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צילום איתי בודל

מאות אלפים במעמדי סיום הש"ס

סיקור מעמדי סיום הש"ס המרשימים של יהדות התורה ושל ש"ס ,בהשתתפות
רבבות שנכחו או צפו במעגלים הסגורים ובאמצעי שידור אחרים
א .ירושלמי ושלמה ברזל
צילומים :שוקי לרר ,אלי סגל ,קובי וינמן ,יעקב נחומי ,אנשי בעק.

ס

יומי הש"ס ,עד כמה שהם אירועים
סטטיים ביסודם יצרו דראמה גדולה,
וגרפו התעניינות ובעיקר השתתפות
המונית .הסיום הציבורי הגדול הראשון
של הש"ס היה של ...ש"ס .שהקפידה
לקרוא לסיום שלה 'סיום התלמוד הבבלי' ,אולי
תזכורת מאיפה הכל מגיע.

בארצות הברית.
באירוע של ש"ס התנהל הכל סביב מרן ,מורה
הדרך ,פוסק ההלכות ,מקבל ההחלטות ,שהכל
נושאים אליו עיניים .המראה היה מרשים ,הגר"ע
יוסף בתלבושת של הראשון לציון ישב במרכז
כשמשני צידיו עוד שני ראשונים לציון ,מימינו
הרב בקשי דורון ומשמאלו הראשון לציון הנוכחי,
הרב שלמה עמאר.

שלושה ראשונים לציון

האדמו"ר מבעלז בירך בעברית

הסיום השני ,הכללי ,היה של 'יהדות התורה' לשני
חלקיה (אבל בארגון מסיבי של פרוש) ,והשלישי,
הגדול והמרשים מכולם ,התקיים אתמול בלילה

אבל שלא תהיה טעות ,באירוע היתה גם נציגות
אשכנזית נכבדה מאד .הבולט מכולם היה מטבע
הדברים כ"ק מרן האדמו"ר מבעלז ,שכדרכו נאות

להשתתף בכל האירועים המרכזיים של סיום הש"ס,
כולל זה של 'דרשו' שנערך באותו לילה עם סיום
הש"ס של ש"ס ,וכמובן באירוע הגדול למחרת,
בהשתתפות גדולי התורה האשכנזיים.
האדמו"ר מבעלז גם דיבר אל ההמונים שגדשו
את אצטדיון טדי ,בעברית ,כשהוא מדבר בשפה
מובנת לכל נפש ,וניכר בדבריו עד כמה הוא משתדל
לתרום לאחדות בקרב הציבור .כזכור בעלז מקיימת
יחסים קרובים עם ש"ס ,על אף שהיא עצמה ב'יהדות
התורה' ,והגר"ע יוסף לא הסתיר את שביעות רצונו
מההשתתפות ומהברכה ,כשדיבר על הידידים
האשכנזים שהגיעו לכבד את המעמד של ש"ס .כמו
כן דיבר גם האדמו"ר מקאליב שברעננות מרשימה
דרש על סיום הש"ס.

'ימים' אדיר
המרכז היה כמובן דברי מרן הגר"ע יוסף ,שגם
התקבל בתרועות אדירות' ,ימים' (בעברית ובהברה
אשכנזית כאחד) .הגר"ע יוסף הזכיר בשביעות רצון
וסיפוק נראים לעין איזה ציבור ספרדי קטן של
בני תורה היה בעבר ,ועד כמה גדול וקדוש הציבור

שמשתתף היום בסיום הש"ס וממלא בקלות את
האצטדיון הענק של ירושלים .הרב עמאר ישב ליד
מרן כתלמיד בפני רבו ,נראה שותה בצמא את דבריו
ומהנהן בהסכמה על כל אמירה של הרב.
על הבמה נראו עוד כמה גדולים ורבנים אשכנזיים
נכבדים ,ובהם כ"ק האדמו"ר מבויאן (האדמו"ר
מערלוי המיודד מאד עם הגר"ע יוסף הגיע ובשל
הקושי הטכני שנוצר במקום לא נכנס) .כמו מכן נכחו
הגרי"ד גרוסמן ממגדל העמק המקורב מאד לגר"ע
יוסף וכמובן הרה"ר האשכנזי הרב יונה מצגר ועוד
רבנים ,ולצידם רבנים וראשי ישיבות ספרדיים רבים
כמעט מכל הקשת.

