
                                                                                             

 

 

 סיון תש"ף                                                                                         בס"ד

 

 תפוצותאחינו שבחיבוק ל

 

 ,מנהלים, רכזים לחינוך חברתי ערכי, מחנכים, מובילי נוער הקהל

 :תמילה טובה לאחים בתפוצו

מהתפוצות לא עזרו למדינת ישראל. אין ישיבה תה שעה שבה אחינו ימתש"ח ועד היום לא הי

 ,שלא נבנתה בעזרתם. אין יחידה צבאית שלא טופחה על ידם. בכל גמ"ח, בית ספר, אולפנה

סיטה נוכל לראות את תרומתם ישוב תמצא את התרומות שלהם. בכל בית חולים או אוניבר

ליה, ספרד, דרום עכשיו הם במצוקה. בתי הלוויות מלאים בארה"ב, צרפת, אנגהנדיבה. 

ועוד. מאות אלפים איבדו את קרוביהם, הקורנה עדיין מתפשטת, בתי ומרכזה אמריקה 

החולים מלאים ולא יודעים מה ילד יום. כל זאת מלבד מאות האלפים שאיבדו את עבודתם 

 .ומקום פרנסתם

: חכמינו אומרים שמילה טובה יותר חזקה מממון .מצווה לחבק אותם בשעה הקשה הזו

א בב( מתברך באחד עשרה ברכות -מתברך בשש ברכות. והמפייסו  - נותן צדקה לחברוה"

    בתרא ט'(.

 צו אותה. עכשיו הזמן לעודד ולחזק.עכשיו היא השעה, אל תחמי

במחוזות ובמטה, ישמח לסייע ביצירת קשרים עם בתי ספר וקהילות קליטת עלייה צוות 

מאד כי כל בית ספר בו לומדים תלמידים שעלו  יהודיות בכל תפוצות ישראל. אנחנו ממליצים

בשנים האחרונות לישראל, ייעזר בתלמידים העולים ובני משפחתם, על מנת ליצור קשרים 

ישירים עם קהילות המוצא של תלמידים אלו. על מנת לסייע בתרגום )בכתב ו/או בע"פ( של 

הקהילה   יחודי שליה ההחומר הנשלח ע"י בתי הספר לקהילות בתפוצות וכן לספר את סיפור

 .בתפוצות לתלמידים ילידי הארץ

 

אנו מודים לרב שמואל אליהו שהאיר את עיננו, שנתן לנו דחיפה נוספת ללמוד על אחינו 

 שבתפוצות, ליזום פעולות של חיבוק וקרבה בין תלמידינו בארץ לאחינו שבגולה.

  

 ,בתפילה ובברכה

 שושנה נגר מ"מ ראש מינהל החמ"ד

 

 



                                                                                             

 

 הקדמה... במקום

 מאיר:-בין שדרות לאריזונה / החלק היומי / סיון רהב

 

 

בשיא המשבר הקשה ביותר עבור יהודי אמריקה, זכיתי להנחות אמש מפגש זום בין קהילת 

"בית תפילה" באריזונה לבין קהילת "רעות" בשדרות, ביוזמת תנועת "המזרחי". הנה רק 

 כמה רגעים שאזכור:

 –מאריזונה הראה לתושבי שדרות מה יש במשרד שלו הרב פנחס אלוש  •

תמונה של שלושת הנערים החטופים, ופרח שעשוי ממתכת: "הפרח הזה נוצר 

מרקטות שנורו על העיר שדרות. קיבלתי את זה בביקור בעיר, ומאז זה כאן מולי, כי 

להפוך את הקושי להזדמנות, להפוך את המר למתוק,  –בעיניי זו תמצית היהדות 

 פוך את הנשק לפרח".לה

ראש עיריית שדרות אלון דוידי שיתף מניסיונו איך מתמודדים עם משבר:  •

"קהילה צריכה לשאול את עצמה מה המטרה, מה אנחנו עושים פה. זה נותן כוח. 

