
הגאון הרב ישראל יעקב ליכטנשטיין, רב איחוד הקהילות היהודיות בבריטניה: 

“אלפי יהודים זכו לקיים טהרת המשפחה 
בזכות מרכז רבני אירופה”   << עמ' 14

תשע"ז במרכז • כל העדכונים מ'מרכז רבני אירופה' מסביב למעגל השנה << עמ' 28-45
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אמן 
המזיגה

הגאון רבי דוד משה ליברמן שליט“א 
אב“ד קהילת שומרי הדת באנטוורפן 
ומזקני חשובי רבני אירופה באור נגוהות 
נדיר ומיוחד. בראיון ראשון מסוגו משוחח 
הרב על עבר והווה, על הקשיים של פעם 
והנסיונות של היום, מעלה זכרונות נעורים 
מעולם התורה וגדוליה של אירופה ערב 
השואה, ואף לאחריה, ומשרטט קווים  
מרתקים לקורותיה של משפחה חסידית 
שורשית, לחיים רצופים של הרבצת תורה 
וחינוך, ולמעגל פלא שנפתח בבלגיה - וגם 
נסגר שם << עמ' 4

“ההגירה המוסלמית 
מסייעת להרחבת 

 ”EK כשרות
 EK הרב יוסף מינסקי העומד בראש

מגלה פרטים על מוצרי המזון הכשרים 
ומספר על היעדים הבאים  << עמ' 24

לראשונה: רצועות תפילין 
מהודרות בכשרות ועד 

הכשרות של רבני אירופה
לאחר בדיקות איכות רבות, במפעל באיסטנבול 

העומד תחת השגחתו של הרב אברהם חיים החלו 
לייצר רצועות מהודרות ויחידות בכשרותן << עמ' 46

ואני תפילה
ר' שי הורביץ שבמסגרת עבודתו 

מגיע לערי אירופה השונות 
משתף בחוויות אישיות מ-10 

בתי כנסת באירופה << עמ' 18 

ב”ה, תשרי ה’תשע”ח < ספטמבר 2017 < גליון מס’ 19
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מרכז רבני אירופה מברך את חברי 
 הנשיאות, מועצת הרבנים ואת 

רבני הקהילות בברכת שנה טובה

תחל שנה וברכותיה
את הגליון הזה, ערב ראש השנה תשע"ח, פותח ראיון מרטיט של הסופר ר' 
דוד דמן עם זקן רבני אירופה וחבר נשיאות 'מרכז רבני אירופה' הגאון רבי דוד 
משה ליברמן שמספר את סיפור חייו רבי המעש והביוגרפיה המיוחדת שלו. לא 
בקלות ניאות להתראיין. רק הידיעה כי יהיה בסיפור הקשיים של העבר ותיאור 
עולם התורה וגדוליה של אירופה לצד ההווה התוסס כיום, משום חיזוק ועידוד 

לדור הצעיר הנוכחי, הביאו אותו לצאת מגדרו ולקיים את השיחה.      
כאשר  אירופה,  בערי  קשים  פיגועים  של  שורה  בצל  סיימנו  תשע"ז  את 
ארגוני טרור שונים מכריזים על חלקם בהם. פיגועי השנאה הללו לא מרתיעים 
יהודים להמשיך ללכת בכיפה או כובע על ראשם. ברור שבכך הם מהווים ר"ל 
מטרה לשונאי ישראל, אך מאידך יש כאן הפגנת זהות יהודית ואמירה: אנחנו 

לא חוששים.    
לאורך השנה כולה, בכנסים השונים ובביקורים שערכנו אנו או נציגים מטעמנו  
בשורה ארוכה של מדינות, ערים וקהילות יהודיות ברחבי אירופה, מרגש היה 
בכל  שמעוניינים  נפש  אצילי  קשי-יום,  ישרי-דרך,  יהודים  אותם  את  לפגוש 
את  לראות  ונכדיהם  בניהם  את  ומעודדים  היהדות  על  ועוד  עוד  לדעת  כוחם 
האור שביהדות. ברוך השם למרות האנטישמיות ושנאת הזרים יש רבים כאלה. 
בעשרות ערים ובמקומות נידחים ברחבי אירופה הוקמו או חודשו מקוואות 
כשרות למהדרין, בסיוע קרן 'מרומים', שהוכח הצורך בהם בשנים האחרונות. 
קיימות קהילות יהודיות רבות במקומות שונים באירופה שבחלקן אין מקוואות 
וכלל. בחלק מהקהילות, מבנה המקווה המשמש את הקהילה המקומית  כלל 
מוזנח מבחינה פיזית ואף איננו עומד בדרישות ההלכתיות עקב העזובה רבת 

השנים.
הצורך הדחוף בטיפול בבעיה זו הביא את ה'מרכז' להקים אגף מיוחד לנושא 
מקווה  לבניית  הנצרכים  הכלים  כל  את  לספק  הינה  מטרתו  אשר  המקוואות, 
כשר למהדרין: החל מייעוץ והדרכה צמודה במהלך תכנון ובניית המקווה, דרך 
בסיוע  וכלה  העבודה,  כדי  תוך  הצצות  וטכניות  הלכתיות  בעיות  של  פתרונן 

כספי בבנייה.
מוצרי מזון שנהנים מחותמת הכשרות EK של אגף הכשרות ב'מרכז', הפכו 
להיות נפוצים ברשתות המזון הפרושות באירופה, כמו גם בחנויות מזון רבות. 
זה המקום לציין כי אגף הכשרות EK שעל יד ה'מרכז' זוכה להכרה רשמית של 

הרבנות הראשית לישראל ומאושרת על ידי מחלקת היבוא ברה"ר.
האנטישמיות ושנאת היהודים הרימה ראש גם השנה. יהודים הוכו רק בגלל 
היותם יהודים. אין רע בלי טוב, ואסור לשכוח שבזכותם היו לנו השנה הרבה 

יותר ימים נוראים - יותר ימים ויותר נוראים - מאשר בשנים קודמות.
ברור שהם התכוונו לכך, אבל עובדה היא: בראש השנה הבעל"ט, התפילות 
הללו  והתפילות  בכוונה,  יותר  הרבה  הלב,  יותר מעומק  הרבה  יהיו  כולנו  של 

יבקעו מלבבות שמעולם לא היו שבורים יותר. 
כי בסיומה של שנת תשע"ז על תלאותיה הרבות והמעיקות, אנו מבינים טוב 

יותר מאי-פעם שאין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. 

כתיבה וחתימה טובה 

הרב מנחם מרגולין
מנכ"ל 

הרב אריה גולדברג
סמנכ"ל 

הרבנים במרכז
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אמן
המזיגה

הייחודית  הביוגרפיה 
שנפרסת כאן לראשונה, 
מציגה בפנינו את דמותו 
הגאון  של  הקמאית 
ליברמן  משה  דוד  רבי 
קהילת  אב“ד  שליט“א 
שומרי הדת באנטוורפן, 
רבני  חשובי  מזקני 
אירופה וממייסדי 'מרכז 
באור  אירופה',  רבני 
ומיוחד.  נדיר  נגוהות 
בתורה  עצום  גאון 
ובחסידות, נואם כריזמטי 
מחשבה  איש  מבוקש, 
דמות  גם  אך  מעמיק, 
בין  שמחברת  מרתקת 
יבשות  תקופות,  דורות, 
ואסכולות.  בראיון ראשון 
ר׳  החרדי  לסופר  מסוגו 
דוד דמן, משוחח הרב על 
הקשיים  על  והווה,  עבר 
של  והנסיונות  פעם  של 
זכרונות  מעלה  היום, 
התורה  מעולם  נעורים 
וגדוליה של אירופה ערב 
לאחריה,  ואף  השואה, 
ומשרטט קווים  מרתקים 
משפחה  של  לקורותיה 
חסידית שורשית, לחיים 
רצופים של הרבצת תורה 
פלא  ולמעגל  וחינוך, 
וגם   - בבלגיה  שנפתח 

נסגר שם
הרבנים במרכז
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המזיגה

שעת שיחה ארוכה ומרתקת, לאחר 
תקופות  חצינו  במהלכה 
הוד  לסיפורי  והקשבתי  יבשות,  על  ודילגנו 
קדומים, הבטתי בעיניו הטובות של האיש המיוחד 

היושב בראש השולחן באור שונה ומחודש.

זה לא שדמותו האריסטורקטית והמיוחדת של 
של  רבה  שליט”א,  ליברמן  משה  דוד  הרב  הגאון 
זקני  ומחשובי  באנטוורפן  הדת’  ‘שומרי  קהילת 
זה  הגמור.  ההיפך  לי.  מוכרת  לא  אירופה,  רבני 
מכהן  הוא  שבה  בעיר  מתגורר  שאני  רבות  שנים 
כרב ואב”ד, זכיתי לשהות במחיצתו לא אחת ולא 
שניים. היתה לי הזכות להאזין לנאומיו המכוננים 
מלחזות  שרק  מאלה  אני  פעמיים.  ולא  פעם  לא 
מתהלך  שליט”א,  הרב  של  האצילית  דמותו  בזיו 
לו בשבתות ברחוב ‘בלגיליי’, בדרכו הביתה מבית 
הכנסת עטור מלווים, אני משביע את העין - בכל 
זאת, אלה דמויות נדירות, בבואות של דור הדעה 

הקודם שהולך ונכחד, לדאבונינו.

אבל, בכל זאת, על משקל המאמר הידוע, אבל 
בסדר הפוך: אינו דומה ראייה לשמיעה - עולמות 
שרק  ספק,  אין  בפניי.  הפעם  נחשפו  חדשים 
המוצהרת  סלידתו  הרב,  של  המופלגת  צניעותו 
מכל פרסום, ודיבורו המדוד המגלה טפח ומכסה 
טפחיים בכל מה שקשור בו אישית, יכולה  היתה 
ליצור מצב כה מוזר, שבו לא שמעתי עד כה על 

קורות חייו המרתקים של הרב. 

לאחר השיחה הנדירה, וכנראה גם הראשונית, 
ידעתי   כבר  שגלשה הרבה מעבר למה שתוכננה, 
בוודאות שהכותרת שהראיון הזה יישא, ישורבט 

כך:

אמן המזיגה!

שכן, הביוגרפיה המיוחדת שלו, כמו אישיותו 
של  המושלמת  התגלמותה  היא  הגוונים,  רבת 
בין  מזיגה  עולמות.  בין  מזיגה  המזיגה.  אמנות 
תקופות. מזיגה נדירה של אסכולות שונות שאף 
קנה  הזה,  המרתק  הפרדוקס  לזו.  זו  מנוגדות 
הרב,  של  בלבו  פחות,  לא  מרתקת  שביתה  לו 
שכאישיותו הרחבה, כן גם אהדתו חוצת המגזרים. 
ההערצה המוחלטת של כל בני העיר, כמו מקרב 
יהודים בקהילות אחרות באירופה - היא אחת מן 

המפורסמות.

נעצנו את קנה ההתחלה של השיחה, באדמתה 

  דוד דמן  
התמונות מארכיונו של הרב מרדכי זאב שוומנפלד

הרבנים במרכז
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הרב.  נולד  שם  הגרמנית,  קלן  העיר  של 
משפחתו  היגרה  לשם  לבלגיה,  המשכנו 
ובה עשה את ימי נעוריו. התקדמנו לצרפת, 
במרסיי,  המחתרתית  החב”דית  לישיבה 
העיתים,  בצוק  נודדת  לישיבה  שהפכה 
עוברים  כשאנחנו  הברית,  בארצות  ונחתנו 
לדטרויט,  ומשיקגו  לשיקגו,  יורק  מניו 
מפתיע  מעגל  שוב  סוגרים  אנחנו  ומשם, 

בבלגיה, היכן שהכל התחיל.

חיים’  ‘עץ  בישיבת  מעט  לא  התעכבנו 
הליטאי  מהשילוב  מוקסמים  בהיידה, 
הסוערת,  החסידית  הרוח  עם  יחד  הלמדני 
פלפול  בין  הנדיר  לחיבור  נקלענו  ושוב 
עיוני בישיבתו של הגאון רבי אהרן קוטלר 
בעפר  והתבטלות  התאבקות  לבין  זצ”ל, 
וגם  מלובאוויטש.  זי”ע  הריי”צ  הרבי  רגלי 
היום, כשאנחנו מסובים סביב שולחן הסלון 
הארוך בביתו של הרב, אנחנו נפעמים מול 
הגוון הרחב של האנשים שמסבים דרך קבע 
מפיו  לקח  לרכוש  כדי  הזה,  השולחן  סביב 
של אחד מזקני חשובי אירופה, שריד בלתי 

מצוי מדור דעה.

דמויות ההוד בגליציה 
“נולדתי בקלן”, פותח הרב את השיחה, 
והמתבקשת.  הראשונה,  לשאלה  כתשובה 
יהודים  מגליציה.  לשם  הגיעו  “הוריי 
היה  ביניהם  לשם.  התקבצו  מעטים  לא 
שלימים  זצ”ל  משאץ  שלום  רבי  האדמו”ר 
היגר ללונדון. אמי, היתה מבאי ביתו. היא 
היתה בת למשפחת ליפשיץ הידועה שהיו 
נצר  סטיטשין.  לבית  מובהקים  חסידים 
לקדושים וטהורים. אמי, מרת שרה הינדא, 
היתה נכדת ה’ארי דבי עילאי’, ושל הרבי רבי 
יצחק  ר’  אבי  אבי  סבי,  מראפשיץ.  נפתלי 
אייזיק, היה ‘יושב’ בצאנז, והיה בן דודו של 
מדמויות  מריישא,  אלעזר  רבי  האדמו”ר 

הפלא וההוד של גליציה החסידית”.

“אבא  לאנטוורפן.  היגרו  הם  שנה  בגיל 
הוא  אך  היהלומים,  בעסקי  להתברג  ניסה 
לנערים.  תורה  כמרביץ  עצמו  את  מצא 
בקי  והיה  מופלג,  חכם  תלמיד  היה  אבא 
בחיידר  ללמוד  הלכתי  אני  הש”ס.  בכל 
הקהילתי ‘יסודי התורה’. למדתי שם במשך 
כיתות, עד שבגיל עשר, שלחה אותי  כמה 
רוטנברג  רבי מרדכי  הגאון  אמי ללמוד עם 
רבה של קהילת ‘מחזיקי הדת’. למדתי אתו 
ובגיל שתים עשרה  בתרא,  בבא  כל מסכת 
אז  שהיתה  היחידה  לישיבה  נשלחתי  כבר 
 - כולה  באירופה המערבית  ואולי  בבלגיה, 

ישיבת ‘עץ חיים’ בעיירה היידה”.

“כשלמדתי אצל הרב רוטנברג”, משחזר 
למארינבאד  שנסע  שלפני  זוכר  “אני  הרב, 
הוא  הגדולה,  בכנסייה  להשתתף  מנת  על 

חבש לראשו כובע ‘צילינדר’, כמנהג רבנים 
שב  כשחזר  אבל  תקופה.  באותה  רבים 

לחבוש את המגבעת הרבנית הרגילה”.

היום  עד  הפועלת  חיים’  ‘עץ  ישיבת 
הוקמה  אנטוורפן,  שליד  ווילרייק  ברובע 
היידה  הנופש  בעיירת  ה-20  שנות  בסוף 
שתי  היו  מייסדיה  לאנטוורפן.  שמצפון 
שהיגרו  ובוראק,  מייזל  יהודיות,  משפחות 
הגיעו  התלמידים  לאנטוורפן.   מארגנטינה 
צרפת   - אירופה  מערב  וממדינות  מבלגיה 

אנגליה, גרמניה והולנד.

שרגא  הרב  הגאון  היה  הישיבה  ראש 
א  היה  “הוא  קלם,  חניך  שפירא,  פייבל 
הרב.  מתאר  חם(,  )-יהודי  ייד”,  ווארעמע 
מאוד  היה  הלימוד.  דרך  את  התווה  “הוא 
מסור לתלמידים. גם אנשים שהיו רחוקים 
מהדת, נהגו כלפיו בהערכה גדולה. הוא גר 
מאחור  נותרה  כשמשפחתו  בהיידה,  בגפו 

בקלם”.

הגאון  את  הרבנים  לצוות  צירף  הוא 
מרדכי  רבי  כר”מ.  פוגרמנסקי  מרדכי  הרב 
מגדולי  ליטא,  בישיבות  בולטת  דמות  היה 
מפורסם.  ישיבה  וראש  טלז  ישיבת  לומדי 
ויראת  גאונותו  על  רבים התהלכו  סיפורים 
שיעוריו  את  מתאר  הרב  שלו.  השמים 
עד  אותם  זוכר  “אני  גדולה.  בהתרפקות 
יוסף  רבי  הגאון  הרב.  מגלה  הזה”,  היום 
המשגיח.  היה  המוסר,  תנועת  איש  ביגון, 
“הוא היה איש מחשבה נדיר”, משחזר הרב. 
“הוא לימד אותו רבות מתורתו של המהר”ל 

והרמח”ל”.

חכמה  משה  דוד  הנער  קנה  שנים  חמש 
בהיכל הישיבה, ששמה יצא לתפארת. רבים 
שנקלעו  תקופה  באותה  ישראל  מגדולי 
בישיבה. אלו  ביקור  על  לא פסחו  לבלגיה, 
בזכרונו של הרב. לעולם  היום  חקוקים עד 

הרחק  עת,  באותה 
צרפת,  בדרום  משם, 
לאזנו  שמועה  הגיע 
משה  דוד  הנער  של 
דודו,  אצל  שהתגורר 
שמתנהלת  ישיבה  על 
ידי  על  במרסיי,  לה 
וההצלה  המעש  איש 
רבי  המפורסם  החסיד 
הוא  שניאורסון.  זלמן 
לא חשב פעמיים, אלא 
והפך  לשם,  ונסע  קם 
המניין.  מן  לתלמיד 
תום  עד  נשאר  גם  שם 
“הישיבה  המלחמה. 
נדדה בכפרים ובעיירות 
ואני  למרסיי,  מסביב 
נדדתי יחד עמה“, מספר 
רבי  כיצד  ומתאר  הרב, 
עמו  נוטל  היה  זלמן 
שלימה  ספרייה  תמיד 
הישיבה  ספרי  של 
נדד שאליו  מקום  לכל 

הרבנים במרכז
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אלחנן  רבי  הגאון  של  הנוראים  הימים  תפילות  את  ישכח  לא  הוא 
בהיידה.  הישיבה  בהיכל  העמוד  לפני  קונו  לפני  ווסרמן כשהתחטא 
הרבי  ושל  אברמסקי,  יחזקאל  רבי  הגאון  של  ביקורו  את  זוכר  הוא 
אהרלע  ר’  הקדוש  הרבי  של  הנדיר  ביקורו  את  ובמיוחד  מווישובה, 
שרעפים  אחוז  הישיבה  בהיכל  מסתובב  אותו  זוכר  “אני  מקאזניץ. 
בו  מביט  הישיבה  כשראש  דופן,  יוצאת  מאוד  בצורה  ושוב,  הלוך 
בהתנהגותו  מפורסם  מקאזניץ  הרבי  היה  כידוע,  קודש”.  בחרדת 

המיוחדת והפלאית.

זו היתה  זכורה לו היטיב.  נוספת מאותה תקופה,  דמות מיוחדת 
דמותו הקמאית של האדמו”ר רבי אלתר מדז’יקוב שביקר באנטוורפן. 
“אמי שהיתה מקורבת לחצרות ראפשיץ, קראה לי הביתה מהישיבה, 

ונכנסנו אליו להתברך בברכת קדשו”.

בנסיבות  אך  הישיבה,  לבנין  הפינה  אבן  הונחה  תרצ”ז  בשנת 
לא  מעולם  הבנייה  השנייה,  העולם  מלחמת  פרוץ  שלפני  התקופה 

יצאה אל הפועל.

כשהרב מתבקש להשוות בין התקופה ההיא לבין תקופתינו אנו, 
בכל הנוגע לרמת החינוך של הדור הצעיר, הוא מציין בבירור, שהדור 
קרוב  מתוך  שאז  לעצמך,  “תאר  בהרבה.  טוב  במצב  הוא  היום  של 
מישיבת  תלמידים  חמישים  רק  באנטוורפן,  יהודים  אלף  לחמישים 
עץ חיים היו מבני העיר. כל השאר יצאו לעבוד, ורבים מהם התרחקו 

מהדת. הישיבה שלנו היתה בין הבודדות באירופה המערבית”.

הרב מציין נקודה נוספת: “להורים של התקופה שלנו, היה קשר 
פחות עמוק עם ילדיהם, כמו שאנחנו רגילים לראות היום. לכן גם 
בבעלזער  ידעו שהדור הצעיר  נעוריי  בימי  נפלטו מהמסגרת.  רבים 
שטיבל בעיר, פורח ושמור, וזאת בגלל המסגרת הנוקשה שהתקיימה 

בתוך השטיבל. הצעירים שם נסעו לבעלזא להסתופף בצל רבם”.

גמרא קטנה במלחמה
התכונן  ת”ש,  שנת  של  פסח  לאחר  מכן,  לאחר  שנים  שלש 
הבחור דוד משה ל’זמן חורף’ החדש בישיבה, אך המלחמה שפרצה 
להיידה,  לנסוע  במקום  כולה.  התכנית  את  שיבשה  במאי  בעשרה 
נטלה המשפחה את מקל הנדודים ונדדה לדרום צרפת, לעיירה בשם 
בווילמור. “שם היו לנו חיים שלווים, עד שלקחו אותנו למחנה ריכוז. 
בשם  ריכוז  למחנה  אותנו  שלחו  משם  מאנטוורפן.  יהודים  שם  היו 
)Camp de Rivesaltes(”. מהמחנה הזה נשלחו אלפי  ריווזאלט 

עם הגר"י טרגר זצ"ל

בטקס הקמת אנדרטה לנרצחי השואה בחצי האי קרים

 עם הגרי"ט וייס שליט"א גאב"ד העדה החרדית
והגר"י טרגר זצ"ל ראש ישיבת אנטוורפן

 עם הגאון רבי אהרן שיף רב קהילת מחזיקי הדת באנטוורפן

באירוע האחרון של 'דרשו'
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של  הי”ד  אמו  ביניהם  לאושוויץ.  יהודים 
הרב. 

שמו  שאזכור  לספר,  יודעים  מקורביו 
הנדירות  ההזדמנויות  אחת  היא  אמו,  של 
דמעות של התרגשות  לזהות  שבהן אפשר 
מסירות  על  אחת,  לא  סיפר  הרב  בעיניו. 
אישור  קבלה  היא  תקופה.  באותה  נפשה 
ריכוז  במחנה  ששהו  הילדים  את  לבקר 
אחר, ותמיד חזרה משם למחנה שלה. פעם 
,כששאלו אותה, מפני מה היא לא מנצלת 
את ההזדמנות ובורחת. היא ענתה: ‘אם אני 
להורים  יתנו  לא  יותר  אחזור,  ולא  אברח 
לצאת לפגוש את ילדיהם’. המסירות הזאת 
דבר  מכל  יותר  לה  חשובה  היתה  לזולת, 

אחר.

והיכן היה אביכם?

אז  שהה  הוא  המלחמה  “כשפרצה 
בדיוק בלונדון. והוא נשאר שם כל תקופת 
המלחמה. לאחריה, התאחדנו עמו בארצות 
כשאת  ימיו,  סוף  עד  התגורר  שם  הברית, 
ותפילתו הוא קובע בבית החסידים  תורתו 

של הרבי מסטיטשין”.

קטנה  מגמרא  שאבתי  שלי  החיות  “את 
שלח  אותה  ומנחות,  זבחים  מסכתות  של 
המלחמה  זמן  כל  מלונדון.  משאץ  הרבי  לי 
היא היתה אצלי. רק לקראת סופה איבדתי 

אותה”, מתאר הרב בהתרגשות.

“השמירה במחנה, היתה די רופפת, וכך 
הצלחתי לברוח משם”, ממשיך הרב ומספר. 
“ברחתי למעונו של דודי הרב שמואל יוסף 
ליפשיץ, ומשם שלחתי חבילות מזון לאמי. 

במשך שנה וחצי ישבתי אצלו”.

מדודו,  פלא  סיפור  לספר  נוהג  הרב 
הקשור לברכת קדשו של המהרי”ד מבעלזא: 
לר’ שמואל יוסף היה בן שניחן בקול זמיר. 
והם  לאוזנם,  הגיע  הזה  הנדיר  שהקול  היו 
ניסו לפתות אותו במשרה נחשקת באופרה 
מאוד  נחרד  יוסף  שמואל  ר’  הווינאית. 
מעצם המחשבה, והזכיר את עצמו לישועה 
אצל הרבי המהרי”ד. הרבי בירכו שהבן לא 
נעלם הקול  יוכל לשיר. מאז, באורח פלא, 
והפך לצרוד. הרב מספר, שהכיר את הנער 
והיה  הברית,  בארצות  מגוריו  במקום  הזה, 
רבי  צרוד.  שהיה  מרוב  אותו  להבין  קשה 
סטיטשין  חסיד  היה  עצמו  יוסף  שמואל 
נעמד  היה  מרבו,  מדבר  וכשהיה  נלהב, 

ביראת הכבוד. 

