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באתי ארוכה עד שהגיע אל הגמרא
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הגביר
הרוסי

מה מניע את האוליגרך
הרוסי הנודע גרמן זכרייב
לתרום סכומי עתק
שמסרב לשכוח לישיבות? • ראיון בלעדי

מפעל
עוזר מציון • הרב חנניה
צ'ולק פותח את הלב
בראיון אישי חושפני

מרכז מוסדות מישקולץ
סלנט  8פתח תקוה

תתקיים אי"ה

במוצאי חג ראשון של סוכות
יום שני ט"ו תשרי תשע"ו ()28.9.15

ב"כיכר מישקולץ"

צומת הרחובות סלנט  -אחד העם ,מרכז העיר פתח תקוה.
בשעה  8:30בערב
משא מרכזי:

כבוד קדושת גדול ישראל ותפארתו מרן

אדמו"ר ממישקולץ שליט"א
מנהיגה הרוחני של פתח תקוה

שיאציל מברכותיו על קהל הרבבות
דברי ברכה:

עו"ד איציק ברוורמן
ראש העיר פתח תקוה

ניצב בנצי סאו

מ"מ מפכ"ל משטרת ישראל

את המעמד ינעימו ענקי הזמר:
א& א

העמוד טעון גניזה

הרה"ג ראובן אלבז

ראש מוסדות "אור החיים" וחבר מועצת חכמי התורה

אשרי יולדתו
כח ההשפעה על הילד בקטנותו
זכינו ברוך ה' לעבור את הימים הנוראים ונכנסים
ַׂמְחתָּ בְַּחגֶּךָ..
ש
אנו לימי חדוה ושמחה של חג הסוכות וְָ
ֵׂמַח (דברים ט"ז ,יד-טו).
ש
וְהָיִיתָ אַךְ ָ
מורי ורבי ראש ישיבת "בית יוסף נוברהדוק" ,רבי בן
ציון ברוק זצ"ל ,מביא רעיון נפלא מאוד בעניין מצוות
הקהל המתקיימת בחג הסוכות שבמוצאי שמיטה.
בתורה הקדושה נאמר (דברים לא ,יב) :הַקְהֵל אֶת
שמְעוּ וּלְַמעַן
ׁ
ִים וְהַּטַף...לְַמעַן יְִ
ש
ִים וְהַנָּׁ
ש
הָעָם הָאֲנָׁ
יִלְמְדוּ וְיָרְאוּ אֶת ה' אלוקיכם ,מוצאי יום טוב הראשון
של חג בשמיני במוצאי שביעית ,עושים למלך בימה
של עץ בעזרת המקדש והוא עומד ומקריא מתוך ספר
התורה (סוטה מא ע"א).
משורשי המצווה כתב החינוך (מצווה תרי"ב) לפי
שכל עיקרן של עם ישראל היא התורה ,ובה יפרדו מכל
אומה ולשון להיות זוכין לחיי עד תענוג נצחי שאין
למעלה הימנו בנבראים ,על כן בהיות כל עיקרן בה
ראוי שיקהלו הכל יחד בזמן אחד מן הזמנים לשמוע
דבריה ולהיות הקול יוצא בתוך כל העם אנשים ונשים
וטף לאמר "מה הקיבוץ הרב הזה שנתקבצנו יחד
כולנו" ,ותהיה התשובה "לשמוע דברי התורה שהיא
כל עיקרנו והודנו ותפארתנו" ,ויבואו מתוך כך לספר
בגודל שבחה והוד ערכה ויכניסו הכל בלבם חשקה,
ועם החשק בה ילמדו לדעת את השם ויזכו לטובה
וישמח ה' במעשיו.
כולם היו נקהלים ומתקצבים למעמד הנשגב הזה,
אנשים נשים וטף ,ויש אומרים שחיוב הבאת הקטנים
כבר מגיל שלושים יום" ,וזאת דרשת ר' אלעזר בן
עזריה ,אם אנשים באים ללמוד ,נשים באות לשמוע,
טף למה באין? כדי ליתן שכר למביאיהן" (חגיגה ג
ע"א).
ולכאורה לא מובן ,אם אין תועלת לטף בביאתן
מדוע ציותה התורה להביא אותם כדי ליתן שכר
למביאיהן ,וכי יש מצוה שיביאו אתם משאות שיהיה
קשה להן ויקבלו על זה שכר?
אלא אפשר ללמוד מכך דבר עצום בחינוך הילדים,
אפילו שהתינוק עדיין צעיר לימים ולא הגיע לגיל
חינוך הוא קולט ,שומע ומבין את הנעשה סביבו ,ולכן
ציוותה התורה להביא את התינוקות לבית המקדש
לשמוע את דברי התורה כדי שיספג בנשמתו עניין
שמיעת דברי התורה וכך כשיגדל ירגיש יותר קרבה
לתורה .התינוק אפילו שעוד לא ראוי לחינוך ,בכל זאת
אם הוא נמצא במקום קדוש ,ושואף ברוחו מאוירה
דקדושה ,זה משפיע על לבו ונפשו של הילד לטובה.
וזהו ששנינו באבות (פרק ב' משנה ח') ,רבי יהושע
בן חנינה ,אשרי יולדתו ,על שם שאמו גרמה לו שיהא
חכם ,שהיתה מחזרת על כל בתי מדרשות שבעירה
ואומרת להם "בבקשה מכם בקשו רחמים על העובר
הזה שבמעי שיהיה חכם ,ומיום שנולד לא הוציאה
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עריסתו מבית המדרש ,כדי שלא יכנסו באוזניו אלא
דברי תורה (רבי עובדיה מברטנורא שם).
אשרי יולדתו ,אוזניו קלטו דברי תורה ,הנפש שלו
ספגה את קדושת התורה והיא נתנה לו את האפשריות
להיות חכם גדול בחכמת התורה.
נלמד מכאן עד כמה צריך להיזהר לשמור את צעירי
הצאן מכל משמר לבל יראו וישמעו דברים שאינם
לפי רוח התורה והמצוות ,וקל וחומר שלא לקחתם
למקומות שיש שם כל מיני מראות נגעים ,ליצנות,
לשון הרע ורכילות ,צריך בזה זהירות רבה ועצומה,
דברים אלו משפיעים על נפש התינוק אפילו בהיותו
קטן לימים.

על פי היסוד הנ"ל נוכל להבין גם את הגמרא
במסכת ברכות (י ע"א) :דוד המלך דר בחמשה
עולמות ואמר שירה ,דר במעי אמו ואמר שירה ,ינק
ִי אֶת
ש
משדי אמו ונסתכל בדדיה ואמר שירה ,בָּרְכִי נַפְׁ
שכְּחִי כָּל גְּמוּלָיו (תהילים קג ,ב) ,ולכאורה
ׁ
ה' וְאַל תִּ ְ
לא מובן ,על מה אמרה שירה זו?
אלא אומרים רבותינו שדוד המלך לאחר שגדל
התבונן על נפלאות ה' יתברך שקבע את מקום חיות
המזון של התינוק ליד הלב שהוא מקום בינה ,בִּינָה
לִבָּא וּבָהּ הַלֵּב ֵמבִין (מנוסח פתח אליהו הנביא),
בשונה משאר החיות והבהמות שמקור מזון התינוקות
נמצא במקום טינופת ,ובשעת אכילתם מסתכלים
במקום מטונף ,האדם אינו כן אלא בשעת אכילתו
צופה ומביט בלב שהוא מקום בינה.
ולכאורה עדיין יש להקשות ,ומה בכך אם יינק
התינוק ויראה מקום טינופת ,הרי קטן הוא ולא מבין
דבר ,אלא על פי המבואר לעיל הדבר מובן ,התינוק
קולט את כל המראות שרואה ,אפילו בהיותו צעיר
לימים ,וכדי שיגדל הילד בקדושה וטהרה הפליא
ה' חסדו עליו וקבע שמקום חיותו המזון שלו יהיה
במקום בינה.

ובעניין הרושם הנחקק בילד מהדברים שרואה בימי
ילדותו נספר:
הגרמנים הארורים ,בכל מקום אשר דרכה כף
רגליהם חיפשו אחר בתי כנסיות ומדרשות של
היהודים כדי להוציא משם את הספרי תורה ולשרוף
אותם בריש גלי לעיני קבל עם ועדה.
והנה בהגיעם אל אחת העיירות נכנסו לכל בתי
הכנסיות שהיו בעיר ,אספו את כל ספרי התורה
והניחום בבימה גדולה ברחבת העיר כדי לעשות

פולחן גדול מהדבר .הניחו עשרות ספרי תורה אחד על
השני ,וקשרו את ילדי היהודים אחד לשני מול ספרי
התורה ,כדי שיראו איך ששורפים את ספרי התורה
שלהם ,מזעזע.
בין הנוכחים במעמד נכח ראש הגסטפו ולצידו עמד
ראש העיר שהיה יהודי שהתבולל מקטנותו ונישא
לגויה והוליד ממנה ילדים גויים ,ממש כגוי לכל
דבר ללא דת ודין ,ראשונה כובד ראש העיר לזרוק
את ספר התורה למדורת האש ,אך להפתעת הנוכחים
סירב ראש העיר לזרוק תחילה את הספר תורה וביקש
שיכבדו אדם אחר.
ראש הגסטפו שמע זאת וזעם בראש העיר" :לא ,רק
אתה תתכבד לזרוק תחילה את הספר של היהודים!"
ראש העיר לא נרתע ועמד איתן בעמדתו" :אני
המחליט פה בעיר ,אתם בסה"כ אורחים שלי ולא
תקבעו לי ,אני לא אזרוק את הספר תורה!"
לפתע סובבו את ראש העיר כמה שוטרים נאצים
אכזריים בפקודת הגיסטפו ואמרו" :אין לך הרבה
ברירות ,או שתזרוק ראשון את הספר תורה לתוך
מדורת האש ,או שנזרוק אותך ראשון למדורה ואח"כ
נזרוק את הספרים ,הבחירה בידך."..
"אני לא זורק את הספר בשום פנים ואופן" ענה
ראש העיר בעוז" ,תזרקו אותי ראשון למדורה!".
כל הנוכחים במקום התפלאו פליאה רבה ועצומה,
יהודי מתבולל הנשוי לגויה ורחוק מכל זיק של שמירת
תורה ומצוות מוכן למסור נפשו למיתה ולא לזרוק את
ספר התורה של היהודים לאש ,כיצד יתכן כדבר הזה?
מדוע הוא עושה זאת?
עמד ראש העיר ואמר" :דעו לכם ,אני זוכר
כשהייתי בגיל  4-5נישקתי את הספר תורה ורקדנו יחד
אני ואבא וכל הקהל ביום שמחת תורה ,המחזה הזה
נחקק בליבי ולעולם לא אזרוק את ספר התורה הקדוש
לכבשן האש ,לעולם לא! אף אם אצטרך להיזרק
במקומו לכבשן האש" ,ובאמת כך היה ,לאחר שסיים
את נאומו זרקו אותו הנאצים הארורים לכבשן האש
ובכך מסר את נשמתו לבורא יתברך ,הי"ד.
זו גדולת עם ישראל ,ישראל אע"פ שחטא ישראל
שַחרְחֹרֶת
ׁ
שֲאנִי ְ
ׁ
הוא (סנהדרין מג ע"ב) ,אַל תִּרְאוּנִי ֶ
ש בְּנֵי ִאּמִי נִחֲרוּ בִי (שיר השירים א,
שֶמׁ
ׁ
ֱזָפַתְנִי הַ ָּ
ש
ׁ
שּ
ׁ
ֶ
ו) ,אפילו שאתה רואה אותו חוטא ורחוק ,אל תדאג,
זה הכל חיצוני ,אל תסתכל עליו במצב העכשוי בו
הוא נמצא ,אלא תסתכל עליו בצורה כזאת שאם יזכה
לקבל עליו עול תורה ומצוות איך יקיים את המצוות
בשמחה ובאהבה.
ומכללם של דברים נלמד עד כמה גדולה כחה של
ראיה בגיל צעיר היכולה לגרום אפילו ליהודי מומר
למסור נפשו למיתה כדי לא לעבור חלילה על מצוות
התורה.

חדש!

חדש מקרלו!
מארז  12יחידות מיני קרלו קצפת
לכל המשפחה.

שבתאי פוגל

איון
ר יוחד
מ

"אני תמיד
חושב

בגדול"

דונלד טראמפ ,אחד מאילי ההון הכי צבעוניים שידעה אמריקה,
מתמודד בימים אלו לתפקיד נשיא ארה"ב  על אף שהצליח להרגיז
לא מעט קבוצות ולייצר פרובוקציות מידי שבוע ,טראמפ מטפס
בסקרים למגינת ליבם של מתחריו  המיליארדר המוחצן ,שנע
בקמפיין הבחירות הנוכחי באמצעות צי המטוסים והמסוקים הפרטי,
כבר הספיק להסתבך עם המקסיקנים ,עם קשת רחבה של עיתונאים
ואפילו עם חבריו לצמרת המפלגה הרפובליקנית  מהיכן הוא משיג
אחוזי תמיכה כה גבוהים? זו חידה שאפילו אמריקה הגדולה לא
הצליחה (עדיין) לפתור  מיוחד :בראיון ל"מוסף החג" מספק טראמפ
הצצה לעולמו העסקי ולהצלחה המטאורית שהעמידה אותו על קו
הזינוק ללשכת נשיא ארצות הברית
הרב יצחק פרנקפורטר" ,מגזין עמי"
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מטראמפ ,ובו טענה על הוצאת דיבה .בית המשפט דן בכובד
ראש בתביעה ,אבל לבסוף דחה אותה .הוא טען שהסופר
המצליח לא הוציא את דיבתו של טראמפ בפרסום הנתונים
הנכונים לדעתו ,כאשר טען כי שווי הונו של טראמפ נמוך
בהרבה מאד ממה שטראמפ טוען .לצד זאת ,יודגש ,בית
המשפט לא דן בכלל מהו באמת שווי הונו האמיתי של
טראמפ.
אבל בחודשים האחרונים פרסם מגזין "פורבס" ,הנוהג
לפרסם את שווי הונם של המיליארדרים הגדולים בעולם
ונודע כמספק בדרך כלל נתונים אמיתיים ומבוססים ,כי הונו
של טראמפ מסתכם ב 4.1-מיליארד דולר .טראמפ עצמו טען
לפני חודשים ספורים ,כי שווי הונו נאמד בלמעלה מכפול
מהסכום האמור ,ובמספרים  -בכ 8,737,540,000-דולר.

שורה של שערוריות מתוקשרות

לא מתבייש בהחצנת העושר .מגדל טראמפ במנהטן
דונלד טראמפ הוא ללא ספק המועמד הכי צבעוני לנשיאות
ארצות הברית .רגע ,תשאלו כבר כעת ,מתי יתקיימו הבחירות
האלה? השבוע? שבוע הבא? ממש לא .הבחירות לנשיאות
ארה"ב ייערכו בעוד למעלה משנה ,ב( 8.11.16-י' בחשוון
תשע"ז) ,אבל באמריקה כמו באמריקה ,המירוץ לנשיאות
מתחיל הרבה-הרבה יותר מאשר חצי שנה או קצת למעלה
מזה קודם ,ולמעשה קמפיין הבחירות של רוב המועמדים
החל רגע אחרי שהנשיא אובמה נבחר לקדנציה השניה
שלו בנשיאות ארה"ב ,לפני קרוב לשלוש שנים .טוב,
אבל זה לא פלא כאשר הקמפיין צריך להתמקד  -שלא
כמו בישראל  -במדינה אחת ובמיליונים ספורים של
אזרחים ,אלא ב 50-מדינות ובכ 320-מיליון איש (!).
לכן ,למעשה ,בדרך כלל הקמפיין לנשיאות ארה"ב
לקדנציה הבאה ,מתחיל מיד עם תחילת הקדנציה
הקודמת.
אבל דווקא טראמפ הודיע מאוחר למדי על
כניסתו
למירוץ
העקוב
מדולרים
לנשיאות
לפני
ארה"ב,
חודשים ספורים בלבד.
ומאז הוא נהיה הכוכב של
מערכת הבחירות הנוכחית,
לטוב ולמוטב .טראמפ ,איש עסקים
ותקשורת ממולח ,נותן דרור ללשונו
והתקשורת האמריקנית חוגגת מדי
כמה ימים על עוד ציטוט שנוי
במחלוקת מבית מדרשו של
המיליארדר האמריקני הנודע.
כותבים
כשאנחנו
"מיליארדר" ,צריך להזכיר
ס ב י ב
סאגה של ממש שהייתה
שנים .טימותי
התואר הזה לפני כעשור
טיימס"
יורק
אובריאן ,עיתונאי ה"ניו
ב 2005-ספר על סיפור
וסופר אמריקני נודע ,הוציא
חייו והצלחתו המטאורית של דונלד טראמפ .הספר באמת
היה מעניין ומרתק והלך בנתיבי חייו של טראמפ בניסיון
להבין את הצלחתו ,אבל נתון אחד בולט מאד שהופיע בספר
הקפיץ את טארמפ שמיהר לתבוע את מחבר הספר.
בספר ,בהתבסס על מקורות שונים ,כתב אובריאן כי שווי
הונו של טראמפ מסתכם ב 150-עד מיליון דולר "בלבד".
אובריאן ,אם כן ,טען כי טראמפ הוא בסך הכל מיליונר.
לא מיליארדר .עד מהרה חטף אובריאן כתב תביעה ישירות
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טראמפ הוא כאמור אישיות צבעונית מאד .מה שהפך אותו
לידוען אמריקני נודע בכל העולם ,הרבה מעבר למיליארדרים
אחרים שעוקפים אותו בהונם ,הוא אורח החיים הראוותני
שהוא מנהל בגלוי ולעיני כל .כל מי שעובר בשדרה החמישי
במנהטן ,ניו יורק ,פינת רחוב ה ,56-לא יכול שלא לעצור
ולהשתאות מול גורד השחקים ה"טראמפ טאוור" (מגדל
טראמפ) ,הבולט לו על פני כל שאר גורדי השחקים באזור.
לטראמפ עוד לא מעט גורדי שחקים במנהטן ,בארה"ב,
ואפילו באירופה ,אבל המגדל הזה ידוע במיוחד בשל
קניון יוקרתי במיוחד שבנוי בקומותיו הראשונות (מתוך 58
קומות) ,שבשל שימוש בצבעי הנחושת  -נראה כאילו חלקו
בנוי בזהב ...זהו בניין מנקר עיניים במיוחד ,בו אף מתגורר
טראמפ בעצמו ,יחד עם ידוענים רבים בארה"ב שבחרו
במגדל היוקרתי הזה את מקום מגוריהם.
אבל זה לא רק זה ,מאז ומעולם נודע טראמפ באורח
החיים הפזרני שהוא לא משתמש בו.
קודם גם כתבנו על היותו של טראמפ "איש
תקשורת" .הכוונה היא לתכנית בהנחייתו וביוזמתו
בשם "המתמחה" ,ששודרה בכלי התקשורת
החזותית בארה"ב עד לאחרונה במשך  12שנה,
תכנית בהנחיית טראמפ עצמו .בתכנית התחרו
ביניהם המתמודדים הרבים במשימות שונות

הקשורות
למהלכים
כלכליים ,כאשר
הזוכה בכל פעם קיבל
משרה באחת מחברותיו
הרבות של טראמפ ,לזה צמודה
כמובן משכורת נדיבה .תכנית זו,
כמעט כמו כל מהלך של טראמפ ,זכתה
גם היא לביקורת ,עקב מניפולציות
שונות שהופעלו במהלכה לטענת
רבים וכן בשל הדגש הרב שהיא
שמה על הקפיטליזם.
אבל לא צריך להרחיק
לתקריות ישנות .בחודשים
האחרונים ,מאז הכריז
מועמדותו לנשיאות ארה"ב,
טראמפ על
מידי שבוע בשבוע אמירה
הוא מספק כמעט
קוריוז/תקרית לא נעימה.
במחלוקת/
שנויה
אין צורך למחוק את המיותר .אין מיותר .הכל קרה ,ועדיין
קורה.
כך למשל לפני כשבועיים ימים ,עיתונאי בניו יורק טיימס
כתב ,במהלך כתבה מסוימת ,את התואר "האיש והפאה" על
טראמפ ,ובכך בעצם טען ,באגביות ,כי השיער השופע של
טראמפ שלראשו ,אינו אלא פאה .טראמפ ,כמובן ,לא פספס
הזדמנות לכותרת והזמין למסיבת עיתונאים שנערכה כמה
ימים לאחר מכן מישהו שיעלה על הבמה ,ימשוך בשערו
ויוכיח לאומה האמריקנית כולה כי השיער שלראשו אמיתי

וטבעי הוא ,ואינו ,שומו שמים ,בסך הכל פאה מודבקת.
ימים ספורים לפני כן טראמפ ,איך לא ,היה הכוכב של
תקרית אחרת ,הפעם נעימה אפילו פחות :במסיבת עיתונאים
שערך באחד הערבים במדינת איווה סילק טראמפ את חורחה
ראמוס ,איש החדשות ההיספאני החשוב בארצות הברית,
שלתכנית שלו יש רייטינג גבוה יותר משל מהדורות החדשות
של שלוש הרשתות המרכזיות בארה"ב.
אלא שלאיש החדשות האמור יש רקורד של שאלות
למועמדים לנשיאות שהוא חושב שחשובות לציבור
ההיספאני בארצות הברית ,ואם לא תמיד כל המועמדים אהבו
את זה ,טראמפ ידע גם היטב מה לעשות.:
הדרמה החלה כאשר ראמוס קם לשאול שאלה למרות
שטראמפ הצביע על עיתונאי אחר" .סלח לי ,לא קראתי לך,
שב ,שב" ,קרא טראמפ לעבר ראמוס ולאחר מכן הוסיף:
"לא קראו בשמך ,תחזור ליוניוויז'ן! (-התחנה בה משדר
ראמוס)" ,ואז הוצא העיתונאי מהאולם על ידי איש אבטחה.
זו אולי הייתה תקרית קלה ,אבל חודשים ספורים לפני כן
הוא יצא בהצהרה ,מול קהל ועולם ,נגד המקסיקנים ,והפנה
נגדו לא רק בכירים מהמפלגה הדמוקרטית ,אלא גם חברים
מהמפלגה שלו ,הרפובליקנית ,כמו מיט רומני ועוד .היה זה
בעת השקת הקמפיין שלו לנשיאות ארה"ב שנערכה במגדל
טראמפ ,ובדבריו טען כי המקסיקנים שמגיעים מהמדינה
השכנה ,מקסיקו ,לארה"ב ,מביאים איתם פשיעה רבה.
טראמפ ,כפי שניחשתם ,הוא לאו דווקא איש של פוליטיקלי-
קורקט ,והאמירה הזאת העמידה אותו ,שוב ,מול קהל עצום
של מתנגדים.
וזה לא הסתיים שם .טראמפ ,שיש לציין שהוא המועמד
המוביל לעמוד בראשות המפלגה הרפובליקנית בבחירות
לנשיאות ארצות הברית בשנה הבאה ,הודה ימים ספורים
לפני ראש השנה האחרון כי הוא אינו מבדיל בין חמאס
לבין חיזבאללה .בריאיון לאיש תקשורת אמריקני ,התבקש
המיליארדר לזהות את מנהיגיהם של ארגוני הטרור באזור
המזרח התיכון ,בהם של שני הארגונים הפלסטיניים
והלבנוניים ,החמאס והחיזבאללה.
טראמפ ,בתגובה ,הודה שהוא אינו יכול להבחין ביניהם.
בסוף הריאיון לחץ המראיין את איש העסקים לפינה ושאל:
"ההבדל בין חמאס לחיזבאללה עדיין לא משנה לך כעת ,אבל
בעתיד הוא ישנה?".
טראמפ השיב על כך" :זה ישנה בזמן המתאים .אני אדע
יותר בנושא מאשר אתה תדע ,והאמן לי ,זה לא ייקח זמן
רב" .העיתונאי ,הזהיר את טראמפ כי האמירה הזאת עלולה
לעלות לו ביוקר .אך עם זאת ,איש העסקים העריך כי גם שאר
 16המועמדים לא יוכלו להסביר את ההבדלים בין חמאס
לחיזבאללה" ,פרט אולי לאדם אחד שלמד את הנושא".
במהלך הראיון ,המביך משהו ,הציג העיתונאי תמונות
לפני טראמפ ושאל" :אתה מכיר אותם ,דונאלד טראמפ?",
וטראמפ התבקש לזהות אישי טרור ידועים כמו מפקד "כוח
קודס" במשמרות המהפכה של איראן גנרל קאסם סולימאני,
מנהיג ארגון "דאע"ש" אבו בכר אל-בגדאדי ,מנהיג ארגון
אל-קאעידה איימן א-זווהירי ומנהיג ארגון ג'בהת א-נוסרה
מוחמד אל-ג'ולני" .לא" ,השיב טראמפ ,והוסיף" :אגיד לך
בכנות ,אני חושב שעד שאכנס לתפקיד ,כולם יתחלפו .הם
כבר לא יהיו .השמות שהזכרת  -הם ככל הנראה לא יהיה שם
כבר בעוד חצי שנה או שנה"...

מדבר ,ולא אומר דבר
"המיוחד בטראמפ" ,הסביר לנו עיתונאי אמריקני וותיק,
"הוא שלמרות שהוא לא מפסיק לדבר ,אין לו אף אמירה
רצינית משמעותית .הוא בעצם לא אומר הרבה .עד עכשיו
הצלחתי להבין שהוא רוצה להחזיר את אמריקה להיות
ענקית ,זו סיסמת הבחירות שלו ,לשמור על הגבולות ולייצר
מקומות עבודה .איך? מה התכנית שלו? מה הוא בדיוק עומד
לעשות? את כל הפרטים הוא מעלים ,תחת מסך עשן כבד של
תקריות ואמירות פרובוקטיביות שלוקחות את הפוקוס מכל
השאר".
אבל אין מה לעשות ,הקהל האמריקני פשוט אוהב כל רגע
של טראמפ ,במיוחד ברגעים שבהם הוא מגחך על
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“אגודת דור ישרים” המונעת ,בסייעתא דשמיא ,מזה שלושים שנה
מחלות גנטיות חשוכות מרפא ומציעה את סל הבדיקות המקצועי
ביותר ,קוראת לציבור לבצע את בדיקות 'דור ישרים' מבעוד מועד.
התמהמהות בביצוע הבדיקות ,גורמת עגמת נפש מיותרת והוצאות
כספיות גבוהות .קבלו החלטה :נבדקים מראש.
ע"פ המלצת משרד הבריאות
ואיגוד הגנטיקאים

מעבדות בדיקה בעלות
תו איכות בינלאומי

התנהלות שנקבעה לפרטים
ע"י פוסקי הדור זיע"א

ניסיון מקצועי של
למעלה מ  30שנה

האגודה למניעת מחלות גנטיות

הממסד הפוליטי ומחקה את דמות של פוליטיקאי רציני
וחמור סבר .הנה ,למשל ,לפני שבועות ספורים הוא הופיע
לפני קהל אלפים בבית ספר במדינת איווה ,וכך פתח את
נאומו" :גבירותי ורבותי" ,אמר בטון מונוטוני ,כשכתפיו
מקומרות ועיניו פוזלות לעבר דפי נאום מדומיינים
שכאילו מונחים על הפודיום" .שלום" ,הוא הוסיף והקהל
פרץ בצחוק אדיר .ואז אמר" :אתם הרי לא רוצים נשיא
מתוסרט!" ,והקהל נעמד על רגליו ומחא כפיים" ,ואתם
לא רוצים נשיא שהוא פוליטיקלי קורקט!".
מאוחר יותר ,טראמפ צ'יפר את הקהל ב"מערכון" נוסף,
בשידור חי .כעת הוא כביכול בחדר הסגלגל ,מקבל שיחת
טלפון ממנכ"ל פורד המבקש לבנות מפעל במקסיקו.
הנשיא טראמפ עונה שלא יאפשר לזה לקרות ,ואם תעשיית
הרכב תצא להפגנות ,הוא יטיל מס של  35%על כל מכונית
פורד שתיקנה בארה"ב .מנכ"ל פורד נכנע והקהל באולם
מריע" .זה פשוט עד כדי כך" ,אומר להם טראמפ" ,האמינו
לי" .לקראת סוף הופעתו ,טראמפ עוצר לפתע באמצע
משפט ,כאילו איבד את חוט המחשבה .ואז מצביע לעבר
החלק האחורי של האולם" .ראו את המצלמות הבוהקות
שם ,זה הכל בשידור חי ,בכל מקום .אנחנו ברשת פוקס
ובסי-אן-אן" .ואז הוא מרים את התסריט המדומיין
מהפודיום" ,ראו ,אין כאן כלום!"...
צ'אק טוד ,מנחה התוכנית "פגוש את העיתונות" של
רשת אן-בי-סי ,ניסה בראיון אתו להבין את קווי מדיניותו
של טראמפ בתחום ההגירה ,שלפי הידוע עליה עד כה,
תכלול הצעה לבניית חומה ענקית שתשאיר מקסיקנים
מעבר לגבול וכן הצעה לשים סוף לזכות האוטומטית
לאזרחות של אלה שנולדים בארה"ב .טוד ניסה ,ללא
הצלחה רבה ,להבין את הפרטים .אך טראמפ ,המתמחה
כאמור בלדבר מבלי לומר בעצם דבר ,חמק מהשאלות
כמו סבון מבין האצבעות" .צ'אק" ,אמר לו" ,זה יעבוד כל
כך טוב .אני מבטיח לך שתהיה מרוצה .בעוד ארבע שנים
אתה תראיין אותי ותאמר  -איזו עבודה מצוינת עשית,
הנשיא טראמפ".
דווקא לישראל ,חייבים לציין ,יש לטראמפ קשר
חזק והוא תומך ידוע במדיניות ישראל .לפני כמה שנים
אף פרסם סרטון תמיכה נלהב בראש הממשלה נתניהו,
ולאחרונה אף יצא בחריפות ובבוטות ,ממש כדרכו ,כנגד
הסכם הגרעין עם איראן" .הסכם הגרעין הוא המטומטם
ביותר שניתן היה לדמיין" ,אמר המיליארדר בצורה ישירה.
"זו תיחשב לאחת העסקאות הגרועות בתולדות ארצות
הברית ואולי בעולם .קטסטרופה מוחלטת ומושלמת .כל
היבט בהסכם צריך להיות פסול .אסור לאשר אותו".
לטראמפ אף יש קשר אישי עם היהדות .הוא אמנם לא
יהודי ,אך בתו איוונקה (יעל) התגיירה גיור אורתודוקסי
לפני מספר שנים בארה"ב (אם כי לא בטוח שהדיין הגר"א
שרמן יאשר את הגיור הזה) ,והיא מכריזה על כך שהיא
שומרת באדיקות שבת וכשרות.

הצי המוטס לשירותו .אחד ממטוסיו של טראמפ
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התמיכה רק מטפסת והולכת
אחרי כל התקריות המוזרות והפרובוקטיביות ,מה
גורם לעם האמריקני לאהוב את טראמפ ולתמוך בו? זו
חידה שאפילו באמריקה לא מצליחים לפענח .שוב ושוב
מתפרסמות תוצאות של סקרי דעת קהל מעודכנים ,ושוב
ושוב מתברר כי שיעורי התמיכה בדונלד טראמפ ממשיכים
להמריא והיקף הפופולריות שלו בקרב אמריקאים מתרחב
ומעמיק .למשל ,סקר מקיף שהתקיים לפני כחודש וחצי,
בעיצומו של צונאמי התגובות שטראמפ עורר בעקבות
ההתנהלות גסת הרוח שלו בעימות תקשורתי ועלבון
שהטיח בשידור חי בעיתונאית שהייתה חברה בצוות
המנחים של העימות ,מסתבר שלא זאת בלבד שהתמיכה
בטראמפ לא נפגעה ,אלא היא גדלה ,והוא מוביל בהיקף
האהדה כלפיו ומשאיר רחוק מאחוריו מועמדים אהודים
כמו ג'ב בוש ,מרקו רודיו וסקוט ווקר.
בקרב  2,029בעלי זכות הצבעה שהשתתפו בסקר32% ,
הביעו את תמיכתם במועמדות טראמפ .אחריו ברשימה
מושל פלורידה לשעבר ג’ב בוש עם לא יותר מאשר
 11%תמיכה .ואילו מושל ויסקונסין סקוט ווקר קיבל
 6%תמיכה" .המחלוקת שעורר והפולמוס שיצר טראמפ
מסביב להתבטאויות שלו רק היו זריקת דחף והגבירו את
התמיכה בו ,שגדלה בשבע נקודות בהשוואה לסקרים
האחרונים" ,ציינו עורכי הסקר ,והוסיפו" :כושר העמידה
של טראמפ מפריך את כל ההערכות שגורלו נחרץ ,ולועג
לפסק הדין שהוא צפוי לכישלון".
אבל מה גורם לתמיכה הרחבה והמוזרה כל כך בטראמפ?
עיתונאים ופרשנים בוושינגטון ובניו יורק ,ששערם כבר
הלבין מסיקור מערכות בחירות לנשיאות ,שוברים את
ראשם במאמצים וניסיונות להסביר את התופעה של
מיליארדר ,טייקון נדל"ן וידוען שחף עד עתה מכל עבר
ופעילות פוליטיים ,ואחד כזה שמוציא שם רע למונח גסות
רוח ,שמצליח בכל זאת בתוך זמן קצר להשתלט על המרוץ
הרפובליקני ולהפוך את מתחם ההתמודדות לשטח פרטי
שלו .הם כבר חדלו לספור את מספר הפעמים שטראמפ
מקבל כותרות בעמודים הראשונים של עיתונים איכותיים
ומובילים במדינה ועייפו מלעקוב אחרי הראיונות עמו
בערוצים הארציים וברשתות הכבלים .תוכניות הראיונות
של ימי ראשון בשלושת הערוצים הארציים המרכזיים,
הנחשבות איכותיות ובעלות אחוזי צפייה גבוהים ,נפתחו
בשלושה מימי הראשון האחרונים בראיונות עם דונלד
טראמפ.
רוב העיתונאים והפרשנים באמצעי התקשורת בארצות
הברית לא אוהבים את טראמפ ואינם מסתירים את
יחסם המסתייג והעוין למועמדותו .עם זאת ,הם אינם
יכולים להתעלם מהעובדה שהוא קוסם לקהלים גדולים
ומגייס שיעורי תמיכה ואהדה  -במיוחד בקרב מצביעים
רפובליקנים שיריביו במרוץ יכולים רק לחלום עליהם.

"אלוקים ישמור" ,קונן פרשן בערוץ ציבורי בניו יורק,
"התנהלותו של טראמפ היא הרס ורמיסת התהליך שיקבע
מי יהיה הנשיא הנבחר הבא של מעצמת-העל ,ארצות
הברית .הקמפיין הוולגרי שלו מסוכן ואיום לדמוקרטיה
האמריקאית" .כשאותו פרשן נשאל כמה ימים לאחר מכן
איך הוא מסביר את הפופולאריות הגואה של טראמפ
בסקרים ,האיש הרים את ידיו" ,איני יודע מה לומר".
אחדים מהעיתונאים ומהפרשנים הוותיקים ,שרכשו
מוניטין ארצי בסיקור מערכות בחירות ,אוכלים את
כובעיהם .הערכות שפרסמו לפני שבועות אחדים ,שלפיהן
הנוכחות של טראמפ במרוץ היא עניין ארעי וכי שיעורי
התמיכה בו ירדו ,ובתוך זמן קצר ייעלמו ,נראות היום
מופרכות ,והיו יותר משאלות לב מאשר הערכות מבוססות
על מידע או מודעות להלכי הרוח בציבור האמריקאי.
אז מה בכל זאת? מה מביא לתמיכה הכה גדולה?
עיתונאים וותיקים שניסו בכל זאת להסביר את התופעה,
טענו כי הגורם המרכזי לפופולריות שלו הוא מצב
הרוח של מרי וזעם השורר בקרב חלקים גדולים בחברה
האמריקאית .מה שמזין את היקף האהדה המרשים
והמשמעותי שטיפוס כמו טראמפ מקבל לפי כל הסקרים
הוא רגשות של התקוממות נגד הממסד הפוליטי הרווחות
בקרב אמריקאים רבים" .שיעורי התמיכה הגבוהים
בטראמפ צופנים מסר שהציבור משגר לפוליטיקאים,
למחוקקים ולראשי המפלגות ,במיוחד המפלגה
הרפובליקנית שלה רוב בקונגרס" ,הסביר אברהם פוקסמן,
העומד בראשות "הליגה נגד השמצה" בארה"ב" .המסר
הוא  -נמאסתם .יש בציבור רגשות חזקים של כעס ותסכול
מוושינגטון ומהממשלה .התחושה המקובלת היום ברחוב
היא שהממשל מכשיל בני אדם .הקונגרס משותק .רף
האמון במחוקקים בגבעת הקפיטול בסקרים אחרונים ירד
לשפל כמעט חסר תקדים של  ,"8%הוסיף וטען פוקסמן.
"ולכן ,דונלד טראמפ מצטייר בעיני רבים כאביר על הסוס
הלבן .הוא הפך לסמל של הכעס והתסכול מהממסד
הפוליטי והמפלגתי".
עם זאת ,פוקסמן מבקש לציין שבקרב המשתתפים
בסקרים יש גם דמוקרטים שמביעים אהדה ותמיכה
בטראמפ ,במטרה להשחיר את פניה של המפלגה
הרפובליקנית ולקלקל את סיכוייה לניצחון בבחירות
לנשיאות " .2016גם בסקרים המתקיימים בקרב מצביעים
רפובליקנים מסתננים לדעתי דמוקרטים לא מעטים",
הוסיף פוקסמן.

חיל האוויר הפרטי" ,טראמפ"
טראמפ ,כאמור קודם ,לא ממש יודע מה ההבדל
בין ארגוני הטרור השונים ,אבל מה שברור הוא שהוא
יודע היטב את ההבדל בין טיסות מסחריות לטיסות
במטוס פרטי .בחודשים האחרונים טראמפ מנצל בצורה
אופטימלית את "חיל האוויר הפרטי" שלו לקידום קמפיין
הבחירות ,מה שאפילו כלל "שוחד בחירות" למצביעים
במדינת איווה באמצעות הטסת ילדים לסיבוב באחד
המסוקים שלו.
לדונלד טראמפ יש שני מטוסים ושלושה מסוקים,
שמאפשרים לו יכולת תנועה בין קצוות ארה"ב .המסוקים
משמשים לדילוג מהיר בין נקודות קרובות יותר ,כשבכל
אחת מהן מחכה לו צי של לימוזינות פרטיות .נכון ,ממש
כמו נשיא ארה"ב.
הצי האווירי של טראמפ כולל מטוס בואינג  757פרטי,
מטוס מנהלים "ססנה סיטאשן איקס" המסוגל לנחות
בנמלי תעופה מחוזיים שבהם אין טיסות מסחריות,
ושלושה מסוקי סיקורסקי .על כל אחד מהמטוסים
והמסוקים מתנוסס הלוגו "טראמפ" בגדול .אי אפשר
לפספס אותו .זהו ,כמובן ,מקור ליתרון עצום של טראמפ
על פני המועמדים האחרים שמרביתם צריכים לנוע
בטיסות מסחריות .רק בשלב מאוחר יותר של הקמפיין
יכולים המועמדים הבולטים ,שנהנים מתרומות גדולות,
להשתמש במטוס פרטי חכור לתנועה מהירה ברחבי
מדינות צפון אמריקה.
הצי הפרטי הזה של טראמפ מאפשר לו למעשה
"לקפוץ" מניו יורק לסיור מצולם בגבול מקסיקו ,או
להופיע באצטדיון גדוש בתומכים באלבמה .לאחרונה
טראמפ הגיע לשם עם הבואינג שלו וחג מעל האצטדיון
למצהלות תומכיו לפני שנחת בנמל סמוך.
מטוס הבואינג  757של טראמפ ,כולל בין השאר
שני חדרי שינה ,מקלחת ופינוקים נוספים .לפני

אמא ,כמה טוב שהדברים שחשוב לך שיאכלו,
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מרגיז את כולם אבל מטפס בסקרים .דונאלד טראמפ
ארבע שנים ,בעת הצגת המטוס שלו ,הוא סיפר ש"זה כמו
לחיות בבית יפהפה .היתרון הוא שאני יכול לטוס בנוחיות
ובמהירות ולהגיע בזמן" .למרות זאת הוא מקפיד לחזור
כל יום מהשטח לישון בביתו במנהטן.
וזאת בעוד יריביו ,כאמור ,טסים בטיסות מסחריות.
אחד מהם ,למשל ,הוציא עשרת אלפים דולר לטיסות
במשך שלושה חודשים וביקש באי-מייל מתומכיו לסייע
לו בתרומות שיאפשרו לו למלא את מיכל הדלק במכוניתו
כדי להגיע לכל  99המחוזות באיווה ...באותו רבעון ,אגב,
הוציא טראמפ יותר מחצי מיליון דולר לטיסות במסגרת
הקמפיין.
עיתון ה"וול סטריט ג'ורנל" בדק את התנועה של
טראמפ מאז הכריז על הריצה לנשיאות .הנה הנתונים:
מתחילת חודש אפריל השנה טסו שני המטוסים שלו
לפחות  71פעמים ,כולל  26עצירות לפחות בשדות תעופה
בשלוש המדינות שבהן מתקיימות הבחירות המקדימות
הראשונות  -איווה ,ניו המפשייר ודרום קרוליינה .המעקב
נעשה באמצעות אתר מקוון שעוקב אחרי טיסות בארה"ב,
אבל מתחילת ספטמבר נחסם המידע על מטוסי טראמפ
לציבור ,לבקשתו.
וכמו נשיא ארה"ב ממתינים לו בעת הצורך לא רק
מטוסי ענק ,אלא גם מסוקים ומכוניות שרד.
לשם השוואה ,המועמד הרפובליקני ג'ב בוש ,שנהנה
עד לאחרונה מתרומות גדולות ,הוציא ברבעון האחרון
 280אלף דולר לטיסות במטוס פרטי .הילרי קלינטון
הוציאה  179אלף דולר .אבל בעוד שקלינטון ,ובוש
ומועמדים אחרים מעדיפים להפגין צניעות ולהצטלם
במטוסי נוסעים רגילים ,טראמפ לא מתבייש בכלום ,ונהנה
להתגאות לעיני כל בעושרו הרב ומאמין ,משום מה ,שזה
חלק ממה שאנשים אוהבים לראות.

