מסיבת חומש סעודה מפוארת ומרגשת נערכה לתלמידי
כיתה א' בת"ת הכלל חסידי אידיש 'תפארת התורה' ביתר עילית

ביומא דהילולא של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל :סיום הש"ס משניות
בבית מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א ע"י ארגון 'משנתכם'
כינוס נדיר והיסטורי של סיום
הש"ס משניות התקיים השבוע במעונו
של שר התורה מרן הגר"ח קנייבסקי
שליט"א ביום רביעי כ"ח תמוז ,יומא
דהילולא השישי של פוסק הדור מרן
הגרי"ש אלישיב זצ"ל.
הכינוס אורגן על ידי ארגון 'מש־
נתכם' שהוקם לפני כשנה בר"ח אב
ע"י קבוצת אברכים ת"ח בראשות הרב
אברהם חיים ויזל שליט"א מאלעד,
כאשר מדי יום ביומו מסיימים למעלה
ממאה ותשעים אברכים את כל הש"ס
משניות כולו לעי"נ הנפטרים ז"ל.
רעיון הארגון הוא שהאברכים הח־
שובים חברי ארגון 'משנתכם' לומדים
את כל הש"ס משניות דבר יום ביומו
בהתנדבות מלאה ושלא על מנת לקבל
פרס ,כאשר משפחת הנפטר תורמת
סכום קצוב המחולק על ידי הארגון
הקדוש 'משנתכם' לטובת ורווחת יל־
דים ובחורי חמד המתקשים בלימודם,
וב"ה ראשי הארגון כבר זכו לראות
ברכה בעמלם וחוללו בשנה האחרונה
מאז נוסד הארגון גדולות ונצורות בת־
חום חינוכם ורווחתם של ילדי ובחורי
ישראל שעלו על דרך המלך בהבנת
וחשקת התורה בס"ד.
הארגון הקדוש פועל בהכוונתם
המלאה של גדולי וחשובי הרבנים
וראשי הישיבות שליט"א ,המהללים
ומשבחים במכתבם הנדיר את ראשי
הארגון על המיזם המבורך והכביר

שייסדו ואף זכו לקצור הצלחות בתוך
תקופה קצרה יחסית כפי שמעידים
גדולי הרבנים והראשי ישיבות שליט"א
המכירים את הארגון מקרוב.
הגאון רבי יעקב מאיר שטרן
שליט"א ,מרבני הארגון ,אף מעיד
במכתבו המיוחד והנדיר" :הנכנס
למאגר של הארגון החשוב 'משנתכם'
יכול להיות סמוך ורגוע שהדבר יתבצע
על הצד הטוב ביותר ,ההכנסות של
התורמים מיועדת למטרת צדקה וחסד
ואחזקת תורה וכל הפעולות נעשים
לשם שמים שלא על מנת לקבל פרס".
הגרי"מ שליט"א ממשיך וכותב
במכתבו" :אי לכך וודאי שדבר גדול
מאד להיות חבר ולתמוך במפעל זה
לטובת נשמות היקירים שאדם חפץ

בטובתם ובעלית נשמתם ע"י לימוד
ששה הסדרים ביום היא"צ ע"י אבר־
כים ת"ח ויראי ה' ובפרט שההכנסות
הם קודש לצדקה שמתווסף לטובתם
בגנזי מרומים".
ואכן השבוע ביום רביעי יומא
דהילולא של מרן הגרי"ש אלישיב
זצ"ל למדו חברי הארגון את הש"ס
משניות לעי"נ הטהורה ,כאשר הסיום
נערך בבית חתנו הגדול מרן הגר"ח
קנייבסקי שליט"א בהשתתפות עשרות
מחברי הארגון וכן רבנים נכבדים ברא־
שות הגרש"פ וינברגר שליט"א מרבני
קהילת ויזניץ באלעד.
את הכינוס הגדול פתח הרה"ג ר'
יעקב הייזלר שליט"א מביתר עילית,
כאשר בפתח דבריו עמד על מעלת

