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איך 'הכיבוש' נהפך לבדיחה

על מה הערבים חושבים כאשר הם מדברים על 'כיבוש'? בעיניהם
'הכיבוש' הוא בתל־אביב ובחיפה ,בירושלים המערבית ובהרצליה

מ

עת לעת ניצת מחדש
הוויכוח על 'הכיבוש' .יש
גורמים מבית ומחוץ שמפ־
מפמים את המילה הזאת בלי הרף,
בניסיון לשמור אותה בתודעה .אלא
שככל שחולפות השנים השימוש
במושג הזה נעשה יותר ויותר נלעג.

על מה הערבים חושבים כאשר
הם מדברים על 'כיבוש'? הם לא
מתכוונים רק לאלון מורה ולקרני
שומרון .בעיניהם 'הכיבוש' הוא
בירושלים חמישים ושתיים שנים של ירושלים מאוחדת יוצרות מציאות (צילום אוויר :ישראל ברדוגו)
בתל־אביב ובחיפה,
המערבית ובהרצליה .ארגון הטרור אש"ף הוקם
לכן יכולים כיום כמיליון וחצי יהודים להתגורר
לפני מלחמת ששת הימים .ראשי התיבות של
ב'שטחים הכבושים' ההם (אשקלון ,עכו ,באר־
שמו — ארגון לשחרור פלסטין — מבטא את
שבע וכו') ,בלי לדעת כלל שהם למעשה
מאוויי העם הערבי .איזו 'פלסטין' ביקש הארגון
'מתנחלים' .לכן ההצהרות של הערבים על
'לשחרר' בשעה שירושלים המזרחית ויהודה
החזרת 'השטחים הכבושים' נשמעו מגוחכות
ושומרון היו בידי הערבים?
ותלושות מן המציאות.

כשהדבר ברור ליהודים
מי שמדברים על המשפט הבין־לאומי ראוי
שיזכרו כי מדינת ישראל קמה על בסיס הסכמתה
לתכנית ה'חלוקה' ,שהותירה מחוץ לגבולותיה
את אשדוד ואשקלון ,עכו ונהריה ,רמלה ולוד,
בית־שמש וקריית־גת ,באר־שבע ונצרת־עילית.
הערים האלה נכבשו במלחמה ,בשנת תש"ח
( — )1948מלחמת השחרור.
הגבולות שנקבעו במלחמה הזאת מעולם לא
הוכרו רשמית על־ידי העולם .הערבים טענו
שוב ושוב כי אלה שטחים כבושים .אם כן,
מדוע לא היו באותן שנים הפגנות ומחאות
לסיום ה'כיבוש'? מדוע היה ברור לעולם כולו
כי חבלי הארץ שנפלו בידי ישראל במלחמה זו
לא נועדו למסירה לערבים? — מפני שזה היה
ברור ליהודים.
העם היהודי ,ששב לנחלת אבותיו ,שמח והתרגש
על שחרור עוד ועוד חלקים מארץ ישראל.
הוא ראה בזה עוד שלב בדרך להשבתה של
ארץ ישראל כולה לידי בעליה .איש לא העלה
על דעתו לוותר לערבים על חלקים מהארץ.
ומכיוון שזה היה ברור לנו ,השלים גם העולם
עם המציאות.

מי שזוכר את ההתרגשות אחרי הניצחון הניסי
המופלא במלחמת ששת הימים ,שבה הצלחנו
להחזיר לידינו את ערש התנ"ך ,ובראש וראשונה
את ירושלים — זוכר את השמחה ואת ההתרפקות
על המקומות הקדושים .הייתה תחושה של 'היינו
כחולמים' ,של בנים השבים הביתה.

כל הלב לכל אחד

צעירי אגודת חב"ד

יש חדש
הילדים בעשרת הדיברות
בתי חב"ד ברחבי הארץ מפעילים יוזמות
משותפות עם גבאי בתי הכנסת ,לעידוד
בואם של המוני ילדים בחג השבועות למעמד
קריאת עשרת הדיברות ,על־פי קריאת הרבי
מליובאוויטש .השתתפות הילדים מבוססת
על מאמר המדרש" :אמר הקב"ה לישראל:
בניי ,הוּו קורין את הפרשה הזאת בכל שנה,
ואני מעלה עליכם כאילו אתם עומדים לפני
הר סיני ומקבלים את התורה".

