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נתנאל אלישיב

בים הספרים החדשים שיכולים לגרום ר
לי קורת רוח, אולם רק מעטים הם אלה 
שיכולים להביאני לידי התרגשות של 
'מאורות  הספר  נמנה  זה  מיעוט  עם  ממש. 
הרצי"ה', אשר יצא לאור לאחרונה על ידי הרב 
הושע רבינוביץ' )ראו סקירה נרחבת במוסף 
פורים(. הואיל ושיחותיו של הרב צבי יהודה 
עולם  לכלל  השער  את  לי  שפתחו  הן  קוק 
התורה ובפרט לאור תורתו של מרן הרב קוק, 
אני קופץ על כל פרסום חדש של דבריו כמוצא 

שלל רב.
שלראשונה  בכך  הוא  הספר  של  ייחודו 
אנו נחשפים לשיחותיו של הרב צבי יהודה מן 
השנים תשכ"א–תשכ"ד, שנים שבהן ישיבת 
'מרכז הרב' כבר החלה לעמוד על רגליה, אך 
עדיין הייתה קטנה ומשפחתית. כאן אבקש 
להתייחס אל עמוד אחד בלבד מתוך הספר, 
עזים  געגועים  בקרבי  מעורר  תוכנו  אשר 
צבי  הרב  של  והאותנטית  המאירה  לדמותו 

יהודה.
בכרך השני, בעמ' תרפה, מובאים דברים 
תלמידיו  באוזני  תשכ"ד  בשנת  הרב  שנשא 
למאסרם  הרקע  דמון.  בכלא  העצורים 
שלהם  נמרצת  מחאה  היה  התלמידים  של 
כנגד  'חברון'(  ישיבת  חניכי  עם  )בשיתוף 
בארץ  הנוצרי  המיסיון  פעילות  התגברות 
של  ידיהם  את  חיזק  הרב  התקופה.  באותה 
התלמידים העצורים, אולם לא שכח להתייחס 
גם לשוטרים, אשר עצרו וכלאו את תלמידיו:

"אינני פוסק מלפרסם ומלהביע הערצתי 
לאנשי המשטרה שלנו, וב'מי שברך' קבעתי 
נוסח: "את חברנו מקדשי ה' הולכי קוממיות 
לבית הכלא ואת 'חבר הפעילים' ואת אנשי 

המשטרה".
כמה אופייני הדבר לרב צבי יהודה! באותו 
'מי שברך' על תלמידיו העצורים, הקפיד לברך 
את  שממלאים  ישראל,  מדינת  שוטרי  את 
תפקידם בשמירת הסדר הציבורי. מי בזמננו 
היה מעלה על דעתו לנהוג כך? לא אזרחות 
טובה וכבוד חיצוני אל מערכת האכיפה של 
המדינה הניעו את הרב צבי יהודה לנהוג כך, 
למדינת  ביחס  עמוקה  רוחנית  תפיסה  אלא 
ישראל ומתוך כך ביחס לשליחיה, כפי שניכר 
היטב מהמשך דבריו: "וידידות שלנו עם אנשי 
עם  ידידות  זו  ישראל  מדינת  של  משטרה 
ריבונו של עולם יוצר ובורא מדינת ישראל". 
הדבר היפה ביותר בעיניי במשפט זה אינו עצם 
ההשוואה הנועזת בין הידידות לשוטרים לבין 
הידידות עם ריבונו של עולם, אלא הטבעיות 

והפשטות שבה נאמרו הדברים.
יהודה  צבי  הרב  של  לרוחו  זרים  כמה 
היו כל הדיבורים הנפוצים כל כך בימינו בין 
נאמני ארץ ישראל בגנות שוטרים וחיילים. 
כמה מסלפות את דמותו הן הציטטות מדבריו 
התקיפים בדבר החיוב לשמור על כל חלקי 
נפש, כשהן  ישראל שבידינו במסירות  ארץ 
אינן מאוזנות בציטטות נוספות, כגון זו שזיכה 
יהודה  צבי  הרב  רבינוביץ'.  הרב  בה  אותנו 

