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רואה
את

הקולות
אבא אתה צריך להיות בעל תוקע!" י: 

בעודה שוכבת על ערש דווי ציוותה דניאלה נינצינסקי, 
רק בת 10, לאביה את החיים וביקשה ממנו בקשה בלתי 
מובנת בעליל: להיות בעל תוקע, ובאותם רגעים שבהם 

שיכל ילדה מחד ונולדו לו למזל טוב בן ובת מאידך - נקבע 
המשך תוואי חייו [ היום, אחרי דרך חיים פתלתלה ומצמררת 

המשתרעת על פני יבשות, ימים, ניסיונות וטרגדיות, גילה 
ר' דוד נינצינסקי את נשמת השופר וזכה שקול תקיעת 
שופרותיו נשמע בחצרות גדולי ישראל [ שפרו מעשיכם
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א. נתנאל
צילומים: אוריה תדמור

אבא אתה צריך להיות בעל תוקע", אמרה "
נינצינסקי לאביה בעודה שוכבת על  דניאלה 
אותו  וחיברה  חייה,  על  נאבקת  דווי,  ערש 
בקשר עמוק ומרתק עם השופר. הבקשה הזו הסיטה 
נינצינסקי מקצה לקצה: שינתה  את חיי משפחת 
את ארץ מגוריהם, החליפה את מקצועם ואת סגנון 
חייהם וכמובן שהעלתה את רמתם הרוחנית לבלי 
הכר. אלא שבאותם רגעים שבהם חזרה הילדה על 
בקשתה לא יכול היה ר' דוד נינצינסקי לנחש את כל 
אלו - "לא הבנתי מנין בא לה הרעיון הזה ולמה היא 

מנחיתה אותו עלי", הוא נזכר חנוק מדמע. 

נינצינסקי הוא אדם מיוחד, בעל כוחות  ר' דוד 
נפש וחן מופלא, ולא לחינם הוא עוסק במקצוע 
יחיד ומיוחד - מעבד שופרות. הוא מספר את סיפורו 
הבלתי יאמן, סיפור שיכול לפרנס סיפורי חיים של 
ואמיתית  פשוטה  הכרה  תוך  אנשים,  וכמה  כמה 
בגדלותו של בורא עולם, ומתוך אמונה צרופה שכל 
כדי  תוך  זאת  להבין  קשה  אם  גם  לטובה  פועלו 

שחווים דברים כה קשים כמו אלו שעברו עליו.
"כשמשה רבנו עלה למרום הוא ביקש לראות את 
'כי לא יראני אדם  פני השכינה. הקב"ה ענה לו - 
וחי... וראית את אחורי...' והראהו קשר תפילין. רש"י 
יכולים להבין  הקדוש מסביר שרק בעתיד אנחנו 
את העבר. כשהתחלתי במסע בעקבות השופר לא 

הבנתי למה. למה הבת שלי מבקשת ממני להיות 
בעל תוקע. התקשיתי אפילו לדמיין את עצמי ככזה. 
באותה מידה יכולה היתה לבקש ממני להיות רקדן. 
היום כשאני רואה לאן השופר לקח אותי - אני 

מבין יותר".

הנשמה תוקעת בשופר
ז'נרו  דה  בריו  דוד  ר'  התגורר  תקופה  באותה 
שבברזיל. "בבית הכנסת שבו התפללתי היה יהודי 
מבוגר שהיה אחראי שם על כל התפקידים האפשריים. 
הוא היה הגבאי, בעל התפילה, בעל הקורא וגם בעל 
התוקע. יום אחד נכנסתי לבית הכנסת ואמרתי לו: 

א הללוהו בתקע שופר. "בשניות האחרונות לחייה אמרה לי בתי: 

בעל תוקע.
בחודש אלול מקפיד ר' דוד נינציסקי 

לתקוע 300 תקיעות
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'אני רוצה לתקוע בשופר - תלמד אותי'. היהודי הזה, 
ר' ירמיהו מירניק שמו, הביט בי כמי שנפל מהירח 
'ומה אתה מבין בשופר?! להיות בעל  ושאל אותי: 
תוקע זה לא סתם להכניס את הקרן בפה ולהפיק 
קולות'. 'אינני מבין כלום ולכן באתי אליך', עניתי לו. 
קבענו להיפגש פעם בשבוע, ובמשך שישה חודשים 
למדתי ממנו את כל ההלכות, את כל הטעמים, את 
כל השיטות ואת כל סוגי התקיעות. רק לאחר שישה 
חודשים הרשה לי להכניס את השופר לפה כשהוא 
אומר לי משפט שנצרב בתודעתי: "כשיהודי תוקע 
בשופר זה חייב לבוא מתוך הנשמה שלו. הנשמה היא 