ניצוצות במשחק
להכיר מושגי יסוד מעולם הקבלה על־ידי
משחק — זו יוזמתו של חגי רום ,המגיש
את 'ניצוצות' .המשחק יוצר היכרות עם 52
מושגים ,ב־ 13סדרות נושא .בכל קלף של
המשחק מובא הסבר קצר וממצה על מושג
המשחקים מתוודעים למושגים
מסוים ,וכך ְ
מרכזיים אלה .טל' 4543152־.054

גיטרה יהודית — חב"ד
המוזיקאי מאיר הלוי אשל מגיש את גיטרה
יהודית ניגוני חב"ד — עשרה מניגוני חב"ד,
בביצוע גיטרות אקוסטיות .ארבע בבות ,א־לי
אתה ועוד .טל' 5564250־.050

עובדה קיימת
אילו קברניטי המדינה היו מתייחסים למתנת
אלוקים זו באותה אמונה טבעית ,היה דין שילה
כדין בית־שמש ,ודין חברון כדין נצרת־עילית.
העולם היה משלים עם העובדה שהעם היהודי
חזר לארצו ולמולדתו ,ומבין שאת הנעשה אין
להשיב .למרבה הצער השתלטה על הקברניטים
רפיסות עצמית שגרמה להם להכריז כי חבלי
הארץ האלה אינם אלא 'פיקדון' שיוחזר למען
השלום .וכך ,אם היהודים אינם בטוחים שהארץ
שלהם ,מדוע שמישהו אחר יקבל זאת?
ואולם המציאות עושה את שלה .חמישים ושתיים
שנים של איחוד ירושלים ,ושל התיישבות יהודית
בכל רחבי יהודה ושומרון ,עושות את שלהן.
ה'כיבוש' נהפך לבדיחה ,ושובו של עם ישראל
לארץ אבותיו היה לעובדה קיימת ,עד הגאולה
השלמה בקרוב ממש.
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מעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש בידי לוי שייקביץ

הסוד של עור התחש
התורה מצווה שכאשר בני ישראל יוצאים למסע
במדבר עליהם לכסות את כלי המשכן .וזה
ּובנָ יו ִּבנְ ס ַֹע
"ּובא ַא ֲהרֹן ָ
הליך כיסוי ארון הבריתָ :
הֹורדּו ֵאת ָּפרֹכֶ ת ַה ָּמ ָסְך וְ כִ ּסּו ָבּה ֵאת
ַה ַּמ ֲחנֶ ה ,וְ ִ
ּופ ְרׂשּו
ֲארֹן ָה ֵע ֻדת .וְ נָ ְתנּו ָעלָ יו ּכְ סּוי עֹור ַּת ַחׁשָ ,
ֶבגֶ ד ּכְ לִ יל ְּתכֵ לֶ ת ִמלְ ָמ ְעלָ ה".
יש כאן מרכיבים מנוגדים .בארון מונחים לוחות
הברית ,שעליהם חקוקים עשרת הדיברות,
הכוללים את התורה כולה .ואולם הארון
והלוחות אינם חשופים וגלויים לעין ,אלא
עטופים בכיסוי ,ולא בשכבה אחת בלבד (פרוכת
המסך) ,אלא גם "כסוי עור תחש" ,העשוי מבעל־
חיים מת ,ומהחלק הירוד שבו — העור.

לא להתנתק
בקודש הקודשים היה הארון גלוי במלוא הדרו,
אבל אז נאסר על איש לראות אותו .קדושה
גבוהה וגלויה כל־כך אינה לרצון הבורא .אדם
שנחשף להתעלּות גבוהה כל־כך עלול להשתוקק
להינתק מן הגשמיות ולחדול מלחיות בעולם
הזה הנחות והחומרי.

מן המעיין

זה היה חטאם של נדב ואביהוא ,בניו של אהרן,
"בקרבתם לפני ה' וימותו" .הם חוו 'ּכְ לֹות הנפש'
מרוב דבקות בקב"ה ,עד שנשמתם יצאה מגופם.
וכך בקודש הקודשים מאיר גילוי אלוקי עצום,
אולם אין זו דרך חיים יום־יומית .על היהודי
להתנהל בעולם גשמי ולצקת קדושה לחיי
החולין ,ולא להתנזר ולהתרחק מהם.

