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חדשים. כ דברים  להכיר  לומדים  אנחנו  חיינו  ל 
ככל שאנו גדלים בסביבתנו הטבעית, אנו מבי־

מעשירים  מידע,  ובולעים  ושמאלה  ימינה  טים 
קהילות  חדשים,  אנשים  מכירים  הידע,  את 
חדשות, עולם חדש שעד אתמול לא הכרנו. בדרך־כלל זה 
המשק־ באמצעות  המידה.  על  יתר  שנתאמץ  מבלי  קורה 
לחיים  מקבילים  דמיון  קווי  למתוח  למדים  אנו  שלנו  פיים 
השפיטה  שלנו.  הטבעית  לסביבה  שלנו,  להרגלים  שלנו, 

על־פיהם מתבררת ברוב המקרים כנכונה ומוצדקת.
להיות  צריכה  הגישה  בהם  אחרים  מקרים  גם  יש  אבל 
הטב־ הסביבה  משקפי  בהם  מקרים  השוני.  בתכלית  שונה 
עית יחטיאו את המטרה. מקרים בהם קווי דמיון מקבילים 
לא ישיגו את ההיכרות המקווה. או אז, אנו נידרש לגנוז את 
כל מה שהכרנו עד הלום, את כל אמצעי השפיטה המוכרים, 
בראש  ולבוא  הפועלות,  הנפשות  המוכרות,  הדמויות  את 

פתוח כדי לקבל את הדבר הבא.
כשישבתי לפני חודש ומחצה מול חמשת הנכבדים, מע־

סקניה הבולטים של יהדות ארצות הברית, בחדר הישיבות 
ארך  פארק,  בבורו  ה־13  שדרת  על  פלאזה'  'אבניו  במלון 
המזלג  קצה  על  מזעיר  מעט  ללמוד  שכדי  להפנים  זמן  לי 
על  הברית,  ארצות  של  החרדיים  עסקניה  של  פועלם  על 
הארד־דיסק  את  להמיר  עלי  מטרותיהם,  זהותם,  דמותם, 
מה  את  להקביל  נסיונותיי  כל  האפשר.  ככל  מהר  שבמוחי 
העלו  ולמוטב -  לטוב  בישראל  שהכרתי  מה  לכל  שראיתי 
חרס. רק חצי שעה לאחר תחילת המפגש - נפל לי האסי־

מון. הרפיתי.
אחסוך לכם. בבואכם ללמוד על עסקני היהדות הנאמ־
נה בארצות הברית, נטרלו מראש את הלקסיקון המוכר. אל 
שייכות  סקטוריאליות,  מפלגתיות,  נוסח  מונחים  תחפשו 
קהילתית, פוליטיקה דתית, מלחמות דת, ייצוג מגזרי, חי־

לונים, דתיים, חסידים, ליטאים, אשכנזים וספרדים. כל זה 
לא קיים בין שורותיהם.

את  מייצגים  הברית  ארצות  של  החרדיים  עסקניה 
הבעלזער מבורו פארק בדיוק באותה מידה שהם מייצגים 
הסאטמערער  מוויליאמסבורג  את  מלייקווד,  הליטאי  את 
בקראון  חב"ד  קהילת  את  מייצגים  שהם  מידה  באותה 
הערים  בשאר  הרחבים  המעגלים  יהודי  בקרב  כך  הייטס. 

במדינת ניו יורק ובשאר מדינות ארצות הברית. 
העצו־ להיקפים  נחשפים  ואנו  השעות  שחולפות  ככל 

היהדות  למען  הרוחבית  העשיה  של  הגודל  לסדרי  מים, 
הנאמנה בארצות הברית, אנו מבינים עד כמה איננו יודעים 
שום דבר על הפעילות האינטנסיבית של העסקנים לטובת 
ממש  לא  באורח  שנדע.  ולמה  הנאמנה.  היהדות  צרכי 
מוסבר, עסקניה החרדיים של יהדות ארצות הברית מעולם 
לא יצאו במסע יחסי ציבור, לא בארץ ולא מחוצה לה. אולי 
אינם זקוקים לזה. אולי אנחנו לא השכלנו להכיר אותם ואת 

פועלם הכביר. אולי שתי הסיבות האמורות נכונות.
גם דרך העשיה שונה בתכלית השוני. אין כאן מלחמות 
ואיומים, צעקות בוועדות, עקיצות בשיחות פרוזדור, וגע־

רות במליאת הכנסת. אומנות הסכינאות כאן מחוץ לתחום. 
גם  הסטאטוס־קוו,  את  לעקר  המבקש  לפיד  יאיר  כאן  אין 
נפתלי בנט לא מתמודד על השקלים הקצוצים שלך, וביבי 
נתניהו לא עומד לך על אם הדרך ואיננו נדרש לבחור בינך 
אחד.  באף  נלחם  לא  כאן  אחד  אף  השחור.  עמיתך  לבין 

הגישה כאן חיובית לגמרי. 
כאן  הפתיחה  נתוני  האמת:  את  לומר  צריך  נכון,  אז 
הכל  הברית  בארצות  הקודש.  בארץ  מאשר  בהרבה  טובים 
מגיע לכולם באופן שוויוני. אין דבר כזה דיור ציבורי מוזל 
רק לנטולי כיפה (את 'סקשן 8', סוג של קצבת שכירות, מק־

בלים הזכאים לכך, יהודים וגויים, ללא כל קשר אם הביעו 
נאמנותם למדינה באופן כזה או אחר, או שירתו בצבא המ־

קומי. מ.ב.). אין כאן פוליטיקה שחורה על גבם של החרדים 
המהווים אחוזון זעיר בתוך אוכלוסיית ארה"ב. אף מחוקק 
מקומו,  על  מאיים  שאתה  מרגיש  לא  בקונגרס  או  בסנאט 
בשב־ מנהטן  את  לסגור  מתכוון  שמישהו  חשש  אין  ולאיש 
תות ובחגים. שאר הציבורים בארצות הברית לא מרגישים 

'מאוימים' מפני הציבור החרדי הגדל שם במימדים גדולים 
בלעה"ר כ"י. אף אחד כאן לא עושה על הציבור החרדי פו־

ליטיקה. אין הדרות ואין החרמות. להיפך: בערבי בחירות 
כדי  החרדים  של  קולותיהם  את  מחפשים  הפוליטיקאים 

להגדיל את בנק הקולות האישי שלהם. 
כלפי  החרדי  הצד  בהתייחסות  גם  שונה  המצב  תמונת 
להקרא  מתיימרת  אינה  הברית  ארצות  הברית.  ארצות 
אין  כאן  אחד  ולאף  הקודש  ארץ  אינה  היא  יהודית.  מדינה 
אינה  המסורתיים  שאלת  גם  צביונה.  עם  להתעסק  ענין 
את  מעסיקה  שהיא  כפי  המקומיים  העסקנים  את  מטרידה 
מנסים  הברית  ארצות  עסקני  בארץ.  החרדיות  הסיעות 
שיפור  על  אמונים  אינם  הם  הוא.  באשר  יהודי  לכל  לעזור 
אינה  אכן  היא  שכן  הברית,  ארצות  של  היהודיות  פניה 

יהודית בעליל. 
המשחק האמתי נסוב סביב קריטריונים. אם אתה עומד 
בקריטריונים אתה בפנים. הסיפור האמתי מתחיל כשאתה 
נכנסת  הזה,  בתפר  בדיוק  וכאן,  בקריטריונים.  עומד  לא 
במ־ המקצועיים,  בגופים  המלווה  העסקנית  הדיפלומטיה 
שפטנים מהשורה הראשונה, ביועצים, בעסקנים, בשתדל־

הנדרשת  ובממלכתיות  אופטימיות  בהרבה  המצוידים  נים 
זה  הנאמנה.  היהדות  את  המייצג  קלאסי  ציבור  מעסקן 

הסיפור כולו על רגל אחת.

