
אביבתלתצרות
וכסמלהפסקהללאכעיראביבתלאתלבאותמקובל
העיבאחדיסעשוריםבמשךאבלהישראלית,החילוניות
ישראלשלהחסידותביותהייתההראשונההעברית
קון־קחמנחם11החסידיתאביבתלשלתולדותיה

ישראלבארץגםבאירופה,נמו

מונולערים.החסידיםנמשנו

שנותאביב,בתלברחובנפט

העשריםהמאהשלהעשרים

פיקי"יק,אלנסנזיווביץ,זאבצילום:

הערה




אביבבתלחסידים

הערה




סיועו.עלמעלהשלאביבתלממכוןלוישלמהיעקבלובתודה

אביב

אביבבתלשינקיןברחובמטיילים

flההייטקלמתחםדרכםשעושיםומי
להיתקלעשוייםהחיילשברמת

וחבוששחוריםלבושמזוקןבחסידבדרכם

ואוחזמושפלובמבטמהירבקצבהצועדמגבעת

צעירצאצאאוקודש,ספרניילון,שקיתבידו

המגולחראשוצדימשנימשתלשלותשפאותיו

שרידיםהםאלהשחורה.קטיפהכיפתהמכוסה

הושכחה,אףואולישנשכחה,מתקופהנדירים

מדינתשלהחסידותמרכזאביבתלשימשהשבה

הצעירה.ישראל

ביפומפי׳ד"ם

לעלותהחלוטובשםהבעלתלמידיהחסידים

וקבוצהה־81,המאהבאמצעישראללאר׳ץ
תושבירובב־7771.ארצההגיעהבמיוחדגדולה

ההתנגדותשתנועתוכיווןחסידים,היולאהארץ

הייתהמווילנההגאוןשלמדרשומביתלחסידות

המבוססותהאשכנזיותהקהילותבשיאה,אז

להתיישבנאלצווהםלחסידיםפניםהסבירולא

ובחברון.בטבריההקטנותבקהילות

האדמו"ריםרובהתנגדוה־91המאהלאורך

החסידיםומספרישראללארץלעלייה

ציוןחובבישלפעילותםגםפחת.בהשהתיישבו

ראשיידיעלבספקנותהתקבלההמאהבסוף

השתייכוהאשכנזיםהעוליםורובהחסידות,

לקבוצותאולחסידותשהתנגדולפרושים
העבריותהמושבותאתשהקימוהציוניות

שתמכוהראשוניםהאדמו"ריםהראשונות.

היוישראלבארץהיהודיהיישובבהרחבתבגלוי

מרוז׳יןהאדמו"רשלדרכווממשיכיצאצאיו
שלושיםב־2881עלווכךפרידמן,ישראלרבי

אוניבגיאוהתיישבובוהושחסידישלמשפחות

פינה.ראשהיום

חייםביפוהתיישבב־6681,לכן,קודםעוד

המכסעמילשהיהחב"דחסידשמרלינג,שמואל

היוצאיםמראשוניהיההואבעיר.הראשון

לידביתואתובנההעתיקהיפושלמתחומה

חסידישלגרעיןוהתפתחהלךסביבוהחוף.

