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התקדיםחסרת
סדיגורהבחסידות

חצרהפיכת28

אלמנתוהבכור,בנועללדלגהחליטהאדמו"ר

וחצרשלו,מהצוואהלהתעלםבתגובההחליטה

פוירדרורתקדיםחסרלקרבנקלעהסדיגורה
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המטלטלתהצוואה
דווקאליורששהכתירה

ולאהחמישיהבןאת
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צוואתונגדשיצאה

והחסידיםבעלה,של

ביןכעתשנקרעים
חסידותלמש"ישיע׳לה

הקטנהסדיגורה
בימיםנתונהוהייחודית

נראהשלאבקרבאלה

גםישוברקעכמותו,

מיליוניבעשרותנכסים
וט"קוניםדולרים

שבוחשים
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בחצרהשלושיםכינוס

וכסףכבודנוח,סאדיגורה.

AP Name 01 Photographer

הערה




להראותכדיהפתוחהקברמולהיורשעללהכריזנהוגהחסידיבעולם
אתלדחותשהוחלטמפתיעהכךכלהייתההצוואהאבלהמשכיות
בלבסכיןמאוד.קשהמכההיאכזוצוואהמש"ימבחינתקריאתה.

דייניםבתמיכתמשלהמכתבהוציאההאלמנהוהרבניתיוםעבר
היאהאדמו"ר.שציווהלמההמנוגדשלההמתווהאתפורשתהיאבו
ושיע'להבעראהרוןמש"יהבניםביןהאדמו"רותלחלקבוחרת

לביתפרידמןשרההאלמנהוהרבניתהשבעהבתוךעוד

דייניםובתמיכתבחתימתהמשלהמכתבהוציאהפלדמן

שלההמתווהאתפורשתהיאבוהחרדיהדיןמבית

לחלקבוחרתהיאהאדמו"רשציווהכפילעשותבמקום

בתואריזכההבכורמש"יהבניםביןהאדמו"רות

אהרוןהשלישיהבןמסדיגורה-ירושלים""האדמו"ר

מסדיגורה-לונדון"ל"אדמו"ריהפוךבער

הכינויאתברקבבניהמרכזיתהחצראתיקבלשיעלה

מוסדותאתוינהלברק"מסדיגורה-בני"האדמו"ר

בעיר.ברובםהנמצאיםהחסידות

שלהמפורשרצונולמרותכיבפירושאומרהמכתב

דורשיםהאחיםביןוהאחווה"השלוםהמנוחהאדמו"ר

העסקניםאבלהסכימואוליהאחיםלהיענות".שלא

עדייןומבחוץמבפניםוהבוחשיםגבאיםשים

שלושכפוללנוהיהלאעודכזהלהחלטה.מתנגדים

הרבניתנגדהעסקניםהרבינגדבראשראשהרבנית

ובתווךכולם.נגדכולםהצעירבנהבחירתנגדהרבנית

החלוקהלהיוםנכוןמקבליםלאהםשגםהחסידים

נכסיםגםישברקערבם.צוואתלפיוהולכיםהחדשה

נגידיםוכמהובעולםבארץדולריםמיליוניבעשרות

בקלחת.שבוחשיםבחרדיתטייקונים

הלךהשבעהבתוםהקברותביתאלהבניםכשיצאו

והחסידיםהגבאיםאבללבכורכיאהבראשמש"יאמנם

חזרהבדרךהצעיר.שיעלהמאחוריולשירלעמודבחרו

יעמוד"צדיקים"ביתבברכתזהאתזהבירכוכברהם

רבי.לנוישהאומרת

כשהאםבמשפחההכוחותיחסיהתבררוהאחרונהבשבת

בבנישנותרשיעלהלמעטהאחיםוכלהאחיותכל

ומפוארמשותףטישערכוואףבירושליםבמלוןבילוברק

בער.דבואהרוןמש"יהחדשיםהאדמו"ריםלשני

לטקסבאולחסידותמחוץסקרניםרובםאנשיםאלפי

שיעלהעושהברקבינתייםרשמי.ההכתרה

לקבלהחלהואהשבועכאדמו"ר.הראשוניםצעדיואת

שלצילומיםמהחסידים.בקשותעםפתקים"קוויטלאך"