תחושת השליחות
לרגל חג הפסח תשע"ד הסבנו סביב שולחן אחד לצדם 
הלא  המיוחדת,  בשיחה  חלק  שנטלו  הנכבדים  חמשת  של 
הם: חבר בית הנבחרים של מדינת ניו יורק הרב דב הייקי־
האמרי־ הממשל  במסדרונות  הלוביסטים  מגדולי  אחד  נד, 

העסקן  פרידלנדר,  עזרא  הרב  הנאמנה  היהדות  למען  קאי 
ברבר,  בנימין  הרב  והפרט  הכלל  למען  החסד  ואיש  הנודע 
הרב  דאמריקה  ישראל  אגודת  של  הנאמנים  מועצת  חבר 
דייוויד  הרב   OHEL הנפלא  הארגון  ומנכ"ל  בנט,  יחזקאל 

מנדל. 
לישורת  המתקרב  השנתי  התקציב  חוק  ימי  הימים 
והעסק־ הקרוב,  אפריל  בפתח  חקיקתו  לקראת  האחרונה 
נים החרדיים עומדים הכן ודרוכים כדי לסייע ולהיות לעזר 

שיחתנו  במהלך  הברית.  בארצות  הנאמנה  היהדות  לצרכי 
שרוולים  מפשילים  כיצד  ביניהם  נושאים,  במגוון  נעסוק 
לטובת  המהפכני  החוק  ובוצע  נולד  כיצד  תקציב,  בערבי 
לעשות  ניתן  כיצד  להבין  ננסה  גם  הדרך  ועל  הישיבות, 

פוליטיקה בצורה מעט שונה מהמקובל. 
כדי  הייקינד  דב  הרב  הנבחרים  בית  לחבר  פונה  אני 
לנסות להבין כיצד הוא פועל גדולות ונצורות לטובת יהודי 

ברוקלין בקרב הממשל המקומי.
"מה שמנחה אותי בכל הפעילות הציבורית", הוא אומר, 
ציבור  וכשליח  ציבור  שליח  אני  השליחות.  תחושת  "היא 
תפקידי לבצע שליחותי נאמנה ואני משתדל לעשות אותה 
יום־יום שעה־שעה על הצד הטוב ביותר עם הרבה סייעתא 

דשמיא.
בהישג  הם  הדברים  הברית  שבארצות  נדמה  "לפעמים 
לא  נדרשים  הביורוקרטיה  את  לצלוח  כדי  נכון.  לא  זה  יד. 
דיפלומטיים  מהלכים  הפועל  אל  הכח  מן  להוציא  אחת 
לר־ היעודה  המטרה  את  שנשיג  והעיקר  ושקטים,  גלויים 

ווחת ציבור שולחיי".
האם  אלה  ברגעים  עצמו  את  שואל  הישראלי  הקורא 

אתה 'הרב גפני' של ארצות הברית? 
הרב הייקינד: "אני הוא מי שאני. דב הייקינד. יש כאלה 
רוצים  הם  אחרים.  ציבור  לעסקני  אותי  להקביל  שמנסים 
לא  אני  אבל  ההבדלים.  על  שאעמוד  השוואות.  שאעשה 
רוצה למתוח ביקורת על אף אחד. אני לא נבנה מביקורת. 
אני גם לא רוצה להיות מישהו אחר. אני דב הייקינד, מעו־

שומרי  ציבור  למען  ולפעול  לשולחיי  טוב  לעשות  רק  נין 
חיינו  אורחות  את  לשמר  שנוכל  וכדי  והמצוות,  התורה 

כהלכה בארצות הברית. זהו תפקידי ולשמו נבחרתי.
אלו  עשיה.  פעם  ועוד  עשיה  רק  מעשיה.  נבנה  "אני 
דברים שמלווים אותי בחיי הציבוריים, וכשאני ב"ה מצליח 
לשמור על האינטרס היהודי תחושת הסיפוק היא עצומה".
גדו־ לעשות  מצליח  חסיד  באבוב'ער  כיצד  ברבר,  הרב 
לות ונצורות בארה"ב למען הכלל והפרט ומבלי להיות חלק 

מהמארג הפוליטי המקומי?
נפתלי  רבי  הרה"צ  אדמו"ר  ורבי  "מורי  ברבר:  הרב 
הסתל־ ועד  הנהגתו  כס  על  עלותו  שמאז  זצוק"ל,  מבאבוב 
קותו לישיבה של מעלה לא משה ידי מידו, בירכני שאסע 
'מה  אותו  וכששאלתי  חן.  נשיאת  בס"ד  לי  ותהיה  לארה"ב 

ככל שחולפות השעות ואנו נחשפים לסדרי הגודל של העשיה הרוחבית 
למען היהדות הנאמנה בארצות הברית, אנו מבינים עד כמה איננו יודעים 
שום דבר על הפעילות האינטנסיבית של העסקנים לטובת צרכי היהדות 
הנאמנה. ולמה שנדע. באורח לא ממש מוסבר, עסקניה החרדיים של 
יהדות ארצות הברית מעולם לא יצאו במסע יחסי ציבור, לא בארץ ולא 
מחוצה לה. אולי אינם זקוקים לזה. אולי אנחנו לא השכלנו להכיר אותם 
ואת פועלם הכביר. אולי שתי הסיבות האמורות נכונות

"אני נבנה מעשיה. רק עשיה ועוד פעם עשיה. אלו דברים שמלווים אותי בחיי הציבוריים". בשיחה המיוחדת
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יהיה עם האנגלית?' ענה לי כי 'גם משה רבנו לא דיבר את 
השפה'. 

אנו  הקשיים,  למרות  מרובה,  דשמיא  ובסייעתא  "ב"ה 
מצליחים לסייע למשפחות במצוקה ולבעיות ביורוקרטיות 

מול השלטונות בחפץ לב ובנפש חפצה". 
משרדו של הרב הייקינד בו הוא מקבל קהל אחת לשבוע 
שוכן בטבורה של השדרה ה־13. בכל שאר ימי השבוע הוא 

יושב בבית מועצת המדינה באולבני הבירה. 
ברבר  הרב  מעיד  ציבורית",  בעסקנות  שלי  הרבי  "הוא 
וביה,  מיניה  ומשיב,  מיד  מסתייג  זה  אך  הייקינד,  הרב  על 
"אני לא רבי, לא רוצה להיות רבי ולא אהיה רבי. אני עוזר 
כביזנס־מן,  בנימין.  מר'  להתפעל  שלא  יכול  ואיני  לאנשים 
הוא  זאת  ולמרות  בהם  ולשגשג  בעסקיו  לשקוע  יכול  הוא 
מעמיד את עצמו לרשות הכלל והפרט. יש המון מה ללמוד 

ממנו".

הר־ מול  אדם  כל  של  בעיה  כל  לפתור  באמת  קל  האם   
שויות?

הרב הייקינד: "התורה מספרת על בת פרעה שיצאה אל 
יומו.  בן  פעוט  תינוק  היה  משה  בוכה'.  נער  'והנה  הנילוס, 
הקדו־ הספרים  באחד  ראיתי  בדיוק?  שם  בכה  נער  איזה 

השקיף,  אהרן  גם  אלא  מרחוק  ניצבה  מרים  רק  שלא  שים 
זה  בבכי.  קולו  נשא  הוא  להושיע,  ידו  לאל  שאין  ובראותו 

אומר שגם לבכי יש תפקיד, כשאין דבר אחר לעשות.
"אבל יש דבר נוסף. על ישמעאל נאמר, 'וישמע אלוקים 
את קול הנער'. מעניין. פסוק קודם לכן מספרת התורה על 
הגר, 'ותשב מנגד ותישא את קולה ותבך'. ומכל מקום, לא 
את בכיה שמע ה' אלא את קול הבכי של ישמעאל. מדוע? 
הרחק  מנגד,  לה  ותשב  'ותלך  התינוק,  את  עזבה  היא  כי 
המקרה  את  או  המקום  את  לעזוב  אסור  קשת'.  כמטחווי 

ולהתייאש מן הפתרון".
הרב ברבר: "רבי ישראל סלנטר אמר פעם, עסקן צריך 
להתחיל. עסקן לא צריך לראות לנגד עיניו את הסוף הסבוך 
נוהג  אני  במלאכה.  להתחיל  עליו  להשגה.  ניתן  והבלתי 

לחזור על האמרה הזו רבות והיא נר לרגליי".
לחבר  להתייחס  נהוג  הייקינד,  להרב  אמרתי  בישראל, 
הכנסת החרדי כמו גם לחבר העיריה הדתי, כנציג האולטי־

מטיבי לכיבוי השריפות הפורצות בחצרו של הפרט. בעיות 
הנציג  אל  מתועלות  מרפסות  וסגירת  לארנונה  חובות  כמו 

המקומי ואפילו הארצי. גם כאן זה כך? התעניינתי.
פוליו  עם  דפי  משבעה־עשר  פחות  לא  שכן.  מסתבר 
הפונה,  שם  את  המציגות  וצפופות,  מפורטות  טבלאות 
בע־ שהתבצע  הטיפול  עזרה,  מבקש  הוא  שבגינו  המקרה 

קבות זאת ועדכון מצב עכשווי. 

