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פעולת פתיחה.

נושא :דמותו של הר' מוהליבר.
מטרה :הכרות עם דמותו ופועלו של הר' מוהליבר.

כנוולך הפעולה:

חלק לכל קבוצתחניכים את כתב החידה המתאר את דמותו ופועלו של הרב (שים לב בכתב החידה
משולבים מס' סגנונות שלכתבי חידה כתב א"ת בש גמטריה וכד' .יתכן והדבר קשהמדי לחניכך!)
לאחר שפתרו את כתב החידה  -אסוף את הפתרונות.
שלב ב' :יתנהל בצורת תשע בריבוע כאשר החניכים מחולקים ל 2-קבוצות המתחרות זו מול זו.
לפני כל הקבוצה מונח לוח של א 0 /
קבוצה אחת היא קבוצת ה-א והשניה קבוצת ה.0-
כל קבוצה בתוכה בוחרת לה מיקום על גבי הלוח המטרה הסופית יצירת רצף של -3א או )0-3
י סמל קבוצתה (א
במידה ותענהנכונהעל השאלהיזכה אותה הדבר במקום שבחרה והדבריצוין
"
ע
ןע"י סמל הקבוצה.
או  )0במידה ושגתה חזרה הקבוצה המתחרה במקום והדבריצוי
השאלותהינן הצהרות שעל הקבוצה להחליט באםהינך שקריות או אמתיות.
לסיכום :ניתן לערוךדיון עם החניכים על דמותו של הר' מוהליבר ומה היה לדעתםמציין לשבח
בתקופתנו ועלאילו דברים היה מצביע כדורשים תיקון אושינוי.

כתב חיד
ה  -הר' מוהליבר -
מוהליבר.

פתרוך כתב החידה  -בתחילת הפרק בקטע לדמותו של

הר'
ברה לאומש רבילהומהיה גיהנמהיתדה מלובהאתויג תעונתב תפיחנויצ מינשב  .1881-1898אוה
היה נואג הרטב נב  10משרפתהיוליעכ נב  15אשג השא ותואבו גמז לחה דמלמ רועש ודימלתל

מימכח.

 / 30,10,3,2יקח 4,8,1,20 / 200,20,6,5 / 50,40,7,5 / 40,70,6 /400,6,50,2,200,30 / 20,40,60,6,5 /
400,40,20,8,2 / 40,3 / 5,400,10,5 / 6,400,30,6,4,3 / 5,10,60,6,200 / 10,50,2,200 / 10,30,6,4,3,40
/ 50,10,9,90,5 )4,6,8,10,2( 400,10,50,6,30,10,8 / 5,30,20,300,5,2 / 40,3,6 / 200,400,60,50,5
)5,100,10,9,40,400,40,2
הרב מוהליבר נולד ב 1824-והתפרנס כמעט כלחייו ממסחר ,מתוך אמונה בדרך צצחאודפא שיפזן
/

והפרנסה מעמלכפיים .גם כשמש בזקנותו שיבגא גשוחי בדוחק ממשכורת מצומצמת שרובה הופרש
לצדקה סרב לקבל תוספת לשכרו.
 88-eur R~bunew/to Betkofatראדטן  Kiblaעסקנותו הציבוריתאופיכללי והפכה לכלליחודית.
בשלב זה מתרחב אופק התענינותו והוא מתחיל מעורפל מירמאמתונותיעב לעתויעבמידווייתודהיי
 שודית לודג רבגל ברמימיב מהה.כמו כן פרסם הרב ב-רבים את תמיכתו ב-שליב לימודי קודש וחול .לאומץ לב מיוחד היה זקוק
בבואו לתת פומבי לדעות כאלה שנחשבו נועזות ביותרמפי רב מסוגו.
זמן קצר לאחר שהטיף בחום למזוגה של תורה והשכלה כאמצעי לאיחוד האומה ,התגבשהבו ההכרה
כייש להציג אידיאל חוסם ובעל כח משיכה חזק יותר והוארעיון ישוב ארץ ישראל.
בזמן הפרעות שגפחמץ טחז הרב מוהליבר זכ סבשפטפ כצנפא תא כש ציצרגמי צגשמי מפחד
הפרעות .30,1,200,300,10 / 90,200,1,30 / 200,3,5,30
מאז אותן פרעות הידועות כ  2,3,50,2 / *00,6,80,6,60השקיע את כלמרצו במפעלהציוני.
בזמן זה יצא למסע תעמולה באירופה  -למרות בריאותו הרופפת מסע זה שנועד להטות לבעשירי
ד למפעלהציוני היה מאכזב,
היהודים לתתי
אולם רוח והצלה הגיע ממקום אחר בהגיעו לפריס הופגש עם הברון רוטשילד הברון קיבל את
הרב בקרירות אך במהרה כבש הרב אתליבו של רוטשילד והוא הסכים לממן הקמת מושב חקלאי
בישראל.
תביעותיו מעצמו הלכו וגדלו הוא הגביר את קצב התעמולה בע"פ ובכתב ויצא למסעגיוס נוסף שעזר
רבות לישוב.
הוא הקים תנועת מרכזרוחני לחיבתציון תנועה שניהלה תעמולה דתיתציונית והיותהבסיס לתנועת
המזרחי שהוקמה מאוחר יותר בהסתדרות הציונית.
עם הקמת ההסתדרותהציונית הצטרף אליה ועמד שם בראש  .10,50,8,6,200,5 / 7,20,200,40,5הגן
עלבני המושבות החילונים מפני הישוב הישן  -החרדי.
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בהשפעתו נבחרה יפזהא גשטמי להשגיח שעבודת ההתישבות תעשה שגפםציחפגא.
הרמוהליבר נפטר בשנת  1898בביאליסטוק 50,3 / 90,6,2,10,100,5 / 6,40,300 / 30,70
ן במלואת לרב ,)70
( 5,200,4,8 / 10,70,300שתחילתו מטע האתרוגים שניטעע"י חובביציו
בחוזר שהופץ כצוואתוביןבאי הקונגרסהציוני השני נכתב "אחים נכבדים עבודה רבהלפנינוועלינו
אחד ,בלי פרוד ,באהבה גמורה ובאחדות
לעבוד ולעבוד בלי ליאות ובלי הרף עלינו לעבוד שכני
30,1,6,40,300 /

שלמה".

תשעבריבוע:

 )1הרי מוהליבר הוסמך לרבנותבגיל ( 15שקר  -הר' הוסמך בגיל .)18
 )2לאחר פרעות "הסופות במדבר" השקיע את כל מרצובעניןהציוני (שקר -

הפרעות הן "סופות

בנגב").
 )3הרב היה ממקימי המרכז הרוחני (אמת).
 )4הרב החלמגיד שיעור לתלמידי חכמים באותו זמן שנשא אשה היה זהבגיל ( 15אמת).
 )5הבטחתו של הברון רוטשילד היתה לממן הקמת קיבוץ חקלאי בישראל (שקר  -הברון הבטיח
לממן הקמת מושב חקלאי).
 )6הרב מהוליבר גרס שיש לשלבבין תורה ועבודה (שקר  -גרס לשלבלימודי קודשולימודי חול).
 )7הרב הצטיין בחכמת הנסתר בחכמות חילוניות ובמיוחד במתמטיקה (אמת).
 )8הרב השפיע לבחור מועצת רבנים שתשגיח שעבודת ההתישבות תעשה ברוח המסורת (אמת).
 )9הו-ב הגן על הישוב הישן  -החרדים מפני הישוב החדש (שקר  -הגן על הישוב החדש מפני

הישן)

.

 )10ע"ש הרבקרוי הישובגן שמואל  -שתחילתו מטעהלימונים שנטע לכבודו (שקר

 -המטעהיה

של אתרוגים).
 )11החוזר שהופץ כצוואתו הופץבין באי הקונגרס של ועידת המזרחי (שקר  -בין באי הקונגרס

הציוני ה.)2-
 )12הרב פרסם מאמרים בנושא יהדות ובעיות היהודים חידוש גדוללגבי רב בתקופתו (אמת).
 )13האידאל הוקסם שימשיך לדעת הר' מוהליבר הוארעיון ישובא"י (אמת).
 )14הרב נפטר ונקבר בא"י ( -שקר ה -הרב נפטר בביאליסטוק  -עצמותיו הועלו ארצה בשנה
האחרונה).

 )15בחוזר שהופץ כצוואתו קורא הרב להעמקת האחדות והאהבה (אמת).

למדריך2

ברצוננו להזכיר שוב :הרב מוהליברהיה אדם בעל שעור קומה גדול ,תלמיד חכם ואיש חזוןשפעילות
חייו עניפה .כדרכנו בחוברת זו ביקשנו לטול ממנו מוטיב אחד שנדמה היה שהוא אחדממאפייניו

המרכזיים ,בחרנו איפוא את תכונת השליחות ,הדביקות במטרה.
חייו של הר' מוהליבר הם סמל ודוגמא לחתירה מתמדת אליעד ,אל אמונה תוך כדיגלוי מסירות
נפשעילאית לכך.
היעד הוא כמובן  -ארץ ישראל והצמחת חזון הציונות ,אך התכונה שבחרנו היא תכונה אנושית
מהותית ...וע"כ ברצוננו להרחיב להלן,
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פעולה :1
הנושא :מסירות והתמדה
י הנושארלוונטיביותר גםכלפיו ושהעיסוק בסיפורים ובדמויותהינו רק
המטרה החניךיווכחכ
ו את עצמנו.
כלי לקדם עלידי

י

מהלך הפעולה:

שלבו :החבא אוצר כלשהואכדשיהיה כמעטבלתיניתן למוצאו .עלהחניכים לחפש בשטח הנתון.
קבוצת המתייאשים מלמצוא תלך ותגדל ,אך אתה תמתין בסבלנות עד ההכרזה לסיום.
בעקיפין,ציין מפעם לפעם את אלו שלא התייאשו.

שלב וו :הנח לפני החניכים בריסטול קרוע לחתיכות רבות ,עליהם למצוא שלוש חתיכות שחיו
מחוברותלפני הגזירה.

מן הסתם  -זהיהיה קשה .המתן בסבלנות כבשלב הקודם.

שלבווו - :סיפור
את הסיפור תספר בלשונך על בסיס המעין סיפור של הרב קוק המובא כאן.
נכון זה לא בדיוק זורם כמוסיפור "מלה עשו חכמינו" ,ואתה תאלץ גם לבנות בעצמך סיפור עלגבי
המשל הקיים ,אך בשביל זה אתה :מ-ד-ר-י-ך
שאלה מקדימה לסיפור (תשובה לאחר הסיפור)

מה היהרעיון ההפעלות שעשיתםלפני כן!

"להוסיף אומץ"
כשבני אדם חופרים באר עמוקה ,כדי להשיג
מיםחיים בארץציהוצחיחה ,הכוריםמתיגעים,

בעמל רב עולה להם לבוא עד העומק המוכשר
להנביע את המים .ולפעמים היאוש מתגנב בלב
ואומר להם :הלא כבר יגעתם כל כך הרבה
וחרס עלה בידכנ) ומים לא מצאתם ,על כן
טוביותר שתחדלו מעבודתכם ,לכואיש לאהלו,
ובקשו לכם ענינים קרובים יותר לשכר .רבים
מעיפי הגוף וחלושי הנפש ודאי פורשים מן
העבודה והולכים להם באשר ילכו .אבל אלה
הקשורים בקשרי נשמה עם החפץ של מגמת
הבאר החיה שבעיד ,ביחוד אלה ,שהאמונה
חזקההיא בלבבם שהמיםהחיים מוכרחים סוף
כלסוףלהיותזורמים ממקום זה והארץצחיחת
הצמא תהפך עליהם  -לגן עדן ,להחיות עם
רב ,אלה לא יסוגו אחור מפני תולעת היאוש
ובחרף נפש ימשיכו את עבודתם .והנה אחרי
שביעתדי עמל והנה זרם מים פרץ והרי הוא
עולה ושוטף ,אבל המים דלוחים הם ,מעורבים
ברפש וחול ,ולא יצלחו להרוות צמאון אדם
ובהמה ,אז שוב תתחלק המחנה העובדתלשנים.
האחת אומרת :ראו נא הנה כל יגיעתנו בדי

טפי*41,

ריק ,ומה בצע בעמלנו ,אם אחרי עבודה כל
כך מפרכת הגענו עד מעין נרפש אשר מימיו
לא יצליחו לשתיהז והם הולכים עתה בדרך
הנואשה של החלק הראשון ,אשר מרפיוןידים
פירש זה מכבר מעבודת הכריה והלך לו באשר
מצא .ואמנם זה החלק של העם ,בריא-הגו
וחסון-הנשמה ,הוא יאמר להם :ראו אחים
כמה מסוכנת היא הטעות-הגדולה שלכם,ויותר
ממה שאנו מאשימים את הפורשים מהעבודה
הקדושה והגדולה שלנו בראשונה ,בעת אשר
אחרי הטורח הגדול שעבר עליהם לא נראה רמז
של מעין חיים ,הננו מאשימים אתכם ,אתם
אשר יד ביד וכתף בכתף יחד עבדנו ועד כה
באנו ,עד אשר הנצים החיים התחילו לזרום,
הנכם כעת ,בעת אשר משאת הנפש שלנו הולכת
ומתקרבת ושמש השאיפה הוא מחללהיות הולך
וזורח ,הנככ) פורשים מן העבודה בשביל פחד
השוא ,של הרפש אשר נראה לכם בפרץ המים
בראשית הגלותו .מדוע אינכם שמים על לב,כי
רק מפנישעדיין לא באנו עד העומק הרצוי ,עד
המקוס אשר שם המים הצחים משיבי-הנפש
זורמים ,בשביל כך הננו רואים כעתעדיין מים
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דלוחים! על כן אחי ,במרץ אדיר יותר בכחות
כבירים יותר ,נחדש את מפעלנו הגדול ,ובוא
נבוא עד התהום ,עד מוצא המים הצלולים
והזכים ואז הכליראו וינהרו.
לשמעדבריםישרים כאלהישוב המחנה הפורש,
גם באחרונה וגם בראשונה ,ויצטרף לעבודה,
ואז הברכה תופיע על ידם וכפי המדה של

העמקת חפירתם כן יגדל הזרם של המים
החיים ,וכן יסופו כל הרפש והטיט ,אשרבמי
הבאר ,ומים נוזלים ,קרים ,מתוקים ומרוים,
צלולים ובהירים,יעלו הריםוירדו בקעותוהיו
י ואדם רב.
לברכתגו

(הרב קוק מאמר "הראיה")

דיון - :מה ההבדליםבאופיבין אלה שנשארו עד הסוף לאלה שהתיאשו?
אלמי ולאיזה מטרה כתב הרב קוק דברים אלה?
 מההייתם אומרים  /עושים למתיאשיםכדי לחזקם? ומה עוד בומאותיש לנחישות ומסירות כזאת?שלבעו - :עתה הקרא אתסיפורו של הרבמוהליברהמשכנע אתרוטשילד,ערוךדיון קצראיזהתכו
מתגלות ברב מוהליבר ע"פסיפור זה וכיצד הן קשורות לנושא עמו פתחנו?!