"לקודשלהיכנסשיזכועדבסבלנותבתורעומדיםחסידים

טבילתאתיערוךהואבשבתהאתרים.אתמילאופנימה"

אבלונצורות.גדולותלוצופיםכולםשלו.האמיתיתהאש

בחסידים.תלויהכלמעכשיוהלאהשיהיהמהיהיה

הנרטיבעלהקרב
ופשטניפשוטהואשהתקבעכפיהפרשהשלהנרטיב

האדמו"רצוואתאתהפרההאלמנההאישה.אתחפשו

שלמותאתהקריבהבכורהבנהכבודעלובמלחמתה

הבןאתמעדיפההאםהמשפחה.שלמותלטובתהחסידות

לפרקשיוכלמהבצוואהשנבחרהבןפניעלאוהבתשהיא

מפקדלפימשפחות0001עד008הקטנההחסידות

מהמפה.להיעלמותהולהביאישראלאגודתשערכה

עלאיתםששוחחתיחסידיםזעמומתערבת"היא"מה

פשוט"האחיםחסידליאומרגאווה"הכול"זההרבנית.

עםשהיהכמוהקטן.אחיהםלפנילהשתחוותיכוליםלא

השתחווובסוףחלומותיואתסבלולאשאחיוהצדיקיוסף

פה".גםשיקרהמהזהלו

שרההרבנית.שלאביהכלפיאצבעהמפניםגםיש

הלונדוני-המיליארדרשלבתוהיאפלדמןלביתפרידמן

מסגרתראופלדמןחייםהמכובדהנגידחרדי

אתלושהקנהשלוהבחישהבכשרוןהידועויזניץחסיד

רומזיםלהחדשלאזההאדמו"רים"."ממליךהכינוי

והאדמו"רהרבניתאגבבבית.זהאתלמדההיאהחסידים

אביה.שלדודובןהיההוארחוקיםמשפחהקרוביהםז"ל

כןאניאחרדבראבליודעהנכוןהנרטיבהאם

ועדtenyהחרדיםמהאתריםכולםכשכולםיודע

בדיוקהסיפוראותואתמספריםהשידורתאגיד

להסתכלרקצריךיותר.טובאוליאחרסיפורגםשיש

קבעמש"יהמכונהה83יוסףשלוםמרדכיהבכור

בנודווקאיהיהאותושימשיךמיכיבצוואתוהאדמו"ר

שיעלה.המכונהה42העשיליהושעיצחקהחמישי

כזוקפיצהבעולם.הצעירלאדמו"רשיעלהיהפוךבכך

בחסידות.מעולםקרתהלאהבכורהבןמעל

עללהכריזנהוגהחסידיבעולםהבלגן.מתחילרקכאן

אבלהמשכיותלהראותכדיהפתוחהקברמולהיורש

קריאתהאתלדחותשהוחלטמפתיעהכךכלהייתההצוואה

החדשות.אתלעכלזמןלכולםלתתכדיהשבעהלאחרי

מכההיאכזוצוואהאביושלימינוידשהיהמש"ימבחינת

כמצופההולידהההודעהדחייתבלב.סכיןמאוד.קשה

שלובעיצומהיומייםעברולאוסחרירים.שמועותשלגל

החרדית.לתקשורתהצוואההודלפההשבעה

"תחילההכרחייםבקיצוריםממנהחלקיםכמההנה

בניילצאצאילהודות"הנניהאדמו"רכותבוראש"

ונהגומשמרתםעלשעמדועלואישיהםובנותיוזוגתם

הרבלבניאביעמיוחדתהטובהכרתהכבוד.ביותרתבי

בעתוהשתדלותופועלוגודלעליוסףשלוםמרדכי

לי".בצרתהלימינישעמד

לטיפולוממונועיתותיואתמקדיששמש"ישניםשלוש

הצוואהשלהחמישיבסעיףרקמסתובבהסכיןבאביו.