הארגון 'משנתכם' שזכה בתוך תקופה
קצרה מאז יסודו לחדור בקרב קהלים
רבים בכל גווני הקשת ואף זכה לחולל
גדולות ונצורות בעזרה וסיוע לבחורי
וילדי ישראל בלעה"ר.
את הסיום ערך יו"ר הארגון הרא"ח
ויזל שליט"א ,כאשר את הקדיש לאחר
מכן אמר הרב גרוס שליט"א ,מרבני
הארגון.
לאחר מכן הציג הרה"ג ר' יעקב
הייזלר שליט"א מספר שאלות הלכ־
תיות הקשורות לנעשה בארגון 'משנ־
תכם' ,כאשר מרן הגר"ח שליט"א השיב
במאור פנים על כל השאלות שנשאל.
לאחר הסיום התבטא מרן הגר"ח
שליט"א באופן נדיר ובהתפעלות שב־
וודאי ראוי ונכון לערוך סיום כל הש"ס
משנה ביום היארצייט ע"י 'משנתכם'
והוא עילוי נשמה נעלה ביותר לנפט־
רים ,כאשר יש בה גם תורה וגם חסד
לבחורי וילדי ישראל שמעלים אותם
על דרך המלך.
בתום הכינוס איחל מרן הגר"ח
שליט"א מברכותיו לראשי הארגון
הק' 'משנתכם' והלומדים שלמדו היום
לעי"נ חמיו מרן פוסק הדור זצ"ל.
יצוין ,כי הארגון החשוב 'משנתכם'
כבר ערך סיומים ללמעלה ממאתיים
נשמות של נפטרים ז"ל ,כאשר מער־
כת טכנולוגית חכמה מבטיחה 100%
לימוד.

ננעלה בהצלחה ועידת עסקים ייעודית לענף הנדל"ן החרדי
מאות אנשי עסקים ובכירים במשק השתתפו בוועידת צמרת

ועידת העסקים הראשונה לבכירי
הנדל"ן החרדי העניקה השבוע הצצה
נדירה לסקטור הצומח ביותר במשק הח־
רדי ההולך וגדל בקצב מסחרר • סגן שר
החינוך הרב מאיר פרוש :בכל שנה נזדקק
לשתי ערים חרדיות חדשות • יזם הוועי־
דה ,מנכ"ל חברת 'יעדים' ,דוד מרגליות:
"הוועידה עמדה במטרותיה והעניקה
למשתתפים הזדמנות להכיר כמה שיותר
גורמי מפתח ולייצר חיבורים איכותיים"
בשבוע החולף התקיימה אחת
מהוועידות הכלכליות היוקרתיות והמ־
רתקות ביותר במשק הישראלי .הייתה
זו 'ועידת צמרת' – ועידת יעדים לבכירי
הנדל"ן החרדי ,בה השתתפו בכירים
בשלטון המקומי ובמשק ,שר השיכון
חה"כ יואב גלנט ,סגן שר החינוך הרב
מאיר פרוש ,חה"כ הרב מיכאל מלכיאלי
ומאות אנשי עסקים מובילים בענף
הנדל"ן העסקי בציבור החרדי.
בוועידה שנערכה במרכז האירועים
'הדר סיטי טאואר' שברמת גן ,אותה
יזם איש העסקים דוד מרגליות ,מנכ"ל
'יעדים' ,שיבח שר השיכון גלנט את
היוזמה וציין כי ליזמי הנדל"ן במגזר
החרדי חשיבות רבה להצלחת המשק
הישראלי .שר השיכון הוסיף כי משרדו
פעל רבות בשנים האחרונות לשחרור
חסמים בענף הנדל"ן במטרה להביא
להורדת מחירי הדירות ,וכי ענף הנדל"ן
משמש קטר שמניע את פעילות המשק,
וצפה גידול במספר הפרויקטים שיוקמו
לציבור החרדי .בהמשך לדבריו אמר סגן
שר השיכון הרב מאיר פרוש ,כי "השר
גלנט קשוב מאוד לציבור החרדי .רק
לאחרונה שחרר גלנט פקק שתקע את
העיר רכסים במשך עשרות שנים ,חתם
על הסכם גג משמעותי באלעד והוציא
לשיווק  5,400יחידות דיור בבית שמש".
יחד עם זאת אמר הרב פרוש כי על
הנציגות החרדית להמשיך ולא להסת־
פק רק בזה" .לפי הנתונים שיש בידינו,
בעוד שתים-עשרה שנים הדרישה לדיור
בציבור החרדי תעמוד על ארבע־עשרה
אלף דירות בשנה .המשמעות היא שבכל

