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 וכל מעשיך בספר נכתבים
 

, שנים ספורות לאחר תום תקופת הממשל בחברון, החלטתי לכתוב את 70-בתחילת שנות ה
בממשל. באותה עת כתבתי בכתב יד קצת יותר משליש  השנים בהם חייתיזיכרונותיי על 

ואז בגלל לחץ של עבודה אחרת, הפסקתי. עם זאת, באותה עת כתבתי גם  ,מתוכן הספר הזה
כך  כדי להזכיר לי בעתיד על האירועים שהתרחשואת הכותרות של אירועים רבים אחרים, 

 לסיים את הספר.שאוכל 
(, חיה 2003נשאר מאוחסן. בקיץ בשנת תשס"ג )במשך כשלושים שנה, כתב היד שלי  

ברנס, שעבדה כבר למעלה מעשור בפרויקט "ההתנחלות שלנו", ארגנה ערב של זיכרונות 
שהתחלתי שלושים שנה קודם  תיבהכמתקופת הממשל. זה נתן לי את הרעיון להמשיך את ה

 נותיי.היה לי הזמן להמשיך לכתוב את זיכרווכבר הגעתי לפנסיה אז , מפני שלכן
ברוב המכריע של כותרות האירועים שכתבתי אז, עדיין זכרתי לפחות חלק  

 לקחתי מידע רב. נוסף על כך, דיוקיםלהיות אי  יכולים מהפרטים. אולם מפני ששנים עברו,
מקטעי העיתונות ומהחומר הארכיוני שבידי, ובמיוחד על המאבק על זכויות היהודים במערת 

ומהתצלומים הרבים שברשותי,  ,"תמונה שווה אלף מילים" אומריש פתגם ש. המכפלה
 משפחתי, מצאתי עובדות נוספות. שלבמיוחד בנוגע לחגיגות 

אין זה נכון לומר שלא היו רגעים לא נעימים או ויכוחים אישיים בין המתנחלים  
 .לשכוח ולסלוחהכי טוב שבתקופה זו. עם זאת, לא אכתוב עליהם. אלה דברים 

 אלו הםצה להדגיש שהספר הזה אינו היסטוריה מקיפה של תקופת הממשל. אני רו 
הזיכרונות האישיים שלי. לכן נושאים מסוימים אשר אני לא הייתי מעורב בהם, לא אתייחס 

, אני מרגיש שהספר הזה תורם תרומה כל זאת, או רק אזכיר אותם בקיצור. למרות אליהם
את התרומה הזאת, הכנסתי  אף יותר כדי לשפרו, משמעותית להיסטוריה של אותה התקופה

 לאתר שלי באינטרנט. גםחומר ארכיוני וצילומים 
 -כ"אב הגדול" של כל ההתנחלויות  יכול להיקראהיישוב בממשל הצבאי בחברון  

שומרון. האוכלוסייה שלהם )לא כולל בבאזורים המשוחררים ביהודה  -שרובן כיום רשמיות 
כמעט לארבע מאות וחמישים אלף יהודים. הבה נתפלל כי  כיום מגיעה ירושלים המזרחית(

 לידיים לא יהודיות. אלועובדה זו תחניק כל תוכנית "להחזיר" אזורים 
 

 גרסה באנלית[ -  2003ספטמבר  -]אלול תשס"ג 
 )תרגום לעברית עם תיקונים ועדכונים זעירים( חשנת תשע"

 
****************************** 

 
 .וצלמים נוספים שזהותם אינה ידועהגרשון אלינסון הצלם התצלומים שמופיעים בספר זו צולמו ע"י 

  



 

 
 אני הופך למתנחל  -ונהפוך  

 
במשך הלימודים שלי הגעתי לאוניברסיטת . בפאתי לונדוןשבאדג'וור  1942שנת נולדתי ב

תואר ראשון בהצטיינות בכימיה ובפיזיקה,  שנות לימוד שם קבלתי אחרי שלוש .לונדון
לארץ  מיד אחרי קבלת הדוקטורט נסעתידוקטורט בכימיה. לי הוענק  1966בקיץ  ,ןולאחר מכ

 אילן.-כימיה באוניברסיטת ברל כדי להיות מרצה ישראל
מה ימים לאחר , ביליתי שבת בישיבת חברון בירושלים. כ1967בערך בתחילת שנת  

מכן שאל אותי קרוב משפחה "איפה הייתי בשבת?". כשעניתי "חברון", הוא השיב לי, "זה 
 אפילו לא העלינו בדעתנו מה עומד לקרות בעתיד הקרוב!בירדן". 

 שוחרר. העיר חברון – 1967ביוני  8-החלה מלחמת ששת הימים. ב - 1967ביוני  5-ב 
להקים  בהקדם המיידיהיה לחשוב שממשלת ישראל תנסה  עם שחרור העיר, ניתן 

שסבלה בצורה כה אכזרית מהטבח בחברון בשנת  ,בחברוןמחדש את הקהילה היהודית 
 (. לצערי זה לא היה כך.1929תרפ"ט )

התרגשתי מכך  ,התחלתי לחלום על התיישבות יהודית באזורים המשוחרריםאני ש 
בבית של רות כצנלסון בתל אביב. הלכתי לפגישה הזאת  עומד להתקייםשמפגש למטרה זו 

סופרים קשישים שדיברו על ארץ ישראל  כללה מלא ציפיות אבל יצאתי מאוכזב. הפגישה
 .יישובה בפועלעל  אחתלהפליא, אך לא מילה קונקרטית 

לוח השנה האזרחי( לאחר תחילת מלחמת  )לפי, בדיוק שנה אחת 1968ביוני  5-ב 
כנס בירושלים על ידי תנועת "ארץ ישראל השלמה". הם הודיעו כי  םקייששת הימים, הת

בידינו עבר הירדן, אסור לנו להשתמש במונח  כל עוד לא נמצאהרב צבי יהודה קוק חש כי 
את התאריך  הרב הראשי הספרדי התאכזב מכך שבחרנו לכנס זהו ,"ארץ ישראל השלמה"

לוח השנה העברי. אני זוכר כי בין  לפילא לוח השנה האזרחי, ו לפייום השנה הראשון  של
צבי, אלמנתו של הנשיא המנוח -הנכבדים הרבים שישבו על הדוכן הראשי היתה רחל יאנית בן

 צבי, שהיה חבר במפלגת מפא"י.-יצחק בן
הפעם הראשונה ששמעתי על מתנחלי  וזו היתההרב משה לוינגר,  דיבר גםבכנס זה  

 חברון.
תיאמתי את  לעניות דעתיאחרי כמה שבועות ביקרתי בפעם הראשונה בממשל.  

-הביקור עם ד"ר מאיר לוינגר )אחיו של הרב משה לוינגר(, שהיה בצוות של אוניברסיטת בר
מתחנת האוטובוסים של ירושלים המזרחית, אבל  ,( הערבי23מספר )אילן. נסעתי באוטובוס 

שם  ת. בסופו של דבר מצאתי את עצמי במרכז העירלרד היכןלא ידעתי  כשהגעתי לחברון
לשבת. שבת זו היתה פרשת שלח לך, השבת המתאימה  שבאבמקרה, פגשתי את מאיר לוינגר 

 .שמוזכר בו "ויבא עד חברון"בגלל  ביותר לחברון
אילן והחלטתי לנצל -זמן קצר לאחר מכן, החלה חופשת הקיץ באוניברסיטת בר 

 בחברון. בכמה שבתות נוספותבנתיבות. באותה תקופה ביקרתי מוד בישיבת הנגב לל אותה
לקחתי איתי את אחד מתלמידי ישיבת הנגב. מוניות ערביות עברו  באחד מביקורי 

לקחת אותנו  באיזה תשלום הוא מוכןנתיבות והתלמיד עצר אחת מהן ושאל את הנהג ב
ערבית,  לא הבין כל כך טובלחברון. הנהג הערבי ענה בערבית "חמש עשרה לירות". החבר שלי 

וחשב שהוא אמר "חמש לירות". בזמן שעברנו את באר שבע, מישהו אחר במונית אמר לנו 
לירות, ואז התנהל ויכוח בין העשרה -בעברית שעכשיו אנחנו צריכים לתת לנהג את חמש

הסכמנו  בסופו של דבר.  בישראל עובדשעל הנהג לדעת עברית אם הוא , שטען הנהג לחברי
שהוא יחזיר אותנו לבאר שבע ואנחנו נשלם לו חמש לירות. ידידי ואני המשכנו את המסע 

 אני לא זוכר באיזה אמצעי. -לחברון 
-התחלת שנת הלימודים האקדמית של בר ואיתם עם התקרבות מועד חגי תשרי, 

זה היה כימיה מול חברון אילן. -בחברון ולא בבר הואי למסקנה שהמקום שלי אילן, הגעת
הם ביקשו ממני לתת הרצאה פעם ו הגעתי להסכמה עם האוניברסיטה ובזה השני זכה! 

 סמסטר הראשון של השנה החדשה, ואני הסכמתי לעשות זה.בבשבוע 
 



 

 
 בממשל בחברון מגוריםאישור 



בין הזמנים של הישיבות מתחיל. למחרת הלכתי עם כמה מתלמידי הישיבה  – 1968יום כיפור 
אתרוגים בפרדס זה ההלכנו דווקא לשם מפני שלרחובות כדי לרכוש את "ארבעת המינים". 

 .הם בחזקת בלתי מורכבים
נתיבות כדי  הרב של העיר ,רפאל כדיר צבאןהלכתי למשרדו של הרב  במוצאי שבת  

לולב שלי במשך הנסיעה הלקבל ערבות. ביקשתי ממנו גם לולב פסול שיעזור לי להוביל את 
קופסאות ללולבים, ועל ידי הובלתו למסע ארוך ללא  בארץלחברון. באותם ימים לא היו 

עם  קיבלתי מהרבשקשרתי את הלולב הפסול  אזהגנה, אפשר בקלות לפסול את הלולב. 
ולב הפסול. אחר כך עטפתי הלשסוף הלולב שלי ישב בנחישות בבסיס  כזוהלולב שלי בצורה 

ערב סוכות  –למחרת בבוקר , ההדסים והערבות, ויחד עם המזוודה שלי אתמטלית רטובה ב
 נסעתי לחברון. -

אוטובוסים של אגד שנסעו לחברון,  שללוח  פורסםכפי שנראה בפרק הבא, לא  
ישנו אוטובוס שרד המידע של אגד לא ידע עליהם דבר! כתוצאה מכך, לא ידעתי ונוסף לזה מש

לכן נסעתי דרך ירושלים. מסע שאמור היה לקחת , ומבאר שבע לחברון שנוסע באותו יום
אוטובוסים בישראל הבערך שעה וחצי לקח לי יותר מחמש שעות. בנוסף, בערב יום טוב, 

צפופים  )כולם הולכים לבלות את יום טוב עם מישהו אחר!( ואני נסעתי חלק ניכר מהמסע 
את הלולב  וארזתיירות כל אמצעי הזהשנקטתי ב בעמידה. היה זה, אם כן, המזל הטוב ביותר

 שלי.
הסוכות שלהם.  סיימו את בניית שתישהמתנחלים בדיוק כ ,סוף סוף הגעתי לחברון  

 באותו יום הפכתי למתנחל!
של  מוקף באווירדהיינו,  –כאשר אתה חי בארץ ישראל, אתה לגמרי בתוך המצווה  

בתוך הסוכה במשך חג הסוכות. כאשר  יושבבזמן שאתה  אותו עניין מתקיים גם ארץ ישראל. 
בסוכה בארץ ישראל, הוא לגמרי בתוך מצווה שהיא עצמה לגמרי בתוך מצווה  יושבמישהו 

מהלך כל השבוע הראשון שהייתי מתנחל, הייתי במצב מרומם כיוון שאחרת. זה היה מאוד 
 הזה.

 
  

  



 
 ויסעו מירושלים ויחנו בחברון

 
בזמנו היו מגיעים לבניין הממשל בחברון ואיך היו יוצאים הדבר הראשון שאספר הוא איך 

ממנו. רובם המכריע של המתנחלים לא היו בעלי רכב פרטי ולכן נאלצו להשתמש באמצעי 
 תחבורה אחר.

כדי להבין את הבעיה, יש צורך בשיעור גיאוגרפיה על הכבישים באזור הזה של  
ובאר שבע. יש כביש ראשי ממרכז ישראל. חברון שוכנת בין הערים הגדולות ירושלים 

לבית לחם  ממשיךמכונה תלפיות, ומשם שירושלים העובר בפרבר הדרומי של ירושלים 
בתוך ירושלים הוא "דרך חברון". לאחר מלחמת העצמאות  שעוברולחברון. שם הכביש 

. ידי ירדן-סופח עלהכביש הזה נחלק לשניים: חלק שנמצא בשטח שבשליטת ישראל וחלק ש
לבית לחם.  עדלא ניתן היה לנסוע בכביש זה מן החלק הירדני של ירושלים בעקבות כך 

שהאריך את המרחק הזה לפחות פי  ומפותלבמקום זאת היה צורך לנסוע לאורך כביש ארוך 
 שלושה.

לאחר שחרורה של ירושלים המזרחית יחד עם יהודה ושומרון, כל הדרך הזאת  
 בדרכםסים ואזרחים ערביים הורשו לנסוע בכביש זה ישראל. אוטובו שטחהפכה להיות ב

 שהודיעהלבית לחם והלאה. אולם היתה מודעה שנתלתה בחזית כל אוטובוס ערבי 
מנזר מאר אליאס )שהיה ממש מעבר ללעלות או לרדת בין שער שכם  יוכלושהנוסעים לא 

ב לסדר השפות. שימו ל -ערבית, אנגלית ועברית  :בשלוש שפות נכתבהלתלפיות(. הודעה זו 
 הוראה זו. קוימהשבפועל, ואני בעצמי הייתי נוכח בכמה מקרים, לא  ,הבעיה היתה

קבר רחל, עבר כביש זה בשולי בית לחם. לאחר מכן עבר על פני הבריכות של  אחרי 
 חברון. ולאחר מכןשלמה וצומת גוש עציון. בהמשך היתה העיר חלחול 

ירושלים לחברון. בתחילה היו מעט מלנסוע בדרך הזאת  אפשרויות כיצדהיו כמה  
מדי יום במסלול הזה. מסיבה מוזרה כלשהי, רוב  שנסעומאוד אוטובוסים של אגד 

המידע שלהם  מרכזיהאוטובוסים הללו לא היו רשומים בלוחות הזמנים של אגד ופניות ב
יצרו ביטויים ריקים. חלק מהאוטובוסים נסעו לבאר שבע או לרצועת עזה דרך חברון, בעוד 

 יון ואוטובוסים של אגד עשו שאחרים הגיעו רק עד חברון. בין בית לחם לחברון נמצא גוש עצ
תחילה למחנה הצבאי שנמצא שם, כדי להוריד או  נסעולגוש עציון. הם  ונכנסו גם עיקוף

אוטובוסים היו מחכים ה. כמה משם עצרו בקיוסקולקיבוץ כפר עציון,  ואז ,חיילים להעלות 
לכביש  האוטובוס חזר לאחר מכןכמה דקות בקיוסק זה כדי לאפשר לנוסעים לקנות משקה. 

 ,חברון והמשיך בדרכו. מאוחר יותר, כאשר קיבוץ נוסף, ראש צורים-הראשי של בית לחם
 האוטובוסים נכנסו לשם.מהוקם בגוש עציון,  חלק 

בימים הראשונים, כשהאוטובוסים הגיעו לחברון, הם היו עוצרים רק בתחתית  
הגבעה ברגל, אלא אם כן היה מזל  אלואז היינו צריכים לעלות  ,הגבעה המוליכה אל הממשל

אבל לעלות למעלה,  ,טרמפ על ידי איזה רכב חולף. לרדת ברגל לא היה רע והצלחנו לתפוס
. מאוחר יותר, רוב האוטובוסים הגיעו אף על פי שהיה טוב לבריאות, היה עבודה קשה מאוד

 ין הממשל.יבנללראש הגבעה, דהיינו 
המוקדמות לקיבוצים בגוש עציון  הצהריים-אחרוס שהגיע בשעות האוטוב 
ומשליך אותם במקומות  הצהריים-אחרהיה מביא בנוסף לנוסעים, צרור של עיתוני  ,ולממשל

בצד . באחת הפעמים, האוטובוס שנסעתי בו התמוטט בדרך ולכן היינו צריכים לחכות האלו
לאוטובוס הבא. העברתי את העיתונים האלה לאוטובוס החדש והמשכנו לנסוע  הדרך

לחברון. האוטובוס השני לא עלה במעלה הגבעה לממשל, למרות פנייתי לנהג. כשהגענו 
לא הייתי מסוגל וכבר הייתי עמוס בחבילות , אך לתחתית הגבעה, הורדתי את העיתונים

היו "חסרי חדשות" באותו יום, ולכן חיכיתי לשאת גם את העיתונים. לא רציתי שאנשים י
חבילות שלי הבתחתית הגבעה. למרבה המזל, אחרי כמה דקות הגיע רכב שלקח אותי, את 

 תונים עד הממשל.ואת העי
שיטה נוספת של נסיעה היתה באוטובוס ערבי. לאחר שחרור ירושלים נמצא כי  

ונות! לכל אחת מהחברות הללו בירושלים פועלות כחמש עשרה חברות אוטובוסים ערביות ש
בה היה , שלא פעלו מתחנת אוטובוס קטנה מול שער שכם הןהיו אוטובוסים מעטים יחסית. 

