וחיל ורעדה

יאחזון

אחרי שהיו מן התלויים ועומדים ונחתמו
ביום הדין האחרון לחיים טובים נאלצים
אלה שנבראו מחדש להתמודד עם חרדות
קשות וחשש מתמיד שמא המחלה האיומה
תשוב לקנן בהם ב'מתחילים מחדש' של
ארגון "עזר מציון" מלוים רגשית ומקצועית
את כל אלו שנענו בחיוב כשבקשו 'זכרנו
לחיים' מוסרי חיים מהלכים

'שופר'
העקדה
סיפורו המפעים של הרב דוד נינציסקי
האחראי על תקציב שירותי הבריאות
בישראל שבעקבות בקשתה של בתו בת
העשר לפני הסתלקותה מן העולם שיתמחה
ב'שופרות' ויתקע לפניה ,הוא עוזב בימים
שלפני ראש השנה את הכל ועוסק בתיקון,
שיפור והכשרת שופרות ולבבות וגם :איך
ידעה אותה ילדה איך ייקראו אחיה התאומים
שנולדו שעות לפני פטירתה? הנשמה'לך

374
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הללוהו בתקע שופר

מספר ימים לפני לכתה
של בתו דניאלה בת העשר
מן העולם גילתה לאביה
את בקשתה המפתיעה
האחרונה" :אבא ,אתה
חייב להיות בעל תוקע"
"זה היה עבורי כמו לבקש
ממני להפוך ל...מסגר"
למרות זאת הוא התייצב
אצל גבאי בית הכנסת בריו
שבברזיל ,למד לתקוע
וכשראה את ההנאה על
פני בתו שבאזנה השמיע
את התקיעות לא היה
מאושר מהם מאז הרב
דוד נינציסקי ,כלכלן
במקצועו ואחראי על
התקציב של כל שירותי
הבריאות בארץ ,מתעסק
בימים שלפני ראש השנה
בתיקון ,שיפור ובהכשרת
שופרות ולבבות כמו
בכתבה הזו

'שופר'
מוריה אשר-דניאל
צילום :שמואל דריי
"מספר ימים לפני לכתה מן העולם אמרה לי בתי
דניאלה זכרונה לברכה' :אבא! אתה חייב להיות
בעל תוקע! רק היום אני מבין את בקשתה"...
אנחנו יושבים בבית המלאכה של הרב דוד
נינציסקי בביתו שבביתר עלית ,סביבו מכשירים
שונים המיועדים לשיפוץ שופרות ולחידוד הקול
הבוקע מהם לטונים משובחים וצלולים.
הרב נינציסקי ,בעל תוקע בחסד ,התחיל את
עבודתו המיוקרת ,וללא כל רווח ,בתקיעת שופר
אחרי בקשה רפה שיצאה משפתיה של בתו הקטנה
ששכבה על ערש דוויי לפני כשלושים שנה ,בבית
החולים בברזיל.
כדי לחדד את נקודת המפנה ממשיל הרב
נינציסקי" :זה כמו שאני אבוא ואומר לך לעבוד
במסגריה האם יש לך קשר לעבודה במסגריה? האם
הדברים שלי יראו לך הגיוניים? בדיוק כך ,הפתיעה
אותי בקשתה של דניאלה בת העשר ,אבל ידעתי
שאם אעשה זאת ,זה יחיה את נשמתה המזדככת
בייסורים ,ויצאתי למלא את בקשתה".
הרב נינציסקי ,אז תושב העיר ריו דה ז'נרו
בברזיל ,פנה לבית הכנסת של העיר -המקום היחיד
בו יוכל לפרוש באזני הגבאי את בקשתו המשונה

