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דברי הנשר הגדול 
הרמב“ם  על חשיבות 

פדיון שבויים
“פדיון שבויים, קודם לפרנסת עניים 
ולכסותן; ... שהשבוי הרי הוא בכלל 

הרעבים והצמאים, ובכלל הערומים; 

ועומד בסכנת נפשות... ואין לך מצוה 

רבה כפדיון שבויים.“
(רמב“ם משנה תורה מתנות עניים פרק ח)

למען אחי ורעי היקרים!
שלום וברכת ישועה מציון!

האם ה"שואה השקטה" של נישואי 
בארץ  ישראל,  במדינת  תערובת 
ולמדינת  לעם  כבוד  הם  הקודש, 

התורה  קללת  שמתקיימת  העובדה  האם  ישראל? 
"בניך ובנותיך נתונים לעם אחר ועיניך רואות... ואין 
לאל ידך" (דברים כח' לב') בזמננו וברחובותינו, אינה 

מחיבת חשבון נפש?
האין זה מצער שאין מקומות קליטה ובתים חמים 
לבנות שהמירו דת מסיבות כלכליות ומשפחתיות. 
בנות, נשים, ואף אמהות לילדים אשר רוצות לחזור 
בית חם לחזור  להן  ואין  היהדות,  חיק  הביתה, אל 
אליו? אין בתים חמים ואנשים אשר ישיבו אותן ואת 
ילדיהן אל עצמן – אלינו? האם עשינו הכל, באופן 
אישי, מנהיגי ציבור, ובמסגרות החינוך והחברה של 
הציבור הדתי והחרדי לבלתי ידח מאיתנו נידח או 

נידחת?
"דע מה למעלה ממך"

אמרו רבותינו: "ה' צילך מה הצל הזה אתה מושיט 
יד  לו  מושיטים  אנו  אם  צילנו,  הקב"ה  אף  יד  לו 
אויבינו  בידינו!  המפתח  יד"  לנו  מושיט  הוא  אף 
מצליחים,  פעמים  מאות  ולבושתנו  מנסים  בנפש 
שונים.  באמצעים  וזהותן  דתן  על  בנות  להעביר 
מלכו של עולם משפיע עלינו בדרך שאנו בוחרים 
כיפור  ויום  השנה  ראש  בתפילת  התנהגותנו.  ולפי 
אנו מוסיפים "ובכן תן כבוד ה' לעמך", אולם אם אין 
אנו עושים את אשר בידינו, אין אנחנו מכבדים את 

אחינו אחיותינו ואת קדושת יהדותנו-תם. 
לעמו?  כבוד  שייתן  עולם  של  לריבונו  נפנה  איך 

קשט עצמך ואחר כך קשט אחרים.
יתן  והקב"ה  וקדושתנו,  יהדותנו  עצמנו  את  נכבד 

כבוד למדינת ישראל ולבוניה.
נפתח את עינינו ולבנו לסייע לכל מי שיכול לכל 
במיוחד  אלו.  לנשים  מחודש  בבנין  העוסקים 
לפעילי "חמלה" המקדישים ימים ולילות לשיקום 
הנמצאות  החוזרות  של  ויהודי  חדש  בית  ובנין 

בבית החם של "חמלה".

שנעשה  וטפנו,  עוללינו  על  חמול  מלכנו  אבינו 
עמנו  אל  ובנות  בנים  ולהשיב  לחמול  שבידינו  כל 
עמו.  ישראל  קרן  להרים  עמנו  ה'  יהי  ותורתנו. 
לחיים  ומתוקה  טובה  לשנה  כולנו  את  ויכתוב 

יהודיים טובים ולשלום.

הם  לתומם  ההורים,  חושבים  כך  יקרה.  לא  זה  לנו 
חושבים שהסיפורים על ההתבוללות יכולים לקרות 
הם  לצערי  אך  ומסכנות,  יום  קשות  במשפחות  רק 

טועים. 

החוצה  ארצית,  כלל  בעיה  היא  ההתבוללות  מכת 
את כל המגזרים ופוגעת במשפחות רבות, הסיפורים 
בעמותת  החירום  למוקד  המגיעים  הלב  קורעי 
חמלה, מידי יום, מדברים בעד עצמם. אנו מקבלים 
מספר רב של פניות דווקא מהציבור החרדי והדתי 

לאומי והכאב הוא עצום. 