בנוסף, הדבר שהכי עוזר בזמן משבר זה לחשוב על האחר. להיות אקטיבי ולסייע 

 עזור".למי שיותר חלש ממך. תמיד יש למי ל

הרב דוד פנדל ורעייתו מלכי סיפרו על העלייה שלהם מארצות הברית  •

לשדרות. "הגענו מהאמריקאים למרוקאים", הם חייכו ואמרו: "כשדרותים, תמיד היינו 

 –בצד המקבל. כל העולם הרעיף עלינו דאגה ואהבה. עכשיו אנחנו בצד הנותן 

 דואגים לכם, האחים שלנו בתפוצות".

הסתכלתי על המסך, על שמות המשתתפים הרחוקים, שהתרגשו להכיר זה את זה: 

סטיב גולדסטון ותהילה יפרח. מינדי פרנקלין ודליה הראל. מארק ופיטר עם לירון 

ויניב. כולם ביקשו להמשיך את הקשר, ולעשות מפגש גם לילדים. הרב אלוש אמר 

ר התניא: "כל ישראל אחים לסיום שהוא ממש רואה לנגד עיניו את מה שכתוב בספ

 ממש, מצד שורש נפשם".

 

 

 

 

 

  



                                                                                             

 מטרות:

  התלמידים יכירו בכך שברחבי העולם חיות קהילות יהודיות, וקהילות אלו הם

 אחינו ואחיותינו.

 התלמידים יבינו שקיימת ערבות הדדית בעם היהודי בכל מקום בו הוא נמצא. 

 ו בכך שבמהלך השנים מאז הקמת המדינה קהילות היהודים התלמידים ידע

  לעזרה לארץ ישראל בתפילה ובתרומות.בתפוצות התגייסו 

  התלמידים יחשפו לעובדה שבמהלך ההתמודדות עם אתגר הקורונה יש קהילות

 .בעולם שנפגעו קשה

 לו פעולות שלהם יכולות לתרום לקשר ולעידוד יהדות התלמידים יחשבו א

 .התפוצות

 

 מה הקשר? –פתיחה 

 .השיעור היום יעסוק ביהודי התפוצות ובנו 

 אבל... למה בכלל חשוב להקדיש שיעור ליהודי התפוצות?

 הם גרים שם, אנחנו כאן, שנינו יהודים... אז מה?

  נשמע מהתלמידים רעיונות למה זה חשוב, ולאחר מכן נתלה על הלוח את מפת

מיליון  8ל וסך הכ –( 1בחוץ לארץ )נספח העולם ובה נתונים על היהודים החיים 

 מיליון(. 6.5-)כאן חיים כ במדינת ישראלזה יותר מאשר יהודים!! 

 בארץ. פחות מחציבגלות ו יותר מחציכלומר מתוך כל יהדות העולם, 

  נדון: האם החשיבות היחידה לעסוק בנושא זה בגלל שהם הרוב? לא ממש... יש

 עוד סיבות.

  ציור של ילד / ילדה נשמע שוב את התלמידים ולאחר מכן נצייר על הלוח

 (.2שמנו תמונה בנספח  –)לעזרתכם 

  נכתוב על כל אחד מהאיברים שם של ארץ אחרת. נניח ידיים צרפת, רגליים

 ספרד, בטן אתיופיה, ראש אמריקה וכן הלאה.

 ?נשאל: איך מה שעשינו קשור לנושא השיעור 

  נשמע את התלמידים ולאחר מכן נקריא משפט מספר התניא, האומר כי

ראל הם "נשמה אחת בגופים מחולקים", כלומר כל ישראל הם בעצם כמו שי

 גוף אחד, וכל אחד או כל קבוצה הם כמו איבר בגוף. אבל בעצם כולנו אחד.

 

  



                                                                                             

 

 נתינה הדדית –שלב א' 

  ניתן משימות שכדי לבצע אותן נדרש שיתוף פעולה או נתינה הדדית. מצורפים כמה

 רעיונות:

o  ,כשאחד מוביל והשני עם עיניים עצומותללכת מקצה לקצה בחדר 

o להרכיב פאזל כשכל חלק נמצא אל מישהו אחר 

o  :מקום בכיתה אותו חוצה נהר  יםגדירים לשני מתנדבים ומראוקלחצות נהר

ים בצד אחד של הנהר שני יחמנ שמונה מרצפות(.-גדול ועמוק )נניח בין שבע

ששניכם תהיו את התרגיל: עליכם לחצות את הנהר כך  יםבירכסאות, ומס

בצד השני שלו. לתלמיד אחד יש מצופים ולשני לא. עליכם לחשוב על דרך 

בה שניכם תגיעו בשלום ובבטחה לצד השני, בלי שהתלמיד שאין לו מצופים 

 יטבע.

