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פוקושימה
פינת צ'רנוביל
 25שנה אחרי ,יוצאים
מצילי ילדי הזוועה
הגרעינית בצ'רנוביל
למסע שחזור מרגש

במחיצת
'רבנו שמשון'
עשור להסתלקותו
הטראגית של הגר"ש
פינקוס זצ"ל ,מספרים
תלמידיו ומקורביו
'סיפורים מהחדר'

יהודי
השבט
האבוד
ללמסע המרתק בעקבות השבטים
היהודיים האבודים בערבות
ניירובי ואדיס-אבבה ,יצאו צמד
כתבי 'משפחה' באנגלית ,כשהם
חמושים ב ...סכינים | 'מלאי הבשר
הכשר אזל' ,התקבלה הקריאה
הבהולה מיהודי ניירובי' ,אנו
עלולים להישאר ללא בשר לפסח'.
זה היה רק ראשיתו של מסע
מופלא ועתיר גילויים מרגשים על
כמיהתם של האובדים מארץ אשור
| ואתא שוחט

נכתב בדם
שבוע לפני מועד שחרורם הסופי של יהודי ג'רבה מעול הצבא הנאצי ,חושף
'משפחה' את סוד המכתבים המוצפנים ששיגר רבה של תוניס הי"ד לרבו

עסק התורה | עכשיו באמריקה :אנשי עסקים שנפגעו במשבר חוזרים לבית המדרש 40

ואתא השוחט | צמד כתבי 'משפחה' באנגלית יצאו למס ע

'מסכ
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ס ע שחיטה יהודית בלתי-שגרתית באפריקה המזרחית

כת זבחים'
הנתח השלם ,ושני חלקיו :שני כתבי 'משפחה' המתעדים את מסעותיהם בעולם
קיבלו קריאה בהולה מיהודי ניירובי :מלאי הבשר אזל ,והקהילה היהודית
עלולה להישאר ללא בשר כשר עד לאחר חג הפסח ] הם לא היססו ,יצאו
לביקור בבית המטבחיים שבאדיס אבבה ומשם למסע מופלא בקניה ]
כמה זמן יארך לחמור להוביל את המלח ממומבסה? כיצד שימשו שערי בית
הכנסת כ'רשתות הכשרה'? מדוע אין שערים מסביב לבית העלמין? ] כל הדרך
מה'סימנים' של יהודי תימן ,לסימני השחיטה של בני השבטים האבודים
המתעניינים ביהדות ומצפים לגיורם כהלכה ] אריות בבית המטבחיים
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ארי ז'יבוטופסקי וארי גרינשפאן
צילום :רויטרס ,ארי ז'יבוטופסקי וארי גרינשפאן

ה

יינו בסך הכל שני בחורים בני שמונה
עשרה בישיבה ,ואף טרם הספקנו
להתיידד .עמדנו ,סמוך ליום כיפור,
במחזה שארגן לנו ארי ז' שהופיע בישיבה יום
אחד ,כשבידיו שני תרנגולים .לאחר קיום מנהג
ה'כפרות' כהלכה ,עמדו סביב השוחט שהובא
למקום כארבעים בחורים .עד שסיים את מלאכתו,
הידלדל הציבור לשלושה צופים בלבד ,כולל ארי
וארי.
בעוד אנו מביטים במריטת הנוצות ,משגר
לעברנו השוחט שאלה" :ולמה לא תלמדו
'שחיטה'?" הרעיון כי אנו ,שני בחורים אמריקנים,
נוכל ללמוד לשחוט  -היה מופרך מיסודו .בעינינו
היתה השחיטה תחומם הבלעדי של יהודים
קשישים בעלי זקן לבן .אבל השוחט רק הזכיר
את השם רבי ששון גריידי ,יהודי תימני ,שאז היה
השוחט הספרדי הראשי בירושלים ,והסביר לנו
כיצד ליצור עמו קשר.
באותו רגע ניצת האור בעינינו :אותגרנו,
וחיינו השתנו .בילינו חודשים רבים בלימוד
החלקים הרלוונטיים בשולחן ערוך 'יורה דעה'.
נסענו לירושלים פעמיים בשבוע ,בשעות הערב
המאוחרות ,כשאנו לנים בבית סבו וסבתו של
ארי ז' בשכונת הגבעה הצרפתית ,על מנת שנוכל
לקום עם שחר ולצעוד במורד ההר ,מהלך הליכה
של עשר דקות ,לבית המטבחיים הגדול של העיר.
כשחזרנו לשם לאחר מספר שנים ,המורד כבר לא
היה קיים ,הכביש המהיר למעלה אדומים חצה את
ההר לשניים.
חוץ מלימודי השחיטה ,העניקה לנו החוויה
הזאת את החשיפה הראשונה שלנו למגוון רחב
של טיפוסים של יהודים :תלמידי חכמים רציניים,
יהודים אירופאים מבוגרים ,קשישות שלימדו
אותנו כיצד מכשירים בשר ויהודים תימנים.
המפגש שלנו עם קבוצה אחרונה זו ,הוא שעורר
בנו את העניין בחקירתן של קהילות יהודיות
מרוחקות בתחומי ההלכה ומסורת ישראל.