בנות טובות מבתים טובים, גם הן נופלות!

העגומים.  הסיפורים  מתוך  נשקפות  לכך  הסיבות 
העולם  הפרוץ,  האינטרנט  קטיף,  מגוש  הגירוש 
עבודה  מקומות  בפייסבוק,  שנמצא  המזוייף 

משותפים, חוסר בגאוה יהודית ועוד. 

שולי!  דבר  לא  הן  פניות  מאות  דעו,  יקרים.  הורים 
יש כאלה הרוצים לפתור את עצמם מלטפל בבעיה 
בתירוץ שמדובר בתופעה זניחה בשולי החברה  אך 
לגלות  נחרד  אני  הבוכים  ההורים  מול  יושב  כשאני 
כמה הבעיה רחבת היקף ולא בשוליים. היא מכה גם 

במשפחות הטובות ביותר. 

ששירתה  נערה  להציל  ב"ה  הצלחנו  חודש,  לפני 
חיה  נערה  אותה  ערבי,  הכירה  ושם  לאומי  שירות 

לי זה לא יקרה
שנתיים  במשך  הגוי  אותו  עם 
במשך  ממנו,  ילד  לה  נולד  ואף 
בקשר  היינו  חודשים  מספר 
לעזוב,  אותה  לשכנע  עמה  רציף 
העבודה נשאה פרי והצלחנו. אך 
משפטית  מערכה  נותרה  כעת 
תהיה  שהאם  כדי  מאוד  קשה 
האפוטרופוסית היחידה על בנה.

להציל  כדי  כוחותינו  בכל  פועלים  שאנו  הסיבה  זו 
ולפני  לכפר  תגענה  שהן  לפני  הנערות  אותן  את 
שיוולד להן "אחמד בן שרה", אנחנו מעניקים לבנות 
והרוחניים.  הגשמיים  צרכיהן  כל  את  החם  בבית 
עם  המתגוררת  ברנס  הרבנית  של  המסור  הטיפול 
הבנות מלווה בטיפול נפשי וסוציאלי לפי הצורך עד 
כיאה  ובריאים  יהודיים  חיים  של  למסלול  לחזרתן 

לבת מלך.

כי בשבילנו כל נערה יהודיה היא בת מלך!

בעמותה פועלים יחד צוות שלם במסירות נפש ימים 
מגיעות  תרומותיכם  ישראל,  בנות  להצלת  ולילות 
ולשיקומן!  הבנות  להצלת  ומשמשות  לבנות  היישר 

היו שותפים עמנו, במצות פדיון שבויים!

בברכת כתיבה וחתימה טובה
לשנה טובה ומתוקה

נחום בן לאאמו“ר הרב משה צבי נרי‘ה 
בית המדרש תורה בציון ירושלים עיה“ק

באהבת ישראל

אליקים ניימן,
עמותת חמלה.

עמותת חמלה
להצלת בנות ישראל

13 שנה של פעילות, הצלה ושיקום 
בית מוגן חם ואוהב לנערות 
אלף פניות בשנה האחרונה

צוות מקצועי ומיומן 
מקלט חירום לנשים עם ילדים

10.12.11כך חזרה הבת האובדת ליהדות

זהו סיפורה של ע‘ תושבת ירושלים שהתאסלמה לאחר שהכירה צעיר ערבי. שלוש שנים 
סבלה עד אשר חזרה ליהדות בסיוע עמותת ”חמלה”

הרמת קרן ישראל
הרב נחום נרי‘ה



ברגע האחרון: בוטלה חתונת 
יהודיה וערבי הלילה
כ”ו ניסן תשע”ב

כך חולצה בת שירות לאומי 
שנפלה  לידי רופא ערבי

ח‘ אייר תשע”א

קפה ובוקר טוב
לאומית  אוריינטציה  עם  מסורתי,  בבית  ”גדלתי 
מאולפנות  באחת  לימודים  אחרי  מאוד.  חזקה 
צביה באזור המרכז, יצאתי לשירות לאומי בבית 
חולים בירושלים”, פותחת בת שבע. ”יום אחד אח 
ממני  ביקש  סמיר,  בשם  ערבי  בחור  מהמחלקה, 
צריכים  היינו  הילדים.  מאחד  דם  לקחת  עזרה 
לי  הציע  הוא  ובינתיים  חצי שעה,  בערך  לחכות 
להתלוות אליו בזמן שהוא מעשן סיגריה. הלכנו 
שנינו למרפסת, דיברנו, צחקנו, לא משהו רציני. 
אפילו שגדלתי בבית שלא אוהב ערבים במיוחד 

לא ראיתי בזה משהו בעייתי”.

