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רק נכנסה השנה שכה יחלנו תשפ"ב, ושוב אנחנו מתפלצים 
באימה. כמה התפללנו שתכלה שנה וקללותיה! כמה שיווענו 

להתחלה חדשה, לשנה טובה ושמחה בלי צרות! 

לים  מעבר  הגיעה  וכבר  הראשון,  טוב  היום  יצא  רק  אבל 
הבשורה על טרגדיה איומה. עוד אב צעיר שנקטף בדמי ימיו. 

עוד משפחה מתוכנו שנפלו עליה השמים. 

אנחנו מזועזעים. רועדים בפחד. ריבונו של עולם, מה עוד 
אתה מבקש מאיתנו? מה אתה רוצה לומר לנו, מה? 

יודעים  שאנחנו  אחד  דבר  יש  והבלבול,  הצער  ובתוך 
וחייבים לעשות עכשיו: צדקה. 

מוצאי ראש השנה תשפ"ב. 
הקהל הקדוש על ציונו של רבי נחמן מברסלב זיע"א נפרד 
מהחג בשירת כיסופים סוחפת ורבי אברהם לאווי ממהר לחייג 
שבתפילות,  הרוממות  בתחושת  אותה  משתף  הוא  לרעייתו. 
מתעניין כיצד עברו עליה ימי החג ואיך הסתדרה עם הקטנים. 

אחר כך הוא משוחח גם עם הילדים ומבטיח שמחר אחר 
הצהריים, בעזרת השם, כבר יהיה איתם בבית שוב. 

השיחה מתנתקת ואמא ממשיכה לארגן, להדיח את הררי 
הכלים ולהעמיד עוד מכונת כביסה. הבית ברוך השם, בלי עין 
הרע, אין להם משפחה בארץ בכלל ובכל זאת היא מאושרת. 
מאושרת שזכתה לבעל תלמיד חכם, מאושרת בעבודת השם 
הטהורה שלהם, ויודעת שאמנם וויתרה על חיי נוחות ורווחה 
בארצות הברית, אך זכתה לעושר רוחני של חיים בארץ ישראל. 

בלי אמא שאפשר לקפוץ  צעיר,  כזוג  לבד לארץ  עלו  הם 
אליה לסעודות, בלי אחים לשלוח אליהם את הילדים לפעמים 
או לקבל מהם ארוחת צהרים אחרי לידה. לבד, בצניעות ובלי 
שקל, בנו רבי אברהם לאווי ורעייתו בית להשם יתברך, וזכו 

לעשרה ילדים מחונכים ואציליים כמותם. 

רבי אברהם זכה לשבת בהיכל השם, כשרעייתו הצדיקה 
הילדים  ושל  שלו  התורה  מלאה.  בשותפות  לימינו  עומדת 
היתה המטרה בשבילה קמו בבוקר ולמענה הלכו לישון בלילה, 
ועדיין – הוא לא הסתפק במה שיש לו, והמשיך לשאוף גבוה 
יותר. עם לב פתוח ורחב הוא קיבל מכל מקום שהגיע אליו 
עומק נוסף בעבודת השם. עוד מימד רוחני, עוד ערוץ חיבור 

לריבונו של עולם. 

מספר  ומזה  במיוחד,  אהב  הוא  באומן  השנה  ראש  את 
שהגיעו  האלפים  עשרות  עם  להתפלל  בקביעות  נסע  שנים 

מכל העולם. אמא נשארה בארץ עם הילדים וזה לא היה קל, 
אבל היא שמחה שהוא מתפלל במקום שליבו חפץ. 

בקושי  בהתרגשות.  לישון  הלכו  הילדים  חוזר!  הוא  ומחר 
שבוע עבר מאז שאבא נסע, והם כבר לא מסוגלים לחכות עוד. 
כאן, מחייך אליהם  יהיה  ואבא  הלוואי שיעברו מהר השעות 

את חיוכו הרחב ומחבקם באהבה. 

אחרי חצות לילה
כשעתיים  בעוד  המהיר.  הכביש  על  דוהר  ההסעות  רכב 
יגיעו לשדה התעופה בקייב, והנוסעים העייפים מיומיים של 

תפילות רותחות מנמנמים על הכסאות המרופדים.

חדה  פניה  פונה  הרכב  בפראות.  מיטלטלים  הם  פתאום 
שמאלה, מתנגש ב'בום' עצום ונזרק ימינה. צעקות ממלאות את 

ההסעה. אנשים היסטריים זועקים 'שמע ישראל'! הצילווו!!! 