עברה  חיים  עץ  ישיבת  בינתיים, 
בתחילת  מכן,  לאחר  כשנתיים  לאנטוורפן. 
שנת 1942 נרקמה עסקה חשאית להברחת 
אולם  לצרפת,  ותלמידיה  הישיבה  ראש 
לפועל  לצאת  אמורה  הייתה  כשהתכנית 
ומאחוריה  תרמית  הייתה  היא  כי  התברר 
עבור  שעבדו  כפולים  סוכנים  עמדו 
הגסטאפו. ראש הישיבה ועשרות מתלמידיו 

עם כ"ק הרבי מליובאוויטש זצ"ל

עם כ"ק האדמו"ר מבעלזא שליט"א

עם הגר"א שטרנבוך זצ"ל ראב"ד קהילת 'מחזיקי 
הדת' באנטוורפן ויבדלחט"א הגרי"מ כהן אב"ד פאריז

עם הגר"מ אליהו זצ"ל

השנה בנופש בארוזה
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 מעוניין להוציא לאור יצירה תורנית?
רוצה להפיק ספר זיכרון או קריאה?

בכל  ומומחים  מעצבים  ולשון,  תוכן  עורכי  של  צוות  מפעילה  "חזק" 
וינהלו  ההפקה  שלבי  בכל  לשירותך  שיעמדו  ההוצאה-לאור,  תחומי 

עבורך את הפרויקט לביצוע מושלם. 

מומחי החברה ילוו אותך במקצועיות ובמסירות החל מגיבוש הרעיון, 
עריכת כתב היד וקבצי המחשב, תרגום, עיבוד, הגהה, ביקורת, עימוד, 
עיצוב, הדפסה, כריכה, הפקה, שיווק, קופירייט, פרסום, מיתוג והפצה 

- עד למדף.

התורנית  ההפקה  בתחום  רבות  שנים  של  ניסיון  "חזק"  לחברת 
והיהודית, ומתמחה במגוון שירותים מתקדמים לכותבי ועורכי ספרים 
תורניים ויהודיים, באמצעות כלים טכנולוגיים מתקדמים המתמודדים 

עם האתגרים המורכבים ביותר ובכל השפות.

עם "חזק" אתה יכול להיות בטוח שתזכה לברך על המוגמר את ברכת 
זמנים  בלוח  עמידה  תוך  מקצועי,  יעיל  מיטבי  באופן  ונתחזק"  "חזק 

אופטימלי.

צור איתנו קשר
www.chazak.co.il | office@chazak.co.il | 972-8-8502771

עם

האותיות מחכימות!



שם  מיידאנק,  ההשמדה  למחנה  נלקחו 
נספו. הי”ד.

באותה עת, הרחק משם, בדרום צרפת, 
משה  דוד  הנער  של  לאזנו  שמועה  הגיע 
שהתגורר אצל דודו, על ישיבה שמתנהלת 
וההצלה  המעש  איש  ידי  על  במרסיי,  לה 
החסיד המפורסם רבי זלמן שניאורסון. הוא 
לא חשב פעמיים, אלא קם ונסע לשם, והפך 
גם נשאר עד תום  לתלמיד מן המניין. שם 
המלחמה. “הישיבה נדדה בכפרים ובעיירות 
עמה”,  יחד  נדדתי  ואני  למרסיי,  מסביב 
היה  זלמן  רבי  כיצד  ומתאר  הרב,  מספר 
נוטל עמו תמיד ספרייה שלימה של ספרי 

הישיבה לכל מקום שאליו נדד.

הרב היה ביחד עם הילדים שנלקחו תחת 
הסתתר  עמם  ויחד  זלמן,  רבי  של  חסותו 
נתפסו  מהילדים  חלק  מסתור.  במקומות 
כבר  הוא  אבל  מקומית,  הלשנה  בעקבות 
את  עזב  הוא  כן  לפני  יומיים  שם.  היה  לא 

המקום.

“כל זמן המלחמה, לא ‘נגע’ אבי בזקנו” 
מציין בנו הרב מנחם מנדל ליברמן, השליח 
הראשי ויו”ר המוסדות באשקלון, המשתתף 
עושה  עצמו  הרב  אבל  בשיחה.  הוא  אף 
זה  תנועת ביטול אופיינית. “עבור הנאצים 
לא היה משנה, עם זקן או בלי. הם לקחו את 

כולם”, הוא מפטיר.

 תורה, חסידות
ועבודת השם

 ,1946 בתש”ו,  הסתיימה.  המלחמה 
הברית.  בארצות  שוב  המשפחה  התאחדה 
רבי  גם  באוישוויץ.  שנספתה  האם  בלי 
הברית,  לארצות  עבר  שניאורסון,  זלמן 
משה,  דוד  הבחור  על  שלו  ההשפעה  אבל 
לדרכה  מסילות  מצא  דרכו  מכריעה.  היתה 
החסידות  לחצרות  הנצר  חב”ד.  של 
הגאליציאות המובהקות, מצא את שאהבה 
הוא  הברית,  בארצות  חב”ד.  בתורת  נפשו 
גם זכה לראשונה לחזות בזיו פניו של הרבי 

הריי”צ. “זה היה בערב פסח הראשון”, נזכר 
היכן  לי  יש  האם  אותי  שאל  “הרבי  הרב. 

לחגוג את ליל הסדר”.

ולא  הרבי,  בנפש  נפשו  נקשרה  מאז, 
עשה קטנה או גדולה מבלי לשאול בעצתו. 
“חמש פעמים זכיתי לשהות ביחידות אצל 
הרבי הריי”צ”, אומר הרב בהתרגשות בלתי 
בגודל  תמיד  להפליג  נוהג  הרב  מוסתרת. 
החום והאהבה שהקרין הרבי על כל יהודי. 
חסידות חב”ד הפכה לביתו השני, או שמא 
הראשון. עם התמנותו של חתנו הרבי, הוא 
שהיה  החסידים,  מחשובי  כאחד  התבלט 
ושהשפיע  לרבי,  נפשו  נימי  בכל  קשור 

מתורת חב”ד לכל דורש ומבקש.

על  משהו  ידעתם  המלחמה  במהלך 
היקף ההשמדה באירופה?

יהודים  שלוקחים  ידענו  לא.  כלל  “לא. 
למחנות, אבל לא תיארנו לעצמינו את ההרג 

ואת הרציחות. היה קשה להאמין לכך”.

היו  שמאחוריו  כבחור  משה,  דוד  רבי 
נקלט ללא  ישיבתי,  לימוד  שנים רבות של 
בארצות  המובחרות  בישיבות  קושי  כל 
הברית. קודם בישיבתו של רבי חיים ברלין, 
בשניהם  לייקווד.  בישיבת  מכן  ולאחר 
הצליח להתחבב במהרה על ראשי הישיבה. 
בפסח הראשון אף סעד על שולחנו של ראש 
בליקווד,  הוטנר.  יצחק  רבי  הגאון  הישיבה 
נמנה על בחירי  לשם עבר לאחר מכן, הוא 

תלמידיו של רבי אהרן.

שנה  אותה  על  להתרפק  נוהג  הרב 
מי  כל  את  אהב  הישיבה  “ראש  במחיצתו. 
עמוק  היה  שלו  השיעור  ללמוד.  שידע 
לא  הרצף,  את  שאיבד  מי  מאוד.  וחריף 
הרב,  מתאר   מעמד”,  להחזיק  יכול  היה 
רבי  ליד  ישבתי  “פעם  לספר:  שמוסיף 
מלייקווד  באוטובוס  נסיעה  במהלך  אהרן 
לניו יורק, ובאותה עת הוא אמר לי משפט 
מכונן: ‘עיקר האופן להתעלות בתורה, היא 
ושלוש  כשעתיים  בתורה  לחשוב  להצליח 

בלי הפסק כלל!’”.

עיצבו  העולמות,  משתי  הזאת  היניקה 

עם כ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א

עם הגרי"ד גרוסמן שליט"א

עם הגרי"מ לאו שליט"א

הרבנים במרכז
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במידה רבה את דמותו של הרב ואת יכולתו הנדירה לשלב בין היתרונות 
תמיד  ארוזה  שלו  הסוערת  החסידית  הנשמה  האסכולות.  שתי  של 
יוקד  באיפוק שכלתני מדוד, ודרשותיו מתובלים תמיד בווארט חסידי 

לצד תובנה מחשבתית עמוקה.

כך הלך הרב וגדל, הלך וצמח, בתורה ובחסידות ובעבודת השם, עד 
רבי  הגאון  לקבל סמיכה מאת  הרבי שלחו  ברכה.  לכלי מחזיק  שנהפך 
משה פיינשטיין, ועוד בתור בחור, שלח אותו לכהן כרב בבית כנסת ‘בני 

ראובן’ בשיקגו.

לא היה לו קל שם כלל ועיקר. בני הקהילה לא הפגינו יכולת קליטה 
מרשימה. בצר לו כתב הרב מכתב לרבו הריי”צ ובו התלונן על כך שהוא 

אינו זוכה לראות ברכה בעמלו.

“הרבי ענה לי תשובה יסודית”, מספר 
הרי  אילן,  ‘כשנוטעים  לי:  הוא אמר  הרב. 
לא מודדים את גובהו כל יום. אלא משקים 
את  ממנו  עוקרים  אותו,  מזבלים  אותו, 
חודש  יום,  אחר  יום  הרעים,  הגידולים 
אחר חודש, ורק לאחר זמן רב, רואים את 
התוצאות’. ‘התפקיד שלך’, אמר לי הרבי, 
התוצאות.  את  יום  כל  למדוד  לא  ‘הוא 

המשך בעבודה, ותראה ברכה בעמלך’”.

‘האנשים  לו:  ויעץ  הרבי  ניחמו  פעם 
אבל  מסתברא’,  ‘איפכא  של  סוג  הם  שם 
אתה עם החכמה שלך תוכל להפוך אותם 
לטובה’. כל אימת שהרב מספר את הסיפור 
החלק  ‘את  חן:  בענוות  מסיים  הוא  הזה, 

הראשון ראיתי, אבל את השני - פחות...’

מנחם  רבי  הרב,  של  בנו  מציין  ואכן, 
מנדל, ברבות השנים, היכה הרב שורשים 
עמוקים בשיקגו, ולא מעט חסידים ואנשי 
במלכות  ראשונה  כיום  היושבים  מעשה 
ואנשי  חסידים  של  ודורות  הם  חב”ד, 
מעשה, התקרבו בזכותו של הרב ופעילותו 

“הגיע  מנדל,  מנחם  רבי  מספר  השבוע”,  “רק  ימים.  באותם  הרוחנית 
לכאן רב משיקגו לבקר. הוא אמר שהכל זה בזכותו של אבי”.

באותם ימים, לא היה קל לנהל בית חסידי בשיקגו. הבן רבי מנחם 
מנדל מספר שכלל לא היה חלב ישראל להשיג, וגם לחם כשר, לא היה 
התנזר  בשיקגו,  גרנו  שבהם  שנה,  מעשרים  יותר  “במשך  נפוץ.  מצרך 

אבינו מחלב מקומי, רק כשהביאו לו במיוחד חלב ישראל”, הוא מעיד.

ישראל’  ‘אור  כנסת  בבית  נוספת  כהונה  לאחר  הל’,  שנות  בסוף 
בשיקגו, עבר הרב לכהן בכהונה רבנית וחינוכית בדטרויט. הוא כיהן שם 
הספר  בבית  העליונה  הרוחנית  וכסמכות  ישראל’  ‘בני  כנסת  בית  כרב 

והישיבה המקומית.

בארה“ב נולדו לו בניו החשובים, הרב צבי הירש רב בשכונת עדג‘ווער 
בלונדון והרב מנחם מנדל השליח הראשי לאשקלון, ובנותיו הנשואות 
מליובאוויטש  האדמו"ר  מרן  כ"ק  משלוחי  חיטריק  יצחק  יוסף  להרב 
הרב  באוקראינה,  ז'יטומיר  של  הרב  וילהלם  שלמה  הרב  בצפת,  זצ"ל 
אריה קפלן ז"ל מנהל ומייסד קהילת חב“ד בצפת ויבלח"ט הרב שמואל 

פינסון רב קהילת מעלה בבריסל.

השואה יכולה היתה להמנע 
מפתיעה.  מאוד  מפתיעה.  הצעה  לדטרויט  הגיעה  תש”מ  בשנת 
קהילת ‘שומרי הדת’ באנטוורפן שהתייתמה אז מרבה, הגאון הרב הלל 

היוקרתית,  מההצעה  לבד  בראשה.  פאר  לכהן  ממנו  ביקשה  מדליה, 
שגדל  הנער   - היסטורית  מעגל  וסגירת  מרגשת  סמליות  בה  היתה 
אחת  בראשות  פאר  לכהן  ישוב  במוסדותיה,  התחנך  בבלגיה, 

מקהילותיה החשובות.

אליה. אבל  כלומר, שב  לבלגיה.  והרב עבר  רבים,  ימים  לא עברו 
הפעם בתור רב ופוסק, חסיד וירא שמים, ששמו הטוב הולך לפניו. 
ומאז ועד היום, לאורך ימים ושנים טובות, יושב הרב על המושב הרם 
ומנהל ביד רמה ובדרכי נועם את קהילתו, מרעיף עליהם טללי אורה, 

ומרביץ בהם תורה יראת שמים וחסידות.

אבל הרבה יותר משהוא רבה של קהילת ‘שומרי הדת’, הוא דמות 
מרכזית ומאחדת של כלל הקהילות והחוגים בעיר. סמכותו הרוחנית, 

מקובלת על הכל. אין אירוע קהילתי נחשב בעיר, שהוא לא יתבקש 
גדול  ביקור של  אין  מידה,  באותה  מדברותיו.  ולהשמיע  בה  להופיע 
בישראל באנטוורפן, שיפסח על ביקור נימוסין בביתו של הרב. הרב 

הוא ידיד נפשם של רבים מגדולי ישראל בעבר ובהווה.

לא  בחלל.  השקט  את  לנסר  אפשר  מדברותיו,  משמיע  וכשהרב 
משנה איזו שפה הוא יבחר - הרב דובר חמש שפות על בוריין - תמיד 
יכבוש את הקהל בכריזמה הנדירה שבה ניחן, בתוכן העמוק והגדוש, 

ובמסר הצח והמצוחצח, שמאפיינים תמיד את דרשותיו.

מתוקף תפקידו, הוא מתייצב לפני מלכים ורוזנים, ונושא לפניהם 
נאומים נמלצים. הם מאזינים להם בקשב רב, ונהנים הנאה רבה. אם 

תרצו, תוכלו לברר זאת אצל הנשיא הרוסי ולדימיר פוטין. 

זה היה במסגרת כינוס של ‘מרכז רבני אירופה’ ברוסיה. השתתפו 
בו גם הרבנים הראשיים לישראל. הנשיא הרוסי קיבל את פני הרבנים 

בלשכתו, והגרד”מ ליברמן התבקש לשאת דברי ברכה.

היה אז פרשת פנחס, והרב התעכב מעט על משמעות הקריטריון 
ביקש  הוא  תחתיו.  לעם,  מנהיג  לבחור  בבואו  הציב,  רבינו  שמשה 
לבחור איש על העדה ‘אשר רוח בו’. נשאלת השאלה: מהו ענין הרוח 

הזה?

אלא, הסביר הרב בנועם לשונו, רוב המנהיגים הפוליטיים, ניזונים 
ומושפעים מהרוחות שמבחוץ. הן אלה שמנחות אותם ומנווטות את 

עם רבני אירופה

הרבנים במרכז
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היא  הזאת,  ההנהגה  הרוח.  לכיוון  מתיישרים  תמיד  כשהם  פעילותם, 
הנהגה חלולה, רעועה ומסוכנת. משה רבינו ביקש איפוא למנות מנהיג 
לעם ישראל, איש אשר רוח בו, אדם שהרוח הפנימי שבתוך תוכו, היא, 

ורק היא, שתוביל ותדריך אותו בכל צמתי ההחלטות המנהיגותיות.

אם בשואה, היו מנהיגים מהסוג הזה, קבע הרב, השואה היתה נמנעת!

פוטין, שמסווג את עצמו כמנהיג מהזן השני, האזין וחייך. הוא הבין 
את הרמז הדק.

יהודי  כל  עצרו 
יוכל  והוא  באנטוורפן, 
בעל  לכם  לדקלם 
ואמרות  תובנות  פה 
מבית  מחודדות 
גם  הרב.  של  מדרשו 
רשם  השורות,  כותב 
השנים,  במשך  לעצמו 
פנינים  וכמה  כמה 
ממנו  ששמע  יקרים 

בהזדמנויות שונות.

גילו,  ממרומי  הרב, 
שנות  תשעים  מעל 
חיים לאורך ימים ושנים 
טובים, ממשיך להתעסק 
יומו  וסדר  הכלל,  בצרכי 
תורה,  בשיעורי  עמוס 

הרבצת תורה, ועיסוק בענייני הקהילה והכלל. בשנים האחרונות מסייע 
בענייני הקהילה נכדו חביבו.

למרות שאיבד את מאור עיניו, עדיין הוא מוסר שיעורים, ומתפלפל 
עם חברותות בסוגיות מורכבות בלימוד בעל פה. אחד מהם, הרב שלום 
משה חיים גרינפעלד, רב בית המדרש אלכסנדר באנטוורפן, ומהחברותות 
הקבועות של הרב, מתאר לנו את הרב כ”בעל תפיסה מדהימה ונדירה. 
גם כשעוסקים בסוגיות הכי קשות ומורכבות, הוא חי וער אותן, ומעיר 

מיד את הערותיו החריפות”.

והעקבי,  העמוס  יומו  סדר  את  בפנינו  לתאר  ניאות  ממקורביו  אחד 
שגם צעירים ורעננים היו מתקשים לעמוד בו יום אחר יום.

“מדי בוקר, בשעה שש, הוא כבר עומד למטה, ברחוב, מוכן ומזומן 
לנסוע למקווה. הרב מוסר את עצמו ממש על טבילה במקווה, למרות 

בקשות חוזרות ונשנות של מקורביו ובני משפחתו החרדים לבריאותו.

אחד  היומי.  בדף  השיעור  מתחיל  בדיוק,  ושלושים  שש  “בשעה 
מהמשתתפים קורא את דברי הגמרא, והרב מפרש אותן בעל פה, ולא 
אחת הוא גם מתקן אותו... לאחר מכן מתפללים שחרית, ולאחריה, הוא 
החברותא  מגיע  מכן,  לאחר  בוקר.  ארוחת  המתפללים  עם  ביחד  סועד 

ללמוד ביחד אתו קצות ונתיבות על הסדר, עד שעה עשר ושלושים.

משם הוא פונה למשרדי הקהילה, לעסוק בענייני הקהילה השוטפים, 
כדיני תורה, וישיבות של ענייני הרבנות ומערכת הכשרות. משם הוא שב 
לביתו. עד לאחרונה ממש, הוא צעד לביתו ברגל. בסביבות השעה שלש 
מגיע אליו הביתה חברותא ללימוד חוזר של הדף היומי, ובשעה ארבע 
ושלושים, הוא יוצא מביתו לעבר בית הכנסת הסמוך של חסידי אלכסנדר, 
כדי ללמוד בחברותא עם רב בית המדרש, הרב שלום גרינפעלד. הלימוד 
נמשך עד שש, ולאחריה הוא חוזר לביתו, שם מגיעים אליו בזה אחר זה, 
חברותות שונות כדי לשמוע 
מאלפים  פרקים  ממנו 
בעיקר  ישראל,  במחשבת 
הוא  בהם  המהר”ל,  בתורת 
בקי מאוד. בחלק מהערבים 
להשתתף  יוצא  הוא 
בארועים בעיר, ונושא בהם 
יהיה  שתמיד  מדברותיו, 
בהם הקשר מפתיע ומעניין, 
נושא  או  השמחה  לחתני 

הערב.

לפני מספר שנים נפטרה 
עליו זוגתו מרת חיה באופן 
אשה  היתה  היא  פתאומי. 
הרה”ח  של  ובתו  חשובה, 
מתלמידי  חיטריק  יהודה  ר’ 
שבעיר  ליובאוויטש  ישיבת 

ליובאוויטש.

להתהלך בחכמה
אני שואל את הרב, מה הן העצות שהוא היה רוצה להשיא לרבנים 
למה  מבין  לא  הוא  מצטנע.  הרב  אבל  השנים,  רב  מנסיונו  הצעירים, 
לפי  תלוי  הכל  הרי  בדיוק.  להורות  “קשה  ממנו.  דווקא  זאת  מבקשים 
המקום וזהות אנשי הקהילה, וכל אחד יעשה כפי המצב והזמן”, קובע 

הרב בקצרה. 

אבל אם אנחנו נרצה להתהלך באורחותיו של הרב ולהתדבק בשולי 
אדרתו, ברור שהמסר העיקרי הנובע מהם והראוי לחיקוי, הוא היכולת 
נגד רוחו של כל אדם, ובד בבד, לא לוותר  המופלגת להתהלך בחכמה 
על קוצו של יוד בהלכה ובמנהג ובמסורת אבות; להרים את דגל היהדות 
של  הטוב  מכל  להשפיע  לנסות  מידה  ובאותה  ובעוז,  בגאווה  הנאמנה 

היהדות ולהטעים מצוף מתיקותה לקהלים רחוקים.

אופטימיות  הרב  מביע  שלנו,  התקופה  לנסיונות  שנוגע  מה  ובכל 
לכל אורך השיחה. “הדור של היום הוא הרבה יותר טוב ומוכשר מהדור 
רבות  הן  כיום,  והאפשרויות  “היכולות  בנחרצות.  קובע  הוא  הקודם”, 
ומגוונות. כל מה שנותר לנו הוא לנסות ולנצל את כל אותם כלים כדי 

לעלות בהר השם ולקום במקום קדשו”.

בישיבת מועצת רבני אירופה

עם כ"ק ה'באר יעקב' זצ"ל מנדבורנאעם כ"ק האדמו"ר מסאדיגורא זצ"לעם כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א

הרבנים במרכז
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ירמי קמחי מעצב ויוצר במו ידיו ריהוט 	 
אמנותי לבית הכנסת.

הוא משלב ידע מעמיק בתורת העץ עם 	 
נסיון עשיר בציור ופיסול.

קמחי שואף לצקת רוחניות לכל ארון קודש שהוא יוצר, תוך 	 
הקשבה והתאמה לאופי המיוחד של הקהילה.

אמנות עץ מעוררת השראה 
לבית הכנסת

ירמי קמחי

 מבצע מיוחד לכבוד החגים: 
עמוד לחזן בחינם למזמין ארון קודש עד ראש חודש חשוון



 הגאון הרב ישראל יעקב ליכטנשטיין, 
רב איחוד הקהילות היהודיות בבריטניה: 

“אלפי יהודים זכו לקיים טהרת 
המשפחה בזכות מרכז רבני אירופה”

הגאון הרב 
ישראל יעקב 
ליכטנשטיין נרגש 
כשהוא מתבקש 
להביע את רשמיו 
מפעולותיו 
הברוכות של 
אגף המקוואות 
במרכז רבני 
הוא עומד • אירופה שבראשו 
“מניסיון הוכח – 
כאשר הקהילה 
המקומית 
מצטרפת אלינו, 
ההצלחה גדלה פי 
כמה” • 54 קהילות 
זוכות עתה 
למימוש החזון

הברוכות  פעולותיו  שלל  בין 
ניצב  אירופה  רבני  מרכז  של 
דגל  פרויקט  האחרונה  בעת 
של  ושיפוצם  בנייתם  ייחודי: 
מקוואות כשרות למהדרין בערים 
הצורך  שהוכח  היבשת,  ברחבי  נידחים  ובמקומות 

בהם בשנים האחרונות.

אין ספק כי הקמת מקואות או העמדת מקוואות 
בהתחקות  ביותר.  חיוני  הוא  תילם  על  פעילים  לא 
אחר קהילות יהודיות שונות ברחבי אירופה עלתה 
מבוססים  שבמקומות  בעוד  כי  המצערת  העובדה 
שבהן  ודומותיהן,  אנטוורפן  מנצ’סטר,  לונדון,  כמו 
המקוואות  ומצב  גדולות  יהודיות  קהילות  קיימות 
קהילות  הרי שקיימות   - רצון  בהחלט משביע  בהן 
שבחלקן  באירופה  שונים  במקומות  רבות  יהודיות 
אין מקוואות כלל וכלל. עובדה, המאלצת את נשות 
של  למרחק  רכביהן  או  רגליהן  את  לכתת  הקהילה 
בחלק  זו.  חשובה  מצווה  לצורך  מייל  מאות  כמה 
הקהילה  את  המשמש  המקווה  מבנה  מהקהילות, 
עומד  איננו  ואף  פיזית  מבחינה  מוזנח  המקומית 

בדרישות ההלכתיות עקב העזובה רבת השנים.

זו הביא את מרכז  הצורך הדחוף בטיפול בבעיה 
רבני אירופה להקים אגף מיוחד לנושא המקוואות, 
הנצרכים  הכלים  כל  את  לספק  הינה  מטרתו  אשר 
לבניית מקווה כשר למהדרין: החל מייעוץ והדרכה 

פתרונן  דרך  המקווה,  ובניית  תכנון  במהלך  צמודה 
כדי  תוך  הצצות  וטכניות  הלכתיות  בעיות  של 

העבודה, וכלה בסיוע כספי בבנייה.