לאכול  משהו  לי  הציע  הוא  כן  שאחרי  ”בימים 
מדי פעם, לצאת אתו לסיגריה, לקפה. כל בוקר 
התחלנו  לאט  לאט  טוב.  בוקר  לי  ואמר  בא  הוא 
והחברה  אני  ובסוף  במסדרון,  ’כיפים’  להחליק 
של  אוכל  בחדר  שלו  וחבר  סמיר  עם  התיישבנו 
אמירה,  בזה  הייתה  הצוות.  כל  מול  המחלקה, 
בערך  היה  ”זה  נזכרת.  היא  לי”,  הזיז  לא  אבל 
שבועיים. בפעם האחרונה הוא כבר הקפיץ אותי 
לבית שלי”. המגורים במעונות של בנות השירות, 
עשו לבת שבע את החיים קלים. ”ההורים חשבו 
שאני  חשבו  במעונות  במעונות,  נמצאת  שאני 
במשך  בסוד  העניין  את  ששמרו  לאחר  בבית”. 
זמן ממושך, פנו חברותיה לדירה לרכזת השירות 
מטעם האגודה להתנדבות, וסיפרו לה על הקשר 
המתמשך. ”כשהתקשרו אליי מ’יד לאחים’ ושאלו 

אם יש לי קשר עם ערבי, הכחשתי”.

“צדקה להינצל מהגויים“

בת  כשרצתה  החלה  ההתעוררות  סמלי,  באופן 
שבע לנסוע לאזכרה של קרוב משפחתה שנרצח 
והתחלנו  שאלך  הסכים  לא  ”סמיר  בפיגוע. 
סטירה,  לי  העיף  הוא  ויכוח  כדי  תוך  להתווכח. 
דקות  עשר  המומה.  הייתי  אחת.  עוד  כך  ואחר 
אחר כך הוא כבר קנה לי דברים והרגיע אותי ואני 
חודשים  שכנעתי את עצמי שהוא מעד”.  אחרי 
שקלים  כמה  שבע  בת  תרמה  סבל,  של  ארוכים 
למתרים שעמד סמוך לתחנה המרכזית. ”אמרתי 
לו ש’הצדקה כדי שאנצל מהגויים’”. הבחור רגיש 
פרטיה  את  והעביר  לשמה,  אותה  שאל  האוזן 
באותו  לי  אמרת  מה  זוכר  ”אתה  להב”ה.  לארגון 
צוחקת  ספק  ’הרב’,  את  שבע  בת  שואלת  יום”, 
ספק בוכה. ”שאם לא אדבר אתך אתה מתקשר 
עשרים  תוך  הכול”.  להם  ומספר  שלי  להורים 
דקות הגיעה בת שבע לבית החם. הרבנית ברנס 
הודיעה לה שזהו ביתה החדש ושפה היא נשארת. 
”הייתי כל כך טיפשה. פחדתי מההורים. הרבנית 
להם  והסבירו  ההורים,  עם  ישבו  ו’הרב’  ברנס 
שבע  בת  על  עבר  חודש  המצב”.  את  לאט  לאט 
רק  שינה.  וללא  אוכל  ללא  לסמיר,  בגעגועים 
את  הבינה  היא  החם  בבית  ממושך  טיפול  אחרי 

המצב שבו הייתה לכודה.

