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 אבי מורי יעקב עוזיאל עמיצור ז"ל   הדף מוקדש לע"נ 

ם המעמד המיוחד והמרגש של מתן תורה. זה עתה הסתיי

ר מעמד מרגש ומיוחד  ְקְר֥בּון ַוּתַַַּֽעְמ֖דּון ּתַַַּ֣חת ָהָהָ֑ר ְוָהָהָ֞ ַוּתִּ
ל: ַּֽ ן ַוֲעָרפֶׁ ְך ָעָנ֥ ֶׁ ש  ם חֹּ֖ יִּ ַמַ֔ ָ ב ַהש ּ ׁ֙ ַעד־ֵלַּ֣ ֵאש  ר ּבָ ֵעֵ֤ ר ֛ה'  ּבֹּ ֵּ֧ ַוְיַדּבֵ

֥ם ֲאלֵ  ה ֵאיְנכֶׁ ים ּוְתמּוָנ֛ ְֹּמעִַּ֔ יםׁ֙ ַאּתֶַּׁ֣ם ש  ָברִּ ל ּדְ וֹּ ְך ָהֵאָ֑ש  קֵ֤ וֹּ ּתַּ֣ ֖ם מִּ יכֶׁ
ל: וֹּ ֖ים זּוָלתִּ֥י קַּֽ םׁ֙  רֹּאִּ ְתכֶׁ ה אֶׁ ֵ֤ ּוָ ר צִּ ֵֶּׁ֨ י֗תוֹּ ֲאש  רִּ ת־ּבְ ם אֶׁ ד ָלכֶֶׁ֜ ּגֵֵּ֨ ַוּיַ

ים ַּֽ ת ֲאָבנִּ י ֻל֥חוֹּ ֵנ֖ ם ַעל־ש ְ ֵבַ֔ ְכּתְ ּיִּ ים ַוַּֽ ָ֑ ָברִּ ת ַהּדְ ֖רֶׁ ת ֲעש ֶׁ וֹּ  :ַלֲעש ַ֔

. עם ישראל עומד ומאזין לדבר ה'  יג(-:יאדברים פרק ד)

ברגע זה תבוא נעשה ונשמע". " – ינתנוומצפה למצוות שי

םהתורה ותאמר  ְפֵניהֶַּֽׁ ֖ים לִּ ש ִּ ֥ר ּתָ ֶׁ ים ֲאש  טִַּ֔ ּפָ ש ְ הׁ֙ ַהּמִּ ּלֶׁ לא   .ְוֵאׁ֙

שבת ופסח ויום הכיפורים, לא תפילין וטלית ושאר מצוות 

בין האדם לקב"ה. אלא דווקא משפטים,   ,כביכול  ,ותרשהקו

 דינים , הדברים היוצרים את חיי היום יום בין אדם לחברו. 

חבר את הדברים למה יבור כדי להפרשה פותחת בו' הח

ואלה אמר רש"י בעקבות חז"ל על כך שהיה לפני כן. 

כל מקום שנאמר אלה פסל את הראשונים, ואלה   -המשפטים  

יני. מוסיף על הראשונים, מה הראשונים מסיני, אף אלו מס

ר' ישמעאל אומר ואלה מוסיפין   מרו אוסיפו וה במדרשחז"ל 

על העליונים, מה עליונים מסיני, אף תחתונים מסיני. ר' יהודה אומר  

רשב"י אומר מה  ...ואלה המשפטים, הוסיף על המשפטים שבמרה,  

ראו דינים לקדם לכל המצות, למדנו שכל זמן שיש דין בין אדם  

חבירו תחרות ביניהם, נתפסק להם הדין נעשה שלום ביניהם, וכן  ל

  יתרו אמר וגם כל העם הזה על מקומו יבא בשלום )שם יח כג(: 

  (שמות פרשת משפטים פרק כא סימן אפסיקתא זוטרתא )

