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ליל הסדר של מרן
.1

מדי שנה, בערב חג הפסח, מאות ּבכוִֹרים היו משכימים קום 
ומתייצבים קודם הנץ החמה בבית מדרשו של פוסק הדור מרן 
הם  בירושלים.  זצוק"ל בשכונת מאה שערים  אלישיב  הגרי"ש 
עבורם  שערך  ביותר  המהודר  בסיום  להשתתף  לזכות  ביקשו 

גדול הדור.
מדוע 'המהודר ביותר'? הרב התבטא כי "סיום מסכת נחשב 
רק כשלומדים את המסכת היטב ומבינים את כל מה שלומדים", 
בדרך- הלכה למעשה.  זאת  ליישם  הקפיד  הדור  גאון  כמו  ומי 

כלל, הסיום נערך על מסכת שנלמדה בשיעורו היומי המפורסם, 
במסכת  האחרונה  הסוגיה  לימוד  את  'שמר'  זצ"ל  הרב  כאשר 
לשמחת הסיום בערב פסח. בחלק מהשנים, כאשר סיום המסכת 
הנלמדת בשיעור לא נראה היה באופק, מרן הקדיש את מוצאי 
שבתות החורף ללימוד מסכת מיוחדת, קצרה יחסית, אותה סיים 
בערב פסח. מתחילת החורף עד סופו, למעלה משש שעות של 
לימוד מדי מוצאי שבת, שבוע אחר שבוע – עבור מסכת קצרה.
באחת השנים סיים בערב פסח את מסכת הוריות, בת שלושה-

שבתות  מוצאי  כל  את  השקיע  בלימודה  בלבד,  דפים  עשר 
לימוד  לאחר  רק  מקומו  סיום מסכת  כי  לשיטתו  נאמן  החורף, 

יסודי ומעמיק של כל דפי המסכת.
וכך נראה המחזה: מיד לאחר תפילת שחרית של ערב החג, 
שיעור.  ומוסר  הגמרא  את  פותח  היה  לו,  האופיינית  בזריזות 
עמו,  ונותנים  נושאים  תלמידיו.  ישבו  זיתים,  כשתילי  סביבו, 
לטעום  די  "לא  מפי-קודשו.  היוצא  הגה  כל  ורושמים  שואלים 
מסעודת הסיום", אמר לא פעם. "גם היוצאים ידי חובה בסיום 
להבין  עצמו,  בסיום  להשתתף  הם  חייבים   – אחר  אדם  של 

לפחות את סוף המסכת".
ה'קדיש'.  את  אמר  הרב  הסיום.  נערך  השיעור  בתום 
ועברו בסך להתברך בברכת חג  מניגוני החג  המשתתפים שרו 

כשר ושמח. 
מגיש  היה  התלמידים,  מוותיקי  זצ"ל,  שטרסברג  יוד'ל  רבי 
בית  שכן  שם,  היו  לא  מאפה  מיני  לטעימה.  תמרים  לנוכחים 
המדרש כבר נקי ומצוחצח לחג הפסח. הרב עצמו לא טעם דבר. 

הוא הסתפק בארוחת הבוקר שאכל מאוחר יותר בביתו. 

.2
ויחידי  בכור  בן  היה  זצ"ל  רבינו  כי  לחשוב,  נוטים  רבים 
לאביו, הגאון רבי אברהם אלישיב – הרב מהומלא, אולם אין 
זה נכון: הגרי"ש היה השני והאחרון במשפחה. אחותו הבכורה, 
שנפטרה לאחר שנים של המתנה, נפטרה בעודה פעוטה. הרב 
נולד למרות בעיה רפואית של אמו, לאחר שזו קיבלה 'הבטחה' 

מיוחדת מאביה, בעל ה'לשם' זיע"א.  
רבי אברהם אלישיב, בנו של מרן זצ"ל, טען באוזניי כי אביו 
הקפיד לסיים מסכת בערב פסח – למרות שבעצמו לא היה בכור 
– מתוך אחריותו כרב בית הכנסת 'תפארת בחורים' להוציא ידי 

חובה את הבכורים שבין המתפללים בסיום מסכת כהלכה.
ואכן, עשרות בכורים מכל בתי הכנסת – ולא רק המתפללים 

הקבועים ב'תפארת בחורים' – היו מגיעים כדי לזכות לצאת ידי 
חובה בסיום כהלכה.

.3
'עבודת  ימי  היו  הפסח  חג  קודם  הימים  זצ"ל,  רבינו  עבור 

קודש' גם מהבחינה הפיזית.
שנים  לפני  עד  כאשר  רבות,  שעות  ארכה  החמץ  בדיקת 
אחדות, היה משתטח על הרצפה – ובודק באמצעות הנר מתחת 

לארונות, מקום שיד המנקים לא הצליחה להגיע.
את  פחימה  גברת  הבית  עוזרת  כשסיימה  השנים,  באחת 
סביב,  הביט  לחדרו,  הרב  נכנס  חמץ,  בדיקת  בליל  הניקיונות 
והודה לה בשמחה בזה הלשון: "פששש... כל-כך נקי כאן שלא 

צריך לעשות בדיקת חמץ!"...

אחת  כאשר  הסדר  בהכנת  בעצמו  רבינו  עסק  החג,  בערב 
ממלאכות הקודש החביבות עליו היתה הכנת החרוסת. 

שעות אחדות לפני הסדר, לצד השאלות ההלכתיות הדחופות 
שהגיעו מצד מורי-הוראה ברחבי העולם, הידפקו שליחים על 
גדולי  על-ידי  שנאפו  מצות  ובידיהם   – חנן  ברחוב  הבית  דלת 

האדמו"רים אחר חצות היום עבור הגרי"ש זצ"ל. 
בין השולחים בשנים האחרונות ניתן למנות את האדמו"רים 

מתולדות אהרן ומבעלזא.

.4
ליל הסדר. 

רבינו זיע"א ישב בראש השולחן. סביבו ישבו בניו וחתניו. כל 
שנה הגיעה משפחה אחרת, לפי תורנות. חתנו הגאון רבי יצחק 
זילברשטיין מעיד: "מרן היה נראה במהלך ליל הסדר כמלאך 

אלוקים".
למרות שהגרי"ש לא היה נוהג להאריך בסעודות שבת וחג, 

ליל הסדר היה לובש צורה אחרת. לילה כיום יאיר.
ה'קיטל'  את  ללבוש  מזדרז  הרב  היה  התפילה,  לאחר 
האר"י  זקנו  כמנהג  הסדר  קערת  את  לסדר  ופונה  הירושלמי 
הקדוש תוך הקפדה שהמצות יהיו באמצע הקערה – ולא תחתיה 
או בצידיה. לא פעם הביע פליאה כששמע מתלמידיו כי לא קל 
מסודרות  המצות  שבהן  הסדר  לליל  קערות  בחנויות  להשיג 

באמצע וסביבן סימני הסדר.
לאה  הצדקנית  הרבנית  בתו,  את  הקערה, שאל  סידור  לאחר 
להיות  יבדלחט"א  בעלה  עם  יחד  שזכתה  ע"ה,  אויערבאך 
בשולחן הסדר של אביה מדי שנה בשנה: "האם כולם מוכנים? 
ללא  בחיוב,  משהשיבה  קידוש?".  לעשות  כבר  אפשר  האם 
שקיבל  העתיק  גביע-הכסף  כשבידיו  ב'ַקֵדׁש'  פתח  שהיות, 

בירושה מזקנו, המקובל בעל הלשם זיע"א.
הגרי"ש היה אומר את ההגדה בקול, בניגון ובנעימה, מתוך 
סידור 'אוצר התפילות'. המשתתפים, בני המשפחה, היו אומרים 

יחד עמו בשקט.

בני  של  דרכם  אין  שבימינו  "למרות  לומר:  היה  נוהג  רבינו 
נוחה.  שתהיה  הוא  הראשון  הכלל  בַהֵסיָבה,  לאכול  מלכים 

אחרת, אין כאן הסיבה".
ממש  עצמו?  הגרי"ש  של  ההסבה  צורת  נראית  היתה  ואיך 
כריות  וכמה  מיטה  על  יושב  היה  פעם:  של  מלכים  בני  כדרך 
לצידו עד לגובה ראשו, כאשר קודם הסדר היה בודק את מקום 
ההסיבה ולפעמים היה מבקש להוסיף ולהוריד כרית עד שהיה 

מגיע לנוחות המרבית.
אליהם  כשהרב מצטרף  ההגדה,  משירי  שרים  היו  המסובים 

בדביקות.

.5
אחד המשתתפים מעיד: "ה'סדר' היה מלא וגדוש בדברי תורה 
של רבינו, שהיה שרוי באווירה מיוחדת, אבל הספיק לסיים הכל 
– גם את הכוס הרביעית – לפני חצות הלילה. הוא החמיר וסבר 

שזמן חצות חל 20 דקות לפני הזמן המופיע בלוח". 
נכדי הרב ראו כסגולה לפתוח את דלת ביתו ב'שפוך חמתך'. 
כל מי שהיה זקוק לשידוך ופתח את הדלת, התארס באותה שנה.

בסוף הסדר, היה נוהג לשאול את הנכד ששאל 'מה נשתנה': 
"נו, האם קיבלת תשובות לשאלות שלך ב'מה נשתנה'?".

מיד לאחר הסדר, היה אומר את שיר השירים בטעמי המקרא 
ופונה למנוחה קצרה.

מול  בחדרו  יושב  היה  כבר  נכדיו,  העידו  שעתיים,  כעבור 
לבית-המדרש  היה  יורד  אז  או  הבוקר,  אור  עד  ולומד  הגמרא 

ואף עובר לפני התיבה ב'תפילת טל'.
ב-20 השנים האחרונות לחייו, למרות שסבל מסוכרת, הקפיד 
כי  העיד,  אויערבאך  הגר"ע  חתנו  יין.  כוסות  ארבע  לשתות 
כתוצאה מכך, לא פעם, בגמר ה'סדר', סבל מכאבי רגליים עזים, 
על מצות שתיית  לוותר  הסכים  לא  אך  להירדם,  עד שהתקשה 

ארבע כוסות כהלכתה.

.6
השבוע חזר ה'פולמוס' אודות כשרות מצות המכונה. שומה 
עלינו לזכור: אלו ואלו דברי אלוקים חיים באשר יסודות מנהגי 
פסח בהררי קודש. מרן הרב אלישיב אכל בפסח מצות מכונה, 
ולא זו בלבד, אלא במשך שנים רבות היה אוכל מצות מכונה גם 

בליל הסדר. 
אם מישהו חיפש סיבה למנהגו, פעם נשמעה מפיו ההתבטאות 
של  מבעליהן  לפתחי  המונחות  החמורות  "השאלות  הבאה: 
חלק  של  המחריד  הזלזול  על  מצביעות  יד,  למצות  מאפיות 

מהעובדים במצות יד, והדברים לא פשוטים"...
והחל  למשפחה  נכנס  קניבסקי  הגר"ח  שחתנו  מאז  ואולם, 
מחותנו  שייסד  'חבורה'  על-ידי  שנאפו  יד  מצות  לו  לשלוח 
הסטייפלער זצ"ל, החל לאכול מצות יד בליל הסדר, אך המשיך 

להכניס לביתו גם מצות מכונה.
כבן למשפחת אלישיב הליטאית, לא הקפיד רבינו על 'שרויה' 

והיה אוכל קניידלא'ך בכל ימי הפסח. 

שלמה קוק

"נו, האם קיבלת תשובות לשאלות שלך ב'מה נשתנה'?". מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל בהכנת החרוסת בערב פסח ובתפילה בחול המועד )צילומים: ארכיון כותב השורות(
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פסח מצה ודרשה

בשבוע שעבר קבלתי כאן על התקלות לא נעימה שאירעה 
לי עם התקשורת, כאשר הוזמנתי לדיון סביב העזרה לנזקקים 
בערב חג הפסח, וכנציג 'מפעלות הרב גרוסמן' סברתי לתומי 
שאשאל על מערך הסיוע לנזקקים בחג במסגרת הפעילות של 
השאלה:  סביב  נסוב  שהדיון  לתדהמתי,  וגיליתי  שבע',  'חג 
מהר,  כך  שכל  חשבתי  לא  עוזרת".  לא  הממשלה  "מדוע 
אזכה לעשות 'תשובת המשקל' בעניין ולקבל רושם אחר על 

התקשורת.
שיחת  קיבלתי  בלילה,  מאוחרת  בשעה  השבת,  במוצאי 
בישראל,  הפופולאריות  התכניות  מעורכי  מאחד  טלפון 
לבוא  הצעה  ובפיו  המסחריים,  מהאתרים  באחד  המשודרת 
'חג שבע'. האמת, שהתלבטתי רבות. לא  ולהתראיין בנושא 
רציתי להיכוות שוב, אך משהבנתי שאוכל לגרום בכך לזיכוי 

הרבים, נעניתי בחיוב.
את  מצאתי  הפקקים,  עמוס  ראשון  יום  של  בבוקרו  וכך, 
נושא.  באותו  לראיון  הארץ,  שבמרכז  לאולפן  בדרכי  עצמי 
מוכן.  די  והגעתי  המידה,  על  יתר  עצמי  את  שהכנתי  כמובן 
והדיון  הגונים,  היו  התכנית, שהם  עורכי  לזכותם של  ייאמר 
הזדמנות  לי  הייתה  הוזמנתי.  שאליו  הנושא  סביב  היה  אכן 
אלפי  על  סיפרתי  שבע'.  'חג  מפעל  של  סיפורו  את  לפרוס 
המשלוחים, על אלפי המתנדבים, על רוח ההתנדבות ותחושת 
השליחות, וכן, גם על הצורך שלנו כחברה לתמוך בחלשים, 

לעזור ולהושיט יד מסייעת.
המסר בראיון היה אחד: ניתן להאשים את כולם בכך שיש 
את  הגדולות,  החברות  את  להאשים  אפשר  בישראל.  עניים 
לא  זה  כל  ואת הממשלה, אבל בשורה התחתונה,  העשירים 

פוטר אותנו מהחיוב לעזור ולסייע לנזקק.
למשפחות  עזר  כשמאחוריו  הפסח,  לחג  מי שמגיע  אשרי 
נזקקות שיוכלו להסב סביב שולחן הסדר, כשהשולחן ערוך 
לאחר  הסדר  בליל  שיושב  מי  דומה  אינו  לחג.  הדרוש  בכל 
מי  לבין  כמוהו,  לחגוג  תזכה  בישראל  שזכה שעוד משפחה 

שלא היה שותף במערכה, למרות אלף ואחד התירוצים. 
ועד הרגע האחרון ממש, עוד ניתן לעזור ולסייע. גם בעל 
ההגדה, מזכיר בתחילת ההגדה את "כל דכפין ייתי וייכול". 
גם כאשר מתיישבים סביב השולחן, עדיין מצווים אנו להביט 
ימינה ושמאלה, לוודא שאין קרוב, שכן או נזקק הזקוק לסיוע 
לעריכת הסדר. למרות שאנו כבר בעיצומו של החג, ואולי זו 
לרוב  )שאגב,  וייכול"  ייתי  דכפין  "כל  נאיביות להכריז  קצת 
אותנו  לעורר  רצה  ההגדה  בעל  אך  סגורה...(,  הבית  דלת 

שלנתינה ולחיוב הסיוע, אין תאריך תפוגה.
 



האנרגיה  שר  של  חמור  ביטוי  התפרסם  השבוע,  בראשית 
יובל שטייניץ, שגרמה לרבים להזדעזע. השר שטייניץ, איש 
באירוע  השבת  ביום  השתתף  לפניו,  שעתידו  ומבריק  פיקח 
חג  אוכל חמץ במהלך  הוא  כי  והכריז  בחולון,  שבת-תרבות 
הזדעזע  לא  שאיש  מעניין  לבוא.  איחר  לא  הזעזוע  הפסח. 
השבת,  ביום  תרבות  באירוע  השר  של  השתתפותו  מעצם 
שלבטח לא נעשה על טהרת שמירת השבת. אך בזה אנו כבר 

מורגלים רחמנא ליצלן.
את  לתקוף  כי  הנכבדים  הדוברים  שכחו  התגובות,  בלהט 
על רשימת  העניין. תעברו  מן  זה  אין  האיש ברמה האישית, 
ואחרים  רבים  שם  תמצאו  ולבטח  והשרים,  הכנסת  חברי 
מה  אז  בלשון המעטה.  כבחמורה  קלה  על  שאינם מקפידים 

רוצים משטייניץ?
שלך  הפרטי  בבית  הפרהסיה.  הוא  שההבדל  חושב,  אני 
תעשה מה שאתה רוצה. תאכל מה שתאכל, או אל תאכל מה 
להצהרה  הופכת  שלך  הפרטית  שהדעה  ברגע  אך  שתאכל. 

בפרהסיה, או אז נוצרת תחושה של אי נוחות שגורמת לזעזוע 
ויש להוקיע את הדברים.

כבדרך  נאמרה  הזו  שהאמירה  סבור  אני  האישית,  ברמה 
אכילת  איסור  חוק  על  דעתו  מה  לשאלה  כתשובה  או  אגב, 
כותרת, אבל  ועשה  ייתכן שמישהו לקח משפט  חמץ. מאוד 
בצרכי  העוסקים  לכל  מסר,  שיצא  חשוב  הזה  הסיפור  דרך 
ציבור, כי ציבור גדול מאוד במדינת ישראל רואה עצמו נפגע 
הוא  והמינימום  יהודית,  במדינה  חיים  אנו  כאלו.  מאמירות 
פנימה  בבית  מעשיכם  על  אלו.  מעין  אמירות  להצהיר  שלא 
– אין אנו יכולים להתערב כלל וכלל. הפרהסיה חייבת להיות 

קודש קודשים.
בתקווה שהדברים יחלחלו ויגיעו למקומות הנכונים.

 


קוראי הנאמנים, לבטח יודעים כי בתקופה האחרונה אינני 
לדירה  שעברתי  לאחר  מיד  שיפוצים.  עקב  בביתי  מתגורר 
שכורה, התברר לי כי באזור החדש בו אני גר, אין בית כנסת 
ברדיוס של קילומטר. מה עושים? בעצה משותפת עם מספר 
שכנים וסיוע של אנשים טובים, הוקם בית הכנסת בין לילה. 

כמובן מאולתר, אך בית כנסת.
ברצוני לשבח את ידידי רכז ארגון 'תקוות אחינו' בחדרה 
כשבמהירות  לעניין,  שלו  ההירתמות  על  שובע,  יעקב  הרב 

רבה גייס את כל הנחוץ לצורך הקמת בית הכנסת.
כידוע,  הגדול'.  'שבת  ומגיעה  חדש,  כנסת  בית  יש  אז 
לבני  דרשה  דורש  הקהילה  שרב  נהגו  ישראל  בקהילות 
הקהילה ולמתפללי בית הכנסת. אם בכל השנה דרשה שבתית 
אורכת בממוצע עשרים דקות, הרי שבשבת הגדול מאריכים 
בדברי תורה, הלכה ואגדה בעניין הפסח, והדרשה הממוצעת 

עומדת על כשעה.

דרשת  את  למסור  עומד  שאני  הבנתי  ליל שבת,  וכשהגיע 
ולהרחיב בדברים, אך רחמיי  יכולתי להאריך  'שבת הגדול'. 
נכמרו על מספר מתפללים, שחלקם אף זכו בפעם הראשונה 
הגדול',  'שבת  דרשת  את  שם  ונתתי  כנסת,  בבית  לדרוך 

המועמד לשיא גינס כ'דרשת שבת הגדול הקצרה ביותר'.
מה ניתן 'לדחוס' בחמש דקות?

וכך אמרתי: בשם החסידים שואלים, מה טיבה של 'יחץ', 
האמצעית,  המצה  את  נוטלים  הסדר.  ליל  מסימני  אחד 
ושוברים אותה לשניים. מדוע? התשובה היא, שכידוע המצות 
שבהן משתמשים בליל הסדר, הינן מצות עגולות. עגול מרמז 
על העולם שהינו עגול ככדור. העולם זה טבע. את ליל הסדר 
בעולם  אין  כי  העובדה  את  בתוכנו  להחדיר  מקדישים  אנו 
טבע ומנהגו של עולם, אלא הכול בגזירת עליון. נוטלים את 
המצה העגולה המסמלת את העולם והטבע, ושוברים אותה. 
מצרים, עשרת  יציאת  סיפור  כל  גבולות הטבע.  את  שוברים 
המכות וקריעת ים סוף נועדו כדי להחדיר בתוכנו שאין טבע 

בעולם. הכול מלמעלה.
מסמלות  המצות  האמצעית?  המצה  את  דווקא  מדוע  אז 
את "היה, הווה ויהיה". המצה העליונה היא "היה". הכי קל 
כאשר  אלוקים"  "יש  לומר  קל  הכי  שהיה.  מה  על  להאמין 
ועידנים.  עידן  לפני  התרחש  שכבר  סיפור  על  מתבוננים 
לא  שזה  לומר  קל  גם  התחתונה,  המצה  שזו  העתיד,  על 
בשליטתנו.. אך מתי קשה לשבור את הטבע ולהכריז שהכול 
זה כשמשהו לא מסתדר, שמישהו  מלמעלה? בהווה! ברגע 
לעמוד  כעת   - טוב  לא  משהו  עברת  כסף,  הפסדת  בך,  פגע 
האמצעית  המצה  הגדולה.  זו  מלמעלה"  "הכול  ולהכריז 

מרמזת על ההווה. 
זה מה שמוטל עלינו להכיר בכל רגע ורגע, שאין כאן טבע 

ומנהגו של עולם, אלא הכול מוכתב מלמעלה. 
פסח כשר ושמח לכם ולכל בית ישראל.

"בערב חג הפסח הזה הפנמתי: ניתן להאשים את כולם בכך שיש עניים 
בישראל. אפשר להאשים את החברות הגדולות, את העשירים ואת הממשלה, 
אבל בשורה התחתונה, כל זה לא פוטר אותנו מהחיוב לעזור ולסייע לנזקק"

הרב בן ציון נורדמן

"חייבים לסייע לנזקק". קמחא דפסחא                                                        )צילום: יונתן זינדל, פלאש 90(

nordman@jss.org.il :לתגובות



מוגש כמידע לחברי מכבי

גם בחג יש לנו מועדים בשבילכם!
חברי מכבי בבני ברק,

מרפאות מכבי לשירותכם כל השנה:
 מרכז רפואי - רח' רבי עקיבא 86  מרכז רפואי - רח' כהנמן 64 ו'

 מרכז רפואי גני טל - רח' חזון איש 56  מרכז רפואי קרית הרצוג - רח' הרלינג צבי 5
 מרכז רפואי - רח' קיבוץ גלויות 24  מרכז רפואי – רח' הרב ש"ך 60

 מרכז רפואי – רח' נתן הנביא 1  מרכז רפואי – רח' אהרונוביץ 19

חמישירביעישלישישני

כאשר המרפאות סגורות ניתן לפנות למוקד מכבי ללא הפסקה 3555*

שעות פעילות המרכזים הרפואיים בעיר בימי החג:

ראשון שישישישי

כרגיל

י"ג ניסן 21.4
חמישי

המרכז הרפואי ר' עקיבא
מוקד נשים 8:00-10:30 
שירותי משרד 8:00-11:30

המרכז הרפואי ר' עקיבא 
8:00-11:30

מרפאת שבת וחג
רח' קיבוץ גלויות 24

מרפאת שבת וחג
רח' קיבוץ גלויות 24

מרפאת שבת וחג
המרכז הרפואי ר' עקיבא רח' קיבוץ גלויות 24

8:00-12:00

המרכז הרפואי ר' עקיבא 
8:00-12:00

המרכז הרפואי ר' עקיבא 
8:00-12:00

המרכז הרפואי ר' עקיבא 
8:00-12:00

י"ד ניסן 22.4
ערב פסח

שישי
י”ז ניסן 25.4

שני

י"ח ניסן 26.4
שלישי

רביעי
ט"ז ניסן 24.4

ראשון

חג שמח
שבת שלום!

רביעי
ט"ו ניסן 23.4

שבת

י"ט ניסן 27.4
רביעי

כ’ ניסן 28.4
חמישי

ערב חג

שני
כ”ב ניסן 30.4

שלישי

שבת 
שלום!

שבת
כ”א ניסן 29.4

שישי

חג 
שמח!

מוקד לרפואה דחופה
 ימי חוה"מ א' - ד':  19:00-22:30 במרכז הרפואי ר' עקיבא

מכבי מאחלת לכם חג כשר ושמח
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ליל שבת. 
הנרות דולקים, השולחן ערוך. 

השבוע,  עמל  מכל  עייף  השולחן,  בראש  יושב  אבא 
מתאמץ להחזיק את הראש. בדגים הוא עוד מצליח לאכול 
ולהחזיק את הראש, במרק הוא עוד מצליח לצוף, אחרי 
העוף הוא כבר ממהר לפזם את הזמירות, כשהניגון נשמע 

כמו טייפ שהבטרייה הולכת ונגמרת לו. 
של  כשהדפים  החמש,  בן  הזאטוט  לו  נדחף  לבין  בין 
פרשת השבוע בידו והוא אומר: "אבא, תראה, הנה פרעה 
עם הפיג'מה!". ואבא אומר לו: רגע, תן לי לשים פיג'מה 

בעצמי, מה אתה רוצה ממני עכשיו? כך מדי שבת. 
הילד מתרגל לכך שלא כל-כך מתיחסים אליו.

של  מצווה  לאבא  ויש  הסדר,  ליל  מגיע  פתאום  ואז 
"והגדת לבנך". פתאום הילד נהיה במרכז העניינים. כולם 
גם  זה  נשתנה".  "מה  שישאל  ומצפים  עיניים  בו  תולים 
הופך לכבוד של ההורים, שכולם יראו איך יענקי שלהם 

שאל את הקושיות.  
אומר האדמו"ר רבי מרדכי אייזיק מספינקא: והיה כי 
ישאלך בנך מחר לאמור מה זאת? כלומר, אחרי ליל הסדר 
שהילד היה במרכז העניינים ועשית הכל כדי שהוא יואיל 
ליל  אחרי  יום  ה"מחר".  מגיע  פתאום  ולהשתתף,  לספר 
הסדר, הנה הכל חוזר כרגיל, ואז שואל הילד מה זאת. מה 

קרה? מה נשתנה?
בליל הסדר יש את מצוות "והגדת לבנך". איך נצליח 
להגיד ולספר לילד את סיפור ההגדה בצורה שהוא ירצה 
לשמוע? איך נצליח להחדיר בליבו את כל הערכים שכל-

כך חשובים לנו?
התשובה היא שאפשר לספר רק לילד שרוצה לשמוע 
ולקבל מאיתנו. ילד שלא רוצה לשמוע, הוא ילד שאיבד 
את האמון בנו כהורים. וילד שלא מרגיש שההורה קשוב 

אליו, פעמים רבות מאבד אמון. 
בעצם  אחד  כשכל  בנים,  סוגי  ארבעה  ישנם  בהגדה 
מדבר על סוג אחר של  התנהגות של ילד. אנחנו, כהורים, 

אמורים לזהות את סגנון הילד ולדבר אליו בהתאם. 

לראשו,  מעל  והשתרגו  עלו  שהחובות  אחד  חוב  בעל 
אמר שיש לו את כל ארבעת הבנים בבית:

חכם, לא לחכמים לחם.
רשע, לווה רשע ולא ישלם.

תם, הכסף תם. 
ושאינו יודע לשאול, אין כבר ממי ללוות כסף.

אבא  שכל  היא  הכוונה  אבל  יפה,  בדיחה  אומנם  זו 
עומד כרגע בפני אתגר להעביר שולחן סדר שיתאים לכל 
נדרשת  ולכן  גיל...  עד  אפס  מגיל  בבית,  שיש  הגילאים 

עבודת הכנה.
הורים רבים נלחצים מהעניין ומתחילים לעשות לילדים 
כל מיני מבצעים כדי שישתפו פעולה. אבל אם מצליחים 
לרתק את הילדים, בכלל לא צריך להתאמץ כדי שהם אכן 

יקשיבו.
אבל איך עושים את זה למעשה?

"יכול מראש חודש, תלמוד לומר".
אם מתחילים להתכונן לזה כבר מראש חודש, בעזהי"ת 

יהיה לנו גם מה לומר. אפשר לאסוף מדרשים יפים מספר 
ובכלל  ההגדה,  על  אחרים  מדרשים  מספרי  או  הישר, 
את  שיעניין  חומר  אפשרי  מקור  מכל  לקלוט  להתכונן 
הילדים בעיקר. זה יכול להיות שיעור ששמענו בין מנחה 

לערבית או סיפור יפה שקראנו.

מסופר על רבי שמעון שקופ זצ"ל, שבאחד השיעורים 
וביקש  לפתע  הפסיק  הישיבה  תלמידי  לפני  שמסר 

מהבחורים לחזור ללמוד לבד. אחד מתלמידיו הקרובים 
שקופ,  שמעון  ר'  לו  הסביר  העניין.  לפשר  אותו  שאל 
שתוך כדי המסירה הוא גם מאזין לעצמו כדי לבדוק האם 
לא  השיעור  כי  חש  הוא  והפעם  מספיק.  מעניין  השיעור 

מספיק מעניין אותו, ולכן הפסיק.
בסיפור זה טמונים עקרונות חינוכיים ודמגוגים. שימו 
לב: הרב שקופ הרי הכין את השיעור לתלמידי הישיבה, 
לא  כמחנך  הוא  אך  לרמתם.  התאים  שהוא  מוכרח  ולכן 
כדי  אלא  לתלמידיו,  יתאים  שהשיעור  בכך  הסתפק 
שהדברים יהיו נשמעים ומתקבלים על לב הוא חיפש את 
הקשר הפנימי שלו לעניין כדי שהשיעור יעניין גם אותו, 

ואז גם צורת המסירה שלו תהיה כזו שתרתק אותם.
על מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל, מסופר שכל ליל סדר 
יציאת  סיפור  על  הנכדים  עם  יחד  הצגה  עושה  היה  הוא 
חלק  נוטל  היה  בשולחן  מהיושבים  אחד  וכל  מצרים, 

בקריאת ההגדה, לפי התור.
בד בבד עם ההכנה והתפילה שאכן נצליח להעביר את 
שולחן הסדר באווירה מרוממת, צריך לשים לב שעם כל 
ההכנה לא לבוא עם ציפיות מסוימות שהכל יצליח מאוד. 
צריכים  להצליח,  צריכים  לא  אמר:  מסלנט  ישראל  רבי 

לעשות. 
הציפיה יוצרת לחץ שלפעמים מביא לתוצאה ההפוכה. 
עלינו להשתדל להתכונן, ובעיקר להיות ברוגע ובשמחה.

כבני  הסדר  בשולחן  לשבת  כולנו  שנזכה  בעזהי"ת 
חורין, ולאכול מן הזבחים והפסחים.

פסח כשר ושמח.

כיצד נצליח לעמוד באתגר של והגדת לבנך

ואז פתאום מגיע ליל 
הסדר, ויש לאבא מצווה 

של "והגדת לבנך". 
פתאום הילד נהיה במרכז 
העניינים. כולם תולים בו 
עיניים ומצפים שישאל 

"מה נשתנה". זה גם הופך 
לכבוד של ההורים, שכולם 

יראו איך יענקי שלהם 
שאל את הקושיות

מה נשתנה הלילה הזה?

ר' יוסל'ה אייזנבך
חנוך לנער

@gmail.com :לשליחת שאלות למדור או להתעניינות בקורסים ובספריםari0737682809

 הורים יקרים, היכונו היכונו! קורס ייחודי, "הורה כמאמן", יפתח אי"ה מיד אחרי החג
בבני ברק, בביתר עילית ובירושלים. לפרטים 02-9999425 / 050-4158804 / 050-4158805 

להשתדל, אבל לא להרבות בציפיות. שולחן ליל הסדר                          )צילום: הדס פרוש, פלאש 90(
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והגדת לבנך
אנחנו מתקרבים בצעדים מהירים 
של  הגדול  הלילה  לקראת  וזהירים 
מצוות "והגדת לבנך", הלילה שבו 

הילדים בראש שמחתנו. 
הספרים  ארון  מול  יושב  אני 
במאות  ומביט  הניקיון,  שאחרי 
רשותי.  תחת  שנמצאות  ההגדות 
ההגדות   למאות  הצטרפו  השנה 
כשבראשן  חדשות,  הגדות   35 עוד 
והדר",  "עוז  הוצאת  מובילה 
וחשבתי שאולי צריך להרים טלפון 
לידידי הרב חיים ולדר, מי שעוסק 
כל השנה ב"והגדת לבנך" באומר, 
לידידי  או  פורה,  ובכתיבה  בצליל 
הרב יאיר וינשטוק, ולשאול אותם: 
הפשוט  הפרוש  הוא  מה  בדורנו, 
אנחנו   מה  לבנך"?  "והגדת  של 
חוץ  הסדר  בליל  לעשות  אמורים 
ולשמוע  מצרים  ביציאת  מלקרוא 
שרים  הקטנטנים  את  הפעם  עוד 
מתחילים  כשאנחנו  נשתנה",  "מה 
בתשובה הארוכה של עבדים היינו, 
המקורית  לתשובה  שמגיעים  עד 
עם  הילד  את  מסבכים   אנחנו  בה 

להם  לענות  מיועד  הערב  והרי  פירושים.  מלאי  חשובים  פזמונים  ועוד  בנים  ארבעה 
תשובות לשאלות שלהם, שכולן בתמיהה. 

