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מבצר החקרא בירושלים:
איּכה?
החפירות הארכיאולוגיות בעיר דוד
ממשיכות לשפוך אור על ההיסטוריה
של עם ישראל .לקראת חג החנוכה
מספר לנו חברנו יהושע שוורץ על
חידה שאולי באה על פתרונה.

מ

 -יהושע שוורץ -

רד החשמונאים פרץ ב167-
לפסה"נ ב"מודיעין העיר"
(מקבים א [מק"א] ב )15.לאחר
שהגיעו לשם "אנשי המלך" כדי להכריח
את התושבים היהודיים להקריב קרבנות
לעבודה זרה כחלק מגזירות המלך היווני-
הסלבקי ,אנטיוכוס ה IV-אפיפאנס ,נגד עם
ישראל .אבל עד שהגיעו אנשי המלך לשם,
רוב הפעילות היוונית נגד היהודים הייתה
לא בפריפריה אלא בירושלים.
אנטיוכוס ,שעלה לכס השלטון בשנת 175
לפסה"נ ,לא הפגין מלכתחילה גישה עוינת
ליהודים .הוא ביקר בירושלים בשנת 172
לפסה"נ "(ו)הוא נתקבל בנדיבות ...והוכנס
(לתוכה) בליווי לפידים ותרועות" (מקבים
ב ב .)22.גישתו שונתה לאחר שניסה לכבוש
פעמיים את מצרים שנשלטה על-ידי היוונים
התלמיים ( 168-170לפסה"נ) ,ונאלץ לסגת
בעקבות לחץ פוליטי וצבאי של הרומאים
שכבר הורגש באזור .בעת נסיגתו ,אנטיוכוס
ביקר עוד פעמיים בירושלים ועל-פי המסופר
בספר המקבים ,שדד את המקדש ,ברצותו
כנראה להשיג כספים לממן את המבצעים
הצבאיים .היהודים גילו התנגדות ,ואנטיוכוס
דיכא את ה"מרד זוטא" ביד חזקה" :ויהי
אבל גדול לישראל בכל מקומותם" (מק"א
א .)25.בשלהי שנת  168נשלח "שר המיסים"

שרידי מצודת החקרא כפי שזוהו בחניון גבעתי

לירושלים להעניש שוב את העיר" .וישרוף
אותה באש ויהרוס את בתיה ואת חומותיה
סביב (מק"א .)31.ואז מסופר על בניית מבצר
יווני חדש בירושלים" :ויבנו את עיר דוד
[ויקיפוה] בחומה גדולה וחזקה ,במגדלים
חזקים ,ותהי להם לחקרא (מהיוונית ,Ἄκρα
קיצור של אקרפוליס [מבצר העיר]) וישימו
שם עם רשע ...ויצברו נשק ומזון ...ויהיו לפח
גדול ...ויהי לאורב למקדש ולשטן רע לישראל
תמיד" (מק"א א .)36-33.מטרת בניית החקרא
הייתה לשלוט בעיר ולפקח על פעילות
המקדש ,שחולל על-ידי אנטיוכוס .המצודה
אוכלסה על-ידי אנשי צבא שכירים ויהודים
מתיוונים והם גרמו סבל רב לתושבי ירושלים.
שאלת מיקומה של מצודה זו הייתה אחת
החידות הלא פתורות בחקר ירושלים .יש
שסברו שהיא הייתה מצפון להר הבית .יש

ויקיפדיה

שטענו (כולל כותב שורות אלה בעבר) שהיא
נבנתה מדרום מזרח או מדרום למקדש .היו
שחיפשו בעיר דוד ,והיו שהציעו שהחקרא
עמדה ב"עיר העליונה" של ירושלים (בשיפולי
הרובע היהודי של היום) .מבחינת המקורות
הספרותיים העתיקים ,הכול היה אפשרי.
מה שהיה חסר הייתה עדות ארכיאולוגית.
בשנים האחרונות נחשפו בחפירות
הארכיאולוגיות שמנהלים דורון בן-עמי,
יאנה צ'חנוביץ ושלמה כהן מרשות העתיקות
בחניון גבעתי בעיר דוד ,שרידים שכנראה
פותרים את החידה ,עדויות למצודה .נתגלו
קטע של חומה מאסיבית ,בסיס גדול
שמידותיו מרשימות ו"חלקלקה" שנבנתה

המשך בעמ’ >> 2
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מעורב בדעת עם הבריות

מבצר החקרא בירושלים :איכה?/
ויקיפדיה

המשך מעמ’ >> 1

מקס סקסטין ,חתן בראשית ,שיתף את הקהל
בקידוש החתנים במתחולל בראשו של חזן

מ

מפה היסטורית של ירושלים ,החקרא (למטה מימין)
מזוהה עם עיר דוד

בסמוך לחומה .החלקלקה היא אלמנט הגנתי
משופע ,עשוי שכבת עפר ,אבנים וטיח,
שנועד להרחיק תוקפים מבסיס החומה.
עוד נתגלו שם אבני קלע מעופרת ,ראשי
חיצים מברונזה ואבני בליסטראות אשר
עליהם הוטבע קלשון ,סמל שלטונו של
אנטיוכוס אפיפאנס .אלה שרידים אילמים
של קרבות שהתנהלו במקום בהמשך בימי
החשמונאים .נתגלו גם מטבעות רבים של
מלכים סלבקיים וקנקני יין שיובאו לירושלים
מהמערב עבור החיילים הנוכריים שם.
לאחר שלוש שנים מעת פריצת המרד
ב ,167-ולאחר לחימה ,בעיקר בהרי גופנה,
בית אל ,ירושלים וצפון הר חברון ,הצליח
יהודה המקבי ב 164-לכבוש את ירושלים,
ולטהר את המקדש שחולל .חג החנוכה
נחוג ונקבע לדורות .אך אליה וקוץ בה;
את החקרא לא כבשו .על-אף ניסיונות
יהודה ואחיו יונתן שירש אותו ,לא הצליחו
כוחות החשמונאים לכבוש את החקרא
והמבצר נשאר כ"עצם בגרון" לתושבי
העיר ירושלים ששני חלקיה נותקו זה מזה
בגלל המבצר שבאמצע .מערכת הביצורים
האיתנה עמדה מול כל ניסיונות הכיבוש.
רק בשנת  27 ,141שנה לאחר שנבנה ,הצליח
שמעון החשמונאי ,יורשו של יונתן ,לאחר
מצור ארוך והרעבתם של מגיני החקרא
היווניים ,להכניע את האויב .שמעון הרס
את החקרא עד ליסוד וכך גרם כאב ראש
אדיר לחוקרים ,אבל מנע מהאויב לנסות
ולכבוש את החקרא בחזרה .מגילת תענית
מספרת שחגגו את כ"ג באייר כיום שבו
0
יצאו "בני חקרא מן ירושלים".
עמ’ 2

חודש בחודשו

דברי חתן בראשית :ד״ר מקס סקסטין

ילדות אני אוהב מוסיקה -
מוסיקה קלאסית ומוסיקה
יהודית .זה התחיל כששמעתי
את המחזמר "כנר על הגג" ואת הכנרים
המפורסמים פנחס צוקרמן ויצחק פרלמן;
נמשך כשניגנתי מוסיקה חסידית בחתונות
כשהייתי הסדרניק ואחר כך סטודנט
לרפואת שיניים; וגם עכשיו אני מוקף
במוסיקה כל הזמן :מקשיב למוסיקה
קלאסית בעבודה ,ובשעות הפנאי מנגן
בתזמורת ומתאמן בכינור .וכשאני עובר
לפני התיבה  -אני יכול להמשיך את המנגינה
גם בשבת וביום טוב.
לפני כ 15-שנה ,אורי וקסלר ז"ל הציע לי
להתפלל בימים נוראים בקהילה .זה היה
מלחיץ והשקעתי הרבה בלימוד התפילות
ממקורות רבים ככל האפשר .החותן שלי,
אבי וייס ,בקי ורגיל בכל התפילות ,ועזר
לי אז וגם היום לזכור את הנוסח ולדייק
בעברית .החזן שלנו יעקב ולטר ז"ל הקליט
לי תפילות בקולו ,ואני מצטט אותו כשאני
שר "הנני העני ממעש" " -בעבור כל הצדיקים
והחסידים והתמימים והישרים ."...בתפילות
שלי אפשר גם לשמוע ציטוטים מוזיקליים
של כל מיני בעלי תפילה שלמדתי מהם,
למשל הרב רפי פוזן ז"ל ,שהיה בעל תפילה
מיתולוגי בישיבת כרם ביבנה( .ברוך אתה ה',
המברך את עמו ישראל בשלום) .ואני נעזר
גם בספר שקניתי  -תווים של כל הנוסח של
ימים נוראים ,מפסוקי דזמרה ועד נעילה.
כשליח ציבור מאד חשוב לי להגיש
את התפילות בנוסח המסורתי" .נוסח"
הוא הדיבור המושר ,המכונה במוסיקה
המערבית" :רצ'טטיב" .לכל תפילה יש את
הנוסח שלה ,עם מנגינה ייחודית שממקמת
אותה במעגל השנה ,ומעניקה לה משמעות
ואווירה .מנגינות הנוסח הן מסורת עתיקה,
בת מאות שנים .הנוסח של התפילות עובר
מדור לדור ,מקהילה לקהילה כמו שפעם
תורה שבעל פה עברה ,וכמו שקרה עם
התורה שבעל פה ,אחד זוכר משהו אחד
ושני משהו אחר וכל אחד נשבע שמה
שהוא זוכר זה אותנטי  -והכל לשמה כמובן.
למיטב הבנתי ,במסורת הנוסח ,כמו בכל
דבר שלא כותבים אלא מסתמכים רק על
הזיכרון ,חלקים נשכחים .דרך הספר עם
התווים אני זוכה פה ושם לשפץ ולשחזר