והצנועה.
"אמרתי לו :אני רוצה שתלמד
אותי לתקוע בשופר" ,מספר הרב
נינציסקי.
הגבאי ,רבי ירמיהו מירנק ,מופתע מהבקשה ,שאל
את הרב נינציסקי" :ומה הקשר שלך לשופר"? "אין
לי שום קשר וידע" השיב לו דוד' .ועל כן הגעתי
אליך!'
"הרב מירניק היקר לא נתן לי כל כך מהר לנשוף
אל השופר .הוא דרש ממני קודם כל לקבל הכשרה
נפשית על גודל התפקיד ומעלותיו .לאחר ששינן
באוזניי וחרט בליבי את התובנה החקוקה בי עד
היום" :מהשופר לא מפיקים קולות ,אלא חלקי
נשמה!" הרשה לי לקרב את השופר לפי ולהפיק
ממנו את הצלילים כסדרם".
כשהגיע הרב נינציסקי ,לאחר ההכשרה הארוכה
אל מיטתה של דניאלה בת העשר ,ותקע לפניה
בשופר ,זלגו דמעות מעיניו כשהביט באור שנראה
על פניה ,בחיוכה המאושר.
"פעם ,זה לא היה כמו היום ,שיש חנויות של
שופרות כמעט בכל מקום בעולם .השופר שהשגתי,
היה כמו ברוב ארצות הגויים ,שופר שנקנה בארץ
ישראל ,לאחר שיהודי מהקהילה ביקר בארץ ומצא
בה שופר נאה לתקיעה ,והביאו לחו"ל .עם השופר
הזה ,הבעל תוקע היה צריך להתמודד .השופרות

שהובאו לא היו מספיק איכותיים ,והפקת הקולות
הנכונים מהם ,היו קשים ומסובכים".
"הגעתי למסקנה שזהו כלי נשיפה לכל דבר ,וכמו
שכלי נשיפה צריך להיות בצורה פיזיקאית מסוימת
כדי להשמיע קולות ,כך גם השופר צריך להיות
מעובד באופן שיוכל להפיק קולות נכונים".
"לא היו לי כלים משובחים כדי לשפר את השופר,
אז הייתי מחמם מסמר ,חוט ברזל ,ומשתמש בהתכה
כדי לסגור את הפייה על מנת להגיע למצב הטוב
ביותר ,ושהשופר ההוא שקבלתי יפיק קולות".

בית מלאכה לשופרות
היום ,בניגוד לעבר ,כשניגש רבי דוד לתקן שופר,
הוא יודע כבר מלכתחילה כיצד לעשות זאת.
"בעבר ,למדתי הרבה טכניקות על ידי ניסיונות
רבים .למדתי כי כדי לחמם שופר -אסור לעשות
זאת עם אש ,כי הוא מתפורר והופך לאבקה .על
מנת להבין את זה פסלתי הרבה שופרות .בכל
פעם משהו אחר התחדש לי ,עד שהגעתי לאיכות
המקסימאלית לשופר".
הרב דוד נינציסקי הינו כלכלן במקצועו ואחראי
על התקציב של כל שירותי הבריאות בארץ.
אבל לקראת ראש השנה מתעסק הרב נינציסקי
בשופרות.
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"כל יצרן אמור לייצר מאות שופרות
במשך זמן מוגבל ,ואין לו שום אפשרות
לשבת מול כל שופר ולנסות לשפר
אותו .מה גם שחלק ממייצרי השופרות
הם ...ערבים .הערבי עושה את השופר
בלי כל רגש ,על פי מה שהסביר לו
הבוס בלבד .משהו על פי הנוסח' :תוציא
את הפסולת ,תעשה חור ,תחמם את
הפיה '...בייצור שכזה אין שום
מחשבה איך להביא את
השופר למצב איכותי"

