
כשבערל'ה קרומבי חזר לארץ 
מהודו הוא לא הבין  לאן 

נעלמת רוח החיפושים הרוחנית 
שמריצה צעירים ישראלים 

לכל רחבי העולם וגורמת להם 
להכיר את היהדות במקומות 
הכי רחוקים | אז הוא החליט 
להקים מרכז יהודי בלב אזור 

הסטודנטים של ירושלים 
ולפגוש את הצעירים בסביבה 
הטבעית שלהם: עם גיטרה 

וכוס משקה | ברוכים הבאים 
ל'ְׁשַמָיּא', הבית הקטן בנחלאות, 

שמנצח את השנאה בירושלים 
בעזרת מודל חדש של קירוב 

שלומי גיל 
צילום: ליאור מזרחי

יוצא החוצה

גיטרה, בירה ויהדות | החסיד שהופך את רחובות ירושלים להודו ומעיר את הניצוץ היהודי של הסטודנטים 

ירושלים של מעלה. קרומבי בכניסה ל'שמיא'

בערל'ה בערל'ה
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את עצמו מהחוויה הרגעית שחווה והמשיך לצעוד 
לכיוון הדירה בה התגורר. 

לא  'אני  עצמו.  עם  שלם  היה  לבית  כשהגיע 
אתן להם להשפיע עלי', שמע קול בתוכו שהסביר 
על  להשתלט  רוצים  הרי  'הם  שלו.  הבחירה  את 
אהיה  לא  אני  לחרדית.  אותה  להפוך  ירושלים, 
חלק מזה'. הוא שכנע את עצמו שוב ושוב, העלה 
שליפת  מלאכת  על  וניצח  דמיוניים  טיעונים 
התשובות שנתן לעצמו. 'הפנאטיות לא תנצח את 

הקדמה', אמר לעצמו בביטחון.
במיטתו,  כששכב  מכן,  לאחר  קלה  שעה  אבל 
בו.  מתעורר  החל  הניגון  להירדם.  נאור  התקשה 
הוא ניסה להעביר אותו מעליו ללא הצלחה. שוב 
ושוב התהפך במיטתו, אבל הניגון לא פסק. נשמתו 
כשוויתר  נכון  פעל  שלא  ידע  הוא  לבכות.  החלה 

על המזון שהיה מיועד לנשמה שלו, אבל התקשה 
להודות בטעותו. 

לא  הוא  מזיכרונו.  הניגון  נעלם  בבוקר,  וכשקם 
חשב עוד על החוויה שטלטלה אותו בלילה. הניצוץ 
של נאור, שיכול היה להידלק באותו הלילה, הלך 
ושקע. הוא שב אל שגרת חייו, כשהוא קובר את 
החשוכים  במעמקים  פנימה,  עמוק  הזה  הניצוץ 

ביותר של הלב. 
חברו  מפי  שמענו  עליו   - נאור  של  הסיפור 
סיפורים  אלפי  ואולי  ממאות  אחד  הוא  הטוב, 
הסטודנטים  של  הייחודית  ההוויה  את  שמלווים 
האחרונות  בשנים  שהפכו  אלו,  בירושלים.  החיים 
לכלי שרת בידיהם של פוליטיקאים בעלי אג'נדות 
בירת  את  שמלווה  הסאגה  בלב  ניצבים  ברורות, 
מקבלת  העיר  מחד,  האחרונות.  בשנים  המדינה 
ה'אנטי',  אנשי  ניצבים  מנגד,  מובהק.  חרדי  צביון 

שעיקר פועלם הוא למנוע את ההתיישבות החרדית 
החילוניים,  הסטודנטים  את  הפכו  אלו  בבירה. 
שמתרכזים בבירה מכל רחבי הארץ, לחוד החנית 

של המאבק נגד התחרדותה של ירושלים. 
לגבהים  המאבק  עלה  האחרונים  בשבועות 
כאלה  בוטות  באמירות  נרשם  השיא  מוכרים.  לא 
ואחרות. בתחילת השבוע הזה, בראש חודש אדר, 
שוב נרשמה הפרובוקציה החודשית ברחבת הכותל 
להפר  ביקשו  הרפורמיות  הנשים  כאשר  המערבי 
תפילת  את  ולהפריע  הוותיק  הסטטוס-קוו  את 

המתפללים ברחבה המסורתית. 
של  השונים  הגוונים  בין  המאבקים  רוח 
בשנים  והתחזקה  הלכה  ירושלים  אוכלוסיית 
המרכזיים  הכוחות  אחד  כאמור,  האחרונות. 
הירושלמיים,  הסטודנטים  הם  האלו  שבמאבקים 
הארץ  ברחבי  רבות  מערים  לבירה  הגיעו  שרובם 