בהגדת "בן מלך" של הגאון הרב לייב מינצברג שליט"א, מובאת השאלה למה הילד 
 4 ראה  לא  עדיין  הילד  כי  שליט"א:  הרב  עונה  כוסות?  ארבע  שתיית  על  שואל  לא 
כוסות, אלא כוס אחת של קידוש, וזה טבעי, ואין מה לשאול. מפה נבין שכל השאלות 

הן מה שהילד רואה ולכן הוא שואל.
הלילה אנחנו גם חושבים בסתר לבנו על אותן משפחות שיושבות לסדר בלי אחד 

הבנים או הבנות, שפרשו ועזבו ונמצאים באיזה מקום לא מבטיח.
אני בטוח שגם אצל אלה שפרשו, זה הלילה שבו הם מתייסרים שעזבו את הבית, 
לא יום כיפור ולא ראש השנה וגם לא פורים וחנוכה מביאים להם את הגעגועים האלה 

שבאים בליל הסדר.
ואני שואל את עצמי: מה עשינו כשכנים, כשמעבר לקיר נשמעה איזו שירה מנורית 

וקשה של ליל הסדר, בעוד אנחנו יושבים עם צאצאינו ואורחים? 
חשבנו  האם  אבל  יכולתנו.  כפי  מתן,  בנתינת  או  בפועל  דפסחא"  ל"קמחא  דאגנו 
יהיה  יתקיים הלילה כהלכתו? שה'והגדת לבנך'  לנסות לעזור שגם אצל השכן  אולי 

כדת וכדין?
חלקנו אימצו את השיטה של תווית ה"חרד"קים" ושהבן שסרח צריך לזרוק אותו 
מהבית, מבית הכנסת ומהשכונה. אם היינו חושבים עוד קצת, אז אולי שיחה או אולי 

כזה קירוב היה מציל את הבחור או הנער והנערה לחזור למסלול .
הלכה  ופסקי  פירושים  עם  שלו,  ההגדות  שלל  על  הספרים,  לארון  חוזר  שוב  אני 
מגדולי הדורות הקודמים ואלה החיים איתנו לאריכות ימים ושנים היום, ושואל את 
עצמי: האם מישהו עסק בהסברה לדור הצעיר של ימינו, לילדים ולנערים של היום? 
לדורות  ההמשך  שהוא  הילד  את  משכנעים  איך  לפתרון  מתכון  כתב  מישהו  האם 
בעומק  ומגוונים  שונים  פירושים  נכתבו  בהתאם?  לנהוג  אחריות  לו  ויש  הקודמים 
ובפשט על יציאת מצרים, ואני לא אמליץ מהטור שלי על אף הגדה שנותנת תשובות 

ופירושים לדורנו כי הם מגוונים, אבל אני מחפש אחר התשובה לדורנו.
אז לאבא ולאמא שמורטים את שערות ראשם לאן נעלם הילד או הבת, ,אז ראשית 
- עכשיו הוא הזמן לוותר, לסלוח ולהתקשר לבן ולבת ולהזמין אותם לשולחן הסדר, 
ככה, איך שהם נראים, עם הקוקו והג'ינס, כי הערב הוא ערב של משפחה וקניידל'ך; 

זה ערב שבו אפשר לסלוח ולקרב מחדש ולהשאיר את כל הכעסים בשריפת החמץ.
למרן  נכנס  נכבד  כשאיש  פסח  בערב  פעם  נוכח  הייתי  כי  הדברים  את  כותב  אני 
הגרש"ז אויערבאך זצ"ל ושאל על אודות בנו שעזב, והגרש"ז זצ"ל  ענה לו: תסלחו 
לו על הכל ותזמין אותו לסדר, ומהערב הזה תראה ישועות. וכך הוא עשה. בלי להיכנס 

לפרטים, הנער הוא היום ראש ישיבה מצליח.  
התחלתי את המאמר עם הסופר הרב חיים ולדר. אז אני מציע לדבר אתו גם באמצע 

השנה. הוא פתוח לכל והוא עוסק ב'והגדת לבנך' כל השנה. 

הגדת הקיבוצים
הצהרים  אחר  ארבע  "בשעה 
מפסיקים מהעבודה, הציבור מתקין 
הפעמון  צלצול  ועם  לחג,  עצמו 
הישוב,  כל  נתכנסנו  חמש,  בשעה 
העומר  לתהלוכת  ומתסדרים 
בשורותיים - שורה מול שורה בשני 
חדר  מול  בראשיתו,  הכביש  צדי 
פותחת  הישוב  ילדי  עדת  האוכל. 
הספר,  מבית  החל  בתהלוכה, 
עוברת והולכת בין השורות, ושירה 
גנים  שדות  ובגליל  'בשרון  בפיה: 
'ישראל הנוטעים, ישראל  פוריים'; 
הזורעים'; 'נוטעים הם וזורעים הם, 
שירה  'זו  שפתיים';  כל  על  ושיר 

חדשה לך ירושלים'.
אחריהם:  ושר  נענה  הקהל  כל 
אתה  חדשה  ארץ  אל  היום  'לך! 
לבנות  ארצה  באנו  'אנו  עובר'; 

ולהבנות בה'". 
במה  בוודאי  שואלים  אתם 
באחד  העצמאות,  ביום  מדובר, 
אז  באפריל?  באחד  אולי  או  במאי 
לפני  חרוד,  עין  קיבוץ  בהוצאת  הגדה של פסח  הוא מתוך  הזה  הנה ההסבר: הקטע 
'איילת  יש כבר בית כנסת פעיל של ארגון  שלושים שנה. היום הטקסים שם שונים, 

השחר' בראשות הרב שלמה רענן, והם מקימים סדרי פסח אחרים מזה המתואר.
לפני עשרים וארבע שנים, כשהפריחה בקיבוצים הייתה גדולה ומפא"י ומפ"ם היו 
מפלגות גדולות, מונה מר יאיר צבן לשר הקליטה. הגעתי אליו בדרך לא דרך להיות 

יועץ שלו, עם הרקורד שהיה לי ב'פעילים יד לאחים' עם הטיפול בעולי גרוזיה.  
הגיעו ימי ערב פסח, והיו צריכים להוציא הגדה של פסח לעולים. ההחלטה בלשכת 
השר, שהיה מקיבוץ צרעה, הייתה להדפיס את 'הגדת הקיבוצים' עם תרגום לשפות 
כי  יעבור,  לא  זה  ראשית,  והסברתי:  דעתי,  את  להציג  השר  ללשכת  נקראתי  שונות. 
מאד  רצה  השר  אבל  התנגדות.  תהיה  גם  בכנסת  שנית,  העולים.  בין  התנגדות  תהיה 
לתמוך באג'נדה הקיבוצית שלו, והוחלט להקים ועדה שבה יהיו נציג מהקיבוצים, נציג 
וגם התווכחנו, ולבסוף  ודנו  ונציג מהרפורמים, אורי רגב. ישבנו  חרדי, שהייתי אני, 
ישראל  ארץ  שירי  הוסיפו  בסוף  רק  המסורתית,  בהגדה  נגעו  ולא  דעתי  את  קיבלו 
לבסוף  הגיעה  הגדה  איזו  הרפורמית.  מההגדה  וקטעים  הקיבוצית  מההגדה  וקטעים 

לאלפי העולים החדשים? זה עדיין שמור אצלי בסוד... 
לפי  הכוסות  ארבע  בקיבוצים,  אחרים  מוטיבים  הסדר  לסימני  היו  תקופה  באותה 
לגאולה,  מגולה  לחרות,  משעבוד  ישראל  ליציאת  נישא  ראשון  "כוס  שלהם:  הסדר 
לחיים וישועה; כוס שני נישא לשלום מדינת ישראל, לביטחונה ולשלום בנינו ובנותינו 
ולשלום  ישראל  לשלום  שלישי  כוס  ולשלום;  לחיים  גבולותיה  משמר  על  העומדים 
לפרי  ידינו,  למעשה  נישא  רביעי  כוס  באהלינו;  שלוה  בחילינו  שלום  יהי  העולם, 

האדמה ולתנובת האדם, ליום העמל ולחיי שיתוף".
יקים  עמנו  "הנה  להגיד  הראשונה  הכוס  שתיית  אחרי  תוספת,  יש  אושא  ובהגדת 

ממלכתו לעתיד בתנאים נוחים יותר ושוב יהיה לעם נבחר".
מעניין לקרוא את הגדת קיבוץ מעגן, שם יש תיאור היסטורי חדש על הערב ואמירת 

ההגדה.  
יותר  אין  מהם  גדול  לחלק  אשר  הקיבוצים,  בני  להם  השרישו  רבים  מנהגים  עוד 

משמעות. 
בקיבוץ עין חרוד, שגם שם יש כבר בית כנסת, עדיין זוכרים את ההגדה של פעם, 
אז אמרו בפתיחת ליל הסדר: "נזכור את הרחוקים העזובים לנפשם יום וליל, בקצה 
מולדת, באין מחסה ובלב המוראים כל אח בודד כל נקודה נפרדת. ואחר כך מפזמים 
'והטיפו הערים עסיס וכל הגבעות תתמוגגנה', ולהביט תוך כדי אמירת הדברים בציור 

הטרקטור החורש במרץ, המופיע בשולי עמוד ההגדה". 
לא אפרט לכם על עוד אבסורדים למיניהם בהגדות הקיבוצים, אבל ביקור בארכיון 
הקיבוצים בקיבוץ בית השיטה )שדרך אגב אני קבעתי שם מזוזות לפני 19 שנה(, יגלה 
שהיום הכל שונה. היום לצד הגדות הקיבוצים אפשר למצוא שם הגדות חדשות של 

'עוז והדר' ועוד.
חג שמח וגם כשר.

הרב ישראל גליס

לקיבוצים היו הגדות משלהם, ולנו יש את אותה הגדה כבר אלפי שנים. הגדת ברצלונה מהמאה ה-14
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 שעות פעילות מרפאות מאוחדת
בבני ברק בחג הפסח

 גם בפסח
מתאים לי מאוחדת

מרפאה / שירות
יום ו', י"ד בניסן

ערב חג פסח
22.4.16

יום א', ט"ז בניסן
חול המועד

24.4.16

יום ב', י"ז בניסן
חול המועד

25.4.16

יום ג', י"ח בניסן
חול המועד

26.4.16

יום ד', י"ט בניסן
חול המועד

27.4.16

יום ה', כ' בניסן
ערב שביעי של פסח 

28.4.16

מרפאת
8:00-12:008:00-12:008:00-12:00מרום שיר בני ברק

16:00-19:008:00-12:008:00-12:008:00-12:00

סגור8:00-9:008:00-9:008:00-9:008:00-9:00סגורמעבדה

8:00-12:008:00-12:008:00-12:00אחיות
16:00-19:008:00-12:008:00-12:008:00-12:00

בית מרקחת
8:00-12:009:00-13:009:00-13:009:00-13:009:00-13:008:00-12:00ניו פארם

מרפאת בני ברק
8:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:00ירושלים 17

16:00-19:008:00-12:00

סגור7:00-9:007:00-9:007:00-9:007:00-9:00סגורמעבדה

8:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:00אחיות
16:00-19:008:00-12:00

8:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:00בית מרקחת
8:00-19:008:00-12:00

מרפאת
8:00-12:008:00-12:008:00-12:0008:00-12:00אבני נזר

 16:00-19:008:00-12:008:00-12:00

סגור8:00-9:008:00-9:008:00-9:008:00-9:00סגורמעבדה

8:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:00אחיות
16:00-19:008:00-12:008:00-12:00

8:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:00בית מרקחת
16:00-19:008:00-12:008:00-12:00

מרפאת
8:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:00קריית הרצוג

סגור8:00-9:008:00-9:008:00-9:008:00-9:00סגורמעבדה

סגור8:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:00סגוראחיות

סגורבית מרקחת

8:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:00מרפאת ויז’ניץ

סגור8:00-9:008:00-9:008:00-9:008:00-9:00סגורמעבדה

סגור8:00-12:008:00-12:008:00-12:008:00-12:00סגוראחיות

סגורבית מרקחת

מרפאות מאוחדת בבני ברק לשירותכם:
מרפאת מרום שיר רח' הרב לנדא 4, טל: 03-6159600 

מרפאת בני ברק ירושלים 17 רח' ירושלים 17, טל: 03-6152626 
מרפאת אבני נזר רח' אבני נזר 9, טל: 03-6156400 

מרפאת קרית הרצוג רח' נורוק 20, טל: 03-6180688
מרפאת ויז'ניץ רח' דמשק אליעזר 17, טל: 03-5741510

מוקד חירום
טרם איכילוב רח׳ ז׳בוטינסקי 160, בני ברק - פתוח 24/7, טל: 1599-520-520
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פסח - הציר המרכזי של היהדות

הרב אבנר קוואס

הרב אבנר קוואס, מחבר הספרים "ביחד" ו"...ולחתונה"

אדירות.  ההוצאות  וגם  רבות,  הן  הפסח  לחג  ההכנות 
החמץ,  את  ולבער  הבית  את  לנקות  שוכחים  לא  אנחנו 
לקנות מצות ויין ולהכין את החרוסת, ועוד ועוד. אבל דבר 
אחד אנחנו כן שוכחים, להכין את ההגדה של פסח. חובה 
לזכור שכמו שישנה מצוה מהתורה לאכול מצה, ישנה עוד 
סיפור  את  לספר  כלומר,  ְלִבנְָך'.  'וְִהגְַּדתָּ  חשובה:  מצוה 

יציאת מצרים לדור הבא. 
חג הפסח הוא חג של התחדשות, פריחה ושגשוג. חודש 
גם  פורח.  הכל  ובאביב  האביב,  חודש  בתורה  נקרא  ניסן 
האדם מרגיש שהוא צריך לצאת אל המרחב אחרי תרדמת 
הבית,  בשיפוץ  היסודי,  בנקיון  מתבטא  הדבר  החורף. 
לכן, לחג  וכלים חדשים.  ובקניית בגדים  בסיוד החדרים, 
הזה יש שם נוסף, 'חג החרות' שמלמד על יציאה לחופש.

נשים לב לעומק שיש במילה 'פסח'. נחלק את המילה 
'פסח' לשניים, ונקבל: פ)ה( סח. כלומר, צריך לדבר. 

על מה צריך לדבר? לספר את סיפור יציאת מצרים. ולכן 
המילים 'פסח' ו'הגדה' הן בעלות משמעות דומה. 

החג הכי משפחתי בשנה הוא חג הפסח, וגולת הכותרת 
שלו היא ליל הסדר. בלילה הזה מתכנסים שלושה דורות 
ולפעמים גם ארבעה - סבא, אבא, נכד, ולפעמים גם נין. 
עלינו ההורים מוטלת המשימה להעביר להם את המסורת 

של סיפור יציאת מצרים ולרתק אותם למשך כשעתיים. 
כללים  ללמוד  ההורים  ועל  קלה,  לא  הזו  המשימה 

בטקטיקה של העברת מסרים לכל הגילאים. 

חשיבות ליל הסדר
מדוע 'ליל הסדר' הוא לילה כל כך חשוב? 

היתה  מצרים  יציאת  שמטרת  חושבים  אנשים  הרבה 
ששעבוד  לדעת  צריך  אבל  בלבד.  פיזי  משעבוד  יציאה 
יציאת  ועיקר  גופני בלבד אלא גם רוחני,  מצרים לא היה 

מצרים היתה מהשעבוד הרוחני לחרות אמתית. 
כיצד מושגת חרות זו? 

רוחני.  ערך  מאמצים  כאשר  רק  מושגת  אמתית  חרות 
ּוִמְצוֶֹתיָה.  התורה  קיום  הוא  ביותר  הגבוה  הרוחני  הערך 
ביצרו  לשלוט  לומד  הוא  ּוִמְצוֹת,  תורה  שומר  כשאדם 
סיני,  הר  במעמד  לנו  ניתנה  התורה  ממנו.  חופשי  ונעשה 

הבורא  התגלות  של  פעמי  חד  הסטורי  מעמד  שהיה 
לברואיו. כל הבריאה הושתקה, עוף לא צייץ, שור לא געה 

וחמור לא נער. כשהבורא מדבר כולם שותקים. 
כתובות  שעליהם  הברית  לוחות  לנו  ניתנו  זה  במעמד 

עשרת ָהִדְּברוֹת. 
ומה היתה ָהִדְּבָרה הראשונה שאמר הבורא לעם ישראל? 
ִמֵּבית  ִמְצרַיִם  ֵמֶאֶרץ  הוֵֹצאִתיָך  ֲאשֶׁר  ֱאֹלֶקיָך  ה'  "ָאנִֹכי 

ֲעָבִדים". 
"ֲאשֶׁר  לומר  בחר  הקב"ה  מדוע  השאלה,  נשאלת 
ִמְצרַיִם", ולא אמר: 'אשר בראתי שמים  ֵמֶאֶרץ  הוֵֹצאִתיָך 
וארץ!' שהרי בריאת העולם היא מאורע גדול הרבה יותר 

מאשר יציאת מצרים?
נביא לפניכם מעשה שימחיש את התשובה )מבוסס על 

ספר הכוזרי(: 
מסופר על מלך כוזר, שחקר ודרש לדעת האם יש בורא 

לעולם. 
מעטים  שהם  היהודים  את  אשאל  "לא  המלך:  אמר 
וחסרי בית, אלא אשאל את בני אדום וישמעאל שהם רבים 

ומיושבים". 
קרא המלך לחכם מחכמי אדום, ושאל אותו: "האם יש 

בורא לעולם?" 
בתורה:  כתוב  שהרי  "בוודאי,  האדומי:  לו  אמר 

'בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ'". 
המלך לא אהב את התשובה. מה ההוכחה מזה שכתוב, 

גם אני יכול לכתוב דברים אחרים, אמר בלבו. 
את  אותו  ושאל  ישמעאל,  מחכמי  חכם  אל  המלך  פנה 

אותה שאלה: "האם יש בורא לעולם?" 
בתורה:  כתוב  שהרי  "בוודאי  הישמעאלי:  לו  אמר 

'ויאמר אלוקים יהי אור', 'יהי רקיע' וכו'...". 
גם את התשובה הזאת המלך לא קיבל. 

קרא  הוא  היהודים.  את  אשאל  ברירה  אין  המלך  אמר 
השאלה:  אותה  את  אותו  ושאל  היהודים  מחכמי  לחכם 

"האם יש בורא לעולם?" 
 - לכך  "וההוכחה  היהודי,  החכם  השיב  "כמובן" 

שהוציא אותנו מארץ מצרים!" 
כעס המלך על התשובה ואמר: "אתם היהודים חושבים 
רק על עצמכם, שהבורא הוציא אתכם מארץ מצרים. מה 

עם בריאת שמים וארץ...?" 
ענה לו היהודי ואמר: "אדוני המלך, בבריאת העולם לא 
היה אף אחד כדי לאשר זאת, אבל את העובדה שהקב"ה 
וחווינו  עינינו,  במו  ראינו  מצרים  מארץ  אותנו  הוציא 
ביותר  הטובה  ההוכחה  וזאת  בשרינו  על  ההרגשה  את 

למציאות הבורא". 
כאן התשובה לשאלה ששאלנו אודות ָהִדְּבָרה הראשונה. 
הקב"ה דיבר אלינו ברמה החושית. "ֲאֶׁשר הוֵֹצאִתיָך ֵמֶאֶרץ 
ִמְצַרִים" כלומר, את ִנֵסי יציאת מצרים הרגשתם וראיתם? 

את זה תעבירו הלאה לדורות הבאים. 
נמצאנו למדים שהמטרה העיקרית של חג הפסח וסיפור 
יציאת מצרים הוא להעביר את המסר וההוכחה שיש בורא 
ולכן חג הפסח  לעולם שמנהל אותו ומשגיח על ברואיו. 
הוא הציר המרכזי שעליו נשענת היהדות, וליל הסדר הוא 

הזמן המתאים ביותר להעביר מסר זה. 

מרוץ הלפיד
נוסף מועבר בליל הסדר. כשיצאנו ממצרים לפני  מסר 
כ-3300 שנים, הגענו כאמור למעמד הר סיני. שם נאמר: 
ּבֵֹער  וְָהָהר  ַהלַּפִּיִדם...  #וְֶאת  ַהּקוֹֹלת  ֶאת  רִֹאים  ָהָעם  "ְוָכל 
התורה  את  וקיבל  סיני  הר  אל  עלה  רבינו  משה  בֵָּאׁש". 

שנקראת 'אש', ומסרה ליהושע. 
הדליק  משה  לפידים.  למרוץ  זו  פעולה  להמשיל  נוכל 
לפיד בהר סיני, וכשהיה בן 120 שנה העביר אותו ליהושע. 
אותו  העביר  שנים   110 ובגיל  הלפיד,  עם  רץ  יהושע 
לזקנים. והזקנים העבירו לנביאים והנביאים לאנשי הכנסת 

הגדולה ...
ובידה  אבא  כל  של  בידו  היום.  עד  נמשך  הזה  המרוץ 
של כל אמא, דולק לפיד שצריך להעביר אותו לדור הבא. 
המסורת  להעברת  הדורות  בשרשרת  חוליה  הוא  דור  כל 
את  מעבירים  שבו  והלילה  היום.  ועד  סיני  הר  ממעמד 
המרוץ  יסתיים  ומתי  הסדר.  ליל  הוא  הבא  לדור  הלפיד 

הזה? בבוא משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.

המאמר מתוך הגדת 'אבות לבנים' פרי עטו של הרב, 
שתצא לאור בשנה הבאה

צריך לזכור, השעבוד היה לא רק גשמי, אלא גם ובעיקר רוחני. ליל הסדר צריך להיות מלא במסרים רוחניים



עוגות כשרות לפסח
-

מוצרי מהדרין כשרים לפסח
קפה ומאפה, מבחר צ‘יפסים, כריכים,

פיצות ומגוון הפתעות

פסח
כשר
ושמח
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מפלגת בג"ץ - קרדיט

להתערב  מנסה  שוב  שהבג"ץ  איך  ראינו  השבוע 
בחוק הגיוס. ראינו בראשית השבוע אפילו יותר מרמז 

לכך שהוא ידאג לפסול את החוק הקיים. 
מבלי להיכנס לפרטים ובלי לקבל עמדה אם החוק 
עם  קורה  מה  לראות  ננסה  הבה  לא,  או  טוב  הזה 

הבג"ץ לאחרונה:
מיד אחרי הדיון האחרון של הבג"ץ בחוק הגיוס, 
יצאו הח"כים החרדיים בהצהרה כי "אם בג"ץ יפסול 
את החוק, נדאג לחוקק חוק שיצמצם את סמכויותיו 

של הבג"ץ".
נעבור לשאר חברות הקואליציה, וראשית למפלגת 
בג"ץ  כחודש  לפני  הליכוד:  נתניהו,  של  השלטון 
החליט כנגד מתווה הגז. ואז, כל חברי הליכוד, מראש 
חזן,  אורן  ברשימה,  האחרון  החבר  ועד  הממשלה 
למצוא  וצריך  הזויה,  החלטה  שזאת  הם  גם  הצהירו 

דרך איך לצמצם את סמכויותיו של הבג"ץ.
איילת  המשפטים  שרת  השלישית,  לצלע  נעבור 
התערבו  כשבבג"ץ  היהוד.  הבית  ממפלגת  שקד 
המחבלים,  גופות  החזרת  של  ביטחוניים  בנושאים 
מקום  בכל  והצהירה  שקד  המשפטים  שרת  באה 
של  הנושא  כל  לגבי  מחדש  חישוב  לעשות  שצריך 

בחירת שופטי העליון.  
רק ממפלגה אחת, מפלגתו של כחלון החברה גם 
היא בקואליציה, נשמע רק קול דממה דקה. ולמה אני 
מזכיר אותם? כי נשאלת השאלה: אם כולם מצהירים 
לא  בעצם  למה  אז  בבג"ץ,  שינוי  לעשות  שצריכים 
לכל  כי  נכון,  הכי  העיתוי  הרי  זה  לכאורה  עושים? 
המפלגות יש סיבה לעשות את זה, כל אחת מסיבותיה 
צרה  ובממשלה  כוחות  מלאחד  חוץ  נותר  ומה  היא, 
לצמצום  הזה  החוק  את  ובמהירות  להעביר  זו  כמו 

כוחו של הבג"ץ? 
דממה  כאמור  נשמעת  בינתיים,  כחלון,  ממפלגת 
העמדה  מה  בדיוק  יודעים  לא  אמנם  אנחנו  בנושא. 
לשכנע  אפשר  כולם,  עם  יחד  אולי,  אבל  שלהם, 
ולהפעיל לחץ שגם הם יתמכו בחוק הזה בצורה כזו 
או אחרת, ולפתור אחת ולתמיד את הבעיה שנקראת 

בג"ץ. אז למה זה נעצר?
תשובה  יש  קורה,  לא  זה  למה  להבין  כדי  ובכן, 
חוק  הצעת  להצבעה  בפועל  מעלים  לא  ברורה:  די 
כשהוא  פומבית,  להתנגד  עלול  כחלון  אז  כי  שכזו, 
ירצה להיראות כאילו הוא זה שהציל את הבג"ץ, ופה 
או  לקרדיט  יזכה  לא  שמישהו  כדי  רק  הכלב:  טמון 
את  ותוקעים  באים  ציבורית,  מבחינה  מסוים  להישג 

כל המהלך. 
מה  כל  הזאת.  בממשלה  שלנו  המצב  בדיוק  זה 
שמעניין את הממשלה הזאת בראשות נתניהו, הוא רק 
היא  והתוצאה  מסוים,  ממהלך  שיקבלו  הקרדיט  מה 

שאנחנו מובלים - במקום להוביל. 
על  הממשלה  ראש  הצהיר  ימים  כמה  לפני  רק 
ההישג האדיר של צה"ל בגילוי המנהרות באמצעים 
אז  בינלאומית.  במסגרת  ענק  הישג  שזה  מתקדמים, 
אני רק רוצה להזכיר לך, אדוני ראש הממשלה. כמה 
תזכורת  קיבלת  שלך,  הזאת  ההצהרה  לאחר  שעות 
קשה שאתה יכול להיות מדינה ראשונה בטכנולוגיה 
ויספרו  בפנים,  לך  יתפוצץ  אוטובוס  אבל  וקדמה, 

עשרות פצועים. 
בזכות  שרק  מאמינים  מאמינים,  כיהודים  אנחנו, 
ובזכות  במדינה,  קיום  זכות  לנו  יש  התורה  לימוד 
רק  והאברכים,  הישיבות  בחורי  שהם  ה"חיילים", 
בזכותם יש סיעתא דשמיא למערכת הביטחונית. לא 

בגלל שום "הישג" אחר..

חישוב קר עדיף
אני זוכר שבתקופת מורי ורבי מרן הגרי"ש אלישיב 
שאלות  עם  אליו  מגיעים  שהיו  פעם  בכל  זצ"ל, 
אקטואליות דחופות, פוליטיות או בנושאים אחרים, 
ואז  כל הצדדים,  היה שומע, מתחקר את  הוא תמיד 
אפשר  או  עכשיו  לענות  צריך  אני  האם  שואל:  היה 
לחכות עם התשובה? הוא תמיד דאג לבדוק ולהחליט 
על השאלות האלה ב"שקיעה" ממש, ברגע האחרון. 
יכול להמתין  הוא מעולם לא פסק מיד בדבר שהיה 

עוד, עד העיתוי האחרון.
למדתי מההנהגה הזאת בהרבה דברים בפן האישי 
שלי, שדברים שאתה לא צריך להחליט עכשיו - אל 
תיקח על עצמך את הגאונות להיות בר סמכא ומבין 

גדול ולהחליט. 
כי השבוע התפרסמו שני  זה?  כותב את  אני  למה 
דברים בשם יו"ר תנועת ש"ס אריה דרעי. ראשית, הוא 
יצא השבוע לתקשורת בהצהרה שהוא סומך על אנשי 
שהוא  זה  ביושרה.  עבודתם  את  יבצעו  שהם  החוק 

אמר שהוא "סומך" עליהם, זו הטעות הראשונה. 
ידרוש  שהוא  כך  על  הודעה  הוציא  הוא  ושנית, 
להחזיר בחזרה את כל הסמכויות שנלקחו ממשרדו. 

וזו הטעות השנייה.
כעת  יוצא  ולא  ממתין,  הייתי  במקומך  אני  אריה, 
לך  ויש  מעשי  כשזה  רק  כעת.  ומחליט  בהצהרות 

תמונה כוללת, רק אז יוצאים בהחלטות והצהרות.

אם כמעט כל חברי הממשלה תמימי דעים בקשר לעצירת 
כוחו של הבג"ץ, למה בפועל לא מתקדמת אף הצעת חוק 
בנושא? וגם: שתי הטעויות של אריה דרעי בימים האחרונים

‘‘

‘‘

בכל פעם שהיו מגיעים אל מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל עם שאלות אקטואליות 
דחופות, פוליטיות או בנושאים אחרים, הוא תמיד היה שומע, מתחקר את כל 

הצדדים, ואז היה שואל: האם אני צריך לענות עכשיו או אפשר לחכות עם התשובה? 
הוא תמיד דאג לבדוק ולהחליט על השאלות האלה ב"שקיעה" ממש, ברגע האחרון. 

הוא מעולם לא פסק מיד בדבר שהיה יכול להמתין עוד, עד העיתוי האחרון

חיים כהן

למה לא עושים כלום לשינוי כח הבג"ץ? בית המשפט העליון, נתניהו ודרעי                           )צילומים: יונתן זינדל, פלאש 90(
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סיור בניחוח 

ירושלמי
הרב ישראל גליס הגיש מתנה מקורית לח"כ 

הרב ישראל אייכלר ביום הולדתו: יום סיור רווי 
בנוסטלגיה נשפכת, במחוזות מאה שערים, בתי 

אונגרין והגלילות  הגשם שהפתיע ביום האביבי, 
לא מנע מהם לבקר ברחובות הישנים של השכונה, 
ולחפש יחד את החצרות בהן שיחקו עם בני גילם 
 הם מצאו את חנות הפלאפל הוותיקה שהייתה 

חלומם של כל ילדי השכונה העניים, עברו ליד 
"שער מנדלבוים", לידו הביטו בזמנו בקנאה בילדי 
שליחי האו"ם שיכלו להיכנס אל הכותל המערבי, 

והעלו זכרונות מהמעשים האמיצים של הרב 
מנשה אייכלר, אביו של ר' ישראל, שפעל במרץ 

ובתוקף רב נגד ניתוחי המתים 

הרב ישראל גליס
צילומים: בועז בן ארי
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ארבעה  נגד 
דיברה  "ישראלים" 
החרדית:  העיתונות 
שפיגל  ישראל  ר' 
ימים  ולאריכות  ז"ל, 
קצובר,  ישראל 
ואני  אייכלר,  ישראל 
גליס,  ישראל  הקטן 
השנים  במשך  כאשר 

ה"בנים" התחלפו בתפקידים.
של  מאמריו  את  שבוע  מדי  קורא  אני 
אייכלר;  ישראל  הרב  אמת,  ידיד  ידידי, 

ובכלל,  שידר,  בהן  הרדיו  בתחנות  בקביעות  לו  הקשבתי 
יוס'ל אייכלר,  את משפחת אייכלר אני מכיר מילדות, מהרב 
כאשר למדתי ב'מתמידים', ועד - לאריכות ימים - לרב מנשה 
אייכלר, אביו של ר' ישראל, איש חזק ואמיץ. כשכולם הפגינו, 
אי אפשר לפרסם.  ביניהם דברים שעדיין  הוא עשה מעשים, 
מנשה,  מהרב  לקחת  יוכל  לא  איש  מירון"  "איש  התואר  את 
הרב  זה  שנה,  מחמישים  למעלה  למירון  שדואג  מי  ובצדק. 
מנשה אייכלר, שישוב בחדר החפ"ק, משמאל לכניסה לציון 

הרשב"י. 
ומתמיד  מאז  נחשבה  אייכלר  משפחת  בקודש,  ולמעלה 

כפאר של בתי אונגרין. 
לקחת  הזמן  שהגיע  החלטתי  הפסח,  חג  ערב  כעת,  לכן, 
ילדותינו,  בשכונות  ילדות,  לסיור  אייכלר  ישראל  הרב  את 
שבתזמון מופלא יצא בדיוק ביום הולדתו. שנינו לא תכננו את 
הגשם שירד בירושלים במפתיע ביום בו יצאנו לסיורנו, שנתן 

נופך משלו לסיור הנוסטלגי.
למען האמת, לכל אורך הדרך לא הייתי צריך הרבה לשאול 
ולדבר. הרב אייכלר נשטף בפרץ מרגש של זיכרונות ילדות, 
שפשוט אי אפשר היה לעצור. ממש ראיתי את הגעגועים שלו 

למקום, לאנשים, לריחות, להווי. 
האמת היא שאני עצמי קצת חששתי. בכל אופן, הרב אייכלר 
הוא איש פוליטי, ואנחנו נכנסים שנינו למעוזם של אלו שלא 
אוהבים את המקום בו הוא נמצא ביום-יום, קרי הכנסת. אבל 
הפלא ופלא, אנשים ניגשו, והעלו זיכרונות. אוהבים אותו בכל 

מקום, גם כאן באונגירשע אייזר.
לי זאת הייתה חוויה מיוחדת, ועוד יותר מכך הזיכרון שלו 

לכל פרט ולכל שכן שהיה גר בסמוך אליו.

הכפתור נפל לשמן
 

לשנינו, ייאמר מיד, לא הייתה ילדות זוהרת. סבלנו לא פעם 
מחרפת רעב בירושלים של אז, אבל היינו שמחים במה שכן 

היה לנו. 
אני  נזכרתי  שערים,  במאה  הפלאפל  חנות  ליד  כשעברנו 
מאה  ברחובות  משחקים  היינו  כילדים  בשכונה.  פסח  בערב 
באחת  אותנו.  תוקף  היה  הרעב  פעם  ומידי  והאזור,  שערים 
הפעמים עליתי הביתה, שהיה ברחוב עין יעקב - בתוך השוק, 
וביקשתי משהו לאכול. אמא שלי נתנה לי חולצה ישנה ואמרה 
לי: תשמע, תלך ל'אושר פון די קנפלך' - אשר הריסון, שהיה 
מוכר כפתורים. תן לו את החולצה. הוא יוריד את הכפתורים 

וייתן לך 25 גרוש, תקנה מזה מנה פלאפל. 
שאכן  ואחרי  החברים,  לי  חיכו  במדרגות  למטה  שמחתי. 
וקיבלתי עליה כסף,  העברתי את החולצה למוכר הכפתורים 
השוק.  בתוך  שהיה  הפלאפל  דוכן  אל  גאווה  ברוב  צעדתי 
ניגשתי והראיתי למוכר את המטבע המיוחד של ה-25 גרוש, 

וביקשתי ממנו מנה פלאפל, ולחברים פירורים של הפלאפל.
נפל לתוך  ואז קרה אסון: המטבע  הגשתי לו את המטבע, 
תבוא  כלום,  רואה  לא  אני  לי:  אמר  המוכר  השחור!  השמן 
בעוד כמה חודשים, כשנחליף את השמן, ואז אולי אמצא את 
המטבע ותקבל מנה פלאפל. אחרי זמן עזבנו את השכונה, ואני 
עדיין מחכה, עד היום שיחליפו שם את השמן ויחזירו לי את 

המטבע שלי.
 הרב אייכלר, שאלתי אותו בתחילת הסיור, איפה החצר 

בה נולדת?
"ב'בית הרמן' שברחוב ברמן", הוא מספר. "היום זה רח' 

בהר"ן 27, במאה שערים".
 מי היו השכנים שלך אז?

