
אנשי ההנדסה של החמאס בעזה יכולים רק לחלום על מכונת 
הכרייה הענקית, באורך 270 מטרים, החופרת בקול רעש 

אדיר במנהרת הענק בת ה־13 ק“מ, שבתוכה מסתתר אחד 
הפרויקטים הגדולים בארץ – הנחת קו חמישי למערכת המים 
המובילה מים לירושלים, כדי להתמודד עם השלכות הבצורת 

שכולנו מקווים שלא תבוא השנה • שמואל גרינולד וברוך יערי 
ירדו עם מיקי אלישע, מנהל הפרויקט, למנהרה התת־קרקעית, 

נסעו לאורכה ברכבת המובילה את פסולת האבן הנחצבת, 
התוודעו למערת הנטיפים המרהיבה שנחשפה תוך כדי 

העבודות ונאטמה, ונחשפו לסיפורה המרתק של מערכת הובלת 
המים לירושלים – מאז ימי קדם ותקופת המנדט, עד ימינו

חוזרים
שמואל 
גרינולד

צילומים: ברוך יערי

קו פרשת המים | שמואל גרינולד וברוך יערי תיעדו במעבה האדמה את עבודו

למקורות

‰ניˆב  לט  מוביל   – כסלון'  'פורטל 
לˆ„ כבי ˆ„„י ‰יוˆ‡ מˆומ‡' ‡ול' למ־

חם בני‰ ‰נחב‡ לו במור„ו ‰רי י‰ו„‰.
בסיומו פו‚ ‰כבי‡ ר מר„ים מ‡ולר – 
י ורו ˜רוו‡נים, ‰‡ח ממ כמר„ים 
 ממ  חר‡‰ ,זובלין' ‰‚רמני'  חבר עבור 

.'מ˜ורו' י חברנ‡ ‡
 במס‚ר פועלים כ‡ן במר ייםנמז‰ כ
 בע פרוי˜ט – ‡ח„ מן ‰‚„ולים ‰פועלים ב‡ר
‰נוכחי, ל‰נח ˜ו חמיי למערכ ‰מים ‰מו־

ביל‰ מים לירולים.
מנ‰ר‰  ‰ינ‰  ‰פרוי˜ט  ל   רכו‰  ול‚
לטפס  ‡מורים  „רכ‰  ˜"מ,  כ־13  ל  ב‡ורך 
‰מים מן ‰פל‰ לירולים. ‰‚רמנים מופ˜„ים 
לכל   חר‡י‡  'מ˜ורו' ‰מנ‰ר‰,   כריי על 

‰‡ר.
מי˜י  עבורי  עורך  ‰מנ‰ר‰  ‡ל  ניכנס  בטרם 
‡ליע, מנ‰ל ‰פרוי˜ט, ס˜יר‰ מ˜„ימ‰ ומומ־

 מספר‰ ‚ˆמ וניו, בעזרעל ‰פרוי˜ט ונ ˆ
‡ סיפור‰ ל מערכ ‰ובל ‰מים לעיר ‰ביר‰ 

‰חל מ˜ופ ‰מנ„ט ‰בריטי וע„ ימינו.

ותן טל
ומטר 
לברכה

אלף בורות בעבר, מנהרת ענק בעתיד. הליכה מאתגרת 
לאורך מכונת הענק המעבירה את האבנים שנחצבו
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הנתונים ה‘יבשים‘
מים וירולים זרמו מ‡ז ומעולם בעזר סיפו־

רים מורכבים.
על  י‡ורים  מוˆ‡ים  ‡נו  חז"ל   במ˜ורו כבר 
‰˜וי ‰כרוך ב‡ספ˜ ‰מים לעיר – מˆי‡ו מורכ־

ב יˆר‰ ‡‚רים ל‡ ˜לים.
 לים? ב‡מˆעומעלים מים לירו ‡יך בכל ז‡
 ב  חלטכנולו‚י‰ ‰מפו כל ‰כבו„  עם   .מנ‰רו
ימינו ולכלים ‰מכניים ו‰‰נ„סיים, פעם, עו ‡ ז‰ 

ל‡ פחו טוב.
חז˜י‰ו,  ‰מלך  ז‰  ‰י‰  ‰ר‡ון   בי‰ בימי 
ל  בימי ‰מˆור  נ˜ב‰ ילוח   ‡ לחפור ‰ור‰ 

סנחריב על ירולים.
ובכל ז‡, כריי מנ‰ר‰ ב‡ורך ל כ־13 ˜"מ, 
נחב ‰פרוי˜ט  לחינם  ל‡  בכך,  מ‰  ל  ענין  ‡ינ‰ 

.ז‰ ל‡ח„ ‰מיוח„ים ב‡ר‰
נחוˆ‰,  כך  כל   ‡ז‰ ‰מנ‰ר‰  בעˆם  מ„וע 

מניחים ˆינור, ו‰מים מחילים לזרום?
רי   – ‰יבים  בנונים  "נחיל  ‡ליע: 
יר‡ל   ‡ „˜פו‰ ‰˜‰ ל‡ור ‰בˆור ממע: 
 יחמי‰  מערכ‰ לפרוי˜ט  נים,   חמ מז‰ 
 יבובפרט, ח לירולים בכלל, ולמ˜טע ‰מזרחי 
‰‰ר  ב‡˜וויפר   נ„ר‰ ‰י˜ום   ביכול רב‰ 
(כב סלע ‰מכיל‰ מים – מ‡‚ר מי ‰‰ום ‰‚„ול 

ביר‡ל).
 יבו‡‰ ‡ ר לˆמˆם ב‡ופן ניכרפ‡ ‡י‰
מ˜י„וחים ב‡זור ער ‰‚י‡ ו‡‡ול, ובכך ל‡פ־

ר ‡ י˜ום ‰‡˜וויפר.
עומ„   –  וכנר ‡˜וויפרים   – לטבע  ‰חוב  כיום 
למעל‰  ועל  מים,  ˜וב  מטר  מילי‡ר„  כ־2.5  על 
 – ‰פעוליים  ב˜ווים  מים  ˜וב  מטר  ממילי‡ר„ 
ביחס ‡לי‰ם נמ„„ יכול ‰‰פ˜‰. חוב ז‰ ˆפוי 
חליל‰  נוספים, ‡ם  ב־20%  בנ‰ ‰˜רוב‰   לעלו
ל‡ יר„ עלינו ‰מטר – עליו ‰חלנו ל‡ול ‰־

בוע – לברכ‰.
 מערכ‰  כ„ו‚מ ל‡ומי   י פרוי˜ט 
‰חמיי לירולים מ‡פר לנ‰ל ‡ מ˜ ‰מים, 
בחירום ובוטף, מוך ר‡יי‰ מולב רחב‰, וך 

