
 

 קמעא קמעא

  ספרי המתחקטעים מתוך 

"סודות מן המערה"  

 ו"סודות מן המרתף" 

במתנה לחודש האירגון 

 תשפ"ב! 

•  

 לשימוש כצ'ופר או סיפור בפעולה   –ים רופיקטעים מתוך הס •

בזרימה ובלי  –תקציר סיפוריהם של הרב קוק ולוחמי גוש עציון  •
 חפירות...  

 למשחק תפקידים טקסטים להצגה או  •

 קמעא קמעא בדרך לגאולה. –והכל סביב נושא החודש 

 בהצלחה! •
 

 הגיבורים.   –הספרים הם חלק מסדרת המתח החדשה לנוער 

 https://www.dshir.co.il/product/12627 :ובאינטרנט  " דברי שיר בחנויות " אפשר להשיג

eckshtein@gmail.com –לפרטים, שאלות ורעיונות לקיר: חיים   

https://www.dshir.co.il/product/12627
mailto:eckshtein@gmail.com


 מתוך ספרי "סודות מן המערה" ו"סודות מן המרתף"  –קמעא קמעא  –קטעים לחודש ארגון התשפ"ב 

 ~ בפתאומיותהסרט נקטע ~ 

 )מתוך הספר "סודות מן המערה" בעקבות לוחמי גוש עציון( 

 

כולם ישבו בהתרגשות וחיכו שהאירוע יתחיל, רק גלעד היה לחוץ. הוא הבטיח סרט לאירוע ולא ממש קיים. יהיה שיא 

 כל הדרך.   הלא נעים להקרין סרט לא גמור, ועוד אחרי שהם כתבו עליו כל כך הרבה בפייסבוק ובאינסטגרם לאורך

מתחיל   הסרט  את  ראו  הצופים  הסרט.  את  להקרין  כדי  אלא  חשמל  הפסקת  בגלל  לא  הפעם  הוחשכו,  האורות 

מהעלייה לארץ ישראל; ממשיך לסצנה על חיי תורה ועבודה בקיבוץ; קופץ ללא עריכה נורמלית לריאיון עם חדווה  

הנשים והילדים מכפר עציון, אחרי על תוכנית החלוקה וכ"ט בנובמבר; מדלג לצילום טלפון של הוויכוח על פינוי  

 ההתקפות על הגוש; ואז, רגע לפני הקרב המכריע, הסרט נקטע בפתאומיות. 

 

 

 

 

קם וניגש למיקרופון. "אהלן כולם, ערב טוב", אמר. "כמו שחדווה אמרה, תכננו שהסרט יביא את הסיפור המלא   נלי

של גיבורי גוש עציון, אבל נתקענו בקטע שבו כפר עציון נופל. אני יודע שמגיע לי נכשל בהיסטוריה על עבודה חלקית  

 כזאת, אבל לפחות את העיקר סיפרנו". 

ה, מחכים שמישהו יחליט אם עכשיו מוחאים כפיים. רק אישה מבוגרת אחת לא חיכתה, וקמה  הצופים הביטו זה בז

 על הרגליים.

 ", אמרה בקול חלוד, אך בטוח והחלטי. זה לא העיקר"

חדווה התפלאה לראות את אמא שלה, שהוזמנה במיוחד לראות את ההצגה, קמה ומדברת. "אמא, הכל בסדר?"  

 שאלה. 
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יא אמא של חדווה, ניגשה אל הבמה ולקחה בידה את המיקרופון. "נערי הצעיר, אני חושבת האישה המבוגרת, הלא ה

 שדווקא מגיע לך מאה בהיסטוריה", אמרה, "אבל בדבר אחד אתה טועה". 

נלי הרגיש מרוצה מעצמו. על מאה בהיסטוריה עם טעות אחד בלבד הוא דווקא היה חותם בכיף. ובכל זאת הוא רצה  

 פל. "מה הטעות?" שאל. לדעת על מה הוא נ

"אמרת שסיפרתם את העיקר, אבל זה לא העיקר", אמרה אמא של חדווה. "כל מה שסיפרתם נכון, אבל הוא לא 

בכ"ט העיקר  באו"ם על הקמת המדינה  ילדה כשהכריזו  הייתי  עציון.  נולדתי בכפר  זוכרת הכל.  אני  לי,  . תאמינו 

נו במלחמה על הבית. בתור ילדה פינו אותי ואת חבריי למנזר  בנובמבר, אבל בחודש דצמבר, כסלו תש"ח, כבר היי 

 רטיסבון בירושלים. אמא שלי נשארה איתי, אבל איבדתי את אבא שלי, ואת המקום שבו נולדתי.  