ט
ט

הרב שמיו"יהובי
איל השפעתיעיייטשילי

אל הברון הלכתי בלוויתם של הרב צדוק הכהן
לובשילן מיכאל ערלניגד'םר .הם היו הלמרתאויווןכ,יםביני
הב
י זמן
בשעה
הקבועהרונןכנוסענלו קבעל
,
ו
ת
כ
ש
ל
ל
י את
ט
י
ש
ו
ה
ן
ו
ר
ב
ה
ידו וכתנועה קרה ומנומסת הראה ל
יעל הכסא,
ל
שעמד סמוך לשולחנו .לאחרי רגעים אחדים
שאלני ,ושוב בטון קר ,שאין בו אלא משום

נימוס

:

מה שאלתך ,רבי?
שאלה זו ואופן הבעתה לא יכלה לעורר
תקוות רבותבלבי .ובאמת לאהייתיאנכי הרב
הראשון ,שפנה להברון .רבנים רבים מארצות
שונות ,לבושים בתלבושת-רבנים כמוני ,היו
פוניםאליולתמיכה ולעזרה ,רובם לצורך עצמם
ומיעוטם לשם איזו חברה או אגודה ,וכיצד
אפשר להשפיע עליו ,שידע להכיר את מטרת

בואיאליוויתייחסואליה בכובד הראשהראויו
ואמנם ברגע הראשון נסתתמודברי ,אולםתיכף

ומיד נזכרתי במטרה הגדולה שלשמה נסעתי
ולא השגחתי בכוחותי חדלים ובמצב-בריאותי
ואמרתי לו:
הרופף .התעודדתי
אם
,
ן
ו
ר
ב
ה
דבריאליויהיו
"יסלחלי,אדוני
באופן שאני רגיל לדבר לבני-עדתי .רב אנכי,
רב מבית-המדרש הישן ,ורגילאני לדבר במשל
ובמליצה".

בת צחוק עברה על שפתיו ובפנים מסבירות
ובטון חם ולבבי אמראלי:

-

ובחפץ לב אקשיב לדבריך".
"מיום שעמדתי על דעי  -פניתי אליו

אני מבקש פתרון לשאלה קשה
מפני מה נבחר משה רבנו ,שהיה כבד-פה וכבד-
וחמורה:

לשוןלהיות רועםומנהיגם שלישראל,להוציאם
מארץ מצרים ולהוליכם לארץ ישראלז הרי
בתור מנהיגמדיני היהעליו לבוא בדברים עם
מלך מצרים ,עם שרי המלוכה ואחד התנאים

ההכרחיים בהנהגה מדינית הוא להיות בעל-
לשוו ,ולהשפיע בכוח הדיבור ,ותנאי הכרחי
זה היה חסר למשה בהיותו כבד-פה וכבד-
לשון? ימים רבים ישבתי על מדוכה זו ולא
מצאתי פתרון .אולם בנסיעתי זאת ,כשהגיע
לידי להיעשות שליח-מצווה לבוא בדברים עם
אילי-הכסף לשם ישהונבכוןא.רץ-ישראל ,אורועיני
ואמצא את הפתרון
"משה רבנו נבחר להיות לא רק מנהיג בישראל
אלא גם נותן התורה .הוא נבחר מפי הגבורה
לא רק להוציא את בני ישראל ממצרים אלא
גם להביאם למעמד הר-סיני ולמסור להם את
התורה .ואלמלי היה למשה רבנו לשון למודים,
אלמלי היה יודע להשפיע על אנשים בכוחפיו
ובדיבור שפתיו ,היו המינים מונים את ישראל,
שהתורה אינה מן השמים ,אלא משה השפיע
על יוצאי מצרים בקסם-לשונו ותחת השפעת
הרגע נתקבלודבריו ,אולם כשמשההיה כבד-פה
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וכבד-לשון ואף-על-פי-כן קיבלובני ישראל את
התורהמידו ,הרי זו לראיה ולמופת שהשכינה
היתה מדברת מתוך גרונו של משה ולא היה
אלאשליח להולכה ,למסור את התורהלישראל.

"אדוני הברון  -הוספתי לדבר  -לפני
השולחן הזה,
שאתהכבייורשיבם,עלביאוי-,כבוחאים צירי
מדינות ,שלוחיעמים
מוסדות
פיננסיים ובפיהם הצעות ותכניות שונות ,על
בנין מסילות-ברזל ,על חפירות תעלות ועל
ישוביהן של ארצות נשמות .כולם באים אליך
מזויניםבידיעות רחבותועשירותעלהענין שהם
דנים בו ,ובכוח לשונם הם מבררים ומלבנים
לפניך את הצעותיהם ותכניותיהם ,את הריווח
הגדול שבצדן ואת הטוב הצפון בהן לעולם.
גס אנכי באתי אליך שלוח מאת אחיבניעמי,
בהצעה גדולה וחשובה שנשמת עמנו תלויה בה
 ישוב ארץ-ישראל .אולם כבד-פה וכבד-לשוןאנכי לברר לפניך את כל גדלה וחשיבותה,
את האושר הצפון בה לך ולעמנו ,ואם תשמע
להצעתי ותיענה לבקשת עמך ,להחיות את
הארץ השוממה ,אין זה אלא משום שגורל
עמך האומלל ,הדווי והסחוף נגע ללבך ,ואם
גם לא תשים לב לדברי וריקם תשלחני מאתך
י בכל-
לא אתחרט עלנסיעתי הקשה שעלתהל
כך יסורי גוף ונפש ,אנכי מלאתי את חובתי
המוטלתעלי,עשיתי את שליחותי".
ענני הברון" :רבי ,אם באת לבקש ממני

עזרת כסף לצרכי העבודה הזאת ,נקבה את
הסכום הדרוש ואתנה ,אבל אס באת לרכוש את

נפשי,עלי בתחילה להימלך עםלבי ,וגם לעשות
מקודםנסיון למען דעתאיךיפול דבר".

עניתי לו" :אדוני הברון ,גם אנחנו אין
אנו יודעים עוד את הענין הקדוש הזה על-פי
הניסיון,כי זה קרוב לאלפיים שנה שנתרחקנו

מארצנו ומעבודת אדמתה ,ומשום כך לא נוכל
לומר בהחלט כי נעשה ונצליח .אבל יסלח
לי הברון אם עוד הפעם אדבר אליו כרב
אורטודוקסי פשוט :בתורתנו (ויקרא כו לב)
כתוב בתור תוכחה" :והשימותיאני את הארץ
ושממועליהאויביכם היושבים בה" ,ואמרועל
זה חכמינו (מובא ברש"י שם) :זו מידה טובה
לישראל שלא ימצאוהאויבים נחת-רוח בארצם
שתהא שוממה מישוביה; ושוביש לנו מסורה
מאבותינו (ראה סנהדרין צא א ,וברש"י שם):
כשתתן ארץ ישראל פריהבעיןיפה  -אין לך
קץ מגולה
כבוד הברון:
אפשר מזה; ועתה יאמרלי
שהארץ תתן פריה בעין יפה ,אם
איך
הארץ תהא שוממה? הווה אומר,כיבני ישראל
יעלו על אדמתה להפרותה ולהפריח אותה,
כמו שאומר הכתוב (יחזקאל לו ח)" :ואתם
הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי
ישראל" ,ומתוך כך מקוהאני,כייברך ה' ,את
פעלנו ואת חפצנו ישלים.
עפ"י הרב י.ל .מיימון ,מבוא לשו"ת הרב

מוהליבר

,..,.,.

הנושא:

הפרט למען הכלל.

המטרה :החניךיכירביכולתו שלהיחיד להשפיע עלאירועים.

לשודריך1

לפניך מס' סיפורים מוכרים שבכולם מעורב אדם אשר ביוזמתו נוטל על עצמו אחריות וסיכונים
ופועל למען מטרה נעלה .חשוב להדגיש לחניכים ש"גבור הסיפור" שונה מה"גיבור" הטלויזיוני או
הקולנועי שהם מכירים .הגבור פועל מתוך מניעפנימי ומתוך אמונה בחשיבות המטרה אין הוא
יודע ,כמונו ,שסוףמעשיו  -הצלחה.
כל סיפור הוא פתיח לשאלות כמו :מה דעתכם על ?...אילו אתההיית במקומו וכו' .סיפורים רבים
מסתיימים באופן עצוב ואפילו טראגי וחשובלציין שאין זה בהכרח מהגדרתה של מסירות נפש או
דביקות במטרה.

נ
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המשכורת  -שלושים וחמישה זולרים לחודש ידירה:
חדר קטן בתחנת הטלפונים בעיר טילסין .החלון היחידי
אשר באותו החדר היה פונה ויוצא אל השדה ,ובשעה
שהעלמה יאסתר רוק ,הטלפוניסטית הלילית ,מביטה
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באותו החלון היא רואה לפניה מישור שטוח המכוסה
אגמים וביצות ודרדרים וצמחי הצבר .ומרחוק ,עקצה
האופק ,ייראה הרכס של ההרים הרחוקים.
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שכרה מספיק לה בקושי לצרכי מזונותיה ותלבושתה
הפשוטה ,והעבודה אינה מן הקלות :מהשעה השמינית

ק
ע ע ע
פקיד התחנה הטלפונית .הוא ואשתו מרת ליליה,
הטלפוניסטית היומית ,מהחווה הקרובה באים להחליף

אותה ולמלא את מקומה במשך היום.

יייההיייה
היייית

יה

אפתר געו-גמענה
יו"3פ
מדי
המואר באור כהה של מנורת נפט אחת .רק מעטים
המנויים המשתמשים בטלפון בלילה .אסתר מבלה את
בקר אה או במלאכת הריקמה או בלימוד,
ובשעה שעיניה תיעפנה מאור המנורה ,היא מניחה את
עבודתה מידה ,מפשילה את ראשה על גבי מסעד הכסא,
עוצמת את עיניה ומשתקעת במחשבות.

שליח הטלפון ,הכושי בוב לפיט ,ישן בחדרו הקטן.
מעבו לחלון הומה הרוח המשליך בימי הקיץ עפר וחול
על תוך החלון ובימי האסיף  -את רסיסי הגשם .והעלמה
יושבת לה אותה שעה וספר הלימוד בידה ,והיא שקועה
בעבודתה.

 -עוד כשנה אעבוד!  -חושבת היא בליבה  -במשך השנה אשיג הרבה! ואז אולי

אסע מבאן.

סתיו של שנת
במשך שנים רבות.

1910

זה הסתיו הרקוב והלח אשר תושבי מקסיקו החדשה יזכירוהו

בהרים ירד הגשם מבלי הפוגות .נחלי ההריס ופלגיהם גאו מיום ליום ומימיהם
הורידו אל תוך העמקים רגבי עפר ואבנים וסלעים .הנהרות שטפו ועברו על גדותיהם
והמים כיסו את כל אדמת המישור .הדרכים היו במשך שבועות שלמים מכוסים מיס
והנסיעה בהם קשתה מיום ליום.
בבוא אסתר לפנות ערב לחדר משמרתה וחבילת ספריה איתה ,למען החליף את מרת
פיליס ,שמעה קולות של גברים משוחחים ביניהם.

 הבל הבלימו  -דיבר מר פיליסלא שמעתי ,כי...