אגף המקוואות בראשותו של הגאון רבי ישראל 
וראב”ד  הארגון  נשיאות  חבר  ליכטנשטיין  יעקב 
בריטניה,  בלונדון,  הקהילות(  )איחוד  הפדריישן 
הקהילות  כלל  של  במיפוי  פעילותו  את  החל 
בראשותו  מיוחדת  כשמשלחת  באירופה  היהודיות 
- הכוללת את מנהל האגף הרב יוסף ביינהקר ואת 
מינצברג  לייב  יהודה  הרב  הנודע  מפקח המקוואות 
מירושלים כמו גם כמובן הרב אריה גולדברג סמנכ”ל 

ה, 
ניצ

וי

נה
ראי

אוק

קרפלד, 
גרמניה

הרבנים במרכז
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יוצאת לביקור בקהילות  מרכז רבני אירופה - 
להתרשם  מנת  על  אירופה  ברחבי  השונות 
אישית ממצב המקוואות בכל אתר ואתר תוך 
כל  הצרכים המדויקים של  שהיא מגדירה את 
את  בה  לשפר  ניתן  ובמה  היא  באשר  קהילה 

המצב.

עדיפות לקהילות צעירות
בקהילות  המשלחת  של   ביקורה  במהלך 
השונות במדינות חבר העמים, כמו גם בערים 
הוגדרו  ועוד,  ובלגיה  הולנד  גרמניה  שונות 
הקריטריונים לסיוע בבניית מקוואות: עדיפות 
מהן  המרחק  אשר  לקהילות  ניתנת  ראשונה 
למקווה עומד על כמה שעות נסיעה, ואשר בין 

חבריה נמנים משפחות צעירות.

בקהילות  המצב  של  מעמיק  לימוד  “תוך 
אירופה  רבני  מרכז  לעצמו  הציב  השונות, 
את  לשתף  הצורך  עומד  בבסיסה  אשר  מטרה 
הארגון.  בפעילות  השונות  הקהילות  חברי 
כך, במסגרת זו נקבע, כי הסיוע במימון בניית 
אחוז  חמישים  של  לתקרה  עד  יהיה  מקווה 
המקומית  הקהילה  חברי  וכי  הכולל  מהסכום 
האחוזים  חמישים  במימון  החסר  את  ימלאו 
המקומיים  שכאשר  הוכח,  מניסיון  הנותרים. 
מיוחדת  הצלחה  נרשמת  לעניין  שותפים 

לטובת כולם”, אומר הגרי”י ליכטנשטיין.

בשלב זה של הפעילות התבצעו ומתבצעות 
עתה בנייה ושיפוץ בחמישים וארבעה מקוואות 
המקוואות  והלכתי,  הנדסי  פיקוח  הכוללים 

פרוסות בכל רחבי אירופה. 

חשוב  כשלעצמו  המקוואות  בניית  “נושא 
ביותר ולעיתים הינו מורכב, שכן הבנייה חייבת 
להיות מיושמת על פי כל הכללים ההלכתיים 
האמורים בהלכות מקוואות. לעיתים ישנם אף 
רבנים מטעם  נשלחו  מקרים שבמהלך הבנייה 
מנת  על  השטח,  אל  פעמים  מספר  הארגון 
לוודא כי אכן הייתה התאמה מוחלטת לתכנית 

הבנייה” מתאר הגרי”י ליכטנשטיין.

מכשירים את הרבנים
הפיקוח  לנושא  ניתנת  מיוחדת  חשיבות 
ידי רבני  השוטף על כשרותה של המקווה על 

הקהילות המקומיות.

לצורך כך, נקט מרכז רבני אירופה באמצעות 
אגף המקוואות ביוזמה חשובה נוספת הכוללת 
בנושאי  המקומיים  לרבנים  הכשרה  קורסי 

כשרות המקוואות, “שכן מרכיב חשוב בהצלחת 
המקווה  של  שוטפת  תחזוקה  הוא  זו  משימה 
ההלכה,  כללי  בכל  העת  כל  שיעמוד  מנת  על 
וככל שהדבר ייעשה ללא פיקוח מתמיד עלול 
וכל  נפסלה  שהמקווה  מצב  חלילה  להיווצר 
הגרי”י  מסביר  לטמיון”,  יורד  החשוב  המאמץ 
ליכטנשטיין. וכך נפתחו על ידי הארגון קורסי 
היהודיות  הקהילות  לרבני  ייעודיים  הדרכה 
ברחבי אירופה, בהם מקבלים הרבנים הכשרה 
שמירת  תוך  מקווה  לתחזוקת  הנדרש  וידע 
מיניסטריאלי  כאחראי  בנידון.  ההלכה  כללי 
מקיים הארגון אחת לשנה סקר פיקוח מטעמו, 
מקווה  בכל  להיות  דואג  מיוחד  מפקח  כאשר 
לפי  מיושמים בשטח  הדברים  אכן  כי  ולראות 

כל הכללים ההלכתיים.

אלו  מפעולות  כתוצאה  הנשמעים  “ההדים 
ביותר”, אומר הגרי”י ליכטנשטיין.  - חיוביים 
“משפחות אשר קירובן ליהדות היה קשה עד 
חיי  לקיים  הגדול  הקושי  עקב  אפשרי  בלתי 
למקווה  שהמרחק  משום   - טהורים  משפחה 
היה נסיעה של חצי יום או יותר מכך או כאשר 
עד  ירוד  פיזי  במצב  היה  המקומי  המקווה 
שאוכלוסיות מסויימות היו נרתעות משימוש 
מכובדת.  ובצורה  לכל  נגיש  כעת  נעשה   - בו 
המאמץ  את  מצדיקה  כשלעצמה  זו  עובדה 
הרב  מטעים  זו”,  בפעילות  המושקע  הרב 

ליכטנשטיין.

ביותר  חשוב  כשלעצמו  המקוואות  בניית  נושא 
להיות  חייבת  הבנייה  שכן  מורכב,  הינו  ולעיתים 
פי כל הכללים ההלכתיים האמורים  מיושמת על 
מקרים  אף  ישנם  לעיתים  מקוואות.  בהלכות 
הארגון  מטעם  רבנים  נשלחו  הבנייה  שבמהלך 
כי  לוודא  מנת  על  השטח,  אל  פעמים  מספר 
הבנייה לתכנית  מוחלטת  התאמה  הייתה  אכן 

נירנברג, 
גרמניה

הנובר, 
גרמניה

הרבנים במרכז
15תשרי תשע”ח



 פרויקט המקוואות שלב ב' 
בסיוע:שע"י מרכז רבני אירופה

גלריה עדכנית מפרויקט בניית המקוואות 

אומסק, רוסיה

בישקק, קירגיזסטן

בויברוסק, בלרוס

בריסל, בלגיה

קופנהגן, דמנרק

דנייפר, אוקראינה

נירנברג, גרמניהאודסה, אוקראינההמבורג, גרמניה

מוסקבה, רוסיהניקולייב, אוקראינה

מו, צרפתמינסק, בלרוס

קרסנויארסק, רוסיהליון, צרפת

קירובוגרד, אוקראינהאיסטנבול, תורכיה

האג, הולנדגרודנה, בלרוס

אסטרכן, רוסיהברצלונה, ספרד

אמסטרדם, הולנדאנטווקה, אוקראינה

פו, צרפת

סרטוב, רוסיה

סרביה, בלגרד

סירן, צרפת

טשקנט, אוזבקיסטן

ולדיווסטוק, רוסיה

ז'יטומיר, אוקראינה

הרבנים במרכז
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ביקור בבתי כנסת מעבר לים מספק 
הצצה לחיי היהודים במקום. החיבור 
הודעות  לבין  בעברית  התפילה  בין 
הגבאי בשפה זרה בבית כנסת בחו"ל 
יוצר חוויה מיוחדת ואפילו מרגשת, 
המפואר  בעבר  בהתחשב  במיוחד 

של הקהילה היהודית במקום

ואני 
תפילה

ר' שי הורביץ שבמסגרת עבודתו מגיע 
לערי אירופה השונות משתף בחוויות 

אישיות מ-10 בתי כנסת באירופה  

בבתי במהלך  לבקר  זכיתי  באירופה,  מסעותיי 
העתיק  הכנסת  מבית  החל  רבים.  כנסת 
וערבית(, דרך בתי  ביותר באירופה )שם התפללתי מנחה  הפעיל 
כנסת שהפכו להיות מוזיאונים לחיים יהודים מפכים מהעבר. קשה 
להתמקד  בחרנו  אבל  המיוחדים,  הכנסת  בתי  את  לאפיין  אמנם 
גודלם,  מבחינת  היסטורית,  מבחינה  ייחודיים  כנסת  בתי  בעשרה 

בתי כנסת שיש להם סיפור מעניין לספר לנו.

שי הורביץ 
הרבנים במרכז
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צ'כיה, פראג
בית הכנסת הישן-חדש )אלט-נוי שול(

התואר: בית הכנסת הפעיל הוותיק ביותר באירופה

מוסקבה, רוסיה
 בית הכנסת אריכופבה

התואר: בית הכנסת בו "התפללו" סוכני קג"ב 

בירת  בפראג  הישן-חדש  הכנסת  בית   = "אלט-נוי-שול"  הכנסת  בבית  נתחיל 
צ'כיה במרכז אירופה. הרובע היהודי בפראג הוא כנראה אחד המקומות "היהודיים" 
המתויירים ביותר בעולם. ההיסטוריה של יהודי המקום מתחיל מלפני כאלף שנה, 

אך לאחר גירוש ספרד זכה המקום לעדנה עם בואם של אלפי פליטים יהודיים. 

לפני מלחמת העולם הראשונה, כמעט כל הבניינים הישנים נהרסו, לבד מבתי 
הנאצים  היום.  עד  פעילים  הקהילה שנותרו  ומבני  היהודי  הקברות  בית  הכנסת, 
ימ"ש, רצו להשאיר את המקום כמוזיאון ליהדות הנכחדת, היל"ת. ובמרכז הרובע 

היהודי עומדים סדרה של בתי כנסת, במרכזם בית הכנסת העתיק הזה. 

בית  מנחה.  לתפילת  למנין  להצטרף  הוזמנתי  במקום  ביקרתי  וכאשר  פעיל  עדיין  הכנסת  בית 
הכנסת מעוצב בפשטות אך בצורה מרשימה, הרצפה המקורית עדיין קיימת, ותקרת המבנה עודנה כוללת אבנים מתקופת ימי הביניים. 

במקום גם מוזיאון קטן עם חפצי אמנות יהודית וספרים שנשמרו בו במהלך השואה. 

בנייתו החלה לפני כ-750 שנה. בהתחלה הוא קיבל את השם "בית הכנסת החדש", משום שבימים ההם היה במקום בית כנסת עתיק 
ממנו, אך זה כבר לא קיים. לאחר כמה מאות שנים, במהלכם נבנו בתי כנסת נוספים )שחלקם קיימים עוד היום( הוא הפך ל"ישן". לצד בית 

הכנסת נמצא בית הקברות היהודי הישן, בו טמון המהר"ל מפראג.

בית כנסת זה מפורסם בעולם בעיקר בהקשר לשמועות שמספרות שבגניזת בעליית בית הכנסת טמונות שאריותיו של הגולם מפראג, 
יצירתו של המהר"ל. כמובן, שמדובר באגדה, אך השומר אליו פניתי בבקשה לאפשר לי להציץ ב"גניזה" סירב בתקיפות תוך שהוא מחזיק 

בידו את צרור המפתחות לדלתות בית הכנסת. 

כשנסעתי למוסקבה, אי אפשר היה לדלג על בית הכנסת כורל במוסקבה - בית הכנסת הזה, הידוע בשם "ארכיפובה", על שם הרחוב בו 
הוא ממוקם, הפך למפורסם בזכות היותו המרכז היהודי הגדול של יהודי ברית המועצות במשך כל התקופה הסובייטית. בניין בית הכנסת, 
הממוקם לא הרחק מהקרמלין - הכיכר האדומה - מרכז השלטון הקומוניסטי, נחנך לפני 11 שנה, למרות שבנייתו החלה 25 שנה קודם 
לכן, אלא שהבנייה הופסקה מסיבות שונות. בית הכנסת תיפקד לאורך כל התקופה הקומוניסטית, אבל ידוע היה כמקום שתמיד השתתפו 
הסובייטית  הבולשת   - הק.ג.ב  של  נציגים  בתפילות 

הידועה לשימצה. 

את  הכנסת,  בית  רב  את  בחשאי  מינה  אף  זה  גוף 
התפילה.  את  שניהלו  והגבאים,  הקהילה  מנהיגי 
שביקר  ירושלמי  ישיבה  ראש  לי  סיפר  שם  בביקורי 
במקום, איך נכנס לפני קריסת מסך הברזל, תחת דרכון 
בשבת  כשהתפלל  יהדות.  ללמד  מנת  על  לרוסיה  זר 
בבית הכנסת הזה, עמד סמוך אליו סוכן קג"ב, התנועע 
והביט בתוך סידור הפוך. כמה פעמים במהלך תפילת 
דיווחים  ניגש הסוכן לטלפון על מנת למסור  השבת, 

שוטפים על המתרחש בבית הכנסת.

בית הכנסת נוסף יפה שביקרתי בו, הוא בית כנסת 
קוראל הגדול בסנט פטרסבורג. מדובר בבית הכנסת 
השני בגודלו באירופה עם מקום ל-1,200 מתפללים 
באירופה.  ביותר  והמרשימים  מהיפים  לאחד  ונחשב 
ביזנטי.  בסגנון  ועוצב  שנה   125 לפני  נבנה  הכנסת  בית 
במלחמת העולם השניה, הופגז בית הכנסת על-ידי הכוחות הגרמנים, אך המבנה שרד. לפני כעשור הוא שופץ מן היסוד בעזרת קרן 

אדמונד ספרא שתרמה 5 מיליון דולר, וכיום הוא מתוחזק בעזרת תרומות, שהבולטת בהן היא של לב לבייב.

הרבנים במרכז
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הולנד, אמסטרדם
בית הכנסת הפורטוגזי הגדול

התואר: בית הכנסת של מגורשי ספרד

ספרד, טולדו
בית הכנסת אל טרנזיטו

התואר: בית הכנסת של שר האוצר היהודי

מבתי  אחד  הוא  באמסטרדם  הפורטוגזי  הכנסת  בית 
באירופה  והגדולים  העתיקים  היפים,  המפוארים,  הכנסת 
כולה, הוא תיפקד כבית הכנסת המרכזי לקהילת היהודים 
כמקום  ועדיין משמש  השנייה  העולם  למלחמת  עד  בעיר 
רב  לגובה  מתנשא  הכנסת  בית  ובחגים.  בשבתות  תפילה 
העולם  במלחמת  נהרס  לא  והוא  אדומות,  מלבנים  ובנוי 
השנייה על ידי הגרמנים. בית כנסת זה נבנה לפני כ-350 
שנה על ידי האדריכל הלא יהודי אליאס בומן, ביוזמתם 
מצאו  אשר  ופורטוגל,  מספרד  המגורשים  צאצאי  של 

ומכיוון שהולנד היתה במלחמה עם  באמסטרדם בית חם. 
ספרד כינו את עצמם פורטוגזים. 

האדריכל שאב את השראתו לא פחות מאשר מבית המקדש, וצייד את בית הכנסת בעמודי ענק וקשתות, ארון קודש מפואר 
ונברשות ענק. בית הכנסת נבנה על קרקע שרכש יצחק דה פינטו, והוא בנוי על כלונסאות עץ העומדות במים ומאפשרות אפילו לשוט 
תחתיו. הוא מחולק לשני חלקים - בית הכנסת הגדול ובית הכנסת החורפי. בבית הכנסת הגדול עד עצם היום הזה אין תאורה והוא מואר 
על ידי נרות. שורות הספסלים מסודרות בשתי קבוצות זו מול זו במקביל לקירות הארוכים. זו צורת הישיבה המקובלת בכל בתי הכנסת 
הספרדיים. מולו עדיין נמצאים ארבעה בתי כנסת אשכנזיים כולם בסגנון עדות גרמניה, שאף הם הצליחו לשרוד את חורבן בתי הכנסת 

באירופה הנאצית ופועלים כיום כבית אחד לקהילה ולמבקרים בעיר, אחרי שמרבית האוצרות נבזזו מהם בעת ההיא. 

העתיקה  בעיר  שנמצאו  ועתיקים  גדולים  כנסת  בתי  שני  על  למעשה  מדובר  כאן 
של טולדו שבספרד. שניהם אינם משמשים עוד כבתי כנסת, אלא כאתרים יהודיים. 
בניינים אלו ניצלו מחורבן אחר גירוש היהודים מספרד משום שהפכו לכנסיות נוצריות. 
ידי רבי שמואל הלוי  הידוע מבין השניים, אל טרנזיטו, הוקם לפני כ-650 שנה על 
140 שנה הכריזה ממשלת  אבולעפיה, ששימש כשר האוצר של המלך פדרו. לפני 
ספרד על בית הכנסת הזה כעל אתר יהודי והוא הפך למוזיאון להיסטוריה של יהודי 
טולדו. אחד הדברים המייחדים את המבנה הם הכתובות העבריות הגדולות המצויות 

לאורך הקירות, כתובות שנשתמרו יפה עד ימינו. 

בית הכנסת השני בטולדו ידוע בשם סנטה מאריה לה בלאנקה והוא הקדום שבין 
השניים. הוא הוקם לפני כ-800 שנה על ידי ארכיטקטים איסלאמים בשטח מלוכה 
נוצרית לשימושם של יהודים. המקום שימש כבית כנסת ממש עד גירוש ספרד 
את  והפכה  לעצמה  הכנסייה  אותה  החרימה  אז  שנה(,  מ-500  יותר  קצת  )לפני 
נוצרי.  תיפלה  לבית  המקום 
הבניין  של  המזרחי  בקיר 
של  שרידים  עדיין  נראים 
ארון  של  )החלל(  המגרעת 
היציע   - ובמערב  הקודש, 

בית  גם  הנשים.  עזרת  של 
עובר  כל  תיירות.  ואתר  מוזיאון  כמעין  משמש  זה  כנסת 

אורח בעיר יאמר לך היכן תמצא את שני בתי הכנסת הללו, אם תשאל אותו היכן 
נמצא ה"סינגוגה", המקום כמו בתי כנסת רבים מסוגו, משמש יותר כמוזיאון מאשר 

כמקום תפילה. 

הרבנים במרכז
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איטליה, רומא
בית הכנסת הגדול, רומא

התואר: בית הכנסת הכי בולט בסביבה

פולין, קרקוב
 בית כנסת הרמ"א

התואר: הבית כנסת המשפחתי של הרמ"א 

ומרשים,  גדול  מבנה  הוא  ברומא  הגדול  הכנסת  בית 
היהודים  של  חירותם  את  להראות  במטרה  כך  שתוכנן 
בעיר. בית הכנסת הזה ניצב ממש על גדות נהר הטיבר. עד 
שנבנה בית הכנסת הגדול של רומא היו במקום חמישה בתי 
כנסת נפרדים, אחד לכל עדה, כמעט כמו בבדיחה הידועה. 
האיחוד של אלה התרחש לא בגלל איזו תובנה פלאית, או 
ניזוקו  המקוריים  המבנים  הלבבות.  את  שהציפה  אהבה 
מרכזי,  אחד  כנסת  בית  נבנה  ובמקומם  בשריפה,  קשה 
113 שנה, הועברו  גדול ומפואר. אל המקום שנחנך לפני 

שרידים מבתי הכנסת הקודמים, כמו ארונות הקודש.  

המאפיין המרכזי שלו הוא הגג  העשוי ככיפת אלומיניום 
מרובעת בוהקת בייחודה הנראית למרחוק והיחידה ברומא 

כולה, המשופעת במבנים בעלי כיפות עגולות וכנסיות. אפילו המלך ויטוריו 
עמנואלה, שביקר במקום בתחילת המאה הקודמת כחכח בגרונו בהתפעמות. בית הכנסת משקיף על נהר הטיבר 

ו"הגטו היהודי", וכצפוי, בצמוד אליו ישנו מעין מוזיאון לתולדות היהודים המתאר את ההשתלשלות הענפה של קורות היהודים ברומא 
ומציג תשמישי קדושה וחפצי יודאיקה יקרי ערך. במשך השנה נערכים במקום טקסים ואירועים רבים של הקהילה היהודית בעיר. 

מבחינת פאר והדר, בית כנסת הרמ"א אינו יכול להתחרות במבנים הקודמים ברשימה, אבל מבחינת היסטוריה יהודית מפוארת יש 
לו הרבה מה להציע. הרובע היהודי בקראקוב נקרא ז'ימייז' ויש בו עד היום כמה בתי כנסת שהיו פעילים לפני השואה. בית הכנסת שבו 
התפלל הרמ"א )ר' משה איסרליש( הוא בית הכנסת היחיד שפעיל גם כיום )בשבתות ובחגים(. זהו בית הכנסת הקטן ביותר בקאז'מייז, 

צורתו מלבנית, והוא בנוי מלבנים המונחות על מסד אבנים גבוה. 

השני  הכנסת  בית  והיה  שנה   440 לפני  הוקם  הוא 
כדי  'החדש',  נקרא  הוא  כן  ועל  בקז'ימייז',  שהוקם 
של  הדרומי  שבקצהו  'הישן'  הכנסת  מבית  להבדילו 
בית  של  מקימו  המסורות,  אחת  פי  על  שרוקה.  רחוב 
הכנסת, היה ישראל בן יוסף, נכדו של משה אורבך ואביו 
מרגנסבורג  לקרקוב  שהגיע  נכסים  בעל  הרמ"א,  של 
יוסף  בן  זו,  גירוש היהודים משם. על פי מסורת  אחרי 
הקים את בית הכנסת לכבוד בנו הרמ"א, שכבר בנעוריו 
היה מפורסם בלמדנותו. הסבר אחר שניתן להקמת בית 
לפיו  היסוד,  לוח  על  בעברית  מהכתובת  נובע  הכנסת 
בית הכנסת נבנתה לזכרה של מלכה, אשתו של בן יוסף 
זו הייתה תקופה קשה  זה,  ואמו של הרמ"א. לפי הסבר 
)אשתו  וכלתו  אשתו  אמו,  יוסף:  בן  של  משפחתו  עבור 
הראשונה של רמ"א( מתו במגפה שפגעה בקרקוב באותה 

ובית  קז'ימייז',  של  רבים  יהודים  תושבים  לצד  השנה, 
הכנסת הוקם לזכרם. מסורת אחרת טוענת כי בית הכנסת הוקם על ידי הרמ"א עצמו, לזכרה של אשתו הראשונה גולדה, שמתה בגיל 

עשרים.

בבית הקברות הצמוד לבית הכנסת קבורים הרמ"א עצמו ובני משפחתובעל הב"ח ובעל התוספות יום טוב. בתקופת השואה הוחרם 
בית הכנסת על ידי הגרמנים באמצעות ה"טרויהנדשטלה" )גוף שטיפל ברכוש השדוד של היהודים( ושימש כמחסן לציוד כיבוי אש, לאחר 
שתשמישי קודש ופריטים יקרי ערך, וביניהם הבימה, נשדדו ממנו. הבניין עצמו לא נהרס. הודות למאמציהם של חברי הקהילה היהודית 

הרבנים במרכזושל נציג הג'וינט בפולין, עבר בית הכנסת שיפוץ גדול והושב לו עיצובו הפנימי מלפני השואה.
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גרמניה, מינכן
בית הכנסת הישן אוהל יעקב

התואר: בית הכנסת שהוצת בהוראתו של היטלר ימ"ש

אוסטריה, וינה
בית הכנסת האשכנזי שטאט טמפל  

התואר: בית הכנסת המוסתר

בית הכנסת אוהל יעקב היה בית הכנסת של אגודת אוהל יעקב שהוקמה לפני כ-140 שנה, על ידי הקהילה החרדית במינכן, שהתפצלה 
מיתר הקהילה לאחר שזו החלה לאמץ סממנים רפורמיים ומתבוללים. 20 שנה לאחר מכן הוקם משכן קבוע לקהילה בבית הכנסת הזה 

ברחוב הרצוג-רודולף שטראסה.

השלטון  אנשי  מתוך  ששה  במינכן.  העירייה  בבית  חגיגית  בארוחה  הנאצי  השלטון  צמרת  השתתפה  לשמצה,  הידוע  הבדולח  בליל 
סעדו על שולחנו של היטלר ימ"ש. לקראת השעה 10:30 בערב הם קמו ויצאו להשתולל בעיר. בית הכנסת נשרף על כליו, ספרי התורה 

ותשמישי הקדושה, ועימו נשרפו גם בית המדרש והספרייה. 

שר התעמולה הנאצי, יוזף גבלס ימ"ש הבחין בלהבות שאחזו באוהל יעקב וניסה להזעיק מכבי אש )ייתכן מתוך חשש של פגיעה ברכוש 
לא יהודי( ללא הצלחה. ככל הנראה רק סיבה אחת יכלה להביא לכך שבקשת השר לא בוצעה: המציתים פעלו בהוראה אישית מפורשת או 

מרומזת שקיבלו כמה שעות קודם לכן מהיטלר.

עלויות פינוי ההריסות הוטלו על הקהילה היהודית, ובית הספר נסגר. לפני 11 שנה, 68 שנים בדיוק לאחר שריפת בית הכנסת, נחנך 
בית הכנסת המרכזי החדש במינכן, הנושא את אותו שם בעלויות בנייה של כרבע מיליארד ₪ שמומנו על ידי עיריית מינכן, מדינת בוואריה 
ותרומות מהקהילה היהודית. המרכז ממוקם בעיר העתיקה וכולל בית כנסת, מוזיאון, ספריה, מעונות יום, בית ספר, מרכז נוער, מקווה 
ומסעדה כשרה במינכן חיה הקהילה היהודית השנייה בגודלה בגרמניה, אחרי ברלין האוכלוסייה היהודית שמונה כיום כ-9,000 נפשות, 

מורכבת ברובה מיהודי ברית המועצות לשעבר.

