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מיוחד: קו עיתונות מגיש בחשיפה ראשונה פרקים מהספר שיוצא בברכת 
וביוזמת משפחת רביץ ותנועת דגל התורה לזכרו של יו"ר ומייסד דגל 
התורה הרב אברהם רביץ זצ"ל  הסיפורים הבלתי נשכחים מתובלים 

בעדותו של הרב רביץ זצ"ל: על הרגע בו קיבל את שיחת הטלפון האישית 
ממרן ראש הישיבה הגראמ"מ שך זצוק"ל, הרגעים המרוממים בחברתם 

של גדולי ירושלים, נאום חייו על הבמה בכנס היסוד של דגל התורה 
ותפילת הערבית שכמעט והביאה לפספוס הגשת הרשימה  ויש גם דברים 
שנחשפים רק אחרי למעלה משני עשורים: הקשרים האישיים שנרקמו בינו 
לבין מרן ראש הישיבה וכמעט שהובילו לכך שנבחר כנציגו של מרן ראש 

הישיבה בתנועת ש"ס  מי שענה לאברהם

האיש 
שהניף את הדגל 

בלעדי

יש נאומים שנותרים חקוקים בלב גם אחרי שחולפות להן עשרות שנים. כזה היה הנאום 
של הרב אברהם רביץ בכנס היסוד של דגל התורה, אור לכ"ט תשרי תשמ"ט. כושרו 
הרטורי של הרב רביץ היה מאז ומתמיד לשם דבר, אבל את הנאום הזה, ניתן ללא 

ספק לכנות כ'נאום חייו'.
הסמוכים  באולמות  במעברים,  האומה:  בנייני  אולם  את  גדש  האלפים  קהל 
ובפתחים, ההמונים נדחסו בכל מ"ר פנוי. דלתות הזכוכית לא עמדו בעומס ואחת 
מהן קרסה כשנחשול של בני ישיבות ואברכים ניצל את ההזדמנות כדי להתקדם עוד 

צעד לכיוון האולם. 

אבי בלום

 3 מוסף חג הסוכות תשע"ד



מוסף חג הסוכות תשע"ד4 

היה  מעמד,  באותו  רביץ  הרב  של  הנאום 
הניצוץ שהדליק את הלהבה בקרב רבבות בני 
תורה שלראשונה מזה שנים, חשו שיש להם 
בית בו הם לא מתקבלים כבנים חורגים. עבור 
הקהל שהיה צמא להכרה, דבריו היו כמו מים 
קרים לנפש עייפה. היה זה נאום שנישא מול 
'עיני העדה': מרן הגראמ"מ שך זצוק"ל ומרן 
הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, ולצידם חברי מועצת 
זה  שהקימו  ויבדלט"א,  זצ"ל  התורה  גדולי 
התורה.  בני  כבוד  לקימום  התנועה  את  עתה 
נאומו  בשעת  באוויר  שהייתה  מהאנרגיה 
של הרב רביץ, ניתן היה להאיר את ירושלים 

כולה.
ייחודית:  הייתה  ה'ברשות'  פתיחת  אפילו 
"ברשות מרן ראש הישיבה שליט"א, ברשות 
אלישיב  הרב  הגאון  מרן  דורנו  פוסקי  גדול 
חברון  ישיבת  ראשי  רבותי  ברשות  שליט"א, 
חדש  מאיר  רבי  הגאון  ורבי  מורי  ובראשם 

שליט"א, ברשות בני התורה כולם".
את המשפטים שהרכיבו את המשך הנאום, 
כמו פסיפס מרהיב, יש אנשים שיודעים לצטט 
בעל-פה עד עצם היום הזה – את הטקסט, את 
נאום  וההנמכה.  הקול  הגבהת  את  המנגינה, 

שכזה לא נשכח, על כל פרטיו ודקדוקיו: 
בחירות,  באסיפת  כאן  נמצאים  לא  "אנחנו 
מדי  יותר  הוא  הזה,  והקדוש  הגדול  הציבור 
כדי להשתתף באסיפת בחירות.  וחשוב  גדול 
אשר  היסטורי,  במאורע  כאן  נמצאים  אנחנו 
וימים  מאורעות  היו  בודדים  ומקדם  מאז 
רגע  של  הפאתוס  מלא  התיאור  כאלו". 
הזמן  במבחן  עומד  הזה,  העצמאות  הכרזת 
שנה  מעשרים  למעלה  של  בפרספקטיבה  גם 

לאחור. 
כל  עם  לגבהים  שהתעלה  רטורי  בכושר 
משפט ומשפט, נגע הרב רביץ בלב השומעים 
כשתיאר את הסיבה שלשמה ובשמה הוקמה 
תמיד,  ייזכר  זה  המרותק  לקהל  התורה.  דגל 

כנאום ה"יישר כוחך ששיברת": 
"רש"י מביא את דברי חז"ל, שהקב"ה אמר 
למשה 'יישר כוחך ששיברת'. ומתי נאמר יישר 
הציווי  את  משה  כשקיבל  ששיברת?  כוחך 
אם  יודע  אינני  השניות...  הלוחות  את  לפסול 
על-פי  אולם  בכלל,  השוואות  לעשות  מותר 

דרך הדרשנים, יש לוחות שניות.
"העמידו אותנו בצורה ששום ציבור בארץ 
ישראל ובעולם כולו אינו עומד, אנחנו כביכול 
צריכים להצטדק על עצם קיומנו. עולם התורה 
ופרח  שגדל  העולם  הוא  שנה,  ארבעים  מאז 

יותר מכל ציבור אחר, והוא עמד כעני בפתח 
לפני עסקנים שלא הרחיקו ראות והיתלו בו".

בלב  נגע  הוא  והישירה  החותכת  בדרכו 
"רבותי, שואלים אותנו האם אנחנו  המטרה: 
קיימים, האם יש לעולם התורה – לבני התורה, 
 – בעצמנו  ראויים  אנחנו  האם  קיום.  זכות 
מחשבותינו  לפי  רעיוננו,  לפי  שיטתנו,  לפי 
התורה,  חיי  את  בעצמנו  לנהל  גדולינו  ולפי 
זו  בכלל".  החיים  את   – הדת  חיזוק  חיי  את 
התשובה  מתן  לשם  שהובעה  שאלה  הייתה 
שנמצא  והעצום  הגדול  המוחצת:"הציבור 
נוספים  ובאולמות  הזה  הגדול  באולם  כאן 
בבניין הוא עד, ואין צורך בעדים נוספים לכך 

– שאנחנו קיימים". 
שיעור-כללי  של  מסקנה  כמו  והסיומת, 
רבותינו  על-ידי  שנבחרנו  "אנחנו  השקפתי: 
נשמע  לא  אנחנו  כידא-אריכתא,  כשליחיהם, 
לגדולי התורה, אנחנו נעשה מה שגדולי התורה 
יאמרו לנו, אנחנו שלוחי דרבנן באמת. אצלנו 
אינטרסנטיות  קבוצות  ולא  סיעות  יהיו  לא 

כאלו ואחרות".
נשכח  בלתי  כחלק  ייזכר  הזה  הנאום   
היטב  השתלב  הוא  בדור.  פעם  של  ממעמד 
במה שהרב רביץ היטיב לתאר בשעת מעשה 
הרושם  מעוררי  דבריו  היסטורי":  כ"מאורע 
של הרב רביץ היוו חלק בלתי נפרד מהאווירה 
מלך'  ימי  על  ה'ימים  שירת  עמדה  שבשיאה 
האדירה במשך דקות ארוכות ולאחריה משאו 
הישיבה  ראש  מרן  של  והלב  הרגש  מלא 

זצוק"ל.
לימים, שנאומו שלו,  לומר  נהג  רביץ  הרב 
היה רק ההקדמה לנאום האמיתי שנישא באותו 
ערב – משאו של מרן ראש הישיבה שבאידיש 
"אני  ליבו:  מקירות  זעק  בעברית  מתובלת 
אינני  כבוד...  לחפש  לי  יש  בו  בגיל  לא  כבר 
לי  ואין  ירושות  לי  אין  ממון,  או  כבוד  צריך 
חזקות. אבל לבי נקרע בקרבי לראות כבלע את 
הקודש, ויודע אני שיש צורך לפעול... הוציאו 
מהי  וכי  ישראל.  מאגודת  שהתפלגנו  קול 
אגודת ישראל? אגו"י, היא חיבור של אנשים 

חרדים, אם כן אנחנו אגודת ישראל!".
את  לתאר  יותר  נכון  אולי  לאחור,  במבט 
נאומו של הרב רביץ כחלק בלתי נפרד מנאומו 
של מרן ראש הישיבה. לא רק ידו הייתה ידא 
אריכתא של גדולי ישראל ששלחוהו, גם פיו 
התלמיד  לרשותם.  הועמד  המרגליות,  מפיק 
ראש  מרן  של  וקולו  הרב,  דברי  את  ביטא 
בחר  שהוא  מי  של  מגרונו  דיבר  הישיבה, 

להעמיד בראש תנועת דגל התורה.
המעניין הוא, שעד זקנה ושיבה של פעילות 
מעמד  מאותו  זכר  רביץ  הרב  הכלל,  למען 
לא את נאומו שלו, אלא את המשא של ראש 
כשנתבקש  לחייו,  האחרונה  בשנה  הישיבה. 
לחזור במנהרת הזמן לכנס הבלתי נשכח, הוא 
של  נאומו  את  ורק  אך   - צפוי  כמה   - הזכיר 
מרן ראש הישיבה: "בנאום הפתיחה שלו מרן 
אגודת  אנחנו  ישראל,  אגודת  'בוודאי  אמר: 
הרגשנו  שרובנו  דבר  הרגיש  הוא  ישראל'. 
וחשנו זאת, שהאמירה שהייתה ביסוד גידולה 
כן,  לפני  רבות  שנים  עוד  ישראל  אגודת  של 
מתקיימת בתנועה החדשה - שאכן זוהי תנועה 
שמייצגת את כל הציבור החרדי שומרי תורה 
ואנשי מעשה,  ומצוות, לומדי תורה, חסידים 
בעלי בתים טובים, ובני תורה במרכז העניין". 
התרוממות  תחושת  על  דיבר  רביץ  הרב 
הרוח דאז לעומת נמיכות הקומה של השנים 
לחדש  ויש  נשחק  הזה  "הדבר  האחרונות: 
ימינו כקדם, להעצים את עולם התורה ולשים 
של  האידיאולוגית  התפיסה  במרכז  אותו 
ומצוות.  תורה  שומרי  יהודים  של  התארגנות 
דבר  לעשות  שיש  אמר  זצ"ל  שך  הרב  מרן 
לפעול  ונוכל  בו  להתגאות  נוכל  שאכן  חדש 
האמיתית,  הטהורה,  האידיאולוגיה  לפי  בו 
כאלה  אינטרסים  ובלי  הצד  מן  פספוסים  בלי 

ואחרים. זה עמד ועומד בתשתית הדברים". 

נדרנא לא נדרי 
שבה  תשמ"ט  שנת  של  הבחירות  מערכת 
ממערכות  אחת  הייתה  התורה,  דגל  הוקמה 
היהדות  שידעה  ביותר  הסוערות  הבחירות 
החרדית. זו הייתה מערכת הבחירות הראשונה 
בני  ציבור  של  החד-פעמית  החבירה  לאחר 
שבבחירות  על-אף  ש"ס.  לתנועת  התורה 
קיבלה  שך  הגראמ"מ  תמיכת  ללא  שלפני, 
ארבעה  מול  מנדטים  שני  רק  ישראל  אגודת 
ה'אגודה',  עסקני  מצד  די  נעשה  לא  לש"ס, 
הציבור  בתוככי  השורות.  את  לאחד  מנת  על 
התעלמות  של  קשה,  תחושה  שררה  הליטאי, 

מציבור שלם של בני תורה.
בשנה שלפני פטירתו, כשהרב רביץ נתבקש 
לשחזר את התחושות מאותם ימים, הוא סיכם 
"מרן  אחד:  במשפט  הבהירה,  בדרכו  זאת, 
את  בנאומו  הזכיר  באצילותו  הישיבה  ראש 
השיקולים האידיאולוגיים וכולם ידעו שכנדבך 
נוסף עליהם היו השיקולים שאני מכנה אותם 
ראויה  בלתי  הייתה השתלטות  הרי  חומריים. 
וחוסר  אחרת  קבוצה  על  אחת  קבוצה  של 
התחשבות ולזה אני כיוונתי בנאומי. מרן ראש 
הישיבה הגיע למסקנה שאין ברירה, ואין שום 
ולהקים  חדשה  לדרך  לצאת  אלא  אחרת  דרך 
זה  התורה,  עולם  את  נאמנה  שתייצג  תנועה 
היה הצעד החשוב והגורלי לעצם הקיום של 

עולם תורה עצמאי". 
הכתובת הייתה על הקיר והתחושות שתיאר 
בקרב  ותססו  בעבעו  שנים,  לאחר  רביץ  הרב 
ההכרזה  לפני  הרבה  התורה.  בני  ציבור 
הראשון  האופרטיבי  הצעד  ננקט  הרשמית, 
נאמן  יתד  בגיליון  התשמ"ח.  תמוז  בחודש 
יוזמנו  "בקרוב  ולפיה:  מודעה  פורסמה 
ואתר,  אתר  בכל  התורה  בני  נציגי  וייקראו 
הנציגים  בחירת  לצורך  ולהתאסף  להתכנס 
הציבורי,  במישור  התורה  עולם  את  שייצגו 
בכל מסגרת שהיא". בסופה של המודעה שוגר 
האגודאית:  ההתנהלות  כלפי  כשק  עבה  רמז 
בצורה  נציגיו  את  יבחר  התורה  "עולם 
עצמאית, נציגים המקובלים על גדולי התורה 
שליט"א, כראויים ומתאימים לכתחילה לייצג 

את הציבור התורני". 

המועמד שקדם לתנועה. הרב רביץ ז"ל עם מרן הגראמ"מ שך זצוק"ל
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טראומה והחלפת מפרקים, ילדים, פגיעות ספורט וארתרוסקופיה, כף יד, כף רגל, ברכים, אורטוקין | אף אוזן גרון | גינקולוגיה | היחידה להתפתחות הילד | 
כאב | הריון בסיכון | ריאומטולוגיה | טרום ניתוח מילדותי, גניקולוגי, כירורגי  | ילודים |  יתר לחץ דם | כירורגיה כללית | כירורגיה נשים | כלי דם | נוירולוגיה 

מבוגרים | נוירולוגיה ילדים | נפרולוגיה | פגים | פזיותרפיה רצפת-אגן  | פרוקטולוגיה | קרדיולוגיה מבוגרים | קרדיולוגיה ילדים.  

מכונים: C.T | אולטרסאונד | גסטרואנטרולוגיה | דיאליזה | מכון הלב | ממוגרפיה  | מיפוי לב | רדיולוגיה אבחנתית ופולשנית | רנטגן | רפואה גרעינית 
ומיפוי עצמות. 

ועוד 42 מרפאות ומכונים נגישים וזמינים: 
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מיטב המומחים בישראל זמינים לשירותכם במרפאות החוץ והמכונים  

 US אולטרא סאונד
ד”ר אנה שכטר

מנהלת המכון, הפקולטה 
לרפואה באוניברסיטת 

אלמא-אטה ברוסיה. 
התמחות ברדיולוגיה 

אבחנתית בביה”ח מאיר 
כפר סבא. הכשרה רבת 

 CT, MRI, שנים בנושאי
US. ניסיון 25 שנה, מנהלת 
מכון דימות בקופ”ח מכבי. 

מומחית בבדיקות US כללי 
וילדים.

ד”ר איגור שרמן 
מומחה דימות US דופלר 

והדמיה אורתופדית. 
בוגר פקולטה לרפואה 
באוניברסיטת ויטבסק 

רוסיה. התמחות בביה”ח 
וולפסון חולון. בעל ניסיון 26 
שנה בדימות, CT, ואולטרא 

סאונד. רדיולוג מחוזי קופ”ח 
מכבי. 

ד”ר לילי בולוגולובסקי 
בוגרת הפקולטה לרפואה 

באוניברסיטת דושנבא 
בדג’קיסיטן, רוסיה. 

רדיולוגית כ-40 שנה, 

ממוגרפיה 
ד”ר אילונה סובוצקי 

מנהלת יחידת ממוגרפיה. 
בוגרת הפקולטה לרפואה 

באוניברסיטת תל אביב. 
התמחות בביה”ח אסף 
הרופא. עוסקת בדימות 

כ- 15 שנה בעיקר בתחום 
 , US -הממוגרפיה ו

השתלמה בתחום בארצות 
הברית ובארץ. רדיולוגית 

מחוזית קופ”ח מכבי.

 CT סיטי
ד”ר אורה טרנבסקי 

 .CT מנהלת יחידת
בוגרת פקולטה לרפואה 
באוניברסיטת מוסקבה, 

התמחות בביה”ח איכלוב 
תל אביב. הכשרה ועיסוק רב 

 CT -שנים בנושאי דימות וב
כללי.

פרופ’ נתן פלד 
רופא בכיר במכון. מכהן 
כמנהל מחלקת דימות 

ביה”ח כרמל בחיפה, 
פרופ’ קליני בטכניון, יו”ר 

המועצה הלאומית לדימות, 
בוגר הפקולטה לרפואה 
באוניברסיטת תל אביב. 

השלים תת התמחות בנוירו 
רדיולוגיה בטורונטו שקנדה, 

מומחה בנושאי CT ונוירו 
רדיולוגיה.  

רפואה גרעינית 
ד”ר משה מלול  

מנהל יחידה לרפואה 
גרעינית. סיים לימודי 

רפואה ביה”ס לרפואה של 
הטכניון-חיפה. התמחה 

בבולטימור ארה”ב,  מרצה 
באוניברסיטת ת”א ובר אילן.

פרופ’ אליעזר קליינמן  
מיפוי לב 

מומחה בקרדיולוגיה 
מנהל את יחידת מיפוי 
הלב. מנהל מרכז גפן 

לבריאות הלב בגבעתיים. 
מאבחן ומייעץ לחולי לב, 

יתר לחץ דם, סוכרת, יתר 
שומנים בדם ושאר גורמי 

סיכון למחלות לב וכלי 
דם. קרדיולוג אחראי של 

היחידה לפיזיולוגיה במאמץ 
בבי”ח קפלן. יועץ מומחה 

לשיקום לב ומניעת מחלות 
לב - קופ”ח מאוחדת. מרצה 

באוניברסיטת ת”א.

רדיולוגיה פולשנית
ד”ר סטפן בן שושן 

מנהל היחידה לרדיולוגיה 
פולשנית. בוגר אוניברסיטת 

פריז, התמחה ברדיולוגיה 
כללית, רדיולוגיה של השלד 

והשרירים וברדיולוגיה 
פולשנית וטיפולית של עמוד 
השדרה והמפרקים. לד”ר בן 

שושן ניסיון של מאות פעולות 
לטיפול בכאב )אורטוקין( 

בהנחיית CT, MRI ושיקוף.

X-RAY רנטגן

אלכס אהרנסון 
רנטגנאי ראשי. ממונה 

בטיחות קרינה, בוגר הדסה. 
ניסיון 32 שנה בביה”ח 
הדסה, אסותא, בחו”ל 

ובמגזר הפרטי. ניסיון ניהולי 
במכוני רנטגן כ-15 שנה 

בארץ ובחו”ל. ניסיון עשיר 
.CT -ברנטגן ו



מוסף חג הסוכות תשע"ד6 

אחרי  ימים  ארבעה 
פורסם  המודעה,  פרסום 
חתמו  עליו  דעת'  'גילוי 
כוללים  אברכי  מאות 
שדרשו כי, "נציג הציבור 
ייקבע על  התורני לכנסת 
פי הוראתם והנחייתם של 
מרנן ורבנן גדולי התורה 
מועמד  וייבחר  שליט"א, 
המקובל והרצוי בעיניהם 
לכתחילה". בדיעבד ניתן 

לקבוע, כי זו היתה הכרזת העצמאות הראשונה.
כדור השלג הזה הוסיף להתגלגל. עוד שישה 
היסוד  כינוס  נערך  בתמוז,  ובכ"ז  חלפו  ימים 
שהכינוס  כדי  הכל  עשו  המארגנים  בירושלים. 
מי  אולם  בו,  נכחו  אנשים  מאות  הצלחה.  ינחל 
עצמו,  שך  הגראמ"מ  לכבודו,  נועד  שהכינוס 
ביכר להוסיף ולעסוק בתלמודו בגבעת הישיבה. 
לכנס היסוד של התנועה החדשה שהוקמה, הוא 
לא הופיע, בהימנעות שהתפרשה כניסיון להפוך 

כל אבן למען השלום. 
אבל למרות כל הניסיונות לעצור את הקרונות, 
ניסיונות  של  שרשרת  לדרך.  יצאה  כבר  הרכבת 
להגיע להבנה לא צלחו. למתדיינים מטעם מרן 
המשא-ומתן  מנהלי  כי  התגלה  הישיבה  ראש 

בצד השני נוקטים בסחבת מכוונת.
כמו במשאים ומתנים מוכרים במזרח התיכון 
)ולהבדיל אלף אלפי הבדלות, כמובן(, היו אלו 
להגיע  בצדדים  שהאיצו  האמריקאיים  הנציגים 
התשס"ח,  שבט  חודש  בשלהי  עוד  להבנות. 
שכפתה  באמריקה'  ישראל  'אגודת  זו  הייתה 
שהתקיימו  הצדדים,  על  השלום'  'שיחות  את 
זו  הייתה  הכינרת.  שלשפת  כינר  הנופש  בכפר 
לפני,  שנתיים  במספר.  השנייה  השלום'  'פסגת 
כונסה ועידת שלום של אגודת ישראל בלוגאנו 
שבשוויץ, והסתיימה בפיצוץ. בכל הנוגע לניהול 
האמריקאים  תיכוניים,  מזרח  ומתנים  משאים 

כידוע, לעולם אינם מתייאשים.
ההסכם הראשוני שנחתם בכינר ירד עד לפרטי 
שלום  של  "הסכם  הכותרת:  תחת  הפרטים. 
בתנועת אגודת ישראל בארץ-ישראל", סוכם כי 
"כל החוגים והסיעות הח"מ מקבלים על עצמם 
לפעול ולעשות הכל, תוך הבנה מלאה". באותו 
מסמך אף הוחלט על עריכת פריימריז - בחירות 
לכנסת  סיעתיות, לאחר הבחירות   רב  פנימיות, 
ולרשויות, כאשר "לאחר הבחירות ועד לבחירות 
הפנימיות באגו"י יחליטו מוסדות אגודת ישראל 
בארץ-ישראל ברוב של 2/3", המשמעות הייתה, 

זכות וטו לכל אחד מהצדדים.
הסעיף המשמעותי ביותר, שהיווה הישג בלתי 
מבוטל עבור 'דגל התורה' שאז עוד טרם נקרא 
לה בשם, היה זה שנגע לסוגיית הייצוג: "מוסכם 
מראש שבכל תוצאה של הבחירות הבאות יובטח 

בשווה,  שווה  ייצוג 
כלומר שתקופת הייצוג 
תחולק  ה-12  בכנסת 
המרכזית  לסיעה   50%
ו-50%  והמאוחדת 
לשלומי אמונים וצא"י-

ציות והגשמה". 
החזיק  לא  ההסכם 
מיום  יותר  מעמד 
בגלל  השאר  בין  אחד, 
האגודאי  בצד  גורמים 
שדאגו לטרפד הבנות נוספות שהושגו בעל-פה 
עיתון  בנוגע להצגת עמדות משיחיות מעל-גבי 

'המודיע'.
מכונית  כמו  הדברים  התגלגלו  ואילך  מכאן 
ללא בלמים. באגודת ישראל הבינו מאוחר מדי 
שהחבל עומד להיקרע. ניסיון של הרגע האחרון 
הושגה  שבסופו  אינטנסיבי  למו"מ  הוביל 
הסכמה על טיוטת הסכם שקיבלה את הכותרת 
בין  ישראל"  באגודת  ולאחדות  לשלום  "הסכם 
"הסיעה המרכזית - חסידי גור" לבין "התאחדות 

בני תורה". 
של  סמכותה  חידוש  על  סוכם  הצדדים  בין 
שכיום  הכלל  הנהגת  על  התורה;  גדולי  מועצת 
שגור בפי כל ולפיו "פעולות ופרסומי אגו"י, יהיו 
נהרא ופשטי". בנספח  נהרא  צמודים לכלל של 
נוסף שאמור היה להישמר בחשאיות סוכם כי: 
"ביטאון התנועה 'המודיע' לא יפרסם ידיעות או 
מודעות ואפילו בתשלום של כל תנועה העומדת 

מחוץ לרעיונה של אגו"י, ושל חב"ד". 
לפני  כשבוע  התשמ"ט,  הכיפורים  יום  ערב 
היה  נראה  לכנסת,  הרשימות  הגשת  מועד  תום 
לכל  ללכת  אפשר  "כעת  השגה.  בר  שהשלום 
כי  לו  כשהוברר  הישיבה  ראש  התבטא  נדרי", 

השלום ניתן להשגה וטיוטת ההסכם נחתמה.
ראש  מרן  שהעניק  המהותית  החשיבות  על 
ללמוד  ניתן  השלום  השכנת  לסוגיית  הישיבה 
ממכתב ששיגר לרב שלמה לורנץ ז"ל ובו העיד, 
של  הייצוג  סוגיית  כי  כתבו,  ומפי  קודשו  מפה 
עולם התורה היוותה עבורו סוגיה אידיאולוגית, 
עד כדי כך שהיה ראוי לדון בה בעיצומו של יום 
דווקא  "אבל  ובהירה:  צלולה  מחשבה  מתוך 
בדעתי  "עלה  הישיבה,  ראש  מרן  כתב  היום", 
מוסף  תפילת  תפילתי  את  שבלבל  עד  הספק 
ומתוך מחשבה נקייה וחשבון הנפש אם מותר לי 
להיות נמנע מלהודיע את דעתי בהחלטה סופית, 
החלטתי שאני אודיע מה דעתי בזה ומי שרוצה 
ה'  קידוש  של  וזכות  דעתי  מה  יידע  לי  לשמוע 

יהיה לו".
כי  התברר  הכיפורים  יום  שבמוצאי  אלא 
לא  ישראל  באגודת  גורמים  של  מבחינתם 
גם  אלא  נדרי  כל  בתפילת  הותרו  הנדרים  רק 
של  ל'נעילה'  נדרי'  'כל  שבין  בדרך  ההסכמות. 

