
יקותיאל יהודה גנזל

־הילת קודש ריחפה מעל השול
חן הגדול שהורכב משולחנות־

שולחנות מחוברים.

זה התיישבו סביב  זה אחר 
־השולחן עיני העדה, שרי התו
־רה והחסידות. הללו אשר עי

ניהם הטהורות צורבות מדמע, הללו אשר לבם נצבט 
מכאב כאשר לפניהם ניצבים רועדים אלה שחלפו כבר 

שנים מיום נישואיהם ועדיין לתואר 'הורים' לא זכו.

הכאב  את  להכיל  יודעים  ישראל  גדולי  כמו  מי 
הגדול. עוד אברך ועוד משפחה המשתוקקים להיפקד 
בזרע של קיימא נכנסים אל הקודש ומעמיסים את כל 

־כובד משקל חבילתם על לבו של רבם. הם נכנסים בו
כיים בלב שרוט מכאב. הם מתארים מתי־מעט מחיי 
הצער, חיי החוסר, ולבם הזועק מאיים למוטט עולם 

ומלואו.

מי עוד כמאורי האומה יודעים להאזין לקולו של 
השקט השורר בבית ללא ילדים, שקט הרועם ומרעיש 

יותר מאלף תופים הולמים.

לא פלא שהם פינו את סדר יומם המקודש והעמוס 
־והגיעו אל הכינוס המיוחד והנישא הזה - הכינוס ההיס

טורי לטובת אימפריית 'בוני עולם' שהאירה ומאירה 
רבבות בתים בישראל.

כולם נקבצו ובאו
החדר  באוויר  שרבצה  והאחריות  הראש  כובד 
אינם ניתנים לתיאור. הן בדיני נפשות עסקינן. נפשות 
העוללים הרכים שיבואו לעולם בזכות 'בוני עולם', 
ונפשותיהם של אותן משפחות שחייהם אינם עומדים 

עוד תחת משא הכאב.

פיארו את החדר: מרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א; 
כ"ק מרן אדמו"ר מטשערנאביל שליט"א, כ"ק מרן 
אדמו"ר  מרן  כבו"ק  שליט"א;  מאלכסנדר  אדמו"ר 
מנדבורנה  אדמו"ר  מרן  כ"ק  שליט"א;  מסאדיגורה 
שליט"א; כ"ק מרן אדמו"ר ממודז'יץ שליט"א; וכ"ק 
מרן אדמו"ר ממכנובקא־בעלזא שליט"א. אף הסבו 
סביב השולחן הגאונים הגרמ"ש קליין והגרש"א שטרן 

שליט"א.

'בוני  ויועצי  - מרבני  אייכלר  יעקב  זה הרב  היה 
עולם', שסיפר את סיפורו של 'בוני עולם', את הסיפור 
אותו מכירים גדולי ישראל יותר מכל אחד אחר. גדולי 

־ישראל, שרי התורה והחסידות, נשאו את דברות קד
שם כשהם מעידים מעדותם האישית על ארגון 'בוני 
העולם' ועל פעליו הכבירים, והגדירו את הארגון כמי 

שבונה עולמות רבים.

־היתה זו עוד חוליה בשרשרת התמיכה הרבה שגדו
לי ישראל מעניקים ל'בוני עולם', היתה זו עוד סמיכת 
ידיים שנוספה על הסמיכה אותה סמכו גדולי ישראל 
זצוק"ל ויבלחט"א על 'בוני עולם' - הארגון המחזיק 

בתים  הארת  של  ביותר  והמקצועי  הגדול  ברקורד 
בישראל. 

8,000 עולמות

טרם נתרשם מעדויות הקודש, הנה מספר מילים 
קצהו  אפס  מתארות  שאינן  מילים  עולם',  'בוני  על 
של הארגון הכביר, האימפריה המקודשת הלזו, יוצרת 

החיים הלזו:

אם נרצה לכמת את כמויות האושר הצרוף ש'בוני 
־עולם' הביא לעולם מאותו יום בו הוא נוסד בעשר אצ

בעותיו של הרב שלמה בוכנר, אין ספק שגם לו נרוקן 
את כל האוקיינוסים ממימיהם לא תהיה לנו אפשרות.

