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חדשות 

  בעיניים הביט  ה-12  בן  הילד 
המומחה  הסת”ם  בסופר  מהופנטות 
שעה  באותה  שעסק  גלינסקי,  חיים  הרב 
בתיקון אותיות במזוזה. “אתה כותב מזוזה?”, 
שאל בסקרנות ובעברית עם מבטא ברור. הרב 
גלינסקי הנהן בחיוב. “וגם תפילין?”, התעניין 
והשיב:  עיניו  את  הרים  העסוק  הסופר  הילד. 
“כן, אני גם כותב תפילין”. דמעות עלו לפתע 

בעיני הילד והוא יצא בריצה מהחדר.

משהו ביציאה החפוזה של הילד נראה תמוה 
אך סופר הסת”ם דחק את המחשבות אל מול 
העבודה הרבה  שעמדה לפניו, בדיקת המזוזות 
שהובאו אליו מדלתות בתי היהודים באירופה. 
נפל  נוספת,  מזוזה  הגהת  באמצע  היה  כאשר 
צל על שולחן העבודה. כשהרים את עיניו ראה 
לכן  קודם  שיצא  הנלהב  הילד  עם  הורים  זוג 
בשפה  בהתלהבות  דיבר  הילד  מחדרו.  בריצה 
מקומית. ההורים הקשיבו והביטו. לאחר מכן 
ויצאו  לילד  קצרים  משפטים  כמה  אמרו  הם 

החוצה.

גלינסקי  הרב  קיבל  לתהיות  תשובה 
בשעות הערב. הרב המקומי הגיע אליו עם זוג 
ההורים והילד. “זה הבן היחיד שלהם”, סיפר, 

מצווה.  בר  לחגוג  אמור  הוא  חודשיים  “עוד 
היום  תפילין.  לו  לקנות  סרבו  הם  עכשיו  עד 
לראות  להוריו  קרא  הוא  עובד  אותך  כשראה 
אותך במלאכת הקודש. הם התפעלו והחליטו 

לרכוש לו תפילין. יישר כח”.

על אף הזמן שחלף מהארוע עדיין צמרמורת 
חיים  הרב  המומחה  הסת”ם  בסופר  אוחזת 
גלינסקי ששב בערב החג מעוד מסע שליחות 
בקהילות אירופה, מטעם מרכז רבני אירופה. 
מאגף  ביינהקר  יוסף  הרב  ריכז  הפרוייקט  את 
שקיבל  אירופה’,  רבני  ב’מרכז  וסיוע  עזרה 
לקהילות  ההזמנות  את  השונים  מהרבנים 
שלהם וכך תכנן את מסלול הנסיעה של הסופר 

הנודד.

שנים  שש  לפני  שהתחילה  ביוזמה  מדובר 
באירופה,  הקהילות  לרבני  לסייע  במטרה 
לשלוח סופר סת”ם המתמחה בתיקון תפילין 
ומדוקדקת  מקצועית  בדיקה  לערוך  ומזוזות 
לקראת  ומזוזות,  תפילין  תורה,  ספרי  של 
שהציע:  השירותים  בין  הנוראים.  הימים 
והמזוזות,  התפילין  פרשיות  ותיקון  בדיקה 
החלפת רצועות תפילין, שיפוצי צבע בתפילין, 

פרשיות לתפילין ועוד.

הסת”ם  סופר  ביקר  שהותו  במהלך 
)רוסיה(,  פטרבורג  סנט  הבאות:  בקהילות 
טאלין )אסטוניה(, קופנהגן )דנמרק(, המבורג 
)פולין(  ורשה  )גרמניה(,  הנובר  )גרמניה(, 
וברטיסלבה )סלובקיה( אצל הרב ברוך מאיירס 

והרב דוד אדרי.

בקרב  לאטרקציה  הפך  הסופר  של  ביקורו 
ובאו  שנקבצו  הקהילות,  וילדי  נוער  בני 
הבתים  ייצור  התפילין,  בדיקת  הליך  לראות 
לצעירים  הסביר  גלינסקי  הרב  והפרשיות. 
ועורות  התפילין  את  מייצרים  כיצד  הנרגשים 
ראיתי  “ממש  התפירה.  הליך  ואת  הקלף, 
שהמסע שלי כאן נתקבל כמים קרים על נפש 

עייפה”. 

מאות תפילין 
ומזוזות תוקנו על 
ידי ‘הסופר הנודד’
זו השנה השישית שביוזמת ‘מרכז רבני אירופה’ יוצא סופר 

סת”ם, המתמחה בתיקון תפילין ומזוזות, לערוך בקהילות 
יהודיות באירופה בדיקה מקצועית ומדוקדקת של ספרי תורה, 

תפילין ומזוזות, לקראת הימים הנוראים

עם הרב ביסטריצקי מהמבורג עם הרב קוט בטאלין

הרבנים במרכז
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חדשות 

 בליבה של השכונה המוסלמית 
נערך מבחן תורני

במהלך “מסע הרבנים” לקראת הימים הנוראים שנערך ביוזמת ‘מרכז רבני אירופה’, ביקרה משלחת 
של המרכז יחד עם הג”ר אברהם יוסף בקהילות יהודיות בדרום צרפת אשר נשא דברי חיזוק וקירוב 

בענייני יהדות ומסורת

  חוטי ראשיהם,  על  גדולות  כיפות 
מכנסיהם,  על  משתלשלים  ציצית 
עמדו 15 ילדים יהודיים במרכזה של השכונה 
המוסלמית בעיר ניס שבדרום צרפת, וניהלו 
אברהם  הרב  הגאון  עם  לימודם  על  שיחה 
יוסף, רבה הראשי של חולון שמקיים במהלך 
בערים  וקירוב  חיזוק  ביקור  אלול  חודש 

בדרום צרפת ביוזמת “מרכז רבני אירופה”. 

מאז  שיחות  של  מסע  קיימה  המשלחת 
תחילת השבוע, ביוזמת “מרכז רבני אירופה”, 
מסע של שיחות חיזוק וקירוב לקראת הימים 
בדרום  היהודיות  הקהילות  בקרב  הנוראים 

צרפת. 

את המסע, אליו התלוו הרב אריה גולדברג 
סמנכ”ל מרכז רבני אירופה והרב אברהם אבא 
שם  בורדו,  בעיר  המשלחת  פתחה  טורצקי, 
קיבלו את פניהם הרב הראשי לשעבר ונשיא 
בית הספר הרב ממן וכן רב העיר הרב ולנסי 
שליוו אותם בעת ביקורם בקהילה היהודית 
שליחי  של  בניהולם  היהודי  הספר  ובבית 
העושים  כהן  מנחם  הרב  ובראשם  חב”ד 
מלאכת קודש. הגר”א יוסף נשא דברים בפני 
בני הקהילה, בענייני יהדות ומסורת, שישבו 
מרותקים לדבריו במשך שעה ארוכה. לאחר 
חב”ד  בבית  ביקרה  המשלחת  הוא  מכן 
אנשי  איתו  שוחחו  דבריו,  בסיום  במקום. 

הקהילה והילדים והתברכו מפיו.

אל  המשלחת  חברי  יצאו  מכן  לאחר 
קטנה  יהודית  קהילה  קיימת  שם  פאו  העיר 
הגר”א  מטוסוב.  מנדל  מנחם  הרב  בראשות 
הקהילה,  חברי  בפני  דברים  נשא  יוסף 
המשלחת  את  רבה  בהתרגשות  שקיבלו 
במרכז  וביקרו  הדגול,  והאורח  החשובה 
היהודי המקומי שם יש מקווה טהרה ש’מרכז 

רבני אירופה’ סייע בהקמתו.

לאחר מכן נסעו חברי המשלחת אל העיר 
טולוז שם קבלו את פניהם הג”ר אברהם וויל 
השליח  מטוסוב,  יצחק  יוסף  והרב  העיר  רב 
אימפריית  ומקים  במקום  חב”ד  של  הראשי 
החינוך בעיר, יחד עם רבני העיר. המשלחת 
ביקרה בבית הספר במרכז הקהילתי היהודי 

ובבית הכנסת הגדול במקום.

לבקשת ראשי הקהילה המקומית הגר”א 
עשרות  בפני  וקירוב  חיזוק  דברי  נשא  יוסף 
וישבו  בהמוניהם  שהגיעו  הקהילה  מחברי 
השיב  הוא  מכן  לאחר  לדבריו.  מרותקים 
לשורה ארוכה של שאלות בתחומים שונים 
שהופנו אליו על ידי התושבים. בסיום הפרק 
דברים  יוסף  הגר”א  נשא  הביקור  של  הזה  המשלחת בביקור במקווה בעיר ניס

המשלחת עם רבני העיר ניס

סיי
מר

ניס

הרבנים במרכז
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בפני ילדי הקהילה בבית הספר המקומי 
והביע הערכה לידיעותיהם התורניות. 

מאכלסת  אשר  מרסיי,  העיר  אל 
המשלחת  חברי  הגיעו  רבים,  יהודים 
ראובן  הג”ר  העיר  רב  ידי  על  והתקבלו 
אוחנה וכן ע”י רבני העיר וראשי הקהילה 
מר  היהודית  הקהילה  נשיא  בראשות 
הסיור  את  פתחה  המשלחת  עמר,  צבי 
חי  הג”ר  בראשות  חיים’  ‘עץ  במוסדות 
עמרם והתקבלה ע”י אברכי הכולל, שם 
הימים  בנושא  שיעור  יוסף  הגר”א  מסר 

הנוראים.

ערכו  היהודית  הקהילה  חברי 
מרשימה  פנים  קבלת  למשלחת 
ציבור  אישי  הקהילה,  רבני  בהשתתפות 
היהודיים.  רבות מתושבי העיר  ועשרות 
התקבצו  בעיר  הכוללים  כל  אברכי 
יחדיו בבית המדרש ‘מרכז הלימוד כולל 
אוחנה,  הגר”ר  של  חנניה’  אור  וישיבת 
בנשיאות מרן הגראי”ל שטיינמן, והאורח 
הגר”א יוסף מסר שיעור מעמיק בהלכות 

סחיטה בשבת. 

אל  המשלחת  חברי  פנו  מכן  לאחר 
בית הספר היהודי של חב”ד במקום, שם 
התקבלו בהתרגשות על ידי המנהל הרב 

יעקב מדר והצוות החינוכי. 

בהמשך היום נשא הגר”א יוסף שורה 
חברי  בפני  וחיזוק  קירוב  שיחות  של 
הקהילה, ולאחר מכן בפני ילדי הקהילה 
של  הראשי  רבה  את  לשמוע  שהגיעו 
חולון במהלך ביקורו באזור. את הביקור 
הגדול  הכנסת  בבית  המשלחת  חתמה 

בנוכחות מאות יהודים,

אל  המשלחת  חברי  הגיעו  למחרת 
העיר ניס. את פני המשלחת קיבלו רבני 
העיר הג”ר דניאל טובול והג”ר משה מרגי 

ושליח חב”ד הרב יוסף יצחק פינסון. 

בליווי  המשלחת  חברי  פנו  תחילה 
רבני העיר אל בתי הספר היהודיים ‘אור 
התורה’ וחב”ד  במקום. הרב אברהם אבא 
טורצקי נשא דברים בפני ילדי הקהילה. 

חברי המשלחת ביקרה בכל המוסדות 
היהודיים בעיר כאשר את מרכז הביקור 
המתינו  שם  המרכזי  הכנסת  בבית  ציינו 
להם רבני הקהילה יחד עם מאות אנשים 

מהקהילה. 

רבני הקהילה בניס ביקשו מהמשלחת 
שנבנת  החדש  המקווה  אל  להגיע 
את  הביע  יוסף  הגר”א  לאחרונה. 
התרשמותו מההידורים השונים במקווה 

שניכרת  הרבה  ההשקעה  ועל 
בתכנונו. 

בוחן ילדים ברובע המוסלמי בניס

סיי
מר

רדו
בו
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חדשות 

  ,מאירופה בנות  לבנים  השנתי  מצווה  והבת  הבר  מסע 
זו  אירופה’  רבני  ‘מרכז  של  ‘מורשה’  אגף  ידי  על  הנערך 
השנה התשיעית, יתקיים השנה בין התאריכים ל’ שבט – א’ דר”ח 
אדר )26/02/2017( ועד לתאריך ז’ באדר )05/03/2017(. המסע 
נועד לחזק את הקשר היהודי וההיכרות עם המקומות הקדושים 
תוך מגוון תכניות חינוכיות מלאות של חיזוק ערכי היהדות )חסד, 

נתינה, הקשבה לזולת וכו’(.

הארץ  מצפון  באתרים  והנערות  הנערים  יבקרו  המסע  במהלך 
ועד דרומה, והוא יאובטח כולו ע”י מאבטחים מורשים. בשיאו של 
הביקור תתקיים הנחת תפילין בכותל המערבי, )שיוענקו לנערים. 

הנערות יקבלו פמוטות להדלקת נרות לשבת(, וסעודת מצווה. 

ארגון ‘מורשה’ שע”י ‘מרכז רבני אירופה’ פועל בקרב קהילות 
היהודיות ובפרט קהילות הקטנות במזרח ובמערב אירופה להביא 

זהות יהודית דרך פעילות סביב השנה ובפרט בחגים.

לישראל,  מצווה  הבני  מסע  הוא  ‘מורשה’  של  הדגל  פרויקט 
בו  ישראל  ארץ  ברחבי  מיוחד  יהודי  מסע  של  שבוע  שכולל 
בישראל  שהותם  ימי  במהלך  מלווים.  לצד  הילדים  משתתפים 
מבקרים הילדים בשורה של אתרים ומקומות קדושים. שיאו של 

המסע הוא טקס בר ובת מצווה בכותל המערבי. 

את מסע הבני ובנות מצווה מקיים ארגון ‘מורשה’ שע”י ‘מרכז 
זכו  שלא  ילדים  הכותל.  למורשת  הקרן  בשיתוף  אירופה’  רבני 
מתגוררים  שאינם  כיוון  יהודים,  כמו  שבוע  ימי  או  שבת  לחוש 
בסביבה יהודית, חוגגים בארץ ישראל את כניסתם לעול המצוות. 
המסע בארץ ישראל טווה בליבם של הילדים את הקשר לתורה, 

ארץ ישראל והקב”ה. 

 היערכות נמרצת 
לקראת המסע 
 התשיעי לבני 
ובנות מצווה

בהמשך היום קיימו חברי המשלחת סיור בשכונות השונות של 
ילדים  לראות  הופתעו  המוסלמית  בשכונה  הסיור  במהלך  העיר. 
יהודיים עם כיפות בולטות וציציות. הילדים סיפרו כי תלמוד התורה 
המקומי ממוקם בשכונה. הגר”א יוסף ביקש לשמוע על לימודיהם, 
ועד מהרה התפתחה שיחה תורנית ערה כאשר הגר”א יוסף מתקשה 
להסתיר את התפעלותו מרמת הידיעות והבקיאות. בסיום השיחה 
הוא בירך את הילדים בחום רב. במפגש שהיה לו בשעה מאוחרת 
יותר עם רבני הקהילה הוא ציין בהתפעלות את המפגש עם הילדים 

וההתרשמות שלו.

הערים  רבני  עם  בפגישה  המשלחת  חתמה  הביקור  סיום  את 
הסמוכות לניס ובין השאר עם הרבנים הרב דוד מויאל, רב העיר קאן 

והרב דניאל טורגמנט, רב העיר מונקו ורבני ערים נוספים.

תודה  הביעו  המשלחת  חברי  ביקרו  בהם  השונות  הערים  רבני 
והערכה עמוקה לביקורים אשר הותירו רושם עז. 

הרבנים במרכז
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  הצלחתו את  ציינו  אירופה’  רבני  ב’מרכז 
המינים  ארבעת  מבצע  של  המדהימה 
במחירים  הופצו  מהודרים  סטים  מאות  באירופה. 
סט   - חינוך”  “סט  לצד  הקהילות  לרבני  מוזלים 
ומקורבים  לילדים  רגיל  בהכשר  מינים  ארבע 

במחיר מוזל.

קהילות  לרבני  אירופה’  רבני  ב’מרכז  הציעו  החגים  שלפני  החודשיים  במהלך 
ומקורביהם  בני קהילותיהם  ועבור  שונות באירופה את האפשרות להזמין עבורם 

סטים של לולבים, אתרוגים והדסים לקראת חג הסוכות ברמות הידור שונות. 

בשבועות האחרונים נתקבלו במשרדי ה’מרכז’ מאות הזמנות מרבנים של סטים 
מהודרים, בדרגות הידור שונות, כאשר מחירו של סט מהודר מתחיל ב-30 אירו 
למניעת  מיוחד  באופן  שיוצרו  במארזים  נארזו  הסטים  כל  בלבד.  משלוח(  )כולל 
חבלות במשלוח. המשלוחים צפויים אי”ה לצאת מתוך אירופה, דבר שימנע בעיות 

מכס ועיכובים במשלוח. 

  יכולים ללמוד ייחודית לילדים דרכה הם  סדנה 
בדרך חוייתית ומרתקת על מהות החגים ואשר 
מיועדת להפעלה עצמית על ידי  רב הקהילה או הרבנית, 
יחד עם חוברת פעילות, לקראת הימים הנוראים שהפיק 
התקבלה  אירופה’  רבני  ‘מרכז  יד  שעל  ‘מורשה’  אגף 

בברכה רבה בקרב רבני קהילות באירופה.

שהרב/הרבנית  ההפעלות  כל  מאוגדים  בחוברת 
עם  תיקיה  גם  כוללת  הערכה  לילדים.  לעשות  יכולים 
בנפרד.  הפעלה  לכל  המיועדים  שונים  וקבצים  מצגות 
בהפעלות בהם מחולקים חומרים לילדים, תרגמו אנשי 

‘מורשה’ את החומר לשפות עברית, אנגלית, צרפתית, גרמנית ורוסית.

לשם  הדרושים  והאביזרים  הפעילות  התכנים,  מפורטים  מהתוכנית  שלב  בכל 
ומגוונות  שונות  פעילויות  וכוללת  עכשווי  באופן  ובנויה  מרתקת  התוכנית  כך. 
וכמות  גיל  לפי רמות  ומשתנות  הגילאים. הפעילויות מותאמות  לכל  המתאימות 
המשתתפים.  הסדנה הנושאת את השם “טקס ההכתרה” לומדים הילדים על מהותו 
של ראש השנה כיום הכתרת הקב”ה למלך העולם, על ידי תקיעת שופר. קולו של 
השופר המסמל צעקה פנימית ועמוקה. בחלק השני של הסדנה מושם דגש על ראש 

השנה כיום הראשון בשנה העברית, סימני החג ואיחולים לשנה טובה. 

“זה  כך:  כתב  הרבנים  אחר  רבה.  ואהדה  בהערכה  התקבלה  הערכה  כאמור, 
הגיע לנו בדיוק בזמן. קבענו פעילות לחגים ועד עכשיו לא הצלחנו למצוא תכנית 

מתאימה. תודה רבה!”.

למועדי  ערכות  הפקת  על  ‘מורשה’  באגף  עמלים  הנלהבות  התגובות  בעקבות 
ישראל הבאים כמו סוכות ושמחת תורה, חנוכה, פסח ושבועות. 

לקבלת החומר ניתן לפנות למשרדי המרכז.

  רבני ‘מרכז  שעבר  בשבוע  שקיימו  עדכני  סקר 
באירופה’  היהודיים  הארגונים  ו’איגוד  אירופה’ 
סביב  המוגברים  האבטחה  סידורי  למרות  כי  מעלה 
לא  אירופה  מיהודי   70% באירופה,  יהודיים  מוסדות 
מתכוונים להגיע לבתי הכנסת בראש השנה ואף לא ביום 

כיפור. 

מדגם  בקרב   2016 בספטמבר  שנערך  הסקר  ממצאי 
בכל  פריפריה  וערי  בירה  בערי  קהילות   700 של  מייצג 
לאוקראינה  ועד  במערב  מבריטניה   – אירופה  רחבי 
היהודיות  מהקהילות  כ–50%  כי  עוד,  מעלים  במזרח. 
ביבשת –  מדווחות על ירידה במספר היהודים החברים 
הפעילים בקהילה, כתוצאה ישירה מעלייה באנטישמיות. 
על  מדווחות  אירופה  ברחביי  מהקהילות   11%  – כ  רק 
עלייה בכמות החברים. 39% מהקהילות מדווחות כי אין 

שינוי במספר חבריי הקהילה הרשומים.

מנכ”ל ‘מרכז רבי אירופה’ הרב מנחם מרגולין, המכהן 
‘איגוד הארגונים היהודיים באירופה’, מציין  גם כמנכ”ל 
כי על ערנות מוגברת של  75% מהקהילות מדווחות  כי 
רקע  על  ביהודים  הפגיעה  לסכנת  השונות  הממשלות 
התגברות האנטישמיות מאז ראש השנה אשתקד והרוב 
המוחלט של ראשי הקהילות מדווחים על הגברת אמצעי 
בתי  היהודיים,  הספר  בתי  סביב  והשיטור  האבטחה 

הכנסת ומוסדות מזוהים אחרים של הקהילה.

“האתגר של רוב הקהילות היהודיות הוכפל בחודשים 
התנכלויות  של  משמעותית  התגברות  מחד  האחרונים, 
ליהודים יחידים, מוסדות וקהילות יהודים, בין היתר ע”י 
מהגרים ופליטים מוסלמים ומאידך - כתוצאה ממשבר 
הימין  של  בכוחו  ממשית  עלייה  ניכרת  הפליטים, 
והפעילות  השיח  מוקד  כרגע  היבשת.  ברחבי  הקיצוני 
הרבנים  מעדויות  אך  באיסלמופוביה,  מתמקד  שלהם 
וראשי הקהילות עולה תמונה מדאיגה שאנחנו שמעלה 
מגמות  של  ניכרת  להתגברות   באשר  גדולים  חששות 
יהודי  כלפי  גם  זרים(  )שנאת  והקסנופוביה  הלאומנות 
האירופי  לאיחוד  וקורא  מרגולין  הרב  מתריע  אירופה” 
ולממשלות ביבשת להגביר את מאמצי החינוך והמאבק 
באנטישמיות כחלק מתכנית הלימודים כבר בבתי הספר. 
לוחמה בטרור היא כמובן משימה חשובה להצלת חיים – 
אך אין בה כדי לפתור את הבעיה מן השורש. כל עוד לא 
יהיה מאמץ חינוכי ממוקד לביעור האנטישמיות, הבעיה 

לא תיפטר”.

הושלמה ההיערכות 
למשלוח ד’ מינים

 ה’מרכז’ מגיש: 
 סדנה ייחודית לילדים

על ראש השנה

למרות סידורי האבטחה המוגברים

 70% מיהודי אירופה 
 לא מתכוונים להגיע 
לבתי הכנסת בראש 

השנה וביום כיפור

הרבנים במרכז
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ויקיפדיה

סוכת שלומך
הרבנים במרכז
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בשיחה מיוחדת מדבר הגאון הרב דוד לאו, 
הרב הראשי לישראל, על האנטישמיות באירופה, 

ההתבוללות הנוגסת בכל חלקה טובה ועל התועלת 
הרבה בפעילות ‘מרכז רבני אירופה’ 

ופרוש 
עלינו 
סוכת שלומך

שיחת חג

הרבנים במרכז
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השיחה עם הרב הראשי לישראל הגאון הרב את  
זה  הליל.  לחצות  קרוב  מקיים  אני  לאו  דוד 
במיוחד.  העמוס  ביומנו  מצא  אותו  הזמן 
בתחילת השיחה אני מופתע לגלות שהוא עירני ונמרץ מה שמעלה 
צוחק.  לאו  הגר”ד  מוקדמת.  ערב  ממנוחת  קם  האם  השאלה  את 
דיונים.  הגדול בשורה של  הדין  בבית  היום  “הלוואי. התחלתי את 
לאחר מכן קידשתי זוג שמאוד ביקש ממני. משם פניתי לאחל מזל 
ראיון  צדק,  בשערי  חולים’  ‘ביקור  גם  לי  היה  חתונות.  בכמה  טוב 

באחד מכלי התקשורת ועכשיו אני איתך”.

גל  בעקבות  באירופה  ביקר  הרב  האחרונה  השנה  במהלך 
יהודיים.  מוסדות  לעבר  שכוונו  והאנטישמיות  הפיגועים 
יהודי  בקרב  היום  המתרחש  אחר  ולעקוב  לפעול  ממשיך  הרב 

אירופה?

שעומדים  בכלים  בנושא  ולפעול  ולנסות  לעקוב  ממשיך  “אני 
לרשותי. זה המקום להודות ל’מרכז רבני אירופה’ שעמדו לרשותי 
כאשר בקשתי מהם מידע בנושא. עמדתי נפעם מול הפעילות הרבה 
שלהם. אבל זה נושא לשיחה אחרת. לעצם השאלה שלך המפגש 
שעשיתי בנושא עם נשיא האיחוד האירופאי יחד עם הג”ר בנימין 
יאקובס, הרב הראשי להולנד וחבר נשיאות מרכז רבני אירופה לימד 

אותי עד כמה הבעיה קשה וכמה יש לנו לפעול”.

בארץ  ויתיישבו  יעלו  בעולם  היהודים  שכל  הוא  הפתרון  אולי 
ישראל? מה יש להם לחפש שם?

זאת בשלל מקומות, שכל  ואמרתי  וחזרתי  לי,  “ברור  )מחייך(. 
יהודי חייב להיות מעוניין לעלות לארץ ישראל ולחונן את אדמתה. 
הכמיהה של כל יהודי  היא שנזכה בקרוב להתגשמות הפסוק, ‘ובאו 
האובדים מארץ אשור, והנידחים מארץ מצרים, והשתחוו לה’ בהר 
הקודש בירושלים’, שנזכה שעם ישראל מכל תפוצות הגולה יתאחד 
ואבות  אבותינו  לה  ייחלו  אשר  האדמה  רגבי  מעל  ישראל,  בארץ 

אבותינו, ואשר הובטחה לנו ע”י בורא העולם, הקב”ה.

שנזכה  ועד  העולם,  אומות  בין  אותנו  הפיץ  הקב”ה  זאת,  עם 

ולכן, לצד הקריאה שלי למי שיש  ויבוא משיח צדקנו אנו בגלות. 
באפשרותו וביכולותו לעלות ולחיות בארץ ישראל, חזרתי ואמרתי 
שכל עוד שהיהודים פזורים בין המדינות והאומות השונות, חובה 
על השלטונות לאפשר להם לקיים את דתם ואמונתם ללא הפרעה. 
זה כולל תפילות בבית הכנסת, הליכה ברחובות בלבוש יהודי, כיפה 

וציצית, ללא חשש, ולימוד התורה.

שעמדו  נאמנים  לנתינים  נחשבים  שהיהודים  יודעים  “בעולם 
ב-200  לכישוריהם.  נדרשו  אלה  כאשר  השונות  הממשלות  לימין 
הכלכליות  להתפתחויות  רבות  סייעו  היהודים  האחרונות  השנה 
שימשו  היהודים  ומעולם  מאז  בעולם.  ביותר  המשמעותיות 
בגלל  צורך.  שאין  היכן  להתבלט  שלא  והשתדלו  נאמנים  יועצים 
אירופה  לממשלות  פניתי  כאשר  נוח  הרגשתי  הללו  הנימוקים  כל 

בדרישה להגן על היהודים.

