
 

 

 

 

של נשיא המועצה המרכזית של יהודי גרמניה, ד"ר יוזף שוסטר להסמכת הרב  דברי ברכה  

 בלייפציג.   21.6.2021 -הצבאי הפדרלי, ה 

 . )שעון מרכז אירופה(  15 , בשעה 2021ביוני  21 - תקף ומעודכן עד ליום ב', ה

 

 

 המילה המדוברת תקפה! טיוטה, 

 

 ברכות,  

צבא  בונדסוור, של צה"ל ושל ה  קרבשנה שעברה אירע מקרה שריגש אותי עמוקות. מטוסי באוגוסט 

דכאו.  במחנה הריכוז לשעבר פדרלי הגרמני ערכו מטס משותף מעל לשמי אתר ההנצחה הגנה הה

  1938בשנת  אבי וסבי. התמזל מזלם והם הצליחו להגר  1937המחנה, בו נאסרו בשנת  ה היהז

 . אני נולדתי בישראל.  הלפלשתינ

 

שנים לאחר תום מלחמת העולם השניה הציבו צבאותיהם של גרמניה וישראל דווקא במקום זה   75

 סמל לפיוס בין העמים.  

הינו צבא במדינה  בונדסוור המטס התאפשר אך ורק משום שבין המדינות נוצר קשר הדוק ומשום שה

 דמוקרטית ואין דבר המקשר אותו עם הוורמאכט.  

  אותו אנו חוגגים היום:ש ואך ורק מסיבה זו, מתאפשר המעמד 

אחריו יבואו עוד רבנים רבים שישרתו  .  כרב צבאי פדרלי ראשון באלה אנו מסמיכים את שולט 

 בבונדסוור. 

לכן יש    מובן מאליו. זה לא וגם בימים אלה   אי אפשר היה בכלל לחשוב על דבר כזה,עשרות שנים  

 ולהיות אסירי תודה! היום סיבה אמיתית לשמוח לנו  

 .  ההנכבד, ובראש ובראשונה לך, השרה   הגרמניההגנה למשרד ברצוני להודות  קודם כל 

 ית, אשר נענו מיד למשאלתנו. פרוטסטנטלכנסיות, הן הקתולית והן הברצוני להודות    כמו כן

  שסייעו לנו מאוד ותמכו בנו ,  בגרמניה ת הרבנים הכללית והאורתודוכסיתועידו תודתי נתונה לו

 בבחירת הרב הצבאי.  

לה היקרה, תאלצי בעתיד לוותר יותר  אלה. את, גברת באובמעמד זה ברצוני להודות גם למרינה ב 

   ה ולאחד אותה. מתמיד על בעלך ובכל זאת להחזיק  את המשפח
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 הנכבדים,   י גבירותי ורבותי

יד הרב הצבאי  לה בעצמו, האוזר אומץ לקחת על עצמו את תפקא עלינו להודות לרב שולט ב קודם כל 

    הראשון. הפדרלי 

לה  א הוסמך שולט ב 2009בשנת  . כבר יש לו ניסיון בלעשות את הצעד הראשון, לפני כולם ולם, א

לאחר השואה בגרמניה. בטקס ההסמכה    ניםהראשו יםהאורתודוכסי  ניםיחד עם אברהם רדביל כרב

המעמד כ"אירוע היסטורי ותיאולוגי בעל   את,  הגרמניבוולפגנד שוייבלה, בתפקידו דאז כשר  ציין 

 ".  בעתיד  חשיבות מעבר לגבולות גרמניה והעולם היהודי

שהוא מרגיש קצת נבוך  לה בספרי ההיסטוריה, ואני מתבונן בו ורואה, אגם ביום זה נרשם שולט ב 

בספרי  הוא הולך בדרכו לא כדי להיות מתועד  והסופרלטיבים שאני מרעיף עליו.משפע המחמאות  

 ובשירות העניין עצמו.   יתהדת  אמונתומשום שהוא פועל מתוך רוח  א אל , ההסטוריה

. הם יעמדו לרשות החיילות  בהחלט שירות חשוב שהרבנים רוצים לתת לצבא הפדרלי הגרמני וזהו 

והחיילים ובני משפחותיהם כאנשי קשר, כאנשי אמון. במקרים של שאלות אתיות, בעניינים דתיים,  

ולא רק בשעות משבר. רב או רבנית שמחים  יכולים החיילים לפנות לרבנים.  ותמשבר אישישעות ב

 של חייל.  מחת לידת ילד או בשמחת חתונה לחלוק בש

באותה מידה. כעת נוספת לזאת  ים  פרוטסטנטיוצבאיים קתוליים  דתזהו השירות שנותנים אנשי  

יוכלו לעשות את שירותם  יהודיים חיילים שנים ידאגו שהרב הווה אומר נקודת המבט היהודית. 

