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לא עובר מסך ,בשלב זה
כ

 -הרב אברהם וסרמן -

שיש התקפות
על התורה,
מתראיינים
אנשים שונים ומסנגרים
על התורה שהיא
יפה ומתאימה לכל
העקרונות של בית
המשפט העליון,
הכנסת ,הארגונים
הירוקים ,האו"ם ,וכל
מה שמקובל ונחשב
מעודכן ותקין פוליטית
(פוליטיקלי קורקט).
לכאורה מה רע בזה?
רבים וטובים לפנינו עשו
כך .ה"כוזרי" מוגדר בידי שלמה ומלכת שבא ,ג'ובאני דמין ,המאה ה19-
מחברו" :ספר תשובות
נאלץ לברוח מספרד ועלה לארץ ישראל ,מה
לטענות נגד הדת המושפלת והבאת ראיות
שאומר שהניצחון לא הוביל לשכנוע .אפשר
להגנה עליה" .גם הרמב"ן התווכח בברצלונה
להדגים עיקרון זה בנושא השוויון .יש מי
עם הנוצרים להוכיח להם שהתורה צודקת
שמנסים בכל דרך אפשרית להראות שהתורה
והם טועים.
בעד שוויון ושלא יחשדו בנו ח"ו שאנחנו
אבל יש הבדל עצום בין התופעות .ריה"ל,
שוביניסטים ,גזעניים או סתם גאוותנים.
רמב"ן ודומיהם לא ניסו להסביר למה אנחנו
לפני שניגש לבירור קצר של נושא חשוב
יפים ,חכמים ונאורים כמו הצד השני ,ושבעצם
זה ,כדאי לזכור שלפני כמה עשרות שנים היה
התורה אומרת בדיוק מה שהוא אומר רק שעד
הקומוניזם מאוד מקובל בחוגים היהודיים
היום לא הסבירו לו נכון .להיפך ,הם הסבירו
הנאורים .היו דרשנים שרצו למשוך את
למה רק מה שאנחנו אומרים נכון ,כי לנו
הציבור הנאור ולקשור אותו לתורה ,וחיברו
תורה שמקורה באמת האלקית המוחלטת.
דרשות והסברים על פסוקים ומאמרי חז"ל
הם ידעו גם להסביר בטוב טעם כמה טעויות
שהתורה היא-היא הקומוניזם ...מה יעשו
יש בשיטות האחרות ,ושאם יש בהן דברים
בכל הדרשות האלה כשהקומוניזם פשט את
נכונים  -המקור כבר נמצא אצלנו ובצורה
הרגל? מה יקרה לכל ה'דרשות' של ימינו אם
הרבה יותר יפה ,רחבה ומאירה.
עוד כמה שנים יתחלף הטרנד הנוכחי ויהיה
גם לאחר הוויכוח או כתיבת הספר ,לא ברור
מיושן ולא רלוונטי?
עד כמה הצליחו גדולי-עולם אלו לשנות את
לכן ,עלינו להיזהר לא להפוך ל"סנגורים
הלך הרוחות באותו הזמן .הרמב"ן אמנם
של התורה" באופן ש'מתאים' את התורה
ניצח בוויכוח שלו עם המומר לעיני המלך
למה שנחשב כיום מקובל ומתקדם ,מתוך
הספרדי וראשי הכנסיה ,אך בעקבות זאת

עמדה מתגוננת
ומתנצלת .יש להזכיר
לעצמנו ולסביבתנו
שהם אינם במדרגה
להיות התובע ואנו
לא קיבלנו את תפקיד
הסנגור .אין זה לכבודו
של הקב"ה שיזדקק
לסנגוריה של בשר-
ודם .אנו באים להאיר
את המציאות ואת
השיטות הרוחניות
הקיימות באור של
תורה .לחשוף את
החלק האמיתי והנכון
ויקיפדיה שבהן ולא לקבל כל
דבר רק בגלל שיש בו
משהו טוב והוא פופולרי ברגע זה.
אכן ,בתורה יש יסודות שוויוניים" :חביב
אדם שנברא בצלם"" ,אב אחד לכולנו אל
אחד בראנו"" ,השווה הכתוב אישה לאיש
לכל עונשין שבתורה"" ,משפט אחד יהיה
לכם ולגר ולאזרח הארץ" ,ועוד.
יחד עם זאת יש היררכיה ברורה בין ישראל
ללוי וכהן ,יש מצוות שמוטלות רק על גברים
ולא על נשים ,יש הבדל בין ישראל לעמים
אותו אנו מזכירים כל קידוש והבדלה ,וגם
הבדלים בין גר-תושב לבין גר-צדק ,ועוד .יש
נושאים שבהם קיים שוויון וישנם אחרים.
השוויון אינו חזות הכל ,וודאי לא בתורה .זה
לא אומר אפליה או התנשאות ,אלא זיהוי
מציאות שונה ומגוונת והגדרת תפקידים
וחלוקתם באופן ראוי .מי מחליט מה ראוי?
ובכן ,מי שבראנו הוא גם זה שמחליט.
בכל שיטה נוכל למצוא גרעין טוב שמקורו
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לא עובר מסך ,בשלב זה/

המשך מעמ’ >> 1

בתורה .אבל זה לא אומר שהתורה הופכת
להיות אותה שיטה.
יש בתורה יסודות קומוניסטיים ,כמו
הדאגה לפועל ,חזרת הקרקעות לבעליהן
ושמיטת חובות ,וגם קפיטליזם הבא לידי
ביטוי בהגנה על קניין הפרט ,וזכויות בעל
הבית בעבודת הפועל שאת זמן עבודתו
'קנה' בכסף .יש בה הגנה על החלש " -כל
אלמנה ויתום לא תענון" ,כמו הגנה על החזק
והעשיר " -ודל לא תהדר בריבו".
דורות רבים עמדו באתגרי ההתקפות
על אמונת ישראל ויכלו להן ,אף שהיו מי
שכשלו ועזבו את אמונתם .כבר כתב הרמב"ם
באיגרת השמד ,שהעולם מנסה לתקוף את
אמונתנו בכח הזרוע כמו בימי הרומאים או
בכח הויכוח כמו בימי היוונים ,ואנו מובטחים
"כל כלי יוצר עליך לא יצלח וכל לשון תקום
איתך למשפט תרשיעי".
כלומר ,תמיד נצא מנצחים .אך אין כוונתו
שתמיד נצליח אצל כולם באותו רגע ,ויתכן
שיהיה זמן בו לא "נעבור מסך" .הניסיון מלמד
שמה שלא עובר מסך היום – יעבור מסך
בעוד כמה שנים .לדוגמה – התלמוד שספג
קיתונות של לעג וביקורת החל מתקופת
ההשכלה ועד חלוצי-הציונות במשך זמן
רב ,והנה נהיתה לו עדנה בשנים האחרונות.
נקודת המוצא שלנו היא שתורת אמת לא
תהא מוחלפת ,והיא המדד לאמת ולנכון.
כך נכבד את עצמנו ולא נהפוך למגוחכים
בעינינו ובעיני אחרים .אז גם נוכל לזכות
לכוון לאמיתה של תורה ,המורה לנו דרך
חיים כבר יותר משלשת אלפים שנה0 .

