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"I'm in a New York state of mind
I've seen all the movie stars
Been high in the Rockies under the evergreens
In their fancy cars and their limousines
I'm in a New York state of mind
But I know what I'm needing
And I don't want to waste more time"

 Billy Joel
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הקדמה 

המימרה העממית מתעקשת על שתי דרכים להכיל את ניו יורק סיטי, עיר חשובה 

השוכנת לחופה המזרחי של ארצות הברית של אמריקה: האחת – לאהוב אותה 

בטירוף ולשוב אליה בכל הזדמנות; השנייה – לתעב אותה, להשמיץ אותה ולהישמר 

ממנה, ולעבור בה רק אם מוכרחים  אין דרך שלישית  אי אפשר להישאר אדיש כלפיה  

האמירה נכונה, אך גם שטחית, כדרכן של קלישאות  כי אין אמת אבסולוטית בענייני 

אסתטיקה אורבנית, נפש ורגשות  איש-איש וחוויותיו, המאופסנות ברכבת ההרים 

הפרטית והמיטלטלת שלו 

ניו יורק היא אתר תיירות מופלא  היא אוצרת עושר רוחני עצום שלא יסולא בפז, 

המוצג בגאווה במוזיאונים מזמינים, ידידותיים ונפלאים, שהופכים את העיר לבירת 

האמנות והתרבות העולמית, ללא מאמץ וללא תחרות  היא מובילה בכל סצנה 

חברתית מקובלת, רלוונטית או ביזארית, ומנהלת את העולם ביד רמה בכל תחומי 

המוזיקה ההיסטורית והעכשווית, התיאטרון, הקולנוע והמסך הקטן 

ניו יורק היא מובילת אופנה גאה ועשירה, ומודעת לערך עצמה  בוול סטריט 

מנהלים את ענייניו הפיננסיים של העולם, והגראונד זירו שב זה מכבר לכינויו 

המחייב “מרכז הסחר העולמי" 

ניו יורק היא היסטוריה – עתיקה, ישנה, מודרנית וחדשה  ניו יורק היא העתיד 

ניו יורק היא מקום מגורים נחשק ואהוב, סמל ללוקאל פטריוטיזם 

מאז שנות התשעים, בזכות פעילויות נרחבות של ראשי העיר, ירדו שיעורי הפשע 

באופן ניכר, וניו יורק נעשתה עיר בטוחה יותר לתושביה ולמבקרים בה 

בניו יורק יש גם בתי חולים מובילים בתחומם  אני הגעתי עם משפחתי לאחד מהם  

זה היה בשנת 1992, ואז נחשפתי לאימפריה הסואנת וללב לבו של העולם  זמנים 

קשים עברו במנהטן על משפחתי, עליי, ובעיקר על בני הקטן 

כשהעצב המתוק והחרדה הקיומית מובנים כה עמוק בתוכי, למדתי והכרתי את 

אנשי ניו יורק – השחורים והלבנים, את השירות האדיב, את ההתייחסות לזולת, 

את העמידה בתור, את התחבורה הפלאית שמתחת לאדמה ומעליה, ואת רופאיה 

המעולים – שלא כל אחד יכול לממן את שכרם 

גיליתי את החסד, את האמת, את היופי ואת אמריקה 



1
770

בית מדרשו של הרבי מלובביץ'
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ב-1992 קיבלתי דולר עטוף בניילון  המעניק: בחור חרדי בשם דוד גולדשמיד, נציג 