 וזה גרם לחוסר סבלנות של הנהגים ולרעש עצום מהצופרים של האוטובוסים. ,מקום לזוז



להחמיר את  היהעל קטע מתחנת האוטובוסים הזאת, מה שעשוי  השתלטואגד  מאוחר יותר
המצב. קראתי בעיתונים שחברות האוטובוסים הערבים רצו לקחת את אגד לבית המשפט 

 את תחנת האוטובוס הזו. "כבשו"מפני שהם 
מתחנת האוטובוסים הזאת נסעו אוטובוסים ערביים לחברון. האוטובוסים האלה  

בכל רגע. לעתים קרובות, מכסה המנוע היה חסר, ולכן ניתן  התפרקעומדים לנראו כאילו הם 
צינור הפליטה. בנוסף, האוטובוסים האלה לא תמיד היו נקיים  יוצא מהיה לראות עשן שחור 

והריח בתוכם לא היה נעים. אנשים, שלפני מלחמת ששת הימים, נהגו להתלונן על ניקיון 
 שראו את האוטובוסים הערבים. האוטובוסים של אגד, הפסיקו להתלונן אחרי

מילים הזאת היו בעיקר בערבית עם קצת  הערביתהשלטים בתחנת האוטובוס  
הופיעו גם כמה מלים עבריות. אני בטוח שזה לא היה בגלל  מהאנגלית, אם כי לאחר זמן ב

יהודיים. באוטובוסים עצמם, הופיעו מספר  נוסעיםאהבתם לישראל, אלא בגלל שהם רצו 
המספר הופיע  - 23מספר האוטובוס שמסלולו היה בין ירושלים לחברון היה  .הקו והיעד
.  אפילו כמה שנים מאוחר יותר, היה נדיר מספר אנגלייםובדרך כלל גם ב ערביותבמספרים 

 בעברית. גםהוסיף את המידע הזה שלמצוא אוטובוס 
כל מיני דברים באוטובוסים, במיוחד  איתםמים, אנשים לקחו בישראל באותם י 

אני מעדיף לא לדעת מה  -ערביים. זה היה נפוץ מאוד למצוא שקים מלאים הבאוטובוסים 
אוטובוסים ערביים. אם זה לא היה בתוך האוטובוס, זה היה על ב -השקים הללו  היה בתוך

לים המזרחית, אני זוכר שראיתי הגג. פעם אחת, כשהייתי בתחנת האוטובוסים של ירוש
עלתה בשלווה  היאשמכיל לדעתי פיתות, מאוזן על ראשה.  ,אישה ערבייה עם מגש עגול וענק

על גג  אותוהניחה וסולם שהוצב על דופן האוטובוס, המגש עדיין מאוזן על ראשה, ב
 האוטובוס.

אוטובוס של אגד. ההיה כמחצית המחיר מ לחברוןערבי המחיר הנסיעה באוטובוס  
, ואפילו כמה שנים אחרי מלחמת היה בערבית עם כמה מילים באנגליתעל הכרטיסים  הכתב

ששת הימים, מחיר הנסיעה היה מסומן על הכרטיס לפי המטבע הירדני, דהיינו "פילס" . 
ארבעה  עוליםבמהלך הנסיעה מירושלים לחברון, שנמשכה בערך שעה באוטובוס ערבי, היו 

הלך על נים כדי לבדוק את כרטיסי הנוסעים! כנראה שחצי מהתקציב שלהם מפקחים שו
נכנסו לגוש עציון , שהאוטובוסים הערביים האלה לא מאליומובן  האלו.למפקחים  תשלום

בתחתית הגבעה המוליכה אל  ערבית.  היתה תחנת אוטובוס ולא הגיעו עד הממשל בחברון
 הממשל ושם היינו יורדים מהאוטובוס.

על אדמות בבעלות יהודית היה אז ד ת בחברוןתחנת האוטובוסים הערביה של מקומ 
 זו למקום אחר ליד מערת המכפלה.ההתחנה  הלאחר מכן הועבר שניםשל חב"ד. כמה 

לפעמים היינו מזמינים באופן פרטי אוטובוס ערבי לקחת אותנו, למשל, לחתונה.  
באב תשכ"ט, לקחת אותנו לירושלים כדי צהריים של תשעה ה כמו כן הזמנו אוטובוס לאחר

להתפלל מנחה בכותל המערבי. קיווינו שהאוטובוס יוכל לעלות ישר אל שער האשפות, כדי 
אולם מסיבה כלשהי, למרות שהאוטובוס הועסק  ,מרחק שנצטרך ללכת יהיה יותר קצרהש

חוץ לשער יפו ירושלים. לכן חנינו מ-באופן פרטי, היה עליו לנסוע במסלול הרגיל של חברון
ששתי בנות  חזרה, גילינוואמרנו למתנחלים לחזור לאוטובוס בזמן מסוים. אולם כשהגענו 

חשבו שאנחנו צריכים הן הסבירו שהגיעו.  הןלא חזרו לאוטובוס. חיכינו וחיכינו ולבסוף 
הלכו לשם וחיכו. עם כל העיכובים האלה, עד שהגענו בחזרה לחברון  והןלהתכנס בשער שכם 

 ובוס הערבי הזה, הצום כמעט נגמר.באוט
גם לנסוע לחברון על ידי מונית ערבית. במוניות הללו, יש שבעה מקומות  אפשרהיה  

וכל אחד משלם עבור המקום שלו. אם היית האדם הראשון במונית הזאת, היית מקבל 
 לשבת, אבל מצד שני, היית צריך לחכות, לפעמים עוד חצי שעה, באיזה מושבבחירה מלאה 

 מקום ישיבה אין לך בחירה של שהגיע,האדם האחרון  הייתאם מאידך  תתמלא.עד שהמונית 
 לנסוע מיד.התחילה אבל הפיצוי היה שהמונית 

.  האוטובוס הערביתליד תחנת  האלו, החלו את הנסיעה שלהןהמוניות הערביות   
מחיר הנסיעה היה בערך כמו מחיר הנסיעה באוטובוס של אגד. אם אחד הנוסעים שילם לירה 
אחת נוספת, המונית היתה עולה לממשל. ככל שהזמן התקדם, הנהגים ניסו להעלות את 
המחיר ללירה וחצי, ומכיוון שחלק מהמתנחלים היו מוכנים לשלם עוד חצי לירה, המחיר 

עות הדבר היתה כי על המתנחלים האחרים להיכנס לוויכוחים החדש הזה יצא לפועל. משמ



עם נהגי המוניות ולעמוד על כך שהמחיר הרשמי הוא רק לירה אחת. באחת הפעמים, כשהנהג 
, איימתי לדווח עליו למשטרה על שניסה לדרוש מחיר לירה וחציעמד על כך שהמחיר הוא 

 וזה השתיק אותו.בלתי חוקי, 
, ערביות רותיצים לנסוע מחברון לירושלים על ידי מוניות שכמו כן, אם היינו רו 

מספר המושבים  עםהיינו מצלצלים למשרד המוניות ומבקשים מהם לשלוח מונית לממשל 
 .שהזדקקנו לו

רות, אחת הנוסעות היתה ערבייה לבושה בצניעות ימונית שבכשנסעתי פעם אחת  
להניק את התינוק שלה. הנקה זו לא שנשאה בידיה תינוק. במהלך המסע היא התחילה 

הוגבלה רק לתוך המונית. כשהגענו לירושלים נאלץ נוסע אחר לרדת מן המונית. כדי לאפשר 
את יציאתו, ירדה האישה הזאת אל הרחוב, עדיין מניקה את תינוקה. הצניעות לובשת צורות 

  .שונות בחלקים שונים של העולם
שיטה זו היתה נפוצה ביותר לנסוע בטרמפ.  היתהלהגיע לחברון  נוספתאפשרות  

חיילים שהיו חוזרים לבסיס שלהם בחברון או בגוש עציון. לפי ההוראות הצבאיות  בקרב
לבד בכבישים הללו. פעם אחת ראיתי חייל יוצא לחופשה מהבסיס  להסתובבנאסר עליהם 

 שהוא מצא טרמפ ברגעהצבאי בגוש עציון, הוא הלך לבד לכביש הראשי כדי לקבל טרמפ. 
ועמד להיכנס למכונית, עבר קצין צבא בכיר. הוא ראה כי החייל הלך לבדו, והחזיר אותו 

היה המקום שהיה הגבול לפני  בירושלים ממנו היה מקובל לתפוס טרמפיםלבסיס. המקום 
 דהיינו בקצה תלפיות. – 1967יוני 

מדינת חברון. אז, לפני מלחמת ששת הימים עבר הכביש מירושלים לבאר שבע דרך  
הכביש העוקף התחיל כמה קילומטרים לפני חברון,  .ישראל בנתה כביש שעוקף את חברון

כלי מליד מלון פארק. כמובן, זה גרם קשיים בשביל הטרמפיסטים. הסיבה לכך היא כי רבים 
ולכן הטרמפיסטים לבניין הממשל  ,ונסעו דרך הכביש העוקףהרכב, היו בדרכם לבאר שבע 

למצוא  הם היו צריכיםמכן  לאחריכים לרדת מהרכב בצומת של הכביש העוקף הזה. היו צר
  לממשל. נוסף טרמפ 

 הכפר הערבי דהריהו דרך אדורייםבאר שבע  -ירושלים , עבר כביש דרומה מחברון 
היה הרבה יותר קשה לנסוע מחברון לבאר שבע מאשר מחברון . אולם באר שבעהגיע לולבסוף 

נסעו בכיוון הזה, אולם האוטובוס האחרון שיצא שהרבה אוטובוסים של אגד היו   .לירושלים
צדדים  מדי יום מבאר שבע לחברון היה בעשר בבוקר! מכיוון שחברון ובאר שבע היו משני 

אוטובוסים ערביים בין שתי הערים הללו,  של, לא היה שירות 1967הקו הירוק לפני  שונים של
 מלחמת ששת הימים. אחרי והם לא הקימו קו

נסעו  רובןאולם  ,ות ערביות שנסעו לחברון דרך באר שבעירהיו כמה מוניות ש 
אנו רצינו  –. כפי שקורה תמיד בעניינים הללו אחרי הצהריים - ומחברוןבבוקר,  - לחברון

הללו! לכן זה היה כל כך קשה עבור מי שרצה לנסוע מבאר שבע לנסוע בכיוון ההפוך בשעות 
לחברון בשעות אחר הצהריים. לפעמים כאשר הייתי צריך לעשות את המסע הזה, נסעתי דרך 

 תהליך מייגע מאוד. -ירושלים 
ובמהלך  ,מאוחר יותר נודע לי שיש מוניות שירות ישראליות בין באר שבע לירושלים 

מושב צורך להזמין והיה  מוניות אלו יצאו לדרך כל שעה .דרך חברון הן עברו גםשעות האור 
אם מישהו רצה להגיע רק עד הבעיה היתה ש קניית הכרטיס.בזמן לנסיעה ספציפית ישיבה 
לירושלים, שכן לא היה סביר שהם  מלאים עדהיה צריך לשלם את דמי הנסיעה  הואחברון, 
, והסכימו גם לכל מי שנסע היה מחיר זול יותר לחייליםלקחת נוסע חדש בחברון.  יצליחו

מונית זו נסעה לאורך הכביש החדש שעקף את העיר . לחברון לשלם במחיר המופחת לחיילים
 הלאה ברגל. ולהמשיךחברון, ולכן היה צורך לרדת לפני הממשל 

לנו עוד אמצעי נסיעה. אחד המתנחלים  נוספואחרונה שלנו בממשל, במשך השנה ה 
חברון, ובזמן שהוא היה בממשל הוא הגיש בקשה לרישיון מונית. בעוד בקשתו -היה יצחק בן

, בתביעה המשותפת שלנו נגד הממשל יגרשון אלינסון ואל אלבטיפול, הוא הצטרף  היתה
פירוט למערת המכפלה. )ראה למטה לות להכניס כיסא שעניינה היה קבלת אישורהצבאי, 

לא יכול שהוא  לובנושא(. אחר כך הוא סיפר לנו שהשלטון הצבאי ניגש אליו ואמר  נוסף
בית באת הממשלה הצבאית  לנסות לתבועזמן רוצה הבאותו ומונית, לדרוש מהם רישיון ל

המשפט. אני חושב שזו היתה רחל ליבמן ששאלה אותו למה צריך להיות קשר כלשהו בין שני 



הדברים שאינם דומים בכלל. הוא ענה לה שזו פוליטיקה בישראל! למרבה הצער זה היה 
 המצב, במיוחד באותם ימים. למרות זאת, הוא קיבל את הרישיון למונית שלו.

 

 
 חברון -יצחק בן

 שקיבל רשיון למונית שלומתנחל 

 והיה גם פרטייםבנוסף לכל התחבורה הציבורית, היו גם כמה מתנחלים שהיו להם רכבים 
ה"טנדר" של המתנחלים, אך ניתן היה להשתמש בהם רק בשעות היום. בלילה נסגר הכביש 
מירושלים לחברון. היה מחסום בפאתי ירושלים כדי לאכוף את האיסור על נהיגה בשעות 

ך. עם זאת, חלק מהמתנחלים מצאו פרצה. אם נסעו דרך הכפר הערבי חוסאן, היה החוש
בכביש היו עליות  -אפשר לעקוף את המחסום הזה. אמרו לי שזה לא כביש קל לנהיגה 

תפס כאשר  נזיפות למתנחלים מדי פעםמושי. המושל הצבאי נתן יהיה ש הואוירידות, אבל 
 בלילה. מישהו נוסע

נסיעות בלילות, כבר ציינו כי באותם הימים היינו  עללמרות ההגבלות הביטחוניות  
היינו חמושים.  לאבדרך כלל ובאוטובוסים של הערבים או במוניות ערביות,  בדנולנוסעים 

אחד המתנחלים, צבי סגל, עבד במשרד הדואר בירושלים ויצא לעבודה בשעה חמש בכל בוקר 
טרמפים.  לתפוס"מתנחלי חברון"  כדי לעזור לו  כתובק שלו היה  התי צדבאוטובוס ערבי. על 

אבל באוטובוס הוא היה יהודי בודד.  -ערבי הכל יום היה מתנחל שליווה אותו לאוטובוס 
 במצב הביטחוני של היום כל זה נראה לא יאומן!

 
  

  



 
 ושבו המתנחלים לגבולם

 
ין יין הממשל הצבאי בחברון. זה היה בניגרו המתנחלים בבנ ,1971ועד ספטמבר  1968ממאי 

שנבנה על ידי הבריטים בתקופת המנדט כדי לשמש כתחנת משטרה, ויש מבנים של בנינים 
צד ההוא נמצא מעל גבעה גבוהה מאוד, לפני הכניסה לעיר מ ,דומים בכל רחבי הארץ. בחברון

 הימני של הכביש הראשי מירושלים.
 

 
 מתנחלי חברוןלוגו של 

 
 

 
 מרחשון תשכ"ז –תמונת מחזור של המתנחלים 

  
ין, ובאגף הזה יבלו אגף אחד של הבניכשהמתנחלים הועברו לבניין זה ממלון פארק, הם ק

היו מספר דירות. בכל דירה היו שני חדרים גדולים, לובי בכניסה, חדר אמבטיה ושירותים. 
חור באדמה מוקף קרמיקה, דהיינו ללא אסלה כמו  - האסלה היתה בצורת בית שימוש ערבי

כל דירה בלמרות ש בשירותים שלנו. למרבה המזל, היו מים להוריד בתוך השירותים. שיש
המים. לכל מי שאהב מקלחות  לחימוםמקלחת, היתה רק דירה אחת שבה הותקן דוד  היתה

 הייתמקלחת חמה  רצית לא היתה שום בעיה. אבל אם ,קרות, ובחורף הם היו באמת קרות
 צריך ללכת לדירה הזאת להתקלח.

מספר ילדים,  ולחלקן היו גםמאחר שהיו יותר משפחות מאשר דירות, לכל משפחה,  
הוקצה חדר אחד, דהיינו  בכל דירה גרו שתי משפחות. היתה גם דירה אחת לכל תלמידי 

היו  –גרו בחדר אחד בדירה  מועט יותר והןהיה  הרווקות. מספר הבנות הרווקיםהישיבה 
כי  הסיפר ,חנה מאיר )עכשיו לוי( אחת מהן,בנות והן ישנו על מיטות קומתיים.  הארבע עשר



לוינגר נכנס לחדר הזה ואמר בצחוק כי תמיד אפשר להוסיף קומה שלישית  פעם הרב
לקומתיים אלו. מאחר שהיו ילדים בגיל בית הספר, היה צורך להקים בית ספר וזה נעשה 

 בחדר השני בדירת משפחת קצובר, שכן בינה קצובר היתה המורה לתלמידים.
מוך לדירות היה מטבח, אוכל היה משותף כמו בקיבוץ. באגף הסהדר חבשלב זה,  

פרימיטיבי למדי ומרופט עם כיור אחד בלבד. בחדר הסמוך היה חדר האוכל. כמה 
מהמשפחות הניחו את המקררים האישיים שלהם במטבח הזה. מקררים כאלה נועדו רק 
לשימוש ביתי, ועם שימוש יתר הם נזקקו לעתים קרובות לביקור של טכנאי. כשהמטבח הפך 

שיבה, נרכש מקרר גדול מסוג מסחרי. מישהו העיר אז שאפשר לפתוח סוף סוף למטבח הי
 קר מאוד! יהיה לואותו רק מבחוץ, ובמקרה שמישהו נלכד בתוכו, לפחות 

 

 
 מטבח של מתנחלי חברון

 
השתבש  אם משהואשתי.  שלימים תהפוך להיותהאחראית על המטבח היתה דינה אברהמס, 

הגיעה לחברון, האשימו את דינה. לא משנה מי או שהיתה אספקה שלא  בהסדרי המטבח
הכי נוח  היהוזה  ,בני אדם יש צורך להאשים מישהו בכל בעיה שנוצרתל באמת גרם לזה.

 להאשים את מנהלת המטבח.
   

