שטח אישי

הכיסא הריק בתמונת שליחי חב"ד
אוכל סלט ירקות וקופסת טונה מדי ערב ,משוחח שעות בטלפון הציבורי עם שליחי חב"ד וישן רק  3שעות בלילה .כך בשנה האחרונה
מתנהלים בכלא חרמון חייו של הרב יוסף יצחק אהרונוב ,העומד בראש מפעל שליחי חב"ד בישראל ,שהשנה לא יגיע לכינוס השלוחים
בו השתתף מדי שנה [ יעקב ישראל ,שהיה עמו בכלא ,מגולל בשיחה נדירה את המתרחש מאחורי החומות
לקראת סוף השבוע הבא יתמלאו רחובות שכונת קראון הייטס
שבניו יורק באלפי שליחי חב"ד מהעולם כולו שיגיעו לכינוס
השליחים השנתי ,לחזק ולהתחזק .מדובר באלפי חסידים הפרו־
שים על פני הגלובוס כולו שנשלחו על ידי כ"ק מרן האדמו"ר
מליובאוויטש זצ"ל
מדובר באירוע מדהים ומרגש ,בו השתתפתי לפני מספר שנים.
ישבתי בכינוס והאזנתי לסיפורים המרתקים .שליחים שזו השנה
הראשונה שלהם בשליחותם תיארו את הקשיים של ההתאק־
למות שעל חלק מהם התגברו ובעיות שעדיין לא נפתרו .גם
השנה יושמעו ודאי אנקדוטות מעניינות ומרתקות .חלק מהן יהיו
ממדינות נידחות בעולם שבודדים יודעים היכן הן ממוקמות על
הגלובוס .ביום האחרון של הכינוס יעמדו כל המשתתפים לתמונה
המסורתית בה מצטופפים למעלה מ 3,500-שלוחים על רקע ,770
בית המדרש המרכזי של החסידות .חדי העין ישימו לב להיעדרו
מהתמונה של אדם אחד ,ששנים רבות הופיע בה .הרב יוסף יצחק
אהרונוב ,מי שעומד שנים רבות בראש צעירי אגודת חב"ד ובראש
מפעל השליחות בישראל.
הרב אהרונוב שוהה בימים אלה בכלא חרמון שבצפון ,נושא
עונש מאסר של שנתיים ,לאחר שהורשע בבית המשפט בעסקת
טיעון בעבירות של "קבלת דבר במרמה ,מרמה והפרת אמונים
בתאגיד ,שימוש במרמה ,ערמה ותחבולה במטרה להתחמק ממס
ורישום כוזב במסמכי תאגיד" ,כלשון בית המשפט.
מדובר בפרשה עגומה ,שיש הרבה מה לכתוב ולהגיד בה ,אך
עוד חזון למועד .מה שכן ניתן לומר זה שגם בפני בית המשפט
אמרה נציגת הפרקליטות שהרב אהרונוב לא חשוד שנטל כסף
לכיסו.
בשבוע שעבר ,באופן מקרי ,פגשתי את נתן ,ידיד ותיק אתו לא
התראיתי מזה זמן רב .שוחחנו על דא והא .לקראת סיום השיחה
אמר לי" :כתבת בעבר על הרב אהרונוב ,לא מעניין אותך מה
קורה אתו בכלא?"
"מעניין" ,השבתי" ,מהיכן יש לך מידע?"
נתן סיפר לי על חברו יעקב ישראל )השם המלא שמור במע־
רכת( ,איש עסקים ,ששהה בכלא חרמון עד לפני כחודש" .הוא
היה אתו בכלא .סיים לרצות את עונשו לפני כמה ימים" ,אמר נתן.
אז אולי נעלה אליו עכשיו הביתה ואשמע באופן ישיר מה
קורה אתו שם ,הצעתי.
נתן ,הוציא את הסלולארי מהכיס וחייג אל האיש .כעבור כמה
דקות חזר ואמר" :בוא ,אבל שלא יידע שאתה עיתונאי".
וככה מצאתי את עצמי יושב בביתו של יעקב ישראל .לוגם כוס
קפה ושומע על הימים של הרב יוסף יצחק אהרונוב בכלא חרמון.
איך נראה היום הראשון שלו בין הסורגים?
"היום הראשון זאת הטראומה הגדולה ביותר .הרב אהרונוב
הוא אדם מרשים במראהו ,גבה קומה שמקרין סביבו ארשת של
מכובדות ,הוא נכנס לכלא לבוש בלבוש החב"די .מעיל ארוך
)סירטוק א.ש (.וכובע רחב שוליים .הסוהר שקיבל אותו ,הורה
לו להוריד את הבגדים וללבוש מדי אסיר.
"אם יש רגע שממחיש בכל העוצמה את הכלא זה החלפת הב־
גדים .טריקת דלת הפלדה מאחורי הגב עם כניסתך לכלא עדיין

