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שולחים יותר מעטפות ומגדילים את סיכויי הזכייה! 
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10 אריזות ממוצרי החלב
של              

שולחים
לת.ד 62241. באמצעות סניף בית הדואר

בית המיון ההגנה 137 תל אביב 6162001 
או באמצעות תיבות המבצע בנקודות המכירה הנבחרות
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ולהגרלה הגדולה

ניתן לשלוח במעטפות רגילות או במעטפות המבצע**

וארון ספריםפינת אוכל לשבת

ההגרלה השבועית מס׳ 8

הזדרזו! כדי להיכנס להגרלה יש לשלוח מעטפות עד יום רביעי )כ״ו בניסן תשע״ח( בשעה 09:00

תתקיים ביום ראשון בתאריך: ל׳ בניסן תשע״ח )15.4.2018(

לרכישת דירה₪1,000,000

ההגרלה הגדולה

תתקיים בתאריך ז׳ בסיוון תשע״ח )21.5.2018(
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מוסף פסח תשע"ח

עוד שבועות אחדים תציין מדינת ישראל 70 שנות קיום, בסדרת ב
אירועים נרחבת ינאמו אישי הציבור, הפוליטיקאים, העיתונאים 

ושאר מנהיגים ישראלים על הישגי המדינה, ציוני הדרך הבולטים 
והיעדים שהוגשמו.

לנו, הציבור החרדי, ישנו קונפליקט מתמשך בנושא זה, החל מנקודת מבטם 
המחמירה של חסידי סאטמר ואנשי ‘העדה’ שאינם מכירים בקיומה וכלה 
בתופעה מתרחבת של חרדים לאומיים, יש הרואים במדינה מקור כל אסון 

וצרה ויש המשוכנעים שקיומה הוא נס גלוי.
לאלו וגם לאלו יש על מה לסמוך, מדינת ישראל ידעה רגעי שפל שהחלו 

בחטיפת ילדי תימן ובמאבקי דת ומדינה מהיום הראשון להיווסדה, 
ונמשכים גם בימים אלו במאבקי השבת ובנושא גיוס בני הישיבות. מאידך 

גיסא, המדינה מתקצבת את עולם התורה בסכומי עתק, ומיליוני יהודים 
בארץ ובגולה מוגנים ושלווים יותר בגללה.

בפרויקט זה התמקדנו באירועים הזכורים ביותר הנוגעים אלינו באותם 
70 שנה, מהם פוליטיים, מהם הסתלקותם של מנהיגי הדור, מהם אירועים 
כלליים בעלי הקשר ייחודי לציבור החרדי, ומהם תופעות או נקודות מפנה 

בטיפול בסוגיות רגישות שעל סדר היום, הצד השווה שבכולם שהם זכורים 
וחקוקים על דברי הימים, לטוב ולמוטב.

על כל אחד מהנושאים הללו, ביקשנו מאדם שהנושא קרוב ללבו, הן מפאת 
שייכות אישית או מסיבות אחרות, להעלות את הדברים על הכתב, מנקודת 

מבטו ותוך שימת דגש על חווייתו האישית, כל זאת כדי להגיש בפניכם, 
הקוראים, 70 סיפורים אישיים, של 70 כותבים שונים, על 70 האירועים 

הבולטים שפקדו אותנו ב-70 השנים האחרונות.
מטבעם של דברים, אירועים רבים נותרו בחוץ, מקוצר הזמן והמקום, 

ואתנו תלון משוגתנו.

  

זה הזמן והמקום להודות למי שסייע בהכנת מוסף זה בפרט ולעובדי 
מערכת ‘קו עיתונות’ בכלל. תחילה למו”ל אריאל קוניק, שבמשך קרוב 

לשלושה עשורים מנווט את העיתון בסופות הזמן בהצלחה יתירה, ונותן לנו 
את הכלים והאמצעים לספק עבורכם מידע חיוני, להיאבק עבורכם בשלל 
נושאים שעל הפרק ולהביא לכם מדי שבוע בשבוע עיתון ראוי ונכבד זה.

תודה לסמנכ”ל אלימלך הירשמן על עזרתו המרובה, לכתב והמפיק יענקי 
קצבורג שבלעדי עזרתו הרבה לא היה מוסף זה רואה אור, לארי קלמן, 

יוסי גיטלר ויצחק דוד קוריץ על עזרתם, ולעורכת הגרפית דלית סקלצקי 
שהעמדנו באתגר דד-ליין כמעט בלתי אפשרי.

תודה גם לשאר כתבי המערכת – ישראל פריי, שי קאהן, עוזי ברק, פישל 
רוזנפלד, אלי רובין, זאב סגל, הילה פלח, אוריאל צייטלין והפרשן הפוליטי 

עוה”ד אבי בלום. תודה לצוות הגרפיקאיות המסורות שעושות ימים כלילות 
מדי שבוע בעיצוב העיתון והכנתו לדפוס.

ועל כולנה, תודה לבורא עולם, שהביאנו עד הלום.

  

בנימה אישית, כד הווינא טליא, נקש באחד הימים סבי בדלת כיתתי 
בת”ת המסורה בירושלים, ואספני באמצע יום הלימודים. לשאלתי מה יום 

מיומיים, הסביר לי כי “ראש ישיבת פורת יוסף, הגאון רבי בן ציון אבא שאול 
נפטר, ואנו הולכים להשתתף בהלווייתו”.

כילד, נחקק בזיכרוני מראה המוני בית ישראל הגודשים את רחובות שכונת 
גאולה ומאזינים בדמע לדברי ההספד, הרגשת היתמות ריחפה באוויר 

והאבל עטף כל פינה. אולי ברגעים אלה חלחלה למוחי ההבנה על הערך 
הבלתי יתואר שאנו מעניקים לתורה וללומדיה, על מעמדם הנשגב של גדולי 

ישראל והחיסרון העצום שנוצר בפטירתם. אולי זו הסיבה לכך שגם במוסף 
זה נתתי דגש מיוחד על אובדנם של גדולי ישראל, מנהיגי הדור וקברניטי 

הספינה.

בברכת חג פסח כשר ושמח
קריאה מהנה
אבי

דבר העורך
אבי גרינצייג

הגאון רבי שמואל רבינוביץ'
ח"כ יואב בן צור

הרב אהרן סעדה 
עו"ד יצחק שינפלד

אברהם קרויזר
הגאון רבי יוסף אליהו

הרב אברהם יוסף לייזרזון
ח"כ לשעבר יגאל גואטה 

יהודה משי זהב 
ח"כ ישראל אייכלר
הרב אריאל למברג

הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן
הגאון רבי ישראל יצחק מנדלזון

יצחק פינדרוס 
הרב רפאל וולף 

הרב אבישי שטוקהומר
עו"ד משה יצחק אוסדיטשר

סא"ל במיל. דוב פוברסקי 

הרב אהרן ישעיה שפיצר 
הגאון רבי אברהם יפה שלזינגר

ר' יוסף לייב יעקאב 
מכל'ה גוטווין

ר' חיים בנט
יאיר וינשטוק

ח"כ לשעבר ניסים זאב
גואל ועקנין

שר הפנים אריה דרעי
משה ליבוביץ'

חיים ביטון
הגאון רבי אפרים צמל 

ח"כ אורי מקלב
בני רבינוביץ'

הגאון רבי בערל לאזאר 
יוסי שווינגר
ברוך מרזל

אברהם טננבוים

יוסי דייטש
יעקב גלויברמן 
יואליש קרויס 

צוריאל קריספל
אלי פולק 

אברהם דב גרינבוים 
משה אבוטבול 
בן ציון נורדמן 

סגן שר החינוך מאיר פרוש
ר' מרדכי בלוי 

ר' יהושע ויינברגר
יהודה אזרד
משה ברגמן

שמואל אטיאס
יצחק רביץ 

עו"ד אברהם יוסטמן 
ירח טוקר 

ח"כ לשעבר שמואל הלפרט

סגן שר הפנים משולם נהרי
ישעיהו אייכלר 
שמואל בן עטר

יוסי רפאלי
הגאון רבי שמואל צברי

ישראל כהן
ברוך ברנדוויין

שלמה קוק
הגאון רבי אמיר קריספל

רינאל סייף
יעקב איזק
חיים ולדר

שמעון גולדברג
אושי שלומוביץ 
ח"כ יעקב מרגי 
קובי רוזנשטיין

רשימת הכותבים במוסף:
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י"ט באייר תש"ח, אחרי קרב עיקש ב
וקשה, גורשה משפחתי מהרובע היהודי 

שבעיר העתיקה. סבי החסיד רבי שמואל 
בן ציון רבינוביץ זצ"ל שאני יבדלט"א קרוי 

על שמו, בנה את ביתו בכיכר בתי מחסה 
שברובע היהודי, ושם נולד אבי מורי 

יבדל"א. סבי היה קשור בקשר עז לכותל 
המערבי, ולסמטת "אל בוראק" הצרה 

והקדושה למרגלותיו, שיהודי ירושלים 
הפכוה למקום תפילתם. יחד איתם היה 
מתפלל ברגש ובתקווה "ותחזינה עינינו 
בשובך לציון ברחמים", בעוד השלטון 

הבריטי משגיח בשבע עיניים שמא יעזו 
היהודים להפר את הסטטוס-קוו: תפילה 

מוסלמית בפאר והדר על הר הבית, 
ותפילת יהודים מבוזה בסמטה – "בראותי 

כל עיר על תילה בנויה ועיר האלוקים 
מושפלת עד שאול תחתיה".

לא רק סבי וחבריו – העם היהודי כולו, 
על כל פלגיו, נשא את עיניו אל הכותל 

המערבי. אפילו צעירי בית"ר הגניבו אליו 
שופרות כדי לתקוע בהם במוצאי יום 

הכיפורים, ורבני ירושלים ניצבו כחומה 
בצורה להגנתו בעת "משפט הכותל" 

אותו ניהלו הבריטים מול טענות הוואקף 
שהכותל שייך גם הוא לקודשי האסלאם 
וכי אין לתת ליהודים להתפלל בו כדרכם. 

אנשי ירושלים ידעו לספר כיצד נפגשו 
באמצע הדרך שליחיהם של שני רבניה 

הגדולים של ירושלים, ברי-הפלוגתא, 
הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, 

והגאון רבי יוסף-חיים זוננפלד זצ"ל, וגילו 

להפתעתם כי על אף ההבדלים העמוקים 
בין רבניהם שניהם שלחו בידם את אותו 

המסר בדיוק – על הכותל המערבי אין 
להתפשר. 

באותו יום שישי מר ונמהר, אחרי 
שבועות ארוכים של מצור ואימה, בהם 

נפלו חלל גם רב הכותל המערבי הראשון, 
הרב אביגדור אורנשטיין הי"ד, ורעייתו 

הרבנית מושקה ליבה הי"ד, גורשה 
משפחתי, יחד עם כל תושבי הרובע 

היהודי, מירושלים העתיקה.
צלם העיתונות ג'ון פיליפס, שהזדמן 

לירושלים ביום נפילת הרובע, לכד 
במצלמתו את המעמד הנורא – מבוגרים, 

נשים וטף יוצאים שוב בשערי ירושלים 
ומטלטליהם על שכמם, בדרכם לגלּות 

מעיר הקודש. אני מביט בתמונות וחושב 
על סבי זצ"ל ועל אבי הילד, על הקריעה 
שנקרעה בליבם כשעברו בשערי העיר, 

מותירים את הכותל המערבי, שריד בית 
מקדשנו, בידי עם זר.

בהסכמי שביתת הנשק שנחתמו אחרי 
מלחמת השחרור, הובטח כי בכותל 

המערבי יישמר חופש דת לכל המאמינים. 
אך למעשה – הקשר היהודי לכותל נותק 

באבחה אחת למשך 19 שנים ארוכות. 
שנתיים בלבד זכה סבי לגור בשכונת 

קטמון הירושלמית, ונסתלק לב"ע, צעיר 
לימים וכואב את כאבה של ירושלים 

ת"ו. הוא בגופו לא זכה לשוב ולהתפלל 
בכותל. המעגל הושלם כאשר בחסדי 
השם זכיתי להשיב את שם משפחתי 

לירושלים העתיקה ולהתמנות לתפקיד 
רב הכותל המערבי, על כתפי הענקים 
הרב אורנשטיין הי"ד והרב ג"ץ זצ"ל. 
ירושלים שוב שוקקת תורה וחסידות, 

ובליבה - הכותל המערבי, שלמרגלותיו 
שוב נשמעים קולות תפילה. לא עוד 

סמטה צרה אלא רחבה מסבירת-פנים, 
אליה מגיעים מדי שנה יותר מ11 מיליון 

מתפללים ומבקרים. זכינו לחונן את אבניה 
של ירושלים, חקור את צפונותיהן ולמצוא 

שרידים מרגשים לימי-קדם.
כל זאת קרה בדורנו, מתוך תפילה כי 

דורנו יזכה לראות בשוב ה' ציון בבנין בית 
מקדשנו ותפארתנו בב"א. אני רואה בכך 
זכות גדולה ואחריות גדולה. זכות גדולה 

היא לנו להיות חלק משרשרת הדורות 
המפוארת שהובילה עד ימינו. אחריות 

גדולה היא לנו לשמור על שרשרת זו 
ולהעביר אותה אל הדורות הבאים. 

אמת, חיילי הלגיון הירדני שוב אינם 
מאיימים על הכותל, ועל חומותיה 

של ירושלים ניצבים שוטרים יהודים, 
אך השמירה על הכותל, לבו של העם 

היהודי, מופקדת עלינו. על כולנו מוטלת 
האחריות לשמור על זהותו ועל אופיו 
של המקום היקר לנו מכל. עלינו מוטל 

החובה לעמוד מול רוחות סוערות, לזכור 
ולהזכיר כי הכותל המערבי הינו המקום בו 

אנו פוגשים את מסורת אבותינו ואבות-
אבותינו. ומתפללים דרכו אל אבינו 

שבשמיים על צרכי הכלל והפרט.
זוהי הירושה שקיבלתי מסבי. זו הירושה 

שקיבלנו כולנו מהדורות שקדמו לנו. 
 .האחריות – מוטלת עלינו

ליית יהדות לוב החלה כאשר עלו ע
חלק מיהודי המדינה בהפלגה 

באניות שעגנו בנמל חיפה, משם המשיכו 
למעברות בבאר יעקב – מעברת מחנה 

ישראל, ובבית ליד באזור נתניה, גם בתל-
אביב הייתה מעברה, ובמקומות הללו 

שוכנו העולים מלוב. כשנתיים עד ארבע 
שנים לאחר מכן העבירו את חלקם הגדול 

למושבים הפזורים בכל חלקי הארץ 
מהגליל ועד הנגב וכן במרכז. 

המושבים 'דלתון' 'עלמה' ו'בירייה' 
הסמוכים לצפת מירון הם מיסודם של 
אותם עולים יוצאי לוב, במרכז הארץ 

על יד רמלה-לוד קיימים המושבים 
'זיתן' ו'אחיסמך', באזור השרון יש את 

'אלישמע' ו'נווה ימין', בדרום הארץ יש 
את המושבים 'עוזה' במועצה האזורית 

ותחזינה עינינו בשוב ה' לציון
 הגאון רבי שמואל רבינוביץ, רב הכותל המערבי

והמקומות הקדושים

תש"ח, י"ט אייר, נפילת הרובע

צילום: קובי גדעון, לע"מכותב השורות מארח את ראש ממשלת קנדה בכותל. 

החזיר עטרה ליושנה זו לא רק ל
סיסמה, היא חזרה חוזרת ותחזור עוד, 

כי המהפכה בעיצומה ואת המהפכה הזו 
אי אפשר לעצור. 

תמימות, יושר, אמונה, פשטות, התאבקות 
בעפר רגליהם של צדיקים, כל אלה אפיינו 

במשך אלפי שנות גלות את תרבות המזרח, 
במרוקו, תימן טוניס ואלג’יר. כשהחכם 

הורה כולם סרו למרותו בלי שאלות בלי 
פניות ותמיהות ואף מבלי לנסות להבין את 

מקורה ויסודה של ההוראה וכמאמר הספרי 
על הפסוק לא תסור מן הדבר אשר יגידו 

לך ימין ושמאל “אפילו מראים בעיניך על 
שמאל שהוא ימין, ועל ימין שהוא שמאל - 

שמע להם”.
תנועות ההשכלה, שאיפות הקדמה 

וזניחת מורשת האבות, כל אלו כמעט 
ופסחו לחלוטין על גלות המזרח, אשר 

בכל שנות גלותם שמרו ושימרו, טיפחו 
והעצימו את רוחה של היהדות, את 

התורה והמצוות, את חכמי התורה עיני 
העדה שבכל דור ודור.

אין ספק כי בראשית ימיה של המדינה 

התחולל מאבק קשה כואב וכאוב כנגד 
אותה מורשת מופלאה, כנגד אותה מסורת 

בת אלפי שנים, אשר נרמסה והפכה 
לשפלה ודוויה בעיני רבים שביקשו 

להיטמע באותה ‘ישראליות החדשה’ אשר 
עוצבה על ידי מנהיגי המדינה שייסדו 
לשם כך את ‘כור ההיתוך’ של החברה 

הישראלית שכל תכליתו לייצר את הגנב 
העברי הראשון כאמירתו המוצהרת של 

אחד מבכירי הציונות החדשה.
חטיפת ילדי תימן מזרח ובלקן, גזיזת 

פאותיהם, לקיחתם של ילדים מזרועות 
אימם היישר אל קיבוצי השומר הצעיר, 

כל אלו היו חלק קטן מאותו כור היתוך 
אשר בו ובאמצעותו ביקשו הכורים מנהיגי 
המדינה לעצב מחדש את דמותם של יהודי 
המזרח, לזנוח את מורשתם, את עברם, את 

יהדותם, את האמונה התמימה היוקדת 
שכל כך אפיינה אותם-אותנו. 

האם הם הצליחו? התשובה היא חד 
משמעית לא! 

שורו וראו את פריחת עולם התורה 
הספרדי, את תלמודי התורה, הישיבות, 

הכוללים, את עשרות אלפי בני התורה, את 
בנות יעקב, את הסמינרים, את הדור השני 

והשלישי והרביעי הממשיך את מסורת 
אבותיו ביגיעת ועמל התורה, באמונה 

וציות לקולם של גדולי הדור עיני העדה. 
עשרות ומאות רבנים, מורי הוראה ויושבים 

על מדין הממשיכים את מסורת ההעברה 
של דבר ה’ מדור לדור.

עולם התורה הספרדי יודע ימים של 
עדנה, פריחה ושגשוג, הוא גודל ומתפתח 

בממדים מדהימים, עד שכיום כולם מבינים 
- גם כאלה שאינם שמחים בה - שאת 

המהפכה הזו אי אפשר לעצור. 
זו הייתה שאיפתו ותקוותו של מרן זצוק”ל 

שאת כל ימיו ולילותיו הקדיש בכיתות 
רגליים לערי השדה מעיר לעיל מבית כנסת 

אחד למשנהו ומבית לבית להשמיע את 
קול ה’ בכוח, קול ה’ בהדר, קול ה’ חוצב 

להבות. מרן זצוק”ל נלחם בידיים חשופות 
בכור ההיתוך הבוער, להקים דור שלם של 

שרי מאות ושרי אלפים, ראשי ישיבות, 
מורי הוראה ויושבים על מדין שיפיצו 

את דבר ה’. והיום, כולנו עדים למהפכה 
האדירה שחולל מרן בעוז ובעזוז בכוח 

וגבורה של יחיד מול רבים.
לשם כך הקים מרן את תנועת ש”ס, 

בשביל אלפי ילדי ישראל הלומדים ברשת 
“בני יוסף” בבת עינו של מרן זצוק”ל, 

בשביל מאות ועשרות מדרשות “אל 
המעיין” הפזורות ברחבי הארץ ומחוללות 
מהפכה של ממש בקרב בני הדור הצעיר, 

בשביל “איחוד הרבנים הספרדיים” 
המאחד ומקבץ תחתיו מאות רבני 

קהילות מכל קצוות תבל, בשביל פרויקט 
“משאבים” שמביא לארץ מידי שנה אלפי 

צעירים מצרפת, מקסיקו, וארה”ב בכדי 
שיתחברו למורשת ולמסורת היהודית. 

ובשביל גולת הכותרת עשרות אלפי בני 
התורה המסולאים בפז, אשר בזכותם 

 .העולם קיים

להחזיר עטרה ליושנה
ח”כ הרב יואב בן צור

תש”ט, י”ג כסלו, עליית יהודי תימן
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ליית יהדות לוב החלה כאשר עלו ע
חלק מיהודי המדינה בהפלגה 

באניות שעגנו בנמל חיפה, משם המשיכו 
למעברות בבאר יעקב – מעברת מחנה 

ישראל, ובבית ליד באזור נתניה, גם בתל-
אביב הייתה מעברה, ובמקומות הללו 

שוכנו העולים מלוב. כשנתיים עד ארבע 
שנים לאחר מכן העבירו את חלקם הגדול 

למושבים הפזורים בכל חלקי הארץ 
מהגליל ועד הנגב וכן במרכז. 

המושבים 'דלתון' 'עלמה' ו'בירייה' 
הסמוכים לצפת מירון הם מיסודם של 
אותם עולים יוצאי לוב, במרכז הארץ 

על יד רמלה-לוד קיימים המושבים 
'זיתן' ו'אחיסמך', באזור השרון יש את 

'אלישמע' ו'נווה ימין', בדרום הארץ יש 
את המושבים 'עוזה' במועצה האזורית 

שפיר, ו'בית שקמה' סמוך לאשקלון, אלו 
ריכוזי עולי לוב במדינת ישראל.

עולי לוב היו אנשי עשייה, חלקם בענף 
הבנייה וחלקם בשדה החקלאות, אבל 

החלק הרוחני ליווה אותם דבר יום ביומו, 
תפילות שחרית מנחה וערבית בבית הכנסת, 
התפילות ושמירת שבת, לרוחניות היה חלק 

מהותי בגיבוש החברתי.
בשונה מעדות אחרות, בקרב יוצאי לוב 

נהוג לומר יחדיו קטעים רבים בתפילה 
באופן כללי עם כל הציבור, דבר זה גורם 

לדור הצעיר להישאר מחובר למורשת 
אבות, ילדים נמצאים בבית הכנסת 

ושומעים את האמירה המשותפת והם 
רוצים להמשיך עם זה הלאה לחיים שלהם, 

הם לא מוכנים לוותר על החוויה הרוחנית 
הזו. קטעי ההלל למשל 'מן המיצר קראתי 

י-ה' או פיוט 'עת שערי רצון' בראש השנה 
קוראים כל הציבור יחד, ונניח כדוגמא 

בית כנסת שיש בו 200 מתפללים באמירה 
משותפת של כלל הציבור זה עוצמה שאין 
שני לה ואין מי שמוכן לוותר על כזה דבר. 

זה יוצר את הקשר להווי הרוחני.
אנחנו מתקרבים לימי פסח, חודש ניסן 

הוא בעל משקל רוחני כבד בעדה הלובית, 
יש לו משמעויות מרחיקות לכת גם ברובד 

ההלכתי וגם בחלק של הקבלה. דבר מעניין 
הוא שיהדות לוב השתלבה גם עם ההלכה 

וגם עם הקבלה במקביל. ישנם מנהגים 
רבים משולבים. ברכת האילנות נהגו 
כמנהג המקובלים לעשות אותו מחוץ 

לעיר. ויש עוד ענפים רבים להסתעף בהם, 
והעיקר שנמשיך לצעוד בדרך אבותינו 

 .ועל פי המסורת

מגילת העצמאות נקבע כי "מדינת ב
ישראל תהיה פתוחה לעלייה 

יהודית ולקיבוץ גלויות", הצהרה זו 
תורגמה לחוק השבות.  החוק התקבל 

בכנסת הראשונה ב-5 ביולי 1950 
בעקבות יוזמה של ח״כ זרח ורהפטיג, 

והוא מעניק לכל יהודי שהביע את רצונו 
להשתקע בישראל את הזכות לעלות 

לישראל ולקבל תעודת עולה.
הנשיא לשעבר השופט אהרן ברק, 

אמר: ״חוק השבות כה חשוב? עד 
שהוא שווה במעמדו לחוקי היסוד 

של ישראל״. בהתאם לחוק האזרחות 
תעודת עולה מזכה מיידית באזרחות 

ישראלית, על כל המשמעויות וההטבות 
הנלוות.

נותר לברר ולבדוק מי זכאי להיקרא 
״יהודי״, בכדי לזכות בהטבה ובמעמד 
שמעניקה אזרחות ישראלית. גיורים 

סיטונאיים בקהילות רפורמיות 
וקונסרבטיביות ברחבי העולם ובעיקר 
ארה״ב, לא הקלו על הבעיה שנוצרה. 

״מיהו יהודי״, בכך התמקדה המחלוקת 
שרודפת את מדינת ישראל מראשית 

הקמתה.   
בעקבות גלי ההגירה מרוסיה, ב1970 

תוקן החוק, כך שיאפשר עלייה של מי 
שאביו או אחד מסביו היה יהודי, מי 

שבן זוגו הוא יהודי או מי שבן זוגו הוא 
בנו או נכדו של יהודי, להוציא אדם 

שהיה יהודי והמיר דתו מרצון. 
הפרצה העיקרית כיום בחוק היא סעיף 

הנכד, שמאפשר למישהו ששני הוריו 
לא יהודים לעלות לישראל מכוח חוק 

השבות. כך יוצא שכמעט לכל אדם 
מגיע לעלות ארצה, התיקון האמור 

גרר וגורר התנגדות עזה מהמפלגות 

החרדיות, מאחר והוא מאפשר עליה 
וקבלת אזרחות של גויים על פי ההלכה 

היהודית המקובלת, עוד לפני, וללא 
צורך בהליך גיור כלשהוא.

המושג המרכזי והמשמעותי ב״חוק 
השבות״ הוא המושג "יהודי", סביב 

ההגדרה המחייבת, התעוררה מחלוקת 
קשה. הגרסה המקורית של החוק 

התעלמה מהבעיה, שם הופיע המושג 
"יהודי" ללא הגדרה ותוכן מחייבים. 

המשמעות שנוצרה הלכה למעשה, נטל 
הפרשנות הוטל לחיקו של בית המשפט. 
בעקבות פסיקות בג"ץ בפרשת "שמואל 
אוסוואלד רופאייזן", ובפרשת "שליט", 
תוקן החוק ונוספה לו ההגדרה: "יהודי 
– מי שנולד לאם יהודיה או שנתגייר, 

והוא אינו בן דת אחרת".
ההגדרה המתוקנת צמצמה את 

הפרשנות המקלה, אך הותירה את 
המחלוקת בעינה, למי נתונה סמכות 

הגיור בארץ? ומי ראוי להיחשב כמגייר 
מחייב, בקהילות חו״ל. המפלגות 

הדתיות והחרדיות דרשו שההגדרה 
תזכה לפרשנות מצמצמת שתקבע, 
שהסמכות בנושאי גיור תקבע לפי 

הרבנות הראשית לישראל ומי שהיא 
תחליט עליו כראוי בחו״ל. לכך קמה 

התנגדות מסיבית מצד התנועות 
הקונסרבטיביות  והרפורמיות, שדרשו 

שגם להם תינתן סמכות גיור מוכרת. 
בפסק הדין "אליאן )חוה( פסרו 

גולדשטיין", הפריד למעשה בית המשפט 
העליון בין הקביעה ההלכתית המקובלת 

האורתודוקסית בנושא "מיהו יהודי", לבין 
הקביעה המנהלית, מי רשאי להיחשב 

יהודי לצורך חוק השבות. משכך נוצרה 
בוקה ומבולקה, מדיניות לא ברורה ולא 

החלטית, נתונה לגחמות ליבם והשקפות 
השופטים השונים, בהרכבים המתחלפים. 
הסמכות נתונה לשר הפנים, אך החלטותיו 
נתונות תדיר לביקורת בג״ץ. בניסיון ליצור 

מוסכמה ומדיניות ברורה, הוזמנו חוו״ד 
וניירות עמדה, מבכירי המשפטנים בארץ. 

הפרופסור רות גביזון דנה בפרוטרוט 
בהתנגדויות השונות למתכונתו הקיימת 

של חוק השבות, ובנייר עמדה מ2006 
קבעה: מי שמטיל ספק בהצדקה של 
״הייחוד היהודי״ של המדינה, חפץ 
בביטולו של חוק השבות. יש כאלה 

הסבורים כי החוק היה מוצדק לשעתו, 
לשנים הראשונות אחרי הקמת המדינה, 
וכי עתה אין לו כבר מקום. גם מי שסבור 

כי חוק השבות יכול להיות מוצדק, יכול 
לסבור כי חלק מן המאפיינים שלו אינם 
מוצדקים. לא ברור מדוע הזכות לעלות 

צריכה לכלול גם בני משפחה רחוקים 
של יהודי שאין להם עצמם, כל זיקה 

ליהדות.
ובהמשך: מגמה של צמצום זכאות 

העלייה על פי חוק השבות יכולה 
להתבסס גם על הרצון לחזק את 

המדינה כמקום בו מממש העם היהודי 
את זכותו להגדרה עצמית. מסגרת 

הזכאות צריכה להיות כזאת, שתחול 
על כל אלה שרוצים להגר לישראל על 
מנת לחיות כאן חיים יהודיים שלמים 
- ואשר לא תחול על אחרים. אמת, מי 

שרוצה לחיות חיים יהודיים מלאים 
אינו חייב להיות יהודי על פי הגדרת 

ההלכה. אבל אין מקום להעניק זכאות 
מכוח שבות, למי שאין לו שום עניין 

בחיים יהודיים, והוא אף לעיתים 
חבר מאמין ומזוהה בקהילה דתית או 

לאומית אחרת.
שוב התחמקה המשפטנית המוערכת 
מהקביעה ״מיהו יהודי״, ומה נקראים 
ונחשבים חיים יהודים מלאים! מעבר 
לסיסמאות והצהרות דקלרטיביות לא 

מחייבות, הבעיה ״מי זכאי להיחשב 
יהודי״ לא נפתרה. במהלך השנים 

הוצעו הצעות רבות לפתרון הבעיה: 
ביטול הזכאות לעלייה, לדור הנכדים 

או הוספת תנאי, שהנכדים יוכלו 
לעלות רק עם סביהם היהודים. הוספת 

קריטריון של עניין בחיים יהודיים או 
זיקה לקהילה יהודית בחו״ל במשך 

תקופת זמן מינימלית מוגדרת. הפרדה 
בין זכאות לעלייה על פי חוק השבות, 

לבין קבלת אזרחות ישראלית, כשקבלת 
האזרחות מותנית במבחני השתלבות.

הבעיה חיה קיימת ומוטלת לפתחו 
של בית המחוקקים, מסיבות של רוב 

קואליציוני שביר, לחץ מסיבי מצד 
הקהילות האמריקאיות הרפורמיות 

והקונסרבטיביות, מעדיפים המחוקקים 
שלא לדון בבעיה, ולנסות לדחותה עד קץ 
כל הדורות. פקידי משרד הפנים, הרבנים 
המקומיים, רושמי הנישואין, עושים ככל 
שלאל ידם, בכדי לברר שורשים יהודיים 
אוטנטיים מחייבים, בכדי לציין בתעודת 
הזהות מוצא יהודי. המוצא האחרון, אי 

רישום, השארת הסעיף ריק. בודדים 
מתעקשים ומגיעים לדיון משפטי בבג״ץ. 

מדיניות הבג״ץ לפני תיקון החוק באם 
 .יתוקן. ברורה

אנשי עשייה ורוח  
הרב אהרן סעדה, רב קהילת רמת החייל בתל אביב, בן ליוצאי טריפולי

תש"ט, ו' ניסן, עליית יהדות לוב

תש"י, כ' תמוז, אושר חוק השבות בכנסת

הבעיה רק התחילה - ועדיין לא נפתרה 
עו"ד יצחק שינפלד

אנחנו מתקרבים לימי פסח, 
חודש ניסן הוא בעל משקל 
רוחני כבד בעדה הלובית, 

יש לו משמעויות מרחיקות 
לכת גם ברובד ההלכתי וגם 

בחלק של הקבלה
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מוסף פסח תשע"ח

פעמיים אבא התייחס לנושא 
הגאון רבי יוסף אליהו, ראש ישיבת ‘דרכי 

הוראה’ לרבנים ובנו של חבר המחתרת 
הראשל"צ הגר"מ אליהו זצ"ל

 תשי"א, ט' אייר, 
תשי"ג, א' חשוון, פגישת החזון איש ובן גוריוןנלכדו חברי 'ברית הקנאים'

עם אבא הרב זצ"ל מי 
שהיה הולך תמיד היה 
המגיד הירושלמי רבי 
שבתי יודלביץ', בצוק 
 העיתים הם גם ישבו 

יחד בבית הסוהר

קום המדינה נקבעו דברים רבים ביחסי דת ומדינה בארץ ב
ישראל, ומה שאז נקבע נשמר עד הסוף, עד ימינו אנו. היו 

אז קבוצת בחורים ואברכים שהתאגדו יחד למטרה משותפת 
תחת השם ‘ברית הקנאים’ למנוע נסיעת רכבים בשבתות 

ברחובות ירושלים, להילחם בגזרת גיוס בנות בכפייה וכו’, היו 
הפגנות וכדומה, ו’ברית הקנאים’ פעלה בשני מישורים: האחד 

בקרב מחנות העולים לרשום את ילדי העולים לבתי ספר דתיים, 
לא משנה איזה זרם דתי, לשם 

הלכו בחורים רבים מישיבת 
‘פורת יוסף’ ו’חברון’ ועוד. עם 

אבא הרב זצ”ל מי שהיה הולך 
תמיד היה המגיד הירושלמי 

רבי שבתי יודלביץ’, בצוק 
העיתים הם גם ישבו יחד בבית 

הסוהר.
זכורני באחד השיעורים של 

אבא זצ”ל הוא פתח את המשא 
בנטילת רשות מ’ידידי רבי 

שבתי יודלביץ’’, והוסיף בדרך 
צחות ‘אני מציע לכם שלא יהיו 

לכם ידידים מאותם מקומות 
שלי יש’, כשכוונתו כמובן לבית הכלא. הם היו מדלגים על גדרות 

במחנות העולים, נותנים שיעורים ומעוררים לרישום בבתי ספר 
דתיים, על הדברים האלו הם נעצרו כמה פעמים.

המישור השני היה בישיבת מליאת הכנסת על נושא גיוס 
בנות, הם הכינו פצצת עשן, לקחו קופסת שימורים ושמו בתוכה 

פילם, הם גרמו לקצר והחשיכו את הכנסת והפעילו את פצצת 
העשן הזו, וכך פוצצו את הדיון. מאז ועד היום לא נערך דיון 

בכנסת על גיוס בנות. אחר כך הם נלכדו בידי המשטרה וישבו 
בכלא. הרב ישב קרוב לשנה, כאשר בכתב התביעה דרשו 

עבורו מאסר עולם.
במשך השנים לא דיבר אבא על הנושא ברבים, את דעותיו 
שמר לעצמו, מלבד שתי פעמים שבהן קצת הסיר את הלוט. 

הראשונה הייתה בעת שעלה לכהן כרב ראשי נשאל אודות 
עברו והשיב שדעתו לא השתנתה מאז, אולם את הדרכים להשגת 

המטרה הוא שינה. זו הייתה פעם אחת. הפעם השנייה הייתה 
בשיחה עם ידידו הרב דוד נחמן בלוי, שמעתי את הרב אומר לו 

משפט כזה, ‘פינחס בן אלעזר הכהן קיבל ברית שלום, אבל משה 
רבינו היה בסוף המנהיג’, זאת אומרת צריך את פינחס, אבל 

 .ההנהגה היא של משה רבינו

גישתו של מרן החזון איש עם ראש פ
הממשלה הראשון של מדינת ישראל 

דוד בן גוריון, נחשבת ובצדק לאחד מרגעיה 
המכוננים של מדינת ישראל מאז שהייתה 

ואקטואלית עד לימינו אנו. 
חשיבותה לא רק בגלל ההשפעה שלה על 

נושא הגיוס לצה"ל בכלל ושל הבנות בפרט. 
נושא שהיה עילת הפגישה. 

חשיבותה של הפגישה לא הייתה רק בגלל 
השפעתה על היחסים בין החרדים לחילונים 

במדינה הצעירה שרק לא מכבר קמה. 
חשיבותה היא לא רק בעצם קיומה כפי שאנו 

אוהבים לומר, אלא בעיקר בגלל מהות דבריו 
של מרנא החזון איש. אותו ארז הלבנון שהיה 

ממעט בדברים. שתיקתו כמוה כאמירה רועמת. 
ומילותיו המדודות כיסוד וכבסיס לגורד 

שחקים הנישא אל על אשר מגגו צופים אל כל 
פני המרחב המשתרע. 

גם בפגישה היסטורית זו, לא הרחיב החזון 
איש בדברים. ידוע שנשא משלו על העגלה 

הריקה שצריכה לפנות את הדרך ולתת קדימות 
לעגלה המליאה והעמוסה. 

הנמשל כידוע הוא לומדי התורה ועמליה, 
אותם עמוסי בטן הממלאים כריסם בש"ס 

ופוסקים. צריכים להיות קודמים לאותם אלו 
שירדו מרכבת הדורות. אותם אלו שפרשו 

מהדרך המסורה לנו איבדו להשקפת עין 
הבדולח את זכות הקדימה בדרך. אין ספק, 

טען החזון איש, שכל בר בי רב מבין שהעגלה 
המליאה היא הנצרכת יותר. 

יתירה מזו. לא רק את טענת ההגינות של 
המלא מפני הריקן ביקש החזון איש לטעון 

בפני בן גוריון, אלא גם את אופי ואיכות 
המטען שהעגלה המליאה נושאת. 

ברור הדבר שיש בנמצא לפגוש אנשים 
שאינם שומרי תורה ומצוות שהינם אנשים 

טובים וגומלי חסדים, הפועלים לטובת זולתם. 
אפשר גם למצוא כאלו הפועלים פעולות 

ערכיות ומחשבתם ומעשיהם ישרים. אולם 
העגלה המליאה פירושה הוא שהיא מליאה 
בתוכן שהוא סיבת הקיום. המטען שעל גבי 
העגלה הוא נצחי. כולם, גם מי שאינו יושב 

בעגלה תלוי בו. 
העגלה המליאה לא רק צריכה לקבל זכות 

קדימה בדרך, היא גם צריכה לקבל את העזרה 
כך שתגיע ליעדה בשלום. שהמטען יישמר מכל 

פגע ולא יאונה לו רעה. 
זהו מטען המשמר חיים ומייצר סיבה ועולם. 

מטען כזה קודם הוא לכל העגלות. על שלימותו 
של המטען יש חובה להילחם. על שרידותה של 

העגלה יש למסור את הנפש. 
יחד עם זאת התחושה היא שיש צורך להיזכר 

בעגלתו הגדושה של החזון איש ולזכור כי 
היא הייתה מליאה באהבת אדם. בחביבות 
לכל נפש. החבל שנכרך סביב חלקי המטען 

כדי לוודא שלא יישמטו מן העגלה אלו חבלי 
המידות. ענווה. צניעות. הארת פנים המתובלת 

ביראה הקודמת לחכמה. 
התיעדוף הברור הנדרש לעגלה המליאה לא 

מצדיק ולא מתיר זלזול או השפלת מי שלא 
זכה לכך. 

תקיפות ועמידה על עקרונות לא מבטלים 

חלילה את מצוות אהבת ישראל ואת החובה 
המצווה עלינו שיאמרו הבריות ראו בן תורה 

זה, מה נאים הם מעשיו...
בן גוריון בזיכרונותיו ציין במיוחד את 

הפגישה הזו כמי שהותירה עליו רושם רב. 
גם אם לא הסכים והשתכנע, הרי שאל מול 
עומק הפשטות והאמת, אורח החיים וביתו 

הצנוע של עמוד האש שממקום מושבו הצנוע 
פעל לסייע ולרומם את הישוב בארץ ישראל. 
הקים קהילות ודאג לציבור וליחידים באופן 
מעורר השתאות, השפיע על ראש הממשלה 

הראשון שהיה עסוק מצדו שלו בהקמת וביסוס 
המדינה. 

לא הייתי בחיים בזמן הפגישה ההיא אבל 
נכחתי לא פעם במפגשים בין אישי ציבור 

חילונים לגדולי תורה, ואין ספק שהשפעתם 
גדולה בהרבה היבטים שמשפיעים על הלכי הרוח 

של מקבלי ההחלטות. 
הסטטוס קוו בכלל ותורתו אומנותו בפרט, מושגים 
אותם ייסדו גדולי הדורות כאן בארץ ישראל שמים 

לנו כאבן דרך פשוטה ובסיסית כי קודם לכל זה 
שימור חיי התורה ואורח החיים הנגזר מכך. אם 
תעמידו אותנו במבחן בחירה בין תורה למדינה - 
ברור שנבחר בתורה תחילה. ללא היסוס ותהיה. 

כאז כן עתה. גם בתקופתנו עדיין נאבקים אנו על 
הצורך בשימור עצמאות עולם התורה. שוב ושוב 

ללא קשר לכוחנו בקואליציה ולתפקידים אותם 
נושאים נציגנו בממשלה, נאלצים אנו לפעול כדי 

להבטיח את נושא הגיוס והדיחוי. כאז כן עתה 
אמונים אנו על ההבטחה כי לא תישכח מפי זרעו. 

כאז כן עתה נושאים אנו עינינו בתפילה, 
נשענים על מאורי התורה שומרי הלפיד והמסורה 
.ומצפים שמלאה הארץ דעה ותבוא הגאולה

משל העגלות והסטטוס קוו 
אברהם קרויזר, יועץ אסטרטגי ויועץ ראש העיר ירושלים

התעדוף הברור הנדרש 
לעגלה המלאה לא מצדיק 

ולא מתיר זלזול או 
השפלת מי שלא זכה לכך.



*ללקוחות חדשים בלבד *בכפוף לתנאי התוכנית ולנהלי הבנק *הבנק רשאי להפסיק תוכנית זו בכל רגע וללא הודעה מראש *פרסום זה אינו מהווה התחייבות להעמדת אשראי
* פרטים מלאים בסניפי הבנק *אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל

*5600  חייגו עכשיו למרכנתיל
וקבלו הצעה מתאימה

 עד 7
שנים

 מסגרת
אשראי

 תנאים 
אטרקטיביים

פריסת תשלומים 
מותאמת אישית

אשראי בתנאים אטרקטיביים150,000₪ עד

 לקראת חג הפסח
מרכנתיל פותח לכם דף חדש
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בשורה דרמטית ברדיו
יו"ר החינוך העצמאי הרב אברהם יוסף לייזרזון

תשי"ד, ט"ו חשוון, פטירת ה'חזון איש' זצ"ל

יום הסתלקותו של מרנא בעל החזון ב
איש זי”ע, בט”ו לחודש מרחשון 
תשי”ד, נער הייתי כבן 11, מאז חלפו 
דורות, ואני זוכר עד היום את אותו 

מוצאי שבת קודר כאשר באמצע 
תפילת מעריב בבית הכנסת הגר”א 

בשכונת “שערי חסד” בירושלים, בו 
התפללו בקביעות דודי גאון ישראל 

מרן רבי שלמה זלמן אויערבאך זצוק”ל, 
ועמו רבה של השכונה הגאון רבי 

אברהם דוד רוזנטל זצוק”ל, דודי מגיד 
המישרים הגה”צ רבי שלום שבדרון 

זצוק”ל ועוד גדולי תורה נודעים 
שפיארו את השכונה הירושלמית 

הוותיקה, כאשר אחד מתושבי המקום 
שהיה לו בבית מכשיר רדיו נכנס 

בבהלה ובישר כי שמע זה עתה בראש 
מהדורת החדשות של צאת השבת 

על הסתלקותו של מרן ה”חזון איש”, 
שנלקח לישיבה של מעלה בפתאומיות 

ובחתף בליל שבת, ההלם והזעזוע 
שהשתררו בין כתלי בית הכנסת כלל 

לא ניתן לתיאור ולביטוי.
עד היום, כחלוף למעלה משישים 

שנה, כאשר אני נזכר באותם רגעים 
דרמטיים אופפת אותי צמרמורת 

למראה פניהם הנדהמות של גדולי 
התורה וציבור המתפללים שחשך 

עליהם עולם, אמנם כאמור הייתי נער 
צעיר, אך כבר אז שמעו וגדלותו של 
“החזון איש”  זי”ע שהיה נערץ מאד 
ומקובל על כל החוגים והזרמים היה 
הולך בכל המדינות כבר סמכא גדול 

של היהדות בדור ההוא, וכבר בילדותי 
הייתי שומע סיפורי מופת שיצאו 

מהבית הצנוע והדל בבני ברק, שלא 
לדבר על פסקי הלכות ואורחות חיים, 
באותו זמן נישא שמו בכל בית חרדי 

באופן מיוחד לרגל התייצבותו ועמידתו 
הנחושה והנחרצת בראש המערכה 

הסוערת נגד שרות לאומי לבנות, בה 
היו מעורבים גם ילדים ונערים צעירים 
“שגויסו” לסייע בהדבקת מודעות רחוב 

לקראת ההפגנה ההיסטורית בעשירי 
בחודש אב נגד שרות לאומי, בה נטלו 

חלק גדולי הדור שיצאו לרחובה של 
עיר לזעוק זעקה גדולה ומרה, וכפי 
שזכור לי הייתה זאת לפי הכוונתו 

של החזון איש זי”ע שדעתו והוראתו 
הייתה מקובלת על הכל.

אני אישית לא רק שמעתי פעמים 
רבות אודותיו בקרב גדולי המשפחה, 

אלא גם זכיתי בילדותי לחזות בזיו 
פניו, היה זה בחול המועד סוכות 
האחרון לחייו, כאשר התלוויתי 
לסבי שבביתו ובמחיצתו גדלתי 

בשנות יתמותי מאבי הגדול זצ”ל, 
הגאון המקובל רבי חיים יהודה לייב 

אויערבאך זצ”ל, שנסע אז לחזון איש 
לקיים את מצות חייב אדם לקבל פני 
רבו ברגל, אני זוכר את הבית הפשוט 
והרהיטים המיושנים. התרגשתי אז 

מאוד לראות את גדול הדור ה”חזון 
איש” ששכב על צדו כשספר בידו 
וקיבל את פני הסבא במאור פנים, 
וכמדומני שהסבא זצ”ל אמר לו כי 

הוא רואה מחובתו להודות לו על 
שהוא מקרב את חתנו, דודי הגאון רבי 

אברהם הורביץ זצ”ל אשר נטש את 
תפקידו כרב צבאי ראשי של חיל הים 

כהוראת החזון איש והשקיע עצמו 
באהלה של תורה והלכה, ונמנה מאז 

על מקורביו ובאי ביתו של ה”חזון 
איש”, שחיזקו ועודדו, עמו היה לו גם 

כמדומני שעור קבוע בתקופה מסוימת. 
שנים רבות לאחר הסתלקותו המשיך 
דודי להסתופף בעפר רגליו של גיסו 

מרן ה”קהילות יעקב” מסטייפולא, עמו 
למד בחברותא ולימים אף הוציא לאור 
עולם את הספרים “אורחות רבינו” על 
הנהגותיו והליכותיו בקודש של מורו 
ורבו, שהיה קשור אליו בכל לב ונפש.

הידיעה המרעישה על הסתלקות 
החזון איש החרידה אז את הישוב כולו 

אשר מאז ביקורו ההיסטורי של ראש 
הממשלה דאז בן גוריון בבית ה’חזון 

איש’, בעיצומו של המאבק החריף נגד 
גיוס בנות, התפרסם שמו בכל רחבי 
המדינה ורבים גם מחוגים רחוקים 

החלו לפקוד את ביתו בבקשות, עצות 
וברכות. כדוגמא מעניינת סיפר לי דודי 

הגר”א הורביץ זצ”ל כי באחד הימים 
הגיע חכם תימני מראש העין, מקום 

מגוריהם של יהודי תימן, שהביע 
בפני החזון איש את צערו הגדול על 

כך שזה כבר שתי פרות מהם התפרנס 
בחלוקת חלב מתו והוא לא יודע לשית 

עצות בנפשו, החזון איש ניסה להרגיעו 
ואמר לו בנועם ובסבלנות, אני מציע לך 
שתקנה פרה שלישית, אך תדאג שהיא 

תהיה צעירה יותר מקודמותיה...
אני נזכר כיצד יצאו תושבי השכונה, 
אנשים נשים וטף מבתיהם והסתודדו 
עד שעות הלילה המאוחרות ברחובות 

על האבל ותחושת היתמות שירדה 
על כלל ישראל, בעוד שבד בבד 

התארגנו חשובי האברכים בשכונה, 
בהם כאלה שנמנו גם על מקורביו 
לקראת ההלוויה הגדולה שנערכה 

למחרת, בבוקר יום ראשון, בהם 
דודי הגאון רבי רפאל דוד אויערבאך 

זצ”ל, הגאון רבי משה יהושע לנדא 
זצ”ל מבאי ביתו הקרובים, הגאון 

רבי יעקב כהן זצ”ל ועוד בני תורה, 
עברו אז מבית לבית בכל השכונה כדי 
לרשום את כל אלה המבקשים לצאת 
באוטובוסים מאורגנים להלוויה בבני 
ברק, ואכן למחרת השכונה התרוקנה 

כמעט כליל כשמרבית תושביה נדחסו 
בשני אוטובוסים של חברת הנסיעות 

“המקשר” שפעלה אז בירושלים 
בדרכם לאשכבתי דרבי. 

אנחנו ילדי השכונה שנותרנו כמובן 
בירושלים נוכחנו לדעת כי לא רק 

שערי חסד כולה יצאה לבני ברק, זאת 
הייתה כנראה גם נחלת כל שכונותיה 

החרדיות של עיר הקודש, ההוכחה 
לכך הייתה כי באותה שעה בה עזבו 

האוטובוסים את שערי חסד הגיע 
לשכונה במונית יהודי נכבד שטען 

ברוב אכזבה כי יש לו באותו יום 
יארצייט של אביו והוא כבר חרש את 

מרבית בתי הכנסת בירושלים ואין הוא 
מצליח לומר קדיש, כי כולם הקדימו 

את תפילתם כדי להספיק להגיע 
להלוויה בבני ברק.

כנער סקרן יצאתי באותו מוצאי שבת 

למערכת “המודיע” ששכנה אז במרתף 
בנין מלון באב”ד כדי לעקוב מקרוב 

אחר עריכת הגיליון על הסתלקות 
ה”חזון איש”, הגעתי למערכת לילה 

שהייתה כולה כמרקחה אני זוכר את 
ההתרוצצות של הסופרים הותיקים 

כמו הרב משה עקיבא דרוק ז”ל, 
הסופר הרב דוד זריצקי ז”ל, הסופר 

הרב בצלאל לנדא שהיה עורך הלילה, 
העורך המיתולוגי הרב לייבל לוין 
והסופר הרב ישראל שפיגל, כולם 

היו מרוכזים ומתוחים, כל אחד ישב 
בפינתו ותקתק במכונת כתיבה מיושנת 
כדי להבטיח את הוצאת העיתון כראוי 

לכבודו של החזון איש. 
אני נזכר באפיזודה שהייתי לה עד, 

בשעה קרובה לחצות הלילה מועד 
סגירת העיתון, כאשר התברר כי אין 

תמונה מהחזו”א כמקובל, בשעת האפס 
הגיח יהודי שהביא תמונה מהחזו”א, 

אבל כאן נוצרה דילמה קשה משום 
שבזמנים ההם היו צריכים לעשות 

גלופה ובירושלים היה רק צינקוגרפיה 
אחת בשכונת רחביה, אני התנדבתי 

אז יחד עם ר’ בצלאל לנדא לצאת 
במהירות ובחיפזון כדי לנסות לעשות 

את התמונה. כל הסופרים והכתבים 
התייצבו באותו ערב במערכת כדי 
להוציא לאור עיתון מכובד וראוי 

לכבודו של גדול הדור. אלפי קוראי 
המודיע שלא היו מודעים לדרמה 

שהתחוללה במערכת עד להשלמת 
העיתון, קיבלו בבוקרו של יום הראשון 

לפני ההלוויה את המודיע )שהיה אז 
העיתון החרדי היחיד( שהוקדש כל 
כולו לדמותו הענקית תחת הכותרת: 

“מרן החזון איש איננו” שביטאה 
את האבל הגדול של כלל ישראל עם 

 .סילוקו של גאון עולם

מרן ה'חזון איש' זצ"ל    

התלוויתי לסבי שבביתו 
ובמחיצתו גדלתי בשנות 

יתמותי מאבי הגדול זצ"ל, 
הגאון המקובל רבי חיים 

יהודה לייב אויערבאך 
זצ"ל, שנסע אז לחזון איש 
לקיים את מצות חייב אדם 

לקבל פני רבו ברגל, אני 
זוכר את הבית הפשוט 
והרהיטים המיושנים. 

התרגשתי אז מאוד לראות 
את גדול הדור ה"חזון 
איש" ששכב על צדו 

כשספר בידו וקיבל את פני 
הסבא במאור פנים 



עולם שלם
של ספרים 

 כ"ג – ל׳ בניסן )8-15.4(

יריד הספרים 

הגדול 
בעולם

מוקד הזמנות: 02-651-5592
היריד יתקיים בין השעות: 10:00-22:00, ו׳ 9:00-13:00 רח' הרב מימון 1 ירושלים

 

תצוגת ספרים ענקיֿת מכל השנים, כל הכותבים, כל המגזרים כל הסגנונות
תנ"ך ׀ ראשונים ׀ רמב"ם ׀ הלכה ׀ הגות ׀ חסידות ׀ ספרי עזר ׀ אישים ׀ קבלה ׀ תפילה ׀ חגים

המשלוח בתשלום
משלוחים לכל הארץ

פרט לירושלים

65שו"ת בר אילן במחיר מיוחד
עד 12 תשלומים

%

עד

0 2 - 6 5 2 6 2 3 1 : ל ט  |  w w w . m o s a d h a r a v k o o k . c o m

עשרות ספרים חדשים!
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לפו 61 שנה מאז נפל החלל הראשון ח
במאבק על קדושת השבת במדינת 

ישראל. היה זה בשנת תשט"ז כאשר מדי 
שבת נערכו הפגנות סוערות נגד חילולי 

השבת שהתרבו במרכזה של ירושלים. מדי 
שבת בשבתו יצאו מקדשי שביעי לרחובה 
של עיר וזעקו במר נפשם "שבת"! משטרת 

ישראל הייתה נערכת מדי שבת באזור 
רוממה ומשם היו מפזרים את המפגינים 

בכוח רב.
ביום חמישי כוסו חוצות ירושלים 

במודעות הקוראות לציבור להשתתף 
במחאת השבת האדירה שתתקיים 

בפרשת נצבים-וילך השבת האחרונה של 
השנה, ברחבת ישיבת 'עץ חיים' במחנה 

יהודה ולכל אורך רחוב יפו. גם בד"צ 
העדה החרדית פרסמו כרוז הקורא לכל 

יהודי חרדי להשתתף במחאת השבת, 
בליל שבת אף הוכרז בכל בתי הכנסת 

מטעם מרנן הבד"צ על חוב קדוש להשתתף 
במחאת השבת.

בשבת בבוקר התאספו אלפי מפגינים 
על יד בית הכנסת 'ישועות יעקב' במאה 

שערים, ומשם צעדו בצוותא אל מקום 
המחאה, מכל רחבי העיר נהרו אלפים 
לעבר רחבת ישיבת 'עץ חיים' בשכונת 

מחנה יהודה. משם נהרו המפגינים 
למבואות העיר דרך רחוב יפו לכיוון 

רוממה, תוך קריאת 'שבת' 'שבת' ובשירה 
של 'עוצו עצה ותופר'.

כאשר המפגינים הגיעו לסביבות בית 
החולים 'שערי צדק' הישן ברחוב יפו, 

הסתערו לעברם עשרות שוטרים בפיקודו 
של המפקד 'שילוני' שנתן פקודה: 'לסלק 

אותם מהמקום'. בחמת זעם הפליאו 
השוטרים את מכותיהם באלותיהם 

את קהל המפגינים. גם כאשר עשרות 
מהמפגינים נפלו ושכבו על הארץ, לא 

הרפו השוטרים מהם, ובאכזריות רבה הכו 
בהם ללא רחם, רבים מהמפגינים נפצעו 

והובלו לבית החולים 'שערי צדק'.
בתוך הקהל המוחים היה גם הקדוש 
רבי פנחס סגלוב זצ"ל, אשר היה לוחם 

ותיק במאבק על קדושת השבת. רבי 
פנחס זצ"ל עמד על מקומו בכיכר רוממה 

שהפך למקום פוגרום אכזרי, כשראה את 
ההתנפלות האכזרית של השוטרים, עמד 

וזעק מולם: 'רחמו, רחמו', השוטרים לעומת 
זאת הסתערו לעברו, הפילוהו לארץ, תוך 
שהם מכים בו באלות על ראשו ועל ערפו 

עד שהוא איבד את ההכרה. סגלוב הובהל 
לבית החולים 'שערי צדק', כל מאמצי 

הרופאים לא הועילו ובמוצאי שבת נפח את 
נשמתו.

השמועה על מותו של סגלוב, שנהרג 
על קידוש השם, פשטה חיש מהר ברחבי 

העיר, ואלפים נהרו אל בית החולים, עמדו 
מסביב לגופו ואמרו פרקי תהילים. העיר 

ירושלים נעשתה כמרקחה, התסיסה ניכרה 
בכל. 'ביטול מלאכה' הוכרז על ידי הבד"צ 

בשעת ההלוויה.
רבבות איש השתתפו בהלוויה של 

'קרבן השבת'. כשבראש ההלוויה צעדו 
רבנים, ראשי ישיבות, ואדמו"רים. חשובי 

הרבנים ספדו לו. הראב"ד הגאון רבי 
פנחס אפשטיין הספיד בבכי תמרורים את 

האבדה הקשה. הרה"צ רבי עמרם בלוי 
מנהיג 'נטורי קרתא' נשא את דברו בקול 

חוצב להבות אש, וזעק: "ר' פנחס, ר' פנחס, 
איך נפלו גיבורים ואבדו כלי מלחמה?!" 

