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מהעולם היהודי בתפוצות

מאת אשר קליין
להתחיל  וכדאי  ארה"ב,  של  הבא  נשיא  הוא  ביידן  ג'ו  עובדה.  זו  זהו, 
לעכל עם כל המשמעויות עבור היהודים, עבור הציבור החרדי בארה"ב 

של אמריקה, ועבור ישראל בכלל. 
היהודי  הציבור  את  להוציא  בארה"ב,  החרדי  שהציבור  סוד  זה  אין 
הסלוגן  תחת  שניה.  לקדנציה  יזכה  טראמפ  כי  מאוד  וייחל  קיווה  הכללי, 
לה־ יורק  בניו  החרדיות  השכונות  תושבי  רבבות  יצאו  הטוב'  'הכרת  של 
הח־ השכונות  בכל  שהוצבו  בקלפיות  טראמפ.  ארה"ב  נשיא  עבור  צביע 

רדיות נראו לאורך כל יום הבחירות תורות ארוכים של תושבים שהגיעו 
להצביע בהמוניהם למען טראמפ, מחזות שלא נראו בשום מערכת בחירות 

לנשיאות. 
מצביעים  שיותר  כמה  להוציא  כדי  בגלוי  פעלו  הקהילות  עסקני 
לקלפיות, למרות שגם אם הנשיא הנוכחי היה נבחר לקדנציה שניה, הרי 
שייכת  ועקבי  מסורתי  באופן  שהיא  יורק  מניו  שהגיעו  בקולות  לא  שזה 

לדמוקרטים. 
אנו  הבחירות,  לתוצאות  משמעותית  השפעה  אין  יורק  בניו  אם  "גם 
מחויבים להכיר טובה לנשיא שעשה כמיטב יכולתו למען האינטרסים של 
היהדות החרדית", הסבירו העסקנים. טראמפ עשה רבות עבור האינטר־

סים של היהדות החרדית - החל מהחנינה לר' שלום רובשקין, ועד לאישור 
חוק האסירים, ועוד חוקים רבים שהיטיבו עם הציבור החרדי. "יידע כל 
בעל תפקיד שהיהודים מכירים טובה, ואינם עושים חשבון מה יהיו התו־

צאות", צוטטו העסקנים בכלי התקשורת בארה"ב.
ואכן התוצאות היו אחרות, ובסופו של דבר אמנם בהפרש לא דרמטי 
ייכנס  ובמקומו  שנייה,  לקדנציה  נבחר  לא  טראמפ  הסוקרים,  שצפו  כפי 

לחדר הסגלגל ג'ו ביידן. 
האם הוא טוב ליהודים? אם תמיד זו השאלה היהודית, בוודאי הפעם. 
תקדים  חסרות  פריצות־דרך  של  שמים  בחסדי  שנים  ארבע  לאחר  האם 

של ממשל טראמפ עבור ישראל והיהודים בכלל, אנו צפויים לחזור שוב 
לסאגה של שנות אובאמה שהנשיא הנבחר היה סגנו?

אוזן קשבת בממשל טראמפ
הלכנו לברר זאת בעזרת מי שמכיר היטב את מסדרונות הבית הלבן 
ואת לשכות הפוליטיקאים משתי המפלגות, הלוביסט החרדי הרב עזרא 
פרידלנדר, יו"ר קבוצת פרידלנדר, שעושה באופן קבוע את הדרך הארוכה 
בציר ניו יורק וושינגטון. מטבע הדברים מבוקש פרידלנדר בימים אלו בכ־

לי תקשורת רבים המבקשים לשמוע את הלך־הרוח בקרב הציבור החרדי 
בארה"ב לאחר זכייתו של ביידן כנשיא ארה"ב. 

