
 י. אהרנסון 

זקניך
ויאמרו לךויאמרו לך

זכרונות הוד מדורות עברו מפיהם של זקני הדור

של  נפשו  בתעצומות  סיימנו  הקודם  הפרק  את 
איש שיחנו ר' פנחס לאחר שניצל מעמק הבכא ועלה 
לארץ ישראל, כאן התנער מאפרות ופעל במסירות 
שישי  בפרק  ברחובות.  ה'  ליראי  שיכון  להקים  נפש 
זה נשמע בקצרה על השתלשלות העניינים שהביאה 
דשמיא  והסיעתא  ה'  חסדי  ועל  השיכון,  להקמת 
המרובה שראה יחד עם חבריו על כל צעד ושעל עד 

שראו את חלומם מתגשם והופך למציאות. 
ימים  "באותם  החל:  הכל  כיצד  מספר  פנחס  ר' 
למשפחה  יותר  שתתאים  אחרת  דירה  אחר  תרנו 
המורחבת שלנו ולצרכינו הנוספים. קניית דירה לא 
חסכונות  כל  לנו  היו  שלא  כיון  בכלל  בחשבון  באה 
חיפושים  לאחר  מצאנו.  לא  שכורה  דירה  ואילו 
אחת  דירה  ולו  מצאתי  לא  רחובות  בכל  ממושכים 

שיכולה הייתה להתאים לנו!
רוצים  ומצוות  תורה  שומרי  שיהודים  "ידעתי 
אנשים  הכרתי  לרחובות.  אחרים  מאזורים  להגיע 
מבית גמליאל ומבני ברק שחיפשו גם הם דירה בר־

חובות. גם הם, כמוני, כיתתו רגליהם ברחובות העיר 
וחיפשו אחר דירה ללא כל הצלחה. האם ייתכן שכל 
האנשים הללו לא יוכלו להגיע לרחובות בגלל מחסור 

במקומות דיור?
בנייה  של  הרעיון  והתפתח  הלך  בראשי  "ואז 
מאורגנת ליהודים שומרי תורה ומצוות. האמת שהיו 
בראשי  בארץ.  שונים  במקומות  כאלו  שיכונים  כבר 
ומסודר  יפה  שיכון  של  תמונה  והצטיירה  הלכה 
שבו תפרח קהילה משגשגת. באותה עת היו דתיים 
וחרדים לא מעטים ברחבי רחובות, אך הם התגוררו 

חילונים.  גם  כמובן  התגוררו  שבהם  שונים  באזורים 
בדמיוני הדהדה תמונת כפר ילדותי, שבו היו אמנם 
גם גויים אך היהודים רובם ככולם היו שומרי תורה 

ומצוות והיוו קהילה מגובשת ואחידה.
ישבו  שבה  פגישה  יזמתי  העניין  את  להזיז  "כדי 
את  בפניהם  הצגתי  חרדיות.  מפלגות  של  נציגים 
רק  יתגוררו  שבו  מיוחד  שיכון  בניית  שלי -  הרעיון 
של  כעניינם  אך  ליוזמה,  התנגד  לא  איש  חרדים. 
דברים שכאלו שום דבר לא זז בעקבות הפגישה. לא 
התייאשתי. הרעיון כבר קרם עור וגידים בדמיוני ואני 
רציתי לראותו מתממש. מעבר למצוקת הדיור הפ־
רטית שלי ראיתי בבניית שיכון שכזה חזון ושליחות.

ראשי  רק  אלה  היו  הפעם  ישיבה.  כינסתי  "שוב 
פועלי אגודת ישראל. פועלי אגודת ישראל כבר בנו 
הישיבה  תקווה.  ובפתח  ברק  בבני  שיכונים  מספר 
התמשכה, כשבסופה החלטנו סופית על בניית השי־

כון! אני מוניתי לטפל בעניין הבנייה. 

