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זאת היתה שנה מטלטלת. שנה הזויה. שנה לא של 
מהפכים, אלא של מעבר לעולם אחר לחלוטין. היום 
קל מתמיד להבין עד כמה השנה הבאה משמעותית 

לנו. עוד יותר להבין את כוחה של כל פעולה.
המשל הידוע של כ"ק מרן האדמו"ר מליובאוויטש 
זצ"ל על 'אפקט הפרפר' הרוחני, לפיו אם יהודי אחד 
בעיירה בוחר להקל במשהו פשוט, אזי יהודי בפריז 
יחלל שבת, הגם שהיה מוסבר היטב כיצד רפיון אצל 
האחד גורם רפיון אצל זולתו - הפך לדבר מוחשי כל 
כך. איך אדם אחד עם נגיף פשוט מעביר אותו לעולם 
אלפי  כמה  לעוד  הקורונה  "שליח"  אחד  וכל  כולו. 

מפיצים.
אירופה"  רבני  ב"מרכז  אותנו  שדרבן  מה  זה 
להסתער בכל הכח כדי לסייע לרבנים באירופה להביא 
לכל מקום. תקיעות שופר בראש  היהדות  דבר  את 
אסתר  ומגילות  חנוכיות  בסוכות,  מינים  ד'  השנה, 
השנה.  מעגל  סביב  הלאה  וכך  בניסן  מצות  בכסלו, 
במקביל פעלנו להעשיר ולשדרג את ערכות ההפעלה 
השונות  היהודיות  לקהילות  חודש  בכל  שנשלחות 
להציג  הקהילות  לרבני  ומסייעות  אירופה,  ברחבי 
את המושגים השונים של כל חודש סביב לוח השנה 

היהודי,     
פעם, לא ממש חיינו את משמעות דברי חז"ל על 
ימות המשיח. כן, הסבירו לנו שמדובר בערעור על 
כל המבטחים. כלכלה, העוגן הגדול, יתערער. אפילו 
יהיה  לא  בזקנתו,  המופלג,  בגילו  האדם  של  העוגן 
שווה דבר אלא ההפך. יראי חטא יהוו סמל לכל מה 
שהפוך מכבודם. וכך כל דבר ודבר, עד למסקנה כי "על 

מה יש לנו להישען, על אבינו שבשמים".
בזה  קרסו  העוגנים  כל  האחרונה  שבשנה  אחרי 

אחר זה, יש עוד צורך להסביר את דברי חכמים ז"ל? 
•   •   •

מקובל לחלק את האנושות לשני סוגים - כאלה 
שמצליחים וכאלה שאינם.

זו טעות. אכן, יש שני סוגי אנשים. כאלה שמנסים 
וכאלה שלא. בין אלה שמנסים יש כאלה שמצליחים 
וכאלה שלא, אבל בין אלה שלא מנסים אין כאלה 
שמצליחים. ברגע שאדם החליט לנסות - הוא כבר 
החליף צד, הוא כבר נמצא בקטגוריה שונה, הוא מאלה 
שיכולים להצליח. אולי יום אחד הוא באמת יצליח, 
אבל גם אם לא, הוא 'שייך' לקבוצה של המסוגלים 
להצליח, כי הוא ניסה. וזו כבר הצלחה אדירה, בלי 

קשר לתוצאות.
שנת תשפ"א תיזכר כשנה בה כולנו ניסינו. אין מי 
שלא ניסה להתמודד עם המצב המוזר שנכפה עלינו 
משמים. לא כולם הצליחו, אבל כולם ניסו - ובדיוק 
בדיוק  וזה  שננסה.  מאיתנו.  דורש  שהקב"ה  מה  זה 
גם  וב"ה  ניסינו  אירופה'.  רבני  ב'מרכז  שעשינו  מה 

הצלחנו. 
לא בכל שנה יש לכולם את ההזדמנות הזאת. ולא 
בכל שנה יש כאלה הצלחות. כי גם מי שניסה לשמר 
ופיגר, מי  את הקצב של הפעילות למרות הקורונה 
שהתאמץ להצטרף לשיעור תורני מפי אחד הרבנים 
ששודר בזום ולא הצליח להתחבר, מי שזייף בניגון של 
אמירת ההגדה של פסח בליל סדר עצמוני ומי שמעגל 
ה'ואמרתם כה לחי' סביב מדורה וירטואלית קרטע, 
שלא לדבר על מי שהסליחות בלובי של הבניין נאמרו 
בשקט כדי שלא להעיר את השכנים הנכריים - כל 
אלה ועוד רבים אחרים - כולנו - שייכים לצד המנצח 

של השנה. כי כולם ניסו.
זו השנה שתיצרב בזכרון כשנה בה לא נותר אף 
אחד מאחור במשיכת כתף, באפטיות ובחוסר עניין - 
כל אחד ואחת מאיתנו, כל אחד לפי נסיבותיו ומצבו 
הוא, עשה צעד כזה או אחר כדי לעזור לעצמו במצב 
שקבע  ליעד  הגיע  תמיד  לא  בסוף  אם  גם  החדש. 

לעצמו, אבל הוא הפך ממונהג למנהיג.
הקב"ה לא איפשר לנו השנה להיות בצד של אלה 
למנצחים.  הפכנו  ובכך  ניסינו,  כולנו  מנסים.  שלא 
הרבנים והשליחים בכל רבני אירופה המשיכו במסכת 
של  הנפלא  הצוות  הפסקה.  ללא  עשיה  של  אדירה 
ארגון "מורשה" בראשות סמנכ"ל "המרכז" הרב יוסי 
ביינהקר והגב' נחמי מיארה סייע בידם ללא הפסקה 
והיה נכון להיענות לכל בקשה גם אם היתה, לכאורה, 
חריגה. חודש אחרי חודש התקיימו אירועים רבים 
ומגוונים יחד עם מי שנמצאים בשורה הראשונה של 

אמנים וסופרים. 
לצד הפעילות ב"מורשה" המשיכה ללא הפסקה 
עם  יחד  אירופה".  רבני  ב"מרכז  אצלנו  הפעילות 
חברי נשיאות המרכז ורבנים קיימנו שורה ארוכה של 
שיעורים באמצעות הזום. וכאשר אפשר היה התקיים 
נדונו  בו  באודסה  אירופה  לרבני  המקצועי  הפורום 

שאלות רבות בנושא הקורונה. 
רב,  במאמץ  הצלחנו,  הזאת  לפעילות  במקביל 
לייסד, יש מאין, את "מרכז החסד האירופאי"  אשר 
קהילות  ב-26  ראשון  בשלב  יפעלו  שלו  סניפים 
רבני  של  אחריותם  תחת  אירופה,  ברחבי  יהודיות 
ליהודי  ומסייעת  תומכת  יד  ויהוו  השונות,  הערים 
הקהילות והערים בעת משבר ואתגרים. על העבודה 
תוכלו  הפרוייקט  סביב  הקלעים"  "מאחורי  הרבה 
לקרוא בראיון שמתפרסם בגליון הזה עם הרב יוסי 

ביינהקר.  
•   •   •

זאת לא היתה שנה קלה ל"מרכז רבני אירופה". 
מייסד המרכז הגה"ח גרשון מנדל גרליק זצ"ל, אב"ד 
קהילת 'אוהל יעקב' ומרבני מילאנו, הסתלק בפתע 
בחודש אדר א'. סקירה על חייו ופועלו מופיעה בגליון 

זה.
•   •   •

בעומדנו על הדף האחרון של לוח השנה שחלפה, 
הן לא חלמנו מה יירשם בדפיו. אין לנו מושג מה הן 
כוונותיו של מלך העולם אך ברור לנו מה הוא דורש 
מאיתנו. להמשיך בפעילות ולקרב עוד ועוד יהודים 
לאבא שבשמים. אנחנו מרגישים בחוש איך הכל יכול 
להתרחש. במהלך השנה האחרונה רבים מאיתנו פגשו 
יהודים שעד לפני שנה סירבו להכיר ביהדות ועתה 

הם מבקשים לשמוע עוד ועוד. 
אל  החלון  מן  הביטו  השעון,  לפעימות  הקשיבו 
המתרחש.  את  ליבכם  על  רשמו  בחוץ,  המתרחש 

משהו קורה. משהו גדול מאיתנו.
יפנה  נבואה אל השערים בטרם  אליו,  נביט  רק 
היום, נקבל את שנת תי"ו שי"ן פ"ה בי"ת בתחינה 

ובאהבה.
שנה של שפע, ברכה ואושר. שנה שנוכל לרקוד בה 
יחד בירושלים הבנויה יחד עם מלך המשיח, לחבק, 
לדבר, לא להיות סגורים, תחומים מאחורי מסכות 

ומסכים. 
טובה,  וחתימה  כתיבה  ומתוקה,  טובה  שנה 

ומועדים לשמחה.
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במעמד מרשים באודסה שבאוקראינה נחנך 
הסניף הראשון של מרכז החסד האירופאי

 מדובר במיזם ייחודי המהווה בשורה של ממש לקהילות היהודיות באירופה. כל מרכז השאלה כולל ציוד רפואי מלידה ועד זקנה 

בטקס מרשים ומרגש נחנך באודסה שבאוקראינה 
אחד  האירופאי",  החסד  "מרכז  של  הראשון  הסניף 
בחודשיים  בע"ה  שיפתחו  סניפים  עשרות  מתוך 
הקרובים בכל רחבי אירופה. הסניף נחנך במהלך חודש 

תמוז. 
ממש  של  בשורה  המהווה  ייחודי  במיזם  מדובר 
לקהילות היהודיות באירופה שכן מרכזי חסד דומים 
כל  אירופה.  ברחבי  וחסרים  בישראל  קיימים  להם 
מרכז השאלה כולל ציוד רפואי מלידה עד זקנה בשווי 
יורו, כשבחלק מהמדינות הציוד מגיע  עשרות אלפי 

לסניפים בימים אלו .
שעורך  מקצועי  סמינר  של  במרכזו  עמד  הטקס 
"מרכז רבני אירופה" לרבני אירופה בנושא הקורונה 
והשלכותיה. עשרות רבני קהילות מכל רחבי אירופה 
הגיעו לאודסה במטרה לקחת חלק בדיונים מקצועיים 

שיסייעו להם בעבודת הקודש. 
טקס הפתיחה באודסה נערך בראשותו של רבה 
הראשי  הרב  וולף,  אברהם  הרב  אודסה  של  הראשי 
העירייה  הממשל  נציגי  אסמן,  משה  הרב  לקייב 
ונציגי  בעיר,  הבריאות  מחלקת  בכירי  והרשויות, 
ציבור. מנכ"ל "מרכז רבני אירופה" הרב אריה גולדברג, 
הרב יוסף ביינהקר סמנכ"ל "מרכז רבני אירופה" ורבני 

הקהילות היהודיות מכל רחבי אירופה.
ראשון הדוברים היה רבה הראשי של העיר אודסה 
ודרום אוקראינה הרב אברהם וולף, שהעלה על נס את 
מכה  לדרך, מהפכה שכבר  הגדולה שיצאה  המהפכה 
גלים בכל הקהילות באוקראינה, והביע הערכה רבה 
אירופה" על שבחר להקים את הסניף  רבני  ל"מרכז 

הראשון באודסה. 
הרב הראשי לקייב הרב משה ראובן אסמן סיפר כי 
היוזמה הייחודית יוצאת לדרך בזמן שזקוקים לו כל-

במרכז
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כך, והעלה על נס את העובדה שעשרות רבות 
של יהודים ניצלו בחסדי שמים בעקבות מחוללי 
הצליחה  בקייב  היהודית  שהקהילה  החמצן 

להשיג בחודשי הקורונה. 
אריה  הרב  אירופה"  רבני  "מרכז  מנכ"ל 
גולדברג, סיפר בהתרגשות כי לאחר שראה את 
העשייה העצומה של הקהילה היהודית באודסה 
וולף בקנה מידה חסר  בראשות רב העיר הרב 
הסניף  את  לפתוח  החלטה  קיבל  הוא  תקדים, 
הראשון של מרכז החסד היהודי דווקא באודסה. 
הקהילות  ואיגוד  המרכז  ליו"ר  הודה  בדבריו 
רבות  שהשקיע  מרגולין  מנחם  הרב  היהודיות 
במיזם זה, ולסמנכ"ל ומנהל הפרויקט הרב יוסף 
ביינהקר שעשה לילות כימים עד שהגענו הלום. 

פאבל  ווגלמן  מר  אודסה  עיריית  ראש  סגן 
היוזמה  את  נס  על  העלה  וואלדימרוביץ' 
הייחודית שלא הייתה קיימת עד היום באודסה 

ובאוקראינה כולה.
הבריאות  מחלקת  יו"ר  רובנוביץ  ניקוגן  מר 
הסניף  של  המקצועי  ההיבט  את  ציין  באודסה 
כשלפי מראה עיניו לא חסכו בעלות והביאו את 

הציוד הרפואי היקר והמשוכלל ביותר. 
רומן  שוורצמן  כשמר  יבשה  נותרה  לא  עין 
באודסה,  השואה  ניצולי  איגוד  יו"ר  מרקוביץ 
העלה מבט של ניצול שואה עד כמה המיזם הזה 
נחוץ וחשוב להם "ב"ה מביאים לנו ארוחה חמה, 
לצעוד  האפשרות  את  אין  מאתנו  לרבים  אבל 
מהמיטה ועד המטבח, וכעת יש גם את זה", אמר.  
של  במרכזו  עמד  הפתיחה  מעמד  כאמור, 
סמינר מקצועי לרבנים מכל הקהילות היהודיות 
פרוץ  מאז  לראשונה  זה  שהתכנסו  באירופה, 
מעשיים  דיוניים  של  ימים  לשלושה  הקורונה 
הקורונה  עם  ההתמודדות  בדרכי  ומקצועיים 

והשלכותיה. 

5 הרבנים במרכז
תשרי תשפ"ב



 עשרות רבנים השתתפו בכינוס 
הפורום המקצועי לרבני אירופה באודסה

במרכז הכינוס: דיונים ממושכים על הקורונה והשלכותיה על הקהילה היהודית במגוון רחב של תחומים והיבטים

העמים  חבר  ממדינות  קהילות  רבני  עשרות 
של  מקצועיים  עיון  בימי  תמוז  בחודש  השתתפו 
‘הפורום המקצועי לרבני אירופה’ שארגן ‘מרכז רבני 
אירופה’. מטרת הפורום היתה לסייע לרבנים ברכישת 
לפתחם  המונחים  האתגרים  עם  להתמודדות  כלים 

בכל עת.
מאז פרוץ הקורונה בעולם לא יכלו הרבנים לקיים 
כינוסים באופן פיזי, מעברי הגבולות בין המדינות היו 
סגורים, והקושי לעזוב קהילה בשעת משבר היה גדול. 
אמנם נערכו כינוסים מקצועיים באונליין, אבל עדיין 

הם לא היו תחליף להתכנסות פיזית של ממש.
במהלך חודש סיוון נראה היה כי באירופה השגה 
שליטה על התפרצות נגיף הקורונה וראשי "המרכז"  
נערכו לקיים כינוס מקצועי גדול. הנושא שנבחר לדיון 
היה ההתמודדות עם הקורונה והשלכותיה על הקהילה 
והגשמיים.  הרוחניים   – התחומים  בכל  היהודית 
מכלי  לשמוע  נדירה  הזדמנות  היתה  כזו  התכנסות 
מקום  ובהווה.  בעבר  ההתמודדות  דרכי  על  ראשון 
תחת  שבאוקראינה  באודסה  להיות  נבחר  הכינוס 
אירוחו של רב העיר ודרום אוקראינה הרב אברהם 

וולף.
אך מאז שנקבע הכינוס ועד לקיומו בפועל, בחודש 
ראש  הרימה  שוב  והקורונה  המצב,  השתנה  תמוז, 
וגרמה למספר מדינות להקשיח את מתן האישורים 
מסורבלות.  שוב  נעשו  הדרכים  הגבולות,  במעברי 
כבירים  מאמצים  עשו  רבנים  עשרות  זאת  למרות 
והגיעו אישית לקחת חלק בדיוני הפורום, שבראשם 
עמדו מנכ”ל 'מרכז רבני אירופה' הרב אריה גולדברג, 
מועצת  ומזכיר  ביינהקר  יוסף  הרב  ‘המרכז’  סמנכ”ל 
כשהכל  טורצקי,  אבא  אברהם  הרב  אירופה  רבני 
לעשות  ומפליא  בשר  כל  רופא  בעז”ה  כי  מקווים 

המגיפה בכל צורותיה ושמותיה תיעלם לגמרי.

מחלקת קורונה יהודית
רבה של אודסה, הרב אברהם וולף, סיפר כי מיד 
עם פרוץ המגפה באוקראינה, כאשר אנשי הקהילה 

המקומית הבינו את הסכנה בנגיף והמשמעויות, הם 
פינו קומה שלמה באחד מבנייני הקהילה, והקימו בה 
מחלקת קורונה פרטית עם עשרות מיטות משוכללות 
ותרופות יקרות ערך לצד ציוד רפואי מיוחד שהוטס 
צעד  כי  התברר  שמים  בחסדי  ואכן,  פרטי.  באופן 
רחבי  יהודים מכל  חייהם של עשרות  הציל את  זה 

אוקראינה שאושפזו במחלקה זו.
בקורונה  היהודיות  הקהילות  פעילות  על  בדיון 
אמר רבה של קייב הרב משה ראובן אסמן, כי “מצד 
אחד יש כאב עצום על כל יהודי שנפטר מהקורונה; 
אך מצד שני, אם נסתכל על חצי הכוס המלאה, הרי 
שהקהילה היהודית גדלה לאין ערוך. אינני יודע לומר 
איך זה בקהילות אחרות. אצלנו בקייב זוהי מציאות 
הקהילה  גדלה  הקורונה  תקופת  מאז  תיאמן.  שלא 
בעשרות אחוזים ויותר. יהודים רבים, שמעולם לא 
היו בקשר עמנו או שבקושי החזיקו קשר, הצטרפו 
כאלו  מהם  תפילין,  הניחו  יהודים  מאות  לקהילה. 
שהיו בבחינת ‘קרקפתא’, יהודים קבעו מזוזות בפתח 
הבית, החלו להשתתף בשיעורים המשודרים, החלו 

להתעניין על שמירת שבת, ועוד”.
אמר:  איידלקופ,  אריה  הרב  מונטנגרו,  של  רבה 
הכנסת תביא  לבית  הולך  לא  היהודי  ‘אם  ”המשפט 
את בית הכנסת אליו’ – זה משפט עתיק, אבל בימי 
הקורונה הוא היה רלוונטי יותר מתמיד. ערכנו ביקורי 
בית במהלך כל חודשי החורף והקיץ כדי לחזק יהודים, 
בשלומם,  להתעניין  הכל  ולפני  תפילין,  להם  להניח 
ואם ח”ו הם נזקקו לעזרה רפואית הרי שעשינו כל מה 
שניתן כדי לסייע להם. מלבד זאת, אכן קיבלנו פניות 
רבות מיהודים שעד עתה הקשר עמם לא היה חזק, 
דווקא  הזה  הקשר  התהדק  מיוזמתנו  או  ומיוזמתם 

בימים מלאי אתגר אלו”.

חזר לקבור את ראש העיר
רבה של ויניצה, הרב שאול הורביץ, שעשה דרך 
של שש שעות לאודסה, סיפר כי לצערו לאחר שכבר 
יצא לדרך קיבל בשורה קשה כי ראש עיר יהודי במחוז 

במרכז

הרב פנחס ברייער

הרב אברהם ריינמן
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שלו, יהודי בן 44, נפטר מקורונה, והוא נאלץ לשוב על 
עקבותיו כדי לטפל בקבורה. הוא עמד בדבריו  עד כמה 
נחוץ שלקהילה היהודית יהיה מענה ראוי להתמודד 
עם הקורונה, כי אי אפשר לסמוך על המענה המקומי.

יוסף  הרב  ייצג  בצרפת  היהודיות  הקהילות  את 
התוודענו  אלו  בחודשים  “דווקא  כי  שאמר  עמאר, 
לעוד ועוד יהודים שלא היו בקשר עם הקהילה. האדם 
מטבעו מחפש בשעת מצוקה עוגן ומחסה. הוא מגלה 
לפתע שהוא מתמודד עם מחלה שאין לה שום פתרון, 
עד עתה שהחיסונים כבר מתחילים להגיע. יש יהודים 
וביקשו  לא מעטים שמצאו את העוגן הזה ביהדות 
יום כשעוד  מדי  זאת  רואים  אנו  לקהילה.  להתחבר 
של  השונות  ולתכניות  לשיעורים  מתחברים  ועוד 

הקהילה.
“ישנם גם כאלו שהחליטו: זהו, העולם הפך לתוהו 
אז  זמני,  הוא  והכל  בטוח,  אינו  מקום  שום  ובוהו, 
לפחות שנזכה לגור בארץ ישראל. הם מבקשים לברר 
להם  לסייע  מנסים  ואנו  והאפשרויות,  התנאים  על 

ככל שניתן”.
רבה של בולגריה, הרב יוסף סלומון, סיפר לנוכחים 
כי רמת התחלואה בבולגריה היא בין הנמוכות מבין 
המדינות המפותחות. אין הסבר מדעי לזה, אבל ייתכן 
בגיל  לילדים  בבולגריה  שנותנים  החיסונים  וכמות 
למרות  הנמוכה.  התחלואה  לרמת  הגורם  הוא  קטן 
זאת, אין השוואה בין התקופה הזו עתה לתקופה של 
לפני הקורונה. יצוין, כי הרב סלמון התמודד גם באופן 

אישי כשדירתו הפרטית על כל תכולתה עלה באש.

שיעורים קלים
הקהילה  לרב  התמנה  טייטלבוים  יוסף  הרב 
היהודית בחמלניצקי כשנה לפני פרוץ הקורונה. אבל 
למרות זאת הצליח לנהל את קהילתו למרות התנאים 

טייטלבוים:  הרב  מספר  אפשריים.  בלתי  הכמעט 
“בפורים תש”פ עשינו כינוס גדול שהשתתפו בו 250 
יהודים, ב”ה לא היו נדבקים באירוע, אך החלטנו עקב 
אינפורמציה שקיבלנו להעביר את הפעילות למרחב 

הווירטואלי.
“מעז יצא מתוק, וב”ה נוספו שיעורי תורה שלא 

היו לפני כן, עקב הקלות שבה ניתן להתחבר לשיעור 
מכל מקום, וכן יכלו להשתתף יהודים שגרים בערים 
שונות ברחבי המחוז. השיעורים שנוספו מתקיימים 

עד היום, גם לאחר שפתחנו מחדש את בית הכנסת.
“הקורונה פגשה אותנו אחרי קצת יותר משנה של 
פעילות, וזו היתה עבורנו הזדמנות לבחון את הפעילות 
שלנו ולבדוק איך אפשר להתאימה בצורה שתענה על 
חיזקנו את הקשר עם  ובמקביל  הצרכים של העיר, 
בגשמיות  ועידוד  תמיכה  מאתנו  שקיבלה  הקהילה, 
מקצועית,  להדרכה  גם  היתר  בין  פנינו  וברוחניות. 
הוצאנו שני  רכשנו מבנה עבור הקהילה,  וב”ה מאז 
מגזינים שהופצו ברחבי אוקראינה בשיתוף עם ‘מרכז 
רבני אירופה’, שכאן המקום להזכיר את העזרה הרבה 
שלהם לקהילה שלנו בכל התחומים, ובעז”ה במהלך 
ילדים,  גן  מקווה,  בעז”ה  נחנוך  הקרובים  החודשים 
וחנות כשרה! בימים אלו אנו מפעילים קעמפ ל־20 

מילדי הקהילה”.
במהלך הסמינר שמעו הרבנים הרצאות מקצועיות 
פנחס  הרב  הנודע  החינוך  איש  בראשם  ממומחים 
ברייער יו”ר ארגון ‘לגדל’, והרב אברהם ריינמן מבכירי 

אנשי המקצוע והייעוץ החינוכי בישראל.
של  בשורה  ברייער  הרב  עסק  הסמינר  במהלך 
נושאים ובהם “האם אני חי או בעל חי – לגלות את 
לחוזקות  חיבור  אני’,  מה  לעצמי  “כשאני  ה’אני'”, 
שבנו”,  “זיהוי נקודת הבחירה – תקשורת מול הילד”, 
“המתגבר – סמכות נכונה – ידידות אמיצה”, “שולחן 

השבת כמראה למשפחה”.
הרב אברהם ריינמן, מבכירי אנשי המקצוע והייעוץ 
“הקורונה  בנושאים  בדבריו  עסק  בישראל,  החינוכי 
הקורונה  השלכות  “זיהוי  ולמוטב”,  לטוב   – שלי 
 – הקורונה  “אחרי  התמודדות”,  “דרכי  בקהילה”, 

התחלה מחדש”.
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 במעמד מרגש וחסר תקדים: 
נחנכו קברי האחים שנרצחו בשנות 

השואה האיומה במחוז רובנא

במרכז

"מרכז רבני אירופה" הפועל מזה מספר שנים להנציח את זכרם של נרצחי השואה האיומה חנך במהלך חודש תמוז שני קברי אחים 
במחוז רובנא ⋅ במעמד הנדיר השתתף אף מושל המחוז שהביע התנצלות בפני העם היהודי ⋅ קידוש השם מיוחד נרשם בעת 
נאומו של מנכ"ל "מרכז רבני אירופה" הרב אריה גולדברג שהסביר מהי התשובה הניצחת של העם היהודי לצורר הנאצי ימ"ש

במעמד רב רושם ומרגש עד דמעות נחנכו במהלך 
מטייבקא  בעיירות  אחים  קברי  שני  תמוז  חודש 
הארועים  רובנא.  במחוז  הממוקמות  ופוסטומיתי 
ציבור  ואישי  רבנים  של  בהשתתפותם  התקיימו 
ידי  על  נערך  האחים  קברי  הקמת  מעמד  מקומיים. 
"מרכז רבי אירופה" הפועל במסירות אין קץ להנציח 
את זכרם של הרוגי השואה האיומה שלא נקברו כראוי 

וכיאה לקדושי עליון.
"מרכז רבני אירופה" פועל  זה מספר שנים להנציח 
את זכרם של קדושי השואה. במסגרת מסע חובק עולם 
נערכים תחקירים, בדיקות מעמיקות ושיחות עם אנשי 
עירייה בכדי לאתר את מיקומם של הנרצחים הקדושים. 
הפעילות המסורה נערכת מזה שנים בשיתוף פעולה עם 
הרב ישראל גבאי יו"ר אגודת "אהלי צדיקים" אשר ידיו 

רב לו באיתור מקום קבורתם של נרצחי השואה.
במחוז  עיירות  בשתי  האחים  קברי  חנוכת  בטקס 
רובנא השתתף רבה של המחוז הרב שניאור שניארסון 
"מרכז  הברוכה של  הביע התפעלות מהפעילות  אשר 
נרשמה כאשר באורח  נקודה מעניינת  רבני אירופה". 
הוא  האחים  קברי  חנוכת  נערכה  בו  היום  מפתיע 

התאריך בו חוסל גטו רובנא בשנת תש"ב.
המעמד היה מרגש עד דמעות, כאשר במהלכו אף 
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השתתף אדם נוכרי אשר סיפר בהתפעלות על סיפורים 
שנות  על  לעולמה  הלכה  שכבר  מאמו  ששמע  רבים 
הרבים  היהודים  טבח  ועל  במקום  האיומה  השואה 
שהתגוררו במחוז. הוא אף סיפר כיצד אמו במסירות 
נפש של ממש הצילה מספר ילדות מידם של הנאצים 

ימ"ש.
במהלך הטקס נשא דברים רומן פרקוביץ', קשיש 
זיכרונותיו  את  בהתרגשות  המקום, שתיאר  בן  נוכרי 
מאותם ימים קשים עת היה ילד בן 7. "דוד שלי סיפר 
לי על אישה יהודיה שהגיעה ביום שישי עם 2 ילדות 
לו  הראתה  היא  מהנאצים.  להימלט  בניסיון  קטנות 
שקית עם מטבעות זהב ואמרה לו שהיא מוכנה לשלם 
הסוס  עם  אותם  לקחת  יזדרז  אם  שיבקש  סכום  כל 
שיגיעו  ובלבד  בסוטצ'ין  הכנסת  לבית  שלו  והעגלה 
לפני שבת כי איננה רוצה לחלל אותה. הוא לקח אותם 
עם  נשאר  מותו  יום  ועד  למקום שביקשה  במהירות 

החידה האם הצליחו להינצל או שמא נספו".
סיפור נוסף סופר במהלך המעמד על אישה יהודייה 
גבה,  על  ענק  תיק  עם  המחוז  ברחובות  שהתהלכה 
לא  אך  לעברה  הביטו  במקום  שהתהלכו  הגרמנים 
חשדו במאומה, לפתע הם הבחינו כי האם היהודייה 
בתוך  הנראה  שככל  והבינו  הדרכים  בצדי  מתכופפת 
התיק ישנו ילד שבוכה. מיד באותו הרגע הם שלפו את 

נשקם וירו באם והתינוק למוות.
סיפורם של קדושי מחוז רובנא הוא סיפור טרגי, 

בשנת תש"ב הוציאו הגרמנים ימ"ש את מרבית יהודי 
הגטו ווהובילו אותם לתוך יערות  במחוז הממוקמים 
היהודים  על  הנאצים  ציוו  ליערות  כשהגיעו  בסמוך. 
לחפור בורות ענק בקרחות היער ולהיכנס פנימה. כשכל 
היהודים על שלל נשיהם וטפם נכנסו פנימה ירו עשרות 
החיילים הגרמנים צרורות של יריות ורצחו את כולם 

בבת אחת.
מושל מחוז רובנא שאף הוא השתתף בטקס חנוכת 
קברי האחים נשא דברים נרגשים ובקול חנוק ביקש 
סליחה מיהודי רובנא שנהרגו בשנות השואה האיומה. 
המושל אף הביע התנצלות בשמו ובשם המדינה  על 
העוול הנורא שנגרם ליהודים שהתגוררו במחוז בשנות 

הזעם הנוראיות.
לאחר מכן נשא דברים מנכ"ל "מרכז רבני אירופה" 
הרב אריה גולדברג שליט"א אשר בהתרגשות עצומה 
הגיב לדברי המושל, "התשובה הניצחת שלנו", אמר, 
"היא להוכיח שיש המשך לעם היהודי כולו. התשובה 
להראות  וקים,  חי  ישראל  שעם  להראות  היא  שלנו 

שמזימתם של הנאצים ימ"ש לא צלחה.
יכולים  מילים  כמה  למדים  אנו  הזעם  "משנות 
להרוג, וזו בדיוק התשובה שלנו להקפיד על המילים 
שאנו מוציאים מהפה ולהגביר את הקדושה והטהרה 
בעם ישראל כולו". מנכ"ל "מרכז רבני אירופה" הוסיף 
חסד  מרכזי  עוד  להקים  היא  הניצחת  התשובה  כי 

בעולם כולו.
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במרכז

 הרחבת גבולות הטהרה באירופה:  
מפקח המקוואות ערך מסע מיוחד 

באוקראינה ובדק 13 מקוואות
את המסע המיוחד לפיקוח המקוואות ערך הרה"ג רבי יהודה לייב מינצברג מטעם ה"מרכז" ⋅ בגלל לוח הזמנים הצפוף והיעדים 
הרבים חלק מהעבודות נעשו בשעות לילה מאוחרות או בוקר מוקדמות ⋅ במהלך חמישה ימים בלבד גמע מפקח המקוואות 

מעל 2,000 קילומטר לצורך הרחבת גבולות הטהרה באוקראינה

במהלך 5 ימים באוקראינה בחודש תמוז הספיק 
מפקח המקוואות הנודע הרה”ג יהודה לייב מינצברג 
לבדוק ולתקן 13 מקוואות בערים שונות, תוך שהוא 
גומע במהלך הימים הללו מעל 2,000 קילומטר. את 
המסע הזה עשה מטעם "מרכז רבני אירופה" שמימן 

את כל שהותו. 
חלק  הרבים  והיעדים  הצפוף  הזמנים  לוח  בגלל 
מהעבודות נעשו על ידי הרב מינצברג בשעות לילה 
מאוחרות או בוקר מוקדמות. את זמן הנסיעות הארוך 

בין הערים השונות ניצל לתת תנומה לעיניו. 
את המסע התחיל בעיר צ'רניגב, אליה יצא עם נהג 
מקומי מיד כאשר נחת באוקראינה. הרב המקומי הרב 
ישראל זילברשטיין יחד עם אנשי הקהילה היהודית 
עצמם   מצאו  אך  כהלכתה  מקווה  לבנות  ביקשו 
מסתבכים עם בניין המקווה והאוצרות עקב דרישות 

שונות שנכפו עליהם על ידי המועצה המקומית. 
קיים  הוא  למקום  מינצברג  הרב  של  הגעתו  עם 
ישיבה ארוכה עם המהנדסים המקומיים ובמשך זמן 
רב הסביר להם כיצד להמשיך בבניה כך שהיא תושלם 
"סידרתי  המקווה.  את  להפעיל  יהיה  וניתן  במהרה 
להם את התוכניות והסברתי איך לסיים את ה'אוצר' 
ולהוריד מהגג את מי הגשמים. רק כאשר היה להם 
הכול ברור לפרטי פרטים והם אישרו את התוכניות 

יכולתי לצאת אל היעד הבא".
משם נסע הרב מינצברג לז'יטומיר. רבה של העיר 

ומערב אוקראינה הרב שלמה וילהלם הקים מרכז יהודי 
ומהודר.  מרשים  טהרה  מקווה  בתוכו  הכולל  שוקק 
המקווה הוקם בסיוע מרכז רבני אירופה. הפעם נסע 

הרב מינצברג לבדוק את המקווה האם הכול כהלכה. 
מדובר בנסיעה האורכת  שעות רבות והיא נעשתה 
כיצד  המקומיים  לרבנים  ולסייע  להדריך  במטרה 
להחליף  את אוצר מי הגשמים. את שהותו בעיר ניצל 
של  שורה  במקום  הרבנים  עם  למעשה  הלכה  ללבן 
נושאים. את אוצר מי הגשמים רוקנו ומילאו מחדש 
והדרכה  עבודה  שם  "היתה  במקום.  שיש  ממאגר 
מפורטת והשארתי להם שורה של הוראות מפורטות 

והצעות לפתרון בעיות שונות". 
עשתה  באזור  לעיירות  מינצברג  הרב  של  הגעתו 
לה כנפיים. הוא קיבל בקשה מרב קהילה בברדיטשוב 
לבוא ולבחון מקווה שהיו בה כמה שאלות. "יצאתי 
בעלות השחר. שעה תמימה עשינו בדרכים עקלקלות 
כדי להגיע למקום", מתאר הרב מינצברג, "בחסדי השם 
הצלחנו לתת מענה והזמן הרב שעשינו במקום לא מנע 
שכללה  המקורית,  המסע  בתכנית  להמשיך  מאיתנו 

נסיעה לצ'רקס שנמצאת במרחק 5 שעות נסיעה.
דוב  הרב  ע"י  שנה   12 לפני  נבנה  שם  "המקווה 
למקום  הגיענו  עם  מיד  העיר.  של  רבה  אקסלרוד 
ראינו שיש צורך בשיפורים שונים. היתה לנו סיעתא 
דשמיא. דברים שבדרך כלל אורכים זמן רב הסתדרו 
כאילו מאליהם בתוך זמן קצר. נושאים שבדרך כלל 
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מה  קצר,  בזמן  הובהרו  בפרוטרוט  להסביר  צריך 
שאיפשר לנו להמשיך במסע ללא עיכובים מיותרים.

 4 אומן השוכנת במרחק  היה העיר  "היעד הבא 
מאוחרת  לילה  בשעת  למקום  הגענו  נסיעה.  שעות 
רב  זמן  לנו  שהמתינו  במקום  היהודים  אך  מאוד 
התעקשו שמיד לאחר שנאכל משהו נבוא לראות את 
המקווה המקומית המפוארת. לאחר שבדקתי את מה 

שהיו צריכים מיהרנו אל היעד הבא".
העיירה אנטבקה הסמוכה לקייב היתה היעד הבא. 
עבודה רבה המתינה לרב מינצברג והוא הקדיש למקום 
ושיפוץ  לתיקון  הקדיש  רבות  שעות  שלמה.  יממה 
המקווה במקום. לאחר מכן נסע לקייב שם התארח 
בביתו של הרב משה ראובן אסמן רבה של קייב וסייר 
יחד עמו במקווה המקומי. בשעת בוקר מוקדמת עשו 
דרכם לשתי מקוואות מקומיות במרכז  השניים את 
העיר שנמצאות בשלבי בניה סופיים. את הסיור סיימו 
בפתרון  צורך  והיה  בבניה  שנמצאת  נוספת  במקווה 

יצירתי למאגר מי הגשמים שנבנה במקום. 

סמנכ"ל המרכז הרב יוסף ביינהקר עמד מאחורי 
הפקת המסע וזכה לברכה מרבני הערים השונות על 

היוזמה הברוכה.
מינצברג,  הרב  אומר  לישראל",  חזרתי  "כאשר 
"עמדתי המום מול לוח הזמנים שאנשי 'מרכז רבני 
אירופה' הציבו לי וההספק הרב. ברור לי שהיתה כאן 

סיעתא דשמיא רבה". 
גולדברג הודה להרב  מנכ"ל ה"מרכז" הרב אריה 
מאחר  כי  וציין  הרבים  המאמצים  על  מינצברג 
ובמדינות אלו אין פיקוח והדרכה כפי שיש בכל עיר 
על  המפקחת  דתית  מועצה  יש  בה  ישראל  בארץ 
תקופה  מידי  לשלוח  צורך  יש  המקוואות,  תיפעול 
המקומיים  הרבנים  בידי  ויסייע  שיבדוק  מפקח  רב 

בבדיקת המקווה המקומי.
יו"ר ה"מרכז" הרב מנחם מרגולין אמר שפעילות 
זו  היא חלק מפרוייקט הדגל של "מרכז רבני אירופה" 
אשר סייע עד כה בבנייתן של 77 מקוואות טהרה 

ברחבי אירופה.
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מאות נשים השתתפו ביום עיון מיוחד 
בנושא שמירת מצוות

במהלך הכנס, בו נטלו חלק מאות נשים מרחבי העולם, נדונו בעיות שנוצרו בעקבות תקופת משבר הקורונה ⋅ הכינוס נערך 
בשיתוף המשרד לשירותי דת

מאות נשים מישראל ומרחבי אירופה 
השתתפו במהלך חודש תמוז, ביום עיון 
מיוחד בנושא הגברת הטהרה בעם ישראל. 
משותפת  ביוזמה   'zoom'ב נערך  הכנס 
דת.  לשירותי  והמשרד  "המרכז"  של 
במהלך הכנס נדונו בעיות שנוצרו בעקבות 

תקופת משבר הקורונה החמור. 
מהארץ  בלניות  דברים  נשאו  בכינוס 
מירי  הגב'  היו  הדוברות  בין  ומאירופה. 
פסח עובדת סוציאלית ומטפלת רגשית, 
ממונטנגרו  איידלקאפ  חנה  הרבנית 
והרבנית נחמה קטורזה מווינה שמשמשות 
בתקופת  התמקדו  בדבריהן  כבלניות.  גם 

הקורונה ובקשיים שלה.
המגיד  שנשא  בדברים  נפתח  הכנס 
שהתמקד  רוזנבלום  ברוך  הג"ר  הנודע 
בדבריו בחשיבות המצווה למרות הקשיים 

הרבים. 
הגב' דבורה אייפרמן, מנהלת אגף מבני 
רבות  שסייעה  דת  לשירותי  במשרד  דת 
נושאים  שלל  על  עמדה  הכנס,  לקיום 
במהלך  המשפחה.  לטהרת  הקשורים 
דבריה סיפרה כי היא אם לשישה ילדים 
עשרים  במשך  שמש.  בבית  ומתגוררת 
הציבורי  בשירות  נמצאת  היא  שנה 
את  מנהלת  היא  האחרונות  ובשנתיים 
הקורונה.  בתקופת  המקוואות  חזית 
הכי  במקום  האישה  את  פגש  "המקווה 
רגיש שלה, פתאום היא מוצאת את עצמה 
אולי  ללכת,  מותר  האם  בהתחבטויות, 
נשארה  לוותר. אצל חלק מהנשים  עדיף 

למקווה",  ללכת  להמשיך  צריך  לא  שאולי  תחושה 
אמרה.

כמנהלת האגף נחשפה אייפרמן להמון בעיות בקרב 
הנשים: "היה מאוד קשה לנהל את המקוואות, בלניות 
חוששות להידבק, טובלות חוששות להגיע, או חששו 
מהסגר, והיו גם שאלות שעלו בישראל האם לסגור את 
המקוואות או לא. ההנחיות למקוואות שפרסם משרד 
הדתות בישראל  נכתבו על ידינו יחד עם נציגי משרד 
הזמן  כל  בשטח.  לקשיים  במענה  בישראל  הבריאות 
אמרתי שתהיה הפוגה בקורונה אני חייבת ליצור כנס 
בנושא. שנדבר על החסמים שיש לנשים, על החיבור 
למהות. שנת הקורונה הציפה את הקושי מזוויות שלא 

היו קודם. וחלק מהבעיות עדיין איתנו.
"במסגרת תפקידנו במשרד, אנו רואים את חובתנו 
לתת את השירות המקסימאלי לציבור הנשים, על מנת 
לשמור על שלמותן ובריאותן של ציבור הטובלות. אנו 
מייצרים מגוון פעולות על מנת לשפר ולהנגיש את כלל 
בתקופת  ובמיוחד  שוטף  באופן  הניתנים  השירותים 
הקורונה בה המורכבות משמעותית. אנו חשים חובה 
לעמוד בכל האתגרים במקצועיות וביעילות ובכוונתנו 

להמשיך ולשפר את מצבת המקוואות הקיימת בנראות 
השירותים  את  נדבך  אחר  נדבך  ולשפר  החזותית 

הניתנים במקוואות".
דת  לשירותי  המשרד  כי  ציינה  דבריה  במהלך 
המקוואות  מצבת  של  השוטף  תפעולם  על  האמון 
ברחבי הארץ פעל רבות להמשך הפעילות וההתאמות 
הנדרשות בעקבות התפשטות נגיף הקורונה. דבר אשר 
נתן רציפות תפקודית תוך דאגה לשלומם ובריאותם 
של ציבור הטובלות. בעקבות דבריה נשים שהשתתפו 
בכנס שיתפו אחת את רעותה בקשיים אותן הן חוות 

במדינות שונות בעולם בשל הגבלות הקורונה. 
לקראת סיום הכינוס ציינה אחת המשתתפות כי 
הוא היה בעבורה חוויה עוצמתית ויוצאת דופן, "יחד 
הבנו עד כמה האישה צריכה להתחבר למצווה למרות 
הקשיים הרבים, זה לא משנה אם את גרה בדימונה או 
בשנחאי, לכל אחת יש קשיים, ולכל אחת יש תעצומות 

מיוחדות".
חיזוק  דברי  המשתתפות  שמעו  הכינוס  במוקד 
בעניין טהרת הבית וההליכה למקוואות. הנשים יצאו 
מחוזקות ועם כוחות מחודשים לאחר שנחשפו לסיפורן 
במקומות  המתגוררות  רבות  נשים  של  הדופן  יוצא 

שההליכה בהן למקווה היא אתגר. בחלק 
מהמדינות השירותים הקהילתיים ביבשת 
נפתחו באופו חלקי ואיטי ויש מדינות בהן 
טרם נפתחו רשמית. מטרת הכנס היתה 
לשתף בחוויות ובתחושות וגם פתרונות 

בתקופה זו. 
מטרה נוספת היתה גם ליצור חיבור בין 
המשרד ל"מרכז" כיוון שאין באירופה גוף 
מרכזי שמרכז את כל הבלניות. ב"מרכז" 
נמצאים בקשר עם למעלה מ-700 רבנים 
לכולם  חשופים  טבעי  ובאופן  ורבניות 

והמטרה היתה לייצר קשר קבוע.
הנשים  קיימו  הפומבי  הכינוס  בתום 
שלל  אודות  סגורים  דיון  בחדרי  כינוס 
מנהלות  הטהרה.  בתחום  שנוצרו  בעיות 
מגוונים  פתרונות  העניקו  הכינוס 

ומעשיים לציבור הנשים. 
ה"מרכז"  מנכ"ל  גולדברג  אריה  הרב 
על  מברך  הוא  כי  המפגש  בתום  אמר 
ששיתוף  בטוח  "אני  המיוחדת,  היוזמה 
הפעולה הפורה עם המשרד לשירותי דת 
בכל  משמעותיים  להישגים  אותנו  יביא 

הנוגע לטהרה ולשאר יסודות היהדות". 
"במסגרת  אמרה:  אייפרמן  דבורה 
תפקידנו במשרד, אנו רואים את חובתנו 
לציבור  המקסימאלי  השירות  את  לתת 
שלמותן  על  לשמור  מנת  על  הנשים, 
אנו  הטובלות.  ציבור  של  ובריאותן 
לשפר  מנת  על  פעולות  מגוון  מייצרים 
הניתנים  השירותים  כלל  את  ולהנגיש 
באופן שוטף ובמיוחד בתקופת הקורונה 
בה המורכבות משמעותית. אנו חשים חובה לעמוד בכל 
להמשיך  ובכוונתנו  וביעילות  במקצועיות  האתגרים 
ולשפר את מצבת המקוואות הקיימת בנראות החזותית 
הניתנים  השירותים  את  נדבך  אחר  נדבך  ולשפר 

במקוואות".
זה המקום לציין כי "המרכז" סייע בבניית ושיפוץ 
עוסק  אלה  ובימים  אירופה  ברחבי  מקוואות   77 של 

בסיוע להקמת שישה מקוואות נוספים. 

במרכז
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כולנו משפחה אחת
אפתח בכבודה של אכסניה. כרבני ערים וקהילות 
ברחבי אירופה, כולנו מתרגשים בכל פעם מחדש לגלות 
רבני  "מרכז  של  ההשראה  מעורר  הנתינה  מערך  את 
זהו  ואתר.  אתר  בכל  הקהילות  יהודי  למען  אירופה" 
אחד הארגונים המיוחדים. מקום שכולו רצון אמיתי 
ומלא כנות להעמיק ולתרום ליידישקייט של כל יהודי 
באשר הוא. להפוך את התורה והמצוות לנחלתם של 
המוני יהודים באופן נגיש, נעים ומחבר. לדאוג לשופר, 
מה  ולכל  למצות  מנות,  למשלוחי  המינים,  לארבעת 
שקהילה יהודית זקוקה לו בכל מקום בעולם, בדרך לא 

דרך, גם בזמנים שהדואר עצמו לא פעיל במדינה…
תרומתו  את  נס  על  להעלות  מבקש  אני  אבל 
המופלאה של "מרכז רבני אירופה" לנו עצמנו, שלוחי 
הרבי הפזורים בקהילות היהודיות, רבני הערים, אנו 
ובני משפחותינו שיחיו. זמן קורונה ארך למעלה משנה 
יוצא ואין בא  שלמה. תקופות של סגרים כאשר אין 
מפתחי הבתים, הילדים לא יכלו לפגוש חברים ולשחק 
הטלפון  לקו  מעבר  נשארו  המשפחה  קרובי  עימם, 
רבני  "מרכז  דאג  זו,  מורכבת  ולמסך המחשב. בשעה 
אירופה" להעניק לנו מעטפת מקיפה של תמיכה וסיוע 

מסולאים מפז.
הילדים שלנו, 'הרבנים הצעירים' כפי שאני קורא 
וחוויה,  חינוך  תוכניות  של  שלם  מערך  קיבלו  להם, 
משחקי מחשב מלאי מסרים וערכים, ופעילות מושקעת 

לשעות הפנאי שהתרחבו מאד בשנה האחרונה.
ולא רק הילדים הרוויחו. גם אנחנו, רבני הקהילה, 
הכל  ושיעורים.  סדנאות  של  מקיפה  במעטפת  זכינו 
מרתקים.  זום  במפגשי  און-ליין,  במקצועיות  התנהל 
אתגרי  מול  להתמודדות  מעשיים  כלים  שלל  קיבלנו 
מורכבות  הלכתיות  בעיות  לפתחנו  הקורונה שהביאו 
והתעלות,  תוכן  חיזוק,  הרצאות  קודם.  הכרנו  שלא 
הכלה ותמיכה - פשוטו כמשמעו, לנו, מנהיגי הקהילה, 
לסייע  שנוכל  ובכוחות  במשאבים  אותנו  למלא  כדי 
לקהילה שתחת אחריותינו. כשיש רב ורבנית בריאים- 

גם הקהילה מתפקדת, וחלילה להיפך.
ניסים. בימים  ניסי  דווקא בימים אלה ראינו כאן 
כתיקונם, לא כל היהודים שמפוזרים כאן במדינה בכל 
כפר ועיר, רוצים לשמור על קשר רציף עם הקהילה 
היהודית. חלקם לא רואים עצמם כדתיים או כשומרי 
תורה ומצוות. רוצים שיעזבו אותם בשקט… אבל כעת, 

בזמן קורונה, הכל השתנה.
נקח לדוגמא את חג החנוכה: לחנוכיה היפה ששלחו 
ערכת  צירפנו  הקהילה,  ליהודי  אירופה"  רבני  "מרכז 
למשפחה  ולילדים.  לנשים  למשפחה,  מקיפה  הסברה 
צירפנו סופגניות, ועלון הסברה בחמש שפות שונות, 
מאחר שכאן במדינה ישנם דוברי מונטונגרית, אנגלית, 

צרפתית, רוסית וגם עברית. 
לנשים הכינה רעייתי הרבנית חנה תחי' מארז עם 
מוצרים כשרים להכנת ארוחה חגיגית. יחד הן נפגשו 
בזום, כשהיא מלמדת אותן מתכונים טעימים להכנת 
לחם בירה, סלט יווני, לביבות תפוחי אדמה ועוד. אגב 
ההכנה, קיבלו הנשים המשתתפות מושגים חשובים, 

חלקן בפעם הראשונה, אודות המטבח היהודי הכשר. 
הערכה לילדים כללה 8 מתנות כמנין שמונת ימי 

החנוכה, כאשר בכל יום, לאחר הדלקת הנרות בחנוכיה, 
הם הוזמנו ליהנות ממתנה קטנה לאותו היום: ערכת 

צביעה, משחק, דפי ציור ועוד. 
בעטיפה  הזה,  והמושקע  המורכב  המארז  כל  את 
המשפחות  לבתי  ישירות  שלחנו  ומונגשת,  מעוצבת 
אדישים.  להשאר  יכלו  לא  הם  במונטנגרו.  היהודיות 
פגשנו וירטואלית אנשים שבחיי היום-יום לא מגיעים 
והאהבה  החום  פתאום  מארגנים.  שאנחנו  לאירועים 

הגיעו אליהם הביתה. הם ראו שיש כאן מי שאכפת 
לו מהם. ראינו שם הרבה דמעות. יהודים שמרגישים 
בדידות, שהבנים שלהם מתגוררים הרחק מהם, פתאום 
ומלוכדת.  חמה  גדולה,  אחת  ממשפחה  חלק  הרגישו 

משפחה יהודית.
המפגש  מתנת  את  לנו  הביאה  הקורונה  בעיני, 
הוא  אם  גם  אחד.  על  אחד  והנגיש,  הזמין  האישי, 
מתרחש דרך הזום, ולא באופן פרונטלי. זו עדיין מתנה 
גדולה שלא הכרנו מספיק קודם. המדינה שלנו היא שני 
שלישי משטחה של ארץ ישראל. ישנם יהודים שצריכים 
לנסוע במשך שעתיים וחצי מכל כיוון כדי להגיע לבית 
המאמץ  על  מוותרים  מהם  רבים  הקהילתי.  הכנסת 
בשנה,  פעמיים  הכנסת  בבית  ומבקרים  בכך  הכרוך 
בתקופות החגים. ופתאום, יש להם אופציה חגיגית של 
שיעור תורה שבועי דרך הזום! המרחק מתבטל והופך 
לחסר משמעות. אפשר להביא יידישקייט הביתה דרך 

המחשב.
לחלק  התחלנו  אירופה"  רבני  "מרכז  של  בסיועו 
תלושי מזון וחבילות 'אוכל לשבת': חלות, יין, געפילטע 
פיש. שהרי יהודים רבים איבדו את מקור פרנסתם בגלל 
הקורונה. אחד הענפים המרכזיים כאן במדינה הוא ענף 
התיירות שנפגע קשות בשנה האחרונה. אם בישראל 
היתה תמיכה ממשלתית ומענקים נכבדים, הרי שכאן 
הממשלה לא תומכת כלכלית כלל. אין לך כסף - תנסה 

לשרוד בכוחות עצמך.
כלכלי,  לסיוע  שנזקקו  רבים  עבור  שלמעשה,  כך 
היו החבילות הללו צדקה אמיתי באופן מכובד, מתנה 
לשבת, ועל הדרך ארוחות לכל השבוע, כי המקרר בבית 
ריק. עבור אחרים, שלא נזקקו לסיוע כספי, החבילות 
הללו העניקו פינוק, חום יהודי ואווירת שבת מרגשת. 
יהודי הקהילה הרגישו שיש מי שחושב עליהם בלי רצון 

לתמורה. יש מי שעושה למענם.
על  להקב"ה  בהודיה  פי  למלא  אלא  לי  נותר  לא 
הלב  מעומק  לו  שאכפת  כזה,  מיוחד  לגוף  שזכינו 

מיהדות אירופה: מרכז רבני אירופה.

בסיועו של "מרכז 
רבני אירופה" 

התחלנו לחלק 
תלושי מזון 

וחבילות 'אוכל 
לשבת': חלות, יין, 

געפילטע פיש. 
שהרי יהודים 

רבים איבדו את 
מקור פרנסתם 
בגלל הקורונה. 

אחד הענפים 
המרכזיים כאן 

במדינה הוא 
ענף התיירות 
שנפגע קשות 

בשנה האחרונה

הרב אריה איידלקאפ
הרב הראשי למונטנגרו

13 הרבנים במרכז
תשרי תשפ"ב



קורונה?
 הגברנו 

את הפעילות
במהלך השנה האחרונה, תשפ"א, עסק 'המרכז' בשורה 

של פעולות כדי להבטיח שהחיים היהודיים יוכלו 
להימשך למרות נגיף הקורונה • סקירה שנתית   
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מגיפת  שפרצה  לאחר  חודשים  ישה 
תש"פ,  אב  חודש  בסביבות  הקורונה, 
ראשי  של   zoom-ב ישיבה  התקיימה 
שורה  עם  יחד  אירופה".  רבני  "מרכז 
אירופה  מרחבי  רבנים  של  ארוכה 
נערכים  כיצד  בשאלה  דיון  התקיים 
לקראת חודש החגים תשפ"א. הרבנים נשמעו מעט 
יספקו  איך  תפילות,  מנייני  יארגנו  כיצד  פסימיים. 
ארבעת המינים, ומה עם פעילות לילדים ולבני הנוער?     
דריכות  ניכרה  כך  בעיות  הציפו  שהרבנים  ככל 
אחד  שאל  פתרונות?  לכם  יש  ה"מרכז".  ראשי  אצל 
את   נשאיר  לא  פתרונות.  "נגבש  ונענה:  הרבנים 
היהודים באירופה ללא מענה לכל צורך יהודי", אמרו 
יו"ר המרכז הרב מנחם מרגולין והמנכ"ל הרב אריה 

גולדברג.           
ערב פרוץ מגפת הקורונה הייתה תשומת הלב של 
העולם היהודי מוקדשת לאנטישמיות, שנראה היה כי 
זקפה ראש בשנים האחרונות. משבר הקורונה שינה 
את סדר היום העולמי כמו גם את זה של הקהילות 
ייצרה מציאות  היהודיות בתפוצות. מגיפת הקורונה 
פרוץ  לאחר  וחצי  שנה  כיום,  שגם  והשלכות  קשה 
המגיפה עדיין מוקדם להעריך את השפעתן. לאורך כל 
השנה האחרונה סיפק ה"מרכז" מוצרים יהודיים רבים.

כבר בתחילת חודש אלול עשו את דרכם לרחבי 
אירופה שופרות וארבעת המינים שנבדקו וכשרותם 
ידי מו"צים שבחנו אותם היטב. בעזרת  אושרה על 
טכנולוגיה מיוחדת נסגרו ארבעת המינים בנרתיקים 

ששמרו על טריותם והבטיחו את הגעתם בשלום 
עלוני  חנוכיות,   120,000 נשלחו  כסליו  בחודש 
ה“מרכז",  ידי  על  וסביבונים  חנוכה  נרות  הסברה, 
ארגון  עם  יחד   )EJA( היהודיים  הארגונים  איגוד 
“בסד” )BASSAD( המנוהל על ידי הרב יהודה רייכמן. 
בן  ארוך  מסע  בתום  אירופה  לערי  הגיעו  החנוכיות 
חודש. באלפי קהילות יהודיות ברחבי אירופה, בהן גם 
קהילות יהודיות קטנות השוכנות במרחק נסיעה של 
שעות אחדות ממרכזים יהודיים, הדליקו אותן אלפי 
יהודים במטרה לפרסם את הנס. את הפרויקט ריכז 
סמנכ”ל הארגון הרב יוסף ביינהקר. בכל יום נערכה 
מהן  באחת   .zoom-ה באמצעות  פומבית,  הדלקה 
השתתף הרב הראשי לישראל הגאון הרב יצחק יוסף 

לצד רבני קהילות ואישי ציבור.
באוקראינה  ז’יטומיר  מהעיר  תמרין  נחום  הרב 
שלח ל”מרכז” סיפור מרגש מאירועי הדלקת הנרות 
ק”מ   30 השוכן  בכפר  למחלבה  “הגענו  והשפעתם: 
מז’יטומיר. עובד שם בהנהלה יהודי ישראלי שסירב 
להניח תפילין. כאשר נערכנו להדלקת החנוכיה נכנס 
למקום רופא ווטרינר של המחלבה במקום. הישראלי 
שרצה לכבד את הווטרינר הסביר לו מעט על ענינו של 
חג חנוכה. הרופא האזין בקשב רב. כשסיים, הפתיע 
הרופא ואמר שאמא של אמו היתה יהודיה שברחה 
מפולין. הסברנו לו שעל פי הלכה היהודית הוא יהודי 
וכך גם אימו שגרה כיום בחרקוב. הוא התרגש מאוד 
בחנוכיה  נרות  להדליק  לו  הבאנו  הדברים.  למשמע 
גדולה. הוא התבונן על הנרות שעה ארוכה  והרהר על 

משמעות הבשורה עבורו.
"היהודי הישראלי שעמד בסמוך התרגש גם הוא. 
על אף זאת עמד בסירובו להניח תפילין אך פנה לרופא 

ושכנע אותו לעשות ברית מילה כיוון שהוא יהודי".
מברן  מרילוס,  אלימלך  הרב  סיפר  נוסף  סיפור 
שבשוויץ בשם גיסו השליח הרב אריה איידלקאפ רבה 
יהודי ששמע  חיפש  איידלקאפ  "הרב  מונטנגרו:  של 
שיש  גילה  החיפוש  במהלך  ברן.  באזור  בעבר  שגר 
מישהו בשם ארקדי גלגרין שגר בהרים של ברן. הוא 
התקשר אליו ושאל האם הוא בן משפחה של האדם 
אותו חיפש. האיש השיב בשלילה והוסיף כי זה שם 

משפחה רוסי קלאסי.
"הם המשיכו לשוחח והתברר שאותו ארקדי הוא 
יהודי. לחנוכה הוא נסע אליו הביתה כדי להדליק איתו 
נרות. לאחר שהכין לו את החנוכיה הופתע שהאיש 
הוציא מהכיס כיפה ישנה וסיפר לו שהכיפה הזאת היא 
הדבר היהודי היחיד שיש לו והיא מלווה אותו מזה 
הרבה מאוד שנים. משום מה הוא גיבש דעה שיהודי 
המשך  לו  יהיה  ולא  אבוד  היהודי  עתידו  מתבולל 
יהודי לדורות הבאים ר”ל. למזלו שתי בנותיו החליטו 
לעלות לארץ ישראל ולהתגייר וכיום הן מנהלות אורח 

חיים יהודי”.
ליפא  הרב  מפי  מברינואה  הגיע  נוסף  סיפור 
גורביץ מליון: “ביום האחרון של חנוכה הלכנו עם כל 
הבחורים מברינואה, שהגיעו לעזור לנו להאיר את ליון 
והאזור, לעשות תמונה קבוצתית על גבעה שמשקיפה 

ש
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על כל העיר, צעיר שהבחין בנו שאל אם אנחנו רוצים 
שיצלם אותנו. אמרנו לו: בהחלט. 