בלוקי המלח
הגדולים
שהוצגו היו
גדולים מדי
מכדי שיוכלו
להישאר על
העופות ,ולכן
העסקנו שני
פועלים שריסקו
את המלח
לחתיכות קטנות
יותר בעזרת את
חפירה ופטיש

בשר כשר מדרום אפריקה או מהארץ ,אך הקהילה
החליטה כי היא מעדיפה שחיטה מקומית והחלה
להביא את הרב דסמונד מייזלס מקייפטאון פעמיים
בשנה ,במטרה שישחט עבורם בשר .היה זה בחודש
טבת השנה .מלאי הבשר שבניירובי אזל ,ומאחר
שהרב מייזלס לא היה פנוי ,נעתרנו לבקשתם לבוא
לשחוט.
אין טיסות ישירות מהארץ לניירובי שבקניה,
ולכן טסנו בבוקרו של יום שני לאדיס אבבה,
אתיופיה .לאחר ביקור קצר אצל גיסתו של ארי ג',
ראינו שלט המורה על מקומו של בית המטבחיים
המרכזי של אדיס .שמנו את פעמינו לשם.
שלטים גדולים זיהו אזורים שונים כ'אולם
השחיטה המוסלמי' ו'אולם השחיטה הנוצרי' .אין
שחיטה כשרה באדיס אבבה ,אך עם חזרתנו לאחר
שבוע ,ננסה לשנות זאת .מי יודע ,אולי יבוא יום
וגם שלט עם הכיתוב 'אולם שחיטה יהודי' יוצב
בבית המטבחיים המקומי...
במהירות מצאנו את מנהל בית המטבחיים
והסברנו לו כי אנו מחפשים דיו לסימון בשר.

דיו 'סודי'
התחלנו את לימוד השחיטה שלנו ,בכוונה לנצל
את כישורינו החדשים למען יהודים אחרים שהיו
זקוקים להם ,ואומנם היתה לנו הזכות להוציא זאת
אל הפועל בהזדמנויות רבות .לפני כעשרים וחמש
שנה ,ערכנו ביקור קצר בניירובי לאחר מסע בן
שבועיים לאתיופיה ,ושחטנו קצת עבור הקהילה
היהודית.
כיום ,נותרו במקום פחות מתריסר מן המשפחות
המקוריות שייסדו את הקהילה היהודית ,ורוב
יהודי ניירובי הם ישראלים שזה מקרוב באו.
חלקם נמצאים שם לטווח קצר כיועצים רפואיים,
כלכליים או חקלאיים ,ואילו אחרים הם תושבים
קבועים יותר העוסקים במגוון תחומים כגון
פרחים ,תכשיטים ,אנרגיה ועוד.
המשפחות המקוריות ,יחד עם הישראליים
וקומץ יהודים נוספים ,מצליחות לקיים בית כנסת
פעיל ,ושם מצאנו את תפקידנו .מטבח בית הכנסת
כשר כמובן ,והמטבחים בחלק מבתי החברים
כשרים אף הם .עד לפני שנתיים ייבאה הקהילה
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הדגמנו להם את סכיני השחיטה.מקומיים סקרנים

הרפתקאות הלכתיות ביבשת אפריקה .מקומיים
מסייעים בשחיטה

הזמנו חותמת מיוחדת ,כדי שנוכל להחתים את
הבשר הכשר שאותו תכננו לשחוט בקניה ,אך לא
עלה בידינו למצוא דיו מתאים בטרם יצאנו מן
הארץ .בתחילה היסס המנהל ,שכנראה לא היה
מודע לכך שכל בית מטבחיים בעולם משתמש בדיו
זהה ,ואמר כי זאת נוסחה סודית .הוא דאג שמא
נבצע תהליך הנדוס הפוך ונגלה את מרכיביו ואת
תהליך ייצורו .לאחר ששכנענו אותו ,הוא הסכים
לתת לנו מבחנה קטנה של דיו .למרבה הצער הפקק
לא התאים ,ולכן ניתן למצוא עכשיו דוגמיות של

דיו זה בחלקים רבים של ביקורת הדרכונים בנמל
התעופה אדיס אבבה...
סוף סוף ,היינו בדרכנו לקניה.