הראשונים  האשכנזיים  הכנסת  מבתי  אחד 
הכנסת  בית  באירופה, שטאט טמפל, שמשמעותו: 
העירוני. הוא הוקם לפני 190 שנה, המבנה המפואר 
נבנה בתוך קבוצת בתים בסמטה צדדית ללא חזית 
שהוצא  צו  בעקבות  זאת  לעין,  הנגלית  מפוארת 
על ידי הקיסר יוזף השני שקבע כי רק למבני דת  
מפוארות  חזיתות  לבנות  הזכות  תינתן  נוצריים, 
שעם  זה  צו  בעקבות  הרבים.  לרשות  הפונות 
כן  על  הרחוב,  מן  להסתירו  לדאוג  יש  בנייתו 
הוקמו שני בתי דירות בני חמש קומות על מנת 

להחביאו.

בית  את  שהציל  הוא  הזה  האיסור  דווקא 
מאחר  הבדולח.  בליל  גמור  מחורבן  הכנסת 
שלא ניתן היה להצית את בית 
תעבור  שהאש  מבלי  הכנסת 

היחיד  המבנה,  ניצל  וכך  לו;  הצמודים  לבניינים 
מתוך 93 בתי כנסיות ומקומות תפילה יהודיים שהוחרבו על ידי הנאצים בעיר 
ווינה בליל הבדולח ובמהלך מלחמת העולם השנייה. המבנה נחשב למודל לבתי 

כנסת רבים שהוקמו אחריו.

המבנה מרשים והדור: סביב אולם התפילה ישנם 12 עמודים יונים שתומכים 
זהב.   כוכבי  עם  כחול  בצבע  צבועה  עצמה  התקרה  הנשים.  לעזרת  בגלריה 
במוזיאון היהודי של ניו יורק מוצגים ויטראז'ים המתארים את בית הכנסת כפי 
שהיה נראה בזמן הקמתו. פנים המבנה אמנם ניזוק מעט תקופת השואה, והוא 
36 שנה הותקף בית הכנסת על ידי מחבלים  שופץ שוב לאחר השואה. לפני 

פלסטינים, שניים נרצחו ושלושים נפצעו.

הרבנים במרכז
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הונגריה, בודפשט
בית הכנסת קזינצי

התואר: בית הכנסת שנראה כמו מבצר 

אנגליה, לונדון
 בית הכנסת בווייס מארקס

התואר: בית הכנסת העתיק ביותר באנגליה 

בית הכנסת ברחוב קזינצי בבודפשט הוא שוב מלמד את הממדים הגדולים של ההתבוללות 
במערב ומרכז אירופה בעשורים שקדמו לשואה. בית כנסת זה נבנה באיחור, ארבעים שנה אחרי 
קטן.  במיעוט  נותרו  בבודפשט  המצוות  ששומרי  מפני  דוהאן,  ברחוב  הרפורמי  התיפלה  בית 
הקהילה  הניאולוגים:  בהונגריה  שכונו  אלו  או  הרפורמים,  של  מעוזם  הייתה  החדשה  הבירה 
הגדולה ביותר שלהם ברובע אחת מתוך חמש בעיר, מנתה בשנת תר"מ 64,000 איש לעומת 

כמה אלפי שומרי מצוות בכל בודפשט.

בסיס היהדות האורתודוקסית ההונגרית היה ונשאר עד לשואה בקהילות העיירות והכפרים 
של הפרובינציה. למרות שבהתאם לכללי הארגון מחדש שנכפה על ידי השלטונות בבודפשט 
קמו המוסדות המרכזיים של היהדות האורתודוקסית, רוב הסמכויות הרבניות המשיכו לחיות 

ולפעול בצפון, בעיקר במערב סלובקיה.

בתקופת הכיבוש הנאצי, המתחם היה חלק מהגטו שאורגן על ידי השלטונות הפרו-נאצים. 
בית הכנסת על ריהוטו נפגע קשות עקב ההפצצות במלחמת העולם השנייה. הגישה לאולם הכניסה הרעוע הייתה בלתי 

אפשרית. מצב הבניין הידרדר עד שמט ליפול והפך למסוכן לציבור. הקהילה היהודית האורתודוקסית קיבלה מקום לתפילה בקומת קרקע 
של סמינר למורים בסביבה, מימין לבית הכנסת הגדול. שם המהנדס שאנדור בוקור בנה בית כנסת קטן וחדיש, בית הכנסת "חברה ש"ס". 

כמה שנים אחרי נפילת המשטר הקומוניסטי התחילו עבודות שיקום בית הכנסת והמתחם כולו.

בית הכנסת שנבנה מבטון מזוין, עם חזית גבוהה ונישאה, מזכיר את הסגנון של בתי הכנסת שנבנו כמו מבצרים. בפולין ובאוקראינה ניתן 
לראות בתי כנסת מבצריים שנבנו לשם הגנה על היהודים בימי מלחמות הפולנים עם שכניהם מהמזרח ומהצפון. בתי כנסת אלו מצטיינים 
במבנים מרשימים, קירות עבים עם תמיכות, וקביעת הבימה בין ארבעת העמודים שבמרכז הבית, כפי שרואים בתי הכנסת המבצריים 

בלוצק, בראד, לובומל ואחרות. כיום בית הכנסת פעיל, ובחצר בית הכנסת יש גם מסעדה כשרה.

בית הכנסת העתיק בווייס מארקס נחשב לעתיק ביותר בממלכה הבריטית כולה, והוא יעד היסטורי מובהק לחובבי עתיקות. הוא הוקם 
לפני כ-300 שנה על ידי צאצאים של מגורשי ספרד ונותר פעיל עד לימים אלה. ההיסטוריה מספרת כי המלכה אן בעצמה תרמה את קורות 

העץ ששימשו לבנייתו הראשונית של המקום.

הוא  החיצוני  בחלקו  אולם  הגדול באמסטרדם,  הכנסת  קיבל השראה מבית  עיצובו של המבנה 
צנוע בעיצובו, אך הפנים מהודר יותר - הוא עשוי מלבנים אדומות, והקירות המטויחים מקושטים 

בחלונות רוזטה. ארון הקודש עשוי כולו מעץ אלון.

שבע מנורות נחושת תלויות בתקרת בית הכנסת, והן מסמלות את שבעת ימי השבוע. הגדולה 
שבהן - תלויה מעל הבימה, והיא מייצגת את יום השבת. מנורה זו נתרמה על ידי הקהילה של בית 
הכנסת הפורטוגזי באמסטרדם. מנורות הנחושת שעליהן מדליקים נרות שעווה בשימוש כיום רק 
באירועים חגיגיים כחתונות. בשאר ימות השנה בית הכנסת מואר על ידי תאורת חשמל. שנים 
עשר עמודים, המסמלים את שנים עשר שבטי ישראל, תומכים את עזרת הנשים. עשרה פמוטים 

מוצבים סביב הבימה והם מסמלים את עשרת הדברות.

בהיעדרם.  ריקים  נשמרים  והם  לבכירי הקהילה  הכנסת שמורים  בית  בקדמת  שני מושבים 
המושב השלישי המצויד בהדום, היה שייך במקורו לנדיב הידוע סיר משה מונטיפיורי שהיה 
יושבים רק  זה  גב המושב. על ספסל  נחושת על  בלוחית  ושמו עדיין רשום  מחברי הקהילה, 
יובל  טקס  במהלך  במושב  שישב  'ארלס  צ  הנסיך  זה  היה  לאחרונה  ביותר.  נכבדים  אורחים 
השלוש מאות שנה לבית הכנסת. גם ראש ממשלת בריטניה )בזמנו( טוני בלייר ישב במקום 

לרגל חגיגות 350 שנה ליישובם מחדש של היהודים בבריטניה.

למרות שבתי כנסת גדולים ומפוארים יותר תפסו את מקומו מאז, המבנה העתיק הוא שריד 
בשבתות  בעיקר  פעיל  וכאמור,  היומין  עתיקי  היהודיים  הקהילה  לחיי  דופן  יוצא  היסטורי 

ובחגים.
הרבנים במרכז
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באירופה  שמבקר  יהודי  כל 
ההתמודדות  את  מכיר 
ללא  שגורמת  הקבועה 
מהלך  אי-נוחות  מעט 
ברחבי  כשר  במזון  החיסרון   – שלו  הטיול 
וגם  ומצוות  תורה  שומרי  יהודים  היבשת. 
אך  כדתיים,  עצמם  מגדירים  שאינם  כאלו 
מקפידים שלא יבוא מזון שלא כשר לפיהם, 
מתמודדים עם המצוקה הזו זה שנים רבות. 
בחלק לא מבוטל ממדינות אירופה, בהן אין 
הופכת  המצוקה  בולטים,  יהודיים  ריכוזים 
כמעט  כשרים  מוצרים  יותר.  עוד  לקשה 
ואין בנמצא, וגם אם ישנה מסעדה אחת או 
שתיים, ההגעה אליה עלולה להיות מורכבת 
וסבוכה, מה שמקשה על המטיילים שומרי 

המצוות ביבשת האירופית. 

כולם.  מכירים  כאמור,  המצוקה,  את 
ואנטוורפן,  מוסקבה  ולונדון,  פריז  מלבד 
שם ישנם ריכוזים יהודיים גדולים, וממילא 
כשר,  מזון  רכישת  של  רבות  אפשרויות   –

למצוא  בהחלט  קשה  כולה  היבשת  ברחבי 
מזון כשר, וזו הסיבה שב’מרכז רבני אירופה’ 
שמו לעצמם למטרה להמציא את הכשרות 

ביבשת האירופית, מחדש.

גוף הכשרות ‘EK’ – שנוסד על ידי ‘מרכז 
להנגיש  למטרה  לעצמו  שם  אירופה’,  רבני 
וליהודים  אירופה,  ליהודי  הכשר  המזון  את 
מסחר.  או  טיול  לצרכי  ביבשת  המבקרים 
יהודים  המוני  שיש  הנחה  מנקודת  “יצאנו 
הכשר,  המזון  של  אי-הנגישות  שבגלל 
טריפות”,  ל”ע  אוכלים  עצמם  את  מוצאים 
מסביר הרב יוסף מינסקי, העומד בראש גוף 
מיהודי  לצפות  מאד  “קשה   .’EK‘ הכשרות 
או  בפולין  קטנה  עיירה  באיזו  שגר  זקן, 
בבולגריה למשל, שיעשה מאות קילומטרים 
לו,  קשה  זה  כשר.  שמן  בקבוק  להשיג  כדי 

ומטבע הדברים הוא יוותר על זה. 

היא  פחות  לא  ומהותית  נוספת  “בעיה 
בעיית העלויות”, ממשיך הרב מינסקי, “גם 

“ההגירה המוסלמית 
מסייעת להרחבת 

 ”EK כשרות
ברשתות המזון הפרושות 
באירופה, כמו גם בחנויות 

מזון רבות, חל בשנה 
האחרונה מהפך בדמות 

מוצרי מזון תחת גוף 
הכשרות EK שעל יד ‘מרכז 

רבני אירופה’  אשר זוכה 
להכרה רשמית של הרבנות 

הראשית לישראל ומאושרת 
על ידי מחלקת היבוא ברה”ר 

• הרב יוסף מינסקי העומד 
בראש EK מגלה פרטים על 

מוצרי המזון הכשרים, מספר 
על היעדים הבאים וחושף 

כיצד מסייעת ההגירה 
המוסלמית באירופה להפצת 

     EK מוצרי מזון בכשרות

הרבנים במרכז
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בדמות  הכשר,  למזון  נגישות  יש  לאדם  אם 
מכולת או מסעדה הסמוכה במקרה לביתו, הרי 
יהיו יקרים למדי, הרבה  שמהחירים של המזון 
בשוק  המזון  מוצרי  של  המחירים  מאשר  יותר 
הכללי, מה שיגרום לו להימנע מלרכוש אותם”.

כשרות  נוסדה  שנים  לשלוש  קרוב  לפני 
‘EK’ שפעלה ליצרה פלטפורמה חדשה בעולם 
המזון היהודי של אירופה. “יש לנו ב’מרכז רבני 
למרכז  שמחוברות  יהודיות  קהילות  אירופה’  
רבני אירופה, כמעט בכל עיר באירופה”, מסביר 
המקומית  הנציגות  “באמצעות  מינסקי,  הרב 
בלמעלה  מדהימה,  רשת  ליצור  הצלחנו 
מעשרים מדינות באירופה, שמסוגלת להמציא 

פתרון למצוקת המזון הכשר”.

למדי.  מדהים  באופן  מתבצעת  הפעילות 
מזהה  בקהילתו,  אחד  כל  המקומיים,  “הרבנים 
הרב  מסביר  הקהילה”,  בני  של  הצרכים  את 
המפעלים  בעלי  את  גם  מכיר  “הוא  מינסקי, 
בעיר בה הוא פועל, וכך נוצר הקשר בנינו לבין 
פונים  אנחנו  באירופה.  רבים  מפעלים  בעלי 
ייצור  פסי  ליצור  ומבקשים  המפעלים  לבעלי 

כשרים. 

השטח,  את  מכיר  המקומי  שהרב  “העובדה 
רבות  תורמת  המנטליות,  ואת  האנשים  את 
הייצור  לפס  להשגחה  דואג  גם  הוא  לעניין. 
השפה  את  דובר  שהוא  ומשום  במפעל, 
המקומית, כל הפעילות הופכת לפשוטה הרבה 
יותר. זה כמובן גם חוסך בעלויות, כי אין צורך 
ממדינות  או  ישראל  מארץ  משגיחים  להטיס 
המקומי,  הקהילה  רב  אלא  באירופה,  אחרות 
כמשגיח,  גם  פועל  במקום,  מתגורר  שממילא 

מה שלא גורם לעליית מחירי המזון”.

כאמור  עצמה  את  הוכיחה  הזו  היוזמה 
אירופה.  ברחבי  מדינות  מעשרים  בלמעלה 
הים  חופי  שעל  לספרד  ועד  הבלקן  ממדינות 
מוצרי  לייצר  כדי   EK פעלה  כה  עד  התיכון. 
בסיס כמו שמן וקפה, ביצים ופסטות, קטניות 
וחומרי גלם רבים. “אחת לתקופה קצרה אנחנו 
גם מוציאים לפועל שחיטות בערים מסוימות”, 
“ויש לנו קווים של הגשת  אומר הרב מינסקי, 
רבות  ולתלמודי תורה בערים  מזון לבתי ספר, 
באירופה. כמו כן יש לנו שיווק של מוצרי מזון 
להרחיב  שלנו  והשאיפה  שפעילות,  למסעדות 

את הפעילות עוד ועוד ברחבי היבשת כולה”.

להגיע לכל מקום
רבני  במרכז  גילו  המזרחית,  באירופה 
אירופה, הדרישה לייצור אוכל כשר הייתה עד 
לגיטימית  שאינה  כבקשה  האחרונות  לשנים 
התחברו  לא  המקומיים  “הגויים  בעליל. 
לרעיון ולא ראו שום עניין לאפשר לנו כניסה 
זו  “אירופה  מינסקי,  הרב  מסביר  למפעלים”, 
לשנות  ששים  לא  והם  שמרנית,  מאד  יבשת 
כך  שלהם,  היומיומית  בהתנהלות  משהו 

לאפשר  מפעל  בעל  של  השכנוע  שמלאכת 
היא  וותיק  למפעל  כשרות  משגיח  של  כניסה 

לא קלה.

המוסלמית  ההגירה  דווקא  הזה,  “במישור 
מינסקי,  הרב  מפתיע  לנו”,  מסייעת  לאירופה 
“בשל העובדה שההגירה הזו הגדילה מאד את 
הביקוש למזון ומצרכי מזון כשרים. המוסלמים 
וכאשר  היהודית,  הכשרות  על  סומכים  כידוע 
הכשרים  שהמוצרים  מגלים  מפעלים  בעלי 
יותר  למבוקשים  הופכים  בשוק  שמצויים 
האינטרס  את  מתמיד  טוב  מבינים  הם  ויותר, 

הכלכלי שבמתן הכשרות”.

באירופה   EK אנשי  שעושים  הפעילות 
ועל  הישראלי  השוק  על  גם  להשפיע  עתידה 
רבות  פועלים  “אנחנו  בו.  יוקר המחיה  הורדת 
הרב  מסביר  ישראליים”,  יבואנים  באמצעות 
שיש  ישראלי  יבואן  יש  למשל  “אם  מינסקי, 
אנחנו   – שניים  או  אחד  כשר-  ייצור  פס  לו 
מבקשים דרכו להגיע לבעל המפעל ולגרום לו 
לפתוח עוד ועוד קווי יצור כשרים או להכשיר 
למעשה  יוצרים  אנחנו  כך  כולו.  המפעל  את 
את  מכיר  שכבר  עצמו,  המפעל  לבעלי  פתח 
הפעילות ומודע אליה, וגם מביאים לעולם עוד 

ועוד מוצרים כשרים.

“חלק מהמוצרים האלו יוכלו בעתיד להגיע 
יוקר המחיה  להורדה של  לגרום  וכך  גם לארץ 
מסוגלת  באירופה  הכשרות  מהפכת  בישראל. 
ככל  כאשר  בארץ,  המחירים  להורדת  לגרום 
שיהיו יותר מוצרים במחירים נמוכים במיוחד, 
גם תושבי ארץ ישראל יוכלו ליהנות מהמהפכה 

הזו”. 

אירופה זו יבשת 
מאד שמרנית, והם 
לא ששים לשנות 
משהו בהתנהלות 
היומיומית שלהם, 
כך שמלאכת 
השכנוע של בעל 
מפעל לאפשר 
כניסה של משגיח 
כשרות למפעל 
וותיק היא לא קלה
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אירופה’,  רבני  ב’מרכז  אומרים  השאיפה, 
ששולטת  לזו  זהה  למציאות  להגיע  היא 
בארה”ב, בכל הקשור לצריכה של מוצרי מזון 
מקום,  לכל  להגיע  שלנו  “המטרה  כשרים. 
ובסלובניה,  באוקראינה  ובליטא,  ברומניה 
“בכל  מינסקי,  הרב  אומר  ובספרד”,  בפולין 
מזון  שיהיה  השאיפה  ביבשת.  ומדינה  מדינה 
כשר ונגיש, ובעלויות סבירות, שיאפשרו לכל 
יהודי שמבקש לצרוך מזון כשר את האפשרות 

הזו בקלות”. 

לי  סיפר  הגדולים  מהאדמו”רים  “אחד 
הדור הקודם  לאחרונה, ששמע מאחד מגדולי 
אמרה מעניינת”, ממשיך הרב מינסקי, “אותו 
שהיהודים  שהסיבה  אמר  ומוכר  חשוב  רבי 
המלחמה,  לפני  עוד  הברית  לארצות  שהגיעו 
לשמור  הצליחו  לא  העשרים,  המאה  בתחילת 

שלא  בעובדה  טמונה  ומצוות  תורה  קיום  על 
הימים.  באותם  בארה”ב  כשר  מזון  היה 
לעומת זאת, היהודים שהגיעו אחרי המלחמה 
לארה”ב, מצאו מקומות רבים שבהם היה ניתן 
וזה השפיע לטובה מבחינה  להשיג מזון כשר, 

רוחנית על מאות ומיליוני יהודים.

האדמו”ר,  אותו  לי  אמר  כשרות,  “כשאין 
יהודי. במילים  אין  וכשאין שבת –  אין שבת, 
אחרות  - כשיהודי מגיע למקום ואין לו אוכל 
כשר, אוטומטית הוא מאבד את הכל. מבחינה 
רוחנית הוא לא מתמלא. אין קיום יהודי לנשמה 
להתחבר  צריכה  הנשמה  כי  בתוכו.  שנמצאת 
עם אוכל גשמי, וממילא, כשאין לו אוכל גשמי 

כשר, הוא עלול חלילה לאבד את הכל”.

מערכת הכשרות נשענת כיום על צוות של 
אירופה’,  רבני  ‘מרכז  חברי  מומחים,  רבנים 
פיקוח  על  השנה  ימות  כל  במשך  שעמלים 
השוק.  אל  היוצאים  והמוצרים  הייצור  קווי 
“אנחנו רואים בפעילות הזו חובה, כדי לאפשר 
ליהודים את המזון הכשר”, מסכם הרב מינסקי, 
המטיילים  לרבבות  וגם  אירופה  ליהודי  “גם 
בזמן  הכשרים  המוצרים  את  שמחפשים 
השהות שלהם באירופה. אנחנו מתרגשים בכל 
או  כזו  בעיירה  יהודי  על  לשמוע  מחדש  פעם 
אוכל  לרכוש  יכול  בחייו  שלראשונה  אחרת, 
כשר, במחיר הגיוני, ולהכשיר את הבית שלו. 

היש מצווה גדולה מזו?.

מטיילים,  ברבבות  כשמדובר  “ובטח 
הדתי  הציבור  על  נמנה  לא  הגדול  שחלקם 
נגיש,  ימצא מזון כשר באופן  ואם לא  והחרדי 
סיפוק אדיר  יש  עלול חלילה לאכול טריפות. 
הכשר  כשהמזון  המטיילים  אותם  את  לראות 
מעט  לא  על  גם  לספר  יכול  אני  להם.  נגיש 
שעוסקים  אנשים  או  מפעלים  בעלי  גוים, 
אחרי  כשר,  לאכול  שהחליטו  המזון,  בתחום 
שראו את הפעילות שלנו בעולם הכשרות. הם 
נקי  יותר,  איכותי  יותר,  טוב  שהמזון  מבינים 
למרות  הם,  גם  ורוצים  במיוחד,  ושמור  יותר 
שהם לא חייבים בשמירת הכשרות, את המזון 

האיכותי ביותר”.

גם אם לאדם יש 
נגישות למזון הכשר, 
בדמות מכולת או 
מסעדה הסמוכה 
במקרה לביתו, הרי 
שמהחירים של המזון 
יהיו יקרים למדי, 
הרבה יותר מאשר 
המחירים של מוצרי 
המזון בשוק הכללי, 
מה שיגרום לו להימנע 
מלרכוש אותם”
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תשע”ז במרכז 

חשוון

 
ביקרה  אירופה’  רבני  ‘מרכז  משלחת 
שאתם  “המאבק  ישראל  גדולי  אצל 
בעם  התבוללות  למניעת  ליאות  ללא  מנהלים 
להגברת  מגישים  שאתם  הרב  הסיוע  ישראל, 
כולל  אירופה  ברחבי  יהודים  בקרב  הטהרה 
וכניסתכם  מוכרות,  לא  ששמותיהם  בערים 
מערכת  באמצעות  למזון  כשרות  מתן  לתחום 
פעילה  ואשר  שהקמתם   EK הכשרות 
באירופה, ראויים לכל הערכה ותמיכתנו נתונה 
התבטאו  להן  ודומות  אלה  במילים   – לכם” 
מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט”א במהלך סבב 
‘מרכז  מועצת  חברי  בבתיהם  שעשו  פגישות 
הרבנים  וליבנו  שאלו  במהלכם  אירופה’  רבני 
הלכתיים  נושאים  של  ארוכה  שורה  מאירופה 
אירופה  יהדות  בקרב  הפרק  על  העומדים 

ודיווחו על מצב הקהילות היהודיות שם.

המשלחת שביקרה בבתיהם של מרנן ורבנן 
האדמו”ר  מגור,  האדמו”ר  קנייבסקי,  הגר”ח 
כהן,  שלום  חכם  אזרחי,  הגרב”מ  מויז’ניץ, 
גם  כמו  מצאנז,  והאדמו”ר  זילברשטיין  הגר”י 
יוסף  הגר”י  לישראל  הראשיים  הרבנים  אצל 
והגר”ד לאו, כללה את הרבנים הגאונים: הרב 
ירמיה כהן גאב”ד פריז, הרב מיכאל שמארלא 
שמאהל  דוד  יעקב  הרב  שטראסבורג,  גאב”ד 
דיין דק”ק ‘שומרי הדת’ באנטוורפן, הרב משה 
יראים’  ‘עדת  דק”ק  אב”ד  וייסברגר  טוביה 
בד”צ  אב”ד  אוברלנדר  ברוך  הרב  בודפשט, 
לייב  יהודה  הרב  בודפשט,  החרדים  דקהילות 

מינצברג מפקח המקוואות, וכן את הרב משה 
מ-94  למעלה  הכולל  תורה’  ‘כולל  מנהל  וובר 
העמים  חבר  במדינות  בתים  לבעלי  כוללים 
ובמדינות אירופה. במפגשים עם גדולי התורה 
גם הרב מנחם מרגולין מנכ”ל מרכז  השתתפו 
רבני אירופה, הרב אריה גולדברג סמנכ”ל מרכז 
יוסף  והרב  טורצקי  אבא  הרב  אירופה,  רבני 

ביינהקר חברי הנהלת מרכז רבני אירופה.