כך תעשו עסקים בחכמה
אבל מהיכן הגיע כל הממון הרב לכל זה? ובכן ,דונלד
טראמפ (נולד ב 14-ביוני  )1946הוא היו"ר והנשיא של
'דה טראמפ אורגניזיישן' (-התאגיד של טראמפ) ומייסד
'דה טראמפ אנטרטיינמנט ריזורטס' .בעיקר הודות לנכסי
הנדל"ן הניו יורקיים שלו כגון "וול סטריט ( "40הנודע
בכינוי "בניין טראמפ") ,ו"טראמפ טאואר" (מגדל
טראמפ) ,שוויו הפיננסי ,כפי שהוערך לאחרונה כאמור על
ידי מגזין פורבס ,הוא  4.1מיליארד דולר.
טראמפ הוא כאמור מועמד בולט במיוחד לנשיאות
ארה"ב ,מטעם המפלגה הרפובליקנית ,ולראשונה הסכים
להעניק ראיון לתקשורת החרדית ,שרובו עסק דווקא
בעסקים ונדל"ן ובטיפים לקוראים שמנסים את דרכם
בעולם העסקים או הנדל"ן .אך לפני הכל אי-אפשר,
כמובן ,ללא התייחסות לרעש הרב שעושה מועמדותו
לנשיאות ארה"ב.
תודה שהסכמת לחלוק את תובנותיך בנושא השקעות
נדל"ן עם ציבור קוראינו .בחודשים האחרונים הכרזת על
הגשת מועמדותך למרוץ לנשיאות ארה"ב מטעם המפלגה
הרפובליקנית .אז ראשית אשאל :האם אתה רואה קשר
כלשהו בין היותך דמות מפתח מצליחה בתחום הנדל"ן,
לבין יכולתך להפוך לנשיא מצליח של ארה"ב?
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"אכן ,יש קשר .אני עוסק בבנייה ,והארץ הזו זקוקה
לבנייה מחדש .אני גם יודע כיצד להביא פרויקטים
לסיומם המוצלח למרות הקשיים והסחבת שמערימה
הביורוקרטיה ,כפי שיוכיחו זירת ההחלקה על הקרח
המפורסמת ה'וולמן רינק' בסנטרל פארק במנהטן
(פרויקט שיפוץ של הזירה שנסחב כ 7-שנים ,עד
שלקח אותו טראמפ על עצמו וסיים אותו בשלושה
חודשים בלבד) ו'טראמפ פרי פוינט' בלוס אנג'לס
('מועדון הגולף הלאומי' ,אחד ממסלולי הגולף

הגבולות ,וכן הלאה .זה היה חינוך מצוין .עליך להכיר את
הטריטוריה שלך קודם כל".
האם לדעתך תחום הנדל"ן מתאים לכל אחד? האם
מישהו יכול להתחיל לעסוק בנדל"ן אם אין לו סכום
התחלתי?
"זה קשה אם אין אף סכום להשקעה .במקרה כזה ,יש
לעבוד ולחסוך עד שיש כבר מספיק לכך ,ואז יש להיות
זהיר מאוד .אנשים רבים מרוויחים סכומי כסף גדולים
בתחום הנדל"ן  -ואילו אחרים עלולים לקרוס כליל.
לצעירים שמעניין אותם תחום הנדל"ן אני ממליץ לחקור
וללמוד ככל הניתן כל פן בתחום הנדל"ן ,ולהגיע מוכנים
לחלוטין .אני זוכר שהייתה קבוצת משקיעים במשרדי
שהציגו בפניי רעיון לבניית חלל  -מתחם מסוים בתוך
בניין גדול מאוד .היו להם תכניות מפוארות ,והם
חשבו על הכל חוץ מפרט אחד  -איש מהם לא חשב
מה יחזיק את הבניין אם יבנה המתחם .פשוט לא
תהיה לו תמיכה .אני ממש לא יכולתי להאמין
למשמע אוזניי ,אך דברים כאלה קורים".
מה היא הטעות העסקית החמורה ביותר
שעשית בקריירה שלך ,שאחרים יוכלו
ללמוד ממנה?

המובילים
בעולם) .השטח
של 'טראמפ פרי
פוינט' ,שנהרס לפני
שנים במפולת מקומית ,היה
בחזקת העיריה  36שנים ולא
נעשה עמו דבר ,ואילו אני סיימתי את
הפרויקט תוך שנה בלבד .ה'טראמפ
רינק' היה בטיפול העיריה שבע
שנים ללא תוצאות ואני סיימתי
את הפרויקט תוך שלושה
חודשים' .אוזלת יד' אינה קיימת
בלקסיקון שלי .הגיע הזמן
שהממשלה תפעל ביעילות
מגיע
כמו עסק כלכלי .לאמריקנים
יותר!"
פילוח מצביעי
לפי סקר חדש בנושא
לשורה
הצטרפת
הרפובליקנית,
המפלגה
הראשונה של המתמודדים הרפובליקנים לנשיאות
בבחירות המקדימות בניו המפשייר .למה אתה מייחס את
התוצאות הללו? האם להערכתך לחריפותך העסקית יש
קשר לפופולאריות שלך בסקרים הללו?
"אני חושב שאנשים מבינים שאני אדם בעל יכולת
מוכחת 'להזיז' דברים .הצלחותיי מוכיחות שאני מסוגל
להביא תוצאות .והם מבקשים תוצאות בשטח ,לא דיבורים
מיותרים .לאנשים נמאס מפוליטיקאים ,ואילו לי יש תיק
מלא 'קבלות' על הישגיי .אני מבצע".
אבל בעוד שאין עוררין על הצלחותיך בפועל ,הרי
שבמהלך חייך העסקיים לקחת גם לא מעט סיכונים
משמעותיים בקריירת הנדל"ן שלך .איך לדעתך יראו
זאת המצביעים?
"סיכונים הם חלק מהחיים ,וחלק מניהול עסקים .אין
ביטחונות מושלמים ,אבסולוטיים ,כך שכל אחד לוקח
סיכון עד לגבול מסוים .לאף אחד אין באמתחתו סל מלא
במאה אחוזי הצלחה ,אבל אני יכול לומר שאני לוקח
סיכונים מחושבים היטב .ושוב ,רקורד ההצלחות שלי
מעיד על כך שלקחתי כמה 'סיכונים טובים'".
איזו עצה היית נותן לאדם צעיר שמתחיל את דרכו
בשוק הנדל"ן כיום? כיצד כדאי לו להתחיל?
"צעירים שמתחילים את דרכם בשוק הנדל"ן ,צריכים
להתחיל בשכונה או בטריטוריה הקרובה והמוכרת
להם ,ולהכיר אותה היטב .כשעברתי למנהטן סיירתי
בשכונות כדי להבין מה טיבן ,מה הן מייצגות ,בחנתי את

" א ל
תאבד פוקוס.
ממוקד.
היה
כשאני מסתכל אחורה
על תקופה קשה מאוד
בקריירה שלי ,אני מבין שפשוט
איבדתי את הפוקוס .זה חשוב
מאוד".
מהי ההצלחה המשמעותית
ביותר שלך בעיניך?
"כשסיימתי לבנות את
מגדלי טראמפ ב.1993-
זו הייתה הרגשה נהדרת.
מאשר קומץ אנשים
י ו ת ר
זה בלתי אפשרי לממש
אמרו שיהיה
המגדל .היו מורכבויות
את חזוני בבניית
עשיתי זאת כנגד כל
וקשיים רבים ,אך
הסיכויים ,וזה הבניין הראשון עם שמי כתוב עליו ,והוא
כעת אתר תיירות מוביל .אני מאוד נחוש .איני נוהג לוותר.
אני אדם סקרן ואיני מטיל מגבלות על עצמי או מצמצם את
שאיפותיי .התיאוריה שלי היא שתמיד קיימות הזדמנויות.
וזה נכון ,אני אוהב לחשוב בגדול".
באיזה אופן של משא ומתן אתה משתמש ויכול
להמליץ לאחרים ללכת בעקבותיך?
"משא ומתן הוא אמנות .תתייחס אליו בכבוד .תן לו את
תשומת הלב לה הוא ראוי .היה זהיר עם כל הנוגעים בדבר
ועם כל הפרטים .לדוגמא ,חשוב על כל הפרטים שעל
מנתח לקחת בחשבון לפני ניתוח כדי להימנע מתביעה .אז
גם בזה אינך יכול לקחת סיכונים".
עסקי הנדל"ן הם "גלגל מסתובב" .ב 1991-עברת
זמנים קשים מאוד ,אך למרות זאת שרדת .איך עשית
זאת ,ומה הניסיון הזה לימד אותך? ומה לדעתך אנחנו
יכולים ללמוד ממנו?
"שוב ,אני אומר ששמירה על המיקוד היא בעלת
חשיבות עליונה ,כמו גם שמירה על המומנטום .זה מה
שלמדתי מניסיוני .למדתי גם לחשוב בצורה יצירתית
ולהישאר חיובי .הייתי שואל את עצמי אחרי משבר
שחוויתי :האם זו מעידה קלה או קטסטרופה? ואז הייתי
אומר לעצמי' :מעידה' ,בגלל שבסך הכל לא מדובר
בצונאמי ,רעידת אדמה ,או איזשהו אסון נורא .זו דרך
טובה לשמור על פרופורציות".


נותנים גז
לפרנסה וכלכלה
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נובל אנרג'י היא חברת אנרגיה עצמאית מובילה ,הפועלת ברחבי העולם בחיפוש והפקת
גז טבעי .אנו רואים את עצמנו מחויבים למצוא ולספק מקורות אנרגיה לאנשים בקהילות
בהן אנו פועלים ועל ידי כך לשפר את חייהם:
יותר בריאות
ואיכות סביבה

יותר רווחה
ותעסוקה לקהילה
תעסוקה

קידום מהיר של פיתוח מאגר הגז הטבעי
לוויתן ושאר המאגרים יוסיף מיליארדים רבים
לקופת המדינה ,אשר יכולים לסייע בהפחתת
יוקר המחייה של כולנו כמו גם ביצירת
מקומות עבודה ובהשקעה בחינוך ,רווחה,
תשתיות וכיוצא בזה.

יותר עצמאות
אנרגטית לישראל

אנרגיה נקייה

עצמאות אנרגטית

הגז הטבעי הוא מקור אנרגיה נקי וזול יותר
מדלקים אחרים בהם משתמשים לייצור חשמל.
כמות מזהמי האוויר אשר נפלטים בתהליך
השימוש בגז טבעי קטנה משמעותית מהכמות
אשר נפלטת בזמן שריפת דלקים אחרים כמו
פחם מזוט וסולר.

נכון להיום ,מדינת ישראל יכולה להתגאות
באספקת אנרגיה עצמית ,עם תלות פחותה
במקורות חיצוניים.
עם תחילת הזרמת הגז ממאגר ים תטיס
ולאחר מכן גם ממאגר תמר ,נכנסה המדינה
לעידן חדש – עידן של ביטחון אנרגטי.

נשיא אלבניה בויאר נישני בראיון מיוחד על היחס של העם האלבני ליהודים
יוחד

מ

אף אלבני
לא הסגיר

יהודי
לידי הנאצים

סיפור מדהים וכמעט בלתי ידוע הוא סיפור הצלתם המופלא של יהודים
בשואה על ידי העם האלבני  דווקא אלבניה ,מדינה ענייה ונחשלת
מאז ומעולם ,הייתה היחידה מכל מדינות אירופה שמאה אחוז מיהודיה
נותרו בחיים אחרי המלחמה  -בנוסף לפליטים רבים מכל מדינות אירופה
שמצאו בה את מפלטם  מדוע? מה הסוד של קוד ה"ב.א.ס.א" של בני
העם האלבני שבזכותו ניצלו כל-כך הרבה יהודים?  בראיון מיוחד
ומרתק עם נשיא אלבניה בויאר נישני ועם נספח העיתונות היהודי שלו,
ניסינו להבין מה גרם לעם האלבני ,שוב ושוב במהלך ההיסטוריה ,לקבל
אורחים בארצם ולהציל יהודים גם במחיר של סכנת חיים אישית  וגם:
כיצד מסתדרים היום באלבניה ,עשרות היהודים האחרונים שנותרו בה -
לאחר המעבר של כל האחרים בעשורים האחרונים לארה"ב ולישראל?

איטה הלברשטאם-מנדלבאום" ,מגזין עמי"
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רקספ הוקסה מזעיף
פניו תוך מחשבה עמוקה,
עיניו רושפות לכיוון
הספרייה בסלון שלו ,בה
מאוחסן מטען בן שישים שנה ,מוצפן
ליתר דיוק בתיבה שעוצבה ע"י אביו המנוח ,נושאו המקורי של
המטען שכעת הינו מנת חלקו של בנו .בתיבה נמצאים שלושה
כרכים מסתוריים (מצהיבים ,בלויים ובעלי מראה עתיק) ,כתובים
בשפה שהוקסה לא יוכל לעולם לפענח .הספרים נפתחים מימין
לשמאל במקום באופן הרגיל .הספרים נמסרו למשמרת לריפעת
הוקסה ,אביו של רקספ ,ונראה שהם בעלי ערך רב עבור בעליהם
המקורי ,יהודי בשם ניסים אלג'ם.
יום אחד בשנת  ,1943ניסים ,פליט שנמלט מהנאצים ,נקש
על דלת בית משפחת הוקסה בטיראנה ,בירת אלבניה (שבאותו
הזמן כבר נכבשה ע"י הגרמנים) וביקש מקלט עבורו ,עבור
אשתו שרה ועבור בנו הקטן אהרון.
למרות שניסים היה זר גמור ,ריפעת הוקסה הכניס את
המשפחה לביתו ,ללא שאלה או פקפוק ,והרעיף עליהם חום
והסברת פנים משל היו חברים ותיקים ,ואירח אותם שם במהלך
השנה הבאה .הוא לא ביקש דבר בתמורה .כאשר משפחת אלג'ם
החליטה לעזוב את אלבניה ,ניסים דחף את הספרים לידי ריפעת.
"אלה בעלי ערך רב עבורי" ,אמר לו בכובד ראש" .אך אם
יימצאו ברשותי בנסותי לחצות את הגבול ,כולנו נוצא להורג.
תוכל בבקשה לשמור עליהם עבורי? שמור עליהם כעל בבת
עיניך ,וכאשר תסתיים המלחמה ,אבוא להשיבם בחזרה אליי".
לאחר המלחמה ,מכתב בודד ועליו הכיתוב 'פלשתינה' הודיע
להוקסה שמשפחת אלג'ם נותרה בחיים ,חדשות משמחות
ביותר .אך מאחר שהמשטר הקומוניסטי אסר כל מגע עם העולם
החיצון ,ריפעת היה מנוע מלהשיב על המכתב ,וזו למעשה
הייתה התקשורת האחרונה ביניהם.
כמוסלמי אדוק שכיבד את כל הדתות ,ריפעת היה בטוח
שהספרים קדושים ,ובגלל שניסים כל כך פחד שהם יימצאו,
הוא חשד שהם מהווים סכנה .לכן הוא בנה תיבה מיוחדת עבורם
והסתיר אותם במגירה סודית ,כשהוא מתייחס למשימה ברצינות
מרבית .כשניסים לא חזר לאלבניה בתום המלחמה ,ריפעת חשש
מאוד לגורל הספרים ,כמעט באובססיביות .יום אחד הוא הראה
לרקספ ,שהיה אז בן  ,17את המחבוא הסודי ,וסיפר לו לראשונה
את הסיפור של היהודים שמצאו מקלט בביתם במהלך השואה
(רקספ נולד לאחר המלחמה)" .אבי מעולם לא סיפר את הסיפור
לאיש .הוא חשב שמה שעשה היה נורמלי לחלוטין" ,מספר
בנו .זמן רב לאחר מכן ,כשהגיל עשה את שלו והוא החל לחוש
שימיו ספורים ,ריפעת קרא לרקספ ונתן לו משימה:
"מצא את ניסים אלג'ם ואת צאצאיו בכל מחיר .הספרים
יקרים מאוד למשפחה ,והם בוודאות ספרי קודש .ניסים הפקיד
בידי את הספרים הללו ,וחובה להחזירם לבעליהם .הבטח לי
שתעשה זאת" .רקספ נתן לו את מילתו .רק לאחר מכן נודע לו
שהספרים הם מחזורים לחגים.
עברו שנים ,השנה כעת היא  ,2002ורקספ עצמו כבר מזדקן.
אבל הוא אינו יכול לשכוח את הבטחתו לאביו ,ולא את הבטחת
אביו לניסים .הוא חייב לכבד את שבועת אביו ,ולפעול יותר
בנחישות למצוא את ניסים או צאצאיו" .אבי רצה שאסיים
מה שהוא לא הספיק" ,הוא אומר .הנאצים נעלמו מזמן,
הקומוניסטים ששלטו על אלבניה בצבתות ברזל  -חזק יותר
מכל משטר קומיניסטי בעולם  -נעלמו גם הם ,ורוח הדמוקרטיה
הגיעה לאלבניה ,שנותרה עדיין המדינה הענייה בעולם.
הספרים כבר אינם נתונים בסכנה בה היו בעבר .רקספ מוציא
אותם בזהירות ממקום מחבואם ,ומגיע לשגרירות ישראל
בטיראנה (יחסים דיפלומטיים עם אלבניה כוננו ב ,)1991-מבנה
צנוע מוקף בהריסות אך מוגן בדלת פלדה .הנציג עוזר לרקספ
לחפור בארכיונים ובתיקיות ישנות ,אך החיפוש לא הניב את
אשר חיפש .הוא הראה לשגריר כיתוב חרוט בעברית שהיה
על אחד הספרים ושאל לפירושו .השגריר ,אצבעו מרפרפת על
האותיות ,הסביר" :זה תאריך נישואיו של ניסים לשרה ברגר
בסופיה ,בולגריה ,ותאריך הולדת בנו בווידין .נראה שטקס
הנישואין התקיים בבית הכנסת הגדול בסופיה .אולי אם תלך
לשם ,תוכל לדלות מידע רב יותר על המשפחה אותה אתה
מחפש"( .הרשת הממוחשבת אמנם הגיעה לאלבניה ,אך לא
רקספ ולא ילדיו משוללי-הטכנולוגיה הצליחו למצוא ולו
משפחת אלג'ם אחת בישראל).
רקספ הוקסה הוא אדם בעל אמצעים דלים .יש לו חנות
צעצועים קטנה בשוק בטיראנה ,והוא בקושי מוציא ממנה די
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מלך ירדן עבדאללה השני נפגש עם נשיא אלבניה נישני
פרנסתו .למרות שהמדינה הסירה מעליה את כבלי הקומוניזם
ב ,1991-התוצאות הקשות עדיין באוויר והכלכלה מדשדשת.
אך למרות החוסר באמצעים ,רקספ היה נחוש לנסוע לבולגריה
על חשבונו כך שיוכל 'לחרוש' את הארכיונים של בית הכנסת
הגדול .לאדם בגילו ,ועוד כזה שלא יצא את גבולות אלבניה
מימיו ,זהו מסע של בדידות .אך לאחר יגיעה רבה ,רקספ הגיע
ליעדו והביט בבניין בו תלה את תקוותיו.

מחפש שרידים בבית הכנסת
בית הכנסת ,שפעם היה מפואר ,מעוטר בשדרת עמודים
שעדיין עומדים כתזכורת לעגנית למה שפעם היה כאן ,הוא
כרגע בית כנסת נטוש וריק .במקום אבנים הפוכות ומפוזרות
ועשב שוטה גבוה ,שחור מהשריפות שכילו את תכולת בית
הכנסת .רק הקירות נותרו .רקספ נכנס לתוך ההריסות ,ראשו
מורכן ,המום מפגישתו הראשונה עם המבנה .אולי הוא נאיבי
ובאלבניה תמיד התרחק מגילויי רוע אנושי ,אך מעולם לא
נתקל בארצו ברמת חוסר אנושיות כזו שנגלתה לנגד עיניו כאן.
ממשלת ארצו תמיד התנגדה בגלוי לדרישות הנאצים ועמו היה
מאוחד תחת קונצנזוס להגנה ומתן מקלט לפליטים היהודים.
רקספ הוא אדם פשוט ,ואלבניה תמיד הייתה מבודדת משאר
העולם והוא לא ידע מה יכולים בני אדם לחולל האחד לשני.
הוא בהה בהלם בסצנת האלימות הפרושה לנגד עיניו .כיצד
זה ייתכן? הוא מלמל תפילה קטנה למען נשמות המתים והלך
לדרכו ,מובס.
בחזרה ,בטירנה ,מופיע לפתע צלם אמריקאי מפורסם ששמע
לאחרונה על אלבניה ויהודיה .האיש ,נורמן גרשמן ,מספר שכל
חייו עמדו בצל השואה ,שליוותה אותם כעננה שחורה ,והוא
חייב לתעד את שאירע באלבניה כדי שיוכל להוכיח שאפילו
בזמנים האפלים ביותר בהיסטוריה ,היו נקודות אור .אחרי
פיגועי ה 11-בספטמבר והתפשטות הטרור ברחבי העולם,
גרשמן מצא שזה מרתק שבעיקר מוסלמים היו אלה שהצילו את
יהודי אלבניה .רקספ מראה לו את הספרים של ניסים ,ומשתף
אותו בצערו העמוק על כך שאינו מצליח למלא את המשימה
והבטחתו לאביו" .מעולם לא חלמתי שאספר את סיפורים ללא
אבי לצידי" ,הוא אומר בעצב .גרשמן מגייס כסף ושוכר בלש
פרטי ,ושנה לאחר מכן ,רקספ מגיע לתל אביב ,ופוגש עם בנו
של ניסים ,אהרון ,ששינה את שמו לאתרוג (אביו שינה את שמם
מיד לאחר הגעתם לארץ ,מה שמסביר את אי יכולתם של רקספ
וילדיו לאתרם) .ואז ,תוך התרגשות עמוקה ,רקספ מוסר לו את
המחזורים שהיו שמורים נאמנה בבית הוקסה במשך למעלה
משישים שנה.
המסע של רקספ ,פרטי באופיו ,הוא למעשה ביטוי לפרק
בהיסטורית השואה שלא סופר ולא ראה אור מעולם ,ורק כיום
מתחילים לספר אותו.
המאמץ העצום שעשה רקספ כדי לקיים הבטחה ליהודים אינו
נחלתו בלבד :סיפורים בעלי אופי דומה ,בוואריאציות שונות,
התרחשו באלפי בתים נוספים באלבניה במהלך המלחמה .לכל
סיפור הנופך המיוחד לו אך למעשה הסיפורים זהים באופיים.
בעוד שדנמרק נודעה וזכתה לשבחים בשל התנגדותה לנאצים
ובשל פעולתה לפינוי רוב יהודי המדינה לשבדיה 580 ,יהודים
דנים בסופו של דבר אכן נתפסו ונשלחו לטרזינשטאט שם
הושמדו .ולמרות שאת בולגריה שיבחו ללא סוף על סירובה
להיענות לדרישת הנאצים לשלוח  50,000נתינים ,היא כן
הסגירה יהודים שלא היו אזרחי המדינה ,פליטים שנמלטו
ממדינות אחרות אליה בחפשם מקלט .במספר מדינות ,נעשתה
הפרדה בין פליטים יהודים לכאלה שנולדו במקום .אך באלבניה
לא נעשתה הפרדה כזו ,וכל היהודים זכו להגנה .מה שהופך את
הסיפור של אלבניה ליחיד ומיוחד בדברי ימי השואה הן חמש

עובדות:
ראשית ,רוב האוכלוסיה (במהלך ולאחר המלחמה) הייתה
מוסלמית .שנית ,אף לא אחד מן המצילים דרש או קיבל תשלום
עבור מעשיו .שלישית 100% ,מהיהודים שהיו באלבניה שרדו
את השואה (למרות שהמדינה נכבשה לבסוף ע"י הנאצים
ב .)1943-רביעית ,יהודים שאינם אזרחי אלבניה קיבלו מקלט
בדיוק כמו יהודים בעלי אזרחות אלבנית .וחמישית ,אלבניה
הייתה המדינה הכבושה היחידה באירופה בה הוכפלה
אוכלוסיית היהודים לקראת סוף המלחמה ,ולא התמעטה או
נעלמה כפי שקרה בכל יתר המדינות האחרות.
אלבניה ,פועלת ע"פ קוד של כבוד הנקרא 'ב.א.ס.א' .המסורת
והתרבות האלבנית גורסת ש"על זר בביתך יש להגן בכל מחיר",
וש"עליך לפתוח דלתך לזר ולהכניסו לביתך" .חלק מהערכים
המרכזיים של "באסא" על פיהם פועלים האלבנים וששימשו
כבסיס לתמיכה ביהודים במהלך השואה כוללים את העקרונות
הבאים:
 .1הבית האלבני נמצא בשירות הק-ל והאורח המזדמן (האורח
המזדמן שוהה באופן טבעי זמן ממושך יותר ומהווה עומס רב
יותר מאשר מישהו שעובר במקום תוך כדי טיול .2 ).כל שעה
משעות היום והלילה ,אדם חייב להיות מוכן לקבל אורח עם
לחם ,מלח ,ולב פתוח .הוא חייב להציע לו מיטה ,כרית ,ואח
בוערת .3 .מחובתו של אדם להגן על כבוד אורחו גם אם הוא
מסכן את נפשו.
מאחר שהאלבנים תמיד התייחסו לב.א.ס.א .ברצינות רבה,
והיא הוחדרה לתוך הקוד המוסרי של האומה מזה מאות שנים,
קל להבין מדוע אומה קטנה ומבודדת זו הפכה למוסרית ביותר
באירופה בתקופת מלחמת העולם השנייה.
אך לא רק האזרחים הפשוטים התאגדו יחד להסתרת היהודים
לאחר פלישת הנאצים ב( 1943-אם נתגלה שמשפחה אלבנית
הסתירה יהודים הם היו חשובים כמתים :או שביתם נשרף או
שהם עצמם נרצחו) .ההחלטה לקרוא תיגר על הנאצים ולהגן על
היהודים הגיעה מהדרג הגבוה ביותר של השלטון האלבני .המלך
זוגו בעצמו עודד את יועציו האירופאים ב 1939-לנפק כמות
בלתי מוגבלת של אשרות תיירים ומעבר לאלבניה עבור פליטים
יהודים .בתחילה אשרות אלה הגיעו בעיקר ליהודים גרמנים
ואוסטרים אך בהמשך הן נופקו ליהודים מכל מרכז אירופה .הוא
אישית הורה למשטרת הגבולות שלו לאפשר ליהודים לעבור
"ללא עיכובים וללא שאלות" .כשהופעל לחץ על הממשלה
למסור רשימות של תושביה היהודים לנאצים ,השר דבה סירב,
תוך טענה שלנאצים אין זכות להתערב ב"ענייניה הפנימיים של
המדינה" .אין לזלזל בחשיבות הסירוב לבקשה למסירת רשימת
שמות יהודים .דוגמא טובה לכך מהווה יוון הסמוכה .רשימה
כזו נמסרה בסלוניקי והתוצאות היו שבקושי  10%מיהודיה
שרדו .לאחר מכן ,כאשר הורד מכיסאו ע"י הגרמנים ונשלח
לגלות בבריטניה ,המלך זוגו הציע לארגון המייצג את יהדות
בריטניה תכנית ליישוב  50,000משפחות יהודיות מאוסטריה
וגרמניה בארצו ,כך שיהיו מוגנים ,והציע לכל אחד חווה קטנה
מהאדמות שבבעלות ממשלתו .הארגון לקח את הצעת המלך
ברצינות ויצר קשר עם משרד החוץ הבריטי כדי לדון בתכנית,
אך לא הייתה היענות מטעם המשרד היות שהיו משוכנעים שם
שהמלך זוגו לא יוכל לבסס שוב את שלטונו באלבניה .נראה
שאיש לא היה מעוניין להשתדל באמת כדי למצוא מקלט
לפליטים היהודים ,אפילו באזורים הנידחים והבלתי מיושבים
ביותר בעולם.
פרט להוראותיו של המלך ,האלבנים פעלו על דעת עצמם,
החלטה שנבעה מהאידיאולוגיה והערכים שלהם" .זה היה הדבר
הנכון לעשות" ,כך חזרו ואמרו מספר מצילי יהודים שהתראיינו
לתכנית בתקשורת לאחרונה .הם בכנות לא הבינו מדוע יש צורך
אפילו להסביר את התנהגותם .אף לא אחד מהם התפאר
במעשיו או הרגיש שפעל באופן חריג או 'הירואי'.

סחוגיכגתתסוכודתועד המוארת
כשיו במחסני תאורה

נורת  400 6W LEDלומן

פלורסנט מוגן מים לסוכה

נורת פלורסנט

14W T5

2X14W T5

למוגן מים

5

שנתיים
אחריות

לא כולל נורות,
עד  4יח' ללקוח
עד  20יח' ללקוח

₪
ליחידה

סרט  5 LEDמטר  +דרייבר
במבחר צבעים

פרוג׳קטור הלוגן
כולל מעמד

44

69

.90

99

₪
ליחידה

₪
ליחידה

מבחר פרוג׳קטורים
 LEDלסוכות

8

₪
ליחידה

תאורת חירום
 30לדים

.90

₪
ליחידה

מעמד
פרוג׳קטור

גירלנדה  50נוריות RGB LED

מחליף צבעים

מתאים לכל סוגי
הפרוג׳קטורים

במחירים
מדהימים!

59

.90

₪
ליחידה

49

.90

רואים אור בעיניים!

מחסני תאורה
טל1-700-70-40-40 .

59

.90

₪
ליחידה

₪
ליחידה

3

עלשכנות אחריות
וצמול הנברשות
די התקרה
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בתוקף עד  28.09.15או עד גמר המלאי .ט.ל.ח.

הם עמדו על כך שאופן פעולתם היה 'נורמלי' והתפלאו
מאוד כשצוות צלמים ובמאי סרטים דוקומנטריים 'נחתו'
לפתע בארצם הקטנה כדי לחקור את הסיבות למעשיהם
המיוחדים.

העדויות חשפו מעשים מדהימים
הנה לקט מדבריהם של מדגם מייצג מקרב המצילים
שנותרו בחיים ורואיינו בעצמם או ילדיהם:
אנבר אליה שאקר ,סיפר בראיון" :לאבי ,אלי שאקר
פאשקאג' ,היתה חנות כלבו בעיירה פוקה ובה מוצרי
מזון .יום אחד חלף במקום משלוח של  19אסירים אלבנים
בדרכם למחנה כפייה ,והשומרים הנאצים עמדו לירות
ביהודי אחד מביניהם .אבי ,שדיבר גרמנית ברמה גבוהה,
הזמין את הנאצים לחנותו והשקה אותם לשוכרה .בינתיים,
הטמין פתק בתוך חתיכת מלון וזרקה לעבר היהודי הצעיר.
בפתק הורה לו לקפוץ מהמשאית ולהימלט למקום מסוים.
"כשהנאצים גילו שהיהודי נעלם ,הם זעמו על אבי .ארבע
פעמים כיוונו רובה לראשו ואיימו לשרוף את הכפר אם לא
יגלה להם את מקום מחבואו של היהודי .אבי עמד בלחץ
והם עזבו לבסוף .אבי לקח את היהודי לביתו ,שם שהה
כשנתיים עד תום המלחמה .אותו יהודי עדיין חי .שמו
יאשה באיושוביה ,וכיום הוא רופא שיניים במקסיקו .מדוע
בחר אבי להציל אדם זר תוך סיכון חייו וחיי הכפר כולו?
אבי היה מוסלמי אדוק .הוא האמין שהצלת חיי נפש ,אפילו
אחת ,תזכה אותו בכניסה לגן עדן".
וואבי הוטי ,אלבני גם הוא ,סיפר" :בשנת ,1944
כשהייתי בן שבע ,מישהו שלח ילדה יהודייה לבית הוריי
בשקודרה כדי שתסתתר אצלם .שמה היה רחלה קוג'ל.
שתיים מאחיותיה הסתתרו בבית קרוביי בשקודרה ,הוריהן
ואחות נוספת הסתתרו בבית מוסלמי אחר בקראבה .כולם
נמלטו ממחנה הריכוז בפריסטינה ,קוסובו .הלבשנו את
רחלה בבגדים מוסלמיים והיא הפכה להיות כאחותנו ,בת
להוריי.
"יום אחד ,פלוגה חדשה של נאצים הגיעה לחנות בעיירה
שלנו ,והבחינה בכך שיש לנו בית גדול .הם דרשו למסור
לידיהם את כל הקומה הראשונה ,אך התירו לנו להישאר
בעליונה .כך שחיינו שם עם רחלה במשך שנה שלמה,
כשהנאצים מתחתינו ,במרחק כה קטן מאחת מהיהודים
שרצו כל כך להשמיד .לו התגלתה זהותה האמתית של
רחלה ,היא הייתה נרצחת על ידיהם .שהותה בביתנו הייתה
למעשה פצצת זמן מתקתקת אך היה עלינו להגן עליה בכל
מחיר".
ניצול יהודי בשם נפתלי קופורטי סיפר" :כשהחיילים
האיטלקים הבריחו שלוש משאיות עמוסות אסירים יהודים
לקאוואג'ה ,עיירה קטנה במרכז אלבניה ,מיכאל לקאטארי,
אלבני בן  ,17אימץ את משפחתי והסתיר אותנו במלון קטן
שהיה בבעלות משפחתו .הוא העסיק אותנו בשטיפת כלים.
זמן קצר לאחר מכן ,הנאצים פשטו על העיירה והיה עלינו
לעבור לטירנה ,שם היה בטוח יותר ,אך היה עלינו להשיג
מסמכים מזהים ותעודות מעבר.
"מיכאל לקח כלי נשק וניגש למטה המשטרה השכם
באחד הבקרים ,שעה בה היה בטוח ש'השטח פנוי' .אך
במקום נכחה מזכירה .הוא איים על חייה וחיי משפחתה
אם תדווח עליו ולקח את כל תעודות הזהות הריקות שהיו

אהרון אתרוג מתרגש בפגישה

18

ערב חג הסוכות תשע"ו

במגירתה .אלבני נוסף בשם רפיק ווסלי סיפק את הצילומים
עבור התעודות ,אך הן היו חסרות ערך ללא חותמת רשמית.
מיכאל מיהר למטה המשטרה למחרת וגנב את החותמת.
"מדוע עשה זאת? כשהגשתי את מועמדותו ליד ושם
לפרס חסידי אומות העולם ,מיכאל אמר' :ניסיתי להציל
יהודים מפני שהם היו בני אנוש בסכנת חיים ולא היה לי
אכפת לאיזו דת או לאום הם משתייכים .אהבנו אותם כבני
אדם' .בנאום יום השואה בניו יורק ב ,1997-ד"ר אנה כהן
(שארגנה את יציאת שאר יהודי אלבניה .הגל הזה הגיע לבורו
פארק ועוד מקומות) סיפרה את הסיפור הבא" :סולו מקאג',
איכר בקרוג'ה ,פתח את ביתו ב 1943-לעשרה יהודים ,כולל
בני משפחת באטינו .כשהבין שהגרמנים בדרכם לביתו כדי
לאסור את היהודים ,הורה להם להתחבא בחלל קטן בעליית
הגג שהכין עבורם' .אך מה יקרה אם הגרמנים את הבית
באש?' נבהל אחד היהודים .כדי להרגיעם ,סולו הורה לבנו
היחיד להצטרף ליהודים במחבוא ולחלוק את גורלו איתם
במקרה שדבר כזה אכן יתרחש .כשהבן נשאל איך הרגיש
כשאביו הורה לו לסכן את חייו ענה שכך צריך להיות.
'לאבי לא הייתה כל ברירה' .כשנשאל אם היה עושה אותו
הדבר במקום אביו ענה 'וודאי'".

הנשיא מקבל מדליית כבוד
נשיא אלבניה ,בויאר נישני ,הגיע לא מזמן לניו יורק
במאי כדי להשתתף במספר טקסים לכבוד בני העם
האלבני ,שהצילו כאמור  100%מיהודי המדינה בתקופת
מלחמת העולם השנייה.
בין שאר הפרסים ,נישאני קיבל את מדליית הכבוד של
ראול ולנברג מד"ר מרדכי פלדיאל ,המנהל מזה  25שנה
את מחלקת חסידי אומות העולם ביד ושם .תפקידה של
קרן ראול ולנברג הבינלאומית לשמר את מורשתו האמיצה
של ראול ולנברג ולהפיצה בעולם .לראול ולנברג השוודי
מיוחסת הזכות של הצלת  100,000יהודים הונגרים.
בהיותו בניו יורק ,מר נישאני ,מוקף שרשרת מאבטחים,
מצא את הזמן להיפגש איתנו באולם הישיבות במלון בניו
יורק ,ולנסות להסביר קצת על הפלא ששמו העם האלבני,
שכה עזר ליהודים בשנות השואה ,ולא רק אז.
זוהי זכות גדולה לשוחח עם נשיא בני העם האלבני,
שמעשי הגבורה ,האומץ המוסרי וההקרבה האישית
שלהם לטובת האוכלוסייה היהודית במהלך השואה
מהווים סיפור כה מעורר השראה ועוצר נשימה .אך
השאלה שעולה באופן טבעי היא :מדוע דווקא אלבניה,
מכל הארצות ,שהייתה אי של עוני ונחשלות באירופה,
בה היו התנאים היו קשים במיוחד והאמצעים דלים כך
שלא היה לתושביה כמעט במה להתחלק עם אחרים ,היא
שסייעה לנו כל כך? מה יש באופייה של האומה שיוצר
את אמות המידה המוסריות של העם הזה ,ונתן להם את
הכוח לקרוא תיגר על הנאצים?
"מזה עשרות שנים ,האלבנים  -שאחוז גבוה מהם
מוסלמים  -ספגו את קוד המוסר והכבוד שנקרא ב.א.ס.א..
בתרבותנו טבוע היטב המושג ש'בית האלבני שייך לק-ל
וגם לאורח' .ב.א.ס.א עומד תמיד לנגד עיני בני ארצי
בהבטחתם להגן ולהעניק מקלט לכל בן אנוש בצרה -
בהווה או בעבר .זוהי מורשת הטבועה בדמנו ועוברת מדור
לדור מאבותינו .כל מי שנוקש על דלתנו מתקבל בברכה.
אנו מאמינים שמחובתנו להגיש לאורח משהו  -לפחות לחם
ומלח .ואם בעלי הבית הפותחים את הדלת עניים עד כדי כך
שאין להם אפילו את זה ,הם יכולים להציע לך את ליבם.
איני חושב שזה מקרה שאימא תרזה  -הדוגמא הבינלאומית
להתגלמות טוב הלב האנושי  -הגיעה מאלבניה.
"בזכות העיקרון המנחה של הב.א.ס.א  -בניגוד לחסידי
אומות העולם בארצות אחרות  -לא היה לבני עמי צורך
לחשוש אחד מהשני ולהסתיר זה מזה את העובדה שהם
נותנים מחסה ליהודים .כל אחד באלבניה היה מסור לנושא
הצלתם ,ומעולם לא בגדו בעיקרון זה או הסגירו מי מהם
או ממציליהם הגיבורים .אף אלבני לא הסגיר יהודי לידי
הנאצים או הלשין על חברו שהסתיר יהודים .הנאצים
אכן פלשו לארצנו ,ולו היה נודע להם על אלבני שהסתיר
יהודי גורלו של המציל היה גזר דין מוות מידי .כך שגם אם
האלבנים שיתפו פעולה ולא הייתה להם סיבה לחשוש זה
מזה הרי שבוודאי שהיה להם מה לחשוש מהנאצים ,ועוד

ריפעת הוקסה ,המוסלמי האלבני שנתן מחסה
לבני משפחת הלאג'ם ,עם המחזורים
איך! הם סיכנו את חייהם ואת חיי משפחותיהם באופן
משמעותי בפעולותיהם האלטרואיסטיות (-אדם העוזר
לאחרים ללא שיקולים אנוכיים).
"ההומניטריות הנהוגה באלבניה הייתה נדירה ,אפילו
חריגה ,ואני רוצה להאמין שהסיפור של אלבניה ,שיוצא
לאור עכשיו ,ישפיע על אנשים בכל רחבי תבל להפוך את
העולם למקום טוב ומלא תקווה יותר".
האם ישנם גורמים כלשהם שעשויים להסביר מדוע
דווקא בני העם האלבני  -בניגוד לבני שאר הארצות -
הגנו על היהודים באופן כה לא אנוכי?
"אני מאמין שגם זו תוצאה של ההיסטוריה הפוליטית.
משחר ההיסטוריה הייתה האומה האלבנית נתונה תחת
איומים .תמיד היינו ארץ ענייה ללא אמצעים ואפשרויות.
סבלנו מפלישות עמים זרים ללא הרף .במשך  500שנה,
לדוגמא ,היינו תחת השלטון העות'ומאני .לא הורשינו
לפתח את תרבותנו ,דוכאנו על בסיס קבוע ,ניסינו להתנגד
אך אף אומה לא באה לעזרתנו .כך שבזיכרון הפוליטי
הקולקטיבי שלנו חרותה התחושה איך זה להיות ללא
חברים ,ורוחנו הלאומית נולדה וצמחה מתוך הכרה כמה
חשוב לעזור למי שנתון במצוקה".