משפטים מוסקליים שנשכחו .זאת הסיבה
שלפעמים אני מרשה לעצמי לשיר גם דברים
שנשמעים לא מוכרים ,אבל משחזרים,
כנראה ,את הנוסח המסורתי.
מצד שני בתפילות חשוב גם לשלב שירים
עם קצב ,שהקהל אוהב ושיצטרף אליהם.
האתגר של שליח הציבור הוא גם לדייק בנוסח
העתיק וגם להכיר את הטעם המוסיקלי
הנוכחי של הקהל כדי לחבר את התפילות
לנפש המתפללים .שליח ציבור צריך
להתחשב בבקשות הקהל ולהיות "מעורב
בדעת עם הבריות" .לכן תמיד אשלב ניגון
"צמח צדק" לבקשת אלעזר יפה ,ואשיר "ביה
אנא רחיץ" בשביל ג'יי ניוסטדטר ו"ה' ֶמלֶ ך
ה' ָמלַ ך" בשביל יצחק פורת .לא מעלה על
דעתי לבחור מנגינה אחרת.
לא תמיד אפשר לרצות את כולם .התלבטתי
קשות השנה כיצד לבצע "אוחילה לאל".
החותן שלי והרב מתמוגגים מן ה"נוסח"
המסורתי ,אבל חברים רבים מעדיפים את
השיר הפופולרי המודרני המרגש .התלבטתי
עד לרגע האחרון .בסוף אשתי הכריעה:
בראש השנה אפשר שיר ,אבל ביום כיפור
– נוסח! וכך היה.
טוקּבקיסטים .בפעם הראשונה
ֶ
יש לי גם
שעשיתי שחרית ביום כיפור הרב העיר
לי שצריך גם לתת זמן לקהל לחזור על
המשפטים .זה היה סוג של הפתעה ,כי
כשהתאמנתי ,בסלון בבית ,לא היה שם
קהל ...ובפעם הראשונה שהתפללתי
מוסף בראש השנה ,הרב ניגש אלי בברכת
שופרות....הייתי בטוח שהגזמתי עם כל
הנוסח שלמדתי מהתווים...ואז הוא אמר
לי" ,תמשוך תמשוך ,שנגיע למנחה גדולה!"
באמת זו זכות ענקית ללמוד את התפילות,
מילה מילה ,משפט משפט .יש שם דברים
כל כך יפים ומרגשים .פסוקים ,הגות ,שירה.
גם התפילות של החזן בעצמו מאד מרגשות:
"הנני העני ממעש"" ,היה עם פיפיות שלוחי
עמך בית ישראל" .זה תענוג צרוף וזכות
גדולה שהקהילה הזאת נתנה לי וזכות
גדולה להיות חוליה בתורה-שבעל-פה
של התפילות.
יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים
שתפילותינו תמיד יתקבלו ונזכה לבריאות
0
ונחת לנו למשפחותינו.

ביטאון המרכז הקהילתי תורני בית כנסת “גבורת מרדכי“

כ״ב בכסלו  -תש“פ

שלושה חתנים ואשת חיל אחת
צילום :רינת טואיטו

חתן תורה
ר' אריה טימנס

חתן בראשית
ד"ר מקס סקסטין

חתן כל הנערים
עו"ס יניב ון סטרטן

אשת חיל
רו"ח אורית ברנט

אריה שימש שנים רבות בתפקידו
כיו"ר ועדת בית הכנסת וממשיך
לסייע ולעזור גם כאשר אינו
נושא בתפקיד באופן רשמי.
בקידוש החתנים סיפר אריה
על ילדותו באמסטרדם ועל
התרגשותו כאשר אחז כילד
בפעם הראשונה בספר התורה.
עוד מדבריו בקידוש בעמ' .4-3

נבחר בזכות תרומתו הרבה
כחזן בקהילה בחגים ובימים
הנוראים .מקס הנעים לקהילה
בדברים שנשא בקידוש והפעיל
את כל הקהילה בשירת מנגינות
התפילה בחגים .קטעים מדבריו
בעמ' .2

נבחר בזכות מעורבותו הרבה
בהפעלת הילדים והנוער.

בכל שבת בבוקר ניתן למצוא
אותה מנצחת בעוז על תפילת
הילדים ,ובשאר הזמן היא
מארגנת ללא לאות פעילות
תרבותית למבוגרים ולנוער,
עושה נפשות ומביאה משפחות
חדשות לקהילה.

בשבת פרשת וירא נערך באולם בית אהרון הקידוש המסורתי של הקהילה לכבוד החתנים ואשת החיל .את האירוע כיבדו בנוכחותם
ראש עיריית גבעתיים מר רן קוניק ,יושב ראש המועצה הדתית ר' יעקב כרמי ,רב העיר פנחס אדרי ,המשנה לראש העיר מושיק גולדשטיין
והמשנה לראש העיר טלי ארגמן .במעמד מכובד זה הוענקו גביעי כסף מהודרים לשני חברי קהילה כהוקרה על תרומתם הרבה במשך שנים:
אליהו ארנפלד (ארני) ,המשמש שנים רבות כיו"ר ועדת תרבות וחבר ועדת הצדקה ,וד"ר אפי פז ,האחראי על אולם בית אהרון.

מצוות עץ חיים

בקידוש החתנים ריגש חתן תורה ,אריה טימנס ,את הנוכחים בסיפורו
על חוויותיו כילד באמסטרדם
דברי חתן תורה :אריה טימנס

ב

מזרח אמסטרדם שבהולנד
התאספו מעט זמן לאחר השואה,
מספר מתפללים בחדר צדדי של
בית כנסת הרוס ,שרק קירותיו החיצוניים
הזכירו משהו מהבניין הגדול והמפואר
שעמד שם לפני המלחמה.
במניין הקטן שלנו שמרו בדבקות על מנהגי
אשכנז של ק"ק אמסטרדם .כדי להסביר

את הקשר אל זיכרונותיי הראשונים מבית
הכנסת שלנו ,אביא כמה דוגמאות הקשורות
להגבהה וגלילת התורה ,שנהגו במקום.
ראשית ,הגבאי לא חילק את המצוות
בעצמו ,אלא שלח ילד מטעמו להודיע
על המצווה במילים הבאות:
"הגבאי מכבד אותך במצוות הוצאה
והכנסה ,הגבהה" וכד' .מבחינתי השיא היה

כשהשליח הגיע אלי ,הקטן ,עם המילים:
"הגבאי מכבד אותך במצוות עץ חיים"
אצלנו חילקו שלוש מצוות הקשורות
להגבהה וגלילה ,במקום השתיים שאנחנו
רגילים במקומותינו:

המשך בעמ’ >> 4
גיליון מס’  286עמ’ 3

מצוות עץ חיים/

העלייה לבימה ,הידיים הקטנות על ידיות
העץ חיים.

הראשונה
מצוות הגבהה שניתנה למבוגר.

"עץ חיים היא למחזיקים
בה ,ותומכיה מאושר" ,ממש
הרגשנו את האושר!

המשך מעמ’ >> 3

השנייה
מצוות גלילה שגם היא ניתנה למבוגר.
השלישית
מצוות עץ חיים ,שניתנה לילד.
כידוע "עצי החיים" הם שני עמודי העץ
עם הידיות המגולפות הבולטות מעל
ומתחת לספר התורה שמחוברים לקלף
בהתחלת הספר ובסופו.
אני מצטט מספר מנהגי אמסטרדם ,פרק
ו סעיף ד:
 )1המגביה צריך לפתוח את הספר בעודו
מונח על הבימה.
 )2המגביה צריך לפתחו לא יותר
משלושה עמודים.
 )3בהגבהה צריך התפר להיות בין העמודים
הפתוחים של ספר התורה.
 )4בהגבהה צריך לסובב  360מעלות לכיוון
ימין בלבד!
 )5הגולל גולל את המפה (רצועת בד
ארוכה) מלמעלה למטה לכיוון ימין.
בזמן הגלילה מחזיק המגביה את הספר
במצב אופקי והילד מחזיק את עצי החיים
בידיות ממולו.
 )6הגולל מלביש את המלבוש (מעיל)
ושם את המגן והיד.
 )7הילד של מצוות העץ חיים שם את
הרימונים או הכתרים.
עד היום אני זוכר את האושר שהרגשתי
כילד קטן כשכיבדו אותי במצוות עץ חיים,

אבי ז"ל היה בין מקימי וגבאי בית הכנסת
באמסטרדם ובהמשך יו״ר ק"ק אמסטרדם.
בני חגי (שיבדל לחיים ארוכים) בין מקימי
בית כנסת חדש בפתח תקווה .חתניי
דוד ז"ל ,שנפרדנו ממנו לצערנו בין כסה
לעשור ,ונדב (שיבדל לחיים ארוכים) גם
הם פעלו ופועלים כגבאים בבתי כנסת
שבהם הם מתפללים.
שמחתי שגם לי ניתנה האפשרות להשתתף
מעט בנשיאת העול.
אני מודה למועצת בית הכנסת שבחרו בי
השנה כחתן תורה ובחרו לכבד אותי לעלות
לתורה בפסוקים המעודדים בסוף פרשת
"וזאת הברכה" (דברים לג-יח):
"וישכן ישראל בטח ,בדד ,עין יעקב ,אל
ארץ דגן ותירוש ,אף שמיו יערפו טל" .לפי
פירוש רש"י :כל יחיד ויחיד ,איש תחת
גפנו ואיש תחת תאנתו ומפרש את המילה
בדד לא במובן השלילי שאנחנו מכירים
ממגילת איכה אלא במובן החיובי שכל
אחד ואחד יושב בביתו ,בשלווה בחוג
משפחתו בלי הצורך להתאסף יחד ,כצבא
שיוצא להילחם באויב.
ואסיים בתקווה שנגיע למצב הזה
במהרה בימנו ושנהנה בבריאות טובה מטל
השמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש.
תודה רבה.
אריה טימנס

התמונה באדיבות אורית ברנט

הושענא-נוער בליל הושענא רבה התקיימו שני שיעורים נפרדים לילדים ולנוער על ידי
הרב איתן אמיניאן ,בנושא "ושמחת בחגך והיית אך שמח"  -איך הופכים "אך" ל"שמח"
וכיצד פרשנות לארועים שמתרחשים בחיים יכולה להשפיע על השמחה והעצב בחיינו.