 
 חורף תשכ"ט –חצר של בנין הממשל 



ידי . אזור החצר הקרוב ביותר לדירות המתנחלים, נוצל על לפני אגף המתנחלים היתה חצר
כלי חניית את הצבא ל התינוקות. שאר החצר שימש-המתנחלים לתליית כביסה ולמשחקי

בימי עבור הסוסים לשתייה מקום  שימשהמן הסתם שגם שוקת בחצר הזאת, היתה הרכב. 
 .שבצבאות היה חיל פרשים

 
 

 
 שבט תשכ"ט – גינה בממשל

 
התחילה לבנות  ,תחת לחצים ,זמן קצר לאחר שהמתנחלים עברו לבניין הממשל, הממשלה

זה נקרא בצורה נהדרת "קריה". בסך הכל   -למתנחלים מבנים טרומיים בשטח הממשל 
זאת  .כל אחד מכיל שש דירותששלוש קומות  בנישני בניינים מ"קריה" זו היתה מורכבת רק 

 בעלידירות משפחתיות. בנוסף, נכללו ב"קריה" זו שני צריפי מעונות,  12סך הכל ב ,אומרת
חדר ששימש כחדר כביסה,  ,חמשה חדרים כוללקומה אחת לתלמידי הישיבה, וכל אחד מהם 

 ת.ושירותים ומקלח
 

 
 הבניינים החדשים של מתנחלי חברון

 



הגיעה אל חצר הממשל, ואילו  ,הממשלין ידרך היציאה מהדירות של המתנחלים שנמצאו בבנ
שיהיה מעבר נוח בין בניין הממשל ין הממשל. על מנת יהמבנים החדשים היו בצד השני של בנ

ין הממשל. זה נעשה על ידי לקיחת שטח קטן י, נפרץ קיר בצד הנגדי של בנלמבנים החדשים
ני. מכיוון . המשפחה שאיבדה חלק מהסלון שלהם היתה משפחת מגבנייןמאחת הדירות ב

 , הם לא יכלו להתלונן!לממשלשהם עדיין לא הגיעו 
אי אפשר  -במשך הזמן של בניית הבניינים החדשים, כמה מהמתנחלים התחתנו  

. משפחת אבינר היתה מגוריםהיה צריך למצוא להם מקום ו - היה לעכב את החתונות שלהם
משרד המתנחלים. כאשר משפחת אידלס שוכנו בראשונה מבין המשפחות הללו, והם 

הצבא איפשר להם לעבור לחדר תפירה של הצבא. כדי  אז .לא היה בכלל מקום זמין ,התחתנו
איך זה היה להיכנס  זה גרם לך לחשובלהגיע לשם היה צריך לרדת במדרגות עמוקות ואפלות. 

 !ימי הבינייםבצינוק ל
 שתיים עשרה המשפחות. לכלשהבניינים החדשים היו מוכנים, היו מספיק דירות כ 

ישיבה עברו למעונות. אבל לעולם אי אפשר משפחות עברו לבניינים החדשים. תלמידי ה
לרצות את כולם. אחד מהתלמידים, גרשון אלינסון, אמר: "למה לעבור לחדרי המעונות 

 ין הישן!"יהחדשים? אנחנו מסודרים היטב בבנ
עומד. בתוך כמה חודשים התחתנו כמה מתנחלים נוספים, ואני  גם הוא אינוהזמן  

חדר במעונות.  זוג טריהם יגורו, והחלטנו לתת לכל  ביניהם. שוב התעוררה הבעיה היכן
. הכיור בחדר הרחצה הפך להיות כיור המשפחות האלהעבור  יםבאותו זמן לא היו מטבח
כעבור תשעה חודשים הפכו כמה חדרים במעונות למטבחים,  רקבמטבח המשותף שלהם. 

 דהיינו שני מטבחים בכל חדר.
כאשר מאיר פרץ התחתן, נמצא לו חדר קטן  .הספיקבמועד מאוחר יותר, גם זה לא  

 ליד בית המדרש החדש.
אחרי שהמשפחות התחילו להכין אוכל במטבחים שלהם, היה צריך לפתוח חנות  

פופולרי  לא היה תפקידחנות קטנה. לנהל חנות  הלקנות אוכל. לכן נפתח שתהיה אפשרותכדי 
חדרי ד מהיה באח מיקום החנות. בהתחלה והמנהלים התחלפו בתדירות גבוההמאוד, 

חילקו את חדר האוכל כך שחלק אחד נשאר חדר אוכל ובחלק השני המעונות, ומאוחר יותר, 
איימו שמי שלא יקנה את כל על מנת "לעודד" את המתנחלים לקנות שם,  היתה החנות.

נות לחם לקנות שום דבר בחנות. מאחר שאנשים היו צריכים לק יוכללא  מוצריו בחנות,
 זה מעולם לא נאכף.האיום ה, אבל הזאת היה פוטנציאלומוצרי חלב כמעט מדי יום, לכפייה 

. נכון שבמשך אלפי שנים הקמת חנות דורשת גם התקנת טלפון, כדי להזמין מוצרים 
אבל אפילו בימי הממשל, טלפון היה חובה. צריך לומר  -אנשים הסתובבו בלי טלפונים 

! אבל  קבלנו קו אחד, עצומה היתה רשימת המתנה -באותם ימים שטלפונים היו פרמיה 
     והוא עבר דרך המרכזיה בחברון.

חשבונות הטלפון נשלחו בערבית, ובלשון הערבית גם מספרים נכתבים בצורה  
אחרת. הייתי נוכח פעם אחת כאשר חשבון הטלפון הגיע. החלטנו להחזיר אותו עם פתק 

 מן קצר לאחר מכן, קיבלנו את זה בעברית.שאנחנו לא מבינים ערבית. ז
ארגונים יהודיים  שלבתחילה לא הופיעו בספר הטלפונים מספרים של יהודים או  

, כל אליוהגרים בחברון ובגוש עציון. אולם עבור חשבונות טלפון הם קיימים! מובן מ
הועלתה המתנחלים!  שלאבל לא  -בחברון הופיעו  בעלי הטלפוניםהערבים  המספרים של

שאנחנו קיימים לא רק בשביל  הבינההטלפון  חברתבכנסת בעניין זה, וכתוצאה מכך,  שאלה
 .והוסיפה גם את המספרים שלנוטלפון חשבונות ל

כלומר טלפון   ,טלפוןרדיו מאוחר יותר הותקן בחדר האוכל טלפון ציבורי. זה היה  
חברון. פעם אחת ניסה חייל להשתמש בו בירושלים ולא בשעבר דרך מרכזיה   ,ללא חוטים

. אבל כיוון הגיעההמשטרה ובשבת. אחד המתנחלים ניסה לעצור אותו וזה גרם למכות, 
שום פעולה ושהטלפון נרשם בשם אדם פרטי, היה המתנחל זכאי למנוע מהחייל להשתמש בו, 

 נגדו. ננקטהמשטרתית לא 
ן פרטי משלו בדירתו. יום חברון, טלפו-בממשל היה לאחד המתנחלים, יצחק בן 

חברון ואמר שהוא -. הוא טלפן אל בןלהתבדח על חשבונואחד החליט גרשון אלינסון 
המרכזיה והם בודקים את הקו, לכן הוא צריך להטביע את שפופרת הטלפון שלו במים. מ

-, אבל אני יודע שבןאני לא יודע אם הטלפון נהרסחברון נענה. -כמשתמש טוב ומצפוני, בן



ישן גרשון בו  האחרון. באמצע הלילה הוא הלך עם דלי מים לחדר השינה הצוחקן היה חברו
 ,המים. אולי הוא אמר שזה מהמרכזיה הטלפונית. זה היה מידה כנגד מידהושפך עליו את 

 או ליתר דיוק, מים כנגד מים.
מים.  םברוב המקומות, כאשר אתה רוצה מים, אתה פותח את הברז ויוצא ממנו זר 

בין היתר בגלל דליפות גדולות מצינורות וזה לא תמיד היה בממשל. המים הגיעו מחברון, 
לפעמים הברזים שלנו היו יבשים. למרבה המזל היתה גם באר בממשל  קרקעיים,-תת

 ובמקרים כאלה עשינו כפי שעשו אבותינו, והוצאנו מים מן הבאר.
 .בגן ובבית הספרזו של מים היתה קשה במיוחד כאשר היו ימי לימודים כהפסקה  

כמובן היו שם שירותים וחדרי רחצה. בחצר ואגף של הממשל, הופך למוסדות חינוך אלה, 
 )זה מתואר -שלפני הגן היו נדנדות ומגלשות לילדים. ליד בית הספר נבנה בית המדרש החדש 

 (.בהמשך

 
 חברוןגן ילדים של מתנחלי 

 
אוכל שימש רק את בחורי הישיבה. אז האחרי שהמשפחות עברו לדירות החדשות, חדר  

וכל באופן יסודי, ובזמן הזה אחד מחדרי המעונות של אהחדר  אתשיפצו את המטבח ו
 לחדר אוכל ומטבח. באופן זמניהישיבה הפך 

נראה שהתוכנית הכללית היתה להפריד ככל האפשר את שטח המתנחלים משטח  
, נבנה  שער וליד הגדרהצבא. כדי להשלים את ההפרדה הזאת, ליד הבניינים החדשים שלנו 

עד כה תיארתי  דהיינו הוא מעולם לא היה בשימוש. ,כניסה נפרד. אבל זה נשאר "פיל לבן"
 את המבנים.

חברון רצו לקבל את ההטבות השונות של ב םמתנחליהכמו כל תושבי הארץ,  
הביטוח הלאומי. כמו במדינות רבות אחרות, לישראל יש מערכת ביטוח לאומי. כל התושבים 

כל חודש ובתמורה הם מקבלים מן המדינה קצבת זקנה, מענק לידה,  מסויםנותנים סכום 
ה אחראית על סידורים קצבת ילדים, וכן הלאה. בתקופת מתנחלי חברון, חנה אידלס, הית

 אלו למתנחלים.
אני לא זוכר את סיבת  -פעם אחת התעוררה בעיה טכנית עם הביטוח הלאומי שלי   

בשביל חקירה. הגעתי למשרד לביטוח לאומי  גדולהמספיק  היא היתההבעיה, אבל 
הם הם מצאו את התיק שלי כשבירושלים ואני מניח, כרגיל בארץ, שנדחקתי מחדר לחדר. 

שאני רשום כעקרת בית! פקידה אחת אמרה: "אבל הוא גבר, איך הוא יכול להיות עקרת  גילו
 דרו את הבעיה שלי וחזרתי לחברון.יבית?" ואז הם ס



הלכתי מיד לחנה אידלס ואמרתי שהיא עשתה איזה טעות עם ההרשמה שלי.  
הדרך היחידה לרשום אנשים בממשל היתה כעקרת בית! כרגיל, שתשובתה היתה 

 הפעם בעניין קצבות הלידה וקצבות הילדים. -ליטיקה העלתה את ראשה המכוער הפו
 בין אם מישהו היה "עקרת בית" בחברון ובין אם לא, לא היה פטור מחיידקים.  

מרים, ואחר כך הצטרפה אלינו עוד אחות,  ,, הרב לוינגר התחתן עם אחות מוסמכתלמזלנו
מהצוות של בית החולים "ביקור חולים"   אנשיםשושנה פרץ. בנוסף, מדי שבוע הגיעו כמה 

 מחלות של הילדים שלנו.בפלו יבירושלים וט
מרים סיפרה לנו שהיא ביקרה בבתי החולים בחברון ובבית לחם והיא העירה על   

בית החולים של בית לחם הפתעתי מכך ש. הבעתי את פרימיטיביותם, במיוחד בבית לחם
. אנחנו ומרים הסכימה איתיהיה גרוע יותר מזה של חברון, שכן בית לחם היתה עיר נוצרית, 

את החולים ואת היולדות שלנו  אלא שלחנוכמובן לא ניצלנו את בתי החולים הללו, 
לה נשלחו חלק מהפצועים לירושלים. עם זאת, אני זוכר שלאחר פיגוע הרימון במערת המכפ

 לבית החולים בחברון.
באחת הפעמים היתה מגפת כולרה בחברון. המושל הצבאי כינס את כל המתנחלים  

ביחד ואמר כי מבחינת הכולרה המתנחלים והצבא הם יחידה אחת. בניגוד לחיילים שחייבים 
להבחין בין לוחמים ללא לוחמים, חיידקי הכולרה לא הבחינו בין מתנחל לחייל. הוא ציין כי 

הסגר, ועוד מחנה צבאי יבנה בקרבת מקום. אחר להיות בך אם הכולרה תגיע לממשל, נצטר
שונים.  היגיינייםכך הוא נתן לנו הוראות שונות על קניית פירות וירקות מקומיים וכללים 

 גםאני חושב שמיד אחר כך הודענו לו, שהפרות והירקות שנרכשו בירושלים יכולים להיות 
 תוצרת ערבית. למרבה המזל, חיידקי כולרה אלה לא חדרו לממשל.

אם היה לנו אמבולנס. התשובה היא לא ה עולה השאלהבזמן שמדברים על מחלות,  
לפעול גם כאמבולנס. מיד עם הקמתה של  אלא היה לנו טנדר, שאחד מתפקידיו היה ,בדיוק

ההתנחלות בחברון התברר כי אנו זקוקים להובלת מזון וחומרים אחרים מירושלים 
וממקומות אחרים לחברון. לא היה לנו רכב מתאים, או אפילו רכב לא מתאים לכך. שר 

ם הוא בממשלה, יגאל אלון, בא לעזרתנו ונתן לנו טנדר. תפקידו היה רב תכליתי, שאחד מה
מטען לחפצים ובחזית המטען הצמדנו שלט וצבענו  מקוםאכן האמבולנס שלנו. על גגו היה 

 עליו באותיות שחורות גדולות "מתנחלי חברון".
משהו לאחד המעונות, וכנראה,  נסע למסורפעם אחת כמעט נפגע טנדר זה. מישהו  

לכיוון הגדר. לפני הגדר . פתאום הטנדר זז קדימה בכוחות עצמו להרים את המעצורים  שכח 
היתה ירידה תלולה. אחרי שהתחיל לנוע, גרשון אלינסון שעמד בקרבת מקום, דחף את ידו 

במדרון ונעצר  התדרדר, אך ללא הצלחה. הטנדר להרים את המעצורדרך החלון הפתוח וניסה 
ליד הגדר. למרבה המזל הוא לא התהפך. הזמנו את הצבא, ובעזרת המכונות שלהם הם 

 הצליחו להניף אותו בלי פגע.
  

 
 הטנדר של מתנחלי חברון



בממשל היו לטנדר זה נהגים רבים. הראשון )או אחד הראשונים( היה שלום גולדמן. בימים 
של המיקום  את. שלום ידע בדיוק בעיקוליםההם היה הכביש בין בית לחם וגוש עציון מלא 

גדולה כי אני זוכר שיום אחד נסעתי אתו במהירות  כל אחד מהעיקולים האלו, ואני יודע זאת
 באזור הזה.

, אבל מדי על רכבים יהודיים ערבים  שלאמנם זה היה לפני ימי יידוי אבנים וירי  
רימונים, והיה חשש שרימון עלול להיזרק בתוך הטנדר שהיה פתוח  הערבים זרקופעם 

ך זו, אם ייזרק רימון לעברו, מאחור. לכן הוצע לשים דלת בחלק האחורי של הטנדר. בדר
  הרימון יקפץ אחורה, ובינתיים הטנדר ייסע קדימה.

למעשה, ההתקפות על היהודים באותם ימים היו נדירות. אפשר היה להסתובב  
בחברון בחופשיות, אפילו ללא נשק. לפעמים היינו משתמשים בסוחרים הערבים השונים 

קנו את יהשיטות שלהם היו פרימיטיביות, שכן תקנו את הנעלים שלי. ישם. פעם אחת הם ת
 רווח כלשהו שהיה בנעליים! שמילאקרטון  על ידיהנעליים שלי 

לא רצו להפסיד אותנו כלקוחות, והם הייתי מדבר עם הערבים בחברון בעברית. הם  
אני לא הייתי לומד ערבית בכלל. עברית היא  ידעו שזה מה שיקרה אם הם לא יבינו עברית.

 לאלא להבין ערבית, שכן אז  חסרוןרץ ישראל. אני חייב להודות, עם זאת, זה היה שפת א
לדעת מה הם אומרים עלינו. בהזדמנות אחת עשיתי טובה לערבי והוא קרא אחרי  יכולת

"שוקראן". "שקרן" פירושו "מי שמשקר" ותהיתי למה הוא קורא לי שקרן. אחר כך נודע לי 
 "תודה". בערבית זהש"שוקראן" 

עברית כלימוד חובה. עם זאת,  כללוהערבים שגרים בתוך "הקו הירוק"  ימודיל 
ת הזהות של כולם. באזורים וומופיעה למשל, בתעוד ,הערבית היא שפה רשמית בישראל

 גם בפתקי הצבעה בבחירות לכנסת ולמקומיות. השפה הערבית מופיעההערביים בישראל 
לפני הבחירות הופיעה בעיתונות  נערכו בחירות כאלה בישראל. 1969בסתיו  

 בבקשהלבוחרים  פנתהלוי דעת על הבוחר". היא י"ג כתבה שכותרתה היתההישראלית 
היו רשימות התומכות במפורש במדיניות ההתנחלות בשטחים המשוחררים. ללהצביע רק  

מקום מגוריהם. חשתי שחשוב שגם כמה  , עם פירוט שלמגוון שלם של אנשים ומים עליהחת
 .ושמי של מנחם ליבמן שמוהופיעו ממתנחלי חברון יהיו ברשימה הזאת, ולשם כך 

 ויצטרכ ו השאלה היתה האם מתנחלי חברוןנלבחירות יש צורך בקלפיות. בזמ 
קלפי בהתנחלות שלנו? התשובה  תקיםהממשלה שתוך "הקו הירוק" להצביע, או  אללנסוע 

היתה האחרונה, וקלפי הוקם בחדר האוכל שלנו בממשל עבור הבחירות לכנסת. מובן שלא 
היו בחירות מקומיות למתנחלים. רשימות השמות לקלפי שלנו כללו את כל המתנחלים 

בחברון נכללה. היא היתה ערבייה ישראלית שרשמו את כתובתם כחברון. גם ערבייה שגרה 
 שהתחתנה עם מישהו מחברון ובאה לגור בעיר.

