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וייכתב בספר דברי הימים
ר’ חיים בנט, מגדולי המלחינים של המוסיקה החסידית בדורות האחרונים מספר 

עם צאת אלבומו החדש על יובל שנות עשייה מוסיקלית, על המעיין המתגבר 
שאיננו פוסק, על שיריו שהפכו לנכסי צאן ברזל ועל הסתלקותו רבו כ”ק האדמו”ר 

מסערט ויז’ניץ זצוק”ל בשנה האחרונה  אורה ושמחה
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מסע אל העבר

בשבת הקרובה נקרא בבתי הכנסת את פרשת 'זכור'. למושג 
זכירה יש משמעות רחבה מאוד, גם ביהדות וגם בחיים עצמם. 
שכולם  זיכרון,  וימי  בחגים  וגדוש  מלא  היהודי  השנה  לוח 
ראש  גם  וכאומה.  כעם  שלנו  בהתהוות  דרך  ציוני  מהווים 
בתפילת  הזיכרון.  יום  נקרא  והמקודש,  הקדוש  החג  השנה, 

ראש השנה אף מייחדים תפילה מיוחדת ל'זכרונות'.
כעם  שלנו  בהוויה  אינטגרלי  חלק  אפוא  הוא  הזיכרון 
את  מכבד  שאינו  "עם  כי  האמרה  ידועה  כבר  כיחידים.  וגם 
עברו, גם ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל". ישנו פן נוסף 
לנו  יש  הצפוי,  את  ולהבין  העתיד  את  לחיות  כדי  לזיכרון: 
הקודמים,  בדורות  להתבונן  היה,  מה  לזכור  לאחור,  לחזור 
באירועים שהתרחשו כתוצאה ממעשים שהיו. רק מי שיודע 
להתבונן היטב בעבר, יכול לחשב את הדרך העתידית. בשביל 

להבין מה יהיה, צריך להבין מה היה.
לימוד  אלא  בכך,  מה  של  זכירה  רק  אינה  'זכור'  פרשת 
לדורות של המעשה המחפיר עם הצורר עמלק, כפי שמספרת 
התורה "אשר קרך בדרך", ומסבירים המפרשים, שעמלק צינן 
את האמבטיה הרותחת. עד שעמלק העז ללחום בישראל, אף 
אחת מהאומות לא הסכינה. רק כשעמלק יצא ונלחם, הוא גרם 
לאומות נוספות להעז להתעמת עם העם היהודי. ממעשה יש 

ללמוד לדורות ולמחות את שמו של עמלק. 



אם דיברנו על לוח השנה העמוס בימי זיכרון, גם לוח השנה 
האישי שלנו מלא בימים כאלו. ימים טובים, וחלילה פחות. 
וימי אזכרה בעקבות פטירה של קרוב  ימי הולדת מצד אחד 

משפחה מאידך.
ז"ל, שהלך  גריינמן  ישראל  הרב  נפרדנו מהאברך  השבוע 
לבית  עולמו לאחר תקופה קצרה של חולי ומכאוב. את הרב 
ישראל הכרתי אישית. תמיד החיוך היה נסוך על פניו, אהבת 
האמת שלו לכל יהודי ויהודי, והיכולת שלו לגעת בנימי נפשו 
לדורות.  יזכרו  אלו  כל  מפליאה.  בצורה  ואחד  אחד  כל  של 
היותו  עובדת  זו  אישית,  כדוגמא  עמי  לוקח  שאני  מה  אך 
איש חינוך אמיתי, שתמיד ידע לומר את הווארט הנכון, אם 
זה לאנשי עמל או תלמיד חכם. הוא ידע לומר לכל אדם את 

המילה הנכונה.
בית  הקימו  ציפורה,  הרבנית  שתבלט"א  רעייתו  עם  יחד 
כמחנכת  רבות  שנים  משמשת  אף  כשהיא  בישראל  מפואר 
כיתות א' בבית הספר 'מדעים ויהדות', כשבעלה מעודד אותה 

כל העת לחנך את ילדי ישראל במסירות נפש אמיתית.
בשנים  שקרה  מיוחד  מקרה  על  לספר  ההזדמנות  זו 
על  אור  שופך  שקצת  סיפור  הספר,  בית  להקמת  הראשונות 
דמותו התורנית הגדולה, ועל מסירות הנפש שלו למען ילדי 

ישראל.
שנת  הספר.  בית  להקמת  הראשונות  בשנים  זה  היה 
הלימודים החלה, ובשבוע השני של הלימודים, אחד מתלמידי 
כתה א', שזה עתה החל את דרכו בבית הספר הודיע חגיגית 
יום הולדת לילדים בביתו.  כי הוא עורך מסיבת  לבני כיתתו 

מתי תתקיים המסיבה? בשבת קודש.

המורה נחרדה ופנתה מיידית להנהלה כדי שזו תעזור לה 
קל  בשיאה,  נמצאת  הלימודים  כששנת  מהפלונטר.  להיחלץ 
יותר להתמודד עם בעיות שכאלו. אך התלמיד הזה, וכמובן 

הוריו, נמצאים בראשית הדרך. מה עושים?
הסכימה  לא  היא  אך  האימא  עם  לדבר  ניסתה  ההנהלה 
וגם  הוזמן  כבר  שה'קוסם'  טענה  היא  המסיבה.  את  לדחות 

מכונת הפופקורן, וכעת לא שייך לבטל הכול. הרמנו ידיים.
אך מי שלא הרים ידיים, היה בעלה של המורה. הרב ישראל 
גריינמן ז"ל הציע הצעה: אשתו הכינה ביום שישי שתי חלות 
החלות  את  להביא  לחדרה,  נסעו  שבת  לפני  שעות  וכמה 
הכל,  למרות  כך התרגשה, שהחליטה  כל  למשפחה. האימא 

לבטל את מסיבת יום ההולדת, ולדחותה ליום אחר.
נשמתו  לעילוי  זו  עובדה  תהא  זיכרונם".  הם  "דבריהם 

הגדולה.


סיפור מיוחד שתפס אותי השבוע במיוחד, הייתה הכותרת 
התנ''ך".  חידון  הנחיית  על  ויתרה  רהב-מאיר  "סיון  הבאה: 

ולמי שטרם מעודכן, מעשה שהיה כך היה: הכתבת ומגישת 
את  להחליף  נבחרה  רהב-מאיר,  סיון   ,2 ערוץ  של  החדשות 
לנוער,  העולמי  התנ"ך  חידון  בהנחיית  קור  אבשלום  ד"ר 
ביקשה  מכן,  לאחר  ימים  כמה  אך  העצמאות.  ביום  הנערך 
לפרוש מהנחיית התחרות. ומדוע? במכתב שנשלח להנהלת 
החידון הסבירה כי "אני מודה על הבחירה בי להנחיית החידון 
לי שלא  נראה  ביום העצמאות הקרוב, אך במחשבה שנייה, 

אוכל להיענות לה באופן הזה".
ד"ר  של  עבודתו  הופסקה  שבה  "הדרך  מפרטת:  והיא 
מעוניין  שהוא  ידעתי  )לא  החידון  כמנחה  קור  אבשלום 
עבודתו  הפסקת  על  לו  שיודיעו  ידעתי  לא  ובטח  להמשיך, 
במסרון, אחרי 28 שנים( וגם עצם המסר בהחלפתו של מגיש 

שהפך למותג של ממש".
"אישית,  החידון:  לעורכי  הצעה  נותנת  גם  היא  בהמשך 
אשמח להמשיך לצפות בחידון בהגשת אבשלום, ואשמח עוד 
יותר לאפשרות אחרת שעליה חשבתי: הגשה זוגית של שנינו, 
שבה כל אחד יתרום את חלקו. אם אבשלום יסכים, זה נראה 

לי פורמט מנצח".
מעשה  בכך  רואה  אני  אך  שיאמרו,  מה  הציניקנים  יאמרו 
מן  יותר  הרבה  בפרישה,  כבוד  קיבלה  שהיא  למרות  אצילי. 
הדרישה, אך זוהי נורמה חדשה בציבוריות הישראלית. נכון, 
צריך לרענן את השורות. מנחים צריכים להתחלף, ויש לתת 

כל העת מקום ובמה לשינויים. אך לכל דבר יש צורה.
תתקבל  תחושה שההצעה שלה  לי  יש  אותי,  ואם תשאלו 
התנ"ך,  בחידון  זוגית  הנחייה  ותהיה  דבר,  של  בסופו 
בהשתתפותה. יפה וראוי שדווקא חידון התנ"ך, המסמל יותר 
מכל את רצונו של חלק נכבד מהציבור, להיות מחובר ל'ספר 

הספרים', יהווה מודל לחיקוי להתנהגות ונורמות אחרות.



לקראת חג הפורים, נתקלתי השבוע במאמר מיוחד שכתב 
דודי היקר והאהוב, איש המחשבה והמעש הרה"צ רבי יוסף 
זונדל פוגל שליט"א,  שה' ישלח לו רפואה שלמה במהרה, 
השאר  בין  שעוסק  הארגון  'ערכים',  ארגון  ומקימי  מראשי 

בהחדרת השמחה לבית ישראל. 
שתינוק,  מליז'ענסק,  אלימלך  ר'  הרבי  בשם  מביא  הוא 
להבדיל מאדם מבוגר, צוחק תמיד. אפשר ללמוד מילד קטן 
כמה דברים: אם תסתכל עליו הרבה זמן, הוא יתחיל לחייך. 
בנוסף, הוא אף פעם לא משועמם, תמיד הוא עושה משהו. 
- הוא כנראה מרוקן מגירה  זמן  כשלא שומעים אותו הרבה 
או מעולל משהו. והדבר השלישי והחשוב מכל: אם לא טוב 

לו - הוא מתחיל מיד לבכות.
שמחה  הללו:  הנקודות  שלושת  את  לעצמנו  לתרגל  יש 
תמיד, לא מבזבזים זמן, וכשרוצים משהו -  בוכים ומבקשים.

לו",  נותנים  יד  הפושט  "כל  הפורים  שבחג  נאמר  בהלכה 
וכבר כתבו הקדמונים כי הדבר נכון גם בדברים רוחניים. כל 
הפושט יד, ונושא עיניו לשמים, יכול לזכות לדברים גדולים 

בחג הפורים.
חג פורים שמח לכל בית ישראל!

כך הצליח הרב ישראל גריינמן ז"ל שהסתלק השבוע בחטף, לשכנע משפחה שרק 
החלה להתקרב ליהדות לוותר על מסיבת יום ההולדת לבנם שתוכננה לשבת

הרב בן ציון נורדמן

אהבת אמת לכל יהודי ויהודי. הרב ישראל גריינמן זצ"ל 

nordman@jss.org.il :לתגובות
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מרבים בשמחה
בגיל 42 כשבאמתחתו חמישה אלבומים ועשרות להיטים פרי עטו, מפציע אלי פרידמן בימים אלו עם אלבום 
קומזיץ משובח משיריו, "אלבום שכולו דיבוק חברים" הוא אומר. אין ספק שפרידמן כאמן וכיוצר הוא הזמר 
החרדי היחיד שהוא גם וגם, מלחין מעבד וזמר. פרידמן אינו שוקט על השמרים ומלבד היותו משמח בחתונות 

הוא מריץ בימים אלו מופע קומזיץ שכולו מבוסס משיריו. לפרוט על מיתרי הנשמה
מאת: שמחה פריד

יום ראשון של בין הזמנים יא אב אני שם פעמי ליקב מצודה 
בגבעת יערים אשר בהרי יהודה, 

כאשר  הזה  המופע  לגבי  סקפטי  די  שהייתי  היא  האמת 
קיבלתי טלפון מפרידמן 'אתה מוזמן'.  

מדהים  מקום  באמת  מגיע,  ואני  מירושלים  קצרה  נסיעה 
ופסטורלי בתוך היער, יקב בוטיק של ר' יוסי אייזקוביץ יינן 
חרדי, שגם פתח את היקב לטעימות מן היקב ומן הגורן תוך 
כדי האירוע כך שהכל היה מוכן ומזומן לאווירה של קומזיץ, 
כולם  הוא מביא את  כהרגלו  הזה  מקורי  אין ספק הפרידמן 
למקומות עם השראה מקום שייתן לך את האווירה המתאימה 

לערב שכזה.
בלי תפאורת לדים ובלי יותר מדאי גינונים, הנגנים מוכנים 
יום לאחר הצום אלי פותח עם השיר "בכה  זה מתחיל,  הנה 
תבכה" אחד השירים הגדולים, הכי מתאים ליום שאחרי צום. 
אסף קליין על מערכת ההגברה עם סאונד משובח והקהל הזה, 
קהל המכורים של פרידמן שהמתין כל כך הרבה שנים לערב 
שכזה, פשוט נתן את הלב והנשמה, והשירה עולה ועולה 250 
איך  גדולה בשמיים,  ויש שמחה  ושרים  אנשים פשוט שרים 
תזמורת  )בעל  ברסלב  חסיד  הרמן  מנחם  ר'  בסיום  לי  אמר 
מכובדת משל עצמו( שניגן על הגיטרה במופע 'מאז קרליבך 

אינני זוכר ערב כזה'.
כולו  שכל  יותר  וצנוע  אישי  משהו  לעשות  רציתי  'תמיד 
דיבוק חברים, שירה שמעוררת את הנפש'. אומר פרידמן 'וגם 

שיהווה  מקום ראוי לבחורי ישיבות'.
 האמת היא, אינני יודע מה הבריות אומרות עליו אבל אני 
נהניתי מכל רגע, לא פלא שברדיו קול חי העבירו את המופע 

בשידור חוזר לאור דרישת הקהל. 
פרידמן החל את דרכו עוד בהיותו בחור ישיבה לפני יותר 
שטרייכר,  מיכאל  לר'  שירים  הלחין  כאשר  שנה  מעשרים 
בחלקו"  "השמח  אלבומים  חמישה  הוציא  השנים  במהלך 
"שומע אל אביונים" "בוטחים בקב"ה" "על הסטנדר" "מה 
בכל  הילוך  פרידמן  הרים  לאחרונה  עליו"  אומרות  הבריות 
הקשור לקרירה המוזיקאלית שלו, רק לפני יותר משנה הוציא 
את אלבומו החמישי "מה הבריות אומרות עליו" לאחר הפסקה 
די ארוכה מיצירה מוזיקאלית, אלבום שזכה להצלחה מכובדת 
ואף זכה בתואר באלבום השנה ברדיו קול ברמה, זאת מלבד 
כל  חי  בקול  תוכנית חדשה  אלי בהגשת  העובדה שבה החל 
יום שישי בצהרים יחד עם הרב חיים הורביץ 'תוכנית איכותית 
והשבוע אלי מפתיע שוב עם  מאוד' מעידים מנהלי התחנה, 