יהושעיצחקהרבבניאתבזהממנה"הננימפורשותוקובע

בראשויעמודכסאיעלשישבמקומיממלאשיהאהעשיל

שהואידעתיוהעניינים...בכלאותםוינהיגשלומינואנשי

בתוקףיעמודמקומיממלאבניהעדה.עלאישלהיותראוי

שנושאיםואתראתרשבכלהמוסדותכלבראשההנהגה

תחתיהיההכלובחו"ל.ישראלבארץ"סדיגורה"השםאת

המינוייםענייניכלכוללומשמרתוהנהגתופיקוחו

והכרעתו".דעתואתויקבלוענייןבכלעמויתייעצוואנ"ש

שהרבכנראהבוכה.גדולזוכהקטןשאומרים.כמובום

הפסקהאתוהוסיףבקלותיעבורלאשזהלעצמותיארז"ל

לערערדהומאןיהיןלבללשוןבכלמבקש"אניהבאה

שדבקוכמובולדבוקבניעםלהיותאבקשזוצוואתי

הענייניםבכלבוולתמוךלסייעוביהקדושיםבאבותי

דיווחיםישזואףזולאהימים".כלכךעללכםטובהואכיר

מהצוואהעותקיםלשלוחודאגבכךהסתפקלאשהמנוח

במלואה.שתמומשלוודאמנתעלכתובותלמספר

ואנחנויוםעברלאמליצהלאזויוםעבר

אחתחסידיתחצרשלאדמו"רבמעשייהפתח

והשאירלעולמוהלךעדהמאיזומשנהלא

אחדמגיעהירושה.עללריבבניםשלושהאחריו

נגלהז"לאביהכולעצורלוואומרלדייןמהם

האדמו"ר.להיותצריךשאניואמרבחלוםלי

יגיעשהואהבאהבפעםאבלהדייןענהלשמוענחמד

החסידים.שלבחלומותלהתגלותאותושלחאליך

בשבועייםגרסאותבעשרותהזוהמעשייהאתשמעתי

הפואנטהאותהלהוכיחנועדווכולןהאחרונים

שהולכיםמיזה"אחריי"שקוראמילאמנהיג

שנקראיםפרידמןלביתהאחיםמשלושתמיאחריאחריו.

אחריללכתהחסידיםיבחרומסדיגורההאדמו"רעכשיו

אביהםמותבעקבותהירושהמאבקעלהאבקשישקע

בןוהואכשבועייםלפנישמתפרידמןמשהישראלהרב

בהם.רקתלויבלבדשנים

בעולםהצעירהאדמו"ר
וכברסדיגורהבחצראלהבימיםשמתחוללבסיפור

בעולםהנוצצת"הטלנובלהכמומפוצציםלכינוייםזכה

ובעיקרהכלכמעטישהחסידית"בחצרו"דרמההחסידי"

כבודכוחזוהרמיקיהכפיםמשלושתגדולותכמויות

הואכאןלנושישמהאזלמשפטאותולתמצתאםוכסף.