הרב פרידלנדר עושה סדר בדברים ומעניק תובנות: "מבלי להמעיט 
בערכו של טראמפ, שאיש אינו חולק על כך שהוא היה טוב ליהודים, ואף 
הפתיע מאוד בכל מה שקשור לנושאים שהיו חשובים גם לציבור החרדי 
כמו החנינה להרב רובשקין ועוד, צריך לזכור כי עד לבחירות הקודמות 
רוב רובם של הציבור החרדי תמך במועמדים דמוקרטים לאורך כל הש־

נים, והם גם תמכו בעקרונות החשובים ליהודים ולציבור החרדי. 
"ללא כל ספק שנציגי הציבור החרדי מצאו אוזן קשבת בממשל טרא־
מפ הרבה יותר מכל ממשל אחר. אבל גם חשוב להרגיע את הציבור המו־

דאג, שבעזרת ה' לגבי העזרה והסיוע לאינטרסים היהודים לא תהיה בדרך 
כלל מחלוקת בין הדמוקרטים והרפובליקנים, והארגונים האורתודוקסים 
מצאו תמיד אוזן קשבת לצרכיהם ולדבריהם אצל נציגי שני הבתים. יש־

נם חברי קונגרס דמוקרטים שנחשבים לידידי ישראל לא פחות מבכירי 
ממשל טראמפ.

או  במפלגה  תלוי  שאינו  היסטורי  קשר  זהו   - והיהודים  "אמריקה 
את  אוהדים  התפקידים,  בעלי  של  ככולם  רובם  אחר.  או  כזה  בממשל 
היהודים ואת ישראל. למרות זאת, ברור מטבע הדברים כשהממשל יוצא 
מגדרו ומראה אהדה במידה כזו, זה יורד למטה ומחלחל גם לדרגים נמוכים 
יותר, ובסייעתא דשמיא הדברים פועלים בקצב מהיר יותר, וזה מה שראינו 

בארבע שנים האחרונות של טראמפ, ואנו מקווים כי מדיניות זו תישמר 
בצורה כזאת או אחרת גם אצל ביידן". 

כשביידן מזמין את היהודים
אובאמה  ובתקופת  ביידן,  עם  טובה  היכרות  גם  יש  פרידלנדר  להרב 
כסגן נשיא ביידן שמר על קשר טוב עם הציבור הדתי. הוא היה עורך מדי 
שנה מפגש קבלת פנים במעונו שבוושינגטון למנהיגים ואישים פוליטיים 
יהודים לרגל השנה החדשה, ובמקום היו נראים לא מעט מוזמנים דתיים 

וחרדים. 
ביידן כסגן הנשיא היה מסתובב בין המזומנים ושוחח באופן אישי עם 
כל אחד כשהוא מתעניין למעמדו ותפקידו. בהמשך השמיע נאום חוצב בו 
הדגיש את מחויבות ארה"ב לעם היהודי, שחזקה יותר מכל אמרה כזאת 

או אחרת.
במחווה  היה  "מדובר  מפגשים:  אותם  על  מספר  פרידלנדר  הרב 
מיוחדת ליהודי ארה"ב תוך כדי התחשבות רבה עם נציגי הציבור הדתי. 
למשל, כל המאכלים המוגשים היו גלאט כשר. למרות שבסך הכל הדתיים 

לא היו חלק גדול בין המוזמנים.
"לא אשכח כשסגן הנשיא ניגש אלי בעת שסייר בין הקהל. אמרתי לו כי 
לפני 71 שנה במצעד 400 הרבנים בוושינגטון שבאו להתחנן להצלת יהדות 
אירופה, לא ניתנה להם הזכות להיפגש עם הנשיא, ולאחר לחץ כבד נתנו 
להם פגישה אקראית של מספר דקות עם סגן הנשיא על מדרגות הבית 
באופן  הפרטי  לביתו  מזמין  ארה"ב  נשיא  שסגן  כאן  רואים  כשאנו  הלבן. 

מיוחד אישים יהודים, הרי יש לכך חשיבות מיוחדת וכתשובת המשקל".
הרב פרידלנדר מספר, כי סגן הנשיא דאז והנשיא כיום האזין לדברים 
בקשב רב וניכר כי הוא נרגש מאוד, ובסיומם הודה על הדברים ואמר כי 
הם חדרו עמוקות ללבו, ואכן יש בכך להביע את הקשרים האמיצים של 

ארה"ב עם העם היהודי.