עזרה  מבקשים  לשלישיה  הורים  מגוונות.  הפניות 
המס  שרשויות  ישיבה  שמקבלים.  למה  מעבר  ממשלתית 
מכבידות עליה והיא מצויה בחובות עקב בניה. אדם בודד 
כה  עד  שקיבל  החודשיים  המזון  תלושי  באחת  שהופסקו 
בחזית  שנמצאה  פסולת  עקב  שנקנס  חנות  בעל  מהמדינה. 
ועתה  שילם  ולא  פעמים  כמה  שנקנס  משאית  נהג  שטחה. 

נשלל רשיונו והושבת מטה לחמו.
בניכור  הם  אף  חשים  ונציגיהם  המקומיים  היהודים 

העוין שהממשל האמריקאי הנוכחי משדר כלפי ישראל?
הייקינד,  הרב  אומר  פארק",  בורו  מתושבי  אחוז   72"
ברק  הנבחר  הברית  ארצות  לנשיא  קולם  את  העניקו  "לא 
לישראל  שטוב  שמה  חושבים  פארק  בבורו  כאן  אובאמה. 

טוב ליהודים". 

כבר לא מדחיקים 
המקומית  הזירה  אל  לשוב  מעדיף  הייקינד  הרב  אולם 
אני  מקום,  בכל  כמו  פארק,  בבורו  לנו  "יש  התובענית. 
הב־ מפלט.  המחפשים  הצעירים  עם  קשה  בעיה  מאמין, 

חורים הללו זקוקים ללב אוהב ולא למיליון דולר. יש כאן 
התמודדות חינוכית לא פשוטה עם הסכנה החדשה בדמות 
האינטרנט, שיש בו פוטנציאל אדיר אבל בד בבד גם הרס 

עצום".
של  מדאגותיו  חלק  הן  חינוכיות  סוגיות  שגם  מסתבר 
בו  שכן  יורק,  ניו  מדינת  במועצת  גדולה  כה  קהילה  נציג 
הקצאת  כמו  משקל  כבדות  הכרעות  תלויות  שלו  ובאצבע 

משאבי אנוש וכלכלה לנושאים הבוערים והרגישים.
בשלב הזה מתערב הרב מנדל העומד בראשות הארגון 

הרב עזרא פרידלנדר 
הוא  פרידלנדר  עזרא  הרב 
הלוביס־ ומגדולי  עסקים  איש 
האמ־ הממשל  במסדרונות  טים 

הנאמנה  היהדות  למען  ריקאי 
באיש  מדובר  הברית.  בארצות 
המי  כל  עם  ענפים  קשרים  בעל 
ובמרוצת  הממשל,  בצמרת  ומי 
לסייע  מעט  לא  הצליח  השנים 
החרדית  היהדות  צרכי  עבור 
לא  הוא  הדרך  על  בארה"ב. 
של  כבנו  הרוח:  עולם  את  זונח 
והספ־ הכתבים  בהדפסת  עוסק  הוא  שליט"א  מליסקא  האדמו"ר 

רים של בית אבותיו.

>> תעודת זהות

הרב דב הייקינד
הרב דב הייקינד משמש כחבר 
בית הנבחרים של מדינת ניו יורק 
הדמוקרטית,  המפלגה  מטעם 
למעלה מ־30 שנה. בשנת תשמ"ב 
המפלגה  מטעם  לראשונה  נבחר 
חברי  מ־150  כאחד  הדמוקרטית, 
התחתון)  (הבית  הנבחרים  בית 
נבחר  ומאז  יורק,  ניו  מדינת  של 
מערכות  מזה 16  וברצף  בהתמדה 
הבחירה  מחוז  היום.  עד  בחירות 
החסידית  השכונה  את  בתוכו  כולל  בברוקלין,  ה־48  המחוז  שלו, 

בורו פארק וסביבותיה.

"זו זכות עצומה להמצא בתפקיד הזה. בתפקיד שבו אנו עוזרים >> תעודת זהות
לעוד יהודי, לעוד מוסד תורני שמתקשה לעמוד על הרגליים, לעוד 
ארגון חסד המממן משפחות נזקקות, לעוד ישיבה, לעוד תלמוד־
תורה הנמצא במצוקה תקציבית. אני בן אדם שב"ה עמל לפרנסתי, 
אך בתפקידי באגודת ישראל אני רואה זכות עצומה. זו שליחות 
גדולה ואני אעשה הכל כדי לעמוד בה"

. "אני בסך הכל בורג קטן, שליח של אריות מקדמת דנא". הרב יחזקאל בנט בשיחה המשותפת
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להדחיק  יכולים  לא  כבר  שאנחנו  למצב  "הגענו   :OHEL
בעיות. הבעיות קיימות והן כאן על השולחן. אי אפשר כבר 
לעובי  נכנס  היה  ש'הרבי'  ידוע  היה  בעבר  מהן.  להתעלם 
היום  בקהילה.  שהיו  האישיות  בבעיות  ומטפל  הקורה 
בצורה  מטופל  להיות  חייב  שזה  גדולים  כל־כך  המספרים 

."OHELמערכתית ומקצועית. וזה מה שאנחנו עושים ב־
אפשר קצת נתונים ומספרים?

הז־ איש  ב־100,000  מטפל   OHEL "ארגון  מנדל:  הרב 
הארגון  ואחרים.  כאלה  ובתחומים  ברמות  לעזרה  קוקים 
שונים,  סיוע  בנושאי  רבות  שלוחות  תחתיו  מאגד  שלנו 
דוגמת משפחות נזקקות, ילדים ומבוגרים הזקוקים לעזרה 
ילדים.  חשוכי  ומשפחות  פגועים,  נערים  פסיכולוגית, 
עובדים  הכוללים  עובדים  ב־1,300  מחזיק   OHEL ארגון 
סוציאליים, פסיכולוגים, פסיכיאטריים ושאר אנשי מקצוע 

עם תקציב של 66 מיליון דולר". 
 התקציב האגדי הזה – מקורו מהממשלה?

"83 אחוז מתקציב הממשלה, השאר מתרומות של עמך 
ישראל. בימינו הסטיגמות ירדו. זה לא מה שהיה בעבר, אז 
כי  מבינים  ההורים  כיום  יאמרו'.  מ'מה  וחששו  פחדו  כולם 
המוטו  יגיד.  שהשכן  מה  פני  על  עדיפה  הילד  של  הטובה 
שלנו: היכן שלא תהיה, אתה לא לבד. תמיד תהיה לך כתף 

תומכת. תמיד תוכל לקבל עזרה". 
שלמ־ סוגיה  היא  הנושר  הנוער  "סוגיית  הייקינד:  הרב 

להדחיק  ניסינו  רבות  שנים  מזה  לה  מודעים  שאנחנו  רות 
זה  טיפלנו,  ואם  טיפלנו,  לא  אז  התביישנו  בעבר  אותה. 