דבר המערכת

בשבע השנים האחרונות שימש חברנו
יוסי ארגמן כחבר מערכת ועורך ביטאון
הקהילה .אין זה סוד שהחברים המתינו
בקוצר רוח להופעתו של הביטאון שהיה
נחטף כלחמניות חמות.
לאחר תקופת עשייה מבורכת החליט
יוסי כי ברצונו להעביר את המושכות
לדור ההמשך .מערכת הביטאון
החדשה מונה את אילן אחיטוב  -עורך
ראשי ,רחל גיא ,אראלה נאור ואיילת
סקסטין .חברי המערכת והקהילה
מודים ליוסי על הזמן וההשקעה הרבה
ומקווים להמשיך בדרכו המוצלחת.
חברים המעוניינים לתרום לביטאון,
אם כחברי מערכת ואם ככותבים,
מוזמנים בשמחה.

עמ’ 2

חודש בחודשו

עורך לכל עט
מעריכת "במחנה" לעריכת "חודש בחודשו"

יוסי ארגמן ,תחנות חיים :יליד בריה"מ ,גדל בקיבוץ שער העמקים ובטבעון,
היה כתב צבאי ,הוצב בצוללת דקר ,תרם לשיר על גבעת התחמושת,
מחבר "זה היה סודי ביותר" ,עורך "במחנה" ועורך ביטאון הקהילה

ב

 -גידי פרישטיק -

סיומן של שבע שנות השתתפות
שבמהלכן היה יוסי ארגמן
לעורך "מדורת השבט" של
הקהילה ,הגיעה העת לספר ולו מעט
על העורך האגדי וגם לומר תודה רבה!
יוסי ארגמן( ,יליד בריה"מ) ,הגיע ארצה בהיותו
בן תשע וחצי .היום הוא חבר הקהילה ומזוהה
על-ידי הוויקיפדיה כ"סופר ,עורך והיסטוריון
צבאי ישראלי".
במהלך השנים
כתב שבעה
ספרים וערך
רבים אחרים .את
שירותו הצבאי
החל בחטיבת
גולני באוגוסט
 .1966כאשר
עיתון "במחנה"
חיפש כתב קרבי,
נבחר ארגמן
לתפקיד .במקביל
– עבר קורס
צניחה במילואים
הוצב בסיירת יוסי ארגמן
"דוכיפת" ,אך גויס
על ידי תא"ל יואל בן-פורת ליחידה  848באגף
המודיעין (היום  ,)8200גם בזכות היותו דובר
רוסית .במלחמת יום-הכיפורים הוצב בראס-
סודר ובאום-חשיבה .בין השנים  1967ו,1969-
היה כתב צבאי ,ואחר כך עורך העיתון "במחנה
נח"ל" ( .)1983–1974לאחר מכן ,במשך שנים ,היה
העורך של "במחנה" .הוא בוגר אוניברסיטת תל
אביב במזרחנות ובתולדות ארץ-ישראל ובעל
תואר שני בהיסטוריה כללית ,עם התמחות
בסובייטולוגיה ,מאוניברסיטת תל אביב.
בעת שירותו הצבאי הוצב על-ידי דובר
צה"ל לסקר ,עבור העיתונות הישראלית,
את הפלגת הצוללת "דקר" מגיברלטר
לישראל .מסיבות טכניות (ויכוח תקציבי)
בוטלה השתתפותו ברגע האחרון...
במלחמת ששת-הימים היה צמוד לסמח"ט
חטיבת הצנחנים  ,55שלחמה בירושלים.
היה מראשוני החיילים שהגיעו לכותל.

המילים המדוקלמות בשיר המפורסם "גבעת
התחמושת" מבוססות על ראיון שערך יוסי
עם לוחמי הקרב על גבעת התחמושת ,לצורך
הספר שהפיק עיתון "במחנה" על המלחמה.
במהלך השנים נודע ארגמן כמחבר הספר "זה
היה סודי ביותר 30 :פרשיות מודיעין וביטחון
בישראל" (הוצאת משרד הביטחון ,תש"ן)1990 ,
הספר ,שחשף פרשיות ביטחוניות עלומות,
היה לרב-מכר.
דורות של חיילים,
בעיקר חיילי חיל
המודיעין ,קראו
אותו בשקיקה.
הספר יצא
בעשרות מהדורות
ותורגם לשפות
שונות .אחר כך
יצא לאור ספרו
"מלחמתהצללים"
שהוא המשך
לספר הפרשיות
הראשון .מאז
הוציא יוסי ספרים
צילום :מיכל ארגמן נוספים בתחומי
ההיסטוריה
הצבאית הישראלית ושימש כעורך ספרים רבים
בהוצאת משרד הביטחון .ספרו "דרך יאיר"
מספר את סיפורו של יאיר פלד ,קצין בן קיבוץ
יגור ומפקד סיירת הצנחנים ,שנרצח על ידי
מסתננים בגבול מצרים (הוצ' הקיבוץ המאוחד).
ספרו "חיוור היה הלילה" שיצא בשנת ,2002
הביא את סיפורו של מנכ"ל משרד הביטחון,
הכלכלן פרופ' פנחס זוסמן ,שכיהן בתפקידים
רבים ,אף-על-פי שנותר הלום קרב בעקבות
 80הקרבות האכזריים בהם השתתף כמ"פ
במלחמת העצמאות (הוצ' ידיעות-אחרונות).
בשבע השנים האחרונות שימש ארגמן
כחבר מערכת ואח"כ כעורכו של "חודש
בחודשו" .הוא ערך בו רפורמה מקיפה
ומיצבו כ"מדורת השבט של הקהילה".
יוסי נשוי לטלי ,משנה לראש עיריית גבעתיים,
ואב ליוני ,מיכל ומירב .מזה שלושים שנה
הם גרים בשיכון הרצוג וחברים בקהילתנו0 .

