Winter 1999

GESHER:JOURNAL OF JEWISH AFFAIRS

#140

וונ חן ו ' סונה

טנות םנישביץ ויבני איץ הקודש
מ ח קי ביחסי הגומלין בין עסקים ,צוקה ואמונה

כל מחקר ,שנושאו אמריקה וארץ הקודש ,מו הדיו שייפתח בפרופי משה דייויס ,שחנך

את התחום הזה ,הנחה אותו ,גייס כספים לקידומו ועמל כלא ליאות ל~תחו ממש עד
יומו האחרון  .עניינו של פרופי דייויס היה במה שקרא לו ייארץ הקודש בהיסטוריה
הרוחנית האמריקניתיי ,מונח שהוא הגדיר ו כחובק את ייהקשת הרחבה של ההיסטוריה
הדתית ,התרבותית והאתנית

-

את מיצבור ההחלטות המוסריות  ,האתיות והיצירתיות

שנתקבלו על ידי פרטים וקבוצותיי  ! .הוא ביקש "לשרטט את טביעת החותם ההיסטורית
והעכשווית של רעיון ארץ הקודש ברוח האמריקניתיי .

כאו אני רוצה להתמקד בממד נוסף של יחסי אמריקה
חקר

אירוע

מרתק,

בו

שמעורבים

משפחת

עסקים

-

ארץ הקודש ,אגב בחינת

אורתודוקסית

באמריקה ,רבנים

ירושלמים ותעודת כשרות רבת ערך שקשרה אותם יחד  .במיוחד רצוני לחקור מערכת
יחסים סימ;:ויוטית שהתפתחה בעשורים הראשונים של מאה זו ביו חברת בי מנישביץ,
שנודעה בעת ההיא בראש ובראשונה בניו המצות שייצרה ,לביו ההנהגה הדתית בארץ
ישראל .מערכת יחסים זו תיגמלה את שני הצדדים ,לא רק באופו רוחני ,אלא ,כפי
שניווכח ,גם באופו חומרי מוחשי  .מסמך משפטי חרינ חושף את מורכבות המניעים של
יחסים אלה ביו אמריקה לארץ הקודש ומאפשר להביו יותר מאי פעם בעבר כיצד

עסקים ,צדקה ואמונה פעלו כולם הדדית לרווחת כל הצדדים  l .המחקר מוסיף ובוחן
כיצד הברית הזאת והאחרות הקשורות בה ביו מנהינים אורתודוקסים בארץ ישראל
ובארצות הברית נרמו להעתקת מרכז הכובד בחיי היהדות האורתודוקסית ממזרח
אירופה למרכזים החדשים בציון ובאמריקה .
תחילת הסיפור

ב , 1886-

בער ו;נ~י~ביץ )מוזכר תכופות בתור דב בער( הינר

עת

לסינסינאטי ,אוהיו ,מו העיר ממל ,אזי ' בשלטוו פרוסי ).הקהילה היהודית בממל
ורוב יהודי

היתה חדשה יחסית  -היתר ליהודים להתיישב שם ניתו רק במאה ה - 19-
ממל ,בכללם המנישביצים ,היו מהנרים מרוסיה ומפוליו .בער עצמו נולד ב ~ 9נט .
בתקופת נעור י ו של בער מנישביץ היתה ממל מקום מושבו של רי  9ר\,נ~ )שחי שם מ-
 1860ע ד  (18i9לפי המסורת המשפחתית היה בער יי אחד מתלמידיו היותר אהובים ..

4

ותודות ללמדנותו ולמסירותו זכה להערכה רבה כדי כך שהנאוו מסלנט מינהו לשוחט

גירסה קודמת של חיבור זה הושמעה באוניברס י טה העבר י ת

סטיפו ס  .וייז בג י מודי אמר י קה

-

ב 25-

במאי

1999

כהרצאה ע ייש

ארץ הקודש  ,חבסות משותפת שג אוניברסיטת ברנדייס

והמכוו גיהדות בת זמננו באוניברסיטה העברית ,גזכר פרופי משה דייויס ומרת רזומרי קרנסקי·
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אישי שלויי S.יסןדןת שןנים בהמשך חיי מנישביץ העידן על השפעת תנןעת המןסר .
א י ן לדעת מה בדיןק הניע את בער ןאשתן ?\ו ,ה )נטלי ( לעקןר עם שלןשת ילדיהם
הרכ ים

מממל לארצןת

הברית .