עמ’ 4

חודש בחודשו

בחירות ,שוב בחירות

 דבר היו״ר -לחברי הקהילה שלום רב.
לא .אני לא מתכוון לבחירות לכנסת.
אני מתכוון למגרש הביתי שלנו .כאן
בגבורת מרדכי בגבעתיים.
כמידי שנה ,חצי מחברי המועצה
מתחלפים (או כך אמור לקרות) .מחצית
מתוך  15החברים שמובילים ודואגים
לצרכי הקהילה ,שסיימו קדנציה של
שנתיים ,עולים שוב להצבעה ואמורות
להיות גם בחירות .לצערנו ,אין רבים
הקופצים על המלאכה ,ובפועל אין
בחירות .כל פעם מתנדבים אותם אנשים,
בשינויים קלים ,לעמוד ולפעול למען
הכלל .אני קורא לכולם ,כל מי שהקהילה
חשובה לו ,שייצא מתחום הנוחות שלו
ויתרום מעט מזמנו כחבר מועצה כבר
השנה .כמי שעומד מזה שתי קדנציות
בראש ,אני רואה את הצרכים של הקהילה
יחד עם חבריי לעשייה ,ומבין שכולנו
חייבים להירתם .איש איש בתורו למען
הכלל .רק מעורבות בקהילה של כולנו יחד
תאפשר לקהילה לגדול ולצמוח .אני קורא
לכל חברי הקהילה (וזה ממש לא עניין
של גיל) לבוא ולהצטרף לחברי המועצה.
להיכנס לשנתיים לעשייה למען הכלל.
ברצוני לומר תודה לציבור שבחר בי.
לאחר שתי קדנציות כמזכיר העמותה,
יחד עם עו"ד גידי פרישטיק כיו"ר ,ולאחר
שתי קדנציות כיו"ר עמותה ,הגיע הזמן
לזוז הצידה ולתת לחדשים לנהל ,לראות
את הדברים מזווית אחרת ,אולי טובה
יותר ,חדשנית יותר ,עבור הקהילה שלנו.
זו גם ההזדמנות לומר בפה מלא :תודה
לחברי המועצה .שכן זו ממש לא הופעת
יחיד .יש תרומה חשובה ורחבה של כל
אחד ואחד על מנת שהכול יעבוד כסדרו.
החל מאירועי התרבות הרבים ,אחזקת
הבניין ,הטיפול השוטף בגבאות ,בתפילות
ובשיעורים ,ועדת הצדקה שפועלת
במסירות ,מועדון אחיעזר וחברי ועדת
הכספים והגזברות שפועלים לאיזון
התקציב כל חודש בחודשו .תודה גם
לכל מי שאינם חברי מועצה ומסייעים
במגוון תפקידים מעבר.
תודה ואיחולי החלמה לאב הבית המסור
שלנו ,אריה סולומון.
ברצוני גם להתנצל ולבקש סליחה ,מכול
מי שפגעתי בו בצורה ישירה או עקיפה,
תוך כדי תפקידי.
מאחל לנו בחירות מוצלחות למען הקהילה.
שלכם תמיד ,אלדן.

ביטאון המרכז הקהילתי תורני בית כנסת “גבורת מרדכי“

כ״ב בכסלו  -תש“פ

וימּפל
ֶ
חיתול שנעשה אבנט לספר תורה

 -עו״ד דניאל ורשבסקי -

ב

הגיעו נכדנו ,אדם עוזי בן יניב
שאול הלוי ונועה לבית אשכנזי,
לגיל  3החלטנו לשמור על
מסורת יהודי אשכנז וכך קיימנו את מנהג
ה"וימפל" בשבת פרשת חיי שרה ,בבית
כנסת גבורת מרדכי.
"זְ כֹר יְ מֹות עֹולָ םִּ ,בינּו ְׁשנֹות ּדֹר-וָ דֹר; ְׁש ַאל
ֹאמרּו לָ ְך (דברים ל"ב ,ז).
ָא ִביָך וְ יַ ּגֵ ְדָך ,זְ ֵקנֶ יָך וְ י ְ
בקרב יהודי אשכנז צמח ונפוץ מנהג
חיתול ספר תורה  .WIMPEL -בהגיע בן
זכר לגיל  ,3היה בא לבית הכנסת בפעם
הראשונה ונהוג היה לכבדו ב"גלילת
התורה" .בתור אבנט משמש החיתול שבו
היה עטוף הפעוט כאשר נכנס בבריתו של
אברהם אבינו .החיתול נגזר ל 4-רצועות
שחוברו לסרט אחד ארוך ועליה נרקמה
או צוירה "ביוגרפיה" של הילד.
מקורו של מנהג ה"וימפל" באירוע שאירע
למהרי"ל (רבי יעקב בן משה מולין ,או
מהר"י סגל ,אבי מנהג "ריינוס") .וכך מסופר
ב"ספר המהרי"ל" או "ספר המנהגים של
רבינו יעקב מולין" בעריכתו של תלמידו
המובהק המהר"י  -ר' יעקב בין יהודה וייל
(ספר מהרי"ל מנהגים ,הלכות מילה כ"ד):
"פעם אחת היה מהר"י סגל סנדק ולא
היה שם מפה ללפף בה רגלי התינוק אחר
המילה שלא יתקלקל המילה .וצווה הרב
הנ"ל להוציא מפה שגוללים בה ספר תורה
וללפף בו רגלי הילד ואמר שגם יריעה של
ס"ת [ספר תורה] מותר ללפף בגופה בכה"ג
[בכהאי גוונא] משום סכנת נפשות .ואמר
שלא נפגם קדושת המפה בכך אך יטהרה
אח"כ מן הדם ויחזירהו לספר תורה וייתן
דבר לצדקה שלא ליהנות מן ההקדש בחינם".
על הוימפל ,מעבר ל"ביוגרפיה של התינוק"
(שמו ,שם הוריו ותאריך לידתו) רוקמים
את הברכה הנהוגה בטקס בברית המילה:
"יגדל לתורה ,לחופה ולמעשים טובים אמן
סלה" .יש מספר 'תתי-מנהגים' לגבי הברכה
העיקרית כמו "השם ב"ה יגדלהו"" ,ה' יזכה
לגדל אותו"" ,הב"ה יזכני לגדלו" או "יזכו אביו

על פי דרכך כי יזקין לא יסור ממך .חי חי
יודך כמוני היום .אב לבנים יודיע את אמיתך,
ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".
אחרי הגלילה מביא האב את הילד לרב
הקהילה שמברך את הילד ברכת האב
"ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה" וממשיך
בברכת הכוהנים" :יברכך ה' "...
יסודותם של מנהגי אשכנז בהררי קודש
ואנו תקווה כי באמצעות כמה שורות אלה
הצלחנו להראות כי מחובתנו לשמור על
מּוסר ָא ִביָך
"ׁש ַמע ְּבנִ י ַ
מסורת אבותינו ,ככתוב ְ

הברכות והביוגרפיה על המפה של אדם עוזי

ואמו לגדלו" .יש לציין כי ההבדלים נובעים
בעיקר מנוסח ברכת הכהן בעת פדיון הבן.
המשורר והסופר יהודה עמיחי כותב בספרו
לא מעכשיו ,לא מכאן" :כשהייתי בן שלוש
הביאו אותי לבית הכנסת לאחד הטקסים
היפים שהיו ליהדות גרמניה .אבי העלה
אותי על במה במרכז בית הכנסת ,הרים
אותי בשעת הגלילה ונתנו לי לכרוך סרט
בד רחב על גלילי הקלף של ספר תורה .היה
זה סרט ארוך ומקושט ברקמה יפה .שמי
היה רקום בו ושנת לידתי ושם אבותיי ועוד
כמה פסוקים .סוג של תעודת זהות ראשונה".
ומה היה מהלכו של טקס הוימפל (שנקרא
גם ?)SCHULTRAGEN
בשבת לאחר הגיעו לגיל  3מלבישים הילד
ב"טלית קטן" ( ARBA KANFESSביידיש
דייטש) והוא הולך לבית הכנסת .במהלך
תפילת שחרית הילד יושב עם אמו בעזרת
הנשים .בסיום קריאת התורה אבי הילד
נקרא לגלילת התורה .בשלב זה מביא האב
את הילד והילד מוסר את הבד לאביו ,שגולל
את הספר וכורך סביבו את הוימפל ,כאשר
הילד מחזיק בעצי החיים.
לאחר מכן אומר האב" :אודה בכל לבב
בסוד ישרים ועדה ,אל הנער הזה התפללתי
ויתן לי ה' את שאלתי מעימו .ואני ברוב
חסדך אבוא ביתך .הילד אשר חננת את
עבדך גמול מחלב נעתק משדיים .תמכהו,
אשרהו ,החזיקהו בעץ חיים .לב טהור יהי
נכון ברוח חן פי שניים .קרבהו לתורתך,
למדהו מצוותיך ,הורהו דרכך ,הט ליבו
לאהבה וליראה את שמך .חנוך את הנער