גם לי נדמה היה שהסיפור נקטע בשיאו, כמו הסרט שלכם. היו לנו כל הסיבות להגיד שהגוש נחרב, והכל נגמר. 

חורבן לבנייה, בין ייאוש לאמונה. אבל גם כשהעולם נראה חשוך, וגם כשהמדינה שקמה על    היינו על אם הדרך בין

ונאבקת, המשכנו את הסיפור. אפילו כשלא ראינו שום דבר שדומה לאור   חורבותיו של הגוש נראתה עוד קטנה 

 בקצה המנהרה".

אבל היא הרגישה שזה יהיה ממש    סיון באה להגיד שגם להם הייתה חוויה כזאת, שהם היו בתוך מנהרה בלי אור.

לא במקום; הרי מבחינת האנשים האלה, הדיבורים על מנהרה וחושך הם רק דימוי קלוש יחסית לחושך שהם היו בו.  

 חלקם לא זכו לצאת ממנו. 

פה למייסדים של  "למדנו לא לפחד מהחושך", המשיכה אמה של חדווה. "המשפחה שלנו, מה שנשאר ממנה, הצטר

ניר עציון בחוף הכרמל. בנינו מחדש קיבוץ בארץ ישראל, וכל הזמן הזה לא ויתרנו על המקום שאותו עזבנו. המשכנו 

לחכות לגוש עציון, וגוש עציון חיכה לנו, עד שחזרנו זה לזה במלחמת ששת הימים. עם ישראל וארץ ישראל לעולם  

". זה העיקרינם מתייאשים מכלום. ואם אתם שואלים אותי,  אינם מתייאשים זה מזו וזו מזה. ובכלל, א
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 ~כשהולכים לאיבוד~

 )מתוך "סודות מן המרתף" בעקבות הרב קוק(

 

הרחוב היה שקט יחסית. זוגות אופניים חלפו על פניה, אנשים עם גלשנים גדולים פסעו בדרך לים. מרחוק נראה 

משהו אחר שיחליף אותו. לסיון לא היה מושג לאן היא הולכת, סניף דואר הרוס למחצה, ולצידו שלט שמבשר על 

היא תוכל לבקש סליחה באופן אישי  –רגליה הוליכו אותה למקום שאולי בו החברות שלה נמצאות. אם תמצא אותן  

 מה זה משנה, ממילא אין לה כבר איפה להיות. –ממי שנפגעה ממנה, ואם לא 

אחת. אולי הן בתוך יפו? סיון פנתה שמאלה ונכנסה לאחת הסמטאות. סיון הסתובבה בטיילת, אבל לא ראתה אף  

 אחרי כמה דקות של הליכה, שלט קטן אמר לה שעכשיו היא בשכונת נווה צדק.

בתוך כמה דקות היא השלימה עם העובדה שאין פה אף אחת שהיא מכירה, ואחרי כמה דקות נוספות היא קלטה 

תים סיפרו על אנשים שגרו כאן בתקופה של הרב קוק ואפילו לפניו, שאפילו הדרך לא מוכרת לה. שלטים על הב

 אבל שום דבר לא הסביר לה איפה היא נמצאת עכשיו, ואיך יוצאים מפה למקום מוכר.

עוד לפני שהיא השלימה עם העובדה שהלכה לאיבוד בנווה צדק, היא שמעה לידה קול. "מחפשת משהו? תעית 

 בשירות לאומי.בדרך?" פנתה אליה בחורה שנראתה 

כן, תעיתי בדרך לגמרי. אין לי מושג מה  "כנראה", ענתה סיון קצרות. על קצה לשונה עמדה תשובה ארוכה יותר:

איתי. חשבתי שאני החברה הכי טובה בעולם, האחות הכי טובה בעולם, שאני מתמסרת לאידיאלים ומקריבה את  

 עצמי הכי בעולם, ומצאתי את עצמי לבד. 