דווקא במרכז העיר
"באחד הימים, זמן לא רב לאחר הפגישה הזו, פג־
שתי את הרב מלצר זצ"ל. הוא שאל אותי האם נכונה 
השמועה שאנו עומדים לבנות שיכון לחרדים ברחו־

בות. עניתי לו שהשמועה נכונה ואנו אכן מתקדמים 
שתק  מלצר  הרב  מגורים.  פרויקט  בניית  לקראת 
שם  לי  יש  הדרום.  לישיבת  אלי  'בוא  אמר:  ואז  רגע 
שבעה־עשר דונם ריקים. קח אותם ובנה כמה דירות 
שתרצה'. האמת, ההצעה קסמה לי למדי. אך הקדוש 
ברוך הוא שם בראשי מחשבה אחרת. 'תודה רבה על 

הצעתך הנדיבה', עניתי לרב, 'אך ברצוני להקים את 
יכול  בדיעבד  רחובות'.  העיר  במרכז  דווקא  השיכון 
תשובתי.  הייתה  שזו  כך  על  שמח  שהנני  להגיד  אני 
רוחני  למרכז  ולהפוך  להצליח  היה  יכול  לא  השיכון 
במקום  ממוקם  היה  אם  חיים  שוקק  כה  וקהילתי 

מרוחק יותר.
"לאחר זמן־מה שלחו מפועלי אגודת ישראל תכ־

מתאים.  מגרש  לחפש  הטילו  עלי  וקבלן.  מוכנה  נית 
לא  שגרה  מהמשפחות  שאחת  ששמעתי  זכרתי 
הרחק ממני מעוניינת למכור מגרש. באותו זמן הוטל 
על  המשפחה  בני  לחצו  ולכן  ירושות,  על  גבוה  מס 
ההורים המבוגרים למכור נכסים עוד בהיותם בחיים. 
כך היה המצב גם במשפחה שאליה פניתי. הפגשתי 
את המשפחה עם נציג פועלי אגודת ישראל, והמגרש 
התכנית  עלתה  עתה  ומוצלחת.  טובה  בשעה  נרכש 
על פסים מעשיים. הבנתי שלמעשה הקבלן הוא זה 
שקונה את המגרש, בונה בו, ולאחר מכן ימכור אותו 

לפועלי אגודת ישראל. 
42 וכלל  ח'  בצורת  תוכנן  הראשוני  "הפרויקט 
דירות שהתחלקו על מספר בניינים. וכך, כמעט מב־

שהייתי  העובדה  הבנייה.  לעסקי  נקלעתי  משים  לי 
לי  עזרה  עבדתי  שבה  בחנות  קבלנים  עם  בקשר 
לקבל מושג כלשהו על תהליך הבנייה. הקבלן עבד 
באינטנסיביות והיה צורך לפקח על עבודתו. המהנדס 
פיקח עליו, אך הפרויקט היה גדול והיה צורך בפיקוח 
נוסף. במקביל לניהול הבנייה עבדתי וניהלתי גם את 
חנות הצבעים שלנו. בקיצור - העבודה הייתה מרו־

בה ביותר ותהיתי כיצד אצליח לבצע את כל המוטל 

כי הרחיב ה' לנו
ר' פנחס כהן מסיים את הסדרה ומספר על השתלשלות הדברים שהביאה להקמת השיכון החרדי ברחובות
ועל חסדי ה' והסייעתא דשמיא המרובה עד שראו את חלומם מתגשם והופך למציאות || השיכון כבר קרם עור 
וגידים, אולם עדיין העיקר חסר היה מן הספר - הקמת מקום להשראת השכינה ובית מקדש מעט || ר' פנחס 
ממשיך ומספר על הקמת בניין בית הכנסת המפואר שמהווה היום תל תלפיות לכל תושבי האזור והסביבה, 
ובו מתקיימים שיעורי תורה המתפרשים על פני כל שעות היממה || מדי יום כשר' פנחס נכנס לבית הכנסת 
מתרחב לבו לראות את ה'יש' הגדול שהוקם מאפס, אבל אינו יכול לשכוח כיצד הכל החל, וכמה עמל, יזע 