צילום :מימי נוי

ּתֹורת ִא ֶּמָך" (משלי א' ,ח') וכפי
לּ-תּטֹׁש ַ
וְ ַא ִ
שמפרש רש"י שם  -תורך אימך ,פירושו מנהג.
ברצוני להקדיש מאמר זה לזכרו של סבי,
החבר יעקב בן ברוך ז"ל ,ששמר בקפידה על
מנהגי יהדות אשכנז על כל פרטיה ודקדוקיה
ולימד את צאצאיו לאהוב את המסורת
ולחקרה .סבי מסמל עבורי את היהודי התמים
"ּת ִמים
כפי שמוגדר ברש"י בפירוש לפסוק ָ
ֹלקיָך" (דברים י"ח ,י"ג)" :התהלך
ִּת ְהיֶ ה ִעם ה' ֱא ֶ
עמו בתמימות ותצפה לו ולא תחקור אחר
העתידות ,אלא כל מה שיבוא עליך קבל
בתמימות  -ואז תהיה עמו ולחלקו".
(להרחבה עיינו במאמרו של הרב
בנימין שלמה המבורגר על ה,WIMPEL-
בספר שורשי מנהג אשכנז בהוצאת
מכון מורשת אשכנז ,כרך ראשון; מנהגי
וורמייזה לרבי יצחק שמש ,סימן ר"מ;
 ;THE JEWISH ENCYCLOPEDIAועל
ה - SCHULTRAGEN-ירושתנו ,ספר שנה
למורשתם של חכמי אשכנז ,אורחותיהם
ומנהגיהם ,הוצאת מכון מורשת אשכנז)0 .

אדם עוזי

צילום :פרטי
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כ״ב בכסלו תש"פ
 -פרופ' ג'ודי תידור שוורץ -

ב

יום שני ה 25-בספטמבר 2019
התקיים בניו יורק אירוע יוצא
דופן .באותו בוקר הגיעו קרוב
למאה ניצולי שואה וילדיהם ,היסטוריונים,
כתבים ואנשי מדיה ,למוזיאון למורשת
יהודית ()Museum of Jewish Heritage
בעיר ,כחלק מטקס לרגל תערוכה שהוצגה
אז במוזיאון" :אושוויץ :לא רחוק ,לא
מזמן" .יחד אתם הגיעו לשם מכל רחבי
העולם יותר מעשרים צאצאים של יחזקאל
תידור ,אסיר לשעבר במחנה אושוויץ בונא
(אושוויץ-מונוביץ; אושוויץ  )IIIבכדי
להשתתף במעמד בו אני ,בתו הצעירה
וראש המכון לחקר השואה באוניברסיטת
בר אילן ,מעניקה לתערוכה בהשאלה שופר
שאבי הציל מאושוויץ .סיפורו של השופר,
שמסכם גם חלק מסיפור חייו של אבי ,הוא
דוגמה לעמידה רוחנית בשואה ולמאבקם

פרופסור ג׳ודי תידור שוורץ בפתיחה הרשמית של תערוכת ״אושוויץ :לא רחוק ,לא מזמן״

צילום :פרטי

סיפורו של שופר
לקראת יום הקדיש הכללי מספרת חברתנו פרופ' ג'ודי תידור שוורץ
על גילגוליו יוצאי הדופן של שופר  -מאושוויץ ועד ניו יורק

של יהודים רבים לשמור בו בזמן על צלם
אנוש וצלם יהודי גם בהיותם בגיא צלמוות.
* * *
אבי מעולם לא שמע את תקיעת
השופר באושוויץ ורק ראה אותו בפעם
הראשונה כשיצא מהמחנה בשלהי ינואר
 1945בתחילת "מצעדי המוות" .מאז
פרוץ המלחמה הוא היה אסיר במחנות
הנאצים ,תחילה בבוכנוואלד ולאחר מכן
באושוויץ ,לשם הגיע באוקטובר .1942
בתחילה התכוונו הנאצים להשמיד את
כל הטרנספורט שלו אולם מאחר שפרצה
מגפה בקרב אסירי המחנה ,הוחלט בברלין
להשתמש באסירים שזה עתה הגיעו
מהרייך לצרכי עבודת כפייה .באותם ימים,
במרחק של כששה ק"מ מהמחנה המרכזי,
בנו הנאצים את מחנה אושוויץ-בונא ,יחד
עם בית חרושת ענק של חברת א"ג פארבן
( )I.G. Farbenשם ניסו לייצר גומי מלאכותי
(ומשם שם המחנה "בונא" ,ראשי התיבות
עמ’ 6

חודש בחודשו

של החומרים הכימיים  BuNaששימשו
לייצור חומר זה).
כלואים בקרונות שהביאו אותם
מבוכנוואלד ,המתינו אלף האסירים חמישה
ימים עד שהגיע המברק מברלין שהורה
שלא להשמידם אלא להעביר אותם למחנה
החדש כעובדי כפייה .אבי היה אחד מ300-
בני המזל שנותרו בחיים בתום אותם חמישה
ימים ללא מזון וללא מים .בהגיעו לאושוויץ-
בונא הוא נשלח לפלוגת עבודה שעסקה
בבניית בית החרושת ,שם נאלץ לסחוב
שקי מלט במשקל  100ק"ג ,מה שהותיר
אותו עם "מזכרת" ,כתף אחת נמוכה
יותר מהשנייה .לאחר מספר שבועות הוא
התמנה כ"מזכיר הבלוק" ולאחר מכן הפך
לאחד מסדרני העבודה במחנה .בתפקיד
זה הייתה לו הזדמנות להציל מאות ואולי
אלפי אסירים יהודיים ,להעביר אותם
למקומות עבודה בהם זכו בתוספת מזון,
או להעביר אותם לפלוגת עבודה שם לא
עבדו בחוץ ,בקור ובשלג .הוא אף החליף,
ברשימות היוצאים לעבודה ,את שמות

החולים בשמות האסירים שנפטרו במהלך
הלילה בכדי לאפשר לחולים יום מנוחה
נוסף בצריף עד שייאלצו לשוב לעבודה
בגשם וברוח .בכל פעם שעשה דבר כזה הוא
סיכן את חייו ,מאחר ולהיתפס במעשה כזה
פירושו מוות לאחר עינויים קשים.
כשהגיע ראש השנה אבי סידר לרבים
מהאסירים הדתיים אפשרות להצטרף
לקומנדו שעבד רחוק ממרכז המחנה,
בתקווה ששם ,רחוק מהשמירה הקפדנית,
ניתן יהיה לקיים בחשאי תפילות במניין.
אסור היה לו להצטרף בעצמו שכן אילו היה
נעדר ממקומו הדבר היה מעלה חשד בעיני
השומרים" .שמעתי שהיה שופר במחנה
בשנת  1944אך לא שמעתי תקיעות" ,הוא
סיפר לי פעם" .כשניגשתי לאסיר היהודי
שאמרו לי שבידיו השופר ,הוא הכחיש
זאת בתוקף ,כנראה הוא פחד מאד".
מאיפה הגיע השופר? אולי הוברח למחנה
במטלטליו של אחד האסירים ההונגרים
שהגיע מוקדם יותר באותו חודש.
אבי ראה את השופר לראשונה רק

ביטאון המרכז הקהילתי תורני בית כנסת “גבורת מרדכי“

כ״ב בכסלו  -תש“פ

כ״ב בכסלו תש"פ

"אני חולה מדי
לשרוד צעדה בשלג.
אולי אתה תשרוד.
קח את השופר.
תראה להם שהיה
לנו שופר באושוויץ".
בשלהי ינואר  1945כשהוא ועוד אלפי
אסירים נאלצו לצאת ל"מצעד המוות".
בגלל תפקידו היה אבי ידוע במחנה ,ולפני
שיצאו ניגש אליו אסיר רזה וחולה ודחף
לידיו חפץ עטוף בסמרטוטים .היה זה
השופר" .קח אותו" אמר לו האסיר" .אני
חולה מדי לשרוד צעדה בשלג .אולי אתה
תשרוד .קח את השופר .תראה להם שהיה
לנו שופר באושוויץ".
במשך  24שעות הצעידו את אבי בשלג
ובקור ,יחד עם עשרות אלפי אסירי
אושוויץ ,עד לעיירה גלייביץ .משם הוסע
בקרונות פתוחים ,שוב בשלג ,לבוכנוואלד.
ואיתו הגיע גם השופר .בבוכנוואלד היה
קל יותר להסתיר אותו ,מאחר ולא היה
במחנה סדר יום מסודר או יציאה לעבודת
כפייה .משום כך ,הצליח אבי להסתיר את
השופר עד לשחרור ב 11-באפריל 1945
(כ"ח בניסן תש"ה) .השופר נשאר איתו
בעת שהקים את "קיבוץ בוכונוואלד",
קיבוץ ההכשרה הראשון שהקימו הניצולים
בגרמניה המשוחררת ,וגם עלה איתו ארצה
בספטמבר  1945בעת שהעלה ארצה את
קבוצת החלוצים הראשונה מהקיבוץ.
בראש השנה  1945תקע אבי בשופר
באניית מטרואה ,כשהרי הכרמל כבר
נראים באופק.
מאז ועד לסוף חייו התלווה אליו השופר
בכל נדודיו .קודם לארה"ב ,ולאחר מכן שב
איתו ארצה .בכל שנה היה תוקע בשופר
בראש השנה ,לא בבית הכנסת אלא בבית,
עבור כל מי שלא היה מסוגל להגיע ולשמוע
תקיעת שופר .ובכל שנה היה מספר את
סיפור השופר ,וכיצד הגיע לידיו.
במהלך כל שנות הילדות שלי ראיתי את
השופר מדי שנה אך מעולם לא נגעתי בו.
הוא נשמר עטוף בשקית חומה במגירה
שבמזנון והוצא רק פעמיים בשנה ,בשני