כל יהודי יכול

התורה איתך
כיסוי עור התחש שעל הארון מבטא את המסר
הזה .לוקחים את הארון הקדוש ביותר ועוטפים
אותו בחומר הנחות ביותר .מפני שרצון ה' שבני
ישראל יעשו לו 'דירה' בתחתונים .הארון העטוף
בשני הכיסויים היה תבנית של המציאות :יש
עולם ירוד ושפל ,עולם מלשון 'העלם' ,המסתיר
את אור הקדושה .ואולם גם תחת מסך ההסתר
יהודי יודע שיש לו תורה ,המנחה את חייו
ומדריכה את התנהגותו.
נשיאת הארון הייתה משימה חשובה במעלה,
שניתנה לבני קהת בלבד ,אך מנשיאת הארון
הגמרא (שבת צב,א) לומדת הלכות ודינים רבים,
ונמצא שיש קשר בין התפקיד המיוחד הזה לבין

״והיו לי הלוויים״ (במדבר ג,יב) .שמא תאמר כמו
שנתחלפו הבכורים בלוויים ,כך בזמן מן הזמנים
יחליף ה׳ את הלוויים באחרים .לזה בא הכתוב
לומר :״והיו לי הלוויים״ ,וכל מקום שנאמר 'לי',
לעולמי עולמים הוא.

(מקרא מפורש)

ייחוס בירושה
״כל זכר מבן חודש ומעלה״ (במדבר ג,טו).
בני ישראל היו תלויים בייחוס עצמם ,לפיכך
חל המניין רק על מי שהיו ״מבן עשרים שנה
ומעלה״ ,שרק אז האדם נחשב לבעל מעמד
עצמאי .כנגד זה בני לוי ייחוסם בא בירושה,
ומייד עם היוולדם היו בעלי מעמד של לוויים
גמורים .לכן חל מניינם על ״כל זכר מבן חודש״.
(רבי יוסף־שאול נתנזון)

בעבודה קשה כדי למעטם ,הקב״ה היה מרבה
אותם :״וכאשר יענו אותם ,כן ירבה וכן יפרוץ״.
ואולם בני שבט לוי ,שלא היו בשעבוד מלאכת
מצרים ובעבודת הפרך ,היו פרים ורבים כדרך
כל הארץ ,ולא בריבוי ככל השבטים.
(רמב״ן)

שלא יהיו למעמסה
שבט לוי היה הקטן בשבטים ,שלא יהיו למעמסה
כבדה מדיי ,שהרי בני ישראל היו חייבים לפרנסם
ולקיימם.

(רבי יוסף־דב מבריסק)

סיבת המיעוט
שבט לוי היה הקטן מכל השבטים ,משום
שבשעה שעמרם גירש את יוכבד אשתו ,עשו כל
בני השבט כמוהו ,וזו הייתה סיבת מיעוטם .ואף־
על־פי שעמרם החזיר את גרושתו ,אין ללמוד
ממנו שכולם החזירו.
(אור החיים)

השראת השכינה
״שניים ועשרים אלף״ (במדבר ג,לט) .לפי
שהלוויים חנו סביב למחנה שכינה ,לפיכך
העמידם הקב״ה על מספר זה ,כי אין השכינה
שורה על פחות משני אלפים ושתי רבבות.
(עטורי תורה)

כן יפרוץ
שבט לוי היה הפחּות במספרו מכל השבטים,
מפני שבני ישראל ,שהמצרים מיררו את חייהם

רעיון זה נוסח על־ידי הרמב"ם (סוף הלכות שמיטה
ויובל)" :ולא שבט לוי בלבד ,אלא כל איש ואיש...

אשר נדבה רוחו אותו ...לעמוד לפני ה' לשרתו
ולעובדו ...הרי זה נתקדש קודש קודשים" .מכאן
שכל יהודי יכול לאחוז בדרגת הכוהן הגדול,
ועל־אחת־כמה־וכמה בדרגת שבט לוי ,ולהוביל
את הארון ב'מדבר העמים' — להשרות את
הקדושה בסביבה הנחותה של עולמנו.
הקב"ה מתענג ממאמציו של היהודי להתגבר
על הקשיים ולהצליח לקדש את העולם הגשמי;
שעל אף ההתנגדויות והקשיים ,ובמיוחד
בתקופת הגלות ,הוא מצליח לעמוד בניסיון,
לשמור תורה ומצוות ולעבוד את ה'.
(התוועדויות תשמ"ה ,כרך ד ,עמ' )2139

אמרת השבוע

עבודת הלוויים | מאת הרב אליעזר ברוד ,רב כרמי יוסף

לא יוחלפו לעולם

כל יהודי .והאמת היא שכל יהודי יכול לשאת
את התורה לכל מקום בחייו .שכן כדי לספוג
מקדושת הארון אין צורך להיכנס אל קודש
הקודשים; להפך ,הקדושה של הארון מאירה
דווקא בהיותו מכוסה בכיסוי עור תחש ,בתוך
המציאות המנוגדת של העולם דווקא.

