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    הורים יקרים,
הרב יהודה מאיר והרבנית אסתר גץ זצ“ל הם סמל לדור של גאולה. 

דור שבו חזרנו לארץ אבותינו, דור שבו קמה מדינת ישראל.

הרב והרבנית הגשימו חלום של דורות. הם עלו לארץ ישראל מתוניסיה עם ילדיהם הקטנים, וליוו עוד מאה ילדים מעליית 
הנוער בדרכם ארצה. הרב התיישב במושב כרם בן זמרה, הקים את בית הספר במושב והיה למנהל, מחנך ורב לכל תושבי 
האזור. הרב למד ולימד תורה. למרות עיסוקיו הרבים וגילו, התגייס הרב לצבא ההגנה לישראל וסיים קורס קצינים בחיל 
והרב התמנה לרב הכותל  גץ לירושלים,  התותחנים. לאחר נפילת הבן אבנר הי“ד במלחמת ששת הימים, עברה משפחת 

ולראש ישיבת המקובלים “בית אל“.

אנו חפצים ללכת לאורו של הרב וללמוד מדרכו. ללכת לאורם של רבותינו, אינו רק פרויקט או תוכנית, כי אם דרך חיים 
המשפיעה עלינו ועל ילדינו-תלמידינו.

השנה חוברו חמישה סיפורים על דמותו של הרב גץ. הסיפורים חושפים לפנינו את אהבתו העצומה של הרב לתורה, את 
אמונתו האיתנה ואת שמחתו בקיום המצוות ובהתיישבות בארץ ישראל.

מִנהל  גץ“.  הרב  “להתייעץ עם  והסיפור  הכותל“  “רב  הסיפור  הגן בשני ספרים להשאלה:  נעשיר השנה את ספריית 
החינוך הדתי מעניק גם השנה לכל ילדי הגנים את הספר שבידכם, ובו שלושת הסיפורים האחרים: “סיפור כחול לבן“, 

“ירוס בירושלים“, “במעלות התורה“. 
הרב שלמה קרליבך זצ“ל היטיב להגדיר את הקשר שבין חינוך לסיפור, וכך אמר בפשטות: “החינוך מתחיל עם סיפורים, רק 

עם סיפורים“. ילדים לומדים מסיפורים. הם נהנים לצייר, לכתוב, לשיר ולהמחיז את הסיפורים.
נתפלל שהלימוד השנה, שנת היובל לשחרור ירושלים, ובשנת השבעים למדינת ישראל, יביא להתעוררות המעלות המיוחדות 

של עם ישראל: רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים וענווים, מלאי תעצומות נפש ושמחת חיים.

אנו מבקשים להודות על שיתוף הפעולה עם “המכללה ירושלים“.

העמל  הדמויות,  עם  להיכרות  המסע  על  זקס  ותמר  חמילבסקי  איילה  סלייטר,  רחל  לכותבות:  מאוד  להודות  רוצים  אנו 
והיצירה היפה.

אנו מקווים שתיהנו מהקריאה המשותפת עם ילדיכם 
ומההיכרות עם הדמויות המיוחדות.

ד“ר אברהם ליפשיץ
ראש ִמנהל החינוך הדתי

אסתר חטב
מפקחת ארצית 
קדם-יסודי, חמ“ד

פרופ‘ יעקב כץ
נשיא “מכללה ירושלים“

י ֵמִאיר אֹוֵמר: ַרבִּ

ה,  ָמּה, זֹוֶכה ִלְדָבִרים ַהְרבֵּ ּתֹוָרה ִלְשׁ ל ָהעֹוֵסק בַּ כָּ

ַדאי הּוא לֹו, ּלֹו כְּ ל ָהעֹוָלם ֻכּ כָּ ְוֹלא עֹוד, ֶאָּלא ֶשׁ

קֹום,  ִנְקָרא: ֵרַע, ָאהּוב, אֹוֵהב ֶאת ַהמָּ

ִרּיֹות, אֹוֵהב ֶאת ַהבְּ

ִרּיֹות,  ַח ֶאת ַהבְּ קֹום, ְמַשׂמֵּ ַח ֶאת ַהמָּ ְמַשׂמֵּ

ּתֹו ֲעָנָוה ְוִיְרָאה, ְשׁ ּוַמְלבַּ

יק...  ְרּתֹו ִלְהיֹות ַצדִּ ּוַמְכַשׁ

אבות ו, א
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ַפת ַהיָּם ּבְֶאֶרץ ּתוּנִיְסיָה עֹוֵמד הַָרב ֵמִאיר גֵּץ וִּמְתּבֹונֵן ּבַגַּלִּים ַהּמְִתנַּפְצִים ֶאל  עַל ׂשְ
ק לְַרגְלָיו וּמֹוִתיר עַל ַהחֹול ֶקצֶף לָבָן. ַהחֹוף. גַּל ּתָכֹל נֹוׁשֵ

ָרֵאל!" אוּנִי עִּמָכֶם ֶאל חֹוֵפי ֶאֶרץ יִׂשְ "גַּלֵּי ַהיָּם," קֹוֵרא הַָרב, "ׂשָ
ִקים גַּם  ל ַהיָּם ַהּתִיכֹון נֹוׁשְ "ֵמִאיר," ּפֹונָה ֶאְסּתֵר לְבַעֲלָּה, "ַאּתָה יֹוֵדעַ, ַהגַּלִּים ָהֵאלֶּה ׁשֶ

לְחֹוֵפי ֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש."
ם?" ִהיא ׁשֹוֶאלֶת וִּמְסּתַּכֶלֶת ֶאל ָהאֶֹפק, "יְהוִּדים ַרּבִים ּכְבָר  "וָּמַתי נַגִּיעַ גַּם ֲאנְַחנוּ לְׁשָ

ה!" ָמָמה וְּמִקיִמים ֶאת ַהּמְִדינָה ַהֲחָדׁשָ עָלוּ לָָאֶרץ. ֵהם ַמְפִריִחים ֶאת הַּשְׁ
"ַאּתְ צֹוֶדֶקת," ַמְסּכִים ָהַרב, "ּבֱֶאֶמת ִהגִּיעַ ַהזְַּמן לַעֲזֹב ֶאת ַהגֹּולָה."

יר וְּמַחיֵּךְ ֶאל יֹוכֶבֶד וְאוִּרי יְלָָדיו,  ָהַרב ּפֹוצֵַח ּבְׁשִ
ֲחִקים ּבַחֹול.  ַהְמׂשַ

יר: ַהּשִׁ
"לַּמֹולֶֶדת ׁשוּבִי ָרנִּי"

"ַלּמֹוֶלֶדת ׁשּוִבי ָרִּני,

ְּבתֹוֵכְך ֶאֵּתן ִמְׁשָּכִני,

ת ְיֵפְהִפָּיה,
ַצֲהִלי ַּב

ָּבנּוי ַעל ַהר ַהּמֹוִרָּיה."
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ָמע ֵמָאחֹור קֹול קֹוֵרא. "ָהַרב גֵּץ?" נִׁשְ
נֵי הַּבַחוִּרים ַהּמְִתָקְרבִים ֵאלָיו. לֹום עֲלֵיכֶם!" ְמבֵָרךְ ָהַרב ֶאת ׁשְ "ׁשָ

ה גְדֹולָה." ׁשָ ׁש ֵמָהַרב ּבַּקָ ָרֵאל, וְָאנוּ רֹוצִים לְבַּקֵ לִיֵחי עֲלִיָּה ֵמֶאֶרץ יִׂשְ לֹום, ֲאנְַחנוּ ׁשְ לֹום, ׁשָ "ׁשָ
לָּכֶם?" ְמָחה," עֹונֶה ָהַרב, "ַמה ַהּתְַפִקיד ׁשֶ "ּבְׂשִ

לִיַח. "ֲאנְַחנוּ עֹוזְִרים לִיהוִּדים ָהרֹוצִים לַעֲלֹות לָָאֶרץ," עֹונֶה הַּשָׁ

נִי, "ֲאנְַחנוּ  לִיַח הַּשֵׁ "ֵמָאה נְעִָרים ִמּמָרֹוקֹו ִמְתַאְרגְּנִים ּבְיִָמים ֵאלּוּ לַעֲלִיָּה," מֹוִסיף הַּשָׁ
יַּגִּיעוּ ַאְרצָה." ֶרךְ ָהֲארֻּכָה עַד ׁשֶ ּתְלַוֶּה אֹוָתם ּבַּדֶ ים ׁשֶ ְמבְַקׁשִ