ממשיךעלומצביעברורהצוואהאחריושמשאיראדמו"ר

אתמחדשומחלקתאותהלקבלשמסרבתאלמנתוכשמנגד

גדול.וכסףובוחשיםעסקניםשללוברקעהחסידות

פרידמןמשהישראלהרבהאדמו"רבהרחבה.ולסיפור

והשאירבסרטןשחלהלאחרנפטרים""אביריהמכונה

האדמו"רבנים.ושישהבנותארבעילדיםעשרהאחריו

שםונחשבהתורהגדוליבמועצתכחברכיהןפרידמן

בנושאיםומתוןמדינייםבנושאיםימניהואאהוב.למנהיג

הובילהואבהתנתקותהגיוס.חוקכמוומדינהדתשל

כאדמו"רכהונתושרון.מממשלתלפרושודרשניציקו

יעקבאברהםאביופטירתמאזוחצישניםשבענמשכה

לחסידותטובותשניםשבעאלההיו.3102בינוארפרידמן

ופוליטית.דמוגרפיתוהתבססה.שהתרחבה

אחריאביומקוםאתתופסהבכורהבןהמקובללפי

אתשהפתיעהצוואהאחריוהשאירשהאדמו"ראלאמותו

הבןבמקוםלסחרורהקטנההחסידותאתוהכניסהכולם

הצעירשיע'לה

הבכור.ומש"ימימין
בוכהגדולזוכהקטן

הערה




אליניצנץמשהוהתחלתיאיפההסיפור.כלעלאחרת

החרדים.באתריםהטוקבקיםהררימתוך

לוישגדולמוכשרהוא"מש"ילדוגמהטוקבק

שיםהמאזהמוסדותעלשולטוהואחכםקשרים

אתבנהמש"יהכסף.אתרוציםהםאותורוציםלא

מושגלושאיןרוציםהאלההמטומטמיםהחסידות

זהרוצים.שהםמהאיתולעשותיכוליםוהםשלובחיים

וכלום".הרביכבודלהםאכפתשלאהמשמשים

זמןהרבהלאותוךטלפוניםלעשותמתחילאניאז

לגמרישונההואהמיעוט.שלהנרטיבאתלהעמידאפשר

עללהסתכלצריךפשוטמעניין.יותרהרבהגםובעיניי

שהאדמו"רשאומרותעדויותגםישראשיתהפוך.הכל

ילדיושלושתביןהאדמו"רותאתלחלקלבשימורצה

בימינלחץשהאדמו"רהטוענותעדויותגםישמותו.לאחר

להרחיקשניסוומשמשיםעסקניםבידיהאחרוניםמחלתו

החצר.חלוקתאתלחלוטיןולבטלמהאדמו"רותמש"יאת

והתלבשובולשלוטיהיהשאפשר"חלק"מישהורצוהם

אביועםהחסידותאתשבונהמש"יהקטן.שיעלה

סיכוי.הרבהלהםאיןשנה02כבר

בחסידותחזקיםגורמיםאלמוליכותהעדויות

שמוערביםאלהנטעןכךהםכאן.יצוינוששמותיהם

אמנםברק.בבניבדיחותהרבהעליהםישהזה.הספיןבכל

במש"יהתומךהגרעיןאבלבשיעלהתומכיםהחסידיםרוב

שלהםהשתלטות"ניסיוןהואהסיפורלדידםמוותר.לא

שנים".שנמשךהחצרעל

טענתאבלומפיובקולזהאתלומררוצהלאאחדאף

עשיריםנגידיםעםיחדגורמיםשאותםהיאהמיעוט

לבטלכדיבחוטיםמשכוהחסידותבענייניהבוחשים

גרעיןעללשמורוכךלשלושההאדמו"רותחלוקתאת

נדל"ןאבלנזילכסףלאאמנםבחסידות.הכלכליהשליטה

בירושלים.שמחותאולםכמומניביםנכסיםוכמהלרוב

אתניצלוהגורמיםבכורואתרצההאבהזההנרטיבלפי

והרבניתהאחרוניםבימיוהאדמו"רחולשתו

היאכעתבעלהפיאתשממרהכמיעליהלהסתכל

ומורשתו.בקשתועללהגןשמנסהליחידהבעצםהופכת

מאודבסיסיותשאלותכמהמחזקותהזוהתיאוריהאת

ימינולידאותומש"יאתשגידלשהרבלמה

מדוברלאהריככהממנויתנעראחוזבמאהעליווסמך

בעצםזהאתתעשהשהרבניתלמהאכזר.באדם

החסידותכלולריבמהצלליםלצאתשלההתמריץ

לכאורהלהפרשיעלההבניםכלהסכימו

בכורובבנוהבוגדאבאעלסיפורהאםאביהםצוואת