לא חשודים( ,הם בעלי קשרים הדוקים עם ההנהגה הבכירה במדינה,
בתפקידים רשמיים ובהקשרים מקצועיים אחרים.
שר הביטחון ,אביגדור ליברמן ,אמר השבוע בשיחה סגורה ,כי לדע־
תו רכישת צוללות הוא מהלך חשוב וקריטי למדינת ישראל .כשנשאל
האם ידוע לו על מעורבותו של עו"ד דוד שמרון ,מקורבו של נתניהו
בקידום העסקה ,ענה שהוא לא נתקל בכך מעולם .ליברמן התייחס
לטענה שהצוללות נרכשו בניגוד לעמדת מערכת הביטחון והשיב ,כי
גם בדיונים על כיפת ברזל ,הביעה מערכת הביטחון התנגדות ,ולכן,
זה לא מלמד דבר" .השורה התחתונה" ,אמר "שרכישת צוללות הוא
מהלך חשוב מאוד להגנה מפני מרוץ החימוש במזרח התיכון".
החקירה עשויה להתפתח לכדי בחינת שאלות נוספות ,מרחי־
קות לכת :האם יש קשר בין חוות דעת מקצועיות שקיבל ואימץ
ראש הממשלה נתניהו )שאינו חשוד בפרשה( בפרשת מתווה הגז,

חדי העין ישימו לב להיעדרו מהתמונה של אדם אחד .כינוס השלוחים של חב"ד בשנה שעברה

לא מבהירה זאת .ההוראה ללבוש מדי אסיר ,מטיחה לך בפנים
בכל החריפות שמרגע זה אינך אדון לעצמך ויש מי שמחליט מתי
תקום ,תישן ,תעמוד ,תשב ,תאכל ,תעבוד ומה תלבש.
"המשבר הראשון התחולל שעתיים או שלוש שעות לאחר
כניסתו לכלא .הגיע זמן תפילת מנחה .רק אז הוא הבין שאת
הסירטוק והכובע שלו הוא יוכל ללבוש שוב רק כשישתחרר
מהכלא .אני זוכר את החיוורון בפניו ,אבל האיש יצוק מפלדה
טהורה .הוא שמע ולא אמר דבר .כעבור זמן הוא שובץ באחד
מאגפי הכלא הרגילים.
"יממה לאחר שהוא נכנס לכלא ,כבר התחוללה מהומה סביבו.
כולנו ,כל יושבי האגף ,נדהמנו לגלות על ההחלטה שלו שהוא
לא נכנס לחדר האוכל של הכלא .חשבנו שיעברו יומיים שלושה
והוא יתעשת כי הוא יבין שללא אוכל הוא לא יוכל לשרוד".
אין אוכל כשר למהדרין בכלא חרמון?
"בכלא מספקים מזון בכשרות מהודרת לכל מי שדורש ,אבל
הרב אהרונוב הסביר לי שהוא לא יכול לאכול ,מכיוון שהוא
מקפיד על חומרות מסוימות שרק בביתו הוא יכול להיות סמוך
ובטוח שהן מוקפדות כהלכה ,ואני מדבר אתך היום ,כמעט שנה
אחרי שנכנס בשערי הכלא ,והוא עדיין לא אכל ארוחה אחת
בשרית בכלא".
הוא שובת רעב? מה הוא כן אוכל?
")צוחק( הוא אוכל ירקות .ארוחה אחת ביום ,בשעה תשע
בערב ,בתא שלו ,הוא אוכל סלט שכולל מלפפון ,עגבנייה וחצי
וקופסת טונה שהוא קונה בקנטינה .ככה כבר כשנה .זה המתכון
היומי שלו והארוחה הזו נאכלת בשעה תשע בערב".
ובשבת?
"בשבת הוא עושה קידוש ,נוטל ידיים על לחם משנה ואוכל
קופסת טונה .היהודי לא הכניס אוכל מבושל לפיו מזה כשנה!
שבת מבחינתו זה משהו שונה בתכלית ,הוא נכנס לבית הכנסת
בשעה שבע בבוקר ,מתיישב על הכיסא ולא קם ממנו עד צאת
השבת ,הוא עם עצמו ,מנותק מהסביבה".