אלבום הקומזיץ "שרים ביקב עם אלי פרידמן" 
אלי פרידמן נחשב לאחד הדמויות הצבעוניות והססגוניות 
קרית  בשכונת  נולד  פרידמן  החסידית.  המוסיקה  שידעה 
כך  ליטאיות,  בישיבות  וגדל  חסידי,  בבית  שבירושלים  צאנז 
הישיבות,  עולם  של  המוזיקה  סגנון  עם  מזוהה  הוא  שמחד 
מחליף  כמו  ברזל  צאן  לנכסי  שהפכו  שירים  כשבאמתחתו 
את הזמנים, כי המלכות, בכה תבכה, בן פורת יוסף, בוטחים 
בקב"ה ועוד, ומאידך אלי פרידמן היה הראשון שהכניס שירים 
הסטנדר  על  מהאור,  לטעום  כמו  אלטרנטיבי  יהודי  בסגנון 

וקיים את הילד.
כלל  בדרך  שלך  הסגנונות  שלל  את  מסביר  אתה  איך 
מאוד  סגנון  גם  מערב  ואתה  אחד  סגנון  להם  יש  מלחינים 
חרדי מחד ומאידך אתה יוצר שירים שבהחלט נוגעים בטעם 

יותר ישראלי?
הבסיסית  האוריינטציה  וזו  חסידי  מבית  מגיע  אני  במקור 
המהווה  הישיבות  עולם  של  מהרוח  רבות  יונק  גם  אני  שלי. 
יש  סגנון של שירה  לזכור שבכל  נוסף.  צריך  מקור השראה 
יש  שמח  שיר  ממך,  שלמעלה  מה  עם  חיבור  של  אחר  טעם 
להביא  בכוחו  יש  רגש  שיר  הנפש,  לרוממות   להביא  בכוחו 

לערגה לקב"ה וכך כל סגנון נותן השראה אחרת וחיבור אחר 
עם הקדוש ברוך הוא, כך שבכל פעם פורץ מתוכי מחדש צורה 
והטוב  הישן  הבית  של  בטעם  אחת  פעם  שירה.  של  נוספת 
לייצר  אפשרות  ישנה  כאשר  אחר.  בסגנון  זה  אחרת  ובפעם 
מוזיקה מגוונת וטובה המקרבת את הלבבות לעבודת ה'. כי 
זה כוחה של המוזיקה היא יכולה לחבר בין השמיים לארץ, 
להביא את האדם למרומים ולחבר בין העולמות השונים. למה 
לי לתחום את עצמי רק לשירים כמו "כי הרבית" או "רחם". 
כך גם המציאות מוכיחה שהקהל מבין את זה וחש כך גם כן.

אם להיות כנה אזי האלבום החדש "שרים ביקב" הוקלט 
מתוך המופע שלך מדוע לא נכנסת אח"כ לאולפן להקליט 
באלבומים  פעמים  הרבה  כמו שעושים  כלים  עוד  ולהוסיף 

מסוג זה? 
זהו עניין פשוט, כאשר אתה מוסיף עוד מקהלה לעיבוי או 
חצוצרות וכן על זה הדרך, אתה מאבד את האווירה שיש לדבר 
הזה להציע ואתה הופך את זה למשהו אולי הרבה יותר מקצועי 
אבל גם הרבה פחות לייב ופחות חי, אחד הדברים שמחברים 
את ההמון לשיריו של ר' שלמה קרליבך זה העובדה כי הרבה 
מההקלטות הן מתוך אירועים שהוקלטו כמות שהן ולכן יש 
להימצא  שיכולות  הטעויות  כל  למרות  מיוחדת  אוירה  בהם 
בהן וזה מה שנותן לזה את האווירה החמה שחסרה לעיתים 
זו גם הסיבה מדוע הוצאתי את האלבום  באלבומים רגילים, 
הזה מבלי להיכנס ולתקן שירה או כל דבר אחר פשוט הקלטנו 

על ערוצים נכנסו לאולפן רק כדי לכוון את איכות השמע. 
שנים רבות אתה מופיע בחתונות עם האנרגיות האדירות 
שלך וביום בהיר אתה מחליט לעשות גם מה שנקרא מופע 

איפה זה היה כל השנים?
קהל  עם  הופעתי  לא  מעולם  אני  א.  סיבות  כמה  לזה  היו 
מעורב כך שגם לא היה לי את הרצון להופיע במקומות כאלה 
לעשות  כדי  מעצמי  מופע  לייצר  צריך  הייתי  להופיע  כדי  ב. 
זאת בנפרד ולא במעורב ג. להרים ערב כזה יש בו המון עלויות 
מוכרים  אם  גם  אפשרי  בלתי  זה  חסות  מנותני  עזרה  ובלי 
הקב"ה  כאן  גם  איתנו  שקורה  מה  בכל  כמו  אך  כרטיסים, 
התערב כהרגלו בעניינים וביום בהיר אני מקבל טלפון מיהודי 

יקר שלא הכרתי אותו 

עד אז, הלא הוא מתי בן דוד מחברת הי מדיה ואומר לי בהי 
להפיק  רוצה  ואני  שלך  השירים  את  אוהב  אני  "אלי  לישנה 
איתך ערב " וכך בעצם הכל התחיל, אתה צריך להבין במשך 
לי "אלי מתי תעשה  היו אומרים  שנים אוהבי המוזיקה שלי 
אירוע שכולו בנוי על המוזיקה שלך" והנה לפתע זה קרה והם 
קיבלו ממני צו גיוס והם אכן הגיעו נתנו את הנשמה ואני חב 

להם את תודתי זו הייתה עבורי מתנה נפלאה מאת ה'.
במופע ביקב מצודה הייתה תזמורת של 7 נגנים בניצוחו 
כלי  רק  אלא  תופים  היו  שלא  לב  שמתי  הורביץ,  ג'ף  של 

הקשה מדוע באמת?
לי  היה  הזו  מהסיבה  ובדיוק  הופעות  אוהב  אינני  בגדול 
רצון לעשות משהו אחר משהו שהקהל יותר מתחבר אליו כך 
הבמה,  על  מי שמנגן  או  הזמר  רק  יהיה  לא  המופע  שבעצם 
ביחד,  ואתה  אני  זה  כולנו  של  להיות  צריך  לטעמי  מופע 
הסיבה  הייתה  זו  מהערב,  חלק  וכולנו  התוועדות  של  בסוג 
הברען  ואת  הערב  של  הקצב  שאת  כדי  תופים  הבאנו  שלא 
את  איתי  ידידי שעיבד  של  רעיון  זה  היה  בעצם  הקהל,  ייתן 
כל האלבומים שלי המעבד ג'ף הורביץ וזה אכן הצליח ב"ה. 
אחד  חלק  להיות  כדי  במה  על  הופענו  לא  גם  הזו  מהסיבה 

שמחובר עם הציבור.
בתקופה של השנתיים האחרונות אתה עובד במלוא המרץ 

בתחום המוזיקה מה התוכניות הלאה?
נוסף  קומזיץ  ערב  יתקיים  בניסן  ו'  חמישי  ביום  בע"ה 
הפעם  בקיץ  שהיה  למה  בדומה  משירי  בלבד(  )לגברים 
ואורחים  נגנים   6 של  הרכב  עם  איכילביץ  דוד  של  בעיבודו 
וגם ברפרטואר יהיו כמה שינויים, כך שכל מי שרוצה לבוא 
בהר  ה'  על  ולהתענג  חברים  דיבוק  מתוך  יחד  איתנו  ולשיר 
מוזמן  ישיבת התפוצות  מים" שע"י  "במרכז  בירושלים  ציון 
לצאת  מתכנן  אני  הקיץ  בתחילת  לכך  בנוסף  כרטיס,  לרכוש 

עם סינגל חדש.
לאחרונה התחלת בשידור תוכנית קבועה בימי שישי יחד 

עם הרב חיים הורביץ ברדיו קול חי איך הגעת לזה?
תמיד יש בי רצון לנסות דברים חדשים בחיים ופעם כמשיח 
בקול  התוכניות  מנהל  שהוא  קאהן  בצלאל  עם  תומי  לפי 
איזה  לו  תהיה  שאם  לו  אמרתי  חי, 
על  לשמוע  אשמח  פנויה  מסגרת 
כך, האמת שלא לקחתי את הדברים 
מזה  שיצא  חשבתי  ולא  ברצינות 
הפתיע  הוא  אחד  יום  אבל  משהו, 
ה'  ברוך  לדגל,  לי  וקרא  אותי 
ביחד עם הרב חיים הורביץ אנחנו 
משתדלים לשמח את העם המאזין 
והן  לשבת  ווארטים  עם  ברוח  הן 
בוחר  שאני  מוזיקה  עם  בגשם 
אני  כי  זמן  הרבה  לי  לוקח  וזה 
איכותית  מוזיקה  להשמיע  רוצה 

ומגוונת ללא פשרות.
אמן  מקרוב  להכיר  ההזדמנות 
היתה  פרידמן  אלי  ר'  כמו  ויוצר 
בי  שהותיר  דבר  מרתקת  עבורי 
נפלא  משהו  יש  עוד,  של  טעם 
מוזיקה.  שיוצרים  באנשים 
לסיום,  שלי  קטנה  והמלצה 
פרידמן  של  הבא  המופע 
ניסן  ו'  חמישי  ביום  )לגברים( 
אוהבים  אתם  אם  באפריל   14
בעניין  ואתם  שלו  השירים  את 
עם  ביחד  לשיר  לבוא  של 
לרכישת  אני ממליץ,  אז  כולם 

כרטיסים  077-4401815
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בעל
חנני בלייך

המנגן
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בימים אלה מציין 
המלחין החסידי 

הנודע ר' חיים בנט 
יובל שנים של יצירה 
יהודית שורשית, והוא 
חוגג את זה בהוצאת 
אלבום חדש מלחניו 
אחרי קרוב לעשור 
של שקט מוזיקלי 
 מה מניע אותו 
לעמוד עד היום 

באולפן עם מקהלות 
ילדים ולאמן ילדים 

לשיר נכון? איזה שיר 
הלחין לאחר פטירתו 

של מורו ורבו כ"ק 
האדמו"ר מסערט 

ויז'ניץ זצ"ל שנפטר 
השנה, שריגש את כל 
החסידות? ומי הזמר 
שהוא גילה ב...בית 
חולים?  ר' חיים 
בנט מסכם בראיון 

מיוחד ל"כל ישראל" 
חמישים שנות 

קריירה, ולא חוסך 
מביקורת על המוזיקה 

החסידית בת ימינו

כבר 50 שנה. ר' חיים בנט מנצח על מקהלת הילדים 'רננו חסידים'
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שעה לפני הריאיון עם 
ר' חיים בנט, הקשבתי 
מוסיקה  של  לשעה 
שהושמעה  חסידית 
הערוצים.  באחד 
כמה  של  מקבץ  הנה 
שהושמעו  שירים 
שיר  הזאת:  בשעה 
"ברוך  למילים  גימיק 
אתה ה'... שהכל נהיה 
בדברו", שיר נוסף בשם "רבש"ע חלמתי חלום ואיני יודע 
מה הוא", שיר חדש-חדש העונה לשם "אינשאללה", וגם 

עיבוד טראנסי מפחיד משהו לשיר חב"די נודע.
בראיון  כשפתחנו  בנט  לחיים  שאמרתי  הראשון  הדבר 
לא  האלה  מהדברים  אחד  שאף  בטוח  אני  חיים,  ר'  היה: 
נמצא באלבום שלך החדש, "שופכים לב כמים". לא שיר 
למילים "שהכל נהיה בדברו", לא שיר בשם "אינשאללה" 
ואפילו לא שיר אחד לקצב הטראנס. לא שמישהו חולק על 
כך שהכל נהיה בדברו של הקב"ה, אבל, אפעס, מכאן ועד 
להפוך את הברכה לשיר יש מרחק קטן )הלהיט הבא, "בורא 

מיני מזונות"?(.
מוישי  המוזיקאי  אליי  התקשר  דקות  כמה  לפני  "ממש 
במקהלה  אצלי  היה  )הוא  תלמידי  וגם  הטוב  ידידי  רוט, 
כשהוא היה ילד(", אומר לי ר' חיים בתגובה, "והוא אמר 
לי: חיים, שמעתי את האלבום החדש שלך, ומה אומר לך? 
החזרת אותנו אחורנית לפחות עשר שנים, ופתאום תפסנו 
נכון.  באמת  וזה  המקורית.  מהמוזיקה  קדימה  רצנו  כמה 
עשינו את הכל באלבום הזה כדי להישמר במתכונת הישנה 
והטובה של 'רננו חסידים', עם טעם מאד מתוק של שירים, 
שאת רובם ב"ה עוד זכיתי לשיר לפני כ"ק האדמו"ר מסערט 
הדיסק,  של  הנושא  שיר  את  אהב  שמאד  זיע"א,  ויז'ניץ 
'שופכים לב כמים'. אצלנו בסערט ויז'ניץ זה כמו 'מכניסי 

רחמים'. ב"ה זהו שיר מאד חשוב אצלנו בחסידות".
כבר מעל העטיפה של האלבום החדש שלך אני רואה 
חידושים: שורה של זמרים מהשורה הראשונה, ובראשם 
של  באלבומים  הסולן  בכלל  שהוא  דמן,  ירמיה  הרב 

בעלזא...
"אכן. זהו פרויקט של בני, רובי, שעשה לי הפתעה וריכז 
לי אמנים מהשורה הראשונה שישירו את השירים החדשים. 
בעלזא,  של  שאינו  באלבום  ישיר  דמן  שהרב  האמנתי  לא 
ולכן אפילו לא העזתי לבקש ממנו דבר כזה, אבל רובי עשה 
לי הפתעה והצליח. הרב דמן הוא ידיד מאד טוב שלי ואנחנו 
בקשר טוב, ואני פשוט מתמוגג איך הוא שר את השיר שלי 
באלבום החדש, 'שבת קודש יום חמדתו'. הרב דמן אמר לי 
שכששרים את השיר הזה, מרגישים טעם של שבת. עד היום 
אנחנו נפגשים לא מעט פעמים, מהן גם במסגרת 'פאנלים' 
לפעם  מפעם  שנערכים  השורשית  החסידית  המוזיקה  על 

במקומות שונים.
"יחד אתו הביא רובי לדיסק גם זמרים נוספים, כמו יענקי 
שהוא   - כהן  ושלמה  שטיינמץ,  מוטי  רוט,  אברמי  דסקל, 
כמובן שונה מהשאר. הוא חסיד סערט ויז'ניץ וגדל אצלנו, 
גם  ואתו  חסידים',  'רננו  מאלבומי  גדול  בחלק  סולן  והוא 
הזמר משה רוזנברג שגם הוא חסיד סערט ויז'ניץ. החידוש 
הוא שכל בעלי המנגנים האלה התקבצו לתוך דיסק אחד, 
שנותן לו טעם מאד מיוחד. זה נותן גיוון לדיסק, כשכל שיר 
שר מישהו אחר וכל אחד נותן את הנשמה שלו בשיר. גם 
העיבודים כאן מיוחדים, בסגנון שכבר לא כל-כך שומעים 

היום. עיבודים מוזיקליים מאד חמים, שמזכירים את הטוב 
של פעם".