י˜ום ומיר‰ על ‰‡ו‚ר ‰טבעי במ„ינ‰.
‰מים  למ‡‚רי  ינ‰  מ˜„ם,  מים   ˜במ
 בע˜בו ‰‡˜וויפרים,  י˜ום  לכן,  רב‰.   יבוח
 בע˜בו ל‰מכ‰   חזיו‰ו  כממו‰  בˆור‰
ינויי ‰‡˜לים ו‰‰חממו ‰‚לוב‡לי, ‰ו‡ חל˜ 
מכך. ול‡ – ‰‡˜וויפרים יר„ו ‡פילו נמוך יור מים 

‰מלח".
?„מיוח מעולכך מ לים, יוביחס לירו

רבים, ‡ך  בנכסים  ‡ליע: "ירולים ‰ברכ‰ 
ב‚וב‰   וכנ ‰עיר   – טבעיים  מים   במ˜ורו ל‡ 
‰‰ר, לכן ‰מו„„‰ ל‡ורך ‰‰יסטורי‰ עם מחסור 

במים.
לירולים  ‰ועברו  ‰מחסור  על  ל‰‚בר  כ„י 
מים מ‡זורים סמוכים ב‡מˆעו עלו, ‡מו מים 
‚מים,  במי  ‰מל‡ו  ‰מים,   בורו ‚ם   .ונ˜בו

ימו פרון חל˜י למˆו˜ ‰מים בעיר.
בנ‰  כ־550 מילימטר ‚ם  יור„ים  בירולים 
בל  ל‡‚ור.  נין  ל‡  מרבים   ‡ ‡ך  בממוˆע, 
פר ‰מים ‰‡רˆי  ל˜ו  בסמוך  מי˜ומ‰ ‰‚‡ו‚רפי 
ל יר‡ל, מי ‰‚מים ‰יור„ים ‡ל ‰˜ר˜ע ני‚רים 
מספי־ ו‡ינם  מערב‰,  ‡ו  מזרח‰   במ‰ירו ממנ‰ 

˜ים לחלחל ‡ל וך ‰˜ר˜ע.
מי ‰‰ום כמעט ו‡ינם נ‚יים ליובי ירולים 
מי סיבו עי˜ריו: עומ˜ מי ‰‰ום – ירולים 
‰ים,  כ־700 מטרים מעל פני  ל  ב‚וב‰   וכנ
רב  כ‰  עומ˜  מי ‰‰ום.  מפלס  מעל  מטרים   מ‡ו
 מ˜ורו מיעוט   .ל ב‡רו חˆיב‰  מ‡פר  ‡ינו 
מים – בחומי ירולים ינם מעיינו מעטים, ‡ר 

מספי˜ים ‡ך ב˜וי ליובים ב˜רבם.
 בניי ‰חמונ‡י ‰חל‰  ‰˜ופ‰  מן  ‰חל 

מרח˜  ‰מרוח˜ים   ממעיינו מים   ובל‰  מערכו
ניכר מן ‰עיר, ב‡מˆעו ‡מו מים".

גדוד מחלקי המים
ב˜ופ ‰מנ„ט ‰בריטי ‰ונח‰ בעיר לר‡ונ‰ 
 ומערכ בו‡מ על   מבוסס‰  מו„רני  מערכ
 ירוי זורמים  מים  סיפ˜‰   ,מסועפ  ינורוˆ
לבי‰ם ‰פרטיים  וב‰מך ‚ם  לכונו ‰מ‚ורים, 
 מערכ  ‰ל ‡ו ובי ‰עיר. ˜טעים ˜ˆרים  ל 

.'ע„יין פעילים – בעי˜ר ב‡זור '‡בו־‚ו
טענו   ולו˜ עלו  ‰־20   נו ב‡מˆע  כבר 
‡ין מנוס מ‰ב‡ מים ממעיינו ר‡ ‰עין, ל‡חר 
.ורי„‰ ‡ ‰˜ל‡ סיפ מים מנחל פר‰ ˜ספ‡
‰חל מיום ‰' ב‡ייר ‰"ח ע נפל‰ ירולים 
למˆור ח ‰ל‚יון ‰יר„ני, ‰פכ‰ ‰מˆו˜‰ לממ־

עוי מ‡„ עבור ובי ‰עיר ‰נˆורים.
ב‡ום ימים מנ‰ ‡וכלוסיי ‰עיר כ־100 ‡לף 
ובים. ‰כוחו ‰ערבים חסמו ‡ ‡ספ˜ ‰מים 
‰בריטי ,‰י‰ ל˜ו ‰מים ‰ר‡ון לירולים, וו־

בי ‰עיר ‰חלו ממים בבורו ‰מים ‰עי˜ים 
ע„ לכלום – על כן ‰י‰ ˆורך בפרון מ‰יר.

כל ‰בורו, ו‡פילו ‰˜טנים ו‰מוזנחים ביור, 
בבי  כי  ‰ברר  במים.  ומול‡ו  נמ„„ו  נב„˜ו, 
 ,בורו מ‡לף  יור   ˆ˜ ‰יו  בירולים  ‰י‰ו„ים 
‰כילו יח„ כמ‰ מ‡ו ‡לפי מטרים מעו˜בים מי 
יי‰. כמו ‰מים נ‡‚ר‰ יכל‰ ל‰ספי˜ בנ‡ים 

מסוימים לכמ‰ חו„ים.
‰עם'  'ממר  ‡ר‚ון  ל  ‰מים'  מחל˜י  '‚„ו„ 
מ„י  עברו  ‰ם  ‰מים.  ל   מסו„ר לחלו˜‰  פעל 
על  רכובים  בירולים,  לכונ‰  מכונ‰  יום 
מ‡יו וע‚לו עמוסו בחביו, ובמרכז כל ‡זור 
 פח‰ לפי ‰כמוחלו˜‰ עˆרו וחיל˜ו מים לכל מ
‰ו˜ˆב‰ לכל נפ במפח‰. במ˜ביל חול˜ לו־

 ‡ ולנˆל לחסוך  כיˆ„  רים ‰מסביר  בי ‰עיר 
‰מים ביעילו, על י„י ימוים חוזרים, כן לכל 
בימים  ‰מים   מכמו  יריכע  ‰ˆ˜ו‰ מפח‰ 

ר‚ילים.
במ˜ביל, נפרˆ‰ '„רך בורמ‰' – ימ‰ מעבר 
לכוחו ‰ˆב‡ וסיפ˜‰ לנˆורים ‡ספ˜‰ ל מים ומ־

מל‡ו  ל‡  כמובן  'חול„‰',   מסביבו במור‰  זון 
 מ˜ורו  חבר ז‰ ‰חליט‰  בלב  כל ‰ˆרכים.   ‡

על ‰עמ„ ˜ו מים ח„ – '˜ו ‰ילוח'.
 ˜ספ‡ לים במערכולב‰ ירו רמ‡וחר יו
מים   מ˜ורו  ו‡ב כיום   .רˆי‡ ‰כלל  ‰מים 
בפל‰ ומוביל‰ ‡ום בוו‡י ˜רוב לוו‡י ‰ˆינור 
‡רבע‰   ב‡מˆעו לירולים,  ‰עין   ‡מר ‰בריטי 
לירולים  ‰מסופ˜ים  במים  נכללים  כן   .ינורוˆ
ממ˜ני  ומים   בכנר מ˜ורם  ‰‡רˆי,  מי ‰מוביל 

