
חדשות יום ה' כ"ח בכסלו תשפ"ב | 1134 בבית שמש 32

פיצוץ במפעל:
שלושה פועלים נפצעו 
קשה משריפה שפרצה 

במפעל למסגרות
מעץ בהר-טוב יהושע הדס

ויצא  פרשת  שעברה  "בשבת 
מרגש  באירוע  להשתתף  הוזמנתי 
במנין  שמש  בית  ברמת  ומיוחד 
גיסי  ומחזיק  ייסד  אותו  "חצרות" 
בחניית  גולובנציץ  שלמה  הר"ר 
ביתו, קוראים מדי שבת בספר תורה 
מוריס",  משפחת  ידי  על  שנתרם 
המשובח  התורני  בעלון  מסופר  כך 

והוותיק "נר לשולחן שבת".
התורה  ספר  של  החיים  עצי  על 
חרות  עליהן  כסף,  לוחיות  קבועות 
ג.  ידי  על  נתרם  שהוא  באנגלית, 
לוי לזכרו של בנו הארי לוי שנהרג 
שנת  כסלו   15 ביום  בצרפת  בקרב 
5678, הווי אומר ט"ו כסלו תרע"ח.

תלמיד  המניין,  ממתפללי  אחד 
החליט  פינצ'וק  משה  ד"ר  חכם 
לברר מיהו אותו בחור צעיר "הארי 
לוי", שעל שמו נתרם ספר התורה, 
בתום  שנה.  ממאה  למעלה  לפני 
תחקיר מעמיק, חובק עולם התברר 

לו הסיפור המרגש הבא:
קצין  אנגלי,  חייל  היה  לוי  הארי 
העולם  במלחמת  שנלחם  זוטר 

בקמברי  מדם  עקוב  בקרב  נהרג  הוא  הראשונה. 
אלפים  מעשרת  למעלה  נהרגו  בו  קרב  בצרפת, 
זכה  לא  ז"ל  הארי  הכאב  למרבה  אנגלים.  חיילים 

לו  להקים  בכדי  לקבורה.  להגיע 
במנצ'סטר  משפחתו  נצח,  מזכרת 
ותרמוהו  לזכרו  תורה  ספר  כתבה 

לבית כנסת באנגליה.
במה  יודעים  איננו   - פלאות  פלאי 
היום מאה  לוי, שעד  אותו הארי  זכה 
קוראים  מותו  אחרי  שנים  וארבע 
לעילוי  שנכתב  התורה  בספר  עדיין 
אך  ישראל.  בארץ  שבת  מדי  נשמתו 
מעשה אחד שעשה נודע לנו: יומיים 
לפני שנהרג הוא שלח מכתב למערכת 
העיתון היהודי הנפוץ באנגליה ג'ואיש 
יהודים  שני  על  העיד  בו  כרוניקל, 
קבר  שהוא  סיפר  בקרב.  נהרגו  שהם 
אותם ומבקש שיפרסמו שהם נהרגו, 
יתפללו  מכך,  תדענה  שמשפחותיהם 

ויגידו עליהם קדיש.
כרוניקל  בג'ואיש  פורסם  המכתב 
כתבה  בתוך  כך,  אחר  ימים  כחודש 
ארוכה המספרת כי הארי לוי גם הוא 

כבר אינו בחיים ונהרג בקרב.
מאה  תשפ"ב,  ויצא  פרשת  בשבת 
וארבע שנים אחרי מותו, קראו בספר 
שלו  היארצייט  ולכבוד  הזה  התורה 
אמרו  בכסלו,  ט"ו  שישי  ביום  שחל 
לעילוי  רחמים"  מלא  "קל  תפילת 
של  רבה  קידושא  ערכו  התפילה  ובסיום  נשמתו, 
 - ההשגחה  פלאי  על  סיפרו  בה  המנין,  משתתפי 

אכן מי כעמך ישראל!

עץ חיים היא: מי הוא 
"הארי לוי" שספר תורה 
שנתרם לזכרו לפני 100 

שנה באנגליה קוראים בו 
מדי שבת בבית שמש

 ההנצחה לזכרו של הארי ז''ל על עצי החיים של ספר התורה

חידון חנוכה הגדול של בית 
שמש: למעלה מ-2000 חוברות 

חולקו בתלמודי התורה בעיר
ביוזמת חבר מועצת העיר הרב יגאל חדד | התלמידים המצטיינים 

זכו בשוברים לקבלת פרסים יקרי ערך

ש. קאליש

חבר  יצא  החנוכה  ימי  לקראת 
ביוזמה  חדד  יגאל  הרב  העיר  מועצת 
הקודש  קהילות  בקרב  מיוחדת 
התתי''ם   ילדי  כלל  כאשר  בעירנו, 
למעלה  קיבלו  העיר  שכונות  בכל 
חידון  של  חוברות  מאלפיים 
הערוך  מושקע  חידון  חנוכה, 
ולאחר  ומיוחדת,  מסודרת  בצורה 
סולת  להוציא  רב  ועמל  מחשבה 
שכבות  לכל  המתאימה  נקיה 

הגיל.
בהלכות  החידון  חוברות 
ע''פ  ונכתבו  נערכו  חנוכה 
פסיקותיו של מרן מלכא בעל 
ובנו  זיע''א  אומר'  ה'יביע 
ממשיך דרכו, מרן הראשל''צ 
יוסף  יצחק  רבי  הגאון 
בחוברות  כן  כמו  שליט''א. 