הפיצוץ.  התרחש  ישראל,  אגודת  מרכז  שערי 
הרוחות  דלפה,  הסודי  הנספח  דבר  על  הידיעה 

התלהטו, הלהבות שפרצו מוססו את ההבנות.
אגודת  מרכז  התכנס   הכיפורים  יום  למחרת 
הנציגים  כלום.  לא  או  הכל  של  לדיון  ישראל 
שני  עם  לכינוס  הגיעו  הישיבה  ראש  מטעם 
ומקום  שם  להסדרת  הנוגע  אחד  מכתבים, 
באגו"י.  תמיכה  המביע  והשני  המועמדים, 
הפקדת מכתב התמיכה באגו"י הותנתה בהסדרת 

מקום המועמדים מטעמם כמוסכם. 
הכיפורים,  יום  בערב  שגובש  להסכם  בניגוד 
חזרו בהם נציגי 'אגודה' והציעו רק את המקומות 
היו  בה  בתקופה  זאת  כל  והחמישי,  השלישי 
לאחר  בכנסת,  נציגים  שני  רק  ישראל  לאגודת 
שבבחירות שלפני כן הורה הגראמ"מ שך לבחור 
בש"ס. מרן ראש הישיבה שמע ופסק את הדין: 

"אם כך, הולכים לבד".

המועמד שקדם לתנועה
ראש  למרן  רביץ  הרב  בין  האישי  הקשר 
הישיבה החל הרבה לפני שנקרא אל הדגל. בימי 
בקשר  רביץ  הרב  עמד  שמח'  'אור  של  הזוהר 
אישי עם מרן הגראמ"מ שך זצוק"ל, ועשה את 
דרכו פעמים רבות לבית ראש הישיבה בבני ברק 
כדי להתייעץ עימו בנושאים הרגישים שנוגעים 

לנפש החוזר בתשובה.
לראש  הייתה  תלמידים,  אלפי  שהעמיד  כמי 
הישיבה רגישות מיוחדת במינה והבנה ייחודית 
לא פחות למצוקותיהם של התלמידים. הוא נהג 
להאזין, לשאול, לשקול ולייעץ. בהקשר למאבקו 
של מרן הגראמ"מ שך בתופעת המשיחיות, נזכר 
מראשי  ישראלי,  )איקא(  אליהו  הרב  לימים 
הרב  שהניח  מרתקת  בשאלה  שמח  אור  ישיבת 

רביץ לפתחו של מרן ראש הישיבה.
בישיבה  שלימדו  מהרבנים  כשאחד  זה,  היה 
בנימה  התניא  בעל  האדמו"ר  כלפי  התבטא 
לאחר  וזאת  כזלזול,  להיחשב  עשויה  שהייתה 
בעל  מדוע  התלמידים  אחד  על-ידי  שנשאל 
התניא.  ספר  את  בכתביו  מזכיר  ברורה  המשנה 
הרב רביץ שמע על ההתבטאות ולא מצא לעצמו 
ברק  בבני  הישיבה  ראש  לבית  ירד  הוא  מנוח. 
את  מעולם  ראיתי  "לא  המקרה.  על  לו  וסיפר 
הרב שך כפי שראיתיו אז, לא לפני המקרה ולא 
יצחק  הרב  לבנו  לימים  תיאר  הוא  לאחריו", 
רביץ, יו"ר דגל התורה בביתר עילית. "הרב שך 
איך  אמר:  והוא  במצח,  התבלט  וריד  האדים, 
קנאי  היה  חיים  החפץ  ככה?!  לדבר  מעיז  הוא 
יותר גדול ממנו! הרב שך תפס לי את היד ואמר: 
'אתה צריך להילחם בזה', ואכן כך עשיתי, ותכף 
אותו  את  להעמיד  דאגתי  לירושלים  כששבתי 

ר"מ על מקומו בצורה התקיפה ביותר". 
לא רק במישור החינוכי, גם במישור העסקני 
נאמן,  שליח  רביץ  ברב  הישיבה  ראש  ראה 
הרבה לפני שעלתה מלפניו המחשבה על הקמת 
נוחה  הייתה  לא  חכמים  דעת  כאשר  התנועה. 
מניהול תלמוד-תורה מפורסם בירושלים, ביקש 
הגראמ"מ שך זצוק"ל אישית מהרב רביץ לקחת 
את  ולהעלות  הניהול  מושכות  את  עצמו  על 
לאתגר  נענה  רביץ  הרב  המלך.  דרך  על  הת"ת 

וכדרכו עשה זאת בהצלחה יתירה.
היה  רביץ  הרב  הפוליטי-השקפתי,  במישור 
הראשון שהעז לקרוא תיגר על הממסד האגודאי, 
של  הראשונה  ההתארגנות  מאחורי  כשעמד 
עיריית  למועצת  בבחירות  תורה,  בני  קבוצת 
ירושלים. למען הדיוק ההיסטורי ראוי לציין פרט 
עובדתי שכמעט ואינו ידוע לאיש: שמו של הרב 
הישיבה,  ראש  מרן  של  לכנסת  כמועמדו  רביץ 
עלה עוד לפני שרעיון הקמת תנועה חדשה קרם 

עור וגידים. 
היה זה כאשר יו"ר ש"ס הרב אריה דרעי העלה 

האיש 
שהניף את הדגל 

יישר כוחך שדיברת. הרב רביץ ז"ל נואם בכנס היסוד של דגל התורה
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מפרקים וטראומה 

ד”ר איתי הולצר
מנהל המחלקה 

האורתופדית. 
התמחה בכירורגיה 

אורתופדית במרכז רפואי 
‘איכילוב’. השלים תת 
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טראומה אורתופדית במרכז 
רפואי מוביל במוסקווה. ריכז 

את הפעילות האורתופדית 
של מיון מרכז רפואי’ שיבא’, 

תל השומר במשך שנים 
רבות.

תחומי המרפאה: חבלות 
חריפות, המשך טיפול 
ומעקב אחר מטופלים 

ששוחררו ממיון ומאשפוז.

כתף ומרפק
ד”ר מרק לובנברג
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רופא מומחה, התמחה בבית 
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השתלמויות בתיקון עיוותים 
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קפלן. השלימה תת 
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כף רגל
ד”ר אלון בורג

רופא בכיר במחלקה 
האורתופדית, מרכז רפואי 

רבין, בילינסון. מומחה 
בעל שם בתחום כירורגית 

כף רגל. 

תחומי המרפאה: מחלות 
כרוניות ופגיעות חריפות 

בכף רגל. אבחון, טיפולים 
שמרניים וניתוחיים, מעקב.



מוסף חג הסוכות תשע"ד8 

את ההצעה לשלב את נציגי בני התורה במפלגת 
סיפר  התקרבו",  בתשמ"ט  "הבחירות  ש"ס: 
שהליטאים  מנגינה  לשמוע  "והתחלנו  דרעי, 
רוצים נציגות לבד. מרן הרב עובדיה לקח זאת 
ידענו  בנו,  יפגע  שזה  הבנו  כולנו  הרי  ללבו. 
שלנו,  מהקולות  גדול  חלק  היו  שהליטאים 
הספרדים,  בני-התורה  עם  יהיה  מה   - ופחדנו 
מה יהיה עם ראשי-הישיבות הספרדים? עדיין 
שיחה  לי  הייתה  וחזקים.  מושרשים  היינו  לא 
מרתקת עם מרן הרב שך וכשהבנתי שהציבור 
אליו  באתי  אשכנזית  נציגות  לראות  רוצה 
לו, הראש-ישיבע,  ואמרתי  בהצעה מהפכנית, 
בוא נכניס אשכנזים לש"ס. הרב שך נדהם. הוא 

שאל: זה לא יפגע בכם? אמרתי לו, לא.
אשכנזיים  נציגים  שנכניס  לו  "הצעתי 
למקומות השלישי והחמישי, ונציב שם אנשים 
שיודעים איך לדבר לציבור הספרדי, הצעתי לו 
הבכיר  כנציג  רביץ  אברהם  הרב  את שמו של 
מטעמו ברשימת ש"ס. הוא שאל: הרב עובדיה 
יסכים? אמרתי: אני חושב שכן. מרן הרב שך 
הסכים, הלכתי בשמחה רבה לרב עובדיה והוא 

הסכים מיד.
ברב  מהבחירה  התלהבות  הביע  שך  "הרב 
עצמו  רביץ  הרב  עם  שדובר  ואחרי  רביץ 
להיות  אותו  הזמנתי  הסכמה,  מפיו  וקיבלנו 
הוא  האומה.  בבנייני  בעצרת  הפותח  הנואם 
עם  רביץ  הרב  שרק  כמו  נאום,  שם  הרביץ 
גדולי  על  דיבר  הוא  לשאת.  ידע  עוצמתו  כל 
התורה הספרדים לאורך הדורות, על האחדות 
הקהל  את  מרים  הוא  איך  וראית  כולנו,  בין 
הספרדי ומצית להם זיק בעיניים. ידעתי שיש 
לא  זה  כידוע  בסוף  טוב.  שיעשה  חיבור  פה 
מי  רק  אבל  נפרדת,  תנועה  והוקמה  הסתייע 
שהיה בסוד העניין ידע כבר אז שהרב שך כבר 
לייצג  מטעמו  ביותר  המתאים  במועמד  בחר 
את ציבור בני התורה עוד לפני שהקים את דגל 

התורה".
ההקדמה הזאת מסבירה, מדוע הרב רביץ לא 
הופתע כשקיבל את שיחת הטלפון מאזור חיוג 
03 כשעל הקו היה מרן ראש הישיבה בכבודו 
דגל  שהוקמה  לפני  רבים  חודשים  ובעצמו. 
התורה הוא כבר ידע, כאמור, כי מרן הגראמ"מ 
שך רואה בו את הנציג המתאים ביותר לייצוג 
ראש  כשמרן  ולפיכך,  בכנסת,  התורה  בני 
הישיבה, בקולו, ביקש ממנו להגיע במהירות 
לבני ברק ולסור לחדרו, הוא תיאר לעצמו במה 

מדובר.
רביץ  הרב  סיפר  פחד",  רגעי  לי  היו  "לא 
את  לשחזר  אחרי,  שנה  עשרים  כשנתבקש 
אותם רגעים, "לא היה בי לרגע פחד או חשש 
האם אצליח או לא. ידעתי שעצם ההליכה אחר 
הוראות ראש הישיבה והקמת בית עצמאי לבני 
לתוצאה.  קשר  בלי  הצלחה  כבר  היא  התורה, 

בלתי  התרגשות  זו  בי,  הייתה  שכן  מה  אבל 
רגילה. הרי מרן הרב שך הזמין אותי בשיחה 
לא  הדרך  כל  ואני  לביתו,  מירושלים  אישית 
ידעתי בדיוק מה הוא עומד לומר, אבל ידעתי 
לי,  ידוע  שהיה  הרצון  סביב  תיסוב  שהשיחה 

להתארגן ולצאת לדרך חדשה, לדרך אחרת".
והוא  שך  הרב  מרן  של  לביתו  "הגעתי 
ולרוץ  מפלגה  להקים  החליט  שהוא  לי  אמר 
הוא  התורה.  בני  את  שייצג  בגוף  עצמאית 
זה  הזאת.  המפלגה  בראש  שאעמוד  לי  הציע 
היה רגע של התעלות. העובדה שהרב שך בחר 
זו  לי,  דווקא  קרא  הוא  שלם  עולם  מתוך  בי, 

תחושה משובבת נפש. 
לי  אמר  הוא  להתייעץ  שהות  "כשביקשתי 
'יש לך שתיים-שלוש דקות'. ויתרתי על הדקות 
הללו ומיד אמרתי כן. היה ברור למרן הרב שך 
שאענה בחיוב, וגם לי זה היה די מובן מאליו, כי 
הרי כבר היה לי ניסיון קודם להקים גוף עצמאי 
ירושלים  לעיריית  בבחירות  הדגל,  את  שיניף 
הישיבה  ראש  מצוות  עלי  חזקה  שאז  אלא   –
שידע שיש לנו סיכויים להצלחה אדירה אבל 
על- כשנקראתי  הבשילה.  לא  שהשעה  חש 
ידיו הרגשתי שהבשילה השעה, שהגיע הרגע 

להכריז על עצמאות עולם התורה". 

הפורש סוכת שלום
היה  עדיין  אבל  ניתנה,  החיובית  התשובה 
מעגל שהרב רביץ ביקש לסגור. לאחר שנבחר 
התנועה  בראש  לעמוד  הישיבה  ראש  ידי  על 
החדשה, הגיע עימו במהלך חול המועד סוכות 
לסוכת השלום של מרן הגר"ע יוסף בירושלים, 
ברשימת  רביץ  הרב  את  לראות  רצה  שכזכור, 

ש"ס, כמועמדו של ראש הישיבה.
לביקורי  עלה  ברק  מבני  הישיבה  ראש 
מרן  מבית  ירושלים.  גדולי  של  בבתיהם  חג 
שערי  בשכונת  זצוק"ל  אויערבאך  הגרש"ז 
חסד, הוא הגיע לסמטת חנן – למעונו של מרן 
בין  ולאחר שיחה   – זצוק"ל  אלישיב  הגרי"ש 
שני ענקי הדור, צירף מרן הגרי"ש אלישיב את 

תמיכתו להקמת התנועה החדשה.
בגילו המופלג, כיתת מרן הגראמ"מ שך את 
כשלצידו  יוסף  הגר"ע  מרן  לסוכתו של  רגליו 
הרב רביץ. עד תמול שלשום דובר בו נכבדות 
במסגרת  הישיבה  ראש  של  מטעמו  כח"כ 
תנועה  בראש  עומד  הוא  והנה  ש"ס,  תנועת 
להבהיר  ביקש  הישיבה  ראש  מרן  חדשה. 
המפלגה  הקמת  כי  החכמים  מועצת  לנשיא 
החדשה לא נועדה לפגוע בתנועת ש"ס, אלא 
להעצים את כוחה של היהדות הנאמנה – מה 

שאכן קרה באותה מערכת בחירות. 
התשמ"ט  סוכות  בחג  נכנס  רביץ  הרב 

הדר  באותו  הפוליטית  העסקנות  של  לעולמה 
רב רושם, שבו שימש כשליח ציבור בעל קול 
"לאורך  תפקידיו:  בכל  נאות,  והליכות  ערב 
לומד  היותי  עם  יחד  בגרותי,  תקופת  כל 
ישראל",  עם  למען  דברים  עשיתי  בישיבה 
הנפש,  ברגע של השתפכות  לימים  סיפר  הוא 
"עמדתי בחזית המאבק הנוראי בעניין העולים 
כולנו  השתדלנו  לניצולים,  סייעתי  החדשים, 
לעשות נפשות במסגרת הפעילים, היו לנו גם 
זכיתי  שבת.  לשמירת  בנוגע  שונים  מאבקים 
ולקבל  זצ"ל,  איש  החזון  מרן  אצל  לשהות 
זכיתי  מבריסק  הרב  אצל  וגם  הוראות,  ממנו 
רבות  שיחות  לי  היו  שך  הרב  עם  לקרבה. 
לא  וציבוריים.  חינוכיים  בעניינים  וארוכות 
הייתי איש זר לציבוריות הישראלית. זו הייתה 

הווייתי מאז ומתמיד".
ביומו  רביץ  הרב  זכה  שלה  הפנים  קבלת 
הראשון בפוליטיקה, עוד לפני שנבחר לכנסת, 
קצוות  מכל  אישים  מפלגות.  חוצת  הייתה 
הדמות  של  בקסמה  נשבו  הפוליטית  הקשת 
לא  הכללי  שהציבור   – וההוד  ההדר  מלאת 
ראה דוגמתה בקרב נציגי הציבור החרדי מימי 

קום המדינה.
מספר  חם",  ומאד  לבבי  מאד  היה  "הוא 
אולמרט,  אהוד  לשעבר  ראש-הממשלה 
אור  בישיבת  רביץ  הרב  של  לקחו  משומעי 
שמח. "לא היה לי ספק אפילו קל, שידידי הרב 
רביץ יהיה ח"כ מרשים. היו בו את החריפות, 
 – זה  לתפקיד  שדרושים  והלהט  הפיקחות 
כיון שהציבור הזה  לייצג את הציבור החרדי, 
נמצא במצב מוזר ביותר: הוא מאד לא אהוד 
על החילונים, ומאידך הוא לא מקבל מהמדינה 
את כל מה שמקבלים אחרים וזה קיפוח שהוא 

מובנה במערכת".
ההיסטוריה מכאן ואילך - כולל מה שאירע 
ולאחריה  הסוערת  הבחירות  מערכת  במהלך 
הספר  בפרקי  ומתועדת  מתוארת  היא  הלוא   -
לחתום  אפשר  אי  הזה  הפרק  את  אך  הבאים, 
אישיות  על  שמעידה  קטנה  אנקדוטה  בלי 

גדולה. 
הגשת  של  החול  ששעון  לפני  שעה  חצי 
התורה  דגל  צמרת  ביקשה  אזל,  הרשימות 
וגן,  בבית  רביץ  משפחת  בבית  שהתכנסה 
לצאת בבהילות לבניין הכנסת כדי להגיש את 
ועדת הבחירות. את  הרשימה הסופית בקומת 
לחתוך  היה  ניתן  שעות  באותן  והמתח  הלחץ 
מי שהפריח  נמצא  למדורה,  כמו שמן  בסכין. 
לחבל  המבקשים  גורמים  כי  הידיעה  את 
הגישה  כביש  את  לחסום  מתכוונים  בהגשה 

לכנסת. 
שהם  הבינו  קמה  זה  שאך  התנועה  נציגי 
חייבים להזדרז ולצאת לדרך תכף ומיד, שמא 
אבל  האבד.  דבר  זה  ויהא  רגע  עוד  יחלוף 
"לא  להמתין:  מכולם  רביץ  הרב  ביקש  אז 

לצאת!", הוא אמר, "קודם נתפלל מעריב!". 
שם",  ונתפלל  לכנסת  נגיע  אברהם,  "ר' 
הציעו לו החברים, אבל הרב רביץ נותר בשלו: 

"נתפלל ורק אחר כך נצא".
"אינני יודע מהיכן שאבתי את הכוח הזה", 
לא  שאם  ידעתי  "אבל  מכן,  לאחר  אמר  הוא 
נתפלל עכשיו נפספס לאחר מכן את התפילה, 
ואכן,  הרשימה,  הגשת  של  הסערה  כל  בתוך 
לשתים-עשרה  ובדקה  מעריב,  התפללנו 

הגענו".
את  משקף  הזה  שהסיפור  שיאמר  מי  יש 
אישיותו של הרב רביץ, שגם ברגעי משבר – 
מרוב  מתפוקקות  אותו  הסובבים  כשחוליות 
לחץ, שמר תמיד על צלמו, דמותו ותוארו של 
ראש   חברון,  ישיבת  חניך  רביץ,  אברהם  הרב 
ישיבת אור שמח. עוסק בתורה ועסקן ציבור – 

לפי הסדר הזה.

תפילה קודמת להגשת רשימה. הרב רביץ ז"ל עם גפני במערכת הבחירות התשמ"ט



הדרך הקלה להידור בנטילה

בס"ד

עכשיו זה ברור. נוטלים בהידור!
נטלקל, כיור ונטלה ניידים שבאמצעותם תוכלו ליטול ידיים ללא כל חשש 
כנגדם! לברך  חשש  כל  וללא  לאחריה  או  הנטילה  לפני  ישפכו  שהמים 

הנטלקל יכול לשמש אתכם גם בכל רגע בחיים: 
ידיים בסוכה, למים אחרונים, ליולדת בחדר לידה או לטיול משפחתי. ידיים, בליל הסדר, ליטול  בנטילת 

הרה"ג עזריאל אויירבעך שליט"אמרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א

בד"ץ העדה החרדית

הרב בן ציון מוצפי

בהמלצת
ובהסכמת

גדולי ישראל

הרב אליהו בקשי דורון

הרב עזריאל אויערבאך

מחיר מיוחד
לחג סוכות!

פטנט עולמי חדש!

כיור ונטלה עם אטימה 

כפולה. מהיום המים 

לא נשפכים!  

מובא בספרים שחובה ליטול ידיים 
כשמתעורר משנתו בלי ללכת ארבע אמות, 

עיין שם על חומרת הדבר:
בזוהר הקדוש דף יו"ד ע"ב ע"פ גירסת "אור הלבנה"

בב"ח אורח חיים, סימן ד'
במשנה ברורה, סימן א', ס"ק ב'

בבן איש חי שנה א' פרשת תולדות, הלכה ו'   
ועוד...