אירופה’  רבני  ‘מרכז  נציגי  עם  יחד  באירופה,  הביקור  “במהלך 
שמאגדים בתוכם את רבני אירופה ומהווים כתובת מרכזית בקרב 
לא  עליהם  אולי   השאלה  את  שהעלו  יהודים  היו  אירופה,  רבני 
להתבלט בלבוש היהודי. אמרתי להם שמאז היינו במצרים עבדים 
מה ששמר עלינו כעם היה שלא שינינו את הלבוש והשפה. עליהם 
ללכת בגאון עם הלבוש היהודי, לשמר אותו וללכת עם כיפה ללא 

צל של חשש או בושה”.

האם לדעת הרב אין חובה על ממשלות אירופה לפעול ביד קשה 
כנגד באנטישמיות?

האנטישמיות  כנגד  לפעול  חובה  עליהם  שיש  “בוודאי 
ולהבטיח שיהודי, בכל מקום שבו הוא נמצא, לא יחשוש לצאת 
האירופאי,  האיחוד  נשיא  סגן  עם  שקיימתי  במפגש  הבית.  מן 
בנימין  הג”ר  עם  ויחד  המרכז  הנהלת  בתיווך  שולץ,  מרטין  מר 
על  שחובה  שולץ  למר  אמרתי  הולנד,  של  הראשי  הרב  יאקבס 
ממשלות אירופה לפעול בנושא האנטשמיות ולהביא למיגורה. 
מדובר בפעולות בטווח המיידי וגם בטווח ארוך באמצעות שיחות 

במערכת החינוך. 
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מדינות  שגרירי  בפני  גם   אמרתי  דומים  “דברים 
האיחוד האירופאי. קראתי להם שלא להאמין לשמועות 
כיצד  מקרוב  לראות  ולבוא  ישראל  על  ולהשמצות 
בכל  מלא  משיווין  האזרחים  כל  נהנים  ישראל  במדינת 
החולים,  בבתי  לראות  ניתן  כי  וציינתי  החיים  תחומי 
גם אפשר  כך  ונוצרי.  יהודי, מוסלמי  ליד מיטה,  מיטה 
ונוצרים  יהודיים, מוסלמים  לראות בצוותים הרפואיים 

וכולם מקבלים יחס שווה.

למצב  הפך  אירופה  ממדינות  בחלק  היהודים  “מצב 
בלתי אפשרי ויש לעשות הכל כדי להגביר את ביטחונם 
האישי. עצם העובדה שאנו שומעים קולות המבקשים 
היהודיים  הסממנים  אחד  עם  להסתובב  שלא  מיהודים 
להימנע  כדי  וציצית,  כובע  כיפה,  שהם  המרכזיים 

מהתנכלויות - הוא מצב בלתי נסבל בשום פנים ואופן.

“הדגשתי כי אין בכוונתי להתייחס לחילוקי הדעות 
בעת  אולם,  ישראל,  לממשלת  האירופי  האיחוד  שבין 

ידידים,  בין  ביקורת  ומותר שתהיה  ביקורות  שמביעים 
יש להביע אותה בזהירות שכן ישנם כאלה שמתרגמים 
את הביקורת לשנאה ולעוינות, ויש לנהוג כדברי חכמי 
ישראל שאמרו כבר לפני דורות רבים: ‘חכמים, היזהרו 
ולנסות  נפש  חשבון  לעשות  צריכים  כולנו  בדבריכם’. 
חושש  יהודי   2016 שבשנת  למצב  הגענו  איך  להבין 
מדינות  במנהיגי  תלוי  זה  כיפה.  עם  מהבית  לצאת 

אירופה, ותחושת הביטחון של יהודי אירופה בידיהם”.

הרב פעל גם נגד ההסתה האסלאמית, כך שמענו

“היה לי מפגש עם כמה מראשי האיסלאם. דיברתי 
הפלסטינים,  שמפיצים  וההסתה  השקרים  על  איתם 
ושהם מביאים דלק לאלימות. כמו לדוגמא סיפור הילד 
השקרים  או  אותו,  הרגו  שכביכול  ה-13,  בן  המחבל 
עם  ‘תפסיקו  הבית.  הר  את  להרוס  הולכים  שכביכול 
זה’, אמרתי להם. למרות שהיתה שיחה קשה, הם הבינו 

שלא כל מה שהם שומעים, יש לו בסיס עובדתי”.

עוסקים  בו  כיום  מרכזי  נושא  היא  ההתבוללות 
היהודים באירופה. נעשים נסיונות רבים לבלום את 

התופעה. הרב עוסק בסוגיה?

דעתי  את  הבעתי  כבר  בעבר  רבות.  בה  עוסק  “אני 
במוסד  ישראל  בממשלת  שר  שעשה  ביקור  כנגד 
קונסרבטיבי, ואמרתי שזו התנהלות שלא מקובלת. הם 
מרחיקים יהודים מהמסורת ומהעבר שלנו. ולראיה ניתן 
למצוא סבא חרדי אורתודוכסי, אבל לא תמצאו אף פעם 
סבא רפורמי, כלומר, שהעתיד של עם ישראל הוא רק 

בדרך הנכונה.

שהקונסרבטיבים  ההרס  את  רואה  אני 

“במהלך הביקור באירופה, יחד עם אנשי ‘מרכז רבני אירופה’ שמאגדים 
בתוכם את רבני אירופה ומהווים כתובת מרכזית בקרב רבני אירופה, היו 
היהודי.  בלבוש  להתבלט  לא  עליהם  אולי   את השאלה  יהודים שהעלו 
אמרתי להם שמאז היינו במצרים עבדים מה ששמר עלינו כעם היה שלא 
שינינו את הלבוש והשפה. עליהם ללכת בגאון עם הלבוש היהודי, לשמר 

אותו וללכת עם כיפה ללא צל של חשש או בושה”
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והרפורמים עשו בארה”ב, את התוצאות השליליות של היהדות 
שם. ב-1945 היו 6 מיליון יהודים-אמריקנים. הם היו צריכים 
45 מיליון איש. לא הייתה משם עלייה מדהימה  היום  להיות 
לא  האורתודוכסיות  הקהילות  מלחמות.  היו  לא  לישראל, 
את  רואה  אתה  עלה.  חבריהן  שמספר  היחידות  הן  התכווצו. 
התנועות האחרות פורחות ועולות ומקרבות ליהדות? בארה”ב 

יש התבוללות כי אין חינוך לזהות יהודית שלמה. 

הראשית  הרבנות  שולחן  על  עלה  בחו”ל  הגיורים  נושא 
לישראל במהלך השנה האחרונה מספר פעמים. יש כללים 

אחידים מתי הגיור מוכר ומתי מסרבים להכיר בו? 

רבנות  יש מערך אחד מסודר של  ישראל  “זכינו שבמדינת 
מסודר,  מערך  אין  בעולם  הגיור.  מערך  גם  ובתוכו  דין,  ובתי 
ולכן כאשר אנשים בחו”ל עושים מעשה, מחובתנו לברר שאכן 

עושים זאת דרך רבנות מוסדרת. אני מקווה שמי שנרשם לגיור 
בחו”ל יתקשר קודם לברר איזה מקום מוכר ברבנות, כדי שלא 
תתעורר שאלה אחר כך. זה נושא סבוך שקשה לתמצת אותו 

בתשובה קצרה בעיתון. 

שימשתי  כאשר  הרחוק  בעבר  שהיה,  מעשה  לך  “אספר 
תעודת  את  שהחזיקה  אישה  אלי  הגיעה  נישואין  רושם 
הנישואין של סבתא שלה, שגרה בדרום ברזיל. צלצלתי לחפש 
שעות  משלוש  למעלה  של  במרחק  מישהו  ומצאתי  באזור, 
נסיעה. הוא עשה לי חסד, נסע לשם והתחיל לברר על יהדות. 
ניתן לדרוש מבתי הדין בישראל לטפל  וזה מקרה אחד. האם 
לדעת?  יוכלו  הם  ומאיפה  שנה?  בכל  בירורים  תיקי  באלפי 
במקום שנצטרך לשלוח כל אחד לבתי הדין, אנו אומרים: הרב 
זה  אליו.  אותו עשרים פעם, עכשיו תפנו  מוכר, אישרנו  הזה 
המקום לציין את שיתוף הפעולה שיש לנו עם הרבנים מטעם 

‘מרכז רבני אירופה’ שמסייעים לנו רבות”.  

הרב ביקר אצל כמה מהרבנים החברים ב’מרכז רבני אירופה’ 
בארצות פעילותם. כיצד התרשמתם?

מבורך  דבר  היא  הרבנים,  בקרב  מוצא  שאני  “החמימות   
רבה  להערכה  ראויים  הם  מחדש  פעם  בכל  אותי  משמח  וזה 
יודע ששליחות  על עבודתם המסורה למען העם היהודי. אני 
מקיימים  שהם  הקשר  מוכרים.  כך  כל  לא  למקומות  שולחת 
עם היהודים בקהילות השונות, בונה אותם ומחזיר אותם חזרה 
ליהדות. ברור לי שהאחדות שלנו מול ארון הקודש בתפילה זו, 
בביאת  האמיתית,  והשלווה  השלום  אל  אותנו  תשיב  במהרה 

משיח’.
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אוניברסיטה מוכרת באירופה, ברמה אקדמית גבוהה שיש בה אווירה יהודית, 
ומלמדים בה מיטב המרצים למנהל עסקים באירופה” ⋅ הרב יעקב בידרמן חושף 

את הסיפור המפעים מאחורי הקמת אוניברסיטת “לאודר ביזנס סקול” בווינה 

שלמד  יהודי  סטודנט  ראובן,  בזכות  קוראים  אתם  הזו  הכתבה  את 
אברך  הוא  וכיום  סקול”,  ביזנס  “לאודר  עסקים  למנהל  באוניברסיטה 
כולל אשר במקביל נושא במשרה חשובה באחד הבנקים הידועים בעולם. 
“לאודר ביזנס סקול” הוא מוסד אקדמאי הנמצא בווינה. “מציל נפשות 

יהודיות”, מתמצת משפט בודד את הסיפור כולו.
כאשר פנינו אל הרב יעקב בידרמן, שליח חב”ד בווינה שבאוסטריה 
הייחודית,  האוניברסיטה  על  לשמוע  וביקשנו  לאודר,  קרן  נשיא  וסגן 
הוא היסס. “בעלון של רבנים לכתוב על מוסד אקדמאי?”, תהה. לבסוף 

הסכים לספר.
האוניברסיטה הוקמה בשנת תשס”ג בהשראת והסכמת גדולי תורה 
ועינינו  ראינו  שנים  “במשך  בהתבוללות.  להילחם  במטרה  באירופה 
ללמוד  מדי שנה  מגיעים  יהודיים  סטודנטים  אלפי  כיצד עשרות  כלות, 
הסטודנטים  שאר  בין  נטמעים  ושם  ביבשת,  הנוכריות  באוניברסיטאות 
בידרמן.  הרב  מספר  נחמץ”,  פשוט  הלב  יהודים.  שאינם  למי  ונישאים 
באחד הפעמים כשנפגש עם הנגיד רון לאודר,  תיאר בפניו הרב בידרמן 
נוכריים,  אקדמיים  במוסדות  ובנותיו  בניו  את  מאבד  היהודי  העם  כיצד 
שהם כור ההיתוך ביבשת. “אם רק הייתי יכול”, תיאר הרב בידרמן את 

“הייתי מקים אוניברסיטה מוכרת ברמה  חלומו, 
אקדמית גבוהה, שתהיה בה אווירה יהודית, יחד 

עם מיטב המרצים למנהל עסקים באירופה”. 
במילים,  להרבות  צורך  היה  “לא  והוא מסכם 
מר לאודר אשר ליבו לב זהב ודאגתו לעתיד הנוער 
וכיום  ונפש  בלב  למשימה  נרתם  ידועה,  היהודי 

הוא נשיא האוניברסיטה הנקראת על שמו”.
ממשלתית,  הכרה  לה  אשר  באוניברסיטה, 
בינלאומית  ואוירה  באנגלית  בה  הלימודים 
יהודים  סטודנטים  מגיעים  במקום,  שוררת 
אחרות,  מארצות  ואף  אירופה  יבשת  רחבי  מכל 
בתחומו  המובילים  לאחד  נחשב  המוסד 
פיננסים  במוסדות  מבוקשים  ובוגריו  באירופה 
בינלאומיים וקונצרנים ידועים. ניתן להירשם בה 
 INTERNATIONAL ב  ראשון  תואר  ללימודי 
וכן    BUSINESS ADMINISTRATION

    BANKING, FINANCE AND COMPLIANCE  - ב  שני  לתואר 
 INTERNATIONAL MANAGEMENT AND   - ב  שני  תואר  או 

.LEADERSHIP
פרויקטים  לה  אשר  סקול  ביזנס  לאודר  היישומית  לאוניברסיטה 
וערך  יתרון  בארה”ב,  סקול  ביזנס  הרוורד  אוניברסיטת  עם  משותפים 
הטוב   שמה  עקב  הפיננסי  בשוק  אחרים  דומים  מוסדות  לגבי  מוסף 

והקשרים שיצרה במשך השנים.

הצמודה  היהדות  למורשת  הקרן  בנוסף, 
לאוניברסיטה מעניקה לסטודנטים ראויים מלגות נדיבות, 

חמות  וארוחות  הסטודנטים  במעונות  מגורים  המאפשרות 
וכשרות.

ידיים,  רחב  גן  ובמרכזם  מבנים  כמה  המכיל  הלימודים   קמפוס 
הועמד  והוא  נסיכותה,  מימי  תרזה  מריה  הקיסרית  ארמון  בעצם  הוא 
ברובע  ממוקם  הקמפוס   . ווינה  עיריית  ידי  על  האוניברסיטה  לרשות 
ה-19 היוקרתי של וינה. העיר ווינה הידועה ביופייה ואיכות החיים בה, 
וארגונים  חברות  עבור  מוביל  וכינוסים  מפגש  מקום  כידוע  משמשת 
בינלאומיים עקב היותה ממוקמת בלב היבשת, ובכך יתרון נוסף למיקום 

האוניברסיטה  
ניתן לסכם כי  מטרת האוניברסיטה היא להעניק לסטודנטים יהודים 
בעולם  להשתלבות  והזדמנות  השכלה  אירופה  ממזרח  ומערב  צעירים 

העסקים באירופה ומעבר לה, ובהזדמנות זו להתחבר שוב ליהדותם.  

סטודנטים מהמעגל הרחוק 
את  מסורתיים,  או  דתיים  בסטודנטים  אופן  בשום  מעוניינים  “איננו 
אלו יש להפנות לישיבות או סמינרים וכדומה” אומר 
בסטודנטים  מעוניינים  “אנו  בתקיפות,  בידרמן  הרב 
התבוללות,  סכנת  סף  על  הרחוק,  במעגל  הנמצאים 
וחברה  בסביבה  שנים  חמש  עד  שלוש  יבלו  הם  כאן 
ישראל,  ומועדי  שבת  מכבדים  בו  במוסד  יהודית, 
אירועים  מתקיימים  בו  ובמקום  כשר,  אוכל  חדר  בו 
שיעורי  מוצעים  ואף  יהודי  תוכן  בעלי  חברתיים 
תורה למעוניינים, וכל זאת ללא כפיה כלשהי” אומר 
בידרמן ומוסיף “רב הקמפוס, הרב ברוך סבאח, דואג 
לכל סטודנט ורעייתו מטפלת בסטודנטיות, במסירות 
הסטודנטים  כל  כמעט  כי  אותנו  לימד  הניסיון  רבה, 
שהותם  אחרי  אחרת  או  כזו  ברמה  ליהדות  התקרבו 
חברה  וחיי  יהודית,  אווירה  כאן  להם  יש  במקום,  
זאת  שלהם.  החיים  אורח  על  משפיע  וזה  יהודיים 
בלי שהזכרנו עדיין את חוזרים בתשובה הלא מעטים 
הלומדים במקביל בכולל המלווה את האוניברסיטה” 
ומהם רגעי הנחת המיוחדים “ללא ספק החתונות הרבות של תלמידים 
מדי שנה אליהם אני מוזמן, זוגות שהכירו והתחתנו ברוך השם בחתונה 

יהודית כשרה למהדרין” מחייך הרב בידרמן בסיפוק.
הרב הנושא גם בתואר פרופסור והוא סגן נשיא האוניברסיטה, מבקש 
לנצל את ההזדמנות להודות לרבני אירופה המפנים מועמדים מתאימים 
תלמידיהון,  לרבנן,  טובה  וחתימה  כתיבה  ומתוקה,  טובה  שנה  ולאחל 

ולכל בית ישראל.

אוניברסיטה מצילת נפשות 
בלב אירופה
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תשע”ו במרכז

חשוון

  ממזרח קהילות  מרבני  פניות  של  זרם 
אירופה, עם בקשה ללימוד מעשי של דיני 
עריכת חופה וקידושין, הביא את הנהלת מרכז רבני 
אירופה לערוך בשנה זו את הקורס בז'יטומיר. היה 
זה הקורס השישי בעריכת חופה וקידושין שנערך 

ע"י המרכז. 

לאחר גיבוש רשימת המשתתפים, בסיועם של 
בקשר  נמצאים  אשר  אירופה  רבני  נשיאות  חברי 
הדוק עם רבני אירופה, נערך הקורס בכפר הנוער 
וילהלם,  שלמה  הרה"ג  של  בניהולו  אבנר'  'אור 

רבה של ז'יטומיר והמחוז. 

אשר  רב,  עיוני  חומר  שכולל  בקורס  מדובר 
משולב בדוגמאות מעשיות. עד השעות הקטנות 
סבוכות  לסוגיות  וצללו  הרבנים  ישבו  הלילה  של 
ודיני  נוסח  למדו  כן  .כמו  וקידושין  חופה  בדיני 
דיני  וסיכומי  בפירוט,  בראשונים  כמובא  כתובה 
בסיום  זמנינו.  בני  במחברים  וקידושין  חופה 
עמידה  בהלכות.  מקיף  מבחן  התקיים  העיון  ימי 
בהצלחה במבחן זיכתה את הנבחנים בתעודה של 
'מרכז רבני אירופה' עליה חתומים חברי נשיאות 
הראשיים  הרבנים  כבוד  עם  יחד  אירופה  רבני 
יוסף והגאון  לישראל הראשל"צ הגאון רבי יצחק 

הרב דוד לאו. 

את השיעורים מסר הגאון הרב אליהו בר שלום 
הכתובה"  "משפט  הנודעת  הספרים  סדרת  מחבר 
ומו"צ בירושלים, הגר"א בר שלום נודע כמומחה 
ופותר  וקידושין  חופה  בהלכות  ישראל  רבני  בין 

שאלות סבוכות בנושאים אלו.

 ז'יטומיר: 
קורס עריכת 

חופה וקידושין 

כסלו 

  רבני ”מרכז  של  משלחת 
בדיקת  סיור  קיימה  אירופה“ 
היהודיות  בקהילות  מקוואות  כשרות 
התקיים  הסיור  השונות.  גרמניה  בערי 
כחלק  נערך  והוא  ’מרומים‘,  קרן  בסיוע 
רבני  מרכז  של  השוטפת  מהפעילות 

אירופה.  

עמד  בראשה  המיוחדת  המשלחת 
ליכטנשטיין  יעקב  ישראל  הרב  הגאון 
נשיאות  וחבר  בלונדון  הפדריישן  ראב“ד 
”מרכז רבני אירופה“ כללה גם את מפקח 
לייב  יהודה  הרה“ג  הנודע  המקוואות 

מינצברג. 

בדיקה  חייב  טהרה  מקווה  כל  כידוע 
כשרותית מידי תקופה ותחזוקה שוטפת 
הצטברו  אירופה  רבני  מרכז  ובמשרדי 
בקשות רבות לביקור ובדיקת המקוואות 
בכל  הנצרך.  את  לתקן  הצורך  ובמקרה 

עיר התלוו רבני הקהילות לביקור ובדיקת 
המקוואות. 

בקהילה  ביקורה  את  החלה  המשלחת 
עומד  בראשה  המבורג  בעיר  היהודית 

 גרמניה: סיור בדיקת 
כשרות מקוואות

 בראש המשלחת עמד הגאון הרב ישראל יעקב 
 ליכטנשטיין ⋅ המשלחת כללה את מפקח המקוואות 

הנודע הרה“ג יהודה לייב מינצברג

הרבנים במרכז
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טבת 

  נושאים של  שורה 
מעשיים  הלכתיים 
אירופה  ברחבי  הנדונים 
להכרעה  עלו  היהודית, 
מיוחד  קורס  במסגרת 
רבני  'מרכז  ידי  על  שאורגן 
שבאיטליה  במילאנו  אירופה' 
רבני  כ-30  בהשתתפות 
ועסק  יומיים  במשך  קהילות 

בהלכות טהרת המשפחה. 

אל  פניות  הגיעו  חודשים  מספר  במשך 
מרבני  אירופה  רבני  מרכז  נשיאות  חברי 
מערך  לקיום  בקשה  עם  שונות  קהילות 
חלק  המשפחה'.  'טהרת  בנושא  שיעורים 
מהבקשות הגיעו מרבנים שבעבר השתתפו 
בקורסים שנערכו בעבר והפיקו מהם תועלת 

רבה. 

מהם  הרבים  לפרטים  מודעים  מעטים 
אותם  השונים  מהקורסים  אחד  כל  מורכב 
באירופה.  קהילות  רבני  ללמוד  מבקשים 
איתור  כוללת  הקלעים'  'מאחורי  ההשקעה 
רבני  של  להגעתם  מתאים  מקום  ושכירת 
מתאים  מרצה  או  רב  עם  סיכום  הקהילות, 
לנושא, הכנת מערך שיעורים מסודר, דאגה 

של  שורה  ועוד  השונים  הגשמיים  לתנאים 
פרטים. כל אלה לא מנעו מעולם קיומם של 
להם  והלכה  יהדות  בנושאי  שונים  קורסים 

היה ביקוש מרבנים קהילות באירופה.

קורס  לארגן  החליטה  המרכז  הנהלת 
מפעילות  כחלק  המשפחה  טהרת  בנושא 
הקהילות  בענייני  רבות  עוסק  אשר  הארגון 
לרבני  לסייע  מיוחד  דגש  ושם  באירופה 
הקהילות בכל מה שהם זקוקים לו. במסגרת 
של  קורסים  לקיים  רב  מאמץ  מושקע  זו 
העשרה בנושאים תורניים והלכתיים שונים. 
לאחר בחינה של המשתתפים, והמקום אליו 

יהיה להם קל להגיע מהמדינות בהן 
את  לקיים  הוחלט  מתגוררים,  הם 

הקורס באיטליה.        

המשיכה  משם  ביסטריצקי.  שלמה  הרב 
לעיר הנובר בראשה עומד הרב בנימין וולף. 
היתה  ביקרו  בה  הבאה  היהודית  הקהילה 

בעיר דורטמונד. 

משם נסעו חברי המשלחת אל הקהילות 
היהודיות בערים קרפלד בראשותו של הרב 
יצחק ואגנר, נירנברג בראשות הרב אליעזר 
שניאור  הרב  בראשות  דרזדן  חיטריק, 
סיימו  הביקורים  שרשרת  את  הבלין. 
היהודית  בקהילה  בברלין  המשלחת  חברי 

שבראשות הרב יהודה טייכטל.

הם  המשלחת  ביקרה  בהם  המקוואות 
יחד  רבני אירופה“ סייע  מקוואות ש“מרכז 
הבניה,  תכניות  במימון  מתנאל  קרן  עם 
פיקוח הלכתי והשתתפות נכבדה בהוצאות 
ביקרה  בכל אחת מהמקוואות בהם  הבניה. 
מהגג  המקווה  את  בדקה  היא  המשלחת 
ועד הבור בתוך המקווה כמו גם את בורות 
שאר  וכל  הגשמים  מי  הזריעה,  ההשקה, 

הפרטים.

ליכטנשטיין,  יעקב  ישראל  הרב  הגאון 
בהתפעלות  ציין  המשלחת,  בראש  שעמד 
בקהילות  הרבנים  של  מסירותם  את  רבה 
היהודיות השונות לתחזוקה מהודרת, נקיה 
הידע  את  גם  כמו  המקוואות,  של  ויפה 
ופרט  פרט  בכל  לביטוי  הרב שבא  ההלכתי 
וראשי  הרבנים  של  הדאגה  לצד  שנבדק 
וקדושה  טהרה  עוד  להוסיף  הקהילות 

לשמירת טהרתם של עם ישראל.

עשרות רבנים בקורס הלכות 
טהרת המשפחה באיטליה

 זר שהיה נכנס למלון מאריוט היה חושב שהוא נמצא בתוך 
 בית מדרש, כאשר עשרות רבנים קיימו שורה של דיונים 

הלכה למעשה

הרב אריה גולדברגהגאון רבי לוי יצחק רסקין

הרבנים במרכז
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יצחק  לוי  הרב  הגאון  פתח  הקורס  את 
בלונדון  החרדים  בהתאחדות  מו"צ  רסקין 
וחבר 'מועצת רבני אירופה' אשר מסר שורה 
הנחוצות,  בהלכות  והדרכות  שיעורים  של 
בהמחשות  הדברים  את  מעביר  שהוא  תוך 
הרבנים  לעשרות  שסייעה  בהירה  והסברה 
פרקטי  שימוש  שעשו  בעת  המשתתפים 

בהלכות.

בכנס  פני הרבנים שהגיעו להשתתף  את 
קיבלו רבני מילאנו ובראשם רב העיר הגאון 
הרב אלפונסו ארביב, יו"ר ועד רבני איטליה 
לאזר  משה  והרב  מומיליאנו  יוסף  הרב 
הקורס  מארחי  וכן  מילאנו,  רבני  מחשובי 
הגאון הרב גרשון מנדל גרליק ממייסדי וחבר 
אברהם  הרב  הגאון  אירופה',  'רבני  נשיאות 
חזן חבר 'מועצת רבני אירופה' ומנכ"ל מרכז 
מרבני  חזן  לוי  והרב  באיטליה  חינוך  לעניני 

מילאנו אשר סייע רבות להצלחת הקורס.

אורח נכבד שהגיע במיוחד לשאת דברים 
אלי  ד"ר  הרב  היה  הרבנים המתכנסים  בפני 
ומבכירי  'אפרת'  אגודת  יו"ר  שוסהיים, 
מאלפת  הרצאה  שנשא  בישראל  הכירורגים 
בנושא של התייחסות הרפואה והפסיכולוגיה 

לחיי המשפחה על פי היהדות.

הרב ד”ר אלי שוסהיים בכינוס

הגאון רבי גרשון מנדל גרליק

שבט   

  'משלחת נציגים של 'מרכז רבני אירופה
הגאון  לישראל  הראשי  הרב  עם  יחד 
הרב דוד לאו, קיימה בתחילת חודש שבט שורה 
ביקורים במדינות באירופה, במטרה לחזק  של 
תמיכה  בהם  להביע  המקומיים,  היהודים  את 
ולחזק את רוחם, לצד הקריאה שימשיכו ללכת 
הביקורים  את  היהודיים.  הסממנים  עם  בגאון 

קיימה הנהלת המרכז, יחד עם הגר"ד לאו.