מאומן,  שטרקס  נחמן  "רבי 
שמעון  רבי  שיינברגר,  אורי  רבי 
בלעכר, הצדקנית דינה מרקוביץ, 
יליד  בלטינשטר  אלתר  החייט 
צפת, אלימלך בליטנר, רבי יעקב 
שיינברגר  אורי  ורבי  גוטליב 
והסבתא שלנו - מרת שפרה לוי 

ע"ה".
היום  אומר שעד  אייכלר  הרב 
הטרי,  הלחם  ריח  באפו  עולה 
שהגיע ממאפיית ברמן, ששכנה 
את  היטב  זוכר  והוא  רחוק,  לא 
צפירת הטנדרים בכל בוקר, בעת 
לרחבי  ברמן  ממאפיית  שיצאו 

הארץ, לחלוקת הלחם הטרי.
אבל כשהוא מזכיר את רבי נחמן שטרקס, אי אפשר שלא 
להיזכר בפרשת "איפה יוסל'ה". רבי נחמן היה סבו של הילד 

יוסל'ה. מה אומרת לך הפרשה הזאת? שאלתי אותו.
הרב אייכלר: "תמונה ראשונה: רבי נחמן, יהודי רוסי שבא 
במאסר  קפאו  רגליו  שאצבעות  אחרי  במיטה,  שוכב  מאומן, 
יום שישי  עקורה. תמונה שניה:  ועינו האחת  ונקטעו,  סיביר 
בצהריים. ניידת משטרה ניצבת בשער החצר. ארבעה שוטרים 
נכנסים לבית ה'רוסישע שכנה' )כך קראנו לסבתא הגב' מרים 
שטרקס(. הם סוחבים מתוך המיטה את רבי נחמן החולה כשק 
תפוחי אדמה, ומשליכים אותו לטנדר. לא אשכח את זעקות 
בדרך  נכדיו,  בגידול  שחטא  הברסלבי  הקשיש  של  השבר 

התורה ובמסירות נפש. 
יושבים  הש.ב.  בלשי  אשכח:  שלא  שלישית  "תמונה 
שנכנס  מי  כל  ורושמים  ביממה  שעות   24 ירקות  ארגזי  על 
המקורית.  ברוסיה  כמו  נעלם,  שיוסל'ה  בזמן  לביתו  ויוצא 
ומלוים את הסבתא שטרקס  הם מדובבים את הילדים בחצר 
אבי  אחרונה:  תמונה  חבלה'.  מלאכי  'מיינע  להם  שקראה 
לקח אותי לשערי בית הסוהר ברמלה, והראה לי את החומות 
על  ספר  אז  קראתי  מברסלב.  נחמן  רבי  כלוא  שמאחוריהן 
המבצר שבו ישב רבינו גרשום מאור הגולה ואמרתי לאבי: זה 

רבינו נחמן מאור הגולה"...

איפה יוסל'ה? הנה
הלימודים  כמובן  היה  ילדותנו,  מנוף  נפרד  בלתי  חלק 
בחיידר ליד הילדים שגדלו ברובם כמונו, עם מחסור אבל עם 
הרבה שמחה. "בדרך כלל אמא שלי לקחה אותי לחיידר", הוא 





שטף של זכרונות. 
בחצר בתי אונגרין

"כאן התפלל סבא שלי".
 בית הכנסת שומר אמונים



השבוע בי-ם

הר הזיתים
מתעורר לחיים

עידן עמדי ישי ריבוישי לפידות

חג של הופעות חיות מפסגת הר הזיתים בירושלים
יום שני י"ז בניסן תשע"ו - ב' חול המועד פסח - 25.4.16 

)רחבת מלון שבע הקשתות(

10:00-16:00 | סיורים מודרכים בהר הזיתים 
10:30 | מקהלת הילדים פרחי ירושלים בניצוחו של חנן אביטל

 הרכבים מוסיקליים, כלי מיתר וכלייזמרים
12:30 | מופע מרכזי

     ומורשת  ירושלים  משרד   

במעמד שרת התרבות והספורט ח"כ מירי רגב
וחבר הנהלת העיר ירושלים מר משה ליאון

15:00 | מופע סיום - מתי שריקי ולהקתו 

שיופעלו  בלבד  )שאטלים(  הסעות  באמצעות  הזיתים  הר  לפסגת  ההגעה  תשלום!  ללא  הכניסה 
|  9:30-15:00 השעות  בין  האוניברסיטה(  למתחם  הכניסה  )ליד  הצופים  מהר  תשלום   ללא 
הבטחון. כוחות  ובתיאום  מאובטח  האירוע   | האירוע  למתחם  פרטי  ברכב  הגעה  תתאפשר  לא 

 הר הזיתים 
מתעורר לחיים

BSD ניהול והפקה: גל אורן

הועד הבינ״ל
להגנת הר הזיתים
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מספר, "אבל פעם אחת אני זוכר שאחותו הגדולה של יוסל'ה 
אותי  לקחה  י.ג.(,  מהפרשיה,  המפורסם  )יוסל'ה  שוכמאכר 
לחיידר בכתה א' או ב'. במרכז מאה שערים הופיע מולנו אז 
'לופקה' הענק עם צחוקו האדיר. רק מי שהכיר את קולו של 
האיש הזה יבין איזה פחד זה היה ולמה אני זוכר את התמונה 

הזאת"...
שבסמוך,  נזכר  אני  גר,  בו  לבית  סמוך  עוברים  כשאנחנו 
ברחוב קטנטן, שכנה שכונת "בתי ורנר". "בית הכנסת שם 
היה גר אבי סבי, רבי ישראל יצחק לוי, כשעלה לארץ לבד 

במשך שנתיים", מספר הרב אייכלר.
עיתונאי  יחיאל אמיתי, שהיה  זוכר את החצר של  אתה 

בעתון 'למרחב'?
"אני לא זוכר עיתונאי, אבל אני זוכר את גב' אמיתי ואת 

החנות שלהם לכיפות וציציות ברח' מאה שערים".
אצל  נעלים  תיקנתם  אושפיצין.  חצר  שוכנת  בסמוך 

"מרדכי" לפני פסח?
"למרדכי הייתה שם חנות ירקות. לידו ישב בנו של מרדכי, 
מסמר  כל  על  'מברך'  והיה  בחצר  בבודקה  סנדלר  שהיה 

שתקע בנעל". 
מי גר בחצר, ליד חנות הירקות של מרדכי?

גם  ואולי  ליכטמן  גוטשטיין,  משפחות  לי  "זכורות  ת. 
שיינדל מחנות ה'טמבור' היתה גרה שם". 

ומי היה גר ממול?
הרבי  את  שצילם  וייס'  'פוטו  הצלם  גר  היה  "ממול  ת. 
במאה  שנסע  הרכב  בתוך  הפנים,  בקבלת  זצ"ל  מסטמאר 

שערים בכיוון הנגדי. זה היה בכ"ט סיון תשכ"ה". 

לא אשכח, אמרתי לרב אייכלר, את אותה פעם בה ברחת 
לביתה של האלמנה גב' מוזס, אמא של ח"כ הרב מוזס. 

מה היה אז?
"זה היה לפני ל"ג בעומר", הוא נזכר, וחיוך נוסטלגי על 
פניו. "פרצה אז מלחמה גדולה בין הילדים שאספו גלגלים 
וה'מארמרישע  שול'  ה'אונגרישע  של  ל'הדלקה'  וקרשים 
שול'. אלה שמות קוד הידועים רק לילדי מאה שערים. אני 
חזרתי מהתלמוד תורה של בעלזא ונקלעתי בתוך הריב לא-
לנו, על ה'טייערים' והנפט שיקבעו למי יהיה 'המן' גדול יותר. 
הסימטה 'חסד לאברהם' היתה חסומה באבנים וקרשים. לא 
נותר לי אלא להתחבא בחצר הסמוכה אצל האמא של הרב 

מוזס, שהכניסה אותי לבית עד לאחר הפסקת האש"...

חטף אבן בשמחת תורה
אנחנו יורדים לרחוב בהר"ן, ופונים לרחוב מאה שערים. 
שול.  בוקארעסטער  שנקרא  "מלבי"ם",  הכנסת  בית  מולנו 
לידו בית הכנסת של קהל יראים, המכונה המארמרישע שול. 
הסבא רבא של ר' ישראל, רבי מאיר אייכלר, היה מהמייסדים 

שם.
מה היה האופי של בית הכנסת?

בו  התפללו  צאנז.  בנוסח  חסידי  כנסת  בית  היה  "זה 

ה'אריות שבחבורה' כמו רבי הרשל אייכלר ובניו, רבי עמרם 
אייזנבך,  וועלול  רבי  קלפהולץ,  יעקב  חיים  רבי  ובנו,  בלוי 
טורנהיים,  יעקב  רבי  הגבאי  המאה,  גיל  את  לעבור  שזכה 
ישעי'  רבי  קליין,  שלמה  רבי  סת"ם  והסופר  תפילה  הבעל 
שעייה  רבי  דייטש,  שעייה  רבי  הולצמן,  האחים  שיינברגר, 
שיינברגר והרב גבירץ. ממש סלתה ושמנה של בתי הונגרין 
הקנאים.  בגדולי  שמדובר  תבין  השמות  לפי  שערים.  ומאה 
בילדותי סיפרו לי שאח של סבתא שלי, רבי נתנאל טורנהיים 
הפורעים  תורה.  בשמחת  הזה  הכנסת  בבית  נרצח  זצ"ל, 
מחללי שבת השליכו אבנים אל תוך בית הכנסת. רבי נתנאל 
חטף אבן בראש כשהחזיק ספר תורה בהקפות. במוצאי החג 

יצאה נשמתו".
את  לידינו...  גרים  שהיו  התימנים  את  שכחנו  רגע,   

הפלטפל של יוסף, את הפיצוחים של "חבשוש"...
"נכון... התאווה הגדולה ביותר של ילד מאה שערים היתה 
לנגוס בפיתה 'אשתנורה', ובלבד שזו תהיה מנה שלימה של 
'יוסוף הפלאפל'. לכל היותר הוא יכל לקנות 'חצי מנה' וגם 
זאת בערבי פסחים או פעם בחודש. ואז הוא הסתובב מאושר 
ברחוב וחצי תאוותו בידו. אבל מנה שלימה? זו נותרה חלום 

רחוק"...
"ברחוב  נזכר:  אייכלר  דיין',  'לייבל'ה  של  המדרגות  ליד 
זלוטניק,  שלום  רבי  )החובש(  ה'פעלטשער'  היה  דיין  לייב 

ליד בית הכנסת 'לייבלה'ס שול'".

גם אתה 'נמרחת' אצל שלום זלוטניק?
"מי לא... רבי שלום 'פעלטשער' היה מורח את השקדים 
פעם  אנטיביוטיקה.  במקום  המרים,  במים  בפה,  הדלוקים 
אותו  שאלתי  והיריקה,  המריחה  ולאחר  בפה,  פצע  לי  היה 
ממה הפצע בא? הוא ענה: מלשון הרע! אמרתי לו: זה אתה 
אומר סתם ככה. אבל ממה זה בא באמת? הוא ענה: באמת, 
זה בא מלשון הרע. סתם ככה, זה בא אם לא מצחצחים את 

השיניים. 
הספרים  שני  ו'ניסים',  'חנוך'  אצל  מסתפר  היית 

המיתולוגים?
"איזו שאלה. אני עוד זוכר את ה'סוס העץ' עליו ישבנו גם 

בכינו כשחנוך הספר, סיפר את שערותינו".
מי  שול'.  ל'רומיינשע  ומגיעים  בסיור  ממשיכים  אנחנו 
התפלל פה ומה זכור לך מבית הכנסת? אני שואל את הרב 

אייכלר.
"אני זוכר את הגבאי הנמוך, רבי אייזנבאך. נדמה לי שגם 
ויינגארטן התפלל שם. אבל לא היו שם מתפללים רבים כמו 
במארמרישע שול. סבא שלי, רבי דוד לוי ז"ל, היה מתפלל 
ב'שומרי אמונים שול' הסמוך. הוא היה מתלמידיו הראשונים 

של הרב הקדוש רבי אהרהל'ה ראטה זיע"א".
למעלה היה גר דוד ברסלבר. מה אתה זוכר ממנו?

היה  הוא  ברסלבר.  דוד  רבי  על  שלם  ספר  לספר  "אפשר 
בשערי  יושב  שהיה  פרעסר  לדובצ'ע  אמר  הוא  מאד.  חכם 
'ישועות יעקב שול' וצוחק, 'אוי דובצ'ע, דיר איז גוט' )לך 
טוב בחיים(, כי אתה לא יודע את מצבך. אבל אני, דוד, יודע 

את מצבי המר'... 
"אמא שלי היתה שולחת לו דגים לשבת. רבי דוד הקפיד 
לחתולים  הדגים  את  'זרקתי  ואמר:  כך  על  לאבי  'להודות' 
בחצר. גם הם הריחו מסביב ולא נגעו בדגים שלך כי הם היו 

מקולקלים'"...
ויורדים לכוון בית  אנחנו עוזבים את רחוב מאה שערים, 
היו  גם  פה  בעומר.  בל"ג  ה"הדלקות"  שהיו  היכן  ישראל, 
שורפים את החמץ. ה"משחקים" האלו באש, היו ממש ימי 
הרב  מסכים  אחרים",  משחקים  לנו  היו  "לא  לילדים.  חג 

אייכלר. "אבל היינו מרוצים מזה עד הגג".

הטשולנט של השכנים
אנחנו נכנסים בשער האחורי של בתי אונגרין. בוא נעצור 
לרגע, אני אומר לרב אייכלר. שנינו מחפשים את המקום בו 
היה "התנור של יוסף", בו היינו מטמינים את הטשולנט של 

שבת.
"זה היה התנור של עזרא", הוא מתקן אותי, ונזכר: "גם את 
העוגות אפו כאן. היינו מביאים את תבניות העוגות ומחכים 
מוציאי  של  תור  כאן  היה  בשבת  לתנור.  להכנסתן  בתור 
הטשולנט, וכל אחד הכיר את הקדירה שלו, אם כי לא תמיד. 

היו שאכלו את הטשולנט של השכן, וגם השכן עשה כך"...
ומה אתה זוכר מה"בורות" המפורסמים?

"בכל חצר היה בור. סבתא שלי היתה גרה בבתי הונגרין 





המודעות מחזיקות את קירות השכונה. בסיור המשותף

בכניסה ל'שער ליפתא' במאה שערים
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ק"צ, וגם שם היה בור. לידה היה גר הצדק רבי יונה לבל, שהיה 
הראשון שעשה הכנסת אורחים במירון. עמדתי פעם ליד הבור 
שממול פתח ביתה של סבתא. עבר שם רבי יונה ז"ל עם מגש 
לי:  ואמר  )אטריות(  קוגל חם. הוא לקח מלא חפניים לוקשן 
נפטר  הוא  החשבון  לפי  טעים'.  קוגל  תאכל  אינגאלע,  'קח, 
כשהייתי לכל היותר בן שש, והנה תראה, זכרונו לא מש ממני".
תמיד  היה  פסח  בערב  כביסה.  תלו  הסמוך,  בבור  פה, 

מתגלה הסוד של האנשים, איזה בגדים יש להם בבית.
"באמת, עם כל העוני והדחקות, הילדים לבשו תמיד בגדים 
נקיים והבתים היו תמיד לאחר ספונג'ה. הכל בזכות הכביסה 

בחצרות".
ומהכרטיסים  מהקוגלים  איזנבאך  איצ'ה  את  זוכר  אתה 
למירון לל"ג בעומר? שאלתי אותו, כשגם אני נזכר, מצועף.
חייך  שתמיד  יהודי  היה  אייזנבאך  יצחק  רבי  "בוודאי. 
'קוגלען'  ועשה  עזרא  של  התנור  מול  גר  הוא  בשמחה.  והיה 
ילדים  עגלת  עם  ההונגרי  יצחק  בא  היה  בשבת  ירושלמים. 
שהזמינו  הכנסת  לבתי  הקוגלא'ך  את  להוביל  כדי  שבורה, 

אותם לקידושא רבא".
להוביל  יוכל  הוא  העיניים,  יעצום את  אייכלר  הרב  גם אם 
לי  ולהגיד  אותי בעל פה בסיור ברחובות כאן בבתי אונגרין, 

פחות  קורא  "אבל  בית.  בכל  גר  בדיוק  מי 
האלה",  האנשים  את  יכיר  לא  שישים  מגיל 
הוא אומר. "הנה, כאן מעלינו היה גר הסופר 
שהיה  ז"ל,  פקשר  אליעזר  פנחס  רבי  סת"ם 

חתן של רבי מאיר אייכלר".
איפה היה גר הסבא, רבי מאיר אייכלר?

"הסבא רבא רבי מאיר אייכלר ז"ל, היה גר 
ל'ישיבת המתמידים'  מול המדרגות העולות 
שער  על  ממש  שול',  ב'פרושים  שהתקיימה 
רבי  בנו,  גם  אמונים.  לרחוב שומרי  היציאה 

הרשל ז"ל, היה גר שם אחר כך".
בוא נעלה למתמידים, אולי נקבל כוס ברד 

משמעון רוזנברג...
עם  היה  ז"ל,  רוזנברג  אורי  רבי  "אביו, 
'ישיבת  בהקמת  אייכלר  יוסף  רבי  דודי 
המתמידים'. אני עוד זוכר אותו כמשגיח. גם 

בנו, אברהם'צע, היה משגיח במתמידים".
 בוודאי. פה נשמרה היהדות של ילדי בתי 

לאריכות  שלך  ואבא  אייכלר,  יוס'ל  דודך,  ידי  על  אונגרין 
ימים.

"אכן. אבל לא רק את ה'אידישקייט' הציל רבי יוסף אייכלר. 
בתש"ח,  ילד  שהיה  שליט"א,  שארף  דוד  משה  רבי  לי  סיפר 
שאילולי יוסל ומנשה אייכלר שהביאו אוכל ליושבי המקלטים 
היה  לא  מרעב.  מתים  היו  הם  הפגזים,  כאן  התפוצצו  כאשר 
שייך לצאת לרגע. הם היו הולכים בין הפגזים בזחילה עד תל 
ארזה ומביאים מזון לכל הנצורים במחסנים. הדברים ידועים. 
מה שלא ידוע כל כך זה ש'יצחק פרטיזן', רבי יצחק נדבורנער 
ז"ל, היה הולך איתם באש וסוחב את שקי הקמח על הכתפיים. 
הוא אמר פעם: כולם חושבים שהנס היה בזכות יוס'ל אייכלר. 
הוא עצמו הודה לי שרק בזכותי הוא ניצל מן הפגזים. כשאתה 
הולך איתי אני בטוח שלא ניפגע, אמר יוסף, שנאמר: 'שומר 

פתאים ה'"...
אנחנו ממשיכים הלאה מהמקום בו שכנה ישיבת המתמידים, 
ואנחנו נמצאים ליד ה'אונגרישע תלמוד תורה'. מה אתה זוכר 

מהתלמוד תורה? שאלתי.
"למדתי כאן עד כתה ג', ולאחר שנפתח תלמוד תורה בעלזא 
ברחוב הישיבה, אבי הכניס אותי לבעלזא. אבל אספר לך סיפור 
שסיפר לי ניצול שואה בשם רבי יחיאל אויש ז"ל: הוא הגיע 
היה בחצר  גם אשתו. החתונה שלהם  וכן  'עגול'  יתום  לארץ 
התלמוד תורה בבתי אונגרין. חופה כל כך עצובה לא ראתה 
יתומים,  וכלה  וחתן  פליטים  מניין  היו שם  מעודה:  ירושלים 
וכולם בכו בכי תמרורים. עד שהגיעו מנשה ויוסף אייכלר וראו 
מתוקים  )מים  'באראד'  ענק של  סירי  גייסו  הם  העצבות.  את 
הם  בת"ת.  ברד  שמחלקים  השכונה  בתי  בכל  והכריזו  קרים( 
הרקידו את הקהל ותופפו במצלתיים שנוצרו ממכסי הסירים, 
ושרו ושמחו עד אור הבוקר. 'לא נשכח לעולם מי הציל את ליל 
החתונה שלנו', אמר לי רבי יחיאל הזקן. זו הייתה כל משפחת 

אייכלר".
אתה זוכר מי היה גר מתחת לתלמוד תורה?

רוחצת  גרה  הראשונה  בדלת  וטובים.  רבים  כאן  "גרו 
היה  עקשטיין,  אליעזר  רבי  בנה  עקשטיין.  הגב'  הנפטרות 
קליין  גם משפחות  הזאת  בחצר  גרו  הכנסת.  לבית  מתחת  גר 
מהחברה קדישא, משפחת וויסנשטרן, משפחות חסידי בעלזא 

גוטליב, שוורץ, זיגלמן והלפרט".
מה אתה זוכר מהמקווה של בתי אונגרין?

"ליד המקוה היה 'מושל אייזנבך', מוכר משקאות ויין. רבי 
יצחק נדבורנער היה לוקח את הילדים שירדו מהחיידר, מכנס 
אותם ליד המקוה ושר אתם 'כי לה' המלוכה וכו' ביום ההוא 
ר'  יהיה ה' אחד ושמו אחד' ומחלק להם שתיה מהחנות של 

מושל".
 איפה היה גר הרב עמרם בלוי?

"בתחילה היה גר בדריי ציילן. אשתו הצדקנית היתה תופרת 
סמוך  תורה  התלמוד  ליד  גר  היה  הוא  כך  אחר  קאפטענעס. 

לשער היציאה לשומרי אמונים".
כשאנחנו מעלים בשיחה את זכרו של הצדיק רבי משה וובר 
זצ"ל, אומר אייכלר: "המשפיע החב"די הרה"צ רבי משה וובר 
זצ"ל היה גר בחצר שמול ה'גארטן'. הכל היה שם בגינה - חוץ 
גר רבי דוד  ועצים. היום כבר שיפצו שם. לידו היה  מפרחים 
שלזינגר, המשפיע הרוחני בישיבת סלונים ועוד רבים וטובים 

כולל 'שרה'לה השדכנית'".
הוא  לאיפה  לו.  מזכיר  אני  גדול,  מחסן  בזמנו  היה  לידינו 
נעלם... "ליד המחסן הזה", הוא מספר, "פגשתי את יחזקאל 
אני  גורלו.  מר  על  קונן  הוא  'חזקאלה'.  נקרא  שהיה  הגלמוד 
בתמימות ילדותית אמרתי לו: חצק'ל, ה' יכול לעזור בכל עת 
ובכל מצב. 'נכון', הוא אמר לי, 'אבל אין לי כבר כוח לחכות 

יותר'"...
אנחנו ממשיכים בסיור בבתי אונגרין, ומגיעים לדירה אותה 

הזכיר קודם, דירה ק"צ. מי היה גר כאן? אני שואל.
שלי  וסבתא  אייכלר  אהרן  רבי  סבא,  של  הדירה  היתה  "זו 
נינת הצדיק בעל ה'עבודת יששכר' מוולברוז'. אביה ואמה היו 
ועלו לארץ ישראל עם ההורים.  זצ"ל,  נכדי הרבי  בני דודים, 
הסבא, רבי שלמה יצחק טורנהיים זצ"ל )דער טויבער שוחט(, 
היה בנו של הרבי ישכר דוב בעריש הכהן טורנהיים מוולברוז'. 
הוא טמון בעיר בפיעטרוקוב שבפולין. הוא היה אחיו ומחותנו 
של הרבי מוולברוז' רבי יעקב משה טורנהיים זצ"ל. בדירה זו 

הם גרו יותר מחמישים שנה".

הרכב דלק כבל"ג בעומר
בתי אונגרין, כידוע, מחולקת בטורים של מבנים. לידינו כעת 
שלושה טורים של מבנים. אנחנו נזכרים יחד בהפגנות השבת 
'המלחמות  את  שניהל  "מי  אייכלר:  ישראל.  שבטי  רחוב  על 
שלימה  ומדינה  מצוה,  בר  לגיל  מתחת  ילדים  היו  הגדולות' 
לזרוק  אסרו  והרבנים  לאלימות  התנגדו  הזקנים  מהם.  רעשה 

אבנים. אבל מי שאל אותם אז?".
את  עושים  היו  בו  המקום  ליד  ועוברים  ממשיכים  אנחנו 
ה"הדלקה" של בתי אונגרין, בל"ג בעומר. אייכלר: "היו שתי 
וברחוב  שול'  ה'אונגרישע  של  הייתה  כאן  גדולות.  הדלקות 
שומרי אמונים היה של ה'מארמרישע שול'. אחר כך העבירו 

מכאן את ההדלקה מפני הסכנה".
- מה שהיה פעם  ומשמאלנו  אונגרין,  יוצאים מבתי  אנחנו 
אני שואל את הרב  זוכר מכאן?  מנדלבוים". מה אתה  "שער 

אייכלר.
מנדלבוים,  לשער  הצהריים  אחר  שבת  כל  יורדים  "היינו 
לנסות לראות את 'הכותל המערבי'. רכבי האו"ם היו עוברים 
כאן ובתוכם גם ילדים, ועינינו יצאו מקנאה בילדי האו"םניקים 
הטנקים  שיירת  את  מי שעצר  אגב,  לכותל...  לנסוע  שיכולים 
הירדנים במורד שער מנדלבוים, לא היו אנשי ההגנה שברחו 
מן העמדות בבית תורג'מן. אלה היו כמה מנערי בתי אונגרין 
שהשליכו בקבוקי מולוטוב אל תוך מנועי הטנקים, אחד מהם 
נדלק כ'מדורת ל"ג בעומר' וכל השיירה נסוגה וברחה מפחד 

'המלכודת'"...
מאה  פינת  יואל  ברחוב  שלך,  אמא  של  לחנות  נלך  בוא 

שערים, אני מציע לאייכלר. 
אבא שלך, לאריכות ימים, התעסק עם כבוד המת, ואמא 

שלך הייתה זו שפרנסה את הבית.
והיה  ציבור  בצרכי  ועסק  בחנות,  מאד  קשה  עבד  "אבא 
בחברה קדישא, שם גילה את גזירת ניתוחי המתים, שרוקנו את 
ונתפרו בשקט. הוא פרץ את מחסום  איבריהם בבית החולים 

השתיקה והחל את המאבק נגד ניתוחי המתים".
לו כמה סיפורים על אביו, שנשמרים בפנתיאון  אני מזכיר 
של מאה שערים כבר עשרות שנים, למשל, על הפעם בה הביא 
או הפעם בה  נפטרים מזכוכית,  עיני  לח"כ הרב מנחם פרוש 
הביא חביות עם חלקי איברים מהמכון הפתולוגי, לטמון אותם 

בהר המנוחות. הוא מעדיף לא לפרט יותר מידי.
חוק ניתוחי מתים נשמר עד היום בגלל אבא שלך.

ישראל  גדולי  לתמיכת  שזכתה  גדולה  מלחמה  אז  "הייתה 
מנחם  הרב  ח"כ  זצ"ל.  רב  הבריסקער  בני  הרבנים  ובראשם 
ישראל  אגודת  נכנסה  וכאשר  בכנסת,  עולמות  הרעיש  פרוש 
שאוסר  המתים,  ניתוחי  חוק  את  חוקקו  בגין  של  לקואליציה 
אם  אלא  המשפחה,  הסכמת  בלי  נפטר  לנתח 
יש חשד לרצח, אז בית המשפט יכול להורות 
על ניתוח וכו'. זה נחקק בתשמ"א ומאז שקט 

בזירה".
ומגיעים  שערים,  מאה  עם  מסיימים  אנחנו 

לרחוב אגריפס. 
נחזור לילדות שלך בבעלזא, ליד ביתו של 

כ"ק האדמו"ר זצוק"ל. מה למדת כאן?
מה  בבעלזא.  למדתי  יודע  שאני  מה  "כל 
בבעלזא.  למדתי  שלא  מה  זה  יודע  לא  שאני 
הישיבה.  ברחוב  למדנו  ו'  כתה  עד  ג'  מכתה 
והכולל, למדתי  גדולה  הישיבה  עד  ו'  מכיתה 
בבנין הישיבה ברחוב אגריפס. זה היה אז מרכז 
יוס'ל  ר'  ואחיו  שיבדלח"ט  אבי  גם  בעלזא. 
בבעלזא  קנו  הם  להם,  שהיה  מה  כל  אייכלר, 
בשנים שזכו לשמש את ארון הקודש כ"ק מרן 
לארץ  בא  כשהצדיק  זיע"א.  מבעלזא  מהר"א 
ישראל יחד עם אחיו הגה"ק מבילגורייא זיע"א 
וקרא  מאד  קירבם  והוא  אליו  נדבקו  הם  תש"ד,  שנת  בשבט 
עם  יחד  הראשונים  המשמשים  היו  הם  קינדער'.  'מיינע  להם 

הגבאי רבי הלל וינד ז"ל בשנים הקשות ביותר בבעלזא".
שליט"א,  האדמו"ר  לך  שהגיש  מיין  לשתות  כילד  זכית 

בברית בתחילת נשיאותו.
"זה היה ביום כיפור הראשון לאחר ההכתרה, בשבת נחמו 
תשכ"ו. האדמו"ר שליט"א היה סנדק, והיה צריך ילד לפני בר 
מצוה שישתה את היין. אני קיבלתי את היין ושתיתי. הייתי אז 

בן אחת עשרה".
אבל  שכך.  טוב  ואולי  פוליטיקה,  על  כלום  דיברנו  לא 
במהלך  התחלפו  החרדי  הציבור  כלל  של  בכנסת  הנציגים 
השנים, למשל נציגי חסידות גור, חסידות ויז'ניץ ועוד. אתה 

היחיד ששורד. ממה זה נובע?
"כולם התחלפו לאחר שלושים שנות שירות. אני רק עכשיו 

התחלתי"...
אז בכל זאת, תספר לנו: איך נכנסת לפוליטיקה?

"מה' מצעדי גבר כוננו. כל אדם צריך לעשות את רצון ה' 
לא  איש  לו.  נתן  שהקב"ה  בכלים  שמים,  כבוד  על  ולהיאבק 
לוקח דבר מעצמו ומכוחו. חבל שיש אנשים שמבינים את זה, 
רק אחרי שהם יורדים מן הבמה. אנחנו צריכים לזכור זאת בכל 
יום ובכל עת ובכל שעה. כל מה שיש לך, זו מתנת שמים ולא 
'כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה'. זו התשובה לשאלה 

שלך".
אתה  אותו  החרדי',  'המחנה  בעלזא,  בביטאון  נגענו  ולא 

עורך כבר למעלה מארבעה עשורים. 
"קצת פחות. השנה מלאו רק שלושים ושש שנים מאז שאני 
כותב את מאמר ההשקפה של בעלזא, בעתון 'המחנה החרדי' 
מבעלזא  האדמו"ר  כ"ק  שייסד  הדת'  'מחזיקי  קהילת  של 

שליט"א, כה יתן ה' וכה יוסיף".
אני שמח שיכולתי להעניק לך "מתנת יום הולדת", קצת 

זיכרונות, שהם מתנה גם בשבילי וגם בשביל הדור הבא.
"תודה לך. רק אתה יודע ועד, כי גם אתה גדלת כאן באותה 

תקופה".
והסיור  ההזדמנות  על  אייכלר  ישראל  הרב  לידידי  תודה 
על  ביחד  ספר  נכתוב  עוד  פעם  אולי  יודע,  מי  הנוסטלגי. 

הזיכרונות הבלתי נגמרים שלנו. 
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והאיש 
משה

בלואר איסט-סייד שבמנהטן, ניתן היה למצוא תשובה לכל 
שאלה הלכתית או מהלך חדש בסוגיה מוקשית  במשך עשרות 
שנים, הגאון רבי משה פינשטיין זצ"ל, מביתו הצנוע בניו יורק, 
הנהיג את כל אמריקה היהודית  כעת, במלאת שלושים שנים 
לפטירתו פגש הרב יצחק פרנקפורטר בבנו, הגאון רבי ראובן 
פינשטיין שליט"א ראש ישיבת סטטן איילנד, וביקש להחזיר 
אותו אל הימים בהם גדל בצל אביו הגדול  מה הייתה דעתו 
ההלכתית בסוגיית העירוב בברוקלין, כנגד כל הלחצים שעבר? 

מדוע מעולם לא סיים את מנהגי האבלות בל"ג בעומר? ועל אלו 
שאלות הלכתיות סירב לענות?  מיוחד

הרב יצחק פרנקפורטר, 'מגזין עמי', ניו יורק

חג הפסח תשע"ו
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ראובן  רבי  הגאון  של  יתו 
מתיבתא  במתחם  פיינשטיין, 
בסטייטן  ירושלים'  'תפארת 
ושליו.  מרווח  איילנד, 
אידאלי  מקום  מהווה  הוא 
מזמנים  זיכרונות  להעלאת 
ר'  איתי  מסכים  נאה",  דירה  אכן  "זו  עברו. 
ראובן. "עדיין יש לנו את הדירה בלואר איסט 
מגיע  אני  הגדול(.  אביו  התגורר  )שם  סייד 
שיעורים  למסור  לפעם  מפעם  לשבת  לשם 

בבית הכנסת 'ביאליסטוק'". 
אני מתיישב ליד שולחן כתיבה גדול העשוי 
מעד  הישיבה.  ראש  של  בחדר  מהגוני,  עץ 
מתנועעים  הסרק  עצי  את  רואה  אני  לחלון 
על  במערבולת  שסובבים  ואבק  וחול  ברוח, 

פני דרך האספלט המזדקנת.
ראש  עם  שלי  הראשונה  השיחה  זו  אין 
ר'  את  פגשתי  לראשונה  המוערך.  הישיבה 
כששוחחתי  שנים,  כשבע  לפני  כבר  ראובן 
שליט"א  דוד  רבי  הגאון  אחיו,  ועם  איתו 
משה  רבי  הגאון  אביהם,  אודות  באריכות 
יהדות  של  התורני  מנהיגה  זצ"ל,  פיינשטיין 
שנה   30 מלאו  האחרונים  שבימים  אמריקה, 

בדיוק לפטירתו.
באותו זמן ר' דוד אף נתן לי הוראות איך 
לערוך את הכתבה. הוא ביקש אז: "אל תספר 
פחות  זה  הש"ס,  את  אבי  סיים  פעמים  כמה 
רלוונטי. תתמקד בטוב ליבו, כמה אכפת היה 
בקוראיך  הרצון  שיתעורר  כך  מהזולת,  לו 
יכולתי  כמיטב  אז  עשיתי  בדרכיו".  ללכת 
לפעול ע"פ עצתו הנבונה של ר' דוד, למרות 
שבמהלך השיחות עם שני בניו הדגולים של 
וצללתי  מהנושא  סטיתי  לעיתים  משה  רבי 
לתוך ים עמקותו וגדלותו של אביהם בתורה. 
הקטנות  ה'מעידות'  אף  על  המזל,  למרבה 
האלה, בסופו של דבר התקרבתי לרבי ראובן, 
של  השלושים  היארצייט  לרגל  כעת  וביקורי 

אביו הדגול, כבר הפך לפחות רשמי.
ר' ראובן ור' דוד גם יחד משמשים כראשי 
אחת  ירושלים,  תפארת  במתיבתא  ישיבה 
הישיבה,  יורק.  ניו  בעיר  הוותיקות  הישיבות 
פיינשטיין  משה  רבי  בעבר  עמד  שבראשה 
דוד  רבי  מתחמים:  שני  כרגע  כוללת  זצ"ל, 
באיסט  יותר  הישן  המתחם  בראש  עומד 
שבמנהטן.  סייד  איסט  בלואר   145 ברודווי 
בראש הסניף השני, הידוע גם בשמו 'ישיבת 
איסט  רואד  בדראמגול  איילנד',  סטייטן 

1870, עומד רבי ראובן.
כעת הגעתי לרבי ראובן, כדי לקבל מושג 
איך זה לגדול בצל אילן רב הוד שכזה. באתי 
למעשה כדי לקבל תמונה מאירת עיניים, ולא 

סיפור גדולה סוחף ומרגש. 