שתוקעת בשופר, לא הפה".
כשהגיע אל בתו של דוד, דניאלה, לאחר ההכשרה 
קץ  היה  לא   - בשופר  באוזניה  ותקע  הארוכה, 
באותה  שם  הסתיים  לא  שהמסע  אלא  לאושרה, 

נקודה כי אם רק התחיל.
"בחוץ לארץ בכלל, ובברזיל בפרט, השופרות בבית 
הכנסת הם תרומה של מישהו שראה שופר יפה, קנה 
והחליט לתרום אותו לבית הכנסת, ועם זה בעל 
התוקע צריך להסתדר. התחלתי לכתת רגליים ולחפש 
יותר  אחרי כלי עבודה שיכולים לעזור לי להפיק 
מהשופר. בכל פעם הייתי מוצא בורג נוסף או חוט 
ברזל שנראה לי מתאים, משייף כאלו שיוכלו לעזור 
לי לשפר את השופר. עברתי עשרות שופרות עד 
שהגעתי לשכלול כזה שאני בעצם נותן לשופר את 
האקוסטיקה המיוחדת שלו, את השבירה הנכונה של 
הקולות", מספר ר' דוד, וכשהוא מדבר על מלאכתו 
- עיניו נוצצות. "אני לומד את המבנה האנטומי של 
השופר, מנקה אותו ומחליק אותו מבפנים בעזרת כלי 
העבודה המיוחדים שאני מייצר בעצמי, וכך מביא 

אותו למיצוי מקסימאלי".
ידיו של ר'  התוצאה: השופרות שעוברים תחת 
דוד קלים לתקיעה, אין בהם חשש לאיבוד "הזוית 
הנכונה" מכיוון שמכל זווית הם מפיקים את אותו 
הקול. לפעמים הוא עובד על שופר כמה וכמה שעות 
ועדיין לא מרוצה מהתוצאה וממשיך במלאכת השיוף 

והליטוש המיוחדת שלו.
"לא פעם קרה לי שהלכתי כבר לישון ובלילה 
חלמתי מה עלי לעשות. בבוקר עשיתי זאת והשופר 

יצא מושלם", הוא אומר. 
לכינורות  דומים  דוד  ר'  שמעבד  השופרות 
סטרדיווריוס. גם כינור רגיל מפיק קולות נעימים, 
אולם אלו אינם מגיעים באיכותם לקולות שמפיק 
הסטרדיווריוס, שעליו מוכנים מביני דבר לשלם גם 

מיליוני דולרים.
"יש בעלי תוקע שיש להם 10-15 שופרות. אני 
חושב שצריך רק שופר אחד. שופר טוב שאיתו יכול 
תפקידו  את  למלא  בביטחון  לגשת  התוקע  בעל 
ולדאוג שהסייעתא דשמיא תהיה על הכוונות ועל 
המחשבות ועל העלאת קול התפילות של כל הציבור 
למרום, ולא לדאוג שהשופר הזה יצליח בכלל להפיק 

קול".
לא בכדי שופרותיו מבוקשים מאד על ידי בעלי 
תוקע מומחים ומשמשים בקודש את הרב איצ'ה 
רוזמרין - בעל התוקע של מרן האדמו"ר מגור, את 
האדמו"ר מערלוי, את הגרח"ד שובקס בעל התוקע 
של מרן האדמו"ר מבעלזא, את האדמו"ר מסדיגורא, 
את האדמו"ר מצאנז ועוד רבים מגדולי ישראל. הוא 
עצמו משמש בעל תוקע בבית הכנסת שבו מתפלל 
בראש השנה הגאון רבי בנימין זילבר - חבר "מועצת 

גדולי התורה".
במהלך חודש אלול הופך ביתו שבביתר עילית 

לאבן שואבת לבעלי תוקע מכל קצווי הארץ ואף 
מחו"ל המבקשים לשפר את השופר שבידם.