לאינטרסים של מי מהחשודים? מי קיווה להרוויח בעקיפין מעסקי
הגז? והאם ניסיון לשווק לחיל הים כלים ספציפיים ולא כלים אחרים,
קשור לחשדות הנחקרים כעת?
התפתחות החקירה תלויה כמובן בטיב הראיות שתצליח המשטרה
לגבש .השבוע עברה החקירה שלב ,עם עיכובם של הבכיר לשעבר,
בחשד לעבירות שוחד ,הלבנת הון ,מרמה והפרת אמונים .תיאורטית,
המשטרה הרימה כאן אבן גדולה ,שמתחתיה עלולות להסתעף שלל
פרשיות הנוגעות הן בסכומי כסף גדולים והן בהחלטות שהתקבלו
בדרגים בכירים ,באשר לפרויקטים כלכליים וביטחוניים.
בתחילת השנה ,כשהודיע ראש הממשלה בנימין נתניהו על הכוונה
למנות לתפקיד ביטחוני בכיר את מי שנחקר כעת בחשד לקבלת שוחד,
הורמו כמה גבות במערכת הביטחון .הספקות לא נגעו ליושרתו של
האיש ,משום שבאותה עת עדיין לא התפרסמו שום חשדות נגדו ,אלא

שעות ליד הטלפון
תעשה לי קצת סדר ,תן לי את סדר היום בכלא?
"יש סדר יום של כולם ויש סדר יום של הרב אהרונוב .סדר
היום מתחיל בשעה  06:00בספירת הבוקר ,כולם נעמדים בשו־
רה עורפית לספירה .אם על העיניים של כולם ניתן לראות את
השינה שנקטעה ,הוא כבר אחרי שלוש שעות של פעילות .אין
לי מושג איך הבן אדם שורד ,אבל הוא לא ישן מעבר לשלוש
שעות בלילה".
דבריו של יעקב ישראל מזכירים לי דברים שפרסם בכ"ג שבט
תשע"ו הספרן הראשי של ספריית האדמו"ר מליובאוויטש ,הרב
שלום-דובער לוין ,במאמר אישי ומרגש על הרב אהרונוב" :אי
שם ,הצלחתי להכיר את ידיד נפשי ,עד כמה הוא נשכב על
הגדר ,להיצמד לרצונו הקדוש של הרבי ,ובלי שום התחשבות
עם קשיים אנושיים ,מכל הסוגים .שם ישב ועבד כל היום על
השליחות לרוסיה) ,בניסיון להוציא את ספרי האדמו"ר הריי"צ
זצ"ל שהוחרמו על ידי השלטונות הרוסיים( ובמשך כל הלילה
עבד על ניהול צא"ח בארה"ק ,וכיסוי הגירעונות .עבודה אינטנ־
סיבית כל הלילה ,בישיבה על המטה ,שבחדר קטן ,אשר בדירה
הקטנה ,אי שם במוסקבה .כשלידו אני חצי ישן את שנת הלילה".
יעקב ישראל ממשיך לספר" :בשעה  07:00מתחילה תפילת
שחרית .אחריה כולנו עולים לחדר האוכל .הוא נשאר בבית
המדרש .אחרי ארוחת הבוקר יש סדר לימוד שבמהותו הוא דיון
פתוח על מגוון רחב של נושאים .אחת לשבוע הוא בוחר נושא
שמצליח לרתק את כולם .כל אחד מהנוכחים מביע את דעתו.
והוא מביא את הצדדים הערכיים ,היהודיים ,ההלכתיים והחסי־
דיים סביב אותו נושא.
"בהמשך כולנו עולים שוב לחדר האוכל והוא לא ,את זמן
הארוחות שלנו הוא מנצל לשיחות טלפון".
שיחות טלפון?
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למידת כשירותו לתפקיד .בגופים הביטחוניים היו שסברו כי המועמד
של נתניהו אינו נהנה ממעמד מקצועי מספיק וכי יתקשה לספק לראש
הממשלה חוות דעת עצמאיות ובמקרה הצורך לאתגר את העמדות
המקובלות בלשכת נתניהו.
הודעת המשטרה השבוע כי הבכיר חשוד שבמסגרת תפקידו פעל
לקדם אינטרסים של איש עסקים פרטי ,המתגורר מחוץ לישראל,
שעמו קיים קשרי חברות .בתמורה ,על פי החשד ,קיבל הבכיר הטבות
כספיות .במישור העקרוני ,התקדמות החקירה מעלה סימן שאלה
באשר להליכי המינוי בסביבת נתניהו :מדוע אדם שהיו השגות לגבי
התאמתו לתפקיד ,ולצד זאת צצו בהמשך חשדות כבדים נגדו ,עמד
בכלל להתמנות למשרה כה בכירה?
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