שחיטה 'מבורכת'
עם הגיענו לקניה ,נפגשנו עם עמיתנו השוחט
ד"ר איתן שומן מסנט לואיס ,שהצטרף ל'הרפתקה'.
אומנם את הטיסה עשינו בשעות הלילה ,אך מיד
עם הגיענו נדרשנו למלאכת השחיטה של הראשון
מתוך ששת המינים שציפו ל'טיפולנו'  -הברווז
המוסקובי ).(Muscovy duck
למעשה ,ברווז זה הוא ש'זיכה' אותנו בנסיעה.
מעמדו ההלכתי של מין זה ממיני הברווזים
הקיימים בעולם החדש היה שנוי במחלוקת ,ועל
אף שבארץ הוא התקבל ככשר ,בארה"ב הוא נחשב
מסופק.
כשהיסס הרב מייזלס לגבי שחיטת הברווז
הזה ,החלה חנה קומנדי ,חברת 'הקהילה העברית
בניירובי' ) ,(NHCשתיאמה את הנסיעה הזאת,

לחקור את הנושא ,ועלו שמותינו ,ובסופו של
דבר הוזמנו .ברוך השם שחטנו ללא רבב שלושים
ברווזים ,וכאשר ישבו מספר עובדים מקומיים
למרוט את נוצותיהם ,הלכנו לנוח .לאחר זמן לא
רב נאמר לנו כי זקוקים שוב לשירותינו ...הגיעו
עשרה ברווזים נוספים.
בדרך כלל ניתן לברך פעם אחת עבור מספר
פעולות שחיטה הנעשות בזו אחר זו ,אך הפעם
התחייבנו לברך שוב על משלוח חדש זה .לאחר
סיום השחיטה של שלושים הברווזים הקודמים,

הנחנו כי לא נשחט שוב היום ,וכאשר נקראנו
שוב לשחוט  -לא היה זה בדעתנו בעת הברכה
הראשונה ,לכן ברכנו שוב.
וזאת היתה רק השאלה ההלכתית הראשונה
מתוך מספר שאלות מעניינות שעלו במהלך נסיעה
זו.

מלח על החמור
היום השני תוכנן כיום השחיטה הגדול שלנו ,עם
הגעתם של  800תרנגולות ב 6:30-בבוקר.
שלושתנו התפללנו בבית הכנסת היפהפה של
ניירובי ,ועד שסיימנו  -הגיעו העופות ,יחד עם
חמישים עובדים מקומיים שסייעו לנו .בהיעדר
תשתית של בית מטבחיים קונבנציונאלי ,מדובר
היה במבצע מיוחד .חלק אחד מאזור בית הכנסת
הומר לאזור שחיטה ובו החזקנו את סכינינו ואת
אבני ההשחזה שלנו ,ושם העמדנו את העובדים
שיסייעו לנו בהחזקת העופות .משם הועברו
העופות שנשחטו לעובדים שישבו על הדשא
ומרטו את הנוצות .העופות שעברו מריטה הועברו
לאזור נוסף ,בו הם נפתחו ,נוקו ,והוכנו להכשרה.
בגלל מחסור מתמיד במים ולחץ מים נמוך
בניירובי ,נוצלו מיכלים ענקיים של מי גשמים
שנצברו ,כדי למלא את החביות שבהן יונחו העופות
להשריה .הרב מייזלס הזהיר אותנו מראש ,כי עלינו
לוודא שיש די מלח להכשרה" :זאת אפריקה,
חבר'ה" ,הוא אמר" ,ועד שהמלח מגיע ממומבסה
 על גבי חמור  -יארך שבוע!"למעשה המלח הגיע ,אך עמדנו בפני דילמה
הלכתית ,כאשר ראינו את גודל הגבישים .ההלכה
דורשת שימוש בגרגרי מלח ,הידוע כ'מלח להכשרה',
שאינם כל כך גדולים שהם נופלים מן הבשר ואינם
כל כך קטנים עד כדי שנמסים מיד .בלוקי המלח
הגדולים שהוצגו היו גדולים מדי מכדי שיוכלו
להישאר על העופות ,ולכן העסקנו שני פועלים
שריסקו את המלח לחתיכות קטנות יותר בעזרת
את חפירה ופטיש ,ובכך התאימו אותו להכשרה.
את המליחה מבצעים על גבי רשת או משטח
משופע ,כדי שהדם יתנקז .כאן השתמשנו ברשתות
מזן מיוחד מאוד :העמידו לנו את השערים הישנים
של בית הכנסת ,עם מגן דוד חרוט עליהם ,והם
שימשו כרשתות הכשרה .תהליך זה ,שכלל גם את
הכשרת הברווזים מן היום הקודם ,נמשך מעל חמש
עשרה שעות  -עמוק לתוך הלילה.
השחיטה עצמה הסתיימה עד סוף הבוקר ,ובעת
ההכשרה הציגו בפנינו את אחד מן הישראלים
הדתיים יותר ,המתגורר בעיר .בבעלותו חברה
גדולה לגידול פרחים ולייצואם .הוא הסיע אותנו
לאחוזה שלו ,ובדרך עצרנו בקניון חדש ,מודרני
מאוד ,בבעלות ישראלית ,ששמו ווסטגייט ,כדי
לקנות קפה בבית קפה בבעלות ישראלית.
כאשר הגענו לאחוזתו ,מצאנו עשרים ושמונה
כבשים וחמש פרות הממתינים לנו ...התחלנו להכין
אותם ,אך הבנו מיד ,כי ללא הציוד המתאים ,ייקח
לעובדים זמן רב לרסן את כל הבהמות .אחד
מאיתנו חזר מיד לבית הכנסת לפקח על השלמת
הכשרת העופות ,ואילו השניים האחרים נשארו
שם ,כדי לשחוט את הבהמות.
הרב מייזלס עבר  -בהשגחה פרטית  -דרך
ניירובי ,בדרכו לפקח על הייצור במפעל לשמן
קוקוס ,והוא הצטרף אלינו באותו ערב לסעודה,