ואחרי הרעש משתררת אימת מוות - - -

הנוסעים  מואר.  ואינו  כמעט  האוקראיני  הכביש  חושך. 
המתרחש.  את  לזהות  ומנסים  סביבם  מביטים  המבוהלים 
כמה שמבינים מתחילים לטפל בפצועים. קולות רכבי ההצלה 

נשמעים מרחוק. 

של  נשמתו  עולה  המוות,  ופחד  המקפיא  החושך  ובתוך 
אבא שלהם היקר אל גנזי מרומים. 

לפנות בוקר
שתי שכנות דופקות על דלת משפחת לאווי בבית שמש. 
אמא והילדים ישנו שינה עמוקה ולא שמעו כלום. רק אחרי 
זמן ארוך נפתחה הדלת, וילדון חמוד בפיז'מה הביט מבולבל 

על האורחות. 

אמא.  את  שביקשו  לשכנות  אמר  הוא  ישנים,"  “כולם 
“בטוח שצריך להעיר אותה עכשיו?" 

איך אומרים לאשה שבעלה לא יחזור יותר שוב, לעולם? 
איך מבשרים לילדים שאבא נהרג בתאונת דרכים באוקראינה, 
ה'ברוך  כששלטי  הללו  הנוראיות  המילים  את  אומרים  איך 

הבא אבא!' דוקרים את העיניים? 

לאט-לאט טפטפו את הידיעה המרה, כאילו שאפשר 
תאונה  בדרך.  דרכים  תאונת  היתה  אסון.  כזה  לרכך 

קשה. רבי אברהם ישב בדיוק בצד שנפגע. טיפלו בו 
בצידי הכביש. ולא הצליחו להציל- - -

פחד מוות



אבא  טעות!  זו  לא!  להאמין.  אי אפשר  להבין.  אי אפשר 
שלנו נוחת היום בצהריים, כך הוא אמר! אנחנו מחכים לו! 

חדשה,  שנה  מתחיל.  חדש  יום  במזרח,  עולה  השמש 
תשפ"ב. שנה בלי אבא - - -

צעקנו  אתמול  רק  ימות'.  ומי  יחיה  'מי  בכינו  אתמול  רק 
שעלה  קרבן  עוד  על  בוכים  כבר  עכשיו  איך  לחיים'!  'זכרינו 
תמים לשמים? איך נוספו עשרה יתומים המומים בעם ישראל, 

כשעוד לא עברה יממה אחת מראש השנה? 

אנחנו מנערים את הראש, כאילו שאם נתעלם רבי אברהם 
יחזור לחיים. לא מסוגלים לחשוב על אלמנה ויתומים שליוו 
את אבא בהתרגשות לשדה התעופה, והוא חוזר אליהם עטוף 

בטלית - - - 

ציבור  ואנשי  עסקנים  באוקראינה.  שם,  הוא  בינתיים 
מתאמצים לזרז את העברת הנפטר, כדי שיוכלו לערוך לוויה 

וקבורה לפני שבת. 

הרקות  נוראית.  בהמתנה  מתענים  והילדים  אמא  בארץ, 
מקווה  עדיין  והלב  נפוחות  העיניים  בכי,  מרוב  הולמות 

להתעורר ולגלות שזה רק חלום ביעותים. 

כשיצא  האחרון  החיוך  אבא.  סביב  נסובות  המחשבות 
-ובמיוחד  יהודי  כל  בשביל  לו  שהיה  הפנים  מאור  הבית,  מן 

בשבילם. ההיענות הטבעית שלו לכל בקשה... 

רבי אברהם לאווי, למרות גדלותו העצומה בתורת הנגלה 
והנסתר, התנהג בצניעות בלתי רגילה. הוא גמל חסד בפשטות 

עד שהמקבל בכלל לא חש שנעשתה עימו טובה. 

וכמה שהוא היה טוב כלפי אחרים – פי כמה וכמה כלפי 
רעייתו וילדיו. 

הוא נשא אותם על כפיים במסירות אוהבת. מילגת הכולל 
הקטנה הספיקה איכשהו, וכשהיה צריך יותר- הוא דאג לכך, 

רק השם יודע מהיכן... 

יודעים מה יהיה בלעדיו. הם לא חושבים על זה  הם לא 
בדבר  רק  מתמקד  תהומי.  איום,  בצער  תפוס  המוח  בכלל. 

אחד: אבא!!!

אבל אנחנו כן חושבים בשבילם. 
אנחנו חושבים על היום שאחרי השבעה. על החודשים 

תחת  תעמוד  שלו  שהתינוקת  עד  יחלפו  שעוד  והשנים 

עת  הזמן!  זה  עכשיו   – שעכשיו  יודעים  אנחנו  החופה. 

