
בס"ד



קולם של הסירנות נשמע ברמה, קוטע את 
שלוות הבוקר בבית שמש - - - 

המראה היה מזעזע, מחריד, מטלטל - - - 

בבת אחת, כוחות הכיבוי שעטו אל רחוב שקט 
וקטן. מנוף גבהים, צוות כבאים, ונס ענק, ענק. 

לא היו נפגעים בנפש, לא יאומן!

אך את המראות הקשים ראו כל הסביבה, את 
העשן וענן הפיח הרגיש כל מי שמשתובב 

באזור. אך רק משפחה אחת, שילמה את 
המחיר המלא והכואב, ונותרה בלי כלום. בלי 

כלום!...

הבית השרוף - - - 
להבין  דומה שקשה  אש',  למאכולת  הפך  'הבית  כשאומרים 
במה מדובר. במקרה שלנו, מדובר בבית בעליית גג, בית בו 

חיה משפחה ברוכה שנותרה בלי כלום!

שלחו אותי לבית שלהם, לראות. אני אומר בכנות ובצער, אין 
מה לראות, יש רק מה להריח. 

פחד פחדים של ריח, ושל פיח. מה אני צריך לספר סיפורים, 
יכולים לבוא ולראות בדיוק כמוני. הבית שרוף, אין  כולכם 

זכר למה שהיה פעם בית חם, בית של משפחה. 

לא  אבל  גג,  קורת  שאין  אומרים  הרוס.  נשרף,  נחרב,  הכל 
זוכרים שאין קירות להניח עליהן את הגג... אין אמבטיה, אין 
חדרים, אין ארונות ואין בגדים. כלום, שחור - שחור - שחור.

השם ירחם! שאגתי מנהמת לבי. מי יוכל לומר 'זה לא קשור 
אליי?' מי יוכל לומר 'זה רחוק ממני'?

איפה הדובי? איפה הלב?
חשבתי על הרגע, בו המשפחה חזרה הביתה, לראות, להציץ. 

עוצמת  את  ההרס,  מימדי  את  לשער  יכלו  לא  בוודאי  הם 

האסון, את גודל החורבן. מה יש לומר למישהו שברגע אחד 

נחרב עולמו? מה אפשר לנחם אנשים שאיבדו הכל?

מה אומרים לילד שעד אתמול ישן על מזרן. אמנם רק מזרן, 

אבל לפחות היה מזרן, והיתה רצפה, והיה קיר ליד. ועכשיו, 

אין לא מזרן, לא קיר, לא רצפה. רק שחור.

ואז הוא, בן השש המתוק, ולא יבין. יחפש את הדובי, אולי 

את השמיכה, אולי אפילו את הכוסות החד פעמיים שאגר 

בחירוף נפש, כי זה היה המשחק שלו. 

והוא לא ימצא כלום, כלום. רק אפר, פיח, שחור-שחור-שחור.

כי עכשיו, אין שום כלום. הכל שחור, מפוייח, מחניק. המים 

מרוכזים  עודם  הלהבות  את  לכבות  כאן  שנשפכו  הרבים 

בשלוליות קטנות, וגם אני הרגשתי דמעה קטנה בקצה העין.

לא, רבונו של עולם, זה לא יכול להיות. כזאת טרגדיה? איך 

עוברים את זה בשלום ונשארים בחיים?

רבונו של עולם - - - 
ובמחשבתי  להירגע,  כדי  משהו  שתיתי  השתעלתי,  יצאתי. 

עלה דמיון:

רצים  איתם,  ילדים   11 ואמא,  אבא  ראיתי  רוחי,  בעיני 

חדשים  בגדים  לבושים  כולם  המדרגות.  במעלה  במהירות 

ונקיים, במקום אלו שהפכו לאפר...

כמו  הבית  פניהם.  על  גדול  וחיוך  הדלת,  את  פותחים  הם 

חדש, הקירות צבועים יפה, המטבח מסודר ומאובזר. בחדרי 



השינה יש 13 מיטות, לכולם. אה, יש גם שולחן בסלון...

ניסיתי לחשוב מה יקרה אז בשמים. אני כמעט יכול לשמוע את 

צהלות השמחה בפמליא של מעלה, את המלאכים אוחזים שלט 

גדול בו נכתב באותיות מאירות עיניים: 'אשריכם נדיבי הלב 

שהצלתם, כמה חסד ורחמים עוררתם על עצמכם - בהיענותכם 

לזעקה הנוראה הזו!'