‰‰פל‰.
˜ו ‰מים ‰ני לירולים נחנך בנ‰ כ"‚, 

‰ליי בל"ט, ו‰רביעי בנ"„.
וכ‡ן ‡נחנו 'נכנסים' – רי ממע, לחל˜ ל 

‰מנ‰ר‰ בכל ‰סיפור?
עכיו,  בו  נמˆ‡ים  ‡נחנו  "במ˜ום  מי˜י: 
מו˜ם חל˜‰ ‰מזרחי ל ‰מערכ ‰חמיי לירו־
יסופ˜ו  מ˜ווים,  כך ‡נו   – 2020 נמ לים. ‰חל 

ב‡מˆעו‰ מים לעיר ירולים וסביבוי‰.
ם ‰ו‡   – '‡‡ול'   בˆומ ר‡יו  ז‰  ˜טע 
ומסיים  מ'חול„‰',  ל˜טע ‰מערבי ‰יוˆ‡  מחבר 
בעמ˜ מוˆ‡ – מ˜ום ‰חיבור למערכ ‰עירוני ל 
 מ‡סיביו‰  בעבו„ו ל‰בחין  נין  ם,  ירולים. 

‰מבˆעו במ˜ום מז‰ ˜ופ‰ ‡רוכ‰.
בפני  מˆיב  ‰מערבי,  כמו  ‰מזרחי,  ‰חל˜ 
וסביב־ ‰נ„סיים  טכנולו‚יים,  ‡‚רים   מ˜ורו
בעבר  בוˆעו  וטרם  „רך  פורˆי  חל˜ם  יים, 

 ‡על‰  – ל„ו‚מ‡  כמו   – ביר‡ל 
‰מים ‰מופלים במעל‰ ‰‰ר ב‡מ־
ˆעו מנ‰ר לח – ר‡ונ‰ מסו‚‰ 
ב‡ר ‰נחˆב ב‰ר ב‡ורך ל כ־13 

ות כריית מנהרת הענק שבה יונח קו חמישי למערכת המובילה מים לירושלים

להתנתק מהעולם שבחוץ. קרונות נושאים ציוד בדרכם אל פנים המנהרה; בדרך למכונת 
הענק על רקע האור שבקצה המנהרה; האבנים יוצאות מבטן האדמה לדרכם האחרונה; 

מפעיל המכונה השולט על התקדמות העבודה
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˜"מ וב˜וטר ל 4 מטר ובוכ‰ יו˜ן ˆינור ב˜וטר 
102 ‡ינ' (כ־2.6 מטר).

 פועל‰ TBM (מכונ ב‡מˆעו מנ‰ר‰ נכרי‰
מנ‰רו ‰רכב, ‡ך ˆר‰   מכריי  יט‰ ‰מוכרב
ב‡וסטרי‰  במיוח„   ‰נבנ  ,(ימעומ ממנ‰ 

.מ„˜בטכנולו‚י‰ מ ומופעל
מנ‰ר‰ מסו‚ ז‰ נחב לפורˆ „רך ‚ם ברמ‰ 
בין־ל‡ומי – בעולם ˜יימו מנ‰רו בו„„ו ‰עו־

נו ל‡‚ר ‰טכנולו‚י־‰‰נ„סי ‰מורכב ‰ז‰.
‰‰חלט‰ על ‰˜מ ‰מנ‰ר‰ ‰˜בל‰ כ„י למ־
זער ‡ ‰פ‚יע‰ במורו ‰טבע בסביב‰, ול‡חר 

.רבו נבחנו חלופו
‡‚ר טכנולו‚י־‰נ„סי נוסף ‰ו‡ ‰על‡ ‰מים 
‰מופלים מ‚וב‰ פני ‰ים, „רך טח ‰ררי ומבור 
ל  ב˜ליט‰  מ„ובר  מטר.  כ־900  ל  ל‚וב‰  ע„ 
 לפס‚ו ו‰על‡ם  לע‰  מים  מטר ˜וב  כ־65,000 

ירולים ב‡ופן יבטיח חיסכון ב‡נר‚י‰.
 יחמי‰  מערכ‰ ל   ‰טרפוˆ‰  בע˜בו
לירולים (בלב ז‰ ‰חל˜ ‰מערבי) למערכו ‰מים 
‰˜יימו ,מספ˜ו מים לירולים וסביבוי‰, פי־

ח‰ מ˜ורו מו„לים ח„ים לני‰ול מיטבי ל מ‡בי 
‰מים לירולים וינועם בין מערכו ‰‡ספ˜‰.

‡חרי נ‚יע‰ ˜ˆר‰ על ˜ˆ‰ ‰ˆינור, נוכל ל‰־
˜„ם ‡ל עבר ‰כניס‰ למנ‰ר‰", מזמין ‡וי ‡ליע 
‰סיפור,  ל  ‰עי˜רי  בחל˜ו  לסיור  ‡ליו  ל‰ˆטרף 
ל‰זמין   ‚‡„ ‰סיור,  ל  ‰עיוני  חל˜ו  כ„י  כוך 

נסיע‰ מיוח„ ‡ל וככי ‰מנ‰ר‰.

תחנת רכבת זעירה
ו‡פו„ים   מ‡ירו  ס„ו˜ נעליים,  לכוח  "ל‡ 

זו‰רים", ‰ו‡ מזכיר בטרם נˆ‡.
לב־ ענין  ר˜  ‡ינם  ‰ם  ב‰מך,  יברר  כפי 
 'טפונו' מפני   ˜מבו מˆרך  בעי˜ר  ‰ם   ,טיחו

.יע‰ בבו˜ו
עבר  מן ‰מר„ ‰ממוז‚ ‡ל  ‰ˆעי„‰  עם  כבר 
ל‡  מחלחל ‡ˆלי ‰ובנ‰  ל ‰מנ‰ר‰,  פח‰ 
 נחˆבו ונחˆבו ‰מ„ובר כ‡ן בעו„ מנ‰ר‰ – כמו

ב‡רˆנו נים ‰‡חרונו כמ‰ וכמ‰.
רכב, ‡ם ‡פר לכנו כך ‡ ‰˜רונו ‰ˆרים 
ו‰נמוכים עמוסי פסול ‰‡בן ‰וˆ‡‰ מן ‰מנ‰ר‰ 
‰˜טנ‰   – ‰מנ‰ר‰  ל  ל‚ו„ל‰  ו‰ו‡מו  נבנו   –

.יחסי
ומובלים  לז‰  ז‰  מחוברים   ‡מ‰  רונו˜
בולי  ‰ריכוז   „עמ עבר  ‡ל  ˜טר   ב‡מˆעו
 יו‡בנים ‡ל מ‡‰ ועברנ‰ כמויו ‰חם – במ‰