 25שנה "מוחזקים בגרון"
בעוד גבורתם של הדנים במהלך המלחמה ידועה היטב,
ובמידה פחותה מעט ידועה גם גבורתה של בולגריה
כשהתנגדה לנאצים ,מעטים מכירים את הסיפור המרגש
ומעורר ההשראה של הצלת היהודים וההגנה עליהם ע"י
העם האלבני .מדוע רק כעת מתחילים לספר את הסיפור?
"חייבים להבין שהתקופה לאחר מלחמת העולם השנייה,
כשארצנו הייתה עיי חרבות ,הייתה נוראית ,עבור אלבניה.
בעוד שמדינות כגון צרפת ,ספרד ואיטליה היו מעורבות
במלחמה ואזרחיהן סבלו קשות ,לאחר מכן הם הצליחו
לשקם את עצמם ,להתחיל מחדש ולהתפתח ,בגלל שהם
חיו בחברה פתוחה וחופשית .אך הקומוניזם שהשתלט על
אלבניה ב' ,1944-החזיק את המדינה בגרון' במשך קרוב
לחצי מאה ,זמן ממושך הרבה יותר מאשר ברוסיה' .מסך
הברזל' שירד על רוסיה לדוגמא ,מחוויר בהשוואה לגירסה
האלבנית .זה היה שונה לגמרי .השלטון הקומוניסטי
בארצנו היה קיצוני ,פנאטי ,ו'חנק' אותנו תוך בידוד גמור
משאר מדינות אירופה ,ואלבניה הייתה מנותקת לחלוטין
מכל מגע או קשר עם העולם החופשי .אוונר הליל הוג'ה,
העריץ הקומוניסטי ששלט באלבניה במשך  41שנה (עד
למותו ב )1985-היה גרוע מסטאלין .שלטונו היה אלים
ועקוב דם ,מאופיין ברציחות של אנשי האופוזיציה החפים
מפשע ,שימוש חסר גבולות בעונש מוות ,תקופות מאסר
ארוכות למתנגדיו ופינוי בני משפחותיהם מבתיהם .רבים
מהם נשלחו לגלות בכפרים מרוחקים תחת עינה הפקוחה
של המשטרה החשאית.
"האלבנים היו כה מנותקים משאר העולם כך שלא
הייתה להם אפשרות לחלוק את מורשת הצלת היהודים
שלהם במהלך מלחמת העולם השנייה .לא היה חופש
תנועה ודיבור .היו למעשה הגבלות כה חמורות על חופש
הדיבור עד שאם שמעו במקרה שאלבני אוהב מוזיקה
אמריקאית או היה רוצה לדעת איזה טעם יש לקוקה
קולה  -הוא היה מושלך לכלא .כל דבר מערבי

*תמונת אילוסטרציה

עם כזה פרצוף עדיף כבר להסתובב
ולצאת מסניף הביטוח הלאומי...

סובל מבעיה רפואית?
הביטוח הלאומי ,חברות הביטוח ,קרנות הפנסיה ומס הכנסה,
אינם ממהרים להעניק לך את הזכויות המגיעות לך על פי חוק!
התמודדות מול גופים רבי עוצמה אלו מחייבת אותך להסתייע בליווי של מקצוענים בתחום!
בחברה המרכזית למימוש זכויות ,המובילה בתחומה בישראל ,ילוו אותך הרופאים ,יועצי המס
והמומחים הטובים ביותר לזכויות רפואיות עד לקבלה המלאה של הזכויות המגיעות לך.
ללא עלות פתיחת תיק ללא תשלום מקדים כלשהו ללא תשלום על ליווי רפואי.

לזכויות שלך יש כתובת מנצחת.

פריסת
סניפים
ארצית!

ניסיון של למעלה
מ 10-שנים

צוות רופאים
ומומחים בכיר

החזר כספים
גבוה

לתאום פגישה 5700

* החברה אינה נותנת שרותים משפטיים

דיסקרטיות
מוחלטת

*

פתיחת תיק
מעטפת שרותים
אישית  360ללא עלות כספית

אלפי לקוחות
מרוצים

היה טאבו .רק הזכרת שם מדינת ישראל נחשבה לפשע של
ממש .קשה לי אפילו להסביר את מגמת הבידוד בה היינו
שבויים .השלטון פיזר 'בונקרים' ברחבי המדינה ,מתוכם סוכני
המשטרה החשאית ניהלו מעקב אחרי כל תנועה שלנו .עד היום
נותרו אלפים מהם על תילם .בשנות התשעים ,כשהקומוניזם
קרס לבסוף ,התאפשר לנו לראשונה ליצור קשרים עם מדינות
מתורבתות ,ולספר את סיפורנו הלאומי .כשנפל מסך הברזל
ורוב תושבינו היהודים היגרו ,הם החלו לספר את סיפור הצלתם
ע"י האלבנים האמיצים והשמועה על כך החלה להתפשט".
כמה יהודים נותרו באלבניה כשהקומוניזם קרס ,ולאן
היגרו ברובם?
"בשנות התשעים נותרו בערך  340יהודים .המנהיג הבלתי
נלאה והגיבור האמתי של הקהילה היהודית ,ג'ייקוב ג'קואל,
אירגן וליווה עלייה המונית עבור אחוז גבוה מהם ,והם עברו
להתגורר באזור הכרמל .אחוז קטן יותר ,כ 37-יהודים ,ובראשם
ד"ר אנה כהן ,הגיעו לארה"ב והתיישבו ראשית בברוקלין -
רובם בבורו פארק ובביי רידג' .נספח העיתונות שלי ,אדווין
שוורץ (שישב איתנו בעת הריאיון במלון) הוא יהודי ,והוא
עצמו התגורר בבורו פארק במשך  8שנים ,עד שחזר לאלבניה.
ד"ר כהן ,רופא שיניים שהיה גם עסקן ,פנה לכמה ארגונים
יהודיים חשובים בניו יורק ,וסיפר להם את סיפורה של אלבניה
ויהודייה .וכך החל מעיין הסיפורים לנבוע ,יהודים אלבנים
החלו לספר לאחיהם בישראל ובאמריקה את סיפורי ההצלה
האישיים שלהם .מכל מקום ,מה שעצוב הוא שרוב הסיפורים
אבדו לנו לנצח .במהלך  50שנות הטלטלה הקומוניסטית ,כה
רבים מהגיבורים שהחביאו יהודים מתו ,וסיפורים כה רבים
נעלמו .איש לא נותר כדי לספרם .לעולם לא נדע את היסטוריית
הסיוע שהגישו בני עמי ליהודים במלואה".
אתה עצמך צעיר למדי ,בן  .48איך אתה מתחבר לסיפור
באופן אישי? בנאומים שלך ,נראה שאתה מאוד להוט אחר
הנושא ,למרות שנולדת ב ,1967-שנים לאחר תום המלחמה.
"ודאי ,שמעתי את הסיפורים שוב ושוב והם עשו עליי רושם
עמוק ,אך יש לי קשר חזק לנושא ,אחרי הכל .סבה של אשתי,
היה יזם ,ובמהלך המלחמה הכניס יהודי לעסק שלו כשותף.
הוא תמיד אמר למשפחתו שהוא מייחס את הצלחתו הרבה
בעסקים למה שלמד משותפו היהודי .למרבה הצער ,לאחר
המלחמה ,כשהקומוניסטים השתלטו על אלבניה ,הוא הושלך
לכלא  -לא בגלל שהיה לו שותף יהודי אלא סתם בשל היותו
עשיר .הקומוניסטים החרימו את כל רכושו ולקחו את כספו.
הוא ישב בכלא  10שנים .אך סיפורו של שותפו היהודי הפך
לאגדה במשפחתנו והשפיע עלינו לאורך השנים".
אבי ,ניצול שואה בעצמו ,סיפר פעם שבמהלך ימי האופל
של השואה ,עדיין היו די נוצרים שהיו אדוקים מספיק כדי
לסכן את חייהם עבור יהודים ,אך לו השואה הייתה מתרחשת
בתקופתי זה לא היה קורה  -כי לנכדיהם כבר אין את אותם
ערכים דתיים .האם לדעתך האלבנים של היום היו נוהגים
כמנהג אבותיהם לו עמדו באותו מצב כיום?
"באלבניה ,שלא כבמדינות מערביות אחרות ,המשפחה
עדיין נחשבת לערך עליון .ערך זה עובר עדיין בעוצמה מדור
לדור .המשפחה היא הדרך הטובה ביותר להעברת המסורת
ושימורה .ואני מאמין שזה עדיין מהווה מסר עבור החברה
שלנו שיש לנו אחריות כלפי אחרים .במהלך  10-15השנים
האחרונות ,סיפורי הגבורה של הצלת היהודים ע"י האלבנים
החלו להתפרסם ,וכשאנו חולקים אותם עם דור חדש לגמרי,
זה מחלחל ומשפיע עליו .עלינו להנחיל מורשת זו שמהווה
מקור אמתי לגאווה עבור האומה שלנו .כל אדם זקוק לתמריץ
ולהשראה ,ואסור שהסיפור הזה ישכח מלב  -לא ע"י האלבנים
ולא ע"י היהודים עצמם .חשוב שגם היהודים יזכרו שאפילו
בזמנים הקשים ביותר שהיו אי פעם ,הייתה תופעה חריגה בנוף
ההיסטוריה של המאה העשרים :אנשים סיכנו את חייהם למען
זרים ,היו נקודות אור .הסיפור של אלבניה ויהודייה הינו אחד
המדהימים בהיסטוריה של האנושות".
כמה יהודים חיים באלבניה היום?
"למרות שהיהודים שחיים באלבניה היום מעטים ,כ39-
במספר ,אלבניה מכירה בהם כאחת משש קבוצות הדתות
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משמאל לימין :מיכאל צ'לנוב ,אדווין שוורץ ,הנשיא בויאר נישני
במדינה ,קבוצה עתיקה וחשובה לה אנו חולקים כבוד רב.
יש להם חופש דת מוחלט בכל מובן ואין כאן כל זיק של
אנטישמיות .תחת חסותי (ותחת חסותה של רעייתי ,הגברת
הראשונה) ,אנו עורכים מסיבת חנוכה שנתית בלשכת הנשיא,
כדי לזכור מדי שנה בשנה את המלחמה ,חוסר האנושיות,
הדיכוי והעבדות שנבעו מחוסר סובלנות דתית מקדמת דנא
ושטרם בוערו עד היום .אני גאה על כך שאלבניה נותרה
דוגמא לדו-קיום דתי .כיום מתגברים הניסיונות להזין וללבות
את השנאה על רקע דתי ,את הקיצוניות ורדיפת המיעוטים.
תופעות כאלה אינן קיימות באלבניה ,שרובה מוסלמית".
מהו הסטטוס של היחסים הדיפלומטיים בין אלבניה
למדינת ישראל?
"לישראל הייתה שגרירות בטיראנה ,ולאלבניה יש שגרירות
בתל אביב .אפילו בתקופת השלטון הקומוניסטי ,אלבניה
הייתה אחת המדינות הראשונות שתמכו רשמית בישראל
לאחר הכרזת עצמאותה ב .1948-יחסים דיפלומטיים ,כלכליים
וחקלאיים בין שתי המדינות כוננו ב ,1991-לקראת סיום
השלטון הקומוניסטי באלבניה .בערך באותה תקופה ,הוקמה
הקרן לידידות אלבניה-ישראל .יחסים כלכליים עם ישראל
חשובים לנו מאוד .יש לנו לשכת מסחר פעילה שפועלת
בקדחתנות לבניית קשרים עסקיים פוריים ופרויקטים בין יזמים
ישראלים ואלבנים .מדינתנו אינה גדולה  -אנו מהווים צומת
דרכים בין אירופה ובין ארצות הבלקן  -אך בורכנו במשאבים
טבעיים ואנו מעוניינים לפתח את התשתית הטכנולוגית.
ישראל אף היא יכולה להיעזר באלבניה כנקודת קפיצה לשווקי
אירופה .אנו ממשיכים לעבוד יחד בשיתוף פעולה בתחומי
המדע ,החקלאות ,הכלכלה והמסחר ,והיחסים הדיפלומטיים
בינינו מצוינים .אנו מצפים להמשיך ולחזק את קשרינו עם
מדינת היהודים בגלל שיש לנו הרבה מהמשותף :אהבת
המולדת ,אהבת החופש ,וכבוד לכל צורות החיים".

מאלבניה לארה"ב ובחזרה
אחד מ 43-היהודים שנותרו באלבניה ,אדווין שוורץ ,הוא יד
ימינו של הנשיא .הוא עלה מאלבניה לבורו פארק בה התגורר
כ 12-שנה לפני שחזר לאלבניה כדי להשתתף בכינון שלטון
דמוקרטי ולהעצים את בני ארצו.
ידוע לך כמה דורות משפחתכם נמצאת באלבניה? מה
הביא את אבותיך לאלבניה ומהיכן הגיעו?
"משפחת שוורץ גרה באלבניה מאז שנות השלושים .הסבא
רבא שלי ,זיגפריד ,יחד עם אשתו שנולדה וגדלה בגליציה
ושני בניהם ,התיישבו ב 1938-בשקודרה ,עיירה צפונית.
אבי נולד בסרייבו ,שאז השתייכה ליוגוסלביה ,ב ,1932-אך
גדל באלבניה .מוצא משפחתי משכונת פלוריצדורף בווינה,
אוסטריה .כך שאני דור רביעי לבני משפחת שוורץ שנולדו
וגדלו באלבניה".
האם הוריך חיו באלבניה במהלך השואה? כיצד ניצלו?
האם היית מודע לסיפורים על הצלת יהודים ע"י אלבנים?
ואם כן ,איזו השפעה הייתה לסיפורים האלה עליך?
"הוריי היו באלבניה במהלך המלחמה ובאופן מפתיע לא
הסתתרו .מאחר שכבר היו אזרחי אלבניה כשפרצה המלחמה,
משפחת שוורץ לא חשה מאוימת מאחר שהיה ברור שאלבניה
לא מסגירה יהודים לידי הנאצים למרות שהם פלשו אליה.
הם חיו חיים נורמליים :שילמו שכירות ,עבדו והלכו לבית
הספר לאור יום .בשונה מאחיהם היהודים בארצות אחרות ,לא
הרגישו בסכנה מרחפת על ראשם".
כמה יהודים נותרו באלבניה לאחר המלחמה?
"לפני מלחמת העולם השנייה ,היו באלבניה כ 200-יהודים.
לאחריה ,מספרם עלה על  .2,000רובם עזבו את המדינה מיד

לאחר  ,1945חלקם חזרו לארצות המוצא שלהם ,ואחרים היגרו
לארה"ב או לישראל בסוף שנות הארבעים".
עד שעזבת עם הקבוצה של ד"ר אנה כהן לברוקלין ,איך
נראו חייך באלבניה כיהודי? הייתה בכלל אנטישמיות? האם
האלבנים היו חמים ומסבירי פנים לאחר המלחמה כמו שהיו
במהלכה?
"החיים היו יחסית נורמליים ,אך כבעל שם משפחה יהודי
מובהק ,אתה עלול לעתים להיתקל בניצוץ אנטישמיות קל
כלשהו פה ושם .אבל לשאלתך ,כן ,האלבנים עצמם עודם
חמים ומקבלים כפי שהיו במהלך המלחמה ,אך החיים
תחת דיקטטורה קומוניסטית ,כשלאלבניה לא היו קשרים
דיפלומטיים עם מדינת ישראל (וגם לא עם ארה"ב או מדינת
הוותיקן ,ששתיהן נחשבו לאויבות) ,מובן שלא הכל יכל
להתנהל למישרין".
מה גרם לך ,אחרי  12שנה בניו יורק ,לקבל את ההחלטה
לחזור לאלבניה?
"הגעתי לניו יורק בגלל שהתאהבתי ברעיון של פסל החרות,
ומה שהוא מסמל ,באופן מילולי וציורי גם יחד .בתחילת שנות
ה ,'90-כבחור צעיר ,כשלמדתי באוניברסיטה של טיראנה
בלשנות וספרות אלבנית ,הייתי חבר פעיל באגודת הסטודנטים
האלבנים במסגרתו נאבקנו למען הדמוקרטיה וזכויות האדם,
ואפילו קיבלנו את מדליית העוז עבור אותה פעילות מאת נשיא
הרפובליקה .היה זה האידיאל הדמוקרטי שסמלו הוא פסל
החרות שמשך אותי לניו יורק .אך ידעתי ששהותי שם זמנית
בלבד :בעמקי נשמתי ידעתי שארצה לחזור לארצי ולהמשיך
לתרום ולסייע לבני עמי ולרוח הדמוקרטיה שזה עתה נולדה
ותפסה את מקומה באלבניה .וכך ,בשל מספר התרחשויות,
ב ,2003-לאחר שאבי נפטר ואמי נותרה לבדה בבית ,חזרתי
לטירנה".
איך הפכת בסופו של דבר להיות נספח העיתונות של
הנשיא?
"ובכן ,כתבתי ופרסמתי סיפורים קצרים במשך כ 27-שנים.
בארה"ב אפילו עבדתי תקופה עבור משמר זכויות האדם של
הלסינקי .כשחזרתי לאלבניה קיוויתי ללמד ספרות ,אך לבסוף
הפכתי למתורגמן של לשכת הנשיא .משם התקדמתי לתפקיד
בלשכת העיתונות ,לאחר מכן הפכתי לאחראי על הלשכה,
ולבסוף ב ,2009-מוניתי למנהל הפרוטוקול של משרד החוץ
והיחסים הדיפלומטיים .בינתיים עבדתי כמתורגמן הרשמי של
שלושה מנשיאי אלבניה".
כמה יהודים יש באלבניה כיום?
"יש כ 43-יהודים באלבניה .חלקם באים ,חלקם הולכים.
רובם נישאו ויש להם ילדים :יש כאלה שנוסעים וחוזרים
מישראל ואליה שוב ושוב .לאחרונה אנו היהודים התארגנו
ובחרנו נשיא לקהילה וכעת אנו חוגגים יחד את ראש השנה
ואת לילי הסדר באופן קבוע ,והפכנו גם לחברים בקונגרס
היהודי העולמי ,בפרלמנט היהודי האירופי ובקונגרס היהודי
האירופאי-אסייתי".
מה אופי החיים היהודיים באלבניה היום?
"היה לנו רב אורתודוכסי מסלוניקי אך הוא עזב אותנו
והפכנו שוב ל'יתומים' .יתכן שעזב כי אין לנו ממש קהילה
רשמית ,למרות שמספר היהודים הזרים שגרים באלבניה או
מגיעים לתקופות קצובות לצורך עסקים גדל מאוד במהלך
העשור האחרון .אפילו קלטנו לאחרונה משפחת פליטים
יהודים שנמלטה מאודסה שבאוקראינה.
"אחת התופעות המרגשות של החיים היהודיים כאן היא
מסיבת החנוכה שנחגגת זו השנה השנייה ברציפות בלשכת
הנשיא בחסות הזוגו הנשיאותי ,בשיתוף פעולה עם שגרירות
ישראל בטירנה".
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החטיפה
היהודית
ברוסיה הסובייטית
המחתרת היהודית שהדהימה את העולם בתוכניתה להשתלט על מטוסו
של מזכיר המפלגה הקומוניסטית ,לחטוף מטוס נוסעים רוסי ולהטיס
בהפגנתיות עשרות יהודים לישראל  מקים המחתרת ,הטייס היהודי
ואסיר ציון מרק דימשיץ ,הלך השנה לעולמו בגיל   88שלושים ושש
שנים אחרי שנחת בישראל והתקבל כגיבור מגלים פעילי 'מבצע חתונה'
את הסיפורים המלאים שנאסרו אז לפרסום מחשש לגורל חברי המחתרת
שנותרו מאחור  הטייס היהודי שסדק את חומת הברזל
איתמר כצנלסון
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הטייס ,אסיר ציון ,מרק דימשיץ ,בעת
שירותו בחיל האוויר הסובייטי עם
מדים יחד עם ילדיו בברית המועצות

מבצע חתונה" – זה היה
השם שבחרו לתת לניסיון
ההימלטות לארץ-ישראל,
אסירי ציון  -הטייס מרק
דימשיץ ז"ל ויבדלח"ט
חברו ,הרב יוסף
מנדלביץ'" .תוכניתנו
הייתה להשתמש במסווה
של חתונה כדי שאפשר
יהיה לכנס הרבה יהודים
יחדיו ולברוח לארץ ישראל.
בקרחת היער שיננו את פרטי המבצע
שלפנינו – כאשר לפתע עצרה מולנו מכונית "וולגה"
שחורה מן הסוג החביב על אנשי ה-ק.ג.ב .מתוכה יצאו
שני אנשים ,נעצו בנו את מבטיהם במשך זמן מה והסתלקו
לדרכם".
המונולוג המרגש מפיו של הרב יוסף מנדלביץ' נישא
בדמעות אחר מיטתו של חברו הטוב ,הטייס היהודי
מרק דימשיץ ז"ל שהלך זה עתה לעולמו בגיל  .88יהודי
צנוע אבל גיבור-רוח היה דימשיץ המנוח .שלושים ושש
השנים שחלפו מאז נחת בחגיגיות 'אסיר ציון' מר מרק
דימשיץ בנמל התעופה בן גוריון ,הספיקו להשכיח אפילו
מהמבוגרים שבינינו את הרגעים המרגשים שנרשמו
בישראל של שנת תשל"ט שנשאה את דימשיץ ,הגיבור
היהודי מברית המועצות על כפיים.
דימשיץ ייזכר כגיבור "מבצע חתונה" ,מספר מנדלביץ'.
"הניסיון הנועז שלו משנת  1970לחטוף מטוס עמוס
ביהודים מלנינגרד אל החופש במערב גרם באותה שנה
להדים רבים בכל רחבי העולם .המטרה הייתה אחת
ויחידה :לחשוף בפני העולם את מצוקתם של יהודי
רוסיה" ,מציין מנדלביץ' .סיפור חייו של דימשיץ ,אם-
כן ,הוא סיפורה הבלתי ייאמן של קבוצת צעירים יהודים
מחתרתית שחלמה כנגד כל הסיכויים לעלות לארץ ישראל.
אך המסע שהתחיל בחטיפת מטוס הסתיים בין כותלי הכלא
הקומוניסטי .דימשיץ ,כמו מנדלביץ' ויהודים נוספים,
נתפסו ע"י הקג"ב ונכלאו בבית הכלא הסובייטי לשנים
ארוכות .כשהעולם היהודי בארץ ובתפוצות עוקב בדאגה
אחר מצבם ומפגין בהמוניו נגד ממלכת רוסיה הרשעה.
לפני כשבועיים 36 ,שנים אחרי השיבה החגיגית לציון,
צעדו חברי "מבצע חתונה" הנותרים בדממה אחר מיטתו
של דימשיץ .הטייס המפורסם ,מי שעיתונאי ישראל
התקוטטו על הזכות לראיין אותו עם נחיתתו היישר מהכלא
לישראל ,הלך לעולמו בדממה ובצניעות.
ההולכים היחידים אחר הארון היו רק קומץ בני משפחה
וכמה מחבריו של דימשיץ למבצע .הבולטים שבהם
שהסכימו לדבר ,היו חבריו למבצע ,יוסף מנדלביץ' ,הגב'
סילביה זלמנסון ואדוארד קוזניצוב שריצו גם הם תקופות
מאסר ארוכות בכלא הרוסי" .לא היה עיתון ישראלי
אחד ,שוויתר בזמנו על ריאיון עם הטייס הגיבור של
שנות השבעים" ,מתרעמים חבריו הקרובים" ,היכן אישי
הציבור? שרי הממשלה? מדוע לא באו לחלוק כבוד?!"
אבל בישראל של שנות ה 2000-מי יתעסק בזיכרונם של
אסירי ציון ,הזכורים במעומעם לטוב" .כיצד ניתן להתעלם
מתרומתו של האיש שסדק את הסדק הראשון במסך
הברזל?" תוהים החברים שנותרו בכאב.

כלא בטעם חירות
"כאשר החלטנו לחטוף מטוס ,חלמנו שיהודים יסעו
למדינת ישראל .בשל כך ישבנו בכלא ,אבל המחשבה שכל
יום שלנו בכלא הוא המחיר שאנו משלמים בעבור חירותו
של עוד יהודי אחד היא שנתנה לנו את הכוח להוסיף
לחיות" ,מתאר הרב מנדלביץ.
סיפורו של הרב מנדלביץ' בפני עצמו ,מדהים בכל קנה
מידה .הוא נולד בריגה שבלטביה ,בשנת תש"ז .כשהיה בן
 17בלבד הצטרף לקבוצת מחתרת יהודית שפעלה לתחיית
עם ישראל ברוסיה הסובייטית .הוא נאסר בשנת תש"ל,
והיה אסיר במשך  11שנים עד לגירושו בשנת תשמ"א
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"סביב ההתוועדות שלנו שוטטו אנשים .חלק
מהחברים תפסו 'טרמפ' הביתה במכונית משטרה.
הכל היה כמו בדיחה ,או משחק – אך משחק באש.
היו כל כך הרבה נסיעות מריגה ללניגרד ומלניגרד
לריגה ,ואינספור שיחות טלפון .הייתה לנו הרגשה
שלא הכל כשורה ,הבנו היטב כי זהו מצב של או-
או :או נצליח ונימלט או ניתפס ע"י הקג"ב"
היישר מהכלא לישראל .אחרי עלייתו ארצה למד בישיבות
והוסמך לרבנות ,הוא גם בעל תואר שני בהיסטוריה של
עם ישראל וד"ר לשם כבוד .וכיום הוא משמש במגוון
תפקידים רבניים ליהודים דוברי רוסית.
הוא עצמו היה נדבך מרכזי במבצע החטיפה ,שאותו
פרש בספרו המונומנטאלי" ,מבצע חתונה"( ,בהוצאת
ספריית בית-קל) .הוא משיב אותנו אל ימי המבצע
ההרואיים ומצביע על מי שהכיר בינו לדימשיץ ,אדוארד
קוזניצוב ,גם הוא אסיר ציון שחי כיום בישראל
"קוזניצ'וב חשף לפניי לראשונה את פרטי התוכנית
הנועזת" ,מספר מנדלביץ'" ,ישנו טייס יהודי ,הוא סיפר
לי ,מיור לשעבר בחיל האוויר הסובייטי .נרכוש מספר
כרטיסים לטיסה לניגרד-מורמנסק .אם יעצרו אותנו בדרך,
עלינו לומר ש'אנו נוסעים לחתונה' .שניים מאיתנו יעמידו
פנים שהם החתן והכלה .בזמן הטיסה יאיים הטייס שלנו
על הקברניט ,יתפוס את מקומו ויטיס את המטוס לשוודיה.
"בשעה שיצאתי מפגישתי עם קוזניצוב" ,נזכר מנדלביץ,
"חשתי כאילו צמחו לי כנפיים .סוף סוף נמצאה הדרך
להימלט מכלא זה .סיפרתי למספר חברים נאמנים מצומצם
שאני עומד להשתתף במבצע בריחה .העברתי את תפקידי
בארגון המחתרת לידי אחרים והזהרתי את חבריי ,כדי שלא
ייפגעו אחר כך בגלל קשריהם איתי .פרשנו את המפה
והתחלנו לבחון את המסלול .להט האמונה בצדקת הדרך
פיעם בכולנו ,ידענו שמבלעדי ארץ ישראל אין לנו חיים".
הרקע של מרק דימשיץ מעניין בפני עצמו :הוא היה
יהודי יליד חרקוב ,למד בבית הספר לטיס ואחר כך שירת
בחיל האוויר הרוסי .מרק עלה במהירות בסולם הדרגות,
ובגיל  35היה לסגן מפקד טייסת .מנדלביץ' מספר כי
דימשיץ ,יכל להיות גנרל בתקופה שבה נפגשנו אילו
הסכים בזמנו ללמוד במכללה הצבאית למדעי המדינה .אך
קריירה מפלגתית לא קסמה למרק .הוא אהב את השמים.
הצבא חידד את תכונותיו הטבעיות של מרק :את דייקנותו,
החלטיותו ,קשיחותו ,שנאתו כל פטפוט ובזבוז זמן לריק
ועמידתו בדיבורו.

השמיים אינם הגבול
המחשבה בדבר הבריחה כבר ניסרה במוחו של דימשיץ
כאשר היה תלמיד האולפן ללימוד עברית; אחד מהאולפנים

הביתיים הרבים ללימוד עברית שפעלו בלניגרד .הרעיון
הראשון שלו ,משחזר מנדלביץ' ,היה לבנות בעצמו מטוס
זעיר לעצמו ,אבל בברית-המועצות בימים ההם ,כידוע ,אי
אפשר היה לקנות מנוע של מטוס זעיר בבית מסחר" ...תאר
לעצמך" ,הוא מספר" ,שמישהו היה רואה אותו בונה לו,
ככה ,מטוס פרטי זעיר בחצר! את זה הוא אולי היה יכול
לעשות פה בישראל ,אבל שם?".
דימשיץ נוכח לדעת חיש מהר שלא תהיה תפארתו על
דרך ייצור מטוסים .הוא בא לכלל מסקנה הגיונית שדרוש
לו מטוס מן המוכן .במהלך טיול עם המורה לעברית ,הלל
בוטמן ,הוא העז לגלות לו את תכניתו – לחטוף מטוס
ולטוס עימו אל מעבר לגבולות ברית המועצות.
בוטמן ,שהיה חבר בוועד ציוני לניגרד ,היה מוכן
להפעיל את קשריו הענפים בחוגים היהודיים .אך אנשי
הוועד הציוני בלניגרד ,הגיבו בהסתייגות ,עם זאת הצליח
ולדימיר מוגליבר לשכנע את הוועד להקציב למרק דימשיץ
 50רובל לביצוע צעד ניסיוני מסוים .מרק קנה כרטיס
לטיסת טו  .124במהלך הטיסה נכנס לתא הטייס עם בקבוק
קוניאק בידו .כך הסתבר לו שדלתות התא אינן נעולות.
ואפשר להגיע אל הטייס בלי לנקוט אלימות .אך הדעות
בוועד היו חלוקות .היו שתמכו ברעיון ,היו שהתנגדו
בתוקף.
"הדיון על המבצע בוועד היהודי הלניגרדי היה סוער",
משחזר מנדלביץ'" ,הקבוצה מלנינגרד התלבטה ופנתה
במכתב צופן לממשלת ישראל כדי לקבל אור ירוק.
התשובה שקיבלנו הייתה' :התרופה עלולה להזיק' .כלומר,
המוסד הישראלי שולל את רעיון הבריחה .זה נתן את האות
לפרישה של פעילי לניגרד מהתוכנית ,וכך נשארנו קבוצת
פעילים מריגה ,שהמשיכה עם התוכנית של דימשיץ",
משחזר מנדלביץ'.
"ללא פעילי לניגרד נאלצנו לזנוח את הרעיון של לחטוף
מטוס גדול .דימשיץ העלה בחיפושיו ,כי לרשות מזכיר ועד
המפלגה הקומוניסטית של לניגרד שהוא ה"בוס" של כל
האזור ,עומד 'מטוס פרטי' והוא תכנן לחטוף אותו ממקום
החניה שלו שבשדה התעופה של לניגרד ,אבל חיש מהר
נוכח לדעת כי מטוס זה שמור היטב מכדי ש'ייחטף' .ואז
עלה רעיון מעשי יותר :להשתלט על מטוס קטן ,אנ,2-
בשדה התעופה
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הסרת משקפיים
עושים באסותא
ללא שימוש בסכין
ללא כאבים
חזרה מיידית לשגרה
לבדיקת התאמה ללא תשלום:

03-5117122
רואים שזה בטוח!

* הטיפול מיועד לגילאי  ,18-55ואינו מתאים ל:
נשים בהריון סובלים מקטרקט סובלים ממחלות עיניים כרוניות כגון:
קרטוקונוס וגלאוקומה

לבדיקת התאמה ללא תשלום:

03-5117122

הפקה :אסתי שטיינפעלד (מלכה) בימוי :דבורי רוטר
כוריאוגרפיה :שושי ברוידא מוזיקה :גדעון הכהן
ירושלים:

בני ברק:

יום רביעי
ב' דחוה"מ סוכות
בבית העם  -ז'ראר בכר
רח' בצלאל 11
בשעה 18:30
ובשעה 21:00

יום שלישי
א' דחוה"מ סוכות
באולמי היכלי מלכות
רח' שלמה המלך 18
בשעה 18:30
ובשעה 21:00

מכירת כרטיסים מוזלת:
בטלפון מס'  058-3227619או במס' 052-7134769
וב"יוקרה במשתלה" רח' ר' עקיבא  101בני ברק

אחוות אסירי ציון .ר'
יוסף מנדלוביץ' עם יו"ר
הסוכנות היהודית נתן
שרנסקי

'סמולני' סמוך ללניגרד .מכיוון שלא הייתה
שמירה על המטוסים הללו ,החלטנו לבצע את
החטיפה בלילה".
מנדלוביץ' זוכר עד היום את התוכנית לפרטי
פרטיה .מפיו ,זה נשמע כמו יעד מוכן לביצוע
מיידי" :התוכנית שהתגבשה כתוצאה מכך הייתה
זו :אנו קונים את כל הכרטיסים למטוס שיש בו
 12מקומות .כשהמטוס נוחת בפריאוזירסק (עיירה
הסמוכה לגבול פינלנד) ,והטייס יוצא מתאו כדי
לפתוח את דלת המטוס על מנת שיוכלו הנוסעים
לרדת ,מתנפלים עליו שני אנשים היושבים משני
צירי הדלת וכובלים את ידיו .הטייס השני יושב
כשגבו אל תא הנוסעים ובוודאי לא יבחין בשום
דבר בתחילה .לכשיתברר לו שחטפנו את המטוס,
יהיה האקדח מונח בתיקו ,והוא לא יוכל לפתוח
את התיק :אנו נתנפל עליו מאחור ונקשור גם את
ידיו.
"התוכנית שלנו הייתה לתחוב את שני הטייסים
הכבולים אל תוך שקי שינה ונשאיר אותם ביער
ומעליהם מתוח ברזנט עם שלט 'מטען של חיל
האוויר' .אז נאסוף אלינו את שאר אנשינו שלא
היה להם מקום במטוס ,דימשיץ יאחז בהגה ויפנה
אל גבול פינלנד .בטוסו בגובה של  25מטרים,
כלומר מחוץ לטווח השליטה של מתקני המכ"ם.
המטוס יחלוף מעל פינלנד והמפרץ הבוטני וינחת
בעיר בודן שבשוודיה ,מהירות הטיסה תהיה 180
ק"מ לשעה ,ומשך הטיסה – שש שעות.
"ידענו שהטיסה מפריאוזירסק עד הגבול
נמשכת עשר דקות והערכנו כי ייתכן שמטוסי
הקרב הסוביטיים לא יספיקו להמריא תוך 10
דקות .אמרנו שאם ירדפו אחרינו ,ננחת על
כביש בפינלנד ומיד נמריא בחזרה ,כדי להטעות
את מתקני המכ"ם .אם לא ירדפו אחרינו ,אלא
יפנו אלינו ברדיו אלחוט ,נשדר שהמטוס נפל
לידי קבוצת טרוריסטים ,והטייס נאלץ להיכנע
לדרישותיהם מכיוון שבמטוס נמצאים נשים
וילדים .דרך אגב ,זו הייתה צריכה להיות אמת
לאמיתה".

נחיתת חירום במוסקבה
התוכנית לא נותרה על הנייר ,אלא הועברה
לתכנון מעשי .מנדלביץ' נזכר איך דימשיץ הצליח
לטעת בכולם תחושה של היתכנות ממשית:
"הבחורים החלו להאמין שהמבצע יצליח.
הפרטים המרובים גרמו לתכנית הפנטסטית
שתיראה כניתנת להגשמה .התעקשתי שניקח
איתנו אקדח מתוצרת עצמית השייך לדימשיץ ,וכן
אלות ואגרופן ,למקרה שתתפתח תגרה ממושכת
עם הטייסים .טייסים סובייטים שטסו בקרבת
הגבול התחייבו בכתב למנוע מעבר בלתי חוקי
של הגבול ,והם נשאו עימם נשק .היינו רשאים
אפוא להגן על חירותנו במו ידינו .מה גם שלא
היו אמורים להימצא במטוס אנשים זרים שהיו
עלולים להיפגע שלא באשמתם.
"ב 8-ביוני נפגשנו ביער שמרלי ,כדי לדון בפעם
אחרונה בתכנית הבריחה .תפקידי היה לעזור
למנדל בונדיה ,ספורטאי מתאבק ,להשתלט על
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הטייס הראשון; ישראל זלמנסון ואדואר קוזינצוב
היו אמורים 'לטפל' בטייס השני .קראתי בקול את
הטקסט של 'הצוואה' שבה פירטנו את הסיבות
שהניעו אותנו לעשות צעד נואש זה .הטקסט
אמור היה להתפרסם אם ניהרג או ניעצר ,והתחיל
בפסוק מדברי הנביא זכריה' :הוי הוי ונוסו מארץ
צפון נאום ה'… הוי ציון המלטי יושבת בת בבל'.
חשתי בכל לבי שאני עושה כמצוות ה'".
מנדלוביץ' נזכר בתכונה ששררה באזור בו
תוכננה החטיפה" :סביב ההתוועדות שלנו שוטטו
אנשים ,ואנו אמרנו זה לזה בבדיחות הדעת
שכפי הנראה הם עוקבים אחרינו .הדבר נראה
בלתי סביר .חלק מהחברים תפסו 'טרמפ' הביתה
במכונית משטרה .הכל היה כמו בדיחה ,או משחק
– אך משחק באש .היו כל כך הרבה נסיעות מריגה
ללניגרד ומלניגרד לריגה ,ואינספור שיחות
טלפון .הייתה לנו הרגשה שלא הכל כשורה ,הבנו
היטב כי זהו מצב של או-או :או נצליח ונימלט או
ניתפס ע"י הקג"ב .וכך או כך יתעורר רעש גדול
בעולם כולו סביב מצבם הנואש של יהודי ברית-
המועצות".
מנדלביץ' עובר לשלב האחרון של המבצע שלא
צלח" :היינו  16אנשים -10 ,ריגאים ,דימשיץ עם
משפחתו היו ארבעה ועוד מספר חברים ביניהם
אדוארד קוזניצוב וישראל וסילביה זלמנסון12 .
מאיתנו היו צריכים לרכוש את כל הכרטיסים
לטיסה בקו לניגרד-פריאוזיורסק ,ועוד ארבעה
היו צריכים לחכות שם בפריאוזיורסק.
"ב 15-ביוני  1970התייצבנו השכם בבוקר
לשדה התעופה בלניגרד וחיכינו עד להכרזה על
ההמראה בקו פריאוזיורסק .כשנשמעה ההכרזה
ברמקול התחלנו לצעוד מתוך המסוף לעבר
המטוס .הלבבות הלמו; תקווה ותפילה חרישית
שמשו בערבוביה .אבל באותו זמן ,בשעת הנחיתה
בלניגרד התרחשה הדרמה הגדולה במטוס שלנו.
המנועים עבדו במלוא העוצמה ,אך המטוס לא
נחת ,והנוסעים לא הורשו לצאת .עברה כשעה
שלימה ,לבסוף יצא אלינו הטייס והסביר שקרתה
תקלה ,ושהוא אינו יכול לכבות את המנועים.
מוזר ,הרי די לנתק מהם את אספקת הדלק.
"אירוע מוזר מאוד  -הרהרנו בחשש וליבנו
הלם בחוזקה .בינתיים הודיעו כאילו מטוס נוסף
עומד להמריא ,והאנשים שיצאו איתנו למטוס
השני ,הסתבר בדיעבד ,היו כולם אנשי קג"ב,
כך שהם היו קרובים אלינו מאוד ,ממש פיסית,
ולא נותר להם אלא לעצור אותנו .עמדנו שתי
קבוצות יחד בחדר ההמתנה ,ופתאום ,בחוץ ,ברגע
שהתחלנו לצעוד ,הם הסתערו עלינו ,ואנשים מן
הצד הצטרפו אליהם".

שידוך משמיים
חברי המחתרת היו מודעים מלכתחילה לסיכון
האדיר שכרוך במבצע" .עוד באותו בוקר",
משחזר מנדלביץ'" ,התכנסנו מספר חברים שם,
ביער הסודי ,סמוך ללניגרד .ישבנו תחת כיפת
השמים – והתבדחנו' :איפה נאכל היום ארוחת
צהריים ,בשטוקהולם או בבית הכלא?' .אבל
אז נסגרה החוליה הראשונה בשרשרת הניסים,
מעתה ואילך עתידים היו להתרגש עלי ועל יתר
חברי 'מבצע חתונה' אירועים והתרחשויות בלתי
אפשריים מנקודת הראות של חיינו הקודמים;
עתידים היינו להיכנס לתוך עולם של בתי כלא,
מחנות עבודה ,פגישות בלתי רגילות וגורלות
יוצאי דופן.
"אני יכול להעיד על עצמי ,כי המפגש החשוב
ביותר בחיים החדשים הללו – משך יותר מעשור
בכלא הסובייטי – היה המפגש עם עצמי ,הכרתי
את עצמי .וכתוצאה מכך – ההתוודעות אל רצון
ה'" .על כך ,ניתן לקרוא פרקי אמונה יוקדים
ומאלפים  -בהרחבה בספרו המאלף של הרב
מנדלביץ'" :מבצע חתונה".
"מבצע חתונה" ,מסכם מנדלביץ'" ,הביא
אומנם למעצרים של יהודים רבים בבריה"מ.
מרכזי לימוד תורה ועברית מחתרתיים התגלו
ונסגרו .אבל המחיר היה שווה :הוא עורר תשומת
לב בינלאומית למתחולל מאחורי מסך הברזל".
העונשים הכבדים גרמו למחאות והפגנות ענק
בארץ ובעולם ולהתגברות הלחץ על המשטר
הסובייטי לשחרור רסן ההגירה מברית המועצות.
גל המחאות גם הביא בהמשך להמתקת עונשם
של דימשיץ וקוזניצוב ל 15-שנות מאסר.
דימשיץ שוחרר מהכלא כעבור תשע שנים ביחד
עם קוזניצוב בעסקת חילופי אסירים עם ארצות
הברית תמורת שני מרגלים רוסים .סילווה זלמנסון
הוחלפה ב 1974-במרגל סובייטי שנלכד בישראל
ועלתה ארצה .גם יוסף מנדלביץ' ושאר אסירי
"מבצע חתונה" שוחררו במשך הזמן ועלו ארצה.
"המבצע בעצם לא צלח" ,מסכמים חברי 'מבצע
חתונה' את ההרפתקה שכשלה" ,אך הוא תרם
תרומה משמעותית להשגת המטרה .בעשור שבין
תש"ך ו-תש"ל היגרו רק  4,000יהודים מברית
המועצות ,ואילו בעשור שלאחר מכן המספר
כבר הגיע ל 250-אלף עד להתפוררות המוחלטת
של הקומוניזם בתחילת שנות ה 80-ולעלייה של
למעלה ממיליון יהודים".
המבצע כשל ,המשימה צלחה .או אם להשתמש
בעולם הדימויים של חברי המבצע :השידוך כשל,
אבל בית יהודי נאמן בישראל – הוקם בגאון.


