הנה לא ינום ולא ישן  -המועצה הדתית בממשל
בכל יישוב יש מועצה דתית ,שתפקידה הוא לטפל במתקנים הדתיים .לא היינו יוצאי דופן
בעניין זה ,אם כי בהיותנו יישוב קטן מאוד ,המועצה הדתית נקראה באופן רשמי "הועד
הדתי" והורכבה משלושה אנשים .אני הייתי היו"ר ושני החברים האחרים בוועד היו עמרם
יפרח וגרשום נתיב .מיד עם היווסדות הועד ,קיבלנו נייר למכתבים וחותמת גומי ששכנה
בתוך קופסת מתכת זעירה.

דו"ח של פעילות של הוועד הדתי – תמוז תש"ל

מקוואות

למרבה הצער ,עבור אנשים רבים ,המקום שהכרחי ביותר שיהיה בעיר הוא אצטדיון הספורט
או הקולנוע .בשבילנו זה היה המקוה .לפי ההלכה ,בניית המקוה מקבלת עדיפות גם על בניית
בית כנסת .כשעברנו לממשל לא היה שם מקוה .הבריטים כמובן ,לא ראו שום סיבה לשלב
מקוה בבניית הממשל .בעיה נוספת שהיתה לנו בעניין זה היא שלא ניתן היה לנסוע בשעות
הלילה ,ולכן כשאישה היתה צריכה לטבול ,היה עליה לנסוע עם בעלה לירושלים בשעות
היום ,וכמובן שזה לא הוסיף לצניעות.
ברגע שהמתנחלים נכנסו לממשל ,הכין משרד הביטחון תוכנית לבניית מקוה ,אך
לצערנו במשך יותר משנה לא זז דבר .מיד עם הקמתו של הוועד הדתי ,התקשרנו אל משרד
הביטחון ואל משרד הדתות כדי לזרז את העניין .תוך כמה שבועות קיבלנו את תוכניות
האדריכלים .כאשר ראינו אותן ,שמנו לב לקרבה של המקוה לאחד מבנייני המעונות .העדפנו
להרחיק את המקוה מהבניין הזה ,אבל הבנו שכל שינוי ,קטן ככל שיהיה ,יגרום לעיכוב נוסף.
לכן המשכנו עם התוכניות שקיבלנו.

כמה פועלי בנין הגיעו והתחילו לעבוד .בזמן שהבנייה נמשכה ,היו לי פגישות עם
הקבלן .מעולם לא הבנתי איך הם הצליחו לעבוד כל כך לאט .בנוסף ,היו מעט מאוד עובדים,
וכל זה גרם לכך שעבודת הבנייה התקדמה לאט מאוד .הם התחילו בחפירה ,בהנחת היסודות
ובהקמת מספר עמודים .לאחר זמן מה כמה עובדים נוספים באו לבנות את הקירות .הם עבדו
הרבה יותר מהר ואני זוכר שהם אמרו לעובדים הראשונים" ,אתם כבר חודשים עוסקים
בהקמת כמה עמודים ,אנחנו בונים את הקירות בתוך כמה שעות!" אחרי בניית הגג הגיע
הזמן לעבודה בפנים .העבודה היתה בעיקר ריצוף .היה רק עובד אחד שעשה זאת והוא
התקדם בקצב של חילזון .שאלתי אם אפשר להוסיף עוד עובדים ,אבל שום דבר לא יצא מזה.
בתוך המבנה החדש היו מקוה אחד ,שתי מקלחות ,שני חדרי אמבטיה ,שירותים
וחדר הלבשה .בין החדרים השונים נבנו קירות פנימיים שהגיעו לתקרה ,למעט הקירות שבין
שני חדרי האמבטיה ,שהגיעו עד כחצי מטר מהתקרה .היה גם חדר הסקה סמוך ,שבו הותקן
בוילר גדול מאוד.
כאשר כל העבודה הושלמה ,נסעתי לירושלים להביא את המומחים השונים
מהמועצה הדתית בירושלים לבדוק את המקוה .הם עשו את הבדיקה שלהם ,כולל טיפוס על
הגג .אנו יכולים ללמוד מזה שכדי להיות מפקח מקוה ,אסור לפחד מטיפוס על גגות! הם
סיפרו לי שהבניין הראשון שהוקם ביהודה ושומרון היה המקוה בכפר עציון .כדי שמקוה
יהיה כשר לטבילת נשים ,יש למלא את הבורות הסמוכים במי גשמים .אבל מה קורה אם
בניית מקוה הושלמה בעונת הקיץ כשאין גשם ,כפי שהיה במקרה שלנו? במקרה כזה ,יש
שיטה אחרת ,לא כל כך טובה אמנם ,והיא שימוש בקרח.
היה בירושלים מפעל שייצר קוביות גדולות של קרח .הזמנו משאית ערבית שתיסע
לירושלים לאסוף את הקרח הזה .יחד עם הנהג הערבי נסענו אני וחבר נוסף מההתנחלות
שלנו .באותו יום ,בדרך לירושלים ,היה מחסום צבאי והנחתי שהם רוצים לבדוק את תעודות
הזהות של הערבים .אבל מסיבה שלא ידועה לי ,הם רצו לבדוק דווקא את המסמכים שלנו.
בדרך כלל הייתי נושא איתי את התעודות שלי ,אבל באותו יום הן לא היו איתי .למזלי ,החבר
שלי לקח איתו את התעודה שלו ואחרי שהוא אמר שהוא מכיר אותי ,הם נתנו גם לי אישור
לעבור.
הגענו למפעל הקרח .שם העמיסו את קוביות הקרח על המשאית .רצינו לחזור מהר
ככל האפשר כיוון שלא יהיה טעם בקנייה הזו אם הקרח ימס בדרך חזרה לחברון .מיד
כשהגענו זרקנו את כל קוביות הקרח על גג המקוה .עד מהרה הם נמסו ומילאו את הבור ,מה
שהפך אותו למקוה כשר .אחד המתנחלים העיר כי תהה מה חשב הערבי .אנחנו נוסעים כל
הדרך לירושלים כדי לקנות קרח ואז זורקים את כולו על גג כדי שימס!
מאוחר יותר ,כשהתחילה עונת הגשמים ,אחד הרבנים המופקדים על המקוואות
בירושלים ,הציע לנו לייבש את הבור ולהניח למי הגשמים למלא אותו ,אבל מעולם לא עשינו
זאת .זה לא היה מעשי עבורנו .זה היה המקוה היחיד באזור ,ולכן אי אפשר היה לסגור אותו
עד שיתמלא בגשם .ונניח שתהיה בצורת?
תנאי בסיסי לכשרות המקוה הוא שלא תהיה שום דליפת מים מהמקוה .לכן אסור
שיהיה פקק ברצפת המקוה שעל ידו ירוקנו את המים .במקום זה בונים משאבה בתוך
המקוה .אצלנו היתה משאבת אוויר שהיתה מסובכת לשימוש .כתוצאה מכך היו הנשים
האחראיות על המקוה משתמשות בשיטות שונות עד שהצליחו בכל פעם לרוקן את המים.
לעיתים היו הפסקות מים בחברון וזה יכול להיות סיפור רציני אם צריך למלא את
המקוה באותו הרגע .פעם אחת זה קרה ביום שלפני ערב יום כיפור .ידענו שרבים מהגברים
רוצים לטבול במקוה בערב יום כיפור – והמקוה יהיה ריק .לכן הלכתי לאחד הפקידים של
הממשל הצבאי והודעתי לו על הבעיה .הוא קרא לחי סעדיה שעבד שם כמתורגמן לערבית,
וחי טלפן לעיריית חברון ואמר להם לתת לנו מים .בתוך דקות אחדות המים הגיעו והמקוה
התמלא.
ערב אחד היתה הפסקת מים ,ובאותו זמן היתה אישה שהצטרכה להשתמש
במקוה .אני לא זוכר אם המקוה היה ריק לגמרי או מלא חלקית .באותו לילה בילו מאיר
ושושנה פרץ שעות במילוי סיר בגודל מסחרי במים מהבאר שבממשל ובהעברתם למקוה .אני
לא יודע כמה מסעות היה צריך לעשות בשביל זה ,אבל המספר היה גדול מאוד .באמצע
הלילה העירו אותי כדי לשאול אם זה מספיק שגובה המים יהיה בתחתית החור שמחבר את

הבור של מי הגשמים למקוה או שהמים צריכים לכסות את החור כולו .הצעתי שיטלפנו לרב
זקש ,שהיה הרבה יותר מוכשר ממני לענות על השאלה הזאת .
יום אחד גילינו שמסיבה כלשהי המים במקוה היו שחורים .אין לי מושג מה קרה.
הרב זקש היה באותו יום בחברון וביקשתי ממנו לפסוק האם המקוה כשר או לא .הוא אמר
שאי-אפשר להשתמש בו.
המקוה שימש את המתנחלים עד שעברו לקרית ארבע .אני מניח שאחר כך ,כל עוד
הצבא היה נוכח בבניין הממשל ,הם מצאו מטרה כלשהי למקוה  -אולי ג'קוזי!
עירובין
ברוב האזורים המאוכלסים בארץ יש עירוב סביב כל העיר או המושב או היישוב ,כדי לאפשר
לתושבים לטלטל דברים מחוץ לביתם בשבת .בכמה ערים יש אפילו יותר מעירוב אחד
שמכסה את אותו אזור ,בעקבות יריבות של רבנים .בדרך כלל ,העירוב מורכב מחוט מתכת
שמחובר אל החלק העליון של מוטות אנכיים .בהתנחלויות יש גדר סביב היישוב וזו אפילו
צורה טובה יותר של עירוב .הממשל היה שייך לקטגוריה זו ,של עירוב באמצעות גדר.
כשהתחלתי לבדוק את הגדר סביב הממשל ,ראיתי שיש מקומות שבהם ,אף על פי
שמבחינה ביטחונית הגדר היתה מספקת ,היא היתה חסרה לעניין העירוב .תיקנתי את זה על
ידי הוספת קרשים של עץ בין חוטי התיל של הגדר .מסיבה כלשהי ,לפעמים קרשים אלה
נעלמו  -אולי כמה אנשים רצו אותם לברביקיו!  -והייתי צריך לבצע את העבודה פעם נוספת.
הייתי בודק את הגדר כל יום שישי .את עירוב החצרות עשינו בעזרת קופסת מצות.
היתה לנו גם תוכנית לעשות עירוב סביב מערת המכפלה ,כולל החנויות היהודיות
באזור ,אבל לצערנו התוכנית לא בוצעה כל זמן שהותנו בממשל.
באותה תקופה ,מחוץ לממשל לא היה שום עירוב ולכן כאשר הלכנו למערת
המכפלה בשבת ,לא יכולנו לטלטל דבר .חלק מהמתנחלים העדיפו להסתובב עם נשק,
והועלתה השאלה האם זה מותר בשבת .כאשר יש לך שאלה – שואלים את הרב ,ועל כן שאלנו
את הרב שלמה גורן ,שהיה אז הרב הראשי של הצבא.
בתשובתו כתב (למיטב זיכרוני) ,כי על אף שה"שולחן ערוך" אוסר על אדם רגיל
לשאת נשק מחוץ לעירוב בשבת ,הרי ש"ערוך השלחן" מתיר לחייל לעשות כן .כיוון שבעיניו
הנשק הוא כקישוט מחמת ההרגל הרב גורן טען כי אדם שבמשך השבוע מסתובב בחברון עם
נשק ,יכול להיחשב כחייל במובן זה .עם זאת הוא צירף מספר תנאים .אותו אדם היה צריך
לשאת את הנשק מעבר לכתפו ,היה צריך לחבר מחסנית לנשק ,ומותר להשתמש בפסק דין
זה רק כדי להגיע למערת המכפלה.
למרבה הצער ,פסקי דין כאלה מתעוותים לעתים קרובות ,וחלק מהמתנחלים החלו
לשאת נשק שלא בהתאם לתנאים הללו .זה גרם לשלמה אבינר להוציא דף שחזר על התנאים
הללו ,וכפי שניתן היה לצפות ,זה עורר ויכוח עם מתנחל אחר (שלא אנקוב בשמו).
היעדר עירוב מחוץ לממשל יצר כמה מצבים מעניינים .שבת אחת ,בזמן שחזרנו
ממערת המכפלה ,ערבי עצר אותנו בדרך כדי לתת לנו קלף מזוזה שהוא מצא .היינו בבעיה.
אם נסרב לקבל את זה ,הוא וודאי ישליך אותו לפח .מצד שני לא יכולנו לטלטל אותו.
ה"שולחן ערוך" עוסק במצב בו מוצאים בשבת מחוץ לעירוב ספר תורה או תפילין ,אך אינו
מזכיר מזוזה .פתרנו את הבעיה על ידי כך שבהתחלה שני אנשים נשאו את הקלף יחד ,שיטה
שמפחיתה את האיסור ,ולאחר מכן הם נתנו לילד צעיר לשאת אותו.
בהזדמנות אחרת ,כהן ,שלא ידע שכוהנים לא נכנסים למערת המכפלה ,הלך אתנו
להתפלל במערה בשבת בבוקר .כשגילינו שהוא כהן ,העברנו את התפילות שלנו סמוך לדלת
הכניסה של מערת המכפלה כדי שהוא יוכל לעמוד בחוץ ובכל זאת להתפלל איתנו .בעקבות
זאת הוא היה גם מחוץ לעירוב ולכן לא יכולנו להעביר לו סידור .על כן עמד מישהו בפנים,
והחזיק את הסידור כך שגם הכהן יוכל לקרוא ממנו .את הבימה עליה קוראים בתורה הנחנו
ממש בדלת הכניסה ,וכך התאפשר לכהן לעלות את העלייה הראשונה.
כאשר מישהו גר באזור שיש בו עירוב ,ופתאום בשבת אחת נמצא באזור שבו אין
עירוב ,הוא עלול בקלות לטלטל בחוץ מכוחו של ההרגל .זה אכן קרה גם אצלנו בשבת אחת.
חזרנו ממערת המכפלה ,וכשהתקרבנו לשער הממשל ,ראינו כמה נשים שיצאו עם עגלה
מהשער כדי לפגוש אותנו .הרב לוינגר ציין בפניהן כי הן יצאו מן העירוב ולכן לא יוכלו
להחזיר את העגלה בשבת .הבעיה נפתרה על ידי ילד קטן שהביא את העגלה בחזרה פנימה.

עם בניית קרית ארבע ,נבנה גם עירוב המקיף את כל שטחי קרית ארבע יחד עם כל
האזורים היהודיים בחברון.

מזוזות

בתלמוד הירושלמי ישנו סיפור מלך פרס ששלח לרבי יהודה הנשיא מרגלית מאד יקרה
וביקש כי גם רבי יהודה יחזיר לו מתנה בעלת ערך שווה .רבי יהודה שלח למלך מזוזה .המלך
נפגע ואמר לו "אני שלחתי לך דבר כה יקר ואתה החזרת לי דבר שערכו פרוטות ספורות".
רבי יהודה ענה" :אתה שלחת לי דבר שעלי להשגיח ולשמור עליו מפני הגנבים והמזיקים
ואילו אני שלחתי אליך דבר שאף בשעה שאתה ישן הוא ישגיח וישמור עליך" .על הצד
החיצוני של המזוזה כתובות אותיות השם ,דהיינו ,שין ,דאלד ,יוד – ואותיות אלה גם
מציינות" :שומר דלתות ישראל" – דהיינו שהקב"ה שומר על דלתות היהודים.
אם נכנסת לבית המדרש המקורי בממשל ,יכולת להבחין כי היו שתי מזוזות מול
הדלת! כששאלתי על כך ,נאמר לי כי מכיוון שיש דלתות כפולות ,למרות שהן קרובות מאוד
זו לזו ,כל דלת זקוקה למזוזה משלה ,ומכאן שתי המזוזות.

קביעת מזוזה על דלת מסעדת המתנחלים
שנמצאת ליד מערת המכפלה -מרחשון תש"ל
(היום גוטניק)

לאחר מלחמת ששת הימים נפתח סניף של בנק לאומי בחברון .על דלת סניף זה קבע הוועד
הדתי מזוזה.
ביום שבו קיבלנו את הבניין שעמד ליד מערת המכפלה קבענו מזוזות על כל
הדלתות .באותו זמן רצינו להחליף את השלט שהדייר הערבי לשעבר הדביק בכניסה .השלט
לא היה בערבית .היה כתוב עליו בעברית " -מסעדת השלום" ובאנגלית "בית המנוחה
בחברון" .זה היה ללא ספק כדי למשוך תיירים יהודיים .נראה שכסף קדם לפוליטיקה! עם
זאת ,הרב לוינגר פעל בזהירות .השמאלנים הקיצוניים בממשלה ,עשויים לזמן פגישה של
הממשלה ולנסות לבטל את החוזה שלנו על הבניין .במועד מאוחר יותר השתנו השלטים.
כאשר קבענו את המזוזות ,עשינו גם סיור בבניין .היו שם שני שירותים ,אחד מהם מהסוג

המקובל ,השני מהסוג הערבי  -חור באדמה .העובדה שהיה סוג קונבנציונאלי ,הראה שהם
הבינו לאיזה סוג של שירותים התיירים מצפים.
עם הקמתה של קרית ארבע ,הוועד הדתי הפך למועצה הדתית ופעילותו התרחבה
מאוד.

כשרות

יש פתגם שאומר" :בית יהודי הוא בית כשר" .אחד מתפקידיו של הוועד הדתי היה להבטיח
שכל המוצרים במכולת של המתנחלים נמצאים תחת השגחה רבנית .לכן הלכתי לחנות
המתנחלים לבדוק את המוצרים ואחר כך פרסמתי רשימה של דברים שלא בפיקוח רבני .בין
הפריטים בחנות היה דבש שהוכן על ידי אחד המתנחלים ,והיתה עליו כשרות רק לפסח.
בעקבות היותי אדם מאוד "יקי" בעניינים אלה ,הדבש הזה הופיע ברשימה שלי .אין צורך
לומר ,המתנחל שהכין את הדבש לא אהב את זה!

מכולת של מתנחלי חברון

פריט אחד שמצאתי בחנות זו היה אבקת אפייה שייצרו כמה ערבים בבית לחם .לא היתה
השגחה רבנית עליו ולכן החלטתי לנסות לחקור אם זה כשר או לא .לקחתי מונית ונסעתי
לבית לחם בניסיון לאתר את היצרנים .הופניתי מכתובת לכתובת אבל לא הצלחתי להשיג
את מטרתי .לפחות זכיתי לסיור ברחובות האחוריים של בית לחם! אחר כך שאלתי את
"היכל שלמה" והם הראו לי עלון בגרמנית בו כתוב שאבקת האפייה יכולה להכיל מוצרי
חזיר.
כדי לאמת ולהבהיר את העניינים הכרוכים בכשרות ,היו לי כמה פגישות עם הרב
אפרתי שהיה ממונה על הכשרות ברבנות הראשית ומשרדו היה ב"היכל שלמה".
כשהמתנחלים קיבלו את הבניין שעמד ליד מערת המכפלה ופתחו בו מסעדה ,הקמנו
"רבנות בחברון" ,ותעודת הכשר שנחתמה על ידי הרב לוינגר ,נמסרה למסעדה זו .לפני פסח,
צוות העובדים במסעדה הכשיר את המסעדה לפסח ,כך שהיא תוכל להיות פתוחה בחול
המועד עבור המבקרים הרבים שיגיעו לחברון בימים אלה .בימי התעניות השונות המסעדה
היתה סגורה ,והודעה שתלתה הכריזה כי המסעדה סגורה באותו יום בגלל הצום.

ביום שחרור חברון – מצב בית הקברות הוא תוהו ובוהו
בסמוך למרכז חברון נמצא רחוב צדדי תלול מאוד ,שמוביל לגבעה שבראשה נמצאים בתי
הקברות היהודיים בחברון .במשך מאות שנים נקברו יהודי חברון בבתי הקברות הללו ,כולל
גדולי הרבנים כמו ה"חסד לאברהם" וה"שדי חמד".
במעשי הטבח של תרפ"ט נרצחו בחברון  59יהודים באותו יום ( -שמונה נוספים מתו
בימים שלאחר מכן בירושלים) – והם נקברו שם .עקב המספר הרב של הקברים שהיה צריך
לחפור ,קברים אלה היו פחות עמוקים מהעומק הרגיל של קברים יהודיים .הקברים מהטבח
תופסים ארבע שורות ,עם רווח גדול יותר בין השורות השלישית והרביעית ,ככל הנראה בגלל
השטח הסלעי .יש גם קבר נוסף המכיל חפצים מוכתמים בדם הקדושים.
נתאר תחילה את פריסת בית העלמין היהודי בחברון .למעשה ישנם כמה בתי
קברות הסמוכים זה לזה .יש בית קברות ספרדי ולידו ישנה חלקה בה נמצאים הקברים של
הנרצחים במאורעות תרפ"ט .בצידו של שביל צר היוצא מבית קברות זה נמצא בית הקברות
האשכנזי ,הכולל את קברה של הרבנית מנוחה רחל .תומכי ליובאוויטש בנו בשנים האחרונות
מבנה דמוי אוהלים מסורתי על קברה .יש גם בית קברות קראי ,הסמוך לבית הקברות
הספרדי.
אם אתה רוצה למצוא בקלות קבר מסוים בבית הקברות הזה ,אתה עלול
להתאכזב .המצבות שבהן השתמשו בחברון היו אבנים כבדות מאוד ,ללא שום כתיבה עליהם
 אפילו שמותיהם של הנקברים לא היו חקוקים על האבנים .הסיבה למצב חריג זה היתהכדי למנוע מן הערבים לחלל את הקברים .הם היו מתנכלים במיוחד לקבריהם של אנשים
חשובים ולכן לא נחקקו שמות על המצבות.
מעשי הוונדליזם שביצעו הערבים בבית הקברות בהר הזיתים ידועים היטב .מצבות
הוסרו ונשברו ,ולאחר מכן שימשו לאבני ריצוף ואפילו לבתי שימוש .בשחרור ירושלים ,כולם
היו מזועזעים מהמצב שבו מצאו את בית הקברות .המצב שבו נמצאו בתי הקברות היהודיים
בחברון בשנת תשכ"ז ( )1967היה גרוע בהרבה – אם זה בכלל אפשרי!