אוהלהכנסתביתאתהקימוהםוב־3091חב"ד,

ביתשלהנטושהמבנהיעקב.עיןברחוביצחק

נמצאקיר,ציורימכסיםקירותיושאתהכנסת,

נוספתקבוצהושימור.שחזורבתהליכיכיום

ב־0191הקימהומגליציהמפוליןחסידיםשל

צדקנווהבשכונתחסידיםקהלהכנסתביתאת
הוקםתקופהבאותהליפו.עדייןשהשתייכה

גרנט,אליעזראפריםשלבביתונוסףחסידימניין

רימון,ויעקבצבייוסףהמשורריםשלאביהם
היום.עדפעילזהכנסתביתשלום.נווהבשכונת

אביו:עליעקבהבןכתב׳אבי׳בשיר

בתלחסידים

גדלהשנה25להשמלאולפניעוד
המושךכרךלכד•הצעירההעיר
בתלהראשיהרחובמהגרים.אליו

1933אביב,

לטכנולוגיהה₪ויצויהפח־ל׳המנוןארכיון

הערה




בלילותקםאבי

הנראתוהדליק

גמראדףלמד

וערסיבנגון

שכבתיבעו־שיאני

נםולאנם

הקשבתיקדשברטט

וסםהערבלקולו

ברגשעברשסרעם

תהליםפךקילזמר

משתפךהגגוןויהי

צליליםבמקהלת

שניםחלפומאז

בלבביסיוהגגון

צליליובייהןהדוועוד

אבישלקולוצלילי

ולנער',לילדשיריםרן׳השחררימון,)יעקב

.(84עמ׳

המנדטבימי

החסידותראשישלביחסםמשמעותישינוי

הצהרתלאחרהתרחשישראלבארץלהתיישבות

והחלתוהבריטיםידיעלהארץכיבושבלפור,

Wl All 1U IQ”k JLL

זpma;אדנזורמיוכקינית
«'־׳DN2$L$ישיב?TS1$$DN2$$ישיב?TS1$$ישיב?תווי׳תלמוד
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המהלךאתשהובילמיהבריטי.המנדטשל
אלתרמרדכיאברהםרבימגורהאדמו"רהיה

בפוליןבחסידותביותרהמשפיעההדמות
ביקרהואבעולם.החסידותמרכזאזשהייתה

המנדט,בתקופתפעמיםחמשישראלבארץ

באיגרת:כתבב־1291הראשוןביקורוולאחר

עםמידעשיתימקודם,עצמיאתולקשט

ירושליםמיקיריואיזהעמהשבאתיהחבורה

וקנינו...מניותחברתייסודעלהשתתפות

אמהאלףכעשריםאדמהחלקתיפובעיר

סיון)׳דגלנו׳,וחנויותבנייניםשמהלבנות

פח(.עמ׳תרפ"א,

החרדיתהיהדותמנהיגיכיהתרשםמגורהרבי

ואחדפנימיות,במחלוקותשקועיםבירושלים

החששהיהביפודווקאלהשקיעשלוהמניעים

בעירחסידיותקהילותלהקיםקשהשיהיה

המסוכסכת.הקודש

חסידיתברחובות.מנחות

הכנסתלביתמחוץחסידים

1946בבוקר,בשבת

קלוגו,לע"מזולטןצילום:

וחובשלנוהעם.באחדבעלז

אחדיםבימיםאופייני

מעלהשלאביבתלמבוןבאדיבות

חששמכורהוני//

להקיםקשהשיהיה

נעידחסידיותקהילות

והעדיףהמסוכסכתהקודש

ולאביפולהשקיע

ניחשלים

הערה




בתלחסידים

בודדיםעשוריםלפניעד

לעיירהגםאביבתלדמתה
לעיררקולאיהודית

כליםהגעלתבינלאומית.

1950,פלורנטיןבשכונת

תמרורכנסת.ביתשקט!

1935אלנב׳,ברחובמנדטורי

לע"נזקלוגר,זולטןצילום:

רוז׳יןמביתוהאדמו"ריםמגורהרביבעוד
ישראל,בארץהחרדיםבהתיישבותבגלויתמכו
שהשתייכואלההןהאחרים,האדמו"ריםרוב