הואזוגהבןשלהאחרונהבקשתואתשמפרהאישהומנגד

סיפורמאשרהדעתעלומתקבלהגיונייותרהרבהבאמת

בטוח.לאבכללאניכסףבשבילועסקנותבחישהשל

תיאוריהבחייוהצוואהאתפרסםלאהאבאלמה

שמסתובבות.צוואותכמהישאחרת

מאמציםהםכעתשמתחוללמההזוהגרסהפיעל

אחורהמסתכלכשאנימש"י.שלשמואתלהשחיראדירים

דברשוםאיןהחרדיתבתקשורתהעיתונאיהכיסויעל

אתמהללותהכתבותמכלמהמםאחוזזהאתשיסתור

כעסקן.אותומציגותאוממש"ילגמריומתעלמותשיעלה

פחותלאשאחראיזההוארבותעדויותשלפילמרות

האחרונות.בשניםהחסידותלפריחתז"למאביו

לאביו.האחרונותהשניםאתהקדיששמש"יחולקאין

הצוואהפרסוםמאזהמכובדתהתנהגותועלגםחולקאין

חסידיםהיוהביקורת.אתבשקטסופגממלכתירגוע

אתלבזותולאהכולעללוותרמוכןיהיהשהואלישאמרו

כשחתםכשירהיהלאשהואטענהשלבבדלולואביושם

לאבכללשהאדמו"רהטועניםישהאחרונה.הצוואהעל

חתם.והואנכוןלאנוסחלוהקריאואותהכתב

הידיעותכלאתמחדשבוחןכשאניזה.אתמכבדאני

להשתחררליקשהאתמולועדהאדמו"רשלמותומאז

לנוגרמוכולנועלשעבדוייתכןשבהחלטמהתחושה

חסידליהפיכה"ניסיון"זההפוך.הכוללראות

ואחריאחריורדיפהמסעומתארליבובדםמש"ישל

מש"יהאםגאוני.ספיןחתיכתזהנכוןזהכלאםחבריו.

פוסללאאניהסיפורכלשלהטרגיהגיבורהואפרידמן

האפשרות.את

היופיאתשמקדשתהחסידות
העדויותרבותהנלהבתהצוואהבליגםשנימצד

לאבראוי"איןהצעיר.בנואתהעדיףאכןשהאדמו"ר

שיעלההוא"אבלמבעלזלאדמו"רבבנו"להתפאר

אתשמעואוזניהםשבמוהאומריםישביותר".וזורחמבהיק

אותו.שיירשזהיהיהששיעלהלחתנומבטיחהאדמו"ר

איזהליוישלמרחוקיצאבתורהכגדולהבחורשלשמעו

האציליות.ומידותיולמדנותוצדיקותועלסיפוריםאלף

חברותוהיופייפההואכמהחכםהואעוזרהוא

שלהדרךהואהיופיסדיגורהלחסידימאודחשובוחברים

ישמרומניההקטנהלחסידותהאל.אתלעבודסדיגורה

והפאר.היופיעומדשבבסיסהומרתקתענפהתיאולוגיה

שלהיופיתיאורייתעלנתעכבבואוהנרטיבלפני

למרודשביקשההראשונההחסידותהיתההיאסדיגורה.

אצלםהחרדית.החברהשלובצניעותבסגפנותבעוני

האדמו"ריםמלך.הוארב"רק"לאהואהאדמו"ר

להםהיוענקבאחוזותגרופארבכרכרותנסעוהראשונים

מקום.לכלאותםמלוותהיותזמורותמיוחדוזהבכסףכלי

מסתרקיםהגבריםבסדיגורההאדמו"רמתדמיתהפוךהכי

החסידותהיתההיאהאל.אתלעבודסדיגורהשלהדרךהואהיופי
שםהגבריםהחרדית.החברהשלבסגפנותלמרודשביקשההראשונה
ביותרספציפיפאותוגלגולייחודילבושבעליבקפידהמסתרקים

אוליומתרחקת.הולכתציוניתהכילחסידותנחשבהשתמידסדיגורה
יידיש.רקודובר"קנאי"יותרהרבהבשיעלהלבחירההובילזה

הישראליתלחברהיותרקצתופתוחעבריתדוברלעומתומש"י

פרידמןשרההרבנית
מימיןשנייהיושבת
תנחומיםביקורמקבלת
לאו.והרבשקדח"כשל

האדמו"רנגדבראשראש

ynoT ttegsiH ויקיפידיהחרדיםבחדרילררשוקיאליטוביוסיצילומים
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הואצעיר,הואמדומיין.רוז׳ינאי""הודאותואתמבטא

