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חוזר משה  בכלל,  דברים  ובספר  בפרשתנו, 
על סיפורים ומצוות מזווית הראייה שלו, דבר 
המעלה תהיות על הפערים שבין האופן שבו 
לעומת  הקודמים  בספרים  הדברים  מוצגים 
מוצגים ב”ספרו של משה”.  האופן שבו הם 
תהייה מעין זו אנו מציעים בפרשתנו כאשר 
תיאור  השופטים,  מינוי  את  מתאר  משה 
אלא  יתרו,  בפרשת  למסופר  מאוד  הדומה 
שהמליץ  הוא  שיתרו  מזכיר  הוא  אין  שכאן 
על יצירת המבנה ההירארכי שיקל על משה 

בהנהגת העם. 
על שאלה זו השיבו במרוצת הדורות תשובות 
כי  נטען  שבהן  ביקורתיות,  תשובות  שונות: 
שהתורה  לכך  נוספת  הוכחה  הוא  זה  פער 
שחוברה  יצירה  אלא  אחידה  יצירה  אינה 
ממקורות שונים המשקפים קבוצות ועמדות 
דרשניות  תשובות  ולצידן  לגמרי,  שונות 
את  להציג  משה  בחר  מדוע  המסבירות 
הדברים באופן הזה. כך למשל, “שבתי בן יום 
זו של משה  טוב אבן בודד”, דרש שבחירה 
נבעה מכך ש”בימיו לא נראה הדבר כתפארת 
לעם שאיש נכרי אשר לא מבני ישראל הוא 

יתקן להם תקנה גדולה כתקנה ההיא”.
דרך  להציע  ברצוני  אלו  פרשנויות  על 
המבט  נקודות  שתי  בין  שמחברת  שלישית, 
אני  גם  הביקורתית  לגישה  בדומה  הללו: 

מבלי  המקורות  שבין  המתח  על  אצביע 
לנסות לדרוש מה גרם למשה לנהוג כך ולא 
אחרת, אך בניגוד לגישה זו - לא אסביר את 
הסתירה בכך שספר התורה אינו אלא יצירה 
שונים. תחת  המורכבת ממרכיבים  מאוחרת 
זאת אצביע על רעיון דרשני שבכוחו להסביר 
את ההיגיון הפנימי שבהצגת הסתירה שבין 
את  לתרץ  מבקש  שאינו  רעיון  המקורות. 
האמור בכתובים, אלא מזמן הזדמנות להביט 

אל עולמי הפנימי. 

סופר אגו ואיד
אני מציע לראות בסיפור אשר בספר שמות, 
המזכיר את יתרו, כקולו של ה”סופר אגו” – 
קולו של המוסר והאידיאלים. קול זה מבקש 
להוקיר את הדמויות והמקורות שמהן צומח 
זה  בהקשר  היטב  שנשמע  קול  האדם. 
“כל האומר דבר  בדרשתו של רבי אליעזר: 
)בבלי,  לעולם”  גאולה  מביא  אומרו-  בשם 
שמר:  נעמי  של  ובשירה  ע”א(,  ט”ז,  מגילה 
ובתיבת   / אולי  עץ  פעם  הייתי  גיטרה  “אני 
 / עלי  שניגן  מי  כל  את  זוכר  אני   / התהודה 

ואני אומר תודה”. 
מנגד, מספר דברים אני שומע את קולו של 
הזקוק,  האדם,  טבע  של  הקול   – ה”איד” 
בהקשר הזה, להכרה והוקרה עצמית, בוודאי 

בדבר שהאדם השקיע בו כל כך הרבה, כפי 
כל  לאורך  העם  בנשיאת  משה  שהשקיע 

שנות נדודיהם במדבר. 
שביל הזהב

הרי  הסיפורים  אחד  את  מוחקים  היינו  לו 
האדם:  של  חלקית  תמונה  מציירים  שהיינו 
את  או  ה”איד”  את  רק  בה  שיש  תמונה 
“הסופר אגו”. אך כששני הסיפורים עומדים 
זה לצד זה, הם מספרים את הסיפור האמיתי 
של החיים – שנעים על הרצף שבין ה”איד” 
וה”סופר אגו”. והחיים נעים במתח שבין שני 
שביל  על  פוסע  האדם  כאשר  אלו,  קטבים 
הזהב, כלשונם של אריסטו והרמב”ם, שעובר 
ביניהם, ומנסה למצוא את האיזון הנכון לו בין 

