סיפורו של מקרר – אפילו בימי חול ,חברון היתה מחוץ לתחום
כשהתחתנו באלול תשכ"ט ( ,)1969דינה קיבלה מקרר ישן מקרוב משפחה שלה .למרות
שבהשוואה למקררים בארץ ,זה היה מקרר קטן למדי ,הוא התאים לנו באותה עת .באותם
ימים ,כשהדירה שלנו כללה חדר אחד" ,רהיטי המטבח" שלנו היו בפינה אחת בלבד ,ואת
המקרר שמנו ליד הדלת.
בדירה שמעל הדירה של דודתה של דינה בירושלים גרה אישה מבוגרת .היא קנתה
תנור גז  -בימים ההם היו להרבה אנשים בארץ רק תנורי גז לבישול ולאפייה ולא היו תנורים
 והיא גילתה שיש לה דליפה קלה .היא נתנה לנו את התנור והבאנו אותו לחברון .בחברון,כמו ברוב חלקי הארץ ,לא היה גז מרכזי ,וכתוצאה מכך ,השתמשו בבלוני גז .קיבלנו כמה
צינורות גומי ,רגולטור ובלון גז מחנות בחברון .בלון הגז הונח ממש מחוץ לדלת שלנו .למרבה
המזל גילינו שהפחד מדליפת גז היה מוגזם ,והיה רק ריח קלוש של גז.
ממש לפני פסח כשהתקינו לנו מטבח בחדר הסמוך לדירתנו ,העברנו את המקרר
שלנו לשם ,אבל עם העברתו הוא הפסיק לעבוד ועשה כל מיני קולות מוזרים .מיהרתי לחברון
כדי למצוא טכנאי שאולי יוכל לתקן זאת .ערבי מהעיר הגיע לממשל ואחרי שעשה את
האבחנה שלו ,הודיע לנו שהמנוע נשבר .הוא אמר לנו שנוכל להשיג מנוע חדש מאיזרא-אל
(ככה הוא ביטא את המילה "ישראל"!) ואז הוא יתקן את המקרר .התברר לנו שלא כדאי
להכניס מנוע חדש למקרר הישן הזה והחלטנו שיהיה הרבה יותר טוב לקנות מקרר חדש.
כיוון שכל זה קרה רק כמה ימים לפני פסח ,היינו צריכים לחכות עד אחרי החג בשביל לעשות
זאת.
החלטתי שבינתיים אנסה לשכור מקרר וכשמישהו ייסע לירושלים בטנדר של
המתנחלים ,אני אתלווה אליו ואכנס לחנות להשכרת מקררים .באותו יום אחד המתנחלים
שבר את השמשה הקדמית של הטנדר והוא לקח אותו לתיקון לירושלים .נסענו ביחד למוסך
תיקון בבעלות יהודים שנפתח בירושלים המזרחית  -חשוב היה להשתמש במקומות שנפתחו
בשטחים המשוחררים כדי לתמוך בהם .הם הודיעו לנו שאין להם כרגע שמשות ,אבל הן יגיעו
מאוחר יותר מתל אביב ,ולכן עלינו להשאיר את הטנדר שם.
בינתיים הלכנו לחנות להשכרת מקררים ,אבל לא מצאתי מקרר שהיה באמת
מתאים .כולם היו מטונפים .בסופו של דבר ,אחד השכנים שלי ,שהיה לו מקרר גדול מאוד,
הציע לנו לשמור את האוכל שלנו שם.
התכוונתי ללכת מיד אחרי פסח לקנות מקרר ,אבל זה נדחה שבוע אחר שבוע,
בעיקר כתוצאה מאפליה של המכס נגד תלמידי ישיבות שהיו עולים חדשים.
באותה תקופה ,החלטנו גם שמקרר הוא לא המכונה היחידה שאנחנו צריכים
לקנות ,שכן ,לאחר הניקיון היסודי לפני פסח ,דליפת הגז התחזקה בנוסף לכל זה ,דינה היתה
במצב מתקדם של הריון והבנו שאנחנו צריכים גם מכונת כביסה כדי להתמודד עם כל
החיתולים והבגדים האחרים שתינוקות מלכלכים במהירות"( .טיטולים" עוד לא היו עדיין).
החלטנו שנרכוש את כל המכשירים ביחד והשגנו קטלוגים מהיצרנים השונים כדי
שנוכל לבחור בצורה הטובה ביותר .באותו זמן דינה נסעה לבית החולים כדי ללדת וכשהיא
היתה שם ,חלה עלייה פתאומית במחיר הסחורות השונות.
הבנתי כי זה כנראה יגרום גם לעלייה במחירים של מכונות הכביסה והמקררים
ולכן מיהרתי לסוכן כדי לקנות את המכשירים האלה .הוא הראה לי מברק שקיבל זה עתה
מהיצרנים שמייקרים את המחירים של המכשירים האלה .עבור הדגמים שהחלטתי עליהם,
ההבדל היה בערך  500לירות (סכום ניכר באותם ימים) ,לכן אמרתי לסוכן שארכוש ממנו את
מכונת הכביסה ואת המקרר בתנאי שירשום את התאריך של אתמול על ההזמנה .הוא
הסכים ברצון ואני שילמתי לו פיקדון כדי לסגור את העסקה .בזמן הקצר שהייתי בחנות,
היו עוד קונים וטלפונים של אנשים שגם רצו לקנות דברים "אתמול".
לאחר שסיימתי את הקנייה ,הוריתי לסוכן לומר ליצרנים שימסרו את המכשירים
שקניתי לחברון .הוא הודיע לי כי לפני כמה שבועות החליט היצרן הזה לא למכור עוד לחברון.
בכל ההגינות אמר לי הסוכן שהוא יחזיר לי את הכסף אם ארצה.
ערכתי כמה בירורים כדי לבדוק מדוע הפסיקו למכור לאנשים בחברון .האם זה
מבחינה אידיאולוגית? הסיבה היתה הרבה יותר פשוטה .כאשר רוכשים מכונת כביסה או

