15
שנה
ב"ה ,גליון 12

עלה ארי

ראיון ראשון
מאז שנרצח בנה ארי ,הגב' דבורה
הלברשטאם פועלת ללא הפסקה
נגד הטרור בדרכים מגוונות

רק בן 9

הוריו ,מוריו וחבריו של הילד יוסף-
יצחק קדוש ע"ה מספרים על הילד עם
החיוך התמידי והנתינה השופעת

למה עזבתני

התלמיד הקרוב ביותר לרב שמואל-
אלעזר הלפרין בדברי פרידה

ויקהל פקודי תשס"ט

לירי גשר
ברוקלין

נחמו
נחמו
הרופאים נתנו לו רק חמשה
אחוזים לחיות ,אבל הוא נאבק
על חייו ,השתקם ,חזר לישיבה,
עשה 'סמיכה' ,התחתן וכיום
הוא אבא לארבעה ילדים15 .
שנה לאחר שנפצע אנושות
בפיגוע בגשר ברוקלין ,חזר
מגזין  COLאל הרב נחום-
שמריהו ששונקין • ראיון

מאחורי החדשות :מה חושב השופט מישאל חשין על "ספר הצאצאים"? • שמח בחב"ד :שבוע אחד 24 ,אירועים

בפתח:

בתוכן:

גשר ברוקלין העובר מעל נהר איסט ומחבר בין רובעי ניו-יורק
חרוט לעד בדפי ההיסטוריה של חסידות חב"ד בדור האחרון ,ולא
לטובה .חסידים שידהרו ברכבם לצד מאות-אלפי איש העוברים
מעליו מידי יום יבחינו בשלט כחול עמום שיזכיר להם את היום
השחור ,לפני  15שנה.
עננה אפורה ריחפה מעל חב"ד של תשנ"ד והאירוע בחודש אדר
רק החמיר את האווירה .שלוש שנים לאחר פרעות השחורים,
ושנתיים לאחר שהרבי קיבל אירוע מוחי קשה ,מחבל לבנוני פתח
באש חיה על קבוצת בחורים בעת נסיעה על הגשר .ארבע נפצעו,
שניים קשה .החמישי ,הת' ארי הלברשטאם ,נפטר מפצעיו לאחר
ימים ספורים.

טור אורח
הרב אסף אנגלמן ,האיש הקרוב ביותר לרב שמואל-
אלעזר הלפרין ,בדברי פרידה • עמ' 4

חדש :מאחורי החדשות
מה חשין חושב על "ספר הצאצאים" והצביעות של
כלי-התקשורת בפרשת שליט • עמ' 6

מה קורה
החדשות שעשו את השבוע בחב"ד • עמ' 8

החיוך של יוסי

השבוע 15 ,שנה אחרי ,חזרנו לשניים שהפכו לסמל הפיגוע :הגב'
דבורה הלברשטאם (אמו של ארי) והרב נחום-שמריהו ששונקין
מקראון-הייטס .סיפורו של האחרון ,הוא סיפור של אמונה וביטחון,
לצד תקווה ומסירות .סיפורה של הגב' הלברשטאם מדהים
לא-פחות :היא הצליחה לנתב את המאורע העצוב למחוזות
של מהפכה ,עליה תוכלו לקרוא בכתבה המרתקת של מרדכי
יהלום.

 15שנה אחרי שנפצע אנוש בפיגוע ,הרב נחום-
שמריהו ששונקין מדבר .בלעדי • עמ' 14

…

יבוא ארי

עוד במגזין :הרב אסף אנגלמן ,האיש הקרוב ביותר לרב שמואל-
אלעזר הלפרין ע"ה שהלך השבוע לעולמו ,בדברי פרידה ,וגם:
הוריו ,מוריו וחבריו של הילד יוסף-יצחק קדוש ע"ה מספרים על
החיוך של מש מפניו.
שבת שלום,
מערכת COL

טרגדיה במודיעין :הילד יוסף-יצחק קדוש נהרג
בתאונת-דרכים; מילים לזכרו • עמ' 12

חזר לחיים

התקומה מהכאב :אמו של הת' ארי הלברשטאם
בראיון מיוחד למגזין  • COLעמ' 18

הנצחה עולמית
תמונות ממוזיאון צבאות-השם שנקרא על-שם
ארי הלברשטאם הי"ד • עמ' 22

היו ימים
כך התכוננו בכפר ל"ברכת החמה" • עמ' 23

ואלה שמות
עשרת הזוכים הראשונים בתחרות התחפושות
• עמ' 24

כך חגגנו
פורים בקהילות אנ"ש וגם בעולם • עמ' 26-27
מגזין פרשת ויקהל פקודי
מו"ל:
כתובת:
עורך :מנחם כהן
מערכת :הרצל קוסאשוילי ,מנדי ריזל ,מרדכי יהלום
עורך מדור הילדים :רפי מלכא
וועדה רוחנית :הרב דוד-מאיר דרוקמן
עורך האתר :שרון גושן
גרפיקה :גד קולטון
פרסוםpirsum@col.org.il ,052-6960943 :
צילום השער :ברוך עזאגווי
צלמים :ברלה שיינר ,י .בלינקו ,מאיר דהן ,מוישי .א .ורפי מלכא

לוח אירועים
שבוע אחד 24 ,שמחות

תקשורת

WWW.COL.ORG.IL

המגזין אינו מיצג את תנועת חב"ד
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זמני השבת
הדלקת נרות

צאת השבת

ירושלים

17:11

18:28

תל אביב

17:31

18:30

חיפה

17:22

18:29

באר-שבע

17:23

18:29

הרב אסף אנגלמן

למה עזבתני?

תלמידו הקרוב ביותר של הרב שמואל-אלעזר הלפרין ע"ה ,הרב אסף אנגלמן ,במאמר פרידה
שמחת-תורה ,תשנ"ג .אחי הרב חגי תכנן לנסוע לקבר יוסף ,אולם בהשגחה-
פרטית נשאר לבסוף בירושלים .שעה קלה קודם כניסת החג ,הוא הסתובב
ברחובות העיר ונכנס ממש במקרה לבית-הכנסת 'בית-ישראל' .בית-הכנסת
היה ריק ,מלבד אדם אחד ,בעל זקן לבן .הוא ניגש אליו ושוחח עמו .היה זה
הרב שמואל-אלעזר הלפרין .דמותו
של החסיד ,משכה אותו לבוא
לבית-הכנסת שוב ושוב .הוא
סיפר עליו בכל הזדמנות ,והפציר
בי לפוגשו.
ימי אוסלו ,תשנ"ד .שמעתי
על התארגנות גדולה של הפגנה
בגן-סאקר בירושלים נגד הסכמי
אוסלו .למדתי אז בישיבה של
הרב עדין אבן-ישראל .מעולם
לא השתתפתי בהפגנות ולכן
גם הפעם לא חשבתי ללכת .רק
לאחר ששמעתי שחסידים רבים
צפויים להשתתף שם ,החלטתי
ללכת .אמרתי לעצמי שאני מוכרח
לפגוש שם את הרב הלפרין .איך
בדיוק אמצא אותו בין רבבות
המפגינים? לא ממש ידעתי...
ההשגחה הפרטית המשיכה ללוות
אותי .במהלך ההפגנה ,ראיתי יהודי עם זקן לבן והייתי בטוח שזה הרב הלפרין,
למרות שלא ראיתיו מעולם.
ניגשתי אליו וסיפרתי לו שאני אח של חגי .הוא התלהב ודיברנו מספר דקות
במספר עניינים .הרגשתי חיבור אליו.
מאז ,לא עזבתי אותו  16שנה.

חיות מיוחדת
בתחילה ,הייתי מגיע אל הרב הלפרין בכל שבת .בשעת בוקר מוקדמת ,הייתי
צועד חמישים דקות מהישיבה בקטמון עד לבית-הכנסת בבית-ישראל ,שם
הייתה אווירה וחמימות בלתי-מוסברת .למדנו חסידות יחד ובדרך-כלל גם
הייתי נשאר אצלו עד סוף השבת ,כשאני סועד על שולחנו.
במהלך סעודת השבת בביתו ,היינו משוחחים שעות ארוכות .הייחודיות שלו
הייתה ,בכך שפשר היה לדבר איתו על הכל .הוא היה נמצא בכל העולמות .זה
שילוב לא-מצוי באישיות .בדרך כלל ,אנשים שנוטים להיות ביקורתיים ,או
שכליים  -לא נוטים להתלהב וכך גם להיפך .אבל אצלו ,היה הכל.
במספר הזדמנויות ,כשהיה מדבר איתי בהתלהבות על הפצת החסידות ,היה
מביא את המשל (המובא באחד הספרים) ,שכמו שאדם שמבקר בהרי-החושך
ומיד לאחר שחוזר למקום יישוב ,לא מפסיק לדבר עד שמספר מה ראה  -כך
אותה ההתלהבות צריכה להיות בקיום הפצת החסידות.

לאחר תקופה ,עברתי ללמוד בישיבת תורת-אמת ,כדי להיות יותר קרוב לרב
הלפרין ,אצלו כבר הפכתי לבן-בית .הרגשתי אליו קרבה מיוחדת ,אותה כינה
הרב הלפרין "קשר של נשמות".
מהיכרות רבת-השנים איתו ,אני יכול לציין שאחד הדברים שאפיינו אותו,
הייתה חיות חסידית חיה ותוססת,
לצד מקוריות בכל עניין.
בעניין זה ,אני נזכר שלפני מספר
שנים ,פרסם אחד מגדולי הרבנים,
מאמר שהעלה מספר שאלות
ותהיות בנוגע לעניין ההשגחה-
פרטית .המאמר פורסם ב"היכל
מנחם" .באותו שבוע ,המאמר
הגיע לידיו של הרב הלפרין והוא
היה ממש נסער .הוא ישב כמה
ימים בביתו וכתב מאמר תגובה
בנושא .קודם ששלח את המאמר
לפרסום באחד השבועונים,
ביקשני להביא את מאמר התגובה
לרב שניאורסון ,בכדי שיראה
קודם הפרסום .כזה היה :חי בלהט
את יסודות החסידות ,ועם זאת
נזהר בכבודו של הרב שניאורסון.

מאחד הצאצאים
בין-יתר תפקידיו של הרב הלפרין ,עמד הרב בראש איגוד הצאצאים של
אדמו"ר הזקן נ"ע .באחד ההזדמנויות סיפר לי  ,שלפני שהקים את האיגוד ,פנה
לרבי יהודי שלחם בלח"י והציע להקים את איגוד הצאצאים .הרבי לא הראה
סימני התלהבות ,באומרו שאין צורך בהקמת מעין 'מועדון חברים' ...מאוחר
יותר ,כשפנה הרב הלפרין לרבי והציע את הקמת האיגוד ,הרבי השיב בחיוב
והעניק את ברכתו.
בנוגע לאיגוד ,אמר לי פעם הרב הלפרין שמטרת הקמתו היא כדי לקרב
את כל הצאצאים לצור מחצבתם .אחד מהצאצאים בישראל ,הוא השופט
מישאל חשין .לאחר שהרב הלפרין הוציא את "ספר הצאצאים" ,ביקר חשין
בביתו .במהלך השיחה ,הציע חשין לרב הלפרין ,להוציא ספר נפרד של שמות
הצאצאים ללא דברי-תורה הכלולים בו  -עבור הצאצאים שאינם שומרי תורה
ומצוות .הרב הלפרין השיב בחיוך" :אני לא מפריד דת ממדינה"...
גם בתקופה האחרונה ,כשכבר לא חש בטוב ,המשיך להקרין על תלמידיו
ומושפעיו את החיות החסידית המיוחדת שאפיינה אותו.
פרידתו קשה עלינו ,תלמידיו ומושפעיו.
(הרב אנגלמן משמש ראש בית-המדרש עיון ההלכה שעל-יד ישיבת חב"ד
בתורת-אמת ורב קהילת חב"ד בבית-שמש)
* הדברים נאמרו בשיחה טלפונית ושוכתבו על-ידי המערכת
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מאחורי החדשות

מנחם כהן

כשלתם והכשלתם
שחרור שליט • פרשת "עוף העמק" • שליח שלישי בחבר-העמים מגורש
• השופט חשין נזכר ברב הלפרין ע"ה
זה החל בתחילת השבוע שעבר .העיתונות
הכתובה והאלקטרונית ,לצד ערוצי המדיה
השונים ,פתחו בקמפיין אגרסיבי למען שחרורו
של החייל גלעד שליט .לכאורה ,אין יותר מוצדק
מקמפיין שכל מטרתו הפעלת לחץ על ראש-
הממשלה אולמרט ,שיעשה הכל כדי להביא
לשחרורו של שליט ,בימיו האחרונים כראש-
ממשלה".

"ההשתייכות לאילן היוחסין הזה – היא גאווה
גדולה" ,אמר לי השבוע השופט חשין" .לסבי
קוראים שניאור-זלמן וגם לבני קראתי בשם זה.
הייחוס לאדמו"ר הזקן היה דבר בולט בחיינו,
אבל לאחר צאתו של 'ספר הצאצאים'  -הוא קיבל
חיזוק משמעותי .סוף-סוף ידענו את שורשינו
בצורה ברורה".

אבל כשעבר עוד יום ועוד יום,
ואופי הקמפיין קיבל צבעים מבית
מדרשו של גוש-השלום ,החל כל בר-
דעת להבין שכל הקמפיין התקשורתי
מזויף מעיקרו .התקשורת חיפשה
אקשן ומסחטת רגשות ,והשאירה במה
מינורית להצגת העמדה המסתייגת:
הנזק האדיר שיכול להיגרם משחרור
של מאות מחבלים עם דם על הידיים.