הקהל געה בבכי גדול יחד אתו. הגאון רבי 
יהודה צדקה ראש ישיבת 'פורת יוסף' עמד 
במכונית פתוחה וקרא בקול בוכים: "אשריך 

רבי פנחס הקנאי שנתפסת על דברי תורה".
דבר הרצח הנורא והפוגרום האכזרי 

שהתחולל בירושלים חולל סערה עצומה 

ורעש גדול בעולם היהודי, אשר הזדעזע 
לנוכח האכזריות של השוטרים. הפגנות 

ומחאות אדירות התקיימו בקהילות 
היהודיות ברחבי העולם.

שר הפנים הורה על הקמת 'ועדת חקירה' 
בראשותו של שופט בית המשפט המחוזי 

אליהו מני, חברי הועדה היו: ד"ר פלק 
שלזינגר מנהל ביה"ח 'שערי צדק. ד"ר 
וו. אבלס מנהל קופת חולים בירושלים. 
ד"ר א. נבנצל מנהל בנק הדואר, ועו"ד 

חיים קורנגולד מראשי מפא"י בירושלים. 
מזכיר הועדה היה יצחק יעקובי ממשרד 
רוה"מ. העדה החרדית החרימה מראש 
את הוועדה, 'ועדת הטשטוש' הם קראו 

לה. לעומת זאת הם הקימו 'ועדת חקירה' 
משל עצמם, כאשר הבד"צ גבה עשרות 

עדויות מפי עדי ראיה שראו מה שהתרחש 
בשבת זו.

בכתב המינוי נאמר שעל הועדה לבדוק: 
מי מארגן את ההפגנות בירושלים, 

סיבותיהן ותוצאותיהן. באלו אמצעים 
משתמשים המפגינים. מה היו 

ההתפתחויות בשבת האחרונה. ומה הן 
נסיבות מותו של ר' פנחס סגלוב.

הועדה קיימה 22 ישיבות )19 פומביות 
ו-3 בדלתיים סגורות(. בין העדים שהופיעו 
בפני הועדה היו: הגאון רבי זלמן סורוצקין, 

הרב שלמה יוסף זווין עורך האנציקלופדיה 
התלמודית. הגאון רבי עזרא עטיה ראש 

ישיבת 'פורת יוסף'. כמו גם מפקדי וקציני 
משטרה.

העיד ד"ר משה רוטשילד, שהיה הרופא 
התורן בביה"ח 'שערי צדק' ביום השבת, 

ואשר טיפל במנוח מאז הובא לביה"ח 
כשהוא מחוסר הכרה: "הסיבה למותו של 

הרב סגלוב היה שטף דם במוח, בגופת 
המנוח נמצא סימן חיצוני, שפשוף בעור 
מצד שמאל של החזה בגב. שפשוף זה 

נגרם על ידי מגע עם גוף קשה, גם כי יתכן 
שהשפשוף נגרם כתוצאה מהנפילה. שטף 

הדם במוח נגרם כתוצאה מקריעתו של 
וריד".

אחר כשמונה חדשים סיימה הועדה 
את עבודתה והגישה את מסקנותיה 

והמלצותיה לפני הממשלה. אפשר היה 
לנחש מראש מה יהיו מסקנות הועדה, 

ברור היה מראש כי החלטת הועדה תהיה 
אחת ויחידה כי המשטרה איננה אשמה 
ברצח סגלוב. הלא למטרה זו הקימו את 

'ועדת החקירה'.
וכך כתוב בדו"ח )עמ' 52( של הועדה: 

"הועדה קובעת כי במסיבות המתוארות 
לעיל, אין להטיל על המשטרה את 
האחריות למותו של המנוח סגלוב, 

האמצעים שהמשטרה השתמשה בהם כדי 
לפזר את ההפגנה הזו היו חוקיים, כל אדם 

המשתתף או לקוח חלק בהפגנה, מקבל 
על עצמו את הסיכון שהוא יידחף, יקבל 

מכה או יופל". ובעמוד 54 בדו"ח: "אין אנו 
שוללים שהיו מקרים אחדים של התנהגות 

שלא כהלכה ע"י שוטר זה או אחר, אולם 
אחרי ששקלנו בכובד ראש את כל חומר 

ההוכחות שהובאו לפנינו בענין זה, הגענו 
לכלל דעה כי התנהגות המשטרה בכללה 

לא חרגה מתחום המותר והמוטל עליה לפי 
החוק לשם השלטת השלום והסדר... שוטר 

לא ישא בכל אחריות פלילית או אזרחית 
על גרמו נזק או מות לכל אדם או נזק 

לכל רכוש מחמת השימו בכח בעת פיזור 
 ."הפגנה

תשט"ז, רצח הקדוש ר' פנחס סגלוב הי"ד

קרבן השבת וועדת הטשטוש 
יהודה משי זהב, יו"ר זק"א

שהעלו את יהודי מרוקו לישראל, כ
לא קרה כמעט שבטעות שמו חלק 
מהם ברמת אביב, בצורה מכוונת ולא 

מקרית שמו אותם בפריפריות, מקרית 
שמונה ועד ירוחם ודימונה. לא באמת 
קיבלו אותם כמו שצריך לקבל יהודים 

חדשים, בטח ובטח לא דומה לעליה 
שהביאו מרוסיה ואפילו לזו שהביאו 

מאתיופיה, לא נתנו להם שום כלים וכל 
מה שעשו - עשו בכוחות עצמם ובחסדי 

שמים, בקושי רב ועוני גדול, וב"ה יש 
כיום נציגות מספיק מכובדת של יהדות 
מרוקו בשלטון המקומי והכללי, וכל זה 

בזכות עצמם, לא בזכות הממסד אלא 
למרות הממסד - ועדיין זה לא מספיק.

גם במפלגה שרוב מצביעיה מזרחיים 
כמו הליכוד אתה רואה ששדרת השרים 

שלה אשכנזים, ושמו את מירי רגב 
אחראית על המתנ"סים, והשרה לשוויון 
חברתי שהיה צריך לשים במשרד שלה 

את התקציב הכי גדול על מנת לצמצם 
פערים שמו שם את התקציב הכי קטן.

אין ספק שיהדות מרוקו הביאה דברים 
שניתן להתפאר בהם, אף שניסו לעשות 

להם דה לגיטימציה לאורך השנים, 
עדיין כל ראש ממשלה שרוצה להיבחר 
צריך להגיע למימונה, אני מאוד מקווה 

שהמרוקאים לא רק יכתירו ראש 
ממשלה אלא יביאו אחד כזה משלהם, 

הגיע הזמן שיהיה פה ראש ממשלה 
מזרחי. לא רק כזה שיבוא למימונות 

שלהם ואחר כך ישכח אותם.
יש להם מורשת ומסורת מפוארת 
מעבר למאכלים, מסורת שורשית 

וחזקה של יהדות מפוארה עם מנהגים 
מדהימים, של משפחות אבוחצירא 

וטולידנו ועוד, וגם מסורת של מוזיקה 
יפה והכנסת אורחים שלכולנו יש מה 

ללמוד מהם. אפילו שכשהם עלו לארץ 
ניסו לחבר אותם לקדמה ולחילוניות 

זו העדה שהכי מחוברת לשורשים 
ולמסורת ולפיוטים שלה. 

אין ספק שהציונים האמיתיים 
הם אלו שהגיעו לארץ ונישקו את 

האדמה, הייתה להם כמיהה גדולה 
לארץ ישראל, בשבילם זה לא היה רק 

מקום לגור בו אלא ארץ הקודש בכל 
המובנים ואפשר לראות את זה בשירי 

הידידות של רבי דוד בוזגלו. שירי 
כמיהה לארץ ישראל. החיבור שלהם 

לארץ ולשורשים שלה ולקדושה שלה 
הוא אמיתי וטהור, הם הם הציונים 

האמתיים, ולכן שמרו עד היום על 
המסורת הדת הצביון והמנהגים מה 
שבעדות אחרות קצת התרופף. אין 

היום שכונה בלי בית כנסת מרוקאי. 
אני חושב שזה הזמן לאחל מזל טוב 

לשר החוץ לשעבר דוד לוי שהיה 
מהחלוצים של המסורת המרוקאית, ואין 

ספק שהוא האדם הנכון לקבל את פרס 
ישראל, אדם שידע לחבר את אהבת 

ישראל לארץ ישראל ולמסורת ישראל, 
ואני מקווה שהבת שלו ח"כ אורלי לוי, 
שגם היא מסורתית, מזרחית וחברתית 

גם תמשיך בדרכו ותתרום למדינת 
 .ישראל

תשט"ו, ח' אלול, מבצע העלאת יהודי מרוקו לישראל

הגיע הזמן לראש ממשלה מרוקאי
ח"כ לשעבר יגאל גואטה
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המפה בוהקת,
רואים שאת  באלעבוסטע.

ב-3 דרגות!
התקדמי לוניש קליה גולד לכביסה לבנה.

עם וניש הכביסה לבנה יותר 
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יום כ"א באב תשי"ז, לפני 61 שנה, ב
היה יום קיץ, כל ירושלים השחירה, 
מכל הארץ הגיעו -  במשאיות בטנדרים 
ובמכוניות, להשתתף בהלוויה של קדוש 

ישראל רבי אהרן מבעלזא. אני הייתי 
אז רק בן שנתיים ורבע. זכיתי לשהות 

במחיצת הרבי עם אבי הרב מנשה אייכלר, 
שהיה מראשוני המשמשים בקודש אצל 

הרבי בשנים תש"ד תש"ה, והוא הכניס 
אותי אליו כתינוק, בזמן שמעט מאוד 

תינוקים היו אצלו.
אני רוצה להתמקד בהשפעה הציבורית 

באותם ימים של ראשית הצמיחה של 
היהדות החרדית אחרי חורבן יהדות 

אירופה. אנחנו מדברים על תשי"ז, 
עשר שנים אחרי שהפליטים התחילו 

להתקבץ מאירופה ומארצות ערב, המדינה 
הייתה בראשיתה. באותם ימים שלטו 

המפא"יניקים ללא מיצרים, הדת הייתה 
דת הסוציאליזם, וכל דבר שמנתק את 

העם מהתורה והאמונה, עד כדי שאמרו 
בשם בן גוריון שתוך 20 שנה לא יהיה 

יהודי עם ציצית בארץ ישראל, והוא היה 
ריאלי ומציאותי, כי כל החינוך היה בידיים 

שלהם, והיה חוק חינוך חובה, בממלכתי 
חינכו לכפירה ובממ"ד לאמונה במדינה, 

וכך יצא ש-60% לפחות מחניכי הממ"ד בכל 
הארץ, חיללו את השבת כשבאו לצבא, 
הצבא היה כור היתוך שמי שנכנס לשם 

ברובם הגדול לא יצאו דתיים, בודדים היו 
חרדים חזקים ובעלי משפחות, ששרדו את 

הצבא בלי להכניס לפה כלום חוץ מלחם 
ומים, ובדרך כלל שירתו בהג"א.

התחושה אז הייתה של ישראלי חדש, 
כביכול הקב"ה זה משהו ששייך לזקנים, 
הנס הגדול היה שהמדינה אפשרה לזרם 
הרביעי, קרי: החינוך החרדי, פטור מחוק 

חינוך חובה, ללא פרוטה אחת כמובן 
לתלמודי התורה. כשאני למדתי בת"ת 

ישבנו על ספסלים עם מסמרים ליד 
שולחנות של בית כנסת בדירות שכורות, 

למלמדים לא היה מה לאכול, והמורים 
בחינוך הממלכתי ישבו על משכורות טובות 
ומכובדות מאוד יחסית לאותם ימים, כיתות 

7 על 7 מטר עם כל הציוד של העיריות 
והמדינה. זו הייתה תקופה שלא היה שום 

סיכוי שהדור השני לשואה, הדור השני של 
עולי ארצות ערב, וגם בקרב אנשי הישוב 
הישן שבתקופת שלטון הבריטים והקמת 

המדינה נשרו מהם המון, סיפרו לי יהודים 
שמכיתות שלמות של 'עץ חיים' ו'חיי עולם' 

נותרו בקושי מניין שומרי תורה ומצוות.
"והיה העולם שומם". עד שהגיע הצדיק 
רבי אהרן מבעלזא ועמו הרבי מגור, הרבי 

מויז'ניץ והחזון איש שאמנם היה קודם 
אבל הוא היה בבני ברק, וגם היה עולה 

חדש בשעתו.
כדי להמחיש עד כמה הייאוש היה 

גדול: מסופר שהחזו"א הלך לאפות מצות 

בשנת תש"ט בבני ברק, והתבטא 'מעניין, 
כבר כמעט שנה יש מדינה ועדיין נותנים 

לאפות מצות'. זה היה ריאליזם, בן גוריון 
יכל בהוראה פשוטה לומר שמטעמי 

בטיחות מחשש לשריפות אסור לאפות 
מצות בבתים ובשכונות כמו שהיה אז. ועם 
היועמ"שים של היום הוא יכל גם להעביר 

חוק שאסור לאפות מצות בעבודת יד. והוא 
לא עשה את זה.

האווירה הייתה שכלו כל הקיצין, וכל 
הנוער יינתן בידי השלטון, כי ההורים היו 

עניים מאוד ובבתי הספר הכללים קיבלו 
הכול, לעומת בתי הספר החרדיים בהם 

לא היה כלום. ואז אירע הנס הגדול, פחות 
ממניין צדיקים, ובתוכם הרב הקדוש רבי 

אהרן מבעלזא זי"ע, אצלם התקבצו כל 
העולים החדשים. באותה תקופה האור 

היחיד שזרח בארץ ישראל היה אורם 
של הצדיקים וראשי הישיבות, כמו החזון 
איש והרב מבריסק גדולי ירושלים ממיר 
בעולם הליטאי, והרה"ק מבעלזא הרה"ק 

מגור והרה"ק מויז'ניץ, הצדיקים הבודדים 
שהיו כאן בארץ שהספיקו עוד לעלות. 

וכמובן הישוב הישן שנהרו לרבי מבעלזא 
בתקופה שבין חג השבועות לאחרי סוכות, 

אז היה בירושלים.
משם אנשים שאבו עוצמה ועוז בצורה 

כמעט ניסית שלא ניתן להסביר במציאות, 
כמו מגנט של קדושה נשאבו אליו, 

כמו שיהודים מתחברים לארון קודש 
כשיש בתוכו ספר תורה, כמו שיהודים 

עלו לביהמ"ק ומשם שאבו רוח הקודש. 
רוה"ק הזו ליוותה אותם גם בעבודה, גם 

בבית, וגם שלחו את הילדים ללמוד תורה 
במוסדות החינוך, ואז התחילו לפתוח את 

תלמודי התורה החרדיים, אם בתקופת 
המנדט אגזים אם אומר שהיו 5 ת"ת, כי 
אני יודע על 'עץ חיים' ו'חיי עולם' ואולי 

עוד כמה, כמעט לא היה שום דבר, זה היה 
נס הצלה על-טבעי של היהדות החרדית, 

כל ההתפתחות של היהדות החרדית 
בארץ ישראל נזקפת לכוח אותם צדיקים 

שהשפיעו על כל הדור.
סיפר הגרי"ד גרוסמן שהצליח פעם 

להיכנס למטבח של בית הרבי בקטמון, 
ומתוך סדק ראה את הצדיק יושב על 

הכיסא, אז כל הגוף שלו רעד כמו 
באמבטיה קרה, והוא אומר שהתמונה 
הזו לא תמוש מעיניו כל החיים, ושאל 

איך אפשר להסביר לדור הצעיר מה זה 
שראיתי מלאך אלוקים יושב על כיסא עץ. 

אמרו לו שאם יסתובב בישיבות, יסביר 
כמו שהוא יודע להסביר, אז יבינו גם בדור 

הצעיר את הקדושה והמעלה של אותו 
צדיק.

זה לא יאומן איך שכל צדיקי הדור 
ההוא התייחסו אליו. הרה"ק מטשעבין 
אף פעם לא הזמין תור אלא פשוט בא 

ונעמד בתור כמו כולם, וסיפרו לי יהודים 
שראו איך חוגר את הגארטעל ורועדות לו 
הידיים כשהוא נכנס להרה"ק מבעלזא אז 

הם הבינו היכן הם עומדים. גם יהודים 
פשוטים הרגישו שהם ממש בביהמ"ק.

ולכן זה כל כך קשה. בכ"א באב ביום 
הפטירה אנשים לא האמינו שזה יכול 

לקרות, בשבת עוד היה טיש רגיל בליל 
שבת, והרבי אמר את התורה הידועה 

והמפורסמת שאדם בעוה"ז יכול לעשות 
תורה ומצוות אבל בעוה"ב זה עולם עומד 

ולא יכול, אבל אם השאיר תלמידים אז 
'למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה', 

גם כשהוא בשמים הוא עולה ומתעלה 
כמו שהוא בארץ. בשבת בבוקר הוא 

נרדם קמעא, הרופאים קראו לזה אירוע 
מוחי, ובמוצ"ש יצאה נשמתו בטהרה. 

ביום ראשון הייתה לוויה ענקית שכולם 
באו ללוות את ארון הקודש כשריפת בית 

אלוקינו, אמרו לי אנשים שהם חשבו 
שהשמש לא תזרח למחרת, הוא היה 

עמוד האש שכל גדולי וצדיקי הדור מכל 
המגזרים שאבו ממנו רוח הקודש.

ומהפטירה שלו החלו להתארגן חסידי 
בעלזא והקימו את הישיבה, 9 שנים 

אח"כ הוכתר מרן הרבי מבעלזא שהיה 
אז בן פחות מעשרים, והתחיל את כל 

הבניין שנקרא היום בעלזא מההתחלה 
מנקודת האפס, כי 9 שנים היה חסר 

גדול, וחסידי בעלזא החזיקו את עצמם, 
הישיבה התפתחה, ואז ציפו ממנו 

להמשיך את כל מה שעשה הרבי זי"ע, 
ואכן מאז הכול היסטוריה. לא רק לגבי 
חסידות בעלזא מה שהרבי עושה לכל 

כלל ישראל, עולם התורה, עולם החסד, 
עולם הקירוב, והכול מכוחו של אותו 

צדיק, ולכן אין בביהמ"ד בעלזא כל 
מומנט מלבד הכיסא והשולחן של הרבי 

עליהם ישב 13 שנה מאז בואו לארץ, ולא 
ישב מעולם על כיסא אחר, אפילו לא 

נשען. הקדושה הזו והאור הזה הציל את 
עם ישראל בתקופה הכי קשה. ובזכותו 

נצליח לעמוד בכל הניסיונות ונצח ישראל 
 .לא ישקר

כל פעם שעמנו עמד מול סכנת פיזית, ב
האחדות של עמנו היא שהחזיקה 

אותנו. היהודי באופן טבעי וספונטני 
חש ומרגיש את האחריות לאחיו, ונותן 

לה ביטוי בכל דרך אפשרית. היו גוים 
שהתגיירו מרצונם הטוב וקיבלו על 

עצמם את האמונה והתורה, ואח”כ גם 
הם נקראו בגאווה “יהודי”. קיום עמנו 

היה תלוי תמיד במחיצה בין יהודי 
לאינו-יהודי, במיוחד בענייני זהות 

ואישות. 
עד לשנת תש”ל לא כלל החוק הישראלי 

מענה ברור לשאלה המשפטית “מיהו 
יהודי?” ]כמובן שע”פ תורה אין שאלה 

בכלל![ כשעלתה השאלה לדיון בבית 
המשפט, בפסיקת בג”ץ בעניינו של בנימין 

שליט, ניסו השופטים לפרש את כוונת 
מנסחי החוק. רוב השופטים לא אימצו 
את דעת התורה וההלכה, והגדירו את 
סוגיית מיהו יהודי בהגדרות אזרחיות 

המנוגדות לתורת ישראל, ועל כן הוכנסו 
שינויים בחוק השבות ומעתה נאמר בו 

“לעניין חוק זה, יהודי הוא מי שנולד לאם 
יהודייה, או שנתגייר ואינו בן דת אחרת”.

הרבי החל מערכה כבירה, שמטרתה 
ללחוץ על המפלגות וחברי הכנסת 

הדתיים לתקן את העוולה הזו, ולהכניס 
בחזרה את המילה “כהלכה” ]שהושמטה 

בכוונה תחילה[ לאחר המילה שנתגייר. 
זאת בכדי למנוע את הפרצה שכל 

“תעשיית הגיורים” של זרמים שונים 
ומשונים תוכר כגיור להפוך נוכרי ליהודי 

שלא כהלכה.
גם קודם תש”ל ניהל הרבי מערכות 

שונות בנושא, כולל המכתב הידוע משנת 
תשי”ט לדוד בן גוריון כשנתחבט בשאלה 

זו, ושלח אותה לגדולי וחכמי ישראל 
שבאותו דור, הרבי ענה לו במכתב 

מפורט, לימים בן גוריון ציטט את מכתבו 

של הרבי במכתביו. הרבי פעל בדרכים 
סמויות שונות בעניין חשוב זה, אולם 

בגלוי החלה המערכה בשנת תש”ל, 
ובפומבי בעת ההתוועדות הבלתי נשכחת 

של חג הפורים. הרבי בחר במילים 
חריפות בהגדירו את הבעיה החדשה, 

“הגזירה האיומה” כך קרא הרבי לתיקון 
שהוכנס בלשון החוק בנוגע למיהו יהודי.

לכל יהודי חלק ונחלה בארץ ישראל 
– אמר הרבי – וחובתו לחוות דעה על 

המתרחש בה! ובכן: בדיוק כמו שלאחר 
מלחמת ששת הימים לא למדו מהמסופר 

בתנ”ך, והחלו ברעיון העוועים של 
מסירת השטחים לאויב, שטחים שניתנו 

בניסים גלויים מלמעלה לבני ישראל 
בחזרה, כך עכשיו פועלים בניגוד למה 

שכתוב בתורה, ומחליטים שיש לרשום 
פלונית כיהודייה. ופוסקים שדי בגיור 

סתם, גם גיור רפורמי וכאלו ששולחים 
את ילדיהם לכנסייה רח”ל. וזהו היפך 

הביטחון של בני ישראל בארה”ק, 
משום ש”גרים” אלו יישארו נאמנים 

למולדתם בעת מבחן ולא לעם היהודי. 
הצרה הזו רק תזמין עוד מלחמות!
עוד דיבר הרבי בחריפות נגד חברי 

הכנסת הדתיים שהחליטו להתפשר על 
ענייני הלכה, או לחלק בין גיור בארץ 

ישראל ובתפוצות לגיור לצורך נישואין. 
הרבי התייחס בפרוטרוט לטענות השונות 
שריחפו אז בציבוריות הישראלית ובדעת 

הקהל הנסערת, כמו איך ייתכן שחייל 
בצה”ל ייחשב כגוי ואילו מחבל ייחשב 

כיהודי, מדוע צריך להתחשב בהלכה הרי 

צילום: אבי אוחיון, לע"מ

 הצלה לדורו
ולדורות

 ח"כ ישראל אייכלר, 
נציג חסידות בעלזא

תשי"ז, כ"א אב, פטירת 
האדמו"ר מבעלזא זצ"ל

בא מורי, ראש הישיבה, הגאון א
רבי ישראל גרוסמן זצ"ל היה 

מנאמני ביתו של 'הרב מבריסק' זצוק"ל. 
בפולמוס של שירות לאומי הוביל הגרי"ז 
את המערכה הכבדה ואבא היה כמו חיל 
שלו שנכנס ויצא מביתו באותם ימי הרת 

גורל.
ואז, באישון ליל נעצר אבא. האשמה 

עליו הייתה שחתר כנגד המדינה וצה"ל 
והיה מעורב בפרסום פסק ההלכה הידוע 

של "ייהרג ואל יעבור". הרב מבריסק 
נחרד ממעצרו של אבא והורה לנו לעלות 

למעונו.
כל בני המשפחה הצטופפנו בקיטונו 

הצר ברחוב פרס, והוא חיזק אותנו 
במילים חמות ומעודדות: "אביכם עשה 

זאת למען עם ישראל", אמר לנו אז, 
"ולא ייצא לו מזה כל נזק". וכך אכן היה. 

התביעה התמוססה ולא הגיעה לכדי 
משפט.

באותם ימים זכיתי להסתופף במחיצת 
הרב מבריסק, גם בזכות אבות וגם בזכות 

נכדו חביבו של הרב זצוק"ל שהיה בן 
כיתתי ב'עץ חיים', יבדלח"ט הגאון 

האדיר רבי אברהם יהושע שליט"א, 
ראש ישיבת בריסק. יחד עמו הייתי 

עולה פעמים אל הסבא הגדול.
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כל פעם שעמנו עמד מול סכנת פיזית, ב
האחדות של עמנו היא שהחזיקה 

אותנו. היהודי באופן טבעי וספונטני 
חש ומרגיש את האחריות לאחיו, ונותן 

לה ביטוי בכל דרך אפשרית. היו גוים 
שהתגיירו מרצונם הטוב וקיבלו על 

עצמם את האמונה והתורה, ואח”כ גם 
הם נקראו בגאווה “יהודי”. קיום עמנו 

היה תלוי תמיד במחיצה בין יהודי 
לאינו-יהודי, במיוחד בענייני זהות 

ואישות. 
עד לשנת תש”ל לא כלל החוק הישראלי 

מענה ברור לשאלה המשפטית “מיהו 
יהודי?” ]כמובן שע”פ תורה אין שאלה 

בכלל![ כשעלתה השאלה לדיון בבית 
המשפט, בפסיקת בג”ץ בעניינו של בנימין 

שליט, ניסו השופטים לפרש את כוונת 
מנסחי החוק. רוב השופטים לא אימצו 
את דעת התורה וההלכה, והגדירו את 
סוגיית מיהו יהודי בהגדרות אזרחיות 

המנוגדות לתורת ישראל, ועל כן הוכנסו 
שינויים בחוק השבות ומעתה נאמר בו 

“לעניין חוק זה, יהודי הוא מי שנולד לאם 
יהודייה, או שנתגייר ואינו בן דת אחרת”.

הרבי החל מערכה כבירה, שמטרתה 
ללחוץ על המפלגות וחברי הכנסת 

הדתיים לתקן את העוולה הזו, ולהכניס 
בחזרה את המילה “כהלכה” ]שהושמטה 

בכוונה תחילה[ לאחר המילה שנתגייר. 
זאת בכדי למנוע את הפרצה שכל 

“תעשיית הגיורים” של זרמים שונים 
ומשונים תוכר כגיור להפוך נוכרי ליהודי 

שלא כהלכה.
גם קודם תש”ל ניהל הרבי מערכות 

שונות בנושא, כולל המכתב הידוע משנת 
תשי”ט לדוד בן גוריון כשנתחבט בשאלה 

זו, ושלח אותה לגדולי וחכמי ישראל 
שבאותו דור, הרבי ענה לו במכתב 

מפורט, לימים בן גוריון ציטט את מכתבו 

של הרבי במכתביו. הרבי פעל בדרכים 
סמויות שונות בעניין חשוב זה, אולם 

בגלוי החלה המערכה בשנת תש”ל, 
ובפומבי בעת ההתוועדות הבלתי נשכחת 

של חג הפורים. הרבי בחר במילים 
חריפות בהגדירו את הבעיה החדשה, 

“הגזירה האיומה” כך קרא הרבי לתיקון 
שהוכנס בלשון החוק בנוגע למיהו יהודי.

לכל יהודי חלק ונחלה בארץ ישראל 
– אמר הרבי – וחובתו לחוות דעה על 

המתרחש בה! ובכן: בדיוק כמו שלאחר 
מלחמת ששת הימים לא למדו מהמסופר 

בתנ”ך, והחלו ברעיון העוועים של 
מסירת השטחים לאויב, שטחים שניתנו 

בניסים גלויים מלמעלה לבני ישראל 
בחזרה, כך עכשיו פועלים בניגוד למה 

שכתוב בתורה, ומחליטים שיש לרשום 
פלונית כיהודייה. ופוסקים שדי בגיור 

סתם, גם גיור רפורמי וכאלו ששולחים 
את ילדיהם לכנסייה רח”ל. וזהו היפך 

הביטחון של בני ישראל בארה”ק, 
משום ש”גרים” אלו יישארו נאמנים 

למולדתם בעת מבחן ולא לעם היהודי. 
הצרה הזו רק תזמין עוד מלחמות!
עוד דיבר הרבי בחריפות נגד חברי 

הכנסת הדתיים שהחליטו להתפשר על 
ענייני הלכה, או לחלק בין גיור בארץ 

ישראל ובתפוצות לגיור לצורך נישואין. 
הרבי התייחס בפרוטרוט לטענות השונות 
שריחפו אז בציבוריות הישראלית ובדעת 

הקהל הנסערת, כמו איך ייתכן שחייל 
בצה”ל ייחשב כגוי ואילו מחבל ייחשב 

כיהודי, מדוע צריך להתחשב בהלכה הרי 

מדינת ישראל אינה מדינת הלכה, ומי 
מבטיח שבאם הגיור יהיה כהלכה לא 

תיווצר מכך סכנה ביטחונית לאחר מכן על 
ידי אותו מתגייר.

הרבי זעק מקירות ליבו שקליטת גוים 
בארץ הקודש, והגדרתם כיהודים באופן 

מנוגד להלכה, מזיקה בפועל ממש 
לביטחון היהודים בארץ הקודש כיון 

שאותו גוי עלול לחבור לשונאי ישראל 
והאויבים שמסביב, והן לגוי עצמו. עוד 

זעק הרבי כנגד כל אותם שלא עושים 
מאומה, ולא שמים סוף לסחטנות 

האיומה של הממשלה בכל תחומי הדת. 
ואם טוענים שאין בידם לעשות מאומה, 

שיתפטרו מהממשלה!
לא רבים הבינו בשעתו את פשר 

מאבקו לתיקון חוק ‘מיהו יהודי’. היו 
שתהו על מה מרעישים שמים וארץ, 

על כמה מקרים יחידים של עולים 
שנתגיירו שלא כהלכה? אך ברבות 

השנים התברר שאותה פרצה חוללה 
שיטפון שמאיים על עצם הזהות 
היהודית, והמבקש לחולל תנועת 

‘גיור’ המונית, להפיכת גויים גמורים 
ל’יהודים’ בהינף יד.

ננסה בקצרה להביא את עיקרי משנתו 
של הרבי בנושא זה: מהי הבעיה הגדולה 

בחוק זה? התוצאה היא שכל אינו-
יהודי יכול ל”התגייר” בכל דרך שהוא 

רוצה, ואח”כ לקבל תעודת זהות רשמית 
ממדינת ישראל שקובעת שהוא יהודי. 

ולפי זה יוצא שהתשובה לשאלה “מיהו 
יהודי?” היא: “מי שאומר שהוא יהודי”. 

החוק המסוכן הזה מסיר את כל 
המחיצות בין יהודי לאינו יהודי, גורם 
לנישואי תערובת והתבוללות ומעמיד 

בסכנה את הזהות ואת עצמיותו של 
היהודי, את המשפחה היהודית ואת 

עם ישראל כולו. בחוק זה טמונה סכנה 
לזהות היהודית של הדורות הבאים 

וכתוצאה מהחוק הזה יכול להיווצר מצב 
שהילדים שלנו לא ידעו אם זה שהם 

עומדים להתחתן איתו הוא יהודי או לא! 
עם ישראל עבר הרבה גזירות ל”ע 

אבל מעולם לא הייתה גזירה להרוס 
את היסוד והמחיצה בין ישראל לעמים. 

החוק פוגע בכל העם כולו, גם בשומרי 
תורה ומצוות וגם באלו שאינם שומרים 

לעת-עתה, כי סוף סוף “לא ידח ממנו 
נדח”, וכשיחזור בתשובה לא ידע להבחין 
בין יהודי לאינו יהודי כשירצה להתחתן. 

אותם יהודים החיים בצל האיום של 
נישואי תערובת והתבוללות, שעומדים 

בפני האתגר של ההמשכיות של 
היהדות, יכולים להרגיש ביתר קלות את 
הסכנה הטמונה ב”גיור” שלא כהלכה.   
אין שום היסוס לקבל ליהדות את זה 
שעבר את תהליך הגיור כהלכה. אבל 

העניין של יצירת “יהודי” על ידי פיסת 
נייר הוא לא רק מגוחך, אלא שאין לו 

שום תקדים בהיסטוריה. להפוך גוי 
ליהודי על ידי הסכם בעל-פה ואח”כ 

לסייע לדבר עבירה על ידי שמכריזים על 
זה כ”הישג דתי” - כפי שעשו מפלגות 

“דתיות” בישראל - הרי זו מרמה 
ליהודים וגויים כאחד. 

החוק “מיהו יהודי” הוא חוק האנטי 
דתי היחיד שמניעיו הם אידיאולוגיים 

ברורים, להכעיס ולא לתיאבון, שאר 
החוקים האנטי-דתיים הם כביכול, 

מסיבות תועלתיות )מדומות כמובן(, 
ומכיוון שהחוק הוא שהשמיטו בכוונה 

המילה “כהלכה” - שנעמדו נגד “דבר 
ה’ זו הלכה”, מובן שהתיקון להחוק 

הוא שיהא כתוב בפירוש או שנתגייר 
“כהלכה” )ולא באופן אחר(. 

בין התוצאות של חוק מיהו יהודי 
במתכונת הנוכחית לא רק קיומן של 

משפחות נוצריות שבביתן איקונין 
נוצריים, כשהן מתהלכות בתעודות 

המזהות אותן כיהודים אלא שלאחרונה 
‘התברכנו’ ביצוא של גויים היורדים 

לחו”ל בתעודת זהות “יהודי”, וגורמים 
לנישואי תערובת, וזאת לאחר שהושקע 

בהם הון תועפות של דולרים שיהודים 
מכל העולם תורמים ב”כל נדרי” ו”יזכור”.

הבה ונשכח את התוית של התנועות 
“מזרחי” - “אגודה”, “נטורי קרתא” וכדומה. 

זהו ענין שישפיע עליך: האם הילדים 
שלך והנכדים שלך יתחתנו עם יהודים או 
לא. הגיע הזמן להבין שלעניין מיהו יהודי 

יש תוצאות הרות אסון ח”ו בשביל כל אחד 
מאתנו. ועל כל אחד להבהיר העניין שכמו 

שיש הבדלה בין אור לחושך ובין קודש 
לחול כך קיים הבדל בין ישראל לעמים, ועל 

כל אחד ואחד לפעול לתקון החוק, כי עוד 
 .לא מאוחר ויפה שעה אחת קודם

נוגע לכל אחד ואחד 
הרב אריאל למברג, מנכ”ל אגודת חסידי חב”ד בישראל

תשי"ח, י"ג תמוז, משבר 'מיהו יהודי'

בא מורי, ראש הישיבה, הגאון א
רבי ישראל גרוסמן זצ"ל היה 

מנאמני ביתו של 'הרב מבריסק' זצוק"ל. 
בפולמוס של שירות לאומי הוביל הגרי"ז 
את המערכה הכבדה ואבא היה כמו חיל 
שלו שנכנס ויצא מביתו באותם ימי הרת 

גורל.
ואז, באישון ליל נעצר אבא. האשמה 

עליו הייתה שחתר כנגד המדינה וצה"ל 
והיה מעורב בפרסום פסק ההלכה הידוע 

של "ייהרג ואל יעבור". הרב מבריסק 
נחרד ממעצרו של אבא והורה לנו לעלות 

למעונו.
כל בני המשפחה הצטופפנו בקיטונו 

הצר ברחוב פרס, והוא חיזק אותנו 
במילים חמות ומעודדות: "אביכם עשה 

זאת למען עם ישראל", אמר לנו אז, 
"ולא ייצא לו מזה כל נזק". וכך אכן היה. 

התביעה התמוססה ולא הגיעה לכדי 
משפט.

באותם ימים זכיתי להסתופף במחיצת 
הרב מבריסק, גם בזכות אבות וגם בזכות 

נכדו חביבו של הרב זצוק"ל שהיה בן 
כיתתי ב'עץ חיים', יבדלח"ט הגאון 

האדיר רבי אברהם יהושע שליט"א, 
ראש ישיבת בריסק. יחד עמו הייתי 

עולה פעמים אל הסבא הגדול.

זכורני פעם אחד ובמשובת נעורים 
נפל הנכד וקרע את הסנטר. רצתי 
עמו אל מרפאת העזרה ראשונה 

שהייתה במגרש הרוסים ושם 
ביקשו לתפור את הסנטר. הרופא 

ביקש את הסכמת ההורים ואני 
רצתי לרחוב פרס אל בית הרב 

מבריסק, שם למד הרב עם בנו הגאון 
האדיר רבי יושע בער זצ"ל.

נכנסתי לחדר וסיפרתי להם על 
אודות הנפילה. רבי יושע בער האב 

תפס מיד את מגבעתו ורץ עמי אל 
מגרש הרוסים. מיד כשראה את הבן 
ביקשני שאלך בחזרה לאביו וארגיע 

אותו כי הכול בסדר ומצב הנכד 
בכי טוב. וכך היה. באתי למעונו 

והרב מבריסק שחקר ודרש כל דבר 
- ביקשני להדגים לו בדיוק איך 

קרתה המכה והיכן בדיוק בסנטר, 
תוך כדי שנוטל את ידי ומצביע עמה 
על סנטרו. כי בבריסק לא וויתרו על 

הדיוק בכל פרט ופרט.
מה שייחד יותר מכל את הרב 

מבריסק הייתה הזהירות הנדירה 
שלו במצוות. זוכרני את אפיית 

המצות שלו במאפייה של רבי לייבל 
סלונים. זו הייתה ממוקמת ברחוב 

לייב דיין מול בית כנסת קרלין. 
איזה פחד ואיזה יראת אלוקים ליוו 
את האפייה. ההכנה הייתה שיעור 
ביראת הרוממות. עטפו לכבודו את 

הקירות בנייר, והוא עצמו הגיע 
ובדק כל חור בעיטוף אם הוא אטום 

לגמרי.
וכשנפטר איש האלוקים בפניא 
דמעלי יום הכיפורים קיבלתי את 

הבשורה הזו ממש בהתקדש החג. 
עזבתי את בית המדרש ורצתי אל 
הבית הגדול, שמשם יצאה תורה 

והוראה לישראל משך עשרות 
בשנים וראיתי את גופו הקדוש 

מוטל על הארץ ועטוף בטלית. איזה 

מחזה מפחיד היה זה. כמו מאליו 
הזדקרו דברי הפיוט ביום הקדוש: 

"חַּנּון ַהִּביָטה ִמְּמרֹוִמים, ִּתְׁשּפֶֹכת 
ּדַם ַהּצִַּדיִקים ְותְַמִצית ָּדִמים. ִּתְרֶאה 

ְּבפְַרּגּוָדְך ְוַהֲעֵבר ְּכָתִמים, ֵא-ל ֶמֶלְך 
יֹוֵׁשב עַל ִּכֵּסא רֲַחִמים".

המוני בני ירושלים הגיעו במשך כל 
יום הכיפורים להתפלל ליד מיטתו. 

זוכרני את תפילת הנעילה בקיטון 
הדל ברחוב פרס, כשהממונים שצבאו 

על הבית זעקו בקול גדול: "שמע 
ישראל ה' אלוקינו ה' אחד", וכשבניו 

הגדולים ונכדיו זעקו "השם הוא 
האלוקים", גם השמים בכו עמם.

ההלוויה הגדולה כמותה לא ראתה 
ירושלים הייתה כואבת ומדממת. 
כלל ישראל הרגיש אבל ומיותם, 

כשהמנהיג הגדול הסתלק והותיר 
אותנו לאנחות. זכרו ומורשתו 

הטהורים חיים וקיימים עד עצם 
 .היום הזה

יום כיפור ליד מיטתו
הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן, רבה של מגדל העמק

תש"ך, ט' תשרי, פטירת מרן הרב מבריסק זצ"ל
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פרשיית יוסל’ה יש דברים לא ב
ברורים שנקשרו לאבא זצ”ל וליישוב 
קוממיות. החזון איש אמר על אבא שהוא 

רב מדורות קודמים, הרה”ק מהר”א 
מבעלזא אמר שהוא רב מלפני 300 שנה. 

הגדלות הזו הביאה לכך שכל דבר שנקשר 
בקוממיות הוכפל ויצא מהקשרו. אכן היה 
משפט, היה מסתור, אבל הכול נופח בגלל 

הגדלות של אבא.
יוסל’ה שוחמכר היה בקוממיות בסך הכול 

פחות משבועיים, אולי עשרה ימים, אצל 
יהודי בשם רבי שלמה זלמן קוט. לאבא זצ”ל 
לכאורה לא הייתה שייכות לדבר הזה. אלא 

מאי, היות וראש הממשלה דאז בן גוריון 
היה במאבק קיצוני עם החרדים, כי מפלגת 
מפא”י התחילה לרדת קצת אז והוא חיפש 
מריבות עם החרדים, גם הייתה בעיה של 
ביטול הממשל הצבאי, כל המשולש ואדי 

ערה – כפר קאסם היה נתון תחת שלטון 
צבאי, וההתנהלות מולם הייתה אכזרית, 

הערבים רצו לבטל את השלטון הצבאי שם 
ובן גוריון התנגד, אגודת ישראל הצביעה 
בעד ביטול השלטון הצבאי, והוא חיפש 

דרכים להתנקם בה.
יוסל’ה שוחמכר שהה שלושת רבעי שנה 
בציריך, אצל הגאון רבי משה סולובייצ’יק 

זצ”ל, הוא גם שהה שנה אצל משפחת גרטנר 
בלונדון. אז למה נוצר כזה רעש מעשרה 

ימים בודדים בקוממיות? אלא שהממשלה 
חיפשה נקודת תורפה בציבור החרדי, וזה 

היה מקום היישוב היחיד ששמר על צביון 
חרדי למהדרין, גם ‘נזר הרבנים’ - כמו 

שכתבו עליו כולם, אבא זצ”ל, הגאון הגדול 
רבי בנימין מנדלזון זצוק”ל - הוא הרב של 
המקום, אז דמות כזו במקום כזה זה ייתן 

אפקט טוב לכל העניין הזה.
מה כן היה שם? לצערנו היה יהודי מסכן, 
לא בר דעת גדול בלשון המעטה, ששימש 

כנהגו הקבוע של אבא זצ”ל לכל הנצרך, 
ומי שהזמין את אבא היה משלם לנהג דמי 

נסיעות. לאבא היה מנהג קבוע למסור שיעור 
בחוה”מ בכולל חזון-איש בבני ברק, כמובן 
שיהודים נכבדים מקוממיות הצטרפו אליו 
לנסיעה. גם ביום ט”ו בשבט נסע לפעמים 

למסור שם שיעור.
אותו נהג שהיה מסכן גדול, נעצר לחקירות 

אחרי שדרס ילד בשנת תשכ”א, ובתוך 
הדברים סיפר לחוקרים שהוא נהגו האישי 
של הרב מקוממיות, הם נדרכו ושאלו: ‘לאן 
אתה מסיע אותו?’ והוא סיפר להם שבט”ו 
בשבט לקח אותו למסור שיעור בבני ברק, 
הם שאלו מי עוד היה ברכב? והוא השיב 

את שמות הנוסעים: רבי ישראל פוזנר, רבי 
משה יעקב סיגלר, רבי משה דוד פאלוך, רבי 
משה טלוביץ ורבי יצחק מאיר רפפורט, כולם 

מנכבדי הקהילה בקוממיות. לרבי משה דוד 
פאלוך היה בן יחיד ומופלא, שקראו לו יוסל 
פאלוך. חוקרי המשטרה עלזו על המציאה: 

הרב מקוממיות נסע עם ילד בשם יוס’ל מבני 
ברק לקוממיות, לא פחות! 

הם חתמו על הסכם “עד מדינה” עם אותו 
נהג, אז עוד כונה ההסכם בשפת החוק 

המנדטורית “עד המלך”, והם תפרו לו סיפור 
בדים שלא ייאמן. בתוך הדברים סיפר גם 

הנהג שהוא מסיע ברכבו כל מיני מנהיגים 
חרדיים כמו הנתיבות שלום מסלונים 

והסטייפלר כשהם באים למנוחה בקוממיות.
אז הם יצרו מכל העדות שלו מעשייה 

שכזו: בליל ט”ו בשבט הייתה אסיפה בכולל 
חזון איש - שם השתתפו הקהילות יעקב, 
הנתיבות שלום מסלונים, רבי יצחק מאיר 

לוין נשיא אגודת ישראל, ושם דנו על תוכנית 
ההברחה של יוסל’ה שוחמכר. הם בנו את 
זה מכל המכלול יחד, ועצרו כמה מתושבי 

קוממיות.
הפעילות של רבי איצ’ה מאיר לוין הביאה 

לכך שאבא זצ”ל לא הוכרח למסור עדות 
אלא הסתפקו בהצהרה בלבד, שם אמר 

שהכיר את יוסל’ה וקירב אותו, אבל הסיפור 
של המפגש בכולל חזון-איש לא היה ולא 

נברא.
שנתיים ארך להם לעלות על כל בדלי 

הסיפור ולבנות את המרכיבים ההזויים 
שלה. את האירוע המפליל כביכול הפריכו 

גדולי ישראל בעצמם, הקהילות יעקב העיד 
שלא שהה כלל באותו יום בכולל חזון איש, 

הנתיבות שלום וכן הרב יצחק מאיר לוין 
טענו שמעולם לא דרכו במקום הזה, ואבא 

שלי זצ”ל נזכר שבאותו ערב מסר שיעור 
בישיבת חיי עולם, שאותה מאוד העריך 

בזכות מייסדיה.
עורך הדין ששכרה היהדות החרדית לייצג 

את אבא זצ”ל היה שמואל תמיר, לימים 

שר המשפטים בממשלת ישראל, והוא 
ירד לישיבת חיי עולם ובדק בפרוטוקולים 
ומצא שאכן בט”ו בשבט תש”כ מסר הרב 
מקוממיות שיעור בהיכל הישיבה, ומעבר 

לכך גם הייתה על זה חתימה של מס הכנסה, 
כי הייתה ביקורת באותו יום והם לקחו את 

המסמכים וחתמו עליהם. 
במהלך המשפט העידו גם ראשי ישיבת 
חיי עולם לטובת הרב, בסוף הדיון הוציא 
עו”ד תמיר את המסמך הזה וסתר את כל 

הבניין, עד כדי שהשופט בנימין הלוי אמר 

שלא היה צורך בכל העדויות והטיעונים 
שעלו במהלך הדיון, עו”ד תמיר הוכיח זאת 

בצורה מקצועית ומעולה.
עיתון ‘המודיע’ הוציא אז מהדורה מיוחדת 

בפעם היחידה בהיסטוריה, עם הכותרת 
‘הרב מנדלזון ובני עדתו יצאו זכאים’. וזה 

הנס הגדול שהיה באותם ימים.
בשנים האחרונות פגשתי את יוסל’ה כמה 

פעמים והוא אינו שוכח את הימים הבודדים 
בקוממיות ואת צורתו ההדורה של אבא 

 .זצ”ל

טל חרמון שיורד על הררי ציון. כ
המדרש אומר על פסוק זה שכל 

פעולות ונחמות טובות שיש מגיעות מציון. 
דברי המדרש הללו מורים לנו שכאשר 

אנו רוצים להבין אל נכון את ההתפתחות 
התורנית בארץ ישראל אין כמו להביט אל 

המקום ששם ציווה ה' את הברכה. 
זכורני, כי בראיון הפרידה שנתן ראש 

העיר המיתולוגי טדי קולק לעיתונות עם 
עזיבתו את כס ראשות העיר ירושלים 

בתשנ"ג הוא הדגיש שני כישלונות 
שמבחינתו נשארו אחריו. האחד כישלון 

המאבק על שכונת רמות שהתבטא במעבר 
של תושבים חרדים לשכונה. והשני הוא 

הכניסה של החרדים לרובע היהודי. 
כאשר אנחנו מדברים על הרובע היהודי, 

המקום בו העברתי כנראה את מרבית שנות 
חיי עד כה, זהו הלב הפועם של ירושלים 
ושל ציון. בסמטאות הרובע קל לחוש את 
משמעות דברי הכתוב והמדרש שנאמרו 

עליו "כי שם ציווה השם את הברכה". 
אולי תופתעו לשמוע כי החלטת הממשלה 

שהתקבלה עם תחילת אכלוסו של הרובע 
לפני כארבעים שנה קבעה כי הוא מיועד 

להיות שכונת מגורים עבור אמנים וגיבורי 

תרבות בלבד, שמתוכם האוכלוסייה תחולק 
ל50% דתיים ו50% חילונים. לגבי רחוב 

משגב לדך, נקבע בתקנות החברה לשיקום 
הרובע היהודי כי מכירות הבתים בו יוגבלו 
לבוגרי שירות צבאי בלבד. אם תעברו היום 

ברחוב הזה, תפגשו שם אינספור מוסדות 
תורה וישיבות: ישיבת הכותל, אש התורה, 

פורת יוסף, כולל צלו של היכל, ועוד ועוד. 
סיפר לי הגאון רבי שמואל רוזובסקי 

זצ"ל, מחשובי חסידי סלונים שהיה תושב 
הרובע ואף הקים בו כולל חשוב ללימוד 

קודשים, כי בבואו לרכוש את הדירה נאלץ 
להיעזר בתחכום רב דרך עו"ד תל אביבי 
שייצג אותו ובבקשה הוא רשם כתובת 

בשיינקין בתל אביב ובסעיף העיסוק רשם 
צייר. העו"ד הכין הכל לחתימת החוזה, 
וכשהגיעה עת החתימה ראו יהודי בר 

אוריין חסידי עם זקן ופאות, נציגי החברה 
ניסו לדחות ולגמגם שאולי יש טעות, אך 

עורך הדין נהג כמעשה חושים בן דן ועשה 
עצמו כלא מבין מדוע לא לחתום מיד, הרי 

הכל תואם מראש ובלית ברירה חתמו 
ופניהם חפו. 

כך גם בתשמ"א סגרו גבאי בית הכנסת 
ברובע את החדר שבו למדנו אנו, ילדי 

חיידר זילברמן. במשך שבועיים החלפנו 
בכל יום מקום מכיוון שבכל בית שאירח 

אותנו, תוך כמה שעות הגיעה משטרה 
יחד עם אנשי החברה לשיקום הרובע 

דאז, בטענה ששימוש לת"ת ולא למגורים 
זה בניגוד לחוזה ולתב"ע. 

כך היה עד לשנת תשס"א, בה יצאתי 
בארבע בבוקר ממלון לביא, שם התקיימה 

וועידת דגל התורה, בכדי להגיע לדיון 
שהתקיים בבג"ץ בירושלים על רכישת 

מבנה כשש שנים קודם לכן על ידי התלמוד 
תורה בנשיאות מורי ורבי הגר"א זילברמן. 

הדיון היה כה אירוני, מכיוון שתוך שש 
שנים מהגשת העתירה עד לדיון בו הוא 

הפך ללא רלוונטי. אחת הטענות המרכזיות 
הייתה שהסעות הילדים יגרמו לפקקים 
בבוקר, אך מאז הגשת העתירה המצב 

הספיק להתהפך והפקקים בבוקר נגרמו 

באשמת הסעות ילדי הממ"ד שהגיעו מחוץ 
לרובע... לעומת תלמידי הת"ת שרובם 

התגוררו ברובע עצמו. 
הדברים הללו נשמעים היום מדע בדיוני 

לחלוטין, כאשר משווים זאת למצב השורר 
כיום עם השטיבלאך השוקק מניינים מידי 

יום לאורך שעות הבוקר. ומי מדבר כבר על 
הנהירה שהתגברה בעשרות השנים הללו 

והגיעה למיליוני מתפללים הבאים מידי 
שנה לשפוך צקון לחשם לפני שריד בית 

מקדשנו. 
בימים אלו, נראה שאין מתאים 

מדברי הפסוק 'כטל חרמון', כאשר 
מביטים על רשימת הרבנים וגדולי 

התורה שמתגוררים כאן בשכונה. עיר 
מלאה חכמים וסופרים וביניהם: מרן 

נשיא מועצת חכמי התורה הגאון הרב 
שלום כהן, הגאון הרב צבי טאו, ומאות 

האברכים שבאים ללמוד בכולל של הגאון 
רבי חזקיהו נבנצאל בנו של המרא דאתרא 

הגאון רבי אביגדור נבנצאל ועוד רבים. 
התהליכים הברוכים שעוברים על העיר 
ירושלים ושכונותיה, ממחישים את דברי 

הכתוב "כי שם צווה השם את הברכה" 
באשר הנתונים מוכיחים כי גם בכל הארץ 
השפעה מבורכת זו של ציבור יראי השם 

הופכת לניכרת ביותר, כך, על פי נתוני המכון 
החרדי למחקרי מדיניות, ניתן לראות כי 

מעל גיל 75 רק 2% מהאוכלוסייה משתייכת 
למגזר החרדי, ואילו מתחת לגיל ארבע, אנו 

מונים כבר 20% מכלל האוכלוסייה. חיים 
 .עד העולם

כבר לא 'לאמנים בלבד'
  יצחק פינדרוס, סגן ומ"מ ראש העיר 

ירושלים ותושב הרובע

תשכ"ז, כ"ח אייר, שחרור הרובע היהודי והכותל 

'עד מדינה' בעלילה שרקמה מפא"י 
גאב"ד קוממיות י-ם, הגאון רבי ישראל יצחק מנדלזון

תשכ"ב, כ"ט סיון, יוסל'ה שוחמכר נמצא בניו יורק

יוסל'ה מנחם את כותב השורות על פטירת אביו זצ"ל
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מוסף פסח תשע"ח

וד קודם פטירתו של הרב ע
מפוניבז', התהליך של יציאת 

הנשמה ארך זמן רב - יום או יומיים. 
הייתי בחור צעיר באותם ימים והיה 
דיון בין בחורי הישיבה על מה ואיך 

להתפלל, הרב כבר מוטל על ערש 
דווי, החברא-קדישא כבר עמדו סביב 

המיטה, היו אלו שעות של יציאת 
נשמה ומה יש לבקש בזמן שכזה. 

המשגיח ר' חצק'ל נדרש לדבר, אם 
כי איני זוכר מה הכריע לבסוף.

כשהוא מוטל כך, שעות קודם 
הסתלקותו, עלו למעונו הסמוך 

לישיבה שם הייתה מונחת מיטתו, 
רבים מגדולי ישראל ורבני העיר, 

ביניהם ניתן למנות את מרן הגר"ש 
וואזנר זצוק"ל ורב העיר דאז הרב 

יעקב לנדא, גם כל ראשי הישיבות 
עלו, ר' חצ'קל לווינשטיין הגיע, היו 
אלו רגעים מרגשים במיוחד, מעמד 

יציאת הנשמה של הרב מפוניבז' 
במשך יום יומיים ארוכים.

בהלוויה היה דבר מאוד מעניין, 
הספידו רבני העיר הרב יעקב לנדא 

ואחרים, ומאידך גם ראש העיר 
שמעון סירוקה הספיד, בנוסף 

הספידו כמובן ראשי הישיבות 
הגר"ח שמואלביץ', ר' שמואל, 

ר' דוד ומרן הגראמ"מ שך. בנו ר' 
אברהם התחיל את ההספד במילים 

"אני לא יכול לומר את המילים 
'זכרונו לברכה'..."

בהלווייתו השתתפו המונים, 
מרן הגראמ"מ שך הכריז ש"יש 

יורש, יש בעל-הבית, אין גבאים", 
היה חשש שיבואו אחרים מתוך 

העמותה ויטלו את הבעלות 
לידיהם. שלא יהיו מפקפקים. 
באותם ימים הייתה הישיבה 

במצב כספי מאוד קשה, וכאשר 
ר' אברהם הגיע הוא העמיד את 
הישיבה על מקומה, אף אחד לא 

האמין שיצליח לעשות מה שעשה.
ואפיזודה לסיום: לרב מפוניבז' 

היה ידיד מארה"ב בשם הרב יעקב 
)ג'קי( לוינסון, ובשמעו שמצבו 

הבריאותי של הרב מידרדר, מיהר 
ובא לארץ ישראל להיות סמוך אליו. 

המצב הכספי היה כל כך קשה עד 
שר' אברהם כהנמן ביקש ממנו 

שיטוס מיד לפזורות הגולה לאסוף 
כספים עבור הישיבה, שיוותר על 

היציאת נשמה ומסע ההלוויה, 
כשהוא מדגיש לו שלדעתו גם אביו 

הרב זצ"ל שאז שכב על ערש דווי, 
היה מורה לו לנהוג כך. ואכן הוא 
טס מיד לחו"ל וערך סבב מגביות 

בכל העולם עבור הישיבה, ולמיטב 
זיכרוני אפילו את ימי השבעה 

 .פספס עבור זה

גדולי ישראל 
ביציאת הנשמה

הרב רפאל וולף

 תשכ"ט, כ' אלול, 
פטירת הרב מפוניבז' זצ"ל

ט' ניסן תשל"ב נעקר מנוף העולם היהודי ב
אחד המנהיגים הבולטים, מאלו שקוממו 
את שארית הפליטה מרמץ הכבשנים, והשיבו 
עטרת היהדות למכונה, הלא הוא הרב הקדוש 

רבי חיים מאיר הגר, בעל ה'אמרי חיים' 
מויז'ניץ. 