"הציבור שלנו מאד עצלן ",הוא אומר בתוכחה
מחויכת" ,משאיר את הדברים החשובים ביותר
לרגע האחרון .יש כמובן גם את אלו שמכינים את
עצמם לתקיעה בשופר כבר חצי שנה לפני הימים
הנוראים ,מתאמנים בתקיעות על מנת להיות
מוכנים ,ושולחים את השופר לתיקון ו'חימום' .אבל
רובם כפי שציינתי -עצלנים ואפשר לראות זאת כל
שנה מחדש"...
כל הקולות של השופרות שהרב נינציסקי מעבד,
מפיקים קולות בעצמה אדירה .גם אלו שרכשו
שופרות במחירים מופקעים ,הופתעו לגלות כי
איכות של קול המופק משופר שעבר עיבוד אצלו,
לא ניתנת להשוואה לשופר שהובא הישר מן היצרן
ולא עבר עיבוד.
"אנשים לא מכירים כאלו עבודות ,הם באים אליי
ושואלים' :למה לא כל יצרן יכול להביא את השופר
לרמה כמו שאתה מביא אותו?'
"ויש לכך שתי תשובות .התשובה הראשונה היא
שהשופרות מעובדות בידי על ידי כלים שאני
המצאתי ,אשר בלעדיהם אי אפשר להגיע לאיכות
המקסימאלית ,ואת הכלים האלו לא ניתן למצוא
אצל אף ייצרן אחר .התשובה השנייה היא שישנו
זמן יצור -כל יצרן אמור לייצר מאות שופרות
במשך זמן מוגבל ,ואין לו שום אפשרות לשבת מול
כל שופר ולנסות לשפר אותו .מה גם חלק ממייצרי
השופרות הם ...ערבים .הערבי עושה את השופר
בלי כל רגש ,על פי מה שהסביר לו הבוס בלבד.
משהו על פי הנוסח' :תוציא את הפסולת ,תעשה
חור ,תחמם את הפיה' ...בייצור שכזה אין שום
מחשבה איך להביא את השופר למצב איכותי .אני
לעומת זאת ,לוקח את השופר הרגיל ומעבד אותו
למצב שאפילו היצרן לא יכול להביא אליו ,וגם
היצרנים ,אשר רובם ככולם מכירים אותי ,יודעים
זאת".
מתברר ,כי שופרות כבר אינן נכס ייחודי לעם
ישראל .כיום רוכשים גם הנוצרים שופרות באמונה
כי כך הם "מזרזים את ביאת אותו האיש" .עקב
הביקוש הרב ,מחירי השופרות עלו באופן דרסטי.
מה גם שאין זה משנה ליצרן אם הקונה הוא יהודי
או להבדיל -גוי .מחירו של שופר טוב ,נאה" ,עם
בשר" נמדד יותר מאלף שקלים.
הרב נינציסקי מלמד אותנו ,כי ישנם שופרות
מרהיבים ביופיים ,אך משמיעים קול אטום וצורם.
לעיתים ,זה בגלל הדפנות הבלתי ראויות של
השופר או מסיבות של בניה אקוסטית לא נכונה.
לא אחת ,הובאו לשולחן העבודה של הרב נינציסקי
שופרות יפיפיים ,והוא היה אומר לבעל השופר כי
הוא לא בטוח שאכן יהיה ניתן ,גם לאחר עיבוד,
להפיק מהם קול נכון .אך לאחר הרבה מאמצים ,גם
תוצאה זו הושגה.
בכל שנה ,בראש השנה ,משמש הרב נינציסקי
כבעל תוקע באחד מבתי הכנסיות בעירו" .במשך
 8שנים הייתי בעל התוקע של הרב בנימין זילבר
זצ"ל ,שהיה בכל ראש השנה מתארח בעיר ביתר.
אף על פי שהתפילה התנהלה בתוך קרוואן ,היה
זה מנין מיוחד באחדותו ואשר נעים להתפלל בו.
במחיצתו
התפילה
הגר"ב זילבר זצ"ל,
יצתו של ההג
לה במחי
ילה
ללאחר התפי
מזרז
נינציסקי
צעדיוו לבית כנסת אחר
זרז צעדי
קי מז
היה הרב נינציסק
תקיעותת לקהילה אחרת.
מאהה תקיעו
בעיר ,ותוקע ממא
פטירתו
רתו שלל הגר"ב זילבר כבר
"לאחר פפטיר
העברנו אאתת ההמניין למקום אחר -מרווח
ומפואר
אר מקודמו .המניין
יותר וומפוא
הרבה יותר
הר
שלו ,ואני נשארתי
במבנה ש
נשארר היום בממבנהה
נשא
זילבר איננו
זיל
הגר"ב זי
גר"ב
התוקע ,ררקק ר"ב
בעל הת
השנה".
ראש
שנה".
ש ההשנ
כבכל רא
איתנו כבבכל
כל

בתשובה וקול שופר
רק קק"נ:
בתהילים ,בבפרק
כתוב בתהיללים,
"כתוב
"כת
שופר'.
'הללוהו בתקע ש
את
כשאני קורא ת