העדיפולה,שהתנגדואלהוהןישראללאגודת

עודדוולאאליהםסמוךיתגוררושהחסידים

עםהקשרמניתוקחששוהםלעלות.אותם

חרדייםחינוךמוסדותשלומהיעדרםהחסידים

הקימהזאתלמרותבארץ.הולמיםחסידיים

העשריםשנותבתחילתמוורשהחסידיםקבוצת

קרקעלרכושבמטרהונחלה׳׳ביתחברתאת

הקבוצההקימהוב־3291משותפת,להתיישבות
חרדי"כרךקרן־קרץ,מנחם)ראו:ברקבניאת

שניניסותקופהבאותה.(94גיליוןנולד",

הופשטייןאלעזרישראלרביאחריםאדמו"רים

שהגיעמיבלונהטאוביחזקאלורבימקוז׳ניץ

יישוביםלהקיםחסידיםמלאהאנייהעםלארץ

הםדברשלבסופואךיזרעאל,בעמקחקלאיים

נוספיםאדמו"ריםשנילצרףלהתאחד,נאלצו

חסידים.כפראתיחדולהקים

החלוהעשריםהמאהשלהעשריםבשנות

הערה




אביבבתלחסידים

%יי1

בתיבעירלהקיםאביבבתלשהתיישבוחסידים

כנסתבתיהוקמותחילהכנסת.ובתימדרש

בהמשךאולםהחסידי,הציבורלכללמשותפים

וסטריקובסקרנביץגור,חב"ד,חסידויותהקימו

בנוףמשמעותישינוינפרדים.תפילהבתי

רבישלעלייתועםב־4291חלבעירהחסידות

למנהיגשהפךמווירשובזילברמןמשהשאול

לעירהגיעוהשניםעםאביב.בתלגורחסידי

קבוצתהקימהוב־1391נוספים,אדמו"רים

הכנסתביתאתחסידייםעסקיםואנשיסוחרים

יבנה.ברחובהמרכזיהחסידי

הדעהפנילנוכח

במהלךבאירופההאנטישמיותהתגברותבעקבות
מפוליןחרדיםאלפיהיגרוהשלושיםשנות
החסידיםגםובהםמהםורביםישראל,לארץ

טבעיתבחירההייתהזואביב.בתלהתיישבו

בורגנייםלחייםהורגלושרובםהחסידים,עבור

דירותקנוהםבפולין.גדולותובעיירותבערים

ופתחועבודהמצאוהמתפתחת,אביבבתל

דתותבניבההיושלאיהודיתבסביבהעסקים

אחרות.

להתקבץנוספיםחסידיםהחלומהרהעד

קוצק,סוקולוב,חסידיעצמם.משלבקהילות

מדרשבתיהקימווסטוליןקרליןסוכטשוב,

הרבניםובהםמהאדמו"רים,חלקנפרדים.

לימיםומקרולימדעשממונקטש,מלובביץ',

ובחנוישראלבארץביקרומסאטמרהרבי

שנותבאמצעבה.להתיישבהאפשרותאת

העולםמלחמתפרוץלפנימעטהשלושים,

להתיישבנוספיםאדמו"ריםהחליטוהשנייה,

שמואלרביובהםאביב,בתלובעיקרבארץ,

האדמו"ריםלאחדשהפךממודז׳יץטאובאליהו

האחריםהאדמו"ריםהעיר.עםביותרהמזוהים

צאצאיוהיואביבבתלתקופהבאותהשהתיישבו

והתקבצותםמרוז׳ין,הרבישלדרכווממשיכי
בקרבחשובלכוחאותםהפכהמקוםבאותו

השואה.לאחרהחסידים

הייתההחסידיותשבחצרותוהחשובההגדולה

הספרביתאתהקימווחבריהגור,חסידותונותרה

יעקבביתהספרביתאתלבנים,סיניהתורני

ב־7391למורות.שצ׳רנסקיסמינרואתלבנות

אמתשפתישיבתשלסניףאביבבתלהקימוהם

הראשונההחסידיתלישיבהשהייתההירושלמית

חב"דחסידותגםהקימהכךאחרושנהבעיר,

להימלטמגורהרביהצליחב־0491משלה.ישיבה

המשיךהואבירושליםשהתיישבלמרותמפולין.
אביב.בתלחסידיושלהגדולההקהילהאתלטפח

בשביעילקרואבמנהגהחרדיםהחלושניםבאותן

תלשלימהשפתעלהיםשירתאתפסחשל

שנהמדיהשתתפווסקרניםחסידיםואלפיאביב,

הדופן.יוצאבאירוע

בתלוהתיישבותםהאדמו"ריםעליית

ובראשיתהארבעים,בשנותגםנמשכהאביב

רוקחאהרןרבימבעלזהאדמו"רהוברח1944

התיישבהואישראל.לארץוהגיעמהונגריה

קהילהבההקיםקצרזמןותוךאביבבתל
החצרותלאחתהפכההשניםשעםקטנה

הצליחשנהבאותהבישראל.הגדולות

*5הגראליעזררבימוויז׳ניץהאדמו"רגם
M**

נדודיםמסעולאחרמעירו,להימלט

הואלהגעתוסמוךאביב.בתלהתיישב

בסיסהיוותהוקהילתוקטנהישיבהייסד

ישראל.בארץויז׳ניץחסידותשללהקמתה

אתתפסב־6491אליעזררבישלפטירתולאחר

לאחרלארץשהגיעמאירחייםרביאחיומקומו

מאירחייםרבייזםקצרזמןכעבורהשואה.

