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סונה 'וחןוונ

הקודשאיץויבניםנישביץטנות
ואמונהצוקהעסקים,ביןהגומליןביחסיקיחמ

שחנךדייויס,משהבפרופישייפתחהדיומוהקודש,וארץאמריקהשנושאומחקר,כל

עדממשל~תחוליאותכלאועמללקידומוכספיםגייסאותו,הנחההזה,התחוםאת

בהיסטוריההקודשייארץלושקראבמההיהדייויספרופישלעניינו .האחרוןיומו

ההיסטוריהשלהרחבהייהקשתאתכחובקוהגדירשהואמונחהאמריקניתיי,הרוחנית

והיצירתיותהאתיות ,המוסריותההחלטותמיצבוראת-והאתניתהתרבותיתהדתית,

ההיסטוריתהחותםטביעתאת"לשרטטביקשהוא !.וקבוצותייפרטיםידיעלשנתקבלו
 .האמריקניתייברוחהקודשארץרעיוןשלוהעכשווית

בחינתאגבהקודש,ארץ-אמריקהיחסישלנוסףבממדלהתמקדרוצהאניכאו

רבניםבאמריקה,אורתודוקסיתעסקיםמשפחתבושמעורביםמרתק,אירועחקר

מערכתלחקוררצוניבמיוחד .יחדאותםשקשרהערךרבתכשרותותעודתירושלמים

מנישביץ,ביחברתביוזומאהשלהראשוניםבעשוריםשהתפתחהסימ:;ויוטיתיחסים

בארץהדתיתההנהגהלביושייצרה,המצותבניוובראשונהבראשההיאבעתשנודעה

כפיאלא,רוחני,באופורקלאהצדדים,שניאתתיגמלהזויחסיםמערכתישראל.

שלהמניעיםמורכבותאתחושףחרינמשפטימסמך .מוחשיחומריבאופוגםשניווכח,

כיצדבעברפעםמאייותרלהביוומאפשרהקודשלארץאמריקהביואלהיחסים

ובוחןמוסיףהמחקר l .הצדדיםכללרווחתהדדיתכולםפעלוואמונהצדקהעסקים,
ישראלבארץאורתודוקסיםמנהיניםביובההקשורותוהאחרותהזאתהבריתכיצד

ממזרחהאורתודוקסיתהיהדותבחייהכובדמרכזלהעתקתנרמוהבריתובארצות

 .ובאמריקהבציוןהחדשיםלמרכזיםאירופה

הינרבער)דבבתורתכופות(מוזכרו;נ~י~ביץבערעת ,-1886בהסיפורתחילת

בממלהיהודיתהקהילהפרוסי.(בשלטוו'אזיממל,העירמואוהיו,לסינסינאטי,
יהודיורוב--19הבמאהרקניתושםלהתיישבליהודיםהיתר-יחסיתחדשההיתה

 4 .~נט 9בנולדעצמובערומפוליו.מרוסיהמהנריםהיוהמנישביצים,בכללם ,ממל

מ-שם(שחי ר,\נ~ 9רישלמושבומקוםממלהיתהמנישביץבערשלוינעורבתקופת

 ..אהוביםהיותרמתלמידיואחדייבערהיההמשפחתיתהמסורתלפי ) 18i9דע 1860

לשוחטמינהומסלנטשהנאווכךכדירבהלהערכהזכהולמסירותוללמדנותוותודות

יישעכהרצאה 1999במאי-25בתיהעברטהיבאוניברסהושמעהזהחיבורשלקודמתגירסה

ברנדייסאוניברסיטתשגמשותפתחבסות ,הקודשארץ-קהיאמרמודייבגוייז .ססטיפו

קרנסקי·רזומריומרתדייויסמשהפרופיגזכרהעברית,באוניברסיטהזמננובתגיהדותוהמכוו
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עלהלמצותהביקוש