שבה אכלנו מהבשר שזה עתה שחטנו ,כשאנו
מתענגים מעושר סיפוריו וחוויותיו מתוך הרפת־
קאותיו ההלכתיות שזימנה ומזמנת לו יבשת
אפריקה.
עמדנו לטוס לאנטבה ,אוגנדה ,בצהרי יום
המחרת ,וכאשר נשאלנו כיצד נרצה לבלות את
הבוקר ,ביקשנו סיור אישי בבית העלמין במקום.
הסיור נערך על ידי צ'רלס סזלפק ,יו"ר מלון
פיירוויו הנודע ,הממוקם בסמוך לשגרירות ישראל.
סזלפק הוא חבר בכיר בקהילה היהודית ,והגיע
לקניה עם הוריו בשנת תרצ"ז ) ,(1937בהיותו בן
חמש.
נכנסו לבית העלמין דרך מה שנראה היה כפתח
בגדר האבן .מר סזלפק הסביר לנו ,כי יש להם
בעיות עם גניבות :השערים נגנבו ,אריחים מגג
בניין בית העלמין היו חסרים ,והוא הראה לנו
מצבה שנופצה לאחרונה .אך כל זה אינו נובע
מאנטישמיות ,אף בית העלמין הנוצרי הסמוך
סובל מהתנכלויות של השיכורים המגיעים לפארק
המקומי .חלק מן הקברים אפילו נחפרו רח"ל על
ידי מקומיים ,שחשבו כי יהודים אולי קוברים חפצי
ערך יחד עם הנפטרים.
חמישה בתי עלמין יהודיים ישנם בסך הכל
בקניה ,וארגון 'הקהילה היהודית בניירובי' עושה
כמיטב יכולתו לתחזקם .שניים מהם בניירובי,
הראשון שבו ביקרנו ,והשני הוותיק והמלא יותר -
בכביש הראשי למומבסה .הנהג הסיע אותנו לשם
בדרך לשדה התעופה.