למורה: הפתרון היחיד האפשרי הוא שהתלמיד עם המצופים ייכנס לתוך 

ם יזיז את הכיסא המים. התלמיד השני יעלה על כיסא אחד, והתלמיד שבמי

השני כך שהתלמיד הראשון יוכל להתקדם. לאחר שהוא יהיה על הכיסא 

שוב יזיז התלמיד שבמים את הכיסא הראשון ויניח אותו בהמשך  –השני 

 הנהר, וכך הלאה עד לצידו השני של הנהר.

o :תן לשני תלמידים לאחוז בארבע פינות של דף / שמינית ינ הבריסטול והכדור

נסביר את המשימה: עליכם  כדור קטן.נניח בריסטול ה כזבמר בריסטול.

 להגיע מצד אחד של הכיתה לצד השני בלי להפיל את הכדור.

 –די להצליח דרוש שיתוף פעולה של כולם. אם אחד היה עוזב למורה: כ

 הכדור היה מתגלגל ונופל.

 ומקבל,  נדון: מה למדנו מכל התרגילים הללו? )שחייבים שיתוף פעולה. אין כאן נותן

 יש כאן שניים עם מטרה משותפת, הם שווים ביניהם(.

  נסביר שגם עם יהדות התפוצות זה כך. אנחנו כמו שני התלמידים האוחזים

בבריסטול שעליו מונח כדור, כדור הארץ. או כמו התלמידים שצריכים לחצות נהר 

 יחד! –)אוקיינוס במציאות(, או כמו התלמיד העיוור... אנחנו והיהודית בחו"ל 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             

 

 צד אחד של המטבע... -שלב ב' 

למדינת ישראל וליהודים  המטרה היא להכיר את העזרה הרבה שמגישים יהודי התפוצות

 .החיים בה

אנו מביאים לפניכם נתונים "יבשים", חישבו כיצד נכון להעביר את המידע לתלמידים כך 

 שיעורר התפעלות, הכרת הטוב, הודיה, הערכה.

  מטילה את מלוא כובד משקלה  בארצות הברית הפוליטי, השדולה היהודיתבתחום

כאשר על סדר היום עומדת הצעה שלדעתה עלולה לגרום  במדינה.בבתי המחוקקים 

נזק למדינת ישראל, לדוגמה אישור עסקת נשק בין ארה"ב לבין מדינה ערבית עוינת 

השדולה פועלת לשכנע חברי קונגרס להתנגד למהלכים אלה, מארגנת  ,לישראל

עצרות הזדהות עם המדינה, מצעדים דוגמת מצעד יום העצמאות הישראלי ברחובות 

 ניו יורק והפגנות למען ישראל. 