הבריתבארצות

לנייולבהתאםבהתמיה

 .המןסרתנןעתהשפעתעלהעידןמנישביץחייבהמשךשןניםיסןדןת Sשלויי.אישי
ילדיהםשלןשתעםלעקןר )י(נטלה?\ו,ןאשתןבעראתהניעבדיןקמהלדעתןיא

שמןצאם ,יבסינסינאטיהןדיםאחד,מקןרלפי .הבריתלארצןתמממליםהרכ

יביןדעםלשןחט,היןזקןקים ,מנישביץמיכאליחיאלבער,אבישלעירןבנימסאלאנט,

 .משפחתןעםלאמריקהבןאיהןצאןתאתשילמןכביד,שיןאמוסמךשוחטהואבערכי

מנישביץ.שלמשפחהקרןב ,מסאלאנטהילקןביץאליהןריבסינסינאטיכיהןההיאבעת

הבריתלארצןתהיגרשמנישביץהיא,אחרתאפשרןת .זןלהשערהסבירןתשמעניקמה

(כצעדפרןסיהשלטןנןתבפקןדתמממלם)יהיהןדי:(קרייהיירןסיםגירןשבעקבןת

 6 .מקןבנן)הפרןסיםגירןשעלהרוסיסהשלטונותנגדתגמול

לעתורוכלק,דוובכשוחטאחדותשניםאחרי ,-1888בתה,יהאשרהסיבההיתה

קרבבנפוץעיסוקזההיה .בסינסינאטילמצותחרושתביתמנישביץפתחמצוא,

יהודימאכלהיוהמצותגםשכןלשחיטה,שהוסמכוכאלהבמיוחדיהןדים,מהגריס

 .פיקוחוהצריכהההלכהידיעלבמפןרטהוסדרהשהכנתו

בהתמדהיתהברבארצותעלהלמצותהביקןש ,מכךיתרה

בכלליהוהתעשישם,היהודיתהיהאוכלוסילגידולבהתאם

-19ההמאהלאמצעעד .גדולהץ.נrינ~ת {iשלעיצומהבהיתה

תנןריםשהתקינוהכנסתבתיידיעלהמצןתרובנאפו

יורק)ניובלימיםשקרה(כפיאוזן,תילתכלמיוחדיס

 ·עבודתןעלופיקחומסחריותמאפיותעסבחוזיםהתקשרו

מספרוריבויהמאורגנתהכנסתיתבקהילתשלקריסתהעם

היהוייתהאוכלוסייה

מעצמסאלהכנסתבתיהסירו ,באמריקההחשןבותהיהןדיותתובקהילכנסתבתי

ובשרמקוואותרוןחה,לענייניהאחריותזה(בכללבעברהקהילתייםהסמתפקידירבים

 7 .סיעצמאימצןתאן~ילפעולהחלןהמאה,באמצעזן,ןבתקופהכשר)

למשל,כך, .יקהילתלפולמוסנןשאהיתההעצמאייםהאןפיסשייצרןהמצות,?שר~ת

אופההישלפפומביתאזהרהאןרתודןקסיםיהודיםפירסמו ,-1862בבסינסינאטי,

המצהכןעליי,ההלכהלדרישיתבהתאםמתנהגאינופניסבשוםיישמעוןמרבשםמצןת

בל ?iבדןמה ".כלשהןאןפהשמןכרלחסלביןינהבהבדלואין ...ייחמץהיאמתןצרתו

שנאפומצותאכלןיורקניויהודייירוב-80השבשנותיורק,מניןנברגריוימשההרב

במוחןנןלדךיאןילהבקלזהרקעעל '.יישמורקמחיימולאבשןקהמצוירגילמקמח
והביקושהואיל .המצןתלעסקיבעצמולהיכנסהרעיןןמנישביץכבערחרדיהודישל