בורא העולם שותל צדיקים בכל דור, ובדור 
עני ואביון של שרידי המשרפות שתל הקב"ה 

צדיקי אמת גדולי עולם שקוממו דור מאפר 
לפאר. בין אותם גדולים וצדיקים נמנה רבינו 

האמרי חיים, יחד עם הרבי מגור הבית ישראל 
זי"ע, הרבי מבעלזא רבי אהרן זי"ע, והרב 

יוסף שלמה כהנמן זצ"ל. הם הצילו את כלל 
ישראל, שקמו אותו מחדש ויסדו אותו על 

יסודות איתנים. והם התחילו במתי מעט ממש, 

בכל המקומות בגור ובבעלזא וגם בויז'ניץ היו 
כמה עשרות בלבד, היום זה גדל והלך ובכל 

המקומות יש אלפים רבים.
הרבי עצמו היה דמות של רבי מהדורות 

הקודמים, אביו הקדוש בעל האהבת-ישראל 
אמר עליו כבר בגיל צעיר שהוא היה ראוי 

להיות בזמן של הבעש"ט, ואמר עליו שהוא 
"בעל שם איד", אם נתרגם ללשוננו "מבני היכלו 

של הבעל שם טוב הקדוש".
הוא היה אדמו"ר שכולו קדושה וטהרה, אבל 
כמו שכתוב בפסוק "סולם מוצב ארצה וראשו 

השמיימה", כך היה מונח גם בצרכי הציבור 
ונאקת בני ישראל ושוועתם הגיעה לאוזניו 

ונגעה לליבו הרחום. הוא הרי בנה את הקרייה 
החסידית הראשונה בעולם, וכל אלו שבנו 

אחריו והיו כמו הרבי מסקווירא שהקים קריה 
בארה"ב, והרבי מקלויזנבורג שיסד את קריית 

צאנז בנתניה, כולם אמרו שהם עשו הכול 
אחריו, הוא לא עשה את זה דווקא לחסידות 

ויז'ניץ אלא ל'חסידים ואנשי מעשה' כלשונם 
של חז"ל, הגדרתי אותו באחד המאמרים 

שכתבתי אודותיו "הבונה הקדוש" - הוא פתח 
את הדרך לכל אלו שבאו אחריו. היה לו מבט 

כלל ישראלי, היה מראשי מועצת גדולי התורה 

פה בארץ, ונשיא מועצת גדולי התורה ברומניה.
כשאני הייתי מזכיר הוא כבר היה בעולם 

העליון, אבל תדיר היו חוזרים ומשננים בעת 
כינוסי המועצת בעיתים שונים את שאמר בסערת 

פא"י "אנחנו חיילים של מועצת גדולי התורה".
בליל שישי אור לט' ניסן תשל"ב בשעה 10:40 

בלילה, ניצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון 
האלוקים ורבינו הקדוש נסתלק לבית עולמו זקן 

ושבע ימים כשהוא בן 84, כאשר אחרי מיטתו 
למחרת היום זורמים המוני בני היהדות הנאמנה 

אבלים שפופים ודואבים על המכה האנושה 
שחטפה היהדות החרדית בכלל ועדת חסידי 

ויז'ניץ בפרט. בראש המלווים צעדו מרנן ורבנן 
גדולי ומאורי הדור, בראשם מרן הרבי מגור הבית 

ישראל זי"ע שכידוע ערך מעמד התרת נדרים 
להתיר את נדרו שלא לצאת מחוץ לעיר בערבי 

שבתות, כדי שיוכל לבוא ולהשתתף בהלוויה.
סיפר לי אביו של המשפיע החסידי רבי 

מיילך בידרמן, הצדיק רבי אלתר בידרמן, 
שאביו הרבי ה'ברכת משה' מלעלוב זי"ע, 

הלך בהלוויה של האמרי חיים ונדחף ונדחק 
עד זיבולא בתרייתא ממש, והוא מספר רבי 

אלתר שגם הוא עצמו היה בהלוויה ואפילו 
 .צעירים מאביו לא נדחקו כך

ה'בית ישראל' ערך התרת נדרים 
הרב שמואל אבישי שטוקהומר, לשעבר מזכיר מועצת גדולי התורה

תשל"ב, ט' ניסן, פטירת ה'אמרי חיים' מויז'ניץ זצ"ל

תשל”ג, י”ג כסלו, סערת פסק ‘האח והאחות’

שפט "האח והאחות" הנו אחד המשפטים מ
שיצרו מחלוקת חברתית עמוקה אותה 
נדרשה ליישב המערכת המשפטית. תוצאת 

המשפט הביאה לקיטוב קשה בין החברה 
החרדית לבין רוב חובשי הכיפה הסרוגה, 

שתוצאותיו ניכרים עד היום.
לאלה שלא נולדו באותם ימים אזכיר 

'בקצירת האומר' את המקרה: ב1923, נישאו 
ּבֹוֶלק בורקובסקי וחווה גינצבורג בכנסייה 
שבעיירה הפולנית לוקוב. הוריה של חוה, 

שהתנגדו נחרצות לנישואים, הפעילו לחצים על 
בורקובסקי להתגייר. הוא הסכים, אך פרטי גיורו 

והאופן שבו בוצע לא היו ברורים. כעבור כמה 
שנים, משעלו הורי חוה לארץ, באו אחריהם 
גם בני הזוג. כעבור שנים נפרדה חוה מבעלה 

הראשון ללא גט והתחתנה עם יהושע לנגר. 
לשניים נולדו שני ילדים, חנוך ומרים. שנרשמו 

בבית הדין הרבני בתל אביב כפסולי חיתון.
ב-1966, פנו חנוך ומרים לבית הדין בפתח תקווה 

בבקשה להינשא. לצורך בירור הנושא הופיעו 
בפני בית הדין עדים, והמשמעותי בהם היה בולק 

בורקובסקי עצמו. הוא טען בתוקף שהוא יהודי 
כשר, ושגיורו התבצע כהלכה. מאחר שלא היו 
עדים לגיור, הייתה חשיבות לשאלה האם הוא 
מנהל אורח חיים יהודי. בורקובסקי טען שהוא 

מניח תפילין מדי יום ושומר שבת. בית הדין ערך 
לו בחינה קצרה ביהדות. בורוקובסקי ידע לומר 

שמניחים תפילין בבוקר, ולא בשבת. לעומת זאת, 
לא ידע כיצד בדיוק מניחים, לא ידע את פתיחת 
פיוט לכה דודי, ובעיקר - טעה בהשלמת הפסוק 

שמע ישראל. מכריו העידו שאכלו עמו דבר 
אחר וראו אותו הולך לכנסייה, אולם מנגד היו 

גם שהעידו שנחשב בקהילה ליהודי כשר. בסופו 
של דבר פסק בית הדין לדחות את בקשת האח 

והאחות להינשא.
השניים ערערו לבית הדין הרבני הגדול 

בירושלים. בהרכב ישבו שלושה דיינים. שניים 
מהם, מבכירי פוסקי ההלכה בישראל, הביעו 

השקפות מנוגדות. הרב שאול ישראלי, סבר שיש 
מקום לפסול את יהדותו של בורקובסקי ולהקל 

בדינם של האחים, לעומתו, מרן הרב יוסף שלום 
אלישיב זצ"ל, סבר שיש להתייחס בצורה מקלה 
יותר לדיני הגיור ולקבוע שאף אם הגר עובר על 
דברי חז"ל, אין בכך סתירה לכך שהוא רואה את 

עצמו כיהודי, מאחר שבקהילה שהוא חי בה 
מקובל כך.

הרב גורן הפעיל את סמכותו כרב ראשי וכינס 
בית דין רבני מיוחד להכריע בעניין. תשעה רבנים 

כונסו ורק אחד מהם, הרב גורן עצמו, הזדהה 
בשמו. השאר שמרו על אנונימיות. בית דין מיוחד 

זה, הכריע לטהר את האח והאחות, בעיקר בשל 
ערעור על עצם קיומה של הגירות, עד כאן בקצרה 

העובדות.
אינני מתכוון להיכנס למחלוקת ההלכתית בנושא, 

קטונתי מלעשות זאת, אני רוצה להתייחס להיבט 
אחר לחלוטין בפרשה. לדעתי, מבחינה רבנית 

מנהיגותית הוכיח הרב גורן כי הפסוק "לא תגורו 
בפני איש" איננה סיסמה ריקה מתוכן. אין ספק כי 

דעת הקהל הדתית הייתה רובה כנגד פסק דינו, 
כאשר אף רבנים ציוניים הצטרפו למחאה כנגד 

פסק הדין ותקפו בחריפות את החלטותיו, אך הרב 
גורן שהאמין בפסק דינו לא שהה להלכי הרוח של 
הציבור, האמין בפסק דינו והעדיף לעמוד מאחוריו 

גם במחיר פגיעה אנושה בשמו.
בפסק דין בג"ץ דויקאת נ' ממשלת ישראל )1979(, 
המוכר כפסק דין אלון מורה, בעניין אישור הקמת 
התנחלות מטעמי צבאיים, נתן כבוד השופט לנדוי 
ז"ל החלטה לפיה הפקעת קרקע הנמצאת בבעלות 

פלסטינית לצורך אזרחי באצטלה של צורך צבאי, 
אינה עומדת במבחן הדין. הארץ רעשה בעקבות 
פסק דין זה, לימים התברר כי השופט לנדוי ז"ל 

היה איש ארץ ישראל השלמה. 
בפרספקטיבה לאחור יש להעריך את העובדה 
שהשופט לנדוי ז"ל עמד על דעתו "המשפטית" 
מבלי לערב שיקולי דעת קהל או יותר מכך, את 

דעתו האישית כאיש ימין.
להבדיל, כיום בעמדת השפיטה אנו רואים 

את הזילות במעמד זה. רק לאחרונה עלו מספר 
אירועים שמעלים תהיות קשות לגבי מקצוע 

השפיטה וה'סטריליות' של בעלי התפקיד, 
תוך השפעת התקשורת אשר הולכת וגוברת, 

יש להתגעגע לימים עברו, תוך תקווה כי 
"הסטנדרטים" אשר נקבעו בעבר ישובו.

הן השופט לנדוי ז"ל והן הרב גורן ז"ל; בעת 
הכרעותיהם, שמו בצד את עמדתם האישית 

ורצונם הפרסונלי, ליצירת תוצאה אחרת, אשר 
תאמה את השקפת עולמם, גם אם לימים 
התגלתה הכרעתם כמוטעית. שופט ודיין 

היושבים לדין, אינם אנשים 'פרטיים', דעותיהם 
האישיות ודעת הקהל אינן רלוונטיות, תוך שכל 

שאמור וצריך להנחות הוא הדין והדין לבדו, 
שמאל ימין, דתי חילוני, כולם בראש ובראשונה, 

 .שופטים ודיינים

שופט כנגד עצמו  
עו”ד משה יצחק אוסדיטשר
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מוסף פסח תשע"ח

שאזעקת אמת, נשמעה היטב, והרעידה כל ישוב כ
בארץ, בצפירות ‘עולות ויורדות’ ובדציבלים שיש 

בהם להחריד כל לב, כמו נתנה האות ונפתחה מלחמת יו”כ.
המלחה תפסה אותנו, בבית הכנסת הפרטי, בביתו 

של מי שהיה שנים לפני כן ראש העיר בני ברק – הרב 
ראובן אהרונוביץ’, בביתו הישן, במעלה רחוב ריינס, 

שבשיכון ה’ בבני ברק.
אבינו מלכנו הצילנו... אלו היו המילים שנקטעו באותן 

רגעים בשל הצפירות העולות ויורדות.
מקלטים, לא היו בדיוק, בטח לא תקניים. גם מנטלית, 

לא היינו ערוכים, או מתוכננים למשהו שמזכיר מלחמה. 
מלחמת ‘ששת הימים’ הסתיימה כמה שנים לפני כן, 

בניצחון סוחף, בשיכרון חושים, ובסיעתא דשמיא כל כך 
משמעותית, אך היו כאלה שלקחו את הניצחון, ל’כוחי 

ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה’.
כאילו אמרו – ‘מי הם הערבים שיעזו להתגרות בנו’ – 

גיבורי החיל...
אבל הם העזו, והמלחמה כמעט והוכרעה על ידם, דיו רב 
נשפך על תיאור הכישלון, על תחושת ה’סמוך’, אך חכמים 

בנינו ידעו להבחין כי יש מי שבא לומר לנו, אם לא הבנתם 
עד כה, מי עשה לכם את החיל, עכשיו תבינו טוב מאד.

אט אט החלו להגיע קציני קישור וגייסים, ופיזרו 
צווי גיוס בכל בתי הכנסיות, ומתפללים רבים, עזבו 

בשקט חרישי לנקודות איסוף, למחסני החירום, נפרדו 
מהמתפללים, ומהמשפחות – היו גם כאלה שלצערנו לא 

חזרו...
המלחמה גבתה דמים מרובים מעמנו, כ-5,000 חיילים 

לא שבו. מלאכת הזיהוי כמעט וקרסה. משפחות 
הנעדרים, הפעילו לחץ אדיר על הממשלה ועל הצבא, 

בכדי לקבל אות וכתובת למקום ולמצב יקיריהן.
הרבנות הצבאית בראשותו של האלוף הרב גד נבון 
הקימה את ‘המדור’, שתפקידו לזהות חללים, על פי 

מסמכים ונתונים שנאספו בשטח, במדור ישבו מיטב 
המוחות בציבור החרדי והדתי, שעסקו ביום יום, בתחום 

המשפט וראיית חשבון – ביניהם שירת אבי שליט”א, 
שאמנם מקום שירותו היה בשלישות הראשית שבעיר 
רמת גן, אך את פניו כמעט ולא ראינו במהלך כל תקופת 

המלחמה ושלאחריה, עד אשר זוהו אחרוני החללים.
רוב תורות הלחימה, או לפחות המשמעותיות ביותר 

שנכתבו, שנלמדו ונלמדים עד היום, הן מאותה תקופה 
ארורה.

סבי מרן הגאון רבי דוד פוברסקי זצוק”ל, שהיה ראש 
ישיבת פוניבז’, הורה לבחורים, שלא לצאת לרחוב, 

ובעצם שלא לעזוב את בנין הישיבה.
משפחות הלוחמים שנמצאים בחזיתות השונות 

ומחרפים את נפשם במלחמה מול אויבנו, לא יוכלו 
לראות בחורי ישיבה ההולכים ברחוב, כאילו הדבר לא 

קשור אליהם.
אין אנו יכולים לדרוש מהם להבין, את מה שאנו 

יודעים, לגבי לומדי התורה וגודל החשיבות והסגולה 
המוכחת שבה לטובת הלוחמים ולמען עם ישראל, האמת 

צריכה להיראות ולא רק להיעשות.
זאת ועוד שעלינו לחבוש את ספסלי הישיבה וללמוד 

עוד וביתר שאת ובהתמדה, ולהתפלל בלב נשבר 
ובתחנונים לשומר ישראל, שישמור על עמו ועל חייליו 

הלוחמים.
 מוצאי הצום, הרוב רצו לעבר מקלטי הרדיו ששידר 

בAM בלבד, קולה של ראש הממשלה, הגב’ גולדה 
מאיר, נשמע בכל הרשתות. קולה היה שברירי, אם לומר 

רדוד משהו, אך הנוסח היה ברור, כמי שהקריאה את 
הכתוב מבלי שהיא באמת מאמינה לה עצמה. הערבים 

פתחו כנגדנו במערכה כוללת, אך אין ספק לניצחוננו.
ניצחון גדול לא היה שם, אך ברחמיו המרובים, השואה 

 .שהכינו לנו אויבנו הקמים נגדנו, נבלמה

כל מוסדותיי קודש המה, אבל “
המרכז הרפואי הוא קודש קודשים”, 

זכיתי לשמוע מפי קודשו של כ”ק 
אדמו”ר מצאנז זצ”ל את המשפט הזה 

מספר רב של פעמים. עבורי, כמזכ”ל 
ועד הנאמנים של המרכז הרפואי צאנז 

ע”ש לניאדו – זו האמירה שמגלמת 
בתוכה את העשייה שלנו למען 

המטופלים, במשך למעלה מארבעה 
עשורים.

זכיתי להיות לצדו של כ”ק אדמו”ר 
זצ”ל,  בעת כתיבת דברי היסוד למרכז 

הרפואי. היה זה בשנת תשל”ה, בתאריך 
ט”ו בסיוון. הרבי ציווה עלי, לא לאפשר 

לאיש להיכנס לחדרו במהלך כתיבת 
דברי היסוד, “גם אם מלאך יבקש 

להיכנס – אל תאפשר לו”, כך אמר 
ולא הייתה זו מליצה. פניו הקדושות 

הוארו לפתע באור יקרות, הרגשתי חרדת 
אלוקים ברגעים הקדושים הללו. 

הרבי כתב בכתב ידו את דברי היסוד, 
מתוך ראייה צופה למרחוק לעתידו של 
המרכז הרפואי שנים רבות קדימה. אין 

זה מפתיע בעיניי, שברבות השנים הפכו 
דברי היסוד, לבסיס החוק לזכויות 

החולה של מדינת ישראל. ניכרים דברי 
אמת היוצאים מפה קדוש ואך טבעי 

הוא שמערכת הבריאות כולה, תלך 
לאורם של דברים אלו. 

לשמחתי הרבה, במהלך השנים 
שחלפו הצלחנו, בסייעתא דשמיא, 
להקים מרכז רפואי מפואר שיש בו 

נשמה יתירה. בדברי היסוד כתב הרבי 
זצ"ל כי " בית החולים יקבל כל איש 
ואשה בלי הבדל דת וגזע וכו'" – אנו 

מקבלים את כל הבאים בשערינו 
במסירות, חמלה ואכפתיות  הנשמה 

היתירה של המרכז הרפואי באה לידי 
ביטוי גם בסעיף נוסף בדברי היסוד 
“הרוח אשר ישרור בקרב סגל בית 
החולים – במגעם זה עם זה או עם 
אחרים – יהיה שלום ושלוה אהבה 
ואחווה ורעות”, האווירה בין אנשי 
הצוות היא אווירה נעימה שיש בה 

שיתוף פעולה הדדי למען רווחת 
המטופלים והמטפלים עצמם.

בהכוונתו המלאה של כ”ק אדמו”ר 
זצ”ל וממשיך דרכו האדמו”ר מצאנז, 

אנו עמלים מדי יום על הרחבת 
השירותים הניתנים לכלל המטופלים. 
אנו משקיעים משאבים רבים על מנת 

לשדרג את השירות הניתן לכ-450,000 
תושבי נתניה והשרון כולו. אנו מטפלים 

בכ-85,000 פניות למחלקה לרפואה 

דחופה בשנה, מבצעים כ-10,000 
ניתוחים בשנה וכ-1000 צינתורי לב. 

מדובר בהיקף פעילות, שבחלקה 
עולה על היקפי הפעילות של מרכזים 

רפואיים גדולים במרכז הארץ. 
היקף הפעילות הגבוה הופך את לניאדו 

למרכז של מצוינות - דו"ח שיצא רק 
לאחרונה על הפגיות במדינת ישראל 

דירג את הפגייה בלניאדו כאחת משלוש 
הפגיות הטובות ביותר. אנו עושים את 

העבודה הזו מתוך חרדת קודש ותחושת 
שליחות על מנת לקיים את ציוויו של 
כ”ק אדמו”ר זצ”ל  בדברי היסוד “בית 

החולים בקרית צאנז הוא הקדש גבוה 
לטובת הנצרכים להתרפאות בו”. 

בימים אלו אנו עומדים בפני השלמת 
פרויקט בניית מחלקה אורתופדית 

חדשה ומחלקת דיאליזה ממוגנת לפי 
כל תקני המיגון הנדרשים על ידי פיקוד 

העורף. בשנים הבאות, נמשיך בעזרת 
ה’ יחד עם המנכ”ל מר נדב חן  והמנהל 

הרפואי פרופ’ צבי שמעוני לשקוד על 
רכש של ציוד טכנולוגי חדיש, גיוס 
רופאים ואחיות בעלי שיעור קומה 

ומוניטין, בניית מגדלי אשפוז  ולא פחות 
חשוב מכך – נקפיד על קיום דברי היסוד 

של כ”ק אדמו”ר מצאנז זצ”ל, מייסד 
המרכז הרפואי שזכותו עומדת לנו מדי 

יום, ודבריו של מרן אדמו"ר מצאנז 
שליט"א יהוו עבורנו מצפן לכל צעד, 

 .קטן כגדול

לא לעזוב את הישיבה
סא”ל במיל. הרב דב פוברסקי

תשל”ד, י’ תשרי, מלחמת יום כיפור

“המרכז הרפואי הוא קודש קודשים” 
 הרב אהרון ישעיה שפיצר, מזכ”ל ועד הנאמנים 

של המרכז הרפואי

תשל”ה, ט”ו סיון, הקמת בית החולים לניאדו

כינו להתקרב ולהכיר את מרן ה'בית ז
ישראל' מגור במשך כעשר שנים, 
משנת תשכ"ז עד שנת תשל"ז, רעדנו 

ממנו ממש, בבחינת מה שכתוב בגמרא 
"גברא דמסתפינא מיניה", עיניו החודרות 

והבוהקות הביטו אל תוך נימי הנפש 
והשרו פחד עצום על כל הסובבים אותו, 
אך יחד עם זאת הייתה בנו אהבת נפש 
גדולה אליו, כרגיל כאשר מפחדים מבן 
אדם הדבר גורם ריחוק ממנו, אך אצלו 
היה ההיפך, הפחד גרם קשר אדיר של 

חיבה ואהבה ושאפנו להתקרב אליו כמה 
שיותר וללמוד מאורחותיו והנהגותיו. 

עיניו שידרו קפידא אדירה מחד ומאידך 
גם אהבת ישראל עצומה. בכל מבט, בכל 
מילה וחצי מילה שלו היו עולם ומלואו, 

הוא היה קודש קדשים.
זכורני במוצאי שבת פרשת ויצא 

תש"ל כאשר הייתי בירושלים והודיעו 
לי שאימי שהייתה נכדתו של כ"ק מרן 

רבנא החת"ס, נכנסה לבית החולים, 
רצתי אליו לביתו ברחוב רלב"ח והוא 

יצא באישון לילה אלי, לפי מבטו בלבד 
הבנתי שאמי נפטרה כבר וכי אין כבר 
מה לעשות. לאחר מכן הוא הגיע לתל 
אביב לניחום אבלים אצל אבי שהיה 

גאב"ד חוג חתם סופר וחבר מועצת 
גדולי התורה של אגודת ישראל, גם 

כאשר הרבנית בזיווג שני של אבי זצ"ל 
נפטרה בשנת תשל"ו הוא הגיע לבית 

המשפחה לנחם.
לאחר חתונתי המשכתי ללכת אליו 

להתייעצויות וכן לעריכת שולחנו 
הקדוש, ולאחר שהחלתי לכהן בשנת 
תשל"ג לאב"ד ז'נבה הייתי נכנס אליו 

לברכה והתייעצות בזמנים בהם הייתי 
מבקר בארץ ישראל, ובפעם הראשונה 
שנכנסתי אליו כרב העיר ז'נבה והייתי 
עם הלבוש הרבני הדבר הסב לו קורת 
רוח רבה, כי הוא זכר אותי עוד מימי 

בחרותי בזמן הלימודים בישיבת "חברון" 
ששכנה אז בגאולה, סמוך ונראה לביתו 

שהיה ברחוב רלב"ח. אך יחד עם זאת 
רעדנו ממנו גם כאברך וגם כרב צעיר.

עם הסתלקותו לגנזי מרומים בתחילת 
חודש אדר תשל"ז נוצר אבדן וחלל 

עצום בעקבות לכתו של רבן של ישראל 
שהנהיג ביד רמה את כלל הציבור 

החרדי ותרם רבות לתקומה של הציבור 
לאחר השואה האיומה, הנהגה אדירה 

ונדירה ששיקמה וביצרה את ציבור 
יראי ה' לאחר המלחמה, וללא ספק 

השפיעה בצורה משמעותית ומכרעת 
על צביון הציבור החרדי ועל ארחות 
חייו והנהגתו בארץ ישראל ובעולם 

 .כולו

"אזל גברא דמסתפינא מיניה" 
 הגאון רבי אברהם יפה שלזינגר, גאב"ד קהל 

'בצל החכמה' בירושלים

תשל"ז, ב' אדר, פטירת מרן ה'בית ישראל' זצ"ל



חג אביב כשר ושמח!
הסיגריות של חברת 'דובק' הינן כשרות לפסח 

ולכל ימות השנה ואינן מכילות חמץ וקטניות

מרכז רבני אירופה
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חד האירועים הדרמטיים ביותר בתולדות היהדות א
החרדית בארץ הקודש ובעולם שהשאיר את 

רישומו הכואב, הוא ללא ספק הסתלקות הרבי הקדוש 
רבי יואל טייטלבוים מסטמער זיע" א בעל הדברי יואל. 
כבר מתחילת דרכו ברבנות העיר סטמער שבהונגריה 

בתקופה שלפני מלחמת העולם השנייה התפרסם הרבי 
בגודל קדושתו ופרישותו ובאישיותו הקנאית שאינה 

יודעת פשרות, והכל כמובן מתוך אהבת ישראל יוקדת 
ואמיתית לכל יהודי באשר הוא, וגם כמובן לאלו שלא 

הלכו בשיטתו הקנאית. 
אישיותו משכה אליה אט אט יהודים רבים גם מקרב 

הציבור שלא השתייך רשמית לקהילה או לחצר 
חסידית כלשהי. הרבי התייצב בגאון ובקומה זקופה 
בראש כל מאבקי היהדות הנאמנה. בתקופת כהונתו 
ברבנות סטמער שימש כחוד החנית בחזית המאבק 
בכתות המהרסים בכרם ה' ובראשם הציונים, תוך 

שהוא מנהל מאבק עיקש על כל ניסיון לבקוע בקיעים 
החומות הדת.

הרבי שעבר בעצמו את מאורעות השואה האיומה 
המשיך גם לאחריה במלחמתו חסרת הפשרות בציונות 

ללא כל שינוי. מאידך גיסא היה מקושר כל ימי חייו 
בעבותות אהבה בכל נימי נפשו ונשמתו לארץ הקודש 

והיה חוקר ודורש מתוך דאגה כנה על כל דבר קטן 
וגדול המתרחש שם, תוך רצון לסייע ולעזור ככל 

יכולתו. 
פעמים רבות שלח תרומות גדולות לנזקקים בארץ 

ישראל. לא הכל יודעים כי רבינו הביע את רצונו מספר 
פעמים לבוא ולהשתקע בארץ הקודש אך מפני סיבות 

שונות הדבר לא עלה בידו, אך כאמור למרות שישב 
בארצות הברית מצודתו הייתה פרושה אף בארץ 

ישראל.
לאחר פטירת הגאון רבי זליג ראובן בנגיס זצ"ל, 

נתמנה רבינו בתואר רב ואב"ד העדה החרדית ומרא 
דארעא דישראל. על כך הוא קיבל כתב רבנות מעשרות 

רבנים וגדולי תורה בארץ. מספר פעמים אף ערך 
ביקורים בארץ הקודש כשאלפים יוצאים לרחובות 

ירושלים לקבלו בכבוד הראוי לו, מהם רבים שלא נימנו 
על חסידיו או שיטתו אך כאמור כיבדוהו בשל גדולתו 

ואהבת ישראל העצומה שהייתה בו.
הרבי המשיך כל העת להביע את דעותיו נגד מדינת 

ישראל ואסר על תלמידיו להשתתף בבחירות, וכך אסר כל 
קשר עם המדינה הציונית. גדולי ישראל רבים אף שלא 
הסכימו עם דעות אלו, תמיד העריכו והעריצו את הרבי.

אין פלא בכך כי ביום כ"ו אב תשל"ט, יום בו כבו 
המאורות, בהגיע השמועה לכל קהילות ישראל בארץ 
הקודש ובעולם, ירד אבל כבד וצער על רבבות חסידיו 

ומעריציו לאחר ששימש להם גם כמנהיג וגם כאב 
ואם, מהם רבים אודים מוצלים מאש, שלאחר פטירתו 

נשארו כצאן ללא רועה. המונים מכל קצווי ארה"ב 
ומרחבי העולם הגיעו לקרית יואל במונרו אותה הקים 

בעשר אצבעותיו, לחלוק כבוד אחרון לשר התורה.
גדולי התורה מכל גווני הקשת ואף רבים שכאמור 

היו רחוקים משיטתו הקנאית הביעו את כאבם וצערם 
על הסתלקותו של צדיק וקדוש שהגן בקדושתו על 

הדור כולו. ציונו הק' משמש כיום מקום תפילה מידי 
יום ביומו ויהודים רבים באים לשם לשפוך את ליבם 

בתפילה לישועה ורחמים בזכותו של אותו צדיק, ובפרט 
ביום ההילולא או אז הופך המקום לעליה לרגל המונית 

של יהודים מכל גווני הקשת. זכותו תגן עלינו ועל כל 
 .ישראל אמן

 נגד הציונים, 
בעד ארץ הקודש

ר' יוסף לייב יעקאב, מעסקני חסידות 
סטמער ומעורכי העיתון 'דער בלאט'

 תשל"ט, כ"ו אב, 
פטירת הרבי מסאטמר זצ"ל

ייתי אז עוזרו של הרב נחום ה
הכהן קוק זצ”ל מרמת גן והרב 
מרדכי וייכלדר זצ”ל, שעמדו בראש 

החץ של המאבק למניעת ניתוחי מתים 
בארץ ישראל, היו אז מאבקים קשים 

והנושא לא הוסדר עדיין ברמה החוקית 
והמשפטית. במשך השנים היו ישיבות 

רבות עם הגורמים הרלוונטיים במשטרה 
ובפרקליטות והגענו להבנות והסכמות 

רבות. פגישה מכרעת הייתה בין יהודה 
משי זהב למפקדי המשטרה בה הגיעו 

לסיכומים שונים.
אחת מנקודות הציון המרכזיות במערכה 

הזו היה עם פסיקות בג”צ שאין צידוק 
לנתח גופת אדם שנספה לדוגמא בתאונת 
דרכים ל”ע או מנפילה מתשע קומות, הרי 
ברור שהוא נהרג כתוצאה מהתאונה ואין 
חשיבות דרמטית לעובדה האם קיבל את 
המכה ברגל או בבטן, במקרה כזה סיבת 

המוות ידועה. עד אז המשטרה יכלה 
לדרוש ניתוחים גם במקרים מעין אלו 

למרות שאין בהם כל תועלת, ודאי לא 
משמעותית.

בארגון זק”א הקמנו מחלקה משפטית 
לסיוע למשפחות שעומדות בשעות קשות 

של מות יקירם ונאלצים להתמודד עם 
הביורוקרטיה ופעמים אף האטימות 

המשטרתית בכל הנוגע לשחרור הגופה 
מנתיחה לקבורה. במחלקה חברים עו”ד 

שהתחייבו עם הקמתו לסייע חינם אין כסף 
למשפחות השכולות בעת צרה, בהתמודדות 

בבתי משפט מול דרישות המשטרה.
חשוב מאוד שהציבור יהיה מודע 

לזכויותיו ולעובדה שאנחנו לא חיים 
במדינת משטרה אלא במדינת חוק, 

המשטרה יכולה לדרוש כל מיני דברים 
אבל אין להם משמעות אמתית, רק בית 

משפט יכול לקבוע מה כן ומה לא.
ואנקדוטה אחת לסיום שממחישה את 

שיטות הפעולה הנלוזות של משטרת 
ישראל: לפני תקופה הוזעקו כוחות 

ההצלה למקרה של מוות בבית, החוק 

קובע שלא ניתן לשחרר גופה אם המוות 
אירע בתוך בית ללא אישור המשטרה. 

השוטרים שהגיעו לזירה שאלו את 
אשת הנפטר האם היו לו שונאים או 
אויבים? והיא השיבה שבטח, יש לו 

שותף בעבודה שהציק לו כל היום בשל 
סכסוך כספי והוא זה שרצח אותו, היא 

התכוונה כמובן שהוא לקח ללב את 
ההצקות של שותפו בעסק וכתוצאה מכך 

נפטר, אבל למשטרה זה כבר הספיק 
להודיע לפרקליטות שיש חשד לרצח, ועל 

החשבון לדרוש נתיחה של הגופה. בבית 
משפט השלום בתל אביב דחה השופט 
את בקשת המשטרה מאחר ואין סימני 

 .אלימות פיזיים על הגופה

עמד ברכת החמה בד' ניסן מ
תשמ"א ייחרת בזיכרוני לעד. 

לא האירוע עצמו לבדו אלא העובדה 
שהיה זה הניגון שהלחנתי והפך להמנון 

המעמדים. והכול נוצר תוך יום אחד. וכך 
זה קרה: יומיים לפני התאריך, באישון 
ליל מצלצל הטלפון בביתי בחיפה, על 

הקו הרב נתן גרינברג שהיה ממארגני 
המעמד ההיסטורי של "ברכת החמה" 

שנערך ברחבת הכותל המערבי, 
בנוכחות רבבות אלפי ישראל ועל 

צבאם מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור, 
מטעם מרכז אגודת ישראל בירושלים.
לתמיהתי על השעה והעיתוי, השיב 

הרב גרינברג בבקשה חריגה: אני 
רוצה שתלחין במהירות האפשרית 

ניגון עם תמליל מיוחד ומתאים 
למעמד, נדהמתי ושאלתי אותו איך 

הוא חושב שאספיק בזמן כה קצר 
להלחין ניגון? איך אעשה זאת? 

נותר הרי רק יום אחד. הרב גרינברג 
הציע לערוך ניגון על המילים בעלי 

המשמעות העמוקה כהגדרתו: "יראוך 
עם שמש ולפני ירח דור דורים", 

בזיכרונותיו הוא כותב על אותו לילה 
"בתוך תוכי פקפקתי אם אכן הצעה זו 
– חשובה ככל שתהיה – תוכל לצאת 

מן הכוח אל הפועל". זה באמת לא 
היה נראה משהו שהוא בר ביצוע.
את הדחיפות והחשיבות שראה 
הרב גרינברג בהלחנת לחן חדש 

הוא מסביר בדברים שכתב בעקבות 
המעמד היסטורי: "כשלושה ימים 

לפני קיומו של המעמד עלה בראשי 

הרעיון כי מן הראוי לתת לאירוע גוון 
חגיגי ייחודי וצביון המתאים למעמד 

ההיסטורי. מעבר לנוסח הברכות 
והתפילות המקובלות הנאמרות 

במעמד שכזה, מעבר לתזמורת, שירה 
וריקודים שהיו צפויים, התבקש כמו 

מאליו, הצורך בחיבור שיר מיוחד, 
כמו 'המנון' למעמד, במנגינה מלהיבה 

ומרגשת שתזכיר לרבבות משתתפי 
ובאי האירוע בארץ ובתפוצות את 
משמעותו המיוחדת של המעמד".

למרות שזה היה נראה כמשאלה 
בלתי ישימה בחסד ה' למחרת בבוקר 
כבר היה הלחן מוכן. נמשיך להעתיק 

בזאת ממה שכתב בזיכרונותיו הרב 
גרינברג: "להפתעתי הטלפון מצלצל 

למחרת, בהשכמת הבוקר, והתשובה 
בפי ר' חיים חיובית ובקריאת ניצחון 

'יש'... ואז הוא התחיל לנגן ולשיר 
בקולו המרטיט את המילים הידועות 
לכל, שכבר הפכו ל'שלאגר' היסטורי 

המתנגן בהזדמנויות שונות".

את השיר ביצעו בפועל בשטח 
מקהלת ילדי גור כפי שממשיך 

לספר הרב גרינברג: "באותו היום 
כאשר היו בידינו הרקע והמנגינה 
התקשרתי להרב יצחק גולדקנופף 

שיחי', וביקשתי ממנו שיארגן ויכין 
את ה'קאפלע' של ילדי גור, שהיו 
המבצעים בפועל של שירת אותו 
שיר שהפך ללחן מפורסם וידוע. 

התזמורת שהשתתפה במעמד 
ליוותה את קהל הרבבות שצעדו 

בסיום האירוע בשירה וריקודים דרך 
סמטאות העיר העתיקה לאורך רחוב 
יפו, עד כיכר השבת". את זיכרונותיו 
חותם הרב גרינברג במילים: "סיפורו 

של ניגון".
אני עצמי לא השתתפתי במעמד 

ברחבת הכותל בירושלים, אלא 
הופעתי יחד עם תזמורתי במעמד 

שארגנה אגודת ישראל בחיפה עיר 
מגוריי, שם במעמד החיפאי רב 

ההוד, בהשתתפות המוני תושבי העיר 
החרדים אנשים נשים וטף, בראשם 

כ"ק מרן הרבי מסערט ויז'ניץ בעל 
'חכמת אליעזר' זצוק"ל, בשכונת הדר 

הכרמל סמוך ונראה לשיכון ויז'ניץ, 
הושר גם כן ה'המנון' "יראוך עם 

שמש ולפני ירח דור דורים" שהולחן 
במיוחד לרגל הזכייה לברך את 

המצווה הנדירה 'ברוך עושה מעשה 
בראשית' פעם בכ"ח שנים. הרבי 
זי"ע ביקש שינגנו את הניגון הזה 

והביע את חיבתו לשיר החדש. לרקע 
צלילי התזמורת איחלו כולם איש 

לרעהו לזכות אי"ה לנכוח גם בברכת 
החמה הבעל"ט כפי שאכן זכיתי בס"ד 

 .לעשות

מדינת חוק, לא מדינת משטרה
מכל'ה גוטווין, מנהל המחלקה המשפטית בזק"א

המנון ביום אחד
המלחין ר' חיים בנט

תשמ"א, תיקון חוק ניתוחי מתים

תשמ"א, ד' ניסן, מעמד 'ברכת החמה'

חשוב מאוד שהציבור יהיה 
מודע לזכויותיו ולעובדה 
שאנחנו לא חיים במדינת 

משטרה אלא במדינת חוק, 
המשטרה יכולה לדרוש כל 

מיני דברים אבל אין להם 
משמעות אמתית

עולם היה בהלם גמור. כל ערוצי התקשורת ה
לא פסקו מלדבר על המבצע ההירואי 
והנועז של פיצוץ הכור הגרעיני "אוסירק" 

שבעיראק על ידי חיל האוויר הישראלי. שמונה 
מטוסי אף 16 של ישראל חגו מעל שמי עיראק 

ובאחת הטילו פצצות במשקל טון על הכור 
שאיים על שלום מדינת ישראל. הכור הושמד 

לחלוטין ובחסדי שמים מרובים אף ללא נפגעים 
ישראלים. מומחים צבאיים מרחבי העולם 

נדהמו מהתעוזה ואופן הפעולה הישראלית, 
חלקם חשו הערצה לדייקנות שאפיינה את 

הפעולה.
לא כולם ידעו כי היה מישהו שלקח על עצמו 

אחריות על הפעולה, אחריות שמיימית, היה זה 
בערב חג השבועות תשמ"א. יחיאל קדישאי, 
מזכירו של ראש הממשלה מנחם בגין, מקבל 

טלפון בהול. על הקו יוסף פרנקל, מקורבו 
של רבי משה מרדכי מלעלוב ה"ברכת משה". 
קדישאי נקרא בדחיפות על ידי הרבי, ומאחר 

שהיה מקורב לחצר הרבי, הוא ממהר להתייצב 
בחדרו הק'.

"גש לראש הממשלה", אמר לו הגבאי, "ואמור 
לו שלא יפחד לצאת לפעולה. הקב" ה יהיה בעזרו 
והכל יעבור על הצד היותר טוב". לקדישאי עצמו 

לא היה שמץ של מושג מהי כוונתו של הרבי 
הקדוש, אך בצייתנות הוא העביר את הדברים 
לראש הממשלה. בגין קפץ ממקומו בתדהמה 

וזעק "מהיכן הוא יודע???"
למחרת כבר ידע כל העם בישראל וכל העולם על 
הפעולה. ראש הממשלה הורה לחיל האוויר לצאת 

למבצע הנועז ולהשמיד את הכור בעיראק, כפי 
שאכן קרה. כאמור, בחסדי שמים הסתיים המבצע 
בהצלחה בלתי רגילה ללא נפגעים מקרב כוחותינו. 

באותו יום התבטא הרבי מלעלוב למקורביו 
בהתבטאות שמלכתחילה לא הבינו את כוונתו." 
לקחתי על עצמי יותר מידי"... רק לאחר שהחלו 
להגיע השמועות על המבצע והצלחותיו הבלתי 

שגרתיות הבינו החסידים כי הרבי היה זה שעמד 
באמת בסוד העניינים, בבחינת צדיק גוזר והקדוש 

ברוך הוא מקיים. הייתה פה ראיה למרחוק.
אחד מחסידי הרבי אף סנט בקדישאי ששוחח 

עמו והביע את התפעלותו העצומה ממה 
שהתרחש. אותו חסיד אמר לו כי "כבן למשפחה 

חסידית חשובה, היית צריך לדעת שאצל הרבי 
אלו דברים המתרחשים בכל יום".

מקורבי הרבי ממשיכים לספר על הנטל הכבד 
שלקח הרבי על כתפיו. למחרת, בעיצומו של חג 

השבועות, היטשטשה ראייתו והרבי לקה באירוע 
מוחי קשה. מקורבי ואוהדי הרבי ראו בכך קשר 

ישיר לדברי הרבי יום לפני כן. חלקם סיפרו כי 
הרבי לא חדל באותם ימים שלפני החג מלזעוק 

ולהתפלל ואף התבטא בהתבטאויות שונות 
שהובנו רק כאמור לאחר מכן.

יצוין כי הרבי מלעלוב כבר היה עד אז מפורסם 
בקדושתו ובכוח תפילתו, ואפילו בגין עצמו 

הכיר היטב את הרבי מהימים בהם היה מנהיג 
ארגון האצ"ל והבריטים חיפשו אחריו בכל 

פינה. או אז הוא הסתתר והתחפש כיהודי חרדי 
תחת השם ישראל ססובר וכך הסתובב בבתי 

מדרש בתל אביב, אז גם התוודע לקדושתו של 
הרבי מלעלוב. אך מאותו יום לאחר המבצע 

התפרסמה דמותו של הרבי עשרת מונים והדבר 
 .הפך לקידוש ה' עצום

"לקחתי על עצמי יותר מדי" 
הסופר יאיר וינשטוק

 תשמ"א, ה' סיוון, 
הפצצת הכור בעיראק

צילום: יוסי רוזנבוים
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קובע שלא ניתן לשחרר גופה אם המוות 
אירע בתוך בית ללא אישור המשטרה. 

השוטרים שהגיעו לזירה שאלו את 
אשת הנפטר האם היו לו שונאים או 
אויבים? והיא השיבה שבטח, יש לו 

שותף בעבודה שהציק לו כל היום בשל 
סכסוך כספי והוא זה שרצח אותו, היא 

התכוונה כמובן שהוא לקח ללב את 
ההצקות של שותפו בעסק וכתוצאה מכך 

נפטר, אבל למשטרה זה כבר הספיק 
להודיע לפרקליטות שיש חשד לרצח, ועל 

החשבון לדרוש נתיחה של הגופה. בבית 
משפט השלום בתל אביב דחה השופט 
את בקשת המשטרה מאחר ואין סימני 

 .אלימות פיזיים על הגופה

עולם היה בהלם גמור. כל ערוצי התקשורת ה
לא פסקו מלדבר על המבצע ההירואי 
והנועז של פיצוץ הכור הגרעיני "אוסירק" 

שבעיראק על ידי חיל האוויר הישראלי. שמונה 
מטוסי אף 16 של ישראל חגו מעל שמי עיראק 

ובאחת הטילו פצצות במשקל טון על הכור 
שאיים על שלום מדינת ישראל. הכור הושמד 

לחלוטין ובחסדי שמים מרובים אף ללא נפגעים 
ישראלים. מומחים צבאיים מרחבי העולם 

נדהמו מהתעוזה ואופן הפעולה הישראלית, 
חלקם חשו הערצה לדייקנות שאפיינה את 

הפעולה.
לא כולם ידעו כי היה מישהו שלקח על עצמו 

אחריות על הפעולה, אחריות שמיימית, היה זה 
בערב חג השבועות תשמ"א. יחיאל קדישאי, 
מזכירו של ראש הממשלה מנחם בגין, מקבל 

טלפון בהול. על הקו יוסף פרנקל, מקורבו 
של רבי משה מרדכי מלעלוב ה"ברכת משה". 
קדישאי נקרא בדחיפות על ידי הרבי, ומאחר 

שהיה מקורב לחצר הרבי, הוא ממהר להתייצב 
בחדרו הק'.

"גש לראש הממשלה", אמר לו הגבאי, "ואמור 
לו שלא יפחד לצאת לפעולה. הקב" ה יהיה בעזרו 
והכל יעבור על הצד היותר טוב". לקדישאי עצמו 

לא היה שמץ של מושג מהי כוונתו של הרבי 
הקדוש, אך בצייתנות הוא העביר את הדברים 
לראש הממשלה. בגין קפץ ממקומו בתדהמה 

וזעק "מהיכן הוא יודע???"
למחרת כבר ידע כל העם בישראל וכל העולם על 
הפעולה. ראש הממשלה הורה לחיל האוויר לצאת 

למבצע הנועז ולהשמיד את הכור בעיראק, כפי 
שאכן קרה. כאמור, בחסדי שמים הסתיים המבצע 
בהצלחה בלתי רגילה ללא נפגעים מקרב כוחותינו. 

באותו יום התבטא הרבי מלעלוב למקורביו 
בהתבטאות שמלכתחילה לא הבינו את כוונתו." 
לקחתי על עצמי יותר מידי"... רק לאחר שהחלו 
להגיע השמועות על המבצע והצלחותיו הבלתי 

שגרתיות הבינו החסידים כי הרבי היה זה שעמד 
באמת בסוד העניינים, בבחינת צדיק גוזר והקדוש 

ברוך הוא מקיים. הייתה פה ראיה למרחוק.
אחד מחסידי הרבי אף סנט בקדישאי ששוחח 

עמו והביע את התפעלותו העצומה ממה 
שהתרחש. אותו חסיד אמר לו כי "כבן למשפחה 

חסידית חשובה, היית צריך לדעת שאצל הרבי 
אלו דברים המתרחשים בכל יום".

מקורבי הרבי ממשיכים לספר על הנטל הכבד 
שלקח הרבי על כתפיו. למחרת, בעיצומו של חג 

השבועות, היטשטשה ראייתו והרבי לקה באירוע 
מוחי קשה. מקורבי ואוהדי הרבי ראו בכך קשר 

ישיר לדברי הרבי יום לפני כן. חלקם סיפרו כי 
הרבי לא חדל באותם ימים שלפני החג מלזעוק 

ולהתפלל ואף התבטא בהתבטאויות שונות 
שהובנו רק כאמור לאחר מכן.

יצוין כי הרבי מלעלוב כבר היה עד אז מפורסם 
בקדושתו ובכוח תפילתו, ואפילו בגין עצמו 

הכיר היטב את הרבי מהימים בהם היה מנהיג 
ארגון האצ"ל והבריטים חיפשו אחריו בכל 

פינה. או אז הוא הסתתר והתחפש כיהודי חרדי 
תחת השם ישראל ססובר וכך הסתובב בבתי 

מדרש בתל אביב, אז גם התוודע לקדושתו של 
הרבי מלעלוב. אך מאותו יום לאחר המבצע 

התפרסמה דמותו של הרבי עשרת מונים והדבר 
 .הפך לקידוש ה' עצום

ני רוצה להתחיל עם המניעים א
להקמת התנועה, שהחלו ב-1982 
אחרי שב-1979 הקמתי את בית הספר 

'נוות ישראל' בירושלים, לתת מענה 
חינוכי הולם לבנות ספרדיות, היה כעס רב 

ומודעות רבות שהופצו מצד בני התורה 
הספרדיים על אפילה וקיפוח, חשתי 

את כאבם ופניתי לראשי ישיבת פורת 
יוסף וביקשתי את רשותם להקים בית 

ספר לבנות ספרדיות, וברוך ה' זו השנה 
הארבעים שבית הספר הזה זכה להציל 

מאות ואלפים של בנות ישראל. 
עם ההתפתחות והגידול המשמעותי 

של ביה"ס פניתי לעירייה לבקשת 
הקצאה של מגרש, ופנייתי נפלה על 

אוזניים ערלות. מה שהביא אותי 
להחלטה הפוליטית זה הטרטור 

והאשליה במשך שנה שלמה שאולי 
יוקצה לי שטח על ידי סגן ראש עיריית 
ירושלים דאז אברהם כחילה מהמערך, 

אצל אף אחד לא מצאתי מענה והוא 
לפחות נתן לי רושם שיעשה כמיטב 

יכולתו, אבל בסוף האמירה שלו הייתה 
מאוד ברורה שמי שקרוב לעוגה נהנה 

ממנה, הייתי בהרגשה מתוסכלת 
מהתשובה הזו ושאלתי אותו על איזה 

עוגה אתה מדבר הרי מדובר בחינוך 
בנות ישראל, והוא אמר לי 'תשמע, אם 

אתה קשור לתנועה יש לך סיכוי, אם 
אין לך קשר לתנועה פוליטית אין לך 

סיכוי, ועם כל הרצון הטוב אין לי איך 
לעזור'.

זה היה נקודת המפנה בשנת 1982 
ומאותה שיחה יצאתי לידידים הכי 

קרובים אלי, הראשון היה הרב ראובן 
דנגור שבנותיו למדו בבית ספרי, הוא 

מאוד התלהב מהרעיון. משם פנינו שנינו 
לרב יעקב כהן, עמו הלכנו לרב שלמה 

דיין, אנחנו היינו בעצם השלישייה 
הראשונה שקמנו ויזמנו את רעיון 

התנועה.
הקמנו קודם כל את מועצת חכמי 

התורה, הרב עובדיה היה אז עדיין רב 
ראשי לישראל וכשפניתי אליו לקבל את 

הגיבוי שלו הוא אמר לי שהוא לא יכול 
לתמוך חוקית, אבל שאפנה לעוד רבנים 
וכשתהיה לו אפשרות מאוחר יותר הוא 

יתמוך. בינתיים פניתי אל הרב שלום כהן 
והרב שבתי אטון ועוד ראשי ישיבות 

הרב יהודה צדקה הרב בן ציון ואחרים, 
והם אמרו שצריך קודם להקים מועצת 

חכמי תורה ורק אחר כך תנועה פוליטית, 
היה אז את תמ"י שזו הייתה תנועה 

ספרדית, אבל לא היו מאחוריה רבנים, 
היה צורך גדול בעיקר להנהגה רוחנית, 

דבר לו היה זקוק מאוד הציבור הספרדי 
ובמקביל תנועה פוליטית שתקים מוסדות 

רווחה וחסד ודת.
הדבר הראשון שעשיתי אחרי שמרן 
הגר"ע אולץ להתפטר בשנת 1983 עוד 

באביב של תשמ"ג היה לעלות אליו 
ולהזכיר לו את ההתחייבות לתמוך, הוא 
אכן הסכים אולם סייג בתנאי בל יעבור 

שיחד עמו יצטרף הרב יהודה צדקה 
שייתן את ברכתו והסכמתו, השניים 
הללו ענק התורה הרב עובדיה יוסף 

וההנהגה הרוחנית של הרב יהודה צדקה 
- החיבור הזה הוא שבעצם נתן את הכוח 

לשאר הרבנים שבאו לאותה ישיבה 
שנסגרה לאחר מאמץ עליון, ואני לא 

יכול לפרט כי הסיפור גדול, איך שהייתי 
צריך להסתובב מרב לרב ולשכנע אותם 

שיאמינו שיש סיכוי ויכולת להקים 
תנועה ספרדית שתדאג לבני עדות 

המזרח.
בי"א סיוון תשמ"ג זכיתי והישיבה 

הראשונה של מועצת החכמים נערכה 
בישיבת 'יסודי התורה' אותה ניהל מו"ר 

אבי ואני אחריו עד היום, ומרן הרב 
עובדיה אמר שיבוא רק אם יגיע גם הרב 

צדקה, הלכתי באותו יום לפורת יוסף 
וביקשתי והתחננתי שיבוא לאסיפה כי 
בלעדיו לא תהיה מועצת חכמי התורה, 

והרב צדקה מאוד הסתפק כי למרות 
שתמך חשש שיתפרש כתמיכה בצד 

פוליטי, בסוף הגיע יחד עם הרב עובדיה, 
הרב שבתי אטון ראש ישיבת ראשית 

חכמה, חכם שלום כהן, ועוד 70 רבנים 

ודיינים, ראשי כוללים וישיבות חשובים 
מהציבור הספרדי.

באותה אסיפה הצהרתי על הקמת 
תנועת ש"ס, הסברתי את המניעים, 
להקים מוסדות תורה ולתת הנהגה 

לציבור הספרדי, והצעתי להעמיד את 
הרב עובדיה בראש המועצת, ההצעה 

התקבלה פה אחד. ככה התחלנו את 
דרכנו ויצאנו לבחירות בירושלים, היו 

מאבקים קשים יום יום, מלחמות מודעות 
והדבקות, ואנחנו לא ויתרנו וכך בס"ד.

הכנס הראשון של ש"ס מבחינת הציבור 
נערך באלול תשמ"ד, עשינו כינוס גדול 

בהיכל דוד, היו שם אלפי בני אדם 
במוצ"ש, ושם הכרזנו רשמית על הקמת 
תנועה פוליטית בשם ש"ס, אבל אף רב 

לא הגיע, הרב עובדיה לא יכל כי היה לו 
שיעור, וכל שאר הרבנים חששו. הרב שך 

שלח שניים מנאמניו לבדוק את המצב 
והתחושה בשטח, בשעת מעשה לא 

ידעתי, רק אחרי זה הם סיפרו, כשהם 
העבירו את רישומיהם אליו הוא הבין 

שאנחנו הולכים עם הדבר הזה עד הסוף, 
באש ובמים.

ההכרזה בהיכל דוד קבל עם ועדה 
הייתה הצהרה לציבור וכך יצאנו לדרך, 

בי"ח בחשוון יצאנו לציבור הרחב 
בהסברה ותעמולה, יותר מאוחר הצלחנו 

לגבש את הרבנים בחזרה ועשינו עוד 
כנסים בהיכל דוד ובשכונות ירושלים 

בבוכרים ואחרים, שם הבאנו את דברי 
הרב עובדיה לתמוך בתנועה, ברוך ה' 
מאז ועד היום זכינו שהקימו מוסדות 

חינוך בכל רחבי הארץ, צריך לזכור שמי 
שהקים את תנועת ש"ס הארצית זו 

התנועה הירושלמית, בתשמ"ד בקדנציה 
הראשונה רצו תחת העמותה שהקמתי, 
'התאחדות הספרדים שומרי תורה', ורק 
בקדנציה השנייה שינו לשם 'התאחדות 

הספרדים העולמית שומרי תורה' כדי 
להתנתק מהתנועה הירושלמית.

הסיבה בגינה לא עמדתי בראש 
התנועה למרות שהקמתי אותה היא 

כזו: כשכיהנתי כסגן ראש עיר ירושלים 
הגיע אלי ללשכה מרן הרב עובדיה עם 
חכם שלום בן שלמה עם חברי הכנסת 

הרב יצחק פרץ ופנחסי, והוא ביקש ממני 
שתי בקשות: האחד שהתנועה תמשיך 

עם השם התאחדות הספרדים בני תורה, 
השנייה שאוותר על מקומי בכנסת לטובת 

בנו חכם יעקב יוסף, בתחילה סירבתי, 
אמרתי למרן שרבי יעקב עסוק בלימוד 

כל היום, וגם בחברותו כחבר מועצה 
בירושלים לא פסיק פומיה מגירסא, ואיך 

ניתן להעביר אותו גם לכנסת, מרן קרא 
לי אליו לביתו ושכנע אותי תוך שהוא 
מבטיח לי שאכהן בעתיד כחבר כנסת 
מטעם ש"ס, ואכן כך היה ויתרתי על 

מקומי ונכנס הרב יעקב.
אני שמח שהתנועה קמה וגם ניצבה, 

והיום עם כל הקשיים הפוליטיים 
שקיימים, וזה לא פשוט עם הנסיגה שיש 
קצת לתנועת ש"ס, אבל אני בטוח שהיא 

עוד תפרח ותשגשג, אין מצב שהעתיד 
של בני התורה הספרדיים יהיה תלוי רק 

בנציגות הפוליטית ובמי שעומד בראשה, 
התורה צריכה לפרוח ולגדול 'ותגדלי 

ותבואי בעדי עדיים', בניסן נגאלו ובניסן 
 .עתידים להיגאל

"לקחתי על עצמי יותר מדי" 
הסופר יאיר וינשטוק

 תשמ"א, ה' סיוון, 
הפצצת הכור בעיראק

ההבטחה של מרן 
ח"כ לשעבר ניסים זאב, מייסד תנועת ש"ס 

תשמ"ג, הקמת תנועת ש"ס
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ום חמישי, ליל י”ב בכסלו תשמ”ד, י
מקים מרנא האדמו”ר רבי ישראל 

אביחצירא בבא סאלי זיע”א את הכולל 
הראשון בנתיבות, אבן היסוד למה 

שלימים יהיה חלק מממלכת התורה על 
שמו. 

לא בכדי בחר בבא סאלי בתאריך זה, בו 
חלה ההילולא של אחיו הקוה”ט רבי דוד 
אביחצירא הי”ד זצוק”ל שבגלל ענקיותו 

וגדלותו התורנית ופרישותו מכל ענייני 
העולם הזה כונה בפי כל מאז ולעולם 

בכינוי ‘עטרת ראשנו’. 
באותו מעמד של הקמת כולל האברכים 

פונה בבא סאלי זיע”א לבנו ואומר לו 
בהאי לישנא: “הגעתי לארץ ישראל 

כאשר אני כבר מבוגר ולא היו לי את 
הכוחות להקים מוסדות של תורה, אתה 
הנך צעיר ומשמים נתנו לך את הכוחות 

לכך, הנה הקמתי את הכולל הראשון 
ומכאן תמשיך אתה, ואני מבטיח לך 

שאסייע לך וכל מי שיהיה שותף אתך 
אני אעמוד בשבילו בתפילה בזה ובבא”. 

סתם ולא פירש.
כחודשיים לאחר מכן, ביום ד’ בשבט, 

ניצחו אראלים את המצוקים ונשבה ארון 
הקודש, הסתלק סידנא בבא סאלי זיע”א 

מעם ישראל ועלה לגנזי מרומים, כאשר 
צוואתו, צוואת הקודש, מהדהדת באוזניו 

של בנו וממשיך דרכו כ”ק האדמו”ר 
רבי ברוך אביחצירא שתיכף ומיד החל 

בהקמת ממלכת התורה על שמו של 
אביו הקוה”ט. כיום הזה, אלפי תלמידים 

ממשיכים מורשתו של בבא סאלי 
ונמנים על תלמידי המוסדות המפוארים 
החל מגני ילדים, מעונות יום, בתי ספר 

ותלמודי תורה, ישיבות קדושות וכוללים 
לאברכים, להוראה ודיינות.