זיכרונות שופט
השבוע הלך לעולמו הרב שמואל-אלעזר
הלפרין ע"ה ,ששימש כיו"ר איגוד צאצאי אדמו"ר
הזקן נ"ע .לפני מספר שנים הוא הוציא-לאור את
"ספר הצאצאים" המפורסם .בין הצאצאים הרבים,
ניתן למצוא בין-היתר גם את שופט בית-המשפט
העליון לשעבר ,מישאל (מיכאל) חשין.
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שליח חב"ד הרב יוסף-יצחק וולוסוב ,המשמש
כרבה של רמת-ישי ב 28-שנה האחרונות ,מנסה
דווקא לסנגר על התושבים" .אנשים
כאן מרחמים על העובדים ודואגים
לשלומם" ,אמר לנו השבוע" .אחרי
הכל" ,הוא מסביר" ,כאן זה לא חצור
– שם כל העובדים במפעל השימורים,
מתגוררים במקום".
המיתון מורגש ברמת-ישי ,שאלנו.
"אני לא חושב .יש כאן ב"ה הרבה
עסקים חדשים שנפתחו באחרונה",
השיב.

אחד העיתונאים המוערכים בישראל,
כתב כך" :יש הרגשה של מדינה
שיצאה מדעתה ,תקשורת ששכחה את
גם התקשורת מודה .כותרת מ"ישראל היום" ,יום רביעי
תפקידה וראש-ממשלה אחד שעומד
במצור ובינתיים ,יכול לו .עוד שבוע
השופט חשין הופתע לשמוע מאיתנו על פטירת
הוא מעביר את המקל ,כנראה ,לנתניהו ,וזה
הרב הלפרין" .לאחר שיצא הספר" ,המשיך לספר,
בעיניי יהיה ההישג הכי מרשים שלו .אי הכניעה
"ביקרתי את הרב הלפרין בביתו .זו הייתה פגישה
לטירוף הלאומי".
מרגשת ,במהלכה ליבנתי איתו מספר נושאים
בישיבת הממשלה ביום שלישי השבוע ,התבטא הקשורים בעריכת ספר זה .בסיום הפגישה,
אחד הגורמים המעורבים במשא ומתן ואמר" :אין רכשתי ממנו שלושה ספרים והענקתי אותם
ספק שהלחץ התקשורתי גרם לנזק ולהקשחת לילדיי .הספר הזה מקיים את האמרה 'דע מאין
העמדות של החמאס".
באת'".
אם נסכם ,התקשורת גם כשלה וגם הכשילה.
כשלה – כשחשבה שתפקידה הוא לנהל את
המדינה ולקבוע את הלו"ז לישיבות הממשלה,
וגם הכשילה  -כשהובילה להקצנת העמדות מצד
החמאס – ולפיצוץ העסקה מצד ישראל.

אחד העובדים במפעל ,חסיד חב"ד .לדבריו,
התושבים לא רוצים בכלל את המשחטה בשטח
המועצה המקומית" .חלק גדול מהקמפיין של
הבחירות למועצה ,נסבו סביב הקמפיין 'מי יעיף
את המשחטה'".

לא סוד שהרב הלפרין התייחס לצאצאים כאל
משפחה אחת" .לפני מספר שבועות קיבלתי
בתיבת-הדואר הזמנה אישית לחתונת נכדו",
סיפר חשין.
בתחתית העמק
בשבוע שעבר סערה המדינה מפרשת משחטת
"עוף העמק" ברמת-ישי  -שחרב הסגירה הוצמדה
לצווארה ,משל הייתה אחת מהתרנגולות .ברמת-
ישי מתגוררים קרוב ל 7,000-משפחות ,אבל אם
תנסו למצוא במפעל עובד אחד המתגורר ברמת-
ישי ,ספק אם תמצאו" .מי שמתגורר ברמת-ישי,
אלה המשפחות מהעשירון העליון" ,סיפר לנו

לדבריו ,למשחטה יצא שם בכל הארץ.
"אני מקבל כל הזמן טלפונים מאנשים
שמבררים על רמת הכשרות" ,הוא
מספר" .העופות משווקים לריכוזים
דתיים וחרדיים רבים ברחבי הארץ".
עוד שליח גורש
בחודשים האחרונים ,נאסרה כניסתם של
שלושה שלוחים מחבר-העמים – לעיר שליחותם.
הראשון היה הרב דוד גורביץ' מטשקנט שלמרות
מאמצים רבים – השלטונות אסרו את כניסתו
לעיר .השני ,הוא הרב ישראל סילברשטיין
מבלדיווסטוק שברוסיה והשלישי ,הוא הרב צבי
הרשקוביץ מסטברופול .הבעיה המרכזית אצל
כולם ,הייתה פרוצדורה סוררת בוויזה.
לא ברור האם התערבבו כאן מניעים אנטישמיים,
אבל דובר השירות הפדרלי ברוסיה שנשאל
בעניינו של הרב סילברשטיין ,הכחיש בתוקף כל
קשר לכך ואמר" :אין קשר פוליטי או דתי שגרם
לקבל את ההחלטה .אנחנו לא מפלים נגד אנשים
בשל מוצאם או דתם".
הרב סילברשטיין סימן בטופס בקשת הוויזה
כי הוא יפעל "למטרות חברתיות" ולא ציין כי
מדובר גם "בפעילויות דתיות" ,מסרו השלטונות
ברוסיה.

מה קורה ‹‹‹

החדשות

סדרים תחת אבטחה

כביש הדמים

בעקבות הפיגוע הרצחני בבית-חב"ד במומבאי שבהודו ,בישראל לא
לוקחים יותר סיכונים .בליל הסדר המתקרב יאבטחו ישראלים חמושים
את בתי-חב"ד בדרום הודו ובנפאל וכן את ששת בתי-חב"ד שפועלים
בתאילנד ,במטרה להגן על אלפי תרמילאים ישראלים שיתארחו שם
בערב החג מפני פיגועי טרור אפשריים.

ימים ספורים לאחר פטירתו של הילד יוסף-יצחק קדוש ממודיעין
בתאונת-דרכים (כתבה נרחבת – עמ'  ,)12-13שוב אירעה תאונה
באותו מקום  -ברחוב עמק החולה בעיר .הפעם זה נגמר בפצועים
קל עד בינוני .משה סדיה ,אחראי כוננים מטעם מד"א ואחראי
על ארגון הצלה מודיעין ,היה בדיוק בביקור אצל משפחת
קדוש" :כרכתי את
התפילין בתפילת
בבית
שחרית
האבלים ושמעתי
את הבום .ירדתי
למטה בלי לחשוב,
להסתכל
בלי
מהחלון .היה ברור
לי שהתרחשה עוד
תאונה" ,סיפר.

לפני חודש וחצי התקיימה ישיבה סגורה בסוכנות היהודית
בהשתתפות מזכיר הממשלה ,נציג משרד החוץ ,יו"ר הסוכנות ,נציגי
חב"ד השונים וארגונים יהודיים .הדיון נסוב על אמצעי הביטחון שיש
לנקוט כדי להגן על מוסדות יהודיים ,בהם גם מוסדות יהודיים לא
פורמליים כמו בתי-חב"ד ,הפועלים בתפוצות.

על-פי עדויות ,נהג חברת קונקס נסע על רחוב עמק החולה
כאשר רכב ובו נהגת הגיע משמאלו" .ניסיתי לסטות ימינה
אבל רכב הגיע גם מהצד השני .ראיתי אותה מאוחר מדי" ,אמר
מספר דקות לאחר התאונה .למרבה המזל ,באוטובוס היו יש שני
נוסעים ,נערים ,שאחד מהם עף קדימה מעוצמת המכה והשני
קיבל מכות קלות בעודו יושב .שניהם פונו במצב קל.

המלחמה בעזה והעלייה בממדי האנטישמיות בעולם ,רק הגבירו את
החשש שארגוני טרור ינסו לפגע ביהודים ובישראלים השוהים בחו"ל
ולכן הוחלט לא לקחת סיכונים ,ולדאוג למאבטחים חמושים.

"ברכת החמה" ברוב-עם
לאור בקשת הרבי בשנת תשמ"א לערוך את "ברכת החמה" ברוב-עם
מתוך אחדות אנשים נשים וטף ,יוצאת אגודת-חסידי-חב"ד בישראל
בראשות הרב יוסף-יצחק אהרונוב במסע הסברה ,במטרה להביא לכך
שבכל קהילות חב"ד בארץ יקיימו את מעמד "ברכת החמה" ברוב-עם
באותו הזמן ובכך להביא לידי פועל את רצונו של הרבי.
באגו"ח אומרים כי מאחר ומועד ברכת החמה חל השנה בערב פסח,
לא יהיה ניתן לערוך מעמד אחד מרכזי בגלל מצוות היום ויש חשש כי
במקומות רבים לא יקיימו את המצווה באופן הראוי וברוב-עם כמצוות
הרבי .אשר על כן ימונו על-ידי אגו"ח נציגים בכל קהילה שידאגו
לכך שכל הקהילות
בשעה
יתאחדו
הנקובה ויאמרו יחד
את נוסח הברכה,
כך יתאחדו אלפי
יהודים בשעתא חדא
וברגעא חדא בקיום
הנדירה
המצווה
ובכך יקיימו בהידור
את הוראת הרבי.
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אמנון ,תושב הרחוב הסתובב בין השוטרים וניסה לדלות מהם
מידע מתי יטפלו כבר בכביש הזה 6" .שנים אני גר כאן .כל שבוע
יש כאן תאונה ,וכל פעם אני יורד עם בקבוק מים ומציע עזרה.
די כבר .צריך להגדיר את הכביש הזה כמסוכן ,להציב תמרורים,
במפרים ,מה שנדרש .כבר לפני שנתיים אמרתי שעד שלא יישפך
כאן דם זה לא יגמר .לצערי זה קרה בשבוע שעבר .אולי עכשיו
משהו כאן יזוז".

מסתמן" :האיחוד" בחוץ
השבוע דיווח אחד מכלי-התקשורת כי מפלגת "האיחוד
הלאומי" שוקלת להיכנס לממשלת נתניהו ,בעקבות המלצתו
של הרב מרדכי אליהו .יו"ר המפלגה ,כצל'ה ,שלל את הדיווח
בשיחה עם  COLואמר ש"מדובר בספינים שלא היו ולא נבראו".
לשאלתנו ,האם המפלגה תכנס בסופו של דבר לממשלה ,השיב
כצל'ה" :נכון לעכשיו ,הליכוד לא עמד בהבטחותיו .אנחנו בחוץ".
עוד נודע ,כי הליכוד דחה את כל ההסכם הקואליציוני שהציע
"האיחוד הלאומי" .גורם בכיר בליכוד אמר בשיחה פרטית עם
גורם באיחוד "שלא
נוכל לקבל את
ההצעות שלכם
בנושאים המדיניים,
וארה"ב
היות
עלינו
תלחץ
בחודשים
כבר
הקרובים".

מה קורה ‹‹‹

החדשות

בכוננות ספיגה

הבית נשמר ,התושבים חגגו

ההתפתחויות הפוליטיות האחרונות ,מכוונות את הזרקורים
לכיוונה של מועצת הרבנות הראשית לישראל שעומדת להכריע
בקרוב בשורה של סוגיות כבידות משקל העומדות על הפרק,
כמו חוק ברית הזוגיות ,מודלים שונים של רפורמה בהליך הגיור
והיוזמה המסוכנת של ישראל ביתנו להאציל סמכויות לכל רב
יישוב או עיר לגייר גויים באופן כזה שהרבנות תצטרך לאמץ
באופן אוטומטי את הגיור מבלי להפעיל שיקול דעת.

אירוע מרגש התקיים השבוע ,לרגל מלאות  70שנה למאסרו של
כ"ק הגאון המקובל רבי לוי יצחק ע"ה רבה הראשי של יקטרינסלוב
ואביו של הרבי .סמוך לביתו ברחוב בריקודנה  ,13ממנו הוגלה
למאסר בשנת תרצ"ט ,חנכה הקהילה היהודית בראשות רבה
הראשי של העיר השליח הרב שמואל קמינצקי ,אנדרטת זיכרון מרשימה
חרוטה על-גבי טבלת שיש ומתנוססת בשתי שפות ,עברית ורוסית,
בחזית הבניין.

במסגרת הדיונים שקודמים להכרעה ,נפגש חבר מועצת
הרבנות הראשית מחשובי רבני חב"ד הרב שמעון אליטוב עם
גדולי-תורה ופוסקי הלכה מכל החוגים ובין היתר נועד לשיחה
ממושכת עם הרב יוסף שלום אלישיב ,הסמכות ההלכתית
העליונה של הציבור הליטאי.

לסיפור ההנצחה,
אלמנטים
נוספים
מעבר
מיוחדים
השיש
לטבלת
המציינת דרך חיים
של רב העיר לפני
שבעה עשורים.
לפני כשבע שנים,
אקראית
בטיסה
לקייב ,ישב הרב קמינצקי ליד אדם שהציג את עצמו כאדון
דרביצקי ,איש עסקים יהודי מקומי .כמסיח לפי תומו ,הוא סיפר
כי רכש בנין סמוך לבית-הכנסת ברח' בריקדנה  13והוא מתכוון
להקים בו מרכז משרדים גדול .נרגש כולו ,סיפר לו הרב קמינצקי
על משמעותו הגדולה של הבניין ועל והערך הסנטימנטאלי שיש
למקום זה לחסידי חב"ד במיוחד.