להזמנות: 054-201-7000
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באולם  משורר  כשהוא  כהן  שלמה  ר'  הזמר  את  תמצאו  תחפשו,  אם  ערב,  בכל 
חתונות, כנראה אחר מזה בו היה בלילה הקודם. כהן, אחד מגדולי הזמרים במוזיקה 
הוא  לילה  וכמעט בכל  החסידית, מבוקש מאד בעולם החתונות הפורח ב"ה, 

משמח עוד חתן וכלה שבונים זה עתה בית נאמן בישראל.
באותו זמן בדיוק, ולעיתים אף מאוחר הרבה יותר בלילה, מגיב מיקי 
כהן לקריאות ההצלה במירס שהוא נושא על עצמו תמיד, אחד מתוך 
כמה מכשירים סלולריים רוטטים. חיש מהר הוא ייסע לכתובת שזה 
עתה נתן לו המוקדן ב'איחוד הצלה', וירוץ לעוד מקרה של הצלת חיים, 

בתפקידו כמתנדב 'איחוד הצלה' וראש הסניף הירושלמי של הארגון.
בזמן הזה בלילה, בין אשמורת זו לאחרת, נוהג ר' חיים כהן, אישיות חרדית 
ידועה אך נחבאת אל הכלים ומי שהיה נאמן ביתו וממקורביו של מרן הגרי"ש 
אלישיב זצ"ל במשך שנים, לקיים פגישות ציבוריות ליליות דחופות, אותן הוא רוצה 

לקיים הרחק מעין סקרנים.
ובכן:  מרעהו?  איש  שונה  כה  בעיסוק  אחד  כל  שעוסקים  השלושה,  בין  הקשר  מה 
השלושה הם אחים, האחים לבית כהן. מן הסתם ישנם קוראים שכעת לראשונה מתוודעים לכך 
שהזמר שלמה כהן הוא אחיו של חיים כהן, אבל אתם בחברה טובה: גם אריה דרעי, חברו הטוב 
בלב ובנפש של חיים כהן, לא ידע במשך שנים שהזמר שלמה כהן הוא אחיו, זאת למרות ששלמה נוהג 

לשיר כמעט בכל חתונות צאצאיו.
שלושה  עם  אחים,  בשלושה  להיתקל  קשה  אך  מרעהו,  איש  אחרים  בתחומים  עוסקים  שאחים  קורה 
עיסוקים כל-כך שונים האחד מהשני, ועם טבעים אישיים שונים בתכלית השינוי. בעוד שלמה נמרץ מאד, 
חסיד סערט ויז'ניץ בכל מאודו המופיע בחצרות האדמו"רים ובאולמות השמחה כמעט בכל ערב, אחיו, 
חיים, שקט מאד, בקושי ניתן לשמוע את קולו, ובעל מראה ליטאי מובהק ומעונב. מיקי, לעומת זאת, שונה 
ניכר  נכים,  לילדים  גם עם ארגון "על"ה" המסייע  וכאיש חסד העובד  גם הוא משניהם. כמתנדב הצלה 
על פניו שהוא כבר ראה דבר או שניים בחיים, וקשה להרעיש אותו או להוציא אותו משלוותו עם "סתם 

אירוע". הוא גם משלב בין שני אחיו, ורק בשבת יילך עם הקפוטה והלבוש החסידי.
ראש  ערב  בראיון שנערך  עיתונות',  'קו  לגיליון החג של  יחדיו  לראשונה, מתראיינים השלושה  כעת, 
השנה. שלמה, וגם מיקי, כבר מנוסים בראיונות. בשביל חיים, מדובר בראיון נרחב ראשון שהוא מעניק. 

שליחי ציבור: ראיון משותף ראשון עם שלושת האחים - עסקן הציבור ר' חיים כהן, הזמר החסידי ר' שלמה כהן ואיש החסד ר' מיקי כהן

לשלושתם שם משפחה תואם, 
שלושתם עוסקים בצרכי ציבור, 
ושלושתם אחים  מוסף החג 
של 'קו עיתונות' כינס לראיון 
משותף ראשון את האחים - 
הרב חיים כהן, מעסקני הציבור 
הנודעים ונאמנו של מרן הגרי"ש 
אלישיב זצ"ל; הזמר החסידי 
הנודע ר' שלמה כהן ואיש 
החסד וראש סניף 'איחוד הצלה' 
בירושלים מיקי כהן  בשיחה 
משותפת בסלון ביתו של שלמה 
בבנ ברק, מדברים האחים על 
בית אבא שהיה מתלמידיו של 
האדמו"ר רבי יואליש מסאטמר 
זיע"א, על מוזיקה חסידית 
שורשית, על מידת החסד, וכן, 
גם על פוליטיקה  לראשונה 
מתייחס חיים כהן לשמועות 
הפוליטיות שנקשרו בשמו: "לא 
מתכנן לרוץ לשום גוף פוליטי, 
לא עירוני ולא ארצי", מגלה על 
הקשר האישי בינו לבין יו"ר ש"ס 
אריה דרעי ומספר מתי העניק לו 
מרן הגרי"ש זצ"ל את מפתחות 
ביתו  ברכת כהנים
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חנני בלייך שליחי ציבור: ראיון משותף ראשון עם שלושת האחים - עסקן הציבור ר' חיים כהן, הזמר החסידי ר' שלמה כהן ואיש החסד ר' מיקי כהן

הוא  שמו,  של  אזכורים  אינספור  למצוא  שניתן  למרות  היום,  עד 
ניתן  אותם  ספציפיים  בנושאים  מלבד  לראיונות,  ושוב  שוב  סירב 
ידידו,  ידי  על  נשלח  כאשר  זה  וגם  אחת,  יד  אצבעות  על  לספור 
אריה דרעי. שמו התפרסם כמי שהיה מאנשי הבית הקרובים ביותר 
רבות  בהזדמנויות  אליו  ונלווה  זצ"ל,  אלישיב  הגרי"ש  מרן  של 
מספור. הגרי"ש היה מחשיב את דעתו, ושואל אותו לדעתו בסוגיות 
בזמנו,  עצומה  השפעה  לו  שנתן  מה  שונות,  ופוליטיות  ציבוריות 
שלמעשה נמשכת בשטחים שונים עד היום, כשהוא מושך גם כיום 
וציבוריים, מאחורי הקלעים. הוא עצמו  בחוטים שונים, פוליטיים 
לא אוהב להיחשף, ולכל מעשיו, בימי חיי הגרי"ש ועד היום, נלווית 
הילה של סודיות ומסתורין. בראיון הנוכחי, הוא מתייחס לראשונה 

לנושאים ציבוריים ופוליטיים רבים שנקשרו בשמו.
שלושת האחים לבית כהן גדלו באורגוואי, בקהילה חרדית יחידה 
ולבסוף  לארגנטינה,  עברו  מכן  לאחר  שם.  שהייתה  סאטמר  של 
הגיעו עם משפחתם ארצה. אביהם נפטר לפני כשנתיים, ובכל חייו 
ניסה בכל מאודו להנחיל חינוך חסידי שורשי, שלא לומר סאטמרי, 
לילדיו. חיים: "אבי היה אחד מהבחורים הראשונים שיצא מדרום 
הוא  מכן  לאחר  בארה"ב.  ב'מיר'  ולמד  בישיבה,  ללמוד  אמריקה 
ומאז  מאד,  שקירבו  מסאטמר,  יואלי'ש  רבי  לאדמו"ר  התקרב 
בישראל,  התחתן  הוא  מכן  לאחר  סאטמר.  עם  קשר  לו  היה  תמיד 
ובתחילה שימש כשוחט באורגוואי, שם הייתה קהילה חרדית יחידה 
במדינה של סאטמר, ושם גדלנו. מעניין לציין שאחרי כמה שנים של 
לימודים בארה"ב, אבי ביקש לבוא ארצה, אך אז אמר לו ר' יואלי'ש 
שיחכה. בימים הללו התחילה במפתיע מלחמת ששת הימים. לאחר 
המלחמה אבי נכנס אליו שוב, ואז בירך אותו ר' יואלי'ש שכעת יסע 

לארץ - ואף יתחתן כאן".
מזל- 'מזל-טוב  לו  צעק  הרבי  מהחדר,  יצא  "כשאבינו  שלמה: 

טוב', וככה הוא הבין שהוא ימצא בארץ את זיווגו".
איזה חינוך העניק לכם אביכם?

שלמה: "חינוך חם וחסידי, זמירות שבת, חינוך של אהבת התורה 
חתיכת  היה  הוא  ובשמחה.  בהתלהבות  המצוות  כל  את  ולקיים 
יהודי  של  דמות  ראינו  עליו,  שהסתכלנו  מה  בכל  ערוך'.  'שולחן 
חסידי אמיתי שספג את החמימות מסאטמר. הוא היה קשור מאד 
לספרי 'דברי יואל', ובכל שבת היה צמוד אליהם. הוא היה אומר לי 
שזה 'המחזור של שבת' שלו. ניתן לומר שהוא היה תלמיד של ר' 
יואלי'ש, במובן הזה שהוא היה קשור לתורות שלו, שזה הקשר אולי 
הכי חזק בין תלמיד לרב, למרות שביחידות הוא היה אצלו אולי 4-5 

פעמים בלבד. בבית הוא הנחיל את ההשקפה החמימה הזו".
זה הרבה  מיקי: "אני חושב שזה שנשארנו עם הלבוש החסידי, 
בגללו. אבי רצה שנלך עם הלבוש החסידי. וגם מה ששלמה אמר, 
לפני  וללמוד  בבוקר  מוקדם  מאד  לקום  או  השבת,  זמירות  לגבי 
התפילה - מושרש כיום אצל כל האחים. הוא היה דמות, וראינו איך 
הוא עצמו קם בכל בוקר ב-4 לפנות בוקר ויושב בסלון ולומד, וזה 

דבר שנכנס בכולנו, וכולנו ממשיכים אותו בזה".

 "כשהגרי"ש נתן לי את מפתח הבית"

עולם  עם  אישי  קשר  ואין  כמעט  לחיים  ומיקי,  שלמה  לעומת 
של  לצעירים  בישיבה  בצעירותו  שלמד  לכך  מעבר  החסידות, 

חסידות סלונים.
כשאנחנו שואלים אותם איך אירע שכל אחד מהם בחר לעצמו 
תחום עיסוק כה שונה מאחיו, מתברר שנסיבות החיים הובילו כל 

אחד למקומו.

שונים אך דומים. האחים מיקי כהן, שלמה כהן וחיים כהן.
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חיים, לראשונה, מספר איך נטווה הקשר עם 
בית מרן הגרי"ש אלישיב. "אני לא בחרתי את 
מה שעסקתי בו, העזרה למרן. זה פשוט קרה. 
שנה,  כ-20  לפני  שהתחתנתי,  לאחר  כשנה 
אלישיב  הרבנית  את  גשום  חורף  בליל  פגשתי 
ואת בתה, הרבנית אויערבאך, כשלא ידעתי שהן 
בצומת  הגשם,  תחת  עמדו  הן  למרן.  קשורות 
סואן, וראיתי שהן חיפשו מונית, אז עצרתי לידן 
לעלות  הסכימו  והן  אותן,  לקחת  להן  והצעתי 
וכשהרבנית  שרצו,  להיכן  אותן  לקחתי  לרכב. 
יכול  אני  רוצה  אני  שאם  לי  אמרה  היא  ירדה, 
להיכנס מחר לקבל ברכה מבעלה. שאלתי: מי 

זה בעלך? והיא ענתה: הרב אלישיב.
וכשנכנסתי  מהרב,  ברכה  לקבל  "הגעתי 
טיפול  לאיזה  ללכת  צריכה  שהיא  שמעתי 
בשערי-צדק, והצעתי לקחת אותה. היא אמרה 
אותי.  להטריח  רוצה  ולא  מסכימה,  שאינה 
את  וכעת  אותי,  כיבדת  רגע  לפני  לה:  אמרתי 
פוגעת בי... ואז הסכימה שאקח אותה, ולקחתי 
הזהירה  היא  החולים.  לבית  בתה  ואת  אותה 
שחיכיתי  כמובן  למטה.  לה  אחכה  שלא  אותי 
על-זה.  עליי  'צעקה'  היא  חזרה  ובדרך  לה, 
באותו לילה קיבלתי טלפון שהרב רוצה לראות 
אותי, והבנתי שאני כנראה הולך לחטוף על-זה. 
איך  אשכח  לא  בצהרים,  לביתו  באתי  למחרת 
שישב ולמד, והוא אמר לי: לרבעצ'ן יש טביעת 
עין, ואם היא הסכימה שתיקח אותה, אז אתה 
ראוי לזה. ואז גם נתן לי את המפתח של הבית, 

שלושה ימים אחרי שהכרתי אותם.
"אתה מקבל כזה מפתח, מה אתה עושה אתו? 
אמרתי לעצמי: אחכה לבוקר, ואלווה את הרב 
לתפילה. ואכן, מאז הייתי פותח את הדלת של 

הבית, ממתין לרב למטה ומלווה אותו לתפילה. 
במשך 5 שנים, כל בוקר הייתי רואה אותו, היינו 
מקדמים אחד את השני ב'בוקר טוב', ואז הייתי 
מנסה לקחת בשבילו את הטלית והתפילין, אך 
הוא סירב. רק אחרי 5 שנים הוא הסכים שאני 

אסחב לו את התפילין. כך החל הכל".
הרב,  לבית  שהגיע  מאז  בערך  שנה  אחרי 
הציע לו הגרי"י אפרתי, מקורבו של הגרי"ש, כי 
יעבוד אתו באופן קבוע, ואז החל החיבור החזק 
עם הרב אפרתי, שהביא גם לחלוקת תפקידים 

ביניהם בבית הרב.
שלמה: "אני מוכרח להגיד שאבא תמיד היה 
חיים  למה  'תראה  סיפוק:  של  בסוג  לי,  אומר 
היה  מי  הדור.  גדול  את  לשרת  זכה  הוא  זכה, 
מאמין שהבן שלי יזכה לשרת את גדול הדור?'. 

אמר את זה כפסגת הצלחה אישית שלו".
"ממעשה חסד אחד, בלי שהתכוונתי, זה ב"ה 
התפתח למה שהתפתח", אומר חיים, שהיה אז 

אברך צעיר מאד, כאמור שנה לאחר חתונתו.

כך נולד השיר 'מכניסי רחמים'

שלמה, לעומתו, הגיע עוד לפני נישואיו אל 
אליו.  הגיעה  נכון,  יותר  המוזיקה,  המוזיקה. 
"אני מאד נמשכתי לחסידות ולמדתי בישיבות 
שם,  ידיד  היה  לאבי  בחיפה.  ויז'ניץ  סערט 
הכיר  להתם  ומהכא  פישמן,  ציון  בן  הרה"ח 
רובי,  בנו,  עם  שלמדתי  בנט,  חיים  ר'  אותי 
באותו השיעור, וכך התחברתי למוזיקה. אמנם 
הייתה  כאן  אבל  כילד,  כבר  מוזיקה  אהבתי 
הפעם הראשונה שנכנסתי לאולפן וראיתי מהו 

ההן  בשנים  נוצר  הזה,  מהחיבור  חסידי".  לחן 
השיר "מכניסי רחמים" הנודע, אותו מבצע כהן 

בלחן של בנט.
שלמה: "אבא רצה שיהיה בית חסידי ושילדיו 
ינחלו בית חסידי. גם לחיים, שהולך עם חליפה 
קצרה, אני אומר לך שיש נשמה חסידית. הוא 

ישמע שיר חסידי ויתחיל 'לעוף'".
חיים: "למדנו חידוש עכשיו. אני לא יודע מה 
יש בנשמה שלי, אבל שלמה כן יודע... לא סתם 
מרגיז  ואני  הרבע'ס  את  מרקיד  שהוא  אומרים 
את הרבע'ס... וברצינות, אני לא אסתיר שהידע 
מה  יודע  אני  כי  בחיים,  לי  עזר  בחסידות  שלי 
זו חסידות, מה זה רבע'ס, ויודע איך מתנהלים. 
לי  היה  לא  אם  מתנהל  הייתי  איך  לך  תאר 
תפוס  מילדותי.  ינקתי  אותו  הזה,  הידע  את 
זה  מה  בכלל  מבין  לא  הוא  ליטאי,  בחור  כל 
כשעסקתי  שלי,  בתחום  למשל  חסידות.  עולם 
כי  החסידי,  לצד  לגשת  איך  ידעתי  בעסקנות, 
ידעתי מה המנטליות שם ומה ההלוך-ילך שם. 
איך מתנהל רב'ה וסביבתו, ומי נקרא נציג של 
עם  טוב  קשר  לקשור  מאד  לי  עזר  זה  רב'ה. 
הידע  לי  שהיה  בגלל  רק  וחסידויות,  נציגויות 
המקדים הזה. אחרת אני לא חושב שהייתי יכול 

להתחבר לזה".
איך באמת קרה שאתה הלכת לצד הליטאי?
זה  אבל  חסידי,  בבית  גדלתי  "אמנם  חיים: 
ראיתי את עצמי חסיד,  לא  סוד שאף-פעם  לא 
ובוודאי שאחרי שהתקרבתי לרב - זה בכלל לא 

היה שאיפת-חיי".
השלושה,  של  אביהם  על  קודם  דיברנו  אם 
האח השלישי, מיקי, הגיע לעסוק בתחום החסד 
דווקא בזכות האמא. מיקי: "אני חושב שחלק 
מהדבר הזה של חסד ואף העסקנות מושרש בנו 
ממנה. בכל טבריה מכירים את אמי, שגרה בה 
בין הראשונים בארץ  גם הייתה  עד היום. אמי 
לה  היו  יונים.  על-ידי  צהבת  בהוצאת  שעסקה 
ויכוחים בנושא עם רופאים, והיא הוכיחה להם 
חושב  אני  למעשה,  ברמב"ם.  עוד  כתוב  שזה 
לתחום  לימים,  אישית,  אותי  שמשך  מה  שזה 

הרפואי".
הצלה',  ב'איחוד  כאמור,  מתנדב,  מיקי 
ועובד ב'על"ה' כנהג אמבולנס ואחראי הרכש. 
"השילוב ביניהם נותן הרבה אינדיקציה לחיים. 
בכל מיני מקרים קשים שאני שומע שמתנדבים 
טיפלו בילדים, אני מתפלל רק שאותו ילד לא 
קרה  כבר  זה  לצערי  אבל  לעל"ה,  לבסוף  יגיע 
שילד שטיפלנו בו הגיע לבסוף לעל"ה. בכלל, 
הלילה  באמצע  לקום  של  שהעניין  חושב  אני 
לאנשים,  לעזור  בכלל  או  לקריאות  ולצאת 

מושרש אצל כל המשפחה".
התחומים בהם הם עוסקים אמנם שונים, אך 
קורה לעתים שהם משתתפים אחד בעשייה של 
לשלמה  פעם  לא  קרא  מיקי  למשל,  כך  השני. 
שיבוא לשיר ולשמח באירועים של על"ה. כך 
שר  שבה  מיוחדת  אחת  פעם  שלמה  זוכר  גם 

לפני הגרי"ש אלישיב. 
הסוכות,  בחג  שנים,  כ-7  "לפני  שלמה: 
הגרי"י אפרתי ערך הכנסת ספר-תורה וחנוכת-
היה  לשם  בהר-נוף,  שלו  לבית-המדרש  הבית 
אמור לבוא גם הגרי"ש, ובנו ביקש ממני שאבוא 
אז  עולה,  זה  כמה  אותי  שאל  הוא  שם.  לשיר 
אמרתי לו: זה יעלה לך בברכה שאקבל ביחידות 
אצל הגרי"ש. הבן שאל על כך את אביו, והרב 
האירוע,  לאחר  ערב,  באותו  הסכים.  אפרתי 
הגעתי לבית הגרי"ש. כשהגעתי, היו שם רבים 
שכולם  אחרי  המועד.  בברכת  להתברך  שבאו 
הלכו, הכניס אותי הרב אפרתי לסוכה הפנימית. 
יכול לתאר איזו הרגשה הייתה לראות  אני לא 
ולומד  יושב  אלישיב  הרב  כמו  גדול  יהודי 
בגמרא פתוחה, כשמסביבו שקט שניתן לחתוך 
בסכין. הרב אפרתי לקח אותי, והציג אותי לפני 
הגרי"ש. הוא אמר לו שאני אח של חיים, ושאני 
באותו  בית-השואבה  בשמחת  אותם  שימחתי 
'ברכה  אותי:  ובירך  עיניו  את  הרים  הרב  יום. 

20 שנה ליד מרן הגרי"ש אלישיב. חיים כהן במחיצת הגרי"ש בנטילת הלולב



תאריך: בריך מס‘:  לקוח: באדג‘ט. שם העבודה:  סוכות מודעה-משפחה 

'חבילה מיוחדת' 
לחג הסוכות !

budget.co.il
2 ימי החג ללא חיוב. 2 ימי השבת בחיוב ביטוח בלבד. להשכרות מיום רביעי י"ד תשרי תשע"ד (18.9.2013) ועד יום 
ראשון כ"ה תשרי תשע"ד, (29.9.2013). חבילה נוספת של 7 ימים כולל שבת וחג בחיוב 5 ימי השכרה מלאים, יום 
. המבצע עד גמר המלאי וכל  J חג ללא חיוב ושבת בחיוב בביטוח בלבד. לשוכרים רכבים מקבוצה X ועד קבוצה 
הקודם זוכה. בכפוף לזמינות רכבים בתחנה בזמן ההשכרה. בכפוף לתקנון. החברה רשאית להפסיק את המבצע בכל 

עת. ט.ל.ח. המבצע בכל עת. ט.ל.ח.

!�חג�שמח�ושנה�טובה

 מבצע ענק לחג הסוכות !
שוכרים רכב לכל החג במחירים מיוחדים
 ומקבלים 4 ימי שכירות ללא תשלום! 

 

 
 

מערב החג
ועד אחרי

איסרו חג...



מוסף חג הסוכות תשע"ד14 

והצלחה בכל העניינים'. ולמרות שהייתי אצלו 
יכול לתאר את ההרגשה  אני לא  כמה פעמים, 

העילאית לקבל ברכה מהרב בכזה מעמד".
לסוכת  שוב  חזר  שלמה  מכן,  לאחר  שנה 
הגרי"ש. היה זה באושפיזין דיוסף )כשמו של 
הגרי"ש  בבית  זאת  לציין  נהגו  אז  הגרי"ש(, 
באירוע קטן עם מקורבים. "שרתי באותו ערב 
בירושלים, ואמרתי לחיים שאני רוצה להיכנס 
בצד,  אורגן  שם  היה  'לחיים'.  להגיד  לרב 
אמר  אריה,  נכדו,  הרב,  אצל  שעברתי  ואחרי 
חיים.  של  אח  שהוא  בעל-מנגן  כאן  שיש  לו 
לקחתי  אז  לשיר...  שיילך  נו,  הגיב אמר:  הרב 
את המיקרופון ושרתי כמה שירים. חשתי כמין 

הסכמה כזו, שהוא מרשה לי לשיר".
חיים: "הוא שאל אותי באותו מעמד, אם גם 

אני יודע לשיר"... 

"אין מוזיקה בלי תורה"

משמיע  היה  הוא  הקליט,  ששלמה  שיר  כל 
לאביו, שמיד היה מעיר את הערותיו - ששלמה 
מציין שהיו מקצועיות להפליא. "אני יודע שזה 
הוא  במוזיקה",  שהתעסקתי  אותו  שימח  מאד 
בלי  'מוזיקה  לי:  הוא תמיד אמר  אומר. "אבל 
נקראת  עצמה  התורה  כלום.  שווה  לא  תורה, 
השירה   - לתורה  צמוד  תהיה  לא  ואם  'שירה', 
אומר  תורה",  בלי  לגמרי'.  נקייה  תהיה  לא 
שלא  למקומות  להידרדר  יכול  "אתה  שלמה, 

רצית להגיע אליהם".
מיקי  אחיו  עם  גם  פעם  לא  מתייעץ  שלמה 
בנוגע לשירים שהוא מקליט. עם חיים, פחות. 
"אני צריך לתפוס אותו בשעות שאינן יום ואינן 
לילה ואז להשמיע לו, אז זה לא כל-כך יוצא".

