נאלצו שתי המעצמות האירופיות וישראל 

לסגת מסיני לאלתר וללא כל הישג צבאי ומדיני.
הרבנים  מבכירי  כמה  של  רוחם  את  העגימה  סיני  החזרת 
בישראל ובראשם הגרי"א הרצוג. "הקדמנו את הרוצחים. ה' הלך 
עמנו, הוא שלח את מלאכיו לפני חיילינו, גיבורינו, והצלחתנו 
היתה ת"ל הרבה למעלה מן המשוער. מבצע סיני קנה לו שם 
עולם, הוא הרים את קרן ישראל מעלה מעלה. לצערנו הייתה גם 
נסיגה, אבל אמונתנו איתנה שתיכף יופיעו שוב קווי אור, ביתר 
שאת וביתר עוז ותפארת, עד שסוף סוף נזכה לגאולה הסופית", 

התלונן הגרי"א הרצוג.
האדמו"ר  מרן  כ"ק  הביע  הרחוקה  בארה"ב  לים,  מעבר 
מליובאוויטש את דעתו השלילית על הנסיגה החפוזה. במענה 
הנוער  של  במידות  הירידה  על  בפניו  שקבל  מישראל  לאורח 
על  לו  והיחלשות התחושה הפטריוטית שלו, השיב  הישראלי 
לזכור מה הביא חלק מאותו  "צריך  כך הרבי בדברים הבאים: 
נוער לאותה נקודת מפנה. לאחר מבצע סיני הצהיר בן גוריון 
שהגענו למלכות בית שלישי, וכי אפשר עכשיו להתפלא שתחת 
רישומה של תעמולה כה אדירה היו חדורים בהתלהבות בלתי 
רגילה שעברה את כל גבולות המוח והלב, ומכיוון שהחזירו את 
יותר  וצמחה  ובמקומה פרצה  ונעלמה לחלוטין,  סיני הוקפאה 
ונהפכו  נפלו לפסימיות, לדיכאון,  ריקנות מרה. הם  ויותר מין 
להיות ציניים" )דבריהם של הגרי"א הרצוג ושל כ"ק האדמו"ר 
מליובאוויטש מובאים מתוך מאמרו המצוין של הרב אוריאל בנר 

בבטאון 'המעיין' טבת תשע"ט(.
מלחמת ששת הימים שפרצה עשר שנים לאחר מכן עוררה 
אמנם תגובות חרדיות חריפות על תחושת ה'כוחי ועוצם ידי' 
ופולמוס חריף עם אלה שראו בה המשך ל'אתחלתא דגאולה' 
של הקמת המדינה. הנוקב ביותר היה מרן הגרא"מ שך בשיחות 
רעיוניות  היו  פוניבז'. שיחות אלו  ישיבת  בפני תלמידי  שנשא 
מדינית.  או  ביטחונית  התייחסות  כל  בהן  אין  אך  השקפתיות 
הגישה של איסור ההתגרות באומות העולם לא היתה רלוונטית 
מאחר והמלחמה היתה מלחמת התגוננות פשוטה כמשמעה מול 

כל צבאות מדינות ערב.
ככל שהלכה והעמיקה האחיזה הישראלית בשטחים, ומאוחר 
להתבסס  החלה  חשוב,  מדיני  מיקוח  לקלף  הפכו  הם  יותר 
תפיסתו המדינית של מרן הגרא"מ שך שהעדיפה ויתורים למען 
השלום ומניעת שפיכות דמים. גישה זו חוזקה בעקבות תוצאות 
והמגעים  אחד,  מצד  כיפור  יום  מלחמת  של  המרות  הדמים 
מיד  לערבים שהחלו  ישראל  בין  לשלום  הראשונים  המדיניים 
לאחר המלחמה ביוזמתו ולחציו של מזכיר המדינה דאז, הנרי 

קיסינג'ר.
וניפצה  הישראלי  בציבור  בהלם  הכתה  כיפור  יום  מלחמת 
כמעט כליל את תחושת ישראל החזקה והבלתי מנוצחת ששררה 
כי  יוסף  הגר"ע  מרן  סיפר  לימים  הימים.  ששת  מלחמת  מאז 
שינו  המלחמה  עגונות  מאות  לתקנת  הקדיש  אותן  השעות 
את דעתו על כוחה של מדינת ישראל ושם התעצבה השקפתו 

הידועה על פיקוח נפש דוחה שטחים.
פן מעניין בגישה זו נרשם שלוש שנים לאחר מלחמת יום 

לאנטבה  נחטף  צרפתי  מטוס  כיפור. 
ויהודים  ישראלים  עשרות  ועליו 

רבים. קודם למבצע הצבאי ששחרר את 
החטופים והדהים את העולם התעורר ויכוח 

לשחרר  החוטפים  של  הדרישה  סביב  בישראל 
מאות מחבלים תמורת השבויים. בימים טרופים אלו 
פנה ראש הממשלה יצחק רבין למרן הגר"ע יוסף ושאל 
לדעתו. כעבור מספר שעות חזר אליו מרן הגר"ע יוסף 

עם התשובה הנחרצת: אין לך דבר העומד בפני פיקוח 
נפש.

תשל"ז

בגין מחולל מהפך. מרנן 
הגרא"מ שך והגר"ע יוסף 

קובעים: פיקוח נפש דוחה 
שטחים. כ"ק מרן האדמו"ר 
מליובאוויטש: "אין הסכם 

שלום כשרק צד אחד נותן"
בשלושת העשורים הראשונים לקום המדינה היו החרדים 
הסרח העודף של שלטון מפא"י. גם אם דעתם נחשבה פה ושם 
היא היתה אד הוק לנושא ספציפי זה או אחר. בעקבות ניצחון 
בגין בבחירות הפכו ארבעת הקולות של אגודת ישראל ללשון 
מאזניים של הממשלה החדשה. בגין שיתף את אגודת ישראל 
לקו  עדיין  נצמדו  חבריה  כי  )אם  המדינה  בניהול  מלא  באופן 
האידיאולוגי של אי קבלת תפקידים מיניסטריאליים( ואף שיתף 
אותם בהתלבטויות שלו בתחום המדיני. במיוחד לפני ואחרי 
הסכם השלום עם מצרים שכלל לראשונה נסיגה ישראלית שלא 
בלחץ חיצוני )דוגמת מבצע סיני( אלא כחלק ממשא ומתן מדיני.

החרדי  העולם  את  הגרא"מ שך  מרן  הדהים  בקיץ תשל"ח 
במכתב שלדעתו של כותב השורות הוא המניפסט החרדי ביחס 
לשלום עם הערבים. תמצית המכתב: ישראל היא מדינה קטנה 
וחלשה התלויה באומות העולם. אין להתגרות בהן שלא לצורך 
ומשכך אין לעמוד על נושא ההתנחלויות בדרך לשלום. ויתור 
ויתור וכאשר ה' ירחם עלינו הכל  שנעשה למען השלום אינו 

מאמינים באמונה שלמה בייעודי הנביאים ובהבטחותיהם לגאולה 
שלמה, אשר אנו מצפים לזה בכל יום ויום, ואין בזה שום שייכות 
להנוסחאות של ויתור". על דיון מרתק זה ראה בהרחבה בפרק 

נרחב בהמשך המוסף.

כסליו תש"ח

החרדים מתנגדים רשמית 
לתוכנית החלוקה של ועדת 

אונסקו"פ אך מקבלים בשמחה 
את החלטת האו"ם על הקמת 

מדינה יהודית בגבולותיה
האו"ם  של  אונסקו"פ  ועדת  בישראל  ביקרה  תש"ז  בשנת 
חבריה  הארץ.  חלוקת  על  והערבים  היהודים  נציג  עם  ושוחחה 
נפגשו עם הנהגת היישוב המאורגן וגם עם נציגים מטעם אגודת 
ישראל שלמעשה היו משולבים ברמה מסוימת בהנהגת היישוב. 
ושאפה  הארץ  לחלוקת  היהודית  ההנהגה  התנגדה  רשמי  באופן 
לכינון מדינה מהים עד הירדן. בפגישות ובביטאוני התקופה הוזכרה 
לחלוקת  שהתנגדה  תרצ"ז  משנת  התורה  גדולי  מועצת  החלטת 

הארץ.
להתנגדות זאת היה ערך תיאורטי בלבד. לאחר שהאו"ם אישר 
את מסקנות הוועדה והחליט על הקמת מדינה יהודית בגבולות 
הנהגת  קיבלה  החדשה,  החלוקה  תוכנית  של  אפשריים  הבלתי 
החרדים  הנציגים  של  מלאה  בהסכמה  ההחלטה  את  היישוב 

שכבר היו חלק מהמועצה הזמנית של המדינה החדשה.

הגישה החרדית במלחמות סיני, 
ששת הימים ויום הכיפורים

בשנת  הגדול  המהפך  ועד  תש"ח  באייר  המדינה  הקמת  מאז 
החרדית  המעורבות  היתה  לשלטון  הימין  את  שהעלה  תשל"ז 
בנושאים מדיניים אפסית. אגודת ישראל היתה נתונה במאבקים 
רוחניים קיומיים נגד השלטון החילוני שפעל במרץ לקליטת עלייה 
וחילונה בכפייה. המעמד של החרדים באותן שנים היה כמעט שווה 
ערך למיעוט הערבי – למעט השלטון הצבאי. את מעט האנרגיות 
שנותרו לו הקדיש הציבור החרדי למאבקים קיומיים כמו החוק 
לשירות לאומי וההקמה האיטית אך העקבית של החינוך העצמאי 

ועולם התורה.
שנותיה הראשונות של המדינה היו רוויות דם בפיגועי טרור 
פלסטיניים ובצל החשש מפני התוכנית של מדינות ערב להתאחד 
להשמדת ישראל. תוכניות מדיניות לא עמדו כלל על הפרק וממילא 
גם לא נדרשה התייחסות חרדית אליהן. התוכנית המדינית היחידה 
של ישראל הצעירה היתה הישרדות פיסית מול הטרור ומדינות 
ערב. אם היה צורך בהסכמה חרדית למהלך מדיני, ולא היה צורך, 

אין ספק שהיא היתה ניתנת באופן גורף.
היו  במליאה  חרדית  אצבע  נדרשה  בהם  היחידים  האירועים 
מפא"י  השלטון  במפלגת  הפנימית  ההתגוששות  מהלכי  בתחום 
שעברו לעיתים להצבעות בכנסת. בתוכם בלט הקרב בין בן גוריון 
שהסתיימה  במצרים  הכושל  הישראלי  הריגול  בפרשת  וחבריו 
הנילוס  בארץ  שנתפסו  ישראליים  מרגלים  של  להורג  בהוצאות 
)פרשת לבון הידועה(. נציגי אגודת ישראל לא נכנסו לפרטי האירוע 
הביטחוני אלא סחרו בהצבעותיהם בעבור תמיכה כספית זעומה 

בחינוך העצמאי.
האירוע היחיד, למיטב בדיקתנו בארכיונים השונים )בהזדמנות 

דיונים סוערים. גדולי ישראל בכנסיה הגדולה במרינבאד. נראים בין היתר: הגרי"צ דושינסקי )במרכז. מאחוריו מטושטש קמעא בנו הבחור הגאון רבי ישראל 
משה(, הגר"א וואלקין מפינסק, הגר"ז סורוצקין מלוצק והגרא"ז מלצר )מביט לעבר המצלמה בשורה הימנית( 

הצד השני גם צריך לתת. כ"ק מרן האדמו"ר מליובאוויטש

מהדורה דיגיטלית מיוחדת לחג הפסח תש"פ



10 << >> 11מוסף פוליטי • פסח תש"פמוסף פוליטי • פסח תש"פ

יוחזר לנו.
בחודש אב תשל"ט נפלה פצצה נוספת. מרן הגר"ע יוסף )חמש 
שנים לפני הקמת ש"ס בתשד"מ( בהיותו רב ראשי לישראל מופיע 
את  ומפתיע  קוק  הרב  במוסד  שנערך  פה'  שבעל  'תורה  בכינוס 
וקבע  מצרים  עם  השלום  הסכם  את  שיבח  הוא  הדתי.  הממסד 

עקרונית שפיקוח נפש דוחה שטחים.
מנגד חזר והתריע כ"ק מרן האדמו"ר מליובאוויטש כי הסכם 
השלום עם מצרים ונספח האוטונומיה לפלסטינים סופם שימיטו 
צרות צרורות על ישראל. "כיצד יתכן לומר שישנו 'שלום' בה בשעה 
שצד אחד נותן ללא הרף, ואילו הצד השני אינו נותן מאומה?!" – 
זעק הרבי. "כשם שבנוגע לחולה צריך להתייעץ עם רופא – כך 
בנוגע לביטחון הארץ צריכים להתייעץ עם אנשי־ביטחון!הרבי זעק 
בכאב, שמהסכם זה יצאו רק צרות צרורות לעם ישראל. אוטונומיה 
שיימסר  נשק  פלסטינית.  למדינה  תוביל  הרבי,  קבע  לערבים, 
לערבים, יופנה לעברנו. והמחבלים, לא רק שלא יחדלו מהפיגועים, 
אלא בראותם את רפיון הרוח והפחד שיאחז את מדינת ישראל, 
ירימו ראש ויגבירו את הרציחות. הרבי עוד הוסיף שאפילו הנשיא 
סאדאת, שעמו נחתם ההסכם, אין לדעת כמה זמן יחזיק בכיסאו. 
)מתוך  סאדאת  ברצח  מכן  לאחר  שהתקיימה  ברורה,  נבואה 

ההקדמה לסדרת הספרים 'קראתי ואין עונה'(.
ראה  והשלום  השטחים  בנושא  ישראל  גדולי  של  דעתם  על 

בהרחבה בפרק נפרד.

תש"מ – תש"ן

ההתנחלויות החרדיות 
מעבר לקו הירוק

חורף תשמ"א. קבוצה של אברכים חרדים אמריקאים המאוגדים 
עמוס  מעלה  היישוב  את  מקימה  התורה'  'אש  ישיבת  במסגרת 
שבמזרח גוש עציון על גבול מדבר יהודה. הרב שך מגיב על כך 
בחריפות רבה. "יום יבוא ויגרשו אתכם במקלות", הוא אומר ליזמי 
היישוב. מקלות טרם הגיעו אך לא היה בהם צורך. היישוב קפא 
על שמריו מסיבות פנימיות ונחשב כשני בכישלונו לאחר היישוב 

עמנואל.
ההתנחלות  את  מקימה  חרדים  יזמים  קבוצת  תשמ"ג,  בקיץ 
החרדית הראשונה מעבר לקו הירוק – היישוב עמנואל ונתקלת 
נפל  ביישוב  שמדובר  טען  הוא  שך.  הרב  של  חריפה  בהתנגדות 
החוגים  מתמשכת.  סכנה  יהיו  בו  והחיים  הארץ  ממרכז  שרחוק 
החסידיים לא קיבלו את ההוראה והיישוב עמנואל אוכלס בעיקר 

על ידי הציבור החסידי והספרדי בגלל מחירי הדיור הזולים.
בתשמ"ז עם הקמת ביתר־עילית, הציבור החסידי נהר למקום 
בעצלתיים.  התנהלה  היישוב  והקמת  היסס  הליטאי  הציבור  אך 
השיכון  שר  סגן  כאשר  תש"ן.  בשנת  היתה  הראשונה  התנופה 
דאז אברהם רביץ השיג את הסכמת מרן הגרא"מ שך לכניסה של 
משפחות מהזרם הליטאי לעיר. הוא עשה זאת כאשר הציג בפניו 
מפה של העיר הנושקת לקו הירוק. מה שהוא לא הראה היה כי 
מדובר בגבעה שהבנייה בה החלה רק כשלושים שנה לאחר מכן. 
שתי הגבעות הגדולות של העיר מצויות בלב ליבו של גוש יישובים 

ערביים שהגדרתו כעוין היא בלשון המעטה.
בתשמ"ט החלה הקמת היישוב החרדי הליטאי מודיעין־עילית. 
היישוב נועד במקור לאוכלוסייה ליטאית שלא מצאה את מקומה 
ובני ברק אך לא היתה מעוניינת בביתר־עילית בגלל  בירושלים 
אופייה החסידי יחסית. יזמי היישוב ידעו שללא ברכתו של הרב 
שך העיר לא תקום. הם השיגו אותה בדרך שרביץ השיג אך 
ללא הערמות. מודיעין עילית אכן סמוכה לקו הירוק ונושקת 

ליישוב לפיד. רק וואדי אחד מפריד בין לב העיר ליישוב הישראלי 
הוותיק.

על ההתנחלויות החרדיות בשטחים ועמדתם של גדולי ישראל 
ראה בהרחבה בהמשך המוסף.

חורף תש"ן

כן לבייקר, לא לפרס. 
המהפך המדיני החרדי

ממשלת  בראש  שמיר  יצחק  עמד  בתשמ"ח  הבחירות  לאחר 
ש"ס  המפד"ל,  המערך,  הליכוד,  שותפות  היו  בה  אשר  אחדות, 
אבל  כנסת,  חברי  מ־90  יותר  היו  בקואליציה  ישראל.  ואגודת 
הפעם לא הייתה רוטציה בראשות הממשלה. ש"ס לא שבעה נחת 
את  שקיבל  שמיר  יצחק  של  הטובה  וכפוית  הקרה  מהתנהלותו 
ראשות המדינה ללא רוטציה רק הודות לקולותיה. היא חיפשה 

הזדמנות לצאת וזו לא איחרה לבוא.
בחורף  תהפוכות.  ורבת  מהירה  היתה  האירועים  התפתחות 
תש"ן הציג מזכיר המדינה האמריקאי תוכנית מדינית להידברות 
בין הישראלים והפלסטינים. ראש הממשלה יצחק שמיר דחה אותה 
על הסף ואילו שמעון פרס קיבל אותה. לשון המאזניים היתה ש"ס. 
נשיא התנועה מרן הגר"ע יוסף זימן לביתו את פרס ושמיר ודרש 
מהאחרון להודיע כן לבייקר, אלא ששמיר מסרב. ח"כי ש"ס יוצאים 
לכנסת ומצביעים נגד הממשלה. שמיר יושב באולם המליאה ורואה 

את ממשלתו נופלת.
כך החל להתגלגל התרגיל הידוע. פרס גייס את תמיכת אגודת 
הבטיח  הוא  בראשותו.  חלופית  ממשלה  להקמת  וש"ס  ישראל 
לחרדים פטור מלא מגיוס ותקציבים ככל שידרשו למוסדותיהם 

בתמורה להצבעה בעד השלום.
אבל התרגיל נכשל יען כי השותפים לא עשו שיעורי בית קודם 
לכן. משום מה העריכו בש"ס שדגל התורה תהיה איתם. ביהדות 
שלהם  השותפים  חושבים  מה  לבדוק  שכחו  האגודאית  התורה 
מפא"י ומחב"ד. להוותם התברר להם שהם רצו קדימה בלי להביט 
לאחור. למרות היריבות האידיאולוגית הגדולה בין מרן הגרא"מ 
שך לכ"ק מרן האדמו"ר מליובאוויטש איחדו השניים יד נגד הפלת 
נאלצה  הזו  הברית  בעקבות  שמאל.  ממשלת  והקמת  הממשלה 
גם ש"ס להיכנע וביום הגורלי של השבעת הממשלה בכנסת היא 
לא סיפקה את שני העריקים הדרושים. פרס המושפל חזר הבית 

ודמעות בעיניו.

ניסן תש"ן

מרן הגרא"מ שך ביד 
אליהו: לא למפלגות שאין 

להן ערכים ומסורת
את  כאמור  הכשילה  שך  הגרא"מ  מרן  של  השלילית  עמדתו 
התרגיל הידוע אך עדיין היו שתמהו כיצד מתיישבים הדברים עם 
עמדתו המדינית המתונה וגישתו הידועה של "פיקוח נפש דוחה 
שטחים". את התשובה המוחצת הוא נתן בנאום מיוחד בפני עשרת 
בכותב  עובר  רטט  תש"ן.  ניסן  בחודש  אליהו  ביד  איש  אלפים 
השורות כאשר הוא נזכר בעוצמת המעמד. בעגה העיתונאית הנאום 
זכור כ'נאום השפנים' בגלל ביטוי קצר שנאמר בו על הקיבוצים של 
השמאל. אבל היה זה הרבה מעבר לכך. הגרא"מ שך קבע נחרצות כי 
יש דברים שקודמים לעמדה מדינית והם המסורת והערכים. מאחר 

והימין קשור אליהם יותר הרי שאנו החרדים חייבים ללכת איתו 
נגד השמאל.

על עמדתם של גדולי ישראל בפרשה ראה בהרחבה בפרק 
נפרד.

תמוז תשנ"ב

ש"ס מצטרפת לממשלת רבין 
ותומכת בדרכו המדינית

מול  רבין  יצחק  התמודד  תשנ"ב  בתמוז  שנערכו  בבחירות 
יצחק שמיר וניצח אותו בנקודות. גוש השמאל קיבל חמישים 
ושישה מנדטים מול חמישים ותשעה לגוש הימין אך לרשותו 
עמדו עוד חמישה מנדטים של הערבים להקמת גוש חוסם מול 
הימין. )כמה מוכר. כמה לא חביב(. בהעדר יכולת להקים ממשלה 
עוד לא חשבו על  )אז  נוספת  יהודית  בלי תמיכה של מפלגה 
ממשלת מיעוט עם הערבים( פנה יצחק רבין לש"ס והציע לה 

להצטרף לממשלה ולגוש השמאל.
אם ש"ס היתה מסרבת, רבין לא היה מצליח להקים ממשלה 
והיו הולכים לבחירות חוזרות. הסיבה הרשמית שש"ס הצטרפה 
לממשלה היתה תקציבית: המצב הקשה במוסדות החינוך של 
התנועה. הסיבה הפחות רשמית אך לדעתו של כותב השורות 
היתה בעלת משקל לא פחות מהראשונה היתה תפיסתו המדינית 
של מרן הגר"ע יוסף. הסעיף המרכזי במצע של מפלגת העבודה 

היה  רבין  בראשות 
חתירה מהירה להסכם 

הפלסטינים,  עם  שלום 
כך שקשה לומר שש"ס נכנסה 

לממשלה תוך עצימת עין מאיזה 
סעיף שולי. הזכרנו לעיל את הפסק של 
מרן הגר"ע יוסף על פיקוח נפש דוחה 
שטחים – הוא היה היסוד להצטרפות 

לממשלת רבין. במובן זה חזר הגר"ע יוסף 
לשיטתו המקורית ולא קיבל את התפיסה 
של מרן הגרא"מ שך שהליכה עם הימין 
דוחה משנה מדינית מתונה המבוססת על 

אין דבר העומד בפני פיקוח נפש.
לממשלה  הצטרפה  לא  התורה  יהדות 

אלוני  שולמית  מינוי  של  הרשמי  בנימוק 
האמיתי  הנימוק  כאן  גם  החינוך.  לשרת 
המדינית  דרכו  הקלעים.  מאחורי  הסתתר 
האדמו"ר  בעיני  לצנינים  היתה  רבין  של 
ה"פני מנחם" מגור, שהצטרף לדעתו של מרן 
הגרא"מ שך על חבירה קבועה לימין. ציטוט 

בשמו מפי מקורבים: שום דבר טוב לא יכול 
לצאת מממשלה כזאת.

ברגע האמת של ההצבעה על הסכם אוסלו 
בגלל  גם  קרות.  רגליים  ש"ס  קיבלה  הראשון 
וגם  אלוני,  פרשיות  סביב  הכבד  החרדי  הלחץ 
שוויצרית  גבינה  כמו  לדרעי  נראה  ההסכם  כי 
מחוררת כהגדרתו. ש"ס נמנעה אפוא מההצבעה, 
אך עשתה זאת רק לאחר שווידאה שלרבין יש 
עבר  וכך  בלעדיה.  גם  ואחד  שישים  של  רוב 
ההסכם הקריטי ביותר בין ישראל לפלסטינים 
בהסכם  הערבים.  הח"כים  קולות  בעזרת 
אוסלו ב' ש"ס הצביעה נגד. הנימוק הפעם היה 
האמיתית:  הסיבה  א'.  אוסלו  הסכם  של  לסיכונים  החשיפה 
ש"ס פרשה מהקואליציה לאחר פסיקת בג"ץ שחייבה את דרעי 
ופנחסי לפרוש לאחר הגשת כתב האישום נגדם. דברים שראו 

מהאופוזיציה לא ראו כנראה בעת שהותם בקואליציה.

תשנ"ד־תשנ"ו

פיגועי הטרור מכים בישראל. 
מרן הגר"ע יוסף: "אני שלום 

וכי אדבר המה למלחמה"
ימי התמיכה של ש"ס ביצחק רבין ומשנתו המדינית נחלקים 
לשלוש תקופות. מהרכבת הממשלה עד הסכם אוסלו א'. מאוסלו 
א' עד הפרישה הרשמית של ש"ס מהקואליציה. ומשם עד ליום 
הרצח עצמו. מה שגרם לירידה בתמיכה היה כאמור החלטת בג"ץ 
נגד דרעי ופנחסי אבל היה גורם נוסף שריחף בחלל האוויר. היה 
לו ריח של אבקת שריפה והוא היה טבול בדם. מאז שערפאת 
וכנופייתו הורשו לחזור לישראל ולהקים את הרשות הפלסטינית 

עלה מספר פיגועי הטרור הקשים בישראל לממדים מבהילים.
המספרים עלו בטור גאומטרי, בקצב מהיר יותר מהתפשטות 
הקורונה. בשנת תשנ"ג, לפני הסכם אוסלו, היה פיגוע אחד והרוג 
אחד. בתשנ"ד היו חמישה פיגועים עם שלושים ושמונה הרוגים. 
בתשנ"ה היו שישה פיגועים עם ארבעים הרוגים הי"ד. בתשנ"ו 
היו 'רק' ארבעה פיגועים אך הם היו עוצמתיים לאחר שהחמאס, 

נכנסים פנימה. דרעי ורבין עם הקמת ממשלתו של האחרון

מהדורה דיגיטלית מיוחדת לחג הפסח תש"פ
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בתמיכתו השקטה של ערפאת, הצטייד בחומרי נפץ תקניים. בסך 
הכל גבו פיגועי תשנ"ו חמישים ותשעה הרוגים.

רבין.  רצח  לאחר  היו  תשנ"ו  של  הגדולים  הפיגועים  מרבית 
בתפיסתו  ספק  להטיל  יוסף  הגר"ע  מרן  החל  לכן  קודם  עוד 
לא  ב'  באוסלו  נגד  ההצבעה  למעט  אך  רבין,  של  המדינית 
בעוד  החלה  ביניהם  הידידות  במישרין.  או  בעקיפין  נגדו  יצא 
 שמרן הגר"ע יוסף היה רבה של תל אביב ומרן רכש לו הערכה 

;רבה.
יתכן  שבועות.  למספר  בהלם  יוסף  הגר"ע  היה  הרצח  לאחר 
שאם הבחירות היו נערכות מיד היתה ש"ס תומכת בשמעון פרס 
שהידידות בינו למרן הגר"ע יוסף היתה לאות ולמופת )הרחבנו 
היתה  פרס  של  להוותו  והממשלה'(.  'המלוכה  במוסף  אודותיה 
תקופת כהונתו הקצרה בראשות ממשלה רוויית פיגועים קטלניים 
שרדפו זה את זה. בפרק זמן של עשרה ימים נערכו ארבעה פיגועים 

קטלניים שגבו את חייהם של חמישים ותשעה יהודים.
בשלב זה אמר מרן הגר"ע יוסף את אמרתו הידועה: "אני שלום 
וכי אדבר המה למלחמה". בשיחה עם בני ביתו שפורסמה בשעתו 
"פסקתי  הבאים:  הדברים  את  מרן  אמר  השורות  כותב  ידי  על 
שפיקוח נפש דוחה שטחים וכי אין דבר העומד בפני פיקוח נפש. 

אבל אם כל ההסכמים עם הערבים גורמים ליותר נפגעים, בזה 
וודאי שאסור לחתום איתם ואסור לתת להם שום דבר".

בימים מתוארים אלו יישר מרן הגר"ע יוסף עמדה עם מרנן 
במפלגות  התמיכה  נגד  מליובאוויטש  והאדמו"ר  שך  הגרא"מ 
השמאל. עם הגרא"מ שך שטען כי מדובר בממשלה שרעה למסורת 
ישראל, ועם משנתו של האדמו"ר מליובאוויטש שהסתלק שנתיים 
קודם לכן וטען לאורך עשרות שנים כי כל הסכם עם הערבים סופו 

שיופר ויביא לשפיכות דמים.
החרדית  העמדה  אפוא  נוצקה  הקשים  הפיגועים  בחודשי 
הערבים.  עם  מדיניים  והסכמים  שטחים  החזרת  נגד  המגובשת 
בקדנציות שלאחר מכן היו הבדלי ניואנסים שונים באשר לתמיכה 
בממשלה זו או אחרת לפי הנסיבות המשתנות והצורך הספציפי 
אבל  אולמרט(,  ממשלת  השניה.  שרון  )ממשלת  מפלגה  כל  של 
בעיקרון העמדה היתה זהה וחד משמעית: לא להחזרת שטחים. לא 

להסכמים מדיניים.
החרדיות  המפלגות  לכל  אפשרה  חרדית  הכלל  ההסכמה 
נגד  הקשה  הבחירות  בקרב  נתניהו  בבנימין  בתמיכה  להתאחד 
שמעון פרס. ניצחונו של נתניהו על חודם של שלושים אלף קול 
היה נטו בגלל החרדים. עידן חדש החל לשלוש שנים. פסק 

לעשר שנים, וחזר לעשר שנים נוספות. על התנודות הקלות בעשור 
הביניים בשורות הבאות.