  יהודים בארצות הרווחה כמו ארצות הברית, בריטניה וצרפת פועלים תוך גילוי של

ילות יהודיות בעולם בפעילות למען יהודים בארצות עם קה ,שותפות ,סולידאריות

  .מצוקה כמו יהדות אתיופיה

  בתחום הכלכלי, הקהילה היהודית מגייסת כספים למען מדינת ישראל באמצעות

מוסד של ההסתדרות הציונית (. זהו 1989 -)הוקמה ב המגבית היהודית המאוחדת

עבור המפעל הציוני בארץ. לגייס כספים בקרב יהדות התפוצות  ותפקיד, והעולמית

לסיוע לאלה שעלו  ,לשיקום קורבנות הנאצים ,הכספים נועדו להושיט עזרה לנזקקים

 הברית. מיום שהוקמה מדינת ישראל-ישראל ולפליטים יהודים שהגיעו לארצות ארץל

 .להבאת מיליון ושש מאות אלף יהודים ולקליטתם בארץ "וקדשו כספי "המגביתה

לת ישראל מקצה לצרכים שונים, כגון ביטחון, חינוך ורווחה. את הכספים האלה ממש

נוסף לכך, יהודי ארצות הברית תורמים כספים לצרכים מיוחדים, למשל שיקום 

 .שכונות, הוצאות בעת מלחמה, מלגות לסטודנטים

סכום התרומות שמעבירים יהודי  .1995 -מ רה"ב הכפילו את התרומות לישראליהודי א

כך עולה ממחקר שערך  ,ארה"ב לארגונים שונים בישראל הוכפל בשני העשורים האחרונים

הוצגו בוועדת המשנה  מכון "כהן" באוניברסיטת ברנדייס שבבוסטון, מסצ'וסטס. הממצאים

ני של הכנסת לקשרי ישראל והעם היהודי. מרבית התרומות מועברות כיום באמצעות ארגו

 :עולה כי םנתוניהמ .ידידות שונים ולא באמצעות המגבית היהודית

 933  והיתר מיליון לסוכנות היהודית  773)מיליון דולר הועברו לארגונים ציוניים

 (סתדרות הציונית העולמיתהול לקק"ל

 433  אוניברסיטאות, מכונים(מיליון דולר הועברו למוסדות חינוך חילוניים) 

 לעמותות רווחהמיליון  733-כ  



                                                                                             

 

 מיליון למוסדות רפואיים 733-כ 

 273  (בעיקר ישיבות)מיליון למוסדות חינוך דתיים  

 יליון דולר למוסדות תרבות ואמנותמ 53-כ  

 186  לארגונים המזוהים עם הימין או  חצילעמותות פוליטיות, מיליון דולר

מיליון דולר  93-כ) לארגוני זכויות אדם המזוהים עם השמאל , וחצילהתנחלויות

 (.לכל צד

 " ועסק בפעילות פוליטית  1944ועד החירום של ציוני אמריקה", הוקם בשנת

מיכה האמריקאית בקרב הממשל האמריקני וקידם סיוע לפליטי השואה ואת הת

 ל.בהקמת מדינת ישרא

 1914-גון הג'וינט, ארגון סיוע עולמי שהוקם על ידי יהודי ארצות הברית באר 

עולים חדשים, רבים מהם  440,000היה שותף מרכזי במאמצי עלייתם של 

פליטי שואה, ובקליטתם בארץ. הארגון השקיע השקעה מיוחדת גם בסיוע 

וכן  לעלייה של יהודי צפון אפריקה ותימן ולקליטתם בשנות החמישים והשישים

 .בעלייתם וקליטתם של יהודי אתיופיה משנות השמונים והלאה

  ארגון הדסה, ארגון סיוע ציוני שהוקם על ידי נשים מובילות בקהילה היהודית

לקידום הבריאות, החינוך והרווחה בישראל.   1913האמריקנית, פועל מאז

ן הארגון הקים בישראל בתי חולים מהמתקדמים בעולם, כמו כן הקים הארגו

פועל ארגון הדסה בקרב  1983-מוסדות חינוך ותומך בפעילות ילדים ונוער. מ

קהילות יהודיות בעולם כולו ומגייס תקציבים ומתנדבים לטובת מטרות ציוניות 

 .וישראליות

 

  נדון: כשאנו שומעים את כל הנתונים המדהימים הללו, איזה תחושות

 מתעוררות בנו? 

 שובות על הלוח, תוך שאנו מדגישים מילים נשמע את התלמידים ונכתוב את הת

 כמו "תודה", "הערכה", "הכרת הטוב" וכו'.

 

 

 

  



                                                                                             

 

 צד שני של המטבע... –שלב ג' 

 ה ישראל עושה למען יהדות התפוצות:המטרה בשלב זה היא לראות מ

  ללימוד עברית ויהדות –שליחת שליחים למדינות השונות 

 סיוע לעולים 

 קליטת חיילים בודדים 

  בין חודש לשנה  –הפעלת מגוון תכניות בהם יהודים מחו"ל באים לתקופה לישראל

 )תגלית, מסע ועוד(

 פעילות באו"ם למען יהודי התפוצות ולמניעת אנטישמיות 

  חקיקת חוקים להגנה על היהודים, גם אם הפגיעה נעשתה מחוץ לגבולות מדינת

 ישראל וגם אם הפוגעים אינם יהודים

  קברות יהודים ברחבי העולםעזרה לשיקום בתי 

 

  מה שהמדינה עושה למען יהודים בכל רחבי נדון: כשאנו שומעים את כל

 איזה תחושות מתעוררות בנו?  הגלובוס,

  נשמע את התלמידים ונכתוב את התשובות על הלוח, תוך שאנו מדגישים מילים

 ערבות הדדית", "אחווה" ועוד.כמו "

 

 אחים לצרה... –' דשלב 

  תהילים צ"א, ט"ו(."ִעּמֹו ָאֹנִכי ְבָצָרה הלוחנכתוב על( " 

 .)נשאל איזו צרה מתרחשת בעולם בתקופה האחרונה )קורונה 

  נצייר על הלוח ציור של מאזניים, כשצד אחד הוא יהודי מדינת ישראל ובצד השני

 יהודי התפוצות.