הכל שוחטים
באוגנדה ,נסענו לכפר קטן ששמו פוטי ,הממוקם
כשש שעות נסיעה מנמל התעופה אנטבה ,רק כדי
לבקר את שבט אבויאדיה ) .(Abuyadayaכפריים
אלה מודעים לכך שאין הם יהודים על פי ההלכה,
אך הם כמהים ליום שבו יוכלו לעבור גיור אמיתי,
כהלכה .כחלק מתהליך זה ,הם שמחים ללמוד כל
דבר שהם יכולים על מנהגים יהודיים מסורתיים.
כאשר שמעו על בואנו ,אחת מן הבקשות שלהם
היתה כי נביא את ציוד השחיטה שלנו ונראה להם
במה כרוכה שחיטה כהלכה .העברנו להם שיעור על
תכונותיו של סכין השחיטה וכיצד להשחיז אותו,
וכן הדגמנו שחיטה על שלושה עופות.
חזרנו לקניה בערב שבת וניגשנו הישר מן
המטוס לביתה של אחת מהרופאות המובילות
שבקניה .זוהי המומחית המובילה בקניה לנושא
השליו ,שרכשה  250שלוים כדי שנשחט אותם
לפני שבת .רובם יועדו להכשרה ולהקפאה לרווחת
ילדיה ,אך שלושה מהם השלימו את סעודת השבת
שהכנו לעצמנו.
כפי שציין הרב מייזלס בחיוך ,אנו כנראה היינו
היחידים בעולם שאוכלים סעודת שבת מפוארת
שכללה שליו טרי ,לשון פרה ועוף ,הכל תחת
השגחתנו האישית.
מקום האירוח שלנו לשבת היה אולם האירועים
המרווח של בית הכנסת בניירובי ,ששמו 'ורמוט
הול' ,אשר נבנה בשנת תרח"צ ) .(1938התפילה
התקיימה בבניין החדש של בית הכנסת שנבנה
בתשט"ו ) ,(1955במקום המבנה המקורי המתוארך
לראשית המאה הקודמת .הקמפוס מוקף החומה
משתרע על פני כשלושים ושניים דונם ,ובתוכו
עומדים וורמונט הול ובית הכנסת ,ספריה אשר
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יהדות מן האפר)יקה(
ארי וארי אינם היהודים הראשונים שביקרו בקניה
סקירה קצרה על תולדות היישוב היהודי בארץ המנותקת
כפי הנראה ,היהודי הראשון שהגיע לאזור המכונה היום קניה היה מר ג'י מרכוס ,שהגיע
בשנת תרנ"ט ) .(1899באותה עת היתה ניירובי מישור ביצתי שנבחר כקצה מסילת הברזל עבור
'רכבת אוגנדה' ,שהיתה אז בבנייה .כאשר הגיע מייקל הרץ בשנת תרס"א ) ,(1901הוא הכפיל את
האוכלוסייה היהודית ,ובתרס"ג היתה אינפלציה של תשעה יהודים נוספים כתוצאה מ'תוכנית
אוגנדה' ההרצלייאנית ,לפיה אזור זה בקניה יינתן לציונים כמדינה יהודית.
בשנת תרס"ד התארגנו היהודים המקומיים לקהילה' ,הקהילה העברית הניירובית' ),(NHC
ובתרס"ז ,נפגשו שנים עשר מתוך חלוצים אלה כדי לתכנן את בנייתו של בנין בית הכנסת .בשנת
תרע"ב ) (1912הונחה אבן הפינה על ידי המושל בנוכחותם של כל שלושים היהודים שבקניה,
ונבנה מבנה בית כנסת צנוע מעץ.
הקהילה המשיכה לגדול ,ערכה ואירחה את החתונה הראשונה שלה בתרע"ז .עד לשנת תר"צ
) (1930עלה מספר החברים לשמונים .מאז הוקף שטח בית הכנסת על ידי העיר המתפתחת
ניירובי .השטח הגדול ,המטופח והמגונן של בית הכנסת מהווה אי של שלווה בתוך עיר פקוקה זו.
המתיישבים היהודים הראשונים ,על אף שהניחו את היסוד לקהילה יהודית ,לא התעניינו
במיוחד בדת ולכן החיים הדתיים היו מינימאליים .לא היה רב במשך זמן ממושך ,והראשון,
שהגיע בתרע"ז ,נותר שם רק ארבע שנים .גם רבנים אחרים הלכו כלעומת שבאו.
עם עלייתם של הנאצים לשלטון ,השתנה לחלוטין אופיה של הקהילה היהודית בניירובי.
יהודי אירופה מצאו בה מקלט בטוח .היהודים המקומיים התארגנו כדי לסייע במהירות לפליטים
שהגיעו לקהילה ,והחיים היהודיים תססו מעט  -הודות לתגבורת זו.
החיים בקניה השתנו דרמטית במהלך מרד מאו אמו ובמהלך מצב החירום שהיה קיים בין
תשי"ב לתשי"ט ) ,(1952-1959ושוב כאשר זכתה קניה בעצמאות בתשכ"ג ) .(1963מעט לפני
תקופה זו ,הגיעה הקהילה היהודית הניירובית לשיאה עם כמאה ושמונים חברים .הלבנים שבקניה
חששו ממרחץ דמים כאשר תוכרז העצמאות ,ולכן ,עם הכרזתה  -היתה יציאה כל כך גדולה
של יהודים עד שהקהילות במומבסה ובקיאלי-אלדורט נסגרו לחלוטין.
יחד עם זאת ,עצמאותה של קניה הביאה לתגבורת חדשה של יהודים-ישראלים שהגיעו
במעמד של יועצים ואנשי עסקים .קשרים רשמיים נוסדו בין המדינה החדשה לבין מדינת
ישראל כאשר ביקרה במקום שרת החוץ דאז ,גולדה מאיר ,ונפתחה שגרירות ישראל בתשכ"ד
 מול מלון פיירוויו.לאחר מלחמת יום הכיפורים ניתקה קניה את קשריה עם המדינה על פי הנחייתו של הארגון
לאחדות אפריקה ,אך כאשר הוסר החרם בתשמ"ח ) ,(1988חידשה קניה את קשריה הדיפלו־
מאטיים עם מדינת ישראל.