השופר מוצג במוזיאון בניו יורק .״עמידה דתית בשואה״

ימי ראש השנה .אבי תקע בשופר בשביל
נשות הבניין שהיו מטופלות בתינוקות ולא
יכלו לצאת לבית הכנסת ,הוא היה תוקע
עבור החולים שלא יכלו לצאת מהבית,
וכך עשה גם עבור בני משפחתו כשלא
יכלו לצאת מפאת לידה או מחלה .לאחר
מותו עבר השופר לרשותי אך כמעט ולא
השתמשו בו .רק פעם אחת ביקש אותו בני
החורג בהשאלה כדי לתקוע בבית ,לאשתו
ולכל נשות הבניין.
* * *
במאי  2019הייתי בניו יורק בפתיחת
תערוכת "אושוויץ :לא רחוק ,לא מזמן"
וסיירתי בו יומיים לפני הפתיחה הרשמית
יחד עם ההיסטוריון הראשי ואוצר
התערוכה ,פרופ' רוברט יאן ואן פלט.
כשהגענו כמעט לסוף התערוכה נכנסנו
לחדר גדול ומואר שכותרתו הייתה "עמידה
רוחנית" ,שם הראה לי טלית קטן באומרו
"זה בערך כל מה שיש לנו מבחינת מוצגים
המסמלים "עמידה רוחנית" באושוויץ ,הרי
אין כמעט תשמישי קדושה ששרדו במחנה
ושהם בידיים פרטיות".
באופן כמעט אינסטינקטיבי השבתי
לו מיד" :דווקא לי יש משהו בבית ,שופר
מאושוויץ" .הוא הסתכל עלי בהלם
וכמעט כרע בפני ברך באומרו "אנא ,אנא,
תשאילי לנו את השופר" .הסכמתי מיד.
כעבור שלושה חודשים ,לאחר שחתמתי

צילום :פרטי

על הסכם השאלה לטווח ארוך עם חברת
מוזיאליה ,חברה בראשות לואיס פררה,
שיצרה את התערוכה ,הגיעו אנשי חברת
המשלוחים אלינו הביתה בכדי לעטוף
בעדינות את השופר לנסיעה הבאה שלו
אל מעבר לים ,הפעם לניו יורק .השופר
ממזרח אירופה שעלה ארצה באוניה ,משם
נסע לארה"ב באוניה ,ושב ארצה במטוס,
טס עכשיו בכיוון ההפוך ,בחזרה לארה"ב,
בכדי שייכלל בתערוכה כמוצג המסמל
"עמידה דתית בשואה".
הטקס בו מסרתי לתערוכה את השופר זכה
לפרסום בינלאומי ,החל ממאמר שהופיע
בעמוד הראשון של הניו יורק טיימס יחד
עם תמונה בה אני מחזיקה את השופר ,דרך
משדרים מיוחדים בטלוויזיה בניו יורק וכלה
בכתבות בעיתונות בקנדה ,אנגליה ,דרום
אמריקה ,וכמובן גם בארץ .בראש השנה
תש"פ תקעו בשופר ב"קהילת ישורון"
במנהטן ובסוף תפילת נעילה ביום הכיפורים
תקעו בו ב"בית אדמונד ספרא" ,בית
הכנסת הספרדי הגדול בניו יורק .הכתבות
והראיונות איתי סביב סיפורו של השופר
המשיכו להתפרסם ובשלהי נובמבר 2019
חזרתי לניו יורק לשאת הרצאה במוזיאון
בנושא "עמידה רוחנית באושוויץ" .עד
ליולי  2020יישאר השופר בניו יורק במוזיאון
למורשת יהודית ,כחלק מתערוכת "אושוויץ:
לא רחוק ,לא מזמן" ,ולאחר מכן יעבור עם
התערוכה הנודדת לאכסניה חדשה במקום
אחר בארה"ב.
0
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החזרת חפצי אומנות מהשואה ליורשי היהודים – האומנם?
 -עו"ד ונוטריון נתן שפטלוביץ -

ה

ג .בארה"ב נערכה בזמנו "ועידת וושינגטון"
בהשתתפות ארצות רבות ובה הוכרז ,כי
יש להחזיר הרכוש הגזול מתקופת השואה
לבעליהם .אולם מבחינה משפטית מדובר
בהצהרה דקלרטיבית וזאת איננה מספקת,
ולא רק זאת אלא שהיא אינה בחוק הפנימי.

מהו אותו אתר אינטרנט "?"LOST ART

אתר אינטרנט זה הינו אתר ממשלתי גרמני
וגם פרטי ,בו כל משפחה החושבת שיש
לה זכויות ברכוש אומנות שנעלם בתקופת
השואה ,יכולה לכתוב את פרטי הרכוש עם
פרטים מזהים ,ככל שישנם ,ולאחר
שפריט האומנות נרשם באותו
אתר אינטרנט ,אף מוזיאון או בית
מכירות בגרמניה לא ימכור את
הרכוש וייפנה לבעלים או הנציגים
הרשומים באותו אתר לצורך בדיקת
הסוגייה .ונדייק – האתר אינו מביע
בעלות על הרכוש ,אלא רק מהווה
מעין "נקודה אדומה" ,המונעת
מבית המכירות למכור רכוש זה
ללא הסכמת ב"כ היורשים .קיימו
וקיבלו עליהם בתי מכירות את
דבר החוק הגרמני הזה ועל כן אף
בית מכירות באירופה  -ובכללם
באנגליה – לא ימכור רכוש אומנות
אם הוא מצוי באתר זה.
ויקיפדיה

חזרת חפצי אומנות שנגזלו
בשואה כרוכה בקשיים רבים.
מהפך שחל לאחרונה בחקיקה
הגרמנית מקל על היורשים.
בסקירה קצרה זאת אנסה להבהיר ,לחדש
ולמסור את ההתפתחויות האחרונות
הקיימות בעולם ובעיקר באירופה על
ניסיונות מוצלחים להחזרת חפצי אומנות
ליורשי היהודים מתקופת השואה הגרים
בישראל או בחו"ל.
ראשית לכל ,יש לדון בשאלה המקדמית,
האם הוכח שלאותו נספה בשואה
או למוריש המקורי היה כלל חפץ
אומנות בבעלותו ולאחר מי הם
היורשים החוקיים הזכאים לכך
ורק לבסוף לאתר את אותו רכוש
– והאם אפשר כלל לקבלו ולהחזירו
לאותם היורשים?

לפי הנסיבות .נמשיך ונצא מנקודת הנחה
שישנם יורשים של אותו נספה בשואה שהיו
לו יצירות אומנות שנעלמו או שנלקחו ממנו,
אבל הוכח כי הן שייכות לו  -בבעלותו.

המוזיאונים ואוצרות האומנות בגרמניה ,חוק
שולי לגמרי שלא הרבה קוראים אותו כלל.
באותו תיקון חוק הוחלט ,כי כל בית מכירות
בגרמניה לא ימכור שום רכוש אומנות הרשום
באתר " "LOST ARTבאינטרנט.

א .עליית הצורר לשלטון ב1933-
הייתה תולדה של שפל כלכלי גדול
בגרמניה ,מלווה באינפלציה נוראה,
כך שלאנשים – ולאו דווקא ליהודים
– לא היה מה לאכול וללבוש .אנשים
שהיו ברשותם חפצי אומנות היו
צריכים לשלם עליהם מס ,כפי שנהוג
עד היום ,ולכן האפשרויות שעמדו
בפניהם היו או להפקיד את חפצי
תוצאת הדברים
האומנות במוזיאונים וכך לקבל
.1907
קלימט,
גוסטב
בזהב",
"האישה
ברשותה של משפחה גרמנית
פטור מתשלום המס וגם להאדיר
התמונה הוחרמה מבעליה היהודי והושבה ליורשת לאחר
מסוימת תמונה או פריט אומנות
את שמם או לחלופין ,למכור את
מאבק משפטי מורכב.
יקר ערך .אולם ,אם הם יבינו שרכוש
חפצי האומנות ובכספים שהתקבלו
זה רשום באותו אתר ","LOST ART
להשתמש לצורכי מחייתם ,פשוטו
הרי הם לא יוכלו למכור זאת באירופה או
הבעיה העיקרית היא ,שאפילו אם ידוע
כמשמעו .כך היה המצב ,בתמצית שבתמצית,
בעולם במחיר מלא והדרך היא להגיע להסדר
שיצירת אומנות מסוימת נמצאת אצל משפחה
לכל העם הגרמני והאוסטרי .אולם ,עם
עם היורשים הרשומים באותו אתר ,לאחר
מסוימת בגרמניה ,הרי חלה התיישנות
חקיקת חוקי נירנברג מ ,1935-הורע מצבם
הוכחה כי באמת הרכוש שייך לאותם יורשים
מהותית של  10שנים (למשפטנים שבינינו,
של היהודים ביותר ולמעשה רכושם כמעט
של בעלי הרכוש המקורי מתקופת השואה.
ההתיישנות בישראל הינה "דיונית" בלבד
הולאם .על היהודים שהיו חייבים כספים
האם הדרך הזאת קלה? לא ולא .הקשיים
ואילו בגרמניה היא "מהותית" ,כך שאי אפשר
לבנקים הופעל לחץ לקבל כבטחונות את
הינם בכל אחד מהשלבים שהעלינו בפניכם,
לתבוע בבתי משפט את החזרת הרכוש).
הרכוש וחפצי האומנות .היו גם אנשים
אבל יצוין כי התוצאות לאחר מאמץ של
צריך גם להבין כיצד התגלגל הרכוש
שביטחו את חפצי האומנות ולכן היו העתקי
שנים יכולות להיות מאוד טובות וקרה לא
במלחמת העולם השנייה ובעיקר משנת 1935
פוליסות ביטוח או קטלוגים ,שבהם ניסו
אחת ,שרכוש אומנות יקר ערך בצורה זו
עד  1945לאותם גרמנים או משפחותיהם
למכור את חפצי האומנות בבתי מכירות
או אחרת הוחזר ליורשים של יורשים של
וכיצד התנהלה התעשייה של הצורר לעניין
שונים .את שני הדברים האלו אפשר לאתר
נספה השואה  -בישראל.
זה ,לצערנו ,בסדר מופתי .כל הרוצה לקרוא
ולקבל מהם העתק עד היום.
בשל קוצר היריעה לא ארבה במקרים
על כך יעיין בתיק של "קורנליוס גורליט",
ספציפיים ,אך אציין מקרה בו הצורר עצמו
אספן אומנות ערירי ממינכן ,שהחזיק באלפי
ב .גם אם הוכח ,שאותן יצירות אומנות
ביקש וקיבל תמונת אומנות שהייתה בבעלות
יצירות אומנות שנרכשו מאחד המתווכים
היו שייכות לאותו אדם שנספה בשואה או
יהודית .בתום מלחמת העולם השנייה
של השלטון הצורר דאז.
שהיצירות נלקחו ממנו ,יש צורך להוכיח
נמצאה התמונה על-ידי חיילים אמריקאיים
מי הם היורשים דהיום ולכך אינני נכנס
ובשבועות אלו ממש היא מוחזרת ליורשי
ד .עיקר הבעיה – היכן חפצי אומנות אלו
לעניין סמכות השיפוט ,האם היא נתונה
היורשים החיים בישראל.
כיום? לפני כשנתיים ארע מהפך בתיקון לחוק
לבימ"ש גרמני ,אוסטרי או ישראלי – הכל
0
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ביטאון המרכז הקהילתי תורני בית כנסת “גבורת מרדכי“

