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ביום ראשון התקיים ב'ווילשייר 
אבל תאטר' קונצרט חזנות שבו 
בוצעו שיריו של הרב קרליבך ז"ל 
בפי שלושה חזנים ובליווי תזמורת 
סימפונית מלאה בת 41 נגנים. האולם היה 
מלא מפה לפה באירוע זה, שהכרטיסים אליו 
אזלו כבר מספר ימים קודם לכן. מעניין לציין 
כי מאוחר יותר נודע למארגנים שזהו בדיוק 

יום הולדתו העברי של הרב ז"ל. 
 הרב שלמה קרליבך )1994-1925( ידוע בתור 
המלחין וכותב השירים היהודי המוביל במאה 
ה-20. הוא חיבר אלפי מנגינות, והקליט 
יותר מ-25 אלבומים במהלך חייו. באמצעות 
מילותיו ולחניו הקרובים ללב, כמו גם המסר 
של קבלה ואהבת אחים שהעביר, קרליבך 
היווה מקור השראה ליהודים ודתיים וחילוניים 
כאחד באופן חסר תקדים. היכולת הנדירה 
שלו לחבר יהודים מכל שכבות הציבור עדיין 

מורגשת בבתי כנסת ברחבי העולם.
 המופע אשר בויים והופק על ידי ד"ר מרדכי 
סובול ובנו אופיר סובול, שגם ניצח על 
התזמורת, הוא ראשון מסוגו, בו שיריו העממיים 
של קרליבך מקבלים נופך קלאסי. המופע 
הועלה לראשונה בשם "קרליבך והסימפוניה" 
על בימת היכל התרבות בתל אביב בשנת 
2014. הקונצרט הישראלי נוגן על ידי התזמורת 
הפילהרמונית הישראלית והכרטיסים נמכרו 

כולם מראש.
 בית הכנסת האורתודוקסי-מודרני 'בית יעקב' 
בבוורלי הילס, אשר מילא תפקיד חלוצי בפיתוח 

החיים היהודיים בדרום קליפורניה, שואף לספק 
לקהילה היהודית פעילויות רוחניות, חינוכיות, 
חברתיות ותרבותיות. החזן של 'בית יעקב', 
אריק וולהיים אירח את קונצרט החזנות לשיריו 
של המלחין, הזמר ומספר הסיפורים, הרב 
קרליבך ע"ה, במופע שהפגיש בין שלושה 
חזנים, והזכיר את הקונצרט המפורסם של 
שלושת הטנורים: פאבארוטי  ז"ל, דומינגו 
וקרראס. העובדה שהשירה היתה בעברית תרמה 

בהחלט לייחודיות המופע המרגש.  
 החזן אריק וולהיים נולד וגדל בישראל, כיהן 
כסולן ראשי במקהלת צה"ל, והופיע ביותר 
מ-30 תפקידים באופרה ובקונצרטים. סול 
זים, מאסטר-חזן מניו יורק והמורה של אריק 
וולהיים. הלחין מאות ניגונים ידועים ואהובים, 

ביניהם 'תפילה לשלום מדינת ישראל'. שלמה 
שמחה הוא זמר חסידי ידוע, ואלבומיו פופולריים 
בקרב חובבי מוסיקה יהודית. שלושת החזנים 
הושפעו עמוקות מחייו של שלמה קרליבך, 

המוזיקה שלו ועבודתו.
 את הערב הנחה כריס ברמנר, ואורחת הכבוד 
היתה נשמה קרליבך, בתו של הרב וזמרת ידועה 
בזכות עצמה, אשר התבקשה להגיע בהתראה 
קצרה ונענתה בשמחה. היא סיפרה על חייו 