ששר  מהשירים  שירים  הרבה  "יש  מיקי: 
שלמה, שכשאני יוצא מאירועים קשים אני נזכר 
'מכניסי  או  הרחמים'  'מידת  כמו  שירים  בהם. 
רחמים', שירים שאחרי שאתה שר אותם - אתה 

מסתכל על החיים אחרת".
חיים, לעומת זאת, בקושי מכיר את המוזיקה 
מדבר  אני  ברכב  נמצא  "כשאני  אחיו.  של 
במצב  לא  אני  ברכב,  לא  וכשאני  בטלפון, 

להאזין למוזיקה. אבל בכל חול-המועד אנחנו 
מקפידים להיפגש, כל פעם אצל מישהו אחר, 
ואז אני יכול להתעדכן יותר. מאידך, בני הגדול 
אריה לייב, דואג לתת לי סקירה שבועית בכל 
המוזיקה  בנושאי  החידושים  מהם  ליל-שבת 

ובעולם החסידות".
כנהג  מיקי  באחיו  נעזר  חיים  היה  בעבר 
נסיעה  כל  ירדתי מזה.  למקומות שונים, "אבל 
אתו הייתה מתארכת מאד, כי תמיד ישנה איזו 
קריאה או הקפצה, או שבדרך יש תאונה ל"ע".

שלמה: "לפני הופעות או הקלטות באולפן, 
גדול  יותר  וחשבתי שאין לחץ  יש לחץ עצום. 
מזה. אבל פעם ישבתי ליד חיים כשהוא היה עם 
הטלפון, בנושא מהלך ציבורי כלשהו, וראיתי 
תודה  אז  נתתי  נמצא.  היה  הוא  לחץ  באיזה 
לרבש"ע, שהראה לי שיש לחץ יותר גדול ממה 

שאני חווה".
של  ותיקים  מכרים  גם  שפתחנו,  כמו 
איש  אחים  שהם  יודעים  תמיד  לא  השלושה, 
שערך  הראשונה  "בחתונה  שלמה:  רעהו.  של 
בתקופת  האומה,  בבנייני  לבתו  דרעי  אריה 
מאסרו בכלא אז הורשה לצאת מהכלא במיוחד 
הרגשתי שחשוב  לשיר.  אותי  הזמינו  לחתונה, 
לי להזדהות אתו, והסכמתי לבוא, ונתתי את כל 
גדולה,  הייתה שם באמת שמחה  לי.  מה שיש 
שהקירות שם 'רקדו'. בסוף החתונה הוא ניגש 
אליי ונתן לי 'יישר כח' גדול, למרות שעוד לא 
שבע-הברכות,  בשבת  ידוע.  כל-כך  אז  הייתי 
ומישהו  השתתף,  דרעי,  של  כידידו  חיים, 
לחש לדרעי שחיים הוא אח שלי, הזמר. דרעי 
פנה מיד לחיים בתדהמה ואמר לו: מה? אתה 
השמחה  על  לשבח  והתחיל  שלמה?  של  אח 
שהייתה. מאז, אגב, זכיתי לשיר ברוב החתונות 

של ילדיו של דרעי".
נמצא  ואם כבר פתחנו על דרעי, איתו חיים 
בצמתים  במיוחד  אישיים  בקשרים  היום  עד 
הראיון,  לפני  ספורים  ימים  שונים,  מכריעים 
השלימו,  וחיים  דרעי  כי  'מעריב'  עיתון  פרסם 
מציין  חיים  ביניהם.  סכסוך  של  תקופה  לאחר 
כי מדובר בשקר גס, וכי העיתון הבטיח לפרסם 
תיקון בעניין. "אנשים כותבים מה שבא להם, 

בלי לדעת אמת".

איך בכלל התחיל הקשר ביניכם?
היה  עוד  כשהוא  התחיל  אתו  שלי  "הקשר 
אז  התחיל  זה  הכלא.  תקופת  לפני  ש"ס,  יו"ר 
נשיא  זצ"ל,  שרר  משה  רבי  של  מהקמפיין 
אחד  'עם  בנושא  באמריקה,  אגודת-ישראל 
של  הגדול  הקרע  לאחר  זה  היה  אחד'.  גיור   -
את  לאחד  עניין  והיה  ש"ס,  עם  התורה  דגל 
כולם ביחד, ולי הייתה יד בזה. זו הייתה הפעם 
גדולי-ישראל  שכל  הקרע,  מאז  הראשונה 
הגיור.  של  הזה  בנושא  אחד,  כרוז  על  חתמו 
לתקן את הקרע  לנסות  אז  היה  בכלל, תפקידי 
עמוקה,  מאד  ידידות  בינינו  נוצרה  ומאז  הזה, 
ביחד  דברים  מאד  הרבה  עשינו  היום.  ועד 
ידועים  לא  וחלקם  ידועים  למען הכלל, חלקם 
זה  ידועים,  לא  אומר חלקם  "כשהוא  )שלמה: 
הרוב"(, והכל בזכות הידידות ובעיקר הנאמנות 
שלנו אחד לשני. מעולם לא היה מצב שיכולת 
לדבר או לסכם אתו משהו, והיית מהסס היכן 

אתה עומד מולו".
לכלי-תקשורת  לאחרונה  גרם  הזה,  הקשר 
חיים  ירוץ  כביכול  'ספין'  להריץ  מסוימים 
"זה  ש"ס.  מטעם  ירושלים,  עיריית  למועצת 
נציג  להיות  מתכוון  לא  שאני  להבהיר  הזמן 
במקום  ש"ס  נציג  או  ירושלים  בעיריית  ש"ס 
אחר. היום אני אדם פרטי לכל דבר. אמנם אני 
הוא  אותי  צריך  וכשהוא  דרעי,  אישי של  ידיד 
יודע היכן למצוא אותי, אבל בשום פנים ואופן 
איני מתכוון עכשיו להיכנס למסגרת הציבורית, 
משום  אחרת.  במסגרת  ולא  כזו  במסגרת  לא 
בשם  שמשתעשעים  אנשים  מיני  כל  יש  מה, 
שלי בצורה כזו או אחרת, ואני מצדי עד עתה 
שצברתי  מהידע  אישרתי.  ולא  הכחשתי  לא 
להתייחס,  לא  זה  טוב  שהכי  יודע  אני  בעבר, 
לתוך  שוב,  פנימה,  ולהישאב  להיגרר  לא  כדי 
מחוץ  נמצא  שאני  שנה  כמעט  המערכת.  כל 

למערכת הפוליטית והציבורית, וטוב לי כך".

 "לא נכנס לפוליטיקה"

כיום חיים כהן מתעסק בכמה עסקים פרטיים, 
כיום  שוהה  הוא  שם  אמריקה,  בדרום  בעיקר 

ברוב זמנו.
להריץ  שמנסה  כמי  גם  לאחרונה  עלה  שמו 
את אורי לופוליאנסקי לראשות העיר ירושלים. 
האם יש לו סיכוי כיום? שאלנו. "אני לא הדובר 
אני  אבל  בשמו,  אדבר  ולא  לופוליאנסקי  של 
חושב שהוא כבר אמר את דברו לפני כמה ימים, 
שזה נכון שלוחצים עליו להתמודד. אם יחליט 
להתמודד או שלא, רק הוא יחליט את העיתוי. 
להריץ  יד  לי  נכון שהייתה  לא  זה  מקרה,  בכל 
כדי  שמוציאים  מספינים  חלק  זה  כעת.  אותו 
יודע  אני  תמים,  לא  אני  אותי למערכת.  לגרור 
שיותר מאחד רוצה לגרור אותי בחזרה למערכת 
מאינטרס כזה או אחר, וזה שאיני יוצא החוצה 
ומגיב על הדברים הללו, זה רק כדי לא להיכנס 

למלכודת הזו של להישאב שוב פנימה".
"אין  מוסיף:  הוא  ירושלים,  לעיריית  באשר 
לי ספק, ודרעי אף הצהיר על כך, שהוא יעשה 
ירושלים.  לעיריית  ש"ס  ברשימת  שינויים 
רשימה  שתהיה  להבין  נתנו  אף  מקורביו 
המרגישים  שיש  ספק  לי  ואין  לגמרי,  חדשה 
לעשות  מתחילים  הם  ואז  כך,  בשל  מאוימים 
הערכות מי האנשים שיכולים להיכנס לרשימה, 
נכון,  לדרעי.  הקרובים  האנשים  מי  ומסתכלים 
ואנחנו  אליו,  הקרובים  מהאנשים  אחד  אני 
מדברים ומתייעצים הרבה אף שאיני במערכת 
החליטו  אנשים  אותם  ולכן  כיום,  הציבורית 
לא  וחלק  בי  רוצה  מהם  חלק  ברשימה.  שאני 
רוצה, ואז מתחילים ה'ספינים'. את ההוא צריך 
שאגרר  ורוצים  כך,  אותו  שורפים  אז  'לשרוף' 
כי  כנראה  זה   - לא  ואם  'לא',  או  'כן'  ואומר 
פגעתי בזה או בהוא. יש לי מדיניות וקו ברור: 
לא מגיב ולא מתערב. שכל אחד יאמר מה שהוא 
רוצה. לך אני אומר: אני לא מתכנן להיכנס, לא 
למערכת הציבורית העירונית ולא הארצית. אני 

הצלת חיים ללא הפסקה. מיקי כהן
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מחוץ לכל המערכת".
עוד  לומר  מבקש  הוא  מסיים,  שהוא  אחרי 
"אם  ירושלים:  עיריית  בנושא  אחרון,  משפט, 
לעירייה  ארוץ  אם  השאלה  היום,  חי  היה  הרב 
לא, משום שאני  רלוונטית?  הייתה  מטעם ש"ס 
שייך לבן-אדם מסוים. אז למה חושבים שעכשיו 
מבחינת  אך  נפטר,  שהרב  נכון  רלוונטית?  היא 
התשובה  מתנהל,  שאני  איך  היום,  שלי  החיים 
היא ברורה. מבחינתי נשארתי אותו אדם, ודברים 

לא השתנו".
הוצע לך?

"זה לא רלוונטי אם הציעו או לא".
לאחר  מעט  וגם  חי,  היה  שהגרי"ש  בזמן  גם 
הקבלה  בנושא  מעט  לא  עסק  כהן  חיים  מכן, 
הנושא  את  כאב  מאד  "הרב  לבנות.  לסמינרים 
שלא  הספרדיות,  בעיקר  הבנות,  של  הזה 
התקבלו, ולכן הקים את ועדת הרבנים לסמינרים 
בירושלים. תפקידי היה בסך-הכל לעזור לוועדה 
הזו, ולדאוג שהבנות עליהן החליטו בוועדה, אכן 
מהסמינרים  בחלק  סמינרים.  לאותם  תתקבלנה 
לוועדה  עוזר  הייתי  ואני  קלים,  לא  אנשים  יש 
היו  יישמעו.  והמנהלים  תבוצענה  שהחלטותיה 
מקרים שהיה לי יותר קשה, והיו מקרים שפחות 
קשה, אבל זה היה החלק שלי - לא כחיים כהן, 

אלא כשליח ועדת הרבנים.
שמעו  "המנהלים  מוסיף,  הוא  "בהתחלה", 
יותר לוועדה, ולאחר מכן פחות ופחות. כל פעם 
הועדה,  מהחלטות  להתחמק  איך  שיטות  מצאו 
ובכל פעם הייתי משתמש בשיטה אחרת - פעם 
ופעם בפחות כח, בכל מיני סנקציות  ביותר כח 
הרבנים.  ועדת  עם  בהתייעצות  כולן  שנעשו 
קיימת,  עדיין  הועדה  נפטר,  שהרב  אחרי  כיום, 
לצערי  השפעה.  לה  שיש  לומר  יכול  איני  אך 
אין לה השפעה, וזו אחת הסיבות שהרעיון הזה 
)דרעי, ח.ב.( התחיל לגלגל, של הפיכת  שאריה 
הסמינרים לאזוריים, שלדעתי גם יהיה הפיתרון 
בסופו של דבר, למרות שאיני יודע אם יקרה כבר 
בשנה הבאה, או עוד שנתיים או לאחר מכן. בכל 
שנה ושנה הבעיה תגבר עוד ועוד, עד שזה יגיע 
לאיזה שהוא צומת, אז כבר לא יוכלו להתמודד 

עם זה יותר".
בעבר היו שקשרו את שמו של חיים, כמי שהיה 
ירושלים  עיריית  ראש  סגן  של  בהרצתו  מעורב 
בראשות  קדנציה  לעוד  פינדרוס,  יצחק  דהיום, 
העיר ביתר-עלית, כנגד הסכם חתום מול שלומי-
אך  דבר,  של  בסופו  שנכשלה  הרצה  אמונים, 
באותו  החרדי  הציבור  את  היטב  לפלג  הצליחה 

הזמן, ולהותיר אחריה רישומים קשים לעוד זמן 
רב. מה הייתה אז דעת הגרי"ש אלישיב, שהסכים 
אנחנו  ההסכם?  כנגד  פינדרוס  של  לריצתו 
שואלים כעת. חיים: "אני לא הייתי מעורב בזה, 
ולא הרצתי את פינדרוס. אני בכלל חשבתי שלא 
היה לו סיכוי לזכות, וגם אמרתי את זה לרב, אבל 
הייתי בדעת מיעוט בבית. אך הרב אמר לי: אני 
לא נכנס כעת למי יש סיכוי ולמי לא. יש בית-דין 
של העיר, שקבע שפינדרוס צריך לרוץ, ותפקידי 
החליטו  הם  העיר.  וברבני  בבית-דין  לתמוך 
להריץ אותו, ואם ינצח או יפסיד - זו כבר בעיה 
לגבי הטענה שהיה הסכם חתום: אותם  שלהם. 
האנשים שחתמו על אותו הסכם, הם אלו שבאו 
להיכנס  מבלי  נכון,  אינו  שהוא  והעידו  לרב 
צריך  שפינדרוס  קבע  סתם  לא  הרב  לפרטים. 
לרוץ. הבי"ד העיד לפני הרב שההסכם היה כך 
וכך, ועל סמך זה הרב החליט לתמוך בפינדרוס. 
כזה  מהלך  על  הולכים  אנחנו  לרב:  אז  אמרתי 
לא  אני  לי:  השיב  והוא  סיכוי!?  לו  אין  אבל   -
עושה את זה כדי שהוא ינצח, אלא כי זו האמת. 
אם אתם חושבים אחרת וחושבים שצריך לוותר, 
בסדר, אך לא אני הכתובת, אלא שהרבנים בביתר 
סיכוי,  שיש  בגלל  תומך  לא  אני  אחרת.  יחליטו 

אלא כי תפקידי הוא לחזק את הבי"ד. 
"בכל  חיים,  מוסיף  יסוד",  היה  תמיד  "לרב 
שאלה שקשורה לרב עיר או שאלה שהגיעה מכל 
בפרטיות,  עונה  היה  לא  מעולם  בעולם,  מדינה 
אלא שואל קודם מה העמדה של רב המקום, ואם 
המקום  שרב  ביקש  לציבור,  שנוגעת  שאלה  זו 
וישאל. תמיד הייתה לו גישה לחזק  יבוא  עצמו 
את רב המקום או בית-הדין של המקום, וזה גם 
מה שהיה בביתר. כעת, אגב, תראה איך הגלגל 
נגד דגל  מסתובב: ש"ס תמכה אז במאיר פרוש 
פרוש  מאיר  נגד  נמצאת  ש"ס  והיום  התורה, 

באלעד, ומחכה לתמיכת דגל התורה".
ספרדי  אתה  ניגודיות.  של  איש  קצת  אתה 
במקור, אך למדת בישיבות ליטאיות. גדלת בבית 
חסידי, והיית מאנשי ביתו של הגרי"ש אלישיב, 
ואתה בכלל חבר של דרעי. לאיזו מפלגה אתה 

מצביע בקלפי?
"כל עוד שהרב היה חי, הצבעתי למה שהוא 
לא  האחרונות  בבחירות  להצביע.  לי  אמר 
מצביע  הייתי  מה  בארץ.  הייתי  לא  כי  הצבעתי, 
אם הייתי בארץ? לא יודע, הייתי שואל. אבל לא 

הייתי בארץ, ולא התעמקתי בזה".

 "זה התינוק שהצלת"

'איחוד הצלה', לפני כ-7 שנים,  כבר מהקמת 
בארגון,  ירושלים  בסניף  מאד  כהן  מיקי  פעיל 
הסניף.  כראש  משמש  האחרונות  ובשנים 
השנייה,  לבנון  מלחמת  בזמן  הוקם  "הארגון 
לעזור  ניתן  איך  עצמנו  את  שאלנו  כשכולנו 
מתנדבים  עשרה  רק  היו  הצפון.  אזור  לאנשי 
באזור הצפון שביקשו עזרה, וראשי הארגון וגם 
כך  לעזור.  איך  וחשבנו  ישבנו  יחד,  כולנו  אני, 
בעצם הוקם הארגון. לאחר המלחמה, אמר אלי 
ביר שהוא רוצה שארגון שכזה יהיה בכל הארץ, 
ואני נכנסתי לזה. עברנו מעיר לעיר להקים סניף, 
ולעתים יומיים שלמים לא הייתי ישן בשל הלחץ 
ההתחלתי. ובשל כך שאני גר בירושלים, נגררתי 

להיות ראש הסניף של ירושלים".
אירוע אחד מסוים, הוא לא ישכח. "בדרך כלל 
החורף.  בימות  בגשם,  אופנוע  עם  נוסע  לא  אני 
כן  והחלטתי  בלבד,  טיפות  יום אחד שהיו  קרה 
קריאה  קיבלתי  הדרך  באמצע  באופנוע.  לנסוע 
בן  תינוק  יש  שבסביבה  לי  ונאמר  מהמוקד, 
למקום,  כשהגעתי  הכרה.  מחוסר  חודשיים 
התינוק עוד היה חם, מה שאומר שהאירוע טרי 
אני  לעצמי:  אמרתי  החייאה.  בו  וביצעתי  מאד, 
יצאתי  ל'על"ה'.  יגיע  הזה  שהתינוק  אתן  לא 
6 בערב עם תחושה לא טובה, עד  משם בשעה 
התינוק  את  טלפון מהפרמדיק שפינה  שקיבלתי 
הטלפון  שפופרת  את  הניח  הוא  החולים.  לבית 
ליד המיטה וביקש: תקשיב. שמעתי קולות של 
תינוק בוכה, והוא אמר לי: זה התינוק שהצלת. 
לישון  יכולתי  לא  היום,  כמו  זה  את  זוכר  אני 
אמרו  יותר  מאוחר  התרגשות.  מרוב  הלילה  כל 
הרופאים שההצלה, הייתה בס"ד בזכות הטיפול 

המהיר ברגעים הראשונים".
הוצאת  לא  מזמן  לשלמה.  חוזרים  אנחנו 
אלבום מקורי, והקהל צמא כבר למשהו, אמרנו 
לו. "אני עובד כבר זמן רב על אלבום חדש", הוא 
עונה. "הולך להיות אלבום מיוחד, בעיבודו של 
כהן'  'מראה  האלבום  את  עשינו  אתו  כהן,  עמי 
נפשו'  את  'מוסר  הוא  מאד.  טוב  לטעמי  שהיה 
מאוחר  רבות  פעמים  עליו  ועובד  האלבום,  על 
יהיו  בחתונות.  לנגן  מסיים  אחרי שהוא  בלילה, 
שם סוגים רבים של מוזיקה, ביניהם שירים של 
יוסי גרין, אתו אני עובד לראשונה, פנחס וועבר 

ועוד, ואני מקווה שהמאזינים יאהבו".
מה דעתך על המוזיקה החסידית בת ימינו? 

לכמה  התחלקה  החסידית  המוזיקה  "היום 
עושים  שכולם  אחד  סגנון  לא  כבר  וזה  דרכים, 
אותו. זה מתחיל מרוק כבד, ועד לגיטרות ועוד 
סוגים. ב"ה הציבור גדל מאד, ובאופן אוטומטי 
לכל  התפשטו  החסידית  המוזיקה  של  הסגנונות 
להרבה  לתת  צריך  כזמר,  אתה,  כיוונים.  מיני 
מתאים  שיר  כל  שלא  למרות  בחתונות,  שירים 
מתוך  מתחבר.  אני  שיר  לכל  ולא  אותו,  לבצע 
לכמה  להתחבר  מנסה  אני  היום,  שיש  השירים 
שיותר. אבל ברור שיש בשירים הישנים תמימות 

מיוחדת, שכבר אין היום".
ישן  בסגנון  כזה,  חומר  למצוא  מנסה  ואתה 

וטוב, כשאתה מוציא אלבום חדש?
"זה לא שייך, כי המלחינים של היום מלחינים 
שירים שהם יותר מתוחכמים, ומאד קשה למצוא 
היום שיר פשוט ויפה שגם יהפוך להיות להיט. 
הייתה  מישהו,  לי  אמר  קרליבך,  של  הגאונות 
בזמן  ובו  פשוט,  שיר  להלחין  היה  יכול  שהוא 

שהוא יהיה להיט גדול".
מעט  כהן.  לחיים  חוזרים  אנחנו  סיום  לפני 
יותר משנה עברה מאז פטירתו של מרן הגרי"ש 
מ-20  יותר  אליו  קרוב  מאד  שהיית  אלישיב, 
שלו?  בחסר  במיוחד  מרגיש  אתה  מתי  שנה. 
שאלנו. "אני מרגיש אותו בכל רגע. בכל שנייה 
גדול.  מאד  ובוואקום  בחוסר  חש  אתה  ושנייה 
שהרב  אחרי  התאקלמתי,  לא  שגם  היא  האמת 
נפטר, במצב החדש. בעצם, ה-5 בבוקר נשאר 5 
בבוקר, וההבדל הוא שכעת אני קם בבוקר לבד 
ולא ליד הרב. אני מרגיש הרבה סיעתא דשמיא, 
ואין לי ספק שהסיעתא-דשמיא שיש לי בכל מיני 

תחומים היא בזכות הרב".

אלבום מפתיע בדרך. שלמה כהן"היום אני אדם פרטי". חיים כהן
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הסדרים מיוחדים עם קופות החולים

AMARIS 500E
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הנחה

בביטוח המקיף לרכבלמתקינים הנחה 

עד12.5%

איווקס מציגה:
מערכת הרדאר שתגן עליך ועל משפחתך

ברקע  השירים  על  מתענגים  מהנוף,  נהנים  הרכב,  על  עולים  אתם 
ונוהגים בלי שום חרדה, אלא שבלי לשים לב אתם מורידים לרגע אחד 
את העיניים מהכביש, ופתאום הרכב שלפניכם נראה קרוב מתמיד. אתם 
לוחצים בחוזקה על דוושת הבלם, שומעים את חריקת הבלמים וברגע 
האחרון מצליחים לעצור! כמה קרוב זה היה, הפעם יצאתם מזה בשלום, 

אבל מה יהיה בפעם הבאה?

הטכנולוגיה המשוכללת ביותר בתחום מניעת – RD 140 בדיוק למקרים 
האלה קיימת מערכת הראדאר תאונות הדרכים, המסוגלת להתריע בזמן 

אמת על סכנה קרובה ומיידית של תאונת דרכים ובכך נמנע אסון.

איך פועלת המערכת?
מערכת הראדאר RD140 המותקנת ברכב, מורכבת מראדאר, מצלמה

ומעבד משוכלל, הקולטים את נתוני הדרך במהלך הנסיעה ומנתחים 
סכנה  מצב  מזהה  המערכת  כאשר,  והזמן.  המהירות  המרחק,  את 
במהלך הנסיעה כתוצאה מחוסר תשומת לב הנהג, היא מתריעה על 
ידי הבהוב וצפצוף, כך שהנהג יוכל להגיב בזמן אמת ולהימנע מתאונת 

דרכים.