הברכה של האדמו"ר
בכלל, השם "חיים בנט" עצמו מזכיר את הטוב של פעם: 
"מכניסי רחמים", "הנה אנוכי", "אבינו אב הרחמן", "כה 
"ויעשו  לרגלי",  "נר  השבת",  ליום  שיר  "מזמור  יאמר", 
כולם אגודת אחת", ועוד אין ספור שירים שרובם הוקלטו 
באלבומים הקודמים, 16 במספר, של סדרת "רננו חסידים - 

ניגוני בית סערט ויז'ניץ".
יצירת  של  שנים  יובל  אלה  בימים  מציין  בנט  חיים  ר' 
והוצאת אלבומו החדש מגיעה בדיוק עם  יהודית,  מוזיקה 
ציון התאריך העגול והמשמעותי הזה. שנים על גבי שנים 
ויז'ניץ  סערט  בחסידות  המקהלה  ומנצח  המלחין  שהוא 
בקיץ  שנפטר  זצ"ל  לאדמו"ר  מקורב  היה  הוא  החיפאית. 
מימן  ואף  מוזיקה  ללמוד  אותו  שדחף  זה  שהיה  האחרון, 
אחד  היה  האדמו"ר  בית  הראשונים.  מהשיעורים  חלק 
המקומות הראשונים ששמע את יצירותיו של חיים בנט, עוד 
ליצירתו,  הברכה  את  קיבל  העולם. שם  לאור  לפני שיצאו 
ומשם שאב כח לשמוח ולשמח כל השנים, אם זה במסגרת 
בבתי  הביקורים  במסגרת  או  הפעילה  החתונות  תזמורת 

חולים עם מקהלת הילדים שבניצוחו.
גם לגדולי הזמרים החסידיים ששרים  והלחין  הוא עבד 
בשבע  אבל  פריד,  אברהם  דוד,  בן  מרדכי  ובהם  משיריו, 
השנים האחרונות עבד על אלבומו הוא, 'רננו חסידים 17', 

שיצא בשבוע שעבר.
אתה עצמך למדת מוזיקה ובעבר עיבדת מוזיקלית כמה 

מאלבומיך. למה לא עשית זאת גם באלבום החדש?
"זה נכון שעיבדתי, אבל זה היה ממש בעבר הרחוק. עם 
טוב  יותר  זה  את  עושה  רובי  שבני  לדעת  נוכחתי  השנים 
לצד  העיבוד,  שרביט  את  לו  להעביר  מאד  ונהניתי  ממני, 
מעבדים נוספים שלוקחים חלק בדיסק החדש, מוישי רוט 

ויואלי דיקמן". 
מהי בדיוק מקהלת 'רננו חסידים'?

חסידי  של  ומבוגרים  ילדים  מקהלת  זו  חסידים  "רננו 
סערט  בקרית  הרב'ה,  אצל  שרים  שאנחנו  ויז'ניץ,  סערט 
מידי  רק  אלא  שבת,  בכל  שרים  לא  אנחנו  בחיפה.  ויז'ניץ 
מיוחדות,  בהזדמנויות  או  לשיר,  מבקש  כשהרב'ה  פעם, 
כמו בחנוכה, בחגים וכו'. אנחנו תמיד נמצאים כאן, מוכנים 
זו לא מקהלה ששרה באירועים מחוץ לחסידות.  לפקודה. 
הילדים  רוב  למעשה,  מעורבת.  שבדיסק,  הילדים  מקהלת 
שם הם ילדים בני ברקים, שחברים במקהלות 'רננו חסידים' 
בני ברק, שמורכבת מילדים מכל החיידרים בבני ברק. יש 
לי בבני ברק שתי מקהלות חסידיות של הילדים, והם אלה 
שהשתתפו בשירה בדיסק, לא רק מחסידות סערט ויז'ניץ, 

אלא גם מחיידרים של לעלוב, ויז'ניץ, בעלזא ועוד.
היא שהם  ייחודית, שהייחודיות שלה  מאד  מקהלה  "זו 
והילדים  ברק,  בבני  באולפן  אצלי  בשבוע  פעם  מתאספים 
עם  אותם  מקליטים  אולפן,  של  אוירה  ממש  שם  מקבלים 
הם  פלייבקים.  על  ושרים  אוזניות,  חובשים  הם  טכנאים, 
קצב  לדעת  קול,  פיתוח  וקצת  לשיר,  איך  אצלי  לומדים 
דיסק  שנה  כל  מוציא  אני  איתם  ביחד  וכו'.  נכון  ולנשום 
פנימי, שמורכב מלחנים שלי, אף כאלה שלא מכירים אצלנו 
בחסידות ושלא הושרו אצלנו בחצר. אני מלמד את הילדים 
שניים-שלושה  עם  פעם,  שהיו  ה'פרחי'  של  ברמה  לשיר 

קולות, הרמוניות וכו'".
כמה  זאת?  עושה  כבר  אתה  שנים  כמה 

שנים אתה מדריך ילדים בשירה?
"כבר 50 שנה )!(".

זה לא קשה?
"אני אוהב את זה, ולכן גם בגילי אני עדיין 
ממשיך בשמחה לעבוד עם הילדים. אני אוהב 
- מטרה  וגם  הילדים לשיר טוב,  להדריך את 
- ולמנוע מהם  נוספת שאני רואה לנגד עיניי 
את המוזיקה הקלוקלת שלצערנו מגיעה אלינו 
מאד  כידוע  וילדים  ממרחקים,  וגם  מפה  גם 
הרבה  כך  על  מרצה  אני  למוזיקה.  נסחפים 
בחיידרים ובסמינרים וישיבות, בהרצאה תחת 

הכותרת 'כוחו של ניגון'.
לי  והיו  לצערנו,  מהנושרים  גדול  "חלק 
הרצאות  אחרי  הורים  הרבה  עם  שיחות 
שנתתי, החלו להידרדר מנגן קטן שהיה מלא 
במוזיקה. היום אי אפשר באמת לבקר דברים 
מגיע  היה  ילד  פעם  לבית.  שנכנסים  כאלה 
רואה  היתה  והאמא  גדול  דיסק  עם  הביתה 
מה מביאים, ואילו היום ממלאים את הנגנים 
במוזיקה ואי אפשר לשלוט על זה, וזה פשוט 
מוזיקות  שומעים  הם  הילדים.  את  מידרדר 
ועוברים  שיר,  סוחב  ושיר  ומשונות,  שונות 
מגיע  שלהם  האליל  כך  ואחר  לשם.  מפה 
לארץ, והולכים לראות אותו, ונוסעים למקום 
ומשם  והזאת,  הזאת  החברה  עם  והזה  הזה 

יוצאים המון מכשולים.
את  לעשות  שליחות  מרגיש  אני  "כיום 
כך,  על  ולדבר  והטובה  הישנה  המוזיקה 
שמסייעים  כאלה  מספיק  שאין  חבל  ורק 
מה  הזו,  המוזיקה  את  בכספם  וצורכים  בזה 
אמת  זו  עתידה.  על  להשפיע  יכול  שבהחלט 
מדבר  לא  ואני  כואבת,  מאד  אמת  לאמיתה, 
כחיים בנט אלא כנציג של כולם. המוזיקה הזו, 
לספר,  יכול  אני  מקום.  באיזה  נעצרה  פשוט 
למשל, שלרובי ולי היה פרויקט מאד חשוב, 
בשביל  עשינו  לא  שבאמת  החצרות',  'מצעד 
עם  תזמורתי,  רק  שהוא  פרויקט  זהו  הרווח. 
מיטב היצירות - שברובם הגדול גם לא שלי 
ובן ציון שינקר,  יענק'ל תלמוד  ר'  - כמו של 
או  ידועים  וואלסים  ממארשים  רק  ומורכב 
להגדיר  ניתן  שבהחלט  פרויקט  וזה  עתיקים, 
אותו כאחד מנכסי צאן הברזל שיש. הייתה זו 
נגינה,  עבודה מאד מושקעת, עם הרבה  כלי 
ופשוט נעצרנו אחרי כמה אלבומים - כי הגענו 
הפרויקט  כסף.  זה  על  הפסדנו  שכבר  למצב 
יצירות  הזה היה פשוט ה'בייבי' שלי, שאסף 
מכלל החצרות ועשה להן כבוד, וחבל לי שלא 
ניתן להמשיך אותו. שואלים אותי הרבה למה 
עוד  יש  הרי  הזאת,  הסדרה  עם  ממשיך  איני 
הרבה חומר, והתשובה היא פשוטה: בשביל 
במרכאות  'מרוויחים'  שאנשים  שקלים  כמה 
גוזלים(  )ובעצם  צורבים/מעתיקים  כשהם 
הם  כי  ברגליים,  לעצמם  יורים  הם  מוזיקה, 
למוזיקה  לצערי,  התרבות.  כל  את  הורסים 
התרבות  ממשרד  מימון  אין  שלנו  ולתרבות 
החילוני,  בעולם  שיש  כמו  אחרים,  גופים  או 
את  ירים  שמישהו  הזמן  הגיע  באמת  ואולי 

הכפפה בנושא, לטובת הציבור כולו".
הכדאיות  אי  למרות  זאת,  בכל  מה  אז 
האלבום  את  להוציא  לך  גרם  הכלכלית, 

החדש? 
יובש,  של  שנתיים  אחרי  שנים,   7 "לפני 
בן  בתור  ליצור.  לא  לי  שקשה  לרובי  אמרתי 
אדם שבמשך למעלה מ-40 שנה יצר ופתאום 
צייר  כמו  הרגשתי  קשה.  לי  היה  התנתק, 
הכלים.  את  לו  ואין  לצייר,  צורך  שמרגיש 
תמיד אמנם המשכתי להלחין, אבל אתה רוצה 
לשמוע את זה על דיסק בצורה משובחת, עם 
קולות וליווי מוזיקלי ראוי. לכן, אמרתי לרובי 
שישאיר  כלשהי,  הפקה  לו  שיש  פעם  שכל 
שלנו,  לדיסק  להקלטות  באולפן  הנגנים  את 
וכך  הבא.  האלבום  את  נבנה  לאט  לאט  וכך 
באמת הדיסק הזה נבנה, במשך 7 שנים, בלי 
זמן  ותוך  להקליט  מהר-מהר  שחייבים  לחץ 
גם  בנו  פגשו  באולפן  דיסק.  להוציא  קצר 
המוזיקאים מוישי רוט ויואלי דיקמן, שעבדו 
אצלי באולפן ומאליו נרתמו לכתוב עיבודים 
נשלמה,  שהעבודה  זכיתי  ב"ה  וכעת  לדיסק, 
מדהימות.  מהציבור  שמגיעות  והתגובות 

המאמץ היה שווה".

אני אוהב את 
זה, ולכן גם 
בגילי אני 

עדיין ממשיך 
בשמחה 

לעבוד עם 
הילדים. אני 

אוהב להדריך 
את הילדים 
לשיר טוב, 
וגם - מטרה 
נוספת שאני 
רואה לנגד 

עיניי - 
ולמנוע מהם 
את המוזיקה 

הקלוקלת 
שלצערנו 

מגיעה אלינו 
גם מפה וגם 
ממרחקים, 

וילדים כידוע 
מאד נסחפים 

למוזיקה. 
אני מרצה 

על כך הרבה 
בחיידרים 
ובסמינרים 
וישיבות, 
בהרצאה 

תחת הכותרת 
'כוחו של 

ניגון'

עם כ"ק האדמו"ר מסערט ויז'ניץ שליט"א



9 ח' באדר ב' תשע"ו 18/3/16ח' באדר ב' תשע"ו 18/3/16 22

חיים כהן

פוטין, טראמפ, 
ליצמן

אנחנו  שלנו  הקטנה  ובמדינה  ובארה"ב,  ברוסיה  עסוק  כולו  העולם 
עדיין  הוא  שליצמן  שוב  שגילה  האחרון  בסקר  גם  השאר  בין  עסוקים 

המועמד הפופולרי ביותר. 
נתחיל ברוסיה. אם ננסה לנתח את ההצלחה של פוטין, נגיע למסקנה 
שכן דיקטטור או לא דיקטטור - כלפי העולם הוא מתנהג כמנהיג שמדבר 
ברור, בלי כותרות, וכשהוא אומר משהו הוא מבצע. ולכן הוא מצליח בכל 
פעם מחדש להפתיע את העולם, כי העולם כולו עסוק בשנים האחרונות 
בלעשות כותרות, בלנפח בלונים ובלעשות רעשי רקע, אבל בפועל הכל 
כדבר  נתפס  הוא   - ומבצע  אומר משהו  פוטין  את  כשרואים  ולכן,  שקר. 