תמוז תש"ס

ש"ס פורשת מממשלת ברק 
בגלל ההליכה לקמפ דייוויד

עם שבעה עשר מנדטים אך מוכה וחבולה נכנסה ש"ס לממשלת 
אהוד ברק בשלהי שנת תשנ"ט. ללא המנהיג הוותיק ובעל הניסיון 
אריה דרעי, התנהלה ש"ס כרכבת מטען שניסיונו של נהג הקטר 
שלה הסתכם בהובלה של רכבת שעשועים בלונה פארק. הכניסה 
לממשלה היתה, שוב, על רקע מצבם הקשה של מוסדות התנועה 
ולאחר שברק הבטיח לפרוע את חובות רשת החינוך התורנית. 
ברק  אהוד  מיהו  יותר  מהר  הבינה  יותר  המנוסה  התורה  יהדות 

ותמכה בו מבחוץ עד המשבר הידוע של נסיעת המשחן בשבת.
ההנהגה הפוליטית הטירונית של ש"ס בלעה את הגלולה המרה 
של המשחן כדי לבצר את מעמדה וגם כדי לנסות להציל את מוסדות 
היא  הראשון  בחלק  התנועה. 
התגלה  השני  בחלק  הצליחה. 
אהוד ברק כשקרן מובהק וחסר 
אחריות. את משרד החינוך הוא 
שריד  יוסי  של  בידיו  הפקיד 
יותר  ש"ס  במוסדות  שהתעלל 

מכל קודמיו.
נאלצה  העלבונות  עם  יחד 
ההתנהלות  גם  לבלוע  ש"ס 
אהוד  של  המופקרת  המדינית 
המבוהלת  הבריחה  כולל  ברק. 
במקביל  תש"ס.  באייר  מלבנון 
ערפאת  עם  מו"מ  ברק  ניהל 
נסיגה  על  דיונים  שכלל 
והעברת  המזרחית  מירושלים 
לרשות  הבית  בהר  השליטה 

הפלסטינית.
חודש לאחר מכן, בזמן שברק 
קמפ  לוועידת  לצאת  התכונן 
דייוויד ולסגור הסכם עם הפלסטינים פרשה ש"ס מהקואליציה. 
הנימוק הרשמי היה הנכונות של ברק לסגת מירושלים. והיה בזה 
משהו. ברחבי ישראל התקיימו הפגנות ענק של הימין נגד ברק, 
וש"ס חזרה להרגיש כמו בימים האפלים של שהותה בממשלת רבין 

והסכמי אוסלו.
ברקע היה גם שיקול נוסף. לאחר שנה של שותפות בקואליציה 
הבינה ש"ס שהעומד בראשות הממשלה הוא גאון עם מוח אנליטי 
אבל אידיוט גמור. הוא לא הצליח לשכנע את שר החינוך יוסי שריד 
לתקצב את מוסדות ש"ס ומרן הגר"ע יוסף לא הסכים להבליג על 
כך. ההליכה לקמפ דייוויד גמרה ומנתה אצלו את ההחלטה לפרוש 
לאלתר מהממשלה. ברק יצא לקמפ דייוויד בלי רוב בקואליציה. 
מה שלא היה מפריע לו לחתום על הסכם שהיה מעניק לפלסטינים 
את מחצית ירושלים ושליטה בגבעות השולטות על שדה התעופה 
בנתב"ג וגוש דן. אלמלי התיאבון שלא ידע שובעה של ערפאת, זה 

גם מה שהיה קורה.
בקמפ  הדיונים  בתקופת  ברק  עם  היתה מתנהלת ש"ס  כיצד 
דייוויד אלמלי הרעיב השוטה יוסי שריד )האיש שלא חשב שבשביל 
שלום צריך לוותר זמנית בנושאי דת ומדינה כמו יוסי ביילין( את 
כותב  אצל  קיים  זה  לדעת. ספק  כיום אפשרות  אין  מוסדותיה? 

רבות של שיחות עם ראשיה בעבר  גם לאחר שעות  השורות 
אולמרט־לבני  ממשלת  בימי  שלה  שההתנהלות  יתכן  ובהווה. 
שחתרה להסכמים מדיניים לא פחות במרץ מאשר אהוד ברק 

תספק הצעה לתשובה אפשרית.
זמן להתאמן  ימי אולמרט היה לש"ס מספיק  כי עד  אפס, 
בהתנהלות ימנית מדינית לתפארה בימי ההתנתקות הקודרים 

של אריאל שרון.

אלול תשס"ה

תוכנית ההתנתקות מעזה. 
ש"ס מתנגדת. יהדות התורה 

השותפה לקואליציה – 
מתנגדת רשמית, אך נעדרת 

בהצבעות החשובות
ימי ממשלת שרון השניה תשס"ג – תשס"ה היו מהקודרים 
הותירה  הקשה  האינתיפאדה  החרדית.  היהדות  בשמי  שעברו 
הפעיל  נתניהו  בנימין  האוצר  ושר  משאבים  ללא  המדינה  את 
תוכנית כלכלית שחיסלה את מרבית קצבאות התמיכה לשכבות 
החלשות. התוכנית פגעה במיוחד בציבור החרדי שנשען רבות 
את  שרון  הדיר  בנוסף  רווחה.  ותקציבי  הילדים  קצבאות  על 
החרדים מהקואליציה בעקבות צירוף שינוי בראשות טומי לפיד 
עם חמישה עשר המנדטים שלה. לימים נזכרים הימים בכינוי 

'גזירות תשס"ג'.
פינוי חבל  בעיצומה של הקדנציה הקשה החליט שרון על 
יישובים ביו"ש. עוד במהלך בישול התוכנית וקודם  עזה ושני 
ולהוציא  בממשלתו  פריש־מיש  לבצע  החליט  הוא  לביצועה 
ממנה את טומי לפיד. במקומו הוא צירף את יהדות התורה אך 
את ש"ס סירב לצרף בגלל חשבונות אישיים עם היו"ר דאז אלי 
ישי. ההחלטה דווקא הטיבה עם ש"ס, שיכולה היתה להציג חזות 

ימנית למהדרין ולהתנגד נמרצות לתוכנית ההתנתקות.
יהדות התורה קיבלה את הצעתו של שרון להצטרף. בתמורה 

ואת  שרים  סגני  שני  קיבלה  היא 
ההצטרפות  הכספים.  ועדת  ראשות 

נומקה בצורך להעיף את לפיד מהממשלה 
ולנסות לרכך את גזירות תשס"ג.

כאן נקלעה יהדות התורה לדילמה קשה. מצד 
הצטרפות  ולפיכך  במהותו  ימין  איש  היה  שרון  אחד 
לממשלתו לא נגדה את ההוראה הוותיקה של הליכה 
עם הימין בלבד )מה שגם שההוראה חייבה רק את דגל 

התורה ולא את אגודת ישראל(. מאידך גיסא היה עליה 
ואנשי  רבנים  של  מנשוא  קשים  לחצים  בפני  לעמוד 

ההתיישבות שראו בתוכנית פשע ועוול בלתי יתואר.
לשרון  היה  שלב  שבכל  היה  הכף  את  שהכריע  מה 
רוב גם בלי יהדות התורה, למעט הצבעה אחת מהותית 
החוק  על  הסופית  בהצבעה  לדוגמא:  הכספים.  בוועדת 

בפברואר 2005 היה רוב של חמישים ותשעה מול ארבעים 
מתנגדים. כל חברי סיעת יהדות התורה נעדרו מההצבעה.

בזהירות המתבקשת ניתן לקבוע שאם ההחלטה היתה 
בידיה של דגל התורה בלבד יתכן שהיא היתה מצביעה נגד. 
רבנים ואישי ציבור שעלו לביתו של מרן הגרי"ש אלישיב 
שמעו ממנו דברים חריפים נגד ההתנתקות. מאידך לא רצה 

מרן הגרי"ש לגרום קרע ביהדות התורה מול אגודת ישראל 
שדרשה להמשיך ולתמוך בממשלה.

וכך אירע שבאחת ההצבעות החשובות בוועדת חוקה ומשפט 
הצביע ח"כ אברהם רביץ נגד חוק פינוי פיצוי. עמיתו ח"כ יעקב 
ליצמן שעמד בראשות ועדת הכספים נדרש לאשר את החלק 
התקציבי של החוק שבלעדיו לא היה פינוי. מאחר וקולו היה 
המכריע הוא מצא לו כינוס כלשהו במלון בים המלח. בהיעדרו 
הכספים  בוועדת  אושר  והחוק  אחר  חבר  הקואליציה  מינתה 
על חודו של קול. זו היתה נקודת המפנה היחידה שבה יכולה 
ביטול  את  העדיפה  אך  החוק  את  לעכב  התורה  יהדות  היתה 
גזירות תשס"ג על פני מניעת פינוי היישובים. המסקנה על דרכה 
המדינית של יהדות התורה היא שגם לאחר ביטול הפסק של 
שדוחים  אחרים  דברים  יש  עדיין  שטחים,  דוחה  נפש  פיקוח 
האחת  לא  אם  מהם.  אחת  היא  התורה  עולם  טובת  שטחים. 

והיחידה.

למען רשת החינוך. הגר"ע יוסף עם אהוד ברק

בתוך הממשלה. אלי ישי ואהוד אולמרט בימי ממשלתו של האחרון

מהדורה דיגיטלית מיוחדת לחג הפסח תש"פ
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איש 
השלום

במשך שנים רבות נשמט שמו השני של יעקב 'ישראל' דה־
תטושטש,  שלו  היהודית־ישראלית  שהזהות  הקפיד  הוא  האן. 
של  הלועזי  בכינוי  רק  כל  בפי  להיקרא  שנכון  חשב  ומשכך, 
שמו הראשון 'יעקב'. השמטה זו הייתה כמו סמל לחייו מלאי 
התהפוכות הקיצוניות של הד"ר יעקב דה האן. תהפוכות שאי 
אפשר לדלג עליהן כשבאים לספר את סיפורו המלא של תהליך 

השלום עבורו לחם עד כדי מסירות נפש ממש.
עיירות  בשלוש  עברה  דה־האן  ישראל  יעקב  של  ילדותו 
יצחק  ר'  האב  שימש  שם  הולנד,  של  שונים  באזורים  קטנות 
בקהילות היהודיות כחזן, שוחט ומלמד גם יחד. ניצנים לאופיו 
הלא סטנדרטי של הבן היה אפשר לראות כבר אצל האב. בשתי 
הקהילות הראשונות לא החזיק מעמד זמן רב, זאת בשל מזגו 
רק  עליו.  הממונים  ועם  הבריות  עם  להסתכסך  ודרכו  הקשה 
בקהילה השלישית, בעיירה זאנדם, השוכנת על גדת נהר הזאן 
בקרבת אמסטרדם, תקע יתד. שם גדל הנער יעקב ישראל עד גיל 

ארבע־עשרה.
ששררה  הדתית  האווירה  על  הקטנה,  בקהילה  החיים  על 
בבית ועל חייהם של יהודי הקהילות הקטנות בהולנד, יש בידינו 
תיאור מפורט, מלא רגש ופיוט. התיאור נכתב על ידי אחותו של 
יעקב דה־האן, הסופרת קרי ואן ברוחן, בספריה 'הבית הקטן על־

יד התעלה' ו'העזוב'. היא מספרת שם על בית הוריה ועל אחיה 
יעקב אליו הייתה קרובה מאוד.

ב'בית הקטן שליד התעלה' קיבל יעקב את יסודות החינוך 
האורתודוכסי, בהם החזיק עד לשנות בחרותו, אולם אז החל 
ללמוד בסמינר להכשרת מורים בעיר הארלם, והפך לאתאיסט. זה 
היה מפנה קיצוני, וכך גם תהיה דרכו בעתיד. אין אפור. רק שחור 
לאמסטרדם  עבר  הסוציאליסטית,  לתנועה  הצטרף  הוא  ולבן. 
ושימש כמורה בבית־ספר. מאוחר יותר פוטר בשל הוצאת ספר 

שלא תאם את רוח בית הספר.
הוא החל ללמוד משפטים ובשנת תר"ע הוענק לו התואר 
דוקטור למשפטים. בשנת תרע"ב נפטרה אמו שהייתה הדמות 
הדומיננטית בחייו ולה רחש הערצה רבה. אף־על־פי שנשארה 
אורתודוקסית ואדוקה, עמדה לידו גם בעת הסערות הגדולות 

סביב ספריו השערורייתיים. מותה של אמו גרם למשבר בחייו.
משבר נוסף ערער את יציבותו באותה העת: הוא השתמש 
בלימודיו המשפטיים כדי לבחון את מצב האסירים בבתי הכלא 
ברוסיה. במהלך אותה חקירה נוכח לדעת כי האסירים היהודיים 
סובלים יותר מחבריהם על שום יהדותם. המצב הזה המחיש 
לו יותר מכל עד כמה הגותו הסוציאליסטית השוויונית איננה 
קרובה אפילו לאמת העובדתית. הוא שב בתשובה שלמה והחל 

לקיים אורח חיים דתי לגמרי.

מהמזרחי לעדה החרדית
בשלב הראשון בחייו שילב דה האן את הציונות בחיי הדת 
שקיבל על עצמו מחדש. הוא הצטרף לתנועת 'המזרחי' הדתית־

תשס"ו – תשס"ט

ממשלת אולמרט והדיונים עם 
הפלסטינים. יהדות התורה 

מתנגדת. ש"ס מצטרפת 
לממשלה ומשמיעה קולות 

רפים של התנגדות
בין  היוצרות  התהפכו  בתשס"ו  שהוקמה  אולמרט  בממשלת 
יהדות התורה וש"ס. השנייה שהיתה בלתי רצויה בממשלת שרון 
שקדמה לה הפכה לבת בית, אם כי בתגמול קואליציוני נמוך ביותר, 
ואילו יהדות התורה שדרשה את ועדת הכספים וביטול הקיצוץ 

בקצבאות הילדים ולא נענתה נשארה בחוץ.
כעוסה על ההדחה מראשות ועדת הכספים יכולה היתה יהדות 
התורה לנהל קרב אופוזיציוני וציבורי לתפארת נגד הקפאת הבנייה 
עליה הכריז אהוד אולמרט. כאילו שלא היתה קודם בממשלת שרון 
שביצעה את התוכנית הרת האסון של פינוי גוש קטיף ניהלה יהדות 

התורה מאבק ימני נמרץ נגד אולמרט וממשלתו.
כהגדרתה  ניסתה,  בקואליציה  חברה  שהיתה  ש"ס  לעומתה 
היא באותם ימים, להשפיע מבפנים. בתחום הקפאת הבנייה היא 
השיגה כמה ויתורים קלים לערים החרדיות. וזהו. אולמרט שזרק 
להם כמה עצמות בתחום זה הרגיש חופשי לנהל מו"מ עם אבו 
 מאזן על מפות שהיו העתק של מפות ברק ואף מרחיקות לכת 

ביותר.
חלוקת  על  הדיבורים  כי  ישי  אלי  החליט  הימים  באחד 
של  החדשה  המדינית  משנתה  את  תואמים  אינם  ירושלים 

ש"ס. הוא הודיע פומבית שאם יהיו דיונים על ירושלים תפרוש 
ש"ס מהקואליציה. כנראה שהוא לא תיאם את הדברים עם בית 
מרן הגר"ע יוסף ועם האיש החזק החדש בתנועה אריאל אטיאס. 
בתוך יום הוא נקרא לבית מרן ושם הבהירו לו שבגלל דיבורים על 

ירושלים לא פורשים מהקואליציה.
מה היה קורה אם הדיבורים היו הופכים לתוכנית שהיתה מגיעה 
מש"ס  נחסכה  הדילמה  זאת.  ויידע  חכם  מי  הממשלה?  לאישור 
לאחר שאבו מאזן היסס לקבל את הצעותיו המרחיקות לכת של 
אולמרט ובינתיים הסתבך האחרון בפלילים ואולץ על ידי שותפיו 

לקואליציה לפרוש לביתו.

תשס"ט – תש"פ

ימי נתניהו
השמאל־מרכז  שלטון  עידן  סוף  גם  היה  אולמרט  עידן  סוף 
בישראל לפחות עד למועד בו שורות אלו נכתבות. לאחר פרישת 
אולמרט נבחרה במקומו ציפי לבני שלא השכילה לצרף לשורותיה 
את המפלגות החרדיות. בבחירות שנערכו בשלהי חורף תשס"ט 
נבחר נתניהו לראשות הממשלה בקולות החרדים שמאז ועד עצם 
היום הזה צמודים אליו באשר ילך )למעט הפסקה של שנתיים. 
להכשיל  מאמץ  כל  עשה  הימין  איש  נתניהו  תשע"ג־תשע"ה(. 
תוכניות מדיניות של האמריקאים ואף אחת מהן לא עמדה על הפרק 
באופן ממשי. ככל שעידן נתניהו יימשך וגם אם לא, בטווח הנראה 
לעין לא צפויה היהדות החרדית להתמודד עם סוגיות מדיניות. אם 
תהיינה כאלה, חזקה על הנהגת הציבור החרדי שתדע להתמודד 
זה  במוסף  הנסקרות  השנים  במאה  שעשתה  כשם  ממש  איתן. 
■ בהרחבה בפרקים הבאים. 

פרק 1

ד"ר יעקב ישראל דה האן מנסה להוציא 
לפועל שיתוף פעולה מדיני ראשון מסוגו 
בין יהודים לערבים << ההנהגה הציונית 

רואה בו אויב ומורה לחסל אותו

חטיבה אחת. נתניהו וח"כים חרדים

עמדה עצמאית. דה האן

מהדורה דיגיטלית מיוחדת לחג הפסח תש"פ
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דה האן 
 והרבנים 

הציגו את 
הדברים בפני 

האמיר ושמעו 
ממנו כי "ברגע 

שאנגליה 
תעזוב את 

הארץ היא אכן 
תהיה ערבית. 
ליהודים יינתן 

שיווי זכויות 
מלא כמו ליתר 

התושבים, 
פרט לזכויות 

פוליטיות".

בכתבותיו 
תיאר 
דה־האן 
בהרחבה 
את הבעיה 
הערבית ואת 
הקונפליקט 
הקשה 
בין העדה 
החרדית של 
היישוב הישן 
ובין ההנהגה 
הציונית 
וניצל את 
הבמה שלו 
כדי למתוח 
ביקורת 
חריפה על 
מנהיגי 
התנועה 
הציונית 
ואורחות 
חייהם

שנטה לציונות. דה האן לא בחל בשום דרך והגיש נגדו תלונות 
ותביעות משפטיות תכופות. מתנגדיו האשימוהו גם שפעל על 
את  לסכל  כדי  הערבים  לבין  היהודי  היישוב  בין  לסכסך  מנת 

האפשרות שתקום מדינה בהסכמת הבריטים.

עמדה אמיצה
האירוע המפורסם ביותר שדה האן לקח בו חלק נערך בעמאן, 
שושלת  ואבי  הירדן  עבר  אמיר  עבדאללה,  של  מושבו  מקום 
המלוכה ההאשמית. דה האן יזם את הפגישה והתקבל בכבוד רב 
על־ידי עבדאללה בארמונו המפואר. המשלחת הייתה משקל נגד 
למשלחת ציונית בראשות הקולונל פרדריק קיש שיצאה להיפגש 
עם אנשי השושלת ההאשמית. משלחתו של דה האן הגישה תזכיר 
לפיו אגודת ישראל היא גוף עצמאי המייצג יהודים רבים ברחבי 
העולם ולכן יש לקבל ממנו חוות דעת נפרדות בשאלות העומדות 
על הפרק. עוד הביע התזכיר רצון בשלום ובשיתוף פעולה בין כל 
התושבים לבניין הארץ ללא הבדל בין יהודים לערבים. אלו היו 
אמירות אמיצות וגם שונות לחלוטין מאלו של ההנהגה הציונית. 
לא היו אז שמאל וימין בשאלת הקמת המדינה. גם המחלוקות בין 
אנשי המחתרות שלעתיד נגעו רק לשאלת הדרך, אבל המטרה 
הייתה שווה בעיני כולם. לעומת זאת דה האן צפצף עליה, ופעל 
בדרך חשיבה שונה לגמרי, אולי כמו זו שנוהגים לחשוב היום 

בשמאל המאוד קיצוני.
בראש המשלחת מהצד היהודי עמד רבה של ירושלים הגאון 
רבי יוסף חיים זוננפלד. הגאון רבי אברהם חיים נאה הנודע כ'בעל 
השיעורים' היה חבר בבית דינו של רבי יוסף חיים זוננפלד ואף 
הוא מספר שכדי לצאת  לפגישה. במכתב שכתב  אליו  הצטרף 
מגבולות הארץ היה צריך הגרי"ח זוננפלד להתיר נדר וזאת "רק 
על פי בית דין של שלשה גדולי הדור". באותה העת היו בירושלים 
מסוקולוב  האדמו"ר  אמת',  ה'אמרי  בעל  מגור  האדמו"ר  מרן 
והגאון מבענדין רבי חנוך צבי לוין, ורבי יוסף חיים קיבל את 

אישורם לצאת לדרך. הנימוק להיתר 
כזה  גדול  שלצורך  היה  לו  שהעניקו 

מותר לו לצאת מגבולות הארץ. מפסיקה 
זו של שלושת גדולי ישראל ניתן לראות כי 

שכבות  בכלל  התקבל  האן  דה  שהוביל  המהלך 
בירושלים.  הקנאית  בקהילה  רק  ולא  החרדי,  הציבור 
אגב, כאשר פגש רבי יוסף חיים את האמיר בירדן, הוא 

בירך "ברוך אשר חלק מכבודו לבשר ודם" כדין.
לכונן ממלכה  הייתה השאיפה  תמציתו של המפגש 
את  שתחליף  ובמזרח,  במערב  גדות,  שתי  עם  ירדנית 
כזו  שממלכה  האמין  האן  דה  שבדרך.  הציונית  המדינה 
עדיפה על פני השלטון החילוני היהודי, גם מבחינה דתית 
וגם מבחינה טכנית. שלטון כזה שיושתת על רצון טוב של 
הציבור החרדי ביישוב, יעניק לאוכלוסייה החרדית הטבות 

שלטוניות רבות, ביניהן מתן אישורים לעלייה ארצה.
דה האן והרבנים הציגו את הדברים בפני האמיר ושמעו 
ממנו כי "ברגע שאנגליה תעזוב את הארץ היא אכן תהיה 
ערבית. ליהודים יינתן שיווי זכויות מלא כמו ליתר התושבים, 
פרט לזכויות פוליטיות". זמן מה אחר־כך יצא דה האן שוב 
מי  חוסיין,  השריף  עבדאללה,  של  אביו  עם  ונפגש  לעמאן 

שהיה שליט סעודיה, והעלה תוכניות לפעולה משותפת בין 
החוגים החרדיים של ירושלים והערבים.

חוגים  היו  והרבנים,  האדמו"רים  גדולי  של  ההסכמה  לצד 
חרדיים שלא שבעו נחת מפעילותו של דה האן והפיצו אודותיו 
שמועות כאלו ואחרות. אך רבי יוסף חיים סירב להקשיב לכל 
לשון הרע שנאמרה אודות עוזרו הנאמן והמשיך לתת בו את 

אמונו.
שהעלתה  קבוצה  התארגנה  בירושלים  'ההגנה'  חברי  בין 
את הרעיון לרצוח את דה־האן. כמה ממנהיגי היישוב ידעו על 
התוכנית. באחת הפעמים הגיע אברהם תהומי, מראשי 'ההגנה' 
דה־האן  התפלל  שם  צדק'  'שערי  לבית־הכנסת  בירושלים, 
לו. בתיבת־ והזהירו להפסיק את פעילותו. דה־האן לא שמע 
הדואר שלו אף מצא מכתב איום על חייו. המכתב היה חתום 
על־ידי 'היד השחורה'. דה־האן התעלם מהאזהרות, הוא חזה את 

אפשרות מותו בשלווה מוזרה ונראה שלא ביקש לברוח מכך.

גזר דין
האירוע שקבע את ביצוע גזר הדין נגדו מצד ארגון 'ההגנה' 
היה פרסום הידיעה על יציאתו של דה־האן ללונדון. התוכנית 
הייתה לצאת יחד עם משלחת מטעם אגודת ישראל כדי לפעול 
נגד אישור 'חוקת הקהילות' שהייתה אמורה לתת יתרון לציונים 
בארץ. השמועה אמרה שביקש באותה נסיעה לפעול גם לביטולה 
של הצהרת בלפור. דה האן עצמו הכחיש את הטענות הללו מכל 

וכל.
דה־האן אמור היה לצאת לדרך ביום שלישי כ"ט סיון תרפ"ד. 
יום לפני כן, בשעות אחר הצהריים הלך לתפילת מנחה בבית־
הכנסת 'שערי צדק' בסמוך לבית־החולים 'שערי צדק' שברחוב 
יפו. מנהל בית החולים הד"ר משה וואלך היה ידידו הקרוב של 
דה האן. דה האן ניגש לפני העמוד ואמר קדיש לעילוי נשמת אביו 

שנפטר בהולנד חודשיים לפני כן.
אחר התפילה, כשיצא משער בית־החולים, ניגש אליו איש 
צעיר ושאל "מה השעה"? דה־האן התכוון לענות לו. אך בטרם 
שלושה  בו  וירה  אקדח  הצעיר  הוציא  פיו  את  לפתוח  הספיק 

כדורים. דה־האן מת במקום.
רצח דה האן התפרסם במהירות בכל רחבי היישוב ועורר 
סערה רבתי. אנשי היישוב הישן ערכו לו לוייה גדולה והספידוהו 

רבה.  הנודע בחמימות  ציונית באמסטרדם, שקיבלה את הסופר 
באותם ימים, מיד לאחר מלחמת העולם הראשונה, החליט לעלות 
לארץ. המזרחי באמסטרדם ערך לו מסיבת פרידה מפוארת, בה 
נישאו נאומים רבים, כולל נאום פרידה ארוך ונרגש של דה־האן 
עצמו. לתחנת הרכבת באמסטרדם באו אלפי יהודים כדי לברך את 
הסופר והעיתונאי הנודע עם עלייתו לארץ. כשעלה לרכבת החלו 

בשירת 'התקווה'.
יעקב דה־האן קיווה כי כיציאתו מאמסטרדם כן תהיה כניסתו 
לירושלים, אולם כאן נכונה לו אכזבה גדולה – איש לא בא להקביל 
ביום  אליה  הגיע  כאשר  ירושלים,  של  בתחנת־הרכבת  פניו  את 
חורף ירושלמי קר וגשום. הוא היה עייף, יגע ותשוש לאחר שעשה 
בשירותיו  מעוניין  היה  לא  גם  איש  ובים.  ביבשה  כמה שבועות 
הספרותיים והמשפטיים. לא במוסדות הציוניים של היישוב, בהם 
שנוסדה  העברית  באוניברסיטה  לא  ואף  בואו,  למחרת  התייצב 
לשמש  ההולנדי  החוץ  ממשרד  ביקש  כן  לפני  תקופה.  באותה 

כקונסול הולנד בירושלים ונדחה.
יעקב דה־האן הסתגר בביתו והחל לחשוב שנית על הציונות כפי 
שזו באה לידי ביטוי באותה תקופה. אט אט החל לטוות לעצמו קו 
מחשבה אחר מזה שסיגל לעצמו ביציאתו מהולנד. הוא עבר מהפך 
נוסף – מציוני דתי נהיה חבר ב'עדה החרדית' בירושלים והצטרף 
לתלמידי החכמים ובעלי ההשקפה שלחמו בחריפות בציונים שרצו 
להפוך את ארץ הקודש למדינה חילונית ככל המדינות. עכשיו בא 
הכישרון שלו לידי ביטוי. עבור העולם החיצוני הוא נעשה לדובר 
הראשי של העדה החרדית )שהיתה אז חלק מאגודת ישראל(, בשל 

שליטתו בשפה ובקודים התנהגותיים בינלאומיים.
בינתיים  והתפרנס  בירושלים  דה־האן  יעקב  חי  שנים  חמש 
הנפוץ  האמסטרדמי  העיתון  של  בפלשתינה  הכתב  ממשרת 
בציונות  שלו  הגדול  המאבק  לצד  הנדלסבלט'.  ה'אלחמיין 
וקסומים עבור  ובמנהיגיה, הוא המשיך להעביר תיאורים חיים 
קוראי העיתון בהולנד. כתבותיו תיארו בדקדקנות את המציאות 
מן  עתה  זה  שעברה  ארץ־ישראל  של  והמיוחדת  המורכבת 

הממשל התורכי למנדט הבריטי, והצטיינו בנימה של הומור לגלגני 
ומריר מחד, ובסגנון בהיר ותיאורים צבעוניים מאידך. הוא כל כך 
מצא חן בעיני הקוראים, עד שמעסיקיו החליטו להגדיל את שכרו 

בתוך חצי שנה מאז החל לעבוד אצלם.
ואת  הערבית  הבעיה  את  בהרחבה  דה־האן  תיאר  בכתבותיו 
הקונפליקט הקשה בין העדה החרדית של היישוב הישן להנהגה 
הציונית וניצל את הבמה שלו כדי למתוח ביקורת חריפה על מנהיגי 
התנועה הציונית ואורחות חייהם. דבריו התפרסמו גם בעיתונות 

האנגלית והיה להם הד רב.
בשנת תרפ"ג ביקר בארץ איל ההון מקס איטקן, הברון הראשון 
מביוורברוק ובעליו של העיתון 'דיילי אקספרס'. דה האן נפגש עמו, 
לפרסם את מאמריו האנטי־ הלורד  לו  הפגישה התיר  ובעקבות 

ציוניים בעיתונו הנודע. חיש מהר קנה לו המלומד החרדי שונאים 
רבים בין יהודי הארץ הציוניים שראו בדרכם את הדרך היחידה 
לחיים ביישוב היהודי, ואת דרכו של דה האן כסכנה למדינה שבדרך.

ובראשם  הקנאים  לחוגי  ויותר  יותר  התקרב  מצידו  דה־האן 
לרבה של ירושלים מרן הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד. הלאומיות 
הציונית נתפסה בעיניהם כטריגר המרכזי לאסון הממשמש ובא על 
ארץ ישראל. דה־האן נפגש עם פקידים אנגלים בכירים ועם נציגים 
ערביים, יחד עם שליחי העדה החרדית ולחוד, וחיפש דרכים לסכל 
את ההתפתחות הציונית בארץ. הוא העמיד את כל כישוריו לרשות 
ישראל  אגודת  תזכירי  ואת  תזכיריה  את  תרגם  החרדית,  העדה 
ייעוץ משפטי חינם. במשך הזמן הפך  והושיט לאגודה  לאנגלית 

למנהל המדיני הרשמי של האגודה, וזאת ללא כל תמורה.
משכיל  אירופאי  בסביבתו:  דופן  יוצאת  דמות  היה  האן  דה 
ומודרני בלב העדה החרדית. עד מהרה הפכה האידאולוגיה שלו 
לנועזת הרבה יותר משל רבים ביישוב הישן. הוא נאבק חזיתית 
ביישוב הציוני המאורגן, פתח במסע נגד המסים שהנציב העליון 
אישר לוועד העיר של יהודי ירושלים לגבותם ופעל לביטול המנדט 
הבריטי על ארץ ישראל משם ששיתף פעולה עם הציונים. הוא ניהל 
מאבק עיקש נגד הרב הראשי הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק 

עמדה מעורבת. דה האן עם גלימה ערבית לקראת נסיעתו לעבר הירדןרצח מזעזע. מצבתו של דה האן, מסע ההלוויה שנערך לו ואבן לזכרו בעיר הולדתו בהולנד שעליה מופיעה ציטטה שלו
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כמי שנעקד על קידוש השם. הוא נקבר בהר הזיתים לקול בכי 
האבדה  לצד  הנורא.  האסון  דבר  את  עיכלו  שלא  היישוב  אנשי 
החרדית הגדולה היה זה היה הרצח הפוליטי הראשון בארץ ישראל. 
רוב  אולם  מהרצח,  שהסתייגו  מאמרים  כמה  הופיעו  בעיתונים 
יהודי הארץ לא גינוהו. בארץ חיו אז כמאה אלף יהודים ובעיני 
 רבים מהם נראה דה־האן כאויב מסוכן העלול להזיק להתפתחות 

היישוב.
נתגלתה  לא  ושולחיו  סייעניו  הרוצח,  זהות  נמלט.  הרוצח 
למשטרת המנדט ותיק החקירה נסגר. היסטוריונים שחקרו את 
אירוע ההתנקשות סבורים שאברהם תהומי איש 'ההגנה' ולימים 
ממקימי האצ"ל שהגיע לבית הכנסת כדי להזהיר את דה האן, הוא 
זה שגם יזם את הרצח. גם בערוב ימיו, עשרות שנים אחרי הרצח, 
סירב תהומי להודות בפה מלא שביצע את מעשה הרצח. בראיון 
לשלמה נקדימון בשנת תשמ"ג הודה באחריות מסוימת למעשה 

ובכך שבוצע בידי 'ההגנה'.
על פי מה שידוע כיום, תהומי פנה לממונה עליו, זכריה אוריאלי, 
והלה אישר לו את הפעולה לאחר התייעצות עם בכירים ממנו. 
במהלך השנים הועלו בהקשר זה שמותיהם של יוסף הכט, שעמד 
בספר  המדינה.  נשיא  לימים  צבי,  בן  יצחק  ושל  'ההגנה',  בראש 
'תולדות הגנה' מופיעה עדותו של הכט שהוא יזם את הפעולה, 
ורק אחריה הודיע לבן צבי. בשנת תשט"ז פורסם בשבועון העולם 
הזה שרחל ינאית בן צבי הייתה שותפה לתכנון. תהומי הכחיש זאת 
במכתב לעיתון. בשנה שעברה נחשף בבית המכירות 'קינג דיוויד' 
מכתב של תהומי משנת תשל"ט, שבו אישר כי בן צבי השתתף 
בהחלטה על הרצח, וכי הביצוע הוטל על תהומי ועל אברהם גיורא 

קריצ'בסקי.
עם הירצחו של דה האן ספד לו רבי יוסף חיים זוננפלד בקול 
בוכים: "ראו את התהום העמוקה שנדרדרו לתוכה ראשי ההנהגה 
הציונית וקראו בקול חזק: 'היבדלו מתוך העדה הרעה הזאת.'" 
הקריאה הזו הובילה את הציבור החרדי בירושלים להיפרד 

עוד יותר מהנהגת הציונות, אותה ראו עכשיו כרוצחים עם דם על 
הידיים.