 רית, אני מדריכת סיורים כאן. לעזור לך להגיע לאן שאת רוצה?""קוראים לי או

 "אולי", אמרה סיון. "אני לא ממש יודעת לאן אני רוצה להגיע". 

"תראי, אני קצת ממהרת וצריכה לנסוע לשבת", אמרה אורית, "אבל... אולי יש נקודה אחת שיעזור לך להגיע 

 אותך לשם".  אליה? אם יש נקודה כזאת, אני יכולה לנסות לכוון

 "לים", אמרה סיון. "זה הכי יעזור לי".

 "אה, אין בעיה!" אמרה אורית. "זה בכיוון שלי. בואי". 

 השתיים הלכו בסמטה הצרה, עד שאפשר היה לראות את הים מציץ ממול, בין הבתים.

 ולאן אני הולכת"."סוף סוף, אור בקצה המנהרה", אמרה סיון ונרגעה קצת. "זהו, עכשיו אוכל לדעת איפה אני 

 "שמחה שעזרתי", אמרה אורית. "ככה זה, צריך למצוא נקודת אור אחת, ואז מוצאים את הדרך". 

 "מה?"

"סליחה", חייכה אורית, "אני פשוט מעבירה פה סיורים בעקבות הרב קוק, ויוצאות לי סיסמאות מהפה. עזבי נקודת 

 אור, התכוונתי..." 
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ווקא רוצה לשמוע על הרב קוק. אני עושה... אממ, סוג של עבודה עליו... הוא גר "לא, תמשיכי", אמרה סיון, "אני ד

 בערך פה, נכון?"

"כן", אמרה אורית. "היום נווה צדק היא כבר חלק מתל אביב, אבל כשהרב קוק הגיע לארץ היא הייתה שכונה של 

 יפו. פה הרב קוק גר לפני שהיה הרב הראשי לישראל".

בהיסוס, "לרב קוק היו קטעים כאלה שהוא הרגיש שכל העולם נגדו? לא אוהבים אותו? שהוא  "תגידי..." אמרה סיון 

 נותן מעצמו בשביל כולם, אבל שום דבר לא הולך לו?"

"ברור שכן. וגם ברור שלא", השיבה אורית. "זאת אומרת, נכון שמלא אנשים היו נגדו, אבל הוא לא הרגיש שכלום 

 לא הולך לו". 

י כל מיני דברים על הרב קוק, והדבר היחיד שהבנתי הוא שהוא ניסה לתמוך בכל הצדדים, "איך אפשר? שמעת

 וכל הצדדים התקיפו אותו. איך זה שהוא לא נשבר?"

"זה מה שאמרתי, נקודת אור," השיבה אורית. "לרב קוק הייתה יכולת מדהימה למצוא נקודות אור בכל אדם, בכל 

אהוב את כולם, גם את אלה שלא בדיוק חיבבו אותו. חוץ מזה, הייתה לו גם  תנועה, בכל תופעה. לכן הוא המשיך ל

 אמונה ברמות שאין לתאר. טוב, אני חייבת לעוף. רק תגידי שנייה, איך קוראים לך?"

 סיון הסתכלה ימינה ושמאלה, וניסתה גם להקשיב לאורית וגם להבין איפה היא. "אממ... מה?" 

ת זוכרת", צחקה אורית. "את יודעת, הרב קוק אומר שהכי מסוכן זה לשכוח "אני מקווה שלפחות את השם שלך א

 את השם שלך. בשביל למצוא נקודות אור אצל אחרים, את צריכה קודם כל להיות מחוברת לעצמך". 
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 ~ הסיפור שמאחורי הסיפור: גוש עציון~

 )מתוך הספר "סודות מן המערה" בעקבות לוחמי גוש עציון( 

 

  , לא סמכה עלינו שבאמת למדנו מכל הסיפור על ההיסטוריה של עם ישראלאמא  נלי, גלעד, הדס וסיון.    –היי, זה שוב אנחנו  

אז חוץ מכל הסרט שעשינו, הבטחנו גם לכתוב את כל מה שלמדנו. נעשה את זה ברור, מסודר ובלי חפירות. סבבה? יופי, אני  