במדינות  בקהילות  ביקרו  המשלחת  חברי 
ששומרים  היהודים  את  פגשו  אירופה,  מערב 
קהילות  פעלו  שבהם  במקומות  היהדות  על 
יהודיות במשך מאות שנים, שמעו את מצוקות 
היהודים והבטיחו כי יפעלו לטובת שיפור תנאי 

הביטחון שלהם.

קיימו  שם  בבריסל  בביקור  התחיל  המסע 
פגישות  לאו,  הגר"ד  עם  יחד  המשלחת,  חברי 
שגרירים  ועם  האירופי  האיחוד  נשיא  עם 

באיחוד האירופי. 

"מצב  כי  לאו  הגר"ד  ציין  הפגישה  במהלך 
למצב  הפך  אירופה  ממדינות  בחלק  היהודים 
בלתי אפשרי ויש לעשות הכל כדי להגביר את 

ביטחונם האישי".

שומעים  שאנו  העובדה  "עצם  אמר,  עוד 
קולות המבקשים מיהודים שלא להסתובב עם 

אחד הסממנים היהודיים המרכזיים שהם כיפה, 
כובע וציצית, כדי להימנע מהתנכלויות - הוא 

מצב בלתי נסבל בשום פנים ואופן." 

הרב הראשי הוסיף, כי אין בכוונתו להתייחס 
האירופי  האיחוד  שבין  הדעות  לחילוקי 
שמביעים  "בעת  אולם  ישראל,  לממשלת 
ידידים,  בין  ביקורת  שתהיה  ומותר  ביקורות 
כאלה  ישנם  שכן  בזהירות  אותה  להביע  יש 
ולעוינות,  לשנאה  הביקורת  את  שמתרגמים 
ויש לנהוג כדברי חכמי ישראל שאמרו כבר לפני 

דורות רבים: "חכמים, היזהרו בדבריכם".

מהפגישה,  המשלחת  חברי  יציאת  לאחר 
בנושא  עיתונאים  לשאלות  הגר"ד  השיב 

 מסע חיזוק 
בקרב קהילות יהודיות 

משלחת רבני אירופה ביקרה בקהילות היהודיות בבלגיה ובהולנד 
• הגר"ד לאו קרא ליהודים באירופה ללכת בגאון עם כיפה 

וסממנים יהודיים, ולחנך את ילדיהם במסורת היהודית

 מימין לשמאל: הרב אריה גולדברג, הג”ר בנימין יעקבס, נשיא הפרלמנט האירופי, 
הגר”ד לאו, הרב מנחם מרגולין והרב רפאל פרנק

תשע”ו במרכז
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מחשש  יהודיים  סממנים  להסרת  הקריאות 
הרב  של  בעמדתו  תמיכה  והביע  להתנכלות 
הראשי לצרפת, הרב חיים קורסייה שקרא שלא 
עם  להסתובב  להמשיך  אלא  לקריאות  להיענות 

כיפה.

"קורא  הוא  כי  זו,  במסגרת  ציין  הראשי  הרב 
צורה  באותה  ללכת  להמשיך  ויהודי  יהודי  לכל 

אליה היה רגיל עד היום".

תמנעו מתקפות על יהודים
קודם לכן, נפגשו חברי המשלחת והרב הראשי 
עם שגרירי האיחוד האירופי. במפגש קראו חברי 
המשלחת לשגרירי האיחוד האירופי לפעול בקרב 
שיהודי  אירופה  ברחבי  השונות  ממשלותיהם 
לאו  הגר"ד  כיפה.  עם  בגאון  ללכת  יוכלו  אירופה 
למנוע  כדי  מכוחם  להשפיע  לשגרירים  קרא 
את  ולתגבר  אירופה  ביבשת  יהודים  על  מתקפות 
הביטחון והשמירה על יהודים במדינות שבהם הם 

חשים מאוימים.

הארגונים  בבניין  שהתקיים  מיוחד  במפגש 
והגר"ד  המשלחת  חברי  נועדו  בבריסל,  היהודיים 
ביבשת  רבות  ממדינות  שגרירים  עשרות  עם  לאו 
והביאו בפניהם את רשמיהם מהביקורים בקהילות 
לכם  קוראים  "אנו  ובהולנד.  בבלגיה  היהודיות 
אמרו  העולמית",  היהדות  של  כשגרירים  לשמש 
בכל  היהודים  דבר  את  "ולהביא  המשלחת,  חברי 
משמשים  שאתם  המדינות  למנהיגי  שהם  מקום 
על  בפנינו  חזרו  אירופה  יהודי  שלהם.  כשגרירים 
הגדולות  בערים  הימצאותם  את  להבטיח  הבקשה 

באירופה, ולהבטיח את ביטחונם האישי".

המשפחתית  השושלת  על  סיפר  לאו  הגר"ד 
המפוארת לה הוא שייך והזכיר כי "כבן למשפחת 
רבנים שחיה באירופה אני פונה אליכם ומבקש בכל 
לשון של בקשה: אנא מכם, אפשרו לנו, בני העם 
היהודי, להמשיך וללכת ברחובות הערים באירופה 
מאות  זה  השתנה  שלא  האותנטי,  היהודי  בלבוש 
שנים. המציאות שבה יהודי חושש ללכת ברחובות 
מציאות  היא  וציצית  כיפה  עם  באירופה  הערים 

שאנו לא רוצים להכיר בה".

של  לקריאות  מתנגד  הוא  כי  הדגיש  הרב 
לחוקק  באירופה שקוראים  קיצוניים  פוליטיקאים 
באירופה  "החופש  והציצית.  הכיפה  נגד  חוקים 
מבלי  חופשי  באופן  לחיות  אדם  לכל  מאפשר 
הרב  אמר  כלשהם",  לבוש  כללי  לו  שיכתיבו 
לשגרירים. "אני מציע לכם לקחת דוגמא ממדינת 
מלחמת  משתוללת  בהם  אלו,  שבימים  ישראל 
אזרחים בסוריה, עושה מאמץ כדי לסייע לפליטים 
ולפצועים במלחמה. במדינת ישראל פועלים בתי 
בהם  ומטפלים  הפצועים,  את  שקולטים  חולים 
הללו  החולים  בבתי  מין.  או  גזע  דת  הבדל  ללא 
ללא  כאחד,  ומוסלמים  נוצרים  יהודים  מאושפזים 
שום הפרדה. אנחנו מצפים גם כן ממדינות אירופה 

לתת יחס הוגן לכל אדם באשר הוא אדם".

הרב סיכם את דבריו ואמר כי "אנחנו מבקשים 
האבטחה  מערכות  את  לתגבר  אירופה  ממדינות 
סביב הקהילות היהודיות במדינות רבות ביבשת. 
בקשתי  את  שתעבירו  ומבקש  אליכם  פונה  אני 
שיהודי,  להבטיח  כדי  שיפעלו  אירופה,  למנהיגי 
בכל מקום שבו הוא נמצא, לא יחשוש לצאת מן 
הבית. כולנו צריכים לעשות חשבון נפש ולנסות 

יהודי   2016 שבשנת  למצב  הגענו  איך  להבין 
בכם,  תלוי  זה  כיפה.  עם  מהבית  לצאת  חושש 

ותחושת הביטחון של יהודי אירופה בידיכם".

במהלך הפגישה קרא הרב הראשי לשגרירים 
ישראל  על  ולהשמצות  לשמועות  להאמין  שלא 
ישראל  במדינת  כיצד   מקרוב  לראות  ולבוא 
תחומי  בכל  מלא  משיווין  האזרחים  כל  נהנים 
החיים וציין כי "ניתן לראות בבתי החולים, מיטה 
גם אפשר  כך  ונוצרי.  מוסלמי  יהודי,  מיטה,  ליד 
מוסלמים  יהודיים,  הרפואיים  בצוותים  לראות 

ונוצרים וכולם מקבלים יחס שווה.

 שורה של אירועים
בבית הכנסת הפורטוגזי 

שם  להולנד,  המשלחת  חברי  המשיכו  משם 
התקבלו בכבוד רב בבית הכנסת הפורטוגזי. אור 
עז, שהופק מ-1,200 נרות דולקים, קידמו את פני 

חברי המשלחת עם כניסתם. 

חברי המשלחת ביקשו לבקר בהולנד במטרה 
ואשר  במקום  המתגוררים  היהודים  את  לחזק 
אף  על  זאת,  רבה.  אנטישמיות  עם  מתמודדים 
הביקור.  של  בקיומו  לכך  שנדרש  הרב  המאמץ 
בקהילה היהודית המקומית היו מלאי הערכה על 
אירועים  של  בשורה  המשלחת  לחברי  וגמלו  כך 

וטקסים, חלקם מיוחדים ביותר.

הכנסת  בבית  היה  בהם  והמיוחד  המרשים 
באמסטרדם.  קיים  אשר  הפורטוגזי  העתיק 
אין  היום  וגם  אותו,  שייסדו  כפי  נשמר  המקום 
ורק  סגור  הכנסת  בית  השנה  במשך  חשמל.  בו 

בליל יום הכיפורים הוא נפתח לתפילה. 
בתהליך  מיוצרים  אשר  נרות   1,200
ייחודי אותם מדליקים גבאי בית הכנסת 

עם הרב הראשי לבריסל הרב אברהם גיגי

בתום מפגש עם ראשי הארגונים היהודיים בבריסל

בגן הילדים בבריסל

1200 נרות דולקים בבית הכנסת הפוטוגזי העתיק בהולנד

הרבנים במרכז
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ברוב טכס הם שמפיקים את התאורה מלאת 
ההוד ומאפשרת את התפילה.

באורח יוצא דופן וכאות הערכה והוקרה 
הקהילה  ראשי  החליטו  שעשו,  למאמץ 
בית  גבאי  עם  בשיתוף  בהולנד  היהודית 
חברי  ביקור  לכבוד  אותו  לפתוח  הכנסת 
 1200 על  המנורות  את  ולהדליק  המשלחת 
הנרות. היה זה אחד מהאירועים המרשימים, 
'מרכז  שעוררו התרגשות רבה בקרב ראשי 

רבני אירופה' והגר"ד לאו.

עם בואם לאמסטרדם קיבלו את פניהם 
הם  כאשר  במקום  היהודית  הקהילה  ראשי 
מחזיקים בידיהם ספרי תורה עתיקים. משם 

פנו אל בית הכנסת העתיק.

הכנסת,  בית  אל  הכניסה  טקס  בסיום 
ספריית  אל  לרדת  המשלחת  חברי  ביקשו 
ספרים  בה  שיש  כמי  הידועה  הכנסת  בית 
ללא  חלקם  ביותר,  ונדירים  עתיקים 
בספר  המשלחת  חברי  עיינו  שם  עותקים, 
של  תלמידו  ידי  על  שנכתב  הרמב"ם 
לצד  העתיקים  הספרים  "ריח  הרמב"ם. 
הכתבים העתיקים, הם הוכחה לנצח ישראל 
ותרת ישראל שעוברים מדור לדור", אמרו. 

אירחו  שם  להאג  המשיכו  מכן  לאחר 
שמואל  הרב  העיר  של  הראשי  רבה  אותם 
כצמן והרב יהודה פורסט, רבה של רוטרדם. 
מהקהילה  חברים  עשרות  בהשתתפות 
היהודית  הקהילה  מרכז  נחנך  היהודית 
לפני  ספורים  ימים  הסתיימה  שבנייתו 
המזוזה  בקביעת  כובד  לאו  הגר"ד  הביקור. 
לדלת הראשית ולאחר מכן נשא דברי ברכה, 

עידוד וחיזוק לבני הקהילה המקומית. 

חברי  נפגשו  בהאג  הביקור  בהמשך 
מהולנד  פרלמנט  חברי   12 עם  המשלחת 
הגואה  האנטישמיות  על  איתם  ושוחחו 
של  האישי  ביטחונם  את  להבטיח  והצורך 

היהודים המקומיים.

הכול  יעשו  כי  הבטיחו  הפרלמנט  חברי 
הקהילות  משפחות  בני  בטחון  את  לחזק 
היהודיות במקום כך שלא יצטרכו להסתיר 

את יהדותם.

המשלחת  חברי  המשיכו  מכן  לאחר 
לביקור בבית חב"ד במרכז הסטודנט היהודי 
יעקב  הרב  ידי  על  מופעל  אשר  המקומי, 
המקומיים  היהודיים  הסטודנטים  יעקבס. 
אקטואליות  שאלות  לאו  הגר"ד  אל  הפנו 

שונות והוא השיב להם עליהם.

בשעות הערב, נערך לחברי המשלחת 
שול',  ב'אולברייכט  מיוחד  עתיק  טקס 
מהקהילה  יהודים   300 בהשתתפות 
התקיים  אשר  הטקס  בהולנד.  היהודית 
ארון  בפתיחת  התחיל  בלבד,  לרבנים 
המקומיים.  הרבנים  ידי  על  הקודש 
נאום  לאו  הגר"ד  נשא  מכן  לאחר 
אודות חשיבות חיזוק ושמירת הערכים 
בין  גם שמירת האחדות  כמו  היהודיים, 

הקהילות היהודיות. 

לאחר הנאום נישאה תפילת מי שברך 
מקהלה  ידי  על  בהולנד  המלוכה  לבית 
הקהילה,  זקני  את  כללה  אשר  יהודית 

שהשמיעו גם ניגונים עתיקים.

המשלחת  חברי  הודו  בסיום 
שימשיכו  להם  ואיחלו  למארחיהם 

לשאת בגאון את יהדותם.

אדר א' 

  כל עוד יש יהודים אשר חיים באירופה"
שם,  היהדות  לתחיית  לסייע  נמשיך 
לחיזוק  נפעל  טהרה,  מקוואות  לבניית  נסייע 
החינוך היהודי והזהות היהודית, ונעמוד לימינם 
שהם  מה  בכל  באירופה  הקהילות  רבני  של 
גולדברג  אריה  הרב  הצהיר  כך  לו",  זקוקים 
שהתקיים  בדיון  אירופה'  רבני  'מרכז  סמנכ"ל 
הקליטה  העלייה,  בוועדת  האחרון  בחודש 
האנטישמיות  דו"ח  על  הכנסת  של  והתפוצות 

.2015
על  מקיפה  סקירה  מסרה  המרכז  הנהלת 
אירופה'  רבני  'מרכז  של  המגוונת  הפעילות 
לחיי  המעשי  וסיועו  עמידתו  אירופה,  ברחבי 
החיזוק  מסע  על  וסיפר  באירופה,  הקהילות 
בקרב קהילות יהודיות, בבלגיה ובהולנד שעשה 
לאו,  דוד  הרב  הגאון  לישראל,  הראשי  הרב 
הסיור,  במהלך  אירופה'.  רבני  'מרכז  ביוזמת 
שכלל גם פגישה עם נשיא הפרלמנט האירופי, 
האיחוד  ממדינות  ושגרירים  שולץ,  מרטין  מר 
באירופה  ליהודים  לאו  הגר"ד  קרא  האירופי, 
כמו  יהודיים,  וסממנים  כיפה  עם  בגאון  ללכת 

גם לחנך את ילדיהם במסורת היהודית.
הקליטה  העלייה,  בוועדת  הדיון  בהמשך 
אירופה'  רבני  'מרכז  סמנכ"ל  אמר  והתפוצות, 
הקיימות  הבעיות  את  מעלים  הנוכחים  כי 
אמר  הוא  הפתרונות.  על  מדבר  אינו  איש  אך 
רבני  'מרכז  מנכ"ל  מרגולין  מנחם  הרב  כי 
של  ארוכה  שורה  בנושא  קיים  אירופה', 
ומנהיגי  האירופי  האיחוד  ראשי  עם  מפגשים 
המנהיגים  הביעו  המפגשים  בכל  מדינות. 
עם  יחד  אלה,  ובימים  מהאנטישמיות  זעזוע 
'מרכז רבני אירופה' ואנשי שגרירויות ישראל, 
מגובשים תכניות שאמורות להיטמע במערכות 
זאת,  האנטישמיות.  כנגד  באירופה  החינוך 
במקביל לחוקים שיתוקנו ויחמירו משמעותית 
ופגיעה  אנטישמיים  מעשים  על  הענישה  את 

ביהודים.

ראשי 'מרכז 
רבני אירופה' 
הוזמנו לדיון 
בכנסת נגד 

האנטישמיות
 במקווה הטהרה המפואר והחדיש

במפגש עם רבני הולנדבק”ק האיחוד האירופי בבריסל

תשע”ו במרכז

הרבנים במרכז
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 עשרות נערים מאירופה במסע
בר מצווה ייחודי בישראל

האירוע נחגג ברחבת הכותל המערבי בהשתתפות הראשל"צ הגר"י יוסף, הגר"ד לאו, סגן שר החינוך 
ח"כ הרב מאיר פרוש ואישים מכובדים ⋅ במהלך שהותם בישראל התארחה נציגות של הנערים בכנסת 

כאורחיו של יו"ר הכנסת ושר הבריאות

ביוזמת ארגון 'מורשה' ובשיתוף 'מרכז רבני אירופה' ו'הקרן למורשת הכותל'

  רגעים מרגשים ומרטיטים במיוחד נרשמו
ברחבת הכותל המערבי עת נכנסו אליה בזה 
אירופה,  רחבי  בר-מצווה מכל  נערי  זה עשרות  אחר 
שהגיעו לישראל כדי לחגוג את יום קבלת עול מצוות 

בארץ ישראל.

אקונומי  סוציו  ממעמד  בבתים  שגדלו  הנערים 
נמוך, מלווים זה תקופה ארוכה על ידי ארגון 'מורשה' 
שע”י מרכז רבני אירופה, שמשקיע רבות במהלך כל 
ימי השנה כדי להגביר את הזהות היהודית בקרב בני 

הנוער היהודי ברחבי אירופה.

במסגרת פעילות האגף ובשיתוף פעולה עם ‘הקרן 
למורשת הכותל’, אורגן מסע למאה בנים ובנות, בני 
בר-מצווה ובת-מצווה שבאו לחגוג את היום החשוב 
הפעם  זו  הייתה  למרביתם  ישראל.  בארץ  בחייהם 
את  סחפה  והתרגשותם  בארץ,  ביקרו  בה  הראשונה 

כולם. 

מיוחד  חינוכי  בסיור  החל  ימים  שמונה  בן  המסע 
הנערים  הארץ.  בצפון  לילדים  מראש  שתוכנן 
והמארגנים  בצפון,  צדיקים  בקברי  ביקרו  והנערות 
אף דאגו לאטרקציות שונות כדי להבטיח את הנאתם 

המושלמת של המבקרים. 

נציגי הילדים אף ביקרו בכנסת ישראל והתקבלו 
"היום  אדלשטיין.  יולי  ח"כ  הכנסת  יו"ר  ידי  על 
הדלתות פתוחות בפניכם", אמר יו"ר הכנסת לנערים, 
"ואתם יכולים לשמור על הזהות היהודית שלכם בכל 
מקום". באותו הביקור העניק שר הבריאות הרב יעקב 
כמזכרת  מהודרים,  תהילים  ספרי  לנערים   ליצמן 
בלשכתם  התקבלו  אף  הנערים  בישראל.  מביקורם 
של יו"ר ועדת הכספים ח"כ הרב משה גפני וסגן שר 

האוצר ח"כ הרב יצחק כהן. 

שיאו של הטיול נרשם כאשר הנערים הגיעו  אל 
ובת- בר-המצווה  לטקס  המערבי,  הכותל  רחבת 

הרבנים  השתתפו  המרגש  בטקס  המרכזי.  המצווה 
והגר"ד  יוסף  הגר"י  הראשל"צ  לישראל,  הראשיים 
לאו. גם סגן שר החינוך ח"כ הרב מאיר פרוש ליווה 
העתיקים  הכותל  אבני  מול  אל  שניצבו  הנערים  את 
קיבל  מהנערים  אחד  כל  מהתרגשות.  דמעות  והזילו 
קטיפה  שקית  בתוך  שחולקו  מהודרות,  תפילין  זוג 
היוקרתית  למתנה  הנערים.  של  שמותיהם  כשעליה 
הילדים  את  שתשמש  חדשה,  טלית  גם  צורפה 
אחת  כל  קיבלו  בת-המצווה  בנות  התפילות.  בשעת 
זוג פמוטים מהודר מכסף. לאחר הטקס זכו החתנים 
למדו  שם  הכותל,  במנהרות  מיוחד  לביקור  והכלות 

למקומות  ישראל  עם  בין  ינותק  הבלתי  החיבור  על 
הזה חלק  רואה במסע  הנהלת המרכז  לו.   הקדושים 
והוריהם  מהמאמץ הרב לעודד את הנערים, הנערות 

לשאת בגאווה את הזהות היהודית באירופה.     

"ההכנות לאירוע הזה החלו שלושה חודשים קודם 
'מרכז רבני  לכן", סיפר הרב אריה גולדברג, סמנכ"ל 
אירופה'. בעזרת הרבנים המקומיים הילדים והילדות 
שמירת  של  החשיבות  על  ישראל,  תורת  על  למדו 
הם  לארץ,  הגיעו  כשהם  ישראל.  ארץ  ועל  המצוות 

כבר היו מוכנים לקראת היום החשוב בחייהם".

מיוחדת  סיום המסע ערכו המארגנים שבת  לפני 
המונית,  שבת  קבלת  בירושלים.  ולנערות  לנערים 
הכותל  ברחבת  נערכה  וריקודים  שירים  בליווי 
והנערות  מהנערים  מבוטל  לא  חלק  כאשר  המערבי, 
"ניכר  שלהם.  ההתרגשות  בפרצי  לעמוד  התקשו 
היהודית,  הנקודה  והנערות  בנערים  שהתעוררה  היה 
שהיא,  שפה  בכל  להתפלל  שמנסים  ילדים  ראינו 
יומנים  ניהלו  הנערים  להקב"ה.  הדרך  את  ולמצוא 
כיצד  במוחש,  התהליך  את  וראינו  המסע  כל  לאורך 
ההשלכות  סבא.  ישראל  למורשת  מתקרבים  הם 
של המסע הזה עתידות להשפיע על המשפחות של 
שנצרבה  העמוקה  היהודית  לתודעה  כאשר  הנערים, 
על  מבוטלת  לא  השפעה  יש  המסע,  במהלך  בהם 

ההורים שלהם גם כן".

תמונה קבוצתית של המשתתפים

ח”כ גפני בשיחה עם חברי המשלחת והילדים

 המשלחת המצומצת שייצגה את ילדי הקבוצה 
בצילום עם יו”ר הכנסת ואנשי מרכז רבני אירופה

השר הרב ליצמן מציג לילדים את ספר התהילים

הרבנים במרכז
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אדר ב' 

  למעלה מ-200 רבנים מכל מדינות אירופה
הגיעו לברלין שבגרמניה להשתתף בכינוס 
השנתי של 'מרכז רבני אירופה' אשר נערך זו השנה 
ה-15 ברציפות בהשתתפות רבני ערים וקהילות. 
התקיים  ימים  שלושה  פני  על  נפרש  אשר  הכנס 
'קרן  של  שמיסודה  חוליא'  'קרן  במימון  בברלין 
מתנאל' ומנהלה מר אלברט אפללו שנטלה חסות 

על הכנס.

יוחנן  הרב  הגאון  כאשר  בסערה  נפתח  הכנס 
התופעה  את  תקף  חולון,  העיר  רב  אריה,  גור 
לתלמידיהם:  כתובות  כותבים  ישיבות  שראשי 
הפך  בארץ  והקידושין  הכתובות  כתיבת  "נושא 
להיות פרוץ וכל הרוצה בא ומקדש וכותב כתובה. 
בגלל חוסר הידיעה נכתבות על ידי ראשי ישיבות 
כתובות פסולות מעיקר הדין. היו גם מקרים רבים 
שמחוסר ידיעת ההלכה ראשי ישיבות לקחו כעדים 

קרובי משפחה", האשים הגר"י גור אריה.

נשא  הילדים  חינוך  נושא  סביב  מאלף  משא 
אורות  מכללת  נשיא  גוטל  נריה  פרופ'  הרב 
שונא  שבטו  'חושך  הכותרת  את  שבחר   ישראל, 
שורה  תיאר  הוא  ותלמידים.  בנים  הכאת   – בנו' 
מורים  או  הורים  מגיבים  כיצד  סיטואציות  של 
למעשיהם של בני נוער וילדים, בלי שהם חושבים 

מה מסתתר מאחורי הדברים, האם יש בהם מסר 
שמבקש הנער להעביר ומדוע עשה זאת. 

נושאים  של  ארוכה  שורה  הועלו  בפאנל 
הלכתיים אקטואליים עם הגאון הרב מאיר סירוטה 
הפאנל  את  החרדית.  העדה  בבד"ץ  ומו"צ  דיין 
שורה  שהעלה  טורצקי  אבא  אברהם  הרב  הנחה 
מקוואות  בנושאי  הלכתיות  שאלות  של  ארוכה 
תוך  באירופה.  הקהילות  מרבני  שהגיעו  ושבת 
דקות ספורות הפך הפאנל לפולמוס הלכתי תוסס 
ומרתק שנמשך שעה ארוכה מעבר למתוכנן, כאשר 
הרבנים מאירופה מעלים אירועים שעברו עליהם, 
)"משפחה מחללת שבת המבקשת להעלות לתורה 
שבת  חילול  תוך  והגיעה  מצווה,  בר  ילד  בשבת 
–  כיצד נכון לנהוג?"(, לצד הדילמות ההלכתיות 

שליוו אותם וההכרעות שקיבלו. 

הרב ליאור ענבר מאמן מקצועי בשדה החינוך 
הרבנים,  את  ריתק  שנה,  מ-20  למעלה  מזה 
הייחודית  שיטתו  את  בניהם  לפרוש  החל  כאשר 
- הנושאת את השם 'חסידות דגופא' – להעברת 

ערכים חינוכיים.

עם  יחד  דברים  בהרצאת  התחיל  דבריו  את 
שקפים שונים ודוגמאות. בהמשך ביקש מהנוכחים 
הוא  מראש.  הכינו  אותו  סמוך  אולם  אל  לעבור 
נשימה  תרגילי  של  שורה  לבצע  מהרבנים  ביקש 
והרפיה והמשיך לתרגילי התעמלות קלים נוספים 
ושל  שלהם  היכולת  את  לרבנים  להוכיח  שנועדו 
מסוגלים.  שהם  חשבו  שלא  דברים  לבצע  אחרים 
ניתן  העצמי  בכוח  ואמונה  קלה  הכנה  "בעזרת 
ענבר  הרב  ציין  ומגוונות",  חדשות  דרכים  לפרוץ 

 200 רבנים מאירופה השתתפו 
בכינוס השנתי בברלין

בכנס נחשפו מעשי זיוף מתוחכמים של תעודות המעידות, כביכול, על יהדות בעליהן ⋅ פולמוס הלכתי 
מרתק בפאנל בראשות הגר"מ סירוטה מו"צ בבד"ץ העדה החרדית ⋅ הגר"י גור אריה רב העיר חולון: 

"ראשי ישיבות כותבים כתובות אשר פסולות מעיקר הדין" ⋅ וגם: מה הקשר בין 'חסידות דגופא' 
לתרגילי נשימה והתעמלות שעשו 200 רבנים 

הרב אריה גולדברג, סמנכ"ל המרכז

הרב טורצקי נואם בפני המשתתפים

הרב יהודה טייכטל, רב ומד"א ברלין

 בסיוע 
קרן חולי”א

תשע”ו במרכז

הרבנים במרכז
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הרבנים  קיימו  ההרצאה  בסיום  הרצאתו.  בסיום 
שהם  במקרה  להתגוננות  עצמית  בהגנה  שיעור 

מותקפים על ידי אנטישמים

  EK החדשה  הכשרות  מערכת 
היוותה  אירופה'  רבני  'מרכז  של 
בעקבות  בכנס  חשוב  נושא 
הביקוש הרב של מפעלים באירופה 

 .EK הכשרות  מערך  תחת  להיות 
הרב  הגאון  נשא  הדיונים  במסגרת 

'מרכז  נשיאות  חבר  כהן,  ירמיה 
  EKורב הפוסק של רבני אירופה' 

שיעור בנושא כשרות מוצרים. הוא 
ציין מגוון דוגמאות מניסיונו רב השנים שעוררו 

עניין רב בין הרבנים. 