מקןר

לפי

אחד,

יהןדים

שמןצאם

בסינסינאט י ,

מסאלאנט ,בני עירן של אבי בער ,יחיאל מיכאל מנישביץ  ,זקןקים הין לשןחט ,יביןדעם
כי בער הוא שוחט מוסמך ןא י ש כביד ,שילמן את הןצאןת בןאי לאמריקה עם משפחתן .
בעת ההיא כיהן בסינסינאטי רי אליהן הילקןביץ מסאלאנט  ,קרןב משפחה של מנישביץ.

מה שמעניק סבירןת להשערה זן  .אפשרןת אחרת היא ,שמנישביץ היגר לארצןת הברית
בעקבןת גירןש היירןסים יי )קר י :היהןד י ם( מממל בפקןדת שלטןנןת פרןסיה )כצעד

תגמול נגד השלטונות הרוסיס על גירןש הפרןסים
ה ית ה הסיבה אשר ה י תה,

ב , 1888-

מקןבנן( 6 .

אחרי שנים אחדות כשוחט וב ו ד ק ,ורוכל לעת

מצוא ,פתח מנישביץ בית חרושת למצות

בסינסינאטי  .היה זה עיסוק נפוץ ב קרב

מהגריס יהןדים ,במיוחד כאלה שהוסמכו לשחיטה ,שכן גם המצות היו מאכל יהודי

שהכנתו הוסדרה במפןרט על ידי ההלכה והצריכה פיקוח .

יתרה מכך  ,הביקןש למצות עלה בארצות הבר ית בהתמדה

הביקוש למצות עלה

בהתאם לגידול האוכלוסי י ה היהודית שם ,והתעשי יה בכלל

בארצות הברית

היתה ב עיצומה של } iץ.נrינ~ת גדולה  .עד לאמצע המאה

בהתמיה בהתאם לנייול
האוכלוסייה היהויית

נאפו רוב המצןת על ידי

מיוחדיס

לתכל י ת

בתי

זן ,או )כפי

הכנסת

שקרה

שהתקינו

לימים

ה 19-

תנןרים

ב ניו

יורק(

התקשרו בחוזים עס מאפיות מסחריות ופיקחו על עבודתן ·
עם קריסתה של קהילת ב ית הכנסת המאורגנת וריבוי מספר

בתי כנסת בקהילו ת היהןדיות החשןבות באמריקה  ,הסירו בתי כנסת אלה מעצמס
רבים מתפקידי הס הקהילתיים בעבר )בכלל זה האחריות לענייני רוןחה ,מקוואות ובשר

כשר( ןבתקופה זן ,באמצע המאה ,החלן לפעול אן~י מצןת עצמאי י ס .

7

?,שר~ת המצות שייצרן האןפיס העצמאיים היתה נןשא לפולמוס קהילת י  .כך ,למשל,

בסינסינאטי,

ב , 1862-

פירסמו יהודים אןרתודןקסים אזהרה פומבית שלפ י ה אופה

מצןת בשם מר שמעון יי בשום פניס אינו מתנהג בהתאם לדרישית ההלכה יי ,על כן המצה
מתןצרתו היא

ייחמץ ...

ואין הבדל ב ינה לבין לחס שמןכר אןפה כלשהן " .בדןמה ? iבל

הרב משה וי י נברגר מנין יורק ,שבשנות

ה 80-

יירוב יהודי ניו יורק אכלן מצות שנאפו

מקמח רגיל המצוי בשןק ולא מ יי קמח שמור יי  ' .על רקע זה קל להב י ן א י ך נןלד במוחן
של יהודי חרד כבער מנישביץ הרעיןן להיכנס בעצמו לעסקי המצןת  .הואיל והביקוש
גבר ויהןדי המקןם ממוצא ליטאי בטחו בן שהוא מקפיד בעניני כשרות  ,נשקפו לעסק
סיכויים טןבים .