תפקיד ושליחות
״ואת משמרת בני ישראל״ (במדבר ג,ח) .רש"י
מפרש" :שכולן היו זקוקים לצורכי המקדש,
אלא שהלוויים באים תחתיהם בשליחותם״ .ידוע
הכלל שדבר שאדם אינו יכול לעשותו בעצמו,
אין הוא יכול למנות שליח לעשותו בעבורו .מובן
אפוא שכל יהודי ראוי לעבוד את עבודת הלוויים,
שהרי הלוויים עשו עבודה זו כשלוחי הציבור.
(לקוטי שיחות)

לראות טוב
יהודים שעלו זה מקרוב מחוץ לארץ
לירושלים באו לביתו של הרב יוסף־חיים
זוננפלד והתלוננו על חסרונות שמצאו
בירושלים ובתושביה.
הקשיב הרב זוננפלד לדבריהם ואחר־כך
אמר" :כאשר חזרו המרגלים משליחותם
לתור את הארץ וסיפרו את שראו ,מכנה
אותם התורה 'מוציאי דיבת הארץ רעה'.
הם לא אמרו דברי שקר ,אבל עצם
ההסתכלות לעבר הדברים השליליים
שאולי יש בארץ ישראל ,היא בבחינת
הוצאת דיבת הארץ".
וסיים" :כך אני מפרש את הפסוק 'וראה
ְּבטּוב ירושלים' — יש לראות תמיד רק את
הצד הטוב של ירושלים".

פתגם חסידי
כשכתב רבי לוי־יצחק מברדיצ'ב תנאים לנכדתו
ציווה לכתוב" :החתונה תהיה אי"ה בירושלים
עיר הקודש ,ואם חלילה לא יבוא משיח צדקנו
בזאת השנה ,תהיה החתונה בברדיצ'ב".

מעשה שהיה

מאת לוי שייקביץ

מפגש
בירושלים
הוא הטיל את עצמו על הקרקע,
והידק את שפתיו אל העפר התחוח.
דקות ארוכות התרפק הרב מנשה
מזרחי על אדמת הארץ .סוף־סוף זכה
להגשים את חלום אבותיו .זה היה
בשנת תשי"א (.)1951
העולים לא חשבו פעמיים ולא הביטו
לאחור .הם הותירו מאחוריהם את
בתיהם ,נכסיהם ומקורות פרנסתם,
ועזבו את עיראק.
בצעדים מתרוננים הלכו אל הלא־
נודע .ממה יתקיימו? היכן יתגוררו?
— השאלות האלה לא טרדו את
מוחם .הכמיהה העזה לשוב אל ארץ
אבותיהם פיעמה בליבם והניעה
אותם לצאת למסע הארוך.
ואכן ,קליטתם של העולים בארץ לא
הייתה סוגה בשושנים .הם שוכנו
באוהלים ובפחונים רעועים ,בתנאים
עלובים וקשים .רבים מהם נאלצו
להסתגל לאורח חיים שונה לחלוטין
מהשפע שהיה מנת חלקם בארצות
המוצא.
בבגדד נהנה הרב מנשה מזרחי
ממעמד מכובד .הוא היה זקן השבט
ועל פיו נשק דבר .סבו היה הרב ברוך
מזרחי ,סופרו של ה'בן איש חי' .אך
כאן ,במעברת עקיר שליד רחובות,
היו בני המשפחה טרודים במצוקת
החיים היום־יומית ,וזו לא הותירה
פנאי להעניק ליהודי המבוגר את
תשומת הלב הראויה לו.
שוב ושוב ביקש שמישהו ילווה אותו
לביקור בירושלים עיר הקודש ,אך בני
המשפחה היו עסוקים בהבאת לחם
לפי הטף ודחו את בקשתו למועד
אחר .עוד דאגה גדולה קיננה בתוך
ליבו :תעלומת גורלו של בנו יוסף,
שעלה ארצה בגפו כמה שנים קודם
לכן ,והקשר עמו נותק.
נאלץ אפוא הרב מנשה לבלות את
ימיו ולילותיו מול הספרים ,ליבו
הומה בגעגועים לבנו יוסף ולירושלים
עיר הקודש.
יום אחד קם בהחלטה נחושה ועשה
מעשה .פעם ביום ,בשעה אחת
בצהריים ,עבר במעברה אוטובוס
שיצא מרחובות ונסע לירושלים .בלי
להודיע לאיש נטל את מקלו והשתרך
לעבר תחנת האוטובוס .בני משפחתו
אינם פנויים לקחתו לירושלים? יעשה
זאת בעצמו.
ביד רועדת שילם לנהג את דמי
הנסיעה ,התיישב במקומו ,וכעבור
כמה שעות הביט משתאה בנופיה