כי מי הוא זה אשר יוכל לשער וכל שכן לתאר את 
־האושר הגדול ביותר בעולם - אושרם של אב ואם החו

בקים עולל רך בידיהם, עולל לו חיכו וציפו בשנים 
־דומעות, פעוט למענו עברו דרך חתחתים. רבבת כי

נורות לא יפיקו לאוזניה של אמא מאושרת כזו אלפית 
ממה שמעניק לנפשה בכיו הרוטט של הפעוט העטוף 

באהבה ובחום.

היש דרך לכמת אושר שכזה?

ו־8,000 בתים מאושרים כאלה?

ש־מ־ו־נ־ת א־ל־פ־י־ם בתים ש'בוני עולם' הדליק 
בהם את האור, כשהדרך אל המתג רוויה היתה בקשיים 

ועמוסה במכשולים. 8,000 נפשות שהפציעו לאוויר 
העולם ושמו קץ גואל לייסורי הוריהן.

זה לא הגיע ביום אחד וגם כיום זה לא בא בקלות 
- להפוך למעצמה מאירת בתים בישראל, למעצמה 
המזכה עוד משפחות להגשים את חלום חייהן, החלום 
עבורו הן מוכנות למסור את כל חייהן. דרך ארוכה 

־עשה 'בוני עולם', דרך שלוותה בקשיים פיזיים, במכ
שולים ביורוקרטיים וכמובן בהשגת משאבים כבירים, 

עד שהפך לארגון המקצועי ביותר והיחיד בהיקפו.
לארגון שגדולי ישראל סומכים עליו את שתי ידיהם 

ואומרים: מקודש! מקודש!

לרקוד על כל החתונות
ברמה  מקצועיות  ממחלקות  מורכב  עולם'  'בוני 
בינלאומית, מחלקות הפעילות סביב כל שעות היממה. 
בעצם, לא ממחלקות מורכב הארגון השגיא הזה, 
הוא מורכב מלבבות. לבבות־לבבות של אנשי מקצוע 

־מהשורה הראשונה, הבכירים ביותר בתחומם, שמעני
קים לא רק את הכישרון והידע המקצועיים, אלא גם 

)ובעיקר( את הלב, את הרגישות, את האמפתיה.
־אם ישמע מייסד הארגון והעומד בראשו הרב של

מה בוכנר, או לחילופין מנכ"ל הארגון בישראל הרב 
־אליקים לבנון, על מומחה עולמי שכשרונו מזהיר בא

חד מקצווי העלם והוא יכול לעזור למצפים לישועה, 

הם לא יחשבו פעמיים. סכומים אסטרונומיים ייאספו 
במהירות שיא, מערכת קשרים מסועפת תתחיל לפעול 
במלוא הקיטור והמומחה העולמי הזה יגיע לברוקלין 
או לירושלים. גם אם צריך להתעקש וגם אם כל שעה 

־תחת ידיו האמונות של אותו המומחה שווה־ערך לס
כום רכישת בית מידות בירושלים או בוויליאמסבורג 

)היקר מביניהם(.

רק  הארגון  )ומשלם(  משיג  שקלים  אלפי  מאות 
־בארץ־ישראל מדי חודש )!( עבור מומחי רפואה הפו

עלים מעל לכוחותיהם על־מנת להאיר את האור בקצה 
מנהרת הייאוש.

יש מחלקה רפואית ויש מחלקה גנטית - כשל'בוני 
עולם' יש את הניסיון הרב ביותר אל מול כל המעבדות 

בכל העולם. 

ב'בוני עולם' שני הקצוות מתאחדים יחדיו. וגם אם 
העולם טוען ש"אי אפשר לרקוד על שתי חתונות", הרי 

ש'בוני עולם' שונה.

הרי ב'בוני עולם' מתעתדים כבר עתה לרקוד על 
8,000 חתונות שמחות במיוחד!