המילים הללו אני שואל :למי דוד כתב את ההוראה
הזו? האם טמון בה משהו?! הפשט הוא שברגע
שלבעל תוקע יש את האחריות לתקוע בשופר
בראש השנה ,הוא הופך שליח ישיר של הקב"ה,
ואז היחס כלפי השופר ,כלפי המעמד והתקיעות
חייב להיות אחרת בחיים .מה גם שמי שממלא את
תפקידו באמונה לא מסוגל לקחת גרוש אחד על
מנת להיות בעל תוקע .כי ברגע שהאדם מקבל
תשלום ,תמיד יש כלפי עבודתו ביקורת כלשהי,
ואז בעל התוקע כל הזמן טרוד ברצון להרשים את
הקהל ולא חושב על תפקידו האמיתי ,ולא עושה
אותו מהנשמה".
אף על פי שהרב נינציסקי הינו בעל תוקע
וותיק ,בעל מיומנות ,כך שאין כל סיכוי הגיוני
שתקיעותיו בציבור לא ישמעו כראוי ומעבר לכך,
הוא לא לקח מעולם תשלום על עבודתו .במשך
שהותנו בבית המלאכה ועדותנו לטלפונים הרבים
שהפרו את הראיון בבקשות של אנשים-מהארץ
ומחו"ל ,לשלוח את שופרם לתיקון ,התוועדנו לכך
שאת התשלום שמעניקים ה'לקוחות' מעביר הרב
נינציסקי בתרומה ישירה לכולל אברכים.
"אמנם אני עושה טובה בכך שאיני לוקח כסף על
עבודתי" מסביר הרב נינציסקי "אבל את הטובה
הזו ,אני עושה לעצמי ,בכך שזכיתי להיות תוקע
בשופר ,לזכות את הרבים ולחבר את היהודי לה'".
לדבריו של הרב נינציסקי ,שופר נמשל לשידוך:
"לכל בעל תוקע לוקח הרבה זמן עד שהוא מצליח
להשיג את השופר המיועד לו ,שעימו הוא יוכל
לתקוע את התקיעות בהצלחה ולאורך זמן .בגלל
היותי שנים רבות בתחום יכולתי לראות זאת בכל
פעם מחדש".
מסתבר גם שמציאת שופר איכותי ומתאים היא
כמו קריעת ים סוף ,והוא יכול להעיד זאת בסיפור
אישי שקרה לו לפני חמש שנים" :אדם עשיר מאד
ששמע על השופר שלי הגיע אלי לפני חמש שנים
ואמר' :שמעתי שיש לך שופר מיוחד'" .אמרתי לו':
לפחות בשבילי הוא מאד מיוחד!' הוא ביקש לתקוע
בשופר לרגע ,ואז הסתכל אליי ואמר' :לי אין
מגבלות של כסף ,אבל קבעתי לעצמי גבול מסוים
לשופר .אני מוכן לתת לך אלפיים חמש מאות דולר
עבור השופר!' )בזמנו  12אלף שקלים(
"אמרתי לו' :תודה ,אבל אינני מוכן ,השופר לא
מיועד למכירה'" .ענה לי העשיר' :זכותך לא למכור
לי אותו ,אבל ספר לי בבקשה ,מדוע?' "אמרתי
לו' :השופר הזה הוא חלק ממני .הנשמה שלי זה
מה שאני משמיע ברגע שאני תוקע בשופר!' נתתי
לו דוגמא' :לפעמים שומעים בעל תוקע ,אבל
קול השופר לא מרגש .אולם אם נחליף לו שופר,
נשמע משהו שלא היה ניתן לשמוע בשופר הקודם.
ה'משהו' הזה ,שלא ניתן היה לשמוע ,זהו חלק