היה ברמה של לשים תחבושת על הפצע במקום לרפאותו. 
צריך להבין מה קורה כאן. נער בעייתי שמקלקל את חינוך 
שלא  גלגל  זה  אחר.  נפגע  על־ידי  בצעירותו  נפגע  האחר, 

נגמר. 
גדולי  עם  בתיאום  יותר.  הרבה  טוב  המצב  ב"ה,  "כיום, 
ולטפל  לצמצם  כדי  המישורים  בכל  פועלים  אנו  ישראל 
בצורה יסודית ואמתית בכל סוגיית הנוער על כל המשתמע 

מכך". 
המקצוע  אנשי  בקרב  רבים  שכן  בעיה,  היתה  ועדיין 
ומ־ מושכלת  בצורה  לטפל  מסוגלים  אינם  הכללי  בציבור 

לתקציב  נזקקנו  לכן  בנוער.  החרדי  החיים  לאורח  תאימה 
ובכלים  שלנו  הקהילה  בתוככי  בבעיה  לטפל  לנו  שיאפשר 

המתאימים לנו. 
פטרסון  לדייוויד  הלכתי  לכך,  הקצבה  לקבל  "כדי 
לשעבר מושל ניו יורק, והסברתי לו שאנחנו בבעיה. הסב־

לו שחייבים להקציב לנושא הזה סכומי כסף נאותים.  רתי 
כיצד  כסף.  לכך  והקציב  הבין  הוא  בסוף  אבל  זמן,  לקח  זה 
ההק־ גם  לפיו  סעיף  בתקציב  הכניס  הוא  זאת?  עשה  הוא 

החיים  לאורח  גם  מתאימה  להיות  חייבת  הזה  לסעיף  צבה 
החרדי. וכך עשה וב"ה הצלחנו להביא תקצוב לכך". 

משחקי קריטריונים 
ספק  ללא  הוא  חצקל",  "ר'  המכונה  בנט,  יחזקאל  הרב 

אחד מעסקני הציבור המרכזיים של יהדות ארצות הברית 
מראיין  אני  שנים   10 שפגשתי.  המרתקים  האנשים  ואחד 
עם  ציבור  בעסקן  נתקלתי  לא  ומזמן  שונים  ציבור  אישי 
של  מהותה  על  מדבר  כשהוא  בעיניים.  להט  הרבה  כל־כך 

אגודת ישראל דאמריקה עיניו בורקות.
חשיבותו  את  לי  להסביר  מנסה  הוא  בכלל?!",  אני  "מי 
של המפעל הגדול הזה. "אני בסך הכל בורג קטן, שליח של 
ליהודי  וסיוע  לעזר  להיות  זכיתי  אני  דנא.  מקדמת  אריות 
של  החזון  את  לפועל  ולהוציא  ליישם  כדי  הברית  ארצות 
'אגודת  שנקרא  הקדוש  המפעל  את  שייסדו  התורה  ענקי 

ישראל'", הוא אומר לי.
וח־ חצרות  הבדלי  ללא  לכולם  עוזרת  ישראל  "אגודת 

רק  או  מחסידים  רק  מורכבת  לא  ישראל  אגודת  סידויות. 
עמה.  המזוהות  ישיבות  אין  גם  ישראל  לאגודת  מליטאים. 

אנחנו מייצגים את כולם ללא יוצא מן הכלל. 
"זו זכות עצומה להמצא בתפקיד הזה. בתפקיד שבו אנו 
עוזרים לעוד יהודי, לעוד מוסד תורני שמתקשה לעמוד על 
הרגליים, לעוד ארגון חסד המממן משפחות נזקקות, לעוד 
ישיבה, לעוד תלמוד־תורה הנמצא במצוקה תקציבית. אני 
בן אדם שב"ה עמל לפרנסתי, אך בתפקידי באגודת ישראל 
אני רואה זכות עצומה. זו שליחות גדולה ואני אעשה הכל 

כדי לעמוד בה".
היתה  ישראל  אגודת  של  הכבירות  ההצלחות  אחת 
תחת  הישיבות  עולם  את  להכניס  שהצליח   TAPה־ חוק 

הרב בנימין ברבר
אמרת  ברבר,  הרב  אמרת 
ופעלתנית  נמרצת  עסקנות 
של  לימינם  לשעון  מסביב 
לצרה  שנקלעים  אדם  המוני 
שניחן  למי  נשואות  ועיניהם 
מסויגים  בלתי  אחווה  בקשרי 
עם התובע הכללי של ניו יורק, 
בכל  ופרקליטים  שופטים 
קונגרס,  חברי  השיפוט,  רמות 
ממשל  ופקידי  עיריה  חברי 
ומתייצבים  למראהו  שנמסים 
אמרת  ברבר  הרב  אמרת  כגדולה.  קטנה  שלו,  בקשה  כל  לימין 
באמצעות  המשווקת  וביגוד  מצעים  של  יוקרתית  עילית  אופנת 
מפוארת  קולקציה  ששום  מוביל  בינלאומי  ומותג  חנויות,  רשת 

אינה שלמה בלעדיו.

>> תעודת זהות

הרב יחזקאל בנט 
הרב יחזקאל בנט הוא חבר 
אגודת  של  הנאמנים  מועצת 
של  הפועל  ועד  וחבר  ישראל 
הרב  בארה"ב.  ישראל  אגודת 
המו־ העסקנים  מצעירי  בנט, 

מזה  עוסק  המקומיים,  כשרים 
כעשור שנים ללא ליאות ימים 
והפרט  הכלל  למען  כלילות 
הקשר  מאנשי  כאחד  ומשמש 
מעמודי  ולאחד  המרכזיים 
הקהילות  בין  האיתנים  התווך 

היהודיות לממשלות המקומיות בכל מדינה ומדינה. 

>> תעודת זהות

"זו זכות עצומה להימצא בתפקיד הזה. בתפקיד שבו אנו עוזרים לעוד יהודי, לעוד מוסד תורני שמתקשה לעמוד על הרגליים". 
חברי הפאנל בשיחה המיוחדת ל"המבשר"

"אף אחד בארצות הברית לא מחפש אותנו. אף אחד לא תר אחרינו כדי לבדוק אותנו בציציות". העסקנים בצילום בסיום השיחה
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לסטודנ־ לסיוע  מלגות  קבלת  המאפשרים  הקריטריונים 
ז"ל,  שרר  משה  הרב  כבר  הגה  הראשוני  הרעיון  את  טים. 
לפני  אולם  בארה"ב,  ישראל  אגודת  של  האגדי  המנהיג 
הצליח  משפטי  סיוע  בעזרת  אור.  ראה  ב"ה  הדבר  כשנה 
היתר,  בין  המענק,  קבלת  בתנאי  לעמוד  הישיבות  עולם 
לאחר שלימוד תורה הוגדר כ"פילוסופיה יהודית" ולימודי 
גמרא כ"לימודי משפט". כך הצליחה אגודת ישראל לתקצב 
 20 של  בשיעור  ולייקווד,  סאטמאר  ביניהן,  הישיבות,  את 

מיליון דולר רק בשנה החולפת. 
מבית  שקיבלתי  הטלפון  את  אשכח  "לא  ברבר:  הרב 
ביקש  האדמו"ר  שנים.  כמה  לפני  מסאטמאר  האדמו"ר 
שאבוא יחד עם דב הייקינד כדי לנסות לפעול למען עולם 
אמ־ 'חסר  המוגדר  אחד  לכל  מסייעת  הממשלה  הישיבות. 

הזה?'  הקריטריון  תחת  יהיו  לא  שהישיבות  'למה  צעים'. 
הקשה".