בלילה שלפני הבחירות נאלצנו דינה ואני להיות בירושלים. חזרנו מוקדם ככל  
האפשר למחרת בבוקר, כיוון שהייתי מעונין ללמוד איך הם מסדרים תחנת קלפי. הוכרז כי 

שלים לבית לחם דרך תלפיות, והנוסעים יידרשו לנסוע ביום הבחירות ייסגר הכביש מירו
 רך צור באהר כדי להגיע לבית לחם.ד  ארוך ומתפתלכביש ב

 ראינואותנו לחברון,  שתיקחלמונית ערבית  ובבוקר, בדרכנובילינו את הלילה ברחביה 
להביא את הערבים להצביע. ערביי  מטרתו היתה –צדו על אוטובוס עם שמו של טדי קולק 

ת ישל עירי ותמזרח ירושלים, למרות שלא היו אזרחי ישראל, יכלו להצביע בבחירות המקומי
ירושלים. משום מה לא הוסדרו להם תחנות קלפי בירושלים המזרחית, והיה צורך להביא 

באותה תקופה הם לא החרימו את הבחירות וקולק ראה  .אותם למערב ירושלים להצביע
 בהם מקור טוב לקולות, ולכן סידר את העברתם לקלפיות.

הכביש דרך תלפיות שאז דרך צור באהר, אבל אחר כך ראינו  שנסעהנסענו במונית,  
עוד לא נסגר. למרות שהגענו לממשל אחרי המועד הרשמי לפתיחת הקלפי, הוא עדיין לא 

את כל החומר. אני זוכר שהסתכלתי בתיבת  פרקה עדייןלא ועדת הבחירות היה פתוח. 
ועדת הבחירות  אנשיסיימו לסדר את החדר,  רק כאשר הםההצבעה כדי לוודא שהיא ריקה. 

התחילו לעיין בספר ההדרכה. כמה מהמצביעים המתינו בסבלנות, או באותה עת בחוסר 
 יו צריכים לעיין במדריך הזה ערב קודם.והם אמרו לוועדה שהם ה ,סבלנות, כדי להצביע



ה מפלגת העבודה, הרב תמי היה בוועדת הבחירות שלנו? היה מישהו מבחוץ שמינ 
יכול  היהולדמן מהמפד"ל ושלום גולדמן מגח"ל )היום הליכוד(. לא רק ששלום גולדמן לא 

 בלתי חוקי בארץ, שכן האשרה שלו כבר פגה! הוא היהלהצביע, אפילו מבחינה טכנית 
 

  
 כולל שני אנשי מתנחלי חברון –גילוי דעת אל הבוחר 

 
במהלך אחר הצהריים ראיתי את הרב ולדמן לוקח את חבר מפלגת העבודה סביב ההתנחלות 

מגיע לקלפי בזמן שהם היו בחוץ. הוא  היהקורה אם מישהו  היהשלנו. שאלתי אותו מה 
 השיב כי הם נעלו את הקלפי!



על פי החוק, בהתנחלויות בגודל שלנו, ההצבעה נמשכת ללא הפסקה עד שמונה  
. למעשה הם סגרו את הצביעבפנקס הבוחרים כבר  כל מי שהיה רשוםבערב, אלא אם כן 

הקולות עד השעה שמונה.  אתהקלפי לפני השעה שמונה. אני חושב שהם אפילו סיימו לספור 
הערבייה לא באה להצביע. אני נרעד לחשוב מה כמעט כולם הצביעו עד שסגרו את הקלפי. 

אבל למרבה המזל אף אחד לא  - הסגירה המוקדמתהיה קורה אם מישהו היה מופיע לאחר 
 עשה זה!

באותו ערב, כמה מאתנו הלכו לסלון של הצבא לראות בטלוויזיה את תוצאות  
ם. הוצגו הבחירות. התוכנית על הבחירות היתה פרימיטיבית בהשוואה לשיטות של היו

את התוצאות. חלק הארי של  פרסמוביניהם וסרטים שונים שאינם קשורים לבחירות, 
 ,מפלגת העבודה. עם זאת, בממשלה שהוקמה אז, גח"ל היה חלק מהקואליציהל הלךהקולות 

הם עזבו ברגע שהממשלה החלה לדבר על נסיגה מהשטחים המשוחררים. איך מפלגת  אך
 מאז!הליכוד השתנתה 

למתנחלים "מועצה  היתהלא היו בחירות מקומיות,  שבהתנחלויותאף על פי  
עירונית" משלהם. בעוד שבעיר, אין זה מעשי לקיים ישיבות כלליות של כל תושבי העיר, 

אכן היו לנו וישוב כמו שלנו. בקיבוץ או בהדבר יכול להיעשות בגוף מצומצם מאוד, כגון 
היו, לדעתי, בזבוז זמן מוחלט.  הן, ובמבט לאחורשעות  נמשכו שעות על גבי הןישיבות כאלה. 

 ל"יחסי ציבור". שהן נראו טובותאני מניח 
של קרית  גוררת את רגליה בכל הקשור לאישור הקמתהכאשר ראינו שהממשלה  

  (, 1969ארבע, ארגנו אסיפה כללית כדי לדון בנושא. זה היה בלילה שלפני ראש השנה תש"ל )
הרב ש אך רק בתנאינמשכה כמעט בלי סוף. הוחלט כי נארגן שביתות נגד הממשלה,  והאסיפה

את הסכמתו. אחרי הפגישה הזאת אמרנו את הסליחות הארוכות של  ייתןצבי יהודה קוק 
היה  קוק צבי יהודהערב ראש השנה, ואחר כך הלכנו לישון. השורה התחתונה היתה שהרב 

 .הלם לא התממשמעו היאמזועזע מההחלטה שלנו ולכן 
לנו חוקה, וכמה מהמתנחלים קיבלו על עצמם את המשימה לכתוב  שתהיההוחלט  

את העניין כחו ש בניסוחה שהאנשים המעורביםכנראה לפני אסיפה כללית.  הולהביא אותה
ורק לפני האסיפה הכללית הם רשמו במהירות משהו. אם רוצים חוקה, יש לנסח זאת בצורה 

איזה גיל לא נקבע מ, זה לא היה כך. למשל, המשמעית. בגלל החיפזון שבו נכתב-וחדהולמת 
אסיפה ואמרתי שעל לתשומת ליבה של היכול המתנחל להצביע. הבאתי את הנקודה הזאת 

 פי הטיוטה, הבן הצעיר של סעדיה קהלני, איתן, יכול להצביע! לאחר מכן הוסיפו גיל מינימלי.
לירות לחודש למשפחה,  30ה על "מיסים עירוניים" של "מועצת המתנחלים" החליט 

סכום גבוה בימים ההם. מאחר שרבים מהמתנחלים ומן האברכים הנשואים קיבלו את 
משכורותיהם או את מלגותיהם מ"מועצת המתנחלים", ניתן היה לנכות ללא כל בעיה את 

 מהצורך לשלוח את "פקידי ההוצאה לפועל". נוהמיסים, ובכך נמנע
החלטות ועסק בכסף,  שקיבלר ש"מועצת המתנחלים" היתה ארגון ציבורי מאח 

לנו ועדת ביקורת. לבסוף, לאחר תקופה ארוכה, נבחרה  שתהיהשלום גולדמן עמד על כך 
 !המעולם לא פעל היא -תיאורטי  רק באופןועדה כזו, אבל זה היה 

אם לא רושמים אותם בדרך  –יה וכו' יהחלטות על ועדות, ישיבות, בחירות, בנ 
כלשהי, הם יישכחו במהרה. זה היה באמת המצב במהלך ששת החודשים הראשונים של 

עושים  אלא גםלמו הרבה תמונות. לא כמו היום, שלא רק מצלמים והתנחלות, וגם לא צה
מיני  כל התחלנו לצלםבנובמבר תשכ"ט, באותם ימים זה לא היה אופנתי כל כך. רק  .אודוי

 המתנחלים. היבטים שונים של חיי
למשל, צילום של הרב לוינגר נותן שיעור למספר מתנחלים. כאשר מתבוננים  יש 

בתמונה זו, רואים מתנחל בצד ימין של התמונה היושב ליד ברוך נחשון מחזיק צד אחד של 
מתאים  . הסיבה לכך היתה שברוך נשא את בנו הצעיר על ברכיו ואמרנו שזה לאפתוחספרו 

בתצלום כזה. לכן שכנו פתח אפוא את ספרו כדי להסתיר את הילד מהמצלמה! מי אמר 
 "המצלמה לא יכולה לשקר?"

כל המתנחלים עומדים לפני  אתתצלום נוסף שצולם באותו זמן מראה כמעט  
"תמונת מחזור" כדי לשאול את הדור הצעיר כמה כהפרגולה. כיום אנו משתמשים בתמונה זו 

מתנחלים הם מסוגלים לזהות בתצלום הזה. רואים הרבה ילדים בתצלום הזה. אני יכול 
 הגידול הפנימי באוכלוסיית המתנחלים היה אחד הגדולים בארץ.שלומר, ברוך השם, 



 

 
 שבט תשכ"ט –שלג בממשל 

 
על  עוליםכאשר אני מסתכל אחורה על התמונה הזו, כמה מקרים עם הילדים האלה מיד 

התימנית  בשיטהדעתי. אני זוכר שסעדיה קהלני לימד את בנו איתן פסוקים מן התורה 
 המסורתית.

מספרים שלפעמים ילדים קטנים מצליחים למצוא פתרונות לבעיות יותר  
-ה רבה, כולל הנחת צינורות תתינעשתה עבודת בניבוגרים. בזמן שהיינו בממשל הממ

המכסה לבור. לקח לי ולמישהו אחר את כל  אתקרקעיים. פעם אחת, העובדים לא החזירו 
כוחנו להחזיר את המכסה הזה. זמן קצר לאחר מכן, ראיתי לתדהמתי, כי כמה ילדים 

 באמצעות מוט ארוך הצליחו להרים את המכסה!
נמן, שהיה אז בן שש בערך, התחיל למשוך את העניבה שלי! היה אירוע שבו אייל היי 

 לגאוותאבל האירוע צולם והתמונה מופיעה,  -אני עדיין חי  -הוא לא הצליח לחנוק אותי 
אייל והיא הזכירה לי את  שלמשפחתו, באלבום התמונות שלהם. לאחרונה פגשתי את אשתו 

ע ואני מצפה לפגוש אותו כשהוא לובש המקרה הזה. נודע לי כי אייל לובש עניבה באופן קבו
 אני לא אגיד למה! אני גם מקווה כי צלם יהיה לידי! -אותה 

אני תוהה אם הוא  -נושא אהוב היה להצטלם ליד השלט "מתנחלי חברון". שלט זה   
 ן הממשל.ימופיע בצילומים רבים במקומות שונים של  בני -עדיין קיים במקום כלשהו 

רמת הגולן וותר בישראל, כגון ירושלים, חברון, חלקים מהגליל האזורים הגבוהים י 
בחברון, ויש תצלום  ירד שלגסובלים משלג במשך החורף של רוב השנים. בתחילת תשכ"ט 

כיפה בחצר הממשל. דינה נעדרת  תשל רבים מהמתנחלים יחד עם בובת שלג שחובש
חמה בזמנו. למעשה היא המהתצלום הזה, והייתי אומרת בבדיחות שהיא היתה במיטה 

היתה בדרך לחברון ברכב צבאי עם מוצרי חלב עבור המתנחלים, שכן תנובה לא היו מסוגלים 
 .המושלגותלספק את מוצרי החלב באותו יום, עקב הדרכים 

צילמנו מאות  -החל מסתיו תשכ"ט  -צילומים השל לחשיבות  התוודענושלאחר  
ממלאים את האלבומים המשפחתיים של  רובםצילומים.  ם שלרבות, אם לא אלפי

המתנחלים. חלקם נאספו או הועתקו על ידי הארגונים הציבוריים המקומיים שלנו, והם 
 מוצגים לעתים קרובות מפני שהם מתארים את ההיסטוריה של תקופת הממשל.

  



 

 בממשל שתיקה לא היתה סייג לחכמה!
 

היה חיוני לפרסם  שכן דבר כזה רק היה פוגע במטרה.ארגון מחתרתי,  היומתנחלי חברון לא 
וגם היה רצוי שכל ההתנחלויות שהוקמו בשטחים המשוחררים לא את עצמנו לכל העולם 

 התנחלויות האחרות.האלא בשותפות עם יפעלו לבד 
( כבר היו כמה יישובים מפוזרים בשטחים ששוחררו 1969בתחילת תשכ"ט ) 

לכן לקחנו על  ,במלחמת ששת הימים. הרגשנו שיש להקים ארגון משותף לכל ההתנחלויות
 .אנשים לסיור שלת וקבוצ לשלוחזאת והתחלנו עצמנו את היוזמה ה

היו הרב אליעזר ולדמן, בני קצובר, גרשון אלינסון, )באביב תשכ"ט( בקבוצה שלנו  
 אני, דינה ועוד כמה בנות. אספנו מזון למסע ונסענו בטנדר של המתנחלים.

שמענו שההתיישבות הראשונה בבקעת הירדן, מחולה, כבר הוקמה והחלטנו שזו  
דרומית לקו הירוק, כמה קילומטרים  היתה ממוקמתתהיה התחנה הראשונה שלנו. מחולה 

 . רת צבייטדרומה מקיבוץ 
בלנו הודעה שאנחנו יק אזבכביש בקעת הירדן. הגענו עד לכביש הזה ו לנסועהחלטנו  

שרו מעברים כאלה יא בו. למרבה המזל, משרד הצבא שבוצבא כדי לנסוע צריכים אישור מה
לא היה רחוק מדי. נסענו לשם, קיבלנו את המסמך הדרוש והמשכנו בדרכנו. בימים ההם 

 כל הדרך, ולכן נאלצנו לנסוע על כמה חלקים משובשים. לאורךמזופת  היהעדיין לא  הכביש
 בידיעדיין  ושהמקום נמצאכשהגענו למחולה, גילינו שהמידע שלנו לא היה נכון  

 יחידת נח"ל. רק במועד מאוחר יותר הוא הועבר לאזרחים.
 

 
 אביב תשכ"ט -נציגי מתנחלי חברון בדרך לרמת הגולן  

 
התחנה הבאה שלנו היתה רמת הגולן. מיד לאחר מלחמת ששת הימים הוקם קיבוץ  

לקוניטרה, על ידי קיבוצי "אחדות העבודה". "אחדות העבודה" היתה  סמוךברמת הגולן 
חברתית משמאל למפא"י, אך שלא כמו מפא"י הם היו תומכי "ארץ ישראל  - מפלגה פוליטית

, מפלגה זו התמזגה לתוך מפא"י, וזה גרם שלנו הביקורלפני  מההשלמה". לצערנו, זמן 
 "ארץ ישראל השלמה". שלתומכיה להפיץ את הפילוסופיה לקשיים 

הגענו לקיבוץ הזה לעת ערב ונפגשנו עם כמה ממנהיגיו. דו"ח מלא של פגישתנו  
הופיע בעלון החדשות "עלי גולן", ולאחר מכן הוא הופיע בעיתון "זאת הארץ". הסברנו את 

ופירוט של חברון ההתנחלות בביקור שלנו, והרב ולדמן נתן רקע קצר להקמת יעדי ה
 תיארתי את מאבקנו הנוכחי על זכויות היהודים במערת המכפלה. אנילעתיד.  תוכניותינו



 
 דו"ח בעיתון על פגישתנו עם קיבוץ ברמת הגולן



הם לקחו אותנו לחדר האוכל המשותף שלהם לאכול ארוחת ערב. למרות  לאחר מכן
כי קיבוצים כאלה  מצער לראותשהמטבחים שלהם היו מצוידים היטב, הם לא היו כשרים. 

שיש להם גישה חיובית לארץ ישראל, רחוקים ממצוות אחרות. אפילו מזוזות לא ראיתי על 
 ומות ומעשרות.הדלתות. נדמה לי שהרב ולדמן הסביר להם על תר

את הרב ולדמן אם אפשר לאכול משהו. הוא אמר  ומקבוצתנו שאל כמה אנשים 
תרומות ומעשרות. ראינו גם שהלחם הפרשנו שאנחנו יכולים לאכול ירקות לא חריפים, מהם 

 הלילה בקיבוץ. אתמאפייה כשרה. בילינו הגיע מ
המפלים. בדרך חזרה  המופלא ואתוראינו את הנוף  באיזורבעודנו בגולן, סיירנו  

עיר זו, הרב צפניה דרורי. הוא למד של ית שמונה, וביקרנו אצל הרב הראשי ינסענו דרך קר
 בישיבת מרכז הרב והיה ידיד של הרב ולדמן.