עד מהרה קמה למנ י שבי ץ תחרות בחצר האחןרית שלו עצמן  .בתחילת עשןר

ה ' 90-

נתגלתה מחלוקת ב י ן ידידו ןשאר ב שרו ר י הילקוביץ לבין רב חדש בעיר  ,כמעט בוןדאןת
ר י שמעןן )רש"י( פינקלשטי י ן )אבין של ר י לןאיס פינקלשטיין המפןרסס ממ נ ן  ,ל ימים

נגיד הסמינר התיאולןגי היהןדי(  .כתןצאה מהמחלוקת נכנס פינקלשטיין עצמו לעסקי
המצןת כמתחרה למנישביץ  .זה האחרון פנה במכתב אל אבין בסאלא נ ט ןב יקש את

עזרת הרב הדגןל של אןתה קהילה ,כי אחר י הכל עלןל היה פינקלשטיין לנשלן ממקןר

42 -----------------------------

פרנסתו )הוא היה מס)ג גבו;ו( .ואולס ,מה שקיבל מאביו בתשובה לא היה אלא מוסר

שמוז ,הטפת מוסר אבהית .ייהשלס איתויי ,כתב יחיאל מיכאל לבנו והזהירו ,במיטב
מסורת רי ישראל סלנטר ,מפני כל רדיפת כבוד ומעורבות במריבות ובמחלוקות ,ייגס אס

ייראה לך שזאת מחלוקת לשס שמייס '''.העצה היתה טובה ,כי לא כממל או כסלנט
היתה סינסינאטי ולא ניתו לסגור עסקי מתחריס ,אפילו זה רצוו הרבניס  .הדרך היחידה

שנותרה למנישביץ לעשות חיל בכלכלה הקפיטליסטית של אמריקה היתה השגת יתרוו

בתחרות ,משמע( 1) .

להוריד את עלות ייצור המצות שלו כדי ששולי הרווח י היו גבוהיס

יותר; או ) ( 2לייצר מצות טובות יותר ,אשר איכותו נבוהה יותר ולכו הו מבוקשות יותר,
או

)(3

לשפר את דימןי המצות שלו כדי שאנשיס יחשבן שהו עולות באיכותו על אלה

של המתחריס ולא יבחרן לקנותו  .מנישביץ השכיל ללכת בכל שלוש הדרכיס האלה
לעבר ההצלחה ,וכפי שניווכח ,היה לארץ הקןדש חלק באסטרטגיה הזאת .
מה שחשוב ביותר :מנישביץ הנהיג שורת שיפוריס ןהמצאות שחןללן מהפכה בתהליך
אפיית המצות בעולס כולן .בצפותו מגמה שתהיה רןוחת מאוד במאה העשריס ,הוא רתס

את הטכנולוגיה המודרנית בש י רות הדת ואימץ פיתוחיס חדשנייס  ,כמו תנור לאפיית מצות
המוסק גאז )שאיפשר פיזור יותר אחיד של החוס ובקרת
החוס( ובהמשך את תנור האפיה יי הנוסע-מסיעיי  .זאת היתה

מערכת חשובה ביותר )נרשמה כפאטנט( של רצועת הןבלה,
שבקצה האחד שלה הוכנס הבצק אשר נע משס לאט דר ך תאי
התנור

והופיע

בקצה

האחר

בדמות

מצןת

אפויות

במידה

אחידה וזהות בגודל ובצורה  .לזכות יעקב אוריה ,שירש את

מנישביץ רתם את

הטכנולוגיה המוררנית
בשירות הד ת

אביו כנשיא חברת מנישביץ ,בעקבות מותן בטרס עת בשנת

,1914

רשומים חמישים ויותר פאטנטים ,בכללס העיו האלקטרונית שמנתה אוטומטית את

מספר המצות הארוזות בקופסה בקצב של

600

לדקה ,וכו חידושים באריזה ויימכונת

מצותיי שתיאר אותה ב  1938-כיי יחי דת המיכוו הגדולה והיקרה ביותר במאפיה כלשהי

בעולםי  ..ס  Iתודות לכל החידושיס האלה יכול מנישביץ לייצר יותר ,בעלות נמוכה יותר,
בשיעור שבירה נמוך יותר ובצורה אחידה ונאה למראה יותר מכל מה שנתאפשר קודם .
התוצאה היתה לא פחות ממהפכה בענף המצות,