קול נשמת השופר
האנשים  של  הקטנים  הסיפורים  דווקא  אבל 
מכולם.  יותר  אותו  שמרגשים  אלו  הם  הקטנים 
יכולים לגמור את החודש,  "פגשתי אברכים שלא 
אבל על מנת לרכוש שופר טוב או כדי לשפר את 
השופר שבידיהם - לא יחסכו כל הון. יום אחד הגיע 
אלי בחור אחד, חסיד צאנז, שבקש ממני ללמד אותו 
למצוא לעצמו שופר שיהיה לו קל לתקוע ממנו. 'אני 
נוסע לאנגליה לימים הנוראים וצריך לתקוע שם 
בשופר'. לא היה לו שום ידע בנושא ושום מומחיות, 
והתפלאתי שקהילה כל שהיא הפקידה דווקא בידיו 
גדולה?'  'קהילה  הרגישה.  התקיעות  מלאכת  את 
ממש',  'לא  להבין.  מנסה  בזהירות,  אותו,  שאלתי 
'בית סוהר. אבא שלי נמצא בבית כלא  לי,  השיב 
באנגליה. השלטונות הכינו לנו חדר מיוחד שנוכל 
להתפלל בו בראש השנה, ואני מכין את עצמי על 
מנת שאוכל לתקוע בעבורו'. הסיפור הזה ריגש אותי 
מאד. לאחר כמה שנים הייתי אצל האדמו"ר מצאנז 
עצמו על מנת לעבד את השופר שלו וסיפרתי לו את 

הסיפור הזה. גם האדמו"ר התרגש".

"יש בעלי תוקע שיש 
להם 10-15 שופרות. 

אני חושב שצריך רק 
שופר אחד. שופר טוב 

שאיתו יכול בעל התוקע 
לגשת בביטחון למלא 

את תפקידו ולדאוג 
שהסייעתא דשמיא 

תהיה על הכוונות ועל 
המחשבות ועל העלאת 

קול התפילות של כל 
הציבור למרום, ולא לדאוג 

שהשופר הזה יצליח 
בכלל להפיק קול"

מזלא חזי. ר' דוד מדפדף 
ביומנה של דניאלה ע"ה
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"שופר אינו כלי נגינה רגיל", משנן ר' דוד באוזני 
תלמידיו, "לכל כלי נגינה יש מספר שנים של לימוד 
מיומנות,  לרכוש  מנת  על  להקדיש  צריך  שאדם 
לתקיעת  הלימוד  להתאמן.  רק  צריך  לכך  ומעבר 
שופר לא נגמר כל החיים מהסיבה הפשוטה - שופר 
צריך  אדם  החיים  וכל  ביחד,  הולכים  לא  וגאווה 
ללמוד איך לבער מקרבו את הנגע הזה של הגאווה". 
ידיו נקשר ר' דוד  מכל השופרות שעוברים תחת 
לשופר אחד שמבחינתו הוא יחיד ומיוחד וממנו הוא 
מסרב להיפרד. שמעו של השופר המיוחד הזה הגיע 
למרחוק, אולם למרות הצעות נדיבות מאד שקיבל 

ר' דוד - מעולם לא הסכים למכור אותו.
סכום עתק  לי  "יהודי עשיר מהרצליה שהציע 
'למה?! הרי בסכום שאני מציע  עבורו שאל אותי: 
יכול לקנות כמה וכמה שופרות מעולים'.  לך אתה 
שופר  זה  מה  מבין  אדם  שבן  שברגע  לו  אמרתי 
הוא הופך להיות חלק מהנשמה שלו והקול שמופק 
מהשופר זה קול נשמתו. השופר הזה ליווה אותי בכל 
כך הרבה מקומות עד שהוא חלק מהנשמה שלי ואני 

לא יכול להיפרד ממנו".
למרות שהוא נחשב בעל תוקע מומחה, במהלך 
חודש אלול מקפיד ר' דוד להתאמן ולהוציא תחת ידו 
למעלה מ-300 תקיעות. "הסיבה לכך היא פשוטה", 
הוא אומר בחיוך, "אם אדם צריך לעלות על הר 
יום במלאכת הטיפוס עם משא  והוא מתאמן כל 
של 50 קילוגרם על גבו, ביום המיועד, כשהוא ללא 
המשא הכבד הוא יעפיל בקלילות במעלה ההר. אם 
אני מתאמן על 300 קולות, אחר כך 100 קולות 

נראים משימה הרבה יותר קלה לביצוע".
ובכל אופן, למרות השיפור באיכות השופר, ולמרות 
האימונים המפרכים, בטוח ר' דוד שזה לא האדם 
שמחזיק את השופר כי אם השופר הוא שמחזיק 
את האדם - "ממש כמו ארון הקודש בבית המקדש 

שנשא את נושאיו".