"תוך כדי שאנחנו מתמקמים שאלתי אותו מהיכן 
לי  השיב  הוא  ויהדות?  יהודים  עם  היכרות  לו  יש 
המשכתי  בשואה.  יהודים  הצילה  שלו  שהמשפחה 
ושאלתי אם יש לו במשפחה יהודים? הוא ענה לי 
שלא, רק האמא של האמא שלו יהודיה! הסברתי לו 
שהמשמעות היא שגם הוא יהודי. אבל הוא טען שלא 

כך כי אמא שלו התנצרה… 
חשבו  לא  הבחורים  משוחחים  אנחנו  "בעוד 
שמחה  תפילין  עם  מצווה  בר  לו  וחגגו  פעמיים 
שלו  הטלפון  מספר  את  לקחנו  בהמשך  וריקודים. 
והלכנו לדרכנו. חשבנו שכאן הסתיים הסיפור, אך לא. 
במוצאי שבת ראינו הודעה ששלח לנו כי הוא מתחרט 
שלא היה לו מספיק זמן לדבר איתנו על יהדות וכי 
הוא רוצה להתעניין בשורשים שלו. התקשרנו אליו 

ובימים אלה אנחנו צפויים להיפגש ולשוחח איתו”.
שבאיטליה  בוונציה  רב  דיין  נינו  אברהם  הרב 
חברת  בסניף  שהתקיימה  נרות  הדלקת  על  סיפר 
יונדאי בעיר ליוורנו, שנמצא בהנהלה יהודית. “מדובר 
המשרד  עובדי  את  כינסנו  ומרכזי.  מרשים  במקום 
הדלקנו  החנוכה,  חג  מהות  על  סיפרנו  היהודים, 
חנוכיה וכל אחד מהעובדים היהודים קיבל חנוכיה 

של ה’מרכז’ אותה הדליק בבית”.
‘מורשה’  אגף  הפיץ  החנוכיות  למשלוח  במקביל 
הסמנכ”ל  של  בניהולו  אירופה’,  רבני  ‘מרכז  של 
משחק  שכללה  ייחודית  סדנה  ביינהקר,  יוסף  הרב 
מולטימדיה בו הילדים יצרו את סיפור החג ומשחק 
על  לדעת  כל מה שצריך  הילדים  למדו  ממנו  נוסף 
החנוכיה וההדלקה. לערכה צורף גם סרט מיוחד על 
הפקת השמן מהזית לבקבוק. הערכה כללה גם משחק 

סיכום למסיבת חנוכה.
‘מורשה’  אגף  מפיץ  האחרונות  השנים  בארבע 
לילדים,  ייחודיות  רבני אירופה’ סדנאות  ‘מרכז  של 
לקראת חגי ישראל, שמיועדות להפעלה עצמית על 

ידי מורים ומורות או רבני קהילות.
חודש  בכל  האגף  מפיץ  תשע”ח  שנת  מתחילת 
סדנה המותאמת לאותו חודש. בערכת ההפעלה יש 
4 יחידות בנושאי החודש השונים הכוללות משחק 
יצירה  או  אישי  ותוצר  מרכזית,  הפעלה  פתיחה, 
לסיום. בכל ערכה יש סרטון אנימציה אינטראקטיבי 
וגרמנית.  רוסית  צרפתית,  אנגלית,  עברית,  בשפות 
החומרים לסדנאות כוללות חוברות הדרכה האוגדות 

בתוכן את כל ההפעלות שהמפעילים יכולים לעשות 
לילדים.

צוות מיומן ומקצועי, בראשותן של הגב’ נעמה 
החומר  את  תרגם  מנדלזון,  מושקא  והגב’  אוישי 
לשפות שונות ועמל על התאמת החומרים השונים, 

כדי להרכיב ערכה שתתאים לילדי ישראל בתפוצות.
הגילאים  מכל  ילדים  אלפי  משתמשים  בערכות 
ב’סאנדיי סקול’ ובבתי ספר יהודיים וכן בפעילויות 
חינוכיות המתקיימות על ידי רבנים ורבניות בקהילות 
לתת  במטרה  זה  כל  באירופה.  השונות  היהודיות 
מעטפת רוחנית לכל רב קהילה יהודי ברחבי יבשת 
אירופה, שעוסק שעות ארוכות עם ילדים יהודיים 
המבקשים לשמוע וללמוד על יהדותם, מתוך הבנה 
אירופה  ילדי  עתיד  מבוססת,  יהודית  זהות  שללא 

היהודיים נמצא בסכנה. 
לחודש כסליו הופצה ערכת הפעלה תחת השם 
מגוונות  מהפעלות  נהנו  הילדים  האור”.  “במהירות 
ועשירות בארבעה מפגשים שונים שהתקיימו יחד עם 

הרבנים והרבניות של הקהילות היהודיות השונות.
החנוכה.  נס  סיפור  את  כלל  הראשון  המפגש 
משחקים  בשילוב  מולטימדיה  בסרט  צפו  הילדים 
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אינטראקטיביים על סיפור החג ולאחר מכן אספו 
את חלקי הרכב במשחק משימות מיוחד.

הילדים  השמן,  פך  לנס  הוקדש  השני  המפגש 
אספו את חלקי החותמת של בקבוק השמן הטהור 

במשחק מיכלי שמן מאתגר במיוחד!
מהי חנוכיה כשרה? מתי מדליקים חנוכיה ועוד 
שורה של נושאים הקשורים לחנוכה למדו הילדים 
במפגש השלישי במסגרת משחק רצפה מאתגר בו 

בנו את הרכב המאיר.
מפגש  התקיים  החנוכה  חג  של  סיומו  לקראת 
רביעי בו נהנו הילדים מהפנינג חנוכה שכלל אוסף 

מגוון ועשיר של משחקים סביב מנהגי ונושאי החג.
הרבנים  ילדי  מאות  השתתפו  טבת  בחודש 
באירופה בשורה של פעילויות ייחודיות שהתקיימו 
ארגון  והפקת  ביוזמת   ZOOM תוכנת  באמצעות 

“מורשה” ובניצוחה של הגב’ נחמי מיארה.
מחשבה רבה הושקעה בדרכים בהן ניתן להתאים 
למגוון גילאים פעילות שיש בה הנאה לצד מסרים 
חינוכיים. מיטב אנשי המקצוע גויסו שוב למשימה 
והופקו שורה של פעילויות שליוו את הילדים. בצד 

הטכני סייעה הגב’ נעמה אוישי.
הילדים נהנו מפעילות עם הזמר החסידי שמחה 
פרידמן שבמשך שעה ארוכה ריתק אותם עם שורה 
החסידיים,  התאריכים  סביב  סיפורים  חידות,  של 
ניגונים והמון שמחה. בהמשך הם נהנו מהופעה של 
אמן החושים אסף סלומון, שהדהים אותם במופע 
על חושי עוצר נשימה. תחת הכותרת “החודש כולנו 
למעלה  במשך  הילדים,  נהנו  מהקופסא”  יוצאים 
שכללה  ומאתגרת  עשירה  מתוכנית  וחצי,   משעה 
קריאת מחשבות וטלפתיה לצד משחק אינטראקטיבי 
מחוץ לקופסא. מלבד הפעילויות הללו נהנו הילדים 
‘חכם  בתואר  הוכתר  בו  שהזוכה  שנון  מחידון  גם 

חנוכה’ מחץ לקופסה.
במהלך המפגש הראשון “טסו” הילדים לאיטליה 
ולמדו על נטילת ידיים. מתי נוטלים, כמה פעמים, 
נושאים.  של  שורה  ועוד  פעם  בכל  מברכים  מה 
במפגש השני “טסו” הילדים לארץ ישראל ולמדו על 
בה  בצרפת,  בטבת.  ועשרה  ירושלים  סביב  המצור 
בית  על  הילדים  למדו  השלישי  המפגש  “התקיים” 
הכנסת ותשמישי קדושה. מפגש הסיום “התקיים” 
באמריקה בה למדו הילדים על אירועים משמעותיים 

בחיים היהודיים.

בחודש שבט עסקו ב"מרכז" במשלוח 100,000 
קהילות  ב-560  והופצו  שנארזו  מנות  משלוחי 
יהודיות ברחבי אירופה לקראת פורים. המשלוחים 
“המרכז”  הפיץ  במקביל  וממתקים.  חטיפים  כללו 
שפות,  ב-5  אסתר  מגילות  היהודיות  בקהילות 
במטרה  ועברית  גרמנית  רוסית,  צרפתית,  אנגלית, 
לאפשר ליהודי הקהילות להשתתף בקריאת המגילה, 

בקבוצת קטנות, על פי הנחיות הממשלות השונות.
הקהילות  רבני  בסיוע  הופצו  המנות  משלוחי 
מגבלות  אף  על  אירופה.  רחבי  בכל  היהודיות 
המשלוח באותם ימים נעשו מאמצים רבים להגיע 
הנידחים.  במקומות  ואף  ביבשת  המקומות  לכל 
המבצע הלוגיסטי המורכב התקיים בפיקוחו של הרב 
יוסף ביינהקר סמנכ”ל ה"מרכז" יחד עם ארגון ‘בסד’ 
המנוהל על ידי הרב יהודה רייכמן ואיגוד הארגונים 
היהודים באירופה )EJA( בראשו עומד יו"ר ה'מרכז' 

הרב מנחם מרגולין.
במקביל למשלוחי המנות, ובגלל המגבלות ברחבי 
העולם שכפתה הזהירות מנגיף הקורנה, עסקו אנשי 
מצה’  ’כזית  למשלוח  בהכנות  רב  במרץ  “המרכז” 
למאות קהילות ברחבי אירופה. אלה נשלחו לרבנים 
וראשי קהילות שחילקו אותם בסמוך לחג הפסח. כל 
אחת מהערכות נעטפה באריזה מיוחדת כדי להבטיח 

שתגיע בשלמות ליעדה.
ייחודי שמטרתו היתה להבטיח  מדובר במבצע 
שכזית מצות שמורה עבודת יד יגיעו לכל היהודים 
להרחבת  להביא  כדי  באירופה.  השונות  בקהילות 
ככל  רחבים  לקהלים  להגיע  ובכדי  המצות  חלוקת 
הניתן, הפיקו “מרכז רבני אירופה” ו”איגוד הארגונים 
מארז  ‘בסד’,  ארגון  עם  יחד  באירופה”,  היהודיים 
ייחודי למצות. המארז החדש  היווה פתרון מעולה 
כך  בקהילות,  ליהודים  גם  כמו  הקהילות  לרבני 

שכולם אכלו כזית מצה ויצאו ידי חובת המצווה. 

ליעדן, על אף  יגיעו  כדי להבטיח שכל המצות 
העליה  בעקבות  אירופה,  ברחבי  הגבולות  סגירת 
יחד  ביינהקר  הרב  ערך  הקטלני,  בנגיף  בנדבקים 
גורמים במערכות  עם רבנים מקומיים שיחות עם 
השלטון של המדינות השונות. יחד הם הסבירו להם 
במשך  מצות  לאכול  יהודי  כל  של  החובה  אודות 
וכל המדינות  הגדול השתלם  שבוע שלם. המאמץ 
אישרו את הכנסת המצות לתחומן בחבילות סגורות 
וחתומות. במקביל הופצה ערכה מיוחדת עבור ילדי 
הקהילות ממנה לימדו הרבנים והרבניות את הילדים 

על מצוות פסח.
לקראת חודש אדר נדרשו אנשי "המרכז" למגוון 
המגילה.  לקריאת  באפשרות  כולן  שעסקו  שאלות 
אחת השאלות המרכזיות שחזרה על עצמה עסקה  
האם אפשר לצאת ידי חובת קריאת מגילה באמצעות 

שמיעת קריאתה ב’זום’?
למנכ”ל  מאירופה  רבנים  הפנו  השאלה  את  וינה

רוסיה

גרמניה

בלארוס

גרמניה

גרמניה

מונטנגרו

17 הרבנים במרכז
תשרי תשפ"ב



ה‘מרכז’ הרב אריה גולדברג שהעביר אותה להחלטת 
יוסף  יצחק  רבי  הגאון  לישראל  הרה”ר  הראשל”צ 
כי  יוסף  להגר"י  הסביר  גולדברג  הרב  שליט”א. 
ליהודים  אפשרות  אין  באירופה  רבים  במקומות 
המקומיים לבוא ולהשתתף בקריאת המגילה בציבור 

בגלל הנגיף שהתפשט בעולם כולו.
הלכתית  תשובה  כתב  יוסף  יצחק  רבי  הגאון 
ארוכה ועיקרה: “חלילה להתיר לעשות כן בישראל כי 
הלכה פסוקה היא שאין יוצאים ידי חובת מגילה רק 
בשמיעה מפי הקורא עצמו, ולא בשמיעת הקול דרך 

רדיו או אינטרנט וכדומה”.
בהמשך כתב הראשל”צ: “ובפרט במצוות קריאת 
מגילה, שוודאי יש להשתדל בכל היכולת לבא לבית 
אפשר  הרי  המצב,  לפי  וגם   )…( עם  ברוב  הכנסת 
להתאסף במרחב פתוח, ואם גם זה לא מתפשר, אזי 
מגילה  מתוך  ולקרוא  בביתו,  לשבת  יוכל  אחד  כל 
כשירה, אם יודע את ההיגוי הנכון, ובשביל רוב עם 
אפשר לסמוך על קריאה משותפת המשודרת ברדיו. 

אך חלילה להמציא ולפרסם היתר על ידי זום וכדו’.
דברים דומים פרסם גם הגאון רבי שמחה בן ציון 
אייזיק רבינוביץ בעל מחבר הספר פסקי תשובות על 
שולחן ערוך ומשנה ברורה ומחשובי הפוסקים שכתב: 
ידי  לצאת  ואופן  פנים  בשום  להתיר  צד  שום  “אין 

חובת קריאת המגילה על ידי זום”.
גאב”ד  שלזינגר  יפה  אברהם  הרב  הגדול  הגאון 

הרבנים במרכז18
תשרי תשפ"ב



קהילת "בצל החכמה" ירושלים והעיר ג’נבה מחבר 
השו”ת באר שרים על ד חלקי שו”ע, אף הוא יצא 
אין  הקורונה  בעת מחלת  “גם  בנושא:  וכתב  חוצץ 
נראה  כן  בזה  המגילה  קריאת  חובת  ידי  יוצאים 

למעשה”.
אב”ד  בראנדסדארפער  משה  הרב  הגאון  הדיין 
ור”מ היכל הוראה כתב בנושא: “פשוט הדבר שאין 
יוצאים ידי חובתם בשמיעה זו”. דברים דומים כתב 
גם הגאון הרב חיים רוטר מאלעד שפרסם תשובה 

ארוכה בנושא.
רבנים  ובקרב  באירופה  רב  עניין  עורר  הנושא 
רבים, שהודו למנכ”ל מרכז רבני אירופה הרב אריה 
גולדברג ולמזכיר מועצת רבני אירופה, הרב אברהם 
אדר  ותחילת  שבט  חודש  סוף  שבמהלך  טורצקי, 
ורבנים  דיינים  של  שורה  בפני  הנושא  את  הציגו 
ה”מרכז”,  שמשקיע  הרב  מהעמל  כחלק  בישראל, 

במטרה לסייע למאות 
באירופה  הרבנים 
הלכתיות  בשאלות 
שעולות  רבות 

בעקבות המגיפה.
שבירכו  לפני  עוד 
ניסן  חודש  על 
כי  הרבנים  התבשרו 
רבני  "מרכז  לבקשת 
הרבנות  אירופה" 
ישראל  של  הראשית 
בשטרות  תוסיף 
שהיא  החמץ  מכירת 
מזכה  היא  כי  עורכת 

שאינם  בתפוצות  ליהודים  גם  החמץ  מכירת  את 
מודעים למכירת חמץ. את הבשורה מסר הרב הראשי 
לישראל ונשיא בית הדין הגדול הגאון רבי דוד לאו, 
ערוץ  במסגרת  ניסן  חודש  לקראת  שמסר  בשיעור 
ציין  בדבריו  אירופה”.  רבני  “מרכז  של  השיעורים 
לשבח את היוזמה של “מרכז רבני אירופה” שראשיו 
הודיעו כי יאפשרו מכירת חמץ לקהילות היהודיות 
ועברית  צרפתית  אנגלית,  בשפות:  באירופה 

באמצעות הטכנולוגיה המקוונת.
מאות  ידי  על  שנצפה  לאו,  הגר"ד  של  השיעור 
השיעורים  מיזם  את  חשף  אירופה,  ברחבי  רבנים 
בהם  הארוכים  החודשים  במהלך  "המרכז".  שערך 
היכה נגיף הקורונה הקטלני ברחבי העולם, לא ניתן 
לרבנים  מקצועיים  וסמינרים  כנסים  לקיים  היה 
ברחבי אירופה. “מרכז רבני אירופה” קיים עשרות 
שיעורי הלכה מקוונים במגוון נושאים. מאות רבנים 

ודיינים מרחבי אירופה השתתפו בהם באופן פעיל. 
בין השאר התקיימה סדרת שעורים יומית בהלכה, 
שנמסרה בערוץ שיעורים של “מרכז רבני אירופה”, 
כשליח  ז”ל, ששימש  וואלף  בנימין  הרב  של  לזכרו 

חב”ד בהנובר שבגרמניה.
של  רחב  מגוון  עולים  בו  ניסן,  חודש  לקראת 
שיעור,  לאו  הגר”ד  קיים  למעשה,  הלכה  שאלות 
הלכה למעשה, בנושא ערב פסח שחל בשבת. במהלך 
שהופנו  רבות  לשאלות  לאו  הגר”ד  השיב  השיעור 
לגוי.  חמץ  מכירת  נושא  גם  עלה  השאר  בין  אליו. 
הגר”ד לאו נענה לבקשת הרבנים והבטיח שבנוסח 
הראשית  הרבנות  שתפיץ  החמץ  מכירת  שטר 
בישראל, יהיה גם סעיף בו ייכתב כי המכירה תחול 
גם לכל יהודי שיש ברשותו חמץ בתפוצות! הדברים 
עוררו שיח הלכתי ער במשך זמן ארוך בין הרבנים 

שביקשו ללבן שורה של פרטי הלכה.
חודש אייר נפתח 
טובה.  בבשורה 
חודשים  לאחר 
בקרב  דאגה  של 
יהודיות  קהילות 
היבשת,  רחבי  בכל 
בנוגע להצעת החוק 
בעלי  “לרווחת 
שהציעה  חיים” 
פולין,  ממשלת 
הגבלה  שכללה 
כשרה  שחיטה  של 
מקומיים  לצרכים 
שהיה  מה  בלבד 
מחסל למעשה את ייצור הבשר הכשר במדינה, הודיע 
שר החקלאות בפולין גרגז’רץ פודה, במפגש עם ראשי 
ארגונים וקהילות יהודיות מפולין ומרחבי היבשת כי 
משרדו אינו נוקט בשום צעד להגבלת ייצוא הבשר 

הכשר מחוץ לפולין.
ההבהרה של השר הגיעה בשיחה שקיים עם הרב 
מנחם מרגולין יו”ר “מרכז רבני אירופה” המשמש גם 
כיו”ר “איגוד הארגונים היהודים באירופה” ועם הרב 
הראשי למחוזות הולנד וחבר “מועצת רבני אירופה” 
יו”ר  אודונר,  ואדוארד  ומר  יעקובס  בנימין  הג”ר 

 .)TSKZ( מועצת התאחדות יהודי פולין
כחלק מהמאבק בניסיון החקיקה, עשרות חברי 
פרלמנטים מרחבי אירופה, ראשי ארגונים וקהילות 
יהודיות מרחבי היבשת, כמו גם חברי כנסת מישראל 
רבני  “מרכז  יו”ר  מרגולין,  מנחם  הרב  ליוזמת  נענו 
באירופה”  היהודים  הארגונים  ו”איגוד  אירופה” 
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וחתמו על מכתב לנשיא פולין, אנדז’יי דודה ולראשי 
שני בתי הפרלמנט בפולין, מרשל הסנאט תומאש 
ויטק,  אליזבטה  הסיים  ראש  וליושבת  גרוצקי 
וחברי  פולין  ממשלת  ראש  על  שישפיעו  בבקשה 

הפרלמנט לקיים חשיבה מחודשת על הצעת החוק.
לאור העובדה שפולין היא יצואנית משמעותית 
של בשר כשר לכלל הקהילות היהודיות באירופה וגם 
לישראל, כל הגבלה על ייצוא בשר כשר הינה בעלת 
פוטנציאל לפגיעה קשה בקהילות יהודיות אירופיות 
מסורתיות  – ובעיקר בקהילות קטנות יותר ללא 

אמצעים לייצור מקומי של בשר כשר.
העמים  חבר  ממדינות  קהילות  רבני  עשרות 
השתתפו במשך שלושה ימים בימי העיון המקצועיים 
של ‘הפורום המקצועי לרבני אירופה’ שמארגן ‘מרכז 
רבני אירופה’. מטרת הפורום הינה לסייע לרבנים 
ברכישת כלים להתמודדות עם האתגרים המונחים 

לפתחיהם בכל עת.
 zoom-ב כנס  המרכז  קיים  סיוון  בחודש 

מכל  רבנים  מאות  בהשתתפות 
רחבי אירופה, שהוקדש לעילוי 
ולעילוי  מירון  קדושי  נשמת 
נשמת מייסד 'מאז רבני אירופה' 
הגה"ח הרב גרשון מנדל גרליק 
אברהם  הרב  הגאון  זצ"ל. 
ספרדים  דק"ק  ראב"ד  דוד, 
יום  הלכות  על  דיבר  בלונדון, 
הגאון הרב  בימי הקורונה.  טוב 
דק"ק  רב  פדווה,  לייבוש  פנחס 
רבני  מועצת  וחבר  אמסטרדם 
אירופה, נשא דברי הלכה למעשה 
חלב.  מוצרי  כשרות  בנושא 
הגאון הרב שרגא פייבל צימרמן 
דיבר  בלונדון  הפדריישן  ראב"ד 
המואביה  רות  מאימתי  בנושא 

אשר  הרב  הגאון  גיורת.  נעשתה 
וייס ראב"ד דרכי הוראה בירושלים נשר דברי הלכה 
ואגדה לחג השבועות. חתם את הכנס הגאון הרב 
לוי יצחק רסקין מו"צ כדתיא בלונדון וחבר מועצת 
רבני אירופה שנשא שיעור ייחודי בהלכות קריאת 

התורה.   
את חודש תמוז חגגו ב"מרכז" בתחושת רווחה. 
מאז פרוץ הקורונה לא יכלו הרבנים לקיים כינוסים 
באופן פיזי, מעברי הגבולות בין המדינות היו סגורים 
והקושי לעזוב קהילה בשעת משבר היה גדול. אמנם 
נערכו כינוסים מקצועיים באונליין, אבל לא היה זה 

תחליף להתכנסות פיזית של ממש.
כשהנושא  מקצועי,  כינוס  נערך  תמוז  בחודש 

הקורונה  עם  ההתמודדות  היה  כמובן  שנבחר 
והשלכותיה על הקהילה היהודית בכל התחומים – 
הרוחניים והגשמיים. התכנסות כזו היתה הזדמנות 
ההתמודדות  דרכי  על  ראשון  מכלי  לשמוע  נדירה 
באודסה  נבחר  הכינוס  מקום  ובהווה.  בעבר 
ודרום  העיר  רב  של  אירוחו  תחת  שבאוקראינה 

אוקראינה הרב אברהם וולף.
מאז שנקבע הכינוס ועד לקיומו בפועל השתנה 
למספר  וגרמה  ראש  הרימה  שוב  והקורונה  המצב 
במעברי  האישורים  מתן  את  להקשיח  מדינות 
הגבולות, הדרכים נעשו שוב מסורבלות, אך למרות 
והגיעו  כבירים  מאמצים  עשו  רבנים  עשרות  זאת 
אישית לקחת חלק בדיונים חשובים אלו, שבראשם 
עמדו מנכ”ל מרכז רבני אירופה הרב אריה גולדברג, 
סמנכ”ל ‘המרכז’ הרב יוסף ביינהקר ומזכיר מועצת 

רבני אירופה הרב אברהם אבא טורצקי.
רבה של אודסה, הרב אברהם וולף, סיפר במהלך 
הכינוס כי מיד עם פרוץ המגפה באוקראינה, כשהבינו 
לאן המצב הולך פינו קומה שלמה 
והקימו  הקהילה,  מבנייני  באחד 
פרטית עם  קורונה  שם מחלקת 
עם  משוכללות  מיטות  עשרות 
תרופות יקרות־ערך וציוד רפואי 
מיוחד שהוטס באופן פרטי. ואכן, 
צעד  כי  התברר  שמים  בחסדי 
זה הציל את חייהם של עשרות 
אוקראינה  רחבי  מכל  יהודים 

שאושפזו במחלקה זו.
הקהילות  פעילות  על  בדיון 
רבה  אמר  בקורונה  היהודיות 
של קייב הרב משה ראובן אסמן, 
כי “מצד אחד יש כאב עצום על 
מהקורונה;  שנפטר  יהודי  כל 
על  נסתכל  אם  שני,  מצד  אך 
חצי הכוס המלאה, הרי שהקהילה 
היהודית גדלה לאין ערוך. איני יודע לומר איך זה 
תופעה  לא  זוהי  בקייב  אצלנו  אחרות.  בקהילות 
מעניינת, אלא מציאות שלא תיאמן. אפשר לומר, 
בעשרות  הקהילה  גדלה  הקורונה  תקופת  שמאז 
היו  לא  שמעולם  רבים,  יהודים  יותר.  או  אחוזים 
הצטרפו  קשר,  החזיקו  שבקושי  או  עמנו  בקשר 
כאלו  מהם  תפילין,  הניחו  יהודים  מאות  לקהילה. 
שהיו בבחינת ‘קרקפתא’, יהודים קבעו מזוזות בפתח 
הבית, החלו להשתתף בשיעורים המשודרים, החלו 

להתעניין על שמירת שבת, ועוד”.
רבה של מונטנגרו, הרב אריה איידלקופ, אמר: 
”המשפט ‘אם היהודי לא הולך לבית הכנסת תביא 
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את בית הכנסת אליו’ – זה משפט עתיק, אבל בימי 
הקורונה זה היה רלוונטי יותר מתמיד. ערכנו ביקורי 
יהודים,  לחזק  כדי  האחרונים  החודשים  בכל  בית 
להניח להם תפילין, ולפני הכל להתעניין בשלומם, 
ואם ח”ו הם נזקקו לעזרה רפואית הרי שעשינו כל 
מה שניתן כדי לסייע להם. מלבד זאת, אכן קיבלנו 
פניות לא מעטות מיהודים שעד עתה הקשר עמם לא 
היה חזק, ומיוזמתם או מיוזמתנו התהדק הקשר הזה 

דווקא בימים מלאי אתגר אלו”.
רבה של ויניצה, הרב שאול הורביץ, שעשה דרך 
של שש שעות לאודסה, סיפר כי לצערו לאחר שכבר 
יצא לדרך קיבל בשורה קשה כי ראש עיר יהודי במחוז 
שלו, יהודי בן 44, נפטר מקורונה, והוא נאלץ לשוב 
על עקבותיו כדי לטפל בקבורה. הוא ציין כמה שנחוץ 
שלקהילה היהודית יהיה מענה ראוי להתמודד עם 

הקורונה, כי אי אפשר לסמוך על המענה המקומי.
יוסף  ייצג הרב  את הקהילות היהודיות בצרפת 
“דווקא בחודשים אלו התוודענו  כי  עמאר, שאמר 
הקהילה.  עם  בקשר  היו  שלא  יהודים  ועוד  לעוד 
ומחסה.  עוגן  האדם מטבעו מחפש בשעת מצוקה 
לפתע שהוא מתמודד עם מחלה שאין  מגלה  הוא 
לה שום פתרון, עד עתה שהחיסונים כבר מתחילים 
להגיע, ויש יהודים לא מעטים שמצאו את העוגן הזה 
ביהדות וביקשו להתחבר לקהילה, ואנו רואים זאת 
מדי יום כשעוד ועוד מתחברים לשיעורים ולתכניות 

השונות של הקהילה.
הפך  העולם  זהו,  שהחליטו:  כאלו  גם  “ישנם 
לתוהו ובוהו, שום מקום אינו בטוח, והכל הוא זמני, 
אז לפחות שנזכה לגור בארץ ישראל. הם מבקשים 
לברר על התנאים והאפשרויות, ואנו מנסים לסייע 

להם ככל שניתן”.
רבה של בולגריה, הרב יוסף סלומון, סיפר כי רמת 
התחלואה בבולגריה היא בין הנמוכות מבין המדינות 
המפותחות. אין הסבר מדעי לזה, אבל ייתכן וכמות 
החיסונים שנותנים בבולגריה לילדים בגיל קטן הוא 
הגורם לרמת התחלואה הנמוכה. למרות זאת, אין 
לפני  של  לתקופה  עתה  הזו  התקופה  בין  השוואה 
גם באופן  כי הרב סלמון התמודד  יצוין,  הקורונה. 

אישי כשדירתו הפרטית על כל תכולתה עלה באש.
הקהילה  לרב  שמונה  טייטלבוים  יוסף  הרב 
היהודית בחמלניצקי כשנה לפני פרוץ הקורונה סיפר 
כי הצליח לנהל את קהילתו למרות התנאים הכמעט 
בלתי אפשריים. “בפורים תש”פ עשינו כינוס גדול 
נדבקים  היו  לא  ב”ה  יהודים,   250 בו  שהשתתפו 
שקיבלנו  אינפורמציה  עקב  החלטנו  אך  באירוע, 

להעביר את הפעילות למרחב הווירטואלי.
“מעז יצא מתוק, וב”ה נוספו שיעורי תורה שלא 
היו לפני כן, עקב הקלות שבה ניתן להתחבר לשיעור 
מכל מקום, וכן יכלו להשתתף יהודים שגרים בערים 
שונות ברחבי המחוז. השיעורים שנוספו מתקיימים 

עד היום, גם לאחר שפתחנו מחדש את בית הכנסת.
יותר משנה  “הקורונה פגשה אותנו אחרי קצת 
של פעילות, וזו היתה עבורנו הזדמנות לבחון את 
הפעילות שלנו ולבדוק איך אפשר להתאימה בצורה 
שתענה על הצרכים של העיר, ובמקביל חיזקנו את 
הקשר עם הקהילה, שקיבלה מאתנו תמיכה ועידוד 
להדרכה  גם  היתר  בין  פנינו  וברוחניות.  בגשמיות 
הקהילה,  עבור  מבנה  רכשנו  מאז  וב”ה  מקצועית, 
אוקראינה  ברחבי  שהופצו  מגזינים  שני  הוצאנו 
המקום  שכאן  אירופה’,  רבני  ‘מרכז  עם  בשיתוף 
להזכיר את העזרה הרבה שלהם לקהילה שלנו בכל 
התחומים, ובעז”ה במהלך החודשים הקרובים נחנוך 
בעז”ה מקווה, גן ילדים, וחנות כשרה! בימים אלו אנו 

מפעילים קעמפ ל־20 מילדי הקהילה”.

הרצאות  הרבנים  שמעו  הסמינר  במהלך 
הנודע  החינוך  איש  בראשם  ממומחים  מקצועיות 
הרב פנחס ברייער יו”ר ארגון ‘לגדל’, והרב אברהם 
החינוכי  והייעוץ  המקצוע  אנשי  מבכירי  ריינמן 

בישראל.
של  בשורה  ברייער  הרב  עסק  הסמינר  במהלך 
נושאים ובהם “האם אני חי או בעל חי – לגלות את 
לחוזקות  חיבור  אני’,  מה  לעצמי  “כשאני  ה’אני'”, 
מול  תקשורת   – הבחירה  נקודת  “זיהוי  שבנו”,  
הילד”, “המתגבר – סמכות נכונה – ידידות אמיצה”, 

“שולחן השבת כמראה למשפחה”.
המקצוע  אנשי  מבכירי  ריינמן,  אברהם  הרב 
בנושאים  בדבריו  עסק  בישראל,  החינוכי  והייעוץ 
השלכות  “זיהוי  ולמוטב”,  לטוב   – שלי  “הקורונה 
“אחרי  התמודדות”,  “דרכי  בקהילה”,  הקורונה 

הקורונה – התחלה מחדש”.
בחודש אב קיים מפקח המקוואות הנודע הרה”ג 
מקוואות   13 ובדיקת  סיור  מינצברג  לייב  יהודה 
בערים שונות באוקראינה, תוך שהוא גומע במהלך 

הימים הללו מעל 2,000 קילומטר.
את המסע התחיל בעיר צ’רניגב, אליה יצא עם 
נהג מקומי מיד כאשר נחת באוקראינה. הרב המקומי 
הקהילה  אנשי  עם  יחד  זילברשטיין  ישראל  הרב 
מצאו  אך  כהלכתה  מקווה  לבנות  ביקשו  היהודית 
והאוצרות  המקווה  בניין  עם  מסתבכים  עצמם 
עקב דרישות שונות שנכפו עליהם על ידי המועצה 
המקומית. עם הגעתו למקום קיים ישיבה ארוכה עם 
המהנדסים המקומיים ובמשך זמן רב הסביר להם 
כיצד להמשיך בבניה כך שהיא תושלם במהרה וניתן 

יהיה להפעיל את המקווה. 
משם נסע הרב מינצברג לז’יטומיר וסייע לרבה 
וילהלם  שלמה  הרב  אוקראינה  ומערב  העיר  של 
בריקון ומילוי מחדש של אוצר מי הגשמים ממאגר 

שיש במקום.
לבקשת רב קהילת ברדיטשוב הגיע לבחון מקווה 
שהיו בה כמה שאלות. ומשם נסע לצ’רקס שנמצאת 
במרחק 5 שעות נסיעה. המקווה שם נבנה לפני 12 
שנה ע”י הרב דוב אקסלרוד רבה של העיר. "מיד עם 
הגיעם למקום ראו שיש צורך בשיפורים והידורים 

נוספים.
למקום  הגיעו  הם  אומן.  העיר  היה  הבא  היעד 
בשעת לילה מאוחרת ובחנו את המקווה המקומית 

המפוארת. 
לרב  המתינה  לקייב  הסמוכה  אנטבקה  בעיירה 
לתיקון  הקדיש  רבות  רבה. שעות  עבודה  מינצברג 
ושיפוץ המקווה במקום. לאחר מכן נסע לקייב שם 
התארח בביתו של הרב משה ראובן אסמן רבה של 
קייב וסייר יחד עמו במקווה המקומי. בשעת בוקר 
מקוואות  לשתי  דרכם  את  השניים  עשו  מוקדמת 
בניה  בשלבי  שנמצאות  העיר  במרכז  מקומיות 
סופיים. את הסיור סיימו במקווה נוספת שנמצאת 
בבניה והיה צורך בפתרון יצירתי למאגר מי הגשמים 

שנבנה במקום.
בחודש אלול ערב שנת תשפ"ב נערכו במשרדי 
"המרכז" למשלוח ד' מינים. צוות מיוחד של אנשי 
באופן  הערכות  הפצת  את  להבטיח  עמל  "המרכז" 
שיגיעו שלמים וכשרים למהדרין לכל רחבי אירופה. 

ערכות  בכתיבת  שעוסק  הצוות  במקביל, 
הפעילות המופצות בכל חודש, שדרג לקראת תשפ"ב 
לצד  רבות  הפתעות  מצפות  לילדים  הערכות.  את 
הקמת תנועת ילדים אירופאית במסגרתה יתקיימו 
בכל חודש תוכניות ייחודיות ויחולקו פרסים יקרי 

ערך למי שיזכו בתחרויות.  

21 הרבנים במרכז
תשרי תשפ"ב



"מרכז רבני אירופה" 
משיק 26 מרכזי 

חסד חדשים תחת 
השם "מרכז החסד 

האירופאי" המציעים 
ציוד ומכשור רפואי 

לכל נדרש •  רבני 
הקהילות היהודיות 

ברחבי אירופה יפעילו 
את המרכזים בערים 
שבנשיאותם • שיחה 

מרתקת עם הרב יוסף 
ביינהקר סמנכ"ל 

"מרכז רבני אירופה" על 
המיזם המרגש והחשוב 

ועל הדרך הארוכה 
שהובילה להקמתו 

בשטח • כל הפרטים

מכירים את הפרוצדורה 
מגיל  כבר  הרפואית 
של  מקרה  בכל  צעיר. 
נפילה, מחלה, נכות או 
מוגבלות ל"ע, הרי שבמקביל להליך הרפואי 
מיד  מתגייסים  החולים,  בבית  המתרחש 
ארגוני חסד מקומיים להושטת יד תומכת, 
לחולים  נדרש,  רפואי  מיכשור  ומציעים 
ולמטופלים. שירותי הגמ"ח בארץ הקודש 
עושה  הרפואי  והציוד  ומסועפים,  פעילים 
לכל מי שנזקק,  דרכו ברחבי המדינה,  את 
ולמשפחתו  לחולה  רבה  הקלה  ומביא 

בשעתם הקשה.
אבל, מה קורה בחוץ לארץ? אדם שבר 
את רגלו ונזקק לקביים. במשך שהותו בבית 
הרפואה, מספק לו הצוות הרפואי את כל 
העזרה המקצועית הנדרשת, אך ברגע שהוא 
הביתה?  לדרכו  לצאת  ועליו  משתחרר 
יוכל  לו קביים חלופיות, בעזרתן  יגיש  מי 

לצעוד? אף אחד... 
אשה צעירה יולדת בשעה טובה, ונזקקת 
למשאבת חלב מסוימת. בבית החולים היא 
בשובה  אך  שתידרש,  ככל  אותה  מקבלת 
הביתה עם הרך הנולד, מי ישיג לה מבעוד 
מועד את המיכשור הרפואי לו היא זקוקה? 

אף אחד… 
היא.  אחת  והתשובה  רבות  הדוגמאות 
אין ארגון הדואג בתפוצות להשאלת ציוד 

רפואי נרחב בעיתות הצורך.

רבני  "מרכז  נדרש  הזה  לצורך  "בדיוק 
אירופה" והחליט לייסד, יש מאין, את "מרכז 
החסד האירופאי"  אשר סניפים שלו יפעלו 
בשלב ראשון ב-26 קהילות יהודיות ברחבי 
הערים  רבני  של  אחריותם  תחת  אירופה, 
השונות, ויהוו יד תומכת ומסייעת ליהודי 
ואתגרים",  משבר  בעת  והערים  הקהילות 
מספר הרב יוסף ביינהקר,  סמנכ"ל "מרכז 

רבני אירופה".

גדולה  יוזמה  ליצור  מתחילים  איך 
מחלום  אותה  ולהפוך  שכזו, 

למציאות שקורית בשטח?
התחלנו  עלה,  שהרעיון  אחרי  "מיד 
המקומות  את  ולחפש  אותו  לקדם 
הגרעינים  להקמת  ביותר  המתאימים 
האירופאי'.  החסד  'מרכז  של  הראשונים 
אנשי  עם  וארוכות  רבות  ישיבות  ערכנו 
ובסופם  רבים,  פילוחים  קיימנו  מקצוע, 
שבהם  הראשונים  המקומות  ב-26  בחרנו 
בהמשך,  החסד.  מרכזי  סניפי  את  נקים 
ביקשנו מהרבנים להקצות מקום במסגרת 
אשר  ולמחסנים  תצוגה  לאולם  הקהילה 
יכילו את כל הציוד הרפואי שנביא למקום. 
תופס  רפואי  שמיכשור  בחשבון  לקחנו 
נפח גדול מאד והנחינו את רבני הקהילות 
במידות  גלגלים  כסאות  בהתאם:  להיערך 
שונות, כסאות גלגלים המתאימים לרחצה 

וכדומה". מסביר הרב ביינהקר.

יושבי ארץ 
ישראל
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מגיל לידה ועד 120: 
אימפריית מרכזי החסד 

בקהילות אירופה 
ספציפית  מקצועית  תוכנה  גם  "בנינו 
החסד.  מרכזי  בכל  סימולטנית  תפעל  אשר 
באמצעות התוכנה נוכל לעקוב בכל שעה אחר 
הציוד הרפואי שבסניפי הקהילות. כך למשל, 
הרפואי  המיכשור  כמות  על  תעדכן  התוכנה 
הקיים בכל סניף נכון לרגע הבדיקה, תתריע על 
ציוד נוסף שיש לרכוש או לחדש, ותציג נתונים 
ותדירותן  הבקשות  סך  אודות  לפלח  שנוכל 
עבור כל מיכשור רפואי שנדרש. הקפנו את כל 
הפרטים הללו מהתחלה ועד הסוף, כדי שנוכל 

לצאת לדרך מוכנים היטב". 

האם נתקלתם בקשיים במהלך הקמה 
מורכבת כזו של עשרות מרכזי חסד 

בו זמנית?
המיכשור  לייבוא  מכרז  פרסמנו   "תחילה 
מובילות  חברות  למספר  ופנינו  הרפואי, 
הציוד  את  ומייבאות  בתחום  העוסקות 
מנכ"ל  יעקובוביץ',  יוסי  של  בסיועו  מסין. 
חברת  זכתה  במכרז  שסייע  'מסעד'  חברת 
'פולקו' הישראלית ונבחרה לספק את הציוד 
סגרנו  באירופה.  שייפתחו  החסד  למרכזי 
הוא  יורו",  אלפי  מאות  של  בסכומים  חוזה 
חושף בשיחה עימנו. "מר אבי פולק מחברת 
שעות  עימנו  ישבו  יעקובוביץ  ויוסי  פולקו 
רבות, וייעצו לנו לאורך כל הדרך בענין הציוד 

הרפואי.
נושא  כל  את  לעומק  בדקנו  "במקביל, 
המוצרים  לייבוא  הנחוצים  האישורים 
השונות.  אירופה  מדינות  לתוך  הרפואיים 
לתוך  רפואי  ציוד  הכנסת  חוקי  כי  גילינו 
ומדינה  המדינה, שונים לחלוטין בכל מדינה 
ומחייבים תשומת לב לפרטים שונים בתהליך. 
מסוים  תקן  תו  מחייבות  מהמדינות  חלק 

למוצרים, למשל. 
בדיקה  הצריך  מהמכס  הפטור  נושא  "גם 
מעמיקה, מאחר שמדובר בהשאלה או במתנה 
נדרשו  בהן  מדינות  היו  מוצר.  במכירת  ולא 
חודשים ארוכים של המתנה עד למתן אישור 
זו  מהים.  או  התעופה  מנמל  הציוד  הכנסת 
היתה עבודה סיזיפית, יסודית וארוכה מאד, 
לחקור את כל הנושא כדי להעביר בהצלחה 

הסניפים  לכל  הרפואיים  המכשירים  כל  את 
סמנכ"ל  אומר  החסד".  מרכזי  של  החדשים 
"מרכז רבני אירופה" ומנהל הפרויקט בסיפוק.

על  השפעה  לקורונה  היתה   האם 
החלטתכם לפתוח את מרכזי החסד?

"אין ספק!" בטוח הרב ביינהקר, "בעקבות 
בשנה  מאד  התפשטה  הקורונה  מגיפת 
האחרונה ברחבי העולם, אנשים רבים נדבקו 
בה, חלקם אף חלו באופן קשה. חולים רבים 
מחוללי  במכשירים  בשימוש  להיעזר  נזקקו 
להם  וסייעו  הנשימה  על  הקלו  אשר  חמצן 
לשאוף חמצן נקי לגופם. אחרים נחלשו מאד 
ולא יכלו ללכת כרגיל, הם נצרכו להליכונים 
שיסייעו להם ללכת. החל ביקוש גבוה לציוד 

רפואי זה, ולא תמיד הוא היה בנמצא בקלות 
שהביאה  הסיבות  אחת  היתה  זו  ובמהירות. 
אותנו לקדם את ייסוד והקמת מרכזי החסד, 
מתוך  כאלה,  צורך  מקרי  על  בדיוק  שיענו 

סקאלה רחבה של בקשות לסיוע רפואי". 
הוא מזכיר את חנוכת הסניף הראשון של 
מרכז החסד באודסה, כאשר במעמד הפתיחה 
המקומית,  היהודית  הקהילה  ראשי  נאמו 
ושיתפו בהתרגשות כי סוף סוף יהיה מי שידאג 
מהמיטה  להגיע  שצריכים  יקרים,  לאנשים 
היו  הזה,  הסיוע  ללא  שבמטבח.  למקרר  עד 
יכולת  בלא  אונים,  בחוסר  להישאר  עלולים 

לזוז וללא כל עזרה, במשך ימים ולילות...

מהי העלות המוערכת של הפרויקט?
"לאחר שסידרנו את האישורים הנדרשים 
יצאו  המשלוחים  במכס,  שקשור  נושא  בכל 
ברחבי  לקהילות  בדרכם  מסין  בהצלחה 
את  לתאר  ביינהקר  הרב  ממשיך  אירופה," 
גם  הקורונה,  מגיפת  "בגלל  הדרך,  מהמורות 
 .)!!( נושא ההובלה התייקר במאות אחוזים 
נאלצנו לספוג את הזינוק בעלויות על גבינו. 
מרכז  בכל  טיפול  משוערת,  כללית  בהערכה 
הציוד  שינוע  את  הכולל  עצמו,  בפני  חסד 
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במשלוחים, לצד הטיפול הטכני בבירוקרטיה 
ובסבך האישורים, מתקרב לסכום של 70 אלף 

יורו לכל סניף".
הרב ביינהקר מספר כי "מרכז רבני אירופה" 
דאג גם למתג כראוי את כלל מרכזי החסד תחת 
רשת אחת, 'מרכז החסד האירופאי' בניצוחו 
של אסטרטג הפרסום מר איתן דובקין אשר 
העל.  למיתוג  שירותיו  את  להעניק  נשכר 
מודעות  נרחבים,  הסברה  אמצעי  "תכננו 
ופרוספקטים בשפות שונות ובהתאמה לקהל 
היעד, כך שמרכז החסד בכל ערי ומדינה יהיה 
מרכז  בכל  מהקהילה.  ואחת  אחד  לכל  נגיש 
חסד ישבנו בפגישה מקצועית יחד עם היועץ 
הארגוני כדי להביא לתוצאות הטובות ביותר, 

בסייעתא דשמיא".

כיצד הדרכתם את הרבנים לתפעל את 
מרכזי החסד בשטח?

 "אנחנו לומדים לאורך כל הדרך, ולומדים 
מן העבר למען העתיד. בחודש תמוז פתחנו 
באודסה,  כאמור,  הראשון,  חסד  מרכז  את 
בשבועות הקרובים נפתח מרכזי חסד נוספים, 
נפיק  הבאה.  בשנה  ייפתחו  בעז"ה  והיתר 
המרכז  בתפעול  למדנו  אשר  מכל  לקחים 
את  ומנצל  ביינהקר  הרב  מבטיח  הראשון", 

הבמה כדי למסור תודה חשובה.
"זה המקום להודות מעומק הלב לרב יוסף 
יעקובוביץ, אשר אחראי על הפקת הענק של 
מהפרטים  החסד,  מרכז  אימפריית  הקמת 
הקטנים ביותר ועד לגדולים. זו היתה מלאכת 
ציוד,  כמויות  לחשב  ממש,  של  מחשבת 
זו  ומרכז.  מרכז  בכל  וגדלים  מידות  עלויות, 

היתה תורה שלמה שאי אפשר ללמוד על רגל 
אחת. ועל כל זאת ניצח ביד מיומנת ומקצועית 
באהבה  מזמנו  השקיע  הוא  יעקובוביץ.  הרב 
ובחפץ לב, שעות על גבי שעות של הדרכות 
והסברים, בביקורים פרונטליים ובשיחות זום 
ככל שהתבקש, לכל רבני הקהילות אשר נבחרו 
להפעיל בעירם את מרכזי החסד. וכל הדרכה 
לא היתה פשוטה… היא נערכה עם תרגומים 
יחד  רצופות,  שעות  במשך  שונות,  לשפות 
עם הצוות המפעיל את הציוד. רב קהילה לא 
תמיד יודע כיצד יש לחבר כסא גלגלים או איך 
קיימנו הדרכה  לכן  מפעילים מחולל חמצן… 

מקיפה.
בנוסף, במהלך שנת ההפעלה הראשונה של 
המרכזים אנחנו ערוכים ללמידה. כאן התוכנה 
מעקב  באמצעות  לעזרתנו.  באה  המיוחדת 
דיגיטלי און ליין, נוכל לקבל אינדיקציה בכל 
רגע נתון. במהלך השנה הקרובה, נלמד ונדייק 
מקום  ובכל  קהילה  בכל  הנדרש  הציוד  מהו 
יתכן  הפרטנית.  ברמה  עצמנו  את  ונתאים 
ממקום  רפואיים  מכשירים  לשנע  שנצטרך 
אוכלוסיה  עם  מקומות  יש  שהרי  למקום, 
צעירה יותר, לעומת מקומות עם אוכלוסיה 
מבוגרת. הצרכים כמובן, שונים. נכון להיום, 
בני  לכמות  בהתאם  ציוד  מכינים  אנחנו 
בהתאם  מקום,  בכל  המתגוררים  הקהילה 

לנתונים הדמוגרפיים של השנה האחרונה."

הרפואי  הציוד  מתאים  באמת  למי 
המרכזי החסד?

שאנו  הרפואי  המיכשור  שציינתי,  "כמו 
מציעים מתאים לכולם, מגדול ועד קטן. זוהי 
המיוחדות כאן. אפשר לומר שזהו הפרויקט 
הראשון של "מרכז רבני אירופה" אשר מתאים 
לכל גיל ואוכלוסיה: גברים ונשים, תינוקות, 
ילדים, צעירים ומבוגרים. מגיל 0, עם לידת 
התינוק, אנחנו נמצאים כאן עם משקל לתינוק 
מחולל  עם  שיבה,  גיל  ועד  חלב,  ומשאבת 
וחלילה.  חס  מורכב,  גלגלים  כסא  או  חמצן 
הפרויקט הזה משותף לכולם, לא משנה אם 
הם אמידים או אביונים. יש פה מענה חשוב 
בלב  מביא  אירופה"  רבני  ש"מרכז  וראשוני 

רחב ובנפש חפצה."
"זו חלק מהמהות של "מרכז רבני אירופה" 
ולעמוד  "לסייע  ביינהקר,  יוסף  הרב  מדגיש 
מקום.  בכל  היהודית  הקהילה  רב  של  לצידו 
מבחינתנו, זהו חלק בלתי נפרד מפעילות מעגל 
אירופה,  בערי  השנה של הקהילה המקומית 
חנוכיה  הדלקת  הסוכות,  בחג  סוכה  כמו: 
בחג האורות, ומשלוח מנות בפורים וכדומה. 
המטרה שלנו היא שרבני הקהילות באירופה 
הקמת  בקהילה.  דומיננטיים  להיות  ימשיכו 
ידם,  על  במובהק  שנעשית  החסד,  מרכזי 
מוסיפה לכך פן משמעותי ונדבך מרכזי. בדיוק 
כמו בניית מקווה בעיר, לווית המת כדת וכדין 
או קיום ברית מילה, כך פעילות החסד הרפואי 
ותלכד את חבריה סביב  תחזק את הקהילה 
הרב. מרכזי החסד יובילו לתוספת של חברים 
חדשים לקהילה ולחשיפה גדולה יותר לקהל 

יהודי נרחב".
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להפוך את המינוס לפלוס
ר'  בז'יטומיר,  היהודית  הקהילה  מקשישי  אחד 
בנימין הלר הלוי הי"ו, נוהג לספר לי בבדיחותא מעשה 
השגור על לשונם של תושבי עיירת הולדתו פייטקא, 
האחורי  הכיס  גזירת  נוצרה  מהיכן  אומר:  הוא  וכך 
מכנסי  את  שגיהץ  יהודי  חייט  פעם  היה  במכנסיים? 
הלקוח בחום לוהט מדי והאריג נשרף. מה יעשה עם 
החור שנוצר מאחור? מיהר לתפור כיס חדש ולהכריז 

על גזרה חדשה ומעודכנת. 
הראש היהודי יודע להיחלץ במקוריות מהמצבים 
ולהפוך כל משבר  ליצור מהמינוס פלוס,  הכי קשים, 
לאתגר חיובי ומספק. זה תפקידנו בימי חודש אלול, 
לא להתמקד ב"חור" שנוצר בחיינו עם מגיפת הקורונה, 
אלא לראות דווקא את ה"כיס" החדש שהצלחנו לתפור 
בזכות התקופה המורכבת הזו שאנו חווים. זו משמעות 
לזכויות  והזדונות  השגגות  את  להפוך  התשובה: 
ולמצוות. הקב"ה אומר לכל אחד מאיתנו: בוא לגלות 
מחדש את האור שזוהר בך. ואם זהו המוטו שעלינו 
ללכת לאורו בכל ימות השנה, בימי קורונה על אחת 

כמה וכמה.
עלינו לזכור את מהות ייעודינו, שלוחים בקהילות 
בהצלחה  ולעמוד  ערים,  ורבני  בתפוצות  יהודיות 
באתגרי הקהילה והמוסדות. לא לתת לייאוש להסיח 
שלנו  לקהילה  להעניק  הזמן  זה  להיפך,  הדעת.  את 
את הכלים להתגבר על הקשיים, להתרומם מן המצב 
ולגלות כוחות חיוביים בתוכנו. נכון, ההתמודדות עם 
אבל  ועיקר,  כלל  פשוטה  אינה  והשלכותיה  המגיפה 
ביטוי  לידי  האופטימיות  את  להביא  צריכים  אנחנו 

ולזכור כי כל ירידה היא לצורך עליה. 
גם קהילת ז'יטומיר חוותה שנת קורונה מאתגרת. 
למעשה, אנחנו עדיין בעיצומה של התקופה, כמו בכל 
שנה  מ-15  למעלה  כבר  קיימים  שלנו  בעיר  העולם. 
מוסדות חינוך יהודיים: בית ילדים מגיל 0 ועד בגרות 
שנותן מענה לילדים יהודיים מבתים במצוקה - מכל 
מערב אוקראינה ודואג להצלתם הרוחנית והגשמית. 
מעבר לזאת, אנו מפעילים גן ילדים, בית ספר לבנות 
ותלמוד תורה לבנים, הכל תחת מטריית ארגון "אור 
חבר  במדינות  היהודיות  הקהילות  ו"איגוד   אבנר" 

העמים" והקהילה שלנו חיה ותוססת, ברוך השם.
האתגרים תקפו אותנו מכיוונים שונים אבל בחרנו 
הילדים,  בית  ילדי  הקושי.  מתוך  הדבש  את  להוציא 
ארוכים  שבועות  במשך  במוסד  סגורים  היו  למשל, 
הפרונטלית  הספר  בית  מסגרת  תמימים.  וחודשים 
הוחלפה במסכי הזום, וגם אם רצו לצאת, לא היה להם 
לאן לחזור. הקורונה חגגה בחוצות ובבתים. על צוות 
החינוך בבית הילדים, הוטל לערוך פעילויות מסביב 
בשבילנו  לילדים.  ועניין  תעסוקה  לספק  כדי  לשעון, 
היקרות  הנשמות  עבור  לקיים  פז  הזדמנות  היתה  זו 
הללו "קייטנת יהדות". הם היו במשך כל שעות היום 
רק בידיים שלנו, ללא השפעה זרה ממקומות אחרים. 
ניצלנו את המומנטום הזה להרעיף עליהם יידישקייט 
שבקיום  לאור  הללו  הרכות  הנפשות  את  ולחשוף 

התורה והמצוות. 
מבוגרים  מהם  רבים  בז'יטומיר,  הקהילה  יהודי 
וקשישים, נאלצו אף הם להסתגר בבתים במשך ימים 

חבר  במדינות  היהודיות  הקהילות  "איגוד  שלמים. 
אוכל  חודש.  מדי  מזון  חבילות  מאות  חילק  העמים" 
חלוקה  במוקדי  מבקש  יהודי  לכל  נמסר  וטרי  חם 
בבתי הכנסת, למי שיכל לצאת מביתו ולהגיע לאסוף, 

וחבילות מזון רבות חולקו עד לפתחי הבתים. 
חנוכיות,  חילק  אירופה'  רבני  'מרכז  לזאת,  מעבר 
החגים  במועדי  ועוד,  מצות  חבילות  מנות,  משלוחי 
סביב מעגל השנה היהודי. החלוקות המבורכות הללו 
משפחות  מאות  של  מסודרות  רשימות  לנו  הוסיפו 
יהודיות, אשר רק בזכות מגיפת הקורונה והגבלותיה, 
יהודים  החלו ליצור קשר חם עם הקהילה היהודית. 
שכף רגלם לא דרכה מעולם בבית הכנסת, החלו לפקוד 
ילדים  שמספר  כך,  כדי  עד  בחייהם.  לראשונה  אותו 
יהודיים אף החלו ללמוד במוסדות הקהילה בז'יטומיר.

לכל  ציבורי  פסח  סדר  עורכים  אנו  שנה  בכל 
הקהילה. בשנה האחרונה, הסדר שהטילה הממשלה לא 
איפשר זאת. במקום להביא את המשפחות היהודיות 
אליהן  הסדר  ליל  את  הכנסנו  ציבורי,  פסח  לסדר 
הביתה. כל משפחה יהודיה קיבלה חבילה המכילה את 
סדר הקערה, גביע לקידוש, אוכל חם וטרי: דגים, בשר 
וסלטים,  וכמובן מצות ויין. היהדות הגיעה עד הבית. 
קיבלנו תגובות נפלאות וחמות לאחר החג, על ליל סדר 
מרגש ומשפחתי שנערף בפעם הראשונה בבית פנימה. 

זוהי מהפכה!
לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, עלינו 
להמשיך לפעול מתוך בסיס אמוני של תורה ויהדות: 
להאמין בטוב, לזכור שהקב"ה רוצה רק את טובתינו 
ודואג לנו ללא הרף. לדעת שכל מה שקורה הוא הכנה 
כל  את  בגלוי  נראה  אז  והכללית,  הפנימית  לגאולה 
נזכה לשמוע בקרוב ממש שופרו של  הטוב, והלוואי 

משיח בראש כל חוצות.