הבית החם 
השער המסורג והמצויד במצלמות אבטחה בפתחו 
נפתח  הבירה  משכונות  באחת  מפואר  בניין  של 
לקול זמזום האינטרקום, ואני נכנס לווילה מפוארת 
שמסתירה בחובה כאב רב. לבית החם, המעון היחידי 
עמותת  שמפעילה  במצוקה  דתיות  לנערות  מסוגו 
’חמלה’, מגיעות בין השאר בנות שנמלטו מקשר זוגי 
עם בני מיעוטים, לעתים אחרי חילוץ דרמטי מכפר 
ערבי. מיקומו המדויק של הבית החם נשמר בקנאות 
על ידי אנשי הצוות ודיירות הבית, כמו גם ההקפדה 
המלאה במהלך הריאיון על פרטיותן בשל הרגישות 
הרבה. שמה של הרבנית רחל ברנס, מנהלת המקום, 
נישא בפי הבנות בבית כמעט בחרדת קודש. סביב 

מנהל  ניימן,  אליקים  יושבים  במרפסת  השולחן 
 - להב”ה  מארגון  גופשטיין,  וענת  בנצי  העמותה, 
ותמר  שבע  בת  הקודש,  בארץ  התבוללות  למניעת 
הלאומי שהסכימו  השירות  בוגרות  בדויים),  (שמות 
ואיש  האיתור  פעיל  ו’הרב’,  סיפורן,  את  לחלוק 

השטח של להב”ה שזהותו נשמרת בסוד. 

הסתרה מכוונת
הרב פתחיה נריה, בנו של הרב משה צבי נריה, עוסק 
במניעת קשר בין בנות ישראל לבני מיעוטים מטעם 
קרן ’ישועה מציון’. ברשותו מצויה רשימה מפורטת 
שנשאבו  הדתית  מהציונות  בנות  ממאה  יותר  של 
לקשר זוגי עם בני מיעוטים בשלוש השנים האחרונות, 
כשליש מהמקרים אירעו בתקופת השירות הלאומי. 
מכיוון  בגוזמאות,  שמדובר  לטעון  אפשר  ”אי 
המלאים,  הנתונים  כל  את  מפרט  שבידי  שהמידע 
נריה.  הרב  אומר  המקרה”,  ונסיבות  השירות  מקום 
המידע,  את  להסתיר  אינטרס  שיש  ”נראה  לדבריו, 
בהתגייסות  לפגוע  ולא  הורים  להפחיד  לא  כדי 
השירות  לבנות  מספקת  הכנה  אין  לשירות.  הבנות 
עם  להתמודדות  בכלל,  החינוך  ובמערכת  בפרט, 

נושא ההתבוללות”.

חתנות’,  ’משום  גויים  בישולי  לאכול  אסרו  ”חז”ל 
שמא מתוך קירוב הדעת אדם יגיע לקשרים קרובים 
מדי ואף לידי נישואי תערובת”, אומר אלי ניימן יו”ר 
השקיע  כשנתיים  לפני  כי  ומספר  חמלה,  עמותת 
להכשיר  כדי  עתק  סכומי  השירות  מארגוני  אחד 
את מטבחי הדירות שבהן מתגוררות הבנות, לאחר 
בשר  בין  ההפרדה  בתחום  חמורות  בעיות  שהתגלו 
לבה של התוצאה  בלב  נמצאים  אנחנו  ”כאן  לחלב. 
ותשומת   - בהתבוללות   - חז”ל  התריעו  שעליה 
כמעט  לכך  שמוקצים  הציבוריים  והמשאבים  הלב 
רף  עולה  גופשטיין  בנצי  הכיצד?!”  קיימים,  אינם 
”רגילים לומר שלעומת ההתבוללות האיומה  נוסף: 
שמתחוללת בקרב יהודי ארצות הברית, בארץ המצב 
טוב יותר, אך המציאות היא שמדינת ישראל דהיום 
פוליטיקלי  לא  זה  חמור,  משבר  של  בלבו  עומדת 
החינוך  ועדת  בראש  אם  אבל  זה  את  לומר  קורקט 
של הכנסת עומדת אישה שנשואה לגוי גרמני, קשה 

מאד להתפלא שאלו התוצאות. 