ביידן יהיה האיש שייכנס לחדר הסגלגל בבית הלבן - כך קבעה ההשגחה העליונה || הרב עזרא 
הציבור  את  מרגיע  ביידן,  הנשיא  עם  טובה  היכרות  שלו  פרידלנדר',  'קבוצת  יו"ר  פרידלנדר, 
אלחנן  הרב   || שלהם  לאינטרסים  ונאמן  ליהודים  ואוהד  חם  נשיא  יהיה  שביידן  וטוען  הדואג 
וואגל מווילמינגטון שבדלאוור, שליח חב"ד בעיר מגוריו של הנשיא הנבחר, נמנע מלהתבטא 
בעניינים פוליטיים. עם זאת, הוא סבור שג'ו ביידן הוא "אדם הגון", ובעיקר בטוח שהכל לטובה 

|| לב מלכים ושרים ביד ה' 
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במפגש עם עסקנים חרדים
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אמריקה והיהודים זהו קשר היסטורי. ג'ו ביידן, כסגן נשיא ארה"ב, ליד הרב הראשי של פולין, מיכאל שודריך, מאזינים לקצין מול אנדרטת גטו ורשה

נפגשנו פעמים רבות באירועים ציבוריים. ביידן באירוע חנוכה בוושינגטון

היתומים היהודים על ברכיו
כמי שמכיר את ביידן, מה אנו יודעים על ביידן האיש? שאלנו את הרב 

פרידלנדר. 
עמו  המפגשים  בכל  חם.  ומאוד  עממי  מאוד  באדם  מדובר  הכל  "בסך 
הוא לא גמר להבליט את האהדה הרבה ליהודים. גם כשהיה לעתים חילוקי 
דעות, הכל היה בנימוס ובדרך כבוד, מעולם לא הרעים את קולו. מלבד זאת, 
מדובר באדם רגיש ביותר. כידוע, בצעירותו הוא איבד את אשתו הראשונה 
ואחד מילדיו בתאונת דרכים, ולפני מספר שנים איבד את בנו הגדול - הד־

ברים הללו השפיעו רבות על אישיותו.
ארגוני  נשיא  שהיה  מי  הונליין,  מלקולם  לי  סיפר  לאחרונה  "ממש 
היהודים, שהוא סיפר לביידן כי חתנו נפטר בדמי ימיו והותיר אחריו ילדים 
קטנים. ביידן ביקש ממנו שהוא רוצה לפגוש את היתומים הקטנים בבית 
הלבן, והוא אף קבע להם פגישה שנמשכה למעלה משעה וחצי, כשכל העת 

הוא מעודד ומחזק אותם.
אבל  ה',  ביד  ושרים  מלכים  שלב  יודעים  וכולנו  עתידות,  יודע  "אינני 
בעז"ה צריך לזכור שמדובר בבנאדם שמאוד חם וידידותי כלפי היהודים, 

ובסייעתא דשמיא ניתן לפעול עמו לטובת האינטרסים היהודים". 

הנאום המפתיע בחנוכת המוזיאון 
להיסטוריה  הממלכתי  המוזיאון  בחנוכת  ביידן  השתתף  עשור  לפני 
היהודית של ארה"ב, שנבנה בהשקעה של כמאה וחמישים מיליוני דולרים. 
הוא הוקם בפילדלפיה שבפנסילבניה, סמוך למקום בו נחתמה מגילת הע־

צמאות האמריקאית.

במעמד נכחו צמרת יהדות ארה"ב, כאשר אורח הכבוד באירוע היה לא 
פחות מאשר סגן נשיא ארה"ב, ג'ו ביידן. במהלך הנאום הפתיע ביידן את 
הנוכחים כאשר החל לצטט מתוך דבריו של כ"ק מרן אדמו"ר מליובאוויטש 
להסתפק  לא  תמידי  באופן  שתבע  הרבי  של  מדבריו  ציטט  הוא  זי"ע. 
בהישגים הקיימים אלא לנסות ולנצל יותר ויותר את מה שניתן לנו מבורא 