ודמעות צריך היה להשקיע עד שהגיעו הלום

פרק 
אחרון 
בסדרה

הרה"ח ר' פנחס כהן הי"ו 
ליסקא-רחובות

בצילם חמדתי וישבתי
כ"ק מרן אדמו"ר רבי צבי 
הערשל פרידלנדר זצוק"ל הי"ד 
מליסקא ממשיך דרך אבותיו 
הק' לבית ליסקא שזכיתי 
לחסות בצלו ואף התגוררתי 
בסמוך לחצר קדשו || כ"ק 
מרן אדמו"ר בעל ה'שפע חיים' 
מצאנז זצוק"ל שהחיה את 
נשמותינו בוורשה ובדאכו || 
כ"ק מרן אדמו"ר רבי דוד משה 
שעודד  מקרעטשיף זצוק"ל
אותנו בכל מאודו להפריח את 
השממה הרוחנית בעיר רחובות 

בסיום השס נראה ר פנחס כהןבסיום השס נראה ר פנחס כהן
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עלי...
"באחד הימים, בעוד אני עומד ומתבונן בבניין שכבר החלו 
בפועלי  עסקן  שהיה  מחבריי  אחד  הגיע  יסודותיו,  את  לבנות 
אגודת ישראל ברחובות. היה זה ר' יוסף יום טוב וייס, או בקי־

צור, כפי שנקרא בפי כל, ר' יונטל. ר' יונטל ניצב לצדי, מתבונן 
גם הוא בבניין הקורם עור וגידים מול עינינו. הוא פתח את פיו 
ואמר לי: 'פנחס, אני מוכן לעזור לך בקידום הבנייה כאן, גם אני 
רוצה לגור פה'. שמחתי מאוד על הצעתו לעזרה. הייתי זקוק 
מאוד לעזרה שכזו. שמחתי גם שר' יונטל יהיה אולי לשכני. אך 
הבעיה הייתה שלא נותרה בבניין שלי שום דירה ריקה. את כל 

הדירות כבר הזמינו אנשים. 
"ימים מועטים לאחר שיחתי עם ר' יונטל  התברר שאחד 
הדיירים שינה את דעתו וביטל את רכישת הדירה שלידי. ר' 
סייע  אכן  לי  שהבטיח  וכפי  הדירה,  את  במהירות  רכש  יונטל 
בידי רבות בניהול הבנייה. היה קל הרבה יותר לבצע את הפ־

רויקט בשניים. הפרויקט, אם כן, הלך והתקדם. בניינים טיפסו 
מעלה אל השמים, דלתות נקבעו בפתחי הדירות. שיכון חדש 

הופיע".

סייעתא דשמיא צעד אחר צעד
ממשיך ר' פנחס ומגולל בהתרגשות את זיכרונותיו מאותם 
ימים ראשונים, והסייעתא דשמיא שליוותה אותו על כל צעד 
ושעל: "מדי פעם הייתי מתבונן בתמיהה על המהלכים שאותם 
כל־כך  רב  זמן  לפני  לא  רק  הרי   - האחרונות  בשנים  עברתי 
זמן  חלף  לא  כל.  וחסר  בודד  חדש,  כעולה  מהאנייה  ירדתי 

רב ונישאתי ועברתי לגור ברחובות. לעתים קרובות תהיתי מה הביא אותי 
דווקא לרחובות, הלוא עבודתי הייתה רחוקה למדי, בכפר מנחם... ובכל זאת, 
נשארתי ברחובות בדירה קטנטנה. ויום אחד, בגלל פציעה בידי, יצאתי לטייל 
עם בתי ומשם התגלגלו העניינים, כך שהפכתי לעצמאי ושותף בעסק. מתוך 
מצוקת הדיור האישית שלי מצאתי את עצמי לפתע יוזם וקשור בפרויקט 
מדי  גדול  שהעומס  חשתי  כאשר  ובדיוק  החרדי.  לציבור  בנייה  של  גדול 

פתאום מתייצב לצדי אדם שנוטל עליו מהעומס והופך גם לשכני היקר...
"חשתי כאילו כל הדברים הללו לא קרו סתם. הגעתי לרחובות כי רחובות 
הייתה ה'באשערט', המזווגת לי משמים. השיכון שאותו בנינו הלך וגדל, ומ־
תוכו צמחה קהילה ענפה ובריאה של אנשים שומרי תורה ומצוות אשר גרים 
בצוותא, מקיימים שיעורי תורה, עוזרים זה לזה, ומחזיקים ישיבות ותלמודי 

תורה...
"מי היה משער שכך יתפתחו הדברים? הקדוש ברוך הוא הוא זה שהוביל 
את  מצאתי  וכך  הנכונה,  ובצורה  הנכון  באופן  בדיוק  צעד,  אחרי  צעד  אותי 
עצמי לא רק בעל דירה משל עצמי אלא קשור בקשר הדוק לעיר רחובות 

ולהתפתחותה הגשמית והרוחנית".

