
שלוש עשרה שנים חלפו ממהפכת ה'תיקון 
הכללי' שהולחן והופץ בלמעלה ממיליון 

עותקים וזכה לאין ספור השמעות בכל אתר 
ואתר בארץ ובעולם. לראשונה מספר הפייטן 

ארז יחיאל את סיפור התקרבותו לרביה"ק, את 
המניעים להפקה, ואת סיפור ההצלחה הכביר 

שגרם לאין ספור הרהורי תשובה וחזרה למוטב 
של רבים מהשומעים • בזמירות נריעה לו

איתמר ביטון
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עותקים. הפייטן 
ארז יחיאל
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החל כשמועה מפה לאוזן, 
ייחודי  מוזיקלי  חידוש 
טובי  ידי  תחת  שעבר 
המעבדים ואט אט תפס לו 
מקום של עובדה מוגמרת. 
התהלים  פרקי  עשרת 
"התיקון  רביה"ק  שסידר 
הכללי" בעיבוד מזרחי ומוזיקת עולם איכותית בביצועו יוצא הדופן של 
הפייטן ארז יחיאל, זמר בעל שם בעולם השמחות והפיוטים. הדיסק נחל 
הצלחה למעלה מכל הציפיות, הדיסק הושמע ונשמע בכל במה אפשרית 
מעל גלי האתר, בחנויות, באירועים, בבתים וברכבים. הדיסק ללא ספק 
נגע בעומק לבבם של יהודים בכל מקום שהוא – דוגמא לנצחיות עצות 

רביה"ק ולכוח חידושם.
הפקת  מיום  שנה  עשרה  כשלוש  לאחר  ניצוצות,  מערכת   – יצאנו 
הדיסק לשוחח עם מי שהוציאו לאור, הזמר והפייטן ארז יחיאל. השיחה 
התקיימה במקום מגוריו, מושב אחיעזר, שם גדל ואף הכיר את תורת 

ברסלב לראשונה.

כל משבריך וגליך
השירה  לעולם  שלו  החיבור  נוצר  בעצם  איך  קודם  לדעת  ביקשנו 
והפיוטים. "מהבית, שרנו הרבה", פותח ארז יחיאל, "אבי וסבי, בשולחן 
שבת זה היה חלק מאוד דומיננטי במשפחה ובקשר לה' בכלל". ארז מתאר 
לנו בית דתי ספרדי של אז. למרות שמאז עברו הרבה מים בנהרו הפרטי, 
כיום הוא מנהל אורח חיים חרדי למהדרין. "בילדותי המוקדמת", ממשיך 
ארז לספר, "הייתה הצגה במושב ואני שהייתי אז ילד קטן כבן שבע נקראתי 
לשיר". ארז שכישרונו לא הוכר עדיין הפליא את צופי ההצגה בקולו הצלול 

והמדויק, ברור היה לכולם שארז בקולו המיוחד עוד יגיע רחוק.
אלא שמשברי הגיל וצוק העיתים הובילו את ארז כנער הרחק מקן 
משפחתו. הוא היטלטל ממקום למקום אל החשוכים והנמוכים בבמות 
הארץ, מפליא בקולו והולך ובונה קריירה כזמר חילוני מבוקש, אך נשמתו 
פנימה, נשמה יהודית בוערת, ידעה את יעודה, את היעוד האמיתי שהוחלט 

משמים למה ישמש קולו המיוחד של ארז יחיאל.
"בשלב מסויים", הוא מספר, "יצא לי להיפגש ב'ערכים', משיחה לשיחה 
שמצאתי  הרגשתי  הרבנים,  עם  אישי  קשר  ולאחר  להרצאה  ומהרצאה 
את מקומי בעולם". הרבנים איתם שמר על קשר הצליחו להטעים לארז 
מאורה האמיתי של היהדות שמחזיר למוטב, ופעלו בו שינוי ומהפך גמור 
לשומר תורה ומצוות. "מאותו רגע של החלטה עם הרבנים הקרובים אליי 
החלטתי שאיני מופיע יותר בקהל מעורב ובהמשך החלטתי שאיני שר 

יותר שירים שאינם קודש".
ההחלטה הנראית לנו כפשוטה ומובנת מאליה הרי היא קשה כקריעת 
ים סוף לבא מבחוץ. לא לשיר במעורב פירושו גט כריתות עם כל עולם 
האירועים החילוני המהווה את רוב השוק, ומאידך כניסה לשוק צר וחשדני 
שיתכן בו כישלון וחוסר הצלחה מוחלט. הניסיון היה קשה אך ארז עמד 
בו בגבורה. מסירות הנפש והמוכנות שלו להפסיד הכל למען האמת עמדו 
לימינו בהמשך דרכו המוזיקלית. "הקמתי הרכב דתי לחתונות ואירועים 
יחיאל ממשיך  ארז  לציבור החרדי".  לחדור  והצליח ממש  מצוין  שעבד 

ומתאר את הסיעתא דשמיא שליוותה אותו בכל שעל וכבר אנו מגיעים אל 
לב העניין, 'תיקון הכללי' פרי קולו ועבודתו.