"כל הסוגיות הגיעו 
לפתחו"

רבי  הישיבה  ראש   ,1963 בשנת  בזמנו, 
לייסד  רוצה  שהוא  החליט  פינשטיין,  משה 
ראובן,  רבי  מסביר  חוץ-עירונית,  ישיבה 
כשהוא מחווה בידו הימנית. "זה היה כשהוא 
אך  ישראל.  בארץ  גדולה'  מה'כנסיה  חזר 
לבסוף תכניותיו נדחו לשנתיים". בין השאר, 
תרומות  בהשגת  הקושי  הייתה  לכך  הסיבה 
עבור הישיבה. באותה תקופה היו גם שתקפו 

ב

 "חשבתי שכך נראים כל האבות". הגאון רבי ראובן פינשטיין שליט"א

חג הפסח תשע"ו
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שהסתיימו  אחרי  "רק  מפסקיו.  אחד  רקע  על  משה  רבי  את 
את  להקים  סוף  סוף  בידינו  "עלה  בנו,  נגדו", מספר  ההתקפות 

הישיבה בסטייטן איילנד".
באופן מוזר זה כמעט מרגיע לדעת שאפילו גדול בתורה כמו 

רבי משה נתקל בהתנגדות.
אומר.  הוא  רבים",  חולקים  היו  קוטלר  אהרון  רבי  על  "גם 
"באותם ימים לכל קהילה היה מנהיג משלה. זה לא כמו בימינו, 
כשכולם הולכים פחות או יותר אחרי אדם אחד; הכל היה מקומי 
בעולמות  חיים  ואנו  שלך,  את  לך  שלי,  הרבי  את  יש  לי  יותר. 
על  שהשפיעה  סוגיה  מתעוררת  שהיתה  אימת  כל  אך  שונים. 
כלל הקהילה, אנשים שאלו לדעתו, כפי שהיה עם מרן הגרי"ש 

אלישיב זצ"ל.
אהרון  רבי  של  פטירתו  לאחר  שנה   25 של  תקופה  “למשך 
אבי,  של  לשולחנו  הובאו  הקהילתיות  הסוגיות  כל  קוטלר, 
ראש הישיבה, אלא אם כן הוא ציין מפורשות שאין ברצונו 
להיות מעורב בזה. 'החינוך העצמאי' ואגודת ישראל היו תחת 
הנהגתו. הייתי  מתאר אותו כ'איניש דמיסתפינא מיניה', אדם 
שאנשים חשו כלפיו יראת כבוד. ככלל, כל פעם שאמר משהו, 
איש לא רצה להשתייך לעבר השני. לדוגמא, כשהוא נשאל 
לראשונה בנוגע להקמת עירוב בברוקלין, הוא סירב לענות. 
הוא גרס שעל הרב המקומי לענות על שאלה כזו. אך הם לא 

הרפו והמשיכו לשאול, בהתעקשם שרק לפסק שלו יצייתו.
כדי  לבורו-הול  מישהו  שלח  הוא  לבסוף?  עשה  הוא  “מה 
לדעת מה גודלה המדויק של אוכלוסיית ברוקלין. ברגע שפסק 
שברוקלין נחשבת רשות הרבים מדאורייתא כך שאין אפשרות 
אין  אך   - הצליחו  לא  אותו  לתקוף  שניסו  אלה  עירוב,  לעשות 
זה אומר שלא ניסו. לרבים היה אינטרס כלכלי מהעירוב ולפיכך 
כדי  למישהו  שילמו  אפילו  הם  רבב.  בו  ולזרוק  להשמיצו  ניסו 
שיכתוב ספר נגדו! אך כשראו שזה לא עובד, הם נסוגו ונהגו בו 
כבוד. כך שאפילו אם לא מלכתחילה, בסופו של דבר הוא היה 

אדם שהתייחסו אליו ביראת כבוד".

המשכן השלישי לישיבה
בניין  של  הבית  בחנוכת  נוכח  היה  הישיבה  ראש  האם   

הישיבה?
של  השלישי  המשכן  למעשה  הוא  הנוכחי  המתחם  "כן. 
הישיבה בסטטן איילנד, והוא היה בשלושתם. למעשה הוא שהה 
יום כיפור ושבועות. לתלמידים  כאן רבות, כולל בראש השנה, 
נהג  פסח  את  ימים.  מספר  למשך  מקרוב  לראותו  הזכות  היתה 
לרוב לבלות בבית והוא אכל את הארוחות שהכין אחי. בסוכות 

נהג ללכת לרוב לגיסי במונסי". 
האם הוא מסר שם שיעורים?

"בוודאי. מדי שבוע. הייתי אוסף אותו מהלואר איסט-סייד, 
כי  יום,  מדי  לשם  נסעתי  ממילא  אני  וחזור.  הלוך  אותו  ומסיע 

באותה תקופה עדיין גרתי אף אני בלואר איסט-סייד. 
“אנחנו כעת בשנת החמישים לישיבה, ולדעתי אין עוד ישיבה 
עלינו.  רבים מעולם לא שמעו  זו בעולם, על אף שאנשים  כמו 
רבים  כה  ספרים  כתבו  ישיבה שתלמידיה  עוד  אני חושב שאין 
שייסדו  רבים  כה  ישיבה  ראשי  יצאו  שממנה  או  כתלמידינו, 
ישיבות משלהם. אבל מעולם לא נהנינו משפע כלכלי, והסיבה 
שיוכל  מיליונר  בוגר  לנו  אין  לומדים.  עדיין   - היא שתלמידינו 
לתמוך בנו. בוגרי הישיבה, או לומדים או משרתים ככלי קודש.

וכעת  תלמידים,  כ-60  עם  הזה  הישיבה  מתחם  את  “פתחנו 
מספרם הוכפל. ורק עכשיו בנינו את בית המדרש שלנו".

 כמה משפחות חיות במתחם הישיבה בסטטן איילנד?
או  שבע  לפחות  שישנן  הוא  המעניין  חמישים.  "בסביבות 
לבעלות  שהפכו  הישיבה  באיזור  המתגוררות  משפחות  שמונה 
מלא-יהודי  מכתב  קיבלתי  אפילו  נוכחותנו.  בהשפעת  תשובה 
מנחה.  להתפלל  שרצה  יהודי  חבר  עם  לכאן  שהגיע  שסיפר 
הגיע  הוא  בו,  והנימוס שנהגו  ובכבוד  רק מלהביט בתלמידים, 
להכרה שאין אמת מלבד התורה. סיפרתי זאת לבחורים, כי רציתי 
להראות להם איך הם מקדשים שם שמיים מאליהם - כבדרך אגב 
וללא מאמץ; ואם כך, קל וחומר אם אדם מודע למעשיו. אין קץ 

למה שיוכל להשיג!".
כשרבי ראובן מראה לי את המכתב הזה, אני אומר לו שמדהים 
ובדרך  בהנהגתם  בולטים  תלמידיו  מופתע.  אינני  שיהיה,  ככל 

הארץ שלהם גם על פני תלמידי ישיבות רבים אחרים. 
הוא  קוטלר,  אהרון  רבי  של  דמותו  על  משוחחים  כשאנחנו 
אש  היה  אהרון  רבי  קוטלר.  אהרון  רבי  את  "הכרתי  אומר: 

וגופרית".
 מה היה הקשר של אביכם עם רבי אהרון?

למד  אבי  ראשית,  סיבות.  ממספר  מאוד  קרובים  היו  "הם 
בעיירת הולדתו של רבי אהרון, סלוצק. שנית, הוא התגורר בביתו 
של חמיו של רבי אהרון, ר' איסר מלצר, במשך שישה חודשים, 
לאחר שבעיירת הולדתו, לובן, התרחשו שני פוגרומים ולא היה 
בטוח לחזור לשם. המרחק בין שתי העיירות לא עלה על עשרה 
קילומטר. הפוגרום הראשון התרחש בל"ג בעומר, והשני יומיים 
טוב.  יום  נחשב  לא  מעולם  בעומר  ל"ג  עבורו  לכן  מכן.  לאחר 
זה.   ביום  ימי הספירה  הוא מעולם לא הסתפר או חדל ממנהגי 
זבולון  אהרון,  רבי  נכדו של  לנהוג,  זוכר שלאחר שלמדתי  אני 
שוורצמן, חגג בר מצוה בלייקווד. היה זה לילה מושלג וחששתי 
לנהוג, עקב חוסר ניסיוני כנהג. אבל אבי אמר לי שעלינו לנסוע 
למרות מזג האויר הקשה, היות שהוא חייב זאת לאלטע רבצען, 
ורבי  אבי  עבורו.  שעשתה  מה  כל  על  אהרון,  רבי  של  רעייתו 

אהרון היו שונים מבחינת אישיות, אך הוא החשיב מאוד את רבי 
אהרון וזה היה הדדי. הם השתתפו פעם באסיפה ואבי התעקש 
ישיבה  ורבי אהרון התעקש שהראש  יכנס ראשון,  שרבי אהרון 

יכנס ראשון, כך שהם נאלצו להיכנס יחד..."
 היה לו קשר עם גדולים נוספים?

"ודאי. הוא היה קרוב מאוד לרבי יעקב קמינצקי. לרבי יעקב 
היה קסם מיוחד. הוא הרגיש כמגינו של הראש ישיבה ודאג לו".

 ועם האדמו"רים החסידיים?
"הוא היה קרוב לאדמו"ר מקופיטשניץ ואף היה מיודד למדי 
עם האדמו"ר מבויאן. הוא היה בקשרי ידידות גם עם האדמו"ר 
מספר  נפגשו  הם  ביניהם,  הדעות  חילוקי  למרות  מסאטמר. 
ישראל  מעם  נכבד  חלק  שאם  היתה  אבי  של  שיטתו  פעמים. 
ע"י  כשנקרא  לכן  הצדקה.  לכך  יש  ודאי  מסוים,  באדם  מאמין 
האדמו"ר מסאטמר לשאת דברים בהפגנה מטעמו - נענה. רבי 

אהרון, דרך אגב, התנגד לזה".
 ועם הרבי מלובביץ'?

תשובות  אפילו  יש  מלובביץ'.  הרבי  עם  גם  קשר  לו  "היה 
המיועדות אליו ב'איגרות קודש'. היתה פעם הפגנה שנערכה נגד 

לובביץ', והוא הורה לי לא להשתתף. הוא הסתדר עם כולם. 
"הוא גם סירב לפסוק בשאלות הנוגעות לארץ ישראל, בטענה 
שעניינים כאלה שייכים לגדולים של ארץ ישראל. אם הם עצמם 

שאלו - אז הוא היה משיב להם". 
הם העריכו אותו מאוד.

בהן  מהבעיות  רבות  מאוד.  אותו  העריכו  הגדולים  כל  "כן. 
אנו נתקלים כיום לא התקיימו בתקופתו, היות שלאיש לא היתה 
הרבה  היום,  היה  הוא  אם  אותו.  לשאול  בלי  לפסוק  החוצפה 

מחלוקות גם כאן וגם בארץ ישראל היו נמנעות".
# פירוד לבבות מתרחש כשגדול נפטר, אני מעז לומר.

"בפרט כשאין לו תחליף", הוא עונה, משלים את מחשבתי.

הספרים נגנבו ברכבת
כדאי  מה  ישיבה.  הראש  פטירת  מאז  שנה  שלושים  עברו   

שאנשים ידעו על דמותו?
"קשה מאוד לאנשים לדעת מי הוא היה באמת. ראשית, צריך 
להיות לפחות בגיל 45 כדי להכיר אותו. אם תשאל אותי מה הם 
מפסידים, אומר שזה המושג של להחשיב את תורתו של מישהו 
עד כדי כך שיש חיוב להשקיע מאמץ עצום כדי להבין מה הוא 

אומר. זה כבר לא קיים היום. 
"כשלמדתי בלייקווד שמעתי בשם רבי אהרון קוטלר, שאמר 
שיש לאנשים נטייה לחשוב 'יש לי איי קיו 150'; 'אני מתמיד'; 
'אני לומד 20 שעות ביממה'; 'אני בעל זיכרון צילומי', אז מדוע 
אני לא יכול לעמוד מול הראשונים ולחלוק עליהם? לכן רבש"ע 
הביא את הגר"א מוילנא בזמן האחרון, כדי להראות להם איך 

משמאל: רבי משה 
פיינשטיין זצ"ל ובנו רבי 

ראובן בילדותו
מימין: הרב בשעת לימודו 

בנאות דשא
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'ראשון' צריך להיות, כדי שיבינו שאינם יכולים לחלוק עליו.
אנשים  שישנם  המסר,  את  להבין  צריך  פשוט  אתה  "לעתים 
אינך  שאתה  אומר  לא  וזה  שלנו,  התפיסה  ליכולת  מעבר  שהם 
יכול להביע את נקודת מבטך, כאילו אתה חסר דעה לחלוטין. אבי 
עצמו חלק על כאלה שהחשיב גדולים ממנו, אם הוא הרגיש שזה 
נחוץ ושעתיד כלל ישראל עלול ח"ו להימצא בסכנה. הוא אפילו 
במקום  לקידוש  בנוגע  ערוך'  ה'שולחן  על  לחלוק  מחויבות  חש 
שצריך,  כמו  קידוש  עושה  היה  לא  איש  שאחרת  בגלל  סעודה, 

בפרט בפסח, כשאין עוגות".
 יש גם בוודאי דברים שהתפרסמו בשם אביך, שהוא מעולם 

לא אמר.
על  שהדבק  פסק  שאבי  לי  אמר  אחד  אדם  הרבה.  קורה  "זה 
הבולים  של  שהדבק  בעוד  ללקקו,  ואין  טריפה  הוא  המעטפות 
ייתכן שאבי ידע באיזה דבק מדובר.  כשר. קשה היה להבין איך 
שאלתי את אותו אדם מניין הוא יודע על פסק זה. פשוט מאוד: 
פעם הוא ראה את אבי מקבל מכתב מוכן לשליחה בדואר. הוא 
הרטיב אצבעותיו כדי להדביק את המעטפה, אך את הבול ליקק. 
את  לחתוך  לא  כדי   - המעטפה  את  ליקק  לא  שהוא  לו  הסברתי 

לשונו"...
 פעם סיפרתם שהספר 'דברות משה' שיש בידינו ממנו, הוא 

למעשה שחזור של המקור.
בריונים  שני  ע"י  והוכה  הותקף  אבי  נגנב.  המקור  נכון.  “זה 
ברכבת לאחר שהגיע לאמריקה. זה היה בעשרה בטבת. כל כתביו 

נלקחו ממנו".

"אין סברא טובה שאינה 
ב'דברות משה'"

 מי היה הרבי שלו בלימוד?
"אני מניח שאביו, למעשה".

 איך היית מגדיר את דרך הלימוד שלו? זה לא סגנון הלומדע'ס 
הישיבתי הרגיל.

מינוח  ספרו,  את  כתב  חיים  שרבי  לאחר  'ישיבתי'?  זה  "מה 
לימודי חדש הופיע. אבי ראש הישיבה כתב ללא שימוש במינוחים 
האלה, אך הסברות והלומדע'ס כולם שם. רבי אהרון קוטלר אמר 

פעם שאין ולו סברא טובה אחת שלא נוכל למצוא ב'דיברות'. 
ולכתוב במשך שעות.  כוחות לשבת  לו  היו  כתב.  תמיד  "הוא 
מישהו  עם  לדבר  כדי  להפסיק באמצע הכתיבה  היה מסוגל  הוא 

שבא לראותו, ולהמשיך בדיוק במקום בו הפסיק. 
"הבחורים נהגו 'לרגל' אחריו כשהגיע יום טוב, בתקווה לראות 
את הנהגותיו כשאינו תחת עיני הציבור. כך הם גילו כיצד למד, 

קורא בעיון אין ספור דפים תוך דקות".
 איך זה היה להיות בן לאבא כזה?

"שואלים אותי את זה כל הזמן, אך איני יכול לענות על כך. הוא 
מתנהגים  האבות  שכל  שהנחתי  כך  שהכרתי,  היחיד  האבא  היה 

כמוהו"...
הראש ישיבה היה אבא נוקשה?

"הוא ללא ספק העיר לי כשחשב שאני נוהג לא כשורה. לא כדי 
לנזוף בי באופן כללי, אלא כדי ללמד אותי מהי ההתנהגות הנכונה. 
אך העובדה שהוא  לי,  לא הכאיב  הוא  אותי פעמיים.  היכה  הוא 
הייתי  הפעמים  בשתי  לבכות.  לי  גרמה  למכה  ראוי  שאני  חשב 
לבקשת  סירבתי  הללו  מהפעמים  באחת  מצווה.  בר  לגיל  מתחת 
אמי לערוך קניות עבורה. היום אני אומר לתלמידיי כל הזמן לא 
להתייחס לאמם כאל פועלת או שפחה. היא לא נוצרה כדי לשרת; 
היא מארחת, ואתה האורח שלה. זה המטבח שלה, והיא משרתת 
אותך כי היא נחמדה. לפיכך אם תאמר לה: 'אמא, אני לא אוהב 

את האופן בו את מכינה את הביצים', זו חוצפה גדולה". 
הוא היה מעורב בניהול הבית?

הבית.  בני  שאר  מכל  יותר  צעיר  שהייתי  תשכח  אל  “בוודאי. 
בן  כשהייתי  והשנייה  חמש,  בן  כשהייתי  נישאה  האחת  אחותי 
אחת עשרה. אחי התחתן כשהייתי בן ארבע עשרה, כך שלא היה 
לי עם מי לשחק. ולכן ההורים שלי לקחו אותי איתם לכל מקום 
אליו הלכו. כך ששמעתי דברים רבים שאחי החמיץ, היות שאבי 
כשהיינו  כלשהו.  למקום  יחד  שהלכנו  אימת  כל  איתי  לדבר  נהג 
גילאי  בין  שם  היחיד  הילד  הייתי  בקאטסקילס,  בחווה  בחופשה 
נהניתי להצטרף לנסיעה במשאית שיצאה לעיר פעם ביום.   .5-9
פעם  לתאר.  גדול שאפשר  הכי  הכיף  היתה בשבילי  הזו  הנסיעה 
שעה  באותה  לצאת.  עמדה  המשאית  אבי,  עם  כשלמדתי  אחת, 
ושנמשיך ללמוד  לנסיעה  לי להצטרף  למדתי עם אבי. הוא אמר 

אחר כך. 
"תאמרו: הרי זה 'ביטול תורה'? לא, אבי היה חכם מזה. הוא 
בגלל  שוב  אתו  ללמוד  אבוא  לא  לצאת  עליי  יאסור  שאם  ידע 
לא  כדי  ואסתתר  לצאת  עומדת  שהמשאית  העת  כל  שאחשוש 
תורה  ביטול  לעיתים  קיומה.  הוא  ביטולה  הנסיעה.  את  להחמיץ 

דווקא מסייע לקיימה בטווח הארוך.
"במבט לאחור, אני יכול ללמוד על אהבתו אליי מתוך מעשיו. 
כל בוקר הוא חימם את בגדיי על הרדיאטור. לפני שהעיר אותי 
תחת  אותי  הלביש  אף  הוא  חמים.  שהם  לודא  רצה  לתפילה, 
השמיכות כדי שלא יהיה לי קר. זה היה כשהייתי בן חמש או שש".

 "תשאל את אביך"
 מתי הבנת שאביך גדול הדור?

מצווה,  הבר  לאחר  בטלז,  “כשלמדתי 
שאלתי שתי קושיות את הרב'ה. הוא אמר 
לא  אבי.  את  ושאשאל  לענות  יכול  שאינו 
הבנתי, הרי הוא הרב'ה! מה פתאום לשאול 
את אבא? אך כתבתי לאבא והוא תירץ את 
הקושיות. כמובן שגם לפני כן ראיתי רמזים 
ברחוב  אותו  עוצרים  היו  אנשים  לגדלותו. 

לקבל ברכות או להתייעץ".
 אני זוכר שאביכם ראש הישיבה טייל עם הרבנית. אפשר היה 
לעולם  מעבר  הקדושים,  פניו  מראה  את  האצילות,  את  לראות 

הזה.
"חשבתי שכך נראים אבות באשר הם אבות", הוא משיב. "אני 

זוכר שתהילים הוא אמר כל הזמן".
 איך היו השבתות במחיצתו?

שתפילתו  חושב  ואני  ביחידות,  בבית  שחרית  התפלל  "הוא 
הייתה בזמן ותיקין. הסיבה לכך היתה שהמניין לא התחיל לפני 
שהוא  כך  הזמן.  אחרי  רק  אלא  שמע  קריאת  אמרו  ולא  תשע, 
התפלל לפניהם ועשה קידוש אחרי התפילה. היו לו שתי כוסות, 

גדולה וקטנה. הגדולה היתה לליל שבת והקטנה לשבת בבוקר.
"מעולם לא ראיתיו עושה קידוש, אך ראיתי את השאריות. ראיתי 
גם את הגמרא על שולחנו ואת ספל התה. מעניין שלאחר הקידוש 
היה יוצא לבית הכנסת ונוהג כאילו התפלל עם הציבור. כשכולם 
התפללו שמונה עשרה, הוא עמד ומלמל חרש כאילו מתפלל. הוא 

נהג כך כדי שאנשים לא יחשבו שהוא פורש מהציבור". 
לו  "הייתה  בנו:  אומר  בלימוד,  כוחו  על  משוחחים  כשאנחנו 
רבי  יכולת מדהימה לראות את הרעיונות העיקריים של הסוגיה. 
למדו  כשהם  מדהים  שבאופן  פעם,  עליו  אמר  בירנבוים  שמואל 
ונתקלו בקושי בסוגיה, כל שהיה עליהם לעשות הוא להגיע ללואר 

איסט-סייד, ואז מיד קיבלו את התשובה מהראש ישיבה".
האם זה בגלל שהיה לו מוח יוצא דופן?

"זאת איני יודע. כפי שאמרתי, מבחינתי הוא לא היה יוצא דופן, 
כי גדלתי לצדו. אך אני יכול לומר לך שהוא מעולם לא התייחס 
למוחו  לתת  לא  מתמדת  במודעות  והיה  מאליו,  כמובן  למוחו 
לא  לנו  ואמר  הכיסא  קצה  על  ישב  תמיד  הוא  לדוגמא,  מנוחה. 
להסיט את הסטנדר אחורה אלא ללמוד תוך רכינה קלה קדימה, 

באופן שהמוח יכול להתרכז. 
"בהקדמה לספרו הוא מספר שאמו לימדה אותו אהבת התורה. 
איני יודע מה הביא אותו להיות מי שהוא, אך הוא בוודאות היה 
מתמיד. מעולם לא ראיתי צל של עצלות אצלו; הוא תמיד עמד 
על כך שהכל יעשה בזריזות. הראש ישיבה היה תמיד מלא עזוז 

וזריזות".

תאמרו: הרי זה 'ביטול 
תורה'? לא, אבי היה 
חכם מזה. הוא ידע 

שאם יאסור עליי לצאת, 
לא אבוא ללמוד אתו 

שוב בגלל שאחשוש כל 
העת שהמשאית עומדת 
לצאת ואסתתר כדי לא 
להחמיץ את הנסיעה. 
ביטולה הוא קיומה. 
לעיתים ביטול תורה 

דווקא מסייע לקיימה 
בטווח הארוך



"
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למעלה: עם הגאון רבי 
יצחק הוטנר זצ"ל

למטה: באסיפה למען 
קופת רבי מאיר בעל הנס 
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במשך 22 שנים שימש הבית ברחוב הקבלן 45 
לאבן שואבת ותל תלפיות אליו הגיעו כל גדולי 
ישראל בדור האחרון, נשיאים, ראשי ממשלות, 

שרים, אישי ציבור ועמך בית ישראל  את הבית 
הזה ניהלה בכישרון רב הרבנית יהודית יוסף יחד 

עם בעלה הרה"ג משה שליט"א  בחג הפסח 
תשע"ו, לראשונה מאז עבר מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל 

להתגורר במקום שהפך לבית המפורסם במדינה, 
לא יתקיים ליל סדר  במאמר פרידה דומע נפרדת 

הרבנית יהודית יוסף מהבית שהיה גם לביתה

פרידה 
מהקבלן 45

לפני 22 שנים הגעתי לכאן.
בחורה צעירה לימים, שנים בודדות לאחר נישואיה, עומדת 
על מפתן הבית הגדול הזה, שעיני כלל ישראל נשואות אליו. 
כאשר פנה אלינו מרן זצוק"ל, לאחר פטירת הרבנית ע"ה, 
ברורה  התשובה  היתה  בביתו,  להתגורר  שנעבור  וביקש 
ומובנת מאליה. עבור כל זוג צעיר מדובר במהלך לא פשוט, 
הכרוך בקשיים רבים, כל שכן עבור זוג המתבקש להתגורר 
אבוחצירא,  למשפחת  כבת  אבל  הדור.  גדול  של  בביתו 
שגדלה וחונכה על שימוש תלמידי חכמים, ידעתי שאין כאן 

מקום להיסוס.
בשבתות הראשונות, עוד היינו שולחים את הילדים לבני 
משפחה קרובים. חשבנו לתומנו, שהילדים הקטנים עלולים 
אלא  מנוחתו.  את  ולהטריד  לימודו  בסדרי  לרב  להפריע 
ירוד.  היה  רוחו  ומצב  לדבר  מיעט  הרב  שבתות,  שבאותן 
כששאלנו אותו לפשר הדבר, הוא אמר מיד: "איפה עובדיה? 
איפה מרגלית? מדוע הם לא נשארים איתנו? הילדים שלכם 

מחיים אותי..."
המסר הובן. במשך שני עשורים מאז אותה שבת, כמעט 
ולא היו שבתות שבהן לא נכחו כל הילדים בשולחן השבת, 
הזכות  את  לנו  יש  שבשבתות  ידעו  כולם  סבא.  של  לצדו 
כשנישאה  אפילו  בפז.  תסולא  שלא  זכות  במחיצתו,  להיות 
בבית  לשבתות  לפעם  מפעם  הולכת  והיתה  הגדולה,  בתי 
חמיה וחמותה, היה קורא מרן לחתני לאחר השבת, ואומר לו 

בחביבות: "היית חסר לנו בשבת... לא תחסר לנו!" 
הדלת.  מפתן  על  עומדת  שוב  אני  אחרי,  שנה   22 כעת, 

מוצפת בזיכרונות, געגועים, ודמעות.
משימה  היו  בביתו  המגורים  זצוק"ל,  מרן  של  בחייו  אם 
לכמעט  המשימה  הפכה  פטירתו,  שלאחר  הרי  פשוטה,  לא 
מציפה  אבן  כל  געגועים.  מעוררת  פינה  כל  אפשרית.  בלתי 
מרבית שעות  את  בילה  בו  התורה,  שר  של  חדרו  זיכרונות. 
הטהור  שולחנו  המיותם,  כסאו  ובכתיבה,  בלימוד  היממה 
ניתן  ולפתע  ספרים,  גבי  על  בספרים  תמיד  מכוסה  שהיה 

ממתין  שהיה,  כפי  נותר  הכל  האמיתי...  בצבעו  להבחין 
וחדרי  הבית  חדרי  את  למלא  שישוב  תורתו,  לקול  בדומיה 

הלב.   
עדיין  הבית,  קירות  את  המכסים  הספרים  אלפי  עשרות 
הייחודי. אותם  וסיפורו  מרכינים את ראשם באבל. כל ספר 
לצד  לחמו,  מפת  שנחסכו  בפרוטות  דלותו  בשנות  שנרכשו 
אלו שליוו אותו בכל תלאותיו ומסעותיו. הם, שהיו כל עולמו, 
מצפים בדומיה לידו המלטפת של בעל הבית, שהתהלך בין 

דפיהם כמו בתוך שבילי ביתו. 
הזה,  המקדש'  ב'בית  להתגורר  הזכות  לנו  היתה  אמנם 
היינו  בתוכנו.  שהיה  האלוקים  נשיא  את  שירתנו  כאשר 
פשוט  הזה  שהבית  הרגשנו,  פתאום  היום?  אבל  ב'תפקיד'. 

'גדול' עלינו...

ארגזים של שפע רוחני
אז איך אורזים 22 שנים בביתו של גדול הדור? כל הארגזים 
שבעולם לא יצליחו להכיל את השפע הרוחני שזכינו לו בין 
תצליח  לא  ביותר,  הגדולה  המשאית  גם  הזה.  הבית  כותלי 
מרן.  של  במחיצתו  כאן,  שחווינו  הרגעים  כל  את  להוביל 
רגעי שמחה, התרגשות וההתעלות, לצד רגעי משבר, אכזבה 
וכאב. כולם נצורים וחקוקים על לוח לבנו. יש מהם שניקח 
בין  כאן  להשאיר  שנעדיף  ויש  העתיד,  לעבר  הלאה  עמנו 
קירות הבית. הקירות הללו, ראו ושמעו הכל. הם בודאי יהיו 

עדים נאמנים בבוא העת.
ברחוב  המיתולוגי  בבית  נחגוג  לא  כבר  הסדר,  ליל  את 
חדש,  לבית  מעבר  המלווה  ההתרגשות  כל  עם  הקבלן. 
הפרידה קשה מנשוא. חותכת בבשר חי. עבורנו, זוהי פרידה 
לא  שעוד  בזמן  וסבא,  אבא  גם  שהיה  הדור,  מגדול  נוספת 

התאוששנו מהפרידה הראשונה...
עין במר בוכה, אבל הלב שמח. לצד הקושי הגדול, ניצבת 
נחמה אמיתית, משמחת ומעודדת: הבית הקדוש הזה, שבו 
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פעם ליבו של עם ישראל כולו, ימשיך להיות 'הבית של מרן'. 
מכאן, ימשיך לזרוח אורו הגדול לכל קצוות תבל, ביתר שאת 

וביתר עוז. 
שהותיר  הרבים  בכתבים  הקרובים  תלמידיו  יעסקו  כאן, 
בתורתו  יהגו  אברכי חמד  עולם.  לאור  אותם  ויוציאו  אחריו, 
שאיפות  ישאבו  הטהורים  ישראל  וילדי  ים,  מני  הרחבה 
אמתיות לגדלות בתורה. מתוך חדר לימודו של מרן, הם יחזקו 
ויאמצו את הבעירה הפנימית, "להיות כמו מרן הרב עובדיה". 
מורשתו של מרן, חיה ונושמת בקרבם של רבבות. כעת הם 
יוכלו גם לחוש, לגעת, להרגיש את האדם הגדול שבענקים. 
מגדלור  להיות  הזה  הגדול  הבית  ימשיך  יתברך,  ה'  ברצות 
לא  כסף,  לא  מרן:  של  היחידה  מורשתו  את  וינציח  שיפיץ 

שררה, ולא כבוד. רק תורה. 
זוהי מורשתו, ואין בלתה.

לעולם לא אעזוב
כל כך הרבה אנשים יקרים ליוו אותנו כאן במשך השנים. 
לכל אחד מהם מגיעה תודה אישית, כנה ואמתית, מעומק הלב 

ממש.
בראש ובראשונה ניצב מרן זצוק"ל. קשה עליי הכתיבה. אין 
מילים שיצליחו לבטא את רגשות הלב, על הזכות להתקרב, 
להעלות  יספיקו  לא  דיו  של  נהרות  הגדול.  אורו  בצל  לחיות 
על הכתב את ההודאה, על כל יום מחדש, על העידוד, החיזוק 
מורכבות,  התמודדויות  של  בזמנים  קשים,  בימים  והתמיכה. 
הוא שנסך בנו כוחות. במילותיו הרכות הצליח להשכיח אלפי 
מילים ולשונות רעות. בברכה לבבית אחת, השכיל להעלים כל 

צלקת ולרפא כל כאב.
כבר כשנכנסתי אל הבית הזה, ושאלתי את עצמי איך נפלה 
בחלקי הזכות העצומה לשרת את גדול הדור, נזכרתי בסבתי, 
לשמש  זכיתי  קטנה,  כילדה  ע"ה.  אבוחצירא  מרים  הרבנית 
האורחים  והכנסת  החסד  במעשי  לה  ולסייע  בביתה  אותה 
שהמשיכה בהם גם אחרי פטירת בעלה, רבי יצחק אבוחצירא, 
ה'בבא חאקי' זצוק"ל. בכל פעם היתה מברכת אותי שאזכה 
ולבעל תלמיד חכם. ברכותיה  להיכנס למשפחה של צדיקים 

עשו פירות.
המילים  מהדהדות  כשבאוזניי  הזה,  מהבית  נפרדת  אני 
שבת  במוצאי  כאן,  האחרון  בערב  מרן  לי  שאמר  האחרונות 
על  שוכב  בעודו  מדמעות,  סדוק  בקול  סוכות,  המועד  חול 
מיטתו וסובל ייסורים קשים: "רציתי להודות לך על כל השנים 
לא  שאני  תחשבי  שלא  עבורי.  שעשית  מה  כל  על  שטרחת, 

יודע במה זה היה כרוך... לעולם לא אעזוב אתכם".
ואני יודעת שלא עזבת. מעולם. 

והאיש משה
לא רבים מכירים מקרוב את בעלי, הגאון רבי משה. תמיד 
צנוע, אינו מחפש להתבלט ונחבא אל הכלים. "והאיש משה 

עניו", היה אומר עליו מרן זצוק"ל.
אלא שמאחורי האישיות השקטה הזו, הסתתרה כל השנים 
ניתנת לתיאור. כבר מגיל צעיר, הקדיש הרב  מסירות שאינה 
פרט  לכל  דאגה  של  כימים  לילות  לאביו.  חייו  כל  את  משה 
והקרבה אין סופית, איך ניתן לסייע לאבא, להקל מעליו ככל 
אביו  רק את  עיניו,  לנגד  ראה את עצמו  לא  האפשר. מעולם 

הגדול ורווחתו. 
מרן הרגיש זאת, והרעיף עליו אהבה בלי די. בימים שהרב 
משה לא חש בטוב, היה אומר לו מרן: "נעשיתי חולה מרוב 
צערי עליך". כזה היה הקשר ביניהם. כל ספר חדש שהיה יוצא 
את  מעלי  שהסרת  בזכות  בזכותך.  "זה  לו:  אומר  היה  לאור, 

טרדות היום יום". באותם רגעים, לא היית מאושרת ממני.
גם כיום, לצד חיזוק מערכת הכשרות שהיתה אחד ממפעלי 
חייו של מרן, מקדיש הרב משה את כל עתותיו להוציא את 
כתבי אביו לאור עולם, בדיוק כפי הדרך שהתווה כל השנים. 
יראה את פירות ההשקעה  כולו  בעז"ה בקרוב, עולם התורה 

הזו.
השורות  את  הרב משה  יאהב  לא  הפעם  שגם  ספק  לי  אין 
הללו. לכן לא אאריך יתר על המידה. בכל זאת, אישה כשרה 

היא זו העושה את רצון בעלה. 
אבל אי אפשר בלי תודה. קודם כל תודה אישית שלי, הרי 
תודה  גם  הזו... אבל  בזכות הכבירה  זוכה  הייתי  לא  בלעדיך 
בשם רבבות בני אדם, המכירים לך טובה אין קץ על הטיפול 

המסור באבא. אביהם של ישראל.