דות לחיילים שאינם יהודים,  את היהיכולים לקרב גם  הם  ובהתאם לחוקי הדת החשובים עבורם.  

 להם על המסורת והמנהגים שלנו. ולהסביר 

אני מאמין שכך נצליח   . את הניכור ואת חוסר הידע כלפי היהדות להפחיתבדרך זו אני מקווה שנוכל 

 של הליווי הדתי בצבא. מבחינתנו זו תהיה תוצאה מבורכת  למוטט דעות קדומות, אם יתעוררו בכלל. 

אותה מלווה גם צבא,  היהודית מעוניינת לקחת אחריות. אחריות לטובת הדמוקרטיה שלנו. ו הקהילה 

 מקום לקיצוניות פוליטית ולחוסר סובלנות.   שאין בו המעודד ערכים דמוקרטיים. צבא  

. בימים אלה מתנהל הליך  בונדסוורחדשות מעוררות דאגה על ה מדיבתקופה האחרונה היו יותר 

  עוד דרך מקרה זה התגלו משפטי נגד פרנקו א., קצין שהתחזה לפליט וככל הנראה תכנן פיגועים. 

  : אנחנו שואלים את עצמנוו  נוחות-יש תחושת אי. ומחוצה לו בונדסוור הרשתות קיצוניות ימניות בתוך  

   ?האם זהו רק קצה הקרחון

לא רק   , לנהל חקירה ולא לטאטא שום דבר מתחת לשטיחחשוב ועקרוני  בונדסוור עתידו של ה למען 

העושים שירותם ללא רבב. אנשים כגון  מלאי אחריות  במקרה הזה. אנו חייבים זאת לאלפי חיילים 

מזיקים לחיילים אלה באופן העמוק ביותר. קיצוניים ימניים במדי חיילים מזיקים לשמו הטוב  פרנקו א. 

 כולו.   הבונדסוורשל 

גם לחזק את שאר החיילים  א ות ימנית מצבא גרמניה, אלי לא רק למגר קיצונ  משום כך חשוב מאוד

אמור להיות בבואה של חברתנו, כך הוא משפיע   שהבונדסוור. כפי תהדמוקרטיו יהם ולתמוך בדעות

  המועצה המרכזית שלזאת לפני שנתיים בכנס של  ביטא לה א בכיוון השני גם על חברתנו. שולט ב

  היומיומיים "להטמיע אתוס ואתיקה במהלכים . הוא אמר: בצורה המדוייקת ביותרקהילות גרמניה  

 צור עולם טוב יותר."   י, בכדי ל חיוני  של צבא, הינו תנאי
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אם ברצונו   - לה סובל משגעון גדלות עמוק  א מעט את היהדות, יחשוב ברגע זה, כי הרב ברק המכיר 

עולם טוב יותר. אולם, הוא אך ורק עושה שימוש במצווה יהודית: תיקון עולם. לעשות    צור מיידיתיל

 מעט יותר.   טוב שהעולם יהיה 

 גם אתם ואני יכולים לתת תרומתנו למטרה זו. באותה מידה  רב צבאי, חייל ו

 

 

 גבירותי ורבותי הנכבדים,   

 ברצוני לפנות לחיילות ולחיילים.   י לסיום דברי

ות לתאר לעצמי, איזו תמונה נוצרה בדמיונכם, כשנודע לכם, שכעת יש גם רב צבאי  אני יכול לנס 

 פדרלי.  

שוליים. אולי תארתם  -יכול להיות שתארתם לעצמכם אדם זקן, עם זקן לבן, פאות וכובע רחב 

 לעצמכם אדם, המקפיד ביותר על המוסר.  

 לה המוסר חשוב.  אובאמת, עבור הרב ב 

 יודע מה זה כשהלוגיסטיקה נתקעת. . כמהנדס כלכלה הוא אתכם  להרגיע זאת ברצוני   בכלאך  

 כל התוכניות משתבשות.  לפתע פתאום לשלושה ילדים, הוא גם רגיל שכאב  

 וכזמר מוכשר ובסיסט הוא מסוגל לעורר את כל הבסיס לריקודים סוערים.  

 סקרנים לראות, אם יעשה זאת.  אנחנו רק  

אישית אני מאחל   בשמי וגם  הלה היקר, בשם המועצה המרכזית של יהודי גרמניא כבוד הרב ב

 בתפקידך החדש! רבה והצלחה   טובהלך התחלה 