קטעים מתוך כתבתו של אברהם בנימין בעולם קטן

טובה”  ממשפחה  ”בת  שההגדרה  אחת  היא  תמר 
מיישובי  באחד  נולדה  היא  עליה.  נתפרה  כמו 
”הצלחתי  מגוריה.  במקום  באולפנה  ולמדה  בנימין 
תכניות  והמון  מעולה  בגרות  לי  הייתה  בלימודים, 
לחיים. פתאום, כשאתה קולט שיש ערבים נחמדים, 
שנראים טוב ובאמת לא שונאים אותך, אתה בהלם. 
זה מנפץ הרבה מאוד סטיגמות”, היא נזכרת. במשך 
שנה וחצי ניהלה תמר קשר עם ערבי שהכירה בזמן 
בירושלים  חולים  בבית  לאומי  בשירות  שהייתה 
ועבדה בשעות הערב בבית קפה בעיר. ”מה שאיפשר 
האחראית  הורים.  אין  בדירה.  המגורים  היו  זה  את 
ובנים  כלום,  ידעה  לא  עמי‘  ‘בת  מטעם  הדירה  של 
נכנסו לדירה חופשי לגמרי, וככה גם הבחור הערבי”. 
ושיחה  חיוך  של  המוטיבים  חוזרים  בסיפורה  גם 
ושל  פוסק  בלתי  בחיזור  שמסתיימים  ראשונית 
חברה מהאולפנה שעשתה ִאתה את אותו המסלול, 
ונשארה בו. ”הרגשתי כל הזמן שאני צוללת, זה היה 
יצר הרע גדול, ולא היה לי רגע לעצור ולחשוב. תמיד 
עלו  כשלהב”ה  ”תתעוררי”.  לי  יגיד  שמישהו  רציתי 
של  הוריה  את  מידי  באופן  עדכנו  הם  הסיפור,  על 
מידית  אותה  להחזיר  כדי  לדירה  הגיע  אביה  תמר. 

הביתה. לאחר שהות בבית החם, חזרה תמר לשנת 
השיגו  שלהב”ה  לאחר  אחר,  במקום  נוספת  שירות 
הביאה  תמר  בסיכון.  נערה  של  מיוחד  תקן  עבורה 
איתה ’נדוניה’ ללהב”ה, בצורת ארבע חברות שנקלעו 
אף הן לקשר עם ערבים. רק שתיים מהן חזרו לחיק  

משפחתן. 

לא היה רגע לעצור ולחשוב

מאות הרצאות ברחבי הארץ 
ביקורי בית

פעילי שטח תוך 24 שעות
הדרכת הורים

פעולות מניעה

מקדימים תרופה 
למכה!



”אני לא מבינה איפה האמהות?“  שאלה רות (שם 
בדוי) את הרבנית ברנס לפני הרצאה של הרבנית 
באחת מהערים החרדיות במרכז הארץ, ”אני לא 
מאמינה, שזה יכול לקרות במשפחות טובות” היא 

הוסיפה והקשתה.

האלה  ולתהיות  לשאלות  כבר  הרגילה  הרבנית 
הסבירה לרות שאין אפוטרופוס להתבוללות וזה 
את  ראתה  שרות  לאחר  אחת.  לכל  לקרות  יכול 
הסרטים ושמעה את העדויות הקשות נותרה לה 
רק שאלה אחת:  ”איך אני יכולה להיות שותפה 
שברוך  השיבה   הרבנית  הזה?”  החשוב  במפעל 
עם  לעזרה  מקצועיות  מתנדבות  חסרות  לא  ה’ 
על  בחתימה  היא  ביותר  הטובה  והעזרה  הבנות 
להצלת  כולי  כל  את  מוסרת  ”אני  קבע,  הוראת 
של  הרגשה  להן  לתת  שאוכל  כדי  אבל  הבנות 
בנות מלך ולספק להן את כל מחסורן אני זקוקה 
לעזרה שלך”, רות כמובן חתמה על הוראת קבע 

ומסרה את שמות משפחתה לתפילה.