לִיַח  יךְ הַּשָׁ בֹוֶתיךָ," ַמְמׁשִ ַאּתָה ַמנְִהיג גָּדֹול וְַרּבִים הֹולְכִים ּבְעִּקְ ַמעְנוּ ׁשֶ "ּבַָחְרנוּ ּבְךָ ּכִי ׁשָ
בְָחּה." ָרֵאל וְּמַדּבֵר ּתִָמיד ּבְׁשִ ּתֹוֵקק לָגוּר ּבְֶאֶרץ יִׂשְ ַאּתָה ִמׁשְ נִי, "ֲאנְַחנוּ גַּם יֹוְדעִים ׁשֶ הַּשֵׁ

ּתֹו. "ַמה ּדַעְּתֵךְ?" ׁשֹוֵאל הַָרב ֶאת ִאׁשְ
"ִהצְלְַחּתָ לַעֲזֹר לִיהוִּדים ַרּבִים 

ָרֵאל," עֹונָה ֶאְסּתֵר,  לַעֲלֹות לְֶאֶרץ יִׂשְ
ו גַּם ֲאנְַחנוּ  "עַכְׁשָ

נוּכַל לַעֲלֹות לַּמֹולֶֶדת."
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ּפָָחה ּבִָאים לְהִּפֵָרד. ּפַַחת גֵּץ ַמְתִחילָה לֱֶארֹז ֶאת ֲחָפצֶיָה. ַהֲחבִֵרים וּבְנֵי ַהּמִׁשְ ִמׁשְ
ָמה  ָרֵאל וְׂשָ ַאבְנֵר וִיהוִּדית ִמְסּתַּכְלִים עַל ִאּמָא ַהְמַקּפֶלֶת ּבִזְִהירוּת ֶאת ַמּפַת ֶאֶרץ יִׂשְ

ל ַאּבָא. אֹוָתּה לְיַד ְסָפָריו ָהֲארוּזִים ׁשֶ
לָּנוּ?"  "ִאּמָא, לָּמָה לֹא ִהכְנְַסּתְ לַּמִזְוָָדה ֶאת ּכָל ַהּסְָפִרים ׁשֶ

ֵהם ׁשֹוֲאלִים ּבְִפלִיָאה.
ּבַלְּתִי ִמּסָבְָתא  ּקִ ַאר ַרק ְמעַט ָמקֹום ּבַּמִזְוָָדה. גַּם ֶאת ַהּכֵלִים ׁשֶ "נִׁשְ

לֹא אוּכַל לַָקַחת," אֹוֶמֶרת ִאּמָא וְנֱֶאנַַחת, 
ּתְִרצוּ לַָקַחת ִאּתְכֶם." ְרזוּ וּבֲַחרוּ ֵסֶפר ֶאָחד ׁשֶ "ִהזְּדָ

ַהיְלִָדים ׁשֹולְִחים ַמּבָט ַאֲחרֹון ֶאל הַּבַיִת ָהָאהוּב וְעֹולִים 
לֹום לֲַחבִֵרים. ַטנֹּות ֵהם ְמנֹוְפִפים לְׁשָ לְאֹוטֹוּבוּס. ּבִיֵדיֶהם ַהּקְ

לָּנוּ?" ׁשֹוֶאלֶת יֹוכֶבֶד. "ָמַתי נְִרֶאה ׁשוּב ֶאת ַהֲחבִֵרים ׁשֶ
ָרֵאל," ַמְרגִּיעָה אֹוָתם ִאּמָא וְּמַחּבֶֶקת אֹוָתם. "נְִתָרֶאה ִאּתָם ּבְֶאֶרץ יִׂשְ

1213
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ֵמִחים לַעֲלֹות לְֶאֶרץ  ים ְמַחּכִים לֶָהם. הֵם ׂשְ ֵדה ַהּתְעוָּפה ֵמָאה נְעִָרים נְִרגָּׁשִ ּבִׂשְ
ים לְהִּפֵָרד ֵמַאּבָא וֵּמִאּמָא. ָרֵאל, ַאךְ ִמְתַקּשִׁ יִׂשְ

"ִמי יַגִּיד ִאּתָם 'יְִמלֹךְ' ּבְבֵית ַהּכְנֶֶסת?" גְּבֶֶרת ּפֶֶרץ ׁשֹוֶאלֶת ּבְִדָאגָה, "וִּמי יְלַּמֵד ֶאת ּבְנִי 
יִצְָחק לְִקרֹא ּבַּתֹוָרה לְִקַראת ּבַר ַהּמִצְוָה?"

י, "ּכֻלָּנוּ נְִתגַּעְגֵּעַ ֵאלֶיךָ,  ל יִׁשַ ת ִאּמֹו ׁשֶ ׁשֶ ּכַח לִכְּתֹב לָנוּ ִמכְּתָבִים," ְמבַּקֶ י, ַאל ּתִׁשְ "יִׁשַ
ה ּבְעוּגִיֹּות סֹלֶת  ית גְּדוּׁשָ ּקִ וּבְִמיָֻחד - ָסבְָתא פֹוְרטוּנָה," הִיא מֹוִסיָפה וְנֹוֶתנֶת לֹו ׂשַ

ְמתוּקֹות.

בִילָם ַמּמָׁש ּכְמֹו ַאּבָא  לָּכֶם וְנְִהיֶה ּבִׁשְ ּתִי וֲַאנִי נְַטּפֵל ּבַיְלִָדים ׁשֶ "ַאל ּתְִדֲאגוּ. ִאׁשְ
יכוּ לִלְמֹד ּתֹוָרה וְיִלְְמדוּ גַּם עִבְִרית,"  וְִאּמָא. ַהנְּעִָרים יֵָהְפכוּ לֲַחבוָּרה. ֵהם יְַמׁשִ

ַמְרגִּיעַ ָהַרב גֵּץ ּבְקֹולֹו הַּבֹוֵטַח ֶאת ַההֹוִרים ַהּמְֻדָאגִים, "ּתְִחלָּה נָטוּס לְצְָרַפת 
ָרֵאל. ּבֵינְַתיִם ּתַעֲלוּ גַּם ַאּתֶם לָָאֶרץ, וְנִּפָגֵׁש  ם נְַפלִיג ּבֳָאנִיָּה לְֶאֶרץ יִׂשְ וִּמּשָׁ

ם, ּבְעֶזְַרת ה'!" ִאּתְכֶם ׁשָ
ַהנְּעִָרים עֹולִים לְִאּטָם ּבְַמְדְרגֹות ַהּמָטֹוס. ֵהם ַמּבִיִטים לְָאחֹור וְּדָמעֹות 

יקֹות ּבֲָאוִיר. לֹום וַּמְפִריִחים נְׁשִ ּבְעֵינֵיֶהם. ַההֹוִרים ָהאֹוֲהבִים ְמנֹוְפִפים לֶָהם לְׁשָ
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י  יְִּהיֶה ּבֹו ַמְסּפִיק ָמקֹום לְכֻלָּנוּ?" יִׁשַ "ֵאיפֹה נְִמצָא ּבַיִת גָּדֹול ּכָל ּכָךְ ׁשֶ
ּסְבִיבֹו. ִמְתּפַלֵּא וַּמּבִיט עַל ּכָל ַהנְּעִָרים ׁשֶ

"ּתְִסּתַּכְלוּ לְַמעְלָה, עַל ָהָהר ַהגָּבֹוּהַ ַהזֶּה!" קֹוֵרא יִצְָחק וַּמצְּבִיעַ ּבְיָדֹו לְעֵבֶר 
ּסְבִיבֹו יַעַר עָבֹת. ִמבְצָר גָּדֹול ׁשֶ

ּפַַחת גֵּץ.  ַהּמָטֹוס נֹוֵחת ּבְצְָרַפת, וְַהנְּעִָרים הָעֲיִֵפים עֹולִים לְַרּכֶבֶת-ָהִרים עִם ִמׁשְ
ִקים עַל ַהְמִסלָּה ַהּמְִתּפַּתֶלֶת ּבֵין ֶהָהִרים  ְקׁשְ רֹונֹות ְמׁשַ צִ'יק... צַ'ק... צִ'יק... צַ'ק... ַהּקְ

רֹון וְּמַחלֵּק לַנְּעִָרים ֻסּכִָריֹּות. ַהגְּבֹוהִים. ָהַרב גֵּץ עֹובֵר ּבֵין ַהּסְַפָסלִים ּבַּקָ
לֹוְמךָ?" הוּא ׁשֹוֵאל ֶאת ַאַחד ַהנְּעִָרים. י, ַמה ּשְׁ "יִׁשַ

ּפִיל ֶאת  י וַּמׁשְ לִּי?" עֹונֶה יִׁשַ ּפָָחה ׁשֶ "ֲאנִי ִמְתגַּעְגֵּעַ הַּבַיְָתה... ָמַתי ֶאְרֶאה ׁשוּב ֶאת ַהּמִׁשְ
ַמּבָטֹו ּבְעֶצֶב.