 אמריקאיםבקיץ של אותה שנה נתבקשתי על ידי הרב לוינגר לתת הרצאה לקבוצת  
לים. כיוון שבאותו זמן לא יכולתי לנסוע בלילה, הייתי צריך במוצאי שבת אחת בירוש

להישאר בשבת בירושלים. זאת היתה הפעם הראשונה מאז שבאתי לגור בחברון, שהייתי 
 הזמין אותי לשהות בדירתו ברחביה. ,. ראש הקבוצה הזאת, הרב תבורישבתבמחוץ לחברון 

באותו יום שישי והגענו לדירה של הרב תבורי. הוא הראה לנו  דינה הצטרפה אליי 
. הצבעתי על לי ולאשתיחדר שינה, שבו המיטות מקופלות אל הקיר, ואמר שהחדר הזה נועד 

 נשואים ודינה תשהה אצל דודתה שגרה בקרבת מקום. העובדה שאנחנו עדיין לא
ול הישיבה במוצאי שבת, הלכתי למקום המפגש. הפגישה החלה עם פרוטוק 
מישהו התחיל דיון על "דיור הנדל"ן" המוצע עבור  אחר כך שהיה כתוב ביידיש.הקודמת 

שהדיון , אשר היה אז בשלב התכנון. אחרי כמה דקות קם אחד מהקהל ואמר האמריקאים
 לוקח את הזמן של הדובר האורח. הזה

ורה על "סדר היום", כפי שק למרבה המזל לא התנהלה התנצחות פרוצדורלית 
לעתים קרובות בפגישות היהודיות. הדיון על הנדל"ן למגורים הופסק ואני דיברתי. אני לא 

 שאמרתי לאלהזוכר את תוכן השיחה הזאת, אבל אני משוכנע שדברתי על דברים דומים 
בפגישה בקיבוץ בגולן. אני זוכר שדברתי על בית הקברות היהודי בחברון. בסוף הפגישה אמר 

כמה חודשים  להיערךהרב תבורי לקהל כי כולם צריכים לבוא לחתונה שלי שהיתה מתוכננת 
 מאוחר יותר.

היו ו ,להביא מבקרים אל הממשל היהגם טוב מאוד,  שהואאמצעי נוסף של פרסום,  
"כל דכפין ייתי ויכול" בהחלט  - פסחליל הסדר של מבקרים. הפתגם מההגדה של  הרבה לנו

הם פשוט היו רואים, שומעים ואולי  -היה קיים אצלנו. רוב המבקרים היו מהסוג הפסיבי 
 שואלים שאלות.

ריך לקרוא אחד המבקרים שבאו לשבת, אמר לי פתאום שהוא צ באחת השבתות 
אותו  שלחואת כל ספר תהילים. הוא הסביר שהוא היה במחנה ריכוז ויום אחד הנאצי כמעט 

 הוא, על כךשלא לקחו אותו. כהודיה  היתהתוצאה הו קרהלתא הגזים אולם פתאום משהו 
את כל ספר תהילים בכל שבת. אמנם לא שאלתי אותו, אבל אני משוכנע שאדם  זקורא מא

 החשיבות של בניית התנחלויות יהודיות בארץ ישראל.שעבר חוויה כה מחרידה יעריך את 
כמה בניגוד לרובם הפסיבי של המבקרים שלנו, חלקם היו פעילים מאוד ואף היו  

רור, היה ברוך דובדבני. הוא הגיע לשני אל המתנחלים. אחד מהם, אני זוכר בבי שדיברו
מהביקורים הללו הוא סיפר על מקרים שבהם הוא הביא יהודים  אחדביקורים בממשל ובכל 

מהסיפורים שלו, ואני זוכר אותם  ""מכושףהיה  . הקהלרודפות יהודיםלישראל ממדינות 
 בבירור אפילו עד היום הזה.

א יהודים ממקום מרוחק במדינה עליו להבי הוטלבאחד מסיפוריו סיפר כיצד  
הורו ליהודים, שבמקרה שהם יישאלו לאן הם רוצים להגיע, הם ערבית בצפון אפריקה. הם 

. הבעיה היתה איך ללמד יהודים שמעולם לא צריכים להגיד "קנדה" ולא להזכיר את ישראל
 הםאולם הם הכירו את המשקה "קנדה דריי", ועל ידי כך  ",לומר "קנדהשמעו על קנדה 

קיוו שיזכרו את קנדה. כאשר נשאל יהודי אחד לאיזו מדינה הוא רוצה ללכת, הוא ענה 
 "קוקה קולה"!

נקבע,  באותה משימהאחרת היה עליו להסוות את העובדה שהוא יהודי.  במשימה 
ץ. הוא תכנן לעזוב מיד את הארץ הסכם ליציאת היהודים מאותה ארהכי בערב פסח ייחתם 

ולחגוג את ליל הסדר במדינה שכנה, אך ברגע האחרון החתימה התעכבה עד למחרת.  הזו



שתה ארבע הוא קיים את הסדר  כשהואההוא  ובליל הסדרבלית ברירה, הוא קנה ספל חדש, 
 כוסות מים במקום יין.

היה איזון  הוא עשהאחד הדברים שכדי לבדר אותנו.  בחנוכה, הגיע אורח לממשל 
סנטרו. זה היה מצוין,  עלעל אפו או  שנחשל כמה  בקבוקים מסודרים כראוי על קצה מוט 

מעשה  עשהוהכול התמוטט. בנו הצעיר  האיזוןפרט לכך שבקבוק אחד היה מחוץ לטווח 
אביו  .אחד האנשים בקהל חשב שיהיה מרהיב יותר אם האורות יהיו כבוייםדומה, אולם 

 שוב! הכל קרס -צעק "להדליק אותם שוב" אבל זה היה מאוחר מדי 
היו לנו גם מבקרים שלא התכוונו להיות מבקרים. הנסיעה בכבישים לחברון נאסרה  

לאחר רדת החשכה. חלק מן המבקרים הגדילו את "זמן האור" ונלכדו בלילה בחברון. הם 
במערת המכפלה כמה נשים  היוחד ערב א ה.בלנו אותם בשמחיהופנו אל הממשל, שם ק

קרה   .שנשארו עד מאוחר ולא יכלו לחזור למקום מגוריהן ולכן הן נשארו ללון אצלנו יהודיות
והם בילו את השבת ביום שישי לא יכלו לחזור לפני שבת  ןלפעמים שמבקרים שבאו לחברו

  קבוצה מישיבת חברון בירושלים.פעם ל גם קרהה ז. בחברתנו
שאני זוכר במיוחד קרה בחול המועד פסח, כאשר נהג אוטובוס עם  המקריםאחד  

רדת הלילה הגיע . הם הובאו לממשל. יהודי שומר מצוות וכמה יהודים חרדים איבד את דרכו 
במיוחד בפסח, כאשר אנשים רבים לא  כשרותו אינו יודע על הואאינו אוהב לאכול במקום ש

 .לביתםאוכלים מחוץ 
בלתי צפויים. חלקם הלהביא אוכל לחדר האוכל עבור האורחים  הודעההועברה  

סירב  הואשאחד מהם ראה שהביצים היו מ"תנובה", וכ ,שמורה מצהאמרו שהם רוצים 
ידאגו לאכול אותן. באותם ימים, הטלפונים היו מעטים ומרוחקים והם הבינו כי קרוביהם 

אספנו סדינים  בנוגע למקומות לינהרדיו. . הם שאלו, אם כן, אם נוכל לארגן הודעה בלשלומם
מקומות לישון בדירות שבהן נסעו המתנחלים. אחרי לילה של  להםמהמתנחלים ומצאנו 

 שינה, בהנחה שהם הצליחו לישון, הם חזרו הביתה.
פרסום אשר באותם הימים הגיע הביקורים לא מכוונים כאלה נתנו לנו פרסום טוב.  

אולם כידוע, פרסומים בעיתונות יכולים להיות לטובתנו אך ת. לקהל מרבי, היה דרך העיתונו
 .ולפעמים גם לרעתנ

אפריקה להוציא עיתון ימני חדש באנגלית -בשנת תשכ"ט החליט יהודי מדרום 
כשהאנשים שתכננו טיימס של ישראל". זה היה בערך בקיץ של אותה שנה השייקרא "

, התקשרו אלי. הם רצו לכתוב כמה מאמרים על היישוב היהודי בחברון להוציא עיתון זה
וביקשו ממני לעזור להם. אני לא זוכר מאיפה הם קיבלו את השם שלי, אבל סביר מאוד שזה 
 היה מתוך מספר מכתבים שפרסמתי בעיתונות הישראלית בנוגע למערת המכפלה. )ראה 

 ספר זה(בהמשך ב
 ,לשם לדבר איתם. כתבתי חומר רב על היישוב שלנו אביב והלכתי-בתל שכןמשרדם  

 .אותועל מערת המכפלה ועל בתי הקברות היהודיים, ושלחתי להם 
הם שלחו כמה אנשים, כולל צלם כדי לראות את המקום ממקור ראשון, לדבר עם  

אנשים ולצלם. במהלך ביקורם ירדתי איתם במכוניתם למערת המכפלה כדי לצלם כמה 
מערה, זעזע אותם והם אמרו בט בכניסה, המתאר את היהודים כ"מבקרים" תצלומים. השל

לצלם את המנהל הערבי של המערה. כשחזרנו  גם. הם הצליחו יכתבו זאת במאמרשהם 
שהיה  מוביל לשער הכניסה לבניין הממשלש בשערלממשל ראינו משאית גבוהה מאוד תקועה 

אי אפשר  בינתיים. צורך להרוס את השער הזההיה  וכדי להוציא את המשאית בצורת קשת,
כמה מזל שזה קרה בזמן שהמכונית שלהם היתה . להיכנס לממשל או לצאת ממנו ברכב היה

 . בחוץ
. העורך שלח לי 1969באוגוסט  15-ב ההמהדורה הראשונה של העיתון שלהם יצא 

 שלצלומים שתפס שלושה רבעים של דף יחד עם מספר ת מאמרעותק חתום חינם. היו שם 
 מערת המכפלה.

המהדורה השנייה יצאה לאור כעבור שבועיים, עם קצת יותר משליש עמוד על  
מאוד על ה ביקורת חזק העבירהעיר בלימבו", והיא  -"חברון  היתההמתנחלים. כותרתו 

הקמת נוכחות יהודית בחברון. בתחתית ל שמושכת את הזמן בכל הקשורממשלת ישראל 
דבר  הכתבה היה צילום של ארבעת המבנים בממשל  עם הכיתוב "הרובע היהודי בחברון  

 , שנבנה כדי לרצות את מי?"מכוער



והוא הפעם רק כעבור שבוע  הופיע, של סדרת מאמרים זו השלישי והאחרוןהמאמר  
נושאו היה בתי הקברות היהודיים בחברון. התוכן היה כמעט מילה  .בערך רבע עמוד תפס

. היו שם שני תצלומים שצולמו על ידי גרשון אלינסון, על אחד מהם להםבמילה מה ששלחתי 
 הכיתוב "בית שימוש יהודי שהוקם על ידי ערבי בבית העלמין היהודי בחברון".

 

 
 מהדורה ראשונה –עיתון "טיימס של ישראל" 

 
טלוויזיה הזרה כדי הבנוסף לעיתונים, גם הטלוויזיה התעניינה בנו. באחת הפעמים הגיעה 

להכין תוכנית. הטכנאים אמרו לי שהתוכניות שלהם מוצגות בכל העולם, כולל ירדן, אם כי 
 !לדבריםסביר מאוד ששם תהיה פרשנות אחרת 

, כולל שלנוניסינו לחקור כל אפשרות לפרסם לכולם את ההתיישבות ואת היעדים  
 גםה, אבל הנשיאים הם בני אדם ונשיא מדינת ישראל. הנשיא אמור להיות מעל לפוליטיקל

 חברון.לכל נושא ההתיישבות בדעות ברורות. לנשיא זלמן שזר היתה אוזן קשבת  ישלהם 
 חברון.יישוב יהודי בגם מחסידי ליובאוויטש שהיו בעד אולי הוא הושפע 

ביום ירושלים תשכ"ט נערכה פגישה בין המתנחלים לנשיא שזר בביתו בירושלים.  
הרב לוינגר הזמין אותי להשתתף בפגישה זו. קבוצה של ארבעה או חמשה מאתנו הגיעה 

 ל"צריף העץ" המפורסם. -לביתו 
ובזמן שחיכינו אחד מאתנו התחיל  ,הנשיא עדיין לא חזר מפגישה במקום אחר 

אחד מאנשי  קראהרבות בחדר. "אל תיגע בספרים!"  היו באחת מהספריותשלהביט בספרים 
החדר ואמר שהוא  אלזמן קצר לאחר מכן, הנשיא הגיע  !הצוות. אולי הם היו סתם קישוטים

 ידבר איתנו בעוד כמה דקות.
וכולנו שתינו קודם כל , עם כובע על ראשו אלינו נאמן למילה שלו, הוא חזר 

את "לחיים". שוחחנו על ההתנחלות שלנו וכיצד אנחנו מנסים להביא את הממשלה לזרז 
תוכניות לבנות את קרית ארבע. הנשיא היה אוהד, אבל אני לא יודע כמה השפעה ממשית ה

בעניינים האלה. סיימנו את הפגישה בכך שהזמנו אותו לבקר בהתנחלות שלנו, אבל  היתה לו
בכותל, יש  אפילו כשהוא מבקר "הקו הירוק".את שהוא עובר שזו בעיה כאמר לנו  הוא

 .ביקורתיותתגובות 
השתפרו. היום הנשיאים אינם מוטרדים מן ההגבלות  בעניין הזה התוצאותלפחות  

 הגיעו לקרית ארבע.היו נשיאים שהללו, ובמקרים אחדים 
 

  



 
 

 תבממשל רק הישיבה מותר –והגית בו ביום ובלילה 
 

(. ביניהם היו 1929הערבים בחברון במאורעות תרפ"ט ) בידישישים ושבעה יהודים נרצחו 
ממזרח אירופה. תלמידי  לכן כמה תלמידי ישיבת סלבודקה שעברו לחברון כמה שנים קודם

לנו כאב בלב. אין זה פלא, כי לאחר שחרורה  גורםהישיבה האלה נרצחו באכזריות וזה תמיד 
 ה בחברון.ממשלת ישראל להתנגד לפתיחת ישיבלשל  חברון היה קשה 

היה מוגבל אך ורק לישיבה. כל המתנחלים היו  אישור הממשלה ליישוב חברוןאבל  
תלמידי הישיבה. בכל ישיבה יש לא מורכבת רק מצריכים להיות חלק מהישיבה. הישיבה 

רבנים, מזכירות, פקידים, צוות מטבח וכו'. חלק מהתלמידים היו נשואים ולכן יש נשים 
ככל שמוצאים יותר תפקידים, כך יותר  -פים, גננות וצוות הוראה שמרט דורשוילדים, וזה 

באופן רשמי, כולם היו צריכים להתאים לאחת מהקטגוריות האלה. היו כמה  טוב לנו!
איש אחד נסע מדי יום לעבודה במשרד הדואר בירושלים. אולם אף  למשליוצאים מן הכלל. 

 .פשוט העלימו עיןשאחד לא נתפס על זה או 
 

 
 לוגו של ישיבת מתנחלי חברון

 

 
 חותמת של ישיבת מתנחלי חברון

 
 כל אדם שרוצה להישאר מעלבממשל, הממשלה קבעה כי  שהיא תוכל לדעת מי חיכדי 

חתום על ידי המושל שאישור בכתב  צריך לקבלארבעים ושמונה שעות בשטחים המשוחררים 
שים יאצטרך להיות בממשל במשך חמהצבאי. באחד הביקורים הראשונים שלי הבנתי שאני 

בשעתיים האחרונות השלטונות הצבאיים עלולים להוציא אותי, או גרוע שחששתי ושעות, 
לקבל אישור  בקשהבממשל והגשתי  לגור באופן קבוע כשרציתישום דבר לא קרה.  אבלמכך! 

ש זה, עברו חודשים עד שהם שלחו לי אותו. בתקופת ההמתנה הזאת, ולמעשה במשך שלו
מעולם לא ביקש לראות את האישור שלי. מאחר שבאופן רשמי אף אחד שלי בממשל,  השנים

האישורים הוגבלו לתלמידי הישיבה, נאלצה הממשלה לספק חדר לבית המדרש, דהיינו, 
 אולם לימודים.

 של הצבא. הוא היה בשטחבתחילה, בית המדרש לא נמצא באגף המתנחלים אלא  
הנחנו ארון ספרים. ארון זה היה  בו מול לדלת הכניסה היה מעברקיר שמבחדר מלבני ארוך. 