של עיר הקודש .אחד הנוסעים תמך
בו בירידתו מהאוטובוס" .לאן פניך
מועדות ,סבא? מישהו ממתין לך?",
התעניין הלה בדאגה.
אך הרב מנשה לא השיב .הוא הניח
את מקלו על הארץ והרכין את
גופו אל אדמת ירושלים .עיניו זלגו
דמעות התרגשות .אח ,ירושלים! כמה
נרגש היה על שזכה סוף־סוף לבוא
בשעריה!

לומדים גאולה

ערב ירד על עיר הקודש .הרב מנשה
התיישב על ספסל פנוי ,נושם מלוא
ריאותיו את אווירּה של ירושלים.
החשיכה התעבתה ,וטיפות גשם
החלו לרדת .תנועת העוברים והשבים
הידלדלה ,והגשם נהפך עד מהרה
למטר עז.
בינתיים ,במעברת עקיר ,קמה בהלה
גדולה .סבא מנשה נעלם! המשטרה
הוזעקה ,וחיפושים נרחבים החלו

מאת מנחם ברוד

ציון וירושלים
בנבואת ישעיהו (ב,ב) נאמר" :והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית
ה' בראש ההרים" .בהמשך מופיע הפסוק" :כי מציון תצא תורה ודבר ה'
מירושלים" .כוונת הדברים שירושלים תהיה מרכז התורה והנבואה ,וממנה
ייצא האור האלוקי לעולם כולו.
תורת החסידות מפרשת את הפסוק בדרך פנימית ,וקושרת זאת לשתי
מדריגות רוחניות :האחת מעניקה לעיר את השם 'ציון' והשנייה מזכה אותה
בתואר 'ירושלים' .גם בתורה שתי דרגות :יש 'תורה' ויש 'דבר ה'' .הדרגה
שנקראת 'תורה' קשורה ב'ציון' ,ואילו דרגת 'דבר ה'' קשורה ב'ירושלים'.

יראה שלמה
הפירוש המילולי של המילה 'ציון' הוא — סימן .זו משמעות הפסוק (ירמיה
לא,ס)" :הציבי לך ציונים" — סימנים .העיר הזאת היא אפוא ציון וסימן
לדבר נעלה יותר .זאת על־פי המדרש ש'ירושלים של מטה' מכּוונת כנגד
'ירושלים של מעלה' .השם 'ציון' מבטא אפוא את היותה של העיר סימן
וביטוי לירושלים העליונה ,הרוחנית.
בביטוי 'סימן' טמונה גם משמעות שיש כאן שני דברים שונים ונבדלים —
אמנם האחד הוא סימן למשנהו ,אבל אין הם דבר אחד .כשקוראים לעיר
הקודש 'ציון' ,פירוש הדבר ש'ירושלים של מטה' אמנם מזכירה את 'ירושלים
של מעלה' ורומזת לה ,אבל יש הבדל בין השתיים .למעלה מזה הוא השם
'ירושלים' .מילה זו מורכבת משתי מילים' :יראה' ו'שלם' ,וצירוף השתיים בא
לומר שהעיר הזאת מגלמת בתוכה את שלמות היראה — שלמות העבודה
של יראת שמים' .ירושלים' היא הדרגה הגבוהה יותר בעיר הקודש — לא רק
רמז וסימן ודבר אחר ,אלא שלמות בעבודת ה'.