במהלך המפגשים שהתקיימו גם עם הרב עובדיה יוסף נשיא
מועצת חכמי התורה ,הרב שלום כהן ראש ישיבת פורת יוסף
ורבנים נוספים ,דיווח הרב אליטוב על השינויים שנעשו כלפי
הסמכת רבני קהילות בגולה ,במסגרת ועדת קהילות ורבנים
בתפוצות שבראשה הוא עומד.
על-פי התוכנית ,מיד אחרי חג-הפסח ,יקבעו מסלולי הוראה
והכשרה מיוחדים לרבנים שמבקשים לכהן בתפקידי רבנות
והוראה בקהילות ישראל בתפוצות שתזכה את המועמדים
לשאת בעול הרבנות בתעודת הסכמה לרבנות קהילה בתפוצות.
לרב אליטוב התלווה במפגשים ,יד ימינו הרב שמואל ויספיש,
מנכ"ל מוסדות עוז מאיר חב"ד בירושלים.

שמח תשמח
"קרן בוגולובוב" בנשיאות איל-ההון היהודי-האוקראיני מר
גינאדי בוגולובוב המעניקה מענקים בשמחות אצל משפחת
השלוחים בעולם ,העניקה בימים
אלו מענקים חד פעמיים נוספים
לשלוחים ,כאות הוקרה של מר
בוגולובוב לשלוחים לאחר לידת
בנו לפני כחודשיים .מדובר
במענק תוספת של  $500לכל
שמחה בטווח שבין הקמת הקרן
ועד ללידת בנו של התורם.
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באותה עת לא נראה היה כי מר דרביצקי הבין את הערך הרב
שיש למקום ,עד לפגישה שקבע יהודי עלום-שם עם חברת הבניה
המבצעת את הריסות הבית .היהודי ,שזהותו לא ידועה עד היום
ביקש לרכוש את דלתות הבית .הוא אמר לנציגי החברה" :עבורי
הן יקרות .יש להן ערך היסטורי גדול".
לאחר שהועלו הדברים לפני בעל הבניין ,הוא נזכר בפגישתו עם
הרב קמינצקי .הוא ייצר קשר מיידי עם השליח וביקש להיפגש
עימו בדחיפות" .החלטתי לשנות את תוכניות הבניה" ,הודיע
בהתרגשות לרב קמינצקי .למרות האישורים שקיבל על הריסת
הבניין וחזיתו ,בראותו את הערך והחיבה שרוכשים למקום ,הוא
הביע מוכנות להשקיע ממון רב בכדי לשמר את חזית הבניין
ולעשות הכל בכדי ששמו של רב העיר הקודם יקבל את כבודו
הראוי וזכרונו הטוב יישמר.
מר דרביצקי הפליא לעשות וביקש מהקהילה היהודית לסייע לו
בהקמת מיני מוזיאון על גודלו ופועלו של רבי לוי-יצחק שניאורסון
שישכון כבוד מיד בכניסה לבנין ,בכדי שכל באי המקום ידעו את
הערך ההיסטורי שיש למקום.

מנציחים את לוי
בתחילת השבוע שעבר הוחל בכתיבת ספר-תורה לעילוי-נשמת
הילד לוי וולוביק ע"ה שנפטר לפני שבועיים ימים והוא בן 9
בלבד .טקס כתיבת האותיות נערך בבית-חב"ד בפייב-טאון ,אותו
מנהל אביו של לוי ,יבדלחט"א ,הרב זלמן וולוביק .במקום נכחו
בני המשפחה ,מכרים וידידי בית-חב"ד.

התגובות שלכם
תגובות שהתקבלו באתר במהלך השבוע
אוי ,אחייני היקר
הלב עדיין ממאן לעכל את גודל האסון הנורא ,האחיין החייכן והחכם
שתמיד ידעת לחבק ולחזק ולהרעיף חום ואהבה לסובבים אותך .אני
משתדל לעשות מה שהיית אומר לי לעשות ,שכל מי שהיית רואה עצוב
היית בא ומחבק אותו ומחזק אותו .אז בשבילך אני משתדל להיות חזק
עד כמה שאפשר .אני כותב כרגע ועייני מלאות בדמעות כל אימת שאני
רק חושב עליך.
אוי ,יוסי המתוק ,כל מילה שאני יכתוב לא תוכל להסביר מי היית .פשוט
ילד מלא שמחת חיים שגורר אחריו את כולם עם השמחה שלו וההברקות
שהיית אומר בלי לשים לב .יוסי היקר אני בטוח שעכשיו בכסא הכבוד
פשוט נהנים מכל שנייה שאתה נמצא לידם...
(תגובה לפטירת הילד יוסף-יצחק קדוש)

קורבנות ציבור
לצערי ,לפני כמה ימים כתבתי תגובה דומה בתור סבתא שאיבדה נכד
לפני שנה .הפצע המדמם רק יותר ויותר לא ניתן לריפוי! אין נחמה .רק מי
שחווה לא עלינו צער כזה ,יכול להרגיש את גודל צער של המשפחה.
מה שמנחם אותנו ,הוא בואו של משיח רבינו-משיחינו והוא יגאלנו בקרוב
ממש וילדינו התמימים יקיצו וירננו שוכני אפר וילדינו בראש ,כי הרי ילדים
אלה הם קורבנות ציבור .ילדים שלא חטאו .אין מילים שיכולות לנחם.
בנחמת ציון וירושלים תתנחמו.
("סבתא מכפר-חב"ד" מנחמת את משפחת קדוש)

אין נחמה
אין מילים לתאר עד כמה קשה המקרה המזעזע והנורא הזה .אמר לי
פארמדיק שטיפל בזירת התאונה "אני פארמדיק ותיק וראיתי הרבה
דברים קשים ,כאן זה היה פשוט מזעזע ,אבל תתנחם בזה שהילד לא
הספיק לסבול" .אמרתי לו בשם כולם :לנו אין בזה נחמה.
הלב והעיניים דומעים ,ילד נחמד נעים ושמח כל-כך ,חבר כיתה של
הילדים מלוד ,ייבדלו חיים טובים ,שכנראה מסתכלים על כיסאו ולא
מבינים ומעכלים את המקרה .אוי אבי ,אבי היקר ,המקום יינחם אתכם עם
כל אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד עד עולם.
(מ.ב.ה ,מתנדב "איחד הצלה" ומתנדב זק"א)

"כמו גדול" גם למבוגרים...
כל הכבוד על התחשבותכם בניקוד המדור לילדים .ואם כבר כותבים  -אז
כאן המקום לשבח את מערכת  COLעל העיתון הנפלא .יישר-כח על
המדור הפורימי ,והמדור הנפלא לילדים ,שכתוב בטוב-טעם ומרתק לא
רק את ילדי  -גם אותי.
("כמו גדול" ,מגזין פורים)

ממשלה מסוכנת
ביבי אינו ימין ,אלא אדם מציאותי ומבין שהחזרת שטחים אינה מעשית
ואינה רלוונטית כי אין פרטנר ,אבל הוא אומר במפורש יתנו-יקבלו .ולכן
גם אין לו בעיה לדבר על החזרת שטחים ,דבר שהרבי אמר שהוא פיקוח-
נפש למיליוני יהודים ,כיון שאין כאן עניין עקרוני אלא פרגמטי בלבד .עכשיו
ברור שמי שהצביע לש"ס וכדו' (שיישארו בממשלה למרות זאת)  -נתן
יד לממשלה מסוכנת .לפחות הצבענו לדרך הנכונה ,גם אם היא לא
מועילה.
(תגובת לאי-כניסת "האיחוד" לממשלה)
מעוניינים להגיב?
שלחו מכתב לת.ד ,837 .כפר-חב"ד

הילד
שאהב
לעזור

התמונה האחרונה.
יוסף-יצחק קדוש בפורים האחרון

ילד חב"די בן  9ממודיעין ,הת' יוסף-יצחק קדוש ע"ה נדרס למוות מפגיעת אוטובוס בעת שרכב על
אופניו בשושן פורים • שליח חב"ד במודיעין סיפר" :המחזה היה קשה .יוסי הקטן שכב על הרצפה
כשאופניו החדשות שרועות על הרצפה לידו .אביו שהיה בעת התאונה במקום עבודתו במשרד האוצר
בירושלים הספיק להגיע לזירת האירוע ,שם שהתה כבר האם שמיררה בבכי קורע-לב"
מאת שרון גושן
מוצאי שושן-פורים .יוסי קדוש בן התשע,
תלמיד כיתה ד' בתלמוד-תורה חב"ד בלוד ,ירד
לרכב על אופניו החדשות ,מתחת לביתו ברחוב
עמק-החולה שבמודיעין .יוסי שהיה מיומן
ברכיבת אופניים ,נהג תמיד בביטחה ובזהירות
מירבית .כשהגיע למעבר חצייה ,ירד מאופניו,
וביקש לחצות את הכביש .אוטובוס עירוני שנסע
ברחוב פגע בו ,כנראה בעודו עומד על המדרכה,
ויוסי הקטן נהרג במקום.
למקום האירוע ,הגיעו תוך דקות ספורות
צוותים של זק"א ,מד"א ,משטרת מודיעין וצוותים
מהעירייה .צוותי ההצלה נאלצו לקבוע במקום
את מותו של יוסף-יצחק קדוש ע"ה .מדובר
בכביש שיש בו מספר רב של תאונות ,בעיקר
משום שהכביש מאפשר נסיעה מהירה לאורכו
ושדה הראיה בקטע הזה בעייתי במיוחד.
מספר שליח חב"ד למודיעין ורב קהילת חב"ד
הרב ברוך סלונים" :בערך בשעה  8בערב התקשר
אלי ראש-העיר חיים ביבס ,המתפלל עם ילדיו
בבית-כנסת חב"ד ,וסיפר לי כי קצין הביטחון של
העיר עדכן אותו כי ילד דתי בעיר נהרג מפגיעת
אוטובוס" .אני חושב שמדובר בבן של אבי
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קדוש" ,אמר ראש-העיר .הרב סלונים שמכיר
היטב את משפחת קדוש מאז שהגיעו להתגורר
בעיר בקיץ האחרון ,שהה באותה עת בירושלים,
ומיהר להגיע לזירת התאונה .שם המתינו לו רב
העיר מודיעין הרב דוד לאו ולצידו אנשי זק"א.
"המחזה היה קשה .יוסי הקטן שכב על הרצפה
כשאופניו החדשות שרועות על הרצפה לידו.
אביו שהיה בעת התאונה במקום עבודתו במשרד
האוצר בירושלים הספיק להגיע לזירת האירוע,
שם שהתה כבר האם שמיררה בבכי קורע-לב.
את האופניים קיבל יוסי ע"ה במתנה מהוריו
לחג-הפורים .הוא שמח מאוד על המתנה ,הודה
נרגשות להוריו ,ואף ביקש להשתתף עם אביו
ברכישת האופניים מ'דמי חנוכה' אותם חסך".
הרב סלונים נרתם לסייע למשפחה בארגון
ההלוויה והבאתו לקבר ישראל עוד באותו היום.
ההלוויה יצאה בשעה  11בלילה מבית-כנסת
חב"ד בעיר בהשתתפות קהל רב של משפחה,
חברים ,מכרים ,ידידים ,חברי הקהילה ,ובראשם:
רבני העיר הרב דוד לאו והרב אליהו אלחרר,
ראש-העיר חיים ביבס ,הרב ברוך סלונים,
וחסידי חב"ד רבים מרחבי הארץ.

"אני מרגיש שאיבדתי בן משפחה" ,ספד לו ראש-
העיר שסיפר כי מידי שבת היו ילדיו משתובבים
בחצר בית-הכנסת עם יוסי הקטן" .הוא היה ילד
מלא בשמחת חיים וטוב לב .כשסיפרתי לילדי
על האסון הם פרצו בבכי ומיאנו להתנחם",
סיפר ,והכריז כי עיריית מודיעין תדאג להנציח
את זכרו של יוסי הקטן.
"בתענית אסתר יוסי התפלל מאוד יפה ,וגרם
לי נחת-רוח גדולה .הוצאתי מהארנק שני שקלים
שהיו לי בכיס והענקתי אותם לו" ,סיפר בהלוויה
אביו ר' אבי קדוש" .לאחר מספר דקות חזר יוסי
וסיפר כי תרם אותם בקופת-צדקה .כששאלתי

קברו הטרי של יוסף-יצחק

אותו מדוע החליט לתרום אותם לצדקה ,הוא
השיב בלי להסס" :ממתקים ומשחקים יש לי
מספיק .אני רוצה לעזור לאנשים אחרים שאין
להם" .כזה היה יוסי.
מסע ההלוויה המשיך לבית ההלוויות שמגר,
שם ספדו לו בכאב סבו ר' שלמה חיים ויצמן
מחשובי אנ"ש בבאר שבע ,ורבה של קריית-
גת הרב משה הבלין שמירר בבכי על "תינוקות
של בית רבן שלא טעמו טעם חטא" ועל
הכאב הרב והחלל שהותיר אחריו יוסי ע"ה.
משם יצא מסע ההלוויה לעבר הר המנוחות
בירושלים שם נטמן בחלקת חב"ד .על אף
השעה המאוחרת לאחר חצות הלילה ,גדש
קהל רב את בית העלמין ונפרד מיוסי לרגע
קט ,בידיעה שבקרוב נראה שוב את יוסי ע"ה
בביאת משיח צדקנו.

חיוך תמידי ונצחי
יוסף-יצחק קדוש ע"ה נולד בכ"ב מר-חשוון
תש"ס ,להוריו יבדלחט"א ר' אבי ושטערנא
שרה קדוש ,נכד לר' מאיר ועליזה קדוש מלוד,
ור' שלמה ושמחה ויצמן מבאר שבע .ילדותו
עברה עליו בעיר קריית-גת שם למד והתחנך
במוסדות חב"ד .לפני כחצי שנה עברו הוריו
דירה למודיעין ,ויוסי ע"ה ויבלחט"א אחיו בן
ה 11-אריאל שי' ,איתו היה קשור במיוחד,
נסעו מידי יום ללמוד בתלמוד תורה חב"ד
בלוד.

