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המלצה מנייתית
מר ברנרד פרין

מסוכנות מאוד .אך אז הוסיף הרבי ואמר" ,אם אתה דווקא רוצה
ללמוד לקח ,קנה מניות רק באלף לירות שטרלינג".
אבי החליט שהוא רוצה לגלות מה התכוון הרבי כשאמר "אם
אתה רוצה ללמוד לקח" ,ורכש מניות באלף לירות שטרלינג.
אחר כך ,הוא עקב אחר העיתון הכלכלי 'פייננשל טיימס' כדי
לראות מה יקרה למניותיו.
התברר ,כי בעקבות המשבר בתעלת סואץ בשנת תשט"ז
( ,)1956חברת 'של' מעולם לא רכשה את החברה הקנדית,
ומניותיה של זו האחרונה החלו להתדרדר .תוך זמן קצר,
השקעת אלף הליש"ט של אבי הפכה להיות שווה מאתיים
וחמישים ליש"ט בלבד.

א

בי ,שלמה פרין ,היה ַּפרוְ וָ ן (יצרן פרוות) לונדוני,
ולמשפחתנו קירבה לתנועת חב"ד ליובאוויטש מזה כמה
דורות .פעם ,בעת ביקור בארצות הברית ,הוא הגיע לפגישה עם
הרבי והפך להיות חסיד נאמן שלו ,כפי שעשיתי גם אני מאוחר
יותר .הסיפורים שאני עומד לספר כאן קשורים לעצות הנבונות
שהעניק הרבי לאבי ולי בקשר ליוזמות עסקיות והשקעות שונות
שלנו לאורך השנים.
בשנת תשט"ז ( )1956נודע לאבי שענקית הנפט העולמית
יאן' ,וכאשר
ֶ'ׁשל' עומדת לרכוש חברה אחרת בשם 'קנדיין ֶדבונִ ֶ
זה יקרה ,מניותיה של החברה הקנדית ינסקו לגבהים מטורפים.
אבי סבר שזו דרך בטוחה להרוויח הון ,והחליט להקדיש את
הרווחים כדי לממן בית ספר חדש של חב"ד לבנות .הוא היה
כל כך נלהב מהרעיון שהוא אפילו היה מוכן כבר למשכן את
ביתו כדי לממן את רכישת המניות של החברה הקנדית .אולם,
לפני שעשה דבר כלשהו ,הוא כתב לרבי כדי להתייעץ כמה
כסף להשקיע .הרבי השיב שהוא אינו בוטח בבורסה ,והמליץ
לאבי שלא להתעסק בזה כלל .הרבי הסביר שלאיש עסקים אין
שום שליטה על התנודות בשוק המניות ,וכי השקעות שכאלו

באותו שלב פנה אבי אל הרבי ושאל מה לעשות .הרבי אמר,
"חכה עד שיעלה חזרה לחמש מאות ,ואז תמכור" .כך בדיוק
עשה אבי .הוא מכר בחמש מאות ,כך שהפסיד רק מחצית
מהכסף שהשקיע ,ואחר כך כל העסק ההוא קרס.
בהזדמנות אחרת ,חבר טוב מקובה פנה אל אבי בהצעה
עסקית מאוד מבטיחה .אבי ביקש מרואי החשבון שלנו שיבדקו
מקרוב את העסקה ,והם הכריזו עליה כעל עסקה מצוינת ,אך
אבי סירב להתקדם ללא ברכתו של הרבי .אחרי שכתב לרבי,
הגיע חזרה תשובה שלילית" ,בשום פנים ואופן לא להתקרב
לזה" .לכן אבי הודיע לאיש שלא יוכל להתקדם עם העסקה.
גיסי התלהב מאוד מהעסקה הזו ,ומאוד התאכזב מתשובת
הרבי .הוא החליט לטוס לניו יורק כדי להסביר לרבי את כל
פרטי העסקה .אך הרבי רק שב ואמר" ,שלא יהיה לכם שום
קשר לזה".
גיסי הצטער ,אך הוא השלים עם העובדה שהרבי בוודאי
יודע יותר טוב מכולם .אכן ,כעבור שבועיים אותו אדם מקובה
מת באופן פתאומי בזמן שהלך ברחוב .אילו היינו משקיעים
כספים במיזם שלו ,היינו מפסידים את הכל.
הרבי גם הציל את עורי .הגיעה תקופה שמחירי הפרוות
החלו ליפול ,וזו הייתה תופעה מאוד חריגה .כתוצאה מכך,
הייתי בדילמה קשה .איך יכולתי לרכוש סחורה היום ,אם מחר
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מר ברנרד פרין הוא איש עסקים ומתומכי מוסדות חב"ד באנגליה .הוא
רואיין בחודש אדר תשע"ה (.)2015

