
5 קהילותקהילות יום רביעי, י' כסלו תשע"ד

להתווע־ ההכנות  החלו  אלו  בימים 
מאקאווא,  קהילת  של  העולמית  דות 
בהונגריה,  מאקאווא  בעיר  שתתקיים 
'בעל  של  להסתלקותו  שנה   70 במלאות 
מופת  הרה"ק  מרן  כקש"ת  הישועות' 
של  רבה  זי"ע,  משה'  ה'אהל  בעל  הדור 
העיר מאקאווא והגלילות ומגדולי צדיקי 

הונגריה בדור הקודם שלפני החורבן.
לק־ רבה  תכונה  קיימת  זו  במסגרת 
שב־ 'לקץ  האדיר  הישועות  מעמד  ראת 

דהילולא  ביומא  שיתקיים  נושעתי'  עים 
קדישא על ציונו הק'. בעת רצון זו יאמרו 
פרקי תהילים בהתרגשות רבה על צרות 

הכלל והפרט.
את  שנה פוקדים המונים  מדי  כידוע, 

ציונו הק' של בעל ההילולא זי"ע, מעתירים בתפילה ורואים 
ישועות גדולות, וכמו שכתב מרן רבנו זי"ע בצוואתו הק': "מי 
שיבוא על קברי ויבכה בדמעות שליש שרוצה לשוב בתשובה 
אני  נשמתי  לתיקון  דבר  שיעשה  מי  וכל  בידו.  אסייע  בוודאי 
(מובא  שלמה"  תשובה  בלא  העולם  מזה  ילך  שלא  מבטיחו 

בספרו 'אהל משה').
הן  ומפורסם  ידוע  היה  ההילולא  בעל  של  הגדול  כוחו 
אשר  ברכתו  דבר  וידוע  הסתלקותו.  לאחר  והן  חיותו  בחיי 
בירך את קהל עדתו בעת היפרדו מהם בשנת תש"ד בחודש 
האחרון לחייו, בהיותם בחרדה גדולה ובפחד מפני העתיד, 

אז הבטיחם בברכה נאמנה "שיינצלו לחיים"! ואכן בחסדי ה' 
רובא דרובא מבני קהילתו ניצלו, ויהי הדבר לנס! 

וימשכו  סיוון  י"ד  חמישי  ביום  יחלו  השנה  המעמדים 
ההתאחדות  שבת  דהילולא.  יומא  סיוון  י"ז  ראשון  יום  עד 
בשנת  ושוחזר  ששופץ  העתיק  המדרש  בבית  תתקיים 
תשס"ב ע"י הוועד העולמי של מאקאווא בראשות הרב דוד 

מרגלי הי"ו.
חייו  קורות  ובו  נאמן'  'רועה   - מיוחד  ספר  כי  יצוין, 
עריכה  בשלבי  נמצא  וסיפורים,  הנהגות  מאות  ותולדותיו, 

אחרונים ועומד בעז"ה לצאת לאור בקרוב.
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החלו ההכנות להתוועדות העולמית 
בעיר מאקאווא לציון 70 שנה 
להסתלקות ה'אהל משה' זי"ע

אברכי כולל 'ש"ס אידן' נבחנו אצל 
מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א 

בסיום הבחינה כתב מרן הגר"ח שליט"א: "דיברתי עם הגאונים מכולל 
ש"ס אידן בכמה עניינים בש"ס וראיתי את ידיעותיהם הנפלאות"
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שחגגו  אחרי  יומיים 
השנתי,  הש"ס  סיום  את 
כולל  אברכי  השבוע  נכנסו 
מרן  של  למעונו  אידן  ש"ס 
קנייבסקי  חיים  רבי  הגאון 
על  להיבחן  כדי  שליט"א, 
האב־ עם  יחד  כולו.  הש"ס 
הכולל  נשיא  נכנס  רכים 
אב"ד פוזנא הגאון רבי אב־

רהם הלוי שליט"א, שהציג 
מרן  בפני  עמלו  פרי  את 
את  שייבחן  וביקש  הגר"ח 
ברח־ ממסכתות  האברכים 

לעמוד  כדי  כולו,  הש"ס  בי 
על ידיעותיהם המיוחדות.