שהתאפיינה בשלוש תמורות

עיקריות (1) :אם לפניס היתה המצה ענולה ,סנלגלה או בעלת צורה מקרית,
נהיתה )בעיקר בגלל אילוצי הטכנולוגיה והאריזה( רבועה ; ) ( 2אם לפנים היתה לכל
פרוסת מצה צורה ,מירקס ומראה משלה  -לא היו שתי פרוסות זהות )במידה רבה כמו
המצה השמורה כיוס(  -הרי עכשיו היו כל המצות שבקופסה זהות במראה ,במירקם
II

הרי עתה

ובטעם ,לאמור ,על המצות עבר תהליך שיכל~ו ,תיקנ~ו ו  9יכ~ו )מתקשר במושגינו עם

מהפכת הניהול האמריקנית שחולל פרדריק וינסלאו טיילור( ומצות מנישביץ נהיו מוצר

מאיכות ייחודית ,על כל מה שמשתמע מכ;ן )( 3

ואם לפנים ה י ו המצות מצרך מקומי

במהותו  ,מיוצרות לפי הצורך בכל קהילה יהודית ולא הובלו למרחקיס גדוליס מחשש

שבירה ,הרי עתה נהיו המצות מוצר כל-ארצי ואחר ך =-ביו-לאומי -

ממש כמו חטיפי

דגנים או סבוו  .במרוצת הזמו ,ביחד עם תוצרת הורוביץ -מ רגרטו  ,גודמו וסטר ייט ס ,

הגד י ל מנישביץ את הנתח שלו בשוק ,תוך ניצול כור ב' ל '\:.יתרונו ביכולת לאפות מצות

43

בייצור המו ני ,ואו~י מצות שגא היה גאג ידם גהתהרות ~טו מהענף  .בקנה מידה
הרבה יותר גדוג עשתה זאת ,בערד באותו זמר .ט>:::ע רב r; -יפר וקטור אנד גמבג י

מטינטינאטי גיצרנים מקומיים שג טבור וחומרי ניקו' .
ואוגם היה פה הבדג קריטי ,חשוב ביותר מן הזווית דהתיבר  .שכן במקרה המצות היה
צורד לעמוד בשני מבחנים משמעותיים מאוד ,גפני שיכוג מנ"\.:ביץ גהפיק תועגת מגאה

מר החידושים הטכנולוגיים והעטקיים ולתרגמם הה:::>:-הל "בסחרית  .ראשית  ,החברה
הצטרכה להתעמת עם התנגדות חוגים רחבים לשיוני ימצר השייד להלכות חג הפט ח.

המצות  ,ככגות הכג  ,ביטאו ועוררו תחושה של מטורת .בהיותו .כגשור ההגדה  ,ייגחמא
עניא די אכגו אבהתנא בארעא דמצרים" וקשה היה גיישב את ייגחם העונייי עם המצה
החדשנית ה"רבועהיי  .החברה נאגצה גמצוא דרד להציג את

המצות שלה לא רק

כמעולות אגא גם כ"מטורתיותיי ואותנטיות מנקודת ראות דתית  .שנית ,החברה ה ית ה
חייבת להתמודד עם התנגדותם של רבנים ידועי-שם גמצות שמיוצרות במכונה  .בעת
שרשם מנישביץ פאטנט עג מכונת המצות שגו ,כבר יצאו רבנים אירופים בכ ל כובד

משקלם נגד מכונות מצות מכג טוג שהוא .במודעה לבית ישראל שפירטם רי שגמה
קלוגר מברוד י

ואחר כד בתגובות רבנים כמו חיים האגברשטאם מטאנץ ,הרב י

ב· 1859

מגור ורבנ י ם אחרים ,נאטרו המצות מתוצרת מכונה

בגשוו בוטה שהגד י רה אותן

כחידושים דתיים שחובה גבערם .ןג ואולם ,רבנים חשובים אחרים ,בראשות הפוטק
הנודע יוטף שאוג נתנזוו ועימו רבנים מקראקוב ,ישראג גיפשיץ מדאנציג ואחרים  ,הגנו
בתוקף עג מכונת המצות .בשגהי המאה התשע-עשרה הופיעו מכונות מצה פרימיטיביות
מטוגים שונים וזכו להתקבג ברבים .אבל בשג ריבוי הפנים שג הטוגיה והלהט הרגשי
שהשקיעו במחגוקת שני הצדדים ,היו למנישביץ כג הטיבות גדאגה בקשר גהתקבל,ת