‰ממינו ל‰עברן ל‡רים ונים.
 ול˜טר לע ז‰ו פר˜ ‰זמן ‰נ„ר ,כ־25 „˜ו
‡ „רכו מנ˜ו„ ‰מוˆ‡ ול‡ורך כ ‰˜ילומט־

רים כבר נחפרו.
‰טח סביב פח ‰מנ‰ר‰ בˆלע ‰‰ר נר‡‰ 
עפר.   וערימו מנופים   ,יו‡מ בניי‰:  ‡ר  כמו 
כניס‰  ‡ין  ו‡ילך  מכ‡ן  ‰„מיון.  מסיים  פ‰  ‡בל 

למי מ‰ם.
ל ‰מנ‰ר‰ –  מ‰ ‰נוכחי  ז‰ו  יעל',   מנ‰ר'
 חנ מעין  בעˆם  זו‰י  ˜ופ ‰חפיר‰.  לסיום  ע„ 

לכניסם  ‰עוב„ים   ‡  רמ‰ זעיר‰   רכב
 רונו˜ ‡ ובעי˜ר וממנ‰,  וליˆי‡ם ‡ל ‰מנ‰ר‰ 

.‡מ‰
80 ‰מטרים ‰ר‡ונים ל ‰מנ‰ר‰ נכרו ב‡מ־

 (Road Header) ‰ונ ‰יטוב מכונ‰ ‡חר עוˆ
וחך מנ‰ר‰ זו ‰ינו חך פרס‰.

י מטרו למנ‰ר‰ זו:
מום   -  TBM-‰ י‚ור   כמנ‰ר  מל  .1
לˆורך חיל ‰כריי‰ ‰מכונ‰ ˆריכ‰ ל‰ימך על 
על   נו˜מו‰  זרועו‰  ב‡מˆעו ‰מנ‰ר‰   פנו„

‰מכונ‰.
מטח   נ„ר מ')   270) בל ‡ורך ‰מכונ‰   .2
לכך.  ‰ספי˜  ל‡  ‰˜יים  ‰טח   -  ‰נ˜‰ל ‡רוך 
 וך מנ‰רחל˜ ‰˜„מי ל‰ ‡ ל‰כניס לפיכך נ„ר
זנב   רכב‰  ‡ ל‰לים  מכן  ל‡חר  ור˜  ‰י‚ור, 

‰מכונ‰.
פסים מיוח„ים ‰ו˜נו כ‡ן על מנ ל‡פר נסי־

 מו„˜‰ כ„י וך  נבנו  פנים ‰מנ‰ר‰. ‰ם  ע‰ ‡ל 
‰עבו„‰ וב‰‡ם ל˜ˆב ‰חˆיב‰ ל מכונ ‰כריי‰ 

– ‰ו‡מ‰ ‡ף ‰י‡ לנסיע‰ על ‰פסים.
עם ום ‰עבו„ו יפוס ‡ מ˜ומם ל ‰פסים 
עוים  ‰ם  ‡ז  ע„   ,'ינ‡ מ‡‰  ל  ב˜וטר  ˆינור 

ויעו כ‡ן ‡ עבו„ם נ‡מנ‰".

האור שבקצה המנהרה
יוˆ‡ים ל„רך.

נוטלים  יערי,  ו‰ˆלם  ‡נוכי  ‡ליע,   – מלב„נו 
חל˜ בנסיע‰: ‰נ‰‚ – פועל ‚רמני ‰עו‰ כ‡ן ב˜ו 
עוב„י  וני   ,מ˜ורו מטעם  מ‰נ„ס  וחזור,  ‰לוך 
 מי „ים עמם ˆיו‡ם נו‰כ חבר‰ ‰‚רמני‰
מ˜ומם   ‡ ופסים  ‰ם  ‰נסיע‰.  כ„י  וך  ‡ום 

ב˜רון ‰פנימי, ‡ליע ו‡נוכי בחיˆוני.
רע מחרי„ ‡וזניים – יוˆר חו ‰ל נסיע‰ 
 מומ  ,ימו מכלל   ‡ˆל  „עומ  רכב על 
כר˜ע ˜בוע לנסיע‰ ב˜רון ˆר ‰מי„ו ‡ינו מויר 

מחב‰ על נסיע‰ נינוח‰.
‰נוע‰ ‰‡ינסופי ‡ל בטן ‰‡„מ‰ ‰חוכ‰, 
 .מן ‰‰ווי‰ ‰חיˆוני ו˜נ‰ ל ‰חו יוˆר
'‡ני ‡ורח מז„מן יכף יוˆ‡ ‰חוˆ‰. מ‰ עובר על 
‡ום עוים כ‡ן ממרו בנו 12 עו!', ‡ני 

מ‰ר‰ר.
‡פרו ל עמי„‰ וך כ„י ‰נסיע‰ ‡ינ‰ ב‡‰ 
מ„י. ‰סבריו ‰מר־ נמוכ‰  בחבון. ‰˜ר‰  כלל 

˜ים ל ‡ליע מ‡פרים ב˜וי רב בל רעי 
‰ר˜ע. ‡ני מ„ל ל‰מעיט ב‡לו, ונון לסיפור 

לנסוע בכוחו עˆמו.
כ‡ן  מו‡ר  ‰מנ‰ר‰'  ב˜ˆ‰  '‰‡ור  ‰מונח 
מפח  מרח˜ים  ‡נו  ככל   – עמו˜‰   מעובמ
כבע‰  ל  ˜וטר  בעל  ‰רחב  ‰פח  ‰מנ‰ר‰. 
 רכו חלפנו ו„רכו ‚ם חלפ‰ ‰מכונ‰ בע„ מטרים
 „לנ˜ו ממנו  מרח˜ים  ‡נו  ככל  כניס‰, ‰ופך 
‡ור זעיר‰ יור ויור, למרבי ‰פל‡ נינ ל‡־

נ˜ו„ ‰‰טיי‰  כ־2.6 ˜"מ –  ל  למרח˜  ע„  בחנ‰ 
‰ר‡ונ‰ ל ‰מסלול מ‡ז יˆ‡נו ל„רכנו.