"

"אני מרגיש שאיבדתי בן
משפחה" ,ספד לו ראש-העיר
שסיפר כי מידי שבת היו ילדיו
משתובבים בחצר בית-הכנסת
עם יוסי הקטן" .כשסיפרתי
לילדי על האסון הם פרצו בבכי
ומיאנו להתנחם" ,סיפר ,והכריז
כי עיריית מודיעין תדאג להנציח
את זכרו של יוסי הקטן

"

"יוסי היה ילד מיוחד .מלא בשמחת חיים
וחיוך שהיה נסוך תמיד על פניו" ,סיפר הרב
אפרים מפעי מורהו של יוסי ע"ה" .הוא השתלב
בכיתה מהר מאוד ,ותמיד שמח לעזור לחברים".
"ב"שוק פורים" האחרון שערכנו בתלמוד-תורה
זכה יוסי בתלושי הגרלה רבים ,ואת כולם הוא
חילק לחבריו לכיתה .בחג פורים שהה יוסי
אצל סביו וסבתו בלוד .הוא ארז משלוחי-מנות

"אני רוצה לעזור לאנשים אחרים" .יוסי ע"ה עם אביו ,יבדלט"א ,ר' אבי קדוש

לחברים ,ויצא לחלקם במאור פנים ובשמחה",
סיפר הרב שמואל תעיזי המנהל חינוכי בתלמוד-
תורה חב"ד בלוד" .יוסי ע"ה היה ילד של נתינה
ואהבה" ,מוסיף אביו ר' אבי קדוש" .בשבת בבית
הכנסת כאשר זרקו סוכריות הוא היה אוסף
אותם ,ומחלקם לחברים".
לפני שלושה שבועות כתב יוסי הקטן שיר
אותו העלה על הכתב" :אנו יושבים ובוכים לפני
מלך מלכי המלכים .אך למה אנחנו בוכים? הרי
יש מלאכים טובים ורעים שנמצאים בבתים ,ויש
ימים שהמלאכים מגיעים ביחידות .והיום שהם
מגיעים ביחידים אלו ימי השבת"...

חבריו לכיתה שביקרו בבית המשפחה במהלך
ה'שבעה' ,התקשו לספר על יוסי ע"ה ,ובחרו
להעלות על הכתב את רגשותיהם ,אותם העניקו
להוריו .הם כתבו על יוסי החביב שתמיד אהב
לעזור לכולם ,על יוסי שכאשר ראה חבר שקשה
לו  -מיהר לעודדו ולחזקו ,על יוסי שתמיד חייך
והיה מלא בשמחת-חיים ,ועל יוסי שבמספר
חודשים בהם למד בתלמוד-תורה הקסים את
חבריו והתחבב על כולם.
יהי זכרו ברוך.
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הבחור שנפצע אנוש בפיגוע הירי בגש

נחמו
נחמו
יבבות צופרי האמבולנס קרעו את שמי מנהטן,
עת חצה רמזורים אדומים וביצע עקיפות
מסוכנות ,מכיל בתוכו פצוע מאירוע הירי בגשר
ברוקלין ,העובר מעל נהר איסט ומחבר בין
רובעי ניו-יורק .מיד כשנכנס האמבולנס בשערי
בית-הרפואה 'סנט ווינסנת' שבמנהטן ,כבר הקיף
אותו צוות רופאים מיומנים.
בחור בעל חזות יהודית חסידית הוזנק מתוכו
במהירות על-גבי אלונקה כשמראשו זב דם רב.
הוא היה בהכרה מעורפלת .צוות הרופאים ניסו
לדלות ממנו פרטים חיוניים על זהותו ועל מה
שאירע בגשר .רופא ממוצא ישראלי התקרב
ושאל לשמו" .נחומי" ,השיב הבחור בשארית
כוחותיו .מאיפה אתה? שאל הרופא ,באנגלית.
נחומי לא ענה .רק כשחזר הרופא על שאלתו,
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הפעם בעברית ,ענה נחומי "אני מישראל" ואיבד
את הכרתו.

רגעי האימה:
"מהראש זרם המון דם"
בוקר יום שלישי ,ח"י אדר ה'תשנ"ד ,מספר
שעות קודם הירי.
נחום-שמרי' ששונקין" ,נחומי" בפי מכריו,
השכים קום והתחיל את יומו מוקדם מן הרגיל.
הרבי אמור היה לצאת באותה שעה לקליניקה
מיוחדת על-מנת לעבור ניתוח בעינו הימנית.
נחומי היה בין רבים מאלו שרצו להתלוות לרבי,
כדי להיות הכי קרוב שאפשר לרבי  -בפרט
בשעה זו.

עם דמדומי שחר ,בסביבות השעה חמש
בבוקר ,עלה נחומי על טרמפ יחד עם חברים
נוספים בדרכם לקליניקה בה יערך הניתוח.
הם נסעו בעקבות שיירת הרבי שכללה
אמבולנס ממוגן וניידות משטרה רבות מן הרגיל
(דבר ששמו את תשומת-ליבם לכך רק לאחר
הפיגוע) .הנהג ,שולם וילהלם ,תושב שכונת
קראון-הייטס ,החליט לנסוע בדרך אחרת ,ולא
בעקבות השיירה שהתנהלה באיטיות עקב
גודלה .לקליניקה הם הספיקו להגיע לפני בא
הרבי ומלוויו.
"ישבנו ואמרנו שם תהילים להצלחת הניתוח.
לצערי ,כמו כולם ,גם אני לא זכיתי לראות את
הרבי באותו יום" ,מספר נחומי ששונקין ומנפץ

שר ברוקלין ,היום אבא לארבעה ילדים
הרופאים נתנו לו רק חמשה אחוזים לחיות ,אבל הוא נאבק על חייו ,השתקם ,חזר
לישיבה ,עשה 'סמיכה' ,התחתן וכיום הוא אבא לארבעה ילדים • השבוע 15 ,שנה
בדיוק אחרי שנפצע אנוש ,חזר מגזין  COLאל הרב נחום-שמריהו ששונקין מקראון-
הייטס ושמע את סיפורו הבלתי-ייאמן • אוד מוצל
מאת מנדי ריזל

שמועה נפוצה לרסיסים" :ישנם דיבורים על-
כך שהמחבל הסתובב בין אנ"ש והתמימים
שחיכו מחוץ לחדר הניתוחים ,ואפילו ניגש אלי
ושאל אותי פרטים בדבר עזיבת פמליית הרבי
את המקום .אני יכול להגיד על זה דבר אחד:
לא היה ולא נברא .המחבל או כל אדם אחר
לא פנה אלי וגם לא ראיתי שהמחבל הסתובב
בנינו לפני הפיגוע" .מבדיקה שעשינו עולה ,כי
יתכן שהמחבל פנה לאנשים אחרים ולא לנחומי
עצמו.
הניתוח עבר בשלום ,הרבי יצא את הקליניקה
והקהל הרב במקום התפזר גם הוא ,איש-איש
לביתו או לישיבתו ,מי ברכבו ומי בטרמפים.
הרכב בו הגיע נחומי ,היה מהאחרונים שעמד
לעזוב את המקום .רגע לפני שעזב ,ביקש נער
צעיר בן  16להצטרף לארבעה-עשר הנוסעים
שהצטופפו ברכב ה'וואן' בדרכם חזרה לבית-
חיינו .770 -
שולם ,הנהג ,רצה  -אך התלבט מחוסר-מקום.
הנער לא ויתר והתעקש לעלות על הרכב גם
במחיר ישיבה על מגן הגלגל האחורי שנמצא
בקצה הרכב .וילהלם נעתר לבקשתו בשמחה
ועלם-החמודות עלה והתיישב במקום בו חפץ.
כמה דקות מאוחר יותר ,הוא שילם על-כך בחייו.
היה זה הת' ארי הלברשטאם הי"ד.
ה'וואן' ובו התמימים נסע על כביש עוקף
מנהטן  -כביש  ,F.D.Rהאמבולנס ובו הרבי -
הפתיע ונסע בדרך אחרת ,כביש ה"בטרי טונל"
שהיא ארוכה הרבה יותר" .יש שמועות על-כך
שהייתה התרעה מוקדמת על רצון לפגוע ברבי
ולכן הפתיעו ושינו את המסלול .אני לא יודע
על-כך בוודאות ,אבל 'לאחר מעשה' כשהעלנו
את הקורות אותנו באותו יום ,נזכרנו אני וחבריי
בעובדה שהאמבולנס בו נסע הרבי היה ללא
חלונות וממוגן .גם הליווי המשטרתי הגדול היה
חריג מאוד".

כך או כך ,הרכב בו היו הלברשטאם הי"ד
ויבלבחט"א ששונקין המשיך בדרכו לכיוון גשר
ברוקלין" .האווירה הייתה אופטימית .בעקבות
הצלחת הניתוח כולם היו עם מצב-רוח טוב.
התחלנו לעלות על הגשר ומשם אני לא זוכר
כלום".
כל הידע של נחומי על מה שאירע לאחר-מכן
מבוסס על שיחות עם מי שנכח בזירת הפיגוע.
"חברים שלי סיפרו לי שגם אני וגם ארי הי"ד,
נפגענו בראשנו מצרור היריות הראשון ,ארי נפל
מיד על הרצפה .אני לא יודע עד כמה זה ידוע,
אבל מלכתחילה סיכוייו של ארי לשרוד היו
אפסיים ,כי הפגיעה בראשו הייתה קטלנית".
ארי המשיך לחיות בחמשת הימים הבאים
רק בזכות מכונות ההנשמה ובזכות הלב שעוד
המשיך לפעום" .מהראש שלי זרם המון דם.
חברים שלי ניסו לעזור לי לזוז אבל סירבתי.
ירדתי בכוחות עצמי מהאוטו תוך-כדי שאני
מדבר עם הסובבים אותי ,נשכבתי על הכביש
וחיכיתי לכוחות ההצלה שיפנו אותי .לבית-
הרפואה כבר הגעתי מעורפל עם עיניים עצומות,
אך עדיין עם יכולת לדבר .לאחר שהזדהיתי
בשמי ,איבדתי את הכרתי לחלוטין".
נחומי הגיע לבית-הרפואה 'סנט ווינסנת'
כשכדור אקדח בקוטר תשעה מילימטרים נעוץ
במוחו.
הכדור פגע ב"גזע המוח" .נחומי הובהל
במהירות לחדר ניתוחים ,שם ביצעו בו ניתוח
ארוך ומסובך בן שבע שעות" .הכדור ריסק עשרה
אחוזים מהמוח ,כך שגם אחרי הניתוח הייתי תלוי
בין שמים לארץ ,עם סיכויים של חמישה אחוזים
בלבד להישאר בחיים" .הרופאים ,בני המשפחה
ועדת החסידים כולה ציפו בדריכות לראות מה
ילד יום" .הרופאים ניסו לנקות את הראש מכל
הנוזלים שמילאו אותו כתוצאה מהפגיעה ואיימו

על המוח ,אם הנוזלים היו נשארים הפירוש
המיידי הוא מוות".

השיקום האיטי:
"תקשרתי באמצעות הידיים"
שבוע שכב נחומי במצב זה ,עד שהתברר
לרופאים שהניתוח הצליח .שלושה שבועות
לאחר הפיגוע פקח נחומי לראשונה את עיניו.
"אני זוכר שראיתי את כל המשפחה מסביבי ולא
הבנתי מה הם עושים שם ולמה אני שוכב על
המיטה .למען האמת ,לא יכולתי להבין כי הייתי
די מטושטש וכל הזמן נרדמתי .הרגשתי כמו
אדם שקם משינה עמוקה באמצע הלילה ולא
שם למה שקורה סביבו".
שבועיים אחר-כך התעורר נחומי לחלוטין
והתחיל לקלוט יותר ויותר .לדבר הוא עדיין לא
יכל ,כי המכשירים והצינוריות חסמו את פיו,
אבל הוא שמע והבין את מה שסיפרו לו הוריו.
"תקשרתי איתם באמצעות הידיים .אחד הניסים,
מתוך שרשרת הניסים שנעשו איתי ,היה שזכרוני
היה צלול ולא שכחתי מאומה".
עד מהרה הובא לנחומי דף עם א-ב ,עמו יכל
לתקשר עם הסובבים אותו .חודשיים אחרי
שהגיע במצב אנוש ל'סנט ווינסנת' יצא משם
נחומי כשהוא יודע לנשום באופן עצמוני" .לפי
מה שהסבירו לי הרופאים ,החלק במוח שאחראי
על ההבנה – איך מזיזים יד או רגל וכיצד שומרים
על שיווי-משקל וכדומה התרסק לחלוטין .כעת
היה על החלק ה'ביצועי' במוח – זה שאחראי על
הפעולות עצמם ועל תזוזות האיברים השונים,
ללמוד ולהחליף את החלק ה'הבנתי'".
את המשך הטיפול קיבל נחומי בפילדלפיה.
בזמן שהפיגוע חלף מזיכרון רבים ,המשיך נחומי
להשתקם יום-יום ,שעה-שעה .בחודשי השיקום,
הוא נפרד מצינורית המזון שחוברה אליו ולמד
לאכול בכוחות עצמו ,להזיז את הידיים וגם
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לשרוך שרוכים" .הייתי כמו תינוק קטן שמתפתח
מיום ליום ,בהתחלה זה הדברים הגדולים:
לשבת ,לעמוד ,ללכת ,ואח"כ הגענו לפרטים
הקטנים שגם אותם הייתי צריך לשחזר .מכיוון
שלפני הפיגוע ידעתי לבצע את זה ,השיקום רק
רענן זאת ,מה שגרם לקיצור תהליך השיקום".
לא בן למשפחת החסידים בעלי מסירות-הנפש
– משפחת ששונקין ,יכנע .כשם שלא נכנעו דודו
ר' אשר ששונקין ,סבו ר' משה ששונקין הי"ד ואב

יהודים ,ואפילו – כפי שכבר פורסם ,התכוון
לשלוח יד בחייו של הרבי רח"ל ,אבל בגלל שלא
הייתה לי טראומה ,התקשיתי לחוש משהו אישי
כלפיו".