הפורים  חג  כאשר  באופק  נראו  כבר  הקיץ  של  הלידה  חבלי 
התקרב. ירושלים החלה להתעטף באצטלה המייחדת אותה בימי 
הפורים. שלטי חוצות סיפרו על החגיגות הצפויות, ובעלי חנויות 
הוציאו את משלוחי המנות העטופים בניירות צלופן מהודרים אל 
החזית. בבתי הכנסת הוציאו הגבאים את מגילות הקלף ששכבו 
בבטן ארון הקודש, וילדים מחופשים יצאו מחויכים אל בתי הספר 

ותלמודי התורה.
באחד הלילות שלפני פורים, עשה הצעיר את דרכו אל הדירה 
לו  קראו  העיר.  מרכז  בלב  מחבריו  כמה  עם  יחד  ששכר  הקטנה 
נאור. הוא הגיע לירושלים מצפון הארץ כדי להשלים את לימודי 
האמנות שלו. מאז היה ילד חלם להפוך לאמן רב-השפעה והיה זה 
אך טבעי שכאשר יסיים את שירותו הצבאי ימהר להירשם לאחד 

מבתי הספר בבירה, שהבטיחו לו הצלחה משגשגת. 
השעה הייתה מאוחרת. הוא צעד כשראשו סחרחר לכיוון הבית. 
כמו במרבית לילות השנה, גם בלילה הזה הוא שתה לשכרה. הוא 
לא נזקק לפורים כדי לשתות. האלכוהול זרם לו בגוף גם בימים 

כתיקונם, כניסיון להפיג את חוסר המשמעות שליווה את חייו. 
נחלאות  שכונת  את  שחצה  בזמן  אותו  ליווה  הלילי  השקט 
ידע  הוא  צעדיו.  את  החיש  והוא  לו  הציק  הקור  הירושלמית. 
שלמחרת היום מחכה לו פרזנטציה חשובה, שבאמצעותה אמור 
שלו  החיים  על  חשב  עליה,  חשב  הוא  מוריו.  את  להרשים  היה 
והחלומות  לימודיו  את  החל  מאז  הקצה  אל  הקצה  מן  שהשתנו 

שלו הפליגו למחוזות מרוחקים, נעימים במיוחד. 
ואז הוא שמע את המנגינה. אוזניו קלטו את המנגינה שנשמעה 
הלך  שהתקרב,  ככל  השכונה.  בפאתי  שנמצא  חד-קומתי  מבית 
הניגון והתחזק. נאור התקשה לזהות מאיזה בית עולה הניגון, והוא 
בוודאי לא יכול היה להצביע מה טיבו של המנגן. בשעה אחרת, 
הצלילים  ורק  נדם  מסביב  הכל  כאשר  אבל  מתעלם,  היה  אולי 
להימשך  שלא  התקשה  הוא  השקט,  את  חרכו  הבית  מן  שבקעו 

לכיוונו של הבית. 
מחוץ לבית דלקה עששית קטנה. היא האירה את החלון היחיד 
שפנה לכיוון הרחוב. דרכו, יצאו הצלילים אל העולם שבחוץ. אדי 
במטרה  החלון  אל  כשהתקרב  להתאדות  החלו  בגופו  האלכוהול 
לתהות על קנקנו של המנגן. אם היה צריך להמר, בטח היה קובע כי 
מדובר בכמה סטודנטים, בסטטוס זהה לשלו, שהחליטו להתיישב 
האוב  מן  ולהעלות  שבדירתם,  הקטן  הסלון  במרכז  גיטרה  עם 

ניגונים עתיקים. 
אבל הוא לא הימר, הוא הציץ. וכשהביט פנימה, בירך על כך. 
מול עיניו נגלה מחזה שהוא התקשה לקבוע את טיבו. על ספות 
נמוכות ישבו קרוב לעשרה צעירים, שחלקם היו מוכרים לו מהווי 
על  בעדינות  שפרט  לפניהם,  שישב  באיש  הביטו  הם  השכונה. 
שמע  לא  שכמוהו  ניגון  שר  ההוא  האיש  יפה.  אקוסטית  גיטרה 

נאור מעולם. 
אחד  קול  איתנים.  מאבק  התחולל  בתוכו  אותו.  משך  הניגון 
קרא לו להיכנס. להרגיש טוב יותר את הניגון שפרט על נשמתו. 
הקול האחר הזהיר אותו. האיש בעל הזקן העבות הזכיר לו את 
מה ששמע יותר מפעם אחת בפורומים של סטודנטים ירושלמיים. 
הכיפות  חובשי  של  הפעילות  על  לו  שסיפרו  מה  את  זכר  הוא 
בלב הסטודנטים. הוא נזכר באחד מחבריו שהחל לפני חודשים 
ספורים להניח תפילין מדי יום. הוא נזכר בתמונות שאליהן נחשף 

מדי יום בעיתונות הכללית, בהן נראו אברכים חרדיים מתעמתים 
עם שוטרים זועמים. הוא נזכר גם כן בפרוספקטים המושקעים 
שהגיעו אל מפתן ביתו, ובהם למד על ההשתלטות החרדית על 

ירושלים.
הייחודית,  מהמלודיה  הוקסם  הוא  הניגון.  אוי,  הניגון,  אבל 

מהצליל המרגש שהצליח להרטיט את נשמתו הרחוקה. 