עולם. ביידן חתם את דבריו במילים: "תלכו מחיל אל חיל".
בידיו  להם  וסימן  ראשו  שומרי  אל  ביידן  פנה  מהבמה  ירידתו  לאחר 
הרב  בפילדלפיה,  לשליח  לקרוא  וביקשו  לקהל  חשו  המאבטחים  משהו. 
אברהם שם טוב, לעלות לדוכן, בהזמנת סגן הנשיא, תוך שהוא מרעיף עליו 

שבחים.
חודשים לאחר מכן, במהלך נאום שנשא ביידן בפני כנס תומכי חב"ד, 
התבטא שוב ואמר על הרב שם טוב: "מזה שנים רבות יש לי הכבוד והזכות 
לשמוע מפיו של הרב אברהם שם טוב דברי חכמה, בינה ודעת שנאמרו בפי 
הרבי. אחד המסרים הללו העומד לנגד עיני תמיד, הוא שהרבי חזר והדגיש 
כי הישגים בעבר הם בהחלט דבר ראוי לשבח, אבל אף פעם לא הנקודה 
שבה ניתן לעצור ולנוח על זרי הדפנה. גם מי שיש מאחוריו הישגים גדולים 

חייב לשאול את עצמו: מה הלאה? מה אני עושה היום ומחר"...

השכן מדלאוור
יותר  הברית  בארצות  דלאוור  מדינת  של  סנאטור  ששימש  ביידן,  ג'ו 
שלושים  זה  במדינה  חב"ד  לשליח  היטב  מוכר  ברציפות,  שנה  משלושים 

וארבע שנים, הרב אלחנן וואגל.
"ההיכרות איננה ברמה של ידידות קרובה, אבל יש בהחלט היכרות טו־
בה", אומר הרב וואגל. "דלאוור היא מדינה קטנה, מהקטנות ביותר בארצות 
כאלה  ציבוריים  באירועים  רבות  פעמים  נפגשנו  הדברים  ומטבע  הברית, 
ואחרים. ביידן גם השתתף לא פעם באירועים פרטיים של יהודים בעירנו 
הרב.  בתור  רב  בכבוד  אליי  מתייחס  ותמיד  ל"ע,  הלוויות  כמו  וילמינגטון, 
לאורך השנים גם השתתף באירועים במרכז היהודי (ה־JCC) של וילמינג־
טון. תוסיף לכך את העובדה שהוא טיפוס די עממי באופיו. הוא החל לשמש 
סנאטור לפני יותר מארבעים שנה, ובדרך קבע נוסע מביתו כאן לעבודתו 
בוושינגטון ברכבת ופוגש אנשים בתחנה וברכבת עצמה, ותמיד אומר שלום 

לכל אחד בנימוס ובחביבות.
"באשר לבית חב"ד - כאשר ציינו מלאות עשור לשליחותנו ואחר־כך 
מלאות חצי יובל, הוא שיגר אגרות ברכה חמות לקראת האירועים הללו. 
לאחרונה הביע תמיכה והזדהות עם חב"ד בנסיבות מצערות, לאחר שבית 
חב"ד בקמפוס של אוניברסיטת המדינה הוצת ונשרף, והוא מיהר לפרסם 

הודעת גינוי".

לזכור את המושל האמתי
בקרב  רחבים  חוגים  של  האכזבה  להערכתך  האם  ההיכרות,  רקע  על 

יהודי ארצות הברית וישראל מאי בחירתו של טראמפ לכהונה נוספת אכן 
מוצדקת, או שגם ביידן יהיה טוב ליהודים?