הזה ועוד

בביטחה  -זה כעשר שנים שאני מתגורר במקום

 חכה נא ,טום!  -ענה לו בעל האחוזה ינסון ,אני מתגורר במקום הזהשתים-עשרה שנה וגש אני לא ראיתי כי
שתים-עשרה שנה
האינדיאנים ,תושבי הארץ הקדמונים ,נמנעים
בסביבתיטילסון,מהי
בחיי האד
מלהתיישב
כי מסורת היא בידם :טילסון וכל עמק נהר אימרון
ונחל ילאו צפויים לסכנה של שטף פתאומיו
יקרה כדבר הזה .אך במה נחשבו עשר או

אני שאלתי וחקרתי את זקני המקום ,שטף מים היה רק בשנת השבעים ותשע
וגם אז לא ניזק המקום הרבה.

 יען כי לא נמצאו בכל העמק אף עקבות אחוזה ומושב בני אדם .אך כיוםהזה זרועות על פני העמק כתשעים חוות ואחוזות אשר צמחו ועלו ככמהין אחרי
הגשם!
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הבה נקווה ,כי גם עתה לא יביאו לנו המים רעה רבה.

 נקווה!  -נשמע קול בעל האחוזהכקולולוהד  -אך כשאני לעצמי ,אינני
בטוח כלל .ביתי בנוי ,אמנם ,על ראש גבעה
אין כל סכנה נשקפת .אך אלה
היושבים בעמק ,חי נפשי ,כי עליהם להזהר מאד .המים באים תמיד בלילה וכמו
שמספרים האינדיאנים ,שוטפים הם כדמות סוללה כבירה בעלת שתים שלוש רגל
לגובה ,המסיעה איתה בדרך גזעי עצים ואבנים ובנפול שטף כביר כזה מן ההרים
אל העמק ,איה הוא הבנין אשר יעמוד נגדון במשך שניים-שלושה רגעים יגרוף

שטף כזה את הבית הגדול ביותר אמרו - ,גם אם תחנתכם אינה מוצאת חן בעיניו
 -מדוע זה?  -תמה פילים.

 יען כי מקום טוב והגון בררו בשבילה! שימה נא לבך :אם המדם ישטפומן ההרים ,אז הלא אין להם דרך אחרת חוץ מעמק זה .ואיפוא הוא מהום השטף?
על הכיכר אשר לפני בית התפילה נראים גם כיום עקבותיו :חריצים ושלוליות
מים .שם הוא מקום השטף הטבעי.
 ואנה יביא האפיק הטבעי הזה את המון המים? ישר אל הקיר הצפוני של תחנתכם .בטוח אני ,כי גם עתה ,בהיות הגשםעל הארץ ,יחתרו המים מתחת ליסוד הקיר הצפוני הזה .ואם יבוא השטף...
 אכן חששןו אתה יותר מדי ,ינסוןו האמן לי ,כי
בית התחנה ידע
לבור
ו
ל
מקום טוב והגון.

המהנדסים אשר בנו את

 מי יתן וטעות תהיה בידיו  -אך עלי ללכת .היה שלום ,מר פיליס! היה שלום ,ינסווו גם אני הולך לביתי.כעבור חצי השעה היה בבית התחנה הכל כתיקונו; שקט ושלוה שררו בכל .בוב
לפיט ישן לו ,כמנהגו ,בחדר הקטן וטלפוניסטית הלילה ,אסקר רוק ,ישבה לה
בחדר המכונה במלאה מזמן לזמן את פקודות המנויים ,בחברה מספר אחד אל משנהו.
כאשר פסקה העבודה ,עזבה אסתר את המכונה וניגשה אל החלון והביטה החוצה.

כבר ירד הלילה והכיכר הוארה רק על ידי שתי מנורות של נפט ,שהיו קבועות
על גבי עמודים ושאורן נלחם עם החושך אשר מסביב בלי כל הצלחה .רק בקושי
הבחינה אסתר בבנינים אשר מנגד.

והגשת הוסיף לרדת בלי הפוגות .יש אשר ישקוט
רגעים אחדים ,אך תיכף ישוב לאיתנו וירד ביתר עוז
מאשר בתחילה .לפעמים היה הדבר דומה ,כאילו פלגים
שלמים ירדו ממרומי השמים ארצה וכל הכיכר מסביב
נהפכה לאט לאט ותהי ליאור גדול ורחב ידיים אשר
אור,רוקדת
אין גבול לו; לפעמים נראה כעין בבואת
/--------1
באשר
אחד
על פני השלולית הגדולה והכבירה,
מאנשי 11ל,
המקום תועה על שפת השלולית ופנס בידו מפלס לו
דרכו בחשיכה.
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שנתם .אם ישטפו המים ויזרמו בבת אחתיאן ההרים לא
לא תהיה פליטה אף לאחד מאנשי העירול .אך לא,
הבל הבלים ,הלא אי אפשר הדבר ,כי1המים ימלאו
ברגע אחד את כל חלל העיר?! תושביה יצליחו עוד
להנצל ולהמלט מן העיר בעוד מועד .אך מה יהיה
גורלם של יושבי החוות והאחוזות הנמצאות במישור

אולם לא יכלה להשתקע בעבודתה; לנגד רוחה ריחפו
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חזיונות ומראות מוזרים ולאוזניה כאילו הגיעו

המון קולות נישאים מרחוק ...קולות של בני אדם

נרעשים ונבהלים ...קרוב לחצות הלילה שאל אחד
 אסתר הרגיעההמנויים :מהו מצב
הדברים בטילסוןי
את רוחו.

ומה מצב הדברים בסכר-המים ההוורדי?  -הוסיף האיש לשאול - ,האין כל
סכנת הריסה נשקפת לו?

 אינני יודעת מאומה ,אך יכולה אני לשאול  -ענתה הטלפוניסטית. -בבקשה ממך ,שאלי!

ותחל לבקש מענה מאת התחנה הנמצאת בהרים לא רחוק מסכר-המים ההוורדי;
הוא הסכר המווסת ועורך את גובה המים בנחל ההרים ,על ידו בנתה חברת טוחנים
בית טחנה גדול ובית נסירת עצים .על קריאתה לא ענו זמן רב וסוף-סוף הגיע
לאוזביה קול זועם:
 היאור כאילן יצא מדעתו .שם במרומי ההרים ,התחיל המבול לכל פרטיוודקדוקיו .בינתיים יכולים אנשי טילסון להיות שקטים .את הסכר חיזקו ,ברגע
הזה עובדים על יד המקומות החלשים כמאתיים איש .אם יקרה דבר מה...
פה פסקה השיחה פתאום .על צלצוליה של אסתר לא ענה עוד איש .היא מסרה
את תוכן שיחתה לאיש ופנתה לעבודתה .כרבע שעה אחרי חצות ,צלצלו מהתחנה
אשר על יד הסכר:

 התריעי על הסננה! העירי ישנים!  -שמעה אסתר את קולו שלהוורד הידוע לה - .הסכר עוד מעט וייהרס .המים מתרבים ביאור בערך גובה
חצי רגל ברגע .רעה גדולה נשקפת לנוו

המהנדס.

:

ועוד לא הספיקה לסור מעל המכונה והוורד צלצל אליה שנית.

-
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בוב ,בשם ד' ,בוב!  -קראה אסתר בקול גדול.

ועמוקה .עי"דד

אך הכושי לא ענה דבר; הוא ישן לו בחדרו שקוע בשינה עזה
משבבו התגלגל בקבוק כרסני של יין שרוף.
אסתר לא חשבה אף רגע ותיקח מלוא הדלי מים קרים ותערם על ראש הכושי השכור
ובוב קם ממשכבו כשהוא מנער את המים מעליו ככלב זה שטבלוהו על כורחו במים
והוא רוטן ונוהם מתוך שינה ואינו יכול לעמוד על רגליו .אך באמור לו אסתר את
מצב הדברים ,נתפכח חיש ויצא ,הלוך והתנודד בדרכו ,מבית התחנה אל המגרש.
כעבור רגע נראו כבר אבוקות ופנסים מודלקים פה ושם :תושבי הבתים הקרובים
אל התחנה מיהרו לצאת החוצה ,בשמעם את צעקותיו האיומות של הכושי .אי-אילו
מהם באו במרוצה אל בית התחנה כדי לשאול למצב הדברים.
הסכר נהרס .לטילסון נשקפת סכנת שיטפון  -ענתה העלמה החיוורת  -מהרו,
הינצלו אל הגבעות!
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ואת גברתי?

 אני?  -גמגמו שפתותיה - .כן ,כן! רוצו  -הצילו את נפשותיכס! העיקר,שימו לב לילדים ,את הילדים המילוו
על פני הכיכר נשמעו קולות וצווחות; צעקות הנמלטים וקול השוט אשר עוררו
בעלי העדרים את עדריהם בהניסם אותם אל הגבעות .אופני העגלות הכבדות הטעונות
ילדים וכלי בית ורכוש התגלגלו והסתובבו בקול חריקה .אחרים ירו באקדוחים
למען הודיע על ידי זה לתושבי הבתים הרחוקים על דבר הסכנה הקרובה.

ומרחוק על כנפי רוח הלילה נישא והתקרב אל העיירה קול שאון נורא :מי
ההרים אשר הרסו את הסכר ההוורדי ,אשר חסם בעדם את הדרך ,נישאו והתגלגלו
עתה מההרים אל העמק במהירות נוראה ,במחותם את כל אשר מצאו על דרכם.
 מרת אסתר ,גברתי - ,האיץ בעלמה הנרעשתהכושי בוב ,הנבהל עד מוות - .נלך נא מזה
בשם ה' ,נלך נאו

 תיכף  -ענתה בקול רועד  -תיכף ,ת:כף,בובו הנה קראתי באמצעות הטלפון את החקלאים

היושבים על יד נחל ילאו .ארבעים חוות נמצאות
בסביבה ההיא ,ילדים רבים שמה ,בובו
 מרת רוק! הלא נטבע כעכברים הללו!הביטי נאו הנה המים מתפרצים ועולים מתחת

לקרשי הריצפהו

ואמנם ריצפת החדר היתה מכוסה כבר מים

בגובה האצבע.

 -תיכף ,תיכף ,בובו  -ענתה העלמה מבלי

לסור מהמכונה.

היא הוסיפה לקרוא את איברי הסביבה ,האחד
אחרי השני ,והודיעה להם על דבר האסון ועל
דבר הסכנה הנוראה הנשקפת להם ולכל אשר להם.
לאט ,לאט התנהלה עבודה זו; בשעה מאוחרת כזו ישנים העובדים שינה חזקה
ועמוקה מאד ,ורגעים אחדים עוברים עד אשר יצליח פעמון הטלפון להעיר אותם
משנתם.

 מרת רוקו אני נמלט מזהו  -שומעת אסתר את קולו של בוב .המים מתרבים ועולים.עד הברכיים יגיעו כבר ,עד הברכיים גברתיו
 עוד תשעה עשר מנויים נשארו לי ,ועלי להודיעם על דבר השטף  -עונה העלמהושוב היא מצלצלת במכונה בקראה את מנוייה.

או  -אבוד תאבדי ,גברתיו המים שוטפים ברעשו בתים אחדים כבר נהרסו ,הימלטיו
עשי כחפצך ,השאריו אני הנני נמלטו
 הימלטו לי נשארו עוד שמונה מספרימו  -ענתה העלמה בהדקה את שפתיה ביןשיניה.
הנה רק חמישה מספרים נשארו .עוד יש אפשרות להינצל; לא רחוק מהתחנה מתרוממת
גבעה קטנה ולא יקשה הדבר לחצות במים
דיםולהגיע אליה ,אך ...אך אסתר נזכרת כי
בחוותו של קולינס ישנים אחד-עשר יל
ובאחוזתו
של
בריגס
ישנם שלושה חולים
במחלת הטיפוס .אי אפשר לעזבם לנפשם...

שקועה אחת החוות בתרדמה חזקה ,ובשום אופן אי-אפשר להעירה...
וכמו להכעיס
נמנעת.
מלהשיב...
בעקשנות היא
עוד שתי אחוזות ...עוד אחת ,רק אחת .אך המים מתרבים ועולים ...המולה
וקול שאון-המים הרבים מסביב :השטף הנורא הנישא בכוח איתנים
ובא .עוד מעט ובכל כוחו הנורא יתנפל על העיירה הנדונה למות ולכליון.

מההרים מתקרב
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המים מתרבימו הצילו את הילדיסו

י

/

וכעבור רגעים אחדים  -במקום ששם התננססה תחנת הטלפונים נראו רק מצבורי
קורות וקרשים ,אבנים ולבנים .אך אנשי העמק כבר הוזהרו וידעו לקדם את פני
הרעה ורק אנשים מספר אבדו בליל-האסון הזה.