אמת בסין תצמח
גם בסיפורו האישי הפתלתל, המצמרר, המשתרע 
מדינות  בו  ומשתתפות  וימים,  יבשות  פני  על 
אקזוטיות כרוסיה, סין וברזיל, שיכול לפרנס כמה 
וכמה ביוגרפיות - היה זה השופר שנשא אותו ולא 

להפך.
נקודת המוצא שלו היא שנחאי שבסין, שם נולד 
לפני 62 שנים. הוריו היגרו אליה מרוסיה מספר שנים 

לפני המהפכה הקומוניסטית.
ברגל  צעדה  ע"ה,  לאה  אמי,  של  "משפחתה 
בחרבין  והתיישבה  לסין,  שבסיביר  מקרסניאסק 
ששם היו די הרבה יהודים. אביה היה סוחר מצליח 
ואמה ניהלה בית הארחה. אימי ואחיה למדו בבית 
ספר כללי שבו התלמידים דיברו רוסית. אבי חנן 
נולד בוולדיווסטוק שבמזרח סיביר. בגיל 14  ע"ה 
החליט להגר לסין והוריו שחששו שבסופו של דבר 
דעותיו המרדניות והאנטי קומוניסטיות יסבכו אותו 
עם השלטונות, אפשרו לו לצאת למסעו. גם הוא הלך 
ברגל לשנחאי, אך התברר שמהקומוניסטים לא ממש 

הצליח לברוח והוא פגש בהם שוב בסין.
"לאחר שאבי נישא הוא היה נציגה של חברת 
הצבעים 'דופון', חברה שהצליחה מאד ברחבי העולם 
ורק בסין נכשלה בגלל מדיניות הקומוניסטים. בשנת 
49' עלה מאו טסה טונג לשלטון, ואבי שנחשד משום 
מה כבעל הון הפך ליעד לרדיפה בלתי פוסקת מצד 

השלטונות".

את הרדיפה הזו ראה הילד דוד במו עיניו משום 
אביו  שעבר  הרבות  בחקירות  מתורגמן  ששמש 

במשרדי המשטרה הסינית.
אותי  שלקח  אבי  של  ביוזמתו  נעשה  "הדבר 
כתעודת ביטוח לכך שלא ייעצר. החוק הסיני אסר 
מאסר של אב השוהה בחברת ילדיו, והאמתלה שבה 
הובאתי לחדרי החקירות הייתה שאבי לא דובר היטב 
את השפה ואילו אני שולט היטב בשתי השפות - 
סינית ורוסית. עד היום אני מסוגל לראות את פניו 
של החוקר הסיני המתעקש ושואל את אבי היכן 
הסתיר את כספו. יום אחד נשבר לי. החוקר דיבר על 
אוצרות ואילו אני ידעתי שהמצב בבית כל כך קשה 
ושבקצב האינפלציה הדוהרת 'המזוודות' של הכסף 
הספיקו בקושי לקניית לחם וחלב. 'אבא לא יחזיר 
בחקירה האחרונה  הכסף', אמרתי  לעולם את  לך 
לחוקר. אבי החוויר אבל אני המשכתי בשלי: 'גם אם 
הוא חייב למדינה כסף הוא לא יחזיר'. החוקר חייך 
בשטניות ושאל: 'באמת?' 'כן באמת', עניתי לו. הוא 
לא יחזיר לכם את הכסף מפני שאין לו מה להחזיר. 
אנחנו עניים וחסרי כל'. איך שהוא דווקא האמת הזו 
שהוטחה בפניהם מידי ילד בן שבע שכנעה אותם 
יותר מכל הנימוקים והמסמכים שהציג בפניהם אבי, 
ומיד אחר החקירה הזו הותר למשפחתי לעזוב את 

סין".

ראשיתם מצער

בקשות  מספר  הוריו  הגישו  השנים  במהלך 
להגירה, אולם לא ממש ידעו לאן הם רוצים להגר. 
גם כשקיבלו את האישור המיוחל מיהרו לצאת מבלי 

שהם יודעים לאן פניהם מועדות.
הארץ  בברזיל,  עצמם  מצאו  דבר  של  "בסופו 
השלטון  תחת  שנים  אותם.  לקלוט  שהסכימה 
הקומוניסטי מחקו אצל הורי כל קשר עם ערכי הדת 
היהודית, ולכן ארץ ישראל לא הייתה בכלל אופציה 
עבורם. ברזיל התגלתה כבחירה לא ממש טובה. אימי 
החקירות בסין הותירו את אבי כשהוא חולה בליבו. 
בברזיל אם לא יודעים פורטוגזית אי אפשר לקנות 
במכולת שלא לדבר על לעבוד. אמא שלי שהייתה בן 
אדם עדין, תרבותי ואינטליגנטי מאד, שדיברה רוסית 
של סופרים ומשוררים - נאלצה לנקות בתים. למדנו 
בבית ספר ממשלתי שהלימודים בו היו חינם, על בית 
ספר פרטי ויהודי אף אחד בכלל לא חשב. ממילא 
כשהגעתי לכיתה ה' נאלצתי להפסיק את לימודי. אבי 
קיבל עוד התקף לב ועלי הוטל עול פרנסת המשפחה. 
התחלתי לשמש נער שליחויות במשרד. קיבלתי רק 
חצי משכורת, ובאותה תקופה היינו אורזים פעם 
בכמה חודשים את מיטלטלינו על עגלה ומחפשים 