מפעל
לרב חנניה צ'ולק אין זמן להסתכל אחורה על  35שנות
"עזר מציון" ולסכם אותן בסיפוק  לשם כך ישב אתו
חנני בלייך לראיון אישי ערב חג הסוכות וביקש לשמוע
כיצד מהתארגנות משפחתית קטנה צמח ארגון ענק
בעל זרועות רבות וכ 15,000-מתנדבים  הוא החזיר
אותו לימים האחרונים שבהם שהה לצידו של מרן
הגראמ"מ שך זצ"ל ("הרב אמר לי :בחולשתי איני יכול
להנהיג כבר את הדור") ,לבית החולים הקטן שהקים
בביתו של מרן הסטייפלער זצ"ל ,ולדמעות שהוא מזיל
בכל פעם שהוא נכנס למרן הגר"ח קניבסקי שליט"א,
על צרות הדור  מה הוא אומר לאם צעירה שהוא
נשלח להודיע לה שבעלה נפטר מהמחלה? איך הוא
עצמו מתמודד מול אינספור המראות הקשים שחווה,
ומה הרגע הכי משמח בחייו?

חנני בלייך  צילומים :אהרן מילדר ,יוני נעים ו'משפחה'
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קצת קשה לשבת לראיון
ממושך עם הרב חנניה צ'ולק.
הראיון מופרע פעם אחר
פעם אחר פעם עם טלפונים
סלולריים שמוכנסים למשרדו
ומעבר לקו שאלות דחופות,
חלקן של פיקוח נפש ,ואילו אני,
מעבר לשולחן ,יושב ומנסה לקיים
אתו שיחה של סיכום יותר מ 35-שנות



"עזר מציון".
תמיד ,אגב ,רציתי לתאר בראיונות עם אנשים
"עסוקים" עד כמה הם עסוקים ,אבל תמיד התברר לי,
כאשר ישבתי איתם ,כמה הם לא באמת עסוקים ובשביל
כתבה או ראיון לעיתון יש להם את כל הזמן שבעולם.
אצל הרב צ'ולק ,זה היה שונה לחלוטין .אני מניח
שמראש הוא ביקש שלא להעביר שיחות שאינן דחופות
כדי לא להפריע לשיחתנו ,אבל עדיין ,בזמן שישבנו
הגיעו כמה וכמה שיחות שהן כן דחופות ,מה שמלמד
על כמות השיחות הכוללת שמקבל הרב צ'ולק בשעה
שאני לא יושב מולו ומפריע לו עם שאלות של מה בכך.
ואיך אפשר להימלט בלי השאלה המתבקשת :איך
התחיל "עזר מציון"?
"הארגון ,שלמעשה עוד לא היה ארגון" ,פותח הרב
צ'ולק" ,התחיל בעצם בלי כוונה .תקופה קצרה לאחר
שהתחתנתי ,אבא של אשתי ע"ה חלה ,וכך יצא שזמן
קצר לאחר החתונה כבר הסתובבנו בבתי חולים במשך
חודשים ארוכים ,עד פטירתו .ובחודשים האלה הגענו
לבתי חולים ,ונתקלנו בסבל ובצרות של עם ישראל .ובין
שאר המקרים ,נתקלנו באחד הימים במקרה של ילדה
קטנה חולת סרטן ,שלידה ישבו לידה  24שעות אביה
ואמה ,יום אחר יום ,שעה אחר שעה .אמרתי לאשתי:
צריכים לעשות משהו .צריכים לעזור לאנשים כאלה.
אי אפשר לעמוד מול מקרים כל כך קשים .ואז אספנו
שמונה שכנות שלנו מהבניינים הסמוכים ,וביקשנו שכל
אחת תתחיל להתנדב להחליף פעם שבוע או שבועיים
לכמה שעות את ההורים כדי שהם יוכלו להשתחרר קצת
ולהיות ליד ילדיהם האחרים .עם הזמן עוד משפחות
ראו את העזרה הזאת וביקשו עזרה גם להן ,וכך בעצם
מהתארגנות פרטית למשפחה אחת ,זה נהיה לארגון
שמטפל בכמה וכמה משפחות שנזקקו לעזרה הזאת.
בהמשך ,עם הזמן ראיתי צורך לעזור בהסעת ילדים
לבתי חולים ,בהם ילדים שצריכים לנסוע לדיאליזה או
לטיפולים אחרים  3פעמים או יותר בשבוע ,ולעלות על
אמבולנס של מד"א עולה לא מעט כסף .היה לי חבר
שהיה לו טנדר גדול ,אז אמרתי לו :משה ,הטנדר הזה לא
מתאים לך .אתה אדם מכובד ,קנה לך משהו יותר יפה.
הוא שאל למה אני חותר ,ואמרתי לו :אני צריך אמבולנס.
הוא שאל אם אני רציני ואמרתי לו  -הזמן יוכיח".
הרב צ'ולק ,יו"ר "עזר מציון" היה בנקודת הזמן הזו
אברך צעיר בן  24בלבד ,אחרי שנים ארוכות בישיבת
פוניבז' ואחרי למעלה משנה בכולל .הוא לא יכול היה אז
לדמיין שהעזרה הקטנה לכמה משפחות או האמבולנס
המאולתר שלו ,באותם ימים ,יהפכו להיות ארגון ענק
של עזרה לחולים שאין משפחה בארץ שלא נעזרה בו
בשלב כלשהו.
היה לך איזה חזון בהתחלה כלפי המשך פעילות
הארגון? יכולת לדמיין למה הוא יגיע?
"ממש לא .התכנית הייתה לשבת וללמוד ככל אברך,
ולעזור למי שזקוק לעזרה ,ולא חלמתי לפתח משהו .יותר
מזה :כשהתחיל הארגון לגדול וראיתי שזה כבר מפריע
לי ללמוד ,פניתי למרן הסטייפלר זצ"ל לשאול אותו אם
אני יכול לסגור את הארגון בשל ההפרעה ללימוד .אז
הוא אמר לי :אם היית בא לשאול אותי מלכתחילה אם
לפתוח כזה ארגון לא הייתי יכול לחייב אותך .אבל אחרי
שכבר פתחת ,בתקופה הקשה הזאת ,תקופת העקבתא
דמשיחא שיש בה כל כך הרבה צרות קשות ,אסור לך
לסגור".
היית הולך הרבה לסטייפלר להתייעץ אתו?
"הייתי הולך לשאול אותו דעת תורה בעניינים שונים,
כמו רבים אחרים ,אבל בסוף ימיו זכיתי אף לעמוד
לעזרתו בעת חוליו".

"ההסתכלות היא :איך אפשר לעזור"
"צריכים לעזור
לאנשים" .הרב
צ'ולק בראיון

ומה נהיה היום מאותה התארגנות משפחתית דאז?
"היום 'עזר מציון' הוא ארגון גדול ,עם יותר
מ 15,000-מתנדבים ומערך של כמעט  20אמבולנסים
שמסיעים חולים להיכן שצריך .יש לנו מחלקה גדולה
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לילד המיוחד שמסייעת לילדים בעלי צרכים
מיוחדים; יש מחלקה גדולה מאד של עזרה
לחולי סרטן; מרכז שיקום לאנשים שעברו
משברים נפשיים ,מרכז גדול ובו כ200-
חוסים וחוסות במבנים שונים; מחלקת
השאלת ציוד רפואי לכל הארץ; מחלקה
לעזרה לחולי אלצהיימר ,מחלקת סיעוד
גדולה ,ועוד ,כשלמעשה המטרה של הכל הוא
לעזור לסוגי אוכלוסייה נחשלים שנמצאים
במצוקה .ועם הזמן ראינו צרכים חיוניים
נוספים לחולים ,וחשבנו איך לסייע ולהקל על
מצבם .למשל ,עם הילדים המיוחדים ,עבורם
פתחנו מועדוניות ומאוחר יותר גם טיפולים
פרא-רפואיים ,בנינו בריכה שיקומית ומחלקה
להשאלת ציוד פיזיותרפיסטי והתפתחותי
לילדים אלה .ראינו אנשים שלא יכולים לדבר,
אם בגלל מחלה ניוונית או תאונה ,והקמנו
מרכז השאלת מכשיר פלט קולי שמתרגם לקול
את מה שהם מסמנים בעיניים או דרך כתיבה.
זהו מכשיר שיש בעיקר בשני מרכזים בעולם,
אחד בקנדה והשני אצלנו .ל'עזר מציון' גם
מרכז השאלה :יש לנו פרויקט עם יחד עם
ה'ביטוח לאומי' במסגרתו מושאל ציוד מאד
יקר לאנשים מחוסרי תקשורת ,וכך עוד ועוד
שירותים.
"כשאתה מסתכל באופן כללי על כל מה
שעזר מציון עושה ,אתה רואה שכל הזמן
המבט הוא 'איך עוזרים לאותה משפחה
שעוברת כעת משהו' .כל הראיה שלנו היא איך
לסייע לאותה משפחה שמשהו קרה אצלה .זה
מתחיל במחלקת יעוץ רפואי ,שאותה מנהל
הרב שמעון רגובי המפנה את החולה לטובי
הרופאים בבעיה הספציפית לה הוא נדרש.
צוות מיוחד משתדל להקדים תורים לממתינים
לבדיקות מיוחדות תוך ימים בודדים ,וצוות
מיוחד מלווה את החולה ומשפחתו בתקופה
של הניתוח או בתקופת הטיפולים בכל מובן
שהוא ,כסיוע במתנדבות בבית חולים ,באוכל
לילדי ההורים החולים ועוד .אנחנו מספקים
למשפחות החולים  54,000מנות בחודש
ברחבי הארץ .כמו כן ,לעזר מציון המרכז
הגדול של העם היהודי לתרומת מח עצם
המסייע לחולי סרטן במציאת מח עצם ,שזה
ממש הצלת חיי אדם".
מה הכוונה "של העם היהודי"?
"בהאג שבהולנד ,קיים בנק מח העצם
המרכזי בעולם ,ומי שצריך מקבל משם את
התרומה ,וישם למעלה מ 18-מיליון תרומות
של מח עצם .הבעיה היא ,שהעם היהודי
מבחינה גנטית  -בלי קשר לנושא הלכתי
 לא קיבל משם תרומות ,כי יהודי כמעטאינו יכול לקבל תרומת מח עצם מגוי ,בשל
הגנטיקה השונה .עם הזמן ,ראינו בקייטנות
לילדים חולים שקיימנו שבכל שנה חסרים
ילדים שהשתתפו בקייטנה בשנה שעברה ,כי
הם פשוט נפטרו מאחר ולא הצליחו לקבל
תרומת מח עצם .אמרתי :איך אפשר לשבת
בשקט במצב כזה? ומאחר והמדינה או קופות
החולים לא הקימו פרויקט שכזה ,הרמנו את
הכפפה והקמנו בנק מח עצם יהודי ,שגם
מחובר לבנק הבינלאומי בהאג .והיום אנחנו
נושקים ל 800,000-איש (!) שתרמו דגימה.
בשנים האחרונות ,במקום לקיים ערבי התרמות
דם ,אנחנו נעזרים בחיילי צה"ל שמתבקשים
לתרום כאשר הם הולכים להתגייס ,ואכן 93
אחוזים מהם תורמים ,וכבר בזכינו ב"ה להציל
כ 1,800-איש .הבעיה שעדיין קיימת היא
שצריך לממן את הפרויקט הזה ,מאחר ועלות
כל בדיקה עולה  .₪ 250תחשוב על כך שאותו
חולה ,ילד צעיר או אישה צעירה  -בלי מח עצם
בריא הם פשוט יכולים למות .זו המציאות.
לא מחזה נדיר הוא שאנחנו מקבלים טלפון
מאישה צעירה' :עוד לא מצאתם התאמה
לבעלי? או אמא שמתקשרת ואומרת שבנה
הולך למות אם לא ימצאו לו תוך זמן קצר".
אתה מתאר דברים נפלאים ש'עזר מציון'
ב"ה זכה לעשות .מה היה המצב עד שאתם
הגעתם?
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ערב חג הסוכות תשע"ו

במחנה "לב שמח" ,עם הילדים החולים

"היום 'עזר מציון' הוא ארגון גדול ,עם יותר
מ 15,000-מתנדבים ומערך של כמעט 20
אמבולנסים שמסיעים חולים להיכן שצריך.
יש לנו מחלקה גדולה לילד המיוחד שמסייעת
לילדים בעלי צרכים מיוחדים"
"כשאתה מסתכל באופן כללי על כל מה שעזר
מציון עושה ,אתה רואה שכל הזמן המבט הוא
'איך עוזרים לאותה משפחה שעוברת כעת
משהו' .כל הראיה שלנו היא איך לסייע לאותה
משפחה שמשהו קרה אצלה"

"אין ספק שגם לפני  35שנה היו ארגונים
שונים שסייעו לציבור ,אולי לא הרבה כמו היום
אבל היו .אולם אני חושב שארגון בסדר גודל
הזה ,שמסייע גם לילדים מיוחדים ,גם לחולי
נפש ,גם לחולי סרטן ,גם לקשישים ועוד ,לא
היה .למרות שישנם עדיין עוד יוזמות אחרות
וארגונים נפלאים .אבל בכלליות המצב בזמנו
היה נורא ואיום ,ולכל משפחה שהיה לה חולה
היו קשיים גדולים לעבור תקופות של מחלות.
מי חשב לסייע לילדי החולים ב'חונכים'
שיעזרו להם לעבור את תקופת מחלת האב
או האם? והנה ,אנחנו בקיץ האחרון קיימנו 3
קייטנות לחולי סרטן ,בגלל ריבוי החולים .הנה
נתון כואב :בשנה האחרונה הצטרפו 28,000
חולים 'חדשים' שחלו בסרטן".
יש היום יותר חולים בסרטן מאשר מבעבר
הלא רחוק?
"אין ספק שיש מחלות שאחוזי החולים
בהן גדלו .ומלבד זאת ,גם האוכלוסיה גדלה
וממילא גם אחוז החולים במחלה .אבל באמת
לעומת ארה"ב ,אחוז החולים בסרטן בישראל
הוא הרבה יותר גבוה .ולכן ,בשל הצורך,

הגדלנו השנה את קייטנות החולים ,שמיועדות
לחולים ובני משפחותיהם .אלו קייטנות שהן
בעצם כמעט הזמן היחיד של המשפחה שיש
בה חולה להיות ביחד .שכן בימים רגילים חלק
בבית החולים וחלק בבית וחלק 'זרוקים' אצל
בני משפחה ,והקייטנה היא זמן עבורם להיות
ביחד ,כש'עזר מציון' דואג להכל".

"הרב שך אמר לי :אני כבר לא יכול
להנהיג את הדור"
זכית לקשר מיוחד עם גדולי הדור.
"אחד הדברים הכי מהותיים ב'עזר מציון'
בכל שנות קיומו ,הוא שאנחנו נכנסים לשאול
בכל דבר את פי גדולי ישראל ,הן בהנהגות והן
בהלכות .זו לא חכמה להקים ארגון שכזה אם
לא יודעים דעת תורה בעניין ,ויש המון שאלות
על כל צעד ושעל .לדוגמא ,יש מתנדבות
שמטפלות בילדים המיוחדים בקייטנות .עד
איזה גיל מותר להן לטפל? או דוגמא אחרת:
מוקד רפואי בשבת עם רופא גוי ,מה מותר

ומה אסור לו לעשות לחולה היהודי? אלו
שאלות שהפנינו לרבותינו והם מורים לנו מה
לעשות .כשמקימים דבר שכזה ,חייבים שהוא
היה מלווה בהלכה על כל צעד .בכל פעולה
של 'עזר מציון' יש שאלה כיצד לנהוג ומה
ההלכה בדיוק ,ובכל דבר אנחנו שואלים .לי
יש כלל :כשאתה שואל את גדו"י  -אתה יודע
מה לעשות ויש לך סיעתא דשמיא .ואני חושב
שזה הסוד להצלחה בעשייה".
אבל הקשר לא הסתיים רק בשאלות
ההלכתיות של 'עזר מציון'...
"טוב ,כשנכנסתי למשל למרן הרב שך זצ"ל
לשאול שאלות שונות ,מאחר ובאתי הרבה
יותר מאנשים אחרים ,כמובן שגם הקשר
שנוצר בינינו היה חזק יותר .וכשהוא נפל בסוף
ימיו ,כאשר נכנס אל בית החולים משם כבר
לא חזר לביתו ,נקראתי לבית החולים לבוא
ולסייע .וכמובן גם לאחר שהשתחרר מבית
החולים קראו לי לבוא הביתה לעזור .הייתה לי
זכות גדולה לעזור ולסייע לו אותו במשך כ7-
השנים האחרונות לחייו ,אז התפללתי אצלו
שחרית יום-יום.
"אני זוכר רגע אחד ,באותן שנים בהן
כבר היה חלש ,שהוא ישב על כסא וקרא לי
וביקש שאביא לו גמרא מסכת זבחים .ידעתי
שהוא כבר לא רואה בעיניו תקופה די ארוכה
והתפלאתי על הבקשה ,אבל הרב ביקש אז
הבאתי לו .כנראה שהוא התחיל לעיין בראשו
בסוגיה בזבחים ושקע בסוגיה ו'שכח' שהוא
לא רואה .הוא קיבל את הגמרא ,והתחיל
לדפדף ולעיין בגמרא עד שאמר פתאום בקול
שבר :אוי! אני לא רואה כלום! הוא היה מאד
כאוב מזה .הוא אמר :יש לי כל-כך הרבה
ספרים ,ואני לא יכול לקרוא! וביקש ממני
להחזיר את הגמרא לארון .וכשהחזרתי את
הגמרא לארגון שמעתי אותו מרים קול כמו
שצועקים 'הצילו!'  -רחמנות! מה יש לי כאן
לעשות בעולם הזה בלי תורה? בתקופה הזאת
הוא ישב ולמד ואמר לי באחת הפעמים :אני
לא יכול להנהיג את הדור בחולשה הזאת בה
אני נתון.
"יום לפני שמרן הרב שך נפטר עוד הייתי
לצדו .הוא איבד אז בלילה ואחרי פעולות
שונות חזרה לו הנשימה ,ובבקר עוד הספקתי
להתפלל יחד אתו באותו יום .ראיתי בזה זכות
גדולה שאני יכול לשמשו ולסייע לו במה
שניתן .הרגשתי שיש לי תפקיד לעזור לגדו"י
בעת חולשתם".
שנים לפני כן ,היית גם ליד מרן הסטייפלר
בימיו האחרונים.
"אכן .בסוף ימיו ידעתי שהוא חולה ,והחתן
שלו פגש פעם באחי ז"ל ושאל :למה חנניה לא
בא לעזור? כשאחי מסר לי את זה ,עניתי לו:
וכי מישהו קרא לי? אבל כיוון שביקשו נכנסתי
למעונו ,ובשבועות האחרונים שהיתי לצדו
במשך הרבה שעות .אצל הסטייפלר הקמנו
ממש חדר טיפולים כבית חולים בביתו ,על
כל המשתמע .זכיתי להיות גם לצד הסטייפלר
זצ"ל בשעת יציאת הנשמה .זה היה בליל שבת,
בביתו ,וכשראיתי את הסימנים שהוא עומד
להחזיר את נשמתו לבוראה ,שלחתי לקרוא
לבנו ,מרן הגר"ח קניבסקי שיבדלח"ט ,ולא
עבר זמן קצר והוא אכן נפטר .תאר לך שאני
הייתי זה שצריך לצאת לעשרות האנשים
שבחוץ ולבשר להם על פטירתו".
זה מוביל אותנו לנושא הבא .במשך שנים
אתה ידוע כ'קצין העיר' של הציבור החרדי,
כמי שמגיע למשפחות ומבשר להם על אסונות
ל"ע ,שאב או אם המשפחה נפטרו ממחלה או
בתאונה קשה .איך זה התחיל?
"מאחר ואני נמצא הרבה עם חולים ,גם
בשעות הקשות של יציאת הנשמה ,אז זה
מתבקש שכאשר למשל אישה צעירה נפטרת
יהיה אדם אחראי שילך להודיע לילדים .אז
יש כאלה שלא מסוגלים ,אבל אני החלטתי
שמישהו צריך לעשות גם את הדברים הפחות
נעימים ,והקב"ה יסייע בפי לומר את הדברים
בעדינות הנדרשת למצב זה .כך התחלנו

אתה יכול לחזור ללמוד
בראש שקט

 100%נקי מקשקשים

הד אנד שולדרס בעל נוסחת ה ActiZinc-מטפח
את עור הקרקפת ומעניק לשיער מראה רענן ,עד
 100%נקי מקשקשים ואתם יכולים להסיר דאגות
מראשכם ולהתרכז בעיקר.

במקרים של חולים ,ועם הזמן באו לבקש אותי גם
מהרווחה שכשיש מקרים של פטירות טראגיות כמו
בתאונות דרכים או בכל מיני אסונות ,שאני אבוא
להודיע ,וגם לקציני משטרה שלא היו מסוגלים לבד
להודיע סייעתי ,וכך קורה שבמקרים של אסונות
קשים אני רץ ממשפחה למשפחה ,כשלפעמים יש
כמה מקרים כאלה ביום ,ל"ע .זה דבר מאד קשה לבוא
לילדים קטנים ולבשר דבר שכזה .היה לי פעם ילדה בת
 5וחצי שהייתי צריך להודיע לה שאימה נפטרה ,ואבא
בביה"ח ,אחרי שעברו תאונת דרכים .הלכתי להביא את
הילדים של הזוג הזה מבית הספר ,וכבר בדרך הודעתי
להם איכשהו את הדברים .והילדה הזאת אמרה לי:
אמא נפטרה וכבר לא נראה אותה יותר ,אבל ה' ישלח
לה רפואה שלימה .כלומר ,ילד קטן לא ממש מבין מהו
המוות .אבל אני צריך להתמודד גם מול ילדים גדולים
יותר ,ולשמוע את הבכיות והכאב הנורא".
מה אתה אומר להם בשעה הקשה הזאת? איך אתה
פותח את השיחה הנוראה מכל?
"אם אני הולך לילדים ,אז אני פעמים רבות מגיע
לבית הספר ומוריד את הילדים לחדר המנהל ואומר:
'אתם יודעים שאמא חולה .אז לא מזמן קיבלתי טלפון
שלחץ הדם שלה ירד ויש לה קשיים בנשימה .וכך
אני מעביר אותם עוד שלב ועוד שלב ,ואומר להם:
הרופאים ראו שהטיפול הזה והזה לא עוזר ,והעבירו את
אמא לטיפול נמרץ ,ואמא לא הצליחה גם שם לנשום
טוב ,ואז אני מפנה אליהם שאלה :מי יודע מה קורה
לאדם שלא יכול לנשום? ויש שעונים :נותנים לו חמצן.
ולאט לאט אני מקרב את דבריי למצב שקרה אחרי שהם
הבינו שאבא עלה לשמיים ושם הוא לומד תורה ,אני
אומר להם שלאבא טוב ,אולם אנו מאוד עצובים שלא
נראה את אבא ...זה קשה וכואב מאד וזו לא בושה גם
לבכות איתם יחד באסון שלהם".
והיום כשרואים אותך בדלת ,כבר יודעים שמשהו
קרה.
"קרה שדפקתי פעם אצל דלת משפחה במוצאי שבת,
אחרי שאב המשפחה חטף דום לב .אני דופק בדלת
ואומר :שלום ,קוראים לי חנניה צ'ולק .וכבר במשפט
השני הגיעה נערה בבהלה :קרה משהו? אומרים שאתה
הולך עם מלאך המוות! אז אמרתי להם :סליחה ,באתי
לעזור לכם .בואו נשב ואספר לכם מה בפי .ואז לאט
לאט בישרתי להם .אמרתי להם :אבא לא הרגיש טוב,
והייתה לו בשעות האחרונות בעיה של לחץ דם ,וכו'
וכו' .מספר את הסיפור שלב אחרי שלב .יש כאלה
שאומרים לי מיד :תגיד עכשיו את האמת מה קרה!
ואני אומר להם :אתם אנשים חכמים ואתם יודעים מה
קשה לי להגיד לכם .בדרך כלל אני מצליח לעשות את
זה בצורה נאותה ,מבלי שהם יזדקקו לכדורי הרגעה".

"איך מתמודדים? עם לימוד התורה"
איך אתה עצמך ,שנושא בתפקיד הגרוע מכל,
מתמודד?
"זה התפקיד .לא מזמן גם עשינו כאן ,בבית 'עזר
מציון' בבני ברק קורס למתנדבים מרחבי
הארץ שיידעו איך להודיע .אין ספק שזה
תפקיד קשה מאין כמותו .המזל שלי",
אומר הרב צ'ולק בפתיחות וגילוי לב" ,הוא
שאני גם לומד תורה ,כי אם לא  -הייתי נשבר
ויוצא משוגע מהחוויות הקשות האלה .אבל
לימוד התורה מחזק ומנקה את
הראש ונותן לך כח לעמוד
בתפקידים השונים .אני
יודע שזה תקופת

"קרה שדפקתי
פעם אצל דלת
משפחה במוצאי
שבת ,אחרי שאב
המשפחה חטף
דום לב .אני דופק
בדלת ואומר:
שלום ,קוראים
לי חנניה צ'ולק.
וכבר במשפט
השני הגיעה נערה
בבהלה :קרה
משהו? אומרים
שאתה הולך עם
מלאך המוות!
אז אמרתי להם:
סליחה ,באתי
לעזור לכם בואו
נשב ואספר לכם
מה בפי

העקבתא דמשיחא ,שזו התקופה הכי קשה לעם
ישראל שיש כל כך הרבה חולים ,זמן שבו נדרש
חיזוק מיוחד לאור המצב".
עברת המון רגעים קשים בחיים ,ראית מראות
שאף אדם לא יכול לעמוד מולם .אבל אני רוצה
לקחת אותך לרגע הפוך :מה הרגע הכי משמח
שעברת בחייך?
הרב צ'ולק נבוך ,הוא מתקשה קצת להשיב על
השאלה הזאת .אני מנסה לעזור לו :אולי הקמת
הבניין הענק הזה שאנחנו יושבים בו ,שהייתה
מין חותמת סוגרת על הפעילות ארוכת השנים,
וסייעה להביא את הכל לקורת גג אחת?
"ממש לא" ,הוא אומר ,ומסביר לי שלא רגעים
מעין אלו הם הרגעים שהוא יכול להגדיר כרגעים
המשמחים בחייו" .בזמנו רציתי לעשות חנוכת
הבית לבניין .נכנסתי אז למרן הגראי"ל שטיינמן
שאמר לי :בשביל מה אתם צריכים את זה? ולא
עשינו .השמחה שלי היא שהקב"ה זיכה אותי
לעזור לאנשים .אך מצד שני כואב לי כל הזמן
על שאני לא מספיק ללמוד תורה כמו שהייתי
רוצה".
והרב צ'ולק לא רק אומר ,הוא גם עושה .על
השולחן בחדרו מונחים כל העת ספרי לימוד,
גמרא או מפרשים שונים ,וכל רגע פנוי מנוצל
ללימוד" .בכל 'עזר מציון'" ,הוא אומר לי אחרי
שהוא מהרהר מעט" ,אני רואה עבדות ,לא
גדלות .אחריות נוראה .אני רוצה להתנהל כמו
שצריך ,במסירות ,ולהחדיר לכולם מה השליחות
שלנו" .ובסוף-בסוף ,הוא גם עונה לי על השאלה
על הרגע המשמח בחייו" .הקב"ה זיכה אותנו
לגדל בביתנו כמה ילדים יתומים ,שאם שרצו
לשלוח אותם לרמלה ואין לדעת כיצד היו גדלים
אם לא היינו לוקחים אותם .וכשזוכים לחתן
כזה ילד ,זה נותן לך המון שמחת חיים .אבל יש
רגעים נוספים כאלה :למשל ,כשאתה מתבונן
על הסיעתא דשמיא העצומה שהקב"ה נותן לנו,
לעמוד בתקציב של  350מיליון  ₪בשנה ,שזה
התקציב השנתי של 'עזר מציון' ,או כשאתה
שמח על כך שהקב"ה נתן לנו את האנשים
הנכונים בעלי הכישורים למה שאנחנו צריכים,
וכמובן  -הידיעה שאתה עוזר לאנשים ,ושיש
לנו את הזכות לזכות הרבה מאוד אנשים לתרום
ולסייע לחולים קשים .כל אלו דברים שנותנים
לך כוחות".
ספר לי על הרגע העצוב בחייך.
גם כאן הרב צ'ולק לא עונה מיד ,ולבסוף הוא
אומר לי בשקט" :אני חושב שפטירת אשתי.
הייתי לצדה בכל החודשים והשבועות האחרונים
לחייה ,מאז חלתה .לא עזבתי אותה לרגע אחד.
שנינו יחד היינו שותפים לא רק לבית שלנו
ולגידול ילדינו ,אלא גם להקמת 'עזר מציון' .היא
התחילה את הכל .תאר לך שבשנים האחרונות
כך היה נראה הבית שלנו :הייתה פקידה שישבה,
במטבח ,פקידה אחרת בחדר השינה ,ופקידות
נוספות בסלון ובחדר ילדים .הייתה לנו פרטיות
אז? ואת כל זה היא הקריבה בשביל המטרה
הנעלית".
כל השנים הייתם שניכם עסוקים בעזרה
לזולת במסגרת הארגון .כיצד הצלחתם לגדל
דורות ישרים ,את ילדיכם עצמכם?
"באמת כשהילדים גדלו הלכנו ,אשתי ע"ה
ואני ,למרן הרב שך לשאול :הילדים מתחילים
לגדול ,ומה יהיה עם חינוך הילדים? הרב נענה
ואמר לאשתי :אל תדאגי ,תתני משהו גם לקב"ה
לעשות .לכם יש תפקיד ,ואני מבטיח לכם
שהקב"ה ידאג להם .אבל כמובן ,מאז ועד היום
אני מנסה להקדיש להם כל זמן שאפשר ,שבתות,
ימים טובים וכו' .ב"ה זכינו לבנים וחתנים
שיושבים ולומדים ,ואני מודה על כך לקב"ה,
ובנותיי מתנדבות כיום בעצמן ב'עזר מציון' .זה
היה החינוך בבית .אני תמיד אומר שמה שאני
עוסק היום ב'עזר מציון' ולא יושב ולומד זה
בגדר של 'דחויה' ,לא 'הותרה' .וברגע שאתה לא
עוסק באותו רגע בעזרה ,עליך לשבת וללמוד.
החינוך שיש לתת בבית הוא שלימוד התורה הוא
חשוב מכל".

העלון השבועי" :חידושים שאני כותב
במהלך השבוע"
מהלימוד הזה ,בשעות של "ביני וביני" ,כמו
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שהוא מגדיר אותן ,נולדים השיעורים וההרצאות
שהוא מעביר במקומות שונים ובנושאים שונים,
מההשקפה התורנית על החיים ועד לפרשת
שבוע .לפני כשנתיים ערכו בקייטנת "תודעה"
בבני ברק טיול למאות הילדים ,שהחל השכם
מאד בבוקר ,בשל הנסיעה לצפון .ואיך אפשר
"להעיר" את הילדים בתחילת היום ,לקראת
הטיול המפרך? כמובן ,הרב צ'ולק ,נואם מרתק,
הוזמן להעביר הרצאה ב 5-וחצי בבוקר...
"אני נותן הרצאות במקומות שונים ומשונים",
הוא אומר" ,בהם למשל בית הסוהר ברמלה.
הרבה פעמים מבקשים ממני לבוא ולדבר בערב
לרפואת חולה פלוני ,או לפני קבוצת בנות
אמריקאיות שעושות שבת בבני ברק .לבנות
הצעירות ,למשל ,אני מכניס בשיחה הסתכלות
נכונה על החיים .אני מספר להן על הצרות של
עם ישראל ,ואז מסביר מהם הניסיונות של כל
אחד בחיים ,ומה השאיפות שצריכות להיות לכל
אחד ,וזה ב"ה מאד משפיע .אני לא מסוגל לסרב
הרבה ,כי אני חושב שאולי מתחזקים מדברי
התורה ולקחי החיים שאני מעביר ,ואסור להימנע
מדברים רוחניים שיכולים להביא חיזוק".
מתי אתה מספיק ללמוד כמו שצריך ,להכין
כראוי את השיעורים וההרצאות שאתה מוסר?
"לכל אדם יש שעות כאלה' ,מתות' ,ופשוט
צריך לדעת לנצל אותן .ביום שישי ,למשל ,אדם
יכול לנצל את הזמן וללמוד .וגם 'ביני וביני' יש
לכל אדם זמנים כאלה .יש לילות שלא מנוצלים
מספיק ,בפרט כשבני הבית כבר ישנים ויש קצת
יותר שקט .אדם ששואף ללמוד ,ימצא לזה את
הזמן".
במחשבו שמורים מאות שיעורים שכתב
ורעיונות תורניים שראה במשך השנים ,מחולקים
לפי עשרות נושאים .חגים/הלכות/השקפה ועוד.
הרב צ'ולק מגלה לי גם שכל שאלה ששאל
את גדו"י במהלך השנים ,כתב לעצמו לזיכרון
ולמשמרת את התשובה שקיבל .כעת שמורות
אצלו מאות ואלפי תשובות שכאלה ,שאולי ביום
מן הימים יראו אור.
ההערות התורניות שהוא כותב לעצמו מפעם
לפעם והחידושים שהוא נתקל בהם בספרים
השונים ,הביאו אותו לפני כמה שנים להוציא
עלון שבועי נפוץ .לעלון ,אגב ,אין שם או מניירות
כלשהן .הכותרת שלו היא פרשת השבוע ,והוא
מודפס בשחור-לבן מידי שבוע על פני שמונה
עמודים ,המלאים בחידושים וליקוטים שראה
הרב צ'ולק במהלך השבוע.
העלון הזה מגיע למקומות שונים בעולם ,הוא
מספר לי" .לא מזמן סיפר לי מישהו שהוא ראה
את העלון בבית-כנסת בסין" ...ואני מספר לו על
שבת שעשיתי לפני כמה חודשים בלונדון ,שם
ניגש קשרתי בשיחה עם יהודי תושב לונדון,
כשבסיום השיחה הוא הוציא מכיסו את העלון
של הרב צ'ולק ,שמסתבר שהוא מקבל במייל
בכל שבוע ,מדפיס ומחלק.
איך נולד העלון הזה?
"מאז ומתמיד כתבתי לעצמי כל מיני חידושים
ורעיונות שראיתי במהלך השבוע .למעשה כבר
עשרות שנים שאני כותב חידושי תורה לעצמי.
ויום אחד לפני כמה שנים מישהו ראה את זה,
ואמר לי שמשום 'אל תמנע טוב מבעליו' עליי
להפיץ את זה ברבים .בכל חג אני משתדל להביא
בעלון את כל ההלכות שקשורות לאותו חג,
מאחר ויש ציבור לא חרדי גדול שקורא בו .הוא
אמנם בנוי לרוב מליקוטים ,אבל לפי העניין אני
משבץ בו גם רעיונות שלי או דברים ששמעתי
בעצמי מגדו"י .הייתי בשבוע שעבר בארה"ב,
והייתי צריך להמתין מעט בשדה התעופה .אז
מה עושים בזמן הפנוי? הוצאתי ספרים שלקחתי
איתי ,ועיינתי ברעיונות לפרשת השבוע,
והתחלתי גם לתאר בעצמי שאלות שנתעוררו בי
ורעיונות להסברים שונים בפרשה ,שמצאו את
עצמם בעלון".

לפני שידוך נוסף :ברכה מהגר"ח קניבסקי
איך נראה סדר היום שלך?
"בדרך כלל ב 8-וחצי בבוקר אני נמצא
במשרד ,אחרי תפילה כמובן .מכאן הכל יכול
להשתנות כל יום לגופו :יש מקרים
רפואיים שאני נדרש לסייע ,יש את

בשם ה׳ נעשה ונצליח!

הזדמנות אחרונה
לזכות במבצע!

נותרו ימים אחרונים למבצע  325עגלות עלינו...
עושים קניות לחגים באחד מסניפי חסד או בשכונה ברחבי הארץ,
מתקשרים לטלמסר  ,03-373-8000עונים הכי מהר על  3שאלות,
וזוכים בשווי הקנייה בחזרה!
ההשתתפות מותנית בקניית מוצר אחד ממגוון מוצרי:
או
לא כולל גלידות שטראוס

במוצאי שבת פרשת האזינו
הסניפים יהיו פתוחים החל מהשעה 21:00

נותנים למחיר

לדבר!

