י"ז בתמוז תשס"ט

בס"ד

תמליל ריאיון לרדיו החרדי 'קול ברמה' במלאת שלוש שנים לנפילתו של רס"ן רועי קליין ז"ל
המראיין )יניב(
ועכשיו אנחנו רוצים לומר בוקר טוב לנתנאל אלישיב ,חברו של רס"ן רועי קליין ,אנחנו מיד נספר עליו
תוך כדי השיחה אתך ,קודם כל בוקר טוב לך.
נתנאל
בוקר טוב לך יניב ,בוקר טוב לכל המאזינים.
המראיין
אנחנו משוחחים אתך בעקבות שלוש שנים לסיומה של מלחמת לבנון השנייה ,אתה היית חבר של
רס"ן רועי קליין ,אני לא חושב שיש מישהו במדינה שלא מכיר את השם הזה ,אבל ליתר ביטחון אנחנו
רק נאמר שמדובר ברב סרן ,קצין בצה"ל ,הוא נהרג בקרב בבינת ג'בל במלחמת לבנון השנייה ,והנפילה
שלו היא נפילה פשוט הרואית ,הוא קיבל על זה גם את עיטור העוז ,הוא פשוט זינק על רימון יד כדי
להציל את החיילים שלו ,כשהוא היה סגן מפקד גדוד ,נכון?
נתנאל
נכון .אם נדייק ,הוא לא בדיוק זינק ממצב עמידה ,אלא הוא היה באמצע ניסיון להוציא פצוע קשה
מתוך התופת שם ,הוא היה במצב כריעה עם אלונקה בידיים ,ואז הוא זיהה רימון לידו ,הוא נשכב
עליו וספג את ההדף וקרא בקול גדול קריאת שמע ,הספיק לומר עוד כמה משפטים וגם להעביר את
מכשיר הקשר המוצפן שהיה לו בכיס למישהו כדי שזה לא ייפול לידי האויב.
המראיין
תראה ,מבלי להכיר אותו זה כבר מראה על אישיות באמת יוצאת דופן ,ודווקא בגלל זה אני רוצה
לקחת אותך קצת אחורה ,אתם חברים מילדות בעצם...
נתנאל
נכון.
המראיין
גם כילד הוא היה מוביל ,או כזה אינטליגנט בחסד עליון? איזה ילד הוא היה?
נתנאל
אז קודם כל אני שמח שאתה שואל אותי על זה ,כי שמתי לב לכך שכמעט כל האנשים שהכירו אותו
מקרוב ...מצד אחד כולנו מעריצים אותו וגאים בו על מה שהוא עשה בקרב האחרון ,אבל אנחנו
מרגישים שיש החמצה מסוימת בזה שהכול מתמקד באותו רגע אחרון ,כי אמרו חכמינו שיש מי
שקונה עולמו בשעה אחת ,אבל רועי לא היה מהקבוצה הזאת ,רועי היה בן אדם שקנה את עולמו
בשעות הרבה ,ואם אתה שואל אותי – כמי שהייתה לו את הזכות ללוות אותו מהילדות – אז באמת
הוא עבר תהליך מאוד עמוק ומתמשך ,תהליך מאלף של אדם שבנה את עצמו ,קודם כל מבחינת
המידות ,הבסיס של האישיות ,וזה בתקופת הנעורים .שאלת אם הוא היה אינטליגנטי ,אז זה באמת
דבר שמקבלים משמיים ,הוא היה מאוד אינטליגנטי ,אני חושב שהוא היה אחד הקצינים המבריקים
בצה"ל ,ממש כך ,אבל זה משהו שמקבלים משמיים ,ומה שמייחד את רועי זה מה שהוא בנה בעצמו,
זה בעיקר כוח רצון ,נחישות אדירה שהוא פיתח מתקופת הנעורים ,וכל זה התחבר לעולמה של תורה –
הוא תמיד היה דתי – אבל כשהוא הגיע ללמוד תורה במכינה הקדם-צבאית בעלי ,אז כל זה עלה
קומה ,זאת אומרת שכל הכישרונות האלה שהיו לו מתקופת הנעורים פגשו את עולמה של תורה.
הגאון מווילנא אומר על הפסוק "יערוף כמטר לקחי ,תיזל כטל אמרתי" ,שהתורה היא כמו טל ומטר,
שבכוחם להצמיח רק את מה שיש באדמה ,ובגלל שאצל רועי באדמה – בחינוך מהבית ומתנועת הנוער
וכל מה שהוא חישל את עצמו – בגלל שהיו בו כאלה דברים טובים ,אז כשהתורה באה והעצימה את
א

זה הוא הגיע לגבהים מאוד גדולים ,וככה הוא עלה משלב לשלב ,הלך והתעלה ,עד שהגיע למדרגה
מאוד גבוהה ,גם בתורה.