בזכות מגיפת 
הקורונה 

והגבלותיה מאות 
משפחות יהודיות 
החלו ליצור קשר 
חם עם הקהילה 
היהודית. יהודים 

שכף רגלם לא 
דרכה מעולם 
בבית הכנסת, 

החלו לפקוד אותו 
לראשונה בחייהם. 

מספר ילדים 
יהודיים אף החלו 
ללמוד במוסדות 

הקהילה בז'יטומיר

הרב שלמה וילהלם
רב העיר ז'יטומיר ומערב אוקראינה
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של  לימינם  העומדים  אירופה  לרבני  בהערכה 
ברכת  ובשמאלם.  בימינם  יהדות  ומאירים  יהודים 
וקירוב  רוחנית  עשיה  להמשך  אתכם  תלווה  שמים 
לבבות לתורה ולמסורת, מתוך בריאות הגוף ושלוות 

הנפש.

חלק א'
איגוד  צריך  אינו  שלולב  פי  על  אף  להלכה,  א.  
שפסק  כמו  לאגדם,  מצוה  אבל  המינים,  שאר  עם 
השו"ע )או"ח סי' תרנא ס"א(. וכתב שם הרמ"א, ויש 
לקשור ההדס גבוה יותר מן הערבה. מקורו בשו"ת 
הסוד,  פי  על  שהוא  שכתב  קצא(  )סי'  וויל  מהר"י 
בבאור הגר"א )שם ס"ק ז( ציין למדרש רבה )ויקרא 
פרשה ל אות יג(, ההדס דומה לעיניים והערבה וכו'. 
כנראה כוונתו שכיוון שכתוב במדרש שהערבה דומה 
לשפתיים, וכיוון שהעיניים הם למעלה מהשפתיים, 

לכן ההדס למעלה מהערבה.  
ובכתבי האר"י  כתב,  ד(  )ס"ק  המגן אברהם שם 
ואחד  הלולב  בימין  אחד  הדסים  ג'  לאגוד  כתב 
בשמאלו ואחד באמצע וב' ערבות אחד בימין ואחד 
בשמאל, ושל"ה כתב בשם מטה משה ערבה בשמאל 

והדס בימין ולולב באמצע, עכ"ל. 
רבי  בדרשות  מקורו  תתקכו,  )סי'  משה  במטה 
ליום  בדרשה  הרשב"א,  תלמיד  שועיב  אבן  יהושע 
מדרשי  כמה  שהביא  לאחר  סוכות(,  של  ראשון 
חז"ל על העניינים הנרמזים בארבעת המינים כתב, 
האוזן,  את  לשכך  חכמים  אמרו  העניינים  אלו  וכל 
תלויים  אחרים  סודות  מינים  ד'  בכל  להם  יש  אבל 
אבינו  אברהם  זה  הדר  עץ  פרי  שם  אמרו  במרכבה, 
שהדרו הקב"ה בשיבה טובה כמו שנאמר "ואברהם 
זקן" וכתיב "והדרת פני זקן", כפות תמרים זה יצחק 
שהיה כפות על גבי המזבח, וענף עץ עבות זה יעקב 
מה הדס זה עבות דעלים אף יעקב עבות בבנים יותר 
מן האבות, ערבי נחל זה יוסף, מה ערבה זאת כמושה 
ומתייבשת יותר מן שאר המינים, כך מת יוסף קודם 
אחיו, בכאן רמז ד' מינים לאבות שהם המרכבה כנגד 
וכנגדם  בהם,  מתקיים  שהעולם  שכינה  מחנות  ד' 
יחזקאל,  שראה  חיות  ד'  כנגד  שהם  השבטים  דגלי 
בימין  והדס  בשמאל  ערבה  למה  תדע  העניין  ומזה 

ולולב באמצע ואתרוג לבדו, עכ"ל. 

ס"ק  אברהם  באשל  שם  )או"ח  מגדים  בפרי  ב. 
ד( כתב שהמנהג הוא כמו שכתב המג"א בשם מטה 
באמצע,  ולולב  בשמאל  וערבה  בימין  דהדס  משה 
והוסיף, ואיטר יד דימין דידיה הוא שמאל דעלמא, 

ימין  בתר  גוונא  דהאי  יראה  ומ"מ  ביה,  לעיין  יש 
ושמאל דעולם אזלינן. 

בבכורי יעקב )שם ס"ק ט( הביא את דברי הפמ"ג 
נוטל  דאיטר  דפסקינן  כיון  צ"ע  ולענ"ד  עליו,  וכתב 
לולב  יטול  אם  אדם  כל  שמאל  שהוא  בימין  לולב 
בשמאלו והדס לימינו הוי תרתי דסתרי, ועוד, דבזה 
והוא  לערבה,  האתרוג  דסומכין  העולם  מנהג  ישנה 

יסמוך להדס. 
פסק השו"ע )שם סעיף י(, יקיף דרך ימין בנענועו 
שם,  יעקב  הבכורי  וכתב  צפון,  מערב  דרום  מזרח 
כתב המג"א )ס"ק כ(, נ"ל דאיטר יקיף גם כן כסדר 
הזה דאזלינן בתר ימין דעלמא וראיה ממשנה )פ"ב 
דמדות( דאמרינן כל הנכנסין בהר הבית נכנסין דרך 
ימין וכו', חוץ ממי שארעו דבר שהיה מקיף לשמאל, 
ואומרים לו מה לך מקיף לשמאל, מפני שאני אבל 
כו',  וקשה מאי שאלה היא זו, דלמא איטר הוא, ועוד 
דילמא  לן לשואלו  הוי  ימין  דרך  דגם במקיף  קשה, 
אבל הוא וזהו שמאל דידיה, אלא על כרחך לא אזלינן 
לז(,  )ס"ק  יעקב  בכורי  עליו  כתב  דידיה.  ימין  בתר 
ואף שיש להשיב על ראיה זו, דאפילו אי איטר ג"כ 
למען  לשאול  הוצרכו  מ"מ  דעלמא,  לשמאל  מקיף 
לידע שאם אבל הוא לנחמו, ואם מנודה הוא לדבר 
על לבו, וכ"ש שיש להשיב על ראייתו מש"כ דא"כ 
ואבל  איטר  דילמא  לשאול  יש  לימין  המקיף  גם 
הוא, דכיון שאינו משנה למה נשאל, ועוד הא איטר 
ואבל ודאי הוא מיעוטא דמיעוטא כו', מ"מ הסברא 
ימין  חסד  לעורר  שהיא  דהקפה  דבריו  עם  מסכמת 
ימין  שהיא  דרום  לצד  דווקא  להיות  צריך  העליון 
העולם, כדכתיב "צפון וימין אתה בראתם", ולכן אין 
זה דומה למה שכתבתי )ס"ק ט( דאיטר יאגוד הדס 

לימין דידיה.

לולב  רבה,  ואמר  )לב,ב(  סוכה  במסכת  שנינו  ג. 
מצוות  תלתא  הני  מ"ט  בשמאל,  ואתרוג  בימין 
הריטב"א  פירשו  הדברים  כוונת  מצוה.  חדא  והאי 
והמאירי שם שבימין אוחז שלושה חלקים מהמצווה, 
ובשמאל אוחז רק חלק אחד מהמצווה. פשט הגמרא 
מורה שהיה ברור לגמרא שאין ליטול את כל ארבעת 
המינים ביד אחת, אלא לולב הדס וערבה ביד אחת, 
מדוע  הייתה  שהשאלה  אלא  האחרת,  ביד  ואתרוג 
הלולב בימין ואתרוג בשמאל, אולי כפשטות הכתוב, 
וגו'  לכם  "ולקחתם  בפסוק  שהוזכר  הראשון  שהרי 
המהרש"ל  כתב  )כן  אתרוג,  הוא  וגו'"  הדר  עץ  פרי 
הגמרא  אמרה  לכן  מד(,  עשה  הסמ"ג  בביאורי 
שלוש  את  נוטל  מ"מ  בפסוק,  שהוקדם  שאע"פ 

המצוות בימין והאחת בשמאל.
ושמעתי  שם,  כתב  שועיב  אבן  הר"י  בדרשות   
שיש לאדם להקדים נטילת האתרוג בשמאל ואח"כ 
נטילת הלולב בימין, וכשמניחו או נותנו נותן הלולב 
תחילה ואח"כ האתרוג, כעניין התפילין, וכן הקדים 
הכתוב "פרי עץ הדר", וכמו שאמרו בתפילין, "והיו 
לאות על ידך", כל זמן שיהיו הטוטפות בין עיניך וכו', 
וכן כל זמן שהלולב בימין יהיו שניהם שווים, עכ"ל. 
מבואר שהיה צריך להקדים לקחת את האתרוג לפני 
לקיחת הלולב, ברם לא מפני חשיבותו של האתרוג, 
כולם  צריך שיהיו   בידו  הלולב  בגלל שכאשר  אלא 
של  בתפילין  שיש  הדרשה  אותה  זו  ולדעתו  בידו, 
ראש, ומשום מעלתם על תפילין של יד, וא"כ ה"ה 
והדס  הלולב  בגלל  הוא  שהעניין  ולולב,  באתרוג 
בידו  בידו כאשר האתרוג  להיות  וערבה, שיש להם 
אליו,  והנלווים  הלולב  מעלת  משום  וזהו  האחרת, 
משום  בימין  שהלולב  שאמרה  הסוגיא  דבריו,  ולפי 
גופא  וזה  חשיבותו,  עצם  זו  מצוות,  שלוש  שאלו 
שנטילת  כדי  האתרוג,  נטילת  קדימת  של  הטעם 
הלולב תהיה כאשר האתרוג נמצא בידו, הצד השוה 
שעיקר המעלה הוא בלולב שהוא שלוש מצוות כנגד 

האתרוג שהיא מצוה אחת.
 המגן אברהם )סי' תרנא ס"ק ח(, הביא להלכה 
דברי הר"י אבן שועיב, שיקדים את נטילת האתרוג, 
חיים,  נתיב  בספרו  נתנאל  קרבן  בעל  שם  וכתב 
שהרא"ש )פרק לולב הגזול סוף סי' יד( כתב שלהלכה 
כיוון שלולב לא צריך אגד, גם אין צורך ליטול את כל 
ארבעת המינים כאחת, אלא אפשר ליטלם בזה אחר 
שמזכירים  תחילה  הלולב  שמגביה  ומסתברא  זה, 
)אות  נתנאל  הקרבן  שם  וכתב  עכ"ל.  בברכה,  אותו 
ו(, וזהו שלא כדעת מטה משה ושל"ה שהביא מג"א 

)סי' תרנא  ס"ק ח( שיטול האתרוג בתחילה.
הרי  נתנאל,  הקרבן  השגת  את  הבנתי  לא  אכן   
עניין  אין  שועיב  בן  הר"י  בדרשות  הדין  במקור 
כאשר  דיבר  שועיב  בן  הר"י  שהרי  הרא"ש,  לדברי 
והוא  דווקא,  ביחד  המינים  ארבעת  כל  את  נוטלים 
אלא  זה,  אחר  בזה  ליטול  שאין  הפוסקים  לשיטת 
דווקא כאחת, משום לקיחה תמה, על זה כתב שיש 
להקדים את האתרוג, אבל לא בגלל מעלת האתרוג, 
אלא בגלל שכאשר נוטלים את הלולב צריך שיהיה 
כבר האתרוג בידו, וכמו שבתפילין שצריך להקדים 
תפילין של יד, לא בגלל מעלת תפילין של יד שצריך 
בגלל שצריך התפילין של ראש  קודם, אלא  להיות 
הרא"ש  אבל  יד.  של  תפילין  יש  כבר  כאשר  שיהיו 
כל  את  ליטול  חיוב  שאין  הסוברים  לשיטת  דיבר 
ארבעת המינים ביחד, אלא בזה אחר זה גם אפשר, 

 הגאון הרב דוד ברוך לאו שליט"א
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ובאופן כזה נקט הרא"ש שמסתבר שיש ליטול קודם 
את הלולב שעליו מברכים.

קדימה  דין  לתת  שיש  הרא"ש  בדברי  מבואר  ד. 
שהוקדם  לאתרוג  ולא  הברכה,  נוסח  בגלל  ללולב 
)סוכה  בגמרא  מבואר  הברכה  נוסח  טעם  בפסוק. 
לג,ב(, א"ל ר' ירמיה לר' זריקא מאי טעם לא מברכינן 
מכולן. שואלת  וגבוה  הואיל  לולב,  נטילת  על  אלא 
הגמרא, ולגבהיה לאתרוג ולבריך, א"ל הואיל ובמינו 
מכולן,  וגבוה  הואיל  פירש  שם  רש"י  מכולן.  גבוה 
בפשטות  עכ"ל.  שמו,  על  האגד  ונקרא  הוא  חשוב 
אין זו סברא בדאורייתא, שהרי נוסח ברכת המצוות 
הוא תיקון חכמים, ולעומת זאת קדימה בפסוק הוא 
אם  גם  התורה  ורצון  כוונת  שזו  לימוד  מקום  בכל 
אינו לעיכובא, למדנו שבגלל הברכה יש להקדים את 
הלולב, וממה שבפסוק אתרוג קודם, מתוך כך נראה 
דרך  על  הוא  בפסוק  האתרוג  שקדימת  לראשונים 
שעליו  הלולב  הוא  והחשוב  יד,  של  תפילין  קדימת 
ניטלים או  נוסח הברכה, והדס וערבה  תקנו חכמים 
ליטול  ואפשר  לעיכובא  שאינו  אע"פ  עמו,  נאגדים 
התורה  מן  מצוה  מכל מקום  זה,  אחר  בזה  כולן  את 
העניין  ביחד,  אותם  נוטלים  וכאשר  ביחד,  ליטלם 
הוא שיהא אתרוג בידו בזמן נטילת לולב, אבל אם 
בגלל  קודם  הלולב  נוטל  אכן  זה,  אחר  בזה  נוטלים 

חשיבותו, ואשר על כן גם הברכה נתקנה עליו.
שיש  למדנו  אם  בזה,  לומר  עוד  נראה  לכאורה 
עניין שכבר יהיה אתרוג בידו כאשר נוטל את הלולב, 
שהם  במה  סגי  לא  לולב  מצות  שביסוד  משמע 
חלק  הוא  הלקיחה  מעשה  עצם  אלא  בידו,  אחוזים 
לי  איכפת  מה  בידו  שהם  במה  די  אם  כי  מהמצוה, 
מה קודם, וכן בתפילין הקפידה התורה שיהיו עליו 
תפילין של יד כאשר מניח תפילין של ראש, משמע 

שלא די ביסוד המצוה שהתפילין בידו ובראשו, אלא 
יש דין ומצות קשירה והנחה, אשר על כן יש גם דיני 

סדר ההנחה. 

ה. בדגול מרבבה )או"ח שם( תמה על דברי המגן 
גם מהתוס'  והוסיף לתמוה  אברהם מפסק הרא"ש, 
מהרמב"ם  וגם  לעשייתן,  עובר  ד"ה  )לט,א  בסוכה 
אמירת  על  דן  שם  התוס'  ה"ו(.  לולב  מהלכות  פ"ז 
הברכה על נטילת לולב, אימתי לאומרה כדי שתהא 
עובר לעשייתן, ובתוך דבריו כתב, ושמא משיתחיל 
והיינו  מברך  האתרוג,  שיטול  קודם  לולב,  ליטול 
עובר לעשייתן שמעכבים זה את זה, עכ"ל. מפורש 

שנטילת לולב קודמת לנטילת אתרוג. 
קושיא זו על המגן אברהם נכונה אם התוס' סבר 
יחד,  המינים  כל  בנטילת  דווקא  המצוה  שמקיימים 
נתנאל  הקרבן  שהביא  ההוכחה  על  שכתבתי  כפי 
מהרא"ש, אבל אם סובר התוס' שיוצאים גם בנטילה 
בן  הר"י  בשם  המג"א  על  קושיא  אין  זה,  אחר  בזה 
המינים  שארבעת  הפוסקים  בשיטת  דנקט  שועיב 
ניטלים דווקא כולם כאחד. אכן הכפות תמרים שם 
והביא  זו,  בשאלה  שיטתם  מהי  התוס'  בדברי  דן 
מהטור )או"ח סי' תרנא( שאע"פ שנטלן זה אחר זה 
לולב  נטילת  על  ולברך  כן,  לעשות  טוב  מ"מ  יצא, 
אחרי שכבר נטל מין אחד, )ראה גם ב"ח שם, ושער 
ציון במשנ"ב שם ס"ק כח(, אמנם השו"ע )שם סעיף 
יב( פסק שנטלם בזה אחר זה יצא, לא כשיטת ר"ת 

וסיעתו שצריך לקיחה תמה כולם ביחד.
הרמב"ם,  מדברי  מרבבה  הדגול  שהקשה  ומה 
לולב  לאגוד  המובחר  מן  מצוה  שכתב,  למה  כוונתו 
והדס וערבה ולעשות שלשתן אגודה אחת, וכשהוא 
לולב  נטילת  על  תחילה  מברך  בהם  לצאת  נוטלם 
נוטל האגודה הזאת  לו, ואח"כ  וכולן סמוכין  הואיל 

וכו',  גדילתן  דרך  ונוטלן  בשמאלו  ואתרוג  בימינו 
מפורש  עכ"ל.  יצא,  אחד  אחד  ונטלן  אגדן  לא  ואם 

שמקדים לולב לאתרוג. 
ואפשר היה לומר שאע"פ שסבר הרמב"ם שמצוה 
לאגדן, היינו את הלולב הדס וערבה, ומצוה זו כוללת 
את  עימהם  ליטול  שיש  גם  אלא  אלו,  את  רק  לא 
האתרוג בשמאלו, כלומר ליטול את כולם יחד, אבל 
כיוון שלשיטתו נטלן בזה אחר זה יצא, מבואר שלא 
אתרוג,  קדימת  לדין  שועיב  בן  הר"י  כשיטת  סבר 
לולב.  עם  אתרוג  של  המצוה  קיום  משום  שהוא 
חולק  או שהוא  כר"ת,  סבר  בן שועיב  ונמצא שר"י 
על הרמב"ם, ולדעתו גם במצוה גרידא יש להעמיד 
סבר  והרמב"ם  ללולב,  אתרוג  קדימת  של  הדין  את 
יש לעיין  )באמת  כזאת,  אין קפידא  שבמצוה בלבד 
שדווקא  הראשונים  ושאר  הרמב"ם  כוונת  אם 
באגודת לולב נטילתה קודמת לאתרוג, או שסתמא 

נקט לולב ואח"כ אתרוג, ולעולם ה"ה איפכא(.

ו. בשערי תשובה )שם ס"ק יב( הביא בשם אליהו 
רבה שבספר אמרכל בשם ספר העיתים כתב שאם 
כי  יטול גם את האתרוג בימין,   זה  נוטלן בזה אחר 
המינים  ארבעת  כל  את  ליטול  יש  הסברא  מעיקר 
ביחד,  המינים  כל  את  שנוטלים  בגלל  ורק  בימין, 

נוטלים את האתרוג בשמאל. 
שלא  יראה  בגמ'  שהמעיין  הוא  הדברים  ביאור 
אמרה הגמרא שיטול את כל ארבעת המינים ביד אחת 
בזה  הטעם  בשמאל,  אתרוג  דווקא  אלא  ימין,  ביד 
לולב  את  כתבה  שהתורה  ובמפרשים,  בגמ'  מבואר 
באגודה  לפיכך הם  החיבור,  "וו"  באות  וערבה  הדס 
אחת וביד אחת, והאתרוג שאינו ב"וו" החיבור עמם, 
אינו ביחד עמם. מ"מ נמצא שמי שסבר שכל המינים 
א"כ  עימהם,  אינו  והאתרוג  ביחד,  דווקא  ניטלים 
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ההלכה שאתרוג בשמאל היא מעיקר הדין, על כן מובן הנידון בגמ' איזה בימין 
ואיזה בשמאל, כי ברור שהנטילה היא בשתי ידיו דווקא, לכן אמרה הגמ' שלולב 
בימין ואתרוג בשמאל, וממילא אין הכרח שיהא  בשמאל אלא הואיל ואי אפשר 

שיהיו כולם ביחד, וכיוון שלולב בימין נמצא אתרוג בשמאל. 

ז. בחידושי החתם סופר )או"ח שם( תמה על עיקר פסק המגן אברהם בשם 
יישאר  לא  סילוקו, שלעולם  לגבי  וגם  לקיחת האתרוג  לעניין  גם  מטה משה, 
בידו הלולב בלי האתרוג, כמו תפילין, והרי במנחות )לו,א( דורשת הגמ' זאת 
מפסוק לגבי תפילין, "והיו" לשון רבים, משמע בין עיניך יהיו שתים, ואין פסוק 
דומה בלולב, )כן הקשה הדגול מרבבה(. וכתב החתם סופר שאכן הר"י בן שועיב 
מפרש את הדרשה באופן אחר, ולפי דרכו אין חילוק בין לולב לתפילין, והעיקר 
הוא שבתפילין לא יהיה של ראש בלי של יד, ובלולב לא יאחז בידו לולב בלי 

אתרוג. 
וכן תמה בשערי תשובה )שם ס"ק ח( בשם המחזיק ברכה )שם אות ד(, בשם 
שו"ת זרע אמת )ח"א או"ח סי' צה( על המגן אברהם, ותירץ שמבוארת בגמ' 
סברא על חשיבותו של לולב שמטבעו הוא גבוה ולכן נוסח הברכה עליו, ועוד 
ומאידך סברת  בימין,  ולכן הם  ואגודתו הם שלוש מצוות  סברא היא שהלולב 
הר"י בן שועיב על חשיבות האתרוג שהוקדם בפסוק, ולכן יש להקדים נטילתו, 
והרא"ש והתוס' באמת חולקים עליו וסברו שיש להקדים את הלולב, ועל זה 
תמה למה צריכים לטעם שבגלל שלש מצוות, די בכך שהוא חשוב משום שבמינו 

גבוה, וכן מדוע לא נאמר הקדמת נטילת לולב בגלל שלש מצוות, עיי"ש. 
אכן לפי מה שנתבאר אין כוונת הר"י בן שועיב ללמוד את חשיבות האתרוג 
בגלל קדימתו בפסוק, אלא אדרבה כל קדימת האתרוג היא כדי שהלולב יהיה 
דווקא עם האתרוג, וכן בסילוקו, וממילא אין כל קושיא. אלא שהזרע אמת יוצר 
מחלוקת בין האמוראים, שמי שאמר את הטעם של ג' מצוות לא סבר את הטעם 
שבמינו גבוה, ומאן דאמר שחשוב בגלל במינו גבוה, לא צריכים את הטעם של 
ברורה, שלא כתב בהלכה  רבינו המשנה  לי שתיקת  ג' מצוות. אכן לא מובנת 
את  שמקדים  נראה  ה(  סעיף  )שם  ערוך  השולחן  בלשון  אמנם  כלום.  ולא  זו 
נטילת הלולב, ונראה שפסק כדברי התוס' לעניין עובר לעשייתן, אבל אין הלכה 
האחרונים  העירו  ועוד  לנהוג.  איך  והאחרונים  המג"א  נחלקו  והרי  מפורשת, 
שרבים נוהגים כמגן אברהם ליטול קודם את האתרוג, אבל כיון שנוטלים אותו 
במהופך, לא דרך גדילתו )כמבואר בשו"ע שם(, נמצא שנטלו קודם את הלולב, 
וכשיטת התוס', ולא הועילו בכך )ראה בחידושי החת"ס סוכה לט,א, על תוס' 

שם(. 

חלק ב'
איטר בנטילת לולב

ח. נחלקו הראשונים מה דין האיטר בנטילת לולב, הטור )סי' תרנא( כתב, 
ואף אם הוא איטר יד ימינו יטול האתרוג בשמאל כל אדם שהוא ימינו, עכ"ל. 
כתב עליו הבית יוסף, וכתב עליה הרא"ש סי' כה ואם הוא איטר יד ימינו ייקח 
ייטול הלולב  ימינו  יד  הלולב בשמאל דימין דידיה הוא, נראה מדבריו שאיטר 
בימין דידה שהוא שמאל כל אדם, ואתרוג בשמאל דידיה שהוא ימין כל אדם, 
דבתר ימין ושמאל דידיה אזלינן, אבל מלשון "ואף" שכתב רבינו, וגם מדכתב 
יטול האתרוג בשמאל כל אדם משמע בהיפוך שאיטר נמי נוטל לולב בימין כל 
אדם שהוא שמאל דידיה ואתרוג בשמאל כל אדם שהוא ימין דידיה דבתר רוב 

בני אדם אזלינן. עכ"ל. 
והוסיף הבית יוסף שמצא לרבינו ירוחם )נתיב ח חלק ד(, וכן בשו"ת מהר"ם 
)דפוס פראג סי' יב ודפוס לבוב סי' תיט( כשיטת הרא"ש. ובספר העיטור כפסק 
נט,ד( על מה ששנינו איטר  דף  )הלכות תפילין חלק חמישי  הטור, שכך כתב 
מניח תפילין בימינו שהוא שמאלו )מנחות לז,א(, מסתברא תפילין דאורייתא 
דווקא בימין, אבל לולב דרבנן הוא ומשום חשיבותא, איטר הוא ככל אדם, ומניח 
לולב בימינו שהוא ככל האדם, ואי עביד איפכא לית לן בה, שלא גרע מתפילין, 
עכ"ל. ביאר הבית יוסף שמה שכתב לולב דרבנן, כוונתו לומר שנטילתו בימין 

היא מדרבנן, משום שאלו שלוש מצוות והוא מצוה אחת. 
בשו"ע )שם ס"ג( פסק המחבר כהעיטור, והרמ"א פסק כהרא"ש, ומסיק שכן 
ג(. כבר כתבנו לעיל שכמה ראשונים סברו כהרא"ש  נהגו )ראה ט"ז שם ס"ק 
בשו"ת  הובא  תרצד,  סי'  )בראבי"ה  הלוי  יואל  רבינו  תשובת  את  שהביאו 

הרשב"א ח"א סי' אלף קכ, ובשו"ת מהר"ם שהובא לעיל, וכן בשבלי הלקט סי' 
שסה( שכתב, כבר נשאלה שאלה זו וכו' על איטר יד ימינו אם יש לו ליטול לולב 
בידו השמאלית משום דהיא חשובה לו כימין דעלמא, והשיבו ודאי שמאל דידיה 
כימין דעלמא כדאמרינן בשבת )קג,א( הכותב בין בימינו בין בשמאלו, ומסיק 
ליחשוב שמאל דידיה כימין דעלמא, ונראה לי דהיינו טעמא דלא כתיב ביה ימין, 
אלא מסתמא כיוון דבעינן מלאכה חשובה, וכיוון דנעשית מלאכה חשובה, מה 
לי שמאל ומה לי ימין, רק במה שהוא שולט יותר, כן נראה לי דהכא נמי בלולב 
הוא  ואם  יד,  כלאחר  ולא  בימין  דנוטל  בעינן  חשובה,  נטילה  משום  אלא  אינו 
איטר הרי הוא נוטל בימין כלאחר יד, אבל ודאי היכא דהקפיד הכתוב על ימין 

כגון מצורע, וגם עבודה בכהן, התם דווקא הוא, עכ"ל.
בין  הבדל  אין  ימין,  במפורש  התורה  שהצריכה  שבמקום  מדבריו,  מבואר 
ימין כל אדם לימין של איטר, כי ימין ושמאל זו מציאות שאינה משתנה בגלל 
שלאדם זה יד ימין כהה יותר מידו השמאלית, ואין הטעם בגלל שהולכים אחר 
רוב בני אדם. אבל לעניין נטילת לולב שמבואר בגמרא שאת שלוש המצוות יש 
לאחוז בימין, אין הטעם בגלל חשיבותו של צד ימין, אלא מפני שמצות לולב 
היא נטילה ואחיזה, ולמצוה צריכים אחיזה חשובה, ואחיזה ביד שאדם שולט בה 
היא אחיזה חשובה, לכן בשלוש המצוות צריך ביד השולט בה יותר, ומצוה אחת 
ביד ששולט בה פחות, ואין זה תלוי בימין ושמאל במציאות, אלא אצל כל אדם 
יותר, ואת  נוטל בשמאלו שזו אצלו אחיזה טובה  לפי מה שהוא. על כן איטר 
האתרוג בימינו שזו אחיזה פחות טובה. וזהו גדר כלאחר יד שהביא הר"ר יואל 
הלוי משבת, שהכותב חייב רק אם כותב ביד הטובה שלו, ובהמשך דבריו הביא 
כתיבה  מה  "וקשרתם-וכתבתם",  מהפסוק  )לז,א(  במנחות  שלמדנו  מתפילין 
בימין אף קשירה נמי בימין, דהיינו שכתיבה היא בימין משום שצריכים כתיבה 
אדם,  כל  בימין  ומניח  להיפך,  זה  באיטר  ולכן  יד,  כלאחר  תהא  שלא  חשובה, 

שאצלו היא שמאל.
תפילין  בין  הבדל  יש  סברות,  שתי  בדבריו  יש  לכאורה  העיטור,  בשיטת 
הוא  שלולב  כתב  ועוד  מדרבנן,  הלולב  ואחיזת  מדאוריתא,  שתפילין  ללולב, 
בגלל חשיבותו, דהיינו בתפילין יש דין יד כהה, וכנראה רצונו לומר שהגדר של 

המצוה מדרבנן הוא חשיבות. 
ביאור הדברים, היה מקום לבאר כסברת רבינו יואל הלוי, שכמו שבתפילין 
הקשירה צריכה להיות מלאכה חשובה, ולכן היא בימין, א"כ גם אחיזת הלולב 
צריכה להיות בימין, מטעם אחיזה חשובה, על כך כתב העיטור שאינו כן, אלא 
שצריך  אלא  ושמאל  ימין  שם  נאמר  ולא  מדאוריתא,  קשירתם  חיוב  תפילין 
להניח על היד ששולט בה פחות, ולכן איטר מניח בימין כל אדם, אבל בלולב, 
הטעם משום שצד ימין חשוב יותר, ועל כן אין חילוק בין איטר לכל אדם, נמצא 
אחיזה  בגלל  או  בימין,  לולב  נטילת  חיוב  בהבנת  בראשונים  דרכים  שתי  א"כ 

חשובה, או משום חשיבות צד ימין.
אברהם,  המגן  קושיית  על  ס"ב(  שם  או"ח  שלמה  )בחכמת  קלוגר  הגר"ש 
אמאי צריך טעמא ללולב בימין בגלל ג' מצוות, תיפוק ליה שכל שמברך עליו 
העיטור  לשיטת  איטר,  לגבי  היא  מינה  שהנפקא  כתב  בימין,  לאוחזו  צריך 
דידיה,  בימין  ליטול  צריך  עליו  מברך  שהוא  הברכה  לעניין  שבודאי  והמחבר, 
ונוסף טעם שאלו ג' מצוות, ועל כן הולכים אחר ימין דעלמא. לא ביאר הגרש"ק 
כוונתו. לדברינו נראה שלאחיזה לברכה צריכים אחיזה חשובה, ואילו לטעם ג' 
מצוות סגי בחשיבות צד ימין. )אכן ראה פרי מגדים שם בא"א ס"ק ט שנראה 
לג' מצוות  ומה שנוגע  ימין דעלמא,  שנקט להיפך, שמה שתלוי בברכה צריך 

תלוי בימין דידיה, צ"ע הסברות. ע"ע פרי מגדים בי' רו א"א ס"ק ו(.

ט. במגן אברהם )סי' קפג ס"ק ט( תמה על השו"ע )שם ס"ה( בשם יש מי 
שאומר שאם המברך איטר אוחז הכוס בימינו שהוא שמאל כל אדם. הרי לעניין 
א"כ  מדרבנן,  שהוא  כיוון  אדם,  כל  בימין  שנוטל  כהעיטור  השו"ע  פסק  לולב 
כן, שהיא גם מדרבנן. אעפ"כ העלה להלכה  גם בכוס של ברכה צריכים לומר 

כהשו"ע, כיוון שזה מתאים לפסק הרמ"א בלולב. 
ברכה,  של  מכוס  לולב  ששונה  נראה  משנתו,  יסתור  שלא  המחבר,  בדעת 
שהרי לולב אוחז גם בימין וגם בשמאל, כפי שכתבנו לעיל מהראשונים, א"כ 
לא צריכים בארבעת המינים אחיזה חשובה כמלאכת שבת, וכל הנידון הוא על 
העדפת שלוש מצוות בימין ומצוה אחת בשמאל, לפיכך אין הבדל בין כל אדם 
לאיטר. אבל לאחיזת כוס של ברכה צריכים אחיזה חשובה, כסברת רבינו יואל 
הלוי, לכן איטר נוטל בשמאלו שהוא ימין של כל אדם. בזה נתיישבה קושית 
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המגן אברהם ונתבארה שיטת העיטור שאין לדון בלולב משום אחיזה חשובה 
)ראה פרי מגדים סי' תרנא א"א ס"ק ט. ראה במשאת משה על מועדים סי' כג(.

בה,  לן  לית  איפכא  עביד  ואי  וכתב,  איטר  דין  על  הסיק  העיטור  בספר  י. 
דלא גרע מתפילין, עכ"ל. לא ביאר העיטור כוונתו. אך הרמ"א שפסק כהרא"ש 
שאיטר נוטל בשמאל הוסיף וכתב, ואם היפך יצא, עכ"ל. ביאר הט"ז )ס"ק ד(, 
הנראה  ולפי  יצא,  אדם  כל  בשמאל  האתרוג  ונטל  האיטר  היפך  שאם  פירוש 
לענ"ד לא היה צריך לכתוב דבר זה, דאפילו כל אדם שהיפך ונתן האתרוג בימינו 
ג'  בו  יש  דהלולב  משום  הטעם  עיקר  דהא  בדיעבד,  יצא  הלולב  של  והאגודה 
מצוות וזהו לכתחילה, אבל בדיעבד ודאי יצא אם היפך, דהא מ"מ קיים המצוה, 
ואין כתוב בתורה ליקח הלולב בימין דווקא, עכ"ל )ראה שהביא ראיה מהגמ' 

בסוכה מב,א, שהשיב אביי אפילו הפכו ולא אמר שמדובר בנטלו בשמאל(. 
מי שאין  אפילו  דברי הרמ"א, משמע  על  כתב  ט(  ס"ק  )שם  המגן אברהם 

למד  דהיינו  יצא,  היפך  אם  איטר 
לאו  דיבר  שהרמ"א  אברהם  המגן 
המגן  אלא שהוסיף  באיטר.  דווקא 
אמרינן  )מב,א(  ובגמ'  אברהם, 
בשם  כתוב  ומצאתי  כשהפכו, 
רבינו חננאל פירוש כשנטל הלולב 
עכ"ל,  בימין,  והאתרוג  בשמאל 
יצא,  דלא  ליה  דסבירא  משמע 
ולכן טוב לחזור וליטלו בלא ברכה, 
הט"ז  שלמד  שממה  הרי  עכ"ל. 
שלא  אברהם  המגן  למד  שיצא, 
הגר"א  בביאור  שם  )ראה  יצא. 
רבינו  דברי  את  שהביא  יב  ס"ק 
חננאל וציין שהריטב"א לא הסכים 

לפירושו(. 
כח,  )סי'  השני  חוט  בתשובות 
הובא בחידושי רעק"א ובבאר היטב 
כאן(  שו"ע  על  תשובה  ובשערי 
ודן  בחליצה,  איטר  לעניין  הסתפק 
העיטור  שכוונת  וביאר  בסוגייתנו 
אם  יצא  מדרבנן,  והוא  שהואיל 
גם  שהיפך  אדם  כל  שהרי  היפך, 
יצא, כמבואר שם בסוכה. אבל בדין 
גם  יצא,  לא  היפך  אם  דאוריתא 
איטר וגם כל אדם. על כן העיר על 
שנקטו  והרמ"א  העיטור  לשונות 

דין זה באיטר בלבד.
עוד נתקשה שם בהבנת הוכחת 
נראה  לכך  וכתב,  העיטור מתפילין 
דלא  לומר  בעל העיטור  דכוונת  לי 
אמרה  שהתורה  מתפילין,  גרע 
"והיו לאות על ידך" דהיינו שמאל, 
איטר  דלגבי  אמרינן  הכי  ואפילו 
ימין של כל אדם הוי שמאלו, ה"ה 

לעניין לולב שצריך ימין, ששמאל כל אדם לגבי איטר חשוב ימין, וא"כ טעמא 
הכי  לאו  אי  הא  גרע מתפילין,  דלא  הוא משום  בה,  לן  לית  איפכא  עביד  דאי 
ולכך אפילו בדיעבד  יצא, והטעם משום דהוי מדאורייתא,  אפילו בדיעבד לא 
אם היפך לא יצא. )ראה שם שהוסיף מתשובת רבינו יואל הלוי שפסק שגם מי 
שאינו איטר אם היפך יצא, וטעם החילוק בין לולב לתפילין וחליצה הוא משום 

שאלו מדאוריתא ואחיזת לולב מדרבנן, ולכן אין חילוק בין איטר לשאר אדם(.
הפרי מגדים )במשבצות זהב שם ס"ק ד( כתב, די"ל דדווקא איטר אם היפך 
יצא, אבל כל אדם אע"פ שהוא רק דין דרבנן, מ"מ הואיל ותקנו חכמים לעשות 
כן, הרי שמדרבנן לא יוצא ידי חובתו, וי"ל שאפילו מהתורה לא יצא ידי חובתו, 
סוכה  ותוס'  )יא,א(  שם  ותוס'  ברכות  ריש  יונה  רבנו  לתלמידי  שמצינו  וכמו 
)ג,א( דעבר על דרבנן לא יצא גם מהתורה, מה שאין כן באיטר י"ל דיצא הואיל 

והוי פלוגתא דהפוסקים, ספק דרבנן לקולא. סברת הפרי מגדים מובנת, אך אי 
אפשר להסביר בה את דינו של העיטור, שהרי העיטור פסק את דין איטר ללא 

חולק, והוא שפסק שבהיפך יצא ידי חובתו.
לא  אנשים  שאר  אבל  איטר,  על  רק  היא  העיטור  בעל  שכוונת  נראה  לכן 
יוצאים ידי חובה אם היפך, מפני שכיוון שכך תקנו חז"ל, הוא לעיכובא מדרבנן 
או אפילו מדאוריתא, כסברת הפרי מגדים. אבל לגבי איטר אפשר לומר שדינו 
כבתפילין, שצריך אחיזה חשובה כמבואר בתשובת רבינו יואל הלוי, אבל לפי 
הסברא הזו לא צריכים דווקא אחיזה חשובה, וחשיבות ימין יש גם באיטר, אבל 
אבל  חשובה.  אחיזה  כאן  יש  שמ"מ  כיוון  בימין,  אחז  אם  לפסול  אין  בדיעבד 
באורחות חיים כתב ששאר כל אדם אם היפך יצא, והרמ"א פסק כמותו. אמנם 
שיטת רבינו חננאל שבכל אדם לא יצא. אפשר שלשיטה זו גם באיטר אם היפך 
לא יצא, בין לשיטת העיטור בין לשיטת הרא"ש, שכיוון שנקבע דינו אינו יוצא 
ידי חובתו אלא באופן זה בלבד.  שיטת העיטור היא כמו שכתב )הלכות לולב 
נמי  אי  ליה,  מהפך  לא  אי  צב(,  דף 
נקיט ליה שלא כדרך גדילתו, עכ"ל. 
מהפך  כוונתו  ליה  שמהפך  מבואר 
מימין לשמאל, ומפורש שבכל אדם 
לא יוצא ידי חובה אם החליף בין ימין 
לשמאל, ומבואר שיש חילוק לדעתו 

בין כל אדם לאיטר. 

ששיטת  מהאמור  העולה  יא. 
העיטור היא שאחיזת ארבעת המינים 
בימין ובשמאל הוא דין דרבנן, ומ"מ 
אם עבר על הדין שתקנו חכמים לא 
ויש צדדים אם הוא  ידי חובתו.  יצא 
מדרבנן או שגם מהתורה לא יצא ידי 

חובה. 
עוד נתבאר גדר מחלוקת הרא"ש 
שהמחלוקת  איטר,  לגבי  והעיטור 
תלויה בסברא מהו דין ימין, להעיטור 
אבל  ימין,  צד  חשיבות  עניין  הוא 
האחיזה,  במעשה  דין  זהו  להרא"ש 
כלאחר  לא  חשובה,  אחיזה  שתהא 
יד. מצד הסברא היה נראה לומר שמי 
לעיכובא,  הוא  בלולב  ימין  שסבר 
היינו משום שזהו דין במעשה אחיזה 
חסר  בימין  נוטל  אינו  ואם  חשובה, 
קיים את  לא  ולכן  האחיזה,  במעשה 
שזהו  סבר  העיטור  אבל  המצוה. 
שלוש  שיהיו  גרידא,  חשיבות  דין 
המצוות ביד ימין, ומ"מ תקנו חכמים 
שאם שינה והחזיק בשמאל לא יצא. 
שיטת רבינו יואל שפסק כהרא"ש 
שאיטר נוטל הלולב בשמאל, ומפרש 
שהטעם הוא שצריך אחיזה חשובה, 
ומ"מ פסק שאין זה אלא למצוה ולא 
לעיכובא, וזו תמיהה, שפסקי ההלכה להיפך משרשי הסברות, אך אין לתמוה, 

כי כך תקנו חז"ל.

וערבה  הימין  הדס  לעניין  מגדים  הפרי  שפסק  נלמד  הדברים  ממוצא  יב. 
בשמאל, לא שנא איטר מכל אדם, הוא נכון, ולא קשה קושיית הבכורי יעקב, 
שרק כאשר הנידון הוא על האחיזה יש לומר שצריכים אחיזה חשובה, ולכן איטר 
נוטל בשמאלו, אבל מה שהדס בימין וערבה בשמאל הוא עניין חשיבות גרידא, 
ובזה לא שנא איטר משאר כל אדם )וראה מגן אברהם סי' לב ס"ק נח לעניין 

השינים בתפילין של ראש לעניין איטר(. 
מגדים,  כהפרי  שפסק  יב(  ס"ק  תרנא  )סי'  ברורה  המשנה  על  להעיר  יש  אכן 

ומ"מ כתב ועיין ביכורי יעקב, וכנראה לא פשיטא לו כל כך פסק הפרי מגדים.
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להקפיד  יש  לכן  מורכבות,  הלכות  קיימות  אתרוגים  גידול 
לרכוש אתרוג עם הכשר מהימן.

ניקב
ניקב אתרוג, אם חסר כל שהוא, פסול, אם אינו חסר, פסול 
רק בנקב מפולש עד חדרי הזרע, או ניקב כאיסר1. וי"א שגם בחסר, נפסל רק 

בנקב מפולש או חסרון כאיסר. ואנו נוהגין להחמיר בזה. 

קוץ
ב. נקב שנעשה בזמן גדילתו מקוץ, ונקרם עליו עור, כשר2.

קליפות האתרוג
ג. באתרוג יש ג' קליפות, 1. עליונה דקה מאוד – שקוף ומבריק. 2. שנייה 

בצבע ירוק – צהוב. 3. בשר האתרוג בצבע לבן3.
מהקליפה  נחסר  אבל  לכו"ע,  כשר  העליונה,  מהקליפה  נקלף   – נחסר  ד. 

השניה, הצהובה, נחשב חסר4. ספק חסר באתרוג, כשר5.

נפל הפיטם
ה. נפל הפיטם, פסול6. ניטל חלק מהפיטם, אם נשאר חלק מהעץ למעלה, 

כשר, וטוב להדר ליקח אחר7.

שושנתא
ו. ניטל השושנתא שעל הפיטם, והוא אתרוג מובחר, ואתרוג אחר עם פיטם 

אינו מובחר כל כך, יקח המובחר8.

עוקץ
ז. ניטל עוקצו, פסול, ואם נשאר עובי כל שהוא שמכסה כל רוחב הגומא, 

כשר9.

מראה שחור
ח. מראה שחור, בשנים ושלוש מקומות פוסל את האתרוג, ובחוטמו, אפילו 

בכל שהוא, פוסל10. מראה חום, כשר11

חוטם
ט. חוטם הוא מקום שהאתרוג מתחיל לשפע עד הפיטם12

נקודות שחורות על דד הפיטם פוסלים13.

1  שו"ע סי' תרמ"ח סעיף ב'.
2  שו"ע שם סעיף ב'. שולחן ערוך הרב סעיף ט'.

3  שעה"צ שם ס"ק כ"ז.
4  ר"ן שעה"צ שם ס"ק כ"ז. ודעת החזו"א או"ח קמ"ז להקל בזה.

5  משנ"ב סי' תרמ"ח ס"ק י"א.
6  שו"ע סי' תרמ"ח סעיף ז'.

7  עי' משנ"ב שם ס"ק י' י"א.
8  של"ה מובא בבאר הגולה, משנ"ב שם ס"ק ל"א. ואם חסר רק חלק מהשושנתא, כשר, ביכורי 

יעקב שם ס"ק כה.
9  שו"ע סי' תרמ"ח סעיף ח'.

10  שו"ע סעיף י' י"ב.
11  משנ"ב שם ס"ק מ"ה חיים וברכה ש"ב.

12  שו"ע שם סעיף י"ב
13  חיים וברכה סי' רנ"ט רס"ב. הליכות שלמה פ"י כ'.

בלעטיל
בלעטיל שאינה גבוה מעור האתרוג, ואינו מורגש במישוש היד, כשר14.

הלכות לולב
נפרדו עליו

א. מצוה מן המובחר לקחת לולב שאין עליו פרודות לגמרי15. 

כפות תמרים-אילן של תמרים 
ב. כפות תמרים זהו לולב שהוא גדל על אילן של תמרים16. ואפילו אם העץ 

אינו מוציא תמרים בפועל17. 

שני תיומתין
ג. לולב שנגמר בשני תיומתין כשרה לכתחילה גם אם הפרידם, ועדיף שלא 

להפריד אותם18.
ויש שהעדיפו לכתחילה, לקחת לולב עם תיומת אחת19.

לולב עם קורא
ויש שהעדיפו  לכתחילה20,  ליטלו  שנוהגין  יש  קורא,  עם  המכוסה  לולב  ד. 

14  שו"ע שם סעיף י"ג.
15  מגיד משנה פ"ח מהל' לולב הל' ג' בשם גאונים. רמ"א סי' תרמ"ה סעיף א': מצוה 

מן המובחר בלולב שאין עליו פרודות לגמרי. 
ודעת הט"ז שם ס"ק א' שאפילו אם העלים קצת נוטים לצדדין אפילו מצוה מן המובחר ליכא. 
אבל המאמר מרדכי שם ס"ק א' ובכורי יעקב ס"ק ג' חולקין על הט"ז ודעתם כרמ"א דלמצוה מן 
המובחר יש ליזהר שלא ליטול לכתחילה לולב אלא אם כן שוכבין עליו זה על זה ולא לצדדין. 

משנ"ב שם ס"ק ג'. 
16  לבוש סי' תרמ"ה סעיף א'. משנ"ב שם.

17  כתב החתם סופר )סוכה ל"ד:( ומפני זה נ"ל נוהגים להדי' בלי פקפוק ליקח לולבים 
המין  כי  תמרים  כפת  מקרי  מ"מ  תמרים,  יוציאו  לא  לעולם  אשר  במדינתינו  הגדלים 

נקרא כן. 
ובתשו' בני ציון ח"א סי' כ"א; וכן העלה בתשו' ברכת חיים סי' ה'. ובס' חזון איש חי' כלאים )סי' 

ב' אות י"ח( ;. חזו"ע הל' לולב. 
18   אם אפשר למצוא לולב שעדיין מחוברין עליו העליונים ע"י אותו אדום שקורין 
לפסול  אין  דינא  לענין  אבל  השיטות.  לכל  יוצא  שבזה  המובחר  מן  מצוה  הוא  פאסט 
ב' תיומת כלל כיון שרוב הפוסקים חולקים על הגאונים וגם השו"ע ורמ"א לא פסקו 
וכ"כ היש"ש פ' הגוזל קמא שיש לחוש  כוותיהו. מ"מ לכתחילה יש לחוש לדבריהם, 

לפי' הגאונים לא לקחת לכתחילה לולב עם ב' תיומות, ביכורי יעקב ס"ק ט.
ולפי הט"ז )ס"ק ד'( שכתב לא להסיר הקורא המחבר התיומת לב' צדדיו, היינו שלא להסיר את 

הקורא המחבר את שלשת העלים העליונים יחד. מביאו ביכורי יעקב ס"ק ט'.
למעשה, לשי' הגאונים, הרי אם העלים היו פרודים מתחילה כשר )בכורי יעקב ס"ק ט'( ורק אם 

נפרדו מהחיבור של הקורא, פסולים.
ט'. הליכות  סימן תרמ"ה ס"ק  יעקב  ביכורי  הגוזל קמא, מביאו  פ'  ים של שלמה    19

שלמה פ"י סעיף א'.
20  לולב עם קורא האם יש לחשוש מלקחתו

כתב מאמר מרדכי סימן תרמ"ה ס"ק ד'; כמה פעמים ראיתי שמפרידין העלין העליונים 
זה מזה כדי לבדוק אם העלה האמצעי נחלק, ונמצא חומרו קולו.

ולכן הרוצה לבדוק העלה העליון יזהר שלא להפריד העלין זה מזה אלא יכול לבדוק אותו 
בראיה בעלמא וכל שרואה שם דיבוק ע"י דבר אדום וכיוצא, לא יגע בו כדי שלא להפריד 
העלין הדבוקים, שהרי מן הסתם אז לא נחלק העלה האמצעי, ואם נחלק, לא נחלק כי 

אם מעט. מביאו מל"ח סימן כ"ג ס"ק צ"ז.
שד"ח אסיפת דינים מער' ד' מינים סימן ב' אות א'. אוצר מנהגי חב"ד. קו' מבית לוי 

פסקי הגר"ש ואזנר שליט"א; לולב הדבוק בקליפה אדומה ]שקורין קורא[ כשר.

 הרה"ג רבי יצחק מאיר ליברמן שליט"א
רב קהילת בשבילי אורייתא - ווארקא 

 קיצור הלכות
אתרוג, לולב והדסים

ב
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לקחת לולב בלי קורא21.
ובאופן הנענועים של הלולב, יש דיעות בראשונים אם הולכה והבאה נחשב 

לנענוע22, או שצריך גם כסכוס העלין23.

הסרת קורא כדי לנענע
ה.  לפי הריטב"א והר"ן, שנענוע הינו כסכוס העלין, נכון להסיר את הקורא 

מהעלים הצדדיים )לא התיומת( בכדי שיוכל גם לכסכס בהם24.

נחלקה התיומת
והיינו שנחלק העלה העליון  נחלקה התיומת פסולה25.  ו.  

האמצעי שעל השדרה, עד השדרה26.
שלא  לולב  לקחת  המובחר  מן  מצוה  לכתחילה,  ז. 

ידי  שעל  מפני  כלל27.  התיומת  נחלק 
הנענועים עלול התיומת להסדק כולו28.

רק  הלולב  את  לפסול  אין  ולדינא, 
הט"ז,  ולפי  ברובו29.  התיומת  כשנחלק 

כשנחלק טפח30.
ח.  הלולב שנחלק רובו, פסול 

תם  שאינו  מפני  ראשון  ביום 
הימים  בשאר  אבל  ושלם, 

כשרה31.

נקטם
בתיומתו,  הלולב  ראש  נקטם  ט.  

שהוא33.  כל  נקטם  אפילו  פסול32. 
למצוא  אפשר  שאי  הדחק  ובשעת 

שנקטם  לולב  על  לברך  מותר  אחר34,  מיעוט של עלה לולב 
העליון35.

21  בס' אורחות רבינו ח"ב עמ' רל"ב כתב שהחזו"א וגריי"ק הקפידו לבדוק התיומת. 
אך היה פעמים שלא היה מצוי לולב שתיומתו סגורה כהוגן, ולקח לולב עם קורא, ואמר 

שגם אם יש קורא בין עלי התיומת אין זה נקרא נחלקה, מפני שהקורא הוי חיבור.
הליכות שלמה פ"י סעיף ב'. ס' תשובות והנהגות ח"ג סי' קפ"א אות ו'; 

22  כתב בעל העיטור, הולכה והובאה הוא הנענוע ואין צריך נענוע שדרה. מביאו הטור 
סי' תרנ"א. וכ"ה 

הק'  אר"י  )פ.(  ובאבודרהם   .) ל"ח:  )סוכה  ובמאירי  רל"ז,  עמוד  גאון  סעדיה  רבי  בסידור  וכ"ה 
שעה"כ )ק"ג ע"ג(. מחז"ב סי' תרנ"א ס"ק ו'.

ישראל כדעת הגאונים  מנהג הספרדים בארץ  א, שכן  אות  ב'  סי'  מינים  שדי חמד מע' ארבעה 
שהנענוע הוא רק הולכה והובאה, וא"צ לכסכס העלים כלל, ולכן מנהגם לדקדק לקחת לולב סגור 

עם הקליפה האדומה.
23  דעת הריטב"א סוכה ל"ח. שהנענוע הוא על ידי כסכוס העלים ולא כמ"ש הגאונים בהולכה 
והובאה. וכ"כ הר"ן )י"ח : ד"ה אמר רבא( שצריך לטרוף הלולב ולכסכסו. ומביאם הרמ"א סימן 

תרנ"א סעיף ט'.
24  ביכורי יעקב סי' תרמ"ה ס"ק א'.

25  בסוכה ל"ב . אמר ריב"ל נחלקה התיומת נעשה כמי שניטלה התיומת ופסול.
26  דעת הב"י סימן תרמ"ה עפ"י שיטת הרי"ף והרמב"ם, שנחלקה התיומת ברוב עלין 
ורוב כל עלה )טור וב"י(, ולפי"ז במציאות, רובא דרובא לולבים כשרים. ודעת הרמ"א 
התיומת  נחלקה  מיקרי  השדרה  עד  השדרה  שעל  האמצעי  העליון  העלה  נחלק  שאם 

ופסול והכי נוהגין, תרומת הדשן סי' צ"ו. בכורי יעקב ס"ק י'.
27  הרמ"א סי' תרמ"ה סעיף ג'; שו"ע הגרש"ז שם סעיף י"א; ובחיי אדם כלל קמ"ט 

סעיף י';.
28  הגר"א סי' תרמ"ה ס"ק י"א; וטעם, לפי שמתרבה הסדק בניענועו. ח"א כלל קמ"ט 

אות י'. משנ"ב שם ס"ק י"ט.
29   גר"א סי' תרמ"ה ס"ק י"א לי דעת הר"ן סוכה ל"א:, דוקא כשנחלק ברובו, דבכל 
פסול אמרינן רובו ככולו, ועל מקצתו אין להחמיר כלל. שו"ע הגרש"ז שם סעיף י"א. 

משנ"ב שם ס"ק ט"ז. ובס"ק י"ט.
30  משנ"ב שם ס"ק י"ט. 

31  מגן אברהם שם ס"ק ו'. שו"ע הגרש"ז שם סעיף י'. בכורי יעקב סי' תרמ"ט אות 
ל"א. במשנ"ב שם ס"ק י"ז שבשאר ימים כשרה. 

32  משנה סוכה כ"ט:. וברש"י שם; נקטם ראשו, פסול דלא הוי הדר.
וטעם הפסול משום הדר רש"י סוכה כ"ט:. שו"ע הגרש"ז אות י"ז. משנ"ב ס"ק כ"ז.

33  בכורי יעקב ס"ק ט"ז. כתב הפמ"ג סי' תרמ"ה מש"ז ס"ק ו': ויש ליזהר בזה טובא 
בעלה אמצעי לעיין ביה אם לא נקטם העלה כל שהוא, ויכול להכיר זה כשמעיין בה, 

וצ"ע. משנ"ב ס"ק כ"ח.
34  ולא מקרי שעת הדחק אלא אם כן אין בכל העיר ארבעה מינים כשרים, או בתחום. אבל אם יש 
לחבירו, אף שהוא לא יכול למצא, לא מקרי זה שעת הדחק, אלא צריך לטרוח ולברך על של חבירו 
אם יתן לו. בכורי יעקב סי' תרמ"ט ס"ק ל"ו. חיי אדם כלל קמ"ט סעיף ז'. משנ"ב שם ס"ק נ"ב. 

35  שו"ע הגרש"ז סעיף י"ז.משנ"ב ס"ק ל'.

הימנק
י.  נסדק הלולב בראשו, עד שנראה כהימנק, פסול36, מפני שהוא חסר37. 

ופוסל, אם נתעקמו עלי התיומת וכל ראש פונה לצד אחר38. 

שיעור הימנק
יא.  שיעור פסול הימנק, הוא אפילו במשהו39.

עלה תיומת צר
הוא  אם  מחבירו,  צר  בתיומת  אחד  עלה  אם  יב.  
מכסה את רוב העלה השני, כשר. אבל אם חופה רק 

את מיעוטו, פסול40.

עלה נמוך מחבירו
גבוה מהשני,  יותר  אחד מהתיומת  עלה  אם  יג.  

כשר לכתחילה41.

לולב היבש
או  רוב עליו  לולב היבש, שיבשו  יד.  
שדרתו, פסול. מפני שאינו הדר42. ושיעור 
שבו  ירקות  מראה  משיכלה  היבשות 

וילבינו פניו43.

יבש תיומת
העליונה  העלה  יבשה  אם  טו.  

התיומת, פסול44. ויש מקילין בזה45.
אפילו  להחמיר  יש  ולכתחילה 

במשהו46. 

ראש חום
טז. אם ראש הלולב נהיה חום או אדום מהשמש כשר לכתחילה47.

עלים מקומטים
ל.לולב שעליו העליונים מקומטים קצת )כעין שלשלת(, כשר48.

עקום
לא. לולב עקום, היינו אם נעקם לגמרי כמגל49, לפניו או לצדדין, פסול. מפני 

שאין זה הדור50. ולאחוריו כשר שזהו דרך ברייתו51.

ישר
לב. לכתחילה, הידור הלולב שיהא ישר כשרביט52. אבל אם הוא עקום קצת, 

עד שנראו  מזה  זה  נתרחקו שני סדקיו  נסדק, אם  ז':  ל"ב. שו"ע שם סעיף  סוכה    36
כשנים, פסול. וכתב הרמ"א בהג"ה: ואפילו לא נחלקה התיומה העליונה בענין שיפסל 

הלולב מכח נחלקה התיומת.
37  מג"א ס"ק ו בשם רבינו ירוחם. משנ"ב שם ס"ק י"ז.

38  רש"י סוכה ל"ב.
להחמיר  בריסק  שיטת  רמ"א  עמ'  רבינו  ארחות  בס'  ח';  אות  קמ"ה  סי'  איש  ובחזון 
בנסדק כהימנק אף במעט אך כשאינו נראה אלא אחרי הסתכלות דעת החזו"א והגריי"ק 

להכשירם. ובס' הליכות שלמה פרק י' סעיף ו'; קו' מבית לוי פסקי הגר"ש ואזנר 
39  בחיי אדם כלל קמ"ט סוסי' י'. בכורי יעקב ס"ק ב'. חיים וברכה ס"ק ק"צ. משנ"ב 
שם ס"ק ל"ב מהפמ"ג )מש"ז ס"ק ט( כיון שנתרחב הסדק עד שנראה כשנים, פסול ויש 

ליזהר הרבה בזה.
40   בשו"ע הגרש"ז שם סעיף ט. קובץ מבית לוי.