הרבי מנחם מנדל שניאורסון, מנהיג חב"ד במנהטן  הסיבה: סגולה לרפואה שלמה  

שנתיים לאחר מכן נפטר הרבי, עוד בטרם הספקתי לראותו  לא אחת דחיתי את 

נסיעתי לברוקלין לצורך המפגש איתו פנים אל פנים, וכך החמצתי את ההזדמנות 

להיות מואר בזיו פניו האמיתי  לעומת רבנים אחרים ופוליטיקאים דתיים, ובשונה 

ממאחזי עיניים, שרלטנים וידוענים למיניהם, הרבי החכם והמוכשר הזה היה עבורי 

הדבר הקרוב ביותר לאיש האלוהים  סיפורי נסים ומעשים מופלאים סופרו בשבחו, 

כתרים רבים נקשרו לו, ואף שאיני מגדולי המאמינים – הרי שלכל דברי ההלל על 

אודותיו אני מאמין  אל תשאלו מדוע, כי אין לכך הסבר 

מרכז חב"ד העולמי שוכן ברחוב איסטרן פארקוויי 770, בשכונת קראון הייטס 

שבברוקלין  זהו בית חסידות חב"ד ובית מדרשו של הרבי מלובביץ' )ליובאוויטש(  

שמו הרשמי של הבית הוא "בית אגודת חסידי חב"ד", וכך כתוב גם בשלט הקבוע 

מעל הכניסה הראשית  במקום זה ניהל הרבי מלובביץ' את כל המפעלות שהקים 

מכוח חזונו ובמו ידיו, את ריכוזי חב"ד בעולם ואת יתר ענייניו  כאן גם "התוועד", 

שוחח ונשא את כל דרשותיו בחגים ובמועדים מיוחדים  במשך רוב שנות הנהגתו 

קיבל במקום אנשים ביחידות, ואולם בשנותיו האחרונות השתנה הנוהג והוא קיבל 

מאמינים בכל יום ראשון במעמד חלוקת הדולרים לְצדקה 

נסעתי ל-770, כפי שמכנים אותו חסידי חב"ד על שם מספר הבית שהוא שוכן בו  

חבשתי כובע בייסבול ונכנסתי  מיד קידם את פניי חסיד לבוש שחורים  במאור 

פנים הוא בירר אם אני מישראל  לכשנענה בחיוב לקח אותי לסיור בבניין  התחלנו 

בפתח בית המדרש המפורסם 

אולם ענק נגלה לעיניי  האורות הפלורסנטיים דולקים בו עשרים וארבע שעות 

ביממה  שולחנות הלימוד וה"סטנדרים" שהאברכים שוקדים עליהם בלימוד תורה 

היו מבולגנים  מבט מעמיק יותר לימד שבחוסר הסדר לכאורה טמון היגיון פשוט  

תכליתו היא ליצור נקודת תצפית נוחה לעבר החלון המעוטר בווילון צהוב, שם 

נהג הרבי להופיע ולשלהב את חסידיו בשירה ייחודית ובמחיאות כפיים נמרצות 

המשכנו לעבר "תור הדולרים"  זהו תוואי העמידה בהמתנה לקבלת ברכה מהרבי, 

המקום שבו משתרך תור ההמונים לא אחת עד מעבר לבניין 
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כעת הגענו לקודש הקודשים  חדרו של הרבי  חיוכיו של החסיד קפאו באחת ופניו 