במקורה היתה בניין בית הספר הישראלי העברי,
וכן שלד של סוכה ומקווה פעיל.
בעבר לא היתה ניירובי העיר היחידה עם קהילה
ומבנה בית כנסת .בתרח"צ היו כארבעים וחמש
משפחות יהודיות באזור נקורו של קניה .בתש"ט
) (1949נבנה בית כנסת בנקורו ,כאשר אבן הפינה
הונחה על ידי ראש העיר היהודי .לאחר הסרתן
של מגבלות מתקופת המלחמה שאסרו על גרמנים,
כולל יהודים מגרמניה ,להתגורר בניירובי ,עברו
רבים מיהודי נקורו לניירובי ,ועד תשכ"ב )(1962
הידלדל מספר המשפחות היהודית בנקורו לארבע
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עשרה .בית הכנסת החדש נמכר ,והבניין עם מגן
הדוד הגלוי עדיין ,משמש עכשיו כבית יתומים.
עוד בית כנסת יוצא דופן שהיה קיים במשך
זמן קצר בקניה היה ממוקם במחנה המעצר גילגל,
שבו כלאו הבריטים מאות מלוחמי החופש היהודים
שהוגלו מפלשתינה המנדטורית דאז .אסירים אלה
בנו בית כנסת ,ובארכיון של הקהילה היהודית
בניירובי קיים תיעוד על כי קהילת ניירובי סיפקה
להם מצות ,יין ,מזון ומצרכים נוספים .יהודי ניירובי
גם התיידדו עם היהודים הכלואים ,על אף הסיכון
הכרוך באיבוד נאמנותם לממשלה הקולוניאלית.

כיום בית הכנסת בניירובי הוא היחיד שבין
זמביה לאתיופיה .הטרור האסלאמי מטריד
את המתפללים ,ובבית הכנסת ישנם שומרים
הבודקים את דרכוניהם של כל המבקרים .בשנת
תשנ"ח ) (1998הותקפה שגרירות ארה"ב בניירובי
באמצעות מכונית תופת .במתקפה זו נהרגו כמעט
 200איש .בשנת תשס"ג ) (2003הופצץ בית מלון
כשר בבעלות ישראלית בעיר מומבסה ,אף היא
בקניה ,ונרצחו שם שלושה אורחים ישראליים
ומספר מקומיים .באותו זמן שבו בוצעה מתקפה זו,
נורו טילי קרקע-אוויר לעבר מטוס צ'רטר ישראלי.
הם החטיאו ,ולאחר חמש שעות נחת המטוס
בשלום בנמל התעופה בן גוריון מלווה במטוסי
אף ,15-אך בכך הגיעו לסיומן הטיסות הישירות
מתל אביב לניירובי.
לאחר תפילת מוסף ,שנאמרת רק כחזרת הש"ץ,
בלי תפילה בלחש לפני כן  -כמנהג המבוסס על
הרמב"ם ,הקיים גם אצל חלק מן התימנים  -היה
קידוש קטן שבו הודענו ,כי ניתן שיעור קצר על
בית המקדש.
להפתעתנו ,היתה נוכחות די טובה בשיעור -
אך לא של יהודים ,כי אם של כעשרה בני קניה
שחורים מקומיים ,שבאים לבית הכנסת כבר מספר
שנים .נדהמנו והופתענו מהתלהבותם ,מידיעותיהם
ומתחושת המחויבות שלהם .מאוחר יותר שוחחנו
על כך עם חברי קהילה ונאמר לנו כי ישנם מספר
מקומיים המגיעים לבית הכנסת בקביעות ולומדים
עברית ויהדות וכן מלמדים את ילדיהם .הם
רוצים באמת ובתמים להתגייר על בסיס אמונתם
באמיתות התורה ,ומספר חברים מן הקהילה
היהודית עובדים לסדר את גיורם .לאחד מהם ,אדם
לא אמיד ,יש בן הלומד בבית ספר ציבורי מקומי ,בו
החלו לאחרונה להתפלל תפילות נוצריות .הוא תבע
אותם בבית המשפט על חשבונו ,ובתביעה הסביר
כי הוא מגדל את בנו כיהודי ואינו מעוניין כי יתפלל
תפילות של דת אחרת .ילידי קניה אלה מבקשים
גיור אמיתי ,ואישה נוספת אף נוסעת לאוגנדה בכל
שבוע בנסיעה באוטובוס שנמשכת שתים עשרה
שעות כדי ללמוד תורה עם בני שבט אבויאדיה.
אין הזדמנויות רבות בניירובי לגירויים אינט־
לקטואליים בהקשר יהודי .כאשר הצענו להרצות
במוצאי שבת על בתי כנסת ברחבי העולם ,הגיבה
הקהילה בחמימות .היו משתתפים רבים במצגת
שלנו ,וכמעט לכל משתתף היה סיפור מעניין משלו.