בית העלמין היהודי בחברון – הרוס לחלוטין ע"י הערבים

בבית הקברות האשכנזי הוצאו כל המצבות .הערבים חרשו את המקום ונטעו גפנים על כל
השטח .בנוסף ,ערבי בנה בית בתוך בית העלמין .כל סימני בית הקברות הוסרו ,עד כדי כך,
שאם אף אחד לא יגיד ,לא ידעו שזה בית הקברות.
בשטח הקדושים של תרפ"ט היו בתחילה מצבות גדולות שכיסו את כל הקברים.
אלה הוסרו לחלוטין על ידי הערבים ,בית הקברות נחרש וגודלו בו עגבניות
בית הקברות הספרדי נמצא יחסית במצב טוב יותר .כמה מצבות הוצאו ,ואוהל קטן
שנבנה על קברו של רב גדול נהרס לחלוטין על ידי הערבים .ערבי אחד גם בנה בית על חלק
מבית הקברות ואולי על חלק מהקברים.
זהו המצב שבו נמצאו בתי העלמין בשחרור חברון בשנת תשכ"ז.

בשנת תשכ"ח ,זמן קצר לאחר שהגיעו המתנחלים לחברון ,אחד מהם ,מנחם ליבמן,
לקח על עצמו לחקור את מצב בתי העלמין הללו בתקווה שיוחזרו למצבם המקורי .מאחר
שהרבה מן המצבות הוסרו על ידי הערבים ,הדבר הראשון היה לקבוע היכן נמצאים גבולות
בתי הקברות ואז לבנות גדר סביבם.
מתוצאות עבודתו הוא קבע היכן נמצאים גבולות בתי הקברות הספרדיים וקדושי
תרפ"ט ,והמחלקה האחראית לענייני דתות ביהודה ושומרון החלה לבנות גדר .כעשרה
מטרים מצדה האחד של הגדר המוצעת הזאת היה כביש צר ,ובאותה עת ,מנחם ,שערך אז
חקירות נוספות ,גילה עדויות לכך שיש קברים ברצועה זו שאורכה עשרה מטרים ואולי גם
מתחת לכביש הצר הזה .המושל הצבאי היה מוכן לאפשר את העברת הגדר לקצה הכביש,
אך לא לכלול אותו ,שכן הערבים השתמשו בכביש זה .הגדר נבנתה בהתאם.
העגבניות שנשתלו על חלקת קדושי תרפ"ט נעקרו אך לא הגפנים בבית העלמין
האשכנזי .מימי התנ"ך ,חברון מפורסמת בענביה ,אבל זה לא נותן רישיון לשתול אותם בבית
הקברות!
לאחר מכן ,מסיבה לא ידועה ,העבודה של שחזור בתי הקברות נעצרה  -לפי שעה
לפחות.
הערבי שבנה בית בבית העלמין הספרדי מונה אז לאפוטרופוס של בתי הקברות
הללו והוא קיבל את משכורתו מממשלת ישראל! התברר שהוא אפוטרופוס לא יעיל ביותר,
ואני נזכר שכשעברתי כמה חודשים אחר כך לבקר בבית העלמין ,נאלצתי לדשדש בין הדשא
הארוך והקוצים .הוא גם ביצע עוד בנייה בבית הקברות  -תוספת של שירותים!

בית העלמין היהודי בחברון – שירותים שנבנו שם ידי ערבי

יום הזיכרון של היהודים שנרצחו במאורעות תרפ"ט חל שבוע אחרי תשעה באב .מנחם ליבמן
גילה ספר שנתן את הביוגרפיות והתצלומים של כל הקדושים ,ומהספר הזה העתקנו את
השמות העבריים של כל הקדושים .מכיוון שבאותה עת לא היה כלל עירוב בחברון ,לא יכולנו
לשאת את הרשימה למערת המכפלה בשבת ,כדי להגיד יזכור .אנחנו (נראה לי מנחם ואני)
הלכנו למערה ביום שישי כדי להניח שם את הרשימה .אף על פי שלא היתה כניסה ליהודים
ביום שישי ,קיווינו שיתנו לנו להיכנס לכמה דקות כדי להכניס את רשימת השמות .כשהגענו
לשער שאלנו את החייל ששומר שם אם נוכל להכניס את הרשימה הזאת אבל הוא השיב
שאסור ליהודים להיכנס .שאלנו אותו אם הוא יכניס את הרשימה בעצמו ,אבל הוא הודיע
לנו שגם הוא לא מורשה להיכנס .שאלנו מה יקרה אם מחבל ירוץ למערה? האם יורשה לו
לרדוף אחריו? בנסיבות אלה ,הוא הודה ,הוא יוכל להיכנס ביום שישי.
עם זאת הוא הרשה לנו להשאיר את הרשימה בתוך השער החיצוני של המערה,
שממנו יכולנו לשאת אותו בשבת.

כשהגענו למערה למחרת ,מצאנו את הרשימה שהשארנו ,ובזמן המתאים בתפילה
קרא מנחם את תפילת יזכור יחד עם שמות כל הקדושים.
מוצאי שבת זה היה יום השנה לטבח ,ואנחנו ערכנו טקס אזכרה בבית המדרש של
הישיבה .מנחם נתן הרצאה על ההיסטוריה המודרנית של חברון ובמיוחד על התקופה של
מאורעות תרפ"ט .הוא ציין כי במלחמת העצמאות ישראל היתה קרובה לחברון והיה
ביכולתה לשחרר אותה ,אך הצבא בחר משום מה שלא לעשות זאת .מישהו בקהל צעק למיטב
זכרוני שזה בגלל כסף מחו"ל .כמקובל ,למחרת הלכו כמה מאתנו לבית הקברות לפקוד את
הקברים.
עם חלוף הזמן עדיין לא נראתה כל התקדמות בשחזור בתי העלמין בחברון.
במסגרת תפקידי כיו"ר הוועד הדתי ,שלחתי למחלקה האחראית לענייני דתות ביהודה
ושומרון בקשה לדברים הבאים :לבנות גדר סביב בית הקברות האשכנזי; להרוס את הבית
והאסלה שהיו מעל הקברים; למנות אפוטרופוס יהודי במקום הערבי הנוכחי; להקים
אנדרטאות המציינות את שמות הקבורים בבתי הקברות.
כמה חודשים לאחר מכן ,ראש המחלקה הזאת היה בחברון ,ויכולתי לדון אתו
באופן אישי בבקשות .הוא הודיע לי שכדי לבנות גדר סביב שטח אדמה ,כפי שדרשנו לעשות
לבית הקברות האשכנזי ,יש צורך במסמכים שמוכיחים בעלות על אותה אדמה .נמצאו
מסמכים שהראו בעלות יהודית על חלק מבית הקברות ,וחלק זה הוקף בגדר .מאחר
שהערבים הרסו לגמרי את בית העלמין ,נוצר קושי למצוא אנשים אחרי כל הזמן הזה,
שיזכרו בדיוק היכן היו גבולותיו.
שאלתי את אותו ראש מחלקה על המסמכים של בתי הקברות הספרדיים ושל איזור
הקבורה של קדושי תרפ"ט שכבר היו מגודרים .הוא השיב שלמרות שאין להם מסמכים ,הם
הצליחו לגדר אותו כיוון שאיש לא טען בעלות על המקום.
במהלך השיחה הזאת נזכרתי כי בתערוכה שלנו בחברון היתה תמונה של מסמך
שהעניק ליהודים חכירה קבועה של הקרקעות של בתי העלמין היהודיים בחברון .על כך השיב
כי מסיבה כלשהי  -ככל הנראה קשור למשפט העות'מאני  -אין למסמך הזה כל תוקף משפטי.
באשר לבית ולבית-השימוש שהקים הערבי בבית הקברות ,השיב כי אף שהערבי
בנה אותו ללא רשות ,לא יהיה זה פשוט כל כך לפנות אותו ולהרוס את המבנה .למעשה יהיה
צורך לשלם לו פיצוי! זה נשמע לא יאומן ,אבל כנראה שזה היה נכון .הוא גם אמר שהם ינסו
למצוא אפוטרופוס חדש שיטפל בבית העלמין .לשם כך עניתי מיד שאני מקווה שזה יהיה
יהודי .הוא השיב ,שזה כנראה יהיה ערבי ,שכן לא ניתן היה למצוא יהודי שיפעל
כאפוטרופוס.
עדיין היו עיכובים ניכרים עד שהפעולות האלה נעשו .אני מאמין שהסיבה היתה
הקושי בהשגת התקציב.
אך לבסוף נבנתה גדר מסביב בית הקברות האשכנזי .פיצויים שולמו לאפוטרופוס
הערבי שבנה את הבית והשירותים ,והוא עזב .בית השימוש ,אך לא הבית ,נהרס ,ומונה
אפוטרופוס ערבי חדש .האפוטרופוס הערבי החדש לא גר בבית הזה .רוב הזמן הוא לא היה
נוכח בבית הקברות ולכן המקום היה נעול .אני זוכר ששמעתי תלונה של כמה אנשים שהגיעו
כל הדרך לחברון כדי לבקר בבית הקברות ,וכשהגיעו הם לא יכלו להיכנס .אפשר לשאול על
מה הערבי קיבל משכורת?!
כמה שלטים הוצבו כדי לציין לאיזה קהילה כל בית קברות היה שייך ,ואנדרטה
קטנה הוקמה במרכז ,במקום שהם חשבו שהיה בית הקברות של קדושי תרפ"ט .כמה שנים
מאוחר יותר נערך מחקר מקיף על ידי הרב זלמן קורן כדי לאתר את המיקום המדויק של כל
קבר ,ולאחר מכן ,הוקמו מצבות על הקברים( ,אולם בצורה שונה מהמקוריות) עם שמות
ופרטים נוספים של הנקברים .כעבור כמה שנים ,הסתובבתי בבית הקברות יחד עם נועם
ארנון ממדרשת חברון ויצחק טוקר ,חבר חברה קדישא שהשתתפה בקבורה בשנת תרפ"ט.
ליצחק טוקר היתה הרשימה המקורית של הקברים ואני זוכר כי היו כמה הבדלים בין
הרשימה למחקר של הרב קורן .באותו זמן ,צילמתי את הרשימה הזאת ומסרתי את הצילום
למדרשת חברון.

למרות כל עבודת השיקום בבית הקברות האשכנזי ,הענבים לא נעקרו ,ובאמצע
עונת הקיץ הלכתי אני יחד עם כמה מתנחלים אחרים ,לבית הקברות ,הורדנו את הענבים
ורמסנו אותם על האדמה.
בין הקברים בבית הקברות הספרדי נמצאים קברים של אב בית דין לשעבר מחברון,
הרב אליהו מני ואשתו .כאמור ,בחברון נהגו שלא לכתוב על המצבות ,לכן היה צריך לחקור
היכן בדיוק נמצא קבר מסוים .אולם ,זיהוי קברי הרב מני ואשתו היה קל הרבה יותר ,שכן
שתי המצבות פונות לכיוון אחר .שנה אחת ,ביום הזיכרון שלו ,קבוצה של ספרדים נסעה
לחברון והגיעה לבית המדרש של מתנחלי חברון .הם הדליקו מספר נרות ועסקו כל הלילה
בתפילה ובלימוד .למחרת בבוקר ,הם ירדו לבית הקברות כדי לפקוד את קברי הרב מני
ואשתו.
לפעמים הערבים זרקו רימונים על מבקרים באזורים שונים של חברון .האזורים
האלה כללו את בית העלמין .בתשעה באב ,יש מנהג לבקר בבית הקברות לאחר שמסיימים
את הקינות בבוקר .בבוקר תשעה באב תש"ל נשאלתי על ידי מנחם ליבמן ,מאיר פרץ ואולי
גם כמה אחרים ,אם אני רוצה ללכת איתם לבית הקברות .עדיין לא סיימתי לקרוא את
הקינות ולכן לא התלוויתי אליהם .כעבור שעה בערך שמעתי צפירה ,אבל אז לא חשבתי על
מה זה .רק באותו ערב נודע לי שבזמן שהקבוצה התקרבה לבית העלמין ,ערבי זרק עליהם
רימון .למרבה המזל ,ליד בית הקברות יש קיר נמוך והרימון נחת בצד השני של הקיר הזה,
והוא ספג את הפיצוץ .מיד לאחר הפיגוע הזה ,הסיר מאיר את נעלי הבית שלו ,שכן היה קשה
לרוץ בהן ,ורץ להפעיל את האזעקה .באותו לילה הוא התלונן על רגליו הכואבות!
אף על פי שאיש לא נפגע פיזית בהתקפה הזאת ,זו בהחלט היתה חויה נפשית קשה.
מאחר שעדיין לא סיימתי לקרוא את הקינות ,ניצלתי מכך .מאז ,הארכתי את קריאת הקינות
בבוקרו של תשעה באב עד חצות היום.
בעקבות פעולות נחרצות של שרה נחשון בתחילת שנות השבעים לקבור את בנה
התינוק בבית הקברות בחברון ,נפתח בית עלמין לתושבי חברון וקרית ארבע באזור בין החלק
הספרדי לחלקת קדושי תרפ"ט.

זכרנו את החגים אשר קיימנו בממשל
שאני מביט אחורה אל תקופת הממשל ,אני נזכר בכל מיני אירועים וסיפורים מהחגים
שחגגנו שם .הייתי בממשל שלוש שנים ובמשך כל זמן שהותי בממשל חגגתי כל חג שלוש
פעמים ,ולכן אני לא תמיד בטוח באיזו שנה בדיוק התרחש כל אחד מהזכרונות שלי מהחגים
בממשל.

פסח

למרות שהבניינים החדשים שהממשלה בנתה בממשל היו אמורים להיות מוכנים לפני פסח
תשכ"ט ( ,)1969בנייתם הושלמה רק בתאריך יותר מאוחר .לכן ,כאשר התקרב פסח,
המתנחלים עדיין אכלו ביחד בחדר האוכל המשותף .המתקנים במטבח היו פרימיטיביים ,
והכשרתם לפסח כמו גם רכישת המזון הנדרשת היו סיוט.
כדי להבין חלק מהבעיות שהיו לנו בהכנות לפסח ,יש לדעת שבקהילה דתית ,כמעט
לכולם יש מנהגים משלהם לגבי מה שמותר לאכול בפסח ומה שאסור לאכול  .בעקבות כך,
גם אנשים שאוכלים בבתים של אנשים אחרים במשך כל השנה ,לא עושים זאת בפסח.
בתנאים שהיו אז בממשל ,לא היה אפשרי שכל אחד יחגוג את הפסח בדיוק כמו שנהג בביתו,
אבל היה הכרחי לעשות סידורים קהילתיים .המטרה היתה למצוא מכנה משותף לכולם,
אבל זה לא היה קל כפי שאסביר עכשיו.
לדוגמה ,יהודים אשכנזים לא אוכלים קטניות בפסח .עם זאת ,מספר אשכנזים
משתמשים בשמן קטניות ובמוצרים המכילים שמן זה ,כגון מרגרינה .הכוונה המקורית
היתה להשתמש בשמן קטניות ובמרגרינה במטבח ,אולם כמה מהמתנחלים ,כמו רוני
שטרסבורג וכמוני ,התנגדו בתוקף ו"איימו" שחייבים לעשות את הבישול בפסח בלי
המוצרים הללו .כתוצאה מכך הוסרו שמן הקטניות והמרגרינה מהתפריט ,והוחלפו בשמן
זית ובחמאה .שלא כמו היום ,כאשר מוצרים "כשרים לפסח" זמינים ללא הגבלה בחנויות,
אז ,כשהחלטנו להשתמש בשמן זית ,לא היה שום שמן זית בחנות שסומן כ"כשר לפסח".
שלמה אבינר הסביר ,שכל סימן חמץ בשמן זית כזה ,שהיה למעשה מאוד לא סביר שימצא,
יבוטל בשישים כיוון שהשמן הוכן לפני פסח ,וכך נפתרה הבעיה.
הוסכם שנאכל רק מצות שנאפו על ידי מפעל כהן-הלפרין בירושלים .לפני פסח,
הגננת נחמה ,לקחה את תלמידיה לביקור במפעל מצות אחר בירושלים .בזמן הביקור ,המפעל
הזה נתן לילדים קופסה של מצות .מצות אלו מצאו את דרכן בין המצות של כהן-הלפרין
במהלך הפסח ,וזה עורר אי נעימות!
אני רציתי לאכול מצות עבודת יד לליל הסדר ,ומצה שמורה של כהן-הלפרין בשאר
ימי הפסח .אז נסעתי לירושלים כדי לקנות מצות עבודת יד .הלכתי למאפייה של סלונים
במאה שערים ואמרתי להם שאני רוצה כמה מצות .המוכר הביא לי קופסה ענקית ,אז
אמרתי לו שאני רוצה רק שש מצות אבל הוא סירב למכור לי מספר כה קטן .יצאתי החוצה
ושאלתי איש שעמד שם אם יש עוד מפעל למצות עבודת יד באזור כיוון שכאן מסרבים למכור
לי שש מצות .האיש הזה נחלץ לעזרתי ונכנס לשאול את המוכר למה הוא מסרב למכור לי
שש מצות .בסופו של הדיון ,המוכר נכנע ומכר לי שש מצות .למיטב זכרוני שילמתי שתי לירות
עבור כל מצה ,מה שהיה מחיר גבוה למדי באותם ימים .לאחר מכן ,הלכתי למפעל של כהן-
הלפרין וקניתי קופסה של שניים וחצי קילו של מצה שמורה .חזרתי לחברון ואחסנתי את
המצות האלה במזוודה שלי.
רכישת מוצרים כשרים לפסח היא החלק הקל יחסית של ההכנות .מה שלוקח שעות
רבות של עבודה זה הכשרת המטבח והגעלת הכלים ,או לחילופין ,קניית כלים חדשים או
פריקת כלים ששמורים במיוחד לפסח .המתנחלים החליטו שהם יקנו כלי אוכל חדשים,
סכו"ם ,סירים ומחבתות ,והם יהיו מיועדים לפסח בלבד .בזמנו ,קנייה כזו עלתה כמה אלפי
לירות .למרות שהמתנחלים בדרך כלל לא ביקשו כל תשלום מהמבקרים הרבים שהגיעו אל
הממשל ,הוחלט כי על מנת לשלם עבור כל כלי האוכל החדשים ,נדרוש תשלום מהמבקרים.
בתחילה ,שמנו על לוח המודעות שלנו תעריף קבוע ,דהיינו ,מחיר עבור ליל הסדר ,מחיר עבור