צילומים :קובי הר צבי
שנה יצטרכו להקים שתי ערים חרדיות
חדשות ."...עבור רבים מאנשי העסקים
שהיו במקום זו הזדמנות שכדאי מאוד
לקפוץ עליה.
חבר הכנסת הרב מלכיאלי התייחס
באריכות לנושאי החקיקה של תחומי
הנדל"ן ולאתגרים הקיימים סביב תכניות
מחיר למשתכן והסכמי הגג ,והניח בפני
המשתתפים הצעה ממוקדת" :פורום
צמרת צריך לייצג את צרכי החרדים בפני
הרשויות .אעשה כל הנדרש כדי לסייע
לפעילות פורום שכזה בוועדות הכנסת".
הייתה זו הפעם הראשונה בה הת־
כנסו תחת קורת גג אחת כל האנשים
העוסקים בתחום הנדל"ן בציבור החרדי,
כאשר להבדיל מאירועים אחרים ,כל
אחד נדרש לשלם סכום נאה על מנת
להשתתף באירוע" .בדיוק כמו שתכננו,
הוועידה הפכה פלטפורמה שתאפשר
שיתופי פעולה וקשרי עבודה חדשים
לעתיד ותשפיע על ענפי הנדל"ן ההולך
ומתרחב" ,מציין מרגליות .במהלך
הפאנלים הרבים בוועידה ,בהנחיית
איש התקשורת הבכיר אבי מימרן ,ומ־
שה הרשלר ,מנהל קבוצת הנטוורקינג
'הזירה' שהשתתפה בהובלת הכנס,
עסקו הנואמים בדרך הנכונה למימון
יזמות נדל"ן ,באיומי הסייבר העומדים
מול הבתים החכמים שהולכים והופכים
חלק מהמציאות בעולם ,בתיקוני חקיקה
חדשים בתחומי מיסוי מקרקעין ובשורה
ארוכה של נושאים מקצועיים כמו שיווק

ומיתוג ,שמאות ,תכנון ובנייה ,התחדשות
עירונית )נושא חם במיוחד( והשקעות
נדל"ן בארץ ובחו"ל.
אך דומה כי החלק המעניין ביותר
בוועידה הסתתר בין הדיונים ,הפאנלים
והסדנאות .זאת במסגרת מתחם ייעודי
לפעילות נטוורקינג בו נוצרו שיתופי
פעולה ישירים בין יזמים בענף ,מקבלי
החלטות ,בכירים במשק ,משקיעים
פוטנציאליים ועוד .להתעניינות רבה
במיוחד גרמו הדברים שאמר ראש עי־
ריית לוד ,עורך הדין יאיר רביבו ,שבעירו
תוקם בקרוב שכונה חרדית משמעותית
במרכז הארץ  -שכונת אחיסמך הגדולה.
רביבו קרא למעשה למשקיעים ויזמים
ואמר כי "לוד מתנערת כיום מהתדמית
הישנה שלה ומהווה מקור משיכה לעש־
רות פרויקטים של מבני ומגדלי מגורים,
במקביל להגעתן לעיר של חברות ענק
במשק  -פרטיות וממשלתיות .לוד
מהווה מיקרוקוסמוס של המדינה" ,סיים
את דבריו ורמז למעשה על ההזדמנויות
הרבות העומדות בפני משקיעי ענף
הנדל"ן בישראל.
בחברת 'יעדים' שבהנהלת דוד מר־
גליות וארי פריד מציינים את העובדה
שגופים עסקיים וכלכליים מרכזיים
פרשו את חסותם על הוועידה ,ואומרים
כי עובדה זו מדברת בעד עצמה ומעידה
על ההשפעה הרבה שתהיה לוועידה על
סקטור הנדל"ן במשק החרדי הצומח .בין
נותני החסות ,השותפים והמשתתפים

הבולטים ניתן למנות את 'מזרחי טפ־
חות'' ,מרכז אחים ליזמות ועסקים',
חברת הבנייה האקולוגית המובילה
בישראל 'אקו בילד' ,חברת מענקי מדי־
נה ,חברת מערכות התקשורת המובילה
 ,GISרשת התיווך הארצית 'אנג'ן',
קבוצת השמאות 'לוי יצחק' ואפילו מו־
תג רכבי היוקרה 'יגואר' ויבואנית מוצרי
היוקרה 'מון בלאן'.