שלווה בחווה
היום האחרון שלנו בקניה עמד להיות עמוס
מאוד.
בשעה  6:30יצאנו לאזור נייבאשה ,שבה
התבקשנו לשחוט תרנגולי הודו בחווה מפוארת.
הנוף הטבעי במהלך הנסיעה המתפתלת בת
השעתיים וחצי היה עוצר נשימה .לאחר ששחטנו
את תרנגולי ההודו ,היעד הבא שלנו היה חוותם
של חנה קומנדי ושל בעלה ד"ר דוד סילברסטיין.
דוד הגיע במקור משיקגו לקניה כקרדיולוג צעיר
ותכנן לשהות שם שנתיים ,אך החליט להישאר
ולהיות ראש הקהילה של 'הקהילה היהודית
בניירובי' .מספר שנים לאחר שהיגר ד"ר סילברס־
טיין לקניה ,הגיע אליו לבדיקה דניאל אראפ מוי,
אז סגן נשיא קניה .הם יצרו קשר טוב ,ומאז ד"ר
סילברסטיין משמש רופאו האישי ,כולל בתקופת

הדגמנו שחיטה" .על שחיטה" בג'ונגל
נשיאותו הארוכה שבין תשל"ח-לתשס"ב )1978-
 .(2002הם ממשיכים ליהנות ממערכת יחסים
חמה ושותים תה יחד ,פעם בשבוע ,בשעת בוקר
מוקדמת .נדמה כי מוי אוהב רופאים יהודים,
וכאשר נזקק לניתוח קטרקט ,טס לארץ כדי לקבל
טיפול מרופא בהדסה ,אשר שהה תקופה מסויימת
בקניה.
החווה המדהימה יושבת על גדת אגם ,שבו היפו־
פוטמים ופלמינגו עולים מן המים .הכניסה לחווה
היא דרך שמורת טבע לאומית ,בה ראינו במהלך
נסיעתנו ג'ירפות ,זברות ובעלי חיים קלאסיים
אפריקניים נוספים .היינו צריכים לרסן את עצמנו
שלא לצאת מן הרכב ולשחוט ג'ירפה ...אך חוקי
שמירת חיות הבר בקניה הם נוקשים ביותר.
שחטנו עבורם מספר פרות ,והסתבר כי אחת
מהן טריפה .אנו חיים בעולם שבו בתי מטבחיים
גדולים פשוט מוכרים את הבהמות שאינן כשרות.
אך כאשר הפרה שייכת לך ומסתבר שהיא טריפה,
ההפסד האישי הינו עצום .עם סיום היום בחווה,
טסנו חזרה לניירובי במטוס פרטי בן ארבעה
מושבים.

גן בעדן
תחנתנו הבאה ,והסופית ,היתה אתיופיה.
כשהיינו באתיופיה לפני שנתיים כדי לבקר את
היהודים יוצאי עדן ,פגשנו מספר ישראלים החיים
שם ומנסים לשמור על היהדות.
יצרנו עימם קשר ,ואלו ששו לנצל את שירותי
השחיטה שלנו לקראת פסח .מנשה אסף אותנו
בנמל התעופה באדיס וכאשר נסענו לביתו -

חווה מדהימה .הבקר לשחיטה
נראתה קניה בעינינו מפותחת לעומת המראות
של הרחובות האתיופיים השבורים ,המלוכלכים.
בעוד התחושה בניירובי היא יחסית מודרנית,
קוסמופוליטית ,עם מכוניות מודרניות ותנועה
רבה ,מלאים רחובותיה של אדיס בבורות פתוחים,
במבנים מסוכנים ,בקבצנים הישנים בחוצות העיר
ומקבצים נדבות ברמזורים.
באדיס יש הפסקות חשמל כמעט בכל לילה,
כולל בלילה שבו שהינו שם ,ואילו בניירובי לא
חווינו כלל הפסקות חשמל.
הדבר הראשון שעשה מארחנו ,מנשה ,היה
לחבוש כיפה ולהצטרף אלינו לתפילת ערבית.
אחריה יזם שיחה תורנית רחבת היקף אשר כיסתה
הכל :מהלכות גיד הנשה ועד לדמויות התנ"ך...