בפעם הבא הצד הארגוני יהיה
יותר טוב
יש לומר כי ההשתתפות ההמונית של הרבנים
והציבור לא נפגמה על אף העובדה שבאותו ערב
ערך האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא מנהריה חתונה.
לעומת כל זה הצד הארגוני לא היה החלק החזק
של האירוע .כאשר לפני תחילת האירוע התחוללו
כמה מהומות ,אלי ישי עלה על הבמה והזהיר מפני

התמוטטות ובמקום נוצרה פאניקה אדירה .אבל בקצב
ההתקדמות של ש"ס גם זה יעבור.

איפה המעמדים המאוחדים?
כל זה היה בשונה ממעמדי סיום הש"ס של העבר,
עת הגר"ע יוסף עוד ישב על הבמה יחד עם להבחל"ח
מרנן הגרא"מ שך הגרש"ז אוירבך ,הגרי"ש אלישיב,
האדמו"ר מקלויזנבורג צאנז .אבל מאז הציבורים
כל כך גדלו שכל אחד מהם יכול להרשות לעצמו
אירוע משלו ,שלא לומר שבת לעצמו .זאת בשונה
מאמריקה החרדית ,שם באמת יש 'יחד שבטי ישראל'
שמכנסים מאה אלף איש תחת קורת גג אחת לאירוע
מדהים אחד שהכל גם משלמים עליו ,ממאה ושמונים
שקלים למקום (אם כי גם כאן סאטמר והאדמו"רים
והרבנים ההולכים עימה אינם משתתפים ,ובכל זאת
יש מאה אלף ,ללמדך) ,וזאת מסיבות אידיאולוגיות
של התנגדות עקרונית למחלוקות .האם זה היה בלתי
אפשרי לארגן סיום הש"ס אחד גדול שייערך למשל
באצטדיון הענק ברמת גן שבו  70אלף מקומות ישיבה
כפי שעושה אמריקה? התשובה הרשמית היא שברמת
גן יש לעיתים משחקים גם בשבת .אבל כידוע גם

ומה עם
שמחת תורה?

סיומי הש"ס נערכים במתכונת 'שמחת
תורה' ,סיום ותחילה ,אבל מה שחסר בכל
אירועי סיום הש"ס זה הדמיון האמיתי
לשמחת תורה .סיום הש"ס הוא לא רק
מעשה ציבורי ,אלא עניין אישי של אלפים,
רבבות ומאות אלפים .האם זו לא סיבה טובה
לריקודים אמיתיים בנוסח שמחת תורה ,עם
קידושים רבי משתתפים ,שבהם לא יהיו
נאומים אלא שמחה פורצת?
ככלות הכל לא בכל יום ולא בכל שנה
מאות אלפים מישראל זוכים לסיים ש"ס
ועוד בלימוד תורה ברבים.
ב'יד אליהו' ,שם התקיים סיום הש"ס של 'דרשו' היתה
רק לפני כמה שבועות הטבלה המונית לנצרות רח"ל.
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בס"ד

חרד"לי ,שאולי הוא ממחיש יותר מכל את נצחון
הדרך החרדית) ,בהעברות במעגל סגור ובשידורים
לעוד רבבות שראו ושמעו ובכך גם השתתפו.
הרבה מאד סמליות היתה בעובדה ,שדווקא
בשבוע שבו הסתיים רשמית הסדר ה'דיחוי' לישיבות
שראשיתו עם הקמת המדינה ,והוא אחד מהסמלים
המייצגים של בניית עולם התורה בארץ ,כבשו בני
התורה את המתחם שמייצג אולי יותר מכל את עולם
הצבאיות ,גבעת התחמושת .סוג מדהים של מפגש

עיריית

בני-ברק

אגף משאבי אנוש
אגף החינוך

דרושים/ות
פסיכולוגים/יות
לשירות הפסיכולוגי
)מכרז כ"א מס' (15/2012

מרן האדמו"ר מערלוי שליט"א פותח את המחזור
החדש בדף היומי
אדמו"רים וראשי ישיבות על במת הכבוד