המראיין
לא יודע כמה אנשים ברגע כזה של החלטה בשניונת ...זה פשוט אסוציאטיבי ,להחליט מה לעשות ,וזה
עניין של שנייה ורבע ...מאוד מסקרן לדעת אלו תכונות היו לאדם שקיבל החלטה כזאת ...אתם גדלתם
ביחד ברעננה ,לאורך כל הדרך הייתם חברים?
נתנאל
כן ,וזה התגבר אחרי שהוא התגייס ,כשאני עדיין למדתי בישיבה גבוהה .למדתי עוד כמה שנים לפני
הגיוס ואז הקשר בינינו התהדק ,בדיוק בגיל שבו מתחילים להיפרד – אצלנו הקשר התהדק ,כי אני
חושב שהיה לו חשוב להמשיך ...הוא בסך הכול למד תורה רק שנה אחת אחרי התיכון ,אני חושב
שהיה לו חשוב לחזק את הקשר על רקע זה שאני נמצא בישיבה ,היינו לומדים בחברותא במשך ארבע
שנים בלילות שבת ,אני לא זוכר אף פעם ליל שבת בתקופה הזאת שבו שנינו היינו בבית ,ברעננה ,ולא
נפגשנו ללימוד .היו עוד כמה אנשים בקבוצת הלימוד הזאת ,אבל רק רועי היה בעל רמת התמדה כל
כך גבוהה ,אולי הייתה פעם אחת שבה הוא אמר לי שהוא מאוד עייף ומותש מפעילות ,למעט הפעם
הזאת ,אני חושב שבמשך קרוב לארבע שנים הוא לא פספס אף פעם .הוא בנה את עצמו לקראת הרגע
הזה שאתה שואל עליו .כולנו היינו רוצים לדעת מה בדיוק עבר לו בראש באותו רגע אחרון ,באותן
שניות ,אבל אגיד לך על זה שני דברים .קודם כל ,אני אישית ,וגם אחרים שהיו קרובים לרועי ,אנחנו
חושבים שהוא עשה את כל החשבון השכלי ,הוא היה מבריק ,מהיר מחשבה ,לא חושב שזה היה משהו
אימפולסיבי אלא ממש החלטה שכלית ,קרה ושקולה ,שזה הדבר הנכון לעשות בסיטואציה הזאת.
המראיין
שמע ,גם אם זה היה אימפולסיבי זה דבר מאוד מרשים ,אם באופן אימפולסיבי זה מה שהאינסטינקט
שלו אומר לו לעשות...
נתנאל
יש לנו רמז מה היה לו בראש ,כי מה שהוא כן עשה באופן אינסטינקטיבי היה לקרוא קריאת שמע,
וה'שמע ישראל' הזה לא היה משהו רק של הרגע האחרון ,אלא זה בעצם רגע שמעיד על מה שהיה לו
כל הזמן בלב ובנפש .הוא בנה קומה מאוד עמוקה של יראת שמיים ומסירות נפש ,הוא באמת ראה את
עבודתו הצבאית באספקלריה של קודש ,היה דוגמא ומופת לאדם שמתוך בית המדרש ניגש להילחם
את מלחמות ישראל ,וה'שמע ישראל' הזה הוא ביטוי לעולם פנימי שהוא עמל עליו במשך הרבה שנים.
לא הרבה אנשים יודעים את זה אבל הוא למד דברים בתורה שגם תלמידי חכמים לא תמיד נוגעים
בהם .במשך שנים הוא למד 'חושן משפט' בהעמקה רבה ,הוא למד חלק מסדר קדשים ,סדר שהרבה
פעמים מדלגים עליו .אפילו בתפקיד האחרון שלו ,בתור סמג"ד ,רוע הקפיד ללמוד דף יומי בגמרא .מי
שיודע מה סדר היום של סמג"ד מבין שגם ללמוד משנה יומית זה לא תמיד כל כך קל ,והוא הקפיד
ללמוד דף יומי בגמרא ,וכשהוא נכנס לפיגור ,הוא היה מקפיד להשלים בשבתות .אשתו סיפרה לנו
שלפעמים הוא היה בפיגור של חמישה או שישה דפים ,בשבועות עמוסים ,אז במשך כל השבת הוא היה
משלים את זה .בתור סמג"ד הוא ביקש נהג בן תורה כדי שיוכל ללמוד אתו בנסיעות הרבות .וכל זה
לא על חשבון העבודה הצבאית ,להפך ,הוא היה דוגמא ומופת לאדם שעולם התורה בנה את עשייתו
הצבאית אבל גם להפך ,העשייה הצבאית נתנה לו גבורה בבית המדרש ,ושני העולמות האלה בנו אחד
את השני.
המראיין
הוא היה סגן מפקד גדוד  51של חטיבת גולני ,נכון?
נתנאל
נכון ,הוא היה שבועיים לפני סיום התפקיד הזה ,והיה בדרכו להיות מג"ד.
המראיין
החטיבה הזאת היא חטיבה כללית ,או חטיבה של 'הסדר'?
