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מאחורי הסיפורים ולפני התמונות

ש. נתנזון

בנבל עשור
במעמד רב רושם, נערך הכינוס השנתי של איגוד הקהילות היהודיות בחבר העמים במוסקבה שברוסיה. 

הכנס נערך לציון עשר שנים לפעילות האיגוד.
באירוע השתתפו רבה הראשי של רוסיה הרה״ג ר׳ בערל לאזאר, נשיא איגוד הקהילות בחבר העמים 
הנגיד ר׳ לוי לבייב, רבני ערים מוולדיבוסטוק במזרח ועד הים הבלטי במערב, מערבות סיביר בצפון, 

ועד להרי הקווקז בדרום ואורחים רבים.
במעמד הפתיחה שנערך באולם בית הכנסת המרכזי בבניין המרכז היהודי ״מארינה רושצ׳ה״, הוקראו 
דימטרי  מר   פוטין  מטעם  לנשיאות  מהמעומד  פוטין,  וולדימיר  היוצא  רוסיה  מנשיא  ברכה  מכתבי 
מעדבדב ומראש עיריית מוסקבה יורי לושקוב - במכתבים ציינו הכותבים את המעלה והחשיבות של 
הפעילות הגלויה והמבורכת של איגוד הקהילות למען יהודי רוסיה והבטיחו להמשיך הלאה בעזרתם 

בכל מישור הנדרש.
הרב לאזאר שליט״א, עמד בדבריו על מחויבותם של הרבנים וראשי הקהילה לעשות למען היהודים 

הרבים שעדיין גרים, או שבחרו לגור ברוסיה ולא להעלות לאה״ק.
רבה הראשי של רוסיה פירט באוזני הנאספים את הפעילות הרבה של איגוד הקהילות, בהם הקמתם 
של למעלה ממאה וחמישים בניינים לבתי כנסת ובתי חינוך של רשת החינוך ׳אור אבנר׳, הקמתם של 
מרכזי סיוע, בהם בתי אבות, מרכזי חסד, בתי יתומים ותמיכה מתמדת מידי יום ביומו למאות אלפי 
יהודים בגשמיות וברוחניות ע״י קשר אישי וקבוע. הרב הראשי קרא לממשל להמשיך ולמגר כל תופעת 
אנטישמיות וציין בדבריו את העזרה הקבועה של הנשיא, ראשי עיריות ומושלים, שבעזרתם גם הושבו 

עשרות מבנים של העם היהודי שהולאמו בשנות הזעם.
בסוף דבריו קרא הרה״ר ליהודי רוסיה בעלי יכולת, ללמוד מהנגידים כמו ר׳ לוי לבייב ועוד המזילים 

מכספם הון רב למען החייאת העם היהודי ולוחמים במלחמת חורמה בהתבוללות.
ר׳ לוי לבייב שיבח את פעילות הרבנים העושים לילות כימים לחיזוק הקהילות בחבר העמים במשך 

כל השנה, כמו כן הודה לנשיא פוטין על מאבקו באנטישמיות ברוסיה, דבר שגרם לשיפור בתחום זה.
במשך ימי הכינוס נערכו לרבנים ולראשי הקהילות סדנאות וסימפוזיונים רבים, בהלכות היום-יומיות 

איתם מתמודדים הנושאים בעול הציבור ודרכי הטיפול בזיופי מסמכי יהדות.
קהילות  כ-200  ומונה  העמים  בחבר  מדינות  ב-15  קהילות   500 כ-  כיום  מאחד  הקהילות  איגוד 

ברוסיה בלבד. בקהילות עשרות רבנים פעילים באופן קבוע ברבים מערי רוסיה.

מנורבגיה או מסין?!
לראשונה מזה זמן רב, נמצאו תולעים וטפילים בדגי בקלה שהגיעו מהים התיכון, סמוך לחופי ישראל, 
כך נמסר מהמכון למצוות התלויות בארץ. הממצאים התגלו בבדיקות שגרתיות הנערכות ע״י מפקחי 
המכון, על מנת לאשר את נקיותם של דגים טריים ומצוננים בשווקים הסיטונאים ובבתי האריזה שתחת 
פיקוחם. עד עתה היה ידוע שדגים מהים התיכון על פי רוב אינם נגועים והינם בחזקת נקיים, כעת 

כאמור, התגלו בבדיקות, תולעים וטפילים על עור הדג מבחוץ ובחלל פה הדג.
במכון מיהרו לעדכן את גופי הכשרות השונים בממצאים החדשים, והתריעו לא לקלוט את התוצרת 

במקומות המושגחים.
טפילי  המשלוחים  בכל  נתגלו  מהכנרת,  שהגיעו  קרפיונים  של  בבדיקות  כי  מהמכון,  נמסר  כן  כמו 

ארגולוס, ויש להיזהר מאד ולא לקלוט תוצרת זו.
בחנויות  רק  הדגים,  את  ולרכוש  להיזהר  לציבור  וקרא  רווח, שב  זלמן  שניאור  הרה״ג  המכון,  יו״ר 
וברשתות שיש להם אישור ותעודת כשרות שכתוב בה במפורש, שהתוצרת נקייה מכל חשש טפילים. 

עשור  מלאות  לרגל  המכובד  הכינוס   - למאה  עשרה 
לפעילות ״איגוד הקהילות בחבר העמים״

מזל דגים - רבני המכון למצוות התלויות בארץ בסיור 
כשרות במפעל לדגים
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