יום טוב ,מחיר עבור חול המועד ,אולם מאוחר יותר ,אמרנו למבקרים שלנו לתרום כמה שהם
רוצים .כך יכולנו לומר את הקטע מן ההגדה" ,כל דכפין ייתי וייכל" ,עם מצפון נקי!
בכל רחבי העולם בימים שלפני חג הפסח היהודים עסוקים מאוד ,וההתנחלות שלנו
בחברון לא היתה יוצאת דופן .אפילו תלמידי הישיבה הפשילו את שרווליהם ועזרו לנשים
במטבח בשפשוף ובעוד שפשוף.
המטבחים בכל הבסיסים של צה"ל צריכים להיות כשרים בפיקוח הרבנות
הצבאית .לכן ,תפקידם של כמה חיילים המשרתים את שירותם בצה"ל הוא לדאוג לענייני
הדת של חייליהם ,ובכל מטבח צבאי צריך להיות חייל שמשגיח שהכשרות שם תהיה על פי
ההלכה .לחייל שעשה את ההשגחה היום יומית במטבח של הצבא בממשל  ,לא היה ידע גדול
בהלכה ,ולכן הוא היה נכנס מידי פעם לבית המדרש כדי שנוכל להסביר לו את ההלכה.
בשביל הכשרת המטבחים של הצבא לפסח ,מגויסים לצבא במשך כמה ימים אנשי
מילואים מתאימים שנכנסים למטבחים בבסיסי הצבא השונים .אחת המשימות העיקריות
שלהם היא להכשיר את הכלים והסכו"ם לפסח על ידי הגעלה במים רותחים .המטבחים של
הצבא היו ממוקמים ליד בית המדרש שלנו ,ויכולנו לראות את אנשי המילואים מרתיחים
מים בקערה עצומה ומגעילים בו את כלי הצבא.
את חלקי המתכת שעל תנור הגז ניתן להכשיר לפסח על ידי ליבון .בבית פרטי אפשר
בקלות לעשות את זה עם מנורת הלחמה .אולם להשתמש בשיטה זו עבור תנור בגודל מסחרי
יהיה תהליך ארוך מאוד ומייגע .על כן שאלנו את אנשי המילואים איך הם יעשו זאת לתנור
הגז של הצבא .הם ענו שהם מכינים מדורה ומכניסים את החלקים לתוך המדורה .כיוון שלא
היה טעם לעשות שתי מדורות נפרדות ,הסכמנו שנכשיר את תנור הגז שלנו יחד עם תנור הגז
של הצבא באותה מדורה.
התחלנו לאסוף עצים למדורה הזאת .למרבה המזל ,העובדים שבנו את הדירות
החדשות שלנו השאירו על הקרקע מספר חתיכות עץ .אספנו את החתיכות וסידרנו מדורה
מחוץ לשער החצר .איש המילואים הניח את חלקי התנור של שנינו בין עצי העץ במדורה
ולאחר מכן הדליק את האש .הם נשארו זמן מה בלהבות ואחר כך השארנו אותם להתקרר.
אז הם היו מוכנים לפסח.
השיש סביב הכיורים במטבח של המתנחלים היה עשוי מאבן דמויית שיש .לקראת
פסח ,הזמנו ערבי מחברון לחתוך ולכופף מתכת כדי שנוכל לכסות את השיש.
ככל שהתקרב הפסח ,השטח של המטבח וחדר האוכל שהוכשר לפסח גדל ולכן
מיום ליום האזור בו יכולנו לאכול את הארוחות שלנו נהיה קטן יותר ויותר עד שלבסוף,
אכלנו בעמידה.
בשלב זה ,הבנייה של בית המדרש החדש היתה במצב מתקדם ,אם כי כמובן ,היינו
מעדיפים שהוא כבר יהיה גמור לגמרי .בעיקרון ,מה שנשאר לעשות זה קישוט פנימי והקמת
רשת חוטי חשמל .מכיוון שהיו לנו כמה מבקרים שהגיעו לממשל לליל הסדר ולא היה לנו
חדר אחר גדול מספיק כדי להכיל אותם ,היה צורך להשתמש בבית המדרש אף על פי שהוא
עדיין לא היה גמור .הזמנו חשמלאי כדי שיקים סידור חשמל זמני .זה כלל כיפוף פיסות
עבות של חוט מתכת לצורת עיגול והסדרת מספר נורות סביב כל אחד מהמעגלים ,כך שנוצר
סוג פרימיטיבי של נברשת .כל ה"נברשות" האלה חוברו ביחד לוו אשר היה מוברג לתוך
התקרה .כבל חשמל שהוכנס לתוך שקע במקום אחר בבניין הדליק את האור .השימוש
בנברשות המאולתרות הללו היה מעשה אמיץ כיוון שאם החשמל היה קופץ היינו צריכים
לקיים את הסדר בתאורה של נרות! אבל אני לא זוכר שזה קרה.
בתקופה שבה שהו המתנחלים במלון פארק ,הם רכשו מספר כיסאות מהמלון.
כיסאות אלה היו עשויים ממסגרת מתכת חלולה ,והמושב והמשענת היו עשויים מעץ מכוסה
בשכבה דקה של פורמייקה .משמע ,כיסאות אלה לא היו באיכות טובה והם התפרקו לחלקים
לאחר זמן קצר ,מה שגרם למחסור בכיסאות.
חוסר הכסאות היווה בעיה ככל שקרב הפסח ומספר האורחים המתעתדים לבוא
לחג לחברון גדל  .אמנם היו לנו מספר ספסלים ,אך זה לא יפתור את הבעיה של ליל הסדר,
כיוון שאחת מההלכות של ליל הסדר היא שגברים חייבים לאכול ולשתות בהסיבה ,ומאחר
שלספסלים אלה לא היתה משענת ,לא היה אפשר להסב עליהם .כמובן שהיה בלתי מנומס

להושיב את כל הנשים על ספסלים נטולי משענת ,בעוד הגברים יושבים על כיסאות מצוידים
בכריות להסיבה! היו מאשימים אותנו בשוביניסטיות!
אז הועלתה הצעה לשכור כיסאות מהערבים בחברון .מישהו העיר כי יהיה צורך
להזמין אותם מוקדם ,שכן תהיה מהומה גדולה על שכירת כיסאות בשלב זה של השנה עבור
סדרים קהילתיים שונים .התשובה היתה שבחברון לא תהיה מהומה כלל  -לערבים אין ליל
הסדר .בסופו של דבר קנו המתנחלים כמה כיסאות.
האספקה של המצות השמורות של כהן-הלפרין היתה מוגבלת ,וכדי להיות בטוחים
שלא תהיה שום בעיה ברגע האחרון ,היה צורך להזמין ולאסוף את המצות הרבה לפני פסח.
שבועות אחדים לפני פסח המצות כבר נערמו על גבי ארון שהיה סגור בשקיות ניילון במטבח
של המתנחלים.
בלילה שלפני חג הפסח בודקים חמץ לאור הנר .אחרי שבדקתי במעונות הישיבה,
ביצעתי את הבדיקה בדירת משפחת אבינר ,כי הם נסעו לפסח .לאחר שריפת החמץ למחרת
בבוקר ,החלו ההכנות לסדר הקהילתי.
באותם ימים לא היה "חסלט" (חסה בלי חרקים) .כדי לנקות את החסה מן
החרקים הזעירים ,שהם כמעט בלתי נראים על העלים ,יש לשטוף את החסה כמה פעמים
ואז להרים כל עלה לאור ,כדי לראות אם יש שם חרקים .שטיפת חסה לכמאה וחמישים איש
היא תהליך ארוך ומייגע.
אחת הבנות בין המתנחלים ,רחל בלטמן ,היתה די מלומדת בהלכה ,ואמרה שאני
צריך לעשות את הבדיקות ,כי אי אפשר לסמוך על נשים בעבודה כזאת! אני מצידי ציטטתי
לה דעה של כמה פוסקים שאומרים שאפשר לסמוך עליהן בזה!
פריט נוסף שנמצא על שולחן הסדר הוא חרוסת .גם כאן יש שיטות שונות להכנה.
הנשים במטבח החליטו שיהיה קל יותר לעשות כמות גדולה אם החרוסת תעשה במטחנה.
נתתי מבט אחד על המוצר שהתקבל ומאז הכנתי את החרוסת שלי על פי המתכון המסורתי
של משפחתי.
באותה שנה חג הפסח נכנס בשעה שש בערב בערך .התפללנו תפילת ערבית בבית
המדרש ואחרי התפילה הנשים הניחו על השולחנות את הפריטים השונים הנדרשים לליל
הסדר .אני זוכר שבסדר הזה ישבתי על יד שולחן שעמד ליד הקיר הצפוני של החדר .זה היה
הקיר הקרוב לירושלים ,אם כי אני בטוח שלא בחרתי בו מסיבה זו .לצידי ישבה דינה  -כמה
ימים קודם לכן כתבנו את "התנאים" שלנו לקראת החתונה .היה לי גם אורח ,סטודנט
אמריקני הכרתי מהימים בהם הייתי חלק מהצוות של אוניברסיטת בר-אילן .הוא היה חסיד
של הרבי מבוסטון.
במהלך הפסח הייתי מביא לכל ארוחה כמה מצות שמורות משלי .אחד המתנחלים,
עמרם יפרח ,שאכל רק מצות עבודת יד בפסח ,היה מביא לכל ארוחה פיסת מצה כזאת .דבר
זה בהחלט הציל ,במידת מה ,את סכנת המחסור במצות! באחת הארוחות התחיל ילד קטן
מאוד לבכות בחדר האוכל .כששאלנו למה הוא בוכה ,הוא אמר לנו שהוא רוצה לחם! אבל
לאף אחד לא היה לחם "זמין" כמובן ,ולכן הילד הקטן לא היה יכול לקבל את מבוקשו!
מיד עם סיום חג הפסח ,מתחילים שוב לעבוד  -הפעם באריזה ובאיחסון של כלי
האוכל לפסח לשנה הבאה .במהלך השנה הסכו"ם היפה יותר היה חלבי .עם זאת ,הוחלט כי
בשביל פסח הסכו"ם היפה יותר יהיה בשרי מאחר שהארוחות החשובות ביותר במהלך החג
הן ארוחות בשריות .זה אומר שהסכו"ם הבשרי לפסח נראה כמו הסכו"ם החלבי לחמץ,
וההיפך .הבעיה עם סידור זה היתה ,שאם למשל ,פריט של סכו"ם בשרי לפסח יישאר בטעות
אחרי חג הפסח ,כפי שקורה לעיתים קרובות במטבח ציבורי ,יהיה מאוד סביר שהוא ימצא
את עצמו בין הסכו"ם החמץ החלבי.
בעוד שרבות מהנשים היו עסוקות באריזת חפצי הפסח במטבח ,ומרים לוינגר
איבקה את מפות השולחן פלסטיות באבקה כדי לוודא שהן יבשות לגמרי ,החליטה משפחה
אחת לבשל חמץ אמיתי במטבח .מובן מאליו שזה לא היה רצוי באותו זמן! למה הנשים לא
זרקו את המשפחה הזאת מהמטבח ,אני באמת לא יודע!
בפסח הבא כבר הייתי נשוי ,ודינה ואני חגגנו את הפסח בדירה שלנו .כפי שכתבתי
קודם לכן ,המטבח שלנו הותקן ממש לפני פסח ואנחנו לא השתמשנו בו עד פסח ,כדי להימנע
מהצורך להכשיר אותו .היה שווה לחכות כמה ימים!

בגלל שזה היה הפסח הראשון שלנו ביחד ,לא היו לנו כמעט כלי אוכל עבור פסח.
היה לנו סט אחד של סכו"ם שקיבלנו כמתנת חתונה ובנוסף ,קניתי עוד סט שבועות אחדים
לפני אותו פסח .אמרתי לדינה שאני נוסע לירושלים לקנות כלים לפסח .בדיוק כשיצאתי,
היא קראה לי חזרה ואמרה לי ללכת ל"משביר המרכזי" ,שהיה המקום שבו מתנחלי חברון
קנו את כל הדברים שלהם בסיטונות .היה טוב שהיא אמרה לי ללכת לשם ,כי זה חסך לנו
הרבה כסף .המוסר :תמיד להקשיב לאשתך!
באותה תקופה ,צלחות פלסטיק צבעוניות היו האופנה .הן היו נוחות במיוחד לפסח,
שכן משקלן היה קטן והן תפסו מעט מקום ,דבר שחשוב עבור כלי אוכל לפסח ,שצריכים
להיות מאוכסנים משנה לשנה .אני קניתי סוגים שונים של צלחות ,שש מכל סוג .הסט הבשרי
היה בצבע ירוק והחלבי בצבע צהוב .קניתי גם כוסות זכוכית ,כמה סירים ועוד כמה דברים
שונים .אני לא זוכר אם המשביר שלח אותם לחברון או שהטנדר של המתנחלים הביא אותם,
אבל כל הכלים שלנו הגיעו בשלום לממשל.
אחרי פסח ,ארזנו את כל כלי פסח בשתי קופסאות ,ומאחר שלא היה לנו מחסן ,לא
היתה לנו ברירה אלא להניח אותם על ארון הבגדים שלנו .זה הזכיר לי קרובת משפחה,
שבאה מפולין לאנגליה עם משפחתה לפני כמאה עשרים שנה ,והם התגוררו בחדר אחד
במזרח לונדון .במהלך השנה ,בהעדר חלופה ,הם אחסנו את כלי פסח שלהם בקערה מתחת
למיטה .אפילו בהשוואה לתנאים שבהם חיינו אז ,היינו במצב טוב יותר מקרובינו שחיו
עשרות שנים לפנינו!
כשהתחתנו קיבלנו מקרר ישן .עם זאת ,אולי בגלל המעברים התכופים שלנו מחדר
לחדר ,כשבוע לפני פסח המקרר הפסיק לעבוד .אחד השכנים שלנו שנסע לפסח אמר שאנחנו
יכולים להשתמש במקרר שלהם .לגבי הכיריים של הגז שלנו ,ביליתי שעות על גבי שעות
בניקיון שלהם ,ובליבון החלק העליון  ,ולאחר מכן ,בכיסויו בנייר אלומיניום.
כמו בשנה שעברה ,נסעתי לירושלים לקנות מצות עבודת יד ומצות מכונה .הפעם
אותה מאפיית יד לא עשתה מהומה ,ומכרה לי את המצות שביקשתי ,ואפילו שילמתי פחות
מהשנה הקודמת .בשנה זו או בשנה שאחריה (או קרוב לוודאי בשתיהן) ,קניתי הרבה
מצרכים לפסח בירושלים ,כי הם לא היו בנמצא בחנות המתנחלים בחברון .באחד ממסעות
הקניות של פסח ,כשחזרתי לחברון עמוס בקרטון פתוח מלא יין ומיץ ענבים ובמצרכי מכולת
אחרים ,הרכב התקלקל פתאום .בעיות תחבורה בדרך כלל מתרחשות ברגעים הכי לא נוחים!
לפיכך ,הייתי צריך להוציא את כל הקניות שלי מהרכב ולחכות על הכביש עם כל החבילות
עבור תחבורה חלופית.
בשביל לקנות פירות וירקות הלכתי לחנות ערבית בחברון .המוכר הערבי היה נוהג
לאכול פיתות ולכן בקשתי ממנו לשטוף את ידיו .כשבאתי לקנות את החסה למרור שאלתי
אותו אם זה מריר" .חס וחלילה"  ,הוא ענה" .אבל מה שאני רוצה זה חסה מרירה" עניתי.
פניו של הערבי נפלו! לפני פסח ,שטפנו כמעט את כל הפירות והירקות שלנו.
בדיקת החמץ חייבת להיעשות בעזרת אור מנר שעווה .בימינו ,בעידן החשמל
התעוררה השאלה האם צריך לכבות את החשמל במהלך הבדיקה .שמעתי דעות מנוגדות
לשאלה זו ולכן לא יכולתי להחליט מה לעשות .בסופו של דבר ,חברת החשמל ענתה לי על
השאלה הזאת .בתחילת הבדיקה היתה הפסקת חשמל ,ובאמצע הבדיקה החשמל חזר .זה
היה תקדים לבדיקת החמץ שלי בכל השנים שלאחר מכן .כאשר אני מתחיל את הבדיקה ,
אני מכבה את החשמל( ,מאז חברת החשמל לא גרמה לי מדי שנה הפסקת חשמל ברגע זה
בדיוק!) ובאמצע מפעיל אותו שוב.
באותה שנה ,רוב המשפחות בממשל השתתפו בליל הסדר שנערך בבית המדרש,
אולם אנחנו חגגנו את ליל הסדר בדירה שלנו .המתנחלים שלחו לנו אורח אחד  -איש קשיש.
הוא בקושי פתח את פיו כל הערב.
בפסח הבא ,קנינו עוד כלי אוכל ,והפעם היינו צריכים להכשיר את המטבח שלנו.
הזמנו מסגרת חדשה לתנור הגז שלנו ,שקנינו כמה חודשים קודם לכן .המוכר הגיע לדירה
שלנו עם המסגרת שהיתה ללא עטיפה .שאלתי אותו למה זה לא עטוף ואמרתי שאני מקווה
שזה חדש .הוא השיב שהמסגרת חדשה.
למרות שהכשרנו את המטבח שלנו בזמן לפסח ,משפחת ליבמן ,שמטבחה היה
באותו חדר ,עבדה נגד השעון .לכן ,בבוקר של ערב פסח ,עזרנו להם לסיים את ההכשרה.

שפכתי מים רותחים על לוח הניקוז שלהם בעזרת הקומקום החשמלי שלהם .לקומקום הזה
היתה חתיכה מסוימת שהיה צריך להתקין בפנים וכדי לחסוך זמן לא הכנסתי אותה.
כ"פרס" על השמטה זו ,קיבלתי הלם חשמלי מהקומקום הזה.
ממש לפני כניסת החג ,אחד המתנחלים הגיע לדירה שלנו יחד עם גבר צעיר מאנגליה
שהיה בשנות ה 20-לחייו שהגיע פתאום לחברון ,ושאל אותנו אם נוכל לארח אותו לפסח.
הסכמנו .האיש סיפר לנו שהוא חי בגייטסהד והחליט שהוא רוצה לבוא ולחיות בישראל.
במקום לסדר את העלייה שלו בצורה נכונה ומסודרת דרך הסוכנות היהודית ובכך לקבל את
כל זכויותיו הכלכליות והאחרות ,הוא פשוט מכר את מעט רכושו הדל והגיע בעצמו לישראל.
מישהו בגייטסהד אמר לו שילך לקרוב משפחתו בכפר חב"ד והכול יהיה בסדר! הוא הגיע
לכפר חב"ד ,אבל זה לא הסתדר כל כך טוב .איכשהו הוא נשלח לחברון ונשאר איתנו במשך
כל הפסח .אחרי החג ,בדקנו את האפשרות לארגן את העלייה שלו בצורה מסודרת אבל זה
לא היה מעשי ולכן הוא נאלץ לחזור לאנגליה.

ימים נוראים

בחודש אלול ,שקודם לימים הנוראים ,תוקעים בשופר בכל בוקר בסוף תפילת שחרית .אינני
זוכר איך זה התחיל ,אולם היתה לי מסורת להצטלם במערת המכפלה עם "שופר בשפתי" -
אני משתמש בביטוי זה מפני שבאותה התקופה לא הצלחתי באמת לתקוע בשופר  -והתצלום
נשלח אז לעיתונים .מדי שנה הופיע תצלום זה לפחות בעיתון ישראלי אחד .בשנה אחת
התצלום הזה תפס את כל עמוד השער של תוספת ראש השנה בעיתון "הצופה" .כל קוראי
העיתון בטח חשבו אז שהייתי בעל תוקע נפלא! במועד מאוחר יותר ,הצדקתי את המשתמע
מהתמונה ולמדתי לתקוע בשופר ,מה שאני עושה בכל שנה בבית הכנסת שלי.