התקבלו  ישראל  גדולי  מבתי  אחד  בכל 
ארוך.  זמן  להם  והוקדש  רבה  בחיבה  הרבנים 
הרבנים  סקרו  בישראל  התורה  גדולי  לבקשת 
הרוחנית  הפעילות  את  בהרחבה  מאירופה 

הייחודית שנעשית במדינות ובערי אירופה על 
ההתבוללות  לעצירת  אירופה’  רבני  ‘מרכז  ידי 
שמעניק  הסיוע  את  היהודיות,  בקהילות 
טהרה  מקוואות  לבניית  אירופה  רבני  מרכז 
השנים  במהלך   - מוכרים  לא  במקומות  גם 
מקוואות   55 לבניית  המרכז  סייע  האחרונות 
ליווי  ‘מרומים’(,  קרן  )בסיוע  מימון  במתן 
מהפך  בכך  וחולל   – הדוק  ומקצועי  הלכתי 
של  האינטנסיבית  והפעילות  הטהרה,  בתחום 
רבני אירופה,  EK של מרכז  מערכת הכשרות 
אירופה  ברחבי  למהדרין  כשר  מזון  המבטיחה 

כולה.

משלחת ‘מרכז רבני אירופה’ 
ביקרה אצל גדולי ישראל

וזכו  העניפה  הפעילות  את  ישראל  לגדולי  הציגה  המשלחת 
לברכתם החמה

אצל הגאון הרב דוד לאו שליט"א, הרב הראשי לישראלאצל הגאון חכם שלום כהן שליט"א

אצל הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א

 אצל הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א, 
הרב הראשי לישראל

אצל הגאון הרב יצחק זילברשטיין שליט"א

הרבנים במרכז
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טבת

מגור,  האדמו”ר  קנייבסקי,  הגר”ח   
הגרב”מ  כהן  שלום  חכם  מויז’ניץ,  האדמו”ר 
מצאנז  והאדמו”ר  זילברשטיין  הגר”י  אזרחי 
המפרטת  בחוברת  ארוכה  שעה  במשך  עיינו 
את הסיוע בבניית המקוואות במדינות והערים 
גם  כמו  אירופה’,  רבני  ‘מרכז  ידי  על  השונות 

פעילות  של  פירוט  יש  בה  ‘המהפך’  בחוברת 
תורה’.  ‘כולל  ארגון  ידי  שעל  הכוללים  רשת 
הם הביעו את התפעלותם והתרשמותם הרבה, 
ראשי  את  גם  כמו  הרבנים  את  בחום  ובירכו 

‘מרכז רבני אירופה’ ו’כולל תורה’.

את  הרבנים  פירטו  התורה  גדולי  לשאלת 
על  בדגש  היהדות  הזהות  ותיגבור  הפעילות 
בגרמניה,  ונעשית  שנעשתה  והצעירים  הנוער 
בודפשט,  רוסיה,  אוקראינה,  צרפת,  הולנד, 
הנושאים,  בכל  אחרות  ומדינות  אזרביג’אן 
המתבטא במהפכה רוחנית שניכרת בכל הערים 

הללו.

התורה  גדולי  בפני  הרבנים  הציגו  זה  לצד   
את המהפך בתחום הלימוד התורני בקרב יהודי 
אירופה אשר נעשה על ידי ארגון ‘כולל תורה’ 
בראשות הרב בן ציון ליפסקר מפטרבורג והרב 
קרן  במימון  מדנייפרופטרובסק  וובר  משה 
והכוונת  בפיקוח  נעשית  הפעילות  ‘מרומים’. 
ובשיתוף  רוסיה  של  רבה  לזאר  בערל  הג”ר 

‘מרכז רבני אירופה’.

כוללים  מ-94  למעלה  קיימים  כיום   
22 מדינות וערים באירופה  המפוזרים על פני 
מדובר  איש.  מ-1,500  למעלה  לומדים  בהם 
לפני  עד  הכירה  לא  שברובה  באוכלוסייה 
עוסקת  וכיום  יהודית  אות  צורת  כשנתיים 
במסגרת  והלכה  גמרא  משנה,  תורה,  בלימוד 
רבני  של  בפיקוח  בכוללים  שניתנים  שיעורים 
הלימוד.  אחר  שעוקבים  והמדינות  הערים 
בריתות,   192 נעשו  לכוללים  הודות  כן  כמו 
של  רבות  מאות  והוכשרו  חופות   29 הועמדו 
לצד  כי  ציינו  הרבנים  יהודים.  בבתי  מטבחים 
שיעורי התורה לגברים יש גם שיעורים בהלכה 

והשקפה לנשים.

בתחומי  לפעילות  המשך  היא  זו  פעילות 
רבני  ידי  על  השנים  במהלך  שנעשתה  יהדות 
תורה’  ‘כוללי  בזכות  שונים.  ואישים  קהילות 
ניכרת פעילות רבה בבתי כנסת שעמדו שוממים 
במהלך ימות השבוע. הצימאון ללימוד התורה 
הפך  הנלמד  בחומר  הבקיאים  אברכים  בסיוע 

לדבר נפוץ שזוכה לתמיכה מתושבים.

התפעלות  הביעו  ישראל  גדולי  בתי  בכל 
גם  כמו  תורה’  ‘כולל  של  הלימוד  מחוברת 
מביאים  שהם  והמהפכה  הלימודי  מההספק 
השיעורים  רמת  את  בהערכה  וציינו  עימם, 
מחברות  שעלה  כפי  הנלמדות,  והחבורות 

מערכת הלימוד שהוצגו לגדולי התורה.

 
וקהילות  ארגונים  ראשי  שישים 
יהודיות מרחבי אירופה התכנסו 
לכנס  בבריסל,   )23.1.17( טבת  בכ”ה 
ראשון מסוגו אותו קיים איגוד הארגונים 
ומטרתו   )EJA( באירופה  היהודים 
יהודיות,  קהילות  ראשי  בין  להפגיש 
אותם  עם  מתמודדים  דבר  של  שבסופו 
מניסיונו  זה  ללמוד  ויכולים  בעיות  סוגי 
של זה, וכן להגיש מידע עדכני בנושאים 
כמו ביטחון ומאבק בשנאת יהודים אשר 

הולכת ומתגברת באירופה.

הופנגל,  הולי  השתתפו  בכנס 
האחראית על מעקב וטיפול באנטישמיות 
במזכירות  כי  בממשל טראמפ, שסיפרה 
המדינה האמריקנית עוקבים אחר מגמות 
וקתרינה  העולם,  ברחבי  אנטישמיות 
האיחוד  ידי  על  שמונתה  פון-שנורביין, 
לנושא.  מיוחדת  כמתאמת  האירופאי 
בקשר  עומדת  היא  תפקידה  במסגרת 
גיבוש  לצורך  היהודיות  הקהילות  עם 
באנטישמיות.  למאבק  פעולה  תוכניות 
בכנס נשאה דברים גם עו”ד ניצנה דרשן-
הדין’  ‘שורת  ארגון  מייסדת  לייטנר 
כנגד  בעולם  משפטיות  בדרכים  הפועל 

אירגוני הטרור.

האירופי,  באיחוד  שלנו  “המשימה 
והסיבה לכך שמינו אותי לתפקיד, הן כי 
שליהודים  בטוחים  להיות  רוצים  אנחנו 
יפחדו  לא  ושהם  באירופה,  עתיד  יהיה 
שנורביין  פון  גב’  ציינה  כאן”,  לגור 

בדברים שנשאה. 

הסכמה  הביעה  הולפינגל  הולי  הגב’ 
“ההתקפות  ואמרה:  הדברים  עם 
גם  כמו  בארה”ב,  ביותר  האנטישמיות 
שבידינו,  הדיווחים  פי  על  באירופה, 
הקיצוני.  הימין  ומאנשי  משורות  באות 
בתוכן  שמשלבות  לבנה  לאומיות  זאת 

קבוצות ניאו-נאציות.

במהלך  רבות  “בהזדמנויות 
מאחורי  האחרונות,  השנים 

60 ראשי קהילות 
וארגונים יהודיים 

מאירופה השתתפו 
EJA בכנס של

אצל הגרב"מ אזרחי שליט"א

אצל האדמו"ר מצאנז שליט"א
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את  לשפר  לסייע  ארה”ב  שגרירויות  פעלו  הקלעים, 
משמעותי”,  באופן  יהודיות  קהילות  עבור  האבטחה 

ציינה הגב’ הולפינגל.

אנטישמיות לטווח ארוך
כי  בדבריו  הכריז   EJA מנכ”ל  מרגולין,  מנחם  הרב 
הפופוליסטית  והמפלגות  הקיצוני  הימין  של  העלייה 
לקהילות  ארוך  לטווח  אתגר  מהוות  הקצר  בטווח 
הרבות  האנטישמיות  שהמתקפות  ספק  “אין  יהודיות. 
הרדיקלי  מהאסלאם  רק  באות  אינן  להם  עדים  שאנו 
טיפוסית”,  אירופאית  לאומיויות  של  תולדה  הן  אלא 

אמר.

היהודיות  הקהילות  של  הביטחון  “שיפור  היתה  שכותרתו  בדיון 
יו”ר הקונסיסטואר של בלגיה,  2017”, אמר פיליפ  מרקביץ’  באירופה 
המייצג מוסדות דת במדינה, כי הוא חושש כי השדים הישנים של היבשת 

התחילו להרים את ראשם שוב. 

רוסיה,  של  היהודיות  הקהילות  פדרציית  מבכירי  זלצמן,  אלכסנדר 
תיאר את ההתמודדות של אנשי הקהילה הגדולה ביותר ביבשת. “יהודים 
אצלנו מותקפים מדי יום, וב-2016 הייתה עלייה חריפה במספר אירועי 

התקיפה”, הוא דיווח לנוכחים.

“אני חושב שהשיח הזה חשוב מאוד”, סיכם הרב יוסי ביינהקר מנהל 

 ,)EJA( באירופה  היהודיים  הארגונים  באיגוד  וארגונים  קהילות  אגף 
הגוף שמאחד את מנהיגי הקהילות השונות שהגיעו לכנס ושהפיק את 
האירוע, “זה נותן הרבה כוח למנהיגי הקהילות לדעת שהם לא לבד, והם 
גם שומעים כאן מאנשי מקצוע ומקולגות פתרונות והצעות להתמודדות. 
שהוא  הבעיות  על  מחברו  שומע  אחד  וכל  ביחד  כאן  נמצאים  כשהם 

מתמודד איתן, כולנו מרגישים שאנו לא לבד במערכה”.

 נערכים למלחמה
גולת הכותרת של הכינוס הייתה מפגש עם אנשי ביטחון מקצועיים, 
האיומים  על  וחצי  שעה  בת  מצגת  הקהילות  מנהיגי  בפני  שהקרינו 
הסבירו  הביטחון  אנשי  לקראתם.  להיערך  והדרכים  בפניהם  שניצבים 
ולממן אותם, אם באופן עצמאי  כיצד להקים מערכי אבטחה  לנוכחים 
יש  כי  הבנה  מתוך  המקומיות,  הרשויות  עם  פעולה  שיתוף  דרך  ואם 

להטיל גם עליהן את האחריות לביטחון התושבים היהודים.

התדרוך  לאחר  הצהיר  ממש”,  של  מלחמה  מול  מתמודדים  “אנחנו 
 .)CRIF( פסקל מרקוביץ’, סגן נשיא הועד העולמי של ארגון הקרי”ף 
ומלמדים  ולילדים,  לנשים  כולל  אימונים,  בקהילות  מעבירים  “אנחנו 
כיצד להתגונן מפני התקפות טרור, לצד הענקת כלים ומודעות לסיכונים 

שעומדים בפני היהודים בצרפת”.

הבדלים  על  הצביע  בבריסל,  ציון’  ‘שערי  קהילת  נשיא  טל,  מוריס 
היכולת להתגונן מפני  בין הקהילות השונות, המשפיעים על  כלכליים 
לנו בכלל  ואין  יום בבית הכנסת,  אירועי טרור: “אנחנו מתפללים בכל 
שמירה על המקום. יש אמנם מצלמות וכדומה, אבל אם אנחנו רוצים 
קהילות  יש  כבדות.  בהוצאות  לעמוד  צריכים  אנחנו  בביטחון  לחיות 
יותר, אך אלו  והן בטוחות  ומשמעותית מאוד  גדולה  שחיות באבטחה 
או  ישראל  יותר.  הרבה  פגיעים  הגדולות  בעלויות  עומדים  שאינם 

המדינות שלנו צריכות לסייע לנו במימון האבטחה”.

הרב מרגולין סיכם: “אנחנו מודאגים מהכיוון שאליו הולכת אירופה, 
מראים  שעשינו  המחקרים  שנים.  עשר  בעוד  תיראה  שהיא  ומאיך 
שלמעלה ממחצית יהודי אירופה מסתירים היום את יהדותם, ובוודאי 
מדיווחי  כיהודים.  מוכרים  להיות  או  להזדהות  שלא  מעדיפים  שהם 
הקהילות שאנחנו מקבלים עולה כי למעלה מ-85 אחוז מיהודי אירופה 

אינם רשומים ואינם מעוניינים להיות חלק מהקהילה היהודית.

“בבריסל, למשל, שבה 20 אלף יהודים, אפילו ביום כיפור ניתן למצוא 
בכל בתי הכנסת שלה יחד פחות מ-3,000 יהודים. 85 אחוז מהיהודים 
אינם מגיעים לבית הכנסת גם ביום כיפור. יש גם מדינות כמו הונגריה 
95 אחוז מהיהודים לא פוקדים את בתי הכנסת. חלק מהמטרות  שבה 
שלנו, שדיברנו עליהן גם בכנס, זה לחזק את הזהות היהודית בקרב יהודי 

אירופה ואת כוח העמידה שלהם.

תשע”ז במרכז 
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בהם  במינו  מיוחד  רבני  לגיבוש  עד  הנך  יום  בכל  לא 
עוזבים  אוקראינה,  ששמה  מדינה  מקצוות  רבנים  באים 
ויחידה  אחת  מטרה  למען  קהילתם  את  ובעיקר  משפחתם  את 

להתמקצע בהלכות הבית היהודי.

ההרצאות  לאולם  שונות  ממדינות  הרבנים  נכנסו  זה  אחר  בזה 
היהודי.  בבית  היהדות  לשמירת  ביותר  הנחוצות  ההלכות  ללימוד 
הגאון החסיד הרב לוי יצחק רסקין דומו”צ ‘כדתיא - לונדון’ וחבר 
מועצת רבני אירופה, הביא בשיעורו הראשון סקירה ראשונית על 
ושלמות  טהרת  לנושא  להכנס  בכדי  הבסיסיים  והכללים  ההלכות 

הבית היהודי.

ההלכתי  המעשי  בחלק  ביטוי  לידי  בא  הקורס  של  עיקרו 
בשיתופם המלא של כלל רבני הקהילות שהשתתפו. ליבון ההלכה 
וריתחא דאורייתא שהיה מנת חלקם של הרבנים הראה בחוש את 

האחריות הגדולה הרובצת על כתפיהם של רבני הקהילות.

הרב ד”ר אלי שוסהיים יו”ר ‘אגודת אפרת’ ומי ששימש כרופאם 
הנאמן של רבים מגדולי ישראל, השתתף אף הוא בקורס הלכתי זה 
בין העולם הרפואי למציאות התורה הקדושה  והציג את השילוב 
בכל מה שקשור לשלמות וטהרת הבית היהודי. במשא מרתק מלא 

ברגש יהודי תיאר הליכים רפואיים המשרתים את פני ההלכה.

יעקב  והרב  ויגלר  שניאור  הרב  הרבנים  עם  יחד  וולף,  הרב 
ניימרק, עשו ופעלו ללא הרף מעל לכוחם, להבטיח שכולנו נחוש 
האורחים  והבטיחו שהרבנים  זקוקים  מה שהיינו  לכל  דאגו  בנוח, 

יתרכזו רק בלימוד.

קורס גיבוש מיוחד זה שעסק בהלכות החמורות שבשו”ע אבן 
העזר, הוא עדות נאמנה על פריחתה המחודשת של היהדות במדינת 
אוקראינה. לא בכדי רואה “מרכז רבני אירופה” בקורסים אלו את 

החשיבות העליונה במתן עזרה וסיוע לבני הקהילות והרבנים.

באופן אישי, התרגשות מיוחדת ותחושה של עוד ועוד מילאה 
המשתתפים  הרבנים  של  העז  צימאונם  את  ראיתי  כאשר  אותי 
של  אלה  יסודיות  בהלכות  ולהתמקצע  ללמוד  להמשיך  בכינוס 
הבית היהודי. הרבנים שמיצגים מאות ואלפים מבני עמנו נדרשו 
מבני קהילותיהם להביא את דבר ההלכה הצרופה, לטרוח בלימודה 

ולהתמסר להמשך פריחת הקהילה, כל רב בעיר בה הוא מכהן.

אברהם אבא טורצקי

מעגל השנהקורס מראות ננעל באודסה

 סדנאות ייחודיות לילדים 
הופצו לקראת חגי ישראל 

 
רבני  ‘מרכז  של  ‘מורשה’  אגף  הפיץ  השנה  ישראל  חגי  לקראת 
לילדים.  ייחודיות  סדנאות  ‘מרומים’,  קרן  בסיוע  אירופה’, 
התוכניות היו מיועדות להפעלה עצמית על ידי רבני קהילות או מורים 
ומורות, והן כללו חוברת הדרכה עם חומרים נלווים. בחוברת היו מאוגדים 
גם  הן כללו  כן  לילדים. כמו  כל ההפעלות שיכולים המפעילים לעשות 
מצגות וקבצים שונים שהיו מיועדים לכל הפעלה בנפרד. בהפעלות בהן 
חולקו חומרים לילדים, תרגם הצוות את החומר לשפות שונות )אנגלית, 

צרפתית, גרמנית ורוסית(.

למדו  דרכה  המנהרה”,  שבקצה  “האור  הסדנה  הופצה  החנוכה  לחג 
החנוכה  בחג  הקשורים  השונים  הנושאים  על  מרתקת  בדרך  הילדים 
הופצה  בישראל  יום.  היום  לחיי  חינוכיים  וערכים  מסרים  בתוספת 
התוכנית על ידי ‘מעגלי השנה’ שעל ידי ‘מרכזי יד לילד’.ערכת ההפעלה 
שחולקה בחנוכה היתה השניה בסדרה, שהחלה בחגי תשרי השנה, והיא 
ומשוב  הארות  הערות,  הדעת,  חוות  בעקבות  שונות  תוספות  כללה 
הוענקה  הערכה  הסדנה.  העברת  לאחר  שונות  ערים  מרבני  שהתקבלו 

בחינם והיא זכה לשיתופים רבים.

“לצמוח ולשמוח” – סדנה לט”ו בשבט
בשבט,  ט”ו  לקראת   
תוכניות  שורת  במסגרת 
סביב  המופקות  חדשות 
אגף  ע"י  ישראל  חגי 
מרכז  שע"י  מורשה 
יצאה  אירופה,  רבני 
חדשה  תוכנית  לאור 
ולשמוח”,  “לצמוח  בשם 
להפעלה  המיועדת 
סקול  סאנדיי  במסגרת 

ובתי ספר באירופה.
שווקה  התוכנית 
לרבני הקהילות באירופה 
בעברית, רוסית, גרמנית, 

שבעת  של  סודם  על  מרתק  אנימציה  סרט  וכללה  ואנגלית  צרפתית 
המינים ומעלתו של ראש השנה לאילנות. הסרט נעשה ברמה מרתקת 
לבתי  התוכניות  הגבוה של  ברף  ועכשווית מאד, המציבה את התוכנית 
משחק   – העץ”  על  היו  תפוזים  “עשרה  לערכה:  צורפו  בנוסף  ספר. 
מולטימדיה תחרותי. חגיגה של טעמים ופירות - עריכת סדר ט”ו בשבט 
חוויתי. “חקלאים צעירים יוצרים עץ מעשים טובים” - יצירת עץ כיתתי. 

“עץ המשאלות” - ציור עץ על ידי כל ילד.

 פסח: מעבדות לחירות
לקראת חג הפסח הופצה תוכנית ההפעלה מעבדות לחרות:

מצה  פסח,  עיקרים:  נושאים  לשלושה  חולקה  התוכנית 
ומרור, כך שבכל שלב למדו הילדים בדרך חווייתית ומהנה על 
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תכני החג ומסריו. כל שלב בתוכנית היה מלווה 
את  שהמחישו  איכותיים  ואביזרים  בעזרים 

התוכן. 
הילדים עברו מסע חוויתי החל משיעבוד עם 

ישראל במצרים ועד לגאולה.
מתורגמות  לילדים  הוגשו  ההפעלות  כל 
גרמנית,  צרפתית,  אנגלית,  השונות:  לשפות 

ורוסית

חללית המצוות 613 
לקראת חג השבועות הופצה סדנה ייחודית 
לילדים תחת השם “חללית המצוות 613”. דרך 
וחדשנית  קסומה  בדרך  הילדים  למדו  הסדנה 

מתן  חג  משמעות  על 
חיים  כתורת  והתורה  תורה 
וערכים  מסרים  בתוספת 

חינוכיים לחיי היום יום.

שארכה  התוכנית, 
לכל  הותאמה  כשעתיים, 
עצמית  להפעלה  הגילאים, 
או  קהילות  רבני  ידי  על 
והיא  ומורות,  מורים 
עם  הדרכה  חוברת  כללה 
בחוברת  נלווים.  חומרים 
ההפעלות  כל  מאוגדים  היו 
שיכולים המפעילים לעשות 
בה  היו  כן  כמו  לילדים. 
שונים  וקבצים  מצגות  גם 
הפעלה  לכל  המיועדים 
בהן  בהפעלות  בנפרד. 
לילדים,  חומרים  מחולקים 
החומר  את  הצוות  תרגם 
צרפתית,  אנגלית,  לשפות 
בסרטונים  ורוסית.  גרמנית 

היה דיבוב בשפות אלה.

להפעלה  יועדה  התכנית 
וכן  באירופה  ספר  בבתי 

לתוכניות סאנדיי סקול.

ההפעלה  בחוברת 
הוצגו  לסדנה  שצורפה 
הפעילויות  התכנים, 
בהתאם  )המשתנות 
וכמות  לגילאים 
והאביזרים  המשתתפים(, 
הנדרשים לכל שלב באופן 

ברור ומפורט.

המגוונת  התוכנית 
“אסטרונאוטים צעירים” 
כללה סרט ייחודי וסוחף 

על משמעות המצוות לצד הפעלות מרתקות 
לצד  הילדים,  בשיתוף  מדיה  מולטי  ומשחק 
ברמה  נעשה  הסרט  אישית.  יצירה  ערכת 
מרתקת ועכשווית מאד, שהציבה את התוכנית 

ברף הגבוה של התוכניות לבתי ספר.

מרתקת  הפעלה  היא  ונשמע”,  “נעשה 
על  הילדים  בשיתוף  בתנועה  משחק  בשיר, 
האומות,  מכל  בתורה  ישראל  עם  בחירת 

וחלקם של הילדים כערבים.

בשם  חוייתי,  מולטימדיה  במשחק 
למתן  הילדים  התכוננו  בחלל”,  “מוקשים 

תורה ונחשפו למגוון תכני החג.

מרכז  “התורה: 
עשרת  שלי”,  הבקרה 
בערכת  הדברות 
יצירה אישית לכל ילד 

כמזכרת.

התוכנית  בסיום 
תעודת  ילד  כל  קיבל 
היהודי  אסטרונאוט 
בתום  והנבחר  הבכיר 
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יום בחלל.

הסדנאות  את 
הגב’  והפיקה  ערכה 
מנדלזון  מושקא 
מורשה  אגף  בסיוע 
רבני  מרכז  שע”י 
של  בניהולו  אירופה 
מרגולין.  מנחם  הרב 
האנימציה  סרט  את 
הגי  דורון  ר’  הפיק 

מחברת ‘פני מלך’.

אריה  הרב 
סמנכ”ל  גולדברג 
אירופה  רבני  מרכז 
את  “מחמם  אמר: 
שילדי  לדעת  הלב 
מאירופה  ישראל 
אותה  את  מקבלים 
מושקעת,  תוכנית, 
וחווייתית,  מקצועית 
צוות  בליווי  שנעשתה 
שנים  רב  ניסיון  בעל 
תוכניות  של  בהפעלה 
הרב  אמר  בשטח”, 

גולדברג.

 
בבלגיה  הפלמי  הפרלמנט  בית 
הואלוני  הפרלמנט  לצד  המרכיב 
כי  הודיע  המדינה,  של  הנבחרים  בית  את 
יאסור קיום שחיטה כשרה ברחביי המדינה 

משנת 2019.

ללא  שחיטה  על  )האוסרת  ההחלטה 
התקבלה  חשמל(  מכת  ע”י  הבהמה  המום 
ברוב גדול בפרלמנט הפלמי והחלטה דומה 
הוואלוני  הפרלמנט  בבית  להתקבל  צפויה 

בחודש אפריל.

