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דו"ח 'משהטח' )הרוחני( ותעודת הוקרה
לכל צעירי וצעירות בני ישראל שהיו באופקים ובשדרות
הי"ו
אתמול באתי להשתתף אתכם במחאה ובמאבק נגד
הפשע הגדול ביותר שמדינה המתיימרת להיות מדינה
נאורה רוצה לבצע נגד אזרחיה היא .אבל את שאני חש
וחושב בכל הנוגע למהלך זה איננו העניין שבגללו אני
פונה אליכם היום .הוא יהיה נושא למקום אחר.
הגעתי אתמול אח"צ לחניון שבאופקים ,ומרגע זה
והלאה מצאתי עצמי שותף לחוויה כזו גדולה ,כזו
מלבבת שאין שום עם אחר שיכול לחוות אותה .אתם
הצעירים והצעירות הראתם מסירות נפש עילאית,
גדולת אמונה ,כושר עמידה נפלא ,רצון איתן לנהל
מאבק על אמונה ועקרונות בשם ה' ותורתו ,כפי שלא
רק שום עם אינו מסוגל להראות ,אלא גם כפי שאין
אחר בעמנו אנו מסוגל להראות .אפילו גדולי רשעי
העיתונאים הוכנעו על ידכם .הם היו בטוחים שתרימו
יד על שוטרים וחיילים ,הם קיוו לראות דם ,ולא .הם
היו היחידים להרים שם יד ,עדות היא מה המקור
האמיתי של האלימות במדינתנו .ואתם ,הראתם
נחישות מתוך אצילות ומתוך אהבה עצומה .כל אלו
שחייהם אלימות ,זנות ושאר שפליות אנושיות ראו במו
עיניהם את פרי החינוך שהם אינם מכירים ,החינוך
שנגדו הם לחמו ולוחמים זה עשרות בשנים ,חינוך
לאידיאלים ,חינוך לאמת ,חינוך להסתפקות ,חינוך
לערכים ,חינוך לנשגב.
ראיתי אתכם ,צעירים וצעירות בלי אוכל כמעט ,בלי
מים ,בסקי שינה או אף בלי כל אמצעי ,ישנים על
הרצפה תוך שמירה על כל כללי הצניעות היהודית,
נאמר לכם 'צעירים ימינה' ו'צעירות שמאלה' ואף איש
לא פצה פה לערער ,ובקדושה זו ישבתם או ישנתם על
אדמה זו של ארץ המקודשת בעיני ה' ובעיני עמו ,ארץ
שלמענה באתם שם לשדרות ולאופקים להיאבק ולנסות
לשנות את הגזירה הרעה ,אותה ארץ אשר עיני ה' בה
מראשית השנה ועד אחרית שנה .וכמה גדול היה הדבר
דוקא בשעת 'בין המצרים הזה' תקופה בה אנו זוכרים
ומזכירים אותם המרגלים שהניאו את אבותינו מלרשת
את הארץ הזו .איזה תיקון גדול ועצום עשיתם!! הם
בכו בלילה ההוא לפני כשלושת אלפים וחמש מאות
שנה על שהיו צריכים להיות בארץ זו ,ואתם באתם
'לבכות' על שרוצים למנוע מכם להתיישב בה ולנחול
אותה .בעדינות ,בשכנוע פנימי עמוק הבוקע מתוך
נשמת ישראל ,פניתם לשוטרים ,לחיילים ,ולכל מי
שמסביב על מנת להדליק בתוכו את הגחלת הבוערת
מאותו סנא שאיננו אוכל ,סנא שמתוכו קול ה' נשמע.

ראיתי את השוטרים שחונכו לקשיחות נגד אוייבינו,
ואולפו ממש לקשיחות עוד יותר גדולה נגדיכם ,כי
הוצגתם כ'מסוכנים לדמוקרטיה ולמדינה' ,מקשיבים
לדבריכם ,לשכנועיכם ,והיה ברור שהלב היהודי פועם
חי וקיים.
כמחנך זה עשרות בשנים ,וכמשתדל לחנך לכל אותם
הערכים שגילמתם אתמול ,יתכן שאנו המחנכים יכולים
לומר שאולי תרמנו מעט לכך .אבל אם אכן תרמנו ,אני
רוצה להגיד לכם שבמעמד הזה הראתם לעילא ולעילא
מעל כל מה שנסינו להעביר לכם ולמסור לכם .סימן
הוא שעיקר כל היפה וכל הנשגב שהפגנתם אתמול אינו
פרי חינוכנו ,אלא פרי נשמתכם הגדולה והטהורה.
ואי-אפשר לסיים מבלי לומר כל מה שמגיע לתושבי
שדרות ,אופקים וכל האיזור .אשריכם ישראל ,על
הכנסת האורחים ,על התמיכה ,על האהדה ,על הארת
הפנים .פתחכם דירותיכם לכל דיכפין ,בלי סייג ובלי
גבול ,אבל פתחתם יותר מזה :את כל לבכם .הראתם גם
אתם מהי אהבה אמיתית ,תמימה ,חסרה כל חשבונות,
רק באשר באו הצעירים והצעירות היקרים ונתתם להם
את הכל .אכן בנים אמיתיים של אברהם יצחק ויעקב
אתם ,גומלי חסדים בני גומלי חסדים ,אוהבים בני
אוהבים ,וכל אחיכם 'גילו' אתכם בשעה גדולה זו
ומתפעלים מכם וימשיכו להתפעל מכם .מגיע לכם תודה
מקרב לב.
כולכם ,מפגינים ומארחים ,ניצחתם בגדול ,ובגדול מאד.
יהי ה' עמכם לאורך ימים ושנים.
הרב ד"ר אליהו זייני
ראש 'ישיבת אור וישועה'
חיפה