תקיעת שופר בחודש אלול במערת המכפלה

יום ראשון של ראש השנה תש"ל ( )1969חל בשבת ,וזאת היתה השנה הראשונה שדינה ואני
חגגנו ראש השנה בדירתנו לאחר נישואינו .למרות שהייתי הולך למערת המכפלה בכל שבת,
החלטתי כי בימים הנוראים אני אתפלל בבית המדרש שבו למדתי לאורך כל השנה .אני לא
זוכר כמעט שום דבר מראש השנה הזה חוץ מזה שהיתה לי טלית חדשה .אולי זה היה בראש
השנה הזה כשלקחתי אחד מתלמידי הישיבה שידע לתקוע בשופר לבית של יצחק בן-חברון
כדי שיתקע לאביו .אביו של בן-חברון ,היה אז קשיש מאוד ולא יכל לעזוב את הבית .הוא
התגורר בחברון בשנות העשרים ויצא משם עם שארית היהודים אחרי מאורעות תרפ"ט.
ביום הכיפורים ,חשבתי שזה חשוב שמישהו ידבר לפני "ברכו" במעריב .מילים
מתאימות יכול לגרום לאנשים לעשות תשובה .שאלתי את הרב ולדמן שתמיד התפלל בבית

המדרש ,אם הוא ידבר ,אבל הוא השיב כי הוא יורד למערת המכפלה להתפלל "כל נדרי" .אז
שאלתי את אחד המתנחלים ואחרי היסוס קטן הוא הסכים לדבר.
מאחר שרוב המתנחלים ירדו למערת המכפלה ,היה מניין מצומצם בבית המדרש
של הישיבה .במשך תפילת מוסף היו רק אחד עשר גברים.
לפני תפילת נעילה הגיעו לבית המדרש כמה מתנחלים ממערת המכפלה .הסיבה
היתה שהם שכחו לקחת שופר לתקוע בו בסוף יום הכיפורים .התוכנית שלהם היתה לרדת
ברכב עם השופר למערת המכפלה מיד אחרי שאנחנו נתקע בשופר בבית המדרש .הבעיה היתה
שבישראל אפשר לתקוע בשופר גם שתיים עשרה דקות לפני סוף יום הכיפורים ,לכן התקיעה
לא מחייבת שיהיה באפשרותם לרדת מיד אחר כך ברכב .שלמה אבינר ניסה להסביר להם
שהם יצטרכו לחכות עוד שתיים עשרה דקות ,אולם הם התווכחו עימו בנושא.
בתקופה בה למדתי בישיבה ,הייתי מוציא שבת ויום טוב בזמן שעל פי דעת רבנו
תם .בשבת ויום טוב אין בדרך כלל שום קושי ,אבל הצורך להאריך את הצום ב 40-דקות
בערך ,כשכולם כבר אוכלים ,היה לא כל כך נעים! ביליתי פעם את הזמן הזה בלימוד המשנה
ברורה על הלכות מוצאי יום הכיפורים.
בשנה שלאחר מכן ,ראש השנה חל בימי חמישי ושישי .בימים הנוראים הקלו קצת
את ההגבלות שהוטלו על היהודים במערת המכפלה .עם זאת ,בשנה זו ,בה ראש השנה חל
ביום שישי ,הודיעו לנו כי הכלל "אין כניסה ליהודים ביום שישי" עדיין נאכף בקפידה.
המתנחלים קיבלו זאת בחוסר ברירה .יוצא מן הכלל היה שלום גולדמן ,שאמר
שאנחנו צריכים להביא עוד אנשים מבחוץ ולהיכנס כולם למערת המכפלה .אך התוכניות לא
יצאו לפועל כיוון שגמאל עבד אל נאצר נשיא מצרים מת ממש לפני החג ,והערבים החליטו
לקיים אזכרה במערת המכפלה ,בבוקרו של יום חמישי ,היום הראשון של ראש השנה.
כתוצאה מכך ,המושל הצבאי החליט כי משמונה בבוקר של אותו היום ,מערת המכפלה תהיה
סגורה ליהודים .עם זאת ,המושל קבע שיהודים יוכלו להתפלל במערה בין השעות חמש עד
שמונה בבוקר באותו יום .על כך אמר שלום גולדמן למתנחלים" ,רציתם לוותר על יום שישי,
עכשיו הפסדתם גם את יום חמישי".
כמה ימים לפני ראש השנה שלום גולדמן נפל מהאופניים שלו וזרועו החבולה
נחבשה ,ואולי אפילו נגרם לה שבר .למרות זאת ,הוא הגיע לחברון לכבוד ראש השנה כדי
לנסות להפגין.
בין המבקרים שהגיעו לחברון בראש השנה היה חזן .הוא ביקש להיות שליח ציבור
בתפילת מוסף ,אבל נאמר לו שלא ניתן להבטיח דבר .ביום ראשון של ראש השנה חלק
מהמתנחלים ומהמבקרים ירדו למערת המכפלה בשעה חמש ,התפללו עד סוף תקיעת שופר,
אמרו תפילת עמידה של מוסף בלחש ,תקעו מאה קולות בשופר ואז חזרו לממשל לחזרת
הש"ץ של מוסף .אני מבין ששלום רצה להישאר במערת המכפלה.
בינתיים בבית המדרש ,הגיעו לתקיעות דמיושב ,ואז יצאו להפסקה המקובלת
לקידוש .הקבוצה שירדה למערת המכפלה הצטרפה לאחרים ,והחזן שביקר בחברון היה
שליח הציבור במוסף .אני אישית נהניתי מאוד מתפילותיו.
למחרת תוכנן שמישהו אחר יהיה שליח ציבור במוסף ,אבל החזן הזה ניגש אל
העמוד והתחיל את התפילה .כמעט מחצית מהאנשים עזבו את החדר במחאה ונכנסו לחדר
האוכל של הישיבה כדי לנהל את התפילה.
כמה שבועות לפני ראש השנה ,הרב זקש נתן שיעור בישיבה על השאלה האם כשיום
שני של ראש השנה חל ביום שישי והציבור הכניס שבת מוקדם ,האם מותר לתקוע בשופר
למי שעוד לא שמע אותו? באותה שנה ,בערב שישי כשעה לאחר השקיעה ,הגיע לממשל נער
שהלך את כל הדרך מירושלים ברגל .הוא עדיין לא שמע תקיעות שופר של יום שני ,והערנו
כי אילו הוא היה מגיע קצת מוקדם יותר ,מה שלמדנו בשיעור היה הופך להיות מעשי (אם כי
לא בדיוק ,כי לא קבלנו שבת מוקדם) .הנער הזה הגיע ממשפחה מאוד ימנית ואביו ישב בכלא
בשנות החמישים בגין מעשיו הלאומניים.
לפני ראש השנה( ,כנראה של שנה זו) ,החלטתי לנסות להכין שופר .השגתי מהערבים
קרן של כבש והשריתי אותה במים רותחים כדי להסיר את העצם .אחר כך לקחתי מסמר
ארוך ,חיממתי אותו והנחתי אותו על הקצה הסגור של הקרן .עשיתי זאת שוב ושוב ,בתקווה
שאצליח בדרך זו להשלים את פתיחת השופר מקצה לקצה .לרוע המזל ,עברתי דרך הצד של

הקרן ובכך פסלתי אותה מלהיות שופר .כדי לנסות לתקן זאת ,בקשתי ממישהו לחתוך את
סוף הקרן במקום שעברתי דרך הצד .אז זה היה סוג כלשהו של שופר כשר ,אבל אפילו בעל
תוקע מומחה לא היה יכול להוציא אפילו קול אחד מהשופר הזה .המתנחל אברהם נחליאל,
גם הכין שופר והוא היה הרבה יותר מוצלח ממני בהכנותיו .בנוסף ,הוא היה מסוגל לתקוע
בשופר שלו להפליא.
כאשר יום טוב חל ביום שישי ,עושים לפני יום טוב עירוב תבשילין כדי שתהיה
אפשרות לבשל מיום טוב לשבת .באחת הפעמים שבהן עשינו בממשל עירוב תבשילין ,כנראה,
לראש השנה ,קרה מקרה מעניין .הרב לוינגר נכנס לבית המדרש ושאל עם חצי חיוך על פניו,
אם מותר לשטוף כלי אוכל ביום שישי בשביל שבת .ענינו כי כמובן שמותר ,ואז הוא סיפר
לנו כי הנשים במטבח "פסקו" כי לא יכולים ,ולכן הן חיכו עד תחילת השבת כדי לעשות זאת!
הוא הציע שנלמד את הנשים את הדברים הבסיסיים האלה לפני שאנחנו מלמדים את
הדברים המסובכים.
באותו יום הכיפורים ,החלטתי לבקר בישיבה הקודמת שלי בנתיבות .התפילות
בישיבה בנתיבות התקיימו בבית המדרש החדש שלהם ,שבנייתו כמעט הושלמה.
הדירות הראשונות בקריית ארבע היו מוכנות כמה ימים לפני ראש השנה תשל"ב,
וכמחצית מהמשפחות עברו מיד עם סיום הבנייה .עדיין נותר מניין בממשל ,ותפילותינו
התקיימו בבית המדרש .ביום השני היו כמה חיילים שהצטרפו אלינו .סעדיה קהלני ראה
שהם ספרדים ,וכך היו מספיק אנשים בשביל לארגן תפילות בנוסח עדות מזרח בחדר האוכל.
כיוון שדינה ואני התעתדנו לצאת לשליחות חינוכית ממושכת באנגליה אחרי
החגים ,המקרר שלנו כבר נמכר כמה ימים לפני ראש השנה ולכן היינו צריכים לעשות
סידורים חלופיים כדי לאחסן את המזון שלנו לראש השנה .כמה ימים אחרי ראש השנה,
הלכנו לבית של דודה של דינה בירושלים על מנת להישאר שם עד אחרי החגים .באותו יום
הכיפורים התפללתי בישיבת הכותל בעיר העתיקה .לקראת סוף תפילת נעילה ,כל הישיבה
צעדה בשירים ובריקודים לכותל המערבי כדי לסיים שם את תפילות יום הכיפורים.

חג סוכות

בחג הסוכות הראשון בממשל ,החיים עדיין התנהלו בצורה קהילתית ,ונבנו שתי סוכות
קהילתיות .באחת הסוכות היו צריכים לבנות גם את הדפנות ומיקומה היה בחצר מול אזור
הדירות של המתנחלים .זו היתה הסוכה עבור אכילה .הסוכה השנייה נבנתה בתוך פרגולה
והיתה מיועדת לשינה עבור הגברים .כשראיתי את הפרגולה הזאת ,שמתי לב שיש לה מוטות
מתכת שעלו אנכית מהאדמה ואחר כך התכופפו מעל הגג .שאלתי את יאיר אוריאל אם יש
בעיה כיוון שהם עשויים ממתכת? הוא ענה לי כי ראשית ,הם היו רק המעמיד עבור הסכך,
ושנית ,בגלל שהם מחוברים אל הקרקע ,הם לא יכולים לקבל טומאה (סימן לפסילת סכך).
הוא הוסיף כי הוא מודאג יותר מהצמח המטפס שהיה מעל הסכך.
כשעזרתי להביא מיטות לסוכה ,הבחנתי כי סעדיה קהלני הניח קרש גדול בין מיטתו
לבין דופן הסוכה .הוא עשה זאת כדי שהרוח לא תכנס לסוכה  -הלילות בחברון בסתיו יכולים
להיות קרים .מספר הגברים שישנו בסוכה לא היה גדול מכיוון שכמעט כל תלמידי הישיבה
הרווקים נסעו לחגוג את חג הסוכות עם משפחותיהם ,ולכן הסוכה היתה מרווחת למדי עבור
שינה .בחול המועד התחילו התלמידים לחזור לחברון ,ובסוף חג הסוכות היה כמעט בלתי
אפשרי לזוז בסוכה .למעשה ,כמה אנשים ישנו אז בסוכה שנועדה לאכילה.
במהלך הסעודה בלילה הראשון של סוכות ,כל הנשים היו עסוקות בריצה לפה ולשם
ובהגשת אוכל לשולחן .זה גרם לי להרגיש קצת לא נוח .לכן אחרי הסעודה הלכתי אל אחת
הנשים והצעתי לעזור .התשובה שקיבלתי היתה שהתפקיד שלי הוא ללמוד בבית המדרש.
באחד מימי חול המועד ,בזמן שישבתי בסוכה ,שמעתי כי היה רימון שנזרק על
המדרגות המובילות למערת המכפלה .הפצועים ,שמספרם היה רב ,הובאו לאגף שלנו בממשל
לטיפול ראשוני .אני זוכר שאחר כך המדרגות המוליכות למרפאה שלנו היו מלאות בדם.
למרבה המזל איש לא נהרג ,אבל כמה מהם נפצעו לתמיד .אחר כך קראתי בעיתון כי משה
דיין ,שר הביטחון דאז ,הלך לבקר את הפצועים .נערה אחת אמרה לו שהיא מפחדת שמא
תאבד עין .משה דיין ענה לה כי אז היא תהיה כמוהו ,ו"אני מסתדר מצוין עם עין אחת ,אל
תדאגי ,את גם תסתדרי".

מיד אחרי כל התקפה כזו ,כולנו ,כולל הנשים והילדים ,היינו הולכים בסמטאות
של חברון כדי להראות לערבים שהם לא יצליחו להפחיד אותנו בהתקפות שלהם .לפיכך,
בבוקר שאחרי הפיגוע הזה ,צעדנו כולנו אל מערת המכפלה עם הלולבים שלנו .באותם ימים,
הלולבים בארץ לא נלקחו בקופסאות ,ומהבעות פניהם של הערבים שלידם עברנו בדרך ,נראה
כי הם חשבו שהלולבים הם סוג חדש של נשק סודי!
באותו בוקר ערך משה דיין ביקור קצר במערת המכפלה ואף עלה לראש מגדל
המואזין .הוא נתן פקודה לפוצץ את שבעת המדרגות המפורסמות שבעבר יהודי היה יכול
להגיע רק עד אליהן .חבל שהוא עשה את זה ,כי המדרגות האלה הן חלק מההיסטוריה של
המערה.
הרב לוינגר ,לא היה מסוגל לתת לזריקת הרימון הזו לעבור בשתיקה ,לכן כמה
מאתנו ,כולל הרב לוינגר ואנוכי ,לא יצאנו מהמערה כשהיא נסגרה ליהודים בשעה 11.30
באותו בוקר .ישבנו בצורה פסיבית באולם יצחק .לא ידענו כמה זמן תימשך שביתה זו .בגלל
שהיינו באמצעו של חג סוכות ,חשבנו על בעיה אפשרית  -האם מותר לנו לאכול במערה בלי
סוכה? כשהתבקשנו לעזוב ,סירבנו ,למרות שהגיע גם מסר מהרב גורן שביקש שאנחנו נעזוב
את המקום .קצת מאוחר יותר ,קבוצה של חיילים נכנסה כדי להוציא אותנו בכוח ,במקרה
שיווצר צורך כזה .מכיוון שלא רצינו להיכנס לעימות פיזי עם החיילים ,הרב לוינגר התחיל
לשיר "עוצו עצה "...ועם שיר זה יצאנו.
מוקדם יותר באותו בוקר ,הגיעו הרבה מבקרים למערה והצעתי להם לברך על
ארבעת המינים שלי .כשמספר רב של אנשים מברכים על אותו אתרוג ,זה גורם לקלקולו
ובאמת לקראת סוף החג ,האתרוג שלי נהיה חום וקשה .במשך הימים האחרונים של החג
הייתי צריך להשתמש באתרוג של מישהו אחר .לא היה אכפת לי  -הרבה אנשים יכלו לקיים
את המצווה על ידי ארבעת המינים שלי.
בשמחת תורה תשכ"ט ,היו הרבה מבקרים בממשל והדרך היחידה לארח אותם
היתה להלין חלק מהם בסוכה .שינה בסוכה בליל שמחת תורה מותרת רק אם פוסלים את
הסוכה לפני שמחת תורה ,וזה נעשה על ידי הסרת כמות מסוימת של סכך .עשינו זאת ,וכדי
להיות בטוחים הסרנו קצת יותר .הרב לוינגר אמר כי "הסוכה היא פסולה למהדרין" ,אולם
אז החזיר קצת סכך ,והוסיף בצחוק" ,עשיתי את זה כדי שלא נעבור על בל תוסיף"
בסוכות הבא התגוררו המשפחות בדירות משלהן ,ולכן רובן בנו סוכות משלהם.
בנוסף ,הקימו המתנחלים סוכה גדולה בחצר ,באותו מקום כמו בשנה הקודמת.
באותה שנה היו חמש משפחות שהתגוררו במעונות הישיבה .מחוץ לחדרי המעונות
היו מסדרונות מקורים ,אחד מול השני ,וביניהם היה פתח בגג .בתחילה הצעתי לשים קורות
עץ מגג מסדרון אחד עד הגג של המסדרון השני ,ולהניח את הסכך על הקרשים .כך תהיה
סוכה גדולה אחת לחמש המשפחות .עם זאת ,מסיבות טכניות ,לא הצלחנו לבנות סוכה כזו.
משפחת ליבמן נסעה לירושלים לסוכות ורוב המשפחות שנותרו במעונות בנו סוכה
משלהן בסופו של דבר.
כפי שצוין במקום אחר ,התחתנתי כמה שבועות קודם לכך ,וכמתנת חתונה
מהמתנחלים ,קיבלנו את המוטות למסגרת הסוכה.
המוטות הללו הגיעו רק כמה ימים לפני חג הסוכות ,ולכן היינו צריכים למהר
בבניית את הסוכה שלנו .שאלתי את הנגר אדי דריבן ,אם יוכל להכין לי כמה קורות כדי
להניח על הגג של הסוכה שלי כמעמיד לסכך והוא עשה זאת מיד.
הרכבתי את שנים-עשר מוטות האלומיניום כדי ליצור את מסגרת הסוכה והנחתי
את קורות העץ עליהם .באותו זמן כמה פועלים הכינו שבילי בטון ל"בתים" שלנו ,אשר
הושלמו לאחרונה .אחד הפועלים האלה ,שראה כי מוטות האלומיניום בצדי הסוכה שאורכם
היה שלושה מטרים ,כבר כורעים תחת משקלם של קורות הגג ,אמר שהוא חושש שמא
המשקל הנוסף של הסכך עלול לגרום למוטות אלה להישבר .הוא אמר שהם זקוקים לתמיכה
באמצע ,לכן הוא הכין לנו עמוד תומך שצד אחד שלו יצא מדופן אחת של הסוכה ואת הצד
השני הצמיד למוט אנכי שהיה חלק מבניין המעונות.
כשהייתי באוניברסיטת בר-אילן הגיעה מכונה גדולה למחלקה שלי ,עטופה בבד
קנבס עבה צבוע בכסף בצידו האחד .הרגשתי שהבד הזה עשוי להועיל לי בשלב מאוחר יותר,
ולכן במקום לזרוק אותו ,שמרתי אותו .מאוחר יותר הוא הוכיח את עצמו כחומר אידיאלי

עבור קירות הסוכה .מוסר ההשכל :תחשוב לפני שאתה זורק משהו! מאחר שהחומר הזה
עלול להתנדנד ברוח מצויה ,הוספתי כמה עמודים אנכיים בגובה של מטר לאורך כמה דפנות
של הסוכה.
עדיין היינו צריכים להשיג סכך עבור הסוכה" .סכך לנצח" עדיין לא היה באופנה
בישראל .בסוף הבאנו סכך טרי ממקור יוצא דופן .אף שחברון היא ברובה מוסלמית ,היתה
קהילה נוצרית קטנה .יכולנו לראות מהממשל את הכנסייה הרוסית ,והיו בה כמה נזירים.
ליד הכנסייה הזאת היה עץ ,והם טענו שהוא האלון של אברהם .אני מאמין כי לפני יותר
ממאה שנה היתה סופת ברקים והעץ ניזוק ממנה .העץ היה מוקף גדר והיסטוריה קצרה של
המקום נכתבה שם.
ליד הכנסייה הזאת היו הרבה עצי אורן והנזירים נתנו לנו רשות לחתוך את הענפים
בשביל הסכך .כמה מהמתנחלים ,כולל הרב לוינגר ,צבי אידלס ואנוכי ,הלכו לשם עם מסורים
כדי לחתוך ענפים .קבענו שאדי דריבן יגיע מאוחר יותר באותו בוקר עם העגלה שלו כדי
לאסוף את הענפים שחתכנו ולקחת אותם לממשל.
חתכנו ענפים במשך כמה שעות .אני זוכר שאחד הנזירים הביא לנו כמה ענבים
לאכול .נאלצנו לחכות זמן מה עד שאדי הגיע ,וכשהוא הגיע ,העמסנו את כל הענפים על
העגלה שלו .אחד המתנחלים ישב על כל הענפים האלה כדי לוודא שהם לא יתגלגלו והעגלה
חזרה לממשל .חזרתי ברגל יחד עם צבי אידלס.
חלק הענפים שמתי כסכך על הסוכה שלי .הכנסתי את מיטתי לתוך הסוכה ואז
תליתי וילון בסוכה כדי להפריד את החלק המיועד לשינה מהחלק המיועד לאכילה .במהלך
השנה דינה ואני התגוררנו בחדר אחד  -בסוכות היה לנו "בית" עם שני חדרים!
לשמחת תורה ,משפחת זקש הזמינה את דינה ואותי לדירתם בירושלים .ראיתי שם
מנהג נחמד מאוד ,אשר אימצתי מאז .בעודו אוכל את הסעודה האחרונה בסוכה לפני כניסת
שמחת תורה ,היה הרב זקש מחזיק את ארבעת המינים כדי "ללוות את חג הסוכות".
הרב זקש היה הרב של "בית הכנסת הנשיא" בירושלים .הסיבה שבית הכנסת נקרא
כך ,היתה כי נשיאי ישראל השונים התפללו בו .באותה תקופה היה זלמן שזר נשיא המדינה,
ומדי שנה הוא היה חתן תורה בבית הכנסת .בבית הכנסת הזה היתה גם מסורת לעשות
הקפות בתפילת ערבית במוצאי שמחת תורה.
בשנה שלאחר מכן ,מצאתי מקור נוסף עבור סכך .קרוב לתחתית גבעת הממשל היו
הרבה עצים עם עלים ,ואני ירדתי וחתכתי כמות מספקת .כשחשבתי מהי הדרך הטובה ביותר
להעלות אותם לממשל ,עבר ערבי עם סוס ועגלה .ביקשתי ממנו להעלות את העצים לממשל.
זאת היתה ממש השגחה פרטית כי הוא הופיע בדיוק במקום הנכון בזמן הנכון!
כמו בשנים קודמות ,נבנתה סוכה קהילתית ,אבל כמה שעות לפני יום טוב היא
פתאום התמוטטה! למרבה המזל הצלחנו לבנות אותה מחדש לפני תחילת החג.
אני מאמין שזו היתה השנה בה שלום משרקי הביא אתרוגים תימנים למכור
בממשל .המחירים שביקש נראו לי גבוהים מאוד .אמרתי לו שכבר קניתי את האתרוג שלי
במקום אמין מאוד ,אבל הוא טען שרק האתרוגים התימנים כשרים!
בסוכות תשל"ב בניית קרית ארבע כבר התרחשה בפועל .רשימות של מתנחלים
פוטנציאליים שיעברו לקריה נערכו ,ובמהלך חג סוכות זה התקיימה עבורם אסיפה בחברון,
והם נלקחו לסיור ב"עובר" קרית ארבע.