שהזהיר ש"על יהודה ושומרון תהיה מלחמה", 
הוא גם שהזהיר את מתנחלי חברון במילים 
שאין קשות מהן מפני הפגנות תקיפות מדי 

לטעמו נגד ממשלת ישראל:
לנאצר  לעזור  מעוניינים  אתם  "אם 
ולחוסיין - עשו זאת, שבו בחוצות העיר. כל 
היא  חזיר,  כאכילת  אסורה  הזאת  התוכנית 
כולה טריפה ומעוררת סלידה... את כל המהלך 
הזה שלכם יש לעקור מן השורש. כל חיכוך עם 
הממשלה - איסור. כל התנגשות עם השלטון 
מחריבה אותנו" )'סולו המסילה', חוסן ישועות 

תשס"ה, עמ' קמד(
הגדולים'  'המאורות  בשם  בתקליטור 
וידאו  לוקטו קטעי  חוה'(  'ספרית  )בהוצאת 
באחד  יהודה.  צבי  הרב  של  מחייו  רבים 
הקטעים הוא מתייחס לאפשרות פינויים של 
תלמידיו המתנחלים בידי כוחות צה"ל. "אינני 
מקפיד  אבל  אומר,  הוא  צודק",  שזה  חושב 
לא  אנחנו  שלנו  צבא  עם  "כמובן  להוסיף: 
נעשה התנגשויות". לא די בהכרת הציטטה - 
חשוב לראות את הסרט, כדי לראות את החיוך 
העולה על פניו מעצם העלאת האפשרות של 
התנגשות אלימה עם חיילי צה"ל. די לאדם 
ישר בצפייה בקטע זה כדי לראות עד כמה 

רעיון זה היה מופרך בעיניו.
אכן, לא די "להיות נגד" אלימות מילולית 
- וקל וחומר פיזית - כנגד שוטרים וחיילים. 
כמה  עד  ללמוד  צריך  יהודה  צבי  מהרב 
רעיון זה כלל לא יכול לעלות על דעתו של 
יהודי ששלם באמונתו שמדינת ישראל היא 

התקיימות חזון הנביאים.
לנכון  מוצא  הייתי  הללו  הדברים  את 
לכתוב גם בלא המאורעות האחרונים בחוות 
גלעד, שהביאו לידי החרפה נוספת ומדאיגה 
אולם  ישראל,  ומשטרת  המתנחלים  ביחסי 
אפשר  אי  שנוצרה,  הטעונה  האווירה  לאור 
חיינו  למציאות  השלכתם  על  להרהר  שלא 
העכשווית. לא נכחתי בחוות גלעד ביום שבו 
שוטרי משטרת ישראל הרסו שם מבנים. לא 
ראיתי בעיניי את המפגינים הזועמים משליכים 
אבנים על השוטרים ולא את השוטרים היורים 
כדורי גומי. לא הייתי בחוות גלעד, אבל הייתי 
בעמונה ביום שקדם לפינוי תשעת המבנים 
שם, פינוי שהסתיים, כזכור, בנפגעים רבים. 
כשראיתי את חוטי התיל, את הצמיגים ואת 
החפצים הכבדים שפרשו המתבצרים בבתים 
על כל הגגות, וכששמעתי את קריאות הגנאי 
שבקעו מכל עבר כנגד כוחות הביטחון, ידעתי 
בלִבי שזרע הפורענות כבר נזרע, ומכאן ניתן 

רק להידרדר, כפי שאכן אירע. 
אינני יודע מי אשם יותר בתוצאות - לא 
או  המפגינים   - בעמונה  ולא  גלעד  בחוות 
השוטרים, אבל אני בטוח בכך שאימוץ גישתו 
של הרב צבי יהודה אל שוטרי משטרת ישראל 
מונע  היה  לישראל  ההגנה  צבא  חיילי  ואל 
נוראות  להתפתחויות  אפשרות  כל  מראש 
כאלה ואף מחזק את אחיזתנו בארץ ישראל. 
בזמננו  מי שיטענו שהשוטרים  יהיו  בוודאי 
אינם אותם "ידידים" מלפני קרוב לחמישים 
שנה. אולי הם באמת השתנו, אבל חוששני 