נפרדתשכונהבנייתמוויז׳ניץלאדמו"רשהוכתר

ברק.בבנילחסידיו

הסב•השואהאחו׳//
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IMUNI השמעחזעל

הכרזהוקודש.חולגלויות,קיבוץ

בחצוצרה,השבתכניסתעל

1947עיתונים,שכר;1935

הערה




אביבבתלחסידים

מווז׳יןשהתפצלוהחסידויותבין
שתמכווניסאדמו"ויםהיו

האדמו"רפה.בכלבציונות

הרחבהקהלאתהזמיןמבוהוש

העצמאות.ביוםמדרשולבית

התרבותבסמליעוטרהההזמנה

ונחתמההמתחדשתהעברית

1959לשמחה,מועדיםבברכת

חלקנטלומהחסידיםרבים
ששררההאופטימיתבאווירה

הראשונות.בשנותיהבמדינה

העבריתבעירעבו׳שוטו

1951מהחולות,שצמחה

פין,לנ1"מהנסצילום:

an'lmsnהצ"מ"ם
חסידיותמסורותהמשיכוהאדמו"ריםרוב

עםאימצומהםחלקאולםלציונות,שהתנגדו

הבולטיםדתית.ציוניתעולםהשקפתהשנים

שאחדיםרוז׳ין,לביתהאדמו"ריםהיושבהם

חייםשלמהרבימסדיגורההאדמו"רובהםמהם,

עורךהמזרחי.תנועתבהנהגתכיהנואףפרידמן,

עליו:כתבדון־יחיאשבתאיהצפהעיתון

בתוככיהשוכןמסדיגורהפרידמןשלמהרבי

אברהםרביהזקןהרבישלנכדואביב,תל

לאביוואמר14בןבהיותוראשואתזקףיעקב,

שהואמהוללים,אדמו"ריםכולםולאחיו,

...הציוניתבתנועההגאולהאוראתרואה

האדמו"רבןהנעראלהציונותהגיעהמהיכן

בוהדליקהוכיצדמסדיגורהישראלרבי

והמדיניתהיישוביתהציונותדתית?התלהבות

ובחצרותחסידיםביןביותררווחתהייתהלא

גואלבביאתאמונהכן,ציוןחיבתהאדמו"רים.

התייחסוהרצלשלהציונותאלאך...צדק

קםוהנהמנומסת.בהסתייגותכללבדרך

ישרא

לבקרנזבז־אזאבא
שביםעשרבמלאה;

למדיבהגז
תמוי־׳טאיירTS1$\$TS1$$DN2$\$DN2$$תמוי־חאייר
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II

החיילומת

הירקוןנחל

מחלף
ההלכה

אינילוב מחלף
ארלוזורנב

העירהרנז

התימנים

נמלת

בנימין

צדקנווה

להמחלף

נווארדיה
שאנןנווה

פלורנטין

אביבבתלחסידים

מקרא

)שטיבל(תפילהמקום
מדרשבית

ישיבה

1פא1תשטריימלעםמיד

מוסדותכ־05ואביבבתלפעלו1980עד

מפתחסידויות.לשישיםקרובשייצגו

לראשונהכאןהמתפרסמתהמוסדות
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אוסטרובצה.3
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(1939)בויאן.8
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ראויומידותיוכושרוייחוסו,שלפיאחד,בן