אמיתי.
סוד ההצלחה  כולם עסוקים בחידה של טראמפ. מה  נעבור לטראמפ. 
של טראמפ? בואו ננסה רגע להבין, שאין כאן סוד אלא דבר פשוט. הנשיא 
אובמה, ב-8 השנים של כהונתו, הכניס סיסטם חדש ובולט במיוחד של 
סיסמאות, והוא ניהל את המדיניות שלו דרך סיסמאות וכותרות שהוא ייצר 
בתקשורת. ולכן לא פלא שהמצב שם נראה כמו שהוא נראה, וכוחה של 
סיסמא  יום  כל  סיסמאות,  של  הגישה  טבע  זה  כי  נחלש,  בעולם  ארה"ב 
אחרת, כל יום כותרת אחרת, ואז הציבור כבר לא מאמין - לא על ימין ולא 

על שמאל.
ופשוט מתנהג אחרת:  הזה,  בן אדם שמנפץ את הבלון  מגיע  ופתאום 
את  פילטרים,  בלי  בפיו,  ומבטא  סיסמאות,  דרך  ולא  ברור  מדבר  הוא 
תחושת הציבור, אמנם לפעמים בצורה בוטה ביותר אבל אין ברירה - כדי 
לעורר את האנשים מהתרדמת והייאוש של השנים האחרונות של ההנהגה 
הקודמת ומהתסכול שנוצר. לכן בעצם הוא קונה את האהדה לה הוא זוכה. 
ממה  יותר  קיצוני  להיות  יהפוך  לא  שהבחור  לקוות  רק  צריך  שכן,  מה 

שהוא, כי לעתים שכרון הכח יכול להוביל לחורבן. 
והנה הגענו לליצמן. גם בתקשורת וגם אזרחים רגילים, מנסים להבין 
מה הסוד של הפופולאריות של ליצמן בסקרים. אני חושב, שהסיבה היא 

שיש בו גם מטרמאפ וגם מפוטין. 
הוא  הראשונה,  בקדנציה  הבריאות  במשרד  לכהן  התחיל  כשליצמן 
התחיל את ביקורי הפתע. בהתחלה חשבו שזו עוד כותרת ועוד סיסמא, 
אבל פתאום המערכת הבינה את כאב הראש החדש והגדול שנפל עליהם 
באמצע הלילה, ובמיוחד מנהלי בתי החולים הבינו שזה לא הולך להיות 
חד פעמי, כותרת וסיסמא, אלא מדובר בחלק מסדר היום של שר הבריאות 
החדש. הוא עשה זאת פעם אחת, ולאחר מכן פעם שניה, וזה פשוט הפך 
להיות דבר שעל סדר יומו, והמערכת התחילה להבין שמשהו חדש התחיל. 
וכן בכל נושא ובכל סוגיה, אם זה בנושא של טיפולי שיניים או מהפכות 

אחרות שהוא עושה במשרד הבריאות.
סוד ההצלחה של הרב ליצמן הוא אחד: הוא לא מתעסק בסיסמאות ולא 
יוצא בכותרות, וכשהוא עושה משהו - הוא עושה את זה עם הלב היהודי 
האמיתי ועם כל הרגש. ואין מה לעשות, הציבור לא טיפש וקולט את זה. 

אם אנחנו מנתחים את המצב היום, הרי שהציבור כבר מאס בכותרות 
עסוק  ומי  ועושה,  מסור  באמת  מי  לראות  יודע  הציבור  ובסיסמאות. 
היא:  הציבור,  לנציגי  שלי  הקטנה  העצה  ולכן,  ובכותרות.  בסיסמאות 
תפתחו את העיניים. תפסיקו להוציא סיסמאות וכותרות. זה שאתם יורדים 
נציגים  של  השטח  מביקורי  מאס  כבר  הציבור  כי  מספיק,  לא  לשטח, 
שלמחרת נעלמים, אלא תכניסו את זה כסדר יום, שהציבור יראה באמת 
שכשאתם באים למקום כלשהו ונוגעים בנקודה או בעיה, אתם תלכו עם זה 
עד הסוף. והראיה המוחצת לזה שהציבור יודע להבדיל בין אמת לסיסמא 
או כותרת, היא הקידוש ה' ששר הבריאות עושה, כשברצף כבר פעם שניה 
או שלישית הוכתר כשר הפופולרי ביותר. וכאן יש נציין שהוא זוכה לתואר 
הזה לא בגלל העברית הטובה שלו או הרטוריקה המשובחת, אלא אך ורק 
אומר שיטפל בבעיה  או  נוגע בדבר  לו שכשהוא  בגלל שהציבור מאמין 
כלשהי, הוא אכן יטפל בזה. וזה לא מגיע בחינם, אלא אך ורק בעבודה 

של, כמו שאומרים, 24/6.
לשכתו,  ואנשי  עוזריו  של  הטלפונים  מספרי  את  פרסם  כשליצמן  גם 
היא  ומאמין שמטרתו  בגלל שהוא האמין  זה,  את  "קנה"  הציבור באמת 
לעזור ולהקל על הציבור בכל מה שקשור למשרד הבריאות, זאת בניגוד 
לאחרים שפרסמו גם הם לאחרונה מספרי טלפונים, שאצלם זה לא בדיוק 

תפס.

הרב גפני, תבורך מפי עליון
אני רוצה לחזק את ידיו של יו"ר ועדת הכספים הרב גפני על המלחמה 
שהוא מוביל נגד משרד האוצר בנושא של הגמ"חים. בציבור החרדי אחד 
מהדברים המבורכים, שאין ספק שהוא מביא ברכה גדולה ומהווה סנגור 
גדול לתקופה שאנחנו נמצאים בה, הם מעשי החסד, ואין ספק שיש כוחות 
שרוצים לפגוע באחד מעמודי התווך של קיומנו, עמוד החסד, הגמ"חים. 

כאלה  מסיבות  גורמים  מנסים  הגמ"חים,  את  ולחזק  ללכת  במקום 
אכן  שאם  היא  לזה  הראיה  הזה.  והנפלא  היפה  בדבר  לפגוע  ואחרות 
הגמ"חים היו, כמו שהם טוענים, מוקד להלבנת הון וכדו' - זה היה קיים 

גם בציבור הלא-דתי.

שיר זיכרון בלתי נשכח
בקיץ האחרון איבד ר' חיים בנט את מורו ורבו במשך 
זצ"ל,  ויז'ניץ  מסערט  האדמו"ר  כ"ק  שנים,  עשרות 
שקשר  בנט,  עבור  ואוהדיו.  חסידיו  לב  למגינת  שנפטר 
אתו במשך השנים קשר איתי עז, האבידה היתה כואבת 
בדברים  להעביר  מנסה  הוא  ליבו,  רחשי  את  כמה.  פי 
שכתב בעטיפת הדיסק: "'אודה ה' מאד בפי, בתוך רבים 
 )17( הטו"ב  הדיסק  את  להוציא  זכיתי  כי  על  אהללנו', 
מתוך סדרת הדיסקים 'רננו חסידים'. שופך אני לב כמים, 
על כי לא זכיתי הפעם להביא את המוגמר לפני אדמו"ר 
הקדוש והטהור זצ"ל כי לקח אותו אלוקים... אבל זכרו 
הקדוש ואור פניו המאירים לא ימושו מאיתנו לעולמים. 
לא אשכח לעולם את השמחה בה קיבל לידיו הקדושות 

כל דיסק ודיסק שהוצאנו. זכותו תגן עלינו". 
שליט"א,  האדמו"ר  כ"ק  על  בנט  כותב  בהמשך 
בשנים  רבות  עוד  אתברך  כי  תפילה  "ואני  להבדל"ח, 
אדמו"ר  מרן  חביבו  בנו  אצל  בקודש  ולשרת  להמשיך 
בדיסק,  נוסף  )שיר  בנים  על  אבל  כרחם  אשר  שליט"א 

ח.ב.(, ממשיך את שושלת הקודש".
איך היה עבורך להלחין או ליצור, לאחר פטירתו של 

האדמו"ר זצ"ל?
לימדתי  נפטר,  שהאדמו"ר  לאחר  הראשון  "באלול 
את המקהלה שיר שמאד ריגש אותי, ושעד עכשיו מאד 
מרגש אותי אפילו להיזכר בו ובמעמד ששרו אותו. היה 
זה שיר למילים 'עוד יזכור לנו אהבת איתן', שיר שעדיין 
לא הוקלט. בכל הימים הנוראים, אלול, ראש השנה, יום 
כיפור והושענא רבה, שרו את זה אצלנו בחסידות, ברגש 
זצ"ל.  לרב'ה  זיכרון  שיר  שזה  הרגישו  כשרבים  גדול, 
חדשים,  שירים  להלחין  המשכתי  מכן  לאחר  בתקופה 

לכבוד החגים השונים".

הטרנד החדש: שיר משפחתי
חיים  רבים עברו אצל  מוכרים  זמרים 
כסולנים  והופיעו  השנים,  במשך  בנט 

המוכר  חסידים'.  'רננו  אלבומי  בסדרת 
הסולן  כהן,  שלמה  כמובן  הוא  ביותר 

גם  הוא.  רק  לא  ממש  אבל  המיתולוגי, 
ורבים  רוטרמן  אורי  ז"ל,  השל  לייבל'ה 
וה-90'  ה-80'  שנות  שבזמרי  מהבולטים 

נכחו באלבומיו.
רוזנבלום", מספר  "כשעבדתי עם מונה 
בנט, "מונה הביא לי את רוטרמן ואמר לי: 

יש לי פה זמר מיוחד. הוא היה אז 
תחת 'חסותו' של מונה, 

שלקח אותו להופעות 
הוא  וכך  ולחו"ל, 
לאלבומיי.  הגיע 
זה  כהן  שלמה  עם 
אחרת.  היה  כמובן 
פה,  גדל  הוא 
ויז'ניץ,  בסערט 
היה  השנים  וכל 
עמוק  קשר  לי 
הוריו.  עם 
גרים  היו  הוריו 
 , ה נ י ט נ ג ר א ב

והוא למד כאן, בחיפה. אפילו האירוסין שלו, היו אצלי 
בבית. עד היום הקשר בינינו מאד משפחתי. אחד הסולנים 
חסיד  הוא  גם  דויטש,  דוידק'ה  היה  הנוספים  הבולטים 
סערט ויז'ניץ, אבל הוא עזב עם השנים את ההתעסקות 
במוזיקה. והיה כמובן את לייבל'ה השל, שבאמת יש לי 
היה  הוא  צעיר.  בגיל  נפטר  כמוהו  שכישרון  גדול  צער 
שלנו.  החולים  ביקורי  במסגרת  אותו,  גיליתי  תופעה. 
היינו נוסעים לבתי חולים לעשות שמח, עם 'חברת ביקור 
חולים אחיסמך' שהייתי חבר בה, והוא הגיע לאחד מבתי 
החולים בהם שרנו, לקח את המיקרופון והתחיל לשיר. 
הוא  ענק.  פרפורמר  היה  הוא  בקסמו.  נשביתי  מיד  אני 
היה בחור ליטאי אמנם, שלמד ב'בית מאיר', אבל הייתה 
לו נשמה חסידית לא רגילה. הוא זה שר אצלנו לראשונה 
את 'אבינו אב הרחמן' ואת 'כה יאמר ה'' שכה התפרסמו 
לימים. באלבום ההוא, הבאתי לו את רוב קטעי ה'סולו'".
את  ברק  בבני  בנט  מחזיק  האישית,  ליצירה  בנוסף 
'אולפני זמירות - בנט'. "האולפן ב"ה חי ונושם", הוא 
כן  כשלפני  שנים,   12 לפני  בב"ב  הוקם  "הוא  מספר. 
היה בחיפה. ב"ה עובדים ויוצרים שם כל הזמן, אמנים 

ומעבדים מכל הגוונים". 
ואתה מסייע בעצה? אתה מעורב במה שקורה שם?

"תראה, אם מונה רוזנבלום נכנס לעבוד באולפן שלי, 
הוא  אלא  שלי  העצות  את  צריך  לא  שהוא  לי  נראה  אז 
מסתדר לבד... אני גם כמובן לא נמצא שם כל הזמן, אני 
הרי חיפאי ורק מגיע מידי פעם לבני ברק בשביל מקהלות 
הילדים, אבל באמת כשיוצרים שונים שמקליטים אצלי 
עושה  אני  דעתי,  ואחווה  ואשמע  שם  שאשב  מבקשים 

זאת ברצון.
"שמשפחות  מספר,  הוא  מעניין",  טרנד  היום  "יש 
להקליט  מגיעים  פלא,  ילד  או  זמרים  של  לא  רגילות, 
שיר  או  לחתונה,  או  מצווה  לבר  שיר  באולפן  אצלי 
חתונת  או  הזהב  חתונת  להם  שחוגגים  להורים  הפתעה 
רואה  אתה  ומרגש.  מלבב  מאד  זה  הכסף. 
הקטנים,  הילדים  עם  שלמות  משפחות 
לסבתא,  או  לסבא  ושרים  שמגיעים 

וזה מאד מרגש".
המוזיקה  על  ביקורת  לך  יש 
כפי  שחלקה,  ימינו,  בת  החרדית 
איפה  הידרדרה.  אומר,  שאתה 
היום  מוצא  אתה  זאת  בכל 

איכות, במוזיקה שלנו?
"אחרי הכל, עדיין יש ב"ה הרבה 
מוזיקה חסידית טובה שיוצאת. בעלזא, 
של  החסידיים  האלבומים  או  לדוגמא, 
אפשר  מ'לחיים'.  כהנא  משה  יוסף  ר' 
חסידויות  של  האלבומים  את  למנות  גם 
מזמן,  לא  שיצאו  ונדבורנא  פיטסבורג 
הכוללים מוזיקה משובחת ויוצאת 
מן הכלל, וכמובן סליחה 

ממי ששכחתי". 
קריירה  לסיום, 
שנים  ארוכת 
אתה  מה  מאחוריך. 

מאחל לעצמך?
אאחל  "אני 
לך  וגם  לעצמי 
שעוד  משהו: 
שנה,  חמישים 

תראיין אותי שוב".


היה הראשון לקבל אלבום חדש. בנט מנצח על המקהלה, במעונו של כ"ק האדמו"ר מסערט ויז'ניץ זצ"ל
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וכלים מכלים
ואתם  להופעה,  מגיעים  שאתם  נניח 
בבית.  הצ'לו  את  ששכחתם  מגלים 
כלי  לחנות  כנסו  להילחץ.  סיבה  אין 
העבודה הקרובה, ורכשו מסור. המסור, 

יחליף את תפקיד הצ'לו.
וגם  נגני צ'לו.  טוב, אתם לא באמת 
לנסר  טוב  רעיון  לא  ממש  זה  כן,  אם 

באוזני הקהל שבא לשמוע אתכם.
קוטלר.  אהרון  הוא  ברצינות,  הזה  הרעיון  את  לקח  שכן  מי 
והרעיון הזה - הוא שלו. "א אידישע קאפ", הוא אומר, ומספר כיצד 
התחיל עם הרעיון של "נגינה על כל דבר שזז", שהתפתח במשך 

השנים למקצוע של ממש.
התגורר  הוא  שנה.  כ-26  לפני  לארץ  עלה   )69( קוטלר  אהרון 
אהרן  לרבי  משפחתי  קשר  לו  אין  ולא,  שבאוקראינה.  בז'יטומיר 
קוטלר זצ"ל. אם כי הוא טוען, שהוא דומה לו במראה. העליה שלו 
לארץ ישראל היתה בתקופה בה עלו כמיליון יוצאי ברית המועצות 
מסך  "נפילת  אז  שכונה  מה  בעקבות  בלבד,  שנה  במשך  לארץ, 
את  פתח  גורבצ'וב,  המועצות,  ברית  נשיא  אז  שהיה  מי  הברזל". 