שלושים וארבע שנים מאז הסתלקותו 
ומקום קברו והמוסדות על שמו בנתיבות 
מהווים אבן שואבת לעמך בית ישראל. 

תל תלפיות היה מרן הבבא סאלי, תל 
תלפיות שאליו פנו כולם, אשכנזים 
וספרדים, חסידים וליטאים, דתיים 

ושאינם, כולם ראו בדמותו ובפרישותו 
את החיבור הישיר ואת הצינור הראוי 
ביותר לברכה וישועה בכל תחום ובכל 

עניין. כך גם ציונו הקדוש אליו מגיעים 
מאות אלפים מידי שנה לשפוך שיח בעת 
צרה, להרבות בתפילה ובבקשה ופעמים 

רבות אף להודות בעת שמחה ולאחר 
שהגיעה הישועה המיוחלת.

ימים מיוחדים הם ימי שני וחמישי 

בהם זוכים המוני בית ישראל להיכנס 
אל הקודש פנימה אל חדרו של כ”ק 
האדמו”ר רבי ברוך אביחצירא, בנו 

וממשיך דרכו של אביו הקוה”ט. 
תלמידים מספרים כי באחד מרגעי 

השמחה של אחד מניניו, בעת שמחת 
ברית המילה ולאחר ששימש סנדק 
באותו מעמד, הסיר בבא סאלי מעל 

עצמו את הגלימה המפורסמת, את אותה 
איצטלא דרבנן בה היה מעוטף תדיר 

והלבישה את בנו רבי ברוך, כאשר בכך 
הוא מסמן ברוב עם ובצורה ברורה את 

הצוואה האחרונה 
גואל ועקנין, מנכ”ל מוסדות ‘באבא סאלי’ בנתיבות

בתי ספר לדור השני והשלישי 
חיים ביטון, מנכ"ל רשת החינוך 'בני יוסף'

תשמ”ד, ד' שבט, הסתלקות ה’באבא סאלי’ זיע"א

תשמ"ח, הקמת רשת 'מעיין החינוך התורני'

תשמ”ד, כ”ג תמוז, הקמת תנועת ש”ס

סקירה היסטורית של 70 שנות קיומה ב
של המדינה, בולטת ומזהירה במיוחד 

הקמתה של תנועת ש”ס הארצית, שהציבה 
לראשונה את יהדות ספרד על הבמה 

הציבורית בישראל וחוללה את המהפכה 
הרוחנית הגדולה ביותר בעת החדשה. 

זכיתי לעמוד ליד ערש לידתה של 
התנועה הק’, ליצוק את אבן הפינה 
ולבנות את המפעל הגדול בהנהגתו 

הזקופה של מייסדה, הלא הוא עטרת 
ראשנו ותפארתנו מרן רבינו עובדיה יוסף 

זצוק”ל. היה זה בשנת תשמ”ד, לאחר 
ההצלחה המרשימה של סיעת ש”ס 
בבחירות המוניציפאליות בירושלים 

שגרפה 3 מושבים. ההיענות מהשטח 
הייתה עצומה. המונים מבני עדות המזרח 

חשו כי לראשונה ניתן ביטוי לקולם 
ולדעתם. הייתה כמיהה אדירה לתרגם 

את ההצלחה גם לרשימה לכנסת.
למרות האהדה הגדולה מהשטח, חששנו 

ממהלך זה. גם אנחנו לא שיערנו עד 
כמה בשורת ש”ס הפכה לטל של תחיה 
עבור אלפים רבים, שראו בכך הזדמנות 

היסטורית לשבור את תקרת הזכוכית 
הפוליטית ולהיות מיוצגים בעצמם 

ובכוחם. כינונה של מועצת חכמי התורה 
בנשיאות מרן זצוק”ל הייתה תרועת 

השופר של העצמאות הספרדית-תורנית. 
הנה חכמנו ומאורנו העומדים בראשנו, 

הם המכוונים את דרכנו והם המנהיגים 
של ציבור גדול שלא ניתן לו פה. 

והתרועה הזו נשמעה בכל קצוות הארץ 
והפכה את ש”ס הצעירה להפתעת 

הבחירות. החששות הכבדים התפוגגו עם 
התוצאה המופלאה של ארבעה מנדטים 

לכנסת. זה הרגע ההיסטורי בו דגלה 
של היהדות הספרדית ננעץ לראשונה 

על אדמת הציבוריות הישראלית והונף 
ברמה. מעתה נקבל את שמגיע לנו בזכות 
ולא בחסד, בחלוקת המשאבים, במוסדות 
התורה והחינוך, במועצות הדתיות ורבני 
הערים, ברשויות המקומיות, בתפקידים 

ציבוריים בממשלה ובכנסת.
דרך ארוכה עברה תנועת ש”ס ב-30 

השנים האחרונות במאבק נגד האפליה 
והקיפוח ובזקיפת קומתם של בני 

התורה הספרדיים. הצלחתה האדירה 
נתפסת היום כדבר המובן מאליו. לדור 

הצעיר שנולד לתוך ההוויה הזו, זה 
נראה אך טבעי שהציבור הספרדי יהיה 

מיוצג כראוי, אבל המבוגרים יותר 
זוכרים היטב כמה היה דל כוחנו באותם 

ימים, כמה היינו סמוכים על שולחנם 
של אחרים בכל דבר ועניין. מפלגה 

ספרדית-תורנית בכנסת? בהנהגת 
הרבנים שלנו? מי מילל ומי פילל.

ומאז נשבה המהפכה כסופה בכל  
רחבי הארץ וזרעה אינספור מוסדות 

תורה וחינוך, בתי ספר לבנים ובנות, 
ישיבות, מדרשיות, מתיבתות, בתי כנסת, 

מקוואות, קהילות משגשגות. כל הגולה 
הספרדית כמדורת אש רוחנית, מוציאה 

גיצים זוהרים, עדרים של בני ישיבות, 
רבנן ותלמידיהון, דורות על גבי דורות, 

ההולכים בדרכו של המאור הגדול, 
מחזירים את העטרה המפוארת ליושנה.

אין היום בחור ישיבה משלנו שלא 
זכה לחיי תורה בזכות ש”ס. או שהוא 

עצמו למד בצעירותו ברשת החינוך 
שלנו, או שהוריו למדו במוסדות או 

התקרבו על ידי ארגוני הקירוב שלנו. 
זו הסיבה שש”ס הייתה מפעל חייו 

של מרן והוא ראה בה משימה עליונה. 
בעיניי ראיתי כיצד הוא מוותר על 

הדבר היקר ביותר עבורו, סוגר את 
ספריו האהובים, ומתמסר במשך שעות 

לענייני התנועה והנהגתה. הוא הבין 
שזו הפלטפורמה היחידה להעמיד 

דורות של בני תורה יראים ושלמים, 
להשיב לב בנים על אבותם ולסייע 

לשכבות המוחלשות.
מכאן שרבים טועים בבואם לסקור את 

ש”ס כאחת המפלגות המצויות. ש”ס 
איננה עוד מפלגה פוליטית עם משבי 

רוח מתחלפים. היא תנועה המושרשת 
עמוק בלב הציבור הספרדי ומשמשת 

להם כבית רוחני. היא מקיפה אותם בכל 
תחומי חייהם. היא העבר המרגש, ההווה 

הקיומי והעתיד של ילדיהם. היא הדרך 
 .הסלולה היחידה בה הם צועדים

שת 'מעיין החינוך התורני' קרויה היום ר
רשת 'בני יוסף' על שמו של מרן רבינו 
עובדיה יוסף זצוק"ל. פתיחת הרשת הייתה 
בשנת תשמ"ח, 4 שנים אחרי הקמת תנועת 

ש"ס שהוקמה לאחר שהציבור הספרדי חש 
כסרח עודף במערכות החרדיות, ובשדה 

החינוך מול הגוף הוותיק 'החינוך העצמאי', 
מה שהוביל להחלטה של הרב בן ציון אבא 

שאול יחד עם הרב יהודה צדקה ומרן הגר"ע 
יוסף שראו חשיבות מרובה להקמת תנועת 

חינוך לבני עדות המזרח – להקים את רשת 
מעיין החינוך התורני של ש"ס.

בראשית דרכה הייתה הרשת 'מוכר שאינו 
רשמי', עד להחלטת שר הדתות דאז יצחק 

נבון, להעניק לרשת מעין החינוך אישור 
וסמכות חוקית להתנהל כרשת חינוך עצמאית 

כמקבילתה האשכנזית 'החינוך העצמאי'. 
עד לשנת תשנ"ט, אגדה הרשת מספר רב של 
עמותות תחתיה, והתקציבים עברו דרך רשת 
הגג כעמותת צינור. המורים היו מקבלים את 
המשכורות מהעמותות. ב-1999 נחתם הסכם 

מול המדינה שכל המוסדות יוכפפו ישירות 
להנהלת הרשת, ומאז ועד עתה כל המערכת 

כולה נמצאת בבעלות הרשת.
מניין התלמידים המתחנכים נכון להיום בין 
כותלי הרשת עומד על 51,500 ב-235 מוסדות 

חינוך הפזורים ב-87 ערים ברחבי הארץ, 
מספר העובדים ברשת עומד על כ-6,500 

עובדים. פגשתי לאחרונה את חבר מועצת 
חכמי התורה מרן הגאון רבי שמעון בעדני, 

שהתבטא באוזניי 'אתה לעולם לא תהיה 
שמח כמו שאני שמח, כי אתה לא ראית מה 

שהיה לפני 60 שנה, שכל העולם הספרדי 
היה בדרדור טוטאלי ואף אחד לא ידע לאן 

זה הולך, לראות היום את כל עולם הישיבות 
הספרדי זה דבר בלתי נתפס'.

שורות אלו נכתבות לאחר אירוע היסטורי 
בחולון של סיום כתיבת מאמרים במשך 

צילום: יעקב כהןכותב השורות עם האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא. 

צילום: עמוס בן גרשם, לע”מכותב השורות עם מרן הגר”ע זצ”ל ורה”מ בכנס ש”ס.

עוד אבניך ונבנית 
שר הפנים, מייסד ויו”ר ש”ס הרב אריה דרעי

מי שלימים ימלא את מקומו בהנהגה 
המסורה במשפחה הקדושה מאז מרן 

האביר יעקב זיע”א ולמעלה בקודש עד 
רבי שמואל אלבז זיע”א.

שלושים וארבע שנים מאז הסתלקותו 
של סידנא בבא סאלי זיע”א לגנזי מרומים, 
שפתותיו דובבות בקבר והישיבה שהוקמה 
על קברו וממלכת התורה שעל שמו ולזכרו 

נמצאים בכותל המזרח של עולם התורה 
בדרומה של ארץ ישראל.

מה זרעו בחיים אף הוא בחיים. הרוצה 
 .להחכים ידרים

פני ימים מספר העיר לי אחד מגדולי ל
ישראל שהיום אני 'הרבי המקובל 

על כולם' של ההתיישבות החרדית 
בארץ ישראל, שאלתי אותו מה הכוונה 
והוא השיב שבזמנים עברו היו צדיקים 
שהסתובבו מכפר לכפר וחיזקו יהודים, 

כיום אני נע ונד בארץ ב-21 גרעינים 
חרדיים, בקהילה בנצרת עילית, בהר 
יונה, מורי ורבי הגאון יששכר מאיר, 

יחד עם הגר”ש וואזנר והגר”ח קנייבסקי 
שלחו אותי להקים את הישוב כסיף 

בנגב, שם אני נמנה על צוות ההקמה.
את הנושא התחלתי כעולה חדש בצפת, 
כיהנתי כחבר מועצת העיר במטרה לבסס 
את קהילת ברסלב בעיר ולהביא יהודים 

חרדים לצפת. כאשר הכול התחיל עם 
בואו של האדמו”ר מסקולען שישב בכלא 
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דגם חדש, נגד העסקונה 
משה ליבוביץ', ראש העיר המייסד של ביתר עילית

בתי ספר לדור השני והשלישי 
זכיתי להיות שםחיים ביטון, מנכ"ל רשת החינוך 'בני יוסף'

הגאון רבי אפרים צמל, חבר ועדת הרבנים של 'דגל התורה' 
ולשעבר מזכיר 'מועצת גדולי התורה'

תשמ"ז, הקמת העיר ביתר עילית

תשמ"ח, הקמת רשת 'מעיין החינוך התורני'
תשמ"ט, כ"א חשוון, הקמת 'דגל התורה'

שת 'מעיין החינוך התורני' קרויה היום ר
רשת 'בני יוסף' על שמו של מרן רבינו 
עובדיה יוסף זצוק"ל. פתיחת הרשת הייתה 
בשנת תשמ"ח, 4 שנים אחרי הקמת תנועת 

ש"ס שהוקמה לאחר שהציבור הספרדי חש 
כסרח עודף במערכות החרדיות, ובשדה 

החינוך מול הגוף הוותיק 'החינוך העצמאי', 
מה שהוביל להחלטה של הרב בן ציון אבא 

שאול יחד עם הרב יהודה צדקה ומרן הגר"ע 
יוסף שראו חשיבות מרובה להקמת תנועת 

חינוך לבני עדות המזרח – להקים את רשת 
מעיין החינוך התורני של ש"ס.

בראשית דרכה הייתה הרשת 'מוכר שאינו 
רשמי', עד להחלטת שר הדתות דאז יצחק 

נבון, להעניק לרשת מעין החינוך אישור 
וסמכות חוקית להתנהל כרשת חינוך עצמאית 

כמקבילתה האשכנזית 'החינוך העצמאי'. 
עד לשנת תשנ"ט, אגדה הרשת מספר רב של 
עמותות תחתיה, והתקציבים עברו דרך רשת 
הגג כעמותת צינור. המורים היו מקבלים את 
המשכורות מהעמותות. ב-1999 נחתם הסכם 

מול המדינה שכל המוסדות יוכפפו ישירות 
להנהלת הרשת, ומאז ועד עתה כל המערכת 

כולה נמצאת בבעלות הרשת.
מניין התלמידים המתחנכים נכון להיום בין 
כותלי הרשת עומד על 51,500 ב-235 מוסדות 

חינוך הפזורים ב-87 ערים ברחבי הארץ, 
מספר העובדים ברשת עומד על כ-6,500 

עובדים. פגשתי לאחרונה את חבר מועצת 
חכמי התורה מרן הגאון רבי שמעון בעדני, 

שהתבטא באוזניי 'אתה לעולם לא תהיה 
שמח כמו שאני שמח, כי אתה לא ראית מה 

שהיה לפני 60 שנה, שכל העולם הספרדי 
היה בדרדור טוטאלי ואף אחד לא ידע לאן 

זה הולך, לראות היום את כל עולם הישיבות 
הספרדי זה דבר בלתי נתפס'.

שורות אלו נכתבות לאחר אירוע היסטורי 
בחולון של סיום כתיבת מאמרים במשך 

10 שנים, להיות בעיר ולראות את אברכי 
המשי שנוצרו וגדלו רובם במסגרת 

מערכת שהתחילה כחזרה בתשובה בשנות 
השמונים, אין ספק שזו מהפכה שהתפתחה 

במעיין החינוך התורני. 
בעוד בעבר מרבית בתי הספר היו למטרת 

קירוב, הרי שכיום זה תופס נפח קטן יותר, כי 
צריך הרבה בתי ספר לדור השני והשלישי 

של בעלי התשובה, האברכים של היום 
והילדים שלהם, לכן מתוך 235 מוסדות 

הרשת כ-50 מופנים לצורך קירוב.
בתמיכתו הגדולה של יו"ר התנועה רבי 

אריה דרעי התפתחה הרשת מאוד בשנתיים-
שלוש האחרונות, היו"ר שהיה ממקימי 
הרשת ממשיך לדחוף אותה בכל הכוח, 

מאמצים רבים מוקדשים לכך, גם בהסכמים 
קואליציוניים וגם בשוטף בהתייחסות 

למערכת החינוך. ניתן לומר שמשנת 2006 
כאשר נכנסתי לרשת, ויו"ר התנועה מונה 

לתפקידו, נפתחו עוד כ-50 מוסדות, אם אז 
מנינו 176 מוסדות כיום אנו עומדים על 235 

מוסדות. 
הרשת מתמקדת כיום בקירוב מסוג אחר, 

לא זה של שנות השמונים. אם אז היו הורים 
ששלחו ילדים לרשת החינוך עקב מצבם 
הסוציו-אקונומי הירוד, כשאנחנו חילקנו 
שוקו ולחמנייה. היום מה שמביא הורים 
חילונים לשלוח את ילדיהם למוסד תורני 

הוא הרצון לחינוך עם ערכים ואידיאולוגיה, 
בייחוד מול פשיטת הרגל הטוטאלית של 

מערכת החינוך הכללית.
על גבי הרשת ניצבים הרבנים החשובים 

חברי ההנהלה הרוחנית בראשות הגאון רבי 
דוד יוסף חבר מועצת חכמי התורה, כאשר 
בשנים האחרונות משקיעים ברשת החינוך 
רבות במקצועיות ואיכות הרמה הפדגוגית 

של צוותות ההוראה למען חינוך נאות וראוי 
 .לילדי ישראל

צילום: עמוס בן גרשם, לע”מ

פני ימים מספר העיר לי אחד מגדולי ל
ישראל שהיום אני 'הרבי המקובל 

על כולם' של ההתיישבות החרדית 
בארץ ישראל, שאלתי אותו מה הכוונה 
והוא השיב שבזמנים עברו היו צדיקים 
שהסתובבו מכפר לכפר וחיזקו יהודים, 

כיום אני נע ונד בארץ ב-21 גרעינים 
חרדיים, בקהילה בנצרת עילית, בהר 
יונה, מורי ורבי הגאון יששכר מאיר, 

יחד עם הגר”ש וואזנר והגר”ח קנייבסקי 
שלחו אותי להקים את הישוב כסיף 

בנגב, שם אני נמנה על צוות ההקמה.
את הנושא התחלתי כעולה חדש בצפת, 
כיהנתי כחבר מועצת העיר במטרה לבסס 
את קהילת ברסלב בעיר ולהביא יהודים 

חרדים לצפת. כאשר הכול התחיל עם 
בואו של האדמו”ר מסקולען שישב בכלא 

בארה”ב ובהשתדלות הרבי מחב”ד יצא 
ובא לביקור בצפת, אני הייתי ילד בן 
7 והוא הפסיק את הטיש ורקדתי על 

שולחנו של הרבי. ביום ראשון הוא הציע 
להוריי לקחת אותי עמו לארה”ב להיות 

רבי, היה להם קשה מאוד כעולים חדשים 
להיפרד מבנם, אבל הקב”ה מסובב כל 

הסיבות, וכך יצא מה שאמר לי לפני 
שלושה חודשים אחד מחברי מועצת 

גדולי התורה שהקב”ה שתל בעולם 
הזה אדם שידאג לפתרונות דיור לציבור 

החרדי. הקמת ערים, ישיבות ותלמודי-
תורה.

אחרי צפת הייתי בכוכב השומרון שם 
למדתי רבות על אופי הבניה לחרדים, אז 

הציעו לי לבוא ולהקים את העיר ביתר-
עילית, סיימנו בביתר נקראנו לקריית ספר 

- מודיעין-עילית, ומאז והלאה הדרישות 
כבר היו מעל ומעבר.

הזיהוי הוא מקום שמתאים לציבור 
חרדי, את חריש לא ראיתי כמתאימה 

לציבור חרדי והיא אכן הופכת לעיר 
ערבית, התנגדתי לה בזמנו. הצורך הגדול 

הוא שלאן שיהודים רוצים ללכת אני 
דואג שיהיה להם די כל מחסורם, מרמת 
הכנסת ועד לגדולי ישראל וכל פרט הכי 
קטן בשטח. כיום אני משמש גם כיועצו 

של ראש העיר נצרת-עילית רונן פלוט 
שמאוד חפץ בציבור חרדי שיבוא לגור 

במקום.
ביתר-עילית הייתה דגם חדש שלא 

היה מקובל עד אז, העסקונה הפוליטית 
של היהדות החרדית התנגדה לביתר, 

ואנחנו זכינו להקים עיר שמתאחדים בה 
תורה וגדולה במקום אחד. ולא רק ברובד 
הגשמי אלא גם ובעיקר שהמסורת מבית 

 .סבא המשיכה גם שם

גל התורה הוקמה בין יום כיפור ד
לסוכות, אני התבקשתי על ידי הראש 
ישיבה מרן הרב שך זצ"ל שהייתי תלמידו 

וכל דבר התייעצתי אתו, התבקשתי על ידו 
בטלפון להסכים להיות מעשרת הראשונים 

ברשימה ובזו נפתחה ההשתייכות שלי 
לרשימה.

אחר כך, אחרי החג, התחילו דיונים על 
מצע התנועה וההליכים ובניית המוסדות, 
ואז נתבקשתי להיות המזכיר של מועצת 

גדולי התורה של דגל התורה. כמובן שזה 
היה בקשר רציף עם מרן הרב שך והוא 

אמר לנו את מי להזמין, אולי חלק הזמין 
גם באורח אישי, וכך נבנתה ה'מועצת' 
עד שהייתה הישיבה הראשונה שלה 

המפורסמת.
למעשה, אחרי שקיבלתי את התפקיד 

הזה הרב שך צירף אותי לועדת הרבנים 
של דגל התורה ופורמאלית עד היום אני 

שם...
תחושה מורכבת גם מהתקווה 

וגם מהחשש וגם קצת מהמבחנים 
המציאותיים, ידעו כל העת לפני הבחירות 

שאנחנו נמצאים על הגבול של אחוז 
החסימה והתפללו, גם ביום הבחירות 

עצמו הסתובבתי ודיברנו עם אנשים. לי 
אישית הייתה תקווה ואמון רב שבעזרת 

השם הקולות הללו לא ילכו לאיבוד ודגל 
התורה תקום, לא מהבחינה הפוליטית 

בלבד, אלא מבחינת קידוש השם, שלא 
ילכו לאיבוד אלפי קולות ושהראש ישיבה 

כל כך מסר את נפשו על זה אז אנחנו 
כתלמידיו ודאי עשינו כל מה שיכולנו ומה 
שנדרש, והייתה התעוררות גדולה בציבור 
וכל אחד פעל גם בסביבתו וגם עם אנשים 

שהיה יכול לדבר אתם.

אחר כך עוד היה המשפט שדן עם 
איזו מפלגה על קולות ברמת גן, ושוב 

עמד כל הנושא על קרן הצבי וב"ה בסוף 
הכל הוכרע לטובה, שהרשימה קיימת 

והבחירות בסדר.
בתקופה מסוימת הרב רובינשטיין מבני 

ברק הצטרף אלי כדי לעזור לי בועדת 
הרבנים ובמועצת, להזמין אנשים ולדאוג 
לשינוע של מי שצריך אז אחר כך באופן 

טבעי זה עבר כבר לידיים שלו. בפועל 
שימשתי כמזכיר עד אחרי שהרב שך 
הטיל על מרן הרב שטיינמן לנהל את 

ישיבת המועצת כי הוא כבר לא היה יכול. 
אחרי זה הייתה תקופה שכבר לא כל כך 
התכנסו ואחרי זה אני כבר העברתי את 

הכל לידיים של הרב רובינשטיין, זה היה 
תהליך טבעי כזה.

דברים רבים נאמרו על הנושא הזה, אני 
אישית ראיתי זכות בהקמה וזו הייתה 

זכות ליהדות כולה, זכיתי גם לראות 
שהראש ישיבה עשה כל מיני שליחויות 

למען השלום, הייתי אז גם בקרבה 
מיוחדת של הרבי ה'פני מנחם' מגור 

זצ"ל באותה תקופה, הייתי נכנס אליו 
מפעם לפעם והשיחות היו מאוד קרובות 

ואישיות, הייתי בקשר גם אצל הרבי 
מסדיגורא ובעוד מקומות. אחר כך זכו 

ב"ה להתאחד ואנחנו מתפללים שהאיחוד 
הזה יעמוד עד ביאת גואל. הייתי גם 

הרבה בביתו של הרבי מבעלזא שהיה 
חבר המועצת של דגל התורה.

זכיתי לראות את גדולי ישראל מתאספים 
לדון בנושאים שעומדים ברומו של עולם, 

את הרצינות וההתייחסות, ההבנה העמוקה 
לנושאים, ממש ראו את זה עליהם, זה 
 .השאיר עלי את הרושם הגדול ביותר



 | 28

דממה הייתה מוחלטת. האולם הגדול של "יד ה
אליהו" היה מלא עד אפס מקום, ואז הדהד קולו של 

מרן הגראמ"מ שך זצ"ל, הקול שנשמע בכל העולם כולו 
והדיו נשמעים עד עצם היום הזה: "אם יש קיבוצים שלא 

יודעים מה זה יום כיפור, לא יודעים מה זה שבת ולא 
יודעים מה זה מקווה. מגדלים שפנים וחזירים. יש להם 
קשר עם האבא שלהם? הם ניתקו את עצמם מכל העבר 

שלנו ומבקשים תורה חדשה. אם אין שבת ואין יום כיפור, 
אז במה הוא יהודי? במה אתם יהודים?" 

עוד יגיעו ימים ולא רבים, עד שהשאלה הנוקבת ששאל 
מרן זצוק"ל תעורר יהודים רבים לתשובה, ישנו את 

אורחות חייהם מהקצה לקצה ויהפכו לבני תורה ושומרי 
תורה ומצוות. שגם באותם קיבוצים שלא היה בהם בתי 
כנסת, יבנו ויקימו בתי כנסת לרוב. לשיעורי תורה רבים 
מספור שמתקיימים היום. וכן, גם רבים מאוד מהם כבר 

צמים ביום כיפור.
ר"ח ניסן תש"ן, אז הדהד קולו של מרן הגראמ"מ שך 

זצ"ל באולם "יד אליהו" בועידה הראשונה של תנועת "דגל 
התורה". גם בליבם של הצעירים שבינינו, עוד חרוט אותו 

מעמד רווי הוד ונשגב, מעמד שכולו היה קידוש שם שמים 
אדיר. והקול הדהד למרחקים. בכל קצות הארץ והעולם 
שמעו מאות מליוני אנשים את אותו קול שזעק ממעמקי 

הלב: "במה אתם יהודים?"
המעמד הגדול והאדיר הזה חרוט אצלי באופן משמעותי 

יותר. באותם ימים כיהנתי כדובר תנועת "דגל התורה" 
והטילו עלי גם את תפקיד "דובר הועידה". הימים אז היו 
סוערים מאוד. ממשלת האחדות שבראשה עמד אז יצחק 
שמיר – נפלה, ונעשה ניסיון להרכיב ממשלה צרה על-ידי 

המערך, שבראשו עמד או שמעון פרס.
מרן זצ"ל התנגד לכך בכל תוקף, אך נראה היה 

שהממשלה החדשה בראשות פרס הולכת ומוקמת למגינת 
ליבו. מטבע הדברים, זכיתי להיכנס פעמים רבות אל 

הקודש פנימה, ולשמוע באופן בלתי אמצעי את דעתו של 
אביר הרועים זצ"ל בעניין זה, ואני זוכר את הדברים כאילו 

הם נאמרו רק אתמול.
מוקד תשומת הלב באותם ימים, הייתה נתונה למהלכיו 
של פרס. כל כלי התקשורת עסקו בענין זה, ואילו ועידת 

"דגל התורה" נדחקה לקרן זווית. אם לא די בכך, בתחילה 

הוחלט לקיים את הועידה באולם "בניני האומה" 
בירושלים. איש לא חלם שניתן יהיה למלא את אולם "יד 

אליהו" עם למעלה מעשרת אלפי המקומות שבו.
זכיתי אני הקטן, ובתוך ימים ספורים הפכה הועידה, 

ובעיקר הציפיה לדברי מרן זצ"ל, לאירוע תקשורתי 
חסר תקדים בהיקפו. התבקשתי להתראיין בכל אמצעי 

התקשורת. מידי יום נהגתי להוציא "הודעה לעיתונות", וכך 
כבר היה ברור שאין מנוס לאור הביקוש העצום להעבירו 

לאולם הגדול של "יד אליהו", ובמקביל גם להיערך 
לנקודות שידור נוספות. כך נפרשו נקודות שונות בבני ברק 

ובירושלים, וכן בסמוך לאולם עצמו, שם עמד קהל עצום 
שנבצר להכניסו לתוך האולם.

די אם אצטט קטע מהעיתון "מעריב" שכתב יום לאחר 
המעמד את הדברים הבאים, כדי להמחיש את מה 

שהתרחש אז: "בסופו של דבר, הפך האירוע עצמו למהלך 
דרמטי בפוליטיקה הישראלית, שזכה לכיסוי תקשורתי 

חסר תקדים לא רק בארץ, אלא גם בעולם כולו. לבד 
מהכיסוי הרחב שהעניקו לו 300 עיתונאים ישראלים וזרים, 

שודרו תצלומים מן האירוע לכאלף תחנות טלוויזיה בכל 

ציבור הליטאי עבר תהפוכות של ממש בשבעים ה
השנים אחרונות אך לצד זה גם שינוי תפיסתי, 
אם בעבר לאחר שבחור ישיבה היה עוזב את עולם 
הישיבות לאחר חתונתו ומקים בית נאמן בישראל 

היום בוגרי הישיבות מחוברים בקהילות, כמעט בכל 
מקום יישוב ניתן למצוא היום כולל אברכים וקהילה 

תורנית של ממש, בשלושים השנה האחרונות יש שינוי 
בתפיסה של הציבור הליטאי באופי המגורים, בשונה 
מהעבר היום כמעט ולא ניתן למצוא חלקים מהציבור 

החרדי המתגוררים כבודדים בערי השדה אלא מקימים 
קהילות של ממש על כל צורכיהם ומוסדותיהם.

השינוי אשר חל בשנים האחרונות בכל תפיסת 
המגורים בציבור הליטאי החלה בהחלטה אסטרטגית 

ומכוונת שקיבלנו בדגל התורה והחלה בירושלים כאשר 
הייתי יו"ר הסניף, בהוראה שקיבלנו מגדולי ישראל. 

בשנים הראשונות להקמת דגל התורה הציבור הליטאי 
היה בדילמה, עמדו אנשים שלא היו מי שיעזור להם, 

היה צריך לפתח הכל מחדש, בשאלות הבסיסיות ביותר 
בכל מקום ומקום שהיום מובנות מאליהם, מי פותח את 

תלמוד תורה ומי את הבית יעקב ומי את הגנים, היה 
צוות שלם שתפקידו היה לייעץ ולכוון יחד עם גורמי 

המקצוע בעמותות, או עורכי הדין וכדומה.
אז הוחלט להתרחב ולהתפרס על פני שכונות חדשות 

ואחר כך לבסס אותן ולהעמיק את האחיזה של הציבור 
הליטאי בהן, זאת על ידי הקמת קהילות מקומיות 

בכל שכונה ושכונה ובכל מקום ומקום, אלו קהילות 
בהן יש לציבור את כלל השירותים הנצרכים החל 

בהכוונה תורנית, ראשי קהילה כמו מוסדות החינוך 
עד לירידה לפרטים הקטנים ביותר ויצירת אף כוח 

קניה חזק, בצורה הזו התבססו מגוון רחב מאוד של 
קהילות בכל הארץ עד שהיום יש את איגוד הקהילות 

שיש לו כוח חזק מאוד, זהו דבר בלתי רגיל עם עוצמה 
חזקה, שהיום הולכים לקחת את כל הנושא הזה צעד 

אחד קדימה בכל הקשור למוסדות התורה והשירותים 
הקהילתיים כמו גם פעילות לנשים או לימי בין הזמנים.

לאור שינוי זה ניתן למצוא קהילות חרדיות של 
ממש בכל מקום בארץ, מקומות כמו עד לקריית יובל 

בירושלים או השכונות הוותיקות בבית שמש, כל אלו 
מקומות בהם לא דרכה כף רגלו של אדם חרדי מעולם 
ומי שהיה נקלע למקום בטעות היה ממהר לעזוב, אך 
כיום דגל התורה מפריחה את השממה בכל המקומות 

האלה. הציבור הליטאי פרץ את גבולות המגורים וכיום 

אנו רואים שינוי בתפיסת צורת המגורים החרדית, 
עד אשר נראה כבר בקרוב כי דבר זה ישליך על נושא 
הדיור ונראה מהפך של ממש בתחום הזה בכל מקום 

בארץ.
אחת הדוגמאות הבולטות שקרובה לליבי והיינו 

שותפים מראשותה היא הקהילה התורנית ברמות 
א'. היום התרחבות זו מתפרסת עד לתל ציון, דגל 

התורה היו הנחשולים לצאת ולהתפרס בכל מקום החל 
מירושלים דרך ערי יהודה ובית שמש עד למקומות 

רחוקים בצפון כמו הר יונה או כרמיאל, כיום ניתן 
לראות קהילות תורניות של דגל התורה בחיפה, נווה 

שאנן, כפר חסידים, רכסים, זיכרון יעקב, צפת, טבריה, 
נתניה, מודיעין עלית שהפכה אך למרכז חרדי שוקק 

חיים, רחבות, אשדוד, בית שמש, ביתר, אופקים 
נתיבות, תפרח, כל אלו דרך התפתחות הממשיכה 

בריכוזים החרדים בבני ברק קריית הרצוג כמשל או 
שכונת גילה בירושלים.

מהסיבות הנ"ל הם גם המחלקה המוניציפלית של 
דגל התורה גדולה כל כך,  בשונה ממפלגות אחרות 

המחלקה המוניציפלית שלנו לא נועדה להעצים את 
המפלגה בכנסת, אלא להיפך, המפלגה בכנסת נועדה 

להעצים את המחלקה המוניציפלית שלנו, וזאת מתוך 
מטרה ברורה להעצים בכל מקום ומקום את הפעילות 

השכונתית של הציבור שלנו, זה הייתה הכוונת כל 
גדולי התורה בכל השנים וכך אנו נוהגים.

בעתיד הדבר הזה רק ילך יתעצם ויתפתח, אנחנו 
רואים את זה בבית שמש בעיר הוותיקה מי שנלחם 

שם זה הציבור הליטאי, כל הדבר הזה משולב עם 
ארגוני קירוב הרחוקים, לא פעם הקהילות הליטאיות 

ברחבי הארץ חוסכות מעצמן למען פעילות הקרוב, 
גדולי התורה לאורך כל הדורות הכוונו כך, הרב שך 
בזמנו עודד את הקמת הקהילות והפרחת השממה 

בצורה חסרת תקדים,  מרן הגרי"ש אלישיב היה יושב 
שעות על גבי שעות תוך ירידה לפרטי פרטים הקטנים 

ביותר, ראינו יותר מפעם אחת את השעות הרבות 
שהיה יושב על בית ספר כזה או אחר בקהילה מרוחקת 

תוך ירידה לפרטים הקטנים ביותר, מרן הגראי"ל 
שטיינמן עודד את פתיחת הקהילות התורניות בכרמיאל 

ועפולה ועוד מקומות, והוא העלה על המפה עשרות 
קהילות חדשות וליווי תוך אחראיות כבידה מאוד, 

וכיום גדולי התורה שבדורנו ממשיכים להוראות לנו 
.כך

ם עד לפני שנים לא ארוכות, יהודי א
רוסיה נאלצו לאפות מצות בהיחבא, 
להסתכן במאסר או בגלות על עוון אפיית 

מצות, הרי שהיום שלטי ענק מוארים 
מוצבים ברחובותיה הראשיים של מוסקבה 
ועריה השונות של רוסיה, ובהם פרסום על 

מכירת מצות, שלטי-רחוב המזמינים את 
רבבות יהודי המדינה לבוא וליטול חלק 
בסדרי-פסח הציבוריים ששלוחי הרבי 
מליובאוויטש עורכים בכל ערי רוסיה.

את תחילת סדר 'מגיד' אנו פותחים 
באמירת "הא לחמא עניא.. כל דכפין ייתי 

וייכול, כל דצריך ייתי ויפסח". נוסח זה 
מעורר לא מעט שאלות, ומהן: מדוע אנו 

מזמינים אורחים רק בליל הסדר, ולא 
במועדי-ישראל אחרים, או לסעודות 
השבת. ובאם יש צורך מיוחד להזמין 

אורחים, מדוע אנו אומרים זאת בבית, 
כאשר אנו יושבים כבר סביב השולחן, ולא 

בבית הכנסת, היכן שהאורחים ה"דצריך" 
או ה"דכפין" נמצאים, ומדוע אנו אומרים 

"ייתי ויפסח", והרי בזמן הגלות איננו 
אוכלים את קרבן הפסח, ומסיבה זו נוסח 

ה"מה נשתנה" שלנו, שונה מזה המובא 
בחז"ל, "הלילה הזה צלי".

ואולי יש לומר ההסבר בזה: מהותו של 
ליל הסדר הוא, לחוות מחדש את העבדות 

והשעבוד, וכתוצאה ממנו את החירות 
והגאולה. ליל הסדר נועד להטמיע בנו את 

ההכרה של "לא את אבותינו בלבד גאל 
ה' - אלא אף אותנו גאל עמהם". בלילה 

זה אנו מברכים "אשר גאלנו וגאל את 
אבותינו", אנחנו אלו שחווים גאולה, "בכל 
דור ודור, ובכל יום ויום, חייב אדם לראות 
את עצמו כאילו הוא עצמו יצא ממצרים", 
רק מי שחווה עבדות, מי שחש עוני, יכול 

להבין מה היא גאולה, ורק הוא חש ומבין 
משמעותו של "דכפין", או של "דצריך", 

והוא מעניק לאורח או לרעב מכל לבו.
התורה מצווה עלינו: "וזכרת כי עבד היית 

בארץ מצרים - על כן אנכי מצווך את הדבר 
הזה". זכירת וחווית ה"עבד היית", היא זו 

שתמצה ממך את קיום "הדבר הזה" במלואו.
דווקא בלילה הסדר, הלילה בו אנו חווים 

מחדש עבדות וחירות, שעבוד וגאולה - 
אנחנו יכולים לומר "כל דצריך" או "כל 

דכפין". אנחנו אומרים "כל דצריך - ייתי 
ויפסח", ולא אומרים לו "ייתי ויאכל", 

כי מהותו של לילה הסדר הוא "ויפסח", 

תש”ן, כ”ט אדר, נאום השפנים

החלטה אסטרטגית של גדולי ישראל 
ח"כ אורי מקלב, יו"ר וועדת המדע והטכנולוגיה

תשמ"ח, הקמת הקהילות הליטאיות

כותב השורות עם מנהל המחלקה המוניציפלית 
מנחם שפירא לצד בן מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל 

בקריאת שם רחוב בנצרת עלית 
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דממה הייתה מוחלטת. האולם הגדול של "יד ה
אליהו" היה מלא עד אפס מקום, ואז הדהד קולו של 

מרן הגראמ"מ שך זצ"ל, הקול שנשמע בכל העולם כולו 
והדיו נשמעים עד עצם היום הזה: "אם יש קיבוצים שלא 

יודעים מה זה יום כיפור, לא יודעים מה זה שבת ולא 
יודעים מה זה מקווה. מגדלים שפנים וחזירים. יש להם 
קשר עם האבא שלהם? הם ניתקו את עצמם מכל העבר 

שלנו ומבקשים תורה חדשה. אם אין שבת ואין יום כיפור, 
אז במה הוא יהודי? במה אתם יהודים?" 

עוד יגיעו ימים ולא רבים, עד שהשאלה הנוקבת ששאל 
מרן זצוק"ל תעורר יהודים רבים לתשובה, ישנו את 

אורחות חייהם מהקצה לקצה ויהפכו לבני תורה ושומרי 
תורה ומצוות. שגם באותם קיבוצים שלא היה בהם בתי 
כנסת, יבנו ויקימו בתי כנסת לרוב. לשיעורי תורה רבים 
מספור שמתקיימים היום. וכן, גם רבים מאוד מהם כבר 

צמים ביום כיפור.
ר"ח ניסן תש"ן, אז הדהד קולו של מרן הגראמ"מ שך 

זצ"ל באולם "יד אליהו" בועידה הראשונה של תנועת "דגל 
התורה". גם בליבם של הצעירים שבינינו, עוד חרוט אותו 

מעמד רווי הוד ונשגב, מעמד שכולו היה קידוש שם שמים 
אדיר. והקול הדהד למרחקים. בכל קצות הארץ והעולם 
שמעו מאות מליוני אנשים את אותו קול שזעק ממעמקי 

הלב: "במה אתם יהודים?"
המעמד הגדול והאדיר הזה חרוט אצלי באופן משמעותי 

יותר. באותם ימים כיהנתי כדובר תנועת "דגל התורה" 
והטילו עלי גם את תפקיד "דובר הועידה". הימים אז היו 
סוערים מאוד. ממשלת האחדות שבראשה עמד אז יצחק 
שמיר – נפלה, ונעשה ניסיון להרכיב ממשלה צרה על-ידי 

המערך, שבראשו עמד או שמעון פרס.
מרן זצ"ל התנגד לכך בכל תוקף, אך נראה היה 

שהממשלה החדשה בראשות פרס הולכת ומוקמת למגינת 
ליבו. מטבע הדברים, זכיתי להיכנס פעמים רבות אל 

הקודש פנימה, ולשמוע באופן בלתי אמצעי את דעתו של 
אביר הרועים זצ"ל בעניין זה, ואני זוכר את הדברים כאילו 

הם נאמרו רק אתמול.
מוקד תשומת הלב באותם ימים, הייתה נתונה למהלכיו 
של פרס. כל כלי התקשורת עסקו בענין זה, ואילו ועידת 

"דגל התורה" נדחקה לקרן זווית. אם לא די בכך, בתחילה 

הוחלט לקיים את הועידה באולם "בניני האומה" 
בירושלים. איש לא חלם שניתן יהיה למלא את אולם "יד 

אליהו" עם למעלה מעשרת אלפי המקומות שבו.
זכיתי אני הקטן, ובתוך ימים ספורים הפכה הועידה, 

ובעיקר הציפיה לדברי מרן זצ"ל, לאירוע תקשורתי 
חסר תקדים בהיקפו. התבקשתי להתראיין בכל אמצעי 

התקשורת. מידי יום נהגתי להוציא "הודעה לעיתונות", וכך 
כבר היה ברור שאין מנוס לאור הביקוש העצום להעבירו 

לאולם הגדול של "יד אליהו", ובמקביל גם להיערך 
לנקודות שידור נוספות. כך נפרשו נקודות שונות בבני ברק 

ובירושלים, וכן בסמוך לאולם עצמו, שם עמד קהל עצום 
שנבצר להכניסו לתוך האולם.

די אם אצטט קטע מהעיתון "מעריב" שכתב יום לאחר 
המעמד את הדברים הבאים, כדי להמחיש את מה 

שהתרחש אז: "בסופו של דבר, הפך האירוע עצמו למהלך 
דרמטי בפוליטיקה הישראלית, שזכה לכיסוי תקשורתי 

חסר תקדים לא רק בארץ, אלא גם בעולם כולו. לבד 
מהכיסוי הרחב שהעניקו לו 300 עיתונאים ישראלים וזרים, 

שודרו תצלומים מן האירוע לכאלף תחנות טלוויזיה בכל 

מדינות העולם, לרבות מדינות ערב, שהתעניינו בועידת דגל 
התורה".

ואכן, זה היה מעל ומעבר לכל הציפיות. מאות עיתונאים, 
צלמים וצוותי התקשורת האלקטרוניים עטו עלי כדי 

להשיג אישור כניסה לאולם, והיה צורך בהיערכות מיוחדת 
במינה כדי לקלוט את כולם. כל הצוותים נערכו לשידורים 

חיים וישירים, ועם תחילת דברי מרן זצ"ל, שמעו וראו את 
הקולות מאות מיליוני אנשים בארץ ובעולם. צוות הכותבים 

של "יתד נאמן" התבקש על ידי לתת סיוע לעיתונאים 
בתרגום דבריו של מרן זצ"ל שנאמרו גם ביידיש, וכולם 

נטלו חלק במשימה התקשורתית היחידה במינה, שלא זכור 
דוגמתה.

פרץ השירה האדירה של "ימים על ימי מלך" בניצוחו של 
הרב ירחמיאל בויאר העביר בי רטט. עמדתי במקומי ולא 

הצלחתי להוציא מילה מפי. התרגשות עצומה, ודמעות גם 
ירדו מעיני. נשגב היה מבינתי, מדוע זכיתי להיות שותף 

למעמד כה אדיר ועצום של קידוש שם שמים, כאשר בעולם 
כולו רואים הכל מהו "כבוד התורה", כיצד יהודים חרדים 

מכבדים ומתרגשים לראות את מורם ורבם.
יום למחרת המעמד, כיסו עמודים שלימים את דפי 

העיתונים. ולא רק בארץ. בעולם כולו הקדישו העיתונים 
מקום נכבד לדברי מרן זצ"ל, והעולם כולו געש ורעש 

כמרקחה. ה"מערכניקים" ובעיקר הקיבוצניקים, פתחו במסע 
עלילות נורא. הם ניסו להסיט את קריאתו-זעקתו הכואבת 

של מרן זצ"ל לפסים פוליטיים. ואז בעצת נאמן בית מרן 
הרב יחזקאל אסחייק, פרסמתי בכל העיתונים מודעות על 

פני עמוד שלם, שם הבאנו את דבריו המלאים של מרן זצ"ל, 
בצירוף דברי הסבר, מאמרים ועוד על תוכן דבריו האמיתיים.

אם נסכם במבט לאחור את תוצאותיו של אותו נאום 
היסטורי, הרי הכל מודעים לציבור העצום שהתקרב ליהדות 

ולשמירת תורה ומצוות, ובתי הספר התורניים בפריפריה 
גדלו וצמחו בהיקף חסר תקדים. למותר לציין, כי לאותו 

מעמד ולאותם דברים, הייתה השפעה ישירה ומכרעת על 
הרכב הממשלה, ואלו שביקשו להמליך את שמעון פרס 

כראש ממשלה, נאלצו, מחוסר ברירה לשנות את צעדיהם 
ב180 מעלות. בכלי התקשורת הסבירו את דברי מרן זצ"ל 
כ"נקמה" על מעשיהם של אנשי המערך בגלגולם הקודם 

– מפא"י, בתקופת הקמת המדינה ועוד כיו"ב. אני שמעתי 
דברים אחרים בתכלית.

את הדברים הבאים ששמעתי ממרן זצ"ל, אולי לא אצטט 
מילה במילה, אך המסר היה פשוט וברור: הציבור המסורתי 

שקרוב לדת ולמסורת ישראל, קרוב יותר לליכוד. זהו 
הציבור אותו אנו מבקשים לקרב לחיק היהדות הנאמנה, 

משמעות הפלת הממשלה והמלכת המערך, תהיה לכך 
השפעה שלילית גדולה על ציבור זה, ונתקשה מאוד 

להמשיך ולפעול לקירובו. כאן סיפר מרן זצ"ל כיצד הגיעו 
לביתו שני בני קיבוץ שהתקרבו מעט ליהדות, שלא ידעו 

"שמע ישראל" ובית כנסת מה הם, ואחד אף פחד להיכנס 
לבית כנסת. "וכי אלה נקראים יהודים? בשבילם צריכים 

לשלם מיסים ולשלם את כל חובותיהם?"
הדברים הפשוטים הללו, חדרו עמוק ללב כל השומעים 

באשר הם: חרדים, דתיים, מסורתיים וגם הציבור החילוני 
שמע, הקשיב וחלק גם הפנים את הדברים הלכה למעשה. 

אני הקטן שזכיתי אז להיות שליח נאמן של מרן זצ"ל ולתת 
דחיפה עצומה וחסרת תקדים למעמד הגדול ולדבריו שיצאו 

ממעמקי לבו הגדול, הלב של כלל ישראל, נקראתי על ידי 
מרן זצ"ל וביקש שאבוא אליו.

היה זה בחול המועד פסח, קשה לתאר במילים את דברי 
התודה ששמעתי ממרן זצ"ל. "זכית לקדש שם שמים", אמר 

מרן זצ"ל כשכולי אחוז התרגשות גדולה. רק אז יכולתי 
קצת להירגע. ולא לחינם.

במהלך כל הימים שקדמו למעמד, נקטתי בשורה של 
צעדים לא פשוטים. היו אף כאלו שכינו זאת "תרגילים 

ביחסי ציבור". וחששתי. חששתי מאוד האם כל פרט 
שעשיתי – ברצף העשיה הרצופה ביום ובלילה כדי להביא 
את המעמד למודעות ציבורית נרחבת ככל האפשר – האם 

הכל היה לרוחו. רק לאחר ששמעתי ממנו את דברי התורה, 
הברכות שהרעיף עלי ועל בני משפחתי שהצטרפו אלי 

ונכנסו יחד איתי לחדרו של מרן זצ"ל – רק אז הבנתי עד 
  .כמה הכל היה כדאי

ם עד לפני שנים לא ארוכות, יהודי א
רוסיה נאלצו לאפות מצות בהיחבא, 
להסתכן במאסר או בגלות על עוון אפיית 

מצות, הרי שהיום שלטי ענק מוארים 
מוצבים ברחובותיה הראשיים של מוסקבה 
ועריה השונות של רוסיה, ובהם פרסום על 

מכירת מצות, שלטי-רחוב המזמינים את 
רבבות יהודי המדינה לבוא וליטול חלק 
בסדרי-פסח הציבוריים ששלוחי הרבי 
מליובאוויטש עורכים בכל ערי רוסיה.

את תחילת סדר 'מגיד' אנו פותחים 
באמירת "הא לחמא עניא.. כל דכפין ייתי 

וייכול, כל דצריך ייתי ויפסח". נוסח זה 
מעורר לא מעט שאלות, ומהן: מדוע אנו 

מזמינים אורחים רק בליל הסדר, ולא 
במועדי-ישראל אחרים, או לסעודות 
השבת. ובאם יש צורך מיוחד להזמין 

אורחים, מדוע אנו אומרים זאת בבית, 
כאשר אנו יושבים כבר סביב השולחן, ולא 

בבית הכנסת, היכן שהאורחים ה"דצריך" 
או ה"דכפין" נמצאים, ומדוע אנו אומרים 

"ייתי ויפסח", והרי בזמן הגלות איננו 
אוכלים את קרבן הפסח, ומסיבה זו נוסח 

ה"מה נשתנה" שלנו, שונה מזה המובא 
בחז"ל, "הלילה הזה צלי".

ואולי יש לומר ההסבר בזה: מהותו של 
ליל הסדר הוא, לחוות מחדש את העבדות 

והשעבוד, וכתוצאה ממנו את החירות 
והגאולה. ליל הסדר נועד להטמיע בנו את 

ההכרה של "לא את אבותינו בלבד גאל 
ה' - אלא אף אותנו גאל עמהם". בלילה 

זה אנו מברכים "אשר גאלנו וגאל את 
אבותינו", אנחנו אלו שחווים גאולה, "בכל 
דור ודור, ובכל יום ויום, חייב אדם לראות 
את עצמו כאילו הוא עצמו יצא ממצרים", 
רק מי שחווה עבדות, מי שחש עוני, יכול 

להבין מה היא גאולה, ורק הוא חש ומבין 
משמעותו של "דכפין", או של "דצריך", 

והוא מעניק לאורח או לרעב מכל לבו.
התורה מצווה עלינו: "וזכרת כי עבד היית 

בארץ מצרים - על כן אנכי מצווך את הדבר 
הזה". זכירת וחווית ה"עבד היית", היא זו 

שתמצה ממך את קיום "הדבר הזה" במלואו.
דווקא בלילה הסדר, הלילה בו אנו חווים 

מחדש עבדות וחירות, שעבוד וגאולה - 
אנחנו יכולים לומר "כל דצריך" או "כל 

דכפין". אנחנו אומרים "כל דצריך - ייתי 
ויפסח", ולא אומרים לו "ייתי ויאכל", 

כי מהותו של לילה הסדר הוא "ויפסח", 

שמשמעות המילה "פסח" - היא כדברי 
רש"י על הפסוק "ופסח ה' על הפתח", 

במובן של "ודלג". 
עניינו של פסח הוא דילוג ומעבר ממצב 

אחד למקום אחר, מעבדות לחרות, 
מאפילה לאור גדול. וכשאנחנו חווים 

גאולה, "ופסח", אזי אנו יכולים להוציא 
יהודי אחר ממקומו ולהציבו במקום 
מרומם. "ייתי ויפסח". להוציא אותו 
ממצרים, ממקום של מיצר והגבלה, 

ממקום בו הגבלות העולם מעמעמות את 
נפשו האלוקית, הוא חסר בביטחון בה', 
ולהעמידו במקום של גאולה ממצרים, 

חירות מיצר הרע, להעמידו מעל הגבלות 
העולם הגשמי, עולם שמסתיר על בוראו.

חג הפסח, זמן חירותנו, עבור יהודי רוסיה 
- זה לא מאורע היסטורי, זה לא סיפור 

שאירע בשנת ב'תמ"ח. זמן חירותנו זו חוויה 
אישית של כל אחד מהם. הם היו בשעבוד 

והם יצאו לגאולה. לא פלא שדורשי 
רשומות אמרו ש"ס.ס.ס.ר" )ברית המועצות(, 

זו אותה הגימטריה של המילה "מצרים". 

במשך עשרות בשנים יהודים אלו היו 
עבדים, נתונים תחת אימת השלטון שרמס 

את חירותם ואמונתם ברגל גסה, אסר והגלה 
והרג, בגשמיות וברוחנית, וכדברי המדרש 

"אפילו עבד אחד לא יכול היה לברוח משם" 
- והנה "עינינו ראו לא זר", איך שביום אחד 
"ופסח ה' על הפסח" היה דילוג ניסי ממצב 

אחד למצב שונה לחלוטין.
דווקא יהודי רוסיה, שהרגישו טעמה 

של עבדות ועוני גשמי ורוחני, יהודים של 
"צמאה לך נפשי, כמה לך בשרי, בארץ ציה 

ועייף בלי מים" - מרגישים את הגאולה 
והחירות הרבה יותר מאשר יהודים שחיו 

וגדלו בארצות הרווחה. והם מנסים להטעים 
אותנו טעמה של חירות, טעמה של "מיכלא 

דמהימנותא".
ברוך ה', בחג הפסח הבא עלינו 

לטובה, יתקיימו סדרי-פסח-ציבוריים, 
כרצונו וכהוראתו של כ"ק אדמו"ר 

מליובאוויטש זי"ע, ביותר ממאתיים 
ערים ברחבי רוסיה, ויסבו סביב 

שולחנות הסדר קרוב ל40,000 יהודים, 
יהודים שעד לא מכבר היו בבחינת "הבן 
החמישי", הבן שכלל לא ידע שיש סדר 

פסח, וכי עליו לשבת שם לצד ארבעת 
 .הבנים האחרים

המעמד האדיר שלא אשכח כל ימי חיי 
בנימין רבינוביץ, עיתונאי ודובר המעמד

תש”ן, כ”ט אדר, נאום השפנים

כאן חווינו את השעבוד 
הרב בערל לאזאר, רבה הראשי של רוסיה

תש"ן, נפילת מסך הברזל 
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שעה ארבע לפנות בוקר, אני מתעורר ב
מטלפון שלא מפסיק לצלצל. אני רץ 

ועונה, על הקו נמצא מוטי אמיר, איש 'קול 
ישראל', חבר שהיה בחופשה בניו-יורק. 

"ברוך, שב! קרה אסון! במהלך הרצאה 
של הרב כהנא, מתנקש ערבי ירה בו 

מספר יריות, הרב בדרך לבית החולים". 
אני בהלם, ואינני מספיק להתאושש עד 

שלאחר מספר דקות מוטי מתקשר אלי 
שוב – "הרב נרצח!!!" אני זועק זעקה 

גדולה ומרה, וכל משפחתי מתעוררת. אני 
מתחיל לבכות, ואז תופס את עצמי ואומר 

– "חייבים להמשיך. אבל מה עושים? 
איך אני ממשיך?" 

באותם רגעים קיבלתי החלטה 
שמובילה אותי עד היום הזה, בכל צומת 

אליו אני מגיע בכל שאלה ציבורית 
שתהיה. תמיד אני חושב - כיצד היה 

פועל הרב כהנא, ואז אני משתדל ללכת 
בכיוון הזה.

את הרב כהנא הכרתי והערצתי כבר 
כשהייתי בן 12, והוא אף השתתף 

בשמחת בר-המצווה שלי. זכיתי ללמוד 
הרבה תורה ממנו, ולשמש שנים רבות 

כעוזרו, כדובר וכמזכיר סיעת כ"ך בכנסת.
הרב היה אדם עדין, רחמן ואיש חסד 

גדול כלפי הפרט. אולם כשהגיע לענייני 
עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל 

- הוא היה קשה כברזל, כמו דוד המלך, 
עליו נאמר "הוא עדינו העצני" )ראה 
מועד קטן ט"ז:(. ואכן, כל מה שאמר 

וכתב לפני 40 ו-50 שנה מתרחש היום, 
בבחינת 'חכם עדיף מנביא'.

רצח הרב כהנא זצ"ל הי"ד לא 
במקרה היה הרצח פעולת הטרור 

הראשונה של אל-קעידה, הרב כהנא 
היה הראשון לעמוד מול אימפריית 

הרשע הקומוניסטית של ברה"מ ולנצח 
אותה ובזכות מאבק זה נפתחו שערי 
ברית המועצות ויצאו מיליוני יהודים 
שזו הייתה האבן הראשונה שהביאה 

להתמוטטות.
הרב כהנא היה הראשון שזעק 

לעולם לא עוד ועצר את גל ההתקפות 
האנטישמיות בארה"ב, בזכותו יהודים 

הפסיקו לחשוש להסתובב חבושי כיפה 
ברחבי ארה"ב.