מקום זול יותר לגור בו.
"לפלא בעיני איך מנקודת התחלה כזו הגענו אחיי 
ואני לאן שהגענו: אני כלכלן, אח אחד שלי הוא איש 
עסקים, השני רופא מספר שניים בעולם בתחום של 

רמטולוגיה ומחלות זיהומיות טרופיות.
"בגיל 17 התחלתי לעבוד במשרדי 'ואריג' - חברת 
התעופה הלאומית של ברזיל. חודשים ארוכים עבדתי 
ללא תמורה, מקווה שלאחר שאוכיח חריצות ומסירות 
- ייקחו אותי לעבודה בשכר. כך אכן קרה, לאחר 
חצי שנה התחלתי לקבל שכר, מה ששיפר בהרבה 
את תנאי המחיה בביתנו. אומנם לצורך המשרה הזו 
הייתי צריך להביא תעודה המעידה שסיימתי את 
חוק לימודי, אבל בברזיל דברים כאלה אפשר לסדר, 
וידיד שהיה לי במשרד העבודה הברזילאי עזר לי 
להשיג תעודה כזו שאותה יכולתי להציג למעסיקיי.
משפחתה  אישה.  נשאתי  שנים  כמה  "כעבור 
נחשבה דתית ואני התחלתי לראשונה לבקר בבית 
כנסת ולשמור שבת. במקביל התחלתי להשלים את 
לימודי, הפעם באמת, ותוך עשר שנים סיימתי בית 
ספר יסודי, תיכון ואוניברסיטה. גם את 'ואריג' עזבתי 
והתחלתי לעבוד כאיש שיווק באל על, שם התקדמתי 

עד שהפכתי לנציג של אל על בברזיל".

חזתה את מזלה
דניאלה,  הבכורה,  בתו  קיבלה  תשל"ו  בשנת 
שהייתה בת שש, חום שסרב לרדת. לאחר אבחנה 
חולה  היא  כי  התברר  הלופוס  מחלת  של  שגויה 

בלוקמיה. 
באותם שנים  היה  על מחלת הסרטן  "המחקר 
אפשרה  על  אל  בחברת  עבודתי  אבל  בחיתוליו, 
לי להטיס אותה, או למצער - את התיק הרפואי 
שלה אל כמה מהמרכזים הרפואיים הטובים בעולם. 
משום מקום לא קיבלתי בשורות טובות. הרופאים 
לא נתנו לה סיכוי של ממש, ובכל זאת רציתי להיות 
בטוח שהטיפול שהיא מקבלת הוא הנכון והמתאים 

עבורה".
מצבה של דניאלה הלך והחמיר, ובאחת מנסיעותיו 

"לכל כלי נגינה יש מספר 
שנים של לימוד שאדם 
צריך להקדיש על מנת 
לרכוש מיומנות, ומעבר 
לכך צריך רק להתאמן. 
הלימוד לתקיעת שופר 

לא נגמר כל החיים 
מהסיבה הפשוטה 
- שופר וגאווה לא 

הולכים ביחד, וכל החיים 
אדם צריך ללמוד איך 

לבער מקרבו את הנגע 
הזה של הגאווה"

הכל לטובה. יומנה של דניאלה ע"ה
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לניו יורק שם ר' דוד פעמיו אל ה-770 שאליו כיוונו 
ידידים חסידי חב"ד בברזיל. "את פני קיבל  אותו 
ר' אליהו ניימריק שנבחר לכך מבעוד מועד, משום 
ששנינו דוברי רוסית. בעצתו העליתי על הכתב את 
כל פרטי מחלתה של דניאלה והשארתי אותה בידי 
הגבאים משום שהייתי חייב להמשיך בדרכי. מאוחר 
יותר סיפר לי ר' אליהו, שמאז נקשר בינינו קשר 
ידידות, שדקות ספורות לאחר שעזבתי מיהר  של 
המזכיר אל האולם הגדול לחפש אחרי. הרבי ביקשו 
להעביר לי שני דולרים, סידור תפילה שמלווה אותי 
עד היום, ותשובה שבמוקדה הייתה חשיבות הקפדת 