כ״ב בכסלו  -תש“פ

סיפורו של "מענטש"
דברים לזכרו של
אבא ,מתתיהו
מאירסדורף,
שבימים אלה
מלאה שנה
לפטירתו

מתתיהו מאירסדורף ז״ל

״מ

ענטש”  -מילה ביידיש,
שפירושה “בן אדם טוב”.
להיות “מענטש” ,זה לא
עניין של הצלחה ,עושר ,סטאטוס חברתי.
שופט יכול להיות חסר התחשבות,
מיליונר יכול להיות רמאי ,פרופסור
יכול להיות חסר יושרה ודוקטור יכול
להיות לא מוסרי.

מענטש הוא הרבה דברים ודבר אחד
פשוט .מענטש עושה את מה שנכון בגלל
שזה נכון; ביחס למשפחה ,ביחס לאחרים,
בבית ומחוצה לו .כאשר אנשים מתנהגים
בכנות ,ביושר ,בהתחשבות ובכבוד ,הם
עצמם משגשגים ,נוסף על החברה בכללה.
על-ידי הפצת התנהגות כזו של מענטש,
בכוחם להפוך את החברה למאושרת יותר,
בריאה יותר ומשגשגת יותר.
אצל אבא שלנו זה כל הסיפור – להיות
"מענטש" ,להיות בן אדם טוב .אבא היה
בן אדם טוב.
אבא עשה את משפחתו יותר טובה .אבא
עשה את שכניו ,חבריו ,חייליו ליותר טובים.
הוא לא היה מנטור  -מאמן .הוא היווה
את הדוגמא .מי שהכיר את אבא באמת לא
צריך הסברים .הדבר ברור לו.
אבא נולד בשנת  1934בפולטוסק בפולין,
בן זקונים לעוד שמונה אחים ואחיות .למרות
שהיה בן הזקונים מעולם לא הרגשנו שהיה
מפונק .הוא הוגלה עם משפחתו במלחמת
העולם השנייה לסיביר ואיבד את אחיו
הגדול ושני אחייניו במהלך השואה .אחרי
המלחמה חלק מאחיו עברו לחו"ל אך אבא

רצה את לעלות לא"י וכך הגיע עם הוריו
ושלושת אחיו לחיפה.
אבא שירת בצבא  47שנה ,רובן כאזרח
עובד צה"ל בחיל האויר .הוא מעולם לא
סיפר על מה שהוא עושה .הוא דגל בביטחון
המדינה .אבא לא היה איש שמדבר  -הוא
היה אדם שעושה.
בשבעה נודע לנו מידע מועט על מה שעשה
בצבא מפקודיו .מתוך המועט שהותר לספר
לנו הבנו שאבא תרם רבות למען ביטחון
המדינה .ועל זה הוסיף י"ט שנות התנדבות
ביד שרה ,שנים של נאמנות ומסירות.
כאשר אבא הכיר את אמא תבדל"א הוא
ידע מהפגישה השנייה שזאת תהיה אשתו.
כך התחילו  55שנה של אהבה וזוגיות .אבא
היה איש משפחה במלוא מובן המילה .היה
מאושר לזכות להיות סבא רבא לארבעה
נינים ,סבא לנכדים ונכדות ואבא בשבילנו.
אבא היה בעל חוש הומור מדהים ,אבל
מעולם לא צחק על אנשים.
בספרו "ערפילי טוהר" (עמ' ל"ט) אומר הרב
קוק" :הצדיקים הטהורים אינם קובלים על
הרשעה אלא מוסיפים צדק ,אינם קובלים על
הכפירה אלא מוסיפים אמונה ,אינם קובלים
על הבערות אלא מוסיפים חכמה".
אבא השתדל ללכת בדרך הזאת .שנה
עברה בלי אבא ,אבל הדרך שלו ממשיכה.
הבעש"ט אמר" :גם אור קטן מאיר חושך
גדול" .אבא היה אור גדול.
מתגעגעים ,אוהבים וממשיכים להאיר את
דרכו .תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים.

אבשלום ,בלהה ושמואל וב"ב.

גם
בגבעתיים

ב

ערב שבת פרשת לך-לך הגיעו
כ 120-מתושבי העיר גבעתיים,
דתיים ,חילוניים ומסורתיים,
לחדר האוכל של בניין פלאפון לקבלת
שבת וארוחת ערב חגיגית לכבוד ה"שבת
העולמית" שהתקיימה ב 1,685-ערים ב106-
מדינות ברחבי העולם .את פרוייקט השבת
העולמית יזם ב 2013-הרב הראשי של דרום
אפריקה ,הרב וורן גולדסטין .המטרה היא
לאחד את העם היהודי סביב השבת ולהביא
גם יהודים שאינם שומרי שבת בדרך כלל
לכבות טלפונים ומחשבים ולשמור שבת
אחת בשנה.
את הסעודה שהתקיימה בגבעתיים
ארגנו בפועל ניר ויעלי ויסמן ,והשתתפו
בה ראש העיר מר רן קוניק ,סגנו מר
מושיק גולדשטיין וחברי מועצת העיר:
יעקב שטרן ,אלעד רוזגוביץ ,סיון גולדברג
ואביעד מנשה .בין הנוכחים היו גם חברים
מקהילת גבורת מרדכי ,שסיפרו על האווירה
החברית ששררה סביב לשולחנות ,ועל שיח
שהתפתח בין תושבים שבדרך כלל אינם
באים במגע אלו עם אלו.
מושיק גולדשטיין ציין בברכתו את
החשיבות הרבה של האחדות בין תושבי
העיר גבעתיים ,דתיים ,חילוניים ומסורתיים.
למרות כל רעש הרקע של הניסיונות לפלג
את התושבים ,פרוייקט השבת העולמית
מוכיח שאפשר גם אחרת ,אמר ,והעירייה
תומכת בבתי הכנסת ובכל הפעילויות של
המדור למורשת ישראל אף בתקציב מוגדל.
באתר השבת העולמית כתבה אחת
ממשתתפות הסעודה" :זאת השבת היחידה
בשנה שאנחנו שומרים ,הבת שלי מחכה כל
השנה לשבת הזאת".
מערכת חודש בחודשו
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זכות גדולה ואחריות גדולה

ע

ו''ד יעקב שטרן הוא בן
הקהילה מאז שנולד וגדל בה,
בנם של עו''ד יהודה וזהבה
שטרן מוותיקי הקהילה .שטרן האב
אף היה מצוות המייסדים של בניין בית
הכנסת .בימים אלו מסכם עו''ד שטרן
הצעיר שנה לכהונתו כחבר במועצת
העיר גבעתיים בסיעת "הבית שלנו
בגבעתיים" ומחזיק תיק השירותים
החברתיים .רצינו לשמוע ממנו סיכום
לשנה שחלפה ועל התכניות לעתיד.

המתנדבים .לאגף יש מנהלת וצוות ניהול
מקצועי ועשרות עובדות סוציאליות (ומספר
עו''סים גברים) כאשר אני בעצם קובע ומוביל
את המדיניות העירונית בתחום ואת סדרי
העדיפויות בהתאם לצרכים ולתקציב
הרגולטור הממשלתי שהוא משרד העבודה
והרווחה .יש לאגף צוות מקצועי ומסור שהוא
זה שעושה את העבודה היומיומית בשטח
ועובד קשה מאוד .אני משתדל להוסיף,
לשדרג ולתרום מיכולותיי וניסיוני בתחום
הציבורי והחברתי.