השערים ואיפשר את העליה ההמונית.
אהרון, כאמור, עלה גם הוא לארץ. ובטרם שעזב את אוקראינה, 
מכר את דירתו בכמה רובלים בודדים, שאפשרו לו בסה"כ לרכוש 
תפילין בהגיעו לארץ. הסכום שאיתו התחיל את חייו בארץ, היה 

חמישים דולרים בלבד.
כמוסיקאי.  שימש  באוקראינה,  עדיין  כשהתגורר  במקצועו, 
בפסטיבלים  השתתף  ותופים.  צד  חליל  סקסופון,  על  ניגן  הוא 
בינלאומיים, עם התוכניות המקוריות ביותר, כמו "קונצ'רטו גרוסו 
למטאטא ותזמורת", הופעה עם בובות "אהרל'ה וחברים", ומופע 

"צלילים מהחלל".

כלי הנגינה נעלמו
חלק מהחפצים אותם ארז בדרכו לארץ הקודש, היו כלי הנגינה 
שלו, שהיו אז החפצים החשובים לו ביותר. כלי הנגינה עשו את 
למגינת  גילה  לארץ,  כשהגיע  אך  הקודש.  לארץ  איתו  יחד  דרכם 
כל  היו  הנגינה  כלי  נעלמו.   - הנגינה  כלי  ובהן  שהמזוודות  ליבו 

עולמו, ודרכם גם היה אמור לפרנס את עצמו.
עבודה  הצעות  "קיבלתי  אהרן,  מספר  לארץ",  כשהגעתי  "כבר 
לי  היו  לא  אך  אותם,  לקבל  שמח  מאוד  הייתי  שונות.  בתזמורות 
את כלי הנגינה שלי... הגעתי למצב כזה שהייתי חייב למצוא ממה 
שהיה  מה  את  הפכתי  המציאות,  מכורח  כך  ובעקבות  להתפרנס. 
נראה כמשהו רע – זה שאיבדתי את כלי הנגינה שלי – לדבר טוב. 
הכיוון שלי תמיד היה יצירתי. גם במוסיקה הקונבנציונלית עשיתי 
כך.  הייתי  תמיד  עשה.  לא  אחד  שאף  ומעניינים  מקוריים  דברים 
ובמצב הזה, בו לא היו לי את כלי הנגינה, וגם לא היה באפשרותי 
לרכוש כאלה, הפעלתי את היצירתיות שלי. התחלתי לנסות להפיק 

צלילים מחפצים שונים שאינם כלי נגינה".
מה היה החפץ הראשון שניגנת עליו?

"החפץ הראשון שניגנתי עליו, הוא מה שהכי דיבר אז לעולים 
החדשים: מטאטא".

אהרון  אומר  החדשים",  העולים  של  הכלי  היה  "מטאטא 
לנקות  נאלצו  ורופאים,  מדענים  גדולים,  "פרופסורים  באירוניה. 
גדולה  טעות  זו  היתה  לדעתי  לביתם.  פרנסה  להביא  כדי  רחובות 
של הממשלה, שלא איפשרה לאנשים ברמה מאוד גבוהה, לעסוק 

במקצועות שלהם כאן בארץ.
"למזלי, אני לא הגעתי למצב הזה של ניקיון רחובות. הייתי 

עסוק כבר ברעיון שלי, ובחזרות ובניסיונות שוב ושוב להפיק 
בסיס  על  הם  מפיק  שאני  הצלילים  מהמטאטא.  צלילים 

אינטואיציה בלבד, הנגינה היא ללא קלידים או כפתורים".
על אלו חפצים נוספים אתה מנגן?

"למעלה משלושים חפצים שונים, כמו למשל, מזרק; 
ומשאבה  לחליל,  שהופך  קטשופ  בקבוק  בלון;  מסור; 
בתפקיד הטרומבון. אני יכול להיות ביער ללא כלי נגינה 

כלשהו, ולהסתדר ולמצוא משהו לנגן עליו.
"קרה פעם שהגעתי למקום בו הייתי אמור להופיע, ואני 

מגלה ששכחתי את המזוודה עם כל הכלים שלי! נותרה לי 
שעה בלבד עד לתחילת ההופעה. ואין לי כלים לנגן עליהם. 

ההופעה אמורה להתקיים בבית מלון. ובלית ברירה אני מוצא 
כדי  האוכל,  ובחדר  במטבח  המלון,  ברחבי  מסתובב  עצמי  את 

לאתר כלים שונים דרכם אוכל להפיק צלילי מוסיקה. במשך השעה 
ניגנתי בפני  לי עד המופע, אספתי חפצים שונים עליהם  שנותרה 
אורחי המלון". אהרון אפילו לא טרח לספר לקהל הצופים, שאת 

כלי הנגינה שלו, הוא שכח בבית...
כמה זמן נמשך המופע שלך, וממה הוא מורכב?

"המופע שלי הוא במשך כשעה. אני מנגן בעיקר על כלי הנגינה 
יותר  שלי  ההופעות  לפעמים  מוסיקליים.  פלייבקים  בליווי  שלי 
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תנו 

לו כל כלי שתמצאו 
בבית והוא כבר ימצא דרך 

להפיק ממנו צלילים ערבים. תכירו 
את אהרון קוטלר, שכבר עשרות שנים 

מופיע ומנגן עם בקבוק קטשופ שהופך לחליל, 
משאבה בתפקיד הטרומבון, מסור, בלון, מזרק 

ועוד עשרות כלי בית שהופכים לכלי נגינה  "אני 
יכול להיות ביער ללא כלי נגינה כלשהו, ולהסתדר 

ולמצוא משהו לנגן עליו", הוא מספר בראיון 
ל"כל ישראל": "אני מעניק לאנשים מוטיבציה. 

גם אצל כאלה הסובלים מבעיות שונות, הם 
רואים שיש משהו שכבר נזרק לפח, והוא 

מנגן, והופך למשהו אחר לגמרי - 
זה מראה להם שאין יאוש 

בעולם כלל"

שונים

שם טוב מעטוף
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מגוונות, כמו נגינה עם כלייזמרים, עם בובות או עם קוסם. ישנן 
הופעות בהן אני משלב גם נגינה על כלים אמיתיים, כמו סקסופון 

וחליל צד".
"ישנם ימים בשנה", מציין אהרן, "שבהם מזמינים אותי באופן 
מיוחד! בימים בהם אסור לנגן על כלי נגינה, כמו ספירת-העומר 
כלי  לא  הרי  הם  עליהם  מנגן  שאני  הכלים  ושלושת-השבועות. 
נגינה, אלא חפצים שונים ומשונים, ולכן אין בעיה להופיע ולנגן 
עליהם בימים כאלה. כמובן שאז אני מנגן רק על הכלים, ללא ליווי 

פלייבק מוסיקאלי".
מאשר  עמוק  יותר  הרבה  משהו  שלו  לעיסוק  מייחס  אהרן 
בידור: "כשאני לוקח מטאטא ומפיק ממנו צלילים", הוא אומר, 
"אני מעניק לאנשים מוטיבציה. ומראה להם שאפילו מטאטא, או 
בקבוק שעומד להיזרק לאשפה, ניתן לעשות איתם משהו מיוחד, 
אני מפיח בזה נשמה. גם אצל כאלה הסובלים מבעיות שונות, והם 
רואים שיש משהו שכבר נזרק לפח, והוא מנגן, והופך למשהו אחר 

לגמרי - זה מראה להם שאין יאוש בעולם כלל".

התעוררה מתרדמת בהופעה
"לפני כשנה", נזכר אהרן בסיפור מיוחד, "הוזמנתי להופיע בפני 
התגובות  את  מהקהל  ומקבל  שלי,  בהופעה  מתחיל  אני  חולים. 
הרגילות – שמחה וחיוכים. לפתע אני שם לב לתכונה לא רגילה 
סביב אחת הנשים החולות. מסתבר, שהאשה הזאת מוגדרת כבר 
כמה שנים כצמח. ומה שקרה הוא, שתוך כדי ההופעה שלי הבחינו 
שהיא מתחילה לזוז! וזאת לאחר מספר שנים שלא הזיזה אצבע. 
לאותו  פעמים  מספר  עוד  שוב  הוזמנתי  הזה,  הסיפור  בעקבות 
אשה,  אותה  על  הם  גם  השפיעו  שלי  הנוספות  ההופעות  מקום. 

שמצבה השתפר מיום ליום".
בתקופה של המלחמה האחרונה, גם אהרן – כמו הרבה אמנים 
התושבים  את  לשמח  כדי  הארץ,  בדרום  שונות  בערים  ביקר   –
שחיו אז תחת איום הטילים. "הענקתי להם אנרגיות ששינו להם 
"אחד  ומסביר:  אהרן,  אומר  לאזעקות",  ביחס  האסוציאציה  את 
הכלים שאני 'מנגן' עליהם, הוא כזה שמצליח להפיק צליל הדומה 
כדי  תוך  הזה,  הכלי  על  שלי  הנגינה  את  וכששומעים  לאזעקה. 
בכלל.  לאזעקות  בקשר  ההרגשה  את  משנה  זה  ושמחה,  חיוכים 
עד אז, אזעקה נתפסה כמשהו מפחיד. כעת, לאחר המופע, צליל 

האזעקה נתפס גם כמשהו קצת משעשע".
אהרן מדבר הרבה על מצב רוח טוב ועל שמחה ואהבה. לדבריו, 
אני  האנרגיות  "את  חיוביות.  אנרגיות  שלו  לצופים  מעניק  הוא 
לקהל   – שלי  הלב  דרך  אותם  ומעביר  מהקב"ה,  משמים,  מקבל 
חלק  היא  "השמחה  אהרן,  טוען  "בכלל",  אומר.  הוא  הצופים", 
חשוב מאוד ביהדות. האנרגיות שמקבלים דרך ההופעה, גורמות 
לשמחה שיוצרת מצב של בריאות. אני מקבל תגובות רבות בסגנון 
"אתה נותן לנו אנרגיות חזקות, אנחנו מרגישים בריאים יותר!". 
אני אוהב כל אדם, הלב שלי פתוח לכולם. כשאני מעניק אהבה, 
אני מפיץ אור בכל העולם. אנחנו היהודים משמשים 'אור לגויים', 
עמי העולם מחכים ללמוד מאיתנו. אם תהיה אהבה ביננו, הרבה 
בעיות יפתרו. לדעתי, חוסר אהבה בן יהודים, משפיע ישירות על 

אנטישמיות בעולם".
בתפיסת החיים שלו, אהרן שוחר שלום. הוא מאמין שבניגוד 
אנשים  בין  לחבר  אפשר  האמנות  דרך  דווקא  אחרות,  לדרכים 
שונים. לדבריו, דרך האמנות אפשר להשפיע על העולם ולהפחית 

את השנאה והמלחמות.

מקום ראשון
בכתיבת שירה

תחום נוסף בו מצליח אהרן, ואולי אף יותר 
שירה.  כתיבת  הוא  שלו,  המיוחדת  מהנגינה 
למעלה מחמשה עשר ספרים, המכילים אלפי 
כי  גם,  מצהיר  והוא  ידו.  על  נכתבו  שירים, 

הוא יכול לכתוב עוד חמשה עשר כאלה. 
אל תרוצו לחנויות הספרים, אלא אם כן 
אתם דוברי וקוראי רוסית. השירים שנכתבו 

על ידו הם בשפה הרוסית, שאותה הוא יודע 
שלי  המחשבות  את  מביע  "אני  בוריה.  על 
"חייתי  אהרן.  אומר  הרוסית",  השפה  דרך 
והשפה  באוקראינה  שנה  ושלוש  ארבעים 

הוריי  הרוסית.  השפה  היא  שלי  הדומיננטית 
יידיש,  דיברתי  לא  אני  אך  יידיש,  דיברו  אמנם 

לדבר  לנו  כדאי  ולא  אסור  היה  מבין.  הייתי  רק 
של  בעיות  המון  לגרור  יכל  זה  בעברית,  או  ביידיש 

כדי  עד  ברחוב,  מכות  חטפתי  פעם  לא  אנטישמיות. 
פינוי לבית-חולים, כשזיהו את יהדותי".

אהרן אף השתתף בתחרות שירה שהתקיימה 
מדינות   70 שנים.  כמה  לפני  במוסקבה 

נציגיהם  את  שלחו  העולם  מרחבי 
שבסיומה  בתחרות,  להשתתף 

זכה אהרן במקום הראשון.
אהרן בן השישים ותשע, 

אבל  מבוגר,  קצת  אמנם 
ברוחו.  מאד  צעיר 
גיל",  אין  "בשבילי 
להדגיש  דואג  הוא 
אני  יום  "כל  באוזני, 
קילומטר  עשר  רץ 
חוף  על  נעליים  בלי 

ובגשם.  בחורף  גם  הים, 
זה  נעליים?  בלי  ומדוע 
בריא מאוד. החיבור שיש 
נותן  ולשמים,  לאדמה  לי 
וכח.  אנרגיות  המון  לי 
בהופעות שלי אני מסוגל 
כמו  הראש  על  לעמוד 
תמיד  אני  צעיר.  אדם 

בה  לדרך  רבה  חשיבות  ישנה  סביב.  קורה  מה  משנה  לא  שמח, 
מקבלים ומכילים את מה שקורה סביבנו. יש לנו אפשרות לשלוט 
ברגשות שלנו. אם אני מצהיר ואומר "אני שמח", אז אהיה שמח. 
הכי  הדבר  ומזהב.  מכסף  יותר  שווה  זה  בעיני  מייצר שמחה.  זה 
יקר זה שמחה. השמחה שאני מעניק לאנשים, היא 
הרבה  מבחינתי,  ביותר  החשוב  הדבר 

מעבר לפרנסה. 
אהבה.  הוא  נוסף,  חשוב  "דבר 
אם לא תהיה לנו אהבה לבני אדם, 
והתפילות  הטובים  המעשים 
יהיו חזקים מספיק אם  לא  שלנו 
לא נעניק אהבה לסובבים אותנו".

  

"אהרן קוטלר - מנגן על כל 
את  ממתג  הוא  כך  שזז",  דבר 
עצמו ואת המקצוע שלו. למעלה 
משלושים כלים וחפצים שונים, 
בהופעות  ככלי-נגינה  משמשים 
לכלים  רעיונות  לכם  יש  אם  שלו. 
ההצעה,  את  אליו  תעבירו  נוספים, 
להפיק  הדרך  את  ימצא  בטח  הוא 

מהם צליל או שניים.