כשרות המזון.
"מחלתה של דניאלה המשיכה ללכת מדחי אל 
דחי אבל היא לא התלוננה אפילו פעם אחת, לא 
השמיעה מילת טרוניה או בקשות מיוחדות - זולת 
אותה בקשה מפתיעה, 'אבא אתה צריך להיות בעל 

תוקע'.
"כארבע שנים לאחר שהתגלתה המחלה התברר 
יום  לנו שאנו מצפים להרחבת המשפחה. במוצאי 
טוב ראשון של פסח תש"מ, התדרדר מאד מצבה של 
דניאלה והיא אושפזה בבית חולים. 49 יום סעדנו 
אותה ליד מיטתה, ובערב חג השבועות החמיר מצבה 
מאד. הרופאים יעצו לנו להיפרד ממנה, ואני הזעקתי 
את רב הקהילה הרב עמרם אניג'ר ומניין. הקפנו את 
מיטתה, התחלנו באמירת וידוי, והנה אשתי לוחשת 
לי שהיא חשה ברע. מיד אשפזו אותה במחלקת 
יולדות - קומה אחת מתחת לחדרה של דניאלה. 
קשה לתאר את המצב שבו הייתי אז - מצד אחד 
אני רוצה לעמוד ליד בתי ברגעיה האחרונים, מצד 
ומבולבל  קרוע  הייתי  הלידה.  בחדר  אשתי  שני 
מאד ורצתי הלוך ושוב בין החדרים. אחרי כשעה 
יצא לעברי רופא כשבידו פג ששוקל פחות מקילו. 
'מזל טוב', אמר לי, 'נולד לך בן'. חזרתי לחדרה של 
דניאלה ובישרתי לרב ולנוכחים כי מגיע לי מזל טוב 
כשעל המיטה נושמת בתי הבכורה את נשימותיה 

האחרונות.
'מזל טוב' כשדמעות חונקות את  "הקהל מלמל 
גרונם, והכל נראה היה סוריאליסטי, תלוש ומופרך 
עד מאד. כעבור כמה דקות הגיע מישהו לחדר חסר 
נשימה והודיע לי: 'אדוני יש לך גם בת. אשתך ילדה 
גם תינוקת'. הייתי בהלם מוחלט. לא ידענו בכלל 

שמדובר בתאומים. 
"במוצאי חג השבועות - עלתה נשמתה של דניאלה 
למרום כשהיא בת פחות מעשר שנים. תמיד ידענו כי 
מדובר בנשמה מיוחדת, והשנים שבהן נלחמה בגבורה 
במחלתה רק חיזקו אצלנו את הידיעה הזו, אולם 
שום דבר לא הכין אותנו להלם שקיבלנו כשמצאנו 

את היומן שלה.
פטירתה.  לאחר  חודשים  שלושה  זה  "היה 
התינוקות היו מאושפזים בבית חולים באינקובטור, 
לבן אי אפשר היה לערוך ברית וממילא לא היה לו 
שם, ולבת לא הצלחנו לחשוב על שם שיהיה הולם. 
זכרה של דניאלה הכה בכל פינה. ואז מצאה אשתי 
את היומן של דניאלה, והיא אשה שכמעט אף פעם 
לא בוכה, ופרצה בבכי. חודשים מספר לפני שנפטרה 
כתבה דניאלה: 'אני אלך מהעולם בגיל 10, נשמתי 
תעלה לשמים ותגיע ליער קסום שבו הכל סביב 
ירוק והאנשים שלווים ורגועים, וכל החיות נוחות 
יוולדו לי שני אחים  לסביבה ואינן מזיקות לאיש. 
תאומים - בן ובת. לבן יקראו דניאל כשמי, ולבת 
יקראו מרים תמר. למה מרים תמר, כי זהו סיפור 
החיים שלי: בהתחלה הם היו מרים ובהמשך יהיו 

מתוקים כמו תמר'.
המחברת  מול  עמדנו  נעתקו.  "נשימותינו 
ידענו איך לקרוא לשני  ובכינו שעה ארוכה, אולם 

התאומים".