ב

נתנאל
חטיבת גולני? קודם כל ,אין חטיבה של 'הסדר' אלא מחלקות של 'הסדר' .גם בגדוד  51היו כמה
מחלקות 'הסדר' ,אבל רועי...
המראיין
הוא לא פיקד על חיילים דתיים דווקא ,אז השאלה המתבקשת היא האם – אני יודע שבצבא הוא לא
היה אמור להחזיר אנשים בתשובה או משהו כזה – אבל לפעמים כשאתה שוהה במשך זמן רב
במחיצת אדם כזה עם אופי כזה ,שהוא חובש כיפה ,זה משפיע .האם זה השפיע על חיילים שלו?
נתנאל
אספר לך על זה שני דברים .קודם כל ,הרבה פעמים מדברים על כך שחייל דתי ,או בכלל ,כל אדם דתי,
צריך להקרין ,להקרין את ערכי התורה בכל מקום שבו הוא נמצא ,ואנחנו לא נגד זה ,אבל יש מדרגה
גבוהה מאשר להקרין ,והיא מדרגת משה רבנו ,שכתוב ש" ָק ַרן עור פניו" .משה הלך והוא אפילו לא ידע
שאנשים מסונוורים ממנו .רועי הוא דוגמא מובהקת לסוג הזה של השפעה ,הוא לא היה מדבר הרבה
ישירות על עניינים של תורה ,הוא בטח לא היה בעניין של להחזיר אנשים בתשובה באופן מוצהר ,אבל
הרבה אנשים שהיו מסביבו הושפעו ממנו ,בגלל אצילות המידות והטהרה שלו .אצילות ,ענווה וטהרה,
אלה שלושה דברים שהיו מאוד בולטים אצל רועי ,וזה השפיע על הרבה אנשים מסביב .בהשפעה
רוחנית אתה לא תמיד יודע עד היכן הדברים מגיעים ,אבל יש לנו כמה וכמה דוגמאות על כך.
אתן לך דוגמא אחת .היה פעם מעין סימפוזיון במכינה הקדם צבאית בעלי ,שבו תלמידי המכינה –
שהיו לקראת גיוס – שוחחו עם קצינים ושאלו אותם כל מיני שאלות .אחת השאלות ששאלו את
הקצינים ,שכבר היו מנוסים ,הם היו מפקדי פלוגות ,שאלו אותם איך הם מתמודדים עם כל נושא
שמירת הלשון ,קללות וכו' ,כי אחת הבעיות הגדולות בצבא זה הנושא של תרבות הדיבור .כל קצין ענה
לפי דרכו ,ורועי אמר – תלמידים שהיו נוכחים אומרים שהוא אמר את זה בהבעת פנים תמימה,
שהייתה אופיינית לו – "לידי לא מקללים" .שאלו אותו מה זאת אומרת ,היה לו לא נעים ,כי הוא
פתאום הבין שהוא אמר על עצמו דבר שבח ,והוא אף פעם לא היה משבח את עצמו ,אבל הוא חזר
ואמר "לידי לא מקללים" .מתי אנשים לא מקללים לידך? יש שתי שיטות להגיע לזה .ניתן להעיר
לאנשים כל הזמן ולומר להם "אל תדבר ככה ,אל תגיד ככה" ,שזה לא תמיד עובד וגם לא תמיד בריא.
אבל יש אדם שבגלל שהסביבה חשה במדרגה הרוחנית שלו ,הם מרגישים שזה לא שייך ,לא שייך לדבר
בצורה לא ראויה ליד אדם כזה .כזו הייתה ההשפעה של רועי בצבא.
המראיין
אני לא יכול שלא לחוש תוך כדי השיחה הזאת שלמרות שאנחנו משוחחים הרבה זמן ,יש עוד כל כך
הרבה מה לומר ,תקן אותי אם אני טועה אבל אני מרגיש שאתה מרגיש שלא הצלחת להעביר אפילו
חלק מה...
נתנאל
נכון מאוד ,אני מדבר על רועי כבר שלוש שנים ואני עדיין מרגיש שזה כמו טיפה מהים ,לא תמיד לאדם
כמוני יש את המילים כדי לבטא ...לא יודע למי יש את המילים כדי לתאר את המדרגה שאליה רועי
העפיל ,אנחנו מנסים...
המראיין
אני מניח שגם המאזינים מבינים ,הרי עצם הסיפור ,למרות שזה הרגע האחרון ,ויש כאן חיים שלמים
של איש באמת מיוחד ,כמו שאנחנו שומעים ממך ,אבל עצם העובדה שהוא קפץ על רימון והציל חיים
של אחרים ,אני מניח שכל המאזינים שלנו מבינים עד כמה גדול היה האיש ,במלאת שלוש שנים לסיום
מלחמת לבנון השנייה אנחנו מאוד מודים לך נתנאל אלישיב ,חברו של רס"ן רועי קליין ,שנהרג בקרב
בבינת ג'ביל במלחמת לבנון השנייה ,תודה לך ובוקר טוב.
נתנאל
תודה לך ,כל טוב ,שלום.
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