מקום של תורה וחינוך באווירה
יחודית ואיכותית  -כך יגדירו יודעי דבר
את הת"ת כלל חסידי באידיש 'תפארת
התורה' אשר כשמו כן הוא שהוקם לפני
כ 19-שנה בביתר עילית.
מוניטין יצאו לת"ת זה מכבר ,ושמו
הטוב הולך לפניו ,וטובי המשפחות מת־
דפקים על שעריו ומבקשים לראות את
צאצאיהם גדלים ומתחנכים בין כותליו
וסופגים מאותו ניחוח רוחני.
יחודו של הת"ת הוא בצוות הרוחני
המובחר והמיומן של מחנכים בעלי נסיון,
עוזרים ומפקחים מטובי הכוחות בעיר
ביתר ,הרואים במלאכתם מלאכת הקו־
דש ומקדשים לה את מיטב כישוריהם
וכוחותיהם ,הוסף על כך האוירה החמה
והמלבבת בנוסח חסידי בהנחייתם
ובהדרכתם של רבני העיר שליט"א
הכורכת יחד יראת שמים טהורה עם
אהבת ישראל ופשטות נעימה ,והרי לנו
שילוב נפלא ,המניב תוצאות מבורכות
לתפארה ,מאות תלמידים אשר כבר
משחר ימי נעוריהם ניכרים בלימודם
ותפילתם ,באורחותיהם והליכותיהם,
וכל רואיהם יגידו ויעידו בהם כי לגדולות
נועדו בעז"ה.
בשבוע שעבר ביום רביעי פרשת
בלק י"ד לחודש תמוז נחגגה ברוב פאר
והדר מסיבת 'חומש סעודה' מרשימה
ומרגשת ביותר באולם הגדול והממוזג
שע"י הת"ת ,לילדי כיתה א' שהגיעו
לגיל "בן חמש למקרא" ,בהשתתפות
רבני העיר שליט"א והורים ,וסבים וב"ב
ואורחים חשובים ונכבדים.
בהינתן האות פצחה התזמורת
בשירת "שאו שערים ראשיכם והנשאו
פתחי עולם" ,ואל הבמה המעוטרת
והמקושטת בתפאורה מרהיבה עלו בזה
אחר זה החתנים צעירי הצאן ,כשלושה
מנינים בלע"ה ,לשבת על מקומותיהם
כשהם לבושים בכתרים ,עניבות ,אפודות
מפוארות וסמלים יפים מעשי ידי אומן,
כשבגב הבמה נתלה שלט ענק מרשים
מאוד עם כיתובים בענין לימוד התורה
"אמת מה נהדר היה".
את המעמד הנכבד פתח והנחה
בטוב טעם ודעת מנהל הת"ת הרב
אברהם סגל שליט"א ,שקידם בברכה
את ההורים והסבים וב"ב וכל האורחים
החשובים שהגיעו במיוחד לאירוע זה
והסביר את מטרות המסיבה ,הביא כמה
מדרשי חז"ל מדוע מתחילים התינוקות
ללמוד דוקא בחומש ויקרא ,דיבר בשבח
מלמדי ומחנכי הת"ת שעמלים במסי־
רות ובנאמנות עם מעקב אישי אחר
כל תלמיד ותלמיד ,ציין בסיפוק רב את
תלמידי כיתת המכינה לישיבה קטנה
שמסיימים בשבועות הקרובים בהצלחה
מרובה את עשר שנות לימודים בת"ת

מסובסד ע"י

מפעל "חק לישראל העולמי"

וע"י הרבני הנגיד
ר' יהודה בן שרה רבקה
)כהנא( הי"ו
לזכותו ולרפו"ש

ועולים לישיבות קטנות נבחרות ביותר
בכל רחבי הארץ.
הזכיר את יום היארצייט של בעל
האור החיים הק' זי"ע שחל למחרת
בט"ו לחודש תמוז והביא כמה ציטוטים
בהם כותב בשבח התורה"ק אם היו בני
ישראל מרגישים את טיב התורה היו
משתגעין ומתלהטין אחריה ,ובפרט כאן
בת"ת המתנהל בדרך וברוח ישראל סבא
בדרך הסלולה לנו מדור דור האידישער
א חסידישער חיידר בהכוונת ובהדרכת
רבני העיר שליט"א.
וכאן הגיעו לטקס המסורתי של
תחילת לימוד החומש בפרשת ויקרא
עם הטייטש באידיש כדבריהם ז"ל
"יבואו טהורים ויתעסקו בטהרות" .היה
זה מחזה מרנין ומרגש מאוד לראות
ולשמוע את ילדי החן שלא טעמו טעם
חטא לומדים תורת ה' פסוק בפסוק
כאשר קולם הזך והצלול הדהד באולם,
לאחר שכל ילד הציג את עצמו "איך בין
שוין א בחר'ל וואס לערנט שוין חומש
און מיין נאמען איז"...
להורים חולקה חוברת צבעונית
מיוחדת ומרשימה בהוצאת הת"ת בה
יכלו לעקוב אחר כל מהלך המסיבה.
בין הנאומים והדרשות הנעימה
התזמורת המקצועית בניצוחו של הבעל