אם יארע לכם לבוא בזמן מן הזמנים אל טילסון ,עיירה קטנה בנוף ניו-
מקסיקו ,אל נא תמנעו מלבוא אל תחנת הטלפונים החדשה ,אשר נבנתה שמה בשנת
אלף תשע מאות ועשר ,בחורף.
העיירה כבר שבה לאיתנה אחרי האסון אשר קרה לה ,תחנת הטלפונים נבנתה
מהדש ,אך לא בעמק.
בקיר התחנה הפונה קדימה קבוע לוח שיש גדול ועליו חרוטים הדברים:

"----עשן4-טיאייי"י יחעצשטנ

___א"ב_טב"םנ]ם"עו)"_1פשע מארח ועשי א 4תושבי
את
למען 4יי
  p~yטילס-רן ממותןבהקריבפמאתיים שבעים ושלוש רופשות.
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על הסיפור
תיאור מקררות לילה אחד ,באחת מפינות העולס ,מתבסס על ארוע עובדתי
בשנת  1910בניו-מקסיקו שבאמריקה .הדמרת הפועלת הראשית הטלפוניסטית
ואת ח-
ייה.
בכך את
אסתר רוק,

שלא זזה ממשמרתה ומסיימת

הארוע

מוקדים בתיאור :אדם העומד מול התופעה של נחשולי שטפון מתפרצים בחשכת
הליל .הקשר עם הזולת ועם החיים באמצעות המכשיר הנושא את קולה למרחקים
להעיר נרדמים קשי-עמל .במצב של חרסר-אונים ההתמודדות היא בין אסתר
כדי
המזהירה חוואים לביז נחשרלי השטפון .המרוץ הוא בין מהירות שיגור
האזהרה על האסון הקרב ,לבין מהירות בוא האסון עצמו.
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ובאש

אליעזר שסאלי

את הספור הנא קטעתי טפי היל צעיר שבטשלט .היל זה היה טטגיני העיר העתיקה
בשעתו ונחלץ מסנה בנס יומיים
נפילתה וכה ספר החיל-הפליט

.פני

 עטדתנו היתה בחלק המזרחי-דררטי של העיר העתיקה ,טאהורי בוש בתים גדילהסכרנה "בתי מחסה" .בחוטה ממש ישבנו ,בכור שמעל לשער-האשפרת ,טכוניס בין אבניו
רשקר-עפר ,באשנב אחד השעפנר על הר-הזיתים ויד-אבשלום שלרגליר,
קדרון רכפר השילרח רהבית המתרומם מעל לבית שבנחל ,והוא מעיו*השי
הנזדמן לך להשקיף פעם טעל שער האשפות לסטה ,לצד דררס-מזרחן

אל תוך נבכי ההסטוריה שלנו אתה טציץ בטבט אחד וראשך עליך יסתחרר ,הנה ככה
פפש נראה המסוס לפני אלפיים ושלשת אלפים שנה וטאום לא נשתנה בליף-בראשית אפור
'זה ,שם ,בין הזיתים העקומ~ס שבטדרון ההר ,בורח רוז ספני אבשלום בנר ופניו המדברה,
על הסלעים הסריס שסמולך עוטך צבא סנחריב וטושך נקשתות לעבר עיר-דוד הקענה .ולמסה,
לרגליך מטש ,משתרע מחנה הררמאים ,הצר על העיר .והם שופכים סוללרת ומקימים דייק...

.אין קול ואיד עונה .דממת-שרב אימה טסביב ואלם יבש! הלב נצבט והנשמה טתלבסת,
כיונה על 9י ארבתה שנחש ארסי כרוך עליה ומפעפע בארסו הנורא .מדרונות אפר-חרבות

לכל
טלוא-עין ,רבפאר שהיה לאפר  -מגדלים בני
אנשי דוד ,חזקיהו ובר-גיורא...
טח טח טח,
ע  -סיק  -סיון
 מיק  -סי בום  -בוס  -בוסואיד שהות לחשוב ואין שעתך בידך לחסות תחת כנפי ההסטוריה .הלגיונרים ,שליחי
אותו ~נחש העמוני ,טטטידיס עלינו תכופות אש רובים ,מללעיס ומרנטות ,פגזי טרגמות,
ערב ירקות גמלונים ,מובלים בדסס של

מועפים אלינו מעבר כפר-השילוח ,וצררררת המקלע  -מחצר הטקדש הבדולה שממולנו -
מבית גבוה ורחב שטעבר לכתל המערבי .הננו ארבעה סגינים בעמדה ואתנו שני ריבים
ומכונת-יריה אחת ,להם תחמושת הרבה וכליהם נובחים ומיבבים בלי הרף .ואנחנו "),YDP
לקטץ ,בחורים!"  -מתרה בנר מפקד העיר העתיקה העברית תכרפות  -כי בטחסננר שלח רזון
ואין ירצא מהחומה

ואין באו...

יומיים ושלרשה עוברים עלינו מבלי שהמקשר יסור אלינו לפקדנר ,מחטת האש הטורקת
עלינר משני העברים .הלחם אוזל מכלינר והמיס מתעפשים .בגרינו בליס רבשרנר עטוף
שרירו בוץ דביו ,ומעלה צחנה .שערנו פרוע וזקנינו מגודלים.

הוי ,דוד ,איי
ד הוי,
דוד כלך

דוד!

ישראל חי -רקייסו

י כ ו ת כספיות מזהיבות בוקר-בוקר מעבר הרי-העברים ,ושקיעות ארגמניות-מראדמות
י
בפאתי דרומית-מערבית ,ובלילרת  -אפלה עבה וסמיכה .הרת פחדים ומתיחות .אורב מימין
ומתנקש משמאל .העין העיפה באשנב והאצבע הכפופה על ההדק.
-

 -סי

שסו

 מימהר

אתהד

-

אשרדקו,

ועלה!

צולפים בי.

 התכופף והזהר,באתי,
 היהודי אתהד  -הנני שואל ותופס בצארו. -שמע ישראל!
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הבא ,נעו כבן שתים-עשרה ,ילבוש טכנסיס רחניס ועטוף מטפחת כהה י
ועל מתניי
עליו
מעיד
הבל ,טבעות-טבעותי פניו אינס נראים לנו במעפליה שבכוך ,אך קולו
שבן
אחת מעדות הטזרח הוא .ילד העיר העתיקה

כרוו

 מי שלחך אלינון זה מה"הגנה". וראוד היכן הוא ,הילד שהיה סר נהרג אתמול בדרכו אליכם.ושמך אתה מהן
 -אמרתי לכס כבר :אשריתר. מי אתהה יהודי מעולי מלוניכן. ולמה באת הנה ,לטיולו הבאתי לכס לחם וסיגריות ודרישת מי ששחןאחד ששמו אברהם.
 ומדוע לא שלח לנו מיס?-

העיר

ורק בחסדי השם
עסק ביש.

 --לא יש

יצאתי אני חי

אד-

ושלם.

לכס מים כלוסת  -שואל אשריקו וקולו רועד.

אף לגרמה אחת,

 -אל התראשר ,אני אביא לכס.ארךן
-

 מהעבר השני. מהירדין  -הננו שואלים בצחרק. ממעין השילוח, באוירוןו למה באוירודו  -נעלב אשריקר רפורש את שתירקע השעה ופחות ואפשר לעשות את הדרך ברגל.

ידיו

באפלה  -קרוב המקרס ,מהלך

= איך1
פשוט כך  -הוא עונה ימגחך  -כבר חשבתי בדבר אתמול והיום ותכננתי לי את הדבר
ברור היטב ,אתם תורידו אותי בחבל הזה שעלי בעד הצריח למטה ,ואני אתגנב לי בלאט
אל המעיד .אטלא את הנאד ואשוב ואביא לכם מיס חיים.
הבלים תדברו
 -כך אעשה יום-יום בחיי! -מה תעשה 7

:
 ככה אעטה את המעשה ותשמעו את דברי :הנני שם את נאד העור הזהבקפיצות
בא
לגג
מגג
שבעיר-העתיקה.
בכוכים
זרחל
בפרצים.
רמתגנב
בחשאי
הבורות שלהם הטלאים טיס עובים .ממלא את הנאד וחוזר ומביא וטחלק ביך הבחורים ,כי
הבורות שלנר נהרסו ברובם ואלה ששרדו  -מימיהם רעים ואיך לשתרתס כלל מחמת הצחנה

על גבי

ועובר

אל אחד

שבהם.
 ולא יתפסוךו הרי אני טדבר ערבית כאחד משלהם .פני לא יענו בי ,כי שחור אני כמוהם.ובגדי כבגדי אחד סבל ערבי.
 -לא נסכו את הייך ,אשריקל. ואתם ,אתס לא בסכנה תמיד? אנחנו מצווים.אתס מצוויס למסור חייכם עלינו ואנחנר פטורים?  -שואל הנעו ברוגז
ארבעה תזעים מאחד!
ולא שעולים חיי ארבעה כנגד חיי אחדן
 -עודר ילד ,אשריקו.עודי ילדו חוזר הנער על דברינר בררגז ואי-סבלנות  -כבר אני שנה בר-מצ-ה
ורגיל אני לבוא במיס ובאש .תראו  -הוא אומר בהתירו בתנרעית-פתיל מהיררת את רחבל
שמעל מתניו  -אחת ושתרס ונגמר .קשרתי את החבל לצריח רזה שבכאן ועצהי כבר שם
שער האשפות .גופי דל ורזה והריני נדחק ויוצא באשנב הזה' ,נאחז בחב;
למטה ,לרגלי
ושלום.
הקשור
אשריקו,
 שלוס ,שקט ,חברים...במשחק-לרליד על הבד נעשה הדבר כהרף-עין וכדי נשימה אחת ,ילא הספתנר לתפוס בו
ולהניאו ממעשהר .רטרם עלה בידינו לזוז לעבר האשנב רלאחוז בחבל המשלשל  -והנער
נדחק כנמיה גמישה וזריזה בחור הפורץ רנעלס.
 אשריקו ,חזור - ,קראנו בלנו נסערים.דממה ואפלה ופחד פחדים.
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יין

שקט הבריס ,כי במן פינו נסגיר אותו בידי האוינ האורב ...כבני יעקב
מכרם את יוסף אחיהם הקטן לישמעאלים ,נמוהס ישבנו שחוחים ונכלמים.
 לא יבלת לתפוש בחבל שעליון וטדוע לא נאחזת אתה במטפחת שעל ראשו? איך זה לא סתמת אתה את הפרצה בגופך כדי למנוע בעדו מהגיע.ארבעה חמורים ולא אנשים,
 עגלה ערופה נצטרך להביא ,כי בידינו טמש רצחנו את הנער' ..,אחד הוציא אתגופו נולו החוצה בעד האשנב הצר .שני קפץ ויצא בלי הסוס החוצה טיפס ועלה על גבי
החומה הפתוחה ממש ,כאומר להסתער ולרוץ אחר הנער הפלאי ,אך שקט וחשכה מסביב
ופחדים איטים ,כנפי מלאך המלת השחורות פרושות מסביב ומשק חרבו הגדולה מנסר
בחלל ,נשימת השטן מימין ונשיפת אשמדאי משמאל .ריח דם עולה באף ועשן רחרינה
חונקים בגרון ,בדידות ויתמות מסביב ומצור .שמע ישראל,
אחר

-

שקט ורמסה מסביב וחס .מדוע פסקה נביחת השפנדאו ונפצי המרגמות נדמו פתאומי
העיפו אויבינו ושנת רפאים נפלה עליהם בעצם סערת המלתמהי
דום ,נדמה ,שגס הם עצרו נשימתם המהבילה ועוקבים בעינים חודרות ובולשות אחר
הנער הקטן ,הזוחל ומתפתל בין שיחי הירק רהקוציס המשתרעים בין שער האשפות והמעיז,
מעיז השילוח שבמדרון.

שקט ודממה ,אך

איך

סערה,

נישא פנינו בפני שולחי הנער ראנחני ערבנו

בנפשותיניהסכלנו עשהו...,
אותות איך נרים ראשינו וכה

ות

הזע החבל הקשור לצריחך

לאי העצבים זעים ורוחנו נעה.
מה השעה חבריסק
חצות לילה בקרוב.

-

-

מי

__

כשלוש שעות עברו מאז יצא הנער
ואין קרל ואין קשב...

שסו

דטמהי
 הקשיבו יפה :האין זה קול צעדים כן ,צעדים בדממה.שסד,

 -מי

חרישיס

למטהר

-

 אשריקו. החזרת בשלום ,ילד פוחזו שבתי בלי טיס.מהר וכרוך את החבל סביב גופך
-

-

 לא אוכל ,חבריסימה היה לך אשריקוץ
 מוות בנאדי.הבליס תדברו
-

-

ונעלה אותך סוף-סוף.

 -היו שלוס ,חברים...

-

כרוך את החבל ונמשוך אותך למעלה,
ימות אחד ואל ימרתו חמשה.
מה עשו לך הנבליס7
הס שמו מוקש בנאדי וישלחוני אליכם.
מהר והתר את הנאד ופרוק אותו טעל גבךו
הס קשרר את ידי אל גבי ולא אוכל להתירן.
המתן ,הנה נרד אליך ונכרוך את החבל סביב

חייכם יקרים משלי.
אל תלך מכאן ,נער!

עליכם ללחום ולהגן על העיר.
אשריקו1

 הזהרו.,.,ר  -ע  -ע  -ע  - -ס .....111

קרל נפץ אדיר הפסיק את שיחתנר הרהיטה רהאריר נזדעזע כולו רהדף ארבנו אל מעמקי

העמדה.

,אשריקו - ,פרצה מפיאשריקו

מעבר מעין

השילוח.

כולנו קריאת-כאב כשהננו נצמדים לאשנב עם שרך הדממה -

עלה באזנינו קול  P1nYפרוע  -כמענה לקריאתנו הנואשה.