הרב שמעון בר שלום מומחה לבירורי יהדות 

הרבני  הדין  בית  מטעם  בתחום  רבות  שעוסק 
דוגמאות  הביא  בה  הרצאה  נשא  בירושלים, 
המוכיחות  תעודות  של  מקצועיים  לזיופים 
יהודי,  הוא  אותן  המציג  שהאיש  כביכול 

וכיצד ניתן לחשוף את הזיופים. 

הרבנים ביקרו במתחם 'רציף 17' 
שהיוותה  בברלין,  הרכבת  בתחנת 
המרכזיות  הנקודות  אחת  את 
אל  מברלין  יהודים   55,000 לגירוש 
ומחנה  ריגה  ורשה,  לודז'  גטאות 
של  שורה  אושוויץ.  ההשמדה 
בגרמניה  תקשורת  מכלי  עיתונאים 

את  לסקר  הגיעו  אירופה  ומרחבי 
ביקורם של הרבנים במקום, ולאחר מכן 
ראיינו אותם והתעניינו בתחושותיהם.

הגאון הרב מאיר סירוטה

הרב ליאור ענבר מרצה בפני הקהל

הרבנים במרכז
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הרב מנחם מרגולין, מנכ"ל המרכז EK -הגאון הרב ירמיה מנחם כהן, רב הפוסק ב

הרבנים בטקס ברציף 17

תשע”ו במרכז

הרבנים במרכז
תשרי תשע”ז 22



הציבור  ע"י  נישאה  רחמים'  מלא  'קל  תפילת 
של  רבה  חסיד  רון  הרב  קדיש  אמר  ולאחריה 
גיברלטר. לאחר הקדיש פרצה באופן ספונטני שירת 
'אני מאמין' מפי כל הנוכחים בעוד הרבנים הולכים 

לאורך הרציף ובפיהם שירה שקטה. 

אותם  שהסיעו  לאוטובוסים  הרבנים  עלו  משם 
אחד  את  כיום  מהווה  אשר  ברנדנבורג,  שער  אל 
גרמניה.  ברלין,  של  ביותר  החשובים  מסמליה 
אל  גורן  בחצי  נעמדו  המסורתי,  בלבושם  הרבנים, 
ילדים  של  נציגות  ניצבים  מולם  כאשר  השער  מול 
וחוטי  לראשם  כיפות  חובשים   12-13 בני  יהודיים 
בבית  לומדים  אשר  מבגדיהם,  משתלשלים  ציצית 
שורה  ניצבו  בתווך  בעיר.  המסורתי  היהודי  הספר 
של עיתונאים מכלי תקשורת מקומיים שסיקרו את 
מזדמנים  ותיירים  תושבים  לצד  הייחודי,  האירוע 

שהביטו בעניין במתרחש.  

גדולה,  כיפה  ראשיהם  שעל  מהנערים  שניים 
על  ובעברית,  בגרמנית  הרב,  הקהל  בפני  סיפרו 
לאנטישמיות  גם  והתייחסו  הספר  בבית  הלימודים 
האנטישמים.  לכל  התשובה  כאן  "אנחנו  באירופה: 
איננו חוששים מפניהם. איננו יראים לגורלנו. אנחנו 

הולכים בגאון עם הסממנים היהודיים ללא פחד".

האירוע הסתיים בריקוד ענק של עשרות הרבנים. 

דיונים  של  לשורה  הרבנים  פנו  מכן  לאחר 
הלכתיים בנושאים מגוונים. את היום סיימו הרבנים 
בארוחת ערב מיוחדת בהשתתפות שגרירי המדינות 
הסב  שגריר  כל  כאשר  האירופי  באיחוד  החברות 

לשולחן יחד עם הרב שאת מדינתו הוא מייצג.

לא תהיה עוד שואה 
נשיא הבונדסטג בכנס השנתי של רבני אירופה

על רקע גל האנטישמיות כנגד יהודי אירופה, תיאר נשיא 
הבונדסטג בנאום שנשא בפני הרבנים את המאבק כנגד הפגיעה 

ביהודים באירופה בראשו עומדת גרמניה   
השנים  בעשר  גרמניה  את  עזבו  יהודים   200 "רק 
האחרונות. התקשורת מדווחת על 6,000 איש אך זה מספר 
הבונדסטאג  נשיא  אמר  כך  לעולמם",  שהלכו  היהודים 
בחשיבותו  השני  האיש  לאמרט,  נורברט  ד"ר  בגרמניה, 
בכנס השנתי של  דברים  בגרמניה, שהגיע לשאת  בממשל 

רבני אירופה שהתקיים השנה בברלין. 
אמר  באירופה,  האנטישמיות  אודות  לשאלה  בתשובה 
התכנסו  אירופה  מדינות  מכל  נציגים   60 כי  לאמרט,  ד"ר 
לשורה של דיונים בנושא. "ראשי מדינות אירופה מוטרדים 

מאוד מהנושא ומתכוונים למצוא לה פתרון", אמר. 
ראשי  שמותחים  הביקורת  אודות  לשאלה  בתשובה 
מדינות אירופה על ישראל, כמו גם על הרצון לסמן מוצרים מההתנחלויות, אמר: "מתיחת 
ביקורת איננה אנטישמיות. יש לנו מחלוקת עם ממשלת ישראל אודות מדיניותה בשורה של 
נושאים ואנו פועלים בהתאם להבנתנו, תוך כדי קיום דו-שיח מתמיד עם הצמרת המדינית 

של ישראל".
בסיום דבריו נשא דברים מנכ"ל מרכז רבני אירופה, הרב מנחם מרגולין, שבירך על המדיניות 
נשיא הבונדסטאג אך העיר "בהתייחס לדברי הנשיא כי יש הבדל בין השואה שנעשתה על ידי 
מדינה לאנטישמיות שהיא מעשה יחיד, אבקש להזכיר כי את הממשלה בוחרים האזרחים. אם 
30% מאזרחי גרמניה הם בעלי דעות אנטישמיות, הרי שבעוד 10-15 שנים הם יבחרו ממשלה 

עם דעות דומות. זאת הסכנה". 
לאחר מכן הוענקה מתנה מטעם 'מרכז רבני אירופה' לנשיא הבונדסטאג, יד מכסף מחזיקה 

בכף ידה את כדור הארץ שבמרכזו ירושלים. 

טקס הענקת המתנה לנשיא הבונדסטג

הגאון הרב ירמיה כהן, אב”ד פריז

הרבנים במרכז
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ניסן

  .תמימה שאלה  בעקבות  התחיל  הכול 
חבר  ממדינות  באחת  קטנה  בעיר  יהודי 
העמים הגיע אל הרב המקומי בערב פסח וביקש 
להגיע  לי  לקח  שעות  “שלוש  החמץ.  את  למכור 
אליך”, סיפר לרב שהתפעל מהמסירות אך הכיר 

היטב את התחבורה המקומית המקרטעת. 

הוציא  ושתיה  במאכל  התכבד  שהיהודי  לאחר 
הרב את שטר מכירת החמץ, שהיה כתוב בעברית, 
חמצו.  את  וימכור  קניין  שיעשה  ליהודי  והגיש 
והסביר.  פירט  הרב  האיש.  כאן?, שאל  כתוב  מה 
היהודי חתם ולקראת צאתו אמר: למה אי אפשר 
למכור חמץ דרך המחשב? הרב השיב שיבדוק את 

הנושא.

ב’מרכז  התקבלה  שנה,  באותה  ניסן,  בשלהי 
רבני אירופה’ השאלה אותה שלח הרב מיד לאחר 
ניתן  בהחלט  כי  והשיבו  סדקו  המרכז  רבני  פסח. 
לעשות מכירת חמץ דרך המחשב. וכך מאז אותה 
שנה מאות רבני ערים המכהנים באירופה מוכרים 

את החמץ דרך ‘מרכז רבני אירופה’.    

שטרי  הרבנים  לרשות  מעמיד  המרכז  צוות 
ואנגלית.  עברית  בשפות:  חמץ  למכירת  הרשאה 
למלא  ניתן  חמץ  למכירת  ההרשאה  שטר  את 
הרב  הביקוש  המכירה.  זמן  סוף  לפני  כשעה  עד 
לשטרות ולמכירה דרך המחשב, מהוה את ההוכחה 

להצלחה הגדולה.

מכירת חמץ 
אונליין

אייר  

  חייב טהרה  מקווה  כל  כידוע 
תקופה  מידי  כשרותית  בדיקה 
רבני  מרכז  ובמשרדי  שוטפת  ותחזוקה 
לביקור  רבות  בקשות  הצטברו  אירופה 
אייר  בחודש  בסיור  המקוואות.  ובדיקת 
הוחלט לבדוק את כשרות המקוואות בערי 
אוקראינה השונות. מדובר במסע שנמשך 
על פני מאות קילומטרים. מרחק הנסיעה 
בין חלק מהערים השונות, בהן ביקרו חברי 

המשלחת, עמד על 5 שעות נסיעה.

ביקרה  בהם  מהמקוואות  אחת  בכל 
מהגג  המקווה  את  בדקה  היא  המשלחת 
ועד הבור בתוך המקווה כמו גם את בורות 
שאר  וכל  הגשמים  מי  הזריעה,  ההשקה, 

הפרטים.

הבאות:  בקהילות  ביקרה  המשלחת 
צ’רנוביץ,  ויניצה,  ז’יטומיר,  צ’רקאסי, 

קייב ואנטבקה.

עם  חשובות  פגישות  שולבו  בסיורים 
חיזוק  לצורך  הקהילות  וראשי  רבנים 

הביקור  במהלך  התורניים.  החיים  וביסוס 
בויניצה הזדעזעו חברי המשלחת לגלות כי 
בית הקברות היהודי במקום חולל בצורה 
קשה. בבית העלמין קבורים גדולי ישראל 
מחבר  וולף  איסר  ישראל  הרב  ביניהם, 
טוב  שם  הבעל  תלמידי  משפט,  שערי 
כך  לצורך  נפגשו  המשלחת  חברי  ועוד. 
המשרד  ומנכ”ל  ויניצה  עיריית  ראש  עם 
לעניני הדת של ויניצה והעמידו אותם על 

חומרת חילול בית הקברות.

בכל קהילה אליה הגיעו חברי המשלחת  
בראשות  הקהילה  ראשי  פניה  את  קיבלו 
רב העיר, אשר הביעו הוקרה והערכה רבה 
למאמץ הרב שעשו ב”מרכז רבני אירופה” 
שגיבשו משלחת מומחים מיוחדת שטרחה 
את  לוודא  כדי  היהודיות  לקהילות  ובאה 
לתקן  הצורך  ובמקרה  המקוואות  כשרות 
את הנצרך. בכל עיר התלוו ראשי הקהילות 
ושיתפו  במקוואות  ובדיקת  לביקור 
פעולה באופן יוצא מן הכלל, כדברי אנשי 

המשלחת מטעם “מרכז רבני אירופה”.

בדיקת כשרות מקוואות 
נערכה באוקראינה

בראש המשלחת עמד הרב ישראל-יעקב ליכטנשטיין ראב”ד 
ה’פדריישן’ בלונדון וחבר נשיאות ‘מרכז רבני אירופה’ וכללה 

גם את מפקח המקוואות הנודע הרב יהודה-לייב מינצברג 

תשע”ו במרכז

הרבנים במרכז
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רבני  ש”מרכז  מקוואות  הם  המשלחת  ביקרה  בהם  מהמקוואות  חלק 
אירופה” סייע יחד עם קרן מתנאל במימון תוכניות הבניה, פיקוח הלכתי 

והשתתפות נכבדה בהוצאות הבניה.

נבדקו  אשר  למקוואות  כשרות  תעודות  מוענקות  כיום  כי  לציין  יש 
מחד  גבוה  רף  מציבות  התעודות  למהדרין.  כשרים  ונמצאו  בקפידה 
במקוואות  הסיור  מאידך.  פיקוח  תחת  העומדים  מקוואות  מאגר  והקמת 
באוקראינה הוא חלק אינטגרלי מהפעילות עניפה בנושא של ‘מרכז רבני 
אירופה’: “בימים אלה אנו שותפים לפרויקט הקמת 30 מקוואות נוספות 
וסיוע  הלכתית  הדרכה  בייעוץ,  מתבטא  הסיוע  השונות.  אירופה  בערי 

למימון הבניה”.  

ציין  המשלחת,  בראש  שעמד  ליכטנשטיין,  יעקב  ישראל  הרב  הגאון 
השונות  היהודיות  בקהילות  הרבנים  של  מסירותם  את  רבה  בהתפעלות 
לתחזוקה מהודרת, נקיה ויפה של המקוואות, כמו גם את הידע ההלכתי 
הרב שבא לביטוי בכל פרט ופרט שנבדק לצד הדאגה של הרבנים וראשי 

הקהילות להוסיף עוד טהרה וקדושה לשמירת טהרתם של עם ישראל.

סיון

  רבות ממדינות  דיינים  עשרות  נכחו  בו  בכנס, 
נושאים העומדים במרכז  נדונו שורה של  באירופה, 
סדר היום היהודי באירופה. מקום מרכזי בדיונים עסק בנושא 
שיתופי פעולה בין בתי הדין בעולם ואגף העגונות בהנהלת 
אליהו  הרב  דברים  נשא  הדיינים  בפני  בישראל.  הדין  בתי 
מימון מנהל אגף העגונות בהנהלת בתי הדין הרבניים שתיאר 
באוזניהם את המאבק המתנהל כנגד אותם בעלים והמאמץ 

המשוקע בניסיון לאתר אותם.

כיצד  בנושא  הדיינים  בין  דיון  התפתח  דבריו  בעקבות 
ניתן לסייע בפתרון התופעה המבישה. על דעת כל הדיינים 
יוקם מרכז  הנוכחים הוסכם כי יחד עם ‘מרכז רבני אירופה’ 
מידע של בתי הדין באירופה והנהלת בתי הדין בישראל אליו 

יוזנו כל הפרטים על הבעלים המעגנים.

באיחוד  המסועפים  קשריה  את  תנצל  המרכז  הנהלת 
בתי  מעמד  את  לחזק  בכדי  אירופה  ובממשלות  האירופאי 
הדין באירופה בקרב הרשויות בכדי לאפשר הטלת סנקציות 
יבקשו  הדין  בבתי  הדיינים  התוכנית  פי  על  סרבנים.  על 
מהרשויות במדינות אירופה לפעול כנגד סרבני גיטין, כאשר 
הדין  בתי  הנהלת  של  רשמי  בקשה  במכתב  מלווה  תהיה  זו 

בישראל.

הנואם המרכזי בכנס היה הגאון הרב צבי בן יעקב 
אב”ד תל אביב אשר מכהן זה עשרות שנים כדיין. 
בדבריו שנשמעו בעניין רב דיבר על חיזוק מעמדם 

כנס הדיינים 
 האירופאי

נערך בבריסל
מאגר מידע משותף הוקם לשם מאבק 

בסרבני גיטין

הרבנים במרכז
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בכל  איש’  מפני  תגורו  ‘לא  לקיים  החובה  ואת  ודיינים  הדין  בתי  של 
התוקף. הוא חיזק את ידי הדיינים בבתי הדין באירופה וקרא להם להדק 
את הקשר עם בתי הדין בישראל ולפעול על פי אותם נהלים הנהוגים 

בבתי הדין הרבניים בארץ ישראל.

וחבר  אנטוורפן  ראב”ד  הדיינים,  זקן 
נשיאות רבני אירופה הגאון הרב משה דוד 
הדיונים  כל  לאורך  השתתף  אשר  ליברמן 
המעלה  את  ברכתו  בדברי  ציין  בכנס, 
הדיינים  כל  בעצם ההתכנסות של  הגדולה 
המתכונת  שהוא  באירופה  החוגים  מכל 
להצלחה של ההחלטות השונות שהתקבלו 
סדר  במרכז  הנמצאים  נושאים  של  בשורה 

היום של הדיינים באירופה.

הלכתית  סוגיה  עוררה  בכנס  רב  עניין 
סבוכה שהעלה לדיון הגאון הרב יחיה טובול 
באירופה.  הדיינים  ומחשובי  ליאון  אב”ד 
ההלכתיים  הצדדים  את  ציין  בדבריו 
שנמשך  רב  פולמוס  שעורר  מה  השונים, 
וכפי  הכנס,  התקיים  בהם  הימים   לאורך 
הנראה ימשיך ויעסק את הדיינים באירופה 
ביניהם  להתכתב  שצפויים  ובישראל, 

בנושא.

הארגונים  בבית  שהתקיים  הכנס 
עורר  בבריסל,  היהודיים באיחוד האירופאי 

מרחבי  דין  בתי  ואבות  דיינים  עשרות  של  ההשתתפות  בגלל  רב  עניין 
אירופה ביניהם: הגאון הרב ברוך אוברלנדר אב”ד בד”צ דקהילות החרדים 
דבודפשט וחבר מועצת רבני אירופה, הגאון הרב יונתן הול דיין בבית הדין 
שע”י הפדריישן – לונדון, הגאון הרב יחיה טובול אב”ד ליאון, הגאון הרב 
‘שומרי הדת’  דיין דק”ק  יעקב דוד שמאהל 
אנטוורפן וחבר מועצת רבני אירופה, הגאון 
הגאון  אביב,  תל  אב”ד  יעקב  בן  צבי  הרב 
הפדריישן  ראב”ד  ליכטנשטיין  ישראל  הרב 
– לונדון וחבר נשיאות רבני אירופה, הגאון 
דק”ק ספרדים  ומו”צ  דיין  דוד  הרב אברהם 
הגאון  אירופה,  רבני  מועצת  וחבר  בלונדון 
נשיאות  וחבר  פריז  אב”ד  כהן  ירמיה  הרב 
אב”ד  טייב  יוסף  הרב  הגאון  אירופה,  רבני 
צרפת,  מאנדע  ס.   – וינסן  וצדק”  “שלום 
הגאון הרב יצחק ניאזוב רבה הראשי הספרדי 
הגאון  אירופה,  רבני  מועצת  וחבר  וינה  של 
הרב מיכאל שמרלא אב”ד שטרסבורג וחבר 
יצחק  לוי  הרב  הגאון  אירופה,  רבני  מועצת 
וחבר  ליובאוויטש  בקהילת  דומ”צ  רסקין 
אברהם  הרב  הגאון  אירופה,  רבני  מועצת 
בפריז  ליובאוויטש  קהילת  רב  פבזנר  ברוך 
וחבר מועצת רבני אירופה הגאון הרב יחיאל 
ברנד ראש כולל סרסיל – צרפת והגאון הרב 
לוי יצחק קאהן, חבר ועד רבני ליובאוויטש 

- צרפת.

הגאון הרב צבי בן יעקב, אב”ד תל אביב

 עם הגאון הרב משה דוד ליברמן, זקן רבני אירופה

בסמינר

תשע”ו במרכז

הרבנים במרכז
תשרי תשע”ז 26



  ב”פורום חברים  אשר  רבנים  עשרות 
בקראקוב  נפגשו  צעירים”  רבנים 
וקיימו יומיים של דיונים אינטנסיביים בנושאי 

חינוך והגהת סת”ם בקהילות יהודיות
עשרות רבנים מכל רחבי אירופה השתתפו 
שהתקיים  צעירים”  רבנים  ב”פורום  השבוע 
ובמימון  אירופה’  רבני  ‘מרכז  ע”י  בקראקוב 
בראשות  מתנאל,  קרן  שע”י  חוליא  ארגון 

מנהלה מר אלברט אפללו.

הסמינר, אשר התקיים זו השנה החמישית, 
נערך בכל שנה במדינה אחרת באירופה והוא 
באירופה,  המכהנים  צעירים  לרבנים  מיועד 
שלהם  הידע  את  להעשיר  מבקשים  אשר 
הם  בראשן  הקהילות  לטובת  נושאים  במגוון 
השנה  אלה.  בתחומים  ולהתמקצע  עומדים 
הרב  אריה  גור  אליעזר  הרב  הכנס  את  אירח 
הראשי לקראקוב, כאשר ‘מרכז רבני אירופה’ 
ארגון  בסיוע  השונות  העלויות  את  מממן 

חוליא שע”י קרן מתנאל.  

גולדברג  אריה  הרב  פתחו  הסמינר  את 
סמנכ”ל מרכז רבני אירופה והרב אליעזר גור 
הרבנים  עשרות  את  בקצרה  שבירכו  אריה 

שהגיעו אל הכנס.

הרב נפתלי רוט, אשר עוסק זה שנים רבות 
חסידי’.  חינוכי  ‘המרכז  בראש  ועומד  בחינוך 
הסמינר.  של  המקצועית  המסכת  את  פתח 
להצלחה  המפתח  לנושא:  הקדיש  דבריו  את 
משנה  נשא  ארוכה  שעה  במשך  בחינוך. 
רב  מנסיונו  ‘טיפים’  המון  עם  בנושא,  סדורה 

השנים. לאחר סיום דבריו הקיפו אותו הרבנים 
בשאלות אודות דרכי התמודדות בסיטואציות 
מהירידה  רבה  התרשמות  והביעו  שונות, 
לשורש הדברים והעצות המבוססות על נסיון 

רב שנים.

עצמו  מוצא  בחו”ל,  במיוחד  קהילה,  רב 
או  יהודיים  מנהגים  להסביר  זקוק  פעם  לא 
לשכנע בחשיבות ביצוע דברים. על הרטוריקה 
סיכויי  את  להגדיל  ניתן  כיצד  החדשה, 
ודיבור  משכנעים,  טיעונים  בניית  השכנוע, 
בר,  יוסי  מד”ר  הרבנים  שמעו  וממוקד,  קצר 
באוניברסיטת  ההוראה  לקידום  המרכז  ראש 
חיפה ומרצה לרטוריקה ותורת הנאום. בפתח 
האם  שיקוף  מהווים  הם  כי  ציין  הוא  דבריו 
הוא בעצמו מיישם את דבריו. בסיום הסכימו 
הנוכחים כולם כי עמד בהצלחה מרובה במבחן.

מאירופה  קהילות  שרבני  מהנושאים  אחד 
בבקשה  אירופה’,  רבני  ל’מרכז  פונים  כולה 
הרב  סת”ם.  הגהת  הוא  פתרון,  לו  למצוא 
מטעם  ומוסמך  בהגהה  מומחה  קפלן,  זאב 
בפני  דבריו  את  הקדיש  סת”ם”,  “משמרת 
הרבנים לנושא סת”ם על קצה הקולמוס הלכה 
למעשה. גם כאן בסיום דבריו נמשך השיח עוד 

שעה ארוכה.

בסמינר  השני  ביום  הדוברים  מסכת  את 
פתח ד”ר יוסי בר שדיבר על שכנוע בקבוצות 
קטנות וכיצד להעביר שיעור מרתק? גם הפעם 

הדברים עצמם היוו דוגמא מעשית ומרתקת.

לנו,  להגיד  מנסים  שלנו  הילדים  “מה 

נפתלי  הרב  שאל  מבינים?”,  ואיננו  ההורים, 
הוא  רוחות.  סערת  ועורר  דבריו  בפתח  רוט 
מהם  חלק  שונים,  ארועים  של  שורה  מנה 
עם  אותם  וניתח  משפחה,  בכל  מוכרים 
ניכרה על פני הרבנים  הנוכחים. הפתעה רבה 
כאשר הבינו את ‘מאחורי הקלעים’ ומה צריכה 

להיות ההתייחסות.

זאב  הרב  קיים  הנוכחים  הרבנים  לבקשת 
קפלן, בשני מועדים שונים, אימון מעשי של 

הגהה באמצעות מאות מזוזות.

תמוז 

פורום רבנים צעירים בקראקוב 
 בסיוע 
קרן 

חולי”א

הרבנים במרכז
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שו”ת בהלכה

שאלות ותשובות בהלכות החג

הגאון הרב ברוך אבערלאנדער
 אב”ד הבד”צ דקהילות החרדים דבודאפעסט, 

רב ביהכ”נ חברה ש”ס ליובאוויטש וחבר מועצת רבני אירופה

מצות תקיעת שופר בראש השנה
מצות עשה לשמוע קול השופר ביום ראשון של תשרי שהוא ראש 
השנה, שנאמר )במדבר כט, א(: יום תרועה יהיה לכם )‘ספר המצות’ להרמב”ם 
עשה קע, ‘החינוך’ מצוה תה(. “התקיעה אינה עיקר המצוה אלא שמיעת קול 

שופר הוא עיקר המצוה” )שו”ע הרב סי’ תקפה ס”ד ע”פ ה’טור’ שם ]ס”ב[(.

בטעם מצות תקיעת שופר הביא ב’אבודרהם’ )בטעמי התקיעות( בשם 
רבי סעדיה גאון ש”יש בזה עשרה ענינים. הענין הראשון, מפני שהיום 
היתה תחלת הבריאה... אנו ממליכין עלינו את הבורא ליום זה... והענין 
הב’, כי יום ר”ה הוא ראשון לעשרת ימי תשובה... כמי שמזהיר ואומר כל 
הרוצה לשוב ישוב... והענין השלישי, להזכירנו מעמד הר סיני... והענין 
הרביעי, להזכירנו דברי הנביאים שנמשלו כתקיעת שופר... והענין הה’, 
והענין  האויבים...  מלחמת  תרועת  וקול  המקדש  בית  חרבן  להזכירנו 
נמסור  אנחנו  וכן  לשמים  נפשו  שמסר  יצחק  עקידת  להזכירנו  הששי, 
נפשנו על קדושת שמו... וענין השביעי, כשנשמע תקיעת השופר נירא 
הדין  יום  להזכיר  השמיני,  והענין  הבורא...  לפני  עצמנו  ונשבר  ונחרד 
הגדול ולירא ממנו... וענין הט’, להזכירנו קבוץ נדחי ישראל ולהתאוות 

אליו... והענין הי’, להזכירנו תחיית המתים ולהאמין בה...”.

שער  )פע”ח  המלכות”  “בנין  זמן  הוא  השנה  בראש  הקבלה  על-פי 
)ר”ה טז, א. לד, ב(: אמרו לפני בר”ה מלכיות כדי  ר”ה ==(, וכמו שאחז”ל 
שתמליכוני עליכם וכו’ ובמה בשופר. וכתב אדה”ז בעל ה’תניא’ )‘אגרת 
אור חדש  עילאה  ומאיר מחכמה  יורר  ושנה  “בכל שנה  יד(:  סימן  הקדש’ 
ומחודש שלא היה מאיר עדיין מעולם לארץ העליונה, כי אור כל שנה 
ושנה מסתלק לשרשו בכל ערב ר”ה כשהחדש מתכסה בו, ואח”כ ע”י 
יותר  עליונה  מבחינה  עליון  חדש  אור  נמשך  והתפלות  שופר  תקיעת 

שבמדרגת חכמה עילאה...”.