לעסקנשקפו ,כשרותבענינימקפידשהואבןבטחוליטאיממוצאהמקןםויהןדיגבר

 .טןביםסיכויים

 '-90העשןרבתחילת .עצמןשלוהאחןריתבחצרתחרותץשביילמנקמהמהרהעד

בוןדאןתכמעט ,בעירחדשרבלביןהילקוביץירשרובןשארידידוןיבמחלוקתנתגלתה

ימיםל ,ןנממהמפןרסספינקלשטייןלןאיסירשל(אביןןיפינקלשטי(רש"י)שמעןןיר

לעסקיעצמופינקלשטייןנכנסמהמחלוקתכתןצאה .היהןדי)התיאולןגיהסמינרנגיד

אתיקשןבטנבסאלאאביןאלבמכתבפנההאחרוןזה .למנישביץכמתחרההמצןת

ממקןרלנשלןפינקלשטייןהיהעלןלהכליאחרכיקהילה,אןתהשלהדגןלהרבעזרת
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מוסראלאהיהלאבתשובהמאביושקיבלמהואולס,גבו;ו).מס(גהיה(הואפרנסתו

במיטבוהזהירו,לבנומיכאליחיאלכתבאיתויי,ייהשלסאבהית.מוסרהטפתשמוז,

אסייגסובמחלוקות,במריבותומעורבותכבודרדיפתכלמפניסלנטר,ישראלרימסורת

כסלנטאוכממללאכיטובה,היתההעצהשמייס.'''לשסמחלוקתשזאתלךייראה
היחידההדרך .הרבניסרצווזהאפילומתחריס,עסקילסגורניתוולאסינסינאטיהיתה

יתרווהשגתהיתהאמריקהשלהקפיטליסטיתבכלכלהחיללעשותלמנישביץשנותרה

גבוהיסהיויהרווחששוליכדישלוהמצותייצורעלותאתלהוריד ) 1 (משמע.בתחרות,

יותר,מבוקשותהוולכויותרנבוההאיכותואשריותר,טובותמצותלייצר ) 2 (אויותר;

אלהעלבאיכותועולותשהויחשבןשאנשיסכדישלוהמצותדימןיאתלשפר ) 3 (או

האלההדרכיסשלושבכלללכתהשכילמנישביץ .לקנותויבחרןולאהמתחריסשל

 .הזאתבאסטרטגיהחלקהקןדשלארץהיהשניווכח,וכפיההצלחה,לעבר

בתהליךמהפכהשחןללןןהמצאותשיפוריסשורתהנהיגמנישביץביותר:שחשובמה

רתסהואהעשריס,במאהמאודרןוחתשתהיהמגמהבצפותוכולן.בעולסהמצותאפיית

מצותלאפייתתנורכמו ,חדשנייספיתוחיסואימץהדתרותיבשהמודרניתהטכנולוגיהאת

ובקרתהחוסשלאחידיותרפיזור(שאיפשרגאזהמוסק

היתהזאת .הנוסע-מסיעייייהאפיהתנוראתובהמשךהחוס)

הןבלה,רצועתשלכפאטנט)(נרשמהביותרחשובהמערכת

תאיךדרלאטמשסנעאשרהבצקהוכנסשלההאחדשבקצה

במידהאפויותמצןתבדמותהאחרבקצהוהופיעהתנור

אתשירשאוריה,יעקבלזכות .ובצורהבגודלוזהותאחידה

בשנתעתבטרסמותןבעקבותמנישביץ,חברתכנשיאאביו

אתאוטומטיתשמנתההאלקטרוניתהעיובכללספאטנטים,ויותרחמישיםרשומים , 1914

ויימכונתבאריזהחידושיםוכולדקה, 600שלבקצבבקופסההארוזותהמצותמספר

כלשהיבמאפיהביותרוהיקרההגדולההמיכוודתיחיכיי-1938באותהשתיארמצותיי

יותר,נמוכהבעלותיותר,לייצרמנישביץיכולהאלההחידושיסלכלתודות Iס ..בעולםי
 .קודםשנתאפשרמהמכליותרלמראהונאהאחידהובצורהיותרנמוךשבירהבשיעור