חיי ניסים:
סמיכה ,חתונה ,ילדים
עם השיפור הניכר בתפקודו היום-יומי ,גבר
החשק והתעצמו געגועיו של נחומי לחזור

כשסיים את לימודיו בישיבה נסע לשמש
כשליח בישיבת תות"ל במיאמי ,ועשה חיל .שם,
נפרד נחומי כליל מהפיזותרפיה ומכל סממן
רפואי הקשור לפיגוע ותפקד כאילו לא נפצע
כלל באורח אנוש ,זמן לא-רב לפני.
כמו כל בחור חב"די ,למד נחומי לאחר-מכן
לימודי הסמכה לרבנות – 'סמיכה' בישיבה
במוריסטאון ,ניו-ג'רזי .התעודה  -תעודת
ההסמכה לרבנות ,הוענקה לו בטקס רב-רושם
ומרגש ,שסחט לא-מעט דמעות מקהל הנוכחים.
כלי-תקשורת הוזמנו למקום וסיקרו בהרחבה
את הנס של הניצול.
בכ"ד אדר ה'תשס"א ,לפני שמונה שנים בדיוק,
פתח נחומי דף חדש בחייו כאשר נישא לב"ג
דיני למשפחת גוטליב מקראון-הייטס .החתונה
הייתה ,כך לפי עדי-ראיה ,מהשמחות ביותר
שידעה קראון-הייטס מאז ומעולם .נראה כי מאז
ממעיט נחומי לשוחח על-מה שהיה והוא משתדל
להשאיר את הזיכרונות מהשיקום מאחור.

חיים במתנה .הרב נחום-שמריהו ששונקין עם ילדיו ,בביתו בניו-יורק ,השבוע • צילום :ברוך עזאגווי

סבו הגה"ח ר' נחום-שמריה ששונקין (על-שמו
נקרא נחומי)  -למרצחי הנפש הסובייטים ברוסיה
הקומוניסטית ,כך לא נכנע הנכד למרצחים בני
זמננו ונלחם בעוז ובתעצומות נפש על חייו
ותפקודו.

במהרה לספסל הלימודים .לגמרא ול'ליקוטי-
שיחות' ,לחברותא ולחברים ,לשיעורים
ול'פארבריינגענ'ס'  ,לשמם עזב את ארץ-הקודש
וגלה למקום תורה – ישיבת 'אוהלי-תורה'
בסמיכות לבית חיינו – .770

לאחר שיקום ארוך ומתיש בן חצי שנה ,המשיך
נחומי לבית אחותו וגיסו ,הרה"ת ר' ישראל-
שמעון וחני קלמנסון המתגוררים בניו-יורק.

הוא סיים שם שיעור ג' ו-ד' במהלכם לקח,
ליתר-ביטחון ,תרופות למניעת תופעות לוואי
שעלולות היו לצוץ מהפגיעה הקשה .בדיעבד
התברר כי השיפור במצבו היה כ"כ מהיר ,כך
שאת התרופות הוא לקח לחינם.

בתקופה הראשונה נסע נחומי לעיתים תכופות
למנהטן להמשך השיקום .כמעט בכל פעם
הוא עבר באותו מקום בו קיפחו כדורי המרצח
הארור את חיי חברו ,והסיטו את חייו ממסלולם
לזמן לא מבוטל .למקום אין השפעה עליו ,גם
לא טראומה ,שכן אין הוא זוכר מאומה" .אפילו
את היריות לא שמעתי ,כך שאין לי שום זיכרון
רע או טראומה מהגשר ,ובכלל מהפיגוע .לאדם
שעובר תאונה יכולה להיות טראומה כשיעבור
במקום התאונה ,כי הוא זוכר משהו ,לפחות את
רגע התאונה .אני לא זוכר כלום :לא את היריות,
לא את הכאבים ולא את הפינוי מהמקום ,למרות
שהייתי בהכרה.
"יתרה מכך ,נוכחתי בחלק מהמשפטים שנערכו
למחבל .ראיתי בו רוצח נתעב שרצח ופצע
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המזכרת היחידה שנותרה בכל זאת חקוקה
במוחו של נחומי ,הוא הכדור שפגע בו ושנשאר
בראשו עד היום .הרופאים החליטו שעדיף
להשאיר את הכדור שהוצאתו הייתה מסכנת
תאים אחרים במוח" .חשבתי לבקש מהרופאים
שלי אישור בכתב על נוכחותו של הכדור בראשי
כי חששתי שאסתבך כשאעבור ב'גלאי-מתכות',
אבל כנראה שהוא נמצא כ"כ עמוק שהוא לא
עושה בעיות מיוחדות ...גם המיקום שבו נעצר
הכדור הוא נס מדהים ,כי אם הוא היה ממשיך
אפילו מילימטר אחד קדימה ,הראיה שלי הייתה
עלולה להיפגע באופן קטלני" ,מסביר נחומי,
מנסה להבהיר ולחדד את המסר איתו הוא חי
כל הזמן ,שחייו ניתנו לו במתנה באותו יום ,לפני
חמש-עשרה שנה.
לפתע ,ברקע קולו של נחומי אני שומע קולות
צהלה ילדותיים מלאי-תום .חיה-מושקא ושיינא,
מנחם-מענדל ולוי ,ילדיו של נחומי ,חזרו הביתה
מהגנים" .א-ב-א"  -אני שומע אותם קוראים לו,
ורק אז מתחילה לחלחל בי התודעה עד כמה
גדול היה הנס ששמעתי זה עתה.

לפני שנתיים ,הצליחה מערכת  COLבניו-יורק לקבל חלק מהתמונות ששימשו כעדות במשפט והיו
חלק מרכזי בתביעה של מדינת ניו-יורק נגד המחבל .תמונות אלו צולמו על-ידי חוקרי המשטרה
ומעולם לא פורסמו בכלי-תקשורת .משמאל :הכסא בו ישב נחומי ששונקין ,מימין :הוואן

"הפיגוע בגשר ברוקלין חולל מפנה עצום ביחס

וידום אהר
חמש-עשרה השנים שעברו מאז ,לא הקהו אף לרגע את ההלם העצום
שהכה בנו ,חסידי חב"ד בכל רחבי העולם ,לאחר הפיגוע המחריד בגשר
ברוקלין בניו-יורק שגדע את חייו של הקדוש הת' אהרן-יוסף ("ארי")
הלברשטאם הי"ד ופצע נואשות קבוצת בחורים שישבה בואן שליוה את
הרבי בדרכו חזרה מבית-הרפואה לאחר ניתוח בעיניו .מאז ועד היום ,עצם
אזכור האירוע המחריד ,מעלה זיכרונות קשים מנשוא.
ברור מאליו ,שלא היה קל לבקש מאמו של ארי ,הגב' דבורה הלברשטאם
להתראיין ,וגם לא היה קל לקבל את הסכמתה .היא חיה את מאורעות אותם
הימים בכל רגע ורגע ,ובצורה מעוררת התפעלות היא גם ניתבה את כל
היגון והאבל לעשייה אדירה שכמותה – אפשר לומר ללא גוזמה – לא
נראתה מעולם.
הראיון שהתקיים באנגלית ,היה טעון ורגיש במיוחד .הגב' הלברשטאם
נמנעה לגלוש לכל תחום אישי ורגיש או כזה שלחילופין יוכל לחשוף טפח
אחד מיותר וחסוי ממערכת הלוחמה שלה
בטרור .דבריה נאמרו בבהירות רבה
והביעו נחישות ואומץ ראויים לציון ,לצד
פרצי אהבה וגעגועים מוחשיים לבנה.

יחס מיוחד מהרבי
"לכל ילדי היה קשר מיוחד עם הרבי
נשיא-הדור והרבנית ע"ה ,שנבע מכך
שבעלי היה משב"ק בבית הרבי  -אבל
לבני ארי היה קשר מיוחד במינו .הוא
זכה לקבל מהרבי יחס מיוחד כאשר עבר
במעמד "כוס של ברכה" וגם פגש ברבי
פעמים רבות בביתו  -כאשר היה מבקר
את הרבנית והרבי היה שב מביתו .בכל
ההזדמנויות הללו ,הרבי תמיד התייחס
לארי בצורה אישית ואבהית.

"הדבר הראשון שעשיתי למחרת ה'שבעה' ,היה להיפגש עם התובעים מצד
המדינה .התביעה לא הייתה מוכנה להתייחס לאירוע כפיגוע טרור ,רק בגלל
הסיבה האומללה הזאת.
"התביעה רצתה להסתפק בהפרת חוקים אזרחיים ,החזקת נשק שלא כחוק
ועוד סעיפים זוטרים .אפילו על רצח סתם הם לא דיברו ,מכיוון שאנחנו
התנגדנו בהתאם להלכה לנתיחת הגופה .המפנה חל ,רק לאחר שהם הצליחו
לקשור את הרוצח רשיד באז לפיגועים נוספים שהתרחשו בשנים קודמות
ובמיוחד לפיגוע המפורסם שנתיים קודם לכן במרכז הסחר הבינלאומי".
האם קדמו התרעות לפיגוע?
"חשוב להבהיר שהמשטרה כנראה הבינה שמשהו עומד להתרחש ,הם
הבינו שהרבי הוצב כמטרה לחיסול רחמנא-ליצלן .בלילה לפני הפיגוע
הגיעו ל 770-שוטרים והכריזו בבית-הכנסת בפני כולם שלא לעקוב אחרי
הרבי ולא ליצור שיירה של מכוניות ישירות מאחורי האמבולנס שיוביל
את הרבי למחרת .וכך היה .הרכבים
שנסעו עם הרבי לבית-הרפואה וחזרה
לעריכת ניתוח העיניים ,ובהם הרכב
עמוס הבחורים שגם בני היה בו ,לא
נסעו מאחורי הרבי .היה הפרש של
כמה דקות נסיעה בין הרכבים.

"היחידים שידעו באיזה מסלול הרבי
חוזר ,היו השוטרים .יש דרכים רבות
לחזור לברוקלין ורק ניידת המשטרה
שליוותה את האמבולנס של הרבי
מאחוריו  -היא שידעה באיזה דרך
ייסעו חזרה ,גם לא המלווים .למעשה
האמבולנס שהוביל את הרבי ,בחר
"קיבל מתנות מהרבי והרבנית" .ארי הלברשטאם הי"ד
לנסוע דרך המנהרה ולא הגשרים,
כאשר המשטרה החליטה מיד לחסום את
הגישה למנהרה לאחר שרכבו של הרבי נכנס.

"ידוע לי כי פעמים רבות הרבי סיפר לרבנית על שראה את ארי בהזדמנויות
שונות וגם התעניין אודותיו .ארי היה מקבל מהרבי והרבנית מתנות ליום-
הולדתו וחבילות שנשלחו אליו כאשר יצא לקעמפ בקיץ .מעבר לכך אני לא
מוכנה להרחיב ,אני מרגישה שזה אישי מדי".

"כך מצא את עצמו הרוצח רשיד באז שעקב גם הוא אחר האמבולנס שבו
הרבי נמצא ,מבלי יכולת להמשיך ולבצע את זממו .הוא מיד עשה כמעין
סיבוב פרסה שאפשר לו לעלות על גשר ברוקלין שם נתקלו עיניו בואן של
הבחורים.

כשבגר ,למד ארי בישיבת "אהלי-תורה" בשכונת קראון-הייטס בניו-יורק.

"מאוחר יותר הרוצח באז רשיד ,פלסטיני מצד אמו ודרוזי מצד אביו -
שהתאסלם והפך למוסלמי קנאי שחש בצורך להוכיח את אמונתו ,סיפר
בעצמו שכאשר זיהה את הבחורים וראה את הכיפות והכובעים שעל ראשם
הוא ראה לנגד עיניו חיילים ישראליים! ואז גמלה בליבו ההחלטה לפצוח בירי
ו"להלחם" נגדם.

איך קיבלת את הבשורה הקשה?
"קיבלתי את הבשורה כאשר הייתי במשרדי בצבאות-ה' ,שם עבדתי כבר
שנים קודם לכן .היה ברור לנו מהרגע הראשון שמדובר בפיגוע טרור אסלמי
שהגיע כנקמה על מעשהו של ד"ר ברוך גולדשטיין בחברון – כפי שהרוצח
בעצמו העיד מפורשות .אבל במדינת ניו-יורק לא הייתה אז מחלקה לפשעי
טרור ואפילו בחוק הפדראלי של ארה"ב כולה ,עוד לא היה (בשנת תשנ"ד)
שום חוק או גוף שעסק בטרור ,בחומרה של מעשים מהסוג הזה ,ובטיפול
אקטיבי בטרוריסטים.
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"היו באמתחתו עוזי אוטומטי ,אקדח אישי ,רובה וכמות אדירה של תחמושת.
הוא דלק אחרי הואן לאורך כל הגשר ,כאשר הוא החל לירות תחילה לעבר
המושבים האחוריים שם ישבו הבחורים .לאחר-מכן הוא כיוון את נשקו למושב
הנהג והמושבים הקדמיים ושוב לעבר המושבים האחוריים וחוזר חלילה.