ביטאון המרכז הקהילתי תורני בית כנסת “גבורת מרדכי“

כ"ט בסיון  -תשע“ז

"אני הולך
במחוזות ילדותי,
ליד הבית שהיה
ביתי
"
(יוסי בנאי)
דבר היו"ר

כ

ך פותח השיר האהוב ששר בזמנו
יוסי בנאי .כבן קהילה מילדות,
שמנין שנותיו כמנין שנות
הקהילה ,בכל פעם שאני הולך לבית הכנסת
אני רואה בעיני רוחי את ילדותי ונעוריי,
ואומר ברוך המקום שזכינו להגיע לשנת
החמישים לקיומה של קהילת בית הכנסת
גבורת מרדכי.
ואל יקל הדבר בעיניכם; הבנין המפואר
שאנו נמצאים בו היום מורכב מעמלם של
רבים וטובים מחברי הקהילה ,שחלקם
אינו עמנו היום וחלקם עדיין פה לספר
את סיפורה של הקהילה.
בילדותי התפילה הייתה למטה ,באולם
בית אהרון ,ללא שולחנות – רק אולם מסודר
לישיבה בכסאות ברזל עם מושבים צהובים.
האולם היה מלא מקצה לקצה ,ולנו הילדים
לא נותר אלא להיות בחוץ ,פשוט מחוסר
מקום ישיבה .עם השנים נבנה החלק העליון
של המבנה ובכל פעם נוספה עוד פנינה ועוד
יהלום בכתר ,כפי שאנו רואים אותו היום.
משפט קצר ,שמקפל בתוכו השקעה רבה
בזמן ,בכסף וברצון עז של כל חברי הקהילה,
להקים פרויקט כזה גדול.
הקהילה שלנו ,אז כמו היום ,מלאה אנשים
מיוחדים בעלי מגוון דעות .כל אחד מביא
עמו את מטענו האישי ויוצר פה פסיפס
אנושי מגוון ומיוחד עם פתיחות רבה ביד
רחבה לכל תושבי הסביבה.
הדבר ניכר בכל האירועים הקהילתיים אשר
מתקיימים במהלך השנה מאז ועד היום.
חלקם שזור באירועים מחיי חברי הקהילה.
נכון ,בשנים האחרונות ,חלק נכבד מחברי
הקהילה עבר לדור במקומות אחרים .יש מי
שעבר לאזור חדש ולדירה אחרת" ,קרוב
לילדים" ,ויש מי שעבר לדיור מוגן ,ויש מי
שעבר לצערנו לעולם של מעלה.
לעומת זאת ,אנחנו רואים בקהילה דור
חדש עם ילדים ,עם פעילות חדשה ורצון
להמשיך קדימה ולקיים את הקהילה,
שתהווה אבן שואבת לכל הסביבה בפן
התורני והחברתי ,באותה מתכונת מיוחדת.

אלדן מידן ,יו"ר קהילת גבורת מרדכי

החוויה האישית שלי וההנאה האישית שלי,
שדוחפת אותי לתת מזמני למען הקהילה,
מונעת מאותם רגעים כמו זה שראיתי בליל
שבועות האחרון ,שבו התמצתה מהות קיומו
של בית הכנסת שלנו .מחד גיסא ,שיעורים
למבוגרים ,שרובם מועברים על-ידי חברי
הקהילה בטעם ובחן רב; ומאידך גיסא בחדר
הספרייה הסמוך ,חדר מלא בילדים שישבו
כל הלילה שיעור אחר שיעור ולמדו והקשיבו
(ישר כח גדול לישראל שטיינמץ ,לעמירם
סבן ,ולג'יי נויסטדטר על הארגון) .במקביל,

זכות היא לי להודות לך על
חלקך החשוב בהפעלת
מועדון אחיעזר.
בשיחותינו ,הגדרת את עצמך,
מתוך ענווה ,כנמלה .שלמה
המלך שולח את העצל אל
הנמלה לראות דרכיה וחכם.
אנו נפרדים ממך לצערנו עקב
עוזבכם את הקהילה.
יהי רצון כי ,בעזרת ה' ,תמצאו
את הנווה החדש ,נווה של
שמחה ,אושר ,בריאות ונחת.
שנים רבות הייתם אתנו ,חיוך
נסוך על פנייך תמיד ,הילוכך
בנחת ,מוכנה לעשות כל מה
שנכון וצריך.
ראי אושר ושמחה יחד עם חיים
אישך היקר ,אתו הנך הולכת יד
ביד ,בעזרת ה' עד מאה ועשרים.

בבית המדרש ,יושבים באופן חופשי מי
שלומד לימוד עצמי ומי שבחר לקרוא את
התיקון מאלף ועד תו .מגוון מכובד לכל
הדעות והעדות.
כאשר עמדתי בתפילת ותיקין בבקרו של
ליל השבועות וראיתי את אותם הילדים
שהיו כל הלילה ,מנמנמים בכיסאות באולם
התפילה בעת קריאת מגילת רות ,הבנתי
שאנחנו כקהילה הצלחנו.
אין ספק שלא קל היום ,עם התמעטות
הציבור ,אולם אני בטוח שהיסודות שניבנו
על ידי דור המייסדים וההמשך שאנו
מקיימים פה היום ,ימשיך בעזרת ה' לעוד
הרבה שנים טובות .עם זאת ,אני קורא לכל
אחד ואחת מחברי הקהילה לפנות סביבו
ולהיות שגריר של הקהילה ,למשוך לכאן
חברים חדשים מכל הסביבה למלא את
השורות במקדש המעט שלנו.
זו גם ההזדמנות לתת תודה לרב הקהילה
ולחברי המועצה על עבודתם ולחברי
הקהילה שאינם חברי מועצה ומעניקים
מזמנם ומרצונם לקהילה ,ליענית גולדפרב,
לאפי פז ,לאלון שטרן ,לספל'ה סגל ,לפרדי
אלגמיל ,לעידית ואהרון ונדרוולדה ,לאיציק
פינקל ,לישראל שטיינמץ ,ליצחק פורת,
למשה בורשטיין ,לציפי סבן  -והתנצלותי
הכנה אם שכחתי מי מהאנשים הטובים.
תודה מיוחדת למושיק גולדשטיין ולמדור
למורשת ישראל על הסיוע הרב בכל נושא
ונושא.
שלכם ,אלדן מידן,
יו"ר קהילת בית הכנסת
ומרכז קהילתי תורני גבורת מרדכי