תמורותבשלוששהתאפיינההמצות,בענףממהפכהפחותלאהיתההתוצאה

עתההרי IIמקרית,צורהבעלתאוסנלגלהענולה,המצההיתהלפניסאם ) 1 (עיקריות:
לכלהיתהלפניםאם ) 2 ( ;רבועהוהאריזה)הטכנולוגיהאילוציבגלל(בעיקרנהיתה

כמורבה(במידהזהותפרוסותשתיהיולא-משלהומראהמירקסצורה,מצהפרוסת

במירקםבמראה,זהותשבקופסההמצותכלהיועכשיוהרי-כיוס)השמורההמצה

עםבמושגינו(מתקשריכ~ו 9ותיקנ~ושיכל~ו,תהליךעברהמצותעללאמור,ובטעם,

מוצרנהיומנישביץומצותטיילור)וינסלאופרדריקשחוללהאמריקניתהניהולמהפכת

מקומימצרךהמצותויהלפניםואם ) 3 (מכ;ןשמשתמעמהכלעלייחודית,מאיכות

מחששגדוליסלמרחקיסהובלוולאיהודיתקהילהבכלהצורךלפימיוצרות ,במהותו

חטיפיכמוממש-ביו-לאומי ך-=ואחרכל-ארצימוצרהמצותנהיועתההרישבירה,

 ,סייטוסטרגודמו ,רגרטו-מהורוביץתוצרתעםביחדהזמו,במרוצת .סבוואודגנים

מצותלאפותביכולתיתרונו ל.:\'ב'כורניצולתוךבשוק,שלוהנתחאתמנישביץליהגד

אתרתםמנישביץ

המוררניתהטכנולוגיה

תהדבשירות
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מידהבקנה .מהענף~טוגהתהרותידםגאגהיהשגאמצותואו~יני,המובייצור