החזית החילונית
עמד  שבהן  ארוכות  דקות  אחרי  טוב.  סוף  אין  הזה  לסיפור 
מחוץ לחלון והאזין בקשב לצלילים, בחר נאור להיכנע. במאבק 
הפנימי שהתחולל בתוכו, ניצחה שטיפת המוח שקיבל בחודשים 
האחרונים. הוא זרק מבט אחרון לכיוונו של האיש והגיטרה, ניתק 

זה קרה בדיוק לפני שנה. 

"זה לפעמים לא 
ייאמן אבל אני נתקל 

פה בסטודנטים 
שמסתובבים במרכז 

העיר והמחשבות 
שלהם על כל מה 

שקשור ליהדות הן 
נוראיות. חלק מהם 
מודה שהוא מעולם 
לא שוחח עם חרדי. 

הם שומעים על 
חרדים ועל היהדות 
בכלל רק בהקשרים 

שליליים, כי יש מי 
שדואג להשמיע 
להם באופן הזה"

בית יהודי לסטודנטים. שיעור יהדות ב'שמיא'

מחוללי העימותים. הפגנה אנטי-חרדית בירושלים (צילום: פלאש 90)

"כשמאות סטודנטים חילוניים שרים 'אבינו מלכנו', זה מחלחל". הרב יאיר כלב ב'שמיא'
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היהדות בכלל רק בהקשרים שליליים, כי יש מי שדואג להשמיע להם באופן 
הזה". 

להעיר את הניצוץ
צפת,  יליד  חב"ד,  חסיד  הוא  שנים.  שמונה  לפני  לנחלאות  הגיע  קרומבי 
קאנל  ואטה  הרחוקה,  שבהודו  קטן  בכפר  פעיל  חב"די  מרכז  הקים  שבעבר 
(Vattakanal) שמו. "הכפר הזה הפך ליעד פופולארי עבור ישראלים רבים", 
הוא מספר. "עשינו שם עבודה נהדרת. הרבה מאוד ישראלים היו מגיעים למקום. 
חלקם באו כי באמת רצו לשמוע על יהדות במסגרת החיפושים הרוחניים שלהם, 
כאשר שם, בהודו, הם חשו משוחררים מהלחץ שפוקד עליך להתרחק מהאופציה 
היהודית. חלקם הגיעו סתם 'לשים תיק' או לשתות קפה, אבל עצם זה שהם 

נכנסו ושמעו משהו על יהדות, היה דבר מבורך".
עוד כשהיה בהודו שמע קרומבי לא מעט סטודנטים ישראליים שכולם חזרו 
על אותו המשפט. "אמרו לי שוב ושוב, 'למה אין מקום כזה בארץ'", הוא מספר. 
"ואז נפל לי האסימון. הבנתי שהרבה צעירים חילוניים רואים במרכזים יהודים 
בארץ כתחנות ליהדות שמשמש אותם בעיקר לכל מיני צרכים יהודיים. אם 
מישהו צריך אזכרה לסבא שלו, מזוזה או בר מצווה לילד, הוא פונה לבית חב"ד. 
אני ביקשתי לפרוץ את התקרה הזו ולבנות מקום שיהיה לבית עבור צעירים 

חילוניים, גם אם הם לא נזקקים לכאורה לשום צורך דתי".
אחרי נישואיו החל להתגורר בירושלים. תקופה קצרה לאחר מכן ייסד את 
שמחפשים  סטודנטים  המון  מסתובבים  להודו,  בדומה  'שמיא'. "בירושלים, 
מקומות עם אופי", הוא מסביר. "הרעיון הראשוני שלי היה להקים מרכז כזה 
אלפי  שם  שיש  חי,  בתל  במכללה  כמו  סטודנטים,  אלפי  חיים  שבה  בסביבה 
סטודנטים שרובם ביקרו בעבר בהודו. אבל החיבור שלי לירושלים השאיר אותי 

כאן, והחלטתי לפתוח את המקום הזה בבירה". 
שכונת נחלאות המלאה בסטודנטים התאימה לקרומבי ככפפה ליד. "הקונספט 
של המקום הזה היה שונה", הוא מסביר. "בירושלים פועלים עוד מרכזים רבים, 
הזמן,  כל  פתוח  שיהיה  בית  לפתוח  היה  'שמיא'  מאחורי  שעמד  הרעיון  אבל 
לכל דורש, ובו יוכל סטודנט חילוני לבוא ולשמוע שיעורי תורה וחסידות, אבל 
לא רק. גם סטודנט שלא מרגיש שום חיבור ליהדות, יכול לבוא לכאן, לשבת 