תמיד תצאו בזול.
בני ברק ירושלים בית שמש ביתר עילית אלעד מודיעין עילית טבריה צפת בארות יצחק
חיפה רחובות קריית אתא כפר סבא קריית שמונה

*המבצע בתוקף בין התאריכים י' אלול  -י"ג תשרי ( * )25.8-26.9.2015יש לשמור את החשבונית וספח המבצע עם מס' המשתתף כהוכחת קנייה עד סיום המבצע
*בכפוף לתקנון המבצע * החזר סכום הקנייה עד לסך של  ₪ 5,000יינתן בתווי קנייה לקניות ברשתות "יש חסד" ו"-יש בשכונה" * המבצע לא כולל קניות סיטונאיות *ט.ל.ח
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ענייני הניהול ,יש פגישות רבות עם אנשים
שלהם בעיות אישיות מורכבות ,ויש גם עזרה
ב'שידוכי בריאות' ,שהוא עוד מיזם של 'עזר
מציון' לשדך בין מקרים רפואיים .כשמתחיל
שידוך שנעשה בעזרתנו להיות מעשי ,אני
הולך פעמים רבות למרן הגר"ח קניבסקי
שליט"א ואני משתדל להביא את השידוך
לסיום טוב .וכמובן ,בתווך נכנסים כל מיני
מקרים שאני צריך כאמור להודיע למשפחה
על אסון ל"ע .וכמובן ,אחרי ולפני הכל אנחנו
צריכים גם לדאוג יחד עם ההנהלה למימון של
כל הארגון האדיר הזה".
איך מגייסים באמת את הסכום הבלתי נתפס
הזה של  350מיליון  ₪בשנה?
"עובדים קשה .יש דינרים בארץ ובחו"ל,
יש הוראות קבע של אנשים טובים ,יש את
המכירה הסינית ,וגם את הקמפיינים לגיוס
תרומות שאנחנו עושים מפעם לפעם ,כמו
עכשיו ,ערב החגים .הכל כמובן עובד עם
סיעתא דשמיא מיוחדת".
מכל הפעולות של "עזר מציון" בכל

להשליט את השכל על הרגש .נתתי לא פעם
הרצאות על איך מצליחים להשליט את השכל
על הרגש מהרבה מקומות בתורה .מי שמצליח
להשליט את השכל על הרגש מתי שצריך  -חי
חיים יותר קלים".
וברגעים קשים כמו אלו שתיארת ,איך
הצלחת לעמוד בהם? אתה עצמך נעזר לעתים
גם באחרים?
"אני מנסה להיות הפסיכולוג של עצמי.
לא שזו בושה להיעזר גם באנשי מקצוע ,כלל
וכלל לא ,אבל אני מנסה לעזור לעצמי במה
ששייך וכמובן בוכה לגדולי ישראל פעמים
רבות על המצב הקשה .כשאירע לפני קרוב
לשנה הפיגוע הנורא בהר נוף ,הלכתי לנחם את
האבלים ולחזקם ולתת שיחת חיזוק לתושבי
הר נוף ,ולפני שהלכתי ניגשתי למרן הגר"ח
קניבסקי ושאלתי אותו מה אני יכול להגיד
שם .הוא אמר לי :תגיד להם שהמשיח בפתח.
אמרתי לו :את זה כולם יודעים ...ואז הוא
הוסיף :אז תגיד להם שהוא כבר ממש בדלת
וכבר מיד צריך להיכנס .עברנו כעת את ראש

השנים ,במה אתה הכי גאה? מה הדבר שהכי
הצלחתם לעזור בו?
הרב צ'ולק לא אוהב את המונח "הכי גאה",
אבל משיב" :זכינו לעזור להרבה מאד חולי
סרטן ,בפרט בשנים האחרונות .וכמובן יש
כאמור את הנושא של בנק מח העצם :יש ראשי
ישיבות ,אבות ,אמהות וילדים שפשוט הצלנו
להם את החיים .הצלת החיים על ידי זה היא
הכי ניכרת ,כי בעזרת תרומת מח עצם ילדים
לא נהיים יתומים ונשים לא נהיות אלמנה.
אנשים שתורמים מח עצם צריכים לדעת שהם
ממש מצילים חיים .יש כרגע  163,000חולים
אונקולוגיים בארץ ,וכל תרומה כזאת יכולה
להציל חיים כפשוטו".
עברת הרבה מידי רגעים קשים ,ראית יותר
מידי רגעים קשים .קרה לך פעם שהרגשת
שאתה פשוט נשבר?
"היה זמן לפני קרוב ל 20-שנה שהיו כאן
בארץ פיגועים ל"ע ,יום אחר יום ,ואני סייעתי
בזיהוי ההרוגים הי"ד במכון באבו כביר.
אלו ימים שאתה עובר בין עוד ועוד הרוגים
ורואה מחזות בלתי נתפסים .אחד הפיגועים,
למי שזוכר ,אירע ביום פורים עצמו ,וביום
הזה חזרתי הביתה מזיהוי ההרוגים בשעה 4
בלילה ,לאחר שקראנו את מגילת אסתר במכון
אבו כביר .וזמן קצר לאחר מכן היה עוד פיגוע.
ברור מאליו שזה היה זמן קשה ובלתי נתפס,
אבל אתה מנסה לאזור אומץ ולעשות הפרדה,

השנה ויום כיפור .אלו ימים שצריכים לגשת
אליהם לא עם פחדים ,אבל כן עם צביטה
עמוקה כזאת שתעורר אותך ותמנף אותך
קדימה ,להיות ילדים טובים לקב"ה בשמירה
התורה ומצוותיה מתוך שמחה של מצווה".
"כתוב' :מפי עליון לא תצא הרעות והטוב'.
ביום כיפור לא יכולים לבקש מהקב"ה שיתנהג
אותנו יותר מאשר איך שאנחנו מתנהגים עם
זולתנו .אם אדם מטיב לשני ,הקב"ה מטיב
אתו .כמו שאדם מתנהג לשני ,כך יתנהגו אתו.
הייתי פעם בשיחה של רבי חיים שמואלביץ,
שמסר שיחה בבני ברק בזמן שרבי יחזקאל
לוינשטיין המשגיח של ישיבת פוניבז' היה
חולה ,ערב לפני יום כיפור .בסוף השיחה הוא
נעמד ,התחיל לבכות ואמר :מחר יום כיפור!
מה עושים? ואז אמר לנו כמה עצות ליום
הקדוש והנורא ,ובהן עצה בולטת :שיהיה
לכם הרבה חברים ,כך שגם אם נגזר עליכם
גזר דין מוות ל"ע ,הקב"ה לא ימית אתכם
אם על שמעון ,החבר שלכם ,לא נגזר לסבול
מהצער שבמיתתכם .ועצה שנייה שהוא אמר:
תיטיבו אחד עם השני ,תעשו טוב .אם תיטיבו
לאחרים ,גם הקב"ה ייטיב איתכם ,מידה כנגד
מידה .זה גם היסוד של הבריאה :הקב"ה ברא
את העולם כדי להיטיב עמנו ,ועלינו מוטל

להיטיב לשאר בניו הברואים".
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ערב ראש השנה:
מסתגר בחדר עם
רשימות של טלפונים
ידידים ומקורבים של הרב חנניה צ'ולק ,משתפים בסיפורים
קטנים-גדולים על דמותו של האיש הצנוע :מהפעם בה
נקרא בדחיפות לבית מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א ,ועד
לאותו ליל שבת בני ברקי בו הסתובב הרב צ'ולק באמבולנס
של 'עזר מציון' ברחובות העיר והכריז על מצב חירום
אחרי שנכנסתי לראיון עם הרב צ'ולק ,יצא
לי לשוחח עם כמה ממקורביו ,מתנדבי "עזר
מציון" ,שמלווים ומכירים את הרב צ'ולק
כבר שנים רבות.
אחד מהם מספר שפעם אמר לו הרב צ'ולק
בהומור שחור" :גם אם ערב אחד אלך ברחוב
רבי עקיבא בבני ברק ,ופתאום ארגיש צמא
גדול  -אין לי את הפריווילגיה לעלות לאחד
הבתים ולבקש כוס מים ,כמו כל אדם אחר.
הרי כבר כשיפתחו לי יחשבו שקרה אסון נורא
שבאתי לבשר עליו"...
מלבד הליווי הרפואי של גדולי ישראל
שכבר אינם עימנו היום ,מרנן הסטייפלר זצ"ל
והגראמ"מ שך זצ"ל ,מלווה בשנים האחרונות
הרב צ'ולק מפעם לפעם גם את מרן ראש
הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א ,בעת
חולשות .אחד ממקורביו של הרב צ'ולק סיפר
לי ,שלפני כמה שנים חש הגראי"ל בחולשה
בערב פסח .הרופא המומחה שבדק אותו,
הודיע כי אין מה לדבר על אכילת מצה בליל
הסדר .אך איך מודיעים דבר שכזה למרן ראש
הישיבה? ובכן ,כרגיל למשימות מעין אלו גם
כאן גויס הרב צ'ולק להודיע על רוע הגזירה
לגראי"ל .הוא נכנס למעונו והעביר לו את
דברי הרופאים על כך שמסוכן עבורו לאכול
את המצות בליל הסדר.
חלפו כמה ימים וליל הסדר הגיע ,והנה
באמצע ליל הסדר דפיקות בבית משפחת
צ'ולק והוא נקרא בדחיפות לבית מרן ראש
הישיבה ,שכן ראש הישיבה סובל מ"חסימת
מעיים" .הרב צ'ולק החיש צעדיו למעונו של
הגראי"ל ,כשבדרך מתברר לו כי הדבר אירע
לאחר שהגראי"ל אכל מצת-מצווה .כשהמצב
נרגע מעט ,הוא שאל את הגראי"ל לפשר
מעשהו" .מה אעשה ש'תפס אותי בולמוס'
לאכילת מצת המצווה?" נענה ואמר לו
הגראי"ל.
בהקשר לזה אפשר לספר שישנם לא מעט
סרבנים להוראות הרופאים כשהן מתנגשות
לעתים עם ההלכה ,גם כאשר מדובר במקרים
של פיקוח נפש ובהוראות מפורשות של
רבנים לעשות כעצת הרופאים .גם במקרים
האלה מגוייס הרב צ'ולק ,שמצליח לרכך את
ההתנגדות .כך למשל ,לפני כ 12-שנים ,בעת
פרשת "רמדיה" (הרכב מזון-צמחי לתינוקות
שהיה מסוכן עבורם ומחמתו הופנו תינוקות
רבים שנפגעו ברמות שונות לבית חולים,
וכמה אף נפטרו ,ל"ע) ,משרד הבריאות חקר
את הפרשה במשך כמה ימים ובליל שבת
הוציא הודעה על הסכנה המיידית שבצריכת
הרכב ה"רמדיה" .ואיך הכריזו על הדבר בבני
ברק? ובכן ,הרב צ'ולק בעצמו  -לא נכרי ולא
פיתרון אחר  -הסתובב בבני ברק עם אמבולנס
של "עזר מציון" והכריז ברמקול על סכנת
פיקוח הנפש החמורה מפורמולת התינוקות.
כשאנשים ראו אותו עצמו עושה זאת ,הבינו
את חומרת הדבר וכך ב"ה נמנעו עוד מקרים
חמורים בקרב התינוקות הפעוטים.
קרוב משפחה של אחד מידידיו של הרב
צ'ולק חלה לפני כמה שנים ,והרב צ'ולק

הגיע לבקרו 2 .דקות לאחר מכן כבר קיבל
אותו ידיד טלפונים ,וכולם באותו נוסח" :מה
קרה? אותו קרוב נפטר? ראינו אמבולנס של
עזר מציון חונה מתחת לביתו ואת הרב צ'ולק
יוצא ממנו ונכנס לבניין!" .הם לא העלו על
דעתם שיתכן שהרב צ'ולק יוצא גם לבקר
חולים ,ולא מגיע רק בשלבים של ה"אחרי"...
אחד מהאנשים שמלווה את הרב צ'ולק
כבר שנים רבות בהזדמנויות רבות ,מעיד על
עשרות רבות של טלפונים שמקבל הרב צ'ולק
לבקשות ייעוץ שונות במהלך היום ,מהשכם
מאד בבוקר ועד הרבה לאחר חצות הלילה.
"פעם אחת נפרדתי מהרב צ'ולק ב 12-וחצי
בלילה" ,הוא מספר" ,ולפני שנפרדנו אמרתי
לו' :סוף סוף הגיע הזמן ,נלך קצת לישון'.
הלוואי! אמר לי הרב צ'ולק .יש לי עוד שורה
של דברים לטפל בהם ...ולמחרת ,כמו שעון,
הוא כבר היה ב 8-וחצי בבוקר במשרד".
בכל יום ,מספר מכר אחר של הרב צ'ולק,
מקבל הרב צ'ולק לפחות שניים-שלושה
טלפונים על חולים צעירים שחייבים לבוא
ולעודד אותם .והוא עוזב הכל ובא" .שאלתי
אותו פעם" ,מספר אותו מכר" ,איך הלב שלו
מחזיק מעמד מול כל מה שהוא רואה? גם אני
עצמי ,כאיש 'עזר מציון' רואה הרבה מראות
לא קלים ,והוא רואה פי כמה וכמה מראות
כאלה ממני .איך הוא מחזיק מעמד? והוא
ענה לי :אני לומד תורה .זה מה שמשמח אותי.
פעם שאלתי גם את רעייתו ,הרבנית לאה ע"ה,
איך בעלה מחזיק מעמד ,והיא חייכה ואמרה
לי :גם הוא לא תמיד מחזיק מעמד...
"בפעם אחרת שאלתי את רעייתו ע"ה",
הוא ממשיך ומספר" ,איך הרב צ'ולק קם
לשחרית כבר ב 6-וחצי בבוקר גם כאשר הלך
לישון לילה לפני כן בשעה  3בלילה? והיא
אמרה לי :חנניה זה חנניה"...
בערב ראש השנה כל אחד מאיתנו מתכונן
ליום הדין .נותן צדקה ,הולך למקווה ,ורץ
לעשות ת ההכנות האחרונות לחג .מה עושה
הרב צ'ולק בערב ראש השנה מידי שנה? אחד
מידידיו סיפר לי" :פעם עליתי לחדרו בערב
ראש השנה ,וראיתי אותו יושב עם רשימה של
טלפונים של אלמנות ויתומים ,והוא מתקשר
אליהם אחד-אחד לאחל להן שנה טובה".
חג פורים ידוע בקרב שכניו של הרב צ'ולק
כאחד החגים העמוסים ביותר בביתו .עוד
ועוד יתומים מכל הארץ מגיעים במשך יום
הפורים לביתו ,והוא מעניק להם אז תשומת
לב מופלגת בסבר פנים יפות ,ובעצמו שר
ומשמח את כולם.
אחד מהנהגים של 'עזר מציון' ,סיפר לי
על ילד מסכן ,שהתייתם לאחרונה מאביו,
אברך צעיר ,שמפעם לפעם הרב צ'ולק מבקש
ממקורביו :תקראו לו אליי .הילד מגיע ונכנס
אליו למשרד למשך שעה ארוכה .באחת
הפעמים שאל אותו אחד מאנשי 'עזר מציון'
שעבר וראה את המחזה :מה אתה עושה
שם עם הרב צ'ולק בפנים? והילד ענה לו,
בתמימות :מה זאת אומרת? הרב צ'ולק קרא
לי אליו כדי להתייעץ איתי!
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כרטיס הטבות ללקוח המתמיד

מבצע

שבוע-שבת-חג

באדג'ט במבצע חגים ענק :
שוכרים רכב לשבוע במחירים מיוחדים
ומקבלים יומיים שכירות במתנה!
budget.co.il
להשכרות מיום חמישי ד‘ תשרי תשע"ו ) (17.9.2015ועד יום רביעי כ"ד תשרי תשע"ו ).(7.10.2015
חבילת שכירות של  7ימים כולל שבת וחג בחיוב  5ימי השכרה מלאים ,יום השבת בחיוב ביטוח
בלבד ויום החג ללא חיוב כלל .לשוכרים רכבים מקבוצה  Xועד קבוצה  . Jהמבצע עד גמר המלאי וכל
הקודם זוכה .בכפוף לזמינות רכבים בתחנה בזמן ההשכרה .בכפוף לתקנון .החברה רשאית להפסיק את
המבצע בכל עת .ט.ל.ח .המבצע בכל עת .ט.ל.ח.

חג

שמחושנהטובה!

הגביר
הרוסי

מה מביא איש

שמסרב לשכוח
הוא נחשב לאחד מעשירי רוסיה אך משימת חייו היא תחיית היהדות ברוסיה
אחרי עשרות שנות רדיפה ומחיקת זהות יהודית  סגן נשיא הקונגרס היהודי
ברוסיה ,הד"ר לפילוסופיה ואיש העסקים גרמן זכרייב ,מדבר בראיון מיוחד
על הכל  מהדילמות בפניהן ניצבת יהדות רוסיה כיום ועד להנצחת החיילים
היהודים שלחמו בשורות הצבא האדום  מדוע צלצל הטלפון באמצע
הראיון ומה השאלה שמטרידה את מנוחתו של הנער שגדל במשפחה יהודית
שורשית של יהודים הרריים והפך לבעליו של השוק הסיטונאי הגדול במוסקבה

שבתאי פוגל  צילומים :אלי איטקין

אנחנו יושבים ומשוחחים לנו בניחותא .לפתע,
הטלפון שבכיסו של בן שיחי שדמם משך שעה
ארוכה ,למרות עיסוקיו הרבים ,מצלצל בעוז.
הצלצול הולך ומתגבר .הוא מתנצל ופורש לחדרו
לדקות ארוכות.
בשלב מסוים אני מאבד את סבלנותי ומוכן להפר את כללי
הטקס על מנת לבדוק לאן נעלם המרואיין .אני רואה אותו
עומד בקרן זווית ,עיניו נעוצות בסידור והוא מתפלל כמונה
מעות.
אכן ,הביטוי "מונה מעות" הולם את תיאורו של בן שיחי.
הוא נחשב לאחד מעשירי רוסיה ואחד מעמודי התווך של
הקהילות היהודיות המתחדשות בגבולה .אך ידו שלוחה
לעבר כל העולם היהודי ,בדגש על עולם התורה החרדי.
גרמן זכרייב הוא האיש עמו נפגשתי בצהרי יום מוסקבאי
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של שלהי קיץ .אמנם נכון שאלה קשים מהקיץ עצמו ,אך
כאן ,במוסקבה ,מזג האוויר נעים למדי עבור חודש אוגוסט.
המקומיים מתעקשים ש"חם" .אבל לך תסביר להם שאין להם
מושג כיצד זה מרגיש בבני ברק הרותחת והמיוזעת.
זכרייב דווקא כן מכיר את עיר התורה בני ברק ואת בני
התורה של ירושלים .אבל על זה בהמשך .בינתיים בואו נחזור
לתפילתו שזה עתה הסתיימה" .יש לי שעון מעורר שמתוכנן
להקפיץ אותו ברגע שמתקרב סוף זמן תפילה" ,הוא אומר
כמתנצל ,רק לאחר שאני לוחץ עליו ב"עדינות" ישראלית
טיפוסית.
כך בבוקר ,כך במנחה וכך במעריב .כאשר זמן התפילה
הולך ואוזל ,השעון מצלצל" .לפעמים אני מכבה אותו מיד
אחרי הצלצול הראשון ,כי כבר התפללתי .אבל בכל מקום
שאני בעולם ,אני מסדר את השעון כך שלעולם לא אפסיד

זמן תפילה".

אידיש בעיראקית
מאוחר יותר ,כאשר נעמוד להתפלל מעריב והוא יסיים זמן
רב אחרי ,הוא ישאל בנימוס:
 סליחה .אבל אני חייב שתסביר לי איך אתה עושה את זה. את מה? את הטיסה הזאת .איך אתה מצליח לסיים את כל התפילהבחמש דקות? אני בחיים לא מצליח.
אני לא יודע אם הוא צוחק או לועג לי .אבל דומה שהאיש
שלפניי לא יודע ללעוג לאיש .הוא רציני בשאלתו .איך אתם
מתפללים כל-כך מהר? הוא שואל ,והשאלה נחה בחלל החדר
ללא מענה.

ש עסקים יהודי מצליח ברוסיה להשקיע מהונו ואונו בחג ניצחון על הנאצים?

"וכי איך לא אשקיע בציון הצלת שני שליש מבני עמי" .גבריאל גרמן זכרייב במשרדו שבמוסקבה

לפני שאשבור את השתיקה ,נראה לי שכבר הספקתם
להבין במי מדובר .לא? זהו גבריאל גרמן זכרייב .האיש
שהעם היהודי יזכור גם בעוד מאה שנה .תיכף תבינו למה.
גרמן ,איש עסקים יהודי המתגורר ברוסיה ,נולד בתשל"א
בעיירה קרסני סלובודה באזרביג'אן .משפחת הוריו ברוכת
הילדים משתייכת למה שקרוי "היהודים ההרריים" .שם
כולל ליהודי הקווקז .זמן קצר לאחר קריסת מסך הברזל
והתפרקות ברית המועצות ,עבר גרמן הצעיר לרוסיה והחל
לעשות חיל.
הוא עשה חיל בעסקי השיווק וכיום הוא מחזיק בבעלותו
את השוק הסיטונאי הגדול ביותר במוסקבה בירת רוסיה.
אגב ,בשוק הזה ישנה מסעדה יהודית כשרה למהדרין! ובית
כנסת בו ניתן ללמוד שיעור תורה במשך כל שעות היום.
זכרייב שהקים את בית הכנסת לתפארה סמוך למשרדיו

מביא מידי שבועיים אברך אחר לשהות של שבועיים
במקום ,כדי שהעובדים ובעצם כל יהודי שיגיע למקום יוכל
למצוא לעצמו בית של תורה ותפילה בלב השוק.
אבל נחזור לקורות חייו בטרם נעסוק באתגרים הרוחניים
שערם על שכמו ככל שגדלה הצלחתו בעסקים .הוא
מחזיק בתואר שלישי בפילוסופיה .הוא למעשה דוקטור
לפילוסופיה .תודו שלא הייתם מצפים מאיש עסקים לשאת
תואר דוקטור .ועוד לפילוסופיה .אבל זה כלום לעומת
עבודת הדוקטורט שלו שעסקה ב"התפתחות הקונספציה
התיאולוגית-דתית של החסידות"...
עוד הערת אגב ,לגרמן אחים שמעורבים עמוקות
בפעילותו הציבורית .הוא עצמו נושא בתואר סגן נשיא
הקונגרס היהודי ברוסיה ונשיא קרן 'סטמאגי' של יהודי
הקווקז .אם אצל הרבה אנשים ,מדובר בתואר של כבוד,

אצל זכרייב מדובר במחויבות .המילה 'סטמאגי' מורכבת
מראשי תיבות של שמות ששת האחים זכרייב שחברו להם
יחדיו למחויבות זו.
לפני חמש-עשרה שנה הקים את הקרן ,שהיא למעשה
הקרן הבינלאומית של היהודים ההרריים .עיקר עיסוקה
של הקרן מתמקד בשימור המסורת המפוארת של היהודים
ההרריים .אם על ידי הוצאת ספרים בנושא ואם במימון
מחקרים אקדמאיים ובסיוע לחברי קהילות יהודי קווקז
תוך תיאום בין הארגונים וההתאחדויות השונות של יהודים
אלה בעולם.
בין היתר פועלת הקרן שהקים זכרייב לארגן ביקורים
של רבנים וחזנים בעלי שם בקהילות הדור השני והשלישי
של יהודי הקווקז ברחבי רוסיה ועוד .וכאילו לא די בכך,
הקימה הקרן רשת חברתית שמאגדת יהודים הרריים מכל
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רחבי העולם .לקרן גם אתר מקוון .תחנת שידור ועיתון אותו
מוביל בהצלחה ,מרכז 'יום השחרור וההצלה' ,דוד מורדכייב.
מטרתה המרכזית של הרשת היא לחבר את נציגי הקהילות
בכל מקום ולאגור מידע מקסימאלי על כל קהילה וקהילה ,על
פזורותיה ,על תולדותיה ,תרבותה ופעיליה .למעשה ,מבלי
משים ,תורמת הרשת כמו כל פעילותו של זכרייב ,ליצירת
מאגר מידע יהודי ייחודי המשמר את העבר ואת השתלשלות
הייחוס של יהודי ההרים שנשמרו במשך אלפי שנים מנישואי
תערובת.
עד כמה שזה יישמע מוזר ,הקרן מנסה – באמצעות הרשת –
לחדש את האידיש של יהדות הקווקז .היהודים ההרריים דיברו
בשפה ייחודית שנקראת "ג'אואורי" .שפה זו הייתה בלולה
ממילים בפרסית ,עברית וארמית ושימשה את יהודי ההרים
כאמצעי התבדלות משכניהם הגויים.
אגב ,הקרן אינה מסתפקת בפעילות ממוקדת בקווקז והיא
משתדלת לסייע בכל פרויקט בעל חשיבות יהודית .כך למשל
סייעה הקרן לשיקומו של בית הכנסת הגדול של מוסקבה
במלאות מאה שנים להקמתו.
אבל דומה שאת גולת הכותרת בעשייתו של זכרייב בשנים
האחרונות ,ניתן לתלות בפרויקט הזיכרון הגדול ביותר שהגה.
פרויקט שעתיד לשנות את פני זיכרון ימי המלחמה הארורה
ההיא בה נרצחו ,נטבחו ונשחטו מיליונים מבני עמנו ה' יקום
את דמם הקדוש.

הניצחון היהודי על הנאצים
זכרייב ,איש של מעשים ,החליט להפוך את התאריך העברי
של ניצחון בנות הברית על הנאצים הארורים יימח שמם ,ליום
הניצחון היהודי .ולא סתם ניצחון צבאי ,אלא 'יום השחרור
וההצלה' .בינינו ,מי זוכר את מאות אלפי החיילים היהודיים
שלחמו בצבאות בנות הברית ונהרגו בקרבות לשחרור והצלת
שארית הפליטה ,ממנה נבנה עולם התורה?
זכרייב זוכר ורוצה שכל עם ישראל יזכור .הוא משקיע זמן
רב ואינו חוסך בממון על מנת להפוך זאת ליום שיצוין בכבוד
בלוח השנה היהודי .ואתם יודעים מה ,השנה ניתן לומר שהוא
הצליח .אך על כך נרחיב מיד בהמשך .לא לפני שנסקור את
ההיסטוריה הקרובה-רחוקה שלנו.
בשביעי למאי  1945למניינם ,נכנעה גרמניה הנאצית לכוחות
הברית .האמת היא שהרוסים ציינו זאת בשמיני למאי ואילו
בנות הברית בתשיעי לחודש .אותו היום היה כ"ו באייר תש"ה
לפי הלוח העברי .בצבאות בנות הברית לחמו  1.5מיליון
חיילים יהודיים .כרבע מיליון מהם נהרגו בקרבות ,כחצי
מיליון נפצעו וחזרו לבתיהם בדרגת נכות כזו או אחרת .זאת
נוסף על רבבות יהודים שלחמו בנאצים מלחמת גרילה בכוחות
פרטיזנים מאורגנים יותר ובעיקר פחות.
בשיחה עם 'קו עיתונות' אנו מבקשים ללמוד על הסיבות
שהביאו את זכרייב לצרוב בתודעה היהודית את יום השחרור
וההצלה.
מה מביא יהודי כמוך שעסוק בשימור מורשתם של היהודים
ההרריים ובשורה ארוכה של פעילויות חסד ,להתעסק בניצחון
על הנאצים?
"נולדת וגדלתי באז'רביג'אן בתקופת הקומוניסטים .את יום
הניצחון על הנאצים היו ממש חוגגים וזה עד היום כך בכל
מדינות חבר העמים .ראיתי את השמחה הגדולה של הגויים,
אבל היה חסר לי משהו כיהודי .לא הרגשתי שמישהו מתייחס
ליהודים שנלחמו בנאצים .לא ראיתי שמישהו מתייחס לנס
ההצלה של העם שלנו .נכון שנרצחו שישה מיליון יהודים על
הנאצים יימח שמם ,אבל ניצלו  12מיליון .איפה התודה לה' על
הנס הגדול של השחרור וההצלה של כל אותם יהודים?
"במלחמה הזו היו מאות אלפי חיילים יהודיים שזכו בעיטורי
מופת על תעוזתם בקרב .מי זוכר אותם? מי זוכר את מאות
האלפים שעדיין קבורים בקברי אחים ,בבתי קברות צבאיים
ברחבי אירופה? זה סיפור של גבורה יהודית שאסור לשכוח.
זאת הסיבה שהחלטתי לפעול ולקדם את יום הניצחון גם כיום
חג יהודי של שחרור ,הצלה וגבורה יהודית במלחמת העולם
השנייה".
חג?! מי יכול לחגוג אחרי השואה האיומה? צריך המון
המון אומץ על מנת ללכת על מהלך כזה.
"בתחילה קבעו את יום השואה אחרי הפסח בסמוך למועד
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"בזכות זאת יש לנו עולם תורה פורח" .גרמן עם הרב הראשי ליהודי הקווקז ,הרב נפתלי יניב

"לפגוע?! למה? אני מבין את השאלה איך אפשר בכלל לחגוג
ניצחון במלחמה בה נרצחו כל כך הרבה יהודים על קידוש ה' .אבל
אין קשר בין הדברים .זיכרון השואה לעולם לא יימחה"
נפילת גטו ורשה .הוסיפו את המילה 'והגבורה' כדי לבטא את
גבורתם של היהודים ,ביניהם לא מעט יהודים חסידיים ,רבים
מחסידי גור ,שלחמו בנאצים ברחובות הגטו .נכון ש'השואה'
דחקה את 'הגבורה' ,אבל אסור לשכוח את הגיבורים שביקשו
להציל את אחיהם.
"יום הניצחון על הנאצים הוא בינלאומי .גם אנחנו – היהודים
– שמחים ומודים לבנות הברית שלחמו לשחרר את העולם
מהחיה הנאצית ,אבל גם אנחנו – היהודים – שמיליונים מעמנו
נרצחו על ידי החיה הזאת ,השתתפנו במלחמה במטרה להציל
ולשחרר את בני עמנו .זה לא חג במובן של חגיגות .המטרה
היא שהנושא הזה יצוין בתפילה והודיה .בטקסים ,ברחובות,
בלבבות .שכל הדורות הבאים יזכרו גם את אלה הגיבורים
שנפלו במלחמה ובמותם סללו את הדרך לניצחון שאנחנו
רואים כיום בארץ ישראל ,בישיבות הקדושות ,בתלמודי
התורה .כל זה הוא נס .כל זה צריך לעבור מדור לדור".

הגביר והגבורה
אבל יש כבר יום כזה .יום הניצחון על הנאצים .כל העולם
מציין אותו .מה צורך בעוד יום?
"היום הזה שכולם מציינים הוא בינלאומי ,כמו שאמרתי.
זה לא מועד יהודי .זה לא תאריך יהודי .זה תאריך לועזי .אני
לא שולל את היום הזה ,אבל רוצה שיהיה יום יהודי בו נזכור
את חסדי ה' שעשה עמנו .נזכור את מאות אלפי הגיבורים
היהודים שלחמו ונפלו .אני רוצה שהיום הזה בו שחררו את
היהודים ששרדו במחנות ,יצוין בעברית .בלשון הקודש.
בתאריך העברי .בדרך שיהודים זוכרים .זה היום בו ניצלו שני
שליש מעם ישראל .זה לא רק הם .זה הם ובניהם ובני בניהם
עד עולם".
אף אחד לא העיר לך על הרעיון הזה שעלול לפגוע בזכרם
של קדושי השואה?
"לפגוע?! למה? אני מבין את השאלה איך אפשר בכלל
לחגוג ניצחון במלחמה בה נרצחו כל כך הרבה יהודים על
קידוש ה' .אבל אין קשר בין הדברים .זיכרון השואה לעולם
לא יימחה .יש את יום הקדיש הכללי ויש את יום השואה.
ובקהילות רבות מזכירים כמעט בכל שבת את הקדושים .אנחנו
מוקפים בזיכרון ואנחנו בעצמנו וקהילות הקודש שקמו מאפר
הכבשנים הם נר זיכרון .היום הזה הוא יום הפדות .היום בו
זוכרים את הגיבורים .היום בו זוכרים את החסד הגדול שה'
עשה עמנו ,שלא יימחה עם ישראל מהעולם .לא מגיע לציין
יום מיוחד להודות להקב"ה שגאלנו מיד צר ולזכרם של כל
האנשים שנלחמו לעצור את המפלצת הנאצית?".
השנה כבר ראינו שהיום הזה שהגית הולך וצובר תאוצה.
אבל אולי כדאי להשאיר אותו כיום מיוחד בישראל .יש עוד
מדינות שבהן יציינו יום כזה?
"בדיוק כמו שאמרתם ,בשנים האחרונות מתחילה להיווצר
מסורת יפה של ציון יום כ"ו באייר בקהילות יהודיות רבות

ברחבי רוסיה באירופה והיה לנו גם ארוע במרכז האו"ם בניו
יורק .זה קורה בבתי כנסת ובמרכזים קהילתיים יהודיים.
אנשים מציינים ,מתפללים ושמחים .אני רואה בזה ערך עליון
להזכיר את הפדות וההצלה ,ולזכור להודות לקב"ה ולהזכיר
את שליחיו  -צבאות בנות הברית עם מאות אלפי הלוחמים
היהודיים  -שבאו מכל העולם על מנת לשחרר את אחיהם
מציפורני הרשע".
ההסברים נופלים על אוזניים קשובות ואנחנו מתעניינים
דווקא בדור השלישי והרביעי (שזה עתה נולד) .זכרייב ידוע
כתורם גדול מאוד של עולם התורה ולא בכדי .זה חלק מתפיסת
עולמו הכוללת" .אני רואה בלימוד התורה של בחורי הישיבות
והאברכים כמה שמחזיק את העולם כולו" ,הוא אומר.
בד בבד ,חוזר זכרייב ומדגיש כי ללא אותו יום פדות ,בו
אמר ה' למשחית די ,לא היה עולם תורה" .אנחנו לא יודעים
להעריך את מה שיש לנו .כיום עולם התורה פורח .יש המון
ישיבות בכל מקום .יותר ויותר יהודים מתקרבים לתורה ואנחנו
שוכחים את השאיפה של הנאצים הארורים למחוק את שארית
ישראל היו לא תהיה.
"הם היו קרובים מאוד להשלים את משימתם .להזכיר לכם
שהם כבר היו על אדמת צפון אפריקה ,מרוקו ותוניס ,ואפילו
כבר הגיעו על גבול מצרים בדרכם להשמיד את יהודי ארץ
ישראל .אנחנו צריכים להגיד תודה לה' על שעצר את כוונתם
הרעה ובזכות זאת יש לנו היום עולם תורה עצום בכמות
ובאיכות .דבר שאין לו אח ורע במאות האחרונות".

הייתי יוצא לשוק
אם כבר הזכרנו את עולם התורה ,בוודאי אתם זוכרים כי איש
שיחנו מטיס מידי שבועיים אברך מארץ ישראל לבית הכנסת
"שלו" בשוק הסיטונאי הכי גדול במוסקבה .כששואלים אותו
מה מרגש אותו יותר מכל ,הוא אומר את הדברים הבאים:
"כמעט בכל פעם שאני מבקר בארץ ,אני בא לישיבת מיר
בירושלים .בפעם הראשונה שהגעתי לשם נכנסתי להלם.
ראיתי אלפי בחורים יושבים ולומדים תורה במרתפים ,בחדרים
קטנים ,במסדרונות ,בכל מקום אפשרי .עמדתי נפעם .אלפי
אברכים ובני ישיבות עסוקים רק בדבר אחד ,בכוח שמניע את
כל העולם ובמה ששומר את עם ישראל לאורך כל הדורות.
"ראיתי את הדלות .אי אפשר היה שלא לראות שחלק לא
קטן ממש לא נמצאים במצב כלכלי טוב ,אבל זה היה נראה
שאור קורן מהם .זה האור של התורה וזה מה שמרגש אותי
בכל פעם מחדש .זה קרה לי בישיבת מיר כמו בביתו של מרן
הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן ובביתו של מרן הגאון רבי חיים
(קנייבסקי ש.פ) .זה קרה לי בכל מקום בו ראיתי את אור התורה
זורח ומאיר מבלי להתחשב בתנאים הסביבתיים .זה הדבר
שהכי מרגש אותי".
כאמור ,גבריאל גרמן זכרייב ואחיו נמנים על התומכים
הנלהבים של עולם התורה וכל זה הוא חלק מתפיסת עולמם

גרמן עם הגר"פ גולדשמידט ,הרב משה לבל והרב שמעון לוין אצל מרן הגראי"ל שטיינמן

גרמן עם הגר"פ גולדשמידט ,הרב משה לבל והרב שמעון לוין אצל מרן הגר"ח קנייבסקי

הראשל"צ ורבני אירופה בטקס לציון  70שנה ל'יום השיחרור וההצלה' שהתקיים בצרפת

גרמן עם ילדי המשניות בביקור באחד השיעורים של 'אנחנו וצאצאינו' בבני ברק

הייחודית שהגיעה מבית גידולם" .אני גאה
בהיותי יהודי .מה שמעניין אותי ביותר זה
הסבל של עם ישראל  -העם שלי .גדלתי
בקווקז ,מקום שם סבלו יהודים רדיפות
לאורך דורות וזה מה שמלווה אותי לכל אורך
העשייה הציבורית שלי – להרים ולרומם את
קומתו של העם היהודי .להדגיש ולשמר את
העבר המפואר ולחזק ולתמוך בהווה העשיר
ולהבטיח כך יימשך בעתיד ושעולם התורה אף
יעלה ויפרח".
אם כבר ,חשוב לציין כי משפחת זכרייב
הייתה משפחה מאוד דתית במונחים של העיר
בה גדלה .זקיפות הקומה היהודית וההיצמדות
למורשת היהודית ,נטעה בבני זכרייב הצעירים
כבר בינקותם .מה הפלא שגבריאל גרמן משקיע
כה הרבה על מנת לממש זאת הלכה למעשה.
בעניין זה היינו מאוד סקרנים לשמוע כיצד
התייחסו גדולי התורה לרעיון "יום הפדות
וההצלה" שהגה .זכרייב מספר" :ביקרתי
יחד עם נשיא 'ועידת רבני אירופה' ,הרב
גולדשמידט .ראש הישיבה אצלנו במוסקבה,
הרב משה לבל ויד ימיני; סגן הרה"ר במוסקבה,
הרב שמעון לוין אצל גדולי הדור .הרב ישראל
מאיר לאו .הרבנים הראשיים לישראל ואירופה
וקיבלתי מכולם תמיכה ברעיון .הנושא הזה
חייב להיות בסדר היום של כל יהודי .אנחנו
שוכחים שהמטרה של היטלר יימח שמו הייתה
למחוק גם את היהדות .לא רק את היהודים.
הוא עשה את זה בשיטתיות ובאכזריות .חלפו
שבעים שנה מאז התאבד הצורר ואנחנו צריכים
לציין את זה .את הניסים הגלויים שה' עשה
איתנו גם בתקופות החשוכות ביותר בחיי העם.
אני בטוח שבעזרת ה' היום הזה יהפוך לציון
דרך בזיכרון היהודי".
ואכן ,כאמור ,בשנה האחרונה ציינו את
אירועי היום בטקסים ובאירועים מרשימים.
גם בכנסת ישראל ובכותל המערבי .בכל אחד
מהמקומות הללו הכניסו ספר תורה לזכרם
של אותם קדושים שמסרו את נפשם להצלת
אחיהם.
אך דומה שהאירוע המרכזי והחשוב ביותר,
הוא זה שנערך בביתו של מרן הגר"ח קנייבסקי
שליט"א .שם הוכנס ספר תורה שלישי שנתרם
על ידי בני משפחת זכרייב .שם ,מול אור
התורה היוקד של גדול הדור ,נחגג הניצחון
הגדול ביותר של העם היהודי על הצורר הנאצי
– תחייתו ופריחתו של עולם התורה.


משנה לכל נשמה

מה עומד מאחורי התכנית הגרנדיוזית במסגרתה ילמדו בחודשים הקרובים אלפי תינוקות של
בית רבן משניות לעילוי נשמתם של קדושי השואה? האתגר :שש מיליון ומאתיים וחמישים אלף
משניות .משנה לכל נשמה .הן של הנספים והן של הנופלים בקרבות שהכניעו את הצורר הנאצי
אלפי ילדי ישראל בכל קצוות תבל
ילמדו במהלך עשרת החודשים הקרובים
שש מיליון ומאתיים וחמישים אלף
משניות במסגרת לימוד מיוחדת לזכרם
ולעילוי נשמתם של מיליוני אחינו היקרים
ובראשם גדולי עולם אדירי התורה והיראה
זצוק"ל הי"ד שנהרגו ושנטבחו על קידוש
ה' בידי הנאצים ועוזריהם ושל כרבע
מיליון הקדושים שחירפו נפשם במלחמה
נגד הנאצים במסגרת צבאות בעלות
הברית ובמחתרות.
בסיומו יתקיים המבחן הפומבי העולמי
בירושלים בכ"ו באייר תשע"ו  -יום הצלת
שארית הפליטה באירופה בכניעת גרמניה
הנאצית בהשתתפות נציגים מארגונים
ללימוד משניות ממערב ומזרח אירופה,
מארה"ב ומדינות נוספות .באירוע ישתתפו
עשרות אלפי התלמידים וההורים בראשות
גדולי ישראל.
התוכנית 'לומדים זוכרים חיים' הנערכת
בברכתם של מרנן ורבנן גדולי התורה
היראה והחסידות שליט"א ביוזמת הנגיד
היהודי הדגול תומך תורה וחסד מר
גבריאל גרמן זכרייב תופעל ע"י ארגון
הגג 'אנחנו וצאצאינו' המאגד כ60,000-
ילדים והורים ,אבות ובנים ,הנפגשים
מידי שבוע ללימוד משותף של כשעה,
במסגרת חווייתית ,בכ 1000-סניפים בכ-
 70ישובים .ייחודו – בפנייתו לאוכלוסיות
מגוונות הכוללות חרדים ,דתיים
וחילוניים ,ובהיותו מחבר הורים וילדים
גם יחד – הנחלת המורשת לדור ודור.
ובתוך כך ,חמישים מחשובי רבני

ודייני אירופה בראשות גאב"ד אירופה,
הגאון חנוך הכהן ארנטרוי שליט"א ונשיא
'ועידת רבני אירופה' ,רב ואב"ד מוסקבה,
הגאון רבי פנחס גולדשמידט פנו בקריאת
קודש לקהילות ישראל בארה"ק ובתפוצות
לציון יום הצלת יהדות אירופה לזיכרון
לדור ודור באמירת תהילים ,בלימוד
משניות ,בחנוכת בתי כנסיות וספרי תורה
בכדי להוסיף ולהשלים מה שנחסר על ידי
החיסרון של שליש מכלל ישראל שהושמד
בימי השואה.

הרשעים לא הצליחו
בקריאת הקודש שפרסמו באחרונה,
כתבו הרבנים" :ביום כ"ו באייר תש"ה,
התשיעי בחודש מאי  ,1945הכניעו בעלות
הברית את גרמניה הנאצית .על חורבותיה
של אירופה העשנה שאדמתה נותרה
ספוגה בדמם של יהודים ,העולם החל
לנשום לרווחה .מתוך תרועת מנצחים
שהתערבה בדמעותיהם של הממאנים
להתנחם ,זרחה שמש חדשה על עולם
מאושר יותר.
"ביוזמת הנגיד היהודי הדגול ,תומך
תורה וחסד ,ה"ה גבריאל גרמן בן ניסן
רשביל ותהילה זכרייב הי"ו ,סגן נשיא
הקונגרס היהודי הרוסי ונשיא ארגון
הצדקה העולמי 'סטמאגי' ובברכת גדולי
ישראל ,הרבנים הראשיים לישראל ונציגי
עם ,נקבע לציין את יום הניצחון השחרור
וההצלה של יהודי אירופה מציפורני

הנאצים ימ"ש לפי התאריך העברי .ביום
הכ"ו באייר בו גם החל העם היהודי
להתנער מאפר הכבשנים יצויין נס ההצלה
הפיזית וסוד התחייה הרוחנית.
"ביום זה נחרוט את זכרם וצוואתם על
לוח לבינו .שושלת הדורות שקמה מעפר,
צאצאים המקיימים תורה ומצוות אינם
אנדרטה דוממת אלא הנצחה חיה וקול
תורתם הוא תרועת ניצחון על הקמים
עלינו ,מצבת נצח לזכרם של יקירינו,
חומה בצורה וערובה לקיומנו.
"ראוי לציין יום זה כמו שראינו שבחג
הפסח שנגמר השעבוד ,כמ״ש שהוציאנו
מעבדות לחרות משעבוד לגאולה ומאבל
ליום טוב ,אף-על-פי שנהרגו שם רבבות
מישראל .ובעבור שארית הפליטה היה
יום זה יום שחרור ממחנות המוות ויציאה
ממחבוא לחופש ,והרשעה כולה כעשן
כלתה ובנות הברית בהרבה סייעתא
דשמיא שפטו והענישו את הרשעים
האלה.
"ולכן יש בהחלט מקום לתת הודאה
לה׳ יתברך על שלא הצליחו הרשעים
לכלות אותנו כאשר זממו לעשות ,ואילולי
ניצחון צבאות הברית ובראשם צבא ברית
המועצות ,לא היה נשאר שריד ופליט ונפש
חיה מבני עמינו על אדמת אירופה .על כן
אחרי שגדולי ישראל שבארצנו הקדושה
נתנו את הסכמתם ליוזמה הזו  ,גם אנו
באים בתוך המברכים ,וראוי לציין יום כ"ו
באייר בכל שנה ושנה בתפילות ובתחנונים
ובשמחה קצת למען ידעו הדורות הבאים
אשר קראתנו".
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חנני בלייך

צילומים :ישראל קליין

תגיד ,אתה עושה

צחוק?
באתי
כן ,בשביל זה

כשיעקב חמו צועד בלבוש הישיבתי שלו ברחובות מודיעין
עלית ,קשה לזהות בו את אחד מכוכבי הבידור המצליחים
בעולם החילוני עד לפני שנים ספורות  חמו" ,סטנדאפיסט"
מצליח שהופיע ערב ערב ביישובי הצפון ,חלם יום אחד חלום
אישי – שבעקבותיו חזר בתשובה  מאז הוא ספון בישיבת
"נזר ישראל" והוגה בתורה יומם ולילה  בחודשים האחרונים
החל להופיע שוב ,בברכת רבניו ,והפעם בהופעת בידור כשרה
למהדרין  חנני בלייך תפס אותו לראיון בכורה מאז חזר
בתשובה ,אבל בעיקר לא הפסיק לצחוק מול חוש ההומור
המשעשע והבלתי נגמר של הסטנדאפיסט החרדי הראשון
44
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הראשונה
"בהופעה
שעשיתי של 'סטנד-אפ'
מול הקהל ,קם אחד באמצע
ההופעה ואמר' :עזוב ,נו,
אתה בכלל לא מצחיק.
מאיפה הבאת את בדיחות
הקרש האלה?' אמרתי לו:
'אבא ,תשב ,לא נעים .יש פה
אנשים'"...
אם יעקב חמו היה יודע איך
אומרים בעברית נכונה "סטנדאפיסט" -
ִמצְ חֲקָ ן ,בטוח היתה לו על זה בדיחה טובה.
לכן ,מזל שהמילה הזאת לא עלתה בשיחה בינינו ,שבה
במקום לשמוע את סיפורו האישי של כוכב הסטנד-אפ
לשעבר  -מצאנו את עצמנו גם ככה צוחקים במשך שעה
ארוכה מעוד ועוד קטעים משעשעים דרכם רואה חמו
את העולם שסביבו.
אבל זה בדיוק מה שהוא .סטנדאפיסט .אם אתם לא
מכירים את המילה הזאת ,אשריכם ,וזאת מאחר וחמו
הוא למעשה הסטנדאפיסט הראשון במגזר החרדי .אז
מה זה סטנדאפיסט? סטנדאפיסט הוא אדם שמופיע
בפני קהל ,אבל לא כזמר ,אלא כמצחיקן .השם סטנד-
אפ ,מאנגלית ,מורה על כך שהמצחיקן עומד על הבמה
מול הקהל ויורה בעל פה פאנצ'ים וקטעים משעשעים
לכל עבר ,מבלי איזה דף מסודר של מערכונים וכדו'.
הוא לבדו מול הקהל.
ועל מה צוחקים? ובכן ,אם אתם סטנדאפיסט גוי או
חילוני ,על הכל .כל דבר .ואם אתה סטנדאפיסט חרדי?
פה זה כבר הרבה יותר קשה .אפשר לומר שחלק עצום
ממה שצוחקים עליו במגזרים אחרים ,אסור באיסור
חמור לצחוק עליו אצלנו .זה לא רק נושאים רגישים,
אלא אפילו עוד הרבה לפני כן :אתם רוצים לצחוק על
עדה? אולי זה לשון הרע על עדה שלמה? לכן ,ברור
שקשים חייו של סטנדאפיסט חרדי .קשים ומצחיקים.
אמרנו קודם שחמו הוא הסטנדאפיסט החרדי הראשון.
בוודאי תשאלו :רגע ,אבל יש הרב המשעשע ההוא
שמופיע ,ויש את המצחיקן ההוא שמופיע בקעמפים עם
הומור יהודי? הכל נכון ,אבל זה לא "סטנדאפ" .בשטח
הסטנדאפ המקצועי והמוכר מהעולם הכללי ,חמו הוא
נכון להיום היחיד שמופיע בציבור החרדי ,כמעט ערב
ערב .החל ממחנות קיץ ,מליטאים ועד חסידי גור ,המשך
דרך ערבי חוויה בפני קהלים שונים (נפרדים בלבד!)
וכלה בשמחות שבע ברכות ושבתות חתן .בכל מקום
תמצאו אותו עומד על הבמה ומגלגל את הקהל מצחוק.
ואיך התגלגל חמו לסטנדאפ החרדי? כאן מגיע
הסיפור מאחורי המראה המטעה .אם תראו את יעקב
חמו מולכם ברחוב או בהופעה ,תראו חרדי צעיר
חמוש בכובע וחליפה ונראה חרדי מבטן ומלידה .אבל
חמו הוא חוזר בתשובה ,לאחר שהיה אחת מאושיות
הסטנדאפ המוכרות בעולם החילוני .רק לאחר שחזר
בתשובה וישב ולמד בישיבה קדושה במשך כמה וכמה
שנים,חזר בתקופה האחרונה שוב להופיע עם המופעים
המשעשעים שלו ,אך הפעם בקדושה וטהרה ,ועדיין ,כך
מסתבר ,הוא מצחיק .מאד מצחיק .תאמינו לנו.