הרצינו  "לכאן אני לא נכנס," אמר 

"אני יכול להיכנס ולצלם?" שאלתי 

"אתה יכול, אני לא  לא מרשה לעצמי," השיב החסיד בחרדת קודש 

נכנסתי  החדר שימש כמשרדו של הרבי עוד לפני שקיבל על עצמו באופן רשמי 

את הנשיאות  מאוחר יותר, כשכבר נעשה לרבי, שודרג החדר למקום קבלת מבקריו 

של הרב ל"יחידות" )פגישה פרטית לקבלת עצה וברכה(, וכּונה בפי החסידים 

"גן עדן עליון", כפי שכּונה עוד בתקופת העיירה לובביץ' והאדמו"רים הקודמים 

ראיתי במו עיניי את שולחן העבודה של הרבי  את הספרים שהיו מונחים עליו, 

את ארון הספרים הגדול, את החדר הצנוע כולו  כאן ישב הרבי מלובביץ' בכבודו, 

בעצמו, מנהיגה הדגול של חסידות חב"ד, מושא הערצתם של מאות אלפי חסידים 

ואוהדים ברחבי תבל; משולחן זה הנהיג את מפעל השלּוחים, הענף שלו, והפנה 

את מרב המשאבים לקירוב יהודים רבים ככל האפשר – בישראל ובתפוצות – אל 

ערכי התורה, המצוֹות והחזרה בתשובה; מהחדר הזה יצאה ב-1984 יוזמת הרבי 

לחלוקת ספרי ההלכה של הרמב"ם לשיעורי לימוד יומִיים  יוזמה זו נקראה "הרמב"ם 

היומי", ואחת ממטרותיה הייתה לעודד לימוד תמציתי של כל תחומי ההלכה באותן 

בהירות וחדות שהם מנוסחים בכתבי הרמב"ם 

צילמתי את החדר  התקשיתי לעזבו  הייתי אחוז התרגשות והכרת תודה  הרגשתי 

שזכיתי 

יש דברים המצויים במקום שמעבר לרציונל, למקובל או למצוי, גם עבור אלה 

ששתי רגליהם נטועות בקרקע המציאּות  יש חוויות שקשה לתארן ובלתי אפשרי 

להסבירן  הביקור ב-770 הוא אחת מהן 

החסיד חיכה לי במתח רב מחוץ לחדר  כשיצאתי הייתה בפיו רק בקשה אחת "אנא, 

שלח לי את התמונה שצילמת," אמר, והניח בידי פתק שהוכן מבעוד מועד ובו 

רשומה כתובתו 

הבטחתי  ושלחתי 
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על המפה

 Eastern Parkway Brooklyn 770 :כתובת

 Kingston Av קו 3, עד תחנת Subway :איך מגיעים

 Eastern Parkway 792 מיוחד באזור: מוזיאון הילדים היהודי

למה חובה: מבצרו וסלע קיומו של האדמו"ר הפופולרי מכולם 



 2
קניות בסטייל וקצת תרבות 

באפר איסט סייד
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פראדה

הייתה לי דירה ברחוב 77 מזרח, בין השנייה לשלישית  הדירה הייתה "שלי" במשך 

שלושה שבועות רצופים שבמהלכם רכשתי הישג כבד משקל: הפכתי לתושב  לא 

עוד תייר בניו יורק  בכל בוקר קניתי "ידיעות" במכולת של שרה, כיבסתי את בגדיי 

במכבסה ציבורית בשדרה השנייה, אכלתי ארוחת צהריים ב"פיתה אקספרס" 

והתקשרתי לארץ מטלפון ציבורי קבוע בשנייה פינת 76 

הייתי בקשר עם ה"סופר" של הבניין, מוסד ניו יורקי ידוע )בחור האחראי מטעם 

הבעלים על הבניין ומטפל בעיקר בענייני אינסטלציה( קניתי בסופרמרקט, נסעתי 

בתחתית ובאוטובוס, והשחרור מכבלי התייר-מלון-מזוודות-ודחילו-ורחימו הרגיש 

ממש נפלא  האפר איסט סייד )Upper East Side( הוא אזור המגורים האהוב 

עליי  הוא משתרע ממזרח לסנטרל פארק, בין רחוב 59 לרחוב 96, מהאיסט ריבר 

ועד השדרה החמישית, ומצפון לו נמצאת הארלם 

מדיסון אבניו, שדרות ממוספרות – לא  שדרות עם שם – כן  מרחוב 60 עד רחוב 

80 היא רצועת הקניות האלגנטית ביותר בעיר  רצועה מפורסמת ונחשקת אחרת 

היא מייל המוזיאונים, קטע הנמשך לאורך הפארק ונקרא כך בגלל המוזיאונים 

הסמוכים בו זה לזה: "הפריק", המטרופוליטן העצום לאמנות, גוגנהיים, המוזיאון 

היהודי ומוזיאונים חשובים אחרים 

באפר איסט גרים יהודים רבים, בעיקר יוצאי גרמניה, ומעמדם הסוציו-אקונומי 

גבוה  יש באזור בתי כנסת ובתי ספר יהודיים לא מעטים, חנויות יוקרה ומרכזי 
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תרבות  בכלל, תרבות היא שמו האמצעי של אפר איסט סייד  סדרות טלוויזיה 