בית מקדש מעט
השיכון כבר קרם עור וגידים, אולם עדיין העיקר חסר היה מן הספר - 
הקמת מקום להשראת השכינה ובית מקדש מעט. ר' פנחס ממשיך ומספר על 
הקמת בניין בית הכנסת המפואר שמהווה עד היום תל תלפיות לכל תושבי 
האזור והסביבה, ובו מתקיימים שיעורי תורה המתפרשים על פני כל שעות 
היממה בהם מתייגעים בעלי בתים לצד אברכי כולל על התורה ועל העבודה 
ועושים נחת רוח ליוצרם. מדי יום כשר' פנחס נכנס לבית הכנסת מתרחב לבו 
לראות את ה'יש' הגדול שהוקם מאפס אבל אינו יכול לשכוח כיצד הכל החל, 

וכמה עמל, יזע ודמעות צריך היה להשקיע עד שהגיעו הלום. 
"במשך כל מהלך הבנייה שבתי והדגשתי את הצורך בבניית בית־כנסת 
שישתלב בפרויקט החדש שאותו בנינו. ברור היה שהמקום החשוב והנצרך 
ביותר יהיה בית־כנסת שבו נוכל להתפלל בצוותא ולקיים חיי קהילה תור־
ניים. בכל פגישה אפשרית שבתי וחזרתי על הצורך הזה, אם כי באותה עת 

לא ידענו עדיין כיצד נצליח באופן מעשי לממש את העניין.
"לאחר זמן־מה סיכמנו עם נציג פא"י שמכל דירה שנקנית בפרויקט יופ־

רש סכום מסוים שאותו נייעד לבניית בית הכנסת. ארבעים ושתיים דירות 

כבר נבנו ומרביתן אוכלסו. אחת מהדירות הייתה שייכת לבחור שאביו קנה 
יוקם  הכנסת  שבית  שיסכים  אותו  שכנעו  מהדיירים  שניים  קטנה.  דירה  לו 
זמנית בתוך הדירה שלו. בסופו של דבר הבחור נענה להם. וכך, באופן כמעט 

ספונטני, הוקם בית הכנסת הראשון שלנו.
דירות,  ושתיים  ארבעים  אלו  היו  בשיכון.  הדירות  כל  אוכלסו  אט  "אט 
חלקן קטנות וחלקן גדולות יותר. יחסי ידידות עמוקים נרקמו בין הדיירים. 
של  לשמחה  הייתה  שמחה  כל  ומגובשת.  חמה  אמתית,  לקהילה  הפכנו 
הדיירים כולם. כל משפחה שלחה עוגה וסייעה לטיפול בילדי השכנים כא־

שר היה בכך צורך. כאשר חלה אחד מהדיירים היו כולם משתדלים לסייע 
עד כמה שאפשר, חולקים בנטל ומנסים לתמוך היכן שיש צורך. חלק גדול 
מהדיירים היו כמונו, ניצולי שואה, והקהילה הקטנה היוותה מעין תחליף למ־

שפחה המורחבת, שלא הייתה לנו. חשנו ששפר עלינו מאוד גורלנו במציאת 
מקום מגורים שכזה.

בית כנסת מניין 
"חלפה שנה וחצי. בשעה טובה התארס הבחור שבביתו היה בית הכנסת. 
הייתה זו שמחה גדולה. אך... מה נעשה עם בית הכנסת? הרי בלתי אפשרי 
אחת  דירה  נותרה  נס  בדרך  צעירה.  משפחה  של  בביתם  בית־כנסת  לקיים 
לכך  יועדה  שהדירה  נראה  משמים.  אות  בכך  ראינו  נמכרה.  שלא  בלבד 
שתהפוך לבית־כנסת. תוך ימים מעטים שברנו קירות, הזזנו דלתות, והעברנו 
את מעט הציוד שהיה לנו בבית הכנסת הקודם. מהנהלת פא"י קיבלנו הסכמה 