לציפי זר כבוד היקרה תחי'

מאחלים מכל הלב ,חנה שטרן מועדון אחיעזר

ציפי וחיים בזמן אריזות אחרונות

צילום :רינת טואיטו
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כ"ט בסיון תשע"ז

מה עשו הצעירים
בגבעתיים במוצ"ש?
 -הרב יחיאל וסרמן -

ב

בין
ישראל
לעמים

הרצאתה של סיון רהב מאיר

 עו"ד יעקב שטרן -סדרת שיעורים ושיחות חדשה נערכה
לאחרונה לצעירי וצעירות המגזר
במוצאי שבתות ב"גבורת מרדכי".
אות צעירים וצעירות
השתתפו בשבועות האחרונים
מדי מוצאי שבת בסדרת השיעורים
והמפגשים החדשה בגבעתיים בסימן "זוגיות,
צמיחה ועבודת ה' בחיי היום יום" – ביוזמת
פורום הצעירים בגבעתיים ותנועת הבוגרים
בבני עקיבא.
בסדרת המפגשים והשיעורים
הייחודית שארכה כתשעה שבועות
העבירו שיחות מגוון רחב של רבנים ומרצים
וביניהם :הרב חגי לונדין  -ר''מ בישיבת שדרות,
אשת התקשורת  -סיון רהב מאיר ,הרב יונה
גודמן  -ראש מינהל החינוך במרכז יב''ע ,הרב
ערן טמיר  -ר''מ במכון מאיר והרב מתניה
ידיד  -מתנועת הבוגרים בנ''ע.
סדרת המפגשים נערכת בסיוע המדור
למורשת ישראל בעיריית גבעתיים וקהילת
"גבורת מרדכי" ובתמיכת אגף תרבות
יהודית במשרד החינוך.
שיאה של סדרת המפגשים היה באירוע

מ

עמ’ 4

חודש בחודשו

בו השתתפה אשת התקשורת סיון רהב
מאיר ,אשר העבירה שיחה בנושא "יהדות
ותקשורת" ,בהיכל בית הכנסת גבורת מרדכי
באולם מלא מפה לפה ,בהשתתפות למעלה
מ 500-אשה ואיש!
מטרת סדרת השיעורים היא להפוך את
גבעתיים ככלל ,ואת בית הכנסת גבורת
מרדכי בפרט לאבן שואבת ומרכז לצעירי
הציונות הדתית מכל האזור .בהמשך
מתכננים ב"פורום הצעירים" לערוך עוד
סדרת שיעורים ומגוון פרויקטים חברתיים
נוספים כדי לחזק את המגמה זו.
0

ראש העיר רן קוניק אורח בהרצאה של סיון רהב מאיר

לקראת סדרת כתבות על
קהילות יהודיות בעולם ,הרב
יחיאל וסרמן ,ראש המרכז
לשירותים רוחניים בתפוצות
בהסתדרות הציונית העולמית,
עומד על היחס הראוי של
קהילה לחברה הסובבת אותה,
בארץ ומחוצה לה

ד

ברי בלעם "הן עם לבדד ישכון
ובגויים לא יתחשב" הפכו במרוצת
הדורות למשפט שגור בפי רבים.
פסוק זה התפרש במהלך הדורות על-ידי
פרשני המקרא כהבטחה ,כי עם ישראל ישכון
בדד; הוא לא יתערב בגויים וזהותו הייחודית
ואורח החיים המיוחד לו ,יישמרו לנצח.
החל מהמאה התשע-עשרה ,בעקבות
האמנציפציה ,נפתחו שערי הגטאות בפני
היהודים והתאפשר להם להשתלב בחברה
הכללית מבחינה כלכלית ,תרבותית
ופוליטית .אז החל הפיצול בעם היהודי
והחלה תקופת החילון .חלק חשוב מהעם
היהודי ניצל הזדמנות זו ,השתלב בחברה
וטבע את הסיסמא "היה יהודי בביתך ואדם
בצאתך" .המנהיגים הרוחניים והוגי הדעות

ביטאון המרכז הקהילתי תורני בית כנסת “גבורת מרדכי“

כ"ט בסיון  -תשע“ז

כ"ט בסיון תשע"ז

לזכר
בתיה
וטוביה
לחמו בתופעה זו .אחד מהם היה הרב נפתלי
צבי יהודה ברלין ,הידוע בכינויו הנצי"ב.
הוא פירש את הפסוק "הן עם לבדד ישכון
ובגויים לא יתחשב" ,בצורה אקטואלית לימים
ההם ,ברוח המאבק בתופעת ההשתלבות
של היהודים בחברה הכללית באירופה.
בפירושו 'העמק דבר' הוא פיסק את הפסוק
בצורה שונה ובדרך זו הסביר אותו" :הן עם-
לבדד – ישכון ,ובגויים  -לא יתחשב" .דהיינו,
כאשר עם ישראל שוכן לבד ושומר על זהותו
ועל הייחודיות שלו ,אז הוא ישכון ,אבל
כאשר הוא מנסה לחקות את דרכי הגויים
ולהתערות בהם אז הוא לא יתחשב .דבריו
אלו של הנצי"ב העמידו את הפסוק לא
כהבטחה ,אלא כאתגר לעם היהודי ,לשמור
על זהותו העצמית ,על הייחודיות שלו ועל
אורח חייו המיוחד ,כפי שקיבל על עצמו
בסיני .במאה הנוכחית ,בחברה הדמוקרטית,
בכפר הגלובאלי והדינמי בו אנו חיים ,כאשר
היהודים משתלבים בצורה מלאה ונוטלים
חלק פעיל במערכות החיים כולם ,נוסף רובד
חדש והוא האינטרנט והרשתות החברתיות
השונות .בעידן זה ,מתהווה זהות קולקטיבית
ושפה אחת ,המאחדת את כלל האנשים בתבל
ולא מייחדת אותם וקיימת רב-תרבותיות
ענפה .מטבע הדברים ,היא מטשטשת את
הזהות האינדיבידואלית כולל זו של הזהות
היהודית ולכן ,הפסוק "הן עם לבדד ישכון"
מקבל משמעות עמוקה ורחבה יותר.
כאן יש לעשות הבחנה בין שמירת הזהות
היהודית בתפוצות ,לבין מדינת ישראל.
דברי הנצי"ב על הצורך בהיבדלות ובהקמת
חומות בידוד וירטואליות מהגויים תקפה
גם היום ,שכן סכנת ההתבוללות היא לא
איום אלא מציאות עגומה ,הפוגעת בכל