מנגן הידוע הר' שרוליק קלצקין הי"ו
במבחר שירי קודש של תורה שחלק
מהם הולחנו במיוחד למסיבה זו.
למשתתפים חולק כיבוד קל ,כשגם
ההורים נטלו חלק ונחלה כשהביאו
עוגות ועיצובים יפים מאוד.
נציג החתנים השמיע פרק תהילים
פסוק בפסוק ,וקהל הילדים וההורים
אמרו אחריו מלה במלה .זעקת תחנו־
ניהם של טהורי הלב בעודם עוצמים
עיניהם ופורסים ידיהם לאבינו שבשמים,
הביאה את המשתתפים לדמעות של
רגש והתרגשות.
את "דבר התלמידים" השמיע אחד
החתנים בשם כל חבריו והודה למחנך
ולצוות ההנהלה על כל העמל והיגיעה
במשך כל השנה.
הנהלת הת"ת העניקה למלמד המ־
סור הרב ישראל גוטליב שליט"א תעודת
הוקרה והערכה מרשימה ומפוארת על
שהביא את התלמידים להישגים גדולים
מאוד החל מתחילת הקריאה צירופי מי־
לים עד לקריאה רהוטה ושוטפת מתוך
הסידור ועתה עם תחילת לימוד התורה
שבכתב בפרשת ויקרא .את התעודה
מסר למחנך הסבא הרה"ח רבי גרשון
לידר שליט"א.
המפקח החינוכי בת"ת הר אליהו

שמעיה שליט"א סיפר להורים על ההש־
קעה הגדולה שיש בין כותלי כל הכיתות
ברוחניות ובגשמיות והסביר בהרחבה
את משנתו החינוכית של הת"ת ששם
למטרה "שכל אחד יכול" ,כל אחד ואחד
יכול עם מאמץ יתר להגיע להישגים
טובים ,עם מלה טובה ,יותר תשומת
לב ,הביא דוגמא על תלמיד מהכיתות
הגבוהות שמזה כמה שנים הסתכלו עליו
כחלש ומפריע ,אבל מאז שנתנו לו את
ההרגשה שהוא ילד טוב ויכול להיות
מהמצוינים ממש אכן זה הפך אותו מה־
קצה אל הקצה ,והנקודה השניה ששמו
דגש בת"ת היא ה"עין טובה" והביא
ע"כ את הפסוק מפרשת השבוע בלק
"לא הביט און ביעקב" שאם מסתכלים
בעין טובה על כל תלמיד ולא רואים און
ביעקב ניכרת בכל תלמיד משהו חיובי
וטוב ,שמזה יצמח בעז"ה לאילנא רבר־
בא בכרם בית ישראל לשם ול"תפארת
התורה" אמן.
קטע מרגש מאוד היה במסיבה
כשהמחנך הרב שלמה לייב הורביץ
שליט"א שר עם התלמידים שיר באידיש
עסיסית ,טייערע קינדער וואס לערנט
איר? והם ענו כנגדו איינס ,צוויי ,דריי,
פיר ,וכך הלאה ,כשקהל ההורים מביטים
בהם בחן וביופי כשהם משתפים פעולה