מקרר ,הקונה מקבל שירות חינם לשנה .הטכנאי שעבד אצל היצרן הזה פחד לנסוע לחברון!
היצרן לא יכל לבטל את הסכם השירות שלו באופן חד-צדדי לאלה שכבר רכשו את
המכשירים מכשירי החשמל ,אך הם החליטו שלא למכור מכשירים נוספים לחברון.
מהחקירות הנוספות שלי בחברון גיליתי ,שכאשר לאחרונה רצה מתנחל אחר לקנות
מכשירים ,המוכרים הסכימו למכור לו בתנאי שהוא יביא את המכשיר לירושלים אם יזדקק
לשירות .לא הייתי מוכן לקנות בתנאים כאלה ,ולכן עשיתי את התחבולה הבאה.
תחבולה זו התבררה כמסובכת הרבה יותר מכפי שציפיתי בתחילה וגרמה ל"לחץ
הדם" שלי ל"התנודדות"! מפני שהאירוע הזה מדגים כיצד היינו צריכים להתמודד עם
ספקים שמסיבה כלשהי סירבו לטפל במתנחלים בחברון ,אני אספר בפירוט רב איך המקרר
ומכונת הכביסה שלי עשו את המסע המפותל מהיצרנים לדירה שלי בממשל:
בת דודה שלי בשם ויויאן התגוררה בירושלים .היא קיבלה תואר באוניברסיטת
סאסקס באנגליה ונכנסה למקצוע ההוראה .עם זאת ,היא הפסיקה לעבוד בהוראה כמעט
מיד ובאה לירושלים למכור רהיטים בחנות שם .באותה עת היא שכרה דירה מרוהטת באזור
ימין משה בירושלים .הרחובות שם היו צרים מאוד וכתוצאה מכך בחלק מהרחובות ליד
הדירה שלה לא היה ניתן להיכנס עם כלי רכב .כאשר נבנתה ימין משה ,היו שם רק סוסים
ועגלות!
הסברתי לויויאן את הבעיה שלי בנוגע להעברת המקרר ומכונת הכביסה לחברון
וקיבלתי את הסכמתה להשתמש בכתובת שלה .התוכנית שלי היתה להעביר את המכשירים
האלה לכתובת שלה בימין משה ולקבל את חוזי השירות .אחר כך תכננתי להעביר את
המכשירים לחברון ואז להודיע ליצרנים כי "שיניתי את הכתובת שלי" .כבר ביררתי שלא
היה סעיף בחוזה השירות שמאפשר להם לבטל את השרות אם אדם משנה את כתובתו.
אבל בתוכנית היו כמה בעיות טכניות .לא היה אפשרי להיכנס עם משאית עד לדלת
הכניסה שלה והיו גם מדרגות צרות שהובילו לדלת דירתה .היה כביש בחלק האחורי של
הדירה ,אבל אפשר היה להיכנס אליה מהכביש הזה רק דרך גינה מפותלת ולאחריה היה
צורך לטפס דרך חלון גדול מאוד! לחלופין ,אפשר היה להגיע לדלת הקדמית מהכביש הזה
על ידי הליכה בשביל עם מדרגות .לסיכום ,הובלת חפץ כבד מהכביש אל הבית לא היתה דבר
קל .למעשה ,כשרשמתי את הכתובת של ויויאן ,לא הבנתי את הקשיים הכרוכים בכך.
מצדה ,הניחה ויויאן ,כי די היה בה כדי להשתמש בכתובת שלה ,ושלא יהיה צורך
ממש להכניס את המכשירים לדירתה .אמרתי לה שהיצרנים יתעקשו להביא את המכשירים
עד לדירה מכיוון שהם רוצים לוודא שהם מגיעים בשלום .היא ענתה שכל העניין מגוחך .מה
הטעם להביא את המכשירים הכבדים האלה לדירתה ומיד לאחר מכן להוציא אותם שוב!
היא הציעה שיניחו אותם בגינה ,ואני אקח אותם משם לחברון .עניתי שאני לא יכול לדמיין
לרגע שהם ישאירו אותם בגינה  -מי שרוצה דבר כזה הוא לא שפוי! מי מוכן להוציא אלפי
לירות על מקרר ומכונת כביסה ולאחר מכן לבקש מאנשי ההובלה להשאיר אותם בחלק
האחורי של הגינה שלו!
בלית ברירה ,היינו צריכים להכניס את המכשירים האלה לתוך הדירה וכמעט מיד
לאחר מכן להוציא אותם שוב .כפי שנראה בקרוב ,זה לא היה "כמעט מיד" כשהם הועברו
לחברון.
נתתי הוראות לסוכן להעביר את המכשירים האלה לכתובת של ויויאן בימין משה.
הוא הודיע לי את היום שהם יועברו  -ביום חמישי בשבוע הבא .הם לא ידעו להגיד לי באיזו
שעה הם יועברו ,אבל אמרו לי להתקשר קרוב יותר למועד ההובלה .לאחר שבוע התקשרתי
ליצרנים והם הודיעו לי שהם יגיעו בשעה שמונה בבוקר.
בינתיים שאלתי את אדי דריבן ,שהיה לו קשר עם ערבים שעסקו בהובלה ,אם יוכל
לסדר שאחת ממשאיות ההובלה שלהם יעבירו את המכשירים האלה מימין משה לחברון,
והוא הבטיח לסדר את מה שיוכל.
אמרתי לויויאן שאגיע לדירה שלה קצת לפני השעה שמונה ,כדי לקבל את
המכשירים .הגיעה השעה שמונה  ...הגיעה השעה שמונה וחצי ,אבל עדיין לא היו אנשי
ההובלה באופק .ויויאן הלכה לעבודה ואני המשכתי לחכות .עדיין אין אנשי ההובלה!
לא היה טלפון בדירה ,אבל היה טלפון ציבורי בהמשך הדרך .הלכתי לטלפן ליצרנים
ולשאול אותם למה הם לא הגיעו .האם הם אמרו שמונה? הם הסבירו לי שבשעה שמונה הם

העמיסו את כל המכשירים שהם מובילים באותו יום לירושלים ושהם יכולים להגיע בכל
שעה באותו יום .קצת מאוחר יותר באותו בוקר הגיעה מכונית ההובלה.
אף על פי ששני אנשים היו מעורבים בהובלה ,רק אחד מהם נשא את המקרר ומכונת
הכביסה על גבו .לאחר שווידא שמישהו היה בדירה ,הוא הביא תחילה את מכונת הכביסה,
שהיתה קלה יותר מהמקרר ואחר כך חזר למשאית שלו והביא את המקרר על גבו .דלת
דירתה של ויויאן היתה בזווית ישרה לראש המדרגות ולכן היה צורך לעבור את הזווית הזאת
לפני הכניסה לדירה .עם המקרר על גבו הוא הבין שאין מספיק מקום לעשות את הסיבוב
הזה .בינתיים המקרר הכביד מאוד על גבו ,והיה ברור שהוא כבר "שובר את הגב" שלו .הוא
התקשר אל עמיתו שיבוא לעזור לו לפני שהוא ישליך את המקרר על כל המדרגות .לבסוף,
בכוחות משותפים ,הצליחו להכניס את המקרר לדירה.
ברגע שהמוביל הוריד את המקרר מגבו ,הוא התיישב בכורסה וביקש לשתות מים.
לאחר מכן הם העבירו לי את הסכם השירות והותירו פתק שמישהו יבוא בעוד שבוע כדי
להדגים כיצד להשתמש במכונת הכביסה.
המובילים האלה לא ידעו שעוד מעט נאלץ להוציא את המכשירים מן הדירה .אחרי
שראינו את הקשיים שהיו לאנשי ההובלה האלה ,תהיתי איך נצליח להעביר את המכשירים
האלה לחברון.
חיכיתי כמה שעות בתקווה שאדי יצליח למצוא מוביל ערבי שיביא את המכשירים
האלה לחברון ,אבל אף אחד לא הגיע .כאשר היה ברור לחלוטין שאף אחד לא יגיע באותו
יום ,אמרתי לויויאן שאנסה להשיג מוביל בבוקר המחרת .היא ביקשה ממני במיוחד לעשות
זאת מהר ,מאחר שהוריה הגיעו לחופשה מאנגליה באותו יום ,והיא לא רצתה שיראו מקרר
ומכונת כביסה באמצע הסלון שלה.
שכחתי מהעובדה שיום המחרת הוא יום שישי ,יום הפגרה המוסלמי ,ולא ניתן יהיה
למצוא מוביל באותו יום .בערך בצהרים ,קיבלתי שיחת טלפון מויויאן ששאלה אותי מתי
המובילים יגיעו .אמרתי לה שלא הצלחתי למצוא מוביל באותו יום ,והתנצלתי שזה יצטרך
לחכות ליום ראשון .היא סיפרה לי שההורים שלה יגיעו בעוד כמה שעות וביקשה שלפחות
אני אזיז את המכשירים האלה לפינת החדר ,כי הם כבדים מידי בשבילה בכדי להזיזם.
הבנתי שהדרך היחידה לעשות זאת היא לנסוע לירושלים בעצמי ולהזיז אותם.
באותו יום לא היו אוטובוסים של אגד ,אבל למזלי הצלחתי לתפוס טרמפ עם משאית צבאית
שיצאה לירושלים .היתה זו משאית גדולה והיא נסעה מהר ,ואני זוכר שנזרקתי מצד אל צד
בעוד היא נוסעת בדרך המתפתלת לירושלים .הגעתי לדירתה של ויויאן וגיליתי שהיא
הצליחה להזיז את המכשירים בעצמה .היא הסבירה שעשתה זאת על ידי ישיבה על הרצפה
ודחיפתם ברגליה .הבטחתי שאני אנסה ביום ראשון בבוקר להשיג מוביל שיקח אותם
לחברון.
ביום ראשון בבוקר שוחחתי שוב עם אדי והוא הציע את שיטת ההעברה הבאה:
הוא יאפשר לשני ערבים שעבדו בנגריה שלו לנסוע איתי במונית ערבית לירושלים ,נלך לשער
שכם ,שם יש נהגי משאיות ערביים שמחפשים קליינטים ,ונארגן שאחד מהם יסע לימין משה
ויאסוף את המקרר ואת מכונת הכביסה .שני הערבים של אדי יעזרו לשאת אותם.
עשינו זאת ,ובדרך לשער שכם נכנסתי לחנות הרהיטים שבה עבדה ויויאן וקבלתי
ממנה את המפתחות לדירתה .לא היתה שום בעיה להוציא את מכונת הכביסה מהדירה אל
המשאית הערבית ,אבל להוציא את המקרר היה עניין אחר! בדיוק כפי שקשה היה להכניס
אותו בגלל הזווית בין הדלת למדרגות ,היתה גם בעיה להוציא אותו .למרבה המזל ,באותו
זמן השכנים שגרו בבית ממול הדירה של ויויאן היו בביתם ,והם פתחו את הדלת שלהם,
שהיתה בצד השני של המדרגות ,ולכן הוצאת המקרר היתה הרבה יותר קלה .אף אחד
מהערבים האלה לא היה מסוגל לשאת את המקרר על גבו בלי עזרה ,כך שהשיטה שהשתמשו
בה היתה שערבי אחד סחב את המקרר על גבו ,השני צעד מאחוריו ותמך בקצה התחתון של
המקרר והשלישי צעד אחורנית וידיו תמכו בחלק העליון של המקרר .לבסוף הגיעו אל
המשאית והמקרר הועמס פנימה.
המכשירים נקשרו וקובעו למקומם ואנחנו מיהרנו לחברון .עם זאת ,הצרות שלנו
עדיין לא נגמרו .כשהגענו לשער הממשל ,הסברתי לשומר שיש לנו מכשירים גדולים במשאית,