ם ּתִּפָגֵׁש עִם  ָרֵאל וְׁשָ יִץ נַעֲלֶה לְֶאֶרץ יִׂשְ "ּבַּקַ
ּפָָחה!" הַָרב ַמְרגִּיעַ וְּמַחּבֵק אֹותֹו. ּכָל ַהּמִׁשְ

לֹומֹו.  ָהַרב ּפֹונֶה לְכָל נַעַר וִּמְתעַנְיֵן ּבִׁשְ
ַמּבָטֹו ַהּמִֵאיר וְַהְמַחיֵּךְ ְמעֹוֵדד ֶאת 

ַהנְּעִָרים.
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עַת עֶֶרב ַמגִּיעִים ַהנְּעִָרים ֶאל ַהּמִבְצָר ַהגָּדֹול. רוַּח ָקָרה  ּבִׁשְ
בֶת ּבְעַנְֵפי ָהעֵצִים. ַהנְּעִָרים ִמְתעַּטְִפים ּבְִמעִילֵיֶהם  נֹוׁשֶ

נֵי ִמגְּדָלִים  עַר ּבְַרזֶל ְמעֻּטָר וּׁשְ וַּמּבִיִטים ּבַּבִנְיָן ַהְמפָֹאר. ׁשַ
ִמים ֶאת ּפְנֵיֶהם.  גְּבֹוִהים ְמַקּדְ

עָלָיו  ּבְֶמְרּכַז ַהּמִבְנִים ָחצֵר ּפְנִיִמית גְּדֹולָה. ּבֶָחצֵר נִּצָב ּתֶֹרן ׁשֶ
ָרֵאל ּבְצִבְעֵי ּכָחֹל-לָבָן. גֶל יִׂשְ ִמְתנֹוֵסס ּדֶ

"ּכָאן נָגוּר!" ָהַרב ַמכְִריז, "ָהַאְרמֹון ָהעַּתִיק ַהזֶּה יְִהיֶה הַּבַיִת 
לָּנוּ לְעֵת עַּתָה." ׁשֶ

ַהלַּיְלָה ַמגִּיעַ. ַהנְּעִָרים עֲיִֵפים ֵמַהּמַּסָע ָהָארֹךְ וְהְַמיַגֵּעַ. ֵהם 
ִמים ִמיָּד. ִמיכֹות וְנְִרּדָ ִמְתּכְַרּבְלִים ּבִׂשְ
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לֹום ַהנְּעִָרים. ּבְַאַחד הַּבְָקִרים הוּא נִכְנָס  ּבֶֹקר ּבֶֹקר ָהַרב עֹובֵר ּבֵין הֲַחָדִרים לְִראֹות ַמה ּשְׁ
ִמיכָה. אוּל ׁשֹוכֵב ּבַּמִּטָה וְרֹאׁשֹו ְמכֻּסֶה ּבִׂשְ י. ׁשָ אוּל וְיִׁשַ ל ׁשָ ֶאל ַחְדָרם ׁשֶ

אוּל," ּפֹונֶה ֵאלָיו ָהַרב ּבְַרּכוּת, "לָּמָה לֹא ַקְמּתָ עֲַדיִן? ַאּתָה לֹא ַמְרגִּיׁש טֹוב?" "ׁשָ

ָמעִים ִמּבְִפנִים. ָהַרב גֵּץ נִכְנָס לְבֵית ַהּכְנֶֶסת. קֹולֹות צְחֹוק וִּפְטּפוּט נִׁשְ
... ָהַרב גֵּץ ַמגִּיעַ..." קֹוֵרא יִצְָחק לֲַחבֵָריו. ׁשְ ׁשְ "ׁשְ

ּתַּתְִקים ִמיָּד. ֵהם אֹוֲהבִים ֶאת הַָרב וְּמכַּבְִדים אֹותֹו ְמאֹד. ַהנְּעִָרים ִמׁשְ
ַמע," לֹוֵחׁש יִצְָחק לֲַחבֵרֹו,  הַָרב יְִקָרא ְקִריַאת ׁשְ "ֲאנִי ּכְבָר ְמַחּכֶה ׁשֶ

ירֹות רֹועֲִדים..." הוּא קֹוֵרא אֹוָתּה, נְִרֶאה לִי ּכְִאלּוּ ַהּקִ "ּכְׁשֶ

ב ּבַּמִּטָה, "ֲאבָל ּכְבָר נְִמַאס לִי לְִהיֹות ּבַּמָקֹום ַהּזֶה  אוּל וִּמְתיַּשֵׁ "ֲאנִי לֹא חֹולֶה," עֹונֶה ׁשָ
ּכָל ַהּזְַמן..."

ַאּתָה  בִילְךָ ַמֲאכָל ׁשֶ ׁש ֵמַהּטַּבִָחים לְהָכִין ּבִׁשְ ֲאבַּקֵ הוּ? ַאּתָה רֹוצֶה ׁשֶ "ָחֵסר לְךָ ַמּשֶׁ
אֹוהֵב ּבְִמיָֻחד?" ַמּצִיעַ לֹו ָהַרב וְּמלַּטֵף ֶאת לְֶחיֹו.

ָרֵאל!" הוּא עֹונֶה,  ֲאנִי צִָריךְ. ֲאנִי ּפָׁשוּט רֹוצֶה ּכְבָר לְַהגִּיעַ לְֶאֶרץ יִׂשְ "יֵׁש ּפֹה ּכָל ַמה ּשֶׁ
"ָמַתי זֶה ּכְבָר יְִקֶרה??"

"ּבְָקרֹוב נַעֲלֶה לָָאֶרץ," ַמְרגִּיעַ אֹותֹו הַָרב, "ּבֹוא נֵלֵךְ ּבְיַַחד לְבֵית ַהּכְנֶֶסת. ֲאַסּפֵר לְךָ 
ָרֵאל ַהּטֹובָה וְַהיָָּפה..." ֶרךְ ִסּפוּר עַל ֶאֶרץ יִׂשְ ּבַּדֶ
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ָאִרים ּבְִמקֹוָמם. ֵהם ְמצַּפִים לְִמִתיקוּת לִּמוּד  ר ִמְסּתַיֶֶּמת ַהּתְִפלָּה, ַהנְּעִָרים נִׁשְ ּכֲַאׁשֶ
ַהּתֹוָרה עִם ָהַרב.

ים ּבְגִָדים נִָאים,  ּבָת לֹובְׁשִ ּבָת," ָהַרב ּפֹוֵתַח. "לִכְבֹוד ׁשַ יךְ לִלְמֹד הִלְכֹות ׁשַ "ַהיֹּום נְַמׁשִ
לְָחן  ּמֶלֶךְ ּבָא לְבִּקוּר וְרֹוצִים לְכַּבֵד אֹותֹו," קֹוֵרא ָהַרב ִמּתֹוךְ ֵסֶפר "ׁשֻ ֵמִחים ּכְׁשֶ ּשְׂ ּכְמֹו ׁשֶ

יָרה: עוּר ָהַרב ּפֹוצֵַח ּבְׁשִ עָרוּךְ" וַּמְסּבִיר לַנְּעִָרים. ּבְסֹוף הַּשִׁ
ּבָת ֵאין ּכָמֹוהוּ,  ״יֹום הַּשַׁ
הוּ.״ ׁשֵ ּבְֵרכֹו ֱא־לִֹהים וַיְַקּדְ

ר ּבְהְִתלֲַהבוּת גְּדֹולָה וְכָל ַהנְּעִָרים ִמצְָטְרִפים ּכְַמְקֵהלָה. ָהַרב ׁשָ

יר. הַָרב ְמַסיֵּם לָׁשִ י ֶאת יִצְָחק ּכְׁשֶ ֵחק ּבֶָחצֵר"? ׁשֹוֵאל יִׁשַ "ַאּתָה ּבָא לְׂשַ
ּבָת. נְִרֶאה לִי  "עֹוד ּכַּמָה ַדּקֹות," עֹונֶה יִצְָחק, "ֲאנִי רֹוצֶה לְַתכְנֵן ֵאילוּ ּבְגִָדים ֶאלְּבַׁש הַּשַׁ