המומחיות מנווטת
באותו כינוס מזהיר בו פתחנו עמד הגאון רבי משה 

־שאול קליין שליט"א והעיד מידיעתו האישית על ההק
פדה ההלכתית של 'בוני עולם'. הגרמ"ש קליין הוא זה 
אשר מרן הגאון בעל ה'שבט הלוי' זצוק"ל הציב לפקח 
בכל ענייני 'בוני עולם', החל מהיום הראשון בו הרב 
בוכנר הגיע אליו אל הקודש פנימה וסיפר על 'בוני 

עולם' שהוקם.

דבריו של הגרמ"ש קליין שליט"א הדהדו בעוז: 

שליחי  מגיעים  הלכתית  שאלה  שיש  דבר  "בכל 
־הארגון ושואלים. 'בוני עולם' עושה חסד רק לפי גד

רי ההלכה, דבר שמגיע לארגון בהשקעה של כוחות 
־רבים. הייחודיות של 'בוני עולם' היא בהחלט ההקפ

דה הרבה שכל הפעולות הכבירות תתנהלנה על־פי כל 
גדרי ההלכה. וזאת מלבד המקצועיות בפועל ובמעש, 

מקצועיות שאין לה אח ורע".

ניכר  בקרבו,  סערה  שליט"א  הגרמ"ש  של  נפשו 
שהדברים נוגעים בנקודות נפשו התורנית: 

־"ל'בוני עולם' יש יועצים קבועים המצטיינים במומ
חיות כבירה והם יודעים להפנות כל מצפה לישועה אל 
המקום הנכון, אל פתרון האור ממנו תצמח לו הישועה 
בעזרת פוקד העקרות אדון כל יצורים. בלי 'בוני עולם' 
יכולים אברכים מצפי ישועה להסתובב שנים על גבי 
שנים מבלי לדעת מה עליהם לעשות ולפעול. ההכוונה 
עולם' היא מצילת  ל'בוני  הייחודית  הזו  המקצועית 

נפשות. וב"ה שגדולי ישראל שותפים לדבר הגדול 
הזה, בונה העולמות".

שטרן  אליעזר  שמואל  רבי  הגאון  אחריו  החרה 
שליט"א - רב מערב ב"ב, אשר זעק כאשר לבו הגדול 

שותת דם:
"מתהלכים בינינו מאות אברכים אשר טוב מותם 
מחייהם, פשוטו כמשמעו. כשקולו של ילד בוכה לא 
נשמע בבית ישנה אפלה ועלטה כבדה בבית, ו'בוני 
עולם' הוא השליח הנאמן המביא אור במושבות בני 
ישראל. הלוא ארגון קדוש זה נוסד בהכוונתם הישירה 
של גדולי ומאורי ישראל מכל העדות והחוגים - מרן 
הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר זצוק"ל; מרן הגאון רבי 

בונים
    עולמות

גדולי ישראל, שרי התורה והחסידות, 
מתיישבים סביב שולחן אחד כשאחריות 
כבדה רובצת באווירה המקודשת • 
מצד שני, בכירים בעלי שם עולמי בעולם 
הרפואה נועדים יחדיו בוועידה יוקרתית 
ונושאת בשורות • שני הקצוות הללו - 
ההתמסרות המוחלטת לגדולי התורה 
והמקצועיות שאין לה אח ורע - יוצרים את 
סיפורו ההרואי של 'בוני עולם' - הארגון 
שבונה עולמות, אלפי עולמות • הצצה



יוסף שלום אלישיב זצוק"ל; מרן הגאון 
רבי עובדיה יוסף זצוק"ל ויבלחט"א מרן 
הגאון רבי נסים קרליץ שליט"א לרפו"ש 
- יסודתו של 'בוני עולם' בהררי קודש. 
אלפי אלפי בתים בישראל האירו באור 
הארגון  עולם',  'בוני  בזכות  רק  יקרות 

הכביר".

הגרש"א חתם והסביר:

"זוהי הסיבה שהתכנסו יחדיו גדולי 
וצדיקי הדור תחת הדגל של 'בוני עולם', 
הן עבור להעתיר שייוושעו כל המצפים 
לארגון  כוח  להוסיף  כדי  והן  לישועה 

קדוש זה".