חיובית  דרך  פריצת  שהציב  "הראשון  הייקינד:  הרב 
להעניק  שביקש  איילנד  מלונג  סנאטור  היה  זה,  ענין  סביב 
בעל  ואינו  לאוניברסיטה  ללכת  שיכול  מי  לכל  הזדמנות 
ברבר  הרב  עם  שנסענו  זוכר  אני  זאת.  לעשות  אמצעים 
לוויליאמסבורג, והרבי אמר לי: 'דב, רק אתה יכול לעשות 

את זה'. זה ארך זמן, אבל ב"ה בסוף זה קרה". 
הזה  הסכום  את  לחוש  אמורה  לא  הברית  ארצות  קופת 
הד־ לסכום  מגיע  התמיכה  של  הכולל  הסך  מכיסה.  יוצא 
לישיבות  דולר  מיליון  ש־20  כך  דולר,  ביליון   35 של  מיוני 
בשונה  הספר:  לפי  שהכל  גם,  מה  רושם.  עליה  עושים  לא 

יובילו  הגמרא  שלימודי  דורש  לפיד  יאיר  שם  מישראל, 
ל"חיים יצרניים", כלשונו, בארצות הברית אין דרישה כזו. 
לישיבות,  הכלכלית  הרווחה  "מלבד  הייקינד:  הרב 
בקרב  לאחדות  הביא  הישיבות  לטובת  השתדלנות  מערך 
כלל היהדות החרדית. כשכולם הבינו שכולנו יחד – ההצ־

לחה ראתה אור". 
אגודת  של  הכבירים  ההישגים  אחד  "זהו  בנט:  הרב 
את  אגב,  הישיבות.  עולם  לטובת  האחרונה  בשנה  ישראל 
ישירות,  התורה  מוסדות  מקבלים  לא  הזה  האגדי  התקציב 
אלא ההורים מקבלים זאת בדמות השתתפות בשכר לימוד. 
התקצוב מוענק כמלגה לסטודנטים מעוטי יכולת. אני יכול 

לספר לך שרוב האנשים אצלנו עומדים בקריטריונים. 
"זוהי מלכות של חסד. מנגד, בארה"ב יש הפרדה מוח־

לטת בין דת ומדינה. ארצות הברית אינה מתקצבת לימודי 
הממשל  אולם  ישיבות.  תקציבי  על  מדברים  איננו  דת. 
תקציב  ביקשנו  לא  מעולם  לכולם.  לעזור  ורוצה  מחויב 
סיוע  מבקשים  כולם  לכולם.  שמגיע  מה  רק  ביקשנו  עודף. 
באוכל, ברווחה, הסעות לבתי חינוך, סיוע תקציבי לחולים 
הברית,  ארצות  אזרחי  אדם,  בני  אנחנו  גם  מגיע.  לנו  גם   –
בסוגיית  ופעלנו  עשינו  גם  יכולת.  מיעוטי  יש  בקרבנו  וגם 
תקציבי הישיבות. אם עושים את זה בצורה חכמה ונכונה, 

בסוף קוצרים פירות". 
במי אגודת ישראל נעזרת כדי לקדם את החוקים האלה?

שהמקום  אותי  לימד  ז"ל  שרר  משה  "הרב  בנט:  הרב 
הפולי־ סביב  לא  ברחוב,  לא  הוא  להלחם  יש  שבו  האמתי 

טיקה הקטנה אלא בבית המשפט. אגודת ישראל מעסיקה 
עולם  שתקציבי  להבטיח  שיודעים  מובחרים  דין  עורכי 

התורה לא ייתקלו בבעיות של דת ומדינה. 
הבין  שרר  משה  ר'  חכם.  כצעד  התברר  הזה  "הדבר 
החרדיים.  האינטרסים  את  ולהשיג  לנצח  ניתן  כך  שרק 
אנחנו כותבים לבד את החוקים. לאחר מכן אנחנו הולכים 
איננו  באמצעותם.  החוקים  את  לקדם  ומנסים  למחוקקים 
שקטה  דיפלומטיה  מנהלים  אנו  מפגינים.  איננו  צועקים. 

ומאסיבית בעדינות אך בעקשנות. בסוף ב"ה זה עובד". 
הטוען  מיהודי  טלפון  בנט  הרב  מקבל  שיחתנו  כדי  תוך 
כי הוא סובל מאפליה במקום העבודה שלו. הרב בנט רושם 

את המספר ומבטיח לסייע. 
מתמודדת  ישראל  "אגודת  אומר,  הוא  להבין",  "צריך 
כיום מול כלל מוסדות התורה בארה"ב לצד הסיוע לפרט. 
תורה  למוסדות  יואל,  בקרית  לסאטמאר  מסייעים  אנו 
בוויליאמסבורג  פארק,  בבורו  וכמובן  בקווינס,  במאנסי, 
אולי  ישראל'  'אגודת  השם  החרדיים.  הריכוזים  ובשאר 
מצלצל פוליטיקה, אבל זו טעות. את השם 'אגודת ישראל' 
קדוש  מוסד  זהו  הקודמים.  בדורות  התורה  גדולי  העניקו 

ותפקידנו למלאות שליחותם. מה שקורה כאן הוא למעלה 
מדרך הטבע. פשוט סייעתא דשמיא מרובה". 

כיצד אגודת ישראל מחזיקה פעילותה?
מגיעה  התמיכה  עיקר  מהממשלה.  כסף  לוקחים  "איננו 
מי  כל  מנגד,  מוסד.  מאף  כסף  לוקחים  איננו  גם  מתרומות. 
שמרגיש שהוא משתייך לאגודת ישראל משלם סכום סמלי 
הנחשב כ'דמי חבר'. אפילו גדולי הרבנים והאדמו"רים כאן 

נותנים 'דמי חבר' לאגודת ישראל". 
השולחן:  על  הדברים  את  נשים  "בוא  פרידלנדר:  הרב 
אף אחד בארצות הברית לא מחפש אותנו. אף אחד לא תר 
האור־ היהדות  אנחנו,  בציציות.  אותנו  לבדוק  כדי  אחרינו 

ארצות  אוכלוסיית  מכלל  קטן  אחוז  מהווים  תודוקסית, 
הברית. אין כאן אווירה עכורה. אין חשש מפני השתלטות 
אין  לחרדים.  המקומיים  בין  תרבות  מלחמת  אין  חרדית. 
כאן 'יש עתיד' או פוליטיקאים אחרים הנבנים על מלחמות 
התרבות הללו. אין כאן התגוששויות על רקע דתי. אף אחד 

כאן לא מאיים על אף אחד. וזה הסיפור האמתי". 
ועדיין צריכים לגבש קריטריונים כדי להכלל בתקציב 

הממשלתי, אמרתי.
הרב פרידלנדר: "נכון, אבל בארץ־ישראל, כשמדברים 
על תקציב הישיבות ומנסים לפעול כדי להגדילה, פתאום 
מעורבב  הכל  המדינה,  של  צביונה  השבת,  הצבא,  ענין  צץ 
מחובר  תקציב  כל  פוליטיקה,  מריחה  בעיה  כל  הכל.  עם 
בישראל  הקטנה.  הפוליטיקה  תחת  מתנהל  הכל  לשלטר. 
החילונים מרגישים כאילו החרדים לוקחים להם את הלחם 

מהפה. זה לא המצב כאן. 
שאתה  להוכיח  מצליח  אתה  אם  הברית,  "בארצות 
הולך  אתה  אם  וגם  נקודה.  מתוקצב.  אתה  בקריטריונים – 
עם כובע של שלשה מטר על הראש ומגדל זקן באורך שני 
מטר. זה לא מפריע לאף אחד כל עוד אתה זכאי לזכויותיך 
וממלא את חובותיך. כל אדם באשר הוא – הוא אדם. והכל 

בשם השוויוניות. 
"זאת ועוד: ענין המלחמה באפליה הוא חזק מאד באר־

צות הברית. האפרו־אמריקאים חוללו כאן מהפך תודעתי. 
שמסרב  אדם  כיום  לפטר  אסור  באפליה  המלחמה  בחסות 
לעבוד בשבת. בחסות אותו מאבק הציבור החרדי המקומי 

מרוויח רבות".
על שם מי רשום החוק האגדי לתקצוב הישיבות?

רשום  שמו  שעל  לומר  שניתן  "האיש  פרידלנדר:  הרב 
בעלזא,  חסיד  אברך  אסטרייכר,  יהושע  הרב  הוא  החוק, 
שעמל ימים כלילות כדי שהחוק הזה יאושר לרווחת עולם 
התורה. חוק 'טאפ' רשום על שמו. אין לו תארים, אך ימים 
כלילות הוא עבד יחד עם אגודת ישראל לטובת הישיבות. 
וזה היופי של העבודה החשובה: ההרמוניה המשותפת של 

הרב דייוויד מנדל
את  מכירים  אנו  בארץ־ישראל 
להשא־ הנזקקים  לטובת  שרה'  'יד 

'בוני  ארגון  את  רפואי,  ציוד  לת 
את  ילדים,  חשוכי  לטובת  עולם' 
חוסים  תחתיו  'עלה'  היקר  הארגון 
נערים פגועי נפש ל"ע, ארגוני חסד 
נזקקות  משפחות  לטובת  למכביר 
לטובת  רפואיים  ארגונים  ושאר 
דייוויד  הרב  זמין.  רפואי  ייעוץ 
מנדל מאגד תחתיו את כל העשיה 
גג  קורת  תחת  האמורה  הכבירה 
אחת, הארגון הנפלא העונה לשם: 
OHEL, ארגון קדוש המסייע עשרות בשנים לקבל תקציבי עתק 

מהממשלה לטובת האוכלוסיות החלשות בכל הרבדים השונים.