”את חייבת לבוא עכשיו” מסר קול נסער  מעבר  
רגילה  ברנס  הרבנית,  הרבנית  של  לפלאפון 
לקבל את השיחות האלו בכל שעות היממה, ”יש 
לי הרגשה שאחותי יוצאת עם ערבי” נשמע קול 
חנוק מבכי בפלאפון. הרבנית לא הססה  ונסעה 
אותה  של  לבית  נסיעה  שעה  חצי  של  מרחק 
הבחורה. לאחר שעתיים של שיחה מרגשת ובכי, 

תיק,  כבר ארזתי  ”אני  גדול,  תיק  נעמי על  הצביעה 
בחצות הוא אמור לבוא לקחת אותי”, נעמי סיפרה 
לרבנית שכבר מספר חודשים היא בקשר עם הנהג 
ויתר  הוא  הראשונה  בפעם  האוטובוס,  של  הערבי 
לקח  כבר  הוא  כך  אחר  בכרטיסיה  הניקוב  על  לי 
הסיפור  נמשך  וכך  הבית,  עד  הנסיעה  לאחר  אותי 

בזכות מצות הצלת נפשות
עדיין  אני  לי,  קשה  אעשה,  אני  ”מה  עכשיו.  עד 
לרבנית.  הרבנית  נעמי  בכתה  אותו”  אוהבת 
ולעזור  הבטיחה לנעמי לקחת אותה לבית החם 
לה לשכוח את אותו הנהג ”אמא שלי לעולם לא 
את  תדאגי,  ”אל  נעמי,  בנחרצות  קבעה  תסכים” 
זה תשאירי לי” ענתה לה הרבנית. תמיד, השלב 
הקשה ביותר  הוא לספר להורים, לא פעם צריך 
להזעיק רופא להורים המבועתים, חייבים לעשות 

את זה לאט ובעדינות.

לקרוא  הרבנית  הספיקה  התהילים  חצי  מספר 
בדלת  דפקה  שאמה  עד  נעמי  עם  יחד  בבכי 
י,  י ָבאּו ַמִים ַעד-ָנֶפׁש. ָטַבְעתִּ יֵעִני ֱאלִֹהים-- כִּ ”הוֹשִׁ
י-ַמִים,  ְבַמֲעַמקֵּ אִתי  בָּ ָמֳעָמד;  ְוֵאין  ְמצוּ ָלה--  בִּיֵון 
לּו  כָּ רוִֹני:   גְּ ִנַחר  ְבָקְרִאי,  י  ָיַגְעתִּ ָטָפְתִני,  שְׁ ּבֶֹלת  ְושִׁ
ֵעיַני--ְמַיֵחל, ֵלאלָֹקי.” כאשר נפתחה הדלת, שתי 
דקות  הפתח,  צידי  משני  בהלם  עמדו  הנשים 
פיה,  את  לפתוח  העיזה  לא  אחת  אף  ארוכות 
בדלת עמדה אמה של נעמי, רות. היא לא שאלה 
את הרבנית מה את עושה פה, היא הבינה הכל. 
לאחר שנתיים בבית החם, בחודש שעבר, נכנסה 

נעמי לחופה עם בחור ישיבה.

לפני היציאה לחתונה אמרה הרבנית לרות: ”את 
היית שותפה עמי בהצלת בנות ישראל, והקב”ה 
הציל את הבת שלך, ברגע האחרון” , דמעות של 

שמחה נצנצו בעיניה של רות... 

רבות  פניות  ולטלפון  למייל  מקבל  אני  יום  מידי 
מאנשים טובים הרוצים להיות שותפים למלחמה 
נשים  בחילוץ  עזרה  מציעים  הם  בהתבוללות. 

מכפרים ערבים.
שוב ושוב אני מסביר להם שזו לא הבעיה שלנו. 
ערבי  מכפר  לצאת  באמת  הרוצה  יהודיה  אשה 
כוחות  בעזרת  שעות  מספר  תוך  להוציא  אפשר 
נערות  אותן  הן  האמיתית  הבעיה  הביטחון.  
ליבן”  ”אהוב  את  לעזוב  רוצות  לא  שפשוט 
הערבי. הרבה יותר קשה להוציא להן את הערבי 
זכינו  מהראש מאשר להוציא אותן מהערבי. ב”ה 
נפש  במסירות  הפועלים  נהדרים  אנשים  לנו  ויש 
לאותן  להגיע  מצליחים  והם  מלאה  ובהתנדבות 
נערות ולדבר על ליבן, זה לא פשוט, לייתר דיוק זה 
קשה מאוד! אבל ב”ה יש הצלחה גדולה והאנשים 
שלנו מצליחים לשכנע את רובן לעזוב את החבר 