תודה על הכל
מסבא.  מיוחדת  לקרבה  זכיתם  היקרים.  ילדיי  לכם,  תודה 
הוא זה שעקב תדיר אחרי התקדמותכם בלימודים, בחן אתכם, 
זו  היתה  אכן  זאת,  עם  יחד  אבל  התעודות...  על  לכם  וחתם 
לא  בבית  שאצלנו  ידעתם  קטן  מגיל  פשוטה.  לא  הקרבה 
מרעישים, "כי סבא לומד". השכלתם להבין שבבית של סבא 

צריכים להלך בחרדת קודש. 
קשה לגדול בבית שבו אין מעט פרטיות עם אבא או שיחה 
שקטה עם אמא. בבית הומה אנשים במרבית שעות היממה, 
היתה זו דרישה מעט מוגזמת. אבל עמדתם במשימה בגבורה. 
הזכות לחיות בצלו של סבא גדול הדור, בודאי תלווה אתכם 

עד סוף ימיכם.
תודה להוריי היקרים, אחיי ואחיותיי, אשר היו עבורי מקור 

הוריי להתגורר  20 שנה עברו  נפש. לפני  ותעצומות  לכוחות 
ככל  לי  לסייע  שיוכלו  מנת  על  מרן,  של  לביתו  בסמיכות 
שיידרש. הם טוענים תמיד שזכו להיות 'יד ימיני', אבל האמת 
שהם היו שתי הידיים גם יחד, במסירות ובאהבה ללא תנאים. 
לא אשכח, איך בבוקר אחד, קרא מרן לאבא שלי, ייבדל לחיים 
טובים, לאחר חזרת הש"ץ בתפילת שחרית, ואמר לו: "תדע 
לך, בזכות המרק ששלחתם לי אתמול בערב, עסקתי בתורה 

עד אור הבוקר..."
תודה למשפחת יוסף היקרה. בניו ובנותיו של מרן, חתניו, 
מרן  של  שמחתו  את  לתאר  אין  האהובים.  ונכדיו  כלותיו 
כשראה את כל בני משפחתו הענפה עוסקים בתורה, הולכים 
אותו  שמענו  פעמים  ספור  אין  הרבים.  את  ומזכים  ה'  בדרך 
"לא  הפסוק  להתגשמות  שזכה  על  בדמעות  לקב"ה  מודה 
את  אנצור  לעולם  זרעך".  זרע  ומפי  זרעך  ומפי  מפיך  ימושו 
המשפחתיים,  השיעורים  את  יחד,  וחגים  שבתות  אותם  כל 
השמחות והשבע ברכות שחגגנו כאן לכל נכד ונכדה שנישאו. 
תודה מקרב לב, לכל אותם שעזרו, סייעו ותמכו. בלב אוהב, 

בעין טובה ובנפש חפצה. 
תודה אין סופית לכל צוות הבית המשמשים בקודש, שפעלו 
היום  בחיי  תחום  בכל  ולסיוע  לעזר  למרן  להיות  במסירות, 
יום. תודה לכם, מתפללי בית הכנסת, ומאות האנשים שצבאו 
הסבלנות,  ההבנה,  על  תודה  יום.  מידי  מרן  של  דלתותיו  על 
התמיכה והעידוד. תודה לכל האנשים היקרים שליוו אותנו כל 
השנים, איש איש בדרכו, ביכולתו, בכישוריו. לבעל המכולת 
שלנו,  היקרים  לשכנים  עת...  בכל  לימיננו  שעמדו  והירקן 

שסבלו לא מעט מההמוניות שאפיינה את הבית הזה. 
מרן זצוק"ל הצטיין כל חייו בהכרת הטוב מופלאה. אין לי 
ספק, שממרום מושבו בגן עדן, הוא ממשיך להכיר טובה לכל 
תלמידיו וקרוביו שליוו אותו בחייו, וממשיך ללוות אותם בכל 

אשר יפנו.
העילות  כל  עילת  עולם.  של  רבונו  לך  תודה  הכל,  ומעל 

וסיבת כל הסיבות. נפלאות דרכי ההשגחה העליונה. 


"הרב  כשהיה:  שנותר  השלט  מול  הדלת.  מפתן  על  עדיין 
עובדיה יוסף הראשון לציון"... מתנגנות בראשי מילות השיר 

"כוכב מאיר", שכתבתי אחר פטירתו של מרן:
"וכוכב קטן מאיר, מחייך באפילה,

התעודד ילדי, אני צועד איתך,
אחוז בידי, המשך בדרכי,

אני עוד חי, עמוק בתוך ליבך". 

עם בנו הגר"מ יוסף שליט"א, בהכנת החרוסתמרן הגר"ע יוסף זצ"ל בבדיקת החמץ                             )צילומים: בועז בן ארי(



וג'ל ג'ילט קיים בספריי, סטיק מתקדם  דאודורנט 

עם הדאודורנט של ג’ילט 
אפשר לשמוח בכל הכח!

עוזר  ג'ילט  של  הדאודורנט 
שעות  24 מעל  ריח  למנוע 
בזכות טכנולוגיית המיקרו-קפסולות 

הסופגת ומנטרלת ריחות רעים
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כך כמעט 
חיסלנו את 

 "יום אחד, באביב, נצטוויתי להתייצב אצל סגן אלוף צורי שגיא 
למשימה מיוחדת. הוא הושיב אותי בדשא של בסיס הקריה יחד עם 
שלושה קציני צנחנים נוספים ואמר: "ארבעתנו נוסעים לכורדיסטאן 

לעזור לכורדים להילחם בצבא העיראקי"  כך החל איש המוסד 
הוותיק יוסי אלפר, את דרכו הפתלתלה והארוכה בניסיונות לטווית 

קשרים חשאיים ועלומים עם רבות מהמדינות במזרח התיכון, 
באסיה ובאמריקה הלטינית  בראיון למוסף החג של "קו עיתונות" 

מסיר אלפר את הערפל מעל כמה מהמפגשים החשאיים במעונם 
של שליטים ודיקטטורים, מסביר כיצד סייעה ישראל ללוחמי 

הפשמרגה הנועזים שבכורדיסטאן, ומספר על ניסיון החיסול של 
האיתוללה חומייני שנכשל ועל המודיעין שלא צפה היטב את 

ההפיכה באיראן בסוף שנות ה-70

חומייני




איתמר כצנלסון
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איש המוסד יוסי 
אלפר בגינת ביתו
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שמכונה בפיו "תכנית הפריפריה" בשנים האחרונות. הוא תיעד 
הכישלונות  לצד  הדרמטיות  ההצלחות  את  מרשים  בכישרון 
המרים. ההרפתקאות המסעירות וגם הקונספירציות, שהסתיימו 
אורך מחקרו.  לכל  כחוט השני  עוברות  או בטרגדיה,  בניצחון 

מרבית המקרים, כאמור, מעולם לא נחשפו.
אלפר חושף טפח ומכסה טפחיים כשהוא חוזר 50 שנה לאחור, 
 – קצין  מקום  ממלא   - ממ"ק  הייתי  ב"מוסד":  דרכו  לתחילת 
במטה  הוצבתי  וכעת  הטירונות,  את  סיימתי  עתה  זה  בצה"ל. 
מורה  אני  מעתה  כי  התבשרתי  שם  אביב,  בתל  בקריה  הכללי 
לאנגלית, וכי אהיה כפוף לקצין חינוך ראשי. לא היה לי מושג איך 

אנגלית,  ללמד 
לא  וממילא 
עניין  לי  היה 
 . ד י ק פ ת ב
לא  כעסתי. 
הוראת  למען 
ת  י ל ג נ א ה
לארץ  עליתי 
שנה  מארה"ב 
עם  כן  לפני 
במדעי  תואר 
ולא  המזרח, 
האנגלית  למען 
י  ת ז פ ח נ
 . ס י י ג ת ה ל
להיות  רציתי 
לכל  קצין 
ולשרת  דבר 
 . ן י ע י ד ו מ ב
י  ת ש פ י ח
 , " ן ש ק א "
אופן  ובשום 
רציתי  לא 

ללמד אנגלית.
אחד,  "יום 
 , ב י ב א ב
י  ת י ו ו ט צ נ
אצל  להתייצב 
צורי  אלוף  סגן 
למשימה  שגיא 
מיוחדת. שגיא, 
בוטה  צנחן 
ק  י נ ב ש ו מ ו
 , ם פ ו ש מ

קציני  שלושה  עם  יחד  הקריה  בסיס  של  בדשא  אותי  הושיב 
צנחנים נוספים, והגיש לי ספר הדרכה צה"לי העוסק בסוגיות 
טקטיות בסיסיות: מארבים, חומרי נפץ ועוד. "ארבעתנו נוסעים 
אמר  העיראקי",  בצבא  להילחם  לכורדים  לעזור  לכורדיסטאן 
שאנחנו  היסוד  מונחי  את  לאנגלית  לנו  תתרגם  "אתה  צורי. 
צריכים מספר ההדרכה, ותלמד אותנו להשתמש בהם. את הספר 
בעברית לא נוכל להביא איתנו לכורדיסטאן, כיוון שרק מנהיג 
הכורדים מולא מוסטפה ברזני ועוזריו יידעו שאנחנו מישראל. 
לכורדית."  שלנו  האנגלית  את  יתרגם  בכורדיסטאן  מישהו 
"יש לי היתר ביטחוני לעסוק בזה?" שאלתי בתמימות. "עזוב 
שטויות," השיב צורי. "גש לעבודה". הכורדים, אמרתי לעצמי. 

אז יש לנו ידידים במזרח התיכון, לא רק אויבים".

לפרוץ את הבידוד
החיפוש   – הפריפריה"  ל"תורת  אלפר  יוסי  התוודע  כך 
ולא- לא-ערביות  מדינות  עם  ובריתות  קשרים  אחר  הישראלי 
בהמשך  במרחב.  מיעוטים  ועם  התיכון,  במזרח  מוסלמיות 
הדרך, במהלך הקריירה של אלפר כקצין מודיעין ואיש מוסד, 
אלה  היו  קרובות  לעתים  פריפריה.  בענייני  רבות  עסק  הוא 
שגיא,  צורי  עם  הראשונה  הפגישה  כמו  מאולתרות,  פעילויות 

מיעוט  עם  למפגש  ראשונה  צה"לית  הדרכה  משלחת  שהוביל 
להפוך  צה"ל  של  הניסיון  כמו  ערבית.  מדינה  בתוך  לא-ערבי 
בביקורים  היו  כמובן  השיא  ורגעי  לאנגלית  למורה  אלפר  את 
מחמוד  דוגמת  ודיקטטורים  שליטים  של  במעונם  החשאיים 

סיאד בירה, שליט סומליה.
אלפר היה מעורב במשך שנים רבות בקשרים החשאיים 
במיוחד  מרגש  פרק  הכורדים;  עם  ישראל  מדינת  שניהלה 
על  וראשונה  בראש  שהתבסס  הפריפריה  תורת  בתולדות 
ממדים  כמובן  היו  הכורדי  במבצע  חזק.  הומניטארי  מרכיב 
ברית  של  היסוד  מאבני  אחת  היה  הוא  נוספים.  חשובים 

המודיעין בין ישראל לאיראן ותורכיה, במסגרת ברית "כליל"; 
צבא  יחידות  לרתק  הצליחו  הנועזים,  הפשמרגה  לוחמי 

עיראקיות ובכך להרחיקן מהחזית מול ישראל. 
"כל הישראלים המעורבים במבצע", מספר אלפר, "חשו את 
ההקבלה בין ישראל לבין הכורדים – שני מיעוטים לא-ערביים 
הנאבקים על קיומם. מניע שני היה אסטרטגי: ככל שהתחזקו 
כך ִהטרידו הכורדים יותר ויותר את צבא עיראק וכך הקשו עליו 
לפעול נגד ישראל. עם זאת, לא תמיד עמדו הכורדים בציפיותיה 
על  מהיר  טקטי  ניצחון  רשמו  אמנם  הכורדים  ישראל.  של 
של  לכאורה  חיסול  תוך  הנדרין,  בהר  הפולש  העיראקי  הצבא 
חלק  לרתק  ידעו  ברזני  של  כוחותיו  שלמה.  עיראקית  חטיבה 
מצבא עיראק לחזית הכורדית כמעט בקביעות. מנגד, במהלך 
ישראל בתקופת המבצע הכורדי  שתי המלחמות הגדולות של 
)מלחמות ששת הימים ויום הכיפורים( סירב ברזני ליזום מבצע 
להתקדם  מהן  וימנע  נוספות  עיראקיות  יחידות  שירתק  גדול, 

לחזית המזרחית מול ישראל בשעתה הקריטית. 
אלפר: "אחת ממשימותיי הראשונות הייתה מפוקפקת למדי: 
שני  של  הריסתם  את  לתכנן  כורדית  בקשה  של  קצרה  בחינה 
היו השלכותיה  זו  תוכנית  מומשה  אילו  עיראק.  בצפון  סכרים 
היתה  שנייה  משימה  אסון.  הרות  והמשפטיות  האסטרטגיות 
ייצורו של כלי נשק שיאפשר התקפה טקטית ברקטות על מאגרי 
דלק בכרכוכ. אין זה פלא אפוא שהמבצע האסטרטגי, בניגוד 

לזה הטקטי, מעולם לא יצא לפועל".
 .'69 בשנת  "הוצעה  אלפר,  משחזר  הסכרים",  "תוכנית 
לצורך  סכרים  בכורדיסטן  נבנו  והשישים  החמישים  בשנות 
הזורם  החידקל,  נהר  לכיוון  מההרים  הזורמים  במים  שליטה 

דרך לב בגדד. סכר דרבנדיחאן על נחל דיאלה וסכר דוקאן על 
נחל הזאב הקטן, שניהם במחוז סוליימניה, סיפקו לבגדד מים 
וחשמל. עלי הוטל לחקור את הנושא, לברר אם אפשר לפוצץ 
את הסכרים לחשב את כמויות חומר הנפץ הנחוצות ולהעריך 
לפי  בעיראק.  הערבים  ועל  הכורדים  על  המהלך  השלכות  את 
התוכנית שהוכנה, כוחות הפשמרגה של ברזני יכלו להתקרב די 
כדי לשגר  הצורך למתקני הנפט הענקיים העיראקיים בכרכוכ 

לעברם רקטות.
הערבית  עיראק  בין  הגבול  בקרבת  שוכנת  כרכוכ  "העיר 
לכורדיסטן, ומשאבי הנפט שלה, כמו שיוכה הלאומי, מעוררים 
עד היום מחלוקות בין שני הצדדים. ב- 1969 שלט משטרו של 
העיר  את  שהפכה  עובדה  שלה,  ובנפט  בכרכוכ  חוסיין  סדאם 
נגד  הכורדים  של  במלחמתם  תקיפה  ליעדי  הנפט  מתקני  ואת 

בהגיעי מצאתי פרד הנושא על 
גבו מעין מסגרת מתכתית דמוית 
מזחלת, בגודל של תיק מסמכים 

גדוש, ובתוכו קטיושה מהסוג 
שעמדנו לשלוח לכורדים. לסקוב 
הדגים כיצד לקשור את ה"אוכף" 
הזה לפרד, לפרוק אותו, למקם 
אותו על הקרקע, לכוון ולשגר. 
הזמנתי חמישה מתקנים כאלה. 

כעבור חודש בלבד הפעילו 
הכורדים את המשגרים בכרכוכ

משמאל: חומייני נוחת 
באיראן בשנת 1979 

כדי לעמוד בראש 
המהפכה נגד השאה.

מימין: השאה הפרסי 
מוחמד רזא פהלאווי
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בגדד. הרעיון היה לספק לכורדים, דרך איראן, רקטות קטיושה 
– שלל מאחת ממלחמות ישראל. המשלחת שלנו בכורדיסטן 
היעד אפשרית  לקרבת  והמשגרים  הרקטות  הסבירה שהובלת 

רק בדרך אחת: על גבי פרדות".

הניסיון לחסל את חומייני
משגר  ולייצר  לתכנן  אלפר:  של  המשימה  נגזרה  מכאן 
קטיושות הנישא על גבי פרדות. אלפר פנה לאל"מ דוד לסקוב, 
היחידה ההנדסית שעליה היה ממונה התמחתה באלתור נשק 
במתחם  ופעלה  מיוחדים,  מבצעים  עבור  נלווים  ומכשירים 
פיתח  לימים  הארץ.  בלב  ההנדסה  חיל  של  גדול  בבסיס  קטן 
תעלת  את  צה"ל  חצה  גבם  שעל  הצפים  הגשרים  את  לסקוב 
סואץ במלחמת יום הכיפורים. "הוא היה קצין מתוחכם מאוד", 
מציין אלפר. "הגעתי אליו מצויד במסמכי מטכ"ל המבקשים 
ממנו לבנות משגרי קטיושות הנישאים על גבי פרדות. המידע 
שנמסר ללסקוב לא כלל תיאור של זירת הקרב המיועדת, אלא 

רק את הקוטר והאורך של הקטיושות".
"כעבור שבוע", משחזר אלפר, "הזמין אותי לסקוב למטווח 
של צה"ל בנגב. בהגיעי מצאתי פרד הנושא על גבו מעין מסגרת 
מתכתית דמוית מזחלת, בגודל של תיק מסמכים גדוש, ובתוכו 
קטיושה מהסוג שעמדנו לשלוח לכורדים. לסקוב הדגים כיצד 
לקשור את ה"אוכף" הזה לפרד, לפרוק אותו, למקם אותו על 
הקרקע, לכוון ולשגר. הזמנתי חמישה מתקנים כאלה. כעבור 
חודש בלבד הפעילו הכורדים את המשגרים בכרכוכ, והצליחו 
את  הכריעה  לא  ההתקפה  לפחות.  אחד  נפט  מכל  להבעיר 

המלחמה, אך בהחלט שיפרה את המורל.
של  הגדול  בנכס  אלפר,  לדברי  מסתכמת  הכורדית  החוויה 
עם ההרים – עשרת אלפים הררים מתנשאים מעל לעננים, כל 
הר מצודה טבעית איתנה ותלולה, ובין ההרים מעברים צרים 
שדי בלוחמים מעטים, מצוידים בנשק נגד טנקים, לחסום בפני 
 - הגדולה  תורפתם  עיראק.  משפלת  העולות  שריון  דיוויזיות 
דלותם; דלות באמצעים, דלות בשפה, דלות בארגון ובתחזוקה. 
הרריים  פרטיזנים  מלחמת  להפליא.  להילחם  ידעו  הכורדים 
מאמציה  סדירות.  ובלתי  קטנות  ביחידות  וממושכת,  עיקשת 
קלאסיים,  קרבות  לקראת  הכורדים  את  לאמן  ישראל  של 
כלומר כיחידות צבאיות תקניות, נכשלו שוב ושוב. עקב "תנאי 
מצדם,  הכורדים,  בכורדיסטן".  ששררו  הממושכים  המצוקה 
טיפחו ציפיות מופרזות ביחס לתפקידה של ישראל. הם ציפו 
והן  הן בהרים  ותנצח בהן,  שישראל תילחם את מלחמותיהם 
אינה  ישראל  כי  שסברו  הכורדים,  הדיפלומטי.  הקרב  בשדה 
מתמסרת לעניינם במידה מספקת, פנו לבסוף לאיראן ובמיוחד 
לארצות הברית, אשר מילאה תפקיד יותר ויותר מרכזי בשנים 
שיתוף  על  הגולל  ונסתם  כמעט  למעשה,  כך   .1975-1970

הפעולה הישראלי-כורדי.
אלפר חוזר לקשרים שכוננה ישראל עם איראן ותורכיה, וגם 
טרם  חומייני,  האייתולה  את  לחסל  צלח,  שלא  הנפל  לניסיון 
שובו לאיראן. "קצת יותר מחצי שנה לפני שובו של חומייני", 
לגבי  המודיעין  להערכת  האחריות  עלי  "הוטלה  אלפר,  נזכר 
מהפכני":  "מצב  באיראן  שיש  ברור  היה  אז  כבר  איראן. 
כאילו משום מקום הציפו תוהו ובוהו את אחת הדיקטטורות 
העשירות, היציבות והפרו-מערביות ביותר בעולם. עד מהרה 
נוכחתי לדעת, להפתעתי ולדאגתי, שאין לי איש להיוועץ עמו. 
במוסד כולו, ואף במשרד החוץ, לא היו אנשים שהבינו לעומק 
את המצב המהפכני באיראן. באוגוסט 1978, בעקבות הריגתם 
בבהילות  טלפן  בעבדאן,  באולם  בפיצוץ  איראנים  כמאה  של 
לא  אם  ושאל  נחום אדמוני,  דאז,  ראש המוסד  סגן  אל אלפר 
המועסקים  הישראלים  האזרחים  כל  את  לפנות  הזמן  הגיע 
"לא היתה באמתחתי תשובה מנומקת",  בפרויקטים באיראן. 
לפנות'.  לא  עוד  'לא,  ואמרתי:  עמוק  "נשמתי  אלפר.  משחזר 
למזלי צדקתי, אבל המאמץ והאחריות הכבידו על כתפי, והקץ 
עוד היה רחוק. במהלך שלושת השבועות הבאים החמיר מצבו 
של השלטון החילוני באיראן. באותם ימים למדנו בתדהמה על 
אופיו של מנגנון המהפכה. חומייני ניהל אותו בטלפון, תחילה 

העיקרי  המען  מצרפת.  מכן  ולאחר  בעיראק  גלותו  ממקום 
מחמד  אייתוללה  שלו,  חסיד  היה  חומייני  של  להוראותיו 
בעיקר  המצויד  בטהרן  ִמבצעים  חדר  על  שהופקד  בהשתי, 

בטלפונים וברשמקולים.
של  דרשותיו  של  והפצה  הפגנות  מועדים,  תיאם  "בהשתי 
בערי  יותר  קטנים  ִמבצעים  מרכזי  והדריך  בקלטות,  ח'ומייני 
השדה. כך נרקמה המהפכה באיראן, תחת אפו של השאה ושל 

מנגנון הביטחון האימתני שלו".

 "טעם הכישלון"

ב-28 בינואר זומן אלפר בדחיפות למשרדו של ראש המוסד 
דאז, יצחק חופי - "חקה" בפי כול. נכחו שם, משחזר אלפר, 
בכיר מיחידת "קיסריה" למבצעים מיוחדים ובכיר נוסף, ראש 
הנראה  ככל  והוזמן  בעבר  באיראן  ששירת  האגפים,  אחד 
ממשלת  ראש  כי  וסיפר  הישיבה  את  פתח  חופי  כ"מומחה". 
נציג  צפריר(,  )אליעזר  גייזי  את  זימן  בחתיאר,  המתון,  איראן 
גלותו  במקום  חומייני  את  שנחסל  וביקש  בטהרן  המוסד 

דוחה  הוסיף שהוא  הוא  במילים.  קימץ  חופי תמיד  בצרפת." 
ידעתי  עמו  מהיכרותי  זר;  מנהיג  חיסול  של  הרעיון  עצם  את 
הספקתי  בטרם  דעתך?"  "מה  בי:  הביט  הוא  מלבו.  שדיבר 
ה"מומחה"  התפרץ  שאלתו,  משמעות  את  לקלוט  אפילו 
יחזיק מעמד.  לא  הוא  לטהרן.  לשוב  לחומייני  "תנו  לאיראן: 
הצבא האיראני יטפלו בו ובאנשי הכמורה המפגינים בחוצות 

הערים. הוא מייצג את עברה של איראן, לא את עתידה".
"חופי", משחזר אלפר, "הביט בי שוב. "הרהרתי במהירות 
הצלחת  של  בהשלכות  ומוסקבה,  וושינגטון  של  בעמדותיהן 
מבצע כזה על המזרח התיכון, ובהשלכות כישלונו על יחסינו 
המבצעים  חדר  על  חשבתי  המוסלמי.  העולם  ועל  צרפת  עם 
הקטן של בהשתי בפינה נידחת של טהרן. נשמתי עמוק: "אין 
לנו מספיק מידע על עמדותיו של חומייני ועל סיכוייו לממשן, 
ולכן לא נוכל להעריך נכונה אם הסיכון מוצדק", אמרתי. אבל 
המציאות טפחה על פנינו: חומייני שב לטהרן, כעבור זמן קצר, 
הבודדים  והישראלים   1979 בפברואר  ב-1  תהילה  עטור 
ואנשי  דיפלומטים  בעיקר  באיראן,  שהו  שעדיין 
היטב  מחושבת  מילוט  תוכנית  הפעילו  ביטחון, 
ונמלטו ב-11 בפברואר, וכל השאר היסטוריה.

חומייני  של  שחיסולו  סביר  לאחור,  במבט 
מסלול  את  משנה  היה  לאיראן  שובו  טרם 

ההיסטוריה של איראן ושל המזרח התיכון - אבל לאן? על כך 
אפשר רק להעלות השערות. אלפר מסכם: "למרות ההיכרות 
הטובה שלנו עם איראן, ולמרות היותנו בין הראשונים במערב 
בימי  בערפל  גיששנו  כולנו  שם,  משתבש  שמשהו  שהתריעו 
המהפכה. ישראל טעמה כאן שוב את טעם הכישלון המודיעיני-

אסטרטגי ביחס לבעלת ברית עיקרית ושותפה אזורית".

נכחו שם, משחזר אלפר, בכיר 
מיחידת "קיסריה" למבצעים 

מיוחדים ובכיר נוסף, ראש אחד 
האגפים, ששירת באיראן בעבר 
והוזמן ככל הנראה כ"מומחה". 
חופי פתח את הישיבה וסיפר 

כי ראש ממשלת איראן המתון, 
בחתיאר, זימן את גייזי )אליעזר 

צפריר(, נציג המוסד בטהרן 
וביקש שנחסל את חומייני 

במקום גלותו בצרפת
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חצה  קטן  יניבוס 
מה  את  בזהירות 
מעבר  פעם  שהיה 
עירק  בין  יבשתי  גבול 
לא  ועכשיו  לסוריה 
סימן.  כל  לו  נותר 
להם  השתרעו  באופק 
העצומים,  המרחבים 
הלהבות,  אפופי 
עיראק,  הלוהט:  הגבולות  משולש  את  המסמנים 
וותיק,  עיתונאי-נוסע  שיזף,  צור  וטורקיה.  סוריה 
בתוך  דרכו  את  שעשה  המיניבוס  בתוך  הצטנף 
כפרים נטושים הניצבים על אם הדרך שבין הפרת 
ביותר  המסוכן  כמקום  שמוגדר  האזור  והחידקל; 

בעולם. 
מקום  חציתי  בה  הראשונה  הפעם  לא  "זו 
מיוחד  בריאיון  נעלם", מספר שיזף  שהגבול שלו 
החדש:  ספרו  הוצאת  לרגל  עימו  עורכים  שאנו 
היה  "כך  השטן".  של  מפתנו  אל  מסע   – "דאעש 
מצרים  ואפילו  ב-2011  ובלוב  ב-2003  בעירק 
של המהפכה הייתה קרובה לכך. אבל כאן נעלמו 
את  קיבלת  ובמקומם  אחת.  בבת  מדינות  שתי 
כחצי  של  שטח  על  השולטת  האיסלמית  המדינה 
מיליון קילומטרים רבועים השווה, רק כדי לשבר 
בתוכה  ומאכלסת  צרפת,  של  לשטחה  האוזן,  את 
דנמרק,  מאשר  יותר  אדם.  בני  מיליון  כשמונה 
הולנד או אירלנד. מדינה איסלאמית עם דת אחת 

וזהות אחת. 
שלוחמי  עד  שמתחולל,  למה  לב  שמו  מעטים 
מתוך  תשע"ד  בקיץ  פרצו  האיסלאמית  המדינה 
סוריה והדהימו את העולם כשביטלו את הגבול עם 
עירק וכבשו את מוסול, השתלטו על מחסני נשק 
התושבים  מיליון  שני  ועל  ענקיים,  צבא  ומחנות 
הם  בעירק.  בגודלה  השנייה  העיר  מוסול,  של 
גולגולת.  מס  לשלם  או  להתאסלם  לנוצרים  הורו 
של  ליבם  ללב  בעבר  מסעות  ערך  שכבר  שיזף 
אזורי קרבות, דיווח לא מעט בשנה האחרונה מלב 
מזרח  צפון  מאזור  בדעאש,  האכזרית  המלחמה 
המערבית  כורדיסטן  כיום  שמכונה  מה  סוריה, 
המתעד  החדש  בספרו  מסכם  הוא  אלו  כל  ואת 
עיראק  בין  המטלטלים  מסעותיו  את  בדרמטיות 
תמונות  התקשורת  לכלי  הביא  גם  משם  לסוריה. 
לכורדים.  דאעש  בין  הקשים  מהקרבות  בלעדיות 
לוחמי  עדויות  את  ראשון  מכלי  מצטט  שיזף 
המדינה הכורדים, היזידים, המתנדבים הזרים ואת 
עלייתה  מאחורי  העומדים  העלומים  השחקנים 

והתפרצותה של 'המדינה האסלאמית'. 
הוא גם פגש בשבויי ארגון המדינה האיסלאמית, 
שבידי הכורדים, שתיארו באוזניו את המוטיבציה 
לצידם  האכזריים.  המעשים  לביצוע  הדתית 
לימינם  הטורקים  ניצבים  כמה  עד  לגלות  נדהם 
הגילוי  האיסלאמית,  המדינה  ארגון  לוחמי  של 
המשמח מבחינתו, היה לפגוש בחיילים אמריקנים 
בהתנדבות  הנלחמים  בדימוס,  ושוויצרים 
הרוע  "מאחורי  הכורדים.  של  לצידם  ובנחישות 
היכולת  האיסלאמית',  'המדינה  של  והאלימות 
והתעמולה  הכלכלית  הבצע  תאוות  הצבאית, 
מלוטש  מנגנון  "קיים  שיזף,  טוען  המחוכמת", 
מאבק  הכנה,  של  בשנים  ונבנה  שחושל  ומקצועי 

ומחשבה". 
אבו  אברהים  הכריז  מאז  חלפו  שנתיים  כמעט 
הקמת  ועל  כח'אליף  עצמו  על  אל-בגדדי  באכר 
ובעיראק. האירוע  הח'אליפות האיסלמית בסוריה 
לעשרות  שגרמה  מאיימת,  חשמל  מכת  מעין  היה 
הגבולות  דרך  ולזרום  הכול,  לעזוב  צעירים  אלפי 
לצבאותיה  להצטרף  כדי  טורקיה  של  הפרוצים 
שבריו  לתוך  נהרו  הם  הח'אליפות.  של  המנצחים 
בבת  להתקיים  שחדל  החדש  העולמי  הסדר  של 
הח'אליפות  לפתע  נולדה  בו  הזה  "המרחב  אחת. 
המרחבים  אחד  הוא  החדשה,  האיסלמית 
בחקלאות,  בתרבות,  בעולם,  והעשירים  העתיקים 
בעמים  בנכבשים,  בכובשים,  בהיסטוריה,  בנפט, 
בתוכו",  ושנבלעו  ונעלמו  שנולדו  ובאימפריות 
הקרב  מתנהל  הזה  ההפקר  "בשטח  שיזף.  מתאר 
ופנים.  יש שם  לרע  וגם  לטוב  גם  לרע.  בין הטוב 
מי  כל  דאעש.  הם  הרעים  הכורדים.  הם  הטובים 
מי  כל  הטובים,  של  בצד  הוא  בכורדים  שתומך 
שתומך בדאעש — תומך בשטן. אבל גם הטובים 
כוחות  ידי  על  ומתומרנים  מנוהלים  השטן  וגם 
סופה  יוצרים  מעגלים-מעגלים  מהם.  גדולים 

ומערבולת של זוועות, חלומות, תקוות ואסונות".

ראיונות עם לוחמי דאעש
בבוקר צונן ובהיר של סוף דצמבר 2014 מצאו 
לסינג'אר.  נוסעים  אחמד  ונהגו  שיזף  צור  עצמם 
מהחזיתות  אחת  "היא  שיזף,  מתאר  "סינג'אר", 
המדינה  נגד  במלחמה  הכורדים  של  העיקריות 

האיסלאמית. 
נפרש לאורך מאות קילומטרים  מרחב הקרבות 
הניצחון  במזרח.  לסינג'אר  במערב  קובאני  בין 

סדרה  מתוך  אחת  עוד  הוא  בסינג'אר  הכורדי 
המדינה  בין  הגבולות  את  שמעצבות  קרבות  של 
לכורדים. אבל הקרבות הללו מעצבים  האיסלמית 
הטריטוריאלית  והחלוקה  המחלוקות  מפת  את  גם 
הפי. ברזאני,  טלאבני,  של  הכורדים  ארגוני  בין 

קי.קי. והי.פ.ג. 
וכבשו  לעיר  הפשמרגה  חזרו   2015 "בנובמבר 
שיזף  מספר  יזידית,,  חטיבה  בעזרת  סופית  אותה 
)לוחמי המיעוט היזידי, שנרדף ע"י דאעש בסוריה 
הי.פ.ג,  של  מחסומים  כמה  "חצינו  ובעירק(. 
לכפר  והגענו  בסוריה(,  הכורדיות  ההגנה  )פלוגות 
האחרון שלפני האין-גבול הסורי-עירקי. כשעצרנו 
י.פ.ג'.  לוחמת  פנינו  את  קידמה  מהרכב,  ויצאנו 
שהחזיקה ביד מכשיר קשר. היחידה שלה התמקמה 
בין כמה בתי חומר על גבעה קטנה שהשקיפה על 
אחד  סינג'אר.  לג'בל  שמדרום  הגדול  המישור 
מהלוחמים היה יזידי חסון ששפם ענק הסתיר את 
מהמחסום  חגורתו.  על  תלויה  קומנדו  וסכין  פיו 
לכיוון  ומפורקת  בוצית  דרך  ירדה  הכפר  שבשולי 
העמק שהשתפל כקערה גדולה עד למרגלות הרכס. 

נענינו ב'סאלם עלייכום' והדרך נפתחה". 
היזידים  הכפרים  פני  על  שיזף  יחלוף  בהמשך 
'המדינה  לוחמי  ע"י  כליל  שנחרבו  הנטושים 

האיסלאמית':
"עלינו על הכביש הראשי לא חשנו כל תנועה", 
כבר  ההר  במעלה  לטפס  "כשהתחלנו  מתאר.  הוא 
ראינו ג'יפ האמר הרוס מוטל לצד הדרך. בהמשך, 
באחד הפיתולים עמד טנדר נטוש לידו ניצבו כמה 
מהנקודה  אותו.  להתניע  שניסו  יזידים  לוחמים 
מסודר  כולו,  ירוק  ויפה,  רחב  עמק  ירד  היינו,  בה 
טיפסו  לא  דאעש  בחריצות.  שעובדו  גנים  גנים 
ומהעיירות  מהכפרים  היזידים  יכלו  ולכן  ההר  אל 
מבססים  מחסה,  בו  ולמצוא  להימלט  שמסביבו 
ושם, מתחת  הגנה. טיפסנו עד לשיא הגובה,  קווי 
לאנטנות ִממסר, שכנה המפקדה. רכבי הפש-מרגה 
הצטופפו סביבה. משם נשא יום קודם לכן ברזאני 
את נאומו ל'רודובה', ערוץ התקשורת הרשמי של 

האוטונומיה הכורדית שמשדרת מאירביל.
"כשהתחלנו לגלוש מהרכס צפונה לכיוון בתיה 
עולה  העשן  את  לראות  היה  אפשר  סינג'אר,  של 
מהעיר שבה התחוללו קרבות בין הפי.קי.קי. והפש-

המשכנו  האיסלמית.  המדינה  כוחות  לבין  מרגה 
למטה. במורד הצפוני, בפיתולים הצחיחים שמעל 
בתיה הצפוניים של העיר היו מוטלות לצד הכביש 
המכוניות של  נטושות,  מכוניות  רבות של  עשרות 
היזידים שנמלטו וזנחו אותן כשברחו להרים. חלקן 

ההוראות היו 
לשחוט כל מי 
שאינו מוסלמי, 
כורדי, נוצרי, 
לטבוח את 

כולם?" שאלתי.
"לא את כולם", 

השיב. "לפי 
השייח'ים, מי 
שמתאסלם לא 
עושים לו כלום. 
לא עורפים לו 
את הראש ומי 
שלא מתאסלם 
עורפים לו את 

הראש בחרב

צור שיזף )צילום: משה שי, פלאש 90(
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שנעזבו  היה  נראה  בזוזות,  אחרות  מנופצות,  היו 
בחטף ובבהלה". 