מעניין לקרוא כיצד מתאר הרב משה פרוש את דבר הפגישה 
בירדן, וכיצד הוא מיישב בין השורות את הסתירה שבין פעילותו 
של דה האן להתעקשות החרדית של אגודת ישראל שלא לאפשר 
חלוקת הארץ ליהודים וערבים בוועידת פיל: "בשנת תרפ"ד, כאשר 
לתת  כוונה  שאין  הבינה  בירושלים  המאורגנת  החרדית  היהדות 
לקהילה החרדית מעמד עצמאי לשחרור מאפוטרופסות הציונית 
והסוכנות היהודית, פעלה אגודת ישראל בהשראתו של הרב זוננפלד 
זצ"ל שאף השתתף במשלחת שבראשותו אצל המלך חוסיין בירדן, 
כשעמו השתתפו הרב אברהם חיים נאה, הרב יונגרייז, ופרופסור 
יעקב ישראל דאהן, כאשר בפגישה זו דובר על שיתוף פעולה עם 
הממלכה ההאשמית בכדי לקדם את מעמדה של היהדות החרדית 
ולסכל את שאיפות התנועה הציונית. במהלך הפגישה נאמר למלך 
חוסיין 'אנו תמימי דעה אחת לשמור על הצביון העתיק של עם 
ישראל ותורתו הכתובה והמסורה בקדושתו וטהרתו ולפתור ברוח 
התורה והמצוות את כל השאלות העומדות על הפרק בחיי כלל 

ישראל'.
ועדה  שכונסה  לאחר  תרצ"ז  בשנת  עצמו  על  חזר  "הדבר 
מארגונים  עדויות  שמע  השאר  שבין  פיל  הלורד  של  בראשותו 
כך  על  שמועות  שהופצו  ולאחר  ומוסלמים,  יהודיים  ומוסדות 
שבכוונת הלורד פיל לפרסם מסקנות על תוכנית החלוקה של ארץ 
ישראל, פנה מרן הרב דושינסקיא במברק אל הלורד פיל, שהעתקו 
כדלהלן:  כותב  הוא  ובו  בירושלים,  אגו"י  מרכז  בארכיון  נמצא 
"בעיתונות מתפרסמות ידיעות על אפשרות של הכרזה על מדינת 
יהודית – חילונית עם חלוקה של פלסטינה, אבל קדושת הארץ לא 

מרשה ביצוע חלוקה".
עוד נכתב במברק ללורד פיל, "בנוסף לזה אנו מאמינים שמדינה 
שבת  חינוך  תורה  לשומרי  מיידית  סכנה  זו  חילונית   – יהודית 
■ ומשפחה, ואנחנו מתפללים, שתפסיקו לדגול בפתרון כזה". 

120 עדים, 31 ישיבות פתוחות לציבור ועוד 48 סגורות – 
זה מה שנדרש מחברי ועדת פיל כדי להנפיק את הדו"ח שעתיד 

להיות אחד המפורסמים בנוגע לארץ ישראל והשליטה בה.
הוועדה שנקראה על שם יו"ר הוועדה הלורד ויליאם רוברט 
פיל מונתה על ידי שר המושבות הבריטי בשנת תרצ"ו. המטרה 
שהוטלה עליה הייתה לא פשוטה ואף הרת גורל. על פי כתב 
המינוי הבריטי, על הוועדה הוטל לבחון את המצב בארץ ישראל 
ואת האפשרויות לעתיד. השאלות שהונחו בפני חברי הוועדה היו 
רבות ובראשן מדוע פרץ המרד הערבי הגדול וכיצד ניתן לפתור 

את הסכסוך בין היהודים לערבים.
שישה מחברי הוועדה הגיעו ארצה כדי להכיר את הנושא 
מקרוב. הם התיישבו בארמון הנציב בירושלים ושכרו את אחד 
המלונות הסמוכים, שם ישבו לשמוע את העדים השונים. מטעם 
הנהגת היישוב היהודי החילוני העידו חיים ויצמן, בן גוריון, משה 
הוועדה  בפני  שהעיד  ז'בוטינסקי  זאב  ואפילו  )שרת(  שרתוק 
בלונדון. מהצד הערבי העידו ראשי הקהילות הערביות ובראשם 
המופתי אמין אל חוסייני )אגב, לפני שש שנים פורסם כי נציג 
'ההגנה' צותתו לכל הדיונים של הוועדה וכך היו מוכנים היטב 

לשאלות ולתרחישים(.
היהודים מצדם הציגו את הטיעונים ההיסטוריים לזכותם על 
הארץ, כשבמקביל שילבו את הנאמנות היהודית לבריטים לכל 
אורך הדרך. העדות המרגשת ביותר של ראשי היישוב היהודי 
הייתה עדותו של חיים ויצמן שבמשך שעתיים דיבר על היות 
העם היהודי חסר מולדת ועל כך שהעם היהודי מעולם לא ויתר 
על נחלתו. לימים כתב הלורד פיל בעצמו כי עדותו של ויצמן 
הייתה היחידה שהותירה רושם כנה על חברי הוועדה. בניגוד 
לדבריו של בן גוריון שהיו ארוכים, טרחניים, ולא ברורים מספיק.

הופעה מעוררת רושם
כמו בכל משא ומתן ודין ודברים שהתקיים בין אנשי היישוב 
לשלטונות הבריטים באותה תקופה, לחרדים היה מקום של כבוד 

בשולחן הדיונים. חברי הנהגת היישוב החרדי נתבקשו למסור אף 
הם את עדותם. בין העדים היו מהרי"צ דושינסקי, הרב משה בלוי 

והרב יצחק ברויאר.
כך מתאר העיתון דבר את העדות של אגודת ישראל בפני חברי 
וועדת פיל: "הישיבה החמש עשרה של הועדה המלכותית נפתחה 
הבוקר בעדותם של באי כוח אגודת ישראל... הרב דושינסקי בא 
בלבוש רבני, בכובע פרווה גבוה ובקפוטה ארוכה". העיתון סוקר 
ואת השאלות שהציגו חברי  באריכות את מהלך מתן העדות, 
הוועדה בפני הרבנים. הכותרת שהעניק העיתון מלמדת על אחת 
המטרות המרכזיות בעדות הרבנים, ובעיקר על הדרך בה ראו 
אותה ראשי היישוב החילוני: "האגודה דורשת להכיר בה כעדה 

מיוחדת – מתנגדת להגבלת עליה".
שני הסעיפים הללו, עדה מיוחדת ואי הגבלת עליה, עתידים 
להיות סלע המחלוקת בין החרדים לשלטון החילוני גם בהמשך. 
אך עתה, בבואו להעיד בפני חברי הוועדה, סקר רבי יוסף צבי 
דושינסקי את יסודות ההשקפה החרדית בשאלת ארץ ישראל 
והמדינה האפשרית שבדרך: "כל חלקי עם ישראל ראו עצמם 
כבני ארץ ישראל וציפו לגאולה למען יוכלו לחזור אליה", אמר 
"הצהרת  כי  והוסיף  הנוכריים,  הוועדה  לחברי  דושינסקי  הרב 
בלפור באה לאפשר להם זאת". באותה עדות ציין את ההסתייגות 
הארץ  בתושבי  וממאבק  הזרוע  בכוח  הארץ  מכיבוש  החרדית 
הערביים: "אנו מצווים לא לכבוש אותה בכוח ולא להשתלט על 
אחרים". הוא ביקש מחברי הוועדה "שלא תוטל שום מגבלה על 

העלייה ורכישת קרקעות בארץ ישראל".
וחבל  היטב,  הבעיה  את  הציג  הוועדה  של  הסופי  הדו"ח 
השורות  את  פה  בעל  מכירים  אינם  היום  העולם  שמנהיגי 
הבאות לפני שהם מנסים להטיל את כובד משקלם על הסכסוך 
הישראלי־פלסטיני: "סכסוך שאין להתגבר עליו פרץ בין שתי 
עדות לאומיות בגבולותיה של ארץ קטנה", דיווחו חברי הוועדה. 
"כמיליון ערבים עומדים במלחמה גלויה או נסתרת עם ארבע 
מאות אלף יהודים לערך. אין כל יסוד משותף ביניהם. העדה 
הערבית היא אסיאתית באופייה, העדה היהודית רובה ככולה 

תוכנית 
החלוקה

פרק 2

הבריטים מציעים לחלק את ארץ ישראל 
ולמסור את רוב הארץ, ובכללה ירושלים, 
לערבים << ההנהגה הציונית מקבלת את 
ההצעה בעוד הערבים מתנגדים בתוקף. 
היהדות החרדית מביעה עמדה עצמאית

מדינה אחת לשני עמים. האמיר עבדאללהסופר מוערך. תעודת התושב של דה האן לאחר בואו ארצה
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ישראל חבר 
עמים יהודי, 
כלומר ציוני, 

רואים את 
הדבר כלא חכם 

ולא לעניין 
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להגשמה"

באגודת 
ישראל 
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החלוקה. 
עיקר 
ההתנגדות 
הייתה כנגד 
הפרדת 
ירושלים 
מן המדינה 
היהודית, 
אך גם עצם 
רעיון המדינה 
היהודית לא 
זכה לתמימות 
דעים בקרב 
חברי האגודה

התרבותיים  בחייהן  ובלשונן,  בדתן  מזו  זו  הן  שנות  אירופית. 
והחברתיים. דרכי מחשבתן ואורח חייהן רחוקים אלה מאלה לא 
פחות משאיפותיהן הלאומיות. שאיפות אלו הן אבן הנגף הכבדה 

ביותר העומדת על דרך השלום".
ומה בכל זאת עושים? הרי לא יתכן להשאיר את המצב כפי 
שהוא ולאפשר לשפיכות הדמים להימשך. מה גם, שהצהרת בלפור, 
הכרחי  שינוי  חייבו  בעולם,  אחרות  ותופעות  תנועות  גם  כמו 
בשלטון המנדט. חברי הוועדה הגישו את המלצותיהם. מסקנות 
הוועדה היו מרתקות לא פחות מהדרך בה הציגו את הבעיה עצמה.

על פי מסקנות וועדת פיל תיחלק הארץ לשניים כאשר המדינה 
הערבית תכלול חלק מאמירות עבר הירדן וארץ ישראל המערבית 
בסך של שמונים וארבעה אחוז מהשטח, לרבות יהודה ושומרון, 
למעשה  מדובר  כולו.  והנגב  עזה  רצועת  הדרומי,  החוף  מישור 
במדינת ענק שניתנה לפי הוועדה על מגש של כסף למיליון תושבים 

ערביים.
מצד שני, היהודים יקבלו מדינה קטנה שתכלול את הגליל, עמק 

יזרעאל, עמק בית שאן ומישור החוף עד לבאר טוביה. סך הכול 
שישה עשר אחוז מארץ ישראל המערבית. על פי התוכנית, המדינה 
הקטנה הזו תכלול בתוכה כשליש אזרחים ערביים ביישובים חיפה, 
עכו, טבריה וצפת בה הייתה להם נוכחות גדולה וחשובה. כלומר, 
לא די בכך שלערבים תהיה מדינת ענק, הם יוכלו להמשיך לחיות 

בשלווה ובנחת באותה חלקה קטנה שהוקצתה ליהודים.
אילו היו הערבים מסכימים לתוכנית, אי אפשר בכלל לתאר 
כיצד הייתה נראית היום מדינת ישראל על כל ההשלכות הנובעות 
מכך. אולם כמו לכל אורך ההיסטוריה, הערבים תמיד לקחו צעד 

אחד אחורה כאשר השלל הוצע להם, ודחו אותו בשתי ידיים.
לעומת הערבים, רוב היהודים תמכו בתוכנית. במיוחד תמכו 
של  בפועל  כממשלה  תפקדה  אשר  היהודית  הסוכנות  אנשי  בה 
היישוב. הם היו מוכנים לכל הצעה, העיקר לראות סוף סוף את 
חלומם מתגשם. חלקם סברו כי קודם ניקח את מה שנותנים לנו, 
ואחר כך נילחם על היתר. בן גוריון שקראת את הדו"ח שמח מאוד, 
אך התאפק והביע אכזבה כלפי חוץ. הסיבה הייתה כדי למנוע את 

כעסם של הערבים שלא ממש ידעו להבין את התוכנית והסתכלו 
כיצד מגיבה ההנהגה היהודית. אם היא שמחה – משמע עליהם 
להתנגד. ובכל זאת, עם אישור התוכנית, יצאו יהודים בריקודים 
בארץ  היהודיים  והיישובים  הערים  בחוצות  שמחה  ומפגני 

ישראל.

חילוקי דעות מדיניים־תורניים
באגודת ישראל התנגדו באופן גורף לתוכנית החלוקה. עיקר 
ההתנגדות הייתה כנגד הפרדת ירושלים מן המדינה היהודית, אך 
גם עצם רעיון המדינה היהודית לא זכה לתמימות דעים בקרב 
חברי האגודה. מצד אחד טען אחד מגדולי מנהיגי אגודת ישראל, 
הגאון רבי מנחם זמבה הי"ד, כי "ארץ ישראל שחסר בה שעל אחד 
היא כמו ספר תורה שחסרה בו אות אחת, שהוא פסול". מצד שני 
עמדה דעתו של הגאון רבי אלחנן וסרמן שהתנגד בכלל לקיומה 
של מדינה יהודית בעת הזו. השקפתו התקיפה נגד הציונות נודעה 

בקובץ מאמרי השקפה שכתב.
באווירה פולמוסית זו התכנסה הכנסייה הגדולה השלישית 
של אגודת ישראל. הכינוס הקודם נערך כשמונה שנים קודם לכן, 
הכינוס הבא עתיד להתקיים רק בעוד שבע עשרה שנים לאחר 

המלחמה בירושלים.
במרינבאד  הכינוס  מקום  אל  נהרו  הדור  גדולי  כל 
שבצ'כוסלובקיה והעולם היהודי כולו עצר את נשימתו לקראת 
הרבנים  גדולי  את  לראות  היה  ניתן  המשתתפים  בין  הכינוס. 
והאדמו"רים שאלפים ורבבות נהגו על פיהם ושתו בצמא את 
סדיגורא,  סוכוטשוב,  אלכסנדר,  מגור,  האדמו"רים  דבריהם: 
טשורקוב, באיאן, והרבנים הגאונים רבי מנחם זמבה, רבי אלחנן 
וסרמן, רבי יהודה לייב צירלסון, רבי שמואל דוד אונגר מנייטרא, 
רבי עקיבא סופר מפרשבורג, רבי אהרן קוטלר מקלצק, רבי זלמן 
סורוצקין מלוצק, רבי יוסף שלמה כהנמן מפוניבז', וגם רבי יוסף 
צבי דושינסקי שהגיע מירושלים והיה היחיד מבין באי הכנסייה 
הגדולה שהעיד בעצמו בפני חברי ועדת פיל והכיר מקרוב את 

הנושא.
בנאום הפתיחה המסורתי כובד רבי אלחנן וסרמן. הוא עסק 
תוכנית  היהודית,  המדינה  הקמת  היום:  סדר  שעל  בנושאים 
לשלטון  הנאצים  ועליית  בארה"ק  תרצ"ו  מאורעות  החלוקה, 

התנגדותו  את  שטח  הוא  בגרמניה. 
וביקש מחברי  יהודית  להקמת מדינה 

שתביע  בהחלטה  לתמוך  האסיפה 
התנגדות לעצם הקמת מדינה שכזו. אך לא 

כל החברים תמכו בדעתו. למעשה, רובם סברו 
אחרת.

התנגדה  לא  שאגודה  לכך  העיקרי  הטיעון  את 
בפועל להקמת מדינה יהודית חילונית הסביר רבי יעקב 

רוזנהיים במכתב שכתב לרבי משה בלוי: "למרות שגם 
אגודת ישראל מתנגדת בהחלט להפיכת ארץ ישראל חבר 
עמים יהודי, כלומר ציוני, רואים את הדבר כלא חכם ולא 
לעניין למחות באופן רשמי בפני הממשלות היות שממילא 
יוצאת  הייתה  ישראל  אגודת  אם  להגשמה.  סיכוי  אין 
בהתקפה חזיתית נגד תכניות הבית הלאומי היהודי יהיה 

לציונים – ברגע שחלום הבית הלאומי יתנפץ להם – את 
'העם  כישלון של  לטעון שאותו  להם  נח  התירוץ המאוד 

היהודי' באשמת 'קנוניית' האורתודוקסיות האגודתית".
הייתה  שבשתיקה  להסכמה  כן  אם  הסיבה  כלומר, 
פוליטית ולא רעיונית. ראשי אגודת ישראל סברו כי התוכנית 
תיגנז  ככה  גם  היהודית  והמדינה  עיקר,  כל  מעשית  איננה 

התירוץ  את  ציונים  לתת  מדוע  כך,  אם  החלומות.  בספרי 
לכישלון?

נשמרה  הדרך  כל  לאורך  הפוליטית,  לשתיקה  בניגוד 
ההתנגדות הרעיונית לקיומה של מדינה חילונית בקרב מרבית 
חברי האגודה. כך גם במכתב ששיגר רבי יוסף צבי דושינסקי 
ללורד פיל על מנת להשלים את עדותו בפני חברי הוועדה כתב 
שאגודת ישראל רואה במדינה חילונית סכנה לשמירת מצוות 

ושהוא מתפלל שלא יתגשם פתרון כזה.
לאחר דבריו הנרגשים של רבי אלחנן וסרמן בפתח הכנסייה 
הגדולה נחלקו גדולי הדור: לצדו של רבי אלחנן עמדו רבי יוסף 
צבי דושינסקי, רבי אהרן קוטלר, רבי מרדכי רוטנברג מאנטוורפן 
נחרצת  התנגדות  הביעו  הם  יחד  והונגריה.  צ'כיה  מרבני  ועוד 
להקמתה של המדינה מחשש שההנהגה הציונית החילונית תנהל 

את המדינה שלא ברוח היהדות ואף תרדוף את החרדים.
לעומת רבני הונגריה וארץ ישראל, אדמו"רי פולין צידדו בעד 
הקמת המדינה. בראשם הרבי מגור, הרבי מאלכסנדר, כך גם הרבי 

ועידה סוערת. המלון במרינבאד בו נערכה הכנסייה הגדולה

עמדה נחרצת. מרן הגר"א וסרמן )משמאל( עם מרן הגר"א קוטלר והרב משה 
בלוי בימי הוועידה במרינבאד

שלוש החלטות. האדמו"ר ה'כנסת מרדכי' מסדיגורה והגר"ז סורוצקין מלוצק ברחובות מרינבאד בימי הכנסייה הגדולהנאום רהוט. הגרי"צ דושינסקי מופיע בפני ועידת אונסקו"פ

מהדורה דיגיטלית מיוחדת לחג הפסח תש"פ
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מבאיאן, הרבי מסוכטשוב, רבי זלמן סורוצקין, נשיא המועצה רבי 
אהרן לוין ועוד.

נשיא הכנסייה, רבי יהודה לייב צירלסון, נאם בתוקף בעד הקמת 
המדינה. הוא טען שעלינו לתת לקדוש ברוך הוא לנהל את הדברים 
והצהרת בלפור היא מעשה ההשגחה. בנוגע לשלטון החילוני אמר 

שאם יתאחדו כל החרדים יוכלו לקחת את השלטון.
המדינה  הקמת  עצם  לשאלת  באשר  הדעות  בחלוקת  כמו 
היהודית, כך גם כאשר עלה הדיון בשאלה חלוקת הארץ ליהודים 
וערבים. חלק מהרבנים טענו כי אין שום היתר לכך והביעו מחאה 
התנגדו  הם  ליהודים.  כולה  ששייכת  ישראל  ארץ  חלוקת  על 
לתוכנית החלוקה באומרם שהסכמה לה מהווה ויתור על חלקים 
מארץ ישראל, בניגוד לתורה. מנגד פסק מרן הגאון רבי חיים עוזר 
גרודז'נסקי שהבעלות על ארץ ישראל אינה נפגמת בשל חתימה 
וכי אין לתוכנית החלוקה משמעות בשאלת  בינלאומי  על חוזה 

הבעלות על הארץ.

החלטת פשרה
בשל הקושי להכריע בין שני המחנות לגבי עצם שאלת הקמת 
המדינה, המועצה לא הכריעה בסוגיה. בהחלטה שנכתבה על דעת 
כולם בסיומה של הכנסייה הובאו לידי ביטוי העקרונות הרעיוניים, 
תוך התעלמות מהשאלות המעשיות שעמדו על הפרק. מנגד, לגבי 
תוכנית החלוקה התקבלה הכרעת הרוב המתנגדת בכל תוקף לקרוע 

חבלי ארץ. להלן הסעיפים המרכזיים מהחלטות המועצה:
א. ארץ ישראל שייכת לעם ישראל מאת ה'. בגלל העוונות עם 

ישראל גלה מארצו והוא ייגאל על ידי המשיח.
ב. קיום מדינה יהודית בארץ ישראל אפשרי, אך בתנאי שהיא 
תתנהל על פי ההלכה, וחוקת התורה היא חוקתה. מדינה שאינה 

מתנהלת על פי התורה איננה מדינה יהודית.
ג. ארץ ישראל ניתנה לעם ישראל על ידי הקדוש ברוך הוא, ואין 
שום סמכות לוותר על חלק מאדמת הקודש. כל דיון ומשא ומתן 

לגבי המדינה ללא נציגי החרדים אינו תקף.
עזה  בקריאה  ישראל  בני  לכל  פונה  התורה  גדולי  מועצת  ד. 
לאגודת  כזו  ואחראית  חמורה  בשעה  לעזור  אש  להבות  חוצבת 
ארץ  וקדושת  טהרת  בהגנת  הקודש  ארץ  בנין  בעבודת  ישראל 
ישראל, לחזק בה את הישוב היהודי ולהטביע חותם שמירת התורה 

וקדושת הארץ על כל החיים בארץ הקודש.
בשנת תרצ"ח, שנה לאחר אותה כנסייה גדולה, כתב הרב 
יעקב  לרב  בפולין,  ישראל  אגודת  נשיא  לוין,  מאיר  יצחק 

להודיע  "הנני  העולמית:  ישראל  אגודת  ראש  יושב  רוזנהיים, 
שבשיחה פרטית עם כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א אמר לי שצריכים 
יסודות  להבטחת  בנוגע  ומרץ  זריזות  אקטיביות  ביתר  לעשות 
ושמירת הדת במדינה יהודית, וטרם כל נחוץ ללחוץ בחזקה על 
נכון  שאולי  ולהציע  היהודית  הסוכנות  או  הציונית  ההסתדרות 
להתרות בהם שאם פתרון יביא למדינה יהודית מוכרחים להבטיח 
נהיה  אנו  ההקדם,  בכל  זאת  תעשו  לא  ואם  הדת,  עניני  כראוי 
נאלצים להפריע אתכם ונבוא בדברים עם הערבים נגד רצוננו, כי 
 הדת יקרה לעם מישראל מכל דבר, ולא נניח לחלל כל קודש במדינה 

יהודית".
עוד כותב הרב יצחק מאיר לוין במכתב בשמו של ה'אמרי אמת': 
מהערבים  אלינו  פנו  שנה  15־20  שלפני  אותם  להזכיר  "צריכים 
)ובטח עוד נמצאים הדוקומנטים באגו"י בא"י(, ולא רצינו להפריע 
וליצור רושם כאילו עם ישראל נחלקה לשניים, אבל אם לא נהיה 
בטוחים כראוי, שהמדינה היהודית תבנה על יסודות הדת, נהיה 
נאלצים לאחוז בצעדים אשר יגרמו תוצאות אי נעימות. אם אגו"י 
באר"י מעטה היא באוכלוסין, האגודה בעולם יש לה כוח והמונים 
גדולים. בדברים כאלו יש ללחוץ עליהם שימלאו בלי איחור את 

דרישתנו, כדי שנדע לאיזה עמדה לפנות בהחלט".
ההתנהלות  ליסודות  באשר  לוין  מאיר  איצ'ה  רבי  של  דבריו 
להתממש  עתידים  החילונית,  ההנהגה  מול  החרדית  הפוליטית 
לעתיד לבוא. כאשר תוכנית החלוקה השנייה תוצע על ידי הבריטים 
לתוכנית  החרדים  התנגדות  תסייע  המדינה,  הקמת  לפני  רגע 
במדינה.  הדתי  קוו  על הסטטוס  כדי לשמור  החלוקה הראשונה 
בן גוריון שהכיר היטב את ההיסטוריה של החלטות מועצת גדולי 
המדינה  להקמת  החרדים  של  נוספת  מהתנגדות  חשש  התורה 
וכישלון המגעים האחרונים מול הבריטים. על מנת להבטיח את 
הדת  חיי  על  קוו  סטטוס  להם  הבטיח  החרדים  של  הסכמתם 
במדינה החדשה. אותו סטטוס קוו שכבר עבר לא מעט שינויים, אך 

נושא את השם השמרני עד היום הזה.
כבר  המדינה  הקמת  שרעיון  לאחר  תש"ה,  בשנת  גם  אגב, 
נראה באופק, לא התנגדה אגודת ישראל באופן רשמי להקמתה. 
הגאון רבי יוסף צבי דושינסקי נימק זאת במכתב התשובה לרבי 
שההערכה  זאת  מלבד  כי  מסביר  הוא  במכתב  רוזנהיים.  יעקב 
היא שהציונים לא יצליחו להשיג הסכמה להקמת מדינה, כמו כן 
ה'  לחילול  תגרום  התורה  שומרי  מצד  מדינה  להקמת  התנגדות 
כאילו דווקא האדוקים אינם חפצים בארצם. כמו כן, הם לא יבינו 
את ההתנגדות לנוכח הדרישה של אגודת ישראל לתת אשרת עלייה 
■ לכל החפצים, מה שהתפרש אצלם כתמיכה במדינה. 

ליל הניצחון של מנחם בגין במהפך הגדול של תשל"ז היה 
יותר מליל בחירות סוער. הוא סימל את הרגע בו נטלה ישראל 
הראשונה השבעה  ישראל  הבכורה מהאליטה של  השנייה את 
והמדושנת. מייסדי המדינה שעשו הכל כדי לחלן אותה על בסיס 
התפיסה של 'ככל העמים בית ישראל' הלכו הביתה. הם פינו את 
מקומם להנהגה חדשה שלא שמרה אמנם תורה ומצוות, אך ידעה 
לכבד ולהעריך את מסורת ישראל. מסיבת הניצחון באותה לילה 
הייתה לאירוע הראשון בו חבש ראש ממשלה כיפה על ראשו 
מצוות  שומרי  אלפי  מאות  ניצחונו.  על  עולם  לבורא  והודה 

בישראל מלמלו לעצמם באותו לילה: היינו כחולמים.
רק בודדים נתנו את דעתם למספר משפטים רבי משמעות 
שבתוך חודשים ספורים שינו את המפה המדינית במזרח התיכון. 
בגין הודיע שלאחר כינון הכנסת והממשלה החדשה הוא יפנה 
לראשי מדינות ערב הסמוכות ויציע להם לבוא לבירותיהם. או 
שהם יבואו אליו כדי לפתוח במשא ומתן רציני לשלום. במשך 
עשרות שנים דיברו מנהיגי מפא"י על רצונם בשלום אך ראשי 
מדינות ערב לא שעו אליהם. כאשר מנהיג רוויזיוניסט ימני שמאז 
קודם המדינה הודבקה לו תווית של רודף מלחמות פתח את 
נאומו בהצהרה לפתוח במו"מ מדיני, במדינות ערב החלו להבין 

שישראל אכן בשלה לעשות שלום ולשלם את מחירו היקר.
בגין לא בזבז רגע. בתוך שלושה חודשים יצא שר החוץ משה 
דיין לסדרת פגישות חשאיות במרוקו עם שליחיו של הנשיא 
המצרי אנואר סאדאת. שישה חודשים מיום שהושבע לרשות 
בקהיר  הפרלמנט  באי  את  המצרי  הנשיא  הדהים  הממשלה 
כשהודיע על נכונות לצאת לישראל ולבוא לירושלים כדי לנהל 
מו"מ רציני לשלום. בגין מיהר לענות לו על במת הכנסת והזמין 
אותו לבוא לנאום בפניה. סאדאת השיב תשובה חיובית באופן 
מיידי ותוך מספר שבועות נחת בנתב"ג ועלה לנאום היסטורי 

בכנסת.
זריז לשלום החל להסתבך.  אלא שמה שנראה היה כמו"מ 
ויתר על גרגיר אחד מ"אדמת סיני הקדושה" כפי  סאדאת לא 
שהגדיר אותה ודרש פתרון במקביל גם עם הפלסטינים. שנים 

עקשניות של מו"מ לסירוגין הסתיימו על מדשאות הבית הלבן 
בחתימה על הסכם השלום הישראלי־ערבי הראשון. כשפורטו 
סעיפי ההסכם הוכה הציבור הישראלי בתדהמה. בגין נענה לכל 
דרישותיו של סאדאת. ההישג היחיד שלו היה דחיית הקץ בנושא 
היא  וגם  לאוטונומיה  רק  עקרונית  הסכים  כאשר  הפלסטיני 
בהודעה של הערבים על סיום הסכסוך. לא זכות שיבה ולא הכרה 

במדינה נוספת בין הים והירדן.