התחנה הראשונה:
ד"ר גימ"ל

"כשהייתי פעם מאחר להופעות ,היו פונים אליי
המארגנים ושואלים :למה אתה מאחר? תגיד ,אתה
עושה צחוק? אמרתי להם :כן! בשביל זה באתי"...
יעקב חמו הסטנדאפיסט החרדי ,הוא בעצם קובי
חמו ,הסטנדאפיסט החילוני המצליח ,שהופיע ערב
ערב ביישובי הצפון ובמרכז .עם החזרה בתשובה ,גם
ה"קובי" הפך ל"יעקב".
הוא נולד בצפון ,למשפחה לא דתית ,גדל כמה שנים
בפנימיית "כפר הילדים" בכרמיאל ,ובגיל צבא שירת
בצנחנים .כבר אז התבלט ביצירתיות שלו" .כתבתי
אז ספר שנקרא 'ד"ר גימ"ל' ,ובו כל השיטות להוציא
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'גימ"לים' מהצבא ,כדי לקבל ימי שחרור .זהו ספר
הומוריסטי שכתבתי בתוך הצבא ,ומיד כשהשתחררתי
הוצאתי אותו לאור".
חוש הצחוק והמשחק כבר בלט אצלו אז ,ולאחר הצבא
הוא התקבל התקבלתי לבית-ספר מפורסם מאד למשחק.
"עוד בתור תלמיד בבית-הספר הייתי במגמת תיאטרון,
ונמשכתי אל עולם הבמות" ,הוא מספר" .עבורי ,אז ,כל
שיעור בבית הספר היה הצגה אחת גדולה .יש קהל ,יש
תפאורה ,ואני השחקן הראשי .בכיתה ישבו  30תלמידים
שהייתי מצחיק אותם בלי סוף ,ואחרי שהיו מוציאים
אותו מהכיתה הייתי חוזר מהחלון ,בשביל ה'הדרן'".
אבל את עיקר פרסומו קיבל חמו ,אחרי שהתחיל
להופיע עם סטנדאפיסט ...ערבי בשם מוחמד נעמה,
ויחדיו העלו מופע משותף תחת השם "קובי ומוחמד
 דו קיום בצחוק" .חמו" :בזמנו היינו שנינו בחוגתיאטרון בכרמיאל,
כשמוחמד הגיע מדיר אל אסד הסמוך ,וכמה שנים
לאחר מכן ,בתור בחורים בוגרים ,נפגשנו ברכבת.
התברר לי שגם הוא לומד משחק .מצאנו מיד שפה
וכימיה משותפת ,הבנו שערבי ויהודי זה גימיק ,והתחלנו
לעבוד יחד".
על הבמה הוא התמקצע בלהצחיק ,בעוד שלימודי
המשחק נתנו לו הבנה כיצד יש לעמוד על הבמה ואיך
לדבר הכי טוב עם הקהל שמולו ,וכן הקנו לו ביטחון
עצמי ואת שאר הכלים הדרושים לאדם שעומד על במה
מול קהל .המופע הזה שלו עם מוחמד הערבי ,התברר
כסיפור הצלחה .הם הופיעו יחד למעלה ממאה פעמים,
וצחקו על יהודים וערבים ,וגם זה על זה" .במופעים
הראשונים" ,הוא צוחק" ,אנשים חשבו שמוחמד הוא
בכלל תימני .רק לאחר שבאחד המופעים הוא הראה
לקהל את תעודת הזהות שלו התחילו להאמין לנו
שהוא ערבי והתחילו לצחוק מהבדיחות על הערבים.
בתור ערבי שצוחק על ערבים ,זה היה עבורם מצחיק פי
שניים".
אחרי שנתיים וחצי ,לפני כ 5-שנים ,הם התפצלו,
וקובי החל להופיע לבד  -לא הרבה זמן לפני ששינה
כיוון לגמרי ,וחזר בתשובה ,אבל בזמן הזה הוא הספיק
המון .הוא הפך את הצפון עם עשרות מופעים בכל מקום
אפשרי ,ואף אירח אמנים צעירים ממנו ,ובין השאר

הופיע בבתי ספר ,בפני חיילים ,בפני ועדי עובדים ועוד
ועוד ,וחרך את הבמה.
אז מה הביא אותו אחרי כל ההצלחה הזאת לחזור
בתשובה? חלום אישי שחלם ,מעין נבואה כזאת ,שזמן
מה לאחר מכן התגשמה עד לפרט האחרון שבה .זה
הביא אותו להבין שיש משהו למעלה ,יש משהו מעבר.
כאן התחיל חמו תהליך חיפוש ,קצר למדי ,בסופו נחת
הישר אל הציבור החרדי ,והחל ללמוד בישיבה לבעלי
תשובה במודיעין עלית.
"אחרי החלום הזה שהתגשם" ,הוא אומר" ,לא
הייתי צריך יותר מזה .ממש הרגשתי בכל הגוף שלי
שהקב"ה קיים ,ושהוא אוהב אותי ושהוא רוצה שאחזור
בתשובה".
ואיך הגיבה הסביבה הקרובה על החזרה בתשובה?
"אמא שלי אמרה שאני מתחיל להתלבש מאד יפה ,עם
חולצה מכופתרת ומכנסיים מחויטים ,והיא מאד אוהבת
את זה ...גם הרב שהכרתי בתחילת החזרה בתשובה שמח
שאני הולך לישיבה .הוא אמר שאני מידרדר לטובה"...

תחנה שנייה:
נפטרתי מיצר הרע

"רק כשחזרתי בתשובה גיליתי באיזה צומת בארץ
החרדים לא אוהבים לנסוע .צומת לפיד".
אבל לא כולם קיבלו את זה בכזו רוח טובה .החברים
הטובים מהעבר ,אלה שהתרגלו להיות לידו מידי ערב
בהופעות הבידור הרבות שהריץ ברחבי הארץ ,לא הבינו
מה עובר עליו ,ומה הכיפה הזאת עושה פתאום על
ראשו" .לחבוש כיפה" ,הוא אומר" ,היה הצעד הכי קשה
עבורי בכל תהליך התשובה .החברים מכרמיאל חשבו
שהשתגעתי ,הם שאלו אם מישהו נפטר שלכן אני שם
כיפה .אז אמרתי להם כן ,אני נפטר מיצר הרע ...אבל הם
לא האמינו לזה בהתחלה ,חשבו שאני עובד עליהם ,ולא
פלא :הייתי סטנדאפיסט מצליח עם הרבה כסף והופעות,
ולא היה חסר לי כלום .הם פשוט לא הבינו איך עזבתי
הכל .אבל הסיפור האמיתי עבורי היה ערכי :זה אולי
נשמע פזמון מוכר אבל זו האמת לאמיתה :בתור אמן
בידור מוכר בציבור החילוני ,עשיתי כבר הכל ,הרגשתי
שאין לי לאן להתקדם ולא מצאתי טעם עבורי בעולם.
אני חושב שאנשים 'משם' ,כמוני ,במצב שלי ,שיסתכלו

אל תוך עצמם ויהיו כנים עם עצמם ,יבינו שהם חשים את
אותה תחושה ,רק שאין להם אולי אין אומץ לעשות עם זה
משהו ולמצוא את המקום הערכי והיהודי בחיים שלהם".
אבל גם אחרי ההחלטה לחזור בתשובה ,וגם אחרי הכיפה
וההשלמה של החברים ,זה עדיין לא הגיע כל כך בקלות,
והכל בגלל כלבה" .לפני החזרה בתשובה נקשרתי מאד
לכלבה שגידלתי .לקחתי אותה להופעות והיא הופיעה איתי
יחד על הבמה ,אחרי שממש אילפתי אותה .הייתי מבקש
ממנה לעשות תרגילים שונים על הבמה ,והיא פשוט הייתה
עושה ,ברמה מקצועית לחלוטין .ואז ,אחרי שהחלטתי את
הכיוון שלי ,רציתי מאד להיכנס לישיבה לבעלי תשובה,
אבל זה כמובן היה בלתי אפשרי להגיע לישיבה עם הכלבה.
"באחד הימים בהם התלבטתי מה לעשות ,קיבלתי
טלפון אקראי מישיבת 'נזר ישראל' לבעלי תשובה ,אולי
ארצה לתרום להם .אמרתי לטלפנית :וואו ,בדיוק חזרתי
בתשובה .היא אמרה לי :אם כך ,בוא אלינו .היא סיפרה
לי שעל אנשי הצוות נמנה גם הרב יצחק פנגר המרצה
הנודע ,ושאבדוק ,אולי יקבלו אותי לשם עם הכלבה...
הגעתי לשם ,ואיך שנכנסתי ידעתי :זה המקום שלי .נכנסתי
לראש הישיבה ששוחח איתי ואמר שיקבל אותי בשמחה,
אבל בלי העסקת חבילה של הכלבה ...חזרתי הביתה כשאני
לא יודע מה לעשות .עשיתי 'התבודדות' ואמרתי לה':
תראה איך אני רוצה ללכת ללמוד בישיבה ולהתקרב אליך.
תמצא לי פיתרון .ואיך שסיימתי לבכות לה' ,קיבלתי שיחה
מאחד מרבני כרמיאל שרצה לעזור לי להיכנס לישיבה .הוא
שאל אותי מה הבעיה ומדוע אני מדוכדך אם התקבלתי,
וכשסיפרתי לו על הכלבה  -הוא דאג תוך זמן קצר למשפחה
מאמצת עבור הכלבה ,אותה אוכל לראות מפעם לפעם
כשאבוא לשבתות לעיר .וזהו ,מאז אני בישיבה".
וכך ,ב 3-שנים האחרונות לומד חמו בישיבת "נזר
ישראל" לבעלי תשובה במודיעין עלית ,בראשות הרה"ג
מנשה עוזרי שליט"א" .כל הרבנים בארץ הם קדושים,
וראש הישיבה שלנו  -הוא קודש קודשים!" ,הוא אומר
בהתרגשות כשהוא מדבר על דמותו של רבו.
במשך למעלה משנתיים הוא היה ספון בהיכל הישיבה
ולא יצא ממנה כלל .רק לאחר מכן ,בער בו היצר היצירתי
 ובהדרכת רבניו הוא החל להופיע שוב ,הפעם לפני ציבורשל בני תורה ,עם בדיחות כשרות למהדרין וללא חשש
לשון הרע ורכילות.

תחנה שלישית:
בתוך העולם החרדי

"חבר טוב שלי לא קיבלו אותו לישיבה ,בגלל שאין לו
בוהן .ראש הישיבה טען שאי-אפשר להתפלפל בלי בוהן".
אחד הדברים המדהימים כשמסתכלים על התמונות שלו
"לפני" ו"אחרי" ,זה הטוטאליות בה נכנס במהירות לתוך
העולם החרדי .רק לפני שנים בודדות היה סטנדאפיסט
חילוני מוכר ,ופתאום הוא בן ישיבה חרדי עם הכובע וחליפה
הישיבתיים .נראה ממש כמו עוד חרדי שהולך ברחוב .בעלי
תשובה ,פעמים רבות ,הם אנשים מעט שונים בנוף החרדי
גם בחיצוניות שלהם .לעתים תהיה זו כיפה מיוחדת או
לבוש צבעוני כמו בעולם ההוא .גם אלה המתחרדים ,לוקח
להם מעט יותר זמן להיכנס ללבוש החרדי הרגיל ולהיראות
כחרדים מבטן ומלידה .לחמו ,זה לקח מהר מאד.
איך נכנסת כל כך מהר לטוטאליות החיצונית? שאלנו.
"הלבוש החיצוני" ,וזאת הוא כבר אומר ברצינות" ,מקרין
על הפנימיות של הבן-אדם .אם הייתי נשאר עם הבגדים
הרגילים ,הייתי ממשיך להילחם עם עצמי ועם ניסיונות
כאלה ואחרים .אבל כך ,עם הלבוש הישיבתי והחרדי,
הבנתי כבר מהתחלה שאני מייצג משהו ולא אעשה דברים
שיותר קל לבן אדם לעשות עם לבוש שונה".
מידי יום תוכלו למצוא אותו יושב והוגה בתורה ,יחד
עם עוד כמאה בעלי תשובה כמוהו בישיבת "נזר ישראל".
"זו ישיבה שלוקחת בחורים מכל מיני מצבים וסיטואציות,
ופשוט הופכת כל אחד מהם לפנינה" ,הוא אומר .בערבים,
לעומת זאת ,הוא מופיע בחודשים האחרונים כמעט מידי
ערב ,בהופעה הכי מצחיקה שראיתם ,מבדרן חרדי.
אבל לא רק בידור .חמו ,בנוסף להופעות הסטנד-אפ שלו,
מרצה גם מעל במות רבות בנושאי השגחה פרטית ,הרצאות

סטנד-אפ כשר .יעקב חמו בהופעה
בהן הוא מספר על אינספור מקרי השגחה פרטית שחווה
במהלך חייו" .זו הרצאה ,שגם היא משולבת בהומור,
שבאה לחזק אנשים ובחורים עם סיפורים אישיים שעברתי
ועם סיפורים שונים על המעבר בין העולם החילוני לחרדי".
ובנוסף ,הוא גם מוסר דרשות והרצאות תורניות ,על פרשת
השבוע ,שיעורים בגמרא ומה לא.
"אני זוכר" ,הוא אומר כשזיק שובב בעיניו" ,שכש'עליתי
על שחור לבן' עדיין לא ידעתי שיש כזאת שנאה כלפי
החרדים .פעם עליתי למונית שירות ,וחילוני אחד אמר לי:
לך תעבוד! אמרתי לו :אני עובד .לך תעשה צבא! אמרתי
לו :עשיתי .אז לך לעזאזל! הוא הפטיר...
הדבר הקשה ביותר עבורו בתחילה ,הוא אומר בגילוי לב,
היה למצוא את עצמו מאדם שהופיע  4-5פעמים בשבוע,
כולל כל הריגושים שבהופעה מול קהל רב ,מוצא את
עצמו לבד עם החברותא סגור בבית המדרש שעות ארוכות
מידי יום .ואז באמת הגיע לאחר תקופת מה ראש הישיבה,
שהורה לו כי הגיע הזמן שיתחיל להופיע שוב ,והפעם
בקדושה ומול הציבור שלנו" .הרב אמר לי' :הקב"ה רואה
מה עשית עבורו וודאי לא תפסיד מזה ,ותראה שתופיע עוד
יותר מבעבר .עוד מעט פורים ,ואני רוצה שתכתוב מופע
חדש שתציג לנו אותו פה בפורים בישיבה' .ההופעה הזאת,
שגרפה פרצי צחוק מהקהל מולו  -חבריו לישיבה ,הייתה
הפתח שהביא אחריו עשרות ומאות הזמנות להופעות.
"זה ממש נתן לי חיות .החיה אותי מחדש .התחלתי לכתוב
קטעים חרדיים לעולם הדתי והחרדי ,קטעים ישיבתיים
שמוכרים לכל חרדי .כיום הוא גם נותן פינת סטנד-אפ
שבועית מצליחה בתכניתו של עמי מיימון ב"קול ברמה".

תחנה רביעית:
מצחיק מצחיק ,אבל בקדושה

"כשהתחלתי להופיע ,חשבתי שאני כהן .הקהל היה
זורק עליי מעשרות :עגבניות ,מלפפונים"...
"בתור אדם חילוני לשעבר שנכנס לעולם החרדי" ,הוא
אומר" ,יש לי הסתכלות מעניינת על דברים שבעיני חרדים
מלידה נראים רגילים לגמרי אבל הם משעשעים למדי...
חילוני שנכנס לעולם החרדי חווה כל מיני דברים שמוזרים
לו .למשל ,כשהתחלתי שידוכים נכנסתי לשדכנית ,ולא
ידעתי שכשגבר פונה לאישה מקובל לדבר בלשון רבים,
מטעמי צניעות .וכשבאתי לביתה לשבת איתה ועם בעלה
היא אמרה' :בואו ,תיכנסו' .הבטתי סביבי ואמרתי לה :לא,
באתי לבד! אחרי כמה דקות היא המשיכה ושאלה' :רוצים
לשתות משהו?' אז אמרתי לה :לא ,אנחנו רעבים ...או,
למשל ,אני זוכר שבמשך תקופה ארוכה כשהייתי בחתונות
חרדיות בתחילת התשובה שלי ,כאשר שרו את 'ענבי הגפן,
בענבי הגפן' ,חשבתי ששרים 'הנה הגבר ,והנה הגבר'"...
בבין הזמנים של חודש אב האחרון ,חמו לא נח לרגע.
הוא עבר ממחנה למחנה ,ומקעמפ של ישיבה כזאת למחנה
קיץ של חסידות אחרת ,וכל מקום קידם אותו עם אתגר:
אצלנו לא מדברים על זה וזה (שידוכים/עדות/ועוד כהנה
הגבלות) ,ולמרות זאת הצליח חמו לבנות בכל מקום מופע
מיוחד ושלם עבורו" .אני מתאים את עצמי לקהל .ב"ה יש
לי הרבה חומרים לכל סוגי הקהלים .לפני כל הופעה אני
שואל מי הקהל ומתאים את עצמי וגורם לזה לעבוד,

בהופעה לפני אסירי כלא רמלה ,לפני החזרה בתשובה
ממש בפני כל הקהלים והקהילות .אפילו חסידי גור,
שידועים כשמרנים ,הצלחתי לגלגל מצחוק במשך שעה
למרות כל ההגבלות שקיבלתי מראש.
"העולם החרדי צמא לצחוק מהסוג הזה" ,הוא אומר.
"ב"ה הציבור שלנו לא יודע מה זה 'סטנד-אפ' ונהנה לשבת
וליהנות ממופע בידור כשר למהדרין .נכון ,יש רבנים רבים
שמופיעים עם בדיחות והומור ,אבל זה לא מופע 'סטנד-
אפ' שאתה בא וצוחק נון סטופ ,פאנץ' אחרי פאנץ'".
מה הגבולות שלך? שאלנו אותו לקראת סיום.
"אני מאד שמח להופיע בעולם החרדי ורק אצלו" ,הוא
אומר" .אני כבר לא מופיע לקהלים חילוניים בכלל .אני
לא רוצה ללכת למקומות שיכולים ח"ו להכשיל אותי .אני
מחפש להתקדש .הלוואי שאני אצליח בעז"ה לשמח כמה
הרב
היום
שיותר מעם ישראל ,כמו שעושה
היטב.
יצחק פנגר שאני מכיר
שיש
אבל מה שבטוח זה
הבדל מהותי נוסף
בין ההופעות שלי
להיום:
מפעם
היום אני צוחק
הציבור
עם
שיושב מולי,
ואף פעם לא
עליו".

כיום מופיע רק
בנפרד .חמו
לפני החזרה
בתשובה
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שמחת בית השואבה :משפחת המלחינים הנודעת לבית בעלזא נחשפת לראשונה במוסף החג

נועם
הנשמות
"אני מופיע בשמחות ובחתונות ורואה לצערי 'את הקולות' ,את הלהיטים
שצומחים בין לילה ,אלו שירים 'חד פעמיים' .את השירים של אבא ישירו
לדורות"  המלחין האגדי הגאון רבי יוסף צבי ברייער משמש כיום כראש
ישיבה וכדיין בבית הדין 'חוקה ומשפט' .מימינו ומשמאלו מנעימים בשיר
ילדיו ,הרה"ג רבי אברהם פנחס ,מחבר השיר הנודע "השבעתי" ,המחנך
הרב יחיאל מעכל ובן זקוניו בעל קול הפעמונים הרב אהרן  גדולי
המלחינים החסידיים ר' חיים בנט ,ר' מונה רוזנבלום ובני משפחת ברייער
מספרים על הנשמה היתירה והסיפורים המרתקים שהפכו את היצירות
של חצר חסידות בעלזא לקלאסיקה של עולם המוסיקה החסידית

שבתאי פוגל
ערב חג הסוכות תשע"ו
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עידן החדש בו ה"מוסיקה
החסידית" שינתה את פניה
לבלי הכר ,נחשפנו אל סיפורה
של ממלכת הנגינה הפלאית
עליה מנצחת "משפחת ברייער"
הבעלזאית ,הצצנו ונסחפנו .מי
שזכה לטעום טעמה של שבת
ערבה במחיצת משפחת המשוררים והמלחינים לבית
ברייער יעיד בהתרגשות רבתית כי טעם של שבת כה
מרוממת ועילאית שכזו לא טעם מעולם.
מאורע שכזה מתרחש כשההרכב המוסיקלי המנצח
של ממלכת ברייער נקרא כדי לרומם ולהנעים שבתות
התאחדות של חוגים שונים או קבוצות חסידיות
שמבקשות להתעלות ולספק מזון רוחני לנפש
משתוקקת .בראש המשפחה ניצב המלחין הוותיק
והמחנך הידוע ,ראש הישיבה הגאון רבי יוסף צבי
ברייער שליט"א שכיום משמש כדיין בבית הדין "חוקה
ומשפט" ומימינו ומשמאלו מנעימים בשיר צאצאיו
ילדיו ,הרה"ג רבי אברהם פנחס שליט"א ,מחבר השיר
הנודע "השבעתי" שהתפרסם בכל תפוצות ישראל,
המחנך הרב יחיאל מעכל ובן זקוניו הרב אהרן שליט"א
בעל הקול הייחודי שמבצע בקול המון-עם ,בשמחות
ובאירועים ,את היצירות המיוחסות לבית ברייער.
עדים נאמנים שחוו את שבתות ההתעלות במחיצת
משפחת ברייער  -מעידים כי עין לא נותרה יבשה.
השירים של מי שניצב בראש רשימת המלחינים
החסידיים של דורנו מרטיטים כל נפש נכספת וממיסים
כל לב כמה ועורג .בכתבה שלפנינו ביקשנו לסקור את
ממלכת הנגינה לבית ברייער ולהציץ אל עומק נשמתה
של המוסיקה החסידית האותנטית.
מתוך שיח בעלי מנגנים ,חברים למקצוע ,אנו
מקבלים רקע על הז'אנר החסידי הייחודי שיצר הרב
ברייער בארבעים שנות פעילות מוסיקה חסידית" :הרב
ברייער הוא לא מלחין כמו כל המלחינים" ,מתאר חברו
הטוב ,המלחין החסידי ר' חיים בנט" ,הוא מלחין יוצא
דופן ששייך לדור של מלחינים שפג ונעלם .כמו ר'
זיידל רובנר ,ר' פיני'ע חזן ,המלחין הסדיגוראי ,ר' ניסן
יוסט מוויזניץ'  -הם יצרו יצירות מרהיבות שלשמם
ולזכרם כל תאוות נפש".
מצטרף לדבריו גם יוסי גיל המומחה בה"א הידיעה
למוסיקה חסידית" :בשבילי ר' יוסף צבי ברייער הוא
יוצר מדור של פעם! מבני העליה של הנגינה החסידית.
הייתי משתמש בציטטה של "ראיתי בני עליה והן
מועטין"! אם יש לנו בעל מנגן חסידי אמיתי ,הוא ר'
יוסף צבי ברייער .בניגונים שלו יש הכל .היצירות שלו
מורכבות ,אחוזות בשרעפי קודש .ברגעים הכי גדולים
בבעלזא ,שרים את השירים שלו .ואתה יודע למה כי
הוא מעניק את פירוש המילות .זה מתחיל בכך שהוא
איש חינוך ,אישיות תורנית ,שזה מה שמייחד בעצם את
כל בעלי המנגנים של בעלזא".
מסכם ר' משה מרדכי (מונה) רוזנבלום ,מי שעיבד
במשך שנים רבות את ניגוניו של הרב ברייער בסגנונו
הוא הקולח והנמרץ" :אני בדמיוני רואה כאילו הביאו
אותו מדור של לפני מאתיים שנה .המלחין הזה שייך
לטעמי ,לתקופה אחרת .יהיו אנשים שבצדק יאמרו,
כי אין להם את הסבלנות להאזין לשיריו .יחד עם זאת
הניגונים שלו ,כאחד שעיבד חלק משיריו – הם נורא
מסקרנים אין בהם רגע אחד משעמם( .בניגוד לשירים
של רוב המלחינים שעבדתי עימם) .לא בין השירים,
ולא בתוך השירים עצמם .השירים מגוונים בצורה
בלתי רגילה .השירים הבלתי נשכחים שאני זוכר ממנו
הם' :יונה מצאה בו מנוח'" ,משכני" ו"תקע בשופר".
הרגעים הגדולים שלי בהיסטוריה ,כמעבד מוזיקלי
ייזכרו בעיבודים הנפלאים שבצעתי לשיריהם של של
ר' יוסף צבי ור' ירמיה דמן ,ושאר מנגני החצר".

אברהם פריד על הקו
בימי עשרת ימי תשובה אנו תופסים לשיחה את
בנו של ר' יוסף צבי ,המשורר החסידי הנודע ר' אהרן
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ברייער ,שנאות להקדיש לנו מזמנו כדי לשבר את
אוזנינו על הקלאסיקה המפעימה שיצר אביו במאות
ואולי אפילו אלפי יצירות שהפכו אותו להבדיל
ל"בטהובן" הקלאסי ,לאיש שניחן בחוש נגינה מרטיט
שמציב אותו ללא מתחרים בראש רשימת המלחינים
החסידיים של דורנו.
הוא עצמו ,אברך חסידי עם זוג עיניים יוקדות ,מופיע
בחתונות ובאירועים בשלל של כובעים :זמר ,גראמער,
משמח ובעל תפילה .בשעה שאביו הרב ברייער שרוי
היום בעולם החושן משפט – בגישור ,בוררות ,דיינות
ופסק – ביקשנו מהברא כרעא דאבוה להכניס אותנו
אל עולם הנגינה של אביו" .אבא" ,הוא פותח ואומר,
"הוא מלחין מזן מיוחד .ניגוניו דורשים העמקה .זה לא
אינסטנט – מחברים והולכים הלאה ,זהו ניגון נצחי.
לא משהו בר-חלוף .לצערנו בעולמנו הנוכחי קיימת
בעיה .הציבור לא מחפש עומק .האמת לא בוערת
בעצמותיו .הוא מעדיף ריגושים קצרי טווח ,שנעלמים
בתהום הנשייה .אני מופיע בשמחות ובחתונות ורואה
לצערי 'את הקולות' .אני רואה את הלהיטים שצומחים
בין לילה ,אלו שירים 'חד פעמיים' ,שנמוגים חיש מהר.
אך את השירים של אבא ישירו לדורות .אמת מחייבת
היא כי צריך להתעמק בשירים שלו ,אך לשמחתי הם
עולים על שולחן של מלכים .ישנם הרבה יהודים רבים
וקהילות שלימות ששרים את שיריו של אבא בעיתות
הכי גבוהים בשנה ,ברגעי רגש ,בחופות ,במצווה טאנץ
ובימים נוראים ,וזה שכרנו מכל עמלנו".
כאמור ,משפחת ברייער העמידה שני דורות של
מנגנים ויוצרים :היצירה המפורסמת האחרונה "ריבון
העולמים ידעתי" ,פרי לחנו של המחנך הרה"ג ר'
אברהם פנחס ברייער ,בנו הגדול של ר' יוסף צבי פשטה
במהירות הבזק בדיוק כמו השלאגר הקודם "השבעתי"
שיצא בעשרות ומאות ווריאציות מוסיקליות ובוצע
בכל זווית אפשרית .בן הזקונים הזמר ר' אהרן נבחר
לבצע את השיר המיוחד שמילותיו הנשגבות לבד
מעבירות רטט של קדושה והתחזקות" :ריבון העולמים
ידעתי כי הנני בידך לבד כחומר ביד היוצר ואם גם
אתאמץ בעצות ובחבולות וכל יושבי תבל יעמדו לימיני
להושיעני ולתמוך נפשי מבלעדי עוזך ועזרתך אין עזרה
וישועה".
"את המילים המרטיטות כתב הגה"ק בעל ה"אור
לשמיים" מאפטה ,מענקי הרוח של עולם החסידות",
משבר את אוזנינו ר' אהרן" ,בתחילה השיר יצא כסינגל
ותוך זמן קצר התחלנו לקבל ד"שים וקריאות התפעלות.
הסערה שהוא חולל הייתה כה גדולה עד שהזמר הידוע
ר' אברהם פריד הרים בעצמו טלפון וביקש לרכוש
אותו לטובת דיסק שאמור לצאת בתקופה הקרובה".
ר' אהרן עצמו מבצע עתה במקביל את שירי אביו ר'
יוסף צבי ,בדיסק חדש שהו"ל ארגון התשובה "צוהר"
של בעלזא ,המכונה "ממעמקים" שהופץ בקרב תומכי
הארגון וגם בדיסק שמפיק מרכז מוסדות בעלזא מדי
שנה" ,לישרים נאווה תהילה" בקרב חסידי בעלזא.

ניגון עם שורשים
הרב יוסף צבי ברייער ,מכונה בצדק ,מלחין חצר
בעלזא .בתפקידו המיוחד כמלחין החצר ,הוא אחראי
לניגוני ההתעוררות  -היצירות המיוחדות שמושרות
במעמדים המרוממים ביותר בחצר הקודש בעלזא,
ומצליחות להמיס לבבות מאובנים ,אטומים ומנוכרים.
ולא רק בחצר בעלזא נשמעים זמירות אלו ,מקומות
רבים וטובים מסלתה ומשמנה של ציבור היראים
אימצו את הניגונים האלו בחום ומעלים אותם על
שולחן מלכים – בעיתות התעוררות ,רגש וכיסופים.
שורשיו של הרב ברייער ,נטועים ב"דושינסקי" שם
התחנך ,בת"ת ובישיבה .אך מאז ילדותו נמשך לבעלזא
ל'טישים' שערך כ"ק האדמו"ר הנוכחי ,ושם שאב את
ההשראה לניגוניו .למשפחת ברייער כאמור שורשיים
מוסיקליים ענפים" :קודם כל" ,מספר ר' אהרן" ,סבי
שיחי' ,ר' נתן ,כיהן שנים רבות כבעל תפילה ערב
בימים נוראים ,וגם אב סבי רבי מעכל ברייער כיהן

כחזן בשיפשוהל בווינה" .השורשים מסתעפים
למעלה בקודש ,סבו של הרב ברייער ,היה הג"ר ישכר
שלמה טייכטל זצ"ל מרבניה הבולטים של הונגריה
ומחבר השו"ת המפורסם של "משנה שכיר" .הרב
טייכטל הסתופף בצילם של האדמו"ר הגה"ק מהרי"ד
מבעלזא ,והגה"ק ה"מנחת אלעזר" ממונקאטש זי"ע.
ואכן מעניין כי הסב הגדול בספריו מדגיש את העניין
של ההתעוררות הטהורה הנובעת מטיש חסידי וניגוני
קודש מרטיטי לב .אגב ,סביו של "המשנה שכיר",
שהוא גם סביו של הרב ברייער ,זכה לשמש כבעל
תפילה בחצרו של הרה"ק הדברי חיים מצאנז זיע"א,
שעליו נאמר כי בתפילתו היה רוקע ברגלו עד זוב דם.
עם רקורד כה עשיר של "בעלי תפילה" – כבר אין
צורך לעלות על סוד כשרונה של ממלכת הנגינה לבית
ברייער .מאז היותו ילד ,מספרים על הרב ברייער ,היה
יושב בחיידר בקטמון ומפזם לעצמו חרש .מולו ריצדו
כל היום קטעי לחנים שצצו ועלו .הוא חלם בהקיץ על
שירים .והיה מחבר קטע ועוד קטע ,משננם וסופגם
עמוקות אל תוך אישיותו הפנימית .בישיבה קטנה זה
כבר הפך להשתפכות של ממש .הרב ברייער היה מבלה
את "בין הסדרים" ,בישיבה בחדרו .החברים ישובים
לידו ב"חצי גורן" ,וחוזרים בדבקות על היצירות של
עמיתם הצעיר.
אך כל זה לא היה רשמי .רק בשנת תשל"ג
כשהאדמו"ר מדושינסקי שליט"א התארס ,הלחין את
השיר "השבת נועם הנשמות" והיצירה "מזמור שיר
חנוכת הבית" לבית דושינסקי ועוד שירים המושרים
עד עצם היום הזה .מקהלת בעלזא שנוסדה אז לפי רצון
האדמו"ר מבעלזא ,נתקלה לראשונה בכישרונותיו של
ברייער .הרב ירמי' דמן ,הסולן לבית בעלזא פנה אליו
והזמין שיר .ברייער נעתר ,ומאז ועד היום מושרים
יצירותיו על שולחן מלכים בחצר בעלזא.

כשהאדמו"ר מבעלזא התערב
בניגוד למה שחושבים רבים ,הרי שחסידות בעלזא
לא הייתה מאז ומעולם מושתתת על ניגונים .בעלזא
שהיוותה אבן שואבת לרבבות בגאליציה ,נודעה
כחסידות מפוארת שהפנימיות היוותה חלק מתוכה.
אך בחגים ובמועדים היא שמרה על מסורת קבועה
של ניגונים ספורים ומיוחדים שהתקבלו מבית המגיד
מקוזניץ' והחוזה מלובלין ולמעלה בקודש .אלו בלבד
הושרו מתוך קפידה מיוחדת.
אגב ,היצירתיות של השירה הבלזאית ,ניכרת
במתינותה .יותר רגש ,יותר געגוע ,עדין ,לירי ,יפה .גם
כשהשירים שמחים ומרקידים ניכרת עליהם הרצינות
הבעלזאית .מכאן נקודת המוצא של שיריו של הרב
ברייער ,שכאמור פיתח בצורה חסרת תקדים את השירה
הבעלזאית ,והפך אותה לבית יוצר ענק לאינספור שירי
רגש שהמוטיב המרכזי בהם הוא השילוב של" :וגילו
ברעדה".
ברכת המזון – היא יצירה תורנית נוספת מבית
מדרשו של ברייער ,משולבת עם ראיה חינוכית חסרת
תקדים .וכך מספר ר' אהרן ברייער" :אבא כיהן במשך
שנים כמנהלו הרוחני של ת"ת בעלזא בבני-ברק,
וכאב לו לראות כי ברכת המזון מהווה מטלה על כתפי
הילדים ,האומרים אותה בעייפות ,חסרי חשק ומרץ.
כאן השתמש בכובעו כמלחין ,הוא חיבר יצירה עליזה
וסוחפת על ברכת המזון ,ניגש עימה לגדולי ישראל
ושאל האם נכון לחנך את הילדים לשיר את ברכת
המזון .גדולי ישראל חיזקו את ידיו .בעל השבט הלוי
מרן הרב וואזנר זצ"ל השיבו כי לא רק שמותר ,אלא גם
תיקון גדול יש פה .ואז הוא הגיע עם ההצעה למלמדים.
הם לא ידעו כיצד לעכלה .הם ראוה כמשימה שלא
תצלח .אך הוא לא הרפה .הוא הכניס לכל כיתה קלטת
מהשיר .והכריז כי הכיתה שתדע הכי מהר לשיר את
ברכת המזון תזכה בפרס .ואכן מאז נתפרסם השיר בכל
תפוצות ישראל .חדרים רבים אימצו את השיר .ואלפי
ילדים זוכים לומר פעמיים ביום את ברכת המזון ,מילה
במילה ,בשמחה ובחשק".