עˆם ‰מחב‰ על כך כל ז‰ נע‰ ל‡ מזמן 

ובˆור‰ מ˜ˆועי, מ„ויי˜ ומ‰ו˜ˆע כל כך, מעו־
 ו‰‡ר'  – ל ‰מˆי‡ו  ‰למו‚‰ .ו‡‰ רר

נן לבני ‡„ם'.
פנים  ‡ל  יור  מעמי˜ים  ‡נו  ככל  במ˜ביל, 
‰טח  פני  לבין  בינינו  ‰מרח˜  ‚„ל  ‰מנ‰ר‰, 

מעלינו ע„ לכ„י כ־350 מטר.
וכל ז‰ ‡ינו מונע מ‡נו ‡וויר לנימ‰ – ב‡מ־
 ,ו פנימ‰ „רך ˆינורומ„חסים ‰מזרימים ‡ו עוˆ
 ור˜ ו‡פילו מערכו ,ור‰ ‡ף ‰י‡ מˆוינ‡‰
כ‡ן   פעילו ‰חיˆון  ‰עולם  עם  ˜ר   רומ‡פ‰

.בˆור‰ מיטבי
‰יכן ‰ו‡ במ‰לך ‰„רך, נעˆר ‰רכב, ‡ח„ 
‰נוסעים ב˜רון מלפנים יור„ כעמו ˆיו„ ‰נ„סי, 
"‰ו‡ מˆיב כ‡ן מכיר לייזר ‰מ„ר ‡וו – על 
מנ ל‰בטיח ‡ מיר ‰ל ‰מכונ‰ על ‰מסלול 

‰מ„וי˜ – ב‰‡ם לכנון", מסביר ‡ליע.
.כב ‰פועל ‡ל ‰˜רון, ‰נסיע‰ נמ יכף

˜"מ  כ־3.525  ל  למרח˜  מ‚יעים  כ‡נו 
 ל מער ‰ע בסיפורח ‡לימוˆ‡, פו‰ „מנ˜ו
נטיפים מר‰ ˜‚ל‰ כ‡ן לפני מספר חו„ים. 
‰ו‡ ‰ר‡ון ו‚ם ‰יחי„ כמעט נכנס ‡לי‰, ו‡ום 

ר‚עים מעוררי רום נח˜˜ו ‡ˆלו עמו˜.

‘כמו ללכת על הירח‘
פ‚ע‰   ענ˜י‰ ‰˜י„וח   מכונ כ‡ר  ז‰  "‰י‰ 
ב˜יר ל מער ‰נטיפים ‰‚„ול‰ – ‰יי‰ מל‡‰ 

במים. ‰פועלים ‰בחינו ‰י‡ מסובב על רי˜.
 ל˜ריס ‰סכנ‰   בע˜בו מי„  נעˆר  ‰˜י„וח 
יכף  ‰מכונ‰.  ל  ‰˜י„וח   ‡ר  ו‰ˆפ ‰מנ‰ר‰ 
‰זמינו ‡וי לב„ו˜ ‡ו‰", ‰ו‡ חוזר ל‡ום ר‚עים 
ל‡  מעולם  נטיפים   למער "ל‰יכנס  מר˜ים, 
 ללכ כמו  ז‰  בפעם ‰ר‡ונ‰  ר‚ל ‡„ם  ב‰  „רכ‰ 

על ‰ירח, ז‡ חו‰ מיוח„ מ‡„.
כריי ‰מנ‰ר‰  כ„י  וך  ב‰   ‡ז‰ מˆי‡ו‰
מ‚לי לפע לל‡ כל ‰כנ‰ מער נטיפים מר‰יב‰, 
וי ב‰ נטיפים חיים ‚„ולים ו‡סטיים מכל ‰סו‚ים 

ו‰ˆבעים, ‰ופכ ‡ו‰ למר‰יב‰ עו„ יור.
 חמ מטר  כ־285  ל  בעומ˜   ממו˜מ ‰י‡ 
ע„  נמˆ‡‰  בו  ביור  ‰רב  (‰עומ˜  ‰טח  לפני 
כ‰ מער‰ ב‡ר) ‚וב‰‰ נע בין 0.5-6 מטר, רוחב‰ 

0.5-8 מטר ונפח‰ כ־1800 מטר מעו˜ב.
‰י‡ מחול˜ למספר חללים נפר„ים ‰˜ורים 
‰‚„ול  ‰חלל   ‡ ˆרים.  במעברים  לני  ‰‡ח„ 
 כונו‰ י ‡ני מעריך בכ־15 מ"ר. ‡חי‰ בו
‰מיוח„ו ל‰ ‰י‡ ‰ימˆ‡ון ל  בריכו מים 

.ולו„‚ פעילו
‡ני  לכ‡ן  ‰וזמנו  ‰ר‡וני,  ‰‰לם  חלוף  עם 
 'מערו לח˜ר  '‰מכון   – 'מלח"ם'  מטעם  ‰מ˜ˆוע 
ו‡ני רו ‰טבע ו‰חלו במיפוי‰. לם כך נ˜„ח 
לחלל‰.  ע„  מעל ‰מער‰  פני ‰טח  ב‚וב‰  פיר 
מ‡וחר יור ‰ו‡ ימ ל‰ח„ר ‡ור‰ ‡ל ‰מער‰ 

."‰ולמעבר מלט עבור ‡טימ
 מיר ערך  לˆ„  בפרוי˜ט   מו„˜‰‰ ךמ‰
מ‰מער‰  ‚„ולים  בחל˜ים  ‰פ‚יע‰  וˆמˆום  ‰טבע 
‰ולי„ ‡ ‰פרון לפיו, ימול‡ חלל ‰מער‰ בבטון 

המונח ’האור 
שבקצה 
המנהרה‘ מואר 
כאן במשמעות 
עמוקה – ככל 
שאנו מתרחקים 
מפתח המנהרה. 
הפתח הרחב 
בעל קוטר של 
כשבעה מטרים 
שדרכו חלפנו 
ודרכו גם חלפה 
המכונה בעת 
כניסתה, הופך 
ככל שאנו 
מתרחקים 
ממנו לנקודת 
אור זעירה 
יותר ויותר

תעבורה מתחת לאדמה. 
קבוצת פועלים בקרון הקדמי 
בדרכה לפעילות פנים 
מנהרתית. משמאל: עצירה 
לצורך התקנת ציוד אלקטרוני 
לאורך התוואי
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 מו„˜‰‰ ‰מך   ‡  רמ‡פ‰  – ביור   מזערי‰ בˆור‰ 
מזרח  בכוון ˆפון   נעו‰ מחיˆו נבנו  כך  לם  ל ‰מכונ‰. 
 מנ‰ר‰. ‰מחיˆו‰ מו„˜‰ יבלנ במ˜ביל  מערב,  – „רום 
ל‰‡יר  ובכך  ז‰  ל˜ו  מעבר  ח„יר ‰בטון   ‡ למנוע נוע„ו 

‡ מילוי ‰מער‰ בבטון.