לפעמים יהודי התפוצות נמצאים גבוה, ולפעמים יהודי ארץ  –כמו במאזניים 

ישראל. בתקופה זו הקורונה פוגעת בכולם ללא הבחנה, אך לצערנו יהדות 

התפוצות ספגה מכה קשה ביותר, ויש ברחבי העולם המון חולים יהודים והמון 

 נפטרים.

 ( ונבקש לקרוא בזוגות.3תבות בנושא )נספח נחלק בכיתה קטעים מתוך כ  

 קטעים ועוד המון חומר במרשתת. 11ישנם 

 יתן זמן לקרוא ולהעביר את הקטעים בין התלמידים, כך שכל תלמיד יקרא לפחות נ

 קטעים. 4-5

 



                                                                                             

 

  ,בסיום הקריאה נקשיב לתחושות של התלמידים. יכול להיות שיהיה הלם מהמצב

 צער, תדהמה, כעס, אכזבה... המון רגשות שיכולים לצוף.

  שעולה ונתעל את זה לעשיה: מה אנו יכולים לעשות? הרי אנחנו יושבים נכיל את מה

 כאן בישראל, איך נעזור ליהודי התפוצות?

 :נעורר דיון בנושא, נכתוב את דברי התלמידים על הלוח ונוסיף רעיונות משלנו 

o  חשוב מאוד! –עצם העלאת הנושא למודעות 

o להרבות בתפילה לרפואה ולגאולה 

o לכתוב אליהם או להתקשר אליהם ולעודד  –ם בחו"ל אם יש משפחה / חברי

 אותם

o ישראל-לקבל על עצמנו קבלה טובה למען עם 

 

 להבעיר את הפחם –סיכום 

 חתיכה של פחם:

 

 קבוצה של לומדים באופן קבוע

  הייתה נפגשת אחת לשבוע

 ימים רבים למדה החבורה בשקיקה,

 .כל דבר שלימד המרצה שתו החברים בצמא

  נעדר אחדבאחד הימים 

 כמו כולם, גם הוא טיפוס מיוחד.

  מיהר המרצה לבדוק את העניין

 ...הוא מאוד קפדן ואינו מבזבז זמן

  החבר שנעדר מהלמידה הזמין את המרצה לביתו

  כיוון שהבין שהוא מבקש לשוחח איתו

  כשנכנס המרצה לביתו של החבר

 ...ראה אח בוער

  אחרי מספר מלים של נימוס

  אל האח ללא היסוס.התקרב המרצה 

  הוא ניגש אל הגחלים והרים אחד

  והניח אותו בצד לבד...

 

 



                                                                                             

 

  הגחל שהוזז מחוץ לגחלים והונח מאחור

  .לאט לאט כבה והפך לאפור

  המרצה עצר כאילו מהרהר

 .והפנה מבטו אל המארח, החבר

  המארח הביט במרצה

  ולא ממש הבין מה הוא רוצה.

  ריםהמרצה ביקש ללכת ובלי אומר ודב

  החזיר את הגחל שכבה לערמת הגחלים הבוערים.

  חיש מהר הגחל האפור שכבה

 ...נדבק באודם הלהבה

  הסתכל המרצה האורח

  על חברו המארח

  וביקש להיפרד לשלום

 ...אמר החבר המארח למדתי שיעור חשוב, נפגש באותו המקום

 

  אז חברים יקרים, אם להצליח אתם רוצים,

  כל הגחלים. רצוי להיות יחד, עם

  לא להפריד ולא להיפרד,

 לא להיות לבד ולא להתבודד...