מאוחר יותר הוציא הרב ברייער
סדרת קלטות מיוחדת הכוללת עימה
ניגונים עם כל מה שילד יהודי צריך
לדעת .ברכות השחר ותפילות היום.
הקלטות יצאו בהברות שונות,
אידיש ,אידיש ירושלמית ,עברית
חסידית ,ועברית ליטאית .וגם בשפה
האנגלית.
קלטות ודיסקים רבים הצטברו
משיריו של ברייער .קלטות ספוגות
ברגש וגעגועים .הניגונים ברובם
הם מלאכת מחשבת ,יצירות
ארוכות ,מעשי אמן ,שמומחים
לנגינה יגדירו אותם כתופעת
פלא במוסיקה הרדודה של היום.
טלו בבקשה את היצירה על קה-
אכסוף ,לחן מדהים שמושר
מדי שבת בשולחנו הטהור של
האדמו"ר מבעלזא .ספק אם קיים
מלחין בדורנו שמסוגל להוציא
יצירה שכזאת מתחת ידיו.
ברשימת הניגונים המעוררים
של ברייער נמצאים" :אמר רבי
עקיבא"" ,ועל כן נקווה"" ,הנה
ימים באים"" ,מרן דבשמיא",
דיין ו
מל
חי
ן.
"תפילת גשם"" ,חמול"" ,ליבי
ה
רב
בר
יי
ער משמח ומשורר
בה
זד
ובשרי"" ,יום שבתון"",היה
מנ
וי
ות
שו
נו
ת.
מימין :אצל כ"ק
ה
והאמונה",
"האדרת
עם פיפיות"" ,יזכרם",
אד
מו
"ר
מב
על
זא ובשמ
חת
ת
י
ר
ב
ע
ב
ית
ב
על
של
העשיר
מהרזומה
מזערי
חלק
רק
"יעלה ויבוא" .ואלו
זא
לפני כ 3-חודשים
הם לא ידעו ,ילדיהם שמשו
הדמות שמהווה מאגר בלתי נדלה של רגש וכיסופים.
נכריים
כמתורגמנים .הרב ברייער הגיע לבית הוריו במיוחד
הניגונים מורכבים מאוד ,למהלך יצירתם אין זמן קצוב.
מאשדוד ,יחד עם משפחתו כדי להנעים להם את השבת.
עוברים 'גיורי קפיצה' וחודרים
פעמים שיצירתם משתרעת על פני שנים רבות כפי שקרה
שבועות ספורים אחר כך ,מתקשרת בתם כולה בוכייה.
למחננו .ויש כאן גם טענה שיש לה סימוכין כביכול ,מספרי
להרב ברייער בשיר על" :כל ברואי מעלה יעידון יגידון".
"אני לא יכולה להירגע" ,השתנקה בדמעות" ,ההורים
מוסר ,שאם יש חס ושלום 'אהבה רעה' צריך להפוך את
פיוט שכולו מבטא שבח והודיה להשי"ת .שבע שנים חובר
שלי כבר שנים מספר עושים את דרכם חזרה לדת ,אך בית
אותה אהבה ל'אהבה דקדושה' .זו טענה מופרכת מעיקרה.
הניגון .וזאת מדוע ולמה? "משום ששבח זה דבר שקשה
הכנסת רחוק מהבית ,והם אמרו כי יהיו מוכנים להגיע אליו
מרע צריך לברוח כמו מאש! לנו אין את הכלים והמוח
לבטא" ,מסביר הבן ר' אהרן ברייער" ,רק כדי לשבר את
בשבת רק באמצעות רכב .כמובן שהסברנו להם ארוכות
הטהור שהיו בדורות קודמים.
האוזן :השירה החסידית המקורית מתחלקת לשלוש דרגות
כי שמירת השבת היא הגורם המרכזי בשיבה לדת .אך הם
"מצאנו גדולי ישראל שבדורות קודמים ,גיירו שירים
שונות .יש מהם שירי שמחה והתעוררות הנפש ,יש מהם
מיאנו לשמוע .המהפך הגדול חל בזכותכם ...אתם ישבתם
והפכום לכלי קודש .ניגונים רבים של החסידויות הפולניות,
שירי דבקות והשתפכות הנפש ,ויש מהם שירי התעוררות
בליל שבת ושרתם יחד עם הילדים ,והם חשו חוויה רוחנית
הלב לתשובה וקירוב לבם של ישראל לאביהם שבשמים.
נלקחו מהמנון הצבא הפולני .ניגוני וויזני'ץ נלקחו חלקם,
רגשית ,ששינתה את אישיותם כליל ,והיא שהביאה לתוצאה
אך כשאתה מדבר על שבח להקב"ה ,הרי 'אילו פינו מלא
מהשירים של הכפריים הקרפטיים .והירושלמים לקחו חלק
שב"ה חזרו למקורות".
שירה כים ...אין אנחנו מספיקים להודות '...ולכן" ,מסביר
מניגוניהם משכיניהם הערבים .נכון .היו בעבר הרחוק שירי
הרב ברייער ,כחסיד נאמן ,מלחין על פי רוב ניגונים
ר' אהרן" ,כדי לעמוד על קצה המזלג של המושג להודות
עם שניתן היה לגייר .אך היום הס מלהזכיר! הסגנון של
לבקשת רבו האדמו"ר מבעלזא שליט"א .לפרשת יתרו באחת
ולהלל לקב"ה לקח לאבא להלחין את השיר שבע שנים".
הדור הנוכחי – גם בשירי עם כפי שאנחנו נוכחים לראות
להלחין
מהגבאי,
טלפון
קיבל
התורה,
קבלת
פרשת
השנים,
הציג
את "בריך שמיה" יצירה נוספת ארוכה ומורכבת,
ירד לתחתית המדרון .המקצבים של היום הם מקצבים
ה"אקדמות".
פיוט
מתוך
אחסנתיה",
יקר
"עדב
על
ניגון
מדוע
הרב ברייער לפני האדמו"ר מבעלזא ,שהביע תמיהה
גסים ,פרועים ,של הוללות ופריקת עול .היום מוחדרים
הרב ברייער הפסיק את עסקיו ,פנה לחדרו ישב שם שעה
הקטע "אנא עבדא דקודשא בריך היא" ,שקט כל כך .אבא
בעזרת טיעונים אלו ,דיסקים עמוסים בארס וטומאה.
ארוכה ובסיומה יצא ניגון מרגש שנשלח לירושלים ,ממש
אמר לו" ,איך אפשר ,אני מתבייש לצעוק 'אנא עבדא' מי
ההדגש החשוב ביותר הוא שכמובן משירים נפלאים אפשר
להתענג
בבעלזא
בטיש
זכו
כבר
בשבת
אך
האפס",
ב"שעת
אני בכלל ,פחות ערך שכמוני? והאדמו"ר השיב" :בכל
להתעורר ולהתרגש".
ובעילאיות.
בדבקות
הניגון
על
מצב צריך לצעוק בקול גדול' :אנא עבדא דקודשא בריך
כשהרב אהרון מדבר ,ניכר בקולו אותו רגש שניכר
מלחינים רבים (וגם אלו שמתיימרים) צריכים ללמוד
היא' .אני שואף להיות עבד המלך" .ואז צירף הרב ברייער
בשירתו" :הנגינה יש לזכור  -היא רק אמצעי ולא מטרה.
פרק ב"הלחנה" מהרב ברייער .כשהלחן הוא פירוש למילים
לבקשתו את הקטע הגבוה והזועק" :אנא עבדא!"
הנגינה צריכה להיות צמודה ללימוד התורה .המטרה
ולא לקוח מאיזה עולם אפל של מוזיקה הוללת ,הוא גורם
היא להביא למידות טובות ,תורה ויראת שמיים .בזמן
להתעוררות רבתית שמקרבת לאבינו שבשמים .שמענו גם
בית המקדש ,כשיהודי הגיע עם 'קרבן חטאת' על חטא
כי לפני כל שיר שנשלח לירושלים לאדמו"ר מבעלזא ,טובל
שנעשה בשוגג ,והיה בטוח שאין כמוהו לרוע ,דאגו
הרב ברייער במקווה כשהוא מבצע את סיום הלחנת השיר
הלווים הקדושים לשמח את רוחו בשיר עליז שהוציא אותו
בתוך המים .בהחלט נקודה למחשבה לאנשים שעוסקים
מאחורי מסורת הניגונים הגדולה מסתתרים אינספור
מעצבותו .וההיפך ,יהודי שהגיע לבית המקדש ,בטוח
במוסיקה ומתיימרים למכור את מרכולתם בזיל הזול .השיר
סיפורים קטנים של קירוב יהודים דרך הנגינה .סיפור מפעים
בעצמו ,מחזיק את עצמו ל'אני ואפסי עוד' ,זכה מיידית
"ק-ל מסתתר" ,שמהווה צירוף של סודות קבלה ,נלמד על
שהוא תולדה נוספת מובהקת המלמדת על שיריו של הרב
לניגון התעוררות שהביא אותו לחשוב באיזו מדרגה נמוכה
ידי הרב ברייער היטב עם פירוש המילות .ולאחר מכן בקע
ברייער ,אנו שומעים מפיהם של בני המשפחה .אצל הוריו
הוא נמצא".
גם השיר המעורר שחובר עליו.
של הרב ברייער התאכסן יהודי מארה"ב ,בשם ר' ישראל
ואחרי פרקי התעוררות שכאלו נחתום במה ששמענו
שלום בלומנפלד .בלומנפלד זה הלך נגד הזרם .הוא החזיק
מאברך ירושלמי שהגדיר זאת כך" :הקלטות של משפחת
חנות באיסט-סייד ,ושמר על השבת מכל משמר ,וכל זאת
ברייער מהוות עבורי 'ספר מוסר' ולכן אני שומע אותם
לאור ברכתו של האדמו"ר משטפשנט זי"ע ,שברכו כי
מראש חודש אלול עד מוצאי יום הכיפורים .השירים שלו
ישאר ערליכ'ר יוד .אחיו לעומתו נטשו את הדת כליל .לעת
מחייבים אותי" .אז מי שחשקה נפשו בהופעה חסידית
את המסר החשוב ביותר מבחינתו ,ר' אהרון ברייער שומר
זקנה עלה לא"י והשתכן בבית הוריו של ברייער .יום אחד
בנוסח של פעם ,מוזמן להגיע לטיש של בעלזא בירושלים
לסוף" .אבא תמיד נוהג לומר" ,מציין ר' אהרן" ,כי המלחינים
אירע נס .נכדיו של אחיו מצאו את דרכם חזרה לדת והגיעו
ולראות את המקהלה הבעלזאית בראשותו של הרב ירמי'ה
הם המחנכים הבלתי רשמיים של הדור .ותפקידם הבלעדי
בעקבות דודם הזקן לבית משפחת ברייער .הוריהם ,אחייניו
דמן ,מבצעת ברגש את היצירות המרטיטות – מעולם שלא
של ר' ישראל שלום ,דבקו בחילוניותם .אך יום אחד הגיעו
הוא להלחין ניגונים שמחים ומעוררים לתשובה .חובה
גם הוריהם לא"י ובקשו להתארח בשבת ,איך לא ...בבית
הכרתם.
קדושה כמובן היא לנתק את הנוער מהסגנון הזר שהולך
משפחת ברייער.
וחודר וממלא את ישותנו .העיניים כלות כשרואים ששירים
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שם טוב מעטוף

צילומים :סיון אופיר

הנגינה
מכל זיק של יהדות.
הוא נולד כמארק ברוצקי ,רחוק
הוא התגלה ככנר מחונן וכבר בגיל  15זכה במקום הראשון
בישראל בתחרות נגינה בכינור  בגיל צעיר מצא את עצמו
מופיע על הבמות המכובדות של עולם המוסיקה הישראלית
 אחרי שהוא ורעייתו עשו כברת דרך וגילו את הקב"ה ,הגיעו
הניסיונות ,עד שבהחלטה אחת ,על אף שהיה חתום על מסע
הופעות בשבת ,החליט מארק ברוצקי ,שכבר שינה את שמו
למרדכי ,לוותר על המופעים בשבת  סיפורו של הכנר החסידי,
שמצליח להפיק מכינורו ניגונים חסידיים עתיקים שמרעידים
את נימי הנשמה  הנשמה לך
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ב

בגיל  12עולה ר' מרדכי
ברוצקי עם משפחתו לארץ
ישראל .מלבד הידיעה שהוא
יהודי ,לא הכיר דבר הקשור
ליהדות .עד שהגיע יום בר-
המצווה שלו.
"היינו בעיצומה של חגיגת יום
ההולדת  13שלי" ,נזכר ר' מרדכי,
"כשאין לי ולמשפחתי שום ידיעה על כך
שהגיל הזה מסמל משהו ביהדות .אך סבי ,שכן גדל על מסורת
יהודית ,זכר שיש משהו מיוחד בגיל הזה" .צריך לבקר בבית
הכנסת" ,אמר לי סבי .אמר ועשה .למחרת ,הלכתי עם סבי
לביקור בבית הכנסת".
"הגענו בצהרי היום" ,מספר ר' מרדכי" ,בית הכנסת היה
חשוך ,תפילת שחרית הסתיימה לה זה מכבר ,ותפילת מנחה
עדיין לא החלה .סבי היה נראה נרגש מאוד ,הוא ערך לי סיור
בבית הכנסת ,הראה לי את בימת התפילה ,את ארון הקודש .אני
מצדי גיליתי התעניינות ,בשבילי היה זה דבר חדש ,מימי לא
ביקרתי בבית כנסת .החוויה הזאת של ביקור בבית הכנסת העשוי
עץ ,כשכל פסיעה מהדהדת בקול גדול ,הותירה בי רושם חזק
לכל חיי .בעצם ,זו הייתה חגיגת בר-המצווה שלי".
לאחר 'חגיגת בר-המצווה' שערך לו סבו ,המשיך מרדכי
בשגרת חייו הרגילה" .חייתי בזהות יהודית ,אבל הייתי קוסמו-
פוליטי" .מספר ר' מרדכי" ,הייתי בעד שלום כלל עולמי .נטלתי
חלק בפעולות של צעירי שמאל קיצוניים ונאיביים ,בצורת
שליחת מכתבים לערפאת שאנחנו מאמינים בשלום .חשבתי
לעצמי ,אם אני אוהב שלום ,מן הסתם כולם אוהבים שלום .אז
רק נשאר לשבת על זה חצי שעה ולפתור את כל הבעיות".

לא הסכים לנגן אצל רפורמים
מרדכי הצעיר כבר מגיל  15משתתף בתחרויות שונות וזוכה
במקום ראשון בארץ בנגינה בכינור.
כשהגיע לגיל  17השתתף בתחרות נוספת ,כשהפרס המוענק
לזוכה הוא לייצג את ישראל במשך שנה שלימה באקדמיה
לאומניות ומוסיקה בארה"ב .מרדכי זוכה במקום הראשון
ונוסע לארה"ב לייצג את ישראל בתיכון הבינלאומי למוסיקה,
ובו נציגים מכל העולם .השהייה יחד במקום אחד עם בני נוער
מעשרות מדינות ,כשהמוסיקה מחברת בין כולם ,רק גיבשו אצלו
את האהבה והכמיהה לשלום כלל עולמי .ולכן ,כשפנו אליו
מהקהילה היהודית המקומית ,כדי שיבוא להיות אורח הכבוד
בליל-הסדר שהם עורכים ,וגם לנגן לכבודם כפי שנהוג בקהילות
רפורמיות – הוא סירב בטענה ,שמטעמים אידיאולוגיים הוא לא
מוכן להשתתף בטקסים וחגים שמפרידים בין העמים.
לאחר חזרתו מארה"ב כדי לשרת בצבא ,עבר מבחנים
מיוחדים כדי לקבל את הזכות לשרת בצבא כנגן כינור .כל שנה
נבחרים ארבע מוסיקאים ,שמקבלים את הזכות לשרת בצבא
במסגרת המקצוע שלהם .אני הייתי אחד מהם ,וזה היה שירותי
הצבאי.
מתי אם כן ,מתחילה ההתקרבות ליהדות?
"סיפור החזרה בתשובה שלי החל בזמן שירותי הצבאי",
מספר ר' מרדכי" .הייתי מופיע בפני חיילים בכל רחבי הארץ.
באחת ההופעות ,הגענו למוצב החרמון בבסיס מודיעין – מקום
די מרוחק .זה היה בחורף ,בחנוכה .באותו זמן ,החג לא אמר
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ברוצקי באולפן האישי
לי דבר .אדרבה ,הייתי כאמור אדם אוניברסלי ,לא חגגתי חגים
שמבדילים בין עם למשנהו .אבל אז קרה משהו ששינה את חיי.
שני בחורים חסידיים ,חבושי כובעים ולבושי חליפות ,נכנסו
לחדר-האוכל בו הופענו ,מצוידים בארגזי סופגניות ,בחנוכיה
ושקיקים קטנים שמכילים תמונה של הרבי מלובביץ' עם מטבע
של 'דמי חנוכה' .הבחורים הדליקו את החנוכיה ,שלוש נרות
ושמש ,וכולם שמחו רקדו ואכלו סופגניות .כולם  -חוץ מאחד.
אני לא השתתפתי בחגיגה."...
"הבחורים לא התכוונו לוותר עלי .ניגשו אליי והגישו לי
סופגניה ושקית קטנה ובה דמי חנוכה עם תמונתו של הרבי
מליובביץ' .אני זוכר את עצמי מהרהר ומתכנן כיצד אוציא את
המטבע ואת השאר אזרוק לפח ...אבל לא עשיתי כך" .אתה
יהודי" ,אמרתי לעצמי ,והחלטתי להשאיר את השקית על כל
תכולתה ,והיא שמורה אצלי עד עצם היום הזה."...
לאחר הצבא ,התחתן ר' מרדכי עם רעייתו שגם היא מוסיקאית
ופסנתרנית ,עם רקע משפחתי דומה .הוא עדיין מאמין בשלום,
מאמין בכח המוסיקה והאומנות .עד שהוא פוגש ברב יצחק ערד.
"זה היה בערך בשנת תשמ"ז" ,נזכר ר' מרדכי" ,הייתי הולך
לשיעורים של הרב ערד ,היו לי איתו שיחות נפש עמוקות.
תמיד התעניינתי בנושאים פילוסופיים ופסיכולוגיים ,במסגרת
הלימודים שלי לתואר ראשון באוניברסיטה .לראשונה פגשתי
רב ,שגם היו לו תשובות עמוקות לשאלות של מהות החיים
והבריאה .בשלב מסוים התחלנו ,אני ואשתי ,לשמור שבת".

"אם ישמרו ישראל שתי שבתות"
"לאחר שהחלטנו לשמור שבת" ,ממשיך ר' מרדכי בסיפורו
המרתק" ,מתקשרים אלינו יום אחד ההורים של אשתי ,ומזכירים
לנו כי בשבת הקרובה חל יום הולדתו של חמי ,אבא של אשתי.
והם בחרו לחגוג את יום ההולדת ,במסעדה בעיר בת-ים.
וכל מה
אשתי היא בת יחידה,
שיש להוריה זה היא
ואני ,לא ראינו דרך
לוותר על האירוע
הזה" .כן ברור ,אנחנו
בשמחה",
נגיע
אמרנו להם .אבל
כעת צריך לפתור
את בעיית השבת.
שאלתי את הרב
גלוכובסקי,
שהיה כבר אז
רב הקהילה כאן
ברחובות ,האם
ישנה משפחה
בבת-ים שתוכל
לארח אותנו
לאחר
בשבת.
בדיקה הוא איתר לנו משפחה חסידית
וטובה" .הוא גם מיוצאי מוסקבה" ,אמר לי הרב" ,יהיה לכם
נחמד אצלם" .שמו של המארח שלנו היה מנחם ברוד."...
"גם עצם הישיבה במסעדה הייתה בעייתית .אך לאחר
שהתברר שהיא נושאת הכשר כלשהו ,מכיוון שמי שמסיק שם
את התנור הוא גוי ,התיר לנו הרב להיכנס למסעדה ,אבל ,רק

לשתות מים .להורים סיפרנו שיש לנו קלקול קיבה ,ולא נוכל
לאכול במסעדה".
אתם בעצם מנסים להסתיר מההורים את הסיבות האמיתיות...
"כן בוודאי ,זה לא היה שייך לספר להם שאנחנו הופכים
להיות דתיים .במשפחה שלנו זה היה מופרך להגיד כזה דבר.
באותו שלב היינו חייבים להסתיר הכל .במשך כל חגיגת יום
ההולדת ,ההורים של אשתי היו מודאגים .הבת שלהם לא
מרגישה טוב וגם החתן היחידי לא מרגיש טוב .הם גם הרגישו
שיש כאן סיפור שמריח להם לא טוב .הם ידעו שכבר ביקרנו
בסמינר יהדות ,והם פחדו מזה .איכשהו ,למרות החשדות ,עברנו
את האירוע החגיגי הזה".
"למחרת השבת הראשונה ,מתקשרים אלינו בני דודים של
אשתי ואומרים" ,אתם זוכרים שבשבת הקרובה מתקיים הקונצרט
העונתי שלנו בקריית-אונו?" .בני דודים של אשתי הם מוסיקאים
מקצועיים ונגנים בתזמורת הפילהרמונית של תל-אביב .היה לנו
הרכב משפחתי בעל ארבעה נגנים ,כשאני ואשתי מהווים חלק
ממנו .ובשבת הקרובה היינו צריכים להופיע במסגרת סדרה בשם
'אתנחתא' ,סדרה של כמה הופעות עם מנויים וקניית כרטיסים
מראש".
"אמרנו להם ,לבני הדודים" ,אין שום בעיה אנחנו מגיעים,
אבל אנחנו מעוניינים לבוא אליכם לקריית-אונו לשבת
להתארח" ,כשהכוונה שלנו הייתה למנוע חילול שבת ...ידעתי
גם שיש בעיה בכיוון כלי בשבת ,אז התקשרתי לרב גלוכובסקי
ובפי הפתרון הבא :אנחנו נלך ברגל למופע ,ואת הכינור אכוון
לפני השבת ,למרות שאף פעם אני לא עושה כך ,וכשיגיע זמן
המופע ,אנגן מיד ללא פעולות נוספות ,מה אתה אומר על זה
כבוד הרב?".
"הרב הקשיב לי בלי חיוכים ובצורה הכי רצינית שבעולם,
ולאחר מחשבה אמר" :זה לא נשמע טוב .עצם הנגינה היא גם
אסורה ."...היה לי קשה לעכל את זה שלא אוכל לנגן בסדרה
שכבר הובטחה ,ואני מנסה את כוחי בכיוון אחר" :אבל כשאנחנו
חתמנו על החוזה של הסדרה הזאת ,עדיין לא הייתי דתי?!" .ענה
לי הרב" :וכשחתמת על הסדרה הזו ,יהודי כבר היית? אין לך
שום דרך להופיע בלי לחלל שבת ,אני מתאמץ לחשוב על רעיון
ואין לי שום דבר שאני יכול להמציא בשבילך .אם אתה ואשתך
רוצים לשמור שבת ,אתם לא יכולים להופיע בקונצרט הזה".
"זה היה הלם מוחלט עבורנו ,רעידת אדמה של ממש .בשבת
הקודמת עברנו ניסיון אחד ,ועכשיו מגיע הניסיון השני .ה' פשוט
מנסה אותנו האם אנחנו רציניים .החלטנו אני ואשתי ,שאם אנחנו
באמת רציניים ,אנחנו לא עולים להופיע".
"התקשרתי לבני-דודים שלנו ,ואמרתי להם" :אנחנו לא
יכולים להשתתף בהופעה"" .מה??" ,הזדעקו הבני-דודים,
"השתגעתם? השמועות נכונות ,נהייתם באמת דתיים?"" .לא
אנחנו לא ממש דתיים ,אבל שומרים שבת" ,ניסינו להסביר.
"עשרים וחמש שנה לא שמרתם שבת ,תחכו עוד שבוע אחד,
ותתחילו אחרי הקונצרט! מה יקרה?" ,אמרו הבני-דודים .אך
ההחלטה היתה חזקה ,ידענו שאם זה לא יהיה השבת ,אז גם
שבת הבאה זה לא יהיה .או שאנחנו עומדים בניסיון ,או שאנחנו
באמת עוד לא הגענו לזה .בלית ברירה הם מצאו זוג אחר ,העולם
לא התהפך ,ואיכשהו הקונצרט התקיים בלעדינו".
"עוד לא הסתיים הסיפור כולו .עברה תקופה ולפתע אנחנו
מקבלים צ'ק מחברת המתנ"סים עבור כל הסדרה .שמחנו ,כסף
תמיד צריכים ,וזה היה סכום נכבד .אך ליתר ביטחון ,מכיוון
שחלק מהכסף הוא על מופעים שלא היינו בהם ,עדיף שאשאל
את הרב .אמנם לא תמיד הוא פוסק
פסיקות קלות ,אבל
ידענו שהוא איש
אמת ,וידענו שזו הדרך
האמיתית,
ביהדות
שואלים את הרב
ומקיימים את פסיקתו.
הלכתי לרב עם הצ'ק,
ושאלתי מה לעשות.
אומר לי הרב" :את הכסף
אתה לא יכול לקבל ,את
כל הכסף .עבדת בשבת ,זה
כסף לא כשר!" .אולי אתן
את הצ'ק לבני-דודים שלנו,
הצעתי ,אולי זה קצת יפייס
אותם .שואל אותי הרב" :בני
הדודים הם גם יהודים?",
ברור ,עניתי" ,אז אתם לא
את הכסף הזה .זה כסף שאתם
יכולים לתת להם
לא יכולים להעביר לאף יהודי!" .אז מה אני עושה עם הכסף?
"קח את הצ'ק" ,אמר לי הרב" ,תפרוט אותו למזומנים ,ותחזיר
את המזומנים

חזרה למתנ"ס" .באותו זמן היתה לי תחושה
שאני בבית-משוגעים ,אני ידעתי שאני כבר משוגע,
ורק נשאר לי לקבל את התעודה ...פרטנו את הצ'ק,
ונסענו לקריית אונו להיכל התרבות .שמנו את
המזומנים במעטפה ללא שמות ,ודחפנו אותה אל
מפתן הדלת .חיכינו לשמוע שהמטעפה התקבלה
אצל אחת הפקידות ,ומיד עזבנו את המקום."...
"באותם ימים ניהלתי תזמורת נוער של כלי קשת
בעיר רחובות .הייתי עובד חדש ,ובתור שכזה ,לא
היו לי שום זכויות ולא וותק ,הייתי מקבל משכורות
חד פעמיות וראשוניות .ואז באה ההפתעה .באותו
חודש אני מקבל משכורת ענקית! התקשרנו לברר
האם זו טעות ,אמרו לנו בעירייה" :לא ,אין כאן
טעות ,זו המשכורת שהנפיקו לך" .אני בודק את
הסכום אותו קיבלתי מעבר למשכורת הרגילה שלי,
ומגלה שקיבלנו בדיוק כמו אותו סכום שהחזרנו
למתנ"ס בקרית אונו! התברר ,ש'בטעות' העירייה
הכניסה אותי באותו חודש לרובריקה של עובדים
קבועים ,ובאותו חודש התרכזו תוספות רבות
למשכורת ,דמי ביגוד הבראה ונסיעות ,הכל הצטבר
לחודש הזה בצורה לגמרי נסית .למדנו על בשרנו
שיש דין ויש דיין ,ויהודי לא מפסיד את כספו .אותנו
זה חיזק מאוד!".
ואז ממשיכים בהדרגה?
"כן ,אני מתחיל לחבוש כיפה בקביעות ,לגדל
זקן .אני מתחיל גם להופיע כך בהופעות .הייתי
הכנר הראשי של תזמורת קמראטה הישראלית,
שזה אומר להיות במקום הכי בולט בתזמורת ,הכי
קרוב למנצח ,וכל השלבים של ההתקרבות ,כיפה
כובע וזקן ,הכל היה מול קהל".

נוסע לרבי כחסיד מן המנין
"בתשמ"ח נולד לנו הבן הבכור ,ובאותה שנה
החלטנו שלקראת י"ב תמוז ,אנחנו נוסעים לרבי.
זה לא הלך בקלות ,היו תלאות .משרד הנסיעות
כאן בארץ איבד את הדרכונים שלנו ,ובעקבות כך
הפסדנו את הטיסה ליום המתוכנן ,ונאלצנו לטוס
לאחר מספר ימים .כשהגענו סוף סוף אל בית
המארחים שלנו בקראון-הייטס ,עייפים ומטופלים
בתינוק .שמתי לב לפתע ,כי תיק המותן שלי ,מה
שמכונה 'פאוץ'' – נעלם .הפאוץ' הכיל מסמכים
דרכונים וכסף מזומן .הכל נעלם .הפכנו את כל
המזוודה רוקננו את כל תכולתה ,אך אין .אומרת
לי המארחת" :כאן בארה"ב מצויים המון כייסים,
ייתכן שבשדה התעופה כבר העלימו לך את
הפאוץ' .בואו ניסע למשטרת ניו-יורק כדי לדווח
על אבדן ,ולאחר מכן ניסע לקונסוליה הישראלית
כדי להנפיק דרכונים וויזות חדשים" .אני שומע את
דבריה ,ואני בתחושה חזקה שאני לא יכול לקבל
את המצב הזה .חשבתי לעצמי ,הגענו פעם ראשונה
לרבי .לא הגענו כדי לבקר במשטרת ניו-יורק ,ולא
בשביל להכיר את הקונסוליה הישראלית ,ובוודאי
שלא לחפש את הפאוץ' .אני אומר לאשתי ,אני עוזב
את הכל ,אני לא נוסע לא למשטרה ולא לקונסוליה,
אני הולך ל ,770-אני רוצה לראות את הרבי .בשביל
זה הגענו".
"אשתי הסכימה לבקשתי שאלך .הגעתי ל,770-
ישבתי שם ,התפללתי בנחת .התפילה עם הרבי
אמנם כבר הסתיימה ,אך ביליתי שם כמה שעות
בקדושה ובאווירה חסידית .בחזרתי לבית מארחיי,
הציעה שוב המארחת שנלך למשטרה ולקונסוליה.
תוך כדי כך ,ביקשה ממני אשתי להביא דבר מה
מהמזוודה ,לפתע אני רואה את הפאוץ' המבוקש,
מונח לו בשלווה על המזוודה .אני לא מאמין
למראה עיני ,אני בודק את הפאוץ' ,הכל נמצא
בו ,הכסף המסמכים והדרכונים ,הכל שם .אמרתי
לעצמי וואו ,זה פשוט אף פעם לא נעלם .אלא מה,
זה נעלם מעיננו ,ניסיון ,לבדוק האם הגעת למשטרה
או הגעת לרבי .ראיתי לאורך כל הדרך בחיים שלנו
שברגע שאדם עומד בניסיון הקב"ה לא נשאר
חייב".

טירונות של נגינה חסידית
ר' מרדכי ברוצקי כבר הפך לחסיד מן המנין ,אם
כי המוסיקה אותה ניגן ,לא היתה עדיין זו שהוא
מנגן כיום – ניגוני חב"ד .המעבר שלו מהמוסיקה
הסימפונית לנגינה חסידית בטהרתה התרחשה
בפעם השנייה בה נסע לרבי ,כפי שמספר ר' מרדכי:
"הנסיעה השניה שלי לרבי היתה בתשנ"ב .נסעתי
לבד בלי המשפחה .ולא רק בלי המשפחה ,אלא
גם ללא הכינור" .אני לא בא בתור כנר" ,חשבתי
לעצמי" ,אני בא בתור חסיד" .זכורני שפגשתי שם
את אחד מידידי ,שאמר לי מיד כשראה אותי" :חייל
מסתובב בלי נשק?" .אמרתי לו" :אני לא באתי
בתור כנר ,אני כאן בתור חסיד" .אמר לי החבר:
"אין כזה דבר!" ,הוא לא הסכים לגישה שלי ,ועשה
מאמצים גדולים כדי להשיג לי כינור מקצועי.
באותו זמן התקיימה התוועדות של 'סיום-הרמב"ם'
במוצ"ש שירה ,ומספר חסידים הפצירו בי לנגן .הם
השיגו לי את ספר התווים של ניגוני חב"ד ,כי לא
ממש הכרתי את הניגונים ,וניגנתי מתוכו .בהמשך
הערב הם לקחו אותי לאולפנים של  ,Wlccאולפני
השידורים של התוועדויות הרבי לכל העולם .הגענו
לשם בסביבות השעה שתים עשרה בלילה ,ומשתים
עשרה בלילה ועד שש בבוקר ניגנתי ניגונים ,עברתי
טירונות ממש .אני מנגן והם שרים ,ומקליטים אותי.
ומאותו לילה ,יצאתי אדם חדש.

עמותת היכל הנגינה
לאחר מספר שנים ,בשנת תש"ס ,מקים ר' מרדכי
את עמותת 'היכל הנגינה' ,ששמה לה למטרה
לשמר ולהפיץ את הניגון היהודי .הפרויקט הראשון
שהופק במסגרת העמותה ,הוא האלבום 'הניגונים
המכוונים' – ניגונים עמוקים שחוברו על-ידי
אדמו"רי חב"ד במהלך הדורות.
הפרויקט האחרון שהופק על ידי העמותה ,הוא
"ניגוני ר' הלל מפאריטש" .ר' הלל מפאריטש היה
מגדולי החסידים של אדמו"ר האמצעי והצמח צדק.
הניגון תפס מקום חשוב אצל ר' הלל ,והוא ראה בו
חלק בלתי נפרד מהעמקה בחסידות ועבודת ה' .גם
את החסידים ששלחו אליו רבותיו להדרכה ,חינך ר'
הלל להלחין ולנגן כחלק מעבודת ה'.
מדוע בחרת להתמקד בניגוני ר' הלל מפאריטש?
"ר' הלל הוא דמות מופת" ,אומר ר' מרדכי,
"מחד הוא היה בטל בתכלית לרבותיו ,ומאידך היה
עצמאי ובעל מדרגה .הרבי הצמח-צדק כינה אותו
'חצי חסיד' ,ונינו ,הרבי הריי"צ הסביר שהכוונה
שבחציו השני הוא היה במדרגה של רבי .ר'
הלל אמר שמי שאין לו חוש בנגינה ,אין לו חוש
בחסידות .זה היה אצלו עניין מאוד מהותי".
"הניגונים של ר' הלל ,וניגוני חב"ד בכלל,
הם יצירות מוזיקאליות מיוחדות .אפשר להבחין
במבנה ההדרגתי שלהם ,נדבך אחרי נדבך .שמים לב
לתהליך שבניגון ,שמתחיל בהעמקה שכלית ,ומגיע
להתעוררות רגשית חזקה .אנחנו מקבלים תגובות
חיוביות רבות מכל גווני הקשת של האוכלוסייה,
דתיים ושאינם ,מוזיקאים ואנשים פשוטים .אנשים
מתפעלים מאוד מהתוצאה .בסגנונות מוסיקה
קלאסיים בכלל ,קיימת תופעה ידועה ,וקיימת
גם בניגוני חב"ד ,שלא תמיד מתחברים למוזיקה
בשמיעה ראשונית .צריך לשמוע ,להעמיק ,לשקוע
בניגון על מנת להכיר אותו וכך נקשרים לניגון .כל
זה בשונה ממוזיקה פופולרית שיכולה להלהיב
פעמיים ושלוש ואז להימאס".
הפרוייקט הזה של ניגוני ר' הלל מפאריטש
מיועד לחסידי חב"ד ,או לכלל האוכלוסיה?
"אני חייב לומר לך ,שאני מופיע פעמים רבות גם
בבימות לא חב"דיות ,במגזרים שונים ,ובכל מקום
אני נוכח לדעת שיש צימאון לעניינים של 'פנימיות'.
גם בקרב תלמידי ישיבות ליטאיות ,במקומות
שתורת חב"ד פחות מצויה  -ניגוני חב"ד בהחלט
מושמעים שם ,ומתקבלים באהדה רבה .הם כנראה
חשים את הקדושה והעומק שבניגונים אלו .ישנו
סוג של קונצנזוס בקרב אוהבי הנגינה הפנימית,

"הרב הקשיב לי
בלי חיוכים ובצורה
הכי רצינית
שבעולם ,ולאחר
מחשבה אמר" :זה
לא נשמע טוב.
עצם הנגינה היא
גם אסורה ."...היה
לי קשה לעכל את
זה שלא אוכל לנגן
בסדרה שכבר
הובטחה ,ואני
מנסה את כוחי
בכיוון אחר" :אבל
כשאנחנו חתמנו
על החוזה של
הסדרה הזאת,
עדיין לא הייתי
דתי?!" .ענה לי
הרב" :וכשחתמת
על הסדרה הזו,
יהודי כבר היית?
אין לך שום דרך
להופיע בלי לחלל
שבת ,אני מתאמץ
לחשוב על רעיון
ואין לי שום דבר
שאני יכול להמציא
בשבילך .אם אתה
ואשתך רוצים
לשמור שבת ,אתם
לא יכולים להופיע
בקונצרט הזה".

שניגוני חב"ד הם הפסגה של הניגונים דקדושה".
אלו טיפים היית מעניק למוסיקאים ויוצרים
בדורנו?
"אצל הצדיקים שעסקו במלאכת הנגינה ,באו
הניגונים מהנפש האלוקית בטהרתה .מדובר
באנשים שעבודת ה' הייתה ה'מקצוע' שלהם .כל
הניואנסים והדקויות במוזיקה שיקפו את הקשר
שלהם עם הקב"ה על טהרת הנפש האלוקית.
בדור שלנו ישנה תופעה מחודשת ,בדור של
מודעות עצמית ופיתוח האישיות חשוב מאוד
ליוצרים להביע את עצמם ,את כל רבדי האישיות
שלהם .כתוצאה מכך ,הם רותמים גם את הנפש
הבהמית שלהם לצעקה אל ה'".
"מחד מדובר בתופעה ברוכה ,גם בחסידות
מוסבר על התכלית של רתימת הנפש הבהמית
העוצמתית לעבודת ה'" ,ורב תבואות בכח שור",
ובכל זאת נדרשת מידת זהירות .צריך לזכור
ששור הוא שור ,ואם נותנים לו לרוץ חופשי הוא
יגרום להרס רב .על האומן לתת לנפש האלקית,
ולביטוי המוזיקאלי הטהור והקלאסי ,להנחות את
הנפש הבהמית .ובמילים פשוטות ,על המוזיקאי
שמתעסק עם העלאת סגנונות מוזיקה משדות
זרים ,להיות מאוד זהיר ומאוד מחובר לניגונים
הפנימיים שחיברו צדיקי הדורות שבאים מהנפש
האלקית בטהרתה .דווקא באופן הזה ,אפשר
להעלות את הסגנונות המוזיקליים הזרים לתוך
תחום הקדושה באמת".
עד כמה חשובה הנגינה המדויקת של
הניגונים החסידיים?
"כל דבר בקדושה הוא מדויק .כפי שמוסבר
אודות הניגונים המכוונים של הרביים ,שכל פרט
בהם הוא מכוון כנגד הנפש ,וכנגד העולמות
הרוחניים .אז אם אנחנו נשנה בפרטים ,אנחנו
בעצם משבשים מהלך אלוקי שלם .זה שאנחנו
לא מרגישים בגלל קהות החושים שלנו ,זה לא
משנה את העובדה שזה כך .הרביים התייחסו
בכמה מקומות לכך שהניגונים צריכים להיות
מדויקים .להשתדל למצוא את הגרסה הטובה
והנכונה".

במסגרת פעילותו תחת עמותת 'היכל הנגינה',
ממשיך ר' מרדכי ברוצקי בפרויקטים נוספים
שייראו אור בקרוב .בנוסף ,עורך ר' מרדכי מפעם
לפעם הרצאות בנושא הניגון החסידי .אם תבקרו
באחד מהם ,תהיה לכם גם ההזדמנות להאזין
לנגינתו המופלאה.
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שם טוב מעטוף

צילומים :מנחם רייס

חזק

וברוך

כבר עשרות שנים שיצירותיו המוסיקליות של הרב ברוך צ'ייט מלוות
את המוסיקה החסידית .חלק מהשירים נצרבו גם כחלק מרפרטואר
השירים הכלל-ישראלי  בראיון חג מרתק ,מספר הרב צ'ייט כיצד
נולדו השירים שהפכו לנכסי צאן ברזל ,חוזר לימים שבהם נולדו
סדרת הקלטות "בני הרבנים" ו"קול סלוניקה" ,מספר כיצד משלבים
מוסיקה וחינוך ,שני תחומים שהוא משלב עד עצם היום הזה וחושף
את הפרויקט החדש עליו הוא עובד :דיסק באנגלית עבור סטודנטים
אמריקאים שמתקרבים ליהדות  שמחה לארצך

אם חשבתם שהשיר 'כל העולם כולו גשר צד מאוד' ,היה קיים מאז ומתמיד ,אז זהו
שלא .מי שהלחין את השיר הזה הוא הרב ברוך צ'ייט ,מוותיקי המוסיקאים החסידיים.
הרב ברוך צ'ייט ( )69נולד בארצות הברית .את לימודיו התורניים השלים ב'ישיבת
חפץ-חיים' .קיבל סמיכה לרבנות מרבו הרב חנוך לייבוש זצ"ל .כיום מכהן הרב צ'ייט
כראש ישיבת 'מערבא מכון רובין' ,הישיבה אותה הקים לפני כשלושים שנה .כאמור ,הוא
אחד מוותיקי המלחינים במוסיקה החסידית ,ואיתו בחרנו להיפגש כדי לשמוע על המוסיקה
של פעם עד המוסיקה של ימינו אלה .על הפעילות היומיומית שלו ,ועל השאיפות לעתיד .כן,
גם בגילו יש לו עוד תוכניות לשנים הבאות.
ואם הזכרנו את השיר 'כל העולם כולו' ,נפתח בסיפורו של השיר כפי שמספר לנו הרב צ'ייט:
"זה היה בתקופה שאחרי מלחמת יום-הכיפורים ,בשנת  ,'74לפני יותר מארבעים שנה .ידיד שלי,
הרב הד"ר טרופר הציע לי לבוא ולשמח חיילים שהיו במצרים באותו זמן .לנגן ולשיר להם .זה היה
במסגרת ארגון שהוא עמד בראשו .הארגון נקרא בשם 'גשר' ,שמטרתו לגשר בין דתיים לשאינם דתיים.
כמובן שנעניתי בשמחה ,ויצאנו לדרך – למצרים".
"את השיר הזה' ,כל העולם כולו' ,הלחנתי שם במקום .את המילים לשיר הזה קיבלתי מראש-
הישיבה שלי ,שהיה שר שיר אחר על אותן המילים אבל בשפת היידיש .כמובן שהמקור של הפתגם
הזה הוא מר' נחמן מברסלב".
הלחנת אז את השיר ,ולימדת אותו לחיילים?
"כן ,החיילים למדו את השיר ,ושרו אותו במסעם ממקום למקום .דבר מעניין נוסף שהיה שם ,זה
כשהחיילים עברו על גשר מעל התעלה ,הם שרו את השיר 'כל העולם כולו' ,והתמונה הזאת שודרה
בטלוויזיה .ראה זאת הזמר יהורם גאון ,וביקש לצרף את השיר לתקליט שלו ,והשאר היסטוריה."...
שירים רבים הלחין הרב צ'ייט ,ומהם נכסי-צאן-ברזל ממש .כאלה שאנחנו שרים עד עצם היום הזה,
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ממנו .בגיל  13בערך התחלתי ללמוד גיטרה ,אני זוכר
את הגיטרה הראשונה שקניתי ,היא עלתה שתים עשרה
דולר ,ומה שזול שווה זול .היה מאוד קשה לנגן ,אבל
היה רצון וחשק .בהמשך ,שמתי לב לכך שבכמה
אקורדים אפשר לנגן המון שירים ,אז נכנסתי לזה,
ומהתלהבות ניסיתי גם להלחין ,זה היה בערך בגיל
."15

תקליט 'בני הרבנים'

שירים רבים הלחין הרב צ'ייט ,ומהם נכסי-צאן-
ברזל ממש .כאלה שאנחנו שרים עד עצם היום הזה,
וייתכן כי לא יודעים שהוא זה שעומד מאחוריהם.
שירים מפורסמים ששר מרדכי בן-דוד הולחנו על ידו,
ביניהם 'רחם בחסדך' ו'ואני בחסדך בטחתי' .גם אצל
אברהם פריד בתחילת דרכו מופיעים שירים של הרב
צ'ייט ,כמו 'א-ל ההודאות' ו'אברהם יגל'.
השיר 'לא אמות כי אחיה' ,הוא בהחלט יפה ומרגש,
אבל יש גם סיפור מאחוריו .הנער מנחם ארנטל ,בתקופה
בה היה חולה מאוד ,ביקש מהרב צ'ייט להלחין שיר
בשבילו.
"אמרתי לו שזה לא תמיד מצליח" ,מספר הרב צ'ייט,
"אבל על אלו מילים אתה רוצה שאלחין? שאלתי אותו.
ואז הוא בחר את המילים 'לא אמות כי אחיה' .הלכתי
הביתה" ,ממשיך הרב צ'ייט ונראה כי אותן התחושות
של אז צפים ועולים בו שוב" ,הדלקתי נר ,וניסיתי לעבוד
על המילים האלו ,ויצא ב"ה הלחן הידוע לכולם".
"בהמשך ,מרדכי בן-דוד שר את השיר הזה בהופעה
שהתקיימה בבנייני-האומה ,הם הקליטו את זה ,ומכרו
את הקלטת לצורך גיוס כספים לארגון 'זכרון מנחם',
הארגון שלימים הוקם לזכרו של מנחם ז"ל".