במפגש  היו,  בעיראק,  שיזף  של  השיא  רגעי 
את  הכורדים  מחזיקים  בו  הכלא  בבית  שעשה 
בקרבות  בידיהם  שנפלו  דאעש  של  השבויים 
הוא  הסוהר,  בית  מבנה  האיסלמית.  המדינה  עם 
בית חרושת עם חומות  בטון  נראה כמו  מתאר,  
והתיישבתי  פנימה  "נכנסתי  וגבוהות.  ארוכות 
תמונות  עץ,  שולחן  הכלא:  משרד  שהיה  במה 
שאהידים ותמונה של אוג'אלאן, מייסד הפי.קי.קיי 
פטפטנו  הכורדית.  העצמאות  של  הרוחני  ואביה 
לי  קראו  דקות הם  ולאחר כמה  עם שומרי הכלא 
הגבוהה,  הבטון  לתקרת  מתחת  בחצר,  החוצה. 
חנתה מכונית ממנה הוציא חייל כורדי רעול פנים 
שני שבויים שעיניהם כוסו בבד שחור. הוא הוביל 
כיסאות.  על  אותם  והושיב  החדר  לתוך  אותם 
האיסלאמית  המדינה  לוחמי  את  לראיין  רציתי 
לשורותיה,  להתגייס  להם  גורם  מה  להבין  כדי 
איך מתבצעת האינדוקטרינציה, מי מממן ומסייע 
שלו  השדה  לוחמי  של  המוטיבציות  מה  לארגון, 

ומאיפה מגיעים המתנדבים הזרים של דאעש. 
"היה  שיזף,  מתאר  שלי",  הראשון  "המרואיין 
ממוסול,  עירקי  צעיר  פתאח,  עבדאללה  צאלח 
שמראהו לא הסגיר את היותו לוחם דאעש, בחור 
צנום עם עיניים גדולות ושיער חלק בן 21 . השומר 
הכורדי של הי.פ.ג. הוריד ממנו את כיסוי העיניים 
השחור והוא התחיל לדבר. הוא סיפר כי הוא נלחם 
לדאעש  והצטרף  ובסינג'אר  תל-עפר  במוסול, 
הצטרפות  של  גל  החל  אז  למוסול,  כניסתו  עם 
מקומית. הכיבוש המפתיע של מוסול, הוא סיפר, 
הפתיע רק את מי שהופתע. חודשים קודם לכיבוש 
שילמו רוב בעלי העסקים של מוסול מס למדינה 
במסעדה  לאכול  בערב  שיצא  מי  האיסלאמית. 
למדינה  מס  משלם  העסק  אם  לכן  קודם  בירר 
האיסלאמית כדי שלא יתפוצץ באמצע הארוחה".

בריחת הצבא העיראקי
מעולם  פתאח,  דאעש,  אסיר  לי  סיפר  "מוסול, 
המדינה  של  ממשית  שליטה  תחת  הייתה  לא 
אוכלוסייתה  "רוב  שיזף.  מתאר  העיראקית", 
ויזידי.  סונית, נוצרית או כורדית עם מיעוט שיעי 
היה  העיראקי  הצבא  חיילי  אל  התושבים  יחס 
התושבים  אל  החיילים  יחס  כובש.  צבא  כאל 
נמשך  מוסול  כיבוש  כובש.  מצבא  שונה  היה  לא 
של  המהירה  ההתמוטטות  ימים.  מארבעה  פחות 
הצבא העיראקי ובריחתו, חשפו את חולשתו של 
ולצידו  חיילים   350,000 מנה  הנייר  שעל  הצבא 
600,000 שוטרים. אלא שרבים  כוח משטרה של 
שקנו  מכיוון  משמרתם  על  היו  לא  מהחיילים 
בכסף את יציאתם הביתה ומעולם לא חזרו לשרת. 
בכיבוש מוסול כאמור, השתלט צבאה של המדינה 
רכב  שהם  האמר,  ג'יפי   2,300 על  האיסלאמית 
אספקה  ואינסוף  העיראקי  במרחב  העיקרי  הקרב 

וציוד צבאי אחר".
התוכניות  פי  על  הייתה  למוסול  "החדירה 
הסתננות,  תאים,  הקמת  דאעש:  של  המקוריות 
צבירת כוחות ואז תקיפה בבת אחת והשתלטות על 
העיר. העיר נכבשה ללא קרב גם משום שהחיילים 
הופקרו בשעות הראשונות כשהגנרלים העיראקים 
כי  סיפר  פתאח  לאירביל.  ונמלטו  אזרחי  לבשו 
האסלאמית.  ל'מדינה  אלפים  מצטרפים  יום  כל 
מחלקים אותם לחטיבות. הם אומרים: 'אללה הוא 

אכבר' ויוצאים להילחם. 
שהייתי  בזמן  אליהם  שהצטרפנו  "הלוחמים 
שם היו נגד המערב המדכא ונגד מדינות אירופה. 
אף  להשאיר  לא  אותם,  להשמיד  שואפים  אנחנו 
אחד. רק האיסלאם ישלוט בכל כדור הארץ. אנחנו 
נגד הנוצרים ונגד היהודים ונגד כל מי שהוא נגד 
האיסלאם ובמיוחד נגד מדינות אירופה והמערב. 
הכורדים:  הלוחמים  לשוביו  דווקא  החמיא  הוא 
הם  הי.פ.ג. חשבנו שהי.פ.ג.  בידי  "לפני שנפלתי 
כופרים ואנחנו צריכים להילחם בהם כדי להשליט 
את המדינה האיסלאמית, אבל אחרי שנפלנו בשבי 
הכורדים וראינו את היחס ההגון שלהם, השתנו לי 

הדעות. 
שאלו  ידענו  לא  הכופרים  לבתי  "כשנכנסנו 
נוצרים  שכולם  חשבנו  מוסלמים.  של  בתים 
אחרי  רק  האיסלאם(.  מדת  )חורגים  ומורתדים 
שנפלנו בידיהם שמנו לב שיש בבתים קוראן ועוד 
דברים של מוסלמים ושבכפרים יש מסגדים. הדרך 
שבה תיארו לנו אותם התבררה כלא נכונה. ראינו 
שהכול הפוך ממה שלימדו אותנו. כל מה שתיארו 
נכון. רק כדי  וכל מה שלימדו אותנו היה לא  לנו 
כך  מזה",  יותר  ולא  והמוות  ההרס  בדרך  ללכת 
ווידוי, ביקש לסיים את דבריו באוזני צור  בדברי 

שיזף, לוחם דאעש, צאלח פאתח.

"אתה רוצה לשחוט אותי?"
אחמד  ליית'  היה  שיזף  שראיין  הנוסף  השבוי 
מוחמד. בחור צעיר, מוצק ומתולתל, בן 23 מתל 
אדם  בני   17 הרג  כי  באוזניו  שהתפאר  חמיס, 
ראשו  את  ערפתי  בו  שנתקלתי  מי  "כל  בחרב. 
כולם  יהודי,  נוצרי,  מוסלמי.  לא  כופר.  הוא  כי 
עורפים.  ויאללה,  אכבר'  'אללה  אומרים  כופרים. 
הכורדים  של  הזה  האזור  כי  לנו  אמרו  השייח'ים 
של  ההוא  האזור  ושם,  כופרים,  של  שטח  כולו 
)אדמה  מוקדסה  ארד  הוא  האיסלאמית,  המדינה 
במערב  המדינות  שכל  אמרו  גם  הם  קדושה(. 
נצא  סוריה,  עם  וכשנגמור  ליהודים  שייכות 
נוצרים  נשאיר  לא  אותם.  ונחסל  הזרות  למדינות 
ולא יהודים. כל יום לדבריו, היו באים כאלף בני 
 - העולם  מדינות  ומכל  המערב  ממדינות  אדם 
מתוניסיה, אלג'יריה, לוב, סעודיה, כוויית, מצרים, 
לקרוא  מתחילים  מדינות.  הרבה  ומעוד  גרמניה 

כופרים! כופרים! ויוצאים לקרב". 
ונדהם, ביקש ממנו לתאר איך  שיזף – מופתע 
לוקחים  "היינו  הקרבות.  לקראת  אותם  הכינו 

כדורים ונכנסים לקרב". 
- "לקחתם כדורים?" 

- "כן."
- "השייח'ים נתנו לכם כדורים?" 

פחד,  נגד  כדורים  שאלה  לנו  אמרו  הם  "כן.   -
אחרי  אבל  המוח.  את  חוסם  שזה  'תדעו  ואמרו: 
שלוקחים את הכדור, נכנסים לקרב ולא מרגישים'. 
ניצחו  כדורים,  שלקחנו  למרות  הי.פ.ג.,  אבל 

אותנו".
"זה שמדבר איתך הוא יהודי", אמר המלווה שלי 
ראסאן שלא יכל לוותר על העימות. "יהודי???" 

נפקחו עיניו של ליית מוחמד.
"יהודי", אמר ראסאן. 

הייתה  לגביו  "הפקודה  השיב:  מוחמד  ליית 
חד משמעית. אמרו לנו: אם תתפוס יהודי תערוף 
מיד את ראשו בחרב. תקרא 'אללה אכבר', תערוף 

ותיכנס לגן עדן". 
"אתה רוצה לשחוט אותי?" שאלתי. 

מוכן  היה  לא  מוחמד  ליית  אבל  אישי.  הכול 
להפוך את זה לאישי. "לפי הוראות של המדינה 
את  לו  עורפים  מתאסלם  שלא  מי  האיסלאמית, 
הראש בחרב ומי שמתאסלם לא עושים לו כלום".

מוסלמי,  מי שאינו  כל  היו לשחוט  "ההוראות 
כורדי, נוצרי, לטבוח את כולם?" שאלתי.

מי  השייח'ים,  "לפי  השיב.  כולם",  את  "לא 
שמתאסלם לא עושים לו כלום. לא עורפים לו את 
הראש  את  לו  עורפים  ומי שלא מתאסלם  הראש 

בחרב". 
אמר  הרבה",  עוד  יחיו  לא  הם  אותם,  "יהרגו 
ראסאן את מה שצריך להיות בעיניו. ואני, אומר 
שיזף, לא ידעתי אם יהרגו אותם או ישמרו עליהם 
כי הכורדים לא הורגים שבויים ויחליפו אותם יום 

אחד תמורת שבויים כורדים.

"הפגישה דיכאה אותי"
המפגש  סיום  "עם  ביקורו:  את  מסכם  שיזף 
בחושך,  חזרנו  הכורדי,  הכלא  בבית  המטלטל 
הצרים  הכבישים  על  לקמישלי  נוסעים 
הצעירים  השבויים  עם  הפגישה  והמבוקעים. 
בתוך  שמתקיים  באו  ממנו  העולם  אותי.  דיכאה 
זורמים  שלוחמים  האיסלאמית  המדינה  גבולות 
והם  תקנה  להם  שאין  אלה  העולם.  מכל  אליה 
מימד  של  סוג  מוסר.  וחסר  טהור  רוע  מייצגים 
להם  אין  שאולי  לעצמי  חשבתי  בחושך  אחד. 

תקנה ושצריך להרוג אותם.
האלף  של  הראשונה  העולם  מלחמת   זוהי 
על  שטח,  על  אינטרסים,  על  מלחמה   - השלישי 
זהות, על מקורות אנרגיה, על דת ועל מי ישלוט 
בעולם בעוד מספר לא רב של שנים, מסכם צור 
- "מסע  ליבו של "דאעש",  שיף את המסע בלב 
והמצמרר  הקולע  השם  השטן",  של  מפתנו  אל 

שבחר לספרו המרתק.


גם לטוב וגם לרע 
יש שם ופנים. 
הטובים הם 

הכורדים. הרעים 
הם דאעש. כל מי 
שתומך בכורדים 

הוא בצד של 
הטובים, כל מי 

שתומך בדאעש — 
תומך בשטן. אבל 
גם הטובים וגם 
השטן מנוהלים 
ומתומרנים על 

ידי כוחות גדולים 
מהם. מעגלים-

מעגלים יוצרים 
סופה ומערבולת 

של זוועות, חלומות, 
תקוות ואסונות

ביהכ"נ הנטוש בקשמישלי צפון סוריה

צור מראיין שבוי מדאעש
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זו הייתה

הפרטית שלי

"

"
"מאז ומתמיד הייתה העיר ירושלים לאגדה רחוקה ומסתורית מאוד, כילד קטן 
ששמע את המשפט הזה פעמים רבות והיה מודע לגעגועי המבוגרים ששאלו 

את ציפורי החורף שחלפו בשמי הכפר שלנו לשלומה של ירושלים, סיקרן אותי 
לדעת איך מגיעים אליה. כדרך הטבע, פניתי לסבא ושאלתי. הוא ענה לי שהדרך 

היחידה להגשמת החלום דומה ליציאת מצרים"  כמדי שנה עם בוא חג 
החרות, מסב אברהם אדגה, סביב שולחן "ליל הסדר" ומשחזר בנעימה את "יציאת 
מצרים" הפרטית שלו  בראיון למוסף החג של "קו עיתונות" הוא משחזר את הדרך 
הפתלתלה שעבר בצעידה רגלית של אלפי קילומטרים במדבריות סודן כשבדרך 
הוא נתקל בשודדים, קניבלים, נחשים ארסיים, רעב וצמא ועייפות בלתי נגמרת 

 רק כשדרכו כפות רגליו על אדמת ארץ ישראל חש שהגשים את החלום 
שאבותיו ואבות אבותיו לא זכו לו: לבקר בירושלים עיר הקודש  בדמייך חיי

איתמר כצנלסון
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אברהם  מסב  החרות,  חג  בוא  עם  שנה  כמדי 
ומשחזר  הסדר"  "ליל  שולחן  סביב  אדגה, 
בנעימה את "יציאת מצרים" הפרטית שלו. 
יהודי  עדת  בני  יושבים  זה,  שימורים  בליל 
אתיופיה וחווים מחדש את ה"בדמייך חיי", 
ממעמקי  שעשו  והמפותל  הארוך  המסע  את 
אתיופיה הנידחת עבור דרך ארץ הגזרה סודאן, שם 

עד  אדגה, שהו  אבות.  חמדת  לארץ  בחשאיות  משם  שהוטסו 
אחד מהמנהיגים הבולטים של יהדות אתיופיה בישראל יציין השנה 
32 שנים לעלייתו ארצה והוא משתף אותנו בסיפורו האישי המרגש, 
ארוך כשבלבם  למסע  לעדה שיצאו  אחיו  סיפורם של  בעצם  שהוא 
מקנן החלום להגיע לירושלים וכוחם לא עמד להם להגשימו כשרבים 

מהם מתו על אם הדרך במדבריות אתיופיה וסודאן הלוהטים. 
יהודי אתיופיה לאורך תקופת  "זו הייתה תקוותם המושרשת של 
ל"קו  מיוחד  בראיון  אדגה  מתאר  שנים",  אלפי  שנמשכה  הגלות 
רחוקה  לאגדה  ירושלים  העיר  הייתה  ומתמיד  "מאז  עיתונות". 
רבות  פעמים  הזה  המשפט  את  ששמע  קטן  כילד  מאוד,  ומסתורית 
שחלפו  החורף  ציפורי  את  ששאלו  המבוגרים  לגעגועי  מודע  והיה 
איך  לדעת  אותי  סיקרן  ירושלים,  של  לשלומה  שלנו  הכפר  בשמי 
לי  ענה  והוא  ושאלתי.  לסבא  פניתי  הטבע,  כדרך  אליה.  מגיעים 
שהדרך היחידה להגשמת החלום דומה ליציאת מצרים. ביני לביני, 
אפשרית  תהיה  החלום  שהגשמת  האמנתי  לא  להודות,  מוכרח  אני 
אבא  השאלה.  אותה  שוב  ושאלתי  לאבי  פניתי  לי,  בצר  חיי.  בימי 
לי תשובה שונה משהו; אבא אמר שזה תלוי ברצונן של שתי  ענה 
המדינות, שאם מדינת ירושלים תבקש את בניה ממדינת אתיופיה, כי 

אז נוכל להגיע לארץ המובטחת מבלי שיאונה לנו כל רע".
אחרון  הסיכוי  ה-80  בשנות  ונותרה  הייתה  הסודאנית  "האופציה 
המוסד  של  האמיתיים  מאמציו  אדגה.  משחזר  אבות,  לארץ  להגיע 
הישראלי שהגיע לסודאן, החל להניב פירות. הראשונים שגילו את 
הדרך היו יהודי טיגרי. אזור טיגרי נמצא, כידוע, במרחק של 300 עד 
500 ק"מ מגבולותיה המשותפים של סודאן ואתיופיה, בנוסף, תושבי 
זהו  המדינות.  שתי  בין  במסחר  עסקו  בפרט  והיהודים  בכלל  טיגרי 
יתרונם הממשי של יוצאי טיגרי על הכפרים המרוחקים האחרים; הם  

ידעו בערך איך ולאן ללכת".
איסוף  שלבים:  שלושה  למעשה,  כללה,  מהכפרים  "הבריחה 
מידע, גישוש נתיבי בריחה והימנעות ממפגשים עם הצבא שפיטרל 
לאורך הגבול. שלב ההתארגנות, מכירת רכוש וחפצים מבלי לעורר 
קשה,  לילה  בהליכת   כלול  יהיה  מי  גורליות  החלטות  שלב  חשד, 
בגלל הטופוגרפיה, יערות הגשם, סכנות בגלל הימצאות חיות טרף, 
ובמיוחד דרך ארוכה ומסורבלת  זו. יהודי טיגרי באו לכלל החלטה, 
שאין הגדרה מילולית לגודל הסיכון שלקחו על עצמם, מול הסיכוי 
לגמור את החיים הרבה לפני שיגיעו לסודאן ועוד הרבה יותר לפני 
הכפר,  את  עזבה  משפחתית  שקבוצה  ברגע  לירושלים.  שהגיעו 
התגלגל הדבר ככדור שלג. אנשים קמו ועזבו מבלי לקצור את היבול, 
מבלי  הרכוש,  את  למכור  מבלי  מהשדה,  הבקר  את  להחזיר  מבלי 
לקיים את החתונות המתוכננות. כבר אי אפשר היה להישאר מאחור. 
היו  שלפנים  מהשכנים  סובל  עצמו  את  מצא  ויצא,  הזדרז  שלא  מי 
ובוזזים.  שודדים  טורפים,  להיות  הפכו  ולפתע  ובמים  באש  ידידים 
שוב מה שהיה קודם לא היה עוד. כבר לא היה כדאי להישאר בכל 

מחיר מאחור.

צעידה של אלפי ק"מ
לסודאן,  שהגיעו  מאלה  חיובים  שדרים  להגיע  התחילו  לבין  בין 
בתוכם  הפליטים,  למען  השונים  המוסדות  ידי  על  התקבלו  שהם 
המוסד הישראלי. אבל מי ששמע את התוצאה, לא חשב על הדרך. 
הדרך מהכפר לגבולות סודאן הייתה רצופה אירועים מלחמתיים בין 
האנשים  גבוה.  היה  תועה  מכדור  למות  והסיכוי  השונים  היריבים 
שהתפרנסו על שוד וביזה התרבו, מובילי הדרך מתוך הקהילה שהיו 
מצוידים בנשק נאלצו לפתוח בקרבות מגע קצרים שזרו בהלה רבה 
בתוך הנשים הילדים ואף לאבידות בנפש. כמה פעמים הגבול נסגר 

בנקודות המעבר והיהודים נאלצו לחזור ולהתארגן מחדש. 
תיכון.  ספר  בית  תלמיד  "הייתי  אדגה,  משחזר  ימים",  "באותם 
השונים,  הכפרים  של  אחרים  באזורים  עמיתינו  כמו  ואני,  חברי 
האינפורמציה  והעברת  הדרך  פתיחת  לסודאן,  שהבריחה  הבּנּו, 
הנכונה למשפחות, מוטלת על כתפינו. כך חשנו וכך פעלנו. בעקבות 
ההתפתחות, הראש הפסיק להתעניין בלימודים, שיחת המפגש היומי 
בלחש  קוימו  השיחות  לבריחה;  מתאימה  הזדמנות  מציאת  הייתה 
הסיכוי   - יתגלו  הדברים  שאם  מחשש  מראש  מוסכמים  ובקודים 
ניסיון  או  בריחה  השלטון,  מבחינת  לאפס.  ישאף  בחיים  להישאר 
לבריחה היה בגדר בגידה בקומוניזם ובמנהיגו ודינו של בורח אחד 
- מוות מכדור בראש וגופה מוטלת בשדרה המרכזית של העיר למען 
בגיל  ילדים  עוברים  היו  הזה,  כדבר  שאירע  אימת  כל  וייראו.  יראו 


אחד ממדבריות סודן
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הרך ליד הגופה ומתרשמים מכוחו החזק של השליט הנערץ, ואמהות 
או אבות היו חולפים ליד גופת יקירם מבלי להשמיע  זעקות שבר על 

אובדן הילוד; מי שהביע כאב או צער, נענש באותה מידה.
"באחד הלילות", משחזר אדגה, זה קרה. "החלטנו סופית לנטוש 
מלווים  וחברי  אני  לדרך  יצאנו  אתיופיה. בסביבות השעה עשר,  את 
בחמישה חמורים, עשר בהמות, וחמישה סוחרים. נתיב הצעידה עבר 
ביערות גשם מדהימים ביופיים, העליות והירידות החדות עייפו אותנו 
כדי  מיוחד  גופני  כושר  היה  דרוש  מהר מהרגיל. התנשמנו בכבדות. 
להתמודד עם האנשים העושים את הדרך כבר כמה פעמים בחייהם 
נטען  אדם  שכאלה  במצבים  אבל  הטופוגרפיים,  הקשיים  עם  וגם 

כוחות פנימיים שאין לי הסבר מאין הם באים.
עצי היער הוותיקים כמו גם השיחים שלאורך הדרך יוצרים אשליה 
של דמויות שונות במיוחד בחושך ומצריכים מורי דרך מיומנים ובעלי 
תעוזה שינתבו ביניהם. אין לסטות משבילי העפר הבודדים המובילים 
לכיוון הגבול שכן כל סטייה לא מבוקרת יכולה להיגמר ברע. לאורך 
שטחים  לא  כפרים,  לא  יער,  רק  ראינו  לערך  ק"מ   200 של  קטע 
בשודדים  נתקלנו  ונמרים,  אריות  דוגמת  טרף  חיות  ראינו  חקלאיים, 
שארבו וחיכו לשעת כושר. שבוע ימים של שהייה בכפר וכמה לילות 
של צעידה ביחד גרמו לנו להבין שלא כל מי שצועד איתנו הוא חבר. 
הגענו  ואני  בנו. חברי  והיו כאלה שחשדו  ועזרו  היו כאלה שנפתחו 
בלילה,  המאומצת  הצעידה  לאחר  ביום,  מנוחה,  שבשעות  למסקנה, 
חובה עלינו לישון בתורנות, אחד ישן באמת והשני יעמיד פנים של 

ישן וחוזר חלילה. כך נמנע מעצמנו צרות".
עם  שירד  הסוחרים  אחד  שלנו.  החששות  גברו  המנוחות  "באחת 
חברו לנהר להביא מים, התרברב בקול רם, ובין השאר שמעתיו אומר, 
שיש לנו הרבה כסף ועדיף לו לשדוד אותנו ולחזור עם הכסף לכפר 
מאשר לצעוד את כל הדרך ולקוות שהפרות ימכרו. למזלנו הרב, בעוד 
מועד גיבשנו כבר דרך התמודדות למקרים כאלה. שמעתי חלק קטן 
מהשיחה ומה ששמעתי הספיק לי לרעוד ולפחד. כשלעצמי, דמיינתי 
כבר שהנשק מכּוון אלי ומישהו דורש ממני את הכסף או את החיים. 
המחשבות הראשונות היו שהחיים האומללים שלי הגיעו לקיצם, אני 
ידע  לא  ואף אחד  לנשרים  וגופתי תישאר בשטח מאכל  עומד למות 
מה עלה בגורלי לעולם. מצאנו רגעים בודדים כדי להתבודד ולהחליף 
שהמצב  לפני  מעשה  לעשות  שיש  בקצרה  סיפר  חברי  בינינו.  מילה 
את  לנצל  לברוח,  להיפרד,  החלטנו  קצרה  התייעצות  לאחר  יסתבך. 

החשיכה ולרוץ לכיוון כלשהו. 
הבגדים  את  לקחנו  היום,  בשעות  ההחלטה,  שלאחר  השני  "ביום 
שלנו שבין קפליהם תחבנו את הכסף שהיה ברשותנו וברחנו עוד פעם 
נוספת. ברחנו לכיוון שנראה לנו כיוון סודאן. רצנו עד כמה שניתן, 
רצנו, כי היינו צריכים להתרחק מהסוחרים והיה ברור לנו שדי מהר הם 
יגלו שנעלמנו, יכעסו )בעיקר השניים שזממו לשדוד אותנו(. ויתרנו 
פעם  כשכל  הלכנו  תמימים  יומיים  במשך  ובלילה,  ביום  מנוחה  על 
אנחנו סוטים קצת מהשביל וחוזרים מייד כדי לא לאבד אותו. סטינו, 
כי רצינו לטשטש עקבות וחיפשנו אוכל מעצי הפרי הטבעי שבקרבת 
השביל. באחד הגאיות האלה, חברי החליט לקטוף עץ פרי שהיה יפה 
לעין. כשהתקרב הבחין בנחש שחור רובץ, מתחמם, על אחד הענפים. 
בעץ  ונתקע  ראשו  מעל  זינק  הנחש  העץ,  את  ניער  שחברי  ברגע 
ביותר  הנחשים הארסיים  על  לנו  סיפרו  לדרך  לפני שיצאנו  שממול. 
נודע  הוא  המסוכנת.  ברשימה  אחד  היה  הזה  השחור  והנחש  בדרך 
בתוקפנותו והארס שלו משתק את המוח תוך דקות ספורות. עמדתי 
יכולת תנועה, מפוחד. חברי הפגין קור רוח. אני  מהצד המום, נטול 
לא יודע כיצד הייתי מתפקד אילו הייתי במקומו. התסריט ששרטטו 

באוזנינו מתגשם לנגד עינינו".
ענקיות  יבלות  מלאות  היו  רגלי  ריצות  ימי  שני  "לאחר  אדגה: 
גורלי.  מר  על  בבכי  מיררתי  בעצם,  לדרוך.  לי  היה  קשה  וכואבות. 
זה  היבלות החלו להתפוצץ, עור כפות רגלי התחיל להתקלף. מרגע 
רגלי  כפות  שעור  מרגע  חדשה.  התארגנות  שחייב  חדש  מצב  נוצר 
ניסיתי לזחול  התקלף ברי היה, שיקשה עלי מאוד להמשיך בצעדה. 
קרעתי  לעולם.  תיגמר  לא  הדרך  זה  באופן  אך  בידיים,  שימוש  תוך 
את החולצה הפנימית שלי וקשרתי סביב כפות רגלי ואולם התקשיתי 
לנעול את הנעל. החבר שלי סחב אותי, אבל פחדתי שגם הוא יתמוטט 
למסקנה  הגענו  לבסוף  בחיים.  יישאר  מאיתנו  אחד  לא  אף  וכך 
שאקשור את שתי הרגליים ואשב מתחת לעץ המרכזי, שמתחתיו, לפי 

השאריות, אנשים נוהגים לנוח". 
שנחנו  עץ  לאותו  סוחרים  של  קבוצה  הגיעה  בבוקר  "מוקדם 
הוא  בראשונה  בראש  אותנו  גילה  הקבוצה  שראש  ברגע  מתחתיו. 
חשב שאני עושה פעולת הסוואה, כלומר, מנסה להסתיר משהו. אי 
לכך, מיד ביצעו את כל הפעולות שתירגלו למצבים שכאלה. הם קפצו 
לעבר השיחים וכיוונו את כלי הנשק לעברנו והתחילו לתחקר אותנו. 
שום  לנו  ואין  חמושים  לא  שאנחנו  להם  סיפרנו  ורוטט  חלש  בקול 
יושב כך  כוונה להתעמת איתם. הסברתי, שבשל רגלי הפצועות אני 

ולא אחרת". 

 "עוד 4 ימים תגיעו לגבול"
"לפי חוקי היערות, אסור להאמין לאף אחד ואסור להיגרר אחרי 
שאין  מבינים  שהם  לנו  היה  משנדמה  מקום,  מכל  מדומים.  מסכנים 

הנשק  כלי  בחסות  מבוגר.  אדם  אלי  נשלח  הסחה,  בפעולת  מדובר 
דיווח מה  רגלי ההרוסות,  שנותרו מכּוונים לראשינו, בחן האיש את 
לאט  האמת.  את  מקרוב  לראות  סביבנו  התגודדו  והסוחרים  שראה 
לאחר  וילכו.  שם  מוטלים  אותנו  יעזבו  שלא  ביקשנו  עדינה  ובצורה 
לצעדה  אותנו  צירפו  תהייה  שלא  הוראה  לכל  לציית  שהתחייבנו 
על  להתגבר  הצלחתי  ששמחתי,  מרוב  לילה.  באותו  כבר  המתוכננת 
הכאבים הלא אנושים שהציקו לי מתחת לכפות הרגלים. בתום הליכה 
קצרות  הוראות  לנו  ונתנו  הסוחרים  נעצרו  ימים  מספר  של  מאומצת 
איך להמשיך הלאה: "המשיכו בכיוון זה ובעוד שלושה עד ארבעה 
ימים תגיעו לגבול". פרט להדרכה, ציידו אותנו בקילו סוכר והסבירו, 

שיתרונו של הסוכר שהוא נותן תחושת שובע ואינו מצמיא".
"התחלנו בפעם המי-יודע-כמה עוד ריצה מטורפת לכיוון הבלתי 
כף  למרכז  סוכר  מעט  שפכנו  עצרנו,  שעות  שלוש-ארבע  מדי  נודע. 
היד וליקקנו כדי לדכא את הרעב והצמא. הפסקתי להתלונן על רגלי 

הכואבות והמדממות, לא חשבתי על דבר מלבד החיים. רציתי לברוח 
מהר ורחוק, רציתי להציל את עצמי ולהגיע כבר אל היעד הנכסף, אל 
סימנים  ראינו  ריצות  ימי  לרוץ. לאחר שני  הגבול הסודאני. המשכנו 
אינו  לסודאן  אתיופיה  בין  הגבול  לגבול.  מתקרבים  שאנחנו  אחדים 
מוגדר, מתאר אדגה. לא היה טרמינל שדרכו עוברים ביקורת דרכונים, 
בין שתי המדינות.  גדרות הפרדה לאורך אלפי הקילומטרים  היו  לא 
מאחר  טבעי.  באופן  שהפריד  בהר  בשם  נהר  בעצם,  היה,  הגבול 
שלא היה כל מחסום, ומאחר שההבדל הגיאוגרפי בלט מאוד לעין, 
באין  בקר  ולגדל  אתיופיה  לשטח  לעבור  סודאן  תושבי  נוודים  יכלו 
מפריע. הוא הדין בתושבי אתיופיה שביקשו להימלט על נפשם. רק 
פעם בשבוע היה מגיע סיור צבאי אתיופי לבצע פטרול. החיילים היו 
במהירות.  השטח  פני  על  חולפות  היו  ואלו  המשאיות  על  נשארים 
בדרך כלל, הדבר נועד להפגנת כוח בלבד. חוץ ממקרים של מלחמה 

מדי פעם, הגבול בין שתי המדינות היה שקט מאוד, שקט ופרוץ".
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מפגש עם שבט קניבלים
היה  סודאן,  לגבול  קרובים  למדנו שאנחנו  "הסימן שראינו, ממנו 
שהיה  בעת  בה  האדמה.  של  עצום  שטח  שכיסה  בקר  של  ענק  עדר 
זה סימן מבשר טוב, היה בו גם סימן לרע. אותו שבט מגדלי הבקר, 
בני  את  כינו  האתיופים  גם  אתיופים.  אהד  לא  היסטוריות,  מסיבות 
היסטוריות,  עדויות  לפי  קניבלים.  דהיינו  המסליט,  הזה  השבט 
היחסים בין הבושמנידיים )הסודאנים( לבין האתיופים היו מסובכים 
למדי ולפני כמאתיים שנים לערך הייתה מלחמה עקובה מדם בין שתי 
הקבוצות שממנה יצאו הסודאנים מובסים. מאז ישנם שבטים סודאנים 
יצליחו להרוג  לגן עדן אם  יגיעו  דורותיהם  המאמינים שהם ושבעת 

אתיופי ולהביא את ראשו למוכתר הכפר".
"כמי שגדל בצל האיומים האלה, ידעתי שמגדלי הבקר הם הפנאטים 

ביותר באמונתם ובצדקת המעשה. זו הסיבה שישר תפסנו מחסה עד 
שהבקר יעבור. הרועה הקניבל מצויד בסכין ענק, רכוב על גמל וחברו 
אוחז ברובה קל, כמעט עברו אותנו בשלום, אלא שהבקר הריח אותנו 
והתפללנו  והתחיל להשתולל סביב השיחים ששם קברנו את הראש 
בשקט. למזלנו הרב הרועים לא שמו לב, התעקשו והובילו את הבקר 
ליעדם. משחלפה הסכנה ולפני שהגיעה סכנה נוספת, מיהרנו לצאת 

מהמסתור והתקדמנו לעבר הגבול. 
הנהר המפריד בין הגבולות התגלה לנגד עינינו. חיוך רחב עלה על 
שפתינו. חצינו אותו מהר ובאין מפריע והסגרנו את עצמנו לידי משמר 

הגבול הסודאני הממוקם בעיירה בהר הקרויה על שם הנהר".  
אדגה: "מהרגע שעברנו את הגבול בין אתיופיה וסודאן, התמלאנו 
תקווה וחשנו שעברנו כברת דרך. היו בינינו שהתחילו לחשוב שמפה 
עד ישראל הדרך קצרה מאוד וקלה מאוד. אך כל זה נדם תוך מספר 
דומה  עוצמתה.  במלוא  התגלתה  המרה  המציאות  כאשר  שבועות 

דיפלומטים  קשרים  אין  לישראל  סודאן  שבין  להזכיר,  שמיותר 
מכאן,  ישראל.  את  העוינת  מוסלמית  מדינה  הינה  סודאן  כלשהם. 
ממנה  לצאת  לנסות  ועוד  בסודאן  יהודי  להיות  שבעתיים  שקשה 

למדינת ישראל.
"מכל מקום, למרות הקשיים הללו, העובדה הייתה קיימת: יצאנו 
של  בסופם  וממנה,  מעבר,  במחנות  בסודאן,  שהינו  אתיופיה,  את 
תהליכים קשים ומייגעים, הוטסנו ארצה. על קורות הדרך כבר נכתב 
ומן הסתם עוד ייכתב, מסכם אדגה את סיפורו האישי שגם הפך לספר 
מרתק שחיבר: "מסע אל החלום". "אבל מה שהיה חשוב לבורחים 
היה להגיע אל היעד. והדרך אל היעד קידשה את כל האמצעים ואת כל 
הקשיים. למרות הסבל הנורא שעבר על יהודי אתיופיה, הם ניסו תמיד 
החלום  את  יגשימו  והם  יבוא  שיום  החלום  על  התקווה,  על  לשמור 

הנושן לירושלים שאבות אבותיהם חלמו עליה ולא זכו לראותה".