41  בשו"ע הגרש"ז סעיף ט' בס' ארחות רבינו ח"ב אות רל"ה. ובס' הליכות שלמה פרק 
י' סעיף ד'..

42  משנה ריש פרק לולב הגזול כ"ט: משנ"ב שם ס"ק כ"א.
43  משנ"ב שם ס"ק כ"ד משיכלה מראה ירקות שבו זהו סימן שכלה הלחלוחית שבו.

44  אם יבש העלה העליונה התיומה פוסל הראב"ד )תשו' סי' ו'(. פמ"ג א"א ס"ק ה'. 
מביאו משנ"ב ס"ק כ"ב.

45  בכורי יעקב סי' תרמ"ה סוף ס"ק י"ד:
46  ביאור הגר"א סוס"י תרמ"ה אות כ"א בחיים וברכה אות ק"ג 

47  חזון איש סימן קמ"ה ס"ק י"א, הליכות שלמה סעיף ג; מבית לוי.
48  קו' מבית לוי  ובס' ארחות רבינו ח"ב עמ' רמ"ד מהגריי"ק.

49  סוכה ל"ב.שו"ע שם סעיף ח'. משנ"ב שם ס"ק ל"ד.
50  לבוש סעיף ח'. שו"ע הגרש"ז סעיף י"ח.

51  סוכה ל"ב. ברש"י שם, לאחריו שנעקם לצד שדרה. רמב"ם שם. טושו"ע שם סעיף 
ח'. שו"ע הגרש"ז שם סעיף י"ט: אם נעקם לאחוריו דהיינו ששדרתו נעקמה ונכפפה 

באצעיתה לצד פניו כשר שזהו דרך ברייתו והדרו.
52  כתב במחזיק ברכה שם ס"ק ד'. שע"ת שם ס"ק י"ח. חיים וברכה אות ס"ו. ובסידור 
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לא נפסל53.

כפתור - קנעפאל
קנעפאל[,   - ]כפתור  בראשו,   רק  כפופים54  העליונים  שעליו  לולב  לד. 

כשר55. אבל אם רוב העלים כפופין, אפילו כל שהוא, פסול56.
ונראה כמו שהעלה נכפל, יש  ואם העלים עצמם כפופים )לא רק ראשם(, 

מחמירים57.
והמנהג בזה להקל כהשו"ע58, ואם אפשר, רצוי לקחת לולב שעליו לא נכפפו 

כלל59.

אורך השדרה
לז. שיעור אורך שדרה של לולב הוא ארבעה טפחים, מלבד העלים היוצאים 

בראש הלולב60.
כ40  השיעור  איש  החזון  ולשיטת  ס"מ,  כ33  הוא  השיעור  זמננו  במידות 

ס"מ61.
לט. צריך שהשדרה יצא טפח62 מעל ראשי ההדסים וערבות63

הלכות הדס
ענף עץ עבות האמור בתורה64, דרשו חז"ל שהוא ההדס שענפיו )עליו( חופין 

את עצו65

רב סעדיה גאון )עמוד רל"ה( יהיה ישר לא מעוקם כלל.
53  כסף משנה הל' לולב פרק ח' הל' ג': חיים וברכה )אות רל"ט(. בס' נטעי גבריאל )פרק ה( מביא 

מהגאון מדעבריצין, שעד טפח, אינו בכלל עקום.
54  שיעור הכפיפה, כתב הא"ר שם ס"ק ח'; נראה שהר"ן לאו דוקא כל שהוא קאמר, 
אלא חלק גדול כפוף כמש"כ )ס"ק ד( בענין נחלק בשם הט"ז )סוס"ק ד( דנחלק קצתו 

היינו עכ"פ טפח או כזית, וה"ה הכא.
מביאו השע"ת ס"ק ח' וכתב; ובאמת לא שכיחי כלל כפוף כשיעור טפח, והר"ן פוסל 
בכל גוני דסבירא ליה דהוי שינוי מדרך ברייתו. ובפמ"ג א"א ס"ק ח'; משהוא משמע 

דכשר, ומ"מ בכזית י"ל או ברובא.
55  ובשו"ע סימן תרמ"ה סעיף ט'; עליו כפופים בראשו כמו שדרך להיות הרבה לולבים, 

כשר. דרכי משה שם ס"ק ו'. משנ"ב שם ס"ק מ'.
56  לבוש שם סעיף ט; בשו"ע הגרש"ז שם סעיף כ'; יש פוסלין אם רוב עלי הלולב הן 
כפופין בראשיהן אפילו כל שהוא ויש להחמיר כדבריהם. אבל אם הוא שעת הדחק שאי 
אפשר למצוא לולב אחר, יש לסמוך על סברא הראשונה ומותר לברך על לולב זה אפילו 

אם כל עליו הן כפופין וכו'.
כשר  ואפ"ה  עליו  יותר משאר  עלה האמצעית חמורה  חולק שהרי  י'  ס"ק  והט"ז שם 
כשכפוף בראשה, כל שכן בשאר העלים. ותו, דלדעת הרמב"ם )לולב ח' ד'( גם בשאר 
יש  גם שם  א"כ  ג'.  סעיף  כמש"כ שו"ע  רובן,  נחלקו  אם  התיומת  נחלקה  שייך  עלים 

מעלה בכפיפה בראשם כמו שכתב הרא"ש.
57  שו"ע הגרש"ז שם סעיף כ"א. מביאו משנ"ב שם ס"ק מ"א.

58  דרכי משה שם ס"ק ו. משנ"ב שם ס"ק מ"ב.
לולב  )סוכה ל"ב.( לפסול, מפני שהדין  עלה שכפוף לאחוריו. כתב בס' כפות תמרים 
סי'  ח"ד  הרדב"ז  ובשו"ת  בכפוף.  לא  אבל  בעקום  רק  לאחוריו שכשר, מדובר  העקום 

רנ"ט מכשירו, כמו בדין עקום.
59  במשנ"ב שם ס"ק מ"ב; ויש מן הפוסקים שמחמירין בזה. ובשעה"צ ס"ק מ"ג מציין 
הר"ן המובא בב"י  ועיין בהגר"א שהביא מרשב"א )היא הריטב"א ל"א: ד"ה אותן( שגם 

הוא סובר כן ומשמע לכאורה שם שרק בעלה האמצעי דעתו כן. 
60  סוכה ל"ב:. משנ"ב שם ס"ק ב'.

61  לפי שיטת הגר"ח נאה השיעור הוא 32.7 ס"מ, ולשיטת החזו"א 40 ס"מ.בדיעבד, 
אפשר לסמוך על שיעור לולב לפי הגר"ח נאה 26.6 ס"מ ולפי החזו"א 33 ס"מ.

62  סוכה ל"ב: שו"ע סימן תר"ן סעיף א'. שיעור טפח שצריך השדרה לבלוט, לשיטת 
הגר"ח נאה 8 ס"מ ולשיטת החזון איש 10 ס"מ.

ובפמ"ג משב"ז שצריך הטפח להיות מעל "ראשי" העלים העליונים.
63  חיים וברכה אות קמ"א.

64  כתיב בתורה )ויקרא כ"ג מ'( ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר וכפות תמרים 
וענף עץ עבות וערבי נחל, 

וראה בבעל הטורים שם: עבת חסר ו', בשביל ששה דברים הפוסלים בו ואלו הן: יבש, 
גזול, אשרה, עיר הנידחת, נקטם ראשו, ושל ע"ז.

65  סוכה )ל"ב:( ת"ר ענף עץ עבות שענפיו חופין את עצו, ואי זה הוא, הוי אומר זה 
הדס. וברש"י שם: שכולו ענף, שהעץ מחופה בעלין ע"י שהן עשויין בקליעה ושוכבין 

על אפיהן.
וראה שם בגמ', ואימא זיתא וכו' ואימא דולבא ואימא הירדוף.

מפני  בגמ'  הראיות  החכמים  הביאו  שלא  ביאר  זרעים(  לסדר  )בהקדמתו  הרמב"ם 
שהסתפקו איזה סוג לקחת, שהרי ראינו בלי ספק מיהושע עד עתה מה שלקחו להדס, 

אבל חקרו על הרמז הנמצא בכתוב, לזה הפירוש המקובל.
ובטור או"ח סי' תרמ"ו. בס' ערוך השולחן )שם סעיף א'(: כלומר שיש בו ריבוי ענפים 
עד שאין העץ נראית  וזהו הדס. ובשו"ע הגרש"ז שם וענף עץ, כלומר שכל העץ הוא ענף 

דהיינו שהוא מחופה בעלין ע"י שהן שוכבין על אפיהן.

והיכי דמי עבות, כגון שיהיו שלשה עלין או יותר, בגבעול אחד, וזהו הנקרא 
"משולשים"66.

בגובה אחיד68.  נראה שהעלים שיוצאים משורש- עוקץ67, הם  צריך שיהא 
ויש המדקדקין שהעלים עצמם יוצאים בגובה אחיד69

וישנם הסוברים שאם במראית עין נראה משולש, אע"פ שגובה כל העלים 
אינם מדוייקים בכדי שחוט יקיפם, ההדס כשר לכתחילה70.

או למטה72  והעלה השלישי למעלה71  זה  זה אצל  עלים בשוה  היו שני  אם 
מהם, זה נקרא הדס שוטה73, ופסול אפילו בשעת הדחק74. והרמ"א ישב לקיים 

המנהג גם בזה במקום הדחק75.
יש סוג הדס, שמקן אחד ממש, יוצאים שלשה עלים76 הם מעטים, ומכונים 

"הדסי עבות"77.

66  במס' סוכה )ל"ב:( היכי דמי עבות, אמר רב יהודה והא דקיימי תלתא תלתא טרפי 
בקינא. וברש"י )שם( ג' עלין בקן אחד יוצאין מתוך עוקץ אחד. ובתוס' שם שחומרא 

גדולה הוא, אלא שהם סמוכים ודבוקים זה בזה, אע"פ שכל אחד בעוקצו.
טושו"ע )סי' תרמ"ו סעיף ג'( משנ"ב )שם ס"ק י'( ויהיו סמוכים זה לזה בעגול אחד, 

שאין אחד נמוך מחבירו אף על פי שכל אחד בעוקצו.
בס' ערוך השולחן )שם(: כלומר שיוצאין ג' עלין סמוכין זה לזה בעיגול אחד שאין אחד 

נמוך מחבירו וזהו הנקרא אצלנו משולשים.
בשו"ע הגרש"ז סעיף ב': אינו נקרא עבות אלא אם כן יוצאין ממנו לפחות ג' עלין מקן 
אחד וכו' כלומר סמוכין זה לזה בעיגול א' שאין אחד מהם נמוך מחבירו, אע"פ שאין 
כל הג' עלין יוצאין מעוקץ אחד, כיון שהן דבוקין זה בזה ועומדין בשוה בעיגול אחד, 

ה"ז עבות.
ואכן כך נראים ההדסים שלנו שלשה עלין יוצאין סביב הגבעול בקומה אחת.

וענף עץ עבות האמור בתורה פירושו, ענף מעץ שענפיו  וראה בלבוש )שם סעיף א( 
שהם עלים, עבים עד שמכסין את עצו, והיינו הדס. ואולי ניתן להבין מדבריו ש"עבים 
ג' מבאר  יבאר המילה "עבות" הכתוב בתורה. אבל שם בסעיף  עד שמכסין את עצו" 

הלבוש "והיכי דמי עבות".
וראה עו"ש בלבוש: עבות, שיוצאין לפחות ג' עלין מחד קינא, כלומר שיוצאין ג' עלין 
זה לזה בגבעול אחד בעיגול שאין אחד מהם נמוך מחבירו, שכשהם עומדים  סמוכים 

באופן זה, ודאי הם מכסים כל היקף עצו וזה עבות.
יש  ובכדי שייחשב למשולש,  הינו העוקץ שמחבר את העלה לענף.  67  שורש העלה 
להתבונן בשטח בסיס של העוקץ במקום חיבורו לענף, וכשהוא מכוון בג' העלים, נחשב 

למשולש.
68  בס' חידושים וביאורים )סוכה ה.( מהחזו"א, כל קו אופקי נפגש עם כל השורשים. 
קו  יש  שאם  החזו"א  משם  נמסר  וכך  למטה.  ואחד  למעלה,  נפגש  אחד  ראש  אם  גם 
הנפגש בכל שורשי העלים, נחשב למשולש, ולא שזה השיעור, אלא שזה בודאי שפיר 

דמי.ובקהילות יעקב )סוכה כ"ו(.
ההדס  גבעול  את  תקיף  אם  כלומר  המקיף"  "חוט  הוא  החזו"א  ששיעור  בציבור  נפוץ 

בחוט, תהיה נקודת מפגש בכל שורשי העלים.
69  מפשטות דברי הר"ן וריטב"א ותוס' ר"פ, נראה שהכוונה שהעלין עצמם יוצאים, ולא 

העוקצים. וכ"ה בס' צרור החיים )תלמיד הרשב"א( ד"ה וענין הדס, בדעת תוס'.
וכן משמעות הרמב"ם )פ"ז הל' ב'( ושו"ע סי' תרמ"ו )סעיף ג'( שלא הזכירו עוקצין, 

ובבכורי יעקב )שם ס"ק א'( "שאין אחד מהעלין גבוה או נמוך מחבירו".
מדוייק  ממש  להיות  חייב  ולא  העיקר  הוא  עין  במראית  שמפגש  הסוברים  ישנם    70
במדידת סרגל. כ"ה דעת הגרח"ק, שבט הלוי: למשולש נחשב כל שבמראית עין נראה 

משולש, וכ"כ הגרשז"א.
71  שו"ע )סי' תרמ"ו סעיף ג'(: אם היו שני העלים בשוה זה כנגד זה והעלה השלישי 

למעלה מהם, אין זה עבות.
72  הריטב"א )שם( והלבוש )שם סעיף ג'( והעלה השלישי למעלה או למטה מהם, אין 

זה עבות, ובמשנ"ב )שם ס"ק י"ב(
73  סוכה ל"ב: שאמימר לההוא הדס שוטה קרי ליה. שו"ע )שם( אם העלה השלישי 

למעלה מהם אין זה עבות, אבל נקרא הדס שוטה.
במס' סוכה ל"ב: הדס שוטה, הריטב"א וחידושי הרא"ה מפרשים שנקרא כך מפני שאין 

עליו הולכין כסדר אלא משבשין כשוטה. וכ"ה במשנ"ב )שם ס"ק י"ב(.
הר"ן )ט"ו:( פסול נקרא שוטה כמו בכור מהאם נקרא שוטה לפי שאינו בכור.

וכתב רבינו מנוח )פ"ז הל' לולב הל' ב'( ראוי לעשות ממנו שוטים, מאחר שאינו ראוי 
למצוה אין אדם מניחו בגינתו אלא לעשות ממנו שוטים.

74  הב"י כתב על דברי תרומת הדשן )פו"כ סי' רנ"ט( שאין להשתמש בהם וכ"ה במהר"י 
קולון )בשורש מ"א(.

שאינו בכלל הדס כלל. וכתב המג"מ )הל' לולב פ"ז הל' ב'( כל מה שאינו עבות הוה ליה 
כמין אחר ונחסר השיעור. משנ"ב שם ס"ק י"ג.

75  הרמ"א )שם( יש מי שכתב )מהרי"ק שורש מ"א, פסקי ת"ה סי' רנ"ט( דהדסים שלנו 
אין נקראים הדס שוטה הואיל והם שנים על גב שנים, ואינן כהדס שוטה הנזכר בגמרא 
וכו'. ובביאור הגר"א פקפק על מנהג ההוא מביאו המשנ"ב )שם ס"ק טו(. ועיי"ע בכורי 

יעקב )ס"ק י"ב(.
76  סוכה שם. אר"י והוא דקיימי תלתא תלתא טרפי בקינא וברש"י שם שלשה עלין 
בקן אחד יוצאין מתוך עוקץ אחד. והתוס' )שם ד"ה תלתא( וחומרא גדולה הוא דאינו 
מצוי, ושמא בחד קינא מיקרי כשהם סמוכים ודבוקים זה בזה אע"פ שכל אחד בעוקצו.

עלים  ששלשה  בצורה  גדל  והוא  )תשע"ט(,  בזמנינו  נדיר  די  שהוא  הדס  זן  יש    77
יוצאים ממש מקן אחד, משורש אחת, ובכל קומה ישנם 9 עלים. ישנם עדות בישראל 
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בקן,  ונשרו מהם עד שנשארו רק שלושה  יצאו הרבה עלים בקן אחד,  אם 
כשר78.

שיעור הדס79 הינו שלשה טפחים80, דהיינו 24 ס"מ לפי הגר"ח נאה, ו30 ס"מ 
לפי החזון איש.

שיעור מדידת הדס מבסיס הענף במקום יציאת העלים81 עד גובה ענף ההדס. 
השיעור נמדד בגובה, לפי ראש הענף ולא העלים82.

גם אם ראש ענף ההדס הוא ירוק, כשר83.
יש להדר שכל שיעור ההדס יהיה משולש, בלי צירוף84. ולעיכובא, שיהיה 

רובו משולש85, דהיינו, להגרח"נ 13 ס"מ ולחזו"א 16 ס"מ.
אם רובו משולש בצירוף כמה מקומות במשך הג' טפחים, כשר86. ורק אם 

הרוב המשולש הוא גם רוב אורכו של כל ההדס.
אבל אם ההדס ארוך מג' טפחים, ויש בו רוב שיעור משולש על ידי צירוף, 

אלא שמכל אורך ההדס רק מיעוט משולש, פסול87.
עלים יבשים88, דהיינו שהם לבנים, פסולים89. אבל ענף יבש אינו פוסל90.
אם בראש ההדס יש עלים קטנים יבשים, אפשר להורידם וההדס כשר91.

ענפים קטנים שיוצאים בין הקינים, לכתחילה יש לקטום אותם בכדי שלא 
יפסיקו בין הקינים92 אבל הרבה לא הקפידו על זה93.

שמשתמשים בהדסים אלה.
גם במכון הוולקני ניסו לעודד את גידול הסוג הדס אבל לע"ע אין לו ביקוש גדול.

78  שו"ע סי' תרמ"ו סעיף ד'.
79  כתב הלבוש )סימן תר"נ סעיף א'( קבלו רז"ל הלכה למשה מסיני, שיהיה לפחות 
שיעור הדס ג' טפחים. וכ"כ הקרית ספר )הל' לולב פ"ז(, והם בכלל דברי הגמ' )סוכה 

ה'ב'( שיעורין וכו' הלכה למשה מסיני.
80  סוכה ל"ב. שו"ע סי' תר"נ.

שהתורה  כיון  בתחתית,  או  שבראש  העלים  נשרו  אם  שגם  )ס"א(  השולחן  ערוך    81
אמרה "ענף עץ עבות" אם כן העיקר הוא העץ וכל חלקי העץ מצטרפים לשיעור, גם עץ 
התחתון שאין בו עלים. וכן דעת החזו"א )או"ח סי' קמ"ו ח'( שכל העץ מצטרף לשיעור 
לשיעור  מצטרף  עלים,  בלי  שמגולה  התחתון  ענף  שחלק  לוי,  מבית  ובס'  טפחים.  ג' 

שלשה טפחים של אורך הדס, אבל אינו מצטרף לשיעור עבות של ג' טפחים.
82  אם העלים יוצאין למעלה מן העץ, צריך שיהיה בעצם העץ שיעור זה, משנ"ב )שם 

ס"ק א'( בשם הריטב"א.
83  האגלי טל )מלאכת קוצר ס"ק ל"ב אות י"א( כתב שלשיטת רש"י וראב"ד, אינו יוצא 
בזה ידי חובת לולב, כיון שאינו נחשב ענף עץ עבות, ולכן החלק הרך כירק, אינו מצטרף 

לשיעור ההדס.
אבל בס' הליכות שלמה )סוכות פ"י סי"ב( כתב שאפילו הדס שראשו רך, הריהו כשר 
למצוה למהדרין ללא חשש כלל. ומה שכתי' בתורה ענף עץ עבות, הכוונה לענף שבא 

מעץ, והעץ הוא הקשה והבדים הם רכים או קשים.
84  טור סי' תרמ"ו, בשם הרא"ש, שו"ע )שם סעיף ה'(: למצוה בעינן כל שיעור אורך 

ההדס שיהא עבות.
85  שו"ע שם: ולעיכובא ברובו, ואפילו אם אינו בראשו.

86  שו"ע סי' תרמ"ו )סעיף ה'(. מבית לוי )עמ' פ"ז(.
87  בס' בכורי יעקב )ס"ק י"ד( כתב שאין צורך שיהיה במקום אחד, ובביאור הלכה )ס"ה( 
הביא שהפמ"ג )מש"ז ט'( מסתפק אם בהדס ארוך ו' טפחים בעינן שיהא רוב שיעורו 

במקום אחד והבכו"י מיקל בזה.
בשבט הלוי )ח"ז סי' פ"ב( כתב שקשה להקל בזה דפשיטא דכיון דרובו אינו עבות א"כ 
אינו מין עבות האמור בתורה שזה טעם הפסול של אינו עבות, כמבואר בראב"ד שהובא 

במג"א בריש הסימן, דבל דבר נקבע על שם רובו.
88  משנה סוכה. טושו"ע סי' תרמ"ו )סעיף ו'(: יבשו עליו, פסול.

89  שו"ע שם )סעיף ז'(: אינם נקראים יבשים אלא כשילבינו פניהם. וכתב בכורי יעקב 
)ס"ק ט"ו( שאינו מצוי במציאות שילבינו פניו ולא יהיה נפרך בציפורן, וא"כ כשנתלבן 

פניהם ודאי יבש הוא.
90  הפמ"ג )א"א ס"ק ח'( כתב דביבש שדרה עץ הדס אפשר אף עלים ירוקים פסול. 
ובבכורי יעקב )ט"ו( משיג על זה ודעתו דביבשות העץ לא שייך פסול כלל. ובמשנ"ב 

)שם ס"ק כ'(.
91  שו"ע סעיף י' יש פוסלין בנקטם ראשו. והיינו ראש העצים. וכתב הב"ח )ס"ק ה'( 
דביבשו העלים העליונים אפילו אי אפשר באחר, אין לברך עליו.אבל כתב בכו"י )ס"ק 
לכולי עלמא. משנ"ב שם  ואז כשר לכתחילה  כ'( שיש תקנה שיסיר העלין העליונים 

)ס"ק ל"ד(.
מפני שאם נקטמו העלים העליונים, לא מקרי נקטם. משנ"ב )שם ס"ק ל"ה(.

דעת  אבל  ל"ו(.  )ס"ק  ובשעה"צ  ל"ג  ס"ק  משנ"ב  מביאו  ח'(  ק"נ  )כלל  אדם  חיי    92
החזו"א )סי' קמ"ו ס"ק ל"א( שמלשון הר"ן "שהן מפסיקין בקני ההדס דלא הוו תלתא 
בחד קינא", משמע שהפסול רק אם מפסיקים בין עלה לעלה בקן עצמו. ודעת השבט 
הלוי )תשו' ח"ח סוס"י קמ"ח( שלכתחילה מצוה לקטום את כל הענפים הקטנים, כדי 

שיהיה כל ההדס עבות.
93  עיי"ש בשעה"צ )ס"ק ל"ו( שלכתחילה נכון לקטום אותו בערב יום טוב. והחזו"א 
ידי  )סי' קמ"ו ס"ק ל"א( כתב שלמעשה יש לחוש לדעת הר"ן, אבל אם חושש שעל 
קטימת הענפים יחתוך את בד ההדס עצמו, עדיף שישאיר את הענפים ויסמוך על דברי 

הקרבן נתנאל שהעיד שהמנהג לא להקפיד על זה.

מחייבים  ויש שאינם  העלה שמעליו94  לעוקץ  להגיע  צריך  עלה  ראשו של 
זאת95.

ועכ"פ לכתחילה יש להקפיד בכך96.
 הידור הוא למצוה, שהעלים ישכבו על הענף ויכסו אותו97.

 הידור מצוה, שעלי ההדס לא יהיו רחבים מדי98.
בהם  להשתמש  יש  אם  הדיעות  נחלקו  נקוב,  שאינו  בעציץ  שגדלו  הדסים 

למצוה.

94  שערי תשובה )סי' תרמ"ו ס"ק ג'(. מור וקציעא פוסל אם אינו מגיע, ק"ו מלולב. 
חיים וברכה )נט( למצוה מן המובחר נכון לחוש לדעת המו"ק.

95  בכורי יעקב, תוס' ביכורים )ס"ק ח'(. חזו"א )או"ח סי' קמ"ו ס"ק ט"ו(, שאין דומה 
הדס ללולב.

96  חיים וברכה )נט( גריש"א )תורת ד' מינים( מבית לוי, לכתחילה יש להקפיד בהדס 
שראשו מגיע לתחילת עלה שמלמעלה.

על  העלים שוכבים  הר"ן שהדס שאין  דייק מלשון  ענף,  דה"ה  ל"ב:  סוכה  רש"ש    97
הענף, פסול. ואין נזהרין בזה. בכו"י )יא( דבודאי הוא נאה ביותר אם הם עומדים זקופים 
באופן שכמעט כל העץ מכוסה, אבל אינו מעכב אפילו נוטים למטה ואינו חופה את עצו, 
כיון שהוא ממין עבות וכ"ה ברבינו ירוחם )נתיב ח' ח"ג(. חזו"א )א( שנחשב עבות וכשר, 

גריש"א. מבית לוי. שהוא נוי מצוה, אבל כשר גם אם לאו.
98  הבה"ג )הל' לולב עמ' 68( פירש בדברי רב חסדא )יב.( הדס שוטה לסוכה וענף עץ 
עבות ללולב, שהדס שוטה היינו דרברבן טרפיה ופתיין, שעליו רחבים וגסים. ובערוך 

)ערך לוף( לוף השוטה שעליו רחבים וכמו שהדס שוטה עליו רחבים.
באבן האזל )ברמב"ם שם( שני מיני הדס שוטה, אם רחבים עליו, פסול לגמרי שהרי הוא 

מין אחר אבל הדס תרי וחד כשר אם נוטלים אותו יחד עם הדס אחר משולש.
בס' חיים וברכה )נה( כתב שאם עלי ההדס ארוכים ורחבים יותר מדאי, דעת הבה"ג )הל' 
לולב( שהוא בכלל הדס שוטה וכ"כ בפירוש רב האי גאון על משניות )עוקצין פ"ג מ"ד(. 

וכ"ה בשדי חמד )מע' למ"ד כלל קמא או' מ"ד(.
שיעור גודלם כתב הג' הר"ש מקיידאן )על הבה"ג( שלא יהיה יותר מפרק העליון של 
האגודל. והמהרש"ם )גילוי דעת יו"ד הל' טריפות סי' ל"ה ס"ק כ"ד( שאם גודל העלים 

כציפורן האגודל הם כשרים למצוה. 
בס' הליכות שלמה )פ"י סי"א( לכתחילה יש להדר שלא יהא אורך ורוחב עלי ההדס יותר 

מציפורן האגודל )2 ס"מ(.
בס' תשובות והנהגות )ח"ב סי' שי"ב( ששמע בשם החזו"א והגרי"ז מבריסק, שרק הדס 

שעליו רחבים ומשונים, פסול.
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מלא  שהוא  בזמן  עתה  עומדים  נו 
אל  המצב  אתגרי  ובתוכם  אתגרים, 
המגיפה  בעידן  הכשרות  עולם  מול 

המדוברת, מגיפת הקרונה ל"ע.
אנו כמובן לא מתיימרים עכשיו לפתור את כל הבעיות 
שעולים בגלל הקורונה, אבל חייבים ללמוד דברים, לשנות 
אולי כמה דברים, כדי שנרויח לעתיד לעשות את המערכת 
שלנו, של הכשרות, או כל מערכת של כלל ישראל, יותר 

יעילה כדי שבפעם הבאה נהיה מוכנים לדברים כאלו.
שפוגעת  עולמית  מגיפה  שיש  ראשונה  פעם  לא  וזו 
בעולם הכשרות, אולי זה פעם ראשונה שפוגעת באנשים, 
אך בעבר היו כל מיני סוגים של מגיפות, שפעת חזירים,  
וכל  ועוד,  ועוד  טלפיים  מחלת  שפעת  העופות,   שפעת 

אלו באמת שינו את פני הכשרות בעולם מכמה בחינות.

סקירה ראשונית על המוצרים 
המופקים בתעשיית המזון
 ייצור המזון התעשייתי-בשר

נסביר תחילה מה שהיה בהיסטוריה ואיך הרוויחו ומזה 
נלמד גם איך נרוויח גם מהמצב בו אנו עומדים היום בעת 

הקורונה.
לתעל  מנסים  ממש  דבר  שמכל  בעולם  חיים  אנחנו 
מה  כל  ממחזרים  אלא  דברים,  זורקים  לא  ולהרוויח, 
שאפשר. משתמשים בכל דבר שאפשר לעשות מזה כסף, 

## השימוש  התעשייתי בכל חלקי הבהמה
פשטני  ממוצר  בהמות,  שחיטת  תעשיית  לדוגמה:   
ולא  הטלפיים,   ועד  הקרניים  מן  ממש,  הכל  מנצלים  זה 
כסף  מקסימום  עושים  אלא  דבר,  שום  זורקים  שלא  רק 
מכל  כסף  שעושים  התעשיה,  בכל  גם  זה  וככה  ששייך, 

טיפת מים, אם שייך.
בעיות  פעמים  הרבה  מביא  זה  מצב  הכשרות,  בעולם 
קשות מאוד. בעבר אמנם יותר מהיום, אולם גם היום צריך 
חיים  בעלי  שבשחיטת  כמובן  פשוט.  אינו  שהדבר  לדעת 
בעולם הכשרות ששם הכל בהשגחה ויודעים כל פרט מה 

קורה, לא מצוים בעיות מיוחדות.

הבשר לאכילה משחיטת בהמה 
בקושי חמישים אחוז

 אבל אם ניקח בית מטבחיים של גויים שהורגים בהמה 
500 קילו בשר  נטו? בערך  1000 קילו, כמה בשר יש בה 
כמובן  דואגים  הבהמה?  שאר  עם  מה  ואולי,  האי  כולי 
החלב,  את  ניקח  לאיבוד,  שילך  אחד  גרם  אף  יהיה  שלא 
אפשר למכור את זה לעשות נרות, מי בעיקר צריך נרות, 
שוב העם היהודי לשבת וכו'. חלב זה משרת גם למשחת 

נעליים,
היא  הבעיה  בכשרות,  קשות  בעיות  אין  עדיין  בזה 
לצרכי  מקסימלי  לשימוש  לגרום  התמידית  שהשאיפה 

האדם ממש,

 חלב, שומן, עורות, 
שערות, קרניים, טלפיים

מה עושים  עם החלב, שומן, עורות, שערות, קרניים, 
טלפיים, הכל. מה עושים עם זה? נחשוב לרגע,  אמנם כמו 
שהוא - זה לא שווה כלום, אבל קיימת אפשרות לעשות 
מזה שומן לטיגון שזה שווה הרבה כסף יותר מנרות ויותר 
ממשחת נעליים. בכדי להכשיר אותו לשומן בעבור טיגון 
בסוף  ועוד,  זיקוק  של  תהליך  לעבור  חייב  זה  גלם  חומר 
לטיגון  מרגרינה  כמו  לפחות  איכותי  יוצא  זה  התהליך 

ואכילה. 
בעיות,  הרבה  בעבר  מעורר  היה  זה  הכשרות  בעולם 
הוא  לזה  והביקוש  חלב,  שומן  משמן,  מיוצר  שזה  בגלל 
זול.  זה  וממילא  צמחים  של  משמן  יותר  זול  זה  כי  רב 
בהרבה מאפיות משתמשים בזה. רבנים ומשגיחי כשרות 
מן  שומן   LARD המילה  רואים  במאפיות  שמסתובבים 

החי.

גליצרין, חומר מתחלב
בשעת  שיוצא  ממה  שעושים  דברים  הרבה  עוד  יש 
שהיה  שנים   10 לפי  עד  מדבר  אני  השומן.  של  הזיקוק 
הרבה אחוז של גלצרין, שהיה גלצרין מן החי, וזה גם היה 

זול. 
אני אסביר לרגע איך זה עובד. כל שומן מהבריאה יש 
בו גם מים וגם שומן באותו תא, כל אחד כשלעצמו אינו 
יודע  אחד  כל  ביחד.  אבסלוטי  באופן  מהול  להיות  יכול 
זה  מים  כוס  וחצי  שמן  כוס  חצי  לערבב  רוצה  הוא  שאם 
לא יצליח. בכדי למהול חייבים להכניס חומר מסויים, זה 
נקרא "חומר מתחלב" )ללא קשר לחלב ששותים(, אפילו  
שייך לעשות את המהילה עם סבון, תקחו חצי כוס מים 
וזה  שמתערבב,  תראו  סבון  קצת  ותשימו  שמן  כוס  חצי 

החומר שאני מדבר עליו.
אם רוצים להפריד משומן את המים ואת השמן, שכל 
חלק  שהוא  הגליצרין  את  מוציאים  בנפרד,  יהיה  אחד 
השומן  מתוך  שומן,  של  תא  בכל  שיש  הטבעי  מהתא 
מוציאים את הגליצרין ככה מפרידים את חלק המים של 
השומן, וחלק השומני של השומן, או של החלב. לכן בכל 
מוציאים  מרגרינה,  מזה  לעשות  שומן  שמזקקים  זיקוק 
מן  גלצרין  מייצרים  כמובן  הליך   באותו  הגליצרין,  את 
נכנס  זה  טעים  שזה  בגלל  המון,  משתמשים  ובזה  החי, 
גם למשקאות וגם למאפים בכל מיני מקומות שאתם לא 
תחשבו ולא תעלו על דעתכם לחשוד אפילו שיש את זה, 

מן  גליצרין  עם  מוצף  היה  כמה שנים השוק  לפני  עד 
החי, זול. 

ג'לטין - מעור, מעצמות
עור הבהמה מהראש ועד הרגל, מה עושים עימם?

שהיום  מכיוון  אך  נעליים,  זה  עם  עושים  קטן  חלק 
מה  הרבה  אין  תחליפים,  הרבה  יש  עור  של  לנעליים 

להרוויח, 

מבשלים  ג'לטין,  הוא  ממנו  שעושים  העיקרי  הדבר 
לכל  הקיומי  הבסיס  שהוא  ג'לטין,  שיוצא  עד  העור  את 

הממתקים ומאפים ועוד הרבה מאד דברים. 
אין אחד מאתנו שלא שמע על הפולמוס ההלכתי רב 
השנים  על הג'לטין המיוצר מעצמות אבל לא כאן המקום 

להאריך.

קייסינג )עטיפת( הנקניק
של  "הקייסינג  הוא  מהעורות  שעושים  נוסף  דבר 
מעורות,  זה  את  עושים  הנקניק.  הנקניק", המעטפת של 
שנה   100 או  שנה   50 לפני  המעיים.  של  מהקישקע  לא 
היום,  הכבש.  של  מהמעיים  מקישקע  זה  את  עושים  היו 
מפרידים את העורות של הפרה, ועושים את זה לעטיפה 

של נקניק.
ואמרו  גבינה,  שעושים  במפעל  הייתי  הקורונה  לפני 
בקייסינג  נכנס  מייצרים  שאנו  שהגבינה  במפעל  שם  לי 
של נקניק וזה נעשה כמו סלמי של גבינה, שאלתי מאיזה 

עורות, אמרו לי שזה של עורות של חזירים...
משמעות הדברים היא שאפילו אם עושים יצור כשר 
מלח  ומי  שהכלים  מודעים  לא  וחלב,  גבינה  של  במפעל 
כפי  אסורות.  מאכלות  של  בשומן  מגועלים  דברים  ועוד 
שנתבאר בעצמות שמפעלים עושים מזה ג'לטין, יש אמנם 
תשובות בעבר, ה'אחיעזר' התיר, אך היום המציאות קצת 

שונה מאז.
כי היום יש בשר ושומן על העצמות וקשה להתיר כך 
סתם ללא איזה השגחה, עכ"פ היום עושים מעצמות של 
בהמה ג'לטין, וגם מוציאים את הקלציום מהעצמות שזה 

משמש לתרופות.

דם
דם, מה עושים איתו? יש אפשרות בזול להוציא חלבון 
מהדם, וגם צבע מאכל מדם,  זה אולי לא כל כך נורא, יש 
ידוע קלמוזין שזה מדם של תולעת, אבל גם  צבע מאכל 

מפרות יש שעושים להוציא צבע מהדם לצבע מאכל.

עופות
משחטה של עופות, מה קורה עם הנוצות? אנו יודעים  
שעושים מהם קסת סופרים, בדיקת חמץ. אין ספק שזה 

אף לא מיליונית האחוז.
ובכן, שולחים את כל הנוצות להודו או לסין ומוכרים 
גם ללחם,  נכנס  דברים,  זה הרבה  זה, הם עושים עם  את 
 L שנקרא  מוצר  יש  בארץ  כאן  אפיה.  כמשפר  ללחם,  כן 

ססטיאין שעושים את זה מנוצות של עופות.
עופות,  של  נוצות  עם  בכשרות,  בעיה  אין  כעיקרון 
אין  איסור,   בזה  אין  כשרים  לא  עופות  של  נוצות  גם 
עופות,  של  נוצות  בהם  שמעורב  שאוכלים  באוכל  בעיה 
מה  גם  השחיטה,  אחרי  ועיזים  כבשים  של  שערות  או 
שמפיקים השומן מהצמר ועושים מזה לנולין, וגם ויטמין 

.D

 הגאון הרב פנחס לייבוש פדווה שליט"א
רב דק"ק אמסטרדם וחבר מועצת רבני אירופה

כשרות חומרי גלם
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קשקשי דגים
הרבה  עושים  גדולים  במפעלים  דגים,  של  קשקשים 
קפסולת  של  הפלסטיק  כמו  הקשקשים,  עם  מוצרים 
תרופות. הייתי לפני חצי שנה באינדונזיה במפעל שעושים 
מקשקשת  מוצר שהוא כמו פלסטיק, שכשאוכלים אותו, 
זה נמס במעיים.  אין איסור לאכול את זה, כעיקרון לדג 
טמא אין קשקשת, אבל  גם על קשקשי נחשים אין איסור 

לאכול. 

 חובת ההשגחה מעבר 
למוצר וחומר הגלם

שמעבר  ושוב  שוב  שנפנים  בכדי  זה  בכל  מאריך  אני 
הרבה  יש  כשרות,  עליו  נותנים  שאנחנו  עצמו  למוצר 
להסתכל  לנו  ואסור  אליהם,  להתייחס  שחובה  השלכות, 
רק על המוצר שלשמו באנו, אלא על כל חומר הגלם בכלל, 

ומה שיופק ממנו בפרט.
וגם  טלפיים,  פה  מחלת  היה  שנה   20 שלפני  כידוע 
לבני  גם  היה מאוד מסוכן  זה  "הפרה המשוגעת",  מחלת 
אדם.   אנשים החלו לחשוש מדברים שהם הזבל של בית 
המטבחיים, העלו שאלות רבות, וביניהם האם יש אפשרות 
לוודא במאה אחוז  על הג'לטין שיוצא משם, שהם ללא 
חשש של ה"פרה המשוגעת" או מחלת פה טלפיים? האם 
אפשר לוודא 100 אחוז על חומר הגלם בשם L ססטיאין 

שמגיע מסין ומיוצר מנוצות כלשהם, ממקום לא ידוע.
 כמו כן לגבי שפעת העופות, האם יש אפשרות לוודא 
במאה אחוז שאין בכל מוצר המופק מהעוף קשר לאותו 

נגיף?   
בציבור  הטרנד  התחיל  שנה   15 או   20 לפני  אז  או 
הרבה  השתנה  מכך  כתוצאה  בריאותיות.  שאלות  לשאול 
יכול  אני  היום  מאוד.  לנו  עזר  וזה  שלנו,  הכשרות  בשוק 
להגיד שחומר הגלם גליצרין, 90 אחוז של גלצרין שנכנס 
למאכל אדם, מאז אותן מחלות, זה מופק מירקות ומשמן, 
ולא משומן. ראוי לציין שדווקא משום כך יש צורך כיום 
לבדוק במשנה זהירות, כי היום החברות מסתירים וקיים 

עוד בעולם הפקת גליצרין משומן בעלי חיים. בעיקר הם 
נמכרים  למקומות שלא חייבים להצהיר שיש בזה בכלל 

גלצרין.

 חומר "גלצרין" לצורכי חימום 
גיעולי נכרים כפשוטו

חימום  יש  במפעל ששם  ביקרתי  קצרה  לפני תקופה 
בדופן כפולה, כל מי שביקר פעם במפעל תעשייתי יודע 
מה זה דופן כפולה, זה דופן של סיר הבישול, בתוך הדופן 
הוא  וכך  אחר   משהו  או  מים  יש  ובפנים  כפול,  דופן  יש 
מתחמם ובאותו צורה גם מקררים את המזון בתוך הסיר, 
שאלתי אם אפשר להחליף את המים אני רוצה להכשיר, 
אמרו לי שאפשר, מה שהתברר שמה שהיה שם היה בעצם 
גלצרין, הגלצרין הזה זול ולא מיועד למזון, וזה היה כמובן 
מהמוצר  חלק  היה  שלא  אף  החי.  מן  משומן  איסור,  של 

עצמו, ברור הוא שהוא מטריף את כל ההליך.

שקיפות מלאה בתחום הכשרות
מאז גילוי המודעות לחומרי הגלם התעשייתים, עולם 
אבל  באמת,  בעיה  היתה  בגדול.  הרוויח  המזון  כשרות 
מתוך הבעיה, נוצר שקיפות מלאה בכל תחום המזון והיום 

לא שייך שלא יצהירו אם זה מהחי או לא.
הוא  מהיכן  כתוב  יהיה  תמיד  היום  בגליצרין  למשל  

נוצר.
נוגע  לא  זה  אמנם  לעיל,  שדברנו  הקייסינג  על  וגם 
זה  אם  כותבים  העולם  בכל  היום  אבל  הכשרות  לצרכני 
יצור  שהוא  איזה  לעשות  שרוצה  מי  ולכן  לא,  או  טבעי 
יכול להסתכל ולדעת מיד בקייסינג לראות  באיזה מפעל 
ממה זה מיוצר, וכן כל הדברים, הוא אשר דברנו שעולם 
הכשרות בכללות הרוויחו הרבה מהמגיפות שהיו עד היום.

בעיית נגיפי הסלמנולה ותרומתם 
לעולם הכשרות

מכיון שאנו סוקרים את תחום הכשרות היום בהשוואה 
זכרוננו  את  להציף  ראוי  יותר,  או  עשור  לפני  שהיה  למה 

10 שנים עם בעיית הסלמונלה שגרם  על מה שקרה לפני 
הייתה  הבעיה  עיקר  אנשים.  אצל  לבעיות  וגרם  לשלשול 
היחשפות לחלבונים שיתכן וחיידקי הסלמנולה מצויים שם. 
עבר השינוע של מזון נוזלי כדוגמאת מיצים חלב וכד' 
נעשה באותו מיכל הובלה, מאז שהופיע בעיית הסלמנולה, 
הופסק שינוע מזון נוזלי באותו מיכל,  במיכל שהיום נכנס 
משתמשים  ואם  למיצים,  בו   ישתמשו  לא  כבר  חלב  בו 
בשמן סתם, שאין בו חלבון, לא ישתמשו בו לשומן, וזה 
בגלל שבשמן אין חלבונים ובשומן יש, וזה מעביר חיידקים 

אחד מהשני, זהו רווח מלא לעולם הכשרות.

מצב "הקורונה" תגבור לכשרות
להרוויח  האפשרויות  יהיו  מה  לבדוק  ננסה  בואו 
אנחנו  עדיין  פוגעת,  היום  הקורונה  הקורונה?  ממגיפת 
המשגיחים הרבנים, המכשירים, לצערנו לא יכולים לבקר 
קשה  רחוק  שנמצאים  היצורים  וכל  במפעלים,  כמקדם 
גם  הרי  הם  לנסוע,  ניתן  שלא  רק  ולא  אליהם,  להגיע 
במפעלים לא נותנים להיכנס, כי פוחדים מהמחלה, ואיך 

שייך לעשות כשרות ללא שנכנס.
את  ומכירים  יודעים  כבר  שהרבנים  מקומות  בכמה 
בארץ,  פה  שיש  כמו  מצלמות,  למשל  התקינו  המפעל 
אלו  מצלמות,  גם  למשגיחים  בנוסף  קיימים  במחלבות, 
בשנה,   פעמים  כמה  לביקורים  בא  שהמשגיח  מפעלים 
כמובן שלא מדובר על שחיטה, שלא שייך לעשות את זה 
דרך מצלמות, זה כל אחד מבין, אבל מדובר על מפעלים 
לא  וכיום  לביקור,  בשנה  פעמים  כמה  בהם  שנכנסים 
גם  ביקור,  היה  ולא  שנה  חצי  עבר  וכבר  להיכנס  שייך 
בעלי המפעל מבינים את זה, והם נתנו אפשרות להיכנס 
פעם  רק  לא  שאפשר  מזה  הרווחנו  ואנחנו  למצלמות, 
המצלמות  דרך  אפשר  אלא  לשם  להיכנס  בשנה  פעמיים 
ויהיה  הקורונה  כשתעבור  ובעז"ה  לשם,  להיכנס  תמיד 
אפשר למשגיחים לנסוע לא נרד מהגישה למצלמות, וזה 
יהיה בתוספת, זה כבר יהיה לנו רווח שיהיה לנו גם את זה 

וגם את זה.

35 הרבנים במרכז
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 פיקוח יתר על אלפי מוצרים
דרך מערכות הצילום

עוד  יש  במפעלים,  המצלמות  רק  לא  רווח,  עוד  ויש 
חומרי  הרבה  הרבה  שקונים  מפעלים  יש  למשל,  דברים, 
בשעריו  נכנסים  יום  כל  תמציות  לייצור  מפעל  כמו  גלם 
נכנס  חמישים או מאה חומרי גלם,  כאשר משגיח מגיע 
עם מחשב ומסתכל, אין לו אפשרות לבדוק את כל היקף 
חומרי הגלם. הוא לא יכול לעבור על אלפי מוצרים. הוא 
חייב לסמוך גם על הרכש שהם עושים את העבודה כמו 
שלא  מבינים  המפעלים  הקורונה  בעקבות  כיום  שצריך,  
שייך שהרב יגיע, וכתנאי להמשך מתן כשרות היא הגישה 
רשות  לי  שנתנו  מפעל  עכשיו  לי  היה  המפעל.  לצילומי 
להתחבר עם המחשב שלהם לראות מה נכנס, הם מצלמים 
ומתעדים מכל מוצר שנכנס, וזה על המחשב שלהם, ויש 
לנו גישה למחשב, לדעתי, זה הרבה יותר יעיל ממה שהיה 
כמה  לא משערים  הם  ליין  און  לראות  זה, שאפשר  לפני 
נשלח  גם  הזמן  שבבוא  וכמובן  לכשרות,  טוב  עשה  זה 

משגיחים אבל זה שיש אפשרות כזאת, זה טוב.

מוצרי דגים
עם  להיות  חייב  כשר  דג  שיהיה  כדי  לכולנו  כידוע 
ולא רואים את הסימנים של  עור וקשקשת ואם אין עור 
לסוף  משגיחים  לשלוח  חייבים  אז  העור  על  הקשקשים 
אכן  כדי לדעת שהדגים  הדג  העולם איפה שמיצרים את 
סומכים  אמנם  חזקות,  שיש  אף  על  כשר.  מדג  מגיעים 
בשנה,  פעמים  כמה  ביקורים  כשעושים  מקרים  בהרבה 

אבל חייבים לעמוד על זה.
  DNA)לאחרונה שאלו אותי מה יהיה אם יעשו )ד.נ.א
על הדג במעבדה, הזיהוי יכנס לברקוד, ואפשר לזהות שזה 
הדג שנבדק ונמצא כשר, כמו למשל סלמון או כל דג אחר, 
בשר  הוא  כאשר  מגיע  )הדג  סימן,  שום  ללא  מגיע  שזה 
לבד ללא קשקשת( ונוכל לזהות אותו דרך בדיקת מעבדה, 
משגיח.  לשלוח  שייך  לא  שנה  חצי  שכבר  עתה  במיוחד 
DNA על הדג  שאלתם, האם אני אסמוך שיעשו בדיקת 

ונראה אם זה דג כשר או לא?  לכאורה זה גם סימן. 
בדיקת  בבשר  לעשות  שרצו  פרויקט  שהיה  יודע  אני 
הכשרים  בין  במקום,  ששוחטים  הבהמות  מכל   DNA
מכל  לעשות  חלק,  מהלא  וגם  מהחלק  כשרים,  הלא  ובין 
בהמה דנ"א טסט, ולהכניס את כל המידע לברקורד, וככה 
אם יהיה מישהו שייקח נקניק המשגיח יכול לקחת קצת 
מהנקניק ולעשות על זה בדיקת דנ"א ולהשוות את הדנ"א 

ולדעת בדיוק מאיזה בהמה הגיע הנקניק.
ואם יש תערובת הוא יכול לראות בתוך הדנ"א מאיזה 
בהמות וככה הוא יראה אם זה גלאט או לא גלאט, והכל 
הוא יכול לדעת, ואם ימצא משהו זר שזה לא על ברשימה 
הזמן  שיגיע  להיות  בהחלט  יכול  יקבל,  לא  הוא  שלו 

שדברים האלו יעמדו קצת במקום המשגיחים והרבנים.
בבשר זה לא יהיה, כמובן, כי תמיד יהיה בו שוחטים 
שבמקום  להיות  יכול  אחרים  במוצרים  אבל  ומשגיחים, 

לשלוח משגיח, רבנים, יהיה אפשרות של גישה.

הפעלת מערכות דרך מיחשוב
יש עוד נקודה שמשתמשים בזמנים כאלו, פת ישראל, 
יש   שלמשגיח  ברגע  המחשב,  דרך  ישראל  פת  להדליק 
יכול  הוא  המאפיה,  של  למחשב  האנטרנט  דרך  גישה 
להפעיל את התנור בשלט רחוק מאיפה שהוא נמצא, והוא 
לא חייב בכל יום לנסוע למאפיה, הוא יכול לשבת בבית 
ומהבית הוא ידליק פת ישראל, אין שום פוסק שחולק על 
זה שזה לא יהיה פת ישראל, לכאורה זה גם אחד מהדברים 

שנרוויח ממחלת הקורונה.

תפיסת הכשרות המקובלת אט אט 
משתנה לנוכח המצב

זה  אבל  נרוויח,  שאולי  מזה  גדול  יותר  עוד  דבר  יש 
בכל  בכלל,  העולם  בתפיסת  גם  אלא  בנו  רק  תלוי  לא 
בכל  גלובאלי  הכל  כיום  הרי  אנחנו,   רק  ולא  הממשלות 
העולם, כאמירה "העולם כפר גלובאלי אחד" ואם לוקחים 
חלק  אחרת,  במדינה  נוצר  מזה  חלק  כל  עט,  כמו  מוצר 
ישראל.  מארץ  וחלק  מאירופה,  חלק  מסין,  חלק  מהודו, 
מארצות  מגיע  מסביב  הנייר  יוגורט,  אוכל  אתה  כאשר 
והחלב  מרוסיה,  חלק  מאירופה,  הגיע  הפלסטיק  הברית, 

ממקום אחר. 
להביא  אפשרות  ואין  קורונה  כמו  משהו  שיש  ברגע 
ולשנע חומרי גלם כבימים כתיקונם, אין טיסה אין ספינות, 
גלובאלית,  כבר עכשיו מטפלים  יוצר בעיה  זה  סוף סוף 
בזה, והפתרון היעיל הוא שהכל יהיה קרוב יותר לבית, כל 
שאפשר.  לבית  קרוב  הכי  להיות  חייב  דבר  מכל  הייצור, 
אולי הרבנים והמשגיחים שאוהבים לנסוע הם לא שמחים 
כל כך שהכל יהיה קרוב לבית... אבל זה המציאות שיהיה 
ממש בקרוב שהכל יהיה יותר קרוב לבית, מדינות גדולות 
גם  ולכן  אחרות,  ספקים ממדינות  על  לסמוך  יכולות  לא 
ההשגחה  בענייני  קל  יותר  שיהיה  מהקורונה  נרוויח  בזה 
לבדיקה  קל  יותר  הוא  מקומי  הוא  שהייצור  ככול  שיש. 

ומעקב.

 הכשרת מפעל בתוכנת מחשב - 
אתגר חיובי

אני לא רוצה להגיד שגם נחסוך כסף על הכשרות, זה 
העלויות  על  זה  כסף,  שעולה  מה  גדול  שחלק  אמת,  גם 
וכו', אבל זה בטח  לנסיעות לצוותי ההשגחה הלוך וחזור 

יעזור גם בנושא של לחסוך כסף בעולם הכשרות. 
חייבים  במפעל  הכשרה  של  תכנית  לעשות  למשל, 
המים  את  מרתיחים  עושים?  מה  כיום  קו.  להכשיר 
טוב  שהיה  ברור  והצינורות.  המקומות  בכל  ומעבירים 
הכשרה,  של  המחשב  בתוך  תוכנה  לעשות  ומועיל 
זה,  את  להפעיל  יכול  הרב  שרק  נעולה  תהיה  והתוכנית 
רוצים  וגם שייך לעשות  את ההפעלה בשלט רחוק. אם 
לעשות יצור של משהו כשר, להכניס לתוך התוכנה שצריך 
והרב  הרב,  ללא  לעשות  יכולים  לא  הם  הכשרה,  לעבור 
יכול להפעיל את זה אפילו און ליין, כי סוף כל סוף כאשר 
הרב מכיר את המפעל, ובונה ביחד עם המפעל את תכנית 
הכשרה, שרק הרב יכול להפעיל או המשגיח,  הם יכולים 

להפעיל את ההכשרה, וללא הכשרה לא יהיה שייך לייצר 
בגלל שעשו את זה בתוך המחשב, כמובן שלרב יהיה  קשר 
אנטרנטי עם המפעל, וזה יכול לפתור הרבה בעיות, ויהיה 
יותר קל להכשיר, ואפילו אולי ללא נוכחות של הרב תמיד.

הזמן לשינוי - דווקא עכשיו
עכשיו בהחלט הוא הזמן המתאים  לאלו שמתעסקים 
בכשרות והשלוחים בכל מקום שמתעסקים בדברים האלו 
שוב  יגיע  שכאשר  המפעלים,  עם  ביחד  לחשוב  עליהם 
לעשות  עכשיו  כבר  ומוכנים,  ערוכים  נהיה  חלילה  עיכוב 
קשר עם המחשב, לקחת מישהו שמומחה לעבור ולבדוק 

ולבנות תוכניות.
מחלבה  שהיא  איזה  היה  כבר  שנים  שלפני  זוכר  אני 
היכן שהוא שרצו לעשות חליבה, חלב ישראל, אבל היה 
קשה לסגור את המיכל של החלב עם חתימה, וכדי שיהיה 
יהיה  שלא  עושים  איך  חתום,  להיות  חייב  ישראל  חלב 
בעיה? אז היה לנו לא חתימה אחת, אלא 3 חתימות, איך?