השניים. 
*הכותב הוא ראש תחום 
כתיבה ב”מיתרים”

פרשת “דברים” / אליסף תל-אור

שבת שלום,
בימים אלו עם ישראל מתאבל על חורבן בית המקדש ועל אובדנה של המדינה היהודית שהייתה 
בישראל. אלו ימים המבטאים כמיהה וגעגוע לעידן שבו העם ישב על אדמתו במדינתו וקיים בה 
חיי חברה למופת. אולם הוא איבד את כל אלה, לא בגלל איומים מבחוץ אלא בגלל התמוטטות 
מוסדות החברה מבפנים. כפי שהנביא ישעיהו ממקד בהפטרה: “יתום לא ישפוטו, ודין אלמנה לא 

יבוא אליהם”.
עוצמתה הכלכלית של ירושלים הייתה חזקה מאי פעם. חז”ל יודעים לספר על שלושה פילנטרופים 
שהיו יכולים לפרנס את העם במשך שני עשורים למרות המצור הכבד, אולם סכסוכים פנימיים הובילו 
לשריפת המחסנים על ידי גורמים מיליטנטים. ההתפוררות והריקבון של החברה הובילו לחורבן. עם 
ובונה לפיו את העתיד. חוסנה  שזוכר את עברו, מאמץ גם את מוסר ההשכל שנלמד מן העבר, 
של חברה לא נמדד רק בפריחה כלכלית ובעוצמה ביטחונית, האיום הגדול ביותר הוא התפוררות 
פנימית. חובתה של המדינה היא להדק את הקשרים בין המרכז לפריפריה, בין העניים לעשירים, 
בין דתיים לחילונים ובין שמאל לימין. לקחת אחריות על השכבות החלשות ולהעניק למיעוטים את 

ההגנה הסוציאלית הנחוצה. אלו הם הערובה להמשך קיומנו המוסרי, הרוחני והפיזי.
אבי גבאי, יו”ר מפלגת העבודה, 
ויו”ר סיעת המחנה הציוני 

מה בעלון?
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משפט הלכה 
ומורשת ישראל

נקודות ציון בחינוך

חברה והלכה

אחד על אחד
ירון סמימי

אלעזר שטורם

אבי גבאי, יו”ר מפלגת העבודה
ויו”ר המחנה הציוני

עו”ד ירון קנר
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מדוע נמחק שמו של יתרו 
מסיפור מינוי השופטים?



המערכת
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נא לשמור על קדושת הגיליון.

“העלון טעון גניזה”

ירון סמימי - נתיבות חברה והלכה

עלון “שיחת השבת” יוצא ברוח ציונות, חברתית, ודמוקרטית בתמיכת “קרן ברל כצנלסון”
עריכה, הפקה והוצאה לאור: יחיאל מלכה-מלכה מדיה, טל’: 050-3122336, פקס: 153-50-3122336 

מייל: malkayy@gmail.com,  עורך ראשי: יחיאל מלכה, עורכת לשונית: שרון גרמיזו 
• אין המערכת אחראית לתוכן המודעות • מודפס ב כ-50,000 עותקים.