לכוון לרצון העליון
כשם ששתי הדרגות האלה קיימות בעיר הקודש ,כך הן קיימות בליבו של
כל יהודי ,בעבודת ה' של כל אדם מישראל .מובא במאמרי חז"ל שגם עם
ישראל נקרא 'ציון' ו'ירושלים' .יש בנפש האדם דרגה שנקראת 'ציון' ויש
דרגה שנקראת 'ירושלים'.
'ציון' רומז להשתקפות של דרגות אלוקיות גבוהות בנפשו של היהודי .בכל
יהודי יש נפש אלוקית ,שהיא חלק א־לוה ממעל ממש ,והיא דוגמה ו'צלם'
("בצלם אלוקים") למידות האלוקיות .מצד הנפש האלוקית כל יהודי הוא
'ציון' וסימן לעניינים אלוקיים .כשדרגה זו ,בטהרתה ,מאירה בנפשו ,האדם
מתנהג כהשתקפות של רצון ה' :שכלו ,מידותיו ,רצונותיו ומאווייו הם רמז
וסימן לְ מה שהקב"ה מצפה ממנו.
זה מה שהפסוק אומר" :מציון תצא תורה" — כשרוצים לכוון לאמיתה של
תורה ,צריך להגיע לבחינת 'ציון' שבנפש .כשיהודי מסלק מעצמו את כל
הצדדים האישיים וחושף את הנפש האלוקית שבו ,הוא זוכה ללמוד את
התורה כפי שהיא נלמדת בגן עדן ובעולמות העליונים .או־אז הוא מוגן מפני
טעויות ומפירושים בלתי־נכונים.
ואולם עדיין אין דיי בכך להשגת בירור אמיתי של ההלכה .הואיל וגם
בתורה שלמעלה יש מגוון דעות — "אלו ואלו דברי אלוקים חיים" — יש צורך
להתעלות לדרגה גבוהה עוד יותר כדי להגיע אל פסק ההלכה ,ששורשו
נעלה יותר .זאת אפשר להשיג על־ידי 'ירושלים' — שלמות היראה .כשיהודי
מלא יראת ה' וחרד בעת לימודו לכוון בדיוק לרצון העליון ,הוא מתייגע יותר
לברר את הדברים עד תומם ומגיע אל פסק ההלכה הנכון" .דבר ה'" ,זו הלכה,
יוצא מ"ירושלים" — משלמות היראה (ראו לקוטי שיחות ,כרך טו ,עמ' ,234
ובמקורות המצוינים שם).

באזור .הכול חרדו לשלומו ,והניחו
כי תעה בסביבות המעברה ואולי נפל
לאחד הבורות.
איש לא העלה על דעתו שסבא
מנשה יושב ברגעים אלה על ספסל
בירושלים ,אוחז במקלו וכל בגדיו
נוטפים מגשם .הסערה החורפית
הבריחה מהרחובות את אחרוני
הולכי הרגל .רוכל ,שגרר עגלת מזנון
מקופלת ,חלף בחופזה על פניו.
לפתע עצר ותקע מבט משתומם
באיש שהצטנף על הספסל.
קריאה רמה הדהדה ברחוב הריק:
"אבא! מה אתה עושה פה?!".
מנשה נשא את מבטו ולא האמין
למראה עיניו :יוסף ,בנו האהוב ,עומד
לנגד עיניו!
ניצבו להם האב והבן בלב הרחוב
החשוך והגשום והתחבקו בהתרגשות.
יוסף מיהר לקחת את אביו לפחון
שלו ,בשכונת הקטמונים .שם אושש
את רוחו ,נתן לו בגדים חמים והגיש
לפניו ארוחה חמה .הם שוחחו מעט
והרב מנשה שכב לישון.
באותם ימים לא הייתה אפשרות
תקשורת סבירה עם המעברה .בני
משפחתו הדאוגים של הרב מנשה
בילו את שעות הלילה בחיפושים
אחריו .החשש לגורלו גבר .השוטרים
הבהירו כי אם לא יימצא אחרי הלילה
הראשון ,סיכוייו לשרוד יהיו נמוכים
ביותר.
חלף יום ועוד יום והסבא לא אותר.
אט־אט נואשו המתנדבים והתמעטו
החיפושים .סבא מנשה היה ואיננו,
ביכו אותו בני משפחתו.
באותו זמן ,בירושלים ,דווקא נדמה
היה כי רוחו של הסבא נעשתה
צעירה .הוא היה מאושר עד אין־קץ
ולא רצה לעזוב את עיר הקודש .רק
כעבור שבוע ליוותה אותו נכדתו
לאוטובוס העושה את דרכו בחזרה
למעברת עקיר.
דיירי המעברה הביטו בדמות היורדת
מן האוטובוס ,ושפשפו את עיניהם
בתדהמה .סבא מנשה חי וקיים! והוא
לא בא לבדו ,אלא עמו נכדתו ,בתו
של יוסף האובד!
כעבור שנתיים החזיר סבא מנשה את
נשמתו ליוצרה ,והלך לעולמו והוא
בן שמונים ושלוש .וכשסיפרו בני
המשפחה לבניהם את דבר המפגש
הפלאי עם אחיהם יוסף ,כרכו זאת
בכמיהה העקשנית של סבם האהוב
לירושלים עיר הקודש.
(תודה לנינו ,הסופר עודד מזרחי,
שכתב את המעשה בספרו 'עין רואה')