  כי כשעושים משהו כחבורה שלמה

 ,מתחזק הכוח, מתחזקת האמונה בהצלחה

  וכשעושים משהו יחד ואחד מאיתנו מאבד כוחות

 .בזכות האש של כולם, הוא יתחמם מהלהבות

  –וגם אם חס וחלילה הגחל נכבה 

 של אהבה!נצית אותו מחדש באש 

  נסכם כי היהדות בעולם היא כמו הגחלים, וגם אם חס וחלילה יש גחלים שנכבים– 

עצם הידיעה שאנחנו יחד, ו"כל ישראל ערבים זה לזה", ואנחנו אחים גם מרחוק, 

 זה המון. –ואנחנו אכפתיים ודואגים ומשתדלים ומתפללים 

 

  



                                                                                             

  

  מפת נתוני היהודים בעולם – 1נספח 

http://www.mda.gov.il/antisemitism/documents/mapa.pdf  

http://www.mda.gov.il/antisemitism/documents/mapa.pdf
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 קטעים עיתונות בנושא פגיעת הקורונה ביהודי העולם – 3ספח נ

 יש עוד המון חומר במרשתת, כאן מובא מדגם קטן.

 

להתעודד מכך שהישראלים מתעוררים למציאות בה הם המצב מדאיג, אבל אפשר  .1

מבינים שעליהם לסייע לאחיהם ואחיותיהם מעבר לים. הקהילות היהודיות בעולם 

זועקות לעזרה. ככל שהימים עוברים, השלכות מגפת הקורונה מתחילות להיראות על 

ם פני השטח. בתי ספר יהודיים נמצאים בסכנת סגירה, קהילות מפטרות את העובדי

 .וארגוני סעד יהודיים אינם עומדים בעומסים

https://www.makorrishon.co.il/opinion/227305/ 

   (15:25 07/05/2020)י״ג באייר ה׳תש״ף-  קליין צביקה 

 

 

אין לתאר את הפחד, המוות, וחוסר הוודאות ששררו בניו יורק בשיא המגפה. להבין  .2

, זה כבר שלב ראשון של עזרה. הרבה פעמים, הסימפטיה ולהכיר במה שקורה

והאכפתיות שלא עולים כלום הם החשובים ביותר. אנשים בארץ צריכים להיות 

מודעים לגודל הזוועה שקורה פה, ולגודל הקהילה היהודית כאן שסובלת מזה כל כך. 

יליון)!( יהודים והמצב שם קשה. באיזור ניו יורק גרים כשתי מ 20,000ברומא גרים 

 .יהודים והמצב פה קשה. ההבדל ברור וההיענות צריכה להיות בהתאם

https://www.makorrishon.co.il/opinion/226157/ 

   (13:34 04/05/2020)י׳ באייר ה׳תש״ף-  פופקו אלחנן הרב

 

עומדים אנו באמצע מאבק זה על חיינו,  ...מדינההקורונה לא דילג על אף משבר  .3

כאשר מידי יום מתים בין חמש מאות לשמונה מאות אנשים, רבים מהם יהודים. אין 

קהילה, בית כנסת, או שכונה, אשר אין שם מת. רבנים, אדמו"רים, פוליטיקאים, 

יוצרים, בעלי הון, אנשי רוח, וכל עמך בית ישראל, המגפה לא פסחה על אף 

גוריה. הפחד, האבלות, הצער, והשיתוק היכו בניו יורק ברמה שהם לא היכו באף קט

 .מקום בעולם. אין עיר בעולם שסבלה ממגפת הקורונה כעיר ניו יורק וסביבותיה

https://www.makorrishon.co.il/opinion/223321/ 

  (18:50 23/04/2020) כ״ט בניסן ה׳תש״ף-  פופקו אלחנן הרב

 

כשיש טיל אחד שנופל על שדרות כל בית כנסת פה אומר תהילים, כל פעם שישנה  .4

תקרית ולו הקטנה ביותר בצפון הארץ ליבנו היהודי רוטט ומייחל לזמנים טובים, כל 

פעם שאנחנו מכירים מישהו מאזור בארץ שנפגע או היה בטווח פגיעה אנחנו ישר 

https://www.makorrishon.co.il/opinion/227305/
https://www.makorrishon.co.il/writer/%d7%a6%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%9f/
https://www.makorrishon.co.il/opinion/226157/
https://www.makorrishon.co.il/writer/%d7%97%d7%91%d7%a8-%d7%91%d7%94%d7%a1%d7%aa%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a8%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%95%d7%9e%d7%a8/
https://www.makorrishon.co.il/opinion/223321/
https://www.makorrishon.co.il/writer/%d7%97%d7%91%d7%a8-%d7%91%d7%94%d7%a1%d7%aa%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a8%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%95%d7%9e%d7%a8/