מצותיו  .כדי שיצגיח בשוק הוא נזקק גהכשר רבני כבד משקג .גג
זה מביא אותנו טוף טוף לארץ הקודש .בתחיגת המאה העשרים פיתח בער מנישביץ
קשריס אמיציס עם ירושגים .הוא שלח שניים מבניו לגמוד שם .הירש החל גימודיו

ב , 1901-
עץ חייס

בהיותו בו עשר בגבד ,ונשאר בארץ ישראג שגוש-עשרה שנה ,שבהר גמד בישיבות

) (, 1907-1901

תורת ח ייס

) (1910-1908

ומאה שעריס

) (. 1914 · 1910

מאקט ,הגדוג

ממנו בש נתייס ,למד בבית טפר רגיג בטינטינאטי ורק אחר כד הפג יג גארץ ישראג .גס הוא

הכשיר עצמו לרבנות ביש י בת עץ חיים  .ש ני הבניס נשאו נשיס ממשפחות ידועות שם

ב יר ושגיס  -מאקט את יהודית כהר ב 1907-

וה י רש את שרה ווגף

ב .1910-

גמ ניש ביציס

ה יו ייקשרי הח יתור שגהם עס המשפחות המיוחטות ביותר בע י ר הקודש " מקור גאווה
והירש מנ י שב יץ תמיד התפאר בשמות הרבנים שגמד אצגס בירושגים  .אף כעבור
התיאור הרשמי שג קורות חייו
הרבנים,

שאחדיס

מהם,

ב ie"H',Y -וו  ericaוO In Anוo' s " 'Iו WI

במיוחד

יצחק

בלאזר,

היו

דמויות

25

שנה

מנה את שמות

מפורטמות

בתנועת

הימוטר ':ג
גבד מקשרים ג י מודי י ם ומשפחת יים תרמה משפחת מנישביץ רבות גמטרות צדקה
ב ארץ ישראג .ה י רש מנישב יץ ,בעודו גומד ב י רושגים  ,אירגו חברת גמ יג ות חטד י ם  ,קרר

ביקור חוגיס וקרו עזרה לנצרכ י ם וכ יה ר בהנהגת י כוגג אמר יק ה  S:ג במות אבי המשפ חה
ב ע ר מנישביץ

ב , 1914-

יטדו ב ניו ישיבה קטנה בירושל י ס וקראוה עג שם אביהם :
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ייישי בת ר י ב ע ר מכיש בי ץיי .לאורך השכ י ם גילה הבו הירש עכי ו מיוחד בישיבה  ,וחברת

מנישביץ העניקה כה תרןמות שנתיות בטכומים שביו  1,25 0ו 3,300-

דולר 'I .

ה ע ובדה ש ה ישי בה נש~ה את השם מכישביץ מוזרה משהן .אף אחת מו הישיבות

הידו עות באר ץ יש ראל  ,בכללו אלה שלמד בהו הירש מנישביץ ,לא כקראה בשם משפחה
ותמוה מ דו ע כ בדלה ישי בת מכיש ביץ  .מדוע לא כק ראה ,למשל ,ישי בת רי דב בער?
ב  , 1948-ב מהל ך דיוו משפטי )שאי דרש לו להלו(  ,כיתו טע ם חושפכי  .יי בונרי הישיבהיי ,אמרה
ח ברת מכישביץ בב ית המשפט ,יימכ ה כים כרבנים באר ץ ישראל ,בא י רופה ובדרום אמריקה.