ילדים קטנים בבית הכנסת
ובכל  השנה  בראש  בביהכ”נ  קטנים  ילדים  להביא  מותר  האם  א. 

השנה?

תשובה: הנה פסק ב’קיצור שו”ע’ )סי’ קסה ס”ב(: “ויש לחנך הקטנים... 
ושבים  רצים  שהם  אותם  אבל  וביראה,  באימה  הכנסת  בבית  שיעמדו 
ומבלבלים מוטב שלא להביאם” )וראה שו”ע או”ח סי’ תרפט ס”ה, ‘מגן אברהם’ 
שם סקי”א וסי’ צח סק”א, שו”ת ‘ויען יוסף’ ח”א או”ח סי’ נט, שו”ת ‘משנה הלכות’ 
ח”ז סי’ יז, שו”ת ‘אז נדברו’ ח”ט סי’ מד, ‘נטעי גבריאל’ תגלחת פי”ז סי”ח(. אמנם 
המציאות הוכיחה שבהרבה מקרים מתקשרים הילדים ליהדות וליראת 

מומלץ  כן  ועל  לביהכ”נ.  קבוע  באופן  שמגיעים  על-ידי  דוקא  שמים 
לעודד את ההורים להביאם מגיל הרך, וכן צריך ללמד את הבעלי-בתים 
שיקבלו את הילדים בסבר פנים יפות אפילו באם מרעישים קצת, כדי 

שיהיה להם חשק להרבות ולבקר בבית הכנסת.

“כיון  ס”ד(:  תקפט  )סי’  אפרים’  ב’מטה  כתב  השנה  לראש  בנוגע  אך 
שהקטנים פטורים, אין להביא לבית הכנסת תינוקות בעת תקיעת שופר, 
יקחו  בבית,  להניחם  אפשר  אי  ואם  השומעים.  דעת  שיבלבלו  שקרוב 
]אותם[ הנשים אצלם בבית הכנסת שלהם, כיון שהנשים פטורים מן הדין. 
ומכל מקום אותן קטנים שהגיעו לחינוך, מצוה להביאם ולאיים עליהם 
שיטו אוזן לקול שופר כדי לחנכם במצוות”. ומקורו ב’מגן אברהם’ שם 

)ריש הסימן(, ומובא בשו”ע הרב )סי’ תקצב ס”ח( ועוד.

ובהתאם להנ”ל נאמר: “מנהג ישראל תורה, לעשות מאמצים גדולים 
ביותר, שכל ילד יהיה בימי ראש השנה משך זמן מסויים בבית הכנסת 
שופר,  תקיעת  ישמע  וברכות,  בתפילות   – לגילו  בהתאם   – וישתתף 

יענה אמן...” )‘לקוטי שיחות’ חלק כט עמ’ 536(.

זיכוי יהודים במצות שופר
וזקנים  וכיו”ב, לחולים  נהגו מנהג טוב ללכת לבתי רפואה  ב. הרבה 
יכולים לבוא בעצמם לבית הכנסת, כדי לזכותם במצות שופר.  שאינם 

מה הן ההלכות הנצרכות לדעת?

תשובה:

“מי  סי”א(:  פ”ב  ר”ה  שלמה’  )‘הליכות  אויערבאך  הגרש”ז  פסק  א( 
שנמצאים בתחומו צבור שאין בידם לתקוע, כגון חיילים במחנות צבא 
שאין להם שופר וכדומה, ובידו לילך לתקוע לפניהם, יעשה כן אף אם 
יפסיד עי”ז תפלה בצבור, כדי לזכות את הרבים בקיום המצוה”. ודומה 
)יו”ד  ‘מגדלות מרקחים’  בשו”ת  זצ”ל  הגה”צ מצעהלים  לזה פסק ש”ב 
סי’ כז( בנוגע למשגיח כשרות שמזכה את הרבים )וראה מה שביארתי בס”ד 
בארוכה בקובץ ‘אור ישראל’ גליון מו עמ’ עה-פח, ובקצרה בשו”ת רבני אירופה סי’ ד(.

ב( אין יוצאים מצות שופר אלא אם כן נתכוין התוקע להוציאו ונתכוין 
השומע לצאת )שו”ע או”ח סי’ תקפט ס”ח(, דקיי”ל מצות צריכות כוונה )ט”ז 
שם סק”ג, וכמבואר בשו”ע שם סי’ ס ס”ד. ואודות מצוה דרבנן ראה שו”ע הרב סי’ 
תעה סכ”ט(. ועל כן אין ענין לתקוע תקיעות במקום שאנשים לא יכוונו 

לצאת ידי חובת המצוה.

ידי  להוציאו  בשבילו  לברך  יכול  לברך,  יודע  שאינו  למי  התוקע  ג( 
זו,  בתקיעה  המצוה  חובת  ידי  יוצא  אינו  המברך  באם  אפילו  חובתו, 
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“אע”פ שאינו צריך עכשיו לברכה זו, כיון שכל ישראל ערבים זה בזה, 
א”כ גם הוא צריך לברכה זו עכשיו” )שו”ע הרב סי’ ח סי”א(. “אבל באם הוא 
]השומע[ יודע לברך, יברך בעצמו, ולא ישמע1 ממי שכבר יצא ידי חובתו” 

)שם סי’ תקפה ס”ה(. 

שאינם  כאלו  וגם  לברך  שיודעים  כאלו  השומעים  בין  יש  באם  ד( 
יודעים לברך, יש מי שכתב שאז צריך לברך אחד מאלו שיודעים לברך. 
חובתו  ידי  יוצא  אינו  ס”א( שהבקי  קכד  סי’  )שם  מהדין  לזה  ראיה  והביא 
בתפלת ש”ץ, אף שהש”ץ בלאו הכי חוזר על התפלה כדי להוציא את מי 
שאינו יודע להתפלל )‘שיעורי הלכה למעשה’ ח”א סי’ עא סוף אות א(. אמנם אין 
מדין זה ראיה, שהרי שם שאני “לפי שהתפלה בקשת רחמים היא, וצריך 
כל אחד לבקש רחמים על עצמו” )שו”ע הרב סי’ נט ס”ד(, משא”כ בברכת 
)סי’  אפרים’  ה’מטה  דברי  ממנו  נעלם  כנראה  ענין  של  ולגופו  המצות. 
תקפה ס”ו(, דמשמע בפירוש דס”ל דבאם ישנם גם אנשים שאינם בקיאים 
אפשר להוציא את כולם ידי חובתם2. ועל כן למעשה באם צריך יש להקל 
שהתוקע יברך בשביל כולם. וכן יש לצרף מה שפסק בשו”ע הרב )סי’ רעג 
ס”ו( שדין זה, שאין לו לברך בשביל אחרים כשהם יודעים לברך בעצמם, 
אינו אלא לכתחילה ]ולכאורה חולקים בזה ה’בית יוסף’ והב”ח )סי’ תקפה ]ס”ג[( 

בפירוש דברי הטור שם: “וברכה לבטלה לא הוי כיון שיוצא בתקיעת השני”[3.

ה( נשים פטורות ממצות שופר, מפני שהוא מ”ע שהזמן גרמא )שו”ע 
בראש  השופר  תקיעות  לשמוע  הנשים  נהגו  אמנם  ס”ו(.  תקפח  סי’  הרב 
השנה, וזה בשבילן נחת רוח )שם סי’ תקפט ס”ב(. ויכולות לברך על מצוה זו 

כמו ש”נהגו הנשים לברך על כל מצות עשה שהז”ג” )שם(. 

וגם בנות ספרדיות שנוהגות בדרך כלל לפי פסקי הרב המחבר ב’שלחן 
ערוך’ )סי’ תקפט ס”ו ולעיל סי’ יז ס”ב(, יכולות לברך ולסמוך בזה על פסקי 
החיד”א )‘ברכי יוסף’ סי’ תרנד ס”ב בנוגע לשופר ולולב; שם סי’ תפט סקכ”ב לגבי 
ספירת העומר; שו”ת ‘יוסף אומץ’ סי’ פב לגבי לולב(, והובאו דבריו ב’כף החיים’ 
)כללים  וה’שדי חמד’  יז סק”ד(.  סי’  ולעיל  )סי’ תקפט סקכ”ג  לגבי שופר  כאן 
מערכת המ”ם כלל קלו – במהדורת קה”ת ח”ג עמ’ 1068( כתב על זה: “ואנו אין 
לנו אלא דברי מרן חיד”א הנ”ל, וכבר פשט המנהג כן. ואין להרהר בדבר” 

)אמנם ראה מה שהאריך בשו”ת ‘יביע אומר’ ח”א או”ח סי’ לט-מב והנסמן שם(.

ו( “אבל אנשים לא יברכו להן ]לנשים[ אם כבר יצאו ידי חובתם ואינן 
הנשים  שהרי  לבטלה,  ברכה  שהיא  לפי  הנשים,  בשביל  רק  תוקעים 
חייבות בברכה זו שיברך זה להוציאן ידי חובתן בברכה זו”  בעצמן אינן 

)שו”ע הרב שם(.

כי  דאורייתא?  המצוה  לקיים  בכדי  לשמוע  צריכים  קולות  כמה  ג. 
לפעמים אין מספיק זמן לשהות הרבה זמן במקום אחד ולתקוע הרבה 

קולות, וכגון בבתי רפואה שצריכים לתקוע בהרבה חדרים.

תשובה: בשעת הדחק מספיק לתקוע עשרה קולות, תשר”ת תש”ת 
ותר”ת, ויוצאים בזה ידי מצות שופר מה”ת. ויכול לתקוע עם ברכה.

וארשום בזה את המקורות שעליו מבוסס הפסק הנ”ל.

מספר התקיעות שחייב בהן מן התורה
“כמה תקיעות חייב אדם לשמוע בר”ה, תשע תר”ת תר”ת תר”ת, לפי 
ששלש פעמים תרועה נאמר בתורה... וכל תרועה צריכה להיות פשוטה 
לפניה ופשוטה לאחריה, והן הנקראים תקיעות סתם” )שו”ע הרב סי’ תקצ 

ס”א, ע”פ הרמב”ם הל’ שופר פ”ג ה”א(. 

תקנת רבי אבהו: שלושים קולות
הנה בגמרא )ר”ה לד, א( מבואר אתקין רבי אבהו בקיסרי תקיעה שלש 

שברים תרועה תקיעה. מה נפשך אי ילילי יליל לעביד תקיעה תרועה 
תקיעה, ואי גנוחי גנח לעביד תקיעה שלשה שברים ותקיעה? מספקא 
ליה אי גנוחי גנח אי ילולי ילל. ובטעם תקנת רבי אבהו נחלקו הראשונים:

רב האי גאון: לא היתה שום ספק, והתקנה היתה 
שיהיו נוהגים כל ישראל מנהג אחד

בפסקי הרא”ש שם )פ”ד סי’ י( העתיק: “כתב רב האיי בתשובה ]נדפס 
בארוכה ב’תמים דעים’ סי’ קיט, ‘אוצר הגאונים’ לר”ה חלק התשובות סי’ קיז[, אל 
קדומות  זה, שהרי משניות  בדבר  ספק  אבהו  ר’  בימי  נפלה  כי  תחשבו 
אחת אומרת שלש יבבות ואחת אומרת שלש שברים וקאמר אביי בהא 
פליגי ]שם לג, ב[. וכך היה הדבר מימים קדמונים מנהג לכל ישראל, מהם 
שברים.  שהן  כבדים  יבבות  עושים  ומהם  קלות,  יבבות  תרועה  עושים 
ויבבות קלות  הן  כי שברים כבדים תרועה  ידי חובתן,  יוצאין  ואלו  אלו 
תרועה הן. והיה הדבר נראה כחלוקה, אע”פ שאינה חלוקה... אלא מר 
כי אתריה ומר כי אתריה. וחכמים של הללו מודים הם כי שברים תרועה 
הם, וחכמים של הללו מודים כי יבבות תרועה הן. וכשבא ר’ אבהו, ראה 
לתקן תקנה שיהו כל ישראל עושין מעשה אחד, ולא יהא ביניהם דבר 
של הדיוטות נראה כחלוקה”. ובבעל ‘המאור’ שם )יא, א מדפי הרי”ף( כתב 

על דברי רבינו האי: “והם טובים ונאים ומתוקים מדבש ונופת צופים”.

אבהו  בדרבי  אמרינן  כי  זה  “ולפי  ]ב[(:  תקצ  )סי’  יוסף’  ה’בית  וכתב 
ליה  מספקא  אמרינן  כי  וכן  יליל,  ילולי  אי  גנח  גנוחי  אי  ליה  מספקא 
דילמא גנח ויליל, צריך לומר דלאו ספק ממש קאמר לענין דינא, אלא 

לחילוקי המנהגות קורא ספק, ולשון שאינו מדוקדק הוא”.

הרמב”ם: יש כאן ספק דאורייתא, והתקנה היתה 
שיעשו כדברי כולם כדי להסתלק מן הספק

שוב כתב ה’בית יוסף’ )שם( על דברי רבינו האי: “אבל הרמב”ם משמע 
שאינו סובר כן, אלא ספק בעיקר הדין הוא, שנסתפק לנו בתרועה היאך 

היא”.

וזה מה שכתב הרמב”ם )הל’ שופר פ”ג ה”ב-ג(: “תרועה זו האמורה בתורה 
נסתפק לנו בה ספק לפי אורך השנים ורוב הגליות, ואין אנו יודעין היאך 
היא. אם היא היללה שמיללין הנשים בנהייתן בעת שמיבבין, או האנחה 
כדרך שיאנח האדם פעם אחר פעם כשידאג לבו מדבר גדול, או שניהם 
כאחד האנחה והיללה שדרכה לבא אחריה הן הנקראין תרועה, שכך דרך 
]האנחה  הכל  עושין  אנו  לפיכך  מילל.  כך  ואחר  תחלה  מתאנח  הדואג 
והיללה ע”פ מהדורת ר”י קאפח[... כדי להסתלק מן הספק”. ומסיים ה’בית 
יוסף’: “משמע בהדיא שמחמת ספק שנסתפק לענין הדין תיקן כן. וקודם 
רבי אבהו כל מקום היה נוהג כסברת רב המקום ההוא. וכשבא רבי אבהו 
קיבץ כל הספיקות, והתקין שיעשו כדברי כולם, כדי שיצאו כל ישראל 

ידי חובת תקיעת שופר בלא ספק כלל”.

נפקא מינה להלכה: האם יוצאים ידי חובת 
הדאורייתא בעשר קולות

מעתה יש כאן נפק”מ גדולה להלכה, כבנידון דידן, שהרי לדברי רבינו 
האי “שפיר אדם יוצא חובתו בכל אחד מן הסימנין האלו כשעושה אותו ג’ 
פעמים או )ב(כל סימן פעם אחת... וכל אדם יוצא ]בזה[ גם בזמן הזה...”, 
אבל לפי הרמב”ם “איך אדם יוצא בתקיעות ]תשר”ת תש”ת ותר”ת[... דהא 

ספק הוא, וממה נפשך השנים מהם שלא כראוי”, וכפי שכתב 
הריטב”א בחידושיו )למס’ ר”ה לד, א(. ולכן, לשיטת הרמב”ם הבא 
להוציא חבירו ידי חובת מצות שופר דאורייתא, צריך לתקוע ג’ 

 אב”ד הבד”צ דקהילות החרדים דבודאפעסט, 
רב ביהכ”נ חברה ש”ס ליובאוויטש וחבר מועצת רבני אירופה
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פעמים תשר”ת תש”ת ותר”ת, ובפחות מזה לא יצא ידי חובתו.

וממה שכתב בשו”ע )סי’ תקצ ס”ב( משמע שנפסקה ההלכה כהרמב”ם, 
וכפי שכתב שם: “תרועה זו האמורה בתורה, נסתפק לנו אם היא היללה 
הם  אם  או  שברים,  קורים  שאנו  מה  היא  אם  או  תרועה,  קורים  שאנו 
שניהם יחד. לפיכך כדי לצאת ידי ספק צריך לתקוע תשר”ת ג’ פעמים, 
)ס”ב(:  שם  הרב  בשו”ע  וכ”ה  פעמים”.  ג’  ותר”ת  פעמים,  ג’  ותש”ת 
“תרועה זו האמורה בתורה... יש להסתפק... ותיקנו חכמים כדי לצאת 
ידי כל הספיקות לתקוע תשר”ת ג’ פעמים... ואח”כ תש”ת ג’ פעמים... 
הגניחה  והיו  לבד  היללה  היא  התרועה  שמא  פעמים,  ג’  תר”ת  ואח”כ 
לכאורה  הרי  שלפניה”.  לתקיעה  התרועה  בין  הפסק  תשר”ת  שבסדר 
מפורש כאן שלהלכה נקטינן כשיטת הרמב”ם, שתיקנו התקיעות מחמת 

ספק ולא רק שינויי מנהגים.

אחיו  בשם  מביא  )סק”א(  שם  אפרים’  ה’מטה  שעל  המטה’  וב’קצה 
הגאון משאמלוי ]בשו”ת ‘לחם שלמה’ או”ח סי’ קו אות ב[ שאין ראיה מלשון 
השו”ע, “דיש לומר דהמחבר נקט לשון ספיקא משום דלישנא דגמרא 
הכי הוא, וכמו שמפרש רב האי גאון לשון ספיקא של הגמרא, כמו כן י”ל 
בלישנא דשו”ע דספיקא לאו דוקא” עיי”ש. אמנם דוחק גדול לומר כן, 
שהרי כפי שראינו לעיל, ה’בית יוסף’ דייק בלשון הרמב”ם שאינו סובר 
לא מסתבר שהוא  וא”כ  הוא”,  הדין  בעיקר  “אלא ספק  גאון,  האי  כרב 
בעצמו יסתום את לשונו שיהיה משמע כהרמב”ם באם הוא סובר דלא 

כוותיה.

עוד נפקא מינה )שלא הוכרעה(: האם תוקעים בסדר 
הברכות תשר”ת בכל ברכה

אמנם לכאורה יש להוכיח שלא נפסקה ההלכה כמאן, ושיטת רבינו 
האי לא נדחתה מההלכה. דהנה כתב בשו”ע שם )סי’ תקצב ס”א(: “מחזיר 
ותוקעין על סדר הברכות למלכיות תשר”ת פעם  שליח צבור התפלה, 
אחת, ולזכרונות תש”ת, ולשופרות תר”ת... הגה: ויש אומרים שתוקעים 
המנהג  וכן  לשופרות,  וכן  לזכרונות,  וכן  אחת,  פעם  למלכיות  תשר”ת 

במדינות אלו”.

וביאור יסודי המנהגים הנ”ל הסביר בשו”ע הרב שם )ס”ג-ה(, ואעתיק 
את עיקרי הדברים: 

וכן  למלכיות  תר”ת  תש”ת  תשר”ת  לתקוע  מהראוי  “...היה  ג:  סעיף 
לזכרונות וכן לשופרות כדי לצאת מכל הספיקות של תרועה, אלא לפי 
למלכיות  תשר”ת  אלא  לתקוע  נוהגין  אין  הציבור  על  מטריחין  שאין 
וכן לזכרונות וכן לשופרות, שהרי בדרך זו הוא עושה כל הספיקות של 
בין תרועה לפשוטה  ואין כאן חשש אלא... שמא הוא מפסיק  תרועה, 
שלפניה או שלאחריה, ואין אנו חוששין לזה, כיון שכבר יצאנו ידי חובה 

מן התורה בתקיעות מיושב...”.

ולזכרונות  אחת  פעם  תשר”ת  למלכיות  לתקוע  נוהגין  “ויש  ד:  סעיף 
תש”ת ולשופרות תר”ת, לפי ש...בדורות הראשונים היו מקצת מקומות 
ואלו  ואלו  שלנו,  תרועה  לעשות  נוהגין  ומקצת  שברים  לעשות  נוהגין 
יוצאין ידי חובתן מן התורה... התקינו לתקוע תשר”ת ג’ פעמים תש”ת 
ג’ פעמים ותר”ת ג’ פעמים כדי לצאת מספיקות ההמון מחמת חלוקת 
מנהגים, לפיכך לא הטריחו על הציבור לתקוע כדרך הזה גם בתקיעות 
מעומד. אלא מראין בתקיעות מעומד שכל ספיקות התרועה הן נקראים 
תרועה ואדם יוצא בהם ידי חובתו, ולכך תוקעין פעם אחת תשר”ת פעם 
מסדרים  ואחד  אחד  שכל  להראות  כדי  תר”ת,  אחת  פעם  תש”ת  אחת 

הללו הן נכונים וכשרים”.

וכן  למלכיות  תר”ת  תש”ת  תשר”ת  לתקוע  נוהגין  “...ויש  ה:  סעיף 
לזכרונות וכן לשופרות. ומנהג זה הוא המובחר שבמנהגים”.

שתוקעים  ברמ”א  שהובא  שהמנהג  הנ”ל,  הביאור  לפי  מפורש  הרי 
תשר”ת בכל ברכה, מיוסד על דעת הרמב”ם שהתקיעות השונות הן לפי 
שיש כאן ספיקות בעיקר הדין. ואילו המנהג שהביא המחבר שתוקעים 
למלכיות תשר”ת, ולזכרונות תש”ת וכו’, מיוסד על דעת רב האי שאין 
כאן ספק אמיתי רק חילוקי מנהגים4. ואין אדה”ז מכריע לפי איזה מנהג 
מנהג  “...לפי  סל”ג(:  תסז  )סי’  במק”א  שכתב  דרך  על  ]ולדוגמא  לנהוג 
מדינות אלו ויש לחוש לדבריהם”[, אלא רק מציין איזה מנהג עדיף, והוא 
“המובחר שבמנהגים”, ומשמע מזה שלשיטת השו”ע הרב לא הוכרעה 

להלכה המחלוקת שבין רב האי לרמב”ם.

נוטה מאד לשיטת  הרב שהלשון  בשו”ע  כמה מקומות  ישנם  אמנם 
הרב  שבשו”ע  צ”ל  וביה,  מיניה  סתירה  יהיה  שלא  וכדי  הרמב”ם5, 
משתמש בלשונות אלו לפי מה שכתב כאן שזה “המובחר שבמנהגים”, 
אבל כנ”ל לא הכריע בזה להלכה ]ולא נ”ל מה שקבע ב’נתיבים’ שם )הערה 4( 

בדעת שו”ע הרב ד”משמע דנקיט לעיקר כשיטת הרמב”ם”[. 

 גם ה’מטה אפרים’ פסק דיש לסמוך 
על שיטת רב האי

גם ב’מטה אפרים’ משמע שלא נפסקה ההלכה כדעת הרמב”ם, דהנה 
פשטות  מורה  ס”א(  תקצ  )סי’  שופר  לתקיעת  הראוי  סדר  את  כשמתאר 
הנאה  “המודר  כתב:  ס”ז(  תקפו  )סי’  שם  אמנם  הרמב”ם,  כדעת  לשונו 
לו לתקוע  אין  ומכל מקום  יוצא...  והוא  בו  משופר... אדם אחר תוקע 
יותר מעשרה קולות תשר”ת תש”ת תר”ת לצאת ידי ספק חיוב התקיעות 

שהם מן התורה. הובא להלכה גם ב’משנה ברורה’ )סי’ תקפו סקכ”ב(.

עוד כתב שם )סי’ תרא סי”ג(: “...וביום ששי )ו(כשבא עם השופר כבר 
לתקוע  בקי  שם  אין  אם  גדול,  היום  עוד  היה  אבל  שבת  של  התפללו 
שלא קיבל עליו שבת עדיין, אז יתקע מי שקיבל שבת בלא ברכה, ולא 
ב’משנה  גם  להלכה  הובא  יותר”.  ולא  תר”ת  תש”ת  תשר”ת  רק  יתקע 
ברורה’ )סי’ תר סק”ז(. דבריו ודאי מיוסדים על שיטת רב האי שמה”ת יוצא 

בעשרה קולות6.

שעשה  יהודי  “אינו  שכתב:  סל”ג(  תקפו  )סי’  שם  גם  אזיל  ולשיטתו 
שופר ביו”ט... אם אין להם שופר אחר... יש לסמוך על דעת המתירין 
נולד גם ביו”ט. ומ”מ אם תקע בו תקיעות תשר”ת תש”ת תר”ת שהם 

עיקר החיוב והניחו מידו, שוב אין לו לטלטלו7”.

תבנא לדינא
יהודים במצות שופר  לזכות  נראה לומר, דכשבאים  על פי כל הנ”ל 
תשר”ת  קולות,  שלושים  אחד  לכל  לתקוע  להשתדל  צריך  דאורייתא, 
ג”פ תש”ת ג”פ ותר”ת ג”פ, ובזה ודאי יצאו ידי חובת המצוה גם לשיטת 

הרמב”ם. 

אך באם הולך בבית רפואה וכיו”ב ואינו יכול לאסוף את כולם בחדר 
אחד בלי חילול יו”ט או מסיבות אחרות, ולא יספיק הזמן לתקוע בכל 
מקום שלושים קולות, די שיתקע עשרה קולות, תשר”ת תש”ת ותר”ת 

פעם אחת, ויוצאים בזה ידי חובתם מה”ת כדעת רב האי גאון. 

גבריאל’  ו’נטעי  עט(  סי’  )ח”ג  כהלכה’  תורה  ‘קנין  בשו”ת  פסק  וכן 
ש”כיון  כתב,  יא(  סי’  )ח”ג  המאיר’  ‘שרגא  בשו”ת  אמנם  ס”ג(.  פמ”ט  )ר”ה 
וכן פוסק  ודעמיה...  שהמחבר בסי’ תק”ץ ס”ב פסק כשיטות הרמב”ם 
בש”ע הרב שם... ע”כ לפענ”ד שיתקע שלשים קולות לכל או”א, ואם 

שו”ת בהלכה

הרבנים במרכז
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אח”כ לא יוכל עוד לתקוע הוי אונס בדבר”. ולא נראה כדבריו, כי בשעת 
הדחק כזה ודאי אפשר לסמוך על דעת שו”ע הרב וה’מטה אפרים’ שלא 

הוכרעה ההלכה כדעת הרמב”ם, וזה תלוי בחילוקי מנהגים שיש בזה.

והנה ב’מטה אפרים’ שם )סי’ תקצג ס”ב( כתב: “תשר”ת תש”ת תר”ת 
אין מעכבות זו את זו. ואם יודע לעשות אחד או שנים, עושה מה שהוא 
אחיו  דברי  הביא  )סק”א(  שם  המטה’  וב’קצה  ברכה”.  בלא  ויתקע  יודע 
בשו”ת ‘לחם שלמה’ שם, “העתיק והרחיב בזה בנפלאות, והעלה בעוז 
ידו ורב חילו דצריך לברך, ומ”מ לא מלאו לבו לחלוק על רבינו ז”ל, רק 

מיקל בעצה אחרת וטעמו ונימוקו עמו יעי”ש ותרווה צמאונך”.