חנוכה

כמה ימים לפני החנוכה הראשון בממשל ,כל המתנחלים החלו להכין שמן וחנוכיות לנרות.
רובם הדליקו את החנוכיות ליד החלונות ,אבל היו כמה שהניחו אותן מחוץ לדלת הכניסה.
זה לא טוב כל כך להניח נרות חנוכה בחוץ  -הרוח יכולה לכבות את האש ,לכן יש קופסאות
זכוכית מיוחדות שנראות כמו אקווריום שנועדו לכסות את החנוכיות ולהגן עליהן מפני
הרוח.
אחד מתלמידי הישיבה ,יהושע משולמי ,החליט להדליק חנוכייה מחוץ לחדר
האוכל של הישיבה .כדי לעשות זאת ,הוא לקח קרטון עץ המשמש למכירת פירות וכיסה את
החלק העליון עם נייר צלופן .הוא הניח אותו על צדו ,כך שהצלופן היה בחזית .עבור מחזיקי
השמן ,הוא לקח כמה פחים ריקים של משחת נעליים ,עשה שני חורים במכסה של כל אחד

מהם ולחורים הללו הוא הכניס פתילות עשויות מצמר גפן .הסדר זה עבד בהצלחה רבה .הוא
מילא הרבה שמן והנרות דלקו במשך שעות רבות.
ביוון העתיקה ,לפני המשחקים האולימפיים ,הציתו לפיד על הר האולימפוס ורצים
היו נושאים את הלפיד הזה לאצטדיון האולימפיאדה שהיה כל פעם במקום אחר בעולם.
רעיון דומה קיים בישראל  -כל חנוכה מדליקים את הלפיד במודיעין ,מקום הולדתם של
המכבים .לפיד זה נישא על ידי רצים לירושלים ,בירת ישראל.
בחנוכה תשכ"ט ,הוחלט שהרצים עם הלפיד יעברו דרך חברון ויהיה טקס קצר
שיתקיים בחניון מחוץ לממשל .לפני הטקס ,היה צורך להכין מעין כלי קיבול שניתן יהיה
להדליק בו אש מהלפיד .לשם כך לקחנו קופסת ביסקוויטים ,הכנסנו אליה סמרטוטים
ושפכנו חומר דליק על הסמרטוטים האלה .הקופסה הועמדה על דוכן והיתה מוכנה לקבל
את האש מן הלפיד.
מאוחר יותר באותו יום ,הרצים עלו במעלה הגבעה המוליכה אל הממשל עם הלפיד
המואר .לאחר הדלקת האש בממשל וטקס קצר ,הם המשיכו לרוץ לירושלים.
כדי "לשמור" על האש הזו שהיתה עתידה לכבות בקרוב ,החלטנו להעביר אותה
פנימה .ההעברה נעשתה על ידי אחד המתנחלים שהדליק ממנה סיגריה ועישן סיגריה זו עד
שהגיע לחדר האוכל של המתנחלים .לאחר מכן הדליק גפרור מהסיגריה הזאת וממנו הדליק
את הנר בחדר האוכל .אולי כ"פרס" על כך ,יזכה מעשן זה שלא יהיו לו בעתיד מחלות כרוניות
הנובעות מעישון! באותו ערב הדליקו כמה מתנחלים את נרות החנוכה שלהם מן הנר הזה.
למישהו היה רעיון לשמור את אור הנר לשאר ימי חנוכה ולכן הדליק ממנו נר נשמה .עם זאת,
הנר נכבה במהלך יום המחרת ,על ידי הרוח או על ידי "עבריין".
באחד הערבים בחנוכה ערכנו מסיבת חנוכה .במהלך המסיבה הזאת כיסו לי את
העיניים ונתנו לי משימה לטבול את פניי בקערה של קמח ולנסות למצוא עם הפה שלי מה
קבור בקמח .לבסוף מצאתי את האובייקט הקבור  -פרוסת בצל.
אחד מתלמידי הישיבה ,חיים כהן ,ארגן עוד תרגיל .הוא הוציא שני סירים ,נתן
אחד למתנדב ואמר לו להעתיק כל דבר שהוא עשה .חיים שפשף את ידו על תחתית הסיר שלו
ולאחר מכן שפשף חלקים שונים של פניו .המתנדב עשה אותו דבר .חיים אמר לו להסתכל
במראה ואז לשטוף את פניו .הסיבה  -חיים מרח משחת נעלים בתחתית הסיר של המתנדב!

מסיבת חנוכה של מתנחלי חברון בממשל
היה גם צד נוסף למסיבה הזאת ,שהיה הרבה פחות נעים .באותה תקופה היתה מגפת צהבת
ובמהלך המסיבה הוצאנו אחד אחד למרפאה כדי לבדוק אם יש לנו תגובה חיובית או שלילית
לצהבת .הבדיקה נעשתה באמצעות מריחת חומר נוזלי על הזרוע ושריטת כמה שריטות .קצת
מאוחר יותר באותו ערב חזרנו למרפאה ואם נמצאה לנו תגובה שלילית ,קיבלנו זריקה נגד
צהבת מידי מרים לוינגר.

בשנה שלאחר מכן היה החנוכה הראשון שהייתי נשוי ,וקניתי חנוכייה .בלילה
הראשון של חנוכה ,כשהתכוננו להדליק את החנוכייה ,בקבוק שמן הזית ,שהיה שמנוני
מבחוץ ,נשמט מתוך ידיה של דינה והתנפץ על הרצפה .איזה בלאגן! הצלחנו להציל מספיק
שמן רק בשביל אותו לילה .לא היה אפשר לרכוש בקבוק נוסף בחברון ,אך למזלי ,משפחת
זקש הגיעה למחרת לחברון וביקשתי מהם שיביאו לי עוד בקבוק .מכל דבר בחיים אפשר
ללמוד משהו וממקרה זה למדתי לא לשים את כל שמן הזית בבקבוק אחד .קניתי בקבוק
שתייה מפלסטיק ,ומאותה שנה ואילך ,לפני חנוכה ,הייתי מוזג חצי מבקבוק שמן הזית שלי
לתוך הבקבוק השני.
אנחנו הדלקנו את החנוכייה שלנו בחלון ,אבל השכן שלנו ,שלום אהרונסון ,רצה
להדליק את החנוכייה שלו בחוץ .יש שתי דעות בהלכה בקשר למיקום החנוכייה בחוץ  -ממש
מחוץ לדלת הכניסה ,או אם יש חצר ,בכניסה לחצר .בכניסה לדירות שלנו היה מסדרון
מקורה ושלום חשב שהכניסה למסדרון הזה היא כמו כניסה לחצר ,לכן הוא הדליק שם את
חנוכייה שלו .הלילה השני של חנוכה היה בשבת וכאשר ראה הרב זקש שחנוכייה הודלקה
שם ,הוא אמר לשלום שהוא לא קיים את מצוות הדלקת נרות חנוכה במקום הזה .מפני שזה
היה בשבת ,שלום לא היה יכול לעשות דבר בקשר לזה באותו לילה.
בשנה שלאחר מכן ,דינה ואני לא היינו ברוב חג החנוכה בחברון .חבר מבית הספר
שלי מאנגליה התחתן ושבת לפני החתונה היה ה"אופרוף" (עליית החתן לתורה) ,שהתקיים
בפתח תקוה .בפתח תקווה גרו קרובי משפחה שלי ,ובמהלך השבת התארחנו אצלם.
כתרומתנו לסעודה של יום שישי בערב ,הבאנו "גפילטע פיש" .אולי הוא התקלקל במשך
המסע מחברון ,כי בלילה ההוא כל מי שאכל את הדג נשאר ער עם "לפחות" קלקול קיבה.
החתונה התקיימה בלילה האחרון של חנוכה בנתניה ,עיר הולדתה של הכלה.
כמה ימים לאחר מכן עשינו להם שבע ברכות בדירה שלנו .זמן קצר לאחר שהזוג
המאושר הגיע ,היו כמה יריות בחוץ .אדי דריבן שהיה רגיש מאוד לזה ,נכנס לדירה שלנו
וכיבה את האורות .אנחנו היינו רגילים לדברים כאלה ,ולכן הדלקנו את האורות בחזרה.
החתן פחד ושוב כיבה אותם! האורות היו כמו "פינג פונג" .בין האנשים שהוזמנו לשבע ברכות
היה יצחק גנירם – אחד ממתנחלי חברון שבא מנתניה והכיר את משפחת הכלה.

פורים

התאריך בו חוגגים את פורים כמעט בכל העולם הוא י"ד אדר ,אולם בערים מוקפות חומה
מימי יהושע בן-נון התאריך הוא ט"ו אדר .ישנן ערים בעולם שבהן יש ספק לגבי החומה ולכן
חוגגים בהן את הפורים בשני התאריכים הללו .חברון היא אחת מהן.

קריאת מגילה במערת המכפלה – פורים תשכ"ט

התחלנו את הפורים הראשון שלנו בחברון עם קריאת המגילה .היא נקראה על ידי יצחק
גנירם בצורה ברורה ורהוטה .בכל פעם ששמו של המן הוזכר ,המתנחלים הרעישו וחבטו
ולכן לקח זמן רב לסיים את המגילה  -לא נראה שזה הפריע לאנשים שעדיין צמו .כדי
להבטיח שאנשים ישמעו את שמו של המן כאשר יצחק קרא אותו  -כמה אנשים לא יכלו
לחכות כדי לדפוק ,שכן הם היו ללא ספק יותר מלהוטים למחוק את עמלק!  -יצחק היה
אומר את שמו של המן מהר בלי למתוח את הטעם המוסיקלי .לפי ההלכה סעודת פורים
קיימת ביום פורים ,אולם אפשר גם לערוך סעודה קטנה בליל פורים וזה מה שעשינו.
למחרת בבוקר ירדנו אל מערת המכפלה כדי לקרוא את המגילה .אנו מאמינים כי
זו היתה הפעם הראשונה שמגילת פורים נקראה שם ,לפחות במשך מאות שנים .כדרכנו
באותה תקופה ,התפללנו תפילת שחרית וקראנו את המגילה באולם הגדול בין קברי יצחק
ורבקה .הרב לוינגר קרא את המגילה וכמעט לא היו רעשים.
באותו יום נאלץ הרב לוינגר לנסוע לתל אביב וכולנו הבאנו לו כסף עבור מצוות
מתנות לאביונים .איש מבין המתנחלים לא היה רוצה להיות מסווג כ"אביון" .מאחר שצריך
לתת את הכסף לשני עניים לפחות ,נתתי לו את שתי המתנות בנפרד ,והוא שם אותן בשני
כיסים נפרדים.

מסיבת פורים בממשל – פורים תשכ"ט

כשחזרנו לממשל מהמערה ,אכלנו ארוחת בוקר ואז הלכתי לחלק את משלוחי המנות
למתנחלים האחרים .ברוב הדירות שהלכתי אליהן ,מזגו לי משקה .כשהגעתי לדירתו של
יאיר אוריאל הוא הוסיף פעם אחרי פעם משקה אל הכוס שלי .כנראה בעקבות כך
התמוטטתי על הרצפה והם השכיבו אותי על המיטה .רק בשעת אחר הצהריים מאוחרת
התעוררתי .גררתי את עצמי מהמיטה והלכתי לחדר האוכל שבו רוב האנשים עסקו במצוות
סעודת פורים ,והשאר עדיין התאוששו מהשפעת המשקה .אחד מתלמידי הישיבה נכנס
לארוחה במצב של "עד דלא ידע" והובל למיטה.
הבעיה עם יומיים של פורים היא ,שלפני שאתה מספיק להתאושש מן ההשפעות של
השתייה ביום הראשון ,כבר צריך לקרוא את המגילה בערב של היום השני .כדי לנסות למזער
את הבעיה ,עיכבנו בכמה שעות את הקריאה בערב השני עד שהשלכות המשקה פחתו .אני
חושב שהיינו אופטימיים למדי מבחינה זו!
באותו ערב שוב נקראה המגילה על ידי יצחק .כרגיל הנשים היו מקשיבות
מהמטבח .הפעם הן היו חמושות בסירים ,וכאשר שמו של המן הוזכר ,הן החלו לדפוק
עליהם! יצחק ,אשר על פי מראה הדברים עדיין היה הרבה שתוי ,הרגיש אחרי כמה פרקים
שהוא לא מסוגל להמשיך .הרב לוינגר ,שהיה במצב שפוי יותר ,המשיך בקריאה.

למחרת בבוקר שוב ירדנו למערת המכפלה כדי לקרוא את המגילה .לערבים בחברון
היה מנהג להביא גופות בארונותיהם אל המערה לפני הקבורה .באותו בוקר ,במהלך התפילה
שלנו הם הביאו גופה של מת ורצו לשאת אותה דרך המקום שבו התפללנו .לא היינו מוכנים
לסבול התערבות כזאת בתפילתנו  -היו הרבה מקומות אחרים במערה בהם הם יכולים לצעוד
עם גופותיהם! לכן יצרנו קו אנושי ארוך בין קברי יצחק ורבקה והתחלנו לשיר שירי פורים
ובכך מנענו מהם לשאת את הגופה במקום התפילה שלנו .הערבים הבינו שהם לא יכולים
לעבור במקום שבו אנו עומדים ולכן הם נאלצו לשנות את מסלולם.
החיילים שלנו ,שהיו נוכחים במקום כדי להבטיח סדר טוב במקום הקדוש הזה,
היו במצב קשה כאשר התעוררו מקרים כאלה .מחד גיסא ,היה עליהם ליישם את מדיניותה
של ממשלת ישראל לסגת לאחור כדי לא לפגוע בערבים ,ומאידך גיסא ,קשה לאפשר לערבים
לשאת גופה במקום בו מתפללים היהודים .אני זוכר שהם אמרו לנו להנמיך את עוצמת
השירה.
בשנה שלאחר מכן קראנו את המגילה במערת המכפלה כמובן .באותו זמן רכשו
המתנחלים את הבניין שליד המערה ואחרי התפילה הלכנו לשם לכיבוד קל .בזמן שכולנו
היינו עסוקים בכיבוד ,הרב לוינגר קרא את המגילה לנערה שעדיין לא שמעה את הקריאה.
נדמה לי שהשתכרתי באותה שנה.
מדי שנה ,קיימנו בממשל סעודת פורים קהילתית .בסעודת הפורים בשנת תש"ל או
בשנת תשל"א ,הרב זקש ואשתו אהובה נכחו .אחד מתלמידי הישיבה היה שתוי וקרא שוב
ושוב "אהובה אהובה" .הרב זקש נזף בו ואמר שהוא צריך לקרוא לה הרבנית.
כשאני מסתכל אחורה על הפורים שחגגתי בעבר ,אני יכול לומר כי מצוה אחת
שקיימתי יותר "מהדרין" בזמן שהייתי בממשל מאשר בכל תקופה אחרת של חיי ,היתה
מצווה של שתייה עד אחד אינו מסוגל להבחין בין "ברוך מרדכי וארור המן".

ואלה שמות המתנחלים הבאים לממשל
המתנחלים בחברון הגיעו מכל רחבי העולם וכתוצאה מכך היה להם רקע שונה אחד מהשני.
כשאני חושב על תקופת הממשל ,עולים בזיכרוני כמה מהמתנחלים שהתבטא בהם השוני
הזה ,ואני אתן כמה דוגמאות.

האיש המאושר מבוסטון

אחד המתנחלים היותר "צבעוניים" היה חיים מגני .חיים נולד בארצות הברית והיה חסיד
של האדמו"ר מבוסטון .הוא התחתן עם שושנה ובקיץ תשכ"ט ( )1969הם הצטרפו למתנחלים
בחברון .בכל שמחה ,חיים היה מוביל את השירה .פעם אחת הייתי בביתו והוא שאל אותי
מה אני רוצה לשתות .עניתי בצחוק "בירה ירוקה" .חיים נעלם למטבח .שמעתי כל מיני
קולות מהמטבח ,וחיים הופיע במהרה עם כוס משקה  -הטעם שלו היה בירה וצבעו ירוק!
איך הוא עשה את זה ,אני לא יודע.

חיים מגני יחד עם בתו בתקופת הממשל

בזמן שהותו בממשל ,חיים עבד במספר מקצועות .הוא החל לעבוד במכולת של המתנחלים
ואחרי זמן קצר עבר לעבוד בספרייה הלאומית בירושלים .לבסוף הוא היה מדריך תיירות
ידוע ,והוא המשיך לעבוד בזה עד מותו הפתאומי בטרם עת בשנת תשס"א .כשהיה בממשל
סיפר לי שפעם כשפגש קבוצה של תיירים שחצו את גשר אלנבי ,הוא בירך אותם בשלום ואז
אמר את המילים "ברוכים הבאים לישראל" ,אחד התיירים השיב מיד" :לא פוליטיקה!"
חיים מגני היה לאומני קיצוני .כפי שכולנו יודעים ,יש דעות רבות על מה להוסיף
ומה לא לומר בתפילת יום העצמאות .סדר התפילות "הקיצוני ביותר" הוצא על ידי תנועת
הקיבוץ הדתי .הוא כולל הלל עם ברכה ,קריאה מיוחדת בתורה ,קידוש ,על הניסים ,וכן
הלאה .תנועת הקיבוץ הדתי כתבה בהקדמה לספרם כי הם התייעצו עם רשימה שלמה של
רבנים ,ובהם הרב צבי יהודה קוק .שמעתי שהרב קוק היה מוטרד למדי שהזכירו את שמו.
את דעתו הם שאלו ,אבל הם לא הלכו בעקבותיה .חיים היה מתנהל לפי הספר הזה ככל
האפשר .אני אפילו זוכר שראיתי אותו עושה קידוש ביום העצמאות לפי הספר הזה.
חיים ואני כתבנו מכתב משותף לרב מאיר כהנא כדי לתת לו עידוד על מאמציו למען
יהדות רוסיה .הכל התחיל מפעם אחת ,כשיהודי שהצליח לצאת מרוסיה  -דבר שהיה קשה

מאוד בשנות השישים  -הגיע אלינו לממשל בסוכות .הוא סיפר לנו על העבודה שהרב כהנא
והליגה להגנת היהודים באמריקה עושים בעניין יהדות רוסיה וביקש מאתנו לכתוב לו מכתב
עידוד .לאחר שיחתו שאלו אותו אם יש סוכות או ארבעת המינים ברוסיה והוא ענה שרק
בבית הכנסת.
בפגישה זו ,היהודי הזה או אולי הרב ולדמן ,סיפר על מקרה אחד בו קבוצה של
יהודים מרוסיה הגיעו לווינה ושם פגשו את הרב קירשבלום מהסוכנות היהודית .הם אמרו
לו מיד "אל תיתנו את יהודה ושומרון .זה בשבילנו כשאנחנו מגיעים".
בעודם בממשל נולדו שתי הבנות הראשונות של משפחת מגני .בקידוש שהכינו
לכבוד הבת הראשונה ,חיים ביקש ממני לדבר על השמות שנתנו לה  -יונה תפארת .הצלחתי
לחבר את שני השמות עם יום כיפור .מאז ואילך ,בכל פעם שילד נולד בממשל ,היה חיים
קורא לי לדבר על משמעות השם של הילד הנולד.
פעם כאשר נכנסתי לביתו של חיים ,ראיתי שהם קבעו על דלת חדרה של יונה
תפארת מזוזה בגובה הראש של הילדה הצעירה .זו היתה כמובן "מזוזה דמה" שהוצבה שם
כדי לעודד את הילדה הצעירה לנשק את המזוזה .חשבתי שזה רעיון נהדר.