להתחיל מבראשית
זמן קצר לאחר מכן הבינו בני הזוג נינצינסקי כי 
עתידם אינו בברזיל. שלא כמו הוריו לא היה זה 
משום שהרגיש לחוץ מבחינה כלכלית, בדיוק להפך. 
לכל  פנסיה  וחצי על מנת להשיג  לי שנה  "חסרו 
החיים מחברת 'אל על' ובכל זאת עזבתי הכל. האסון 
של פטירת דניאלה והשמחה על הולדת התאומים 
דברים  לנו  שקורים  ראינו  מאד.  אותנו  חיזקו 
מדהימים, והרגשנו שאנחנו צריכים להתעלות עוד 
וזה לא יקרה בברזיל. ביום שישי אחד דניאל לא 
הרגיש טוב ואשתי רצה איתו לבית חולים. כשהזמן 
הלך ועבר והיא הבינה שהיא תצטרך להיות איתו 
בשבת, היא פרצה שם בבכי. פתאום נכנס לחדרה 
איש זקן ואמר לה 'למה את בוכה, הקב"ה נתן לך 
שני ילדים טובים ואת צריכה להיות חזקה בשבילם. 
תהיי חזקה, עוד מעט שבת, תדליקי נרות ותרגעי'. 
נשמע  זה  עכשיו  הסיפור  את  שקוראים  לאנשים 
מובן מאליו - בטח איזה מתנדב של איזו עמותת 
חסד שעבר שם. אבל בגלות, בבית חולים גויי - לא 
היה שום הסבר מי זה האדם הזה. כשנרגעה מעט 
הבינה זאת גם אשתי, היא רצה החוצה לחפש אותו 
כשהשומר, האחיות והרופאים שהיו מסביבה היו 
'לא היה  בטוחים שהיא אבדה את שפיות דעתה. 
אצלך אף אחד', אמרו לה, והיא הרגישה כאילו אליהו 

הנביא הגיע כדי להדריך אותה.

"במוצאי חג השבועות 
- עלתה נשמתה של 

דניאלה למרום כשהיא 
בת פחות מעשר שנים. 

תמיד ידענו כי מדובר 
בנשמה מיוחדת, והשנים 

שבהן נלחמה בגבורה 
במחלתה רק חיזקו 

אצלנו את הידיעה הזו, 
אולם שום דבר לא הכין 

אותנו להלם שקיבלנו 
כשמצאנו את היומן שלה"

נושא את נושאיו.
השופר אינו כלי נגינה

קול הנשמה. לכל שופר יש נשמה
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"באמת אחרי שרואים מה שדניאלה כתבה, - 
הרגשנו שאנחנו חייבים לעשות עוד בשביל הרבונו 
של עולם. עזבנו הכל, עבודה, תנאי חיים חלומיים 
של ראשית שנות ה-80 בברזיל, בית ענק, עוזרות, 
משרתים, והגענו לישראל. שוב מצאתי את עצמי 
לומד שפה חדשה - חמישית במספר. באותה תקופה 
עברה אל על לידיו של כונס נכסים שבשבילו לא 
הייתי נציג אל על בברזיל אלא סתם מישהו שמחפש 
עבודה - אבל גם במציאת הפרנסה ראיתי בברור 

את יד ההשגחה.

"אחרי שלושה חודשים באולפן, כשהעברית שלי 
יותר טובה מהתורכית שלך מן הסתם,  לא הייתה 
קראו לי מנהלי האולפן ואמרו שיש עבורי עבודה 
במשרד הבריאות. הם מחפשים שם כלכלן. הפגישה 
לקחתי  ואני  שישי,  ביום  בבוקר  לשמונה  נקבעה 
איתי סלים כי הייתי בטוח שאחרי שתי דקות יבינו 
שאני לא מתאים, ואוכל ללכת לעשות קניות בשוק 
 - שם  ישבתי  עדיין  וחצי  עשרה  באחת  לשבת. 
העבירו אותי מאדם אחד לבכיר יותר - סגן המנכ"ל 
שהכניס אותי לחדר של המנכ"ל. התשובות היחידות 
שלי היו - 'כן כן' ו'לא לא' לא הבנתי כלום ובכל 
זאת אמרו לי 'הנה השולחן שלך, ביום ראשון אתה 
מתחיל לעבוד'. עד היום אין לי הסבר למה לקחו 

לעבודה כל כך נחשבת ויוקרתית, עולה חדש - עם 
סלים, שלא הבין מילה ממה שדיברו, שלא הצליח 
לתת להם ולו תשובה אינטליגנטית אחת - חוץ 
מסייעתא דשמיא. הייתי האחראי על כל תקציבי 
בתי החולים!!! העבודה הייתה קשה לי מאד, לא 
התאמתי לה, ורציתי לעזוב עשרות פעמים. בשנה 
הראשונה אשתי הייתה צריכה להכריח אותי כל יום 
לצאת מהבית וללכת לעבודה. אחר כך כבר למדתי 

את השפה והכל נהיה קל יותר".