של  ארוכיםרכושו של אחד המתנחלים, אולי הרב לוינגר. הוא היה מורכב ממספר מוטות 
שני מוטות הונחו מדפי ספרים. הספרים על המדפים היו רכושו של הרב לוינגר,  כלמתכת ובין 

 מוש המתנחלים.שהיה נדיב מאוד בהשאלת חפציו הפרטיים לשי
 



 
 שיעור ע"י הרב לוינגר  בבית המדרש המקורי של מתנחלי חברון

 
שיחררו את הברגים שהחזיקו את הוצאות והחזרות הספרים לארון הספרים הזה ודאי 

ספרים וכל הספרים האיכשהו, כי יום אחד, כשהלכתי להוציא ספר, התמוטט ארון המדפים 
כמה מהם היו כבדים מאוד. שהתמוטטותם של מאות ספרים,  בעת. למזלי ,עמדתי בצד נפלו

 חוויה נעימה! זו לא היתה
בחלק מהישיבות התלמידים משתמשים ב"סטנדרים" ובישיבות אחרות  

 היינו מהסוג השני. אנחנובשולחנות. 
לפני  שנתלתהעמד על שולחן. הפרוכת הוא ופשוט ארון הקודש הראשון שלנו היה  

מושב נחלים ועל הרצועה העליונה של הפרוכת היה מעל ידי משפחת באגד  נתרמההארון 
 יהו, "ושבו בנים לגבולם."ירמבפסוק חלק מרקום 

 

 
 הכנסת ספר תורה לחברון



היה בחברון בזמן מאורעות תרפ"ט נשמר בישיבת בני עקיבא בנחלים. שאחד מספרי התורה 
. היה עוד ספר תורה עם הקמת הישיבה בחברון הוא הוחזר לעיר ושוּכן בארון הקודש בישיבה

נכתב בערך לפני   הואלוינגר הביא. היתה לו היסטוריה מעניינת.  הרב משה, אחיו של מאירש
אריג משומן במן הנאצים  הוא הוסתרארבע מאות שנה, ובמהלך מלחמת העולם השנייה 

פנימה ואפשר  דלפו קצת מים כשספר התורה היה בתוך הנהרריין. הבתוך נהר  שהושם
נכתב על פי דעת  שהספר תורה. הדבר המעניין ביותר היה, על הספרלראות סימנים של זה 

הרמב"ם. במובן המעשי זה אומר שיש אותיות מלופפות, שינויים קטנים בקביעת פרשיות 
פתוחות וסתומות, ושני ה"נונים" ההפוכים בפרשת בהעלותך נמצאו במקומות שונים 

 הזהתורה הר הביא סופר כדי "לתקן" את ההבדלים הללו כדי שספר בפרשה. מאיר לוינג
 ושהוא מרגישעשה את זה שיהיה כמו ספרי התורה שלנו. הוא אמר לי שאחר כך הוא הצטער 

 שמוטב היה לשים את ספר התורה הזה במוזיאון.
עזרת נשים.  היתההנשים ביקשו לבוא לבית הכנסת בשבתות, אבל בבית המדרש לא  

שהגיע החורף, כמול בית המדרש. אולם שני כל שבת הוקם "חדר" מוילונות במעבר לכן, לפ
היה קר באזור זה ולכן היה צורך למצוא פתרון אחר עבור הנשים. הפתרון האידיאלי היה 

דרך  הכניסה היחידה אליו היתההרחוק של בית המדרש, אבל   במעבר שבצדלהשתמש 
בית המדרש. ברור שהפתרון הזה לא היה אפשרי. הפתרון היחיד שמצאנו היה בהליכה 

להעביר את התפילות של שבת לחדר האוכל, שם הגברים ישבו בחדר אוכל, בעוד הנשים ישבו 
 אוכל.האוכל מהמטבח אל חדר  פתח שדרכו העבירובמטבח, שהיה מחובר לחדר אוכל על ידי 

 היהבכל יום. היו מקרים נדירים שבהם לא  שלוש תפילותלמותר לציין שהיו לנו  
ן. אולי השעון המעורר לא צלצל, אולי האנשים היו מחוץ לממשל, או אולי מגוון של יימנ

ביום שני )או ביום חמישי( ולכן לא יכולנו לקרוא  קרה פעם שלא היה לנו מניין .סיבות אחרות
כעס . הרב לוינגר קראנו בתורהין ואחרי התפילה יבתורה. בתפילת מנחה באותו היום היה מנ

 ממנו לקרוא בתורהן באותו בוקר ואמר כי אילו היה לו הכח, הוא היה מונע יילא היה מנש
 באותו יום אחר הצהריים.

ן יתמיד בעיה לאסוף מני היתה, ממש לפני כניסת שבת ,יום שישי אחר הצהרייםב 
כמו משוגעים כדי לסיים את ההכנות  ומיהרועסוקים  היועבור מנחה בזמן שקבענו. כולם 

לקראת סוף תקופת  שהגיעשבת. אברהם נחום, אחד המתנחלים  לפני כניסתברגע האחרון 
איך הסתובבתי בממשל ממש לפני מנחה בימי שישי  עד עצם היום הזההממשל, מזכיר לי 

 "מנחה מנחה!" וקראתי
שנת תשכ"ט החלה הממשלה לשפץ עבורנו בית מדרש "מפואר בת חודש טבת בסביב 

אני חושב  שהם  -"חדרים" שאינם בשימוש  היוהממשל  בבניין  של המתנחליםחלק ביותר".  
מחוברים זה לזה באמצעות  כאלה שהיושני חדרים  בית המדרש כלל .היו במקור אורוות

. נראה שהאנשים שבאחד החדרים נלמד ובשני נתפללמספר קשתות גדולות. אמרו לנו 
מתפללים באותו חדר שבו  -ידעו מעט מאוד על לימוד בישיבות  את בית המדרששעיצבו 

וילונות שאפשר היה לקשור מעל  הבאנו. זו היתה שימושית מאודחלוקה  ,לומדים! עם זאת
 ובשבת, אחד החדרים הפך ל"עזרת נשים". ,האלההקשתות 
קודש שבו השתמשנו בבית המדרש הקודם. הבתחילה המשכנו להשתמש בארון  

ספר זה(.  בהמשךבנגרייה של אדי )ראה שנבנה מאוחר יותר, מישהו תרם לנו ארון יפה, 
 לתלות לפני ארון קודש זה. פרוכתהתורם גם נתן לנו 

כאשר תלינו  .לתלות לפני ארון הקודש פרוכתזמן מה לאחר מכן, תורם נוסף גם נתן  
ארון לא רוצה לראות ה, מישהו העיר כי התורם של תבמקום המקורי החדשה פרוכתאת ה

לעבור ניקוי מידי פעם,  ותצריכ פרוכות. על זה מישהו אחר השיב כי כל התאחר פרוכתשם 
! אני חושב שהבעיה נפתרה על ידי שימוש היינתלה את השנהיה בשלבי ניקיון ת ןמה תוכשאח

 הה כרגיל תלויתהי ,הארון פרוכתככיסוי השולחן המשמש לקריאת התורה.  יההשני פרוכתב
זה התמוטט על ראשי. למרבה המזל, נראה שיש לי גולגולת עבה, המוט העל מוט. פעם אחת 

 ק.שום נז קרהולכן לא 
היה פשוט  אמנם זהציבור היה בית מנורה עם שתי נורות. השל שליח  הסטנדרלפני  

מכתבי  ממוסגריםציטוטים  שניאבל  אטרקטיבי למדי. על הקיר המערבי של בית המדרש היו 
תלויים בבית המדרש  היום הם .המדרש הקודם עברו מביתשהו לזצ" הרב אברהם יצחק קוק

 קרית ארבע.בשל ישיבת "ניר" 



יום העצמאות, מישהו תלה תמונה של תיאודור הרצל על הקיר  בסביבותכנראה,  
הדרומי של  בית המדרש. זה גרם קצת זעזוע, אולם הרב לוינגר וכמה אחרים היו בעד תליית  

מ"דברי מלכיאל", הרב של לומזה, בשאלה  שובהתתמונה זו. אחד התלמידים הביא 
המדויקת הזאת. בתשובה זו כתוב שבבית הכנסת באנגליה, אדם תלה תמונה של הרצל. הרב 

נעימות בקהילה. לאחר מכן הוא שלח את השאלה -הוציא את התמונה הזאת וזה גרם לאי
הוא נתן תמיכה מלאה לרב באנגליה. כזכור לי, תמונתו של  ובתשובתוהזאת לרב של לומזה,  

 הרצל לא נשארה זמן רב על קיר בית המדרש.
לחום  בחורף בחברון, הגוף זקוק גםלמרות שלימוד התורה נותן חום רוחני לגוף,  
שהופעל באמצעות מיכל  ,שמן בישיבה תנורהחום הפיזי הזה, היה לנו  אתלנו  לספקפיזי. כדי 

 על הגג. שמן שעמד
בנוסף לחימום, הישיבה היתה זקוקה לספרים. הספרים המקוריים בבית המדרש  
בעיקר על ידי הרב לוינגר. החלטנו לבנות ספריה בישיבה שלנו. התורמים  לישיבההושאלו 

לנו ערכות ספרים או כסף כדי לקנות אותם. תורם אחד  והם הביאומבחוץ היו נדיבים מאוד 
נתן לנו כמה אלפי לירות כדי לקנות ספרים לזכרם של כמה מקרוביו שנפטרו, חלקם במחנות 
ריכוז. הוא אפילו הכין חותמת גומי המכילה את כל שמותיהם ופרטים אחרים, כדי להטביע 

ל מכיותר  הלמעשה גדול -מאוד  ולההיתה גדגומי הכל הספרים שקנינו בתרומתו. חותמת  על
כל פעם בחלק  ים דיו על החותמת,מורח -מצאתי שיטה  ,בסופו של דברמשטח דיו שנמצא! 

נפטר אחיו התאום  ,את הספרים. זמן קצר לפני שהגעתי לממשלמחתימים ולאחר מכן  ראח
 של אבי ותרמתי לספריה זו שבעה כרכים של "ערוך השלחן" לזכרו.

שולחים ספרים "לא מתאימים" לספריית הישיבה. כמה רמים שיש תולפעמים  
ספרייה כללית  עד שתיפתחאנשים אמרו אז שאנחנו צריכים לשמור את הספרים האלה 

 "גרוע עוד יותר!" העירו שזה יהיה בהתנחלות שלנו, אולם אחרים
מידי חודש כמות מסוימת של כסף  הפרישהבנוסף לכל התרומות לספריה, הישיבה  

ספרי קודש כדי לרכוש ספרים  ההמשימה להגיע לחנות שמכר ועלי הוטלהלרכישת ספרים, 
ספרי הראשונים לפני אלה  אתלקנות  אמר ליאותו חודש. הרב לוינגר של בהתאם לתקציב 

ה  "אוצר הגאונים", וכעבור זמן מ היההספרים שקניתי  שלמהסטים  אחדשל האחרונים. 
 להשגה. ניתןכמעט בלתי  הסט נעשה אז, שכן מאוחר יותר אותושקנינו  גילינו שטוב

-מאיפה רכשתי את הספרים האלה? זמן קצר לאחר שחרורה של ירושלים פתח בן 
זו היתה החנות ארזה חנות ספרי קודש ב"רובע המוסלמי" של העיר העתיקה בירושלים. 

בעיר העתיקה לאחר שחרורה, ולכן היה חשוב ביותר להבטיח  השנפתח היהודייה הראשונה
)וגם הלכתי לחנות הזאת כדי לקנות את הספרים לספריית הישיבה זו הסיבה ש. הצלחתהאת 

להחזיק חנות זו, החנות  שנדרשו כדיעקב ההוצאות הגדולות  את הספרים הפרטיים שלי(.
מבתים  אחרות הפועלותספרים  למכור ספרים בזול כמו חנויות יכלה להרשות לעצמהלא 

תלונות על כך שלא הלכתי למוכר הספרים הזול  בקביעותבלתי יפרטיים של אנשים, ואני ק
ת אחרת. אף על פי ושזה יותר חשוב לתמוך בחלוצי עמדתי על דעתי ואמרתיביותר. עם זאת, 

 צורךהרגשתי ערבים ולכן בהיתה בירושלים, בן ארזה היה מוקף מכל הצדדים  שחנות זו
 מוסרי לתת לו את כל התמיכה האפשרית.

לנו גם ארון ספרים גדול תרמו בנוסף לקבלת ספרים על ידי תורמים חיצוניים,  
הדלתות היו לפחות בתיאוריה. אבל בפועל,  -דלתות זכוכית שהחליקו יחד  הארון כללונאה. 

כך שיכולנו לקחת  על גג הארון אותהובסופו של דבר הורדנו את הזכוכית והעמידו  בעייתיות
 ספרים בלי להתעסק בדלתות.

לאחר  .עיתון יומי ישראליכן, בארון ספרים נוסף עם חזית זכוכית הוצג -כמו 
היה בישיבה במשך כמה שבועות, היה דיון אם אנחנו צריכים לארגן את הספרים  הארוןש

 בחרנו באפשרות. לבסוף הללו במקומות המתאימים בספריה שלנו או לשמור אותם בארון זה
יה. זה איפשר יספרשל ההראשונה ושמרנו את ארון הספרים הזה כדי להציג רכישות חדשות 

 לתלמידי הישיבה לדעת אילו ספרים חדשים הגיעו זה עתה לספריה שלנו.
במקום אחר בספר אני אזכיר קבוצה של סטודנטים זרים שבקיץ תשכ"ט הגיעו  

זכוכית ההתרסקות וניפוץ לגרם  –התנדנד על כיסאו בגלל שאולי  -ללמוד בישיבה. אחד מהם 
. שאלנו את הרב לוינגר ממנו כסף על כךאם אנחנו צריכים לגבות  התלבטנוארון הספרים.  של



 אם. באמת זה לא היה הפסד רציני ואני לא זוכר עבור זהם שהעיר כי ייתכן שלא יוכל לשל
 .הוחלפהאי פעם הזכוכית 

 

 
 בקיץשלמדו בישיבת מתנחלי חברון קבוצה של סטודנטים זרים 

 
כמה  הגיעולימוד בישיבתנו. פעם  כמה ימילתלמידי ישיבה ממקומות אחרים  הגיעולפעמים 

 מספריו. לנו ללמודתלמידים ממשפחת החזון איש. כשיצאו הם המליצו 
באחת הפעמים לפעמים חיילים שהיו ב"מילואים" בממשל נכנסו לבית המדרש.  

להבין איך  הצלחנוולא  ,"ישראל"אחד" ב"שמע  במילה" דהאות " הארכתלמדנו על  האלה
" דאת ה" נאמראפשרי מבחינה פיזית לעשות את זה. אחד החיילים האלה הסביר כי אם 

לו, כי  אמר. הרב לוינגר נוכל בקלות למתוח את זהעושים,  שהתימניםבמילה "אחד"  כמו 
 במילואים כדי לתת לנו הסבר זה, זה היה שווה. משרת עכשיואילו הוא רק 

היו נשואים ואחרים היו רווקים. הרב לוינגר פעל  חלק מהתלמידים שלנו בישיבה 
רק כעשרים שנה מאוחר יותר, שלמעשה הרב ולדמן היה רשום  ,כראש הישיבה, אך גיליתי

קיבלו תלמידי הישיבות שלמדו כל  1948-גוריון ב-רשמית בתפקיד זה. בהסדר שנעשה עם בן
ייה זו לתלמידיה, נאמר מהצבא. כאשר הישיבה שלנו הגישה בקשה לדח שירותהיום דחיית 

 להם כי הסדר זה לא יחול על הישיבות החדשות.
נוכל להירשם  אולי"פתרון.  על מציאת דיונים בינינו והיו נפל עלינו כמו פצצה זה 

לי שאני צריך ענה הרב לוינגר  אךהצעתי בבית המדרש יום אחד,  "כאגף של ישיבה אחרת?
הבעיה הזאת לא להמשיך עם הלימודים שלי ולהשאיר את הבעיה הזאת לו. באופן אישי 

כי אז לא היתה לי אזרחות ישראלית. תלמיד אחד מיהר להירשם לצבא, והוא  השפיעה עלי,
מיד הצטער על כך. הצעתי לו שילך לעורך דין כדי לראות אם אפשר לעשות משהו בקשר לזה, 

בעיה זו לא היתה השפעה גדולה על לעשה זאת. עם זאת, מסיבות שונות, אבל הוא לא 
 הישיבה שלנו.

מה שהוא עשה  עלאני זוכר מה סיפר לנו אחד מתלמידינו הנשואים, מנחם פליקס,  
לחברון. הוא ניגש ללשכת הגיוס ואמר להם שהוא תלמיד  שהגיעשירותו הצבאי לפני  לגבי

את התקופה הקצרה ביותר האפשרית לשירות חובה.  לשרתאז הוא רוצה שיסדירו לו  ,ישיבה
. לדחות את השירותאת זכותו בתור תלמיד ישיבה  יממשזה, הוא  יעשו אתהם לא שבמקרה 

 הם נענו לבקשתו!
בוחרים בישיבה מסוימת, משום שהם אוהבים את  תלמידי הישיבותכמעט כל  

. אנחנו אצלנו זה היה אחרתשל אותה ישיבה. אולם  הלימוד תכנית הלימודים ואת סגנון
. לכן תוכנית  האבותאת הנוכחות היהודית בעיר  לחדשהגענו לישיבה בממשל משום שרצינו 

 שלנו היתה גמישה יותר. הלימודים
 אלומסכתות בות בעיקר מסדר מועד, מפני שאני עצמי, אהבתי ללמוד מסכת 

. במשך שלוש השנים שבהן הייתי בחברון, למדתי את מחיי היומיוםלומדים הלכות 



המסכתות הבאות: מגילה, מועד קטן, סוכה וכמחצית ברכות. כאשר סיימתי כל מסכת הייתי 
 ום מול הישיבה כולה.עושה סי

ה"( כמעט שלא נראתה. עם זאת, בחינה של תלמידים בישיבה כלשהי )למעט "סמיכ 
הייתי פעם אחת, הרב לוינגר אמר שהוא רוצה לבחון את תלמידי הישיבה על מה שהם למדו. 

זה  כל. הזואותי כמה שאלות על המסכת  שאלמועד קטן, ואני זוכר שהוא  אז בתחילת
 לא היו בחינות נוספות. -פעם אחת  התרחש רק 

אחד התלמידים בישיבה היה מאיר פרץ. משפחתו באה ממרוקו ורבים מהם היו  
רבנים ותלמידי חכמים. החלטנו ללמוד ביחד את יורה דעה עבור "סמיכה". אחיו של מאיר 
למד אצל הרב נסים דוד עזרן, שהיה ראש ישיבת "בית שמואל" בירושלים וגם חבר במועצת 

על  לנו להיבחןשים ארוכים, אחיו של מאיר סידר הרבנות הראשית. אחרי שלמדנו יחד חוד
, אבל הרב בשבועות הקרוביםידי הרב הזה. מאיר ואני קיוו שהבחינה לא תתקיים לפחות 

יום ולילה   ללמודקבע את הבחינה רק יום או יומיים מאוחר יותר. לכן היינו צריכים 
 !מועטככל האפשר באותו זמן  "לדחוס" חומרו

שאלות  ושאלנסענו לירושלים, והרב עזרן בחן אותנו בעל פה במשך כמה שעות  
מעניינות מאוד. הוא לא סיים את הבחינה באותו יום ולכן הוא אמר לנו לחזור כעבור שבוע. 