"אחד הכלים שאני 'מנגן' עליהם, הוא כזה שמצליח להפיק צליל הדומה 
לאזעקה. וכששומעים את הנגינה שלי על הכלי הזה, תוך כדי חיוכים ושמחה, 
זה משנה את ההרגשה בקשר לאזעקות בכלל. עד אז, אזעקה נתפסה כמשהו 
מפחיד. כעת, לאחר המופע, צליל האזעקה נתפס גם כמשהו קצת משעשע" 
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באיזו חסידות נוהג האדמו"ר לבקש ברכה מה'פורים רב', באלו 
מהחסידויות נוהגים לערוך שלושה טישים בפורים, היכן עורכים 
'פורים שפיל' מושקע במיוחד, באיזו קהילה נהוג שהמנהיג רוקד 
על השולחן, היכן תוכלו למצוא תור ארוך כדי לזכות לקבל ברכה 

מה'פורים רב' ובאיזו חסידות ממנים גם פורים רב, וגם פורים ראב"ד 
 מסע מרתק בין המנהגים השונים בחצרות החסידויות 

אלי שניידר  צילומים: מגזין "בחצרות הקודש"
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בעלזא
פורים רב – דמות בחסידות

מהדמויות  אחת  הוא  רב  הפורים  בעלזא  הקודש  בחצר 
המכובדות בחסידות, וכן הקהל עוברים לקבל ממנו ברכות.
כפורים רב משמש הרה''ג ר' יהושע פינק שליט''א מנהל 
רוחני בביה"ס 'בית מלכה' לבנות, אשר הוכתר לפני שנים 
מחזיקי  ברח'  בעלזא  דחסידי  המדרש  בית  כרב  אחדות 
הדת בבני ברק כממלא מקום חותנו הגה"צ ר' חיים יחיאל 

רויטמן זצ''ל.
בשנות אבלו על הוריו ז"ל החליף אותו הגאון ר' פנחס 
פרידמן שליט''א ראש רשת הכוללים של החסידות, אולם 
שליט''א  פינק  יהושע  ר'  הרה''ג  שב  מכן  שלאחר  בשנה 

לשמש כ'פורים רב'.
דברים  נושא  בשנה  שנה  מידי  טיש  הפורים  במהלך 

הפורים רב בגראמען משולב בדברי בדחנות ודברי תורה.
היו שנים שהגראמען ודברי הבדחנות היו במשתה היין 
המשפחה  בני  רק  נוכחים  ששם  שליט''א  האדמו''ר  בבית 

ומקורבים.

סאטמאר
פורים שפיל ע"י ילדי הת"ת

פורים  וגם  רב  פורים  גם  יש  סאטמאר  הקודש  בחצר 
ראב"ד וגם פורים שפיל בשושן פורים.

בפורים.  טישים  שלושה  יש  סאטמאר  הקודש  בחצר 
בבית  היין  משתה  הוא  השני  פורים,  בליל  הוא  הראשון 
אחה"צ.  טיש  פורים  הוא  והשלישי  שליט"א,  האדמו"ר 
וגם  רב  הפורים  גם  נוכח  המדרש  שבבית  הטישים  בשני 

הפורים ראב"ד.
לצד  הבמה  על  לשבת  הוא  הפורים-רב  של  תפקידו 
חרוזין  דברי  שר  ראב"ד  והפורים  שליט"א,  האדמו"ר 
היין  משתה  בטיש  הפרק.  על  העומדים  מדברים  וגראמען 

נכנס הקהל להעניק משלוח מנות לאדמו"ר שליט"א.
מיוחד  טיש  שליט''א  האדמו''ר  עורך  פורים  בשושן 
בערש"ק  יוצא  פורים  ששושן  השנה  וכמו  בווילאמסבורג 

מתקיים הטיש במוצש"ק.
בשעת הטיש מתקיים מדי שנה פורים שפיל מיוחד ע"י 
על  או  הגיוס  גזירת  כמו  בוויליאמסבורג  הת"ת  תלמידי 

הבחירות וכד'.
לייב  שלמה  הרב  הוא  יואל  בקרית  רב  הפורים 
ווייס,  נפתלי משה  וויינבערגער. הפורים ראב"ד הוא הרב 

והפורים רב בוויליאמסבורג הוא הרב חיים בערנט.
והפורים  זכור  בשבת  לתורה  עליה  מקבלים  רב  הפורים 
ההכתרה  כמו  זו  שאז  אדר  חודש  מברכין  בשבת  ראב"ד 

שלהם.

ויז'ניץ
פורים רב ושתי הצגות

שלמה  ברחוב  מתנוסס  שמרכזה  ויז'ניץ  חסידות  בחצר 
שלושה  הפורים  חג  במהלך  מתקיימת  ברק,  בבני  המלך 
טישים, הראשון בליל פורים כשעתיים וחצי לאחר קריאת 
המגילה, השני הוא במוצאי פורים, והשלישי הוא בשושן 

פורים.
במהלך הטיש בליל פורים נושא דברים הפורים רב הרב 
על  העומדים  ודברים  השעה  בענייני  ויזניצר  מאיר  חיים 

הפרק, וכן במהלך כל הטיש יושב הראשון בשולחן.
שפיל  הפורים  מתקיימת  פורים  במוצאי  הטיש  במהלך 
ברוך  הרב  האברך  עומד  שבראשה  החסידות  אברכי  ע"י 
ויז'ניץ  הקודש  בחצר  שפיל  שהפורים  לציין  יש  ויינברגר. 
פורים  שושן  ובטיש  ברק,  בבני  ביותר  מהמושקעים  הוא 

מתקיימת הפורים שפיל ע"י בחורי החסידות.

סקווירא
הפורים שפיל המושקע 

ביותר בארה"ב

בעיירת  לתפארת  שמתנוססת  סקווירא  חסידות  במרכז 
שולחן  עריכת  בעת  שנה  מדי  נערכת  יורק  שבניו  סקווירא 
'הפורים  מעמד  שליט"א  האדמו"ר  כ"ק  של  היין  המשתה 
שפיל' כמיטב המסורת של החסידויות המכובדות בארה"ב.
מפרחי  נערים  עם  זקנים  משתתפים  שפיל  בפורים 
החסידות. נושא הפורים שפיל הוא בעניינים העומדים על 

הפרק וסיפורי תנ"ך.
הוא אחד  סקווירא  יצוין שהפורים שפיל בחצר הקודש 
המושקעים ביותר וסוחף אליו אלפי חסידים ואנשי מעשה 

מחוץ לעיירת סקווירא שמגיעים לחזות במעמד.

קרעטשניף
המשב"ק משמש כפורים רב

שבקרית  קרעטשניף  חסידות  של  הגדול  המדרש  בבית 
קרעטשניף ברחובות נערך מדי שנה טיש משתה היין ע"י 
האדמו"ר  כיבד  האחרונות  בשנים  שליט"א.  האדמו"ר 
שליט"א את משמשו הרה"ח ר' חיים הומינר לשמש כפורים 
רב, הפורים רב נושא דברים מדי שנה גם בליל פורים וגם 
במשתה היין בפורים אחה''צ. משאו של הפורים-רב עוסק 

בדברי תורה אקטואליה וגראמען.
בליל פורים גם מתקיימת 'פורים שפיל' מיוחד ע"י אברכי 
ובחורי החסידות בנושאים אקטואליים העומדים על הפרק.

פרמישלאן
עת רצון במשתה היין
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בחצר הקודש פרמישלאן יש פורים רב ובשושן פורים אף 
פורים שפיל. הפורים רב הוא הרב אברהם יעקב נויפלד הי"ו, 
מחנך בת"ת 'בני אחים' של החסידות, אשר כ"ק האדמו"ר 
שליט"א מינהו לתפקיד זה. הפורים רב מדבר דברי חידודין, 
ענייני  על  הלצה  בדרך  פירושים  גם  ובהם  בדחנות,  דברי 
השעה, אם על חוקי הממשלה או על ענייני פרנסה וכיוצ"ב. 
בשונה ממקומות רבים, בפרמישלאן הפורים רב אינו במקום 
הרבי בהענקת ברכות וכדומה, כי אם לעורר בדיחותא ועת 
ופעמים  יפעל על העניינים הנצרכים,  רצון על מנת שהרבי 
שהרבי אף מוסיף על דברי הפורים רב או משנה אותם. זה 
כמה שנים שמצווה האדמו"ר שליט"א לעלות על השולחן 
בעת משתה היין לזמר בחרוזים וגראמען בדברי התעוררות 
והמשכת ישועות, בדרך כלל עלה חדב"נ פה מפיק מרגליות 
הרה"צ חיים יצחק קאפף שליט"א לעורר הלבבות בדיבורי 

רגש על התורה, על ישראל ועל השכינה.
תלמידי  ידי  על  שפיל  פורים  נערך  פורים  שושן  ביום 
הישיבה, בו מעוררים בדרך בדיחותא על נקודות בחיי היום 
יום שכל אחד ואחד יכול להזדהות איתם ולשפר אותם, עפ"י 
רוב הוא מבוסס על אחד מסיפורי הקודש המקובלים מצדיקי 

השושלת.

דושינסקיא
פורים רב מאברכי הכולל

שמואל  ברחוב  שמתנוססת  דושינסקיא  חסידות  בחצר 
טישים  שני  שליט"א  האדמו"ר  עורך  בירושלים,  הנביא 

בפורים. הראשון בליל שושן פורים והשני למחרת בערב. 
במהלך הטיש מכהן כבר שנים רבות בתפקיד ה'פורים רב' 

הרה"ח ר' אברהם שישא מחשובי אברכי הכולל בחסידות, 
להנאת  שפר  באמרות  המתובלים  מדברותיו  שנושא 
פורימיים  תורה  דברי  גם  הוא משחיל  המשתתפים. בדבריו 
פורים  רבני  נושא  את  מעלה  וכן  ה'רגילים'  לד"ת  בנוסף 
בדורות עברו ועל מעלת היום הנשגב, כשהכל מוגש על ידו 

בחן פורימי מיוחד.
בחסידות  נהוג  שהיה  פורים  בליל  שפיל'  ה'פורים  מנהג 
עקב  האדמו"ר  ע"י  האחרונות  בשנים  בוטל  דנא,  מקדמת 
כך שההצגה הסתיימה בשעות הלילה המאוחרות והקשתה 
ולקיום  המגילה  לקריאת  המחרת  ביום  הקימה  על  מאוד 

מצוות היום.

תולדות אהרון
הפורים שפיל שסוחף אלפים

שערים  מאה  שבלב  אהרן  תולדות  של  החסידות  במרכז 
נערך מידי שנה ע"י האדמו"ר שליט"א טיש מרכזי הנמשך על 
פני שעות ארוכות בשירי דבקות ושמחה כשבמרכזו כמובן 

ה'פורים שפיל' אולי הידוע והמפורסם ביותר בירושלים.
אידן'  ה'שיינע  החסידים  זקני  הן  יחד  בהצגה משתתפים 
של החצר והן פרחי החסידות הבחורים והאברכים הצעירים 

המוכשרים לכך.
על  העומדים  מהדברים  הוא  ההצגה  נושא  כלל  בדרך 
הפרק וצריכים חיזוק או ישועה, כגון גזירת הגיוס או פגעי 
בימי  כבר  והחלה  קדוש  שמקורה  ההצגה  הטכנולוגיה. 
האדמו"ר זצ"ל ידועה בכוחה הגדול והמיוחד לבטל גזירות 
צרה  עת  ובכל  והפרט,  הכלל  על  נשגבות  ישועות  ולעורר 
ומצוק של גזירות על כלל ישראל היו מבטלים הגזירות בזמן 

הפורים שפיל. 
וממלאים  אנשים  אלפי  למקום  נוהרים  הטיש  לעריכת 
את ביהמ"ד הגדול שמתמלא עד אפס מקום לשפיל הידוע 

ולשמחה הנמשכת עד השעות הקטנות של הלילה.

דאראג
הפורים רב זוכה לברך את רבו

בחצר הקודש דאראג ייערך הטיש בבניין המוסדות ברחוב 

נפחא בב"ב כשבתפקיד ה'פורים רב' מכהן הרה"ג ר' יוסף 
אליהו כהן שליט''א ראש הכולל של החסידות, כשהוא שוזר 
דברי מעלייתא ומילתא דבדיחותא בטוב טעם ולפני עריכת 
משתה היין אף עולה בעצמו על השולחן ורוקד לפני הקהל 

בשירה וזמרה.
במהלך עריכת הטיש יושב ה'פורים רב' בראש המסובים 

לצידו של האדמו"ר שליט"א, והרבי נוהג בו כבוד כראוי.
באחד השנים התבטא האדמו"ר בדברי קודשו בפני הקהל 
במרומים  מתקבלת  וברכתו  מיוחד  כח  יש  רב'  ל'פורים  כי 
ואכן ה'פורים רב' זוכה באופן נדיר לברך את רבו ולהתברך 
הקהל  כל  עובר  השולחן  עריכת  לאחר  וכן  קודש,  בברכת 

לקבל את ברכתו.

באבוב 45
הפורים רב מעורר ישועות 

אצל האדמו''ר

בחצר בית באבוב 45 - שמרכזה בבורו פארק שבארה"ב 
מכהן כפורים רב, הרה"ג רבי שלמה זלמן גארדאן שליט"א 
ר"מ במתיבתא ד'באבוב 45. בשעה 10 בבוקר לאחר התפילה 
מקיים האדמו"ר שליט"א את המנהג הרופלען, לאחר מכן 
רב  הפורים  נושא  בו  היין  המשתה  נערך  הצהריים  בשעות 
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חיים כהן

מרבים בשמחה
משנכנס אדר מרבין בשמחה.

חודש  שכשמגיע  אלא  השנה,  כל  להיות  צריכים  ששמחים  אומרת  זאת 
אדר - צריך להרבות בשמחה.  