באילו מקרים המערכת מתריעה על סכנה?
1. במקרים של סכנה קרובה ומיידית של התנגשות ברכב אחר. 

2. במקרים של סטייה מסוכנת מנתיב.
3. במקרים של אי שמירת מרחק.

4. במקרים של סכנת פגיעה בכלי רכב, אופנועים ואופניים
    עד מרחק 140 מטר.

מחקרים מוכיחים כי 91% 
מתאונות הדרכים הנגרמות 

כתוצאה מהתנגשות 
חזיתית או צידית בכלי רכב 

אחרים, הן תוצאה של חוסר 
תשומת לב. 

משווקת מערכת ראדאר למניעת 
תאונות דרכים - מצילה חיים ∞≥≠π¥±±≤µ∞ :חייגו עכשיו

Æהתקשר עכשיו לאיווקס לקבלת פרטים נוספים למערכת מצילת חיים

לא נוהגים ללא 
מערכת מצילת חיים
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יובל שנים לפטירתו: הפגשנו שלושה מוותיקי המוזיקה החסידית, בשטיבל       התל-אביבי העתיק בו התפלל המלחין האגדי לבית גור, רבי יעקב תלמוד ז"ל

ששרות נכסי צאן ברזל מוזי
קליים.יעקב תלמוד ז"ל
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חנני בלייך

תקופת
למוד ה 
50 שנה בדיוק ימלאו בחג הסוכות השנה לפטירת היוצר והמלחין החסידי 
הנודע ר' יעקב תלמוד, מי שכל-כך רבים משיריו הפכו לנכסי צאן ברזל 

במוסיקה החסידית  "לא תבושי", "הללו" וגם המנגינה המושרת בכל בית-
  כנסת בעת שזורקים את הסוכריות על החתנים - הם כולם לחנים שלו

במלואת יובל שנים לפטירתו, כינסנו בשטיבל שבו התפלל תלמוד בתל-אביב, 
את מונה רוזנבלום, ד"ר מרדכי סובול ועו"ד חנוך וינדרבוים, לשיחה מיוחדת על 
יצירתו המוסיקלית של תלמוד - המפעמת היום לא פחות מבימי חייו  "גאון 
מוסיקלי", מכתירים אותו השלושה  וגם: הגערה של דוד ורדיגר ברחובות 

ניו יורק, הפסנתרן שיצא מגדרו לשמע שיר של תלמוד, ומה היה הדבר שגרם 
למרדכי בן-דוד להפסיק את תענית-הדיבור שלו?

יובל שנים לפטירתו: הפגשנו שלושה מוותיקי המוזיקה החסידית, בשטיבל       התל-אביבי העתיק בו התפלל המלחין האגדי לבית גור, רבי יעקב תלמוד ז"ל
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ימים נוראים בחסידות גור. 
מגיעים  חסידים  אלפי 
ומכל  הארץ  קצוות  מכל 
המדרש  לבית  העולם 
החסידות  של  הגדול 
להתפלל  בירושלים, 
כ"ק  של  במחיצתו 
האדמו"ר מגור שליט"א. 
בכל  כמו  מתנהלת  התפילה 
נוסח  את  מתווה  החזן  מקום: 
בקטעים  הקהל  את  ומרגש  התפילה 
הנכונים, אבל המנגינות אותן מזמזם הקהל לכל 
אורך התפילה, ללא מילים, נשמעות מעין עולם 

הבא.
ואלו מנגינותיו של ר' יעקב תלמוד ז"ל, שבחג 
לפטירתו.  בדיוק  שנה   50 ימלאו  השתא  סוכות 
הוא  אך  שנים,  עשרות  לפני  נפטר  אמנם  הוא 
השאיר אחריו מורשת מוסיקלית ענקית - שהשיא 
שלה הוא בימים הנוראים בחסידות גור, אז שרים 
אלפי החסידים את המנגינות והלחנים המיוחדים 
שהוא כתב והלחין לגור, כאיש אחד בלב אחד, 

ומכוונים את ליבם לאביהם שבשמים. 
עוד בראש השנה האחרון לחייו, שבועיים לפני 
פטירתו, עמד תלמוד בחולשת מה ושורר בחצר 
הימים  עבור  שנה  באותה  שהלחין  ניגונים  גור, 

הנוראים לחצר גור.
אבל הניגונים הללו כבר מזמן אינם רק נחלת 
יעקב  ר'  של  משיריו  שרים  יהודי  בית  בכל  גור. 
בחייו  הן  גדולה  לעדנה  שזכו  תלמוד,  )יענק'ל( 
במנגינה  לרגע  תיזכרו  הנה,  פטירתו.  לאחר  והן 
ששרים בכל בית-כנסת מיד אחרי העלייה לתורה 
זריקת  בעת  בר-המצווה,  וחתני  החתנים  של 
עולה  שכעת  המוכרת  המנגינה  כן,  הסוכריות. 
בראשכם ומושרת בכל בית-כנסת בעולם - אותה, 

רק לדוגמא, הלחין תלמוד.
גדולי המוסיקאים בדורות האחרונים, ולא רק 
אלה שמתעסקים במוסיקה החסידית, מעידים כי 
המוסיקה שיצר יעקב תלמוד, עמדה בשורה אחת 
עם הלחנים של גדולי המוסיקאים בעולם, ואולי 
אף גברה עליהם. גאון מוסיקלי, כך הם קוראים 

לתלמוד.
אבריו,  בכל  גור  חסיד  היה  תלמוד  יענק'ל  ר' 
שנולד בפולין ונפטר בתל-אביב. הוא הביא מסר 
מוסיקלי שונה, כמה רמות למעלה. תיזכרו למשל 
בכל  כמעט  שרים  אותו  המוכר  תבושי"  ב"לא 
בית-כנסת ב"לכה דודי" )שביצע ר' דוד ורדיגר(. 
זו עוד יצירה של תלמוד האגדי, וזו, כמו כל שאר 
ר'  עידן  לפני  הרבה  עוד  כל  בפי  נוגנה  שיריו, 
שלמה קרליבך, ר' חיים בנט או יוסי גרין. מאות, 

אולי אלפי, ניגונים, הלחין תלמוד בימי חייו.
לרגל מלאות יובל שנים לפטירתו, כינסנו יחד 
שלושה שחיים עד היום את מורשתו המוסיקלית: 
המלחין והמעבד משה מרדכי )מונה( רוזנבלום, 

ברמת-גן,  גור  של  בשטיבל  בילדותו  שגדל 
ולימים עיבד רבות מיצירותיו של תלמוד; עו"ד 
חנוך וינדרבוים, שגדל באותו שטיבל של מונה, 
בשטיבל  המקהלה  כחבר  בצעירותו  שימש 
מחובר  היום  שעד  תלמוד,  של  משיריו  ושורר 
בכל נימי נפשו אל המוסיקה החסידית, והמנצח 
גם  שעיבד  סובול,  מרדכי  ד"ר  הנודע  והמעבד 
הוא מיצירותיו של תלמוד, ואך לפני כחודש ערך 
קונצרט מיוחד שכולו הורכב משיריו של המלחין 

האגדי יעקב תלמוד.
את השיחה המיוחדת, אנחנו מקיימים בשטיבל 
כחזן  וניגש  התפלל  תלמוד  שבו  התל-אביבי 
בן  העתיק,  השטיבל  חייו.  בימי  ובעל-תפילה 
פיארברג  ברחוב  נמצא  שנים,  של  רבות  עשרות 
הסמוך,  אחד-העם  מרחוב  שעבר  לאחר  בעיר, 

והשיחה מקבלת כאן נופך מיוחד.
יעקב  עם  שלכם  המוקדמת  ההיכרות  מה 

תלמוד? שאלנו את השלושה.
לא  גם  אישית,  אותו  הכרתי  לא  "אני  סובול: 
אליו,  שקשור  שלי  הראשון  הזיכרון  אבל  כילד. 
הנודע  והמנצח  החזן  דרך  הוא  לשיריו,  מעבר 
שלמה רביץ, שהייתי תלמידו. רביץ היה גר בתל-
אביב, לא רחוק מכאן, וכבר כילד הייתי אצלו. אני 
וראיתי אותו מאד  זוכר שפעם אחת באתי אליו, 
עצוב. שאלתי אותו: מה קרה? מדוע אתה עצוב? 
אז הוא אמר לי: היום אבד חסיד מן הארץ, אבד 
ענק שבענקים, ומי יחליפנו. ואז הוא סיפר לי על 

יענק'ל תלמוד, ומי הוא היה".
לימים, סובול כבר ָקַשר קשר אישי עם משפחת 
יענק'ל  של  בנו  תלמוד,  חיים  כאשר  תלמוד, 
)שנפטר לפני מספר שנים(, שר באחת מהמקהלות 
שהקים סובול. "פעם אחת הראה לי חיים מכתב 
בכתב-ידו של אביו, ואני מצטט: 'ב"ה השלמתי 
חיבורו של 'מלך שהשלום שלו', מזמירות שבת, 
בלחן  שזיכני  על  לקב"ה  להודות  אלא  לי  ואין 
שזיכני שהחזן  לקב"ה  להודות  גם  וצריך  שכזה, 
והמחנך  החזן  מפי.  הלחן  ירשום  רביץ  שלמה 
כדי  לביתי  אליי  ובא  עצמו  הטריח  הזה,  הגדול 
חכמים,  תלמידי  בלשרת  אמר,  כך  עצמו,  לזכות 
גם במוסיקה, ואולי על כן בירך ה' אותו באריכות 
ימים מופלגת' )רביץ נפטר בן 107, ח.ב.(. זה דבר 
שנחרט עמוק בזיכרוני, שאדם בעל שיעור קומה 
כמו רביץ, ממש התאבל עליו, וכינה אותו 'אבד 

חסיד וענק מן הארץ'".
מונה רוזנבלום: "אני אגיד לך את האמת: עוד 
לפני שינקתי חלב, אני חושב שינקתי את המוזיקה 
שלו. אני אמנם לא הכרתי אותו אישית - כשהוא 
נפטר הייתי ילד קטן - אך גדלתי בשטיבל של גור 
האהובות  המנגינות  את  משם  וינקתי  ברמת-גן 
ששמעתי  הראשונה  המוסיקה  למעשה,  שלו. 
תלמוד,  של  המוסיקה  הייתה  שלי,  בחיים 
שלו,  המוסיקליות  העוצמות  את  בשטיבל: 
המארשים, הכל. לימים גם זכיתי לעבד לגור את 

האלבומים הפנימיים שגור הוציאו לימים נוראים, 
ואז הייתה לי ההזדמנות להכיר את הלחנים של 
שהכרתי  מה  מלבד  יותר,  טוב  תלמוד  יענק'ל 
אותם באופן אישי מהשטיבל. היום, לאחר שנים, 
אני כבר יכול לנתח את המוסיקה שלו: המנגינות 
שלו הן כמו אחד שמספר סיפור בצורה מושלמת. 
כשאתה בא להסביר נושא או סיפור מסוים אתה 
לאט-לאט  אותו  לפרט  ואז מתחיל  אותו,  'מניח' 
בשפת  בדיוק  גם  כך  שלם.  סיפור  לו  נבנה  וכך 
המוסיקה: היצירות במוסיקה באות לספר סיפור 
אקראיים,  תווים  של  צירוף  סתם  לא  זה  מסוים, 
אלא לכל פראזה ולכל משפט יש התחלה מסוימת 
ויש סוף מסוים, כמו בסיפור - רק שמנגינה היא 

ללא מילים, וסיפור הוא עם מילים.
היה  שהוא  לומר  אפשר  תלמוד  יעקב  ר'  "על 
יש  שלו  מנגינה  בכל  במוזיקה'.  הסיפורת  'אמן 
חלקים.  עוד  ויש  הנושא,  של  פיתוח  יש  נושא, 
הכל גם תלוי במה שהוא היה עושה, כי הדברים 
שהוא הלחין היו קשורים פעמים רבות לטקסטים 
הימים-הנוראים.  מתפילות  בעיקר  מסוימים, 
מילות  את  לתאר  ממש  בא  הוא  שלו  במנגינות 
וכל  לחיים',  'זכרנו  תוקף',  'ונתנה  כמו  התפילה 
שאר התפילות. המעניין הוא, שבגור אף פעם לא 
הלחינו  תמיד  אלא  מילים,  על  מנגינות  הלחינו 
המנגינה  כאשר  וממילא,  מילים,  ללא  מנגינה 
על  'לבושה'  הייתה  ולא  המילים  את  ליוותה  רק 
לעיתים  למנגינה.  מיוחד  דגש  נוצר  המילים, 
רגשיות,  יכול להלחין שיר על מילים מאד  אתה 
כמו 'אנא אנא אנא', אבל אם תשיר את המנגינה 
שלך בלי המילים, אין לזה משמעות. המשמעות 
והיות  מילים.  עם  בא  כשהרגש  היא  העיקרית 
מילים,  על  הולחנה  לא  תלמוד  של  והמוסיקה 
וממילא  למוסיקה,  ש'יעזור'  משהו  היה  לא  אז 
היא הייתה צריכה להיות עומדת ואיכותית בפני 

עצמה, מוסיקה נטו".

"כישרון של חד בדרא"
גם עו"ד וינדרבוים, הכיר כאמור את יצירותיו 
של תלמוד מאותו שטיבל. "בתור ילד רך לימים, 
בעלי-תפילה  היו  שיבדחלט"א,  ואבי  ז"ל  דודי 
אף  ובן-דודי  אני  גן.  ברמת  שטיבל  בגער'ר 
אבי  מזה,  יותר  )המקהלה(.  בקאפלה  שימשנו 
שמע  טייפ  לו  שהיה  ברמת-גן  היחיד  אולי  היה 
הימים  לפני  שנה  בכל  הולך  היה  והוא  מיוחד, 
וקונה ממנו את  ליעקב תלמוד הביתה,  הנוראים 
הסלילים של שיריו, ואת זה אנחנו היינו שומעים 
כל הזמן. זו ההיכרות הראשונה שלי אתו. יתר על 
כן, בשנים ההן היה ברמת-גן בית-הבראה לבני-
שבאופן  אנשים  מיני  כל  הגיעו  ואליו  ישיבות, 
ברמת-גן,  שטיבל  בגער'ר  להתפלל  באו  טבעי 
וביניהם היה גם תלמוד. אני זוכר פעם אחת שהוא 

יצירה שנבעה מהלב. ד"ר מרדכי סובול ומונה רוזנבלום מעיינים 
בספר נדיר שיצא לזכרו של תלמוד

מלחין הענק שהסתתר בשטיבל. עו"ד חנוך וינדרבוים וד"ר סובול בשטיבל הגוראי בת"א
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ניגון  והוא לימד איזה  הגיע: הכל התיישבו לידו, 
חדש. הניגונים אז נלמדו מאחד לשני, לא בצורה 
אחרת. וכך קרה שזכיתי פעם אחת לראות ולשמוע 

אותו.
"בשנים האחרונות הקשר שלי לניגוניו התהדק, 
שמחזיקה  מו"ל  שהייתה  חברה  החזקתי  כאשר 
נכדו,  השאר  ובין  חסידיים.  מלחינים  של  יצירות 
ד"ר אילן תלמוד, העביר לידיי את כל הזכויות של 
היצירות של תלמוד, כאשר בהסכם בינינו הוחרג, 
שהשימוש בניגוני סבו לטובת חסידי גור או לטובת 
כי  להסכם,  קשור  לא   - לגור  שמשמשים  דברים 
ברור שזה שלהם. רק מישהו אחר שירצה לעשות 
דומה,  משהו  או  קונצרט  באיזה  שימוש  בניגונים 
שנה,   20 עוד  מקרה  שבכל  זכויות,  לקנות  יצטרך 

אחרי 70 שנה מפטירתו, יהיו כבר נחלת הכלל".
במשך השנים, כתב ד"ר סובול לא מעט עיבודים 
שונים.  ואירועים  לאלבומים  תלמוד,  של  לשיריו 
שלמה  ר'  של  האלבומים  סדרת  את  "עיבדתי 
וייצמן, חסיד גור, ששר משיריו. בנוסף, אני אישית 
אמנם כתבתי עיבודים לשירים כמו 'הבן יקיר לי', 
בששון',  מים  ו'ושאבתם  בתורתך'  עינינו  'והאר 
שאני  לומר  אפשר  אחר  מוזיקאי  מכל  יותר  אבל 
הייתי זה ששילבתי את אותם ניגונים שובי לב של 
ורדיגר  דוד  שעשה  כמו  חזנות,  בפרקי   - תלמוד 
שמייחדים'.  'מי  או  ישראל'  'שמע  כמו  בשירים 
אלה ניגונים שיענק'ל לא הלחין על המילים הללו, 
אני,  גם  שלו.  לחן  על  אותן  הלביש  ורדיגר  אבל 
עשיתי במשך השנים הרבה דברים דומים, ששולבו 

בפרקי חזנות".
מונה רוזנבלום, אחד המעריצים הגדולים ביותר 
של תלמוד, אומר כי מדובר היה בכישרון של חד 
יודע  שאיני  טבעי,  כישרון  היה  "לתלמוד  בדרא. 
מהיכן הוא נבע. גם המוסיקה שלו הייתה עוצמתית, 
שלו  המיוחדים  המוסיקליים  המעברים  ובעיקר 
אולי קשה  לקוראים  ח.ב.(.  בקולו,  )ומונה מדגים 
שומעים  אינם  הם  כי  אומר,  שאני  מה  את  להבין 
רק  הדברים  את  להבין  יכולים  והם  כעת,  אותנו 
הנה  האוזן,  את  לסבר  בשביל  אז  סיפור.  על-ידי 
סיפור אחד כזה: עשיתי פעם איזו הקלטה בולטת 
לתקליט מסוים, ויחד איתי ניגן באולפן הפסנתרן 
והמנצח הנודע ירון גוטפריד, שהוא מוזיקאי גדול 
איתי  מביא  שאני  הנגנים  בדרך-כלל,  דתי.  שאינו 
לפניהם,  מניח  שאני  התווים  את  מנגנים  לאולפן 
אך לא מקדישים יחס מיוחד למנגינה עצמה שהם 
הרגש  את  לנגינה  להכניס  נוהגים  לא  הם  מנגנים. 
כי למעשה הם באים לעבוד. אבל  האישי שלהם, 
לשיר  עיבוד  ירון  עם  יחד  עשיתי  פעם,  באותה 
של  מונה,  לי,  תגיד  ירון:  אותי  שאל  ואז  מסוים, 
קרה  מה  מיד:  אותו  שאלתי  הזאת?  המנגינה  מי 
היום? אף פעם לא שאלת אותי על אף מנגינה למי 
היא שייכת, אז מה קרה עכשיו? ואז הוא אמר לי: 
הייתה  וזו  מיוחד...  משהו  שזה  כיוון  שואל,  אני 
מנגינה של יענק'ל תלמוד" )ומונה מתחיל לנגן לנו 
את אותה המנגינה. מדובר במנגינה שהזמר משה 
"יהי  המילים  את  לימים  עליה  הלביש  וינטרוב 

השבוע הבא", מנגינה ידועה בגור(.
"פעם,  באנקדוטה:  הוא  אף  נזכר  וינדרבוים, 
ישבנו  בלונדון,  שנערכה  משותפת  שמחה  באיזו 
ד"ר סובול ואני ליד שולחן אחד. אני מאד מחשיב 
את דעתו, ושאלתי אותו אז: מי לדעתך במוסיקה 
לי  ואמר  הוא חשב שנייה,  'גאון'?  היה  החסידית 
מונה  את  גם  הזכיר  ואחריו  תלמוד,  יענק'ל  מיד: 
מה  את  פתאום  אז  הבנתי  כאן.  שיושב  רוזנבלום 
מעט  לא  שישנם  שלמרות  בתוך-תוכי,  שחשתי 
זו  במוסיקה  גאונות   - במוסיקה  מאד  מוכשרים 

ליגה אחרת, ויעקב תלמוד היה גאון".
המוסיקה  על  ומדבר  נמשך  כשוינדרבוים 
יש  הכל  שלפני  טוען  הוא  ימינו,  בת  החסידית 
להגדיר מהי מוסיקה חסידית. "העולם הפך היום 
לא  שמעולם  דברים  יש  קטן.  גלובלי  כפר  להיות 
נחשפנו אליהם, וכעת אנחנו נחשפים אליהם בכל 
היום  קוראים  שאנחנו  מה  פתאום,  צורות.  מיני 
'רוקנרול' ועוד  'מוסיקה חסידית', יכול להיות גם 

אלינו.  שיתקרבו  חשבנו  לא  שמעולם  סגנונות 
היא  והאותנטית,  האמיתית  החסידית  המוסיקה 
המוסיקה שהגיעה מבתי-הכנסת. היא נוגנה מבתי 
עוד  החוצה,  וזלגה  הכנסת  לבתי  חוברה  הכנסת, 
אז  שרו  חסידית'.  'מוסיקה  בכלל  שהייתה  לפני 
מיני  וכל  בית-המקדש'  'שיבנה  או  חונן'  'אתה 
ניגונים שהגיעו מקטעים של חזנות. פעם, ב'גטו' 
של 'קול ישראל', הייתה תכנית אחת, ביום שישי, 
שבוע  פרשת  עם  הדתי,  הציבור  לטובת  ששודרה 
השירים  רוב  שיר.  תמיד  סיים  התכנית  את  וכו'. 
שנלקחו  יותר  מוסיקליים  קטעים  היו  אז,  שנוגנו 

מתוך קטעי-חזנות, לא היה משהו אחר".
המוסיקאי  השתתף  תכנית  "באותה  סובול: 
יהודה סרברניק, שהיה מאד קרוב ליעקב תלמוד. 
הוא לקח מקהלה, ואת התכנית היה מסיים עם 'בום 
בום בום', מנגינה של תלמוד שלימים הולבשה על 

'ישמחו במלכותך'".
שרוב  הוא  לומר,  רוצה  שאני  "מה  וינדרבוים: 
הייתה  לא  בתי-הכנסת.  על  התבססה  המוסיקה 
מוסיקה שמישהו ישב בבית וכתב בגלל שהוא רצה 
להתפרסם ורצה ששיר שלו יהיה להיט בחתונות. 
אמנם קרה, שבחתונות גדולות מאד של אדמו"רים 
כתב מלחין החצר איזה ניגון, והוא יצא החוצה. כך 
זה התחיל במודז'יץ, ויצא טיפין טיפין החוצה דרך 
בן-ציון שינקר, וכך זה קרה לימים גם בגור. כשאני 
שומע את ד"ר סובול, אני מבין שבאמת היה מדובר 
במשהו מיוחד, כי כשלעצמי, ייתכן היה לומר שאני 
מתלהב מניגוניו של תלמוד משום שגדלתי עליהם 
כילד בקאפלה, ובשבילי הם נוסטלגיה אישית, ואם 
בעיניי  היה  הוא  אולי  אחר,  משהו  על  גדל  הייתי 
החיצונית  העדות  דווקא  בעולם.  גדול  הכי  הדבר 
של ד"ר סובול, שלא גדל בגור, מראה שזה משהו 

אמיתי ופנימי".