בתיה וטוביה מרגלית ז"ל

קהילה וקהילה בתפוצות.
אולם דומה כי במדינת ישראל ,שבה הרוב
הוא יהודי ,חל הכלל "כל ישראל ערבים
זה לזה" .לכן ,מציאות זו מחייבת חשיבה
של השתלבות ללא היטמעות ,הנמכת
המחיצות ,פתיחת הדלתות בזהירות
ומציאת איזונים לחיים משותפים על בסיס
הסכמה רחבה .אמנם יש לשמוח ולהתגאות
בסממנים היהודים המאפיינים את המדינה:
יום השבת הוא יום המנוחה הרשמי במדינה,
במקומות ציבור ובמחנות צה"ל מוגש רק
מזון כשר ,נישואין וגירושין הם בסמכות
בתי הדין הרבניים בלבד .אך ברמת הפרט
יש לבנות גשר ליחידים ,מתוך אהבה וקבלה
ולא מתוך התנשאות .זוהי תורה ולימוד
היא צריכה .וזוהי מומחיות ולא כל בר בי
רב יכול לבצעה כראוי.
האתגר של דורנו הוא קירוב ולא הרחקה.
לימוד משותף במקורות היהדות ,במטרה
למצוא מצע יהודי-תרבותי משותף ושפה
אחידה ,וגם המשימות של בנין הארץ,
ביסוסה הביטחוני הכלכלי והתרבותי טרם
הסתיימו .בניית מדינה יהודית-דמוקרטית
היא בעיצומה ,והשאיפה למקסם את חווית
היחד מציבה בפני המנהיגות הרוחנית
אתגרים מורכבים .לא די לנו לקרוא
בגעגוע על הרגע הקסום של "כאיש אחד
בלב אחד" אלא חובתנו היא לאפשר זאת.
לכן ,דרושה מנהיגות רוחנית רלוונטית,
ואמיצה ,המתמודדת עם האתגרים החשובים
והמורכבים המונחים לפתחנו.
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מאלבום המשפחה

מלאת חודש למותם הטראגי
והפתאומי של בתיה וטוביה,
התקיים ב"בית אהרון" ערב לזכרם.
בערב השתתפו והתרגשו חברים ,משפחה
וחברי הקהילה שבתיה וטוביה היו לאורך
שנים מעמודי התווך שלה.
ארבע הבנות והאחייניות עתר וסיוון דיברו
עליהם ,כל אחת מזווית שונה.
ימימה  -סיפרה על החברות ארוכת השנים,
ותלמיד של בתיה דיבר בשבחה כמורה.
בתיה וטוביה התנדבו רבות ,ב"אנֹוש",
בעידוד תרומות דם ,ולאורך שנים תמכו
בקבוצה של פצועים קשה ועודדו אותם
ע"י טיולים ובילויים.
אחד הפצועים הגיע מרמת הגולן וריגש
את הקהל כשסיפר שמדי שבוע הם הגיעו
לתל השומר וגרמו לפצועים לחזור לחיים.
לטוביה ובתיה חלק גדול בשיקומם של
פצועים רבים.
זוהרה מהמשרד לשוויון חברתי סיפרה על
הפרויקט המיוחד "יחידות סגולה" ,שמטרתו
לסייע לאזרחים וותיקים מאושפזים למצות
את זכויותיהם .השניים היו גם במיזם זה
מהראשונים להתנדב .קולו של טוביה עדיין
מלווה אותנו מעל גלי האתר.
את הערב ליוו בנגינה בני המשפחה
והתמונות שהוקרנו הזכירו לנו את הזוג תאב
החיים שנהנה וניצל היטב כל רגע.
ערב לפני מותם ,ישבתי לידם בתיאטרון
גבעתיים והקשבנו להרצאה מרתקת.
הסתלקותם הפתאומית באמצע החיים
עדיין לא נתפסת.
רחל גיא ואראלה נאור
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מרים ומשולם שוירמן

סיפור חיים
על קצה המזלג
 -אלדן מידן -

ל

לאחר שמשולם סיים את שירותו הצבאי,
התחתנו מרים ומשולם.
"הקמנו משפחה מבורכת בעזרת ה'.
ארבעה ילדים בהפרש של חמש שנים
אחד מהשני .כל מה שהשגנו היה בעשר
אצבעותינו .כמעט כל חברינו בסביבה היו
באותו מצב כלכלי כמונו .טיילנו הרבה וכך
הכרנו את הארץ ,דרך הרגליים ,דבר שעבר
בתורשה גם לדור ההמשך".
בשנת  1964הקים משולם מעבדת שיניים,
בה עבד עד יציאתו לגמלאות בגיל .80
"גם לאחר יציאתי לגמלאות ,הייתי עובר
בבתי האבות ,לתת שירות ולעזור בענייני
שיניים לאותם אנשים מבוגרים שלא היו
ניידים ונזקקו לעזרתי .כשגרנו ליד בית
החולים רמב"ם הצטרפנו לרשימה שהייתה
תלויה בבית החולים ,וכל מי שנזקק לארוחה
חמה ולינה בשבת או באמצע השבוע ,הגיע
אלינו וקיבל סיוע ביד רחבה .בדיוק כמו