דדהבאבשושילתאחוליהאדמו"ר,להיות

הציונותלמעןלוהטכולווהואהזהב[,]שושלת

ר'שלהנפשיים"הרמזורים)דונש,המדינית

תשכ"ג,בסיוןה'׳הציפה',מסדיגורה",שלמה

.(3עט׳,28.5.1963

ראשיההחסידית,התוותה

שללציונותהקרובהלהשקפתםנוספתעדותBn*וטבת

שלביקורםהייתהרוז׳יןלביתהאדמו"רים

מבויאןמבוהוש,מהוסיאטין,מסדיגורה,הרבנים
אביבבתלהתגוררושכולםומזלטופול

שלהתיישבותובנקודותעקיבאבניבישיבות

הרווחתהחרדיתלעמדהבניגודהמזרחי.הפועל

פרידמןיעקברבימהוסיאטיןהאדמו"רהצדיק
ישראלבארץלהתיישבהיהודיםשלזכותםאת

ההתנגדותיהודית.מדינהבהלהקיםולנסות

במסכתהמדרשעלהסתמכהלציונותהחרדית

שבועותשלושעלהמדבר)קיא.(כתובות

שליציאתםבעתהואברוךהקדוששהשביע

השביעהואישראלעםאתבבל.לגלותהיהודים

יעלוושלאבאומותימרדושלאשבועות:שתי

הגאולהאתלקרבינסולאכלומרבחומה,

הואהעולםעמיואתבארץ,התיישבותבאמצעות

•שואלאוץאתלטאטא
•חסןאתמדגיםמסדיגורהפרידמןיעקבאברהםרב•פלחסיד•סיפור

לציתותרודיןמביתהחסידויותשלהחיוב•

החלהוהקרקעלאוסטריהשמםיימחהנאציםפלשותרח"ץבשנת

לאוסטריהפלישתםעםשבתוכה.היהודיםרבבותלרגלימתחתבוערת

שמםיימחהנאציםשלמעשיהםראשיתהיההרייךלממלכתוסיפוחה

כמהאזהתגוררובווינהורבנים.באדמו"ריםובייחודביהודים,להתעלל

אליהםנטפלושהגרמניםהראשוניםהיווהםרוז׳ין,ביתמאדמו"ריוכמה

לטאטאם,וינהלרחובותלצאתהאדמו"ריםנאלצובגזרתםבתעלוליהם.

מסדיגורה[,פרידמןיעקבאברהם]רביזצ"להקדושרבנוגםהיהוביניהם
הרחובות,אתמטאטאשאניעלמצראינניאז:אמרמרובהבמרירות

דואבלביאלאהם,הואברוךהקדוששלרחובותיווינהרחובותגםשהלוא

ויוכליתברךה'יזכהושאםנדרנדרשעהאותההגויים".יאמרו"מהעל

שעלהלאחרועשה.אמררחובותיה.אתיטאטאאזכיישראל,לארץלעלות

לביתו,בסמוךהמדרכהקטעאתומטאטאבבוקרהשכםיוםבכליוצאהיה
מאיר)יצחקהפסיקיוםומאותוזה,במעשהאחדחסידמצאהואחדשיוםעד

קסט(.עמייעקב;'אבירלספרנספחחייו","תולדותפלינטשטיין,

אחרימדי.יותרישראלאתישעבדושלאהשביע

העולםאומותכימהוסיאטיןהרביטעןהשואה
היהודיםגםכןועלשלהם,השבועהאתהפרו

השבועות:עלמלשמורפטורים

מגן.מלחמתכבדה,במלחמהעומדיםאנו
למנועעלינונאספווהטומאההחושךכוחות

ארץשלקטןחלקעלאףישראלשלטון
הקץאבלהקץ,אתדוחקיםאנואיןישראל.

ומאורעותוהתלאותהצרותאותנו.דוחק

דחפונוהאחרונותהשניםבעשרתהדמים

בכיווןלמאמציםוהכריחונוישראללארץ

הארץושחרורצווארנומעלזריםעולפריקת
העולם,באומותמרדנולאגםנכרים.מידי
עצמאיתמדינהעלבזכותנוהכירוהןהלוא

בידיחדבחומהעלינולאגםישראל,בארץ

מעטמעטכניסה,ברישיונותאםכי...חזקה

מלחמה,באניותהשתמשנולאבצנעה.או
שבועתםעלעברוהםהעולםאומותאדרבה

)׳אהלימדייותרבישראללהשתעבדלא

רעד(.עט׳יעקב',

האדמו"ראביבבתלביקרכאשרב־6491,

מחריפישהיהטייטלבויםיואלרבימסאטמר

הואהשבועותשלושבשללציונותהמתנגדים

שדחורוז׳יןביתרבניעםקשיםלוויכוחיםנקלע

נימוקיו.אתידייםבשתי

המדמהבימי

האדמו"ריםהמשיכווהשישיםהחמישיםבשנות

לישראללעלותהשואהאחריבחייםשנותרו

עיתוןדיווחב־6591אביב.בתלולהתיישב
הכנסתבתי260מתוךבחמישיםכיהמודיע

בנוסחהתפללואביבבתלשפעלוהאשכנזיים

חסידיים,כללכנסתבתיהיומתוכם23חסידי.

