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ד"ר זאב קיציס -מרצה במכון שכטר
למדעי היהודות  :מחר יחול יום פטירתה

בני טייטלבאום  :הנה סיפור שלא שמעתי .מחר יחול
יום פטירתה של האדמו"רית החרדית ציזיה חנה.
שלום ,ד"ר זאב קיציס.
ד"ר זאב קיציס  :שלום וברכה,
בני טייטלבאום  :מרצה במכון שכטר למדעי היהדות .בחיי שלא
שמעתי עליה.
ד"ר זאב קיציס  :נכון ,נכון ,נכון ,אתה לא היחיד .תשמע היא
חיה לפני מאתיים שנה בערך קצת פחות ,והיא נהרגה ברעידת
אדמה שהיתה בטבריה בחורף כ"ד בטבת זה היה ,זה יוצא ביום
שלישי ,אגב ,השבוע ,כ"ד טבת תקצ"ז ,ובעברית אלף שמונה מאות
שלושים ושבע זה די מזמן ,אבל הסיפור של ציזיה חנה הוא לא
רק הסיפור הפרטי שלה .זה שהיא הייתה אדמו"רית ,שפעלה שבע
עשרה שנים ,ופגשה קהל והייתה ממש מנהיגה החסידית ,זה אני
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גיליתי לאחרונה ,אבל גיליתי שהיא גם לא לבד ,היום מנהיגות
בכירות שהובילו את העדה החסידית לאורך הדורות והסיפור
שלהם מושתק וזה בעצם מה שאנחנו רוצים לדבר עליו ביום
שלישי הקרוב במכון שכטר במכללת כינרת בסיור מיוחד לכבודה
שנעשה בטבריה ובמכללת כנרת.
בני טייטלבאום  :יש כתבים שהיא השאירה אחריה שוטים?
ד"ר זאב קיציס  :תראה ,לא ואני גם לא יודע עד כמה היא
היתה תלמידת חכמים ,אבל אחד הדברים המעניינים היא הייתה
בתוך האטמוספירה החסידית כמובן .אחד הדברים שהחסידות
עשתה זה שהמנהיגים של החסידות גם הגברים לא היו בהכרח
חייבים להגיד דברי תורה ולהיות תלמידי חכמים גדולים ,זה אחד
מהמסלולים היחידים שהיהדות הרבנית אפשר להגיד יצרה שבה
אתה יכול להגיע לעמדות כוח גם לא אם ידעת את כל התוספות
עם בית המדרש והיית בוגר של הישיבות הכי טובות ,ודווקא,
בגלל זה נשים יכלו להגיע בזה לעמדות מתקדמות מאוד וממש
עד אנדרטה בכירות ביותר של להיות אדמו"ריות ,אז למשל היא
קראה קוויטלאך מה שנקרא ,היא ידעה לקבל פתקי בקשה ולענות
עצות ולברך ברכות ולשיר ניגונים וכל זה כנראה שכן היה ,העניין
של לימוד תורה באמת פחות היה קריטי ולכן דווקא היא יכלה
להיות מנהיגה .אבל אתה יודע מה ,בני ,אני אפתיע אותך עכשיו.
בני טייטלבאום  :כן,
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ד"ר זאב קיציס  :אם אתה תפתח עכשיו יוטיוב ,אני מזמין את
כל המאזינים ,אתם תראו ביוטיוב צילום של אדמו"רית שחיה כיום
כמובן ,שמבעירה טישים לפני גברים ,והיא לא מהשוליים של
הציבור החרדי ,אפילו היא מהמרכז של המרכז ,אתה יודע על מי
אני מדבר?
בני טייטלבאום  :לא,
ד"ר זאב קיציס  :קוראים לה שורל'ה רוקח ,היא אדמו"רית
מבעלז ,אשתו של האדמור מבעלז של היום ,זה מרכז מרכז
ההוויה החרדית ,עושה טישים גם בפני גברים ופותחת פתקי בקשה
כמו שאדמו"רים חסידיים עושים ,וכל המנגנון הזה .אז כלומר יש
עוד איזה סיפור שהוא חלק מהסיפור של העדה החסידית שלא
כל כך מסופר ועליו אנחנו נדבר והוא קיים אפילו היום זה מה
שאני אומר.
בני טייטלבאום  :אותה ציזיה חנה ,ציזיה זה שמה הפרטי או שם
המשפחה?
ד"ר זאב קיציס  :ציזיה חנה ,שם המשפחה היה מז"ל ,בראשי
תיבות ,סיפור שלם למה קראו לה מז"ל) ,קפיצה בהקלטה( אבא
שלה היה אדמו"ר חסידי ,שעלה לטבריה לעדה החסידית שהתחילה
להתגבש בטבריה בסוף המאה השמונה עשרה ,ותחילת המאה
התשע עשרה ,זה אבא ,ובעלה ירש את האבא ,בעלה היה החתן
של אבא וירש את כיסאו ,אבל בעלה נפטר בגיל צעיר ,ואז אבא
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נסע ,בעלה נפטר ,חסידים יש ,בית המדרש יש ,כיסא יש ,רק
צריך מישהו שיישב ,אז היה התיישבה ,זה הסיפור שלה .שבע
עשרה שנים היא התיישבה על הכיסא הזה והכל המשיך את
התפקיד המשפחתי.
בני טייטלבאום  :אז מחר מחר בערב זה ,הסיור?
ד"ר זאב קיציס  :וביום שלישי ,ביום שלישי בשעות הצהריים ,מי
שמתעניין ימצא אותנו בפייסבוק דרך האתר של מכון שכטר
ומכללת כנרת שהם השותפים באירוע הזה.
בני טייטלבאום  :יפה,
ד"ר זאב קיציס  :כן ,כן ,מוזמנים ,אלא אם כן ,אם לא ,לא
רוצה חס וחלילה להגיד הנה נהרגה ברעידת אדמה בטבריה
בתאריך הזה ,אבל אני מקווה שלא תהיה רעידת אדמה ,ושמזג
האוויר יאפשר ואנחנו נפגשים אם לא אז כמובן יהיה עדכון
באתרים האלו.
בני טייטלבאום  :תודה הד"ר זאב קיציס ,תודה רבה ,מכון שכטר,
ד"ר זאב קיציס  :בהצלחה לכולנו ,שלום ,שלום.
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