ובעיקר סרטי קולנוע הופקו בהשראת האזור והמשפחות העשירות המתגוררות 

בו  "ארוחת בוקר בטיפאני", "קרמר נגד קרמר", "גברים בשחור", "סקס והעיר 

הגדולה" המיתולוגית, "השטן לובשת פראדה" ורבים אחרים 

קו שדרת לקסינגטון הוא קו הרכבת התחתית היחיד )בעל ארבע מסילות( העובר 

מתחת לאפר איסט סייד, וכן עוברים בשכונה כמה קווי אוטובוסים  השכונה רחבת 

הידיים נחשבת למקום שקט וסולידי לעומת שאון מרכז העיר, המרוחק כדי דקות 

נסיעה בודדות 

החלטתי לעשות סיבוב מוזיאונים  החלטה נאיבית במיוחד כשמחליטים לפתוח 

את הסיור במוזיאון מטרופוליטן לאמנות, הממוקם בבניין מספר 1000 בשדרה 

החמישית, בצדו המזרחי של הפארק  סיבוב מוזיאונים? מושג לא רלוונטי בניו 

יורק  מעטים המוזיאונים בעיר שניתן לערוך בהם סיור מקיף ביום אחד  לעתים 

נזקקים גם לימים רבים כדי למצותם  כך הדבר במטרופוליטן הענק  מיד בהיכנסי 

הבנתי שלא אספיק לצפות אפילו ברבע ממוצגיו בזמן שנותר עד לשעת הסגירה 

במוזיאון מכונסים מוצגים מרוב מדינות העולם ומכל התקופות, והוא נחלק לאזורים: 

יוון העתיקה, מצרים העתיקה, רומא, אמנות קלאסית, מודרנית ומה לא  קיבלתי 

את סמלו של ה"מט" – סיכת פח קטנטנה – וענדתי אותה בגאווה על דש חולצתי 

בדרכי לקופה לרכוש כרטיס  כאן נתקלתי במושג "מחיר מומלץ" )חמישה דולרים, 

למקרה שתהיתם(  כשביררתי למה הכוונה ובאיזו המלצה מדובר, נפרשה בפניי 

פילוסופיה שהייתה עבורי חדשה ומרתקת מאין כמותה, ועיקרה "שלם )או לא( 

כמה שאתה רוצה – התשלום הוא תרומה לאמנות "

המוזיאון מרשים, מעניין ומומלץ, גם למי שאיננו חובב אמנות מושבע  תערוכה אחת, 

זמנית, צדה את עיניי  בגדיה של הגברת הראשונה, ז'קלין קנדי, כולל חליפתה 

הוורודה והכובע הוורוד התואם שלבשה ביום הרצח של בעלה, הנשיא ג'ון קנדי, 

ב-22 בנובמבר 1963  מחלצותיה המרהיבות של אשת הנשיא, הנראות מן הסתם 

מיושנות במיוחד בימים אלה, הוצגו לראווה לצד לתמונותיה, שבהן היא נראית 

לבושה באותם הבגדים 

ז'קלין בובייה קנדי אונסיס בשמה המלא, מסקרנת מאוד בחייה ומתברר שלא 

פחות גם אחרי מותה, הייתה הסיבה הבלעדית לתור הארוך והמתפתל שהשתרך 
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מלובי המוזיאון ועד לאולם התערוכה  תור זה כלל כמה מחברותיה לגיל שהתנהלו 