מהנשמה של האדם התוקע בשופר ,שיוצאת עם
התקיעות".
אחד הדברים המשמחים את רבי דוד זה לראות
אנשים שמקבלים את השופר לידיהם ,והוא במצב
אחר לגמרי .לראות את הביטחון שננסך בעיניהם
עת הם מגלים כי התקיעה בשופר לא תהיה קשה
כל כך כמו עד עתה ,ולא צפויים להם מכשולים
בהשמעת התקיעות בראש השנה הקרוב .את
הרב נינציסקי ,בשום כסף
השמחה הזאת ,אומר רב
לקנות.
קנות.
לקנות
שבעולם ,אי אפשר לקנו
'בנשמה' לכל מי שתוקע
משותף 'בנש
יש משהו מש
בשופר?
"לבעל תוקע יש בדרך כלל
אופי מאד מיוחד" הוא
או
אומר לנו" .אלו אנשים
או
שבשבילם כסף איננו
שב
ש
שווהה הרבה ,כשהם מוצאים
שוו
את השופר שכל החיים
חיפשו -הם יקנו ולא יחוסו
חייפשו
עעל ההכסף".
"פעם ,כשהייתי בבני
"פע
ק ,ממצא אצלי אברך אחד
ברק,
ברק
שמצא חן בעינו מאד .הקרן
שמצ
שופר ש
יקרה מאד .הוא בקש לקחת
קרה
הייתה י ר
הייתה
לכמה רגעים והלך הביתה,
אותה לכממה
אישורה של אשתו לקניה
לבקש אאת אאישו
שראתה שהוא מאד התלהב-
שראת
אשתו ש
שתו
היקרה .אש
השופר התחיל לתקוע בו
הסכימה.
שקנהה את הש
רי שקנ
קנ
כימה .אחרי
הסכ
ס
לאחר כמה שעות יחד עם
חזר אלי לאח
הוא זר
בבחדווה .הוא
שלו,,ו ,ככדיי לשלם אאת כל הסכום .פתאום
של
האישהה ש
האיש
אליי האישה' :אתהה ללא יכול לתאר לעצמך
פנתהה אל י
יי
פת
נת
אחרי שמצא את השופר
לי ,אח
לבעלי,
י,
שמחה נתת
איזו שממחה
אי
שהוא אדם מושלם!'
שלו הוא מרגיש שהוא
וא
לו
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אנחנו מבקשים טיפ קטן לדרך לכל בעל תוקע
הממתין בימים אלו לימים הנוראים.
"'אני לא מבין הרבה בשופרות ,אבל אני מבין
מהו שופר" .אומר הרב נינציסקי בענווה" .למרות
שאני יודע היטב כיצד לתקוע בו ,כל חודשי אב
ואלול אני מוציא  300תקיעות כדי להתאמן .אסור
אף פעם לזלזל באימון ,גם לאדם שבקיא ביותר
בסדר התקיעות ובהשמעתן .כאדם הצריך לעלות
על הר גבוה כשעל גבו מסע כבד ,והוא עולה אט
אט ,וביום בו מורידים ממנו את המסע ,הוא כמעט
עף במעלה ההר .כך ,אם אדם לא מתאמן -אין שום
סיבה שיצליח בתקיעות השופר".
הרב נינציסקי טוען ,כי בנגינה על כל כלי
מוזיקלי -אפשר ללמוד ולהתאמן ולסיים את
הלימוד בשלב כלשהו ,אך תקיעה בשופר -צריך
ללמוד כל החיים .הוא מסביר זאת בפירוש משלו:
"כי שופר ו'גאווה' לא הולכים ביחד ,וגם את
הגאווה צריך לתקן כל החיים ...מי שיש בקרבו
גאווה ,לעולם תקיעות השופר לא תצאנה ממנו
כראוי"....