קיבל  שליט"א  הגר"ח 
במאור  האברכים  את 
מיוחדת,  ובחביבות  פנים 
את  וראה  לבחנם  וכשהחל 

הידע העצום שלהם בכל רחבי הש"ס, נהרו פניו והוא הגיב 
בשמחה גלויה: "הם אכן יודעים את כל הש"ס".

מכתב  וכתב  ועט  דף  הגר"ח  מרן  ביקש  צאתם  לקראת 
ש"ס  מכולל  האברכים  הגאונים  "הרבנים  הכולל:  לתומכי 

גאב"ד  שליט"א  אייזען  אברהם  רבי  הגאון  ובראשם  אידן, 
שבש"ס,  עניינים  בהרבה  איתם  ודיברתי  אצלי  היו  פוזנא, 
אותם  אברך  מאוד.  ונהניתי  הנפלאות  ידיעותיהם  וראיתי 

שימשיכו בדרך זו בברכה והצלחה". 

הר"ר עזרא פרידלנדר
מנכ"ל 'קבוצת פרידלנדר'

ניו יורק

דה־בלאזיו  ביל  של  מבחירתו  רב  סיפוק  השבוע  שרר  בברוקלין  החרדיות  בשכונות 
הרפובליקני,  יריבו  לעומת  מהקולות  אחוזים  גרף 73  כאשר  יורק,  ניו  עיריית  לראשות 
ג'וזף לוטה שנהנה מ־27 אחוזי תמיכה בלבד. הציבור החרדי בניו יורק בחר ברובו בביל 
דה, האיש שמכיר טוב יותר מכל פוליטיקאי אחר במעמדו, את הציבור החרדי בניו יורק, 
שכן ייצג בעבר את אזור ברוקלין בעיריית ניו יורק, ולו קשרים הדוקים עם הציבור הח־

רדי ועם מוסדות התורה, ראשיו ומנהליו. 
בין האישים שפעלו ללא ליאות למען הצלחתו הוא העסקן והלוביסט הנודע הר"ר 
על  תובנות  מספר  לשמוע  ביקשנו  ממנו  פרידלנדר',  'קבוצת  מנכ"ל  פרידלנדר,  עזרא 

העבר ועל העתיד.

מהי 'תעודת הזהות' של ראש העיר הנבחר?

"בלאזיו כיהן במשך שמונה שנים רצופות כחבר מועצה, ומשמש כנציב פניות הצי־
בור של ניו יורק במשך מספר שנים. דה־בלאזיו הוא האיש שמתאים יותר מכל לעמוד 
בראש עיריית ניו יורק, עיר שיש בה מגוון כה רחב של צרכים. לב מלכים ושרים ביד ה', 
וכולנו תקוה שהציבור החרדי בתקופתו יראה רווחה. המצב הכלכלי נעשה קשה יותר 
הן  החרדי,  לציבור  לסייע  ויכולות  תכניות  מספיק  יש  תרצה,  רק  אם  ולעיריה,  ויותר, 

למוסדות התורה והחינוך, והן לפרט, בעניני רווחה ועוד".

במה למשל יכולה העיריה לסייע מלבד התקציבים הרשמיים הנמצאים ב'ספר'?

והעיריה,  הממשלה  בקופות  דולרים  מיליוני  "יש 
דולרים שמיועדים בדיוק לשם הצרכים שלנו. לארגוני 
בשעות  ועזרה  והצלחה  שמירה  לארגוני  ורווחה,  חסד 
היועצים  העיר,  ראש  קהילתיים.  מוסדות  ועוד  חרום, 
לסייע  אמתי  אינטרס  להם  יהיה  אם  סביבו,  והאנשים 
לציבור, יתעמקו ויבדקו אלו סעיפים בתקציב תואמים 

את הבקשות שלנו בחמש שנות הכהונה הבאות".