מתוך "לב ובינה"  -מבחר ספורים
למדריך
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פעולה :3
נושא :הגדרת מטרות ושאיפות
ם
י
י
ט
מטרה :הצבת המטרותהרלוונ
ו
נ
י
מ
י
ב
והתמודדות
עם
מערכת
ם
י
כ
ר
ע
ה
והשאיפות שלו.
החניך

מהלך הפעולה:

שלב א' :כלחניך מקבל דףומציירעליו

משולש כזה:

שלוש מטרות במישור הלאומי

:

.1
.2
.3

מהן שלוש מטרות/שאיפותשישלומבחינהאישית
.1
.2
.3

שלוש מטרות במישור העולמי/אוניברסלי/כללי

.1

.2
.3

כלחניך מתבקשלהתייחס בכנות ולמלאת ככליכולתו את הדף ("לסרבנים" אמור" :מהאיןלך שום
דבר לכתוב ...שום שאיפה בחיים"ז!) אפשר בשלב זה לערוך "סערת מוחות" ולאסוף את החומר
על הלוח או על בריסטול גדול.עדיף להמשיך לשלב הבא.
שלבב' :מחלקים אתהחניכים לצוותים קטנים וכל צוות נדרש לגבש משולש משותף ומוסכם (אפשר
להעלות את הרשימה ל 4-או  5נקודות ,לדרושמנציג הצוות להתכונן להצדקת החלטתם).
שלב ג' :מחלקים את החניכים לשתיים או שלוש קבוצות גדולות .כל קבוצה כוללת מס' צוותים
מהסיבוב הקודם ועתה הם אמורים לישר קו ולקבוע רשימה (מדורגתלפי חשיבות) של  5מטרות
שיש בכל מישור שהוזכר.
 ,הדגשיםשיעלו:
שלב ד' :המדריך משתמש בחומר-שנצברלדיון
א .לכל אחד מאיתנויש מטרות ושאיפות  -זה חלק מ"מותר האדם מן הבהמה".
ב .המטרות הן ברמות שונות ובמישורים שונים  -זה כבר תלוי בגורמים שונים וגם אישיים,
ומימלא :מותר להתווכח!
לאחייבים הסכמה קולקטיבית!
ג .השאלה המרכזיתהיא מהאני עושהכדי לקדם את אותם דברים או לפחותאת חלקם שבאפשרותי.
ההפעלות הבאות:
 -לזה מומלץ להקדים אחת משתי

,
%.

מן הראוי שיעשה.

אסוף תשובות ממי שמוכן להתבטא (חשוב לשמור על אמינותך אם בקשך שיעלו דברים אישיים
והבטחך שלאתחייב להחשף ,אל תשכח :זהו תהליךנפשי לא קל!!) וערוךדיון על הפערביןהרצוי
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למצוי ,אנחנו מדברים הרבהועושים פחות,מציבים שאיפות בראש הסולם ובקושימגיעים לתחילת
הטיפוס  -למה זה? האם זהו טבעאנושיז איך מתמודדים עמוז
אסוף רעיונות והצעות מהם ,וזכור :עצם המודעות והחשיפה לנושא היא תהילת הדרך!!
אפשרותב' :רשום עלבריסטול  8- 10מטרות חשובות(לימוד תורה ,צדקה ,גמ"ח ,הרהבת אופקים,
תפילה ,כיבוד אב ואם ,דרך ארץ ,הקפדה על מצוות ,התחשבות בזולת).
הלק את החניכים ל 3-קבוצות  -הקצב לכל קבוצה סכום כסף זהה ובקש מהם להשקיע בכל
המטרות ע"פ מידת חשיבות המטרה - .רשום את סה"כ הסכום שהושקע ע"י כל קבוצה וכן
הסכום שהושקע בכל מטרה.

לאחר מכן הקצב לכל הקבוצות את אותו סכום שהקצבת להם בראשונה אלא שעתה בקש מהם
להשקיע כסףכפי מידת ההשקעה במציאות,
 עתה דון עם חניכך בפערים ,שנוצרובין הרצוי-למצוי  -אל תטיף להם מוסר! נסה להתמודדאיתם בשאלה המעשית של צימצום הפערבין האידאל לת'כלס!

פעולה :4
הנושא :אידאלים משתנים.
המטרה :החניך יתמודד עם ערכים שהיו והינם  /ואינם (?) ויעסוק בהשפעת תמורות הזמן על

ערכיחיינו.
האמצעי :אנשי העליה השניה  /נתן אלתרמן.

מהלך הפעולה:

שלב א :':הלק את השירלחניכים קרא אותו איתם ובקש שינסולאפיין את החלוצים...
התשובות שיתקבלו הן :שילוב שלחזון ומעשה ,העזה ,נכונות להיותחריג ,הקרבה ,דביקות במטרה,

ובקיצור :אידאליסטים!!!

,ט?שי"ליהשיה
הםהיו עלמים צעיףים,

5ו אלמות?עירות.
יי
ים חדשים ,עםצרורותזעירים,
של
לעו
סססלכוביהודהובב"עתכנריה.
סם(בעדףלצגי"לשיםשנים)
טף?ה ?או,להית חלוציםראשינים,

עייהם
וכלרו.
,י

יירו

אליעם:

טץהמץ?ר-טךםלירם!
מלים ארצה,
אל ארץ בצוושמם".

?טית?,ר-טךם b~aaibלאד.
ן
לדבר
הם אמרח וזזהךי
על ?על ארץאבית.

צין

י
י
ולחרשול!לע.

?ריר לסקל7לספר ?טר

צריףלאבד-

יא!,אמרוי~עשו.בון?זיםושינאית
הם עמלו עדבלי לח בשדותקמ'שונים.

~כלשבאיהם

יירו

'

'

-.יג/

עליהם:
.ים!
המיןבני-אדם מ'שיב
ג4
-י  -.' -י'אומריםועושים,

מיצאיםלעיד.

ם משביםמאד.
~אמת בני-אד
.
"-י '

'י

'י

5ם אמרו :לאצריףשירא
ס"ךד ומצרוריךףי

לים

בש ולואתלימדה
על סוסה עםריבה על כתף.
ת אמרו
יא
בןלל הסרם
"
ש
ע
ו
הם שמרו בלילא עלשדית תרם.

וכל תאיהם

גמרו עליהם:
ש.ים!
בנ-אדםמ
אטה"ףן
'י
..י
יץ 'י
'

מבסדים "השימר"
ולעיסיםשיחסיד.

הם אמרו:בלשונותנכר
יך?רי
םהיהודים.נחליט
לקיום (אלנאמר:ממחר..

?טית?גי-יךםטירםיאר . .לדיריל?הביערית.
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ין?די
מה"יבסווידתז-ףנו:ה-
עלאיז

ב.ריתשר
יז,דימה בספ
.יז.ריםישנים
ובעי
סםזמרו,ונתוכחווערכועסקנים.
ןז,

ןיכלר..5איהם
י
יי ; - -י
איזהמין בני-אדםמשנים!

..

)

אמרועליהם:

מדברים הם עברית

(אזניכם השומען-ת!)

-

ץ

":

זז

1

סם אמרו :פסד הבעה

;

לא היונביאים הםובגינכיאים
שף:דעו הם :כארץ תקום האמה
אם בארץ?היו פ5עליםעבריים
אדמה.
ושימירים -עבריייםועוב"ד
י  -:ז ז
1

נים מאד
באמת בני-אדםכש
.%1
ים

-

באמת בני-אדם משניםמאד.

1

1

1

-

סם אמרו :עם עכרי לה ברב5ת השלם
קרעניר,יב
נה .עירומרנות-אמנ.ים.
י-ואיהםי?
כל ר ..
,י
י
אמרו עליהם:
* 1

תהיהאנשיםאחים

ובלל,משרוףנעלועד הלצה,

ולסלקכללבותיססים.

י

1- 1

 %ז

כים

הם
סךנותי
?ה

1ז

1

- 1

?ניריםוגנותפוריות,
ט?רים'שואלים ,חיליםענרןים,
מישב5תוחבוצ5תועריםעבריות.
-

הםאומויים :עם חורשיםושרעיםובו
טללוסיסלמו מהש5ניםהזיווים!

סי

ויכל ר..5איהם
י

אימרים עליהם:
;

טי!המיןבגי-יךםמשגים.

איזהמיןבני-אדםמשגים.

נים
אמרוונטו אהלים לב
כף
1ז.
זו
וזיבכנרתודגניההזת-חילוחינים.
יויכל ר..5איהם
אמרוע י
ליהם:
יי י ..-י
טי1המין בני-אדם משבים!

את
הארץ עובטם ור15ם
ז * זי

סר?רים להפשוטים...

טהלרגשולתהיתו

מפלץיםבדמיון
וחולמיםחלומות.

באמת בני-אחדםמשגים מאד
;ה;

ף

) ר

1

ביםמאד.
באמת בני-יאידםמיש
י.
~;viv
,ץ

שלב ב' :בקש מהחתכים שירשמו על פתק או ע"ע לוח/בריסטול (~ה הע האידאלים שיצרו אז את
אותה משיכה וקסמז (מתוךעיון בשיר עצמו).
התשובות שיתקבלו הן :חלוציות ,עבודה עברית ,שמירה ,צבא עברי ,הקמת ערים ,תרבות ,שפה
וקבוצים...
ערוךדיון האם האידאלים האלו עודם רלוונטיים אושהיו טובים רק לשעתם?
האס באמת נשתנו האידאלים או שרק מבקשים הם "לבוש" חדשז
שלב ג' :נחזור לשיר ,מהו המסר אותו מבקש אלתרמן להעביר לנוו
נפתח בפזמון החוור" :באמתבני אדם משונים"למי מתכוון המשורר בתחילת השירולמי בסופוז
ובכן :שירו של אלתרמן מבטא את המהלך של ראשית הקמת המדינה ,בתחילת המאה .אותם
חולמים-חלוצים עשו הכליש מאין ובאמת נחשבו לבני אדם משונים .ומה בימינוז הכל קיים,
מוכן ,מובן מאליו ,וכל המתפעלים מהיש הנפלא נחשבים למשונים כאותם אלו שביקשו אז ...לצור
את הבלתי יאומן.
ומה המפרז א.צריך בירור גדול הבאמתהתיישנו כל האידאליםעליהן גדלנו (חלוציות ,התיישבות,
צבא ותרבות עבריים וכד').
הבאמת לא נותר ,לנו מה לתרום ,להוסיף ולתקן!ז
השמעלחניכים את השיר"יכול להיות שזה נגמר"
/ן

כאן ,אזם שאחה רואה קדשא (

יכול להיות שזה נגמר
זמרים
היהשהיה פה שסח לפני שנולדחי
הכל
פשיט נפלא ער שהגעתי.
שופר עפרי על סוס לגו בלילה שחור,
על שפח הכנרת סרומפלדור היה גבור,
תל אביב הקטנה ,חולות אדומים ,כיאליק אחד,
שני עצי שיקמים ,אנשים יפים מלאים חלומות.
"אנו באנו ארצה לכנות ולהבנות"
כי לנו לנו ארץ זו.

יהונתך גפו

*א;

היו פעם רק יתושים וניצוח.

אמרו שפעם היה כאן חלום נהדר,
אבל כשבאנו לראית לא מצאנו שום רבר

יכיל להיים
אומרים שהיה פה שמח
נפלא לפ
עדגי שנולדתי
והכל היה פשיס
שהגעתי.

שזה נגמר?

וכיככים

פלמ"ח ,סינג'או .קפה שחור
אנגלי .סחררה .יילקוס הכזכים.
שפם וכלורידי ,כפיה על צואר ,ורון והני.
אלתרמן ,תמר ,נפורנס יפוח ,מכנסיים קצרים
היה לחס כשביל מה לקים כביקר
כי לנו לנו לנו ארץ זו.

 -מילים

שם סוג
יטיין -
וש
לנ
אריק איי
 שירהלחן

ן
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ב .פעם היה האתגר :לבנות ,להקים ,להכין ,והיום :לבוא אל המוכן ...מה יותר קשה?
כיצד אנו מתמודדים עם חללם שמומש (ולו בחלקו) ,האם רק החולמים הראשוניםהיו "בתפקיד"
י חלק בכך?
או שגםל

לכודריך1

פעולה זו יכולה להתפתחלכיוונים רבים והיא בסיס טוב ל"העלות על השולחן" את נטיותליבם של

חניכך.

למשל :החלוציםהיו "אידיאליסטיים" ....ואנחנו!?
האם אידיאליסטזו מילתגנאי ,איפהאני בקטע הזה!
ועוד נקודה :החלוציםהיוחריגים ובודאי הופעל עליהם לחץ חברי רב.
האם זה משנה מה כולם אומריסז האם גם כאן קובעת דעת הרוב?
הוא
ה
י
ה
ש
סבור
הולך
היש מישהו מהחניכים שמוכן להצחיר על ערך מרכזיבעיניו שבאופן עקרוני

איתו עד הסורז!

ולסיום :איך משתלב ,לדעתכנ),

הרב מוהליבר בפעולה זו.,.

פעולה 5

*

הנושא :המטרה :קידוש כלהחיים.
המטרה :להפנים בחניך חוויה כוללת ומשמעותית יותר של דביקות במטרה.
האמצעים :סיפורו של ראובן שפורן ז"ל*

לכודריך1

בכל הדגשת נושא באופןנקודתי קיים החשש לאיבוד הראייה הכוללת .יתכן ונדמה לחניךכי על כל
אדם לבחור לעצמואיזו מטרה נשגבה ולהרתם כל כולו לקידומה .זו תפיסה חלקיתכי הרי מוטל
עלינו לפעול להשתלב בכלתחומיהחיים.
גם הרב מוהליבר לא עסק
לארק ברעיון הציונות והעליה לא"י .הוא למד ולימד תורת ,עסקבענייני
חברה ומידות ,ובקיצור :התרשלממצויינות גם בתחומיחיים אחרים.
לדעתנו זהו מסר חשובמאין כמותו לכל הרואה עצמו שותף לעולמה של הציונות הדתית.