לִּי." ֶאלְּבַׁש ֶאת ַהֻחלְצָה ַהלְּבָנָה עִם ַהּצַוָּארֹון ַהּכָחֹל. זֹאת ַהֻחלְצָה הֲכִי יָָפה ׁשֶ ׁשֶ
ַאּתָה  ְמּתִי לֵב ׁשֶ י, "ׂשַ הַָרב ְמלַּמֵד," ִמְתּפַעֵל יִׁשַ ּתַּדֵל לְַקיֵּם ּכָל ֲהלָכָה ׁשֶ "ַאּתָה ִמׁשְ

ּתַּתֵף ּתִָמיד ּבְִסעֻּדַת רֹאׁש-חֶֹדׁש וְנֱֶהנֶה ִמּכָל ַהּמְַטעַּמִים." ִמׁשְ
ל ָהַרב ּבְרֹאׁש חֶֹדׁש". ְמָחה ׁשֶ "נָכֹון", עֹונֶה יִצְָחק, "ֲאנִי נֱֶהנֶה ֵמָהֲאוִיָרה ַהֲחגִיגִית וֵּמַהּשִׂ
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יִָמים ַרּבִים חֹולְִפים ּבְצִּפִיָּה לְיֹום ָהעֲלִיָּה. וְִהנֵּה, 
ּבְיֹום ַקיִץ ֶאָחד, ָהַרב ְמכַנֵּס ֶאת ּכָל ַהנְּעִָרים ּבֶָחצֵר 

ים ּבְבִגְֵדי ּכָחֹל-לָבָן,  הַּפְנִיִמית. ַהנְּעִָרים ַמגִּיעִים לְבוּׁשִ
גֶל. וּלְצַוָּאָרם ְקׁשוָּרה עֲנִיבָה ּבְצִבְעֵי ַהּדֶ

ָרֵאל!!!"  "ָמָחר נַעֲלֶה ּבְעֶזְַרת ה' לְֶאֶרץ יִׂשְ
ר לֶָהם ָהַרב ּבְקֹול רֹועֵד ֵמִהְתַרגְּׁשוּת.  ְמבַּשֵׂ

ַהנְּעִָרים ְמִריעִים ּבְקֹול ָרם, מֹוֲחִאים 
ְמָחה. ּכַּפַיִם וְקֹוְפצִים ְקִפיצֹות ׂשִ
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ּפַַחת גֵּץ ַמגִּיעָה עִם ֲחבוַּרת ַהנְּעִָרים לְחֹוף ַהיָּם ַהּתִיכֹון. ֳאנִיָּה גְדֹולָה  לְָמֳחַרת ַהיֹּום ִמׁשְ
ָרֵאל ַהּמְִתנֹוֵפף ּבְרֹאׁש  גֶל יִׂשְ ַמְמּתִינָה ּבַנֵָּמל. ַהנְּעִָרים ִמְסּתַּכְלִים ּבְעֵינַיִם נֹוצְצֹות עַל ּדֶ

ֵמי ַהּתְכֵלֶת. ַהיָּם ַהגָּדֹול ְמַחּבֵק ּבְַרּכוּת ֶאת ֳאנִיַּת  יְִּטים ּבִׁשְ ַהּתֶֹרן. עַנְנֵי נֹוצָה לְבַנְּבָנִים ְמׁשַ
יַרת  ָהעֹולִים. נְִרֶאה ּכְִאלּוּ ָהעֹולָם ּכֻלֹּו צָבוּעַ ּבְגֹונֵי ּכָחֹל-לָבָן. ֶהְמיַת ַהגַּלִּים ְמלַוָּה ֶאת ׁשִ

ָרֵאל. ַהנְּעִָרים ֶאל חֹוֵפי ֶאֶרץ יִׂשְ

"ַלּמֹוֶלֶדת ׁשּוִבי ָרִּני,

ת ְיֵפְהִפָּיה,
ַצֲהִלי ַּב

ָּבנּוי ַעל ַהר ַהּמֹוִרָּיה."

ְּבתֹוֵכְך ֶאֵּתן ִמְׁשָּכִני,
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יֶרוּס, ּבַת הֶָחֵמׁש, נֹולְָדה ּבְֶאֶרץ ֶאְתיֹוּפְיָה ָהְרחֹוָקה. הַיְּהוִּדים 
י  ׁש. ִמּדֵ לַיִם וּלְִהְתּפַלֵּל ּבְבֵית ַהּמְִקּדָ ּבְֶאְתיֹוּפְיָה ָחלְמוּ לַעֲלֹות לִירוּׁשָ

נָה, ּבְַחג ַהּסִיגְד, ָהיוּ עֹולִים ּכֻלָּם עַל ַהר גָּבֹוּהַ ְמאֹד, ְמכַוְּנִים  נָה בְׁשָ ׁשָ
ּבָעִים לָׁשוּב ֵאלֶיהָ. לַיִם וְנִׁשְ ֶאת לִּבָם לִירוּׁשָ

ּפְַחּתָּה עָלוּ לְֶאֶרץ  ם ַהֲחלֹום: יֶרוּס וִּמׁשְ ל צִּפִיָּה ִהְתגַּּשֵׁ נִים ׁשֶ ַאֲחֵרי ׁשָ
ָרֵאל וְִהגִּיעוּ לְעִיר ַהּקֶֹדׁש! יִׂשְ

ֶרךְ  בִים יַַחד וְנִזְּכִָרים ּבַּדֶ ּפָָחה יֹוׁשְ ּבָת ּכָל ּבְנֵי ַהּמִׁשְ ּבְבֶֹקר יֹום ַהּשַׁ
ָרֵאל. יֶרוּס  ִהגִּיעוּ לְֶאֶרץ יִׂשְ עָבְרוּ ּבַּמְִדּבָר עַד ׁשֶ ָהֲאֻרּכָה וְַהְמֻסּכֶנֶת ׁשֶ

לַיִם  ל ָהעִיר יְרוּׁשָ ְמַחּבֶֶקת ֶאת ּבֻּבַת ָהַאְריֵה וַּמּבִיָטה עַל ּבָּתֵי ָהֶאבֶן ׁשֶ
ֶקֶפת ֵמַהַחלֹּון. ַהנִּׁשְ
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הוּא ָקם עַל ַרגְלָיו וִּמְתעַּטֵף ּבִגְלִיָמתֹו, “ֲאנִי הֹולֵךְ לְהְִתּפַלֵּל ּבְָמקֹום ְמיָֻחד. ַאּתְ 
רֹוצָה לְִהצְָטֵרף ֵאלַי?“

ְמָחה, וְצַּמֹוֶתיהָ ְמַקּפְצֹות ּבְעַלִּיזוּת. ּה ּבְׂשִ יֶרוּס ְמַהנְֶהנֶת ּבְרֹאׁשָ
ּסַּבָא רֹוצֶה לְִהְתּפַלֵּל ּבֹו...“ הִיא ּתֹוָהה לְעַצְָמּה  “ְמעַנְיֵן ַמהוּ ַהּמָקֹום ַהְמיָֻחד ׁשֶ

לַיִם. נִּבְנָה ּבִירוּׁשָ ׁש הְַמפָֹאר ׁשֶ ל ַסּבָא עַל ּבֵית ַהּמְִקּדָ וְנִזְּכֶֶרת ּבַּסִּפוִּרים ׁשֶ
ל יֶרוּס  חֹרֹות ׁשֶ נְִּתּפַלֵּל ַהיֹּום ּבְבֵית ַהּמְִקּדָׁש?“ עֵינֶיָה הַּשְׁ “אוּלַי ַסּבָא רֹוצֶה ׁשֶ

ּתֵי גֻּּמֹות ֵחן. ּבֹוְרקֹות, וְִחיּוּכָּה ְמגַלֶּה ׁשְ

גְַּרנוּ ּבְֶאְתיֹוּפְיָה ִסּפְַרּתָ  “ַסּבָא, ּכְׁשֶ
לַיִם,  לָנוּ ִסּפוִּרים ְמיָֻחִדים עַל יְרוּׁשָ
ַאּתָה זֹוכֵר?“ ׁשֹוֶאלֶת יֶרוּס, “ָאַמְרּתָ 

לַיִם עֲׂשוּיָה ִמזָּהָב!“ יְּרוּׁשָ לָנוּ ׁשֶ
לִּי...“  “ּכֵן... ּכָךְ גַּם ִסּפֵר לִי ַסּבָא ׁשֶ

ּה. עֹונֶה ַסּבָא וְּמלַּטֵף ֶאת רֹאׁשָ
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לַיִם וִּמְתּפַעֲלִים  ַסּבָא וְיֶרוּס ּפֹוְסעִים יַַחד ּבְִרחֹובֹות יְרוּׁשָ
ִמּמְַראֹות עִיר ַהּקֶֹדׁש.