יגמבגאנדוקטוריפר ;rרב- .ט<:::עזמרבאותובערדזאת,עשתהגדוגיותרהרבה

 .ניקו'וחומריטבורשגמקומייםגיצרניםמטינטינאטי

היההמצותבמקרהשכן .דהתיברהזוויתמןביותרחשובקריטי,הבדגפההיהואוגם

מגאהתועגתגהפיקמנ"\:.ביץשיכוגגפנימאוד,משמעותייםמבחניםבשנילעמודצורד

החברה ,ראשית ."בסחרית הה-:<:::הלולתרגמםוהעטקייםהטכנולוגייםהחידושיםמר

ח.הפטחגלהלכותהשיידימצרלשיונירחביםחוגיםהתנגדותעםלהתעמתהצטרכה

ייגחמא ,ההגדהכגשורבהיותו.מטורת.שלתחושהועוררוביטאו ,הכגככגות ,המצות

המצהעםהעוניייייגחםאתגיישבהיהוקשהדמצרים"בארעאאבהתנאאכגודיעניא

רקלאשלההמצותאתלהציגדרדגמצואנאגצההחברה .ה"רבועהייהחדשנית

היתההחברהשנית, .דתיתראותמנקודתואותנטיותכ"מטורתיותייגםאגאכמעולות

בעת .במכונהשמיוצרותגמצותידועי-שםרבניםשלהתנגדותםעםלהתמודדחייבת

כובדלבכאירופיםרבניםיצאוכברשגו,המצותמכונתעגפאטנטמנישביץשרשם

שגמהרישפירטםישראללביתבמודעהשהוא.טוגמכגמצותמכונותנגדמשקלם

יהרבמטאנץ,האגברשטאםחייםכמורבניםבתגובותכדואחר 1859ב·ימברודקלוגר

אותןרהישהגדבוטהבגשוומכונהמתוצרתהמצותנאטרואחרים,םיורבנמגור

הפוטקבראשותאחרים,חשוביםרבניםואולם,.ןגגבערםשחובהדתייםכחידושים

הגנו ,ואחריםמדאנציגגיפשיץישראגמקראקוב,רבניםועימונתנזוושאוגיוטףהנודע

פרימיטיביותמצהמכונותהופיעוהתשע-עשרההמאהבשגהיהמצות.מכונתעגבתוקף

הרגשיוהלהטהטוגיהשגהפניםריבויבשגאבלברבים.להתקבגוזכושוניםמטוגים

גהתקבל,תבקשרגדאגההטיבותכגלמנישביץהיוהצדדים,שניבמחגוקתשהשקיעו

.גגמשקגכבדרבניגהכשרנזקקהואבשוקשיצגיחכדי .מצותיו

מנישביץבערפיתחהעשריםהמאהבתחיגתהקודש.לארץטוףטוףאותנומביאזה

גימודיוהחלהירששם.לגמודמבניושנייםשלחהואירושגים.עםאמיציסקשריס

בישיבותגמדשבהרשנה,שגוש-עשרהישראגבארץונשארבגבד,עשרבובהיותו ,-1901ב

הגדוגמאקט, .) 1914 · 1910 (שעריסומאה ) 1910-1908 (ייסחתורת ,) 1907-1901 (חייסעץ

הואגסישראג.גארץיגהפגכדאחרורקבטינטינאטירגיגטפרבביתלמדנתייס,בשממנו

שםידועותממשפחותנשיסנשאוהבניסניש .חייםעץבתיבישלרבנותעצמוהכשיר

ביציסנישגמ .-1910בווגףשרהאתרשיוה-1907בכהריהודיתאתמאקט-ושגיסירב

גאווהמקור "הקודשריבעביותרהמיוחטותהמשפחותעסשגהםיתורהחייקשרייוה

שנה 25כעבוראף .בירושגיםאצגסשגמדהרבניםבשמותהתפארתמידיץשבימנוהירש

" o' sו O In Anו ericaוו ie"H',Yב-חייוקורותשגהרשמיהתיאור 'I וWI שמותאתמנה

בתנועתמפורטמותדמויותהיובלאזר,יצחקבמיוחדמהם,שאחדיסהרבנים,

גהימוטר:'

צדקהגמטרותרבותמנישביץמשפחתתרמהייםומשפחתםימודייגמקשריםגבד

קרר ,םיחטדותיגגמחברתאירגו ,רושגיםיבגומדבעודויץ,מנישברשיהישראג.ארץב

חההמשפאביבמותג S :היקאמרכוגגיבהנהגתריהוכםילנצרכעזרהוקרוחוגיסביקור

 :אביהםשםעגוקראוהסיבירושלקטנהישיבהניוביטדו ,-1914במנישביץרעב
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וחברת ,בישיבהמיוחדועכיהירשהבוגילהםיהשכלאורךץיי.בימכישרעבירבתייישי

 I '.דולר-3,300ו 1,250שביובטכומיםשנתיותתרןמותכההעניקהמנישביץ

הישיבותמואחתאףמשהן.מוזרהמכישביץהשםאתנש~הבהישיהשובדהעה

משפחהבשםכקראהלאמנישביץ,הירשבהושלמדאלהבכללו ,ראלישץבארעותהידו

בער?דבריבתישילמשל,ראה,כקלאמדוע .ביץמכישבתישיבדלהכעדומותמוה

אמרההישיבהיי,בונרייי .חושפכיםטעכיתו ,הלו)ללודרש(שאימשפטידיווךמהלב ,-1948ב

אמריקה.ובדרוםרופהיבאישראל,ץבארכרבניםכיםהיימכהמשפט,יתבבמכישביץברתח

םידיהואצלשנוצרהרושםאתםילהזמטייעיםוהםבהםרנקשמנישביץהשם

לשווכשרותייאיכובמכוכהמיוצרותהריקכיותמהאהמצותכאילובאירופה,אורתודוקטים

כאטטרטגיהשתתנלהממהחלקיתההיץבמכישישיבתאחר:

הכשרלמתוראלישמארץרבכיםשלוקרהיהאתלצלכהמקיפ

שיבתיבשהורוהרבכים .מכישביץמתוצרתתשכיוהחדלמצות

בחגלצריכהבמכונהצרותיוהמהמצותאתאישרויץבמניש

בהישיבשהונשוהמצותאתטיפקאףיץבמנישומפעלהפטח

בהישיהקיוםהיווההחברה,הבכתלפילפחות ,ואכו .פטחב

הופיעהלכךוכביטוישלההשיווקיתאסטרטגיהבחשובחלק

התהדרה ,דונמהלכ.ן .מנישביץומירסמפבאחדיםטהבהבל

ארץעםהקשרים

להונחתסייעוישראל

מצותשלהנשרות

מנישביץ

מכישביץהשםמפורסםבהישיהשבזכותטענהיאההישיבהתלמידישלישניםכההחברה

השתמעמכאו Iיי.ןתורהלהפיץהמאמץייעםצמהעאתקישרהכלליובאורחדשקוהץבאר
משפחתיעטקשלטוגמווצגהקודש,בארץביטההמושרשיץ,במכישהשםכילכל,ברורות

 .חששללאלסמוךניתומתוצרתןהמצותכשרותשעללצדקה,דבכוומצוותרשומ

םינבנוטפתקישורחולוותהמנישביציםכוננוהראשונהםעולהמלחמתלאחרדמי

ממוריואחדבו ,הוכשטווומימכדלריאתמירושליםהביאוהםישראל.ארץנירבלביו

כיהו(הואינאטיבסינסבמאפוותםכשרותלמשניחומינוהו ,וזמנבץבימנישהירשלש

העימייוהוכשטירהלך ,גירזילניוהחברהכשעקרהלימים, .םי)שלויאנשיעדתכרבנם

 18ישראל.יארץבנייהיאהבשםשנקראההילהקהשלכרבהיובברוקלנםנוסףבהויוכ

טועו,אניכךו,יפיישאותיההדדדפוטהמשךעללמדיםםנמצאיאנוזוצנועהממחווהנם

כטפיתרמוציםיהמנישב .הקודשארץורבנימנישכיץמשפחתויבהיחטיםמערכתאת

דומיותעםהדוקיםאישייםוקשריםהוכשטייובלרמשרהירושלמית,בהלישיסיועצדקה,

שמייםיראתכמשפחהלהכרהזכוהורבתמ .הקודשבארץלטותבוקסיותודואורת

מכליותרקצתככשרות ,רופהיבאנםומוניטיו,נירבהכשרקיבלוהנומכרתמתוצהםיותמצו

מנישביץמצות ,וקיבדהזהםעהטמוהעדיפה,לונדוובהדתיתסבתי .מטונוהאחרותהמצות

הצטיירהשארמיקהנזכוראםמיוחד,לציווראויזהדברמקומייםאננלווםמוצריםפניעל

הרבניההכשר .ינהיידמטרייפענעייאבתורמסורתי,באופואורתודוקטים,יהודיםבעיני

למשל, ,כך .ברמהעליהלהכריזהיססהלאמכישביץוחברתמשמעותידתפקיכאומילא

למעלהשאיובמידהכשרותץבימנישמצותהיותעל-1929בפולוצקרדוומאירריהעיד

היינממנאמנהלמצואשאיומכיווועליהלסמוך'·כיתוהכריז.הזאתי,'החברהיי .ממכה

 :(קריייםיירושלחכמישלהמתמדתההשנחהייאתמיוחדבלשבחבחרהואחושפכיובאופו
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מאיחןדהכשרשקיבלהעןלםבהיחידההיתהאףמנישביץמתןצרתהמצה .הןכשטיין)רי

כיהןדתה,עצמההחברה .העןלםתןמלחמשתייןבאמריקהבהאןרתןדןקסיםהרבנים

היאיחןדיי.'מןהשתניההכשרקבלתבמהבמדיתסייעןישראלבארץהישיבהעםייהקשרים

אלהביובישראלהראשיתונתבהראתיןתרןמאןחרקןקאיייהבהראתגםמנתההחברה

שאיןהכשרןתערןבתאתשנתנן

~ ........... . 
 oאו. $5000000 : •

--..• IN THE 

~ MANISCHEWlTZ 
 C ::ז fA ן,, t'ז:Iכ CIז:זכ :