והרב כהנא היה הראשון שזיהה את 
סכנת האסלאם וראה את הבעיה העולמית 

מחד ושל ישראל מאידך כבעיה דתית 
שאין מצב לדו קיום עם האסלאם, שעל פי 
המצוות שלנו ושלהם חובה עלינו להיפרד 

תמיד לחשוב כיצד הוא היה נוהג
תלמידו, איש 'עוצמה יהודית' ברוך מרזל

תשנ"א, י"ח חשוון, רצח הרב מאיר כהנא הי"ד 

משונאינו או שתבוא עלינו סכנה גדולה.
כגדול בתורה, ירא שמים ואיש ציבור 

שלא לקח שוחד לא היה ניתן לקנות 
או להפחיד את הרב כהנא זצ"ל הי"ד 

ולכן המרצחים בחרו בו כיעד הראשון 
לחיסול. ולהבדיל אלפי הבדלות גם 

השלטונות בארץ, ימין ושמאל, נלחמו 
בו מלחמת חורמה. מעצרים מנהליים, 

הטרדות, חקירות, משפטים, כל מנגנוני 
מדינת ישראל גויסו נגדו. 

הרב כהנא היה היהודי הראשון 
שרשימתו נפסלה מלרוץ לכנסת )ואחר 

כך הוצאה מחוץ לחוק( ושכל המפלגות 
החילוניות התאחדו במלחמה וחרם כללי 

נגדו, גם מערכת המשפט והתקשורת 
התגייסו כי ידעו שאי אפשר להתווכח 

עם תלמיד חכם שכל מה שאמר נסמך על 
היהדות המקורית, ממנה הם מתאמצים 

זמן רב להתנתק ומתוך הכרה שעלייתו 
של הרב כהנא לשלטון לא תהיה כדי 

להמשיך באותו מסלול שמדינת ישראל 
הלכה אליו, אלא כדי להפוך את מדינת 

ישראל למדינה יהודית לכל דבר ולהשיב 
 .שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה

שבאים לספר את סיפורה של מודיעין כ
עילית אני לא יכול שלא להיזכר 

בשיחה המרגשת שקיימתי עם מרן 
הגראמ"מ שך זצוק"ל, באתי אליו וסיפרתי 

לו על ההצעה לעמוד בראש המועצה 
הממונה להקמת מודיעין עילית, או בשמה 
אז 'קריית ספר', ויש שמתנגדים וכו', הוא 

אמר לי מוטו שמלווה אותי כל הימים 
'מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך, אל תיבהל 

מהמלעיזים ולא מהמלעיגים, אם אתה 
יודע שאתה עושה את מה שצריך לעשות 

- ה' יהיה תמיד בעזרתך'. ואני חושב 
שזו הייתה ברכת העידוד הכי אמיתית 

שקיבלתי.
אני גם רוצה לחשוף כאן לראשונה סיפור 

שהיה עמי בהקמת הישוב. מרן ראש 
הישיבה קרא לי והטיל עלי משימה שאף 

אחד לא ידע ממנה, ללכת בסודי סודות 
ולברר אצל ראש הממשלה דאז יצחק רבין 

האם יש סיכוי כלשהו שמודיעין עילית 
תועלה לדיון במסגרת הסכמי שלום, ניגשתי 

לידידי איתן הבר שהיה העוזר הקרוב של 
רבין באותה תקופה ואמרתי לו שיש לי 

שליחות מהראש ישיבה, תוך יום קיבלתי 
פגישה, ואז אמר לי יצחק רבין בהאי לישנא: 
'תרגיע את הרב הישיש שאין לו מה לדאוג, 
בשום קונסטלציה מודיעין עילית לא עומדת 

על הפרק של המשא ומתן, היא ממש סמוכה 
לקו הירוק'. עם זה חזרתי למרן והוא ביקש 

לשמור את הדבר בסוד, הוא חשש מאוד 
מפרסום ודגל באמרת חז"ל "אין הברכה 

שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין".
ולנושא עצמו: אסור לשכוח שמודיעין 

עילית היה ישוב שהוקם ביוזמה פרטית 

ללא שום תמריצים או עידוד ממשלתיים, 
בניגוד לביתר שקמה לפני כן, מודיעין שקמה 

במקביל ואלעד שקמה אח"כ, ואז לכאורה 
העלויות הן הרבה יותר גדולות, ולמרבה הנס 
והפלא הקבלנים הצליחו למכור את הדירות 
במחירים סבירים, כמו במקומות שיש בהם 

מימון ממשלתי. ואני מדבר פרקטית מבחינת 
בינוי ודיור, שבנו בעלות זולה ובמקום שקרוב 

יחסית למרכז הארץ.
כל פקידי הממשלה הרלוונטיים טענו שאין 
סיכוי לישוב להתקיים, כי אין לו שום בסיס 
כלכלי, וכשמסתכלים לאחור בפרספקטיבה 

של כמה שנים רואים בבירור שכל קיומה 
של מודיעין עילית הוא נסי לחלוטין. 

בחישובי משרד הפנים ישוב מבוסס על 
הכנסות עצמיות גבוהות, ארנונה, מפעלים 

וכדומה, כשבאנו למודיעין עילית היה אולי 
מפעלון וחצי ומרכזי התעסוקה היו בשלב 

התכנון בצנרת, נהגנו לומר בחיוך שיש 
ביישוב 100% תושבים שמקבלים 90% הנחה 
בארנונה. ולמרבה הפלא העיר לא רק שרדה 

אלא סיימה באיזון תקציבי כל השנים. 
לתושבים יש סל שירותים עירוני לא פחות 
מביתר ואלעד ואפילו מודיעין הסמוכה. יש 

גני משחקים וגני ילדים ומעונות, בתי כנסיות 
ומוסדות חינוך, מחלקת רווחה מפותחת, לא 

חסר כלום.
גם משרדי הממשלה לא ידעו איך אוכלים 
תופעה שנקראת ישוב חרדי, איך מתייחסים 

לצרכים של התושבים, מחישוב של 2-3 
ילדים למשפחה, אתה מגיע ודורש 300 
כיתות על ההתחלה, שי כנעני, האחראי 

על הפיתוח במשרד החינוך, נופל מהכיסא 
ושואל איך הגעת לכזה חשבון מנופח, ואני 
לא מוותר ואומר לו תעשה חשבון, אם יש 
20-30 'שולם-זוכער' בליל שבת אחד, ויש 

גם בנות, ומשפחות שמגיעות כבר עם ילדים, 
כבר אתה מגיע למאות בשנה.

גולת הכותרת הייתה לדעתי התעקשותנו 
שהמועצה תממן את מוסדות התורה והחינוך 

פר תלמיד, מה שלא מקובל באף עיר אחרת 
בישראל אם לא בעולם כולו, אמרו לי אז 
כמה ראשי כוללים בארץ שהם שוקלים 

לעבור למודיעין עילית על אף היותה מקום 
חדש רק בגלל ההשתתפות של המועצה. 

ולכן היה זה מובן שישיבת מיר חיפשה 
מקום לפרוץ בו, ואז מגיע טלפון מאוד מרגש 
מר' נתן צבי פינקל זצוק"ל, והוא אומר שהם 

חושבים על מודיעין עילית לא רק בגלל שזה 
מקום של בני תורה, אלא שזה המקום הכי 

מתאים מבחינת הסיוע שהישיבה תקבל, וכך 
היה גם עם ישיבת כנסת הגדולה של הגאון 

ר' הלל זקס זצוק"ל, זו התעודה הכי טובה 
שאפשר לקבל על צדקת דרכנו.

צריך לזכור ולהודות לכל אלו שהיו שם 
באותם ימים, ראש המועצה הרב ירחמיאל 

בויאר, מזכיר המועצה ר' גרשון וינגורט, ח"כ 
הרב אברהם רביץ ז"ל שתרם רבות ביושבו 

על כס יו"ר ועדת הכספים. ועוד רבים וטובים 
כל אחד בשמו הטוב יבורך.

אני שמח שזכיתי להיות על ערש לידתה 
של עיר ואם חרדית בישראל, שפורחת 
ומשגשגת בניגוד לנבואותיהם של חוזי 

השחורות למיניהם שלא נתנו סיכוי לעיר 
להתפתח, ואוסיף עוד אנקדוטה מרגשת 

לסיום: כשנפרדתי אחרי 7 שנים מהמועצה, 
ערכו חברי המועצה והעובדים מסיבת 

פרידה והזמינו אליה גם את אמי לרפו"ש, 
בסיום הטקס היא אומרת לי 'תדע לך שאני 
הרגשתי באירוע הזה את הניצחון האמיתי 

על היטלר, לא האמנתי שאצליח לשרוד 
ולהישאר בחיים, הגעתי בקושי עם פיסת 

בגד לגופי והנה אני זוכה לראות בן שהקים 
עיר חרדית בישראל, אני לא מבינה בנושאים 
מוניציפליים, אבל אם אנשים באים ואומרים 

תודה מעומק הלב, אני חושבת שהיו שווים 
כל הצרות שסבלנו בשביל המעמד הזה, וזה 

הניצחון האמיתי על היטלר, עיר של תורה 
 .'עיר של בני תורה חסד ומעשים טובים

תש"ן, הקמת מודיעין עילית

ההבטחה של רבין למרן הרב שך
הרב יוסף שווינגר, ראש העיר הראשון של מודיעין עילית

צילום: אורן בן חקון
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מוסף פסח תשע"ח

חייו של איש ציבור שמשתדל לבצע ב
כראוי את תפקידו, יש הרבה רגעים 

של עשייה מקומית מבורכת, פתרון 
בעיות, הסרת חסמים וסיוע לזולת. אבל 

יש גם סוג אחר של רגעים, נדירים יותר. 
רגעים של פריצת דרך. של שינוי סדרי 

עולם. רגע שבו מצליח נציג הציבור 
לחולל מהפכה שאת תוצאותיה ירגישו 
עוד שנים רבות קדימה. ובעיניי, הרגע 

בו יצאה לדרך שכונת רמת שלמה 
בירושלים, לפני יותר מעשרים שנה, הוא 

אחד מהרגעים האלה.
כדי להבין את גודל המהפכה ומה אנו 

יכולים ללמוד ממנה לימינו אנו, צריך 
לדעת את הרקע שקדם להקמת רמת 
שלמה. ראשית, השטח עליו הוקמה 

השכונה היה אמור, לפי התכנית המקורית 
של טדי קולק, ראש עיריית ירושלים 

דאז, למרכז ספורט בינלאומי שהיה עוצר 
את ההתפתחות העתידית של אזור צפון 

ירושלים, אזור בעל פוטנציאל אדיר 
לפתרון מצוקת הדיור בעיר.  

נציגי הציבור החרדי דאז יצאו למאבק, 
שבמשך תקופה ארוכה נחשב לאבוד. 
סיכויי המערכה, שאותה הוביל איש 

הציבור הבלתי נשכח הרב מנחם פרוש 
ז"ל יו"ר אגודת ישראל בירושלים, נראו 

נמוכים. קולק שהיה אז בשיא כוחו 
הפוליטי סירב להתרשם מהמחאה. אבל 

האחדות ושיתוף הפעולה בין נציגי הציבור 
החרדי מכל החוגים והזרמים בהכוונת 

גדולי ומאורי הדור, פעלו את שלהם. בסופו 

של דבר, העירייה נסוגה בה מהתכנית 
הגרנדיוזית. 

מעודדים מהצלחת המערכה הציבורית, 
הסתערו נציגי הציבור החרדי דאז על 

המשימה הבאה: להפוך את הרכס הנטוש 
לשכונה חרדית בת אלפי יחידות דיור. 
ושוב, צריך לדעת את הרקע כדי להבין 
את גודל המשימה. אלה היו ימים בהם 
בני ירושלים, הזוגות הצעירים שנישאו 

במספרים גדלים והולכים, הרגישו 
שמגרשים אותם מהעיר. 

מחירי הדירות שהאמירו היו מעבר 
ליכולת של המשפחה החרדית הממוצעת, 

ונראה היה שנגזר על ירושלים החרדית 
להפסיק ולצמוח. את ההשלכות על 

צביונה העתידי של העיר, מיותר אפילו 
להסביר.  

אבל הנציגות החרדית של אותם ימים 
לא אמרה נואש: הכוחות אוחדו פעם 

נוספת, נציגי כל החוגים פעלו שכם אל 
שכם, ובסופו של דבר התקבלה הסכמת 
משרד השיכון והממשלה, ורמת שלמה 
יצאה לדרך. באופן תקדימי, הדירות לא 
שווקו במחירי השוק אלא במתכונת של 
עמותות, איש על מחנהו ואיש על דגלו, 

במטרה להביא לכך שהדירות ישווקו 
במחירים השווים לכל נפש והפרויקט 

ישיג את מטרתו – להשאיר כמה שיותר 
זוגות צעירים בירושלים ולחזק את העיר 

ירושלים ואת שכונות הצפון בפרט.
והמטרה אכן הושגה. רמת שלמה 

קמה וגם ניצבה, ו–2,000 המשפחות 
המתגוררות בה מהוות עדות לכך שכאשר 

הנציגות החרדית מתאחדת סביב מטרה 
ופועלת בנחישות ובשיתוף פעולה – 

אפשר לפרוץ את החומות ולהשיג גם את 
מה שנראה כמשימה בלתי אפשרית. 

גם היום, נדרש מאתנו לפעול נגד כל 

הסיכויים כדי לחזק את ירושלים ולשמור 
על הזוגות הצעירים שהם הערובה 

להמשך השמירה על צביון העיר. גם 
היום, וביתר שאת, הרעיון של שיווק 

דירות לזוגות צעירים בירושלים נשמע 
רחוק מהמציאות. אבל אם נפעל נכון, 

הבלתי אפשרי יכול להפוך לאפשרי.
מי שמבקר בירושלים בשנים האחרונות 
אינו יכול להתעלם מתנופת הבניה ברחבי 

העיר, ובשכונות החרדיות. אבל בואו 
נודה על האמת: הפתרון שישאיר את 

הזוגות הצעירים בירושלים אינו נמצא 
בדירות היוקרה ברוממה ובשנלר. כדי 

להשאיר כאן את הצעירים, צריך פתרון 
מהפכני כמו שהיתה בשעתו רמת שלמה: 

אלפי דירות, במחירים מוזלים, שזוגות 
צעירים יוכלו להרשות לעצמם. 

בשנים האחרונות זכיתי יחד עם חבריי, 
במסגרת הוועדה המקומית לתכנון ובניה 

והוועדה המחוזית, לקדם בניה בהיקף 
שיכפיל את מספר הדירות ברמת שלמה. 

1,600 יחידות דיור כבר אושרו ומצויות 
בהליכי בניה, ומאות דירות נוספות 

בשלבי תכנון מתקדמים. אבל המטרה 
שאני מציב לנגד עיני בשנים הקרובות, 
היא לפעול כדי לקדם את אותה פריצת 

דרך מיוחלת. את אותו רגע שבו נוכל 
לבשר לדור הצעיר של בני ירושלים – יש 

לנו דירות עבורכם, ובמחירים של פעם. 
מחירים ברי השגה. 

האם המטרה אפשרית? בהחלט. כמו 
אז, זה ידרוש מאיתנו לאחד כוחות, 
להקריב הכל ולפעול ללא לאות עד 

להשגת היעד. אבל אם אפשר ללמוד 
משהו מהמהפכה של רמת שלמה, אין 

מטרה שאי אפשר להשיג. וגם המטרה 
הזו אפשרית וניתנת להשגה, אם רק 

 .נרצה בכך

לחמת המפרץ, שהתקיימה לפני מ
כ-27 שנים, נמשכה כחודש ימים, 

אך יש לה השפעות והשלכות לא 
מעטות עד עצם היום הזה בתחומים 
רבים, וביחוד על תושבים רבים, ואף 

כי במשך השנים הסתלקו לבית עולמם 
רבים מיוצאי השואה, מספרם של 

נפגעי ההלם מהמלחמה עודנו גדול.
ההכנות לקראת המלחמה, שהתבטאו, 
בעיקרן, בחלוקת המסכות לאוכלוסייה 

וההיערכות בהכנת חדרים אטומים 
מפני מוצרים כימיים, יצרו את הדרמה 

והפחדים עוד בטרם החלה המלחמה 
עצמה. המחזות הללו השרו פחדים לא 

קטנים בקרב תושבים, ובמיוחד בין 
ילדים קטנים, שרבים מהם כבר גדלו 

במשך השנים, אך כל צפירת ניסוי, 
במסגרת התרגילים של פיקוד העורף, 

מכניסה בהם שוב חרדות וחששות.
לעיר בני ברק, שהינה מרכז עולמי 

לתורה ולחסידות, הייתה בעיה שלא 
הייתה קיימת בערים רבות אחרות, שכן 

לעיר שרבים מאוד מתושביה מגדלי 
זקנים, היה צורך במסכות עם מפוח, כדי 

למנוע אפשרות לחדירת אוויר רעיל מבעד 
למסכות, שבשל הזקנים אינן חסומות 

לחלוטין. הייתה, משום כך, אספקה של 
המסכות הללו, אך בידי הצבא לא היו די 
מסכות מסוג זה, ולרבים מהתושבים לא 

היו המסכות המתאימות. היו גם כאלו 
שגילחו זקנים, בגלל החשש, אך אלו היו 

בודדים שבודדים.
כל נושא המסכות גם הצריך הסברה 

מיוחדת, בעיקר, בקרב ילדים, כדי שלא 
יחבשו את המסכות, באופן שלא ניתן 

לנשום דרכן, ובכך ישנה סכנת חיים ממש. 
לצורך זה גייסו אגף החירום של העירייה 
שבהנהלת מר חיים נוגלבלט ואגף החינוך 
שבהנהלת הרב יוסף ברנפלד זצ"ל עובדים 

ומתנדבים למסעי הסברה במוסדות 
החינוך השונים.

מוסדות החינוך השקיעו רבות, באטימת 
חדרים ובהכנת המקלטים, אלא שבתחילת 

המלחמה היו רבים מההורים שחששו 

לשלוח את ילדיהם לבתי-הספר ולגני 
הילדים, אלא, כפי שאמר הרב יהונתן 
ספרא, מנהל אגף החינוך של העירייה 

ומנהל תלמוד-תורה רוז'ין באותם הימים, 
עם הזמן חזרה שגרת הלימודים כמעט 

למתכונתה הרגילה, וכאשר הייתה צפירה 
נעצרו הלימודים וירדו התלמידים בליווי 

מוריהם למקלטים, ועם ההרגעה שבו 
התלמידים למקומם ולספרם.

אחת הבעיות שהתעוררו באותם 
ימים בלתי קלים הייתה בקיום חתונות 

שנקבעו כבר זמן ניכר קודם לפרוץ 
המלחמה, או בר-מצוות שזמניהם הינם 

בהתאם לתאריך הקבוע בלוח העברי, 
ומשום כך השמחות, רובן ככולן, נקבעו 

לשעות אחה"צ, כדי שהן תסתיימנה 
בשעות הערב המוקדמות.

זכורני גם כי בביתי נקבעה מסיבת 
שבע-ברכות לבת-משפחה ולבת ידידים, 

אלא שבמהלכה הושמעה אזעקה 
והציבור רץ למקלט וחבש מסכות שהביא 

אותן למסיבה. ביקשנו מהנוכחים 

להישאר בהמתנה ולא לשוב לבתיהם, 
ואכן התפילות נשאו את פריין, וכעבור 

זמן קצר נשמעה צפירת ארגעה, וסעודת 
המצווה חזרה כבהתחלתה, אך עם מלוא 

הרגש וההתלהבות.
המלחמה הזו גם הוכיחה את מוסד 

החסד ההמוני של העיר בני ברק, ורבים-
רבים, הן במסגרות של עמותות והן 

כיחידים, רצו לבתי קשישים, שרבים 
מהם, אכן, היו פליטי מלחמת העולם 
השנייה הנוראית, כדי להרגיע אותם 

ולשבת במחיצתם, ככל הניתן.
בני ברק זכתה, כברכתם של גדולי 

וצדיקי ישראל, שטילים לא יפלו 
בתחומה, בזכות היותה עיר מרכזית 

של תורה וחסידות, חסד וצדקה, ואכן, 
כאשר נפלו טילים באזור בעיר שכנה, 

בסמוך לגבולה עם בני ברק, הם לא 
נפלו בתחומה של בני ברק, המטרופולין 

להמוני לומדי התורה, בכל שעות היממה, 
ולמפעלי החסד הגדולים והייחודיים 

 .שבתחומיה

כך הוצאה מחוץ לחוק( ושכל המפלגות 
החילוניות התאחדו במלחמה וחרם כללי 

נגדו, גם מערכת המשפט והתקשורת 
התגייסו כי ידעו שאי אפשר להתווכח 

עם תלמיד חכם שכל מה שאמר נסמך על 
היהדות המקורית, ממנה הם מתאמצים 

זמן רב להתנתק ומתוך הכרה שעלייתו 
של הרב כהנא לשלטון לא תהיה כדי 

להמשיך באותו מסלול שמדינת ישראל 
הלכה אליו, אלא כדי להפוך את מדינת 

ישראל למדינה יהודית לכל דבר ולהשיב 
 .שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה

כן, אנחנו יכולים 
יוסף דייטש, סגן ראש העיר ירושלים

תשנ"ג, הקמת שכונת רמת שלמה

בלי טילים, בלי מסכות, עם הרבה חסד
אברהם טננבוים, מזכיר עיריית בני ברק ודוברה

תשנ"א, מלחמת המפרץ
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תשנ"ד, ג' תמוז, פטירת הרבי מליובאוויטש זצ"ל

חסיד חב"ד וכאזרח הארץ הזאת כ
מיום היוולדי בבירתנו הנצחית – 
ירושלים, וכמי ששירת בצה"ל כקצין, 
בזמן מלחמת לבנון הראשונה, כשאני 

חושב על הדרך הארוכה והניסית 
שישראל עשתה מיום היווסדה ועד היום, 
אני לא יכול שלא לשזור את ההיסטוריה 

שלנו, עם חזונו ופועלו של הרבי 
מליובאוויטש.

לפני כמעט 70 שנה, כשהאדמו"ר 
רבי מנחם מענדל שניאורסון עלה לכס 

האדמו"רות של תנועת חב"ד העולמית, 
הוא חרט על דגלו דאגה לכל יהודי 
באשר הוא. היה זה שנים לא רבות 

לאחר השבר הגדול של שואת אירופה 
האיומה, כשיהדות התפוצות הייתה 

מרוסקת ורצוצה. 
במשך שנים טיפח הרבי מליובאוויטש 

במסירות ובחכמה גדולה, מנהיגות 
יהודית ומפעל שליחות אדיר חובק 

עולם, שהמוטו המרכזי שלו הוא – כל 
יהודי הוא יחיד ומיוחד. בחזונו ראה 

הרבי כיצד עולים לארץ מיליוני יהודים 
ומפריחים את השממה, כשהוא כמובן 

מלווה בשנים הקשות את אותם יהודים 
שהיו מאחורי סורג הברזל במדינות 

שהטילו פחד ומורא על כל אשר בשם 

בן-אנוש יכונה.
זה לא סוד שהרבי עמד בקשר 

רציף עם מנהיגי המדינה וקברניטיה. 
למעשה, ככל שחולפים הימים, נחשפות 

עדויות של התכתבויות ענפות ומסכת 
קשרים עמוקה בין הרבי למנהיגים 

בישראל. החל מראשי ממשלה, 
נשיאים, חברי כנסת ושרים שבאו 

להיפגש עמו ולהתברך, ועד לראשי 
זרועות הביטחון הגלוי והחשאי, שעמדו 

עמו בקשר רציף על הנעשה בארץ 
בעתות שלום וגם בעתות מלחמה.

במרכז כל מערכת היחסים הזו בין הרבי 
לישראל, ראינו את הדאגה העמוקה 

של הרבי לנעשה כאן מכל היבט. החל 
מקליטת העולים במרכזי הקליטה 
ובהשתלבותם בארץ, ועד להענקת 
תמיכה מוראלית אמיתית לחיילים 

בחזיתות ובעורף.
בזוהר כתוב; 'צדיקים במותם יותר 

מבחיוהי' לאחר הסתלקותו לפני כעשרים 
וארבע שנים, היו כאלה שחשבו שחזונו 
של הרבי ייגנז חלילה, וכי תנועת חב"ד 

לא תשרוד את המשבר הזה. אולם, כיום 
כל בר דעת רואה, כיצד תנועת חב"ד 

לא רק שלא נחלשה, אלא אף העצימה, 
הכפילה ושלשה את כוחה בכל העולם 

כולו, וכי חזונו של הרבי ממשיך לשמש 
מגדלור לעשיה ברוכה עבור רבבות 

חסידיו המסורים. 
לצד שגרירי ישראל הרשמיים, תמצאו 

בכל נקודה בגלובוס את שגרירי הרבי, 
הלא הם 'השלוחים', שפועלים בכוח 

האמונה ובלהט יהודי אותנטי. הם 
ידלקו נרות חנוכה בכיכר האדומה 
במוסקבה ובשער הניצחון בפריז, 

יחלקו ספוגניות וישמחו את החיילים 
בבסיס ברמת הגולן, יצאו בריקוד חסידי 

סוער על החומה הסינית עם מטיילים 
יהודים, ויעניקו מרק חם ואווירה ביתית 

לתרמילאים בנפאל ובמזרח.  
ישראל היא אכן פלא גדול ונס 

שמתממש מיום ליום. אין ספק שהדרך 
שעברנו עד לנקודת הזמן העכשווית, 

70 שנה אחרי, היא ניסית ומעוררת 
השראה והתפעלות.

אנו מצפים ומתפללים בכל יום 
למימוש חזון הנביאים, בו 'לא ישא גוי 

אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה'. 
ימים בהם ישכון השלום ותשרור 

השלווה עלינו ובנינו, ימים בהם יתקבצו 
כל היהודים מכל העולם כולו בארצנו 
 .הקדושה בגאולה הקרובה – אמן

70 שנות פלא ועשיה  
הרב יעקב גלויברמן, מנהל ‘יד ביד’ ומעסקני חב”ד

שנת תשנ”ד הגיע מרן האדמו”ר ב
מסאטמר זצ”ל לשבות בירושלים, את 
הטיש הוא ערך ברחוב עזרת-תורה, ומפני 
כבודו המשטרה סגרה את כביש בר-אילן 

בשבתות. אחרי אותה שבת העלו כמה 
בחורים תמיהה, אם יש אפשרות לסגור 

את הכביש כשהרבי מסאטמר נמצא, אז 
למה שלא יסגרו את הכביש כל שבת? 
שמנו קצת מודעות ופליירים, אני זוכר 

בשבוע הראשון היה 4 מודעות גדולות, 
עשינו קצת בלאגן – והגיעו 50 איש, ככה 
כל שבת היינו איזה 20 חבר’ה, לא חשבנו 

שיצא משהו חריג מכל האירוע שלנו. אבל 
עברו כמה שבועות והעסק התחיל לצבור 
תאוצה, התחילו לבוא עוד אנשים, ואחרי 

חודשיים כולם הצטרפו למאבק שלנו, 
הבון-טון ברחוב היה שבאמת צריכים 
לסגור את בר-אילן בשבתות. אחרי 3 
חודשים הרבי מגור כבר הורה לצאת 

ולהפגין, כל גדולי ישראל והרבנים חתמו, 
זה התחיל מכמה ילדים ובחורים, עשינו 

כזה משחק, לא חשבנו שיצא מזה משהו 
רציני, וכך זה נמשך כשנתיים – עד שסגרו 

את הכביש, מה שנשאר עד עצם היום 
הזה.

הרוויחו מזה כפליים, ראשית כל כי 
צריך לצאת ולהפגין, לא משנה אם 

כן סוגרים או לא סוגרים, אבל בנוסף 
הרוויחו מזה שכל רמת אשכול הפכה 

כיום לשכונה חרדית, 95% מתושבי רמת 
אשכול הם חרדים כיום.

בג”צ לא אפשר לסגור את הכביש, 
וקבע נוסח פשרה שיסגרו רק בשעת 

התפילות, עם זאת הוא ציין שאם 
שנתיים יהיה שקט יוכלו לסגור את 

הכביש לכל השבת, לא רק בזמני 
התפילות. בסוף העסקנים הגיעו למסקנה 
שטוב יהיה להותיר את המצב על כנו, כי 

ברגע שסגור בחלק מהזמן, אז הנהגים 
לא יודעים מתי פתוח ומתי סגור, מתי 
מתפללים ומתי לא, ולכן מעדיפים לא 

להגיע לאזור בכלל, וממילא מה שיוצא 
זה שיש בסך הכול איזה 10 רכבים 
שנוסעים, זה לא כזה נורא, ועדיף 

מאשר שהכביש יהיה סגור לחלוטין 
ואז זה יהפוך למקום טיולים למשפחות 

וכל זה, חששו שזה יהיה כמו רחוב 
ר’ עקיבא בבני-ברק. לכן השאירו את 
זה ככה, כמעט לא נוסעים רכבים, כל 

האזור חרדי, אז לפעמים לא צריך ללכת 
עד הסוף. ועד עכשיו זה סגור במסגרת 
מתווה זמני התפילות, כבר 12 שנה זה 

כך.
אני זוכר שעשינו ספירה של כמות 

הרכבים שחולפת בציר בר-אילן, 
המספרים היו 3,000-3,400 לשעה! היה 
ויכוח אם חלק מהמכוניות נוסעים כמה 

פעמים וזה אותם רכבים, כי פעילי מר”צ 
עשו ספירה לראות כמה רכבים יש, אז 

הם נסעו הלוך ושוב להעלות את המספר, 
בסוף קבענו את זה על 3,400 לשעה. 

היום? משך כל ה-24 שעות במשך כל 
יממת השבת – לא יודע אם עוברים שם 

2,000 מכוניות...

לא הייתה ברירה אז לבג”צ, הקימו אז 
את “ועדת צמרת” שקבעה שצריך לסגור 
את הכביש, היה ברור שזה האמת, אבל 

הם אמרו מה ניכנע לחרדים? לא יתכן. 
אז גיבשו את המתווה הזה, ובסוף כולם 

יצאו מורווחים.
עוד דבר הרווחנו אז, שנהיה נתק בין 

חרדים לחילונים, הציבור הישראלי 
הבין היטב שאין סיכוי לחיים משותפים, 

אנחנו והם זה שני דברים שלא בדיוק 
הולכים ביחד.

היום ההפגנות יעזרו הרבה יותר, כי 
בעקבות “ועדת צמרת”, חוקק חוק עזר 
עירוני שבכל רחוב שיש 70% תושבים 

שומרי שבת, או אפילו לא שומרי 
שבת אבל לא אכפת להם שיסגרו את 

הרחוב, אז ניתן חוקית לסגור את הכביש 
בשבתות, זה עוד לא היה אז. הצעה 

שלי היא שבקריית יובל יעשו כך, יעברו 
רחוב רחוב, ויש רחובות שיש רוב חרדי, 
ויסגרו אותם בשבת אחרי הפגנה אחת. 

אין גם מקום לחשוש שזה ימנע מחרדים 
לגור במקומות חילונים, אמרתי באיזה 

כינוס בנושא חילונים-חרדים בירושלים 
שאני לא מבין למה אם אני מגיע 

לגור באזור חילוני אחרי תקופה כולם 
בורחים, למה אתם לא יכולים להמשיך 
לגור איתי? אני לא צועק ‘שאבעס’, לא 
עושה כלום, ואתם עוברים. זה כי אתם 

לא מסוגלים לראות אותי.
וכך נעשה בכל מקום, אגב, התוכנית 
שלנו לגבי בית-שמש, אם ימשיכו עם 

המאבק נגד שלטי הצניעות, אנחנו 
נחזיר את כל 7,000 המשפחות שלנו 

לירושלים, שיבואו לגור כאן, ואז נראה 
איך יסתדרו איתם. הפגנה לא חייבת 
להיות ממש הפגנה, בר-אילן אז היה 

משהו אחר, ירושלים של היום זה כבר 
משהו אחר, גם החילונים לא מחללים 

שבת בפרהסיה כמו פעם, ירושלים היום 
 .די סגורה בשבתות

כך הרווחנו את רמת אשכול
יואליש קרויס

תשנ”ד, הפגנות השבת בבר אילן

עברו כמה שבועות והעסק 
התחיל לצבור תאוצה, 

התחילו לבוא עוד אנשים, 
ואחרי חודשיים כולם 

הצטרפו למאבק שלנו, 
הבון-טון ברחוב היה 

שבאמת צריכים לסגור את 
בר-אילן בשבתות 

להי שנת תשנ"ה. מצויד במפות, ש
תצלומי אוויר ותכניות בניין עיר, אני 

מוצא את עצמי מסתובב בבתי האדמורים 
מגור זיע"א ויבל"א האדמו"ר מבעלזא, 

אדמו"רים נוספים וראשי ישיבות גדולות 
ומנסה לשווק את הקמתה של העיר 

החדשה "אלעד-מזור", רוכן על המפות 
ובהתלהבות של בן תשחורת מנסה להסביר 

היכן ייבנה מה, והיכן תקום קריית החינוך 
המיועדת והמפוארת, ומנסה לשכנע את בני 
שיחי בכדאיות העיר החדשה שקום תקום 

בקרוב, ומציע לנוכחים שיורו לחסידיהם 
ותלמידיהם בעתיד לכשיצאו המכרזים 

לרכוש דירה בעיר המיועדת ושיבואו 
בהמוניהם. מבטיח להם הקצאות קרקע 

למרכזי החסידות והישיבות, חלקם הנהנו 
בראשיהם בנימוס, וחלקם אומרים שהם 

מעדיפים ערים קיימות, אך בפועל שום 
חסידות או ישיבה לא נתנה צ'אנס ולא 
הבינו מה האברך הצעיר בן התשחורת 
מבזבז את זמנם היקר בחלומות שונים 

ומשונים. בשלב מאוחר יותר, לאחר שהחל 
אכלוסה של העיר מצטרפת לעיר חסידות 

גדולה, ויז'ניץ.
ההיכרות שלי עם העיר החלה שלוש 

שנים קודם, בשנת תשנ"ב, בהיותי אברך 
בבית המדרש "יחווה דעת" בירושלים 
בנשיאותו של מרן הגר"ע יוסף זיע"א. 

לאחר סיום לימודי ההוראה ובעיצומם 
של לימודי הדיינות, מורה לי מרן להצטרף 
לצוות הלשכה של הרב אריה גמליאל, סגן 

שר הבינוי והשיכון, לטענתו אז שחובתו של 
האדם בעולמו היא "יתגדל ויתקדש שמיה 

רבה", זה שתשב בבית הדין ואחה"צ תכתוב 
פסקי דין זה אמנם חשוב, אך חשוב יותר 

שתסייע לעם ישראל בזה שתבנה מקוואות 
ובתי כנסיות וכו'. לא הועילו טענותיה של 

רעייתי שהיא רוצה בבית אבא שיהווה 
דוגמה לילדים שיראו אבא שיושב ולומד, 
והבטיח לה בזו הלשון, "וכל בנייך לימודי 
השם", בעלך יסייע לעם ישראל והקב"ה 

ידאג לך לילדים שיהיו בני תורה.
פואד, בנימין בן אליעזר שהיה שר השיכון, 
הפקיד בידי סגנו הרב אריה גמליאל את כל 
הטיפול במגזר הדתי חרדי, וייאמר לזכותו 

שהוא נתן חופש פעולה מלא והיה שר אוהד 
למדי. בין הדברים שטיפלנו בהם בתקופה 
זו במשרד, היה קידום התכניות של העיר 
אלעד שהייתה שייכת לאגף לבניה כפרית 

כמו יתר הכוכבים לאורך הקו הירוק ועיבויו 
שהגה בזמנו אריק שרון בהיותו שר השיכון.
לימים מוניתי על ידי פואד לכהן כיו"ר צוות 

ההקמה של העיר המיועדת, וכשנחשפנו 
לתכניות היו לנו לא מעט השגות, הן לגודל 

הדירות שהממוצע שלהן עמד על יותר 
מ-200 מ"ר לדירה והן לנושאים נוספים 

שדרשו התאמה לצרכים ולאופי של הציבור 
החרדי, אך הרב גמליאל אחז שאם נתחיל 
לבצע שינויים כעת - העיר לא תצא לדרך 

לפני עשר השנים הבאות... ולכן הוחלט 
לבצע בשלב זה מינימום של שינויים כדי לא 
לעכב את התהליך ורק לקראת שלבי השיווק 

הבאים לנסות לשפר מגמות.
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אנחנו והם זה שני דברים שלא בדיוק 
הולכים ביחד.

היום ההפגנות יעזרו הרבה יותר, כי 
בעקבות “ועדת צמרת”, חוקק חוק עזר 
עירוני שבכל רחוב שיש 70% תושבים 

שומרי שבת, או אפילו לא שומרי 
שבת אבל לא אכפת להם שיסגרו את 

הרחוב, אז ניתן חוקית לסגור את הכביש 
בשבתות, זה עוד לא היה אז. הצעה 

שלי היא שבקריית יובל יעשו כך, יעברו 
רחוב רחוב, ויש רחובות שיש רוב חרדי, 
ויסגרו אותם בשבת אחרי הפגנה אחת. 

אין גם מקום לחשוש שזה ימנע מחרדים 
לגור במקומות חילונים, אמרתי באיזה 

כינוס בנושא חילונים-חרדים בירושלים 
שאני לא מבין למה אם אני מגיע 

לגור באזור חילוני אחרי תקופה כולם 
בורחים, למה אתם לא יכולים להמשיך 
לגור איתי? אני לא צועק ‘שאבעס’, לא 
עושה כלום, ואתם עוברים. זה כי אתם 

לא מסוגלים לראות אותי.
וכך נעשה בכל מקום, אגב, התוכנית 
שלנו לגבי בית-שמש, אם ימשיכו עם 

המאבק נגד שלטי הצניעות, אנחנו 
נחזיר את כל 7,000 המשפחות שלנו 

לירושלים, שיבואו לגור כאן, ואז נראה 
איך יסתדרו איתם. הפגנה לא חייבת 
להיות ממש הפגנה, בר-אילן אז היה 

משהו אחר, ירושלים של היום זה כבר 
משהו אחר, גם החילונים לא מחללים 

שבת בפרהסיה כמו פעם, ירושלים היום 
 .די סגורה בשבתות

החלום שהפך למציאות
הרב צוריאל קריספל, ראש העיר הראשון

תשנ"ה, ז' אייר, הקמת העיר אלעד

להי שנת תשנ"ה. מצויד במפות, ש
תצלומי אוויר ותכניות בניין עיר, אני 

מוצא את עצמי מסתובב בבתי האדמורים 
מגור זיע"א ויבל"א האדמו"ר מבעלזא, 

אדמו"רים נוספים וראשי ישיבות גדולות 
ומנסה לשווק את הקמתה של העיר 

החדשה "אלעד-מזור", רוכן על המפות 
ובהתלהבות של בן תשחורת מנסה להסביר 

היכן ייבנה מה, והיכן תקום קריית החינוך 
המיועדת והמפוארת, ומנסה לשכנע את בני 
שיחי בכדאיות העיר החדשה שקום תקום 

בקרוב, ומציע לנוכחים שיורו לחסידיהם 
ותלמידיהם בעתיד לכשיצאו המכרזים 

לרכוש דירה בעיר המיועדת ושיבואו 
בהמוניהם. מבטיח להם הקצאות קרקע 

למרכזי החסידות והישיבות, חלקם הנהנו 
בראשיהם בנימוס, וחלקם אומרים שהם 

מעדיפים ערים קיימות, אך בפועל שום 
חסידות או ישיבה לא נתנה צ'אנס ולא 
הבינו מה האברך הצעיר בן התשחורת 
מבזבז את זמנם היקר בחלומות שונים 

ומשונים. בשלב מאוחר יותר, לאחר שהחל 
אכלוסה של העיר מצטרפת לעיר חסידות 

גדולה, ויז'ניץ.
ההיכרות שלי עם העיר החלה שלוש 

שנים קודם, בשנת תשנ"ב, בהיותי אברך 
בבית המדרש "יחווה דעת" בירושלים 
בנשיאותו של מרן הגר"ע יוסף זיע"א. 

לאחר סיום לימודי ההוראה ובעיצומם 
של לימודי הדיינות, מורה לי מרן להצטרף 
לצוות הלשכה של הרב אריה גמליאל, סגן 

שר הבינוי והשיכון, לטענתו אז שחובתו של 
האדם בעולמו היא "יתגדל ויתקדש שמיה 

רבה", זה שתשב בבית הדין ואחה"צ תכתוב 
פסקי דין זה אמנם חשוב, אך חשוב יותר 

שתסייע לעם ישראל בזה שתבנה מקוואות 
ובתי כנסיות וכו'. לא הועילו טענותיה של 

רעייתי שהיא רוצה בבית אבא שיהווה 
דוגמה לילדים שיראו אבא שיושב ולומד, 
והבטיח לה בזו הלשון, "וכל בנייך לימודי 
השם", בעלך יסייע לעם ישראל והקב"ה 

ידאג לך לילדים שיהיו בני תורה.
פואד, בנימין בן אליעזר שהיה שר השיכון, 
הפקיד בידי סגנו הרב אריה גמליאל את כל 
הטיפול במגזר הדתי חרדי, וייאמר לזכותו 

שהוא נתן חופש פעולה מלא והיה שר אוהד 
למדי. בין הדברים שטיפלנו בהם בתקופה 
זו במשרד, היה קידום התכניות של העיר 
אלעד שהייתה שייכת לאגף לבניה כפרית 

כמו יתר הכוכבים לאורך הקו הירוק ועיבויו 
שהגה בזמנו אריק שרון בהיותו שר השיכון.
לימים מוניתי על ידי פואד לכהן כיו"ר צוות 

ההקמה של העיר המיועדת, וכשנחשפנו 
לתכניות היו לנו לא מעט השגות, הן לגודל 

הדירות שהממוצע שלהן עמד על יותר 
מ-200 מ"ר לדירה והן לנושאים נוספים 

שדרשו התאמה לצרכים ולאופי של הציבור 
החרדי, אך הרב גמליאל אחז שאם נתחיל 
לבצע שינויים כעת - העיר לא תצא לדרך 

לפני עשר השנים הבאות... ולכן הוחלט 
לבצע בשלב זה מינימום של שינויים כדי לא 
לעכב את התהליך ורק לקראת שלבי השיווק 

הבאים לנסות לשפר מגמות.

כך אנו מוצאים את עצמנו בשנת תשנ"ג 
יוצאים לשיווק ראשוני של כ-1700 יחידות 

דיור, שיווק שהוקפא עקב עתירות כאלו 
ואחרות לבית המשפט, עתירות שנדחו לאחר 

כשנה וחצי.
באחת מהישיבות עם צוות המתכננים, 

אני זורק שאלה לחלל, מה יהיה עם 
מוסדות חינוך ובתי כנסת, מקוואות 

ומוסדות ציבור? תשובתם הייתה שייכנסו 

לעיר אגרות הבנייה ושאר ההיטלים ומהם 
יהיו משאבים לבנייה האמורה, הקשיתי, 

הרי בשטח המתכונן לעיר שולטות 
למעשה שתי רשויות, דרום השרון מחד 
וחבל מודיעין מאידך, שבתחומן אמורה 

לקום העיר, וכספי האגרות יגיעו לוועדות 
התכנון שלהן ומי לידינו יתקע שהכסף 

שייכנס אכן יופנה לצרכים האמורים ולא 
ייבלע בקופתן?

בעקבות הערותיי אלה, יצאה פנייה לשר 
הפנים דאז הרב אריה דרעי שיורה על 

הקמת וועדת חקירה לצורך קביעת גבולות 
מוניציפליים )קו כחול( לעיר החדשה ועל 

הקמתה של מועצה מקומית עצמאית 
במקום, כולל וועדה לתכנון ובניה. שר 

הפנים נעתר לפנייה זו והורה אכן להקים 
וועדה כזו, שבראשה עמד הממונה על 
מחוז ירושלים דאז הרב אליהו סויסה, 

לימים שר הפנים, שהמליצו לשר הפנים 
לתחם את שטחה של העיר אלעד ולגרוע 

אותו משתי הרשומות הסמוכות, ואכן 
לקראת אמצע שנת תשנ"ד אושרה הצעה 

זו והוקצו לעיר כ-2.700 דונם.
ככל שהתקדמו והושלמו תכניות הביצוע, 

הן של התשתיות והן של תכניות הבינוי, 
נערכו במשרד הפנים להקים מועצה ממונה 

לעיר ומשרדי הממשלה הרלוונטיים 
נתבקשו להמליץ על מי מעובדיהם שיהיו 

חלק מחברי המועצה הממונה וילוו את 
הקמתה של העיר, אני נבחרתי כנציג 

משרד הבינוי והשיכון. האסיפה/ישיבה 
הראשונה התקיימה בלשכתו של הממונה 

על המחוז במחוז מרכז במשרד הפנים 
בתאריך ה-7/5/1995, שם נשאלו החברים על 

מי הם ממליצים לעמוד בראשות המועצה 
הממונה וכולם אמרו פה אחד 'צוריאל בתוך 

העניינים והוא בפועל יו"ר צוות ההקמה, 
אך טבעי הוא שהוא זה שיעמוד בראשות 

המועצה', וכך יצאנו לדרך למשימה הנפלאה 
הזו הקמתה של עיר ואם בישראל לציבור 

החרדי במרכז הארץ.
עובר לעשייתן החלנו בבניית צוות מצומצם 

שכל כחמשה עובדים, מהנדס, בודקת 
תכניות, יועמ"ש, מזכיר/גזבר ומזכירה ועם 

הצוות המצומצם הזה החלו לנוע גלגלי 
ההקמה של העיר. במשרדים ששכרנו בפתח 
תקוה עבדנו מסביב לשעון עם צוותי התכנון 

הרבים, חברות הפיתוח והקבלנים השונים 
והוצאנו היתרי פיתוח לפריצת דרכים 

ותשתיות שעלו על הקרקע במלוא המרץ.

השלב הבא היה הוצאת מכרזים שהיו 
כמעט מוכנים מהפעם הקודמת והשינויים 
היחידים שבוצעו היו התאמות שונות עקב 

הימצאות קברים רבים, כך בתחילת שנת 
תשנ"ו אנו מוצאים את עצמנו למעשה לאחר 

שיווק כ-1,760 יח"ד ראשונות...
עם היוודע זהות הקבלנים הזוכים, החל 

מרתון בדיוני הוועדה המקומית לתכנון 
ובניה, כניסה לפרטי פרטים, במקביל 

קיבלנו החלטה מהפכנית של תכנון 
המתחמים כבתי חצר וחייבנו את הקבלנים 

להקים גינות נוי ומתקני משחקים בכל 
מתחם, מתוך מחשבה שהילדים לא 

יצטרכו לחצות כבישים כדי לצאת לשחק, 
ויוכלו להיות תחת השגחת ההורים.

בד בבד נדרשנו לתכנון המקוואות, מוסדות 
החינוך, גני הילדים, בתי הכנסיות, מוסדות 

הציבור כגון טיפות חלב, מועדון פיס וכו', 
ועמדנו על כך שיימצאו מראש מקורות 

מימון לכל הנ"ל, כך שביום שבו נערך טכס 
הנחת אבן הפינה לבניין הראשון בעיר 

ברחבת התור, במקביל הונחו אבני פינה ל-4 
בתי ספר, 10 גני ילדים, 3 מקוואות 4 בתי 

כנסת ואולם הפיס.
חדוות העשייה תפסה את כל עולמי בימים 

אלו, והרצון להעניק לציבור את הטוב ביותר, 
לבחון כל נושא בשבע עיניים, החל מאבני 

המדרכות בעיר, עמודי התאורה ספסלי 
הרחוב, וסוג האבן לציפוי הבניינים.

ציפוי אבן לכל העיר הוא לא דבר המובן 
מאליו, למעט ירושלים, במרבית ערי הארץ 

אין חיוב על ציפוי אבן, מסיוריי הרבים 
באתרי הבניה השונים, נחשפתי לעובדה 
שבניינים שצופו בטיח לאחר זמן לא רב 

חזות הבניין נהרסת ממימי הגשמים ומשווה 
מראה מאוד לא נעים, אי לכך העברתי 

החלטה בוועדת התכנון שמחייבת ציפוי אבן, 
למרות שחוברת המכרז של משרד השיכון 

לא חייבה זאת והקבלנים הקימו קול צעקה 
שזה מייקר להם את הבניה, משרד השיכון 
הפעיל לחצים לא פשוטים, אך ההתעקשות 

שלי לא הותירה ברירה. אני חושב שזו אחת 
ההחלטות הכי חשובות שלי בימי הקמת 

העיר, הקבלנים אמנם ביצעו זאת, אך לאחר 
שסיימו את הבניה קיבלתי תביעות אישיות 
על עשרות מיליוני שקלים, תביעות שנדונו 
בבתי המשפט אף לאחר שעזבתי את העיר 

ונדחו בזו אחר זו.
עם יציאתם לדרך של ראשוני הבניינים 
ומוסדות הציבור, נערכנו בכמה מישורים 

לקראת האכלוס המאסיבי, ובעוד שעד 
עתה עבדנו עם צוות ממש מצומצם של 

עובדים, נדרשנו להקמתו מהיסוד של 
מערך מוניציפלי לכל דבר, לבנות מחלקות 

שונות ולקלוט עובדים ראויים שיתנו 
מענה בכל תחום. ערכנו כנסי הסברה 

ומפגשי תושבים גם כדי לחוש את השטח 
והצרכים וגם כדי לעדכן את המשתכנים 

החדשים בשלבי ההתפתחות השונים 
ואף להיערך לקראת מתן טפסי 4 ואכלוס 

בפועל.
כ-18 חודש לאחר הנחת אבן הפינה 
ולקראת הימים הנוראים של תשנ"ט 

החלו להגיע לעיר המשאיות הראשונות 
עם תכולת הדירות ובעליהן, ההתרגשות 

אחזה בכולנו שהנה סוף סוף אנו 
מגשימים מפעל חיים מיוחד במינו, 

ואני זוכר את השבת הראשונה בעיר, 
שבת בה השאלתי דירה, העמסתי את 

כל צרכי השבת והצטרפתי עם משפחתי 
לראשוני המשפחות בעיר מכל הזרמים, 

את התפילות הראשונות בבית הכנסת, 
סעודות השבת, ואף השיעור ב"אור 

החיים" ועונג שבת שהתקיימו בדירה בה 
התארחתי, ואכן הייתה זו שבת מרוממת 

ומיוחדת.
במהלך השנים הבאות ועד לסיום כהונתי 

השנייה בה למעשה הוצאנו היתרי בניה 
לרוב דירות המגורים בעיר, למעט מאות 

יח"ד בודדות שנבנו לאחר שעזבתי, אכלסנו 
קרוב ל-25.000 תושבים כ"י, כיום בחסדי 

השם מונה העיר כ-50.000 תושבים ועומדת 
להכפיל ולשלש את עצמה עם אישור שר 

הפנים את הרחבתה ובניית כ-13.000 יח"ד 
דיור בשנים הקרובות, ומתוכן שיווק של 

כ-5.000 יח"ד תוך כשנתיים אי"ה.
אני חייב לציין את ראשוני העובדים 

במועצה שנדבקו ממני בחיידק העשייה 
ונתנו את כל כולם והטו שכם באהבה 

רבה ובדביקות במשימה של גאוות 
יחידה מיוחדת במינה ושבלעדיהם לא 
הייתי יכול לעמוד במשימה חשובה זו, 

חשתי שהם מבינים את גודל השעה ואת 
חשיבותה של הזכות שנפלה בחלקנו 

לבנות עיר ואם בישראל. עיר שגרמה 
להרבה קידוש השם לכל מי שבא 

בשעריה, יופייה של העיר, טיפוחה, 
הניקיון שלה היו לשם דבר והיא היוותה 

למעשה מקום לעלייה לרגל לרבים שבאו 
ללמוד מאתנו איך מנהלים עיר בהפרטה 

מלאה ובמינימום של כ-70 עובדים 
בלבד, ובמקביל להתרשם מהתשתיות 

המתקדמות ביותר, תשתיות טכנולוגיות 
 .שכמעט ולא היו מוכרים בארץ

כותב השורות מתברך אצל מרן הגר"ע בעקבות המינוי
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קופת הפיגועים ת
בירושלים הייתה 

תקופה מאוד קשה. בפיגוע 
ההתאבדות הראשון 

באוטובוס כל החובשים, גם 
הוותיקים ביותר, לא ראו 

דברים כאלו מעולם, זה היה 
דבר חדש, לצערנו הרב לאחר 

מכן זה חזר על עצמו באופן 
תכוף, כל הזנקה כזו העלתה 
בראש שלנו תסריטי אימה 

של פיגועים קשים. פשוט כאילו היינו מוכנים איפה הפעם 
הבאה שזה יקרה.

זה היכה בכל סוגי האוכלוסייה בירושלים, היה את הפיגוע 
באוטובוס קו 14 שם יש יותר ציבור מעורב, ועד לפיגוע 

באוטובוס לכותל בקו 2, שם היו כולם יהודים חרדים. 
מפיגועים במסעדות סבארו ומומנט, הפיגוע בעמק רפאים שם 

נספה ד”ר אפלבוים שהיה מוכר לנו מהעבודה מולו כמנהל 
חדר המיון של ביה”ח ‘שערי צדק’. אלו פיגועים מסוג אחר, 

עם הרבה מאוד נפגעים, וכמעט כל אחד מהחובשים או 
המתנדבים של איחוד הצלה שהגיע למקום זיהה מישהו או 

הכיר מישהו, והיה מחובר הרבה יותר לפיגוע.
כמובן בפיגוע כמו מה שהיה בקו 2, זה היה מאוד קשה, 

ממש בשיפולי השכונות החרדיות, ובאו אנשים לתמוך 
ביקיריהם, הציבור שלנו לא היה מורגל לאסונות בסדרי גודל 
כאלו. זה היה מאוד כואב. גם הפיגוע בסבארו שנהרגו בו בני 

משפחת סחייווסחורדר זו הייתה תקופה מאוד קשה לכולם.
הכי קשה זה היה בתקופות החופשה, היינו יכולים להיות עם 

המשפחה והילדים, כל אחד איפה שהוא נמצא, ופתאום בא 
פיגוע ועוצרים את הכול, ולהתאושש אחרי זה, אחרי פיגוע 

כזה, אחרי מראות כאלו, זה לא פשוט בכלל, ברוך ה’ המראות 
האלו לא נצפים כיום בירושלים ולא בשום מקום בארץ. 

הדבר שנחרט בי יותר מכל בסדרת הפיגועים, היו שלושה 
פיגועים שונים ברחבי ירושלים. הראשון היה במסעדת 

‘מומנט’ ברחוב עזה, הייתי קרוב מאוד לשם, אפילו שמעתי 
את הד הפיצוץ, מיהרתי פנימה ואז אני קולט שאני הראשון 

בזירה, אני רואה את ההרוגים יושבים עדיין על הכיסאות 
סביב השולחנות במסעדה, ואנשים רואים אותי עם האפוד 

וקולטים שאני חובש, רצים לעברי ומבקשים עזרה, ואני 
נאלמתי לרגע, לא הייתי מוכן לסיטואציה שאני הראשון 

שמגיע לזירה.
המקרה השני היה בפיגוע המשולש במדרחוב, הייתי קרוב 
ובאתי מהראשונים למקום הפיגוע, ואז תוך כדי שאני עושה 

הערכת מצב כמה נפגעים יש מהפיצוץ, ואז הגיע הפיצוץ 
השני, ראיתי את זה כל כך קרוב מול העיניים שאם הייתי 

מתקדם עוד כמה פסיעות קודם יכול להיות שהייתי ח”ו 
בפנים, ותוך כדי שאני חושב מה היה הגיע הפיצוץ השלישי, 
הרגשנו בתוך מתקפת טרור, אנחנו מסתכלים מסביב ובודקים 
מאיפה יבוא הפיצוץ הבא. כמות הנפגעים והפצועים שזעקו 

אלינו לעזרה הצליחה להשכיח מעמנו את הסיטואציה 
המסוכנת שהיינו בה.

המקרה השלישי היה בפיצוץ בפלאפל ברחוב הנביאים, 
עמדתי ממש בסמוך עם הרכב לפלאפל, בתוכו היו כל בני 

המשפחה, שמענו פיצוץ עז ולכל המרחב ראינו להבת ענק 
מיתמרת, כל הרכב פשוט הוקף באש מתלקחת שנעלמה 

כעבור שנייה. ארך לי כמה רגעים לקלוט שאני בתוך פיגוע, 
רצתי עם הילדים לבניין המועצה הדתית - שם אבא שלי 
עבד, הנחתי אותם שם ומיהרתי חזרה לזירה, בנס מלבד 

המחבל לא היו הרוגים נוספים, וכמובן, דיווחתי מיד לכוחות 
 .מאחור שאין נפגעים רבים

שלושה פיגועים, שלוש 
חוויות קשות

אלי פולק, סגן נשיא ‘איחוד הצלה’

תשנ”ה, כ”ה אב, החל טרור המתאבדים בירושלים

רב שבת קודש פרשת משפטים תשנ”ו. דלת ע
ה’שלום שטוב’ נפתחת, והחסידים הצעירים 

מדלגים בזריזות פנימה לקבלת ‘שלום’ מהרבי שכבר היה 
לבוש במחצלות שבת כמלך ביופיו. אני עומד מול הרבי 

הגדול וככל פעם בוחן אותי מלמעלה למטה: “בדיבוק 
חברים”, הוא מפטיר ומאחל לי: “זיי מצליח”.

נשימותיו הכבדות נשמעות בחלל החדר. מלוות אותי 
החוצה, נרגש מבולבל. מה אמר הרבי? בדיבוק חברים. 

הוא מתכוון משהו? אז מאיפה מתחילים? 
סעודה שלישית. דממה בבית המדרש. ה’קאפליע’ 
סיימה את שירתה ואלפי באי בית המדרש מרכינים 

ראש, מטים אוזן לשמוע את דברי התוכחה. הניגון עולה 
ויורד כמנהג אביו הקדוש. הרבי אוחז בגביע ונקישותיו 

מגיעות עד לסוף בית המדרש ומרעידות כל לב.
“השל”ה אומר בשם רבי מנחם הבבלי”, אומר הרבי 

וקולו נשנק. “מלאתך ודמעך לא תאחר, מלאתך - דאס 
וואס דאס הארץ איז פיל, מה שהלב מלא על גדותיו, 
ודמעך - דאס טרער, הדמעה שלך, לא תאחר – מאך 

דאס נישט פרעמד, אל תעשה אותו אחר, מזויף”.
זה היה הרבי. בשבועיים האחרונים שלו, כבכל ימי 
חייו. תובע את הלב, את הדמעה, את המקוריות. הוא 
חוזר ואומר משם הרבי מקוצק: אם שערי דמעות לא 
ננעלו, למה יש צורך בשערים בכלל? ומשיב: כי ישנם 

דמעות מזויפות לא אמיתיות שלהן אין כניסה. הוא דורש 
שלימות, הוא תובע מושלמות, הוא מבקש מצוינות.