בחזרה לניגוני העבר
גדל  הוא  נגוע.  גם  נגוע  סובול,  לעומת  מונה, 
שהוא  והדברים  בגור,  כאמור  ילדותו  משחר 
מתחבר אליהם יותר מכל, הם ניגוניו של תלמוד. 
תלמוד  של  שיר  לציין  ממנו  מבקשים  כשאנחנו 
תלמוד  "יעקב  אומר:  הוא  במיוחד,  אוהב  שהוא 
של  מלחין  אלא  'להיטים',  של  מלחין  לא  הוא 
יצירות. המעניין הוא, שחלק מהיצירות שלו הפכו 
מאד  באמת  אישי  באופן  אני  להיטים.  גם  להיות 
אוהב את המנגינה של 'יהי השבוע הבא', שהזכרתי 
מוסיקליים  קטעים  הרבה  מוצאים  אנחנו  קודם. 
יצירה  במסגרת  שהולחנו  תלמוד  של  מיוחדים 
איטי  חלק  לעיתים  להיות  יכול  שלו, שבה  גדולה 
וחלק מהיר יותר ועוד חלקים. הוא ראה במוסיקה 
להשתמש  מבלי  שבלב,  לדברים  המחשה  אמצעי 

במילים, ואדם שנהנה ממוסיקה יכול להבין על ידי 
היצירות הללו של תלמוד, שבמוסיקה יש דו-שיח. 
של  הבהרה  יש  תשובה;  ויש  לפעמים שאלה,  יש 
מגיע  ופתאום  תהייה,  יש  לעיתים  ואז  התשובה, 

הפיתרון. כך עובד עולם הצלילים. 
הללו",  ההרגשים  את  גם  יש  הרגש  "לעולם 
מוסיף מונה, "רק בלי מילים, ולכן זה פנימי מאד. 
ממשפט  להתרגש  יכול  שאדם  כמו  לפעמים, 
מסוים - הוא יכול להתרגש גם מ'משפט מוסיקלי', 
תלמוד,  יעקב  של  במוסיקה  כאן  שמדובר  ובפרט 
שלה יש חיבור עם מילות הקודש - למרות שהוא 
עצמו הלחין את המנגינות שלו ללא מילים, בגלל 
אף- כמעט  הייתה  לא  בגור  בגור.  הסגנון  שכך 
תמיד  בגור  מילים.  על  שמולחנת  מוזיקה  פעם 
נתנו למילים להיות ברקע, כשהמנגינה מלווה את 
המילים. מוסיקה כזו היא גם משוחררת מכבלים. 
צריך  אתה  מילים,  על  מנגינה  מלחין  כשאתה  כי 
להתאים את המוסיקה למילים, ואז אתה לפעמים 
המילים  את  או  המילים  לפי  המוסיקה  את  משנה 
תלמוד,  של  כמו  במוסיקה  אבל  המוזיקה.  לפי 
להתייחס  אלא  דבר,  שום  לעשות  צריך  לא  אתה 
למוסיקה עצמה כדבר חזק בפני עצמו, ולהתייחס 
המוסיקלית  שהיצירה  ולראות  אליה,  ורק  אך 
בה את  נותן  ושאתה  בצורה מאוזנת  בנויה  באמת 
הזה  הזמן  כשכל  הנכונים,  במקומות  ההרגשים 
המילים יכולות לרוץ ברקע של המנגינה. בתפילה 
עצמה בגור, זה מתבצע בצורה שכל הקהל בעצם 
שר את המנגינה ללא המילים, והחזן הוא היחידי 
חופשי  כמובן  הוא  כאשר  המילים,  את  שאומר 
לומר את המילים מתי שהוא מוצא לנכון במהלך 

המנגינה. זה מאד אופייני בגור".
וינדרבוים: "בלי ספק, המוסיקה של גור, אפילו 
יותר מהמוסיקה של מודז'יץ שזלגה לקהל הרחב, 
היא משהו פנימי. תלמוד אף פעם לא כתב את 'שיר 
למעלות' הידוע, אלא כתב מארש בלי מילים, ודוד 
'שיר המעלות'  על  אותו  זה שהלביש  היה  ורדיגר 
והוציא אותו מבית-הכנסת. בספר שיצא לזכרו, וכן 
תמיד  לא  כי  סופר  ורדיגר,  בעבר  שנתן  בראיונות 
וזה  ניגוניו על מילים  תלמוד הסכים להלביש את 
היה לא פשוט מצדו להוציא את זה כך. בסופו של 
דבר זה כן יצא, ונקלט על ידי הציבור הכללי. אבל 

כל כולו של תלמוד, היה במסגרת אחת.
"היום, לפני כל מלחין או מעבד, העולם פתוח 
ולהפוך  מסוימת  מנגינה  לקחת  יכול  הוא  לגמרי. 
זאת,  לעומת  תלמוד,  לגמרי.  אחר  למשהו  אותה 
ישב ב'גטו' מאד צר של מי שהיה לפניו. הוא לא 
בא לחדש לגור מנגינות שלא היו אף-פעם, והסגנון 
בחסידות  שהושרו  וואלסים  מארשים  אותם  של 
לא  הוא  לפניו.  גם  היה  שונים,  תפילה  קטעי  על 
ואני  נעלם  עכשיו  עד  שהיה  מה  ואמר:  לגור  בא 
מתחיל משהו חדש. גם אלו שבאו אחריו, שחלקם 

"גאון מוזיקלי". מונה רוזנבלום על תלמודיוצר חסידי אמיתי. רבי יעקב תלמוד ז"ל 
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יצרו יצירות יפהפיות, יצרו באותו מתחם. אך עם 
הוא  התפתח,  הוא  שבו  ה'צמצום'  למרות  זאת, 
השכיל להראות גאונות, שנראתה לעין-כל בכמה 
מישורים. יש להבין: במוסיקה החסידית של בתי-
הכנסת - המנגינה היא חלק מהתפילה, ומשמשת 
את התפילה. זה לא משהו לבילוי שנועד לשמוע 
של  הזה  החלק  היום.  מעמל  הביתה  כשחוזרים 
הנגינה נועד לרגש או לשמח במקומות שצריכים 
קדיש'  כש'מארש  רק  למשל,  בגור,  זאת.  לעשות 
שהסתיימה  יודע  אתה  בבית-הכנסת,  נשמע 
 3 ששרים  שמחה  באותה  מרגיש  אתה  התפילה. 
דקות מיד לאחר הניגון השמח של 'היום תאמצנו', 

שנגמרה התפילה".
היה  היום,  איתנו  חי  תלמוד  יעקב  היה  אם 
המוסיקה  בעידן  העמוקות  ליצירותיו  מקום 
החסידית בת ימינו של שירים כמו 'מה מה מה' 

ודברים דומים?
השלושה תמימי דעים. "אין ספק, בוודאי", הם 
אומרים פה אחד. סובול: "אם תלמוד היה חי היום 
מנגינות- הרבה  כך  כל  צצים  היו  לא  לחניו,  עם 
שבגור  למרות  מזה,  "יותר  וינדרבוים:  רקק". 
האדמו"ר  מאד,  מוכשרים  מלחינים  כיום  גם  יש 
בכל  חדשות  במנגינות  להשתמש  שלא  החליט 
שנה, אלא באלה הישנות, מסיבה פשוטה: כשזמן 
קצר לפני ראש-השנה אתה מוציא מנגינה חדשה, 
להכיר  מספיק  לא  הציבור  מאד,  ארוכה  לעתים 
לו  ואין  בתפילה,  שלם  ציבור  יושב  אז  אותה. 
לניגוני  מה לעשות. לכן החליט האדמו"ר לחזור 
היו  אם  בכלל,  תלמוד.  של  ברובם  שהם  העבר, 
מבינים  שהיינו  תלמוד,  כמו  מלחינים  היום  לנו 
היו  אנשים  ביצירותיהם,  אותם  ומרגישים  אותם 
מתביישים להביא דברים אחרים, שיעמדו זה ליד 

זה". 
ויענק'ל  שאני  שאומרים  כאלה  "יש  מונה: 
כאלה  ויש  השני.  את  האחד  'פספסנו'  תלמוד 
המוסיקה  את  שומע  היה  הוא  שאם  שאומרים 
שאנחנו עושים היום, הוא כנראה היה נהנה מאד... 
צריך להבין: אם תלמוד היה קיים היום, אז ה'מה 

מה מה' לא היה קיים"...
אומר  תלמוד,  של  למיוחדות  נדרש  כשהוא 
וינדרבוים: "אספר לך סיפור מלפני הרבה שנים: 
ופתאום  יורק,  בניו  סי-גייט  הלכתי פעם בשכונת 
דוד  של  הבן  בן-דוד,  מרדכי  את  מולי  ראיתי 
ורדיגר, שהביא לעולם את המנגינות של תלמוד. 
מ.ב.ד. היה אז באחד מימי תעניות-הדיבור שלו, 

שהוא עורך מפעם לפעם, ורק סימן לי בידו לבוא 
אחריו. באתי אליו הביתה לאולפן, והוא השמיע 
אפשר  הלחין.  שהוא  חדש  משהו  בהתרגשות  לי 
ויוצא  שמימי  במשהו  מדובר  שאכן  לשמוע  היה 
תוך  ואז,  כלפיו,  התלהבות  אחוז  שהוא  דופן, 
כדי תענית-הדיבור, הוא אמר לי: 'יעקב תלמוד'. 
דהיינו, יצא לי משהו 'כמו תלמוד'. גם הוא הרגיש 
מכוון  הוא  הכלל,  מן  יוצא  משהו  לו  שכשיוצא 
לפחות  יש  איתנו,  כאן  שיושב  למונה,  לתלמוד. 
נלקחה  שהשראתן  רואה  אתה  בהן  יצירות   2-3
מהניגונים של תלמוד, כמו 'שושנת יעקב' שהוא 

הלחין ועוד".

 "יותר טוב ממוצארט"
ואף  וינדרבוים,  של  הקביעה  עם  מסכים  מונה 
ואני עבדנו על  בן-דוד  מוסיף לספר: "כשמרדכי 
האלבום הנודע 'משיח', בסוף השיר שנמצא שם, 
'למען  המהיר,  הקטע  את  יש  הנודע,  בני'  'שמע 
תצליח'. מי שיש לו אוזן מוסיקלית לשמוע, שומע 
שיש שם 'משהו' מיענק'ל. אם תזמזמו את הקטע 
ודאי תשימו לב  'למען תצליח',  זה בלי המילים, 
לכך. בקודים שיש לי ולמ.ב.ד., כשיוצא לנו קטע 
מוסיקלי יפה אנחנו אומרים אחד לשני: 'אה! זה 

יענק'ל!'"...
"יעקב תלמוד השכיל באותו מגזר  וינדרבוים: 
בולט  מאד  למשהו  להתייחס  לו,  שהיה  מוגבל 
בחלק של ההלחנה. רוב המלחינים בני זמננו, הם 
התחרזה  ואז  מוסר,  סדר  באיזה  שישבו  בחורים 
שיר,  חצי  להם  יש  כבר  והנה  מילה,  איזו  להם 
אמיתי,  מלחין  החוצה.  יוצא  זה  שבועיים  ותוך 
כשהוא מקבל טקסט - הוא בוחן את הטקסט: מה 
כתוב כאן ואיך אני מתייחס לזה. אי אפשר לקחת 
מילים של 'קול ששון וקול שמחה' ולהצמיד להן 
מנגינה של תשעה-באב, שגם את זה עושים היום. 
בית- עבור  ניגון  מלחין  כשאתה  לא  ובטח  בטח 
ולהביא  משמח  טקסט  לקחת  אפשר  אי  הכנסת. 
אותו למנגינה אבלה, כי אז אתה עושה צחוק לא 
מהלחן שלך אלא ממילות התפילה. מלחין צריך 
לדעת, אחרי שהטקסט בידו, להרכיב מבנה לשיר: 
הסוף,  ומהו  ההתחלה  מהי  אליו,  להתייחס  איך 
יותר  גבוהה  מדרגה  וכו'.  השיר  של  המוטיב  מה 
במה  היא  לגאונות,  קרובה  כבר  שהיא  בהלחנה, 
שידידי המלחין יוסי גרין מכנה, 'לחן שמוציא לך 
תלמוד,  החוצה.  הלב  את  לך  ששואב  הלב',  את 
כשהתחיל מנגינה, אתה מיד הרגשת את העוצמה 
שלו לקחת אותו אליך, להחזיק אותך, לנער אותך 
ולתת לך להרגיש את מילות התפילה מההתחלה 
קטע  בכל  מיוחד  מוסיקלי  דגש  עם  הסוף.  ועד 
טקסט אחר של המנגינה, ולפעמים עם קטע אחד 
פחות טוב בעיצומו של השיר, שנועד להביא אותך 

לקטע הבא, לשיא של השיר, שמגיע מיד. בכל זה 
אצל תלמוד, ניכרת טביעת אצבע של גאון". 

יעקב  על  ועוד  עוד  בשיחה  נמשכים  כשאנחנו 
טובות  שנים  כמה  "לפני  סובול:  נזכר  תלמוד, 
פגשתי בניו יורק את דוד ורדיגר. הוא ניגש אליי 
ואמר לי: 'אני כועס עליך. אתה עושה בקונצרטים 
ובלי  ידיים  בלי  גדול',  'ובשופר  מיני  כל  שלך 
הוא  זה  ואת  זה?'.  את  עושה  אתה  למה  רגליים. 
עוד אמר על יצירות של רוזנבלט וקוסביצקי, שהן 
ממש לא 'בלי ידיים ובלי רגליים'. המוסיקאי שבי 
הוא  למה  אותו  ושאלתי  התעורר,  להבין,  שרצה 
אומר כך. והוא ענה: כי על היצירה הכי יפה של 
'ובשופר גדול' לא כתבת עיבוד, ואתה לא מבצע 
אותה. שאלתי: איזו יצירה? והוא ענה: של יענק'ל 
ושלי... אמרתי לו: מילא של יענק'ל, הוא המחבר, 
נענה: אתה מכיר  הוא  אז  'שלך'?  זה  אבל ממתי 
מישהו בעולם שיודע לשיר ניגון של תלמוד יותר 

טוב ממני?... אז זה גם שלי".
שהוא  שהקרדיט  ייאמר  "לזכותו  וינדרבוים: 
לוקח על הניגונים הללו, מוצדק. הוא עשה לניגוני 
הוא  מודז'יץ.  לניגוני  שינקר  שעשה  מה  את  גור 
את  להמשיל  בשביל  רק  וסובול,  אותם".  פרסם 
שמושר  תבושי"  "לא  את  לזמזם  מתחיל  דבריו, 
היום בכל בית-כנסת. תלמוד עצמו, אגב, לא ידע 
מוסיקאים  נמצאו  ותמיד  לניגוניו,  תווים  לחבר 
את  עבורו  וכתבו  בקרבתו,  שחפצו  מתנדבים 
אומר  אצלו",  ביותר  המדהים  "הדבר  התווים. 
וינדרבוים, "הוא שכל שנה הוא היה חייב להלחין 
דבר  אין  הנוראים.  לימים  ניגונים  עשרות  מחדש 
יצאו  הם  זאת  ולמרות  לי'.  יצא  'לא  לומר  כזה 

כאלה מדהימים".
"ניגוני  בשם  הידועים  מניגוניו,  כמה  מאחורי 
יעקב תלמוד  "בנו של  מעניין.  סיפור  עומד  חן", 
סיפר לי", מספר סובול, "שאביו היה אוהב בכל 
בתל  ח"ן  בשדרות  ולטייל  ללכת  מוצאי-שבת 
רעיונות  מיני  כל  במוחו  משלים  היה  אז  אביב, 
זמן, הוא ישב והלחין  ניגונים. לאחר תקופת  של 
מוצאי- של  הניגונים  מחזור  כל  את  הזו  בצעדה 
שבת: 'אליהו הנביא', 'אמר ה' ליעקב', 'המבדיל' 
וכו'. בחסידות גור מכירים עד היום את הניגונים 
'ניגוני אבן חן', כי כך הוא  הללו כ'ניגוני חן' או 
קרא להם. אבל לא רבים בגור יודעים שהוא קרא 

להם כך, משום שהם נולדו בשדרות ח"ן"...
היו  השלושה,  מדגישים  תלמוד,  של  הלחנים 
וינדרבוים:  בבית-הכנסת.  התפילה  עבור  כולם 
לא  מהתפילה.  חלק  היו  תלמוד  של  "הניגונים 
משהו בפני עצמו, אלא משהו שעל ידיו אתה יכול 
של  הניגונים  יותר.  נעלה  לריכוז  בתפילה  להגיע 
אחד,  כל  של  האישית  התפילה  את  עשו  תלמוד 

לטובה יותר".
תלמוד  של  המוסיקה  את  מגדיר  היית  איך 
מבחינה מקצועית? שאלנו את סובול. "המוסיקה 
של תלמוד היא מוסיקה חסידית קלאסית. אני לא 
שממש  ניכר  כי  אותה,  להלחין'  'ישב  אם  יודע 
המוסיקליים  המהלכים  על  החוצה.  ממנו  נבעה 
שלו, אתה יכול לומר שהם דומים למיליון דברים 
הגיוני  הכל-כך  המבנה  דבר.  לשום  דומים  ולא 

בניגוניו, הוא זה שנותן להם את הכח".
"בסטייל שלו", מוסיף מונה, "יעקב תלמוד היה 
גדול מאד ואין דומה לו. הוא היה גאון מוסיקלי 
לא  שכלל  משבצת,  יצר  תלמוד  בכלל,  אמיתי. 
של  היצירות  החסידית.  במוסיקה  קיימת  הייתה 
מוסיקלי.  מידה  בקנה  גם  עומדות  יענק'ל תלמוד 
מוסיקה  בקטנותו  שמע  כנראה  הוא  לדעתי 
מהיכן  להבין  מצליח  לא  אני  אחרת  כי  קלאסית, 
הוא מביא את ה'משפטים המוסיקליים' שלו. יש 
לו משפטים מוסיקליים שאי-אפשר להבין מהיכן 
קלאסית  למוזיקה  הקשיב  שהוא  לא  אם  באו, 

בילדותו".
לעמוד  יכול  תלמוד  שיעקב  חושבים  אתם 
בשורה אחת עם מוצרט ובטהובן ושאר היוצרים 

הקלאסיים הנודעים? שאלנו לסיום.
רוזנבלום.  מונה  נענה  שאלה",  איזו  "בוודאי, 

"לדעתי, הוא אף יותר טוב מהם". 

תקופת
ה      למוד

יובל שנים חלפו. כתבה שפורסמה בזמנו ובה דיווח על ה"מוצארט של החסידים" שנפטר בחול המועד סוכות



כל העולם כולוכל העולם כולו
מאיר אלפסי, הרפתקן 

חרדי מושבע וצלם 
מושבע לא פחות, ביקר 

כבר בעשרות מדינות 
ברחבי העולם  כמעט 

בכל מקום נחתה עליו 
חוויה מיוחדת, מוזרה 

או הזויה - והוא הקפיד 
תמיד להנציח אותה 
באמצעות המצלמה 

שמשלווה אותו לכל 
מקום  כעת, הוא 

חוזר לעשרת המקומות 
המעניינים ביותר שביקר 

בהם ברחבי הגלובוס 
- ונזכר בחוויות  על 

האונייה שהיטלטלה 
במעבר הימי המסוכן 

בעולם, על הנמר אותו 
פגש במרחק של מטר 

בלבד, ועל ספר התניא 
שהדפיס, כחסיד חב"ד, 
במקום הכי שכוח בתבל

  סוכת ארעי
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כל העולם כולוכל העולם כולו

גל באוויר 
שבארגנטינה.  בארילוצ'ה  הקיט  בעיר  צולמה  הזו  המפעימה  התמונה 
בארילוצ'ה היא עיר שהוקמה לפני כ-130 שנה, והייתה שנים לא מעטות קטנה 
מאד באוכלוסייה, עד אשר לאחר מלחמת העולם השנייה הגיעו אליה המוני 
מהחוק  מפלט  כמקום  בה,  והתיישבו  מדינות,  ועוד  מגרמניה  שברחו  נאצים 

וממעשיהם הרעים.
קשה היה שלא לחשוב על כך בעת ששהיתי בעיר הזו, שהיא מקום פסטורלי 
ושקט מאד, ואולי דווקא בגלל זה הם בחרו לבוא לגור דווקא כאן. הם מצאו להם 
את העיר הזו במקום מתאים באזור פטגוניה, שכבר היה מאוכלס באוכלוסייה 

שהיגרה לשם מגרמניה ואוסטריה - וזה מן הסתם התאים להם מאד.
כל האזור מלא בהרים מיוערים, ומכונה "הפנינה של דרום אמריקה". במקום, 
אולי כתשובת משקל להיאחזות הנאצים ימ"ש במקום בעבר, ישנו מלון מפואר 
בשם "ז'או ז'או", הכי יפה בארגנטינה, הנמצא תחת בעלותו של המיליארדר 

החרדי אדוארד אלשטיין, שהתפרסם לאחרונה מאד.
סמוך לבארילוצ'ה נמצאת "דרך שבעת הימים", שיש האומרים שהיא הדרך 
הכי יפה בעולם. מדובר על דרך העוברת בין שבעה אגמים יפהפיים, כשהכל 

ירוק מכל הצדדים, ואתה מהלך בין אגמים והרים מושלגים. 
רק לא מזמן היה באזור בארילוצ'ה הר געש שהתפוצץ, כאשר כל האפר הגיע 

היישר לעיר הפסטורלית - ואז ברחו משם המוני אנשים. 
מפרכת  נסיעה  שעות   13 )אחרי  פסח  בחול-המועד  בעיר  שהותי  בעת 
באוטובוס מבואנוס-איירס( אז גם נגמרת עונת התיירות במקום, התחילו רוחות 
סוערות ומזג אוויר קשה ו"משוגע". גשם זלעפות ירד עליי כל הזמן, ותכננתי 

כתב וצילם: מאיר אלפסי
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לברוח מהמקום. 
הייתה  שבתמונה,  הזה  לאגם  כשהלכתי 
בדיוק הפוגה של שעה-שעתיים מהגשם ושרר 
מזג אויר נורמלי, ויכולתי לצלם את האגם. גם 
עליי  המטורף שהגיע  הגל  את  תכננתי  לא  אני 
את  הרווחתי  כך  לפחות  אבל  בפתאומיות, 

התמונה הזו. 

אלה ברכב ואלה במשאיות 
הזויה? קבוצה  נראית תמונה קצת  נכון שזו 
של עשרות בני-אדם )חלקם לא נראים בתמונה( 
תנאים  ללא  החיים,  באמצע  במשאית,  נוסעת 
מינימליים של ישיבה. ובכן, זה אכן היה הזוי 
גם לי, אלא שאני - כנראה בניגוד אליכם - גם 

נסעתי בה.
מקומות  מעט  לא  יש  בפרו  בפרו.  זה  היה 
היחידה  הדרך  הן  ודומותיה,  הזו,  שהמשאית 
בפרו  ונשכחים  פסטורליים  למקומות  להגיע 
הגדולה. עם המשאית הזו נסעתי מרחק של 7 
שעות נסיעה, יחד עוד שני מטיילים ישראלים 
שבאו איתי. הייתה זו, כפי שאתם לבטח מבינים 
לבד, נסיעה קשה במיוחד, שלא הסתפקה בתנאי 
הנסיעה הקשים במשאית אלא הגדילה לעשות 
כאשר עברה בין לא מעט מחסומים של הצבא 
המקומי באמצע הדרך, שעוצר אותך שוב ושוב 

לביקורות שגם הוא לא מבין את פשרן.
נופלות  גם  נוסעים  אנחנו  בהם  מההרים 
מפעם לפעם סלעים ענקיים, הישר אל הכביש. 
ורק בנס נמלטנו מהם. הנס הזה, אגב, פקד על 
נהג גוי של רכב פרטי שנסע מאחורינו - שאבן 
- אם הוא  והוא  גדולה נחתה בדיוק על רכבו, 
להצטרף  הסתם  מן  הוכרח   - בכלל  חי  נותר 

למשאית נוסעת, כמונו.
כמוך,  לבני-האדם  בנוסף  במשאית,  לידך 
שונים  בעלי-חיים  גם  להם  מצטופפים 
ותרנגולות מקרקרות, והריח שאופף אותך אינו 
מן המשובחים שהרחת בחייך. נס נוסף אירע לי 
במשאית הזו: היה איתי התיק של המצלמה, בת 
התיק מתחתיי.  את  והשארתי  הקבועה,  לוויתי 
איכשהו, למרות התנאים, נרדמתי קלות, וכאשר 
מגלה  אני  ופתאום  התיק,  את  מיששתי  קמתי 
שצילמתי  התמונות  שכל  מצלמה,  בו  שאין 
אמריקה,  בדרום  וחצי  שנה  בן  מסע,  באותו 
היו בה. הסתכלתי שוב ושוב. את המצלמה לא 
מצאתי, אבל למרבה שמחתי מצאתי את הכונן 
שבו היו לי גיבוי של כל התמונות, ומיד מצאתי 
הישראלים  לטובה".  זו  "גם  צועק  עצמי  את 
קרה  מה  הבינו  ולא  עליי  הסתכלו  איתי,  שהיו 
לי  שנגנבה  להם  הסברתי  צועק.  אני  ולמה  לי 
בסדר.  והכל  תמונות  יש  ב"ה  אבל  המצלמה, 
זו  להם,  הסברתי  עצמו,  מהמסע  חשוב  יותר 
עדיין  ב"ה  וזו   - ממנו  לי  שנשארת  המזכרת 

נמצאת איתי. וההוכחה לפניכם הקוראים.