וביקשתי ממנו שיתיר למשאית להיכנס ולהגיע לדירה שלנו .הוא השיב כי אסור למשאיות
ערביות להיכנס ,ולכן אנחנו צריכים לשאת את המכשירים האלה עד לדירה!
כשבוע לפני כן ,משפחה שהביאה מקרר ,ויתרה לשירות ההובלה ,ונאלצה לשאת
את המקרר משערי הממשל אל דירתם .בעודנו מתווכחים עם השומר על הטמטום בנשיאת
מכשירים כבדים כאלה ,כשאנחנו יכולים בקלות לעלות עם משאית .הוא סיפר על המשפחה
שהצליחה לשאת מקרר בשבוע שעבר .אני ,לעומת זאת ,לא הייתי מוכן שמישהו יישא את
המכשירים והצלחתי לסדר עם הממונה של השומרים אישור כניסה למשאית .המשאית
נכנסה והגיעה עד הדלת של הדירה שלי .הורדנו את המכשירים והכנסנו אותם לדירה שלי.
מיד חיברתי אותם לחשמל כדי לבדוק אם הם לא נפגעו במהלך כל המעבר הזה.
לאחר שהבדיקה היתה חיובית ,נשמתי לרווחה .כל ה"צ'ארדה" הזו התרחשה רק מפני
שהיצרנים סירבו למכור את הסחורה לחברון.
היו עדיין כמה קצוות רופפים שהיה צריך לסגור .החלטתי להמתין שבועות ספורים
לפני שהודעתי ליצרנים על "שינוי כתובת" .כפי שציינתי ,כאשר הם הביאו את המכשירים
לירושלים ,הם השאירו פתק שהם יגיעו בעוד שבוע כדי להדגים כיצד להשתמש במכונת
הכביסה .דינה צלצלה אליהם ואמרה שהתאריך לא נוח והיא "תודיע להם" מתי הם יכולים
לבוא .אגב ,הם עדיין הופיעו בדירתה של ויויאן במועד שנקבע כדי להסביר על השימוש
במכונה .ויויאן היתה אז בעבודה ,אבל שכנה סיפרה לה על כך.
לאחר כמה שבועות כתבתי פתק ליצרנים והודעתי להם על "שינוי הכתובת" שלי.
סוף סוף יכולנו לסיים את התקרית הזאת בצורה טובה .כמה חודשים לאחר מכן ,אותו יצרן
שקנינו ממנו הבין את השגיאה שעשה וחידש את המכירות לחברון .בינתיים הם הפסידו חלק
מהמסחר כיוון שבעקבות כך המתנחלים שהיו קונים מכונות כביסה קנו במקום אחר.
באותו זמן שקניתי את המקרר ואת מכונת הכביסה ,נכנסתי לחברת הגז לקנות
תנור גז עם כיריים .הם שמחו מאוד להעביר את התנור לחברון .זה היה חשוב ,כי בניגוד
למקרר ומכונת כביסה ,תנור גז דורש התקנה של צינורות ולכן לא ניתן להזיז את זה בקלות.
כעבור כמה שבועות הם הגיעו לחברון וחיברו את הכיריים .הם הוצבו ליד הקיר שהיה קרוב
לחלון .מחוץ לחלון הקימו את הצנרת עבור שני בלונים גדולים .בדרך כלל בבית פרטי ,נעשה
שימוש בבלונים קטנים ,אך כדי למנוע מהם לבוא כל הדרך מירושלים כדי להחליף בלונים
ריקים ,הם התקינו בלונים גדולים.
המטבח שלנו היה אז מטבח "לוקסוס"  -לא בדיוק הרמה של סביון או של קיסריה
 -אבל "לוקסוס" עבורנו!

בתקופת הממשל היה "ספק" אם אברהם אבינו קנה
את מערת המכפלה!
כתוב במדרש בראשית רבה ,שמערת המכפלה היא "אחד משלושה מקומות שאין אומות
העולם יכולין להונות את ישראל לומר גזולים הן בידכם ואלו הן ,מערת המכפלה ,ובית
המקדש ,וקבורתו של יוסף ".באופן אירוני ,היום אלה הם המקומות שבהם אנו נשללים
מזכויותינו.
במשך מאות שנים הורשו היהודים לעלות למערת המכפלה רק עד המדרגה
השביעית שהיתה מחוץ למערה .כל יהודי שניסה להתקדם יותר ,אפילו אם היה איש חשוב,
נמצא בסכנת חיים .בשנת  ,1935הרבי מגור ביקר בארץ ישראל והגיע לחברון יחד עם כמה
חסידיו .הוא לא עצר במדרגה השביעית אלא המשיך  -יש אומרים עד המדרגה האחת-עשרה.
זה היה משהו חסר תקדים והערבים התחילו לצרוח .הרבי לא נבהל וענה" ,להם 'השקצים',
מותר לעלות ,רק לנו אסור ,אסור" השוטר בשער דחף בגסות את הרבי ,דבר שכצפוי הוביל
את חסידיו לצעוק ויש אומרים שזה אף הגיע למכות .חלק מחסידיו נעצרו ,הובאו לבית
המשפט ונקנסו.
יותר משלושים שנה לאחר מכן ,בחודש אייר תשכ"ז ( , )1967שוחררה חברון כולל
מערת המכפלה ,על ידי ישראל .כנראה ,שלא היה דגל ישראל עם החיילים שנכנסו ,לכן אחד
מהם צייר דגל על סדין לבן והוא נתלה על מערת המכפלה על ידי הרב גורן ,שהיה הרב הראשי
של צה"ל .באותה תקופה הוציא משה דיין ,שר הביטחון דאז ,צו להסרת דגל ישראל מהר
הבית .אם הוא הוציא גם צו דומה למערת המכפלה ,אינני יודע.
מה שאני כן יודע זה שבקטלוג של סרטי צילום שהוצא על ידי חברת "סרטוני חינוך"
מחולון ,יש תצלום של הכניסה למערת המכפלה .בכניסה זו נמצא דגל ישראל ומתחתיו לוח
שהכין צה"ל .קשה לקרוא את הכיתוב כולו מהתצלום הזה ,אבל מה שאפשר לקרוא זה
"פתוח כל יום .בשבתות ובחגים הכניסה אסורה " .הסיבה לסגירה זו היתה למנוע חילול ימי
הקודש על ידי יהודים הנוסעים לחברון .התצלום הזה צולם כמובן ,מיד אחרי מלחמת ששת
הימים.