לכולם “ מאפשר  הלאומי  השירות 
מהחברה  נפרד  בלתי  חלק  להיות 
איננו  הוא  הישראלית.  ומהקהילה 
חובה, אבל בעיניי הוא זכות. מי שבוחר 
להתנדב, לשרת את החברה הישראלית 
ולהשתלב בקהילה, עושה את החברה 
שלנו למקום טוב יותר” )רעיית הנשיא, 
ההוקרה  ביום  ריבלין,  נחמה  הגב’ 
את  המסיימים  מוגבלות  עם  לצעירים 

השירות הלאומי, 4.7.2017(.
משמעותי  שינוי  החל  האחרון  בעשור 
במענה הניתן על ידי המדינה לצעירים עם 
מוגבלות. מי שבעבר קיבלו פטור מהצבא 
היום  מקבלים  נפשי,  או  רפואי  בסיס  על 
מענה משמעותי המאפשר להם להתנדב 
הלאומי-אזרחי,  לשירות  שנתיים  במשך 
וזאת תוך כדי השוואת התנאים וההטבות 

שלהם לחיילי צה”ל.

לפני ארבע שנים היו בסך הכול 84 תקנים 
משרתים  והיום  מוגבלות,  עם  לצעירים 
כ-1,500, זאת הודות למודעות הציבורית 
שמתחילה להיות לאפשרות הזו, ובמקביל 
לעבודתו של מנכ”ל הרשות לשירות לאומי, 
בשירות  ומאמין  שמבין  ג’רבי,  שר-שלום 
הלאומי ובהשפעה שלו על אותם צעירים, 

ודוחף כל הזמן להגדלת התקנים. 
כניסה  כרטיס  מהווה  הלאומי  השירות 
לאותם  הישראלית  לחברה  משמעותי 
הם  הלימודים  תקופת  במהלך  צעירים. 
קיבלו מעטפת מלאה מהצוותים החינוכיים 
בבתי הספר, ולפתע כשהם מסיימים את 
דוגמת  נוצר חלל מסוים. עמותות  התיכון 
פעולה  בשיתוף  ו”עמינדב”  “שלומית” 
ומקצועי  עוטף  מענה  להם  נותנות  שלנו, 
הכשרה  ימי  והעברת  אישי  ליווי  ידי  על 
תעסוקה,  כגון:  בנושאים  השנה  במהלך 

לימודים על תיכוניים, זוגיות ומיניות בריאה, 
נושאים  שלל  ועוד.  חברתית  מעורבות 
עם  להתמודד  לצעירים  מאפשרים  אלה 
יציאתם  בעת  להם  הצפויים  האתגרים 
לחיי האזרחות כצעירים מעורבים בחברה 

הישראלית.
כמובן שישנם עוד צעירים רבים המקבלים 
מודעים  אינם  אשר  מהצבא,  פטור 
הלאומי,  לשירות  להתנדב  לאפשרות 
וזאת מטרת כתיבת המאמר. אשמח אם 
תפיצו את הבשורה, ותעודדו צעירים עם 

מוגבלות לבחון את האפשרות הזאת.

*הכותב הוא מנהל תחום הנוער 
והצעירים בעמותת “אלווין ישראל”, 
המפעילה את תוכנית “פסיפס” המלווה 
צעירים עם מוגבלות בשירות הלאומי 
ברחבי הארץ.

שירות לאומי לצעירים עם מוגבלות

חזון” ש “שבת  נקראת  זו  בת 
על שם ההפטרה המתחילה 
בן  ישעיהו  “חזון  במילים 
האחרונה  היא  זו  הפטרה  אמוץ”. 
“תלתא  המכונות  ההפטרות  בסדרת 
הפורעניות(,  )שלוש  דפורענותא” 
ישראל  תוכחה על חטאי עם  הפטרות 

באותה תקופה ונבואות החורבן.
של  סנגורם  מברדיטשוב,  יצחק  לוי  רבי 
נקראת  השבת  כי  אומר  היה  ישראל, 
זו  בשבת  שכן  מחזה,  מלשון  “חזון” 
על  מאיתנו  אחד  לכל  ומזכירים  מראים 
בית המקדש השלישי. רבי לוי יצחק מביא 
חליפה  לבנו האהוב  קנה  לכך משל: אב 

במיוחד,  חכם  היה  לא  הילד  אבל  יקרה, 
חליפה  אביו  לו  קנה  החליפה.  את  וקרע 
קנה  הילד.  קרע  אותה  גם  אבל  שנייה, 
האב חליפה שלישית, והחליט שלא לתת 
היה  אלא  אותה,  יקרע  לילד שמא  אותה 
כדי  פעם,  מידי  החליפה  את  לו  מראה 
בדרך  ללכת  יתחיל  שכאשר  לו  להזכיר 