נעריתפלומהבלחייו,סומקוחלק,שקוףעורותמים,

מפוחד.וחציסקרןחציומבטוגדולותעיניוסנטרו,על

עלהסדיגוראי-רוז׳ינאילסטריאוטיפמתאיםיותרהרבה
הספיקשכברה־83בןמש"י,הגדול,האחמאשראדמו"ר

לדבריהם.ועסקנות,בפוליטיקה"להתלכלך"

יופיו,לפיאדמו"רבוחריםשחסידיםמוזרנשמעאוליזה
לאזה"מכלאםגםזה,ככהאבללחייו,וסומקתמימותו

"לסדיגורהאסף.פרופסורשאומרכמוכלום",כברנשאר

רקנותרווזכרונות.מליצותהכלמשלה,ייחודאיןכבר

מנהגים".וכמהפרידמןבשושלתהדבקות

לישראל7חבמש"י
ליאומרמיוחדת",מאודמאודמאודמאודדמות"הוא

הצעיר.האדמו"רעלסדיגוראחסיד

יודע?אתהאיך

שלוהחיצוניתההופעהלפיגםשומע.שאנימה"לפי

שלאכמוהחסידותאתשיצמיחעליומדבריםשונה.משהו

ומעולם".מאזהיתה
ליאומררוז׳ין",שלהמלכותגינוניכלאתלו"יש

האדמו"ראתלהמשיךשיכולמישהויש"אםאחר.חסיד

פניובזיומשהואדמו"ר.להיותנולדהואשיע׳לה,רקזה

זה".אתליאומר

רואה?אתהמה

קדושה".כן,וקדושה.טוהר.אצילות,עדינות,"צניעות,
ובמש"י?

עסקן".הואארצי,הוא..."מש"י
יכולוב׳בזה,רעדברשוםאיןא'אבלעסקן,אולימש"י

מאחיוהישראליתלחברהטוביותרכאדמו"רשמש"ילהיות

מאחיויותרהרבהקנאיהשמועות,אומרותשיע׳לה,הצעיר.
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פוידמן?שואלהוב
.munnnהאו־טנ"וז"!/

רצה?באמתהואמה

לעומתו,עברית.מילהללאיידיש,רקדוברהואואביו.
הישראלית.לחברהיותרקצתופתוחעבריתדוברמש"י

קטנההיסטוריהעשהאף,2014במאישנים,ששלפני
העתיקהבעיררוז׳יןשלהכנסתלביתהפינהאבןכשבהנחת

עמדהמדינה,שנתנהשקליםמיליון50שלבמימוןששופץ

אותושזיכהאקט"התקווה",בשירתונימוסכבודמתוך

אוהדות.היומהןקטןחלקרקנאמר,שאיךכותרות,בשלל

זה.אתלצפותמהאיןמאחיו

להיפטרשמנסיםהסיבותאחתזושגםלהיותיכול

וההתחרדותההסתגרותמגמתאתהמשיךאביוממש"י

ימשיךודאישיע׳להברק.לבניאביבמתלשעברסבו,של
עללהתחבבעלולעודשמש"יבעודהזו,המגמהאת
"מנסיםלצלן.רחמנאסבוואביסבושעשוכמוהישראלים

"אבלבסוד,אוהדיוליאומריםכמזרוחניק",אותולצייר

שגםלהיותיכולאדם".כלאוהבהכלבסךלא!ממשהוא

הבכורפניעלהצעירקודםשבגללההסיבותאחתזו

חבל.הפתוח.פניעלוהסגור

המשךעםמסתדרתהצעירבבןהאבאשל"הבהירה
ביתאן,אליאומרבחייו",התחילשהואההסתגרותמגמת

הארציות.מןיש"במש"יראשון.ובמקורבתאגידעיתונאי

ואזבפוליטיקהלהתעסקאותושלחוהריטרגיזה

הצוואהגםכרגע,מקרה,בכלעסקן.הואכיאותופוסלים

ביתאן,מסכםמאחורינו",כברהרבניתשלההחלטהוגם

החסידים".האחרוןהגורםנשאר"עכשיו

במשפחה,עיתוןעורךסגןגרוביים,אלתרישראלגם
כרגעאבלפרקים,כמהעודישנגמרה,לא"העונהמסכים.