כמומוגדרותחסידיותחצרותעםזוהווהאחרים

פעלולכךבנוסףוסלונים.מודז׳יץויז׳ניץ,גור,
אדמו"רים.בבתירשמייםלאמדרשבתי16עוד

אתגורחסידיייסדוהחמישיםשנותבתחילת

התחנהשלידפרץברחובהרי"םחידושיישיבת

הישנה.המרכזית

אדמו"רינסוגולאהמדינההקמתלאחרגם

רבילעשותהגדיללציונות.מאהדתםרוזי׳ןבית

העצמאותיוםבתפילתמבוהוש.פרידמןיצחק

הואואחריהברכה,בלאהללאמרומדרשובבית

לכבודניגוניםזימר׳לחיים',כוסיתלהריםנהג
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העירהתמלאהההגירהגליעם

אתלשקםשביקשובאדמו"רים

מהםרביםהשואה.אחריחצרותיהם

שהתפצלוהקטניםברחובותהתיישבו

בתיאתבהםוהקימואלנב׳מרחוב

1947אלנב׳,רחובשלהם.המדרש

לע"מפין,הנםצילום:

,tvs*ו׳.**

***Hi

www.seguJamag:ci
לול

-י

הערה




אביבבתלחסידים

בעשוריםאביבבתלשהתגוררוהחסידים

שהחגווחהחסידים//

בעעחדיםאביבבחב

לאלמדילד.הדאשמים

העידמת1ע1בישתים1רא1

האחדים

חבישתאחדיםעשוריםלפני

שלנחלתםהייתהלאכובעים
בשדרותגבריםבלבד.דתיים

1925רוטשילד,

קוובמןשמעוןצילום:

בסביבתמשתלבים

ביוםארצה.כשעלהההצלהנסבשבחוסיפרהיום

בברכה.הללשלוהכנסתבביתאמרוירושלים

אביבבתלהחסידיםשלהבולטתנוכחותם

באוואנשיםחסידי,הלאבציבורענייןעוררה

החסידית,התנועהתולדותעלהרצאותלשמוע

שנערכההחסידותתערוכתגםוניגוניה.ראשיה

לתנועתשנהמאתייםלציוןב־0691הסופרבבית
נערכהאליהבמקבילרב.קהלמשכההחסידות

השתתפושבהחסידיתעצרתהתרבותבהיכל

אנשים.אלפי

גדולהעצרתאביבבתלהתקיימהב־6691

מאיריצחקרבישללפטירתושנהמאהבמלאות

החדשהוהישיבהגור,חסידותשלמייסדהאלתר,

שמועלנקראההחיילרמתבשכונתשהוקמה

הקימולישיבהסמוךהרי"ם.חידושיישיבת
מנהיגשלשמועללוין,הרי"םקרייתאתהחסידים

חסידשהיהלויןמאיריצחקרביישראלאגודת

אלתר.מרדכיאברהםהאדמו"רשלוחתנוגור

קונילמל׳׳שניהסרטלאקרניםיצאשנהבאותה
לאחדהיהוהואחסידיצעירהואשגיבורו

ב־8691ביותר.המצליחיםהישראלייםהסרטים

המחזמראתאביביהתלבימותתאטרוןהפיק

מאותהבמהעלשעלההיה׳חסיד׳אישהמצליח

אביבבתלהתקיים1981־1969השניםוביןפעמים,

מהלהיטיםאחדיםשהצמיחהחסידיהזמרפסטיבל

ביותר.הידועיםהישראליים

תושבימיתרשוניםנראולאלמדינההראשונים

רובםמיוחדים,בבגדיםהתלבשולאהםהעיר.

וכיסויפאותיהם,ואתזקנםאתהאריכולא

באותםנתפסלאבקסקטאובמגבעתהראש

רקחרדי.אודתילאדםהיכרכסימןימים
ייחודית,חזותמהחסידיםחלקעטובשבתות

המבריקה,השבתקפוטתאתלבשוכאשר
חבשואףוחלקםלמותניהם)אבנט(גרטלחגרו

לראשם.שטריימל

גםהתבטאההישראליתבחברההשתלבותם

המדינהקוםלפנישפעלולמחתרותבהתנדבות

בימיהכרזתה,לאחרשהפגינוהגלויהובשמחה

הצבאייםהניצחונותולאחרהראשוניםהעצמאות

כיווןהימים.ששתובמלחמתקדשבמבצע

מהחסידיםרביםשלהפוליטיתשהשקפתם

המזרחיתנועותערכודתית,ציוניתהייתה

ותעמולתהרצאותמגביות,המזרחיוהפועל
הצפהועיתוןהחסידיים,המדרשבבתיבחירות

מהאתסיקרהדתיתהציונותעםמזוההשהיה

ברנדסיהודהפרופ׳הרבבחצרותיהם.שנעשה

שורק:ליואבבריאיוןסיפר

הייתההחסידותשבהםהימיםעלכשמדברים

עםחרדיםעלחושביםאביבבתלדומיננטית

האמתאבלושטריימלים,שחוריםמדיםפאות,

שנראויהודיםהיואביבתלשלשהחסידיםהיא

טבעיחלקוהיועבדוהאחרים,כמובדיוק

www.segulamag.comסגול!64
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אביבתלהפכה"איךשורק,)יואבמהיישוב