המעוניינים/ות להציג מועמדות לתפקיד ,מתבקשים/ות להמציא קורות חיים,
בצירוף תמונת פספורט עדכנית,תעודות והמלצות רלוונטיות לגב' נעמי מזרחי
במשרדי אגף משאבי אנוש ומנגנון ,רחוב ירושלים  ,58בני ברק
עד ליום חמישי ,כ"א באב תשע"ב ).(9/8/12

האדמורים מבעלז וערלוי .בתווך ראש הישיבה הגראי"ל
שטיינמן

בקשות שתגענה לאחר המועד הנקוב/או שלא בצירוף תעודות ו/או המלצות,
כאמור ,לא תובאנה בחשבון.
מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א מסיים את הש"ס

מרן הגר"ש וואזנר שליט"א נואם

יש לציין את מספר המכרז במכתב הפניה ועל גבי המעטפה.
הכתוב לעיל מופנה לנשים וגברים כאחד.

בני בר˜
מרן הגר"ש אוירבאך שליט"א נואם

מרן האדמו"ר מסערט-ויז'ניץ שליט"א באמירת
'הקדיש הגדול'

יחד שבטי ישראל בסיום הש"ס המרכזי בירושלים

הכיבוש השני של ...גבעת
התחמושת
אולי זו אכן ההליכה בנפרד והמתחים שקדמו
לסיום הש"ס 'האשכנזי' (בש"ס לא היה כל מתח,
מלבד מתיחויות של עסקנים וגם זה בסגנון מינורי),
שבסופו של דבר הביאו – ולו גם בעקיפין – לכך
שחלק מהאדמו"רים החשובים לא נכח על הבמה.
כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ הנמצא באנגליה ,שביטל את
השתתפותו בסיום הש"ס האמריקאי על פי בקשת
דודו כ"ק האדמו"ר ממונסי ויז'ניץ ,וזאת בשל
שיקולים של התנגדות לחלק מהמשתתפים ,ואילו
כ"ק האדמו"ר מצאנז היה בלונדון .לעומת זאת כ"ק
האדמו"ר מגור שיגר את ברכתו למשתתפי המעמד
בגבעת התחמושת בידי ראש ישיבת 'נזר התורה'
ומחותנו של הרבי ,הגר"נ רוטשטיין.
אין ספק שבאירוע אחד ,שבו היו יושבים כולם,
כל הרבנים ,האדמו"רים ,מיהדות התורה ומש"ס,
ההדים המתגלגלים היו משמעותיים יותר וממחישים
את היחד שבטי ישראל ואת העובדה שכולם לומדים
את אותה תורה ,אותו ש"ס ,אותם ראשונים ואותם
פוסקים ,וגם מפגינים את האחדות המרשימה בשעה
שהיא כל כך חשובה ,במעמד של קרוב למאה אלף
איש ,שגם התקשורת לא היתה יכולה להתעלם ממנו,
אם כי פה ושם היתה הבלחה לתוככי התקשורת
העוינת ,שמסקרת כל אירוע שולי שבשוליים על
כפולות עמודים ,ומתקשה – כנראה נפשית – לסקר
אירוע שהוא מהגדולים שהיו פעם בישראל.
אבל גם כך לקחו מאות אלפים חלק במעמדים
השונים של סיום הש"ס (יש גם מעמד סיום הש"ס

מרן האדמו"ר מבעלז שליט"א נואם

מקהלות שבטי ישראל בשירה ובזמרה
בין 'העגלה הטעונה' והעגלה הריקה ,כל כך ריקה,
למרבה הצער .זו גם תשובה לחוששים ממה שיקרה
בעקבות ההתנגשות שנראית בלתי נמנעת בין שתי
הגלאקסיות המתגוששות.
היה זה הכיבוש השני של גבעת התחמושת ...סוג
של תשובה בלי מילים לשאלה הנשאלת ביותר
בימים אלה.