תנאים לכניסה למערת המכפלה ליהודים אחרי מלחמת ששת הימים

הערבים לא אהבו שהיהודים יכלו להיכנס בכל זמן שהם רצו ,והם פנו לממשלת ישראל.
כשהיינו בממשל ,סיפר לי יצחק גנירם על מה שהתרחש חודשים ספורים אחרי מלחמת ששת
הימים .נקבעה פגישה בין שייך מערת המכפלה ,משה דיין והרב גורן .לאחר מכן הודיע דיין
לרב גורן שהפגישה נדחתה .זה לא היה נכון ,משה דיין פשוט רצה להיפגש לבד עם השייך.

בפגישה זו ,בה השתתפו שניהם בלבד ,הם הסכימו להגביל מאוד את זכויות היהודים במערה.
רק אחר כך סיפר דיין לרב גורן מה הוא עשה!
דגל ישראל נעלם ולוחית חדשה הופיעה עם כל "התקנות" החדשות:

מערת המכפלה

הוראות התנהגות לקהל המבקרים
 .1הביקורים במקום בימים א  -ה בשעות  7.30עד  11.30לפנה"צ 13.30 ,עד  16.00 ,15.00עד
 17.00אחה"צ.
 .2בימים שישי ,בשבת ומועדי ישראל אין ביקורים במקום.
 .3אסור להכנס בלבוש בלתי צנוע במקום קדוש זה.
 .4אין להכניס דברי אוכל.
 .5אסור לעשן במקום.
 .6אין לשאת נשק.
 .7אסור להדליק נרות.
הנך נדרש למלא הוראות אלה בקפדנות.
בפקודה!
הרבנות הצבאית הראשית

תנאים לכניסה למערת המכפלה ליהודים כמה חדשים אחרי מלחמת ששת הימים

המילה "מבקרים" היתה מכוונת לכל מי שאינו מוסלמי .אנחנו ,היהודים היינו "מבקרים"
באתר הקדוש שלנו ,ומה גם שזמן "הביקורים" שלנו היה מוגבל מאוד .היו לנו רק כמה שעות
בכל יום כדי "לבקר" וכאשר נכנסנו ,לא יכולנו אפילו ללכת לאן שרצינו .גם ימי שישי היו
אסורים בכניסה ,כולל תפילת קבלת השבת.
זה היה המצב כשהמתנחלים הגיעו לחברון .זמן קצר אחרי שהגעתי לממשל,
הרגשתי שצריך לעשות משהו כדי לתקן את האפליה הזאת ,וזה צריך להיעשות מיד.
החלטתי להקים "תנועה להחזרת זכויות היהודים במערת המכפלה" .פתחתי חשבון בנק,
כשגרשון אלינסון היה מורשה חתימה שנייה .כמו כן פתחנו תיבת דואר מספר  65במשרד
הדואר של חברון וגם הזמנו חותמת גומי.

חותמת התנועה

אני אנצל את ההזדמנות הזאת כדי לומר משהו על מצב הדואר בחברון באותה תקופה.
במרכז העיר היה הדואר היחיד .המתנחלים פתחו את תיבת הדואר ,שמספרה היה  .25כל
יום מישהו הלך למשרד הדואר הזה כדי לאסוף את הדואר שלנו ולשלוח מכתבים .כיוון
שעובדי הדואר לא קראו עברית ,אם מתנחל שלח מכתב שהכתובת עליו נכתבה בעברית לאחד
המתנחלים בחברון ,המכתב היה נשלח לירושלים וחוזר לחברון! לערבים ,ואולי גם ליהודים
השמאלנים ,השאלה איך צריך לכתוב את הכתובת על מכתב שנשלח מחו"ל לחברון היתה
נקודה רגישה .לכתוב "חברון ישראל" יהיה כפירה! אם כותבים "חברון ירדן" ,זה עלול להגיע
לרבת עמון .החכמים פתרו את הבעיה הזאת בכתיבת "חברון דרך ישראל".
משרד הדואר הזה שימש רבות את התנועה שלנו לשליחת פרסומים נרחבים על
התנועה .המטרה הראשונה שלי היתה לפרסם את המצב הקיים במערת המכפלה .היה ברור
שרק מעט מהיהודים היו מודעים לאפליה הנהוגה נגד יהודים במקום הקדוש הזה .כתבתי
גיליון עם הכותרת "זכויות היהודים והערבים במערת המכפלה" ופרסמתי אותו.
לאחר הקדמה היסטורית ,פרטתי את ההבדלים בין זכויות היהודים ובין זכויות
הערבים במערת המכפלה .לערבים היתה גישה חופשית למערה ,ללא הגבלה של ימים וזמנים
וגם חופש תנועה במקום כולו .המנהל היחיד של המערה היה ערבי ,המפתחות היחידים היו
אצלם והם יכלו לעשות מה שהם רצו שם  -אפילו הלוויות של טרוריסטים .היהודים היו
מוגבלים בזמן ,ימים ומקום ,לא היו להם מפתחות ולא מנהל והם לא יכלו לערוך שם טקסים
 אפילו לא ברית מילה.סיכמתי את המאמר בשאלה" ,מה אנו יכולים לעשות?" ועניתי שכל זה מתרחש כי
הציבור הרחב אינו מודע למה שקורה .על כן אנו צריכים להפעיל לחץ על השלטונות למען
החזרת הזכויות היהודיות במקום קדוש זה .סיימתי בבקשות לתרומות למען מימון המאבק
הזה.
באותו זמן הלכתי פעם בשבוע לאוניברסיטת בר-אילן כדי להעביר הרצאה .ניצלתי
את נוכחותי שם כדי לבקש מהם לשכפל  1,500עותקים של הגיליון הנ"ל .אחר כך שלחתי
עותק לכל העיתונים ,לחברי כנסת שונים ולאישים אחרים.
כמעט כל העיתונים העבריים בישראל (כולל העיתון "דבר" ,בעל ההשקפה
השמאלנית) פרסמו את מאמרי .כמו-כן תרגמתי אותו לאנגלית כדי לשלוח ל"ג'רוסלם
פוסט" .כאן היתה לי בעיה טכנית .הקלדנית היחידה בממשל ,שיכלה להקליד תווים לטיניים,
היתה מצרפת ,והיא לא ידעה כלל אנגלית ,לכן לא יכלה להבין מה היא מקלידה .כדי להקל
עליה את העבודה כתבתי את המאמר באותיות גדולות .אף על פי כן ,היא עדיין עשתה כמה
שגיאות הקלדה וכששלחתי לעיתון את המאמר ,הוספתי פתק בו נכתב "בבקשה תסלח לי על
ההקלדה כיוון שהקלדנית שלי לא יודעת אנגלית" .עיתון זה פרסם את המאמר שלי לאחר
שערכו אותו.
מאחר שלא כל העיתונים הישראליים הגיעו לממשל ,בקשתי מ-ד"ר מאיר לוינגר
אם הוא יוכל להודיע לי באמצעות עיון בעיתונים בספריית בר-אילן היכן ומתי פורסם
המאמר שלי .הוא עשה זאת בשמחה.