והנה מה שכתב ש”לא מלאו לבו לחלוק על רבינו ז”ל”, המעיין בפנים 
רובן  מצאתי  “ולענ”ד  ז(:  )אות  שם  כתב  שהרי  כך,  שלא  לכאורה  יראה 

בהם  מפורש  ראשונים  של 
גאון...  האי  כרב  דס”ל 
וא”כ היה מן הראוי לפסוק 
כהגאונים ורוב הראשונים 
דלא הוי ספיקא ממש...”, 
ח(:  )אות  שם  כתב  ושוב 
“אבל לע”ד אפילו אם אינו 
יודע לעשות אפילו כה”ג, 
רק תקיעה ושברים בלבד, 
ג”פ  תש”ת  יתקע  ג”כ 
שביארתי.  כמו  בברכה, 
לחלוק  כדאי  שאינני  ואם 
בעל  מאוה”ג  הגאון  על 
מטה אפרים ז”ל, מ”מ לא 
הנלעד”ה”,  לכתוב  מנעתי 
מזה  יוצא  ולכאורה 
שאינו  שחושב  שלמרות 
ה’מטה  על  לחלוק  כדאי 

אפרים’, בכל זאת הוא כן חולק עליו להלכה ולמעשה. כך נראה גם מסוף 
דבריו שם: “... ולפי זה יש לנו עוד ספק אף אי לא נימא כרב האי גאון, 
א”כ בוודאי יש להקל ולתקוע סדר זה בברכה, וכבר הקדמתי דבלאו הכי 

תוקע בברכה, ולא נצרכה אלא להעדפה”.

ויש עוד להעיר בזה, שהרי ה’מטה אפרים’ דייק לכתוב במי שתוקע 
קולות  עשרה  כשתוקע  אבל  ברכה”,  בלא  “ויתקע  שנים  או  אחד  רק 
בלא  שיתקע  כתב  לא  השבת  את  עליו  שקיבל  אחרי  או  הנאה  במודר 
ברכה,  בלי  רק סדר אחד שתוקע  מי שיודע  בין  ברכה, משמע דמחלק 
שהרי לא עושה כתיקון חכמים, בין מי שתוקע עשרה קולות מכל שלשה 

הסדרים, שפיר יכול לברך. 

ובקובץ ‘הערות וביאורים’ )גליון תתכג עמ’ 70( הביא הרה”ג משה אהרן 
צבי ווייס שכן הורה מו”ר הגאון הרב גבריאל ציננער שליט”א בעל ‘נטעי 
‘השיב  בשו”ת  משה’  ה’ישמח  בעל  שפסק  מה  ע”פ  והוסיף  גבריאל’. 
משה’ )או”ח סי’ יד אות א( בנדון מי שאיחר קידוש לבנה, שהתיר לו לברך 
אחר הזמן במי שיש לו צער מזה שא”א לו לעשות המצוה עם הברכה, וכן 
בנדו”ד באם ע”י אמירת הברכה יתוסף לשומע בהרגשת המצוה שפיר 
יכול לברך )אמנם להעיר ממה שכתב נכדו בשו”ת ‘אבני צדק’ יו”ד סי’ קכד, לחלק 
בין אם עיקר המצוה אינה רק הברכה, בין אם המצוה נעשית כהלכתה אבל בלי ברכה(.

ד. האם מותר לחבר או לקשר את הסכך כדי שלא יפול ברוח וכיו”ב?

תשובה: סוכה צריכה להיות דירת עראי, ועל כן אסור לחבר את הסכך 
במסמרים, אמנם לקשר בחוט וכיו”ב מותר. אבל צריך ליזהר שלא יהיה 

מעמיד בדבר המקבל טומאה.

וארשום בזה את המקורות שעליו מבוסס הפסק הנ”ל.

חיבור הסכך במסמרים
ה’מגן אברהם’ הביא )סי’ תרכז סק”ב( ש”באגודה ריש סוכה כתב בשם 
התוספות ]שם ב, א ד”ה כי[ שלא יכסה בנסרים קבועים במסמרים אפילו 
)‘שער  ברורה’  ב’משנה  וכ”כ  עכ”ל”.  קבע  דירת  שהם  מפני  מד’  פחות 
הציון’ סי’ תרלג סק”ו(: “בסכך שעיקר הסוכה על שם הסכך לא מיתכשרא 
הסכך  של  הנסרים  יקבע  שלא  דהיינו  ארעי,  לה  דעביד  עד  התורה  מן 

במסמרים”.

)סי’  כתב  הרב  ובשו”ע 
לכתחילה  “מותר  סי”ג(:  תרכט 
הסוכה  כלונסאות  לחבר 
לדפנות  עליה  מונח  שהסכך 
של  מסמרים  ע”י  הסוכה 
בחתיכות  לקשרן  או  ברזל 
כיון  טומאה,  המקבלין  בגדים 
גבי  על  מונח  עצמו  שהסכך 
מקבלין  שאינן  כלונסאות 
טומאה וכשרים לסיכוך”, הרי 
שרק את הכלונסאות שהסכך 
לחבר  מותר  עליה  מונח 
במסמרים של ברזל, אבל לא 

את הסכך עצמו.

על  חדשה’  ‘מנחה  ובספר 
שבסוף  בשו”ת  )ח”ב  המצות 
הספר, בתשובה הראשונה( האריך 
מאד בבירור דין זה. ומסיק: “אפילו בשעת הדחק שאין לו אחרת, והוא 
שבת או יו”ט דאינו רשאי להסיר המסמרים אפילו ע”י עכו”ם, מ”מ אין 

לברך על ישיבתה מחשש ברכה לבטלה”.

רק קביעות במסמרים אסורה, אבל קשירה בדברים אחרים מותרת. 
“וכן המנהג הפשוט שמקילין לקשור הסכך” )‘תשובות והנהגות’ ח”ו סי’ קמז 

אות א(.

קישור הסכך בדבר המקבל טומאה
פסק בשו”ע הרב שם )סי”א(: “אין מעמידין את הסכך לכתחלה בכל 
בהן”.  יסכך  שמא  גזרה  וספסל,  כסא  כגון  טומאה,  לקבל  שראוי  דבר 
)סי’ תרכט סק”ט( משמע דה”ה דאין  ומדברי הר”ן המובא ב’מגן אברהם’ 
לסכך בדבר שאין גידולו מן הארץ, ולכן הקשה למה מעמידין הסכל על 

כותל אבנים עיי”ש )וראה ‘נטעי גבריאל’ סוכה פכ”ד ס”ד והערה י שם(.

ומעתה נפרט דינם של החוטים השונים:

חוטי ברזל – פסולים לסיכוך מדאורייתא, שהרי אינם גידולי קרקע, 
ועל כן אין להעמיד בהם את הסכך. 

גידולי  ואינם  מנפט  עשויים   – מפלסטיק  ואזיקונים  ניילון  חוטי 
אין  כן  ועל  מדאורייתא,  לסיכוך  פסולים  הם  כן  ועל  קרקע, 

להעמיד בהם את הסכך.
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חוטי צמר – פסולים לסיכוך מדאורייתא, שהרי אינם גידולי קרקע, 
ועל כן אין להעמיד בהם את הסכך.

שמקבל  משום  מדאורייתא,  לסיכוך  פסולים   – טווי  פשתן  חוטי 
טומאה )משנה שבת כז, סע”ב(, ועל כן אין להעמיד בהם את הסכך.

“סיככה  )ס”ה(:  שם  הרב  בשו”ע  פסק   – טווי  שאינו  פשתן  חוטי 
בפשתי העץ שלא דך אותן במכתשת ולא ניפץ אותן במסרק, כשרה, 
שעדיין ניכרים שהן עץ. אבל אם דך אותן במכתשת אע”פ שלא ניפץ 
אותן במסרק פסולה מדברי סופרים, לפי שנשתנית צורתן וכאלו אינ]ן[ 
מגידולי קרקע. והוא הדין צמר גפן או קנבוס שניפץ אותן אין מסככין 

בהם. וכן נעורת של פשתן הנידק מן הפשתן אין מסככין בו”.

מפשתן  שהם  עליהם  להכיר  אין  שכבר  פשתן  דחוטי  יוצא  מעתה 
את  להעמיד  מותר  האם  השאלה  ונשאלת  מדרבנן.  לסיכוך  פסולים 
האחרונים  מחלוקת  בזה  יש  מדרבנן?  רק  לסיכוך  האסור  בדבר  הסכך 
)ראה הנסמן ב’סוכת שלם’ סי’ ז סק”ג(. ובשו”ע הרב שם )סי”ד( פסק דגם דבר 

הפסול מגזירת חכמים “אין להניחן על גבי הסכך להחזיקו”.

מעמיד סכך שעומד לבד ברוח מצויה
פשוט שהבעיה של מעמיד אינו רק בדבר שעלול ליפול ברוח מצויה, 
אבל באם עומד ברוח מצויה ורוצה להעמידו כדי שיוכל לעמוד גם ברוח 
שאינו מצויה, אז זה ודאי מותר בכל ענין, דבדיני סוכה כל העומד ברוח 
מצויה הרי הוא כשר )שו”ע הרב סי’ תרכח ס”ד(, והמעמיד אינו גורע מזה. 

בתנאים  שעומד  כל  אלא  רוח,  דוקא  לאו  פירושו  מצויה”  “רוח 
רגילים. לדוגמא באם הסכך הוא קצר קצת, ויש חשש שיפול, הרי באם 
זה יפול גם בתנאים רגילים הרי אז אסור להעמיד אותו בדבר המקבל 

טומאה.

oberlander@zsido.com :כתובת המחבר

שו”ת בהלכה

  1. ב’נתיבים בשדה השליחות’ )ח”ב פ”ט הערה 1( העיר: “וצ”ב דיוק הלשון ‘ולא ישמע’, כי לכאורה עיקר החשש הוא מצד המברך, 
שכאשר שמעון יודע לברך אין חיוב הערבות חלה על ראובן”. אמנם כנראה לא עיין במקור הדברים ב’מגן אברהם’ )סק”ג(, שהביא שם 
דעת הרמב”ם )הל’ ברכות פי”א ה”י( ש”אינו מברך שהחיינו אלא על עצמו שעושה לעצמו”, וא”כ אין התוקע מוציא את השומע בברכת 
שהחיינו, ועל כן כתב שם: “אבל מי שיודע יברך לעצמו ]ב’ ברכות[ ויוצא אליבא דכולי עלמא”. הרי שבאם יודע השומע לברך בעצמו אז 
מצד התוקע יש בעיה בעצם אמירת הברכה, שהרי הוא כמי שאינו מחויב בדבר, וגם מצד השומע יש בעיה האם אפשר להוציאו בברכת 

שהחיינו. וא”ש דיוק הלשון “ולא ישמע...”.

2.  אלא שלדעתו בציבור יש חידוש דין, שאפילו כשלא יודעים בפירוש, אנו סומכים על כך “דסתם ציבור נמצאו אנשים שאינם בקיאים 
בטיב ברכות” )והובא ב’משנה ברורה’ ב’שער הציון’ שם סקט”ו(. אלא שבזה לא סבירא לן כוותיה, שהרי בשו”ע הרב לא הביא את המנהג 

הנזכר ב’תרומת הדשן’, המובא ב’מגן אברהם’ שם.

3.  אמנם לא נראה לי מה שכתב ב’נתיבים’ שם )הערה 2( לסמוך בזה על חידושו של ה’תורת חיים’ פעסט )אות ד(: “אם מוציא ליחיד, 
אז בודאי יברך בעצמו. אבל אם מוציא רבים, הגם שכבר יצא יברך התוקע, דבלא”ה א’ יוציא את כולם, וא”כ אין נפק”מ וגם התוקע יכול 
להוציא אותם”, שהרי דבריו תמוהים, וכפי שתמה בשו”ת ‘מנחת יצחק’ )ח”ג סי’ נג אות ט( “דבודאי יש חילוק בין אם המוציא אחד 
מהשומעים שלא יצא עוד, ובין אם התוקע שכבר יצא”, שהרי כל הטעם שיכול לברך עבור מי שאינו יודע לברך הוא “כיון שכל ישראל 
ערבים זה בזה, א”כ גם הוא צריך לברכה זו עכשיו”, וכנ”ל בפנים, אבל כשיש שם עוד מישהו שלא יצא ידי חובת המצוה ויודע לברך, הרי 

יכול הוא לברך גם עבור מי שאינו יודע לברך.

  4. ראה עוד מה שביארתי בזה בס”ד בקובץ ‘הערות וביאורים’ )גליון א’קיג(.

 5.  ואציין כמה מהם. סי’ תקצ ס”ב )נעתק לעיל בפנים(: “ותיקנו חכמים כדי לצאת ידי כל הספיקות”; שם ס”ג: “...שאם תש”ת עיקר 
המצוה, א”כ כשנתכוין בתקיעה זו להשלמת תשר”ת לא תקע לשם מצוה כלל”; סי’ תקצב ס”ז: “התקיעות שחייב לשמוע מן התורה, 

דהיינו תשר”ת ג”פ תש”ת ג”פ תר”ת ג”פ”; סי’ תקצג ס”ג: “דשמא מה שהוא יודע זו היא תרועה האמורה בתורה”.

 6.  יש לציין שה’כף החיים’ סובר שההלכה ודאי כמו הרמב”ם, ובעשרה קולות לא יצא ידי חובת התקיעות מה”ת, ומשום הכי מפרש את 
שני פסקי ה’מטה אפרים’ דלא כפשטות דבריו. על דבריו הראשונים הנ”ל כתב )סי’ תקפו סק”מ(: “ור”ל שלש פעמים תש”ת וכו’ שבזה 
יוצא ספק חיוב התקיעות מה”ת”. ובדומה לזה כתב שם )סי’ תר סקי”ג(: “ר”ל שלש פעמים תשר”ת ושלש פעמים תש”ת”. וזה תמוה 
מאד. עוד דבר תמוה ראיתי בספר ‘שונה הלכות’ של הגרחיי”ק שליט”א, שבסי’ תקפו )ס”ט( כתב על דברי ה’מטה אפרים’: “ואולי צ”ל ל’ 

קולות וצ”ע”, וציין לה’כף החיים’, ואילו שם סי’ תרא )ס”ד( מביא את דברי ה’מטה אפרים’ בלי להעיר עליו.

 7.  בהמשך להערה הקודמת יש להעיר שבהלכה זו נתהפכו היוצרות, ה’משנה ברורה’ שם )סקפ”ח( לא העתיק לשונו של ה’מטה אפרים’ 
ש”תשר”ת תש”ת תר”ת )ש(הם עיקר החיוב”, וסתם: “אם תקע התקיעות המחוייבין”, ובזה רימז שבעשרה קולות לא יצא ידי חיובו אלא 
בל’ קולות. ואילו ה’כף החיים’ שם )ס”ק קנד( העתיק דברי ה’מטה אפרים’ בלשונם, ולא העיר עליו כפי שהעיר בשאר המקומות. וצ”ע.

הגהות והערות
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הרבנים במרכז
רבני ערים ברחבי אירופה 

מספרים על ההכנות לימי החגים

פרוייקט מיוחד
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 פעילות יהודית עניפה, 
מול כל השנאה 

 הרב שלמה ביסטריצקי רבה של המבורג 
על הפעילות היהודית והעימותים עם האיראנים 

 המבורג

ומנוגדים  סותרים  מושגים  לי  נשמע  בהמבורג”  יהודית  “פעילות 
לחלוטין, אני אומר להרב שלמה ביסטריצקי רבה של המבורג בפתיחת 

השיחה, על פעילותו הרבה בעיר.

בקולו,  היטב  נשמעת  והתמיהה  מתפלא  הוא  סותרים?”,  “מושגים 
“ההיפך, זה הנצחון הגדול ביותר על הצוררים הנאצים ימ”ש. הם ביקשו 
היהודית  הפעילות  את  מרחיבים  ואנחנו  והיהדות  היהודים  את  לעקור 

ומוסיפים יהודים. דווקא כאן”.

ואין אנטישמיות? אני מברר.

הוא  ושם”,  כאן  אנטישמיים  קינים  יש  “באירופה 
עונה בדיפלומטיות, “אך זה לא מונע מאיתנו לפעול 

ולעשות”.

הדמויות  אחת  הוא  הרבה.  פועל  פועל.  והוא 
העיר   - בהמבורג  והמוכרות  היהודיות המפורסמות 
השניה בגודלה בגרמניה אחרי ברלין. מאחורי החזות 

עשיה  של  געש  הר  מסתתר  והאצילית,  המוקפדת 
ועמל ללא ליאות. הוא לא נח לרגע. מי שעובדים יחד 

כי הם מתקשים לעמוד בקצב של העשיה  איתו מספרים 
והפעילות שלו שמתרחשת סביב לשעון. 

לחגי תשרי הוא מתחיל להתכונן כבר בתמוז. חושב על רעיונות כיצד 
למשוך את יהודי הקהילה אל בתי הכנסת, מה ידבר לליבם של הילדים 
ומה יקרב את ליבם של הנערים והדור הצעיר. דור הביניים והדור המבוגר 
אף הם לא מוזנחים. הנסיון שלו בפעילות בקהילה מסייעים לו בגיבוש 

רעיונות. 

את  למד  הוא  יומין.  עתיקי  מנהגים  של  שורה  יש  המבורג  לקהילת 

הנושא היטב ומקפיד למלא את המרכזיים שבהם. עבור הדור המבוגר זה 
מהווה שרשרת הדורות והם נהנים להיזכר בימי ילדותם. מי מהם שיש 
מנהגי  על  שיידעו  כדי  לתפילה  אותם  להביא  משתדל  ונכדים  בנים  לו 

הקהילה אשר עובדים מדור לדור.  

מתי  לדעת  שיבקש  מהקהילה  יהודי  השעון.  גם  עומד  אלה  ולצד 
‘יזכור’, יקבל מועד מדוייק. כך גם קריאת התורה, תקיעה בשופר, תחילת 

וסיום הצום, נטילת לולב ועוד שורה של זמנים שיש רק ביהדות.     

רעיונות של עשיה יש לו בשפע, והוא בוחר בקפדנות את 
המוצלחים שביניהם ומיישם עם תוכנית עבודה מסודרת 

וכתובה.

במפגש  השתתפות  היה  הללו  מהרעיונות  אחד 
רמזני,  האייתולה  עם  לערבים  יהודים  בין  שלום 
יחדיו  הצטלמו  השניים  איראן.  נשיא  של  מקורבו 
כי  מספרות  השמועות  בעולם.  הופצה  והתמונה 
הרב  חיוביות.  תוצאות  עם  המשך  היה  למפגש 
כי  ציין,  רק  הוא  לנושא.  להתייחס  סירב  ביסטריצקי 

לפני שהלך למפגש התייעץ עם כמה רבנים.

הקהילה  של  עתיק  שנה  מלוח  שואב  הוא  אחרים  רעיונות 
זה  “בלוח  סבו.  ידי  על  כמתנה  לו  הוענק  אשר  המקומית  היהודית 
והמסעדות  המוסדות  כל  ורשומים  היהודיות  הפעילויות  כל  מופיעות 
ומוסיף:  ביסטריצקי  הרב  אומר  השואה”,  לפני  בעיר  שפעלו  היהודיות 
“כשאני תוהה מה עליי לפתח עוד, אני שואב השראה מהעבר המפואר 

של הקהילה הזו אשר מגולם בלוח השנה הזה”.

איך ילד שגדל בצפת בצל אביו הגאון רבי לוי ביסטריצקי זצ”ל, מוצא 
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 לבוב

תפילות ברוב עם 
 הרב מרדכי באלד, 

רבה של לבוב וחסיד קרלין 
מספר על ההכנות לחגים

מארה”ב  לאוקראינה  שהגיעו  יהודים  המתפללים,  קבוצת 
ומישראל, עמדה במרכז השטח שהיה בעבר בית החיים בפולנאה. 
המתפללים הקיפו את הציון שהיה אמור להיות קברו של רבי יעקב 
רבי  של  ציונו  יוסף’.  יעקב  ה’תולדות  בעל  מפולנאה,  הכהן  יוסף 
יעקב יוסף, מגדולי תלמידיו של הבעש”ט הק’ ומי שספרו – ספר 
מספרי  לאחד  נחשב   – הדפוס  אור  את  שראה  הראשון  החסידות 
מקרוב  יהודים  דורות  מזה  אליו  משך  החסידות,  תורת  של  היסוד 
ולעורר  נהגו לבוא לבית החיים העתיק לשפוך תחן  ומרחוק, אשר 

זכות ישני פולנאה.

ברבות השנים עבר בית העלמין תהפוכות. הזמן שחלף לא הטיב 
העולם  מלחמת  במהלך  מיהודיו  התרוקן  שהכפר  והעובדה  עמו, 
שבית  לכך  הביאה   – שאחריה  הקומוניסטית  והתקופה  השניה 
העלמין חולל, קבריו נחפרו ומצבותיו נעקרו. לא כן קברו של בעל 
קברי  את  לפקוד  יהודים  חזרו  וכאשר  נשמר,  מיקומו  ה’תולדות’. 
האבות שבאוקראינה – שוקם הציון והמצבה הוקמה מחדש לכבודו 

של צדיק.

לכאורה הכל טוב ויפה, אך מישהו אחד היה בכל זאת מוטרד. הרב 
ונצורות  גדולות  וחסיד קרלין העושה  לבוב  רבה של  מרדכי באלד, 
במקום. כמי שבקי היטב בתולדות ימי אבות החסידות וגדולי העולם 
הן  ביקשו  שלפיו  החסידי  המעשה  את  היטב  הכיר  להם,  שקדמו 
ה’תולדות’ והן רבי אברהם ‘המוכיח’ להיקבר בסמוך לקברו של חייט 

נקברו  פי המעשה  על  וזאת משום מעשה שהיה.  פשוט, 
אכן שני הצדיקים לצידו של החייט ואהל הוקם על ציונם. 
עלתה  לא  ה’מוכיח’  ליד  טמון  אינו  שה’תולדות’  העובדה 

“זה  אומר.  הוא  המשלח”,  “כוח  תוהה.  אני  המבורג?  של  כרבה  עצמו 
חלק מהפעילות היהודית בכלל, והמשך פעילותו של אבא זצ”ל בעולם 

הרבנות”.

להמבורג הוא הגיע עוד כבחור ונכבש בקסמה. לאחר שהתחתן חזר 
של  לקצב  רגילים  היו  לא  המקומיים  היהודים  רשמי.  כשליח  לשמש 
העשיה שלו. מוסדות הוקמו והחיים היהודיים ידעו עדנה. בתוך העשיה 
שעשה  בדיקה  הלכתיים.  נושאים  בכמה  למענה  זקוק  היה  הוא  הרבה 
העלתה כי זה מספר שנים לא מכהן רב בפועל ליהודי המקום. הוא היסס 
אם להגיש מועמדות, ובסוף הגיש, לאחר שאנשי הקהילה ביקשו זאת 

ממנו.

בהמבורג כיהנו בעבר כרבנים, גדולי עולם נודעי שם, ובניהם הגאונים 
יעקב עמדין. המחשבה שהוא מבקש לשבת  ורבי  אייבשיץ  יהונתן  רבי 
על כסאם עוררה בו יראת כבוד מהתפקיד הנכבד. והיה גם הקשר אישי. 
המבורג היתה העיר ממנה גורש סבו בתקופת השואה. הוא החליט שהוא 

יהיה האיש שישקם את היהדות בעיר.

ואף  בה  גדל  בהמבורג,  נולד  זצ”ל  ביסטריצקי  לייבל  הרב  “הסבא 
הוריו  יחד עם  ברח  הוא   12 בגיל  בעיר.  התחנך בתלמוד התורה שפעל 
והשתקע בניו יורק ומאז סירב לבקר במקום. כשהוצע לי לשמש כשליח 
הצלחתי  לבסוף,  להצעה.  לסרב  אותי  לשכנע  סבא  ניסה  בעיר,  חב”ד 
הנקמה  זו  ‘תהיה  כי  בטענה  הדרך  ברכת  את  לי  להעניק  אותו  לשכנע 

הטובה ביותר לזוועות שנעשו בהמבורג’”.

את  מחדש  ביסטריצקי  הרב  פתח  פעילויותיו,  יתר  בין  נקם.  והוא 
סבו  בו  תורה  תלמוד  אותו  בעיר,  פעל  אשר  העתיק  התורה  תלמוד 
 12 עם  החלו  במקום  הלימודים  לימודיו.  חיק  את  לסיים  הספיק  לא 
של  הכתרתו  בטקס  ילדים.   100 מעל  כבר  בו  לומדים  וכיום  תלמידים, 
הגר”ש ביסטריצקי לרבה של המבורג הכריז אחד הנואמים: “אתה אמנם 
לא סיימת את לימודיך כאן”, פנה הנואם  ללייבל הסב, “אך ניניך אשר 

לומדים כבר בתלמוד תורה, יסיימו פה את לימודיהם התורניים.

במהלך השנים, הוציא הרב ביסטריצקי ספרים רבים וביניהם “אוצר 
מנהגים יורה דעה” אשר זכה לתשואות רבות בקרב לומדי התורה.
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איפוא בקנה אחד עם הסיפור החסידי.

מעשיה  אינה  חסידי  סיפור  באלד  הרב  של  מבחינתו  תטעו.  ושלא 
תקופה  במשך  וכך,  צריכה.  היא  שלימוד  היא  תורה  אלא  חביבה 
ארוכה, מוצא עצמו רבה של לבוב כשהוא הופך כל אבן סביב קברו של 
‘המוכיח’ תוך שהוא נעזר באנשים נוספים. העבודה נעשתה במיומנות, 

במקצוענות ובזהירות, ובסופו של דבר היא עשתה פירות.

ביום בהיר אותרה מצבתו המקורית של בעל ה’תולדות’. הקבר לא 
אחר  במקום  אלא  התולדות,  של  כקברו  כה  עד  שהוחזק  במקום  עמד 

ביניהם. מסביב  החייט  קבר  כאשר  ‘המוכיח’,  לקברו של  צמוד   –
תואם  באופן  הכל  בעבר,  קיים  שהיה  האהל  שרידי  התגלו 

המובא  שסיפור  ברור  בשבילו,  סיפור.  לאותו  ומדוייק 
לקברי  הנוגע  קדום  מקור  כל  כמו  החסידות,  בספרי 

צדיקים,  מהווה יסוד מוצק שאין עליו עוררין.

לעורר את המודעות 
היתה  למברג(,  האוסטרי:  )המוכרת בשמה  לבוב, 
יהודיים  חיים  יודעת  שם,  ידועת  יהודית  עיר  בעבר 

שלמה  מרדכי  הרב  של  נלאית  הבלתי  פעילותו  בזכות 
באלד, שצריך להתמודד עם לא מעט קשיים. “לא פשוט 

פה בכלל”, הוא אומר. “האנשים כאן מסתירים את יהדותם ויש 
פה אהדה גדולה לנאציזם. לא פעם נתקלים בכרזות נגד יהודים. גם לי 

עצמי קרה שחזרתי עם הילדים מבית הכנסת, ומנגד רצו לעברנו ילדים 
יהודים,  אוהבים  לא  היטלר’. המקומיים  ‘הייל  וצעקו  היד,  את  והרימו 
ובעיקר לא אוהבים מוסלמים. אבל לא הכל שחור. “מצד הממשלה יש 
מולנו קשר טוב”, הוא אומר, “אין בעיות בסך הכל”. הרב באלד מציין 

שמרבית המקומיים באזור הם בכלל נוצרים.  