הרועה הקניבל 
מצויד בסכין ענק, 

רכוב על גמל וחברו 
אוחז ברובה קל, 

כמעט עברו אותנו 
בשלום, אלא שהבקר 
הריח אותנו והתחיל 

להשתולל סביב 
השיחים ששם קברנו 
את הראש והתפללנו 
בשקט. למזלנו הרב 
הרועים לא שמו לב, 

התעקשו והובילו 
את הבקר ליעדם. 
משחלפה הסכנה 

ולפני שהגיעה סכנה 
נוספת, מיהרנו לצאת 
מהמסתור והתקדמנו 

לעבר הגבול 

"
"

אברהם אדגה על רקע אנדרטת הנספים של יהודי אתיופיה בדרכם לישראל
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"הכוח והעוצמה שיש במילים 
ובלחנים שמחברים בין אנשים, 
מדהימים אותי כל פעם מחדש"

יעקב שוואקי, מהזמרים המובילים במוזיקה היהודית. מתגורר בעיירה דיל שבארה"ב. בשבועות 
האחרונים הוציא את אלבומו החדש, "מאמין בניסים"

מה הזיכרון הכי מוקדם שלך?
"הילדות שלי הייתה בארץ ישראל, בשכונת בית-וגן בעיר הקודש ירושלים. מה שאני זוכר 

מאז זה שהייתה לי ילדות מאוד שמחה, והרגשה שונה ואחרת להיות ילד שגדל בארץ 
הקודש. האווירה הייתה שונה לגמרי מזו שמרגישים אצלנו, כאן בארצות הברית".

מי הדמות הרוחנית שהשפיעה עליך הכי הרבה?
זכות  לי  הייתה  זצ"ל.  יוסף  עובדיה  חכם  ומרן  השלום,  עליו  רבנו  "משה 

אצלו  לשיר  הסוכות,  בחג  שנה  בכל  יוסף  הגר"ע  מרן  אל  להגיע  גדולה 
במינו,  מיוחד  משהו  היה  אתו  רגע  כל  משפחתו.  עם  ואני בסוכה 

מאוד מתגעגע לרגעים האלו במחיצתו.
בשליחותו  יצאתי  שאני  לספר  יכול  "אני 
בעבר לשיר בקהילות יהודיות שונות בחו"ל. 

לנעוץ  הרפורמים  החלו  הקהילות  באחת 
לקהילה  ממש  של  סכנה  והייתה  ציפורניהם  את 

כדי  שם,  לשיר  ממני  ביקש  והגר"ע  המקומית,  היהודית 
עשתה  אכן  שם  וההופעה  שם,  היהדות  את  מחדש  לעורר 
פלאות. הוא האמין בכוח של המוזיקה לאחד את הלבבות. 
הזמנים,  כל  של  היהודית  האומה  מגדולי  אחד  את  איבדנו 

הענק  ההלוויה  במסע  בזה  הבחינו  שכולם  בטוח  ואני 
בישראל  והמגזרים  הקשת  גווני  כל  את  שאיחד  שלו, 

שבאו להעריך את פועלו".
איזה ספר השפיע עליך הכי הרבה?

"לא מזמן נחשפתי לספר המצוין 'אתהלך' של הרב 
והייסורים  חייו  סיפור  את  המספר  מרגלית,  אהרון 
הכול  למרות  וכיצד  חייו,  במהלך  שעבר  הנוראיים 
ולעמוד  השתאות  מעוררת  בצורה  להתמודד  הצליח 
על  הספר  גם  בנוסף,  הלאה.  ולהמשיך  הרגליים  על 
עליי  השפיע  זצ"ל  יוסף  עובדיה  חכם  של  תולדותיו 
רבות. דרך אגב, שני הספרים הללו הופיעו במהדורה 
באנגלית, ועברו מאחד לשני אצלנו בבית לכל הילדים".

מה נותן לך סיפוק?
"אני מקבל כל הזמן פניות מרחבי העולם על אנשים 
בזכות  הקצה  אל  מהקצה  השתנו  שלהם  שהחיים 
המוסיקה שלי. זה פשוט מדהים אותי כל פעם מחדש, 
שמחברים  ובלחנים  במילים  שיש  והעוצמה  הכוח 
לפני מספר שבועות השקתי את האלבום  בין אנשים. 
מהמאזינים  וביקשתי  בניסים',  'מאמין  החדש, 
שקרו  מיוחדים  וניסים  אישיים  סיפורים  לי  שישלחו 
מאות  קיבלתי  לפנייה,  במענה  החיים.  במהלך  להם 
נותן לי  וזה באמת  סיפורים מרגשים מרחבי העולם, 

סיפוק גדול וכוח להמשיך הלאה".
מה השיר שאתה הכי אוהב?

אני  אבל  קשה.  באמת  הבחירה  שירים...  "הרבה 
תל  בבית-החולים  הייתי  מזמן  שלא  לספר  יכול 
לשיר  ממני  שביקש  חולה  ילד  שם  והיה  השומר, 

משהו. אמרתי לו: תשיר אתה משהו שאתה אוהב, ואני אצטרף אליך ואשיר איתך. והוא התחיל 
שיר שהוא לא שלי, את 'עלה קטן' של אברהם פריד. הוא ידע את כל המילים, ושרתי אתו ביחד. 
באותו ערב הייתי עם פריד בארוחת ערב, ואמרתי לו: תשמע, זה שיר יפה. הכרתי את השיר, 

אבל לא עד כדי כך, ורק שהילד הזה שר אותו, הבחנתי שזה באמת שיר יפה.
בלונדון,  בחתונה  היינו  אותו:  ללמוד  צריך  שהייתי  אחר  שיר  עם  היה  גם  "כך 
ולפניה שלחו לי שיר ששרים היום הרבה בחתונות, 'כי הרבית', ואהבתי אותו 
מאד. שירים אחרים שאינם שלי שאני מחובר אליהם ואוהב אותם, הקלטתי 

באלבומים קודמים שלי, כמו 'התעוררות' ועוד".
מה ההבדל בין שוואקי שלפני 15 שנה, כשהתחלת לשיר, לשוואקי 

של היום? 
רוצה.  אני  מה  יותר  טוב  יודע  אני  היום  ובגרות.  חכמה  יותר  "קצת 
התחברתי לנקודה האמיתית שלי. גם מבחינה קולית, הקול ב"ה התחזק 

מאז".
מקום אהוב עליך במיוחד?

"כל מקום בארץ ישראל הוא מיוחד לכשעצמו, אבל ה'טופ' הוא כמובן 
בישראל.  בביקורים שלי  תדיר  להגיע  אני משתדל  הכותל המערבי שאליו 
הנץ  תפילת  הוא  בכותל,  זוכר  ביותר שאני  המיוחדים  הרגעים  אחד 
'תפארת  וקהילת  זביחי  שלמה  הרב  עם  ביחד  רבא,  בהושענא 
רפאל'. אני והבן שלי מנחם משתדלים להגיע לשם בכל שנה 

ושנה".
מהו הרגע הכי שמח בחייך?

"אחד הרגעים המיוחדים בחיי היה בעיצומו של מלחמת 
והייתה  בקיסריה,  מיוחד  מופע  אז  עשינו  איתן'.  'צוק 
אחדות נפלאה בעם ישראל עם כל החיילים שהגיעו ושרו 
איתי. בזמן שהמחבלים יימח שמם שיגרו טילים על דרום 
הארץ, אנחנו התאחדנו בקיסריה. 'עם ישראל לא מפחד, 

השם אלוקינו השם אחד!'".
מה מרגש אותך?

"לבקר במחלקות של ילדים עם מחלות חשוכות מרפא, 
לשיר להם ולראות את החיוך על הפנים, שלהם זה בהחלט 
אחד הדברים שיותר מרגשים אותי. לאשתי יש מרכז לילדים 
לא  קרובות.  לעיתים  להם  מופיע  ואני  בארה"ב  מיוחדים 
מזמן אף הקדשתי עבורם את השיר 'I CAN BE' עם מסר 
יכולים פשוט לעשות הכל, רק  ברור לכל הילדים הללו, שהם 

שיאמינו בעצמם".
מה השיא המקצועי שלך עד היום?

"ברוך השם, עכשיו הוצאתי את אלבום-האולפן התשיעי שלי, 
ובכל  בעולם.  רבים  במקומות  להופיע  וזכיתי  בניסים',  'מאמין 
זאת, אני חושב שאחד השיאים המקצועיים שלי היה דווקא בארץ 
ישראל, בהיכל 'יד אליהו', כששרתי על במה אחת עם כ-160 נגנים 

ועם מיטב האמנים שהתארחו במופע המיוחד".
איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשרים שנה?

"רש"י אומר על הפסוק 'תמים תהיה עם ה' אלוקיך' - 'התהלך 
עמו בתמימות ותצפה לו, ולא תחקור אחר העתידות, אלא כל מה 
שיבוא עליך קבל בתמימות, ואז תהיה עמו ולחלקו'. אני באמת 
מרגיש שזה נכון. אני סומך על הקב"ה שיסדר את כל העניינים 
קדימה על הצד הטוב ביותר. בינתיים, אני נהנה בכל רגע ממה 

שיש".

ך י בלי י  נ חנ

מה יש לך

עם יעקב שוואקי

CesDimegesParis :צילום
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כאשר נודע לאיתן בן דור, קונסול ישראל בליטא לשעבר, שמאות גווילי ספרי תורה 
מוחזקים למשמרת בספרייה הלאומית של ליטא, הוא פתח במסע אינטנסיבי בסיוע 

משרד החוץ וגורמים נוספים, על מנת לגאול את גווילי ספרי התורה והעלאתם לישראל 
 בתום מאמץ סיזיפי, רצוף אתגרים דיפלומטיים, הסכים הממשל בליטא לשנות את 

החוק, על מנת שניתן יהיה להעביר את גווילי ספרי התורה לידי ישראל

כאן הוחזקו מאות 
גווילי ספרי תורה. 
הספריה הלאומית 

של ליטא
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תחפ ר וו
באוויר

אותיות
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ריגה, ליטא. קיץ תש"א. 
למדינה  שפלשו  הנאצים  הכוחות 
במסגרת "מבצע ברברוסה" מתקבלים 
הליטאי  העם  על-ידי  בברכה 
תחת  סבל  שנה  זה  אשר  האנטישמי 
של  גל  הרוסי.  הכיבוש  של  עולו 
את  כצונאמי  סוחף  יהודים  רציחות 
המדינה. ליטאים רבים שותפים לזוועות. הם מסייעים ליחידות 
המוות של ה'איינזצגרופן' לאתר יהודים, לעצור, להשפיל אותם 
העם  מבני  אחרים  רבים  המוניים.  רצח  לאתרי  אותם  ולהוביל 
הזה מצדדים וצופים בהנאה מהצד. רוב יהודי המדינה נרצחים 
כמאתיים  שמנתה  מקהילה  חודשים.  חמישה  תוך  קר  בדם 
ועשרה אלף איש, נותרו בליטא בסוף מלחמת העולם השנייה 

כ-8,000 יהודים בלבד. 
ריגה, ליטא, קיץ תשנ"ט. 

פוסע  דור,  בן  איתן  ימים  באותם  בליטא  ישראל  קונסול 
באותם רחובות שבהם הולכו לטבח עשרות אלפים מבני עמו 
בבירור  נשמע  ההיסטוריה  כנפי  משק  מאוד.  מתרגש  והוא 
יכלו רחובות אלו לדבר..."  רק  "לו  מהמבנים הסובבים אותו. 
מוצא את עצמו בן דור פולט לחלל האוויר. בן דור, איש משרד 
שירותו  מתקופת  רבים  זיכרונות  עימו  נושא  הוותיק,  החוץ 
בליטא החרבה מיהודים, אך הזיכרון המשמעותי ביותר בו הוא 
הענקית  הזכות  הוא  הכותרת מתקופת שירותו  גולת  את  רואה 

שנפלה לידיו להעלות לישראל במבצע מיוחד את מאות גווילי 
ספרי התורה שנותרו בליטא במהלך ימי השואה. "זה היה מבצע 
לא פשוט", הוא משחזר, "שנעשה תוך קידום מהלכים מדיניים 
מציין  הוא  העולם".  מכל  גורמים  של  בהשתתפות  מורכבים 
בגאווה את חלקו באותה משימה הרת גורל. שבנו באמצעותו 
השלטון  נפילת  שלאחר  בליטא  מאתגרים  ימים  לאותם 

הקומוניסטי.

זיכרון השואה על סדר היום
שנות  בראשית  לישראל,  ליטא  בין  היחסים  כינון  "מאז 
סוגיית  "עמדה  דור,  בן  מתאר  הקודמת",  המאה  של  התשעים 
חלקם  ועם  השואה  זיכרון  עם  הליטאי  העם  של  ההתמודדות 
בין  המשותף  היום  סדר  במרכז  עמוק  עמנו  ברצח  המביש 
שתי המדינות, גם במסגרת שלוש השנים הבאות שבהן שרתי 
בלטביה, אמון גם על היחסים עם ליטא, יהיה הנושא הזה מרכזי 
בפגישות  ושוב  שוב  יעלה  הוא  הישראלית.  הנציגות  לעבודת 
הקשר  אנשי  עם  עבודה  בפגישות  המדינה,  ראשי  עם  מדיניות 
שלנו במשרד החוץ המקומי, במשרדי הממשלה האחרים, ועם 
מרכזיות  יתפוס  גם  הנושא  ההיסטוריה.  לחקר  הועדה  אנשי 
באירועים שתיזום הנציגות ובאירועים אליהם נוזמן, אם על-ידי 
הקהילה היהודית הקטנה במקום ואם על-ידי גופים אחרים, לא 

יהודיים.
"באחד הימים", הוא נזכר, "הגיעה אל אוזנינו ידיעה בדבר 
קיומם של מאות גווילי ספרי תורה המוחזקים למשמרת בספרייה 
הלאומית של ליטא. זו הייתה ידיעה מרעישה ומרגשת. מאותו 
הרגע החלה השגרירות הישראלית במאמץ עיקש ובלתי־ נלאה 
להשיג מידע נוסף. המאמץ הזה נשא פרי. הגילויים שגילינו היו 
מוזיאון  להקים  כוונה  הייתה  שלנאצים  לנו  הסתבר  מרתקים. 
גלעד  מעין   - והושמדה  שהייתה  אירופה  יהדות  את  שיתעד 
מהעם  האנושות  לניקוי  והנמרצת  הנפשעת  לפעילותם  מעוות 
הליטאים,  של  מלא  פעולה  ובשיתוף  זו,  למטרה  הזה.  הטפיל 
ספרי הקודש שהוחרמו  כל  הכנסיות את  הנאצים באחת  ריכזו 
מיהודי ליטא, לאחר שאלה נשלחו אל מותם במחנות ההשמדה. 
הוראה להשמיד  ניתנה  נזנח,  רעיון המוזיאון  הזמן, כאשר  עם 
את הספרים, אלא שההנחיה לא בוצעה. כומר מקומי שמצפונו 

העיק עליו החליט להחביאם ודאג לשלומם.
"את המידע על הספרים העביר בתום המלחמה פרטיזן מגטו 
ועלייתו של  נפילת המשטר הנאצי  לנו שלאחר  וילנה. הסתבר 
הרודן סטלין לשלטון ברוסיה, שוב התקבלה החלטה להשמידם. 
הפעם רוכזו הספרים בספרייה הלאומית של ליטא וגם הפעם יד 
נעלמה דאגה שלא יאונה להם רע. ספרן בשם אנטנאס אולפיס, 
והחליט  הגזירה  את  לפועל  להוציא  התקשה  במקום,  שעבד 
וערם  בספרייה  שמצא  בגומחה  אותם  החביא  הוא  לשמרם. 
הוא  בכך.  הסתפק  לא  אולפיס  עיתונים.  של  ערימות  עליהם 
גייס את שאר עובדי הארכיון למשימת שימור הספרים וכך הם 

השתמרו עם הזמן עד לנפילת חומת ברלין". 

מסע כלל עולמי
השיקה  בעניין,  בדוקים  פרטים  מספיק  בידינו  היו  "כאשר 
השגרירות הישראלית בלטביה מסע כלל עולמי שמטרתו השבת 
הספרים לידיו של העם היהודי", משחזר בן דור. "המסע היה 
מאמץ  ישראל,  מטעם  מדיני  לחץ  כלל  הוא  ומרוכז.  מאורגן 
יהודים  לוביסטים  של  וסיוע  הבין-לאומית  הקהילה  מול  אל 
הברית  ארצות  נשיא  גם  היה  העניינים  בסוד  בארצות-הברית. 
דאז, ג'ורג' בוש הבן. החוק הליטאי הגדיר את הספרים כרכוש 
המדינה ובתחילת הדרך נתקלנו בהתנגדויות לא פשוטות מצד 
שהסוגיה,  לתדהמתנו  גילינו  בזה,  די  לא  ואם  ליטא.  ממשלת 
הציתה  היהודי,  בעם  הקשורה  אחרת  חשובה  סוגיה  כל  כמו 
'מלחמות יהודים', דבר שלא תרם למאמץ הכללי. את המאמץ 
להצלת ספרי התורה הוביל הרב מיכאל מלכיאור, הוא השכיל 
ליצור חזית אחידה של כל הגורמים הרלוונטיים ובתום מאמץ 
מדיני שארך שנה תמימה, הצליח לשכנע את הליטאים לשנות 
את החוק כך שיאפשר העברת גווילי ספרי התורה לעם היהודי 

באמצעות מדינת ישראל".
משלחת  תגיע  שלווילנה  סוכם  העניין,  של  הטכני  בצד 
מיוחדת בראשותו של הרב מלכיאור כדי לחתום על ההסכם בין 
המדינות ולאסוף את הגווילים מהספרייה הלאומית. בארץ חיכו 
לגווילים נכבדים רבים ונערך טקס חגיגי ונרגש בנמל התעופה 
בן גוריון. על הנציגות הוטל עתה תפקיד משולש: ארגון הביקור 
את  שיסדירו  ההסכמים  הכנת  הלוגיסטיים,  היבטיו  כל  על 
העברת הספרים לישראל ודאגה לסיקור תקשורתי כיאה לאירוע 
החוץ,  שירות  אנשי  בעבורנו,  הזדמנות  הייתה  "זו  היסטורי. 
שיא  ימי  הם  הימים  במיטבה.  ישראלית  דיפלומטיה  לתרגל 
וינואר. בממשלת  ליטאי מקפיא של החודשים דצמבר  בחורף 
ליטא מחליטים באותם ימים קרים להקים צוות משימה מיוחד 
בראשותה של ריטה קאזרגיינה, שרת החוץ הליטאית. לא יעברו 
הביקור  את  לפועל  להוציא  שנחישותה  נגלה  ואנו  רבים  ימים 
ההיסטורי בצורה הטובה והמכובדת ביותר היא חסרת גבולות".

כדי  שלגים,  סופת  באמצע  לווילנה  בן-דור  יטוס  בהמשך 
לרשותנו",  הזמן שעמד  "פרק  הביקור.  לקראת  לסייע בהכנות 
הוא מספר, "היה מצומצם ביותר. ההחלטה לשחרר את הספרים 
את  מליטה  להוציא  ההזדמנות  וחלון  חמישי  ביום  התקבלה 
הגווילים היה של פחות משבוע. כל זאת כאשר אנחנו יושבים 
פיזית במרחק של מאות קילומטרים מווילנה, בירת ליטא. עד 
הקטן  התעופה  בשדה  אל-על  מטוס  של  ההיסטורית  לנחיתה 
כזה,  גודל  נחיתות של מטוסים בסדרי  ראה  ווילנה שטרם  של 
רבים  היו  והם  הנושאים  בכל  הטיפול  את  להשלים  הספקנו 
ומורכבים. בין הנושאים ניתן למנות כמה שהיו בבחינת תקדים 

בעבור שתי המדינות.
הסכמי  מעולם  נחתמו  לא  לווילנה  ישראל  בין  "ראשית, 
ובטח בשדה תעופה שלא  תעופה. כדי להנחית מטוס בליטא, 
רשויות  עם  ומתן  במשא  לבוא  עלינו  היה  בשעתו,  לכך  ערוך 
שלנו,  בצד  לעניין.  ביטחונות  ולהמציא  האזרחית  התעופה 



היה במבצע ספרי התורה לחזק אצלי את 
המודעות ליכולות ולרצון שיש לנציגי המדינה 
בחו"ל להוביל מהלכים ברמה הבין-לאומית. 
במקרה שתיארתי לעיל, השבנו לעם היהודי 
מעט מההיסטוריה שנכחדה באסון האנושי 

חסר התקדים הזה שאנו מכנים 'שואה'. אשרי 
שזכיתי ליטול בכך חלק



51 חג הפסח תשע"ו

לנחיתת  מיוחד  אישור  סנה,  אפרים  דאז,  העניק שר התחבורה 
הסכם  על  ישראל  עם  חתומה  שאיננה  במדינה  ישראלי  מטוס 

תעופה.

השגרירות עברה מקום
על  חתימה  טקס  "כלל  לספר,  ממשיך  הוא  "הביקור", 
מדיניות  ופגישות  זמנים  לוח  הלאומית,  בספרייה  ההסכמים 
לסגן השר מלכיאור, קבלת הגווילים והעברתם למטוס, ביקור 
בקברו של הגאון מווילנא וכן מתן ראיונות לתקשורת. הוא גם 
לאנשי  מיוחד  סיור  הישראלים,  לעיתונאים  מיוחד  סיור  כלל 
הרבנות הראשית וסיור מיוחד לרב הראשי הרה"ג ישראל מאיר 

לאו ולאנשי ארגון יוצאי ליטא שהצטרפו למשלחת. 
את  והעתקנו  לליטא,  מלטביה  עצמנו  את  "'העברנו' 
פיקוד  חדר  שם  ופתחנו  לליטא  מריגה  המצומצמת  השגרירות 
עובדות  לידיים  זקוקים  היינו  הבאים.  הימים  לשלושת  קדמי 
לטפל בפרטים הרבים של הביקור, מותירים מאחורינו, בריגה, 
מספר מצומצם של תורנים כדי לשמור פעילות את כל מערכות 
המטה  עם  שלנו  השוטף  בקשר  שתמכו  והתקשורת  המחשוב 
בירושלים. לבסוף, ניצבנו נרגשים על מסלול הנחיתה בווילנה 

ב־30 בינואר 2002.
"למרות השלג הכבד שירד לילה קודם, השמים היו בהירים 
הסביבה  על  ניכר  במיוחד.  יפה  יום  היה  זה  זרחה.  והשמש 
שהמטוס הגדול והמיוחד הזה הוא חריג בנוף המטוסים הקטנים 
יותר שנחתו או חנו באותו יום במרחב האווירי. הנה, עוד מעט 
היסטורי שאנחנו, שליחי  ביקור  ויחל  דלתות המטוס  תפתחנה 

משרד החוץ, סייענו בהוצאתו לפועל. 
"על המסלול הסתדרו גם האוטובוסים שארגנו מבעוד מועד 
ושיעמדו לרשות חברי המשלחת לכל אורך הביקור - כל אחד 
עם מסלול הסיור הייחודי לו. הליטאים, פרי תיאום מוקדם שלא 
עלה עם האופי החשדני שהיה להם בשעתו, הסכימו להחתים 
המסלול.  על  ברגע,  בו  המשלחת  חברי  דרכוני  את  באדיבותם 
 - למשמרת  בידיהם  הדרכונים  את  להותיר  דאגו  הם  זאת,  עם 
ביני  האישית  ברמה  ואמון  קשרים  טיפוח  של  לשנים  הוכחה 
לבין אנשי קשר במקום. הרכבים יצאו לדרכם. חברי המשלחת 
קיבלה  במרתפיה,  שם,  הלאומית.  לספרייה  ישירות  הוסעו 
המשלחת מישראל את גווילי ספרי התורה לידיה. הגווילים היו 
מכוסים בשקים אפורים והוחזקו בפינת המרתף. רוב הגווילים 
חלק  כך.  לשם  ובמיוחד  מראש  שהוכנו  מעץ  לארגזים  הוכנסו 
אחר שלהם הועלה לאולם המרכזי של הספרייה, שם אמור היה 

להתנהל טקס החתימה על ההסכמים". 

טקס מרגש 
הטקס היה מרשים ומרגש. הרב מלכיאור פרש בפני הנוכחים 

נייר שהיה מורכב מטלאים של ניירות קלף. טלאים אלו נלקחו 
בשרידי  אוחז  כשהוא  רבה,  בהתרגשות  שונים.  תורה  מספרי 
הגווילים, זעק הרב את זעקתם של עשרות אלפי הקרבנות, זעקת 
נוחות  נעו בחוסר  יהדות ליטא. הליטאים בחדר  השמדתה של 
במקומותיהם. המבוכה הרבה, אולי הבושה בדור האבות, ניכרה 
מאוחר  הודה  הליטאי  הפרלמנט  ראש  יושב  פניהם.  על  היטב 
היהודים  שעברו  מה  על  ומעידה  קשה  "ההיסטוריה  כי  יותר 
בליטא. הדף השחור לא יוכל להימחק מדפי ההיסטוריה". גם 
ראש ממשלת ליטא, אלגירדס ברזאוקאס, ניסה לראות מאוחר 
יותר את חצי הכוס המלאה ואמר כי חשוב לציין שבסופו של 

דבר העובדה היא שהספרים לא הושמדו.
משם המשיכו כל מרכיבי המשלחת אל בית הקברות היהודי 
העתיק של ווילנא. כולם התרכזו לתפילה ליד קברו של הגאון 
לאו,  מאיר  ישראל  רבי  הגאון  לישראל,  הראשי  הרב  מווילנא. 
נשא דברים עם תום התפילה וציין את הנס שבשימור הגווילים. 
הוא  קהילות מפוארות!"  לאותן  הם המצבה  "האותיות האלה 

קבע. כאנשי לוגיסטיקה, מציין בן דור, אנחנו רגילים באתגרים 
של הרגע האחרון. בהגיענו לשדה התעופה כשבבטן המשאית 
רכב  בנמצא  שאין  גילינו  שבתוכם,  והגווילים  העץ  ארגזי 
המסוגל להעלות את הארגזים עד לגובה תא המטען של המטוס. 
נאלצנו לאלתר. כבאי המקום הסכימו לבקשתי להפנות לטובת 
העניין רכב כיבוי ואנו מצאנו עצמנו מעמיסים ארגז על ארגז עד 
שכל הארגזים הוכנסו אל בטן המטוס. בדיעבד, לאחר בדיקה 
כתשמישי  לשימוש  פסולים  הגווילים  רוב  נמצאו  מקצועית, 
קדושה. מחלקים שונים שלהם הורכבו שמונה עשר ספרי תורה 
והועברו לשימוש קהילות שונות ברחבי  מלאים אשר הוכשרו 
בתערוכה  שם  ומוצגים  שלמה  להיכל  הועברו  השאר  ישראל. 

מיוחדת עד לעצם היום הזה. 
בן דור: "בערבו של אותו יום עמוס באירועים וגדוש ברגשות 
אל-על  מטוס  אל  עינינו  נושאים  המסלול,  על  שוב  עמדנו 
הממריא לעבר השקיעה. כאמור, עם נחיתתו בנמל התעופה בן 
גוריון נערך טקס לכבוד קבלת הספרים במעמד נשיא המדינה. 
לווילנה,  ירושלים  בין  היחסים  בהפשרת  נוסף  צעד  היה  זה 
שהיו גרועים מאוד מאז ההשתתפות האקטיבית של הליטאים 
במעשי הנאצים. אגב חגיגיות המעמד בלטה מחד, אך גם בלטה 
הסמליות העצובה שבו מאידך. הנה מגיע לכאן מטוס של חברת 
אל־על, כדי לאסוף את מה שנותר מהגווילים שנשרפו. אז אולי 

הגווילים נשרפו, אבל האותיות פורחות". 
הביקור כאמור עורר סערה בשני הצדדים. בעוד שבארץ חשו 
גאווה על החזרת תשמישי הקדושה, הליטאים חששו. בליטא 
נמצא רכוש של מדינות נוספות ששווים נאמד במאות מיליוני 
דולרים, והליטאים חששו מפני קביעת תקדים. בניסיון להתגונן 
מפני התופעה מדגישים בליטא כי לצורך העברת ספרי התורה 
חוקק חוק מיוחד. אולם בכך לא די. כשנשאל שר החוץ המקומי 
מה בנוגע לרכוש יהודי פרטי הוא התעלם באלגנטיות ואמר כי 

"אנחנו מחויבים לרכוש הקהילה היהודי"'. 
"היה במבצע ספרי התורה לחזק אצלי את המודעות ליכולות 
ולרצון שיש לנציגי המדינה בחו"ל להוביל מהלכים ברמה הבין-

ברגש, "השבנו  הוא מסכם  לעיל",  לאומית. במקרה שתיארתי 
חסר  האנושי  באסון  שנכחדה  מההיסטוריה  מעט  היהודי  לעם 
התקדים הזה שאנו מכנים 'שואה'. זה נעשה תוך קידום מהלכים 
גורמים מכל העולם. אשרי  מדיניים מורכבים בהשתתפות של 

שזכיתי ליטול בכך חלק". 
חלקו של בן דור, במבצע ההצלה, פורסם לאחרונה במסגרת 
עובדי  של  בחו"ל  שליחותם  ממהלך  אישיים  סיפורים  פרויקט 
וכונס  מזר,  עופר  ד"ר  החוץ,  משרד  איש  שיזם  החוץ  משרד 

באמצעות הוצאת 'פרדס' לספר מרהיב "מאחורי הקלעים".


ספרן בשם אנטנאס אולפיס, שעבד במקום, 
התקשה להוציא לפועל את הגזירה והחליט 
לשמרם. הוא החביא אותם בגומחה שמצא 
בספרייה וערם עליהם ערימות של עיתונים. 
הוא גייס את שאר עובדי הארכיון למשימת 

שימור הספרים
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השושלת
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השושלתהמוסיקלית
אברהם פריד הוא לא בעל המנגן היחיד שיצא ממשפחת פרידמן 
החב"דית  בשנים האחרונות מנפקת משפחת פרידמן עוד ועוד 
זמרים צעירים, אחיינים של הזמר החסידי הוותיק, שעושים חיל 
ופורצים בסגנונות רחבים של שירה  שם טוב מעטוף הושיב 
בפעם הראשונה את כל הזמרים בני המשפחה - בני פרידמן, 

האחים שמולי ובנצי מרקוס - חברי להקת 'היום השמיני', אלי 
מרקוס, שמחה פרידמן וכמובן אברהם פריד עצמו, וניסה ללמוד 
מה כל כך ייחודי במשפחה הזאת, שמספקת עוד ועוד נכסי צאן 

ברזל מוסיקליים לשדה הזמר החסידי  הלל נרצה


שם טוב מעטוף
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וחמש  משלושים  למעלה 
מוסיקאלית  עשייה  שנות 
הופיע  הוא  מאחוריו. 
אירועים,  ספור  באין 
עשרות  הקליט 
נחשב  והוא  אלבומים, 
במוסיקה  לגדול-הזמר 
שלו,  הכישרון  אבל  החסידית. 
מסתבר, יצא מהגבולות שלו  עצמו, והוא ניכר 
אברהם  יכול  כעת  המורחבת.  במשפחה  גם 
פריד, לרוות נחת גם מהאחיינים שלו, שעושים 

חיל בעולם המוסיקה.



האחים  הם  ברשימה,  הראשונים  האחיינים 
שמולי ובנצי מרקוס. שניהם יחד מרכיבים את 
להקת "8day" )-היום השמיני(, שהוקמה על 
ידם לפני כעשר שנים. את שם הלהקה - "היום 
השמיני" - בחרו שמולי ובנצי, כמשהו שמסמל 
נחשב  שמונה  מספר  מהטבע".  ה"למעלה  את 
למעלה מהטבע, לעומת המספר שבע שמסמל 

את הטבע.
לימודינו  בתקופת  הייתה  "ההתחלה 
בכתיבת  אז  "עסקנו  בנצי.  נזכר  בישיבה", 
ואחי,  גיטרה,  על  ניגנתי  אני  ובנגינה.  שירים 
הנגינה  את  השירים.  את  והלחין  כתב  שמולי, 
על הגיטרה התחלתי בגיל 12. לא למדתי אצל 
גיטרה ישנה של  מורה, לימדתי את עצמי, על 

אמא שלי. 
"בחופשים, בשובנו הביתה מהישיבה, היינו 
נכנסים לאולפן ומקליטים את השירים שכתבנו. 
מקומיים,  בקונצרטים  להופיע  גם  לנו  הזדמן 

ששלוחי חב"ד ערכו בקהילה שלהם".
קריירה  ולא  'להקה',  הקמתם  מדוע 

עצמאית?
הם  להקה...",  להקים  התכוונו  לא  "מעולם 
היינו  קרה.  "זה פשוט  כמעט במקהלה,  עונים 
הכיף.  בשביל  שירים,  לכתוב  יחד  יושבים 
ורעיונות  שירים  ולפתח  לכתוב  נהנינו  ובאמת 
מופיעים  עצמנו  את  מצאנו  ואיכשהו  יחד. 

כ'להקה'".
סגנון  מהו  ובנצי,  שמולי  את  שואל  כשאני 
"חסידי"?  נחשב  הוא  האם  שלהם,  המוסיקה 
ובעצם  ברורה,  בצורה  לענות  מתקשים  הם 
המוסיקה  את  להגדיר  יכולים  לא  שהם  מודים 
"כתיבת  קלאסית.  חסידית  כמוסיקה  שלהם 
לעורר  בכוונה  הייתה  יחד,  שלנו  השירים 
החינוך  על  המבוססות  והשראה,  מחשבה 

החסידי שלנו", מסכם שמולי.