הערבי ולשוב ליהדות.
אבל, לאחר מלאכת השכנוע הרבה אם אותן הבנות 
תחזורנה למקום מגוריהן בבת ים, יפו, פסגת זאב, 
או תשובנה לשרת שירות לאומי בבית החולים וכד’ 
של  ולחיזורים  להצקות  שוב  חשופות  תהיינה  הן 
אותם הערבים, ולכן כדי שנוכל לשמור על אותן 
הבנות אנחנו מעבירים אותן לידיה המנוסות של 
עוטפת  היא  שם  חמלה,  מעמותת  ברנס  הרבנית 

אותן בחום ואהבה, ומלווה אותן עד החתונה, וכך 
במדרחוב  מסתובבות  הבנות  את  למצוא  במקום 
נמצאות  הן  שבע,  בבאר  בקניון  או  ירושלים  של 
בבית החם וזוכות שם לשיעורי תורה ולהכנה לחיי 

משפחה בריאים.
היחיד  המקום  הוא  החם  הבית  כרגע  לצערי, 
בעולם בו אנו יכולים לקלוט את הבנות שהצלנו 
ולהיות רגועים ובטוחים שהן בידים טובות. רבים 
ניסו ליצור מקומות כאלה אך לא עלה בידם. זכינו 
אלו  בבנות  המטפלת  ברנס  הרבנית  את  לנו  ויש 

במסירות נפש. 
זו התשובה שאני נותן לכל הפונים לעזרה. 

למלחמה  לסייע  רוצים  באמת  אתם  אם 
בהתבוללות, היו נא שותפים באחזקת הבית החם 
של הרבנית ברנס, שיהיה לבנות האלה טוב, שהן 
מאוד  היא  הערבי.  לאותו  לחזור  תחשובנה  לא 
זקוקה לתרומתכם, ואתם תהיו שותפים אמיתיים 
את  בהידור  תקיימו  ובכך  ישראל  בנות  בהצלת 

מצוות פדיון שבויים!

היו שותפים

בנצי גופשטיין
ארגון להב”ה

למלחמה בהתבוללות בארץ הקודש

אמא

בבית מתגוררת יחד עם הבנות הרבנית 
רחל ברנס. המתמודדת בהצלחה כבר 
שנים רבות בטיפול בנערות במצוקה.
הרבנית משמשת כאם הבית וכמורה 

הרוחנית של הבנות ואחראית על 
השתלבותן בחיים.

"אמא"  כך מכנות אותה הבנות
הזקוקות כל כך לחום ולאהבה כדי

לצאת מהמשבר שפקד אותן.



הראשון לציון הגאון הרב מרדכי אליהו זצ“ל: “עמותת חמלה הקימה מעון הנותן מחסה 
לבנות יהודיות שהוציאו מכפרי הערבים. הבנות במעון עוברות שיקום רוחני וגשמי להחזירן 
לבית ישראל. מצווה רבה לסייע להם בעין יפה ורוח נדיבה.  יבורכו העוזרים והמסייעים בכל 

מילי דמיטב,  ברוחניות ובגשמיות בבני חיי ומזוני רויחי, אכי“ר“.  

הגאון הרב שמואל אליהו רב העיר צפת: הריני להמליץ בזה על עמותת “חמלה“, הפועלת 
רבות ונצורות להשיב נערות ונשים יהודיות שהיו בקשרים עם ערבים, ובמסירות נפש הוצאו 
מהכפרים ושבו לבית ישראל. העמותה מטפלת בנערות במעון  בירושלים ושם הן מקבלות סעד 
גשמי ורוחני, ולאחר תקופה זוכות ומתחתנות עם בני תורה... וידוע כמה מו“ר אבא הכ“מ דאג 
לנשים אלו, ופעל למענן גדולות ונצורות במסירות נפש של ממש. יבורכו העוזרים והמסייעים 
בכל מילי דמיטב, ברוחניות ובגשמיות בבני חיי ומזוני רויחי, וזכות הרב אבא ה“מ תעמוד להם 

ולזרעם עד עולם, אכי“ר.