שאנחנו השתנינו יותר. 0

ברך את שוטרי מדינת ישראל
בספר חדש משיחותיו של הרב צבי יהודה קוק מוזכר 

כיצד בירך גם את השוטרים שכלאו את תלמידיו. 

המשטרה לא תמיד הוגנת, אבל גם אנחנו השתנינו
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ירושלים

0 פותחים שבוע במוזיקה - פרשת ויקהל - “וכל 

אשר נדבה רוחו” - הבית בו שר אלו-הים - נאוה סמל. 
ראשון, 18.00, במכון ון ליר, ז’בוטינסקי 43, י-ם.

0 קריאת מגילת אסתר לנשים ובנות בבוקר שמח 

ויצירתי. שני, 09.00, ב’טל תורה’, עמק רפאים 43, י-ם. 
.02-5665403

0 קרנבל פורים של אלרוב שדרות ממילא - מופעים 

ג’ימבורי,  מתחם  קרקס,  מתחם  באמפיתיאטרון, 
תהלוכת קרנבל ססגונית ועליזה. שני, 11.00-17.00. 

הכניסה לכל האירועים והפעילויות - חינם.
0 יצוגם של חסידי אומות העולם בסרטי קולנוע - 

אדוה מגל, במסגרת השתלמות בנושא: “שואה וזהות 
יהודית במבע קולנועי” של המרכז ללימודי השואה. 

שלישי, 15.00, במכללה ירושלים. 02-6750725.
“חלומה של כל אישה” - מסביב לאישה ב-80   0

דקות בצחוק, בדרמה ובמוסיקה מקורית. רביעי, 20.30, 
בבית מורשת בגין, רח’ ש.א. נכון 8, י-ם. 054-6328330.

רביעי,  מאיר.  זיווה   - לחינוך”  נבוכים  “מורה   0

חופשית.  כניסה  שמש.  בית  רמת  במתנ”ס   ,20.30
.05205911216

0 “ויעש להם בתים” - על המשמעות המשפחתית 

של בית מתקופת המקרא ועד ימינו - קובי אריאלי. 
02- לפרטים  שאננים.  במשכנות   ,20.00 חמישי, 

.6292212
0 “זמר לך” - מועדון זמר-תרבות עברי: “הנני כאן” 

- השירים היפים של יהורם גאון, עם טלי ואיתן, צמד 
באווירה  זמר  ערב  שינחו  דרך  זמרים/שחקנים/מורי 
בצורה  יספרו  שניהם  ונוסטלגית.  נעימה  אינטימית, 
חווייתית על המשוררים ועל הסיפורים שמאחורי שירי 
יהודית, מרכז  ארץ-ישראל, האהובים. חמישי, בבית 

תרבות העמים המחודש, עמק רפאים 12, י-ם.

0 טיול: מלכות ופריחה בשפלת יהודה - טיול על 

עמק האלה וגבעת התורמוסים, על הפריחה בשפלה 
לגוליית בעמק האלה.  בין דוד  ועל הקרב המפורסם 
שישי, 08.30, בהדרכת בי”ס שדה שער הגיא. להרשמה: 

.02-5331665

תל-אביב והסביבה

0 סיורי “פורים שפיל” בבני-ברק, בהנחיית מורה 

ראשון,  בני-ברק.  יליד  סיפורים  ומספר  שחקן  דרך, 
09.30-14.30. להרשמה: 052-2495884.

0 התאוששות ממשברים רגשיים - הרב אריק נווה. 