לכאן בורחים בעת סכנה
מ‰   – '˜ליפורני‰'   ‚למפ מ‚יעים  ‡נו  מם,  ‰ל‡‰ 
‰מ˜ˆועי ל נ˜ו„ ‰‰ˆטלבו – ‰מ‡פר מפ‚ ל י 

רכבו וירי„‰ מן ‰פסים ב‰‡ם לכיוון ‰נסיע‰.
‰רכב ‚ומ‡ כמ‰ מ‡ו מטרים נוספים ונעˆר .חנ‰ 

סופי – נכון ל‰יום.
 מכונ ל  ‰‡חורי  ‰חל˜  ‡ל  מ‰˜רון  יור„ים  ‡נחנו 
מטרים. ‡ליע  ל 270  ל‡ורך   רעמ  ,כריי‰ ‰ענ˜י‰
מ‡ר ‡ ‰יכולו ‰טכניו ‰מופל‡ו ל ‰מכונ‰ – כחלום 
כ‡ן  חל˜י‰ ‰ורכבו  כי ‰י‡  ומוסיף  בעז‰,  חמ‡ס  ל  ‰נכסף 

במחם מחו למנ‰ר‰.
יוˆ‡ים  ו‰עפר  ‰סלעים  בסלע,  ˜ו„ח  ‰מכונ‰   ‡ר"
ומועמסים  ‰ולכים  ˜רונוי‰   –  רכב‰  ב‡מˆעו ‰חוˆ‰ 
‰מנ‰ר‰   ירו˜  ‡  עˆמ‡י מˆפ‰  ו‰מכונ‰  נון,  ר‚ע  בכל 

בבטון", ‰ו‡ מסביר.
ב˜ˆ‰ ‰מנ‰ר‰ ‰‡וויר חם ומעי˜, ‚ם ‰רע. ‡ף כי ב‰־

וו‡‰ לז‰ מייˆר ‰רכב ‰ו‡ נחב ל˜ט.
ˆינור ‰פלסטי˜ ‰‡רוך מוביל חמˆן ‡ל ‰כורים. ‰מעבר 
פר˜  ‡ורך  ‰˜„מי  חל˜‰  ‡ל  ‰מכונ‰  ל  ‰‡חורי  מחל˜‰ 
רטובים  מורכבים,  טח  בנ‡י  מבˆע  ו‰ו‡  ממוך,  זמן 

ומחלי˜ים.
ב„רכנו ‡נחנו חולפים על פני ‡ ‰‰ˆל‰ ‰ממוז‚ – חל˜ 
בלי נפר„ מן ‰מכונ‰ – ‡ליו ‡מורים לברוח ‰כורים במ˜ר‰ 
ל סכנ‰. ב‰ ‡ליט‰ ל מכונ ‰כריי‰ ‰מכונ‰ '‡יזבל', 
יו„ כריי‰ מ˜ˆועי מיוון, מבל‰ מוך  ‡נחנו פו‚ים מפעיל̂ 
בחיר‰ ‡ רוב חייו בב„י„ו – כ‰ו‡ מ‡וב˜ מכף ר‚ל וע„ 
ר‡ בעומ˜ ‰‡„מ‰. ‰ו‡ ‡חר‡י על פעילו ‰מכונ‰ – עלי‰ 
על  מי„ע  לו  – ‰מספ˜ים  רבים  מסכים   ב‡מˆעו ולט  ‰ו‡ 

‰מרח בסביב‰ בכלל ר‚ע נון.
עבו„‰ וח˜ מ‡„.

עבור  ‰רי  ‡טר˜ˆי‰,  ‰בי˜ור  עˆם  מ‰וו‰  עבורנו  ‡ם 
מ‚יעים  יום  בכל  ל‡   .‰למו‚‰ב ‰כורים ‡נחנו ‰‡טר˜ˆי‰ 
‰טריטורי‰  וך  ‡ל  ‰חיˆון  ‰עולם  מן  מוכרים  ל‡  ‡ורחים 

ל‰ם. יערי „ו‡‚ ל‰נˆיח ‡ ר‚עי ‰בי˜ור ‚ם עבורם.
‡ליע  מרחיב   ,"רכב‰ עם  יח„   מ„˜מ "‰מכונ‰ 
 כב„, "לכ‡ן מ‚יע ‰בטון, ונ„חס פנימ‰ ב‡מˆעו רע ח
‰מ‡ב‰, כבמ˜ביל עוס˜ ‰מכונ‰ בפעול ‰˜י„וח", ‰ו‡ 
כ„י  וך  בסלע,  בפל‡ ‰טכנולו‚י ‰חוˆב   לחזו מזמין ‡וי 

‡נו ניˆבים במרח˜ נ‚יע‰ מר‡ ‰מ˜„ח.
בעו„  ‰ו‡  ‰יכן  כ‰,  ע„  נכרו  כ־13  מוך  ˜ילומטר   6
 עם 'מנ‰ר ‚כנון, י‚יעו ‰כורים למפ‰ מספר ˜"מ, על פי
ˆ„ ור˜' – מנ‰ר‰ זמני חבר לˆיר ‰מנ‰ר‰ מˆ„ו ‰„־

רומי, וכלי‰ למ כמנ‰ר מילוט בזמן ‰כריי‰ וכן ל˜ˆר 
‡ לוח ‰זמנים לסיום ‰כריי‰.

 חו ב˜ˆ‰   ל‚ע בכ„י  לי  ‰ספי˜  ע‰  ל  זמן  פר˜ 
‰בר‡י‰ ורר כ‡ן במעמ˜י ‰‡„מ‰.

‰עולם בחו, מר˜ ל‡ פחו. ‡מנם ל‡ ˆפוי כ‡ן ˜ˆר 
 ירור. ‰‡וויר מ‚יע ים טוב יו ,‡ע‰ ‰˜רוב‰. בכל זב

ממרומים לל‡ ‰ערבו ‡נוי ולל‡ מ‚ע י„ ‡„ם.
‰מימ‰  עיניים   ‡ל ומם  ם,  ל‰ימˆ‡  מע„יף  ‡ני 
– ל˜לס ‡ ‡„ון ‰נפל‡ו ‰עני˜ מחכמו לבר ו„ם, ול‰־
עיר בפניו כי יבו‡ו עלינו ‰טל ו‰מטר לברכ‰ וירוו ‡ פני 
בפע  ו‡ ˆינורו ‰מים  ימל‡ו ‡ ‰מ‡‚רים  ו‚ם  ‰‡„מ‰, 

רב, בע‚ל‡ ובזמן ˜ריב.

בפעם ‡חר‰ ,רח ‰˜רי „רמטי סביב ‰מלחמ‰ 
על כבו„ ‰ב, סמוך לבי סבו ל רבי י‰וע: "ז‰ ‡ירע 
פח  י‰ו„י  ‰ר‡ונ‰  בפעם   .7 מספר  טרמונלס˜י  בכיכר 
 .בוח‰ ‚ם בי‰ פ‰ חנו‰ ו‰חליט ,מר˜ח מעין בי
‰‚יעו ‡נים לבי ‰כנס לרב, בב, וסיפרו לו על חילו־
ל‰. מי„ יˆ‡ רבנו רבי מ‡יר מבי ‰כנס, עם חבור‰ למ‰, 