הרבנית  בהנהלת  “חמלה“..  יהדות  ללימודי  לבנות  “מדרשיה  יוסף:  עובדיה  הרב  הגאון 
ומתוכם  ישראל  בנות  בקרב  ונצורות  רבות  הפועלת  תחי’,  ברנס  רחל  הפעלים  רבת  הדגולה 
אלו אשר הלכו לרעות בקרב הישמעאלים, לחבוק חיק נוכרים, ובפעילותה הנמרצת ובעזרתה 

הרבה, נחלצו מידיהם... מצווה רבה לסייע בידם בעין יפה וברוח נדיבה ומה‘ תשאו ברכה“   

הגאון הרב דב ליאור: “הריני להמליץ בזה עבור עמותת ”חמלה“, שעוסקת בהוצאת יהודיות 
מידי ערבים ונותנת להן מחסה במעון בירושלים, סיוע גשמי ורוחני. יש מצווה גדולה לתמוך 

ולעזור לעמותה העוסקת במלאכת קודש. וכל התומכים והמסייעים יתברכו מן השמיים“

של  גדולה  במצווה  עוסקת  “חמלה“  “עמותת  זצ“ל:  שפירא  כהנא  אברהם  הרב  הגאון 
יהודיות במצוקה קשה. העמותה  ורוחני לבנות  גמילות חסדים, ובעיקר בנתינת מחסה גשמי 
הנ“ל מוציאה אותן מאפילה לאור גדול. מצווה לתמוך בפעילות עמותת ’חמלה’ וזכות המצווה 

תגן על העוזרים והמסייעים  בשפע ברכה והצלחה אכ“ר.”

המלצות הרבנים

כל התורם מעל 72 ש“ח לחודש במשך שנה.
והצלחה  לרפואה  ביתו  בני  ועל  עליו  יתפללו 

במערת המכפלה בעיר הקודש חברון ת“ו
בנק הדואר חשבון מספר 3-73558-1   התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46

עמותת ”חמלה“ ת.ד. 61184 ירושלים

לתרומות בכרטיסי אשראי

1-800-2000-87

השותפים! 
יהודים טובים מהארץ ומחו“ל 

שותפים עמנו במצוה גדולה זו של 
פדיון שבויים. שותפים בהצלת 

עולמות מלאים, כל יהודיה שאנחנו 
מצילים זה בזכותם, כעת גם אתם 

יכולים להיות שותפים!

כמוך”  לרעך  ”ואהבת  מצות 
מטילה חובה ללכת ולהציל 
אחד  כל  של  חייו  את 

מישראל הנתון בסכנה.

את  לחלל  אף  מצוה  וכן 
את  להציל  כדי  השבת 
הנתון  יהודי  של  נשמתו 
יז):  בסכנה רוחנית, כמו שפסק השו”ע (ש”ו, 
בשבת  מביתו  בתו  שהוציאו  לו  ששלחו  ”מי 
לדרך  לשום  מצוה  ישראל,  מכלל  להוציאה 
פעמיו להשתדל בהצלתה”, אפילו אם יצטרך 
שם  ומסיים  זה.  ידי  על  השבת  את  לחלל 
גוזרין  דין  בית  כן  יעשה  לא  שאם  המחבר 

עליו.

ועל כן מצוה חשובה לסייע ולתרום בעין יפה 
לארגון ”חמלה” העוסק במצוה חשובה זו של 
בכפרים  רוחני  משמד  ישראל  בנות  הצלת 

הערבים.

בשפע  והמסייעים  התורמים  כל  יתברכו 
בכל  והצלחה  בברכה  וגשמיות  רוחניות  של 

מעשה ידיהם.

בברכת שנה טובה,  כתיבה וחתימה טובה.

הרב יהודה קרויזר,
נשיא ”עמותת חמלה”.

בתוך שבועיים נודע
 על 23 נערות 

הנמצאות בקשר
 עם ערבים

הקול היהודי 13.2.2012

מוכה  עצמה  ומצאה  מוסלמי  בבחור  שהתאהבה  אחרי  שנים  ארבע 
וכלואה בביתו, הצליחה א‘ להשתחרר, לאחר מבצע נועז על קו צרפת 
ישראל. השבוע נכנס בנה לבריתו של אברהם אבינו במעון ”חמלה” 

מעריב 22.1.2012בירושלים.

אחרי שנתיים בכפר הערבי א' חילוץ במרוקו: יהודיה הוברחה מבית בעלה
חוזרת הביתה עם התינוק

י”ג ניסן תשע”ב