“ַמה זֶּה?“ ַמצְּבִיעָה יֶרוּס עַל ִקירֹות ֶאבֶן גְּבֹוִהים.
לַיִם,“ ַמְסּבִיר ַסּבָא. “ֵאלּוּ חֹומֹות יְרוּׁשָ

ִרירֹות וְּמַקּפֶצֶת  יֶרוּס נִכְנֶֶסת ֶאל ַהּסְִמָטאֹות ַהּצָרֹות וְַהּקְ
ּבְֶחְדוָה עַל ַמְרצְפֹות ָהֶאבֶן ָהעַּתִיקֹות. ּבְִקצֵה ַהּסְִמָטה ִהיא 

בִיל עָָפר ַהּמֹובִיל  ַמְמּתִינָה לְַסּבָא, וְהֵם ּפֹוְסעִים לְִאּטָם עַל ׁשְ
ֶאל ְרָחבָה גְדֹולָה.
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ים ֶאת ַהּמָקֹום.  ים ָהַרּבִים ַהגֹּוְדׁשִ “ִהגַּעְנוּ!“ אֹוֵמר ַסּבָא וִּמְתּבֹונֵן ּבֲָאנָׁשִ
יבַת צִיֹּון ָהיִינוּ ּכְחֹלְִמים!“ הוּא ַמכְִריז ּבְהְִתלֲַהבוּת,  “ּבְׁשוּב ה‘ ֶאת ׁשִ

לַיִם. ל יְרוּׁשָ ק ֶאת עֲָפָרּה ׁשֶ ּתַּטֵַח עַל ָהֲאָדָמה וְּמנַּשֵׁ ִמׁשְ
“ַסּבָא, ּכָאן ּבֵית ַהּמְִקּדָׁש???“ ּתֹוָהה יֶרוּס וִּמְסּתַּכֶלֶת ָסבִיב. 

ת?  עֲֵרי ַהנְּחֹׁשֶ עֲלֵיֶהם עֹוְמִדים ַהלְוִיִּים? וְׁשַ “ֵאיפֹה ַמְדְרגֹות ַהזָָּהב ׁשֶ
נֵיֶהם ִמְסּתַּכְלִים ְסבִיבָם. וְַהּמְנֹוָרה?“ ׁשְ
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ּבְמֹוַרד ַמְדְרגֹות הֶָאבֶן יֹוֵרד 
ִאיׁש זֵָקן לָבוּׁש ּבְגִָדים לְבָנִים 

וָּפנָיו ְמִאירֹות.
ל ּבֵית  “אוּלַי זֶהוּ ַהּכֵֹהן ׁשֶ
ׁש!“ ִמְתלֶַהבֶת יֶרוּס  ַהּמְִקּדָ

וְָרצָה לְעֶבְרֹו.
“ַאּתָה ַהּכֵֹהן ַהגָּדֹול, נָכֹון?“ ׁשֹוֶאלֶת 

ה, ּתַגִּיד לָנוּ:  ׁשָ יֶרוּס, “ָאז ּבְבַּקָ
ֵאיפֹה ּבֵית ַהּמְִקּדָׁש?“

ָהִאיׁש ַמּבִיט ֵאלֶיָה ּבְעֵינַיִם 
טֹובֹות וּבְִחיּוּךְ 

ַחם. הוּא ַמזְִמין 
אֹוָתם לְִהצְָטֵרף 

ֵאלָיו.

ַסּבָא נֹוֵתן לָּה יָד וְיַַחד ֵהם ִמְתָקְרבִים 
ים ַרּבִים  ֶאל ִקיר ָהֲאבָנִים ַהגָּבֹוּהַ. ֲאנָׁשִ

עֹוְמִדים מוּלֹו, עֲטוִּפים ּבְַטלִּיתֹות 
וִּמְתּפַלְּלִים.

“זֶהוּ ַהּכֶֹתל ַהּמַעֲָרבִי,“ ַמְסּבִיר ָהִאיׁש, 
ם עַָמד  “ֵמעֵבֶר לַּכֶֹתל נְִמצָא ַהר הַּבַיִת, וְׁשָ

נָה  ׁש. ּכְבָר ַאלְּפַיִם ׁשָ ּפַעַם ּבֵית ַהּמְִקּדָ
הַּבַיִת ָחֵרב...“ ׁשֶ

יךְ  יב וְֵאינֹו ַמֲאִמין. הוּא ַמְמׁשִ ַסּבָא ַמְקׁשִ
לְִהְתּבֹונֵן ְסבִיבֹו וּלְַחּפֵׂש ֶאת ּבֵית 

ׁש. ּפָנָיו נֶעֱצָבֹות וְּדָמעֹות ּבְעֵינָיו. ַהּמְִקּדָ
“ָאז ֵאין ּבֵית ִמְקּדָׁש?“ ׁשֹוֶאלֶת יֶרוּס 

ּבְעֶצֶב וִּמְסּתַּכֶלֶת עַל ַהּכֶֹתל ַהּמַעֲָרבִי.  
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ים  ָהִאיׁש ִמְסּתַּכֵל עֲלֵיֶהם וֵּמבִין לְלִּבָם. ַאַחר ּכָךְ הוּא ּפֹונֶה לֲָאנָׁשִ
ָהַרּבִים ַהּמְִתַקּבְצִים ְסבִיבֹו ּכְֵדי לִלְחֹץ ֶאת יָדֹו.

לֹום, ָהַרב גֵּץ,“ ְמבֵָרךְ ַאַחד ַהּמְִתּפַלְּלִים ֶאת ָהַרב.  ּבָת ׁשָ “ׁשַ
ים. יַחת ָהֲאנָׁשִ יב לְׂשִ “ִמי זֶה ָהַרב גֵּץ?“ ּתֹוֶהה ַסּבָא לְעַצְמֹו וַּמְקׁשִ

ים לֲַחבֵרֹו ּבְקֹול ָרם,  “ָהַרב גֵּץ הוּא ַרב ַהּכֶֹתל,“ ְמַסּפֵר ַאַחד ָהֲאנָׁשִ
יב לְכֻלָּם, נֹוֵתן עֵצֹות וְָתִמיד ְמעֹוֵדד.“ “הוּא ַמְקׁשִ

לֹום  ּבָת ׁשָ לֹום!“ עֹונֶה ָהַרב לַּמְִתּפַלְּלִים ּבְִמאֹור ּפָנִים, “ׁשַ ּבָת ׁשָ “ׁשַ
גַּם לָכֶם!“ ּפֹונֶה ָהַרב גֵּץ ׁשוּב ֶאל ַסּבָא וְיֶרוּס.
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“צָעְַדנוּ ּבַּמְִדּבָר יִָמים ַרּבִים,“ ְמַסּפֵר ַסּבָא ּבְִהְתַרגְּׁשוּת, “ּבַלַּיְלָה 
ָקָפאנוּ ִמּקֹור, וּבַיֹּום ָהיָה ַחם ְמאֹד. ָחצִינוּ נְהָרֹות ׁשֹוצְִפים וִיעָרֹות 

לַיִם  יְּרוּׁשָ ֶרךְ ָהֲאֻרּכָה נִזְּכְַרנוּ ׁשֶ ִהְתעַיְַּפנוּ ֵמַהּדֶ עֲבֹוִתים. ּבְכָל ּפַעַם ׁשֶ
ים.“ ׁשִ ְמַחּכָה לָנוּ וְִהְתַמלֵּאנוּ ּבְכֹחֹות ְמֻחּדָ

ָרֵאל!“ ִמְתלֵַהב ָהַרב וְּמַחּבֵק ֶאת ַסּבָא ִחּבוּק  “ֵאיזֹו ַאֲהבָה לְֶאֶרץ יִׂשְ
ֵמךְ?“ הוּא ּפֹונֶה לַנֶּכְּדָה. ַאּמִיץ. “וַּמה ּשְׁ

נוּת. “קֹוְרִאים לִי יֶרוּס,“ הִיא עֹונָה ּבְבַיְׁשָ
ָפה ָהַאְמהִָרית,“ ַמְסּבִיר ַסּבָא. לַיִם ּבַּשָׂ “יֶרוּס זֶה יְרוּׁשָ

ח ֶאְתכֶם  ם ְמיָֻחד!“ ִמְתּפַעֵל ָהַרב, “ּבֹואוּ, ֶאּקַ “יֶרוּס... ֵאיזֶה ׁשֵ
ּמַח ֶאת לִּבְכֶם!“ יְּׂשַ לְָמקֹום ׁשֶ

ַאּתֶם ִמְתּפַלְִּאים וִּמצְַטעֲִרים  “ֲאנִי רֹוֶאה ׁשֶ
ּתַּתֵף ָהַרב  ׁש נֱֶחַרב,“ ִמׁשְ ּבֵית ַהּמְִקּדָ ְמאֹד ׁשֶ