.מר˜ח‰ ופנ‰ לכיוון בי
"כ‰‚יע, ‡ל בעל ‰בי מר ז˜ס ‡ רבי מ‡יר בל‚־

.'ֈ?ו‰מ לו‚: '‰רב ב‡ ל˜נו
"ורבי מ‡יר ‰יב לו: 'כן, ב‡י ל˜נו‡  כבו„‰ ל 
 ב ב על ‰„וכן ו‰חל ללמו„ מסכיי‰ ‡ו‰ .'!ב‰
בעל פ‰. ז˜ס, בלי טיפ בו‰, מי‰ר ל‰זעי˜ ‡ ‰מטר‰. 
כ‰‚יע וטר ור‡‰ ‡ ‰מחז‰, ‰ו‡ ‡מר: 'מˆטער, ‡ני ל‡ 

 יכול ל‰פריע לרב, כי ‰ו‡ חבר ‰סיים ‰פולני וי
במילוי  לו  ל‰פריע  יכול  ל‡  לכן ‡ני   .חסינו לו 

."'ֈפ˜י„ו
רבי י‰וע ‡ייבי ב ומ„‚י‡  ‚„לוו 
‰מופל‡‰ ל מרן ‰‚‡ון רבי מ‡יר – ˜י„ ם 

מים בכל ‰ליכויו: "פעם, 
‰ו‡  לעיר,  לבו‡ו  סמוך 
‰וזמן על י„י מפח פי־

 פחמ עם  יח„  לפו‚ל, 
‰בעלים   ‰יי‰ רבס˜י 
 ‡ל מפעל כימי˜לים, ל
ל  לזכרו  ב‡זכר‰  „ברים 
לעולמו.  ‰לך  פילפו‚ל 
‡„ם  ‰י‰  ל‡  פילפו‚ל, 
לכן  ˜ו„ם  ני‰ל  בכלל,  „י 
מינויו  נ‚„   רסי‡ עמול‰ 
ו‰ˆיע  לרב,  מ‡יר  רבי  ל 
ל  יריביו  ‡חר.  רב   למנו
‰יו  ל‡  וכ‡ל‰  מ‡יר,  רבי 
חסרים – ‰יו ‰רב‰ מועמ„ים 

מ„וע  ‰ו   ,מוח ברוב  כולם  על  ‚בר  ו‰ו‡  בפ˜י„  רˆו 
ני‡ו רבי מ‡יר ל˜בל ‡ ‰‰זמנ‰ ל‰‚יע ל‡זכר‰".

"אני הייתי מרגל"
ע„  נינ‰  י‰וע,  רבי  ‡ומר  ‰זו,  ל‡ל‰  ‰וב‰ 
 ‰ל‚נ רבים ‡חרים,  במ˜רים  כמו  "במ˜ר‰ ‰ז‰,  מ‰ר‰: 
 עלול ‰י‰ ל‰יו פך ‡ירוע‰ – ל ‰רב ‰ו ‰עˆומול„‚
חילול ‰', ל˜י„ו ם מים ‚„ול. ‰‡זכר‰ ‰יי‰ ‡מור‰ 
 כנס‰  בי  – יל'   ‰ייט„' ˜טן,   כנס  בבי ל‰˜יים 
‰‚רמני. ‰כניס‰ ל‡זכר‰ ‰יי‰ ר˜ למוזמנים, כך לרבים 
לם,  ל‰‚יע  מסכים  מ‡יר  רבי  מ„וע  ‰ו  ‡ל‰  מ‡ום 
מענ‰  ול˜בל  במ˜ום  נוכחים   ל‰יו  ז„מנו‰  ‰יי‰ ל‡ 

לס˜רנום.
מ‰  ימעו  כמר‚לים,  יל„ים  לחו  ‰ם  עו?  "מ‰ 
יר‡ל  עם  יח„   ֈמר‚לים‰ ‡ח„  ‰ייי  ‡ני  בפנים.  ˜ור‰ 
יˆח˜ ויינכט – ‰י‰ לימים מנ‰ל ‰ספריי‰ בייב 'חכמי 
 לר‡ו נ„‰מנו   .ב˜לו פנימ‰  כיל„ים, '‰פלחנו'  לובלין'. 
'טבול'  ‰י‰   כנס‰  בי כל  לעינינו.  נ‚ל‰  ‰מחז‰   ‡
בים ל פרחים, ‰יו עטופים בסרטים חורים. יבו ם 
 ‰ור‰ ‰יי‡‰ .חורים לבוי  לחו„,  ונים  לחו„  ‚ברים 

מעומעמ, ל‡ו ‡בל.
במ˜ומו  ו‰ייב  מ‡וים  בˆע„ים  נכנס ‰רב  "ו‰נ‰ 
בספר  בפסו˜  כי  ו‡מר  ב„ברים  ‰חל  ‰ו‡  ‰פו„יום.  על 
ל‰סי˜   י מכ‡ן  'ומבח ‡ני ‡ ‰מים',  נ‡מר:   ל‰˜
לומר „ברי בח ‡חרי כל נפטר. ‡בל מ‰ יע‰ ‡„ם כמוני, 
‰וסיף ו‡מר רבי מ‡יר, ל‡ זכ‰ ל‰כיר ‡ ‰‡י ול‡ יכול 
לומר „ברי בח ‡ינו יו„ע? ‡ז ‰כל מחייב ל˜ח „ו‚מ‰ 

מ‰חבר‰ ב‰ חי ופעל".
י„   נוע מ‡יר  רבי  ‰חוו‰   ,יייב‡ ‰רב  מ‡ר  ו‡ז, 
‡מר  רו‡‰,  ‡ני  "מ‰  ‰˜‰ל:  לעבר   ימני‰ בי„ו   רמטי„
‡נים  ‡ום   ֈ'!וכרי 'חייבי  ל‡ווין!',  'חייבי  ל‰ם, 
‰ו‡  ‰ללו.  ‰מונחים   ‡ בחיי‰ם  לר‡ונ‰  בוו„‡י  מעו 
פ˜י„ו  מ‰  בעולם.  כלי ‰‡„ם  מ‰  ז‰,  מ‰  ל‰ם  ‰סביר 
ל˜ן.  ˆריך  ‡ום   ו‰חסרונו  לונוכי‰ ומ‰ם  וייעו„ו, 

ולו, ‰‡ופן בו ‰סביר,   ̃נימ .„‰רב „יבר בˆור‰ מ‡ו„ ‡ו‰
ז‰ ‰י‰ פוט מ„‰ים. ‡נים מעו לר‡ונ‰ ‡ ‰מו‚ים 

‰בסיסיים ‰ללו.
"‡חר כך ‰ו‡ ‰חל ל„בר על ‰מו ‚ל עליי נמ‰. 
כמ‰ ‡„ם חי יכול לעזור לנמ‰ חוט‡ בעולם ‰ב‡. כמ‰ 
‰י‰  ככולו  רובו   – ‰ˆיבור  ‡יך  ל‡ר   ‰˜ לעזור.  נין 
חילוני מוב‰˜, ‰רם. כמ‰ מ‰ם ‰זילו „מעו. ‰ם בחרו 
ל לרב י˜ על סך 5,000 זלוטי. רבי מ‡יר בי˜‰ י˜ 
י‰י‰ לזכו למו„ ‰ור‰, ול‡ על מו, ו‡ף בי˜ יכפילו 
‡ ‰סכום. ‰ם ‡כן ‰כפילו ‡ ‰סכום, מ‰ ‰בי‡ לכיסוי 
כל ‰‚ירעון ל ‰ֈ" מ‡ז ‰יו בעלי וב‰ רבים מ˜רב 
ל  מכיר   ל‰יו ‰פך  בעˆמו  ו‰רב  חילוני,  ˆיבור  ‡וו 

‰מפעל בבעלו ‰מפחו ‰‰ן".