שמנו מצלמה על המיכל, בזה רואים אם מישהו מכניס 
מחשב,  לצג  שמחובר  משקל  חיברנו  היום,  במשך  משהו 
למשל:  הכשרות,   מערכת  של  למחשב  זה  את  חיברנו 
עשרים  מאה  שיש  נתון  הכשרות  מערכת  במחשב  רואים 
שהוסיפו  יודעים  אנחנו  אז   121 פתאום  יהיה  ואם  ליטר, 
של  שהמכסה  עשינו,  פטנט  ועוד  חלב,  של  אחד  ליטר 
המיכל סגור, ואם פותחים נשלח הודעה כתובה למשגיח 
מיידית, זה לא רק חתימה אלא זה חותם בתוך חותם בתוך 

חותם...
אפשרות  כשיש  עכשיו  הזמן  את  לנצל  חייבים  ולכן 
ומיד  פתרונות  למצוא  פתוחים  המפעלים,  שהם  היום, 
כשיהיה שייך להיכנס למפעלים, לעבור איתם מה אפשר 
ואיך אפשר למצוא פתרון מהיום  ללמוד לקח מהקרונה, 
במגוון  ולהשתמש  ניתקע.  שלא  בעיות,  ח"ו  יהיה  שאם 
למחשב,  גישה  מצלמות,  וידאוס,  פילים,  אפשרויות, 
תמונות,  לעשות  טסט,  דנ"א  לעשות  תוכניות,  לבנות 

מצלמות, הכל!
יש אפשרות היום בשלט רחוק לדעת הכל, אם נרחיק 
בתוך  ששמים  אלקטרוני   שבב  לבנות  אולי  שייך  לכת 
המחשב, ובתוך ייצור חומר הגלם שרק הרב או המשגיח 
היא  המתבקשת   המסקנא  הכל,   ורואים  לקרוא  יכול  
שהגיע הזמן עכשיו ללמוד לקח מהקורונה ושנצא מזה עם 
רווח גדול לעתיד וזה יהיה טוב  ומועיל להרמת קרנה של 

הכשרות.
כתב: יוסף אריה שולמן
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ונשמרתם מאד לנפשותיכם
צרפת לא מיהרה להיבהל ממגיפת הקורונה. כמו 
הצרפתים  חשבו  בעולם,  נוספות  רבות  במדינות 
וייעלם  שיחלוף  שגרתי  בוירוס  מדובר  כי  בתחילה 
בכל הרצינות  נערכו  ישראל  כלעומת שבא. כשבארץ 
אנשים  בצרפת  כאן  הנגיף,  של  התפשטותו  לקראת 

גיחכו בבוז.
בראשית תקופת הקורונה, כשבוע לפני חג הפורים, 
הייתי אמור לטוס לארץ עם משפחתי כדי להשתתף 
תחילת  ימי  היו  הימים  יקר.  אחיין  נישואי  בשמחת 
בפנינו.  ננעלים  הארץ  שערי  כי  נראה  והיה  המגיפה 
מחשש  בתחומה  זרים  תושבים  רצתה  לא  ישראל 
רכשנו  שכבר  מאחר  דבר,  של  בסופו  הנגיף.  להפצת 

כרטיסים מבעוד מועדף, הורשינו להכנס לארץ.
נזהרו  אנשים  מצורעים.  כמו  הרגשנו  כשהגענו, 
מפנינו בכל מקום, בבתי הכנסת ביקשו מתושבי צרפת 
השוהים בישראל שלא להשתתף בתפילות ולשהות בין 

כותלי המקום. לא הבנו מדוע הישראלים נגדינו… 
באולם  מאתגר,  באופן  התקיימה  האחיין  חתונת 
כ-150  של  מצומצמת  ובהשתתפות  ומאולתר  ארעי 
איש בלבד. במוצאי שבת החתן ביקשתי לחזור לקהילה 
מודאגת  הודעה  קיבלתי  אז  אבל  בפריז,  לי  המחכה 
משתוללת  הקורונה  כי  סיפרו  הם  הקהילה.  מחברי 
נדבקים,  של  אדירה  התפרצות  יש  צרפת,  ברחובות 
עומדים  כי  מצרפת  לי  סיפרו  עוד  ונפטרים.  חולים 
ולאסור  הכנסיות  בתי  את  ובריח  מנעול  על  לסגור 
את ההתקהלות לתפילות. יהודי הקהילה היו עסוקים 
במירוץ הכנות לקראת חג הפסח וקיוו להשיג מזון כשר 

לחג.
אחריות  לי  יש  היססתי,  ובלבול.  מבוכה  חשתי 
ציבורית. האם עלי להישאר בארץ או לשוב בכל זאת 
רבי  עם  להיוועץ  החלטתי  המגיפה?  לב  אל  לצרפת, 
ומורי, הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א, ראש ישיבת 
כסא רחמים. תשובתו הייתה ברורה: אין טעם לחזור 
אחר  תעקוב  בארץ.  כרגע  הישאר  לצרפת.  עתה 

הדיווחים ותחליט בהמשך את צעדיך. 
הבנתי שאני נשאר בארץ, והתחלתי לחפש דירה לי 
ולמשפחתי בבאר שבע, סמוך לאחותי. בכל יום ערכתי 
שיחות טלפון לפריז, מתלבט מרחוק עם חברי הקהילה 
האם כדאי לשוב כבר או להמתין עדיין. ההתלבטות 
עדכונים  להופיע  החלו  הצער,  למרבה  גדולה.  הייתה 
כתוצאה  שנפטרו  אנשים  על  היהודית  הקהילה  מן 
מהידבקות בנגיף. למעשה, צרפת הייתה אחת המדינות 
זאת  הקורונה.  של  הראשון  בגל  שנפגעה  העיקריות 
בשל היערכות מאוחרת מדי מול הנגיף המתפרץ והבנת 

המצב רק לאחר ההתפשטות והפגיעה.
בפועל, לא היו כבר טיסות זמינות על קו ישראל-

צרפת. נותרתי איפוא בארץ לחג הפסח, שומר על קשר 
רצוף אך מרוחק עם הקהילה בפריז. שהיתי בישראל 
הרשויות  התקופה,  כל  כשבמשך  השבועות,  לחג  עד 
הצרפתיות מסרבות לאפשר את פתיחת בתי הכנסת. 
הורשו  לא  עצמן  הקניות  גם  מוחלט.  היה  הסגר 
להתקיים במרחב הפרונטלי, ונערכו באמצעות הרשת 

המקוונת בלבד.
החלה  המגיפה  כאשר  סיון,  חודש  בתחילת  רק 

יחסית, הצלחתי  ירדה  הנדבקים  וכמות  לדעוך מעט, 
בהדרגה,  להיפתח  החלו  המניינים  לצרפת.  לשוב 
הקהילה  מיהודי  רבים  בעוונותינו,  יתירה.  בזהירות 
היו מחויבים כעת באמירת קדיש על יקיריהם שנפטרו 
בטרם עת. המכה היתה אנושה. מטה לחמם של רבים 
וטובים נשבר. הכלכלה במדינה התרסקה. שגרת החיים 

התהפכה על פיה.
בצרפת שהקפידו  היחידים  בין  הייתי  זו  בתקופה 
משהותי  לכך  הורגלתי  אף-פה.  מסיכת  עם  להלך 
כך  על  שומרים  שמעטים  לראות  והתפלאתי  בארץ 
כמוני. בהמשך, רובם ככולם הבינו את חומרת המצב 
והקפידו לעטות מסכות. מצד שני, כמות המתפללים 
להגיע  פחדו  יהודים  מאד.  הדלדלה  הכנסת  בבית 
מחשש הידבקות. כולל האברכים אצלנו עבר למתכונת 
טלפונית ולזום. בגלל הקושי הכלכלי, יהודים שהקפידו 
על קנית עליות ותרומות לקהילה ולבית הכנסת, פסקו 

ממנהגם ולא יכלו לתרום שוב ביד נדיבה כמקודם.
הנחיות  על  הקפדתי  אשתקד,  החגים  לקראת 
ברורות של מגבלות לכל מתפלל: שהיה בבית הכנסת 
עם מסיכות בלבד. הקפדה על חלונות פתוחים ושמירת 
התפילות,  סדרי  כל  את  שמרנו  מרעהו.  איש  מרחק 
כמובן, אך לא ערכנו חגיגות גדולות כמו בכל שנה. הכל 
היה קטן יותר, צנוע יותר, ולפי גדרי ההלכה ולא מעבר 
להם. למרות הקושי ואי הנוחות, הקפדה זו היא חובה 

קדושה בעיני. ונשמרתם מאד לנפשותיכם.
גם לקראת סוף החופש, אני חושב שאתן הוראה 
לבית  להכנס  לאפשר  בקהילה,  המתפללים  לציבור 
הכנסת רק עם הצגת בדיקת קורונה PCR שלילית. 
אין לנו מושג מי נדבק ומי לא, וחובת הזהירות מוטלת 

עלינו.
אותנו  רוצה  הקב"ה  כי  לנו  מאותתת  זו  תקופה 
אדם  בבין  נזהרים  יותר.  בו  דבקים  יותר.  מחוזקים 
לחברו, משתדלים יותר ומתכוננים לגאולה. לצד ההכנה 
הרוחנית, חובה עלינו להישמר במישור הפיזי. לשמוע 
היב לכל ההנחיות ולהקישב להוראות הממשל. בואו לא 
נתחכם. נכון, צריך להמשיך את השגרה ולחיות כרגיל, 
בלי פאניקה, אבל לשמור על רף זהירות גבוה ולהמשיך 
המגיפה  את  שיסלק  הקב"ה  לפני  ולהתחנן  להעתיר 

מעולמנו ויביא את משיח צדקנו בקרוב ממש, אמן.

יהודים פחדו 
להגיע מחשש 

הידבקות. כולל 
האברכים אצלנו 
עבר למתכונת 
טלפונית ולזום. 

בגלל הקושי 
הכלכלי, יהודים 

שהקפידו על 
קנית עליות 

ותרומות לקהילה 
ולבית הכנסת, 
פסקו ממנהגם 

ולא יכלו לתרום 
שוב ביד נדיבה 

כמקודם

הרב שמואל חורי
רב קהילת 'בית רבי בוגיד' – פריז
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התרומה ההיסטורית של רמי לוי: 
תפילין ליהודי אירופה

איש העסקים רמי לוי, העניק מאות זוגות תפילין, בעלות כוללת 
של למעלה ממיליון שקל ליהודים ברחבי אירופה שאין להם יכולת 
אריה  הרב  לבקשת  התקיימה  התפילין  חלוקת  תפילין.  זו  לרכוש 
גולדברג, מנכ”ל מרכז רבני אירופה, שביקש להעמיד שם וזכר לעילוי 
נשמתו של הרב בנימין וולף ז”ל, רב קהילת הנובר שבגרמניה, שנפטר 
בדמי ימיו בשנה האחרונה. רמי לוי נענה בחפץ לב לבקשה והביע 
שביעות רצון מכך שהתפילין הוענקו במסגרת ארגון "פאר בנימין" 

שהוקם למטרה זאת על שמו של הרב וולף ז"ל.
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"מרכז רבני אירופה" שם לעצמו למטרה להקים 
קברי  על  גלעד  ומצבת  נצח  מזכרת  ושארית,  שם 
יחד  ונקברו  השואה  במהלך  שנרצחו  הי"ד  יהודים 
שלא  אחים  בקברי  מדובר  המוניים.  הריגה  בבורות 
סומנו אף שחלפו כשמונה עשורים מאז ימי המלחמה 

הנוראה.
מפעל ההנצחה החשוב כולל איתור 'קברי אחים' 
כך  לצורך  המדוייק.  ומיקומם  מסומנים  שאינם 
"אהלי  אגודת  יו"ר  עם  יחד  'המרכז',  אנשי  פועלים 
הפועל  גבאי,  מאיר  ישראל  הרב  בראשות  צדיקים" 
שנים רבות להקמת יד ושם לקברי צדיקים וליהודי 
ומחוזות  ערים  רבני  עם  בשיתוף  הי"ד.  השואה 
את  שזוכרים  מקומיים  מקשישים  עדויות  נגבים 
תקופה  מאותה  מסמכים  מאותרים  ימים,  אותם 
ומתקיים  שיתוף פעולה עם ראשי ערים לצד מחקר 
בארכיונים ממשלתיים ושיחות עם ספרנים קשישים 
את  'המרכז'  אנשי  בפני  שפותחים  ארכיבים  ומנהלי 
סגור צפונותיהם. בעבודה ועמל רב מוקמות ברחבי 
עיירות אוקראינה ספוגת דם אחינו הי”ד מצבות זכרון 

לקדושים שנספו ללא שהובאו לקבר ישראל. 
תחת שלג כבד ומעטה קרח על הארץ בחורף וימי 
שרב כבד בקיץ נאספים עדויות על שאריות הקהילות 
היהודיות. בכל מקום שמאותרים קברי אחים מגודר 
המקום ואנשי 'המרכז' אומרים קדיש לעילוי נשמת 
הם  הללו  באירועים  מהנוכחים  רבים  הקדושים. 
שנרצחו  אלו  של  נינים  או  נכדים  מבוגרים,  יהודים 

במסגרת המיזם לאיתור קברי אחים הי"ד.

בכל אירוע מרגש שכזה, מול היהודים שהשתתפו 
במקום עומד הרב אברהם אבא טורצקי, מזכיר מועצת 
רחמים’  מלא  ‘קל  תפילת  את  ונושא  אירופה,  רבני 

בניגון מרטיט. 
היקף הסכום שהושקע ומושקע בשיפוץ והקמת 
שמטרתם  אירו  אלפי  על    עומד  אחים  קבר   כל 
חלק  עליהם.  מצבות  והעמדת  הקברים  שיקום 
לא  היהודים,  נטבחו  שבהן  במדינות  מהממשלות 
נקפו אצבע במטרה לתקצב הצבת גלעד נצח ליהודים 
– אזרחי המדינות הללו – שנטבחו על קדושת השם 

באנטישמיות מחרידה.
גולדברג  אריה  הרב  אירופה”  רבני  “מרכז  מנכ”ל 
מציין: “המטרה שלנו בפרוייקט מעבר להנצחת יהודי 
השואה הי"ד היא להזכיר לכל העולם שאיננו שוכחים 
את מי שנרצחו על קידוש השם. חנוכת מיזם ‘קברי 
כאשר  שנים  עשרות  לפני  לעולם,  מסר  היא  אחים’ 
הגרמנים הפיצו תעמולה אנטישמית היו מי שאמרו 
כי אלה רק מילים ודיבורים ואיש לא יפגע מכך. חלפו 
שישה  קשים.  רצח  למעשי  הפכו  והמילים  הימים 
הלכו  יהודים  הורגות.  מילים  נטבחו.  יהודים  מיליון 
ביערות, הגיעו למקומות הללו ומאות המילים הפכו 
למכונות יריה שרצחו אנשים, נשים וטף על האדמה 
עליה אנו עומדים. ‘מרכז רבני אירופה’ שם לו למטרה 
שנרצחו  יהודים  אלפי  לאותם  זיכרון  נר  להעמיד 
של  היהודית  הזהות  את  לחזק  להמשיך  ובמקביל 
היהודים באירופה ולשאת בגאון את האבוקה של עם 

ישראל”.

זכרון עולם
מצבת גלעד ליהודי השואה

זבורוב

קונסטנסיה

אוז'רני

חמלניצקי
מטייבקה
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פולטבה

דירזנה סוסנובה ויניצה

קוסטנסיה גרושביצ'ה

פוסטמיטי

מחנובקהצ'רנוביץ
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61 שנות 
שליחות

הרב גרשון מענדל גרליק זצ"ל, שליח של 
כ"ק מרן האדמו"ר מליובאוויטש, מייסד 'מרכז 
רבני אירופה' ורב קהילת "אהל יעקב" במילאנו 
שבאיטליה, שנפטר בשנה האחרונה הותיר 
אחריו שרשרת של פעילויות ומוסדות שהקים, 
ובכללם "מרכז רבני אירופה" • סיפור חייו של 
הצעיר שנולד בברית המועצות, עלה כנער 
לישראל, נאבק על האפשרות ללמוד במחיצת 
רבו כ"ק מרן האדמו"ר מליובאוויטש בניו 
יורק והפך לשליח באיטליה • שליח ציבור

שנים שימש הגאון הרב גרשון מענדל גרליק זצ"ל שליח של כ"ק מרן האדמו"ר מליובאוויטש 
ורב קהילת "אהל יעקב" במילאנו שבאיטליה ומקים עולה של תורה, חסידות וכשרות באיטליה. 
בשבת פרשת משפטים – שקלים נסתלק לבית עולמו כשהוא בן פ"ח )88( שנים כשהוא מותיר 
אחריו שרשרת של פעילויות ומוסדות שהקים, בראשם "מרכז רבני אירופה" אותו ייסד לפני 
21 שנה יחד עם עוד מספר רבנים מדינות מאירופה. לכל אורך השנים הקפיד לגלות מעורבות 
רבה בפעילות "המרכז" והיה מבקש מהיו"ר הרב מנחם מרגולין ומהמנכ"ל הרב אריה גולדברג לעדכן אותו על 
ההתרחבות של הארגון ברחבי אירופה. "מה שעשיתם הוא ההוכחה שאתם יכולים לעשות יותר", היה חוזר 

ואומר להם.  
הגרג"מ גרליק נולד בחודש אייר תרצ"ב בברית המועצות, להוריו הרב חיים מאיר ולאמו הרבנית רבקה 
לאה. לימים סיפר: 'כשהייתי ילד בן 11-12 בברית המועצות על הפרנסה היתה מופקדת אמא ע"ה. היו לה 
ידיים זריזות ובין הדברים הרבים שעשתה היא גם היתה סורגת גרביים שאת תמורתן הייתי מחליף במצרכי 

מזון בשוק השחור שהיה באותם הימים. 
"באחד הימים נתפסתי על ידי בלשי הנ.ק.וו.ד. האכזריים. הם הובילו אותי לחקירה במשרדים שלהם כדי 
לדעת מי נתן לי את הסחורה. הושיבו אותי על כיסא בן 3 רגליים כדי שאצטרך לשמור על שיווי משקל או 
שאפול ואפצע. במשך 4.5 שעות החוקרים המטירו עלי שאלות ואני שתקתי. לא הוצאתי מילה מהפה. ידעתי 
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שחייה של אמא תלויים בשתיקתי. 
"בעוד החקירה נמשכת הגיע למשרדים שם יהודי 
)איש המסירות-נפש הידוע הרה"ח ר' יוסף מוצקין -שלימים הפך 
למחותן של הרגמ"ג( שהיה בעל קשרים עם השלטונות. 
הוא הבחין בי, הבין מיד שנתפסתי, והתחיל לחשוב 
איך לשחרר אותי. הוא ניגש לחוקרים ושאל אותם 
עלי. הם ענו לו בתסכול ששעות ארוכות הם מנסים 
לשאול מי אני ומה מעשי ואני לא אומר מילה. הוא 
אלה  לחוקרים.  היהודי  אמר  העיירה  של  השוטה 
שמעו זאת וזרקו אותי מיד מהמקום בצירוף בעיטה 
גרליק,  הגרג"מ  אמר  לחיים,  לקח  למדתי  כואבת. 
לא לדבר הרבה. כאשר אני לא חייב לדבר עדיפה לי 

השתיקה".
בשנת תש"ו, לאחר סיום מלחמת העולם השניה, 
אפשרו השלטונות הרוסיים לאזרחי פולין או למי 
רוסיה.  את  לעזוב  פולנים  לאזרחים  נשואים  שהיו 
ההחלטה הזאת נוצלה על ידי רבים מחסידי חב"ד 
והיא  רוסיה.  את  לעזוב  גרליק  משפחת  גם  ובהם 
המשפחות  מראשוני  והייתה  הקודש,  לארץ  היגרה 
בכפר חב"ד. כנער למד בישיבות ליובאוויטש שבתל 
אביב ובלוד, תוך שהוא נוטל חלק פעיל בהצלת ילדי 
עולים מתימן מרדת שחת ומניסיונות אנשי השלטון 
בישראל להעביר אותם לקיבוצים שם יתחנכו ללא 
שמירת מצוות. הוא היה אחד הפעילים המרכזיים 
בהעברת הילדים למוסדות החינוך של 'רשת אהלי 
'תעודת  זו מנעה ממנו לקבל  יוסף יצחק'. פעילות 

העזה  תשוקתו  ויזה.  קבלת  לשם  שנדרשה  יושר' 
לזכות ולנסוע אל הרבי נדחתה לזמן קצר.

על הפעילות באותם ימים סיפר כי הרבי הורה 
ללכת ולדבר בבתי כנסת. יחד עם חברו )לימים השליח 
למרוקו החסיד הנודע הרב( יהודה ליב רסקין נסעו יחדיו 
)ב'טרמפים'( לתל-אביב, הגיעו לתחנת הרדיו, ואמרו 
הניגון  את  ללמד  וברצונם  הרבי  של  נציגים  שהם 
של הרבי המהר"ש - 'לכתחילה אריבער'. וכך היה. 
ובעמדם  לרחובות,  נסעו  אביב,  תל  את  כשעזבו 
בתחנה, בקע מהמשדר שעמד באותם ימים על כל 
'לכתחילה  תחנות ההסעה של האוטובוסים הניגון 

אריבער'...
את  הציגו  הכנסת,  לבית  הגיעו  רחובות  בעיר 
עצמם כנציגים של הרבי. רב בית הכנסת, הרב גרוס, 
שמח לאפשר להם לדבר. הרב רסקין "הזדרז" ופנה 
אל רב בית הכנסת ואמר לו להזמין את חברו, הגרג"מ 
גרליק, לשאת דברים. רב בית הכנסת אכן הזמין אותו. 
הגרג"מ גרליק שהיה מופתע, עלה אל הבימה ואמר 
למתפללים: "יחד איתי הגיע להתפלל בבית הכנסת 
אברך חשוב, הרב רסקין, ששמו יצא כנואם בחסד. 
להרב  ירד מהבימה....  והוא  לדבריו",  להאזין  כדאי 

רסקין לא נותרה ברירה והוא נאלץ לשאת דברים. 
המאסר"  ''רשימת  היה  שזכר  היחיד  שהדבר  כיוון 
שנכתבה ע"י כ"ק מרן האדמו"ר הריי"צ זצ"ל )נדפסה 

בספר השיחות תר"פ - תרפ"ז(, חזר על הדברים. 
לאחר שירד מהבימה התחבטו השניים כיצד קיבל 
הקהל את הדברים. חלפו מספר דקות ולהפתעתם 
עלה לבימה רב בית הכנסת, הרב גרוס, ואמר בהנאה 
גלויה כי הבחורים הללו החיו את 'העצמות היבשות' 

וחזר על דברי הרב רסקין בפני הקהל...
בשבת מברכים תמוז תשט"ו הגיע הגרג"מ גרליק 
מליובאוויטש  האדמו"ר  מרן  כ"ק  אל  לראשונה 
ונשאר בישיבה במשך מספר שנים. הוא נקשר אל 
הרבי בחבלי עבותות. הרבי היה לעיקר חייו - עליו 
חשב בימים ובלילות, להוראותיו הקדושות ציית בלי 
לשאול שאלות. באותם שנים קיבל סמיכה לרבנות 
מאת הגאון הרב ישראל יצחק פיקרסקי זצ"ל והג"ר 

יהודה לייב שפיץ זצ"ל מנוארק

לבקשת משפחת ציפל
בראיון מיוחד עם בנו הרב לוי יצחק גרליק, מרבני 
שכונת קראון הייטס בניו יורק ורב דק"ק האיחוד 
הגיעו  "הורי  לנו:  מספר  הוא  בבריסל  האירופי 
לאיטליה בשנת תשי''ט, היה זה פחות מ-15 שנים 
לאחר מלחמת העולם השנייה. זאת היתה הפתעה 

גדולה ליהודים במקום. אבא היה צעיר מאוד והיה 
זה זמן לא ארוך לאחר השואה והיהדות שם טרם 

התאוששה מהמלחמה".

איך הגיעו יהודים לאיטליה ?
"לאחר מלחמת העולם השניה איטליה שימשה 
כתחנת ביניים לכל מי שרצה לעלות לארץ ישראל 
או לעבור להתגורר בארצות הברית כמו גם במדינות 
בגלל  באיטליה  נשארו  מהיהודים  כמה  אחרות. 
עבודות  חיפשו  הם  ישראל.  לארץ  לעלות  הקושי 
מזדמנות וראו שקל להתפרנס בה ולכן באופן יחסי 

יהודים רבים החליטו להשתקע באיטליה".
ומספר  אבא  מבית  ישנים  זיכרונות  מעלה  הבן 
הם  ציפל.  משפחת  הייתה  "באיטליה  בהתרגשות, 
הסתתרו  המלחמה  בזמן  פרוות.  של  עסק  פתחו 
בשווייץ. מיד אחרי המלחמה פתחו עוד הפעם את 
הבית כנסת האשכנזי במילאנו, ששימש בתור בית 
כנסת עבור 'היימישע אידן'. המדברים אידיש, יעקים 

וכדו'. 
וליהודים  איטלקי,  בנוסח  היו  הכנסת  "בתי 
האשכנזים דוברי האידיש קשה היה להתרגל לנוסח 

כנסת תחת השם  בית  הקימה  ציפל  ולכן משפחת 
'אוהל יעקב' ]על שם אביהם[. משפחת ציפל מנתה 
יוסף  שלמה  מר  היה  הבכור  האח  אחים.  ארבעה 
)קארלו(. הם התפללו בנוסח ספרד ושוחחו באידיש 

]או בגרמנית[ כפי שהיו רגילים מבית אבא".

איך עלה הרעיון שאביכם יסע לאיטליה?
המלחמה  לאחר  שנים  ארבע   – תש"י  "בשנת 
הרבי  באיטליה.  הפליטים  במחנות  שוחט  חיפשו 
לאיטליה  גנזבורג  יעקב  הרה"ח  את  שלח  הריי"צ 
כמדומני  הגיע  הוא  כשוחט.  שם  שישמש  בכדי 
החל  שם  למילאנו  מכן  ולאחר  לנאפולי  תחילה 
לשמש כשוחט לשמחתם ולרווחתם של בני הקהילה 
היהודית. את התפילות התפלל בבית הכנסת של בני 

משפחת ציפל.
"באחד הימים שאלו אותו אנשי הקהילה במקום 
אולי הוא יודע כיצד ניתן להשיג רב עבור הקהילה, 
שכונה  יהודי  לגוף  שיפנו  להם  אמר  גנזבורג  הרב 
'הלשכה' בפאריז שהיה פעיל באותם הימים, בניהולו 
יידעו לתת להם  בוודאי  של הרב גאראדעצקי שם 
מענה הולם. ואכן, ראשי אותן גוף יהודי שלחו את 
הרב מרדכי פרלוב ]מחבר הספר "גט למעשה" ועוד[ 
שישמש כרבה של קהילת "אהל יעקב".  הרב פרלוב 
היה קודם לכן רב ברוסיה, ושמו יצא לתהילה, והוא 

סידר גיטין וכו'".
ההם  הימים  מאורעות  את  בפני  מגולל  בעודו 
באיטליה, אני מנסה לברר האם לא היו יהודים עד 
אותם השנים במקום, "תראה" אומר הרב לוי יצחק 
גרליק, "עד אז לא היה אף יהודי עם זקן באיטליה 
היו  אלה  אחד[,  עוד  ואולי  גאנזבורג  מהרב  ]חוץ 
של  חיה  רוח  היתה  לא  מלחמה,  שלאחר  השנים 
יהדות במקום, אמנם היו שם יהודים שהיה אכפת 
להם מתורה ומצוות, ולכן היו שם אטליזים כשרים, 
בית ספר יהודי גדול ומוסדות נוספים, אבל כולם היו 

אנשים מאוד פשוטים".
ההם  הימים  על  לספר  ממשיך  גרליק  הרב 
באיטליה, "בשנת תשי''ג החל הרב פרלוב בעבודה 
היהודית  הקהילה  למען  הרבי[  ]בהוראות  נמרצת 
המקווה  את  והקים  בנה  הוא  השאר  בין  במקום. 

הכשר של הקהילה היהודית במילאנו שבאיטליה. 
הרב  תשי''ז,  בשנת  מכן,  לאחר  שנים  "שלוש 
פרלוב פנה למשפחת ציפל ואמר כי הוא כבר מבוגר, 
יש לו בן יחיד שמתגורר באוסטרליה והוא מעוניין 
לנסוע לשהות במחיצת בנו את שנות החיים שעוד 

נותרו לו ושידאגו למצוא רב לקהילה.
עסקים  היו  ציפל  למשפחת  השנים  "באותן 
הגדול,  האח  נוספות.  ומדינות  לונדון  בארה''ב, 
יעקב  הרב  הברית.  לארצות  הרבה  נסע  קארלו,  
גנזבורג קישר בינו לרבי כבר בשנת תשי"ג. כששמע 
ממנו על רצונו של הרב פרלוב לעזוב את התפקיד 
הציע לו להכנס לכ"ק מרן האדמו''ר מליובאוויטש 
איטליה  את  לעזוב  מבקש  פרלוב  שהרב  לו  לספר 
ולנסוע לאוסטרליה ולשאול אותו אודות רב ראוי 

קהילה,
"מר ציפל לא השתהה. נכנס ל'יחידות' אל הרבי 
וסיפר על הקהילה ואמר שהוא מבקש שהרבי ישלח 
שהוא  הוסיף  הוא  יעקב.  אהל  לקהילת  חדש  רב 
מעוניין שהרב שיתמנה יהיה אדם צעיר שינהל את 
היהדות  את  ויחיה  רמה  ביד  שנים  לאורך  הרבנות 
את המקום, יקח את הדור הצעיר לחנך אותם ברוח 
ישראל סבא וכו'. הרבי האזין בקשב רב לבקשה ואז 

אמר 'תן לי קצת זמן ובע''ה אמצא לך מישהו'.
הגיע  זצ"ל  אבא  מכן  לאחר  השנה  "במהלך 
למילאנו בשליחות הרבי לשמש כרב לקהילת "אוהל 

עם הגאון רבי שלמה עמאר באלבניה
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של  קטנה  קהילה  שם  פגש  הוא  במקום.  יעקב" 
חמישים עד שמונים משפחות.

בתי  סוגי  ארבעה  ימים  באותם  היו  "במילאנו 
פרסיים,  של  כנסת  בית  אשכנזי,  איטלקי,  כנסת: 
ובית כנסת קטן של ספרדים. חלק ניכר של היהדות 
אבל  ברומא,  יהדות  גם  הייתה  במילאנו.  התרכזה 
המצב הרוחני שם לא היה דומה כלל למצב שהיה 

במילאנו.
באירופה  רב  לשמש  מארה"ב  אבא  של  "בואו 
היו  המקומיים  קודש"  ה"כלי  כל  רב.  הד  עוררה 
מאירופה. זו הייתה פעם ראשונה שאדם צעיר הגיע 
במקום.  כרב  לשמש  לאירופה/איטליה  מאמריקה 
רוחנית  מבחינה  מאוד  קשה  היה  באירופה  המצב 
מאלה  והרבה  ממנה  ברחו  כולם  השואה  לאחר  כי 
שנשארו חיו בהסתירם את יהדותם. ההחלטה של 
הרבי לשלוח את אבא היתה בעיני היהודים שם פתח 

לתקווה שאכן ניתן להחיות את היהדות באירופה.

עזרה למאות רבנים 
הביעו  ימים  באותם  באירופה  הרבנים  "גדולי 
התפעלות רבה מההחלטה. הגאון הרב יחיאל יעקב 
הישיבה  את  פתח  אש'  ה'שרידי  בעל  זצ"ל  ויינברג 
שלו באירופה שנתיים או שלוש לאחר שאבא הגיע 
לאיטליה. הוא ביקש מאבא שיבוא לפתיחה כאורח 
יותר  מבוגר  שנה  בארבעים  שהיה  למרות  הכבוד 

מאבא. 
אמיצים  ידידות  קשרי  לאבא  היו  כללי  "באופן 
תורה  בענייני  במיוחד  כהונתו,  שנות  כל  לאורך 
והלכה, עם הרבה רבנים ובתי דין בכל רחבי תבל. 
)באותן שנים  הבית שלנו,  דרך  עברו  רבים מהרבנים 
מוכרחים  והיו  ישראל  לארץ  מארה"ב  ישירות  טיסות  היו  לא 
יוסף  הרב  הגאון  ובהם  באירופה(,  ביניים  תחנת  לעשות 
יחזקאל  הרב  פונוביז',  ישיבת  ראש  כהנמן  שלמה 
סרנא, הגאון הרב שמחה עלברג יו"ר אגודת הרבנים, 
הרב פינחס הירשפרונג ממונטריאל וכן כל הרבנים 
ואונטרמן(.  ניסים  מהרבנים  )החל  לישראל  הראשיים 
כולם ביקרו בביתנו ועמדו איתו בקשר מתמיד כיוון 
שחיבבו והעריכו אותו. גם אנשי הרבנות הראשית 
מישראל שרצו לברר נושאים שונים כמו נתינת גט 
או כשרות יצרו קשר עם אבא למרות גילו הצעיר. 
גם הרבה 'עסקנים' היו מבאי ביתנו, כמו הרב יהודה 
אגודת  מטעם  כנסת  חבר  שהיה  אברמוביץ  מאיר 
ישראל ובמהלך השנים שימש גם כיושב ראש ועד 
כי  אליהו  הרב  ישראל;  אגודת  של  העולמי  הפועל 
טוב וידידו הטוב הרב אברהם פרשן מתנועת פאג"י 

והרשימה ארוכה. 
)ה-80(  המ'  שנות  בסוף  כי  לציין  מעניין  "פרט 
יצאו יהודים רבים מברית המועצות ואיראן ועברו 
רומא  יד  שעל  ולאדיספולי  אוסטיא  העיירות  דרך 
באיטליה. הגרג"מ גרליק, יחד עם עוד חסידי חב"ד, 
בית  שם  ובנו  במקום,  יהדות  להפצת  רבות  פעלו 
האדמו"ר  כ"ק  ועוד.  כשרה  מסעדה  מקווה,  כנסת, 
באותם  שנשא  בשיחה  זו  לפעילותו  התייחס  זצ"ל 

ימים.
אלפי  בקרב  רבות  פעל  אבא  לכך,  "במקביל 
באיטליה  ללמוד  מגיעים  שהיו  יהודיים  סטודנטים 
באוניברסיטאות השונות. רבים מהם הגיעו ללמוד 
רפואה ווטרינריה. אבא היה דואג לסדר להם אוכל 
גשמי וגם רוחני. יש הרבה מה לספר בנושא ועוד חזון 

למועד".

בביקור אצל הגאון ר' נתן פינקל זצ"ל

עם נשיא אסטוניה

עם בנו הרב לוי"צ גרליק יבדלח"ט

עם ראש ממשלת ליטא

עם האדמו"ר מסלונים
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מתי ומדוע החליט אביכם לייסד את מרכז רבני אירופה? 
"במשך שנים רבות אבא היה חלק מגופים שונים של רבנים 
בשורה  היהדות  של  והפתרונות  הבעיות  את  שריכזו  ועסקנים 
ארוכה של נושאים. הרבנים שעמדו בראשם לא עסקו בבעיות 
שלהם  המטרה  באירופה.  הרבנים  של  היום-יומיות  הפרקטיות 
היתה להתוות דרך באופן כללי וגם יותר כלפי השלטונות. גם אני 
השתתפתי עם אבא זצ"ל בוועידות הללו. הייתי בן עשרים בערך 
וראיינתי את כל המשתתפים )בדרך כלל 40-50 איש(. מובן שדיווחתי 
הכל לרבי. בשל כך אבא החליט להקים את 'מרכז רבני אירופה', 
גוף רבני מרכזי המאגד את כל רבני אירופה, ובעיקר רבנים צעירים 
וכאלה שיש להם קהילות קטנות, שיעניק עזרה למאות הרבנים, 
שהתעוררו  הרבות  לבעיות  מענה  מצאו  שלא  כקטנים,  גדולים 
באותן השנים בהן יהדות אירופה החלה לגדול, לפרות ולהתעצם".

כמה רבנים מנה המרכז באותם ימים?
"היו אז יותר משבע מאות רבנים צעירים באירופה, שהיה להם 
בית כנסת או בית חב''ד או מרכז לצעירים וכדומה, אבל לא היה 
משהו מרכזי שאיחד את כולם. למשל: רב  צעיר הגיע לכהן בתור 
רב של קהילה קטנה, הוא היה צריך 'לשבור את הראש' איך לעשות 
את זה. לא היה מקום מרוכז שעזר לכולם. בדיוק בגלל זה אבא ראה 
צורך לפתוח ארגון שיהיה לעזר לכל הרבנים הצעירים באירופה. 
הוא לא חיפש לעשות תחרות אלא רק לעזור לרבנים הצעירים. 
אבא הקים בעשר אצבעות גוף שיעזור לכל אותם הרבנים, בכל 
מקרה ובכל שאלה. את המשרד הקים באיחוד האירופי, שם היה 

המרכז של אירופה. 
"אתן לך דוגמא", ממשיך הבן, "אם רב ברחבי אירופה היה 
צריך עבור קהילתו כמה זוגות תפילין, ד' מינים, או לחילופין רצה 
להקים מקווה, לא היה לו גוף אליו יכול היה לפנות ולקבל עזרה 
וסיוע. כאשר אבא הקים את 'מרכז רבני אירופה' הוא פעל וסייע 

גם במקרים כאלה שהם נראים איזוטריים, מאוד מקומיים".
"עוד דוגמא מאוד חשובה: אחד מהדברים שחשובים מאוד 
לרבנים באירופה זה הקשר עם הרבנות הראשית לישראל. אם זה 
לבירור יהדות, או שאלה בעניני חברא קדישא או בגיטין וכדומה. 
לרבנות  להתקשר  ולמי  איפה  בכלל  יודע  לא  צעיר  שרב  מובן 
הראשית, הם ידעו שיכולים לפנות לאבא כי היו לו קשרים הדוקים 
עם כל הרבנים הראשיים ובכל המחלקות. אבל מובן שהרבנים 
הצעירים מרגישים הרבה יותר נוח להתקשר ל"מרכז רבני אירופה" 
עמוס  שהיה  אבא  את  "לטרטר"  במקום  בנושא  להם  שיעזרו 
בעבודה והרבה פעמים בנסיעות. ב"ה ה"מרכז" הצליח בזה למעלה 

מהמשוער.
"עוד דבר הקובע ברכה לעצמו: הסמינרים שה"מרכז" מארגן 
כל כמה חדשים. הרבנים הצעירים )ולפעמים גם המבוגרים...( תמיד 

הרעיפו על אבא תודות וברכות על כך".

היו אנשים שהתנגדו לאביכם כשהוא הקים את מרכז 
רבני אירופה?  

"לא זוכר מקרה של התנגדות לאבא, כי בדרך כלל המפריעים 
צצים כשמישהו 'חדש' מגיע ועושה מהפכות. אבא לא היה 'חדש 
על המפה'. הוא התחיל לעבוד עוד לפניהם, והוא כבר היה רב 
לפני  עוד  אותו  הכירו  כולם  שנה.  משלושים  למעלה  באירופה 
שהקים את ה'מרכז', והם ידעו שלאבא יש רק כוונות לשם שמים, 
ולשם זה הוא נשלח לאירופה. אבא היה אדם מיוחד שעבד מאוד 
קשה להסתדר עם כולם ולא היו לו מתנגדים. אם במקרה היה 
מישהו ש"הפריע" לו מה שאבא עושה, )כי הרי זה דרך כל הארץ להתנגד 
למישהוא שמצליח...(, אבא תמיד מצא את הדרך, עם החן הידוע שלו, 

לקיים את הנאמר במשלי 'גם אויביו ישלים עמו'".

מי קיבל את ההחלטות ב"מרכז רבני אירופה"? היה 
כל  את  עשה  מי  דרך,  להתוות  תורמים,  לגייס  צריך 

העבודה הזאת? 
אבא זצ"ל הקים את נשיאות ומועצת רבני אירופה, שמורכבת 
ועומדים  הארגון  של  דרכו  את  המנווטים  אירופה  רבני  מגדולי 
מאחורי הנהלת המרכז, בראשותם של הרב מנחם מרגולין והרב 
אריה גולדברג, יחד עם צוות חרוץ ומסור. פעמים רבות אבא הביע 

עם הגאון הרב בנימין יאקאבס

בישיבה עם חברי מועצת רבני אירופה

בפגישה עם ראש ממשלת אלבניה והרב הראשי לאלבניה הרב יואל קפלן

עם הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט"א

הרבנים במרכז46
תשרי תשפ"ב



בפניי את הנאתו הרבה מהפעילות העניפה שגדלה 
והתרחבה עם השנים במסגרת 'המרכז' למען הרבנים 

באירופה".

שליח שמחולל מהפכות
חייו של הגרג"מ גרליק התנהלו על פי הוראות 
הרבי. בהתוועדות של יו"ד שבט תשי"ח הרבי קרא 
לנציגי מוסדות וחילק להם עוגה וביניהם חילק גם 
להרב פוזנר שליחו של הרבי הריי"צ )הרבי הקודם של 
חב"ד וחותנו של הרבי(, ושל הרבי לעיר פיטסבורג. מיד 
לאחר מכן קרא הרבי להרב גרשון מנדל )שהי' עדיין 
בחור( כנציג הישיבה בנוארק והוסיף לו תוארים כמו 
הרב וכדו'. כאשר עלה לקבל את העוגה סימן הרבי 
להרב פוזנר שזה הבחור שמתאים לבוא עמו בקשרי 

שידוכין.
כשהגיעה השמועה לאוזנו של הגרג"מ גרליק כי 
לעצמו  החליט  פוזנר  של  לבתו  אותו  מייעד  הרבי 
שמבחינתו הדבר סגור ואין הוא זקוק להפגש כלל עם 
המדוברת כי מה' יצא הדבר. אלא שאסור לקדש אשה 
עד שיראנה והמדוברת ביקשה להכירו תחילה ולכן 
שקיבל  לפני  לא  פגישות,  למספר  לפיטסבורג  נסע 

הדרכה מפורטת מהרבי.
והקידושין  בד' בתמוז תשי"ח התחתנו. החופה 
האדמו"ר  מרן  שכ"ק  זכה  הוא  ב-770.  התקיימו 
מליובאוויטש יסדר את הקידושין. קירבה מיוחדת 
הייתה לו למשפחת בית האדמו"ר, ולאורך השנים 
להתקבל  זכה  הוא  מהרבי.  גדולים  לקירובים  זכה 
ליחידויות רבות בחדרו הקדוש של הרבי ואף קיבל 
לפעילותו  הקשורים  ומברקים  מכתבים  מאות 

ועסקנותו בכל תחומי החיים. 
הרב  יצאו  תשי"ט  בכסלו  י"א  ראשון,  ביום 
והרבנית בשליחות הרבי לעיר מילאנו שבאיטליה. 
בשבת שלפני כן, שבת פרשת ויצא י' כסלו, באחת 
השיחות בהתוועדות דיבר הרבי על מעלת השליחות, 
והמעלה שנפעלת אצל השליח בזכות השליחות. בין 
נמצאים  לידע, שכאשר  "צריך  הדברים אמר הרבי: 
את  הרבי;  של  העצם  את  עדיין  לוקחים  לא  כאן, 
העצם של הרבי לוקחים כאשר הולכים בשליחותו, 

ודוקא למקום רחוק".
ביום ראשון נכנסו הרב והרבנית גרליק ליחידות 
והדרכות לשליחות,  אצל הרבי, בה קיבלו הוראות 
לשלום'  'צאתכם  מעמד  לו  נערך  היחידות  ולאחר 
בו הגיעו חסידים רבים ללוותו )כיוון שהרב גרליק היה 
והיה  לשליחות,  רחוקות  למדינות  שנסעו  השלוחים  מראשוני 
זה חידוש גדול באותה תקופה(. הרבי עצמו יצא והשתתף 

בליווי.
ימים  כמה  כסלו,  י"ט  הגאולה  חג  בהתוועדות 
מקרובי  שמי  הרבי  ביקש  לאיטליה,  שהגיע  לאחר 
רעיתו  ועבור  עבורו  'לחיים'  לומר  יבוא  משפחתו 

הרבנית.
דיבר  לשליחות  שיצאו  לאחר  חודשים  כמה 
הדברים(:  )תוכן  באומרו  בהתוועדות  הרבי  עליהם 
"ילד רוסי וילדה אמריקאית פעלו דברים ש הזקנים 

הנמצאים שם באירופא עדיין לא פעלו".
הקהילה  כרב  לכהן  החל  למילאנו  הגיע  כאשר 
האשכנזית "אוהל יעקב", ולמעלה מ-50 שנה ניהל 
את עדתו ביד רמה והקים עולה של תורה בכל מדינת 
איטליה והסמוכות לה. בשנים הבאות, הקים מוסדות 
באיטליה, פיתח את הפעילות במדינה ופעל גדולות 
ונצורות, כשהוא זוכה להדרכות וברכות מהרבי על כל 
צעד ושעל. הרבי אף הדריכו והכווינו בקבלת הרבנות 
במילאנו. במהלך השנים שלח הרבי למילאנו - תחת 

הרב גרליק - גם את הרב משה לאזאר שליט"א והרב 
הרב  את  ולהבחל"ח  שליט"א  רודל  הכהן  שמואל 

ישועה חדד ע"ה ועוד כמה וכמה שלוחים.
לניו- "כשהגעתי  סיפר:  ההתוועדויות  באחת 
יורק בתשרי תשל"ח, זמן קצר לאחר שהרבי עבר את 
התקף הלב, עברתי במוצאי-שבת בראשית יחד עם 
הרבנית ליד חדרו של הרבי. הרבי כמעט לא דיבר 
עם אף אחד. הרבי פנה אלי, על אף המצב הבריאותי, 
ואמר: 'מען זאל זיך טרעפן איבער א יאר נאך א מאל' 
)= שנה הבאה תבוא לכאן שוב( ולרעיתי הרבי שאל מה 
שלום א.פ. )הרבי נקב שם של אברך שהתקרב על ידי הגרג"מ 
והרבנית גרליק ועבר לגור בארה"ב(. מאז אני מקפיד להגיע 
כל שנה לשבת בראשית לרבי, וזה מחיה אותי לאורך 
זו גמרא מפורשת  כל השנה". על דרך הצחות הרי 
"רבי לא שנה, חי' מניין" )אם לא באים לרבי לכל הפחות 

פעם בשנה, מאיפה מקבלים חיות?(.
רבות  חשאיות  שליחויות  עשה  השנים  במשך 

למען כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש. 
הוציא  ולא  כמעט  הגרג"מ  כי  לציין  המקום  זה 
באחת   הרבי.  פני  על  שעבר  בעת  מפיו  מילה 

הזמין  האם  האדמו"ר  כ"ק  אותו  שאל  היחידויות 
אוכל כשר לטיסה. הוא השיב שאין לו צורך בכך. 
הרבי בתגובה אמר שגם אם אין לו צורך בכך חשוב 
שחברות התעופה יידעו שיש מי שזקוק לאוכל כשר 
ולכן שיזמין ויתעסק קצת עם האוכל כדי שייראה 
שאכלו ממנו. וגם, לפעמים ישנו נוסע יהודי שעדיין 
אינו שומר תורה ומצוות, ונותנים לו את המנה וככה 
טיסה  בכל  הקפיד  מאז  כשרה.  ארוחה  יאכל  הוא 
להזמין אוכל כשר אם כי מעולם לא אכל ממנו בגלל 
במקרה  נודע  הדבר  המזון.  כשרות  על  הקפדותיו 
כאשר מנכ"ל "המרכז" הרב אריה גולדברג טס איתו 
לטיסה.  כשר  אוכל  הזמנת  לגבי  אותו  ושאל  ביחד 
הגרג"מ השיב כי אינו אוכל בטיסות אך הוא מזמין 

אוכל כשר למהדרין כי זאת ההוראה שקיבל. 
הקפדתו על כשרות המזון היתה מן המפורסמות. 
לסעוד  ביקש  למילאנו  איש עסקים חרדי שהזדמן 
הגרג"מ  של  הכשרות  תחת  היתה  שלא  במסעדה 
גרליק. בתשובה אמר לו הגרג"מ שיבוא לאכול אצלו 
בבית. כעבור כמה שנים הזדמן איש העסקים שוב 
לארח  שישמח  לו  אמר  מילאנו  של  רבה  למילאנו. 
אותו בבית אך הוא יכול גם לאכול במסעדה שעברה 

מהפך והכול בה כשר למהדרין. 

תיקון למאכלים 
ב-770  הישיבה  תלמידי  בפני  השיחות  באחת 
סיפר כי שבועיים לאחר בואו אל הרבי לראשונה, 
בשנת תשט"ו, נכנס ל'יחידות', שעוררה בו תשוקה 
ניתן  כיצד  בירר  הוא  נוספת.  פעם  להיכנס  עזה 
להיכנס ל'יחידות', והבין שבחורים יכולים להיכנס 
הוא  אולם  ההולדת,  ליום   - בשנה  אחת  פעם  רק 

השתוקק להיכנס מוקדם יותר.
בעיה  לו  שיש  שבחור  השמועה  לאזניו  הגיעה 
יכול  הרבי  שרק  חושב  שהוא  משמעותית  רוחנית 
לפתור - יכול להיכנס. הוא החליט לגשת אל הרב 
לו בכובד  חדקוב, המזכיר הראשי של הרבי, ואמר 
ראש שיש לו ענין רוחני רב משמעותי שהוא מוכרח 

לשאול אודותיו את הרבי.
הרב חדקוב הביט עליו ואיים שאם זה לא יהיה 
כך, הוא לא ייכנס שוב לעולם. אך הוא עמד על דבריו 

שמדובר בעניין רוחני.
העניין הרוחני היה קשור לאביו של הגרג"מ גרליק 
שמסר את נפשו על שמירת היהדות ברוסיה ונאסר 
מספר פעמים. באחד המאסרים נדרש הגרג"מ לנסוע 
לעיר אחרת למשך שבועיים, ושם לא היה לו אוכל 
מהדרין מן המהדרין. בהתאם לכך, כתב את הדברים 

לרבי, וביקש על כך 'תיקון'.
הנהנין  ברכות  הלכות  שילמד  לו  השיב  הרבי 

שבספר 'דרך החיים'.
משפחת גרליק היו קרובים לרבנית חנה. במקום 
ללכת לאכול ארוחת צהריים במטבח של הישיבה, 
)שהיה קצת רחוק מבית המדרש ונסעו אליו עם אוטובוס מאורגן 
ארוחת  זמן  את  לנצל  הגרג"מ  החליט  הישיבה(,  של 
הצהריים לבקר את הרבנית שהיתה גרה שני רחובות 
זמן קצר הבינה הרבנית  כעבור   .770 ממרכז חב"ד 
שהוא לא אוכל ארוחת צהריים. באחד הימים הוא 
נקרא אל הקודש פנימה והרבי אמר לו "תאכל הכל 
שהרבנית  הבין  הגרג"מ  בצלחת"...  לך  מה ששמים 

חנה היא שסיפרה לרבי על כך שאיננו אוכל...
על ההיכרות עם הרבנית חנה סיפר הגרג"מ כי 
נדדה  חנה  הרבנית  לפולין  מרוסיה  הבריחה  בעת 
משפחות  והרבה  גרליק  משפחת  עם  יחד  בדרכים 
מאנ"ש, בעיקר ברכבות של הובלת בעלי חיים, ללא 
ממקום  ארוכים  ימים  נסעו  הרכבות  מלמעלה.  גג 
למקום והרבה פעמים ירד גשם שוטף על הנוסעים. 
שאביו  ורכה  גדולה  שמיכה  היתה  כילד,  להגרג"מ, 
תמיד לקח אתו והיתה צמודה אליו לאורך כל הדרך 
כדי להמתיק את שינתו ברכבות ובתחנות המעבר. 
השמיכה  את  שיתן  ממנו  ביקש  אביו  פעמים  כמה 
לרבנית חנה כדי שתוכל להתכסות בה. הוא כמובן 
העביר אליה את השמיכה וכך סייע להקל את נדודיה. 

עקב בצד אגודל
הוא  מקום.  לשום  מיהר  ולא  נינוח  היה  תמיד 
הקרין אמונה עזה שמה' מצעדי גבר כוננו וכל מה 
שצריך לקרות הוא מכוון מלמעלה. בדברים שכתב 
לזכרו רבה של שכונת השחמון באילת, הרב שמעון 
אייזנבך, ציין: "אינני יודע אם נולד כזה או שכנראה 
הוא רכש לו זאת בטבע שני בעבודה פנימית ארוכת 

טווח ובמשמעת של ברזל עמה הוא אילף את עצמו.
"פעם ביקר בכפר חב"ד והיה צריך לנסוע לתל 
אותו  זירז  עמו  שנסע  לוויתו  בן  באוטובוס.  אביב 
האוטובוס  את  לאחר  לא  כדי  בזמן  לתחנה  להגיע 
נראה  כשהאוטובוס  לשעתיים.  אחת  מגיע  שהיה 
באופק אמר לו הבחור המלווה שחייבים לרוץ כדי 

עם נשיא הפרלמנט האירופי

47 הרבנים במרכז
תשרי תשפ"ב



בצד  עקב  הלך  הגרג"מ  אך  האוטובוס  את  להשיג 
כשהאוטובוס  גם  שלו.  המלכותית  בהליכה  אגודל 
כאילו  בניחותא  לצעוד  המשיך  הוא  לתחנה  הגיע 
העולם עומד ומחכה לו. בסופו של דבר הנהג התעכב 
ובשניה האחרונה עלו השניים לאוטובוס. כששאל 
אותו בן לווייתו מדוע לא מיהר, הוא ענה לו ברוגע 

ובשלווה: 'אם הוא היה נוסע הוא לא היה שלנו...'
השליח  ]כיום  מאיטליה  נמדר  הרב  "תלמידו 
בשוודי'[ סיפר כי שנים רבות היה הגרג"מ משכים 
קום לשידורים מהתוועדויות הרבי ומאזין להם. אך 
יחד  כאשר הגיעה השעה שבה היה צריך להתפלל 
עם בני קהילתו את תפילת השחרית היה נוטל את 
הטלית ותפילין שלו והולך לבית הכנסת. להערכתו 
סבר הגרג"מ כי שליחותו קודמת לשמיעת דברי הרבי 

שהוא כל כך אוהב. 
"הנהגה ייחודית נוספת שלו", מציין מנכ"ל מרכז 
לא הרשה  "הוא  גולדברג,  אריה  הרב  אירופה  רבני 
לאיש לקחת לו את הטלית והתפילין. הוא הסכים 
לתת כל דבר. הטלית והתפילין נשארו תמיד לצידו".

ושליח  כרב  בהם שימש  הרבות  אף השנים  על 
במקום.  'מוחזק'  הגרג"מ  עצמו  ראה  לא  מעולם 
בכל פעם שעלה לתורה נהג להזכיר את שמם של 
כל המתפללים בבית הכנסת ולברך אותם איש איש 
בשמו, על אף הזמן הרב שהדבר דרש. הוא כיבד כל 

אחד מאנשי הקהילה. 

חיילים בלוח המשחק 
גרליק  בתיה  הרבנית  שהעניקה  נדיר  בראיון 
לגב' ציפי קולטניוק במלאת 55 שנה לשליחות היא 
סיפרה: "השליחות היתה בשבילנו דבר מובן מאליו, 
שאיפת חיים". כמו בעלה גם היא זכתה לקשר מיוחד 
וקירובים מהרבי והקימה דורות של מחנכים. היא 
נולדה בשיקאגו, בשנת 1938. לאחר 4 שנים עברה 
המשפחה לפיטסבורג, שם ייסד אביה ישיבת חב"ד 

ובית ספר לבנות, על פי הוראתו של הרבי הריי"צ.
עד כיתה ח' למדה בפיטסבורג ובגיל 12 נסעה 
ללמוד בניו יורק, שם זכתה ליחידות ראשונה אצל 
לכל  אדיר  רושם  עליה  שהותירה  יחידות  הרבי, 
החיים. היה זה בשנת תשי"א, ממש לאחר שהרבי 
קיבל על עצמו את נשיאות חב"ד. גב' גרליק נכנסה 
ליחידות יחד עם אמא שלה. הרבי פנה אליה באידיש 
ובתיה היתה המומה ונרגשת ולא ענתה, רק הסתכלה 
על פניו של הרבי. הרבי שאל את אמא שלה "היא 
לא מבינה אידיש"? האם ענתה שהיא בוודאי מבינה 

ומדברת אבל נרגשת מכדי להשיב.
"אני זוכרת ששמעתי את אמא שלי שואלת את 
הרבי שאלה בנוגע לשליחות של אחד מהאחים שלי. 
הרבי ענה לה איך לדעתו כדאי לנהוג ואז אמא שלי 
אמרה 'אם המלך אומר ככה, ככה יהיה'. הכבוד הזה 
שאמי חלקה לרבי נחקק בי עד היום הזה. מגיל 12 
ועד היום כשאני בשנות ה-70 לחיי, חיי הועשרו כל 

כך בזכות תורתו של הרבי". 
חזרה  בני-יורק  לימודים  שנות   5 לאחר 
לפיטסבורג ושם שימשה מורה במשך שנתיים. אז 
הוצע לה השידוך עם הרב גרשון מנדל גרליק. "הרבי 
את  ונתן  השידוך  במהלך  שלב  בכל  מעורב  היה 
ברכתו. עוד לפני החתונה כתבתי לרבי ואמרתי שאני 
רוצה לצאת לשליחות, לכל מקום שיבחר" מתארת 

הרבנית גרליק.
תכופות  גרליק  הזוג  בני  כתבו  חתונתם,  מיום 
לרבי כי הם מתחננים ומבקשים לזכות שהרבי ישלח 
אותם לשליחות. לאחר חתונתם, נסעו בפקודת הרבי 

לקעמפ 'גן ישראל' שהתקיים בהרים, בו שימש הרב 
גרליק כמנהל הלימודים.

הודיע  מהקעמפ,  שחזרו  לאחר  הימים,  באחד 
ה'מרכז  ומנהל  הרבי  מזכירות  ראש   - הרב חדקוב 
לעניני חינוך' - כי הרבי חפץ שהם ייצאו לשליחות 
גרליק  וחינוך. הרב  יעסוק ברבנות  באירופה - בה 
שאל היכן באירופה, והרב חדקוב הגיב מיד: "מה זה 
משנה?". הרב גרליק הסביר כי היות ויש לו דרכון של 
פליט  זה יקח יותר זמן לסדר אשרות כניסה למדינה 
הדוגמה,  בשביל  "נו,  אמר:  חדקוב  הרב  המיועדת. 

תאמר איטליה".
כעבור זמן, בתשרי תשי"ט, קיבלו הוראה מהרבי 
לצאת  החליטו  הם  שבאיטליה.  למילאנו  לצאת 
בהזדמנות הראשונה. בשמחת תורה הרבי קרא ל"שני 
השלוחים שנוסעים עוד מעט לשליחות" והם הרה"ג 
ר' יצחק דוד גראנער ז"ל שנסע והקים עולה של תורה  
להם  והעניק  גרליק  ולהרב  באוסטרליה  וחסידות 

לחיים. בי"א כסלו תשי"ט נסעו למקום שליחותם.
"יום אחד בעלי התקשר ואמר שהרב חדקוב אמר 
שאנחנו נוסעים לאיטליה", מספרת הרבנית בתיה, 
"ניגשתי לאבא שלי ואמרתי לו 'אבא אתה יודע לאן 
אנחנו נוסעים? לאיטליה!' אבא שלי אמר מיד 'סעו 
לשלום' פניתי לאמא שלי ואמרתי, אמא תנחשי לאן 
צעיר  חב"די  זוג  תקופה,  באותה  נוסעים?'  אנחנו 
שנוסע לגור באיטליה היה חריג כמו זוג שיסע היום 
לירח. אמא שלי שמעה את היעד ואמרה 'הרבי שלח 

אתכם, אז הכל יהיה בסדר, נסיעה טובה!'"
נסיעתם, קיים  לפני  יום  י' כסלו,  בשבת קודש 
הרבי התוועדות, בה נשא דברים מיוחדים על מעלת 
השלוחים, באמרו כי אותם שנמצאים בסמיכות אליו 
לוקחים רק את ה'התפשטות' של הרבי, ורק כאשר 
יוצאים בשליחותו - ודווקא למקום רחוק - לוקחים 

את ה'עצם'.
הדברים התייחסו לבעיה שהייתה באותם ימים 
בגללה כמעט ולא יצאו שלוחים חדשים: מעבר לכך 
או  רוסיה  פליטי  הגדול  ברובם  שהיו   - שההורים 
אירופה בהן עברו דיכויים וטלטלות - התנגדו, הרי 
שגם האברכים עצמם התקשו להיפרד מהרבי ורצו 

להישאר סמוכים אליו.
טרם צאתם לשליחות, זכו ל'יחידות' מיוחדת, בה 
העניק להם הרבי חמשה ספרי תניא - לתתם לחברי 
ה'ועד' של סניף ה'מרכז לענייני חינוך' שהם עומדים 
במהלך  המקום.  מבני  יהודים   - במילאנו  לפתוח 
יאמר  כי לא  גרליק  ה'יחידות' הרבי אף הורה לרב 
'לחיים' יותר משלוש פעמים כאשר הוא יושב עם 
'בעלי בתים'. הרבי התבטא: "אם תתפלל באריכות 
- זה לא 'יבלבל' אותם, אך אם תאמר יותר משלוש 

פעמים 'לחיים' - זה יבלבל"..
באותה 'יחידות' שאל אותם הרבי: "האם אתם 

יוצאים לשליחות בשמחה ובטוב לבב?"
הרבנית  סיפרה  השאלה",  למשמע  "התרגשתי 
שאנו  רבות  כה  פעמים  לרבי  אמרנו  "הלא  גרליק, 
ועדיין  לנו,  שיורה  לאן  לשליחות,  לצאת  רוצים 
היה חשוב לו לשאול האם אנו רוצים ונעשה זאת 

בשמחה".
הרבי  להם  העניק  מה'יחידות',  לצאת  כשעמדו 
ספר תניא נוסף, באמרו בטון נינוח למדי: "כשאתם 
במטוס, אי אפשר לדעת, אולי מישהו יצטרך ספר 

תניא, אם תמצאו מישהו כזה - תנו לו...".
מה'יחידות',  יצאו  התניא,  ספר  את  לקחו  הם 
ציבור חסידים גדול המתין לרגל המאורע - הנדיר 
יוצאים לשליחות, הרב  זוג  באותם ימים - בו בני 
גרליק נישא על כתפיים, וכולם פצחו בריקוד. לפתע 

מישהו קרא לרב גרליק: "תיכנס לרכב!"

למרבה התרגשותם, הרבי עמד בפתחו של 770 
וליווה אותם ביציאתם...