בצורה מדהימה.
המנחה הסביר לנוכחים שהפעם
הוחלט לקיים את המסיבה בשעות
לפנה"צ כדי שההורים והסבים וב"ב ירוו
רוב אידיש נחת ויראו ההשקעה מקרוב
כשהילדים רעננים ורגועים בשעות
הבוקר.
כן הדגיש שהנהלת הת"ת ביקשה
שהפעם המסיבה תנוהל רק ע"י החתנים
הרכים ללא שום מקהלה של תלמידי
הכיתות הגבוהות ,וכל העיניים והזרקו־
רים הופנו אך ורק לבמת החתנים שהרוו
נחת למשתתפים.
במהלך המסיבה הביעו הנואמים
והמשתתפים את הוקרתם והערכתם
בשבח ויקר למנכ"ל הת"ת הרב בן ציון
בקר שליט"א על השקעתו התמידית
הגדולה בדמים מרובים תרתי משמע
בכל עת ובכל שעה כדי להרבות ולהוסיף
פעלים וחילים לתורה"ק והכל בנעימות
ובסבר פנים יפות ,ואיחלו לו שיוכל
להמשיך ביתר שאת במפעליו הכבירים
למען תשב"ר.
הס הושלך באולם עם כניסתו
לאולם של הרב הגאון רבי אברהם
שרגא שטיגליץ שליט"א ,חבר הבד"ץ
למקהלות האשכנזים בביתר ורב בשכו־
נת הגפן .בדבריו הנלהבים בפני ציבור
ההורים סיפר שזה מכבר בחן כבר כמה
וכמה תלמידים וכיתות שלמות בת"ת
ורואה מקרוב את ההשקעה העצומה
שיש כאן ,והביע את התרשמותו מציבור
ההורים והסבים שהם מסלתה ומשמנה
של חסידישע אידן ,הביא עובדה מרבו
הגה"ק כ"ק מרן האדמו"ר בעל ה'שפע
חיים' זיע"א וקישר זאת למאורע,
איחל ובירך את המחנכים וההנה־
לה בברכות לרוב להמשך הצלחתם
בכל.
לעת סיום חולק לתלמידים ע"י הרב
שטיגליץ שליט"א חומש בראשית מהודר
בצירוף ברכה להצלחה ,עם שי מיוחד,
ובריקוד האבות עם הבנים על כתפיהם
כשהם מנופפים עם דגלים יפים עליהם
מופיע שמותיהם לקול צליל וזמר בשבח
והודיה להשי"ת "אשרנו מה טוב חלקנו"
– "אשריכם תלמידי חכמים"" ,אשרי מי
שעמלו בתורה" הסתיים המעמד הכביר
לכבודה של תורה.
ההורים ,הסבים והאורחים ערכו
סיור בבנין הת"ת והביעו את התפעלו־
תם והתרשמותם מהיופי והחן שניכרת
ומושקעת בכל פינה ומכל קיר במרחבי
הת"ת ,התפאורה ,הכיתובים ,הפתגמים
והשלטים של מאמרי חז"ל ,התמונות
היפות ,הנקיון ,ה"דרך ארץ קדמה לתו־
רה" בולטת ,ומשרישה בתלמידים מס־
רים חינוכיים שיישארו חקוקים בקרבם
לכל ימי חייהם.
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אשה יראת ה' היא תתהלל
לזכרה של מרת מלכה וילהלם ע"ה ^ שלשים לפטירתה

שלושים יום חלפו מפטירתה של
האשה החשובה אצילת הנפש מרת מל־
כה וילהלם ע"ה מעיה"ק ירושלים .בה־
סתלקותה נחסרה דמות מופת ,דוגמה
חיה של אשה כשרה הולכת בתום דרך,
אשר העבירה ושיקפה בכל הליכותיה
את מורשת אבותיה הקדושים.
שורשי מסכת חייה נטועים בגרוס־
וורדיין ובצפת של מעלה ,אביה הרה"צ
ר' נפתלי הירצקא הכהן קנופף זצ"ל
איש דגול רב אנפיןַ ,פארצייטישער כלי
קודש שבאישיותו ובמעשיו ריכז שלל
תפקידים :שו"ב ,מוהל ,בעל תוקע ,חזן,
יד ימינו של הרב ,עוסק בשלום בית וכו'.
אביו היה הרה"צ רבי צבי הירש קנופף
זצ"ל שהיה מפורסם כאיש קדוש ,וגר
בשכנות עם הרה"ק האהבת ישראל
מויז'ניץ זי"ע שהעריץ אותו מאוד.
כאשר היו באים אל ה'אהבת ישראל'
חתנים ביום חופתם היה אומר להם:
'כאן סמוך לביתי מתגורר א גוטער
יוד וראוי שתלכו להתברך אצלו' .היה
ממיוחסי הכהונה בהתייחסו כבא"ב אל
הגאון מהרשש"ך בעל 'כוס הישועות' -
אשר ה'חתם סופר' שהיה נכדו התבטא
עליו בגדלות מופלאה.
אמה מרת רבקה ע"ה נולדה בצפת
לאביה הצדיק 'קדוש עליון' דמות אפו־
פת רזים עילאיים והיטהרות בסילודין
הרה"ק ר' שמואל לוריא זצוקלל"ה.
סיפורים רבים נקשרו אודות רוממות
הנהגותיו הקדושות ,והוא מהוה עד
היום אבוקת אש שלאורו ומשנת חייו
מתחנכים וגדלים מבני העליה של
משפחת לוריא העניפה ,בערי הקודש
צפת ,טבריה וירושלים.
במהלך חייו נסע לחו"ל שם שימש