דיל עם ה'בונד'
מ‡יר  רבי  ‰‚‡ון  מרן  ל  ‰‰פע‰   עוˆמ
כביר‰.   ‰יי‰ סביבו  כל  על  זˆו˜"ל  פיר‡ 
‰יי‰ לו יכול כנוע מופל‡‰, וכירון מ„‰ים 
בפו.  ‡ח„  כל  ‡ל  ל„בר 
‰רב ‡ייבי: "בפיוטרי˜וב 
‰'בונ„'   ‚מפל לט‰ 
 י„נטי־‡  ‰יי‰  –
‰יו  ‰ם  נ‰  מ„י   .מוˆ‰ר
‰כיפורים  ביום  מכריזים 
עורכים נפי זליל‰ ל בר 
ולים  ‰יו  ‰ם   ֈבר־‡חר„
 יוב‡ו  ולו„‚  מו„עו
 ‡ לבנ‰, כ„י ל‰זמין י„ו˜
כולם ל‡ום ‡ירועי ועב‰.

"כמרן ‰‚‡ון רבי מ‡יר 
פיוטרי˜וב,  לרב ‰עיר  נבחר 
‰ו‡ ‡מר ‰‚יע ל˜ן כמ‰ 
ענייני  זביח‰,   – עניינים 
כרו ל ‰חיט‰, עירובין ומ˜וו‰. מ˜וו‰, כך ‡מר, ז‰ 
לו  לרום  רˆו  ל‡  ממון  בעלי  חר„ים  יסו„ ‰י‰„ו. ‡ל‡ 
 ‰ב‡ו ‡ן. ‡לין כל רע בי‡ מ˜וו‰, וטענו כסף לבניי
ין  ‰ו‡  בטענ‰  מ‰מ˜וו‰,  ר‚לי‰ם  ‰„ירו  רבים  ˜ופ‰ 
ומלוכלך מ„י. ‰חילונים כמובן סירבו בו˜ף למוך ביוזמ‰ 

.„מ˜וו‰ ח לבניי
‰'בונ„'  ל‡ני  עˆמו  זימן  ‰ו‡  מ‡יר?  רבי   ‰ע "מ‰ 
ו‡מר ל‰ם: '‡ם נˆי‚י פועלים?', ו‰ם ‰יבו לו: 'בוו„‡י'. 
‡ם כך, ‰יב ל‰ם, כיˆ„ ‡ם מנ‚„ים ליוזמ‰ לי ל‰˜ים 
‚י„ו,  כל ‰כללים ‰מ˜„מים?  לפי  ח„ני,  ‰‚ייני,  מוס„ 
למי מ‰פועלים י ח„ר רחˆ‰ ומ˜לח‡ ?ם מנ‚„ים לכך 
‰פועלים ו‰פועלו ל‡ יוכלו ל‰רח פעם בבוע ב‡ופן 

‰‚ייני?!
‰וˆי‡ו  ‰ר‡ונים  ‰יו  ‰'בונ„'  ‰ו‡,  ˜ר‰  "מ‰ 
מ‰˜‰יל‰ 20 ‡לף זלוטיֈ ל‡חר מכן עיון ‰'בונ„' ‰כללי 
כך  על  בפיוטרי˜וב,   מ˜ומי‰ ‰מפל‚‰  נ‚„  מו„ע‰  פרסם 

."ֈב‚„‰ בפרולטריון
רבי  ‰מימ‰,  ‰סל˜וו  ל‡חר  נים   וחמ מונים 
‰˜סומים   זיכרונו‰ על  בער‚‰  מרפ˜   יייב‡ י‰וע 
כרב  לו  בט˜ס ‰‰כר‰  נוכח   ל‰יו ורבו: "זכיי  ממורו 
‰ר‡י ל פיוטרי˜וב. במ˜ום ‚„ולים ‡ל עמו„, כך ‡מר 
מ‡חוריי  עמ„י   .9 בן  ‡ז  ‰ייי   .‡נ ‰‰כר‰   ב„ר
‰במ‰. רבי מ‡יר ‰סביר כי כ‰ו‡ ב‡ במ˜ום ‚„ולי עולם 
ימו ברבנו לפניו, '‡ל עמו„'. ‡סור לעמו„ במ˜ום, 
‡ל‡ ל‰˜„ם ול˜ן ‡ ‰ˆריך י˜ון. מרן ‰‚‡ון רבי מ‡יר 
לפני  רפ"‰,   נ בל‰י  ‰‚„ול,   כנס‰  בבי ‡ז  ‰ופיע 

ר‡‰ נ‰. בי ‰כנס ‰י‰ מל‡ מפ‰ לפ‰ כ„יבר".
‰ר‡ון   ‚מפ‰  ‡ לר‚ע  וכח  ‡ינו  ‡ף  י‰וע  רבי 
מ‡יר  רבי  בחיי„ר.  יל„  ורבו: "‰ייי ‡ז  מורו  עם  לו  ‰י‰ 
למ‰  ‡ל  ‰ו‡  רומ‰.   פר על  ‰למי„ים,  ‡ונו,  בחן 
ל‰˜ב"‰, ‡ז  ייך  ‰כל  עניי  'וינו'.  ול‡  'וי˜חו',  כוב 
עולמי ‡ˆלו,   ‡ ימ‡ז ˜ני ן, ‡ל‡ ˜ח.  לומר  ‡י ‡פר 
 טובפ ‰י‰  ‰ו‡   ֈז„מנו‰ בכל  ‡ליו  ‡וי  ˜ירב  ו‰ו‡ 

ענ˜ ‰ענ˜ים. זכרו ‰מ‡יר ופועליו ‰„‚ולים יחיו לנˆח".

"הרב התיישב על כורסה כבעל 
הבית, הוציא מכיסו דף מקופל 

שעליו כתובות כמה שורות. 
הוא פנה לגרמני ואמר: 'אדוני 
המנהל, זהו כתב פשרה שאני 

הוריתי לשניכם. נא לחתום!' הגוי 
ההמום לא חשב הרבה. הוא לקח 

מהרב את עטו הנובע, וחתם..."

דחזיתיה לרבי מאיר
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התנועה האינסופית אל 
בטן האדמה החשוכה, יוצרת 
תחושה של התנתקות מן ההוויה 
החיצונית. ’אני אורח מזדמן 
שתיכף יוצא החוצה. מה עובר 
על אותם שעושים כאן משמרות 
בנות 12 שעות!‘ אני מהרהר