ראשון',׳מקורהחטאים?",לעירהחסידיםמעיר

.(3.10.2015תשע"ו,בתשריכ׳דיוקן,מוסף

דמויותשלושברנדסהרבתיארבריאיון

החשמלאיאביב:בתלמילדותושהכירחסידיות

אלפרוביץ',אדוןספינקה;חסידהרשקוביץ,
ושלמהקדישא;בחברהשעבדחב"דחסיד

׳פניניהספרומחברסטריזובחסידיהלומי,

ושיעורבבוקרבשבתגמראשיעורשלימדתורה׳

שלישית:בסעודהחסידות

הלךלאהואוגםבעירייה,פקידהיההוא
כולם.כמוקשמגבעתוחבששחורהבחליפה

סימןהיהוזהבתפילה,גרטללבשושלושתם

נראולאאלהספודיק?אושטריימלאבלהיכר,

הכנסתבבתישגםהיאהאמתבמחוזותינו.

חבשויחידיםרק...הישןבצפוןגורשלהרבים

)שם(.שטריימל

לה*נ7ל1תנזהשתלבות
להיבלםהחלהאביבבתלהחסידיתההתיישבות

התגוררועדייןכשבעירהשישים,שנותבסוף

באותןהשואה.שלפנימהדוראדמו"ריםכעשרה

החינוךומערכתהחייםאורחהותאמושנים

מצוות,שומרישללצורכיהםהסמוכהברקבבני

מדרש.בתיבההקימומהאדמו"ריםחלקולכן

החסידיםשלילדיהםגםהלכובעקבותיהם

נאלצואביבבתלהדירותמחיריעלייתשעקב

ברק.לבניובמיוחדיותרזולותלעריםלעבור

לשינויהיאגםתרמההעירוניתהפוליטיקה

מאיריהודההרבהיהואילךמ־0591המגמה.

החרדיהנציגישראלאגודתממפלגתאברמוביץ

מונהאףהואוב־5591אביב,תלבעירייתהבולט

קשריואופיו,בזכותהעיר.ראשסגןלתפקיד
אברמוביץהרבהצליחהפוליטייםוכישוריו

חינוךמוסדותלהקיםהעירייהחבריאתלשכנע
ב־1791כנסתלחברומינויוהחרדי,לציבורודת

בעירייה.החרדיםייצוגאתהחליש

בשינוי.תפקידהיההחילוניתלמנהיגותגם

)צ׳יץ׳(להטשלמהבמיל׳האלוףנבחרב־4791
להפוךהחליטוהואאביב,תלעירייתלראש
אתלהגשיםכדיותיירות.תרבותלמרכזאותה

הואהפסקה׳ללא'עירתהיהאביבשתלחזונו

והקצהבשבתעסקיםשלפתיחהבהדרגהאפשר

בשלהיהחרדי.הציבורלצורכימשאביםפחות

אתלחזקאחרוןניסיוןגורחסידיעשו1983

אתבדרומהוהקימובעירהחסידיתההתיישבות

התשעיםשנותבסוףאולםישראל,נזרישיבת

לציון.לראשוןהישיבהעברה
חסידייםאדמו"ריםאביבבתלמתגורריםכיום

חובשיבעיקראליהםמושכיםאלהאךאחדים,

החסידי.הציבורמבניופחותסרוגותכיפות

חב"דחסידישלפעילותםמורגשתבעיר

חלקםבעלז,חסידיגםעדייןבהישאךוברסלב,
הקבוצהנותרוגורוחסידיבתשובה,חוזרים
משפחותעשרותהמונהבעירהגדולההחסידית

משפחותוכמאתייםהעירבלבהמתגוררות

בצפונה.
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תלשלהחסידיהאופילמען

1950אברמוביץ,אביב.

פר"1נהן,לע"מצילום:
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העירלראשותנבחר)צ׳יץ׳(

ללאבעירלמתגהניסההוא

אופייהלקידוםותרםהפסקה

1973להט,החילוני.
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