בשופר גדול לחירותנו
זה היה בשנת תשל"ו ,כשדניאלה ,בתו הבכורה
של הרב נינציסקי חשה ברע .בדיקה רגילה הביאה
את ההורים למסקנה כי הילדה סובלת מחום גבוה.
החום טיפס ונותר בגופה ימים ארוכים .בתחילה
אבחנו הרופאים כי היא חולה במחלת הלופוס ,אך
לאחר בדיקות נשנות וחוזרות הם גילו כי האבחנה
הייתה שגויה ,ודניאלה הקטנה חולה במחלת
הלוקמיה.
הרב דוד נינציסקי ,אשר באותם ימים עבד
בחברת אל-על בברזיל ,הצליח לקבל אישור
להטסת תיקה הרפואי של בתו בעותקים למספר
מרכזיים רפואיים בעולם ,שיבדקו את הנתונים
וישלחו את חוות דעתם.
משפחת נינציסקי הבהולה המתינה לתוצאות
שישפרו את מצב רוחם ויתנו מעט תקווה ,אך אלו
בוששו מלבוא .במקומם ,קבלו בני הזוג נינציסקי
תשובות מייאשות המבשרות כי למחלתה של
דניאלה אין תרופה ממשית ,והיא עתידה למות
ממנה תוך זמן קצר.
אבל רחמיהם של ההורים נינציסקי לא נתנו להם
להפקיר את בתם אל מותה .הרב דוד נסחב בכוחות
עצמו וללא כל גב של עידוד מצוות רפואי כלשהו
במטרה למצוא לבתו את המקום שייתן לה את
הטיפול הטוב ביותר למחלתה ,ויקל מה שאפשר
את מלחמתו של גופה התשוש במחלה.
באחת ממסעותיו של הרב דוד לניו-יורק ,תיאם
עם הרב מינרניק  -שהיה אף הוא דובר רוסית,
כניסה אל בנין ה  .770הם נכנסו לאולם ושטחו את
סיפור מחלה הנוראית של דניאלה במכתב .הרב
דוד שמיהר לדרכו ,הפקיד את המכתב בידיו של
אחד הגבאים ובקשו למסור את הפתקה לרבי.
"הרב אליהו מירניק סיפר לי לאחר מכן ,כי
מייד לאחר שעזבתי את האולם ,הגיע לשם הגבאי
במהירות ובידו שני דולרים סידור תפילה והוראה
לגביי הקפדה מיוחדת על כשרות המזון כצידה
לדרך".
היה זה יום שישי דניאלה החלה להראות סימני
מצוקה ,ורעייתו של הרב נינציסקי מיהרה לקחת
אותה לבית החולים .לאחר שעברה הגברת
נינציסקי שעות מספר לצידה של דניאלה בבית
החולים ,הבינה ששבת בפתח והן תאלצנה לשהות
בבית החולים הברזילאי ,שורץ הגויים במשך שבת
שלימה.
הגברת נינציסקי חשה חסרת אונים ודמעות
החלו זולגות מעיניה .לפתע ניכנס לחדר יהודי
זקן ,חסר כל קשר לנוף הגויי ואמר לה ברוך:
"למה את בוכה? הקב"ה נתן לך שני ילדים ,ואת
צריכה להיות חזקה בשבילם .הדליקי נרות שבת
ותירגעי".
הגברת נינציסקי הקשיבה לדבריו וקבלה מעט
כוח .היא מחתה את דמעותיה והתעודדה .לאחר
מספר שניות קלטה כי כניסתו של האיש לחדר
לפני מספר רגעים הייתה לא הגיונית בסביבה זו,
מה גם שידע כי יש לה שני ילדים -דניאלה ואחיה
הקטן אשר שהה בבית באותן שעות.
היא יצאה מהחדר במהירות והחלה ללכת לאורך
הפרוזדור ,מחפשת אחר היהודי הזקן .מאחר שלא
מצאה אותו ,פנתה לפקידת הקבלה ושאלה אם
ראתה את הזקן שניכנס לחדרה לפני מספר רגעים.
הפקידה ענתה לה" :לא עבר כאן שום אדם,