 מתחילה:  

אל תשגע, אני יודעת שאתה לא חזק בתאריכים, אז נגיד רק שזה היה שלוש עשרה שנים  . נלי,  1935נתחיל משנת תרצ"ה,  

לפני קום המדינה )רגע, את הספר הקודם, "סודות מן המרתף", קראתם? אז זאת בדיוק השנה שבה סיימנו את הסיפור הקודם,  

ובכל זאת היו אזורים פחות מיושבים.    – לא כמו היום, אבל לא מעט    –כשהרב קוק נפטר(. היו אז כבר הרבה יישובים בארץ  

באזור שבין ירושלים לחברון היו בעיקר כפרים ערביים, וכמעט לא היו יהודים. היה ניסיון אחד להקים יישוב, מגדל עדר, אבל  

 החריבו אותו פורעים ערבים במאורעות תרפ"ט )סליחה שאני לא נכנסת לזה עכשיו, זה סיפור עצוב בפני עצמו(.  

ו שמואל צבי הולצמן החליט לקנות אדמות באזור הזה ולהקים בהן יישובים. מכיוון ש"הולץ" זה בעברית "עץ", קראו  יהודי ששמ

 ליישוב שהקים "כפר עציון". הבעיה היא שהאיומים על המקום לא נעלמו, ובשנת תרצ"ו פרצו עוד פרעות, ושוב היישוב ננטש.  

חדש את כפר עציון בתור קיבוץ. הפעם היו אלה בני נוער מ"קבוצת אברהם",  הקימו מ  –  1943שבע שנים אחר כך, בשנת תש"ג,  

וקיבוץ    –משואות יצחק ועין צורים    –בוגרים של בני עקיבא והשומר הדתי. אחריהם הוקמו עוד שני קיבוצים של חברי בני עקיבא  

ם הזה, וזה גם אזור הררי ולא נוח  רבדים של השומר הצעיר. הם ידעו שזה חתיכת אתגר. כבר פעמיים ניסו ליישב את המקו

לחקלאות, וחוץ מזה בחורף ממש קררררר. אבל הם היו אנשי אמונה. הם ידעו שזאת מצווה ענקית, אהבו את ארץ ישראל והיו  

 מוכנים לתת מעצמם בשביל עם ישראל והגאולה. 

ועבודה   וחיו חיי תורה  מוד תורה. הם גם שמרו על המצוות  עבדו בחקלאות והקדישו זמן ללי   –חברי הקיבוצים עבדו קשה, 

התלויות בארץ. למשל, בכרמים שהם נטעו, הם חיכו עד סוף שלוש שנות העורלה, ועשו חגיגה גדולה של פדיון נטע רבעי. עד  

שהגיע הרגע הגדול, שהיה משמח מאוד אבל גם די מבאס, בכ"ט בנובמבר. גלעד, אני רואה את הרעל בעיניים שלך. בא לך  

 בות וכל זה, נכון? יאללה, בוא תכתוב על זה אתה. לספר על הקר 

 

תודה סיון. האמת שכשהגענו לקטע הזה, חשבנו שהסיפור עומד להסתיים בסוף טוב. בכ"ט בנובמבר, ברוך ה', החליטו באו"ם  

שייך למי,  לצידה תקום גם מדינה ערבית. הם קבעו איזה חלק מהארץ יהיה    – שתקום מדינה יהודית בארץ ישראל, אבל מה  

ואת גוש עציון הם הכניסו למפה של המדינה הערבית. חברי גוש עציון שמחו שהולכת לקום מדינה ליהודים, הרי על זה הם  

חלמו, אבל ברור שהם לא רצו להיות באמצע מדינה ערבית. הערבים, מצידם, לא קיבלו את התוכנית, ורצו להתקיף את היישוב  

נה. כך קרה שיום אחרי כ"ט בנובמבר, פרצה מלחמת השחרור. במלחמה הזאת, אנשי גוש  היהודי כדי שלא יצליח להקים מדי

 עציון מצאו את עצמם באמצע אזור מלא אויבים. 