הגרא"מ שך: מכתב נדיר
היו אלו שנתיים קשות של ויכוחים סוערים בתוך הציבור 
הישראלי שכבר החל להיוודע למחיר היקר הנדרש. בצר לו פנה 
בגין למנהיגי הציבור החרדי וביקש את תמיכתם. להסכם עצמו 

השלום 
הראשון

פרק 3

הסכם השלום עם מצרים כלל בתוכו פינוי 
יישובים יהודיים ולראשונה בתולדות 

הסכסוך הישראלי־ערבי היו החרדים בעמדת 
הכרעה << גדולי ישראל מביעים עמדות 

שונות – מתמיכה מלאה ועד מחאה נמרצת 

המשלחת הארצישראלית לוועידה במרינבאד

כן לשטחים תמורת שלום. מרן הגרא"מ שך

מהדורה דיגיטלית מיוחדת לחג הפסח תש"פ
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יש רבנים 
שאוסרים על 

 החזרת שטחים 
גם אם המחיר 
יהיה מלחמה 
חדשה ומאות 

הרוגים. אך 
רבותינו לימדונו 

שאין דבר העומד 
בפני פיקוח 

נפש וכבר היו 
מקרים שמלכי 
ישראל החזירו 

שטחים לאומות 
העולם כדי 

למנוע מלחמות 
ושפיכות דמים"

"לכן אני 
חושב שאין 
מן הראוי 
לדבר גבוהה 
גבוהה 
ולדעתי 
אין לעמוד 
על עניין 
ההתנחלויות. 
וברצוני 
שכבודו ידע 
שוויתור 
למען 
השלום 
איננו ויתור 
וכאשר ה' 
ירחם עלינו 
ויגיע זמן 
פקודה הכל 
יוחזר לנו"

היה לו רוב בקולות מפלגת העבודה שבאופוזיציה. אבל היה חשוב 
שענה  הראשון  החרדי  המנהיג  והדתיים.  הימין  גוש  של  רוב  לו 
לו היה מרן הגרא"מ שך )בסדר הכרונולוגי, הראשון שהגיב היה 
כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש אך רשמית הוא לא היה מנהיג של 
מפלגה בכנסת שקולותיה נדרשו בהצבעה. על עמדתו המורכבת 
והפרקטית של הרבי בהמשך הפרק(. התגובה הייתה במכתב ארוך 
הממוען ישירות למנחם בגין. המכתב נשלח בניסן תשל"ח והוא 
מקבל  ישראלי  ממשלה  שראש  והאחרונה  הראשונה  הפעם  היה 
ממנו מכתב ישיר. עד לאותה עת וגם לאחר מכן העביר מרן הגרא"מ 
שך את מסריו למנהיגי המדינה באמצעות שלוחיו בכנסת או בנאום 

חד פעמי שאף הוא נשא מסר עקיף בלבד.
המכתב נפתח בהקדמה אידאולוגית ארוכה על קיום עם ישראל 
בגלות הארוכה אך ורק בזכות השמירה על מצוות התורה הקדושה 
ולימוד התורה. ההבדל בין ישראל לאומות העולם, קבע הגרא"מ 
שך, הוא שהם חיים בזכות ברכת יצחק אבינו של "על חרבך 

תחיה". עם ישראל אינו כמותם 
לך  "ויתן  מברכת  ניזון  אלא 
נאלצו  כאשר  גם  אלוקים". 
היה  מלחמה  לעשות  ישראל 

עליהם להיוועץ בסנהדרין.
של  קיומו  עצם  ובכלל, 
באיסור  נעוץ  בגלות  ישראל 
שלוש השבועות של לא למרוד 
לעלות  לא  העולם,  באומות 
הקץ.  את  לדחוק  ולא  בחומה 
הייתה  שהשואה  יחשוב  "ואל 
לנו  הייתה  שלא  בגלל  רק 
מדינה. ולא כן, כי אין במדינה 
אם  ואף  לקיומינו,  בטחון 
מיליון  חמשה  כאן  לנו  יהיו 
מלחמה  כשתפתח  ח"ו  אדם, 
אין  הגדולות  המעצמות  בין 
ערך לכל זה... ובזמן המלחמה 
הגדולה הגרמנים עמדו ליד אל 
ואם  י.ר.(  )במצרים.  עלמיין 
אם  אפילו  לארץ  נכנסים  היו 
איש  מיליון  חמישה  כאן  היו 
היה החורבן גדול יותר ממקום 
אחר כי כאן אין יערות שיהיו 
הים  אחד  ומצד  פרטיזנים. 
ושונאים  אויבים  ומסביבנו 
גדולים. ורק יד ה' הייתה להם 
הציל  למען  ברוסיה  להילחם 
בארץ  הפליטה  שארית  את 

ישראל".
ברורה:  הייתה  המסקנה 
"לכן אני חושב שאין מן הראוי 
לדבר גבוהה גבוהה ולדעתי אין 
לעמוד על עניין ההתנחלויות. 
שוויתור  ידע  שכבודו  וברצוני 
ויתור  איננו  השלום  למען 
וכאשר ה' ירחם עלינו ויגיע זמן 

פקודה הכל יוחזר לנו".
למרות שבדרך כלל הגרא"מ 
הלכה,  מפסיקת  נזהר  שך 
כנראה  ממנהגו.  שינה  הפעם 
רבני  של  לדעתם  נגד  במשקל 
הציונות הדתית שחלקם פסקו שכל ויתור על חלקי ארץ ישראל 
מנוגד להלכה של "לא תחנם" והלכות אחרות. ספציפית להסכם 
עם מצרים יכול היה הגרא"מ שך להשיב להם כי סיני איננה חלק 
גם  מסמרות,  לקבוע  כנראה,  רצה,  הוא  אך  המובטחת  מהארץ 
להסכמים עתידיים עם ירדן וסוריה שבמסגרתם תיאלץ ישראל 
לוותר על גם שטחי ארץ ישראל מובהקים. התשובה ההלכתית של 
הגרא"מ שך הייתה חד משמעית: "לפי ההלכה אין כל מניעה לוותר 
על חלק מארץ ישראל למען השלום. לפי ההיסטוריה סבלנו יותר 
במדינות אירופה מאשר אצל הערבים". טיבו של המשפט האחרון 
יישארו  לכך שהתנחלויות  שך  הגרא"מ  התכוון  האם  ברור.  אינו 
בשליטה ערבית או שהוא דיבר עקרונית על כך שהמוסלמים טובים 

יותר מהאירופאים ולפיכך ניתן להידבר איתם.
כך או כך, בגין קיבל הרשאה של אחד מבכירי מועצת גדולי 
התורה דאז להמשיך במו"מ עם מצרים והובטחו לו ארבע אצבעות 

נוספות מתוך גוש הימין להסכם שעיקריו כבר החלו להתגבש.

הגר"ע יוסף: לא 
להפקרת נשמות

שנה ושלושה חודשים חלפו. בעודו נאבק מול הפגנות של 
הימין ופסקי הרבנים הדתיים לאומיים קיבל בגין סיוע תורני 
חרדי רב ערך נוסף. לרשותו של הדובר לא עמדה אמנם מפלגה 
עם קולות בכנסת כמו לגרא"מ שך אך הוא היה הרב הראשי 
לישראל והסמכות ההלכתית הראשונה במעלה בקרב בני עדות 
ה'בייס'  בגלל  במיוחד  הייתה חשובה  זו  לבגין תמיכה  המזרח. 
שלו – מרבית מצביעיו של בגין היו מזרחיים מסורתיים. עמדתו 
של הראש"ל מרן הגר"ע יוסף הייתה בדיוק הסיוע לו נזקק בגין 

באותם ימים קשים.
הגר"ע יוסף בחר בקפידה את הבמה שממנה ישגר את הפצצה. 
שנערך  קוק  הרב  מוסד  של  פה'  'תורה שבעל  בכינוס  זה  היה 
בתמידות כל שנה בחודש אב. במפעל חשוב זה )שלמרבה הצער 
פסק בעשור האחרון(, הופיעו גדולי ההלכה ורבנים מכל קצוות 

הקשת התורנית בישראל.
לקראת הכינוס שנערך בכ"ה אב תשל"ט הפיצו מנהלי המוסד 
ההודעה  הראש"ל.  של  דרמטית  פסיקה  בו  צפויה  כי  הודעה 
הוציאה את כותב השורות לשעה קלה מספסלי הישיבה לתוככי 
נשלחו  התשחורת  שבני  עד  היה  צפוף  כך  כל  הצפוף.  האולם 

לתפוס את מקומם על מדף בטון מתחת לחלונות המוגבהים.
למרות מעמדו הרשמי כרב ראשי האוחז בסמכות ההלכתית 
העליונה הפתיע מרן הגר"ע את הנוכחים באומרו שאיש מצמרת 
השלטון לא פנה אליו לקבל חוות דעת הלכתית בנושא. בגין כיבד 
והעריך אמנם רבנים אך לא נטה לערב אותם בשאלות פוליטיות 

אלא אם כן הם בעצמם עמדו בראשות תנועה פוליטית.
מדוע אם כן בחר הגר"ע יוסף להתערב בנושא פוליטי לכאורה 
מבלי ששאלוהו? הרקע לכך הוא כנראה ויכוח עתיק יומין שהיה 
לישראל.  רבנים ראשיים  היו  גורן בעת שהשניים  לו עם הרב 
בין עשרות הנושאים השנויים במחלוקת ביניהם, שרובם נבעו 
יותר מהבדלי אופי והשקפות עולם יותר מאשר תפיסה הלכתית 
גרידא, הנושא הלוהט היה העלייה להר הבית. הרב גורן מצא 
קוּלות מהגורן ומהיקב. הגר"ע יוסף שנצמד ללשונות הפוסקים 

המקובלים התנגד בחריפות.
העלייה  הימים.  ששת  מלחמת  לאחר  כשנה  החל  הוויכוח 

מעשית  להיות  הפכה  הבית  להר 
הסתמכו  ורבים  ישראל  בית  להמוני 

במקביל  גורן.  הרב  של  ההיתרים  על 
הישראלי  בציבור  קולות  להישמע  החלו 

החדשה  הישראלית  האחיזה  את  לנצל  שקראו 
בשטחים שמעבר לקו הירוק לצרכי ניהול משא ומתן 
עם הערבים. בקרב חברי הממשלה, כולל ראש הממשלה 
לוי אשכול, החל דיון ער בשאלה מה לעשות בשטחים 

שנכבשו. היו שתבעו לספח חלקים שלהם לישראל והיו 
שדרשו להמשיך ולהחזיק בהם כקלף מיקוח עד שיימצא 
מנהיג ערבי שיסכים להיכנס למו"מ רציני. אשכול כדרכו 
התקשה להחליט והותיר את המצב בעינו. לא מיישבים. 

לא מספחים, אך גם לא מחזירים.
אביב  תל  רבני  שני  נכנסו  הנוקב  הציבורי  לוויכוח 

מפוזיציות שונות. הרב גורן פסק שאסור להחזיר שטחי ארץ 
ישראל גם בתמורה להסכם מדיני ותקף בחריפות "רבנים 
אורתודוקסיים שאינם מבינים את גודל השעה ואינם רואים 
את התנוצצות הגאולה בדורנו בהקמת המדינה ובשחרור כל 

שטחי ארץ ישראל".
מרן הגר"ע יוסף המתין מספר ימים ואז התראיין לראשונה 

לכלי תקשורת זר בחו"ל. שפתו היה רכה אך החיצים הסמויים 
היו חדים. הגר"ע יוסף תקף: "יש רבנים שאוסרים על החזרת 
שטחים גם אם המחיר יהיה מלחמה חדשה ומאות הרוגים. אך 
רבותינו לימדונו שאין דבר העומד בפני פיקוח נפש וכבר היו 
כדי  העולם  לאומות  שטחים  החזירו  ישראל  שמלכי  מקרים 

למנוע מלחמות ושפיכות דמים".
התפיסה  התגשמות  אפוא  היה  מצרים  עם  השלום  הסכם 
לישראל  מגיע  לראשונה  יוסף.  הגר"ע  של  המדינית־הלכתית 
מנהיג ערבי שמכריז: לא עוד מלחמות, ודורש בתמורה שטחים 
שנלקחו מארצו במלחמה. הגר"ע יוסף לא נכנס כלל לשאלה האם 
סיני היא חלק מארץ ישראל אם לאו. בנושא זה הייתה תמימות 
דעים בינו לבין הגרא"מ שך שבמכתב האמור לעיל למנחם בגין 
לא עסק כלל בנושא גבולות ארץ ישראל. לשני גדולי ישראל היה 
ברור שהנושא הוא עקרוני ויעמוד למבחן בהסכמים עתידיים עם 

הפלסטינים ומדינות ערביות נוספות.
במהלך הדרשה בפני משתתפי הכינוס במוסד הרב קוק, פרס 
הגר"ע יוסף את תפיסתו ההלכתית המלאה. הוא השווה בין שבת 
לארץ ישראל וקבע שאם מותר לחלל שבת כדי להציל נפש אזי 

גם האיסור של לא תחנם נדחה מפני פיקוח נפש.
ומי קובע מה הוא פיקוח נפש ומה אינו בכלל זה? גם כאן 
נמשכה ההשוואה לשבת. מה שם האבחנה נתונה בידי רופא אף 
כאן קובעים המומחים לדבר שהם אנשי הצבא והמדינאים. יש 
לנו אנשי צבא כמו יגאל אלון ויצחק רבין )על הקשר המיוחד 
הם  אם  והממשלה'(,  'המלוכה  במוסף  הרחבנו  לרבין  מרן  בין 
היו חושבים שלהחזיר את סיני זה סכנה לישראל הם לא היו 

מסכימים עם ראש הממשלה.
ימשיך  ישראל  שדם  לעצמנו  להרשות  יכולים  אנחנו  האם 
להישפך כמים? תהה מרן. במלחמת יום הכיפור נפלו לנו שלושת 
אלפים בחורים ובעלי משפחות. אני ישבתי באלף תיקים של 
עגונות להתיר אותן – קרא הגר"ע יוסף בהתרגשות בפני באי 

הכינוס.
פסק זה של הגר"ע יוסף הפך לאבן היסוד במשנתה המדינית 
של המפלגה שהקים מספר שנים לאחר הנאום. מראשית דרכה 
זרקו  בהן  תקופות  למעט  מתונה,  מדינית  עמדה  ש"ס  אימצה 

אותה לאופוזיציה, או אז אימצה מדיניות ניצית למהדרין.
לימים, כאשר החלו פיגועי הטרור הקשים של האינתיפאדה 
השניה והפיגועים שאחרי הסכם אוסלו, התאים הגר"ע יוסף את 

מכתב נדיר. המכתב המפורט של מרן הגרא"מ שך לבגין

תורה שבעל פה. מרן הגר"ע יוסף בימיו כראשון לציון. לצידו עמיתו הרב גורן
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לדעתו של 
הרבי ניתן 
היה להשיג 
שלום 
בתמורה 
לנסיגה 
חלקית 
שתשאיר 
בידי 
ישראל את 
היישובים, 
בסיסי הצבא 
ובארות 
הנפט. אבל 
בגין ויתר 
על הכל 
וקיבל שלום 
שברירי 
שהיה 
מתקיים גם 
בלי הנסיגה, 
בגלל 
עוצמתה 
הצבאית 
של ישראל

הפסק למציאות המשתנה. פיקוח נפש דוחה שטחים אבל רק בכפוף 
להפסקת שפיכות הדמים. אם התמורה לשלום היא פיגועי טרור 
ודם יהודי שפוך, לא על כך פסקתי שמותר להחזיר שטחים, הבהיר 

הגר"ע יוסף את משנתו החדשה.

האדמו"ר מליובאוויטש: 
לא לוותר לחינם

המנהיג הרוחני החרדי הראשון שהגיב פומבית להצעת השלום 
כמה  מליובאוויטש.  האדמו"ר  מרן  כ"ק  היה  המצרי  הנשיא  של 
חסידיו  עם  התוועד  הוא  בישראל  סאדאת  נחיתת  לאחר  שעות 
כשהוא ספון בחדרו לאחר התקף לב שעבר ודבריו הועברו ברמקול 

לנוכחים בבית המדרש הגדול ולנקודות שידור ברחבי העולם.
למרבה ההפתעה הוא חלק שבחים לסאדאת וראה בו מנהיג 
אמיץ שמקבל החלטות בעצמו בלי להתחשב במדינות אחרות ואף 
לא בוושינגטון )כל הציטוטים בפרק זה בשם הרבי הם מתוך הספר 
'קראתי ואין עונה'. נעזרנו גם בספר 'ברגע האמת'(: "משעה לשעה 

ביצר את עמדתו כדי להראות שהוא עומד בפני עצמו".
למה  הקדמה  הייתה  המצרי  לגוי  הנדירה  המחמאה  חלוקת 
שלדעת הרבי נדרש גם ממנהיגי ישראל: לא להתחשב בדעת אומות 

העולם אלא לעשות אך ורק מה שטוב לעם ישראל.
גם מנחם בגין, שמגעיו המוקדמים עם שליחי הנשיא המצרי 
לשבחים.  אצלו  זכה  לישראל,  שלו  ההיסטורית  לנסיעה  הביאו 
"ראשי ממשלה קודמים לא הזכירו את שם השם. היו להם רגשי 
נחיתות כלפי הגויים. עכשיו התחילו לדבר בתקיפות ולהזכיר שם 
שמים. את זה עושה יהודי שמי שמכיר אותו יודע שהוא מאמין בזה 

באמת והוא אינו עושה זאת בעבור כסא או כבוד".
מתוך הדברים היה ברור שהרבי אינו שולל מו"מ עם מצרים, 
וזאת למרות שהיה ברור שבכל מו"מ צריך לתת משהו. את מה 
שרצה סאדאת ידעו כולם עוד לפני שנחת בישראל. האם יש לראות 
בכך אימוץ הפסיקה של פיקוח נפש דוחה שטחים? קשה לדעת. 
מהמשך הדברים באותו מעמד ניתן היה להבין כי הרבי מחלק בין 
סיני לשטחי יו"ש אך לא מטעמים של גבולות הארץ אלא של 

פיקוח נפש.

לדברי הרבי צריך לדעת לנהל את המו"מ. "אין מה להתרגש אם 
בתחילת המו"מ הוא ידרוש דרישות גדולות שכן זו הדרך. תחילה 
מציגים דרישות גדולות הרבה יותר ממה שחושבים להשיג באמת 
כדי שיהיה על מה להתמקח. ממילא כאשר יעמדו בתקיפות ויאמרו 
לו את האמת באשר לתביעותיו הקשורות לפלשתינאים שמפני 
שיקולים של פיקוח נפש אי אפשר לסגת אפילו משעל אחד ביהודה 

ושומרון – יהיה הוא עצמו מרוצה מכך מאוד".
לצערו של הרבי, מנחם בגין נהג בדיוק להפך. הוא ניהל מו"מ 
רופס לשלום. קיבל את כל דרישותיו של סאדאת וחתם על הסכם 
שלום שהיה בו בעיקר צד אחד שמקבל וצד שני שנותן. בדברים 
שנשא בפני החסידים ובשיחות פרטיות עם אישים שונים התבטא 
הרבי במרירות רבה על התנהלותו של בגין במשא ומתן. "למצב 
נורא כל כך שפוחדים מהגוי קוראים עצמאות, בה בשעה שזו גלות 
גדולה יותר ממה שהיה שרוי בה יהודי עני בישוב קטן ברוסיה או 

בפולין?"
לרבי  התברר  למצרים  ישראל  בין  המלא  ההסכם  כשפורסם 
ולעולם כולו שבגין הוא אמנם מנהיג דגול אבל לנהל משא ומתן 
אינו יודע. לדעתו של הרבי ניתן היה להשיג שלום בתמורה לנסיגה 
חלקית שתשאיר בידי ישראל את היישובים, בסיסי הצבא ובארות 
הנפט. אבל בגין ויתר על הכל וקיבל שלום שברירי שהיה מתקיים 

גם בלי הנסיגה, בגלל עוצמתה הצבאית של ישראל.
החשש המרכזי של הרבי היה שתקדים סיני יחול גם על יו"ש. 
ואם לא יחול, יחולל אצל הערבים התקוממות בדרישה לקבל הכל 

כשם שקיבל סאדאת.
חודש לאחר חתימת ההסכם קרא הרבי למנחם בגין להתפטר. 
שנתיים וחצי לאחר השלמת הנסיגה מסיני בגין אכן התפטר אך 
ההרוגים  ומספר  בלבנון  ההסתבכות  אחרות.  עצובות  בנסיבות 
היומי שברו את ליבו. בי"ט אלול תשמ"ג כינס בגין את שריו והודיע 

להם בספר פנים חמורות: "איני יכול עוד".
יורשו של בגין, יצחק שמיר, היה קשוח הרבה יותר. הוא סירב 
למו"מ עם הפלסטינים וקבע כי הים נשאר אותו ים והערבים אותם 
ערבים. ראשי הממשלה שהחליפו אותו מימשו את החשש הגדול 
של הרבי, והתקדים של סיני עומד עד היום בבסיס הדרישה של כל 
מנהיג פלסטיני וערבי. הכל תמורת כלום. שטחים תמורת פיסות 
■ נייר. 

מפעל ההתנחלויות, או ההתיישבות כפי שמקפידים לתקן 
ראשי מועצת יש"ע, החל לאחר מלחמת ששת הימים, אך החל 
להתבסס רק לאחר ניצחונו המפתיע של מנחם בגין בבחירות 
בגין  מורה", הבטיח  אלוני  עוד הרבה  "יהיו  'המהפך' בתשל"ז. 
בהתייחס להתנחלות החלוצית מבית 'גוש אמונים' – התנועה 
הדתית לאומית התוססת, אמו יולדתו של כל מפעל ההתנחלויות. 
הביט  החרדי  הציבור  בהבטחתו.  עמד  לבסוף  היסס,  תחילה 
תחילה מרחוק על מפעל הבנייה התוסס בגבעות יהודה ושומרון, 
עד שקבוצת יזמים חרדית צעירה החליטה שמה שטוב לדתיים 
יהיה נפלא לחרדים. באותה תקופה מצוקת הדיור במגזר הגיעה 
לשיאה. בבני ברק כבר אז לא היה איפה לבנות ובירושלים לא 
היה היכן לקנות – הר נוף ורמת שלמה טרם נבנו ורק רמות פולין 
הפכה לחרדית. יתר הערים החרדיות הקיימות כיום לא היו אז 

אפילו בגדר חלום.
היזמים: זלמן מרגלית, פנחס ארנרייך, מוטי זיסר ועוד, היו 
הגיע  גם  משם  ביו"ש,  יישובים  בבניית  עת  באותה  מעורבים 
אליהם הרעיון להקים גם עיר חרדית מעבר לקו הירוק. הממשלה 
נרתמה, הכסף זרם, מה שנותר זה להביא את התושבים. המגזר 
לרעיון  תחילה  התנכר  ובירושלים  ברק  בבני  בעיקר  שהתרכז 
– עיר חדשה ועוד מעבר לקו הירוק? הפרסומאי בני גל מונה 
לשיווק העיר והוא גייס את שלל השיטות החדשניות של עולם 
הפרסום, שעד אז היה זר לעולם החרדי. "יענקל, בעמנואל כבר 
היית?"; "עמנואל, עיר שהיא בית"; ''אז מען גיט דיר? נעם!", אלו 
סיסמאות שעד היום זכורות לילדי התקופה. "אנשים חיו בין בני 
ברק לירושלים ואנחנו היינו צריכים לשכנע אותם שעמנואל היא 
העיר השלישית", מספר גל. בהתאם לכך נתלו שלטים עם מרחק 

הקילומטרים המדויק מעמנואל לירושלים ובני ברק.

בעמנואל היינו
אבן  הנחת  אירוע  היה  הפרסום  מסע  של  הכותרת  גולת 
מאות  תשמ"ד.  בסוכות  השואבה  בית  שמחת  בשילוב  הפינה 

אוטובוסים שיצאו מהריכוזים החרדיים שינעו ליישוב למעלה 
מ־40 אלף חוגגים. "אנשים הסתכלו עלינו כמו משוגעים, מה 
אתם מביאים לאמצע שום מקום אלפי אנשים? מפקד המשטרה 
הזהיר אותנו שהכבישים לא יעמדו בנפח הנסיעה. אבל הבנו שרק 
אם אנשים יגיעו למקום הם ישתכנעו". גלגלי מוחו של גל עבדו 
שעות נוספות על מנת להחדיר בכל חוגג את המשמעות של העיר 
עמנואל. שלטי ענק נפרסו לאורך הדרך, כאשר כל שלט מציין 
עלייה אחת לארץ – מעליית אברהם אבינו עד לעליית תלמידי 
העלייה  את  מציין  האחרון  השלט  כאשר  והבעש"ט,  הגר"א 
לעמנואל, מה שהחדיר בקוראים התלהבות חלוצית – אתם עוד 

חוצים 
את הגבול

פרק 4

בעוד הציבור הדתי לאומי חוצה את הקו הירוק מטעמים 
אידיאולוגיים, הציבור החרדי ומנהיגיו נותרו מסויגים 

מאוד מול מפעל ההתנחלויות << ההכרח לא יגונה. וכך 
ללא שותפות גורל אידיאולוגית ועם מצוקת דיור שאף 

פעם לא הרפתה, חצה הציבור החרדי את הקו הירוק
שורת תהיות. מנחם בגין בפגישה אצל כ"ק מרן האדמו"ר מליובאוויטש

עיר בשומרון. מגילת היסוד של עמנואל
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הציבור 
החסידי 

התעניין, 
האדמו"רים 
בירכו, אבל 

היה מי שתקע 
מקלות 

בגלגלים. 
פוליטיקאים 

ירושלמים 
שחששו 

מנהירה חרדית 
לעיר התורה 
בהרי יהודה, 
מה שיגרום 

לאיבוד כוחם 
במועצה, 

תקעו מקלות 
בגלגלים

"דעת 
הוד כבוד 
מרן ראש 
הישיבה 
בעניין הכרה 
והשתתפות 
כל שהיא 
בעיר 
עמנואל 
אשר 
בשומרון לא 
השתנתה 
אף כחוט 
השערה, 
כי עיר זו 
מושתת 
על יסוד 
התגרות 
באומות 
העולם, ועד 
היום הזה 
ועד בכלל, 
אסור לתת 
שום יד 
או חיזוק 
למקום זה"

חוליה בשרשרת בלתי נגמרת.
במרכז האירוע עמדה הופעתו של הזמר מרדכי בן דוד, שפרץ 
לתודעה באותן שנים. והאטרקציה העיקרית הייתה הגעתם של 
שרי הביטחון והשיכון, אריאל שרון ודוד לוי, במסוקים. האירוע 
זכה גם לנוכחות רבנית מרשימה: הראשון לציון מרן הגר"ע יוסף, 
מרן האדמו"ר הפני מנחם; רבה של ירושלים הג"ר יצחק קוליץ; רבה 
של חיפה הרב שאר ישוב כהן ויבדלחט"א רבה של רחובות, הג"ר 
שמחה הכהן קוק ועוד. מנגד, קנאי ירושלים צרו על האוטובוסים 
להשתתף  שיוצאים  החוגגים  נגד  ומחו  המאורע  לעבר  שיצאו 

"באירוע של חילול השם, בשל ההתגרות באומות".
לא רק קנאי ירושלים התנגדו ליישוב, גם מרן הגרא"מ שך זצ"ל 
חרד מהתגרות באומות. לתלמידיו הורה שלא לרכוש דירות ביישוב 
למסור  נסע  הישיבה  מרבני  כשאחד  זעמם  את  הביעו  אף  ואלה 
שיעור ביישוב. בגילוי דעת שפרסמו נכתב: "דעת הוד כבוד מרן 
ראש הישיבה בעניין הכרה והשתתפות כל שהיא בעיר עמנואל 
אשר בשומרון לא השתנתה אף כחוט השערה, כי עיר זו מושתת על 
יסוד התגרות באומות העולם, ועד היום הזה ועד בכלל, אסור לתת 
שום יד או חיזוק למקום זה". מייסדי היישוב ניסו להגיע לפשרות 
עם ראש הישיבה והציעו – ביטוח דירות מפני פינוי עתידי, אך 
ההצעה לא מנעה את התנגדותו. כך גם בעת ניסיון השיווק השני 
הכושל של העיר, בסוף שנות השמונים, הורה לעורכי יתד נאמן 
שלא לפרסם את מודעות הפרסום ביתד נאמן, למרות המתן שכרה 
10 אלף דולר, סכום עתק באותם ימים. עם זאת, יצוין  בצידה: 
כי לא נשמעה ממנו הוראה גורפת שלא לרכוש דירות ביישוב. כך 
למשל, הרב אביר הר־אבן, יו"ר דגל התורה ביישוב, מספר כי חבריו 
עלו למעונו של הרב לשאול את דעתו, והוא התיר להם לרכוש 
דירות. "ייתכן והשיב בהתאם לכל שואל. אם ידע שהשואל לא 

חושש לגור ביו"ש, הוא היה מתיר לו".
למרות המחיר המפתה של הדירות – 33 אלף דולר לדירת 3 
חדרים – לא רבים קפצו על המציאה. "עיר חרדית נוספת לא הייתה 
דבר מובן מאליו וכל בוקר קמנו עם אמירה אחרת של פרס על 
תוכנית מדינית", מספר גל. הפתרונות הגיעו באמצעות גימיקים 
שיווקיים: "פרסמנו מודעות על דף שלם ב'המודיע', זה היה חידוש. 
קנופף עורך העיתון זרק אותי לא פעם מהחדר שלו, הוא לא הבין 
מודעה  צריך  למה  קטנה?  במודעה  רע  מה  ממנו.  רוצה  אני  מה 
גדולה?". במקרה אחר החליט גל לפרסם שלטי רחוב מוארים, אבל 
בבני ברק באותם ימים לא היו בכלל שלטי רחוב, אז הוא היה צריך 
גם להתקין את העמודים וגם את התאורה. תרגיל נוסף שהגה היה 
חלוקת מדבקות ועטים עם הסיסמה: עמנואל, עיר שהיא בית. 
ויכניסו את העטים לתלמודי  בבית  זה  ידביקו את  "ידענו שהם 

תורה, וככה זה ייכנס לכולם לראש".
אבל לא הכל היה רק תרגילי פרסום, "מכרנו עיר שהיא גם 
חרדית רוחנית וגם גשמית", מדגיש גל. "ישבנו במשרדי ממשלה, 
הסברנו להם מה הם הצרכים של הציבור החרדי, שצריך לתכנן 
דירות למשפחות עם 8 ילדים. אנשים הסתכלו עלינו כמו משוגעים, 
עד אז לא היה להם מושג מה הצרכים של המגזר". גל ממשיך ומתאר 
ירידה לפרטי תכנון, "עד לגודל של הבוידעם, כדי שיהיה אפשר 
להכניס כלי פסח ובגדי חורף של משפחה ברוכת ילדים כשמגיע 
הקיץ ולהפך". לצד התכנון הגשמי, הגיע גם תכנון רוחני – בתי 
כנסת רחבים, מוסדות חינוך מפוארים וכוללים רבים שמומנו על 
ידי היזמים. הכוללים יש לציין נפתחו עוד טרם אוכלס היישוב, וכל 
אברך קיבל מענק חודשי של 700 דולר, לצד הוצאות נסיעה. בנוסף, 
טובי  את  שידלו  היזמים  המשפחות,  טובי  את  למשוך  מנת  על 
המחנכים והמחנכות דאז לעבור ללמד במוסדות החינוך שיפתחו 

ביישוב עבור שכר נדיב.
מסע השיווק והתכנון הוכיח את עצמו, אנשים נעמדו בתור 
במשרדי החברה. "נאלצנו לשכנע את בנק מזרחי לפתוח דלפק 

בתוך משרדי החברה, כדי להקל על האנשים". בשנת תשמ"ג החל 
לדירותיהן  בחגיגיות  נכנסו  משפחות  מאות  להתאכלס.  היישוב 
היישוב,  של  הבאים  השלבים  בניית  על  לדבר  החלו  והיזמים 
הכל  אז  שדווקא  אלא  יח"ד.   3,500 לפחות  למנות  אמור  שהיה 
החל להתפרק. ראשי חברת 'כוכב השומרון' שבנתה את היישוב 
הסתכסכו ביניהם, הסכסוך הגיע עד לבית המשפט, שם התברר 

שהחברה פושטת רגל ומונה לה כונס נכסים.
"בדרך כלל כשבונים עיר, ישנם כמה קבלנים שבונים את העיר. 
אם אחד פושט רגל הבנייה לא נעצרת, האחרים ממשיכים אותה. 
אבל עמנואל נבנתה על ידי חברה אחת, ברגע שהיא פשטה רגל, 
הכל נעצר", מספר הר־אבן. היזמים שבנו את בתיהם בלב היישוב, 
נאלצו לברוח ממנו באישון לילה, מחשש לזעמם של התושבים 
שבתיהם טרם הושלמו. האכזבה הייתה מרה, ההבטחה התפוגגה 
והחלום נעלם. "עבדנו חדורי תחושת שליחות, כשעמנואל פשטה 
רגל זה היה נורא. נסענו על רכבת חדורי תחושת שליחות, אבל 

הרכבת נסעה לתוך הקיר", מסכם גל כשהכאב נשמע בקולו.
לאחר פשיטת הרגל נכנס היישוב לקיפאון עמוק. האינתיפאדה 
למגזר,  חדשות  ערים  להיבנות  החלו  אחריה  הגיעה,  הראשונה 
מחרידים  פיגועים  ושני  השנייה  האינתיפאדה  פרצה  מכן  לאחר 
הרעידו את היישוב. רק בשנים האחרונות החל היישוב לעלות על 
דרך המלך, פרויקטים חדשים הוקמו, משפחות הגיעו וקולות בנייה 

שוב נשמעים ביישוב.