לטוטפות בין עיניך 
 - מכל  יותר  מבטאת  שלדעתי  תמונה  זו 

עוצמה יהודית. 
הודי  בשוק  פגשתי  שבתמונה  היהודי  את 
מקומי הסמוך לחוף הדרומי של הודו, אנג'ונה. 
ועוד  יהודים,  לפגוש  שמחתי  במסעותיי  תמיד 
לעתים  תפילין,  להם  להניח  שמחתי  יותר 
טובה  בתקופה  היה  זה  בחייהם.  לראשונה 
שלי, כשעוד היה לי כח ללכת ולהניח ליהודים 
להעלות  שניתן  הזויים  הכי  במקומות  תפילין, 
על הדעת. הייתה פעם שאפילו הנחתי תפילין 

מעולם  בו  הניחו  לא  שלדעתי  במקום  ליהודי, 
תפילין: באיים הצפים שבפרו.

איך  לראות  יכולים  אתם  הזו,  בתמונה 
בהתרגשות,  ישראל"  "שמע  אומר  שהיהודי 
ואילו אני, כמובן אחרי שעזרתי לו עם התפילין, 
רצתי למצלמה לתעד את הרגע. ברגע המונצח 
שמע  אומר  שהוא  איך  ראיתי  הזו,  בתמונה 
ישראל, עם כל העוצמה היהודית, ומיד אמרתי 
אם  מי  כי  צילום,  מחייב  כזה  שמחזה  לעצמי 
לא אני יצלם את הרגע הזה, איך שיהודי מניח 
קבוצה  ומאחוריו  מקום,  שום  באמצע  תפילין 

של הודים מסתכלת בהשתאות.

קבר בלבן
הייתי בחיי אמנם במקומות רבים, כל פעם עם 
הרפתקה ואתגר אחר, אך התמונה הזו מסמלת 

דווקא הרפתקה רוחנית שהייתה עבורי:
העתיק  הקברות  בבית  כששהיתי  זה  היה 
כל  שבפולין.  בוורשה  הנמצא  בעולם,  והגדול 
היהודים שחיו בוורשה במשך שנים רבות מאד, 

עד לשנות השואה, נקברו שם. 
וברוחות,  בשלג  הולך  כשאני  ופתאום, 
ולאחר  לעיניי,  שבלט  נער  של  קבר  מצאתי 
בירור שערכתי, הוברר לי כי הוא קשור בקשר 
משפחתי למשפחת שניאורסון ולחסידות חב"ד. 
המצבה לא הייתה במצב טוב כלל וכלל, ובשל 
והקשר  הגיעה  שממנה  החשובה  המשפחה 
על  שנמנה  כמי  אליו,  פתאום  שחשתי  האישי 
את  מחדש  לצבוע  החלטתי  חב"ד,  חסידות 

מצבת קברו.
קיבלתי את אישורו של מנהל בית-הקברות, 
העת,  באותה  ששררה  השלגים  סופת  ולמרות 
ויחד צבענו את הקבר  ידיד  הגעתי למקום עם 
עצמו  הקבר  השיפוץ,  למרות  המצבה.  ואת 
עדיין לא פוענח, ועוד לא יודעים בדיוק מי הוא 
הנער הקבור בו. שאלתי עליו גם היסטוריוניים 
חב"דיים ידועים, אך גם הם לא ידעו איך הוא 
בדיוק קשור למשפחה. אולי אחד מן הקוראים 

יזכה להאיר את עינינו.

בפאבלות של מומביי
העולמית  והתמונות  הידיעות  מסוכנות 
"רויטרס", פנו אליי ולעוד צלם מוסלמי ידיד, 
שנצלם ביחד פרויקט תיעודי על הניגודים העזים 
העניים  בין  שבהודו,  מומביי  בעיר  הקיימים 
צריכים  היינו  מהפרויקט  כחלק  לעשירים. 
במומביי,  המסוכנות  העוני  לשכונות  להיכנס 
"שכונות הפחונים", בהן הילדים הולכים בחום 
במים  ומתקלחים  בגדים,  בלי  כמעט  ובקור 

שזורמים בחוץ. 
בתמונה הזו, ניתן באמת לראות את הניגודיות 
שעל  הזבל  ערמות  את  אחד  מצד  שבמומביי: 
הסמוכות  )ה'פאבלות'(  העוני  ושכונות  החוף, 

לו, ומצד שני את בנייני היוקרה שבסמוך. 
ביחד הסתובבנו הצלם המוסלמי ואני במשך 
שבשכונות  והזבל  הזוהמה  בין  ארוכים,  ימים 
העוני, כשאנחנו נכנסים לכל הבתים מבלי צורך 
לדפוק בכלל. גם ככה הם גרים שם האחד בתוך 

השני. התיעוד הזה זכה להכרה בינלאומית.

בכלוב של הנמר
)תקריב(  ב'זום'  צילמתי  לא  הזה  הנמר  את 

גל באוויר

אלה ברכב ואלה במשאיות 

לטוטפות בין עיניך

קבר בלבן

בכלוב של הנמר
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מרחוק, אלא ממרחק של מטר בלבד.
היה זה כשביקרתי בגן-החיות הענק בתאילנד, 
על   - וללטף  להצטלם  למבקרים  נותנים  שם 
לצלם  בשביל  טרף.  חיות  גם   - בלבד  אחריותם 
את התמונה הזו התקרבתי מרחק של מטר לנמר. 
בעת  לאריה,  בסמוך  גם  הצטלמתי  יותר  מאוחר 
היה  הנמר,  של  הזה,  בצילום  אותו.  שהאכילו 
יכול  שאני  למרות  בפחד,  התרגשות  מעורב 
מסומם,  קצת  היה  שהוא  ולספר  אתכם  להרגיע 

בחומרים שונים שדחפו לו המטפלים.
הכי  נראה  היה  הזה  הנמר  דווקא  עדיין,  אך 
אך  חיי,  ועל  עצמי  על  וחששתי  מסומם,  פחות 
התקרבתי  הפחד,  על  התגברתי  הכל  למרות 
וצילמתי. בשנים האחרונות, אגב, קשה פי כמה 
בעלי- צער  שאגודות  מכיוון  תמונה,  כזו  לצלם 
ובמה  מקרוב  האלה  לצילומים  מתנגדות  חיים 
שהם כרוכים: סימום החיות. בארגנטינה, למשל, 
כבר ביטלו את זה כליל, וכיום בשביל להתקרב 
להגיע  צריך  אתה   - שאפשר  הכי  החיות  למלך 

לתאילנד. 
עדיין, לא הייתי ממליץ לאף-אחד לעשות זאת, 
במיוחד אחרי שלא מזמן באחד מגני-החיות אחד 
הנמרים חתך יד של מישהו בשיניו, למרות שהיה 

מסומם. בינתיים, תסתפקו בצילום הזה.

חום רוסי
התמונה הזו נראית הזויה בהחלט למי שקצת 
מכיר את טבעו של נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, 

ואת המזג הרוסי הקר.
היהודי  במוזיאון  הטקס  בעת  זה  היה 
במוסקבה, של החזרת כתבי האדמו"רים מחב"ד 
לידי החסידות. הרעיון שפוטין יצטלם ביחד עם 
על  עלה  לא  כלל  שם,  שהתאספו  חב"ד  שלוחי 

הדעת ובודאי שלא היה בפרוטוקול.
אותי "הקפיצו" במיוחד, שעות בודדות קודם 
לתעד  כדי  מטוס,  על  מיד  עליתי  ואז  הטקס, 
החזרת  על  פוטין,  של  הדרמטית  ההצהרה  את 

הספרים לידיים יהודיות.
כשהגעתי למקום, כמובן שעברתי את הסלקציה 
פרס  שאף  הרוסי,  המודיעין  של  האישור  ואת 
צלפים בכל גגות האזור. פוטין היה אמור בשעה 
מסוימת, אך כמובן איחר. אומרים שהוא מאחר 
סדרתי לכל אירוע, אולי בגלל הפקקים התמידיים 
שבמוסקבה. כאשר הוא הגיע, תכננתי כפי שאני 
רגיל לעשות בשביל להשיג תמונה טובה - קצת 
לדחוף, אבל מתברר שברוסיה זה לא עובד ככה. 
העיתונאים  של  הסגור  למתחם  חדרתי  בתחילה 
'בעל  וכבר הרגשתי  ביניהם  הרוסיים, התערבתי 
הבית', עד שפתאום קראו לי כמה אנשי ביטחון 

והראו לי את הדרך החוצה. 
יצאתי בלית ברירה, ולבסוף הותר לי לצלם רק 
כשפוטין  הסגור.  במתחם  ולא  הראשי  במתחם 
דקות   10 בן  קצר  טקס  על  ומדובר  לדבר,  סיים 
החב"דניקים  כל  שניות,  בתוך  פתאום,  בלבד, 
שהיו מסביבו, עשרות במספר, הקיפו את נשיא 
שגם  אובמה,  אחרי  בעולם,   2 מספר  המעצמה 
יוצאת  במחווה  הסכים  ופוטין  למדיי,  מבוקש 
כמה  לפוטין  התקרבתי  משותף.  לצילום  דופן 
וככל  הנדירה,  התמונה  את  לצלם  כדי  שיותר, 
שהתקרבתי אליו וכמעט נגעתי בו - המאבטחים 
על  אני  אך  אחורה.  אותי  והעיפו  אותי  צבטו 

התמונה הזו - לא ויתרתי.

ברכת כהנים בהֹר ההר
התמונה הזו צולמה במסע האחרון שהתקיים 

היארצייט  ביום  בירדן,  הכהן  אהרן  של  לציונו 
שלו, בראש חודש אב האחרון. 

בחמורים,  שעות  כמה  במשך  שרכבנו  אחרי 
מפרך  במסע  ברגל  שעות  כמה  עוד  והלכנו 
לכיוון הֹר ההר שבפטרה, הגענו סוף-סוף לציון, 
קבוצה של כמאה איש. מים אין שם ברדיוס של 
קילומטרים רבים, וסחבנו על עצמנו כמויות של 

בקבוקי מים.
הכהנים  ברכת  גם  התקיימה  הזו  בהזדמנות 
המסורתית בקברו של אהרון הכהן, אביהם של 

כל הכהנים. 
לי  התגלה  ופתאום  הציון,  מעל  עמדתי  אני 
על  המתפללים  היהודים  של  המקסים  המחזה 
שאתם  ההררי  הנוף  כל  נשקף  כשברקע  הציון, 

יכולים לראות בתמונה.

תניא בקוטב הדרומי
את החוקרים האלה, שצועדים בשלג בתמונה, 
לקוטב  שעשיתי  וחצי  חודש  בן  במסע  הכרתי 

הדרומי. 
בלוויית  מיוחדת,  אונייה  עם  הגעתי  למקום 
משלחתם של חוקרים בינלאומיים שחוקרים את 
הקוטב הדרומי, אותו גילו אותו לפני כמאה שנה, 
אחרי שמתו מקור כמה חוקרים בריטים שהגיעו 
לשם, דווקא בדרכם חזור. במקום יש שם אפילו 

מוזיאון בריטי לזכרם.
בעולם,  גבוה  הכי  הקור  שורר  הזה  באזור 
לשם  הגעתי  אני  מעלות.   80 למינוס  שמגיע 
דווקא בתקופה של קיץ, אז שרר מזה אוויר נאה, 
20 מעלות ביום ו-5 בלילה. יש חודשיים בשנה, 
להתקרב  אפילו  אי-אפשר  קור  מרוב  בהם  אגב, 
למקום. יש רק שוברת קרח מיוחדת שכן עושה 
את זה, למרות הקור, אבל לא רבים נוסעים בה, 
בשל הסכנה. המטרה שלי להגיע למקום, הייתה 
בין השאר בכדי להדפיס לראשונה את ספר התניא 
העניין  ידוע  שבחב"ד  מאחר  הדרומי,  בקוטב 

להדפיס את ספר התניא בכל מקום בעולם. 

במעבר הימי המסוכן בעולם
ספינה  אלא  ספינה,  עוד  אינה  הזו  הספינה 
לקוטב  אותנו  שלקחה  מיוחדת,  מאד  הולנדית 
ימים  עברנו  לקוטב,  שהגענו  לפני  הדרומי. 
במהלכו  דרייק",  ב"מעבר  האונייה  עם  שלמים 
וספינה  2-3 מטר,  בני  גלים  בין  אנחנו מפליגים 
שלא מפסיקה לנוע ולזוע במהירות מצד אל צד 
כל  בספינה  זז  אתה  כך  האימה.  למרבה  ברוח, 

הזמן, במשך כמה ימים.
המעבר הזה הוא המעבר המסוכן בעולם, זאת 
משום ששני הימים שבאזור, ים עם מים מתוקים 
וים עם מים מלוחים, מתנגשים אחד בשני בקטע 
הזה של הים, ויוצרים את הגלים המטורפים הללו, 
וכל זאת כשאנחנו על הספינה הזו ולוקחים כבר 
ומחלות- הקאות  נגד  מיוחדים  כדורים  מראש 

ונעלמו  שטבעו  ספינות  מעט  לא  היו  בעבר  ים. 
בסערות האלה.

גם כשאתה אוכל בספינה הזו, אתה זז כל העת 
עם הכיסא והשולחן, שקשורים אגב לרצפה, כמו 
גם המיטה בחדר השינה. המלצרים שהגישו אוכל 
ושתיה, נפלו כל כמה דקות לרצפה עם הצלחות 
הרגועה  התמונה  את  גדול.  בלגן  ושרר  שבידם, 
הזו, צילמתי אחרי שעברנו את המעבר הזה, והיא 
מסמלת את השפיות והרוגע, אחרי ששוב חזרנו 

למים נורמליים וים רגוע יחסית.

ברכת כהנים בהֹר ההר

במעבר הימי המסוכן בעולם

בפאבלות של מומביי

חום רוסי

תניא בקוטב הדרומי
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חוזה המדינה החרדי

כשהרצל 
היה בן 13 ו-75 
שנה לפני הקמת 
המדינה כבר 
חזה והגה רבי 
עקיבא יוסף 
שלזינגר זצ"ל, 
מתלמידי ה"כתב 
סופר", תכנית הקמה 
של מדינה יהודית בארץ 
ישראל  יהודה משי זהב, 
מביא פרק מאלף על חייו של 
מי שהיה גאון בעל ניגודים; מצד 
אחד קנאי דתי ללא פשרות שלחם 
ברפורמה ובהשכלה בחירוף נפש ובשל כך 
אף נשלח למאסר. מצד שני קנאי לאומי קיצוני, 
קנאי לגאולת הארץ ולשפה העברית, שהקדים 
במעופו את אבות הציונות החילונית מסמולנסקין עד 
הרצל ואחד העם שבשל כך הקנאים דאגו להכניסו לחרם 
ולשרוף את ספריו  שיעור היסטוריה
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חוזה המדינה החרדי

קרוב  במשך  לארצו  ישראל  עם  של  זיקתו 
דופן  יוצאת  תופעה  היא  שנה,  לאלפיים 
לאור  בייחוד  הישר.  לשכל  המנוגד 
עמי-תבל  בין  היחיד  שהוא  העובדה 
 – ארצו  כובשי  הוציאו  שנגדו 
וכלה  הרומאי  בכובש  החל 
חוקים   – הבריטי  בכובש 
כניסתו  את  הגבילו  או  שאסרו 
לארץ. ואף על פי כן, בכל הזמנים 
ארצה,  יהודים  עלו  הדרכים  ובכל 
גם אם הדבר  כיחידים,  או  אם בקבוצות 
היא  אף  מצדה,  והארץ  בחייהם.  להם  עלה 
לכובשיה  נענתה  ולא  לעמה  אמונים  שמרה 
– כדברי הרמב"ן – כי מיום שגלה ישראל היתה 
ארצו שרויה באלמנותה, ולא חזרה להיות מדינה בפני 

ה  מ צ אפילו לא דור אחד, אלא תמיד פרובינציה נידחת ומוזנחת ע
של כובש זה או אחר. וכשם שישראל לא נקלט בין הגויים, כך לא 
נקלטו הגויים בארץ ישראל. כובש הלך וכובש בא, והארץ שהייתה 
זבת חלב ודבש, מנעה מהם את טובה והפכה לארץ צחיחה בידי 
אוכלוסייה מתחלפת, דלילה וזרה לה, עד שכל מי שביקר בה, תמה 
עם  רק  אי הבטחון בשביליה.  ועל  העזובה שבה  על  חורבנה,  על 
שובו של ישראל לארצו, קמה גם ארצו לתחייה. אין הסבר לתופעה 
זו, אלא אם כן נקבל, שישראל וארצו חד הוא ואין להפריד ביניהם. 
אולי מכאן גם כיסופי העם העזים והבלתי פוסקים לארצו, לאיחוי 

הקרע שבינו לבינה.
ומבשרי  ו"חוזים"  משיחיות  תנועות  הולידו  אלה  כיסופים 
גאולה למיניהם, שלא פעם הכזיבו, אבל לא פסקו וחזרו על עצמם 
במרוצת הגלות. אחרון החוזים הדתיים אשר חזה את שיבת ישראל 
לארצו והקמת מדינה יהודית בה – לפני הופעתו של הרצל, חוזה 
יוסף שלזינגר.  רבי עקיבא  היה הגאון   – היהודים החילוני  מדינת 
תרל"ג  כאשר בשנת  הרצל,  זאב  בנימין  היה  בן שלש-עשרה שנה 
עם  ליושנה  עטרה  מחזירי  חברא  "ספר  בירושלים  נדפס   )1873(
כולל העברים" מהרב שלזינגר, ובו תכנית למדינה יהודית בכל ארץ 
ישראל, לכל פרטיה. חזון נועז אשר דומה להפליא למרכיביה של 

מדינת ישראל דהיום.
הגאון רבי עקיבא יוסף שלזינגר היה מגדולי רבני הונגריה ואיש 
רב ניגודים, מצד אחד לחם ברפורמה ובהשכלה בחירוף נפש, מצד 
שני דגל בהתיישבות בארץ ישראל, בחקלאות, בתיעוש באמצעות 
והיה  צבא,  גדודי  והקמת  העברית  השפה  בהחייאת  חרושת,  בתי 
ולפיתוח  אדמות  לרכישת  מעשי  באופן  שפעלו  מהראשונים 

החקלאות בארץ.
של  התיבות  ראשי  שם  )על  עי"ש  בני  היישוב  נקרא  שמו  על 
שמו( שליד רחובות. ועל שם ספרו, "לב העברי", קרוי רחוב ה"לב 

העברי", בשכונת טלביה בירושלים.
הגרעי"ש נולד בה' בכסליו תקצ"ח – סוף שנת 1837, בפרשבורג 
כיום ברטיסלבה, אז כחלק מממלכת הונגריה וכעת בירת סלובקיה. 
של  המובהקים  ומתלמידיו  ישיבה  ראש  היה   - יחיאל  ר'   - אביו 
ה"חתם סופר". מלבד זאת היה חוכר אדמות וכרמים, עסק בחקלאות 
באופן מעשי, בקיץ היה יושב עם תלמידיו בסוכה בכרם, וכשלמדו 

סדר זרעים, ניתנו להם שיעורים מוחשיים בנושא.
בנו הגרעי"ש, למד מאביו את החקלאות המעשית, למד בישיבות 
שונות, ובגיל 15 חזר לפרשבורג והיה לאחד מגדולי תלמידיו של 
- בנו של החתם סופר. בגיל 19 למד הגרעי"ש גם  "הכתב סופר" 
בישיבתו של המהר"ם שיק ושל בעל ה"מחנה חיים". התחתן עם 
)מחבר  קולמייא  של  רבה  ליכטנשטיין  הלל  הרב  הגאון  של  בתו 
הספר "משכיל אל דל"(, והיה סמוך אל שולחנו במשך כעשר שנים.
יצא שמו  כבר  שנה  ושתיים  לו שלושים  מלאו  לא  עדיין  כי  אף 
בכל רחבי הונגריה ואף מחוצה לה, כדרשן חוצב להבות וכלוחם 
אמיץ נגד הרפורמה וההתבוללות. הגרעי"ש היה אחד מהמתנגדים 
זו. באותה עת גם צמחה בהונגריה וגדלה מאוד  הגדולים לתנועה 
ומסוכנת  כחמורה  בעיניו  שנחשבה  הנאו-אורתודוקסית  התנועה 

ליהדות אף יותר מהרפורמים.

כשאנשי הרפורמה הלשינו עליו

הלאומים  בתודעת  בתקופתו  שחלו  הרבות  התמורות  בעקבות 
והתנהלות מדינותיהן כמו גם בחברה היהודית ראה הגרעי"ש סכנה 

יהודה משי זהב
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רוחנית ופיזית להמשך קיומו של העם היהודי 
לכן דגל בעליה לארץ ישראל.