ולפעול    –באותה תקופה עדיין לא היה צבא, רק מחתרות   לוחמים צעירים, שהתנדבו להגן על היישוב היהודי  ארגונים של 

מ"ח, הזרוע הצבאית של ההגנה. אנשי הפלמ"ח ניסו לשלוח תגבורת ואספקה לגוש  להקמת המדינה. אחד הארגונים היה הפל

עציון. בחנוכה הותקפה שיירה אחת של נוסעים ואספקה. אחרי חודש הוחלט לפנות את הילדים והאימהות לירושלים, כדי  

וגם אמא אחת   ילדים,  בלי  רוזנפלד,  לשמור עליהם מחוץ לאזור הסכנה. נשארו רק הגברים, נשים צעירות  ציפורה  ששמה 

ששלחה את הבן שלה לירושלים ונשארה עם המגינים בכפר עציון. המתקפות נמשכו, ואחרי התקפה  
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החליטו בפלמ"ח לשלוח מחלקה של לוחמים שתתגבר את הגוש.    – שברוך ה' מגיני גוש עציון הצליחו להדוף    – רצינית ממש  

 הל"ה( נהרגו. לוחמיה )שיירת   35למרבה הצער, המחלקה נחשפה, וכל 

אנשי גוש עציון המשיכו להילחם על היישובים שלהם, וגם על ירושלים. הם שמרו על הכביש לירושלים, ותקפו כוחות אויב בדרך  

אליה. זאת הייתה תקופה קשה שלא נספר על כל הפרטים שלה כאן, אז נגיע ישר ל־ד' באייר. יום לפני הקמת המדינה, הלגיון  

ית על גוש עציון. המגינים נלחמו כמו אריות עד הרגע האחרון, אבל לבסוף האויבים פרצו לכפר עציון  הירדני יצא למתקפה ענק

הם נטבחו ונהרגו בכל זאת )חוץ מארבעה שניצלו(. אחרי שכפר    – וכבשו אותו. המגינים נכנעו מחוסר ברירה, אבל זה לא עזר  

מד. הנהגת היישוב, בראשות בן־גוריון, שעד אותו רגע עודדה  עציון נפל, היה ברור ששלושת היישובים האחרים לא יחזיקו מע

 ושלחה הוראה לשלושת היישובים להיכנע.   –את אנשי גוש עציון להמשיך להילחם, הבינה שהקרב אבוד 

  נלקחו לשבי בירדן, הערבים בזזו ושרפו את היישובים, ובאותו יום   –זה היה כבר ה' באייר. האנשים בשלושת היישובים שנשארו  

 קמה מדינת ישראל. הדס, תמשיכי אותי? 

 

אני עוד רגע בוכה מזה. מקווה לא להזיל דמעות על הדף. אז אני רק אספר שהשבויים שוחררו   אני? אתם תצחקו עליי, אבל

אלו הם    – בסופו של דבר מירדן, וחזרו למדינת ישראל. אנשי שלושת הקיבוצים שנכנעו הקימו אותם מחדש במקומות אחרים  

שזה בעיקר אלמנות ויתומים, וחברי קיבוץ שלא היו    –רים, רבדים ומשואות יצחק של היום. מבין אלה ששרדו מכפר עציון עין צו

חלק החליטו להקים יישוב חדש למרות הכל, ובנו את ניר עציון בכרמל. אבל בזה עוד לא נגמר הסיפור, כי    – שם ביום הקרב  

 החלום לחזור לגוש עציון עדיין נשאר.  

מת ששת הימים, אחרי שצה"ל שחרר את ירושלים, הוא שחרר גם את גוש עציון. כמה חודשים אחר כך כפר עציון הוקם  במלח

מחדש. בין המקימים היו הילדים שפונו מכפר עציון במלחמה, ושההורים שלהם נהרגו שם. את היוזמה הובילו הרב חנן פורת  

 ה היישוב הראשון שהוקם באזורים ששוחררו במלחמת ששת הימים.  ז"ל ויוחנן בן יעקב, מילדי כפר עציון. זה בעצם הי

 נלי, תרצה להוסיף משהו? 