רבני  ‘מרכז  מנכ”ל 
ו’איגוד  אירופה’ 
היהודים  הארגונים 
 ,)EJA( באירופה’ 
מרגולין  מנחם  הרב 
יושבים  שמשרדיו 

בבריסל, ביקר קשות את ההחלטה וציין כי: 
“החלטת הפרלמנט הפלמי היה מפוקפקת 
זעיר  חלק  מייצג  כשר  בשר  ומטרידה. 
מהבקר הנשחט בבלגיה. הפרלמנט הפלמי 
שנגרם  העצום  לסבל  הדעת  את  נתן  לא 
למאות אלפי ראשי הבהמות שנשחטות מדי 
יום ברחבי המדינה, או התנאים המזעזעים 
בהן משנעים את הבהמות לבתי המטבחיים 
להסיק  בהחלט  ראוי  לפיכך,  כשרים.  הלא 
לבעלי-חיים  קשר  כל  זו  להחלטה  אין  כי 
אלא לפגיעה בקהילה היהודית ובמנהגיה.,

עוד מציין הרב מרגולין כי:”הבה נבחן את 
העדויות: הרשות האירופית לבטיחות מזון 
גילתה כי שיעור הכישלון של מכת החשמל 
להימום הבהמה עשוי להגיע לכדי 31%-. 
שנאלצות  בשנה  בהמות  במיליוני  מדובר 
אף  זה  על  אבל  מיותר.  אכזרי  סבל  לעבור 
אחד לא מדבר. אף על פי שמספרים אלה 
עולים בהרבה על כמות החיות שנשחטות 

בשנה בבלגיה לבשר כשר.

ללמוד  שניתן  מה  על  דיון  יהיה  תמיד 
היהודיות  והקהילות  המדעיות,  מהראיות 
ברחבי אירופה תמיד מוכנות לדון בכך, אבל 
את  נפסיק  בואו  אז  מסוכן  שקר  פשוט  זה 

העמדת הפנים הזאת”.

הפרלמנט הפלמי 
בבלגיה אסר על 

שחיטה כשרה 
במדינה החל 

משנת 2019
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יהודים  וילדות  ילדים  ממאה  למעלה 
גרמניה,  בולגריה,  מאוקראינה, 
הונגריה, צרפת, רוסיה ומדינות נוספות מרחבי 
בישראל  יהודי  סיימו שבוע של מסע  אירופה 
אותו  ייחודי  מצווה  ובנות  בני  מסע  במסגרת 

ומקומות  הם קיימו במשך שבוע באתרים 
זו  נערך  המסע  הארץ.  רחבי  בכל  קדושים 
‘מורשה’  אגף  ביוזמת  התשיעית,  השנה 
לימודי  כולל  והוא  אירופה’  רבני  שב’מרכז 
במסע  ששיאם  חודשים   3 במשך  יהדות 

בישראל.

שבאגף  אירופה’  רבני  ‘מרכז  אנשי 
היהודיות  קהילות  בקרב  פועלים  ‘מורשה’ 
ובמערב  במזרח  הקטנות  קהילות  ובפרט 
פעילות  דרך  יהודית  זהות  להביא  אירופה 

סביב השנה ובפרט בחגים.

פרויקט הדגל הוא מסע בני ובנות מצווה 
יהודיים  נושאים  לימוד  שמסכם  לישראל, 

השבוע  בן  היהודי  המסע  חודשים.   3 במשך 
הילדים  משתתפים  בו  ישראל,  ארץ  ברחבי 
ביינהקר,  יוסף  הרב  מלווים.  לצד  והילדות 
הפרוייקט  את  שמרכז  אירופה’  רבני  מ’מרכז 
סיפר כי בשלושת הימים הראשונים של המסע 
ביקרו  במהלכם  הארץ,  בצפון  הילדים  שהו 
סופר  פגשו  ואף  קדושים  אתרים  של  בשורה 
סת”ם ממנו שמעו על תהליך כתיבת פרשיות 

התפילין וייצור ה’בתים’.

מסע בני ובנות מצווה נערך לילדים וילדות 

שלא זכו לחוש שבת או ימי שבוע כמו יהודים, 
כיוון שאינם מתגוררים בסביבה יהודית. מנכ”ל 
אמר  מרגולין  מנחם  הרב  אירופה  רבני  מרכז 
כי: “הילדים חוגגים בארץ ישראל את כניסתם 
טווה  ישראל  בארץ  המסע  המצוות.  לעול 

ארץ  לתורה,  הקשר  את  הילדים  של  בליבם 
ישראל והקב”ה”.

הילדים  למדו  לישראל  צאתם  לפני  השנה, 
שתי  מתוך  ומדריכות  מדריכים  עם  והילדות 
הופקו  אשר  הדורות”,  “שרשרת  חוברות, 
הזהות  עם  היכרות  עשו  בהם  עבורם,  במיוחד 
היהודי  העם  של  ההיסטוריה  היהודית, 
אחד  כל  בסיום  לה.  הייחודיים  והמאפיינים 
מהפרקים התבקשו הילדים לסכם בשפתם את 

מה שלמדו.

החוברות שתורגמו לשפות ארצות המוצא 
צרפתית,  רוסית,  )אנגלית,  הילדים,  של 
בין  רב  שיח  עוררו  וכו’(,  בולגרית  גרמנית, 
הילדים להוריהם, ובמקרים רבים ביקשו הורים 
ללמוד גם הם על העם היהודי ותולדותיו מתוך 

החוברת.

עניין  שעורר  המשותף,  הלימוד  לאחר 
אירופה’  רבני  ‘מרכז  בהנהלת  הוחלט  רב, 
שבמהלך הביקור בארץ ישראל יתקיים חידון 
בחוברות.  מופיע  אשר  החומר  על  פומבי 
ובקיאות,  ידע  הוכיחו  המבחנים  תוצאות 
נבחרו  ביותר  המצטיינים  והילדה  והילד 
לאחר מבחן מקיף במיוחד בנושאים יהודיים.

הבוקר  בשעות  נפתח  המסע  של  שיאו 
הנערים  כאשר  המערבי  הכותל  ברחבת 
מקבלות  והנערות  תפילין  זוגות  מקבלים 
פמוטות להדלקת נרות. את התפילין לנערים 
הגיש סמנכ”ל מרכז רבני אירופה הרב אריה 
על  עמל  ארוכים  שבועות  שבמשך  גולדברג, 
כל הפרטים במסע יחד עם הרב אלי איידלקופ 
והפמוטות  התפילין  חלוקת  לאחר  מבריסל. 
קדושים  באתרים  מסע  הילדים  קיימו 

בירושלים.

ובת  בר  מסיבת  התקיימה  הערב  בשעות 
טורצקי  אבא  אברהם  הרב  הנחה  אותה  מצווה 
מ’מרכז רבני אירופה’. את משא הברכות פתח 

כי  שציין  דרעי  אריה  הרב  הפנים  שר 
שהקדישו  הנוער  בני  מול  נרגש  הוא 

מאה ילדים יהודים מאירופה ערכו מסע בני מצווה בישראל
במהלך ימי שהותם בישראל ביקרו הילדים בשורה של אתרים ומקומות קדושים. שיאו של 

המסע טקס בר ובת מצווה בכותל המערבי בהשתתפות רבנים ואישי ציבור

הרבנים במרכז
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עיקרי  את  ללמוד  ארוכים  חודשים 
לשמור  עצמם  על  ונטלו  היהדות 

ולקיים את מצוותיה.

הראשל”צ הרה”ר הגאון רבי יצחק 
יוסף נשא אף הוא דברים חמים לפני 
בני הנוער ובירך אותם שהיהדות תהיה 

אור בחייהם.

ושר  הרה”ר  כובדו  דבריהם  בתום 
הפנים להעניק תעודות הוקרה לנערים 
שזכה  הנער  במבחנים.  שהצטיינו 
מרשים  ידע  והוכיח  הנקודות  במירב 
שהוכיחה  הנערה  מכסף.  גביע  קיבל 
מכסף.  פמוט  קיבלה  מרשים  ידע 
הגאון הרב משה  גם  בארוע השתתפו 
‘עדת  דק”ק  אב”ד  וייסברגר  טוביה 
רבני  מועצת  וחבר  בודפשט  יראים’ 
ירושלים,  העיר  ראש  סגני  אירופה, 
וחבר  דייטש  יוסף  ור’  ליאון  משה 

לצד  הלפרין  יעקב  ר’  העיר  מועצת 
שורה של רבנים ואישי ציבור.

בשבת קודש התארחו הילדים במלון 
התרגשות  הביע  הילדים  בירושלים. 
רבה מהשבת היהודית אותה הם חווים 

בארץ ישראל.

ארבעה  הפתיעו  השבת  במהלך 

אירופה.   רבני  מרכז  אנשי  נערות מהקבוצה את 
ביקשו  נערות מהונגריה  ו-2  נערות מגרמניה   2
בשמות  שלהן  הנכרים  השמות  את  להחליף 
להן  לערוך  וביקשו  ו”יוכבד”,  “יעל”  היהודיים 
קריאת  בעת  החדשים  השמות  עם  שברך’  ‘מי 
לקרוא  מהוריהן  יבקשו  כי  הודיעו  הן  התורה. 

להם בשם העברי בלבד.

במוצאי השבת יצאו הילדים לסיור במנהרות 
ביקש  הקודשים  קודש  למקום  בסמוך  הכותל. 
אולם  העיר  רב  טרבניק,  שניאור  הרב  מהם 
שגרמניה, לקבל על עצמם החלטה טובה ולאחר 
של  קולם  ביחד.  שמע  קריאת  לקרוא  מכן 
הנערים שקראו יחד שמע ישראל, הרעיד את לב 

הנוכחים.

תשע”ז במרכז 
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מדינות  רבנים מרחבי  למעלה מ-200 
אירופה הגיעו בכ”ב-כ”ד אדר לעיירה 
פומציה שבאיטליה, שם התקיים  הכנס השנתי 
מרומים’  ‘קרן  בסיוע  אירופה’  רבני  ‘מרכז  של 
ו’קרן חוליא’ שמיסודה של קרן מתנאל ומנהלה 

מר אלברט אפללו.

השנתי  הכנס  מתקיים  בה  ה-16  השנה  זו 
המרכזי, כאשר בכל שנה הוא מתקיים במדינה 
אחרת באירופה. שורה של נושאים המעסיקים 
שנמשך  בכנס,  לדיון  עלו  אירופה  רבני  את 
שלושה ימים, אז שבו הרבנים לקהילות בראשן 
בהכרעות  מחוזקים  הם  כאשר  עומדים,  הם 
שלא  הנושאים  הכנס.  ימי  במהלך  שהתקבלו 
הוכרעו, ימשיכו להעסיק את הרבנים הגאונים 
חברי נשיאות רבני אירופה, וההכרעות צפויות 

להתקבל בחודשים הקרובים.

בקהילות  פושה  אשר  הרבה  ההתבוללות 
והיותן  לעלייתם  במקביל  באירופה  היהודיות 
בעלי  גורמים  הקיצוניות  הימין  מפלגות  של 
מטרידים  באירופה  שונות  במדינות  השפעה 
ונושאים  היהודיות  הקהילות  ראשי  את  מאוד 
כמו בטחון אישי, אמצעי מיגון נוספים במבני 
על  שמירה  גם  כמו  הכנסת  ובבתי  הקהילות 
חיים יהודיים בקהילות באירופה הם מהנושאים 
המרכזיים בקרב הקהילות היהודיות. בעקבות 
הלכתיות שונות שעלו  זאת התעוררו שאלות 

במהלך שלושת ימי הכינוס.

את הכנס פתחו הרב מנחם מרגולין מנכ"ל 
'המרכז' והרב אריה גולדברג סמנכ”ל המרכז.

היהודית  הקהילה  מרבני  חזן  יצחק  הג”ר 
40 שנה סיפר לרבנים  ושליח חב”ד ברומא זה 
במקום,  היהודית  הקהילה  התפתחות  על 
עם  לפניה  שעומדות  ההתמודדויות  לצד 
ההתבוללות, הדור היהודי הצעיר ושמירה על 

חיי קהילה יהודית תוססת. 

אב”ד  ברייטקופף  יהודה  הרב  הגאון 
לישראל  הראשית  הרבנות  שע”י  בתפוצות 
בתפוצות,  כהלכה  גיור  בסוגיית  דברים  נשא 
רבני  את  ביותר  המעסיקים  הנושאים  אחד 

הקהילות היהודיות באירופה. 

מראשי  הלפרין,  משה  אברהם  הרב  הגאון 

ואב”ד  להלכה  טכנולוגי  המדעי  המכון  רבני 
בד”צ אונגוואר  נשא מספר שיעורים, במהלך 
ביתי  טכנולוגי  מיכשור  בנושא  הכנס,  ימי 

לשימוש בשבת על פי ההלכה. 

נויגרשל,  דוד  מרדכי  הרב  הנודע  המרצה 
‘יהדות מזווית אחרת’, ריתק את הרבנים  יו”ר 
וכיצד  בהתבוללות  המאבק  בנושא  בדבריו 

מסבירים נושאים שונים ביהדות. 

הגאון  לציון  הראשון  לישראל  הראשי  הרב 
הרב יצחק יוסף נשא, במשך שעה וחצי, משא 
הלכתי בעניין אמירה לנוכרי, שבת וטכנולוגיה 

וכל המסתעף מכך. 

ארוכה  שעה  במשך  ענה  דבריו  בסיום 
אירופה בשורה של  רבני  לו  לשאלות שהציגו 

נושאים הלכתיים.

במהלך ימי הכנס קיימו הרבנים ביקור בבית 
היהודי  ובמוזיאון  היהודי  בגטו  הגדול,  הכנסת 
פנים  קבלת  התקיימה  מכן  ולאחר  ברומא 
בין  דברים  נשאו  בה  אירופה  לרבני  מרכזית 
השאר הגאון הרב בנימין יאקובס הרב הראשי 
מועצת  וחבר   )  )lpor( בהולנד  המחוזות  של 
רבני אירופה, הרב מנחם מרגולין מנכ”ל מרכז 
העיר  רב  ארביב  אלפונסו  והרב  אירופה  רבני 

מילאנו ויו”ר ועד רבני איטליה.

וצעירים,  קשישים  רומא,  מיהודי  מאות   
הכנסת  בית  אל  בהתרגשות  הגיעו 
להקביל  רומא  של  והעתיק  הגדול 
הגאון  לציון  הראשון  של  פניו  את 

מאות רבנים השתתפו בכנס המרכזי השנתי 
הרבנים הביעו חרדה מההתבוללות הרבה הפושה בקהילות היהודיות • במהלך הכנס הובעה 

דאגה מהתחזקות התמיכה במפלגות הימין הקיצוני באירופה  

בקבלת פנים מרכזית לרבני אירופה בבית הכנסת הגדול ברומא

בטקס הענקת תעודות סמיכה לעריכת חופ"ק

הרבנים במרכז
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תשע”ז במרכז 

יהודיות  חנויות  על  יוסף.  יצחק  רבי 
שלטים  נתלו  המקומי  היהודי  ב”גטו” 
מלאכה’  ‘שביתת  על  לקונים  שהודיעו 
הגר”י  הגדול.  המעמד  בעקבות  ליממה 
להשתתף  במטרה  בא  עצמו  יוסף 
בקבלת פנים מרכזית שקיימה הקהילה 

אירופה,  לרבני  היהודית 
במהלכה הוענק אות הוקרה 
משקביץ,  אלכסנדר  לנגיד 
של  הרבה  ההתרגשות 
המקומיים  היהודים 
יוסף  הגר”י  של  מבואו 
מכך  גם  השאר  בין  נבעה 
אביו,  של  ביקורו  שמאז 
זצ”ל,  יוסף  הגר”ע  מרן 
לא  במדינה,  שנה   50 לפני 
אף  עתה  עד  אליה  הגיע 
רב  שאמר  כפי  ראשי,  רב 

העיר רומא הרב שמואל דיסייני בדברי 
הברכה שנשא.

לרבנים  המיוחד  ההוקרה  אירוע 
רבני  ‘מרכז  של  השנתי  לכנס  שהגיעו 
התקיים  היבשת,  רחבי  מכל  אירופה’ 
היהודית  הקהילה  אנשי  בהשתתפות 
ונציגי  מדינות  שגרירי  לצד  המקומית  
את  להביע  הם  גם  שביקשו  ממשל 

היהודיים  לרבנים  והוקרתם  הערכתם 
ולראשי ‘מרכז רבני אירופה’.

יוסף  יצחק  הרב  הגאון  הראשל”צ 
שליט”א נשא דברי ברכה נלהבים, בהם 
במלאכת  העוסקים  הרבנים  את  בירך 
ואת  אירופה,  קהילות  בכל  הקודש 
הנכבדים  התורמים 
בלב  מהונם  המנדבים 
חפץ לתמיכה בפעילות 
של  והמבורכת  הענפה 

המרכז.

הרב שמואל דיסייני, 
רב העיר רומא, התייחס 
הימים  לדברי  בדבריו 
העשירה  ולהיסטוריה 
והמפוארת של הקהילה 
היהודית ברומא, וסיפר 
הנהגת  בין  האיתן  הקשר  על  בהרחבה 
לבין  הרבנים  שושלת  לבין  הקהילה 
יוסף  הגר”ע  מרן  הגדול  האב  יוסף, 
הראשל”צ  דרכו  ממשיך  ובנו  זצוק”ל 

הרב יצחק יוסף שליט”א.

הרב מיכאל רוזנבלום, רב בית הכנסת 
האירופאי בבריסל, ציטט בנאומו מספר 
האירוע  מתקיים  בו  שביום  יום’,  ‘היום 
עוסק בעניין רבני הקהילות, שהם עיני 

הרב יצחק חזן, שליח חב"ד לרומא

 הרב דורון אחיאל,
רב קהילת 'נצח ישראל', לונדון

 הרב חזקיהו סאמין, 
המשרד לשירותי דת

הגאון הרב משה הלפרין, מרבני 
המכון הטכנולוגי ע"פ ההלכה

הרב מרדכי נויגרשל

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א

הגאון הרב יהודה ברייטקופף שליט"א

 הגאון הרב גבריאל צינער, 
מחב"ס 'נטעי גבריאל'

הרבנים במרכז
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העדה. הרבנים הדוברים בכנס העלו במהלכו את הצורך בסיוע לקהילות 
היהודיות, חיזוק מעמדן והגברת הבטחון האישי של היהודי.

במרכז הערב עמדה הענקת אות הוקרה מיוחד לנגיד אלכסנדר משקביץ 
על פועלו הרב למען התפתחות הקהילות היהודיות באירופה. את אות 
ההוקרה העניקו לו מנכ”ל מרכז רבני אירופה’ הרב מנחם מרגולין, יחד 
עם חברי נשיאות מרכז רבני אירופה, בהשתתפות עשרות מרבני אירופה 
שעמדו לאורך בית הכנסת הגדול אותו מילאו, במקומות מסומנים, יהודי 

הקהילה התרגשו עד דמעות מהמעמד ונוכחותו של הראשל”צ.   

אלכסנדר  ר’  הנגיד  נרגש  בנאום  חתם  המרשים  ההוקרה  ערב  את 
משקביץ, שהודה לקב”ה על חסדיו הרבים, וסיפר על רגשותיו הגואים 
הם  שם  אירופה,  קצוות  מכל  שמגיעים  הרבנים  את  רואה  הוא  כאשר 
עוסקים לאורך כל השנה בחיזוק היהדות במסירות נפש ללא לאות. “אני 
עושה רק מעט לעומת כל החסד שהקב”ה הרעיף עלי”, אמר. הוא קרא 
למשתתפי האירוע להמשך לשאת בגאון, ללא חשש וללא מורא, את דגל 

הפצת וחיזוק היהדות בתפוצות.

הרב אלפונסו ארביב, רב העיר 
מילאנו ויו"ר ועד רבני איטליה

 הגאון הרב בנימין יאקובס,
יו"ר ועד הרבנים בהולנד

הרבנים במרכז
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כתר הטהרה היהודי | המודל הממוחשב יאפשר ‘טיול’ בתכניות המקווה

ג’ מימדי המקווה היכי קתני

רעיון מהפכני ירבה טהרה בישראל: קבלנים 
רבים הבונים מקוואות - הן מקוואות עירוניים 
והן פרטיים, הן מקוואות ציבוריים והן מלונאיים 
- מחזיקים בניסיון מר. בניית המקווה מתעכבת 
משך חודשים ארוכים, בעקבות סטייה מתכנית 
המקווה המקורית, אי הבנה של אחד הפועלים, 
נובע  הכל  ישור.  מי  שאחריתה  התחכמות  או 
אין  המקווה  בבניית  בפועל  שלעוסקים  מכך 
בהלכות  בסיסית  הבנה  או  מושג  של  שמץ 
שונים  מנהגים  ההלכתיות,  והדרישות  הבנייה 
או כל יכולת להסיק מה מחולל כל שינוי מבני 

מהתכנון המקורי, בהשלכתו ההלכתית. 
כידוע,  תחתון  בור  מקימים  חב”ד  במקווה 
די בכך שאחד הבנאים יתחכם תוך כדי בנייה 
ויהפוך את אוצר מי הגשמים לפסול או לבעייתי 
אם למשל יסתום את הנקב המפולש - הזעיר 
יחסית, שגודלו כשפופרת הנאד - ויזיק למקוות 

שתוכנן בבניה המהודרת והטובה ביותר.
לוין  שמואל  הרב  הללו,  הבעיות  כל  את 
)37(, אב לשניים מבאר שבע - וכמובן מתכנן 
בתכנון  מומחה  פנים,  ועיצוב  אדריכלות 
ופיקוח על בניית מקוואות טהרה בכל השיטות 
ביהדות - מבקש לפתור באמצעותה של קדמה 
המקווה  עבודות  לביצוע  המגוייסת  טכנולוגית 

בדיוק על פי התכנית.
באוניברסיטה  אדריכלות  למד  לוין,  הרב 
באוקראינה, עלה ארצה ב-1998, חזר בתשובה, 
למד בישיבת ‘מרכז גוטניק’ בירושלים והמשיך  
חב”ד  הר  בנחלת  תמימים”  “בתומכי  בישיבת 
ע”ה  קוזלינר  מוטל  הרב  הידוע  החסיד  אצל 
לסמיכה  זכה  שם  תשס”ב,  ב-770  ובקבוצה 

לרבנות.
אך בכך לא תמה הכשרתו הידענית: אחרי 
מקוואות,  הלכות  את  בכולל  למד  הנישואין 
מיוחד  קורס  וסיים  הראשית  ברבנות  נבחן 
לשלב  הצליח  לוין  הרב  מקוואות.  למפקחי 
שלשה מרכיבים חשובים לתכנון מקווה: מחד, 

את הידע הרחב בהלכות מקואות, את מקצוע 
את  וכמובן,  באוקראינה  שרכש  האדריכלות 
מימדים  שלשה  כאשר  הפנים,  עיצוב  תורת 
מקוואות  לתכנון  מושלם  פתרון  נותנים  אלו, 
מהודרים וחדשניים. הרב לוין עוסק זה שמונה 
שנים בתכנון מקוואות, ותחת ידו חלפו למעלה 

ממאה )!( מקוואות בארץ ובעולם. 
לו  מאפשרת  הרוסית  בשפה  שליטתו 
בכל  מקוואות  בתכנון  מקצועי  באופן  לעזור 
עובד  לאחרונה  העמים.  חבר  מדינות  רחבי 
בינלאומיות  קרנות  עם  פעולה  בשיתוף  הוא 
הן  משמש  כשהוא  מקוואות,  בבניין  התומכות 
למקומות  מסייע  ומאידך,   - המקווה  כמתכנן 
בגיוס  אליו,  ופונים  למקווה  הזקוקים  נידחים 

משאבים לבניית המקווה.
שתכנן  בעולם  ביותר  הרחוק  המקווה 
ניקרגואה  במדינת  הוא  לוין  האדריכל-הרב 
לצפונית.  הדרומית  אמריקה  בין  השוכנת 
המקווה המיוחד ביותר שתכנן, שוכנת ליד ציונו 

של האדמו”ר האמצעי מליובאוויטש, בנעזין. 
וכמובן, גם בארץ מגוריו, ארץ הקודש, הרב 
לוין מבוקש בתחומו ופועל שכם אל שכם עם 
הקהילות  גווני  מכל  מקוואות  ומומחי  רבנים 
מועצות  עבור  מקוואות  הוא מתכנן  החרדיות, 

דתיות, עיריות ומשרדי אדריכלים. 
עמוקה  הבנה  דורש  מקווה  וביצוע  היות 
הרב  פיתח  לקבלן,  צמודה  והדרכה  בתכניות 
לוין תכנון תלת מימדי המאפשר ‘לטייל’ במודל 
הפרטים  כלל  את  במדויק  המראה  ממוחשב, 
התכנוניים - במראה מוחשי. פתרון זה התקבל 
והקבלנים  הרבנים  בקרב  גדולה  בהתלהבות 
במקביל,  בשטח.  מדהימות  תוצאות  והביא 
לקהילות  מסייעים  מימדיים  התלת  המודלים 
את  מראות  אלו  תרומות:  בגיוס  המעוניינות 
והתפעלותם  פוטנציאליים,  לתורמים  הדגמים 
מסייעת לפתוח את ליבם וכיסם - למען הרבות 

טהרה בישראל.

מקוואות  לבוני  מדויקות  אדריכליות  תכניות  יציג  ייחודי  מימד  תלת  מודל 
<< זאת לאחר שקבלנים רבים ‘פספסו’ הוראות הלכתיות מהותיות וחשובות 

שעיכבו בניית מקוואות רבות והשלמתם בתכלית ההידור << כל הפרטים



תשע”ז במרכז 

סיוון

     
ואנזה של ראשי  ועידת  75  שנה אחרי 

המשטר הנאצי ימ”ש, בה הוכרזה מדינת 
הקהילה  חגגה  מיהודים’,  כ’נקייה  אסטוניה 
בניין  לבניית  שנים  עשור  המקומית  היהודית 
בעיר  המרכזי  הכנסת  ובית  היהודית  הקהילה 

טאלין באסטוניה.