בהנהגה של רבי ,ורבים התדפקו על
דלתו ונמשכו אחריו לדעת את המעשה
את אשר יעשון ולהוושע מכל חבילין
דמעיקין .עם שובו לארץ הקודש השיל
מעליו את גינוני האדמו"רות ,אך המ־
שיך לשמש כתובת למעריציו ולרבים
מהגולה שביקשוהו להתפלל עבורם
במקומות הקדושים.
ואכן ,ניצוץ מפורסם שניתז מבית
המוקד שלו הוא הביטוי המפורסם
שכתב לאחד שביקש ממנו שיתפלל
עבורו במקומות הקדושים ,שמכיון
שכבר הזדקן וכוחותיו אינם מאפשרים
לו ללכת למקומות הקדושים ,לכן קיבל
על עצמו שהשולחן והמיטה שלו יהיו
'מקומות קדושים' וסמוך להם יתפלל
עליו להמשיך ישועות עולמים.
מכון מיוחד עומד להוציא בקרוב
לאור עולם את כתביו בתורה ובחסידות,
וביניהם התכתבות תורנית הלכתית
מסועפת עם אחיינו הרה"צ ר' אהרן
יוסף לוריא זצ"ל בעל 'עבודת פנים'.
בבית נאצל וקדוש זה גדלה המנו־
חה מרת מלכה ע"ה ,שם באויר קדומים
טהור זה ספגה ובנתה את אישיותה
שהיתה יצוקה באבני יסוד איתנים של
יהדות שורשית .צניעות טבעית ,עוצמה
והכנעה .כושר סבל בדומיה ,ושמירה על
המנהגים הקדושים כעל קוצו של יוד.
תפילות חרישיות ספוגות דמע שנבעו
ממעיין אמת מקורי.
את כל הסגולות הללו העבירה
לבניה ,נכדיה וניניה אחריה .ולמרות
שהיתה ממעטת בדיבורים ,למעשה
הכירה כל אחד לפי סגולותיו ומעלותיו,
ובהתאם לכך דיברה עמו וכיוונה אותו.
בהגיעה לפרקה נישאה להרה"ח

ר' בערל וילהלם ז"ל מנקיי הדעת
שבירושלים ,איש חי ורב פעלים ,חסיד
ובר דעת .שהיה קשור לקהלות רבות,
ובכל מקומות מסעיו האיר והעשיר את
סביבתו בחכמה וניצוצות דעת .בהיותו
מבין לעומק רוחו של כל אחד ומהלך
כנגדו ,היה מכוונו ומעמידו בקרן אורה
מתוך חיבה וידידות.
בכל השלבים הלכה עמו והיתה לו
לעזר ,לפני כשני עשורים השתקעו בש־
כונת רמת שלמה ברחוב ליובאוויטש,
שם הפך ביתם למעיין חסד ולאבן
שואבת ,ורבים שיחרו לפתחם לזכות
למאור פנים ולב שופע ונהנו מהם עצה
ותושיה.
מזמור 'אשת חיל' מצייר את הד־
מות האידאלית של אשה בישראל ,רוב
הפסוקים מדברים על חריצות ועמל ,וכן
על חכמה ויראת שמים.
ואכן ,מיוחדת היתה בשלוש המע־
לות הללו ,חריצותה בביצוע משימותיה
ותקם בעוד לילה ,עקביות בכל המצבים
לא תירא לביתה משלג .מילותיה המ־
דודות והשקולות היו ספוגות בחכמת
חיים ותבונה ,יראת שמים טבעית
ושורשית ,שנספגת לדורות ,יותר מכל
אמצעי ההמחשה שדורנו התברך בהם.
קמו בניה ויאשרוה .האישור
והקיום החזק ביותר מכל ההילולים
הם הדורות המבורכים שהעמידה ,כל
אלו ליוו אותה למנוחת עולמים מתוך
הרגשת כאב צורב על אבידת כתר המ־
שפחה .שם במרומי הר הזיתים בחלקה
הנשקפה על פני הר הקודש והמקדש
נטמנה ,ובהמשך דרכה ונתיבותיה
נמצא נוחם ,ונזכה במהרה לביאת גואל
צדק בב"א.