פני חודשים אחדים הצטרפו
לקהילתנו בני הזוג מרים ומשולם
שוירמן .נערוך עמם היכרות קצרה.
משולם ומרים שניהם ילידי רומניה ,הוא
מבוקובינה והיא מטרנסילבניה.
משולם עבר את שנות השואה עם הוריו
ואחיו בטרנסניסטריה ,וחזר עם משפחתו
לבוקובינה .על תקופת השואה ,לא רצה
להרחיב ולספר.
"עליתי לישראל בשנת ( 1947למרות
שקיבלנו סרטיפיקטים לארה"ב) באוניה
"גאולה" ,שנתפסה ע"י הבריטים ,וכך הוגלינו
מיד לקפריסין .בקפריסין הייתה לי תקופה
מיוחדת במינה .למדתי לימודי ארץ ישראל
יחד עם ציור ופיסול והייתי פעיל בתנועת
הנוער במקום .בערב הייתי הולך לספריה,
יושב וקורא ספרים רבים .זו הייתה תקופה
שבה העשרתי את ידיעותיי בצורה רחבה מאד.
חצי שנה לאחר קום המדינה ,לקראת סוף
שנת  ,1948הגעתי לארץ והתחלתי לעבוד
כטכנאי שיניים (מקצוע שהתחלתי ללמוד
עוד בחו"ל) .באותה תקופה
למדתי בקונסרבטוריון
בחיפה לנגן בכינור".
מרים עברה את ימי
מלחמת העולם השנייה
בשקט יחסי.
"הגענו לארץ בשנת 1950
עם האוניה "טרנסילבניה".
השלמתי את לימודי התיכון
בערב ,היות ובשעות היום
עבדתי בבית מרקחת ,וכך
גם רכשתי מקצוע לחיים.
ואכן ב 1954 -נבחנתי
באוניברסיטה בירושלים
והפכתי לרוקחת מן המניין.
מדי
באתם השנים נסעתי ֵ
בוקר לעבודה בחיפה
באוטובוס ,בקו  .42כך
הכרתי את בעלי משולם,
שנסע גם הוא מדי בוקר יחד
איתי על אותו אוטובוס".
לקראת סוף שנת  ,1954הזוג מרים ומשולם שוירמן
עמ’ 6

חודש בחודשו

המשך בעמ’ >> 8

אילן ביקש מחברו מדריך הטיולים יואב יאיר,
שהתפלל עמו בבית הכנסת מניין צעירים
הרא"ה ,לתרום לנו לביטאון מסלול טיול
בארצנו היפה.

בעקבות
שביל המרגל
אלי כהן

א

לי כהן נולד במצרים בדצמבר
 1924ופעל במסגרת התנועה
הציונית .עלה לארץ בשנת ,1957
גויס למודיעין בשנת  1960ופעל בסוריה
בזהות בדויה בשורות המוסד בשנים 1962-
 ,1965שנים רוויות הפיכות צבאיות בסוריה.
כינויו היה כאמל אמין תאבת .הוא הוצא
להורג בתלייה בכיכר אל מרג'ה בדמשק
בהיותו בן  .40פעל שלוש שנים בדמשק
וביקר פעמים מספר ברמת הגולן שהייתה
חזית מרכזית במאבק ישראל סוריה.
נשים פעמינו צפונה לטיול מרתק וחווייתי
לאורך  75ק"מ של שביל ברצף תחנות
ברמת הגולן ,המציינות יד וזיכרון לפעילותו
הכמוסה ,חוכמתו ותעוזתו של אלי כהן.
לאורך השביל הוצבו סלעי בזלת ובהם
מתואר סיפורו של אלי כהן .נגיע לצומת
צמח בכביש  90ומשם נעלה בכביש מספר 98
לדרום רמת הגולן .בטרם נתחיל את סיורנו,
במורד הכביש בואכה חמת גדר  -אל חמה,
נצפה באנדרטת סלע בזלת בדמות מנורה
ועליה חקוקים שמותם של  7חיילים לבושי
מדי שוטרים שנהרגו בתקרית עם הסורים
על השליטה במובלעת אל חמה .בעקבות
התקרית השתלטה סוריה על מובלעת אל
חמה עד שנת .1967

תחנה ראשונה :בית המלון באל חמה

נפתח את סיורנו בסמוך לבית המלון באל
חמה  -מלון מרפא שפעל בין השנים .1944-67
פה סעד אלי כהן עם קצינים סורים רמי דרג
וקבל "טיפולים רפואיים" בשהותו במעיינות
אל חמה הצמודים למלון .משמאל למבנה
מוצבת אבן הנצחה ועליה מוצג סיפורם של
המרגלים מספר במדבר ,הנושאים בשניים
את אשכול הענבים.

תחנה שנייה :בית המכס הצרפתי

צילום :אלדן מידן

תחנת הביקורת והמכס הנמצאת צפונה
על כביש  98הושארה לסורים בידי השלטון
הצרפתי שקדם להקמת סוריה .אלי כהן עבר
דרך התחנה בדרך לאל חמה אחרי קבלת

ביטאון המרכז הקהילתי תורני בית כנסת “גבורת מרדכי“

כ"ט בסיון  -תשע“ז

הזמנה לטיול

שמו  -אלי-עד .בצד הדרך מוצבת אבן
ועליה חקוק גזר דין המוות שנגזר על אלי
כהן .אלי כהן נכנס מספר פעמים למחנות
הצבא שחל איסור מוחלט להיכנס אליהם.
"גזר דין מוות נגד אלי כהן ,שנכנס בהסוואה
בשם כאמל אמין תאבת למקום צבאי שאסור
לאויב להיכנס אליו  -זהו אזור אל על  -כדי
להשיג ידיעות לתועלת האוייב ,עצם כניסתו
מחייבת עונש מוות לפי סעיפים  156ו-159 -
בחוק העונשין".

תחנה שישית :מושב חספין

תחנה זאת נמצאת על קטע כביש סורי ישן
המתחבר לכביש  98כ 100-מטר מהפנייה
ליישוב הקהילתי חספין .ממזרח מונח סלע
ועליו חקוקים פרטי פעילותו של אלי כהן
באזור .משני צידי הסלע נטועים שני עצי
ברוש רמים ובסמוך שולחנות פיקניק.