גלגל הצלה
ההדוקה  הרוחנית  ההכוונה  על  אם 

־העידו גדולי ישראל בעצמם, הרי שה
פעילות המקצועית אינה צריכה לעדות 
כלל, המציאות היא העדה הטובה ביותר.

מלבד הפעילות השגרתית )שהיא הכל 
חוץ מ'שגרתית'( יוצא 'בוני עולם' מפעם 
לפעם בפרויקטים גדולים ורבי־השפעה, 

־כשכל פרויקט שכזה מקדם עוד ועוד עי
־ני משפחות דומעות אל היום בו תהפוכ

נה הדמעות מדמעות צער וסבל לדמעות 
אושר וגיל.

ניקח כמשל את הפרויקט רב ההישג 
בו נאספים טובי המומחים בארץ, כאלה 
שהדרך להגיע אליהם עוברת בחבילות 
ובחודשים של המתנה,  רבות  מזומנים 

ומגיעים למשרדי 'בוני עולם' למרתון קבלת קהל, ללא 
־תורים ארוכים, והתשלום? הכל על חשבון 'בוני עו

לם'... כשהפיקוח ההלכתי האדוק, הוא הפיקוח השייך 
לפרויקט 'לב דניאלי, עליו סומכים גדולי ישראל ידיהם.

בפעימה הראשונה של הפרויקט האגדי הזה קיבלו 
הפרופסורים והרופאים הבכירים יומן צפוף בן מאות 
פגישות שהתרכזו למספר ימים, ימים שהיוו אלומות 

־אור ופתחי תקווה עבור מצפי ישועה רבים. בין המומ

חים הבכירים: פרופ' שלמה משיח; ד"ר מיכה באום; 

פרופ' מוטי שוחט; פרופ' אדריאן שולמן; ד"ר פאשה 

איזקסון; ד"ר יגאל מדג'ר; פרופ' אייל סיוון; פרופ' 

מרתה דירנפלד; פרופ' משיח; פרופ' וייס; ד"ר רועי 

משיח; ד"ר אריה ברקוביץ; ד"ר אמיר ויינטרוב; וד"ר 

־אריק כהנא - כולם רופאים ידועי שם ומומחים ייחו

דיים בתחומם.

משפחות רבים ראו במרתון הנדיר הזה את גלגל 

ההצלה. אמנם מתוך אלף משפחות הספיקו רק מאות 

לפקוד את משרדי 'בוני עולם' שהפכו לקליניקת יוקרה 

לימים אחדים – הסביר מנכ"ל 'בוני עולם' בישראל 

הרב אליקים לבנון – אולם התגובות הנלהבות שהגיעו 

עולם' לאחר הימים הללו הביאו את הנהלת  ל'בוני 

הארגון לפתוח במאמצים על־מנת שימי 'קבלת קהל' 

כאלה יהפכו לדבר שבשגרה.

ועידה שמצמיחה ישועות

הבכירים  הרופאים  התלכדות 
בה הילדים  חשוכי  למען  ־והתייצבותם 

'בוני עולם' אינה מחזה חד־פעמי  פעלת 
בעת 'קבלת הקהל' עליה סיפרנו. הרופאים 
הבכירים נאספו יחדיו גם בלי לקבל קהל, 

אולם האסיפה היתה עבור הקהל.

היוקרתית  הרפואית'  ב'ועידה  מדובר 
זו  השנה  שהתקיימה  עולם'  'בוני  מבית 

בפעם השנייה.

עולם'  'בוני  של  השנתית  הוועידה 
אשר  אקסקלוסיבי  קבינט  למעין  הפכה 
חושקים  בתחום  הבכירים  המומחים  כל 
להיות חלק ממנו, מתוך הכבוד הרב שהם 
- אימפריית הענק  רוחשים ל'בוני עולם' 

שמומחיותה המקצועית מרקיעה שחקים.