ה

%י.י,.

ן

חלק לכלחניך או קבוצת חניכים קטע מעדויותיהם של החברים ,ובקש מכלנציג שיתן כותרת לקטע
וינסהלאפיין את האדם ע"פ המידע שברשותו.
לאט לאט תווצר תמונה שלמה ומקיפה יותר (אפשר אולי לסכם על בריסטול או לוח את הנקודות
שהועלו ואז להתרשםיותר) .השתדללהגיע למסר מתוך החניכים עצמם.
מדוע ראוי אדם כזה להערכה? במה באה לבטוי רצינותו/ערכיותוז
איפה אנחנו בתמונה זו ! שואפים בכלל או מנותקים.,.
לסיכום :אין אנו מחלקים ציונים לאיש ,לא משווים ולא מקטלגים.
אבל ,מותר לדבר על שאיפות ולהציב מטרות  -ואין מזרזין אלא למזורזין!

* נלקח מחוברת הדרכה לחודש הארגון תש"ן בנושא :מסירות נפש  -מומלץ!
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ראובן שפורןהיד
ארבע שנים .בשנת תשכ"ט ( )1969התגייס
לצה"ל והתנדב לסיירת "שקד" .עבר קורס
מכי"ם וקורס משק"י חבלה .בחורף תשל"א

נולד בכ"ה באדר ב' תשי"א 21
 )1911להוריו לאהויחזקיהו בקבוצת שדה-אליהו
שבעמק בית-שאן ,כצעיר בע שלושת הבנים(
בהיותו בן שבע שנים עברה המשפחה לרמת-גו,
שם סיים את חוקלימודיוהיסודיים בבית-הספר
הממלכתי-הדתי .יבנה" .בגיל ארבע-עשרה
עבר לישיבת "בני עקיבא" בכפר הרא"ה ובה
עשה את לימודיו התיכוניים והתורניים במשך

באפריל

(  )1971נפצעמרסי רימון בחזהוובידוהימנית,
עסילרופאים הנפסדים להפסיק
אך סירב להישמ
את פעילותו המבצעית .נפל בראש מירדף אחר
מחבלים ברצועת עזה בשבת קודש ,ר בשבט
תשל"ב ( 22בינואר .)1972

חברים מהסיירת מספרים
נח רצון:

ואחר בר נודע בכל היחידה
זה היה שפורו.
ממש ,בכוח-הרצון שלו .אם היה סמל לכוחירצט
היו מקרים ,בריצות מסויימות ,ער שהוא לא הרגיש -
שהוא מעולף לגמרי,
לא הפסיק לרוץ ,לא הפסיד לסחוב ,לעשות את המשימה.
אמת:

ן

מ 1טי :בשלבים יותר מאוחרים התחלנו להגיע לאימוז לוחם ,לניווטים.
בנווטים חבר'ה הולכים  40-30ק"מ כמשר יום ולילה .כעבור
יומיים-שלושה מתחילים להתעייף ,ואז מתחיל העניין של ה"סיבונים",
מתחילים לעלות על כלי-רכב ,מתחילים לקצר ,ולא הולנים לנקורת-ציון
שנקבעו .אצלו היה כלל ,שבשום אופן הוא לא מאבד נקודת-ציון ,ולא

ועזור שום דבר ,גם אם כל התוליה "תעמוד על הראש" .הוא לוקח
את המפה ,ואת הפנס והולך לבדו .לבל החוליה לא תהיה בריר
עדה -
היא תלך אחריו .בשום אופן .לא הסכים
למשוך"לסאבוןתו",בניווט .הגיע בדי
כך ,שפעם ממש בכוחהיינו צריכים
והוא לא הסכים .לא

עזר שום דבר ,והיו צריכים ללכת ברגל.

יחס לשבת:

-

דת
י היתה אתו פעם שיחה על השבת בכלל ,וברור שהנושא
כ.פיל
,
ת
י
ת
ד
ה
נסחף ל
ם
י
י
ת
ד
ה
ש
ו
לא
ם
י
נ
ת
ו
נ
,
ם
י
י
נ
ו
ל
י
ח
ל
למעשה
שהם
הרוב ,ליהנות מהשבת כתוצאה מכלמיני הגבלות .שאלתי אותה איך
הוא ,למשל ,עם כל ההגבלות שמטילה הדת ,יכול ליהנות מהשבת .הוא
הסביר ,שהדרך שהוא מבלה השבעו היא לגמרי שונה מן הדרךשלנו.
הדברים שהוא מוצא בשבתאמי
ושמהם הוא נהנה הם שונים משלנו .הוא
נהנה מעצם האוירה של השבות מכל מה שהמלה שבת אומריה לטבל,
דובר על מה שהוא עושה בערבי שבת .הוא אמר ,שיהוא נפגש עם
החברים והםיושבים ולומדים .ברורשלי ואני מצטין שגם לאחרים
זה לא נראה בדיוק סוג הבילוי האידיאלי-לערב שבת .אבל אני מאמינן
שבסך-הכל במעשה של לימוד בליל-שבת או בכל האוירה הדתית
שמלווה את ערב שבת ,הוא נהנה מהשבת יותר מאשר אנחנו ,כיוף
שהיא נתנה לו הרבה יותר תיכן .זה מה שעזר לו להתגבר על אותן
מיגבלות ...אני לא יודע אם בכלל היה צריך להתגבר על זה בעצם...
על כל אותם דברים שהנהנו לא עכרנו והוא עשה.
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פ' 1עומעקך1,ז5:ך1
-בסהר1.'--

~ga
תפילה:

בין אדם לחברו:

היו מקרים שהגיש לבדי קוצוניות .אנשים היו ירואים למארבייך
שוכבים כל הלילה וחוזרים .כולם היו הולכים לישוב להתקלח .בשבת
הות היה חוזר ,היה גומר את התפילות וצלו ,ורק אחרי -שגמר היה
נכנס לאכול .תמיד היה נכנס אחרון לאכול לחדר-האוכל ,רק בגלל
שלא גמר את התפילות קודםחייב היה לגמור את התפילה .לא היהישן
ולא היה נח בכלל ,כי
השבת היתה מוקדשת אצלו כולה ללימודי
הגמרא ושארהעניינים שלו.

י משתגע ...ובנוסע האחרון אפילו  -במסע האחרון
...אניהיית
של ב 100-קילומטרים ,נשהגענו לבית-קמה ,אני אומר לו :אתשמע,
הרגליים שלי שרופות לגנירי .כל הכפות הלבו" .אז שפורן
אוהד ,ועמר לי
כבוד בצורה טבעית :שאהה יודע מה ,בוא אני אסחוב
אם יהיה
לך קשה" .טוב,יש גבול לכל דבר ...לסחוב
!

איתי

אמת:

י

ג' 1נ  :אהלי זה הוא לא רנה ללבת לתחקירן בי ימצר שבתחקיר
לא יוכל לשקר ,ויגיד את האמת .אמרנו לו :שבסדר ,תשב בצה
ואנחנו ניגש לבד ונספר מה שנספר" .הוא אמרלי" :אני לאיבול לגשום

כי אני לא יכול לספר לו שעשיתי דברים ,ולא עשיתי אותם" .והוא
באמת לא ניגש לתחקיר .הלבנו לבד ,והמ"כו שואל אותנו" :איפה בל

היחסלערבים:
בעזה היו לנו לכולנו המע-המון
בעיות מצפוניות .קודם כלן יחס לערבים .שנית ,היחס של צה"ל לכל
הבעיה כולה.אני זובן ,שהיה לנו ממש מועדרויבוהים ,של במה אנשים,
פורטוגז ,גדי ,שפורן ואני ,שטענו בכל תוקף ,נמצה שקורה ברצועה
מבחינהמסויימת ,הוא לא כשרלחלוטין.
ארץ 'שראל:

מזה אמר" :מה זהיופי? גםהיופי הפראי של המדבר אפשר ליהנות
ממנו" .את הטיולים שלנו ,בחופשות וברגילות היינו עושים במקום
מרח בצפור לפני ששלבתי לקורס מכי"ם ,יצאנ-ו לטיול לבמה יבהם
ברמוס הקפנו ,סיירנו ,ראיתי שהוא נהנה להלר ארבע אמות בארץ*
ישראל ,נהנה ממש מכל פסיעהן מכל מראה טבע .היה ממש נהנה.

קיום מצוות:

י

 1ר ם :ראשית ,אני ריגבה לחזור להקופה קיבת יוהר מוקדמת .באימון
י שפתאום הזכיר לנו שזו חנוכה;
הלוחם ,בחנוכה ,האוהל היחיד

היה האהל של שפורן .פשוט פתאום אנחנו רואים שהוא מוציא נרות
 rצור"...
Y
1
ומדליק אותם .ומתחיל לגהר
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התחשבות בזולת :כוח הסבל שלו היה באנות מפתיע .הוא אף פעם לא ררה
מאחרים את מה שהוא דרש מעצמו .מה זאת אומרת? היתה
לנו טירונות נורא קשה .הוא הדריך בדיוק נשזור אחד אחרי כן ,באוגוסט
1970

נ_

 -כשהורידו אותו אז להדרכה עם אריה פילמוטר ז"ל .נוה שהוא

דרש מעצמו
הוא אף-פעם לא העז לדרוש מהכתה שלו .באחרים
הוא תמיר היה מוכן להתחשב .בעצביו לא.
ו
נ
י
י
ה
.
.
.
ם
י
ע
נ
כ
ו
ש
מ
בדרך-
מתפרצים
בלל ,חבר'ה ,אחרי שהעבירו אותם טירונות כזאת ,בדרך-כלל
רגשות של נקם ורוצים להראות?) :ם אנחנו יכולים  -גם אתם תוכלו
לעשות את' זה ,אין שום סיבה שלא תעשו .אצלו המדד הזה לא היה
קיים בכלל" :משום שלי עשו ככה ,ואני חושב שאמשר לעשות את זה

-

אז גם פכם אעשה את זה".

פעולה6 :
הנושא :יייאשית צמיחת גאולתינו"  -פועלו של הרב מוהליבר.
הנצטוה :החניךיכיר ביחודו של הרב מוהליבר ותרומתו לרעיון הציוני  -בכלל והציוני-דתי
 -בפרט.

לנודריך1

עסקנו עד כה במטרות רבות וכלליותוצריך לשוב אל הרב מוהליבר עצמו ול"הניח על השולחן" את
תרומתו שלו.

מהלך הפעולה:
שלב א' :הטל עלהחניכים משימה הנראית פשוטה אד בודאי יתאכזבו מתוצאותיה.

ן א)
.
ן
'
.
:
ןי
'
ן';.נךי,:ין;,*-,ןן

-

 להזמין אנשים לכנס התעוררות בנושא "אנחנווקידומו שלבית המקדש השלישי".

-

וכדי,

Btgdl

*וגש

) 5
:נן

ניתן לחלק מטלות שונות לכל צוות או לבחור במשימה אחת ע"מ להשוות את התוצאות .הקצב
לחניכים זמן או שתן להם משימהזו באמצע השבוע ע"מ שיבואו מוכנים עם הנתוניםליום שקבעת.
ערוךדיון :מה הצלחתם? האם התוצאות מספקות את דעתכם או שהתאכזבתם?
מה הסיבות לכך? האם המטרות אינם חשובות לאנשים וכו.

לסיכום שלב זה :הם פשוט למדושיעור מאלף עלבשרני ,זה לא תמיד כ"כ פשוט להרים אנשים גם
אם המטרות חשובות לכולם.בודאי שככלשישאיזה ספק ,ריחוק או חשש מהנושא  -כך תצטמצם
עודיותר הנכונות להיות מעורב בו!
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שלבב' :עתה נחזור לדמותו של הרבמוהליבר.

אחרי שהתנסתם בכך אישית ,מה דעתכם על אדם שבסיטואציה של לפני  150שנה ,הולךלגייס
אנשים להרתםלרעיון שלעליהלא"י(  -מה זה בדיוק!?).
אבל:
נדגיש :הוא צריך להתמודד עם אותהחויה שעברתם אתם,
באופןיום-יומי ,כמשימה של כל

החיים

!

למגדריך2
לפניך קטעים על הרב מוהליבר.