 

וואלה, אין לי מה להוסיף, חוץ מזה שכל מה שכתבתם נראה ממש היסטוריה. נכון שזה לא קרה כל כך מזמן, אבל היום כל  

ה וכפרים ערביים )ומערות נשק של הצבא  האזור הזה נראה אחרת לגמרי. איפה שהיו רק ארבעה קיבוצים, ואחר כך רק שממ

הירדני(, היום יש מלא יישובים, בתי ספר, ישיבות, מדרשות, בית ספר שדה, גלידות והמבורגר. אה, אני גם רוצה להוסיף ד"שים  

לחברים שלי. אפשר? יש לי חברים בראש צורים, באפרת, בישיבת מקור חיים, בת דודה במגדל עוז ופיצה שאכלתי בה פעם  

... גלעד, למה אתה מנסה לקחת ממני את המחשב? מה, זה לא קשור? אילו הייתה כזאת אספקה של מזון בגוש עציון לפני  ב

 שבעים שנה, הוא לא היה נופל! 

 

שגם אחרי שחזרנו לגוש עציון,    –בטח קשור... אבל אם כבר הזכרת את גוש עציון, אז אני מזכיר את מה שבניה אמר לנו בסוף  

שיהודים נפלו על קידוש השם באותם המקומות. גם נערים בגילנו. אני עוד זוכר שגיל־עד שאער, נפתלי פרנקל  קרה לא פעם  

ואייל יפרח, ה' יקום דמם, נחטפו בצומת הגוש ונרצחו. והם לא היו האחרונים. איך אבא אמר בשם הנשיא ויצמן? מדינה לא  

ולוחם במלחמת השחרור, הצעירים שמסרו את נפשם הם בעצמם    ניתנת על מגש של כסף. וכמו שהוסיף נתן אלתרמן, משורר 

 מגש הכסף שעליו קמה המדינה. ואולי גם אנחנו יכולים להיות סוג של מגש בשביל הדור הבא.  

בחיזיון המדהים שבמרכז   בעצמכם,  עציון  גוש  של  הסיפור  את  ולראות  לכם לשמוע  ממליצה  אני  אז  הכל,  כאן  סיפרנו  לא 

. וגם לקרוא ספרים כמו "גוש עציון במלחמתו", "ילדי כפר עציון" ועוד. וואי, יצא לנו  המבקרים גוש עציון
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ואני עוד רציתי להעלות משהו מזה לאינסטה...  נראה לי שאני אעלה רק כמה משפטים חזקים שיסכמו הכל,   טיפה ארוך, 

 כאלה: 
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 ~ הרב קוק :הסיפור שמאחורי הסיפור~

 )מתוך "סודות מן המרתף" בעקבות הראי"ה קוק(

 

 

היי, זה אנחנו. נלי, גלעד, סיון והדס. אמא ביקשה שנכתוב בצורה מסודרת את כל מה   –לכל מי שקורא את הקטע הזה 

שגילינו על הרב קוק והמושבות, כדי לוודא שגם למדנו משהו בחופש הזה. אז כל מה שאנחנו הולכים לכתוב כאן הוא אמיתי  

 גמרי. באמת באמת. בסדר? ל

 

הרב אברהם יצחק הכהן קוק, נולד באלול תרכ"ה. כן, נלי, הבנו שזה לא   – נתחיל מהרב קוק. הרב קוק, או בשמו המלא 

. כשהרב קוק היה בערך בגיל שלנו, כבר היה ברור שהוא הולך להיות אחד הרבנים הכי  1865אומר לך הרבה. זה יוצא  

הסמיכו אותו לרבנות. הוא למד בכמה ישיבות, לדוגמה ישיבת וולוז'ין, שהייתה שיא המפורסמת    גדולים. עוד לפני גיל עשרים

 באירופה. אחר כך הוא היה הרב של זוימל ושל בויסק )כתבתי נכון?(. 