שלישי, 20.30, בביהכנ”ס “לכו נרננה”, הרצל 5, רעננה.
סוחף.  לטיני  בקצב  אירובי   - באלקנה  זומבה   0
מיועד לנשות הסביבה.  שישי, 09.45, באולם הפיס 

באלקנה. 25 ₪. אין צורך בידע קודם.

צפון

בירושלים  דוד  עיר  בחפירות  חדשים  גילויים    0

- ד"ר אברהם )אבי( סלומון, הארכיאולוג הראשי של 
מנהרת הכותל. שלישי, במתנ"ס הדר-ביתנו, ירושלים 

29, חיפה. 04-6356729.

דרום

0 לקראת שבת - שיח על פרשת השבוע - פרשת 

שמיני - פרופ' זאב גרוס. חמישי, 19.00, במרכז הרצוג 
ללימודי יהדות, בקיבוץ עין צורים )דרום(.

0 שיעור באופטימיות מרגשת - סיפורו של חתן 

חידון התנ"ך העולמי בהתמודדות עם העיוורון ועם 
ידי  - אביחי שלי. הערב מאורגן על  לקות השמיעה 
 ,20.15 חמישי,  הצעירים/ות.  לציבור  ומיועד  יח"ד, 
במרכז תקוותנו, הרצל 108 רחובות. 20 ₪, כולל כיבוד.

 חמישה נושאים
 תערוכת ויליאם קנטרידג'
 מוזיאון ישראל המחודש

גבעת רם, ירושלים
         

דרום  יליד  אמן  קנטרידג',  ויליאם 
יהודית  למשפחה  בן   )1955( אפריקה 
משכילה, שהיתה מהלוחמים האקטיביים 

כנגד האפרטהייד.
התרכז  האמנותית  דרכו  בתחילת 
קנטריג' באמנות הרישום והשתמש בפחם 
מחאתו  היו  ציוריו  נושאי  ובטוש.  בדיו 
החריפה כנגד אפליית השחורים במולדתו, 

בכך המשיך את דרך הוריו.
בהמשך דרכו האמנותית, נחשף לטכניקה של 
סרטי ההנפשה )אנימציה(, אימץ סגנון אמנותי זה 

ושילבו באופן בולט ומסיבי בעבודותיו.
בתחילת שנות ה–90 דרך כוכבו  בשדה האמנות 
ב"דוקומנטה"  להשתתף  הוזמן  והוא  הבינלאומי 
שבקאסל, גרמניה - הביאנלה היוקרתית לאמנות 
מודרנית ועכשווית. מאז הציג עבודותיו בטובים 

ויוקרתיים שבמוזיאונים ברחבי תבל.
"חמישה נושאים", התערוכה המוצגת במוזיאון 
רבים  במקומות  האחרונות  בשנים  נדדה  ישראל, 
בעולם, בין השאר: במטרופולין הניו–יורקי, במוזיאון 
סן–פרנסיסקו לאמנות מודרנית, הז'י דה פום בפריז, 

אלברטיה בוינה ועוד.
משנת  הן  זו  בתערוכה  המוצגות  העבודות 

האמנות  תחומי  של  רחבה  קשת  וכוללות   ,2000
בהם קנטרידג' עוסק. בנוסף לרישום שהוא הבסיס 
הרחב ליצירתו, מוצגים גם סרטי ההנפשה, הדפסים 
תפאורות  ועיצוב  מיצבים  פיסול,  אמנותיים, 

לתיאטרון ולאופרות. 
מהצופה  ודורשת  דרמטית  הינה  התערוכה 
ריכוז בניסיון אינטלקטואלי לפתרון האניגמאטיות 
שביצירות והשתתפות סבלנית בצפייה בסרטונים 
שיצר  הנעות(  )הדמויות  הבובות  בתיאטרון  או 

לאופרה "חליל הקסם" של מוצרט.
קנטרידג' הינו רב אמן השולט במדיות רבות 
אמנות  אוהב  לכל  חובה  הינה  ותערוכתו  ושונות 

מודרנית ומאתגרת.
 דוד גדנקן