הוּא עֲַדיִן ַקיָּם?“ בְּתֶם ׁשֶ ּבְצַעֲָרם, “ֲחׁשַ

“ּכֵן...“ עֹונֶה ַסּבָא ּבִכְֵאב, “הְִתּפַלַּלְנוּ, 
ִהְתגַּעְגַּעְנוּ וְָחלְַמנוּ ּתִָמיד לְַהגִּיעַ 

ׁש.“ לַיִם וּלְבֵית ַהּמְִקּדָ לִירוּׁשָ

ה עַל ַהּמַּסָע  ׁשָ “ַסּפֵר לִי ּבְבַּקָ
ׁש  ָרֵאל,“ ְמבַּקֵ ֵמֶאְתיֹוּפְיָה לְֶאֶרץ יִׂשְ
ָהַרב וַּמּבִיט ּבְעֵינָיו ַהּטֹובֹות ּבְַסּבָא.
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הוּא מֹוצִיא  ָהַרב ְמכַּבֵד אֹוָתם ּבְֻסּכִָריֹּות ֶמנְָטה ׁשֶ
ִמּכִיסֹו. לְַאַחר ִמּכֵן הוּא ַמזְִמין אֹוָתם לְִהּכָנֵס עִּמֹו 

ל ַרֲחבַת ַהּכֶֹתל. ּה ׁשֶ עַר ַהנְִּמצָא ּבְצִּדָ לְׁשַ
ל ִמנְֲהרֹות ַהּכֶֹתל,“ ַמְסּבִיר  עַר ַהזֶּה הוּא הַּפֶַתח ׁשֶ “ַהּשַׁ
נְִּמצָאֹות  יךְ לָלֶכֶת לְיַד ַהּכֶֹתל ּבְִמנְָהרֹות ׁשֶ ָהַרב, “נְַמׁשִ

ּבְתֹוךְ ָהֲאָדָמה.“
ַסּבָא וְיֶרוּס ּפֹוְסעִים ּבְִדָמָמה ַאֲחֵרי ָהַרב גֵּץ ּבַּמִנְָהָרה 
יר  ֶרךְ צָָרה וֲַחׁשוּכָה, וְַרק ְמנֹורֹות ּבַּקִ ַהּמְִתּפַּתֶלֶת. ַהּדֶ

ְמִאירֹות אֹוָתּה ּבְאֹור ָקלוּׁש. ָקִריר ּבַּמִנְָהָרה וְַאְפלוּלִי. 
ל ַסּבָא ָהאֹוֶחזֶת  ל יֶרוּס ְמַחזְִּקים יָדֹו ׁשֶ ֶאת לִּבָּה ׁשֶ

ֶרךְ.  ָמע ִמּפִי ָהַרב לְאֶֹרךְ ּכָל ַהּדֶ ּבְיָָדּה וְַהנִּגּוּן ַהנִּׁשְ
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ֶתת ָהַרב נֶעֱצָר. לְיַד גְֻּמָחה ְמֻקּשֶׁ
ים...“ אֹוֵמר ָהַרב  ָדׁשִ יר, ָהיָה ְמקֹום קֶֹדׁש ַהּקֳ “ּפֹה. ַמּמָׁש ּפֹה, ֵמעֵבֶר לַּקִ

ּבְקֹול רֹוֵטט.
ק ֶאת  ַסּבָא חֹולֵץ ִמיָּד ֶאת נְעָלָיו. הוּא ִמְתַרּפֵק עַל ַהּכֶֹתל, ְמנַּשֵׁ

ית ּבְִדבֵקוּת. ָהַרב ִמְתּפַעֵל  ֲאבָנָיו ַהגְּדֹולֹות וִּמְתּפַלֵּל ֲחִריׁשִ
וִּמְתַרגֵּׁש ְמאֹד לְִראֹות ֶאת ַהּתְִפלָּה הַּבֹוַקעַת ִמלִּּבֹו.
“ֻמּתָר לִי לָגַעַת ּבֲָאבָנִים ָהֵאלּוּ?“ ׁשֹוֶאלֶת יֶרוּס.

יִּבְנֶה ֶאת ּבֵית  “ֻמּתָר לָגַעַת, וּכְַדאי לְהְִתּפַלֵּל לַה‘ ׁשֶ
נִים ַרּבֹות ֲאנִי  ׁש ּבְִמֵהָרה,“ אֹוֵמר ָהַרב, “ׁשָ ַהּמְִקּדָ

ְמַחּפֵׂש ּבַּמִנְָהרֹות ֶאת ֲארֹון ָהעֵדוּת וְלוּחֹות 
יֹּום יָבֹוא וְֶאְמצָא אֹוָתם.“ הַּבְִרית. ֲאנִי ְמַקוֶּה ׁשֶ

ִהיא  עֹוצֶֶמת יֶרוּס ֶאת עֵינֶיָה. ִהיא ְמַדְמיֶנֶת ׁשֶ
עֹובֶֶרת ֶאת ִקיר ָהֲאבָנִים וְנִכְנֶֶסת לְתֹוךְ ּבֵית 

ׁש. ֵאיזֶה ֲחלֹום נְִפלָא!  ַהּמְִקּדָ
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ים עַל ּבִנְיַן עִיר ַהּקֶֹדׁש,“ ָהַרב אֹוֵמר, ּבָת, וּבֹו ָאנוּ ְמבְַקׁשִ “ַהיֹּום יֹום ׁשַ
לַיִם!“ ל יְרוּׁשָ ּבָת וְלִכְבֹוָדּה ׁשֶ ל הַּשַׁ יר לִכְבֹוָדּה ׁשֶ יר יַַחד ׁשִ “ּבֹואוּ נָׁשִ

ר ָהַרב ּבְקֹולֹו ֶהעֵָרב. לַיִם...“ ׁשָ לֹום לָךְ יְרוּׁשָ “ֵמעַל ּפְִסגַּת הַר ַהּצֹוִפים, ׁשָ
יר. ַסּבָא ַמֲאזִין לֹו, וְיֶרוּס ִמְתנְַדנֶֶדת ּבְֶקצֶב ַהּשִׁ

הַהֵד ָהעֹולֶה ִמן ַהּמִנְָהרֹות עֹונֶה לֶָהם,
לַיִם, ֲאנִי לֹא ָאזוּז ִמּפֹה...“ לַיִם, יְרוּׁשָ “יְרוּׁשָ

ְירּוָׁשַלִים

ְירּוָׁשַלִים
ֲאִני

ֹלא ָאזּוז
ִמֹּפה

ְירּוָׁשַלִים

ְירּוָׁשַלִים
ֲאִני

ֹלא ָאזּוז
ִמֹּפה

יר: ַהּשִׁ
"ֵמעַל ּפְִסגַּת הַר ַהּצֹוִפים"
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"ְקלִיק... ְקלַק... ְקלִיק... ְקלִיק... ְקלַק... ְקלִיק..." 
ֵקִטים. ְמעוּ קֹולֹות צְעִָדים ּבְָרחֹובֹות הַּשְׁ נִׁשְ

ַרר ּבְִפנִים. ּבַּבַיִת ּכְבָר נְִרּדְמוּ ּכֻלָּם ִמזְַּמן.  ֶקט ׂשָ ַרר ּבַחוּץ וְׁשֶ ֶקט ׂשָ ׁשֶ
עֹות ַרּבֹות.  לַיִם ָסגְרוּ ָהרֹוכְלִים ֶאת ֲחנֻיֹּוֵתיֶהם לְִפנֵי ׁשָ ּבְִסְמְטאֹות ָהעִיר ָהעַּתִיָקה ּבִירוּׁשָ

ֲאבִיגַיִל הִּבִיָטה הַחוּצָה ַאךְ לֹא ָרֲאָתה ִאיׁש. 
ְמעוּ ׁשוּב צְעִָדים הֹולְכִים וִּמְתַרֲחִקים ּבַּמְַדֵרגֹות ַהיֹּוְרדֹות  "ְקלִיק... ְקלַק... ְקלִיק..." נִׁשְ

ֶקט לְָרחֹוב. ֶאל ַהּכֶֹתל ַהּמַעֲָרבִי. לְַאַחר ִמּכֵן ָחזַר הַּשֶׁ
ִמיכָה וְהִּבִיָטה ּבַּתְִקָרה. ָרה ֶאת ַהּכִָרית, ִהְתּכַּסְָתה ּבַּשְׂ ֲאבִיגַיִל ָחזְָרה לְִמּטָָתּה, ִסּדְ