הוא המתכון הבטוח להשכנת שלום קיום משפטים ודינים 

. כך מסביר  בין בני אדם. שלא יהיה בליבו של אדם על חברו

הוביל את העם המדרש את הסיבה לכך שהקב"ה לא 

כי אמר  . ישירות ממצרים לארץ ישראל דרך ארץ פלישתים 

אלקים פן ינחם העם אמר הקדוש ברוך הוא אם אני מכניסן דרך  

פשוטה עכשיו הן מחזיקין בשדות ובכרמים ובטילין מן התורה אלא  

הריני מקיפן למדבר ארבעים שנה ויאכלו את המן וישתו מי באר  

והתורה מתישבת בגופן. מכאן היה ר' שמעון בן יוחאי אומר לא  

   ( פרק יג י"בש מכילתא דר) לדרוש אלא לאוכלי מן   ניתנה תורה

אורה ניתן להבין כי נתינת המן היתה כדי לאפשר  לכ

. אך כפי שהסברנו כבר לפני לאנשים זמן פנוי ללמוד תורה

המתקת המים במרה וירידת המן הם המבחן מספר שבועות 

תקינה  והנסיון ליכולת לחיות האחד עם השני בצורה

מהו אם כן החוק  "ך כתבנו בדף לפרשת בשלח : . וכוישרה

מכסה  - שהומתקו מי הבאר, קבע ה' חוק כשקבע ה' במי מרה ? 

כמה מים זכאי כל אדם לשאוב עבור עצמו, עבור משפחתו    - ומידה  

ועבור מקנהו. בלא קביעת מנת חוקו של כל אחד ממי הבאר, קשה  

כאשר שישים ריבוא  שעלול היה לקרות מה את ולדמיין לתאר 

אנשים צמאי מים, לאחר שלושה ימי הליכה במדבר, היו מתנפלים  

העבדים, שיצאו זה עתה    עם במרה הועמד לראשונה  . . .  על המים 

  - עיקר לחירות, במבחן של כבוד הדדי, של התחשבות בזולת, וב 

של משמעת. כל אלו הם מושגים ראשוניים ויסודיים בדרך לבניין  

   . .  .חברה מתוקנת, ַעם ולאום; מושגים ראשוניים בדרך לחירות.

אין אנו יודעים כמה מן ירד בכל יום, אך גם  כך גם בפרשת המן. 

אין אדם יכול לאמוד מראש מהי הכמות הדרושה    - אם ירד בשפע  

למיליוני הפיות הרעבים שניזונו מן המן. היה ברור שהמן צריך  

עלולים לגרום    - אנשים שיקחו יותר מכדי מחייתם  להספיק לכולם.  

לכך שלשכנם יחסר. יש כאן מבחן של כבוד לבני חורין, שאינם  

מקבלים את מנת מזונם הקצובה מאדוניהם אלא רשאים ללקוט  

ליטול לעצמם   - לולא המצווה ואילו רצו בכך - אותה, ויכולים היו

השראת שכינה באה במעשי היום יום שבין אדם . "יותר 

כך כאשר יתרו הציע  אלוהים ניצב בעדת אל.  –לחברו 

י־ָיבֹּ֥ למשה איך לנהל את מערכת המשפט ענה משה   ַּֽ י ּכִּ א ֵאַל֛
ים ש  ֱאלֹּהִַּּֽ ְדרֹּ֥ ם לִּ לבוא למשפט בין אדם לחברו זה לדרוש   .ָהָע֖

את ה', לחפש את המשמעות והתוכן והשראת שכינה בכל  

"ועשית  וכך מסביר הרמב"ן על הפסוק דבר ודבר בעולם. 

וזה ענין גדול, לפי שאי  (יח:וואתחנן דברים )הישר והטוב" 

להזכיר בתורה כל הנהגות האדם עם שכניו ורעיו וכל אפשר 

משאו ומתנו ותקוני הישוב והמדינות כלם, אבל אחרי שהזכיר 

וכיוצא בהן, חזר לומר בדרך   ...  'לא תלך רכיל'מהם הרבה, כגון  

כלל שיעשה הטוב והישר בכל דבר, עד שיכנס בזה הפשרה 

ואפילו מה שאמרו )יומא פו א( פרקו  ... ולפנים משורת הדין, 

 :נאה ודבורו בנחת עם הבריות, עד שיקרא בכל ענין תם וישר

ע פתחה התורה את פרשת משפטים ומד,  אוליכך ניתן להבין  

בעניני עבד. ההבחנה בין עבד לבן חורין. העבד מקבל את  

לחשב בכל    נאלץ  ו, ואינהוא כפוף לאדונו  .מנת יומו מאדונו

. כך גם ניתן להבין אולי לנהוג ומעשה שעושה כיצד עלי

את פשר רציעת אוזנו של העבד הבוחר להישאר עבד ואינו 

"עבדי הם ולא עבדים לעבדים", "רק רוצה להפוך לבן חורין.  