ס האמריקאים לטרור" )הגב' דבורה הלברשטאם(

רון

נושא את שמו של ארי .חזית המוזיאון בניו-יורק ,השבוע

בשבוע בו ימלאו  15שנה לרצח הת' אהרן-יוסף הלברשטאם הי"ד בפיגוע בגשר ברוקלין,
העניקה אמו ,הגב' דבורה הלברשטאם ,ראיון ראשון למגזין  • COLהגב' הלברשטאם ,מי
שהקימה לזכרו את מוזיאון הילדים היהודי בניו-יורק והפכה לאחת הנשים המשפיעות
ביותר בארה"ב – מדברת על יום הפיגוע ומה שאירע לפניו ,היחס המיוחד שזכה בנה לקבל
מהרבי והרבנית ,הקמת מוזיאון הילדים היהודי בעלות של  30מיליון דולר ועל פעולתה
הענפה למלחמה בטרור ברחבי ארה"ב • והאם יוקם מוזיאון דומה גם בישראל?
מאת מרדכי יהלום
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מסע ההלוויה של ארי בחזית 770
"עד לסיום מרחץ הדמים כאשר הוא נמלט בקצה הגשר ,הוא הספיק לרסס
את הרכב בכמות המטורפת של  40מחסניות (!) – מותיר אחריו הרס וחורבן.
בני ארי הי"ד נורה בראשו ונפטר כעבור חמישה ימים .יבדלחט"א ,הת' נחום
ששונקין ,נפצע נואשות ולצערי עד היום עדיין סובל (כתבה נרחבת עליו
במגזין – עמ') .בחורים נוספים נפגעו מפציעות שונות ומחדירת רסיסי
זכוכית".

הקמת המוזיאון
איך נולד הרעיון להקים מוזיאון?
"הכול התחיל בזה שבמשרדי צבאות ה' תמיד רצו להקים משהו גדול
וחשוב ,בניין שיכיל את הפעילות הענפה .במהלך השנים דיברנו על זה המון
ואז פתאום ,בתקופה שלאחר הפיגוע ,החלטתי שאני יעבוד על זה ונקים
מוזיאון לזכרו של ארי .השלב הראשון ,היה קניית הבניין (על השטח שבו
ממוקם כיום המוזיאון) .לאחר-מכן במשך שנים גייסנו יחד בצבאות-ה'
למעלה משלושים מיליון דולר (!) להקמת המוזיאון – סכום עתק בכל קנה
מידה .לפי דעתי אין עוד מוסד יהודי שעלה כל-כך הרבה.
"תרומה פרטית של  1.8$מיליון דולר הוקדשה במיוחד על-מנת שהבניין
ישא בחזיתו את שמו של בני הי"ד ,ומאז נושא המוזיאון את שמו של ארי
הלברשטאם .היסוד והתשתית לבניית המוזיאון לזכרו באים במטרה להנחיל
לעולם ערכים של סובלנות והבנה כלפי המורשת והמסורת היהודית .מתוך
גישה חיובית ומהנה של כיף וחוויה .בשיטת ה'לגעת בידיים'  -המוזיאון
מצליח להסיר שנאה ועוינות ומונע אהדה ותמיכה במעשי טרור וגזענות,
כמו הפיגוע שפגע בבני .עם הרעיון והתפיסה הזאת הזדהו אישים רבים
שהצטרפו למאמצים הכבירים להקמת המוזיאון ,בהם חברי מועצת העיר,
המושל פטאקי וראשי-העיר ג'וליאני ובלומברג – שהזרימו תקציבים נכבדים
ביותר להקמת המוזיאון.
"הרעיון הזה בא לידי ביטוי ,אגב ,גם בתמונה האומנותית המרהיבה
המקדמת את פני הבאים בשערי המוזיאון המורכבת מאלפי תמונות קטנות
של ילדים מכל הדתות והגזעים .ובאמת ,מאז הקמתו הספיקו לבקר במוזיאון
כבר למעלה משלוש-מאות אלף איש ,ביקורי משפחות לצד בתי-ספר,
יהודים לצד אלו שאינם ,ילדים לצד מבוגרים".
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האם יש למוזיאון תוכניות לעתיד? אולי בישראל?
"בסופו של דבר אנחנו רוצים לגדול ,אבל צריך לזכור שאנחנו עדיין
חדשים וצריכים עוד הרבה ללמוד – כמו תינוק היוצא לאוויר העולם .כל
הזמן יש רעיונות חדשים ואנו מקווים ליישם חלק מהם .האם אי-פעם יקום
כזה מוזיאון בישראל? אני באמת לא-יודעת אבל השמים הם הגבול ...זו
באמת תקווה גדולה".
כיצד החלה ההשפעה שלך בארה"ב?
"שבע שנים לחמתי נגד המדינה ,על-מנת שיכירו בכך שרצח בני אכן
היה מעשה טרור ,עד ששלושה ימים לפני הפיגוע המחריד של אחד-עשר
בספטמבר בבנייני התאומים ,רצח בני הוגדר סוף-סוף כמעשה טרור.
המאבק המשפטי הסבוך הזה ,הוביל לכך שבסופו של דבר ניסחתי יחד
עם מושל מדינת ניו-יורק פטאקי חוקים חדשים – המחמירים ביותר בכל
ארה"ב – נגד טרוריסטים .מאז נשלחתי לכל רחבי ארה"ב כדי להרצאות
על טרוריזם ולוחמה בטרור ,והעברתי עשרות רבות של סמינרים ,הדרכות
ואימונים לקבוצות שונות ומגוונות ,בהם דרגים צבאים בכירים ,שירות
ה ,FBI-המשטרה המקומית והפדראלית לסוגיה ועוד".
את מרגישה שמשהו השתנה?
"מאז הפיגוע ,למעלה מעשרים וחמש ספרים שיצאו-לאור בנושא הטרור,
מכילים התייחסות ישירה לפיגוע בו נרצח ארי .מדהים להיווכח איזה שינוי
הצליח לחולל ילד אחד ועד כמה שמו נצרב בתודעת העולם.
"בשונה מישראל מוכת-הפיגועים ,בארה"ב הטיפול בטרור ובטרוריסטים
לא היה קיים .לא היו חוקים נגד טרור ולא יחידות ללוחמה בטרור .מאז
האחד-עשר בספטמבר ,ארה"ב החלה להבין שהטרור לא הופיע מוואקום
אלא נוצר מתאים רבים המפוזרים בשטח שיצרו יחד את התשתית לפיגוע.
תאי הטרור הללו צפו אחרי המתרחש באמריקה ,אבל אמריקה לא עקבה
אחריהם .מכת טרור  -פשוט לא הייתה בתודעה האמריקאית.
"הפיגוע בגשר ברוקלין היווה את אחד מהבסיסים המרכזיים להבשלת
ההבנה הזאת .אני מנועה מלספר עד היכן מגיעים הדברים ,אבל אני בהחלט
יכולה לספר שהשינוי הוא עצום ,דברים מתקדמים מהר ,וארה"ב כבר למדה
את הלקח ואינה אותו דבר".

המוזיאון היהודי הגדול בעולם
בניין צבאות-השם בשכונת קראון-הייטס נקרא על שמו של הת' ארי הלברשטאם • לפני שנתיים,
שמואל בן צבי תיעד את הפעילות המדהימה בעדשת מצלמתו • צילומים :שמואל בן צבי
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לקראת מעמד "ברכת החמה" שייערך
השנה בערב פסח ,אנו מתכבדים
להגיש  2מסמכי ארכיון.

 .1מודעה שהייתה תלויה בבתי-הכנסת
בכפר-חב"ד בתאריך כ"ד אדר בשנת
תשמ"א  -לפני  28שנה ,מטעם המרא
דאתרא דאז ,הרב נחום טרבניק ז"ל
ויבדלט"א המו"ץ דאז הרב מרדכי-
שמואל אשכנזי שליט"א.

 .2דף מטעם "הרשת" שיצא
אף הוא לפני  28שנה עם נוסח
"ברכת החמה" ודברי רקע
קצרים עבור התלמידים.
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העפילו

לגמר

לקראת חג-הפורים ,ערך אתר  COLתחרות תחפושות מיוחדת ,במסגרתה התבקשו
הגולשים לשלוח תמונות של ילדיהם המחופשים ובמקביל ,לדרג את התחפושות
המופיעות באתר • בתוך יומיים ,זרמו לאתר קרוב ל 300-תמונות ונרשמו מעל 50,000
הצבעות • למקום הראשון הגיעו האחיות פערלא ושטערני ראסקין מקראון-הייטס
שזכו בחת"ת מעור • ואלה עשרת התחפושות שהגיעו לגמר

1

2

3

9

שם :פערלא ושטערני ראסקין
מגורים :קראון-הייטס
תחפושת :אשכולות ענבים
מצביעים312 :
ציון ממוצע4.14 :
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שם :דניאל בן-ציון
מגורים :פתח-תקווה
תחפושת :סל מחזור
מצביעים599 :
ציון ממוצע4.08 :

6

4

5

שם :שירה ותהילה יהודה
מגורים :זכרון-יעקב
תחפושת :עץ הדעת והנחש
מצביעים200 :
ציון ממוצע4.04 :

שם :זליג פלדמן
מגורים :חולון
תחפושת :סמירנוף
מצביעים472 :
ציון ממוצע3.94 :

שם :מוישי
מגורים :צפת
תחפושת :אתרוג
מצביעים149 :
ציון ממוצע3.96 :

שם :דפי בן-ציון
מגורים :פתח-תקווה
תחפושת :קטשופ
מצביעים609 :
ציון ממוצע4.04 :

7

8

שם :רחל ורחל
מגורים :עמנואל
תחפושת :כרובים
מצביעים256 :
ציון ממוצע3.96 :
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9
שם :פיל ופילון
מגורים :ירושלים
תחפושת :פיל ופילון
מצביעים190 :
ציון ממוצע3.87 :

שם :הודיה ממן ,אסתי מנדלזון
מגורים :ביתר-עלית
תחפושת :אחדות
מצביעים243 :
ציון ממוצע3.85 :

שם :רוזי פרוס
מגורים :קראון-הייטס
תחפושת :אפרוח
מצביעים264 :
ציון ממוצע3.83 :
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מסין
ועד
אילת

מאות-אלפי יהודים
העולם זכו לשמוע
אסתר ולקיים את
היום בזכותם של
חב"ד • לקט תמונות

וינה

ברחבי
מגילת
מצוות
שלוחי

מוסקבה

כפר סבא
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אילת

ניו-ג'רסי

סין

ים המלח

חברון

מגדל
27

המתכון השבועי

מאת טובה צירקוס

חצילים מטוגנים ברוטב פיקנטי
מצרכים:

אופן ההכנה:

 2חצילים ארוכים דקים וקלים
מלח
 2ביצים טרופות

.1
.2

רוטב:
 2רסק עגבניות
 1/2כוס חומץ
 1וחצי כוסות מים
 1כפית גדושה מלח
 1כפית מחוקה סוכר
 5שיני שום כתושות

.3

.4

.5
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לשטוף היטב את החצילים
לפרוס לפרוסות דקות (אך לא דקות
מדיי) לפזר מעליהם מלח ולהשהות
עד להפרשת הנוזלים ,לשטוף היטב.
לחמם שמן במחבת גדולה ,לטבול
כל פרוסת חציל בביצה ומעט מלח
ולטגן עד להשחמה נאה.
לבשל בסיר את חומרי הרוטב עד
לרתיחה ,לסדר בקופסה פרוסות
חצילים ומעליהם רוטב ,כך בכמה
שכבות.
לשמור בקירור .כסלט מומלץ להגיש
קר ,אך ניתן גם להגישו חם בתור
תבשיל כתוספת למנה עיקרית.