ארגון מעולה

רמטכ"ל האירוע המרכזי הרב מאיר פרוש

האירוע של 'יהדות התורה' היה מרשים .הוא הוכן
כראוי .על אף הכלל של 'קדירא דבי שותפי לא
קרירא ולא חמימא' ,הארגון היה מעולה .לא שלא
היו חריקות .למשל בשער הרבנים נוצרו עיכובים
ארוכים ,בין השאר בשל העובדה שהמוצבים על
השערים לא היו מעודכנים בזהותם של כל הרבנים,
וכך נוצרה עגמת נפש גם בסדר ההושבה ,אבל זו
היתה מקומית וכלל לא העיבה על המעמד המרשים,
שהרמטכ"ל שלו היה פרוש ,שנושא עימו מסורת
ארגונית מרשימה בת שניים או אף שלושה דורות.
כאשר בסיום הש"ס הקודם השתתף גם אביו הרב
מנחם פרוש שראה את כל מעמדי סיום הש"ס בארץ
והיה מעורב בארגונם.
מי שהיה בכל מעמדי סיום הש"ס מתחילת תקנת
לימוד 'הדך היומי' היה כמובן מרן הגר"ש וואזנר
שנשא את המשא המרכזי ,וכידוע נמנה על תלמידיו
של רבי מאיר שפירא ואף נכח בסיום הראשון

ראשי אלפי ישראל בריקוד של שמחת התורה
בישיבת חכמי לובלין שבלובלין.
הפותח היה הרב מאיר פרוש כיו"ר הוועדה
המארגנת שפעלה בכל העוצמה ,ונאלצה להתמודד
עם שלל בעיות טכניות לא פשוטות ,כולל הקמת
אצטדיון מאולתר בשטח שלא הוכשר לכך ,אבל
נבחר בקפידה ,על פי קריטריון המרחבים והקירבה
לאזורים החרדיים של ירושלים ,ובדיעבד כאמור
היה בה מסר סמלי רב חשיבות ביום שבו הסתיים
ה'דיחוי' ההיסטורי.
פרוש אכן תקף את משרד הבטחון ואת שר

הבטחון ,ובעיקר את המזימה לגייס את בחורי
הישיבה ,שכנראה לא צלחה.

רוטציה גם בנאומים
כל זה מול "אצטדיון" מלא מפה אל פה במעמד
מדהים (ללמדך איזה מעמד היה בארצות הברית).
הכרטיסים ,כרגיל ,חולקו ב'רגע לפני האירוע',
אבל נחטפו במהירות ,והוסיפו לאווירת העניין
והביקושים ,כפי שגם העיד המעמד עצמו שהתנהל

דינדי 052-7127274

הכישורים הדרושים:
פסיכולוג/ית מומחה הרשום בפנקס הפסיכולוגים במשרד הבריאות.
בעל/ת תואר  M.Aבפסיכולוגיה המוכר בארץ לצורך התמחות.
בשלבי סיום לקראת תואר  M.Aבפסיכולוגיה.
שפה :עברית.
היקף משרה ; 75%-50% :מתח דרגות.39-37 :
השירות הינו מוסד מוכר להתמחות בתחום פסיכולוגיה חינוכית,
בהתאם לדרישות משרד הבריאות.
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כ"ק האדמו"ר מקאליב שליט"א במעמד

צילום איתי בודל
ללא 'קרחות' .כל המושבים היו כנראה תפוסים,
ועל השערים צבאו רבים שלא נכנסו על אף שהיו
בעלי זיכיון למקום .אבל לא נורא ,בפעם הבא הכל
לבטח יסתדר...
אחרי פרוש הביא הרב יוסף אפרתי ,נאמן ביתו
של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל ,ברכה ,ואחריו הביא
ברכה נוספת רבה של הקהילה החסידית באלעד
הרב זושא הורביץ ,שנמנה על רבני שלומי אמונים,
והכל על פי הכלל המבני של ליטאי וחסיד – חסיד
וליטאי ,בלי שחלילה יחסר המזג .אחדות שמפגינה
קורטוב של חסר אחדות .אבל זה כבר סיפור אחר של
'שניים שניים באו אל התיבה' ,והכל התנהל ביניהם
בצורה פריטטית ,כולל כמובן חלוקת הכרטיסים.
רוטציה עד זיבולא בתרייתא.