המהנדס הצרפתי

בערבים רבים ניתן שיעור קצר בישיבת המתנחלים על ידי אחד התלמידים ,שנודע אז בשם
שלמה לנגנאור .כיום הוא הרב המכובד והידוע הרב שלמה אבינר ,רב היישוב בית אל וראש
ישיבת "עטרת כוהנים" בעיר העתיקה בירושלים .כאשר הוא למד ,שלמה היה מדגיש בספרו
כל דבר שחשב למשמעותי .הוא הסביר כי זה הציל אותו בזמן שחזר על החומר.
שלמה היה כבן עשרים ושש כשהגיע לחברון .הוא עלה מצרפת מספר שנים קודם
לכן ,לאחר שסיים שם תואר בהנדסה .הוא היה צנוע מאוד בנוגע לתואר הזה וגילינו עליו
מאחיו הצעיר אלישע .לאחר עלייתו ארצה הלך לישיבת מרכז הרב בירושלים ,שם למד כמה
שנים לפני שהגיע לממשל .בזמן שהותו בממשל הוא התחתן ,אך החתונה התקיימה
בירושלים .אני חושב ששכרנו אוטובוס ערבי כדי להגיע לחתונה .שלמה מעולם לא לבש עניבה
והוא אפילו התחתן בלעדיה ,אף על פי שבאותם ימים זה היה נדיר להתחתן בלי עניבה.
בתקופה בה הוא התחתן ,הבניינים החדשים עדיין לא היו מוכנים ,ולא היה לנו חדר בדירות
של הממשל עבורו ועבור אשתו שפרה .לכן שמו שתי מיטות וארון בגדים במשרד המתנחלים,
וזה הפך ל"ביתם" עד שהבניינים החדשים היו מוכנים באותו קיץ .ליתר דיוק ,במשך ששת
השבועות של תקופה זו ,שלמה היה בירושלים חולה בצהבת שבה הוא נדבק כמה שבועות
אחרי שהתחתן .גם בפסח של אותה שנה הוא ואשתו נסעו לצרפת ולא שהו ב"ביתם".
בשיעורים הקצרים שלו הצליח שלמה ללמד עניינים מרתקים בנושאים הלכתיים.
לדוגמה ,הוא דיבר פעם על ההלכה שאומרת שאדם העוסק במצווה אחת פטור ממצווה
אחרת .הוא אמר כי יש הרואים באדם העובד בתפקיד ציבורי ,כמו במשרד ממשלתי ,כמקיים
מצווה .לכן הוא לכאורה צריך להיות פטור מקיום מצווה אחרת במהלך שעות העבודה שלו.
המשתמע מכך ,הוא לא חייב להתפלל מנחה בשעות העבודה!
אני זוכר גם כמה דברי תורה מעניינים שהוא נתן על נישואין .אחד מהם  -אולי הוא
אמר אותו בשבע ברכות שלי – התחיל כדלקמן:
מותר לאדם לצאת מישראל כדי להתחתן .אז נשאלת השאלה :האם אין נשים בישראל
שאפשר להתחתן איתן?! אבל אולי הוא מעדיף את האישה בתפוצות .הבעיה היא שלהתחתן
עם מישהי שאתה אוהב זה רק הידור מצווה .אז האם אתה יכול לעזוב את ישראל רק עבור
"הידור מצוה"?!
אפשר היה גם ללמוד הלכה מן האופן שבו הוא פעל .באחת הארוחות הוא הרים
חפץ מהשולחן ,הניח אותו על אצבעה של אשתו ואמר "קידושין"  -זה היה שווה יותר
מפרוטה אחת .אחר כך הוא לקח מפית נייר ,עשה את אותו הדבר ואמר " -ספק קידושין" -
היה ספק אם מפית הנייר שווה פרוטה!
דוגמה נוספת נוצרה במקרה של מזוזות .בדירות של המתנחלים ,המתנחלים
בעצמם קבעו את מזוזותיהם .בכיסוי המזוזה על דלת הכניסה של דירתו של שלמה ,היה
שפיץ חד על האות שין .יום אחד ,כשנכנסתי לביתו ונשקתי את המזוזה ,נחתכתי בידי משפיץ

זה .הסבתי את תשומת ליבו של שלמה לעובדה זו והוא ענה בבדיחות כי "השמירה" של
המזוזה מתחילה רק מן המזוזה פנימה ,ואני הייתי בחוץ כאשר חתכתי את היד!

שלמה אבינר בממשל

גם "הידע ההנדסי" של שלמה הובא לידי שימוש .פעם אחת לפני פסח היה קושי לפתוח את
בקבוקי היין .הוא פתר את הבעיה בכך שפתח אותם במפתח שוודי .כפי שאמרו חז"ל "יפה
תורה עם דרך ארץ".

הקאובוי האמריקאי

בקיץ תשכ"ט ( - )1969אני חושב שזה היה יום לפני תשעה באב  -הצטרף אלינו איש בן 40
בשם אדי דריבן .הוא בא לחברון עם אשתו השנייה קלרה ,מלווה בסוסו .כשהגיע לראשונה
אל הממשל ,הוא קיבל את השם "קאובוי" .הסיבה לכך היתה שהוא חי חיים פראיים
באמריקה ,בה נולד וגדל .אדי הצהיר בראיון עיתונאי כי הוריו כמעט לא קיימו מצוות  -הם
אפילו לא צמו ביום הכיפורים .עם זאת ,אדי היה אידיאליסט גדול בכל הנוגע ליישוב
השטחים המשוחררים ומסיבה זו הוא הגיע לחברון.
לפני שהוא הגיע לחברון ,חי אדי זמן מה בנגב .גם לאשתו הראשונה יהודית היתה
היסטוריה מעניינת .היא היתה בצבא הרוסי ושהתה כמה שנים במחנה ריכוז .לאחר
שהתחתנה עם אדי ,היא חלתה במחלה קשה ועברה התאוששות איטית ,אך למרבה הצער,
נותרה עם ליקוי דיבור .בעקבות כל הטיפולים היא לא יכלה ללדת ילדים ,ומסיבה זו אדי
התגרש ממנה ,ואחר כך התחתן עם קלרה .עם זאת ,הוא עדיין נשאר בקשר טוב מאוד עם
יהודית שחיה בירושלים ,שם עבדה במשרד תרגום מדעי כמתרגמת מרוסית .היא היתה
מגיעה לחברון כדי להיות בשבתות עם אדי ועם קלרה .עם בניית קרית ארבע היא שכרה דירה
והתגוררה שם כמה שנים עד מותה .היא היתה אחת מהמתנחלים הראשונים שנקברו בבית
העלמין היהודי בחברון.
כמה חודשים לאחר שעברו לחברון ,ילדה קלרה בן ממש בדרך לירושלים .מאחר
שלא היו לנו בחברון מקום וכלים מתאימים ללידה ,הנשים ההרות היו צריכות לנסוע לבתי

חולים בירושלים כדי ללדת .ככל הנראה ,קלרה עיכבה את נסיעתה לבית החולים ולכן
התחילה ללדת בזמן שהיא הועברה לירושלים.
למחרת הלידה ,נרצח על ידי ערבי חייל בן  ,18שעמד במחסום דרכים ליד חברון.
שמו של החייל היה דב אטינגר ,והוא נקרא על שמו של דב גרונר ,לוחם אצ"ל שנתלה על ידי
הבריטים .כדי להנציח את שמו של דב אטינגר ,החליט אדי לקרוא לבנו החדש דב .בברית
המילה בשבוע שלאחר מכן ,נכח סבו של דב אטינגר ,ומאוחר יותר הגיעו גם הוריו לחברון.
מעת לעת לאחר מכן ,הוזמנו משפחת דריבן לשבתות אצל משפחת אטינגר .באופן טראגי,
ההיסטוריה חזרה על עצמה ,וכשדוב דריבן היה בן שלושים בערך ,הוא נרצח על ידי ערבים.
היו כמה תרנגולות שהיו שייכות לאדי ,והן כל הזמן הסתובבו סביב "חדרי המעונות של
הישיבה" .אחרי ארוחה אחת נשארו לאשתי כמה פיסות עוף והיא נתנה אותן לתרנגולות
האלה ,שמיהרו לאכול אותן .ממש דוגמא של קניבליזם!
תרומתו של אדי ליישוב שלנו היתה גדולה וחשובה .הוא היה אחראי על השמירה
והוא גם פתח את "המפעל" הראשון בממשל  -נגרייה .לכל אחד מהנושאים הללו מוקדש פרק
בספר זה.
אדי היה כנראה המתנחל היחיד שהיה מוכן להשתמש ברופא שיניים ערבי עבור
טיפולים מסוימים  -לטיפולים אחרים הוא אמר שהם לא נקיים מספיק.

הצייר חסיד ליובאוויטש

המשפחה הגדולה ביותר שהגיעה לחברון היתה משפחת נחשון .הם התגוררו שבע נפשות
בחדר אחד .ברוך נחשון ,אבי המשפחה ,היה צייר שצייר בצבעי שמן נושאים דתיים .אף כי
מערת המכפלה היתה סגורה ליהודים במשך שעות רבות של היום ,הצליח ברוך להגיע להסדר
עם המנהל הערבי והוא קיבל ממנו היתר להישאר במערה גם בשעות האלה כדי המשיך לצייר
אזורים שונים של המערה .איך הוא הצליח לעשות את זה ,אני לא יודע .אולם היה יום אחד
שהמנהל הערבי לא איפשר לו להישאר.

ברוך נחשון יחד עם בנו בממשל

היו הרבה בריתות מילה בתקופת הממשל  -הממשלה לא יכלה לעצור את "הגידול הפנימי"
באוכלוסיית המתנחלים (רק בסין זה הצליח!) .המשפחה המפורסמת ביותר בעריכת בריתות
בתקופה זו ,היתה ללא ספק ,משפחת נחשון .הברית הראשונה בממשל היתה של משפחתם
והיא התקיימה בחדר האוכל של המתנחלים .הסנדק היה מנחם בגין ,שהיה אז ראש גח"ל

ושר בממשלה .התינוק נקרא שניאור חברון  -שניאור על שם הרבי הראשון מליובאוויטש
שברוך היה מחסידיו; חברון ,אין צורך בהסבר! נציגים מהטלוויזיה הגיעו לצלם את הברית.
ברית זו הפכה לחלק מההיסטוריה של אותה תקופה ,ובשנת  ,1982קטע ממנה הוצג בסרט
דוקומנטרי שנקרא " 15שנים אחרי מלחמת ששת הימים".
הגשנו בקשות רבות לממשלה לקבל היתר לקיים בריתות במערת המכפלה ,אך הן
נדחו" .השימוש ביין יפגע בערבים" ,טענה הממשלה .תשובה זו לא הרתיעה את משפחת
נחשון .כעבור שנה בערך ,נולד למשפחת נחשון בן נוסף ,ונאמר למתנחלים שהברית תהיה
במועד מסוים בממשל .הזמן המיועד הגיע וכולנו חיכינו וחיכינו ,אבל אין סימן למשפחת
נחשון .פתאום הופיעו ברוך נחשון וקבוצת חבריו ואמרו כי הם ערכו את הברית בחשאי
במערת המכפלה .המוהל ,הסנדק והתינוק היו ככל הנראה מוקפים בידידיו של ברוך ,כדי
שהחיילים לא יראו מה קורה.
כמה שנים מאוחר יותר ,כבר היה מותר לערוך בריתות במערה ,אך קבורות לא יכלו
להתקיים בבית הקברות היהודי בחברון .בתקופה זו נפטר תינוק למשפחת נחשון והממשלה
והצבא לא אפשרו את קבורת התינוק בחברון .אולם האם שרה ,לקחה את התינוק המת
בידיה ,עברה את המחסום שהצבא הקים והצליחה לקבור את בנה בבית העלמין בחברון.
פעולה זו הובילה לפתיחה מחודשת של בית העלמין היהודי בחברון.

הפקיסטני המסתורי

יום אחד הופיע בממשל פקיסטני ונשאר שם כמה חודשים .הוא טען שהוא יהודי ,וכיו"ר
הוועד הדתי ,התבקשתי לעזור בחקירת מעמדו .בנוסף להיותי יו"ר ,הייתי גם צריך להיות
בלש!
היה לו תיק בבית הדין הרבני בבאר שבע ,ובכל פעם שהופיע שם נתנו לו אישור
שהייה בישראל .כשהגיע הזמן לביקור נוסף ,אני ליוויתי אותו .הוא לא דיבר בעברית ,לכן
שימשתי כמתורגמן בבית-הדין .למעשה ,לאחר זמן מה ,הדיין הראשי בבית הדין ,שהיה
במקרה אמריקאי ,התחיל לדבר אליו באנגלית .הוא נשאל ,בין היתר ,אם עבר ברית מילה
והוא ענה שעשו לו ברית כשהיה בן שבעה ימים .אני חושב שבית הדין היה מודאג שאולי יש
לו עבר פלילי .בפעם הזו הם לא נתנו לו אישור  -סביר מאוד שזה קרה בגלל שפשוט שכחו.
כשעזב את בית הדין והבין שלא קיבל אישור ,הוא היה נסער מאוד .אני זוכר שבאותו יום
הוא נשא עמו מזוודה גדולה כבדה .משום מה הוא פתח אותה וראיתי שהיא מלאה בציוד
חשמלי .למה הוא הסתובב עם זה ,אני לא יודע .אולי הוא פחד שמא מישהו יגנוב ממנו את
הציוד.
בהמשך החקירות שלנו ,ישבתי איתו יום אחד אחר הצהריים וביקשתי ממנו שיספר
לי את סיפור חייו .במשך כמה שעות הוא דיבר ואני כתבתי ,עד כמה שאני זוכר זה היה כ16-
עמודים ,ובסוף הוא חתם על המסמך .ביטוי אחד שהוא חזר ואמר היה שכולם "עושים
סחיטה" נגדו .בהתחלה לא רציתי לשלב ביטויים כאלה במסמך הזה  -חשבתי שזה יותר
דמיון מאשר עובדה  -אבל הוא אמר שאם אני לא אכתוב מה שהוא אומר ,הוא לא ימשיך.
במסמך זה היו שמות שונים ומקומות שהיו אז בהודו ובפקיסטן .עלינו לזכור
שכאשר הוא נולד ,כל תת-היבשת הזאת היתה הודו .כאשר הודו קיבלה עצמאות ,המדינה
התחלקה לשתי מדינות וכך פקיסטן הוקמה .ברור שרציתי לבדוק את השמות שנתן לי על
ההיסטוריה האישית שלו .כפי שאני זוכר ,כתבתי לבית החולים בהודו שבו הוא אמר שנולד
ושלחתי מכתבים לאנשים שונים שהוא הזכיר .לבית החולים לא היו רשומות מהתקופה בה
אמר שנולד ,ולא קיבלתי תשובה מהאנשים השונים שכתבתי להם .כשרציתי לכתוב
לפקיסטן ,נודע לי שאין שום קשרי דואר בין ישראל לפקיסטן  -כפי שהיה אז עם כל המדינות
הערביות .הבנתי שאני אצטרך לכתוב דרך מדינה שלישית .החלטתי לכתוב לקהילה היהודית
של פקיסטן .הבנתי גם שפקיסטן אינה דמוקרטיה ואם אני אשלח אל הקהילה היהודית
מכתב שמזכיר את ישראל ,זה עלול לגרום לבעיות למנהיגי הקהילה היהודית שם .לכן
ניסחתי את המכתב שלי בזהירות רבה ושלחתי אותו דרך הורי באנגליה .גם מהקהילה
בפקיסטן לא קיבלתי תשובה.
נראה כי הפקיסטני "פתח תיקים" בכל מקום  -היה לו אפילו תיק בקונסוליה
הבריטית במזרח ירושלים .קבעתי פגישה עם אחד הפקידים שלהם כדי לראות אם אני יכול
לאמת כמה פרטים .קרוב לוודאי שהזכרתי בפני הפקיסטני כי אני עתיד להיפגש עם פקיד

קונסולרי זה בזמן מסוים ,כי בזמן שהייתי בפגישה הזאת הוא טילפן אליו .נראה שהפקיסטני
התחיל להתווכח עם הפקיד ,כי שמעתי את הפקיד מזהיר אותו שהוא ינתק את השיחה .פקיד
זה הכיר אותו היטב  -ואפילו טוב מדי! לאחר הפגישה הזאת כתבתי לקונסוליה מספר שאלות
כדי לאשר את המידע שנתנו לי .בתשובתם בכתב הם היו זהירים הרבה יותר משהיו בפגישתנו
פנים אל פנים .הם גם השתדלו להשמיט ממכתבם את המילים "הוועד הדתי  -חברון" – כדי
שחלילה לא יהיה חשש שהבריטים מכירים בחוקיות היהודים החיים בחברון! זה היה עלול
לגרום לתקרית בינלאומית!
רציתי גם להוריד מהפרק את האפשרות שהוא מרגל .לפיכך ביקשתי מאדי דריבן
לבדוק את הפן הזה .הוא לא מצא בו שום דבר חשוד.
הפקיסטני אמר שיש מישהו בדימונה שמכיר אותו ,לכן נסעתי לדימונה ,ובגלל שלא
היתה כמעט תחבורה ציבורית מחברון לדימונה לא ידעתי אם אצליח לחזור באותו יום.
לאחד המתנחלים היה קרוב משפחה שגר בדימונה והוא אמר לי שאוכל להישאר בלילה אצל
קרוב משפחתו .למעשה התברר כי לא היה צורך בזה .נסעתי לדימונה ונפגשתי עם המכר של
הפקיסטני .שאלתי אותו אם הפקיסטני יהודי והוא אמר שלא .היו לו כמה מסמכים
הקשורים אליו .אני לא זוכר את התוכן שלהם ,אבל לא למדתי שום דבר רלוונטי מהם .אני
תמיד בעד צילום מסמכים ,כיוון שהמסמכים שבידיכם היום ,עלולים להיות בלתי נגישים
מחר .הוא אמר לי שאין מקום לצלם בדימונה .עם זאת הוא הסכים להשאיל לי את
המסמכים ואני צילמתי אותם בירושלים ומיד החזרתי לו את המקורות.
כמו שהגיע פתאום לחברון ,כך הפקיסטני עזב פתאום .כל מאמצי לקבוע את דתו
לא העלו תוצאות!

ונשמרתם מאוד לנפשותיכם  -לילות על הגג בממשל
כבר בתקופה שהמתנחלים התגוררו במלון פארק ,הם התחילו לעשות שמירה כדי למנוע
פיגועים על ידי הערבים .כשהרב לוינגר ביקש מהמושל הצבאי לתת למתנחלים נשק ,המושל
קרע פיסת נייר מקצה עיתון "מעריב" שהוא קרא באותה עת ,וכתב הוראה לפיה הצבא יספק
למתנחלים רובים! עם המעבר לממשל ,משמר הגבול השתלט על השמירה ,והיו כמה עמדות
שמירה בשטח הממשל.
כמה מהמתנחלים רכשו את הנשק האישי שלהם על ידי מילוי טופס בקשה מיוחד
שהיה צריך למסור למשטרה .אם הבקשה אושרה ,האדם קיבל היתר להחזיק אקדח מסוג
מסוים .אנשים אלה בדרך כלל נשאו את הנשק שלהם כשהם הלכו העירה.
כשהבניינים החדשים שהוקמו עבור המתנחלים הושלמו בקיץ תשכ"ט (,)1969
הוצבה עמדת שמירה ליד בניין המעונות .זמן קצר לאחר מכן נבנתה עמדת שמירה על גג
הבניין ,וסולם מתכת הוצמד לצד הבניין כדי לאפשר לשומרים לעלות על הגג ולהגיע אל עמדת
השמירה.
עמדת השמירה לא היתה אפילו בדרגת "מלון כוכב אחד" .היא כללה חדר קטן
מרובע עם חלון בחלק העליון של כל קיר .הרהיטים בחדר הזה היו שני שרפרפי מתכת גבוהים
שנקבעו ברצפה ,ועל השרפרפים האלה ישבו השומרים והסתכלו .מעל הגג של עמדת השמירה
היה פנס בעל קרן אור חזקה ,שאפשר לשומרים לראות מעבר לגדר התיל שהקיפה את
הממשל .פנס זה היה מחובר אל ידית חלולה בצורת הניקוד "קמץ" ומקומו היה במרכז
החדר .סיבוב הידית גרם לסיבוב הפנס במעגל כמעט שלם .היה גם חוט עבה שעבר דרך הידית
החלולה הזאת ,ועל ידי משיכת חוט זה למעלה ולמטה ניתן היה לשנות את זווית הפנס ,כך
שתהיה אפשרות לראות מקומות שונים מעבר לגדר.
כדי למנוע מהערבים לגלות את מיקומה המדויק של עמדת השמירה ,הפנס לא היה
דלוק כל הזמן .כמו כן ,כיבוי הפנס נעשה גם מסיבה מעשית ,החום שנוצר על ידי הנורה
החזקה בפנס יכול לשרוף את הפנס ,אם הלה יישאר דלוק לזמן ממושך .לפיכך ,על הקיר של
עמדת השמירה היה מתג שבאמצעותו היה אפשר להדליק ולכבות את הפנס.
הנוהל במהלך השמירה היה ,שכל חמש או עשר דקות השומר מדליק את הפנס,
מסובב את הידית ומושך בחוט כדי לוודא שאין ערבים שמסתתרים מעבר לגדר .לאחר
שווידא זאת ,הפנס כובה שוב.
כל ההתנהלות הזו היתה מקובלת בימי חול ,אך בשבתות היה צריך למצוא פתרון
להפעלת הפנס .היה קצת "קשה לבקש" מהערבים להימנע מהתקפות בשבתות! [המצרים
והסורים בחרו במיוחד ביום כיפור לפתוח במלחמה עם ישראל ].ישנו עיקרון יסודי ,כי פיקוח
נפש – אפילו אם זה רק חשש  -דוחה את השבת ,אבל אם אפשר למצוא שיטה להפעלה וכיבוי
של הפנס על ידי שעון שבת ,יש חיוב לעשות זאת .אחד המתנחלים שלנו שהיה חשמלאי
התקין מכשיר כזה .כל עשר דקות בערך ,שעון השבת הפעיל את הפנס במשך ארבעים וחמש
שניות ,ואז כיבה אותו שוב .במשך ארבעים וחמש שניות אלה ,היו השומרים מסובבים את
הידית המחוברת לפנס כדי לבדוק אם היו ערבים בסביבה .מכיוון שמכשיר הידית הזה היה
מוקצה ,היה עליו להסתובב בשינוי .אני עצמי הייתי משתמש בזרועותיי במקום בידי .ביום
טוב ,זה לא היה מוקצה ויכולנו לסובב אותו כרגיל.
בכל בית ,יש רשימה של הרבה דברים שצריך לטפל בהם לפני שבת .לכל מי שהיה
תורן שמירה בשבת ,היתה עוד מטלה להוסיף לרשימה שלו באותו יום שישי  -לעלות לעמדת
השמירה ולהפעיל את שעון השבת.
כדי לחסוך את הטרחה של הפעלת הפנס לסירוגין כל עשר דקות ,חלק
מה"השומרים העצלנים" הפעילו את שעון השבת במשך כל השבוע! כתוצאה משימוש יתר
זה ,השעון התקלקל ,והיה צורך להחליף אותו.
נוסף על האור מהפנס ,היו גם עמודות עם מנורות במרחק כמה מטרים אחת
מהשנייה לאורך גדר התיל ,ועם כל האור הזה ,היה קשה מאוד לערבי להתקרב אל הממשל.
חשבון החשמל ששולם על ידי הצבא בוודאי היה אסטרונומי! הצבא לא היה עובד של חברת
החשמל ,שיכול לקבל כמות בלתי מוגבלת של חשמל ללא כל תשלום!