לאטן, נעזרות במקלות הליכה, תוך שהן מנהלות ביניהן שיחה ערה 

אני כבר מזמן רציתי לשבת 

 Fifth Av  )At 82nd Street( 1000 :כתובת

68 ומשם ברגל עד  6 עד רחוב   ,5  ,4 Subway קווים  איך מגיעים: 

השדרה החמישית 

מיוחד באזור: גובל במדשאות הסנטרל פארק 

למה חובה: המוזיאון הגדול והחשוב במייל המוזיאונים ובכלל 

על המפה



 3
חסד מופלא: הצד האחר של 

הליצן עם ההמבורגר

התקשיתי להסיר את עיניי מהציור
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ברחוב 73 מזרח, לא הרחק מפינת השדרה הראשונה, ניצב לו ה"רונלד מקדונלד 
האוס"  שם הבניין מזכיר כמובן את הקציצה ואת הליצן, ולא במקרה  מדובר באותו 
מותג עצמו: רשת המזון המהיר מקדונלד'ס, המאכילה )שלא לומר מאביסה( 
מיליוני בני אדם בכל העולם מדי יום ו"זוכה" בשל כך לביקורת קשה על היותה 
סמל לגלובליזציה ולתרבות הצריכה והמותגים  הרשת סופגת חרפות ונידויים גם 
מפעילי ההגנה על בעלי חיים  מבחינתם ה-M וההמבורגר מסמלים אכילת בשר 

וגידול בעלי החיים לצורכי מאכל בתנאים קשים במיוחד 

"רונלד מקדונלד האוס", לעומת זאת, הוא פנינה נדירה ומרוממת רוח שתועלתה 
איננה מוטלת בספק  הוא משמיט את רלוונטיות הוויכוחים על קציצת הבשר והצ'יפס, 
על התועלת ועל הנזק שבהם, ומתמקד בעזרה לילדים חולים המאושפזים בבתי 

החולים לצורך הקרנות וטיפולי כימותרפיה הקשים מנשוא, ולבני משפחותיהם 

הגענו בשנת 1992  שהינו לילה אחד בבלוודר הוטל, ולפי הסיכום שהושג עוד בארץ 
כבר חיכה לנו חדר במחיר סמלי ב"רונלד מקדונלד" – כאמור מעון לחולי סרטן ולבני 
משפחותיהם, הסמוך לבית החולים "ממוריאל סלואן קטרינג קאנסר סנטר" שבפינת 
שדרת יורק ורחוב 68  בניין בן שלוש קומות, מוזנח מאוד וננסי במושגים ניו יורקיים 

המונית עצרה בפתח הבית והנהג עזר לנו להוציא את המזוודות מתא המטען  
צלצלנו בחשש מסוים בפעמון העתיק  מנהלת המקום, אישה עבת גוף בשם סוזן, 
ולצדה אב הבית חואן, פתחו לנו את הדלת והזמינו אותנו בחיוך חם פנימה  הבחנתי 
מיד באווירה הדרום-אמריקאית שאפפה את המקום  ספרדית נשמעה מכל פינה  

בשפה האנגלית השתמשו לעתים רחוקות בלבד 

האישה ניגשה למשרד המאולתר כדי להירשם, לשלם ולקבל מצעים נקיים  שקעתי 
בכורסה עמוקה, מתעלם מהמבטים הסקרניים שהופנו לעברי מהילדים החמודים – 
ובעצם מכל תושבי הבניין הקטן והצפוף  ניכר בו, במקום, שמרבית תכולתו מושתתת 
על תרומות  ערב רב של ספות, כורסאות וריהוט סלוני אחר מכל הסוגים והצבעים, 
היו מגובבים כמעט בערימה בסלון לא גדול  תמונות ויצירות אמנות אחרות מכל 

הבא ליד עיטרו את המקום  פסנתר עמד בפינה 

הצצתי מבעד לחלון, הבחנתי במגרש משחקים קטנטן שבו מתקנים מחלידים 
ומוזנחים  "הילד האחרון ששיחק כאן צריך להיות כיום בן חמישים, אם הוא חי," 