הישרה – יקבל את החליפה בשלישית.
ישראל  לעם  בנה  אלוקים  הוא:  הנמשל 
לא  אנו  אבל  הראשון,  המקדש  בית  את 
התנהגנו כמו שצריך, ובית המקדש נחרב; 
גם  בית המקדש השני, אבל  ה’ את  בנה 
אז לא התנהגנו כמו שצריך ובית המקדש 
שוב נחרב; עכשיו ה’ מכין אצלו את בית 

המקדש השלישי, אבל עדיין לא בונה אותו, 
הוא  כי  עליו,  לנו  ומזכיר  רק מראה  אלא 
מחכה שאנחנו נתחיל ללכת בדרך הישרה, 
ויבנה לנו את בית המקדש במהרה בימינו. 
חכמינו,  אומרים  כך  נחרב,  המקדש  בית 
בגלל שנאת חינם שהייתה בעם ישראל. 
הראוי  מן  חינם.  אהבת  הוא  לכך  התיקון 
שנשתדל לאהוב אהבה אמיתית כל אחד 
את  מאיתנו  נשרש  ישראל,  מעם  ואחד 
הפירוד והמחלוקות ונצעד יד ביד לגאולה 

האמתית והשלמה. שבת שלום.

*הכותב הוא חייל בצבא הגנה
לישראל ורב בישוב מרכז כפרי עזר

שבת חזון

הרב שניאור זלמן כהן-מרכז כפרי עזר הפטרת השבת



אחדעל           לשבת אחד

3

יחיאל מלכה

• כיצד נראה ערב שבת בביתך?
יחד.  המשפחה  של  לכינוס  יקרה  הזדמנות  זו  שבת  ערב 
אחרי שבוע עמוס אנחנו נוהגים לעשות קידוש, לאכול יחד 

מלוא  את  ולהקדיש 
לילדים  הלב  תשומת 

ול"ביחד" המשפחתי.

• איזו פרשה או 
תפילה אתה אוהב 

במיוחד?
ספר  את  אוהב  אני 
דברים, שלאורכו שזורים 
מנהיג  של  חזון  דברי 
את  שמשרטט  דגול, 
המובטחת  הארץ  תחומי 
בכלכלה, חברה, מדיניות 
ורוחניות. כל מנהיג צריך 
שיהיה חזון רחב ותוכניות 
לממש  מנת  על  סדורות 

את משנתו.

• ספר בקצרה על 
זיכרון מימי ילדותך 
מבית אימא ואבא.

הרבה  עם  בית  היה  זה 
למעט  שקט,  לא  ילדים, 
בערב  שישי  ארוחת 
בדממה  שמתחילה 

יחד. היחד  ואימא מאושרים כשכל המשפחה  וקידוש. אבא 
המשפחתי היה הדבר החשוב ביותר עבור אבי, שנפטר לפני 

כשנתיים.

• מה דעתך על המצב הכלכלי בארץ?
לנו קשה,  ומשהו, היה   20 בגיל  כשאני התחלתי את החיים 
אבל ידענו שאם נלמד ונעבוד, נוכל גם להצליח בחיים, לקנות 
דירה ולהתפרנס בכבוד. לצערנו הרב, כיום המצב השתנה. 
צעירים היום מפחדים להתחיל את החיים שלהם. מה קורה 
18 מוכנים להקריב את חייהם למען  לצעירים שלנו שבגיל 
המדינה, וכמה שנים לאחר מכן כבר רוצים לרדת מהארץ? 

מדינת ישראל כיום לא מנוהלת ולא מחלקת את המשאבים 
נפגעים  ישראל  ואזרחי  צומח  לא  המשק  נכון.  באופן  שלה 
מכך. אני מתחייב לשנות זאת – להחזיר את המדינה למסלול 
תוכנית  פרסמתי  לאזרחים.  הכנה  ולדאגה  הממלכתיות 
ת  י ת ר ב ח - ת י ל כ ל כ
מזמין  ואני  מפורטת, 
באתר  בה,  לעיין  אתכם 
הפייסבוק  ובעמוד  שלי 

שלי.