לו היו שותפים הקהילה המקומית  הארוע 
יחד עם “מרכז רבני אירופה” התקיים בחודש 
סיוון בהשתתפות הרה”ר לישראל הגאון הרב 
דוד לאו, ראשי מדינת אסטוניה, השרה לשוויון 
של  ארוכה  שורה  ועוד  גמליאל  גילה  חברתי 
בהם  ומישראל,  המקומי  מהשלטון  מכובדים 
מנחם  הרב  אירופה’  רבני  ‘מרכז  מנכ”ל  גם 
את  גולדברג.  אריה  הרב  והסמנכ”ל  מרגולין 
פני המשלחת החשובה קיבלו רב המדינה הרב 

שמואל קוט וראשי הקהילה היהודית.

מישראל  המשלחת  מחברי  שחלק  בשעה 
ביקש  המרכזי  הכינוס  לקראת  להתארגן  פנו 
היהודי  הספר  בבית  ביקור  לקיים  לאו  הגר”ד 
פניו  את  שקידמו  התלמידים  מספר  המקומי. 
לאו  הגר”ד  את  הפתיע  המורים  צוות  לצד 
החיים  תוססים  כמה  עד  ידע  לא  כי  שציין 

היהודיים בטאלין שבאסטוניה.

לבקשת ראשי הקהילה היהודית נשא הגר”ד 
לאו דברים בפני תלמידי בית הספר ועמד על 

תורה.  מתן  חג  לקראת  לעשות  שיש  ההכנות 
בדבריו ציין כי את חג העשור חוגגת הקהילה 
המקומית ביום חגה של ירושלים עיר הקודש. 
לאחר שהשיב על כמה שאלות של תלמידים 
מאות  בהשתתפות  מנחה  תפילת  התקיימה 
מיהודי המדינה. התפילה כללה גם תפילת יום 
שלראשונה  המקומיים  והיהודים  קטן  כיפור 

נחשפו לתפילה דמעו לכל אורכה.

לאחר מכן נפתח טקס מרשים בהשתתפות 
ראשי המדינה, נשיאת אסטוניה יו”ר הפרלמנט 

ושרי החוץ והפנים המקומיים.

הרב קוט פתח בהתרגשות רבה ותיאר כיצד 
בשממה  שנה   16 לפני  המקום  כרב  התחיל 
רוחנית עם יהודים צאצאי הקנטוניסטים אשר 
הקהילה  כיום  שנשבו’.  ‘תינוקות  בחזקת  היו 
היהודית פורחת ויש בה מניני תפילות, שיעורי 
‘כולל  וכן  טהרה  מקוואות  יהודי  חינוך  תורה, 
ימים   5 יהודים  כ-15  לומדים  בו  אשר  תורה’ 

בשבוע.

ההתפעלות  את  בדבריו  ציין  לאו  הגר”ד 
“יהודי  ואמר:  היהודית שהתפתחה  מהקהילה 
תורה  של  לכוחה  הוכחה  מהווים  אסטוניה 
מיהודי  ביקש  הוא  להחיות קהילה שנכחדה”. 
היהודית  המסורת  את  להמשיך  המקום 
הדור  על  ולשמור  נגדעה  לא  אשר  המפוארת 

הצעיר שימשיך ללכת בדרך האבות.

בטכס השתתפה גם השרה לשוויון חברתי 
“מרגש מאד  גמליאל אשר אמרה:  גילה  הגב’ 
לא  כה  במקום  תוססים  יהודים  חיים  לראות 

צפוי”. 

יום האירועים המיוחד נחתם בדינר מפואר 
ובראשם  הקהילה  מיהודי  מאות  בהשתתפות 
בית  לבניית  מהונו  הוזיל  אשר  ברונשטיין  מר 

הכנסת ולחגיגות העשו.

הרב שמואל קוט הודה בחום רב לאורחים 
על  אירופה  רבני  מרכז  ולראשי  החשובים 
הותיר  אשר  האירועים  להצלחת  הרב  הסיוע 

רושם בל ישכח על יהודי המדינה.

הגר”ד לאו: הופתעתי לגלות יהדות 
פעילה באסטוניה

הגר”ד לאו ושורה של אישים מישראל בראשות הנדיב 
אלכסנדר ברונשטיין שתרם לפני 10 שנים את בניין הקהילה 

 באסטוניה • הגר”ד לאו: נדהמתי ממנייני התפילה במקוםהיהודית חגגו בחודש סיוון עשור לתנופת הפעילות היהודית 
האירופי  הפרלמנט 

ברוב  הצביע 
החלטה  בעד  קולות 
את  המאמצת 

הזיכרון  ארגון  הגדרת 
לשואה  הבינלאומי 
)IHRA( לאנטישמיות.

קוראת  ההחלטה   
האיחוד  ומוסדות  מדינות  לכל 
ההגדרה  את  הם  גם  לאמץ  האירופי 
עוד  כנגדה.  ולפעול  לאנטישמיות 
האיחוד  למדינות  ההחלטה  קוראת 
ולפעול  היהודים  אזרחיהן  על  להגן 
ולתמוך  והסתה  שנאה  פשעי  כנגד 
את  לדין  להביא  המשטרה  במאמצי 
המבצעים. פרלמנט האיחוד קורא לכל  
המדינות החברות למנות נציב מלחמה 
ולוודא  מדינה  בכל  באנטישמיות 
כוללים  הספר  בבתי  הלימוד  שספרי 
ופרטים  יהודית  היסטוריה  על  תכנים 

על המאבק באנטישמיות.

ו’איגוד  מנכ”ל ‘מרכז רבני אירופה’ 
 ,)EJA( באירופה’  היהודים  הארגונים 
החלטת  על  ברך  מרגולין,  מנחם  הרב 
הפרלמנט וציין כי: “מדובר על החלטה 
המהווה  מבורכת  והתפתחות  מעולה 
שאנו  היומיומית  למלחמה  תנופה 
ברחבי  האנטישמיות  כנגד  מובילים 
מספקת  אינה  ההחלטה  אך  היבשת. 
“האנטי- את  מציינת  אינה  היא  שכן 
כמקור  המשתוללת  ישראליות” 
יהודי  כל  החדשה.  לאנטישמיות 
בישראל  שקורה  שמה  יודע  אירופאי 
לא חסרות  ולצערי,  עליו,  גם  משפיע 
התקיפות  מבול  למשל  כמו  דוגמאות 
יהודים בזמן מבצעים כגון עופרת  על 
חשוב  לפיכך,  איתן.  צוק  או  יצוקה 
לגבי  אירופאית  שהחלטה  מאוד 
גם  התייחסות  תכלול  אנטישמיות 

לנושא זה, ואנו נפעל לשם כך”.

הפרלמנט 
האירופי קרא 

למדינות ומוסדות 
האיחוד להילחם 

באנטישמיות
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תשע”ז במרכז 

סיון

 
שהו  רצופות,  יממות  ארבע  במשך 
מ-300  למעלה  סיוון  חודש  במהלך 
אוקראינה  ברחבי  תורה”  “כולל  מתלמידי 
דנייפר  בעיר  “מנורה”  במרכז  מיוחד  בסמינר 
רב  בראשות  התקיים  הסמינר  שבאוקראינה. 

העיר הרב שמואל קמינצקי.

נועדים  לעת  מעת  הנערכים  הסמינרים 
הלומדים  בקרב  ה”אידישקייט”  לחיזוק 
גולת  מלאים.  ומצוות  תורה  לחיי  וקירובם 
הכותרת של הסמינר בדנייפר שכלל, סדנאות, 
הייתה   – מוחות  וסיעורי  פאנלים  שיעורים, 
לשורת  וכדין  כדת  שנערכו  חופות  סדרת 
יהודים מקרב משתתפי הסמינר שגמרו אומר 

בלבם להינשא כדת משה וישראל.

ליפסקר,  ציון  בן  והרב  וובר  משה  הרב 
הביעו  תורה”,  “כולל  בראש  העומדים 
הטובות  ההחלטות  למשמע  התרגשות 
במהלך  המשתתפים  עצמם  על  שקיבלו 
הסמינר, להתחזקות בתורה ובמצוות ובלימוד 
התורה. סמנכ”ל מרכז רבני אירופה, הרב אריה 
גולדברג, נכח במעמד הסיום והביא את ברכת 
והודה  וללומדים,  החשוב  למפעל  המרכז 
למנהלים החשובים ולקרן ‘מרומים’ המסייעת 

רבות לפיתוח  מערכת “כולל תורה”.

זה המקום לציין כי המושג של ‘בין הזמנים’ 
רווח מאוד בכל עולם התורה לתפוצותיו. וקווי 
ה’ יחליפו כוח. גם טובי עמלי התורה יכולים 
וכוח  וצריכים לנפוש קמעה, להחליף אווירה 
ולהתכונן כראוי ל’זמן אלול’ בו ישובו בחדוות 
נעורים וביתר שאת אל דפי הגמרא המחכים 
יש  אבל  התורה.  בים  ולצלול  להמשיך  להם, 
הפסקה  לא  אפילו  לעצמו  מרשה  שאינו  מי 
התובעני  הקבוע,  מהלימוד  אחד  שבוע  של 
גם  הכולל  התורה,  לימוד  של  והאינטנסיבי 
מבחנים עקביים ושיטתיים שבהצלחה שלהם 

כרוך ומותנה גודל המלגה.

מדובר באלפי לומדים במסגרת רשת ‘כולל 
לכוללים  אחיהם  שבהם  בימים  שגם  תורה’, 
להפסקה  יצאו  היהודי  העולם  רחבי  בכל 
הם  הזמנים,  בין  במסגרת  רענון  של  קצרה 
בכוללים  ביומו  יום  מדי  להופיע  ימשיכו 
ימלאו  לשיעורים,  יקשיבו  שבמחוזותיהם, 
במעלות  ויתעלו  ויוסיפו  מבחנים  של  דפים 

התורה והיראה.

וכיום  ב’ה  מתרחבת  תורה’  ‘כולל  רשת 
מדינות  רחבי  בכל  סניפים   120 מפעילה 
מהסניפים,  אחד  בכל  ואירופה.  העמים  חבר 
והקהילות,  הערים  רבני  בידי  המנוהלים 
ויהודיות,  יהודים  ביומו  יום  מדי  לומדים 
קבועים  בשיעורים  לחלוטין,  נפרד  באופן 
בלבד(  )גברים  ערוך  שולחן  משניות,  גמרא, 
)גברים  היהדות  ומחשבת  השבוע  פרשת 
מופעלים   נפרדים  כוללים  בנפרד(.  ונשים 
להפתעת  כמובן.  בנפרד  ולנשים  לגברים 
רב  לביקוש  זכו  לנשים  הכוללים  המארגנים 
כעדות  הללו,  הכוללים  מלגברים.  פחות  לא 
המשתתפים והמשתתפות, גרמו למהפך גדול 

בחיי המשפחה חינוך יהודי וכדו’.

מערך  במסגרת  נמסרים  השיעורים 
לימודים מקיף הכולל מבחנים תכופים ובתום 
העוזרת  מלגה  הלומדים  מקבלים  חודש  כל 

להם להתקיים בכבוד.

לומדי  מאלפי  אחד  כל  את  שרואה  מי  כל 
‘כולל תורה’ בעת לימודם היומיומי, מתקשה 
נראו  כי היהודים הללו עד לא מכבר  להאמין 
ושום  קשר  כל  שאין  טיפוסית  כדמויות 

משמעות לעובדת היותם בנים לעם היהודי. 

קמינצקי  יהושע  הרב  מתאר  למשל,  כך, 
בירת  בבלגרד,  היהודית  הקהילה  של  רבה 
יודעים  שבקושי  ביהודים  “מדובר  סרביה: 
היו לדקלם, עם עזרה ועם לא מעט שגיאות, 
ופתאום   – תפילין  הנחת  בעת  פסוקים  כמה 

משניות,  גמרא,  יום  מדי  ללמוד  נדרשים  הם 
אינטליגנטים  באנשים  מדובר  ערוך.  שולחן 
ומשכילים שיושבים ולומדים מדי יום ביומו. 
הם ואבותיהם ואבות אבותיהם היו מנותקים 
מכל זיק של מסורת יהודית, במשך כל השנים 
פשוט  הם  וכעת  פה  שלט  הקומוניזם  שבהן 

שקועים בתורה”.

בא  המדרש”  לבית  “משכהו  חז”ל  מאמר 
סניפי  מ-120  אחד  בכל  מוחשי  ביטוי  לידי 
אחד  לכל  גורם  התורה  לימוד  תורה’.  ‘כולל 
ביטוי  להעניק  בו  הקבועים  מהמשתתפים 
להניח  החלו  הם  ליהדותו.  ומהותי  מוחשי 
תפילין  זוג  )כשקיבלו  ביומו  יום  מדי  תפילין 
מהודרות במתנה מרשת ‘כולל תורה’(, הנשים 
לכשר  והפכוהו  בביתם  המטבח  את  הכשירו 
למהדרין ואט אט כל אורח חייהם משתנה מן 

הקצה אל הקצה.

תורה,  כולל  רשת  מנכ”ל  וובר,  משה  הרב 
הזמנים  בין  לעניין  כשנדרש  השבוע  אמר 
לא  כלל  “העניין  תורה’:  ‘כולל  של  בהקשר 
בסדר  קיים  לא  הוא  הפרק.  על  אצלנו  עלה 
ניתוק  של  רבות  כה  שנים  אחרי  שלנו.  היום 
אין  ולמצוותיה,  לתורה  ושייכות  זיק  מכל 
לימוד  את  להפסיק  הפריבילגיה  את  לנו 
התורה היומיומי הזה. יתירה מזו: אנו רואים 
להם  מעניק  הזה  הלימוד  כיצד  במוחש 
שירת  הזו,  המנגינה  ואת  והתלהבות.  חיות 
התורה, אי אפשר להפסיק”, אומר הרב וובר 

בהתרגשות ובעיניים נוצצות.

שלוש חופות ביממה אחת  
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כשר  ייחודי  קינוח  להרכבת  שיסייעו  מזון  רכיבי  ישגר  והוא  יבוא  שיום  לא חשב  מעולם  ארי מנדל 

לבר מצווה של משפחה עשירה באיסלנד, או מוצרים שיאפשרו בישול מנות גורמה כשרות לאירוע 
ליד שווייץ  גבול  ימשיך למלא מארזים עם קרחונים למרכז איסוף בעיירת  ועל הדרך,  מלא בהולנד 
<< מה הביא בעלי מלונות ומסעדות יוקרה, לצד מנהיגי קהילות יהודיות לסמוך רק עליו שיספק את 
Kosher4u רכיבי המזון האיכותיים והכשרים עבור המזון שיוגש באירועים החגיגיים ביותר? תכירו את

פומציה  בעיר  שהתכנסו  אירופה  רחבי  מכל  הרבנים  מאות 
הרב  בהשתתפות  אירופה  רבני  מרכז  של  השנתי  לכנס  שבאיטליה 
הראשי לישראל, הרב יצחק יוסף, וסיימו את הדיון ההלכתי הסוער 
אט  אט  פנו   - הרבנות  לעולם  הטכנולוגיה  חידושי  בין  החיבור  על 

לכיוון חדר האוכל שהציע כיבוד העשיר לאורחי המלון.
איש מהם לא שיער לעצמו כי מאחורי הברים הגדושים כל טוב, 
ברמה מלונאית גבוהה, החל ממנות הפתיחה, עבור במנות הביניים, 
הקינוחים  בבר  וכלה  בשפע  שהוגשו  העיקריות  והמנות  התוספות 

העמוס – עמדו רכיבי מזון שסיפק אדם אחד: ארי ַמנדל.
מנדל, הוא האיש שאין יותר מזוהה הימנו עם Kosher4u, מיזם 
מזון  רכיבי  מבלגיה  ומשגר  קטנים,  בצעדים  כעשור  לפני  שהחל 

באמצעות  כשר  אוכל  לבשל  טבח  לכל  שמאפשרים 
השנים  שבמהלך  פופולרי  ייעודי  מכירות  אתר 
הייחודי.  בתחומו  למוביל  והפך  תאוצה  צבר 

היוזמה נשמעה פשוטה, אך היתה קשה 
שאין  נדמה  היום,  ותפעול.  להקמה 
Kosher4u ל  נכנסים  מכך:  פשוט 
בוחרים מה שרוצים, וחברת השילוח 
את  מובילה   ups כלל  בדרך   -
המוצרים עד הבית או למרכז האיסוף 

הסמוך ביותר לבקתת הנופש. 
מהרה  עד  נהנו  הייחודי  מהמיזם 
אירופיות  במדינות  שגרים  יהודים 
חסרי  נידחים,  באזורים  אך  ידועות, 

אספקה סדירה של מזון כשר. “אנחנו מספקים את כלל מוצרי המזון 
קפוא  מוכן  מאוכל  החל  המאוחדות,  אירופה  מדינות  לכל  הכשרים 
הופמן  משפחת  שבבעלות  הבלגית  ‘הופיס’  של  ממטבחם  הישר 
הידועה, עבור במוצרים של יודאיקה כמו שמן זית זך לחנוכה, ועוד, 
וכלה ביין כשר איכותי - מבושל ושאינו מבושל - מכל רחבי העולם, 
ועונים על ביקושים אדירים ליין ישראלי בפרט, כאשר אנו חתומים 

בהסכמי יבוא עם כעשרה יקבי בוטיק מובילים מישראל”.

עולם של הפקות גורמה
אך בכך, כפי שהבנתם, לא תמה שליחותו של ארי מנדל. 

לתקופות  כשר  גלאט  אגף  לפתוח  שביקשו  מלונות  הזמן,  “עם 
שולחנות  בו  שיש  מיוחד  אירוע  להפיק  או  המועדפות,  הנופש 
המיועדים לאורחים יהודיים שיש להגיש להם מנות ‘גלאט’, וכיוצ”ב, 
הבינו כי אנו הכתובת למצרכים כמו יינות בוטיק יוקרתיים, גבינות, 
גורמה  מנות  יורכבו  מהם  מזון  רכיבי  מאות  ועוד  בשרים  יוגורטים, 
שאינן נופלות - ואולי אף עולות ברמתן, בטעמן ובאיכותן - על המנות 

שמטבח המלון הכין. הפכנו עם הזמן לספקים ישירים למסעות קרוז 
כשר  באוכל  המעוניינים  רבים  יהודים  משתתפים  שבהם  ויאכטות 
ולעיתים אינם יודעים כלל כי הזמנת המצרכים ורכיבי המזון ממנו הם 

נהנים בוצעה דרכנו, ישירות דרך המארגנים”.
שירותי  את  לַמֵסד   Kosher4u של  הדרך  היתה  קצרה  מכאן, 
לאפות  שמאפשרים  היחודיים  המזון  ורכיבי  המצרכים  אספקת 
עוגות מיוחדות בקונדיטוריות איכות ובתי יוצר ידועי שם, או הגשת 
יינות הבוטיק איכותיים ברמה בינלאומית, ולהוסיף אותם לרשימת 
בר-מצווה  חגיגות  האולמות,  המלונות,  החתונות,  השמחות,  בעלי 
לכתובת  ולהפוך  שהפיקו,  הרבים  והאירועים  הכנסים  לעשרותיהן, 

איכות אחת מובילה. 
שמע  שלא  באירופה  רב  אין  כיום, 
קהילתיות  שבת  סעודות  אודותיהם: 
משותפות, ארוחות גורמה לסיורי נדיבים 
ואירועים  השקות  שגרירים,  וביקורי 
קהילתיים  מרכזים  חנוכת  חגיגיים, 
ש  אירועים  אינספור  ועוד  כנסת  ובתי 
הדאגה  את  בהם  Kosher4uמסיר 

ומארגני  הרבנים  של  מראשם 
רחוקות   - בקהילות  האירועים 
ונידחות ככל שיהיו – ומבטיח עבורם 
טריים  ומצרכים  מזון  רכיבי  אספקת 
אירוע  קיום  שיאפשרו  ואיכותיים 
הקולינרית,  מהזווית  נשכח  בלתי 

ברמה שאינה מביישת מסעדות יוקרה ומלונות פאר.
יוקרה  ומסעדות  פאר  מלונות  תיקון:  דורש  האחרון  המשפט 
המקום  את   Kosher4uב מוצאים  מובהקת  נכרית  בבעלות 
מזון  ורכיבי  מצרכים  גם  כמו  יינות  להזמנת  עבורם  האולטימטיבי 
אוזנינו,  מנדל את  ארי  “קחו למשל”, משבר  הללו.  האירועים  עבור 
“את הכינוס של ‘מרכז רבני אירופה’. המלון באיטליה ביצע אצלנו את 

הזמנת רכיבי המזון באופן ישיר.
יוקרה,  יינות  בחגיגת  החוויה  את  משלים   Kosher4u כאמור, 
או  האירופי  כשהרב  מבושלים,  ולא  מבושלים  ונדירים,  מתיישנים 
היינות  לתפריט  לא  אפילו  לדאוג  זקוקים  אינם  הקהילות  מנהיגי 
או  בישראל,  המובילים  הבוטיק  מיקבי  הישר  שמסופק  באירוע, 
ממיטב יצרני היין הכשר העולמיים. “החשוב לנו מכל הוא”, מדגיש 
אינם  המארגנים  תי”ו.  ועד  מאל”ף  עלינו,  כולו  “שהעול  מנדל,  ארי 
שבו  מקום  בכל   - אצלנו  האירוע  להזמנת  מעבר  להתאמץ  זקוקים 

יתקיים, בידיעה שיופק על הצד הטוב ביותר”.
מניסיון, הצדק עמו. 

בני מלכים בכל אירו)ע(

תכירו את האיש שמספר הטלפון שלו שמור אצל השפים במלונות היוקרה 

חיים וייס
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בהזמנת  בהונגריה  היהודית  הקהילות  חיזוק  ביקור  במסגרת 
ורב  אב”ד  אוברלנדר  ברוך  הרב  הגאונים  הרבנים  הונגריה  רבני 
דקהילת חברה ש”ס ליובאוויטש,  והרב שלמה כובש רב קהילת אובודא,  
אריה  והרב  מרגולין  מנחם  הרב  אירופה’  רבני  ‘מרכז  הנהלת  ובשיתוף 
הראשי  הרב  בראשות  המשלחת,  חברי  תמוז  בחודש  נפגשו  גולדברג 
אורבן  ויקטור  מר  הונגריה  ממשלת  ראש  עם  לאו,  דוד  הג”ר  לישראל 

וסגנו מר זולייט שמיין.

כך  על  הערכתו  את  לאו  הגר”ד  הראשי  הרב  הביע  הפגישה  במהלך 
את  למגר  ומעבר  מעל  עושים  בראשה  והעומדים  הונגריה  שממשלת 
האנטישמיות וכן מאפשרים חופש דת מלא, וכן על כך שממשלת הונגריה 
משחטת  בהשקת  שנוכחנו  “כפי  כשרה  יהודית  שחיטה  לקיים  מאפשרת 

האווזים החדשה על ידי קהילת ‘עמיך’”. 

ראש ממשלת הונגריה הודה להגר”ד לאו על הדברים החמים והבטיח 
ולהגיש  במדינה  האורתודוכסית  היהודית  הקהילה  עם  הקשר  הידוק  את 

סיוע בכל הנדרש. 

ביקורו של הגר”ד לאו בהונגריה, והשבחים שהרעיף על ראשי השלטון  
ויקטור  Fidesz, בראשות  עוררו הד רב במדינה שהמפלגה השולטת בה 
בפרלמנט  מהמושבים  שליש  בשני  בחירות  מערכות  בשתי  זכתה  אורבן, 
ימין  מפלגות  במדינה  הפוליטית  בפעילות  בולטות  זאת  לצד  המקומי. 
Jobbik )יוביק( שראשיה השמיעו בעבר אמירות גזעניות  קיצוניות כמו 
קולות  לגרוף  ‘יוביק’  של  הרצון  בעקבות  כי  היא  ההערכה  ואנטישמיות. 
היהודים  נגד  פומביות  מאמירות  נמנעים  הם  במדינה,  הליברלי  מהמאגר 
  LMP היא  נוספת  בולטת  ימנית  אנטישמיות. מפלגה  ונזהרים מהצהרות 

)פוליטיקה אחרת( מפלגה בעלת אידיאולוגיה “ירוקה”.

כאמור במהלך הביקור ציינו ראשי הקהילה היהודית כי השלטון המקומי 
תומך רבות בענייני הקהילה היהודית ומבטיח את בטחונם. תומך במוסדות 

וכמובן  קברות  בתי  שימור  כנסת,  בתי  לשיפוץ  תקציבים  מעביר  החינוך, 
אינו אנטישמי בשום דרך. 

במהלך הביקור שנמשך יומיים חנך הרה”ר יחד עם הרבנים המקומיים 
לישראל.  הרבנות הראשית  אווז חדשה שנפתחה בהשגחת  כבד  משחטת 
המשחטה הוקמה ע”י חברת בת המשתייכת לֶאִמי”ך ושותפים מישראל, 
והינה בהשגחת הרבנות הראשית לישראל. מדי יום נשחטים במקום 2400 

אווזים והתוצרת ובמרכזה כבד האווז מופצת בעולם כולו. 