ראשים לציון – במרכז מרן הגר"ע יוסף שליט"א

בימת הכבוד בסיום הש"ס המרכזי בירושלים
לאחר שהגראי"ל שטיינמן סיים את הש"ס אמר
כ"ק האדמו"ר מסערט ויז'ניץ את ה'קדיש' דרבנן,
וכ"ק האדמו"ר מערלוי ,שבס"ד התחזק ,התכבד
בתחילת לימוד מחזור הדף היומי הבא והתחיל את
'מאימתי קוראין את שמע' ,ברגע מרגש שכמו תמיד
המחיש את הרציפות של הלימוד ,כפי שבשמחת
תורה אחרי חתן תורה שמסיים את 'לעיני כל
ישראל' מגיע 'חתן בראשית'' שמתחיל מ'בראשית
ברא'.
לאחר מכן דיברו חברי מועצת גדולי התורה של
דגל התורה הגר"ש אוירבך והגר"י שיינר.
בתוך המעמד שובצו קטעים של מקהלה ותזמורת,
אם כי בנושא זה לא היו מופעים מיוחדים ,שכן בשל
הנאומים והברכות הרבות לא נותר זמן מספיק .אולי
בפעם הבאה...

ברקת בא לראות לאן הולך הכסף

הגר"נ רוטשטיין מביא את ברכת מרן האדמו"ר מגור שליט"א

במקום נראו כמובן כל חברי הכנסת של יהדות
התורה .לצד פרוש שנטל על עצמו את הארגון ,היו
ליצמן ,גפני ,מקלב ,שלידם נראה יושב ומקשיב
בעניין ניר ברקת ,מי ש'הוזיל מכספו' (שאינו כספו)
לעריכת האירוע ,והאירוע של ש"ס.
מרן הגר"ש וואזנר נשא כאמור את המשא
המרכזי וזה היה מעמד מרשים ,מרגש ,שלבטח
ייזכר .הוא הזכיר בדבריו את רבו ,רבי מאיר
שפירא ,שעל שמו קרא את הישיבה שהקים
בזכרון מאיר ,וכמו כן דיבר על גודל מעלת לימוד
התורה של רבים ועל המפעל הגדול שמשתף
את היהודים מכל העולם באותו לימוד .כידוע
הגר"ש וואזנר והגראי"ל שטיינמן השתתפו גם
באירוע של 'דרשו' יומיים קודם לכן ביד אליהו.
אחרי דברי הגר"ש וואזנר עלה לבמה הגר"נ
רוטשטיין שהביא את ברכת כ"ק מרן האדמו"ר
מגור .כמו כן הוקראו ברכותיהם של מרנן הגר"ח
קניבסקי והגר"ג אדלשטיין ,כ"ק האדמו"ר מביאלה
וכ"ק האדמו"ר מצאנז ,שחזר מסיום הש"ס בבריטניה,
ובניגוד לתוכנית לא הספיק להגיע לירושלים ,שכן
המטוס נחת לאחר השעה עשר בלילה.
על הבמה נראו כ"ק האדמו"רים ,בויאן ,זווהיל,

הראשל"צ הרב בקשי דורון

ראש העיר ברקת עם החכ"ים גפני ומקלב

במעמד סיום הש"ס של ש"ס באצטדיון טדי בירושלים
לעלוב ,מערלוי ,פינסק קרלין ,רחמסטריווקא ועוד,
וכן ראשי ישיבות רבים.

הרבי מבעלז :קודם הגראי"ל
יערוך את סיום הש"ס
עתה ביקשו לכבד את כ"ק האדמו"ר מבעלז

לשאת את ברכתו להמונים ,אבל האדמו"ר אמר כי
ידבר רק לאחר שמרן הגראי"ל שטיינמן יערוך את
סיום הש"ס ,שלאחריו נשא ראש הישיבה דברים
בקיצור (לאחר שהסתודד עם הרבי מבעלז ,האם
לדבר באידיש או בעברית) .האדמו"ר מבעלז דיבר
הפעם באידיש ,כפי שעשו מרבית הנואמים ,מה
שמתבקש כנראה על רקע העובדה שש"ס ערכה
אירוע סיום הש"ס משלה.

הקהל העצום באצטדיון בסיום הש"ס

➦

צילום איתי בודל

חברת נתיב פיתוח נדל"ן הוקמה בשנת  1990ע"י מנכ"ל החברה ובעליה איש העסקים שמחה גרידינגר.
החברה רשומה ברשם הקבלנים בסיווג בלתי מוגבל .מאז הקמתה ,יזמה החברה עשרות פרויקטים
למגורים ברחבי הארץ ,הכוללים אלפי יחידות דיור.