איש חינוך
מלבד היותו מוסיקאי ומלחין ,משמש הרב ברוך
צ'ייט גם כראש-ישיבה ,הוא עומד בראש ישיבת
'מערבא מכון רובין' .במהלך השיחה איתו ,ניכר מאוד
כי עיקר עיסוקו הוא חינוך ,אם כי הוא לא מוכן להפריד
בין שני הדברים .כלומר ,בין המוסיקה לחינוך.
"ראיתי רעיון מאוד יפה" ,הוא אומר בהקשר הזה,
"על הפסוק עורה כבודי עורה הנבל וכינור .שאדם צריך
לעורר את הכבוד שלו  -את הכבוד של צלם אלוקים,
וזה מתאפשר רק דרך המוסיקה .כי זה לא רק שכל אלא
זה גם רגש .אם אדם לא יודע מה הוא יכול להיות ,אז
הוא הפסיד את התפקיד שלו בחיים .מרגישים תמיד
ורואים את זה בשטח ,שכל מה שאנחנו מנסים לעבוד
להשקיע בלימוד בתפילה ובמוסר ,בזמן שזה מתחבר
עם המוסיקה זה מקבל משמעות אחרת .אנחנו כאן
בישיבה כל ליל משמר ,ליל שישי ,יושבים יחד.
תלמידים גומרים מסכתות ,שומעים שיחות ,זה משהו
נפלא .יושבים בדביקות עם נרות אחרי השיחה ושרים
ביחד בקשר של אהבה ,ובסופו של הערב אנחנו עושים
ריקוד".
"זה הרבה יותר מאשר לומר ש'ביטולה זהו קיומה'.
אחד מהדברים החשובים שחסר לציבור ,בעיקר הציבור
החרדי ,שבזמן שתלמיד לא נמצא בבית המדרש ,בזמן
שהוא לא עסוק בלימוד ,אז מה האופציות שלו? כאן
בישיבה אנחנו פועלים בשיטתו של ראש-הישיבה שלי
ר' חנוך לייבוש זצ"ל ,שהוא סבר שעבודה התעמלות
וספורט זה לא רק טוב ,אלא חיובי מאוד .יש לנו חדר
התעמלות לא פחות מאף מלון בארץ ...אומרים בשם
הסבא מסלבודקה  -שרוב ההשקפות בנויים על איך
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ערב חג הסוכות תשע"ו

"ראיתי רעיון
מאוד יפה",
הוא אומר
בהקשר הזה,
"על הפסוק
עורה כבודי
עורה הנבל
וכינור .שאדם
צריך לעורר
את הכבוד
שלו  -את
הכבוד של
צלם אלוקים,
וזה מתאפשר
רק דרך
המוסיקה.
כי זה לא רק
שכל אלא זה
גם רגש .אם
אדם לא יודע
מה הוא יכול
להיות ,אז הוא
הפסיד את
התפקיד שלו
בחיים

מוזיקאי ומחנך .הרב ברוך ציי'ט בישיבה
שנהגו בסלבודקה – כי הרבי שלי ואבי זצ"ל היו
קשורים לר' דוד לייבוביץ' ,שהוא הקים את 'ישיבת
חפץ-חיים' .הוא היה בין התלמידים המיוחדים של
הסבא מסלבודקה .וסיפרו אז מעשה שהיה מהסבא
מסלבודקה ,שמעתי את זה מהרב קמינצקי שהוא בן
לרבי בנימין קמינצקי ,בן של רבי יעקב קמינצקי ,שהוא
שמע את זה מסבו ,שיום אחד נכנסו קנאים לבית-
המדרש והכריזו על איזה דבר אסון ומשהו נוראי,
שישנם תלמידים שעושים התעמלות בברזלים מאחורי
בית-המדרש ,וחייבים להפסיק את זה! אמר הסבא
מסלבודקה" :השארתי אותם בכוונה ,כדי שאחרי
הסדרים הבחורים יוכלו לעשות התעמלות" .אבל
העולם שלנו הוא כל כך קיצוני ,מפחדים מכל דבר,
אין מסורה ,אין על מי לבסס השקפות .אז מפסידים את
האיזון ,אין משהו יותר חשוב מאיזון".
"היום צריכים לפתח את כל הכוחות בתוך הד' אמות
של הלכה .והכוונה היא שכשאדם נמצא במצב של
בין-הזמנים ,בזמן שהוא לא יכול ללמוד ,אז מה הוא כן
הוא יכול לעשות ,מה מותר ,מה עוזר לו? ולדעתי זה גם
בריא מבחינת הנפש וגם מבחינת הגוף .אנחנו מדגישים
שהפירמה של הישיבה זה תלמיד-חכם עם דרך-ארץ
ובעל-מידות .כשהכוונה שלנו לתרום לעתיד של כלל
ישראל ,להוציא תלמידים שיקדשו שם-שמיים .רציתי
להעביר את המסר הזה ,שהרעיון הבסיסי הוא לתת
לתלמיד את הכלים להיות בן-תורה אמיתי ,עם דרך-
ארץ ,ומידות-טובות לקדש שם שמים .ובעתיד ,הוא
יתרום לכלל ישראל".
את הישיבה שהוא עומד בראשה הקים הרב צ'ייט
לפני כשלושים שנה .אז גם עלה לארץ עם רעייתו וילדיו.
קודם העליה ,הגיע הרב צ'ייט לישראל כדי לסייע לאביו
בישיבה בה כיהן כראש-ישיבה בסניף של 'ישיבת חפץ-
חיים' בירושלים ,ולא היה אז בקו-הבריאות .לאחר מכן,
החליטו משפחת צ'ייט לעלות לארץ-ישראל.
נראה כי חשוב מאוד לרב צ'ייט להבהיר כי המשיך
עם ישיבתו רק לאחר שהתייעץ עם גדולי הדור הקודם.
בשלב מסוים הרב קם ממקומו כדי להשמיע לי הקלטה
מתוך טייפ ,ובה נשמע הרב שלמה זלמן אוירבאך,
במענה לשאלת הרב צ'ייט האם להמשיך עם הישיבה,
מכיון שיש עליה שאלות ותלונות על לימודי חול וכו',
"תמשיך ,תצליח ויהיה ה' איתך".
"אני מרגיש שבעצם חינוך ,זה למסור ולעורר
תלמידים לעבודת ה'" ,ממשיך הרב צ'ייט בהסברה
שלו" ,סך הכל האחריות שלנו ,בכל דרך שאפשר ,אם
זה מוסר; אם זה עבודה; השקעה; תפילה; לימוד,
הכל זה חלק מאחריות שלנו ,להגיע לסוג של שלימות
במקסימום האפשרי".
נחזור למוסיקה .מתי התחלת עם העשייה
המוסיקלית?
"אני בנערותי התחברתי מאוד לר' שלמה קרליבך,
השירים שלו נכנסו ללב שלי .האבא שלי זצ"ל ,לאחר
שהיה ראש-ישיבה ,הוא כיהן כרב באמריקה ,ובתקופה
ההיא לימד אותי מפוחית פה ,שניגן בה כשהיה צעיר.
שמעתי על ר' שלמה ,פגשתי אותו ומאוד הושפעתי

הפרוייקט הראשון המשמעותי של הרב צ'ייט היה
התקליט 'בני הרבנים' .הסיפור שעומד מאחוריו גם
הוא מעניין .זה היה בשנת  ,'67הרב צ'ייט תלמיד מן
המנין ב'ישיבת חפץ-חיים' .התלמידים התבקשו על
ידי הישיבה לסייע בגיוס כספים ,ולתלמיד ברוך צ'ייט
היתה הצעה מעניינת לראש-הישיבה :הוא ועוד כמה
תלמידים ,יוציאו תקליט מוסיקה ,ובו שירים שכבר
הולחנו על ידיו ,ואת ההכנסות מהמכירות – יעבירו אל
הישיבה .שם התקליט היה אמור לשאת את שמה של
הישיבה – 'ישיבת חפץ-חיים' .כשהגיש ברוך צ'ייט את
הצעתו לפני ראש הישיבה ,קיבל זה את הצעתו ,והם
פנו לביצוע המשימה.
לאחר שסיימו ,והשמיעו את השירים לראש-
הישיבה ,הסגנון המודרני לא מצא חן בעיניו .והוא
ביקש להשמיט את שמה של הישיבה מעטיפת
התקליט .וכאן בעצם נאלץ הרב צ'ייט למצוא שם
אחר לתקליט .התקליט נקרא 'בני הרבנים' ,כי חלק
מאלו ששרו בתקליט היו בניהם של רבנים .כאן בעצם
התחילה באופן רשמי הקריירה המוסיקאלית של הרב
צ'ייט .השירים מתוך האלבום התפרסמו והפכו לנחלת
כלל העולם היהודי ,ביניהם השירים' :הללו את ה'',
ו'מי האיש החפץ חיים'.
באותה תקופה ,מלבד ר' שלמה קרליבך ,ובן
ציון שנקר ,כמעט ולא היו יוצרים וזמרים במוסיקה
החסידית-יהודית .מרדכי בן-דוד היה ממש בתחילת
דרכו.
היתה ביקורת עליך ,ועל המוסיקה שאתה יוצר?
"זה לא היה בסגנון של רבנים שיצאו נגד ,אבל
זכור לי שהיו כאלה ישיבות שהיה אסור לשמוע את
התקליט .כי זה מודרני ,וזה לא כמו המסורה ,אין
קלרינט."...
"בסך הכל התחלנו לשם שמים ,בשביל הישיבה.
לא היה לנו בכלל כוונה להיות תזמורת או מקהלה .לא
היינו בעניין של תחרות ומסחריות ,אלא יותר ליהנות.
ההתמקדות היתה גם ביצירת שירים שמעוררים את
הלב ,שירים שאפשר לשיר בזמירות שבת ,בסעודה
שלישית ומלווה מלכה .לא סתם בשביל התלהבות
למכור תקליטים ,יותר דביקות יותר קומזיץ".
מה בעצם הפריע לראש-הישיבה בשירי התקליט?
"תראה ,עשיתי סגנון חדש .אפילו שלמה קרליבך
לא הוציא מוסיקה עם גיטרות בלבד כמו שאנחנו
עשינו .אנחנו בעצם לקחנו את הסגנון שהיה אז באותה
תקופה בעולם המוסיקה בכלל  -והשתמשנו בו .אמנם
לא ממש רוק עם גיטרות חשמליות ,אבל עם גיטרות.
עממי מהנשמה .אבל זה היה "חדש" ,וכידוע ש"חדש
אסור מן התורה".
מי עשה את העיבודים?
"אני בעצם עשיתי אז רוב העיבודים .לא למדתי
מוסיקה באופן יסודי ,אלא מתוך 'שמיעה' ,שמעתי
הרבה וידעתי לתרגם את מה ששמעתי ,למה שרציתי
לייצר".

ימי 'קול סלוניקה'
פרוייקט נוסף שיצא מתחת ידי הרב צ'ייט הוא 'קול
סלוניקה' .ארבעה תקליטים יצאו תחת השם הזה.
"אהבתי מאוד את הבוזוקי" ,נזכר הרב

ראש ישיבה .בניין ישיבת מערבא
צ'ייט" ,וזה היה החידוש בסדרה הזו .במקום הסגנון
של קרלינט ,הכנסתי את הבוזוקי ,מוסיקה בסגנון יווני.
באחד התקליטים שר גם הזמר אורי שבח .שמעתי
אותו פעם בהופעה באמריקה ,עשינו היכרות ,והוצאנו
יחד תקליט שלם .אנחנו מאז חברים טובים ,הוא מגיע
אלינו לישיבה מדי פעם ל'משמר' שאנחנו עושים כל
יום חמישי.
בהמשך הקריירה הופעת ב'האסק' מספר פעמים...
"מדי פעם ,לא קבוע .יש לי ידיד בשם שייע
מנדלוביץ שהוא אמרגן שם והוא מזמין אותי מידי
פעם .בפעם האחרונה שהופעתי ב'האסק' ,עשינו
משהו לזכר ר' אלי טייטלבוים ,שהיה ידיד שלי .הוא
התפרסם גם כאיש חינוך ,הוא זה שפירסם בתחילת
הדרך דף-יומי על קלטת אודיו ,וגם דרך הטלפון.
עשינו אז הופעה בהאסק לזכרו".
האם גם בשנים האחרונות הרב ממשיך בכתיבת
שירים חדשים?
במקום לענות ,מציג בפניי הרב צ'ייט את הדיסק
האחרון שהוציא לפני מספר שנים .הפתיע אותי
לראות ,תוך כדי מבט ברשימת השירים ,שהשיר 'ואתם
הדבקים' שביצע גם שלוימי גרטנר ,הולחן על-ידי הרב
צ'ייט .סגנון השיר הוא מודרני ומתחכם ,ולא בסגנון
הישן של פעם.
"נכון" ,מסכים איתי הרב צ'ייט" ,כי בקטע השני
בעיקר יש משהו קצת יווני ,הקצב קצת שונה .אבל
משום מה ,דווקא אהבו את זה .שלוימי גרטנר התלהב
מזה ,וביקש להשתמש בשיר הזה .אני מסכים שזה יצא
קצת מההגדרות .הרבה פעמים היו טענות על ר' שלמה
(קרליבך) ,זה אותו שיר! אותו סגנון! כאן ,יצאנו קצת
מהסגנון".
וכשהלחנת אותו ,לא התכוונת ליצור שיר בסגנון
חדש...
"לא ,ככה זה יצא לי .שרנו אותו בישיבה הרבה ,עד
שזה יצא בתקליט האחרון".
האם יש תוכניות מוסיקאליות בהמשך הדרך?
"מה שאני עובד עליו עכשיו זה דבר שאני קצת
חושש ממנו ,אני עושה זה ,אני מקווה ,לשם שמים.
או שזה מאוד יצליח ,או שזה יהיה 'על הפנים' .תקליט
של שירים באנגלית ,פעם ראשונה שאני מוציא בעז"ה
דיסק שלם של שירים באנגלית שאני כתבתי .התקליט
מכוון בעצם לסטודנטים ,להחזיר בתשובה או לעורר
מחשבות של יהדות .מה שגורם לי לחשוש קצת,
זה הסגנון המוסיקאלי שעליו אני מתכוון לבסס את
התקליט ,מוסיקת 'בלוז' ,עם גיטרות ומפוחית פה.
דיברתי עם גיטריסט מאד מוכשר בענין התקליט הזה.
אבל אני עדיין לא בטוח שזה מה שאני רוצה לעשות".
"לדעתי זה דבר שיכול לעורר את הנשמה .אחד
השירים שיהיו בתקליט למשלlight Shabbos" ,
 =( "candlesאור נרות השבת) ,מה זה עושה לאדם
אור נרות השבת .זה לא כאילו אתה חייב להיות דתי,
הדלקת נרות שבת זה יכול לסמל אהבה ,קשר לבריאה
קשר לשמים ,לנשמה .אני עובד כל כך קשה ,זיעה

"הדבר היפה
ב'בלוז' ,זה
שאפשר לספר
סיפור דרך
המוסיקה
הזאת .הז'אנר
הזה נוצר על
ידי העבדים
השחורים
באמריקה.
מטבע הדברים,
בשל היותם
עבדים ,הם
לא ידעו קרוא
וכתוב ,על
אחת כמה
וכמה שלא
ידעו תוים.
אך כשעבדו
בשדות-
הכותנה ,הם
היו שרים
שירים נוגים
שחיברו בעל-
פה ,ואשר
ביטאו את
מצוקתם בליווי
כמה אקורדים"

ניגרת מפניי ,השבוע חלף ,עכשיו זה הזמן שהמוח
והנפש שלי רוצים להתחבר .זה הרעיון של השיר".
"הדבר היפה ב'בלוז' ,זה שאפשר לספר סיפור דרך
המוסיקה הזאת .הז'אנר הזה נוצר על ידי העבדים
השחורים באמריקה .מטבע הדברים ,בשל היותם
עבדים ,הם לא ידעו קרוא וכתוב ,על אחת כמה וכמה
שלא ידעו תוים .אך כשעבדו בשדות-הכותנה ,הם היו
שרים שירים נוגים שחיברו בעל-פה ,ואשר ביטאו את
מצוקתם .ר' שלמה למשל ,סיפר סיפור ,אבל זה לא
היה בתוך השירה ממש .הוא סיפר סיפור בליווי כמה
אקורדים ,ולאחר מכן היה שר .כאן בסגנון הזה ,זה
סיפור שבא ויוצא מתוך ה'בלוז' .גם הדרך שמנגנים
כל תו ותו במוסיקת-הבלוז זה כל כך מרגש".
עשו כבר סגנון כזה במוסיקה היהודית?
"לא שמעתי .העליתי את הרעיון לכמה חברים
ואנשי מקצוע ,ולא שמעתי על עוד מישהו שעשה
מוסיקה בסגנון הזה .השקעתי בזה הרבה ,כי אני
חושב ומאמין שזה יכול לעורר את הלב .אני מעריך
ומקווה שיקבלו את זה .אצל החרדים אין ציפיה שזה
יתקבל ,כי זה לא כ"כ מתאים .אבל סטודנטים ברחבי
העולם – אני מקווה מאוד שכן".
"בנוסף ,יש לי כוונה לתרגם את זה לעברית .וכבר
יצא לי לדבר פעם את הזמר אביתר בנאי על זה.
היה אצלנו גם יונתן רזאל במסגרת טיול הישיבה
לצפון ,ודיברנו אז על האפשרות של תרגום השירים
לעברית"..
מה עם הדור השני למשפחת צ'ייט?
"יש לי הרבה סוגים של בנים ,בבחינת "חנוך
לנער על פי דרכו" .יש לי בן שלומד במיר ,שני בנים
שסיימו 'נחל חרדי' ,ויש לי גם כאלה שכבר אחרי
חתונה כל אחד בתחום שלו .לשאלתך ,יש לי כמה
ילדים שמנגנים מאוד מיוחד ,אחד מהם שמו יוסי,
יש לו עסקים הוא גר ברמת בית שמש ,מאוד מוכשר
בגיטרה ,הוא ניגן גיטרה בתקליט האחרון שהוצאתי.
אני מתכוון לעבוד איתו גם בתקליט הבא בעז"ה".

כשאנחנו משוחחים עם כאלו שייצרו מוסיקה
של הדור הקודם ,תמיד מעניין לשמוע את דעתם על
המוסיקה של היום:
"אני בדעה" ,אומר הרב צ'ייט" ,ששיר יהודי צריך
להיות כזה שנכנס אל הלב של האדם ,ושהאדם יכול
להתעורר מזה ולהגיע לדביקות עם הקב"ה .שירים
כאלה שאפשר לשיר בשולחן-שבת ,במלווה-מלכה
ובקומזיץ .אלו שירים שאתה רואה שהם יוצאים מן
הלב".
"בשיר ישנם שלושה חלקים ,וזה מאד דומה
לאדם .יש את המילים ,שזה המח .יש את המנגינה,
שזה הלב .ויש את העיבוד ,שזה הלבוש .העיבוד
זה בעצם ההגשה של השיר ,אלו כלים ינוגנו בו,
באיזה קצב הוא ינוגן ,מי הזמר וכו' .אפשר להגיש

את השיר עם כוונה למכור תקליטים ,ואפשר להגיש אותו
עם כוונה לעורר .וזה היום קצת מפריע לי ,שהדגש היום
יותר ביצירות המוסיקאליות ,זה ליצור משהו שימכור ,ולא
משהו שיפעל על הרגש של האנשים .וזה לדעתי טעות,
כשהופכים אומנות ודבר קדוש ,לדבר של סחורה ,זה חבל.
לא מספיק נזהרים שהשיר יהיה ברמה של התעוררות או
התלהבות".
ומה עם שירי שמחה ,שירים של חתונה?
"גם שירי שמחה צריכים להיות עם התעוררות .אבל זה
לא צריך להיות משוגע .זה יכול להיות משהו מאוד רציני,
אבל לא פחות שמח .בלי שמחה אי אפשר להגיע לנבואה,
זאת אומרת שיש בשמחה מעלה גדולה של דביקות בה'.
שמחה זה לא להיות משוגע ,שמחה זה להתעורר עם ריקוד
עם אהבה עם קשר".
אלו טיפים היית מעניק למלחין הצעיר?
"'והעיקר לא לפחד כלל' .יש ריזיקה בכל דבר .אדם
מתחיל משהו חדש ,הוא דואג מה יגידו אנשים .דברים
היוצאים מן הלב נכנסים ללב .העיקר בכל ענין שאדם
מתחיל זה לא לפחד לנסות .אם אדם מרגיש שיש לו משהו
לתת לציבור ,לתת לכלל ישראל ,לא להתבייש לא לפחד,
לעשות מאמץ .גם אצלי כשיש לי שיר חדש ,אני מנסה
ללמד את זה לתלמידים ב'משמר' ,לא תמיד אני מקבל
תגובות טובות .אדם צריך בעיקר סייעתא-דשמיא וגם
בטחון עצמי .שילוב של שני הדברים".

עולם הספרות
כמה כובעים יש לו לרב צ'ייט .מלבד יצירותיו
המוסיקאליות ועיסוקו כאיש חינוך וראש-ישיבה ,הוא גם
ערך ועורך ספרים רבים .הספרים שכתב גם הם מושפעים
ישירות מעיסוקו כאיש חינוך .הספרים נכתבו עבור ילדים
בעיקר ,והם מלמדים ומחנכים למידות טובות .רוב הספרים
מעוטרים בציוריו של גדי פולק המצויין.
הספר הראשון שהוציא הרב צ'ייט הוא "ל"ט מלאכות
שבת" ,עם הצייר יוני גרנשטיין .הספר זכה להצלחה רבה
והודפס בשפות רבות :עברית; אנגלית; צרפתית; רוסית
וספרדית.
נראה כי יש לרב צ'ייט חיבה מיוחדת לספרים שהוציא.
במשרדו ניצב לו אקווריון ,ובו דמויות תלת-מימדיות שיצר
עבורו אחד מידידיו ,מתוך אחד הספרים.
הרב מציג לי את אחד מספריו החדשים שיצא זה עתה:
"don't let small problems - ruin great
"simchas
( = בשפה האנגלית :אל תיתן לבעיות קטנות – להרוס
את השמחות הגדולות) .הרעיון של הספר הוא ,שבמצבים
שונים של שמחה ,אם זה חתונה ,בר-מצוה או כל שמחה
אחרת .קורים לעתים דברים קטנים ומרגיזים שמשפיעים
על כל האווירה ומאיימים להרוס את השמחה שאמורה
להיות לנו .הספר ממחיש את הסיטואציות האלו בעזרת
ציוריו של גדי פולק ,לצד טקסט שמסביר כיצד אפשר
להתמודד עם המצב.
"הספר הזה לא מיועד בעיקר לילדים" ,מסביר הרב
צ'ייט" ,מכיון שהטקסט שבו מתאים יותר למבוגרים,
הוא יתאים יותר לעיון משותף של ההורה יחד עם הילד.
גם הורה לבד יכול ללמוד מתוך הספר .לא מזמן התקשר
אלי קרוב משפחה שראה את הספר ,למחרת היתה אצלו
שמחת-ברית ,הוא אומר לי" :הרב חייט אני חייב להגיד
לך ,הספר הזה הציל אותי .היו כמה דברים שהפריעו לי,
אמרתי לעצמי ,רבש"ע ,זכיתי לבן ולמשפחה ,מה יותר
טוב מזה ,אז קרו כמה דברים לא טובים ,שטויות .למה לא
להסתכל על הצד הטוב".

אמנם 'כל העולם כולו גשר צר מאוד' ,אך זה לא מונע
מהרב ברוך צ'ייט ,ליצור לתכנן ולחלום על עוד ועוד
פרויקטים בתחום המוסיקה והחינוך ,שישנו את העולם
ויעשו אותו לטוב יותר' .והעיקר לא לפחד כלל'.
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כך למד החקלאי אליהו שיקוטאי בד

אליהו שיקטואי ,חקלאי ממושב
צופר ,ששמר שמיטה בפעם
הראשונה ,הבין לאחר ניסיון
מר ,שעם שמיטה לא משחקים
 אחרי ששנה אחת לא שמט
והפסיד הון עתק ,הבין את המסר
משמיים ,והגיע לתובנה עמוקה
עוד יותר :מצוות השמיטה היא
לא רק על האדמה ,היא מכוונת
בראש ובראשונה לאדם 
סיפור על חקלאי ,שמשקם
רצוצי נפש בחוותיו ,ורואה
בעבודה האדמה כלי לקבלת
האור  וציוויתי את ברכתי
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נופל וקם
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שבתאי פוגל

דרך הקשה לשמור שמיטה כהלכתה

»

אליהו שיקטואי ממושב צופר ,למד לשמור
שמיטה בדרך הקשה .שיקוטאי ,המגדל
ירקות ותמרים נכווה בשמיטה הקודמת,
ומאז הוא קורא לכל מי שרק מוכן לשמוע:
שמטו את אדמותיכם .את השמיטה הקודמת,
לפני שמונה שנים ,אליהו מעדיף לשכוח.
"בשנה השישית ,בשמיטה הקודמת" מספר אליהו על קורותיו לפני
שמונה שנים" ,הרווחתי פי  3מכל השנים .היו לי שני ברירות ,או
שאני ממשיך להגדיל את העסק או שאני מצהיר על זה כרווח ואז אני
צריך להפריש  50אחוז מס .אבל הייתי בעל גאווה והמשכתי לעבוד.
אמרתי לעצמי ,אני בנאדם טוב – לא יקרה לי כלום .גדלתי מ120-
דונם ל 160-דונם".
אליהו מתאר כיצד ההצלחה סחררה אותו ,ולמרות שידע על
האיסור ,החליט לא לשמוט ולהמשיך לעבוד גם בשנת השביעית.
"ואז חטפתי את הסטירה" הוא משחזר" .זה היה חורף משוגע .הייתה
קרה בערבה ,הפסדתי את כל הרווח הענק שלי בשישית ,ומאז שבע
שנים אני לא הצלחתי להשתקם מאותה שמיטה שחיללתי .בנוסף
גידלתי גם בירדן ,יבול נכרי שגם המהדרים אוכלים ממנו בלי חשש.
באותה שנה היה שם מינוס  3מעלות ,והעלים שמטו ונפלו .כשזה
קורה החקלאי יודע שהוא בצרות צרורות .חטפתי שם באופן קשה
בהרבה מהגידולים בישראל .וזה היה מבחינתי מסר עצום ,שהקב"ה
מכוון לאדם ,אלי ,שאסור לי לעבוד בשמיטה ,ולא משנה שזה
לכאורה כשר כי זה יבול נכרי ,כי האיסור לעבוד הוא עלי ,ואם אני
אעבוד ,גם במקום שבו אין בעיה לכאורה ,גם שם העלים ישמטו".
"מאז אחרי אותה שמיטה" מספר אליהו" ,אני בחרדת ממון ,אני
מבין שאני במקום לא טוב .כל התפיסה שלי התפרקה ,כל הגאווה
העצמית שלי התפרקה .לפני זה ,בכל מה שנגעתי היה נהפך לזהב,
אבל מאז מה שניסיתי נכשלתי .והכל היה בגלל גאווה ,שלא שמטתי,
הייתי בגאווה מול ההלכות ומול התורה ,והקב"ה לימד אותי וכיוון
אותי את הדרך האמתית".

שמיטה ראשונה
השנה אליהו שמר את השמיטה פעם ראשונה בלא היסוס ,וזאת
בסיוע קרן השביעית שמסייעת לחקלאים לעבור את שנת השביעית,
הן ברמה הכלכלית ,והן ברמה ההלכתית .לחקלאים כמו אליהו
שיקוטאי ,שזו השנה הראשונה שלהם ,קרן השביעית מקדישה מאמץ
רב להטמיע בהם את העקרונות ההלכתיים של השמיטה ,מתוך הבנה
שהפעם הראשונה מצריכה תשומת לב מיוחדת ,כאשר גם ברמה
האישית ,הניסיון הוא קשה יותר עבור החקלאים.
אליהו מודה שמדובר ב"מבחן אמונה" שזר לא יבין לעולם" .מבחן
השמיטה הוא אחד המבחנים המשמעותיים ביותר לאדם המאמין.
שנה שלמה שבה החקלאי ,שחי מתנובת האדמה מהגשם ומאור
השמש ,נאלץ לעזוב הכל ,ולראות כיצד שדותיו קמלים ונהרסים"
הוא מסביר" .זהו מבחן מהקב"ה לבדוק עד כמה אתה בוטח בו .כמו
במצוות המן שהיה כתוב למען לנסותכם ,לבדוק את האמונה שלכם.
ושנת השביעית היא שנת הביטחון ,שנת האמונה בקב"ה.
השנה הזו ,אומר אליהו ,גם מי ששמר שמיטה ראה במוחש כיצד
הוא ניצל מפגעי הטבע" .זאת הייתה שנה רעה לחקלאות .מי שהשקיע
באדמה ,הפסיד את הכסף .מי ששמט ,אמנם לא הרוויח ,אבל לפחות
לא הפסיד .האדמה לא גמלה חזרה למי שעבד אותה השנה" .עם זאת,
אליהו לא מתייחס לזה ברגשנות מוגזמת ,ולטענתו ,גם אם כולם
היו מרוויחים השנה ,המסר האלוקי היה מהדהד לא פחות" .הניסיון
שלנו הוא לשמוט באופן מוחלט ובלי כל קשר למה שקורה בשטח.
ההוראה חלה עלינו על האדם ,ולא על האדמה ,ומה שקורה בשטח
לא רלוונטי".
אליהו ,שרואה בכל דבר בטבע מסר אלוקי ,שיש בו אתגר ומבחן,
מסביר את התפיסה שלו בנוגע לשמיטת החקלאי" .הרי מבחינת
ההלכה ,אפילו עבור אדמה בתולית לגמרי ,שאיש לא שתל וזרע בה
מעולם ,מצוות השיטה עדיין קיימת ,למרות שהיא לכאורה לא צריכה
לשמוט כי היא לא עבדה מעולם .אבל מאחר והמצווה היא על האדם,
לכן עדיין אסור לעבוד כל אדמה ,אפילו אדמה שזו הפעם הראשונה
שלה" הוא מסביר.
לדברי אליהו ,שנת השמיטה הייתה עבורו שנה של ניקוי ראש.
"עשיתי טיולים עם המשפחה .היינו חודש על הכנרת ,חודש
בעין גדי ,למדנו הרבה על הארץ ועל הטבע ,ולמדתי הרבה
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תורה בבית .בשמיטה הזו תפס אותי מאוד חזק ספר "מעם
לועז" .כל פעם יש משהו אחר שמאיר לתוך הנשמה.
אחרי השנה השישית זה היה די נחוץ לאליהו" .השישית
כל כך קשה ,בדרך כלל כמו יום שישי" הוא אומר" .בשנה
השביעית חוץ מללמוד לבטוח בה' ,אין לך הרבה מה
לעשות .השביעית זה מבחן איך אתה מתנהג ורק ככה
יהיו לך שנים יותר מבורכות .בשביעית אסור אפילו
לדאוג לפרנסה ,אם אתה דואג לפרנסה אתה לא שמטת.
את האדמה אמנם כן ,אבל לא את השכל ,וזה חלק מרכזי
בעניין".

מגדלים נשמות
אין כל ספק .אליהו שיקטואי הוא חקלאי מסוג אחר.
החיבור שלו עם האדמה הוא לא חיבור כלכלי ,הוא חיבור
מנטלי ויהודי עמוק של למידה וחוויה ,כאשר הכסף
והעניינים החומרים הם רק שוליים לעבודת האדמה במובן
הכי פילוסופי שלה .משפחת שיקטואי גרה כבר שנים בנוף
הערבה .לפני כעשור הוא ואשתו גיליה חזרו בתשובה,
ומאז שינו באופן דרמטי גם את אופן העבודה במשק
החקלאי .לדבריו ,רק בזכות אשתו ,הוא מצליח לעמוד
בניסיונות ולשמוט כהלכה .כעת בני הזוג מעסיקים עובדים
ישראלים בלבד ,בשכר הוגן ותנאי מחיה טובים ביותר.
לא מעט מהאנשים המגיעים לעבוד אצלם הם תשושי
נפש הזקוקים לשקט ולמדבר ולסביבה הרגועה כדי
להתאושש מתלאות החיים .לטענת אליהו ,לעבודת
האדמה יש סגולות נדירות בהרפיית הנפש וברפואת הנפש.
"מגיעים לכאן נערים שבורים ורצוצים ,ואני רואה איך
עבודת האדמה משקמת אותם .הם לומדים שלכל השקעה
יש תמורה .והזורעים בדמעה ברינה יקצורו .ברגע שאתה
משקיע באדמה היא מחזירה לך .ויש גם בעבודת הכפיים
עם הטבע משהו מאוד משחרר .בעידן
שבו כולם נוגעים כל הזמן
במסכי טאצ' ,כשאתה
נוגע בטבע ,באוויר,
ובאדמה,
במים
מתחבר
אתה
למקומות
מאוד עמוקים
וטבעיים
בנפש .זה
גורם לזעזוע
פ נ י מ י
ולתחושה
פנימית
זה
חזקה.
ההסבר שלי
לשיפור הדרמטי
בקרב מי שעובדים
בעבודת האדמה ,בכל
הקשור לבריאות הנפש".
אליהו משוכנע ,שכל
מחלת נפש מתחילה עם שורש של
משהו ,וברגע שנכנסת למקום הזה בטלה הכל מתעצם.
"מבחינה פיזיולוגית יש חומרים שחסרים במוח אם האדם
לא פעיל .השיטה הנוכחית כיום היא להזריק להם ולתת
להם כדורים .הדרך מצד בריאת האדם ,מצד מה שהקב"ה
ברא ,זה שהחומרים יחזרו באופן טבעי ,וזה יכול לקרות רק
במקום שיש בו הוויה שתעודד חזרה טבעית של החומרים
החסרים".
"החלום שלי" אומר אליהו לסיום" .הוא להקים
ישיבה במדבר בערבה ,במדבר פארן ישיבה שגם עובדים
בחקלאות ,וגם לומדים תורה .בעיני מדובר בשילוב היפה
ביותר שיש .בעבר כולם היו עובדים בחקלאות ,והחיבור
לעצמם ,לטבע לקב"ה היה לכן הרבה יותר חזק .עבודת
האדמה היא כלי לקבל את האור .לפעמים אפשר ללמוד
הרבה ולהתפלל ,אבל אין כלי .כשעובדים בעבודת האדמה,
אפשר לראות במוחש את האלוקות".
אליהו לא מסתיר את רצונו לראות יותר חרדים בעבודת
האדמה" .אני חושב שיש משהו מאוד רוחני ומיוחד
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"החלום שלי" אומר אליהו לסיום" .הוא
להקים ישיבה במדבר בערבה ,במדבר פארן
ישיבה שגם עובדים בחקלאות ,וגם לומדים
תורה .בעיני מדובר בשילוב היפה ביותר שיש"
בחקלאות ,ואני לא מבין למה החרדים לא מגיעים לעבודה
הזו .לדעתי אפשר לפתוח אותם לזה ,ומדובר יהיה בבשורה
גדולה .כך או כך ,שיקוטאי מחכה כבר לשמיטה הבאה,
והוא ניצל כל רגע עד אשר השנה נגמרה" .אתה לא רוצה
שזה יגמר" הוא אומר בכנות" .זה כיף ,מותר לך פתאום
לשבת עם התינוק וליהנות עם המשפחה .מותר לך הרבה
דברים שבשנה רגילה אתה לא מרשה לעצמך .פעם בשבע
שנים אתה יכול להתייחס לעצמך ,לצרכים הרוחניים שלך.
אני עדיין לא יודע מה אני אשתול בשנה החדשה ,עדיין לא
התחלתי כלום ,ואין לי אפילו פועל אחד .אבל אני בטוח
שתגיע לי הארה שתכוון אותי לאן ללכת".

ממשיכים לעבוד גם בשמינית
קרן השביעית לוקחת חסות בכל שנת שמיטה על אלפי
דונמים של אדמה .אבל מעבר לסיוע הכלכלי לחקלאים
השומטים יש לא מעט עבודה בשטח ,על מנת לוודא שאכן
השומטים נמנעים מלעבוד את אדמתם .אייל רז אחד אחד
מרכזי השטח של קרן השביעית חושף הצצה לפעילות שלו
כסוג של "שוטר" במסגרת קרן השביעית.
"קשה לומר שאני שוטר ,למרות שאני מבצע אכיפה"
מבקש אייל רז להבהיר" .אני בעיקר עוסק בתמיכה ובעזרה
לחקלאים ואני כמובן מוודא שהכל כשורה מבחינה הלכתית
לאורך כל השנה ,וגם בחצי השנה הקרובה" .עבודתו של
רכז השטח כוללת ביקורי פתע ,בדיקות בעלות על האדמה,
ומעקב אחרי הגידולים ,יכולות שמשלבות כישורי בילוש,
ידע בחקלאות ,ובעיקר חוש ריח.
"הדבר הראשון שאני אמור לעשות זה להגיע לשטחים
לפני תחילת השמיטה ולוודא שהשטחים שייכים אכן
למצהיר .זה לא בית שאפשר לדעת אם יש לך מפתח
והרישום בטאבו מדויק .מדובר בשטחים חקלאים
המשתרעים על מאות דונם ,והבדיקה היא עבודה בפני
עצמה .אני בודק ברישומים ,מצליב נתונים של משרד
החקלאות ושואל אנשים .לעיתים אנחנו נתקלים באנשים
שמשקרים ,ומגדילים את השטח שלהם כדי לקבל יותר
תמיכה מקרן השביעית וממשרד החקלאות" ,מספר אייל.
בנוסף ,רכז השטח גם בודק בצורה יסודית את שמירת
השמיטה בזמן אמת" .נתקלנו כבר במקרים שאזורים שהיו
מופקרים לכאורה ,הבעלים ביצע קטיף ומכר מאחורי הגב
שלנו ולקח לעצמו רווח כפול .גם את התקצוב של השמיטה
וגם רווח ממכירת הפירות .במצב כזה אני פוסל אותו מיד
ומטפל בבעיה באופן חמור ומיידי כי יש כאן הכשלת
הרבים ורמיה מובהקת".

המעקב אחרי השתילים דורש מהרכזים להחזיק ראש
ולעקוב באופן מדוקדק אחרי הפעילות בשטח" .אני יודע
מה תאריך הנטיעה ,ואני עוקב כל הזמן אחרי קצב הגדילה
של הפירות" מספר אייל על אופן העבודה שלו" .כשאני
רואה שהפרי מתחיל להבשיל אני מהדק את הפיקוח ופוקח
עיניים כדי לוודא שלא נעשים דברים בלתי חוקיים בתקופה
הרגישה הזו" .בנוסף ,צריך לוודא שהחקלאים אכן שומרים
שמיטה ולא נוצר מצב שהם לא הצהירו על חלק מהשטחים,
כאשר הם שומרים שמיטה באופן סלקטיבי .מצב כזה הוא
לא תקין ואנחנו לא יכולים לתמוך בחקלאי שלא שומר
שמיטה באופן מוחלט".
בנוסף ,הרכזים מוודאים שחקלאים לא רושמים כשטחים
השומרים שמיטה שטחים שהם בכלל עורלה" .הסיוע של
קרן השביעית מתמקד בעזרה לאלו שיש להם הפסדים
מגידולים שאותם החליטו לשמוט .קרקע שבכל מקרה לא
הייתה אמורה להניב רווח ,לא זוכה לתקצוב" .בנקודה זו
יש צורך במקצועיות רבה .רכז השטח יכול לבדוק לפי גודל
השתילים האם מדובר בעורלה או לא" .מדובר במקצועיות
שרק השטח מלמד אותך" הוא אומר" .בסופו של דבר אם
יש לך חשד שהעץ הוא צעיר מידי ,אתה חייב לבדוק בדיוק
מה קורה כאן".
עם זאת ,הרכז אייל טוען שהוא כמעט ולא נתקל במקרים
של רמיה מכוונת" .רוב אלו ששומרים שמיטה עושים
את זה מתוך אמונה" הוא מציין" .יש מעט מאוד שלא
עושים את זה מתוך אמונה שלמה ,ואותם אנחנו מריחים
כבר בהתחלה ואנחנו שמים עליהם עין .מי ששומר מתוך
אמונה ,לא גונב ולא משקר ,ולא תתפוס אותו קוטף בלילה
פירות ומעמיס על ארגזים .בעיקרון ,שומרי השמיטה בארץ
ישראל הם אנשים יראי שמיים המחוברים למצווה הזו בכל
נימי נפשם".
למעשה ,רבים סבורים כי שנת השמיטה מסתיימת בג'
תשרי ,אבל משיחה עם רכזי השטח עולה כי השנה נמשכת
עוד חצי שנה ,עד חודש ניסן" .אנחנו ממשיכים לעבוד"
אומר לנו אייל רז" .בכל מה שקשור לפירות הדר ,העבודה
שלנו נמשכת עד חודש ניסן .לפי ההלכה בעצים הולכים
לפי החנטה של הפרי .כלומר ,ברגע שהעלים הופכים
להיות פרי ,אם זה קורה יום לפני סיום שנת השמיטה ,חל
על הפירות הללו קדושת שביעית .בירקות למשל ,הולכים
אחרי זמן הלקיטה של הפרי .אם הפרי נלקט מהאדמה
בשנה החדשה כבר אין עליו קדושת שביעית .לכן אנחנו
חייבים לעקוב ולסמן את העצים שהיתה שם חנטה אחרי
תחילת השנה ולוודא שלא נעשה שימוש בעצים שחנטו
בשנת שביעית.


בס“ד

חג שמח!
מאחלת לכל בית ישראל

לך תשקיע
בשוק ההון...

רוצה השקעה יותר יציבה ופחות מתעתעת?
תתחיל לחשוב נדל"ן.

שוק ההון מספק אינספור הפתעות  -גם למקצוענים!
ולעומתו השקעה בנדל"ן מספקת גם שקט נפשי וגם צמיחה עקבית של הכסף שלך.

מינימום 6%
תשואה שנתית
בהתחייבות!

גמישות
מקסימלית
במסלול
השקעה
להרוויח יותר
שקט נפשי!

השקעה בנכס ובטוחה
על שם המשקיע
חדש!
 מקסימום ביטחוןמסלול השקעה
היום ובעתיד!

ייחודי בתשואה
קבועה
החל מ
₪ 25,000
תחנות יציאה
כל  12חודשים!

צפי תשואה
שנתית:
8%-18%

ללא דמי רישום
או דמי ניהול

חברת יזמות והשקעות,
עוסקת בתחום הנדל"ן
שנים רבות ,ומאחוריה
מאות לקוחות מרוצים.
החברה מומחית
בהשקעות נדל"ן ,ואיתור
נכסים פוטנציאליים
להשבחה ובניה
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