גיליון הראשון של התנועה

חלק של המכתבים שהודפסו בעיתונים ישראליים שונים

ברור שלעתים קרובות הגיליונות שלנו נשלחו מיד לפח ,אבל במקרה הזה הייתי מרוצה
לראות שמספר אישים שאליהם שלחתי את המאמר הזה ענו לי במכתב אישי .אחד מהם היה

הרב צבי יהודה קוק ,ראש ישיבת מרכז הרב ,שבמכתב תשובה כתב על הביזיון ועל החרפה
במצבנו במערת המכפלה .הרב ולדמן הודיע לי כי הרב קוק שאל אותו אם הוא מכיר אותי.
נראה שהוא היה קצת נבוך מהעובדה שמספר התיבה של המתנחלים הוא  25ואילו מספר
התיבה של התנועה היה  ,65אולי הוא חשב שאין קשר בין שנינו .הרב ולדמן הודיע לו שוודאי
שהוא מכיר אותי ושאני אחד המתנחלים.

מכתב עידוד מהרב צבי יהודה הכהן קוק

כמו כן קיבלתי מכתב בכתב יד מדוד בן גוריון ובו נכתב" :אני שמח על כך שיש יהודים
הרוצים להחזיר זכויות היהודים במערת המכפלה ,אולם יש לזכור שגם הערבים הם בני
אברהם אבינו" .

מכתב מדוד בן-גוריון

אחד מחברי הכנסת ,מרדכי שטרן ,אפילו הזמין אותי לכנסת ,ותוך כדי ארוחת צהריים
שוחחנו על השאלה הזאת .חבר כנסת אחר ,שלמה כהן-צידון ,העלה את הנושא בדיון בכנסת
תוך שימוש בחומר שסיפקתי לו.
כצפוי ,לא הייתי פטור ממכתבי תשובה זועמים  -קיבלתי שניים ,שניהם באנגלית.
לכותב של אחד מהם לא היה אפילו האומץ לחתום את שמו .במכתב נכתב ..." :נראה שאתה
רוצה צרות עם הערבים בחברון .אתה יכול לשרת את המדינה שלנו ואת האנשים שלנו על
ידי שמירה על השקט .יש לנו מספיק בעיות אפילו בלי עזרתך הנדיבה ".במכתב השני ,לפחות
צוין שם הכותב ,אבל לא ניתנה כתובת מעבר לכתיבת תל-אביב .השולחת כתבה" :אני ...
מתביישת שיש אנשים קנאים ומטורפים כמוך ,שחזרו לחיות בחברון 'המשוחררת' ... .האם
ילד יהיה אדם טוב יותר אם ברית המילה שלו תהיה מול קברו של אברהם? "....
בחול המועד פסח תשכ"ט המתנחלים ארגנו תערוכה בממשל .ניצלתי את
ההזדמנות הזו כדי להפיץ את הגיליון המקורי שלי .המושל הצבאי ראה את חלוקת הגליונות
ואמר לי לא לעשות זאת בתוך שטח הממשל .הוא ראה בכך ביקורת על הממשל הצבאי
וכנראה בעיניו של איש צבא נחשבה הביקורת כ"מרד" .במקום להתווכח עמו על זכויות
דמוקרטיות וחופש הביטוי ,יצאתי ממש מחוץ לשער הראשי והמשכתי את ההפצה ,הפעם
ללא הפרעה.
זה היפוקריטי מתחסד לדבר על הגבלת זכויות ,אם באותו זמן אתה לא מממש
אפילו את הזכויות המוגבלות שניתנו לך .לפי העיקרון הזה ,חייבים "להשתמש ברגליים
במקום בפה" ,ובמילים אחרות ,למרות שזה כרוך בהליכה ארוכה ,צריך לרדת בכל שבת
בבוקר למערת המכפלה לתפילות .ואכן באותו זמן הרב לוינגר אמר שאנחנו צריכים לחזק

את התפילות במערה ולכן כל שבוע קבוצה מאתנו היתה יורדת לשם להתפלל .באחת הפעמים
שנכנסנו למערה בשבת בבוקר ,אמר לנו בצחוק החייל שעמד בשער" :אל תעשנו ואל תצלמו".
כדי לקיים תפילות בשבת בבוקר ,או אפילו כל תפילה באמצע השבוע ,צריך לארגן
את ה"אביזרים" הדתיים הדרושים .למרבה המזל ,לאחר שחרור חברון ,הניח הרב גורן ארון
קודש וספר תורה באולם אברהם שבמערת המכפלה .אני לא חושב שמשה דיין אהב את זה
אבל הרב גורן התעקש שזה יישאר .כדי לקרוא בתורה צריך שולחן ,לכן בקיץ תשכ"ח אחד
המתנחלים הלך למערה עם שולחן קטן ובידו פתק חתום על ידי אדם ש"לא היה ולא נברא"
שמאשר לו להכניס את השולחן .תחבולה זו הצליחה.
יום העצמאות תשכ"ט .כשם שדגלי ישראל היו תלויים בכל מקום בארץ ,החלטתי
שהם גם צריכים להיות תלויים במערת המכפלה .באותו בוקר ,כאשר ירדנו להתפלל באולם
יצחק ,הורדתי איתי דגל גדול מאוד וחבל עם דגלים קטנים .עם הדגל הגדול עטפתי את קברו
של יצחק ואת חבל הדגלים קשרתי על המחסום המונע מיהודים להגיע לקצה הדרומי של
האולם.
החיילים התורניים שם הודיעו מיד למושל הצבאי ,שכעבור זמן קצר הגיע והוריד
את הדגלים .כששאל מי תלה אותם ואמרתי לו שאני עשיתי זאת ,הוא הזכיר לי שהוא אמר
לי רק לפני שבועות אחדים שלא לחלק כרוזים בשטחי הממשל .שלום גולדמן נכח אז עם
המצלמה שלו ,אבל בזמן שהמושל הצבאי הסיר את הדגלים ,הוא היה באמצע תפילת עמידה
ולכן לא הצליח לצלם את הפעולות הללו .עם זאת ,מישהו הצליח לצלם את חבל הדגלים
שתליתי ואני מקווה שהוא עדיין מחזיק בתצלום הזה בשביל הדורות הבאים.
הרב לוינגר לא נכח במערה כשכל זה קרה ,אבל כאשר הוא שמע על זה ,הוא אמר
לנו להביא דגל אחר כדי לתלות .החיילים בשער ודאי שמעו גם הם על המקרה הזה ,כי
בכניסה למערה הם התחילו לבדוק את החפצים שהבאנו .אף על פי כן מתנחל אחד הצליח
"להבריח" את הדגל בתיק הטלית שלו .לאחר התפילה החלו המתנחלים לרקוד עם הדגל.
אנשי משמר הגבול נכנסו והחלו להכות את המתנחלים ולנסות לחטוף את הדגל .כשהם
הצליחו להוציא את הדגל מידינו המושל הצבאי החזיר את הדגל לרב לוינגר .אחד
המתנחלים ,הניח את הדגל בשקית עם תווית ואמר שהוא צריך להישמר כאובייקט היסטורי.
אצל מי הוא נמצא עכשיו ,או אפילו אם הוא קיים היום ,אני לא יודע.