ובעל-פה  בכתב  יצא  לו  דומה  שאין  בלהט 
נגד אותם יהודים המבקשים להשתקע בארצות 
את  בהן. שלילתו  הם  גרים  כי  ולשכוח  גלותם 
שכל  האמין,  הוא  פשרה.  ללא  היתה  הגלות 
אלא משום  באו  לא  ישראל,  על  הצרות שעדו 

ששכחו כי גרים הם בארץ לא להם.
בספרו "ברית עולם", הוא מזרז את האנשים 
הנולד",  את  ויראו  בראשיהם  יהיו  ש"עיניהם 
למכור את רכושם אפילו בהפסד ולעבור לארץ 
ישראל. ומציע אפילו למכור לשם כך את כתרי 
יתנו  הגולה  שבני  מציע  עוד  התורה.  ספרי 
ולהקמת  הארץ  בנין  לחיזוק  מהכנסתם  מעשר 
וכרם  שדה  והון  בית  "ולהרבות  חרושת,  בתי 
בארץ  יתרבו  שאם  מבטיח  ואף  ופאבריקען". 
יתנו  האומות   - יהודים  ריבוא  שישים  ישראל 

לישראל למשול בה.
הקץ  את  הארץ  של  בבניינה  ראה  הגרעי"ש 
לארץ  לעלות  היהודים  את  ועודד  המגולה, 
ואף  תעשייה  מפעלים,  חקלאות,  בה  ולהקים 
בשם  הללו  למפעלים  קרא  הוא  יהודי.  צבא 

"כולל ההתיישבות".
בתקופה זו פרסם מספר ספרים ביניהם הספר 
"לב העברי" אשר זכה לתפוצה עצומה. בספר 
סופר",  ה"חתם  של  צוואתו  על  שמבוסס  זה 
פיתח את רעיונותיו של ה"חתם סופר" וביטא 
דתי,  חידוש  לכל  מתפשרת  בלתי  התנגדות 
ללימודים לפי תרבות וחינוך במדינות הגויים, 
וכל רעיון של התבוללות, היטמעות והצטרפות 
היהודים.  גרו  בה  ולחברה  לתרבות  כלשהי 
של  מוחלטת  להיפרדות  קרא  אף  הגרעי"ש 
האורתודוקסים מכל היהודים אשר אינם כאלה.
בהיותו הוגה בקבלה, ואחרי שלדבריו חלם 
בהם:  שראה  השמים,  מן  חלומות  של  סדרה 
הרעים  ה'  וקול  פנים-אל-פנים',  ה'  "'מראות 
בני  אל  דבר  אלי,  תצעק  כי  לך  מה  באוזני: 
אבותם".  לבית  דגלו...  על  איש  ויסעו  ישראל 
מאז לא שקט. הוא יסד בהונגריה בשנת תרכ"ג 
העברים", שמטרתה  כולל  עם  "חברא   )1863(
חיים  כי  לארצם.  היהודים  שיבת  את  לעודד 
יהודיים אמיתיים ייתכנו אך ורק בארץ ישראל. 
אלא שראשי הרפורמה, שראו סכנה ב"חברא", 
הלשינו עליו בפני הרשות שמסית הוא למרד, 

הגרעי"ש נאסר בשל כך והחברה לא אושרה.
החברה,  יסוד  הפועל  אל  יצא  "לו  לדבריו, 
רק  לא  ישראל.  והצלת  ישועה  זאת  היתה 
יהודית,  הנהגה  בשביל  גם  אלא  הדת  בשביל 
לשמים  טוב  ממשלה,  בתוך  ממשלה  כמו 
נפלה  לא  רוחו  אך  הארץ".  וליישוב  ולבריות 
עליו. הוא פרסם חוברות ודרש דרשות להעיר 
היה  שקולו  אלא  לעלייה.  העם  של  רוחו  את 
כקול קורא במדבר, אם בגלל גילו הצעיר או כי 
לא הוכשר הדור. ואז כותב הגרעי"ש: "כתותי 
את רגלי מעיר לעיר אל ראשי ההרים אשר בית 
ישראל נשען עליהם, והצעתי הדברים לפניהם 
ואמרתי: צעיר אני לימים ואתם ישישים, עליכם 
כיון  חובתי  ידי  יצאתי  ובזה  הזה...  משא העם 
שמסרתי הדבר לפני חכמי הדור... ולבי הומה 
לי... כי כשם שאין הפרצופים דומים זה לזה כך 
אין דעת בני אדם דומות זה לזה. כן היה בדבר 
חדשות  לעשות  לנו  למה  אמרו:  אשר  הזה... 
ההם  בימים  כי  לישראל...  להם  הנח  בארץ, 
ישבו עוד שלווים... ולא שמו על לבם את אשר 
למען  ככרוכיא.  וצעקתי  דברתי  כן  על  יבוא... 
לעשות".  בכוחכם  שעוד  זמן  כל  עשו...  השם 
לדרוש:  עוז  ביתר  המשיך  והוא  עשו,  לא  הם 

"כי כל עברי יעזוב כל אשר לו, ואף את אשתו 
אם תמאן לעלות, וישוב לארץ אבותיו".

הגרעי"ש היה לא רק נאה דורש אלא גם נאה 
הגיע  כי  החליט  תר"ל  שנת  ובתחילת  מקיים, 
הזמן לעלות לארץ ישראל. כי "כאשר העיר ה' 
את רוחי לעלות לציון... ואני יכולתי אז לישב 
ברומו של עולם, להיות רב ורבי במרומי קרת, 

אך היה כמו פקודה מן השמים, ונסעתי"...
להמשיך  לו  שהבטיח  חמיו  של  בעידודו 
קבע  ואף  ארצה,  עלייתו  אחרי  אף  בו  ולתמוך 
משפחתו  לקיום  לשבוע  פלורין  שישה  לו 
לעלות  בהכנות  הגרעי"ש  התחיל  בירושלים. 

לארץ ישראל.
כשיצא  בדרך.  עליו  עברו  רבות  תלאות 
לדרך לא היה בידו סכום מספיק כדי לממן את 
הנסיעה ועל-כן הוא עבר בדרכו לבקר אצל כמה 
שהללו  כדי  הונגריה  ברחבי  יהודיות  קהילות 
יסייעו בידו להגשים את חלומו. להפתעתו, לא 
די שאותן קהילות לא סייעו בידו, הם אף לחצו 

עליו ועל בני משפחתו וניסו להניאו מכוונתו.
כשהגיע לקהילת סיגעט ונודע לאדמו"ר בעל 
לעלות  הגרעי"ש  בכוונתו של  כי  ה"ייטב-לב" 
לארץ ישראל, מיהר האדמו"ר לקרוא לו ולנסות 
לשכנעו לנטוש את החלום. משראה האדמו"ר 
הוא  עליו  להשפיע  ניתן  לא  בלבד  בדברים  כי 
פרסם כרוז כי מי שיסייע בידי הגרעי"ש לעלות 
לארץ ישראל הריהו כמסייע בידי עוברי עבירה. 
לארץ  דרכי  את  לקחתי  "ואז  הגרעי"ש:  כותב 
בקשות  עם  אנשים  עלי  באו  בדרך  ישראל. 
אל  לסיגעט  באתי  עד אשר  לי  ועזרו  ופדיונות 
עולמות  הרעיש  והוא  לב,  ייטב  בעל  הגאון 
כנגדי שלא אעלה. מה חסר לו, אם רוצה רבנות 
– אני אתן לו כרצונו. וכאשר שמע כי לא אשמע 
לקולו נתן פקודה מי שמחזיק אותי ליסע לא"י, 

כאילו מחזק עובר עבירה".

"אין לי מנוח בלילות"

לברוח  הגרעי"ש  נאלץ  אלו  דברים  בעקבות 
שונות  קהילות  אצל  ולנדוד  סיגעט  מהעיר 
הפצירו  בעטלאן  לקהילת  כשהגיע  בהונגריה. 

בו אנשי הקהילה לקבל על עצמו משרת רבנות 
לכתוב  שיסכים  מנת  על  אליו  ובאו  בעירם, 
הוא  אך  רבני,  מינוי  כתב  על  אתם  ולחתום 
עם  תנאים  כתבתי  "כבר  בנחרצות:  להם  ענה 
אוכל  לא  אשר  ישראל  ארץ  היא  אחרת  כלה 

לביישה".
בין לבין כבר הספיקו האדמו"ר בעל ה"ייטב 
לב" ואנשי הקהילות השונות לשלוח טלגרמה 
השתכנע  והלה  הגרעי"ש,  של  לחמיו  דחופה 
ושלח לחתנו כי הוא מבקש ממנו שיחזור תיכף 
לעיר קולמייא. הגרעי"ש חזר לקולמייא בפחי-
לא  ישראל  לארץ  לעלות  החלום  ואולם  נפש, 

עזב אותו אף לרגע.
חמיו  בית  אל  שחזר  לאחר  קצרה  תקופה 
בקולמייא התחרט חמיו והחל ללחוץ עליו כי 
ייסע לארץ ישראל. חמיו סיפר כי חלומות רעים 
פוקדים אותו, והוא היה בא אל חותנו הגרעי"ש 
בחלונו:  לו  וצועק  בוקר  לפנות  בפעם  כפעם 
"תיסע לארץ ישראל כי אין לי מנוחה בלילה". 
כך מתאר זאת הגרעי"ש: "אמרתי לחמי: כבר 
אני אומר כן לבעל החלום שלי להניח אותי, כי 
מדי  היה.  וכך  ונוכחת.  כל,  את  עמו  לדבר  אם 
פעם לפעם בא מו"ח לבוקר אור אל חלוני וצעק 

אלי: תיסע לא"י כי אין לי מנוח בלילות".
האמונה,  את  בהגרעי"ש  חיזקו  אלה  דברים 
שאכן "שליח ה' הוא", ועליו הוטל להשיב את 
עם בני ישראל לארצו ולהחזיר עטרה ליושנה. 
ואולם מכיוון שהחורף כבר הגיע והדרכים כבר 

היו משובשות המתין הגרעי"ש עד הקיץ.
תר"ל  בשנת  הגרעי"ש  הגיע  לירושלים 
מאוד  סמלי  תאריך  נחמו,  שבת  בערב   )1870(
לגביו. הוא התיישב בשכונת המוגרבים אל מול 
ייסד  אף  שם  המערבי.  הכותל  ליד  הר-הבית 
הכותל  בימין  קטן  חדר  באותו  מדרש  בית  לו 
לעבר  לצפות  ניתן  שממנו  במקום  המערבי, 
בכבוד  נתקבל  עלייתו  עם  בית המקדש.  מקום 
גדול על ידי מנהיגי "היישוב הישן" אשר פרשו 
אולם  עזרתו.  את  וביקשו  צרותיהם  את  לפניו 
בתחילה הוא פרש מכל עסקנות ציבורית. בבית 
לילה  מדי  כלילות,  ימים  בתורה  עסק  מדרשו 
היה עורך "תיקון חצות" ותפילה על הגאולה. 
היישוב  לקיום  שונה  דרך  לחפש  החל  גם  אז 

קברו של הגרע"י שלזינגר זצ"ל בהר המנוחות
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לאורכה  לתור  חמורו  עם  יצא  לכן  וביסוסו. 
ורוחבה של הארץ עד שגמלה בלבו ההחלטה 

לכינון "חברת מחזירי עטרה ליושנה".
פניו  את  קיבלו  הונגריה"  "כולל  ממוני  גם 
בכבוד גדול, הן מפני ששמו הלך לפניו כלוחם 
עד  משפחתו,  ייחוס  מפני  והן  בהשכלה,  קנאי 
שרבי עקיבא איגר נמנה עמה. אך בעיקר מפני 
הלל  רבי  הגביר  של  חותנו  שבתור  התקווה 
ה"כתב  של  ותלמידו  מקולמייא,  ליכטנשטיין 

סופר", תגדל הכנסת הכולל.
הגרעי"ש יצא בחריפות נגד כולל הו"ד, אשר 
היה  מחסה'.  'בתי  הוקמו  עליו  מגרש  רכשה 
יהודית  להתיישבות  ביותר  הגדול  המגרש  זה 
בין חומות העיר העתיקה שהוקם על ידי אנשי 
עניים שידם לא השיגה שכירת  הכולל למגורי 
דירה. שכן לדעתו הקמת בתים בתרומות הגולה 
- לא יפתרו מצבו של היישוב, יתר על כן טען 

הגולה  בתרומות  הקבועה  ההסתמכות  עצם  כי 
ולומדיה  הארץ  לישוב  רבה  חיבה  הרוחשת 
המסורים, היא היא מקור בעיותיו של היישוב. 
אמר  כך  ולחקלאות.  לעבודה  לצאת  דרש  לכן 

ועשה, והיה מהראשונים שעסקו בכך.
עבר  וסביבותיה,  בירושלים  שסייר  אחרי 
הארץ,  של  ולרוחבה  לאורכה  חמור  על  רכוב 
והרבה דמעות שפך למראה השממה והעזובה 
שבה. עם שובו, התמסר ללימוד התורה וחכמת 
הקבלה, ושוב פקדו אותו חזיונות בהקיץ. כאן, 
האיר  אשר  המראה  את  "ראיתי  בירושלים, 
בגולה".  ראיתי  אשר  כמראה  לא  מזרח,  פני 
בהשראת מראה זה, ניגש יחד עם תלמידיו באי 
סלומון,  משה  יואל  רבי  ביניהם  מדרשו,  בית 
ליושנה  עטרה  "מחזירי  חברת  את  לייסד 
למדינה  גרעין  שתשמש  העברים",  כולל  עם 
העתידה לקום, כפי אשר "זה יותר מעשר שנים 

אשר האיר ה' את רוחי לייסד".
מטרתה של החברה היתה כינון חברה יצרנית 
התורה  ערכי  על  חייה  את  המבססת  ודינמית 
ותחיית השפה העברית. הוא קרא לאחד את כל 
העברים"  "כולל  הוא  אחד  לכולל  ה"כוללים" 
שעיקר מטרתו יהיה לגאול את הארץ וליישבה. 
ידי  על  הן  שימומן  בכסף  תהיה  הארץ  גאולת 
במיסים,  הגולה  ידי  על  והן  בארץ  היישוב 
תרומות, יוזמה פרטית של חברות מניות, והון 

לאומי ממגביות מיוחדות.
תרל"ג  בשנת  אבל  בחשאי,  פעל  בתחילה 
בספר  ותקנותיה  מטרתה  את  לפרסם  החליט 
של  חזון  ספר  זהו  החברה.  שם  את  הנושא 
מדינית- תכנית  המכיל  ישראל,  תקומת 
היהודית,  המדינה  של  כלכלית-תרבותית 
תכנית המדהימה בתנופתה ובראייתה הצלולה. 
והתגשמה עד להפליא כעבור שבעים  שהלכה 
וחמש שנה, החל בייסוד המדינה על פי משפט 
העמים, עם ירושלים כבירתה ועברית כשפתה, 
ועד לצבא ההגנה לישראל עם שירות מילואים 

"חודש לשנה חליפות" כלשונו של הגרעי"ש.
את  לגאול  כל  קודם  צריכים  תכניתו,  לפי 

הגליל,  אדמות  את  כך  אחר  אדמות-יהודה, 
ולסוף את אדמות עבר הירדן. את הארץ יחלקו 
שבטים  לשנים-עשר  חלקים:  עשר  לשלשה 
את  משלו.  דגל  שבט  לכל  המדינה.  ולנשיא 
יישוב הארץ יתחילו מירושלים, ואחר כך בניין 

שאר חלקי הארץ.

מסע הרדיפות נגד הגרעי"ש

מדהימה  מפורטת,  תכנית  הכין  הגרעי"ש 
היא  יהודית.  מדינה  להקמת  הנוגעת  ונועזת 
לכל  בנוגע  רבים  וסעיפים  פרקים  מכילה 
רכישת אדמות,  מניות,  - קק"ל,  תחומי החיים 
משכנתאות, מפעל הפיס )שטרי גורל(, שליחי 
חלוקת  מיסים,  הטלת  חוץ(,  )מדיניות  הסברה 
פנים,  ובטחון  צבא  חינוך,  המדינה,  תקציב 

קליטת עלייה, מרכזי קליטה, בחירות ל"מועצה 
נשיא  הבחירות,  שיטת  )כנסת(,  הכוללת" 
המדינה, פתיחת מושב הכנסת בכותל המערבי, 
ועוד מגוון רחב של  התנחלויות, מיזוג גלויות 

נושאים.
למופת,  הנייר  על  יהודית  מדינה  של  תכנית 
רועה,  בלא  כעדר  מפוזר  לגאולה  צמא  "עם 
היה  שאפשר  לבניה,  כמהה  ארץ  בפזורה. 
כעדותו  בחינם",  ואפילו  חינם  בחצי  לקנותה 

של הגרעי"ש.
אולי  ישראל,  מדינת  אז  קמה  לא  זאת  ובכל 
ממנהיג,  חוזה  יותר  היה  שהגרעי"ש  מפני 
על  הממונים  בכיפה  אז  משלו  בירושלים 
עולמם  שכל  קרתנים  היו  שברובם  הכוללים, 
רעיון  כל  הקיים.  של  אמות  בד'  הצטמצם 
הבינו  וכאשר  בעיניהם.  כצנינים  היה  חדש 
והחלו  נבהלו  הם  יהודית  למדינה  תוכניתו  את 
להשמיצו ולאיים עליו, רדפוהו עד חרמה, ואף 
להסתגר  שנאלץ  עד  פיזית,  בו  לפגוע  איימו 
בביתו. הקונסול האוסטרי הציע לו חסות והגנה 
ו"עזרת  צדק"  "פועלי  חברות  סירב.  הוא  אך 
ישראל" התארגנו לשמירה עליו. כמו כן סירב 
כרב  בהונגריה  לכהן  לשוב  משפחתו  להצעת 
קהילה גדולה וכתב להם "טוב למות בירושלים 

מלמלוך במצרים".
הספרים  את  הגרעי"ש  הוציא  לכך  בתגובה 
ובהם  משפט"  ו"שמרו  החדש"  יוסף  "בית 
התריע כנגד העיוותים הקיימים בכולל הונגרים 
מפורט  חשבון  מהם  דרש  הליכותיהם,  ונגד 
הוציאו  בתגובה  הם  וההכנסות.  ההוצאות  של 
ו"שומר  הבית"  "ניתוץ  בשמות  חוברות 
ישראל" להגנתם. ומיהרו להאשימו: "שעושה 
אחינו  לבב  להונות  שקר,  ונביא  למשיח  עצמו 
למען אסוף כסף וזהב". הם גם בדו דברים שלא 
היו והעלילו עליו עלילות-שווא, כאילו משתף 
הוא פעולה עם המיסיון, ואת ספרו "בית יוסף 
וזוהי אחת  חדש" הדפיס בבית הדפוס שלהם, 

הסיבות שדנו את הספר בשריפה.
הממונים שלחו את שני הספרים נגד הגרעי"ש 
לרבני  ישראל".  ו"שומר  הבית"  "ניתוץ 

הונגריה, אך אלה החזירוהו כשהם כרוכים עם 
שלחו  הם  להגרעי"ש  ואילו  גפרורים,  קופסת 
מיד 500 פלורין תמורת 150 עותקים של "בית 
על  הניחו  הממונים,  זאת  משראו  חדש".  יוסף 
מי  וכל  הגרעי"ש,  נגד  פלסתר  כתב  שולחנם 
'נתבקש'  ה'חלוקה'...  קצבת  את  לקבל  שבא 
לחתום לפני קבלו את הכסף. רק בודדים עמדו 
יהושע  ר'  ביניהם  להתמרד,  והעזו  הזה  בלחץ 
שטמפפר ורבי מנחם מאניש שיינברגר מחשובי 
הגרעי"ש.  ועמיתיו של  ומרעיו  ירושלים  אנשי 
רבי מנחם מאניש אף הקים קול צעקה גדולה, 
שהעמידו צלם על השולחן וציוו להשתחוות לו 
באגרופו  כך חבט  כדי  ותוך  כסף,  בצע  בעבור 
כך  על  התהפכה.  הדיו  שקסת  עד  השולחן  על 
נענש, שלמעלה משנה לא קיבל "חלוקה" אף 

שבני ביתו היו רעבים ללחם.
משראו מתנגדיו כי הצעדים שנעשו עד כה לא 
שכתב  דברים  בשל  להחרימו  החליטו  עוזרים, 
בספרו "בית-יוסף חדש". אשר זכה מלכתחילה 
בהסכמות של רוב גדולי ירושלים. אבל ספר זה 
היה בעוכריו, מתנגדיו מצאו שהגרעי"ש כתב: 
כי במקרה שאדם מישראל עולה מחו"ל לארץ 
 - אליו  להילוות  מסכימה  אינה  ואשתו  ישראל 
הריהו רשאי לשאת אישה שנייה על פניה בארץ 
דבריו  גרשם...  דרבנו  החרם  למרות  ישראל, 
תקיפי  כנגדו  התקוממו  אז  בעיר,  סערה  עוררו 
ואת  הגדול"  ב"חרם  אותו  והחרימו  ירושלים 

הספר שרפו בפומבי בחוצות ירושלים.
על אף הסבל והייסורים שהיו מנת חלקו, לא 
נפל ר' עקיבא יוסף ברוחו, ובמשנה מרץ התמסר 
חברון  שבסביבת  לו  משנודע  הארץ.  ליישוב 
עומדת חלקת אדמה גדולה למכירה, יצא לשם 
יהודי עשיר אף הוא  גוטמן,  דוד  ר'  עם חבריו 
מהונגריה. ובנו של הרב אליהו מאני, רבה של 
חברון, לראות את החלקה. "לא היינו מאמינים 
שישנם כאלה מקומות בא"י. 26 גבעות פוריות 
ויערות. והתפללתי שם בכוונה כזאת ובדמעות 
אי  כיפור.  ביום  אפילו  ככה  התפללתי  שלא 
שכבר  הקדושים,  המקומות  איך  לתאר  אפשר 
היהודים,  מבניהם  עזובים  שנים  אלפי  חלפו 
כשבאים שם יהודים ולומדים ומברכים – קמים 

לתחיה...
נודע להם, שבשער  בדרכם חזרה לירושלים 
על  מהם  להיפרע  כדי  לשובם,  אורבים  יפו 
בסביבות  קרקע  גאולת  של  זה  טירוף  מעשה 
חברון. כדי להימנע מהתנקשות נכנס ר' עקיבא 
יוסף לירושלים דרך שער ציון, מאני – דרך שער 
שכם, ואילו גוטמן – שלף אקדח ליד שער יפו 
לו. בסופו של  יהודים שארבו  אל מול עשרות 
יצאה  לא  כדבריו,  "מסתוריות"  מסיבות  דבר, 
הוא  כך הרבה להצטער.  ועל  לפועל,  זו  קנייה 
המלחמות  "כל  שלמרות  בכך,  ניחומים  מצא 
עלי...  עברו  אשר  ותלאות  וסכנות  והוצאות 
קניתי ויסדתי את פתח תקווה", ואכן, הוא הוא 
שייסד את פתח תקווה, גם אם מתעלמים מכך. 
ליכטנשטיין  הלל  ר'  חותנו  שם  על  קנה  הוא 
שעליהם  טיאן,  מאדמת  דונם  אלף  מקולמייא 
כן הוא  יותר פתח תקווה. כמו  הוקמה מאוחר 
קבר  כמו  במקומות  היהודית  להתיישבות  עזר 
את  יסד  ימיו  ובסוף  יריחו  רחל,  קבר  יוסף, 
אגודת "רמתיים צופים" לרכישת אדמות מצפון 

לנבי סמואל שליד ירושלים.
זכה  ואף  נגדו  הרדיפות  ימיו שככו  באחרית 
הנועז  חלומו  הולך  כיצד  עיניו  במו  לראות 
בפניו,  ראש  והרכינו  נכנעו  משנאיו  ומתגשם. 
הכירו בו שהיה משכמו ומעלה מהם. הגרעי"ש 
האריך ימים ונפטר בירושלים בראש חודש אייר 
תרפ"ב )אפריל 1922( בהיותו בן 84 שנה. עם 
פטירתו חלק לו כבוד והספידו גם גדול מתנגדיו 

הגרי"ח זוננפלד רבה של ירושלים.

ובכל זאת לא קמה אז מדינת ישראל, אולי מפני שהגרעי"ש היה יותר 
חוזה ממנהיג, בירושלים משלו אז בכיפה הממונים על הכוללים, 

שברובם היו קרתנים שכל עולמם הצטמצם בד' אמות של הקיים. כל 
רעיון חדש היה כצנינים בעיניהם. וכאשר הבינו את תוכניתו למדינה 

יהודית הם נבהלו והחלו להשמיצו ולאיים עליו



 "חקלאי זה להיות כל היום בשטח, לראות מה הצמח 
מרגיש, חם לו, קר לו. אם החציל  יפה ואיכותי הוא יהיה 
עצמך  את  לראות  יכול  שאתה  כזאת  ברמה  מבריק 

בחציל".
דורון טוויג, דור שלישי למגדלי חצילים,  מגדל חצילים לאחלה

סלט החצילים הטעים ביותר 
מתחיל בירקות הטובים ביותר

מותג הסלטים 
הנמכר ביותר 
במגזר החרדי
מקור: נתוני סטורנקסט

בחג מגישים חצילים עם נשמה

מבצעים 
בנקודות 
המכירה
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