                                                                                             

ומצלצלים, כל פעם  מרימים טלפון 

עז להשחיר את פני חיילי צה"ל הגיבורים בזירה הבין לאומית אנחנו שיש מישהו שמ

סקוור להביע תמיכה והזדהות עם הצבא, וכל פעם שהאו"ם -ישר רצים לכיכר הטיימס

מפגינים בעד  43בא לגנות את ישראל בזמניה הקשים, אנחנו שם ברחוב איסט 

ם ואין פוצה פה ישראל. והנה עכשיו, בניו יורק מתים עשרות )!( יהודים כל יו

 ?ומצפצף? איך

https://www.makorrishon.co.il/opinion/223321/ 

  (18:50 23/04/2020) כ״ט בניסן ה׳תש״ף-  פופקו אלחנן הרב

 

פוליטית שנה, הקהילות היהודיות תמכו בישראל  72"מאז הקמת מדינת ישראל לפני  .5

וכלכלית בתרומות משמעותיות. הגיע הזמן שישראל, כיום אחת הכלכלות החזקות 

מיליון עד מיליארד לא תהווה שינוי  500בעולם, תעשה את שלה ללא דיחוי. קרן של 

משמעותי בתוצר הכלכלי בישראל, אך הם יכולים להיות הישועה של מאות מוסדות 

 ה".ודיים בגוליה

https://www.makorrishon.co.il/opinion/227305/ 

   (15:25 07/05/2020)י״ג באייר ה׳תש״ף-  קליין צביקה 

 

 17-פארק נערכו ביום שישי האחרון לא פחות מ-בבית העלמין "שומרי הדת" שבבורו .6

שישה מאשר ביום רגיל. איש חברה קדישא פנה בקריאה ביידיש -הלוויות, כמעט פי

מהנפטרים בבריטניה הם יהודים,  5%לקהילה היהודית המקומית בבקשת עזרה. 

 .בצרפת האחוז מבהיל אף יותר

5703927,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

 04:10 , 30.03.20  פורסם:-JTAוה חלילי יניב אל,-אור איילה אייכנר, איתמר

 

יורק הנמצאת במוקד התפרצות הנגיף בארה"ב, מדברים כבר -בקהילה היהודית בניו .7

מוקד ההתפרצות  ...על אלפי נדבקים. כמעט בכל בית חרדי יש לפחות חולה אחד

יורק סומן בבית הכנסת שבעיירה ניו רושל הצפונית למנהטן. -הראשוני במדינת ניו

לאחרונה דווח על עלייה משמעותית בכמות הנשאים בברוקלין, כששתי שכונות 

 .ארק ובוויליאמסבורגפ-שאותרו כמוקד התפרצות הן השכונות החרדיות בבורו

ההערכות מדברות על כמות לא פרופורציונליות של נדבקים חרדים ביחס לחלקה של 

מסך כלל הנשאים המאומתים שאובחנו בעיר  13%לפחות  –הקהילה באוכלוסייה 

גם  – כולה עד יום רביעי שעבר, והמספרים הללו כידוע רק הולכים ועולים. בין החולים

 .האדמו"ר מסאטמר, הרב אהרן טייטלבוים

5703927,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

https://www.makorrishon.co.il/opinion/223321/
https://www.makorrishon.co.il/writer/%d7%97%d7%91%d7%a8-%d7%91%d7%94%d7%a1%d7%aa%d7%93%d7%a8%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%a8%d7%91%d7%a0%d7%99%d7%9d-%d7%a9%d7%9c-%d7%90%d7%9e%d7%a8%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%9e%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%95%d7%9e%d7%a8/
https://www.makorrishon.co.il/opinion/227305/
https://www.makorrishon.co.il/writer/%d7%a6%d7%91%d7%99%d7%a7%d7%94-%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%99%d7%9f/
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5703927,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5699155,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5699155,00.html
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5703927,00.html


                                                                                             

 אייכנר, איתמר חלילי יניב ל,א-אור איילה

 04:10 , 30.03.20  פורסם:-JTAוה

 

אנג'לס, ממשיך לעלות בצורה מדאיגה ועומד על -גם מספר מקרי הקורונה במחוז לוס .8

 קצת יותר מאלף חולים. 