הללוהו בנבל וכינור
מה לפייטן מזרחי עם תורת ברסלב עד כדי הלחנת העשרה מזמורים, 
אנו מבקשים לברר ולדעת, וארז פוצח במונולוג אישי. "הקשר עם תורת 
ברסלב ועם רבי נחמן התחיל בתקופת מגוריי במושב, הרב שמעון טייכנר 
וגיליתי  ונוסך בנו מאור רביה"ק, נמשכתי לתורות  היה מגיע בקביעות 
חיבור גדול לעצות הקדושות של רבי נחמן. היינו יושבים כמה חברים 
ופשוט מתחזקים ביחד ומדברים על ברסלב. התחלתי ללמוד גם באופן 

עצמאי את הספרים והחיבור נעשה איכותי ואמתי מיום אל יום".
ה'תיקון  את  להפיק  הזה  הכביר  הרעיון  עלה  בעצם  איך  לשאלתנו, 
הכללי' כולו בדיסק מושקע ואיכותי, ארז עונה כששמחה וחיוך על פניו. 
"דבר ראשון באותה שנה טסתי לראשונה לאומן לציונו של רבינו הקדוש", 
משחזר ארז יחיאל, "שזה כשלעצמו חוויה רוחנית, עוצמתית, מטלטלת 
ובלתי נשכחת. לאחר זמן הגיע חבר והשמיע לי דיסק של אחד מהרבנים 
של ברסלב שהוא שר את התיקון הכללי בליווי עוד". החבר שידע על 
יכולותיו הווקאליות של ארז הציע לו לעשות את אותו הדבר בקולו שלו. 
"כששמעתי על ההצעה", אומר ארז יחיאל, "סירבתי, לא היה נראה לי 
שיש מה להוסיף ולכן ירדתי מהעניין, הרעיון אמנם ירד מהפרק אך המשיך 

להסתובב אי שם, מחכה להזדמנות לפרוץ הלאה.

"אחרי תקופה יצא לי להיפגש עם אחד מגדולי המעבדים", מספר ארז 
יחיאל, "הייתי לקראת הפקה רצינית ולכן ישבנו באולפן והוא השמיע לי 
מגוון עיבודים ושירים שהוא עבד עליהם ולפתע פתאום נזכרתי ברעיון 

ה'תיקון הכללי'. אמרתי אם אני עושה את זה, זה רק עם המעבד הזה".
המעבד – אודי דמארי, שם מוכר בתעשיית המוזיקה, בעל רפרטואר 
עשיר ומגוון, התלהב מאוד מהרעיון ועד מהרה מצאו השניים את עצמם 
יושבים באולפן חוזרים ומקליטים חוזרים ומעבדים עד לתוצאה סופית 
מושלמת. "הדיסק שהופק", חשוב לארז יחיאל לציין, "היה רחוק לגמרי 
מהדיסק ההוא ששמעתי שהיה חצי תפילה חצי ניגון, אנחנו לקחנו את זה 

לגמרי לכיוון של השירה עם מוזיקת עולם איכותית".
יצא בחשש מה, הרי ככלות הכל מדובר על משך שמע של  הדיסק 
חזרה  הטקסט,  שינוי  ללא  תהילים  פרקי  של  רצופות  דקות  כארבעים 
'תיקון הכללי', אך התגובות האדירות היו למעלה מן  או עיבוד, פשוט 
המשוער. הביקוש לדיסק ולהשמעתו שברו כל מוסכמה והבנה לגבי תקרת 
השמיעה הישראלית, הדיסק נשמע וחזר בכל מקום. "הדיסק הזה היה 
פשוט חוצה מגזרים", מספר ארז יחיאל, "באו אליי אנשים תל אביבים 
שלא קשורים לדת, לא קשורים אפילו לז'אנר, עם דמעות בעיניים לספר לי 