• מה דעתך על 
המתח הקיים 

בין זהות יהודית 
ודמוקרטיה?

מדינת ישראל נוסדה על 
בסיס ערכים דמוקרטיים 
ויהודיים, ואני חושב שכל 
יכול  בישראל  אזרח 
להיות גאה על כך. ערכי 
השוויון ושמירה על זכויות 
מיעוטים ניצבים בבסיסה 
של המדינה, וכחלק בלתי 
נפרד מהגדרתה כיהודית 
ודמוקרטית. תפקידה של 
יהודית  כמדינה  ישראל 
ודמוקרטית היא להבטיח 
שוויון זכויות וחיים בכבוד, 
הוא  כמנהיגים  ותפקידנו 
יותר במה אפשר לעשות כדי לחבר בין חלקי העם  לעסוק 

ופחות בגורמים שמפרידים בינינו.

• מה דעתך על המצב המדיני ביטחוני בארץ?
האתוס הציוני בנוי כולו על יוזמה, ולצערנו המנהיגות הנוכחית 
אינה יוזמת דבר על מנת להביא לסוף הסכסוך ולשלום עם 
יוזמה  לנקוט  עלינו  ובראשונה,  בראש  כי  סבור  אני  שכנינו. 
ולהוביל הידברות על מנת לשמור על האינטרסים הביטחוניים 
מדינת  של  קיומה  המשך  את  ולהבטיח  ישראל,  מדינת  של 
מוצק  יהודי  רוב  עם  ודמוקרטית,  יהודית  כמדינה  ישראל 
וגדול ועם מערכת ביטחון חזקה באופן משמעותי מזו של כל 

שכנינו, שתבטיח את ביטחוננו לדורות.

יו”ר מפלגת העבודה ויו”ר סיעת המחנה הציוני אבי גבאי, בן 50, אב לשלושה בנים, נשוי לאיילת, מחנכת, 
רכזת שכבה ומורה לאנגלית. גבאי, רב סרן )מיל'( שירת בחיל המודיעין כארבע שנים בגזרת לבנון. הוא 
בעל תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית. בין התפקידים המרכזיים 
ידיד  ויו"ר עמותת  שמילא: כלכלן באגף התקציבים במשרד האוצר, מנכ"ל בזק, השר להגנת הסביבה 

)בהתנדבות( שעוסקת בסיוע למוחלשים למצות את זכויותיהם בממשלה.
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 אלעזר שטורםנקודות ציון בחינוך

כוחו. מ במלוא  איש  זקן.  נהיג 
ונועזים.  מהפכניים  הישגיו 
הכול השיג בחייו: יצר דת, יצר 
יצק  ועם,  חברה  מאפס  הקים  תרבות, 
העולם,  את  לשנות  שעתידים  דפוסים 
ועכשיו - בסוף בסוף ממש -  הוא רוצה 
מאוד בעוד הישג קטן אחד: להיות עם 
עמו ברגע כניסתם לארצם החדשה - 

ישנה. וזה לא ניתן לו.

האיש, גדול העבריים הקדמונים, משה 
ומהחיים,  מהעם  פרידתו  ברגעי  רבנו, 
הוא מסכם את  הוד אלה  רבי  ברגעים 
הזקן  המנהיג  של  אישי  מבע  זהו  חייו. 
לנו:  אמר  הוא  כאילו  הכול.  שראה 
אינני  ורישומיה  ההיסטוריה  זיכרון  את 
אותם  כותב  אלא  לאחרים,  משאיר 
עצמו.  של  ההיסטוריוגרף  הוא  בעצמי. 
וזהו ספר דברים כולו: חזרת משה על 
התורה והאירועים המרכזיים שהתרחשו 