לטובת אלו שאולי לא מכירים את כל
הרקע שלך ,ספר לנו קצת על עצמך:
עורך-דין במקצועי .נולדתי וגדלתי
בגבעתיים פה בשכונת הרצוג .למדתי בבית
הספר 'אמונים' ,ואני בוגר סניף בני עקיבא
בגבעתיים בו הייתי גם מדריך ורכז גרעין
'נחשון' .למדתי בישיבת בנ''ע קריית הרצוג,
וישיבת ההסדר הכותל במסגרתה שירתי
כלוחם גדוד  605בהנדסה קרבית .בוגר
תואר ראשון במשפטים ,ותואר שני בממשל
ומדיניות ציבורית בבר אילן .הייתי יועצו של
סגן שר החינוך אבי וורצמן .כיום אני ראש
מטה מנכ''לית רשת החינוך 'ברנקו וייס'.
במקביל אני משמש כנציג תנועת המזרחי
העולמית בהנהלת המועצה הציונית בישראל.

יש כבר דברים שאתה מרגיש שהצלחת
לקדם בשנה האחרונה?

כבחור צעיר ,ועוד לתפקיד שהוא
התנדבותי  -למה החלטת להתמודד
למועצת העיר?

כאחד שגדל בגבעתיים וחי בה כל חייו
אכפת לי מאוד מהעיר ומהנעשה בה
בכלל ,ומהקהילה הדתית והמסורתית בה
 בפרט .כשאתה מסתובב בעיר ולא רואהאף אחד מהשבט ומהכיתה שנשאר לגור
בעיר ,כשמשפחות עוזבות לגבעת שמואל
ופ''ת ,כשאתה גדל על הערכים של נתינה,
ואכפתיות לסביבה ולקהילה המקומית -
התשובה היא לקפוץ למים .לשנות ולהשפיע.

מה זה אומר בעצם מחזיק תיק
השירותים החברתיים?

למעשה אני הממונה על האגף לשירותים
חברתיים המקיף והמטפל בכל הנושאים
הסוציאליים והחברתיים בעיר כדוגמת ילדים
ונוער בסיכון ,בעלי מוגבלויות ,קשישים,
הוסטל לבעלי צרכים מיוחדים ומרכז עבודה
שיקומי .כמו כן האגף מטפל בכל שרותי
הרווחה  -עו''ס סדרי דין ,קשישים ,מרכז
לטיפול במשפחה ,משפחות מוחלשות ועוד.
בנוסף התפקיד כולל גם אחריות על
כל מערך ההתנדבות העירוני וארגוני
עמ’  10חודש בחודשו

בהחלט .הגדלנו כבר בתקציב  2019את
תקציב שירותי הרווחה בעיר בכמעט  4מיליון
ש''ח ,הגדלנו את תקציב התמיכות העירוניות
לעמותות חברתיות שמתעסקות בנושאי
רווחה ונושאים חברתיים .הגדלנו את מספר
התקנים באגף ,ערכנו שיפוץ מקיף של בית
הנערה לנערות במצבי בסיכון ,חנכנו מבנה
חדש למרכז לטיפול במשפחה ,הגדלנו את
תקציב סלי המזון ,ערכנו סדר פסח חגיגי וגדול
בשיתוף עם מורשת ישראל ומרחביה .ועוד
היד נטויה לעשייה מרובה בשנת התקציב
הבאה .אני חייב לציין שאני זוכה לשיתוף
פעולה מלא ולסיוע רב מחברי מושיק
גולדשטיין ,סגן ראש העיר ,ומראש העיר רן
קוניק שבאמת קשובים ותומכים במה שניתן.

תוכל לשתף אותנו בעשייה שלך למען
הצעירים בעיר?

הקמתי את 'פורום הצעירים הדתי בגבעתיים'
שהוא אבן דרך משמעותית בגיבוש ובניית
קהילת צעירים דתיים ומסורתיים בעיר.
פורום הצעירים פועל במספר תחומים ובין
היתר :פעילות תרבות ופנאי ,חברה ורווחה
ועוד .בשנה האחרונה התמקדנו ביזום וארגון
אירועי תרבות ומורשת לאוכלוסייה הצעירה
בעיר ובסדרת השיעורים שארגנו בסיוע רב
של המדור למורשת ישראל השתתפו למעלה
מ 1,000-איש .כמו כן אני פועל במסגרת
חברותי בהנהלת הקרן לעידוד השכלה
גבוהה בגבעתיים להגדלת המלגות הניתנות
לסטודנטים בעיר.

מה לגביי הפעלת התחבורה הציבורית
בשבת בגבעתיים?

אני ,יחד עם מושיק גולדשטיין סגן ראש
העיר וטלי ארגמן  -מ''מ ראש העיר ,התנגדנו
במועצת העיר להחלטה המאשרת הפעלת
תחבורה ציבורית בשבת בגבעתיים ,ועודנו
מתנגדים להחלטה זו  -מטעמים ערכיים

ועקרוניים ,וכן מטעמים חברתיים -סוציאליים
ותקציביים .הפעלת התחבורה הציבורית
בשבת פוגעת באופן קשה ביותר בצביונה
היהודי של השבת בעיר גבעתיים ותפר את
אופייה השקט והמיוחד כיום ,החשוב לכלל
קבוצות האוכלוסייה בעיר :חילונים ,דתיים
ומסורתיים כאחד .מבחינה תקציבית ,אני
סבור שאת מאות אלפי השקלים בשנה
המוקצים לנושא זה יש לתעדף ולהעביר
לנושאים ותחומים דחופים יותר כגון :תגבור
שעות הוראה בבתי הספר ,שירותי הרווחה,
פיתוח שבילי אופניים ,קשישים ,תנועות
נוער ,מלגות לסטודנטים ,קידום בעלי צרכים
מיוחדים ,ניקיון ותשתיות וכיו"ב.
כמו כן ,התכנית תפגע בקבוצת העובדים
החלשה ביותר בחברה – נהגי האוטובוסים,
שאיננו יודעים אם הם באמת רוצים לעבוד
ביום המנוחה הלאומי או נאלצים לעשות
זאת בלית ברירה.
בנוסף ,יש אלטרנטיבות אחרות לעניין
התחבורה בשבת שפוגעות פחות בצביון
השבת ושאין להן עלות תקציבית .ביניהן,
קווים פרטיים של 'נוע תנוע' ועוד .מעבר
לכך ,התכנית עצמה מחוררת מבחינה
חוקית וחוקתית בעניינים שלא ניתן עליהם
מענה משפטי.
כולי תקווה כי יוחלט לסיים את הפעלת
האוטובוסים בשבת בהקדם ,ובכך נכבד את
יום המנוחה הלאומי של עמנו .נפעל כעת
ביתר שאת להגדיל את כבוד השבת וצביונה
המיוחד בגבעתיים ולהאהיב אותה ואת ערכה
המיוחד על כלל תושבי העיר :כפי שאמר
אחד העם' :יותר מששמרו ישראל על השבת
שמרה השבת על ישראל.

מנה נאחל לך להמשך העשייה?

להיות שליח ציבור זו זכות גדולה שטומנת
בחובה אחריות גדולה .אני משתדל להיות
ראוי לאמון הציבור ששלח אותי .תאחלו
לי שאמצא בעז''ה שכל טוב בעיני אלוקים
ואדם להמשך העשייה הציבורית בגבעתיים
בשנים הבאות.
אילן אחיטוב
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בגבעתיים  -אין עניים?

מ

קובל לחשוב "שבגבעתיים אין
עניים" אולם המציאות מורכבת
הרבה יותר .המושג "עניות"
מקבל משמעות חדשה בחלוף השנים.
אם פעם היה מדובר באנשים אשר אין להם
פת לחם ,כפשוטם של דברים ,כיום ילדים
ללא ציוד בסיסי לבית הספר ,קושי בקניית
תרופות אשר משפרות באופן משמעותי
את איכות החיים ,או קושי בהשגת ביגוד
התואם את רמת הביגוד המקובלת בחברה,
נחשב עניות!! ילד הזקוק לשיעורים
פרטיים עקב קושי לימודי אך אינו יכול
לקבל אותם ,נפגע קשות הן לימודית והן
בתדמית שלו על עצמו.
במקרה מרגש במיוחד שבו חילקנו
מתנות לאביונים ביום הפורים ,אימא אחת
מגבעתיים קיבלה את המעטפה שבה היו
כמה מאות שקלים ולאחר שפתחה אותה
פרצה בבכי ...היא הרימה את ראשה ואמרה
לי בקול חלוש:

"מחר לבתי יש יום הולדת ,אני כבר כמה
ימים מסתובבת בתחושה קשה שאין לי
כסף לקנות לה מתנה ,אתה לא יודע כמה
משמעותית המעטפה
הזו בעיני"...
אשרינו שזכינו לסייע
לעניי עירך הקרובים
אלינו אך לעיתים
קרובות שקופים ולא
מורגשים.

לעובדות הסוציאליות המסורות ולמנהלת
המחלקה.

חברים יקרים ,כידוע מצוות הצדקה
חשובה מאין כמותה ועליה נאמר "ותשובה
ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה".
אנו קוראים לכל אחד מחברי הקהילה,
להיות שותף למפעל החסד הקהילתי  -לא
רק בימים הנוראים.

ניתן להעביר צ'קים או מזומן
לכל אחד מחברי הועדה ,או
לתיבת התרומות בבית הכנסת
(ולציין ועדת צדקה על המעטפה),
או ישירות לחשבון הבנק:
בנק לאומי ,סניף ,655
חשבון ,9470905
עבור קופת הצדקה

פינת המתכון בקהילה
אל מערכת "חודש בחודשו" מצטרפת
בקי באומל ,שתעשיר את דפי הביטאון
במתכונים חגיגיים.
לפניכם המתכון הראשון בסידרה.
מעוניינים לשתף במתכון המנצח שלכם?
כיתבו לנו אל gvuratm@gmail.com
לביבת תפוחי האדמה היא הקלאסיקה
המוכרת בכל בית .גם אחותה הכתומה
העשויה מבטטות הפכה לפופלרית בשנים
האחרונות .עכשיו ,אנחנו רוצים להכיר
לכם את האחות השלישית ,שכבר ירוקה
מקנאה ,העשויה מקישואים.