ולהעביר את הזמן בשיחה עם חברים".
פוקדים  החלו  סטודנטים  ועוד  עוד  לאטרקציה.  הפך  שהקים  הקטן  הבית 
אותו. ברבות השנים הפך 'שמיא' למרכז חייהם של סטודנטים רבים בירושלים, 
שאחוז גבוה מהם מתגורר בשכונת נחלאות. ביקור במקום מלמד על תופעה 
ייחודית: סטודנטים חילוניים ברובם יושבים לצד חובשי כיפות ועסוקים בשיח. 
חסידיים,  ניגונים  ומזמזמים  בגיטרה  מנגנים  חלקם  בספרים,  מעיינים  חלקם 
והאווירה ללא ספק מעוררת השראה. "ירושלים יש לה גוונים משלה", מסביר 

והפכו לכוח פעיל של ארגונים המבקשים לשמור 
על החול בעיר הקודש. מרבית הסטודנטים הירו־
שלמיים מתגוררים במרכז העיר, אך לא מעט מהם 
זכו להטבות משמעותיות תמורת מגורים בשכונות 
דוגמת קריית היובל. גופים אנטי-דתיים ראו בהם 
כתרופה היחידה שמסוגלת להתמודד עם ההתרבות 
ואלו  בבירה,  החרדית  האוכלוסייה  של  הטבעית 
גויסו למאבק הזה, כשרובם כלל אינם יודעים על 

מה הם נאבקים.
תוכלו  בבירה.  יום  מדי  נשמעות  הסיסמאות 
ברחובה  שמודבקים  בסטיקרים  אותן  למצוא 
בעצרות  היטב  שנראים  ענק  בשלטי  או  עיר  של 
האנטי- הארגונים  ידי  על  הנערכות  ובהפגנות 
דתיים השונים. בשם הפלורליזם, השוויון והחופש, 
מבקשים הארגונים האלו לקבוע את תחומי היישוב 
מבקשים  אלו  וכשארגונים  החרדי.  התושב  של 
הנגיש  האנושי  הכוח  את  מגייסים  הם  להפגין, 
ביותר שזמין בפניהם - הסטודנטים הירושלמיים, 
שהפכו יותר מכולם למזוהים עם המאבק הבלתי 

פוסק הזה.

באים בטוב
אל מול הגופים האנטי-דתיים שפועלים בבירה, 
הולכת ונרקמת בשנים האחרונות מציאות אחרת. 
התוססת,  הבירה  בלב  יהדות  שמגלים  סטודנטים 
בעיר.  שמצויים  נפיצים  הכי  בצמתים  דווקא 
ארגונים מיוחדים פועלים כדי לדבר אל לבם של 
הסטודנטים, להסביר את עולם הערכי שמאחורי 
היהדות החרדית ולהסביר פנים לצעירים שמהווים 

חלק בלתי נפרד מאוכלוסיית ירושלים. 
יכול  נחלאות,  שכונת  בלב  שפועל  אחד,  מרכז 
לספר את סיפורה של התופעה כולה. בבית קטן, 
בלב השכונה בעלת המאפיינים הייחודיים, פועל זה 
קרוב לעשור מרכז 'ְׁשַמּיָא', שבו מתרכזת פעילות 
של  לעולמם  שמותאמת  יהודיים,  גוונים  בעלת 
השבוע,  בו  כשביקרנו  הירושלמיים.  הסטודנטים 
פגשנו סטודנטים חילוניים, כאלו שבימים כתיקונם 

נמצאים במרכז הפעילויות של הארגונים הדורשים 
פלורליזם, כשהם יושבים במעגל ועוסקים בשיח 
של חסידות ותורה, מחשבת ישראל ותוכן יהודי. 

בעל  צעיר,  בחור  עומד  הזה  המיזם  מאחורי 
בערל'ה.  בשם  אותו  מכירים  כולם  זהב.  חיוך 
החרדית  והחזות  הכתום  הזקן  בעל  הזה,  האיש 
הסטודנטים  בקרב  מוכרת  לדמות  הפך  המובהקת 
שפעילים במרכז העיר. אלו נתקלים בו בשוק מחנה 
יהודה, בסמטאותיה הקסומות של שכונת נחלאות 
ובמרכזים השוקקים של הסטודנטים הירושלמיים.
קרומבי,  בער  שלום  המלא,  בשמו  או  בערל'ה, 
הרחק  שפועל  הרוח  עולם  אל  צוהר  לנו  פתח 
מעין הכותרות, מתחת לפני השטח הבוער ורחוק 
מהמאבקים הממושכים שמאפיינים את ירושלים. 
לבית  האחרונות  בשנים  הפך  שהקים  המרכז 
נתקלים  שחלקם  צעירים,  סטודנטים  אלפי  עבור 