טוב, באמת, אני לא באמת יודע מה קורה בשמים. בקושי אני 

מצליח להכיל את מה שעיניי הרואות כאן. אבל יש דבר אחד 

שכל יהודי מאמין בו:

אסון לא קורה סתם כך. טרגדיה לא מתרחשת במקרה. 'משפטי 

השם אמת, צדקו יחדיו'. היתה מידת דין מתוחה, היא התפרצה 

על הבית הזה, ובנס לא גבתה נפשות.

עכשיו, אנחנו יכולים להפוך אותה לרחמים. להוכיח במעשינו 

שהבנו את הרמז, שאנחנו מרחמים ונותנים, שיש לנו לב ואנחנו 

דואגים. זה הזמן!

אח יקר!

יש זמנים של 'אולי', יש מקרים של 'נראה מה קורה', יש מצבים 
שבודקים בכספי המעשר, או דוחים בחודש - חודשיים.

לא עכשיו, לא במקרה הזה. כי הפעם זה קורע לב ממש. 

יהודי עם לב נחלץ חושים, עכשיו. כי הטרגדיה הזו היא שלנו, 
הוא   - המשפחה  שיקום  וגם  מאיתנו.  תובעת  אותנו,  מחייבת 

של כולנו. זכות לכולנו.
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ניתן לתרום לקרן גם בכל עמדות "נדרים פלוס / קהילות"
5136  - קרן שאלי שרופה באש בתפריט ראשי יש להיכנס ל'קופות נוספות', לבחור ב"ועד הרבנים"  - ולציין בהערות עבור מס' קרן  

לציין עבור קרן מס' 5136
קרן שאלי שרופה באש

1-800-22-36-36
ועד הרבנים 
לעניני צדקה בארה"ק

קרן שאלי שרופה באש
קרן מס' 5136

 א. פרטי התורם
שם התורם ___________________________ ת.ז. _________________________

כתובת_______________________________ טלפון:  ______________________

נייד: __________________________ דוא"ל: ____________________________

 ב. פרטי ההתחייבות
מועד חיוב חודשימספר חיוביםסכום

 למשך _____ תשלומים

 חודשי )עד להוראת ביטול(

   10         5       1 
   25      20     15 

 ג. לתרומה בכרטיס אשראי
שם בעל הכרטיס ___________________ ת.ז. בעל הכרטיס ___________________

מס' כרטיס:   תוקף:  

 ד. לתרומה בהוראת קבע - למלאות מקומות המסומנים בלבן
  לכבוד בנק: ______________  

סניף: _______

 הרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות.
או הרשאה הכוללת לפחות אחת מההגבלות הבאות: 

 .₪  תקרת סכום החיוב -   
 מועד פקיעת תוקף ההרשאה - ביום ____/____/____.

)לתשומת לבכם: אי סימון אחת מהחלופות המוצגות לעיל, משמעה בחירה בהרשאה כללית, 
שאינה כוללת הגבלות(.

בנקסניףמס' חשבון

קוד המוסד )המוטב(

32798
אסמכתא

שם המוסד )המוטב( ועד הרבנים לעניני צדקה
עבור קרן שאלי שרופה באש )מס' 5136(

1. אנו הח"מ       __________________        מס' זהות/ ח.פ.              ____________                   

חתימת התורמים _________________________   

)"החשבון"(  הנ"ל  בחשבוננו  להקים  בזה  מבקשים 
שיומצאו  ובמועדים  בסכומים  חשבוננו,  לחיוב  הרשאה 
לכם מדי פעם בפעם ע"י המוטב באמצעות קוד המוסד, 

בכפוף למגבלות שסומנו לעיל )ככל שסומנו(.

2. כמו כן יחולו ההוראות הבאות: 

א. עלינו לקבל מהמוטב את הפרטים הנדרשים למילוי 
הבקשה להקמת ההרשאה לחיוב החשבון.

מאתנו  בכתב  הודעה  ע"י  לביטול  ניתנת  זו  הרשאה  ב. 
מתן  לאחר  אחד  עסקים  יום  לתוקף  שתכנס  לבנק 

ההודעה לבנק, וכן ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין. 