היהדות  מצב  על  טלויזיוני  ראיון  הביקור  במהלך  קיים  לאו  הגר”ד 
בתוכנית  צופים  מליון  כ-2  מול  חי  בשידור   ATV בערוץ  באירופה, 
לצידו הרב מנחם מרגולין מנכ”ל מרכז  בה השתתפו  ביותר  הפופולארית 

רבני אירופה והרב שלמה כובש.

בתשובה לשאלת המראיין האם עליה לארץ ישראל היא הפתרון האמיתי 
לאנטישמיות השיב הגר”ד לאו כי ארץ ישראל היא כמובן המקום הקדוש 
ביותר לעם ישראל ולכל יהודי ראוי לבוא לגור בה, אולם אסור שהעליה 
תהיה מתוך בריחה ופחד ממה שקורה באירופה אלא צריכה להיות מאהבה 
לארץ הנבחרת. הוא הדגיש כי אירופה צריכה לדאוג שהיהודים שעדין חיים 

בה יוכלו להמשיך ולחיות ללא פחד כיהודים.

 בביקורו שמע הגר”ד לאו מראשי הקהילה היהודית על מצב היהדות 
במדינה. בהונגריה חיים כיום כ-100,000 יהודים, רובם ככולם בעיר הבירה 
בודפשט, ועוד כמה מאות בערים סמוכות. לדבר הגר”ב אוברלנדר כ-85% 
היהודית.  הקהילה  עם  קשר  להם  ואין  מתבוללים  בהונגריה  מהיהודים 
ההתבוללות בהונגריה התחילה כבר לפני למעלה מ-150 שנה. השואה על 
גם הם על  ו-40 שנה של שלטון קומוניסטי השפיעו  ימ”ש   ידי הנאצים 

התרחקות בני הקהילה היהודית מכור מחצבתם המקורי.

מכיר   2011 משנת  ההונגרי  הדתות”  ש”חוק  הסיבה  הנראה  ככל  זאת 
ומוסדות  כנסת  בתי  מסונפים  ולהם  בהונגריה,  יהודיות  קהילות  בשלש 

יהודים שבמדינה.

 משלחת מרכז רבני אירופה קיימה 
ביקור חיזוק בקהילה היהודית בהונגריה 

החם  היחס  על  לו  הודה  אורבן,  ויקטור  הממשלה  ראש  עם  לאו  הגר”ד  נפגש  הביקור  לקהילה היהודית, שיבח את הרבנים המקומיים הגר”ב אוברלנדר והר”ש כובש • במהלך הביקור במהלך 
נחנכה משחטת אווזים גדולה, בהשגחת הרבנות הראשית לישראל, שתוצרתה תשווק לעולם כולו

תמוז

בפגישה עם ראשי הממשל בהונגריה

הרבנים במרכז
תשרי תשע”ח 42



 
יו”ר  לרווחה.  נושמים  נורבגיה  יהודי 
המפלגה הפרוגרסיבית בנורבגיה, סיב 
ג’נסן, המכהנת גם כשרת האוצר של המדינה, 
הודיעה בפגישה עם משלחת מנהיגים יהודים 
רבני אירופה’  ‘מרכז  אירופאים ברשות מנכ”ל 
הרב  באירופה’,  היהודים  הארגונים  ו’איגוד 
וחבר  הולנד  של  הראשי  והרב  מרגולין  מנחם 
נשיאות ‘מרכז רבני אירופה’, הגאון הרב בנימין 
את  תקדם  לא  ברשותה  המפלגה  כי  יעקבס, 
הצעת החוק לאיסור קיום ברית מילה במדינה.

השרה ג’נסן התחייבה בפגישה בפני הרבנים 
כי: “איסור על ברית מילה בנורבגיה לא יקרה 
במשמרת שלי”. והוסיפה כי: “הצעת החוק לא 
על  לא  הממשלה,  של  היום  סדר  על  נמצאת 
סדר היום של המפלגה הפרוגרסיבית ולא על 
סדר היום האישי שלי. אנו בנורבגיה מתנגדים 
לכל צורה של אנטישמיות ואנחנו תמיד נגן על 
מערכת  לנו  יש  עמה  שלנו,  היהודית  הקהילה 

יחסים מצוינת”, ציינה השרה ג’נסן.

לשרה  מרגולין  הרב  הודה  הפגישה,  בסיום 

ג’נסן על הירתמותה לנושא וציין כי: “אני מברך 
על דבריה החמים של השרה ג’נסן ועל עמדתה 
החד משמעית בנושא זה, וחובה עלינו להבטיח 
מפלגות  בלעדיה,  שכן  הזאת,  המחויבות  את 
עמדה  נוקטות  שאינן  אירופה,  ברחבי  אחרות 

חיובית כזו כלפיי היהדות יתיישרו גם הן.

בנימין  הרב  הגאון  הולנד,  של  הראשי  הרב 
שמח  “אני  הפגישה:  בסיום  ציין  יעקבס 
בזבוז  היו  שלנו  והחששות  הזאת  שהפגישה 
זמן. דבריי השרה היו ברורים ואני סומך עליה 
נראה  הסוגיה.  לפתרון  שלה  המחויבות  ועל 

מפוצצת  תה  בספל  סערה  היה  הזה  שהנושא 
ג’נסן  גברת  עם  משיחה  התקשורת:  ידי  על 
החששות  ואת  אותנו  מבינה  שהיא  לי  ברור 
שיש ליהודים ברחבי אירופה, ושיש לה יחסים 

מצוינים עם הקהילה המקומית”.

המפלגה  הודיעה  חודשים  מספר  לפני   
ליזום חוק שיאסור  כי בכוונתה  הפרוגרסיבית 
מתחת  לבנים  במדינה  מילה  ברית  קיום  על 
ברוב  עברה  החוק  שהצעת  לאחר   16 לגיל 
המפלגה.  שקיימה  לאומית  באסיפה  גדול 
ברית  כי  טוענים  בנורבגיה  החוק  הצעת  יוזמי 
מילה מהווה פגיעה מנטאלית ונפשית בילדים 

ומהווה פגיעה חמורה בזכויות הילד.

מרגולין,  מנחם  הרב  פעל  הדבר  מהיוודע   
בשיתוף עם רבנים ומנהיגים יהודים רבים על 
על  היתר  בין  החוק,  חקיקת  את  למנוע  מנת 
נורבגיה  בממשלת  בכירים  לשרים  פנייה  ידי 
כי  בטענה  הפרוגרסיבית  במפלגה  ולבכירים 
איסור על ברית המילה לא יאפשר חיים יהודים 

בנורבגיה ובאירופה כולה.

 שרת האוצר הנורבגית התחייבה לא לקדם 
את החוק לאיסור קיום ברית מילה במדינה

לפאר 
ולהדר...

ניסיון של  בעל  הינו משרד  חסין דבורצ’ק אדריכלים 
כנסת,  בתי  קהילתיים,  מרכזים  בתכנון  שנה  כ-15 
את  מלווים  אנו  והעשרה.  חינוך  ומוסדות  מקוואות 
הלקוח משלב גיבוש הפרוגראמה ועד לאכלוס המבנה
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התכנס  אירופה’  רבני  ‘מרכז  יד  שעל  הצעירים  הרבנים  פורום 
לקראת סוף חודש תמוז לשלושה ימי עיון  בבית חב”ד בוורשא 
הרבנים  בכנס  סטמבלר.  בער  שלום  הרב  של  ניהולו  תחת  נמצא  אשר 
הצעירים השתתפו רבנים מכל יבשת אירופה. במהלך השהות בוורשא 

ביקרו הרבנים במקום שבו נישאו הרבי והרבנית בשנת תרפ”ט.

את הכינוס ביום הראשון פתח הרב אריה גולדברג סמנכ”ל מרכז רבני 
אירופה.  מדינות  רחבי  מכל  שהגיעו  הרבנים  פני  את  שקידם  אירופה 
בדברי הברכה הביע תקווה שהמשתתפים יפיקו תועלת רבה מההרצאות 
כן  הרבנים.  בפני  דברים  המגוונות של אנשי המקצוע שהוזמנו לשאת 
הודה לארגון ‘חוליא’ שע’י קרן מתנאל התומך במהלך השנה בסמינרים 

שמרכז רבני אירופה מקיים.  

שליח  סטמבלר,  בער  שלום  הרב  המארח 
חב”ד בוורשה, ציין את התרגשותו באירוח חברי 
מעט  סיפר  הוא  חבריו.  על  נמנה  שהוא  הפורום 
ההתמודדויות  לצד  הרבה  והיגיעה  העמל  על 

הייחודיות למקום שהותו.

איש  פתח  המקצועיות  ההרצאות  פרק  את 
הפרסום, שיווק ויחסי ציבור איתן דובקין בנושא 
פירט  ובו  אני?”,  גם   - מותג  הוא  אחד  “כל 
המותג  בניית  חשיבות  את  רבה  במקצועיות 

הייחודי של כל עסק בכלל ובית חב”ד בפרט. 

הרב משה סטאריק, שליח בוינה ומנהל ארגון 
דיבר   future the Gardening. BAYIT
כאשר  מקורבים”,  בין  ולשדך  “לקשר  בנושא 
המטרה היא לסייע לרב הקהילה בעבודה בעזרת 

שיתוף חברי הקהילה.

ומטפל  יועץ  סוציאלי,  עובד  שטרן,  ערן 
ועבודה  דיבר על הבנה  ומנחה הורים,  התנהגותי 
לעבודה  כבסיס  אדם,  בני  של  צרכיהם  עם 
הורית  משפחתית,  זוגית  רבנית,  קהילתית, 

ונשואים שהותירו את  מידע  סיפק  הוא  ארוכה  וחינוכית. במשך שעה 
המשתתפים צמאים למידע נוסף בנושא. שעה ארוכה לאחר שסיים את 

דבריו עמדו המשתתפים סביבו בגורן עגולה והרעיפו עליו שאלות.  

את היום השני של הכינוס פתח הרב זאב קפלן, מנהל חינוכי, שהציג 
את תכנית ‘חברותא”, והתועלת אותה יכולים התלמידים ורבני הקהילות 

להפיק ממנה. דבריו עוררו עניין רב ורבים ביקשו פרטים נוספים   

כיצד מנהלים מצבי משבר, קונפליקט ומחלוקת בעבודה קהילתית, 
נושא דבריו של ערן  וחינוכית – היה  זוגית משפחתית, הורית  רבנית, 
שטרן. כמו בערב שקדם לו דבריו עוררו עניין והד, והמשתתפים ביקשו 

לשמוע פרטים נוספים. 

מנצח,  שיווקי  מהלך  הצגת  הכותרת:  את  שנשאה  הבאה  ההרצאה 
אותה מסר איתן דובקין ליוותה את המשתתפים גם אל ארוחת צהריים, 
מחיי  מצבים  על  אותו  ליישם  ומנסים  הנושא  על  מדברים  הם  כאשר 

השליחות.

הדאגה לחינוך ילדי הרבנים המפזורים באירופה באה לביטוי בהרצאה 
חוויתי  בלימוד  הילד  לקידום  הדרך  על  שדיבר  קפלן  זאב  הרב  של 
מהרבנים  חלק  ניצלו  דבריו  שלאחר  ההפסקה  את  בבית.  בחברותא 

לשיחות אישיות איתו בנושא חינוך הילדים. 

ניהול מצבי קונפליקט במגוון מצבים חברתיים, אישיים ומקצועיים 
גם  שיחה  נושא  להיות  שהמשיך  שטרן,  ערן  של  הרצאה  נושא  היה 

ביציאה באוטובוס לארוחת ערב בחיק הטבע. 

אנשי  לימדו  יחודייות  סדנאות  באמצעות  הכינוס  של  האחרון  ביום 
המקצוע השונים טיפים מעשיים. 

ההרצאה של איתן דובקין עסקה בכלי עבודה ליצירת מהלך שיווקי 
מנצח. היועץ החינוכי הרב זאב קפלן עסק ב–א”ב למתודיקה- שיטות 
ייחודיות ללימוד איכותי בחברותא בבית, בקריאה, תורה, משנה וגמרא. 

הדברים עוררו שיח רב בין הנוכחים. 

- הצצה אל מאחורי הקלעים של תהליכי שינוי,  המפתח להצלחה 
בסיטואציות  כולה  שעסקה  שטרן,  ערן  של  ההרצאה  כותרת  היתה 

מעשיות והפתרון להן. 

את הכינוס סיימה הרצאה של הרב זאב קפלן בנושא “כיצד תהפוך 
בניה”, שהותירה את המשתתפים לשעה  למידה לשעה של  שעה של 

ארוכה של שיחות פרטיות עימו.

על ההצלחה הרבה של הכנס למדו ראשי ‘מרכז רבני אירופה’ ממכתבי 
תודה שקיבלו בימים הספורים שחלפו מאז הכינוס.

וכך כתב אחד הרבנים עם בקשה להעביר את המכתב לערן שטרן: 
“ישבתי אתמול אחה”צ עם יהודי בן 70 שהחליט לחזור ליהדות, סיימתי 

הרבנים הצעירים התכנסו בוורשא 
מותגים, קשר עם מקורבים, עבודה עם בני אדם, מצבי משבר ומחלוקת, מהלך שיווקי מנצח 

והמון עצות מעשיות פרקטיות היו במרכז הכנס שעורר הדים רבים      

הרב זאב קפלן

ר' ערן שטרןר' איתן דובקיןאריה ניב ז"ל

עם הרב מיכאל שודריך והרב שלום בער סטמבלר

הרבנים במרכז
תשרי תשע”ח 44



ש)כפי  בנות  לשני  אמא  עם  פגישה  כעת 
הנראה( יהודיה ומחפש את הדרך איך להתקרב 
יותר. אצל שניהם הרגשתי בדיוק את הדילמה 
שדיברת עליה בין המקום הבטוח לבין הרצון 
בכלים שקיבלתי  בהחלט השתמשתי  לשנות. 
ממך והרגשתי כמה תרמת לי. ברצוני להודות 

לך על כך שוב.

‘מרכז  להנהלת  כתב  ומוכר  ידוע  אחר,  רב 
רבני אירופה’ עם בקשה להעביר לערן שטרן 
והדברים מובאים כלשונו: “הנני מוכרח לומר 
שנתמלאתי הערכה ואהבה עצומה לך ולמצבך 
הגשמי. זה לימד לי עוד יותר וכפי שאני רגיל 
למסור בשיעורים על החובה להודות להקב”ה 

על מה שיש לנו ולהודות ולהלל על כל הטובה 
בחיי היום יום, ולראות מישהו כמוך עם נשמה 
ולמרות  חיות  חיים,  שמחת  מיוחדת,  כך  כל 
החיים  שמחת  כולו  כל  ומוקיר  מחייך  הכל 
אנו  ראויים  תלינו,  כי  לנו  מה  יום,  היום  בחיי 
יותר ומאה אחוז כבר השתמשתי  ללמוד עוד 
בך כדוגמא אתמול בלילה בשיעור לזוגות על 
איך שצריך לדעת לשים הפרספקטיבה הנכונה 

בחיים”.

על  להודות  “ברמוטני  אחר:  רב  כתב  וכך 
ובכינוסים  המרכז  פעילות  בכל  ההשקעה 
היה  המרצים.  של  מוצלחת  בחירה  על  בפרט 
וחיוניים  מרתקים  נושאים  מיוחד,  מאוד 

לעבודת השליחות”.  

רב עיר חשובה כתב: “יצאתי עמוס בתכנים 
המדוייקים  הלימוד  דרכי  ופרקטיים:  עמוקים 
כלים  קיבלנו  קפלן.  זאבי  מהרב  שלמדנו 
משחק  של  מרמה  המשנה  לימוד  את  לשדרג 

בכדור, לרמה של משחק שחמט.

שטרן.  ערן  ר’  של  הקולעות  “ההגדרות 
פשוט  מחנך,  ובפרט  אבא,  בעל,  לכל  חובה 
להגדיר נכון את אישיותיו מול אישיות הזולת. 

והעיקר: איך לתרגל שינויים בחיים.

דובקין.  איתן  ר’  של  היסודיים  “והכלים 
וקיבלנו  עסקיים,  תחמונים  לשמוע  תכננתי 
סדר  לעשות  ופשוטים,  מדהימים  כלים 

עדיפויות לעצמך ולסביבה שלך. 

פי  מנוסה  הביתה,  חזרה  אותי  “שולחים 
כמה ממה שבאתי. 

רבנים  עם  ההכרות  את  גם  לציין,  “יש 
ושלוחים נוספים, שערך הקשר עמם רב.

“אי אפשר שלא להודות לשליח בעל הלב 
הרחב )יש לזה גם מחיר טכני...( ר’ שלום בער 
סטמבלר. שליח אמיתי, מתמסר לניהול כללי 
ועזרה טכנית פרטית כאחד. בית חב”ד, פעיל, 
נקי.  כולנו(,  על  הלוואי  )ספריה...  מכובד 

ארוחות מליאות בכמות ובאיכות.
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וכשרות  איכות 
יחדיו  המשתלבים 
וראשון  נדיר  באופן 
לתהליך  הוכנסו  מסוגו 
ורצועות  עורות  ייצור 

תפילין במפעל עורות באיסטנבול.

המובילות  המדינות  כאחת  הידועה   - טורקיה 
רבני  “מרכז  ידי  על  נבחרה  בעולם  עורות  בייצור 
עורות  לייצור  האולטימטיבי  כמקום  אירופה” 
מחד  והעיבוד  העורות  איכות  כאשר   - לתפילין 
ביותר  גבוהה  כשרות   ברמת  לביצוע   והאפשרות 
מאידך, הם שעמדו בבסיס ההחלטה לייצור רצועות 
הכשרות  חותמת  תחת  באיסטנבול  התפילין 
למהדרין של גוף הכשרות EK שעל יד ‘מרכז רבני 

אירופה’.

כחמישים  הינו  הבנוי  ששטחו  הענק  המפעל 
אלף מ”ר נבחר לאחר בדיקות רבות אודות האיכות 
והותאם  נשכר  בו,  המיוצרים  העורות  של  הגבוהה 
לייצור רצועות עור לתפילין למשך שלושה שבועות  
רצופים כאשר מדי יום פס הייצור של המפעל כולו 
עבור  ורק  אך  שעות  עשרה  שתים  משך  מוקדש 

ייצור רצועות לתפילין בהשגחה צמודה.

שאינן  ההלכתיות  הדרישות  הדברים,  “מטבע 
של  הכלכלית  ההתנהלות  עם  אחד  בקנה  עולות 
מוזרות  המפעל  לבעלי  נראות  היו  המפעל  בעלי 
ביותר”, מסביר הרב אברהם חיים, רב קהילה יהודית 
שלנו  הטובה  התקשורת  בשל  “אך  באיסטנבול. 
ויושמו  הובנו  הדברים  הטורקית  בשפה  והשליטה 
דברים  היו  כי  לדעת,  וזאת  טוב.  היותר  הצד  על 
מעולם שיצרנים שונים - שאין כאן המקום לפרטם 
- שגו בכך שסברו שהם מבינים את בעלי המפעל 
הייצור עבור  והורו לבצע התאמות שונות בתהליך 

הדרישות ההלכתיות. 

“התוצאה היתה מרה: בדיעבד נוכחו אלה לדעת 
כי התבדו בשל העובדה כי התקשורת בין המשגיחים 
לבין אחראי הייצור במפעל הייתה לקויה, ועקב כך 
נעשו דברים שאינם עולים בקנה אחד עם הדרישות 
ההלכתיות או לפחות עם המוקפדות שבהן. היתרון 
שלנו הוא שאנו דוברים את השפה שלהם והדברים 

ללא  תכנון מסודר  תוך  נעשה  והכל  ברורים מראש 
כל הפתעות”.

 EK ואכן, ההשגחה המוקפדת של גוף הכשרות 
לתהליכי  ועד  העורות  בדיקת  משלב  החל  הינה 
לארץ,  והבאתן  צביעתן   - ובהמשך  הכימי  העיבוד 
של  הפקוחות  עיניהם  תחת  נעשה  הכל  כאשר 

המשגיחים המעורבים בכל פרט ופרט מהתהליך.

ההלכתית  הדרישה  הפרט:  אל  הכלל  ומן   
הראשונה הנלמדת מן הפסוק “למען תהיה תורת ה’ 
בפיך” הוי אומר “מן המותר בפיך” - כלומר מבהמות 
טהורות המותרות באכילה. בדיקה זו, נעשית באופן 
קפדני על מנת להבטיח כי לא ישתרבב חליליה חלק 

עור שאיננו מבהמה טהורה.

הייצור נעשה מבמות גסות אשר עורותיהן עבים 
וחזקים ויהיו עמידים לאורך שנים בשימוש יומיומי. 
למען המטרה הנעלה נבחרים עגלים צעירים זכרים 
אשר עורותיהן מספיק עבים אך לא יתר על המידה, 
כשל שוורים מבוגרים. כמו כן לא משתמשים בעור 
לגרום  שעשויים  הרבים  השומנים  בשל  נקיבות 

לקרע בעור במהלך השנים.

“חשוב גם לדעת”, מסביר לנו הרב אברהם חיים, 
רב קהילה יהודית באיסטנבול, “כי אנחנו חותכים את 
העור בעוביו לשני חלקים והשימוש הוא רק בחלק 
“דוכסוסטוס”.  בגמרא  הנקרא  העור  של  החיצוני 
העליון של  החלק  כי  העובדה  בשל  היא  זו  הקפדה 

 לראשונה: 
 רצועות תפילין מהודרות 
 בכשרות וועד הכשרות 
של מרכז רבני אירופה

במפעל העומד 
תחת השגחתו 

הצמודה של הרב 
אברהם חיים, רב 

קהילה יהודית 
באיסטנבול החלו 

לייצר - לאחר 
בדיקות איכות 
רבות - רצועות 

בכשרותן • הרב מהודרות ויחידות 
חיים: “הדרישות 
ההלכתיות שלנו 

הפתיעו את 
בעלי המפעל 
שהיו רגילים 

• “הנגישות שלנו להקפדה פחותה” 
למפעל וידיעת 
השפה מביאות 

את ציבור 
המהדרין לרכוש 

את הרצועות 
הטובות ביותר 

והמהודרות ביותר” 
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העור הינו איכותי וחזק בניגוד לחלק הפנימי 
שהוא שומני יותר ואינו עמיד לאורך שנים.

תהליך ייצור מוקפד
מהמכונות  והוצאה  ההכנסה  תהליך  כל  
בשלביו השונים של הייצור כמו גם הפעלתן 
נעשה  כימיים  חומרים  והכנסת  המכונות  של 

באופן ידני על ידי משגיח הנמצא במקום.  

“תחילתו של הייצור הוא בתהליך המליחה 
והעיבוד הכימי של העורות, הגורמים, בשלב 
מהעור.  והשיער  השומנים  להוצאת  ראשון, 
של  תהליך  העורות  עוברים  העיבוד  לאחר 
וסבונים  ניקוי  בחומרי  הכימיקלים  ניקוי 
ומנקים  הכימיים  החומרים  את  המוציאים 
אותם כדי שאלו לא יותירו שאריות שיהרסו 

את עמידותם במשך הזמן”. 

בהמשך, מוכנסים חומרים המעניקים לעור 
עדינות ומחזירים אותו לרכותו הראשונית כפי 
שהיה לפני העיבוד. “השלב הבא הוא  צביעה 
הקפדה  ישנה  העור.  צדי  משני  שחור  בצבע 
בו  וספוג  העור  בתוך  מוטמע  יהיה  שהצבע 

ולא רק צבוע מבחוץ. לצורך כך הדבר  נעשה 
להכנס  לצבע  הגורמות  צבע  אבקות  ידי  על 

לעור בתהליך איטי ולהיטמע בו.

“גם בחירת חומרי העיבוד והצבע למיניהם 
ידי  על  שונים  סוגים  מעשרות  העשויים 
פורמולות שונות נעשית בהקפדה יתרה תוך 
בחינה כי אכן מדובר בחומרים טבעיים ולא מן 

החי אשר עלולוים כמובן להיות מבעלי חיים 
לא טהורים”.

כמובן, שהתהליך כולו נעשה לשם קדושת 
כפי  מיוחד  נוסח  לומר  המשגיח  ועל  תפילין 
נעשה  שהייצור  “העובדה  ההלכה.  שדורשת 
באיסטנבול”, מסביר הרב חיים, “עם הנגישות 
מקלה  באיסטנבול  היהודית  הקהילה  של 
להשתתף  יכולים  המשגיחים  העבודה.  על 
גם  כמו  תורה  ובשיעורי  במניין  בתפילות 
הקלות שבהשגת אוכל כשר וכל מה שנדרש”.

מתי התחלתם בייצור?

אזלה  כמעט  שייצרנו  הראשונה  “הכמות 
רצועות...  של  ק”מ  אלפי  עשרות  וייצרנו   -
מסתבר  התקדים,  חסר  מהביקוש  הופתענו 
נדירה  באיכות  מדובר  כי  מזהה  שהשוק 
נערכים  אנו  כעת  הסחורה.  על  והסתער 
את  שנספק  בתקווה  נוספת  למהדורה 

הצרכים”.

עבור מי היא מיועדת? 

 “הייצור של מהדורה זו, הוא עבור השוק 
היהודי באירופה ובישראל”.

הגלילים של העור עם תווית הכשרות

תווית הכשרות עם הפלומבה המיוחדת

חיתוך הרצועות בעבודת יד ללא חשמלהצביעההכנסת חומרים ידנית על ידי יהודי לשמה
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