לראשונה בחייהם בערכים יהודיים מובהקים. 
"בשלושה ק"מ מרובעים בלב ירושלים מתחברת 
כל ההוויה של העיר הזו", הוא אומר לנו. "מהשכונות 
משה,  וזכרון  שערים  כמאה  הקלאסיות  החרדיות 
העיר.  ומרכז  נחלאות  אל  יהודה  מחנה  שוק  דרך 
ירושלים מחברת בין אוכלוסיות שונות, שכל אחת 
רחוקה מחברתה מרחק של אלפי מיילים. לא סתם 
ירושלים זוכה לכינוי 'עיר שחוברה לה יחדיו'. יש 
אוכלוסיות  בין  חיבורים  הרבה  כך  כל  הזה  בעיר 
שונות שבערים אחרות כמעט ולא נתקלות זו בזו. 

כאן הכל קרוב, הכל זה לצד זה.
"בעולם מתוקן, האוכלוסיות היו יודעות להכיל 
זו את זו, להכיר זו את זו", ממשיך קרומבי במונולוג 
שלם  מסע  החל  בירושלים  שלו. "אבל  הפתיחה 
של אנטגוניזם. יש לא מעט גופים שעוסקים בזה, 
מתפרנסים מזה ופועלים יפה מאוד כדי להגדיל את 
הקיטוב בין הגוונים השונים בעיר. זה לפעמים לא 
ייאמן אבל אני נתקל פה בסטודנטים שמסתובבים 
במרכז העיר והמחשבות שלהם על כל מה שקשור 
ליהדות הן נוראיות. חלק מהם מודה שהוא מעולם 
לא שוחח עם חרדי. הם שומעים על חרדים ועל 

"אני יכול להיתקל 
בבחור ברחוב, ואני 
רואה שהוא במצב 

של 'חיפוש'", מספר 
קרומבי. "לפעמים 

אני בוחר לדבר אתו, 
להזמין אותו לשיעור 
ולפעמים הוא יעשה 
את דרכו לבד. לפני 

תקופה הלכתי ברחוב 
וראיתי בחור צעיר 
שהסתובב ברחוב 

עם בקבוק בירה ביד. 
אמרתי לעצמי, זה 

אחד שיגיע ל'שמיא'. 
למחרת בערב הוא 

נכנס אלינו"

יהדות במרחב הציבורי. מימין לשמאל: נדב בכר ואורן צור, חיליק פרנק וברל'ה קרומבי
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קרומבי. "המון סטודנטים מגיעים לפה מכל רחבי 
הארץ, ומרביתם לא חיים במעונות אלא שוכרים 
דירות בעיר. אחוז גבוה מאוד חי בשכונת נחלאות 

שהפכה עם השנים לשכונה של סטודנטים.
"סטודנטים מטבעם מחפשים את הרוח", ממשיך 
קרומבי. "הם משתתפים בהרצאות, בשיעורים, בכל 
מיני תחומים. זיהיתי את הפתח הזה שדרכו אוכל 
בהרצאות,  החל  זה  היהדות.  את  אליהם  להביא 
יהודית,  מודעות  יהודית,  מדיטציה  של  בסדנאות 

ערבים של מוזיקה וחסידות ושיעורי תורה". 
הפעילות הזו הכתה שורשים בבירה. לא מעט 
את  היהודיים  התוכן  בעולמות  מצאו  סטודנטים 
מקומם. חלקם חזרו בתשובה הלכה למעשה, הקימו 
בתים והפכו לשומרי מצוות. חלקם האחר המשיכו 
בשגרת חייהם, אבל הניצוץ, אותו הניצוץ החסר, 

עצמי  את  מגדיר  לא  "אני  בתוכם.  לפעום  החל 
כמישהו שעוסק בהחזרה בתשובה", אומר קרומבי. 
שמבקר  אדם  גם  הניצוץ.  את  להעיר  מנסה  "אני 
לא  וזה  חסידית,  מוזיקה  ובערבי  בשיעורים  פה, 
השפיע עליו באופן מיידי, לקח מכאן משהו. איפה 
שיום  מאמין  אני  אבל  יודע.  לא  אני  יתעורר?  זה 

אחד זה יתעורר וישפיע על חייו". 