יאללה יאללה יאלילי
כאמור,  ובנצי,  שמולי  הקימו  הלהקה  את 
לפני כעשר שנים. אך הפריצה הגדולה שלהם 
יאללה  "יאללה  הלהיט  עם  ספק  ללא  הייתה 
יאלילי", שזכה להצלחה רבה בכל העולם. את 
של  "הרעיון  שמולי.  כתב  הזה  לשיר  המילים 
לאחדות  הביטוי  "הוא  שמולי,  אומר  השיר", 
של כל היהודים מכל העולם!". השיר, כאמור, 
זכה להצלחה רבה. ולשאלתי, הם כלל לא ציפו 

שהוא יהפוך ללהיט גדול.
הם  ובנצי,  שמולי  מרכוס,  האחים  צמד 
גדול הזמר אברהם פריד. ובשנים  אחייניו של 
על  ביחד  פעמים  כמה  אתו  הופיעו  האחרונות 

במות שונות ברחבי העולם. 
מה אתם יכולים לומר שקבלתם או למדתם 

מהדוד אברמ'ל?
"בראש  אומר שמולי.  מאד",  הרבה  "אוהו, 
הוא באמת מאמין שהמוזיקה שלו  ובראשונה 
לומדים ממנו את  ואנחנו  היא השליחות שלו. 
עם  מסר  לו  יש  תמיד  הזו.  המיוחדת  הגישה 
הוא  היהודים.  אחיו  עבור  ואהבה  חום  הרבה 
זה  וכל  ונדיבות.  ענווה  של  מצויינת  דוגמה 
במוסיקה  ביותר  הגדול  הכוכב  היותו  למרות 

חסידית".
מוסיף  ממנו",  שלמדנו  חשוב  דבר  "עוד 

הוא  שלו,  למקצוע  שלו  המסירות  "היא  בנצי, 
עובד מאוד קשה מאוד על המוזיקה והמוצר שלו, 
את  יקבל  שלו,  לאלבומים  שמצפה  שהקהל  כדי 
הטובים  והקונצרטים  ביותר  הטובים  האלבומים 

ביותר".
החדש  הדיסק  על  כעת  עובדים  ובנצי  שמולי 
מקצועי  יהיה  שהוא  להניח  ואפשר  שלהם. 

ואיכותי, לא פחות מקודמיו.

כוכב שולחן השבת
בני  פרידמן.  בני  הוא   - בתור  הבא  האחיין 
וגדל במינסוטה, שם הוריו משמשים  נולד   ,)31(
הרבה  היו  לא  שכאלה,  ובתור  חב"ד.  כשלוחי 
הזדמנויות לבני לשיר, בשונה מקהילות גדולות, 

בהם מתקיימים אירועים גדולים, חתונות וכו'.
לי  אומר  שולחן-השבת!",  את  לנו  היה  "אבל 
דרכו  את  החל  מתי  לשחזר  מנסה  כשהוא  בני, 
בשירה. "יש לי גם דוד בשם אברמ'ל, והמוסיקה 

שלו תמיד הייתה מתנגנת בבית".
וכבר אז הרגשת שאתה גם יכול?

אבל  רחוק...  חלום  בגדר  היה  תמיד  "זה 
התחלתי  איווה,  בפוסטוויל  בישיבה,  כשהייתי 
שם  התקיים  שבת  מוצאי  בכל  ולשיר.  להופיע 
אירוע של 'מלווה מלכה' לכל תושבי העיר, ואני 
הייתי מופקד על השירה. אפשר לומר ששם הייתה 

ההתחלה של השירה המקצועית.
"במסגרת לימודיי בישיבות, למדתי שנה אחת 
וכלה  זכיתי לשמח חתן  ושם  בעיר הקודש צפת, 
המיוחד  ההרגש  את  טעמתי  אז  בחיי.  לראשונה 

הזה, להיות המוביל של השמחה.
בקליפורניה,  כשהייתי  שנים,  כמה  "לאחר 
ביקש ממני הדוד שלי, ג'אש גורדון ע"ה, שאבוא 
לשיר ב'דינר' שלו 'Chabad of the valley'. זו 
הייתה הפעם הראשונה שביקשו ממני לבוא לשיר 
משהו רשמי ורציני. לא ריקודים, אלא בסגנון של 

הופעה".
פוגש  בני  הופעות,  של  שנים  מספר  לאחר 
מוסיקאי בשם עוזי קלמנסון ע"ה. עוזי שמע את 
שירתו של בני, והחליט שהוא "משקיע" בו. קרי, 

שם את הכסף להוצאת אלבומו הראשון.
בני  אומר  השמים",  מן  נס  בזה  רואה  "אני 
מי  כל  אחד.  לכל  קורה  לא  "זה  בהתרגשות. 
גדולה שהוא  זו המתנה הכי  זמר,  שחולם להיות 

יכול לבקש לעצמו. זה מה שמאפשר את הכניסה 
אל תוך עולם המוסיקה".

שנים,  כשבע  לפי  שלו,  החתונה  אחרי  קצת 
היו  ההפקה  על  שלו.  הראשון  הדיסק  הופיע 
חמשה  מאייר.  ושרולי  ניומארק  אבי  מופקדים 
איצי  של  מלחניו  הם  הזה  התקליט  מתוך  שירים 
של  שירים  דווקא  חיפשנו  לא  כי  "אם  וולדנר, 
אומר  שיצא",  מה  זה  אבל  מפורסמים,  מלחינים 

בני.
משמעותי,  באופן  בני  התפרסם  דרכו  השיר 
את  )בעיקר  כתב  השיר  את  תקווה".  "יש  הוא 
מהסולנים  אחד  גולדוואג,  ארי  והלחין  הפזמון( 
ונעשה  שגדל  מיאמי',  'פרחי  של  המיתולוגיים 
עבד  תקופה,  באותה  עצמו.  בזכות  ויוצר  לזמר 
ארי גולדוואג עם אבי ניומארק, וזה האחרון ביקש 
בעברית,  מילים  עם  ישראלי  שיר  לכתוב  מארי 

עבור בני פרידמן.
מדוע רציתם דווקא שיר ישראלי ובעברית?

לא  שמאמין  'מי  שהשיר  בתקופה  היה  "זה 
חרדים.  של  בחתונות  הרבה  מתנגן  היה  מפחד' 

וראינו שדבר כזה יכול לתפוס".
ואכן זה הצליח..

"ב"ה. ולא רק הצליח, אלא היום כולם עושים 
את זה, זה נהיה מודל לחיקוי. כולם עושים שיר 

דאנס עם מילים בעברית". 
ובעצם, גם אתה חיקית את עצמך, כשביצעת 

את השיר בעברית - "תודה"...
"אכן, זה לחן שקיבלתי משרוליק גרין. יום אחד 
דוגמאות?'.  שומע  'אתה  הודעה:  ממנו  קיבלתי 
המנגינה,  את  לי  שלח  הוא  'וודאי!'.  לו,  עניתי 
וחשבתי,  בעיניי.  חן  מצא  הניגון  מילים.  ללא 
את  לקחתי  בעברית.  מילים  לו  לכתוב  שכדאי 
זו שכתבה  ישראלי, שהיא  ופניתי למרים  הניגון, 
את רוב המילים לשיר 'יש תקווה', וביקשתי ממנה 
לי  הייתה  הזאת.  המנגינה  על  שיר  לי  שתכתוב 
המילה  על  יתבסס  שהשיר  ספציפית,  בקשה  גם 
בצורה  המילים  את  כתבה  היא  ואכן  'תודה'. 
שמולי  אחראי  באנגלית  המילים  כשעל  נהדרת, 

מרקוס".
מה עומד על הפרק כעת?

"אני עובד על דיסק חדש...".
ה"יש תקווה" הבא כבר מוכן?

"אבל  בחיוך,  אומר  הוא  יהיה...",  ולא  "אין 
מילים  עם   - ב'דאנס'  החדש  השיר  לשאלתך, 

בעברית - כבר מוכן".

מבין משפחתנו 
המורחבת, אנחנו 
המשפחה היחידה 

המתגוררת בארץ. כל 
השאר - חוצניקים. 
תמיד היה לנו את 

החסך הזה של סבא 
סבתא, דודים ובני 

דודים. והדוד אברמ'ל 
- גם בגלל שהוא 
מדבר טוב עברית, 

וגם בגלל התקשורת 
שהתקדמה מאוד 
בשנים האחרונות 
- אנחנו מצליחים 

לשמור על קשר טוב. 
ובהקשר המוסיקאלי, 

הוא מפרגן מאוד

שמחה פרידמן מפתיע את אברהם פריד 
בהופעה בלוד. )צילום: שניאור שיף(

היום השמיני עם אברהם פריד ובני פרידמן
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לנו נשאר רק לחכות.

זמר החתונות מקראון 
הייטס

הבא בתור ברשימת האחיינים, הוא אלי מרקוס 
ובנצי  הצעיר של שמולי  הוא אחיהם  אלי,   .)28(
וברזומה שלו,  זמר חתונות מצליח.  הוא  מרקוס. 
"דוד  בשם  ומשובח  איכותי  תקליט  מופיע  כבר 
גרין,  יוסי  רוב השירים בתקליט הם של  המלך". 
שי  הופקד  העיבודים  על  במספר.  שירים  תשעה 

בכר.
קרוב  מצליח.  חתונות  זמר  הוא  אלי  כאמור, 
וכלה, בעיקר  זוכה לשמח חתן  הוא  לעשר שנים 
מאחיו  בשונה  קראון-הייטס.   – מגוריו  באזור 
מוסיקה  היא  מבצע,  שהוא  המוסיקה  הגדולים, 

חסידית קלאסית.
מתי הופעת לראשונה?

 - שר  עצמי  את  זוכר  שאני  הראשון  "האירוע 
)-תספורת( שלי...", הוא אומר  זה באפשערעניס 
בקריצה. "עמדתי אז על כיסא גבוה, ושרתי לכבוד 
המשפחה והאורחים. אבל לשאלתך, אני מתעסק 
עם שירה כל החיים, וקשה לי להצביע על הנקודה 

בה התחלתי".
אתה עובד כעת על דיסק חדש?

מחרוזות  יכיל  התקליט  והפעם  בעז"ה.  "אכן, 
יהיו  לא  השירים  וריקודים.  חתונה  שירי  של 
חדשים, כמו בתקליט הראשון 'דוד המלך', אלא 
על  החסידית.  במוסיקה  קיימים  שכבר  שירים 
העומד  אליאב,  יוני  הופקד  והעיבוד  המוסיקה 
בראש הרכב תזמורת חתונות מהמצליחות בארץ".
כיצד השפיע הדוד אברמ'ל על השירה שלך?

בהערצה,  אומר  הוא  המון!",  ממנו  "לקחתי 
כמו  לומר שהוא  על השירה שלו. אפשר  "גדלנו 
מורה בשבילי. הסגנון שלו השפיע עלי בגדול, אין 

ספק בכלל". 

הקשר הישראלי
שמחה  הוא  פריד,  אברהם  של  נוסף  אחיין 
הופיע  טובות  שנים  כמה  במשך   .)32( פרידמן 
החל  האחרונות,  ובשנים  ונגן,  כמוסיקאי  שמחה 

גם להראות את כוחו בשירה, ובהצלחה רבה. 
"כל פרק בחיים הרגשתי קשור למוסיקה", הוא 
אומר, ונזכר בילדות שלו: "הייתי מלחין שירים, 
שירים  עם  צפת.   - הולדתי  בעיר  הקמתי מקהלה 
בימינו,  היה  זה  שאם  מאמין  ואני  שלי.  מקוריים 
בעידן התקשורת המפותחת, הייתי מתפרסם כילד 
הילד  הייתי  בצפת.  הופעתי  אבל  וכוכב.  פלא 
היה  תמיד  המוסיקאלי  העניין  הכוכב.  הצפתי 
שם. אמנם לא למדתי באופן מסודר, אך עם הזמן 

צברתי ניסיון".
ובשלב מתקדם יותר, אתה מקים תזמורת...

"זה היה כבר בגיל מבוגר יותר. הבחנתי שהקול 
לעצמי  וחשבתי  רדיופוני,  יותר  בסגנון  הוא  שלי 
'זמר, כבר לא אהיה...', אז לפחות אשקיע בנגינה. 

במקביל המשכתי גם להלחין שירים. 
ברצינות  לקחתי  נישואיי,  שלאחר  "בתקופה 
יותר את העניין של הנגינה, והקמתי תזמורת בשם 
'שמחה'.  לשם  מכן  לאחר  שהשתנתה  'שמש', 
קוריוז קטן: החלפנו את השם מ'שמש' ל'שמחה', 
בעקבות תלונה של אדם שיש לו הרכב תזמורת לא 
והוא טען שאנשים מתקשרים  'שמש',  דתי בשם 

אליו וסבורים שמדובר בתזמורת חסידית...".
כנהוג  שמחה  נסע  חתונתו,  שלפני  בתקופה 
שם  מליובאוויטש.  הרבי  לחצר  חב"ד,  בחסידות 
הוא פוגש את בן-דודו - בני פרידמן. בני היה אז 
בעיצומה של העבודה על התקליט הראשון שלו. 
שמחה הלחין עבורו את השיר 'המרחם'. "זה לי 

עשה לי טוב בלב", נזכר שמחה.
בינתיים אתה עוסק בנגינה ובהלחנה. מתי אם 

כן, מתחילה קריירת הסולו?
"זה באמת סיפור מיוחד", אומר שמחה. "באחד 
האירועים שלי עם תזמורת החתונות, הייתי אמור 
לנגן ולהופיע יחד עם הזמר נמואל הרוש. באותו 
חום.  מעלות   40 עם  לחתונה  נמואל  הגיע  ערב, 
ויתר  לא  החתן  טוב,  הרגיש  לא  שהוא  למרות 
ביקש  אבל  שר,  אמנם  הוא  הגיע.  והוא   - עליו 
שאולי  חשבתי  ומאז  בשירה.  לו  שאעזור  ממני 
אוכל להצליח גם בשירה. התחלתי להשקיע בזה. 
למדתי פיתוח קול בבית-הספר 'מזמור', בהנהלת 
דניאל זמיר. אגב, בעקבות הקשר שלי עם דניאל, 
בקרוב  שייצא  עבורי,  שיר  והלחין  כתב  הוא 

בעז"ה".
בדרך  והוא  סינגלים,  כמה  כבר  הוציא  שמחה 
מסביר  זמן",  לוקח  "זה  שלו.  הראשון  לתקליט 
שמחה, "אין לי איזה מפיק או יחצן ששם לי מאה 

אלף ש"ח לדיסק. הכל מהכסף שלי, לאט, בקצב 
שלי. עבודה קשה, אך מאוד כיפית".

ספר לי על הקשר שלך עם הדוד אברמ'ל.
משפחתנו  מבין  ב"ה!  מצויין,  "קשר 
המורחבת, אנחנו המשפחה היחידה המתגוררת 
היחיד  שי'  אבי  חוצניקים.   - השאר  כל  בארץ. 
שהגיע בשליחות לארץ בשנת תשל"ו. תמיד היה 
לנו את החסך הזה של סבא סבתא, דודים ובני 
גם בגלל שהוא מדבר   - והדוד אברמ'ל  דודים. 
שהתקדמה  התקשורת  בגלל  וגם  עברית,  טוב 
מצליחים  אנחנו   - האחרונות  בשנים  מאוד 
לשמור על קשר טוב. ובהקשר המוסיקאלי, הוא 

מפרגן מאוד.
לכבוד  שיר  הלחנתי  לאחרונה  "למשל, 
שמחת הברית של בני מוישלה שי'. ראיתי בזה 
שלחתי  מיוחד.  משהו  ולא  שיר,  עוד  בסה"כ 
שיר  איזה  'וואו,  אמר  והוא  לאברמ'ל,  זה  את 
מדהים, אתה חייב להקליט אותו ולהכניס אותו 
כמעט  אין  מעולה!  טוב,  אמרתי  לאלבום!'. 
שירים על ברית. וזה ייכנס גם לאלבום בעז"ה".

גאוות הדוד
מוכשר  פרידמן,  במשפחת  השני  הדור 
ובשירה.  המוסיקאלי  בתחום  מאוד  ומקצועי 
של  השליחות,  בתחושת  הם  חדורים  ובעיקר, 
כפי  בדיוק  ישראל",  עם  את  ולעודד  "לשמח 
הזמר  גדול  בשנים,  עשרות  זאת  ועושה  שעשה 

החסידי - אברהם פריד.
"אני גאה בהם", אומר לי אברהם פריד בראיון 
זמן,  למוסף החג. "הם התחילו לא לפני הרבה 
בטופ  להיות  לשוק,  חזק  להיכנס  הצליחו  וכבר 
עושים  גם  הם  היום.  פשוט  לא  זה  הטופ.  של 
עבודה חשובה בעיקר היום שהמוזיקה חשובה 
לנוער וגם למבוגרים, עם כל מה שעובר על עם 
ומעודדים את עם ישראל,  ישראל, הם מחזקים 

וזו אחריות גדולה".
היו לך חששות, האם יצליחו או לא?

והם  מוכשרים,  שהם  ידעתי  חששתי.  "לא 
בס"ד יצליחו. ואכן זה בדיוק מה שקרה וקורה, 
ואני רק מאחל להם שימשיכו מעלה מעלה לחזק 

ולעודד את עם ישראל".
מרקוס,  ובנצי  שמולי  השמיני,  היום  להקת 

מה דעתך עליהם?
לא  גאונים!  פשוט  הם  השמיני'  "'היום 
מחקים אף אחד, הם פשוט המציאו משהו חדש. 
מסרים חשובים מעולמה של החסידות, מוגשים 
המיוחד  ובסטייל  ובסגנון  טעם.  בטוב  ידם  על 
שלהם, הם מצליחים לקרב הרבה צעירים ונוער. 
אז  מאוד!  שהצליח  חידוש  הוא  שלהם  הסגנון 
ואני  הקרדיט,  את  ובראשונה  בראש  להם  מגיע 
מאחל להם שיצליחו דרך המוזיקה שלהם לקרב 

יהודים אל אבינו שבשמים".
הבא בתור, הוא בני פרידמן..

הוא  בגדול!  עכשיו  מצליח  הוא  בני,  "כן, 
הצליח להיכנס ולסחוף את השוק היותר צעיר, 
דרך הדיסקים והשירים שלו. הסטייל שלו הוא 
הוא  זאת,  ובכל  החסידי,  בשוק  שיש  סטייל 
הצליח לבלוט עם שירים גדולים כמו 'יש תקוה' 
מה  ולפי  ורציני,  מקצועי  מאוד  הוא  ו'תודה'. 

שידוע לי, הוא מאוד עסוק ומצליח".
"היום  של  הצעיר  האח  הוא  מרקוס,  אלי 

השמיני", וגם הוא נכנס לעולם המוסיקה...
"אלי הוא בסטייל אחר. הוא לא חיפש שירים 
עם  רציניים  שירים  רצה  הוא  ה'גימיק',  לשם 
השירים  מירב  את  לו  הלחין  גרין  יוסי  עומק. 
באלבום שלו. מה שאומר שהסגנון של האלבום 
איכותי ומקצועי. אני יודע שיש לו חבר'ה טובים 
רוצה  הוא  מה  שמבינים  איתם,  עובד  שהוא 
לעשות, ואני בטוח שיש לו עוד הרבה מה לתת 

בעולם המוזיקה, הוא בהחלט מוכשר מאוד!".
והאחיין מארץ ישראל, שמחה פרידמן...

כן  כשמו  השמחה,  את  מביא  "שמחהל'ה... 
לעשות  מצליח  והוא  אחר,  צבע  לו  יש  הוא! 
שמח. בימים אלו הוא עובד על הדיסק הראשון 

שלו, ויהיה מאוד מעניין לשמוע אותו".


אלי הוא בסטייל אחר. 
הוא לא חיפש שירים 
לשם ה'גימיק', הוא 
רצה שירים רציניים 
עם עומק. יוסי גרין 
הלחין לו את מירב 

השירים באלבום שלו. 
מה שאומר שהסגנון 
של האלבום איכותי 

ומקצועי. אני יודע שיש 
לו חבר'ה טובים שהוא 
עובד איתם, שמבינים 
מה הוא רוצה לעשות, 
ואני בטוח שיש לו עוד 
הרבה מה לתת בעולם 
המוזיקה, הוא בהחלט 

מוכשר מאוד!

להקת היום השמיני במופע 'האסק'. )צילום: חיים טויטו(

האח הצעיר של היום השמיני. 
אלי מרקוס
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כתבה 
מצולמת

לא פסח על אף

הצלם בועז בן ארי תיעד במשך השנה החולפת, מפסח תשע"ה ועד ערב פסח תשע"ו, את רחובות 
הציבור החרדי ואת הרגעים הקטנים  כעת הוא מגיש פרויקט מצולם מהתמונות הנבחרות  מיוחד

תמונה

בזכות הבל פיהם של תשב"ר. ילד של תשב"ר לומד א' ב' 

היו זהירים בדקדוק המצות. אפיית מצות 
בכפר חב"ד בחבורה של הרב מאיר אשכנזי 

מצות מצווה זה לא פיצה. קרטוני מצת 
מצווה בדרכם לשולחן סדר פסח

ביעור חמץ. פינוי הפח האחרון עם החמץ, 
לפני כניסת חג הפסח

כל המשמח חתן וכלה זוכה. ניצול הפיגוע 
הרב פסח קרישבסקי בעבודתו
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כי גז חיש ונעופה. כשבלון הגז כבד, במאה 
שערים מגלגלים אותו

להתעטף בטלית. בדרך לתפילת החג 
בבוקרו של חול המועד

את קשתי נתתי בענן. בין כל השחור, יש 
אחד שיודע לתת צבע 

אדום מתוק. בחור ישיבה בבין הזמנים ממהר 
לתפילת שחרית דרך שוק מחנה יהודה 

ילדים וילדות משחקים ברחובותיה. ילדי מאה 
שערים במשחק תופסת בקרן רחוב 

ומתוך החושך בוקע קרן אור. מקום קודש הקודשים והמקדש 
בהר הבית. בתמונה, מתוך חלון בישיבת אש התורה

ואין לך יופי כיופייה של ירושלים. צייר ירושלמי מצייר 
את ירושלים שעות אחדות לפני כניסת השבת 

יושבים ועטרותיהם בראשיהם. תלמידי ישיבת 
זילברמן בלימוד יומי כשתפילין על ראשיהם

מתנה טובה יש לי בבית גנזיי. חיפוש אחר ספרים 
ו'מציאות' בגניזה הירושלמית בבית ישראל 

מקראי קודש אשר תקראו... במועדם. ספרים 
למכירה בקרן רחוב בשכונת בית ישראל

כתינוק הבורח מבית הספר. בחור ישיבה 
ממהר לחזור לישיבתו בתחילת זמן קיץ 

שמחת חג. הזמר אהרל'ה סמעט מקבל 
מצות מצווה לחג הפסח

ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך. לימוד תורה 
בתחנת אוטובוס בזמן ההמתנה להגעת האוטובוס 

ואוכלין חמין ומענגים את השבת. מכירת 
טשולנט בשוק מחנה יהודה לקראת שבת

אבל אחים אנחנו. חיבוק של שבת בין 
שני יהודים בשוק מחנה יהודה
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מבין עיניו ניכר כי בן תורה הוא. בנו של אברך 
מציץ לעבר המצלמה בנסיעה מירושלים 

ויפן כה וכה ויראו כי יש צלם. בחורים מתולדות אהרון 
מביטים למצלמה כששמעו את רחש הצילומים

ושמחת בחגך. שמחת חג בחצר מסעדת אליז ברחוב 
שמואל הנביא. בחור מנגן ושר את שירי החג 

בנבל עשור זמרו לו. יהודי משמח לב אדם מנגן בנבל בשוק 
מחנה יהודה את שירי של ר' שלמה קרליבך לקראת שבת

תורתו אמונתם. חיילים בטקס השבעה בכותל 
המערבי כשבחור ישיבה צופה ומתעניין בנעשה

בני ישראל רחמנים וגומלי חסדים. בחור ירושלמי עצור בעת 
הפגנה, מקבל מים לשתיה מהשוטר השומר עליו בעת שהוא אזוק 

לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור 
שמו"ת. אברך מוציא בנסיעה את המקראות 

גדולות לקריאת שמו"ת

לכבוד שבת קודש. קניות אחרונות לשבת 
בשוק מחנה יהודה לכבוד שבת 

קוגל ירושלמי. יהודי ירושלמי ממהר לבית הכנסת 
לפני כניסת השבת עם סיר קוגל ירושלמי שקנה 

לפני דקות אחדות עם סגירת החנויות בשוק

הקימו ישיבה על קברו. ביום גשום במיוחד הגיע אברך 
לנקות את המים שהצטברו ליד קברו של האמרי אמת מגור

פני שבת נקבלה. עם השקיעה ממהרים אב 
ובנו לתפילה בבית הכנסת של האדמו"ר

אחד חכם ויודע לשאול. הרב המוזמן 
באירוע מוציא את גמרתו ומתחיל ללמוד 

עד שיתחיל האירוע אליו הוזמן

מה נורא המקום הזה. בית הכנסת הגדול בת"א, 
בצילום ממשרדי חברת "פייסבוק" השוכנים בסמוך

תשעה קבין של ציור נטלו שכונות ירושלים. בנחלאות 
ציורים מבוססי קבלה וצבעים צפתיים לתפארה

לקראת שבת לכו ונלכה. עד כניסת השבת המאוחרת אב 
יורד עם ילדיו למטה לשחק ולהעביר את הזמן 
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זה שיר של יום. ברחבות ירושלים מתהלך ואקורדיון על 
כתפיו, רואה יהודי עצוב מיד עוצר מנגן ומשמחו

ובלכתך בדרך. החורף 
הירושלמי והקור המקפיא 
לא מונע מיהודי ירושלמי 

ללכת ברחוב ולקרוא פרקי 
תהילים בתוך הליכתו 

ירושלים ים סביב לה. סירת מרוץ 
קלילה בשיט במאגר המים בית זית 
מתחת לשכונת הר נוף בירושלים 

ואיש משענתו בידו. ירושלמי 
בלבוש מסורתי ממהר 

לעבודתו ביום גשום, כשהוא 
משתמש במטרייתו לעזר

ראשית חכמה יראת ה'. בחור ישיבה בישיבת חברון גבעת מרדכי 
בירושלים לומד בספר באוצר הספרים הענק הנמצא בישיבה

תנו שיכר לעובד. אפרים, בחור ממוצא אמריקאי, מכין 
בחצר ביתו בירה איכותית להנאת חבריו

ירושלים של זהב, של נחושת ושל תורה. עשרות בחורי ישיבת חברון 
גודשים את אולם הישיבה בלימודם בסדר א' בשעות הבוקר 

ואתן לך ארץ חמדה נחלת צבי. פיסול צבי ענק המתחבא בתוך 
מורדות הרי ירושלים בסמוך לקרית ענבים בואכה ירושלים 

כח מעשיו הגיד לעמו. בחורי ישיבה מתעמלים 
במתקני השעשועים גן קברי הסנהדרין בירושלים

צפירה של שבת. אברך ממזהירי השבת בירושלים סובב ומכריז בצפירה 
רמה על סגירת העסקים והחנויות לפני כניסת שבת הממהרת לבוא 

למה? כובע. כובע מונח על עמודי הרחוב 
בשכונת עמק רפאים בירושלים 

צל-פי או סלפי. צלליות רוכבי האופנוע וצעיפם 
המתבדר ברוח בנסיעה ירושלמית מקפיאת עור ועצמות 

אח לאח. האחים לבית שיליץ ובעלי המנגנים בשמחות, 
מחפשים ראש כרוב טוב וטעים לכבוד השבת 

ובהר ציון תהיה פליטה והיה קדש. מורדות הר ציון 
בירושלים בצילום ממלון הר ציון הניצב ממול
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האדמו"ר מרימינוב
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מניות

אשראי

shninat@gmail.com :לתגובות

אחרי שנים של עבדות, שנים של סבל, 
שנים בהם כל יום קללתו מרובה מחברו, 
יצאנו  זה קרה,  אבל בסופו של דבר 

לחירות.
זה לקח קצת זמן, לקח לאדונים שלנו זמן להבין שהם 
כבר לא אדונים ושאנחנו כבר לא עבדים, אבל לבסוף גם 

הם התרגלו. 
בתקופה ההיא, לא יכולנו להאמין שזה באמת קורה. 
בחלומות הכי ורודים שלנו לא האמנו שדבר כזה יכול 
להתרחש, שאנחנו נהיה אדונים לעצמינו. לא עוד הצלפות 
שוט לא עוד התעמרות והתעללות, שנוכל לנצל את הזמן 

שלנו באיזו צורה שנבחר.
לא רצינו להתרגל למצב החדש כי היינו בטוחים שהנה 
 כבר מחזירים אותנו חזרה לאדונים שלנו, בבתי הקש 
הקטנים והצפופים, בלי פרטיות, בלי חירות ובלי עצמאות.

אך למרות זאת נהנינו מהספק וניצלנו את זמן חירותנו 
עד תום. 

על שוויון זכויות אף אחד עוד לא דיבר, כולם עדיין 
התייחסו אלינו כעבדים משוחררים, משוחררים, אבל עבדים.
לאחר זמן מה כשקלטנו שהעניין הזה עומד כנראה 
להמשיך, התחלנו להתבסס לנסות לצבור רכוש, לבנות 
בתים להשתקע. זה לא היה קל, היו קשיים חמורים של 
פרנסה ושל מחיה, הרעב היה נורא ובני עמי לעיתים נזכרו 
בימי העבדות בהם לפחות מנת האוכל הזעומה שניתנה 
היתה מובטחת, ולא כמו הימים הללו, שבשביל להשיג 
אוכל צריך גם למצוא עבודה, ויש גם ילדים ויש קיץ ויש 

חורף, וצריך להסתדר. 
אני תמיד התנגדתי לכל אלה שהזכירו את אותם ימים.

היינו עבדים, אמרתי להם, הגוף שלנו לא היה שלנו, הצליפו 
בנו התעללו בנו, אתם רוצים לחזור לשם? שום דבר לא 

מחליף את החירות, שום דבר.
אבל כבר באותו זמן הבנתי משהו, בני אדם רוצים לחיות, 
לשרוד, הם לא תמיד מסתכלים על התמונה הכוללת, העיקר 
שבאותו רגע תהיה אפשרות להמשיך לחיות, זה מן טבע 

כזה שלפעמים גובר על השכל, יצר ההישרדות.
"עבדים של  חדש  מושג  נוצר  כבר  תקופה,   לאחר 

משוחררים עשירים". כן, היו מבני עמי שהצליחו לצבור 
רכוש של ממש. הם התחילו להסתובב עם הבגדים האלה 
של האדונים, ולעיתים היו להם גם משרתים )בשכר כמובן(, 
זה היה פלא ממש, איך בתקופה קצרה ביחס להיסטוריה 
כולה, הכל מתהפך, "עבד כי ימלוך", שמעתי פעם מישהו 

מסנן בזלזול.
היה לנו טוב בסך הכל, בעיקר למי שמצא עבודה והצליח 
להתפרנס בכבוד, ואלו שלא מצאו, טוב, תמיד קיווינו שהם 

ימצאו יום אחד ולא ימשיכו להסתובב ברחובות.
יום אחד יצאתי מביתי כדי לקנות משהו בשוק, ובדרכי 
כאשר עברתי באחת הסמטאות ראיתי משהו שזעזע אותי, 
אדם שהכרתי, עבד משוחרר שהכה באכזריות עבד משוחרר 
אחר. הנחתי שזה היה בגלל סכסוך כספי או משהו בשל 
עיסוקו המפוקפק של הראשון כמלווה בריבית. ניסיתי 
להתערב ולהרגיע את הרוחות, אך סולקתי משם בגסות, 
גופי הצנום מעולם לא היה בנוי לתגרות רחוב, זכיתי גם 
לחבלה קלה שנרפאה לאחר זמן, מה שאי אפשר לומר על 

הרושם שהמעשה הותיר בי.
מימי  עוד  לי  זכור  היה  הזה, ההוא שהיכה,   האדם 
הצריפים הצפופים, אותם ימים שחורים שאף אחד כבר 
לא רצה לזכור, אבל אני זכרתי גם זכרתי, הוא היה אדם 
אלים ביותר, האלימות שלו היתה רק בינינו העבדים, כי 
אם היא היתה חורגת משם הדבר שהיה מביא במהירות 
למותו, אבל כל עוד היא נשארה רק בין העבדים, היא 
הקנתה לו שררה. גם האדונים ידעו להשתמש בו כשצריך 
היה להשליט סדר, כולם שנאו אותו בשל אכזריותו, ואני 
זוכר שבזמנו חשבתי לעצמי, עד לאן העבדות הורידה 
אותנו, כמה שהעליבות דבקה בנו עד שאיש קם באחיו 

בצורה כזו, כן, בזמנו האשמתי את העבדות.
 אבל עכשיו, עכשיו הבנתי את האמת, זו לא היתה 
העבדות שגרמה לו להיות אלים ואכזרי, זה היה הוא בעצמו, 
והראיה היתה אל מול עיני, גם כאשר הוא הפך להיות אדון 

לעצמו הוא המשיך להכות ולהרשיע, זו לא היתה העבדות 
שעשתה אותו לאדם רע.

ומשם הגעתי לעוד מסקנה, אף אדם לא השתנה בשל 
אנשים  כמה  היו  )טוב,  קיבל  שהוא  הפיזית   החירות 
שנרגעו, או שהעושר קצת שינה אותם אבל לא הרבה(, כל 
האנשים נשארו בערך אותו דבר מבחינת הרכב החומרים 
והרגשות שממנו היו עשויים בתור עבדים, מי שהיה כעסן 
נשאר כעסן, מי שהיה גאוותן נשאר גאוותן, וגם לטובה, 
מי שהיה אדם טוב ונקי כפיים קודם, גם נשאר כך לאחר 
מכן, רק הכיסאות התחלפו, איך אומרים, אותה הגברת 

בשינוי אדרת. 
אז יצאנו לחירות, ואז מה? מהי בעצם חירות, התחלתי 
לחשוב פתאום, האם הרקע שסביבנו הוא זה שיוצר חירות? 
מה זה משנה אם זה אדון שמצליף בנו כדי שנעבוד מהר 
יותר, או דחף כזה או אחר שמכריח אותנו לעשות דבר 
שאנחנו יודעים שהוא לא בסדר. עובדת היותנו משוחררים 
מהשיעבוד לאנשים אחרים, כך הבנתי פתאום, אינה עושה 
אותנו אדונים לעצמינו, אנחנו עבדים לעצמינו, ולא משנה 

כמה חופש ניתן לנו, כולנו עדיין עבדים.
החירות האמיתית, היא היכולת לבחור בין טוב לרע, 
היכולת לעמוד גם מול עצמך ולומר לא או לפעמים כן, 
החירות הזו היא חירות אמיתית, חירות של הנשמה, חירות 
פיזית אינה אלא רק הרחבת היכולת המעשית של האדם, 
ולא הרחבת הבחירה שלו, מה זה משנה אם אתה קוף 

בכלוב או קוף בג'ונגל ענק, אתה עדיין קוף...
 קחו לדוגמא את בני ישראל שיצאו ממצריים לפני

אלפיים שנה, הם באמת יצאו לחירות משום שקיבלו עליהם 
מערכת חוקים חדשה שמוכתבת על ידי האלוקים, מערכת 
שמעדנת את האדם ומוציאה אותו מעבדות אל החומר, 

לחירות של הרוח.
אבל אנחנו, הכושים, רק עברנו לג'ונגל יותר גדול, בו רק 
הנזקים יכולים להיות יותר משמעותיים, לא עברנו באמת 

שינוי, עבדים היינו, ועדיין אנו עבדים.
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