השם

מנישביץ

נקש ר

בהם

והם

מטייעים

להז י ם

את

הרושם

אצל יהו ד י ם

שנוצר

אורתודוקטים באירופה ,כאילו המצות הא מ ריקכיות ה מיוצרות במכוכה איכו כשרותיי לשוו
אחר :ישיבת מכיש ב יץ ה יתה חלק ממה שתתנלה כאטטרטגיה

מקיפ ה לכ צ ל את ה י וקרה של רבכים מארץ ישראל למתו הכשר

הקשרים עם ארץ

למצות החד שכיו ת מתוצרת מכישביץ  .הרבכים שהורו ב י שיבת
מניש ב יץ אישרו את המצות המ יו צרות במכונה לצריכה בחג

ישראל סייעו להונחת

הפטח ומפעל מניש ב יץ אף טיפק את המצות שהונשו ב ישי בה

הנשרות של מצות

ב פטח  .ואכו  ,לפחות לפי הבכת החברה ,היווה קיום ה ישי בה

מנישביץ

חלק חשוב ב אסטרטגיה השיווקית שלה וכביטוי לכך הופיעה
בהבל טה באחדים מפ רס ומי מנישביץ  .כ.ן ל דונמה  ,התהדרה

החברה כה ישנים של תלמידי הישיבה ה יא טענה שבזכות ה ישי בה מפורסם השם מכישביץ

באר ץ ה קו דש ובאורח כללי קישרה את ע צמה עם יי המאמץ להפיץ תורה יי.ן  Iמכאו השתמע
ברורות לכל ,כי השם מכיש ב יץ ,המושרש ה יט ב בארץ הקודש ,מווצג טוג של עטק משפחתי
שומר מצוות ו כו דב לצדקה ,שעל כשרות המצות מתוצרתן ניתו לסמוך ללא חשש .
מי ד לאחר מלחמת ה עולם הראשונה כוננו המנישביצים חולוות קישור נוטפת ב ינ ם

לביו רב ני ארץ ישראל .הם הביאו מירושלים את רי מכדל מי הוכשטווו  ,בו אחד ממוריו
ש ל הירש מניש בי ץ ב זמנ ו  ,ומינוהו למשניח כשרות במאפוותם בסינס ינאטי )הוא כיהו
נם כרב עדת יאנשי שלו םי(  .לימים ,כשעקרה החברה לניו גירזי  ,הלך ר י הוכשט ייו עימ ה

וכ י הו ב נוסף נם בברוקל יו כרבה של הקה יל ה שנקראה בשם היאה י בני ארץ

ישראל.י 18

נם ממחווה צנועה זו אנו נמצאי ם למדים על המשך דפוט ההדד י ות שא יפייו ,כך אני טועו,
את מערכת היחטים ב י ו משפחת מנישכיץ ורבני ארץ הקודש  .המנישב י צים תרמו כטפי

צדקה ,סיוע לישי בה ירושלמית ,משרה לר ב הוכשטייו וקשרים אישיים הדוקים עם דומיות
אורת ודו קסיות

בו לטות

בארץ

הקודש .

בתמ ור ה

זכו

להכרה

כמשפחה

יראת

שמיים

ו מצ ות י הם מתוצ רת מכ ו נ ה קיבלו הכשר רב ני ומוניטיו ,נם בא י רופה  ,ככשרות קצת יותר מכל
המצות האחרות מטונו  .סבתי הדתית ב לונדוו העדיפה ,מו הט ע ם הזה בד י וק  ,מצות מנישביץ
על פני מוצרים אננלוום מקומיים דבר זה ראוי לציוו מיוחד ,אם נזכור שארמיקה הצטיירה
בעיני יהודים אורתודוקטים ,באופו מסורתי ,בתור ייא טרייפענע מ ד ינהיי  .ההכשר הרבני

מילא כאו תפקי ד משמעותי וחברת מכישביץ לא היססה להכריז עליה ברמה  .כך  ,למשל,
העיד רי מאיר דוו פולוצקר

ב 1929-

על היות מצות מניש בי ץ כשרות במידה שאיו למעלה

ממכה  .יי החברה הזאתי ',הכריז·' .כיתו לסמוך עליה מכיווו שאיו למצוא נאמנה ממ נ היי
ובאופו חושפכי הוא בחר לשבח ב מיוחד את יי ההשנחה המתמדת של חכמי ירושל י ם יי )קרי :
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רי הןכשטיין(  .המצה מתןצרת מנישביץ אף היתה היחידה ב עןלם שקיבלה הכשר מאיחןד
הרבנים האןרתןדןקסים ב אמריקה ב ין שתי מלחמ ן ת העןלם  .החברה עצמה הןדתה ,כי

ייהקשרים עם הישיבה בארץ ישראל סייען במדית מה ב קבלת ההכשר השתני מן היאיחןדיי'.
החברה מנתה גם את הר ב איייה קןק ןמאןחר יןתר את הר בונת הראשית בישראל ביו אלה
שנתנן

~ ............
•  $5000000:או.