ביקשו מהרב קוק להיות   – , ארבעים וארבע שנים לפני קום המדינה, קצת לפני שהרצל נפטר 1904שזה  – בשנת תרס"ד 

פו והמושבות )תכף נספר גם עליהן(. הוא קיבל בשמחה את ההצעה, עלה לארץ והתיישב ביפו. בתקופה הזאת הוא  הרב של י

עסק בשאלות רציניות סביב המושבות והיהדות: איך לשמור את השמיטה בלי שכל החקלאות תתמוטט, איך למנוע חילול  

וע איקליפטוסים לפי ההלכה. הרב קוק עשה את כל זה  שבת במושבות ועוד. כן, נלי, לא שכחתי, הוא אפילו כתב איך לנט

מתוך אהבה גדולה לארץ ישראל, ולחלוצים שעמלו כדי ליישב אותה. היהודים השמרנים יותר, אנשי "היישוב הישן", אמנם 

שר  העריכו את הרב קוק בתור רב גדול, אבל לא התלהבו מהיחס האוהד שלו לחלוצים ולמושבות. הרב קוק, מצידו, ניסה לג 

 "מסע המושבות".  – בין הצדדים, ואפילו ארגן מסע של רבנים בין המושבות 

פרצה מלחמת העולם הראשונה. הרב קוק בדיוק נסע להשתתף בכנס של "אגודת ישראל" בשווייץ,   (1914בשנת תרע"ד ) 

אבל בגלל המלחמה הוא לא היה יכול לחזור לישראל. הרב קוק הצטער להיות רחוק מהארץ, אבל האמין שיש לו שם  

ות בלונדון; שם, בין השאר, הוא  שליחות ותפקיד משמים. אחרי שנתיים הוא באמת קיבל תפקיד, ונהיה הרב של אחת הקהיל

 עורר את היהודים לתמוך ביישוב ארץ ישראל ובהקמת מדינה יהודית.  

בסוף המלחמה הזאת נגמרה, והרב קוק חזר לארץ. עכשיו הוא כבר קיבל תפקיד מכובד יותר, להיות הרב של ירושלים.  

נזי לארץ ישראל. היה לו חשוב מאוד שתהיה  בהמשך הוא ייסד את הרבנות הראשית, ועמד בראשה בתור הרב הראשי האשכ

 רבנות אחת שתאחד את כלל ישראל.  

לרב קוק היה חשוב מאוד להקים ישיבה. אבל ישיבה מיוחדת, שיהיה בה גם לימוד גמרא רציני וגם לימוד   –שלא נשכח 

, ואחרי שהגיע לירושלים  אמונה, ושבאופן כללי הישיבה תתאים לדור הגאולה. בהתחלה הוא הקים ישיבה די מצומצמת ביפו

 הוא הקים את "הישיבה המרכזית העולמית", הידועה בתור "מרכז הרב".  

חלקם נערכו מתוך פנקסים שלו, חלקם   – לאורך השנים הרב קוק כתב המון ספרים. לא את כולם הוא כתב בתור ספרים 

בספרי המחשבה שלו הוא כתב על כל   יצאו אפילו אחרי שהוא נפטר; חלק מהם ספרי הלכה, וחלק ספרי אמונה ומחשבה.

מדינת    –נושא אפשרי כמעט, אבל במיוחד הוא הסביר מה המשמעות של עם ישראל, של ארץ ישראל ושל המדינה שבדרך  

 ישראל. למרבה הצער, הרב קוק נפטר מסרטן כבר בגיל שבעים, ולא ראה את הקמת המדינה.  

 ני כותבת. גלעד, תורך. לכתוב עכשיו גם על החלוצים? אוף, לא הוגן שרק א
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, עוד לפני שהרב קוק עלה לארץ. המושבה  19הראשונות בארץ ישראל הוקמו בסוף המאה ה־  מה הבעיה? הנה: המושבות 

( על ידי יואל משה סלומון וחבריו )זוכרים? 1878היא נוסדה בשנת תרל"ח )  –שנחשבת "אם המושבות" היא פתח תקווה 

בשנת תרמ"ב   תקווה. הוא, דרך אגב, היה בין אלה שהזמינו את הרב קוק להיות הרב של יפו(.פגשנו פסל שלו בעיריית פתח 

ראשון לציון, זכרון יעקב ועוד.   –( הגיע גל של עולים לארץ ישראל, "העלייה הראשונה", והם הקימו עוד מושבות  1882)

בתנאים של אז, עם מעט כסף והרבה   החלוצים, אלה שעלו לארץ והקימו את המושבות, עסקו בעיקר בעבודה חקלאית.

ביצות ומחלות, זה היה קשה מאוד ואפילו מסוכן. למרות זאת החלוצים התמסרו לעבודה, מתוך רצון ליישב את הארץ ולהקים  

 מדינה. 