"שופרות כבר אינן נכס
ייחודי לעם ישראל .כיום
רוכשים גם הנוצרים
שופרות מתוך אמונה כי כך
הם "מזרזים את ביאת אותו
האיש" .עקב הביקוש הרב,
מחירי השופרות עלו .ליצרן
זה לא משנה אם הקונה
הוא יהודי או להבדיל -גוי.
מחירו של שופר טוב ,נאה,
"עם בשר" נמדד ביותר
מאלף שקלים"

ואף אחד לא ניכנס לחדר של בתך את כנראה
מדמיינת".
כששמעה זאת הבינה הגברת נינציסקי כי האדם
שנשלח לחדר להרגיע אותה לא היה כי אם שליח
משמים.
"מחלתה של דניאלה התגברה בגופה הקטן
והתשוש" משחזר הרב נינציסקי ודמעות בעיניו.
"אבל הקטנה לא התלוננה אף פעם ,כל כך רצתה
לשמח אותנו...וארבע שנים לאחר שהתגלתה
המחלה ,כשדניאלה הייתה כמעט בת עשר שנים
גילינו כי אנו מצפים להרחבת המשפחה".
בערב יום טוב ראשון של פסח ,שנת תש"מ,
ארבע שנים לחוליה של דניאלה ,הדרדר מצבה
והיא אושפזה בבית החולים .יותר מחודש סובבו
בני המשפחה את מיטה ותמכו בה ככל האפשר.
"בערב שבועות מצבה הדרדר עוד יותר,
והרופאים יעצו לנו להיפרד ממנה ,שמא נפספס
את הרגע.
מייד ארגנתי מנין אנשים ,ואת רב הקהילה -הרב
עמרם עיניג'ר .היינו שם כולנו ,ורעייתי לצידי.
לפתע אשתי אומרת לי בלחש שאינה מרגישה
טוב ,וצירי לידה חזקים תקפו אותה.
מייד אשפזו אותה בקומה שתחת חדרה של
דניאלה ,ואני עמדתי ביניהן קרוע -מצד אחד
רעייתי בטרם לידה ,ומהצד השני שוכבת בתי
ברגעי חייה האחרונים .התחלתי לרוץ בין שני
החדרים ,כשבאחת ממרוציי פונה אליי רופא
בבשורה' :מזל טוב ,נולד לך בן!'
עליתי לחדרה של דניאלה ובשרתי את הבשורה,
כשהנוכחים בוכים למולי ולוחשים לי מזל טוב
בחיוך עצוב.
דניאלה שכבה על המיטה ,נושמת את נשימותיה
האחרונות .לפתע נכנס אח לחדרה ואמר לי:
'אדוני ,נולדה לך גם בת!' הייתי בהלם גדול ,לא
ידענו שאנו מצפים לתאומים!
במוצאי חג השבועות ,השיבה דניאלה הקטנה
את נשמתה למרומים ,ידענו תמיד שיש לה נשמה
מיוחדת ,ובזמן מחלה ,נוכחנו עד כמה זה נכון".
מכיוון שהתאומים שנולדו למשפחת נינציסקי
נולדו פגים ,שהתה האם עם ילדיה בבית אחותה,
אחות במקצועה ,וקבלה ממנה יחד עם התאומים,
טיפול צמוד ומסור ,והרבה כוחות להמשיך הלאה.
"לאחר חודש ,כשהגענו הביתה ,החלה אשתי
לעשות סדר בדבריה של דניאלה .פתאום היא
פרצה בבכי נסער .נזעקתי לחדרה של דניאלה
וראיתי את יומנה האישי אחוז בידיה של אשתי.
קראתי גם אני בחלחלה את המילים:
'בגיל עשר אני אלך מן העולם ,נשמתי תעלה
לשמים ותגיע ליער קסום ,שבו הכול ירוק והאנשים
כולם רגועים ושלווים ,וכל החיות נוחות לסביבה
ואינן מזיקות לאיש ייוולדו לי שני אחים תאומים-
בן ובת לבן יקראו דניאל -על שמי ולבת יקראו
מרים תמר -על שם חיי שהיו בתחילה מרים מאד,
אבל בסופם מתוקים כמו תמר'" .עמדנו שם ליד
המחברת ובכינו שעה ארוכה ,אחרי חודש שלם
של התלבטויות ,ידענו איך לקרוא לתאומים".
משפחת נינציסקי החליטו ,כי מקומם אינו עוד
בברזיל .ההחלטה לעלות לארץ ישראל הייתה
מהירה וללא היסוסים.
"באנו לארץ ישראל אפילו שהמצב היה מזהיר
ולא חסר לנו דבר מבחינה כלכלית .במקצועי
עבדתי כמנהל השיווק של חברת אל-על בברזיל,
ואשתי הייתה מזכירה של נשיא חברת בניה,
שבנתה את כל התשתיות של עיראק באותם ימים.
עשינו זאת עקב בעיית ההתבוללות הגדולה
שהייתה אז בחו"ל .הגענו למסקנה שאם אנו רוצים
לתת את החינוך הטוב ביותר לילדים ,אנחנו
חייבים להיות רק בארץ ישראל .את כל התנאים
הטובים עזבנו למרות שנותרה לי רק שנה וחצי
כדי לצאת לפנסיה מחברת אל-על ,היו ניתנים
לי כרטיסי טיסה לכל העולם ויכולתי להשתכן
בכל מקום שרק ארצה .בברזיל חיינו ברמת חיים
גבוהה ביותר ,היו לנו מספר מטפלות ועוזרות
בבית והכול היה בשפע .הרבה מעבר למה שיכולנו
להשיג בארץ ישראל מבחינה כלכלית".
דניאלה הייתה הבת הגדולה למשפחת נינציסקי.
היום היא הייתה אמורה להיות בת  .41אחרי
דניאלה ,נולד בן -כיום ,מרצה בערכים ומלמד
ב'חיידר' .הבן הנוסף ,התאום ,דניאל מרדכי ,הינו
'משיב' בישיבה ,והבת התאומה -מרים תמרה-
מנהלת רשת גני ילדים פרטית ,לחינוך חרדי.
"ההשקעה הייתה למען חינוך הילדים ,והיא הייתה
שווה"