מהי העדיפות של ראש העיר הנבחר מעל כל מועמד 
אחר שהתמודד מולו?

לא  'הוא  עליו  להכריז  שאפשר  מסוים  מועמד  "אין 
טוב ליהודים'. הקהילות החרדיות בעיר ניו יורק מובר־
גות היטב בכל הרמות של הפקידות הבכירה בעיריה, ואי אפשר להתעלם מצרכיהן. אין 
הבדל גדול כל־כך בין המועמדים, רק שלדה־בלאזיו יש עדיפות, משום שהוא חרש את 
השטח. הוא היה בכל דינר או מסיבת תה בויליאמסבורג או בבורו פארק, הוא מרגיש את 
הקהל, הוא מכיר. כשייכנס ללשכה הבכירה של ראש העיר, לא נצטרך להתחיל להסביר 
לו מושגים של שבת וחג, של ברית מילה ושל שחיטה. הוא מכיר הכל טוב מאד. הוא לא 
זר ליהדות ולמושגים יהודיים. לכן נטיית הלב של כולם, מהאדמו"רים וראשי הישיבות, 

דרך העסקנים, ועד הציבור הרחב, היתה להצביע בעבורו, וב"ה שהוא אכן נבחר".

הציבור החרדי לא נהנה מראש העיר היוצא...

הכל  בסך  נחשב  בלומברג  נכשל,  הוא  שבזה  המילה  גזירת  לסוגיות  שנכנס  "מבלי 
לראש עיר די טוב. רק שממרומי מגדל השן, והעושר הרב בו הוא שרוי, כאחד מעשירי 
ניו יורק, קשה היה לו להבין את מצוקת האיש העובד, אברך הכולל והזוג הצעיר שאין 

לו פרנסה משום שאין לו תואר אקדמי. ברור בעז"ה שכל זה ישתנה".

מה טיב הקשרים בין עסקני הציבור לאישים הפוליטיים?

"זה לא כפי שנראה בחוץ. יש בענין עבודה רבה וקשה. מאד חשוב שהציבור יבין איך 
לחשוב  טעות  הברית.  בארצות  עיריה  מתנהלת  ואיך  האמריקאי,  הממשל  עובד  בדיוק 
בלתי  דברים  מיני  בכל  מסתבכים  אנ"ש  רבות  פעמים  הכל.  זה  ו'פרוטקציה'  ש'קשרים' 
פקידים  או  ממשל  בכירי  עם  היכרות  שלו  עסקן  להם  שיש  שבגלל  ובטוחים  רצויים, 
גבוהים בעיריה, אפשר לסדר הכל מיידית. בארה"ב הדבר אינו עובד כך. לפעמים בצעד 
אחד לא נכון יכולים להרוס קשרים של שנים. ולזה כבר נאמר 'לב מלכים ושרים ביד ה'".

לסיום, מה תאמר לראש העיר החדש?

של  היחס  את  ישנה  הוא  כי  האחרונים  בשבועות  במה  כל  מעל  הצהיר  "דה־בלאזיו 
העיריה לציבור החרדי, והוא יעשה הכל לדאוג לאינטרסים שלו. אנו תובעים ומצפים 
שאכן יעמוד בהבטחותיו, וימשיך לייצג נאמנה בתפקידו החדש את הציבור החרדי כפי 

שעשה בעבר".

היוםעל סדר היום סדר עללל
אורח השבוע

בית המדרש העתיק במאקאווא

בברכת קודש לנכד כ"ק מרן האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א ממאנסי

הרב פרידלנדר עם ראש 
העיר הנכנס