כמה  אליו  הצטרפו  לרכב,  נכנס  גרליק  הרב 
מחבריו הטובים, והם נסעו יחדיו לשדה התעופה. 
כאשר נכנסו למטוס, מיהר הרב גרליק לחפש יהודי 
לו יוכל לתת את ספר התניא, הדיילות צעקו עליו על 
כך שהוא מסתובב בשעה שהמטוס צריך להמריא אך 
הוא המשיך בשלו, נכנס אף למחלקה הראשונה, אך 

למרבה צערו - לא מצא שום יהודי...
עם  ושח  נפש,  במפח  מושבו  למקום  חזר  הוא 
אשתו בעצב על העובדה שהצעד הראשון ביציאתם 

לשליחות לא צלח....
חגורות  את  להוריד  היה  ניתן  המריא,  המטוס 
הבטיחות, ואז מגיע אליו יהודי ואומר: "אני רואה 

עליך שאתה חסיד חב"ד, יש לך במקרה תניא?".
בשרו של הרב גרליק התחדד, הוא הגיש לו מיד 
בו.  שלו  הצורך  לפשר  והתעניין  התניא,  ספר  את 
מספר לו היהודי: "אינני חסיד גדול, אך מכיוון שאני 
עוסק במסחר בצרפת, נסעתי לקבל את ברכת הרבי 
כשאתה  הרבי:  לי  אמר  וב'יחידות'  הנסיעה,  טרם 
במטוס, בין כך אין מה לעשות, טוב ללמוד בספר 
כלשהו, ורצוי יותר - בתניא. אמרתי מיד לרבי שאין 
תמצא  אולי  במטוס,  אמר:  והרבי  תניא,  ספר  לי 

מישהו שיש לו"...
"כשהוא הלך", סיפר הרב גרליק לא פעם, "חשבנו 
אני ורעייתי שהרבי כלל אינו זקוק לשלוחים. לרבי 
יש עניינים, ואנו צריכים רק לא להפריע. לא היה 
מעורר  כשאני  במטוס  יהודי  ולחפש  לקום  עליי 
מהומה. היה עליי רק לדעת: הרבי נתן תניא - צריכים 
לתת את התניא, וזה יקרה בין אם האדם ישנו ובין 
אם נראה לנו שהוא איננו. "כך" - אמר הרב גרליק 
- "אנו רואים בכל שנות שליחותנו. הרבי פועל את 

העניינים ואנו רק חיילים בלוח המשחק".
שישה חודשים בלבד לאחר החתונה רכשו בני 
הזוג גרליק כרטיס טיסה לצד אחד. הם לא ידעו מילה 
באיטלקית, לא היה להם מושג איך נראית איטליה 
שיהודים  ידעו  רק  הם  בהתחלה.  ישהו  הם  ואיפה 
רב  שישלח  וביקשו  לרבי  פנו  המקומית  מהקהילה 
והרבי  ויפעל עם הנוער  צעיר שיחיה את הקהילה 

בחר בהם.
בהם  לרבי  מכתבים  שלחנו  הדרך  כל  "לאורך 
ומבקש  משיב  היה  והרבי  פעולותינו,  על  דיווחנו 
שנפרט יותר ונשלח מכתבים לעתים יותר תכופות. 
הרבי נתן לנו יחס כל כך מיוחד, כאילו שכל מה שהיה 
משפחת  איתנו,  קורה  מה  לשמוע  היה  לעשות  לו 

גרליק מאיטליה.
לשליחות,  צאתם  לאחר  חודשים  מספר 
בהתוועדות י"ב תמוז תשי"ט, דיבר הרבי על מעלת 
מחנות קיץ 'גן ישראל' לילדים, והזכיר שבאותו היום 
הגיעה הידיעה כי גם באיטליה של יוון נפתח מחנה 
שכזה, הראשון מסוגו באירופה. הרבי דיבר על מעלת 
המחנה והזכיר את "הרב ר' גרשון מענדל גרליק עם 
כל התוארים המגיעים לו" והוסיף: "יחד עם זוגתו 
זו  הרבנית עם כל התוארים המגיעים לה". הייתה 
השיחה היחידה במשך כל שנות הנשיאות בה הרבי 
שיבח שליח בהתוועדות כשהוא מזכיר את שמו ושם 

רעייתו, ועוד בשנה הראשונה לשליחותם.
בראיון שהעניקה הרבנית גרליק לגב' קולטניוק 
היא הוסיפה וסיפרה: "פעם אחת, כשבאתי לביקור 
ב-770 העדפתי לדחות את כניסתי ל'יחידות' לערב 
ל-770  שבאו  הרבים  לאורחים  לאפשר  כדי  אחר 
לראות את הרבי. בבוקר נדהמתי לשמוע מהמזכיר 
שבסוף הערב הארוך הרבי התעניין מדוע לא נכנסתי 
מפגשים, בשעות  רבות של  ליחידות. אחרי שעות 
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למדתי  אותנו.  זכר  עדיין  הרבי  הבוקר המוקדמות, 
מהאירוע כי כאשר זוג חב"די יוצא לשליחות, האישה 
אינה רק עוזרת לבעלה. שני בני הזוג הם שלוחיו של 

הרבי ויש להם חלק שווה בשליחות. 
"אחרי 38 שנים של מגורים היינו צריכים לעזוב 
את הדירה בה גרנו. הגיעה אישה מקומית שרצתה 
כאשר  הבית.  את  לה  הראיתי  הדירה.  את  לקנות 
סיימנו היא הפתיעה אותי עם שאלה לא שגרתית 
'האם היית שמחה בדירה הזאת?'. עניתי לה שהייתי 
מאד שמחה, אבל אני חושבת שהייתי שמחה בכל 
מקרה, גם בדירה אחרת. העובדה שאני עושה את 

השליחות של הרבי, כבר ממלאת אותי שמחה".
לפני שיצאה משפחת גרליק לשליחות באיטליה, 
יעץ הרב חדקוב לרבנית גרליק שתתמקד בפתיחת גן 
ובית ספר והתלמידים שם יגדלו ויהיו שותפים שלה 
בעבודתה. "הייתי אז בת 20, זה היה נראה לי כל כך 
רחוק ולא מציאותי. אבל זה בדיוק מה שקרה. כיום 
הבוגרים שלי משמשים בכל מיני תפקידים בקהילה 
ורבים מהילדים הלומדים כעת במוסדות החינוך הם 

ילדים של תלמידים שלי לשעבר..."
"אפשר  גרליק:  הרבנית  אמרה  הראיון  בסיום 
לאוהל  ללכת  אפשר  מקום,  בכל  הרבי  את  למצוא 
של  המדרש  בית  ל-770,  ללכת  אפשר  ולהתפלל, 
הרבי,ולחוש את הקדושה. אני לא יודעת איך זה אצל 
אנשים אחרים, אבל אני מרגישה שהרבי הולך לידי כל 
הזמן. אני מסתכלת על התמונה שלו ומדברת איתו. 
מבקשת ממנו כל בקשה שיש לי והוא תמיד עונה לי. 
אני לא מבקשת ממישהו אחר להבין או לנהוג כמוני 
אבל איך שאני אומרת לתלמידות שלי: הרבי הוא 
החבר הכי טוב שיכול להיות לכם. אם תלכו בדרכו, 

הוא ילך איתכם תמיד".

עשה הרבה דיבר מעט
על ההערכה והכבוד הרב שרחשו ביהדות אירופה 
על כל גווניה להגרג"מ גרליק ניתן היה ללמוד בכנס 
רב משתתפים שהתקיים לזכרו במלאת "שלושים" 
לפטירתו ביוזמת "מרכז רבני אירופה" אותו הנחה 

מנכ"ל "המרכז" הרב אריה גולדברג. 
את הכנס פתח בנו הגדול, הגה"ח הרב לוי יצחק 
גרליק, שסיים ששה סדרי משנה שנלמדו על ידו ועל 
בני משפחה  ישיבות,  תלמידי  באירופה,  רבנים  ידי 
וידידים לעילוי נשמת אביו. בדבריו לפני הסיום ציין 
כי שנה קודם לכן אמור היה להיערך כנס לציון 20 
שנה להקמת "מרכז רבני אירופה". הכנס בוטל בגלל 
מגיפת הקורונה הקטלנית שהכתה בעולם כולו. "לא 
העליתי על דעתי שהכנס הבא שבו ישתתפו מאות 
יהיה סיום משניות  רבני אירופה, באמצעות הזום, 
במלאת 30 יום לפטירתו של אבא זצ"ל", אמר והוסיף 
כמו  אבא משתתף  הזה  בכינוס  שגם  ספק  לי  "אין 
שנהג תמיד להשתתף בכנוסים". הוא הביע תקווה 
כי לקראת השנה לפטירה, אם לא יבוא משיח ויקיצו 
בבלי  בתלמוד  הש"ס  סיום  יתקיים  עפר,  שוכני 

שיילמד לזכרו. 
כך  על  עמד  עוקצין  מסכת  על  הסיום  בדברי 
שלאורך הש"ס מובאים מחלוקות רבות וביאר כי גם 
כאשר לא נפסק כך להלכה, הרי שהדברים מובאים 
הוא  חיים.  דברי אלוקים  ואלו  להראות שאלו  כדי 
ציין כי לאביו היה בבית א דוכ-געבלעטערטער ש"ס. 
"סוד ההצלחה הרבה שלו היה לימוד התורה. כאשר 
אבא התחיל את השליחות שלו הוא נהג להפנות לרבי 
את השאלות שהתעוררו לו והרבי השיב לו. יש לאבא 
עבר  בהן  הפעמים  באחת  מהרבי.  רבים  מכתבים 

ביחידות, כעשר שנים לאחר תחילת שליחותו, אמר 
לו הרבי: 'עד מתי עלי לקחת אותך על הידיים כמו 
תינוק? תחשוב ב'חכמה בינה ודעת' שלך ואז תכוון 
לדעתי מה ואיך לעשות'. ואכן מאז לפני כל פגישה 
כדי  הלילה  כל  ולמד  ישב  הוא  לו  שהיתה  חשובה 
שיכנס אל המפגש מתוך לימוד התורה והקב"ה ישים 

לו את המילים הנכונות בפיו. 
מפגשים  לפני  הרבנים.  לידידי  שלי  העצה  "זו 
מתוך  לפגישה  ולהיכנס  וללמוד  לשבת  חשובים 

לימוד התורה ובכך ישיגו את כל מבוקשם".
אחריו נשא דברים הגאון הרב ירמיה כהן ראב"ד 
"את  אירופה:  רבני  מרכז  נשיאות  וחבר  פאריז 
הרב גרליק הכרתי לפני 50 שנה עת הייתי בביקור 
באנטוורפן. הוא קירב אותי ושמח מאוד לסייע לי. 
הוא כיבד אותי לשאת שיעור בישיבה במילאנו, רק 
לאחר מכן שמעתי שחרג מגדרו לכבודי ובא לישיבה 
לשמוע את השיעור דבר שבדרך כלל לא היה לו פנאי 
מדבר  היה  לא  הוא  רבות,  פעמים  נפגשנו  לעשות. 
הרבה. כמו גדול בתורה אמיתי שמר על מוצא פיו. כל 

מילה היתה מחושבת.
"יש משל ידוע של החתם סופר על מלך שהיה לו 
כרם עם פירות יקרים ומיוחדים. בכל שנה היו אנשי 
המלך קוטפים מהפירות המיוחדים ומביאים אותם 
לפני המלך שהיה שש ושמח יחד איתם. שנה אחת 
הבחינו אנשי המלך שפניו נפולות. שאלו אותו מה 

שונה השנה הנוכחית משנים קודמות בהם צהלתו 
הגיעו  כי  המלך ששמע  להם  אמר  פניו?  על  היתה 
זוחלים שונים שפוגעים בעצים. עד השנה הנוכחית, 
הסביר המלך, ידעתי שעד לשנה הבאה יהיו פירות 
פירות  שיהיו  בטוח  אינני  השנה  העץ.  על  חדשים 

בשנה הבאה. 
"על אותו משקל ניתן להגיד על הגאון הרב גרליק, 
אמנם ידוע המושג 'דור הולך ודור בא', אך לפעמים 
יש דור הולך ולא רואים את הדור שבא. הוא היה 
אדם רב מעשים ופעלים. איש מלא בחן וחכמה. עשה 

הרבה ודיבר מעט ככל האפשר.
"המדרש אומר בפרשת שלח: "אין לך חביב לפני 
הקב"ה משליח שעושה שליחותו. על יהושע בן נון 
וכלב בן יפונה מובא שעשו שליחותם במסירות נפש. 
הרב גרליק ייסד את מרכז רבני אירופה ועמד והשגיח 
ויגדל עד שהפך להיות גוף עצום  שהמרכז יתפתח 
ורב פעלים כפי שהוא היום. בספרים הקדושים מובא 
שמי שצהלתו על פניו המשמעות היא שיש בשמים 
בשמים  חייך.  תמיד  גרליק  והרב  ממנו,  רוח  נחת 
בהסתר  עשה  פעולותיו  כל  ממעשיו,  מרוצים  היו 

כשהכוונה היא לשם שמים בלבד והזכרון שלו ישאר 
איתנו לעד".

של  הראשי  רבה  ארביב  אלפונסו  פדהצור  הרב 
מילאנו שבאיטליה תיאר בדבריו את החשיבות שראה 
היהודית  הקהילה  פיתוח  בהמשך  גרליק  הגרג"מ 
במקום. "באחת השנים השתתפנו יחד בעצרת זכרון, 
שהלכה והתארכה, לאחד מבני הקהילה. כיון שהיה 
עלי למסור שיעור נאלצתי לעזוב. ניגשתי אל הרב 
גרליק להתנצל. כששמע מה הסיבה שאני עוזב הביע 
קורת רוח רבה. "ב"ה שיש גם יהדות חיה שם", אמר 
בהנאה אך העביר גם מסר שיש לפעול עוד. המרכז 
של החיים שלו היה יהודים אחרים, לפעול ולעשות. 
הגמרא אומרת מה הוא בחיים אף בניו בחיים. זה לא 
רק הבנים הביולוגיים אלא התלמידים וכל הנפשות 

שעשה בשנים הרבות בהם פעל ועשה".
הרב שמואל דיזייני רבה של רומא באיטליה סיפר 
שכאשר הגיע הרב גרליק לשליחותו במילאנו הוא 
הקהילות  ברומא.  שהתגורר   10 בן  ילד  היה  עצמו 
במילאנו וברומא היו שונות מאוד. מבחינה מספרית 
רומא היתה קהילה גדולה וחשובה שהיתה מורכבת 
היתה  במילאנו  זאת  ולעומת  מקומיים,  מאנשים 
פרסים  מאשכנזים,  שהורכבה  בינלאומית  קהילה 
משפחת  כאשר  במילאנו.  היה  העולם  כל  ומצרים. 
המון  להשקיע  עליה  היה  למילאנו  הגיעה  גרליק 

מאמץ כדי לבסס יהדות. הם הצליחו לפעול רבות 
בקהילה שהפכה למגדלור. בהמשך דבריו סיפר על 
שמירת המסורת של הרב גרליק שהקפיד על שמירת 
השם ברטנורא על פירוש הרע"ב על המשנה וכך גם 

על היין שמיוצר במקום.  
הרב יעקב בידרמן שליח הרבי לאוסטריה, מרבני 
רבות  שהיה  אירופה"  רבני  "מרכז  וממייסדי  וינה 
באירופה  שהיהדות  ציין  גרליק  הגרג"מ  במחיצת 
והירבה  בדברים  גרליק שמיעט  להרב  המון  חייבת 
הוא  משלו.  בית  לו  היה  לא  השנים  "בכל  בעשיה. 
הצניע את ההקפדות והחומרות שלו. היה ירא מרבים 

והחזיק בפלך השתיקה", סיפר הרב בידרמן. 
הרב אברהם חזן, חתנו של הרב גרליק סיפר על 
למד  שנתיים  "רק  לרבי.  חסיד  של  בקשר  גאונותו 
הרב גרליק בישיבה ב-770 אך הוא חי בשביל הרבי. 
כל הזמן הוא היה בשליחות הרבי. חותני היה עניו 
מאוד ותמיד חשב מה הרבי מתכוון ורוצה, מה אני 
יכול לעשות בשביל הרבי. הוא היה שגריר של הרבי 
24/7. כל החיים שלו היו מבוססים על זה. לעצמו 
לא היה לו פרוטה. לחיים הפרטיים שלו מעולם לא 

עם נשיא פולין וראשי הקהילה היהודית
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היה לו כסף. לא היה לו חשבון בנק, כרטיס אשראי 
או בית ששייך לו כל מה שרכש היה עבור הרבי. הבית 
שגר בו היה הכנה לביאת הרבי. הוא בנה בנינים, עזר 
לבני משפחה, ניהל פרוייקטים ענקיים וקיבל כסף 
עבורם אבל פרוטה מכך לא נשארה בכיס שלו. תמיד 
כשרצה לטוס לניו יורק לא ידע מהיכן יהיה לו לממן 
את הטיסה. אנשים עזרו לו. ואם היה לו כסף הוא 
נתן לילדים שלו. להיות שליח של הרבי היה כל הזמן 

מול עיניו". 
הגאון הרב בערל לזאר רבה הראשי של רוסיה 
וחבר נשיאות מרכז רבני אירופה גדל באיטליה וגדל 
עם בני משפחת גרליק עד שנסע ל-770. "הרב גרליק 
הכניס את כולנו ל'מרכז רבני אירופה' וב"ה שזכינו 
להיות חלק מהמפעל הזה. עכשיו המטרה איך לפרוץ 

הלאה ולעשות עוד ועוד
"ב-י' שבט תש"מ הרבי עשה סיום על 4 מסכתות 
בש"ס, ברכות, נידה, יבמות וכריתות. הרבי קישר את 
הסיום עם ארבע הכיתות שנעשו ישראל על הים, 
לשוב  אומרת  אחת  הים,  אל  ליפול  אומרת  אחת 
למצרים, אחת אומרת לעשות מלחמה כנגדן, ואחת 
אומרת נצווח כנגדן. הרבי ביאר שכולם רצו לעשות 
צריך  יהודי  איך  דרכים   4 ואלה  הקב"ה  של  רצונו 

להסתכל על העולם. 
שם  מצא  הוא  למילאנו  הגיע  גרליק  "כשהרב 
השואה  את  שעברו  יקים,  בתים  בעלי  של  קהילה 
ונשארו עם המנהגים שלהם. הרב גרליק לקח לעצמו 
בעבודת  דרך  חסידות,  שיש  להם  להסביר  משימה 
השם. הרב גרליק לא התפשר בדבר מכל מה שנהג. 
רצון'  ה'יהי  את  להגיד  היה  שהסכים  היחיד  הדבר 
שלפני ברכת החודש. הוא לא נלחם חלילה נגד אנשי 

הקהילה אלא פעל בדרכי שלום. 
יכולים היו לדפוק  "הוא היה מתפלל באריכות. 
אצלו במשרד ב-2 בצהריים והוא היה עדיין באמצע 
התפילה. אך תמיד קיבל את פניו של כל אדם בשמחה 
לשאלה.  וענה  אותו  הביא  מה  התעניין  ובכבוד. 

לבני  בכל שבת מברכים בשעה 1:30 היה הקידוש 
הקהילה. לא פעם הוא עדיין היה באמצע התפילה 
אבל יש שעה שבה הקידוש מתחיל והוא התייצב בו. 
מי  גרליק  במשפחת  ראינו  השנים  אורך  "לכל 
שעושים את רצון הרבי. הרבי עשה שטורעם מכך 
שבחור  רוסי נוסע עם בחורה אמריקאית לשליחות 
באיטליה. אין להם קשר למקום אך הרבי אמר, אז 

נוסעים.  
"כבחור נסעתי ל'קבוצה'. אחרי שנה בה למדתי 
אצל הרבי התבקשתי לחזור למילאנו ולפתוח ישיבה 
לתלמידים מקומיים. הנושא של פתיחת ישיבת חב"ד 
רבות  שנים  גרליק.  הרב  של  בנפשו  היה  במילאנו 
במילאנו.  ישיבה  לפתוח  שצריך  ואומר  חוזר  היה 
התבקשתי יחד עם החברותא לבוא ולפתוח ישיבה. 
הבטיחו לנו שזה לשנה בלבד אז באנו ופתחנו. כעבור 
שנה אמרו לנו שעדיין צריך שנישאר עוד חצי שנה 
שאכן  לנו  אמרו  הזמן  כשעבר  להישאר.  והסכמנו 
סיכמנו אבל יש עדיין צורך שנישאר ומי אומר שרצון 
הרבי שנחזור ל-770? סיכמנו שנכתוב את השאלה 

לרבי. 
ולפני ששלחנו למזכירות הראינו להרב  "כתבנו 
גרליק את מה שכתבנו. הוא אמר לנו שליד השורה 
בה כתבנו 'האם לחזור לחצרות קדשנו?' שנוסיף את 
המילים 'בשמחה ובטוב לבב'. כך עשינו. הרבי הקיף 
במכתב את המילים בשמחה ובטוב לבב. למדתי מכך 
שיעור לחיים. כאשר נוסעים זה צריך להיות בשמחה 

ובטוב לבב".    
חתם את מסכת של דברי-זכרון יו"ר המרכז הרב 
מנחם מרגולין שציין את החיוך והשמחה שאפיינה 
בית  אל  ללכת  'טוב  "נאמר  גרליק.  הרב  את  תמיד 
האבל מלכת אל בית המשתה'. הסיבה היא שבבית 
המשתה חוגגים ואחר כך זה מתפוגג. בבית האבל 
מדברים על תכונות האדם וזה משאיר רושם אצל בני 

משפחתו זמן רב. 
'מרכז  ייסוד  מתחילת  גרליק  הרב  את  "ליוויתי 

רבני אירופה'. בשנים הראשונות הייתי מתקשר אליו 
ללא הפסקה להתייעץ כמו גם להזמין  אותו להשתתף 
בפגישות עם אישים שונים. הוא תמיד נענה בשמחה 
ובמאור פנים. הוא לא היה צעיר, והיתה לו משפחה 
ברוכה עם בנים, נכדים ונינים, אך תמיד הגיע וכולו 

מלא חיוניות כאילו רק המתין למשימה הזאת.
"דרך העולם כאשר מזמינים אדם כמו הרב גרליק 
למפגש הוא מבקש לדעת כמה זמן עליו לדבר, מה 
תוכן הדברים, מה הנושא וכדו'. אך הוא תמיד היה 

נכון להגיע. לא עניינו אותו הפרטים.
"הוא ראה אין ספור טעויות שעשיתי אבל לא 
אמר מילה. רק פעם אחת ראיתי שהוא מתוח. סיכמנו 
שיגיע לסדרת פגישות ולמחרת יחזור למילאנו. אותו 
יום היה גדוש מפגשים ולמחרת איחרתי מעט להגיע 
אליו. כשהגעתי לקחת אותו הוא כבר המתין לי בחוץ 
ומיד הכניס את המזוודה ונכנס לרכב. התנצלתי על 
האיחור. הוא הסביר לי שזה יום ההולדת של אשתו 
והוא לא יכול לפספס את זה. למדתי מזה לקח לחיים. 
בשנים  ורק  בשליחות  שישקיעו  שחושבים  מי  יש 
במשפחה  לעסוק  זמן  להם  יהיה  יותר  מאוחרות 
ובילדים. למדתי ממנו שלא זה הסדר הנכון. קודם 
אבל  לעשות  שצריך  אתגרים  הרבה  יש  המשפחה. 

המשפחה קודמת". 
הכבירים  מפעולותיו  המזלג  בקצה  נגענו  ולא 
בעולם  כמו  ליהדות,  השייכים  תחומים  מיני  בכל 
הכשרות, )ההכשר של הגרג"מ גרליק ידוע כאחד מההכשרים 
הכבירות  פעולותיו  ישיבות,  בניית  מהודרים(,  הכי 
יהודי";  "מיהו  של  האומלל  החוק  גזירת  לביטול 
הוא היה מעורב בשנים הראשונות כמעט בכל עיר 

באירופה ששם היה מחסור במנהיגות.
ועוד חזון למועד.

והעיקר שנזכה תיכף ומיד לקיום הייעוד הקיצו 
ורננו שוכני עפר והוא בתוכם.

עם רבני אירופה
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בוועידת מרכז רבני אירופה שנערכה בעיר אודסה, 
גדולים  רבנים  לפגוש  זכיתי  ה'תשפ"א,  תמוז  בחודש 
העוסקים  שמיים  ויראי  חכמים  תלמידי  וחשובים, 
בקירוב יהודי התפוצות לבוראם. בכובעי כאיש חינוך 
שנים רבות, חשתי שליחות מיוחדת לשאת את דבריי 
פועלם  על  עוצמה  רב  זרקור  ולהניח  הנוכחים,  בפני 

המבורך ועתיר המעש, דווקא מכיוון בלתי צפוי.
במקום להתמקד כרגיל בעיסוקם הרגיל )והחשוב 
עצמם.  עליהם  הרבנים  עם  לשוחח  בחרתי  מאד(, 
החלטתי לבחון לעומק, יחד איתם, סוגיות ואבני דרך 
המנחות את התנהלותם כאנשי קירוב בכירים, אך בד 
בבד כאנשי משפחה, אשר שלובים במלאכת הקודש 

שלהם גם ערכי זוגיות והורות. 
רבנים לקבל הכוונה ממוקדת  זוכים  כמה פעמים 
ובהירה הנוגעת בחייהם האישיים, ובעבודת המידות 
את  לפרק  מתבקשים  הם  מתי  הקלעים?  שמאחורי 
מול  פנימה,  שבבית  זו   - השוטפת  יום  היום  שגרת 
האישה, מול הילדים ומול עצמם במראה – לחלקיקי 

כוונה, מחשבה ומעשים?
לא הרבה, אני מניח. 

נקודות  עמם,  יחד  להאיר  עבורי  זכות  זו  הייתה 
יקרות אלה. 

להתחבר ל'אני' הפנימי

תחילה, אם כן, שוחחנו על מהות החיים עצמם. על 
החיבור הפנימי לנשמת האדם, שאמור להיות אותנטי 
וָדָהה במרוצת  ָקָהה  ומלא כנות, בריא ומשוחרר, אך 
נושא  בוועידה  מהמשתתפים  אחד  כל  נכון,  השנים. 
בתואר היוקרתי והמשמעותי, שהשיג בעמל, 'רב'. אך 
בכנות, מי מאיתנו יכול להעיד על עצמו בבירור, שהוא 
חי את חייו במלואם, כפי שהיה חולם, כפי שהיה ראוי 
להם להיות, ללא צל של התחשבות בסביבה, בקהילה 

ובחברה? 
ובכן, אני סבור, כך אמרתי להם, שככל שנהיה יותר 
מחוברים ל'אני' האמיתי שלנו, ככל שנהנה מבריאות 
נפשית ומשחרור פנימי עמוק, כך יהיו חיינו מיטביים 
יותר ובעלי משמעות עמוקה. ככה נוכל לממש באמת 
ולהחמיץ  לצידם  לחיות  ולא  עצמם,  החיים  את 
אותם בוודאות, עסוקים במי חושב עלינו מה וכיצד 

ההתנהלות שלנו משתקפת בעיני הציבור.
כשאדם מחובר לגנרטור האלוקי שהקב"ה העניק 
לו, הוא זוכה להצלחה רבתי. לעומת זאת, כאשר הוא 
למצוא  כדי   - אחר  מישהו  של  הכללים  לפי  משחק 
האנרגיה  הוא מאבד את  להערכה,  ולזכות  בעיניו  חן 
שרוחשת בתוכו והופך להיות סוג של 'מת מהלך'. אלה 

לא חיים בריאים. אלה חיים בהקפאה....

לחיות את עצמינו

את ה'ווארט' הבא אמרתי לפני באי הוועידה: בסוף 
נהוג  תפילת העמידה, לפני שהמתפלל פוסע לאחור, 
שמו.  באותיות  ומסתיים  המתחיל  הפסוק  את  לומר 
והפירוש הידוע המובא בהקשר לכך, שלא ישכח האדם 

לאחר מאה ועשרים שנותיו עלי אדמות, את שמו. יש 
התמהים, מילא, אדם שוכח את שמו של רופא השיניים 
ר... אבל את השם שלו, זה שנתנו לו הוריו  שלו, את הסָפּ

ברוח הקודש? איך ישכח דבר אישי ויקר כל כך?
אלא שהיא הנותנת! יש אנשים רבים המתהלכים 
בינינו, אשר שכחו את שמם. הם כבר לא זוכרים מי הם 
בכלל. מה המהות הפנימית שלהם, מהי ליבת חייהם. 
היה  בצהריים  אברהם.  כמו  והתנהג  בבוקר  קם  אדם 
יצחק, ובערב התנהל ממש כמו יעקב. לכן, בא המנהג 
שלוש  שמך  אותיות  של  הפסוק  את  אמור  ומבקש: 

פעמים ביום, וכך תזכור מי אתה ומה הם חייך.

רצוי. חיובי. שייך.

אחרי שהבנו את מהות החיים עצמם, והדרך לחיות 
אותם באמת, כלומר, בלי לשחק אותם כדי לצאת טוב 
למצוא  הזמן  כעת  הלאה.  נעבור  בואו  הזולת,  בעיני 
את מה שמזין את נפש האדם ומחיה אותו. אני קורא 
לצידה החיונית הזו: שח"ר. רצוי. חיובי. שייך. ממש כמו 
הזנה פיזית החיונית לקיום גופינו, חמצן, נוזלים ומזון, 
להצליח  כדי  קריטיות  לעיל  שהזכרתי  התחושות  כך 

ולהתקדם בחיים.
אחר,  מאדם  דחיה  של  רגש  חווים  אנחנו  כאשר 
לתינוק  נחייך  אם  אפילו  מאד.  רעה  שלנו  התחושה 
והוא לא יחזיר לנו חיוך משלו, נחוש אי נעימות. והלא 
התינוק בן חודש ימים ואנחנו בעשור הרביעי לחיינו? 
אין בכך כלום. הצורך להרגיש רצוי טבוע בנו באופן 
כה קיומי, עד שאפילו קשה לנו לספוג דחיה מעולל 

רך ימים. 
ממשהו.  חלק  שאני  התחושה  השייכות,  גם  כך 
כה  הזו  התחושה  גדול,  מרעיון  מקהילה.  מסביבה. 
בסיסית אצלנו, עד שלפעמים אנחנו מסכימים לוותר 

על מי שאנחנו כדי לחוש רצויים, מקובלים ואהובים. 
לצורך העניין, אפילו נאמר שלא נפגענו מדברי השני 
שנמשיך  כדי  מאד,  שנעלבנו  בשעה  מהתנהגותו,  או 
להיות טובים בעיני כולם. על הדרך, הברומטר האישי 
חושבים,  אנחנו  מה  מושג  כבר  לנו  אין  נכחד.  שלנו 

מרגישים או רוצים. המדד נחווה דרך מי שמולנו...

לפרק את הכפתורים

העבודה האמיתית של כולנו, של בני האנוש באשר 
מנגנון  את  לפרק  היא  בוועידה,  לרבנים  אמרתי  הם, 
לאלו  חייו.  במהלך  עצמו  את  צייד  בהם  הכפתורים 
כפתורים הכוונה? אלוקים ברא את האדם ישר, אבל 
ולעתים  עצמו  בכוחות  לעתים   – לעצמו  מייצר  הוא 
לוחץ  מישהו  שכאשר  כפתורים   - סביבתי  בסיוע 

עליהם, הם מפעילים מנגנון התגוננות עצמי.
נפגע  אדם  כל  פגיעּות.  של  כפתור  לדוגמא  קחו 
ברמה זו או אחרת. מי שפגעו בו רבות בקטנותו, יהיה 
כנראה רגיש ופגיע, וכל אדם שלישי עלול לערער אותו 
מיציבותו הנפשית. אבל, אם אותו אחד יתבונן פנימה 
ויעיין בהתנהלותו במקרים שונים, יבין שיש בו אתגר 
של פגיעות, וממילא יוכל לנטרל אותו בעתיד. הנפש 

חיים שיש בהם

הרב פנחס ברייער
יו"ר ארגון 'לגדל' ומנחה הורים

51 הרבנים במרכז
תשרי תשפ"ב



שלו כבר לא תזדעזע מכל מילה של מישהו אחר.
אם אני מזהה אצלי כפתור ושמו נחיתות, אזי כאשר 
הכפתור הזה יבעבע, אזכור שהאתגר הוא שלי - מול 
עצמי; זה לא קשור כלל למי שעומד מולי, וכך אצליח 

לפרק את מנגנון הכפתור ולטפל בקושי שלי.

סודה של הבבושקה

בבושקה?  שנקראת  הרוסית  הבובה  את  מכירים 
שאלתי את הרבנים הנכבדים. זוהי בובה בתוך בובה 
בתוך בובה. בדיוק כמו שאנחנו... תינוק בתוך ילד בתוך 

רק את  רואים  אנחנו  בוגר.  ובתוך  בתוך מתבגר  נער 
למעשה,  אבל  הנוכחי,  הגיל  של  החיצונית  המעטפת 
כל חלקי העבר פעילים בתוכינו ומנהלים אותנו בכל 

סיטואציה.
כשאני מבין זאת, אני יודע ומכיר מי אני ומה אני, 
מה החולשות שלי ומה החוזקות. אני יכול להתערב 
לפני  במחשבותיי  ואף  בדיבוריי  במעשיי,  ולשלוט 
שהכפתור מתפרץ ומנהל אותי. אותו הדבר, גם אם אני 
רב המנהל קהילה. אחד מחברי הקהילה מחליט שלא 
לכבד את תפקידי, לא לקבל את דבריי או לא להתייחס 
לבקשותיי. לפני שאגיב, אתבונן לתוכי פנימה. אזהה 
אגיב  עד עתה.  כיצד התנהלתי  ואבין  הכפתורים  את 
מתוך שיקולים עניינים וללא רגשות אישיים. התגובה, 

כמובן, תהיה אחרת. 
והכוחות  ה'כפתורים'  את  מראש  מכיר  כשאני 
הפועלים בי, את החולשות, אני מקפיד על 'סור מרע'. 
כשאני לומד את החוזקות שלי, אני מקיים ופועל 'עשה 

טוב'.

איזה מקור כוח אני לאחרים
לי  שאלתי את הרבנים החשובים בוועידה, אמרו 
בבקשה, או יותר טוב, אמרו לעצמכם, כל אחד ואחד 
אתה  מי  כלפיך?  מרגישים  שלך  הילדים  מה  מכם: 
שלך  והתלמידים  רעייתך?  עבור  הנך  ומה  עבורם? 
בקהילה? חישבו על התשובות שלכם, ביקשתי. כשאדם 
מזהה את עוצמת כוחו בשביל הזולת, הוא יכול להעצים 
הסוד,  היא  המודעות  החיובית.  עוצמתו  את  ולשלש 
לחיים  המפתח  היא  האוצר.  היא  הפנימית  ההכרה 
אמיתיים שיש בהם חיבור פנימי לנשמה, למקור הטוב 

ולאלוקים.
⋅   ⋅   ⋅

מששטחתי  יותר  הרבה  ארוכה  הייתה  ההרצאה 
זכינו  הפרטים  על  אך  הנקודות,  היו  אלה  לפניכם. 
'לעבוד' משך כמה שעות. עם זאת, ללא 'שיעורי בית' 
הסיבה  זו  יופנמו.  לא  הללו  הדברים  כי  ספק  אין   -
שבחרתי להעלות על הכתב את עיקרי-ראשי-הפרקים 
של הדברים, כדי שלנוכחים )וגם למי שלא נכח, אך 
'קולט' את עצמו בשורות לעיל( תהיה האפשרות לשוב 

ולתרגל עם עצמם - עד שהדברים ייעשו טבע שני.
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לבקשת רבים, אני מצרף כאן יריעה מיוחדת אודות הסמכות ההורית שכה זקוקים לה 
בדורנו. חלק מעיקרי הדברים עלו בהרצאה, וחלק מהדברים יתחדשו לחלק מההורים עתה:

אם יש דבר שנדרש בזמננו, הרי הוא 'סמכות הורית'. משום מה, התחושה הכללית היא 
של נסיגה ושאם פעם הדבר היה ברור מאליו, הרי שעתה, הציות מהדור הצעיר והלאה. 

האם זה אכן כך?
בזמננו, כשהעולם מתירני ודמוקרטי כל כך, נוצר בלבול בין התנהלות של חום ואהבה, 
לבין איבוד הסמכות. אנחנו יודעים, כי ליבת החינוך היא הקשר החם והזורם עם ילדינו; 
ככל שהוא קרוב יותר ואמתי יותר, החינוך מתקבל ומופנם הרבה יותר. עם זאת, כדי שהילד 
ירגיש קרוב ובעיקר יעריך את הִקרבה, חשוב שנכבד את עצמנו ונשדר סמכות. לכן, למרות 
שהסמכות היא יותר מעין 'קדם חינוך' היא קריטית לחינוך, וכשאין סמכות הִקרבה אינה 

אפקטיבית.
למעשה, הורים רבים היו רוצים לדלג על החלק הזה. הרבה יותר קל להיות הורה נחמד, 
תומך ואוהב, מהורה קשוח שעומד על דרישותיו ללא ויתורים. המצב בו עלינו לעמוד על 
עקרונותינו, ולהתעקש עליהם, מקשה עלינו. והאמת, בשמחה היינו מוותרים על החלק הזה. 
אבל כשנבין עד כמה הסמכות ותוצאותיה - הגבולות - קריטיים, ובעיקר עושים טוב 
לילדינו, נהיה מסוגלים לעשות זאת. מאידך, אם נישאר עם חוסר בהבנה של טובת העניין, 

יהיה קשה עלינו גם ליישם זאת.

אנחנו חזקים
אנחנו הורים חזקים היודעים לעמוד על שלנו. איך אני יודע? כי כל הורה כשיראה 
שאחד מילדיו עומד לעשות משהו שיסכן אותו או את האחרים, הוא יעמוד כאריה 
מולו. כלומר, אין לנו בעיה עם כוח, אנחנו רק פוחדים )או: מופחדים( כיום, וחוששים 

לעמוד על הגבולות. 
אך הסמכות בכל תחומי החיים, ולא רק בעת סכנה - קריטית וחשובה להתפתחות 
הנפשית של ילדינו. להיפך, אנחנו מעניקים להם מתנה כשאנו משתמשים בסמכותנו 

ההורית.

בית עם סמכות, בונה ילדים בריאים, ולמרבה האבסורד גם ילדים 
מאושרים יותר. 

ילד החי בלי גבולות, חי בתחושה תמידית של הפסד. שהרי מי יודע מה עוד הוריו 
ילד החי  בעיות... לעומתו,  עוד קצת  היה עושה  אילו רק  לו  נותנים  היו  החלשים 
במסגרת בריאה, חזקה ויציבה, רגוע יותר. הוא יודע ומבין שאת כל מה שצריך הוא 

יקבל מהוריו בכל מקרה; ואת מה שאין בו צורך - הוא לא יקבל למרות הכול.
ילד שחי במסגרת תחומה, מפנים, כי כדי להשיג דברים, יש להשתדל; חייבים 
להשקיע; כי יש כללים ברורים יותר מה מקבלים בתמורה ְלַמה. זאת, בעוד שילד הגדל 

בחוסר גבולות לומד אט-אט כי אין צורך להתאמץ: בין כך הוא ישיג את מה שירצה.

ילד שחי בלי מסגרת, אינו חווה 'נתינה'.
מדוע? משום שהוא חי על תקן ה'סחטן'; הילד שמקבל הכול מחוסר ברירה של 
הוריו. אך התוצאה היא שהוא זוכה לנתינה שאינה מספקת את הנפש. זוהי קבלה ששמי 
שזוכה לה אינו בא על סיפוקו. כלומר: זהו ילד שיש לו הכול אך הוא חש שטרם קיבל 

דבר-מה! 
זה לא עניין של ניסוח לשוני האם הוא קיבל או סחט, זה חוסר מובהק בסיפוק 

הנפשי. 

ילד החי ללא סמכות, מרגיש חסר הגנה!
גם ילד מבין, שיש כללים )או מקרים( שחובה לציית להם, ויש דברים שאסורים עליו 
בתכלית האיסור. לעומת זאת, ילד שמרגיש שהוריו חלשים - סובב בתחושה שהוא  
חסר-הגנה; אין לו על מי לסמוך. לעומתו, ילד ששומע גם 'לא', יודע שיש לו הורים 
חזקים, הורים היודעים לעמוד על עקרונותיהם. כך, שלמרות האכזבה הרגעית, הוא 

מרגיש מוגן ובידיים חזקות.

בית עם סמכות הוא בית רגוע. 
בית שבו שוררת סמכות מוגדרת, אינו זקוק לכלי ענישה. כשהכול מוגדר ותחום, 
הילד יודע מה כן ומה לא. מה מותר ומה אסור. זאת, בעוד שבבית בו הגבולות רופפים 

או כלל לא קיימים, חיים בצל וויכוחים וחיכוכים אין סופיים...

בית עם סמכות, מכין את הילד לחיים.

ילד ששומע 'לא', לומד לדחות סיפוקים; הוא יודע להתמודד עם ֶחֶסר; עם מצב לא 
נעים. הוא יגיע מוכן יותר לחיים וגם אם יהיו לו רגעי אכזבה מתסכלים, הוא יידע איך 

'לאכול' אותם...

כך רוכשים סמכות
ִלְסמֹוך  ומהמילה  קירבה  המבטאת  'ָסמּוך',  מהמילה  מורכבת  סמכות  המילה 
המבטאת משענת. זו היא בעצם ההגדרה האמתית של סמכות הורית. מצד אחד, הורים 
הקרובים לילדיהם, ובמקביל, הורים כאלו שגם אפשר לסמוך עליהם. כך נוצר קשר 
מיוחד ושונה מיחסים חבריים, שהינם בדרך כלל קרובים בלבד, אך אינם יכולים לסייע 

לילד בעת מצוקה.
חשוב להדגיש, כי סמכות אינה רודנות. ענישה ואכיפה באופן שתלטני ואכזרי, לא 

יובילו לסמכות-אמת.
כיצד, אם כן בונים סמכות?!

שעלינו  וכל  בבריאה,  מובנית  הסמכות  נבנית.  איננה  שסמכות  היא  התשובה 
להישמר ממנו הוא לא לקלקלה ולהרוס אותה... 

הקב"ה ברא את העולם באופן שהקטן, מטבע בריאתו, כפוף ומקבל את דברי מי 
שעומד מעליו. זו ההנהגה הטבעית בכל מערכות היחסים בין בני האדם: בין ילד להוריו, 
בין אשה לבעלה, בין מלך לנתיניו. הדבר מוטבע בבריאה. כי אדם צריך סמכות, ואדם 

אוהב סמכות. כל אדם אוהב להישען על מי שחזק ממנו.
הסמכות, אמורה לשרור אפוא באופן טבעי, ובכלל זה כלול גם הציות לכל דבר 
שהגורם הסמכותי דורש ומבקש. אבל זאת, בתנאי שהסמכות והכוח משמשים כדי 
להיטיב; כדי לדאוג לכפופים תחת בעל הסמכות; ברגע שהכוח שניתן בידי הגורם 
הסמכותי מנוצל כדי לרדות או כדי לנצל את הכפופים אליו, מיד פגה כל השפעת 

הסמכות הטבעית - הנחשקת והרצויה.
במהלך ההיסטוריה ראינו, כי כל עוד המלכים דאגו לעמם ונלחמו עבורם, התמשכה 
מלכותם לדורות רבים. אולם ברגע שהמלך ניצל את הכוח שבידו כדי לרדות בעם, כדי 
לגבות מיסים - וכל הכוח הופנה להאדרת המלך, והעיסוק בחיי המלוכה הפך לדיון 

בסביבתו של המלך, באיכות חייו ובנוחותו האישית - החלו התקוממויות.
גם בימינו: עם שמזהה חולשה, מנצל אותה כדי לברוח מידי מי שרודה בו ועסוק 

בדאגה לעצמו בלבד.
והנמשל ברור. בית שבו ההורים מנצלים את הכוח והסמכות כדי לדאוג לילדים, 
הסמכות ההורית נותרת בו עד מאה ועשרים. אך אם ההורים מנצלים את הכוח לעשות 
דברים על חשבון הקטנים, יעשו חלילה שימוש בכוח תוך ניצול חולשת הקטן, או 
סתם כך יתנהלו בחוסר יחס אנושי לילדים - ברגע שהקטן יגדל ויתחזק, יחסי הכוחות 

ישתנו לטובתו, ושוב איש לא יאמר לו עוד מה יעשה ומה יפעל. 

משענת לימים רבים
החלק השני הבונה את המשמעת, הוא המשענת. כשאנחנו משתמשים בכוח שלנו 
לטובת הילדים ובמקביל אנחנו גם בדרגה 'מעליהם' בהתנהגותנו האישית, ברצינות 

שאנו משדרים - התוצאה תהיה שתיבנה כך הערכה מצד הילד. 
ילד, הרואה את אבא או אמא שעושים עבודה עם עצמם, דורשים מעצמם ולא 
עושים לעצמם הנחות ועיגולי פינות, אומר לעצמו: 'איזה הורים איכותיים יש לי. הנה, 
הם מסוגלים להתעלות מעל עצמם, הם מתגברים'. הנהגה כזאת, משדרת כוח ונותנת 

בטחון להישען ולסמוך על ההורים.
ככלל, הסמכות בנויה משני חלקים. 1. דאגה ומסירות לכפופים 2. התנהגות אישית 
מעודנת, כזאת, הגורמת להערכה. שני החלקים קריטיים ותלויים זה בזה. כשהורה 
מתנהג בצורה מיוחדת, אולם היחס לילדים הוא כוחני - הוא לא יצור סמכות. לעיתים 
אנו נתקלים בתופעה שהורים נעלים מאד אך הילדים אינם סרים למרותם. זה קורה 

משום שהכוח הופעל נגדם. 
מצד שני, הורים מאד מסורים אך הילדים לא מעריכים אותם, לא יצרו סמכות גם 

כן בקרב ילדיהם.
וכאן חשובה העקביות. 

לא  גם   - מוותרים  ואינם  מעצמם  שדורשים  עקביים,  הורים  רואים  כשילדים 
בחופשה, או אחרי לילה ללא שינה - או ילדה שרואה את אימה מתגברת על כעסה 
כשתינוקה צורח שעות ארוכות, הבת לומדת להעריך; הבן לומד למסור את הנפש 

לתפילה במניין, לקימה בזמן. 
התנהגות נעלה - מזינה את הסמכות.

נקודות אלו חשובות בכל שלב בחיים, אך באות במיוחד לידי ביטוי בעת התבגרות 
הילדים. או אז, אין לכוח פיזי שום משמעות ורק התנהגות נעלה מצד ההורים תעורר 

כבוד וסמכות.
לא נותר לי אלא לאחל: בהצלחה!

כך בונים סמכות הורית
פעם, כך אומרים, הסמכות הייתה סמכות, הציות היה ציות. 

היום זה לא מה שהיה. האם זה אכן כך? מהי סמכות? 
איך היא נבנית - ולהבדיל - איך היא עלולה להיהרס? מה 

הם גדרות הגבול של הסמכות ההורית? | יריעה מיוחדת
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W
hile studying at London School of 
Economics, I met a non-Jewish 
colleague who asked me how it was 

possible that throughout history, the Jewish 
people managed to keep together. Mainly 
populating in big cities, communities have 
always shown unity and been tight. What was 
the secret? Of course, there are many Jewish 
secrets, but I told him about one beautiful 
concept that we have – a minyan! 

We pray three times a day, and need a 
quorum of at least ten males above the age of 
13 to constitute a representative “community 
of Israel” for liturgical purposes.  When a 
minyan is lacking for synagogue services, 
those who have gathered merely recite their 
prayers as private individuals.

The concept of minyan has ensured that 
throughout the ages, communities have been 
formed, and underscored the concept that 
we need each other in order to thrive.

Since the beginning of 2020, the world as 
we knew it was shaken up, and the ability to 
be close to others has slowly crept away. 

The coronavirus is all about social 
distancing, masks, maintaining a distance 
between us and others, avoiding gathering in 
public places and staying at home as much 
as possible.

All these measures were seemingly 
against the general Jewish understanding 
of gathering.

Naturally, we are used to the large crowds 
and energy that are characteristic of Jewish 
weddings, bar/bat mitzvot, communal events, 

kiddushim, britot, shiurim, Shabbatonim and 
more. 

With Covid, that all changed. 
People were in lockdown and their 

Judaism was targeted like never before.
This posed an immense difficulty to the 

Torah world and especially to the kiruv world 
in which we find ourselves.

How have we adapted, what is the secret to 
success in the new world? How can we bring 
back people who are now even further away 
from their roots and heritage than before the 
pandemic?

The organisation that G-d enabled me 
to establish more than ten years ago – 
TAL – Torah Action Life - has empowered 
thousands of young Jews to build a proud 
and committed Jewish identity for both 
themselves and the next generation.

It was imperative that, with the new way of 
life in which lockdowns and social distancing 
were the norm, we adapt and continue to 
enhance the lives of so many.

It was especially at this time that we found 
so many young Jews reaching out for help.

Interestingly, and contrary to our 
expectations, we managed to strengthen 
and increase Torah teaching during these 
tough times.

Covid meant that although we could 
not meet in person, we were able to use 
technology to our advantage. It started with 
Zoom, but then blossomed on social media, 
as we harnessed the power of technology to 
disseminate Torah to the youth and to the 

community at large. It was not all about online 
activity, though, and the key to success lay 
not online, but rather in that personal touch.

We focused on three main activities.
TAL Chessed – With so much pain in the 

world, TAL illuminated the lives of those 
who were alone, especially the elderly 
and Jewish students stranded in England 
from abroad. TAL published and provided 
explanatory and educational material, 
including TAL Haggadot, TAL Megillot and 
Torah publications delivered to the homes 
of students. In addition, with the wonderful 
support of the Rabbinical Centre of Europe 
and its supporters we were able to provide 
hundreds of packages of matzot for Pesach 
and mishloach manot on Purim as well as 
menorahs on Chanukah to all lonely students. 

TAL Ladies – Focusing on the Akeret 
Habayit, the TAL Ladies programs empowered 
women and examined life from a different 
perspective, with our inspirational women 
educators Raya Tawil and Ruthi Halberstadt. 
TAL wowed the community with its innovative 
Thursday night online Cooking with TAL, 
and other programs that engage women 
and enable them to grow and give back to 
society. Each week a different woman joined 
the online show, sharing and demonstrating 
her recipes. The program always included a 
dvar Torah and words of inspiration, and is 
followed by thousands online.

TAL Torah - The lockdown was tough, yet 
TAL rose to the occasion by providing new 
online talks, international speakers and 
relevant Jewish ideas to help people get 
through the crisis. We hosted a weekly tefillah 
series attended by so many people that would 
not usually come to physical premises. We 
reached souls across the world, not just in 

England. On Monday nights, we created a TAL 
TV series for young married couples and on 
Wednesday nights, we interviewed world-
renowned inspirational speakers. 

Covid did not stop us from realising our 
dream of completing a new community 
centre building in London. Bechasdei Hashem, 
we created one of the fastest growing 
communities over the past few months and 
have a popular new young minyan. As we exit 
Covid, the New Centre will be hosting this 
young vibrant and thriving minyan as well 
as interactive educational talks and 1-2-1 
learning programs. 

The year has been tough for all, but I think, 
in retrospect, the pandemic has taught us a 
crucial lesson through Covid - a lesson that 
has always really been our success at TAL. 

The pandemic has exacerbated feelings 
of loneliness, a sense of wanting to achieve 
more in life, the feeling (or lack of feeling) 
of care by others. In order to succeed in 

teaching Torah it is essential to make that 
personal connection and show care. We 
have called so many to see they are ok; 
we have provided them with the tools and 
supply packages that they need, and have 
been there to guide them through tough 
times. They have seen real Judaism at the 
heart and that is what is bringing them back 
to G-d.

Whereas previously it was the cholent and 
the Shabbat meal that brought Jews back, 
this past year it has been the personal care 
shown by us that has connected them back 
to their roots.

May G-d grant us all the strength and 
ability to continue our path of passionately 
conveying real Judaism to so many of our 
young brothers and sisters!

Rabbi Jonathan Tawil
Founder & Director TAL

www.torahactionlife.com 
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themselves and the next generation.

It was imperative that, with the new way of 
life in which lockdowns and social distancing 
were the norm, we adapt and continue to 
enhance the lives of so many.

It was especially at this time that we found 
so many young Jews reaching out for help.

Interestingly, and contrary to our 
expectations, we managed to strengthen 
and increase Torah teaching during these 
tough times.

Covid meant that although we could 
not meet in person, we were able to use 
technology to our advantage. It started with 
Zoom, but then blossomed on social media, 
as we harnessed the power of technology to 
disseminate Torah to the youth and to the 

community at large. It was not all about online 
activity, though, and the key to success lay 
not online, but rather in that personal touch.

We focused on three main activities.
TAL Chessed – With so much pain in the 

world, TAL illuminated the lives of those 
who were alone, especially the elderly 
and Jewish students stranded in England 
from abroad. TAL published and provided 
explanatory and educational material, 
including TAL Haggadot, TAL Megillot and 
Torah publications delivered to the homes 
of students. In addition, with the wonderful 
support of the Rabbinical Centre of Europe 
and its supporters we were able to provide 
hundreds of packages of matzot for Pesach 
and mishloach manot on Purim as well as 
menorahs on Chanukah to all lonely students. 

TAL Ladies – Focusing on the Akeret 
Habayit, the TAL Ladies programs empowered 
women and examined life from a different 
perspective, with our inspirational women 
educators Raya Tawil and Ruthi Halberstadt. 
TAL wowed the community with its innovative 
Thursday night online Cooking with TAL, 
and other programs that engage women 
and enable them to grow and give back to 
society. Each week a different woman joined 
the online show, sharing and demonstrating 
her recipes. The program always included a 
dvar Torah and words of inspiration, and is 
followed by thousands online.

TAL Torah - The lockdown was tough, yet 
TAL rose to the occasion by providing new 
online talks, international speakers and 
relevant Jewish ideas to help people get 
through the crisis. We hosted a weekly tefillah 
series attended by so many people that would 
not usually come to physical premises. We 
reached souls across the world, not just in 

England. On Monday nights, we created a TAL 
TV series for young married couples and on 
Wednesday nights, we interviewed world-
renowned inspirational speakers. 

Covid did not stop us from realising our 
dream of completing a new community 
centre building in London. Bechasdei Hashem, 
we created one of the fastest growing 
communities over the past few months and 
have a popular new young minyan. As we exit 
Covid, the New Centre will be hosting this 
young vibrant and thriving minyan as well 
as interactive educational talks and 1-2-1 
learning programs. 

The year has been tough for all, but I think, 
in retrospect, the pandemic has taught us a 
crucial lesson through Covid - a lesson that 
has always really been our success at TAL. 

The pandemic has exacerbated feelings 
of loneliness, a sense of wanting to achieve 
more in life, the feeling (or lack of feeling) 
of care by others. In order to succeed in 

teaching Torah it is essential to make that 
personal connection and show care. We 
have called so many to see they are ok; 
we have provided them with the tools and 
supply packages that they need, and have 
been there to guide them through tough 
times. They have seen real Judaism at the 
heart and that is what is bringing them back 
to G-d.

Whereas previously it was the cholent and 
the Shabbat meal that brought Jews back, 
this past year it has been the personal care 
shown by us that has connected them back 
to their roots.

May G-d grant us all the strength and 
ability to continue our path of passionately 
conveying real Judaism to so many of our 
young brothers and sisters!

Rabbi Jonathan Tawil
Founder & Director TAL

www.torahactionlife.com 
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needed walkers to help them walk. There was 
a high demand for this medical equipment, 
and it was not always available. This was 
one of the reasons that led us to establish 
the European Chessed Centre for medical 
assistance.”

Rabbi Bainhaker mentions the inauguration 
of the first branch of the Odessa Chessed 
Centre. Local Jewish community leaders 
spoke at the ceremony, and expressed their 
excitement that there will finally be an address 
to provide for the needs of people who 
desperately require assistance getting from 
their beds to the refrigerator in the kitchen. 
Without this help, they would remain helpless, 
unable to move ...

 What is the es timated
cos t of the project?

“After arranging the necessary 
approvals for customs-related 
issues, the shipments successfully 
exited China on their way to 
communities across Europe,” 
Rabbi Bainhaker expounds on 
the challenges they encountered. 
“Because of Covid, the shipping 
costs spiked by hundreds of 
percent (!!). We estimated that the 
each chessed center branch, on its 
own, which includes transporting 
the equipment in shipments, along 
with the technical handling of the 
bureaucracy and approval issues, 
cost approximately 70,000 euros.” 

Rabbi Bainhaker says that 
the Rabbinical Centre of Europe 
branded all the chessed centres 
under one network called the  
European Chessed Center. They 
are under the direction of marketing 
strategist Mr. Eitan Dobkin, who was 
hired to provide his services for 
super branding.

“We planned an extensive publicity 
campaign, ads and brochures in different 
languages, tailored to the target audience, 
so that the chessed center in each city will 
be accessible to each and every one of the 
communities. At every chessed center, we 
sat with professionals and the organizational 
consultant to get optimal results, with the help 
of the Almighty.” 

 How did you guide the
 Rabbis to operate the
chessed centres?

We are still in the learning process and will 
learn from the past for the future. In Tammuz, 
we opened our first chessed Center, as 
mentioned, in Odessa. In the coming weeks 
more chessed centers will open, and the 

rest will open next year. We will learn from 
the experiences in the operation of the first 
center,” Rabbi Bainhaker pledges. He also 
wishes to use this platform to convey a 
heartfelt thank you.

“At this opportunity I would like to thank 
Rabbi Yosef Yakobovich from the bottom of 
my heart. He is responsible for establishing 
this tremendous enterprise, the European 
Chessed Centre, and paid attention to every 
detail, small or large. It was a complex venture, 
calculating quantities of equipment, expenses, 
and the venue and size of each centre. Rabbi 
Yakobovich was extremely professional, and 
dedicated his time willingly, spending hours 

on guidance and explanations, frontal visits 
and Zoom conversations as needed, to all the 
rabbis of the communities who were chosen 
to operate the chessed centers in their city. 
The training was not easy… It was conducted 
with translations into different languages, for 
hours on end, together with the staff operating 
the equipment. A community Rabbi does not 
always know how to connect a wheelchair or 
how to operate an oxygen generator… so we 
held comprehensive training sessions.

“In addition, during the first year of 
operation of the centers we are prepared for 
a learning curve. This is where the special 
software comes to our aid. Through online 
digital tracking, we can get a data update 
at any given moment. Over the coming year, 
we will learn and pinpoint what equipment 
is needed in each community and adjust 

ourselves on the individual level. We may need 
to move medical devices from place to place, 
as there are places with a younger population, 
as opposed to places with an older population. 
The needs, of course, are different. At present, 
we are preparing equipment according to the 
number of members of the community living 
everywhere, based on the demographics of 
the past year.”

 Who can benefit from the
 European Chessed Centre’s
medical equipment?

“As I mentioned, the medical equipment 
we offer is suitable for everyone, from 

infants to the elderly. This 
is our specialty. I must note 
that this is the first project 
of the Rabbinical Centre of 
Europe that is suitable for all 
ages and populations: men 
and women, babies, children, 
young and old. After birth, we 
are here with an infant scale 
and a pump; for the elderly, we 
provide oxygen concentrators 
or a complex wheelchair, G-d 
forbid. This project benefits 
everyone, regardless of 
whether they are wealthy or 
destitute. This is an important 
and preliminary allocation 
that the Rabbinical Centre 
of Europe has provided with 
largesse and willingness. 