שבשתיקה לכל המהלך הזה.
" בדרך־כלל היה בית הכנסת דחוס מפה לפה, אנשים נכנסו ויצאו, בשבת 
כמו גם ביום חול. זמירות ושירים בקעו מהדירה, וילדים התרוצצו הלוך וח־

זור, בוכים ומשחקים. למרות כל זאת, משפחת הרב קוקיס, השכנים שדלתם 
אחת.  במלה  אפילו  התלוננו  לא  מעולם  הכנסת,  בית  לדלת  צמודה  הייתה 
הוא,  נהפוך  אחר.  דבר  כל  או  הרעש  ההמולה,  על  בטרוניה  באו  לא  מעולם 
תמיד הסבירו פנים לבאי בית הכנסת, ושמחו באפשרותם לעזור. לא פעם 
היו מתפללים שחשבו שפתחו את דלת בית הכנסת, אך למעשה  התבלבלו 
בדלתות ומצאו את עצמם בטעות בביתם הפרטי של משפחת הרב קוקיס. 
בני המשפחה היו מביטים בהם במאור עיניים. רק אז היו האנשים קולטים את 
טעותם. 'אוי, סליחה. התבלבלנו...', היו האנשים מסמיקים ונמלטים החוצה 
הרב  משפחת  כאמור,  אך,  פעמיים,  ולא  פעם  לא  קרה  כזה  דבר  במהירות. 
קוקיס הפגינה תמיד רצון טוב וחביבות כלפי בית הכנסת ומתפלליו. ארבע 

שנים תמימות שכן בית הכנסת בדירה". 

שלב ב' של השיכון 
אך התברר שפרויקט הבנייה שכבר נבנה היווה רק את ניצניה הראשונים 

של השכונה החרדית ברחובות, כפי שממשיך ר' פנחס ומספר:
 "לאחר שהסתיים הפרויקט הגיע אלינו הקבלן וסיפר לנו שיש לו חתן 
שאותו הוא רוצה להכניס לענייני הקבלנות.. הוא קנה מגרש בסמוך למגרש 
שעליו בנינו אנחנו ומתכוון לבנות עליו בניינים נוספים. 'את הדירות', אמר לנו 

הקבלן, 'רוצה החתן שלי שתמכרו אתם לחרדים'.
"כך החל שלב ב' של פרויקט הבנייה. התחלנו לעבוד עם הקבלן, למעשה 
לא קיבלנו כל תשלום עבור העבודה שלנו כמתווכים בין הקבלן לקונים, אלא 
סיכמנו עם הקבלן שתמורת עבודתנו הוא יפצה אותנו בכסף שישמש לבניית 

בית־כנסת גדול יותר לקהילה.
"למעשה, תפקידנו היה הרבה מעבר למתווכים. במקביל למכירת הדי־

רות היה תפקידנו גם לעמוד על כך שהקבלן יעמוד בהתחייבויותיו ובסדר 
הזמנים שנקבע. גם כאן בדקנו את המפרט הטכני שהציע הקבלן והכנסנו בו 

שיפורים רבים. פיקחנו גם על מחירי הדירות ווידאנו שלא יעלו.
הייתה  הקבלנים  על  השפעתו  ולכן  עירייה,  חבר  היה  ידידי  יונטל  "ר' 
ואפקטיבית,  יותר  קלה  המשותפת  עבודתנו  הייתה  בעזרתו  משלי.  גדולה 
והצלחנו לגרום לקבלן שיעמוד בדרך־כלל בדרישותינו. העבודה בפרויקט 
החנות  את  גם  להזניח  כמובן  יכולתי  לא  אך  אינטנסיבית,  הייתה  הבנייה 
שהיוותה עבורי מקור פרנסה. הבניין החדש הלך ונבנה. השתדלנו לפקח על 

הקבלן ולמצוא דיירים לרוחנו שירצו לרכוש את הדירות.
"היה ברור שעלינו למצוא פתרון של ממש לעניין בית הכנסת. דיירים 
נוספים עמדו להצטרף לקהילה ובית הכנסת הנוכחי היה קטן מלהכיל את 
כולם. אי לכך קיימנו משא ומתן עם הקבלן כדי שייתן לנו דירה גדולה בת 