גבןהה

-

-

החוברת

IN THE

~ MANISCHEWlTZ

:

ז:זכ  CIזI:כ

ממנה

הכשרןת

ההכרה

הזאת

הצטמצמה לרבני ירןשלים

o

• . .

את

ערןבת

שאין

אצ ל

כ ש רית

לא

בלבד.

מכי ש ני ץ

הרחיקה לכת עד כדי לטעון  ,כי הרב
מאיר

'tן::fA,,ז C

ןSז:ן( o--

מלובליו,

שפירא

מייסד

ישיבת חכמי לןבליו והדף היומי,
ייאכל

כל

מצןת

השנה

מנישביץ

בלבדיי הןאיל ןייאף פעם לא היה
בכשרןת

בטןח לחלוטין

הקפדנית

של הלחםי 9 '.נ
עם שאני מצביע על דפוס ההדדיןת
ה זה ,בוודאי איו בכןןנתי לפקפק

במניעים הזןלתיים  ,הפילנטרןפיים
והציןניים
עניינם

של

בני

בצדקה,

בית

מנישביץ.

אהבתם

ארץ

את

ישראל ןתמיכתם בציןנןת הדתית

-

נעלים הם מכל ספק הירש מנישביץ
הקדיש את רןב פעילןתו הציבןרית
למטרות

צדקה

אןרתןדןקסיןת,

שרןבו ,אף כי לא כןלו ,נקשרן ב ארץ ישראל  .אחין ,מאקס מנישביץ ,ביקש לקדם את
פיתןחן התעשייתי של היישוב ןבשנות ה  ' 20-העלה תכניות יומרניןת להקמת בתי חרןשת

למצןת ,לאטריות ולמקרןני ןמלןו כשר בירןשלים

10

כל כןונתי היא להביע את הדעה,

שיחסי הגןמליו ביו צדקה ,עסקים ןאמןנה הין מסןבכים הרבה יןתר משאנן תןפסים
לפעמים  ,ןשבקהילה האןרתןדןקסית ב מיןחד עשןיים השלושה להיןת קשורים זה בזה
קשר סימביןטי כל אחד מטפח את האחר ןתןדןת למערכת של מחןיבןיןת הדדיןת יןצא
כל אחד נשכר .בנןסף ,במקרה המסןים של המצןת ,מיטיבה מערכת זן של יחסי הגןמלין
להסביר כיצד המצןת הרבועןת מייצור מכןנה זכן ב אישןר רבני )למרות קיומה של
התנגדןת ניכרת( ןבמהלד המחצית הראשןנה של המאה ה  20-נהין תקניןת ןנפןצןת מצןת
מנישביץ יחד עם מספר מןתגים ביו-לאןמיים אחדים  ,בכללם ,בעת האחרונה ,מןתגים

ישראליים ,שןלטים כיום בשוקי מצןת הפסח ברחבי העןלם.

הרבה ממה שתיארתי לעיל לא היה נןדע ,אלמלא מקרה שנדןו ב 1948-
אמריקני למיסןי

בבית משפט

המקרה שןפד אור על ההיבטים המרכזיים ביחסים שביו משפחת

מנישביץ ןארץ הקודש ומןכיח שמשפחת מנישביץ יצרה במחשבה תחילה זיקה ביו סיןע
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פילאנטרופי לארץ ישראל לבין הצלחת החברה שלה .המקרה התעורר כאשר מינהל
ההכנסות האמריקני כפר בזכות חברת מנישביץ לנכות סכום ששילמה לישיבת מנישביץ,
בתור ייהוצאה עסקית רגילה ונחוצהיי .תחת הגדרה אחרת לא היתה החברה יכולה לנכות
את הסכומים האלה ,שכן הישיבה הירושלמית לא ענתה על הקריטריון של ארגון צדקה
)יישהתרומות שתורמות לה חברות מנוכותיי( לפי חוק המס התקף בעת ההיא  .חברת
מנישביץ נאבקה בעמדת סוכנות גביית המס ואגב כך העלתה את הטענה ,שלתרומותיה

לישיבה היתה זיקה ישירה לעסקים שלה והן ניתנו )כלשון החוק( ייבציפיה סבירה של
החזר כספי שקול כנגד סכום התרו מהי '.החברה .במהלך טיעוניה ,הציגה בגלוי כמה מן
היתרונות שהביאו לה תרומותיה ,בכללן ,כאזבור ,עזרתן

בייהת ג ברות על

הרושם ...