'בידך אפקיד רוחי'
יותר בפרנסה - אבל קשה בחינוך הילדים.  קל 
"הסיבה העיקרית לעליתנו ארצה הייתה לתת לילדים 
חינוך יהודי יותר טוב. בשביל זה באנו. בשביל זה 
מגורים  תנאי  ועל  החיים  לכל  פנסיה  על  ויתרנו 
לילות  למדתי  בברזיל  שעוד  אני  והנה,  חלומיים, 
שלמים תורה, לא יכול להכניס את ילדי לשום מוסד 
חינוכי טוב. כאן אני רוצה לציין את מסירות הנפש 
של הרב אליהו שלזינגר ושל רעייתו ברכה ע"ה. גרנו 
בשכונת גילה, והרב שלזינגר הלך למוסד התורני שבו 
למד בנו ואמר שאם לא יקבלו את בני הוא מוציא את 
הבן שלו. כך עשה גם בבית הספר לבת שלי, ובעזרתו 
ובעזרת אשתו למדו ילדי במוסדות הטובים ביותר. 
בתי סיימה ב"ה את לימודיה ב'סמינר הישן' וכיום 

היא מנהלת גן גדול".
אם חשבתם שהקשיים הפכו את ר' דוד לאדם 
מריר ונרגן - טעות בידיכם. דיבורו רך וכל דרכיו 
דרכי נועם והשלמה. "כשעברתי דברים קשים נזכרתי 
באבות שלנו - אברהם יצחק ויעקב. אברהם עבר 
ניסיונות קשים. הוא היה צריך להוכיח את מציאות 
ה' בעולם. להוכיח לקב"ה את האמונה שלו. יצחק 
כבר עבר רק ניסיון אחד - עקדת יצחק, יעקב כבר 
לא היה צריך להוכיח לה' את האמונה שלו וממנו 
עברנו  ואני,  רעייתי  אנחנו,  גם  קה.  שבטי  יצאו 
ניסיונות קשים אבל ב"ה בשביל הבנים שלנו זה 
הרבה יותר קל. הבנים למדו בישיבות הטובות ביותר, 
הבת מנהלת גן של שישים ושמונה ילדים, הם יכולים 
להתמודד והם מלמדים אחרים - בזכות הקושי שאני 

עברתי".
בסיום הראיון, כשאנחנו מלווים את ר' דוד לדלת, 

מתברר שהוא החמיץ בשנייה את המעלית.
"הכל לטובה", נפלט מפי אינסטינקטיבית, ור' דוד 

צוחק.
"כשאנחנו מפסידים אוטובוס או מחמיצים מעלית 
אנחנו מיד אומרים הכל לטובה, נכון?! אבל כשילדה 
הולכת מהעולם שנייה אחרי שנולדים לך תאומים? 
יותר קשה. אז החוכמה לומר על הכל 'הכל לטובה'. 
בעל אמונה אמיתי הוא זה שכשהשכל הפשוט שלו 
שלא יכול להבין מה הריבונו של עולם רוצה ממנו 
עדיין, הוא עוצם עיניים ואומר 'בידך אפקיד רוחי' 

- אני בטוח בך שהכל לטובה. 
להיות  צריך  'אבא אתה  לי,  "כשדניאלה אמרה 
ללמוד  וכשהתחלתי  הבנתי,  לא  תוקע'  בעל 
לתקוע - לא הבנתי. קרובי משפחה שלי בברזיל 
לא מבינים עד היום למה עזבנו, ואני אומר להם 
אצטרך  לא  אני  דניאלה  של  הבקשה  בזכות   -
שיאמר  מישהו  לחפש  או  למישהו  לשלם  כמוכם 
בני משפחתי  כל  יצא שאצל  איכשהו  קדיש.  עלי 
וגם אצל משפחת אשתי אני היחיד שאומר קדיש 
בשבילם. אין אף אחד אחר. אפילו בדבר הקטן הזה 
] רואים את השגחת ה' ומבינים שהכל לטובה". 

"כשאנחנו מפסידים 
אוטובוס אנחנו מיד 

אומרים הכל לטובה, 
נכון?! אבל כשילדה 

הולכת מהעולם שנייה 
אחרי שנולדים לך 

תאומים? יותר קשה. 
אז החוכמה לומר על 

הכל 'הכל לטובה'. בעל 
אמונה אמיתי הוא זה 
שכשהשכל הפשוט 
שלו שלא יכול להבין 
מה הריבונו של עולם 
רוצה ממנו עדיין, הוא 

עוצם עיניים ואומר 'בידך 
אפקיד רוחי' - אני בטוח 

בך שהכל לטובה"

צוואה מחיים. "בתי צוותה עלי 
קודם הפטירה להיות בעל תוקע"
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