כמעט ארבע שנים של הנהגה שמימית שהגביהו את 
ציבור שומע לקחו ותלמידיו לגבהים, לרוממות, להשגות 
בעבודת השם ולשאיפות נעלות יותר. כמעט ארבע שנים 

של נשיאת עול הציבור והמשך עול ההנהגה הכלל 
עולמית אותה נשא בדומיה יותר מארבע עשורים. כמעט 

ארבע שנים של השתתפות בשמחת ובצער האחר, של 

עין טובה מידה שהייתה המפתח לכניסה לשערי בית 
מדרשו ושל שלום ואחדות אותה עמל והשיג בדי עמל 

וביגיעה מרובה.
כמעט ארבע שנים שבאו אל קיצן וסיומן בחטף, 

במוצאי חג הפורים. בלילה האחרון עוד ישב בבית 
המדרש ב’טיש’ האחרון וקרא מנהמות ליבו את זעקתו 

של שאול המלך: “אם התכוונתי כל כך לטובה, למה 
זה יש צורך במנהיג אחר?” והתשובה לא איחרה 

לבוא: “בשביל הדורות הבאים, בשביל דור המתנות 
לאביונים”.

ובאותו לילה של ט”ז באדר, לאחר שגמע באהבה 
רבה את תחילת מסכת פסחים כמנהגו שלושים יום 
קודם החג, כשהגיע לדף ט’, למילים הקדושות של 

רבי חנינא חוזאה, "חזקה על חבר שאין מוציא מתחת 
ידו דבר שאינו מתוקן”, סגר את הגמרא, הניח סימניה 

ונסתלק במיתת נשיקה.
אכן הוציא הרבי מתחת ידו דבר מתוקן, חצר גור 
השבורה שלאחר שנות החורבן שזכתה להנהגתו 

הפלאית והטמירית, תחילה לצדם של אחיו הגדולים 
כ”ק מרנן הבית ישראל והלב שמחה זצוק”ל ואחר 

כך כשהוא עמד בעוז והנהיג באהבה וברחימאיות, 
ובנה בתים נאמנים, קהילה פורחת וחצר משגשגת על 

יסודות העבר המפוארים.
 .והלב עדיין מלא. והדמעה עדיין רותחת

“אינו מוציא מתחת ידו 
דבר שאינו מתוקן” 

 אברהם דוב גרינבוים, עורך ‘הדרך’ 

מוות ב'אי השלום'
 משה אבוטבול, ראש העיר בית שמש וסגן יו"ר השלטון המקומי

תשנ”ו, ט”ז אדר, פטירת האדמו”ר 
ה’פני מנחם’ מגור זצ”ל

תשנ"ז, ד' אדר ב', טבח נהריים

הפני מנחם בטיול לפנות 
בוקר ברחובות ירושלים. 

צילום: שוקי לרר

חד האירועים הכואבים שנצרבו בשבעים שנות א
קיומה של המדינה הוא רצח שבע הנערות מבית 

הספר הדתי 'פירסט' באי השלום בנהריים. מדובר 
ברצח שזעזע את כל המדינה והביא לאחת ההלוויות 

הגדולות בעיר בית שמש, שקברה שבע מבנותיה 
שרק רצו לטייל בנהריים, הגיעו לשם ובתוך אותו גיא 
ההריגה הגיח מולם חייל ירדני וירה וטבח בהן. קשה 
מאוד לחזור לאותם רגעים קשים, לטראומה שעברה 

על תושבי העיר שלא יכלו לראות את דמעות ההורים 
השכולים.

כיהנתי באותם ימים כסגן ראש עיר בתואר, 
והתבקשתי לסייע למשפחת בדייב שהבת שלהם לא 

נקברה כשאר חברותיה בבית העלמין בבית שמש, 
ואחת נוספת שנקברה בבית העלמין 'ארץ החיים' 

הסמוך לבית-שמש. היה זה מחזה קשה ביותר 
לראות את הדמעות של ההורים בהלוויה.

התחושות היו קשות, גם כלפי אותן תלמידות 
שנותרו בכיתה, האיך הן מתמודדות עם החסר 

העצום, זה דבר שלא ניתן להבליג עליו. צצו קשיים 
רבים, איך לארגן את ההלוויה, את השבעה, את 

השלושים, הייתי צמוד אז לכוחות ההצלה ולשירות 
הפסיכולוגי בעיר. זכור לכולם ביקורו של מלך ירדן 

בבית שמש, עת כרע ברך בפני המשפחות וביקש 
מחילה על מעשיו של אותו חייל. זה היה בושה 

גדולה לירדן שאז התחילה בתהליך של שלום.
המשכנו ללוות את המשפחות הללו לאורך השנים. היה 
לי את הזכות כיו"ר ועדת שמות לקרוא למתנ"ס בעיר על 
שמן - מתנ"ס 'פסגות השבע', וכן שכונת 'פסגות השבע'. 

אנחנו ממשיכים כל שנה להופיע באתר ההנצחה יחד 
עם מחוללת האתר הגב' אורנה שמעוני, שלצערנו בנה 

אסף שמעוני הי"ד נפל במלחמה. אנחנו גם מחלקים 
מלגות לזכרן, וגם את שם בית הספר 'פירסט' בו למדו 

שינינו ל'שח"ר עמית' ש'בעת ח'מדות ר'קיע.
מצב המשפחות כיום הוא מעודד, אנחנו מנסים 

להפיג מהם את הצער והשכול. פרט מרתק הוא שבין 
המשפחות נוצרו קשרי חיתון, מרגש לראות אימא 

שבעצם הייתה באותו רצח והיא נושאת ילדים. הכאב 
הגדול של 'דמי אחיך צועקים אליך מן האדמה' כי 

לא רק את הבנות הללו הם רצחו אלא את כל זרעם 
ותולדותיהם אחריהם.

האכזבה שלנו היא מהשלטון הירדני ששחרר את 
הרוצח והוא מסתובב כיום חופשי. יעזור ה' שעירנו 

בית שמש ומדינת ישראל ידעו רק טוב ובשורות 
 .טובות

שנת תשנ"ט הייתי בשיא העבודה ב
למען הציבור כסגן שר השיכון 

במעמד שר ואבי מנחם פרוש ז"ל היה 
בשיא כוחותיו, הציבור חש מעוקה 

מאוד גדולה, על כל מה שבג"ץ עולל 
ופסיקותיו הרבות נגד ההלכה ובכלל 

בנושאי יהדות ואידשקייט. בנוסף לכך, 
באותה תקופה הציבור קיבל בצורה 
מאוד קשה את אמרותיו, פסיקותיו 

וצורת ההתנהלות של בית המשפט נגד 
הרב אריה דרעי.

אבי ז"ל היה בזמנו בביקור בארצות 
הברית, כאשר קיבל טלפון מכ"ק מרן 

האדמו"ר מגור שליט"א, שאמר לו, 
צריך לעשות מפגן גדול בעניין הזה, 

אבי ניסה לשאול מה, איך, ענה לו 
הרבי, אני לא צריך לומר לך איך, 

תיכנס לעניין ותפעל, ואכן הוא כחייל 
קיבל פקודה ומיד החל בארגון המפגן 

הגדול.
אני זוכר תמיד את אבי אומר, כדי 
להצליח בהפגנה, צריך להיערך כפי 
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עין טובה מידה שהייתה המפתח לכניסה לשערי בית 
מדרשו ושל שלום ואחדות אותה עמל והשיג בדי עמל 

וביגיעה מרובה.
כמעט ארבע שנים שבאו אל קיצן וסיומן בחטף, 

במוצאי חג הפורים. בלילה האחרון עוד ישב בבית 
המדרש ב’טיש’ האחרון וקרא מנהמות ליבו את זעקתו 

של שאול המלך: “אם התכוונתי כל כך לטובה, למה 
זה יש צורך במנהיג אחר?” והתשובה לא איחרה 

לבוא: “בשביל הדורות הבאים, בשביל דור המתנות 
לאביונים”.

ובאותו לילה של ט”ז באדר, לאחר שגמע באהבה 
רבה את תחילת מסכת פסחים כמנהגו שלושים יום 
קודם החג, כשהגיע לדף ט’, למילים הקדושות של 

רבי חנינא חוזאה, "חזקה על חבר שאין מוציא מתחת 
ידו דבר שאינו מתוקן”, סגר את הגמרא, הניח סימניה 

ונסתלק במיתת נשיקה.
אכן הוציא הרבי מתחת ידו דבר מתוקן, חצר גור 
השבורה שלאחר שנות החורבן שזכתה להנהגתו 

הפלאית והטמירית, תחילה לצדם של אחיו הגדולים 
כ”ק מרנן הבית ישראל והלב שמחה זצוק”ל ואחר 

כך כשהוא עמד בעוז והנהיג באהבה וברחימאיות, 
ובנה בתים נאמנים, קהילה פורחת וחצר משגשגת על 

יסודות העבר המפוארים.
 .והלב עדיין מלא. והדמעה עדיין רותחת

בבית שמש, עת כרע ברך בפני המשפחות וביקש 
מחילה על מעשיו של אותו חייל. זה היה בושה 

גדולה לירדן שאז התחילה בתהליך של שלום.
המשכנו ללוות את המשפחות הללו לאורך השנים. היה 
לי את הזכות כיו"ר ועדת שמות לקרוא למתנ"ס בעיר על 
שמן - מתנ"ס 'פסגות השבע', וכן שכונת 'פסגות השבע'. 

אנחנו ממשיכים כל שנה להופיע באתר ההנצחה יחד 
עם מחוללת האתר הגב' אורנה שמעוני, שלצערנו בנה 

אסף שמעוני הי"ד נפל במלחמה. אנחנו גם מחלקים 
מלגות לזכרן, וגם את שם בית הספר 'פירסט' בו למדו 

שינינו ל'שח"ר עמית' ש'בעת ח'מדות ר'קיע.
מצב המשפחות כיום הוא מעודד, אנחנו מנסים 

להפיג מהם את הצער והשכול. פרט מרתק הוא שבין 
המשפחות נוצרו קשרי חיתון, מרגש לראות אימא 

שבעצם הייתה באותו רצח והיא נושאת ילדים. הכאב 
הגדול של 'דמי אחיך צועקים אליך מן האדמה' כי 

לא רק את הבנות הללו הם רצחו אלא את כל זרעם 
ותולדותיהם אחריהם.

האכזבה שלנו היא מהשלטון הירדני ששחרר את 
הרוצח והוא מסתובב כיום חופשי. יעזור ה' שעירנו 

בית שמש ומדינת ישראל ידעו רק טוב ובשורות 
 .טובות

תשנ”ח נפל דבר בישראל. מרן ראש ב
הישיבה הגראי”ל שטינמן זצוק”ל 

טס במיוחד לחו”ל יחד עם יבדלח”ט כ”ק 
האדמו”ר מגור שליט”א, כדי לתת מענה 
לאלפי הילדים בפריפריה ולהקים להם 

בתי ספר תורניים.
עד אז היה המצב הרוחני קשה במיוחד. 

בהרבה מערי השדה לא היו מוסדות חינוך 
תורניים והרבה הורים התפשרו ושלחו 

לחינוך ממלכתי. המסע הזה עורר את העולם 
היהודי בתפוצות לגורל הילדים הללו.

עם חזרתם מהמסע הקימו מרנן ורבנן את 
רשת הקירוב ‘נתיבות משה’, על שמו ולזכרו 
של המנהיג האגודאי מארה”ב ר’ משה שרר 

ז”ל, תחת שרביטו של הרב צבי בוימל יו”ר 
נתיבות משה עד לימים אלו. שיתוף הפעולה 

להקמת בית הספר היה אדיר ועל מלאכת 
הרישום הופקדו פעילי ‘לב לאחים’.

באותם ימים הייתי רכז ב’לב לאחים’ תחת 
שרביטו של האחד והמיוחד איש הפעילים 

רבי יעקב בורנשטיין )“בושי”( מנהל ‘לב 
לאחים’ בחדרה, ואז הוחלט להקים גם 
בחדרה את בית הספר ‘מדעים ויהדות’.

היו אלו ימים יפים לחינוך התורני 
בישראל. מי שעשו יד אחת למען אלפי 
הילדים הם שלושה אנשים כישרוניים 
ומסורים, אנשי חיל יראי אלוקים: הרב 
אורי זוהר והרב אליעזר סורוצקין מ’לב 

לאחים’ והרב אריה דרעי, אז בימים שלא 
היה בפוליטיקה ופשוט השקיע ימים ולילות 
במסירות נפש של ממש לרישום בפריפריה.

בשידורי ערוצי הקודש נפתחו חפ”קים 
והתגייסו למטרה הנעלה 24/6. אחרי כל 

שידור של שלושת האנשים הללו הייתי 
מוצף בעשרות טלפונים, ופעמים שזה עבר 
את ה-1,000 טלפונים ביום! וזה רק לאזור 
שלנו, יישובי עמק חפר בדרום ועד זיכרון 

יעקב בצפון וכמובן מערב ומזרח הישובים 
והקיבוצים. באמת אמרו: בזכותם יש כיום 

עוד אלפי נאמנים לה’, לתורתו ולמצוותיו.
זכיתי ובשעתו ‘מדעים ויהדות’ היה 

אחד מכ-20 בתי הספר של ‘נתיבות משה’ 
שהוקמו אז, וגדולי ישראל התעניינו בכל 

עת מהנעשה והנשמע והדריכו אותי על 
כל צעד ושעל. מאוחר יותר בהכוונת גדולי 

ישראל התרחבה הפעילות ונפתחה רשת 
‘מדעים ויהדות’ עם מענה לציבור רחוק יותר 

בתל אביב, והשנה לראשונה גם בקיסריה. 
יש לציין את שיתוף הפעולה עם רשת 

‘שובו’ בהנהלת הרב מיכאל גוטרמן שחברו 
יחדיו להקמת תיכון לבנים ובנות באזור 

שלנו כצו וכשליחות קודש. גם הקרן לעולי 
צרפת בראשות האדמו”ר מקאלוב מארה”ב 
והנגיד ר’ ראובן וולף עושה גדולות ונצורות 

למען ילדי ישראל. 
כל זה ועוד, התחיל מהנסיעה 

ההיסטורית, כשגדולי ישראל הביעו את 
חרדתם לגורל ולשלום הילדים, כמו שאמר 
ראובן: “כי איך אעלה אל אבי והנער איננו 

איתי”, ופירשו גדולי הדורות: איך נעלה אל 
אבינו שבשמיים כשבני הנוער אינם אתנו.
עד כמה הייתה ההשפעה של בית הספר 

על כל בני המשפחה, תעיד העובדה 
הבאה: באותם ימים, לצערנו ולהוותנו, 

התמודדה העיר חדרה עם קניון לב חדרה 
שהחל לפתוח את שעריו בשבת. זו הייתה 

אשת עסקים שהחזיקה חנות של טריפות 
והראשונה שפרצה את גדר השבת. עודנו 
שוקלים איך וכיצד להתמודד אתה והיא 

מופיעה בבית הספר.
מתברר שבנוסף לחנות הטריפות החזיקה 
פיצריה כשרה בקניון. ובאותו שבוע נכנסה 

קבוצת ילדים לחגוג יום הולדת והיא 
פגשה לראשונה ילדים שמתנהגים בנועם 
הליכות ואצילות מידות. כששאלה אותם 

היכן לומדים, ענו הילדים ‘מדעים ויהדות’. 
היא הייתה חייבת לבוא ולראות את 

המוסד מקרוב.
מהכא להתם התברר שיש לה בן בגיל 

והיא מעוניינת לרשום אותו לבית הספר. 
קיבלנו אותו בזרועות פתוחות והשינוי 

הגיע כעבור שלושה חדשים. החנות 
לממכר בשר קיבלה כשרות והמקום סגר 

את שעריו בשבתות ומועדי ישראל.
כשסיפרתי את הדברים בפני מרן 

הגראי”ל שטינמן זצוק”ל, חייך ואמר לי: 
הכול היה כדאי בשביל להציל נפש אחת 
מישראל, בוודאי ובוודאי כשנחסכו כאן 
אלפי ארוחות טריפה ואין ספור חילולי 

שבת.
וזה לא נפש אחת. ב-18 שנים האחרונות 

עברו ב'מדעים ויהדות' יותר מאלפיים 
תלמידים בלי עין הרע. כשמכפילים את זה 
כפול עשרות בתי ספר שהוקמו ע"י 'נתיבות 

משה', יודעים שעמלם ויגיעם של גדולי 
ישראל לא היה לריק.

העם שבשדות קם והיה לאומה. 
הפריפריה קיבלה חיזוק רוחני, והתקיים 

בהם מאמרם ז”ל: “היזהרו בבני עניים 
 .”שמהם תצא תורה

הקמת בתי ספר לקירוב ‘נתיבות משה’
הרב בנציון )בנצי( נורדמן, מנהל ‘מדעים ויהדות’ וחבר מועצת העיר חדרה

תשנ”ח, מסע מרנן הגראי”ל שטיינמן והרבי מגור

מנכ"ל החינוך העצמאי הרב סורוצקין, כותב השורות, רב העיר חדרה וסגן שר החינוך

שנת תשנ"ט הייתי בשיא העבודה ב
למען הציבור כסגן שר השיכון 

במעמד שר ואבי מנחם פרוש ז"ל היה 
בשיא כוחותיו, הציבור חש מעוקה 

מאוד גדולה, על כל מה שבג"ץ עולל 
ופסיקותיו הרבות נגד ההלכה ובכלל 

בנושאי יהדות ואידשקייט. בנוסף לכך, 
באותה תקופה הציבור קיבל בצורה 
מאוד קשה את אמרותיו, פסיקותיו 

וצורת ההתנהלות של בית המשפט נגד 
הרב אריה דרעי.

אבי ז"ל היה בזמנו בביקור בארצות 
הברית, כאשר קיבל טלפון מכ"ק מרן 

האדמו"ר מגור שליט"א, שאמר לו, 
צריך לעשות מפגן גדול בעניין הזה, 

אבי ניסה לשאול מה, איך, ענה לו 
הרבי, אני לא צריך לומר לך איך, 

תיכנס לעניין ותפעל, ואכן הוא כחייל 
קיבל פקודה ומיד החל בארגון המפגן 

הגדול.
אני זוכר תמיד את אבי אומר, כדי 
להצליח בהפגנה, צריך להיערך כפי 

שנערכתי להפגנה בתשי"ג בנושא של 
שירות לאומי, שהבאתי להפגנה מכל 

קצוות הקשת -  מהרב צבי יהודה קוק, 
עד הרב עמרם בלוי מנטורי קרתא, זה 

נקרא הפגנה של היהדות החרדית, את 
כולם, כולל כולם, באחדות.

הוא שילב את כל היהדות החרדית, 
כמובן יחד עם דגל התורה כמקשה 
אחת של יהדות התורה, הוא גייס 

גם את הגר"ד יוסף בנו של מרן הרב 
עובדיה יוסף זצ"ל, וכמו צמד חמד הם 
עבדו והתחילו לפעול בכל המישורים.

זכור לי, שלפני ההפגנה אמר לי אבי, 
הגעתי לשיא החשיפה בציבור בארץ, 
זה היה כאשר עיתון ידיעות אחרונות 

הקדיש כותרת ראשית למפגן נגד 
הבג"צ, והעובדה זו מלמדת שאנחנו 

בעניינים וזה נקלט, הצלחנו.
למחרת הפרסום, כולם השתתפו 

במפגן, מאנשי הרב צבי יהודה קוק 
- המזרחי, עד נטורי קרתא. אמנם 

לא כולם הגיעו באופן רשמי, העדה 

החרדית לא יצאה באופן רשמי 
בקריאה, אך הם השתתפו והגיעו 

למפגן ובתוכם רבנים ודיינים. 
להצלחה אבות רבים, מיד קפצו 

רבים והתהדרו בכתר ההצלחה - ביום 
ההפגנה, וכן בשעת ההפגנה, כאשר 
הם נותנים את התחושה שהם אלה 
שהובילו וארגנו את המפגן. אך אבי 

ז"ל תמיד ידע לומר, בכדי שכולם 
ירגישו טוב, אני יכול גם לעמוד בצד, 
ואכן היו כאלה שניסו להעמידו בצד 

ביום ההפגנה. כל אחד ידע ויודע 
שהוא זה שהוביל את ההפגנה, אך 
הוא מצדו ידע גם לעמוד בצד כדי 

שעוד גורם ביהדות החרדית ירגיש 
שגם הוא מוביל ועושה. זה ברור ומובן 
שבכדי להצליח אי אפשר לעשות זאת 

לבד, חייבים את כולם וזה היסוד.
החשש של המשטרה היה 

שהמשתתפים יעלו מבנייני האומה 
לבית המשפט העליון, אני לא שמעתי 
משופטים, אך שמעתי מבכירי עורכי 

הדין שזה נתן רמז עבה לשופטים, 
שיש גבול עד איפה הם יכולים למתוח 

את החבל. לא פעם אמרו לי צריך 
שוב הפגנה כזו בכדי שבית המשפט 
העליון ישמור בפסיקות בענייני דת. 

הוא צריך להבין שיש ציבור שאם הוא 
ירגיש שלא נותנים לו לחיות ולקיים 

את אורחות חייו, הציבור הזה לא יוכל 
 .להשלים עם זה

רמז עבה לשופטים
מאיר פרוש, סגן שר החינוך

תשנ"ט, כ"ח שבט, הפגנת רבבות נגד בג"ץ

צילום: ויקיפדיה
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ידוע ישנה מצוות עשה מהתורה כ
‘ושננתם לבניך’ שיהודי מצווה ללמד 
את בנו תורה, אבל במהלך הדורות הדבר 

לא הסתייע כי לא כל אב יודע את מלאכת 
הדידקטיקה ואיך ללמד, ונוצר העניין של 

חיידרים עוד מתקופת רבי יהושע בן גמלא 
שאלמלי הוא השתכחה תורה מישראל, 

וכך במהלך הדורות בכל העדות והקהילות 
היו חיידרים ללמד את ילדי ישראל תורה 

והאבא היה קצת בסוף השבוע לומד ובוחן 
את הילד.

כמה מרתק היה בימי ראשון כשהייתי 
עוד מלמד לקבל פתקים מההורים ‘למדתי 

עם הילד והוא יודע מצוין’, הייתי מזהה 
לעיתים בין השורות שזה לא מדויק 

והאב נאלץ לכתוב לילד... עד שלפני קרוב 
לעשרים שנה ומעט יותר, התחיל מחדש 

קיום המצווה הזו הלכה למעשה, שעה 
אחת שבועית עם הילד.

בעצם הרעיון הלכאורה פשטני הזה 
התחיל על ידי אחד מראשי ישיבת 

גייטסהד הרה”ג יחיאל כהן ועוד עסקנים 
בעיירה היהודית המרתקת הזו, לתת שעה 

בשבוע ‘אבות ובנים’, כמו שיש חברת 
תהילים, ישיבת המתמידים. זה התחיל 

שם בשנת תשנ”ח ועבר גם לכמה קהילות 
בארה”ב, התחילו בימי שבת ארוכים עם 

שעון הקיץ. 
עד שהגיע היום, באו ודפקו על דלתי 

בצהרי עשרה בטבת תשנ”ט, בחור צעיר 
אנרגטי חדור תחושת שליחות קודש 

מאנגליה שלומד בארץ )היום אברך חשוב 
במיר – הרב דוד הרשקוביץ( ועוד יהודי 

בשם הרב ג’וספסון, היות ואני עוסק 
ב’תודעה’ ובעוד נושאים של הפצת תורה 

לילדי ישראל, סיפרו לי בקצרה על הרעיון 
ושיש בבית וגן סניף שהוקם על ידי הרב 

ישראל כהן )האב של הרב מגייטסהד( 
ובעוד כמה שכונות בירושלים והנה באו 

להציע לי שאפשר לפרוץ בלי גבול ולפתח 
את זה.

כמובן שמיד נדלקתי... הם הביאו קצת 
ממתקים ופרסים לחלוקה בפעמים 

הראשונות, על אתר עדכנתי את שותפי 
הנאמן העסקן הנודע הרב אליעזר 

יוטקובסקי )יו”ר הארגון( שהתלהב ביותר 
והחל להפעיל את מנוע הטורבו שלו, מיד 

יצאנו לדרך עם עוד כמה אברכים חשובים. 
התחלנו בכלים מכלים שונים להגיע עם 

הבשורה החדשה לקהילות הקודש להמוני 
בית ישראל, לקחנו בחשבון שהארגון הזה 

הוא א-פוליטי, לא שייך לשום חוג או 
מפלגה או קבוצה, אלא לכל כלל ישראל.
יצקנו תכנים ורעיונות והתחלנו לעשות 
תעמולה בטלפונים מפה לאוזן בכל מיני 

שידורים וראיונות ותוך ממש זמן קצר 
עד סוף אותו החורף כבר היו כמה מאות 

סניפים בארץ, זה התפשט בס"ד ממש 
כאש בשדה קוצים. התייעצנו עם גדולי 

הפוסקים בשאלות הלכתיות, למשל חלוקת 
קלפים, הגרלות בשבת וכד', העיקר שעמד 

לנגד עינינו איך 'לסחוב' את הילד לבוא 
ללמוד עם האב בבית המדרש, לשעת 

איכות בלי טלפון ושאר מפריעים.
במהלך השנים התייעצנו בנושאים 

חינוכיים עם מרן רשכבה"ג הגראי"ל 
שטיינמן זצ''ל שאף הסכים לשמש 

כנשיא הארגון, רבינו נתן לנו גם רעיון 
איך לרענן אחרי כמה שנות פעילות, 

קראנו למסגרת הכללית לימודי אבות 
ובנים - 'אנחנו וצאצאינו' האבא והבן, 
ראש הישיבה שמר עלינו שלא נשנה 

בשום אופן את המתכונת-שינון וחזרה 
האב והבן על מה שלמדים בת"ת. כמ"כ 

שאלנו את מרן ראש הישיבה כל שאלות 
שנתקלנו בהם, למשל אם יש לאבא כמה 

ילדים, איך לחלק את השעה הזו ועוד 
מגוון דילמות שעלו.

היום בס"ד אנו פעילים ביותר מאלף 
ומאתים סניפים בכל קהילות הקודש 

בארץ, חסידים וליטאים, בני עדות המזרח 
ודתי לאומי, בכל מיני מקומות, בעיר 

בכפר במושבה ובחצר החסידית, בכל 
רחבי הארץ, בימות הקיץ הלימוד מתקיים 

בשבת אחה"צ או בימי שישי הארוכים 
ובימות החורף במוצאי השבתות הארוכים. 

תענוג להיכנס לבית המדרש מלא ולראות 
איך המצווה הזו של 'ושננתם לבניך' חזרה 

להתקיים בפועל ממש.
אנו ב'אנחנו וצאצאינו' שמפעיל את אבות 
ובנים מאז אותו יום שוקדים לחדש לרענן 

ולמשוך, לעידוד ההגעה ללימוד הו"ל 
למעלה מתריסר אלבומי חורף חינוכיים, 

הילדים אוספים מדבקות או בקיץ מנפיקים 
כרטיסים מרתקים עם חידות בהלכה 

ובאגדה הכוללים פרסים בעשרות אלפי 
שקלים, מערכת טלמסר שילדים יכולים 

לענות שם תשובות ועוד הרבה דברים.
הארגון בעידודו של מרן ראש הישיבה 

זצוק"ל, כהמשך לפעילות השבועית, נותן 
גם מענה ליומי דפגרא - בין הזמנים, 
הארגון מפיק ומפיץ 4 פעמים בשנה 

עשרות אלפי דיסקים )גדוש בעשרות 
שעות בגרסת MP3( וחוברות לימוד של 

דברי תורה, מוסר והלכה ועוד, כן מקיימים 
ימי פעילות בשטח כגון פארק מצוות או 

שמחות בית השואבה מרכזיות.
ראוי לציין שמתוך הארגון נולד אחרי 

כשנה גם הרעיון של "ישיבת מרדכי 
הצדיק" – לימוד אב ובן בעצם יום הפורים 

המנוהל על ידי ידיד נפשי הרב נפתלי 
מאיר פאלק מירושלים.

כן אנו עושים פעילויות שונות כל הזמן 
לחזק את הלימוד הזה ושיהיה מעניין, כי 

כל דבר שהופך להיות רוטינה הוא מתקרר 
עד שיורד. אנחנו מרעננים ומחדשים כל 

הזמן ממציאים רעיונות יצירתיים איך 
'לשווק' את תכנית הלימוד הזו, דרך 

הילדים לגרום להורים העמוסים והעסוקים 
לבוא לבית המדרש פשוט לשבת וללמוד 

עם הצאצאים.
גם מוצאים פתרונות בכל סניף ומקום 

לילדים שאין מי שילמד אתם מסיבה כזו 
או אחרת, או כי האבא ז"ל רח''ל או כי 

האבא לא מגיע ללימוד מסיבה כלשהי, 
תמיד דואגים שיהיה מי שילמד עם הילד 

שמגיע לבית המדרש. מרגש לראות הרבה 
פעמים אנחנו רואים סבא בא ללמוד עם 

הנכדים. 
הארגון הזה מקיף היום בלעה"ר כ-60 

אלף ילדים בגילאים השונים, יש כבר 
אבות שהשתתפו כשהיו בנים ועכשיו הם 

לומדים עם ילדיהם. אנחנו כבר בשנה ה20 
וב"ה לא הפסקנו יום אחד לתפעל ולדחוף 
ולעודד. אנו מקבלים תמידין כסדרן חיזוק 

מגדולי ישראל מכל החוגים והעדות, 
אין ספק שזו 'המצאת המאה', עכשיו 

כשהרב'ה מקבל ביום ראשון פתק מהאב 
'למדתי עם הילד באבות ובנים' זה מריח 

ונשמע אחרת.
חשוב להדגיש הארגון הזה מתקיים 
בעיקר מתרומות, מהתנדבות של רכז 

מקומי שלוקח על עצמו את המימון של 
הממתק או המדבקות,  ומיהודים טובים 

בארץ ובעולם, חשוב לציין לסיום שהארגון 
הזה בקשר עם כל הארגונים של 'אבות 
ובנים' בעולם. "ונהיה אנחנו וצאצאינו 

וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך 
ולומדי תורתך לשמה"...

איך אמר לנו תדיר מרן ראש הישיבה 
זצ''ל, לא מתפללים על אף מצווה כזה דבר 
ונהיה אנחנו וצאצאינו מניחי תפילין וכד', 

רק בלימוד תורה, כי זה היסוד והבסיס, 
לימוד מאב לבן מדור לדור... זה סוד הקיום 

שלנו מאז מעמד הר סיני שילדנו הם 
הערבים שלנו. אסאך יידישע נחת לכולם 

 .אמן כי"ר

העיקר שיהיה ‘ושננתם לבניך’
המחנך הרב מרדכי בלוי, ממייסדי הארגון ‘אנחנו וצאצאינו’

תשנ”ט, עשרה בטבת, ייסוד תכנית הלימוד ‘אבות ובנים’ בארץ 

ת המראה שרואים מהרי הקסטל א
בעליה לירושלים לא 'יפספס' כל 

מי שעושה את דרכו ומתקרב לסיום 
הדרך העולה לעיר. בעשרים השנים 

האחרונות ניתן אפילו לומר שזה הוא אחד 
מסימני ההיכר של עיר הקודש והמקדש. 

ממרחקים יבחינו הכל בגג המפואר של 
בית המדרש הגדול, הבניין הענק של 
המרכז העולמי, לב ליבו של כל חסיד 

בעלזא בארץ הקודש ובכנפות ארץ.
מה היא חסידות ומה היא בעלזא? 

שאלו צורבים צעירים את זקני ה'יושבים' 
'אין דער היים' )=בבית, בבעלזא 

שבגליציה( והם השיבו במשפט שהפך 
ליסוד מוסד עד היום: חסידות היא 

שלימות, פנימיות, יראת שמים ודקדוק 
ההלכה. ו'בעלזע חסידות' הם 'הוויות 

דאביי ורבא און טוהן פאר אידנס וועגן', 
כלומר, לימוד התורה ועשיית חסד וטובה 

ליהודים. 
אלפי האברכים והבחורים הגדלים 

ומתחנכים כיום בחצר הקודש בעלזא, 
שלא הרגישו בלשד עצמותיהם את 

התקופה ההוא, חסידות בעלזא לפני 
חודש ניסן בשנת תש"ס אינה חסידות 

בעלזא של היום, מאות ואלפי חסידים 
הצטופפו בהיכל הישיבה הק' ברח' 

אגריפס, עוד בתקופה שלפני פטירת מרן 

עירים חסרי מנוח היינו באותם צ
ימים, זעקנו בכיכרות ומעל הבמות 
בקול ניחר "רוצים מהפכה". כילד שגדל 
בבני ברק, שם לא רצינו שישאלו אותנו 

מהו שם משפחתנו או מה נוסח התפילה 
שאנו מתפללים רק כדי שלא יישמע 

המשפט "אה אתם פרנקים?" - היוותה 
עבורנו תנועת ש"ס אור גדול של תקווה. 

זכורני כבחור בישיבת פוניבז' את 
מתיחת הגב וזקיפת הראש, כאשר 

באותם ימים הגיע השר הצעיר 
בתולדות המדינה הרב אריה דרעי 

לביקוריו התכופים בבית ראש הישיבה 
מרן הרב שך זצ"ל, כמה כבוד ויקר הוא 

העניק לו... עדיין מהדהדים באוזנינו 
דברי הרב שך "מה שעשה צעיר זה ב4 

שנים לא עשתה אגודת ישראל ב40 
שנה"... לנו זה היה מסר חד וברור "כן, 

אתם יכולים", "כן, אתם מסוגלים", 
קומו והקימו מוסדות לתפארת, קומו 

והחזירו עטרה ליושנה, אם צעיר 
שקוראים לו דרעי יכול ומסוגל או אז 

כולכם יכולים ומסוגלים, ואכן ריח של 
מהפכה נדף באוויר. תוך שנים ספורות 

ציבור שבבני ברק לא היה לו בית כנסת 
אחד מסודר ונאלץ להתפלל בחנויות 
שכורות ובמקומות ארעיים - קם על 

רגליו והקים מדן ועד באר שבע מוסדות 
לתפארת ובעיקר הרים את רוחו ואת 

צווארו השפוף. 
או אז זעקנו מעל כל במה בקול ניחר 
"רוצים מהפכה" ואכן מהפכה יהודית 

ומזרחית אדירה התחוללה ושינתה את 
פניה של ישראל, בתי ספר, ישיבות 

וארגונים קמו בזה אחר זה והחלו 
לשגשג, אלפי אנשים שהוריהם עלו 

ארצה יראים ושלמים ומדינת ישראל 
עקרה מהם את דתם ואמונתם - חזרו 

מהר"א מבעלזא זי"ע בשנת תשי"ז, 
ובהמשך לאחר הפטירה, ומני אז 

בשנת תשכ"ו, בה הוכתר מרן אדמו"ר 
מבעלזא החלה ההתפתחות המרשימה 
בממדים ענקיים שקשה מאוד לתארה 

היום.
זקני החסידים משפשפים בכל פעם 

את עיניהם בתימהון כשהם רואים 
את ריבואות החסידים עומדים יחד 

כצבא המצדיע אל מפקדו ואל בוראו. 
הזיכרונות סביב דמותו הקמאית, 

המלאכית, של ה'בעלזער רוב' הרבי 
מהר"א זי"ע לאחר השואה האיומה, 

הינן של מתי מעט ניצולים מן החורבן, 
והנה נס התחייה וההתחדשות אותן 
נתן הרבי מהר"א בידיו של אחיינו, 

האדמו"ר, עליו אמר "הילד הזה הוא 
בבת עיני".     

שושלת בית בעלזא לדורותיה 
התאפיינה בשילוב בין השניים: חסידות 

'גבוהה' של בעלי מדרגה ומאידך 
הדאגה לכלל העם ולאלו שרחוקים 
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לשורשיהם, תנועת התשובה פרחה.
ובפתע פתאום חוזר על עצמו הריטואל 

הקבוע אותו עברה כל הרמת ראש 
מזרחית בישראל, והפעם מדובר גם 

בהרמת ראש דתית, הפיכת תנועת 
ש"ס לחלק מהשלטון, ממליכים ראשי 

ממשלה, שרים, קובעים סדר יום... 
ואז מתחילה הרדיפה, אותם שיטות 

וטריקים, עיתונות ותקשורת דורסנית 
בכתבות ענק "הם מושחתים", גנבים 

ואפילו רוצחים ניסו להעליל על האיש 
שניסה לעשות אפליה מתקנת אחרי 40 

שנות קיפוח. לא ראינו ולו לרגע אחד 
את הרדיפה נגד האיש, חשנו כי זוהי 

רדיפה נגד "המהפכה". 
ואז משטרה, חוקרים, פשיטות באישון 
לילה על בתים, הוצאת חומר וקלסרים  

ומשפט ארוך ומייגע רק כדי לשנות 
את דעת הקהל ולהכניס למוחם 'הנה 
הם מושחתים'... אך לפלא ככל שהם 

ניסו יותר, כך הציבור הבין יותר כי לא 
את האיש הם רוצים לעצור אלא את 

המהפכה. והוא עדיין צעיר לימים נטל 
את המשימה וגילה את קלונם ברבים, 
17 מנדטים זעקו בקול ניחר "לא תעצרו 

את המהפכה", "לא תשתיקו אותנו", לא 
משטרה לא פרקליטות ולא בית סוהר 

יפחידו אותנו.
כמו גל של צונאמי, עשרות אלפי איש 

מלווים את אסיר המהפכה ביום המאסר 
עד מעבר לחומות הכלא וממשיכים 

במחאה גדולה שלא נראתה מלפנים 

בישראל שהפכה ל"שאגת אריה", שם 
עמדנו על הגבעה אל מול חומות כלא 

מעשיהו וזעקנו בקול ניחר "לא תעצרו 
את המהפכה". לא ניתן לתאר את מה 
שהתחולל שם, האנרגיות והזעם אל 

מול המערכת הרודפת. עשרות ומאות 
אלפי איש מידי יום רוקדים ומזדהים 

עם "אסיר המהפכה", מה שהפך לאחת 
המחאות שלא יישכחו לעד בתודעת 

הציבור בישראל. 
ואנו צעירים חסרי מנוח ישבנו שם 7 
חודשים אל מול החומות וזעקנו בקול 
ניחר "לא תפחידו אותנו", לא הסכמנו 

להשאיר את האיש שהוביל אותה ללא 
תמיכה, כי לא אותו הם רודפים אלא את 

כולנו הם רודפים.
מאוכזבים ונבגדים חשנו כי אחינו 

בשרנו שהיו אמורים להמשיך ולזעוק 
את הזעקה מעל כל במה נטשו אותה, 

נתנו כתף קרה והפנו לה עורף, תקשורת. 
משטרה. פרקליטות. בית משפט. לא 

הצליחו להכניע אותנו. הם כן! אך לא 
אמרנו נואש והמשכנו לזעוק "להחזיר את 

דרעי". 
התגלגל הגלגל והנה התבשרנו "הוא 

חוזר" הם לא הצליחו לחנוק את המהפכה 
ולכבות אותה, רק להכניע אותה לכמה 

שנים והנה היא חוזרת. ציפייה של 17 שנה 
התממשה ואכן עם שיער שיבה והרבה 

ניסיון "הוא חזר".
אנו כבר לא צעירים, אך הזעקה עדיין 

בוערת בעצמותנו "רוצים מהפכה", רוצים 

להחזיר עטרה ליושנה, להמשיך את 
מה שהתחיל, לבנות את עולם הישיבות 

בתפארתו, לרומם את עולם התורה, לחזור 
לימי הזוהר של נהרדעא ופומבדיתא, 

רוצים להרגיש שווים "יחד שבטי ישראל". 
אך הם לא השתנו והם לא מוותרים, 

השיטות אותן שיטות, ההפחדות אותן 
ההפחדות, תקשורת עוינת, חוקרים, 

פשיטות על בתים באישון לילה והפחדת 
ילדים. אותה שיטה שלא השתנתה, 

הפרחת שמועות, ג'קוזי שהפך לוילה 
בספסופה עם ג'קוזי, חיפושים נרחבים 

אחרי עד מדינה ועוד.
הם לא השתנו, אבל אנחנו השתנינו, 

את מה שהבנו אז ומבין ראש הממשלה 
היום אנו שכחנו, לפתע אנחנו מפוחדים, 
פתאום נשמעות סיסמאות כמו "רשויות 
החוק עושות את עבודתן", ממה נפשך, 

ואז הן לא עשו את עבודתן? אז זו הייתה 

רדיפה והיום לא? ואנו רואים ועינינו 
כלות, שלטון הפחד השתלט עלינו. בידינו 

אנו מקבלים את מרותם, מקבלים את 
רדיפתם בשוויון נפש והשאגה איננה... 

היא עדיין מהדהדת אך קולה לא נשמע. 
"רוצים מהפכה", רוצים לראות את 

האור, לחזור לימים של האש בעיניים, 
ציבור גדול זקוק לעוד ישיבות, עוד 

תלמודי תורה, עוד קהילות קודש. הוא 
מאס באחוזים, הוא לא רוצה להמשיך 

לחזר על הפתחים, הוא רוצה ללמוד 
בישיבה בה הוא יוכל גם למצוא את 

עתידו כמגיד שיעור או משגיח. "רוצים 
מהפכה" והיא עדיין לא הושלמה!!!

והאש שכבתה והניצוץ שלא נדלק 
חודרים ללבבות והייאוש חודר, האם 
זוהי סופה של המהפכה הם שואלים? 

ולכן נובעת ההתקררות, חוסר האכפתיות 
ושוויון הנפש, האיש הפשוט לא יודע 
לעשות את החשבון כי אוי לו ליום בו 
לציבור הספרדי לא יהיה ייצוג הולם. 

וכאן נשאלת השאלה האם הפעם 
הרדיפה תנצח? והתשובה היא - רק אם 

אנחנו ניתן לה ונאפשר לה היא תנצח, זה 
תלוי רק בנו. 

קם לנו דור שני למהפכה, דור צעיר 
שיכול ומסוגל לחולל את השינוי 

האמיתי. הם זקוקים אך ורק לארגז 
הכלים, הם כבר יבצעו את המוטל 

עליהם. טובי התלמידי חכמים, בני 
ובוגרי ישיבות הקדושות דור שלם, דור 
דעה יכול ומסוגל... בואו ניתן להם את 

הכלים. וביום בו הם יהפכו לחיילים 
של מהפיכת להחזיר העטרה ליושנה 
וקרנה של תורה להרים, או אז ממש 

לא נחשוש מהסקרים ונדע כי הושלמה 
 !!!"המשימה... "רוצים מהפכה

ת המראה שרואים מהרי הקסטל א
בעליה לירושלים לא 'יפספס' כל 

מי שעושה את דרכו ומתקרב לסיום 
הדרך העולה לעיר. בעשרים השנים 

האחרונות ניתן אפילו לומר שזה הוא אחד 
מסימני ההיכר של עיר הקודש והמקדש. 

ממרחקים יבחינו הכל בגג המפואר של 
בית המדרש הגדול, הבניין הענק של 
המרכז העולמי, לב ליבו של כל חסיד 

בעלזא בארץ הקודש ובכנפות ארץ.
מה היא חסידות ומה היא בעלזא? 

שאלו צורבים צעירים את זקני ה'יושבים' 
'אין דער היים' )=בבית, בבעלזא 

שבגליציה( והם השיבו במשפט שהפך 
ליסוד מוסד עד היום: חסידות היא 

שלימות, פנימיות, יראת שמים ודקדוק 
ההלכה. ו'בעלזע חסידות' הם 'הוויות 

דאביי ורבא און טוהן פאר אידנס וועגן', 
כלומר, לימוד התורה ועשיית חסד וטובה 

ליהודים. 
אלפי האברכים והבחורים הגדלים 

ומתחנכים כיום בחצר הקודש בעלזא, 
שלא הרגישו בלשד עצמותיהם את 

התקופה ההוא, חסידות בעלזא לפני 
חודש ניסן בשנת תש"ס אינה חסידות 

בעלזא של היום, מאות ואלפי חסידים 
הצטופפו בהיכל הישיבה הק' ברח' 

אגריפס, עוד בתקופה שלפני פטירת מרן 

עירים חסרי מנוח היינו באותם צ
ימים, זעקנו בכיכרות ומעל הבמות 
בקול ניחר "רוצים מהפכה". כילד שגדל 
בבני ברק, שם לא רצינו שישאלו אותנו 

מהו שם משפחתנו או מה נוסח התפילה 
שאנו מתפללים רק כדי שלא יישמע 

המשפט "אה אתם פרנקים?" - היוותה 
עבורנו תנועת ש"ס אור גדול של תקווה. 

זכורני כבחור בישיבת פוניבז' את 
מתיחת הגב וזקיפת הראש, כאשר 

באותם ימים הגיע השר הצעיר 
בתולדות המדינה הרב אריה דרעי 

לביקוריו התכופים בבית ראש הישיבה 
מרן הרב שך זצ"ל, כמה כבוד ויקר הוא 

העניק לו... עדיין מהדהדים באוזנינו 
דברי הרב שך "מה שעשה צעיר זה ב4 

שנים לא עשתה אגודת ישראל ב40 
שנה"... לנו זה היה מסר חד וברור "כן, 

אתם יכולים", "כן, אתם מסוגלים", 
קומו והקימו מוסדות לתפארת, קומו 

והחזירו עטרה ליושנה, אם צעיר 
שקוראים לו דרעי יכול ומסוגל או אז 

כולכם יכולים ומסוגלים, ואכן ריח של 
מהפכה נדף באוויר. תוך שנים ספורות 

ציבור שבבני ברק לא היה לו בית כנסת 
אחד מסודר ונאלץ להתפלל בחנויות 
שכורות ובמקומות ארעיים - קם על 

רגליו והקים מדן ועד באר שבע מוסדות 
לתפארת ובעיקר הרים את רוחו ואת 

צווארו השפוף. 
או אז זעקנו מעל כל במה בקול ניחר 
"רוצים מהפכה" ואכן מהפכה יהודית 

ומזרחית אדירה התחוללה ושינתה את 
פניה של ישראל, בתי ספר, ישיבות 

וארגונים קמו בזה אחר זה והחלו 
לשגשג, אלפי אנשים שהוריהם עלו 

ארצה יראים ושלמים ומדינת ישראל 
עקרה מהם את דתם ואמונתם - חזרו 

מהר"א מבעלזא זי"ע בשנת תשי"ז, 
ובהמשך לאחר הפטירה, ומני אז 

בשנת תשכ"ו, בה הוכתר מרן אדמו"ר 
מבעלזא החלה ההתפתחות המרשימה 
בממדים ענקיים שקשה מאוד לתארה 

היום.
זקני החסידים משפשפים בכל פעם 

את עיניהם בתימהון כשהם רואים 
את ריבואות החסידים עומדים יחד 

כצבא המצדיע אל מפקדו ואל בוראו. 
הזיכרונות סביב דמותו הקמאית, 

המלאכית, של ה'בעלזער רוב' הרבי 
מהר"א זי"ע לאחר השואה האיומה, 

הינן של מתי מעט ניצולים מן החורבן, 
והנה נס התחייה וההתחדשות אותן 
נתן הרבי מהר"א בידיו של אחיינו, 

האדמו"ר, עליו אמר "הילד הזה הוא 
בבת עיני".     

שושלת בית בעלזא לדורותיה 
התאפיינה בשילוב בין השניים: חסידות 

'גבוהה' של בעלי מדרגה ומאידך 
הדאגה לכלל העם ולאלו שרחוקים 

וחלשים יותר בקומתם הרוחנית או 
בכישרונות. כך היה אצל הרה"ק רבי 
יהושע מבעלזא שנודע כ'ראש גולת 

אריאל' כשמצד אחד היו תחת חסותו 
'יושבים', אברכים שהתנתקו מהוויות 
העולם ועסקו בלימוד התורה תקופות 

ארוכות ותורותיו נסובו על יראת שמים 
ושבירת היצר, אך במקביל היה ממייסדי 

'מחזיקי הדת' עבור העם, בכדי לעמוד 
בפרץ אל מול המשכילים מהרסי הדת. 
בנו הרבי מהרי"ד העצים זאת ובימי 

מלחמת העולם הראשונה קירב את 
הדור הצעיר. בדורנו אנו נושא נכדו 

האדמו"ר, על שכמיו את השילוב הזה 
כשהוא משמש כרבם ואלופם של 

רבבות חסידים וביניהם תלמידי חכמים 
ובני עליה אך עיניו וליבו נתונים גם אל 

העם שבשדות אל התינוקות שנשבו 
בשבי רוחני ועבורם הקים את 'תורה 

ואמונה' את 'צוהר' ו'הידברות' להזכיר 
להם שיהודים המה בני העם הנבחר 

וחובות וזכויות להם, להציל נפשם 

מרדת שחת ולהשיב רבים מעוון. חסידי 
בעלזא מודעים לשליחות זו ואין בהם, 
כמעט, מי שלא יתמוך באותם מוסדות 

תשובה אותם הקים האדמו"ר.  
בשנת תשל"ז עם ההתפתחות 

המרשימה של החסידות, החליט 
האדמו"ר להקים קריה נאמנה במרכז 

ירושלים, ה'ראשיתך מצער' היה קשה 
למאוד, אבל היום בשנים האחרונות 
קוטפים את פירות ה'ואחריתך ישגה 

מאוד', אברך ממוצע בגיל הביניים 
כששואלים אותו מה המאורע 

ההיסטורי שחרוט בזיכרונו, מיד יזכור 
את השבוע שלפני חג הפסח בשנת 
תש"ס, בו חנכו את המרכז העולמי 

היכל ביהמ"ד הגדול בקרית מלך רב, 
קרית בעלזא ירושלים, האדמו"ר 

שבירך בהתרגשות ברכת שהחיינו, 
דמעות זלגו מעיני אלפי החסידים, 
ובמרכזם הרבנים הקשורים רבות 
בשנים לחצר הקודש בעלזא מאז 

תקופת עלותו של מרן מהר"א זי"ע 
לארץ הקודש ועד לתקופה זו. 

בין הבולטים שהשתתפו במעמד 
המרומם והזילו דמעות ששולבו 

בדמעות של שמחה והתרגשות לראות 
בהבטחתה של ה'שר שלום' מבעלזא 

זי"ע 'בעלזא תהיה פינת יקרת עד 

ביאת גואל צדק', הם הגרי"ש אונגר 
זצ"ל גאב"ד חוג חתם סופר, הגרש"א 

אונסדורפר זצ"ל אב"ד קהילת דברי 
חיים בפתח תקווה, הגר"מ וולנר 

זצ"ל אב"ד אשקלון ועוד, הרבנים 
הזילו דמעות שכותלי ביהמ"ד החלו 

לבכות ביחד עימם, לב מי לא נמס 
ברגעים המרטיטים שהאדמו"ר בירך 

בהתרגשות עילאה ברכת 'שהחיינו 
וקיימנו והגיענו לזמן הזה' על מדרגות 

ארון הקודש שנבנו בעמל וביגיעה, 
כאשר האדמו"ר השתתף בכל תהליכי 

הבניה והיציקה בעצמו, והעמיד שני 
אברכים שיפקחו מקרוב על הבניה, 

כפי שזקנו ה'שר שלום' מבעלזא בנה 
את בית הכנסת שבבעלזא במו ידיו, 
באותו קדושה יתירה בנו את הבית 
המפואר המתנוסס לתפארה בהרי 

ירושלים.
הבטחתו הנבואית של הרבי הראשון 

ה'שר שלום' "בעלזא וועט זיין אווינקל 
פאר תורה מיט יראת שמיים ביז 

משיח וועט קומען" )=בעלזא תהיה 
פינה לתורה ויראת שמיים עד בו 
המשיח( מתקיימת בכל רגע, אם 

כי כיום אין זו 'ווינקל', פינה, אלא 
מעצמה עולמית של חינוך, תורה 
 .וחסידות, עד לביאת המשיח

"ביז משיח וועט קומען"  
הרב יהושע וויינברגר, מבכירי עסקני חסידות בעלזא

תש"ס, י"ב ניסן, חנוכת בית המדרש בעלזא בירושלים

כאז גם עתה – רוצים מהפכה!   
הרב יהודה אזרד

תש"ס, ראש חודש אלול, הקמת 'שאגת אריה'
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רוב לח"י שנים מט"ז חשון תשס"ב ק
חלפו מיום אשכבתיה דרבי. הסתלקותו 

לגנזי מרומים של רבן של כל בני הגולה 
מרן הגאון רבי אלעזר מנחם מן שך בעל 

האבי עזרי זיע"א. מסע הלווייתו של מרן 
הרב שך זצוק"ל שלא לומר הסתלקותו 

בסערה השמימה, חקוקים בלבבות רבבות 
בני היהדות החרדית וכל אחד מישראל מבן 

עשרים שנה ומעלה.
פטירתו של מרן הרב שך זצוק"ל, הגם 

שהייתה לאחר תקופה ארוכה בה לא נטל 
חלק פעיל ומעשי בהנהגת הציבור, הכתה 

עמוקות את ציבור החרדים לדבר ה'. בני 
התורה שהתהלכו שפופי קומה כש'קריעה' 

בדש בגדיהם, הבכיות וזעקות השבר 
הנוראיות שנשמעו, הן כשהגיעה השמועה 
על דבר הסתלקותו והן בעת מסע ההלויה, 

יעידו כאלף עדים כי כלל ישראל אינו מתאבל 
על 'מנהל' או 'מנהיג' של 'החברה החרדית' 

כי אם על אובדן של מי שגדלותו בתורה 
הייתה נשגבת מבינתם ושנשא דבר ההשקפה 

הטהורה ושמירת טוהר הרעיון של הציבור 
התורתי ללא פחד ומורא.

מסע ההלוויה שהתקיים ביום שישי הכיל 
- לפי הערכות המשטרה - למעלה מחצי 

מיליון בני אדם. כשאל העיר בני ברק זרמו 
המונים מכל רחבי הארץ. ואף מארצות 

אירופה היו שהספיקו להתארגן ולהספיק 
את מסע ההלוויה, שהתקיים בסדר מופתי 

ומיוחד עד כמה שניתן, על אף הזמן הקצר. 
לכולם זכור כביש גהה שהפך לחניון 

אוטובוסים ענק. עובדה שלא תיאמן צריכה 
להיאמר, כי לאורך כל מסע ההלוויה, דהיינו 

מהיכל ישיבת פוניבז' ועד לבית החיים, 
לא נראו באופן מוגבר כלל שוטרי משטרת 

ישראל, כוחות המשטרה נכחו אך ורק 
במעגל ההיקפי.

אני נזכר כי באחד מימי השבעה עלו 
מפקדי המשטרה לנחם את בנו של מרן 

זיע"א, ה"ה הרב אפרים שך ז"ל, מפקדי 
המשטרה שלא הורגלו עד להלווייתו של 

מרן זיע"א להלוויות בסדר גודל כזה, הציגו 
בפני אפרים ז"ל ספר מכורך ובו מוצגת 

באופן מפורט תוכנית המבצע של ארגון מסע 
הלוויה, תוך שהם מציינים בפניו כי על אף 

הזמן המועט שהיה בידיהם להתארגנות, זכו 
לנסים גדולים הן בהתארגנות והן שבסופו 

של דבר מסע ההלוויה עבר ללא כל אסונות 
ח"ו.

מיותר לציין כי כל כלי התקשורת בארץ 
ובחו"ל, שעוד סיקרו ועקבו אחרי דבריו 

ומשאותיו של מרן הרב שך זצוק"ל בחיי 
חיותו, הן במעמדות ה"ירחי כלה" בישיבת 
פוניבז' והן בכינוסי הבחירות, ב"יד אליהו" 

וכדומה, נטלו אף הם חלק ושידרו לכל 
תפוצות העולם את מסע ההלוויה בשידור חי.

במעמד נורא הוד זה נישא מספד יחיד על 
ידי חתנו הגדול שיבלחט"א מרן הגאון רבי 
מאיר צבי ברגמן כשבתום ההספד הקריא 

מרן את צוואתו המרטיטה של חמיו מרן 
זצוק"ל לקול בכיות וזעקות השבר שנשמעו 

מהמשתתפים. צוואה זו הותירה חותם עז 
בלבות רבבות עמך בית ישראל. צוואה זו, 

לטעמי, החדירה לשעה ולדורות מושגים של 
גדלות האדם מה שבידו וביכולתו לפעול בכח 

מעשה ומחשבה אחת. וכה היו דברי מרן 
זיע"א בצוואתו, בלשונו הטהור: "וכל אלו 

התלמידים היודעים שקיבלו תועלת ממני הן 
בתורה והן ביראת ה' והן במידות, שיעשו 

חסד עמדי וילמדו בעד עילוי נשמתי אפילו 
משנה אחת או מחשבה אחת של מוסר..."

מראות מיוחדים של קידוש נצפו עם תום 
מסע ההלוויה כשאלפי תושבי העיר בני 

ברק קבלו לביתם לארח לשבת קודש אלפים 
שנתקע בעיר ולא הספיקו לשוב לביתם 

מחוץ לעיר. זכור לטוב רדיו קול חי שפיקד 
על מטה מיוחד ודאג לאתר ולחבר בין 

 .המארחים לאורחיהם

חצי מיליון אבלים
הרב משה ברגמן, נין מרן בעל ה'אבי עזרי' זצ"ל

תשס"ב, ט"ז חשוון, פטירת מרן ה'אבי עזרי' זצ"ל

מסע ההלוויה 

בדתי אצל אבי בשיווק ‘מ.ד. ע
אטיאס’, מדובר ברשת שיווק 

מהגדולות במדינה בעידן שלפני 20 שנה, 
באחת הפעמים כשנכנסתי למעונו של 

מורי ורבי האדמו”ר רבי דוד אבוחצירא 
הוא התבטא שיש בכוחנו לפעול להורדת 

יוקר המחיה בישראל, במכירת מוצרי 
מזון במחירים מוזלים.