עיר החסידות בערי יהודה
החרדי  המגזר  חייב  ביתר,  העיר  הקמת  על  התודות  את 
וג'ו  לשני אנשים: טדי קולק שלא רצה את החרדים בירושלים, 
רוזנברג, עולה חדש מדרום אפריקה שהתחנך על ברכי התנועה 
של  למקומה  בסמוך  להקים  לכך שאף  ובהתאם  הרוויזיוניסטית 
הנוער  תנועת  חניכי  בוגרי  את  שתשמש  עיר  ההיסטורית  ביתר 
שם  על   – וחדש  ישן  של  חיבור  מעין  בית"ר,   – התנועה  של 
העיר ההיסטורית ועל שמו של גיבור קרב תל חי – ברית יוסף 
ממשלה  החלטת  והתקבלה  הרעיון  את  אימץ  בגין  טרומפלדור. 

לבנות במקום עיר.
תוך שרוזנברג רוקם את חלומותיו נתקל ראש עיריית ירושלים 
המיתולוגי טדי קולק בבעיה – מצוקת הדיור החרדי. לא שהמצוקה 
הפריעה לו, כמו העובדה שהחרדים החלו לנדוד לשכונות החילוניות 
והתרבו בקצב שסיכן את בחירתו. קצת לחץ על משרדי הממשלה 
והללו הפנימו כי צריך למצוא פתרון. ביתר הסמוכה נחשבה כפתרון 
לא רע. במשרד השיכון חיפשו מי יכול לבנות את העיר עבור המגזר 
שבנתה  השומרון',  'כוכב  חברת  את  וגייסו  וביעילות  במהירות 
באותה העת בעמנואל, ומשה ליבוביץ', סמנכ"ל תעשיה והשקעות 
רגל, ראשיה  גויס למטרה. אלא שכוכב השומרון פשטה  בחברה 
נמלטו מפני הנושים והרעיון נמוג. במקביל רוזנברג המשיך לעבוד 
15 משפחות בוגרי 'מרכז הרב',  על המיזם, בקושי רב הוא גייס 

ובל"ג בעומר של אותה שנה הן עלו על הקרקע.
הקים  בירושלים  האמורה  הדיור  מצוקת  בשל  שנים,  באותן 
ירושלים',  'משכנות  אגודת  את  ז"ל  פריימן  נחום  חיים  הרב 
שאיתרה דירות וסייעה בנטילת משכנתאות לזוגות חרדים. בשלב 
הזה נפלה ההבנה כי הפתרונות שהאגודה מוצאת הם מעט זעיר 
וצריך לעבוד עם משרד השיכון על פתרון כולל. בתזמון מופלא 
צרכי הקהילה החרדית פגשו את החלטת הממשלה הלא ממומשת 
להקמת העיר ביתר ולראשונה מאז הוקמה המדינה החלה לתכנן 
עיר למגזר החרדי. הוקמה ועדת היגוי לתכנון העיר. חברי הוועדה 
את  נתנו  והללו  וקרלין  ערלוי  סלונים,  באיאן,  לחסידויות  פנו 
הסכמתן לבוא ולהתיישב בעיר, לכשתוקם. בינתיים, חברת 'אשדר', 
מועמד  חיפשה  העיר,  את  לבנות  השיכון  משרד  ע"י  שנלקחה 

מתאים שיעמוד בראש צוות ההקמה של העיר. לאחר חיפוש קצר 
הם הגיעו לליבוביץ', שאחרי הרפתקת 'כוכב השומרון' הספיק 
לנסוע לחו"ל, לחזור ולהקים את חברת פרי הארץ שבנתה את 
קריית קרלין בגבעת זאב. "ביתר, אותה פגשתי בסיבוב הקודם, 

חזרה לידי שוב", מספר ליבוביץ', הנקרא בפי כל 'לייבו'.
היה  אבל  בירכו,  האדמו"רים  התעניין,  החסידי  הציבור 
שחששו  ירושלמים  פוליטיקאים  בגלגלים.  מקלות  שתקע  מי 
מנהירה חרדית לעיר התורה בהרי יהודה, מה שיגרום לאיבוד 
כוחם במועצה, תקעו מקלות בגלגלים. קנאי ירושלים מחו כנגד 
עמנואל  מודאגים חששו ממקרה  ועסקנים  באומות  ההתגרות 
נוצצות על הנייר ופשיטת רגל שתתקע את  נוסף – הבטחות 
הכל. "הסברנו שזה המדינה בונה ולא חברה פרטית, אבל אנשים 
לא רצו לשמוע. הייתה תקופה שהיו מתקשרים להטריד אותנו 
שנפסיק עם המיזם, מפרסמים פשקווילים נגדנו שאנחנו משלים 
את הציבור ומונעים מאתנו ללא הצלחה להיכנס להתפלל בבית 
הכנסת. זה לא עזר להם, העיר הלכה ונבנתה", מתאר ליבוביץ'. 
היה גם את הציבור הליטאי שעמד מנגד, "חוץ מח"כ אברהם 
רביץ ז"ל שעשה הכל למען העיר". לדבריו, "עליתי למעונו של 
מרן הרב שך עם הגר"י עדס, ר"י קול יעקב, והגר"מ רוטנברג, 
משגיח ישיבת קול תורה וחבר צוות ועדת ההיגוי. הרב שך טען 
טענות נגד ביתר והם הציגו לו את הנתונים, שהעיר קרובה לקו 
הירוק, שהעיר סמוכה לירושלים ועוד. בסיום הפגישה הרב הורה 
לנו להגיד ליתד נאמן שיפרסמו מודעות של ביתר. למרות זאת, 

העיתון סירב להכניס את המודעות שלנו מכל מיני אינטרסים".
אט אט הדירות נחטפו. "התושבים נהרו לעיר בגלל המחיר, 
דולר  אלפים  "בחמשת  מדגיש.  הוא  האידאולוגיה",  בגלל  לא 
בלבד יכולת לרכוש דירה, היתר במשכנתא ובמענק נדיב מטעם 
המדינה שהיה מחולק באותה תקופה למי שרוכש דירה מעבר 
2 המשפחות  נכנסו  ביום קיצי בחודש אב תש"ן  לקו הירוק". 
הראשונות אל היישוב. לקראת הלילה נטשה משפחה אחת, לייבו 
לא זנח את 'חצי' היישוב שנותר על משמרתו והגיע עם מכוניתו 

מתחת לבית המאוכלס כדי לשמור על המשפחה.
שלוות  את  להפר  שעשויות  אחרות  להתנחלויות  בניגוד 
תושבי הכפרים, העיר ביתר בשנים הראשונות ידעה יחסי ידידות 
עם תושבי הכפרים הסמוכים ומסמך הבנות נחתם בין מוכתרי 

לראש  שמונה  לליבוביץ',  הכפרים 
הוא  היישוב.  של  הראשון  המועצה 

לשכניו  לסייע  דרך  בכל  השתדל  מצדו 
תאומות  ערים  ברית  ואף חתם  המוסלמים 

אוסלו  הסכם  הירדני.  מוסא  ואדי  היישוב  עם 
של  העדין  במרקם  פגעו  הפלסטינית  הרשות  והקמת 
יחסי השכנות, אך לא ביישוב שהמשיך לצמוח במהירות 

ותוך שנים אחדות הפך לעיר תוססת.

עיר פרטית
 – אחריה  לבאה  הקרקע  את  הכשירה  ביתר  העיר 
ועד  מהמסד  שהוקמה  לביתר  בניגוד  עילית.  מודיעין 
לטפחות על ידי המדינה, קריית ספר הוקמה על ידי חברה 

הסביבה.  מערביי  הקרקעות  את  רכשו  שראשיה  פרטית 
היזמים: דוד שריבר, יצחק טיקוצ'ינסקי, נפתלי ארנפרויד 
והקימו  הדיור  למצוקת  פתרונות  חיפשו  קורלנסקי,  ויוסי 
שכונה  לבנות  חשבו  תחילה  ספר'.  'קריית  חברת  את 
חרדית בסמוך ללוד, בהמשך הגיעו לפאתי מתתיהו והשאר 

היסטוריה.
הרב יוסף שווינגר, ראש המועצה הראשון של העיר, מספר: 

הפנים  במשרד  דרעי  אריה  דאז  הפנים  שר  של  עוזרו  "הייתי 
והיזמים שחיפשו אדם חרדי שמתמצא בהליכים הבירוקרטיים 
במשרדי הממשלה הגיעו אלי. לא ראיתי סיבה שהפרויקט לא 
יצליח, אבל חששתי שאולי זה לא יהיה לויאלי כלפי דרעי, הוא 

הפיג את חששי ואיחל לי בהצלחה".
בעובדה שהעיר הייתה יוזמה פרטית היו טמונות סכנות רבות 
– עלויות לא כדאיות, לצד טרפוד הבנייה. שכן בניגוד לעמנואל 
וביתר שנבנו בתקופת שלטון הימין, ימי הבראשית של קריית 
ספר עברו בתקופת שלטונו של רבין. "הם לקחו סיכון ברכישה 
ובתכנון, אבל היה להם יסוד סביר להניח שהמדינה לא תכביד 
ולא תפריע להקים את היישוב", אומר שווינגר. "בשל העובדה 
תצליח  שהעיר  למסקנה  הגיעו  הם  בדיור,  התמחו  שהיזמים 
– היא על אם הדרך בין בני ברק לירושלים; מעבר לקו הירוק 
בשביל מענקי הדיור, אבל מספיק קרוב למודיעין ולמרכז הארץ. 

חצו את הגבול. ישיבת מועצת ביתר לפני כחמש עשרה שנים. נראים בין היתר, יהושע פולק – אז גזבר המועצה, רובי ריבלין - אז שר מטעם הליכוד, יצחק פינדרוס – 
אז ראש העיר ומאיר רובינשטיין – אז מ"מ ראש העיר

מהדורה דיגיטלית מיוחדת לחג הפסח תש"פ
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בניגוד 
להתנחלויות 
אחרות 
שעשויות 
להפר את 
שלוות 
תושבי 
הכפרים, 
העיר ביתר 
בשנים 
הראשונות 
ידעה יחסי 
ידידות 
עם תושבי 
הכפרים 
הסמוכים 
ומסמך 
הבנות נחתם 
בין מוכתרי 
הכפרים 
לליבוביץ', 
שמונה 
לראש 
המועצה 
הראשון של 
היישוב

הם מכרו דירת 3 חדרים ב־45 אלף דולר, 
שווה ערך למחיר הדירה בביתר, למרות 
ששם התשתיות הוקמו על ידי המדינה 
ובקריית ספר לא מעט מהעלויות הושתו 

עליהם".
הפעם לא התעוררה התנגדות מצדו 
העובדה  בשל  אולי  שך,  הרב  מרן  של 
או  הליטאי  הציבור  על  נמנו  שהיזמים 
שמא זו הקרבה לקו הירוק ולמרכז הארץ. 
מסביר  עמנואל",  למקרה  דמה  לא  "זה 
יישוב מרוחק  שווינגר, "שם מדובר על 
מהקו, מודיעין עילית נמצאת כמעט על 
לא  היו  שהיזמים  זוכר  אני  ממש.  הקו 
שך,  הרב  מרן  של  בביתו  פעמים  מעט 
אני אישית הייתי שם לא פעם בהקשר 
של מודיעין עילית. בשלב מאוחר יותר, 
הבנייה  הקפאת  על  הדיבורים  כשהחלו 
ממני  ביקש  הרב  שלום,  שיחות  ועל 
שאברר אצל ראש הממשלה רבין אם יש 
לי  אמר  רבין  היישוב.  את  שיפנו  חשש 
להגיד לרב שאין חשש שישראל תחזיר 
כי  הסביר  הממשלה  ראש  השטח.  את 
ונמצא  הירוק  לקו  מידי  קרוב  היישוב 

בשטח אסטרטגי עבור מדינת ישראל".
היה  למרן  כי  שווינגר,  מספר  עוד 
חשוב לשמוע שתושבי כפרי הסביבה לא 
מתנחלים  החדשים  במתיישבים  רואים 
אלא  מאדמותיהם,  אותם  לנשל  שבאו 
במחיר  דיור  פתרונות  שחיפשו  כאלה 
מוזל. "זה היה ברור. אף חרדי לא הגיע 

לעיר מסיבות אידאולוגיות, אלא מסיבות פרקטיות של מציאת 
פתרון דיור במחיר זול. נפגשנו עם המוכתרים של כפרי הסביבה, 
הסברנו להם את העניין. הם הבינו. אנחנו גם דאגנו שהתושבים 
יעבדו בהקמת היישוב ויתפרנסו מהמהלך. הימים היו ימי טרום 
וביחסי  בהבנה  אותנו  קיבלו  והמוכתרים  הפלסטינית  הרשות 

שכנות טובים".
בתשנ"ג נרשם האכלוס הראשון עם 80 משפחות, כעבור שבוע 
הגיעו עוד 70. הפיתוח והאכלוס המשיך בקצב, אך ייקח זמן עד 
נפרדת. משניתנה  יכיר במקום כמועצה מקומית  שמשרד הפנים 
ההכרה, הודיע המשרד כי הוא מתנגד לקרוא למקום קריית ספר, 
היות וקריית ספר המקראית שוכנת הרחק משם בדרום הר חברון. 
שווינגר היה זה שהעניק למקום את השם 'מודיעין עילית'. "בעיר 
מודיעין הסמוכה התנגדו לשם, שכן הם לא רצו זיהוי עם העיר 
החרדית. לשמחתי השם אושר. ברבות הימים גם הרווחנו מכך, שכן 
תקציבים שיועדו עבור העיר מודיעין הגיעו אלינו בטעות". על אף 
ההחלטה, השם קריית ספר נותר שגור בפי כל. עם השנה התפתחה 
העיר והתרחבה, שכונות חדשות נוספו בה והיא הפכה לבני ברק ב'.

התנחלויות מבודדות
לצד שתיים וחצי הערים שמעבר לקו, הוקמה בהתנחלות כוכב 
יעקב לפני כעשרים שנה שכונת 'תל ציון'. כמו בערים החרדיות, 
גם בתל ציון אופי הבנייה הוא עירוני והמקום הוא יותר כמו עיר 
מאשר התנחלות כפרית. בהתאם לכך גם השכונה החרדית באגן 

האיילות בגבעת זאב שהוקמה זה מכבר.
עמוס  מעלה  הם  ביו"ש  החרדי  ההתיישבות  בנוף  חריגים 
ומיצד. היישוב הראשון הוקם על ידי קבוצת אברכים בוגרי 

'אש התורה' שחיפשו יישוב תורני שקט ומבודד. בין האברכים היה 
גם אחד, אריה דרעי. על אף שהיה הצעיר בחבורה הוא מונה למזכיר 
היישוב. ליתר דיוק, מינה את עצמו. "הגעתי למקום השומם ההוא 
ותוך זמן קצר הבנתי שמישהו חייב לקחת על עצמו את העסקנות 
הציבורית הכרוכה במקום הזה, שלא היה בו לא חשמל, לא מים 
ולא טלפון", יספר לימים. "הבנתי שאם אני לא אעשה זאת, איש 
לא יעשה. התחלתי להיות המוציא והמביא של היישוב ופתאום 
מצאתי את עצמי מזכיר הפנים והחוץ של ההתנחלות וחבר מועצת 
גוש עציון". עם השנים מרבית המייסדים עזבו והתושבים החדשים 
נמנו בעיקר מבני העלייה מברית המועצות, לצד טיפוסים מוזרים, 
ביניהם עולה חדש שהחליט לירות במיידי אבנים בכביש, אך פגע 

ופצע שני חיילי צה"ל.
בחודש אב תשמ"ד הוקמה בסמוך למעלה עמוס ההתנחלות 
כאן,  גם  'התפוצות'.  ישיבות  בוגרי  עולים  קבוצת  ידי  על  מיצד 
המחיר הזול, השקט והאוויר הצלול היוו משקל מכריע בבחירת 
בלבות  פיעמה  היא  גם  השלמה  ישראל  לארץ  אהבה  המיקום. 
המקימים, שלא לחינם רובם היו עולים חדשים באותה העת. גם 
מיצד חוותה קשיים והתחלפות מוגברת של התושבים. אבל בשנים 
האחרונות שתי ההתנחלויות הפכו להיות מצרך מבוקש, פרויקטים 
נבנו, משפחות הגיעו והם החלו לקבל צורה של יישוב חרדי, אם כי 

קטן ונעים.
מיישובים קטנים הפכו ביתר עילית ומודיעין עילית לערי ענק 
שבכל אחת מהן עשרות אלפי תושבים. כפועל יוצא מהווה הציבור 
החרדי כ־50% מכלל הציבור ה'מתנחלי', אבל דווקא מיצד ומעלה 
עמוס, ששומרות על אופיין היישובי־התנחלותי משהו, הן החריג 
ברוחן  יותר  ומתאימות  ושומרון  ביהודה  החרדית  שבהתיישבות 
■ המתנחלית להווי האידיאולוגי של גוש אמונים. 

אלכסנדריה  לנמל  מגיע  למצרים  הראשי  הרב  סגן  תש"י.  אב 
כפליט הנמלט על נפשו מאימת השלטונות. לצידו רעייתו וילדיו 
ספרים.  ארגזי  וכמה  מזוודות  מספר  ובאמתחתו  המבוהלים 
פקיד המכס דורש ממנו להשאיר את הספרים ברציף. הילדים 
לא רשומים בדרכון ופקיד הגבולות מאיים שלא להעלות אותם 
לספינה. אחרי שעות של חרדה ועזרת שמים מרובה עולה הרב 

לספינה ומבטיח לעצמו לא לשוב יותר בדרך מצרימה.
אייר תשמ"ט. הראש"ל לשעבר ונשיא מועצת החכמים נוחת 
בקהיר וזוכה לקבלת פנים השמורה לראשי ממשלות ונשיאים. 
שטיח אדום בנמל התעופה ושיירה מאובטחת החולפת ברחובות 
העיר כשאופנועי משטרה כבדים מפלסים לה את הדרך. שעה 
לאחר הנחיתה כבר מתייצב הרב בארמונו של הנשיא מובארק 
וגם שם הוא מתקבל לפי כל כללי הפרוטוקול השמור לאישים 

הבכירים ביותר.
העלה  דרעי,  אריה  הפנים  בשר  מלווה  מהפגישה,  בצאתו 
במצרים  הקצרים  כהונתו  מימי  זיכרונות  יוסף  הגר"ע  מרן 
בשנים תש"ח – תש"י. הרבה זמן לשוחח על כך לא היה בידו 
כי השיירה מיהרה לבית הקברות היהודי העתיק שעיריית קהיר 
ביקשה לסלול עליו כביש מהיר. בית הקברות והכביש היו העילה 

הרשמית להזמנתו של מרן לעיר כהונתו לשעבר.
מצידו של מרן היתה זו המטרה המרכזית אבל לנשיא מצרים 
סדר  על  מבחינתו  יותר  חשובים  דברים  היו  מובארק  חוסני 
היום. האינתיפאדה הראשונה שהחלה שנתיים קודם לכן עוררה 
תסיסה גדולה בעולם הערבי. כראש המדינה היחידה שחתמה על 
הסכם שלום עם ישראל עמד מובארק מול לחצים גדולים של 
הליגה הערבית. במקביל החלו הפגנות גדולות בקהיר נגד השלום 
עם ישראל. מובארק זכר את פסק ההלכה הידוע של הגר"ע יוסף 
בעד החזרת שטחים תמורת שלום שנכתב ספציפית להסכם בו 
פינתה ישראל את סיני. הוא גם בדק את יחסי הכוחות בכנסת 
והבין שש"ס היא לשון המאזניים בממשלת האחדות הכפויה בין 
שמיר ופרס. האחרון כבר יצר איתו מגעים קודם לכן וביקש ממנו 

להזמין את הגר"ע יוסף.

פרס התככן חשב קודם על הפלת הממשלה ורק אחר כך על 
שלום אבל מבחינתו של מרן כל צעד לשלום היה חשוב. במהלך 
הביקור אצל מובארק הבטיח מרן הגר"ע יוסף למארחו לפעול 
של  הצעתו  ברוח  לפלסטינים  ישראל  בין  שיחות  קיום  למען 
מזכיר המדינה ג'יימס בייקר שעמדה אז על הפרק. במהלך השיחה 
חזר מרן הגר"ע יוסף על פסק ההלכה הידוע שלו והוסיף לו תבלין 
חדש. לפעמים צריך לקטוע יד או רגל כדי להציל את כל הגוף. 
הנמשל היה ברור: אם בהסכם עם הפלסטינים יצטרכו להחזיר 
שטחי ארץ ישראל מובהקים הרי שהפסקת שפיכות הדמים היא 

מחיר שכדאי לשלמו.
בשובו מהפגישה עם הנשיא המצרי בקהיר זימן אליו הגר"ע 
יוסף אנשי ביטחון משני עבר המתרס הפוליטי. מצד השמאל 
הוא  הימין  מצד  וייצמן.  ועזר  רבין  יצחק  עם  נועד  הוא  מרכז 
בהסכמים  מצדדים  אלו  זאבי.  ורחבעם  אריאל שרון  עם  נועד 
מדיניים עם הפלסטינים ואלו מוכיחים שכל הסכם איתם הוא 
על הנייר בלבד. לאחר שבחן את הדברים הוא נתן משקל יתר 
לדבריו של יצחק רבין, אותו העריך עוד מזמן כהונתו הראשונה 
בראשות הממשלה לאחר התפטרות גולדה בעקבות מלחמת יום 

הכיפורים.
לאחר סדרת ההתייעצויות ישב הגר"ע יוסף וכתב את פסק 
שטחים.  והחזרת  השלום  בנושא  שלו  והמקיף  הארוך  ההלכה 
עיקרי הדברים כבר נאמרו בדרשה בשנת תשל"ט )ראה בפרק על 
הסכם השלום עם מצרים( אך הם חזרו ונשנו לאור ההתפתחויות 

שהיו מאז בזירה המדינית.

פרס, דרעי ופסק ההלכה
אחד  רגע  ודרעי  פרס  איבדו  לא  בידיהם,  ההלכה  כשפסק 
לבטלה. פרס סיכם עם דרעי שש"ס תדרוש משמיר לקבל את 
תוכנית חמש הנקודות של ג'יימס בייקר. ההערכה של פרס היתה 
את  להפיל  עילה  לש"ס  תהיה  ואז  אותה  לקבל  יסרב  ששמיר 

הממשלה ולהקים ממשלה חלופית בראשותו.

מקהיר ועד 
יד אליהו

פרק 5

מרן הגר"ע יוסף דורש מיצחק שמיר לקדם את 
תהליך השלום. הלה מסרב וממשלתו נופלת 
<< במהלך התרגיל הידוע מורה מרן הגרא"מ 
שך על ההיצמדות לגוש הימין, בעוד מועצת 
גדולי התורה של אגודת ישראל תומכת בפרס

יישוב התנחלותי. מיצד )למעלה( ומעלה עמוס )למטה(
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הגר"ע 
יוסף הציב 
אולטימטום 
בפני 
השניים: 
מי שלא 
יחתום על 
הסכם, ש"ס 
תלך נגדו. 
שמיר סירב. 
פרס חתם 
מיידית. 
בתום 
הפגישה 
יצא שמיר 
לכנסת וצפה 
בממשלתו 
נופלת באי 
אמון. חמשת 
ח"כי אגו"י 
הצביעו 
בעד הפלת 
הממשלה. 
ש"ס נמנעה

כולם ביקשו 
לדעת כיצד 

יסביר הגרא"מ 
שך – ששני 

עשורים קורא 
שלא להתגרות 

באומות 
העולם ולא 

לעשות עניין 
מהתנחלויות 

– את פשר 
ההחלטה שלא 

לתמוך בפרס

בעמדת גדולי ישראל ביחס לשלום עם בני הדודים הישמעאלים. 
אבל פטור בלא כלום אי אפשר. נאמר זאת כך: מכל הבחינות, 
גם זו הרטורית, היה זה אחד הנאומים הטובים ביותר שנשמעו 
כאן בין הים והירדן. כמובן שמרן הגרא"מ שך לא למד את תורת 
וז'בוטינסקי  הנאום ולא שמע רטוריקנים גדולים כמו צ'רצ'יל 
ואפילו לא את מנחם בגין. אבל באותו לילה ביד אליהו הוא לא 
נפל מאף אחד מהם. לכותב השורות הוא הזכיר בעוצמתו את 
נאום ה'יש לי חלום' של ד"ר מרטין לותר קינג להבדיל אלף אלפי 
הנאום  של  הקלטות  לאתר  מוזמן  בדברים  המפקפק  הבדלות. 

)בימינו זו אינה משימה סבוכה( ולהיווכח בעצמו.
המערכת  כל  המתינה  בגינה  לא  לרטוריקה.  נניח  אבל 
הפוליטית במתח ובחרדה לקראת הנאום. כולם ביקשו לדעת 
כיצד יסביר הגרא"מ שך – ששני עשורים קורא שלא להתגרות 
באומות העולם ולא לעשות עניין מהתנחלויות )ראה במכתבו 
לבגין בפרק על הסכם השלום עם מצרים( את פשר ההחלטה 
שלא לתמוך בפרס. ועוד על מה? בגלל ההסכמה להגיד כן לבייקר 
ולהיכנס למו"מ שמי יודע אם בכלל יניב תוצאות עם הפלסטינים.

נאום גורלי
לנחש  וניסינו  ביציע  עיתונאים  מספר  ישבנו  הנאום  לפני 
כיצד תוסבר פניית הפרסה החריפה הזאת. בתוך דקות מפתיחת 
הדברים הבנו שלא היינו אפילו בכיוון. הגרא"מ שך לא התייחס 
בכלל לנושא המדיני, לא להחזרת שטחים, ולא לאיסור לעלות 

בחומה ולמרידה באומות העולם.
תחת זאת הוא יצא להתקפת מחץ על הציונות החילונית. 
משל ניצב מול באי הכנסייה הגדולה במארינבד תרצ"ז, ולא ביד 
אליהו בישראל של שנת תש"ן. הוא גם לא הזכיר במילה אחת 
את הפלת הממשלה והנושא העומד על הפרק. למעשה רק מתוך 
משפט אחד ניתן היה להבין מה הוא חושב על מפלגת העבודה 

אבל את אותם דברים ניתן היה לומר גם על יצחק שמיר.
הנאום היה בלול בעברית ובאידיש, מה שלא גרע מקסמו. 
הגרא"מ שך ידע היכן להרים את הטון במקומות הנכונים, מתי 

להוריד אותו וכיצד להחזיק מתח עד 
המילה האחרונה. להלן תמלול הכולל 

תרגום ובדילוג מספר משפטים שבעצם 
חזרו על עצמם:

הנכבדים:  הנאספים  וכל  ורבנן  מרנן  "כבוד 
האמת, אומר לכם, כי לא התכוננתי ולא התכוונתי לדבר 
בפני ציבור כה גדול. הנני מלא התפעלות ממראה הציבור 
הזה, ויש לי אימתא דציבורא. חשבתי לעצמי, מה אוכל 

להוסיף, אבל דבר אחד משמח אותי מאד, בראותי את 
התורה  לחיזוק  דברים  לשמוע  הזה  העצום  הצימאון 
ולחיזוק הדת. וברצוני לומר כמה דברים נכונים וישרים 
בלי שום סיבות פוליטיות ונגיעות אחרות, אלא אך ורק 

האמת הנקייה כמות שהיא.
"רבותי, אנו חיים בתקופה איומה ונוראה, אין לך יום 

שאין קללתו מרובה משל חברו. כל המלחמות והתהפוכות 
לא התחילו היום. זה התחיל עוד לפני המלחמה העולמית 
ורק הקדוש־ברוך־הוא  נשקטה,  לא  היום  הראשונה, שעד 
יודע מה עוד צפוי. כל המדינות מתחזקות, כל אחת ונשקה 
שבעים  בין  אחת  ככבשה  ישראל,  עם  אנחנו,  אבל  בידיה, 

זאבים.
יהודי  כל  ואת  אותנו,  לחזק  שצריך  אחד  דבר  יש  "אבל, 

באשר הוא, יותר מהנשק החזק ביותר, יותר מן המדינות הגדולות 
והעצומות ביותר – היהודי השומר על יהדותו חזק הוא יותר 
מהכל. עברנו גלות אחר גלות, גזירות ושמדות, עמים חזקים קמו 
עלינו במשך הדורות להשמידנו, אלפי שנים נרדפנו על צווארינו 

ללא עוול בכפנו, ואנו שרדנו, ללא נשק.
"מהו סוד קיומנו?