ארבעה חדרים שתוכל לשמש אותנו כבית־כנסת. 
"בחזית המגרש שעליו בנה הקבלן נותר מקום לבניית בניין נוסף. בדיוק 
במקום זה עמד צריף ששימש כמכון רנטגן. בעל המכון ומשפחתו התגוררו 
בצריף בשכירות. כדי לבנות את הבניין הנוסף היה צורך לפנות את הצריף. 
הקבלן רק החל לסמן את השטח שיועד לבניית הבניין הנוסף ובני המשפחה 
לעירייה  פנו  הם  מהרה  עד  שלהם.  לשטח  שנכנס  על  כנגדו  התרעמו  כבר 
והתלוננו נגדו. כשראה הקבלן שכך הם פני הדברים לא חפץ בחילוקי דעות 
נוספים. באותה עת גם ירד מעט הביקוש לדירות. לכן החליט הקבלן שהוא 

מוותר על פינוי הדיירים ובניית הבניין הנוסף. 
"הקבלן הופיע אצלנו ובפיו הצעה: במקום לשלם לנו על עבודתנו, נקבל 
אנו את המגרש במחיר הזול ביותר שיוכל להציע לנו וכך נוכל להקים עליו 
בית־כנסת. עבורנו הייתה זו הצעה טובה. היה יתרון גדול בכך שבית הכנסת 
לא ייבנה בתוך בניין עם שכנים אלא כמבנה פרטי, גדול ורחב, שלא יפריע 
לאיש. בסייעתא דשמיא הצלחנו לגייס את הסכום שנדרש לנו לקניית המג־

רש. הסכמנו להצעתו של הקבלן וקיבלנו את המגרש. 
"אז ב"ה היה מגרש, אבל עדיין לא היה פרוטה אחת לבניית בית הכנסת, 
כאן החלה מסכת שלמה של ניסים ונפלאות עד שהייתה אפשרות לממן את 

בניית בית הכנסת המפואר". 

שיכון קרעטשניף ושיכון פא"י
ר' פנחס מסיים: "אי אפשר לספר על בית הכנסת ועל הקהילה החרדית 
ברחובות מבלי להזכיר את כ"ק מרן אדמו"ר הרה"ק ר' דוד משה מקרטשניף 
זצוק"ל. הוא תמיד התעניין באהדה לגבי התקדמות בניית הדירות בשיכון. 

הרבי עצמו עסק באותו הזמן בהקמת הבתים הראשונים בשיכון קרטשניף.
"הוא שאל אותי ביידיש: 'ר' פנחס, וויא האלט איהר מיט אייער בויהען, 
איהר זאלט וויסן דאס איהר זייט מיין פונדמנט" - דהיינו, איפה אתם אוחזים 
בבניית הבתים בשיכון פא"י? חשוב שתדעו שאתם שייכים לציבור שמהווים 

את היסודות של הציבור שלנו.
"רוב המשתכנים הראשונים בשיכון פא"י היו משארית הפליטה. רובם 

ניצולי שואה. השתדלנו ללכת בלילות שבת לטיש שלו. 
"כמובן שבנו כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א ממשיך דרכו לאורך ימים ושנים 
טובות, והוא ממשיך את הקשר והיחס הטוב גם עם הקהילה שלנו ואני הקטן 
על  תמיד  שמרו  פא"י,  ובשיכון  קרטשניף  בשיכון  הקהילות,  שתי  ביניהם. 
יחס חם ביניהן. שתי הקהילות יחדיו מהוות את תחילת צמיחתה של קהילה 
חרדית תוססת ופעילה בעיר. מספר אברכים חשובים משיכון קרטשניף גם 

משמשים כמגידי שיעורים בפא"י בהצלחה רבה".

בהכנסת ספר תורה בימים הראשונים

תעודת הוקרה למייסד בית הכנסת הרב פנחס כהן

רות  ם ד ם ושת ת הכנסת. ארבע ת ב עד לבנ ם שאותו נ רת הדרש סכום מסו ל למכ ם. במקב ה הרבה מעבר למתווכ דנו ה .למעשה, תפק בהצלחה רבה ם בפא עור ש ד ם כמג משמש
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