לו את הידע שלנו ושאנחנו צריכים לבוא  שהוכחנוזה מה שעשינו, ואחרי כמה שעות הוא אמר 
 תוב את התעודות שלנו.לביתו למחרת בבוקר והוא יכ

 בתעודההיה ד' באדר תשל"א.  בו הלכנו לביתו כדי לקבל את התעודותהתאריך  
שלי בכל ההלכות. הוא העניק לי  ועל הרהיטותחומר בכתב על ההבנה העמוקה שלי  הרבשלי 
הוא  ,לבסוף"הרב".  לעצמךיורה" אשר בפועל אומר כי אפשר לקרוא  -תואר "יורה האת 

 שלו. תחותמת הרשמיאת הך והוסיף חתם על המסמ
לאחר שלמדתי באוניברסיטה,  , אךצילום מסמכים לא היה נפוץ באותם הימים 

, אמרתי עזרןשל הרב שעזבנו את ביתו  אחריהבנתי את החשיבות של צילום תעודות. מיד 
 מסמכים שמצלמים בהלעשות הוא למצוא חנות  שאנחנו צריכיםלמאיר שהדבר הראשון 

 צילמנו כמה עותקים של התעודות שלנו.ושם 
נהוג שכאשר מקבלים תעודה כזו, לוקחים אותה לרבנים גדולים אחרים שמכירים  

אז אחרי שצילמנו את את הרב שנתן את התעודה, ושואלים אם יוסיפו את חתימתם. 
, הלכנו אל הרב מרדכי אליהו. באותם ימים הוא מונה לבית הדין הרבני העליון התעודות

. הוא הוסיף את הסכמתו למסמך, (ישראללהראשי  מונה לרבשראל )ומאוחר יותר הוא בי
אך אמר לנו שעדיין לא קיבל את חותמתו הרשמית החדשה, ויהיה עליו להשתמש בבג"ץ 

היותו שופט בבית הדין הרבני בירושלים. כמה ימים לאחר מכן הרב ניסן זקש,   -הקודם שלו 
של רחביה ושערי חסד בירושלים, הוסיף את הסכמתו. כמובן שהיה מגיד בישיבתנו וגם הרב 

 מסמך זה. בהקדםצלמתי  שאחר כך
מוסיף אותנטיות.  זההמסמך נכתב כולו בכתב יד. במובנים מסוימים זה יתרון, שכן  

על ידי סופר סת"ם. מישהו  יותר כשהיא נכתבתמצד שני, תעודת תואר  לעתים קרובות יפה 
ידי סופר סת"ם, ואני החלטתי שאני בעל קלף  שנכתבהתעודת הסמיכה שלו  אתהראה לי 

הלכתי לביתו. באותה עת ו. קבלתי שם של סופר תימני בירושלים כזורוצה את התעודה שלי 
את  , אני חושב, ספר תורה. הוא אמר לי שאין לו זמן לכתובכתבוית הגג שלו יהוא ישב בעל

התעודה שלי והוא נתן לי שם של סופר אחר. הלכתי לדירה של הסופר השני, הוא הסתכל על 
. לכן וויתרתי על עבודתומחיר. הרגשתי שהמחיר שלו היה גבוה מדי ונקב בהמסמך שלי 

 המהדורה היחידה של התעודה שלי כתובה בכתב יד.
שלים. אחד ממגידי מספר תלמידים בישיבתנו למדו בעבר בישיבת מרכז הרב בירו 

רב ולדמן, שהיה ההיה מגיע לחברון כל שבוע כדי לתת שיעור.  ,שיעור שלהם, הרב צבי טאוה
תלמיד מסור מאוד של הרב צבי יהודה קוק, היה עסוק הרבה זמן בלימוד כתביו של הרב 

 זצ"ל. אברהם יצחק קוק
ונתן שיעורים בזוהר  הגיע לזמן מה לממשלהרב שלמה בנימין אשלג מבני ברק  

שכתב את הפרשנות המפורסמת ביותר על הזוהר.  "הסולם"ובקבלה. הרב אשלג היה בנו של 
היה טקס הכנסת ספר תורה, ויש לי תמונה של הריקוד שלו עם ספר  ,בחברון ששההבזמן 

 מעגל.הורה  באמצע הת



וד שהינו בקיץ תשכ"ט, הרב ניסן זקש הגיע להיות מגיד שיעור של הישיבה וכל ע 
. הוא היה מגיע מדי בישיבהשיעורים  להעבירבאופן קבוע לחברון  מגיעבממשל, הוא היה 

ה כמו במקומות רבים, שבהם הסעודה כוללת דגים ביום שישי תפעם לשבת. הישיבה לא הי
 פתחנו ,דגיםופעם כאשר הוא ביקש  ,לאכול דגים בארוחה זו אבל לרב זקש היה מנהגבלילה.  

 קופסת סרדינים בשבילו.
הרב זקש חקר וכתב הערות על ספרי הראשונים שפורסמו אז. חלק מהספרים הללו  

צילומים של כתבי היד המקוריים. הוא אמר האת מעולם לא פורסמו בדפוס, ולעתים ראיתי 
פקו לו בשמחה את הצילומים. ילי שהספריות המחזיקות בכתבי היד המקוריים ס

 היה נותן לי אחד מספריו.בהזדמנויות שונות 
השיעורים של הרב זקש היו מעניינים מאוד, ובדרך כלל כל אחד מהם היה על נושא  

השיעורים שלו, אם לא את כל הפרטים, מאחר. גם אחרי כל השנים האלה, אני זוכר כמה 
 כמה דוגמאות: אלו הןלפחות מתווה כללי. 

 
 ישיבת מתנחלי חברוןשיעור ע"י הרב ניסן זקש בבית המדרש החדש של 

 
יאון, שפסק כי הקריאה של כל ארבע לאחד מספריו היה על התוספות רבנו יהודה סיר

 פרשיות היא מן התורה. הרב זקש נתן שיעור בנושא.ה
ירידת מספר נרות  עלדעתו ללפני חנוכה שאלתי אותו למה בית שמאי הביא הוכחה  

חנוכה כל לילה מן הפרים שהקריבו בסוכות. מה  הקשר בין סוכות לחנוכה? הוא ענה לי שזה  
 הנושא של השיעור שלו באותו יום. יהיה

מדוע הברכות הסמוכות בקידוש, מתחילות עם "ברוך  על השאלהשיעור נוסף היה  
 .כךאתה..." כאשר יש עיקרון כללי שרק הברכה הראשונה ברצף של ברכות מתחילה 

הדיון בשאלה אם מותר להשתמש בשופר מקרן של בעלי חיים טמאים בראש השנה,  
 היה גם נושא לשיעור שלו. זה ?ואם יש לבעלי חיים טמאים קרן

שאלה האם אפשר לקיים מצוות משלוחי מנות הוא נתן שיעור על לפני פורים, ה 
 .בפורים רק על ידי קבלת משלוח מנות ללא נתינה לאף אחד

פעם אחת כתבתי "חבורה" בנושא "יושבי קרנות". דנתי אם המונח "יושבי קרנות"  
 הרב זקש קרא אותו והציע כמה הצעות.מחמיא. הוא לגלגני או 

כאשר היינו בממשל, בנו של הרב זקש התחתן עם בתו של הרב משה חברוני, ראש  
ישיבת חברון בירושלים. הם סידרו את החתונה בקרית צאנז בנתניה. הסיבה, כפי שהסביר 

בירושלים, יהיה עליהם להזמין אורחים ללא  החתונה תתקייםלי הרב זקש, היתה שאם 
בדירת משפחת חברוני   שהיתים בחתונה הזאת. הגבלה. הוא ביקש ממני להיות אחד העדי



זכרה מי אני. באותם ימים הם התחילו לבנות את  והרבנית חברוניכמה שנים קודם לכן, 
של הרב זקש והרב חברוני, מסתכלים ביחד על המבנים  ובעיתונות הופיע תצלוםקרית ארבע 

 שנבנו אז.
בל הרב זקש התקף לב יק הזאת )אני לא זוכר אם לפני החתונה או אחרי(בתקופה  

סיפר שהאיש  הרבואושפז בבית החולים הדסה עין כרם. כמה מאיתנו הלכו לבקר אותו. 
לפני השבת, "אתה  שאל אותו רבוהבמיטה הסמוכה הביא את הטלוויזיה שלו לבית החולים 

אבל לזכותו ייאמר שבגלל לא תשתמש בה בשבת?" אני מניח שהאיש הזה לא נראה דתי 
לא. הרב זקש התאושש שברגשותיהם של מאושפזים אחרים, השיב כי בוודאי  התחשבות

אך כעבור כמה שנים נפטר. כשהיינו בקרית ארבע, גם אחרי מות בעלה, הרבנית  מהתקף זה
 זקש היתה ממשיכה לבקר את המקום.

ישיבה והם נתנו שיעור. אחד מהם היה הרב איסר במדי פעם, היו לנו רבנים אורחים  
ונטרמן, הרב הראשי של ישראל אז. נושא השיעור שלו היה על "ל"ט מלאכות של יהודה א

שבת". אפילו עכשיו, אני זוכר מהשיעור הזה איך הרב אונטרמן ציין כי המילה ביידיש עבור 
בגד, עליך לחתוך את הבד. כמו כן  תופר"שניידר" כלומר מחתך, כי לפני שאתה  היא"חייט" 

 הקורע על מנת לתפור. היאשבת ב ותת שאסורהמלאכו אחתכי  יודעיםאנו 
דיבר על קפדנותם של כמה אנשים בלימוד  -אני לא זוכר את שמו  -אורח נוסף  

בסיום לימוד  רקיאכל אדם שצם והחליט שהוא  עלה תתורה. דוגמה אחת שהוא נתן, הי
אז אבל המסכת שהוא כרגע לומד. הוא העריך שהוא יסיים את המסכת בעוד כמה שעות. 

ניגש אליו מישהו ואמר: "עכשיו סיימתי מסכת, תבוא ותצטרף אלי לסיום ולא תצטרך 
שאל את האיש הזה: "כמה פעמים מופיע השם אביי במסכת שאתה  הואלהמשיך לצום". ואז 

סיימת?" האיש הביט בו ואמר, "אין לי מושג", והוא השיב, "אז אני לא יכול לראות את זה 
 כסיום", והוא המשיך ללמוד וצם עד שהוא בעצמו סיים את המסכת.

תלמיד כמו האיש הזה.  דבאופן אידיאלי, כולם צריכים להיות שקועים בלימו 
שהנערות במטבח ישיבה צריך להיות בבית המדרש, בבוקר בצהריים ובלילה. היה מקרה 

הכלים ביום שישי בלילה. עניתי שמקומנו הוא  אתהחליטו שתלמידי הישיבה ישטפו  שלנו
ליל שבת או לא, היא השאלה הטובה  למדו באותואם הם  באמת  .בית המדרש ולא במטבחב

משכה את תלמידי  -כך ללא התכוונו  הןאם כי  -ן כי הצעת הבנות ביותר! עם זאת, אני מאמי
 הישיבה לבית המדרש!

בית המדרש הוא מקום )בין היתר( ללימוד יחידי, לימוד בחברותות, ושיעורים.  
"ידע בלפעמים הייתי נותן שיעור קצר או דבר תורה, ופעם אחת לפני חג הפסח השתמשתי 

תערובת של מים ומיץ פירות תגרום לבצק להחמיץ מהר  הכימי" שלי. ניסיתי להסביר מדוע
ביטוי "קטליזה חומצית". במשך זמן מה הפך הביטוי הזה לחביב על במאוד, והשתמשתי 

 מנחם פליקס.
בנוסף, בית המדרש שלנו שימש מדי פעם לכנסים שאורגנו על ידי גופים חיצוניים.  

במוחי, אם כי אינני זוכר אפילו את נושא הכנס.  נתקעהאחד מהם שקרתה בתקרית מסוימת 
 גםסידרנו כמה כיסאות לשולחן הראשי, אבל איש אחרי איש בקהל הרגיש שצריך לכבד 

אותו לשבת ליד השולחן הזה. אז הם לקחו את החוק לידיהם והעבירו את הכיסאות בהתאם. 
 .שורת הכיסאות נעשתה ארוכה יותר ויותר

שיבת מתנחלי חברון" לא סגרה את שעריה. היא התרחבה כשקרית ארבע נבנתה, "י 
לראשי הישיבה. בתחילה  מונווהפכה לישיבת "ניר" קרית ארבע. הרב דב ליאור והרב ולדמן 

ן מפואר שיכיל את הישיבה. המנהל יין הישיבה היה רק צריף, ואחרי כמה שנים הוקם בנייבנ
תלמיד שם, שכן בין הרשומות  ייתי פעםהלי שהוא יודע שאני הודיע  שעברהאדמיניסטרטיבי 
 התקופה שהישיבה היתה בממשל. אתשלהם יש להם גם 

 
  

  



 
 כל תרנגול ותרנגולת תאכלו

 
ן גם אוכלוסיית העופות וכמות כ-וכמו הלכה וגדלההאוכלוסייה היהודית בארץ ישראל 

בערך בניסן  ,ולכן, השוחטים להגדיל את מספרשיש  היתה הבשר הנאכלת. משמעות הדבר
(, המשרד לענייני דתות החליט לארגן קורס שחיטה עבור המתנחלים בחברון 1969תשכ"ט )

 ואנשי קיבוץ כפר עציון.
כפר עציון הוא קיבוץ שהוקם מחדש בגוש עציון, שנמצא במחצית הדרך בין בית  

ידי  (, גוש זה נכבש על1948מדינת ישראל בשנת תש"ח ) לחם לחברון. יום אחד לפני הקמת
הצבא הירדני. במלחמת ששת הימים האזור שוחרר על ידי צה"ל. כמה חודשים לאחר מכן 
חזרו למקום בני התושבים המקוריים והודיעו לממשלת ישראל שהם כבר שם ומתכוונים 
להישאר. כעבור כמה ימים אישרה הממשלה רשמית את חזרתם. היה קשה לממשלה לעשות 

אפרת,  - זה גם חזרו, אולם מאוחר יותר, ועיר משגשגת בגוש האחריםאחרת. רוב הישובים 
שלנו, המתנחלים בכפר עציון גרו בצריפים  שהוקמו על  קורס השחיטהנבנתה באזור. בזמן 

 הקורס שלנו. התקייםידי הצבא הירדני, ובתוך אחד הצריפים הללו 
שטחים משוחררים לאף על פי שהקורס הזה נועד בעצם להכשיר שוחטים חדשים  

 העשרתלה, הוא היה פתוח גם לתלמידי הישיבה שלנו שרצו ללמוד על שחיטה רק בשביל א
 הייתי בקטגוריה השנייה. אניהידע. 

 אתקיבוץ כפר עציון נמצא במרחק קילומטרים ספורים מהכביש הראשי המחבר  
ירושלים לבאר שבע דרך חברון, עשה בימים אלה שנסע מירושלים לחברון. אוטובוס אגד, 

לכפר עציון. מדי יום יצא אוטובוס מירושלים בשעה אחת והגיע לכפר עציון  ף ונכנס גםעיקו
הגיע לכפר עציון בארבע וחצי בערך.  הואחצי שעה. בשובו לירושלים קצת יותר מאחרי 

 באוטובוס זה נסע לירושלים מורה השחיטה שלנו, הרב דוד נשר.
, התעניינו בקורס זה. יום אחד יצאנו מישיבתנו, ואני בתוכםרק ארבעה תלמידים  

תאמה היינו צריכים להיות בכפר עציון, לא  השעה בהכולנו לכפר עציון לפגוש את הרב נשר. 
מחברון לכפר עציון. על כן ירדנו לכביש הראשי ונסעו באוטובוס ערבי  שנסעאגד אוטובוס  אף

שם חיכינו לאוטובוס אגד מירושלים שייקח אותנו לכפר עציון. חזרנו  ,לצומת כפר עציון
 לחברון בשיטה דומה.

לאחר שהרב נשר הסביר לנו במה מדובר, החליט אחד מתלמידי הישיבה שלנו לא  
המשתתפים מכפר  ארבעתשלושה תלמידי ישיבה מחברון, בנוסף על  רק להמשיך, וכך השאיר

 עציון.
 וביניהן מצוותבעלי חיים,  הקשורות לעשיית חסד עםהלכות רבות בתורה  ישנן  

השחיטה. ידוע ששחיטה היא השיטה האנושית ביותר להריגת בהמות וציפורים, ובמהלך 
העידו על כך מספר גדול של מומחים לא יהודים, כולל זוכי פרס  אףמאות השנים האחרונות, 

ציפור, הסכין המשמש את השוחט חייב להיות חד לבהמה או לנובל. כדי למנוע כאב כלשהו 
את הסכין למצב כזה, שוחט יכול לעבוד  להביאיץ הזעיר ביותר. כדי אפילו מן החר ונקימאוד 
 על סדרה של אבנים. בחידוד הסכיןשעות 

 שמוכרתהרשו לי להזכיר כאן, כי במועד מאוחר יותר הלכתי עם שוחט לחנות  
. באותו זמן ראיתי את הסכין לשחיטהכמה תרנגולות  לקנותתרנגולות חיות בחברון, כדי 

 סכין שלנו!ביחס לבי כדי להרוג תרנגולות. איזה הבדל שבו השתמש הער
סכין, סדרה של  שיהיה ברשותולהתחיל את הקורס, כל אחד מאתנו היה צריך  כדי 

 דברים הללו את האת הסכין וספר לימוד על הלכות שחיטה. כדי לקנות  שמחדדותאבנים 
 קנייתתקציב שיכסה את  קבלכסף. הרב לוינגר פנה בבקשה למשרד לענייני דתות ל צריך

, בנוסףהמחיר לכל פריט.  אתהוא גם רשם  .תוספת להוצאות הנסיעה שלנווהפריטים הללו 
עבור  דרושכתב שאנחנו צריכים לקנות תרנגולות, אולם הוא לא רשם כמה כסף  הרב

רה במהירות, אך מכיוון שלא היה רשום סכום טעות. הבקשה אוש וזו היתההתרנגולות 
כלשהו לתרנגולות, זה לא נכלל במענק שלנו. אני לא זוכר איך פתרנו את הבעיה הזאת, אבל 

סכין שחיטה, שלוש  כל אחד קיבלהפריטים האלה.  כל. הרב נשר קנה לנו את אותהפתרנו 
)שלא נראתה ירוקה  אבן לבנה, אבן שחורה ואבן ירוקה - אבנים בשביל לחדד את הסכין

 במיוחד(, ואת ספר הלימוד "בית דוד" שעסק בהלכות המעשיות לשחיטה.