"איך ניתן להסביר את המופת הזה?
"אין זאת, אלא שאת היהודי לא ניתן להשמיד. יהרגו אותו, 
אבל בניו ימשיכו לדבוק בתורה. כל זמן שהיהודי לא מתנתק 
ממורשת אבותיו, הרי הוא קשור עם התנאים וכל הצדיקים, עם 
אברהם יצחק ויעקב, הם חייו. העולם כולו יאבד, אך היהודי 
יחיה לעד, כל עוד הוא מחזיק בדרך אבותיו, ולא מחפש חכמות 

פרס לקח בכך הימור לא מבוטל. אם שמיר היה קצת פחות 
את  לקבל  מסכים  היה  הוא  פוליטיקאי,  ויותר  דוגמטי  עקשן 
עקרונות התוכנית ולמסמס אותם מאוחר יותר. מה גם שהגר"ע 
יוסף התנה את הסכמתו לתוכנית בייקר במספר הגבלות רציניות 
שנתניהו של היום היה חותם עליהן בשתי ידיים. בין היתר: הודעה 
שהאוטונומיה לא תחול על מזרח ירושלים וכן שאש"ף לא יורשה 

להשתתף בבחירות שייערכו בשטחים.
אבל יודע צדיק נפש בהמתו ופוליטיקאי נפש עמיתו. כפי שפרס 
צפה, התמיד שמיר בהתנגדותו עד הסוף המר. הוא פיטר את פרס 
גורלית  אמון  אי  הצבעת  בפני  ועמד  מהממשלה  העבודה  ושרי 
בכנסת. שעתיים לפני ההצבעה זימן אליו הגר"ע יוסף את שמיר 
ודיבר על ליבו שיחתום על הסכמה לתוכנית בייקר. במהלך השיחה 
אולטימטום  הציב  יוסף  הגר"ע  פרס.  שמעון  גם  למקום  הוזעק 
בפני השניים: מי שלא יחתום על הסכם, ש"ס תלך נגדו. שמיר 
סירב. פרס חתם מיידית. בתום הפגישה יצא שמיר לכנסת וצפה 
בממשלתו נופלת באי אמון. חמשת ח"כי אגו"י הצביעו בעד הפלת 

הממשלה. ש"ס נמנעה.
אבל עד מהרה התברר ששותפי התרגיל לא עשו שיעורי בית. 
בעצם, לא היה צורך אפילו בשיעורים מוקדמים. די היה לראות 
את שני ח"כי דגל התורה מצביעים נגד הפלת הממשלה כדי להבין 

שמרן הגרא"מ שך לא תומך בהפלתה.
שבוע לאחר מכן ירד יצחק רבין לבני ברק ונועד עם הגרא"מ 
שך. שיחה של רבע שעה הספיקה לו להבין שהמנהיג הליטאי ממש 
לא רואה בפרס את ראש הממשלה הבא. כשיצא מהפגישה דיווח 
רבין על תוצאותיה לתקשורת והדביק לתוכנית הכושלת את השם 

שדבק בה עד עצם היום הזה: 'התרגיל המסריח'.

אחורה פנה
בעיצומו של המו"מ רב התהפוכות להקמת הממשלה החליפית 
הטילה דגל התורה פצצה פוליטית. היא כינסה את מצביעיה באולם 
יד אליהו בתל אביב והודיעה כי תתקבל בו הודעה דרמטית. 
המשמעות היתה ברורה: הגרא"מ שך עומד להחליט האם דגל 

התורה תתמוך בהקמת ממשלה חליפית.
יום  דרעי.  אריה  היה  הצפויה  ההחלטה  על  מראש  שידע  מי 
לאחר הפלת הממשלה הוא נקרא לביתו של מרן הגרא"מ שך והבין 
מיד שמשהו השתבש. בראיונות שנתן בשנים מאוחרות יותר הוא 
האשים את מקורבי הגרא"מ שך שהסתירו ממנו את העובדה שראש 
הכחישו.  כמובן  המקורבים  הממשלה.  להפלת  מתנגד  הישיבה 
כשדרעי נשאל מדוע לא שאל לדעתו של הגרא"מ שך באופן ישיר 
ובלי מתווכים )דרעי היה בן בית וחביבו של הגרא"מ שך מאז הקמת 
ש"ס( הוא השיב בגילוי לב: "טעיתי. הייתי עסוק במשרד הפנים 

ולא ראיתי כלום מעבר לכותלי המשרד".
שבוע לאחר מכן ירד הגר"ע יוסף בעצמו לבני ברק כדי לשמוע 
מלא  תמלול  השורות  כותב  בידי  מתווכים.  בלי  הדברים  את 
של השיחה. הוא לא פורסם עד עצם היום הזה וגם לא יפורסם 
מטעמים של כבוד התורה ויקרא דשכבי. השורה התחתונה בשיחה 
היתה שאסור ללכת עם השמאל אלא רק עם הליכוד. על מה ולמה? 
בשיחה עצמה נתן הגרא"מ שך הסבר עמום לכך. במבט לאחור 
דומה שהוא ביקש להעניק את ההסבר לכל עם ישראל ולא רק 

לאורחו הנכבד.
בתוך שבוע הבין הגר"ע יוסף שהוא בודד במערכה. הימין הפגין 
מול ביתו והוא הותקף ביתד נאמן מבלי להזכיר את שמו. דרעי 
מצידו לחץ ליישר הדורים עם ראש הישיבה וזה היה המסמר שלפני 
האחרון בארון הקבורה של הממשלה בראשות פרס. את המסמר 
האחרון נעצו שני ח"כי אגודת ישראל מזרחי וורדיגר בהוראת כ"ק 

האדמו"ר מליובאוויטש בשבוע שלפני ההצבעה.
במאמץ רב הצליח דרעי לסובב את הגה הטיטאניק רגע לפני 
שהיא מתנגשת בקרחון. הוא שכנע את הגר"ע יוסף להודיע שהוא 
מסיר את תמיכתו בממשלה בראשות פרס ויתמוך אך ורק בממשלה 
בראשות שמיר. בעקבות הודעה זו הוא הוזמן לכינוס ביד אליהו 
וישב לצידו של הגרא"מ שך. אם נקדים את המאוחר נספר שלאחר 
הנאום הפרגמטי של הגרא"מ שך עלה הגר"ע יוסף והודיע שש"ס 

ודגל התורה תמיד יצעדו ביחד.
האווירה ביד אליהו תוארה ארוכות באין ספור טורים וכתבות 
שיצאו במרוצת השנים. אין כאן מקומה במוסף המבקש להתמקד 

נסיעה משפיעה. מרן הגר"ע יוסף במצרים

הערכה עמוקה. שמעון פרס אצל הגר"ע יוסף

מהדורה דיגיטלית מיוחדת לחג הפסח תש"פ
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ברמת 
העיקרון 
הוא המשיך 
לחשוב 
שאם יעמוד 
על הפרק 
הסכם שלום 
שבמסגרתו 
תיאלץ 
ישראל 
להחזיר 
שטחים, 
יש לעשות 
זאת. אבל 
כשמדובר 
על הכרעה 
בין השמאל 
והימין על 
השלטון 
במדינה 
צריך ללכת 
עם הימין 
המסורתי

 כשם 
 שבש"ס 

לא בדקו מי 
איתם לפני 

שיצאו לקרב, 
כך גם באגודת 

ישראל 
הלהיטות 
לחתימת 
ההסכם 

השכיחה מהם 
את הצורך 
לבדוק את 

עמדתם של 
חברי הכנסת 

אברהם ורדיגר 
ואליעזר מזרחי

אותם יותר מכל. הם ידעו על עמדתו של הגרא"מ שך בנושא 
החדה  לפנייה  כלשהו  פשר  בנאום  למצוא  וניסו  ההתנחלויות 

שעשה.
ואז הצגתי בפניהם את השאלה הבאה: באיזה עיתון כותבים 
נגד ברית המילה ומדור המסעדות שלו מתרכז בעיקר במזללות 
בעיתון  שמדובר  ידעו  הכל  רטורית.  שאלה  זו  היתה  טריפה? 
עמדותיו  על  שאלתי  ואז  חושבים.  שהם  שחושבים  לאנשים 
המדיניות של העיתון. התשובה היתה שמאל שבשמאל. ביקשתי 
הסבר לקורלציה שבין עמדה מדינית שמאלנית המתרפסת בפני 
זכויות הפלסטינים ובין יחס עוין לדת ולמסורת. על פרטי ההסבר 
התווכחנו אך בעיקרון הוסכם, כי ככל שרחוק האדם יותר מדת 
ומסורת כך הוא קרוב יותר לתפיסה של חלוקת הארץ והעדפת 

זכויות אדם על פני חיי אדם.
את הקורלציה הזאת איתר מרן הגרא"מ שך לפני שלושים 
שנה. ברמת העיקרון הוא המשיך לחשוב שאם יעמוד על הפרק 
יש  שטחים  להחזיר  ישראל  תיאלץ  שבמסגרתו  שלום  הסכם 
לעשות זאת. אבל כשמדובר על הכרעה בין השמאל והימין על 
נגד השמאל  השלטון במדינה צריך ללכת עם הימין המסורתי 

המתנכר לדת.
הגרא"מ שך התעלם מהתנהלותם האישית של ראשי הימין, 
אוכלי שפנים וחוטאים לתיאבון לא פחות מעמיתיהם בשמאל, 
והביט אל צאן מרעיתם. במבט של שנת תש"פ, ובבחינת אין 
אדם עומד על דעת רבו אלא לאחר ארבעים שנה )במקרה זה 
שלושים, אבל מי סופר(, הנאום של הגרא"מ שך כאילו נישא זה 
היום. השמאל האמיד והמבוסס מוכן לפשרות עם הערבים אך בז 

ליהדות ולמסורת. אצל הימין זה אחרת.
בחייו  נתניהו.  בנימין  היא  לכך  ביותר  הבולטת  הדוגמא 
או  מליברמן  לא  וגם  גנץ,  מבני  יותר  צדיק  לא  הוא  האישיים 
לפיד. מה שהם אוכלים גם הוא אוכל ושמירת השבת שלו היא 
בערך כמו שלהם. אבל הדגל הלאומי שהוא נושא מתחבר עם 
הדגל המסורתי של בוחרי מפלגתו. ליברמן ולפיד מוכנים לחלוק 
שלטון עם הערבים אך את החרדים הם מתעבים. שוב הוכח 
ישראל.  ומסורת  התנ"ך  מתוך  נובעת  הימין  של  שהלאומיות 
הלאומיות של השמאל נובעת מתוך השאיפה להיות ככל העמים. 
מי  את  שונאים  הם  אף  היהודים  את  שונאים  העמים  כל  מה 
שממשיך בדרך היהדות. לפיד מביא איתו את השנאה הגויית של 
מתבוללי הונגריה אותה ירש מאביו, טומי. ליברמן מביא איתו 

את השנאה התהומית של הקוזקים במולדובה.

ברגע האמת: עמדת 
האדמו"רים

נאמנות  על  ישראל  אגודת  שמרה  התרגיל  ימי  כל  לאורך 
היו  ההסכם  של  הגלויים  הפרטים  פרס.  עם  המוקדם  להסכם 
שקופת  ככל  ותקציבים  הח"כים  מחמשת  אחד  לכל  תפקידים 
המדינה תוכל לשאת. מעבר לסעיפים הכתובים היתה הסכמה 
שקטה לפתרון סוגיית גיוס בני הישיבות שכבר אז החלה לעלות 
לסדר היום הציבורי. במבט לאחור אין ספק כיום שאם ההסכם 
אזי  לראשות הממשלה,  נבחר  היה  והוא  היה מכובד  פרס  עם 
אז  כבר  נמחקות  היו  כיום  אותנו  המעסיקות  מהבעיות  כמה 

מהפרוטוקול הציבורי.
יש לציין בהקשר לכך שבין התומכים הנלהבים בקיום ההסכם 
עם פרס היו גם אדמו"רים בעלי עמדה ימנית מוצהרת. מדובר 
בעיקר על כ"ק האדמו"ר מערלוי וכ"ק האדמו"ר מסדיגורא זכר 

צדיקים לברכה. השניים פעלו רבות בימי 
ההתנתקות לשכנע את מרן הגרי"ש אלישיב 

להורות לח"כי דגל להתנגד באופן אקטיבי לפינוי 
היישובים בגוש קטיף. לשניים היו גם קשרים עמוקים 
אף  על  לוויתור  שהתנגדו  הדתית  בציונות  רבנים  עם 

שעל מארץ ישראל.
הסיבה לתמיכה אינה ידועה לכותב השורות לאשורה. 
משיחות שקיימנו עם מקורבים בשנים שלאחר מכן ניתן 
לנו ההסבר הבא: פרס לא הלך להחזיר שטחים. המו"מ 
מעיקרא היה כלפי חוץ ואף אחד לא חשב שייצא ממנו 
התורה  עולם  הצלת  היה  הפרק  על  שעמד  מה  משהו. 
שעמד אז במצב קשה ביותר. במצב זה החליטו האדמו"רים 

לנו שיור אלא התורה  ואין  וודאי  מידי   שאין ספק מוציא 
הזאת.

עם זאת לא כל ח"כי אגודת ישראל ראו עצמם כפופים 
למועצת האגודאית. וכך כשם שבש"ס לא בדקו מי איתם 
לפני שיצאו לקרב, כך גם באגודת ישראל הלהיטות לחתימת 
ההסכם השכיחה מהם את הצורך לבדוק את עמדתם של חברי 

הכנסת אברהם ורדיגר ואליעזר מזרחי. מישהו שכח שהראשון 
הוא הסמן הימני הכי חרדי בעשור האחרון של אז והשני הוא 

חסיד חב"ד נלהב.
בניגוד למקובל, השניים לא פעלו במתואם וכל אחד קיבל 
לא  למקובל:  בניגוד  כי  לאזכר  יש  עוד  בעצמו.  ההחלטה  את 
היתה הוראה חד משמעית של הרבי מליובאוויטש למנוע את 
הקמת ממשלת פרס. אי לכך היו גם מפעילי חב"ד בארץ שתמכו 
במהלכיו של פרס. לאחר כישלון התרגיל הם הודחו מתפקידיהם 

ומקומם בצמרת החב"דית בישראל אבד.
בקווים כלליים היה ידוע שדעתו של הרבי אינה נוחה מהפלת 
הממשלה. מי ששמע על כך היה העיתונאי עודד בן עמי שעבר 
המעמד  את  וניצל  המפורסמת  הדולרים  בחלוקת  הרבי  אצל 

להצגת מספר שאלות )הציטוט מתוך הספר 'ברגע האמת'(.
בן־עמי: מה דעתו של הרבי בעניין זה שאין כעת ממשלה 

בישראל?
ממשלה  שאין  הזמן  שבמשך  הוא  בזה  הטוב  הרבי: הצד 
רשמית, העניינים תלויים במר שמיר, ואני מקווה שהוא יעמוד 
כל  ושלמות  ושלמות השטחים,  בתוקף שתהיה שלמות העם, 

הארץ ביחד עם שלמות התורה, כיוון שזה תלוי זה בזה.
בן־עמי: אז רצוי שמר שמיר יהיה ראש הממשלה?

אני   – העיקר  וזה  ועוד,  בפוליטיקה.  מתערב  הרבי: אינני 
מקווה שתכף ומיד יהיה ראש הממשלה משיח צדקנו. אבל במשך 
הרגעים עד שיבוא המשיח, צריך שתהיה השיטה כפי שהיתה 
השטחים,  מכל  שעל  אף  על  לוותר  שאי־אפשר  שלו,  השיטה 
ולעשות את זה בדרכי שלום. כי דווקא על ידי זה יהיה שלום 
במדינה ובסביבות המדינה. מה שאין כן כשיתחילו לוותר – אין 
לדבר סוף, וכמה שייתנו להם, זה יגביר את התיאבון של שונאי 
ישראל שייתנו להם עוד ועוד, וזה יביא דווקא לתוצאות של הפך 

מנוחת הנפש והפך השלום.
הכתובת היתה אפוא על הקיר אבל הלהוטים למימוש ההסכם 
לא ראו אותה. פרס כינס את הכנסת בחול המועד פסח בתקווה 
שאת שתי האצבעות האגודאיות שנעלמו ישלימו שתי אצבעות 
של ח"כי ש"ס שייעדרו ברגע האחרון מההצבעה. בשעתו פרסם 
כותב השורות שהשניים שנבחרו להיעדרות היו הרב שלמה דיין 
והרב אריה גמליאל. ברם, השניים סירבו להיות תרנגול הכפרות 

של ש"ס והודיעו שלא יקום ולא יהיה.
■ ואכן לא קם ולא היה. 

ואידיאולוגיות זרות.
"אלפיים שנה עומדים אנו לבד בידיים ריקות, ללא שום נשק. 
כל אחד תמה איך אפשר לעמוד כך ולהחזיק מעמד. ואנחנו ניצחנו 
– הנה, אנחנו עומדים וקיימים. מהו הסוד בזה?... התשובה היא, 
כיון שאנחנו יהודים, אני יהודי ואני חזק יותר מהם. גם אם יהרגו 
אותי, אבל בניי יישארו בחיים, ואם לא בניי אז בניהם של היהודים 
האחרים. כיון שכן, קיומי הוא לעולם. זהו סוד קיומו של העם 
היהודי. אני לא ניתקתי מורשת אבותיי... אני אלך בדרך האבא, 
את  שלי,  חוכמתי  את  אלמד  אני  הסבתא...  ובדרך  הסבא  בדרך 

הקולטורא )התרבות( שלי.
"כאן המקום לשאול את היהודי שאינו מקיים מצוות, רחמנא 
ליצלן: אתה גם יהודי, אתה נימול, אבל אתה יודע את הקולטורא 
שלך? מה הקולטורא שלך? אנגלית? זה הקולטורא שלך? ... אתה 

פותח את החומש, אתה יודע פירוש המילות?
"אם יש קיבוצים שלא יודעים מה זה יום כיפור, לא יודעים מה 
זה שבת ולא יודעים מה זה מקווה, מגדלים שפנים וחזירים, יש 
להם קשר עם האבא שלהם? ... מערך? מערך זה דבר קדוש? הם 
ניתקו את עצמם מכל העבר שלנו ומבקשים תורה חדשה. אם אין 

שבת ואין יום כיפור, אז במה הוא יהודי?
דינה  נגזר  מלכתחילה  אבותיה,  עם  קשר  לה  שאין  "אומה 
העיקר.  אינה  טריטוריה  תהיה...  ולא  תקום  לא  והיא  להיאבד, 
אדמה ניתן לקחת במלחמה – אבל העם יכול להישאר קיים... צריך 

להתנתק מהמפלגות שאין להן קשר עם היהדות.
הרי  ישראל,  עם  של  היהודי  מעברו  שהמתנתקים  "נמצא 
הם  ישראל  תורת  ואלו ששומרים את  קיומו,  הם מכחידים את 

המנציחים את עם ישראל לעולמים.
של  דברים  הם  אומר  שאני  שהדברים  שיאמרו  כאלה  יש 
זאכן. אבל התורה הקדושה  דברים אלטע  )פנאט(,  פאנאטיקער 
אומרת: 'כי היא חוכמתם ובינתכם לעיני העמים' ומעידה שהתורה 

היא חוכמת היהודים בעיני האומות".
סוף ציטוט.

ההכרעה: הולכים עם 
ישראל השנייה

למה התכוון הרב שך? משפט אחד, ודווקא לא הכי ברור, אותת 
למערכת הפוליטית שהרב שך 'חתך' נגד הממשלה של פרס. האזכור 
של המערך היה המילה לה חיכתה המערכת הפוליטית. מערך היה 

אז רק אחד ובראשו עמד שמעון פרס.
אלא שתוכן הדברים היה עמום מספיק כדי להעסיק פרשנים 
ופובליציסטים במאמרים שנכתבו בשלושים השנים שחלפו מאז. 
הדעה הרווחת היא שהגרא"מ שך פקד על פרס את חטאי ההעברה 
על הדת של שנות החמישים. הם נתלים באזכור של הקיבוצים 
אוכלי השפנים שהיה רלוונטי שלושים שנה אחורה. אפס, בקיבוצים 
של תש"ן לא אכלו שפנים ורק בקיבוץ אחד גידלו 'דבר אחר'. ועוד: 
הגרא"מ שך חי את ההעברה על הדת של שנות החמישים וידע את 
פרטיה. אם היה רוצה לסגור חשבון עם פרס בגלל אותם ימים היה 

מזכיר זאת מפורשות ולא מפזר רמזים קשים להבנה.
האזכור של השפנים והחזירים עורר תמיהה נוספת. מבין כל 
מנהיגי המדינה לא היה מי שהתגאה בחילוניות הגסה שלו כמו 
יצחק שמיר. מספרים שבאחד מימי כהונתו בראשות הממשלה באו 
אליו הנציגים החרדים בתלונה על אוכל לא כשר באחד המפעלים 
הממשלתיים. ענה להם שמיר: "איתי אל תדברו על זה. כשהייתי 
בקלוב בביאליסטוק אכלנו כל יום כיפור סעודת טריפה להכעיס 
את האורתודוקסים". גם שמעון פרס לא ממש הקפיד על שמירת 
כשרות, והכיר היטב את טעמם של בעלי החיים שהוזכרו בנאום 
הגרא"מ שך, אך הוא מעולם לא עשה מזה סיפור. ההפך. בפגישותיו 
עם רבנים הוא הדגיש את ההערכה שלו למסורת ונהג איתם בכבוד 
וביקר. לעומת שמיר גס הרוח שגם בפגישתו המתוארת לעיל עם 

הגר"ע יוסף לא ידע לחלוק לו את הכבוד הראוי.
של  קבוצה  בפני  השורות  כותב  הופיע  שבועות  מספר  לפני 
בראי  והשלום  החרדים  היה  הנושא  השמאל.  מחוגי  אקדמאים 
התקופות השונות. נאום השפנים של הגרא"מ שך היה זה שהטריד 

הנאום שלא יישכח. מרן הגרא"מ שך ביד אליהו

מהדורה דיגיטלית מיוחדת לחג הפסח תש"פ
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מעט ורעים היו ימי השותפות המחודשת בין ש"ס ודגל התורה 
שלאחר מופע האחדות ביד אליהו. שתי המפלגות חזרו לשבת יחדיו 
בממשלת שמיר החדשה ואף קיבלו תיקים שלא היו בידן בממשלת 
האחדות שהתפרקה. אלא שבעוד דגל התורה חיה באופוריה של 
מנצחים, התחושה בש"ס היתה של תבוסה. מרן הגר"ע יוסף לא 
ורבין.  פרס  עם  הדוק  בקשר  והמשיך  שמיר  את  לתעב  הפסיק 
אותו  הקפיץ  פרס  של  התרגיל  שכישלון  האחרון  עם  במיוחד 
לראשות המפלגה. בפרקים הקודמים עמדנו על הקשר המיוחד בין 

הגר"ע יוסף ורבין.

קשר מיוחד זה הוא שהפריד לבסוף בין שתי המפלגות החרדיות 
שנה וחצי לאחר שהבטיחו לצעוד ביחד. בבחירות שנערכו בחודש 
רבין  יצחק  של  בראשותו  העבודה  מפלגת  קיבלה  תשנ"ב  סיון 
ארבעים וארבעה מנדטים ויחד עם השותפה הטבעית מרצ שקיבלה 
שנים עשר מנדטים עמד לרשותו גוש יציב של חמישים ושישה 

מנדטים.
חמישים  היו  שמיר  יצחק  של  בראשותו  הימין  לגוש  מנגד, 
לפני  ממשלה.  להרכיב  סיכוי  כל  לו  היה  ולא  מנדטים  ותשעה 
ממשלת  להקים  האחת,  אפשרויות.  מספר  פתוחות  היו  רבין 

מיעוט בהסתמכות על חמשת הח"כים הערבים. השנייה, לצרף 
את צומת של רפאל איתן )רפול( על שמונת המנדטים שלה. 

השלישית, לצרף את המפלגות החרדיות.
שעל  ידע  הוא  השלישית.  האופציה  את  לנסות  בחר  רבין 
הח"כים הערבים קשה לסמוך. הוא גם תכנן מהלכים מדיניים 
מרחיקי לכת ורצה שיהיה לו רוב יהודי עבורם. האופציה של 
צירוף צומת עמדה על הפרק אך רבין חשש שהצירוף בין מרצ 
הסופר שמאלנית עם צומת הימנית יהפוך את חיי הקואליציה 

שלו לגיהנום.
מצד שני קשה היה גם לראות כיצד מושיבים את מרצ האנטי 
מרצ  כאשר  נפתרה  הבעיה  החרדיות.  המפלגות  עם  חרדית 
הסכימה לקפל את הדגלים האזרחיים שלה למען הסכמי השלום. 
או אז טבע ד"ר יוסי ביילין ממפלגת העבודה את הביטוי הידוע: 

"למען השלום אני מוכן ללבוש שטריימל".
לקיפול  יאמינו  החרדיות  המפלגות  האם  היתה  השאלה 
הדגלים הזה. עוד שאלה שעמדה פתוחה: האם שתי המפלגות 
החרדיות שקשרו את גורלן עם הימין יסכימו להתיר את הנדר. 
בפרט כאשר מקבל המנדט להרכבת הממשלה הצהיר כי היעד 
המרכזי של ממשלתו החדשה יהיה מו"מ לשלום עם הפלסטינים 
ידע  לממשלה  מי שהצטרף  כל  מצרים.  בסיס ההסכם עם  על 

בדיוק להיכן הוא נכנס. לא היו ספקות בעניין.
בשלב הראשון של המגעים הקואליציוניים דומה היה שלשתי 
מרצ  עם  לשבת  אידיאולוגית  מניעה  אין  החרדיות  המפלגות 
בכפיפה אחת. גם לא בתחום המדיני. הדברים אמורים גם בדגל 
התורה שמנעה מפרס להקים ממשלה לטובת שמיר בקדנציה 
הקודמת. אך הפעם אפשרות זו לא היתה קיימת. שמיר התפטר 
והלך הביתה. מחזיק המפתחות להרכבת הממשלה היה יצחק 
רבין. אם המפלגות החרדיות היו אומרות לו 'לא', הוא היה פונה 
לאופציה של הקמת ממשלה עם צומת או מסתמך על קולות 

הערבים.
גם בתחום המדיני נראה היה שלא יעמוד קושי מיוחד. שני 
גדולי ישראל, מרנן הגרא"מ שך והגר"ע יוסף, תמכו בעבר במו"מ 
לשלום ובוויתורים מדינים. גם בנאום הידוע ביד אליהו לא חזר 

המדינית.  ממשנתו  שך  הגרא"מ  בו 
פרקטית הוא העדיף לבחור בקשר עם 

הימין מאשר בחזון השלום של פרס. אבל 
כשבפועל אין אפשרות אלא להקים ממשלה 

עם השמאל, אין ממילא אופציה של חבירה לימין.
התקבלו  רבין  של  ועלייתו  שמיר  של  נפילתו 
במהלך  כבר  יוסף.  הגר"ע  של  בביתו  רצון  בשביעות 
המו"מ שוחח כתב מעריב עם הגר"ע יוסף ורשם מפיו 

וצריך  רבין  עם  אחת  בדעה  "אנו  הבאים:  הדברים  את 
ללכת לקראת השלום אפילו תמורת ויתורים מכאיבים. 
גם אם אנחנו ננצח בעזרת ה' במלחמות אבל עדיין יפלו 
נפשות רבות מישראל וכל נפש היא עולם מלא". באשר 
לזהות הימנית של בוחרי ש"ס? לדעתו של הגר"ע יוסף 
לא תהיה בכך בעיה. הציבור יודע שאנו בעד שלום והוא 

תומך בנו.

התלבטות חריפה
אם נקדים את המאוחר נגלה כי זה אכן מה שקרה. לאחר 
חתימת הסכם אוסלו הראשון הפגינו חוגי הימין הדתי לאומי 

מול ביתו של הגר"ע יוסף והפריעו לשגרת יומו. לאחר שהלין 
על כך בדרשת מוצאי השבת שלו יצאו חסידי מרן, אנשי ימין 
שרופים כשלעצמם, וחיסלו את ההפגנה מול ביתו של הגר"ע 
ושלושה  נשרפה  אחת  מכונית  פשוטים:  צעדים  בכמה  יוסף 
מפגינים נשלחו לבתי החולים. מאז ועד להסתלקותו של מרן לא 

התקיימה שוב הפגנה מול ביתו.
הקואליציוני  ההסכם  חתימת  שלפני  ביום  שקרה  מה  על 
חלוקות הדעות. ממש כמו על מה שקרה בימים שלפני הפלת 
הממשלה בזמן התרגיל הידוע. גרסת דרעי היא שבשני המקרים 
הוראה  שקיבלו  עד  עצה  באותה  עימו  היו  התורה  דגל  אנשי 
מלמעלה לבצע פניית פרסה. גם במו"מ להקמת ממשלת רבין 
ברגע  בהם  וחזרו  למו"מ  שותפים  היו  דגל  שנציגי  דרעי   טען 

האחרון.

ימי 
אוסלו

פרק 6

הצטרפות ש"ס לממשלת רבין בתשנ"ב היתה הבעת אמון 
בדרכו המדינית של יצחק רבין עוד לפני הסכמי אוסלו. 
ש"ס נמנעה בהסכם אוסלו א' והתנגדה להסכם אוסלו 

ב' <<< הוויכוח שלא נגמר: האם בלי הצטרפות ש"ס 
לקואליציה, רבין לא היה מגיע כלל להסכמי אוסלו?