אז נפתח הסניף הראשון במקלט של 
בניין מתחת לפני הקרקע, בימי רביעי 

אחה”צ בלבד היה ניתן לקנות מעט 
מוצרים יבשים, העובדים כולם היו 

מבני המשפחה בלבד. עם הזמן נפתחה 
החנות לימים נוספים במהלך השבוע, 

עד שהתמסדה סופית ופעלה במשך כל 
ימות השבוע. שם נורתה יריית הפתיחה 

לרשת הגדולה. זו הייתה הנחת אבן 
פינה לכל החנויות שבאו בעקבותיה.

הרשת גדלה לאור הדרישה שעלתה 
מן הרחוב. אנשים ביקשו שיתנו להם 

אפשרות לקנות ברוחב ובמחירים 
משתלמים. לאחרונה נפתח הסניף 

הירושלמי, שאף הוא כקודמיו הושק 
לאחר הוראה מהקודש פנימה אצל 

האדמו”ר רבי דוד, שאמר לי לפתוח 
סניף אחד ואחריו יבואו עוד רבים. 

צריך להבין שהדרישה מהשטח היא 
בעוצמות כל כך גדולות עד כדי שאנשים 

מציעים לנו ומספרים לנו על שטחי 
מסחר פוטנציאליים שעומדים שוממים 
באזור מגוריהם כדי שנבוא ונפתח שם 
סניף של ‘נתיב החסד’. והכל בהדרכה 

צמודה של מורי ורבי.
מטרת הרשת היא להביא את מחירי 

הרשתות הגדולות אל תוככי השכונות. 
לא רק המחיר מדבר אלא גם הנוחות, 
האפשרות לעשות את הקניות מתחת 

לבית בלי צורך להיטלטל ברכבים 

ואוטובוסים למרחקים או לשלם משלוח, 
ויש את כל מה שצריך לבית. הרשת 

מציעה גם הווי משפחתי שאין ברשתות, 
כמו האפשרות לבקש מהנהלת החנות 

מוצרים מיוחדים, זה רשת שנותנת 
מענה מושלם ואישי.

כדי שנוכל אכן לספק את המענה 
המושלם לצרכי הלקוח החרדי 
הקמנו במקביל גם רשת שיווק 

‘קשת גיבורים’, עם טווח הפצה של 
למעלה מ-500 נקודות מכירה ברחבי 
הארץ למוצרים יבשים. זה מאפשר 

לקבל את המחיר הזול ביותר, לייבא 
במחירים הכי זולים ולתת לצרכן 

את הסל המשתלם וההגון שרק יכול 
להיות. בסוף זה לא רק המחיר הזול 
שאליו תמיד נתפסים, בסיכום כללי 

מדובר בסל הכי משתלם מכל הבחינות 
והשקלולים.

אנחנו מציינים את הקמת הרשת 
כשנת המהפכה הצרכנית בישראל, כי 

עד לתקופתנו המשפחות היו צריכים 
לערוך את הקניות פעם בתקופה ולזכור 

מראש כל מה שיצטרכו, אנחנו באנו 
ועשינו לזה סוף. היתרון שיש רשת 

רחבה צמוד לבית. מחד אנו שומרים 
על היתרונות של המכולות השכונתיות, 

ומאידך על המחירים של הרשתות 
הגדולות. הנקודה היא המחיר הטוב 

והסמיכות לבית.
המטרה שלנו היא להיכנס לכל שכונה 

חרדית ולספק לתושביה את המיטב 
והמירב שאנו יודעים לתת. כיום 

פרושה הרשת בכל רחבי הארץ: בבני-
ברק שם לבד היא מונה 13 סניפים, 

ברחובות, אשדוד, נתניה, אלעד, חיפה, 
רכסים, ירושלים, בת ים, ברכפלד 

  .וקריית ספר

ום דבר לא הכין את יחיאל פ. ש
לאותו בוקר גשום, בו הגיע 

למכולת הקבועה לקנות ירקות לשבת. 
זו לא היתה מכולת רגילה, ויחיאל לא 

ממש קנה. הוא הגיע למחסן חלוקה 
לנזקקים בקרן רחוב ירושלמית, וכמדי 

שבוע נגררה אתו עגלת ה'מקלרן' 
הישנה שבה גידל באהבה את ששת 
צאצאיו ועליה החל להעמיס ירקות.

מנחם, אחראי המקום, הכיר את 
יחיאל, אברך משי שפאותיו סדורות 
וחליפתו המרופטת נקיה תדיר - כבר 

שלש שנים, וידע את מצבו הכלכלי 
הקשה. יחד עם שותפו יששכר )שמות 

אמיתיים( הוא פנה ליחיאל והצעה 
חדשנית בפיו: "תראה", הוא אמר, 

"אני רוצה לנסות לחלץ אותך מהמעגל 
הזה, אני רוצה לעזור לך למצוא 

עבודה". זה לא היה משפט חדש עבור 
יחיאל, הוא כבר שמע אותו בעבר. 

ואז הפתיע מנחם: "אני רוצה להציע 
לך ללכת ללמוד מקצוע מפרנס ומכובד 

שלאחריו תוכל להשתלב בעבודה 
ראויה ולהרוויח משכורת נאותה – 

בה תוכל לפרנס בכבוד". יחיאל, היה 
ידוע כעילוי בסביבתו, איש כשרוני 

ומבריק, שמעולם לא מימש ולו רבע 
מהפוטנציאל שהיה בו. הוא חשד 

מיד: "מי ישלם על עלותם היקרה של 
הלימודים?" הוא שאל, "הקרן" אמר 

מנחם, "קרן קמח".
כך התחיל הכל. לפני יותר מעשור, 

פנתה קבוצת עסקנים ירושלמית 
שעסקה בסיוע לעניי העיר, לליאו 

נואי, פילנתרופ יהודי חם מאנגליה, 
והציעה לו לתמוך בפעילות הקרן 

שראשי התיבות של שמה: "קידום 
מקצועי חרדי", ליאו נענה ברצון 

המטרה – סניף בכל שכונה
שמואל אטיאס, מנכ"ל ובעלים רשת 'נתיב החסד'

תשס"ד, מהפכת הצרכנות והרשתות הזולות

סיפור ההצלחה – דווקא במה שלא עשינו
עו”ד אברהם יוסטמן, סמנכ”ל ק.מ.ח

תשס”ו, הקמת קרן ק.מ.ח.

כור לי אמרה שאבי זצ”ל ציטט בשם ז
מרן הרב שך זצוק”ל אודות אלו 

המנהלים מאבקים קולניים נגד השלטון, 
שהם הם הציונים האמתיים, הם לא 
מפנימים שאנו בגלות, ובגלות הקשה 

מכולם, “גלות שלטון הערב רב” זוהי גלות 
בתוך גלות, שהיא קשה ומרה ומצריכה 
תחכום רב כדי לצלוח ולשמר את עולם 

התורה.
זו הסיבה שמרנן גדולי ישראל החל 
מהחזון איש הורו שעלינו ליטול חלק 

בבחירות, ולנהל את המאבקים באחריות 
ובתחכום בזירה הפרלמנטרית ולא 

להתנזר מהליכה לבחירות. 
המאבקים של השנים האחרונות 

השכיחו מאתנו את מה שהיה לפני 18-20 
שנה. כאשר בג”ץ ביטל את מעמד “תורתו 

אומנותו” ששר הביטחון יכל לתת דיחוי 
אוטומטי ללומדי התורה, ואז נוצר צורך 

דחוף לחוקק חוק חדש שיאפשר את 
המשך ההסדר, וזאת בהתחשב במציאות 

החדשה שנוצרה, שבג”ץ על פי תפיסת 
עולמו החילוני לא יאפשר פטור אוטומטי 

כפי שהיה עד היום.
וכאן נוצר הצורך להפעיל את מירב 

התחכום ולפעול בזהירות עצומה תוך 
לקיחה בחשבון את כל התרחישים 

האפשריים.
זוכרני היטב את אותם הימים בהם 

אאמו”ר הרב אברהם רביץ זצ”ל היה 
בקשר יום יומי עם מרנן הגרי”ש אלישיב 

והגראי”ל שטיינמן זצוק”ל. הם היו 
מתואמים עד הפרט הקטן ביותר כולל 

באיזה צורה לדבר בתקשורת, האם לדבר 
ומה לדבר. 

באותם ימים היו חוליגנים רודפי עולם 
התורה שניסו לעשות הון פוליטי על ידי 

זעקות “גזרת שמד”, הם אלו שהזיקו 

כל הנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל
יצחק רביץ, סגן ראש העיר ביתר עילית ובנו של ח”כ הרב 

אברהם רביץ ז”ל

תשס”ב, י”ד אב, אישור חוק טל

 צילום: לע"מ
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מוסף פסח תשע"ח

תשס”ז, הקמת ‘איחוד הצלה’

מהפכני החסד
 ירח טוקר, דובר ארגון ‘מתנת חיים’ ולשעבר 

דובר ארגוני ההצלה

על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות ‘
חסדים’. כולם יודעים שאי אפשר לקחת מהציבור שלנו את שני הערכים 

הראשונים, כי כל עיקר החיים של כל אחד ואחת מקרב הציבור שומרי התורה 
והמצוות, הוא נושא התורה והעבודה שבלב – זו היא תפילה. הדבר בא לידי 

ביטוי בכל אורחות חיינו וכולם יודעים זאת, אבל, גם בדבר השלישי שעליו 
העולם עומד, אין כיום לאיש ספק שגם את גמילות החסדים נטלה היהדות 

החרדית על כתפיה. במלוא העוז והמרץ, במלוא התעוזה והאחריות. מסירות 
נפש עילאית למען הזולת בכל כל הרבה ענפים ותחומים בחיי היום יום שלנו.
את עולם החסד העוצמתי במגזר פגשתי בחיי בעשרות תחנות שסייעתי 

בהם כאיש יחסי ציבור, כדובר וכשותף למהפכות הללו. כדובר ארגוני 
ההצלה החרדיים, “הצלה ירושלים” “הצלה ישראל” ובעת הקמת “איחוד 

הצלה”, נחשפתי בעת הפיגועים הקשים בירושלים ובכל רחבי הארץ למאות 
יהודים חרדיים שעוזבים את שגרת יומם ואצים רצים להציל חיים של 

אחרים, ללא תנאי וללא קבלת דבר. עשיתי הכול כדי שהציבור כולו ייחשף 
אליהם, כדי לקדש שם שמים ברבים. 

הדבר היה נכון לא רק בפיגועים אלא גם בהווי היומיומי שלנו, מאות 
חובשים שהם עצמם בעלי בתים, אבות לילדים, עזבו הכל כדי לרוץ לעזור 

לשכן מבוגר שצריך לעצור לו דימום או לתת לו חמצן. הייתי לצדם של 
המתנדבים הצדיקים הללו לאורך שנים ארוכות, לא יודע אם אי פעם 

אשתחרר מעוצמתם האדירה.   
מאחורי המהפך העולמי שיסדו ראשי “איחוד הצלה” עומדים יהודים 
חרדים שאחראיים היום לכך שיש אלפי מתנדבים פעילים בכל הארץ 

שמצילים חיים יום יום.   
לפני כשש שנים נחשפתי גם לעולמם המופלא של תורמי הכליה, גם הם 

מקרב המגזר שומרי התורה והמצוות, הציבור הדתי לאומי והציבור החרדי. 
יהודים בריאים שנכנסים במודע לחדר הניתוח כדי להוציא איבר מגופם, 
כליה, ולהציל כך יהודי או יהודייה שנמצאים בחדרי הדיאליזה בסבל בל 

יתואר.  
מאחורי המהפך האדיר הזה של “מתנת חיים” שהבאתי לידי ביטוי 

בתקשורת באינספור חוברות ופעילות הסברה, עומד רב חרדי מופלא ונדיר 
מירושלים, הרב ישעיהו הבר, שהחל את המהפכה עם רעייתו הרבנית רחל 

שתחי’, ויחד הם ממשיכים למסור נפש למען המהפכה העולמית הזו, כאשר 
עד כה 520 תורמי כליה )!( הצילו חיים, רובם המוחץ מקרב הציבור הדתי 
והחרדי, ומאות רבות צועדים כעת בעקבותיהם של מאות התורמים חברי 

הארגון “מתנת חיים” להמשיך במהפכה העצומה הזו.
כל אחד מאתנו מכיר את ארגוני החסד החרדיים. מתנדבי “עזר מציון” 

המופלאים, אנשי זק”א המופלאים, הרב בני פישר הצדיק מ”מגן לחולה”, 
עמותות, ארגונים, וכל כל הרבה ‘מהפכני חסד’ שיש במגזר שלנו שהשתלטו 

להם וולונטרית גם על הערך השלישי שעליו העולם עומד, גמילות חסדים.
אני אישית מודה להקב”ה על החלק הקטן שיש ושהיה לי בעשיה 

המופלאה הזו שראיתי, חוויתי, ונטלתי בהם חלק לאורך השנים 
האחרונות, אבל אני חושב שכל אחד מאזרחי ישראל צריך להודות 

למפעלים הללו שמאחוריהם הצלת נפשות של אלפי יהודים ועזרה הדדית 
למאות מאות אלפים. 

ציבור שומר התורה והמצוות מחזיק כאמור את העולם בתורתו, בתפילתו, 
וגם בעולם החסד שפיתח והעצים בארץ באופן שאין שני לו, לא רק במגזר 

 .”הכללי אלא בכל רחבי העולם. בבחינת “אור לגויים

ום דבר לא הכין את יחיאל פ. ש
לאותו בוקר גשום, בו הגיע 

למכולת הקבועה לקנות ירקות לשבת. 
זו לא היתה מכולת רגילה, ויחיאל לא 

ממש קנה. הוא הגיע למחסן חלוקה 
לנזקקים בקרן רחוב ירושלמית, וכמדי 

שבוע נגררה אתו עגלת ה'מקלרן' 
הישנה שבה גידל באהבה את ששת 
צאצאיו ועליה החל להעמיס ירקות.

מנחם, אחראי המקום, הכיר את 
יחיאל, אברך משי שפאותיו סדורות 
וחליפתו המרופטת נקיה תדיר - כבר 

שלש שנים, וידע את מצבו הכלכלי 
הקשה. יחד עם שותפו יששכר )שמות 

אמיתיים( הוא פנה ליחיאל והצעה 
חדשנית בפיו: "תראה", הוא אמר, 

"אני רוצה לנסות לחלץ אותך מהמעגל 
הזה, אני רוצה לעזור לך למצוא 

עבודה". זה לא היה משפט חדש עבור 
יחיאל, הוא כבר שמע אותו בעבר. 

ואז הפתיע מנחם: "אני רוצה להציע 
לך ללכת ללמוד מקצוע מפרנס ומכובד 

שלאחריו תוכל להשתלב בעבודה 
ראויה ולהרוויח משכורת נאותה – 

בה תוכל לפרנס בכבוד". יחיאל, היה 
ידוע כעילוי בסביבתו, איש כשרוני 

ומבריק, שמעולם לא מימש ולו רבע 
מהפוטנציאל שהיה בו. הוא חשד 

מיד: "מי ישלם על עלותם היקרה של 
הלימודים?" הוא שאל, "הקרן" אמר 

מנחם, "קרן קמח".
כך התחיל הכל. לפני יותר מעשור, 

פנתה קבוצת עסקנים ירושלמית 
שעסקה בסיוע לעניי העיר, לליאו 

נואי, פילנתרופ יהודי חם מאנגליה, 
והציעה לו לתמוך בפעילות הקרן 

שראשי התיבות של שמה: "קידום 
מקצועי חרדי", ליאו נענה ברצון 

לאתגר והשאר היסטוריה. כיום 
נחשבת הקרן לגוף התעסוקה הגדול 

בישראל, כשהיא נהנית בתמיכה 
ממשלתית מסיבית בפעילותה 

ותקציבה השנתי כ-90,000,000 ₪.
באותם ימים, נשכרים משרדים בבנין 
שערי העיר, במקום נגיש, צוות ניהול 

איכותי בראשות מוטי פלדשטיין 
מתניע את המיזם ויוצא לדרך. 

נציגו של ליאו נואי בארץ, מר ג'ק 
שולדנפריי ז"ל מפתח את קשרי החוץ 
של הקרן. מכאן נולד רעיון האבחונים 
המלאים, רעיון שלא היה מוכר עד אז 
בקרב הקהילה החרדית. כל מי שפנה 
לקרן בבקשת סיוע, נדרש לבצע מבחן 

קוגנטיבי ולקבל ייעוץ פרונטלי מקצועי 
כדי לוודא את התאמתו למקצוע 

שאליו הוא מתכוונן. הקרן משקיעה 
סכום גדול בבניית תוכנה ייחודית 

והמלגות משולמות באופן אוטומטי 
תוך בקרה חשבונית היישר לחשבונו 

של התלמיד.
במהלך השנים, 'קמח' פיתחה 

וגיוונה את זרועות הסיוע שלה וכיום 
היא מפעילה מיזמים רבים ומגוונים 
דוגמת מרכז 'כיוון' בירושלים, הנותן 

שירותי השמה מגוונים, מרכז היזמות 
'ביזמקס' ועוד.

סיפור ההצלחה הגדול של 'קמח' 
הוא דווקא בדברים שהיא לא עשתה. 

'קמח' הקפידה לשמר את אורחות 
חייו ותהלוכותיו של הציבור החרדי. 

והוכיחה במהלך השנים, שניתן לרכוש 
מקצוע, להתפרנס בכבוד, להשתלב 

בעולם היזמות, להיות חלק בלתי נפרד 
משוק העבודה ויחד עם זאת להמשיך 

לשמור על אורח חיים חרדי מלא 
 .ולהקפיד על קוצו של יוד

סיפור ההצלחה – דווקא במה שלא עשינו
עו”ד אברהם יוסטמן, סמנכ”ל ק.מ.ח

תשס”ו, הקמת קרן ק.מ.ח.

דחוף לחוקק חוק חדש שיאפשר את 
המשך ההסדר, וזאת בהתחשב במציאות 

החדשה שנוצרה, שבג”ץ על פי תפיסת 
עולמו החילוני לא יאפשר פטור אוטומטי 

כפי שהיה עד היום.
וכאן נוצר הצורך להפעיל את מירב 

התחכום ולפעול בזהירות עצומה תוך 
לקיחה בחשבון את כל התרחישים 

האפשריים.
זוכרני היטב את אותם הימים בהם 

אאמו”ר הרב אברהם רביץ זצ”ל היה 
בקשר יום יומי עם מרנן הגרי”ש אלישיב 

והגראי”ל שטיינמן זצוק”ל. הם היו 
מתואמים עד הפרט הקטן ביותר כולל 

באיזה צורה לדבר בתקשורת, האם לדבר 
ומה לדבר. 

באותם ימים היו חוליגנים רודפי עולם 
התורה שניסו לעשות הון פוליטי על ידי 

זעקות “גזרת שמד”, הם אלו שהזיקו 

להתקדמות מציאת הפתרון הרבה יותר 
ממה שבג”ץ והח”כים מהשמאל הזיקו.
הגרועים שבהם היו מגיעים יום יום 

ל’תפארת בחורים’ ומפגינים נגד מרן רבן 
של ישראל הגרי”ש אלישיב זצוק”ל, ה’ 

ירחם עליהם. הפחות גרועים שבהם, לא 
העזו להפנות את כעסם על מרן זצוק”ל, 

אז היו מגיעים לשכונת בית וגן ליד ביתו 
של אבי זצ”ל ומפגינים שם. אלו וגם אלו 

הם הם הציונים האמיתיים, שחושבים 
שבאנו למנוחה ולנחלה ושאנו שולטים 

כאילו משיח צדקנו בראשנו, ולא מוכנים 
לקבל את זה שאנו בגלות תחת שלטון 

שעוין את התורה, וצריך לפעול באחריות 
ובזהירות, וכפי שעם ישראל בראשות 

מנהיגי הדור ידע להתנהל במשך כל 
הדורות.

לא אלמן ישראל, ובס”ד החוק נחקק 
ונתן שקט לקרוב ל-20 שנה. ב-20 שנה 
הללו, עולם התורה פרח ושגשג באופן 

בלתי רגיל וחסר תקדים. דור של תלמידי 
חכמים ועשרות אלפי לומדי תורה צמחו, 

וזה אודות לפיקחותם של מרן הגרי”ש 
אליישיב ומרן הגראי”ל שטיינמן זצוק”ל.

השיטה שלהם ברורה, אנחנו לא 
מנהלים את המדינה, אנחנו צריכים 

לשמור את עולם התורה ולעשות זאת 
בזהירות ובאחריות תוך הבנה שאנחנו 

לא השלטון.
מפחיד לחשוב מה היה קורה אילו 

הציבור החרדי היה נכנע לאותו קומץ 
שזעקו אז בשם התורה כביכול וניסו 

להכשיל את חוק טל.
כללו של דבר, כל הנוטל עצה מן 

הזקנים אינו נכשל. הקב”ה נותן ס”ד 
מיוחדת לגדולי הדור להנהיג ולנווט את 

הספינה עד ביאת גואל צדק במהרה 
 .בימינו
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וב שנות חיי עסקתי בחינוך וראיתי ר
חשיבות מיוחדת שמוסדות המוכש"ר 
יהיו שווים בתקצוב הממשלתי שהמדינה 

מעניקה למוסדות החינוך, למסד אותם שיהיו 
כמו כולם. כל השנים, בייחוד בשנים שעבדתי 

במשרד החינוך, נקלעו לי הזדמנויות רבות 
לתקן את העוולות והאפליה כלפי מוסדות 

המוכש"ר, ניצלתי תחום אחר תחום, אם 
זה בתחומי הבינוי או רווחה חינוכית ובכל 

הדברים שהמדינה נותנת מעבר לשעות 
הפורמליות כמו תכניות שונות  לייעול ושיפור.

כאשר הופקדתי על חלוקת השעות במשרד 
החינוך התוודעתי לעובדה שבמשרד החינוך 

יש הכי הרבה שומרי מסורת... הסתבר שמעבר 
לשעות הקבועות יש עוד הרבה סלים של 

תוספות, כששאלתי מה זה הסבירו לי על סל 
אחד שנותר מסורת מימי יגאל אלון וסל נוסף 
מימי שר אחר, ככה כל אחד השאיר מסורת 

בתחומו, עוד סל שירותים לחניך במערכת 
החינוך. מה שהתברר שהציבור החרדי לא 

כלול באותן 'מסורות' והמשימה שלי הייתה 
להפסיק את האפליה והקיפוח הזה.

תקציב מוסד חינוכי בחלקו הארי הוא 
ממשרד החינוך, ובחלקו הקטן מגיע מהרשות 
המקומית. אני הובלתי את הקו לשלב גם את 

מוסדות המוכש"ר במערכות העירוניות, מה 
שלא היה קיים עד אז, למהלך זה התנגדו 

גורמים רבים ומסיבות שונות.
ב-2007 עת כיהנתי כשר במשרד האוצר 
נקרתה לפניי ההזדמנות לקדם את הנושא 

ביתר שאת, מחד ישבתי סביב שולחן הממשלה 
ומאידך שמשתי כשר במשרד האוצר שהוא 

תמיד המתנגד העיקרי לכל חוק שיש בו 
משמעות תקציבית גדולה וכאשר ביקשתי 

שהרשויות יממנו גם את המוכש"ר היה ברור 

לכולם שמדובר בסכומים אדירים, ולא במענק 
חד-פעמי אלא תמיכה קבועה ההולכת וגדלה.

כשהעליתי את הצעת החוק לשולחן 
הממשלה, קמו ראשי רשויות מ 'פורום 15', 
שהוא גוף חזק ועוצמתי, והתנגדו לכך בכל 

תוקף בטענה שהחוק יפגע בחינוך הממלכתי 
הרגיל, הם הובילו קמפיין ועשו כל מה 

שיכלו כדי לטרפד את החוק, לצערי היו גם 
מתנגדים מבית שעד היום אני עדיין מנסה 
להבין אותם, הרי מדובר בחוק קיומי ממש 

עבור מוסדות החינוך.
ייזכר לטוב ראש הממשלה אהוד אולמרט 

שהודיע לי 'אני אעזור לך, אעביר את זה, לא 
יעזור לאף אחד שום דבר', ויש לי הכרת הטוב 

גדולה לאיש הזה על התמיכה בהעברת חוק זה, 

הוא עמד מאחוריי כחומה בצורה עד לישורת 
האחרונה של החוק שכיום אין מי שחולק על 

התועלת העצומה שהביא למוסדות החינוך. 
בלי החוק הזה רבים מבתי הספר היו נסגרים 

וגם הקיימים לא היו מצליחים להגיע לתוצאות 
שהם השיגו היום. באותם ימים המוכש"ר 

היה מעט מאוד בתוך המערכת החינוכית של 
המדינה כיום שליש מכלל מוסדות החינוך 

שייכים למוכש"ר, לא היה לזה סיכוי לקרות 
ללא החוק.

מי ששאל מהיכן יביא את הכסף, והיו אלו 
בעיקר ראשי הרשויות החרדיות שאינם 

משופעים בכסף, השבתי להם מה שיש לך תחלק 
בין כולם, יש אבא שנותן לילד אחד כן ולילד 

השני לא? ילדי ישראל כולם ילדינו והמשאבים 
שיש לנו צריכים להתחלק בין כולם שווה בשווה.

לשמחתי ובהרבה סייעתא דשמיא, זכיתי 
לחוקק את אחד החוקים המשמעותיים 

שנחקקו מאז קום המדינה לטובת החינוך 
 .המוכר שאינו רשמי

ו"ח העוני שהראה על שיעורי רעב ד
גבוהים בקרב ילדי ישראל הוא 
שהניע אותי לפעולה מהירה בנושא. 

בדו"ח הובאו נתונים על קרוב לחצי 
מיליון ילדים בישראל שחיים מתחת לקו 

העוני. אגב, כיום זה כבר הכפיל את עצמו 
למיליון נפש!

הפעולה שיזמתי היא שינוי בחקיקה 
של צורת חישוב קצבאות הילדים, כאשר 

נכנסתי לתפקידי כסגן שר העבודה 
והרווחה, מוניתי לאחראי על הביטוח 
הלאומי, ונוכחתי לגלות רזרבה של 20 
מיליארד ₪ בענף הילדים, וזה בגלל 

ההצמדה המוטעית למדד במקום לשכר. 
השחיקה הזו, הייתה הגורם העיקרי 

לשיעור העוני הגבוה אצל ילדים.
החוק שהצלחתי להעביר הציל מאות 
אלפי ילדים מחרפת רעב, אפילו עיתון 

'הארץ', שלא סימפט את החוק הזה, כתב 
שהחוק שלי הוציא 200,000 ילדים מקו 

העוני, כי בדו"ח שקדם לו היו חצי מיליון 
ילדים מתחת לקו, ואילו בזה שהונפק אחרי 

תחולת החוק עמד המספר על 300,000. 
וזה לא היה קל להעביר את החוק, מדובר 

באחד המקרים היחידים והנדירים, בו חוק 
שאינו ממשלתי, כאשר המציע הוא אדם 

פרטי והממשלה מתנגדת לזה, הקואליציה 
נלחמת נגד זה, והכנסת מאשרת את החוק. 

זה קורה אחד למיליון.
וצריך להבין שהיו הבטחות שלא מולאו. 

התחייבויות שלא מומשו. בדיונים לפני 
החתימה על הסכם קואליציוני ישבנו עם 
המיועד לראשות הממשלה אריאל שרון, 

והוא – בנוכחות עשרות עיתונאים – התחייב 
שלא תהיה פגיעה בקצבאות הילדים, לא 
יהיה שינוי, ואם יהיה אזי רק לטובה. גם 

במעמד חתימת ההסכם, הבעתי את חששי 
בפני שרון, והוא הבטיח שלא יהיה שום 

שינוי. ואחרי כל זה אירע מה שאירע. 
ניגשתי לשרון והטחתי בו בכאב: איך 

אתה יכול להרשות לעצמך דבר כזה, 

איך יאמינו לך אם אתה לא מקיים את 
שהבטחת? איך אתה יכול להרשות 

לעצמך לעשות צעד כזה הרסני, להרעיב 
מאות אלפי ילדים בישראל?

ואם אז כך, מה נאמר היום כאשר מיליון 
נפש שוכנים מתחת קו העוני וסובלים 
חרפת רעב, זה פשוט קטסטרופה, אני 

לא יודע מה ראשי המדינה חושבים 
לעצמם, מיליון ילדים רעבים שחיים, 

ואת כל זה אפשר לחסוך בכסף יחסית 
קטן, עם מיליארד אחד ניתן לשפר את 

מצבם הכלכלי ולפתור את כל זה. וזה גם 
משתלם כלכלית, כי מאות אלפי ילדים 

שחיים בעוני ותסכול יעלו למדינה הרבה 
יותר כסף בעתיד כדי להחזיר אותם למצב 

נורמטיבי, אני גם לא יודע אם את כולם 
יצליחו, לפחות את חלקם.

המצב במדינה היום הוא מהגרועים 
שבמדינות העולם בכמות הילדים הרעבים, 

ה-oecd מתריע על כך כל הזמן. כל ילד 
שלישי במדינת ישראל הוא ילד עני, 

ובקרב משפחות ברוכות ילדים זה כל ילד 
שני. זה מנוגד לאופי של העם היהודי 

רחמנים בני רחמנים, איך יכולים לאפשר 
מצב שמיליון ילדים שוקעים בעוני 

כזה גדול, בשעה שיש למדינה את כל 
האמצעים לפתור את זה, והתשובה היא 
פשוטה הבעיה היא לא כלכלית, הבעיה 

שעומדת בפני אותם גורמים היא החשש 
'פן ירבה'.

באתי בזמנו לשר האוצר דאז בממשלת 
שרון ביבי נתניהו, ושאלתי אותו 

איך אתה מעז לעשות דבר כזה? הרי 
הנפגעים העיקריים הם האוכלוסייה 
החרדית, והם הולכים אתך בנאמנות 

לאורך כל הדרך, איך אתה יכול לפגוע 
בהם בצורה כל כך מרושעת?

לצערי כל הדיבורים וכל התחנונים נפלו 
על אוזניים ערלות, אני מקווה שבכל זאת 
יתעשתו ויקוים מה שרוח הקודש אמרה 

כנגד דברי פרעה 'אתם אומרים "פן ירבה" 
ואני אומר "כן ירבה"', גם עכשיו עדיין לא 
מאוחר ואפשר לתקן את המצב, אני מאוד 

מקווה שתבוא הממשלה ותתקן את זה. 
כואב מאוד שנושא שנוגע למאות אלפי 
משפחות שרעבות ללחם לא מעסיק אף 

 .אחד

תשס”ג, סיוון, קיצוץ קצבאות 
הילדים

מיליון ילדים רעבים
ח”כ לשעבר שמואל הלפרט

תשס"ז, ה' סיון, חוק נהרי עבר בכנסת

"כולם ילדינו": המאבק באפליה באמצעות 'חוק נהרי'
סגן שר הפנים והמשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, משולם נהרי

תשס"ז נפתח בעמנואל בית ספר לבנות בו ב
יכלה כל אחת להתקבל, הדרישה היחידה 

הייתה לחתום על תקנון הצניעות של מרן הגר"ש 
וואזנר זצ"ל. משום מה כל מיני גורמים החליטו 

שזה על רקע עדתי: אשכנזים וספרדים, מה שלא 
היה נכון כלל וכלל, העובדות בשטח הוכיחו שהיו 

בנות ספרדיות גם כן ללא הבדל.
הגישו נגדנו עתירה לבית המשפט, ונקראנו לדיון 

בבג"צ שקבע שאנחנו בית ספר מפלה על רקע 
עדתי, הכרעת שופטי בג"צ הייתה שאנחנו צריכים 
לחזור ולקבל את כל הבנות, השבנו שננהג אך ורק 

על פי דברי מועצת גדולי התורה. בשלב מסוים 
בדיון אמר השופט 'כאן אני הקובע ולא הרבנים', 
כאן 'העליון' זה בית המשפט ולא הרבנים. באותו 

רגע שהוא אמר את דברי ההשתלחות הללו 
ברבנים הוצתה האש ברחוב החרדי, ואחר שהורה 

להשליך לכלא את ההורים על סירובם לקבל את 
הכרעת בית המשפט שעמדה בניגוד לדעת התורה 

וגדולי ישראל, יצאו כל עם ישראל בראשות 
מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור זצוק"ל ולהבחל"ח 

שליט"א, ללוות את ההורים ששלחו את הבנות 
שלהם לבית הספר בית יעקב, עם ישראל ראה 

בהם שליחי היהדות הנאמנה מקדשי שם שמים, 
הניצבים איתן ואומרים 'לא' לדבר השופט. כך 

נלקחו לכלא 35 הורים.
האירוע זכור כמעמד מאוד מיוחד וגדול, מאות 

אלפי איש באו וליוו בשירה ומחולות, ברמה 
האישית אני רואה בזה את נקודת השיא שלי 

בחיים, הרגע הקשה ביותר שעומד בזיכרוני הם 
רגעי הפרידה מהילדים במגרש הרוסים, אבל 

הרגשנו שליחות קודש לומר 'כן לתורה ולא לבית 
משפט' זה היה המוטו. עשינו את זה וברוך השם 
נכנסנו לכלא חדורי אמונה, למרות שלא היה קל 

בבית הכלא, היה חום אימים באותה תקופה, 
ובחדרים היו כל מיני רוחשים ופשפשים, כל זה 
לא  הפריע לנו, חשנו בטוחים, שליחים של עם 

ישראל, ונכונים בצדקת דרכנו.
כעבור זמן קצר נערך דיון נוסף בו קיבל השופט 
את עמדתנו שהסכמנו לחזור לימי עיון ולא לימי 

לימוד רגילים, הפרקליטות דרשה דברים נוספים 
שאנו התנגדנו אליהם, ובחסדי שמים השופט לא 
נעתר לבקשתה ואימץ את העמדות שלנו. בשלב 
זה חזרנו לימי עיון ובכך שבנו מן הכלא הביתה.
כל חיי לא אשכח את טיש הניצחון אצל הרבי 

מסלונים במהלכו הסביר עד כמה חמור היה 
מה שכאן התרחש. המעמד העוצמתי אצל 

הראשל"צ מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל. מרן הגרי"ש 
אלישיב שהיה מאוד דומיננטי, וכאשר החליטו 
בשעתו לצאת מן הכלא לימי עיון אמר השופט 

שהוא רוצה לדעת את דעתו של הרבי מסלונים, 
כלומר השופט הבין שמי שמתווה פה את הדרך 

הוא הרבי. מרן הרב מיכל יהודה ליפקוביץ 
היה הנחשון שהעניק לנו גיבוי מחוץ למסגרת 

העמנואלית, הוא נתן את הגב למאבק הזה.
ניתן לראות שהלקח מאותה תקופה נלמד בבג"צ, 

מי שצריך להבין הבין שיש קווים אדומים שלא 
חוצים, שאנשים מוכנים לשבת על זה בכלא, מטבע 

הלשון 'אני הולך לכלא' הפך בעקבות אותו מאבק 
 .מקלישאה ואיום למציאות ממשית בשטח

תש"ע, ה' תמוז, פרשת עמנואל

נקודת השיא שלי 
הרב ישעיהו אייכלר, יועץ חינוכי 

ומלמד בת"ת סלונים עמנואל

גל
ס

לי 
א

ם: 
לו

צי

מלווים את ההורים למאסר.



ראשון-רביעי | ט"ז-י"ט ניסן 
1-4 באפריל

 סדנאות אמנות
בעקבות סדר פסח

סיורים לכל המשפחה

 שעת-סיפור
תאטרלית וססגונית

תערוכות:

ערכת הדרך: עיצוב עכשווי 
של חפצים יהודיים

 מגילת בראשית מימי 
הבית השני

ירושלים של פרטים



 | 42

רב חג השבועות, תשנ"ו, נפתחה תחנת ע
הרדיו "כל האמת". למעלה משני עשורים 
חלפו מאז ועדיין כולם אתנו וזוכרים איך נוצר 
פס הקול שאתו החזרנו עטרה ליושנה. השנים 

ההן היו שנים שבהן המדיה פרצה לאזרחי 
ישראל, השבט הלבן ניסה להכתיב לציבור 

בכוח סדר יום משל עצמו, אחוזי התוכן היהודי 
ומסורת ישראל הודחו הצידה לטובת הקול 

האחד שהציבור המסורתי, מזרחי, דתי וחרדי 
הודר ממנו לחלוטין.

בשנים שלפני הקמת התחנה עמדתי בראשות 
עמותה שבאמצעותה ארגנו מאות אירועי 

פיוט ברוח מסורת ישראל, התחושה בכל ערב 
הייתה שהציבור הזה לא מקבל במה במרחב 

ובתקשורת הישראלית, מרן הרב עובדיה יוסף 
היה מגיע לערבים שהיינו מארגנים ובאחד 

מהם העליתי בפניו את הרעיון להקים תחנת 
רדיו שתיתן במה לרבנים ולתרבות יהודית 

מסורתית לבני עדות המזרח, מרן התלהב ונתן 
את ברכתו "אתם תהיו הישיבה הגדולה ביותר 

בעולם" וכך התחלנו ממשרד קטן סמוך לשוק 
מחנה יהודה בירושלים.

עשר שנים חלפו מאז שרשויות האכיפה סגרו 
את תחנת הרדיו "כל האמת" שפעלה למעלה 

מ15 שנה בכל רחבי הארץ. מאזיני התחנה 
ע"פ סקר של ד"ר מינה צמח היו כ275 אלף 

בתי אב, מקרית שמונה ועד לאילת, ביישובים 
גדולים וקטנים ובכל קהילה ועדה. למרות 

היותנו תחנה פיראטית, בממשלה ובמערכת 
הפוליטית היו עולים לשידור ומשתפים פעולה. 

משמעון פרס, בנימין נתניהו ואהוד אולמרט 
ועד נושאי תפקידים ומפקדים במשטרה. חלק 
גדול מהפוליטיקאים אף הגיעו למחאות רחוב 

שהובלנו.
במהלך השנים נוספו ערוצי קודש נוספים 

שאוגדו תחת איגוד "תחנות הרדיו הפיראטיות" 
המאבקים המשפטיים והתקשורתיים היו 
בעוצמות גבוהות, טומי לפיד, יוסי ביילין 

וחבריהם עברו מאולפני הטלוויזיה למליאת 
הכנסת במטרה לסתום לנו את הפה, את הפה 

של מיליוני המאזינים שהרגישו מהפכה.
בין המגישים היו גם הרב אריה דרעי שיחד 

עם הרב אורי זוהר ועבדכם הנאמן רשמו אלפי 
ילדים לתלמודי תורה. לימים, כשהמשפט נגדי 
התנהל, הגיע לבית המשפט אורי זוהר להעיד, 

וכאשר עמדתי מול השופט והואשמתי בניהול 

תחנה הוא אמר ש"במקום להעמיד אותו 
למשפט היה ראוי לתת לו את פרס ישראל, 
בזכות התחנה שלו נעשתה מהפכה שרבים 

מעם ישראל חייבים לה".
רבבות השומעים ובפרט בני עדות המזרח 

שהרדיו הזה דיבר איתם בשפה שלהם, 
במוזיקה שלהם ובמנהגים שלהם, עשו את 

המהפך עד שמרן העיד שבזכות התחנה ש"ס 
הגיעה לשבע עשרה מנדטים.

למרות שעברו 10 שנים מסגירת התחנה 
ותקופת המאסר שלי, הרחוב עדיין זוכר 

ומזהה, הגעגוע לדיבור העממי ולקצב 
המתפרץ הולך וגובר, הדיבור בגובה העיניים 
לציבור, ללא גינוני כבוד ושאר ההתחייבויות 
לפרסומות לחדשות ומה יגידו וכמה רייטינג 

יהיה עדיין לא מתמלא.  
חשבנו קידוש השם ועשינו קידוש השם.

לפני כחודש יצא לי במקרה לפגוש את הרב 
אריה דרעי, העלינו זיכרונות מהרדיו. בתקופת 
מאסרו שלחנו רבבות לכלא מעשיהו, העברנו 

וארגנו עשרות כנסים ותמיכה באריה עד 
שגורמים מסוימים, עצרו אותנו בכח ובסיכון. 
דרעי אמר לי בפגישה, כל האמת היה המזל 

של ש"ס בזמן המהפכה.
המאבק עם רשויות האכיפה לא הפסיק 

לרגע. ובפרט במערכות הבחירות. כמה פעמים 
השופט חשין קרא לי והזהיר אותי ובנוסף שלח 

שוטרים ש"אם תמשיך עם התעמולה נכניס 
אותך לכלא", שאלתי את מרן כיצד להגיב והוא 

אמר לי תעשה זאת בחכמה שלא תסתבך ונתן 
את ברכתו.

מטבעי אין לי עצם בלשון וכהרגלי אחרי 
השיעור של מרן במוצאי שבת המשכתי בדרך 

שהאמנתי רק במקום "כל האמת" אמרתי 
"אתם מאזינים לקול התורה", ככה, באותו רגע 

מבלי תכנון מוקדם.
למחרת תנועת השמאל "קשב" שמטרתה 

הייתה לעקוב אחרינו ולהקליט את השידורים, 
העבירה לשופט חשין את ההקלטה שלי, 

השופט חשין קורא לי, אני עומד מולו בבית 
המשפט, ואז מתרחש נס. "קשב" משמיעים את 

ההקלטה ובאיזושהי דרך הטייפ שלהם מזייף 
ופתאום מתוכו אני נשמע בקול מעוות מדבר 
על בקשתו של מרן להצביע ש"ס, )תעמולת 

בחירות( ובסוף אומר "אתם מאזינים לרדיו קול 

התורה". השופט חשין דחה את עתירת "קשב" 
ונזף בהם בצעקה שהם "התבלבלו" עם מישהו 

אחר. הסיפור הזה הוא דוגמא אחת מתוך 
עשרות סיפורים של מסירות נפש והשגחה 

שהיו לנו.
המאזינים היו קשורים לנו בלב ובנפש ולא 

משו מהאזנה, הם התגייסו לקיומה של התחנה 
גם ברחובות במאבקים וזעקות נגד החרמת 

המשדרים והרדיפה של רשויות האכיפה נגדנו, 
שהייתה עניין של קבע מצד המשטרה ומשרד 

התקשורת.
באחת החתונות במשפחתו של מרן הגיע 

שמעון פרס שכיהן כראש ממשלה, הרב עובדיה 
אמר לו בחתונה: "לפני שתגיד לי מזל טוב. 

תבטיח לי שלא ייגרם נזק יותר לרדיו כל האמת, 
הם החמצן של עם ישראל" ופרס הבטיח, אבל 

לא הבטיח לקיים. והרב אריה דרעי סיפר לי 
את זה.

את שיעורו של מרן התחלנו להעביר באופן 
קבוע ועל כך הוקיר לנו טובה ולא הסכים 

שרשת א' )קול ישראל( תעביר את השיעור 
מכיוון ש"יש לנו רדיו שלנו ולא צריך שרדיו 

מחלל שבת יעביר השיעור".
השמאל ועוד מרעין בישין נלחמו בנו כי 

אנחנו היינו ההיפך מהם, כי עד עתה ברדיו 
שמעו רק את הדעות שלהם ופתאום בא 
רדיו שמחדיר אמונה בעם, הלכה ודעת 

תורה, ולכן נלחמו בנו בכל הכח.
אבל לצערי גם אנשים וגורמים פוליטיים 

מתוכנו - שכעת באווירת חג לא אפר את 
שמחת החג שלהם - נלחמו בנו ומה שהובטח 

לנו עשרות פעמים גם ממרן לא התקיים, 
וכשאני ישבתי בכלא ושילמתי מחיר אישי 
כבד כאשר שר, כביכול משלנו, מנע מאתנו 

לגשת למכרז ותכנן להשתיק אותנו. במזימה 
שלצערנו הצליחה.

באחד העימותים שהיו לי בטלוויזיה מול 
טומי לפיד אמר לי לפיד מאחורי הקלעים 

"אתה תראה שאני לא יסגור לכם את התחנה, 
אני פה נאבק בכם מול המסך, החברים שלך 

הם אלה שבסוף יפנו לך את הגב", במה 
שנכשל טומי לפיד הצליח באופן מביש אותו 

פוליטיקאי חרדי.
המסירות נפש שלנו ושל השדרנים נלקחה 
בלית ברירה לתחנה אחרת. ומבחינתי, מאז, 

המהפכה ורוח העם כבר לא מוצאות את מקומן, 
בין שתסכימו איתי או לא, העובדות מדברות.

לא לפיד ולא שריד, לא חבורות השמאל 
ושונאי הדת, לא התקשורת העוינת והשבט 

הלבן סגרו עלינו. אלה שונאינו מהמחנה שאנחנו 
טיפחנו. וזו לא "רק" דעתי, אמרו לי זאת בכירים 
ביותר וגם אישר לי את זה משה כחלון בתפקידו 

כשר התקשורת שגם התוודה שאמו הייתה 
מאזינה לנו באופן קבוע.

אומנם שידרתי ואני עדיין משדר בין היתר 
בתחנות "חוקיות" שמגיע להן יישר כח והם 
עושים דברים חשובים, אך עם כל הצניעות, 

כל האמת זה שופר שלא היה כמותו, והקריאה 
עוד להכריז על שמיים פתוחים ולהוציא את 

המונופול מהשמאל והתקשורת העוינת שבה 
נלחמנו עדיין רלוונטית.

מדינת ישראל בת 70 ועם ההיסטוריה 
שהצטברה, זכותו של העם לשמוע מה שהוא 

חפץ! הגיע הזמן לחופש, להשתחרר מיפי 
נפש ומהשדרנים שרוצים לחנך אותנו ורק 

הורסים. די לתקשורת העוינת שמכשירה כל 
 .תועבה, הגיע זמן האמת

תשע"א, כ"ז תמוז, רצח הרה"ק 
אלעזר אבוחצירא הי"ד 

מופתים 'מתחת 
לשולחן'

מקורבו ותלמידו יוסי רפאלי

מעט 7 שנים של אבדה חלפו מאז כ
אותו רצח מתועב של האדמו"ר רבי 

אלעזר אבוחצירא זצוק"ל. בליל שישי, 
בשעה שמאות אנשים באים בלילה זה 

כמו בשאר השבוע, וממתינים בתור כדי 
לקבל את ברכתו של האדמו"ר. אין פה 

שפותח ושואל למה ממתינים לפעמים כל 
כך הרבה שעות. אך אחרי שמקבלים את 
הברכה של הרב, לפעמים זה במשפט של 
4 מילים בלבד וליטוף בפנים - אתה יוצא 
כולך מחוזק ומואר ואומר שבוודאי היה 
שווה להמתין כמה שעות טובות בשביל 

לקבל את הברכה הזאת. 
לא תמיד זה מובן ולא מקובל בכל קבלת 

קהל אצל רבנים. אך אצל באבא אלעזר 
זה היה משהו מיוחד שקשה לתאר את 

התשוקה שהייתה כדי לקבל את ברכתו. 
אנשים הגיעו מכל העולם ומכל רחבי 

הארץ, שעות של נסיעה עד באר שבע 
הרחוקה - כדי להתברך ולראות נסים. 

אנשים שהיו ממתינים שעות בבית הרב, 
היו מספרים את הניסים שראו כל אחד 

ואחד לפי הישועה והבקשה שלו. אם זה 
לזרע בר קיימא, אם זה לחתונה, לקנית 

דירה, חינוך הילדים, הצלחה בעסק וכדו'. 
לאחר תקופה של שנים בהן הרב איננו 

אתנו בוודאי שמרגישים את החוסר 
הרב והפצע עדיין מדמם. סיפורים רבים 

חוו המקורבים, מצמררים ומרטיטים. 
אולם הצדיק הורה להם להצניע זאת 

ולא לחלוק אותם עם הקהל. כעת, אשתף 
בסיפור אחד מאלו שהגיעו לידי, כדי 

שנדע מה הפסדנו בהעדרו.
שמעתי מהשמש של רבי אלעזר, שלפני 

תקופה, כאשר הצדיק לקה במחלה, 
הרופאים קבעו כי עליהם לנתחו. בלית 

ברירה הסכים רבי אלעזר, אך התנה 
שלא ירדימו אותו לקראת הניתוח. לא 

צריך דמיון מפותח, כדי להבין איזה סבל 
כרוך בניתוח ללא הרדמה. אולם הצדיק 

הרגיע את בני משפחתו והורה להם שלא 
לדאוג. כאשר הוטל על מיטת הניתוחים, 

ניכר היה כי הוא מתעמק ומרחף בעולמות 
טמירים. זעקה קטנה לא נמלטה מפיו. 

מופתים רבים 'התגלגלו מתחת לשולחן' 
ורוח הקודש נסוכה הייתה על כתליו. 

כך למשל, כאשר הגיע אל הצדיק ידידי 
שרכש מגרש גדול לבניה, והתלבט את 

מי מבין שלושת הקבלנים המוצעים לו, 
לבחור לביצוע הבניה. אחד מהם היה חבר 

טוב של הרוכש-המתייעץ.
הוא סיפר לרבי אלעזר כי מדובר בחבר 

קרוב שכבר ביצע בעבר עבודות בניה, 
אולם רבי אלעזר לא התרשם והורה 

לו לבכר דווקא אחר. זה, לא שת ליבו 
להכוונה ולהוראה שקיבל והחליט 

להעדיף את ידידו הקבלן. בתוך זמן קצר, 
התקיימו דברי הצדיק שצפה את העתיד. 

זכות הצדיק תגן עלינו והשי"ת יאמר די 
לצרותינו ונזכה לראותו בקרוב עם משיח 

.צדקנו אמן

כותב השורות עם השר דרעי והרב אורי זוהר ברישום ילדים לחינוך תורני

תשס"ט, סגירת ערוצי הקודש

ההבטחה של פרס והבגידה מבפנים
 הרב שמואל בן עטר, מייסד תחנת הרדיו "כל האמת", שימש

גם כיו"ר איגוד תחנות הרדיו הפיראטיות בישראל
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התורה". השופט חשין דחה את עתירת "קשב" 
ונזף בהם בצעקה שהם "התבלבלו" עם מישהו 

אחר. הסיפור הזה הוא דוגמא אחת מתוך 
עשרות סיפורים של מסירות נפש והשגחה 

שהיו לנו.
המאזינים היו קשורים לנו בלב ובנפש ולא 

משו מהאזנה, הם התגייסו לקיומה של התחנה 
גם ברחובות במאבקים וזעקות נגד החרמת 

המשדרים והרדיפה של רשויות האכיפה נגדנו, 
שהייתה עניין של קבע מצד המשטרה ומשרד 

התקשורת.
באחת החתונות במשפחתו של מרן הגיע 

שמעון פרס שכיהן כראש ממשלה, הרב עובדיה 
אמר לו בחתונה: "לפני שתגיד לי מזל טוב. 

תבטיח לי שלא ייגרם נזק יותר לרדיו כל האמת, 
הם החמצן של עם ישראל" ופרס הבטיח, אבל 

לא הבטיח לקיים. והרב אריה דרעי סיפר לי 
את זה.

את שיעורו של מרן התחלנו להעביר באופן 
קבוע ועל כך הוקיר לנו טובה ולא הסכים 

שרשת א' )קול ישראל( תעביר את השיעור 
מכיוון ש"יש לנו רדיו שלנו ולא צריך שרדיו 

מחלל שבת יעביר השיעור".
השמאל ועוד מרעין בישין נלחמו בנו כי 

אנחנו היינו ההיפך מהם, כי עד עתה ברדיו 
שמעו רק את הדעות שלהם ופתאום בא 
רדיו שמחדיר אמונה בעם, הלכה ודעת 

תורה, ולכן נלחמו בנו בכל הכח.
אבל לצערי גם אנשים וגורמים פוליטיים 

מתוכנו - שכעת באווירת חג לא אפר את 
שמחת החג שלהם - נלחמו בנו ומה שהובטח 

לנו עשרות פעמים גם ממרן לא התקיים, 
וכשאני ישבתי בכלא ושילמתי מחיר אישי 
כבד כאשר שר, כביכול משלנו, מנע מאתנו 

לגשת למכרז ותכנן להשתיק אותנו. במזימה 
שלצערנו הצליחה.

באחד העימותים שהיו לי בטלוויזיה מול 
טומי לפיד אמר לי לפיד מאחורי הקלעים 

"אתה תראה שאני לא יסגור לכם את התחנה, 
אני פה נאבק בכם מול המסך, החברים שלך 

הם אלה שבסוף יפנו לך את הגב", במה 
שנכשל טומי לפיד הצליח באופן מביש אותו 

פוליטיקאי חרדי.
המסירות נפש שלנו ושל השדרנים נלקחה 
בלית ברירה לתחנה אחרת. ומבחינתי, מאז, 

המהפכה ורוח העם כבר לא מוצאות את מקומן, 
בין שתסכימו איתי או לא, העובדות מדברות.

לא לפיד ולא שריד, לא חבורות השמאל 
ושונאי הדת, לא התקשורת העוינת והשבט 

הלבן סגרו עלינו. אלה שונאינו מהמחנה שאנחנו 
טיפחנו. וזו לא "רק" דעתי, אמרו לי זאת בכירים 
ביותר וגם אישר לי את זה משה כחלון בתפקידו 

כשר התקשורת שגם התוודה שאמו הייתה 
מאזינה לנו באופן קבוע.

אומנם שידרתי ואני עדיין משדר בין היתר 
בתחנות "חוקיות" שמגיע להן יישר כח והם 
עושים דברים חשובים, אך עם כל הצניעות, 

כל האמת זה שופר שלא היה כמותו, והקריאה 
עוד להכריז על שמיים פתוחים ולהוציא את 

המונופול מהשמאל והתקשורת העוינת שבה 
נלחמנו עדיין רלוונטית.

מדינת ישראל בת 70 ועם ההיסטוריה 
שהצטברה, זכותו של העם לשמוע מה שהוא 

חפץ! הגיע הזמן לחופש, להשתחרר מיפי 
נפש ומהשדרנים שרוצים לחנך אותנו ורק 

הורסים. די לתקשורת העוינת שמכשירה כל 
 .תועבה, הגיע זמן האמת

ם אני הייתי שם, עם עוד מאה או מאתיים אלף, ג
עמדתי בשדרה שליד רחוב בית הלל, קרוב מזה 

לא הצלחתי להגיע. מקשיב להספדים כשמסביבי 
אלפים המתייפחים בבכי קורע לב. יש לוויות ויש 

לוויות. בהלוויה זו ניכר שהציבור הרגיש יתום, לא 
רק שהדור בכללותו נהיה יתום, אלא יתמות של כל 

אחד ואחד.
כולם היו בניו. חדרים, ישיבות, כוללים, כולם 
הרגישו שרבי מיכל יהודה הוא האבא הרוחני 

והמדריך שלהם. זאת מלבד אלפי תלמידיו שלימדם 
תורה ודרכי חיים משך למעלה מיובל שנים כשהוא 

מרעיף על כל אחד אהבה מיוחדת והרגשת בן יחיד.
יש סוגי הנהגות שונות, זו של רבי מיכל יהודה 

המיוחדת והנאצלת שבכולם. הנהגה של מחנך, של 
מורה דרך, גדול דור שהוא אבא. הוא זכר את כולם 

באופן אישי. הוא זכר בביקור הבא לשאול על כל פרט 
מהביקור הקודם ולברר מה נהיה עם זה. איך ייתכן 

היחס הזה לכל אחד ואחד והכל במתינות ובסובלנות 
עם המון חום ואהבה וזאת מבלי לגרוע בסדר יומו 
העמוס, אין זה אלא סייעתא מלעילא ששכלנו לא 

יכול להבין ולהכיל. 
קשר היה בינינו מאז ומתמיד, אבל התעצמות הקשר 

החלה מזמן שהקמתי את התלמוד תורה. מרן שכל 
כך היה חרד לחינוך הטהור של הדור, שמח כל כך על 

הרעיון להקים חיידר לבני תורה ספרדים על טהרת 
הקודש. ומאז הוא לא ויתר על שום הזדמנות לחזקנו. 

הוא תמך הדריך וכיוון, והיה נפנה אלי באהבה בכל 
עת כשהייתי מגיע להתייעצות למרות עיסוקיו הרבים, 

מה שקשור לחיידר היה אצלו קודש קודשים. 
כמה טרחות הטריח עצמו צדיק עניו זה, והגיע לכל 

אירוע של הת"ת ואפילו למסיבת חומש ראשונה, הכל 
בכדי לחזק. ולמרות חולשתו הרבה היה מאריך לבאר 
יסודות החינוך והיה מרחיב בשבח החיידר. הרגשתי 

כי היה חשוב בעיניו באופן מיוחד החינוך של בני 
עדות המזרח. זכורני כשהקימו את "איגוד מנהלי 

מוסדות הפטור" שאל מדוע אין נציג ספרדי וביקשני 
להיות נציגו באיגוד עבור הספרדים.

הוא ידע להאהיב את התורה על תלמידיו, והיה חד 
בדרא בהנחיית הראשי ישיבות המנהלים והמלמדים 

איך לגשת לליבו של התלמיד. אמנם גם ידע לשלול 
דברים אף שלפעמים הם נראו כ"דרגה". זיוף ושקר 

היה רחוק ומתועב אצלו, האמת היא הייתה נר 
לרגליו.

זכורני כשפעם באתי עם הרבי של כתה ח' שמרן 
עצמו הפנה אותו ללמד אצלנו, והתחיל להתעניין 

מה לומדים עם התלמידים. כמובן שהתפארנו בכך 
שלומדים איתם מפרשים רבים ראשונים ואחרונים, 
והינם מוכנים לעילא לבחינות לישיבות. להפתעתנו 

מרן הביע את מורת רוחו ואמר "לא זו הדרך, בכיתה 
ח' צריך ללמוד רק גמרא רש"י ותוס' באופן יסודי ומה 
שנצרך להבנת הדברים ממהרש"א וקצת רא"ש וזהו". 