>> תעודת זהות

"כל משימה חדשה היא אתגר". הרב עזרא פרידלנדר בשיחה

בחוטים  המושך  והאיש  הלוביסט  למול  שאנן  להוותר  קשה 
בצמרת הממשל בארה"ב, הרב עזרא פרידלנדר. הוא מנהל משרד 
"האח־ לוושינגטון.  לנסוע  מקפיד  הוא  שבוע  מדי  וכמעט  במנהטן 

ריות מחייבת", הוא מסביר לי בחיוך. 

מי אתה ר' עזרא? אני שואל אותו. 
ארגונים  לייצג  וממרצו  מזמנו  שמקדיש  עסקים  איש  "אני 
שונים מול מוסדות הממשל. עוסק ביח"צנות של אישים ומוסדות 
יהודיים. אני עובד עם הרבה ארגונים יהודיים על בסיס קבוע וב־

מיוחד לטובת אגודת ישראל. לדוגמה, יש בית ספר מיוחד לילדים 
בעלי צרכים מיוחדים 'שמע קולנו'. את כל העבודה שלהם על תק־

ציבים ואישורים מול העיריה, הממשל וכדומה, אני מנהל עבורם. 
לנשיאות,  קמפיינים  מנהל  אני  בחירות,  של  תקופות  כשמגיעות 
הקהילה  בתוך  בעיריה,  חשובות  למשרות  וכן  העיר,  לראשות  או 

היהודית ובמיוחד החרדית".

כיצד נכנסת לענף הסבוך הזה? שאלתי.
הידע  אחרי  נמשך  עצמי  את  זוכר  אני  מאד,  צעיר  בגיל  "עוד 
קורא  עצמי  את  זוכר  אני  הברית.  ארצות  של  ההיסטוריה  בתחום 
היה  זה  בוושינגטון.  הרבנים  משלחת  של  המפורסמת  הצעדה  על 

לפני למעלה מ־70 שנה.

"הידיעות והשמועות מאירופה הבוערת באש הכבשנים הגיעו 
יום  בערב  כלום.  עשה  לא  האמריקאי  הממשל  אבל  טיפין,  טיפין 
כיפור ה'תש"ד צעדו 400 רבנים מכל רחבי ארצות הברית בבירת 
רצו  הם  הנשיא.  את  לפגוש  וכדי  לב  תשומת  למשוך  כדי  הממשל, 

לזעוק על קרבנות השואה ועל אוזלת היד של העולם.
ויליאם,  ברבור  וורן  הסנאטור  אבל  פגשו,  לא  הם  הנשיא  "את 
הרבנים  את  לפגוש  שהסכימו  הפוליטיקאים  קומץ  מבין  שהיה 
מאפשרת  שהיתה  חוק  הצעת  הגיש  הקפיטול,  גבעת  מדרגות  על 
הברית.  לארצות  זמני  באופן  להגר  השואה  קרבנות  ל־100.000! 
לא  החוק  הצעת  החוק.  הצעת  לאחר  שבועות  שישה  מת  ברבור 
חבר  על־ידי  הנבחרים  בבית  הוצגה  מקבילה  חוק  הצעת  עברה. 

קונגרס אחר, שגם היא לא הצליחה לעבור.
"אני זוכר את עצמי זועם. כועס ולא מסוגל להירגע. באותו רגע 
החלטתי, אני רוצה להכיר את הנשיא של ארצות הברית. אני רוצה 
להיות מסוגל לדפוק אצלו בדלת, ושהוא יפתח אותה ויכניס אותי 

פנימה. לא עוד.
לדפוק  לוושינגטון  לנסוע  התחלתי  מכתבים,  לכתוב  "התחלתי 
באירועים  משתתף  הייתי  להפתח.  החלו  הן  ואט־אט  דלתות.  על 
שונים. התחלתי לייצג ארגונים שונים. ובאמת עברתי דרך ארוכה. 
כל טעות אפשרית שמישהו בראשית דרכו בעסקנות יכול לעשות, 
הצ־ העסקנים  לכל  אומר  ואני  נסיון.  בעל  כבר  אני  היום  עשיתי. 
עירים שמתחילים, הדרך היחידה להגיע למעמד הנכון, להצלחה, 

היא אם עושים את הטעויות האלו.
היא  חדשה  משימה  כל  קלה.  לא  ההתמודדות  היום  עד  "אבל 

אתגר. אפילו היום, כשאני כבר 30 שנה בתחום הזה".

"שתהיה לי היכולת לדפוק על דלתו של נשיא ארה"ב"
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כלל העסקנים לטובת המטרה הנעלית. יש כאן אחדות בין 
כולם. וזהו סוד ההצלחה". 

הרב בנט: "ויש גם ענין הגישה. חייבים ללכת בטוב. לא 
בדרך המלחמה. לא בדרך הזעקות. חייבים לשחק במשחק 
שלהם. רק באמצעות החוק, רק באמצעות בתי משפט. רק 

במגרש שלהם. רק כך ניתן להצליח". 
המלחמתי  השיח  לו  שמח  הייתי  "אני  פרידלנדר:  הרב 
מוזס  הרב  של  נאומו  את  זוכר  אני  קצת.  נרגע  היה  בארץ 
אני  במינו.  מיוחד  מוצלח,  נאום  היה  זה  לפיד.  של  סבו  על 

משער שזה הרטיט במעט את לבו של לפיד". 
מסתבר שזה לא עובד, אמרתי.

הרב פרידלנדר: "ראה, איני בא למתוח ביקורת על אף 
מנ־ זה  את  לך  אומר  ואני   – אחד  דבר  לי  ברור  אבל  אחד. 

קודת מבט של לוביסט חרדי בארה"ב: למפלגות החרדיות 
יחסי  אלו   – להן  יש  ואם  ציבור.  יחסי  כלל  אין  בישראל 

ציבור גרועים במיוחד, וחבל". 
השיח  בין  הבדל  יש   – הכללי  הפוליטי  לשיח  ובאשר 

הפוליטי בארץ לזה המקומי?
הפוליטיקאים,  כל  הבדל.  אין  "לטעמי  הייקינד:  הרב 
ורק  אך  מתכוונים  יום  של  בסופו  הברית,  ובארצות  בארץ 
אני  קודם־כל  אבל  דמוקרט  אני  שלהם.  הכסא  לשימור 

יהודי". 
הרב מנדל: "דב צודק. אהדתי את שרון. לימים חשבנו 
שהוא הבשורה הפוליטית של ישראל – והתבדינו בהתנת־

קות. אהוד אולמרט הגיע לפה, דיבר גבוהה גבוהה, הבטיח 
הבטחות ובפועל כמעט החזיר את ירושלים. אז גם למדתי 
על 'כבדהו וחשדהו' במארג הפוליטי. ובאשר לבנימין נת־

ניהו? כל־כך שקוף שהוא רוצה אך ורק את הכסא. לגביו אין 
הרבה מקום לפרשנויות". 

נערכים לתקציב 
כחלק מההיערכות לתקציב בפתח אפריל הקרוב, מפ־

עילה אגודת ישראל מערך שתדלנות מאסיבי וכדי שבסופו 
של יום ניתן יהיה להיטיב עם הציבור החרדי. 