 הגר"ע 
יוסף: "אנו 

בדעה אחת 
עם רבין וצריך 
ללכת לקראת 
השלום אפילו 

תמורת 
ויתורים 

מכאיבים. 
גם אם אנחנו 
ננצח בעזרת 
ה' במלחמות 

אבל עדיין 
יפלו נפשות 

רבות מישראל 
וכל נפש היא 

עולם מלא"
האם לא היתה קמה ממשלה? דרעי ורבין בהרמת כוסית לאחר הקמת הממשלההערכה משפיעה. ראש הממשלה יצחק רבין לצד הראש"ל מרן הגר"ע יוסף
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בנאום הידוע 
ביד אליהו 
לא חזר בו 
הגרא"מ שך 
ממשנתו 
המדינית. 
פרקטית 
הוא העדיף 
לבחור 
בקשר 
עם הימין 
מאשר בחזון 
השלום של 
פרס. אבל 
כשבפועל 
אין אפשרות 
אלא להקים 
ממשלה עם 
השמאל, 
אין ממילא 
אופציה של 
חבירה לימין

הגרסה הדגלאית היא שהם היו שותפים למו"מ עד לרגע שבו 
הוברר שרבין הולך למנות את שולמית אלוני לשרת החינוך. גרסת 
דרעי היא שהם ידעו זאת עוד קודם. כך או כך, ההוראה של מרן 
לממשלה,  להצטרף  לא  כפולה:  היתה  התורה  לדגל  שך  הגרא"מ 
בנימוק של צירוף אלוני, ובמקביל לנהל נגדה מלחמת חורמה בכל 
התחומים, כולל התחום המדיני. בדברים שצוטטו בשמו באותם 
ימים נאמר כי מממשלה כזאת לא ייצא שום דבר טוב ולכן יש 

להילחם נגדה בכל החזיתות.
דעתו של הגר"ע יוסף היתה שונה לחלוטין. הוא לא ראה באלוני 
סיכון ליהדות יותר מאשר רפאל איתן מצומת שאמור היה לקבל את 
המשרד אם החרדים לא יצטרפו. עם ההצהרות המדיניות של רבין 
בוודאי שלא היתה לו בעיה. להיפך, הוא תמך ועודד אותו במספר 
הממשלה.  להקמת  הראשונה  בשנה  ביניהם  שהתנהלו  שיחות 
הסיפור של אלוני ומעלליה עד שהודחה באולטימטום של ש"ס 
הלא הוא כתוב באין ספור כתבות וספרים שנכתבו על ממשלת 
רבין )גם אנחנו הקדשנו לה פרק במוסף 'הרודפים' שיצאה לאור 
זו בסוכות האחרון(. במוסף זה נעסוק בנושא המדיני  באכסניה 

בלבד של ימי ממשלת רבין והחרדים.
הידיעה  התפרסמה  הממשלה  השבעת  לאחר  וחודשיים  שנה 
עם  תיבות  בראשי  חתמו  ואנשיו  שפרס  ההסכם  על  המרעישה 
המשלחת של אש"ף באוסלו. הימין יצא לרחובות והלחץ על ש"ס 
לפרוש מהממשלה גבר. בחוגי הימין טענו שפרישה של ש"ס תמנע 
את החתימה הסופית על ההסכם ואילו בש"ס טענו שלרבין יש 
רוב להסכם גם בלעדיהם הודות לחמש האצבעות של המפלגות 

הערביות.
בתוככי ביתו של מרן הגר"ע יוסף ניטש ויכוח עז סביב ההסכם. 
בעוד שדרעי טען שהוא הסכם לא בשל – גבינה שוויצרית כהגדרתו 
תומכת  היתה  שלום,  בר  עדינה  יוסף,  הגר"ע  של  שבתו  הרי   –
נלהבת. לצידה עמד פרקליט המשפחה והיועץ האישי של מרן, עו"ד 
דוד גלאס, איש מפלגת העבודה לשעבר. הגר"ע יוסף שמע את 
שני הצדדים והתלבט קשות. הוא שמע גם כי הרמטכ"ל אהוד 
ברק רואה בהסכם סיכון ביטחוני. לבסוף הכריע שיש לתמוך 

בהסכם למרות כל הסיכונים.
שעה לפני ישיבת הממשלה שאישרה את ההסכם קיבל דרעי 
והוא  ההסכם  על  שוב  "חשבתי  יוסף.  מהגר"ע  ישירות  טלפון 
בגדר ספק השקול. אי לכך עלינו לנקוט בשב ואל תעשה". דרעי 
נמנע בהצבעה בממשלה. כל סיעת ש"ס נמנעה בהצבעה בכנסת. 

התוצאה היתה שישים ואחד בעד. חמישים נגד ושמונה נמנעים.
חישוב מהיר יגלה שתי עובדות חשובות. ראשית, גם אם ש"ס 
היתה מצביעה נגד ההסכם הוא היה עובר. שנית, הוא היה עובר 
ח"כים  שלושה  של  ההימנעות  בעקבות  הערבים  קולות  בלי  גם 

מהליכוד.
וכאן נפתח הוויכוח שלא נגמר על אחריותה של ש"ס להסכם 
בהצבעה  אותה  להאשים  אפשר  אי  מספרית  מבחינה  אוסלו. 
הספציפית על ההסכם. כאמור הוא היה עובר גם בלעדיה. אפס, 
כי בלי התמיכה של ש"ס בממשלה, הרי שמיום הקמתה היא היתה 
נשענת על רוב ערבי בתחום המדיני )צומת של רפול, לא היתה 
חוברת לממשלה בהקמתה והיתה פורשת מיד עם פתיחת המו"מ 
המדיני( והיתה נופלת עוד לפני שהמגעים באוסלו היו מבשילים 

להסכם.
חתימת  לאחר  בקואליציה  לשבת  המשיכה  ש"ס  כך,  או  כך 
הסכם אוסלו וליהנות ממנעמיה. היא פרשה ממנה רק לאחר שבג"ץ 
פסל את דרעי ופנחסי לשבת בממשלה לאחר שהוגש נגדם כתב 
אישום. בהיותה באופוזיציה היא המשיכה לשמור על קשר עם רבין, 
חתימת  בעת  נשמרים.  הממשלה  במשרדי  שלה  כשהאינטרסים 
והיתה לה הפריווילגיה  ב' ש"ס היתה באופוזיציה  הסכם אוסלו 
להצביע נגד ההסכם. מתנגדיה יטענו שהיא עשתה זאת רק לאחר 

שווידאה שלרבין יש רוב גם בלעדיה.
וזה לא ממש מדויק. לרבין לא היה רוב עד יומיים לפני ההצבעה. 
את הרוב הוא השיג לאחר שקנה את קולותיהם של עריקי צומת 
גונן שגב )לימים מרגל לטובת איראן(, אלכס 'מיצובישי' גולדפרב 
ואסתר סלמוביץ. מה היה קורה לו נכשל בקנייתם ופונה לש"ס 
כדי לקבל ממנה הימנעות? לשאלה היפותטית זו לא תהיה תשובה 
■ לעולם. 

יום חמישי, י"ג בתשרי תשס"א. שני חיילי המילואים רס"מ 
יוסי אברהמי מפתח תקווה ורב"ט ואדים נורז'יץ מאור עקיבא, 
עושים את דרכם אל בסיס צה"ל באזור בנימין על כביש 443. 
במהלך הנסיעה עשו השניים טעות בניווט וכשגילו אותה היה 
רמאללה.  בלב  עצמם  את  מצאו  אלו  אחת  בבת  מדי.  מאוחר 
החלו  האבודים  החיילים  בשני  שהבחינו  פלסטינים  צעירים 
ליידות עליהם אבנים. השניים ניסו בבהלה להיחלץ מהעיר, אך 
מצאו את עצמם תקועים בפקק תנועה בלב העיר כאשר ההמון 
מסתער על מכוניתם. שוטרים פלסטינים במדים ניגשו אל הרכב, 
להסתלק  וברצונם  בדרכם  שטעו  הסבירו  ואברהמי  ונורז'יץ 
אותם  גררו  לראשם,  רובים  הצמידו  אלא שהשוטרים  מהעיר. 

החוצה והביאו אותם לתחנת המשטרה 'אל־בירה'.
פרץ  התחנה,  סביב  התגודד  הדם,  צמא  הפלסטיני  ההמון 
השניים  את  והיכו  דקרו  ההמון  עם  יחד  והשוטרים  פנימה 
להיכנס  הצליחו  שלא  פלסטינים  מאות  ברזל.  ומוטות  באלות 
פנימה התגודדו בחוץ כשהם קוראים קריאות משולהבות לרצח 
המחבל  זמן  באותו  לידיהם.  אותם  לקבל  ודורשים  החיילים 
עזיז צאלחה, שרצח את נורז'יץ, הוציא את ראשו מחלון תחנת 
המשטרה והציג להמונים את ידיו המגואלות בדם אל מול ההמון 

המריע.
הללו,  המחרידות  התמונות  שודרו  וכאשר  צולם  האירוע 
ובפרט לאחר שהוצגו גופותיהם של החיילים שנרצחו באכזריות 
ברוטאלית מהסוג המזעזע ביותר, הוכתה ישראל בהלם. מעולם, 
בכל ימי הסכסוך היהודי־פלסטיני על מאורעותיו ופרעותיו, לא 
נרשמה אכזריות ברוטלית שכזו. וזו עוד אירעה אחרי הסכמי 
אוסלו, על ידי שוטרים שקיבלו את נשקם מישראל, ובתחנת 
 – ערפאת  יאסר  בשליטת  הפלסטינית  הרשות  של  משטרה 
הפרטנר לשלום בהסכמי אוסלו. ביום הזה, יחד עם דמם השפוך 

של החיילים הי"ד, מתו הסכמי אוסלו בתודעה הישראלית. כל 
הניסיונות מאז להחיות את ההסכמים, ולעשות שימוש במילה 
שלום, הפכו מילה נלעגת שטבעה בדם. תמונת הרוצח המנופף 
ידיו המגואלות דרך החלון נהפכה לסמל היד הפלסטינית  את 

המושטת מול ידו המושטת לשלום של השמאל הישראלי.
עבור רבים הייתה זו התפכחות כואבת וקשה. היו מי שזו 
של  החרדי  מהצד  השלום  רודפי  זה  ובכלל  זמן  עבורם  ארכה 
המפה. אט אט חלחלה ההבנה והמסקנה שאין עם מי לדבר בצד 
הפלסטיני. ודאי לא עם 'האיש עם השערות על הפנים' שדמו 
של נורז'יץ הכתים את ידיו המגואלות בדם יהודים חפי מפשע, 
שנרצחו על ידי שלוחיו במהלך כהונתו הארוכה כיו"ר תנועת 

הטרור הפלסטיני.

אין פרטנר
הלינץ' המזעזע פגש את הציבור החרדי בצומת דרכים. ארבע 
וחצי שנים קודם לכן, הכריע הציבור החרדי כולו לטובת מועמד 
הימין בנימין נתניהו. ש"ס תמכה בו בצורה מפורשת, בעוד יהדות 
התורה לפלגיה השונים משכה את התמיכה בו עד ערב הבחירות, 
אז הכריזו מועצות גדולי התורה על התמיכה ב'מועמד הקרוב 
יותר לדת'. היה בזה הדהוד ברור לנאומו של מרן הגרא"מ שך 
)שההכרעה לתמוך בנתניהו היתה ההכרעה הציבורית האחרונה 
אותה קיבל לפני שהסתגר בביתו( בו שרטט את הקווים – הימין 
קרוב לדת, השמאל לא. שלוש שנות השלטון של נתניהו הראשון, 
היו שנות חג לציבור החרדי. תקציבי הישיבות פרחו, היישובים 
החרדיים שגשגו והאופק מעולם לא נראה ורוד יותר. אבל נתניהו 
היה פוליטיקאי טירון והתקשורת הבאישה את ריחו בעקביות 
)ישראל היום הוא תולדת תובנותיו של נתניהו מאותן שנים( 

ימין ושמאל 
תפרוצי

פרק 7

אהוד ברק מנסה למסור את יהודה ושומרון 
לערפאת, שמסרב לקחתם ופותח באינתיפאדה 

במטרה להשיג יותר. מרן הגר"ע יוסף מודיע 
כי תמיכתו ההיסטורית בהסכמי שלום אינה 
שייכת כאשר הצד השני הם הפלסטינים << 

הציבור החרדי מוסיף לשבור ימינה, אבל במהלך 
תוכנית ההתנתקות בוחרת יהדות התורה, משיקולי 

הצלת עולם התורה, לחבור לממשלת שרון

מחאה לוהטת. ימי אוסלו
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הפלסטיני עימאד אל־פלוג'י: "האינתיפאדה הזו תוכננה מראש, 
מרגע שהנשיא ערפאת חזר משיחות קמפ־דיוויד, שם הפך את 
ישראל  בעוד  כך,  אחר  מה  זמן  קלינטון".  הנשיא  על  השולחן 
נסערת מהצעת ברק לוותר על הר הבית, עלה יו"ר האופוזיציה 
אריאל שרון להר הבית כדי להפגין את עמדת מפלגתו שאסור 
לישראל למסור אותו. ערפאת ואנשיו ניצלו את האירוע ופתחו 
בגל מהומות אותן כינו הפלסטינים 'מהומות אל אקצא', בעוד 

הישראלים מכירים אותן כאינתיפאדה השנייה.
בפיגועים  פלסטיניים  שוטרים  גם  להשתתף  החלו  הפעם 
ומתיישבים  חיילים  מירי,  נרצחו  יהודים  הדמים.  ומהומות 
הותקפו ובוצע פיגוע תופת מזעזע נגד אוטובוס בכפר דרום. הגל 
הזה שנקודת השיא שלו הייתה כבר עם תחילתו בלינץ' המזוויע 
ברמאללה, שינה את העמדה של רבים מתומכי אוסלו והסכמי 

השלום עם הערבים.
מרן הגרא"מ שך כבר היה מסוגר בביתו מזה מספר שנים ולא 
ניתן היה לשמוע את עמדתו בעניין, אבל מרן הגר"ע יוסף, מי 
שבעבר תמך בהסכמי שלום גם אם הם כרוכים בוויתורים על 
שטחים, הבהיר כי עמדה זו אינה כוללת את הפלסטינים, אותם 
כינה "נחשים". באחת מדרשותיו אמר: "'אני שלום וכי אדבר המה 
למלחמה' אי אפשר להאמין להם, הם לא רוצים שלום, לא רוצים 
זה להשמיד". הגר"ע  והמטרה שלהם  פוגעים  שלום אמת, רק 
ביקר בחריפות את ברק חסר האחריות שהבליג מול גל הטרור, 

והטיל קללה על ראשו של המרצח ערפאת.
לצאת  ברק  את  אילצו  הקואליציה  והתפרקות  הטרור  גל 
נבחר  שרון  אריאל  מוחץ.  ברוב  הובס  בהן  חוזרות  לבחירות 
במקומו והוא מיהר להקים ממשלת אחדות עם מפלגת העבודה 
ובנימין בן אליעזר )פואד(, כמו גם עם  בראשות שמעון פרס 

השותפות הטבעיות של הליכוד – ש"ס ויהדות התורה.
ברק הלך הביתה, אבל האינתיפאדה הלכה והחמירה, כשהיא 
מקבלת אופי של פיגועי התאבדות קשים. בשנת תשס"ב לבדה 
הוצאו נגד ישראל 53 פיגועי התאבדות, נרצחו 452 ישראלים 
ונפצעו 2,284. החודש הנורא ביותר בשנה הזו היה בתקופת ניסן, 
כאשר לא חלף כמעט יום ללא פיגוע קטלני. שיאם של הפיגועים 
היה במלון פארק בנתניה בעיצומו של ליל הסדר שעה ששלושים 

בעקבות  ה'.  קידוש  על  נהרגו  איש 
אותו פיגוע החליטה הממשלה לצאת 

למבצע 'חומת מגן', שפירושו היה בעצם 
השתלטה  ישראל  אוסלו.  הסכמי  מחיקת 

וערפאת,  הפלסטיניות  הערים  מרכזי  על 
הפרטנר לשעבר וחתן פרס נובל לשלום, הושם במצור 

במוקטעה, שם גסס עד שהתפגר.
רקע  על  החורף,  בשלהי  נערכו  תשס"ג  בחירות 

נגד  שבוצעו  קשים  ופיגועים  השנייה  האינתיפאדה 
בגוש  עזה  מתיישבי  ובייחוד  ושומרון  יהודה  מתיישבי 
קטיף. השמאל הישראלי שהובל על ידי עמרם מצנע אמנם 
חדל לעשות שימוש במילה המקוללת 'שלום', ומצא לו 
פטנט כיצד ניתן בכל אופן למסור את שטחי ישראל גם 
בלי הסכם שלום. כך נולד הרעיון ההזוי שנסיגה חד צדדית 

מעזה תשפר את מצבה של מדינת ישראל. שרון ניסה לפנות 
אל המרכז ולהציג את עצמו כאיש מתון.

יוסף  הגר"ע  מרן  החליט  החדשות,  הבחירות  רקע  על 
לפרסם מכתב רשמי למתיישבי יש"ע ולהבהיר את עמדתו. 
"פסק ההלכה אשר נתתי בזמנו שטחים תמורת שלום אינו 
תקף כלל לרגל המצב הנוכחי", הסביר, "אני התכוונתי אך 

ורק לשלום אמת בו ירושלים וסביבותיה ישכנו לבטח בשלום 
מסירת  אדרבה  כי  וכלות  רואות  עינינו  עתה  אולם  ובשלווה 
לשלום  לא  נפשות.  לסכנת  גורמת  הקדושה  מארצנו  שטחים 
כזה ייחלנו ולא לנער הזה התפללנו, לפיכך הסכם אוסלו בטל 
ומבוטל". היה זה גט כריתות שמסר למחנה השמאל הישראלי 
התומך המרכזי מקרב מנהיגי היהדות החרדית בנוסחת שטחים 

תמורת שלום.
למסור  מחזיקי העמדה שאין  בין  פילוג  יצר  אוסלו  הסכם 
שטחים תמורת שלום, עמדת כ"ק מרן האדמו"ר מליובאוויטש 
ומועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, לבין מי שטענו שפיקוח 
נפש דוחה שטחים. עתה התאחדו שתי העמדות לאחת – אין 
פיקוח  היא  עצמה  השטחים  משום שמסירת  למסור שטחים, 

נפש.
לראשונה  רצה  היא  כעת  ימינה.  לשבור  המשיכה  ש"ס 

ולאחר שנתיים וחצי יצא לבחירות חוזרות.
והצביע  החרדי  הציבור  חזר  תשנ"ט  של  הבחירות  במערכת 
מי  מול  גם  אחידה,  ובתמיכה  גדולים  במספרים  נתניהו  לבנימין 
צפוי להפסיד. במוצאי  הוא  כל הסקרים  כך שלפי  שהצביעו על 
אל  ברק  אהוד  יצא  שיקרו,  לא  שהסקרים  כשהתברר  הבחירות 
תומכיו הצוהלים והכריז על שחר של יום חדש ועל כך שהוא עתיד 

להיות 'ראש הממשלה של כוווולם'.
לברק לא היו הרבה ברירות, הוא אמנם זכה לרוב גדול מול 
לראשות  הישירות  בבחירות  רק  הנתונים  היו  אלו  אבל  נתניהו, 
נאלץ  והוא  לרעתו  נטתה  זאת  לעומת  הגושים  מפת  הממשלה. 
בתוכן  החרדיות,  והמפלגות  הימין  מפלגות  עם  פעולה  לשתף 
ש"ס שהגיעה להישגה הגדול ביותר: 17 מנדטים ויהדות התורה 
על  והתייצבה  המנדטים  ארבעת  מחסום  את  שברה  שלראשונה 

חמישה.
בנימין נתניהו התפטר במוצאי הבחירות והעביר את ראשות 
עתיד  הוא  עליו  )צעד  שרון  אריאל  של  לידיו  כפיקדון  הליכוד 
להתחרט בכל יום במשך עשר השנים שיבואו לאחר מכן עד שישוב 
לראשו הממשלה(. ברק מצידו ניהל משא ומתן מפותל מול שרון 
ויהדות  ולבסוף העדיף את הגוש הדתי־חרדי של המפד"ל, ש"ס 
התורה, אותו הכניס לממשלתו יחד עם השותפה הטבעית – מרצ. 
היתה זו ממשלה משונה מאוד וחסרת כל מכנה משותף, והבקיעים 

בה התגלו במהירות.
הראשונה לפרוש, על רקע פרשת המשחן שהועבר בשבת תוך 
תמיכתו הנלהבת של ראש הממשלה, היתה יהדות התורה שממילא 
מכן  ולאחר  בקואליציה,  או  בממשלה  תפקידים  שום  לקחה  לא 
פרשו עוד ועוד מפלגות, כשבסוף ברק נותר עם מפלגתו בלבד. אבל 
לפני שנאלץ לצאת לבחירות חדשות, עמד אהוד ברק להכניס את 

ארץ ישראל כולה לסכנה.
ראש  אך  טרור,  בגל  ישראל  הוכתה  אוסלו,  הסכמי  מאז 
הרשות הפלסטינית יאסר ערפאת הקפיד תמיד להאשים בטרור 
העמוק  הוויכוח  וכך  בשליטתו.  שאינם  וגורמים  החמאס  את 
והמשמעותי שפילג אז את ישראל, לא היה בשאלה אם בשביל 
שלום אמת ניתן למסור שטחים או לא – עמדה שעליה נחלקו 
גדולי ישראל וכפי שהורחב על כך לאורך המוסף הנוכחי, אלא 

בשאלה האם הסכמי אוסלו הם מסלול של שלום, או מסלול של 
טרור.

למעשה הסכמי אוסלו היו הסכמי ביניים, בעוד הסכם השלום 
הסופי עם הפלסטינים עוד לא נחתם. ברק חסר האחריות היה 
משוכנע שניתן להגיע להסכם כזה עם ערפאת והוא החליט להוציא 
אותו לפועל. וכך בקיץ תש"ס, שנה לאחר הקמת ממשלתו יצא 
לוועידת פסגה עם יאסר ערפאת בקמפ דיוויד. הוויתורים אותם 
הציע ברק לערפאת היו מפליגים, וחסרי תקדים. הם כללו למעלה 
מ־90% משטחי יהודה ושומרון, שכונות מזרח ירושלים ואף פתרון 
בינלאומי בשאלת זכות השיבה, שבמסגרתו יורשו חלק מהפליטים 

להיכנס לישראל.
הדיווחים מהוועידה החרידו את הציבור היהודי בישראל. ימי 
תפילה נערכו בכותל להעברת רוע הגזירה, ואילו בזירה הפוליטית 
היא הביאה לפרישתן של המפד"ל וש"ס מהממשלה. מרן הגר"ע 
יוסף זצ"ל, שתמך ברעיון העקרוני של שטחים תמורת שלום, היה 
מודאג מהמסלול אליו צועדים הסכמי אוסלו ובעיקר מעצם הרעיון 
של מסירת שטחי ירושלים לערפאת, שנראה בעיניו מהלך מסוכן 

וחסר אחריות.
הנשיא  שהפעיל  הכבד  הלחץ  למרות  וכך  הועילו.  התפילות 
קלינטון, ולמרות הוויתורים שהציע ברק, דחה ערפאת את ההצעות 
הישראליות ואף לא מסר הצעות נגדיות. הוא התעקש על זכות 
השיבה או במילים אחרות חיסול ישראל. שלמה בן־עמי, שר החוץ 
בממשלת ברק, הבין פתאום לפי הודאתו, שאכן הימין צדק: "התברר 
שאוסלו הייתה עבור ערפאת איזו הסוואת־ענק שמאחוריה הוא 
הפעיל ומפעיל לחץ מדיני וטרור במינונים שונים כדי לערער את 

עצם הרעיון של שתי מדינות לשני עמים".

אני שלום וכי אדבר 
המה למלחמה

נגד  טרור  גל  לפתיחת  תוכנית  ערפאת  בישל  הכישלון  אחרי 
להכריז  לו  ולאפשר  נוספים  לוויתורים  אותה  לגרור  כדי  ישראל 
התקשורת  שר  שסיפר  כפי  פלסטינית.  מדינה  על  עצמאית 

"התכוונתי 
אך ורק 
לשלום אמת 
בו ירושלים 
וסביבותיה 
ישכנו לבטח 
בשלום 
ובשלווה 
אולם עתה 
עינינו רואות 
וכלות כי 
אדרבה 
מסירת 
שטחים 
מארצנו 
הקדושה 
גורמת 
לסכנת 
נפשות. לא 
לשלום כזה 
ייחלנו ולא 
לנער הזה 
התפללנו"

"אני מבקש 
מחברי הכנסת 

של יהדות 
התורה שלא 

ליתן יד לאלו 
שרוצים בזה, 

באופן שיעשו 
פשרות וילמדו 

פשעטלך 
בכדי ליכנס 

לממשלה. 
והנני כותב 

את זה בכאב 
גדול על אפילו 
לחשוב על זה"

החרדים לימין שרון. עצרת בחירות לקראת הבחירות הישירות לראשות הממשלה, תשס"א

מלחמת מגן. טנק ישראלי ליד המוקטעה ברמאללה בימי חומת מגן

מהדורה דיגיטלית מיוחדת לחג הפסח תש"פ
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 מרן 
 הגר"ע 

יוסף זצ"ל, 
שתמך ברעיון 

העקרוני 
של שטחים 

תמורת שלום, 
היה מודאג 

מהמסלול אליו 
צועדים הסכמי 
אוסלו ובעיקר 
מעצם הרעיון 

של מסירת 
שטחי ירושלים 

לערפאת, 
שנראה בעיניו 
מהלך מסוכן 
וחסר אחריות

עבור רבים 
הייתה זו 
התפכחות 
כואבת 
וקשה. היו 
מי שזו ארכה 
עבורם 
זמן ובכלל 
זה רודפי 
השלום 
מהצד 
החרדי של 
המפה. אט 
אט חלחלה 
ההבנה 
והמסקנה 
שאין עם מי 
לדבר בצד 
לבחירות תחת המנהיג החדש אלי ישי, בעל התדמית האולטרה הפלסטיני

ימנית, והיא שבה וקנתה אחיזה גם בקרב מאחזי הימין, כשהיא 
משמיעה עמדות ימין מובהקות במהלך הבחירות.

עומק החקירה
לניצחונו של שרון ושל הימין, אף  תוצאות הבחירות הביאו 
שש"ס אמנם ירדה משבעה עשר המנדטים להם זכתה בבחירות 
התורה  יהדות  מנדטים.  באחד עשר  רק  זוכה  כשהיא  הקודמות, 
נשארה על חמישה. מי שהפתיע וגרף אז 15 מנדטים היה טומי לפיד 
בראש מפלגת שינוי. כפי שהתברר, והדבר נכון עד היום, כישלון 
יצר מחנה מרכז  הסכמי אוסלו חיסל את השמאל הישראלי אך 
ישראלי גדול, שהחליף את דת השלום באנטי דתיות. שרון בחר 
בממשלה ללא חרדים, ועולם הישיבות והציבור החרדי מצאו את 

עצמם מול ממשלת שמד שגוזרת גזירות על ראשם.
עם זאת שרון היה מסובך בצרות משלו, נגדו ונגד בניו נפתחו 
חקירות על רקע שחיתות אישית והוא חשש גם ממפולת מדינית. 
"אם לא נעשה משהו, יגרשו אותנו מכאן באבנים ומקלות", אמר 
פעם לאנשי לשכתו. וכך – עם או בלי קשר להסתבכותו המשפטית 
שבמהלך  מי  הקשה,  הימין  איש  שרון,  עורו.  את  הלה  שינה   –
הבחירות הצהיר ש"דין נצרים כדין תל אביב" והבטיח שלא יפנה 
אף יישוב, שינה לפתע את טעמו ואימץ את תוכנית מצנע לנסיגה 

משטחי עזה כשהוא מכנה זאת 'תוכנית ההינתקות'.
הימין טען בתוקף ששרון מנסה למצוא חן בעיני השמאל, חבר 
הכנסת צבי הנדל טבע אז את מטבע הלשון "עומק העקירה כעומק 
כך  שרון  של  בענייניו  החקירה  שהתקדמה  ככל  ואכן  החקירה". 
הוא הגביר את הלחץ להוצאת התוכנית לפועל, כאשר התקשורת 
הישראלית מעניקה לו תמיכה והופכת אותו ל'אתרוג'. שרון איננו 
זה שנים ארוכות אבל האיתרוג עודו עמנו והוא מאפיין מאז היטב 
את יחס התקשורת והמערכת המשפטית לכל איש ימין שמשנה את 
טעמו. לצורך קידום התוכנית והעברתה בכנסת, הפעיל שרון לחץ 
על שרי הממשלה, כשהוא מפטר מתפקידו כל שר שהתנגד לביצוע 
התוכנית. אישור התוכנית הלך והתקדם בכנסת והמשיך ובושל 
בצבא, שהחל לתכנן את ביצועה למרות האזהרות של מומחי 

ביטחון רבים שההתנתקות תביא לקטיושות וטילים על ישראל.
ובערפל  בכחש,  מלווים  היו  שרון  של  הפוליטיים  המהלכים 
קרב שאפשר גם לפוליטיקאים המעורבים, ובייחוד לפוליטיקאים 
החרדים שהוזמנו בחזרה לממשלה לאחר שסר חינו של לפיד בעיני 
שרון, לשחק משחק פוליטי של ללכת עם אבל לפרסם בלי או 
להיפך. באייר תשס"ד הועמדה התוכנית להצבעה במרכז הליכוד 
יזכה לרוב מוחץ, הפסיד. שרון הנכלולי ערך  ושרון, שהעריך כי 
הממשלה  לאישור  אותה  והביא  בתוכנית  קלים  שינויים  מספר 
בטענה כי אין זו התוכנית שנדחתה על ידי מרכז הליכוד. בעזרתה 
של השרה הזוטרה ציפי לבני, הוא גם הוסיף תרגיל לפיו הממשלה 
יישובים.  לפינוי  התייחסות  ללא  אך  מעזה,  יציאה  על  תצביע 
נתניהו, מי שמתנגדי  בנימין  הזו הביאה את שר האוצר  הפשרה 
התוכנית נשאו אליו עיניים כמי שיסכל אותה, להצביע בעד ואת 

זבולון אורלב, נציג המפד"ל, להישאר בממשלה.

