
    ||| 26.12.201909

יהדות

חיים טריקי

רבני גוף הכשרות OU סיירו יחד עם אנשי 
ממשל וכלכלה ברחבי מרוקו, כדי לעמוד מקרוב 
על הפעילות הנעשית במדינה הכוללת כחמישים 
מפעלים המקבלים כשרות ומספקים מזון לרחבי 
העולם ובדגש על ארצות הברית. את הסיור ליווה 

הגאון רבי שניאור רווח, האחראי 
מטעם גוף הכשרות על כל רחבי 

מרוקו.
במדינת מרוקו קיימים ב"ה 
מעל חמישים מפעלים תחת גוף 
אלו  OU. במפעלים  הכשרות 
מוצרים  לאלף  קרוב  מייצרים 
שונים, הכוללים שימורי דגים 
שונים, שימורי זיתים שונים, חומרי 
גלם בסיסיים, שמנים מכל הסוגים 
ועוד. על הכשרות במפעלים אלו 
מנצחים משגיחים בקיאים ותיקים 
במלאכתם תושבי מרוקו, ועליהם 
מופקדים המפקח הראשי הרב 

ניסים סבג שליט"א והרב האחראי מטעם ארגון 
הכשרות הגאון רבי שניאור זלמן רווח שליט"א, 
שפועל רבות בתחום הכשרות במדינה זו ובמדינת 

תוניס הסמוכה.
חשוב לציין שעקב המעלות הגדולות של 
הסרדינים במרוקו גם בתחום הכשרות )נקי מחשש 

טפילי אניסאקיס( וגם בתחום האיכות )הסרדין 
המרוקאי נחשב בין האיכותיים בעולם( ועוד מעלות, 
מדינה זו מייצרת את רוב הסרדינים הכשרים בעולם, 
הן לארה"ב והן לאירופה והן לישראל. כאשר כאמור, 
על כל המלאכה של הייצור בהשגחה צמודה לפסח 
עם כל ההידורים לכל הדעות והמנהגים מנצחים 
המשגיחים תחת שרביטו של הגרש"ז רווח שליט"א.

בחודשים האחרונים הוכן סיור עם אנשי הממשל 
המרוקאי לרבני הכשרות יחד עם 
אנשי הכלכלה וממשל, כאשר 
לסיור מתלווים הסנטור היהודי 
המפורסם מר יוסף ג'ו ליברמן, הרב 
מנחם גענק שליט"א ראש מערך 
הכשרות OU, מר גרי טוגו מנהל 
ומייסד של בנקים גדולים בארה"ב 
ועוד. לצוות התלוו במרוקו הרה"ג 
הגרש"ז רווח והמפקח הראשי רבי 

ניסים סבאג.
בתום הסיורים סיכמו הרבנים 
את  ובהתפעלות  בהתפעמות 
מה שראו עיניהם מן העבר ומן 
ההווה ומהעשייה המרובה שנעשית 
במקום. פעילות זו מצטרפת לפעולות הענק שפועל 
ועושה הגרש"ז רווח בנושא הכשרות בכל רחבי 
תבל. כאמור, מרן רבנו זי"ע עמד לימינו ואף עודדו 
בכל מהלך חייו; "זכות היא לי להמשיך את מורשתו 
הטהורה ולהביא מוצרי איכות כשרים לכל בית 

יהודי", אומר הרב רווח.

שלום חדד

ביזיון בבאר יעקב: אחת מהמחנכות בבית 
הספר החליטה להציב בכיתה ז' סמלי נצרות 
תוך פגיעה חמורה ברגשות ילדי בית הספר 
והכיתה. המחנכת ברוב חוצפתה טענה שטוב 
שהתלמידים היהודים ייחשפו גם לחגים ומנהגים 

של דתות אחרות. 
המחנכת נתנה שם למעשיה – 'חנוכריסמס', 
רח"ל. "המטרה הייתה להכיר לתלמידים את 
הדתות השונות ואת ההבדלים ביניהם, לכבד 
את השונה ולגלות סובלנות כלפי דברים שאינם 
מוכרים לנו", אמרה המורה למקומון 'השקמה 
– באר יעקב'. עוד הגדילה המורה לעשות בכך 
שהביאה קישוטים שאותם תלו התלמידים על 
אותו העץ, ובכך ליצור אצל התלמידים אווירה 

של חגא נוצרית. 
ובתוך כך, בבית הספר הממלכתי 'יד גיורא' 
בהרצליה, התלמידים נדהמו לגלות שהמורה 
החליטה ליצור הכלאה בין החג היהודי חנוכה 
לבין, להבדיל אלף אלפי הבדלות, יום אידם. 
במסגרת הפעילות החמורה, הוצבו דוכני הפעלה 
שיופעלו בידי התלמידים בעצמם. בחלקם מייצגים 
הדוכנים את חג החנוכה, אך כנגדם מוצבים 
דוכנים ייעודיים לסממנים הנוצריים. מתברר 
כי בשעה שהדוכנים שעסקו ביום אידם נשאו 

אופי מושקע ורהבתני, הדוכנים המייצגים את 
חג חנוכה הוזנחו בעליבות מכוונת. 

התלמידים עצמם הביעו זעזוע והביעו בפני 
הוריהם את התסכול. הורים רבים הקימו קול 
מחאה ופנו למשרד החינוך בתביעה למנוע קיומה 
של פעילות נוצרית בתוככי בית הספר הממלכתי, 
אך חששו להזדהות פן יבולע להם: "בנינו אומנם 
לומדים בבית ספר ממלכתי אך אנו רוצים להעניק 

להם ערכים יהודיים".
בתוך כך ההורים יצרו קשר עם ארגון 'יד 
לאחים', שנרתם לטפל בסוגיה והפנה מכתב בהול 
אל שר החינוך הרב רפי פרץ, על אודות המתחולל 
מתחת לאפו בבית ספר ציבורי בישראל. "הבן 
שלנו, בכיתה ח', אמר שהוא לא מבין למה צוות 
בית הספר פועל להעדיף את הערכים הנוצריים 
על היהודיים", אמר הורה אחד לאנשי 'יד לאחים'. 
הוא הוסיף בכאב: "נראה היה כי בבית הספר 
עשו מאמץ להפוך את יום אידם לאטרקטיבי, 

ואילו את חנוכה לזניח ושולי". 
ב'יד לאחים' ציינו את הדו פרצופיות של 
ארגונים ליברליים וכלי התקשורת בישראל, 
שבולשים אחר כל פעילות יהודית בבית הספר 
ומוחים ללא הרף על מעשי 'הדתה' במסווה של 
ניטראליות, ובה בעת מעלימים עין מפעילות 
הרומסת את ערכי הנצח של עמנו. ב'יד לאחים' 
"זעקת הילדים מהרצליה  סיכמו ואמרו כי 

מהדהדת בקול גדול, לא ניתן להחריש".

מרוקו: רבני OU והסנטור 
ג'ו ליברמן בסיור כשרות

באר יעקב: מורה הציבה 
סמלי נצרות בבית ספר