בשום  מעורב  להיות  שלא  מאוד  ונשמר  נזהר  אני  עקבי  "באופן 
בעניינים  ברבים,  ולא  ביחיד  לא  מלה,  שום  לומר  ושלא  שהיא  צורה 
שבתור  משוכנע  אני  עקרונית.  מבחינה  קודם־כל  זאת  פוליטיים. 
שליח חב"ד העיסוק שלי צריך להיות שליחות בלבד. לעסוק בהפצת 
יהדות. את הפוליטיקה עלינו להשאיר לפוליטיקאים ולעסקנים שזה 
היפך יהיה  בנושא  שלי  עיסוק  שכל  לי  ברור  שלהם.  העיסוק  תחום 

הכוונה.
"נוסף לכך, הניסיון הוכיח שאם עוסקים בנושאים הללו אי אפשר 
ומטבע  שוות,  דעותיהם  אין  הרי  חלילה.  ופגיעה  ממחלוקת  להימנע 
הדברים יש בקהילה רפובליקנים נלהבים מצד אחד ודמוקרטים נלה־
מישהו  תביע,  שלא  עמדה  ואיזו  תאמר  שלא  שמה  כך  שני,  מצד  בים 

ייפגע.
אמור  תפקידו  מהות  שמעצם  הכנסת,  בית  שרב  לעצמכם  "תארו 
להימנע  כדי  אחד.  צד  יתפוס  לבבות,  ומקרב  מאחד  גורם  להיות 
מבקש  תמיד  אני  אצלי  הכנסת  בבית  גם  אפשר,  שרק  ככל  ממחלוקת 
מהציבור שלא להתבטא בנושאים הללו כלל וכלל. איזה ערך יש לכל 
ההערכות והפרשנויות שלנו לעומת החשש שחלילה נפסיד יהודי אחד 

שייפגע ואולי חלילה הקשר שלו לקהילה וליהדות ייחלש?!".

אדם טוב והגון 
תפקיד  וכנושא  באמריקה  שגר  כיהודי  פוליטיקה,  על  לדבר  בלי 
ציבורי של רב ומנהיג קהילה, תוצאות הבחירות גורמות לך דאגה מפני 

העתיד?
"לפני הכל, אני יהודי מאמין ושליח חב"ד, כך שאני לעולם לא דואג 
משהו  אם  וגם  טוב.  יהיה  הכל  ה'  שבעזרת  ובטחון  אמונה  מלא  ותמיד 
לא נראה לנו כעת טוב, אין ספק שהכל לטובה ובסופו של דבר יתהפך 

לטוב הנראה והנגלה.
"כמו שאמרתי, אני נזהר שלא לעסוק בפוליטיקה, אבל אגיד באופן 
שמי  לי  נראה  הנכונות.  בפרופורציות  בדברים  להתבונן  שצריך  כללי 
מגזימים,  בהחלט  ו'אנטישמי'  ישראל'  כ'שונא  ביידן  את  שמתארים 
מפרסם  הוא  כאשר  שני,  מצד  עלילה.  סתם  שזו  אומר  הייתי  ואפילו 
מעריך  שאני  הודעה  חב"ד,  בבית  הצתה  בעקבות  גינוי  הודעת  למשל 
ומייקר מאוד, שהיו בה מילים חמות מאוד של הזדהות ושעוררה הדים 

רבים, הדבר לא הופך אותו באחת לאוהב ישראל הכי גדול.
טוב  אדם  שהוא  היא  שנים,  של  מהיכרות  שלי,  הרושם  הכל  "בסך 
מלכים  הממליך  הוא  שהקב"ה  לזכור  הוא  עלינו  שמוטל  ומה  והגון, 
העולם  לבורא  להתפלל  אלא  לנו  נותר  ולא  שלו,  והממשלה  והמלוכה 
והמנהיג האמתי שלו, שברחמיו יהיה רק טוב הן כאן בארצות הברית, 

הן בארץ ישראל והן בכל מקום אחר בעולם".

"בסך הכל מדובר באדם מאוד עממי ומאוד חם. בכל המפגשים עמו הוא לא גמר להבליט את 
האהדה הרבה ליהודים. גם כשהיה לעתים חילוקי דעות הכל היה בנימוס ובדרך כבוד, מעולם לא 

הרעים את הקול שלו"

בקרב נפגשנו פעמים רבות באירועים ציבוריים. ביידן באירוע חנוכה בוושינגטון רחבים  חוגים  של  האכזבה  להערכתך  האם  ההיכרות,  רקע  .על  הן בארץ ישראל והן בכל מקום אחר בעולם
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