מפלגה קרועה מבפנים
בליל י"א חשוון תשס"ה התקיימה ההצבעה הגורלית על תוכנית 
ההתנתקות, לקראתה נערך מאבק עז בתוך הליכוד, שהתפצל בין 
התוכנית  מתנגדי  'המורדים'.  שכונו  למתנגדיה  התוכנית  תומכי 
היה  נגד.  להצביע  החרדיות  המפלגות  על  לחצים  במסע  פתחו 
ברור שש"ס בעלת העמדות הימניות מזה מספר שנים תצביע נגד, 
השאלה היתה כיצד תפעל יהדות התורה שהועידה את פניה בחזרה 
לממשלת שרון, במטרה להציל את עולם התורה. לקראת ההצבעה 
הודיע ליצמן כי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל גם היא 
נגד תוכנית ההתנתקות, ואכן באותה הצבעה ראשונה על התוכנית 
הצביעו כל חברי הכנסת של יהדות התורה נגד התוכנית, להוציא 
האדמו"ר  מרן  מכ"ק  משלו  הוראה  שקיבל  אייכלר  ישראל  את 

מבעלזא ולא נכח באותה הצבעה גורלית.
ימין, התוכנית זכתה למספיק קולות  למרות ההתנגדות מצד 
בשל רשת הביטחון שקיבל שרון מהשמאל. סדר הדברים היה הגיוני 
לכאורה – היהדות החרדית שהתנגדה להסכמי אוסלו, היתה צריכה 
להמשיך ולהתנגד לתוכנית ההתנתקות, ודאי אחרי שהוכח כמה 
צדקה ההתנגדות אז. אבל כאן החלו הדברים להשתבש. ממשלתו 

של שרון אמנם זכתה לרשת ביטחון מהשמאל לצורך ההתנתקות, 
אבל שרון נזקק לקואליציה לשם העברת התקציב עד סוף השנה, 

ולא ממשלתו תיפול.
שרון גם נזקק לרוב לשם ביצוע מעשי של ההתנתקות. בב' 
לוועדת  כסלו היה המבחן המעשי הראשון כאשר שרון הביא 
ההתנתקות'.  'מנהלת  להקמת  תקציב  לאישור  בקשה  הכספים 
עם פתיחת ישיבת הוועדה להצבעה הגורלית התרחשה דרמה 
לעיני כל המדינה כאשר חבר הכנסת יעקב ליצמן נעלם אי שם 
לים המלח, וכך נוצר רוב לאישור התוכנית. ח"כ ניסים המתוסכל 
נגד הסעיפים האלה", אבל  נגד ההתנתקות,  רוב  פה  "יש  זעק 
ליצמן בושש מלבוא והתוכנית אושרה. מכאן והלאה כבר החלה 
הידרדרות ביחס להתנגדות של חברי הכנסת של אגודת ישראל 
את  בישרה  ליצמן  של  ההיעלמות   – שהתברר  וכפי  לתוכנית. 
הבאות. ככל שהלכה התוכנית והתקדמה כך הלך ונהיה ברור יותר 
ויותר שיהדות התורה לא תהיה שותפה למתנגדי ההתנתקות ולא 
רק זאת, למרבה התדהמה יהדות התורה עמדה לתמוך בממשלת 
שרון שאיבדה את התמיכה שלה מבית ועמדה להתפזר לקראת 

בחירות חדשות.
אגודת ישראל הייתה קרועה מבפנים, כמעט לכל חוג וחוג 
הייתה עמדה משלו, ובמועצת גדולי התורה היו חילוקי דעות, 
להתנתקות,  בחריפות  התנגד  זצוק"ל  מערלוי  האדמו"ר  כ"ק 
וכ"ק האדמו"ר מסאדיגורא זצוק"ל אף פרסם מכתב נגד הכניסה 
לקואליציית ההתנתקות. אל המכתב גם הצטרף כ"ק האדמו"ר 
מבוסטון זצוק"ל שציין את "את הגורל הנורא שנמצאת בידינו 
לעמוד על נפשנו ולא להצטרף בשום פנים. ואני מבקש מחברי 
בזה,  שרוצים  לאלו  יד  ליתן  שלא  התורה  יהדות  של  הכנסת 
באופן שיעשו פשרות וילמדו פשעטלך בכדי ליכנס לממשלה. 
והנני כותב את זה בכאב גדול על אפילו לחשוב על זה". עם זאת 
בסופו של דבר החליטו חברי המועצת האחרים כן לאפשר לחברי 
הכנסת להיכנס לממשלה. מה שעמד על הפרק הייתה מצוקת 
מערכת החינוך החרדית ועולם התורה שהיה זקוק לתקציבים 
להתבצע  שעמדה  מהרפורמה  והחשש  קיומו  המשך  למען 

במערכת החינוך.
בדגל התורה, חברי הכנסת הרב אברהם רביץ ז"ל ויבלט"א 

משה גפני המתינו למוצא פיו של מרן 
הגרי"ש אלישיב זצוק"ל. אל ביתו עלו 

מגוש  ההתיישבות  אנשי  של  משלחות 
נאמן  עם  הדוקים  קשרים  היו  להם  קטיף. 

ביתו הרב אפרתי בשל עיסוקו בתחום המצוות 
ניסו לשכנע את מרן על הסכנה  התלויות בארץ. הם 
הלחצים,  כל  אך  ביתם,  שבעקירת  התוחלת  וחוסר 

הבכיות והדמעות לא שינו את ההחלטה.
סכנה  בהתנתקות  שראה  עמידרור  יעקב  האלוף 
יהודה  מיכל  רבי  הגאון  מרן  של  לביתו  עלה  מוחשית, 
לפקוביץ זצ"ל, חבר מועצת גדולי התורה של דגל התורה, 
לחינוך  הסכנה  "בשל  השיקול:  את  לו  הסביר  והגרי"מ 
החרדי נטיית הדעת להסכים על ההסכם הקואליציוני כי 
ארץ ישראל ללא תורה וחינוך אין לה ערך". מול העמדה 

שאותה ביטא הגר"ע על פיקוח נפש שבמסירת שטחים, עמד 
עתה העיקרון שלמען התורה יש לקחת גם סיכון של פיקוח 

נפש, מה עוד שפיקוח נפש זה לא היה עדיין חד משמעי.
ההסכם  נחתם  אכן  וממושכים  ארוכים  דיונים  לאחר 
הקואליציוני, מזכיר הממשלה נכנס לחדרו של שרון ובישר 
לדרך.  יצאה  ההתנתקות  ממשלת  ממשלה".  לך  יש  לו: 

הממשלה בניצוחו של שרון קידמה את התוכנית ומה שהדגים 
יותר מכל את המהפך היה כאשר זמן קצר לאחר מכן היא הביאה 
לכנסת את חוק יישום תוכנית ההתנתקות שנועד לאפשר את 
ביצוע ההתנתקות, הפעם בניגוד לעבר לא התנגדה עוד יהדות 
התורה לתוכנית וחברי הכנסת שלה לא נכחו בהצבעה. כך גם 

בהמשך תמכו בתקציב הממשלה ובכך מנעו את נפילתה.
נעקרו  כאשר  אב  בחודש  שהתרחשה  ההתנתקות  במהלך 
המתיישבים מביתם ונראו מראות מזעזעים דרש הגר"ע זצוק"ל 
מהח"כים של ש"ס לצאת לשטח ולהצטרף למחאה, האדמו"רים 
והזהירו  זעקה  קול  ופרסמו  המשיכו  להתנתקות  שהתנגדו 

מהבאות ועל כך שההתנתקות תביא לאסון.
לא עבר זמן רב עד שהתברר עד כמה צדקו אותם מתריעים 
בשער, כאשר טילים החלו ליפול לא רק על אשקלון ולא רק על 
■ אשדוד, אלא אף על מרכז הארץ. 

כעומק החקירה. שרון ומפות ההתנתקות המתוכננת

פצע בלב. ממראות ההתנתקות

מהדורה דיגיטלית מיוחדת לחג הפסח תש"פ
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 הציבור 
החרדי 

הלך ונהיה 
ימני בשנים 
האחרונות. 

אני לא יודע 
להסביר את זה, 

אני רק חושב 
שתמיד החרדים 

היו הימניים 
האמתיים. 

רק שאצלנו 
דואגים לתורת 

ישראל לפני 
ארץ ישראל, 
ואצל אחרים 
תורת ישראל 
נשארת לסוף"

העולם אמת פשוטה – ממשלת ישראל רוצה להיכנס למו"מ עם 
והיא  למו"מ,  להיכנס  כדי  צעדים מעשיים  עושה  הפלסטינים, 
רצינית מאוד בכוונותיה לקדם את השלום". סיעת ש"ס באותם 
ימים ניסתה בכל דרך להתנקות מכתם אוסלו. העובדה שבראשה 
עמד אלי ישי בעל הדעות הלאומניות סייעה לתדמית החדשה 

שנבנתה למפלגה. תוכנית ההקפאה הגיעה אליה בהפתעה.
עם זאת לא היה ביכולתה של ש"ס להתנגד גלויות לתוכנית, 
שכן בחסות אהוד ברק נהנה נתניהו מרוב יציב והיא היתה עלולה 
למצוא את עצמה מחוץ לממשלה. תמיכה גם כן לא באה בחשבון, 
לחץ  הפעילה  ביו"ש  המתנחלים  והנהגת  היו"ר,  עמדות  לאור 
מצידה. מודעות עם התחייבויות של ישי פורסמו בכלי התקשורת 
תחת הסיסמה ''מילה זו מילה'', "הקפאה חדשה – ש"ס ישנה" 
ועוד מהמיטב שהיה לקמפיינרים ביו"ש להציע. לבסוף נמצאה 
הדרך: שרי ש"ס נעדרו מישיבת הקבינט, תוך שהם גוזרים קופון 
בטענה שהתוכנית לא חלה על מזרח ירושלים. מה שהיה נכון 
רשמית אך לא מעשית, שכן בכל פעם שהגיעה תוכנית לבנייה 
ירושלים  לעיריית  מבהירה  הייתה  רה"מ  לשכת  העיר,  במזרח 

שיש לתקוע מקלות בגלגלים.
עם סיום תקופת ההקפאה הראשונית בחודש תשרי תשע"א, 
החל לחץ אמריקאי להאריך את התוכנית. חילוקי דעות חריפים 
נרשמו בצמרת ש"ס – אטיאס טען תחילה פומבית כי הם יתמכו 
בדרישה, בתנאי שתאושר בנייה בירושלים וביישובים החרדיים 
שנמצאים קרוב לקו הירוק. ישי התנגד בתוקף ולבסוף פרסם כי 
מרן הגר"ע יוסף הכריע שהמפלגה תתנגד "לכל הקפאה, אפילו בת 
חודשיים". נתניהו עצמו נסוג מההקפאה בשל לחץ בלתי פוסק 
מבית ולא האריך את התוכנית. עם זאת, מאז דה פקטו הבנייה 
פיגועים, מתכנס  גל  לאחר  בעיקר  פעם,  מדי  מוקפאת.  ביו"ש 
הקבינט ומאשר התחלות בנייה חדשות. בשנים האחרונות, מאז 
נכנס דונלד טראמפ לבית הלבן, היד קלה יותר על ההדק, אך 

עדיין הסכר לא נפרץ סופית.

הקפאה 
למראית עין

ההקפאה חלה על כלל יו"ש, ללא הבדל גודל 
וצבע כיפה, אך המגזר החרדי חש בגזרותיה של ההקפאה 
יותר מכל. שתי הערים החרדיות המתפתחות – ביתר 
ומודיעין עילית נכללו גם הן בתוכנית. כמו גם מרבית 

נווה  שלמה,  רמת  רמות,   – בבירה  החרדיות  השכונות 
יעקב וגילה, שם תוכנן לקום פרויקט ענק למגזר. החוק 
הבסיסי והראשוני בכלכלה קובע כי המחירים הם נגזרת 
של ההיצע והביקוש. ביקוש גבוה ללא היצע משמעותו 
עליית מחירים. היצע הדירות המצומצם ממילא במגזר, 
ללא התחלות הבנייה מעבר לקו, העלו את מחירי הדיור 

הבנייה  בית שמש, העיר בעלת עתודות  לשיאים חדשים. 
הגדולות, נהנתה מהמצב כשהפכה עם השנים לחרדית ואלפי 
זוגות החלו לנהור לעיר, אבל המחירים הגואים הכריחו לא 
מעט זוגות צעירים לחפש פתרונות אחרים והם הגיעו לצפת 

ולטבריה, לעפולה ולהר יונה.
מאיר רובינשטייין, ראש עיריית ביתר עילית, מספר כי 

כך  מדיניים.  במחסומים  נתקל  הוא  אובמה  עידן  טרם  עוד 
בתפקיד,  בוש  של  האחרונה  ובשנה  לכהונתו  הראשונה  בשנה 
האמריקאים הטילו וטו על בנייה חדשה. "תקעו לנו 600 יח"ד. 
הלכתי למרן הגר"ע יוסף, סיפרתי לו והוא הרים טלפון לרה"מ 
אולמרט שהסכים לשחרר את הבנייה. באותה תקופה קונדוליזה 
רייס, מזכירת המדינה האמריקאית, הייתה בארץ, והיה חשש שזה 
יעורר משבר בינ"ל, אך אולמרט הצליח לשכנע את האמריקאים 

בנחיצות העניין".
רובינשטיין מדגיש, כי "אני כעירייה לא סבלתי מההקפאה, 
שכן עוד תושבים זה עוד הוצאות לעירייה. אבל בתוך עמי אני 
יושב, אני רואה את מצוקת הדיור ולא יכולנו שלא לפעול למען 

בתחילת חודש ניסן תשס"ט, לאחר כמעט עשור מאז פרישתו 
מהתפקיד, חזר בנימין נתניהו למשרד ראש הממשלה. הפעם הוא 
לתפקידו  שנכנס  אובמה,  ברק  הטירון  האמריקאי  בנשיא  פגש 
ניסה לגזור קופון תדמיתי במטרה  חודשים ספורים קודם וכבר 
להיות זה שפותר את הסכסוך הישראלי־פלסטיני. את עיקר הלחץ 
הפנה אובמה רק לכיוונה של ישראל, וזו הסכימה עקרונית לחזור 
לשולחן המו"מ, אך הפלסטינים הערימו קשיים. בסופו של דבר 

את  תקפיא  שישראל  בתנאי  המו"מ  לשולחן  לשוב  אלו  הואילו 
הבנייה בהתנחלויות לתקופת המשא ומתן. נתניהו נקלע למצוקה. 
אומנם קהל המצביעים שלו התנגד בכל תוקף לאפשרות של הסכם 
לעצמה  להרשות  יכלה  לא  ישראל  אך  הפלסטינים,  עם  שלום 

להצטייר כסרבנית שלום. הוא נכנע למתווה.
בישיבת הקבינט בה הוצגה תוכנית ההקפאה, טען נתניהו: "יש 
בו הרבה יותר יתרונות מחסרונות. הוא מאפשר לנו להציב בפני 

ויהי בימי 
נתניהו

פרק 8

הציבור החרדי מרגיש בכיסו את ההקפאה, אך 
ראשי הערים החרדיות מצליחים לשרוד מעל 

המים << ההקפאה מולידה תנועה חרדית רעיונית 
שעומדת בראש השבירה ימינה של המגזר

ללחוץ על ההנהגה. רובינשטיין ונתניהונאלץ להקפיא. נתניהו מודיע על הקפאת הבנייה ביישובי יהודה ושומרון ב'נאום בר אילן'

מהדורה דיגיטלית מיוחדת לחג הפסח תש"פ
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לשמאל 
 הישראלי 

יש אג'נדה 
 ברורה, 

עקבית ונחרצת 
שמטרתה 

לעקור את 
התורה מחיי 

העם הישראלי. 
מאז פרוץ 

המדינה הם קיוו 
להקים כאן דור 
חדש של יהודי 
מתחדש בארץ 

מתחדשת, 
ומאז לא חדלו 
מניסיונותיהם 

הנלוזים 
לשנות אותנו

האגודה 
שואפת 
לקדם אהבת 
ארץ ישראל, 
מצוות 
כיבוש ארץ 
ישראל 
וכינון מדינה 
יהודית על 
פי התורה 
באמצעים 
החרדיים 
המקובלים 
– הוצאת 
עלון חודשי 
פופולרי, 
לצד קיום 
כנסים, 
שבתות 
גיבוש 
בהתנחלויות 
ובשנה 
האחרונה 
ניסיון 
לקידום 
בנייה 
לחרדים 
ביו"ש

השיכון  משרד  בעוד  מכולם,  הגדול  האבסורד  קרה  כך  הבנייה. 
מפצה ומשקיע בראשי עיר חילונים כדי שיסכימו לבנות, אצלנו 
כמעט ולא נותנים כלום, כי הם רואים שאנחנו רק מתחננים שיבנו 

אצלנו".
לדבריו, למרות ההקפאה הרשמית בתחילת הדרך של נתניהו 
נקודות  לנצל  הצלחנו  פעם  "בכל  בהמשך,  המעשית  וההקפאה 
תורפה לעוד ועוד בנייה. ברוך השם העיר הלכה והתרחבה באלפי 

יח"ד בעשור האחרון".
גם רובינשטיין לא מפספס את אישורי הקבינט מפעם לפעם 
לבנות בהתנחלויות הדתיות שבעומק יו"ש, לצד התעלמות מצרכי 
המגזר החרדי בערים שמעבר לקו, אך לדבריו זו תוצאה של תיעדוף 
משימות מצד המפלגות החרדיות: "הימנים לוחצים כל הזמן לבנות 
עוד ועוד ביו"ש. החרדים מנגד יש להם שלל אינטרסים בראש סדר 
גזירות הדת ואם תקציבי עולם התורה. את  זה  העדיפויות, אם 
המתנחלים לא מעניינים תקציבים, שאותם ממילא הם מקבלים. 
משתדל  אני  יותר.  להם  קל  ולכן  ביו"ש  הבנייה  מעניינת  אותם 
בכל פעם שיש לחץ מסיבי מצד הח"כים הימניים להדליק גם את 
הנציגות שלנו. אני חושב שאפשר וצריך לעשות יותר בעניין גזירת 

הדיור", הוא מסכם בדיפלומטיות.
מה באשר לעמדות הציבור? "חד משמעית הציבור החרדי הלך 
ונהיה ימני בשנים האחרונות. אני לא יודע להסביר את זה, אני רק 
חושב שתמיד החרדים היו הימניים האמתיים. רק שאצלנו דואגים 
ישראל  תורת  אחרים  ואצל  ישראל,  ארץ  לפני  ישראל  לתורת 

נשארת לסוף".
אם בביתר עברו את ההקפאה, במודיעין עילית הגיעו החברות 
לידי קריסה. למעשה הקריסה החלה עוד קודם. העובדה שהעיר 
גררה עתירות לבג"ץ בטענות שחלק  בנויה על אדמות פרטיות, 
מהקרקעות נרכשו שלא כדין. עתירות נוספות נגעו לשאלת תוואי 
גדר ההפרדה שנבנתה באותן שנים. הנפגעת הראשונה הייתה חברת 

'מתתיהו  בשכונת  הבנייה  כנגד  ביניים  צו  הוציא  בג"ץ  חפציבה. 
מזרח' בעיר, מה שגרר את עצירת הפרויקט. תזרים המזומנים של 
החברה נעצר, מה שחשף כי החברה בנויה על סוג של הונאה ובסופו 

של דבר חברת הבנייה כולה קרסה בקול רעש גדול.
רוכשים מודאגים מיהרו לפלוש לבתים, מה שלמעשה הציל את 
פרויקט החברה במודיעין עילית, שכן בג"ץ שאסר על המשך הבנייה 
במקום, אסר על הוצאת הפולשים. העתירות כולן עצרו גם את 
פרויקט גרין פארק, שהגיע לבסוף לידי כונס נכסים. סכנה דומה 
עמדה לפתחה של חברת 'נאות הפסגה'. גם היא נאלצה לעצור את 
הבנייה בשל העתירות, כשלבסוף אושר לה להמשיך לבנות הגיעה 
ההקפאה שעצרה את הכל. בעלי החברה הרב פנחס זלצמן עשה הכל 
להציל את החברה מקריסה. הוא ושותפיו הזרימו כספים להחזר 
לבסוף  מהמדינה.  לפיצויים  עתירות  לצד  החברה,  וקיום  חובות 
מהפוליטיקאים  "היחידים  זלצמן,  של  לדבריו  הפרויקט.  הושלם 
הנציגים  מיתר  וגפני.  ליצמן  היו  לעזרתנו  שהתגייסו  החרדים 
התאכזבנו קשות. אומנם ההקפאה הייתה החלטה בינלאומית, אבל 

היה מה להציל. עובדה שגפני וליצמן סייעו לנו".
מלבד אותם פרויקטים, יתר הבנייה בעיר המשיכה כרגיל, גם 
בשנים בהן הייתה הקפאה דה פקטו. גורם חרדי המעורה בבנייה 
מעבר לקו הירוק מספר, כי "ראשית, כשמדברים על הקפאת בנייה 
אסור לשכוח כי חלק ניכר מהגידול השנתי – 6 אחוזים בקירוב 
עילית  ביתר  בערים  דווקא  מתרחש  המתנחלים  באוכלוסיית   –
ומודיעין עילית, שבאופן מפתיע אינן קשורות כלל ועיקר למפעל 
ההתיישבות הכללי ובתקופה שקדמה להקפאה מחצית מכל הבנייה 
בהתנחלויות בגדה המערבית נעשתה בשתי ערים אלו". לדבריו, 
ההתמודדות  על  הקלה  פרטיות  בקרקעות  שמדובר  העובדה 
עם ההקפאה, שכן הליכי התכנון שלהן לא פסקו לרגע גם בימי 
מדינה  קרקעות  הנן  הקרקעות  בהן  מערים  בשונה  ההקפאה, 

והמדינה לא הוציאה קרקעות לשיווק בתקופת ההקפאה".

זזים ימינה

בין אם ההקפאה הורגשה בערים החרדיות ובין אם לא, היא 
ימניים אידאולוגית במגזר  הולידה תנועה רעיונית של חרדים 
החרדי – תנועת חלמי"ש, חרדים למען יהודה ושומרון. מייסד 
התנועה )וכיום עיתונאי 'בקהילה' ומשתתף במוסף זה( יצחק 
פלדמן, מספר: "באותה תקופה של ההקפאה נערכה הפגנה ליד 
נעלין, כנגד הפגנות השמאל שנערכו בקביעות במקום כנגד בניית 
גדר ההפרדה. בהפגנה פגשתי אברך חרדי נוסף, דיברנו, ראינו 
שיש בינינו שפה משותפת של אהבת ארץ ישראל. הגענו למסקנה 
שההקפאה  מכיוון  החרדי.  ברחוב  הרעיון  את  להפיץ  שצריך 
זו הייתה הזדמנות  הורגשה היטב במגזר והייתה שיחת היום, 
מצוינת. הוצאנו עלון שהופץ בבתי הכנסת ועורר את העניין של 
ארץ ישראל השלמה והחלנו לפעול בקרב חברי הכנסת החרדים. 

בין היתר פעלנו להקמת שדולה חרדית למען ארץ ישראל".
השדולה עצמה לא קמה לבסוף, אבל היא עוררה עניין רב 
בקרב הח"כים החרדים ואף חשפה את העמדות האידאולוגיות 
השונות שלהם. כך בעוד באגודת ישראל ובש"ס הסכימו להקמת 
ששמה  להסכמתם  בתמורה  דרשו  התורה  דגל  ח"כי  השדולה, 
של השדולה ישונה. במקום השדולה החרדית למען ארץ ישראל 
לשדולה למען הישובים החרדיים שמעבר לקו הירוק. לטענתם, 

"השם ארץ ישראל משדר אג'נדה ימנית מידי".
בשיא פעילותה הקימה תנועת חלמי"ש את המאחז החרדי 
הראשון – 'גבעת ספר' כשבמרכזו הוקם בית הכנסת 'חזון איש'. 
"כל הפעילות שלנו הייתה מבוססת על החזון איש בשביעית 
שסבור שגם בזמן הזה יש איסור למכור קרקע לגוי בארץ ישראל", 
מספר פלדמן. "במאחז התגוררו תלמידי ישיבה מישיבות העיר, 
בולטת  רבנית  דמות  ברנד,  יצחק  הרב  ממונה  המאחז  כשלרב 

בקרב החרדים הימניים אידאולוגית".
המאחז עורר אי נעימות רבה להנהגת העיר, שהתאמצה בכל 
דרך להסביר שהמתיישבים החרדים בעיר אינם מגיעים למקום 
ממניעים אידאולוגיים אלא בשל מחירי הדיור הזולים. לבסוף 
המאחז נהרס ופונה על ידי הצבא, מה שפגע בפעילות חלמי"ש 
התנועה  חברי  ונעלמה. אחדים מקרב  לאיטה  גססה  והתנועה 
סירבו להרים ידיים והקימו את אגודת 'קדושת ציון – התאחדות 
שואפת  האגודה  הקודש'.  טהרת  על  ציון  לדרישת  החרדים 
וכינון  ישראל  ארץ  כיבוש  מצוות  ישראל,  ארץ  אהבת  לקדם 
מדינה יהודית על פי התורה באמצעים החרדיים המקובלים – 
הוצאת עלון חודשי פופולרי, לצד קיום כנסים, שבתות גיבוש 
לחרדים  בנייה  לקידום  ניסיון  האחרונה  ובשנה  בהתנחלויות 

ביו"ש, בעיקר בעמנואל.
יהודה אפשטיין, מראשי האגודה, לא נשאר אדיש לעובדה 
שהמגזר החרדי מתעורר ופונה ימינה: "אני לא קורא לזה ימין, 
אני קורא לזה דעת תורה צרופה. זה לא קשור לימין ושמאל אבל 
מבחינת איך שהתקשורת מגדירה את זה – אכן ימין". את האהדה 
הרבה לנתניהו במגזר הוא מסביר: "ביבי האדם לא מעניין, ביבי 
הסמל זה העניין. הוא מייצג מבחינת הציבור הכללי את ההיפך 
וכו'.  ישראל  ארץ  לאהבת  לדת,  שמתנכלים  אלה  מהשמאל, 
כמובן שזה ברמה השטחית. גם אחרי שנתניהו ילך נראה חזרה 
לשורשים, של ניסיון להבין מה התנ"ך רוצה מאיתנו, איך הוא 
רלוונטי לימינו, מה המשמעות של ארץ ישראל, מהי הזהות שלנו 
ועוד שאלות שמובילות לאהבת הארץ". כמו רבים, גם הוא סבור 
שדרעי וגפני פנו ימינה מתוך הכרח ולא מרצון: "אני לא חושד 
בהם שהם שינו את הדעות שלהם, אבל העובדה שהם נאלצו 
להתעקש בבחירות האחרונות שהם ימין נבעה מהעובדה שהם 

מבינים שהציבור לא מונח בכיס שלהם".

על  הוקמה  שהאגודה  למרות 
רבים  ליטאיות,  ישיבות  בוגרי  ידי 

מחבריה כיום נמנים על הציבור החסידי: 
שמנו  פתאום  וספרדים,  ליטאים  "התחלנו 

לב שעוד ועוד חסידים מתחברים אלינו. מסתבר 
שהציבור החסידי ברובו הרבה יותר מחובר לרעיון של 
ארץ ישראל וקדושת הארץ. ייתכן גם שזה קשור לאיך 
שנתפסת העמדה של מרן הרב שך בציבור הליטאי. כולם 

'התגרות באומות', מה  לגבי  מכירים את התפיסה שלו 
שמעורר קשיים אידאולוגיים. הציבור החסידי מנגד לא 

צריך לתרץ שאלות והכל יותר חלק".
למרות הכל, אחוז החרדים שדוגלים בעמדות ימניות 
תורניות קטן משמעותית, כאשר רוב התזוזה ימינה שייכת 
גם  למשל,  כך  לנתניהו.  במגזר  מוסברת  הבלתי  לאהדה 

בקרב קנאי ירושלים, הרחוקים לכל הדעות מתפיסת ארץ 
ישראל השלמה, נתניהו זוכה להערצה. "אומנם אנחנו לא 
בוחרים, אבל אנחנו רוצים שנתניהו ייבחר", מסביר ברצינות 
ידיד לבוש כתונת פסים ממאה שערים. הסברים שונים ניתנו 
לתופעה, כשההסבר המקובל ביותר – הציבור החרדי שרגיל 
לרדיפה מצד התקשורת והמערכת המשפטית מזהה בנתניהו 

חבר לסבל.
עם זאת ההסבר הזה נכון לגבי האהדה לנתניהו האיש, אבל 
מעבר לכך נראה שהמפלגות החרדיות מביעות עמדות ימניות 
אידאולוגיות בניגוד לעבר. כך ש"ס, זו שנמנעה בהסכם אוסלו, 
הדגישה לכל אורך הקמפיין את מחויבותה לארץ ישראל השלמה. 
אם על ש"ס נטען לומר שמצביעיה ממילא נטועים עמוק בימין, 
מה נאמר על יהדות התורה שהקימה מטה מיוחד למען קולות 

הציונות הדתית והודיעה כי תתנגד לכל החזרת שטחים.
לא  כלום  כי  להסביר  ניסו  התורה  ביהדות  רשמי  באופן 
השתנה. בביטאון הבית של דגל התורה, יתד נאמן, אף נכתב פעם 
טור ארוך תחת הכותרת "אנחנו לא ימין! לא ימין ולא שמאל! 
אנחנו דעת תורה!". כותב המאמר התעקש להסביר כי החיבור 
לימין מגיע מנימוקי אויבו של אויבי הוא ידידי, השמאל רוצה 
לחסל את הזהות היהודית במדינה, לעומת הימין שמתנגד לכך: 
"אמנם היהדות הנאמנה הלכה על פי רוב עם הימין, אבל לא 
ברורה,  אג'נדה  יש  הישראלי  לשמאל  ימנית.  שהיא  מהסיבה 
העם  מחיי  התורה  את  לעקור  שמטרתה  ונחרצת  עקבית 
הישראלי. מאז פרוץ המדינה הם קיוו להקים כאן דור חדש של 
יהודי מתחדש בארץ מתחדשת, ומאז לא חדלו מניסיונותיהם 
הנלוזים לשנות אותנו. הימין, לעומת השמאל, אינו בעל אג'נדה 
של עקירת דת. אמנם בנושאים של דת ומדינה, ימניותם מביאה 
אותם להחלטות מסוכנות. אנחנו לא שוכחים כי גם מהימין לא 
שבענו נחת ונאלצנו להילחם מלחמות קשות. ברגעים של מבחן, 
גם הימין משיקולי שלטון הסכים לפגוע בציפור הנפש שלנו. 
אנחנו לא חלק ממנו ולא יכולים לסמוך עליו, אלא חייבים להיות 
חזקים כדי לשמור על שלטון התורה בחיי העם, ועל הציבור 

החרדי ועולם התורה".
הסברים נאים ככל שיהיו, עדיין לא מספיקים בשביל להסביר 
את שינוי התפיסה והלך הרוח במגזר החרדי, כאשר בכל סקר 
שנערך בשנים האחרונות נמצא כי הציבור החרדי שבר ימינה 
וההיצמדות  ימינה  המפלגות  של  מהשבירה  חלק  גם  בחדות. 
עמדה  הבעת  שאי  החשש  על  נשען  לנתניהו,  נגמרת  הבלתי 
ימנית ברורה, תפגע בהן אלקטורלית לטובת מפלגות נישה או 
אפילו הליכוד. ייתכן גם שהכל נובע מאותה אהדה בלתי מוסברת 
לנתניהו האיש ויום אחרי שהוא ילך העולם יחזור למנהגו, אבל 
סביר להניח יותר שנתניהו האיש ותקופת כהונתו הארוכה שינו 
■ את עמדות הציבור החרדי באופן בלתי הפיך. 

ימין חרדי אידאולוגי. מאחז 'גבעת ספר' שהוקם במודיעין עילית

מהדורה דיגיטלית מיוחדת לחג הפסח תש"פ
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