קריקטורה בעיתון בנושא הדגל הישראלי במערת המכפלה

תקרית זו לא הסתיימה כאן .דווח עליה בעיתונים ,ובעיתון בשם "החזית" הגדילו
לעשות  -הם ציירו קריקטורה של אנשים שנלחמו על דגל ,יחד עם חידון שהתשובות לו סופקו
במהופך :מי הם השוטרים? איזה דגל זה? מי הם המפגינים? איפה זה קרה?
בנוסף ,שאילתא על המקרה הועלתה בכנסת על ידי אברהם טיאר למשה דיין ,שר
הביטחון .בתשובתו אמר דיין כי "יש הסכם ונוהל של ביקורים ותפילות על קברי האבות
בשעות מסוימות" .כפי שאמרתי אז לרב לוינגר ,עד אז היהודים היו סתם "מבקרים" ,עכשיו
לפחות הוכרנו כ"מתפללים"" .תקרית הדגל" קידמה את המעמד שלנו במערת המכפלה!
בכל שבת ויום טוב היינו מתפללים במערת המכפלה .באותה שנה ,תשכ"ט (,)1969
חג השבועות חל ביום שישי ,יום שבו המערה נסגרה באופן קבוע ליהודים .בעקבות ההיכרות
שלנו עם הממשל הצבאי ,היינו בטוחים כי הם לא יתירו לנו להיכנס בחג השבועות ,לכן
ניסיתי לכתוב מכתב לרב גורן .בו ביקשתי לאשר לנו תפילה בבוקר של שבועות ,אבל לא
קיבלתי תשובה .המערה אכן היתה סגורה ליהודים בחג השבועות.
לא נתתי לזה לעבור בלי תגובה .הוצאתי גיליון שכותרתו "חג השבועות ומערת
המכפלה" ,שבו סיכמתי את "הגזירות" נגד היהודים במערה ,הודעתי לציבור על מה
שהתרחש בחג השבועות ושאלתי "למה הממשלה לא התירה ליהודים להתפלל בבוקר של חג
מתן תורתנו בפני קברי אבותינו?" .כמה עיתונים פרסמו את הגיליון שלי כ"מכתב לעורך".

מכתב בעיתון ישראלי

כפי שציינתי במקום אחר ,באותו קיץ העיתון "טיימס של ישראל" כתב סדרה של מאמרים
על ההתנחלות שלנו ,הראשון היה על מערת המכפלה .הנה כמה ציטוטים מתומצתים
(מתורגמים לעברית) מתוך מאמר זה:
"בשנת  ,1969אנחנו ,צאצאי אברהם ,צריכים להתעמת עם צאצאי עפרון החיתי
ולדרוש את כספנו בחזרה .מסתבר שהם רימו אותנו .כנראה שבאמת אין לנו בעלות על מערת
המכפלה בכלל .לדברי ממשלת ישראל ,אנחנו רק 'מבקרים' שם ,פולשים ומנצלים את הסבל
של בעלי הבית הערבים שלנו ....
" ...השימוש הבלתי-מוגבל של הערבים במקום ,כולל כנראה את הזכות לצעוק קללות וליצור
הפרעה כללית בזמן שהתפילות של היהודים מתקיימות.

"ממשלת ישראל סירבה להתיר ברית מילה במערת המכפלה בטענה שהיא תפריע לרגשות
הערבים .עם זאת ,אותה ממשלה הסתכלה לכיוון השני כאשר גופות של טרוריסטים ערבים
חשודים מוצעדים בטקס חגיגי לפני ארון הקודש של המערה ....
"שעת הסגירה של המערה ליהודים היא בשעה  11.30בבוקר .החיילים שהוטל עליהם
התפקיד להוציא את היהודים מהמערה לא יכולים לסבול את התפקיד הזה .הם סיפרו לצוות
של 'טיימס של ישראל' שהם מבולבלים וכואבים מהצו שהפר כל הדרכה מוסרית ודתית
שלימדו אותם .אלה הם אותם הצעירים שנצטוו להוריד את דגל ארצם שהיה במערת
המכפלה ביום העצמאות ולאחר מכן הפנו את קתות הרובים שלהם אל יהודים אחרים.
ה'צלקות' שנותרו במעשה חסר תקדים זה עדיין טריות בקרב חיילים ואזרחים יהודים
כאחד".

תפילות במערת המכפלה  -מרחשון תשכ"ט

חודשים ספורים לאחר מכן ,באוקטובר  ,1969הופיע מאמר ב"ידיעות אחרונות"
תחת הכותרת "היהודים שכחו שמערת המכפלה הינה קודם כל מסגד"  -כך אמר השייך 'אל-
מוחתסב ,יו"ר המועצה המוסלמית העליונה  " ...מיד עניתי במכתב לעורך העיתון .כעבור
כמה ימים המכתב שלי הופיע בעיתון .להלן הכתוב:
"אילו חולקו פרסים עבור חוצפה ,היה השייך אל-מוחתסב מקבל את הפרס
הראשון עבור הערותיו על המקומות הקדושים ,כשאמר 'לאחר הכיבוש התחילו היהודים
לגלות כל מיני מקומות קדושים חדשים' .כמו כל איש תעמולה ערבי ,הוא שכח למסור עוד
פרטים .אולי יכול השייך להגיב לנו על איזה מקומות הוא מדבר .הוא גם אומר' :אבל הם
(היהודים) שכחו ,כי מערת המכפלה הינה קודם כל מסגד' .מן הסתם הוא קיבל את החינוך
שלו על מערת המכפלה מהחוברת 'אל חרם אל אברהימי' המודפסת על ידי מועצת הווקף
העליונה ששכחה להזכיר כי מערת המכפלה היתה מקום קדוש ליהודים ומקום תפילה
ליהודים למעלה מאלפיים שנה לפני הולדת האיסלם ,וכי המקום נגזל מהיהודים כאשר
נכבשה ארץ ישראל על ידי המוסלמים".
אני צריך להזכיר שמצאתי עותקים של החוברת הזאת בחנות המתנחלים ברגע
שקיבלנו את הבניין .החוברת פורסמה באל-חלילי (חברון) בשנת  1964ומחירה היה 250
פילס .היא נקראה "מדריך קצר"  -כל כך "קצר" כי היהודים אינם מוזכרים בו! אורך
החוברת כ 12-עמודים והיא כוללת צילומים רבים באיכות ירודה של המערה ומחוצה לה.

באחד התצלומים נראה קיר מעוצב ,שאחת מהצורות שמצוירות עליו היא ,כנראה במקרה,
דומה למגן דוד .זה היה לא מקובל על ההוצאה לאור של החוברת ,שכן הם הוסיפו קו על זה,
כדי לחצות אותו ולטשטש את צורתו!

מחוברת שהוציאו הערבים על ה"היסטוריה" של מערת המכפלה .יהודים לא הוזכרו כלל בחוברת!

מכתב בעיתון ישראלי

כאילו אין די בהפליה זו נגד היהודים במערת המכפלה ,הערבים עשו גם דברים
בזויים כלפי היהודים שם .בסתיו  1969הוצאתי גיליון בו פרסמתי את הדברים האלה:
בדרך כלל לא היה ידוע מה התרחש בתוך המערה בימי שישי שהיה "סגור
ליהודים" .גם החיילים לא ידעו .ציינתי בגיליון שלי שהיו זמנים שבהם הצלחתי "לפרוץ
לתחום" ולהיכנס למערה ביום שישי .מה שראיתי זעזע אותי .הערבים השליכו את הפרוכת
התלויה לפני ארון הקודש על תקרת הארון.
ליהודים היה אסור להכניס ריהוט למערת המכפלה (כמו בחזית הכותל המערבי
בתקופת המנדט!) .למרות זאת ,הצלחנו להכניס שרפרף קטן ביותר עבור האדם שמגביה את
התורה .בשבת אחת השרפרף היה חסר; הערבים שמו אותו ,מכל המקומות  -בשירותים!
המנהל הערבי הביא את האורחים שלו למקום בו היהודים התפללו באמצע זמן
התפילה ,כדי להראות שהתפילה היהודית אינה ראויה לכבוד!
סיכמתי באחד מהגיליונות שלי "הכנסת חוקקה חוקים להעניש את אלה שמחללים
מקומות קדושים ,אבל הממשלה לא עושה שום דבר נגד הערבים שמפריעים ליהודים במערת
המכפלה .ממי הממשלה מפחדת?" שלחתי את הגיליון הזה לעיתונים ,וכמה מהם כולל עיתון
"הארץ" ,הדפיסו את זה.