מצבן הפיזי העגום של הקהילות מתבטא גם במשברים כלכליים מקומיים. בכמה 

את עובדיהם, מאחר והם מקומות בארה"ב החלו מרכזים קהילתיים יהודיים לפטר 

פועלים על בסיס דמי חבר ושכר הלימוד שאינם משולמים בימים אלה. כך פוטרו 

-עובדים. החשש בקהילה היהודית הוא שעשרות 178במרכז היהודי של פילדלפיה 

 .אלפי יהודים יפוטרו ויאבדו את הביטוח הרפואי שלהם

5703927,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

 04:10 , 30.03.20  פורסם:-JTAוה חלילי יניב אל,-אור איילה אייכנר, איתמר

 

לפי הערכות של גורמים בקהילה היהודית הגדולה ביותר באירופה, לפחות צרפת:  .9

שמעבירים לנו גורמים בכירים מדברים על  יהודים נפטרו מהמגיפה, אך הערכות 80

יהודים שנפטרו, כאשר בכל המדינה כולה עומד מניין  200-נתון מבהיל בהרבה: כ

 .בני אדם 2,600המתים על כ־

משמעות: שיעור המתים מקורונה בקהילה היהודית גבוה בצורה מבהילה מחלקם ה

ה הקשה ביותר ספגה את המכ. היחסי באוכלוסייה. בין הנפטרים גם רבנים ידועים

על  ynet הקהילה היהודית בעיר שטרסבורג, שם העיד הרב הראשי בראיון לאולפן

 .מהקהילה היהודית שנדבקו 70%-50%

5703927,00.html-https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

 04:10 , 30.03.20  פורסם:-JTAוה חלילי יניב אל,-אור איילה אייכנר, איתמר

 

בנימין קירשבוים, עיתונאי יהודי בפריז, מדבר על מצב קשה מאוד: "בשטרסבורג רוב  .10

הקהילה חולה. בפריז אומרים שבתי החולים מפוצצים ביהודים. היו שלושה אירועים 

וחג  -לה; הילולה שרבים בה נדבקו שגרמו לזה: דינר גדול שכל מי שהיה שם ח

 ".הפורים

אין בית כמעט שאין בו חולה", אומר קירשנבוים, "וחולה בבית מדביק את כל "

המשפחה. הבעיה היא שלא עושים פה בכלל בדיקות, אז יש מלא חולים שלא יודעים 

שהם חולים, והם ממשיכים להדביק אחרים. יש היסטריה לא נורמלית ואנשים לא 

 ".בכלל מהבתים אם לא חייבים יוצאים
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יהודים מקורונה בממלכה המאוחדת, רבים מהם  34עד כה נפטרו לפחות בריטניה:  .11

-קרוב ל JTA-ובהם רבנים ושליחי חב"ד. על פי נתונים שמפרסם ה -יהודים חרדים 

 0.3%מכלל המתים מקורונה הם יהודים, למרות שהקהילה היהודית מהוויה רק  5%

 .מאוכלוסיית המדינה

 המקהילה 85%-לגיה: הערכות להידבקות של כב

יהודית באנטוורפן היא דוגמה עצובה למצבן העגום של חלק מהקהילות האוכלוסייה ה

מהאוכלוסייה היהודית תידבק בנגיף. לפי  85%-היהודיות בעולם. הצפי בעיר הוא שכ

אלף יהודי אנטוורפן יצטרכו להתאשפז בבית החולים,  17-ההערכות, חמישית מ

ה יותר מאשר כלל ועשירית מהם יהיו במצב קריטי. מדובר במספרים גבוהים הרב

 .אוכלוסיית בלגיה

לפי ההערכות של ראשי הקהילה ומומחים רפואיים, שחיברו מסמך הערכות שהגיע 

יהודים מהקהילה החרדית עלולים למות בשבועות הקרובים. בבלגיה  JTA, 550-ל

 .מקרי מוות בכלל האוכלוסייה 20-מקרי הידבקות ויותר מ 1,800-נרשמו כ
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