“This is part of the essence 
of the Rabbinical Centre of 
Europe,” Rabbi Bainhaker 
points out. “We are here to 
assist and stand by the Rabbis 
of the Jewish communities 
everywhere. As far as we’re 
concerned, this is an integral 

part of the year-round activities provided to 
the local communities in European cities. 
It is as important as the Four Species on 
Sukkot, lighting a menorah on the Chanukah, 
and sending mishloach manot on Purim and 
so on. Our goal is to continue and manifest 
the Rabbi’s leadership in the European 
communities. The establishment of the 
chessed centers, which they personally 
manage, adds a significant and central 
aspect. Just like building a mikveh in the 
city, burying the dead according to halachah 
and legally or performing a circumcision, so, 
too, kindness to those who require medical 
equipment will strengthen the community 
and unite its members around the rabbi. The 
chessed centers will lead to the addition of 
new members to the community and greater 
exposure to a wide Jewish audience.”  

A
s the COVID-19 virus raged in Europe prior to Purim, 
many questions were raised regarding the unusual 
circumstances. One question that arose frequently 

was whether hearing megillah on Zoom fulfills the halachic 
requirements. European Rabbis referred the question to the 
Rabbinical Centre of Europe who passed it on to the Chief 
Rabbi of Israel Rabbi Yitzchak Yosef. Rabbi Arie Goldberg 
noted on the query that many Jews in Europe had no option 
of participating in a public megillah reading at that point in 
time, due to restrictions. 

Rabbi Yitzchak Yosef replied with an extensive answer, 
the bottom line of which was as follows: “G-d forbid to 
permit such a possibility, as the law stipulates that in 
order to fulfill the halachic obligation of megillah one must 
hear it directly from the reader himself and not through the 
frequency of the radio or internet and suchlike.”

“Especially concerning reading the 
megillah” the response added, 
“certainly every effort should be 
made to actually participate in 
the synagogue with a quorum 
of people (…) Even in the present 
situation, it is possible to gather 
in an open space, and if this is not 
relevant then each person should read 
from a kosher megillah. If one doesn’t know the proper 
pronunciation, he can say the words along with the reader 
on the radio, but G-d forbid to allow the reading with Zoom 
and the like.”

Similar rulings were expressed by the illustrious posek 
Rabbi Simcha Bentzion Isaac Rabinowitz, author of Piskei 
Teshuvot on the Shulchan Aruch and Mishnah Berurah, 
which states: “There isn’t any way to permit fulfillment of 
the obligation of megillah reading by Zoom.”

Rabbi Avraham Yaffeh Schlesinger, Av Beit Din of the 
Betzel Hachochmah community in Jerusalem and Geneva, 
author of the Biur Shearim commentary on Shulchan Aruch, 
expressed firmly that “Even during the COVID-19 pandemic, 
one does not fulfill their obligation of reading the megillah 
this way, and that is the ruling.”

Dayan Rabbi Moshe Brandsdorfer, Av Beit Din Heichal 
Hora’ah wrote in response to the question: “It is quite clear 
that one does not fulfill his obligation by hearing this way.” 
A similar ruling was issued by Rabbi Chaim Rotter of Elad, 
and was publicized in full.

The subject generated significant interest in Europe, 
especially among rabbis, and they expressed their 
appreciation to the Rabbinical Centre of Europe’s director 
general Rabbi Arie Goldberg and the secretary of the 
Rabbinical Council Rabbi Avraham Abba Turetzky, who 
presented the topic to many rabbis and dayanim in Israel. It 
is just one face of the tireless efforts the RCE has invested 
to help hundreds of European Rabbis with many halachic 
questions that have arisen amidst the pandemic.

Israel’s Chief Rabbi: 
‘We Sell the Chametz 
of European Jews, Even 
Those Who Are Not 
Aware That We Do So’ 

Does Hearing 
Megillah by Zoom 
Fulfill the Halachic 
Obligation?

A
t the beginning of the month of 
Nissan, the Rabbinical Centre of 
Europe conducted a practical 

halachah class on the shiurim channel 
on the topic of Erev Pesach that falls 
on Shabbat. 

“The Chief Rabbinate of Israel 
will include chametz of Jews in the 
Diaspora who are not aware of the 
chametz sale contract, as per request 
of the European Rabbis” Israel’s Chief 
Rabbi David Lau revealed during the 
class he gave on the channel. He 
praised the initiative of the RCE leaders 
to provide a translation of the chametz 
sale to Jewish communities in Europe. 
The translations were available online 
in English, French and Hebrew. 

During the past year, as the pandemic 
raged throughout the world, it was 
not possible to conduct professional 
conferences and seminars for rabbis 
across Europe. Nevertheless, the RCE 
offered dozens of online halachah 
classes on a variety of topics. 
Hundreds of rabbis and dayanim 
across Europe actively participated in 
the classes. One of the classes offered 
was a daily halachah shiur presented 
on various RCE channels in memory 
of Rabbi Binyamin Wolf, O.B.M., who 
served as the Chabad shaliach in 
Hanover, Germany. 

As Nissan approaches, many 

practical halachah questions arise. 
This year was unique in that Erev 
Pesach fell on Shabbat. Rabbi Lau 
gave a shiur on the practical aspects 
of this scenario. He answered many 
questions that were presented to 
him. The issue of selling chametz to 
a non-Jew also came up. Rabbi Lau 
consented to the rabbis’ request and 
promised that the text of the chametz 
sale contract drafted by the Israeli 
Chief Rabbinate would include a clause 
stating that the sale will apply to every 
Jew who has chametz in the Diaspora. 

This announcement provoked a 
lively and lengthy halachic discourse, 
as the rabbis exchanged information 
and clarified many halachic details.  

Chairman of the RCE, Rabbi 
Menachem Margolin, said: “ As the 
deadly pandemic has taken toll of 
many lives, the RCE shiurim channel 
has become the replacement for the 
various conferences and professional 
seminars held by the RCE during the 
year for rabbis in cities across Europe.”

Director General of the RCE 
Rabbi Arie Goldberg expressed 
his satisfaction with the variety of 
classes and practical halachah shiurim 
available on the shiurim channel. He 
thanked the rabbis and dayanim for 
their efforts to deliver the lessons on 
schedule. 

2524 הרבנים במרכז
תשרי תשפ"א

הרבנים במרכז
תשרי תשפ"א



needed walkers to help them walk. There was 
a high demand for this medical equipment, 
and it was not always available. This was 
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exited China on their way to 
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Rabbi Bainhaker expounds on 
the challenges they encountered. 
“Because of Covid, the shipping 
costs spiked by hundreds of 
percent (!!). We estimated that the 
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own, which includes transporting 
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with the technical handling of the 
bureaucracy and approval issues, 
cost approximately 70,000 euros.” 

Rabbi Bainhaker says that 
the Rabbinical Centre of Europe 
branded all the chessed centres 
under one network called the  
European Chessed Center. They 
are under the direction of marketing 
strategist Mr. Eitan Dobkin, who was 
hired to provide his services for 
super branding.

“We planned an extensive publicity 
campaign, ads and brochures in different 
languages, tailored to the target audience, 
so that the chessed center in each city will 
be accessible to each and every one of the 
communities. At every chessed center, we 
sat with professionals and the organizational 
consultant to get optimal results, with the help 
of the Almighty.” 

 How did you guide the
 Rabbis to operate the
chessed centres?

We are still in the learning process and will 
learn from the past for the future. In Tammuz, 
we opened our first chessed Center, as 
mentioned, in Odessa. In the coming weeks 
more chessed centers will open, and the 

rest will open next year. We will learn from 
the experiences in the operation of the first 
center,” Rabbi Bainhaker pledges. He also 
wishes to use this platform to convey a 
heartfelt thank you.

“At this opportunity I would like to thank 
Rabbi Yosef Yakobovich from the bottom of 
my heart. He is responsible for establishing 
this tremendous enterprise, the European 
Chessed Centre, and paid attention to every 
detail, small or large. It was a complex venture, 
calculating quantities of equipment, expenses, 
and the venue and size of each centre. Rabbi 
Yakobovich was extremely professional, and 
dedicated his time willingly, spending hours 

on guidance and explanations, frontal visits 
and Zoom conversations as needed, to all the 
rabbis of the communities who were chosen 
to operate the chessed centers in their city. 
The training was not easy… It was conducted 
with translations into different languages, for 
hours on end, together with the staff operating 
the equipment. A community Rabbi does not 
always know how to connect a wheelchair or 
how to operate an oxygen generator… so we 
held comprehensive training sessions.

“In addition, during the first year of 
operation of the centers we are prepared for 
a learning curve. This is where the special 
software comes to our aid. Through online 
digital tracking, we can get a data update 
at any given moment. Over the coming year, 
we will learn and pinpoint what equipment 
is needed in each community and adjust 

ourselves on the individual level. We may need 
to move medical devices from place to place, 
as there are places with a younger population, 
as opposed to places with an older population. 
The needs, of course, are different. At present, 
we are preparing equipment according to the 
number of members of the community living 
everywhere, based on the demographics of 
the past year.”

 Who can benefit from the
 European Chessed Centre’s
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“As I mentioned, the medical equipment 
we offer is suitable for everyone, from 

infants to the elderly. This 
is our specialty. I must note 
that this is the first project 
of the Rabbinical Centre of 
Europe that is suitable for all 
ages and populations: men 
and women, babies, children, 
young and old. After birth, we 
are here with an infant scale 
and a pump; for the elderly, we 
provide oxygen concentrators 
or a complex wheelchair, G-d 
forbid. This project benefits 
everyone, regardless of 
whether they are wealthy or 
destitute. This is an important 
and preliminary allocation 
that the Rabbinical Centre 
of Europe has provided with 
largesse and willingness. 

“This is part of the essence 
of the Rabbinical Centre of 
Europe,” Rabbi Bainhaker 
points out. “We are here to 
assist and stand by the Rabbis 
of the Jewish communities 
everywhere. As far as we’re 
concerned, this is an integral 

part of the year-round activities provided to 
the local communities in European cities. 
It is as important as the Four Species on 
Sukkot, lighting a menorah on the Chanukah, 
and sending mishloach manot on Purim and 
so on. Our goal is to continue and manifest 
the Rabbi’s leadership in the European 
communities. The establishment of the 
chessed centers, which they personally 
manage, adds a significant and central 
aspect. Just like building a mikveh in the 
city, burying the dead according to halachah 
and legally or performing a circumcision, so, 
too, kindness to those who require medical 
equipment will strengthen the community 
and unite its members around the rabbi. The 
chessed centers will lead to the addition of 
new members to the community and greater 
exposure to a wide Jewish audience.”  

A
s the COVID-19 virus raged in Europe prior to Purim, 
many questions were raised regarding the unusual 
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was whether hearing megillah on Zoom fulfills the halachic 
requirements. European Rabbis referred the question to the 
Rabbinical Centre of Europe who passed it on to the Chief 
Rabbi of Israel Rabbi Yitzchak Yosef. Rabbi Arie Goldberg 
noted on the query that many Jews in Europe had no option 
of participating in a public megillah reading at that point in 
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Rabbi Yitzchak Yosef replied with an extensive answer, 
the bottom line of which was as follows: “G-d forbid to 
permit such a possibility, as the law stipulates that in 
order to fulfill the halachic obligation of megillah one must 
hear it directly from the reader himself and not through the 
frequency of the radio or internet and suchlike.”

“Especially concerning reading the 
megillah” the response added, 
“certainly every effort should be 
made to actually participate in 
the synagogue with a quorum 
of people (…) Even in the present 
situation, it is possible to gather 
in an open space, and if this is not 
relevant then each person should read 
from a kosher megillah. If one doesn’t know the proper 
pronunciation, he can say the words along with the reader 
on the radio, but G-d forbid to allow the reading with Zoom 
and the like.”

Similar rulings were expressed by the illustrious posek 
Rabbi Simcha Bentzion Isaac Rabinowitz, author of Piskei 
Teshuvot on the Shulchan Aruch and Mishnah Berurah, 
which states: “There isn’t any way to permit fulfillment of 
the obligation of megillah reading by Zoom.”

Rabbi Avraham Yaffeh Schlesinger, Av Beit Din of the 
Betzel Hachochmah community in Jerusalem and Geneva, 
author of the Biur Shearim commentary on Shulchan Aruch, 
expressed firmly that “Even during the COVID-19 pandemic, 
one does not fulfill their obligation of reading the megillah 
this way, and that is the ruling.”

Dayan Rabbi Moshe Brandsdorfer, Av Beit Din Heichal 
Hora’ah wrote in response to the question: “It is quite clear 
that one does not fulfill his obligation by hearing this way.” 
A similar ruling was issued by Rabbi Chaim Rotter of Elad, 
and was publicized in full.

The subject generated significant interest in Europe, 
especially among rabbis, and they expressed their 
appreciation to the Rabbinical Centre of Europe’s director 
general Rabbi Arie Goldberg and the secretary of the 
Rabbinical Council Rabbi Avraham Abba Turetzky, who 
presented the topic to many rabbis and dayanim in Israel. It 
is just one face of the tireless efforts the RCE has invested 
to help hundreds of European Rabbis with many halachic 
questions that have arisen amidst the pandemic.

Israel’s Chief Rabbi: 
‘We Sell the Chametz 
of European Jews, Even 
Those Who Are Not 
Aware That We Do So’ 

Does Hearing 
Megillah by Zoom 
Fulfill the Halachic 
Obligation?

A
t the beginning of the month of 
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on the topic of Erev Pesach that falls 
on Shabbat. 

“The Chief Rabbinate of Israel 
will include chametz of Jews in the 
Diaspora who are not aware of the 
chametz sale contract, as per request 
of the European Rabbis” Israel’s Chief 
Rabbi David Lau revealed during the 
class he gave on the channel. He 
praised the initiative of the RCE leaders 
to provide a translation of the chametz 
sale to Jewish communities in Europe. 
The translations were available online 
in English, French and Hebrew. 

During the past year, as the pandemic 
raged throughout the world, it was 
not possible to conduct professional 
conferences and seminars for rabbis 
across Europe. Nevertheless, the RCE 
offered dozens of online halachah 
classes on a variety of topics. 
Hundreds of rabbis and dayanim 
across Europe actively participated in 
the classes. One of the classes offered 
was a daily halachah shiur presented 
on various RCE channels in memory 
of Rabbi Binyamin Wolf, O.B.M., who 
served as the Chabad shaliach in 
Hanover, Germany. 

As Nissan approaches, many 

practical halachah questions arise. 
This year was unique in that Erev 
Pesach fell on Shabbat. Rabbi Lau 
gave a shiur on the practical aspects 
of this scenario. He answered many 
questions that were presented to 
him. The issue of selling chametz to 
a non-Jew also came up. Rabbi Lau 
consented to the rabbis’ request and 
promised that the text of the chametz 
sale contract drafted by the Israeli 
Chief Rabbinate would include a clause 
stating that the sale will apply to every 
Jew who has chametz in the Diaspora. 

This announcement provoked a 
lively and lengthy halachic discourse, 
as the rabbis exchanged information 
and clarified many halachic details.  

Chairman of the RCE, Rabbi 
Menachem Margolin, said: “ As the 
deadly pandemic has taken toll of 
many lives, the RCE shiurim channel 
has become the replacement for the 
various conferences and professional 
seminars held by the RCE during the 
year for rabbis in cities across Europe.”

Director General of the RCE 
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his satisfaction with the variety of 
classes and practical halachah shiurim 
available on the shiurim channel. He 
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From Infants to the Elderly:  

Meet the Empire 
of the European 
Chessed Centres 

The Rabbinical Centre of 
Europe has launched 26 new 
Chessed Centres known 
as the European Chessed 
Centre • Each center will 
provide medical equipment 
for those in need • Rabbis 
of Jewish communities 
throughout Europe will 
manage the operation of 
the centres in the cities 
under their leadership • In 
a fascinating interview, the 
deputy director general of the 
Rabbinical Centre of Europe, 
Rabbi Yosef Bainhaker, 
expounds on the extensive 
efforts that went into 
bringing the plan to reality

I
sraelis have been familiar with 
the routine for many years 
already: In case of injury, 
illness, or disability, aside from 

the medical care and follow-up 
carried out in the hospital, local 
chessed centres immediately 
mobilize to lend a supportive 
hand. They provide the necessary 
medical equipment and supplies 
to all who need it. There are many 
different chessed centres active 
all over Israel. Medical equipment 
is transferred across the country, 
bringing great relief to the patient 
and their family in time of distress.

What happens in the diaspora? 
When someone breaks a leg and 
needs crutches, the medical staff 
provides him with all the necessary 
professional help during his stay 
at the hospital. As soon as he is 
released to his home, there is no one 
to provide him with any assistance. 

When a young woman has a baby 
and needs a pump, she receives it 
at the hospital, but after she is 
released home with the newborn, 
there isn’t any assistance to provide 
her with the medical equipment she 
needs.

There are many similar examples, 
but there is one singular solution to 
them all – a chessed organization 
lending medical equipment to those 
in need. However, such a solution 

did not exist in the Diaspora of 
Europe. 

That is the precise goal that 
the Rabbinical Centre of Europe 
set out to accomplish. They did 
so by creating and establishing 
the European Chessed Centres, 
with branches in 26 Jewish 
communities throughout Europe, 
administered by the rabbis from 
those cities. “The centres will be a 
supportive and helping hand to the 
Jewish residents in times of crisis 
and challenge,” says Rabbi Yosef 
Bainhaker, Deputy Director of the 
Rabbinical Centre of Europe.

 How does one begin
 to put together
 such a tremendous
 enterprise, turning a
dream into reality?

“Right after the idea was brought 
up, we began to advance the 
project and search for appropriate 
locations to establish branches of 
the European Chessed Centres. 
Many meetings were held with 
professionals, and we broke down 
the various population sectors and 
their preferences. Based on that 
information, we chose the first 26 
places to establish the European 
Chessed Centres. After that, we 
asked the rabbis to allocate a 
large community showroom and 

warehouses in which to store all the medical 
equipment the organization will supply, such 
as wheelchairs in various sizes, commodes, 
and more, “ Rabbi Bainhaker explains.

“We custom-made software that will 
link all the European Chesed Centres. The 
software will enable us to monitor the 
medical equipment 24/7 in the community 
branches. For example, the software will 
immediately update the amount of medical 
equipment available in every branch, or send 
an alert when additional equipment needs 
to be purchased or renewed. In addition, the 
program breaks down the requests into vital 
pieces of data, such as the frequency for 
each required medical equipment. We have 
covered all these details from beginning to 
end”

 Have you run into
 difficulties during the
 es tablishment of this
 complex framework of
 dozens of chessed centers
simultaneously?

“First, we issued a bid for importing 
medical equipment, and approached several 
leading companies in the field, which import 
equipment from China,” Rabbi Bainhaker 
explains. “With the help of Yossi Yakobovich, 
CEO of Massad, who assisted in the bid, the 
Israeli company Polco was chosen to supply 
the equipment to the European Chessed 
Centres. We issued a contract for hundreds 
of thousands of euros,” he discloses. “Mr. 
Avi Pollak, from Polco, and Yossi Yakobovich 

met with us for many hours concerning 
the medical equipment and advised us 
throughout the complete process.

“At the same time, we examined all the 
necessary approval issues for importing 
medical products into different European 
countries. We found that each country 
has different laws regarding the imports 
of medical equipment, and attention must 
be given to all the details of the process. 
Some countries require a certain standards 
certification for products, for example.”

“It was necessary to go through thorough 
customs inspections since the organization 
is essentially a loan or a gift and not a sale. 
There were countries where it took many 
months to import the equipment from the 
airport or the dock. Researching all these 

details and successfully transporting all 
the medical devices to all the new branches 
of the European Chessed Centres and 
the myriad details of the process was 
incredibly nerve-wracking,” Rabbi Bainhaker 
says, expressing deep satisfaction at the 
accomplishment. 

 Did the pandemic influence
 your decision to open the
European Chessed Centre?

“Absolutely!” Rabbi Bainhaker declares. 
“Following the pandemic in the past year, 
many people around the world contracted 
the virus and some became seriously ill. 
Many patients needed oxygen concentrators 
or oxygen tanks to help them breathe 
properly. Others became very weak and 
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there isn’t any assistance to provide 
her with the medical equipment she 
needs.

There are many similar examples, 
but there is one singular solution to 
them all – a chessed organization 
lending medical equipment to those 
in need. However, such a solution 

did not exist in the Diaspora of 
Europe. 
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the myriad details of the process was 
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says, expressing deep satisfaction at the 
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 your decision to open the
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many people around the world contracted 
the virus and some became seriously ill. 
Many patients needed oxygen concentrators 
or oxygen tanks to help them breathe 
properly. Others became very weak and 

2322 הרבנים במרכז
תשרי תשפ"א

הרבנים במרכז
תשרי תשפ"א



ShabbatSmart
Hot Water Controller

Smart Controller to allow the use of domestic hot water during Shabbat

ShabbatSmart Hot Water Controller can be used with 
either a single Hot Water cylinder for both weekday and 
Shabbat, or a dedicated cylinder for Shabbat use.

ShabbatSmart Hot Water Controller can be used with 
both Boiler and Immersion Heater systems.

ShabbatSmart Hot Water Controller automatically 
carries out the required actions to prepare the Hot Water 
Tank for Shabbat conditions. Once ready, the use of hot 
water does not influence any activation action (directly 
nor by means of Grama).

ShabbatSmart Hot Water Controller incorporates a Wi-Fi 
activation switch, to allow triggering via online Apps. This 
can also be set by time relation to Sunset. 

ShabbatSmart Hot Water Controller is supplied with a 
LED, normally installed in the kitchen. The LED 
illuminates while the hot water is Shabbat Ready.

ShabbatSmart Hot Water Controller can also be used to 
disable a mains water booster and open a bypass (if 
required).

ShabbatSmart Hot Water Controller includes an 
Optional program to pasteurise the hot water cylinder 
once shabbat mode has been deactivated (used when 
using a dedicated cylinder for shabbat use).

ShabbatSmart Ltd, 85 Kenilworth Road, London, HA8 8XA, UK
Tel: +44 208 004 9558 | E-mail: info@shabbatsmart.com | Web: www.shabbatsmart.com

ניתן להשתמש בבקר מים חמים ShabbatSmart  עם דוד מים 
חמים יחיד המשמש  גם לימי חול וגם  לשבת, או עם דוד  ייעודי 

לשימוש בשבת.

ניתן להשתמש בבקר מים חמים ShabbatSmart  במערכות  עם 
גופי חימום או תנור הסקה.

בקר מים חמים ShabbatSmart מבצע באופן אוטומטי את 
הפעולות הנדרשות להכנת מיכל המים  החמים לתנאי שבת. 

ברגע שמוכן, השימוש במים חמים אינו משפיע על כל פעולת 
הפעלה (לא  ישירות ולא  גרמא).

 ,Wi-Fi כולל מתג הפעלה ShabbatSmart בקר מים חמים
המאפשר הפעלה באמצעות אפליקציות צד שלישי . ניתן להגדיר 

זמני פעולה גם ביחס לזמן השקיעה.

 ,LED  מסופק עם  נורית ShabbatSmart בקר מים חמים
המותקנת בדרך כלל במטבח. הנורית מוארת  כשהדוד מוכן 

במצב שבת.

ניתן להשתמש בבקר מים חמים ShabbatSmart  גם כדי 
להשבית משאבת לחץ הפועלת בימי השבוע ולפתוח מעקף 

(במידת הצורך).

בקר מים חמים של ShabbatSmart כולל תוכנית אופציונלית 
לפסטור דוד המים לאחר השבת.   

Cemetery Division Seeks to 
Commemorate Victims in Mass Graves

T
he Cemetery Division of the 
Rabbinical Centre of Europe 
was established with the 

aim of rehabilitating, preserving, 
and documenting the cemeteries 
scattered throughout Europe.

Regretfully, over the years, 
many cemeteries have been 
destroyed, both due to the 
ravages of time, and because 
of malicious, anti-Semitic 
desecration. 

The RCE works on a number of 
fronts to preserve the cemeteries. 

A special project was 
established several years ago to 
erect memorials on mass graves 
of Holocaust victims, who were 
buried alive deep in the forests of 
Europe. 

A great deal of effort is invested 
in tracking down the exact 
locations of these mass graves, 
a herculean task because there 
are no records and few remains of 
the atrocities that occurred. 

For this purpose, a special 
team of researchers and 
historians has been formulated. 
They work tirelessly to collect 
evidence by field testing with 
advanced equipment. After sites 

of the mass graves are locate, it 
is then possible to plan a fitting 
commemoration, so that the 
kedoshim will never be forgotten. 

At the same time, efforts are 
made on the diplomatic front, 
through contacts with the various 
governments, to obtain licenses 
and permits to erect monuments 
and memorials for the victims. 

Some 20 monuments and 
memorial sites have been erected 
to date. They were unveiled at 
ceremonies attended by local 
Jewish residents and government 
officials. The sites are maintained 
on a regular basis throughout the 
year.

It is a constant race again time 
to collect historical evidence 
and documentation of additional 
sites. The project is carried out 
in collaboration with the Ohalei 
Tzaddikim organization, led by 
Rabbi Yisrael Meir Gabbay, who 
is tremendous instrumental to the 
success of this important project.

We pray to the Almighty 
that we succeed in finding and 
commemorating all the locations 
where our brethren rest. May 
Hashem avenge their blood.

Poltava

Chmelniztki

Grozvitza

Chernovitz Machnovka Vinitza

Konstasia Grotzvitza Rovno
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ShabbatSmart
Hot Water Controller

Smart Controller to allow the use of domestic hot water during Shabbat
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either a single Hot Water cylinder for both weekday and 
Shabbat, or a dedicated cylinder for Shabbat use.

ShabbatSmart Hot Water Controller can be used with 
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nor by means of Grama).
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disable a mains water booster and open a bypass (if 
required).
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Optional program to pasteurise the hot water cylinder 
once shabbat mode has been deactivated (used when 
using a dedicated cylinder for shabbat use).
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of the mass graves are locate, it 
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Shabbat Mode or  
Shabbat Compliant?

A conversation with Rabbi Yisroel Moshe Guttentag
Director of Certification (Industrial Kashrus) KF Kosher 

Rabbinic Director FedTech

W
hat was behind an urgent letter to 
Rabbanim across Europe from the 
Federation Beis Din in London? How 

can we help our congregants to navigate the 
complex world of halachah and technology in 
our kehillot across Europe?

Rabbi Yisroel Moshe Guttentag is 
the Director of FedTech an initiative of 
Federation Beis Din (London). Together with 
his dedicated staff, he works tirelessly to 
promote an understanding and awareness of 
the halachic issues facing the contemporary 
Jewish household in an ever-changing world. 

Rabbi Guttentag explains: “It can be quite 
daunting for the kosher consumer as they 
set out on the journey of making sure that 
their kitchen is best outfitted for Shabbat. 
Without a doubt, technological advancements 
produce a superior product. However, it does 
make it harder to be sure whether an oven, 
fridge or freezer is halachically compliant 
for Shabbat and kashrut. Shortly after we 
launched the Federation’s ShailaText service, 
it became clear that that many members of the 
community struggle for clarity in this area”. 

In response, FedTech was launched, 
offering several online resources to help guide 
the kosher consumer through the minefield of 
pre-purchase decision making and assistance 
with identifying a halachically compatible 
product. A dedicated email enquiry line has 
fielded thousands of queries since its launch 
four years ago. Rabbanim across the region 
have also been guided in how to answer their 
congregants. 

Explaining why things are more complex 
today than they were in the past, Rabbi 
Guttentag says that “not all Shabbos issues 
are visible to the end user. There are a growing 
number of appliances which will complicate 
functionality even if they claim to offer a 
‘Sabbath Mode’. Therefore, we prefer to use 
the term “Shabbat compliant” because this 

can be the case even for an appliance which 
does not offer a Shabbat mode.”

FedTech has also become the voice for the 
Jewish community across the UK and Europe, 
demonstrating to appliance manufactures 
that our community really cares about 
Shabbat and Yom Tov observance. To that 
end, FedTech has made sure to regularly test 
appliances that feature a Sabbath mode. It 
was soon discovered that not all was well. 

The most newsworthy story since 
FedTech’s launch has been the developments 
surrounding the popular ovens manufactured 
under the brands NEFF, Bosch and Siemens. 
These brands are in prolific use across 
communities in the UK and Europe and until 
recently their Sabbath mode functioned at a 
level that was widely viewed as acceptable for 
Shabbat and Yom Tov. However, changes to the 
appliance mean that devices manufactured in 
the last year or so function problematically. 
Since being alerted to the situation by FedTech, 
the company has publicly apologised and 
stated that they are working on developing 
a solution. News of this development was 

widely circulated and FedTech issued a letter 
to Rabbanim in Europe, to alert them and their 
communities of the situation to highlight the 
need for vigilance before using any device on 
Shabbat and Yom Tov. 

Since its launch, FedTech has worked 
below the radar with a number of appliance 
manufacturers. Acting as a consultant to 
software teams, FedTech rabbanim have 
offered manufacturers the deepest possible 
understanding of the requirements of 
halachah and have assisted their teams 
with identifying solutions to some of the 
challenges that are thrown their way. Rabbi 
Guttentag explains: “We need to carefully 
balance many factors - appliance safety, 
energy efficiency, performance, quality and 
then finally a solution identified which is 
halachically sound.”

There have been some impressive results 
to show for the work of FedTech with even 
more to look forward to. FedTech recently 
granted hechsherim to ovens manufactured 
by Fisher & Paykel and Smeg. Rabbi Guttentag 
explains that “these ovens have both met our 

requirements for mehadrin level certification 
and we have used our Beis Din’s new Kashrus 
logo ‘Kehillas Federation’ which indicates our 
mehadrin level approval”.

Fed Tech works under the direction and 
guidance of the Federation Rav & Av Beit 
Din, HaRav Shraga Feivel Zimmerman, shlita. 
When giving a hechsher to the end product, 
every aspect of the appliance’s behaviour 
is carefully considered by the Rav and the 
Beit Din. The shomer Shabbat user wants to 
be sure that in the end the appliance will be 
kosher for use on Shabbat and Yom Tov. They 
are prepared to forgo some of the high levels 
of performance they would expect during the 
year. 

FedTech also enjoys the active support and 
encouragement of international organisations 
such as Star K and Rav Halperin’s Institute for 
Halachah and Technology in Bayit VeGan, 
which have actively supported FedTech’s 
activities. Rabbi Guttentag explains that 
there is great benefit in pooling resources 
with international partners for the benefit 
of the services provided to each region. He 
expressed gratitude for the generosity and 
support demonstrated by each of these 
organisations.

Rabbi Guttentag also acts as Director 
of Certification at KF – the Federation’s 
industrial Kashrut department. For that 
reason, Rabbi Guttentag is no stranger 
to bridging the gap between the needs of 
the community and the worlds of industry 
and manufacturing. He explains that any 
manufacturer can understand the concepts 
relevant to their area of expertise. “We work 
very closely with the chemical industry 
across Europe and gain the deepest 
understanding of some of the most 
complex chemical processes and how 
they affect the kashrut of food products. 
We are very well equipped to dissect the 
logic behind the complex behaviour of an 

appliance and advise software specialists 
on how to ensure that these are Shabbat 
compliant.”

Rabbi Guttentag concludes with a 
compelling call to members of the European 
communities and their Rabbanim. “Would 
one eat a chocolate bar without kosher 
certification? We know that anyone who 

abides by a halachic lifestyle would not do so. 
Surely when using an appliance on Shabbat 
one would ensure to have the confirmation of 
a Rabbinic expert who can confirm that the 
appliance has been designed in accordance 
with all aspects of halachah.”

FedTech stands ready to assist and can be 
contacted by email technology@federation.org.uk. 

A recent meeting between Rabbi S.F. Zimmerman 
and Rabbi Shmuel Yosef Shtitzberg, author of 
Shaarei Habrachah, Rav of Gur Beit Shemesh and 
noted expert in halachah and technology

Federation Beit Din assessing a Shabbat Smart - a ground-breaking solution for hot water use on Shabbat and Yom Tov.

 

 
 
 

 תשפ"א  ערב ר"ח אדר 
 

 בתנורי אפייה  MODE BBATHSA -ל  להסיר מכשו
 
לרבנים הגאונים היושבים על מדין, רבני הקהילות די בכל אתר ואתר שליט"א 

 , 
 

  . בענין תנורי אפייההמצורפת מודעה את ה לידיעת הרבנים החשובים מייצג אני   ,בשם רבני בד"ץ פעדעריישן 
 

   NEFF BOSCHות תנורי אפייה של חברשזה זמן רב   ש י  .האחרונהמדובר על מכשול חמור שנכנס בתקופה 

  , . לאחרונהכאחת מתוכניות ההפעלה של התנורים   "מצב שבת"  SABBATH MODE  מיוצרים עם   SIEMENSן

  של חילול שבת. ולים מכשל  םשגור   "מצב שבת" הת ההפעלה של לתוכנ  יהכניסו שינו  צרניםיה
 

השינוי נכנס באופן שיטתי לתנורים רבים שיוצרו בחודשים האחרונים. עם פתיחת הדלת 
גופי החימום נכבים    ,

   . שובמופעלים מיד, ועם סגירתה הם 
בקהילות   נרחב  בשימוש  נמצאים  האלה  הפופולאריים  מהמותגים  תנורים 

רב  היהודיות   זמן  זה  באירופה. 
שהמדקדקים הטילו ספק בתנורים אלה לגבי השימוש בשבת, אך  

בהרבה בתי    מקובל ביום טוב  לגבי השימוש  

עקב   אך,  בשופי.  בהם  להשתמש  בייצור יהשישראל  היתר  2020מאי  חודש  מהחל  ש  , נוי  שום  שאין  ברור   ,
   להשתמש בהם לא בשבת ולא ביום טוב.

יצויין שבזמן הפעלת "מצב שבת" מופיע על המסך "סימני כשרות" כגון מנורה בעל
  , שבעה קנים או נרות שבת  ת 

באופן שנותן לאנשים לחשוב שהתנור נותן מענה לחששות  
  . ההלכתיות

                                                                                                                             
               

באר"י ובארה"ב מוצרי חשמל רבים עומדים תחת פיקוחם   
זו אינה מתייחסת   גופי כשרות שונים. הודעה  של 

למכשירים שהם בפיקוח. כאן באירופה אין כל פיקוח על הנושא, וההודעה  
נכתבה כדי להגביר את  הנוכחית  

   המודעות לנושא בקהילות באיזורינו. 

השנוי בייצור התנוריםיצויין, שגם לפני 
, השימוש בתנורים האלה היה כרוך בשאלו 

ת הלכתיות מכיוון שהתנורים  
למוצרים האלה שכאמור   להתייחס  לציבור השואלים איך  להורות  ע"י טרמוסטט. על מורי ההוראה  החשש בהם היה פחות משל הדור החדש בו התגלה המכשול החמור.מופעלים 

  
 

לסיום, יש לציין את העובדה שכבר נודע לנו בעבר על תנורים של חברות אחרות  
שפועלים עם אותה תופעה  

ההבעייתית, אך בחרנו לציין את  
וחל בהם השינוי   , תנורים של חברות אלו מכיוון שהם נפוצים מאוד בבתי ישראל

המדובר בתקופה האחרונה
. לכן כדאי לייעץ לשואלי דבר ה' זו הלכה למנוע מלהשתמש בכל תנור אם לא שהוא  

 טכנאי שווידא שאין חשש בשימושו.  נושא תעודת כשרות של גוף מוסמך או שנבדק ע"י

 
נ

שמח לענות לשאלות של הרבנים שליט"א על הנושאים האלה
אפשר לפנות אלינו עם שאלות בכתובת מייל   –  

technology@federation.org.uk.   

  בברכה מרובה, 
 הנזהרים יזכו לנחלה בלי מצרים ו ,"לם אני מצטרף להנג

 
 
 

 
 

 רמאן  ע זיממל הלוי בהרב שרגא פיי
 רב ואב"ד

 

 ישראל משה גוטנטג הרב 
 מחלקה להלכה וטכנולוגיה  – FEDTECHיו"ר 
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Shabbat Mode or  
Shabbat Compliant?

A conversation with Rabbi Yisroel Moshe Guttentag
Director of Certification (Industrial Kashrus) KF Kosher 

Rabbinic Director FedTech

W
hat was behind an urgent letter to 
Rabbanim across Europe from the 
Federation Beis Din in London? How 

can we help our congregants to navigate the 
complex world of halachah and technology in 
our kehillot across Europe?

Rabbi Yisroel Moshe Guttentag is 
the Director of FedTech an initiative of 
Federation Beis Din (London). Together with 
his dedicated staff, he works tirelessly to 
promote an understanding and awareness of 
the halachic issues facing the contemporary 
Jewish household in an ever-changing world. 

Rabbi Guttentag explains: “It can be quite 
daunting for the kosher consumer as they 
set out on the journey of making sure that 
their kitchen is best outfitted for Shabbat. 
Without a doubt, technological advancements 
produce a superior product. However, it does 
make it harder to be sure whether an oven, 
fridge or freezer is halachically compliant 
for Shabbat and kashrut. Shortly after we 
launched the Federation’s ShailaText service, 
it became clear that that many members of the 
community struggle for clarity in this area”. 

In response, FedTech was launched, 
offering several online resources to help guide 
the kosher consumer through the minefield of 
pre-purchase decision making and assistance 
with identifying a halachically compatible 
product. A dedicated email enquiry line has 
fielded thousands of queries since its launch 
four years ago. Rabbanim across the region 
have also been guided in how to answer their 
congregants. 

Explaining why things are more complex 
today than they were in the past, Rabbi 
Guttentag says that “not all Shabbos issues 
are visible to the end user. There are a growing 
number of appliances which will complicate 
functionality even if they claim to offer a 
‘Sabbath Mode’. Therefore, we prefer to use 
the term “Shabbat compliant” because this 

can be the case even for an appliance which 
does not offer a Shabbat mode.”

FedTech has also become the voice for the 
Jewish community across the UK and Europe, 
demonstrating to appliance manufactures 
that our community really cares about 
Shabbat and Yom Tov observance. To that 
end, FedTech has made sure to regularly test 
appliances that feature a Sabbath mode. It 
was soon discovered that not all was well. 

The most newsworthy story since 
FedTech’s launch has been the developments 
surrounding the popular ovens manufactured 
under the brands NEFF, Bosch and Siemens. 
These brands are in prolific use across 
communities in the UK and Europe and until 
recently their Sabbath mode functioned at a 
level that was widely viewed as acceptable for 
Shabbat and Yom Tov. However, changes to the 
appliance mean that devices manufactured in 
the last year or so function problematically. 
Since being alerted to the situation by FedTech, 
the company has publicly apologised and 
stated that they are working on developing 
a solution. News of this development was 

widely circulated and FedTech issued a letter 
to Rabbanim in Europe, to alert them and their 
communities of the situation to highlight the 
need for vigilance before using any device on 
Shabbat and Yom Tov. 

Since its launch, FedTech has worked 
below the radar with a number of appliance 
manufacturers. Acting as a consultant to 
software teams, FedTech rabbanim have 
offered manufacturers the deepest possible 
understanding of the requirements of 
halachah and have assisted their teams 
with identifying solutions to some of the 
challenges that are thrown their way. Rabbi 
Guttentag explains: “We need to carefully 
balance many factors - appliance safety, 
energy efficiency, performance, quality and 
then finally a solution identified which is 
halachically sound.”

There have been some impressive results 
to show for the work of FedTech with even 
more to look forward to. FedTech recently 
granted hechsherim to ovens manufactured 
by Fisher & Paykel and Smeg. Rabbi Guttentag 
explains that “these ovens have both met our 

requirements for mehadrin level certification 
and we have used our Beis Din’s new Kashrus 
logo ‘Kehillas Federation’ which indicates our 
mehadrin level approval”.

Fed Tech works under the direction and 
guidance of the Federation Rav & Av Beit 
Din, HaRav Shraga Feivel Zimmerman, shlita. 
When giving a hechsher to the end product, 
every aspect of the appliance’s behaviour 
is carefully considered by the Rav and the 
Beit Din. The shomer Shabbat user wants to 
be sure that in the end the appliance will be 
kosher for use on Shabbat and Yom Tov. They 
are prepared to forgo some of the high levels 
of performance they would expect during the 
year. 

FedTech also enjoys the active support and 
encouragement of international organisations 
such as Star K and Rav Halperin’s Institute for 
Halachah and Technology in Bayit VeGan, 
which have actively supported FedTech’s 
activities. Rabbi Guttentag explains that 
there is great benefit in pooling resources 
with international partners for the benefit 
of the services provided to each region. He 
expressed gratitude for the generosity and 
support demonstrated by each of these 
organisations.

Rabbi Guttentag also acts as Director 
of Certification at KF – the Federation’s 
industrial Kashrut department. For that 
reason, Rabbi Guttentag is no stranger 
to bridging the gap between the needs of 
the community and the worlds of industry 
and manufacturing. He explains that any 
manufacturer can understand the concepts 
relevant to their area of expertise. “We work 
very closely with the chemical industry 
across Europe and gain the deepest 
understanding of some of the most 
complex chemical processes and how 
they affect the kashrut of food products. 
We are very well equipped to dissect the 
logic behind the complex behaviour of an 

appliance and advise software specialists 
on how to ensure that these are Shabbat 
compliant.”

Rabbi Guttentag concludes with a 
compelling call to members of the European 
communities and their Rabbanim. “Would 
one eat a chocolate bar without kosher 
certification? We know that anyone who 

abides by a halachic lifestyle would not do so. 
Surely when using an appliance on Shabbat 
one would ensure to have the confirmation of 
a Rabbinic expert who can confirm that the 
appliance has been designed in accordance 
with all aspects of halachah.”

FedTech stands ready to assist and can be 
contacted by email technology@federation.org.uk. 

A recent meeting between Rabbi S.F. Zimmerman 
and Rabbi Shmuel Yosef Shtitzberg, author of 
Shaarei Habrachah, Rav of Gur Beit Shemesh and 
noted expert in halachah and technology

Federation Beit Din assessing a Shabbat Smart - a ground-breaking solution for hot water use on Shabbat and Yom Tov.

 

 
 
 

 תשפ"א  ערב ר"ח אדר 
 

 בתנורי אפייה  MODE BBATHSA -ל  להסיר מכשו
 
לרבנים הגאונים היושבים על מדין, רבני הקהילות די בכל אתר ואתר שליט"א 

 , 
 

  . בענין תנורי אפייההמצורפת מודעה את ה לידיעת הרבנים החשובים מייצג אני   ,בשם רבני בד"ץ פעדעריישן 
 

   NEFF BOSCHות תנורי אפייה של חברשזה זמן רב   ש י  .האחרונהמדובר על מכשול חמור שנכנס בתקופה 

  , . לאחרונהכאחת מתוכניות ההפעלה של התנורים   "מצב שבת"  SABBATH MODE  מיוצרים עם   SIEMENSן

  של חילול שבת. ולים מכשל  םשגור   "מצב שבת" הת ההפעלה של לתוכנ  יהכניסו שינו  צרניםיה
 

השינוי נכנס באופן שיטתי לתנורים רבים שיוצרו בחודשים האחרונים. עם פתיחת הדלת 
גופי החימום נכבים    ,

   . שובמופעלים מיד, ועם סגירתה הם 
בקהילות   נרחב  בשימוש  נמצאים  האלה  הפופולאריים  מהמותגים  תנורים 

רב  היהודיות   זמן  זה  באירופה. 
שהמדקדקים הטילו ספק בתנורים אלה לגבי השימוש בשבת, אך  

בהרבה בתי    מקובל ביום טוב  לגבי השימוש  

עקב   אך,  בשופי.  בהם  להשתמש  בייצור יהשישראל  היתר  2020מאי  חודש  מהחל  ש  , נוי  שום  שאין  ברור   ,
   להשתמש בהם לא בשבת ולא ביום טוב.

יצויין שבזמן הפעלת "מצב שבת" מופיע על המסך "סימני כשרות" כגון מנורה בעל
  , שבעה קנים או נרות שבת  ת 

באופן שנותן לאנשים לחשוב שהתנור נותן מענה לחששות  
  . ההלכתיות

                                                                                                                             
               

באר"י ובארה"ב מוצרי חשמל רבים עומדים תחת פיקוחם   
זו אינה מתייחסת   גופי כשרות שונים. הודעה  של 

למכשירים שהם בפיקוח. כאן באירופה אין כל פיקוח על הנושא, וההודעה  
נכתבה כדי להגביר את  הנוכחית  

   המודעות לנושא בקהילות באיזורינו. 

השנוי בייצור התנוריםיצויין, שגם לפני 
, השימוש בתנורים האלה היה כרוך בשאלו 

ת הלכתיות מכיוון שהתנורים  
למוצרים האלה שכאמור   להתייחס  לציבור השואלים איך  להורות  ע"י טרמוסטט. על מורי ההוראה  החשש בהם היה פחות משל הדור החדש בו התגלה המכשול החמור.מופעלים 

  
 

לסיום, יש לציין את העובדה שכבר נודע לנו בעבר על תנורים של חברות אחרות  
שפועלים עם אותה תופעה  

ההבעייתית, אך בחרנו לציין את  
וחל בהם השינוי   , תנורים של חברות אלו מכיוון שהם נפוצים מאוד בבתי ישראל

המדובר בתקופה האחרונה
. לכן כדאי לייעץ לשואלי דבר ה' זו הלכה למנוע מלהשתמש בכל תנור אם לא שהוא  

 טכנאי שווידא שאין חשש בשימושו.  נושא תעודת כשרות של גוף מוסמך או שנבדק ע"י

 
נ

שמח לענות לשאלות של הרבנים שליט"א על הנושאים האלה
אפשר לפנות אלינו עם שאלות בכתובת מייל   –  

technology@federation.org.uk.   

  בברכה מרובה, 
 הנזהרים יזכו לנחלה בלי מצרים ו ,"לם אני מצטרף להנג

 
 
 

 
 

 רמאן  ע זיממל הלוי בהרב שרגא פיי
 רב ואב"ד

 

 ישראל משה גוטנטג הרב 
 מחלקה להלכה וטכנולוגיה  – FEDTECHיו"ר 
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61 Years 
of 

Shlichut
A tribute to the Head Chabad-Lubavitch 

shaliach Rabbi Gershon Mendel 
Garelik, zt”l, who was sent to Italy by 
the Lubavitcher Rebbe, and who later 

founded  the Rabbinical Centre of Europe

Rabbi Gershon Mendel Garelik spent 61 
years faithfully serving as the shaliach for the 
Lubavitcher Rebbe and as Rabbi of the Ohel 
Yaakov community in Milan, Italy. He was also 
very instrumental in raising the level of kashrut 
in Italy. On Shabbat Parashat Mishpatim – 
Shkalim, he passed away suddenly at the age 
of 88, leaving a rich legacy of his multifaceted 
work and the institutions he established and 
guided over the years. The most notable of 
those institutions was the Rabbinical Centre 
of Europe, which he founded 21 years ago, 
together with a number of European Rabbis. 
Throughout the years, he remained involved in 
the activities of the RCE, and asked chairman 
Rabbi Menachem Margolin and director 
general Rabbi Arie Goldberg to update him 
regularly about its expansion and initiatives 
throughout Europe. “What you have done is 
proof that you can do more,” was his mantra.

Rabbi Garelik was born in the Iyar 5692/1932 
in the USSR to his parents Meir and Rivka Leah 
Garelik. According to Chabadpedia he was 
educated in clandestine yeshivot and helped 
provide for his parents’ household. 

Rabbi Arie Goldberg related the following 
story: “Many years back, I met him to take care 
of a financial matter that required us to go to an 

Israeli bank together. 
Rabbi Garelik was a 
very busy shaliach 
in Italy, and made a 
date to meet me at the 
bank during one of his 
trips to Israel. I was 
very excited and told 
a few friends about the upcoming meeting 
with him. One friend told me that Rabbi Garelik 
was renowned for his silence, and true to 
form, Rabbi Garelik sat silently in the bank. He 
handed me the required documents and did not 
say a word. His facial expression was pleasant 
and warm. I felt uncomfortable running the 
show, but I had no choice.

“When we exited the bank, I expressed my 
discomfort about taking charge. He thought 
for a moment, and then remarked, ‘When I 
was 11 or 12 years old in Russia, the financial 
responsibility fell onto my mother, OBM. She 
had skillful hands and knitted socks that I sold 
and traded for food on the black market. One 
day I was caught by the cruel NKVD.  They took 
me for an interrogation in their office to find out 
who was providing me with merchandise. I was 
seated on a 3-legged chair so I would have to 
keep my balance or fall and get injured. For four 

and a half hours the interrogators attacked me 
with questions and I was silent. I did not utter 
a word. I knew my mother’s life depended on 
my silence.’

“As the interrogation was in progress, a 
Jew who had connections with the authorities 
entered the office. He noticed me, immediately 
realized I had been caught, and began to think 
about a way to get me released. He approached 
the interrogators and asked them about me. 
They answered him in frustration that they had 
been interrogating me for hours, but I hadn’t 
uttered a word. ‘He is the fool of the town,” the 
Jew told the interrogators. When they heard 
this, immediately threw me out with a painful 
kick. I learned a lesson for life. Don’t talk a lot. 
If I do not need to speak, I prefer to remain 
silent,’” Rabbi Goldberg concluded the story.

Rabbi Garelik was eventually able to leave 
Russia, and traveled to Israel. He began to study 

in Yeshiva Tomchei Temimim in Tel Aviv, and 
later at a branch of the yeshiva in Lod. At the 
time, he helped Yemenite immigrants apply 
to Torah institutions and assisted in saving 
them from the clutches of missionaries. 

Before Shabbat Mevarchim Tammuz 
5715/1955 he came to the Lubavitcher 
Rebbe. He studied diligently for a number 
of years, and received Rabbinical semichah 
(ordination) from Rabbi Yisroel Yaakov 
Piekarski. On 4 Tammuz 5718/1958 he 
married the daughter of Rabbi Shalom 
Pevzner at 770 Lubavitch headquarters 
in Crown Heights. He had the privilege of 
having the Lubavitcher Rebbe serve as the 
mesader kiddushin. He became very close 
to the Rebbe, and maintained the close 
ties throughout the years. Rabbi Garelik 
was allowed to participate in over 100 
personal discussions in the holy Rebbe’s 
room and received hundreds of letters 
and telegrams related to his activities in 
all areas of life.

On Sunday, 11 Kislev 5719/1959, he 
was sent on shlichut to Milan, Italy. 
The Shabbat prior to his shlichut was 
Parashat Vayeitzei, 10 Kislev. In one of 
his hitva’aduyot, the Rebbe mentioned 
the virtue of shlichut, and the virtue that 
the shaliach internalizes as a result of the 
shlichut. Amongst other things, the Rebbe 
said: “ You must know that when you are here, 
you do not absorb the essence of the Rebbe. 
The essence of the Rebbe you absorb when 
you are far away.” On Sunday Rabbi Garelik 
had a private audience with the Rebbe and 
received instructions and guidance for his 
shlichut. There was then a festive tzeitchem 
leshalom farewell, and many Chassidim came 
to escort him. (At the time, Rabbi Garelik 
was among the first shluchim to depart to a 
distant country as it was a new concept.) The 
Rebbe himself accompanied him out.

At the hitva’adut on 19 Kislev, a few days 
after Rabbi Garelik went to Milan, the Rebbe 
requested that a relative of his should come 
forward and say “l’chaim “ for him. 

A few months later, the Rebbe spoke of him 
at a hitva’adut and said, “A Russian boy and 
an American girl did much more than all the 

elderly people here.”  The Rebbe mentioned 
him at times as the example of the “shaliach 
who brought about a revolution.” 

When he arrived in Milan, he began to serve 
as the Rabbi for the Ashkenazi community 
there. For the next 50 years, he led his 
community successfully and molded the 
atmosphere of a Torah life in Italian Jewish 
communities. 

Rabbi Garelik carried out many secret 
missions for the Lubavitcher Rebbe .

Remarkably, throughout his years of 
interacting with the Rebbe, he never said a 
word in the Rebbe’s presence. During one of 
his private audiences, the Rebbe asked him 
if he had ordered kosher food for the plane 
trip. Reb Gershon Mendel signaled that there 

was no need. The Rebbe said that even so, the 
airlines must know that there is someone in 
need of kosher food, and that he should move 
the food around his tray as if he was eating 
from it. From then on, he made sure to always 
order kosher food, even though he never ate 
the meals due to his stringent adherence of 
kashrus. 

His strict kashrut observance came to light 
when Rabbi Arie Goldberg was scheduled to 
fly with him and asked about ordering kosher 
meals for the flight. Rabbi Garelik said that 
he never ate the food provided on the plane, 
yet always ordered kosher food because that 
was what he had been instructed to do. 

After that, his scrupulous kashrus 
observance became renowned. An Orthodox 
businessman who happened to be in Milan 
asked to dine at a restaurant that was under 
his kashrut certification. Rabbi Garelik said 

that he preferred to host the guest in his 
home. A few years later, the business man 
arrived again in Milan. Rabbi Garelik offered 
once again to host him in his home, but 
added that he could dine in the restaurant 
if he chose, because the hechsher had 
been significantly upgraded and was now 
mehadrin. 

“Another one of his unique practices was 
that he would not let his tallis and tefillin out 
of his sight,” Rabbi Goldberg related. “He 
would lend anything, but not his tallit and 
tefillin.”

“Even though he was a shaliach for 
decades, he never considered himself tied 
down. Every Motzaei Shabbat he expressed 
concern that the community would fire 

him. Perhaps this was why every time he 
went up to the Torah, he used to mention 
the names of all the participants in 
the synagogue and greet them one by 
name, despite the long time it took. He 
respected each and every member of the 
community,” he related.

During the 1970s many Jews left Russia 
and passed through Ladispoli, Italy. Rabbi 
Garelik and other Chabad chassidim 
worked hard to spread Judaism in the 
area, and built a synagogue, a mikveh, 
a kosher restaurant and more. The 

Lubavitcher Rebbe referred to this in one of 
his discourses. 

Throughout the years, he forged strong 
relationships, especially in matters of Torah 
and halachah with hundreds of rabbis all over 
the world. Among them were the renowned 
genius, Rabbi Yechiel Yaakov Weinberg, 
author of Seridei Aish; Rabbi Yosef Shlomo 
Kahaneman, Rosh Yeshivat Ponovezh; 
Rabbi Simcha Elberg, chairman of Agudat 
HaRabbanim, and all the chief rabbis of 
Israel (beginning with Rabbi Nissim and 
Rabbi Unterman) visited his house and kept 
in constant contact with him.

As mentioned, he founded the Rabbinical 
Centre of Europe and was involved in its 
myriad activities. Upon learning of his 
passing, Rabbi Arie Goldberg said that “an 
exemplary personality has departed from 
us.”

With the President of Poland and Jewish Leaders With the President of Albania

With the President of Astonia With his son Rabbi Levi Garelik With the Israeli Chief Rabbi Yitzchak Yosef

With the European rabbis
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61 Years 
of 

Shlichut
A tribute to the Head Chabad-Lubavitch 

shaliach Rabbi Gershon Mendel 
Garelik, zt”l, who was sent to Italy by 
the Lubavitcher Rebbe, and who later 

founded  the Rabbinical Centre of Europe

Rabbi Gershon Mendel Garelik spent 61 
years faithfully serving as the shaliach for the 
Lubavitcher Rebbe and as Rabbi of the Ohel 
Yaakov community in Milan, Italy. He was also 
very instrumental in raising the level of kashrut 
in Italy. On Shabbat Parashat Mishpatim – 
Shkalim, he passed away suddenly at the age 
of 88, leaving a rich legacy of his multifaceted 
work and the institutions he established and 
guided over the years. The most notable of 
those institutions was the Rabbinical Centre 
of Europe, which he founded 21 years ago, 
together with a number of European Rabbis. 
Throughout the years, he remained involved in 
the activities of the RCE, and asked chairman 
Rabbi Menachem Margolin and director 
general Rabbi Arie Goldberg to update him 
regularly about its expansion and initiatives 
throughout Europe. “What you have done is 
proof that you can do more,” was his mantra.

Rabbi Garelik was born in the Iyar 5692/1932 
in the USSR to his parents Meir and Rivka Leah 
Garelik. According to Chabadpedia he was 
educated in clandestine yeshivot and helped 
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Rabbi Arie Goldberg related the following 
story: “Many years back, I met him to take care 
of a financial matter that required us to go to an 

Israeli bank together. 
Rabbi Garelik was a 
very busy shaliach 
in Italy, and made a 
date to meet me at the 
bank during one of his 
trips to Israel. I was 
very excited and told 
a few friends about the upcoming meeting 
with him. One friend told me that Rabbi Garelik 
was renowned for his silence, and true to 
form, Rabbi Garelik sat silently in the bank. He 
handed me the required documents and did not 
say a word. His facial expression was pleasant 
and warm. I felt uncomfortable running the 
show, but I had no choice.

“When we exited the bank, I expressed my 
discomfort about taking charge. He thought 
for a moment, and then remarked, ‘When I 
was 11 or 12 years old in Russia, the financial 
responsibility fell onto my mother, OBM. She 
had skillful hands and knitted socks that I sold 
and traded for food on the black market. One 
day I was caught by the cruel NKVD.  They took 
me for an interrogation in their office to find out 
who was providing me with merchandise. I was 
seated on a 3-legged chair so I would have to 
keep my balance or fall and get injured. For four 

and a half hours the interrogators attacked me 
with questions and I was silent. I did not utter 
a word. I knew my mother’s life depended on 
my silence.’

“As the interrogation was in progress, a 
Jew who had connections with the authorities 
entered the office. He noticed me, immediately 
realized I had been caught, and began to think 
about a way to get me released. He approached 
the interrogators and asked them about me. 
They answered him in frustration that they had 
been interrogating me for hours, but I hadn’t 
uttered a word. ‘He is the fool of the town,” the 
Jew told the interrogators. When they heard 
this, immediately threw me out with a painful 
kick. I learned a lesson for life. Don’t talk a lot. 
If I do not need to speak, I prefer to remain 
silent,’” Rabbi Goldberg concluded the story.

Rabbi Garelik was eventually able to leave 
Russia, and traveled to Israel. He began to study 

in Yeshiva Tomchei Temimim in Tel Aviv, and 
later at a branch of the yeshiva in Lod. At the 
time, he helped Yemenite immigrants apply 
to Torah institutions and assisted in saving 
them from the clutches of missionaries. 

Before Shabbat Mevarchim Tammuz 
5715/1955 he came to the Lubavitcher 
Rebbe. He studied diligently for a number 
of years, and received Rabbinical semichah 
(ordination) from Rabbi Yisroel Yaakov 
Piekarski. On 4 Tammuz 5718/1958 he 
married the daughter of Rabbi Shalom 
Pevzner at 770 Lubavitch headquarters 
in Crown Heights. He had the privilege of 
having the Lubavitcher Rebbe serve as the 
mesader kiddushin. He became very close 
to the Rebbe, and maintained the close 
ties throughout the years. Rabbi Garelik 
was allowed to participate in over 100 
personal discussions in the holy Rebbe’s 
room and received hundreds of letters 
and telegrams related to his activities in 
all areas of life.