אחרי מלחמת העולם השנייה, הקהילה היהודית בלבוב מנתה למעלה 
ממאה אלף בני אדם, אך לדברי הרב באלד, לא ברור כמה מהם נותרו 

בעיר, וכמה מהם כלל מודעים למוצאם. “אני מניח שיש פה כמה אלפי 
יהודים. אני בקשר עם כאלף איש מהם בטלפון, בפגישות ובבית הכנסת 
בזמני החגים. יכול להיות שיש לא מעט יהודים, אבל רבים מהם כלל לא 

מודעים לכך”. 

בית,  ביקורי  בעריכת  יום  בכל  עמל  הוא  המודעות  את  לעורר  כדי 
סבור  לא  באלד  הרב  כלכלי.  סיוע  גם  צורך  וכשיש  שיעורים  מסירת 
שהיהודים בעיר חוששים כיום יותר מבעבר. “הם לא מפחדים יותר, כי 
הם חיים עם האנטישמיות כבר עשרות שנים. רובם המוחלט שומרים 
מעודדים  אנחנו  יהדותם.  את  ומסתירים  הזמן,  כל  נמוך  פרופיל  על 
אותם להביע את יהדותם בגאון. אנחנו מרגישים את השינוי 

אבל עוד נותרה עבודה רבה.

לקראת  נערכים  אנו  אלול,  בחודש  אלו,  בימים 
התפילות בימי החגים בהם בדרך כלל יש השתתפות 
תפילות  נערוך  השנה  ראש  בימי  יהודים.  של  ערה 
לצד סעודות בהם יוכלו להשתתף יהודים מהקהילה. 
בימי  אם  כי  ואמרו  מקהילה  יהודים  אלי  פנו  בעבר 
יעודד  זה  יהיו גם סעודות חג  החגים לצד התפילות 
חג  סעודות  ארגנתי  לבקשה,  נעניתי  השתתפות. 
אנחנו  חג  בכל  מאז  רבה.  תועלת  בכך  שיש  והתברר 
בונים  אנו  בסוכות  הקהילה.  יהודי  את  בשמחה  מארחים 
סוכה רחבת ידיים אליה יכול להכנס כל המעוניי. בכל שעה ביממה. 
ברוך השם אין רגע ריק בסוכה, והיהודים המקומיים מגיעים, מברכים 

ומרגישים שייכים לעם היהודי.

“הרבה סיוע אנו מקבלים מ’מרכז רבני אירופה’ – וזו גם ההזדמנות 
להודות להם – שעומדים לימיננו ובכל פעם שפנינו לסיוע נענינו ברוחב 
אשר  השונים  ההלכתיים  המקצועיים  הקורסים  את  לציין  ראוי  לב. 

נותנים לנו כלים להתמודד עם הבעיות העומדות לפתחנו”.     
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 איטליה / רומא 

תכיר, זה שופר איטלקי 
 הרב יצחק חזן, רב הקהילה האשכנזית ברומא מספר 

על הפעילות הייחודית ועל ההכנות לימי החגים
קול תקיעה גבוה ובכייני, פילח את חלל האוויר. גבאי בית הכנסת 
במשך  התשר”ת  בקולות  המשיך  בשופר  שאחז  בירושלים  האיטלקי 
בשימוש  נמצא  הוא  איטלקי.  שופר  זה  “תכיר,  שחדל.  עד  דקות  כמה 
הקהילות היהודיות באיטליה, ואף בחלק מקהילות טורקיה. הוא עשוי 
ובכייני.  גבוה  צליל  כמו ששמעת,  המפיקה,  דקה  קרן   - עז  מקרן של 
הזמנים  היום השתנו  תוקעים.  היו  כך  באיטליה  כנסת  בית  בכל  בעבר 

והוא הפך לנדיר”.

“אכן זה המצב”, מאשר הרב יצחק חזן, רב הקהילה האשכנזית בבירה 
האיטלקית. ברקע נשמע שאון מחריש אוזניים של צלצולי פעמונים. 

“תבינו”, הוא נשמע מתנצל. “כאן, ברומא, בכל פינה יש כנסייה”. 

בשלב מאוחר יותר של השיחה, נשמעת צפירה רמה. “גם לקולות 
להגביר  מתאמץ  שהוא  תוך  חזן,  הרב  מרגיע  רגילים”,  אנחנו  האלה 
את קולו. כך נשמעת שעת בין ערביים שגרתית ברומא. ההרגל עושה 
את שלו. 40 שנות מגורים בעיר, אינן עניין של מה בכך. אבל עבורנו, 
המספר  הרב  של  קולו  עם  מתמזגים  הכנסייה  רעשי  את  השומעים 
סיפקו הפעמונים  רומא,  יהדות  סיפורה של  אופיניית את  בהתלהבות 
ביטוי עז ומוחשי לייחודיות הבלעדית המאפיינת את חיי היהדות בבירה 
כל  כל  על-פני  רומא,  יהודי  קהילת  את  שמבליט  ביטוי  האיטלקית. 

קהילה יהודית אחרת במרחב האירופי כולו.

הנצרות הקתולית.  כמרכזה העולמי של  רומא משמשת 
אפשרית  פינה  בכל  בה  מתנוססות  קתוליות  כנסיות 

בטבורה,  הממוקמים  הוותיקן,  ממוסדות  כמעט. 
פרסמו האפיפיורים לדורותיהם את תפיסת עולמם, 
שלא תמיד היטיבה, בלשון המעטה, עם מצבם של 

היהודים החיים בסביבה.

ודווקא שם, בלב ליבה של הבירה הנוצרית, בינות 
של  השמיעה  טווח  מרחב  ובתוך  הרבים  לצריחים 

יהודיים  חיים  בגאווה  להם  משגשגים  הענק,  פעמוני 
אחד  מכל  בוקעים  והתורה  התפילה  קולות  תוססים. 

מבתי-הכנסת הפזורים ברחבי הבירה.

נעוצה בשלהי תקופת  רומא,  בעיר  היהודית  ראשיתה של הקהילה 
להתגורר  יהודים  קבוצת  ירדה  המכבים  בזמן  השני.  בית-המקדש 
ברומי – היא רומא – במטרה לכבוש נציגות יהודית, שתנסה לרכך את 
התנגדותה הקיצונית של האימפריה הרומית לעם היהודי בארץ ישראל. 
עד עצם היום הזה, ניתן לזהות ברובע ההיסטורי של רומא )הממוקם לא 
הרחק מהגטו היהודי העתיק(, את שרידיו של בית-כנסת עתיק, שנבנה, 

לטענת חוקרים, עוד בזמן בעל הערוך.

“עם כל הכבוד להיסטוריה המפוארת של רומא”, מפתיע הרב חזן, 
שנה,  ארבעים  לפני  לרומא,  כשהגעתי  בעתיד.  יותר  מרוכזים  “אנחנו 
ולא  הקהילה,  של  ההיסטוריה  את  הכרתי  לא  רקע.  שום  לי  היה  לא 
ידעתי איטלקית, אף לא מילה אחת. נשלחתי מניו-יורק, על-ידי הרבי 

)כ”ק האדמו”ר מליובאוויטש זצ”ל( ודברתי רק אנגלית ויידיש. אפילו 
העברית שלי לא היתה מי יודע מה. אבל התחלתי לתפוס קשרים עם 
פה,  מילה  איטלקית.  מעט  לדבר  למדתי  ובינתיים  מהקהילה,  יהודים 
למדתי  וככה  פעם,  מדי  אותי  היו מתקנים  סביבי  האנשים  מילה שם. 

את השפה.

“גיליתי להפתעתי”, הוא ממשיך, “שתשעים אחוז 
החלטנו,  יהודי.  חינוך  מקבל  לא  היהודי  מהנוער 
הסטטיסטיקה  את  לשנות  הוא  שלנו  שהתפקיד 
הזאת. הקמנו את ה’סאנדיי סקול’ )בית-ספר לימי 
ראשון, בהם לא מתקיימים לימודים בבתי-הספר 
הממלכתיים ברחבי העולם( והרחבנו אותו גם לימי 
שלושה  רומא  ברחבי  הוקמו  השנים  עם  רביעי”. 
תלמודי-תורה, כן ירבו, בהם לומדים קרוב למאתיים 
ילדים. גם בית-הספר היהודי המקומי הותיק התפתח 
מאוד, ומאז לומדים בו לא פחות מ-800 צעירים. “למרות 
של  בכמותם  דמוגרפית  התמעטות  יש  האחרונות  שבשנים 
יהודי איטליה, אנחנו רואים שיפור גדול מבחינת איכות. יהודים חוזרים 
בתשובה, בתי הספר היהודיים הולכים ומתמלאים. ברומא מתקיימים 

לא מעט שיעורי תורה מטעם כל הקהילות הנפלאות”. 

גם בימינו, כאשר שמו של הוותיקן אינו מעורר חלחלה בגיוו של כל 
יהודי, עדיין לא קלים חייו של רב יהודי ברומא. היחסים בין הקהילה 
פה  החיכוכים  לצד  זאת,  ועם  ומורדות.  עליות  ידעו  לוותיקן  היהודית 
ושם, לא חסרים רגעים של נחת. הקהילה היהודית פורחת, המוסדות 
שבעבר הכילו מתי מעט של תלמידים נמצאים במגמת התרחבות, מזון 

כשר יש ואפילו מסגרת של שיעורי תורה. 

בקהילות  הפועלים  חזקים  זרמים  שני  היום  מזהים  “אנו 
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כל  זרם ההתבוללות המכלה  ישנו את  במדינה. מהצד האחד  היהודיות 
חלקה טובה. הקהילות הקטנות בכלל הולכות ונכחדות, בעוד בקהילות 
הגדולות ברומא ובמילאנו המצב טוב יותר. אולם מהצד השני ישנו את 

הזרם של החוזרים לשורשים, והזרם הולך וגובר”.

הרב יצחק חזן, מתקשה להסתיר את התרגשותו כאשר הוא מספר 
על בנו, ר’ שלום חזן, הממשיך בדרכו. “הבן שלי אחראי על הפעילות 
בליל  ונצורות.  גדולות  ב”ה  שם  פועל  והוא  העיר,  של  השני  באזור 
כאן  יהודים שבאים  בביתו עשרות סטודנטים  הסדר האחרון, התארחו 
ללימודים באוניברסיטאות כאן מכל רחבי העולם. רעייתו של בני פועלת 

עם דוברות אנגלית”, מציין הרב חזן האב בסיפוק.

לפני כמה שנים קיבל הרב חזן ‘תגבורת’, בדמותו של הרב רוני קנרוטו. 
אברך חסידי, צעיר ונמרץ, אנרגטי וחדור מוטיבציה. יש לו יתרון נוסף: 
הוא איטלקי מלידה. השפה, התרבות והלכי-הרוח האיטלקיים מוכרים 
לו מקרוב וטבועים באופיו. הוא נולד בעיר מילאנו. גדל בה מקטנותו, 
למעט 5 שנות לימודים בישראל במהלכן הצטרף לחסידות חב”ד. הרקע 
האיטלקי שלו מסייע לו לפעול ביתר-קלות ולחשוף בפני בני עמו את 

היהדות במלוא הדרה. 

חינוכית  מצות  מאפיית  קנרוטו  הרב  הפעיל  האחרון  פסח  בערב 
את  מקרוב  ולמדו  המאפייה  את  פקדו  מאות  איטליה.  מרחבי  לילדים 
תהליך אפיית המצות. בליל פורים ארגן מסיבת פורים מרכזית. למעלה 

מ-800 יהודים באו לשמוע מגילה ולחוות שמחת פורים מהי.

שני  קבוע  באופן  מוסר  “אני  קנרוטו:  רוני  הרב  סיפר  פעילותו  על 
שיעורים. שיעור אחד לצעירים. יסודות ביהדות, הלכה וחסידות בצורה 
קודש  ספר  של  דף  לוקח  אני  ההתעניינות,  את  להגביר  בכדי  קלילה. 
שהם  מה  את  שיבינו  כדי  האיטלקית,  לשפה  בו  הכתוב  את  ומתרגם 
קוראים מתוך הכתב. זה נותן להם תחושה של תלמידי-חכמים. השיעור 

השני, גמרא בעיון, נמסר לעתים נדירות יותר”.

הסברה  פעילות  על  קנרוטו  הרב  שוקד  השגרתית,  לפעילות  נוסף 
למניעת מקרי התבוללות בקרב האוכלוסייה הצעירה, כמו גם בהגברת 

המודעות לנושאי טהרת המשפחה. 

הוא מספר על תופעה. “כשאני לוקח בן-אדם לארוחת ערב ומשכנע 
אותו לקחת על עצמו כמה מצוות, בדרך-כלל הוא סבור שבמצוות הללו, 
שהוא מקבל על עצמו, נגמר הסיפור. אז מתחילה העבודה שלי. להסביר 

לו שזה לא עובד כך”.

של  הכנסת  בתי  ששה  מתוך  אחד  של  כרב  המשמש  קנרוטו,  הרב 
שבת  מדי  מפיץ  הוא  אותו  פרשת שבוע,  עלון  לאור  מוציא  לוב,  עולי 
בשבתו בריכוזים היהודיים ברומא ובמילאנו. “אני לא יודע מאיפה יש 
לי תקציב”, הוא אומר. “אבל זאת עובדה בשטח. העלון יוצא לאור מדי 
ערב שבת וההסבר היחיד שיש לי הוא: סייעתא דשמיא. ולא רק בתחום 

של העלון. כל ההצלחה שלנו ברומא היא סייעתא דשמיא”.

הפריחה היהודית, לדבריו, אינה מסתכמת בשיעורי תורה ותפילות. 
קיימת מערכת שחיטה כשרה ברומא ומילאנו, שמספקת בשר כשר לכל 
הקהילות באיטליה. “כך זה מתנהל אצלנו. הקהילות הקטנות סמוכות 

על הקהילות הגדולות”, הוא מסביר.

לצד המערכת הבשרית הכשרותית המסודרת ברומא, קיימת מערכת 
חלבית ראויה לשמה שדואגת לאספקה מסודרת של חלב ישראל. שימוש 
בחלב עכו”ם אינו קיים במסעדות הכשרות, וכאלה יש לא מעט, בעיקר 
פיצריות ופסטות, המאכל האיטלקי הפופולארי, אשר פרוסות כיום על-

פני הרחובות הרומאים. כמה מהן ממוקמות בגטו היהודי ההיסטורי של 
רומא. יהודים לא מתגוררים בו כיום, אבל הוא מהווה מוקד משיכה בולט 
עבור תיירים יהודים וגויים מכל רחבי העולם. מרבית החנויות, לאורך 
רחובותיו הראשיים של הגטו, עומדות בבעלותם של יהודים איטלקיים.

רומא.  ברחבי  פועלים  מקוואות  כמה  קנרוטו  הרב  את  שאלנו 
“שלושה”, הוא משיב, “אחת מהן בשיטת בור על-גבי בור. שיהיה לפי 

כל השיטות, מהדרין מן המהדרין”.

לאזאר  מנחם  הרב  נותן  חזן  יצחק  הרב  של  לפעילות  נוסף  חיזוק 
 - מתמקד  הוא  בהם  המרכזיים  הדברים  ובין  חסותו  תחת  שפועל 
באיטליה.  לומדים  אשר  הרבים  הישראליים  הסטודנטים  עם  פעילות 
במסגרת הפעילות הוא מקיים שיעורי תורה בגמרא ובפרשת השבוע, 
המתקיימים בבית כנסת ובמרכז הקהילתי. השיעורים מושכים אליהם 
עשרות משתתפים מדי יום. לצד זאת הוא מקיים גם שיעורים פרטיים 

ולימוד בחברותא עם אנשי עסקים.

בבית  בתפילות  איש  ממאה  למעלה  משתתפים  בשבתו  שבת  מדי 
האווירה  בזכות  התפרסמו  אלו  סעודות  השבת.  ובסעודות  הכנסת 
ועולה.  הבוקעת  זמירות השבת  הנפלאה של  ובזכות השירה  המיוחדת 
שנפתח  חב”ד  לבית  בשבתו  שבת  מדי  מגיעים  הרבים  הסטודנטים 

ומרגישים כי זהו ביתם השני - מקום חם עם הרבה אהבה.

הרבנים במרכז
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פותחין בברכה בכבודה של אכסניה , “ברוך שאמ”ר” , אמ”ר ראשי 
תיבות “מרכז רבני אירופה” ברוך שאמר והיה העולם, יברך את המרכז 
היצירתיים  הרעיונות  על  החשיבה,  על  המבורכות,  פעולותיו  על 
ילדינו על  , חינוך  בנושאים הבוערים והפעם בנושא הראשון בדרגתו 

טהרת הקודש. 

להגיע  כדי  בחינוך”,  להצלחה  “המפתח  היא  זו  בהרצאה  כותרתנו 
למפתח שומה עלינו להבהיר לעצמנו שלשה דברים אותם ניתן ללמוד 

 .WAZE-כמו גם מ ,GPS-ממכשיר ה

דבר ראשון עלינו להגדיר באופן ברור את היעד והמטרה, שנית כדי 
מתוך  מיוחדת  לב  ושימת  וסבלנות  רוח  אורך  נדרש  היעד  אל  להגיע 
מסירה ונתינה כלשה”ק של הרבי, כמו הWAZE המכוון כל הדרך את 
ומזהיר אותנו ממכשולים בדרך, ושלישית אם טעינו  מסלול הנסיעה 

יש להכיר בטעות ולחשב מסלול מחדש.

בחינוך?  ההצלחה  פסגת  את  רואים  אנו  אותו  היעד   איפוא,  מהו, 
ומהן הדרכים להשגתו?

בצייתנות  הילד,  של  המוחלטת  במשמעת  לראות  הנוטים  יש 
את   המורה,  או  ההורה  ידי  על  הניתנת  הוראה  כל  של  מיידי  ובביצוע 
ההצלחה בחינוך. לאמיתו של דבר, ראיה זו אינה נכונה. שהרי צייתנות 
כזו, אשר הושגה באמצעות הפחדה ועונשים, אינה מוגדרת בשם חינוך 
אלא אילוף ואף גרוע מכך. שהרי אין כאן הבנה והזדהות של הילד עם 
הערכים אותם אנו מנסים להקנות לו, אלא פעולה המתבצעת כדי שלא 
תגיע המכה או יבוא העונש. והרי אין זה שונה בהרבה מכפי שלהבדיל 
נתפלא  בל  מאלפם.  רצון  את  כרובוט  שיבצעו  בעלי-חיים  מאלפים 
במצב כזה, שכאשר הילד אינו נמצא בטווח ראיה ושמיעה של הוריו 
ומחנכיו, התנהגותו הפוכה לחלוטין מהערכים שאליהם שאפו להגיעו. 

לעמיד תלמידים הרבה
תורת ישראל מגדירה את ההצלחה בחינוך במשפט קצר וברור:

ה”. ּנָ י ַיְזִקין ֹלא ָיסּור ִמּמֶ ם ּכִ י ַדְרּכֹו, ּגַ ַער ַעל ּפִ “ֲחֹנְך ַלּנַ

האחרון  והחלק  לחנך”,  ב”איך  עוסק  הפסוק  של  הראשון  החלק 
בהגדרת היעד של פעולות החינוך. כלומר, המדד להצלחה בחינוך, הוא 
מצב והתנהגות הנער בזמן שאינו נמצא עם הוריו ומוריו שחינכוהו )ימי 

הזיקנה מסמלים מצב זה יותר מכל(.

“והעמידו   : א’  משנה  א’  פרק  אבות  במשנה  רז”ל  שאמרו   וזה 
שבהם  הראשונים,  הדברים  משלושת  אחד  שהוא  הרבה”,  תלמידים 
תלוי קיום התורה, שלכאורה, הלשון ##”והעמידו## תלמידים הרבה” 

אינו מובן, היה צריך לומר “ואספו”, “וכנסו”, או “ועשו” )על דרך “עשו 
כתות כתות ועסקו בתורה”(, שכל  אלה הם לשונות שמתאימים לעניין 
של תלמידים, משא”כ הלשון “והעמידו” שלכאורה אינו מתאים לענין 

זה?

“והעמידו  בהוראת  המשנה  שכוונת  הרבי,  מסביר  בזה  והביאור 
תלמידים הרבה” היא לחדש שלא די בכך שרב לומד עם תלמידיו, אלא 
הרב צריך “להעמיד” את התלמידים שיעמדו על עומדם ולא יתנדנו, 
ועאכו”כ שלא יפלו ולא יסורו מן הדרך. ואין להסתפק בכך שהתלמיד 
יתפוס שעליו לעמוד – אלא שלאחר הלימוד עליו ללכת אחר התלמיד 
ולראות מה חסר לו ולעמוד לצידו תמיד , אולי הוא זקוק למשהו ומיד 
לתת לו אותו, עד “שתהא שלהבת עולה מאליה”. אם השכלנו לחנך את 
התלמיד  שיזדהה עם הערכים שמחנכים אותו ומפנים אותם ומאיר את 

כל סביבתו, הרי זו היא הצלחה בחינוך

והמבחן לכך: התנהגותו בהתאם לערכים שחינכוהו אליהם גם כאשר 
אין אנו נמצאים עמו. אלא ברחוב, בבית החבר, בהפסקת בית הספר, 

ו... בעתיד לאחר שיתבגר ויהיה לאיש ולזקן.

המקבל  את  מביאים  כאשר  היא  אמיתית  הטבה  כל  למעשה, 
לעצמאות. כלומר למצב שבו יעמוד בכוחות עצמו ללא תלות באחרים. 

היכן נכשלנו?
השאלה שרבים מאתנו שואלים, איך זה שלמרות שהיעד ברור לנו , 
הדרכים להשגתו נתקלים בקשיים ובמקרים רבים אף נוחלים כשלונות.

הרב יחיאל יעקובזון מביא  בספרו “אל תחטאו בילד” דוגמאות לכך, 
נציין שלשה מהן.

1. מה עושים עם ילד שלא רוצה להתפלל?
אברך ת”ח מביע תמיהתו על כך, שבנו התמבגר אינו מתפלל כלל. 
יסודי  , שדווקא בנושא התפילה הוא עניק לבנו חינוך  עיקר תמיהתו 

ועקבי. אלה דבריו:

לתפילה;  אליי  יצטרף  שבני  כך,  על  עומד  הייתי  ביומו,  יום  “מדי 
יוכל להתפלל תחת  כדי שבני  לי  הנוחים  בזמנים  וויתרתי על תפילה 
השגחתי; תמיד הקפדתי שיישב על ידי כל עת התפילה, ויתפלל מתוך 
ואם  בקביעות,  עליו  השגחתי  עצמה  התפילה  בזמן  אף  פתוח;  סידור 
לשוב  אותו  ומאלץ  לו,  מעיר  הייתי  מייד   – והזיות  לחלומות  נתפס 

לתפלתו. בקיצור – כל כך הרבה השקעתי, והכישלון שלי כל 
כך חרוץ ! כיצד ניתן להבין זאת? האם אין זה, בהכרח, נובע 

מגורמים שאינם תלויים בי?”

המפתח להצלחה בחינוך

הרב נפתלי הכהן רוט 
יו”ר המרכז חינוכי חסידותי

מתוך דברים שנאמרו ב’פורום רבנים צעירים’ בקראקוב

חינוך
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תשובת הנער:

“אין דבר שאני כל-כך שונא כמו להתפלל. שנים הייתי יושב וחולם 
ומחכה ליום בו אהיה מספיק גדול כדי להתחמק מלהתפלל. כשאני רק 
נכנס לביהכנ”ס  - אני מתחיל להרגיש רע. אני בטוח, שדווקא בגלל 
לי עול  נהייתה  זה התפילה  שאבי הקפיד עליי כל כך – דווקא בגלל 
מדכא ובלתי נסבל. אין לי סבלנות לשבת, ובטח אין לי חשק לחשוב 

על הקב”ה ועל הגיהנם”

2. מה עושים לבן שלי ששונא את הלימוד איתי?
“מזה חודשים אני מקדיש כשעה יומית כדי ללמוד עם בני. הלימוד 
לא  אותי להתמודד עם קשיים  ומאלץ  רבה,  דורש ממני הקרבה  הזה 
שאני  משום  הזו,  במשימה  מתמיד  מאני  הכל  למרות  אבל  מעטים. 
בדרך   , לאחרונה  לי  נודע  לתדהמתי  מאוד.  רבה  חשיבות  לה  מייחס 
הבן,  את  לדובב  ניסיתי  איתי.  הלימוד  את  שונא  שלי  שהבן  מקרה, 
לשמוע ממנו מהי הסיבה לשנאה זו – אולם הדבר לא עלה בידי. אני 

חושב, שאפילו הבן שלי עצמו איננו יודע בבירור מה הסיבה לכך”

כשנשאל כיצד מתבצע הלימוד הגיב:

יושב ממולי עם  והוא  יושב ליד השולחן  יש כאן לתאר? אני  “מה 
הגמרא הפתוחה, הוא קורא ומסביר את מה שלמדו אותו יום בחיידר, 
ואני מקשיב, מעיר ומתקן. לאחר מכן אני שואל אותו מספר שאלות 

סיכום, כדי לבחון את ידיעותיו\ ובזה מסתיים העניין”

3. מה עושים עם ילד שכמה שהשקענו ונאבקנו לחנך 
אותו לכיבוד הורים ופשוט מזלזל ואינו מצייךת ואינו 

ממושמע.
אבא ביקש מהמחנך לדבר עם הילד. להלן תגובת הילד:

“איך הרב חושב, שאני צריך לקבל את מצוות כחבוד אב? הרב יודע 
מה עברתי. אני גם הקשבתי כשהרב דיבר עם אבי בטלפון, ואני הבנתי, 
שגם הרב מסכים, שאבי היה ממש לא בסדר ביחס אלי. עכשיו הרב 
מבקש ממני שאני אתגבר על הכל., ואני אקיים מצוות כיבוד אב, לא 
הוא  אותו.  לכבד  יכול  לא  אני  עצמי.  בשביל  אלא  שלי  אבא  בשביל 
, חלש מאוד לא  זה נקרא חלש  נגדי – אבל  גיבור גדול  חושב שהוא 
גיבור. כי גיבור על חלשים זה לא גיבור. ובכלל, איזה מן אבא זה שהולך 
מנגד הבן שלו כמעט בכל דבר? אם במצב כזה יש עוד מצות כיבוד אב, 
אז אני פטור כי אני אנוס. ובטח שאני פטור כשאבא שלי בעצמו עשה 

אותי אנוס”.

כשלון בחינוך
עד כאן הדוגמאות והשאלה הזועקת לשמים,”דווקא בנושא שחינכנו 

כל כך הרבה! איך ייתכן שדווקא כאן נכשלים  באופן כה חמור?”

הורים ומורים מספרים על טיפול בבעיות שלא הועילו:

1. מה עושים לילד “צעקן”, כשרוצה משהו מבקש 
בצעקות, ובמיוחד מגיב בצעקות להערות?

טיפול שלא הועיל:  1. נזיפה  2. עונש לא לשחק בחוץ  3. שיחה: 
כך לא מדברים. 

מורה: אחרי כמה הזהרות מוצא מן הכיתה עד שיירגע.

2. מה עושים עם ילד שרגיל לשקר?

טיפןל שלא הועיל: 1. עונש לא מקבל דמי כיס  2. נזיפה 3. הסברה 
על חומרת השקר. 