בָה לְעַצְָמּה ֲאבִיגַיִל.  עָה ְמֻאֶחֶרת ּכָל ּכָךְ?" ָחׁשְ "ִמי יַָרד ֶאל ַהּכֶֹתל ַהּמַעֲָרבִי ּבְׁשָ
ה נֶעֶצְמוּ עֵינֶיָה.   ִהְרגִּיׁשָ בָה וִּמּבְלִי ׁשֶ בָה וְָחׁשְ ָחׁשְ
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ָתה ֲאבִיגַיִל לְהְִתעֹוֵרר. ּבַּבֶֹקר ִהְתַקּשְׁ
ָרֵאל, "ִהגִּיעַ ַהזְַּמן לָקוּם, ַמּדוּעַ ַאּתְ עֲַדיִן ּבַּמִּטָה?" ַאל יִׂשְ ָרה?" ׁשָ "ַמה ּקָ

הוּ צָעַד ּבַחוּץ, יַָרד ּבְַמְדֵרגֹות ֶאל ַהּכֶֹתל ַהּמַעֲָרבִי." "ִהְתעֹוַרְרּתִי ּבַלַּיְלָה. ִמיׁשֶ
ָרֵאל,  "ִמי זֶה יָכֹול ָהיָה לְִהיֹות?" "ּבַלַּיְלָה?!" ִהְתּפַלֵּא יִׂשְ

"ֲאנִי לֹא יֹוַדעַת, לֹא ִהְסּפְַקּתִי לְִראֹות."
לְִפעִָמים גַּם ֲאנִי ׁשֹוֵמעַ צְעִָדים ּבַּמְַדֵרגֹות ַהיֹּוְרדֹות ֶאל ַהּכֶֹתל, ֲאבָל גַּם ֲאנִי ַאף ּפַעַם לֹא 

ם ּבַּסְִמָטאֹות." ַמצְלִיַח לְִראֹות ִמי צֹועֵד ׁשָ
ֵאר עֵָרה וֲַאגַלֶּה ִמי יֹוֵרד ֶאל ַהּכֶֹתל ּבַלֵּילֹות!" ָקבְעָה ֲאבִיגַיִל.  "ַהלַּיְלָה ֶאּשָׁ

ֵאר עֵָרה ּכָל ַהלַּיְלָה?" צַָחק  ּתַצְלִיִחי לְהִּשָׁ בֶת ׁשֶ "ַאּתְ ּבֱֶאֶמת חֹוׁשֶ
ּתֵָרְדִמי ִמיָּד..." ָרֵאל, "ֲאנִי ּבָטוַּח ׁשֶ יִׂשְ

"ֲאנִי לֹא!" ָקְרָאה ֲאבִיגַיִל וְָרְקעָה ּבְַרגְלֶיָה, "ֲאַחּכֶה לְיַד ַהַחלֹּון ּכָל 
ַהלַּיְלָה. ֲאנִי ַחיֶּבֶת לְגַלֹּות ִמי יֹוֵרד ּבַּמְַדֵרגֹות!"
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ּכֻלָּם נְִרּדְמוּ, עְָמָדה ֲאבִיגַיִל לְיַד ַהַחלֹּון,  ּבַלַּיְלָה, לְַאַחר ׁשֶ
הִּבִיָטה ֶאל ַהּסְִמָטה ַהֲחׁשוּכָה, ִחּכְָתה וְִחּכְָתה.

ל ֲאבִיגַיִל ּכֲָאבוּ וְעֵינֶיָה ּכְבָר ּכְִמעַט נֶעֶצְמוּ.  ַרגְלֶיָה ׁשֶ
ַרר ּבַחוּץ.  ֶקט ׂשָ ַרר ּבַּבַיִת וְׁשֶ ֶקט ׂשָ ׁשֶ

ְמעָה ֲאבִיגַיִל צְעִָדים הֹולְכִים וְּקֵרבִים. לְֶפַתע ׁשָ
"ְקלִיק... ְקלַק... ְקלִיק..."

ָרה וְִאּמְצָה ֶאת עֵינֶיהָ. ּה ֶאל ַהזְּגוּגִית ַהּקָ ֲאבִיגַיִל ִהצְִמיָדה ֶאת רֹאׁשָ

כֵן ֵמהַּבַיִת ִמּמוּל,  ּתַַחת ּפָנַס הְָרחֹוב ָרֲאָתה ֲאבִיגַיִל ֶאת ָהַרב גֵּץ, הַּשָׁ
ְמַמֵהר ִמּבֵיתֹו לְעֵבֶר ַהּמְַדֵרגֹות ַהּמֹובִילֹות לַּכֶֹתל.

נֵי ְסָפִרים גְּדֹולִים ּבְיָדֹו. "ְקלִיק... ְקלַק... ְקלִיק..." צָעַד ָהַרב גֵּץ ּבְִמִהירוּת עִם ׁשְ
ְמָחה ֲאבִיגַיִל וְָחזְָרה לְִמּטָָתּה. "סֹוף סֹוף ּפַָתְרּתִי ֶאת ַהִחיָדה!" ׂשָ

בָה לְעַצְָמּה,  ִמיכָה וְָחׁשְ ָרה ֶאת ַהּכִָרית, ִהְתּכַּסְָתה ּבַּשְׂ ִהיא ִסּדְ
ו ּבַחוּץ, לְָאן הֹולֵךְ ָהַרב עִם ְסָפִרים ּבְיָדֹו?" עָה ְמֻאֶחֶרת, ָחׁשוּךְ עַכְׁשָ "ַהּשָׁ

ה נֶעֶצְמוּ עֵינֶיהָ. ִהְרגִּיׁשָ בָה, וִּמּבְלִי ׁשֶ בָה וְָחׁשְ בָה ֲאבִיגַיִל, ָחׁשְ ָחׁשְ
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ָרֵאל, "ַאּתְ ׁשוּב עֲיֵָפה?" ּבַּבֶֹקר הֵעִיר אֹוָתּה יִׂשְ
ּה ַמעְלָה וַּמּטָה. ֲאבִיגַיִל ִהנְֲהנָה ּבְרֹאׁשָ

נְּתְ ּכָל ַהלַּיְלָה!" בְּתִי - יָׁשַ ָחׁשַ ְמּתְ! יַָדעְּתִי! ּבְִדיּוּק ּכְמֹו ׁשֶ "ָאז... ּבַּסֹוף נְִרּדַ
"נָכֹון, ֲאבָל ִהצְלְַחּתִי לְגַלֹּות ִמי צֹועֵד ּבְכָל לַיְלָה ֶאל ַהּכֶֹתל ַהּמַעֲָרבִי."

ָרֵאל ּבְַסְקָרנוּת. ַאל יִׂשְ "ִמי זֶה?" ׁשָ
לָּנוּ, ַרב ַהּכֶֹתל, ָהַרב גֵּץ!" כֵן ׁשֶ "זֶה ַהּשָׁ

יַחת ַהיְלִָדים וְִהְסּבִיר, "ּבְכָל לַיְלָה הֹולֵךְ  ַמע ֶאת ׂשִ ּבְאֹותֹו ֶרגַע נִכְנַס ַאּבָא ֶאל ַהֶחֶדר, ׁשָ
ָהַרב ֶאל ַהּכֶֹתל ַהּמַעֲָרבִי לְִתּקוּן ֲחצֹות, לִלְמֹד וּלְלַּמֵד ּתֹוָרה."

ָרֵאל. "הַָרב לֹוֵמד גַּם ּבַיֹּום וְגַם ּבַלַּיְלָה?!" הְִתּפַלֵּא יִׂשְ
"ָאכֵן ּכֵן," עָנָה ַאּבָא, "ּבְכָל לַיְלָה ָהַרב לֹוֵמד ּבַּכֶֹתל ַהּמַעֲָרבִי, 

יבַת 'ּבֵית ֵאל'." לֹּו, יְׁשִ יבָה ׁשֶ וּבְכָל יֹום הוּא ְמלַּמֵד ּבַיְׁשִ
"ְקלִיק... ְקלַק... ְקלִיק... ְקלִיק... ְקלַק... ְקלִיק..." 