על צד המבנה של עמדת השמירה הוצב סולם עץ שנועד לאפשר עלייה אל גג העמדה
כדי להחליף את המנורה בפנס .לפחות לא אנחנו היינו אלה שצריכים לטפס בסולם הזה  -זה
היה התפקיד של משמר הגבול.
היה גם טלפון דו-כיווני בין עמדת השמירה שלנו למרכזיה של משמר הגבול בבניין
הממשל .לפני שהיינו מתחילים לשמור כל לילה ,היינו מקבלים את הטלפון ,מכניסים את
הסוללות ומחברים אותו בעמדת השמירה .כל מי שהשתמש באותם ימים בטלפונים חווה
וודאי את הקולות הנוראיים ששומעים לפעמים מהקו ,במיוחד מהטלפונים שמחוברים
ומנותקים שוב ושוב .לכן ,כדי לוודא שלא יהיו בעיות לאחר שחיברנו את הטלפון ,היינו
מצלצלים למרכזיה כדי לבדוק את הקו .כמו כן ,מדי פעם במהלך הלילה ,המרכזיה היתה
מתקשרת אלינו כדי לבדוק שהקו עדיין פועל .אני מקווה שזו היתה המטרה שלהם ולא בגלל
שהעובד במרכזיה היה פשוט משועמם ושיחות הטלפון האלה שברו את המונוטוניות! בשבת
היינו מחברים את הטלפון לפני השבת ובודקים את הקו .הייתי מבקש באותו זמן
שהמרכזייה תטלפן אלינו בשבת רק במקרה חירום ולא עבור בדיקות שגרתיות.
בליל שישי אחד ,כשהייתי בשמירה ,נאמר לנו שהפנסים לא עובדים ואנחנו צריכים
ללכת להביא פנסי כיס .שאלתי את שלמה אבינר מה עלינו לעשות והוא ענה שיש הלילה ירח
מלא ולכן פנסי כיס מיותרים( .יש לי גם ספקות כמה יעיל פנס כיס יכול להיות!) למעשה,
הדאגות שלי היו מיותרות .הפנס פעל.
בהתחלה לא היתה דלת בעמדת השמירה ובמהלך החורף בחברון היה לשומרים קר
מאוד .כדי למנוע מעצמנו למות מקור ,היינו סוגרים את הכניסה באמצעות דף גדול מעץ.
בשלב מאוחר יותר הוצמדה דלת מתכת לכניסה של עמדת השמירה.
כמעט כל המתנחלים הגברים השתתפו בתורנות השמירה .היא היתה מסודרת על
בסיס שבועי מיום ראשון עד יום ראשון .כמו כן קיבלנו תשלום על כך ואני מבין שאדי הצליח
לסדר שנקבל את התשלום הגבוה ביותר .איך הוא הצליח ,מעולם לא שאלתי – לא לי ,ולא
לאף אחד אחר ,היתה התנגדות לקבל את הסכום הגבוה ביותר! בכל לילה היו שתי משמרות,
הראשונה משש בערב עד חצות והשנייה מחצות עד שש בבוקר .בישראל בחורף החושך יורד
בסביבות השעה חמש ובקיץ בסביבות השעה שבע  -באותם ימים לא היה שעון קיץ .לפי
ההיגיון ,אפשר לצפות ששעות השמירה יהיו לפי שעות החושך ,אך המארגנים לא חשבו ככה
כנראה .למרות שהיו מקדימים מעט ,אבל לא מספיק ,את תחילת השמירה בחורף ,אולם
לעולם לא התחיל מאוחר יותר משש אפילו באמצע הקיץ .פירוש הדבר שבמשך הקיץ היתה
השעה הראשונה של המשמרת מיותרת ,ולמעשה ,רוב השומרים לא עלו אל עמדת השמירה
עד לשעה שבע בערך.
בבוקר היה עניין דומה .בעוד שבחורף השחר עולה בשש בבוקר ,בקיץ יש אור כבר
בסביבות ארבע .בעקבות כך ,בקיץ התחילו השומרים להתפזר בשעה חמש בערך.
בכל משמרת היו שני שומרים ,ולכן היו ארבעה שומרים ללילה .אני מבין שבתחילה
משמר הגבול רצה שזוג השומרים יכלול מתנחל ושוטר מג"ב ,אבל התנגדנו לרעיון הזה ,כי
לא יהיה הרבה במשותף בין שני אלה לדבר עליו בלילות הארוכים של השמירה.
מי שהיה אחראי על סידור השמירה של המתנחלים וחלוקת הנשק היה אדי דריבן.
במהלך השבוע היה אדי מסתובב בין המתנחלים כדי למצוא ארבעה אנשים שיהיו השומרים
בשבוע הבא .ביום ראשון אחר הצהריים הארבעה הלכו לדירתו של אדי לאסוף את נשקם -
אקדחי עוזי  -יחד עם אספקה של כדורים .עקב איחורם של אנשים מסוימים בהחזרת הנשק
שלהם בסוף השבוע ,הם שינו את הנוהל ,כך שעל קבלת הנשק היה צריך לחתום בפנקס.
היו כמה מתנחלים ,ביניהם אני ,שמעולם לא קיבלו אימוני נשק .לכן אדי נתן לנו
שיעורים .אני זוכר שכשהוא לימד אותי ,הוא קודם כל אמר שצריך להתייחס לנשק בכבוד,
בדיוק כמו עם התנ"ך או עם ספר פיזיקה .אחרי שהוא לימד אותי איך להשתמש בעוזי ,הוא
סידר תרגיל ליד הבונקרים .לאחר שעברתי את האימון הזה ,יכולתי לקבל נשק לשמירה.
איך התנהל תהליך השמירה? בשעה רבע לשש בערב ,כל השומרים לאותו לילה
התאספו מול בניין הממשל וקיבלו הדרכה מקצין משמר הגבול .ארבעת המתנחלים שהיו
שומרים באותו לילה ,יחד עם אנשי משמר הגבול שהיו בשמירה באזורים שונים של הממשל,
היו מתכנסים שם עם נשקם ועומדים בשתי שורות .השורה הראשונה היתה מיועדת
לשומרים שהיו במשמרת הראשונה והשורה האחורית למשמרת השנייה( .אני זוכר שבפעם

אחת ביום חורפי קר מאוד ,הלילה חולק לשלוש משמרות של ארבע שעות כל אחת ).קרה
לפעמים שלא כל ארבעת המתנחלים שהיו אמורים להיות השומרים באותו לילה היו זמינים,
ואז היינו שולחים מישהו אחר עם עוזי לעמוד במצעד .זה היה כמובן בניגוד לתקנות ,אבל
מעולם לא נתפסנו בזה .אני בספק אם הקצין שעשה את ההדרכה ידע אפילו את שמות
המתנחלים בשמירת הלילה.
במצעד זה הודיעו לנו את הסיסמה הסודית – שהשתנתה מדי שבוע  -ומה הנהלים
במקרה שערבי מתקרב לגדר .הנהלים :ראשית לנסות להודיע לו להפסיק להתקרב על ידי
צעקת "עצור" בעברית או בערבית .אם הוא לא הפסיק ,לירות באוויר .אם הוא עדיין לא
הפסיק ,לירות על הרגליים שלו ,ואם הוא עדיין לא הפסיק ,לירות כדי להרוג אותו .בדרך
כלל התדרוך הזה ארך רק שתי דקות ,אבל אני זוכר קצין ,שאהב כנראה לשמוע את קולו
וכאשר ניהל את התדרוך הזה ,הוא המשיך עוד ועוד .אם ירד גשם באותו זמן ,לא היינו
צריכים לעמוד בגשם  -התדרוך התקיים בפנים.
שאלה שהתעוררה היתה ,האם אפשר ללכת לתדרוך כזה בשבת עם העוזי .כיוון
שבאותו הרגע לא היה האדם שומר ,האם מותר לשאת חפץ שבדרך כלל הוא מוקצה? שלמה
אבינר הודיע לנו כי הרבנות הצבאית קבעה כי בשבת אין לקחת נשק לתדרוך כזה ,ואנחנו
פעלנו על פי פסק דין זה .פעם אחת שאל אותי הקצין שנתן את התדרוך מדוע אין לי את העוזי
שלי .הסברתי את פסק הדין של הרבנות הצבאית ,אבל הוא התחיל לטעון שזה כבר נחשב
שמירה .הקצין בדרגה הבכירה יותר היה דרוזי ודווקא הוא "הציל" אותי ואמר לקצין שנתן
את התדרוך לא להיות כל כך קיצוני!
שאלת שבת נוספת שהתעוררה היתה מה לעשות עם הנשק כאשר מסיימים את
השמירה בשבת כי אז הנשק חזר למצב מוקצה .להשאיר אותו בעמדת השמירה עד אחרי
שבת יהיה מסוכן מאוד וחסר אחריות .השיטה שהשתמשתי בה היתה להכין תיק גדול לפני
השבת ,שבו שמתי חפצים חשובים שלא היו מוקצה .את התיק הזה לקחתי איתי לעמדת
השמירה וכשסיימתי את השמירה ,הנחתי את העוזי בתיק הזה ולקחתי את הכל לדירה שלי.
מדי לילה שני המתנחלים שהיו במשמרת הראשונה התחילו את השמירה בבדיקת
השטח מסביב לגדר כדי לראות אם יש שם חפצים חשודים .לאחר מכן השומרים היו
מטפסים על הגג ומבלים את הלילה הארוך בהשקפה מעבר לגדר המקיפה את הממשל .כמה
מן השומרים היו מבלים את זמנם באכילת "גרעינים" ומפזרים את הקליפות על רצפת עמדת
השמירה ,במקום לשים אותם בפח האשפה .אני עצמי ,לא יכולתי לסבול לשבת בסביבה לא
מסודרת ,וכשהגיע תורי לשמור ,הייתי עולה לעמדת השמירה עם מטאטא ,דלי ומגב ,מטאטא
את הקליפות של הגרעינים ולאחר מכן שוטף את הרצפה.
על פי התקנות ,אחד משני השומרים היה צריך לתצפת ,בעוד שהשני יכול היה לנוח
בתוך עמדת השמירה .המילה "לנוח" קיבלה פרשנויות שונות על ידי השומרים .הפרשנות
המחמירה ביותר היתה שהשומר השני יכול לעצום את עיניו ,אבל הוא עדיין צריך לשבת על
שרפרף המתכת הגבוה ,פרשנות פחות מחמירה היתה שהוא יכול לנמנם בישיבה על כיסא
בתוך העמדה ,אבל הפרשנות של רוב המתנחלים היתה שהוא יכול להניח מזרון על רצפת
עמדת השמירה ,הביא שמיכות וכר וללכת לישון .אדי הסכים עם חוות הדעת האחרונה.
קרה פעם מקרה בו זוג שומרים במשמרת הראשונה ,סברו לפי הפרשנות המחמירה
ביותר של המנוחה ,ובזמן המשמרת שלהם הם מצאו מזרון בעמדת שמירה .הם לא היו
מוכנים לכבד את דעתם של אחרים ,לכן הם לקחו את המזרון וזרקו אותו לקרקע שלצד
הבניין ,אשר במהלך החורף היתה לעיתים קרובות בוצית .משמעות הדבר היתה שכאשר
הגיע הזוג השני למלא את חובתו ,היה עליהם לסחוב את המזרון כשהוא לח בחזרה לעמדת
השמירה.
כדי להעביר את הזמן במשך שעות ארוכות של שמירה ,לעתים קרובות היו
השומרים מטיילים על גג הבניין .הגג היה מכוסה בשכבת זפת כדי למנוע דליפה של גשם
פנימה .כתוצאה מהליכה מתמשכת ,העובי של שכבת הזפת קטן וקטן .הדיירים בחדרים
שהיו מתחת לזפת גילו את ההישחקות של הזפת בזמן שהתחיל לרדת גשם בתוך חדריהם.
אחד החדרים האלה היה בדירה שלי ,ועד שהגג זופת מחדש ,אשתי העבירה ללא הרף את
הריהוט כדי למנוע ממנו להירטב מטיפות הגשם.

לפעמים ,במקום שהשומר השני ישן או נמנם ,הוא היה לומד .חייבים ללמוד תורה
בלילה .כדי ללמוד ,צריך אור ,וכפי שכבר אמרתי ,חשוב לא להאיר את עמדת
ִ
גם ביום וגם
השמירה .לכן היה צורך לבנות מכשירים אשר מצד אחד נתנו מספיק אור ללימוד ,ומצד שני
לא ניתן לראות את אורם מבחוץ.
המכשיר הרגיל היה נר או נרות שהיו מחוברים עם חוטים או נתמכו על פיסת עץ
מתחת לשרפרף המתכת .היה צורך לזכור לא לשבת על השרפרף הזה בזמן שהנר היה
מתחתיו! כל מי שיעשה זאת ימצא את עצמו עומד ,לפחות בימים הקרובים של השמירה שלו!
כמה שומרים השתמשו במנורה חשמלית מוצלת .חוטי החשמל עברו דרך החלון של עמדת
השמירה אל עבר צדו של הבניין ,והגיעו לשקע בחדר שמתחת .שומר אחד ניסה להשתמש
בפנס בצורת עיפרון שהיה כמו נר והאיר קרן חזקה על שטח קטן.
מאחר שהאורות הללו היו באופן רשמי נגד התקנות ,היה צריך לכבות אותם
במהירות אם שמעו מפקח מתקרב .פעם אחת לא שמעתי את הפקח מגיע ,וכשהוא ראה את
אמצעי התאורה שלי הוא היה מוטרד ביותר.
כשהתחלנו את השמירה ,שני השומרים נשארו בעמדת השמירה בכל רגע של
המשמרת שלהם .כפי שאומר הפתגם" ,מטאטא חדש מטאטא נקי ".אפילו לא היינו יורדים
לשתות משהו ,וכל שכן לארוחה .לכן היה זה הכרחי עבור נשותינו לעלות על הגג עם מגש עם
ארוחת הערב שלנו .היה מפתיע לראות שרוב הנשים ,אפילו אלה שהיו בהיריון ,היו מסוגלות
לטפס לגג ,והבעלים שחשבו כי הצליחו להימלט מנשותיהם לכמה שעות ,היו מאוכזבים
מאוד!
הבעיה היתה שגם הילדים ,חלקם צעירים למדי ,נהגו לטפס על הגג ולהסתובב שם
כשאבא היה בתפקיד .בהתחלה הגג לא היה מגודר והיתה חרדה גדולה שהם יפלו מהקצה.
לפי ההלכה ,חייבים לבנות מעקה סביב גג כזה ויש אפילו ברכה מיוחדת שמברכים כאשר
עושים זאת .העליתי את השאלה הזאת בפני המתנחלים .אחד מהם הציע להתקין רשת
רופפת .אמרתי שזה יהיה מסוכן עוד יותר ,הגדר צריכה להיות חזקה מספיק כדי להישען
עליה .הוצע אז להקים גדר סביב אזור עמדת השמירה  -זה היה זול יותר מאשר גידור כל
הגג .בסופו של דבר נבנתה גדר נאותה סביב הגג כולו.
אף על פי שגדר כזו מועילה למשפחה שברצונה להצטרף לשומר לארוחת ערב,
מצאנו כי עם הזמן ,השומרים היו מתחילים לרדת כל אחד בתורו כדי לאכול את ארוחת
הערב שלהם בביתם .לבסוף המצב הגיע לכך שאחד השומרים היה לפעמים נעדר במשך
שלושת רבעי שעה מעמדת השמירה.
לקיחת מכשירי רדיו ופטיפון אל עמדת השמירה היתה תופעה שכיחה ,ושומר אחד
אפילו הביא טלוויזיה אל העמדה! העניין החמיר עד כדי כך שבישיבה של המתנחלים הוחלט
שכל זה חייב להיפסק .זה אכן הפסיק למשך זמן קצר  -אבל אז התחיל שוב.
התהליך המקובל בין זוג השומרים היה שאחד שומר במשך שעה בעוד השני נח ואז
הם מחליפים תפקידים .ההחלפה בין שתי המשמרות היתה בשעה שתים-עשרה ,וברבע
לשתיים-עשרה ,אחד השומרים מהמשמרת הראשונה היה מעיר את הזוג השני .בדרך כלל
זוג השומרים במשמרת הראשונה בלילה אחד יהיו במשמרת השנייה בלילה הבא ,וכן הלאה.
מסיבות מובנות ,רוב השומרים העדיפו את המשמרת הראשונה ,אך ביום שישי בערב (שבת)
רוב השומרים העדיפו את המשמרת השנייה .הסיבה לכך היתה שהם רצו לאכול את סעודת
השבת יחד עם בני משפחותיהם ,אף-על-פי שפירושו של דבר שהם יצטרכו לקום בחצות כדי
להתחיל במשמרת שלהם .אני ,לעומת זאת ,השתייכתי למיעוט שהעדיף גם בערב שבת את
המשמרת הראשונה ופיתחתי שיטה להיות גם במשמרת הראשונה וגם לאכול את סעודת
השבת שלי עם משפחתי .הייתי מסדר עם מישהו שהיה בשמירה בשבוע אחר ,שאחרי שהוא
יסיים את סעודת השבת שלו ,הוא יחליף אותי לשעה בערך בעמדת השמירה ותוך כדי אני
ארד לאכול את הסעודה .כשהגיע תורו לשמור ,הייתי מבצע את אותה החלפה עבורו .בזכות
הסדר זה ,ידעתי שאני יכול לישון בשקט בשבת מחצות ואילך.
נשקים זקוקים לניקוי קבוע  -אחרת הכדורים עלולים להיתקע וזה עלול להיות
קטלני בקרב  -ואדי הקפיד שעשינו את הניקוי .לאחר שסיימנו שבוע של שמירה ,היה צורך
לאסוף מאדי ביום ראשון אחר הצהריים חומרים לניקוי העוזי .היינו מפרקים את האקדח
לחתיכות ,משמנים אותו היטב ואז מחזירים את הנשק לאדי.