בקשרי השידוכין
מזל-טוב לחתן התמים ישראל ויינברג מבני-ברק עב"ג
מלכה-חיה רוזנברג מעפולה
מזל-טוב לחתן התמים אהרל'ה קרומבי מצפת עב"ג
חיה בן-עזרא מקריית-אתא
מזל-טוב לחתן התמים ירון דגן מהרצליה עב"ג שרה
גולדברג מירושלים
מזל-טוב לחתן התמים אברהם-ברוך ברדוגו ממגדל-
העמק עב"ג חיה-מוסיה ראד ממיאמי
מזל-טוב לחתן התמים שלום-בער בלוי מנחלת הר-
חב"ד עב"ג מושקא שמולביץ' מבית-שאן
מזל-טוב לחתן התמים יוסי מרגליות מירושלים עב"ג
עלקי הבלין
מזל-טוב לחתן התמים יוסף-יצחק פרלשטיין
ממונטריאול עב"ג נחמה-רייזל הלר מקראון-הייטס
מזל-טוב לחתן התמים ישעיהו שגלוב עב"ג חיה-
מושקא חזן מקראון-הייטס
מזל-טוב לחתן התמים יוסי צ'רנאוחוב עב"ג שירי
שרוני מנתניה

מזל-טוב לחתן התמים אביב ברמי מנצרת-עילית
עב"ג נחמה-דינה מוזס ממגדל-העמק
מזל-טוב לחתן התמים שמואל שילדקראוט מברזיל
עב"ג ציפי אשכנזי מברזיל
מזל-טוב לחתן התמים אליהו קרמר מטבריה עב"ג
חיה-מושקא רייניץ מצפת
מזל-טוב לחתן התמים משה מצליח מכפר-ורדים
עב"ג רבקה בן-זאב מירושלים
מזל-טוב לחתן התמים משה מלמד מקרית-אתא
עב"ג חיה-מושקא לוי מקריית-מלאכי
מזל-טוב לחתן התמים מוטי זיילר מקריית-מלאכי
עב"ג רותי ברודשננדל מירושלים

נולדו במזל-טוב
להולדת הבן
הרב ישי ומירי קדוש מניו-יורק
הרב מענדי ואסתר מרזל מכפר-חב"ד
הרב יוסי ורותי כהן מכפר חב"ד
הרב הודי ואסתי ליפשיץ מאטלנטה ,גורגי'ה

מזל-טוב לחתן התמים בצלאל קאופמן מכפר-חב"ד
עב"ג שטערנא-שרה ריפקיינד מצפת

הרב יעקב ורעייתו גולדשמיד מירושלים

לוח אירועים

(רמת-ישי) באולם "כליל החורש" בכפר-החורש

יום ראשון

בר-מצווה לת' חיים טויטו (בת-ים) באולמי
"בראשית" בראשון-לציון

חתונת הת' אלחנן שפינר (כפר-חב"ד) עב"ג
שטערנא-שרה זוננפלד (קריית-מלאכי) באהל
האירועים בכפר-חב"ד
חתונת הת' טוביה פיש (ביתר-עילית) עב"ג מיכל
חרמ"ץ (פתח-תקווה) באולמי "נאות ירושלים"
בבני-ברק
חתונת הת' דוד מדינה (ירושלים) עב"ג שפרה
אוחנה (כפר-חב"ד) באולמי "קווין-סיטי" באזור
חתונת הת' יעקב-ישראל ירוחם (פראג) עב"ג
תרצה-רחל זעליג (באזל) בבאזל ,שוויץ
הכנס הארצי של תנועת הנוער 'בת-מלך' בבנייני-
האומה ,ירושלים
יום שני
חתונת הת' חיים-דוד וילהלם (ירושלים) עב"ג
קיילא חיטריק (צפת) באולמי "חוף התכלת"
בטבריה
חתונת הת' יוסי ויצמן (באר-שבע) עב"ג חני גינדי
(כפר-חב"ד) באוהל האירועים בכפר-חב"ד
חתונת הת' מיכאל גביזון (חיפה) עב"ג חיה אוריאן

יום שלישי
חתונת הת' חיים מעטוף (קריית-מלאכי) עב"ג
אתי שמח (לוד) באוהל האירועים בכפר-חב"ד
חתונת הת' שמואל זלמנוב (צפת-מנהטן) עב"ג
חנה פרוס (קראון-הייטס) באולם "רז"ג" בקראון-
הייטס
חתונת הת' מעוז טולדו (קריית-ים) עב"ג מרים
לסטר (טבריה) באולמי "גרנד-הול" בבני-ברק
חתונת משפחות מושייב (רמלה) וארונסון (פתח-
תקווה) באולמי "קווין-סיטי" באזור
חתונת הת' יוסף-ישראל סלמון (צפת) עב"ג
בתיה אבני (מבוא-חורון) באולמי "שערי ירושלים
בירושלים
חתונת הת' בועז קליין (בית אברהם) עב"ג פרדי
וועג (כפר-ברוך) באולמי "שלי" בעפולה
יום רביעי
חתונת הת' נתן-יששכר אברהם (כפר-חב"ד) עב"ג
רבקה נבון (צפת) באוהל האירועים בכפר-חב"ד

הרב זלמן וחנה-שרח הולצברג מנחלת הר-חב"ד
הרב מנשה ונעמי אמיתי מקראון-הייטס
הרב מאיר וציפי קוזלובסקי מטבליסי ,גרוזיה
הרב חיים ופנינה רבינוביץ מכפר חב"ד
הרב שמואל ורות גולדפרב מקריית-חיים

להולדת הבת
הרב שמוליק וחיה סופר מכפר-חב"ד להולדת
התאומות
הרב שלמה ונחמה-דינה בורובסקי
הרב משה וציפי זילברשטרום מאלעד
הרב שלום ומירל איידעלמאן פונטו מצרפת
הרב אהרון ומירית הרשקופ מקראון-הייטס
הרב שניאור וחנה רייניץ מסמרה ,רוסיה
הרב עובדיה-שמואל ואסתר גורי מכפר-חב"ד
הרב שמואל ויהודית כפלין
הרב יוסי וחני כהן מאלעד
הרב ישראל ונחמי ג'רופי מרחובות

חתונת משפחות תקתוק (אשקלון) וטולדנו
(קריית-גת) באולמי "קווין סיטי" באזור
חתונת משפחות שפרינגר (כפר-חב"ד) ואקסלרוד
(עתלית) ב"בית-החייל" בתל-אביב
חתונת הת' ישראל צקושוילי (ירושלים) עב"ג רותי
בנימין (נהריה) באולמי "רנסאנס" בגבעתיים
חתונת הת' אפרים עידה (קריית-מלאכי) עב''ג
אפרת ימיני (בני-ברק) באולמי "נאות ירושלים"
בבני-ברק
חתונת הת' מוישי אורימלנד (צפת) עב"ג חיה
נפרסטק (קראון-הייטס(
חתונת הת' יוסי שרון (קריית-טבעון) עב"ג רחלי
יזדי (קריית-מלאכי) בארמונות "הוואי" בקריית-
מלאכי
יום חמישי
חתונת הת' יעקב-ישראל אושר (ירושלים) עב"ג
רחל שורץ (קצרין) באולם האירועים בכפר-חב"ד
חתונת הת' ישראל שוורץ עב"ג ריקי אדלר
ב"ארמונות ספיר" בירושלים
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ם
ר

ִשּׁלּוֹ,
ִשּׁרוֹן מ ֶ
ְלכָל ֶאחָד ֵמ ִאתָּנוּ יֵשׁ כּ ָ
ַשּׁנִי יֵשׁ קוֹל נָעִים ,וְאַחֵר זוֹכֵר
ֶאחָד יוֹ ֵד ַע ְל ַציֵּר יָפֶה ,ל ֵ
ִשׁרוֹנִיִּים?
הֵיטֵב כָּל מַה ֶשּׁלּוֹ ְמדִים ַבּ ִכּתָּהַ .בּמֶּה אַתֶּם כּ ְ
ָשׂא ִלבָּן אָֺתנָה ְבּ ָח ְכמָה
ֲשׁר נ ָ
ָשׁים א ֶ
ִשׁכָּןְ ,מ ַס ֶפּרֶת הַתּוֹרָה ֶשׁ'כָּל ַהנּ ִ
ֲשׁר עָשׂוּ אֶת ַהמּ ְ
ַכּא ֶ
ַשׁ"י אוֹמֵר ֶשׁ' ֵמּעַל
)שׁמוֹת לה ,כו( .מַה זֺּאת אוֹ ֶמרֶת 'טָווּ אֶת ָה ִעזִּים'? ר ִ
טָווּ אֶת ָה ִעזִּים' ְ
ָשׁים טָווּ אֶת ֶצמֶר ָה ִעזִּים עַל ַגּבֵּיהֶןִ ,מ ְבּלִי ִלגְזֺז
ַגּבֵּי ָה ִעזִּים טוֹוִין אוֹתָן' ,זֺאת אוֹ ֶמרֶת ֶשׁ ַהנּ ִ
ָשׁים .יָדוּ ַע
ִשּׁרוֹן ְמיֻחָד ֶשׁ ָהיָה ַלנּ ִ
ְשׁר ִלטְווֹת בְּצוּרָה כָּזוֹ? ְלכָ נְִדרָשׁ כּ ָ
אוֹתוֹ קֺדֶם .אֵיֶ אפ ָ
ָשׁים
ִשׁ ַתּמְּשׁוּ ַהנּ ִ
ֶשׁתְּרוּמָה מִן ַהחַי הִיא ְבּ ַד ְרגָּה גְּבוֹהָה יוֹתֵר ִמתְּרוּמָה מִן הַדּוֹמֵםָ ,לכֵן ה ְ
ִשׁרוֹנָן וְטָווּ אֶת ַה ֶצּמֶר בְּעוֹדוֹ עַל ָה ִעזִּיםְ ,כּדֵי ֶשׁ ִתּ ְהיֶה זֺאת תְּרוּמָה מִן ַהחַי וְא מִן
ְבּכ ְ
ִשׁכָּן ִתּ ְהיֶה
ִשׁבִיל ֶשׁ ְמּלֶאכֶת ַהמּ ְ
ְשׁב ִלתְרוּמָה מִן הַדּוֹמֵם( ,וְהַכֺּל בּ ְ
הַדּוֹמֵם )ֶצמֶר ֶשׁנְִּגזָז נֶח ָ
ְשׁ ַבּחַת יוֹ ֵתר.
מֻ
ִשׁ ַתּמֵּשׁ ָבּהֶם א רַק ְכּדֵי
ִשׁרוֹנוֹת ,יֵשׁ ְלה ְ
א ְל ִחנָּם נוֹתֵן לָנוּ ַהקָּדוֹשׁ בָּרוּ-הוּא כּ ְ
ִשׁכָּן'
ְל ַקדֵּם אֶת ַע ְצמֵנוֶּ ,אלָּא גַּם ְלנַ ְצּלָם ַלעֲבוֹדַת ה' – ְכּדֵי ַלעֲשׂוֹת מִן הָעוֹלָם 'מ ְ
ִשּׁרוֹן ֶשׁ ִקּ ַבּלְנוּ – מִי
ַשּׁכִינָה .אָז ְכּדַאי ֶשׁגַּם ֲאנַחְנוּ נְנַצֵּל אֶת ַהכּ ָ
לְ
ַשׁמִי ַע קוֹלוֹ ,וּמִי
ָשׁיר יָפֶהֶ ,שׁיְִּצ ָטרֵף ְל ֵסדֶר נִגּוּנִים וְי ְ
ֶשׁיּוֹ ֵד ַע ל ִ
ָשׁה ַלעֲלוֹן ַה ִכּתָּה,
נוֹשׂאִים מִן ַה ָפּר ָ
ֶשׁ ְמּ ַציֵּר יָפֶהֶ ,שׁיְּ ַציֵּר ְ
וּמִי ֶשׁיֵּשׁ לוֹ זִכָּרוֹן טוֹב ,יַחְזֺר עִם ַה ֲח ֵברִים
ַשּׁעוּר ֶשׁ ְלּ ַמ ְדתֶּם.
ַבּ ִכּתָּה עַל ה ִ

פרשת ויקהל פקודי

ִשׂ ָראֵל אִיסֶרָ .היְתָה
ֲשׁירִים ֶשׁל ְקרָקוֹב ָבּלַט ִבּנְדִיבוּתוֹ ַרבִּי י ְ
בֵּין סוֹ ֲחרֶי ָה ָהע ִ
לוֹ חֲנוּת ֲארִיגִים גְּדוֹלָהֶ ,שׁנִּתַּן ָהיָה ִלמְצֺא בָּהּ ֲארִיגִים ְמיֻ ָחדִים ִמכָּל הַסּוּגִים
ָשׁם.
וְ ַהמִּינִיםַ .רבִּים נִ ְכנְסוּ וּבָאוּ ַלחֲנוּתוֹ ,וְיָצְאוּ ִמ ֶמּנָּה עִם כָּל ְמ ֻבקּ ָ
ִשׂ ָראֵל ִלסְגֺּר אֶת חֲנוּתוֹ ִל ְפנֵי חֲצוֹת הַיּוֹםְ ,כּדֵי
ְבּכָל יוֹם ִשׁ ִשּׁי נוֹהֵג ָהיָה ַרבִּי י ְ
ְשׁבָּת.
ֶשׁיִּ ְהיֶה ְבּיָדוֹ דֵּי זְמַן ַלעֲשׂוֹת אֶת כָּל ַה ֲהכָנוֹת ַהנְִּדרָשׁוֹת ל ַ
ְבּ ֶאחָד ִמיְּמֵי ִשׁ ִשּׁי נִ ְכנַס ַלחֲנוּתוֹ אִישׁ הָדוּר ִבּלְבוּשׁוְֹ ,כּפִי ַהנִּ ְראֶה סוֹחֵר ֲארִיגִים
ִשׂ ָראֵל ְל ַטפֵּל ַבּלָּקוֹ ַח ַה ְמּ ֻכבָּד ֶשׁ ִבּקֵּשׁ ִלקְנוֹת ֲארִיגִים
גָּדוֹלִ .ה ְת ַפּנָּה ַרבִּי י ְ