המפלצת לא נושכת
'שמיא' הפך למזוהה במיוחד עם התופעה שהלכה 
השבוע  פרשת  שיעורי  יזם  'שמיא'  והתפתחה. 
למאות סטודנטים, ערבים של שיחות עם מרצים 
סביב עולם התוכן היהודי, ואלפי סטודנטים נחשפו 
"מחבר'ה  יהודיים.  לערכים  בחייהם  לראשונה 

הסטודנטים  לכלל  עבר  זה  הודו,  יוצאי  חילוניים, 
העובדה  בגלל  קרומבי. "דווקא  אומר  בירושלים", 
שלא הצגנו את הפעילות שלנו כשיעורי תורה פר 
אקסלנס, זה משך אותם אלינו. המרחב בירושלים 
שונה משאר הערים בארץ. הסטודנטים פה נמצאים 
במצב של חיפוש תמידי. זה דומה קצת להודו, שגם 
בשנים  עצמם.  את  לחפש  נוסעים  אנשים  לשם 
לירושלים,  מגיעים  סטודנטים  המון  האחרונות 
נרשמים ללימודים אבל בעצם מתחילים את מסע 
החיפוש העצמי שלהם, דווקא בעיר המיוחדת הזו".

וככל שהמאבקים על צביונה של העיר התגברו, 
והתמסדה.  'שמיא'  של  הפעילות  הלכה  כך 
"המאבקים רק גורמים לסטודנטים לבוא ולשאול 
שאלות", מסביר קרומבי. "המאבקים הולידו שיח, 
שבא  צעיר  סטודנט  לכן.  קודם  קיים  היה  שלא 

לו  שמסבירים  שונים  גופים  של  לפעילויות  פתאום  נחשף  בירושלים  ללמוד 
שהעיר מתחרדת והוא חייב בשם החופש להילחם בזה. הבנו שאנחנו חייבים 
לתת את המענה היהודי לגופים האלה. השטח בוער, כל יום, בגלל מגוון נושאים. 
התחנה  במתחם  השבת  חילולי  הכותל,  נשות  היובל,  קריית  של  ה'התחרדות' 
ומה לא. אני לא באתי כדי להילחם, אבל כאשר יש כמה ארגונים אנטי-דתיים 
בירושלים, שממומנים היטב ופועלים בקרב אותם הסטודנטים, האמנתי שאנחנו 

חייבים לתת תשובה מהצד השני".
האנטי  לגופים  הציבורי  במרחב  מענה  לתת  הצורך  בגלל  זה,  בגלל  ובדיוק 
דתיים הפעילים בעיר, החליט קרומבי להוציא את פעילות 'שמיא' אל מרכזים 
נוספים בעיר. בשנה האחרונה התקיימו אירועי ענק של יהדות במתחם התחנה, 
במרכז ה'סינמה סיטי' ובמרכזים נוספים בעיר. "בערב יום הכיפורים עשינו ערב 
ניגונים במתחם התחנה", הוא מספר. "בחרנו את המקום הזה דווקא בגלל שהוא 
מזוהה כמרכז של מאבק. עשינו שם עוד אירוע שבו ידידיה מאיר אירח את שולי 
רנד. למעלה מאלף איש השתתפו בו, רובם סטודנטים. אני מאמין שהתכנים 

"בעולם מתוקן, האוכלוסיות 
היו יודעות להכיל זו את זו, 

להכיר זו את זו", ממשיך 
קרומבי במונולוג הפתיחה 
שלו. "אבל בירושלים החל 
מסע שלם של אנטגוניזם. 

יש לא מעט גופים שעוסקים 
בזה, מתפרנסים מזה 

ופועלים יפה מאוד כדי 
להגדיל את הקיטוב בין 

הגוונים השונים בעיר"

"כדי לשבור את המחסומים דרושה יצירתיות". קרומבי
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התשובה  היא  כאלו,  בערבים  מקבלים  שהם 
לפעילות האנטי-דתית שמתנהלת נגד האוכלוסייה 

החרדית בעיר". 
קרומבי גייס לא מעט דמויות מוכרות למיזמים 
מועברים  ב'שמיא'  לפועל.  מוציא  הוא  שאותם 
יוספי,  מיכי  הרב  ידי  על  לסטודנטים  שיעורים 
פרנק  וחיליק  רנד  כשולי  אמנים  כלב,  יאיר  הרב 

ועוד. "בניגוד לתל-אביב, בירושלים הפעילות הזו 
מוטיב  מכל  שיש  הרתיעה  בגלל  יותר  מורכבת 
מרגיש  הסטודנט  "בתל-אביב,  מסביר.  הוא  דתי", 
יהודי.  למרכז  להיכנס  חושש  לא  הוא  ולכן  בבית 
בירושלים אנחנו צריכים להנגיש לו את היהדות, 
סטיגמות  המון  יש  הרתיעה.  פני  על  לדלג  כדי 
אבל  ירושלים,  את  שמאפיינים  וסטריאוטיפים 
המרחב  אל  היהדות  את  מביאים  שאנחנו  ברגע 
פתאום  שיח.  ומתחיל  החומות  נופלות  הציבורי, 
סטודנט מבין שהיהדות שממנה הוא בורח כל-כך, 

לא באמת מפחידה. המפלצת לא נושכת". 