היה גם צריך למלא טופס כדי לקבל תשלום עבור השמירה .זה היה "פיצוי" על
הפסד שינה שעה אחר שעה במשך שבוע שלם .שאלה מעניינת שדנו בה בישיבה היתה האם
אפשר לקבל כסף עבור שמירה בשבת .אחת הסיבות שהסקנו כי מותר היה לקבל תשלום
היתה שחלק מעבודת השמירה של שבת יכול להיעשות לפני שבת ,כגון בדיקה מסביב לגדר,
מה שאכן עשינו לפני שבת .הפעמים היחידות בשנה שבהן המתנחלים לא שמרו היו ליל יום
כיפור והמשמרת הראשונה בליל הסדר .בזמנים הללו הביאו שומרים דרוזים.
כשאני נזכר שבועות השמירה הרבים שלי בממשל ,זיכרונות מעניינים עולים בדעתי.
בדרך כלל היה לי כל פעם שותף אחר במשך השבועות השונים שהייתי שומר .פעם אחת
השותף היה אדי ובמקום עוזי הוא השתמש בקלצ'ניקוב (מקלע רוסי שנלכד במלחמת ששת
הימים) ,שעמד על קצה הגג .כשהייתי בתפקיד עם צבי סגל ,הוא היה יוצא בארבע בבוקר
לעבודה ,והייתי צריך לשמור לבד בשעות האחרונות של המשמרת.
חז"ל אומרים לנו כי הזמן האידיאלי להתחיל להתפלל שחרית הוא לפני הנץ ,וכך
אומרים את "שמע" ממש לפני הנץ ואת "תפילת עמידה" עם הנץ השמש .בנסיבות רגילות,
במשך רוב השנה רוב בני האדם לא קמים כל כך מוקדם ולכן הם מתפללים אחרי הנץ .עם
זאת ,כאשר מישהו שומר במשמרת השנייה של השמירה ,יש לו הזדמנות אידיאלית להתפלל
בזמן הזה .כשהייתי במשמרת הזאת ,ניסיתי כמיטב יכולתי להתפלל עם הנץ .זה לא קל
לתאם את התפילה בדיוק לרגע הזה ,והייתי מביט בעין אחת על הסידור ובעין השנייה על
השעון .פעם אחת ,בזמן שניסיתי לעשות זאת ,הגיע שומר ממשמר הגבול אל הגג שגם הוא
היה מתפלל ותיקין ,הביט בשעוני וסימן לי להזדרז ולהתחיל את העמידה.
החודש התשיעי של הלוח המוסלמי הוא רמדאן .כל יום במהלך חודש זה,
המוסלמים צריכים לצום מעלות השחר עד השקיעה ,ומותר להם לאכול רק בלילות .לפני
עלות השחר כל בוקר ,הערבים היו קמים לאכול את "הסעודה המפסקת" שלהם לפני הצום.
כדי לעורר אותם מהשינה בשביל לאכול ,מושמע "בום" בקול גבוה מתותח ,ויותר מאוחר
עוד "בום" כדי להודיע להם להפסיק לאכול .התותח הזה היה ממוקם ליד אזור בית הקברות
היהודי ,שאמנם היה במרחק קילומטר מן הממשל ,אך שמענו את ה"בומים" האלה כשהיינו
בשמירה.
משמר הגבול לא דרש ואף לא ביקש מהמתנחלים להשתתף בשמירה ,שכן זה היה
באחריות שלהם .אנחנו ביקשנו לקחת חלק בשמירה כדי להראות שהמתנחלים מסוגלים
לשמור על הביטחון שלהם .זה בהחלט השתיק אנשי שמאל שעשויים לצעוק שבגלל
המתנחלים הם צריכים לעשות יותר שמירה.
למרות ששמרנו במשך שעות החושך ,בתקופת הממשל ,היינו הולכים בחברון
בשעות היום אפילו לבד וללא נשק ,גם ברחובות הצרים של השוק הערבי (קסבה) .היינו אף
שולחים את ילדינו אל בית הספר בירושלים במונית ערבית בלי ליווי מבוגר.
היו כמה רימונים שנזרקו או תקריות ירי ,אבל לא יותר מאשר בכל חלק אחר של
העולם התרבותי ,והרבה פחות מאשר בעולם הלא מתורבת .באחת הפעמים ירו על אוטובוס
עם נוצרים סמוך לחברון .האוטובוס הובא לממשל והיה בו איש אחד עם דם על בגדיו .הוא
ביקש להשתמש בטלפון שלנו ויצר קשר עם הקהילה שלו באמריקה כדי לספר להם שאשתו
נורתה והם צריכים להתפלל בשבילה .לא היה ידוע לו אז שהיא נהרגה .היא נקברה בבית
קברות נוצרי בירושלים.
למרבה המזל ,תקריות כאלה היו מבודדות ואפשר היה להיות כמעט מאה אחוז
בטוח כי ערבי לא ינסה לדקור מישהו או לתפוס את האקדח שלו .אחד מהמתנחלים ,מנחם
פליקס ,סיפר כי באותו זמן הוא היה זקוק לנרתיק חדש לאקדחו .הוא הלך לערבי בחברון
שעבד בתחום הזה ,אמר לו מה הוא רוצה והשאיר את האקדח שלו עם הערבי .הוא הוסיף
ואמר כי הוא הוציא את הכדורים לפני שהביא לערבי את האקדח .למחרת החזיר הערבי את
האקדח יחד עם הנרתיק שהכין .כל מי שיעשה היום את מה שעשה מנחם ,ייעצר או יישלח
למחלקה מיוחדת של קופת חולים!

ויעש אדי דריבן ארון מעץ
אחד העסקים של אדי דריבן היה נגרות והוא התכוון לעבוד בזה בחברון .בכל מקום אחר
בעולם ,לא יהיה שום דבר בעייתי ברצון הזה  -אבל בחברון זה היה שונה .ממשלת ישראל
אפשרה ליהודים להתגורר בחברון רק אם למדו או היו קשורים לישיבה.
לאדי היה כישרון ביצירת קשרים עם הערבים ותוך זמן קצר מהגעתו לחברון ,הוא
פתח נגרייה בסמטה במרכז חברון .באופן טבעי ,מעשה זה היה צריך להיעשות בחשאי ,כי
המושל הצבאי לא היה נותן אישור לזה.
השוליה של אדי בנגריה היה מיכה בלוך .מיכה היה אז בן  18בערך ,והגיע לחברון
ללמוד בישיבה .זמן קצר לאחר הגעתו ,נפגש מיכה עם קבוצה של אמריקאים ,הסביר להם
את התנאים שאנו חיים בהם והאמריקאים השאירו לו את כתובתם .הוא החליט לנצל את
זה וביקש ממני לכתוב להם מכתב באנגלית .במכתב זה הדגשתי את הייסורים שלנו בתקווה
שהם ישלחו הרבה כספים לישוב שלנו .מאחר שאחת מהמגבלות הרבות שהוטלו עלינו על ידי
ממשלת ישראל היתה האיסור לעבוד בכל צורה שהיא ,היינו תלויים בכספי חוץ כדי לחיות.
האמריקאים שכתבתי אליהם ודאי לא הבינו את המצב והניחו שאנחנו מין מחנה
פליטים .מדי פעם ,במשך כמה שנים ,קיבלנו קופסאות של בגדים יד שנייה שנשלחו על ידי
גוף בשם "מילק פונד" (גמ"ח לחלב) באמריקה! איש מבין המתנחלים לא רצה בגדים
משומשים ,ועוד היינו צריכים לשלם עליהם מכס ,אז היינו צריכים לחפש כסף גם בשביל זה.
מכיוון שהמחשבה של האמריקאים לשלוח לנו את החבילות האלה היתה נחמדה מאוד ,לא
רצינו להגיד להם להפסיק ,אך שמחנו מאוד ,כשעבור כמה שנים ,החבילות הללו הפסיקו
להגיע.
מיכה נולד בצרפת ולכן היה בעל אזרחות צרפתית ,אף על פי שהוא עזב את צרפת
כשהיה עדיין תינוק .כשהיה בן שמונה עשרה בערך ,הוא קיבל מכתב שנכתב בצרפתית
מהקונסוליה הצרפתית בישראל שקרא לו להתייצב לצבא הצרפתי! מכתב זה סיים באיום
שאם לא יגיע למשרד הגיוס בצרפת ,תתקיים בפאריס תביעה משפטית נגדו .אני לא חושב
שהקונסוליה הצרפתית יכלה להסגיר אותו ,אך אנשים יעצו לו לסדר את העניין ,מאחר שאם
יבקר בצרפת בעתיד הוא עלול למצוא את עצמו בצרות  -אולי אפילו בבית הסוהר .לכן הוא
ערך כמה ביקורים בקונסוליה הצרפתית ולבסוף סידר את העניין.
בחזרה לנגריה של אדי .אחרי כמה שבועות בהן אדי עבד במרכז חברון ,עברתי יום
אחד באזור הנגריה שלו והחלטתי לנצל את ההזדמנות ולראות איך הוא מסתדר .אדי אמר
לי שהוא חושב שהמושל הצבאי יגלה על הנגריה שלו בקרוב ,ולכן יהיה צורך להעביר אותו
לממשל.
כמה שבועות אחרי זה החתונה שלי היתה צריכה להיערך ,ואדי הראה לי את
העמודים שהוא מכין להחזקת החופה .בחתונות הקודמות שהתקיימו בחברון ,שאלנו חופה
מירושלים ,אבל אז החלטנו שבחתונה הבאה בחברון תהיה לנו כבר חופה משלנו .לכן הזמנו
מאדם בתל אביב חופה רקומה נאה .החופה היתה מוכנה רק כמה ימים לפני החתונה הבאה
שהיתה במקרה שלי ,וביקשתי מאחי שהגיע לארץ מאנגליה עבור החתונה ,לנסוע לתל אביב
כדי להביא אותה.
בינתיים ,כפי שכתבתי לעיל ,ביקשנו מאדי להכין ארבעה עמודים נחמדים כדי
לתפוס את החופה בפינותיה ,ורק כמה ימים לפני החתונה ,הסתיימה הכנת העמודים.
זמן קצר לאחר מכן ,אדי היה מוכרח לסגור את הנגריה שלו בחברון ,ולהעביר אותה
לממשל .בממשל ,הוא הפך את אחד החדרים במעונות שהיה עדיין ריק לנגרייה שלו ,שכללה
את כל הכלים הנצרכים לעבודתו ,דהיינו ,ספסל עבודה גדול באמצע החדר וכל מיני כלים,
ברגים וכן הלאה שוכנסו למגירות השונות .לקירות הוצמדו מדפים.
התוכניות של אדי לא היו להשאיר את הנגריה בגודל כזה ,אלא להרחיב את המקום
בהדרגה ולהכניס מכונות גדולות יותר .באחת הישיבות הכלליות של המתנחלים הוא קם
והעביר הרצאה ב"עברית לוקלית" על נגרות.
אדי החל את תוכנית ההרחבה שלו בתחילת  1970על ידי רכישת מסור עגול קטן
מיד שנייה .במשך השנה בזמנים קבועים ,הופיעו מכונות "ענקיות" ללא הרף .בישראל ,הגשם

יורד בדרך כלל רק כמה חודשים בחורף ובאותו הזמן בשנת  ,1970העונה הגשומה כמעט
נגמרה .המכונות "הענקיות" הללו ,יכלו אפוא לעמוד במרחב שבין שני צריפי המעונות ,ומאז
ואילך ,רוב עבודות הנגרות התרחשו שם.
כל ההתפתחות הזאת הובילה לכך שאדי לא היה יכול עוד להמשיך לעבוד לבד ,ולכן
היה צורך לגייס עובדים נוספים .בזכות היכרותו עם הערבים בחברון ,הצליח אדי למצוא
נגרים ערביים שהסכימו לעבוד בנגריה שלו .מבחינה ביטחונית ,חשוב היה לדעת איזה ערבים
מסתובבים בשטח הממשל ,לכן כאשר ערבי נכנס לשער הממשל ,הוא מסר את תעודת הזהות
שלו לשומר שעמד בשער וכשעזב בסוף יום העבודה ,הוא לקח אותה בחזרה .תעודת הזהות
שברשות השומר ציינו שהערבי נמצא בתוך שטח הממשל .אני לא חושב שבאותם ימים הם
ניסו לטפס מעל הגדרות או לחתוך אותן!
באותו זמן הגיע לחברון אריה פוירשטיין ,שהיה בערך בגילו של אדי .הוא הגיע
מאמריקה והיה בן למשפחה של אנשי עסקים  -אני מאמין שסחר נעליים היה המומחיות
שלהם .ערב אחד אריה בילה שעות בחדרי וסיפר לי על כמה דרכים שחשב שאפשר באמצעותן
להרוויח כסף .הצעתי לו שיטה נוספת  -לאסוף אבנים מסביב למערת המכפלה ,לשים אותן
בקופסאות שקופות ומהודרות ולאמת את מקורן בחתימה ובחותמת ,וכך יהיה ניתן לייצא
אותן או למכור אותן לתיירים מחו"ל כ"אבנים מאזור קבורתם של אבותינו" .אריה לא
השתמש ברעיון הזה ואני לא חושב שמישהו עשה את זה אי פעם .אילו הייתי עושה זאת,
הייתי עכשיו מיליונר!
אריה נכנס לשותפות עם אדי .אני לא חושב שהוא עשה איזו שהיא פעולת נגרות
בעצמו ,אבל הוא התעסק בצד העסקי .הוא סידר את הזמנת החומרים ,חישב את העלויות
וכן הלאה .בלי רואה חשבון (או תפקיד דומה)  ,אתה יכול להגיע לפשיטת רגל בלי לדעת את
זה!
ההזמנה הגדולה הראשונה שהם קיבלו היתה ממשרד החינוך והיא כללה בקשה
לבלוקים גדולים מעץ בצורות שונות .הם שלחו דגימה מכל צורה ואדי התבקש להכין
מאתיים חמישים בלוקים.
הבלוקים הראשונים שהם הכינו היו הבלוקים המלבניים .בלוקים אלה נעשו על ידי
חיתוך חתיכות גדולות של עץ דק לגדלים המתאימים ולאחר מכן חיבור החלקים יחד
במסמרים .די מהר הם הגיעו למסקנה כי דפיקות המסמרים על ידי פטיש היא עבודה
שלוקחת זמן רב ,ולכן הם רכשו מכשיר מסוג אקדח סיכות .מכשיר זה היה מחובר לצילינדר
של אוויר דחוס ו"ירה" סיכות בצורת "סיכות-שדכן" אל תוך העץ .שיטה זו היתה מהירה
הרבה יותר ,וגם מסודרת ואסתטית יותר מדפיקת מסמרים לתוך העץ .זכור" :הזמן הוא
כסף!"
לאחר שהבלוקים נעשו ,היה צריך להבריק אותם .אדי ואריה החלו את התהליך
הזה על ידי "ניסוי וטעייה" .אני סבור שבשלבים הראשונים הם ניסו עם שמן בישול שנתן
תוצאות מוזרות מאוד! אך די מהר הם קיבלו המלצה על חומר טוב יותר ולעיתים קרובות
היינו רואים שורות של בלוקים ערוכים בשמש להתייבשות.
כפי שכבר אמרתי ,פעולות הנגרות הללו התקיימו בין שני בנייני המעונות .אדי גידר
את שטח הנגריה ובנה גג מאסבסט מעל השטח בו היו המכונות ,מן הסתם כדי לתת צל
לעובדים מפני השמש של אמצע היום .המוצרים המוגמרים הועמדו כנגד קירות המעונות.
האזור נראה כמו מפעל במדינת עולם שלישית .כל מה שחסר היה שלט גדול ואורות ניאון
מהבהבים בהנחה שיש להם את אלה במדינת עולם שלישית!
עד אמצע שנת  1970לא היה אפשר לכנות את החדרים במעונות האלה "פנימייה
לבחורי הישיבה" (ולא רק בגלל פעילות הנגרות) .התלמידים בישיבה התחתנו אחת לכמה
חודשים והם היו זקוקים למקום מגורים .אז כל משפחה קיבלה חדר אחד ובתקופה הזו כבר
חמש משפחות התגוררו בחדרים הללו.
כל מי שמכיר מכונות כבדות יבין שזו לא "בדיחה" לשמוע כל היום וכל הלילה את
הרעש של המכונות האלה ,אפילו במרחק מטרים ספורים .אדי ואריה הבינו אפוא ,שהם
יצטרכו להעביר את המפעל שלהם לאזור אחר בממשל ,רחוק ככל הניתן מן היישוב האנושי.
אתר שנמצא ליד הגנרטור החשמלי החדש נבחר לשמש כשטח המפעל.

מעולם לא שאלתי את אדי ואת אריה איך הם השיגו את הסכמתו של המושל הצבאי
להקים בניין שלא שייך לישיבה בתוך הממשל .לא יכלו לבנות את זה בסתר  -זה לא היה תת
קרקעי .אולי הם אמרו שהם עוסקים בבניית רהיטים עבור הישיבה ולכן נדרש בניין לפעול
בו.

הנגריה של אדי דריבן בממשל

בהתחלה ,ההתקדמות בבניית הבניין החדש של המפעל היתה איטית מאוד .בינתיים ,הרעש
של המכונות על סף ביתנו נראה כמתחזק מיום ליום ,והסבלנות שלנו פקעה יותר ויותר בכל
לילה .כאחת מתושבי המעונות האלו ,יונה טור ,תיארה את אותו זמזום של המכונות כמו
קידוח של רופא שיניים ,רק פי מאה חזק יותר .בנוסף ,הרעש התחיל בערך בארבע בכל בוקר,
כשהעובדים הערבים הגיעו.
המשפחות שהתגוררו במעונות הללו ניהלו דיונים ביניהן על המצב ,והחליטו להזמין
את אדי ואת אריה לפגישה .בפגישה זו הסכימו אדי ואריה לתת הבטחה שהבניין החדש של
המפעל יהיה מוכן בעוד שלושה שבועות .פעם אחת בישראל ,לוח זמנים של בנייה עמד ביעדיו!
כעבור שלושה שבועות הבניין היה מוכן וכל המכונות הועברו לשם .אז יכולנו סוף סוף לישון
בלי לחלום שאנחנו נמצאים בחדר הניתוח של רופא השיניים!
בינתיים נמשכה בנייתם של הבלוקים שהזמין משרד החינוך ,וכשהם היו מוכנים,
הם נלקחו אליהם על ידי משאיות .אחת הצורות של הבלוקים שהם התבקשו להכין היתה
גליל ,והייתי סקרן לדעת איך הם הצליחו לכופף עץ בצורה כזאת מבלי לשבור אותו .למעשה
זה היה די פשוט – הם השרו את העץ במשך זמן מה במים וכאשר הוא נהיה גמיש ,הם יכלו
בקלות לכפוף אותו לצורה של גליל.
עבודה אחרת שקיבלה הנגריה באופן טבעי ,היתה בניית רהיטים לישיבה .הפריטים
הראשונים שנבנו היו שישה ספסלים ,כל אחד בעל שלושה מושבים .אלה תוכננו על ידי כמה
אדריכלים ,אני מבין ששילמנו הרבה כסף עבור העיצוב .הנגריה של אדי התנהלה לפי
התוכניות האלה והפיקה כמה רהיטים נאים מאוד למראה  -שכנראה לא הכילו רק מסמר
אחד! למרות זאת ,היתה בעיה .המושבים האלה היו כבדים מאוד ונמוכים למדי ולא התאימו

כלל לישיבה .הנגריה של אדי לא היתה אשמה  -הם עקבו בקפדנות אחרי התוכניות שהם
קיבלו.
עם זאת ,היה סוף טוב למקרה הזה .כאשר מאוחר יותר הותר לנו סוף סוף להכניס
כסאות למערת המכפלה (כפי שיתואר בפירוט במקום אחר בספר זה) ,לקחנו את הספסלים
האלה והם הוכיחו את עצמם כמקום ישיבה מתאים ביותר.
פריטים נוספים מעץ שנבנו על ידי הנגריה של אדי היו שני ארונות ספרים ,שעמדו
לכל אורך קיר אחד של בית המדרש של הישיבה .כשהגיעו המתנחלים לממשל ,הם מצאו שם
שני ארונות ספרים ישנים .מתוך תווית שנתלתה על אחד מהם ,התברר לנו שהם היו שם
מזמן המנדט הבריטי .אני חושב שלתווית היה תאריך משנות העשרים .הם ללא ספק היו
בממשל במשך כל תקופת הכיבוש הירדני בחברון ,ויהיה מעניין לשער איזה ספרים ,אם
בכלל ,הירדנים הניחו על המדפים האלה!
לפני שאדי בנה את ארונות הספרים הללו ,הסברתי לו שבספריות של הישיבות יש
מספר ספרים גדולים וכבדים ולכן יש צורך שהארון יהיה חזק מספיק כדי להחזיק את
הספרים האלה .בנוסף ,היה צורך לבנות מדפים שאפשר לשנות מקומם למעלה או למטה.
הארון היה מורכב משני חלקים ,כל אחד מהם תפס חצי מאורך הקיר .לכל האורך
של הארונות ,בשישים הסנטימטרים שבחלק התחתון שלהם ,היו ארונות קטנים עם דלתות.
מאחר שכמו שהיה מקובל בישראל ,הרצפות היו עשויות ממרצפות שנשטפו בקביעות במים,
ומי יודע בכמה מים תשתמש מנקה מסורה שעושה ניקיון יסודי .כדי למנוע בעיות כלשהן,
היו הדלתות של הארונות הקטנים מכוסות בפורמייקה ,כך שגם אם תהיה מנקה שתשתמש
בשפע של מים ,העץ של הארונות לא יתקלקל.
אדי ועובדיו החלו לעבוד על בניית הארונות .אחרי זמן מה הם היו מוכנים ואדי
והנגרים שלו גררו אותם לבית המדרש כדי למקם אותם.
ברור שלא היו בעיות לחבר את הארון הראשון אל הקיר ,אולם כאשר הם הגיעו
לחבר את השני ,הם גילו שהוא לא ממש מתאים .הארון היה גדול מדי .כדי לפתור את הבעיה,
במקום לשנות את מידות ארון ,אדי פשוט לקח אזמל והוריד חלק מן הקיר!
במשך הזמן ,הנגריה קיבלה יותר ויותר הזמנות מבחוץ וכתוצאה מכך נרכשו
מכונות נוספות וגויסו נגרים ערביים נוספים .בראיון שהעניק אדי בקיץ  ,1970הוא סיפר כי
היו לו שני נגרים יהודיים ,שבעה נגרים ערביים ,ועוד כמה בדרך .הישיבה העבירה קצת כסף
לנגריה שהעניקה לה בתמורה מעמד של שותפה .הסיבה לשותפות היא שכאשר הנגריה
תתחיל להרוויח ,הישיבה תהיה זכאית לאחוזים.
כשהתחילה בניית הדירות הראשונות בקרית ארבע ,מן הראוי היה שהנגריה של אדי
תוזמן להכין את מסגרות החלונות ,שכן הוא ללא ספק היה החלוץ של התעשייה היהודית
באזור .מאז הוקמו שני אזורי תעשייה בקרית ארבע ובהם מספר מפעלים קטנים ושונים.