של אביה, שהיה ניצול שואה, ועבר בחייו 
עליות ומורדות, גם עם האנשים שלפעמים 
האמינו בו ולפעמים החרימו אותו, אבל הרב 
מעולם לא הפסיק להאמין בהם. "אבא שלי 
הלך לבתי כלא ולבתי חולים ושר לאנשים 
השבורים, היתה בו קדושה", סיפרה נשמה, 
ושיתפה את הקהל במקרה מרגש. "פעם אחת 
הוא הלך להופיע בבית סוהר ורצה שכולם 
יבואו להופעה, אסירים וסוהרים כאחד. אמרו 
לו שיש שם אסיר שמרצה 10 מאסרי עולם, 
והוא ביקש שיביאו גם אותו. הביאו אותו 
בשלשלאות. הרבי הופיע לפני כולם ואחר 
כך חיבק אותם, גם את האסיר שנשאר אחרון 
בחדר. כשהסוהרים באו לקחת אותו חזרה 
לתאו, הוא ביקש מהרבי  בדמעות בעיניו: 
"תן לי חיבוק אחד נוסף. לא קיבלתי חיבוק 
כזה אף פעם, ואני יודע שאם הייתי מקבל 

כזה לא הייתי מגיע למה שהגעתי". 
"אם אתם באמת רוצים לכבד את זכר אבי, 
שהיה מלא אהבת אדם, קחו משהו ממנו איתכם, 
תנו למישהו חיבוק, האמינו יותר בעצמכם, 
תאהבו יותר חזק. זה רגע בשבילנו ללמוד 
ולגדול ממנו. תודה שאתם זוכרים אותו." 

סיימה את דברים הנרגשים. 

ארגון 'בשמחה', אשר נוסד על ידי 
מיכל סייאס לכבד את זכרה של 
אמה שמחה ע"ה, שם לעצמו מטרה 
לסייע בכסף, מצרכים ושירותים, 
למשפחות ישראליות נזקקות באיזור לוס 
אנג'לס. ביחד עם שרון ברוך, שכבר שיתפה 
פעולה בעבר עם הארגון, ומקדישה את 
פעילות החסד לע"נ אביה חזי, מתארגנת 
יוזמה למגבית עבור שלוש משפחות שזקוקות 
לעזרה מיידית, ביניהן אמהות חד הוריות, 

שידן אינה משגת.
 אם חד הורית לתינוק 3-0 חודשים צריכה 
את עזרתנו: בגדים חדשים או משומשים 
במצב מעולה!, טיטולים, Gift Cards  וכל 
תרומה כספית יעזרו לה מאוד. ניתן לתאם 
את העברת התרומות עבורה עם שרון בטלפון 

818.967.9363
 ארגון 'בשמחה' הוא עמותה ללא מטרות רווח, 

וכל התרומות לו מוכרות במס .
לכתובת  לשלוח  ניתן  ומצרכים  צ'קים 

הבאה:
23123 Ventura Blvd. suite 209   
Woodland Hills, CA 91364

כמו כן, ישנה אפשרות גם לתרום דרך האתר 
Be-simcha.org  : של הארגון

כל תרומה תתקבל בברכה – ושנזכה תמיד 
להיות בצד הנותן!  

מחווה סימפונית לרב קרליבך 

חורף חם 
מגיע לכולם 

בערב מיוחד שהופק על ידי בית הכנסת 'בית יעקב' לציון מורשתו של 'הרב 
המזמר', בוצעו שיריו הידועים בפי חזנים מהשורה הראשונה ובליווי תזמורת 

סימפונית מלאה, מול קהל של 1,300 איש 

ארגון 'בשמחה', הדואג למשפחות נזקקות 
בקהילה הישראלית, בשיתוף עם שרון 

ברוך, מזמין את הקהילה להתגייס לתמיכה 
בשלושה פרוייקטים

* א-ליענה ברוך- סיקור קונצרט ב'אבל ווילשייר ת'יאטר' וסיכום פרוייקטים לרווחת הקהילה מטעם ארגון "בשמחה" 
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מימין: המנצח אופיר סובול, אריק וולהיים, 
שלמה שמחה וסול זים .  צילום: לואיס ריינור