תוכל לקרוא קטעים מהם לחניכך או להעלות נקודות בע"פ.
מומלך להראותאיךפעל הרב,אילו תשתיותנפשיות,רוחניותומעשיותהקים ,התמודדותו עםהגישה
החרדית  -מחד ועדהמשגילים  -מאידךוכו'.
הדגש את חוסר הפרופורציהבין "חשיבותו ההסטורית" ותרומתוהציוניתלבין מידתהיכרותינו את
י משכתבי ההסטוריה.
דמותו ומידת ההערכה לה זכה עליד

שרשתושלהרבמו~ינר-מהנותרממנה
ו
מ
ו
י
כ
ינה:צנו

מאתחגי הוברמן

ניעך :חנ'י:ניין'ירימן

הואגרסכילסובת האומהישצורךבשיתוףפעולה

לא מעם אנסים סענו השבוע ,שהתואר "תחת
המדינה":ראוי היה לרבמוהליברזצ"ל לפתתכמו
לבנימין זאבתיצל .אלא שבניגוד להרצלחוה הרב
מוהליברקיומהשלמדינהיהודיתמושתתתעלאדני
ההלכה שכל אורחותחייהמוכתבים מקעש המצוהב
בכלליט האמץשזותהיהפניהמדינהההזרית.
וכבשי כיפות סרוגות בצד גלףי דאס היו
מהמשתתפיםהשבועבהלווחתהרבמוהליבר.אאמרו
לי שאםהרב שךהיהמוזמןהיה באגם התר מגלה
השבוע ל"הצופה"רבה של מזכרת בתיההרבאפרים

עםהמשכילים
יכמובן  -הפגע כרבים אתיחסו האהגרליישוב
הארץ -כוללהדועיישבותהחילונית.היאפעלרבות.
למעןיישובהארץ;ויזם את הקמת תשעתיהמזרהק
שהקימהעשרותיישוביםבכלרחביארץ-שראל.
האםמתיישמתמורשתושלהרבמוהליברבימינו?
ואםהיההרבמוהליבררואה אתמדינתישראלכיומו
האםהייתהדעתונוחהממראה ~?P1
שתי שאלותאלוהפנינו לחמישהאישיםמכוונים
בציונות-הדתית ,הבקיאים היסב במשנתו של הרב
מוהליבר.

זלמנוביי/

יהודהברנדייס:
מתחזקיםהחייםהמשותפים
ביןדתייםוחילוניים
ןנלינ מחק*ס:
אמי 4-ממלמרי

הרביעקבאריאל.:

לא'מי'ם עשביקף בשץ
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אלותהליכיםשיילכוויתפתחו ,שהרבמוהליברהיה
את-מהדוחפיםלכך.

"כל מפעל הצימות הדת-ת ,ההתישבוחעמתקיים
פחותאויותרמהשצפה:דתייםוחיתוניםביתר,שגם
המריבותביניהם הםבעצםהלקמהחייםהמשותפיננ
לגבי השאלה השנייה  -התשובה היא כןול"נתלוי ניחס למהמודרים אתוט-ברים .אםביחסלמחזי

בני

יה'9י)':7קח

:1____;?4:7%מממםשש
:ינ")',,י'י-ךןי

שנבוך מסיבתה של קודש .הרב מוהל.בר לא ראה
סתידה בץ עלטהממנינך קודש לעליה לשם מקלט
פיסי.דושברםומהקב"המזכןצרותלעולםכדילהביא
את היותז-קםל-ארץ.אךהוא שללאהמניעהרוהני
"שוב הגט-ץל.א יהקיט לאורךזמן.
והיום UKרדאט סמה שמצדקאותץבארץזורק
הציינות ההיציב הנסירה ושירידה מוכיחים שללא
סוררים עמעמםהמעוגניםבעכר-כמורחותה-הודית

"השאלה היא אם היה אדם אופטימי או פסימי.
מכתביוניכר שהיה אדם אופסימק תמיד הדג"ס ra
המימד החיובי .גם כשתיאר את הארץ תיאר אותה
באופן עתראופטימימהמציאות.לכןנראהשגםדרום

י"ן==""4.מידמ"ם"
הן,קגה
שבכיהלקברידעשמדוברבדרךארוכהסתימשךד
הית" eaח:זהל*ךהפיסימסיח את הדעתמהיעוד
הרוחניי ופקיעיד עיבדה היא שמבחינה רוהנית

היהמניעיותראופטימיות.

"
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כמה אלפים ממוקירי תעלו של הרב שמואל
מוהליברזצ"ל",אביהציונותת-תית' ,נאסט השבוע
בבית-הקברות בגורה לחלוקלו את הכבודהאחרון.
עצמותיו ,שהיו סמוטת עד כה בבית-הקברותבעיר
ביאליססוש .מצאו המבוע את מטחתם האחרונה
באדמה שהרב אהב  -אדמת ארץ ישראל .במושבה
מזכרת בתיק אותה ייסד הבארון רוטשילר בזכות
הסיכנועמשיכנעו הרבמוהליבר.
"אץלי ספק מהרב מוהליבר עצמו היה מבקש:
קיברוניבמזכרתבתיהכיגםזו ארץ הקודש" ,אומר
הסבוע ל"הצוסה" ראש ישיבות "בנ-עקיבא",הרב
סשהצבינריה.
אין ספק סכל האירוע לא היה מתקיים ,אלמלא
מירצוהבלחינרלה סלרבהויאשי שלמזכרתבתיוג
הרב אפרים ז?מנוביץ" /תמיד האמנתי סטיב
מוהליברהוא'חוזה-המרינה'האמיתי-סיפרהסבוע
הרב זלמנוביץ' " -ה'אנהמאמין'סלו .שההתישבות
והכפירהסותריםאלואתאלו,ואםנממשאתהגאולה
יוכח סהחילונים סעו ,הרא גם ה-אנימאמיד שלי.
והואהריהיהזהססיכנע אתהבארוןרוטשילדלהקים
אתהיישובשלי ,מזכרתבתיה.הרבמוהליברהיהזה
שכתב:היראיםאומרים ,בכלכוחנונעבור אותהכי
ארץ קדושה היא ולהם צר ומים לחץ ינעם לט
.
ש-
כי
י*-א
נש
כשילקפי
נה קרא הרב זלמנוכיץ' יריעה קצרה
עליוחדיבשםשכואלסולץ
ת
י
פ
צ
ת
ר
במרו
ב-
יופה
הצ
"ק
בי
מגבעתיים ,שב
בית-דקורות בו קבור הרב
מוהליבר.הואסיפרסדיההיחידשיכולהיהלזהותאת
הקברמזכרוןילדות .המטם,כך תראה,שרויבחויבן
גמור ,אך אפשר לשחזר אתהקבר.
'
ץ
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ד
"באותו רגע" נזכר השבוע
ר
"ההלטתישבמקום-לשפץאתקברושלהרבמוהליב
בביאליססושנעלה אתעצמותיולישראל..
הרב זלמטביץ'יצר קמר עם שמואלסולץ ,ספקן
מעטלגביהביסרת קנהאכןקברו שלהרבמוהליבר.
את הווכחה הסופית שזה אכן הקבר נתן דוד בגת
מחיפה.שהביא תשנהשלהקבר כשהששלם,והשטח
כברמנוקהומוכןלשיפוץ.
מודע לקוצר השעה החל הרב זלמנוביץ' לפעול
בדחיפות .המטרה :העלאת עצמות הרב וקבורתם
במזכרת-בתיה .היו שמעט :ראוי הרב מוהליבר
להיטמן בחלקתגדולי האומהבירושלים.רווקאנכדיו
סלהרבמוהליבר הכממולקבורהבמזכרת-בתיקואף
חתמו על כך טסריונית לרב זלמנוביץ' שצם סארי
בסרוהיחירים.דמבהינה מספסיתהייתי ככוסה" -
אומרהרם.ז?מנוניץ'.

לשמורעל חשאיות

הרב סל מזכרת בתיה החל מתרפק על דלתות
הבוכנות,אנסיםפרסיי,:המפד"ל",הכלנעשהבצורה
חסיאית ,כי הששנו שהפולנים יפריעו לנו .גם הם
רוצים ממבעזר,ולכן הם משפצים בניע משואוים
עליהםאצלם"_.
איש הקשר עם הסולנים היה משהשפיני ,מנהל
הדר המלמץ בב?יח גי~ינטק מהעלה כבר מכפר
גופות של יהודים מפול? .התלבטנו האם זה מותר
מבחינההלכתיות אבלכשראינומפרחחיםציירוצרב
עלקברוואתבקנייך מודקה:סביבןנעלמוהספקות"
מספר הרבזלמנוביץ'.המועצה המקומית מזם-ת כתיה נרתמה אף היא
לרעיון ,כעיקר נכל הקקור למימת .הרב זלמנוביץ'
ביקש לשמור ;ל החסאיות של המשא".רציתי שער
שהארת לאיהיה פה מאיש לאיידעמכך .לארציתי
לעורר אצל הפולנים אח ת-ושם שמדובר בארוע
חסת ,שכןאזהיו מונעים את העברתהגופה .יש סם
בעיה עם המכם ועם מתרדהעתידית .גם לא רציתי
שיתחילו לשגע את הנכדים ב"צריך לקבור אותו
בירושיים" ודת-ם
פס
יי
ומ
ה-וסונ לאניתן היה לסמור
כד-עבד ,הידיעהדר

אותהבסוד.ביוםרביעי שעכר כבר פורסםכי למחרת
יוםחמישי -יגיעארונו של ודבמוהליבר.
 .משרהיהתעופו 4ברגע שהגיע הארוץ נסעתיללשכתהמפר-ל שהתכנסהבאותויום'* -הספר הרב
זלמנוב"ך "-וביקשתי מהם:רבותי!אני מבקש שכל
הישישותכלהסניפים,כלהחוגיםהקשוריםלמפר-ל,
שיגיעו למזכרת-בתיה כולם הבסיחו שיעם

לבקשתי".

הרעיון הוחמץ

אם ציפה הרב*למנוביץי להפוך את לוטות הרב
מוהליבר לאירועחינוכי מהמעלה הראושנזק הוחמץ
הרעית .חלק מאשהביקורתכוונה אל הרבזלמנוביץ'
עצמו".הלווייההייתה מתרל שא?דומהלו*  -אומר
השבוע ל"הצופה" הרב הראשי לרמת-גן ,הרב יעקב
אריאל*היוחייביםלארגןלוויהמכובדתלפומת.כמו
שעשו לעצמות הבארח רוטשילד כשהעלו אותו
לארל,הייתהחייבת להיות הכנה נפשיתומבנשית -
תה לא נעסה.ביזו את כבודו של הרב מוהליבר ולא
ניצלו את קבורתו לפרסום רעיונותיו שכה הסובים

לנה

נהיו צריכים להביא את כל תלמירי ההסדר"
מוסר הרב אריאל --סיהיו רבבות בהלוויה:יש 15

-

אלף הלמירי הסרר  -מרוע לא כולםביעז roa
דויוויה לאעברררךמוםעירמכובדת,כבורחובות

אוראשוךלציון ,שקמובזכות הרבמוהליבר.זההיה
מעמדשהיהיטללתרוםתרומהמסמעותיתלחיטך,
ולא נהולו את איסיותו הקורנת של הרב מוהליבר
לשםכך".
אאכן מחדל"  -מסיב הרב זלמנובי?'  -יאבל
המחדלהוא של משרדהחיטך .הםהיוצריכיםלארגן
את כל הפשלות החינוכית .הםהיו צריכים לדאוג
שככל מהדורת חדשות יחכר הנושאוזה לא נעשור
נראהלי שהאנשים פשוסהיוהמומיםמהעניץ".
"כששמעתיעל רפאתהארת" -נזכרהרבאריאל
"ביקשתי מהממשלהשיעכבואתהלוויהכדילהכףאת הרקעהחיטכי.לתדהמתי הסתברלי שככלל לא
מדוברבהלוויהממלכתית*.
"זו כן ההתה הלוויה ממלכתית"  -גודס הרב
זלמנוביץ" /היו ירר הכנסוח שר-החיטך ,הרבנים
הראשייםועודאישים.נכת שהנשיא וראש-הממשלה
לאהיו,אבלזהבגללההלוויהשלמאקסוולשנערכה
גםהיאבאותויתרמאידךגימא,גםהצימרשמגיע-
כשלושתאלפיםאנשים-בשביליישובכמומזכרת-
בתיו 4המונה חמסת אלפיםאיש ,זה היהמשמעותי
מאוד".
.הרבאריאלזועם במיוחד משוםשזו ואבידה שא?
להשיב"" :זהו מהרל שלאיסלח .החמצת שעהסיוע
לה כסרה".
ו-סובררובזלמנוביץ/
א
ל
ד
ו
ע
ו
י
ש
"גסעכ
ר-אתבית-הקברותלקבלת
"כעתאנומתכנניםלהככאמויחר
המונים .נבנה מצבהכפי שהייתה בביאליסטוקונציב
שעט המספרמיהיה הרבמוהליכר ומהעובד"
'אנימילוה שכעת שר-החינוךיחלים לשלב את
קברו של הרב מוהליבר במסגרת מיולי בתי-הספר
בארץ,ולהסוךאותו לאתרביושריםמרכזי .טקס לכך
יש לארגן ביום הזן-ת לר 4כ"ט בסיות ,הילולא
ענקית בהשתתפות עם רב ,ולארגן חודש לימוד של
מנת הרבכוהליכר.
כלזאתבצדפעילויות שסטתכמוההרמתספר-בתוכותומר שלאמורטם של הרבמוהליבר,הורשע

כולובו ריוקטוהכנתתוכ-ניותברדיו ובטלוו-רהעל

דמותו.
"עוד תווכהשבסופו סל העלאתעצמותיואכן
תעשה לפאר את דמותוואידשםי-
ותו המיוחדת הרב
מוהל*כר"  -אוד הדבזלמנוביץ'.
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פעולהו:
הנושא :ואבדן הדרך" " -התמעטות הדורותיי.
הנפטרה :החניךידעלאפיין תהליכים ,תופעות ותמורות הפוקדים את העםוידע לעצב אתכלי
ההתמודדות עם אלו.

ונהלך הפעולה:
לפינךשני קטעים :אחד

 -השיר"אני שוכב על הגב" והשני  -מדברי הרב מוהליבר.