תמונה של אלי כהן משקיף ממרפסת ביתו בדמשק ,על גלויה ששלח משפחתו

צילום :אתר אלי כהן

המודיעין ואמינותם נכבשה הרמה באיגוף
אישור מיוחד לכניסה לשטח שהוגדר שטח
אנכי  10ק"מ צפונית למערך הביצורים על-
צבאי סגור .בתחנה מוצגים רישיונות המעבר
ידי הנחתתם של הצנחנים.
של אלי כהן חתומים כדת וכדין.
משמאל לכביש
נמשיך בכביש
על גבי אבן מחסום
 98ואחרי כ" 200-נדיה יקירתי ,משפחתי היקרה!
טנקים מוצבת
מטר נפנה מזרחה
מילים
אליכם
כותב
אני
דמותו של אלי כהן
בדרך עפר לתצפית
המביטה לארבעה
חדשה שהוקמה אחרונות אלו בתקווה
כיוונים ,באוזניים
לציון  70שנה
ל"ליל שתישארו תמיד מאוחדים,
כרויות לכל עבר
הגשרים" ,שבו
פוצצו  11גשרים אני מבקש מאשתי שתסלח
ובשפתיים קמוצות.
ברחבי הארץ לי ,שתדאג לעצמה ושתעניק
תחנה רביעית:
בתקופת המנדט
התצפית השכלה טובה לילדינו...
מחנה פיק
הבריטי.
וילדיי
יבוא
יום
גאים
יהיו
טיולנו ממשיך
משקיפה אל
במועדון הקצינים
הירמוך ואל גשר בי .ולך נדיה יקירתי ,את
במחנה פיק ,הנמצא
הרכבת שנהרס
ליל רשאית להינשא לגבר אחר
בצד המערבי
בפעילות
הגשרים ב .1946-למען יהיה אב לילדינו ...אני
של קיבוץ אפיק.
אלי כהן התארח
מבקש ממך לא להתאבל על
מספר פעמים
תחנה שלישית:
הטנקים מה שקרה ,אלא להסתכל
במחנה והעביר
מחסום
לך
שולח
אני
העתיד.
על
את רשמיו לממונים
נמשיך צפונה.
עליו .מהמרפסת
אחרי נסיעה קצרה ,נשיקות אחרונות .התפללו
נצפה לעבר אתרי
נבחין במחסום
משנת לעילוי נשמתי".
סוסיתא ,הכנרת
טנקים
מכתב פרידה של אלי כהן למשפחה
והעיר טבריה .על
 ,1940מתקופת
המרפסת בולט
השלטון הצרפתי,
כיתוב "מרפסת הר נבו" ,המציין את הביטו
שנועד למנוע מעבר טנקים בריטים לדרום
מארץ אויב אל הארץ ואת אי כניסתו של אלי
רמת הגולן שהייתה בשליטה צרפתית .בין
כהן לארץ ,בדומה למשה רבנו.
השנים  1946-67הקימו הסורים מערך ביצורים
הכולל מחסום זה .אלי כהן דיווח לשולחיו
תחנה חמישית :אליעד
במוסד על מערך הביצורים ,איושו וסוגי
נמשיך צפונה בכביש  .98אלי כהן ביקר
הנשק במקום .כיבוש הגולן בשנת  1967בוצע
במחנה הצבאי באל על ,הנושא כיום את
על-ידי חטיבת הצנחנים  80והודות לדיווחי

תחנה שביעית :הישוב מרום גולן  -נדיה
וילדיה "מחכים לאלי"
נמשיך בדרכנו צפונה על כביש זה לכיוון
היישוב מרום גולן ,נחלוף על הישוב ובמרחק
מה נבחין בפסל המשפחה :נדיה חובקת את
שלושת ילדיה ומביטה הרחק לעבר דמשק,
מצפה לשובו של אהוב ליבה אלי כהן הי"ד,
מתוך תקווה שלא נמוגה " -ושבו בנים
לגבולם".

התחנה האחרונה :בנין המפקדות
בקונייטרה ופסל "המנעול"

נחזור לכביש  ,98נחלוף על בתים סורים
ישנים ובמרחק קצר נבחין במבנה גדול
מימדים בעל  100חדרים – ִמפקדת המודיעין
הסורית בקונייטרה .מבנה זה שימש כמפקדת
המודיעין הסורי ברמת הגולן .בטרם נכנס
למבנה נביט ברחבת הבניין על פסל בדמות
מנעול ,המדמה את אלי כהן מציץ לסודותיה
הכמוסים של סוריה ,ועליו חקוק "מחשבות
בעצה תיכון ובתחבולות עשה מלחמה"
(משלי כ ,יח).
את ביקורנו בשביל נחתום בכניסה לבנין
המפקדות .נעלה בגרם המדרגות ובקצה
המסדרון המזרחי בקומה הראשונה נבחין
על גבי הקיר באישורי המעבר של אלי כהן
למחנות הצבא באזור אל חמה .במלחמת
ששת הימים הוטלו מספר פצצות על בניין
זה והבריחו את המפקד ,רכוב על חמור,
עד דמשק...
ולסיום ,תחת מסך החשאיות האופף
את עולם הביון והדממה הועלו מספר
אפשרויות בדבר מקום קבורתו של אלי
כהן .כולנו מצפים ומייחלים להחזרת
עצמותיו הביתה ,לישראל שכה אהב
ושלמען בטחונה נלחם.
0
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אירועים בקהילה

בית הכנסת העתיק מלפני  1700שנה .מורה
הדרך -חברנו ד"ר עודד שוירמן.

שבת קהילה מיוחדת :ניגוני מודז׳יץ
ותחרות נסיך הטשולנט

על גבעת התחמושת

הקהילה ציינה את שבת פורים באירוע מיוחד
שהפך כבר למסורת ומושך מתפללים רבים
מהאזור כולו .בעל התפילה חסיד מודז׳יץ ,ר׳
אברהם יעקב טיילור ,הנעים בתפילות ,דברי
חסידות ולחנים שסחפו את כל הקהל .אחרי
התפילה נערך קידוש מיוחד ובו הוכתרו נסיכי
הטשולנט של הקהילה .מבין  10משפחות
נרגשות שהתמודדו זכו משפחות ברלין,
אחיטוב וגולדשטיין .צוות השופטים ,שעלו
לבמה במדי טבחים ומצנפת שפים ,כלל את
בן הקהילה חה״כ אלעזר שטרן ,על תקן אלוף
בישולים ,הרב יחיאל וסרמן מההסתדרות
הציונית על תקן שופט טשולנט בינלאומי
אשר סיפר על חוויות טשולנט מקהילות
ברחבי העולם ,ברקת בלום ,נסיכת הטשולנט
היוצאת שזכתה בשנה שעברה ואליהו ארני
ארנפלד ,מומחה ידוע לטשולנט .טקס הכתרת
המנצחים בוצע בליווי מארש הניצחון ,שאותו
שרה הקהילה כולה בניצוחו של טיילור.

נערי הקהילה והוריהם בטיול פסח
ברמת הגולן

ילדי ונערי הקהילה בליווי הוריהם ערכו
השנה מסע פסח ברחבי רמת הגולן .הם
צעדו וטיפסו בגבורה את מסלול נחל
יהודיה ,ביקרו בכפר האמנים באניעם
והתפללו תפילת מנחה בגשם בשרידי

לכבוד יום ירושלים הרצה חברנו ד"ר אפי
פז ,בליווי מצגת תמונות מאותם הימים ,על
חוויותיו האישיות כלוחם בקרב על גבעת
התחמושת ,הר הצופים ,הר הבית והכותל.