במסגרת השתדלנות, שוגרה לפני כחודש ומחצה לבנין 
הקפיטול משלחת נכבדה שכללה למעלה מ־50 נציגים מכל 
המדינה.  ברחבי  שונות  מקהילות  החרדי  הציבור  שדרות 
ממשל  פקידי  עם  המשלחת  חברי  נפגשו  הביקור  במהלך 
החמות  הידיים  ולחיצות  החיוכים  המדינה.  של  בכירים 
שהוחלפו בין חברי המשלחת לחברי הגוף המחוקק, משתי 
חמשת  במשך  שנבנו  הקשרים  היקף  על  העידו  המפלגות, 

השנים האחרונות על־ידי חברי המשלחת.
המשלחת היתה פרי עמלם של עסקנים שונים באגודת 
דוד  חיים  הרב  ביניהם  ארוכים,  חודשים  במשך  ישראל, 
צוויבל, סגן נשיא בפועל; הרב שמואל לפקוביץ, סגן נשיא 
לפיתוח  נשיא  סגן  קליש,  יחיאל  הרב  קהילה;  לשירותי 
המנהיגות  מיזם  מנהל  מרקוביץ,  שי  והרב  מדינה,  ויחסי 

ע"ש לפקוביץ.
חשובים,  מפגשים  שלשה  התקיימו  הביקור  במסגרת 
המקומי.  בממשל  אחר  תחום  מכסה  מהם  אחד  כל  כאשר 
המ־ חברי  עם  נפגשו  יורק  ניו  מדינת  של  הסנאט  מנהיגי 

דובר  אירח  בהמשך,  הסנאט.  של  הוועידות  בחדר  שלחת 
הוועידות  בחדר  הקבוצה  את  סילבר  שלדון  הנבחרים  בית 
של בית הנבחרים, ולבסוף התקבלו חברי המשלחת ב'חדר 
חברים  של  כאורחיהם  הקפיטול,  בבנין  המלכותי  הכחול' 

בכירים במנהלו של המושל אנדרו קואומו.
"בכל הפגישות", סיפר הרב בנט, "ניכר היה כי הרכבה 
על  רושם  להותיר  הצליח  העסקנים  משלחת  של  העצום 

המארחים". 
חד־ באופן  המשלחת  חברי  הבהירו  הפגישות  בכל 

הקהילה  עבור  העליונה  העדיפות  בעל  הנושא  את  משמעי 
הנקרא  המיזם  קידום  והוא:  החקיקה,  בתחום  היהודית, 

"החזרי מס על השקעה בהשכלה".
במדינות  שנחקקו  דומים  חוקים  בעקבות  בא  זה  מיזם 
לימודים,  לקרן  שתורם  מי  לפיו  ארה"ב,  ברחבי  שונות 
פר־ ספר  בבתי  תלמידים  של  לימודיהם  למימון  המיועדת 

שהוא  המס  מכספי  התרומה  סכום  את  לנכות  רשאי  טיים, 
חייב לשלם למדינה (סעיף 46 בגרסה האמריקאית). 

עד עתה סעיף זה לא הוכנס לספר התקציב בשל הלחץ 
של  המורים  הסתדרות  ביניהם  שמאל,  ארגוני  שהפעילו 
בתי הספר הממלכתיים החוששת שבעקבות אישור הסעיף 
יותר ויותר הורים ישלחו את בניהם למוסדות פרטיים וכך 
ראשיה יאבדו את פרנסתם. למותר לציין כי הפוליטיקאים 
שהתנגדו לסעיף האמור איבדו אוטומטית את קול הבוחר 

החרדי במערכת הבחירות האחרונה. 
אליו  שנשלח  מכתב  של  תוכנו  את  הקריא  בנט  הרב 
בערב הקודם, על־ידי מנהל בית־ספר חרדי לבנות, בו הוא 
זועק על הנטל הכספי הכבד המוטל על ההורים ובתי הספר 
כאחד, כאשר הוא אינו מותיר מקום לספק כי הסיוע נחוץ 

ביותר ובאופן מיידי. 
פעמיים,  בסנאט  הועברה  כבר  מס  לזיכוי  החוק  הצעת 
בבית  רבים  לדמוקרטים  בנוסף  קואומו,  אנדרו  והמושל 
שהת־ הדיון  במהלך  ברעיון.  תמיכתו  על  הכריז  הנבחרים, 
קיים סביב שולחן עגול בבית הנבחרים, הדגיש דובר הבית 
המתקשים  ההורים,  של  הקשה  למצבם  אהדתו  את  סילבר 
עדיין  החוק  הצעת  כי  ציין  אך  הלימוד,  שכר  את  לשלם 

נמצאת בשלבי פיתוח, וכי הוא לומד בעיון את הנושא. 
ההשכלה,  בתחום  המס  זיכויי  בנושא  לדיונים  בהמשך 
לשירו־ הממשלתי  המימון  סכומי  להעלאת  בקשות  הועלו 
תים הניתנים על־ידי בתי הספר הפרטיים והמחויבים על־

התלמידים,  נוכחות  אחר  לעקוב  בחיוב  לעמידה  החוק,  פי 
וכן להכללת בתי הספר הפרטיים במיזמים לסבסוד רכישת 

ציוד בטכנולוגיה מתקדמת בכיתות הלימודים.
אודות  בדבריהם  העסקנים  הרחיבו  המפגשים  במהלך 
חשיבותן של מסגרות לימודים לגיל הרך, שתהיינה באיכות 

כך זה עובד בארה"ב":
ארגון הלוויות 

בהלוויות המוניות ל"ע, מי שאמון על הארגון הלוגיסטי וההת־
זהו  המתאימים,  הרשיונות  את  לקבל  כדי  השלטונות  מול  נהלות 
ארגון 'מתעסקים', שהוקם כדי לסייע למשפחות שאיבדו את יקי־
ריהן להתמודד עם הקשיים הטכניים הראשוניים, ארגון ההלוויה, 

רכישת הקבר, סידורי ימי השבעה, וכל מה שקשור בכך. 
עם השנים הרחיב הארגון את פעילותו והקים מערך גדול של 
ומחוצה  בברוקלין  החרדיות  בשכונות  הפועלים  מתנדבים  מאות 
לה, ומסייעים גם למקרי חרום שונים כחיפוש אחר נעדרים, הגשת 
ועוד.  שתיה  חלוקת  המוניים,  אירועים  אבטחת  ראשונה,  עזרה 
מבורו  מאייער  יענקי  הרב  הנודע  העסקן  עומד  הארגון  בראש 

פארק.

תיאומים לוגיסטיים 
מול המשטרה

שמנהל  מי  וכו',  תורה  ספר  הכנסת  כמו  מרכזיים  באירועים 
עצמם  הקהילה  עסקני  בדרך־כלל  הם  המשטרה  מול  המגעים  את 

שפונים למשטרה ולמכבי האש כדי לקבל אישור מתאים. 
עסקנים  מספר  אמונים  המשטרה  עם  הקשרים  על  זאת,  לצד 
ניו  משטרת  מפקדי  עם  קבוע  בסיס  על  בקשר  הנמצאים  בכירים, 
פגיעה  או  אנטישמיות  התנכלויות  של  מקרה  בכל  ומטפלים  יורק 
החגים,  ולקראת  פסח  לקראת  בשנה,  פעמיים  וברכושו.  בציבור 
לשמר  כל הצמרת הבטחונית כדי  עם  נערכים מפגשים משותפים 
של  בטחונם  למען  הפרק  על  העומדות  בסוגיות  ולדון  הקשר  את 
התושבים החרדים. במרכז אנשי הקשר הללו נודע שמו של הר"ר 

אברהם יעקב פרידמאן מוויליאמסבורג.

ארגון הפגנות ומחאות
הציבור החרדי הכללי בארה"ב אינו יוצא בדרך־כלל להפגנות 
החר־ היהדות  ומנהיגי  הדור  מגדולי  מפורשת  הוראה  ללא  מחאה 
דית שליט"א. במקרים שכאלו – כפי שהיה לפני חודשיים בעצרת 
ההמונית במנהטן נגד גזירת גיוס בני הישיבות - מי שנושא בעול 
ארגון ההפגנות היא אגו"י באמריקה, העומדת בקשר מול כל הגו־

פים הרלוונטיים לצורך ארגון עצרות אלו. 
עם זאת, בחוגי סאטמאר עורכים עצרות מחאה מדי פעם בנו־

בקשר  העומדים  הם  הקהילה  ועסקני  הפרק,  על  העומדים  שאים 
עם השלטונות והרשויות בנוגע לארגון.