מבחנה של החירות אינו ביכולתו  עבד ה' הוא לבדו חופשי".

של אדם לעשות ככל העולה על רוחו, אלא ביכולתו לפעול  

להישאר אדם   -  כרצונו ומתוך בחירה חופשית, ויחד עם זאת

סרי, האנושי והתרבותי. לכן, זהו גם מבחנם של במובן המו

משפטים הדינים וה. חורין-חורין ושל עם בן-חברה בת

המאפשרים חיים עת כללים בומגדירים חברה בת חורין הק
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 עצמך לע, תוך התחשבות הדדית, לא רק לחשוב בצוותא

הוא   -מחירות ההיפך  ולקחת את מה שנדמה לך שמגיע לך.  

, בו באופן אלים, ללא התחשבות בפגיעה אפשרית הטרור

, אתה מבצע מעשים כי אתה חושב באנשים חפים מפשע

זהו אחד  את המטרה בה אתה מאמין.שהם יקדמו 

מהמאבקים הבולטים בין תרבות המוסר המאפיינת את 

 לבין עולם הטרור., החברה המערבית

לאים במאבק זה היה אחד האירועים ההרואיים והמופ

, מבצע אנטבה. שחרור בני ערובה שנחטפו לאוגנדה

יכונים כדי לקדם את  נטילת סו, במסירות נפש עצומה

 , והפיכת החטופים לבני חורין. החירות

=============================  

מצומת בית רימון ומתקדם  על שביל הסנהדרין ךההול

"חורשת ברוס מקנזי".   - קק"למזרחה, נתקל בחורשה של 

לא  בסמוך לחורשה מידי יום  יםהעוברנוסעים י הלפא

מסתורין אופף ה ,. כמו במהלך חייושהיה האי מייודעים 

את דמותו של האיש שלפי פרסומים זרים עזר רבות 

 .להצלחת מבצע אנטבה

, ובצעירותו רכש  דרום אפריקהב 1919 מקנזי נולד ב 

השכלה חקלאית. במלחמת העולם השנייה הצטרף לחיל  

שירת תחת חיל האוויר המלכותי , ואפריקאי-האוויר הדרום

 1945-. ב ועסק בחקלאות היגר לקניה, 1946-בהבריטי. 

 תגרש ונישא בשנית. לימים השלושה ילדים.  לו  נולדו  ונישא  

תכונותיו ו גונית שניצל את קשריומקנזי היה דמות סס

והפך לסוכן מודיעין בריטי, שחי ופעל בבית על האישיות 

, טייס , מדינאיהיה סוכן מודיעיןהוא דת אגם ויקטוריה. ג

הכיר ש ,, צייד ודייג מומחה, איש עסקים, יועץ צבאינועז

קשרים אותם . את כל מי שצריך להכיר בעשרות ארצות

גדולה לעם  דה, מתוך אהכדי לסייע למדינת ישראלל ניצ

ניהלו שאלה כך אמרו בישראל היהודי, ולמפעל הציוני. 