On Sunday, 11 Kislev 5719/1959, he 
was sent on shlichut to Milan, Italy. 
The Shabbat prior to his shlichut was 
Parashat Vayeitzei, 10 Kislev. In one of 
his hitva’aduyot, the Rebbe mentioned 
the virtue of shlichut, and the virtue that 
the shaliach internalizes as a result of the 
shlichut. Amongst other things, the Rebbe 
said: “ You must know that when you are here, 
you do not absorb the essence of the Rebbe. 
The essence of the Rebbe you absorb when 
you are far away.” On Sunday Rabbi Garelik 
had a private audience with the Rebbe and 
received instructions and guidance for his 
shlichut. There was then a festive tzeitchem 
leshalom farewell, and many Chassidim came 
to escort him. (At the time, Rabbi Garelik 
was among the first shluchim to depart to a 
distant country as it was a new concept.) The 
Rebbe himself accompanied him out.

At the hitva’adut on 19 Kislev, a few days 
after Rabbi Garelik went to Milan, the Rebbe 
requested that a relative of his should come 
forward and say “l’chaim “ for him. 
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an American girl did much more than all the 

elderly people here.”  The Rebbe mentioned 
him at times as the example of the “shaliach 
who brought about a revolution.” 

When he arrived in Milan, he began to serve 
as the Rabbi for the Ashkenazi community 
there. For the next 50 years, he led his 
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Rabbi Garelik carried out many secret 
missions for the Lubavitcher Rebbe .
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was no need. The Rebbe said that even so, the 
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that he preferred to host the guest in his 
home. A few years later, the business man 
arrived again in Milan. Rabbi Garelik offered 
once again to host him in his home, but 
added that he could dine in the restaurant 
if he chose, because the hechsher had 
been significantly upgraded and was now 
mehadrin. 
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would lend anything, but not his tallit and 
tefillin.”
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decades, he never considered himself tied 
down. Every Motzaei Shabbat he expressed 
concern that the community would fire 

him. Perhaps this was why every time he 
went up to the Torah, he used to mention 
the names of all the participants in 
the synagogue and greet them one by 
name, despite the long time it took. He 
respected each and every member of the 
community,” he related.
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Despite closed borders: 
RCE Distributes 100,000 packages 

of Shmurah Matzah to 
European Communities

The Rabbinical Centre of Europe in 
cooperation with the European Jewish 
Association completed one of the most 
complicated logistical operations they have 
conducted in the past year, distributing 
matzah to hundreds of communities across 
Europe. The operation was orchestrated 
by RCE’s Deputy Director General, Rabbi 
Yosef Bainhaker, who coordinated the data 
in order to ensure that the natzot reached 
every city and town in Europe. Rabbi 
Yehuda Reichman, head of the BASSAD 
organization, worked in close cooperation 
with the RCE and EJA to ensure that the 
project was completed successfully. 

The matzot were distributed to more 
than 560 European Jewish communities. 
The kits were delivered to rabbis and 
community leaders, who then distributed 
them to individuals just before the Pesach 
holiday. Each kit was professionally 
wrapped and packaged in a way designed 
prevent the matzot from cracking before 
reaching their destination.

The goal of the operation was to ensure 
that all Jews in various communities in 
Europe had access to a kezayit-sized 
portion of handmade shmurah matzah. 
In order to expand the distribution so 
that the matzos could reach as wide an 
audience as possible, the RCE and the 
EJA in cooperation in with the BASSAD 
organization, produced a customized 
package for the matzah. The innovative 
pack was a fantastic solution for rabbis 
and their communities, ensuring that the 
mitzvah of eating a kezayit of shmurah 
matzah was possible for all members. 

In order to guarantee that the matzot 
reach their destination despite the border 
lockdown throughout Europe, Rabbi 
Bainhaker, together with local rabbis, 
reached out to government officials in each 
location. They explained the importance 
of the commandment for every Jew to eat 
matzah for one whole week. Their intense 
efforts paid off and all the countries 
approved the import of matzah to their 
territory in closed and sealed packages, 

despite the pandemic and its myriad 
restrictions.

This is not the first logistical operation 
conducted by the Rabbinical Centre of 
Europe together with Rabbi Reichman 
of the BASSAD organization. Before 
Sukkot and Chanukkah this past year, the 
organization helped distribute the four 
species and menorahs to hundreds of 
families across Europe.

The chairman of the Rabbinical Centre 
of Europe and the European Jewish 
Association, Rabbi Menachem Margolin, 
said: “Due to high public demand for 
matzah it was decided that despite the 
heavy expenses involved, an effort would 
be made to supply any quantity of matzah 
that would be required to the various 
countries, so that there would be matzah 
everywhere it was needed.”

Rabbi Arie Goldberg, director general 
of the RCE, stated that the RCE has set 
itself the goal of not missing any Jewish 

community in Europe. He emphasized the 
great effort invested in the logistic details. 
“Despite the shipping complications 
during this complex period, many efforts 
have been made to reach all places on the 
continent, even those that are the most 
remote. Recruiting the RCE staff together 
with the community rabbis guaranteed 
the success of the complex operation,” he 
noted. 

In addition, a special kit was distributed 
for the children of the communities, 
enabling rabbis and rebbetzins to teach 
the children about the mitzvot of Pesach. 
The kits covered the general observance 
of Pesach mitzvot as well as the practical 
details of each mitzvah. 

Each kit was professionally wrapped and packaged 
to prevent the matzot from cracking

Inspiring Convention: 
Hundreds of Women Participate 
In Mitzvah Observance Seminar 

H
undreds of women from Israel and 
Europe participated in an incredibly 
inspiring convention concerning the 

increase of mitzvah observance. The seminar 
was held online, and was coordinated by the 
Israeli Ministry of Religious Affairs and the 
Rabbinical Centre of Europe.

The conference dealt with issues that have 
arisen during the pandemic. Hundreds of 
women listened attentively to remarks by the 
renowned maggid, Rabbi Baruch Rosenblum, 
who focused on the importance of keeping 
mitzvot despite the many difficulties.

Mrs. Devora Eiferman, Director of Religious 
Buildings Division, Ministry of Religious 
Affairs in Israel, initiated the convention and 
updated the participants on a variety of issues 
related to observance of the mitzvot.  Women 
shared difficulties they have experienced 
in various countries due to the pandemic 
restrictions.

One of the participants stated that the 
convention was a powerful and extraordinary 
experience. “We realized collectively how 
important it is to be connected to mitzvah 
observance despite the many difficulties, 
whether you live in Dimona or Shanghai. 
Everyone has difficulties, and everyone has 
unique strengths.”

One of the conference’s main objectives 
was to provide encouragement and renewed 
vigor regarding matters of the Jewish 
home. Participants were deeply moved 
and impressed by the extraordinary stories 
of young women who live in places where 
observance of the mitzvot is extremely 
challenging.

 At the end of the conference, the women 
separated into smaller groups, and discussed 
varied issues that concerned mitzvah 
observance. The groups were moderated by 
leaders who provided diverse and practical 
solutions for the questions that were 
presented.

Rabbi Arie Goldberg, Director General of 
the Rabbinical Centre of Europe praised the 
special initiative. “I am confident that the 
cooperation with the Ministry of Religious 

Affairs will bring us significant achievements 
in the Jewish home and the foundations of 
Judaism.”

Mrs. Devora Eiferman noted that “We 
consider it our duty to provide the maximum 
services for the female public, to maintain 
their integrity and health. We initiate various 
projects to improve and access services 
provided on a regular and daily basis, certainly 
during COVID19 where the complexity is 
significant. It is our duty to meet all the 
challenges professionally and efficiently. We 
will continue to improve services in every way 
we can to enhance the Jewish home.” 

Hundreds of women from all over the world attended a convention addressing issues 
generated by the pandemic •  The Rabbinical Centre of Europe and the Israeli Ministry of 
Religious Affairs organized the convention • Hundreds of participants were energized and 
encouraged by the dedicated women in remote locations
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Rabbinical Centre of Europe Enables 
Tens of Thousands of European Jews 

to Light Chanukah Candles

The unique project started in the month 
of Cheshvan, when 120,000 Chanukah kits 
were distributed to hundreds of European 
Jewish communities. The kits contained a 
Chanukah menorah and enough candles 
to last for the entire Chanukah. Kits were 
also sent to small, remote communities 
far from Jewish centers, so all Jews could 
light their own menorah and publicize the 
miracle from their own home. Rabbi Yosef 
Bainhaker, the deputy director general 
of the RCE, coordinated the project with 
his trademark expertise. Numerous 
enthusiastic responses from rabbis and 
members of the Jewish communities 
highlighted how appropriate and on the 
mark the project was. 

The Chief Rabbis of Israel, Rabbi 
Yitzchak Yosef and Rabbi David Lau, 
participated in candle-lighting ceremonies 
with community rabbis and public figures.

Rabbi Nachum Tamrin, from Zhitomir, 
Ukraine, shared a moving story with the 
RCE describing one of the outcomes of the 
candle-lighting: 

We arrived at a milking plant located 
30 kilometres from Zhitomir. The factory 
is run by an Israeli Jew who refuses to 
put on tefillin. While we were setting up 
the Chanukah menorah, a veterinarian 
entered the plant. In an attempt to show 
him respect, the Israeli explained to him 
the basics about Chanukah. The doctor 
listened attentively. When the Israeli 
finished, the vet suddenly remarked that 
his mother was a Jew and she had escaped 
from Poland. We explained to him that 
according to halachic law, not only is his 
mother – who lives in Kharkov – Jewish, he 
is also! The doctor was overwhelmed with 
emotion. We gave him the honor of lighting 
the Chanukah menorah, which he did very 
emotionally. He stared into the candles for 
many long moments, contemplating his 
new discovery.

 The Israeli Jew stood by him, sharing 
his excitement. Although he continued 

to refuse to put on tefillin, he convinced 
the veterinarian to have a circumcision 
because of his newfound knowledge of 
his Jewish status. 

Another story was related by Rabbi 
Elimelech Marylus, the shaliach in Bern, 
Switzerland, in the name of his brother-
in-law Rabbi Arie Eidelkopf, Rabbi of 
Montenegro:  “I sought out a Jew that I 
heard lived in the area of Bern and found 
someone named Arcady Galgarin, who 
lives in the mountain region of Bern. I asked 
him if he has family, and he answered that 
he did not, and that his name is a classic 
Russian name. We continued talking and 
discovered during conversation that Arcady 
himself is a Jew. I travelled to his house on 
Chanukah to light candles with him. As I 
was preparing the Chanukah candles, he 
took an old kippah out of his pocket. He 
told me that the kippah is the only Jewish 

object that he has and he has kept it with 
him for many years. He thought that if 
he is assimilated, his future is lost, and 
he will not have any Jewish continuation 
for coming generations. But then his two 
daughters went to Israel and converted to 
Judaism; they now live a Jewish lifestyle.”

Yet another story was shared by the 
shaliach in Lyons, France, Rabbi Lipa 
Gurwitz: “On the last day of Chanukah, 
we walked with all boys from Brunoy who 
came to help us illuminate the Lyons area, 
and to take a photograph of the group on 
the hill with the background view of the 
whole town. A youth saw us and asked 
if he could take the picture of us, and we 
agreed. As we arranged ourselves for the 
picture, I asked him from where he was 
acquainted with Jews and Judaism. He 
replied that his family had rescued Jews 
from the Holocaust. I then asked him if he 
has any Jews in his family, and he said that 
he doesn’t but that his mother (!!) is Jewish. 
I explained to him that this means that he 
is definitely Jewish. He answered that it 
can’t be because his mother converted 
to Christianity. When our boys heard this, 
they made him a bar mitzvah, and put 
him on tefillin, as they sang and danced 
around him. We took his phone number 
and parted, thinking that this was the end 
of a special story. However, after Shabbat 
ended, we saw that he left a message that 
he regretted not having enough time to 
discuss Judaism and his Jewish roots with 
us. We called him, and plan to meet and 
talk with him.” 

Rabbi Avraham Ninyo Dayan told a story 
about candle-lighting in one of Hyundai 
factories in Livorno, which is managed by a 
Jew. “It’s a very impressive, busy place. We 
gathered the Jewish office workers, told 
them about the essence of Chanukah and 
lit the menorah. Each of the Jewish workers 
received a menorah from the Rabbinical 
Centre of Europe to take home to light in 
the evening.”

120,000 Chanukah menorahs, candles and dreidels were distributed 
by the Rabbinical Centre of Europe, working with the European Jewish 

Association and the BASSAD organization. Hundreds of Jewish 
communities across Europe were illuminated by the Chanukah lights 

Tens of thousands of mishlochei manot were packaged by the RCE 
and distributed by rabbis of Jewish communities throughout Europe

Rosh Chodesh Tevet 
Activities Enthrall Children

PURIM PROJECT: 
More than 100,000 Mishlochei Manot 

Distributed to Europe Communities

“How many chapters of Tanya do I know 
off by heart?” asked a youth from the 
Soviet Union. ESP Artist Assaf Salomon, 
on a visit to Israel, concentrated on the 
computer screen, and replied: “ It’s hard 
for me to know but I will try. Think about 
the number of chapters and send it to 
me through your thoughts.” The youth 
thought about the number of chapters. 
Assaf concentrated and then said “ I 
perceive the number eight.” 

“That’s right!” the astounded youth 
exclaimed: “ How did you know?”

 “You told me” Assaf replied.
That was one of the highlights of 

a show held on Rosh Chodesh Tevet. 
Dozens of children throughout Europe 
participated in a challenging Rosh 
Chodesh activity, presented by the 
Morasha organization, directed by the 
deputy director general of the Rabbinical 
Centre of Europe Rabbi Yosef Bainhaker. 
The children held a Chanukah candle, a 
doughnut and a dreidel in their hands 

as they enjoyed various activities in 
an entertaining atmosphere for them. 
The ESP show included mind reading 
and telepathy, as well as an interactive 
contest.

On Rosh Chodesh Tevet, Mendy 
Yaroslavsky, the Chassidic artist, 
entertained dozens of children throughout 
Europe. While he presented a story, he 
illustrated pictures on the spot, using the 
theme “Ki ha’adam eitz hasadeh - Man is 
likened to tree.” The children, armed with 
writing utensils, enjoyed the illustrating 
contest and learned drawing techniques, 
through a demonstrative video courtesy 
of the artist. 

During the month of Adar, the month of 
happiness and merriment, the daughters 
of the shluchim in Europe participated in 
a musical dance performance and Purim 
songs together with Tair. The girls also 
prepared musical instruments in honor 
of Purim and enjoyed many surprises, a 
gift from Morasha. 

In an expansive operation, the 
Rabbinical Centre of Europe distributed 
100,000 mishloach manot packages to 
560 communities throughout Europe. 
The complex logistical operation 
was coordinated by Rabbi Yosef 
Bainhaker, deputy director general of 
the Rabbinical Centre of Europe. The 
RCE worked together with the BASSAD 
organization, headed by Rabbi Yehuda 
Reichman, and the European Jewish 
Association, directed by Rabbi 
Menachem Margolin. 

RCE director general Rabbi Arie 
Goldberg emphasized the tremendous 
effort invested in the logistics of this 
project. Despite shipping restrictions 
relating to the pandemic, effort was 
made to reach all locations on the 
continent, no matter how remote. 

This was the second year that the 
RCE organized delivery of mishlochei 
manot to 560 communities in 
Europe. The packages included 
hamantaschen, sweets and a 
gragger. At the same time, the RCE 
distributed Megillot Esther to Jewish 
communities; the megillot were 
available in five languages: English, 
French, Russian, German and Hebrew. 
This made it possible for small groups 
to read the megillah together in the 
Jewish communities in accordance 
with government guidelines and 
restrictions in each location. 

Concurrently, a special educational 
kit was distributed for children in the 
communities, from which the rabbis 
can teach the children about the 
mitzvoth of Purim and Pesach.
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Rabbinical Centre of Europe Enables 
Tens of Thousands of European Jews 

to Light Chanukah Candles

The unique project started in the month 
of Cheshvan, when 120,000 Chanukah kits 
were distributed to hundreds of European 
Jewish communities. The kits contained a 
Chanukah menorah and enough candles 
to last for the entire Chanukah. Kits were 
also sent to small, remote communities 
far from Jewish centers, so all Jews could 
light their own menorah and publicize the 
miracle from their own home. Rabbi Yosef 
Bainhaker, the deputy director general 
of the RCE, coordinated the project with 
his trademark expertise. Numerous 
enthusiastic responses from rabbis and 
members of the Jewish communities 
highlighted how appropriate and on the 
mark the project was. 

The Chief Rabbis of Israel, Rabbi 
Yitzchak Yosef and Rabbi David Lau, 
participated in candle-lighting ceremonies 
with community rabbis and public figures.

Rabbi Nachum Tamrin, from Zhitomir, 
Ukraine, shared a moving story with the 
RCE describing one of the outcomes of the 
candle-lighting: 

We arrived at a milking plant located 
30 kilometres from Zhitomir. The factory 
is run by an Israeli Jew who refuses to 
put on tefillin. While we were setting up 
the Chanukah menorah, a veterinarian 
entered the plant. In an attempt to show 
him respect, the Israeli explained to him 
the basics about Chanukah. The doctor 
listened attentively. When the Israeli 
finished, the vet suddenly remarked that 
his mother was a Jew and she had escaped 
from Poland. We explained to him that 
according to halachic law, not only is his 
mother – who lives in Kharkov – Jewish, he 
is also! The doctor was overwhelmed with 
emotion. We gave him the honor of lighting 
the Chanukah menorah, which he did very 
emotionally. He stared into the candles for 
many long moments, contemplating his 
new discovery.

 The Israeli Jew stood by him, sharing 
his excitement. Although he continued 

to refuse to put on tefillin, he convinced 
the veterinarian to have a circumcision 
because of his newfound knowledge of 
his Jewish status. 

Another story was related by Rabbi 
Elimelech Marylus, the shaliach in Bern, 
Switzerland, in the name of his brother-
in-law Rabbi Arie Eidelkopf, Rabbi of 
Montenegro:  “I sought out a Jew that I 
heard lived in the area of Bern and found 
someone named Arcady Galgarin, who 
lives in the mountain region of Bern. I asked 
him if he has family, and he answered that 
he did not, and that his name is a classic 
Russian name. We continued talking and 
discovered during conversation that Arcady 
himself is a Jew. I travelled to his house on 
Chanukah to light candles with him. As I 
was preparing the Chanukah candles, he 
took an old kippah out of his pocket. He 
told me that the kippah is the only Jewish 

object that he has and he has kept it with 
him for many years. He thought that if 
he is assimilated, his future is lost, and 
he will not have any Jewish continuation 
for coming generations. But then his two 
daughters went to Israel and converted to 
Judaism; they now live a Jewish lifestyle.”

Yet another story was shared by the 
shaliach in Lyons, France, Rabbi Lipa 
Gurwitz: “On the last day of Chanukah, 
we walked with all boys from Brunoy who 
came to help us illuminate the Lyons area, 
and to take a photograph of the group on 
the hill with the background view of the 
whole town. A youth saw us and asked 
if he could take the picture of us, and we 
agreed. As we arranged ourselves for the 
picture, I asked him from where he was 
acquainted with Jews and Judaism. He 
replied that his family had rescued Jews 
from the Holocaust. I then asked him if he 
has any Jews in his family, and he said that 
he doesn’t but that his mother (!!) is Jewish. 
I explained to him that this means that he 
is definitely Jewish. He answered that it 
can’t be because his mother converted 
to Christianity. When our boys heard this, 
they made him a bar mitzvah, and put 
him on tefillin, as they sang and danced 
around him. We took his phone number 
and parted, thinking that this was the end 
of a special story. However, after Shabbat 
ended, we saw that he left a message that 
he regretted not having enough time to 
discuss Judaism and his Jewish roots with 
us. We called him, and plan to meet and 
talk with him.” 

Rabbi Avraham Ninyo Dayan told a story 
about candle-lighting in one of Hyundai 
factories in Livorno, which is managed by a 
Jew. “It’s a very impressive, busy place. We 
gathered the Jewish office workers, told 
them about the essence of Chanukah and 
lit the menorah. Each of the Jewish workers 
received a menorah from the Rabbinical 
Centre of Europe to take home to light in 
the evening.”

120,000 Chanukah menorahs, candles and dreidels were distributed 
by the Rabbinical Centre of Europe, working with the European Jewish 

Association and the BASSAD organization. Hundreds of Jewish 
communities across Europe were illuminated by the Chanukah lights 
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Mikveh Supervisor Rabbi 
Yehuda Leib Mintzberg 
Inspects 13 Mikvaot 
In 

just five days in July, well-
known mikveh supervisor 
Rabbi Yehuda Leib Mintzberg 

traveled more than 2,000 kilometres 
to inspect mikvaot in Ukraine. His 
inspections helped facilitate an 
expansion of kosher mikveh availability 
in Ukraine. 

Rabbi Mintzberg was able to inspect 
and repair 13 mikvaot in a number of 
cities. 

The Rabbinical Centre of Europe 
financed his entire trip. The rabbi provide 
service from early morning until late at 
night, packing his schedule to complete 
as many facilities as possible. His only 
rest time was during the actual traveling. 

His first stop upon arriving in Ukraine 
was Chernigov. Rabbi Yisroel Silberstein, 
along with Jewish community leaders 
there, are building a kosher mikveh, 
but the process was complicated by 
various requirements imposed on them 
by the local council. Rabbi Silberstein 
met at length with local engineers and 
gave them detailed guidance on how 
to proceed with the construction so 
that it would be completed quickly and 
the mikveh could become operational. 

“I arranged the plans for them and 
explained how to finish the water pits by 
getting the rainwater off the roof. Only 
when they had everything clear, to the 
last detail, did they approve the plans, 
and I was able to move on to the next 
destination.”

The next stop was Zhitomir to examine 
the local mikveh. The rabbi of the city and 
Western Ukraine, Rabbi Shlomo Wilhelm, 
has established a bustling Jewish center 
that includes an impressive and elegant 
mikveh that was built with the assistance 
of the Rabbinical Centre of Europe.

Even though the trip entailed many 
hours of travel, it was well worth it to be 
able to have an expert guide and assist 
the local rabbis in replacing the rainwater 
receptacles. He took advantage of 
his stay in the city to clarify practical 
halachot to the rabbis on a number of 
issues. The rainwater reservoir was 
emptied and refilled from an existing 
reservoir.  “I left them a list of detailed 
instructions and suggestions for solving 
various problems.”

The news of Rabbi Mintzberg’s arrival 
in town spread fast. He received a 
request from a community in Berdichev 

to come and examine their mikveh that 
needed some issues resolved. He departed 
the city at daybreak. “We spent an entire hour 
on winding roads to get there,” described 
Rabbi Mintzberg. “Baruch Hashem, we were 
able to answer their questions, and the time 
spent there did not prevent us from continuing 
with the original travel plan, which included a 
trip to Cherkasy, a 5-hour drive away.”

The mikveh in Cherkasy was built 12 
years ago by Rabbi Dovid Axelrod. “As soon 
as we arrived, we saw the need for various 
improvements,” Rabbi Mintzberg related. “We 
had siyatta diShmaya. Things that usually take 
a lot more time worked out in a short time. 
Issues that usually needed to be explained 
in detail were clarified quickly, allowing us 
to continue the journey without unnecessary 
delays.”

The next destination was the city of Uman, 
a 4-hour drive away. “We arrived at a very 
late hour but the Jewish residents who had 
been waiting for us for a long time insisted 
that as soon as we ate something we would 
go and see the beautiful local mikveh. After I 
checked what they needed, we hurried to the 
next destination.”

The town of Antevka, near Kiev, was the 
next destination. Much work awaited Rabbi 
Mintzberg and he spent an entire day there. 
He dedicated many hours repairing and 
renovating the mikveh. He then traveled to 
Kiev where he was hosted at the home of 
Rabbi Moshe Reuven Asman, the Rabbi of 
Kiev, who toured the local mikveh with him. 
Early next morning, they made their way to two 
local mikvaot in the city center that are in their 
final stages of construction. The tour ended at 
another mikveh that is under construction. A 

creative solution was needed for the rainwater 
reservoir built on the site.

“When I returned to Israel,” Rabbi Mintzberg 
said, “I was shocked when I studied the 
itinerary the Rabbinical Centre of Europe 
planned for me. The fact that so much got 
done, in so many locations, makes it obvious 
that we had tremendous siyatta diShmaya.

The director general of the RCE, Rabbi 
Arie Goldberg, pointed out that “since these 
countries did not have supervision and 
guidance like very city in Eretz Yisrael has 
a religious council, it is necessary to send a 
supervisor from time to time to inspect and 
assist the local rabbis in maintaining the local 
mikveh.”

The local rabbis thanked the RCE deputy 
director general Rabbi Yosef Bainhaker for the 
valuable initiative.

Chairman of the RCE Rabbi Menachem 
Margolin, said: “This project is one of the 
RCE’s flagship initiatives, and to date, it has 
assisted in the construction of 77 mikvaot 
throughout Europe.”
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“The pandemic arrived after a little over a year 
of activity, and it was an opportunity for us to 
reorganize our activities and see how they could 
be adapted in a way that would meet the needs 
of the community. We have provided physical 
and spiritual support. Among other things, we 
became a source of professional guidance. 
We purchased a building for the community, 
and we have published two magazines that are 
distributed throughout Ukraine, in collaboration 
with the Rabbinical Centre of Europe. I would like 
to commend their extensive assistance to our 
community in so many ways, including with the 
mikveh, kindergarten, and a kosher store. With 
their assistance, we are currently running a camp 
for 20 of the community’s children.”

During the seminar, the rabbis heard lectures 
from experts, notable among them, renowned 
educator Rabbi Pinchas Breyer, chairman of 
the Legadel organization, and Rabbi Avraham 
Reinman, a top professional in educational 
counseling in Israel.

Rabbi Breyer addressed several topics, 
including “Am I a Living Being or an Animal – 
Discovering the ‘I’”; “When I Am for Me, What 
Am I”; “Connecting to Our Inner Strengths”; 
“Identifying the Point of Choice – Communicating 
with Children”; “Teenagers: Proper Authority – 
Courageous Friendship”; “The Shabbat Table as 
a Mirror for the Family.”

Rabbi Avraham Reinman, a leading professional 
in educational counseling in israel, addressed the 
topics of “My COVID-19 - For Better or for Worse”; 
“Identifying the Consequences of the Pandemic in 
the Community”’; “Coping Strategies”; and “Post-
Pandemic - Starting Over.”

Monument Erected 
Over Mass Grave 
In the Rovno Dis trict

T
he Rabbinical Centre of Europe, 
in collaboration with the Ohalei 
Tzaddikim Association, unveiled 

a new monument headstone over a mass 
grave of Jews who were murdered during 
the Holocaust and buried together in 
mass killing pits in the towns of Tayevka 
and Pustomyty in the Rovno district.

Dozens of mass Jewish burial pits exist 
throughout Ukraine and its surroundings. 
The Rabbinical Centre of Europe and the 
Ohalei Tzaddikim Association, headed by 
Rabbi Yisrael Meir Gabbay, are working 
together to commemorate the 80th 
anniversary of the outbreak of World War 
II and the destruction of European Jewry.

The tombstones were erected as a 
memorial in the towns of Tayevka and 
Pustomyty in the Rovna district, deep 
in a forest that is only accessible by 
foot. The memorials commemorate 
those killed in mass graves in the area. 
The site was discovered by residents 
who were eyewitnesses to the brutal 
murders. The witnesses sought to clear 
their consciences and told the Jews 
they met about what they had seen. The 
information was passed on to the local 
rabbis and from there it reached the 
Rabbinical Centre of Europe.

Residents noted that this was one of 

the most emotional events they ever 
attended, as the memorial ceremony 
took place on the day of remembrance for 
the murder of the last 5,000 Jews in the 
Rovno ghetto. Exactly 79 years earlier, on 
the 28th of Tammuz, the last Jews were 
transported to the Kostopol Forest, where 
they were murdered; the Rovno ghetto 
had been effectively liquidated. 

All the speakers marveled at the fact 
that the ceremony was held on the exact 
date of the chilling occurrences. Rabbi 
Shneur Schneerson the local Chabad 
shaliach, has always visited the mass 
grave in the Kostopol Forest every year 
on Memorial Day with the Jews of Rovno. 
He asked that the martyrs of Rovno who 
were murdered in Kostopol be included in 
the memorial prayers.

The ceremony was attended by the 
director general of the Rabbinical Centre 
of Europe, Rabbi Arie Goldberg and the 
Secretary of the Council of European 
Rabbis, Rabbi Avraham Abba Turetzky, 
Rabbi Shneur Schneerson, the rabbi of 
Rovno-Wohlin district, the local mayor, 
district governor, Jewish community 
leaders and senior government officials. 
They all expressed their admiration for 
the RCE’s initiative, with the help of Ohalei 
Tzaddikim. Thus far, the collaborative 

The Rabbinical Centre of Europe continues efforts 
to commemorate Jews who were murdered in the 
Holocaust in mass graves ⋅ The grave was located 
with the help of local historians and elderly locals who 
witnessed the massacre

effort has erected 25 mass graves throughout 
Europe in memory of Jews of Ukraine who 
were murdered in the Holocaust. The plan is 
to continue the project in other cities.

Rabbi Avraham Abba Turetzky recited the 
prayer Keil Malei Rachamim at the emotional 
event, commemorating thousands of Jews 
martyred in 1941.

During the ceremony, Roman Perkovich, 
a local non- Jew, spoke poignantly of his 
memories of those days, when he was just 
seven years old. “My uncle told me about a 
Jewish woman who arrived on Friday with two 
little girls to escape the Nazis. She showed 
him a bag with gold coins and told him she 
was willing to pay any amount he asked if he 
hurried to take them with his horse and cart 
to the synagogue in Sotchin, as long as they 
arrived before Saturday because she did not 
want to desecrate the holy day. He quickly 
took them and until the day he died he never 
found out if they survived or if they perished.” 

He went on describing the cruelty of the 
Germans. “My mother told me that she saw 
from the window a Jewish woman walking 
with a bag; she was concealing a baby 
inside, trying to hide him from the Germans. 
Apparently, the baby was crying, and the 
woman bent down to try to calm her down. 
Just then a German soldier passed by. He 
noticed what was happening, pulled out a 
gun and calmly shot the woman and baby 
dead, and then continued on his way. “

The director general of the RCE, Rabbi Arie 
Goldberg, thanked the chairman of the RCE, 
Rabbi Menachem Margolin, who has been 
very instrumental in the collaborative project. 
“We came here to tell the whole world that 
we will not forget those who were murdered 
and sanctified the Holy Name. The unveiling 
of these mass graves is a message to the 
world and especially to Ukraine. Decades 
ago, when the Germans spread anti-Semitic 
propaganda, some said that these were just 
words and no one was harmed by it. The 
days passed and the words turned into harsh 
murder. Six million Jews were massacred. 

Words can kill. Jews walked in the woods, 
until they came to this place and the 
hundreds of words became machine guns 
that murdered men, women, and children, 
on this land where we stand. The Rabbinical 
Centre of Europe aims to erect a memorial 
for those thousands of Jews who were 
murdered and at the same time continue to 
strengthen the Jewish identity of the Jews 
in Europe and proudly carry the torch of the 
people of Israel. “

He went on and thanked the local Chabad 
shaliach, Rabbi Shneur Schneerson, rabbi 
of Rovno -Wohlin, who was of tremendous 
assistance to the RCE in organizing the event. 
He also brought a group of local Jews from 
the city to show that the light of Judaism 
continues to shine.

Rabbi Schneerson is currently in the midst 
of a fundraising campaign for the construction 
of a mikveh and a synagogue. “This is the 
winning answer to the German oppressors 
who sought to murder the Jewish body and 
soul. We are here and continue to grow and 
develop,” Rabbi Goldberg concluded.
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be adapted in a way that would meet the needs 
of the community. We have provided physical 
and spiritual support. Among other things, we 
became a source of professional guidance. 
We purchased a building for the community, 
and we have published two magazines that are 
distributed throughout Ukraine, in collaboration 
with the Rabbinical Centre of Europe. I would like 
to commend their extensive assistance to our 
community in so many ways, including with the 
mikveh, kindergarten, and a kosher store. With 
their assistance, we are currently running a camp 
for 20 of the community’s children.”

During the seminar, the rabbis heard lectures 
from experts, notable among them, renowned 
educator Rabbi Pinchas Breyer, chairman of 
the Legadel organization, and Rabbi Avraham 
Reinman, a top professional in educational 
counseling in Israel.

Rabbi Breyer addressed several topics, 
including “Am I a Living Being or an Animal – 
Discovering the ‘I’”; “When I Am for Me, What 
Am I”; “Connecting to Our Inner Strengths”; 
“Identifying the Point of Choice – Communicating 
with Children”; “Teenagers: Proper Authority – 
Courageous Friendship”; “The Shabbat Table as 
a Mirror for the Family.”

Rabbi Avraham Reinman, a leading professional 
in educational counseling in israel, addressed the 
topics of “My COVID-19 - For Better or for Worse”; 
“Identifying the Consequences of the Pandemic in 
the Community”’; “Coping Strategies”; and “Post-
Pandemic - Starting Over.”

Monument Erected 
Over Mass Grave 
In the Rovno Dis trict

T
he Rabbinical Centre of Europe, 
in collaboration with the Ohalei 
Tzaddikim Association, unveiled 

a new monument headstone over a mass 
grave of Jews who were murdered during 
the Holocaust and buried together in 
mass killing pits in the towns of Tayevka 
and Pustomyty in the Rovno district.

Dozens of mass Jewish burial pits exist 
throughout Ukraine and its surroundings. 
The Rabbinical Centre of Europe and the 
Ohalei Tzaddikim Association, headed by 
Rabbi Yisrael Meir Gabbay, are working 
together to commemorate the 80th 
anniversary of the outbreak of World War 
II and the destruction of European Jewry.

The tombstones were erected as a 
memorial in the towns of Tayevka and 
Pustomyty in the Rovna district, deep 
in a forest that is only accessible by 
foot. The memorials commemorate 
those killed in mass graves in the area. 
The site was discovered by residents 
who were eyewitnesses to the brutal 
murders. The witnesses sought to clear 
their consciences and told the Jews 
they met about what they had seen. The 
information was passed on to the local 
rabbis and from there it reached the 
Rabbinical Centre of Europe.

Residents noted that this was one of 

the most emotional events they ever 
attended, as the memorial ceremony 
took place on the day of remembrance for 
the murder of the last 5,000 Jews in the 
Rovno ghetto. Exactly 79 years earlier, on 
the 28th of Tammuz, the last Jews were 
transported to the Kostopol Forest, where 
they were murdered; the Rovno ghetto 
had been effectively liquidated. 

All the speakers marveled at the fact 
that the ceremony was held on the exact 
date of the chilling occurrences. Rabbi 
Shneur Schneerson the local Chabad 
shaliach, has always visited the mass 
grave in the Kostopol Forest every year 
on Memorial Day with the Jews of Rovno. 
He asked that the martyrs of Rovno who 
were murdered in Kostopol be included in 
the memorial prayers.

The ceremony was attended by the 
director general of the Rabbinical Centre 
of Europe, Rabbi Arie Goldberg and the 
Secretary of the Council of European 
Rabbis, Rabbi Avraham Abba Turetzky, 
Rabbi Shneur Schneerson, the rabbi of 
Rovno-Wohlin district, the local mayor, 
district governor, Jewish community 
leaders and senior government officials. 
They all expressed their admiration for 
the RCE’s initiative, with the help of Ohalei 
Tzaddikim. Thus far, the collaborative 

The Rabbinical Centre of Europe continues efforts 
to commemorate Jews who were murdered in the 
Holocaust in mass graves ⋅ The grave was located 
with the help of local historians and elderly locals who 
witnessed the massacre

effort has erected 25 mass graves throughout 
Europe in memory of Jews of Ukraine who 
were murdered in the Holocaust. The plan is 
to continue the project in other cities.

Rabbi Avraham Abba Turetzky recited the 
prayer Keil Malei Rachamim at the emotional 
event, commemorating thousands of Jews 
martyred in 1941.

During the ceremony, Roman Perkovich, 
a local non- Jew, spoke poignantly of his 
memories of those days, when he was just 
seven years old. “My uncle told me about a 
Jewish woman who arrived on Friday with two 
little girls to escape the Nazis. She showed 
him a bag with gold coins and told him she 
was willing to pay any amount he asked if he 
hurried to take them with his horse and cart 
to the synagogue in Sotchin, as long as they 
arrived before Saturday because she did not 
want to desecrate the holy day. He quickly 
took them and until the day he died he never 
found out if they survived or if they perished.” 

He went on describing the cruelty of the 
Germans. “My mother told me that she saw 
from the window a Jewish woman walking 
with a bag; she was concealing a baby 
inside, trying to hide him from the Germans. 
Apparently, the baby was crying, and the 
woman bent down to try to calm her down. 
Just then a German soldier passed by. He 
noticed what was happening, pulled out a 
gun and calmly shot the woman and baby 
dead, and then continued on his way. “

The director general of the RCE, Rabbi Arie 
Goldberg, thanked the chairman of the RCE, 
Rabbi Menachem Margolin, who has been 
very instrumental in the collaborative project. 
“We came here to tell the whole world that 
we will not forget those who were murdered 
and sanctified the Holy Name. The unveiling 
of these mass graves is a message to the 
world and especially to Ukraine. Decades 
ago, when the Germans spread anti-Semitic 
propaganda, some said that these were just 
words and no one was harmed by it. The 
days passed and the words turned into harsh 
murder. Six million Jews were massacred. 

Words can kill. Jews walked in the woods, 
until they came to this place and the 
hundreds of words became machine guns 
that murdered men, women, and children, 
on this land where we stand. The Rabbinical 
Centre of Europe aims to erect a memorial 
for those thousands of Jews who were 
murdered and at the same time continue to 
strengthen the Jewish identity of the Jews 
in Europe and proudly carry the torch of the 
people of Israel. “

He went on and thanked the local Chabad 
shaliach, Rabbi Shneur Schneerson, rabbi 
of Rovno -Wohlin, who was of tremendous 
assistance to the RCE in organizing the event. 
He also brought a group of local Jews from 
the city to show that the light of Judaism 
continues to shine.

Rabbi Schneerson is currently in the midst 
of a fundraising campaign for the construction 
of a mikveh and a synagogue. “This is the 
winning answer to the German oppressors 
who sought to murder the Jewish body and 
soul. We are here and continue to grow and 
develop,” Rabbi Goldberg concluded.
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The Professional Forum 
For European Rabbis 
Concludes in Odessa 

D
ozens of rabbis from communities in 
the CIS participated in the Professional 
Forum for European Rabbis on July 

5-7. The conference was organized by the 
Rabbinical Centre of Europe. The purpose of 
the forum was to assist rabbis in acquiring 
tools for dealing with challenges that arise on 
a regular basis in the capacity of their roles. 

Since the global pandemic, the rabbis 
have not been able to physically attend 
conferences. Borders have been mostly shut, 
and leaving the community during a crisis was 
not an option. Professional conferences have 
been held online, yet they were not a substitute 
for the real physical gathering.

As the situation seemed to calm somewhat, 
a large professional conference was held. 
The topic was ‘Pandemic: Implications for 
the Jewish Community in All Areas - Spiritual 
and Material’. It was a rare opportunity to 
congregate and hear firsthand strategies 
for coping, both in past challenges and the 
current tribulations posed by the situation. 
The conference was held in Odessa, Ukraine, 
and was hosted by Rabbi Avraham Wolf, Rabbi 
of Odessa and Southern Ukraine.

By the time the conference began, the 
situation had changed once again, and 
COVID-19 had seen a resurgence. Several 
countries were very strict with border 
permits, making travel very inconvenient.  
Nevertheless, dozens of rabbis went to great 
lengths to attend in person so they could be 
part of the important discussions. Among 
those who traveled from abroad were Rabbi 
Arie Goldberg, director general of the RCE; 

Rabbi Yosef Bainhaker, deputy director 
general of the RCE, and Rabbi Avraham Abba 
Turetzky, Secretary of the Council of European 
Rabbis. We all hope and pray that the Almighty 
bring the pandemic to a speedy end. 

Jewish COVID-19 
Division 

The Rabbi of Odessa, Rabbi Avraham Wolf, 
said that as soon as pandemic broke out in 
Ukraine, he realized where the situation was 
heading. He appropriated an entire floor of 
one of the community buildings, and set up 
a private COVID-19 ward with dozens of fully 
equipped beds. He had expensive medication 
and state-of-the-art medical equipment flown 
in for the center to use. Bechasdei Hashem, it 
became clear that this move saved the lives 
of dozens of Jews from all over Ukraine who 
were hospitalized in this ward.

During a discussion about the Jewish 
community’s work during the pandemic, 
Rabbi Moshe Asman, the rabbi of Kiev, said 
that “On the one hand, there is enormous 
grief for every Jew who passed away from 
the pandemic. On the other hand, if we look 
at the half-full glass, the Jewish community 
has grown immeasurably. I do not know how 
it is in other communities. For us in Kiev this 
is not a phenomenon, but an unbelievable 
reality. Since the onset of the pandemic, the 
community has grown significantly. Many 
Jews, who had never been in touch with us 
or barely kept in touch, joined the community. 
Hundreds of Jews put on tefillin, including 

some who didn’t even own a kippah. Jews 
put up mezuzahs on their homes and began 
to attend classes. They became interested in 
keeping Shabbat, and more.”

The rabbi of Montenegro, Rabbi Aryeh 
Eidelkopf, said: “The phrase ‘if the Jew does 
not go to the synagogue, bring the synagogue 
to him’ is an age-old one, but during COVID-19 
it became more relevant than ever. We have 
made home visits over the last few months to 
strengthen Jews, help them put on tefillin, and 
above all, to take an interest in their well-being. 
If they needed medical care, we did everything 
we could to help them. Apart from that, we 
have received numerous inquiries from Jews 
with whom we have thus far had only a weak 
connection; now they have reached out to us 
in a desire to deepen the connection precisely 
in these challenging times.”

The Mayor’s Burial 
The Rabbi of Vinnitsa, Rabbi Shaul Horowitz, 

made a six-hour journey to Odessa and on 
arrival received the unfortunate news that a 
Jewish 44-year-old mayor in his district had 
succumbed to COVID-19. So he turned back 
to be able to attend to the mayor’s burial. 
He noted how necessary it is for the Jewish 
community to have proper plans to deal with 
the pandemic, as the locals cannot be trusted.

The Jewish communities in France were 
represented by Rabbi Yosef Amar, who noted: 

“Precisely during these months, we became 
acquainted with more and more Jews who 
were not in contact with the community 
until now. By nature, man seeks an anchor 
and shelter in times of distress. He suddenly 
realized that he was facing a disease that 
had no cure and no solution, until the recent 
introduction of the vaccine. There are quite 
a few Jews who have found this anchor in 
Judaism and sought to connect with the 
community. We see every day that more 
people connect to the community.

“There are also those who have decided: 
This is it, the world has become chaos, no 
place is safe, and everything is temporary, so 
at least we will get to live in the Land of Israel. 
They want to find out about the conditions 
there, and the various options, and we try to 
help them as much as possible”.

The Rabbi of Bulgaria, Rabbi Yosef Salomon, 

said that the level of morbidity in Bulgaria is 
among the lowest the developed countries. 
There is no scientific explanation for this but 
perhaps the fact that vaccines were given in 
Bulgaria to young children is a factor. Still, 
there is no comparison between the current 
situation, and the pre-pandemic situation. It 
should be noted that Rabbi Salmon also faced 
personal tragedy as his apartment caught fire, 
and the contents were destroyed. 

Rabbinic Appointment 
Came One Year Before 

the Pandemic 
Rabbi Yosef Teitelbaum was appointed 

rabbi of the Jewish community in Khmelnitsky 
about a year before the outbreak of Covid19. 
Despite his brief tenure, he skillfully guided 
the community under impossible conditions. 
Rabbi Teitelbaum relates: “On Purim 2020, 
we held a large gathering attended by 250 
Jews. Baruch Hashem, no one transmitted 
the virus at the event, but we decided, due to 
information we received, to change to virtual 
gatherings after that.

“In retrospect, wonderful things came from 
the situation, as Torah lessons were made 
easy and convenient for the participants, 
and Jews living in different cities throughout 
the district could also tune in. The lessons 
instituted then continue to this day, even after 
we reopened the synagogue.

The conference focused on the pandemic’s effect on the Jewish community 
and its range of implications in all areas
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Firs t Branch of the European 
Chessed Centre Inaugurated 
In Odessa, Ukraine

>>

In 
an impressive ceremony, the first 
branch of the European Chessed 
Centre was inaugurated in Odessa, 

Ukraine. The branch is one of dozens that are 
in the process of being opened throughout 
Europe.

The unique project is a breakthrough for 
the Jewish communities in Europe, as similar 
lending centers exist in Israel; to date none 
have existed in Europe. Each lending center 
provides medical equipment for all ages, 
from infants to the elderly. The equipment is 
worth tens of thousands of euros, and it is in 
the process of being delivered to the various 
locations. 

The ceremony was the culmination of the 
RCE’s professional seminar entitled COVID-19 
and its Consequences. Dozens of community 
rabbis from around Europe congregated in 
Odessa to take part in discussions that could 
help guide them through various potential 
situations. 

The opening ceremony in Odessa was 
chaired by the Chief Rabbi of Odessa, Rabbi 
Avraham Wolf. It was attended by Chief Rabbi 
of Kiev, Rabbi Moshe Asman, representatives 
of the municipal administration and the 
authorities, senior health officials in the city, 
public representatives, Director General of 
the RCE, Rabbi Arie Goldberg, Deputy Director 
General of the RCE Rabbi Yosef Bainhaker and 
rabbis of Jewish communities throughout 
Europe.

The first speaker was the Chief Rabbi of 
Odessa and Southern Ukraine Rabbi Avraham 

Wolf, who praised the groundbreaking 
initiative that has already made waves in 
the communities of Ukraine. He expressed 
appreciation to the Rabbinical Centre of 
Europe for choosing Odessa as its maiden 
branch.

The Chief Rabbi of Kiev, Rabbi Moshe 
Reuven Asman, said that the unique initiative 
was launched at a great time of need. He 
emphasized the fact that dozens of Jews 
were saved by the oxygen concentrators that 
the Jewish community in Kiev managed to 
obtain during the pandemic.

Director general of the RCE, Rabbi Arie 
Goldberg, related that after seeing the 
tremendous development of the Jewish 
community in Odessa, led by the Rabbi 
Wolf, he decided to open the first branch 

of the European Chessed Centre in the city. 
He thanked the chairman of the RCE and 
the European Jewish Association, Rabbi 
Menachem Margolin, who significantly 
invested in this project, and the deputy 
director general of the RCE and coordinator 
of the project, Rabbi Yosef Bainhaker, who 
worked round the clock to ensure that it was 
launched smoothly. 

The Deputy Mayor of Odessa, Mr. 

26 Medical 
Equipment Loaning 
Centers Established 
Throughout Europe 

In a groundbreaking initiative, 26 loaning centers for medical equipment 
will operate throughout Europe. This is extremely welcome news for 
European Jewish communities. The centers are owned and operated by the 
Rabbinical Centre of Europe and the European Jewish Association, and have 
been named European Chessed Center. The RCE’s deputy director general 
Rabbi Yosef Bainhaker is the coordinator of the project.

The contract was signed in a significant milestone in the process of 
opening the centers. The RCE and the EJA consulted with medical personnel 
about the resources required for loaning centers. There are numerous such 
establishments in Israel but none in Europe. The professionals provided 
invaluable advice and guidance. 

The European project is unique in its innovation and implementation. 
Tremendous logistical efforts are necessary, not to mention significant 
financial resources. Representatives of the RCE and EJA signed a contract 
with a medical equipment supplier. Every branch will be supplied with tens 
of thousands of euros worth of equipment. 

Chairman of the RCE and EJA, Rabbi Menachem Margolin, said that the 
goal of the project is to enable Jews to borrow 
medical equipment in their own community 
and use it in their homes for a period of time 
when they need medical aid.

The centers will supply crutches, 
wheelchairs, walkers, respiratory devices, 
walking apparatuses, nursing pumps and 
many other basic items available in Israel. 
The equipment is very expensive, which is 
why most people who are ill cannot afford it. 
People neglect their health care and ignore 
ailments because they cannot afford the necessary care, resulting in untold 
suffering. The RCE and EJA undertook this challenge and the responsibility 
to provide support to invalids and those who are bedridden with illness. The 
centers will prevent families from having to purchase the medical equipment 
that they can ill afford. The possibility of receiving these devices free of 
charge will also save money for the local health systems, decreasing days 
of hospitalization while patients are safe in their home environment, which 
can be adapted to their needs. 

The fact that the proper equipment for the medically challenged is 
available enhances the healing process and the quality of life. To date, 
patients were required to be hospitalized for rehabilitation. Now the European 
Chessed Centers will provide a warm home environment with the help of 
the appropriate equipment to aid the patient’ and assist with the recovery 
process.

For the pilot, 26 communities, including Romania, Latvia, Bulgaria, Russia 
and other CIS countries, were chosen.

The patient can borrow the equipment for up to three months, with the 
possibility of an extension. If the pilot succeeds, the project will expand to 
all of Europe.

The Director General of the Rabbinical Centre of Europe, Rabbi Arie 
Goldberg said that the European Jewish communities applauded the new 
development and have expressed deep appreciation for the initiative. 

Pavel Vugelman, praised the unique and important 
humanitarian initiative, especially at this time.

Mr. Nikogen Rubenovich, Chairman of the Odessa 
Department of Health, noted the professional aspect of 
the project. The equipment is of the highest quality, and 
it is evident that no expense was spared to provide top 
of the line devices to benefit the public. 

There wasn’t a dry eye when Mr. Roman Markowitz 
Schwartzman, chairman of the Association of Holocaust 
Survivors in Odessa, expressed the Holocaust survivors’ 
need for equipment. “Baruch Hashem, we are provided 
with hot meals, but many of us do not have the ability 
to walk from the bed to the kitchen, and now we can,” 
he said.

As mentioned, the opening ceremony was the 
culmination of the professional seminar for European 
rabbis, which convened for the first time since the 
outbreak of the pandemic. For three days practical and 
professional discussions were presented on how to deal 
with COVID-19 and its aftermath.

During the seminar, the rabbis visited the educational 
institutions, orphanages and the Jewish University in 
Odessa. They were in awe of the enormous development 
that the network of institutions has experienced. It now 
provides care for all ages, and has morphed into an 
empire of Torah education and kindness that illuminates 
the western Ukraine region. 
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Goldberg, related that after seeing the 
tremendous development of the Jewish 
community in Odessa, led by the Rabbi 
Wolf, he decided to open the first branch 

of the European Chessed Centre in the city. 
He thanked the chairman of the RCE and 
the European Jewish Association, Rabbi 
Menachem Margolin, who significantly 
invested in this project, and the deputy 
director general of the RCE and coordinator 
of the project, Rabbi Yosef Bainhaker, who 
worked round the clock to ensure that it was 
launched smoothly. 

The Deputy Mayor of Odessa, Mr. 

26 Medical 
Equipment Loaning 
Centers Established 
Throughout Europe 

In a groundbreaking initiative, 26 loaning centers for medical equipment 
will operate throughout Europe. This is extremely welcome news for 
European Jewish communities. The centers are owned and operated by the 
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been named European Chessed Center. The RCE’s deputy director general 
Rabbi Yosef Bainhaker is the coordinator of the project.
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with a medical equipment supplier. Every branch will be supplied with tens 
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medical equipment in their own community 
and use it in their homes for a period of time 
when they need medical aid.
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walking apparatuses, nursing pumps and 
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The equipment is very expensive, which is 
why most people who are ill cannot afford it. 
People neglect their health care and ignore 
ailments because they cannot afford the necessary care, resulting in untold 
suffering. The RCE and EJA undertook this challenge and the responsibility 
to provide support to invalids and those who are bedridden with illness. The 
centers will prevent families from having to purchase the medical equipment 
that they can ill afford. The possibility of receiving these devices free of 
charge will also save money for the local health systems, decreasing days 
of hospitalization while patients are safe in their home environment, which 
can be adapted to their needs. 

The fact that the proper equipment for the medically challenged is 
available enhances the healing process and the quality of life. To date, 
patients were required to be hospitalized for rehabilitation. Now the European 
Chessed Centers will provide a warm home environment with the help of 
the appropriate equipment to aid the patient’ and assist with the recovery 
process.

For the pilot, 26 communities, including Romania, Latvia, Bulgaria, Russia 
and other CIS countries, were chosen.

The patient can borrow the equipment for up to three months, with the 
possibility of an extension. If the pilot succeeds, the project will expand to 
all of Europe.

The Director General of the Rabbinical Centre of Europe, Rabbi Arie 
Goldberg said that the European Jewish communities applauded the new 
development and have expressed deep appreciation for the initiative. 

Pavel Vugelman, praised the unique and important 
humanitarian initiative, especially at this time.

Mr. Nikogen Rubenovich, Chairman of the Odessa 
Department of Health, noted the professional aspect of 
the project. The equipment is of the highest quality, and 
it is evident that no expense was spared to provide top 
of the line devices to benefit the public. 

There wasn’t a dry eye when Mr. Roman Markowitz 
Schwartzman, chairman of the Association of Holocaust 
Survivors in Odessa, expressed the Holocaust survivors’ 
need for equipment. “Baruch Hashem, we are provided 
with hot meals, but many of us do not have the ability 
to walk from the bed to the kitchen, and now we can,” 
he said.

As mentioned, the opening ceremony was the 
culmination of the professional seminar for European 
rabbis, which convened for the first time since the 
outbreak of the pandemic. For three days practical and 
professional discussions were presented on how to deal 
with COVID-19 and its aftermath.

During the seminar, the rabbis visited the educational 
institutions, orphanages and the Jewish University in 
Odessa. They were in awe of the enormous development 
that the network of institutions has experienced. It now 
provides care for all ages, and has morphed into an 
empire of Torah education and kindness that illuminates 
the western Ukraine region. 
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THE POWER OF ONE ACT

I
t has been an unprecedented, surreal year. 
A year that was hard to grasp its reality, 
as if we were in a different galaxy. Now, 

more than ever, we realize how important the 
upcoming year is for us, and what’s more, we 
have a better understanding of the power of 
every act we perform.

The Lubavitcher Rebbe would use a famous 
parable to describe the spiritual “butterfly 
effect”: If a frum Jew is lax in one deed, then 
a ‘Jew in Paris’ will violate the holy Shabbat. 
Although he explained how laxity in one Jew 
causes laxity in another, we now see and feel 
the reality of how one person with a virus 
transmits it to the whole world. Everyone is a 
shaliach, so to speak, for thousands of others 
in this pandemic.

The situation galvanized the Rabbinical 
Centre of Europe to support the European 
Rabbis in every possible way in their quest 
to spread Judaism to every location. Shofar 
blowing on Rosh Hashanah, Arba Minim 
on Sukkot, Chanukah menorahs in Kislev, 
Megillat Esther in Adar, matzah in Nissan, 
and so much more throughout the year. We 
perfected and upgraded the activity kits 
delivered each month to many European 
Jewish communities. The kits serve as a 
learning aid for the community Rabbis to help 
them explain the Jewish concepts of each 
month throughout the year.

In the past, we really didn’t feel the 
words of Chazal describing the times of 
Mashiach. We were told that all the familiar 
will disintegrate; our economic situation will 
crumble, our elders will be ridiculed, The G-f 
fearing will be the symbol of ridicule, and we 
will all conclude that ‘We have no one to rely 
on but on our Father in heaven’. After clearly 
seeing all our anchors deteriorate in the past 
year, need we say more than Chazal?

It is common to divide humans into two 
groups: those that succeed and those that 
don’t.

This is a misconception. Indeed, there are 
two types of people, some strive, and some 
don’t. Among those who strive to accomplish, 
some succeed and some don’t. People who 
don’t strive will never succeed. Once one 

decides to strive, they join the other group 
and rise to a higher league. At that point, 
whether the person succeeds or not doesn’t 
matter.

 The year 5781 will be remembered as a 
year of striving for all of us. We all tried to 
overcome the many challenges that faced us. 
Whether we succeeded or not, we all tried. 
That is what Hashem wants from us – to 
try. And that is exactly what the Rabbinical 
Centre of Europe did this year – we strived 
and succeeded. 

We are not always granted an opportunity 
like this past year. Not every year is crowned 
with success. The pandemic caused us to 
achieve and accomplish less, and perhaps 
even to regress. This could be through not 
connecting properly with a Torah shiur 
presented on Zoom, or not singing all the 
songs in the Haggadah on tune during our 
individual Leil HaSeder, or unenthusiastically 
faltering in a circle with a virtual bonfire, 
quietly reciting Selichot in a lobby so not to 
wake the non- Jewish neighbors, and much 
more. We are on the striving team, and we all 
won because we tried.

This past year will be engraved in our 
memories as a year in which no one 
capitulated to apathy or lack of interest. 
Each one of us took one step or another to 
strive and rise above ourselves, even if in the 
end we did not always reach the goal we set. 
We ascended from being led to becoming 
leaders.

Hashem wouldn’t allow us to stay on the 
team of losers. All of us tried and turned 
into winners. The Rabbis and shluchim all 
over Europe continued to adhere to their 
arduous schedules. The competent Morasha 
staff led by the Deputy Director General of 
the RCE Rabbi Yosef Bainhaker and Miss 
Nechami Miara constantly assisted them, 
strived to respond to any request even if it 
wasn’t the norm. Month after month they 
presented many events featuring well known 
personalities and authors.

The RCE cooperated constantly with all the 
Rabbis and the presidium and provided a long 
list of shiurim on Zoom. As soon as it became 

possible, the RCE hosted a professional 
forum in Odessa for European Rabbis, which 
addressed many of the issues and topics that 
arose amidst the pandemic challenges. 

Besides all this, the RCE succeeded, with 
much toil and effort, to create and establish 
the European Chessed Centre which began 
with 26 branches in Jewish communities 
across Europe. The Rabbis took charge of 
operating the branches, providing support 
to their community as needed in these 
unprecedented times. The mastermind and 
driving forces behind the enterprise, Rabbi 
Yosef Bainhaker, is introduced in an interview 
in this issue. 

It was a very challenging year for the 
Rabbinical Centre of Europe. Our founder, 
Rabbi Gershon Mendel Garelik, zt”l, Av Beit 
Din of the Ohel Yaakov Synagogue, and Rabbi 
in Milano passed away suddenly in the month 
of Adar. A tribute with an overview of his 
accomplishments appears in the issue.

As we near the end of the year, we look 
back and reflect; it is clear no one fathomed 
what this year would contain. We have no 
way to understand the Almighty’s plans, but 
it is clear what he wants from us. We must 
continue our activities that brought more and 
more Jews closer to our Father in heaven. We 
are seeing the clear results of those efforts. 
Many of us met Jews who refused to hear 
anything about Judaism and turned to us 
to quench their thirst and come closer to 
Judaism.

Listen to the clock ticking, look at the buzz 
outside, and etch what is happening in your 
hearts. Something incredible is forming. 
Bigger than reality.

“See it, feel it as we enter the gates before 
the day ends” and accept the year 5782 in 
grace and love.

May we have a year of plenty, full of 
blessings, happiness, joy and good health.

May it be the year when we dance 
together with the Melech HaMashiach in the 
Jerusalem, able to express ourselves openly, 
not locked in or behind masks and screens. 

Have a Happy Sweet New year,
Ketiva Vachatima Tova, Moadim Lesimcha.

Rabbi Arie Goldberg
Director General

Rabbi Menachem Margolin
Chairman
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