הדסה למען העולם:

תחת מעטה חשאיות כבד ביקרה בשבוע שעבר בהדסה
עין כרם קבוצת פליטים יזידים מאזור הקרבות בעיראק
תחת מעטה חשאיות כבד ביקרה
בשבוע שעבר בהדסה עין כרם קבוצת
פליטים יזידים מאזור הקרבות בעיראק.
הם הגיעו אל בית החולים בירושלים
במטרה להעמיק ולקבל כלים וטכניקות
שונות בתחום הליצנות הרפואית ,איתם
יוכלו לסייע לילדים הזקוקים לטיפול
רפואי או סובלים מפוסט טראומה לנוכח
המציאות הקשה באזור .על הגעתם לה־
דסה ,עמל רבות משרד החוץ אשר תמך
וסייע בהבאתם ארצה.
את ההכשרה בליצנות רפואית
העניק להם הליצן הרפואי הראשי
בבית החולים הדסה – 'דוש' ,הלוא הוא
דודי בראשי ,השייך לעמותת DRAM
 - DOCTORSעמותת רופאי חלום
אשר מפעילה ליצנים רפואיים טיפוליים
כחלק מהמערך הפרא-רפואי בבתי
החולים בישראל ,ומכשירה אותם לעבוד
בתוך הצוותים הרב-מערכתיים.
במהלך שהותם בת השבוע בארץ,
הכירו חברי הקבוצה – בהם גם גברים
וגם נשים ,את החזון אשר עליו נסמכת
עבודת הקודש של הליצנים הרפואיים
ואת עקרונות הטיפול המנחים אותם
בפעילותם בהדסה .הם למדו מ'דוש'
באופן תיאורטי על הגישות השונות לטי־
פול בילדים ואז גם יצאו לשטח כשהם
לבושים בבגדי ליצנים ,והגיעו אל מח־
לקות הילדים בהדסה על מנת לצפות
בפעילות הלכה למעשה ,להכיר את
הצוותים הרפואיים והסיעודיים ובעיקר,
כמובן – את הילדים המאושפזים.
"הליצנים הרפואיים בהדסה ,ובכלל
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בבתי החולים בארץ בהם פועלת הע־
מותה ,ממלאים תפקיד ייחודי בצוותים
הטיפוליים ,תוך שימוש ביכולות והכי־
שורים שלהם לסייע לקידום הטיפול
הרפואי" ,מספר דודי בראשי – 'דוש'
הליצן הססגוני של הדסה ,המנהל צוות
גדול של ליצנים רפואיים בהדסה עין
כרם ובהר הצופים ואמון על הכשרתם
של רבים" ,ואנחנו נמצאים יום יום במח־
לקות ובמרפאות הילדים ,מלווים אותם
גם כשהם יוצאים למשל לבדיקות או
צילומים ואפילו עד לחדרי הניתוח .אנח־
נו לוקחים חלק פעיל באופן קבוע ביותר
מ 40-הליכים רפואיים שונים ,החל מל־
קיחת דמים ,דרך ליווי לניתוחים ,סיוע
בהזרקות ,טיפולי כוויות ובעצם – בכל
מקום בו נדרש להרגיע ,לכוון וללוות וכ־
מובן  -להצחיק ולהשכיח כאב .זו עבודה

שכל כולה מהלב ,ואין סיפוק גדול יותר
מאשר לראות ילד בוכה או חושש באחת
מהמחלקות ,ולהפוך את הכאב לצחוק
מתגלגל – שלו ושל הוריו שמגיעים גם
הם בחשש או בלחץ".
שבוע ההדרכה בהדסה הסתיים
לאחר ימים מלאי פעילות משעשעת
וחווייתית  -אך במקביל ,גם רצינית ומע־
מיקה" .למדנו כאן שיטות נהדרות להגיע
ללבם של ילדים ,בעיקר כשהם נמצאים
בשעת משבר או חולים ומבוהלים .ילד
שיקבל התייחסות כזו בזמן שהוא אמור
ללכת לניתוח או לטיפול כלשהו ,בוודאי
ירגיש מוגן יותר וישכח לזמן מסוים
את הקושי או הכאב" ,אמר אחד המש־
תתפים בסיום הסדנה" .תודתנו לכל מי
שגרם לכך לקרות ,זה הרי לא היה פשוט
להגיע לכאן".
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