בהמשך הגיע גל נוסף של עולים, העלייה השנייה. רבים מאנשי העלייה השנייה לא שמרו מצוות, וחלקם אפילו התנגדו ממש  

מירה על המסורת היהודית. זה יצר מתח והתנגשות בינם ובין אנשי היישוב הישן. כמו שכתבנו קודם, הרב קוק ניסה  לש

כמיטב יכולתו ליישב בין הצדדים, וספג לא מעט אש משני הכיוונים. אבל עם הזמן קמו תלמידים שהלכו בדרך של הרב קוק,  

שהוקם קצת לפני שהוא נפטר ונקרא על שמו, הוא אחת הדוגמאות  וגם מושבים וקיבוצים שהתנהלו ברוחו. כפר הרא"ה,  

 הראשונות. כיום יש כבר הרבה יותר יישובים, ישיבות, תנועות ואנשים, שמאמצים את התורה של הרב קוק לדרך חיים. 

 

 רגע, לפני שנדפיס, אני כותבת גם מין סיום אישי כזה שלנו. בסדר?  

לוצים. גם אנחנו קצת התווכחנו בינינו. איזה קצת? התווכחנו המון, לא הסכמנו  הדרך שעברנו דומה קצת לדרך שעברו הח

זה עם זה. הדס רצתה שנהיה נאמנים לתפקיד שלנו, אני רציתי הרפתקאות חדשות, גלעד רצה שנעשה דברים נועזים ונלי  

לבד, והבנו שאנחנו חייבים  רצה שלא נעשה כלום בערך. התפזרנו לכל הכיוונים. בסוף קלטנו שאף אחד מאיתנו לא יכול 

 לעשות את המשימה הזאת יחד. בשביל זה כל אחד היה צריך לזהות את הנקודה החיובית אצל השני, וגם בתוך עצמו. 

בכלל, נראה לי שלמדנו בחופש הזה להסתכל לא רק על עצמנו. אני למדתי את זה בדרך הקשה )כל הסיפור עם רעות  

יו עוד פעם(, וגם גלעד ויתר על החלום האישי שלו בשביל משהו שחשוב לעם ישראל.  והחברות בשבט, לא נפתח את זה עכש 

נלי, מה אתה צוחק? אני לא סתם אומרת, באמת למדנו לראות את האור באחרים, ולפעול יחד. זה מה שהרב קוק עשה: הוא  

 ראה את נקודות האור שבכל צד, וניסה לחבר את כל האורות לאור אחד ענק.  

לי שנעצור כאן. אני מרגישה שהולכים להיות לנו עוד סיפורים כאלה, ואי אפשר לדעת מתי הסיפור הבא יקפוץ  זהו, נראה 

 עלינו. אז כדאי לישון קצת לפני זה. נלי, אתה מוסיף משהו?

 

 ? כן, גם אני אמור לכתוב משהו, אבל אני גמור מעייפות. אפשר לשים במקום זה פסקה של הרב קוק, בתור מין סיום כזה

 

 הננו צריכים להחליט, כי כוח כמוס של הצעדה לטובה ישנו בכל המחנות ובכל אישי האומה... 

 נדע, שיש לנו בכל מחנה הרבה מה לתקן והרבה מה לקבל מהאור והטוב זה מזה, 

 ואז תופיע עלינו האורה העליונה הכללית אשר בה ניוושע תשועת עולמים... 

 ים, שהננו עתידים להביעה בכל כך המיית נפש: ותתקיים בנו התפילה המוקדשת קודש קדש 

 ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. 

 )הראי"ה קוק, "מסע המחנות", אלול תרצ"ג(
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 קטעים להצגה / משחקי תפקידים 

להשתמש   יכולים  אתם  עציון.  גוש  על  לסרט  עצמם  את  מצלמים  הגיבורים  המערה",  מן  "סודות  בספר 

כותבים לעצמם )וגם במה שהם אומרים זה לזה בין הצילומים(, להצגה שלכם או בתור  בטקסטים שהם  

 משחק תפקידים לפעולה. 

 

 באוניית המעפילים בדרך לארץ  .1
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 לקראת עלייה לגוש עציון  .2
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 בקרבות מלחמת העצמאות .4
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 נפילה בשבי  .5
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