 )--oז:ן Sן

לאהזאתההכרהממנהגבןהה

 .בלבדירןשליםלרבניהצטמצמה

ץנישמכילצאריתשכהחוברת

הרבכי ,לטעוןכדיעדלכתהרחיקה

מייסדמלובליו,שפיראמאיר

היומי,והדףלןבליוחכמיישיבת

מנישביץמצןתהשנהכלייאכל

היהלאפעםןייאףהןאילבלבדיי

הקפדניתבכשרןתלחלוטיןבטןח

נ 9הלחםי.'של

ההדדיןתדפוסעלמצביעשאניעם

לפקפקכןןנתיבאיובוודאיזה,ה

הפילנטרןפיים ,הזןלתייםבמניעים

מנישביץ.ביתבנישלוהציןניים

ארץאתאהבתםבצדקה,עניינם

-הדתיתבציןנןתןתמיכתםישראל

מנישביץהירשספקמכלהםנעלים

הציבןריתפעילןתורןבאתהקדיש

אןרתןדןקסיןת,צדקהלמטרות

אתלקדםביקשמנישביץ,מאקסאחין, .ישראלארץבנקשרןכןלו,לאכיאףשרןבו,

חרןשתבתילהקמתיומרניןתתכניותהעלה '-20הןבשנותהיישובשלהתעשייתיפיתןחן

הדעה,אתלהביעהיאכןונתיכל 10בירןשליםכשרןמלןוולמקרןנילאטריותלמצןת,
תןפסיםמשאנןיןתרהרבהמסןבכיםהיןןאמןנהעסקיםצדקה,ביוהגןמליושיחסי

בזהזהקשוריםלהיןתהשלושהעשןייםמיןחדבהאןרתןדןקסיתןשבקהילה ,לפעמים

יןצאהדדיןתמחןיבןיןתשללמערכתןתןדןתהאחראתמטפחאחדכלסימביןטיקשר

הגןמליןיחסישלזןמערכתמיטיבההמצןת,שלהמסןיםבמקרהבנןסף,נשכר.אחדכל

שלקיומה(למרותרבניאישןרבזכןמכןנהמייצורהרבועןתהמצןתכיצדלהסביר

מצןתןנפןצןתתקניןתנהין-20ההמאהשלהראשןנההמחציתןבמהלדניכרת)התנגדןת

מןתגיםהאחרונה,בעתבכללם, ,אחדיםביו-לאןמייםמןתגיםמספרעםיחדמנישביץ

העןלם.ברחביהפסחמצןתבשוקיכיוםשןלטיםישראליים,

משפטבבית-1948בשנדןומקרהאלמלאנןדע,היהלאלעילשתיארתיממההרבה

משפחתשביוביחסיםהמרכזייםההיבטיםעלאורשןפדהמקרהלמיסןיאמריקני

סיןעביוזיקהתחילהבמחשבהיצרהמנישביץשמשפחתומןכיחהקודשןארץמנישביץ
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מינהלכאשרהתעוררהמקרהשלה.החברההצלחתלביןישראללארץפילאנטרופי