שהודעה  ובלבד  מסוים,  חיוב  לבטל  רשאים  נהיה  ג. 
על כך תימסר על ידנו בכתב לבנק, לא יאוחר מ- 3 ימי 
עסקים לאחר מועד החיוב. ככל שהודעת הביטול ניתנה 
לאחר מועד החיוב, הזיכוי ייעשה בערך יום מתן הודעת 

הביטול.

לבטל  בכתב,  בהודעה  מהבנק,  לדרוש  רשאים  נהיה  ד. 
התוקף  פקיעת  מועד  את  תואם  אינו  החיוב  אם  חיוב, 
בהרשאה,  שנקבעו  הסכומים  את  או  בהרשאה,  שנקבע 

אם נקבעו.

ה. ההבנק אינו אחראי בכל הנוגע לעסקה שבינינו לבין 
המוטב.

ו. הרשאה שלא יעשה בה שימוש במשך תקופה של 24 

חודשים ממועד החיוב האחרון, בטלה. 

להוראות  בהתאם  יפעל  הבנק  לבקשתנו,  תענו  אם  ז. 
שבינינו  והסכם  דין  כל  להוראות  בכפוף  זו,  הרשאה 

לבין הבנק.

ח. הבנק רשאי להוציאנו מן ההסדר המפורט בהרשאה 
זו, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לנו על כך מיד 

לאחר קבלת החלטתו תוך ציון הסיבה.

3. אנו מסכימים שבקשה זו תוגש לבנק ע"י המוטב.

)בעלי החשבון(שם בעלי החשבון כמופיע בספרי הבנק

תאריך_____________   

בס"ד, טבת תש"פ

שאלי שרופה באש
לב מי לא יחרד על האסון הנורא, כאשר יצאה אש ושרפה וכילתה בית של 
משפחה בת 13 נפשות, ובניסי ניסים לא היו נפגעים בנפש, אמנם הנזק גדול 

ורב מאוד, ה"י.

אש  למאכולות  הפך  בישראל  בית  ככה,  ה'  עשה  מה  על  להתבונן  עלינו 
בעיצומו של יום, ומשפחה איבדה את קורת הגג וכל אשר לה, ונותרו בעירום 

ובחוסר כל ממש, בעוני נוראי אשר אי אפשר לתאר.

מותניהם,  לשנס  שהם  מקום  בכל  אחב"י  אל  בקריאה  הננו  כזאת,  ולעת 
כאן  קרה  אשר  הזה  הקשה  המקרה  למען  מאוד  במאוד  ולהתאמץ  ולפעול 
בעירנו, וליתן ולחזור וליתן אף למעלה מהיכולת להצלת המשפחה וילדיה, 

שיוכלו לשקם את ביתם ולכוננו מחדש ולכל צרכיהם.

ועל כן, תערב בקשתינו לפני כל תושבי העיר ואחב"י, אנא חושו נא והתאמצו 
זה  ובזכות  עסקינן,  מאוד  דחוף  במקרה  כי  ביותר  נדיבות  קודש  בתרומות 
כל  במילוי  ותתברכו  לעמ"י,  וגאולה  ישועה  ויחיש  די  לצרותינו  ה'  יאמר 

משאלות ליבכם לטובה, אמן.

הכו"ח בתחינה מיוחדת על דבר מצוה כבירה זו, ובבקשה לבל יפרוש אדם 
מן הציבור.

על פי בקשת הרבנים
מבקשים מכל אחד לתרום לפחות

סך 36 ש"ח לחודש 
למשך 36 חודשים

מכתב חירום מרבני עירנו בית שמש שליט"א

מאיר הלרנתנאל בראנדסדרפריהושע ראזענבערגער 

נתן ליברמנששמואל משה קרמר יעקב מאיר שכטר

צבי ליברמנשאלימלך הכהן זילבערגערשמעון אנשין
דב הכהן רבינוביץשאול סירוטה

קלמן ווייסאריה לייב ווייסנתן אריה הלר
יצחק מאיר לוייחזקאל אלימלך כהןעזרא כהן טוויל

יהושע פטרוףאליעזר יודא ניישלאסיום טוב ליפא נייהויז
נפתלי צבי ראטטענבערגיצחק אייזיק ברוך קליינמןאלימלך קורנפלד

הק' ברוך צבי רוטנראריה צבי רוטנברג

גם אנו מצטרפים לקריאת הרבנים שליט"א