צבעים אבודים

מה הקשר בין חלומותיו ושאיפותיו של
היטלר ללימוד ציור והעם היהודי? כיצד כול
זה התגלגל לשוד האמנות הגדול בהיסטוריה
ומה עושים היום כדי להשיב את יצירות
האמנות למשפחות קורבנות השואה?
לכבוד יום הזיכרון לשואה ולגבורה שמענו
הרצאה מאלפת על כל זאת מפיה של עפרה
סרי ,מורה לאמנות ואנתרופולוגיה.
בנוסף לכך ,משפחות יפה ופלד ערכו וארחו
בביתם אירועי "זיכרון בסלון" ,שבהם סיפרו
ניצולים (יצחק גנוז וחברת קהילתנו לאה
עזרה) את סיפורם האישי המרגש.

תיקון ליל שבועות :הקונספט

מזה מספר שנים שמתכונת ליל השימורים
בשבועות מוקדשת לנושא מרוכז אחד שסביבו
ניתנים השיעורים השונים .בשנים עברו היו
הנושאים :״רפואה והלכה״ ,״הלכה וכלכלה״
ו״הנצי״ב מוולוז׳ין״ .קונספט זה מוכיח את
עצמו ולילות שבועות בקהילה מהוות אבן
שואבת ללומדים מכול האזור .בד בבד מגיעים
גם ילדים ובני נוער לשיעורים ופעילויות

מגוונות שעורכים ר׳ ישראל שטינמץ ור׳
עמירם סבן .השנה יוחד ליל השימורים לנושא
״ירושלים בהלכה ובמחשבת ישראל״ בסימן
 50שנה לשחרור העיר .העבירו שיעורים :הרב
אברהם וסרמן ,פרופ' יהושע שוורץ ,הרב
ענר וייסברד ,עו"ד יהושע (ג'יי) ניוסטדטר,
הרב גבי גלסר ור' עמירם סבן .תפילת ותיקין
נערכה ברוב עם.

אורחים מיוחדים בקהילה

הרב מאיר גולדוויכט ,ראש ישיבת יצחק
אלחנן העומד בראש הישיבה יוניברסיטי
בניו יורק ,התארח בקהילה בפרשת שלח-לך.
יישר כוח לחברנו מיכאל טוכפלד על היוזמה
והארוח ולחברי ועדת תרבות שעמלו על
ארוע מכובד ומכבד .בשיעור סוחף שניתן
לאחר קידושא רבה ובסדרת שיעורים נוספת
לבתי הכנסת בסביבה ריתק הרב גולדוויכט
קהל של מאות לומדים .לקינוח נערך בנוסף
שיעור ורב שיח לצעירי גבעתיים עליו עמל
חברינו יעקב שטרן בשיתוף המדור למורשת
ישראל .בארוע השתתף גם אביו של החייל
הדר גולדין.

הרב מאיר גולדוויכט בשיעור

צילום :מיכאל טוכפלד

טקס יום הזיכרון

תנחומים

 #למשפ' גולדמן עם פטירת אם המשפחה  #למשה בורשטיין עם פטירת אמו  #למשפ'
ג'יני עם פטירת אבי המשפחה דניאל  #למשפ' לייכט עם פטירת הגב' קיילה (קלרה)
לייכט  #למשפ' סדן עם פטירת אם המשפחה הגב' חנה סדן  #לעדינה דורי עם פטירת
אביה  #לדבורה נוי עם פטירת אביה  #למשפ' סולומון עם פטירת אם המשפחה הגב'
אסתר סולומון  #ליצחק נאור עם פטירת אחיו  #למשפ' דנציגר עם פטירת אבי המשפחה
יצחק דנציגר  #לזהבה בן זאב עם פטירת אחותה
קהילת גבורת מרדכי כואבת את פטירתם הפתאומית של בתיה וטוביה מרגלית

כמידי שנה נערך טקס יום הזיכרון ,בארגונו
המסור והמדוקדק של חברינו ר' יצחק פורת
ובסיועו של יצחק פינקל .את הנאום המרכזי
בטקס נשא השנה תא"ל אביגדור קליין קצין
שריון ראשי בעבר ורמ"ט גיס מטכלי.

סיפור חיים על קצה המזלג/

המשך מעמ’ >> 6

שהשמחה במעונם זר ברכות למזל טוב

ברכות להולדת נינים/ות  #למשפ' נאור להולדת הנינה ברכות להולדת נכדים/ות
 #לוורדה ארנברג להולדת הנכד  #למשפ' איגלקה להולדת הנכד  #למשפ' לקס
להולדת הנכדים התאומים  #למשפ' שפטלוביץ להולדת הנכד  #למשפ' רוזנטלר
להולדת הנכדה ברכות להולדת ילדים/ות  #למשפ' בר סלע ענת וגרשון להולדת
הבן ברכות לבר/בת מצווה  #למשפ' פינקל לבר המצווה של הנכד  #ליהודה חנניה
ניוסטדטר ולמשפחתו לבר המצווה  #לעילאי אברהם גולדשטיין ולמשפחתו לבר
המצווה ברכות לנישואין  #למשפ' סקסטין לנישואי הבת עדי  #לברברה ברקוביץ'
לנישואי הבת דנית

עמ’ 8

חודש בחודשו

שאימא שלי הייתה מסייעת לאנשים בשעתו".
עם השנים והגיל ,ולחץ הילדים להתקרב
אליהם ,החליטו מרים ומשולם לעבור
לגבעתיים .קרוב לעודד ולשאר הילדים.
"הזדמנה לנו דירה נחמדה המתאימה
לצרכינו .הרב אברהם וסרמן היה המשדך
עם משפחת קלמן ועל כך תודתנו לו .שכרנו
את דירתם לשביעות רצוננו וזכינו לקהילה
נחמדה שקיבלה אותנו בזרועות פתוחות
ובעין טובה".
וכך זכינו לקבל לקהילתנו משפחה מעניינת
ומיוחדת .ברוכים הבאים!
0

ביטאון המרכז הקהילתי תורני בית כנסת “גבורת מרדכי“

כ"ט בסיון  -תשע“ז