לזכות אבינו היקר הרב יעקב שי' מינסקי
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הבחירות הכלליות לכנסת 1.כ"ב בסיון
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מימון ממשלתי עבור ישיבות ותלמודי תורה בארה"ב,
דן הרבי בנושא בפומבי .הרבי ניתח את הסוגיה בצורה
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היא תהיה שווה פחות ממה שילמתי עבורה אתמול? פחדתי
לקנות ,אך בלי לקנות לא הייתי יכול למכור.
כאשר ביקשתי את עצת הרבי הוא ענה" ,לא משנה איזו
סחורה תקנה ,אבל תמכור אותה בסקוטלנד".
מעולם ,בכל ימי חיי עד אז ,לא הייתי בסקוטלנד; בכלל
לא היו לי שום לקוחות בסקוטלנד .והיה קשה עבורי לעזוב
את לונדון ולנסוע לשם ,בהתחשב בכך שבאותם ימים לא היו
כבישים מהירים ,והייתה זו נסיעה של שלוש עשרה שעות
מלונדון לגלאזגו בירת סקוטלנד .כתבתי את כל זאת לרבי ,אך
הוא השיב" ,סע לסקוטלנד".
לכן ,העמסתי רכב גדול בפרוות ,ויצאתי בדרכי לגלאזגו .שם
התארחתי בבית מלון בבעלות יהודית ,ועשיתי עסקים מצוינים.
כולם קנו ממני ,והם גם שלחו אלי את חבריהם .מכרתי את כל
הסחורה שהבאתי אתי ברכב .התקשרתי לאבי ,והוא שלח לי
ברכבת עוד ארגז של פרוות.
כך התחילו עסקיי בסקוטלנד ,והם החזיקו מעמד עשרים
שנה ,והיו מוצלחים ביותר.
מיותר לומר שהן אבי ,והן אני עצמי ,היינו תומכים גדולים
במיזמים הרבים של חב"ד ושל הרבי.
למשל ,בניתי מקווה לגברים במנצ'סטר על פי בקשתו של
הרבי .כאשר הסכמתי לקחת על עצמי את המיזם ,הרבי הוציא
סכום של שלושים לירות שטרלינג – שלושה שטרות של עשר
לירות שטרלינג – והעניק לי את הכסף באומרו" ,זה ממני".
אחר כך הוא הוציא עוד שלושים ,ואמר" ,זה מהרבנית ...את
השאר עליך לשלם ,אך הייתי מעדיף שאיש מלבדך לא ישתתף.
הרבנית ואני נהיה השותפים היחידים שלך במיזם זה".
כאשר הסכמתי לקחת זאת על עצמי ,לא היה לי מושג במה
בדיוק יהיה כרוך בניית מקווה על פי כל ההידורים של חב"ד .זה
התברר כמשהו די מסובך ,ולקח כמה שנים של תכנון וביצוע.
כפי שסוכם ,שילמתי בעצמי על הכל ,וביקשתי לקרוא למקום
'מקווה שלמה פרין' ,על שם אבי ,שבוודאי היה גאה מאוד להיות
קשור במיזם זה ,או בכל אחד ממפעליו הרבים של הרבי.
בהזדמנות אחרת ביקש ממני הרבי לממן מהדורה דו-לשונית
של ספר התניא ,ספר היסוד של חב"ד שחיבר מייסד התנועה –
האדמו"ר הזקן ,רבי שניאור זלמן מליאדי .הרבי רצה לעשות זאת
משום שסבר שזה יסייע לאנשים ללמוד בקלות יותר את ספר
התניא .הסכמתי ,ושוב הוא העניק לי שישים לירות שטרלינג
בשמו ובשם הרבנית ,וביקש ממני לממן בעצמי את המיזם.
אחר כך הוא המשיך ונתן לי הוראות מאוד ממוקדות בנוגע
למי צריך להדפיס את הספר ,וכיצד צריך שהוא יודפס" .בכל
ספר המכיל טקסט עברי ואנגלי ,תמיד ממוקם הטקסט העברי

מצד ימין ,והאנגלית מצד שמאל" ,אמר הרבי" ,אך בתניא צריך
שזה יופיע הפוך – האנגלית מימין והעברית משמאל ,כדי
שכאשר יפתחו את הספר ,יראו מיד את הטקסט העברי תחילה".
הוא נתן לי עוד הוראות מפורטות רבות ,כמו היכן למקם את
הערות השוליים ,ועל איזה סוג נייר יש להדפיס את הספר – הוא
רצה נייר מאוד דק וחזק ,שהיה קשה להשגה – והוא גם רצה
שהתרגום יהיה באנגלית מודרנית וקלה להבנה.
זה היה עוד מיזם מורכב שעליו עבדו קשה מאוד ,בנוסף
אלי ,עוד כמה אנשים – במיוחד הרב נחמן סודאק ,הרשל גורמן,
וזלמן יפה .לקח לנו בסך הכל יותר משש שנים להשלימו ,אך
בסופו של דבר הצלחנו בכך.
כאשר הספר הודפס ,הרבי ערך התוועדות מיוחדת לציון
המאורע במרכז חב"ד העולמי ,והוא העניק לכל אחד מאתנו,
חברי וועדת ההוצאה לאור ,עותק חתום בחתימת ידו .נאמר לי
שהוא מעולם לא עשה כך קודם לכן .בתמורה ,הענקנו לרבי
עותק מיוחד בכריכת עור .אחר כך ,כאשר הלכנו אל הרבנית
להעניק לה עותק מהספר ,היא אמרה לנו שהרבי היה גאה מאוד
במהדורה החדשה של ה'תניא'.