ְמעוּ לְֶפַתע קֹולֹות צְעִָדים הֹולְכִים וְּקֵרבִים. נִׁשְ
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ָרֵאל.  "ָהַרב גֵּץ?!" הְִתּפַלֵּא יִׂשְ
ְמָחה, "הוּא יַָרד  "ּכֵן!" עָנְָתה ֲאבִיגַיִל ּבְׂשִ

ּבַּמְַדֵרגֹות עִם ְסָפִרים ּבְיָדֹו." 
ךְ?!" "עִם ְסָפִרים?! ּבַלַּיְלָה?! ּבַחֹׁשֶ
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ָרֵאל וֲַאבִיגַיִל ָרצוּ ֶאל ַהַחלֹּון. יִׂשְ
ם  "ָהַרב גֵּץ ְמַמֵהר ׁשוּב ֶאל ַהּכֶֹתל. אוּלַי הוּא רֹוצֶה לְַהְסּפִיק לְהְִתּפַלֵּל ׁשָ

ֲחִרית?" ּתְִפלַּת ׁשַ
ֲחִרית.  "לֹא," ִהְסּבִיר ַאּבָא, "ָהַרב גֵּץ ּכְבָר ִמזְַּמן ִהְתּפַלֵּל ׁשַ

ּמַגִּיעַ ַהזְַּמן לְִתִפלַּת וִָתיִקין ּבְכָל לַיְלָה הוּא לֹוֵמד וְלֹוֵמד עַד ׁשֶ
ַמע עִם ָהנֵץ ַהַחּמָה." ּכְֵדי לֹוַמר ְקִריַאת ׁשְ

ָרֵאל. "ָהנֵץ ַהַחּמָה???" ּתַָמּה יִׂשְ
ֶמׁש זֹוַרַחת," ִהְסּבִיָרה ֲאבִיגַיִל. ּבֹו הַּשֶׁ "ָהנֵץ ַהַחּמָה הוּא ַהּזְַמן ׁשֶ

ָרֵאל,  עֹות לֹוֵמד ָהַרב ּתֹוָרה וְֵאינֹו ִמְתעַיֵּף?!" ִהְתּפַלֵּא יִׂשְ "ּכָל ּכָךְ ַהְרּבֵה ׁשָ
ָרֵאל,  נּוּ ּכָל ַהלַּיְלָה!" צַָחק יִׂשְ יָּׁשַ ה לְִהְתעֹוֵרר ּבְכָל ּבֶֹקר ַאף ׁשֶ "וְלָנוּ ָקׁשֶ

וְלִצְחֹוקֹו ִמֲהרוּ לְִהצְָטֵרף ַאּבָא וֲַאבִיגַיִל.
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הורים יקרים,
ִמנהל החמ”ד בחר השנה לעסוק בדמותם של הרב והרבנית גץ זצ״ל כחלק מבניית הזהות היהודית.

שנת ה‘תשע“ח היא שנת ה70 למדינת ישראל. ילדי הגן חווים את “ארץ חמדת אבות“ באמצעות סיפור ושיר, הְמחזה, 
ריקוד ומשחקים עם מפת ישראל. השנה, הרב והרבנית גץ מוזמנים אל השמחה הזאת, ודמויותיהם משתזרות היטב 

בתהליך התקומה והגאולה של העם.

חמישה סיפורים נכתבו השנה על הרב מאיר יהודה גץ ואשתו אסתר. שלושה מהסיפורים אגודים בספר שבידיכם, 
ועוד שני סיפורים עומדים להשאלה בספריית הגן. הסיפורים פותחים דלת רחבה אל פועלם הברוך, הכולל עלייה 
לארץ ויישובה, שירות בצבא ההגנה לישראל ושילוב בין תורה לעבודה. וכך, דרך דמויותיהם המיוחדות, אנו נפגשים 

עם שבעים שנות מדינת ישראל.

רחל סלייטר
כותבת תכניות לגני ילדים בחמ״ד

"איש האמונה"
סרט על הרב גץ

של  נפשם  משאת  הייתה  ישראל  לארץ  העלייה                    
הרב והרבנית גץ. בקום המדינה ארגן הרב קבוצות נוער שהוכשרו 
בצרפת לעלייה ארצה. הרב יצחק פרץ, רבה של רעננה, היה אחד 
מהנערים הללו, וסיפוריו שימשו השראה ל“סיפור כחול לבן“. הוא 
זוכר את הרב גץ כאדם שופע טוב-לב בעל קול חזק וסמכותי. “הייתי 
רץ לבית הכנסת מרוב אהבה לשמוע את הרב מוסר בכל יום שיעור 

אחרי התפילה,“ הוא מעיד על עצמו.

סיפורי עלייתם של גדולי האומה וסיפורי עלייה אישיים מטפחים 
בילדים תחושה של אהבת הארץ וחיבור לכלל ישראל. לכל משפחה 
יש את סיפור העלייה שלה, אך לעיתים הילדים אינם מכירים את 
המשפחתי  בעבר  הילדים  את  לשתף  כדאי  הזה.  המכונן  הסיפור 
ולספר להם מהיכן עלו בני המשפחה המורחבת. סיפורים אלו הם 
מטבעם סיפורים מרגשים, והילדים לבטח יתעניינו מדוע המשפחה 
עזבה את ארץ מולדתה, מה לקחה עמה לארץ ישראל ואיך עברה 
עליהם הדרך. תוכלו להיעזר במפת ארץ ישראל, הנמצאת בעמוד 
האחרון, ולסמן עליה את הכיוון שממנו הגיעו בני משפחתכם ארצה.

המצוות  את  קיים  הרב 
בהידור רב ומתוך שמחה. את 
ההתכוננות הנפשית לשבתות 
בחיל  עשה  הוא  ולחגים 
צביון  קיבל  מועד  כל  ורעדה. 
החל   - מרגש  וטקס  מיוחד 
עריכת  שבת,  שולחן  מסידור 
ואפיית  בשבט  ט“ו  סעודת 
במעמד  וכלה  לפסח,  מצות 
עַם  ברוב  שנערך  ה“הקהל“ 
אהבתו  את  הכותל.  ברחבת 
בכלל,  ישראל  למועדי  הרבה 
חנוכה  נרות  הדלקת  ולמצות 
היטב  לחוש  אפשר  בפרט, 

בסיפור “רב הכותל“,
העומד להשאלה 

בספריית הגן.

כשהגיעה משפחת גץ לארץ, ֻמנָּה הרב לשמש כרב המושב “כרם בן זמרה“ שבגליל העליון. הרב הקים וניהל 
את בית הספר במקום, דאג לביטחון החבל ושימש כבורר ומגשר באזור כולו. הסיפור: “להתייעץ עם הרב גץ“, 
העומד להשאלה בספריית הגן, מספר על עשייתו המגוונת של הרב, אשר היה איש ספרא וסייפא, גם רב מושב 

וגם קצין בצה“ל.

במושב “כרם בן זמרה“ התיישבו עולים רבים מקצוות תבל, אשר זכו לקיים את מצות 
זו. תוכלו  יישוב הארץ. ילדיכם ישמחו לגלות שגם משפחתכם זוכה במצוה 

המורחבת.  המשפחה  בני  מתגוררים  היכן  במפה  לילדים  להראות 
מתגוררים  שבהם  היישובים  את  במפה  לסמן  יוכלו  הילדים 
והדודים האהובים. שיחה כזאת עשויה  סבא וסבתא היקרים 
הילדים  בקרב  זהות  טיפוח  של  בתהליך  חשוב  נדבך  לבנות 

ויצירת שייכות וקשר בינם לבין מולדתם.

הימים עברה משפחת  לאחר מלחמת ששת 
גץ התמנה לשמש כרב  והרב  גץ לירושלים, 
ראה  הרב  הקדושים.  והמקומות  הכותל 
עם  אמצעי  בלתי  קשר  ביצירת  חשיבות 
תבל.  קצוות  מכל  שהגיעו  הרבים  המתפללים 
שנים,  ושבע  עשרים  כהונתו,  שנות  כל  במשך 

הוא קיבל את כולם בלבביות ובמאור פנים.

ועתיד.  הווה  עבר,  בין  קשר  יוצר  בירושלים“  “יַרוּס  הסיפור 
כיסופיהם של יהודי אתיופיה, שהתבטאו בין היתר במסעם הארוך 
ארצה בציפייה לראות את בית המקדש, מתמזגים עם חלומו של 
הרב לבניין המקדש. הרב פעל להגשמת חלומו בחפירת מנהרות 
הכותל וחיפוש כלי המקדש ומקום קודש הקודשים. אפשר לפסוע 

עם הילדים בעקבות יֶרוּס בסמטאות העיר העתיקה.

מהכותל  המובילות  המדרגות 
המערבי אל השוק נקראות: 

שֵׁם  גץ“,  הרב  “מעלות 
הרב  את  כך  כל  ההולם 

חייו  כל  שעלה  גץ, 
במעלות התורה. הוא 
למד ולימד תורה ביום 
במסירות  ובלילה 
נפש. את דבקות הרב 

הגן  ילדי  יכירו  בתורה 
של  סקרנותם  דרך 
אביגיל וישראל בסיפור 

“מעלות התורה“.
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