מטרת הוועידה היא לא פחות מנעלית:

מת ופתרונות  רפואי  מידע  ־החלפת 
הגדולות  לבשורות  והתוודעות  קדמים 
שנוצרו בתחום. כאשר הרופאים הבכירים 
יושבים יחדיו מספר כל אחד על פריצות 
את  מחכים  ואיש  שלו,  האישיות  הדרך 
רעהו בניסיונו העשיר. זאת מלבד דיונים 

־פוריים בהשתתפות מיטב המומחים ובי
שיבות משותפות עם היועצים בעלי השם 
העולמי המתמסרים לבנות דורות בישראל 

בחסות 'בוני עולם'.

הפרופסורים והרופאים הנכבדים שבאו 
השנה בפעם השנייה ליטול חלק פעיל בוועידה לא 
יכלו שלא להצהיר על התפעלותם ועל התוכן העשיר, 
החיוני, המעשי והמועיל ממנו יצאו עם תום הוועידה, 
כשאין ספק שכל הידע והתוכן הרב שהם צברו רק 
יפריחו נשמות בעוד ועוד ילדים רכים שיבואו לעולם 
וימלאו את בית הוריהם המצפים בכיליון עיניים באור 

בהיר וזך שלא יכבה לעד.

בוועידה האחרונה השתתפו גם האושיה החרדית 
ארי  פרופ'  פירר;  אלימלך  הרב  הרפואה,  עולם  של 
שמיס, מנכ"ל 'אסותא'; והרב מרדכי זוננפלד, פטרון 
ופיקוח  להשגחה  המוקדש   - דניאלי'  'לב  פרויקט 

הלכתי.

הוועידה הזו, כאמור, אינה אלא עוד פרויקט בתוך 
השרשרת רבת החוליות של 'בוני עולם', כשהארגון 
מצדו אינו שוקט על השמרים והוא עושה כל מה שרק 
אפשרי, ואפילו פוסע על גבול הבלתי אפשרי, על־מנת 

להביא עוד דורות בישראל.

המה מעידים
 גדולי ישראל, שרי התורה והחסידות שליט"א,

על 'בוני עולם'
מרן אדמו"ר מויז'ניץ שליט"א:

"אלפי משפחות מצפות לישועה; 'בוני עולם' מציל אותן"
"ב'בוני עולם' נעשה הכל על־פי דרך התורה. לדאבון לבב אלפי משפחות 
ישנן שלא זוכות להקים דורות. 'בוני עולם' הוא זה שמציל אותן במאמצים 
כבירים ובנתינת הנשמה. 'בוני עולם' מסייע סיוע כביר וזוכה ב"ה לסייעתא 

דשמיא רבה".

כבו"ק מרן אדמו"ר מסאדיגורה שליט"א:
"חובה עלינו לתמוך ב'בוני עולם' בתמיכה הגדולה ביותר"

"משמים זיכו את הרב שלמה בוכנר להקים את המפעל הקדוש הזה. יכול 
אני להעיד מתוך היכרות אישית עם רבים העוסקים במלאכת הקודש כמה פועל 
'בוני עולם' לסייע לבני ישראל, בניו רחומיו של ריבון כל העולמים. הקב"ה 
ברוב רחמיו העניק לנו את 'בוני עולם', שהוא פתח לסייע בדרך התורה ועל 
טהרת הקודש לכל הזקוקים לישועה, על כן חובה עלינו לתמוך בהם בתמיכה 

הגדולה ביותר!".

כ"ק מרן אדמו"ר מראחמסטריווקא שליט"א:
"יזכו לזרע כשר"

לקראת מגבית חג החנוכה נכנס מנהל הארגון בישראל, הרב אליקים לבנון, 
אל הקודש פנימה והציג דו"חות פעילות המלמדים על המבצעים רבי־ההיקף 
של הארגון סביב כל יחיד ויחיד. כ"ק מרן אדמו"ר מראחמסטריווקא שליט"א 
יצא מגדרו בברכה: "כל התורמים ל'בוני עולם' הלוא המה פועלים למען זרע 

של קיימא עבור אחרים ומשמים ישלמו שכרם שיזכו לזרע שלם וכשר".