באיזו מידה מחוייבים יהודי אדיס לכשרות?
אישה אחת הסבירה ,כי בעלה שאינו שומר מצוות
הסכים כי הבית יהיה כשר ,אך ארע שהיא חזרה
הביתה ומצאה אותו ממנגל צלעות חזיר בחצרם!
להגנתו טען ,שהוא עושה זאת מחוץ לבית .היא
נצרה את לשונה ,אך למחרת ,כאשר שב הבעל
לביתם ,מצא כלים ומכשירים חדשים במטבח .היא
הסבירה לו שאומנם בישל בחוץ ,אך השתמש בציוד
הביתי ,ואותו נאלצה לסלק .בנוסף ,היא הזהירה
אותו כי בפעם הבאה שיעשה תרגיל כזה  -המחיר
יהיה גבוה יותר  -היא תשפץ את כל המטבח...
יום השחיטה באדיס החל באיסוף מספר חברי
קהילה בשיירת מכוניות ויציאה ליעד .אלא שזה לא
הספיק :הסתבר כי הזמנתם של  600העופות לא
אושרה סופית ,וכל המשלוח נמכר.
בלית ברירה ,איתרנו חווה מקומית קטנה שהיו
בה עופות ,אך אף שם אכזבנו ,כאשר הסברנו
כי אסור להשרות את העופות במים חמים לפני
מריטת הנוצות .לאחר שחיטה לא-כשרה ,מוכנסים
העופות למים חמים כדי להקל על מריטת הנוצות.
ההלכה אוסרת זאת ,כי פעולה כזאת היא בישול,
ואין לבשל את הבשר לפני הכשרתו .מעניין לציין,
כי בני הקהילה זכרו כי בפעם הקודמת שהגיע
אליהם שוחט ,הוא התיר זאת...
לבסוף מצאנו את 'חוות בראשית' המנוהלת על
ידי מיסיונרית ,שהסכימה כי נשחט על פי הכללים
שלנו .העסק לא היה מאורגן מדי ,ובנקודה אחת
כמעט שאירע 'מרד' ,כאשר מורטי הנוצות שבתו.
בסופו של דבר שחטנו בהצלחה כארבע מאות
עופות.
תוך כדי השחיטה גם עסקנו בהמרת מפעל
לפרחים בבעלות ישראלית ,למפעל לעיבוד עופות
כשרים .כרמית ,ישראלית ממוצא תימני ,זוכרת
בגעגועים את סבה השוחט והיא מנסה להתאים
את עצמה לסטנדרטים שלו .היא מתגוררת
באתיופיה מזה שבע שנים ומנהלת עסק לגידול
פרחים המייצא בעיקר לאירופה.
ארגון המליחה היה כרוך בהסטת המים להשקיית
הפרחים  -והיו מים רבים במאגר שמאחורי
המפעל  -ומילויים של דליי פרחים גדולים.
מאחר שמאחסנים את הפרחים על שולחנות מתכת
מלוכסנים ,התאימו המשטחים להמלחת העופות.
היות שנשות הקהילה נמנות עם בני עדות
המזרח ,הן היו מעוניינות להכין 'מעורב ירושלמי'
ולשם כך נזקקים לאברים הפנימיים כולל הלב.
אחת מהן 'זכרה' ,כי בארץ מכשירים את לבבות
העופות בשלמותם ,בלי לפתוח אותם.
לא הכרנו קולא הלכתית כזאת ,ונדרשו מספר
שיחות טלפון לרב בארץ כדי לברר האם הפסיקה
הספרדית או התימנית שונה ,והאם יש הבדל
בין לבבות של עופות ללבבות של בהמות ,עד
שהסכמנו כולנו ,כי יש לפתוח את הלבבות לפני
המליחה וההשריה.
המדהים הוא ,כי על אף שאין הן שומרות מצוות,
אפילו לא שומרות שבת ,מסירותן והעניין שהן
מגלות מעידות על שורשיהן כבנות עדות המזרח.
הנה ,אנו נמצאים כאן במעמקי אפריקה החשוכה,
עם שתי נשים יהודיות שאינן משתייכות לקהילה
יהודית פעילה ,ושבעליהן אוכלים טרף מחוץ לבית.
אך היהודים שפגשנו ,על אף הכל ,מסורים
למורשתם ,בחיבור עמוק לעם ישראל ,ועם לב
]
יוקד למסורת היהודית.
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