"בלילה שלאחר לידת
התאומים בטרם הבשיל
הזמן ,החזירה דניאלה את
נשמתה הטהורה ליוצרה.
מכיוון שהתאומים נולדו
פגים ,שהתה האם עם
ילדיה בבית אחותה ,אחות
במקצועה .לאחר חודש,
כשהגענו הביתה ,החלה
אשתי לעשות סדר בדבריה
של דניאלה .פתאום היא
פרצה בבכי נסער .נזעקתי
לחדרה של דניאלה וראיתי
את יומנה האישי אחוז בידיה
של אשתי .קראתי גם אני
בחלחלה את המילים' :בגיל
עשר אני אלך מן העולם,
נשמתי תעלה לשמים
ותגיע ליער קסום ,שבו
הכול ירוק והאנשים כולם
רגועים ושלווים ,וכל החיות
נוחות לסביבה ואינן מזיקות
לאיש ייוולדו לי שני אחים
תאומים -בן ובת .לבן יקראו
דניאל -על שמי ולבת יקראו:
מרים תמר -על שם חיי שהיו
בתחילה מרים מאד ,אבל
בסופם מתוקים כמו תמר'.
עמדנו שם ליד המחברת
ובכינו שעה ארוכה ,אחרי
חודש שלם של התלבטויות,
ידענו איך לקרוא לתאומים"...
שופרו של המשיח
את כל פעילותו ,מקדיש הרב דוד נינציסקי
לעילוי נשמתה של דניאלה ז"ל" .היא הביאה אותי
למצב שבו אני נמצא היום ,אני חייב לה על כך
תודה .כתוב בתורה ,שמשה רבנו עלה למרום ,ראה
את קשר התפילין של הקב"ה קשור עליו ,והקב"ה
יושב עם הגב כלפי הכניסה ולומד תורה .ביקש
משה רבנו לראות את פניו של הקב"ה ,אך הקב"ה
אמר לו שאף אחד לא יכול לראות אותו ולהישאר
חי .אומרים חז"ל כי אנחנו יכולים לראות את
ההווה -באמצעות העבר.
כשאמרה לי דניאלה להיות בעל תוקע ,לא הייתה
לכך כל משמעות והבנה ,אבל שלושים שנה לאחר
מכן ,אני מצליח להבין מדוע היא אמרה לי לעשות
זאת.
לפעמים אדם קם בבוקר ,ומייד לאחר שאומר
'מודה אני' הוא שואל את עצמו' :למה אני צריך
ללכת לעבודה כל כך מוקדם? למה עליי לקום
השמיכה החמה? למה חייבים ללמוד ,לעבוד...
למה ולמה ולמה '...המילה הראשונה שמוציא
האדם מפיו היא :למה .כשאמרה לי דניאלה' :אבא,
אתה צריך להיות בעל תוקע ,שאלתי גם אני :למה?
אבל היא לא ענתה לי ...היא נלקחה מאיתנו ,קטנה
כל כך ,אחרי שמלאה תפקיד גדול ,אשר בשבילו
נשלחה אלינו מהשמים למשך עשר שנים תמימות.
יום אחד ,אחרי מאה ועשרים ,אני אפגוש אותה,
את דניאלה שלי ,ואומר לה' :תודה לך שהדרכת
אותי בחיים בצורה הטובה ביותר!"
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