למש"ירצה.האדמו"רמהיודעיםהחסידיםבלבולאין

רבייהיהוהצעירחסידים,אליולמשוךקשהמאודיהיה

זה".אתלראותאפשרכברכריזמה,שלסוגלוישגדול.

בדרךד1מיםסכסוכיםעשרותע1ד
סדיגורהשחסידותאחד,דברים.שניעלחבלאבלאולי,

ומתרחקתהולכתציוניתהכילחסידותנחשבהשתמיד
סדיגורהשלהרבניםהסתגרות.לטובתהישראלימהרוב

אפשראםנדלקדיבתורווזההרצל,לפניעודציוניםהיו

מסדיגורההאדמו"ראתסדיגורה.עלככהזהאתלומר

ראהנפלאות"(,עושה)"רבwundenafebiהרצלכינה

להפוךתיכנןובכתביואורתודוקסיתליהדותמודלבו
באחדחיפה.של"בישוף"למעיןמסדיגורההאדמו"ראת

הראשונהאללסדיגורה:מכהביןהרצלמשווהאףמכתביו

היהודים.השניהואלהמוסלמיםלרגלעולים

באהגדול,העםאחדהציונות,שלהשניאביהגם

בצורהכותבהואחדשות","רשימותביומנומסדיגורה,

לספריכולהייתי"הרבהשם.ילדותועלכךכלנפלאה

ברכיהשעלהחסידותבסדיגורה,שבלינוהימיםעל

אביילדותי.משנותהראשונותהשניםאתוחייתינולדתי

ולמדתימולדתיבעירסדיגורהחסידימראשיאחדהיה

הצדיקבןיעקבאברהם)ר׳מסדיגורההרביאתלכבד

אלהים".כבודמרוז׳ין(

סדיגורהחסידיכשעלוההיסטוריהחייכהכךאחרשנים

אחדברחובשכןהחסידותשלהראשוןוהמבנהלישראל,

בשדרותזקוףהולךשהיהמספריםהאדמו"רעלבת"א.העם

גםמבטמשפילולאסדיגורה,אדמו"ריכלכמורוטשילד,

לאסדיגורהשלהאדמו"ריםאישה.מולועוברתכשהייתה

הגבירים.בפנירקאוליכאמור.לעולם,מתכופפים

הרבניםשלהיעלמותםעםעליו:שחבלהשניהדברוזה

שלקרנםעולהבתורה,והגדוליםהכריזמטיםהגדולים,

ממניםהםוהנגידים.הגביריםהגבאים,המשמשים,

היוםסדראתקובעיםשידוכים,ומשדכיםאדמו"רים

שמענוכברוכולנומדבר,הכסףרקפה.שיפצהמיואין

היהדותשלהאוליגרכיהלומר.לושישמהאתפעםאלף

עגומה.תופעההיאהחרדית

גםיישבשייבחרמיהאםהתורה?גדולימועצתעםומה

משפחתהליש"ט.טיליוןב-001שנקנהבלונזוןהבניין

בבריטניההעשירותהמשפחותעםנמניתהרבניתשל
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הרבנית:משפחתשלהה1ן