מברסלב,  נחמן  רבנו  אותנו  ציווה  תמיד,  בשמחה  להיות  גדולה  מצווה 
אז איך שמחים בברסלב כאשר כל השירים שם או רובם שירי דכאון? אלא 
ראשי  שמחה  כי  ל"שמחה",  אחרת  משמעות  יש  שבברסלב  להבין  צריך 
תיבות: שמירה, מקווה, חצות, התבודדות. כשתעשה את כל הדברים האלו 

המוטלים עליך, יהיה לך הרבה שמחה.
אבל איך עוברים פתאום ביום חורפי ומעונן לשמחה? אמר על זה הגאון 
רבי שמשון דוד פינקוס זצ"ל: תחשוב על מה שיש בך, ולא על מה שיש לך, 
כי מה שיש לך - מחר זה כבר לא שלך. יש לך פרנסה, ופתאום בבוקר בהיר 
מתברר לך שאין לך פרנסה; יש לך חבר טוב  ופתאום אין חבר. צריך שיהיה 
לבן אדם סיפוק ממה שיש בתוכו. איזהו עשיר - השמח בחלקו. מתי הוא 

עשיר? כשהוא שמח בחלק שיש לו.
וכך כותב הרמב"ם, "השמחה, שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת 
להיפרע  ראוי  זו  משמחה  עצמו  המונע  וכל  היא,  גדולה  שעבודה  הק-ל, 

ממנו, שנאמר תחת אשר לא עבדת".
אף בדברי מוהרנ"ת, בליקוטי הלכות בא, הפירוש הזה על הפסוק מובן 
מאליו, בכתבו: "כי שמחה  דקדושה הוא דבר גדול מאד, דהיינו לשמוח 
בה' ובתורתו הקדושה, שזה עוקר שלימות העבודה, כמו שכתוב: תחת אשר 

לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה".
וגם בדברי האריז"ל כתוב: "הנה, צריך האדם בעת קיומו כל מצוה ומצוה 
או בהתעסקות בתורה או כשמתפלל התפילה - להיות שמח וטוב לב, יותר 

מכאשר מרוויח או מוצא אלף אלפים דינרי זהב".
כולנו רוצים להרגיש סיפוק במעשינו, להרגיש שמחה ומשמעות בחיינו, 
ולמרות זאת מסתבר לעיתים שזה לא כל כך פשוט. נדמה כי זו מצווה לא 

כל כך קלה.
מדוע למשל קל ופשוט להרגיש את השמחה אחרי שעברים טסט ראשון 
או אפילו שני, ומדוע לעומת זאת קשה הרבה יותר להרגיש שמחה וסיפוק 

אחרי שהתפללנו תפילת שמונה עשרה?
מדוע כשמצליחים במבחן הסיפוק מורגש ומידי, וכשאנו נוטלים ידיים 

הסיפוק כמעט ולא מורגש?
היא  השמחה  גם  ולכן  התוצאה,  את  רואים  מיד  גשמיים  בדברים  ובכן, 
טבעית ומהירה. יש עוד הרבה דוגמאות לדברים הגשמיים שאנחנו שמחים 

בהם. לעומת זאת, בדברים רוחניים אנו 'מתקמצנים' עם השמחה.
אז הנה כמה נקודות למחשבה, שהלוואי ויוכלו לסייע בהגברת תחושת 

הסיפוק והשמחה בעבודתנו את בוראנו:
שאנו  מחשבותינו  את  נאמץ  אם  מסוימת,  מצוה  עושים  כשאנחנו  א. 

עושים ועוסקים בדבר ה"אמיתי"  - נרגיש את השמחה יותר בקלות. 
ב. כדאי לעשות מדי פעם רשימה בסוף היום מה עשינו היום בעבודת ה' 
באמת ובשמחה: נטילת ידיים, ברכת המזון, מעשה טוב, התגברות, תפילה, 

צניעות ועוד. להתרגש מהמעשים הקטנים ולא הגדולים.
ג. פעם בחודש ללמוד אודות מצווה מסוימת, להבין את העומק שלה, ואז 

נתחדש עם המצווה.
ד. כשאנו מתקדמים - נשמח שאנו עושים את הדבר הנכון 

ה. נחשוב לרגע כמה אנשים בעולם כולו מכירים את התורה, כמה יהודים 
יש בעולם וכמה גויים, כמה אנשים מברכים על האוכל שלהם, כמה אנשים 

בעולם שומרים שבת, כמה זוכים להניח תפילין.
האדמור מפיאסצנה בהקדמה לספרו "חובת התלמידים", כותב להורים 
ולמחנכים את החשיבות הרבה בלהשקיע ולהתאמץ בחיבור הרגש למצוות. 
האדמו"ר מדגיש להורים כמה חשוב לגרום לילד להרגיש שמחה בעשיית 

המצוות שלו. 
והפלא יועץ כותב, "מה טוב ומה נעים שישמח ישראל בעושיו שמחה 
של מצוה, על כל מצוה ומצוה שעושה יגיל וישמח יותר ויותר ממוצא שלל 
רב, ובפרט בשבתות ובמועדים". וכן באמירת ברכת המזון הפליגו בזוהר 
שראוי  שאמרו  עד  לבב,  ובטוב  בשמחה  לאומרה  החיוב  בגודל  הקדוש 
שיאכל וישתה דברים המשמחים את הלב כדי שיברך ברכת המזון בשמחה. 
כי  בתוכנו,  שיש  מה  את  נשמור  כאשר  רק  השמחה?  תפרוץ  מאין  אז 
כשנבין תמיד חוסר השמחה מגיע כי אנחנו רוצים משהו ואין לנו, אז נאמץ 
לנו את האימרה "אתה יודע למה אין לך את מה שאתה רוצה? כי אתה רוצה 
את מה שאין לך. אם תרצה את מה שיש לך, אז יש לך את מה שאתה רוצה". 

אנחנו מסתכלים על מה שאין לנו, ולא מסתכלים על מה שיש לנו.
מחשבה  קצת  עם  תבוא  השמחה  "מחשבה".  אותיות  הן  "בשמחה" 

והתבוננות. 
שנזכה להיות תמיד בשמחה.

הרב ישראל גליס

מעורר  ובעיקר  חרוזים  ודברי  בגראמען  דבריו  את 
אצל האדמו"ר שליט"א שישפיע ישועות והשפעות 
בפרט.  ישראל  ולכלל  בכלל  החסידים  לכל  טובות 
בשעות הערב נערך טיש נוסף בו נערך מעמד הפורים 

שפיל ע"י אברכי וחשובי החסידות.
כמו כן אחד השחקנים בפורים שפיל הוא הרה"ח 
שולחן  על  לעלות  שזכה  מיללער  לייזער  יעקב  ר' 
מלכים אצל הרה"ק רבי שלמה מבאבוב זי"ע, אצל 
ואצל  זי"ע  מבאבוב  צבי  נפתלי  רבי  הרה"ק  בנו 
הפורים  נושא   .45 מבאבוב  האדמו"ר  יבלחט"א 
כלל  בדרך  צדיקים,  סיפורי  כלל  בדרך  הוא  שפיל 
בשנת  האדמו"רים.  אחד  שסיפר  מהסיפורים  אחד 
תשס"ו הציגו את הסיפור הידוע והמרטיט של שני 
צבי  נפתלי  רבי  הרה"ק  באבוב  לבית  האדמו"רים 
על  להיהרג  מתכוננים  שלמה,  רבי  הרה"ק  ואביו 

קידוש ה' ולבסוף ניצלו בניסי ניסים.

חוג חתם סופר
שמחת פורים עד דלא ידע

בחצר הקודש חוג חתם סופר שממוקמת ברחוב 
חתם  מחוג  האדמו"ר  שבראשות  ברק  בבני  מיימון 
משתה  טיש  האדמו"ר  עורך  אב"ד,  שליט"א  סופר 
מכהן  בו  מדרשו  בית  בהיכל  פורים  במוצאי  היין 
מחשובי  רוזנבוים  יחזקאל  ר'  הרה"ח  רב'  כ'פורים 
אברכי הקהילה ובמקום נושא דברי תורה וגראמען 

בענייני היום.

קהל עדת 
ירושלים

המנהיג רוקד על השולחן
הגר"ל  של  שבראשותו  המתמידים  בקהילת 
רב"  "פורים  למנות  נוהגים  לא  שליט"א,  מינצברג 
טיש"  ב"פורים  שנה  מידי  שם  מופיע  זאת  ובמקום 

אחד מגדולי הבדחנים.
בשנים עברו היה זה הבדחן המפורסם ר' ישראל 
בדחנים  הביאו  האחרונות  ובשנים  קלצקין,  אהרן 
לא  שם  הופיע  האחרונה  כשבשנה  נוספים  מוכרים 
מארה"ב  מילר  יענקל  רבי  רב'  מה'יארמער  אחר 

ששימח את המשתתפים בדברי חידודין ובדחנות.
למרות שאין "פורים רב", מהווה שמחת הפורים 
בקהילת המתמידים אבן שואבת למאות משתתפים 
הבאים לחזות ולהשתתף בשמחה הנמשכת על פני 
עצמו  כשהגר"ל  וריקודים  בשירים  ארוכות  שעות 
מספר  השולחן  על  עולה  ואף  השמחה  על  מנצח 
מתפרצת  השמחה  ואז  הריקודים  במהלך  פעמים 

ביתר עוז וחדוה.

שומרי אמונים
דברי בדחנות ב"לווייתן טיש"

בחצר הקודש שומרי אמונים נערך במוצאי פורים 
שליט"א  האדמו"ר  ע"י  טיש'  ה'לוויתן  היין  משתה 
בהיכל בית המדרש של החסידות שממוקמת ברחוב 

שפת אמת בבני ברק בתופים ובמחולות.
מהחסידות  אברכים  שני  עולים  הטיש  במהלך 
בשנה  הק'.  בחצר  כנהוג  בדחנות  דברי  ומשמיעים 
שעברה הופקדו על המלאכה הרב יוסף הרשקוביץ 
משקה  הטיש  במהלך  פולק.  מרדכי  אברהם  והרב 
האדמו"ר את החסידים ביין מספל כסף כמו שהיה 

נהוג אצל אביו האדמו"ר זצ"ל.
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זו מסורת שהתקבעה לה כבר בעמוד זה, ומנהג ישראל דין הוא, ולכן גם השנה, 
בגיליון ערב פורים, סיפור מאחורי הקלעים.

תקציר הפרק הקודם: כעת חיה בשנה שעברה, סיפרתי כאן על הראיון המשולש 
ישן בתל  וינדרבוים, שנקבע באולם שליד בית כנסת  וחנוך  רוזנבלום  עם ד"ר סובול, מונה 
אביב באמצע הקיץ, וכששלושת המכובדים הנ"ל המתינו לי מחוץ לבית הכנסת נוטפים זעה 
אותו  הכנסת  לבית  המפתח  את  ארוכות  דקות  במשך   חיפשתי  אני  רגלם,  כף  ועד  מראשם 
אותם  מותיר  להם,  שברחתי  וכמעט  הדרך,  באמצע  לי  נעלם  שפשוט  בידיי,  הגבאי  הפקיד 
דואגים לגורלי. שאר הקורות הלא הם מסופרים בגיליון 41 של "כל ישראל" )שמרתם, כן?(.

מכובד,  אדם  עם  במקרה  נפגשתי  טור,  אותו  פרסום  לאחר  שנה  כמעט  כחודשיים,  לפני 
ואז,  עצמי.  את  הצגתי  ואני  עצמו  את  הציג  הוא  ידיים,  לחצנו  בירושלים.  חרדי,  לא  דווקא 

כשהוא שמע את שמי, הוא שאל אותי: רגע, רגע. אתה זה שאיבד אז את המפתח? 
בשנה  זה  בעמוד  נושאים  ומאות  עשרות  קרא  כקבוע,  שהתברר  קורא  מבינים?  אתם 

האחרונה. ומה הוא זוכר? שאיבדתי מפתח. אלוקים יעזור לו.
אז הנה, גם השנה קצת על מאחורי הקלעים, והפעם, לכבוד אדר א' ואדר ב', אפילו שני 

סיפורים.

זה היה לפני כמה שנים. המוסד הוותיק "אגודת ישראל" חגג באותה שנה 100 שנה 
להיווסדו, וכל כלי תקשורת חיפש רעיון מיוחד כדי לציין את היום הזה.

מאד  שבהרבה  לב  שמנו  הזה,  התאריך  לציון  שקדמה  ארוכה  תקופה  במשך 
תמונות  להן  מצורפות  היסטוריים,  בנושאים  שעוסקות  "המבשר",  בעיתון  וכתבות  ידיעות 

ישנות שבתחתיתן הקרדיט: "מארכיון 'אגודת ישראל' בירושלים".
ובכן,  'אגודת ישראל'.  ימיה של  ישנות מכל דברי  יש ארכיון מעניין של תמונות  משמע, 
מה יותר מתאים ומעניין לכבוד 100 שנה לאגודת ישראל, מזה שלראשונה יורשה לנו להציץ 

בארכיון המלא והגדוש ולפרסם מתוכו מסמכים ותמונות מרתקות בפרסום ראשון? 
וכך נשלחתי אני למשימה. 'אגודת ישראל' בירושלים, יודע כל ילד, זהו שם נרדף לח"כ 
שאז  לי  שנדמה  לפרוש,  בירושלים  ישראל'  'אגודת  ממשרדי  אותי  שלחו  וכך  פרוש.  מאיר 

בדיוק היה בהפוגה של ה-2 וחצי דקות בהן לא כיהן כחבר כנסת.
אגודת  של  המהולל  בארכיון  ולבקר  לבוא  אפשר  אם  אותו  ושאלתי  טלפון,  אליו  הרמתי 

ישראל. 
הוא לא ידע מה אני רוצה מהחיים שלו. מה ארכיון, איזה ארכיון. הזכרתי לו את הקרדיט 
שהופיע על עשרות ומאות תמונות בעיתונו, והוא החליט לקצר תהליכים ואמר לי: בוא אליי 

למשרד. 
קבענו למחרת, בשעת בוקר מוקדמת. התייצבתי במשרד המפורסם ברחוב פרס 2 בירושלים, 
ואחרי כמה דקות נכנסתי אל חדרו המרווח והמלא בריח עתיק ירושלמי שכזה. הוא ישב שם 
ליד השולחן מלא המסמכים, טיפל בעשרות בקשות שהגיעו לשולחנו, ואז הגעתי אליו אני, 
עיתונאי טרדן שבא להפריע את מנוחתו בבקשת תמונות שהוא לא יודע מהן. הסברתי לו שוב 
את מבוקשי, ואז הוא הסביר לי שאין ארכיון מסודר שכזה. יש תמונות מפה ומשם שנמצאות 
בלי סדר בכל מיני מקומות. אין חדר, כמו שדמיינתי, ובו עשרות קלסרים ואלבומי תמונות 

שמשם ניתן לשאוב מוצגים היסטוריים מרתקים.
בקיצור, באתי לחינם. 

אבל היה לי לא נעים, מה, סתם כך גרמתי לו לקבוע איתי פגישה לחצי שעה? אז ישבתי 
לא  הזה  שהראיון  יודע  כשאני  ישראל',  'אגודת  של  ימיה  דברי  על  אותו  לראיין  והתחלתי 
יפורסם לעולם. הרי לא באתי למטרה הזאת, ומה שרצינו לפרסם הוא לא בדיוק כתבת טקסט 
ארוכה ומשמימה )במחילה מכבוד אנשי 'אגודת ישראל'( על ההיסטוריה הארוכה והמעייפת 
של אגודת ישראל. הוא דיבר ודיבר, ואני בינתיים חשבתי על ארוחת הבוקר הטובה שאולי 

אמצא כאן באזור לאחר שפספסתי אותה לפני שבאתי. 
לדעתי הוא גם ראה בפניי שאני לא ממש מתעמק בדבריו, ושגם השאלות שאני משחיל 

מידי פעם לא ממש קשורות לעצם העניין.
אחרי עשרים דקות סיימנו, ואני יצאתי החוצה ומחקתי את ההקלטה. 