לביבות קישואים
מצרכים

ישראל לקס
אליהו (ארני) ארנפלד
עמירם סבן
0

 4קישואים בינוניים או  3גדולים
 1בצל לבן
 3גבעולי בצל ירוק
 3כפות קמח
 1ביצה גדולה
 150גרם גבינת קשקבל מגורדת
מלח ופלפל לטעם
שמן לטיגון

אופן הכנה
✻
✻
✻

קרן הצדקה בקהילה
פועלת מזה שנים
רבות .מטבעם של
דברים העבודה של
חברי הוועדה שקטה
ודיסקרטית אך נכון
לימים אלו הקרן
מלווה כ 30-משפחות,
רובן מגבעתיים,
בתמיכה חודשית
המהווה מזור מאוד
משמעותי לקשיים
שבהם הן מצויות.
משפחות אלו אותרו
בשיתוף פעולה הדוק
של הקרן עם מחלקת
הרווחה של העירייה
וזה המקום להודות

✻
✻

✻

מגררים את הקישואים במעבד מזון
או פומפיה
קוצצים דק את הבצלים
מערבבים את הירקות עם הקמח והביצה
ובסוף את גבינת הקשקבל
מוסיפים מלח ופלפל לפי הטעם
ומכניסים למקרר ל 15-דקות להתייצבות
מחממים את השמן במחבת ,יוצרים
מהתערובת לביבות ומטגנים  3-4דקות
בכל צד עד להזהבה.
מניחים על נייר סופג ומגישים עם יוגורט
בתאבון!

צילום :בקי באומל
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בשבת פרשת ויגש
()3-4.1.20

יתארח אי"ה הרב דוד סתיו
בקהילתנו ואנו נערוך קידוש
מרכזי ונשמע שיעור מפיו
הרב סתיו הינו יו״ר רבני צהר
ורב הישוב שהם .בעבר התמודד
על משרת הרב הראשי

אירועים בקהילה
חודש תשרי

ל

קראת ראש השנה התקיימה
בבית אהרון הופעה של איש
התקשורת ואמן הבמה ג'קי לוי,
שהפליא לדרוש על עקדת יצחק בנימה
אישית ובשילוב מפתיע של קטעי שירה
וספרות מרחבי העולם .גם מקומן של
האתנחתות הקומיות לא נפקד .תודה
למדור למורשת ישראל בעיריית גבעתיים
על הסיוע בקיום האירוע.

בין כסה לעשור התארח בקהילה איש
החינוך והסופר ד"ר חגי בן-ארצי ,בערב
לעילוי נשמת הגב' שרה קרמר .בן-ארצי
הציג את גישתו לכתיבת היסטוריה באופן
המבליט את ההתערבות האלוקית במהלך
האירועים ,וברוח זו ניתח בדרך לא-שגרתית
את קרבות השיריון ברמת הגולן במלחמת
יום הכיפורים.

בין גבעתיים לירושלים

בין ראש השנה ליום כיפור יצאנו ,אוטובוס

מלא ,לטיול הנשים המסורתי לירושלים
שהנהיגה בקהילתנו ציפי סבן .את מה
שלמדנו בראשית הטיול הוצרכנו ליישם
עוד באותו הערב...
יצאנו ,נשים ונערות ,לשכונת עין כרם
הפסטורלית המקסימה ביופיה ,שם התחלקנו
לקבוצות .קבוצת האמהות והבנות עלו
לסטודיו לסדנת חיבור ויצירה משותפת
וקבוצה נוספת נשארה לשיחה נעימה עם
הרבנית יונת פרימן על איך לקבל דברים
בחיינו מתוך שמחה ,וכיצד לייצר דו-שיח
בריא בזוגיות .אף אם לא כולן התחברו
לדבריה ,עדיין אפשר להשתמש בנקודות
מרעיונותיה ותובנותיה ליצירת הדדיות,
הקשבה וסימפטיה בדו-שיח בין אדם לחברו,
ואפילו כשאנחנו כועסים ,לפנות אל האדם
שמולך מתוך התחשבות וכבוד.
לאחר מכן זכינו לארוחת ערב קלילה ונעימה
באויר ירושלים הנעים ,וסיימנו בעין כרם בערב
שירה לנשמה עם הזמר טל נאה .משם שמנו
פעמינו לכותל ואז גילנו כי הדרכים לכותל
עמוסות ופקוקות והאוטובוס לא יכול להגיע
עד הכותל ,ואם ברצוננו להגיע לכותל יש ללכת
כברת דרך .לאחר התלבטות ודיון הוחלט
לוותר על הליכה לכותל מתוך הבנה הדדית
והתחשבות באלה שהליכה לכותל אולי תקשה
עליהן .יש לציין שיישמנו את מה שרק למדנו
שעה קלה קודם מהשיעור של הרבנית יונת
פרימן לקבל את הדברים בשמחה.
נציין לשבח במיוחד את הנערות שהצטרפו
וקיבלו את הוויתור ברוח טובה ,והתרגשנו
לראות דרך חלונות האוטובוס את כל עם
ישראל על גווניו ממלא את הדרכים לכותל
בעשרת ימי תשובה.
סיימנו את הטיול באמירת 'נשמת כל חי'
באוטובוס פה אחד  -רגע אחד מלא עוצמה!
משם הפלגנו חזרה לגבעתיים.
תודה לציפי סבן שהנהיגה את הטיולים
לירושלים תודה ויישר כח לאורית ברנט
שנכנסה לרגע קל לנעליה של ציפי וקיבלה
אחריות על הטיול השנה  -זה לא מובן מאליו.
בציפיה לטיול הבא ובעיקר לגאולה
שלמה במהרה בימינו אמן
אחת המשתתפות

שהשמחה במעונם זר ברכות למזל טוב

ברכות להולדת נינים/ות  #למשפ' מרקוזה להולדת הנין ברכות להולדת נכדים/ות
 #למשפ' טוכפלד להולדת הנכדה והנכד  #לדבורה ונחמיה נוי להולדת הנכד
ברכות לבר/בת המצווה  #לטובה פרידמן ומשפחתה לבר המצווה של הנכד  #לאיתן
יוסף שטיינמץ בר המצווה ולמשפחתו

עמ’  12חודש בחודשו

חברי מועדון אחיעזר מטיילים

ב

יום סתווי שטוף שמש יצאנו,
חברי "אחיעזר" – מועדון ,55+
לסיור בדרום ,לרגל פתיחת שנת
הפעילות החדשה .פתחנו את סיורנו בניצן,
ישוב שקלט רבים ממפוני גוש קטיף לאחר
הגירוש מרצועת עזה .ביקורנו בניצן התמקד
במרכז למורשת גוש קטיף ,וכשהגענו למקום
התקבלנו בלבביות רבה והתכבדנו בשתייה
חמה ובמאפים.
המרכז ,באמצעות  6מרחבים ובהם סרטונים
ותערוכות חווייתיים ,מאפשר להכיר את
ההתיישבות ,האנשים ,העקירה הכואבת
מגוש קטיף והצמיחה מחדש .את סיורנו
הדריך אחד ממגורשי גוש קטיף ששיתף
אותנו בהתרגשות רבה בסיפורו האישי
והאותנטי והסיפור הכללי של ההתיישבות
בגוש ,החורבן והצמיחה מחדש.
בסיום הביקור במרכז למורשת גוש קטיף,
לאחר ארוחת צהריים חמה ,קיבלנו בונוס –
סיור מודרך ביישוב ניצן עצמו על רובעיו
השונים :אזור הקרוונים שכבר נטוש ברובו
ואזורי הבניה המחודשת בדגש על בתי הכנסת
השונים בישוב.
עם סיום הביקור בניצן שמנו פעמינו לעבר
מפעל חסלט במרכז נעם שסמוך לנתיבות.
במפעל חסלט קיבלו את פנינו הרב משה
בלום ,ראש מחלקה במכון התורה והארץ,
ועמו מנהל היצור במפעל ,בן קהילתנו יוסי
מינרבי .הרב בלום ערך לנו סיור במפעל על
כל מחלקותיו ,כשהדגש הושם על חשיבות
בדיקת הירקות מפני הימצאות תולעים,
וההקפדה הרבה שנעשית על מנת שהירקות
שהם משווקים אכן יהיו ללא כל חשש חרקים.
חברת חסלט הוקמה לפני יותר מ 25-שנה
על ידי צוות של חוקרים תורניים ממכון
התורה והארץ ,מדריכים חקלאיים מכפר
דרום ואגרונומים בכירים .בראשית דרכה
פעלה בכפר דרום שבגוש קטיף ,והיתה
חלוצה בתחום גידול ושיווק של ירקות
עלים ללא חרקים ותולעים .לאחר הגירוש
הועתקו שטחי הגידול וחוות החממות אל
צומת שוקת ,ומפעל האריזה הוקם מחדש
באזור התעשייה שער הנגב.
סיימנו את ביקורנו בטעימה מירקות חסלט,
ושבנו הביתה לעת ערב ,כפי שכתבנו בסיום
ה"חיבור" בכתה ד'" :עייפים אך מרוצים0 "...

תנחומים

 #למשפ' טימנס על פטירת החתן
 #לברקת בלום על פטירת אמה
 #למלכה ניוסטדטר על פטירת אביה
 #לנעמה מידד על פטירת אחותה
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