חיים יהודיים

מאת מנחם כהן

כשתי יממות של לחימה בלהבות
בל"ג בעומר השנה היו מי שבילו הרבה מול
מדורות .לא ,הם לא פיזמו 'בר־יוחאי' ,אלא
חירפו את נפשם בניסיון להציל מהלהבות חיים
ורכוש .אחד מהם הוא שלמה לובינר (,)60
'מומי' בפי חבריו ,תושב נופי פרת.
לובינר מפקד על תחנת הכיבוי האזורית בנימין.
הוא וכיבוי האש יחד כבר עשרים וחמש שנים.
עשרים וארבע שעות ביממה ,שבעה ימים
בשבוע ,הוא זמין .משפחתו ספגה את הרוח
הזאת" .כולם עובדים כיום בהצלת חיים" ,הוא
אומר ומחייך ,גאה במורשת שהנחיל לילדיו.
"ברגע שהבנתי שהתפקיד הזה הוא שליחות
חיי ,התחברתי אליו ואינני מוכן להיפרד ממנו".

שילוב בוער
ל"ג בעומר לוהט כמו שהיה בשבוע שעבר הוא
חריג מאוד" .היה פה שילוב של חום גבוה,
יובש ,רוחות ,הצתות וגם מדורות ל"ג בעומר",
מסביר לובינר" .גם הצמחייה גדלה מאוד
בעקבות גשמי הברכה .ראיתי מקומות שהיא
הגיעה לגובה שני מטרים! ברוך השם שהצלחנו
להשתלט על כל הדליקות".
לובינר מספק הצצה לנתונים הארציים של
מבצע 'אש חמה' 41 :שעות לחימה רציפה,
 1023שריפות בשטחים פתוחים (אירוע חדש
בכל שתי דקות) 3400 ,דונם משטחי קק"ל
שנשרפו 4540 ,דונם משטחי רט"ג שנשרפו,

פינת ההלכה

 40בתים שנשרפו במבוא מודיעין 10 ,בתים
שנשרפו בקיבוץ הראל 80 ,שעות טיסה9 ,
כלי טיס מחמש מדינות (מצרים ,קפריסין ,יוון,
קרואטיה ואיטליה) 1312 ,לוחמי אש באירועים.

מכבאים ללוחמים
אחרי אסון הכרמל הכבאים קיבלו את השם
'לוחמי האש' ,ולובינר סבור שבצדק" :בכל
מקום שממנו אנשים בורחים ,אנחנו נכנסים.
לוחמי האש אינם שונים מכל לוחמי יחידה
מובחרת אחרת .אנחנו צריכים לקבל החלטות
בתוך שניות ,להיכנס לזירת האש ,להציל חיים
ולצאת במהירות בלי פגע .יש פה סכנת חיים
מתמדת ,הכרוכה בהצלת חיים".
המלאכה הזו מספקת ללובינר וללוחמים
שתחתיו רגעים אנושיים רבים" :אתה יכול
להציל ילדים שפניהם מפויחות ובהמשך לקלוט
שאתה מכיר אותם ,אלא שלא יכולת לזהותם.
או להציל אבא ושתי בנותיו ,שאחת מהן תציל
לימים את החבר הטוב שלך".

רשלנות ומשחקי ילדים
לובינר קובע כי רוב השריפות נגרמות מרשלנות
וממשחקי ילדים" .חשוב לשמור על סדר וניקיון
בחצר ,במחסן ובכל מקום רגיש" ,הוא ממליץ.
"לנכש עשבייה .להרחיק דברים דליקים.