הוא המשיך בחייו ונהיה ח"כ מצליח ומוערך, ואני המשכתי בחיי ואני עדיין כאן.

בקצרה  כאן  עליו  סיפרתי  וגם  ספורים,  חודשים  לפני  דווקא  קרה  הנוסף  הסיפור 
בזמנו. 

לפני כמה חודשים נסעתי עם כמה בני משפחה לארה"ב, ובמסגרת הביקור יצא 
לנו לבקר בהרבה בתי-כנסת מעניינים, לצורך פרויקט מסוים )לא אשכח למשל, את בית כנסת 
המפואר של קהילת 'אהבת תורה' באנגלווד שבניו ג'רזי, אחד מהגדולים והמפוארים שראיתי 
בימי חיי, אם לא הגדול והמפואר שבהם(, וביקשנו לבקר גם בבית הכנסת המסקרן של הזמר 

ליפא שמעלצר.
שום  לי  אין  להבהיר:  המקום  כאן  אבל  כאן,  שכתבתי  ממה  בזמנו  השתמע  מה  יודע  לא 

היכרות מוקדמת עם שמעלצר. 
יצרנו אתו קשר, וביקשנו לפגוש אותו בבית הכנסת שהקים, באיירמונט שבמונסי.

זה קרה לבסוף בשעת לילה. הגענו לשם ב-11 בלילה, בית הכנסת היה חשוך, סגור ומסוגר, 
ולאחר כמה דקות הגיח שמעלצר ופתח לנו את בית הכנסת, וצילמנו שם את מה שרצינו. 

בית  על  מעט  לשמוע  ורצינו  הכנסת,  לבית  הצמוד  במשרדו,  התיישבנו  דקות  כמה  אחרי 
הכנסת הזה ומאפייניו, ומה הביא אותו להקים את בית הכנסת. 

השיחה התמשכה והתמשכה. התחלנו אמנם לדבר על בית הכנסת, אבל פתאום הגענו אתו, 
שלושה זרים, לשיחה מאד אישית. אולי הייתה זו השעה המאוחרת, אבל הוא באמת דיבר בלב 
פתוח על הרבה נושאים. דיבר על מסכת הצקות שהוא עבר ועובר )שלא תחשבו, גם באמריקה 
הוא עוף מוזר(, דיבר על חרטה שיש לו על צעדים מסוימים שעשה בקריירה שלו, דיבר על 

הדרך בה בחר לחנך את ילדיו, על המוזיקה הדי קיצונית שהוא יוצר כיום, ועוד ועוד. 
משום מה הוא הרגיש מאד פתוח איתנו לדבר על הכל. היה אפילו מרגש מעט לשמוע על 
התלאות אין-סוף שעבר בדרך לבית הכנסת המוגמר, שגם הם כמובן הפכו לשיר מרגש באחד 

באלבומיו, אותו שר לפנינו פתאום שם במשרד, כשדמעות לעיניו.
ואז, קרוב לשעה אחת בלילה, כשהעיניים שלי כבר התחילו להיעצם וזכרתי שאני עוד זה 
שהולך לנהוג כעת את כל הדרך חזרה, התחלתי לפהק וחתרתי בעדינות לכיוון סיום השיחה. 
הוא הבין את הרמז, לחץ לכולנו ידיים ונפרד מאיתנו לשלום. ואז, כשהייתי עם יד על הידית 
מרגיש  אני  ככה.  נפתחתי  לא  זמן  הרבה  "תשמעו,  ואמר:  אותנו  עצר  הוא  היציאה,  בכיוון 

איתכם כמו ידידים ותיקים שלי. אבל תגידו, למען ה', מי אתם בכלל?"

הזה  בשלב  כלל  בדרך  קטן.  הוא"  "ונהפוך  לעשות  לי  תנו   ,4 בסעיף  כאן,  גם 
מצוטטים כאן גדולי עולם, מרבי ירוחם ממיר, עבור דרך ה'חידושי הרי"ם', וכלה 
מתעכב  הייתי  גם  רגיל  שבשבוע  היומי',  'הדף  מחולל  מלובלין,  שפירא  בגר"מ 

בכמה מילים על סיום מסכת 'גיטין' שהסתיימה השבוע במחזור.
אבל השבוע, תרשו לי לצטט דווקא את אהרן רזאל, בוורט פשוט ויפה שראיתי בשמו בעלון 

"קרוב אליך". ובכן, כך כותב "האדמו"ר מרזאל": 
"בנוגע לקיום מצוות 'מרבים בשמחה', מישהו יודע כמה זה 'מרבים'? איך מרבים בשמחה? 

לחייך? לרקוד? 
"ובכן, פעם, בדרכי לצפת, ה' שלח לי תשובה. חיכיתי לאוטובוס וקראתי את פרשת ויקהל, 
מדי  להביא  העם  'מרבים  הפסוק  את  קורא  אני  והנה  אדר.  בחודש  נקראת  שתמיד  פרשה 
בתורה,  'מרבים'  המילה  שמוזכרת  היחידה  הפעם  שזו  ידעתי  כמשתומם.  והייתי  העבודה', 
ולא עוד אלא בחודש אדר! נזכרתי בכלל הידוע, שהרוצה להבין משמעות של מילה - צריך 
להתבונן כיצד היא מופיעה לראשונה בתורה. בפסוק מדובר על עם ישראל המביא תרומה 
למשכן בנדיבות עצומה. יש בו תיאור מרגש איך נשאם לבם, עד שהביאו... יותר מדי! 'מרבים 

העם להביא... והמלאכה היתה דים...', עד שציווה משה שיעבירו קול במחנה להפסיק. 
מדי'.  כ'יותר  מתפרש  'מרבים'  רבותיי:  בשמחה',  'מרבים  של  הפשוט  הפשט  לנו  "הרי 
גם  ידעו  מעתה,  שמחה'.  מדי  'יותר  פירושו  מרזאל,  האדמו"ר  פי  על  בשמחה',  'מרבים 
יותר  להיות  צריך   - מדאורייתא  בשמחה'  'מרבים  חובת  ידי  לצאת  שבשביל  הליטוואקעס, 
מדי שמח. ואוסיף, שכשם שבתורה היו צריכים לומר להם להפסיק, לחדול, כך גם באדר. אם 
מישהו שקול ורציני שכזה אומר לך 'די, תפסיק, הגזמת עם השמחה', הרי לך סימן שקיימת 
ויצאת ידי חובת 'מרבים בשמחה'. אם איזה שכן צועק 'שקט!', תזכור שהגדר של 'מרבים' 

הינו עד שמישהו אומר לך 'די, מספיק'. חברים, אין ספק! יהיה שמייח!".

כמה פעמים קרה לכם השבוע ש:
ששברתם תוכניות חיסכון כדי לממן את הפורים הזה, שאט אט מתברר כחג הרבה 
- מעטפות  וכמובן  אדירים,  מנות  יוקרתיות, משלוחי  תחפושות  יקר מפסח:  יותר 

שמנות למלמדים.
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תמליל מתוך שיחה שנערכה בדוכן קטן 
לא רחוק מרחבת הכותל.

אגודת  על  כבר  שמעתם  לכם  שלום 
הרפורמים "רבה אמונתך"?

כן למה שלא תשבו ותקחו כוס חלב נכרי ואני אסביר לכם 
על האגודה שלנו. למה חלב נכרי? לא יודעת, ככה הורתה 
לנו הרבה, כן זאת משמאל עם המעיל שכתוב עליו "שעטנז".

מאיפה אתם בעולם? בולגריה, אוווו יש לנו הרבה נציגים 
בבולגריה, יש לנו בכלל הרבה נציגים באירופה, אתה רק ממלא 
טופס מקוון, וישר אתה נהיה נציג שלנו וכמובן אתה מקבל 
את ההטבות הרגילות של שני כרטיסי טיסה לאמריקה פלוס 
ארוחה באחת מהמסעדות המפורסמות, אהה, וכמובן אישור 

יהדות מקורי.
מה זה יהדות? טוב אתם מקדימים את המאוחר, קודם תשמעו 
מה זה רפורמים, אחר כך יהיה זמן לדיונים תיאורטיים. לא צריך 

לרוץ מהר מדי, רגע, רגע, שניה אחת...
שלום שמעתם כבר על אגודת הרפורמים רבה אמונתך?

לא מעוניינים? חבל לכם, אתם יכולים להרוויח כאן עולם 
הזה, טוב לא נורא.

בקיצור אז איפה היינו, אה, התחלתי להסביר על הרפורמים. 
פעם חשבתם על החיים, על המציאות שלנו כאן על פני האדמה, 
על כך שאולי יש משמעות לכל מה שקורה מסביבנו, כן? 
והרגשתם את התחושה החזקה הזו שאתם חייבים למצוא 
את דרך האמת, כן? ובכן רצינו לתת לכם את התשובה לכל 
שאלותיכם. כן אני רואה שאתה דתי, אז מה זה אומר שאתה גם 
יודע לענות על השאלות הללו? מה אתה שואל? לא, לא, לא, 
היהדות אמנם באה לענות על כל השאלות, אבל...  זה פשוט 

לא... רפורמי מספיק. 
אתם מבינים, לא צריך להאמין שיש אלוקים בשביל לחיות 
כמו יהודי, לא, מה? מה הפירוש "זו לא יהדות", בוודאי שזו 
יהדות, אבל זו יהדות מסוג אחר... אתם מבינים כל אחד חי 

כמו שהוא רוצה והוא עדיין יהודי, זוהי המצאה חדשה של 
הדורות האחרונים, ממש גאונות לא? מה הפירוש זיוף? אני 
יודעת מה זה זיוף אדוני, אתה לא צריך להסביר לי, אה כבוד 

הרבה! יש לנו בעיה כאן.
כן שלום שלום, אני הרבה קולינס, לא, לא רב, רבה, כמו 
תודה רבה, כמו שמחה רבה אביב הגיע פסח בא, נו, מה אני 

סחה, כמו השם של הארגון שלנו "רבה אמונתך",
מה? לא אין לי שום התנגדות לכך שיהיו רבנים גברים, נהפוך 
הוא, אני חושבת שגם לגברים מותר להיות רבנים, למה שרק 

לנשים יהיה מותר?
אם אני למדתי תורה? איזו שאלה בודאי, איזו תורה, כי אני 
מכירה הרבה תורות, תורת היחסות, תורת המשחקים, תורת 
הגזע, תורת ה... , מה? תורת משה, אה כן שמעתי עליה, זו 
ההיא עם ההלכות לא? מה הפירוש איך אני יכולה להיות רבה? 

אני אשה אז אני רבה, אם הייתי רב אז הייתי גבר לא... 
מה? אז בנקודה הזו אני חולקת עליך, לא צריך לדעת את כל  
התורה כדי להיות רבה, צריך כמה דברים עיקריים, והופ, את 
רבה, אילו דברים? עניין התפילין לנשים, שירת נשים, בעיית 
השבת מן הפן הנשי, אנחנו עובדות עכשיו קשה על העניין של 
מצוות השה שאז-מה קרה או משהו כזה, כן כן, הזמן גרמה. 
זה מה שאמרתי כי למיטב הבנתי יש התנגדות רבה בכל מה 
שקשור לנושא הזה מצד יהודים קיצוניים במיוחד. בסופו של 
דבר, להיות רבה רפורמית זה  באמת לא כזה סיפור קשה, פשוט 
צריך לקלוט מה מעצבן את הקיצוניים ואז אתה מבין שאתה 

בדרך הנכונה, אם אתם מבינים למה אני מתכוונת.
הנה תראו לדוגמא את הקיר שמאחורי, מה? כן הכותל סליחה, 
פשוט בתרגום מאנגלית... לא משנה, זהו אתר שעד עכשיו פשוט 
לא הבנו מה אנשים רוצים ממנו, סתם קיר עם מלא פתקים 
בפנים, ביג דיל, כאילו יש מאחוריו איזו מסורת מפוארת, מה? 
יש? נו, טוב נבדוק את זה, אבל בסופו של דבר שמנו לב לאחר 
שעות של מעקב אחרי כמה קיצוניים יהודים, שפשוט יש כאן 

מקום גדול מאד שעדיין יש בו הפרדה בין נשים לגברים ובין 
קיצוניים למתונים כמונו, קלטנו את הפוטנציאל הגדול שיש 
במקום הזה והתחלנו לערוך תפילות במקום. לקח זמן כמובן 
ללמוד מה בדיוק צריך לעשות בטקס הזה שנקרא תפילה, אבל 
בסופו של דבר, עשינו את זה וכשראינו את התגובה הכעוסה 

של הקיצוניים, הבנו שאנחנו בדרך הנכונה.
כי זה בסופו של דבר מה שאנחנו מייצגות כאן, מתינות והבנה, 
מה? מה הפירוש "חוסר הבנה", אתם חושבים שאני, הרבה 
קולינס לא מבינה מה שהולך כאן, אני מבינה טוב מאד, יש 
כאן כמה אנשים שחושבים שהם יודעים מה זו יהדות ועושים 
מה שהם רוצים, מה זו יהדות אתה שואל? יהדות זו דת, הנה 

לך, אחר כך תגיד לי שאני לא מבינה.
כן, כן, שמעתי שיש אנשים שקוראים לנו בורים, ומלבד זה 
שאני לא מבינה מה הקשר בין המילה הזו שמתייחסת לחורים 
באדמה לבינינו, אני גם חושבת שזה לא יפה לכנות בשמות, 
מה אתה אומר? אוי באמת, בורות, בורים, מה זה משנה, אתה 

יודע יפה מאד מה הם אמרו.
אנחנו מתקדמים, אצלינו אין את המושג התבוללות, כן, 
מה שאתה שומע, רק יהודים שמתחתנים עם גויים, מה רע, 
אני יודעת יפה מאד מה זה התבוללות ואתה לא צריך להסביר 
לי, אוף! אני הרבה קולינס והם יגידו לי מה זו יהדות. תגיד לי 
אתה רב? אה כן? אז איך זה שאתה לא מגולח? הסיפור שלך 
מלא חורים אדוני, תמכור אותו למישהו אחר, אנחנו פה כבר 
מאה שנים, כמה זמן אתם קיימים, אה? אה, אלפיים... נו, מה 

זה משנה, העיקר שכולנו יהודים, 
מה אנחנו רוצות בסופו של דבר אתה שואל, כלום, אנחנו 
לא רוצות כלום, רק שתתנו לנו לנהל את היהדות כמו שאנחנו 
מבינות, מה ביקשנו הרבה מדי? אז בינתיים רק את החלק הזה 

של הכותל טוב? 
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