כפי  חנוכה  של  הנס  מעשה  נכתב 
ילמדו  למען  מטרה,  מתוך  והכל  חז"ל,  ע"י  שנכתב 

צעירי הצאן תינוקות של בית רבן ויגיעו מוכנים לחג 
החנוכה, גם בהלכה וגם בדרוש ואגדה.

שם  התורה,  תלמודי  בתוככי  חולקה  החוברת 
עמלו במהלך ימי החנוכה 
החוברת  מילוי  על 
ומעשה  ההלכות  ולימוד 
החנוכה, יחד עם המלמדים 

המסורים.
המצטיינים   התלמידים 
לקניית  שוברים  קיבלו 
למעלה  של  בסך  פרסים 
שקלים,  אלף  עשר  מחמשה 
דבר שכמובן גרם לדרבון בקרב 

התלמידים ללמוד ולדעת.
ומנהלי  התלמידים  הורי 
מועצת  לחבר  הודו  התתי''ם 
ולצוות  חדד  יגאל  הרב  העיר 
המבורכת  היוזמה  על  לשכתו 
בבית  התשב"ר  ילדי  למען  הזו  
שמש. כן הודו על שיתוף הפעולה 
לרווחת  השנה  כל  במהלך  הפורה 
התלמידים וצורכי התתי''ם בעירנו.

 הלכות חג בחג. שער חוברת החידון 
לחג החנוכה

ניתן לקבל
אברכים רציניים ספרדיים
בוגרי הישיבות לזמן חורף

לכולל הוראה בעיון.
מילגה גבוהה.

0527683478

דוד הרמתי

 3.049 2020 חיו בישראל  ילדים זה ברכה. בסוף 
מיליון ילדים )בני 17-0(, שהם כ-33% מאוכלוסיית 
יהודים  ילדים  מיליון  כ-2.207  מתוכם  המדינה. 
)72.4%(, 737 אלף ילדים ערבים )24.2%( ועוד 105 
אלף ילדים )3.4%( שסווגו כאחרים )בלתי מסווגים 
לפי דת במרשם האוכלוסין ונוצרים לא ערבים(, כך 

עולה מנתונים שפירסם הלמ"ס לרגל יום הילד.
הילדים  אחוז  הלמ"ס  לפי 
הגבוה  הוא  שמש  בבית 
הערים   15 מתוך  בארץ  ביותר 
הגדולות שבהן למעלה מ-100 
שכבר  מגמה  תושבים.  אלף 
היא  אבל  אשתקד  הייתה 
יותר  גבוה  אחוזה  עם  נמשכת 
בקרב  נוער  ובני  ילדים  של 

תושבי בית שמש.
של  חלקם  שמש  בבית 
עומד  באוכלוסיה  הילדים 
כאמור  שזה   ,52% כמעט  על 
בקרב  ביותר  הגבוה  המספר 

הגדולות  בערים  כללי  באופן  הגדולות.  הערים 
הילדים  אחוז  תושבים(  מ-100,000  יותר  )המונות 
נרשם  ביותר  הגבוה  הילדים  אחוז  כ-31%.  הוא 
ברק  בבני  ואחריה   ,)51.6%( שמש  בבית  כאמור 

)48.2%( ובירושלים )39.2%(.
)במשקי  בית  למשק   17 גיל  עד  הילדים  מספר 
 2.45 היה  אלו(  בגילים  ילדים  יש  שבהם  בית 
)המונות  בממוצע ברמה הארצית. בערים הגדולות 
יותר מ-100,000 תושבים(, מספר הילדים הממוצע 
3.90, בבני ברק -  הגבוה ביותר היה בבית שמש - 
3.59 ובירושלים - 2.93. ברמת 
גן נמצא הממוצע הנמוך ביותר 
למשק   17 גיל  עד  ילדים  של 

בית - 1.85.
נוסף,  לנתון  לב  ושימו 
בסוף 2020 יותר מרבע )27%( 
היהודים  הילדים  מאוכלוסיית 
כאשר  חרדים,  היו   17-0 בני 
בלמ"ס מוסיפים על כך הערה 
מהווים  שהחרדים  אף  "על 
כ-16% בלבד מכלל אוכלוסיית 

היהודים".

במקום הראשון: חלקם של 
הילדים בקרב תושבי העיר הגבוה 

ביותר מבין הערים הגדולות
הלמ"ס פרסם נתונים עדכניים על אחוז הילדים בערי הארץ | 

27% מהילדים בארץ הם בני המגזר החרדי

 עיר הילדים. בית שמש במקום הראשון