כשהקשנו והלא בכל החדרים לומדים מפרשים ויש 
תחרות גדולה בעניין, נענה רבינו ואמר בלשונו הזהב: 

"זה הרבאים עושים לצורך עצמם, ומאחר שהיו 
רוצים להיות מגידי שיעורים בישיבות ולא עלתה 

בידם, הם מעמיסים עצמם על התלמידים".
אכן, רבינו הגדול הוא היה אבא שלנו, אבא של 

החיידר. כמו שהיה אבא של כולם. הנהגה כזאת להנהיג 
את הכלל עם הרגשה פרטית לכל אחד, זה דבר שאין 

בנמצא. זו הייתה גדלותו של רבי מיכל יהודה, וזו 
הסיבה שאני עם האלפים שסביבי עמדנו שם מתייפחים 
ובוכים כי נלקח מאיתנו מנהיג הדור הפרטי שלנו. תהיה 

נשמתו צרורה בצרור החיים וזכותו תגן עלינו ועל כל 
 .ישראל .אמן

תשע"א, כ"ו ניסן, פטירת מרן הגרמ"י 
לפקוביץ' זצ"ל

כולם היו בניו
הגאון רבי שמואל צברי, מחבר ספרי 
השיטות וראש מוסדות 'דרכי אי"ש'

כותב השורות עם מרן הגרמי”ל זצ”ל

סתלקותו בשנת תשע״ב של כ״ק ה
מרן האדמו״ר בעל הישועות משה 
מויז'ניץ זצ"ל, סימלה במובנים רבים את 

סוף שושלת הזהב של גדולי הדור בעולם 
החסידי שהאצילו מדורם הוד קדומים, 
רוחניות, טהרה וקדושה על דורנו אנו, 

שנות ה-2000 על שלל בעיותיהם 
ומורכבותן בכל המישורים עבור היהדות 

הנאמנה. 
האדמו״ר זצ"ל שראה בהחדרת משנתו 

החינוכית את משימתו העיקרית, תוך 
הוכחה כי חייבים לשלב תורה וחסידות 

)בלשונו: תרי רעין דלא מתפרשי( וכי כל 
אחד מהשניים לבדו איננו די ומספיק, 

היה חוזר תדיר בשיחותיו בפני תלמידי 
הישיבות ואומר: "היום )עוד בשנות 

ה-90 המוקדמות( הראש של הצעירים 
נמצא רק במרוץ אחרי החדשות, כל 

יום עיתון אחר יוצא לאור והכל מלא 
מחלוקת, פוליטיקה ורכילות, ובסופו של 

יום עוטפים בו דגים והכל נשכח. אתם 
רוצים נייעס", אמר הרבי לצורבי התורה 

הצעירים, "אני אתן לכם. תפתחו גמרא 
ושולחן ערוך, החדשות של אביי ורבא 
לעולם לא פג תוקפן, ה׳קצות׳ והמנחת 

חינוך יישארו לנצח״. 
לו היה חי הרבי שביקש לשמר את 

החיים היהודים בטהרתם בתוככי חומות 

הגטו, מתוך התבדלות מחיי ההמון 
החילוני, היה כיום מביט בלב כואב על כל 
התפתחות הטכנולוגיה המזיקה והסוחפת 
אחרי רבבות צעירים. הרבי בחייו העניק 
לדור שלנו דמות של מנהיג, מחנך ואיש 
קדוש, אבל בעיקר דמות וסמל ליהודים 

של פעם שכבר אינם בנמצא כיום. 
"אחד הנזקים הגדולים של ימי השואה 
האיומה ושל הנאצים ימ״ש, היו שהרגו 

את כל היהודים מהדור הקודם שיכלו 
לשמש דוגמא ומופת לצעירים אחרי 

המלחמה וגדעו את הדור הזה באיבו", 
כך היה תמיד אומר בשיחותיו. 

בהסתלקותו השאיר האדמו״ר זצ״ל 
מסר של שלום ואחדות נדיר מסוגו 
לעולם החרדי כולו ולעולם החסידי 

בפרט. החלטת בניו האחים האדמו"רים 
לצעוד יחד יד ביד במסע ההלוויה, 
והעובדה שבניגוד לחצרות אחרות 

גם בימי השבעה נשמרה האחווה בין 

המנהיגים והחסידים הייתה מופת 
ודוגמא כיצד יש לנהוג בין אחים. ויז’ניץ 
יצרה תקדים לפיו אפשר להתנהג אחרת 

ולכבד איש את רעהו גם אם חושבים 
אחרת ובשיטה שונה. 

היה זה קידוש השם גדול ואירוע 
תקדימי ממנו למדו חסידויות נוספות, 
כאשר כולם מבינים שעידן המחלוקת 

הפנימית דינו לעבור מן העולם. גם בחצר 
האח הרבי מויז'ניץ מונסי זצ"ל הולכים 

הבנים באותה הדרך כאשר האב הישיש 
עוד בימי חייו דאג לחלק את כולם 

להנהגה בעריהם ובקרב קהל עדתם. 
כולנו תקווה שהאחדות של ויז’ניץ 

למדה ותלמד הלאה את כלל הציבור 
החרדי לחלוק בדרכי שלום. גם אם 

חלוקים בדעות, השקפה או אידיאולוגיה 
- לא מוכרחים לריב. אפשר לחיות לחוד 

וביחד בבחינת דרכיה דרכי נועם וכל 
 .נתיבותיה שלום

תשע"ב, כ' אדר, פטירת הרבי ה'ישועות משה' מויז'ניץ זצ"ל

שיעור של אחווה ושלום 
ישראל כהן, עיתונאי וחסיד ויז'ניץ

תשע”ב, י”א אב, מעמדי סיום הש”ס המוניים

 משלושת אלפים 
לשישים אלף 

־ברוך ברנדוויין, נכד הגר”מ גפנר זצ”ל ומעס
קני אגודת ישראל בירושלים

ני הייתי עובד במשרדים של אגודת ישראל בירושלים ברחוב א
פרס, שם היה המפקד של כלל ישראל, לא רק של המשרד 
ברחוב פרס אלא של כלל ישראל כולו, זה היה הרב מנחם פרוש 

שהיה שליחם של גדולי ישראל לכל דבר שהיה צריך ליהדות 
החרדית. והוא לקח את דברם ברצינות ומיד. כל עובדי המשרד 

היו קשובים מידית לכל מה שהורה לנו הרב מנחם פרוש, קיפלנו 
שרוולים והתחלנו לעשות, והוא היה מטיל עלינו משימות גם 

כשהיינו צוותות קטנים, והיינו מוציאים מיד מן הכוח אל הפועל את 
כל מה שהורה, וכך הצלחנו להפיק אירועים מיוחדים.

זה התחיל כל המעמדים של הציבור החרדי, סיום הש”ס 
והכנסיות הגדולות היו בבנייני האומה, זה היה האולם הגדול, היו 
עושים את המעמד באולם המרכזי וזה היה מספיק, כמובן שהיה 

כרטיסי כניסה. היה שם מקום לשלושת אלפים איש, ובאו כל 
גדולי ישראל, התכנסו לבנייני האומה, כל צדיקי הדור הקודם, זה 

היה משהו מיוחד, משהו רוחני.
אחר כך כשהציבור גדל עברנו ליד אליהו שהיה 10,000 

איש לעומת 3,000 בבנייני האומה, עוד לא היה את האולמות 
הסמוכים, והם נחשבו לאירועים מיוחדים בזמנם, ומי מדבר 

כשנתקדם עם הזמן ונגיע לאירוע הגדול שהיה בשיפולי שכונת 
רמת אשכול, בסיום הש”ס האחרון, כשעשרות אלפי איש – אם 
נשווה ליד אליהו שם היה רק עשרת אלפים איש... אבל ברמת 

אשכול היה כבר מרחב שהכיל סדר גודל של שישים אלף איש, 
חוץ מהשידור החי שעבר אז גם בלוויינים וגם באינטרנט לכל 

הפינות בארץ ובעולם, לכל אלו שלא השיגו כרטיסים. רק לראות 
איך הציבור החרדי גדל מאז זה לא יאומן.

ונעשתה כל השתדלות. היו אספות עם הרב מנחם פרוש, ולא 
היה דבר אחד שהיו צריכים ואמר על זה לא או שאי אפשר, הוא 
הפך עולמות ועקר הרים כדי להגיע למה שצריך. אני זוכר אפילו 
שהיה מדובר על עצרת חצי המיליון שתוך 24 שעות הרמנו כזה 

מעמד אדיר. הוא ידע להזיז עניינים, חסר לנו היום במאבקים 
הציבוריים של היום את דמותו. כל ראשי הממשלה וחברי הכנסת 

העריכו מאוד את הרב מנחם פרוש, ידעו שהוא מתכוון באמת.
מעמדי סיום הש”ס היו בשביל עם ישראל הרגשה אדירה, אחרי 

כל אירוע עם ישראל הלך הביתה עם מטען רוחני, עם הרגשה 
איך שגדולי ישראל ישבו ושוחחו ודנו על ההמשכיות, ואחרי כל 

פעם התיישבו מאות אלפי אנשים ללמוד, נוסדו שיעורים, זה היה 
 .מעודד את עם ישראל להמשיך בדרך הנכונה והטובה
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שנים שכולן שוות לטובה הסתיימו בירושלים 
של מעלה. דור שלם התייתם עם הסתלקותו 
של פוסק הדור הגרי"ש אלישיב זצ"ל. מאות 

אלפים צעדו אחר מיטתו של מי שכל חייו ברח 
מההנהגה ומהכבוד, אך אלה נכפו עליו.

תחושת החיסרון והכאב לא רק שאינה 
נעלמת, כי אם הולכת ומתעצמת. מי שזכה 
להסתופף בצלו, לא ישכח לעולם את ה'גוט 
מארגען' המחמם שקיבל ממנו בבוקר; את 
האיחולים והברכות שבקעו מליבו הטהור 

ברגעי שמחה או – חלילה – בעת צרה; 
את המחזות הגדולים של 'המלך בממלכת 

התורה' – בהתמדתו האגדית, שלוותה בניגון 
המתוק ביותר בעולם; במסירת השיעור מתוך 
שמחת התורה ששילבה לא פעם גם 'מילתא 
דבדיחותא'; בתפילתו המשתפכת לפני קונו; 

וברגע הקצר במהלכו היה מכריע את גורלו של 
יהודי מתלבט שביקש תשובה בהלכה ועצה 

אישית, באותה רצינות בה היה מכריע בשאלה 
הרת-גורל, כאשר עולם שלם מייחל למוצא פיו.
ברמה האישית, אנו מרגישים יתמות. נולדתי 
לבית שכל-כולו מושתת על "מה אמר הרב'ה". 

הוא היה לנו לרועה בכל שאלה, בכל תהייה, 
גם בנושאים האישיים ביותר. הוא ליווה את 

כל תחנות חיינו מהמשמחות ביותר – ועד 
להכרעות הקשות ביותר. זכות אבות עמדה לנו, 

לינוק מאורו הגדול של רבן של ישראל באופן 
ישיר ובלתי אמצעי.

אבל מעל הכל – יש את חסרון הכלל: כמה 
אסונות, מבית ומחוץ, פקדו את עמנו מאז עזבה 
אותנו לאנחות 'כיפת הברזל' שהגנה על העולם 

כולו. נושאים מהותיים בענייני דת ומדינה 
שהיו בגדר 'טאבו' גם בעיני פוליטיקאים 

חילונים בגלל הפחד ממילה של הרב אלישיב, 
נפרצו, ובכלל, כמה מלחמות ופילוגים אירעו 

מאז הסתלקותו. קשה לספור.
לא אלמן ישראל. הרבה 'גדולים' היו ויהיו, 

אבל הרב אלישיב – אחד ויחיד.
אכן, ההתמדה שלו בתורה – נחשבת נדירה 
במושגי ההיסטוריה היהודית כולה; ההנהגה 

שלו הייתה מופלאה, ועצותיו וברכותיו היו 
אפופות מופתים; אבל הסיפור הרבה יותר גדול: 
הוא נראה היה כמי שקורץ מחומר אחר, חומר 

שאינו ניתן להשגה בקרב בני התמותה.
בשנתיים האחרונות לחיי מרן, פנו אלי 

עיתונאים רבים מרשתות תקשורת בארץ ובעולם 
תחת הטייטל 'דובר בית הרב אלישיב'. זה החל 
בעקבות בעיות רפואיות ואשפוזים תכופים של 

מרן זצ"ל. בני משפחתו הבחינו בדאגה ששררה 
בעולם לדעת את מצבו המדויק של הרב לצד 
דיס-אינפורמציה שהופצו בידי גורמים בלתי 
אחראיים. הם ביקשו ממני לקחת אחריות על 
הקשר עם התקשורת, כדי לעודד את הציבור 

להתפלל, להרגיע בשעת הצורך, ובעיקר – למנוע 
הפרעות לצוות הרפואי המסור בבית החולים 

'שערי צדק'. 
בימים ההם הבחנתי מקרוב בהערצה לה זכה 

הרב גם מחוץ לגבולות ארץ ישראל והעולם 

החרדי. כל מי ששמע על התמדתו האגדית, 
על כוח פסיקתו ועל טהרת ליבו – נשבה בקסם 
וביקש לדעת עוד ועוד על האיש המופלא שחי 

בינינו בשנות התש"ע. ניצלתי את האוזניים 
הסקרניות כדי להפיץ את הבשורה גם בקרב 

מאזינים וצופים של ה-BBC בלונדון ובניו יורק 
שהתעניינו אף הם: מי שרוצה לעשות משהו 
לרפואת הרב אלישיב – ובעצם, למען עצמו 
– לא חייב להסתגר בחדר וללמוד 20 שעות 

ביממה. אם אין בכוחו לעשות זאת, הוא יכול 
לבחור לעצמו מידה טובה אחת מאינספור 

מידותיו הטובות של הרב אלישיב, והחיים שלו 
ישתפרו לאין ערוך. כל אחד מאתנו מוזמן לעשות 

זאת ובכך להמשיך את מורשתו האמיתית של 
 .הרב ולזכות לחיים מאושרים יותר

תשע”ב, כ”ח תמוז, פטירת מרן הגרי”ש אלישיב זצ”ל

העולם שאחרי הרב’ה: הסתלקות מרן פוסק הדור
שלמה קוק, עורך ראשי ב’בקהילה’, שימש כדובר בית מרן הגרי”ש בשנותיו האחרונות

תשע”ד, ג’ חשוון, פטירת מרן הגר”ע יוסף זצ”ל

מרן שלי: פסקי ההלכה, המצות לליל הסדר והזיכרון האחרון 
תלמידו הקרוב הגאון רבי אמיר קריספל, חבר ועדת הרבנים לענייני השבת
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בות נכתב ועוד ייכתב על מורי ורבי ורבן ר
של כלל ישראל מרן רבינו עובדיה יוסף 

זצוק"ל, היה את מרן של כלל ישראל, והיה את 
מרן האישי של כל אחד ואחד, ובמיוחד לאלה 

שזכו להסתופף בצלו. 
אנסה לפרוט ביריעה קצרה זו מקצת הזכויות 

שזכיתי במשך כ-25 שנה להסתופף בצלו 
של מרן זצ"ל, ואכן הייתה לי הזכות להיות 
מזכירו ולשאוב מתורתו ובמיוחד בשאלות 

הלכתיות סבוכות, שהגיעו מכל רחבי העולם, 
אם זה בנושא עגונות כדוגמא, זכורני שבני 
ביתו של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל שלחו 

כמה משפחות שיקיריהן היו באסון התאומים 
ונשותיהם נשארו עגונות, כדי שיתיר אותן 

מעגינותן, או שאלות קשות בענייני ממזרות. 
אולם כמה זכויות אישיות שמאוד חסרות 
לי, שהיו לי אצל מרן זצ"ל ורק לי, באפיית 
מצות של מצוה בחבורה שהייתי שותף בה 
וזכיתי למעלה מעשור שנים לאפות לאחר 

חצות ערב פסח ולהביא לו את מצות ליל 
הסדר שבהן יצא מרן ידי חובת הכזיתים של 
החיוב, האושר שהציף אותי ברגע שהגשתי 

לו אותם מידי שנה, הברכות שהרעיף עליי כל 
ערב פסח שמורים עמי עמוק בליבי. ב"ה כדי 

לשמר את מנהגי אני מביא לבניו הגאונים 
מידי פסח את מצות המצוה של מרן זצ"ל.

כמו כן שאלות בנושאי חשוכי ילדים 
אשר זכיתי לשמשו וללמוד את הנושא הן 
בפן ההלכתי והן הפרקטי ולהעביר לו את 

השאלות הסבוכות שהגיעו לשולחנו, ולהיות 
נציגו בארגון הנפלא "בוני עולם".  דאגה רבה 

דאג מרן לארגון בוני עולם ובמיוחד לאותם 
זוגות חשוכי ילדים שטופלו דרך הארגון, 

כשהיה מזמין אותם אליו, מעודדם ומרעיף 
מברכותיו עליהם באופן מיוחד, ורבים מהם 

זכו שברכותיו עשו פירות וזכו לזש"ק. 
חסרה לי הדאגה לשמירת השבת בישראל, 
בחוכמתו הרבה ביחד עם שאר גדולי ישראל 
ידע לנווט את ספינת שמירת השבת, ולעמוד 

בפרץ כחומה בצורה, כנגד כל פרצה שניסו 
לפרוץ בחומת השבת, כאשר כל פוליטיקאי 

או עסקן פחד לנסות לפרוץ בחומת השבת כי 
ידע שמרן זצ"ל יעמוד כחומה בצורה כנגד כל 
מי שיעז לפרוץ. פעמים זה היה בלשונו הרכה 

והענוגה שהצליח לשכנע תינוקות שנשבו 
בחשיבותה של השבת, ואם זה לא עזר אזי 

קידש כנגדם מלחמה בתקיפותו. 
חסרה לי האכפתיות שלו לכל יהודי שפנה 
אליו בעת צרה ולא משנה מה היה לו מעל 

הראש ואם בכלל היה, ה"עמו אנוכי בצרה" 
היה אצלו כדבר טבעי והיה מרגיש ונותן את 
ההרגשה שכאילו הצרה הייתה שלו, עד כדי 

בכי בדמעות שליש כששמע על צרותיהם של 
ישראל. 

הזיכרון האחרון שהשאיר עליי רושם עז 
היה לפני פטירתו, עת סבל מכאבים עצומים, 

אולם לפלא היה שכאשר התיישב ללמוד 
לא הוציא הגה מפיו וכאילו נעלמו הכאבים. 

אולם הגיעו זמנים ממש סמוך לפטירתו שגם 
ללמוד ברצף היה קשה, ושמעתי ממנו ביטוי 

שקשה לשומעו "קצתי בחיי", הבנו שמרן 
זצ"ל שכל רגע בחייו ניצל ללימוד תורה כאשר 

הוא לא יכול ללמוד אז "למה לי חיים". אולם 
בהמשך, כשראיתי את הקדמתו לספר האחרון 
)חזון עובדיה שבת חלק ה'( שכתב הבנתי את 
אמירתו, אצל משה נאמר קודם פטירתו שלא 

כהתה עינו ולא נס לחו ויבכו בני ישראל אותו, 
שואל מרן וכי תורתנו באה ללמדנו שמשה 

רבנו היה נראה טוב בפטירתו? ומה הקשר של 
ויבכו אותו? אלא, הסביר מרן, שהעם צריך 

לזכור את המנהיג בשיא כוחו כדי שיתעסקו 
בהספדו ואז ילמדו ממעשיו, כך גם רצה מרן 

זצ"ל שיזכרוהו כדי שהעם ילמדו מדרכיו, 
ואכן עד היום עוסקים אנו בתורתו ובהספדו. 
תהום פעורה השאיר מרן אחריו, אבל ברוך 

ה' שלא עזב חסדו מאתנו והשאיר אחריו 
בהנהגה את מרן ראש הישיבה חכם שלום 

   .הכהן, ואת בניו הגאונים שליט"א

ה היה מחזה שבטוח יכנס להיסטוריה ז
החרדית, זה היה אחד האירועים הדרמטיים 

שגם הוכיחו את החוזק ואת העוצמה של 
האחדות וליכוד השורות בתוך הציבור החרדי, 

וגם הוכיח שיש דברים שבהם כל המחלוקות וכל 
הפלגים וכל השבטיות והעדות שמים אותם בצד.

הייתי מדוברי העצרת, האירוע הגדול, 
וגם הייתי לצד אירועים ציבוריים אחרים 

שעשו הרבה גלי תקשורת וגרמו להתעניינות 
תקשורתית גדולה, זה היה השיא. זה היה 

דרמטי. התהודה התקשורתית של האירוע הזה 
חצתה את כל הקווים והכללים שאנחנו מכירים 

באירועים גדולים מול התקשורת.
מכל העולם רצו לדעת ולהבין על מה אנחנו 

מדברים, על מה כמעט חצי מיליון איש עוזבים 
את עיסוקיהם ויוצאים החוצה להגיד עד כאן, 

לא היה קשה לנו להסביר את הכאב של הציבור 
כי זה היה ברור, צריך להזכיר לקוראים שאנחנו 
מדברים על שיא של גזרות לפיד, הוא היה שר 

תמונה היחידה בה נראה מרן ה
הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בוכה 

בכי מר, בכי כל כך מנוגד לדמותו 
הנעימה והשוחקת תמיד, הייתה 

היום לפני חמש שנים, כאשר נחקק 
חוק הגיוס. למרות שהחוק עבר 

תהליכים רבים שהתאימו בסופו של 
דבר לציבור החרדי )ולכן גם בוטל 

על ידי הבג"ץ( היה בו סעיף המדבר 
על סנקציות פליליות במקרה שלא 

יעמדו ביעדים. מרן הגראי"ל זצוק"ל 
לא יכול היה לשאת שיהודים 

מצביעים בארץ ישראל על מאסר 
בעוון לימוד תורה. זו הפעם היחידה 

שמישהו  זוכר אותו בוכה.
כשמרן זצ"ל בכה, אף אחד 

מתלמידיו לא ניסה להפסיקו, ידענו 
שהוא לא אדם שבוכה, ידענו שזה 
בכי שבלתי אפשרי הדבר להפסיקו 

ואולי אף אסור להפסיקו, שבכי 
כזה הדור זקוק לו. 

זהו היה היוצא מן הכלל. הכלל 
היה איש שמח ומאושר ושוחק. 

זה מה שכולנו זוכרים אותו, לא רק 
מהתמונות אלא בבית פנימה. הוא 
היה האדם הכי מאושר שהכרתי, 

הכי שמח, הכי עשיר והכי הכי...
מרן היה עשיר, מפני שבחוויה 

שלו היה לו את כל מה שאדם צריך 
בעולמו, כל דבר מיותר )בעיניו( 

עשה לו צער. למעשה אפשר 
בפירוש להגדיר אותו "שונא בצע". 

הוא לא רק שנא בצע כסף. הוא 
שנא גם את הדברים שקונים בכסף. 

)פרט לאחזקת תורה( כל הנהגתו 
הייתה הסתפקות במועט בדרגות 

שאין אדם בעולם שיכול להבין.
אני לא מאמין שיש במדינת 
ישראל בית בלתי מושקע כמו 

ביתו של מרן זצ"ל, ואיני מדבר 
על מותרות אלא על הדברים 

הפשוטים כגון סיוד הבית וכלים 

תשע"ה, כ"ה חשוון, 
טבח הר נוף

מעשה גבורה 
 עבור 

המתפללים
רינאל סייף, אלמנת 

השוטר זידאן סייף ז"ל

ה היה יום שלישי בבוקר, ז
אני מדברת עם בעלי בשעה 

6 וחצי בבוקר, והוא מספר שיצא 
מהתדרוך ומתחיל לעבוד ואומר 

לי שיחזור אלי, אבל הוא לא חזר. 
בשעה 7 התחלתי להתקשר והוא 

לא עונה, עד 8 ורבע אני מנסה 
לתפוס אותו ולא מצליחה, הוא 

לא עונה לטלפונים ולא קורא את 
ההודעות. 

היה בינינו סימן מוסכם שאם 
האחד לא יכול לענות לשני הוא 
שולח סימן שהכול בסדר, זאת 
בעקבות אחד הפיגועים שהיו 

בירושלים והיה פחד בינינו, והוא 
לא הגיב ולא שלח. כאשר רק ראיתי 
את הכותרות באתרי החדשות שיש 

פיגוע בירושלים, בלי שנכנסתי 
לגוף הכתבה כבר נלחצתי וכתבתי 
לו 'זידאן יש פיגוע בירושלים רק 

תעדכן אותי שהכול בסדר'.
בשעה שמונה ורבע ענה לי 

לטלפון בן דוד שלו, שוטר גם כן, 
שהיה יחד עמו בזירת הפיגוע, הוא 

ענה לי ואמר שזידאן היה בפיגוע 
והוא נפצע ברגלו ולא יכול כרגע 

לדבר איתי, אמרתי לו אני לא רוצה 
את הרגליים שלו, אני רוצה לדעת 
אם הוא חי ונושם, אם הוא נשאר 
להיות איתי. הוא לקח את המספר 
שלי ואמר שיעדכן אותי בהמשך. 
בשלב מסוים הוא התקשר ואמר 
שמכניסים את זידאן לחדר ניתוח 
ואני חייבת לבוא להיות עמו יחד. 

התקשרתי להורי שיבואו לקחת 
אותי מעכו לירושלים, הגעתי 

לכפר שלי ינוב ולקחו אותי בניידת 
משטרה עם קצין לירושלים לבית 

החולים, שם קיבלו את פנינו 
רופאים ופסיכולוגים שיידעו אותנו 

על מצבו.
החברה החרדית לא עזבה 

אותנו מאז, הם כל הזמן אתנו, כל 
פעם שאנחנו צריכים ומבקשים 
הם באים ומעריכים את מעשה 

הגבורה שזידאן עשה עבור 
היהודים שהתפללו, והוא באמת 

עשה מעשה גבורה, והחברה 
החרדית יודעת להעריך את 

זה מאוד, הם מתפללים עבורו. 
מזמינים אותנו לאזכרות ביום 

השנה של הנרצחים, הזמינו אותנו 
כמה פעמים ל'שבת יתרו', עושים 

מפגש בסעודות שבת משפחות 
דרוזיים ודתיים, ואוכלים את 

סעודת השבת כמנהג הדת 
היהודית. אנחנו מאוד מעריכים 

 .את זה
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מוסף פסח תשע"ח

החרדי. כל מי ששמע על התמדתו האגדית, 
על כוח פסיקתו ועל טהרת ליבו – נשבה בקסם 
וביקש לדעת עוד ועוד על האיש המופלא שחי 

בינינו בשנות התש"ע. ניצלתי את האוזניים 
הסקרניות כדי להפיץ את הבשורה גם בקרב 

מאזינים וצופים של ה-BBC בלונדון ובניו יורק 
שהתעניינו אף הם: מי שרוצה לעשות משהו 
לרפואת הרב אלישיב – ובעצם, למען עצמו 
– לא חייב להסתגר בחדר וללמוד 20 שעות 

ביממה. אם אין בכוחו לעשות זאת, הוא יכול 
לבחור לעצמו מידה טובה אחת מאינספור 

מידותיו הטובות של הרב אלישיב, והחיים שלו 
ישתפרו לאין ערוך. כל אחד מאתנו מוזמן לעשות 

זאת ובכך להמשיך את מורשתו האמיתית של 
 .הרב ולזכות לחיים מאושרים יותר

תשע”ד, ר”ח אדר ב’, עצרת נגד חוק לפיד

לא הכל אפשר להסביר
יעקב איזק, מדוברי העצרת, אסטרטג ואיש תקשורת, בין היתר יועץ 

תקשורת לסגן שר הבריאות ח״כ יעקב ליצמן

חר
ש

סי 
יו

ם: 
לו

צי

בכי בדמעות שליש כששמע על צרותיהם של 
ישראל. 

הזיכרון האחרון שהשאיר עליי רושם עז 
היה לפני פטירתו, עת סבל מכאבים עצומים, 

אולם לפלא היה שכאשר התיישב ללמוד 
לא הוציא הגה מפיו וכאילו נעלמו הכאבים. 

אולם הגיעו זמנים ממש סמוך לפטירתו שגם 
ללמוד ברצף היה קשה, ושמעתי ממנו ביטוי 

שקשה לשומעו "קצתי בחיי", הבנו שמרן 
זצ"ל שכל רגע בחייו ניצל ללימוד תורה כאשר 

הוא לא יכול ללמוד אז "למה לי חיים". אולם 
בהמשך, כשראיתי את הקדמתו לספר האחרון 
)חזון עובדיה שבת חלק ה'( שכתב הבנתי את 
אמירתו, אצל משה נאמר קודם פטירתו שלא 

כהתה עינו ולא נס לחו ויבכו בני ישראל אותו, 
שואל מרן וכי תורתנו באה ללמדנו שמשה 

רבנו היה נראה טוב בפטירתו? ומה הקשר של 
ויבכו אותו? אלא, הסביר מרן, שהעם צריך 

לזכור את המנהיג בשיא כוחו כדי שיתעסקו 
בהספדו ואז ילמדו ממעשיו, כך גם רצה מרן 

זצ"ל שיזכרוהו כדי שהעם ילמדו מדרכיו, 
ואכן עד היום עוסקים אנו בתורתו ובהספדו. 
תהום פעורה השאיר מרן אחריו, אבל ברוך 

ה' שלא עזב חסדו מאתנו והשאיר אחריו 
בהנהגה את מרן ראש הישיבה חכם שלום 

   .הכהן, ואת בניו הגאונים שליט"א

ה היה מחזה שבטוח יכנס להיסטוריה ז
החרדית, זה היה אחד האירועים הדרמטיים 

שגם הוכיחו את החוזק ואת העוצמה של 
האחדות וליכוד השורות בתוך הציבור החרדי, 

וגם הוכיח שיש דברים שבהם כל המחלוקות וכל 
הפלגים וכל השבטיות והעדות שמים אותם בצד.

הייתי מדוברי העצרת, האירוע הגדול, 
וגם הייתי לצד אירועים ציבוריים אחרים 

שעשו הרבה גלי תקשורת וגרמו להתעניינות 
תקשורתית גדולה, זה היה השיא. זה היה 

דרמטי. התהודה התקשורתית של האירוע הזה 
חצתה את כל הקווים והכללים שאנחנו מכירים 

באירועים גדולים מול התקשורת.
מכל העולם רצו לדעת ולהבין על מה אנחנו 

מדברים, על מה כמעט חצי מיליון איש עוזבים 
את עיסוקיהם ויוצאים החוצה להגיד עד כאן, 

לא היה קשה לנו להסביר את הכאב של הציבור 
כי זה היה ברור, צריך להזכיר לקוראים שאנחנו 
מדברים על שיא של גזרות לפיד, הוא היה שר 

אוצר כוחו במיטבו, והוא כמענה לפסילת בג"צ 
החליט ללמד את החרדים לקח, לתת להם מה 

שנקרא חוק שאני כופה עליכם עם סנקציות, עם 
עונשים, וזה היה הקש ששבר את גב הגמל, אז 

הסברנו את זה.
מה שהיה קשה להסביר לציבור הכללי זה 

למה אנחנו רואים בלימוד התורה כערך עליון, 
וזה משהו שמי שלא בא משם לא יבין, על זה 

אפשר לומר "זר לא יבין זאת". כאחת התובנות 
המרכזיות של האירוע הדרמטי הזה שליוויתי 
אותו ברמה התקשורתית, הבנתי שיש דברים 

שגם אם אתה מסבירן הכי גדול, ויש לך 
את השיטות ואת הכלים ואת האפשרויות 

והניסיון להסביר ולהוציא לאור בצורה הכי 
טובה, יש דברים שהם מהבטן, שהם מהלב, 
שהם מה"קישקעס" של הציבור שלך, שזה 

מה עושה לימוד תורה, על מה חונכנו, על מה 
אנחנו נאבקים, ועל מה אנחנו רואים את ערך 

דור העתיד. 

וזה משהו שלקחתי משם: מה שאתה לא 
יודע להסביר - אל תנסה אפילו. וזה משהו 

שאני אומר גם היום לציבור הדוברים ולכל מי 
ששואל אותי, אל תנסו להסביר משהו שהוא 

לא יודע לרדת בגרון של אנשים אחרים, יש לנו 
מספיק דברים להסביר. אין לנו צורך להסביר 

כי לא תהיה לנו אפשרות כזו, אין לנו אפשרות 
להסביר את הערך, את הרוח החיה של לימוד 

התורה, שאנחנו כאנשים שעוסקים יום יום 
בתקשורת אולי פחות מודעים אליו.

היום שאנחנו במקום חדש בממשלה אחרת 
ושרים אחרים, אנחנו צריכים גם להיזכר, 
ואין כמו מגזין חג שחוזר אחורה במנהרת 
הזמן. אנחנו מנסים להשוות את התקופות, 

התקופה הזאת שניתן להגדירה תקופת 
החושך, אנחנו בתקופה בה ממשלה שהייתה 
נלחמה בכל דבר ביודעין ובלא יודעין, לפחות 

מפלגה אחת "יש עתיד" לא שאלה שאלות, 
לא הייתה תמימה, חיפשה מאחורי הקלעים 

כל אפשרות איך לנקר את עיני הציבור 
החרדי ולא בחלה בשום אמצעי, היום היא 

כבר למדה את הלקח, העם לא אוהב את 
זה, גם לפיד האיש יודע שהוא צריך לשנות 

כיוון, כי הוא יודע שדבר כזה לא יתקבל 
 .יותר

תמונה היחידה בה נראה מרן ה
הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בוכה 

בכי מר, בכי כל כך מנוגד לדמותו 
הנעימה והשוחקת תמיד, הייתה 

היום לפני חמש שנים, כאשר נחקק 
חוק הגיוס. למרות שהחוק עבר 

תהליכים רבים שהתאימו בסופו של 
דבר לציבור החרדי )ולכן גם בוטל 

על ידי הבג"ץ( היה בו סעיף המדבר 
על סנקציות פליליות במקרה שלא 

יעמדו ביעדים. מרן הגראי"ל זצוק"ל 
לא יכול היה לשאת שיהודים 

מצביעים בארץ ישראל על מאסר 
בעוון לימוד תורה. זו הפעם היחידה 

שמישהו  זוכר אותו בוכה.
כשמרן זצ"ל בכה, אף אחד 

מתלמידיו לא ניסה להפסיקו, ידענו 
שהוא לא אדם שבוכה, ידענו שזה 
בכי שבלתי אפשרי הדבר להפסיקו 

ואולי אף אסור להפסיקו, שבכי 
כזה הדור זקוק לו. 

זהו היה היוצא מן הכלל. הכלל 
היה איש שמח ומאושר ושוחק. 

זה מה שכולנו זוכרים אותו, לא רק 
מהתמונות אלא בבית פנימה. הוא 
היה האדם הכי מאושר שהכרתי, 

הכי שמח, הכי עשיר והכי הכי...
מרן היה עשיר, מפני שבחוויה 

שלו היה לו את כל מה שאדם צריך 
בעולמו, כל דבר מיותר )בעיניו( 

עשה לו צער. למעשה אפשר 
בפירוש להגדיר אותו "שונא בצע". 

הוא לא רק שנא בצע כסף. הוא 
שנא גם את הדברים שקונים בכסף. 

)פרט לאחזקת תורה( כל הנהגתו 
הייתה הסתפקות במועט בדרגות 

שאין אדם בעולם שיכול להבין.
אני לא מאמין שיש במדינת 
ישראל בית בלתי מושקע כמו 

ביתו של מרן זצ"ל, ואיני מדבר 
על מותרות אלא על הדברים 

הפשוטים כגון סיוד הבית וכלים 

בסיסיים. מרן בז לכל חפץ או כלי 
שהוא בבחינת העולם הזה.

תמיד הייתי מתפעל מה"אֹוֵקְרל" 
שלו. אני מתכוון לכיסא-השרפרף 

ההוא ללא המשענת וללא הגב 
עליו נהג לשבת )אצלנו בבית 

קראו לזה אֹוֵקְרל"(. הוא ליווה 
אותו משך יותר משבעים שנה, 

לאחר שבנה אותו מארגזים 
של תפוזים. או בנה אותו גבוה 

כדי שרגליו לא יגיעו לארץ ולא 
יירדם בלימוד וללא משענת 

מאותה סיבה.
אם יש משהו שממש קינאתי במרן 
הגראי"ל זצ"ל, זה שוויון הנפש שלו 

ואפילו הסלידה שלו כלפי מנעמי 
העולם הזה. אדם שמזלזל כל כך 

בגשמיות, הוא האדם הכי חזק עלי 
אדמות. אתה לא יכול בחיים לנצח 

אותו ולא לקחת ממנו שום דבר. 
בעיקר אם הכבוד גם מאוס עליו 

יותר.
אנשים מחפשים עצות ל"איך 

להיות מאושרים". אם יש עצה 
טובה לכל דבר ועניין, לשמחת חיים, 

לשלום בית, להצלחה בפרנסה, 
לעסקים וגם בחינוך הילדים הרי 

היא לאמץ את הנהגתו האישית של 
מרן כפי שבאה לידי ביטוי בצוואתו, 

לדעת את מקומנו ואף להמעיט 
מערך עצמנו, לא כדי לחוש חוסר 

ביטחון עצמי, אלא כדי שלא לאמץ 
עודף ביטחון מופרז שיכשיל אותנו 

מול הקרובים לנו ומול הרחוקים לנו.
זה מה שמורה לנו מרן הגראי"ל 

זצ"ל: הרוצים אתם להיות 
מאושרים כפי שאני הייתי? 

הרוצים אתם לשמוח בחלקכם? 
הרוצים אתם להימנע מכל ריב 

ומדון? המעיטו בערך עצמכם. וגם 
אם כולם משבים ומקלסים אתכם 

אימרו לעצמכם בשקט "אנשים 
טועים בנו, הרי אנו לא באמת כאלה 

מושלמים כפי שאנשים חושבים", 
אמירה זו היא המתכון לאושר!!! 

ואותה נותן לנו מרן זצוק"ל בצוואתו.
מרן לימד אותנו, שסייג לחכמה 

שתיקה וסייג לשתיקה ויתור 
וסייג לויתור הוא "דע את מקומך" 
וסייג ל"דע את מקומך" הם ענווה 

ושפלות, וסייג לענווה ושפלות 
הם עבודת המידות וחכמה וסייג 

לחכמה... וחוזר חלילה.
מרן לימד אותנו שממלחמות לא 

מרוויחים ומויתורים לא מפסידים, 
ושמכבוד מתבזים ומביזוי 

מתכבדים, וכש"מנצחים", במובן של 
תאוות הניצחון – תמיד מפסידים. 
בפרט אם "ניצחת" מישהו שחזק 

ממך. אך אם נותנים לזולת הרגשה 

שהפסדת וויתרת לו  – יש לך סיכוי 
גדול להשיג את כל מה שרצית 

מבלי "לנצח".
מרן הגראי"ל זצוק"ל נתן לנו כל כך 

הרבה, ואת רוב מה שנתן לנו, אנו 
אפילו לא יודעים. הוא שמר עלינו 

בחמש עשרה השנים האחרונות 
מגזירות רעות ונוראות, ועולם 

התורה והישיבות לא נפגע ואף 
התעצם. בזכות פקחותו ויכולתו 

לשים בצד את ענייני הכבוד 
הפרטיים והציבוריים וכאילו 

"להפסיד", השיג הלכה למעשה, 
את כל מה שצריכים היינו שישיג. 
להם הותיר את ה"ניצחון" ולעולם 

הישיבות את היכולת להמשיך 
בלימוד התורה ברוגע ומתוך הרחבת 

הדעת.
"מאי אילת השחר, אלא זו 

היא חיה אחת רחמנית )שהיא 
המלכות(, שאין בכל חיות העולם 

רחמנית כמוה, כי בשעה שהשעה 
דוחקת אותה, והיא צריכה למזון 

בעדה ובעד כל החיות, היא 
הולכת למרחוק, לדרך רחוק, ובאה 
ומוליכה מזון, ואינה רוצית לאכול 
עד שבאה וחוזרת למקומה, למה, 

כדי שתתקבצנה אצלה שאר 
החיות, ותחלק להם מאותו המזון 

וכשבאה מתקבצים אליה כל 
שאר החיות, והיא עומדת באמצע 
ומחלקת לכל אחת ואחת, והסימן 
הוא ותקם בעוד לילה ותתן טרף 

לביתה וגו', וממה שהיא מחלקת 
להן, היא שבעה, כאלו אכלה יותר 

מאכל מכולן)זוהר, פנחס תר"ב( 
אם רציתם טקסט המתאר את מרן 

הגראי"ל שטיינמן, האיש שדאג 
למזון הרוחני והגשמי של דור שלם, 

ובד בבד, חי בסגפנות עצומה, הרי זה 
התיאור של אותה "איילת השחר" 
 .שבשמה בחר לקרוא את ספריו

תשע"ד, ט' אדר ב', זיופים 
ובחירות חוזרות בבית שמש

 הפיצול היה 
לטובתנו

שמעון גולדברג, יו"ר סיעת 
שלומי אמונים בבית שמש

שנת תשס"ח בבית שמש התייצב ב
הרב משה אבוטבול מסיעת ש"ס 
מול ראש העיר המכהן והבלתי מנוצח 
דני ווקנין. הרב מאיר פרוש הבין מיד 

את הפוטנציאל והיה ראשון התומכים 
החרדיים למהלך, כאשר לאחריו 
הצטרפו גם דגל התורה, והשאר 

היסטוריה. 
לקראת הבחירות המקומיות 

בתשע"ד, הרב משה אבוטבול כראש 
עיר מכהן התמודד בשנית לקדנציה 

שניה וזכה שוב לתמיכת שלומי 
אמונים-הכלל חסידי וגם של דגל 

התורה, והפעם גם הסיעה המרכזית 
הצטרפה כך שאגודת ישראל על 

כל חלקיה תמכו בו. בריצה למועצת 
העיר הסיעות המרכיבות את יהדות 
התורה נגררו להליכה מפוצלת, מה 

שהתברר בדיעבד כגלגל ההצלה של 
אבוטבול בדרך לכיבוש ראשות העיר 

לקדנציה השניה. 
המתמודד מול אבוטבול היה אלי 
כהן שרץ על הטייטל של 'החילוני 

השפוי שבא להציל את העיר 
מהציבור החרדי', הטעות שלו והנס 

שלנו היה בכך שהספונסרים שלו 
היה האחים מהברית הידועה של 

בנט-לפיד ובכך הוא הפך את מערכת 
הבחירות למלחמת דת, כך בסיבוב 

הראשון וכך גם בסיבוב השני, אחרי 
פסילת הבחירות על ידי בג"ץ כאשר 

אלי כהן הגיש עתירה נגד נצחונו של 
אבוטבול כי להפסיד גם צריך לדעת...

פסק דין הזוי פסל את הבחירות 
בגלל 36 תעודות זהות למרות פער 
של כאלף קול לאבוטבול מול כהן, 

והוא גרם בסופו של דבר להתלכדות 
מואצת ולהירתמות של גדולי ישראל 

שבדרך כלל לא התערבו בבחירות, 
גם אז, כמו תמיד, אף אחד לא מצפה 

ולא ציפה שהנאמנים לחוגי העדה 
החרדית ייצאו בהמוניהם וכך הווה, 

כך שכל אלו שמפרי דמיונם ציפו 
לנהירה של קנאים לקלפיות התבדו, 

אחוזי ההצבעה בשכונות הברוכות 
בחוגים אלו היו נמוכים מאוד בשני 

הסיבובים. 
אין ספק כי הפיצול ביהדות התורה 

הביא למיצוי הכח החרדי בעיר 
בכך שכל סיעה דאגה לקולותיה, 

לא היה מצב שמישהו ירגיש 
שמקומו מובטח ויניח לאחרים 

להילחם. התוצאה היוותה פריימריז 
חי לסיעות המרכיבות את יהדות 

התורה, ובכך שהיום כל אחד צריך 
להשלים עם חלקו של השני, כולי 

תקווה שכולם השלימו עם תוצאות 
אלו, כך שהיום החלוקה בין הסיעות 

די ברורה עם מקצה שיפורים של 
אכלוסים חדשים שהיו במשך הזמן 

 .והעתידים לבוא

תשע"ד, י' אדר ב', חוק הגיוס של לפיד עובר בכנסת

הדמעות של מרן "איילת השחר" 
הסופר חיים ולדר

תמונת מרן הגראי"ל ממרר בבכי
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מוסף פסח תשע"ח

מהלך מושב החורף של הכנסת עבר ב
חוק שבא לסייע בשילוב חרדים 

בתעסוקה בכלל ובמגזר הציבורי בפרט, אין 
דבר שמבטא יותר מזה את שנת השבעים 

של המדינה במערכות היחסים שלה עם 
הציבור החרדי, שנת השבעים שבה גם 

המדינה וגם הציבור החרדי הגיעו למסקנה 
שיש להשתלב זה בזה. מערכות היחסים 

של המדינה עם הקהילה החרדית ושל 
הקהילה החרדית עם המדינה, ידעו עליות 

ומורדות מאבקים לצד הישגים. 
את צלקות הקליטה משנותיה הראשונות 

של המדינה, נושאים על גבם עד היום, דור 
שני שלישי ורביעי של עולים רבים של 
שנות החמישים והשישים. השלכותיהן 

של אותן טעויות או מדיניות כפי שתבחרו 

לקרוא לזה, הם מנת חלקם של חלקים 
רבים באוכלוסייה שלא מצליחה להדביק 

את הפערים, בין אם אין לה את היכולת 
הכלכלית ובין אם בגלל חוסר מעש של 

המדינה שאיננה משכילה לעשות ולהשקיע 
לצמצום פערים אלו שהיא עצמה יצרה.

בשחר נעוריה של המדינה הייתה לחברה 
החרדית חרדה שנבעה ממספר גורמים 

היא קמה מההריסות של השואה האיומה 
באירופה, קהילות שלימות שנמחקו ועולם 

התורה שנכחד.
קליטת יהודי ספרד ומדינות ערב בארץ 

ישראל, במדינה שגרמה להם למחיקת כל 
סממן יהודי דתי, מדינה יהודית שקמה על 

תורת ההשכלה במטרה ליצור כאן מודל 
חדש של יהודי ישראלי רחוק מתורה 

ומצוות, כל זה הביא לכך שההנהגה 
החרדית בארץ ישראל דרשה את "יבנה 

וחכמיה".
החברה החרדית הדירה את עצמה 

מהמפעל הציוני והמדינה היה לה נוח 
עם זה. כל עוד החברה החרדית קטנה 
ומתכנסת ברובעיה או בשכונותיה טוב 

שיהיה כך. ברבות השנים שהחברה 
החרדית התפתחה והחלה להיות מעורבת 

יותר במסגרות שלטוניות, מרחק השנים 
מהגולה, ההדרה ההדדית שהזכרנו לעיל 

החלה להצטמצם ולהתמעט, מצד אחד 
הפתיחות לחברה הישראלית התרחבה, 

נוצרו קונפליקטים בין הרציונל שהמדינה 
יכולה להתערב בכל דבר שפוגע בשוויון 

או בתכלית הראויה של החוק הקיים, לבין 
הרציונל שהחברה החרדית היא שקובעת 

את צורת חייה כאן במדינה כמעט בכל 
תחום.

ראה בסוגיית הסטטוס קוו שהונהג כאן 
במדינה מאז ראש הממשלה הראשון ועד 

היום שכמעט נמחק ונדרס בכל תחום. 
התעורר דיון ציבורי האם המדינה חייבת 

להתערב ולדרוש שהחרדים ילמדו את 
מקצועות הליבה. בנושא אפליית תלמידים 

ותלמידות בחינוך החרדי על רקע מוצאן, 
החברה החרדית הופתעה מה פתאום 

מתערבים לנו בקבלת תלמידים ותלמידות 
והנה, המדינה לא רק מתערבת אלא 

מחוקקת חוקים ומתקנת תקנות.
נכון להיום כשאנו חוגגים יחדיו את שנת 
השבעים למדינת ישראל, מפלס העויינות 
של החרדים לסמלי השלטון של המדינה 

הולך ויורד ומצטמצם, וסוגיות רבות עדיין 
על שולחן הדיונים ללא הכרעה, במקביל 

עולם התורה הולך וגדל, יחד עם גיוס 
משמעותי לצבא שאף הוא הולך וגדל 
ובמקביל לכך שילוב החברה החרדית 

בתעסוקה ובלימודים גבוהים. עושה רושם 
שיש רצון גם של המדינה וגם של הציבור 
החרדי להכיל אחד את השני מבלי לשנות 

 .אחד את השני

תשע"ו, כ"ג שבט, אושר חוק שילוב חרדים

מ'יבנה וחכמיה' להבנה הדדית והשתלבות
 ח"כ יעקב מרגי, יו"ר ועדת החינוך

תשע"ח, כ"ד כסלו, פטירת מרן 
הגראי"ל שטיינמן זצ"ל

בונה עולם התורה
קובי רוזנשטיין, דובר בית הרב

תשע"ה, ט"ו ניסן, הלווית מרן ה'שבט 
הלוי' זצ"ל ואסון המדרגות

יום מר ונמהר
אושי שלומוביץ, מנכ"ל הצלה גוש דן

שמועה הנוראה שהתפשטה במהירות כאש בשדה ה
קוצים בליל התקדש חג הפסח תשע"ה, הכתה 

בהלם ובתדהמה את תושבי בני ברק. "הרב וואזנר איננו" 
שלוש מילים המקפלות בתוכן עולם שלם, עולם שהיה 

ואיננו.
זכינו אנו, מתנדבי ארגון 'הצלה' לפנים נוספות. יד 
מייסדת, מדריכה ומכוונת בכל מקום וזמן. וממרום 

מושבו ירד הוא לפרטי פרטים להורות לנו את הדרך 
בה נלך. בהנהגות המתנדבים, בשמירה בלתי פוסקת 
על הגבול הדק של שמירת קדושת ישראל וצניעותם 

בכל מקום ומצב. על השבת שתישמר בביצוע פעולות 
הצלת החיים על פי התורה וההלכה. תמיד הייתה 
דלתו פתוחה בפנינו. לכל שאלה, לכל ספק ספיקא, 
לכל נדנוד וסרך של חילול שבת, ופגיעה בצניעות.

זכינו שכבר בחיים חיותו העמיד בראשנו את תלמידו 
המובהק מורינו ורבינו הגאון ר' שמואל אליעזר 

שטרן, רב מערב בני ברק, וחבר בד"ץ זכרון מאיר. 
המדריך אותנו ומכוון אותנו בכל דרכינו ואורחותינו.

הלוויה זו תיצרב בתודעתנו לעד. משום שבאותו יום 
מר ונמהר "נפלה עטרת ראשינו" – עמוד האש שהלך 

לפנינו ונשא אותנו על ליבו הטהור. וכפי שתבטא 
כשנה טרם פטירתו: 'כי זכויותיו בייסוד ארגון הצלה 

בבני ברק, וזכויות הצלת החיים של המתנדבים הם 
אלו שיעמדו לזכותו בעלמא דקשוט'. ואכן הובל מרן 
זיע"א באמבולנס ארגון 'הצלה', הארגון אותו טיפח, 

והיכה על קדקודו באמירת 'גדל'. וגם משום הטרגדיה 
הנוראה של נפשות טהורות מישראל, שהגיעו 

להלווייתו – הלוויית פוסק הדור, והמשיכו ללוותו יחד 
עמו למתיבתא דרקיעא. ההלם והתדהמה התעצמו אז 

פי כמה וכמה כשנודעו ממדי האסון הנורא.
ואותה אש שהוצתה בלבבות, מאשו הטהורה של עמוד 

האש שהלך לפני המחנה, היא הנותנת לנו את הכוח 
והעוז להציל חיים, בכל יום, בכל עת ובכל שעה. בשבתות 

וחגים, בימות החול, בימים ובלילות, כשאיפתו. ובדרכו 
נמשיך ונלך בנשיאות בנו מרן הגאון ר' חיים מאיר הלוי 
וואזנר, ובראשינו מורינו ורבינו הגאון הגדול ר' שמואל 

 אליעזר, עדי ביאת ינון בב"א

פני כ-70 שנה חלמו ראשי הציונות להפריח את ל
שממת ארץ ישראל בחקלאות ובפרדסים. ואילו את 

עולם התורה להשאיר ב'גטו' מאה שערים, אליו יבואו 
תיירים מהעולם כולו לראות את הנותר מלומדי התורה. 

עפ"ל.
כיום, לאחר 70 שנה, הקב"ה ברוב חסדיו דאג כי ההיפך 

יקרה. עולם התורה פורח ומשגשג כפי שלא היה מאות 
רבות של שנים, ואילו את החקלאות המידלדלת של מדינת 

ישראל, אפילו תיירים לא באים לראות...
גדולי ישראל ובראשם מרן החזו"א זי"ע הקימו וייסדו 

את עולם התורה - עולם הישיבות, מרנא החזון איש 
דאג ודרבן להקים עוד ועוד מוסדות תורה ולהתוות 

את דרך עולם הישיבות. ומאז פטירתו גדולי ישראל 
ממשיכים את דרכו בהקמת וביסוס עולם התורה.

לפני כ-25 שנה זכיתי להיכנס ללמוד בישיבתו של מרן 
ראש הישיבה, מורי ורבי אהרן יהודה לייב שטיינמן 

זצוק"ל. מאז ועד פטירתו השנה, זכיתי ב"ה לקרבה 
מיוחדת ממנו, לראות בעיניי את גדולתו האדירה. וכיום, 

מספר חודשים לאחר פטירתו, הגעגוע האישי הבלתי 
נפסק מתגמד לגודל האבדה האדירה של עולם התורה.

מרן רבנו זצוק"ל זכה להעמיק את עולם הכוללים 
והישיבות בארץ ובעולם, להגדילם ולפתחם, ולהמשיך 
את פריחתו של עולם התורה, אותו הקים מרן החזו"א 

זי"ע לאחר מלחמת העולם. לדאוג לביסוסם הכלכלי של 
רשתות הכוללים והישיבות, ארגוני הקירוב והחינוך 

העצמאי.
כיום, כשמתגלים עוד ועוד סיפורים על גדולתו ועוצמתו 

של מרן זצוק"ל, יש תחושה שלא מדובר באיש כי אם 
במפעל יצרני ענק, במערכת אדירה, כמעט במדינה. 

מסתבר שכאשר כולם עסקו בלבנות מדינה, הוא בנה 
את המדינה שהוא חלם עליה. הוא יצר במו ידיו ללא 
משרדי ממשלה עתירי משאבים, ללא מדענים ממכון 

וייצמן וללא טנקים וצבא מתקדם - את המדינה שהוא 
חלם עליה. וזו לא מדינה. זה עם שלם. 

החלום שלו היה אחר מזה של השכנים מתל אביב 
ומקרית הממשלה בירושלים. הוא חלם על המילים 

שאיתם סיים רבים מדרשותיו "ומלאה הארץ דעה את 
השם כמים לים מכסים". 

זה היה החלום שלו והוא חתר כל הזמן להגשימו. 
לראות אלפי אברכים עמלים בתורה בכל קצוות 

תבל, בארץ ישראל ובאירופה, באמריקה, באסיה 
ובאוסטרליה. 

מהמקום הצנוע שבו חי. בדרך חייו הפשטנית ללא 
רעש וצלצולים או מערכת רבת אנפין, הוא יצר את 

יצירת חייו. את החלום שלו. את המדינה שהוא רצה או 
יותר נכון את העם היהודי שעליו חלם. 

האם אפשר לסכם שבעים שנה? האם ניתן לסכם 
מסכת חיים? במה הוא עסק יותר? בבניין עצמו או בבניין 

אחרים? האם יש בעולם המושגים שלנו מישהו שניתן 
להגיד עליו שהוא השקיע את כל חייו בבניין אישיותו 
ועצמותו לגבהי גבהים בלתי נתפסים ובאותה נשימה 

לחשוב שאת כל כולו נתן למען הכלל ולמען יצירת חייו? 
סיכום שבעים השנה של מרן ראש הישיבה נחשף אט 

אט בחודשים האחרונים. טפח אחר טפח מתגלה לנגד 
עינינו האריג הענק שאת חוטיו טווה ללא הרף שאת 
קשריו איגד בנחישות ושאת גווניו לא הפסיק לצבוע 

בצבעי יריעות המשכן, כי בעיניו יריעות אלו סיככו על 
ארון ברית ה' על עמלי התורה והלנים באהלה. 

זה מול זה ניצבות היצירות. זו לעומת זו ניצבות 
התמונות. והלב נרגש לראות מה בין בני לבן חמי. 

לא נותר אלא לחבור לחלומו. לנסות בידינו הקטנות 
להמשיכו ואפילו לא נצליח. אבל נחלום ונשאף וזו תהיה 
מטרתנו ושאיפתנו עלי אדמות, להגיע ליום שבו ומלאה 

הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. 
 .מי יתן לנו תמורתו
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חג הפסח, זו הזדמנות מעולה לקחת אחריות על הבריאות שלנו. זה הזמן להתרגל לשתות 
מים, במקום משקאות ממותקים שמסוכנים לבריאות. בחג שותים מים, לאורחים מגישים מים.

משקאות קלים, מחיר כבד לבריאות!

43% מהסוכר שאנו צורכים 
מגיע ממשקאות ממותקים.

480 מיליון איש בעולם חולים 
בסוכרת מסוג 2. 

ב-1 כוס של משקה ממותק, 
יש למעלה משמונה כפיות סוכר.

משקאות ממותקים גורמים לסוכרת 2, 
השמנה, כבד שומני, מחלות לב ויתר לחץ דם.

הלילה הזה, 
שותים פחות סוכר!



אצלנו במשפחה
בפסח אוכלים בבית

הבחירה של הבית
תנובה

250 
מוצרים כשרים
לפסח למהדרין

מעל

הביתהזכייה של

גם בפסח אוספים
 

ומשתתפים במבצע
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