כמה הדיסק נגע בהם".
כשארז מדבר על החוויות של שומעי הדיסק הוא רועד בקולו ואף 
מצטנע. "בסך הכל שרתי את עשרת המזמורים, לא חלמתי שזה יכול לגעת 
בכל כך הרבה נשמות, ובוודאי זו היא זכותו של רבינו הקדוש, שחיבר את 
סדר התיקון הזה להוציא נשמות ממקומות אפלים וחשוכים". ארז מספר 

על רבים מהציבור שאינו שומר תורה ומצוות כלל וכלל שהתחברו למילים 
והמנגינה. הוא ממש מתלהב, "אנשים רבים באים לספר לי שהם חזרו 
בתשובה כפשוטו רק מלשמוע את הדיסק ויותר מזה", מוסיף ארז יחיאל. 
"לא אחד סיפר לי על שניצל מתאונת דרכים רק בזכות הדיסק. אלו דברים 

נפלאים שצריך לשמוע כדי להאמין".
העניין  את  ולהסביר  לחדד  מבקש  "אני  ארז,  לנו  אומר  אגב",  "דרך 
המרכזי שהיה לי המניע החזק להוצאת הדיסק, וזה הפצת אור רביה"ק 
בעולם. היה חשוב לי להכניס את ענין ה'תיקון הכללי' לתודעה, שאנשים 
יידעו מהפלא הזה, מהכח העצום הטמון בעשרה מזמורי תהילים שהביא 

לנו רבי נחמן".
הדיסק שאכן היכה גלים באופן נרחב בכל שכבות הציבור לסוגיו הופץ 
בלא פחות ממיליון עותקים, שעשו את דרכם, רובם בחינם אין כסף, לכל 

רחבי הארץ למען הגדלת והפצת דעת רביה"ק בעולם.

הודיעו בעמים עלילותיו
פונים  אנו  הכללי  התיקון  של  המדהים  סיפורו  את  לאחר ששמענו 
לשאול את ארז על תוכניותיו לעתיד לגבי המשכת אורו של הנחל נובע 
בעולם, האם צפויים לנו עוד מחידושיו המוזיקליים המושתתים על אור 

רביה"ק.
"ובכן יש הרבה תוכניות לעתיד אפילו העתיד הממש קרוב", מספר לנו 
ארז יחיאל בסיפוק. "אנחנו עומדים להפיק כמין מופע ייצוגי בהרכב נגנים 
מורחב מאוד של ה'תיקון הכללי' שהוא מיועד בעיקר לכנסים, דינרים 
וכדומה כשהרעיון הוא באמת להכניס את התיקון הכללי לתודעה, ובפרט 
בדור שכזה ואכמ"ל". בהמשך מספר לנו ארז יחיאל כי הוא מקווה אף 
לתת מענה בעניין גם לאירועים פרטיים בהרכב מצומצם יותר. לשאלתנו 
לגבי הביקוש למופעי התיקון הכללי ארז יחיאל מפתיע, "הביקוש עצום 
בעיקר לחופות, בריתות ואף לברית יצחק. ויותר מזה, הביקוש גדול אפילו 
בקרב חילונים שמוכנים לעשות הפרדה לחלוטין באולם רק כדי לשמוע 

את 'התיקון הכללי', נו, אמירה חזקה מאוד שקשה להתעלם ממנה".
לסיום אנו מבקשים לשמוע מארז על הנקודה בברסלב שאליה הוא 
מחובר ביותר וחפץ להעביר הלאה. "הנקודה שלי", משיב ארז יחיאל לאחר 
מחשבה, "היא 'אזמרה', לראות את הטוב בכל יהודי ויהודי, לא משנה איך 
הוא נראה ואיפה הוא נמצא, תמיד להאמין ולראות את היהודי שבו ואז 

בעזר השם יתברך יזכו כולם לחזור בתשובה ונהיה עם אחד מאוחד".
ראויים הדברים בהחלט למי שבשירתו ובכוח רביה"ק איחד ציבור גדול 
על גווניו אגפיו וחלוקותיו, להאזין לניגון הנשמה ולחברם אל הנחל שלא 

 .מכזיב לעולם הוא אור רביה"ק

"אחרי תקופה יצא לי להיפגש עם 
אחד מגדולי המעבדים הייתי לקראת 
הפקה רצינית ולכן ישבנו באולפן והוא 
השמיע לי מגוון עיבודים ושירים שהוא 
עבד עליהם ולפתע פתאום נזכרתי 
ברעיון ה'תיקון הכללי'. אמרתי אם אני 
עושה את זה, זה רק עם המעבד הזה"
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