מחסום של שנאה
הסיפורים שמלווים את התופעה הזו, מפעימים. 
"אני יכול להיתקל בבחור ברחוב, ואני רואה שהוא 
במצב של 'חיפוש'", מספר קרומבי. "לפעמים אני 
ולפעמים  לשיעור  אותו  להזמין  אתו,  לדבר  בוחר 
הוא יעשה את דרכו לבד. לפני תקופה הלכתי ברחוב 
בקבוק  עם  ברחוב  שהסתובב  צעיר  בחור  וראיתי 
בירה ביד. אמרתי לעצמי, זה אחד שיגיע ל'שמיא'. 
למחרת בערב הוא נכנס אלינו. הוא התיישב, החל 
לשמוע ומהר מאוד הפך לחלק מהנוף. אחרי תקופה 

לא ארוכה הבחור הזה חזר בתשובה, וגם סחב את 
אחיו אחריו".

[ לאן הם ממשיכים? שאלנו. 
"אני מפנה אותם למדרשת זיו של 'נפש יהודי' 
או בתי מדרשיות דומים שמותאמים לסטודנטים 
שחוזרים בתשובה. אבל זה כבר סוף ההליך. אנחנו 
המטרה  הזו.  בשרשרת  הראשון  בשלב  ממוקמים 
הראשוני  החיבור  את  לסטודנט  לתת  היא  שלנו 
ליהדות. הוא ימצא את דרכו, אם ירצה, וידע איך 

להתקדם מכאן".
גם  קרומבי  הפך  האחרונות,  בשנים  איכשהו, 
הקלאסיות.  החרדיות  העמדות  של  למסבירן 
ליחסי  בנוגע  אליו  מופנות  שאלות  ועוד  עוד 
אין  מתברר,  כך  ולבורות,  בעיר,  חרדים-חילוניים 
גבולות. "כשאני שומע ש'החרדים משתלטים על 
ירושלים', זה מצחיק אותי", הוא אומר, "אני מסביר 
לסטודנטים כאלה שחרדים היו פה מאז ומעולם, 
מזמן דוד המלך ועד לדורות האחרונים. אף אחד 

לא משתלט על אף אחד אחר".
] ישנה איזו שיטה לפרוץ את המחסום הראשוני 
התוכן  לעולם  האנטי-דתי  הסטודנט  בין  הזה, 

של היהדות?
"כן. ראשית, לברר מאיפה נובע ה'אנטי'. כשאתה 

מתחיל לחקור ולדרוש תשובות מהסטודנט הוא עצמו מתקשה להבין למה הוא 
'אנטי'. בשלב מסוים הוא עושה בירור עם עצמו ומבין שה'אנטי' שלו לא מבוסס 
על שום דבר. ברור שהסטיגמות על חרדים ועל כך שמנסים ל'חרד' סטודנטים 
לא מסייעות לנו, אבל מנגד, הסטודנטים פתוחים מאוד לשמוע. הם לא נבהלים 

משאלות של בירור עצמי. 
"וכדי להביא סטודנט כזה, שמושפע מאוד מגופים וארגונים שמסבירים לו 
שהחרדים הם הדבר הכי נורא בעולם, לשיעור תורה, אתה צריך להיות יצירתי", 
ממשיך קרומבי. "לשבור את המחסום הזה. הסטודנטים האלה צריכים תירוץ 
כדי לצאת מהבית ולהגיע לשיעור תורה. אז אני מציע לו קפה וניגונים, שיעור 
חסידות ובירה, תורה עם מודעות עצמית. גם אם הוא לא יצא מפה עם כיפה 
צריך  שהוא  דבר  לא  מפחיד,  דבר  לא  היא  שהיהדות  ידע  שהוא  מספיק  וזקן, 

לחשוש מפניה.
לשבת  אותו  ושלחתי  לכאן,  שהגיע  סטודנט  של  לאחרונה  סיפור  לי  "היה 
למדרשת זיו. הוא פגש שם את האמן אהרן רזאל. הם התחברו, ואחרי תקופה 
רזאל פגש אותי וסיפר לי שהבחור הזה החל לשמור שבת, לשמור כשרות. זה 
יכול היה לקרות רק אחרי שהמחיצה מוסרת, ואותו סטודנט מרגיש מספיק 

בנוח להקשיב, לשמוע, ללמוד". 
המתעניינים  הסטודנטים  תופעת  מצליחה  הזו,  הפעילות  על  בונוס  כמעין 
את  למשל  "קח  בעיר.  חרדים-חילוניים  יחסי  על  להשפיע  היהדות  בעולם 
הסטודנטית שהקימה את ארגון 'רוח חדשה'", מסביר קרומבי. "הארגון הזה קם 
כאנטי חרדי, שמטרתו הייתה להשאיר את החילונים בירושלים. הם עשו ועדיין 
עושים הרבה פעילויות שהם אנטי חרדיות במובהק. אבל אפילו היא הושפעה 
מהפעילות שלנו בעיר. היום יש לה שיעור תורה שבועי, בבית שלה, לסטודנטים 

חילוניים. גם היא התחילה לשאול את עצמה את השאלה, 'למה אני אנטי?'"
[ כמה זה משפיע על היחס של הסטודנטים החילוניים לחרדים החיים בעיר?