מאת הרב יוסף גינזבורג ,רב אזורי ,עומר

השלמת קריאה במנחה
שאלה :במושב שלנו אין מניין לשחרית,
אבל יש מניין למנחה וערבית .האם בימי שני
וחמישי אפשר להוציא ספר תורה במנחה?
תשובה :חז"ל תיקנו לקרוא בתורה בשחרית
בימי שני וחמישי ,בראש חודש ,בחול המועד
ובתעניות .הקריאה היא אחרי חזרת הש"ץ
(ואמירת הלל או תחנון) ולפני אמירת 'אשרי'
ו'ובא לציון' .בשבת ויום טוב קוראים בתורה
בין שחרית למוסף ,ובמנחה של שבת ובתעניות
לפני תפילת העמידה.
בימי שני וחמישי ,אם המתפללים ממהרים
לצאת ויש חשש שאם יאמרו תחנון לא יהיה
מניין לקריאת התורה ,אפשר לדלג על התחנון,
מכיוון שהקריאה היא חובה והתחנון בגדר
'רשות' בלבד.

בשעת הדחק ,אם אירע שלא יכלו לקרוא בתורה
בבוקר ,מכיוון שלא היה ספר תורה או שלא
היה מניין ,אפשר לסמוך על הדין שהקריאה
"כל היום — זמנה" ,ולהשלים אותה במשך כל
היום (אך בתעניות אם החסירו את הקריאה של
שחרית וכבר עבר חצות היום ,אין לה תשלומין,
כי אותה קריאה קוראים גם במנחה) .כמו־כן אם
לא קראו במנחה של שבת ובמנחה של תענית,
אפשר להשלים ולקרוא עד סוף היום.
ואולם כל ההיתר הזה הוא רק אם הדבר נעשה
מפעם לפעם; ואין להתיר זאת בקביעות ,שלא
לשנות את תקנת חז"ל בנדון.
אם מבקשים לקרוא בשעה שהציבור התאסף
לתפילת מנחה ,לא יקראו בין 'אשרי' לתפילת
העמידה אלא לפני אמירת (הקרבנות ו)'אשרי',
או אחרי 'עלינו' ,כדי שיהיה ניכר שקריאה זו
אינה שייכת לתפילת מנחה.
מקורות :פסקי תשובות סי' קלה ס"ק ג ,וש"נ.

עשרים וחמש שנה בכיבוי" .אין סיפוק גדול מזה"

להקפיד שנרות השבת לא יוצבו ליד וילון,
למשל .ואם פורצת שריפה ,להוריד מייד את
מתג החשמל הראשי ,לצאת החוצה ולהתקשר
ל־ .102כל שנייה שאנחנו מקדימים מאפשרת
לנו להציל חיים או רכוש".
שלושים צוותים עובדים תחתיו ,לצד
המתנדבים הקהילתיים .את הסיפוק הוא שואב
מהידיעה שהמקצועיות והמהירות של אנשיו
הצילו חיים" .כשאתה מגיע לזירת תאונה ומייד
מטפל בלכודים ומצליח להצילם — אין סיפוק
גדול מזה .לא פעם אני מקבל תגובות בנוסח
'אם לא היית מגיע מהר — כולנו היינו נשרפים'.
התגובות האלה ממלאות אותי כוח להמשיך".

ברגע
מושג
"

כאיש אחד בלב אחד

בראש חודש סיוון קרה דבר נדיר למדיי
בעם היהודי ,כאשר עם ישראל חנה לרגלי
הר סיני ,לקראת קבלת התורה.
התורה מתארת זאת במילים" :וַ ּיָ בֹאּו
ִמ ְד ַּבר ִסינַ י וַ ּיַ ֲחנּו ַּב ִּמ ְד ָּבר ,וַ ּיִ ַחן ָׁשם יִ ְׂש ָר ֵאל
נֶ גֶ ד ָה ָהר" .תחילה יש שימוש בלשון רבים
— 'ויבואו'' ,ויחנו' ,ופתאום מופיע 'ויחן' —
לשון יחיד.
מפרשים חז"ל שזו הייתה הפעם היחידה
שהעם כולו התלכד "כאיש אחד בלב
אחד" ,בעוד שאר החניות היו "בתרעומות
ובמחלוקת".
אחדות אמיתית בעם ישראל יכולה
להתקיים אך ורק סביב התורה .הפתגם
העממי גורס כי 'שני יהודים — שלוש
דעות' .אבל כאשר מתחברים לתורה
נהפכים כולנו לאיש אחד ולב אחד.
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