ליש"טמיליוןמ־002יותר

הנעשהעלוהשמועותהדיווחיםשללבין

mMומוזכרתשבהסדיגורה,בחסידותאלהבימים

היאפרידמן,שרההרבניתרעייתו,כיהעובדה

מהעשירותלאחדשנחשבתחרדיתלמשפחהבת

פלדמן,משהחייםשלבתוהיאהרבניתבבריטניה.
בלונדון.עסקיושעיקרנדל"ן",ו"ברוןויזניץ׳חסיד

ה־285במקוםמשפחתועםיחדשניצבפלדמן,

בבריטניהביותרהעשיריםהאנשים1,000ברשימת

ושלשלוההוןב־5391.נולדטיימס",ה"סאנדיישל

ברשימתליש"ט.מיליוןב־902מוערךמשפחתו

הואהבריטיהעיתוןשלהמוביליםהפילנתרופים

כ־5שתרםלאחר(39)יותרהרבהגבוהבמקוםניצב

לצדקה.מהונו(2.4%)החולפתבשנהליש"טמיליון
פלדמן.כהיינריךרשוםהואהבריטיהחברותברשם

בתפקידיםמכהןהוא,companycheckאתרלפי
החברותשללוביןפעילות,חברותב־98שונים

Manaqueiהנדל"ןניהולחברתנמצאותשבבעלותו
הנכסיםסךאחרות.נדל"ןוניהולייזוםחברותעםיחד

בתפקידמכהןפלדמןבהןהבריטיותהחברותכלשל
רעייתוגםליש"ט.מיליוןל־006מתקרבכלשהו

רשמייםבתפקידיםמחזיקהב־7391,שנולדהדבורה,

אותורישומילפיפעילות,חברותמ־151פחותבלא

בתפקידיםמחזיקההרבנית,הבתשרה,וגםאתר.
שונות.חברותבתשערשמיים

משברשלבעיצומולישראלהגיעאגב,פלדמן,

באתריםהדיווחיםלפיפרטי,במטוסהקורונה

ואףבמרץ,כברבקורונהכחולהאובחןהואחרדיים.
קשה,במצב"לניאדו"החוליםבביתמאושפזהיה
ושוחררהחליםהואבמאילהנשמה.נזקקכשהוא

בישראל.עדייןהואהאםידועלאאךהחולים,מבית

ברשימתשכיכבוהעובדהבשלשגםייתכן

פלדמןהפכוטיימס",ה"סאנדיישלהעשירים
מצדהבריטיתבתקשורתלהתקפותליעדורעייתו

המבניםבהזנחתאותםשהאשימוושוכרים,דיירים

העשיריםמהזוגותאחד"הםשלהם.והמגורים

חייםשלהםהדייריםלמהאזבבריטניה...ביותר

במאימידור"ב"דייליתהונוראיים?"בתנאים

פרויקטדיירישלפומביתמחאהכשסיקרוהאחרון,
קורט".ב"דורצ׳סטרדיור

המשפחה,שלרבהלחשיפהשגרמהנוספתעסקה
רכישתעסקתהייתהלה,רצויהממנהכמהברורלא

בכתובתהממוקםבלונדון,המפורסמיםהבנייניםאחד

הבניין,(. הבניין(PoulPoultry LLane)העופות"נתיב,1"מספר

השקעותקבוצתידיעלנקנהייחודי,עיצובבעל

ליש"ט,מיליוןכ־001בעבורפלדמןבראשותנדל"ן
אחרת.השקעותלקרןנמכרובינתיים

א1ניאסף

לאבמועצה"המושבהפוליטית?התמונהעלוישפיעשם

נכון"לדעתי,ביתאן.משיבבחסד",אלאבזכותלהםהגיע

העתידובכללאותו,יכניסולאלדבר,מהעלאיןלעכשיו

ברור".לאהמועצהשל

יושבתגורה"סדיגרוביים,גםמסכיםשלא",מעריך"אני

הקמתה,מיוםבמועצהישבואבותיוקדומים.הילתבזכות
סיפורלאזההתורהגדוליבמועצתכיסאלרשתאבל

המועצהמתייודעמיהקורונה,עםעכשיו,בטחפשוט,

ייכנס".הואאםמאודאותייפליאמקרה,בכלשוב.תתכנס

חסידויותעלסדיגורהמקרהישפיעבכלל,אםאיך,

אחרות?

אדמו"ריםשלדורעודיתחלףהקרוב"בעשורביתאן:

כולםעכשיוכאלהסכסוכיםעשרותעודנראהואנחנו

רצוןתקדימים:מאודהרבהפהישסדיגורה.עלמסתכלים

וכמובןשווהלאשלוהצוואהנחשב,לאפתאוםהאדמו"ר

שיגבילותהיהשהתגובהלהיותיכולהרבנית.מעשי

יותר".עודהנשיםשלכוחןאתעכשיו

g@globes.co.il
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