ְשׁ ָבּחִים – ִע ְסקָה ֶשׁמִּן ַה ְסּתָם ַתּ ְכנִיס ְל ֻקפָּתוֹ סְכוּם נִ ְכבָּד.
מֻ
ָשׁיר ,וְ ֶה ֱעמִיד ְבּ ָפנָיו ִממֵּיטַב
ִשׂ ָראֵל ַבּלָּקוֹ ַח ֶהע ִ
ָשׁעָה ֲא ֻרכָּה ִה ְת ַעסֵּק ַרבִּי י ְ
סְחוֹרָתוֹ .בְּעוֹד הֵם מוֹ ְדדִים אֶת ָה ֲארִיגִים הַשּׁוֹנִים ֶשׁ ָבּחַר ַהלָּקוֹחֵַ ,הצִיץ ַרבִּי
ִשׁעוֹנוֹ וְרָאָה כִּי ְשׁעַת חֲצוֹת הַיּוֹם ִהגִּיעָה.
ִשׂ ָראֵל בּ ְ
יְ
ִשׂ ָראֵל אֶל
ְשׁיִ בּ ְמלַא ְכתֵנוּ בְּיוֹם רִאשׁוֹן' ָפּנָה ְל ֶפתַע ַרבִּי י ְ
'נִ ְראֶה כִּי נֵאָלֵץ ְל ַהמ ִ
לָקוֹחוֹ ַה ֻמּ ְפתָּעֶ ,שׁ ָתּבַע וְאָמַר:
'צַר לִי אֲַ אנִי זָקוּק ַל ֲארִיגִים אֵלּוּ ִבּ ְדחִיפוּת ,וּ ֻמ ְכ ָרחִים אָנוּ ְל ַסיֵּם עוֹד
הַיּוֹם'.
ִשׂ ָראֵל כִּי ֶרוַח נָאֶה ְבּ ִצדָּהּ ֶשׁל
אָ ְמנָם יָדַע ַרבִּי י ְ
ְשׁיַ לעֲמֺד עַל ֶשׁלּוֹ וְאָמַר:
ִע ְסקָה זוֹ ,אִַ המ ִ
' ִמנְ ָהגִי הוּא ֶשׁא ַלעֲבֺד בְּיוֹם ִשׁ ִשּׁי ֶאלָּא עַד חֲצוֹת
ֲשׁנֶּה ִמ ִמּנְ ָהגִי'.
הַיּוֹם ,וְא א ַ
ָשַׁ הלָּקוֹ ַח ַהנְִּדהָם ִבּ ְכ ֵתפָיוְ ,כּמִי ֶשׁאֵינוֹ ַמ ֲאמִין
מַ
ְשׁ ְכנֵ ַע אֶת ַרבִּי
ִשׁמַע אָזְנָיו .הוּא נִסָּה עוֹד ל ַ
ְלמ ְ
ִשּׁ ֵהבִין
ִשׁ ַתּלֵּם לוֹ ְל ַסיֵּם אֶת ָה ִע ְסקָה ,וּמ ֶ
ִשׂ ָראֵל כִּי י ְ
יְ
כִּי אֵין עִם מִי ְל ַדבֵּר ָעזַב אֶת ַהחֲנוּת וְאָמַר ְבּ ַכעַס:
'אִם אֵינְְ מ ֻענְיָן ַלעֲשׂוֹת ֲע ָסקִיםֵ ,אלֵַ לחֲנוּת
ְשׁם ֶאעֱרֺ אֶת ַה ְקּנִיָּה'.
אַ ֶחרֶת ו ָ
ִשׁ ַתּדֵּל ֶשׁא ְל ַה ְרהֵר ָבּ ֶרוַח
ִשׂ ָראֵל אִיסֶר ה ְ
ַרבִּי י ְ
ַה ַכּ ְספִּי ַהגָּדוֹל ֶשׁיָּכֺל ָהיָה ְל ַה ְרוִיחִַ ,הזְָדּרֵז ִלנְעֺל
ַשּׁבָּתֶ .רוַח ַכּ ְספִּי
אֶת חֲנוּתוֹ וּ ִמהֵר ְלבֵיתוֹ ַל ֲהכָנוֹת ה ַ
ִשׁמֺר עַל
אָ ְמנָם א נָפַל ְבּ ֶחלְקוֹ ,אִַ ה ְת ַעקְּשׁוּתוֹ ל ְ
ִמנְהָגוֹ ֵהבִיאָה לוֹ ֶרוַח גָּדוֹל ֵמאֵין כָּמוֹהוּ – בֵּן נוֹלַד
ִשׂ ָראֵל.
ִשׂ ָראֵלֶ ,שׁבְּתוֹרָתוֹ ֵהאִיר ְלכָל י ְ
לוֹ ְל ַרבִּי י ְ
מֺשׁה אִי ֶס ְרלִישׁ,
ֲשׁר ַרבִּי ֶ
בֵּן זֶה הוּא א אַחֵר ֵמא ֶ
ֶשׁעַל ְפּסִיקוֹתָיו ַבּ ֲה ָלכָה ִמ ְס ַתּמְּכוֹת כָּל ְקהִלּוֹת
אַשׁ ְכּנַז .הוּא ַהיָּדוּ ַע ְבּכִנּוּיוֹ ָה ַרמָּ"א.
ְ

ֶרוַח נָ ֶא ה
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ַשּׁבִיעִי
יוֹם ה ְ
יִ ְהיֶה ָלכֶם קֺדֶשׁ
ְשׁבָּת
אֶת ל"ט ַה ְמּלָאכוֹת ָהאֲסוּרוֹת בּ ַ
ִשׁכָּן,
ָלמְדוּ ֲח ָכמֵינוּ ִמ ְמּלֶאכֶת ַהמּ ְ
ַשּׁבָּתָ ,לכֵן נִזְ ֶכּרֶת
ְשׁבָּאָה ה ַ
ֶשׁ ָפּ ְסקָה כּ ֶ
ִשׁכָּן.
ַשּׁבָּת ַבּ ָפּרָשׁוֹת הָעוֹסְקוֹת ַבּמּ ְ
הַ
לוֹ ְמדִים ִמכֶָּ שׁ ֲאפִלּוּ לְצֺרֶ חָשׁוּב
עוֹשׂים
כְּמוֹ ִבּנְיַן בֵּית ַה ִמּ ְקדָּשׁ ,אֵין ִ
ְשׁבָּת.
ְמלָאכָה בּ ַ

מַה ָצּרִיַ לעֲשׂוֹת?

ִל ְפנֵיכֶם מָבוֹ וּבוֹ תְּמוּנוֹת שׁוֹנוֹת.
ֲעלֵיכֶם ִלצְעֺד ַבּמָּבוְֹ בּ ֶרצֶף ,מִן
ַה ְכּנִיסָה וְעַד ַליְּצִיאָה ,רַק עַל ַגּבֵּי
תְּמוּנוֹת ֶשׁל ְדּ ָברִים ַהקְּשׁוּרִים
ְשׁבָּתְ ,דּ ָברִים
ְשׁבָּת ) ֲהכָנוֹת ל ַ
לַ
ַשּׁבָּת ַע ְצמָהּ וְל"ט
עוֹשׂים בּ ַ
ֶשׁ ִ
ְשׁבָּת( .אִם
ַה ְמּלָאכוֹת ָהאֲסוּרוֹת בּ ַ
ַתּ ַעבְרוּ ַבּ ַמּסְלוּל ַהנָּכוֹן ,וְתַאַסְפוּ אֶת
ִשׁמָם ֶשׁל
הָאוֹתִיּוֹת ָהרִאשׁוֹנוֹת בּ ְ
ַה ְדּ ָברִים ֶשׁ ַבּתְּמוּנוֹת ֲעלֵיהֶן ֲע ַב ְרתֶּם,
ִשׁפָּט ֻמכָּרִ .כּתְשׁוּבָה ִשׁלְחוּ
ְתּ ַקבְּלוּ מ ְ
ִשׁפָּט ֶשִׁגּלִּיתֶם .מַה הוּא
ֵאלֵינוּ אֶת ַהמּ ְ
ִשׁפָּט?
ַהמּ ְ
) ֶה ָערָה :כָּל ַהתְּמוּנוֹת ֻצלְּמוּ בְּיוֹם
חוֹל ,כַּמּוּבָן(
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כְּמוֹ
ְשׁ ֵק דִים
ַבּ ֲע ִשׂיָּ ָת ן
ַבּ ַפּעַם הַקּוֹ ֶדמֶת ִדּ ַבּרְנוּ עַל ַכּפְתּוֹרֵי ַהמְּנוֹרָה ,וְ ַה ַפּעַם
נְַדבֵּר עַל ַהְגּבִיעִיםְ 22 .גּבִיעִים הָיוּ ַבּמְּנוֹרָה :אַ ְר ָבּעָה
שׁה ְגּבִיעִים ְבּכָל ָקנֶה
וּשׁ ָ
ְגּבִיעִים ַבּ ָקּנֶה ַה ֶמּ ְר ָכּזִיְ ,

)שׁמוֹת לז ,יט(:
ָשׁת וַיַּ ְקהֵל ְ
וְ ָקנֶה ,כְּמוֹ ֶשׁנֶּ ֱאמַר ְבּ ָפר ַ
ְשׁ ָקּדִים ַבּ ָקּנֶה ָה ֶאחָד'.
שׁה ְג ִבעִים מ ֻ
'שׁ ָ
ְ
כֵּיצַד נִרְאוּ ְגּבִיעֵי ַהמְּנוֹרָה? ֲח ָכמֵינוּ זִכְרוֹנָם ִל ְב ָרכָה
אָמְרוְּ' :גּבִיעִין ְלמָה הֵן דּוֹמִים?
ְכּמִין כּוֹסוֹת אָ ֶל ְכּ ַסנְְד ִריִּים',
ַשׁ"י ַמ ְסבִּיר לָנוּ מַה הֵם 'כּוֹסוֹת
וְר ִ
אָ ֶל ְכּ ַסנְְד ִריִּים' ְבּפֵרוּשׁוֹ' :כּוֹסוֹת
עוֹשׂין ִמזְּכוּכִית ֲא ֻרכִּים וּ ְק ָצרִים
ֶשׁ ִ
) ָצרִים('.
ְשׁהִיא
וּ ְלמָה ִמ ְת ַכּוֶּנֶת הַתּוֹרָה כּ ֶ
אוֹ ֶמרֶת ֶשׁ ַהְגּבִיעִים ְצרִיכִים ִלהְיוֹת
ַשׁ"י
ְשׁ ָקּדִים'? נֵ ָעזֵר שׁוּב ְבּר ִ
'מ ֻ
ֶשׁאוֹמֵר ֶשׁ ַהְגּבִיעִים הָיוּ ְמ ֻציָּרִים,
עוֹשׂים ִל ְכלֵי ֶכּסֶף וְזָהָב.
כְּמוֹ ֶשׁ ִ
ַשׁ"י ַלצִּיּוּרִים אוֹתָם
ַכּוָּנָתוֹ ֶשׁל ר ִ
חוֹ ְקקִים הַצּוֹ ְרפִים ִבּ ְכלֵי ַה ֶכּסֶף
ְשׁ ָקּעִים אוֹ ֶשׁהֵם בּוֹ ְלטִים.
וְ ַהזָּהָב – אוֹ ֶשׁהֵם מ ֻ
ְכּכָל ַהנִּ ְראֶה הָיוּ חֲקוּקוֹת עַל ַגּבֵּי ַהְגּבִיעִים צוּרוֹת
ֶשׁל ְשׁ ֵקדִים ְבּ ַת ְבלִיטָ .ה ַר ְמבַּ"ם מוֹסִיף וְאוֹמֵר
) ִהלְכוֹת בֵּית ַה ְבּחִירָה ג ,ב(' :וּ ְבכָל ָקנֶה וְ ָקנֶה ֵמהֶן
ְשׁ ָקּדִים כְּמוֹ
שׁה ְגּבִיעִים וְַכפְתּוֹר וֶָפרַח .וְהַכֺּל מ ֻ
ְשׁ ָ

ֲשׂיָּתָן' .זֺאת אוֹ ֶמרֶת ֶשׁעַל פִּי ָה ַר ְמבַּ"ם
ְשׁ ֵקדִים ַבּע ִ
ְשׁ ָקּדִים' וְא רַק
גַּם ַה ַכּפְתּוֹרִים וְגַם ַה ְפּ ָרחִים הָיוּ 'מ ֻ
ַהְגּבִיעִים.
ַה ֶה ְסבֵּר מַדּוּ ַע ְל ַדעַת ָה ַר ְמבַּ"ם
גַּם ַה ַכּפְתּוֹרִים וְגַם ַה ְפּ ָרחִים
ְשׁ ָקּדִים הוּא
ְצרִיכִים ִלהְיוֹת מ ֻ
אָרֺ וְא נִ ָכּנֵס ָלזֶהְ .לפִי פֵּרוּשׁ
ַשּׁ ֵאלָה – מַה
ִשׁאַרְנוּ עִם ה ְ
זֶה נ ְ
ְשׁ ָקּדִים'? א יִ ָתּכֵן לוֹמַר
פֵּרוּשׁ 'מ ֻ
ֶשׁגַּם עַל ַה ַכּפְתּוֹרִים וְעַל ַה ְפּ ָרחִים
הָיוּ ַתּ ְבלִיטִים ֶשׁל ְשׁ ֵקדִיםִ .פּתְרוֹן
ְשׁרִי הוּא ֶשׁעַל ַהְגּבִיעִים,
ֶאפ ָ
ַה ַכּפְתּוֹרִים וְ ַה ְפּ ָרחִים הָיוּ חֲקוּקוֹת
נְקֻדּוֹת נְקֻדּוֹת ,כְּמוֹ אֵלּוּ ֶשׁנִּתָּן
ַשּׁ ֵקדִים
ִלרְאוֹת עַל ְק ִלפַּת ה ְ
ִשׁ ַתּמֵּשׁ ָה ַר ְמבַּ"ם
ְשׁלִיםָ ,לכֵן מ ְ
ַהבּ ֵ
ֲשׂיָּתָן' – זֺאת אוֹ ֶמרֶת כְּמוֹ
ַבּ ִמּלִּים 'כְּמוֹ ְשׁ ֵקדִים ַבּע ִ
ַשׁ ָערָה
ְשׁילוּ .חִזּוּק ַלה ְ
ֲשׂיָּתָן וְ ִהב ִ
ְשׁ ֵקדִים ֶשׁנִּ ְס ַתּיְּמָה ע ִ
ַשּׁירִיםָ ,שׁם מְתֺאָרִים
ְשׁיר ה ִ
הַזּוֹ נִתָּן ְל ַקבֵּל ִמפָּסוּק בּ ִ
ַשּׁירִים א ,יא(' :תּוֹרֵי זָהָב
)שׁיר ה ִ
ְשׁיטִים יְ ָקרִים ִ
ַתּכ ִ
ֲשׂה לָ עִם נְקֻדּוֹת ַה ָכּסֶף'.
נַע ֶ
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