מנישביץ,לישיבתששילמהסכוםלנכותמנישביץחברתבזכותכפרהאמריקניההכנסות

לנכותיכולההחברההיתהלאאחרתהגדרהתחתונחוצהיי.רגילהעסקיתייהוצאהבתור

צדקהארגוןשלהקריטריוןעלענתהלאהירושלמיתהישיבהשכןהאלה,הסכומיםאת

חברת .ההיאבעתהתקףהמסחוקלפימנוכותיי)חברותלהשתורמות(יישהתרומות

שלתרומותיההטענה,אתהעלתהכךואגבהמסגבייתסוכנותבעמדתנאבקהמנישביץ

שלסבירהייבציפיההחוק)(כלשוןניתנווהןשלהלעסקיםישירהזיקההיתהלישיבה

מןכמהבגלויהציגהטיעוניה,במהלךהחברה.מהי.'התרוסכוםכנגדשקולכספיהחזר

 ...הרושםעלברותגבייהתעזרתןכאזבור,בכללן,תרומותיה,להשהביאוהיתרונות

התרומותשהביאוהתועלתוכןייכשרותאינןבמכונההמיוצרותהאמריקניותשהמצות

לב,בגלויהחברהסיכמהבישיבה,"לתמיכההתשלומים'יהחברה.שלהמוצרבפרסום

אתקיבלהמשפטביתעסקי".וענייןאישיענייןצדקה,דת,שלםמשולביממניעיםויינעש

בפסיקתו,נאמרמורכבים,"ממניעיםניתנולסמינרשהתרומותספקשאין'יאףהטיעון.

לשרתהיהשצריךסבירהבמידהברורותעסקיותמטרותוהתקיימוהואילחוקי,ייהניכוי

הרשומות.יינןמןמספקתבמידהמתבררתותןאלשרתוהכוונהאותן,

ביחסלדוגמהמחקרבתורכשלעצמה,מעניינתכאושתיארתיההאפיזודה :לסיכום

חידושיםשבההדרךעלחושפתשהיאבמהוגםואמונה,צדקהעסקים,ביןהגומלין

רבניאישורקיבלו ,המצותתעשייתפניאתשינומכונהמייצוררבועותמצותכמודתיים

 ,הקודשוארץאמריקהבמונחישזבעניין,מה .הרחבבוריבצלהתקבלזכומכךוכתוצאה

 .הזההיעדאתלהשיגכדיםיבירושלרבניותבדמויותמנישביץחברתהשתמשהכיצדזה

רעבשלמוצאוארץרבנימצדכזאתובתמיכהכזהבאישורלזכותניסתהלאהיא

הדעת,אתמניחהסברלספקעשויםם,יוציונידתייםמסורתיים,מניעים .ליטאמנישביץ,

תגרקריאתהימנסלציוןמנישביץשלהפנייהשכונוסף.גורםגםכאושפעלסבורניאבל

המרכזיםשניהופעתעםהתשע-עשרה,במאההמזרח-אירופיתהרבניתהיההגמונעל

ורבנימנישביץביוהגומליןיחסיישראל.וארץאמריקה-יהודייםחייםשלהחדשים

יחסים,שליותררחבהממסכתחלקהיוהצדדים,שניעםשהיטיבו ,הקודשארץ

למלאשאיפתהועלוהאירופיהרבניבמימסדאמריקהיהדותשלתלותהאיעלשהכריזה

-1896בירושליםייתפארתאמריקהייכוללייסודהיהודיים.יהבחימשמעותיתפקיד

בהנהלתמהזמומנישביץהירשכיהןבמקרהולאעצמהזומדינמיקהמשהומשקף

לאורלהוציאבאמריקההאורתודוקסיםםיהרבנבחרולהניח,ישדומות,מסיבות .הכולל

כמובו,היו,היישובלרבני.ןןבאירופהולאישראלבארץעבריתהכתוביםספריהםאת
לשתףהסיבותכללהםוהיומאירופההיהודייםהחייםמרכזאתלהעתיקמשלהםסיבות

נדבנותשלכךכלמופלאהמידהגילתהשזוגםמהאמריקה,יהדותעםזולתכליתפעולה

 .ציבורלצורכיומסירות

נמצאה,ישראלובארץהיקבאמראורתודוקסיםמנהיגיםביןאזשהתפתחההברית

עסקים,ביוהיחסיםואומנם,מאוד.ועקביתהצדדיםלשנימועילההימים,ברבות

באמריקהאורתודוקסיםרבניםלביןיהודיםעסקיםאנשייןבוהקשריםואמונה,צדקה

הזה.םיוהעדהיהודייםבחייםרלוונטיותותיסוגהינםובישראל
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