חשבתי וניגשתי אליה 

“בוא נראה את המטבח," אמרה, "הם אמרו לי שזה משותף לכולם, אבל יכולה 
להיות לנו פינה משלנו "
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מכת ריח קשה קידמה את פנינו בכניסה למטבח  מטעמים דרום-אמריקאיים כנראה  
"היא תעדיף למות לפני שהיא תבשל פה," הרהרתי ועשיתי מאמץ אמיתי שלא 
להיכנס לטראומה נוספת  מבט אחד בעיני אשתי אישר שלא טעיתי  רחמיי נכמרו 
עליה עד כדי דמעות  "אז בואי נשלם כמה מאות דולרים במלון, מה יכול להיות?" 

רציתי באמת להימלט מן המקום 

“בוא ניתן צ'אנס," אמרה הסלע האיתן, "לעזוב תמיד אפשר "

קיבלנו חדר בקומה השנייה  ניסיתי להזיז את הווילון הצדה כדי להשקיף החוצה, 
והוא נפל עליי, עם המוט שהיה מחובר לקיר  אחלה ספתח  טלפון חוגה ישן ניצב על 
השולחן הכבד  טפטים ישנים ומכוערים בגוני צהוב-ורוד עיטרו את הקירות המלוכלכים 

השירותים והמקלחות היו משותפים לכל הקומה, והאישה דרשה ממני להתקלח 
בסנדלים  ההיגיינה שלה, שלעתים קרובות נראתה מוגזמת בעליל, באה ב"רונלד 
מקדונלד" לידי ביטוי במשנה תוקף  בעבר נטיתי להתקומם ולהתעצבן נוכח 
האובססיביות שלה לניקיון  הפעם קיבלתי בשתיקה את דרישתה  "מי יודע אם 
טיפולה ההיגייני הקפדני ב'היקמן' המושתל בגופו של הילד אינו אחת הסיבות 

שהוא לא חטף זיהום קטלני עד כה," חשבתי 

“הטלפון מצלצל אצלנו בחדר," אמרה כשהלכנו לנקות ביחד את חדרי הרחצה 
והשירותים המשותפים  “נכון  זה אצלנו  חכי לי  אני כבר חוזר "

שנה לאחר מכן הגענו עם ילדנו שוב  1993  "רונלד מקדונלד" עבר למשכנו החדש 
ברחוב 73, לא רחוק מהמסעדה  השעה הייתה שש וחצי בבוקר  יגאל הוריד אותנו 
ונסע לפתוח את "מסדה"  דלת הבניין המפואר הייתה נעולה  השומר, שחום עור 
מבוגר ועב בשר, התעורר לשמע דפיקותינו ופתח  הוא הכניסנו ללובי וביקש שנמתין 

עד עשר – השעה שבה סוזן וחואן אמורים להגיע 

שום דבר לא הזכיר את המשכן הקודם, העלוב, שבו שהינו שנה כמעט קודם לכן  
בלובי ניצבו רהיטי סלון מהודרים ויקרים מכל הסגנונות  זרימה קלה וחרישית של 
מים פיכתה על גל אבנים מסוגנן  שטיח רך במיוחד היה פרוש על הרצפה והחלונות 
היו מכוסים וילונות  שני תאי טלפון סגורים, כיסאות בתוכם, ניצבו בפינה  שקעתי 
בכורסה, ואף שהייתי עייף מן הטיסה הייתי רחוק מלהירדם  אשתי כבר ישנה שנת 

ישרים על הספה הנוחה, והחלטתי לערוך סיור בבניין 

חצי קומה מעלינו היה חדר האוכל ולצדו המטבחים  ציור קיר ענקי, צבעוני ויפהפה 
של גדת אחד הנהרות של ניו יורק וטיילת תוססת מלאה בהמון אדם  נהר כחול, 
חול צהוב, מתרחצים עולצים ומאושרים, בתי קפה, תיירים  התקשיתי להסיר את 