מכתב בעיתון ישראלי

פרסומות הן חשובות ,אבל כדי להשיג את המטרה צריך לנקוט גם בפעולות אחרות
בתחילת  ,1970החלטתי כי הגיע הזמן לשלב במאבק שלנו פעולה משפטית נגד ממשלת
ישראל .בחרתי בעורך דין אליקים העצני ,שהיה קשור למתנחלים מההתחלה ,לפעול עבורנו.
בפברואר באותה שנה ביקר העצני בשבת בממשל ,ואני ניצלתי את ההזדמנות להיפגש איתו
אחרי השבת .שוחחנו על העניין והסכמנו להזמין את גרשון אלינסון ויצחק בן-חברון להצטרף
אליי כשותפים בתביעה שבכוונתנו לנקוט נגד הממשלה .שני אלה הצטרפו אלינו לפגישה,
וכולנו נתנו להעצני ייפוי כוח לפעול בשאלת הכנסת כיסאות למערת המכפלה.
העצני כתב למשה דיין ,שר הביטחון .הוא ציין כי לקוחותיו הם מתפללים קבועים
במערה ,וכי בן-חברון מביא לשם בימי חול את אביו הקשיש .כיוון שלא היו מושבים ,כולם
היו צריכים לעמוד  -וזה לא היה מקרי ,אלא על פי פקודת הממשל הצבאי .היעדר הכיסאות
היה משפיל ,גרם לאי-נוחות גופנית והפלה לרעה את היהודים .הוא דרש מדיין להורות
למושל הצבאי להתיר הכנסת כיסאות ואמר כי יש לעשות זאת מיד .אם זה לא יתבצע
במיידית  -הלקוחות שלו כבר הורו לו לנקוט פעולה משפטית.

מכתב מעו"ד העצני לשר הביטחון משה דיין

תגובת משה דיין :זה לא קשור אליי ,כתבו לראש הממשלה ,גולדה מאיר .העצני שלח מכתב
דומה לגולדה מאיר .תגובות גולדה מאיר :זה לא קשור אליי ,כתבו למשה דיין.

לאחר מכן כתב העצני לשניהם ואמר להם שיש חוסר תיאום בין שני המכתבים.
בעקבות כך הם לקחו את האיום של העצני ברצינות ,ואחרי כמה שבועות נאמר לנו בשקט
שאנחנו יכולים להכניס מושבים למערת המכפלה .חודשים ספורים קודם לכן בנה אדי דריבן
ספסלים לבית המדרש ,אבל הם היו כבדים מאוד ולא התאימו למקום שהוקצה להם .למערת
המכפלה הם היו אידיאליים ,משקלם ואופיים המסובך יקשו על הערבים להזיז אותם
ממקומם! אפשר לראות כי מן השמים הוחלט שהספסלים ייבנו בעיצוב כזה דווקא!

מכתב בקשר לספסלים במערת המכפלה

בערב פסח לקחנו את הספסלים והנחנו אותם באולם אברהם .כשירדנו בחג למערה ,ניסינו
להעביר אותם לאולם יצחק לתפילתנו ,אבל החיילים מנעו אותנו.
שבעה שבועות לאחר מכן היה חג השבועות ,וקיבלנו אישור לבלות את הלילה
בלימוד במערת המכפלה .החלטתי לנצל את ההזדמנות הזו כדי "להבריח" סטנדר .מכיוון
שהיה זה יום טוב ,לא היתה שום בעיה לטלטל דברים בחוץ .באותו זמן ,היה בידינו הבניין
ליד המערה ,וכך בערב יום טוב ,לקחתי סטנדר מן הישיבה והשארתי אותו בבניין הזה .באותו

ליל שבועות ,ניגשתי בשלווה אל המערה עם הסטנדר .אילו חיילים היו שואלים אותי על זה,
הייתי אומר שזה היה "רק בשביל אותו לילה"  -אבל אף אחד לא אמר מילה .כאשר עזבנו,
נשאר הסטנדר במערת המכפלה ואף אחד מעולם לא הורה לנו להזיזו.
כמה חודשים אחר כך היה יום כיפור .החלטתי בהכנה ליום כיפור להכניס יותר
רהיטים למערה .העמסנו על הטנדר שני ספסלים כבדים ונסענו למערה .חששנו שנצטרך
לגרור את הספסלים הכבדים במעלה המדרגות אל המערה ,אבל הדאגה שלנו היתה מיותרת.
כשהגענו למדרגות קראו החיילים התורניים לכמה ערבים באזור ואמרו להם לשאת את
הספסלים הכבדים הללו לתוך המערה .אנחנו בינתיים ,הבאנו עוד ספר תורה  -שאותו כמובן
לא נתנו לערבי להכניס! לא היתה תגובה מצד הממשל לתוספות האלה.
כשהגיע חנוכה ,תהינו מדוע לא נדליק נרות חנוכה במערת המכפלה? ירדתי עם
מנחם ליבמן ומאיר פרץ למערה והדלקנו שם נרות .מן הראוי להזכיר שהערבים מדליקים
נרות במערה בכל עת שמתחשק להם .כעבור יומיים בערך הייתי בדרכי לנסוע לאיזה מקום,
כשקיבלתי הודעה שהמושל הצבאי רוצה לראות אותי .הוא שלח מסר דומה למנחם ולמאיר.
כולנו הלכנו אליו והוא התחיל לגעור בנו שפעלנו נגד התקנות של הדלקת נרות במערה.
הסברנו לו כי הדלקת נרות חנוכה היא חלק מהתפילה ,ואני חושב שגם הזכרנו ,שאם יש
איסור להדליק נרות במערה ,גם הערבים כלולים באיסור הזה .הוא סיכם את הפגישה
באומרו שיעביר את שמותינו למשטרה .עד עצם היום הזה אני מחכה למשטרה שתזמין אותי
לחקירה!
מכיוון שביקשנו כסף מהציבור הרחב עבור התנועה שלנו להחזרת זכויות היהודים
במערת המכפלה ,מצאתי לנכון לקיים ישיבה כללית של התורמים ולהציג להם דו"ח כספי
וכללי .הם קיבלו הודעה על פגישה בממשל ,אולם איש לא הופיע .לפחות עשינו את החובה
הציבורית שלנו.
יש הרבה מה לכתוב על ההיסטוריה של מערת המכפלה אחרי תקופת הממשל ,אבל
זה מחוץ לתחום הספר הזה .לרגל חצי יובל למלחמת ששת הימים  -בשנת תשנ"ב (- )1992
הוצאתי חוברת ובה  30עמודים של מסמכים על המאבק למען זכויות היהודים במערת
המכפלה בתקופת הממשל .העתקים של המסמכים המקוריים זמינים לכל לעיין בהם.

קרית ארבע היא עובדה – ושבו בנים לחברון
אין זה מפתיע כלל ששייח' עלי ג'עברי ,ראש עיריית חברון ,התנגד בתוקף לבניית קרייה
ליהודים באזור חברון .בנוסף ,בקיץ תשכ"ט ( ,)1969דחתה ממשלת ישראל את הפקעת
האדמות בגוש עציון  -הסיבה ,התנגדותו של ג'עברי .באותה תקופה כתב מנחם ליבמן מכתב
ל"מעריב" והוא ביקש ממני רשות לחתום עליו בשמי ומיד הסכמתי .במכתב זה נכתב כי
"תושבי יהודה ושומרון צריכים לדעת מי בעצם שולט ביהודה ושומרון  -ממשלת ישראל או
שייח' עלי ג'עברי  -כדי שידעו למי לפנות כדי לבקש רישיון לבנות קרייה " ...