מורה: 1. מניעת הפסקה  2. כתיבת עונש 100 פעמים “מדבר שקר 
תרחק. 3. קנס כספי.

3. איך מטפלים בילד שאינו יודע לשמור על הרכוש?
 .3 נזיפות    .2 סוף   אין  עד  מוסר  שיחות   .1 הועיל:  שלא  טיפול 

החרמת צעצועים  4. מתן פרס על שמירת רכוש.

4. מה עושים עם ילד “מפוזר”, אינו מסודר בבית 
ובכיתה?  מכתיב בגדים בכלל ובארוחה חגיגית?

טיפול שלא הועיל:  1. מתן פרס עזר זמן קצר 2. בקשות בטוב וברע 
לא הועילו 3. שיחות מוסר

5. איך מטפלים במריבות בין ילדים בבית ובכיתה?
בבית   , למנהל  שליחה   .2 כתיבה   עונשי   .1 הועיל:   שלא  טיפול 

“אגיד אותך לאבא”  3. שיחות 

הנכונות  הדרכים  ומהן  טעינו,  איפה  והשאלה  רבות,  עוד  וכהנה 
להשגת המטרה.

המפתח להצלחה
להצלחה  למפתח  אותנו  מוביל  הרבי  של  החינוכית  במשנתו  עיון 

בהגעה אל היעד.

בלוח “היום יום” כ”ב בטבת מביא הרבי את אמרתו של הרבי הרש”ב:

”כשם שהנחת תפילין בכל יום היא מצווה מדאורייתא 
גדול בתורה, או  יהודי, מבלי הבדל אם הוא  על כל 
איש פשוט – כך חוב גמור על כל יהודי להקדיש כחצי 
שעה מחשבה בכל יום אודות חינוך בניו, ולעשות ככל 
שבכוחו, ויותר מכפי כוחותיו, לדאוג ולפעול על בניו 

שילכו בדרך שבה מדריכים אותם.“        
שלושה הדגשים מרכזיים באימרה זו:         

1. שייכות בין מצות תפילין לעניין החינוך
על  מצווה  שהתורה  מצאנו  לחינוך,  תפילין  מצוות  ביו  הקשר  על 
מצוות תפילין בסמיכות ובהמשך אחד עם המצווה של האב ללמד את 
בנו הקטו תורה, בספר דברים בפרשה ראשונה ושניה של קריאת שמע: 
“ושננתם לבניך...וקשרתם לאות על ידך”./ “וקשרתם אותם לאות על 

ידכם...ולמדתם אותם את בניכם...”

לעניין  תפילין  מצות  בין  המיוחדת  השייכות  מהי  ביאור  וצריך 
בזה  הרמזים  “אחד  הרבי:  מסביר  זו?  מצוה  דווקא  נקט  שלכן  החינוך 
הוא, מצוות תפילין אינה מצוה מעשית בלבד, ענינה הפנימי – שעבוד 
הלב והמוח כמו שכתוב בשו”ע ובתניא, וכך גם עניין ההשפעה על בני 
המוח  בשעבוד   = אלא  בלבד,  חובה  ידי  לצאת  לא  להיות  צריך  הבית 

והלב” )לקוט”ש ח”א עמ’ 9(.

2. להקדיש כחצי שעה מחשבה בכל יום אודות חינוך בניו 
מעלת המחשבה היא שאינו צריך לחקות את השני ואין צריך לפחד 
מהשני מכיון שאף אחד אינו יודע מה שהוא חושב מלבד בורא העולם 

ומנהיגו  )משיחת יא ניסן תשד”מ(

חינוך
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מה אני יכול לעשות 
3. לעשות ככל שבכוחו, ויותר מכפי כוחותיו – 

איכפתיות
)‘זכרון  החסיד ר’ ישראל דזייקאבסאן ז”ל מספר בספר זכרונותיו 
לבני ישראל’ עמ’ קעז(  שבשעה שהרבי הקודם ביקר בארצה”ב בשנת 

תר”צ הוא הביא כמה מהבעה”ב שלו להיכלו של הרבי ל’יחידות’. 

לאחר צאתם שאלו הרבי: היתכן שאצלך בבית הכנסת יהיו בעה”ב 
במצב רוחני כה ירוד? 

ענה ר’ ישראל: “ווָאס קען איך העלפן”.)מה אני יכול לעזור?( 

יכול להגיד לך ממקום מושבי מה  “אני לא  לו הרבי בחזרה:  ענה 
ובתמים  באמת  לך  איכפת  אילו  אבל  לפעול,  עליך  וכיצד  לעשות 

הכנסת  בבית  המתפללים  של  ממצבם 
מסוגל  תהיה  שלא  כך  כדי  עד  שלך 
שכבר  הרי   – זה  בגלל  בשלווה  לאכול 

תמצא מה עליך לעשות... 

וזה נכון בקשר לאסונות טבע וכיו”ב, 
לא  לעשות.  מה  לשני  לומר  אפשר  אי 
את  יש  לכולם  ולא  מצב  באותו  כולם 
צריך  שכן  מה  אבל  אפשרויות.  אותם 
תמצא  כבר  ואז  “איכפתיות”  זה  להיות 
את הדרך לעזור.  מהי ההוראה עבורנו 
באמת  לנו  איכפת  שיהיה  צריך  מכך?  
לדעת  צריכים  הילדים  שלנו,  מהיהדות 
זה  אם  יתעלפו  שההורים  דברים  שיש 
אתה  שאם  לראות  צריכים  הם  יקרה. 
נמצא בחופש אתה תהפוך עולמות כדי 
להדליק נרות שבת. אם זה פורים  תשנה 
קריאת  לשמוע  כדי  התוכניות  כל  את 

מגילה,

המסר הבולט בשלשת ההדגשים המבוארים :

 לא עוד השאלה “מה לעשות לילד”, “מה צריך הילד”

אלא “מה אני צריך לעשות כדי להצליח עם תלמידיי?” 

אני צריך לשעבד את המוח ואת הלב, עניין ההשפעה צריך להיות 
משולב במוח ולב, בתוקף ובנועם שלי

אני צריך להשקיע מחשבה – לבקר את עצמי 

 כך כותב כ”ק אדמו”ר הריי”צ נ”ע בכללי החינוך וההדרכה:

הוא  בחינוך  העוסקים  של  לפתחם  הניצבת  הראשונה  “התביעה 
יחד. אין  גם  והמחונך  נכון לגבי המחנך  זה  הביקורת העצמית. תנאי 
עצמית  אהבה  עצמית.  אהבה  מאשר  יותר  האדם  את  המעוור  דבר 
שאינה במקומה אוטמת את האדם מלראות את חסרונותיו ושגיאותיו. 
כתוצאה מאהבה עצמית השוטה והנבער הופך רם מעלה בעיני עצמו. 
אטום המוח למשכיל, הגאה לעניו, המכוער ליפה תואר, האכזר לבעל 

מדות ישרות, הקנאי לטוב עין, והגס לבעל טעם טוב.

האהבה העצמית גורמת לא רק להערכה עצמית מוטעית אלא גם 
להערכה בלתי נכונה של הזולת. כך האוויל לועג לכסיל, אטום המוח 

לנבער מדעת, הגאה לגס הרוח, והמכוער למזוהם.

אינספור  ימצא  הוא  בעצמו,  המאוהב  לאדם  מעירים  כשכבר  גם 
העדר  וחסרון.  מום  כל  על  לכיסוי  כמוסים  וטעמים  התנצלויות 
המטרה  מוסרי-רוחני.  ממד  נטולי  לחיים  מוביל  העצמית  הביקורת 
האנושית הנשגבת נאבדת בתוך עולם יצרים בהמי. הביקורת היא לכן 

תנאי לצמיחה והצלחה בעבודת החינוך”.

אני צריך לגלות איכפתיות
701( מספר הרבי שפעם  בהתוועדות כ”ד טבת תשמ”ב )ח”ב עמ’ 
יהודים  של  משלחת  הלכה  היהודים,  נגד  גזירה  גזרה  פולין  מלכות 
מאומה.  לפעול  הצליחו  ולא  הגזירה  ביטול  את  לפעול  כדי  מכובדים 
כאשר באו לבעל ה’חפץ חיים’ כדי לדווח לו על התוצאות שלא הצליחו 

לפעול מאומה, סיפרו לו שדיברו על לב השר ואמרו לו את טענותיהם 
מישהו  האם  חיים’:  ה’חפץ  להם  אמר  מאומה!  הועיל  לא  הדבר  אבל 
מכם התעלף בשעת מעשה? אם הדבר היה נוגע באמת – היה מישהו 

מכם מתעלף! 

הטעות הנפוצה בקרב הורים ומחנכים, שאמנם כוונתם טובה אבל 
הדרך שורשה בטעות, עלינו לזכור כשאנו שואלים מה לעשות לילד 
צריך  שהילד  הנחה  מתוך  יוצאים  אנו  וכיו”ב,  להתפלל  רוצה  שאינו 
לרצות להתפלל , כאשר אנחנו לא עשינו דיו להכין אותו למצב שירצה 
ואסור  ואין  וכיו”ב.  להתפלל  רוצה  אינו  שהילד  פלא  ואין  להתפלל, 

לעשות לילד דבר על כך.

המפתח שיפתח לנו את השער להצליח בחינוך טמון בניסוח נכון של 
השאלה ובגישה הנכונה לפתרונה. אם נקדיש זמן קצר מדי יום, כחצי 
שעה מחשבה עם עצמנו, נטול נטיות והרגשות פרטיות, ונשאל מה אני 
צריך לעשות בשעבוד הלב והמוח כדי שתלמידיי יצליחו ובאיכפתיות, 
“חנוך  היעד:  לקראת  המלך  דרך  על  ועלינו  לעשות  עלינו  מה  נימצא 

לנער על פי דרכו – דרכו של הילד – גם כי יזקין לא יסור ממנו”

שילדיי  כדי  לעשות  וצריכים  יכולים  אנחנו  מה  ועצות  רעיונות 
יצליחו במאמר הבא.
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הרב מנחם לאזאר, 
בנו של הרב משה לאזאר, 
חושף פרטים לא ידועים 

על האתרוגים מקאלבריה, 
כיצד הם נקטפים ומדוע 
כאשר האתרוגים נראו 

ירוקים ויפים הדבר גרם 
למהומה רבה עד שכמעט 

ולא השתמשו עוד 
על פי 2 עדיםבאתרוגים 

אתרֹוג

הגויים מגדלים, היהודים מברכים | כל מה שלא ידעתם על אתרוגי קלאבריה
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על פי 2 עדים
אתרֹוג
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הרב הרב  של  בנו  לאזאר,  מנחם 
מוותיקי  לאזאר,  משה 
כמי  נשמע  איטליה,  רבני 
שעיתותיו בידיו. בסבלנות רבה הוא משיב לשאלות. יחלפו 
דקות אחדות עד שישיח לפי תומו כי כרגע הוא בקאלאבריה 
עסוק כולו בהשגחה על קטיף האתרוגים לקראת שליחתם 

לכל קצווי תבל. 

לחקלאים  שייכים  האתרוגים  שדות  בקאלבריה,  “כאן, 
גויים שמגדלים את האתרוגים. כ-60 שנה לוקחים היהודים 
מצאו  מה  מבינים  לא  הגויים  היום  ועד  אתרוגים  מכאן 
טיגון  לצורך  מגדלים  הגויים  שאותו  הזה,  בפרי  היהודים 
ואוכלים אותו מלוח או מבשלים אותו. לכן הם לא מקפידים 

על ההדר החיצוני שלו. 

אחד  כל  אתרוגים  שרוכשים  סוחרים  מספר  כאן  “יש 
שהקטיף  ההוראה  על  מקפידים  אנחנו  אחר.  שדה  מבעל 
משמשים  אנו  למעשה  עדים.  שני  בנוכחות  ייעשה 
אלטהיים  הרב  עבור  האתרוגים  את  ומעבירים  כמשגיחים 
להיכן  לנו  אומר  שהוא  או  שם,  אותם  שמוכר  יורק  מניו 

לשלוח אותם ברחבי העולם. 

שניצבים  העדים  בפיקוח  מבוצע  אתרוג  של  קטיף  “כל 
משני צידי העץ. בעל השדה הנכרי הוא שקוטף את האתרוג 
בארגז  אותו  שמניח  המשגיחים  אחד  לידי  אותו  ומעביר 
מיוחד. אנחנו מוודאים שזה אכן נקטף מעץ שאינו מורכב. 
היה כבר בעבר מקרה שבעל שדה ניסה להוליך שולל. הוא 
לקח ענף מעץ מורכב שיש עליו הרבה אתרוגים ושם אותו 
בין העצים, כביכול הוא חלק מהעץ. כיוון שהעדים ניצבים 
משני צידי העץ משהו נראה להם חשוד והתרמית נחשפה. 
בתוך  הגוי  עם  ללכת  ההקפדה  של  החשיבות  את  ראינו 

השדה עצמו.     

“נמצאים כאן סוחרי אתרוגים רבים לצד אנשים פרטיים. 
זה  אב,  חודש  מהודר.  קאלבריא  באתרוג  מעוניינים  כולם 
כבר הזמן של הסוחרים. אנשים פרטיים מגיעים כבר בתמוז 
לראות את האתרוגים על העצים ולסמן להם את מה שהם 

מעוניינים לרכוש. יש גם סוחרים שמגיעים מוקדם”.

אני מניח שרבה של מוסקבה לא צריך לדאוג לאתרוג, 
אני אומר לו. 

“רבני הקהילות הם שעוסקים ברכישת האתרוגים עבור 
הקהילות. ברור שיש קהילות שמרגישות כבוד לרכוש לרבם 
באתרוגים  תורמים  שמכבדים  מוסדות  יש  מהודר.  אתרוג 
מהודרים. אך כפי שציינתי קודם אנחנו לא מתעסקים עם 

המכירה אלא רק עם ההשגחה ומשלוח האתרוגים”.  

ומה המחיר הממוצע לאתרוג?, אני מתעניין. 

קשה  גודל.  צבע,  מראה,  גידול,  שונים.  פרמטרים  “יש 
שאנו  אף  על  בדיפלומטיות.  משיב  הוא  ממוצע”,  להגדיר 
משוחחים בטלפון אני יכול להרגיש איזה חיוך שעולה על 
ההידור  “מעלת  לי.  יגיד  הוא  קצרה  שהות  כעבור  שפתיו. 
באתרוגי קלבריה היא רק מחמת חזקתם לבלתי מורכבים. 

יפיים החיצוני אינו סיבה לקחת אותם”.

זה  רבה  להתעניינות  זוכים  קאלבריא  במחוז  האתרוגים 

עשרות בשנים ולא רק בקרב יהודים. גם תוכניות טלוויזיה 
חלק  לאתרוגים.  מסך  זמן  מקדישות  באיטליה  נכריות 
כאשר  הקאלבריא,  בפרדסי  שלם  יום  מסיירות  מהתכניות 
המשמש  הגבורות,  גיל  את  עבר  שכבר  לאזאר,  משה  הרב 
שליח כ”ק האדמו”ר מליובאוויטש זצ”ל במילאנו מתלווה 
אליהם ומפרט לאורחים אודות תהליך גדילתו של האתרוג, 
הקטיפה ושליחתו אל מעבר לים לעשרות נקודות על פני 

הגלובוס.

כ”הרבנים”,  ידועים  בקאלבריא  האתרוגים  סוחרי 
והעירייה כבר הנציחה את שמם על גבי מספר רחובות בעיר, 
כמו ‘רחוב הרבנים’ ו’רחוב הסוכות’. מכיוון שהסוחרים אינם 
עם  הקשור  אירוע  מתקיים  בו  פעם  בכל  איטלקית,  דוברי 
האתרוגים מוזמנים הרב משה לאזאר ועמיתו הרב שמואל 
את  מליובאוויטש  האדמו”ר  כ”ק  הטיל  עליהם  רודאל, 
בנוכחות  שהורה  וכפי  עבורו,  אתרוג  בקטיפת  השליחות 
להופיע  כבר  הורגלו  השניים  הקטיפה  בשעת  עדים  שתי 
באירועים רשמיים כמו פסטיבל האתרוג, חלוקת תעודות 
הוקרה מאת העירייה, יום לאומי של האתרוג ועוד אירועים. 

מסדרון מפיגומים
שהחל  לאחר  קל.  דבר  זה  אין  אתרוגים  מגדל  להיות 
מסוכנים  ‘אויבים’  לו  ממתינים  ולהתפתח,  לגדול  האתרוג 
לנשור,  לפירותיו  נותן  לא  עץ האתרוג  הבית. אמנם  בתוך 
והאתרוגים לא נושרים גם כאשר הם מגיעים למשקל רב, 
אך על העץ עצמו ממתינים לאתרוג קוצים חזקים באורך 
כשלשה ס”מ שמאיימים להפוך את הפרי המיוחד למסננת. 
בכדי למנוע את הנזק, על האתרוגן להגיע מדי יום לפרדס 

ולגזום את הקוצים שצומחים. 

לאתרוג  הפרדס.  בעל  של  המתח  ימי  נגמרו  לא  בכך 
ממתינים העלים ה’תמימים’. כל חיכוך של הפרי הצעיר עם 
העלה השכן יגרום ל’בלעטל’ך’, המכונים בעגה המקצועית 
‘כתמי כסף’, אולי על שם כך שהם מורידים את הערך הכספי 

Natalia De Biase :צילומים
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לצורך  אחוזים.  בעשרות  האתרוג  של 
בגידול  מיוחדת  שיטה  התפתחה  כך 

לרוחב  קשירה.   - האתרוגים 
העצים  שורות  שבין  השביל 

האתרוגן  מתקין  הישרות 
מעין ‘מסדרון’ ארוך מפיגומי 
ברזל עליו נשענים הענפים 
כל  השדרה.  צידי  משני 
אתרוג  תלוי  עליו  ענף 
נקשר בחוט ברזל למוטות, 
על  מקסימאלית,  במתיחה 

מנת להרחיק אותו מהעלים, 
האתרוגים.  וחבריו  הקוצים, 

כך גודל כל אתרוג במרחק בטוח 
ממזיקים ותחת עיניו הבוחנות של 

הארוכה  בשדרה  שצועד  האתרוגן, 
אליו  משתלשלים  כשמלמעלה 
קשורים  כשהם  היקרים  האתרוגים 

ומסומנים

שבו  שלב  אותו  הקטיף,  שלב  את 
בפרדס  לזאר  משפחת  בני  מסתובבים 
כל  של  קטיף  אחר  בדאגה  ועוקבים 
אתרוג  כל  באהבה  מלטפים  אתרוג 
בלבד.  ואתרוג, הם משאירים לעצמם 
לפועל  יתן  לא  שפוי  פרדס  בעל  שום 
זר או אפילו למומחה להתקרב למרחק 
נמוך מחמשה סנטימטרים עם מזמרה 
חדה אל האתרוג. בז’רגון האתרוגאי זה 
מדרגה  קרובים  רק  כהתאבדות.  יוגדר 
עם  בפרדס  מניות  בעלי  או  ראשונה, 

ביד  יוכלו  אתרוגים,  בגידול  מפותח  רקע 
אחת לאחוז בעדינות את האתרוג, וביד 
השניה להניח את המזמרה על הענף, 
גלוי  נס  זהו  מבחינתם  ולחתוך. 
והוא  למצוות  האתרוג  בהגיע 

נקי ומהודר. 

אתרוגים בריאים 
וחשודים

התאמצו  ומקדם  מאז 
חסידי חב”ד לברך בחג הסוכות 
על אתרוגי קאלבריא. זאת בגלל 
הזקן  האדמו”ר  כ”ק  של  דבריו 
ולפיהם, כשציווה הקב”ה “ולקחתם 
וגו’”,  הדר  עץ  פרי  הראשון  ביום  לכם 
לקאלבריא  שלוחים  רבינו  משה  שלח 
הרב  אתרוג.  משם  להביא  שבאיטליה, 
ישראל ז’ייקובסון ז”ל היה הראשון שזכה 
להביא אתרוגים מקאלבריא למה שמכונה 
)ארצות  התחתון’  כדור  ‘חצי  בחב”ד 

הברית(.

קאלבריה  אתרוגי  להשיג  המאמצים 
לנשיאותו  הראשונות  בשנים  כבר  החלו 
של האדמו”ר מליובאוויטש. אולם באותן 
להשיג  הצליחו  ממש  בודדים  רק  שנים 
אתרוגי קאלבריא, בעזרת נוסעים פרטיים 
לראשונה  נעשה  תשי”ז  בשנת  לאיטליה. 

אספקה  לארגן  רשמי  מאמץ 
קאלבריה  אתרוגי  של  גדולה 

כבר  זה  אב,  חודש 
הסוחרים.  של  הזמן 
פרטיים  אנשים 
בתמוז  כבר  מגיעים 
לראות את האתרוגים 
ולסמן  העצים  על 
שהם  מה  את  להם 

מעוניינים לרכוש

הרב מנחם לזאר
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ועד היום הפכה מערכת האתרוגים  לארץ ישראל. מאז אותם שנים 
של קאלבריא למעצמה של ממש כאשר תפוצתה נפרשת על מספר 

לא מבוטל של מדינות שונות ברחבי העולם.

לאחר פטירתו של הרב ז’ייקובסון, החל לנהל את פרדס האתרוגים 
שליח האדמו”ר מליובאוויטש למילאנו הרב משה לאזאר, שזה כבר 
מנחם  הרב  לאתרוגים.  הקשור  בכל  הוא  עוסק  שנה  מ-54  למעלה 
לאזאר מספר כי עד שאביו נשלח על ידי האדמו”ר להשגיח על קטיף 
האתרוגים  את  קוטפים  שהיו  הם  הגויים  השדות  בעלי  האתרוגים, 
יאנווע שבדרום איטליה, שם היה סוחר בשם  ושולחים אותם לעיר 

קרע שהיה שולח אותם לכל מי שביקש בעולם כולו. 

בקשר  שאלה  סימני  מספר  התעוררו  היודי”ם  שנות  “בראשית 
של  החיצונית  צורתם  בעקבות  קלבריה  אתרוגי  של  לכשרותם 

קאלבריא  במחוז  האתרוגים 
זה  רבה  להתעניינות  זוכים 
עשרות בשנים ולא רק בקרב 
יהודים. גם תוכניות טלוויזיה 
מקדישות  באיטליה  נכריות 
כאשר  לאתרוגים  מסך  זמן 
מתלווה  לאזאר  משה  הרב 
תהליך  אודות  ומפרט  אליהם 

גדילתו של האתרוג

הרב משה לזאר
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האתרוגים  נראו  אז  עד  האתרוגים. 
החלו  לפתע  והנה  ודלים.  כחושים 
בריאים  אתרוגים  מאיטליה  להגיע 
מטופחים  לפירות  כיאה   - וגדולים 
‘נורות  הדליקה  התופעה  היטב. 
ואלה  אדומות’ אצל מספר אנשים, 

מיהרו לכתוב על כך לרבי.

אלו  לחששות  ראשונה  עדות 
נמצאת במכתב מחורף שנת תשי”ג 
אותו שולח האדמו”ר מליובאוויטש 
הכהן  מרדכי  הרב  לשאלת  במענה 
השנים  באותם  שהיה  ע”ה  פערלוב 
איטליה:  במילאנו  הקהילה  רב 
מי”ד  מכתבו  קבלת  הנני  “מאשר 
שבט וכן הקודם לו... ובמה ששואל 
אודות  החקירה  בענין  חוו”ד... 

אתרוגי קאלאבריא הנה באמת אין דעתי נוחה ממה שעוררו 
אצלו ספיקות בזה, אבל כיוון שכבר נעשה הדבר, הרי נכונה 

הצעתו שיסע לשם כדי לברר המצב על אתר...”.

מכתב נוסף שלח רבו של כפר חב”ד הגאון הרב שניאור 
כי  גרליק  הרב  כתב  לרבי  במכתבו  ע”ה.  גרליק  זלמן 
האתרוגים המגיעים מקאלאבריא יותר מידי יפים - מעבר 
למה שהיו בשנים הקודמות, ואולי יש מקום לבדוק האם יש 

שם עניין של הרכבה.

ג’ייקובסון  ישראל  לר’  הרבי  הורה  זה  מכתב  בעקבות 
החששות  את  ביסודיות  לבדוק  מנת  על  למקום  לנסוע 

שהועלו.

ר’  יצא  לפעול  כיצד  הרבי  והנחיות  בהוראות  מצוייד 
ישראל לאיטליה. הוא ביקר במטעים ומצא כי מטעים רבים 
ר’  ההרכבה.  בשיטת  פרדסיהם  את  לגדל  החלו  באיטליה 
ישראל דיווח על ממצאיו לאדמו”ר שהורה כי מעתה ואילך 
רבנים  שני  השגחת  תחת  שהנם  ממטעים  רק  לקחת  ניתן 
תושבי המקום. נוסף לכך - בשעת הקטיף - צריכים להיות 
אלו  שאתרוגים  שיאשרו   - עץ  כל  על  עדים  שני  נוכחים 
נקטפו מעץ ללא חשש הרכבה.  ומכאן ולהבא יש להיזהר 
ולבדוק אחר כל משלוח אתרוגים מקלבריה. כאחראי לבדוק 
את האתרוגים מונה ר’ משה לאזאר, שעסק עשרות שנים 

בפיקוח ובשנים האחרונות העביר את האחריות לילדיו.    

מעלת ההידור 
מחמת  רק  קלבריא  באתרוגי  הידור  מעלת  כאמור, 
פי  על  החיצוני.  יפיים  ולא  מורכבים  לבלתי  חזקתם 
על  לברך  נוהג  היה  התניא  בעל  הזקן  האדמו”ר  המקובל 
אתרוג קאלאבריא ובעקבות כך פשט המנהג בקרב חסידי 
חב”ד. באגרת אדמו”ר הרש”ב )חלק א’ אגרת כ”ז( מסופר 
שבעת אחת המלחמות רצה האדמו”ר הזקן לשלוח איש 
מיוחד לאיטליה להשיג אתרוג כזה דווקא. על פי המקובל 
כ”ק האדמו”ר מליובאוויטש סיכן את עצמו בזמן מלחמת 
מקלבריא  אתרוג  להשיג  בצרפת  בהיותו  השניה  העולם 

דווקא. 

באגרותיו  הרש”ב  האדמו”ר  שכתב  כפי  לדבר  הטעם 
או”ח  )שו”ת  הידועים  סופר  החתם  דברי  פי  על  שהוא 
שאין  עד  מורכבים  לבלתי  מוחזקים  שהם  רז(  סימן 
מציין  דור. בהמשך  מדור  במסורה  זהו  כי  בסימנים  צורך 
הם אצלי במעלה  “אתרוגי קאלאבריע  האדמו”ר הרש”ב 
יותר מכל האתרוגים שבעולם, אפילו אלה שיש עליהם 
השגחה טובה. וכפי שמרגלא בפומא דכ”ק אדה”ז: ‘כאשר 
אמר הקב”ה למשה ולקחתם לכם פרי עץ הדר גו’ הושיבו 
מקאלאברע.  אתרוגים  להביא  ושלחום  ענן  על  שלוחים 

כמה  נ”ע  מהוריי”צ  אדמו”ר  כ”ק  עליו  חזר  זה,  פתגם 
פעמים’”. 

הרבנים במרכזמטעי האתרוגים בכפר חב”ד
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