לעשות להשם! לפני שנעבור הלאה ונשכח... 

עכשיו אנחנו נעמוד לימינם ונקים בסיס כלכלי יציב 

כשהלבבות  עכשיו,  נכונו!  שעוד  ההתמודדות  לשנות 

רותחים בדמעות – נפתח את הכיס ונתרום.  הם צריכים 

אלף  לשלם  בשביל  וירקות,  לחם  לקנות  בשביל  אותנו 

ואחת עניינים של בית נורמלי. בשביל לחיות! 

למשפחתו של רבי אברהם לאווי ז"ל אין שום הכנסות, 

אתה  שיהיה!  מה  זה   – עכשיו  תיתן  שאתה  מה  בכלל! 

זו  בשבילך   – שקלים  חמישים  עוד  להוסיף  אם  מתלבט 

הוצאה חד פעמית, לאלמנה וליתומים זה כסף לחיות! 

זכויות  אחר  מחפשים  כשאנחנו  עכשיו  דווקא  בואו, 

אימת  מפני  וחרדים  מבוהלים  כשאנחנו  בהן.  להיתלות 

הגזירה,  רוע  את  מעבירה  שצדקה  לנו  גילו  חז”ל  הדין. 

כדי  לידיים  הזה  העלון  את  לנו  הוא שלח  ברוך  והקדוש 

שנינצל! 

של  לחייהם  תנו  שלכם,  לחיים  תנו  בשפע!  תנו  תנו, 

אלמנה ויתומים! 

צדקה תציל ממוות - זו הדרך שגילו חז”ל הקדושים. 

זו הצדקה שריבונו של עולם גלגל עכשיו דווקא אליך! קח 

אותה! תינצל! 



קרן 8 יתומי הרב אברהם לאווי זצ"ל 
< קרן מס' 5864 >

טל: 02-5019111, פקס: 02-5000114,  ת.ד. 50112 י-ם, דוא"ל: office@vaadharabanim.co.il, התרומות ע"ד הרבנים, לעמותה אישור מ"ה לפי סעיף 46

ניתן לתרום לקרן גם בכל עמדות "נדרים פלוס / קהילות"
5864  - קרן 8 יתומי הרב אברהם לאווי זצ"ל בתפריט ראשי יש להיכנס ל'קופות נוספות', לבחור ב"ועד הרבנים"  - ולציין בהערות עבור מס' קרן  

1-800-22-36-36
לציין עבור קרן מס' 5864  - קרן 8 יתומי הרב אברהם לאווי זצ"ל 

ועד הרבנים 
לעניני צדקה בארה"ק

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

כתובת_______________________________ טלפון:  ______________________

נייד: __________________________ דוא"ל: ____________________________

 ב. פרטי ההתחייבות
מועד חיוב חודשיסכום התרומה

 50 ש"ח לכל חודש למשך 50 חודשים

 ____ ש"ח לכל חודש למשך ___ חודשים

   10         5       1 
   25      20     15 

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

מס' כרטיס:   

 CVV תוקף:            3 ספרות גב הכרטיס 

 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 8 יתומי הרב אברהם לאווי זצ"ל )מס' 5864(

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

בין כסא לעשור תשפ"ב

אוי מה היה לנו
אודות הטרגדיה הנוראה אשר אירע במוצאי ראש השנה 
תשפ"ב, אשר נגזר משמים ועלה למרום בתאונה טראגית 

עולה תמימה
האברך הצעיר הרב אברהם לאווי ז"ל

 והוא בן מ"ד שנים בלבד

אשר הותיר 8 יתומים קטנים בביתו שלא זכה להכניסם 
החובה  מוטלת  ועלינו  אותם,  שיגדל  מי  ואין  לחופה 
לגדלם  קרן  יפה להקים להם  בעין  ולתרום להם  לחזקם 

לתורה ולחופה.

וכל התורמים והמסייעים יתברכו מאבי היתומים בגמר 
הצרות  מכל  וינצל  ומתוקה,  טובה  שנה  טובה  חתימה 
כל  לגדל  ולזכות  טובות,  ושנים  ימים  והמחלות אריכות 

צאצאיהם לתורה ולחופה מתוך הרחבת הדעת.

אי אפשר 
לעמוד מנגד

לכפר על נפשותינו קבעו הרבנים 
סכום שווה לכל נפש

ישתדל כל אחד לתרום 
הו"ק של 50 ש"ח 
למשך 50 חודשים

ובזה נזכה לגמר חתימה טובה!