"המון. ברגע שיש מי שעונה את התשובה אל מול הגופים שפועלים מתוך 
חוזר  סקסופון,  נגן  זמיר (אמן,  כשדניאל  מחלחל.  זה  חרדיות,  אנטי  אג'נדות 
בתשובה. ש"ג) עומד במתחם התחנה ומנגן 'אבינו מלכנו', ומאות סטודנטים 
חילוניים שרים יחד אתו, זה מחלחל. כשחיליק פרנק מנגן בליל פורים במתחם 
ה'סינמה סיטי' את 'ק-לי ק-לי למה עזבתני', זה מחלחל. וכן הלאה. אגב, בערב 
הניגונים שעשינו בערב יום כיפור בשנה שעברה, במתחם התחנה, התיישב בקהל 
פפה אללו, בעבר יו"ר מר"צ בעיר ואחד הגורמים שנחשבים ל'אנטי'. הוא ישב, 

שר, התרגש ונהנה. כשאנחנו נמצאים במרחב הכללי, זה משפיע".

תרבות של תורה
מחוץ ל'שמיא' פגשנו את איתי, סטודנט חילוני בשנות העשרים לחייו. הוא 
היה ּכֵן דיו לספר לנו שהוא פעיל בפורומים אנטי חרדיים המבקשים להדיר את 
החרדים מהשכונות המעורבות בבירה. "בתקופה האחרונה, בגלל התופעה של 
ההידברות, גם אני נחשף לעולם החרדי ומבין הרבה מאוד דברים שלא הבנתי 

בעבר", הוא אומר. 
[ למשל?

"על הערכים של הציבור החרדי. על כך שלא מנסים בהכרח לפגוע באורח 
החיים שלנו. יש הרבה מאוד אי-הבנה בכל הקשור למאבקים האלו. אגב, לא 
רק בהקשר אקטואליים. גם אני, כצעיר חילוני, רוצה לדעת יותר על הרמב"ם, 
על המהר"ל, על דמויות שעיצבו את היהדות במשך הדורות. אני שמח שיש 

לי את האפשרות הזו". 
[ למה הפעילות הזו לא מתרחשת בתוך האוניברסיטאות? שאלנו את קרומבי. 
"החיים של הסטודנטים מתנהלים במרכז העיר. אני לא חושב שנכון לפעול 
בתוך הגטו של גבעת רם או הר הצופים. מרכז העיר מהווה גם כמרכז תרבותי, 

ואני רוצה שתהיה בו גם תרבות יהודית, תרבות של תורה".
לעולמות  שייחשפו  לחרדים  אמרנו.  הפוכה,  לתופעה  גם  לגרום  יכול  זה   ]

התוכן החילוניים...
"לחרדים שנתקלים במקום אני אומר במפורש שזה לא מיועד להם. ודאי שכל 
יהודי מחובר לשיעור תורה, אבל יש מוטיבים של סגנון ושל אופי, שוודאי לא 
מתאימים ליהודי חרדי, ואני מדגיש את זה בפני חרדים שלעתים מגיעים לכאן". 
בחלומו רואה קרומבי את התופעה מתפשטת לערים נוספות. "לדעתי, בכל 
עיר צריכה להיות פעילות כזו", הוא מסכם. "אם בהודו ובתאילנד זה עובד, אין 
שום סיבה שזה לא יעבוד בערי הארץ. גם כאן יש לא מעט נשמות שמחפשות 
תוכן, רוח, משמעות. התפקיד שלנו הוא לתת למחפש את המזון שהנשמה שלו 
] צריכה ומבקשת".        

סטודנטים חילוניים 
ברובם יושבים 

לצד חובשי כיפות 
ועסוקים בשיח. 
חלקם מעיינים 

בספרים, חלקם 
מנגנים בגיטרה 

ומזמזמים ניגונים 
חסידיים, והאווירה 
ללא ספק מעוררת 
השראה. "ירושלים 

יש לה גוונים משלה", 
מסביר קרומבי. "המון 

סטודנטים מגיעים 
לפה מכל רחבי 

הארץ, ומרביתם לא 
חיים במעונות אלא 
שוכרים דירות בעיר

ירושלים יוצרת רתיעה. שולי רנד ודידיה מאיר במתחם התחנה

מסע של אנטגוניזם. מחאה נגד הפרובוקציה של 'נשות הכותל' (צילום: פלאש 90)
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