טיפול בנפטרים 
וברשיונות קבורה

ארגון 'חסד של אמת', הוא הארגון הפועל במקרי חרום ואסו־
ניתוחים  ע"י  בו  פגיעה  כל  ולמנוע  המת  כבוד  על  לשמור  כדי  נות 
מסביב  פועלים  אמת'  של  'חסד  מתנדבי  מאות  אחרת.  פגיעה  או 
לשעון ברחבי ניו יורק והסביבה כדי לטפל בכל פניה שמגיעה. הם 
ע"פ  כראוי  יישמר  המת  שכבוד  כדי  הכל  ועושים  לזירה  מגיעים 

התורה וההלכה. 
רוזנברג  מענדי  הר"ר  העסקנים  הם  הארגון  בראש  העומדים 
הרשויות  מול  הדוק  בקשר  הנמצאים  ברגר,  הערש  מאיר  והר"ר 

והמשטרה במקרים יוצאי דופן למען שמירת כבוד המת.

פדיון שבויים
מעטים  לא  שיש  לכך  מביאים  בארה"ב  הנוקשים  החוקים 
סורג  תחת  עצמם  את  ומוצאים  משפטיות  לסיטואציות  הנקלעים 
ובריח. ארגון 'דרור' פועל במסירות של ממש באמצעות סוללה של 
ולהביא  אלו  מקרים  מול  להתמודד  והמשפטנים  הדין  עורכי  טובי 
העסקן  עומד  'דרור'  ארגון  בראש  בית.  למעצר  לפחות  לשחרורם 

הרב יואל אשר לאבין.
לצד זה נודע שמו של ארגון 'לאסורים', הפועל בכל בתי הכלא 
ברחבי ניו יורק ודואג לאוכל כשר עבור אסירים שומרי תורה ומ־
צוות. הארגון פועל באופן רצוף ומסודר מדי יום ביומו כדי להביא 

אור ותקוה לאסירים אלו.

"חייבים לשחק במשחק שלהם. רק באמצעות החוק, רק באמצעות בתי משפט. רק במגרש שלהם. רק כך ניתן להצליח".
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מעולה עם רגישות תרבותית מתאימה למשפחות חרדיות, אודות חשיבות מתן מימון למיזמי הכשרה 
מקצועית בקהילה המציעים הזדמנויות מתאימות למי שאינם מוכנים ללמוד באוניברסיטאות (אחד 
העסקנים שדיבר על כך אף שיתף את הנוכחים במעורבותו בפרויקט ההכשרה המקצועית המסונף 
שיעור  עם  שנה,  מדי  החשבונות  ניהול  בתחום  בוגרים  כ־200  המניב  באמריקה,  ישראל  לאגודת 

השמה של 85-90% או יותר), אודות מפעלי הזנה שעדיין לוקים בחסר בציבור החרדי.  
עבור  מוגבר  ממשלתי  למימון  הבקשה  דוגמת  במיוחד  כאובות  סוגיות  העלו  עסקנים  מספר 
טיפולים רפואיים למשפחות חשוכי ילדים, דרישה למימון תקציבי החינוך המיוחד, וכמובן הנושא 

המטריד תמיד - האנטישמיות בזירה הציבורית. 
מיכאל פרגין, נאמן 'כפר לורנס' תמה הכיצד אדם יכול להצהיר בפומבי גם באמריקה של 2014 
שהוא אנטי־חרדי ואף מתנגד להקמתו של פרויקט מגורים חרדי באזור מגוריו, כשאמירה כזו מת־

קבלת כדבר לגיטימי. סגן ראש עיריית קרית יואל, גדליה סגדין, הניף את ידו כמצטרף למחאה.
בעקבות שלושת המפגשים העיקריים, שנערכו סביב שולחנות עגולים, התקיימה אסיפה בחדר 
דב  הרב  הנבחרים  בית  חברי  השתתפו  במפגש  הדברים.  את  לסכם  וכדי  החקיקה,  בבנין  הישיבות 
הייקינד, ג'ו לנטון, נילי רוזיק, פיל גולדפדר, מייקל סימנוביץ, צ'רלס לווין, סטיב סימברוביץ, פיט 
לופז, נציגיהם של חברי בית הנבחרים דוד וופרין והגב' וויינשטין, בנוסף להרב אהרן וידר, חסיד 
בעלזא המכהן כמנהיג הרוב של הגוף המחוקק ברוקלנד קאונטי. מי שניהל את האסיפה היה הרב 

בנט.
"ביום כזה נופצו הרבה סטריאוטיפים", אמר בתום המפגש הרב חיים דוד צוויבל שהתפעל מן 

האווירה סביבו. "למרות כל ההבדלים אנחנו קהילה מאוחדת הדואגת לחבריה". 
עולם  לרווחת  התקציב  לקראת  נוקטים  שאנו  פעולות  לשלל  אחת  דוגמה  רק  "וזו  בנט:  הרב 
התורה. אגב, כדי להבטיח מקסימום הצלחה בס"ד, הושבנו בבנין הקפיטול שתדלן קבוע מטעמנו 

שלא יזוז מהבנין עד לאישור התקציב". 

נאצים בשכונות החרדיות
לצד הדאגה לתקצוב עולם התורה, לעולם החינוך והרפואה לכלל ולפרט, הרב דב הייקינד אף 

שם לבו לבטחון התושבים, וזאת על רקע התגברות אווירת האנטישמיות בארצות הברית. 
ובמסגרת  ומידווד,  פארק  בורו  בשכונות  אבטחה  מצלמות   100 הותקנו  חודשים  מספר  לפני 
'פרויקט לייבי קלצקי'. מצלמות האבטחה הותקנו ומופעלות על־ידי חברת אבטחה פרטית, בחסות 

אגודת ישראל - אמריקה ובשיתוף פעולה עם המשטרה.
ושה־ בברוקלין,  החרדיות  בשכונות  שפשטה  ה'נוקאאוט'  בתופעת  להיאבק  יסייעו  "המצלמות 

בעלי  בשוק.  ביותר  מהמתוחכמות  הן  "המצלמות  הייקינד.  אומר  למגרה",  מצליחה  אינה  משטרה 
אם  הפרויקט,  עלות  סיפר.  מאד",  ברורים  שלהן  והצילומים  בפעולה  אותן  ראיתי  עדשות.  ארבע 
תהיתם: מיליון דולר, שהוענקו על־ידי הרשויות לאגודת ישראל של אמריקה, ובתמיכת כמה סנא־

טורים ובראשם הרב דב הייקינד, הרב שמחה פלדר ומנהיג הרוב בסנאט דין סקלוס.
הרב הייקינד מספר כי רשויות החוק המקומיות אף איתרו קשישים נאצים שהצהירו בזמנו שהם 
פועלים  וכעת  אזרחות,  מהם  שללה  הממשלה  הגילוי  בעקבות  מהממשלה.  הסתתרו  וכך  חקלאים 
לגרשם מאמריקה. "צפוי לצאת קמפיין הקוראת לגרמניה לזמנם ולהעמידם למשפט", הוא מספר. 

היכן הם מתגוררים?
"בקווינס. מרחק של חצי שעה מבורו פארק. ישנה מחלקה מיוחדת במשרד המשפטים העובדת 
על דברים מסוג זה. אני בקשר עמם. יש שם כאלה האומרים לי: 'עזוב, תשאיר אותם לחיות. הם בני 

91-92. אני מקווה שהם לא יצליחו להדביק את קובעי ההחלטות באדישותם". 
טיפ לעסקן התורן שקורא אותנו?

"הכי קל לעבוד על בטוח. עסקן אמתי שרוצה לעזור צריך להיות יצירתי ולקפוץ גם למקומות 
אתה  השליחות –  תחושת  את  מרגיש  אתה  אם  לזולת.  לעזור  רצון  והמון  אומץ  חייבים  מופרכים. 
     ."תעשה את זה. וכשתעשה את זה אף פעם לא תוכל לדעת כמה רחוק תגיע

עסקן לא צריך לראות לנגד עיניו את הסוף הסבוך והבלתי ניתן להשגה. עליו להתחיל במלאכה". הרב דה 
הייקינד בשיחה.