מכתב לעיתון ישראלי

במארס  1970קיבלנו את התשובה לשאלה זו  -השולטת היא ממשלת ישראל  -כשהחליטו על
בניית קרית ארבע ובניית  250דירות .הרב לוינגר העיר אז כי לדעתו יהיה קל יותר אחר כך
לעבור מ 250-ל 700-דירות מאשר המאבק שלנו לעבור מאפס ל .250-כדי למנוע בעיות
משפטיות בעקבות שימוש בקרקע לבניית קרית ארבע ,השתלט הצבא על השטח כבסיס
צבאי .לאחר שהשלב הראשון בבנייה הושלם ,הצבא יצא בשקט.
הבנייה החלה ובמהלך חול המועד סוכות תשל"א ( )1970היה יום פתוח למבקרים
כדי שיוכלו לבוא ולראות את ההתקדמות.
בפגישת המתנחלים נשאלה השאלה מדוע אין לדירות שני כיורים במטבח ומרפסת
לסוכה .למותר לציין ,כי היה חשוב מבחינה פוליטית לבנות את הדירות מהר ככל האפשר,
וכי כל עיכוב שייגרם על ידי שינוי תוכניות האדריכלים יכול לגרום לביטול הבנייה .אני מניח,
אף כי זה מעולם לא נאמר בפועל ,כי זו הסיבה שלא עשינו בעיה בנושא הזה .בכל מקרה,
להוסיף כיור במטבח זו לא בעיה .גם לאדם שדירתו היתה בקומת הקרקע אין בעיה להוסיף
מרפסת ,אמנם בקומה יותר גבוה זה יותר מסובך אך אפשרי.
בחודשים שקדמו למעבר לקרית ארבע ,אימצו המתנחלים "משפחות
פוטנציאליות" שהתכוונו לבוא ולגור בקרית ארבע .משפחות אלו הגיעו לפעמים לשבתות
לממשל.
ראש המשפחה שאנחנו אימצנו עבד אצל חברת הטלפונים .באותם ימים,
כשהשתמשו בטלפונים ציבוריים היה צורך לשלם באמצעות "אסימונים" ,שהיו בגודל של
מטבע קטן עם חור באמצע .אני זוכר שהוא סיפר לנו איך אנשים "השתמשו" שוב ושוב
באותם אסימונים .האנשים היו מחברים חתיכת כותנה לאסימון וזה איפשר למשתמש
"למשוך חזרה" את האסימון לאחר שיחת הטלפון שלו .אפילו חברי קיבוצים השתמשו

בטריק הזה ,למרות שזה גרם הפסד כספי לקיבוץ שלהם! אחר כך הוא הסביר שאנשי חברת
הטלפונים מנסים להילחם בזה על ידי התקנת משהו שיחתוך את חתיכת הכותנה הזאת.

גיליון לתושבים פוטנציאלים לקרית ארבע

הבת שלי ,איילת ,היתה באותו זמן כמעט בת שנה והאיש הזה אהב להרים אותה גבוה באוויר
ולצלם אותה.
היא היתה אז הילדה היחידה שלי והיתה עדיין תינוקת ,והרגשתי שזה זמן אידיאלי
לנסוע לאנגליה לשלוש שנים (שהורחבו בסופו של דבר כמעט לשבע) כדי לעסוק בקידום
החינוך התורני באנגליה.

ת

איילת "מתנחלת צעירה" בת שנה

בשנת  1971כבר היתה קרית ארבע עובדה ,והאנשים הראשונים היו צריכים לעבור לגור שם
בקרוב .המאבק הזה הושלם וחשבתי שזה הזמן לעבור למאבק על עניין חשוב נוסף .היה לי
גם ניסיון מוצלח בעבר בתחום החינוך התורני באנגליה .בזמן שלמדתי לקראת הדוקטורט
שלי ,לקחתי פיקוד על תלמוד תורה של יום ראשון בבוקר ,ש"התפורר" לשלושה תלמידים
בלבד ובמשך כמעט שלוש שנים שיקמתי אותו עד שהגיע לכמעט מאה תלמידים.
באביב  1971הופיעה בעיתון היהודי בלונדון ,ה"ג'ויש קרוניקל" ,מודעת דרושים
למנהל ללימודי קודש בבית הספר התיכון היהודי בצפון אנגליה .התפקיד נראה לי מאתגר
והחלטתי להגיש את מועמדותי .אני לא זוכר איך העיתון הזה הגיע אלי אבל ברור שזה היה
"השגחה פרטית".
אחרי ששלחתי לבית הספר הזה כמה המלצות ,נודע לי שאחד הנציגים שלהם יהיה
בארץ בעתיד הקרוב והוא יראיין אותי.
בינתיים בממשל ,התבקשנו לחתום על חוזים לחכירת הדירות החדשות בקרית
ארבע ולשלם פיקדון מסוים .נודע לנו בתחילה כי תלמידי הישיבות לא חייבים לשלם את
הפיקדון ,אך מאוחר יותר נוכחנו לדעת שזה לא נכון .הייתי קצת נבוך .מצד אחד לחצו עליי
כבר לחתום על חוזה כזה ומצד שני עדיין לא ידעתי אם אני נוסע לאנגליה.
כמה ימים אחרי תשעה באב נפגשתי עם הנציג שהגיע לראיין אותי .הוא התחיל
להתמהמה ולומר שעליו לדווח לאנגליה ,אבל אני התעקשתי שאני צריך לדעת את התשובה
שלו עכשיו .הוא נתן לי תשובה חיובית ואמרתי לו שאני חייב לקבל את זה בכתב .הוא מיד
מילא אחר בקשתי .חזרתי לממשל וסיפרתי להם על התוכניות שלי.
הבניינים הראשונים בקרית ארבע היו מוכנים רק כמה ימים לפני ראש השנה וחלק
מהמתנחלים עברו לשם מיד .היה רצוי ליצור עובדות בשטח ללא דיחוי כלשהו .עם ממשלת
השמאל ובתי המשפט בישראל ,אי אפשר לדעת איזה הפתעות לא נעימות הם יכולים פתאום
וללא התראה ,לעשות לנו.
זמן קצר לאחר ראש השנה ,הגיעה חברת הובלות לארוז ולשלוח את הדברים של
משפחתי לאנגליה .תכננו בתחילה לנסוע מיד אחרי החגים ועד אז לשהות בדירה של דודתה
של דינה ברחביה .עם זאת ,במוצאי יום כיפור ,דינה ,שהיתה אז בחודש השביעי להריונה,
נלקחה לבית החולים עם כאבי לידה .באותו לילה היא ילדה תינוקת שהוכנסה מיד
לאינקובטור ,אך היא חיה רק במשך יומיים .הסיבה ללידה מוקדמת זו התבררה במהרה.
לדינה היתה צהבת והיא נאלצה להישאר בבית החולים למשך כמה שבועות ,לפיכך עיכבנו
את יציאתנו מהארץ.
את שמחת תורה חגגתי בקרית ארבע .רקדנו כל כך הרבה באותה שנה ועשינו רק
הפסקות קצרות לסעודות ,שלא סיימנו את ההקפות עד אחרי מוצאי יום טוב! המתנחלים
נתנו לי כמתנת פרידה שני ספרי הלכה שנכתבו על ידי הרב אברהם יצחק קוק.
נסעתי לאנגליה וניהלתי את החינוך התורני במשך כמעט שבע שנים .הייתי צריך
לעבוד קשה מאוד כדי לקדם את החינוך התורני ואת המודעות ליהדות בקהילה שהיתה
רחוקה משמירת התורה והמצוות .אפשר לקרוא על החוויות שלי שם בספרי שנכתב באנגלית
"המלחמה שלי עבור יידישקייט" .בקבלת הפנים שנעשתה כשיצאתי לפנסיה בשנת תשס"ג
( ,)2003דיברתי על השנים האלה באנגליה ,ואחר כך פרסמתי את הנוסח המילולי של שיחתי
בחוברת בעברית.
בתמוז תשל"ח ( )1978חזרנו לקרית ארבע  -חברון ומאז אנו מתגוררים בה.