שהמצות האמריקניות המיוצרות במכונה אינן כשרות יי וכן התועלת שהביאו התרומות
בפרסום המוצר של החברה' .י התשלומים לתמיכה בישיבה ",סיכמה החברה בגלוי לב,
יינעש ו ממניעים משולבי ם של דת ,צדקה ,עניין אישי ועניין עסקי" .בית המשפט קיבל את
הטיעון' .יאף שאין ספק שהתרומות לסמינר ניתנו ממניעים מורכבים ",נאמר בפסיקתו,

ייהניכוי חוקי ,הואיל והתקיימו מטרות עסקיות ברורות במידה סבירה שצריך היה לשרת

אותן ,והכוונה לשרת א ותן מתבררת במידה מספקת מן הרשומות.יינן
לסיכום  :האפיזודה שתיארתיה כאו מעניינת כשלעצמה ,בתור מחקר לדוגמה ביחס
הגומלין בין עסקים ,צדקה ואמונה ,וגם במה שהיא חושפת על הדרך שבה חידושים
דתיים כמו מצות רבועות מייצור מכונה שינו את פני תעשיית המצות  ,קיבלו אישור רבני
וכתוצאה מכך זכו להתקבל בצ י בור הרחב  .מה שזבעניין ,במונחי אמריקה וארץ הקודש ,

זה כיצד השתמשה חברת מנישביץ בדמויות רבניות בירושל י ם כדי להשיג את היעד הזה .
היא לא ניסתה לזכות באישור כזה ובתמיכה כזאת מצד רבני ארץ מוצאו של ב ע ר
מנישביץ ,ליטא  .מניעים מסורתיים ,דתיים וציוני י ם ,עשוים לספק הסבר מניח את הדעת,
אבל סבורני שפעל כאו גם גורם נוסף .שכו הפנייה של מנישביץ לציון ס ימנ ה קריאת תגר
על ההגמונ י ה הרבנית המזרח-אירופית במאה התשע-עשרה ,עם הופעת שני המרכזים

החדשים של חיים יהודיים

-

אמריקה וארץ ישראל .יחסי הגומלין ביו מנישביץ ורבני

ארץ הקודש  ,שהיטיבו עם שני הצדדים ,היו חלק ממסכת רחבה יותר של יחסים,
שהכריזה על אי תלותה של יהדות אמריקה במימסד הרבני והאירופי ועל שאיפתה למלא

תפקיד משמעותי בחי יה היהודיים .ייסוד ייכולל אמריקה תפארת ירושליםיי ב 1896-
משקף משהו מדינמיקה זו עצמה ולא במקרה כיהן הירש מנישביץ זמו מה בהנהלת
הכולל  .מסיבות דומות ,יש להניח ,בחרו הרבנ י ם האורתודוקסים באמריקה להוציא לאור

את ספריהם הכתובים עברית בארץ ישראל ולא באירופה .ןן לרבני היישוב היו ,כמובו,
סיבות משלהם להעתיק את מרכז החיים היהודיים מאירופה והיו להם כל הסיבות לשתף
פעולה לתכלית זו עם יהדות אמריקה ,מה גם שזו גילתה מידה מופלאה כל כך של נדבנות
ומסירות לצורכי ציבור .
הברית שהתפתחה אז בין מנהיגים אורתודוקסים באמר יק ה ובארץ ישראל נמצאה,
ברבות הימים ,מועילה לשני הצדדים ועקבית מאוד .ואומנם ,היחסים ביו עסקים,

צדקה ואמונה ,והקשרים ב ין אנשי עסקים יהודים לבין רבנים אורתודוקסים באמריקה
ובישראל הינם סוג י ות רלוונטיות בחיים היהודיים עד ה יו ם הזה.
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