1יג,שי;,
י על הגב
אני שוכבל

מביט על התיקרה
ם
הכיצד חולפי ימי
י

בלי שום דבר אשרכדאי

למות למענו
בלי תקווהובלי יאוש
אני פשוט צופה
כמותייר על העולם
והוא כ"כ יפה.
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8e
הר' מוהליבר:
 8מדברי
לאל'
 8יאנכי אתפלל
עוטי בוראי ,אשריזכני לראות בית דבירו בנוי ומשוכלל ,ואם חלילה עוד לא

%
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אזכהבימי לזה ,אזי לכל הפחותיעזרני על כבור שמו 'לעלות לאה"ק ולפדות איזה כברת ארלמיד
ירים ולקחת הלק בישובה לבנות קליה בתים ,לזרוע שדוה ולטעת כרמים.

8
8
8
*ף

היזר שהופץ כצוואתוביך באי הקונגרסהציוני השני" .אחים נכבדים" ,נכתב בשורות האחרונות של
המסמך "קבורה רבה לפנינו ועלינו לעבוד ולעבוד בלי ליאות ובלי הרף .קלינו לקבור שכם אחד,
בלי פירוד ,באהבה גמורה ובאחדות סלמה".

םאש%ששאשפש*%%%%%%%%%%%%%%%%1%%%
נקרא עםהחניכים את הקטע הראשון ונשאל  -מה עומד מאחורי זה? מהי תפיסת העולםהמיוצגת

כאן? תארו את הסמפטום...
פשיטת רגלערכית ,חוסרשייכות ,טשטוש בזהות,רפיון לאומי וכו'.

נדגיש שזו דוגמאמיקרית לתופעה שאנו מוצפים בה בתקשורתמדייום.
עתה נעמת זאת עם דברי הרב ...מה קרה? נשברה הק-ע!...-
בקיצוריש כאן ממש פעראדיר ,כמעט נתק מוחלט.
היה חלום,היה חזון אך המציאותיצרה משהו אחר לגמרי.
פשוט -פ-ס-פ-ו-ס.
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למדריך:

נכון ,זו מסקנה קשה יצריך" לחשוב שנית אם כדאי לנסח זאת ככה אך יותר מזה צריך להעלות
דברים למודעותהחניכים ,לחשוביחדיואיך הגענו לזהואיך נשכיל לצאת מזה.
לשיפור מצב הרוח נקרא את הקטע"מעין ברוך הבא" של שמואל שניצר.
בקש מהחניכים לחשוב תוכ"ד הקראה מהי תרומתו המיוחדת של מנדלביץ לחברה הישראלית,
לדעתו של שניצר?

לסיכום :נגענו בבעיה של התמעטות הדורות ,של מדינת ישראל לאן ,של ברקה קשה בערכיחיים
בסיסיים.שנייצר רואה בהגעתו של מנדלביץאיזו נקודה מאפסת ומעוררת ואנחנו שואלים  -איך
ניתןליישם זאת.

נטבוזאל נפניצר

מעין "ברוך הבא"
נ
שריךיךנ-ו1א1רם .יוסף מ:דלביץ'  -שלפ-
4פגי
ן במעם
הצגה את כף רגל
ונףח:וונה על אדמה ארין תורחי ,אבל
הרבה הרבה למי בז קנית לך הלק
ונהלה בתוכה בדרך דיהה-ה ובמקיר
היחי
.ד :בהם האףץ הזאת נקפיה בא-
ת

בבוקר ,ולראותו כמביב ,בבית וברהוב
וכאזטוב!ס? .לכת לעבודה ולקחתו עמך,
ולהיות אוהו ליד
הבכונה והככתבה וה-
דלפק .לקריא אותו באותיות פתי .:על
סני כל דפן 2-ל הנתזן .ל:כוע אותו
כריין .עם ההדומן  cr1הכעיוות הק-

ה___,..

ב ביסוריב.
ביוד בואך ,יהודי עקשן: ,סיימת זה
עתה כאבק-רצונית עז ורצוף עם החדי-
רה והאכזר-ת במעצמות העוים וניצחת
אוהה בידיך הריקות ובקשיות-ערפד.

4ית

ה_4א.-ת

יע-
איתו באר!הת העבדיה  CQJL1אהו ב-
כורעה ,ווהס ::עבו יחרב בערב? .יד
כ'ל :ה : :ה' ידענית עדי עי מ.:
!י

.

~itrx

שש
כב' ב?

טע

ה'

יף"55בו'יןי

ם":בייןציהי,יי;,,יןיי
מן

פיימק*י'1בןומנו;'-ץג:יי:2::

באבכת ה:כי:וה" ד~יי2יה :ו?ד

חבי רוחה אובד כניד את ראשך

תכיהב

'.':לו.ן:ילחינ

לא הלה " nvaבקיטש שתי
אש כלות-
הקסם יארץ ישראל" הציתו
בלבקוצ-
ו
תיהם של מאות אלפי יהודים ,והם
. UIY1בתים ומעמד ופרנסות ככוססות
ועף למדינת היוצרים .שממת עזרות
הופרתה .המדבר נוצת ונהפך
למקוםב-.4

כאן .נארץ ישראל ,ממקותב-
?

.בקרב היהודים מזכו ?היותאדוני
םהלנור-
נ
לס ,ולהתהלך זקופי?-ומה בכדי
להם? בכוום :ם התגממו כל כן-
ו-
ון
ניח יתכהה אמה הקשר הנצחי בי
ם
נזלע
יבראל וארצו 7ס מיץ
כשבר:-ל-

שב.

אכונהז
אכו .עניו תצח קשה הוא ,קצת הצוה,

אנחנו בקיאים בהוויות העולםדי
יההצו-
רך כדי לדעת ?מעולם ,בהיסטור
של
כל העמים ,לא התחוללו תהליכים כא-

ועגייך יהסביר אותו ?עונה הדוב כסיד.

צג:יס

נ
:י:
נדידת-

בן"

'

א ד ם כעולם לא הוכנסה
עבים להילוך-לאהור .כעוצם לא 72ותנו
התכוצת ה7אומיית :ל זם:ינובדרדסי
כחת כעולם לא הקליחו להחיות לשוו
עתיקה ולשוב ולהסכה ללשון מדוברת.
מעולם לא הצליחה תנועה לאוכית לחדש
ארץ זעם הידו :נכור כזור
אך כיה זמן יכול אדם לחיות כתוך

..
?עינו,
4אש:8יר  a1Kרואה נם
י
רססחונר
~ 8היא :הקף ,כמיבז ,כת
ול התרני
שית
 .הוא רוצה ?ישוו את נערץ סרגי
לין כיאה ?מי :ניצב במקים קדוש;
וצא רוצת להא הודיה למץ שהפליא את
כעשיו והביא את היצועות
זה קל .הרבה יותר קדה להטת את
הנס יובייום-,על כל צעד זסועל .לקום

התסעלות והשתאותז ברוקדם או
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52
שהו היה בשליהוה בהוץ-לארץ והזר

בהרהב העצה עול חיב-פות והימים"
-31
ח
כהבת פעב ?:עצה ישראליה ומההל-ס

ישם עםיכח4סכונות כדולים ואביזרי ביה
הדושים
פאר התעשיה האמריק:יה

בכיבים אהד .הזוכר
אסה  )1ואתה פ-.
תה חזיה :7יה בן:הךהן נגד
ך
י
י
ר
ו
י
:
ן י' ן'::1יז "-ב. '.יע-:
.ן
.'1נה"ן :ע:
.ן
כ"ן"'" cnr

באו:טרליה כשתכר מורה ,או פועל כק-
צועי,אי מהנדס.מכו:ות,סי שלושה
כאא
ין
?ר בארץ .בח:ריקהאין גיוס הוכהו
שרות כירואים .הרבה יהודים טובים

.:ן
_ ';:ן41ן
.
_
_
כ
ת
ע__.
ך
ה
1
י
_
א
 ,את תקי
.פוה דעותיך.
_א.

יום זבם ,מסורים ?ציון ולעם מוראל ,אבל
הם איבס כחזאים הובה ?עצכם ?:.בת
כאן; די להם לבוא יביקור פעם בתגה.
זני הברים סוכיס כביה-הצפר וכן הצ-
נא :סעו י-נדה .וההצ7הה האירה ?הם

""1:1' --

י_.ה,ר

אמה בידד

במאבקך ,כי .כבר קדמו לך מילדונים
אלם-ם עוד ילכו בעקבותיך ,ואתה
י -הילית אהה בעו--ברת עתיקה הנך.
.
ךלהכהך ככורה לא ר :נגד הושכר
":יבייט" אכה משד בי:אבק גם עם העם

י-אית

סגים.
 .יהירים השרתים במצוקה .והם נאלצים

וגםצריך ?למוד יעסה דיו-טה ,ונוח יוהר
להמיר גלות
בגלות ולעבוי מהיראן ומ-
ברית-המועצות לארצותי-הבריות  xr1ל-
י7ראל.

ופנוקם והב לים ועלית בכל רגע
אבל הב .כהזיטים 7זא יצל חת ה.
חס'ברות .עם
המנהיגים היהודיים בתסו-
צות הבאיב ?ארץ לבתור קצר ,וככריזים
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ם

אתר העויה המצטמקת והחמרנות התופ-
חת
ואתה נתק
וף חרדית האם הה-
לוכצת הישנים ונזנ ופירנסו אותנו עו-
דם תקפים? האס כה שהיה אמת ויציב
 ,~CtXעורגו רלוואנטי הים ? האם
האידיאולוגיה הצטבית עודנה ניתנת את
הכטוובות על כ? השאלות ?
או שמא מטיט מן הדרך והתווינו
לעצכט ,שמא בגדנו ביעודנו ומכרש את
ככורתם בנזיד עדשים ?
כסמת עדיין קיי
ולמים ועומדים כל ה-
ה
ע
ו
נ
ת
הישגים ושדולים
ת
י
מ
ו
א
ל
חס-
רת תקויבים .העצמאות היהודיות שבט-
לה לפני שמונה-עשרה מאות ונתחדשה
בזבננו ,עודנה תו-דה ובקושי הועם בר-
;י 4בלב המדברית עוד משגשגות הערים
7קכו מכות הדימונה והרצון וניצחי את
כל התחזיות והתהויבים .במצווי הבל
עוד נושפים יהודים מכרזת וכעמד ו-
חורזים אה כטלסליהם כדי לעלות לחרץ
ישראל.
א:הגו מלאים ספקות כרימון;
וביאחניי
ד תוהים ותפגים אנו אם הרעיון
הישן שהולל את כל אלה עודט אתנו,
ואם עוד 5ט נכזהו ושגות סדרי ברא-
שית וסדרי כבע' האדם כדרך ועשה
בזכר.
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אהה :ביית את כענו ,מוכיח את
כילנו .דע'-:ך חת כיעי במום :ואהה

מציג יעינינו.

יזר איך אתה כצליה לע-:גת את
כל .אלה ,ולהיית עם זאת אויי-
גיבור מושלם .כאשר אהה מגיע לארץ,

והמונים מריעים לך ,רטרים באים יברך
אותך עם והרובך ועךייתד ,אהה אינך
כוצא 17ב מלים גדולות לסכם בהן את
כה ועזיה .לבטא' אה ה:צהי :הכביר
של הרוח על ההשר ובאך זה הוגת,
כהסביר את הלקח של כאבקך.ההרואי.
אתה נראה אדם מוכהיהדה:ה. ,כאושר

אך גם נבוך; והכרת סניךכעידי
ת בך
כ מה
באוהו רגיצ
"
אליה קחגעגעת ,אה הרגשה-מביה חשר
עריה
אין לגו צורך ,יוסף מנדלביץ' היקר,
בנאומים שלך .נואמיםים לנודיוהותי,
והם שמרים בא:נין את כל הדברים
היסים והנמלצים .כברצוננו ?שמוע .מה
שהסר לנו כאוויר לנשיכה ,כה 7גתיץ
לנו עכשיו יתר מכל ,הוא הים עסה
הנכון ,שיבוא ויזכיר לנו באיזה ממעל

___יףאויאת_ג:ימה:א:
__4ת

88
4או אתה מוסיע ,לסף
לוחם יהודי מברית-המומענצדולתב.יץ'ואת-
ה
מזכיר לנו
את מה שהיה ,את מה ס-
הייני בימים ?תר סובים ,ואת מה
שיצוד נשוב ונהיה.
אתה מראהאיך אדםיהודימוכן ,למען

י

היססורי כביר אנהה שותפים ,ואילו
סעפים בלתייאפ-כריים עשינו ועוד
ע-
ל
נכ
ואיד אסור להתיא.ז ואפילו ה
זה'

ניע

ית
נו
קנ
נש
וחיי
)ב
יט
ל1ה"קורחיבנ ואתו1מ.
ו במלחמתו,
לכאבק
ולהתייצב
ם
י
נ
ש
ל
ש
י
ו
ו
י
ס
א
פ
ארו-
כות מול כמטר וכמטרה
ת
י
ח
ש
ה
ב-
וה
ד
סל
ריס שאינם יודעים רחמים  -ווב
וע לארץ
לקיים את זמתו של יהודי לנס
ישראל..אתה כהליט ,כהאבק-היחיד ולך
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אינ :רלוואגסייםהאידיאליפ שדיכאוכי
עוד  -זד"ן שוקיים חייג וארץ יס-

ראל עודנה שווה קרב:וח ,וגם ישס.
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.הקריב א.תמ.
על הר תידהט מקרב לב.
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