ן  ועם גורמי שלטו איתומערכת קשרים עניפה וידידותית 

חשוב בתוך קבוצה  ברוס מקנזי היה נדבך "  - אחרים בקניה

, שהיו פזורים ברחבי יבשת של אנשים יוצאי אנגליה

    .. ., ואשר בהשקפת עולמם היו אוהבי ישראלאפריקה

, חובב חיים , אמיץ לבשהיה גבר כעל גוף גדול וחזק  ,ימקנז

, אשר , היה איש מודיעין ממדרגה ראשונהובעל חוש הומור

, סייע לא מעט לישראל  יצר קשרים חשובים עבור שולחיו

 1957- ב ."בכל מיני אירועים שהתערבותו היתה נדרשת

לשר  תמנה ה 1959-הצטרף למועצה המחוקקת של קניה. ב

, עד פרישתו שימש כשר ההתיישבות 1962-. מהחקלאות

נבחר לבית המחוקקים   1963-ב  .1970-במהחיים הפוליטיים  

כחבר מטעם מפלגת האיחוד האפריקני הלאומי, מפלגתו  

, הגיע מקנזי אל כשר בממשלת קניה. של ג'ומו קניאטה

קולונל דייויד סטרלינג אשר יחד איתו הקים את יחידת 

היחידה הבריטית ללוחמה בטרור ולתפקידים  -ס . .א.הס

שהיה לו . מקנזי מיוחדים כדי להקים יחידה דומה בקניה

, תרם דט מיוחד לביצוע משימות ותפקידים מיוחדיםמנ

, תרומה נכבדה להבטחת יציבות משטרו בהקמת היחידה

שבטית גדולה -של קניאטה , וכל זאת על רקע , מתיחות בין

 . עצמאיתהאשר ליוותה את צעדיה הראשונים של קניה 

  פי  עלפעילותו כאיש מודיעין וקשריו עם ישראל הביאו 

לפעולות בעיתונות האפריקנית והאמריקנית,  פרסומים

 סיוע לסיירת מטכ"ל בחניית ביניים, תדלוק ועוד על אדמת

 ותרמה להצלחת המבצע.  קניה, בעת מבצע אנטבה

מקנזי לאוגנדה בשליחותו של ג'ומו הגיע    1978בחודש מאי  

לתקן את מערכת היחסים הכלכלית והמדינית כדי  ,  יאטהקנ

בין שתי הארצות שנפגעו בעקבות עזרתה של קניה בשחרור 

הפגישה עברה בשלום .  פראנס" באנטבה-חטופי מטוס "אייר

שחנה בשדה חזרו מקנזי וחבריו למטוס  תום הפגישה  אך עם  

העניקו לו מדו על מדרגות המטוס . בעבאנטבה התעופה

 .ו: פוחלץ של ראש אריהמיוחד במינ שיקציניו של אמין 

לסרב לקבלת השי, מחשש ליצירת לא יכול היה שמקנזי 

בעת . , נאלץ לקבלותקרית דיפלומטית והעלבת אידי אמין

 יה בדרכו לניירובי, רטועל ימת ויקמ שהמטוס היה באוויר

אידי אמין לא הודה  וכל נוסעיו נספו.באוויר התפוצץ 

 מעולם בחיסולו של מקנזי,

את "אות קנזי  להעניק למ  קהילת המודיעין  החליטה  1992  ב

שסייעו בהתנדבות וללא כל  מוענק לאנשים,  ה  ,יקיר הסתר"

 תמורה למבצעים חשאיים של מדינת ישראל, לעתים תוך

וכך אמרה אשתו שקיבלה את האות   סיכון חייהם וחירותם.

וכשעמדתי , ובהתרגשות גדולה קיבלתי את "אות " –מו בש

יקיר הסתר" עבור פועלו של ברוס למען קהילת המודיעין 

נמצא איתי , ואינני צריכה להתבטא הוא , ש, ידעתיוישראל

,  לזכרו. "  .בשמו , הוא הרי איתי יחד ועם כל ידידיו בישראל

, חורשה אנשי המודיעין בישראל -ידידים  תנטעה קבוצ

, ושלט הוצב  לאות הערכה על פעלו וידידותו לישראל

אין יותר   הוסר .  -  שהוצב שם בעברהשלט  לצערנו,  במקום.  

שתרם את חלקו למבצע אנטבה =  לברוס מקנזי בשטח זכר 

   ויתכן ששילם על כך בחייו.

אחריות, ולכן רוב בני   –מובנה של חירות  וכך אמר ברנרד שו "

ייתן ונדע לקחת אחריות זו  מי  – האדם חוששים ממנה."

 ינו.נחילה לעולם ולצאצאהלו

https://www.mlh-gsi.org/
https://lp.vp4.me/fw3x