בערך, היינו נוסעים פעמיים בשבוע לכפר עציון. כפי שכבר הסברתי,  במשך חודשיים 
עלינו על אוטובוס אגד שנכנס לכפר עציון. היינו נוסעים באוטובוס ערבי לצומת כפר עציון ואז 

אוטובוס  אם היה להםהייתי מופתע  -זמנים  כיוון שהאוטובוסים הערביים לא פעלו לפי לוח
את  פספסנוערבי, ולכן הלחכות קצת לאוטובוס  נו צריכיםקרה שהיילפעמים  -שהגיע בזמן

לנו  לקח לקיבוץ כפר עציון. זה עדברגל מהצומת  הלכנוהאוטובוס של אגד. במקרה כזה, 
 !ההתעמלות טוב זו היתהבערך חצי שעה. לפחות 

 יהיושלא  כךשחיטה הוא ללמוד להכין את הסכין ההחלק הקשה ביותר של קורס  
השחזה על אבן יבשה. הבשיעורים הראשונים היינו מתרגלים את תנועות  עליו שום חריצים.

 מעל האבן.והושחז  עבר סכין כולוהתנועות אלה ב
סכינים שלנו על ידי ב, עושה כמה חריצים בינינו בשלב הבא, הרב נשר היה מסתובב 

את הציפורן שלנו על להב הסכין  להעבירהלהב על קצה האבן ואז היינו צריכים  דפיקת
היינו צריכים להרטיב את האבנים ואז לחדד  לאחר מכןולהודיע לו כמה חריצים הוא עשה. 

 אחר כךהאבנים. לשאר יחסית  גסהאת הסכינים עליהם. מתחילים באבן הלבנה שהיתה 
ה . למרבה הצער לא היההירוק האבןממשיכים עם האבן השחורה ומסיימים את העבודה על 

קל להשיג אבנים טובות, ומאחר שהאבנים הירוקות שלנו היו צרות מאוד, אפשר היה בקלות 
קרתה טעות  אםהשחזה על ידי דפיקה על קצה האבן. הסכין בשלב הסופי של בלעשות חריץ 

. שיעור טוב מחדש הכל להתחיל  והיינו צריכים ירדה לטמיוןכל העבודה הקשה שעשינו  כזו
 ובהתמדה!בסבלנות 
 אם נשארואחרי שעשינו את כל הפעולות הללו, היינו מייבשים את הסכין ובודקים  

חריץ היינו צריכים  מצאנוקצה הציפורן שלנו. אם על העברת להב הסכין  ידיעל  חריצים
שרק  היאיבשים את הסכין לפני הבדיקה יהשחזה. הסיבה שמהלהמשיך את תהליך 

הרב נשר( מסוגלים לבדוק סכין רטובה. קשה למישהו שלא המומחים הגדולים ביותר )כגון 
שחיטה להעריך את כמות העבודה שיש לעשות על סכין שחיטה כדי להביא והתנסה בלמד 

 אותה למצב החדות הנדרש.
צוואר של להסכין  וקרב את , אחד המשתתפים התבדחהראשוניםבאחד השיעורים  

. הרב נשר זעם ואמר שהסכין יכול בקלות להחליק וכל עשה אותוחברו, כאילו ביקש לחתוך 
 נוסף כזה יביא לסופו של הקורס עבור אותו אדם.

לחדד סכין, היינו מוכנים להתחיל לשחוט  כיצדלימוד  שלאחרי כמה שבועות  
רון וקונים תרנגולות חיות תרנגולות בנוכחות הרב נשר. לפני כל שיעור היינו יורדים לחב

קחים אותן באוטובוס לכפר עציון. באותם ימים אנשים לקחו כל מיני והעיר וליי מערב
 דברים באוטובוסים ערביים, כולל בעלי חיים.

חותכים,  בוים תרנגולת, מסירים כמה נוצות מהחלק של הצוואר שטלפני ששוח 
להחזיק הצוואר נחשף.  צריך בצורה כזו שהתרנגולת ביד שמאל,  אתולאחר מכן מחזיקים 

התרנגולת העיפה בבעיטה את עלול לקפוץ או לבעוט. פעם אחת הוא העוף, אחרת  חזק את
את הסכין הייתי צריך לחדד  בעקבות זאתסכין מידי. אולי התרנגולת ידעה מה מצפה לה! ה

 נפילה.שנוצרו בגלל הכדי להסיר את החריצים  פעם נוספת
לשחוט את העוף הראשון שלנו, הרב נשר הזכיר לנו שאנחנו  כשהיינו מוכנים 

בזמן שאתה עומד לשחוט  בדיוקלוקחים חיים וצריכים לפעול בהתאם. לפעמים תרנגול יבלע 
להיות נבלה.  יהפוךהתרנגול ואותו ובדרך זו לא ניתן לחתוך את הסימונים במקום הנכון, 

 אולם הייתי מוצלח בהזדמנויות אחרות., בפעם הראשונה ששחטתילי זה קרה  למעשה,
צוואר חלק מהלקרוע  יםשחיטה על יונים. במקרה זה, מכיוון שעלול ביצענו גם 

כדי שידבקו  על הנוצות האלה ולוחציםאת הנוצות, מרטיבים את האצבע  כאשר מושכים
 .לקרקפת וכך לא יעלו מעל סכין השחיטה ויגרמו לפסילתו

בזמן שעשינו את הקורס, הרב נשר שחט כבש והראה לנו איך פותחים אותו  
לכלבים לאכול.  ונתןהחלק האחורי, המכיל הרבה חלב, הוא הוריד  אתובודקים את הריאות. 

 טוב באותו יום. הם חגגו
כשסיימנו את הקורס, בחן אותנו הרב נשר. הוא נתן לכל אחד מאתנו סכין לחדד.  

 הסכין, נתתי לו לבדוק, והוא שאל אותי מה אני חושב על זה. לא ידעתיכשסיימתי לחדד את 
 עשיתי סכין מעולה.שהוא אמר ולענות  מה



אמר לנו שאנחנו צריכים ללמוד את הפרקים על שחיטה  הרב נשר במהלך הקורס, 
את השולחן ערוך עם פתחי תשובה.  תימתוך הספר "בית דוד". אני, באותו הזמן גם למד

מתוך פתחי תשובה. מסיבה כלשהי, הוא  גםחן אותי על הלכות שחיטה, ציטטתי כאשר הוא ב
 מספר "בית דוד". רקרצה שנלמד ולא אהב את זה, 

בכל שבוע היה הרב נשר נוסע לבית שאן כדי לפקח על השחיטה שם. בסוף הקורס  
עתי וכשהג"יום שדה" בשחיטה. היה זה יום קיץ חם,  ולעבורהוא אמר שעלינו לנסוע לשם 

חרושת שבו נכנסו תרנגולות -שחטתי מספר תרנגולות. זה היה בית מסע ארוך, אחרי לשם
-תהליך מליחה ואחר הן עברוחיות בדלת אחת, הן נשחטו, הנוצות הורדו, קרבותיהן הוסרו, 

 לחנויות. להישלח ארוזות ומוכנותכך יצאו מן הדלת האחרת 
 אלא על מנתלהיות שוחט,  כדיכפי שאמרתי קודם, עשיתי את הקורס הזה לא  

ללמוד באופן מעשי את השחיטה. באותו קיץ באה קבוצה של תלמידים ללמוד בישיבה. יום 
קנה הנשימה שחותכים ואת אחד הראיתי להם את הצוואר הפתוח של תרנגולת את הוושט 

שלהם בחברון הם עשו חיקוי של חלק בתום הקיץ  בטקס שהם הכינובמהלך השחיטה. 
איך הראיתי להם את  -י ימהמתנחלים. לא היה להם כל קושי למצוא פנטומימה מתאימה על

 תרנגולת!ההאנטומיה הזאת של 
בנושא תרנגולות, אני חייב  לספר על "התרנגולות של שלום  כמובן שאם אנחנו כבר 

 חלק בלתי נפרד מההיסטוריה של הממשל! וגולדמן". זה
אחד המתנחלים בחברון היה צעיר מארצות הברית בשם שלום גולדמן. הוא היה   

וכל גרמני קיצוני -נסע כל סוף שבוע לחברון. שלום היה אנטיוסטודנט באוניברסיטה העברית 
לישראל, הוא אירגן הפגנה. פעם אחת הוא נעצר  הגיעששר או פקיד אחר במערב גרמניה  פעם

יחסים דיפלומטיים שקרע דגל גרמני, אבל כשזה הגיע לבית המשפט הוא זוּכה בטענה שמפני 
אגב, נקודה זו הוכחה כמה שנים לאחר ידידותית. היא מדינה אינם ראייה שהעם מדינה, 

ם יהמערבית נכנעה לסחיטה ערבית ושחררה את הטרוריסטים האחראימכן, כאשר גרמניה 
למרות שהיתה התנגדות ישראלית לטבח הספורטאים הישראלים באולימפיאדת מינכן 

 חריפה.
מוצרים גרמניים. למרבה האירוניה היה ברשותו  גםשלום גולדמן החרים כמובן,  

להזכיר  לנוהסכין הזה ואמר בגרמניה. הרב נשר מאד רצה את  שיוצרסכין שחיטה מעולה 
זה  ש ענההרב נשר ובגרמניה. שלום השיב כי זה היה לפני המלחמה,  שהסכין יוצרלשלום 

 אפילו יותר גרוע!
ממש מחוץ לשערי הממשל היו מבנים דמויי בונקרים. לרובם היו שערי מתכת  

הוא הגיע עם עשר יום אחד  גידול עופות בחברון.לפתוח מפעל לגדולים. שלום גולדמן החליט 
ניסוי. הוא הכניס  הםעם מספר שקיות מזון. הוא אמר כי תרנגולות אלה ולות ותרנגולות גד

 אותם לאחד הבונקרים, ואז חיבר שרשרת ומנעול על הדלת.
הפרויקט, שלום רכש  לקיוםאפשרות  שראה שישכמה שבועות לאחר מכן, לאחר  

אותם לחברון. הוא רכש גם שוקת עבור מאה אפרוחים מחוסנים, ואחרי כמה ימים הביא 
 שיתףהאלה לבונקר אחר. בשלב זה הוא  האפרוחיםאוכל לתרנגולות ודלי למים והכניס את 

מתנחל אחר, גרשון אלינסון, וכשהוא היה בירושלים באמצע השבוע, היה גרשון  בפרוייקט
 את התרנגולות. ומאכילהולך מדי יום 

י כמה חודשים, כשהן כבר היו גדולות למדי, התרנגולות גדלו במהירות רבה ואחר 
מהן ולאחר מכן  50-שלב זה כלל שחיטה של כהיה שלום מוכן לשלב השני של המפעל שלו. 

 ביצוע זמןלמכירה. במשך כל  שהן יהיו מוכנות, כדי ביצוע תהליך מליחה לפי דרישת ההלכה
 כשרות.המשגיח אני הפעולות הללו הייתי 

לתפוס את התרנגולות וזה יותר קל לומר מאשר  הואצריך לעשות שהדבר הראשון   
לעוף מהר מאוד לכל פינה של הבונקר! אחרי שהצלחנו לתפוס את  הן מסוגלותלעשות! 

. הייתי בודק את הסכין, ופעם אחת פסלתי את שחיטת העוף ההתרנגולות, השוחט שחט אות
 במהלך השחיטה.שאצבע השוחט לחצה על להב הסכין  כיוון

. מאחר שלא היתה לנו מהןהשלב הבא בהכנת התרנגולות היה להוריד את הנוצות  
ביד. בתחילה ניגשנו לערבי שעסק בזה, אבל הוא רצה  לעשות זאתמכונה מתאימה, היה צריך 

החלטנו לגייס ילדים ערבים  לכן כלכלי. ללאהרבה כסף, וזה היה הופך את הפרויקט 
להסכם לעשות את העבודה  איתםל כדי לעשות זאת. כמובן, הגענו המתגוררים ליד הממש



כדי לוודא  הפסקההזאת במחיר הרבה יותר זול, אבל היה צורך ששלום יפקח עליהם ללא 
 הסרתבתרנגולת אחרי  התבונןששלום  פעם אחתשהם ביצעו את המריטה ביעילות. אני זוכר 

 להסיר.ערבי שיש עוד נוצות ההנוצות ואמר לנער 
ין הממשל, שם נפתחו, ותהליך המליחה יהתרנגולות שנמרטו הובאו אל תוך בנ 

בשקיות ניילון, שקלו ומכרו ליהודים בחברון ובירושלים.  לאחר מכן היו אורזים אותן. נעשה
 את התרנגולותאנחנו מוכרים שלרב נשר  כשאמרתי. אחתקנה אני שמעתי ששר הדתות גם 

מגבלות דתיות על הבאת בעלי חיים שנשחטו במקומות אחרים בירושלים, הוא נבהל. יש 
 .לירושלים
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נגנבו, למרות ששער הבונקר היה נעול. נער ערבי שחי  תרנגולותיום אחד התברר כי מספר  
אכן עשה זאת  אחדערבי ו באזור הסביר איך זה נעשה. היה אפשר לפתוח קצת את השער,

והניח מעט מזון ליד הפתח הקטן. אוכל זה משך את התרנגולות לפתח, ואז הערבי תפס אותן 
 ומשך אותן החוצה.

כשהנער הזה הצביע על הערבי הזה, הערבי נתן לו מכות. בתחילה הכחיש הערבי  
 כמה מהן. החזיר לנושלקח תרנגולות, אבל כשאיימנו לקחת אותו למשטרה הוא 

מלאי הראשון של התרנגולות, הגיע שלום לחברון על אופני הזמן קצר לאחר שנמכר  
 לשּכןשנולדו באותו יום. הוא לא רצה המנוע שלו יחד עם כמה קופסאות ובהן מאה אפרוחים 

במקום זאת החליט לנצל חדר שעדיין היה  אזבונקרים בגיל כה רך, באת האפרוחים האלה 
בנה כלוב מ"קירות" לום ש, לברוחהאפרוחים הצעירים מין המעונות. כדי למנוע יפנוי בבנ

 את. הוא שם באזור הזה הגוזלים באזור קטן בחדר ולתוכו הכניס את קופסאות קרטוןמ
דלי המים, ואז העביר את מאה הגוזלים לשם. לאחר מכן הוא היה צריך  אתשוקת האכילה ו

 לחזור לירושלים, אבל הוא ביקש מאחד המתנחלים להאכיל את הגוזלים למחרת בבוקר.
 על ידי  אחד  –מהגוזלים מתו  ששנייםכשנכנס המתנחל למחרת בבוקר, הוא גילה  

 מסיבות לא ידועות. השניבמים,  טביעה
לאחר כשבוע ימים העביר שלום את האפרוחים לבונקר. הכל היה בסדר במשך כמה  
זה  ודבר ,כמה תרנגולות מתו במהלך הלילהוגיליתי שיום אחד הלכתי לבונקר,  אבלשבועות. 

חזר על עצמו בימים הקרובים. יצרתי קשר עם שלום והוא מיד הגיע לחברון. הוא לקח 



מתה במשך  אך היאגם אחת חיה,  הוא לקח .לבדיקהלרחובות את אחת התרנגולות המתות 
עם מזון  אותה שצריכים לערבבהמסע. כתוצאה מניתוח זה, קיבל שלום תרופה מסוימת, 

 והתרנגולות הפסיקו למות. תמוצלח היתה התרופההתרנגולות. למרבה המזל 
כמה שבועות לאחר מכן, החדר במעונות הישיבה ששימש לתרנגולות של שלום, היה  

 בגללתלמיד ישיבה שזה עתה התחתן. שלום היה מוטרד ביותר למגורים ל צריך להיות מוכן
תרנגולות ראויות לחדר יותר מאשר זוג נשוי, אולם ההחדר הזה. הוא הרגיש שמאה  איבוד

שלום. היה צורך לנקות את החדר באופן יסודי מנוכחות העופות. כל מי  לא שאלו לדעתו של
 עד מהרה כמה עבודה יש לעשות! יביןשינסה להסיר עקבות של תרנגולות 

ש ה בעיה חדשה עם הבונקר שבו השתמתלשלום הי ,הבלאגן הזהכדי להוסיף לכל  
להוציא את  הוראהקיבל תרגיל ירי. שלום  כיוון שהצבא ביצע באיזור זה, לתרנגולות שלו

התרנגולות מהבונקרים האלה, אבל הוא לא עשה זאת. זמן קצר לאחר מכן טען כי 
 הגיע  שהסיפורכך  עד כדיהתרנגולות שלו נפגעו על ידי הצבא והוא עשה מהומה רבה 

 עיתונים.ל
את שולחנות השבת של אנשים רבים.  קישטו"תרנגולות שלום גולדמן"  ,בתקופה זו 

 גם היום, פרק זה נזכר היטב בתולדות החיים של הממשל.
 

  



 

 

 

 