בחייו הארוכים.
זו הדרמה הפנימית של חייו. צמיחה של 
מנהיג ויוצר ענק ששינה את ההיסטוריה 
)על זה נדון בעתיד(, אבל בתחילת דרכו 
לא היה יותר מרועה צאן. בעלי המדרש 
כאלה  לאירועים  לתת  יכלו  לא  כמובן 

בעל  שואל  לעיניהם.  מתחת  לעבור 
הפסוק:  פירוש  מה  הגדול”  “המדרש 
כל  אל  משה  שדיבר  הדברים  “אלה 
בשמו  מדבר  משה  ממתי  ישראל”? 
הר  מעמד  מרתקת:  ותשובתו  האישי? 
ליצור  כדי  אינו מספיק  סיני ההתגלותי 
מערכת חיים מוסכמת על העם. עובדה: 
בני ישראל אחרי מעמד הר סיני, מורדים 
במשה ובעשרת הדברות ומקימים את 

העגל וצועקים: אלה אלוקיך ישראל!
רק משה בעבודתו בת ארבעים השנים, 
כאן על פני אדמת המדבר ולא במעלה 
ההר, מייצר את החוקה הקדומה והופך 
מצליחה  מלאה,  חיים  לתרבות  אותה 

ובת קיימא. התורה לא בשמיים היא.
הוא היה אומר–עיון במשנתו של 

רבי מנחם מנדל שניאורסון

נקדיש  באב.  ט’  לפני  תמיד  חזון  שבת 
קיים  שאלה:  זה.  ליום  הדברים  את 
תשחית”.  “לא  בתורה:  חמור  איסור 
להשחית  הקב”ה  איפשר  איך  כך,  אם 
על  מושתתת  התשובה  המקדש?  את 
עולמה של ההלכה. איסור בל תשחית 
היא  ההרס  מטרת  אם  אבל  מוחלט. 
בנייה מחדש, מותר להשחית. על בסיס 

לכת:  מרחיקי  דברים  הרבי  יאמר  זה 
כביכול  והקב”ה  בית המקדש חרב,  א. 
לא עבר על בל תשחית, כי ההשחתה 
ב.   הישן.  ולתיקון  לבנייה מחדש  נועדה 
המקדש,  וחורבן  הפורענות  בוא  עם 
חורבן  הגאולה.  נולדת  ממש  זה  ברגע 

המקדש הינו מעין פינוי –בינוי של אז.
את  רואה  הרבי  זאת.  לבאר  אנסה 
החורבן  בתוך  לחורבן.  כתנאי  הגאולה 
קיימים כבר יסודות הגאולה והצמיחה... 
הגאולה של הפרט כמו גם של החברה, 
האדם  החורבן.  ברגע  ממש  מתחילה 
שחי בעת החורבן מחויב לקום מאבלו, 
ולבנות את החיים החדשים מיידית, לנוע 
צמיחה  באה  גדול  אסון  אחרי  הלאה. 
מחודשת. העידן של אחרי השואה הוא 
הגדולה.  היהודית  הצמיחה  עידן  כזה. 
האופטימיות  הרבי:  זאת  ראה  גם  כך 
כך  מעצורים.  ללא  הייתה  כיהודי  שלו 
אחרי  של  בעידן  תפקידו  את  ראה  גם 
)שיקום( הריסות העם  השואה: קימום 
אחרי השואה. אופטימיסט בלתי נלאה. 

*הכותב הוא איש תקשורת ויהדות, 
עורך ספרים, מנהל סמינרים וראש 
הבמה הציבורית “עכשיו ומה הלאה”

הפרשה שלי

מתפלל נכבד
עלון “שיחת השבת” 

הבא יופיע בפרשת ״עקב״

שבת שלום, באהבה, 
אחווה, שלום ורעות 

לכל בית ישראל

טל: 050-3122336  
פקס: 153-50-3122336

מפרסם יקר, 
מודעה זו יכולה 

להיות שלך
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ט  ָפּ ְשׁ ַהִמּ י  ִכּ ֵני-ִאיׁש,  ִמְפּ ָתגּורּו  ״ֹלא 
ֵלאֹלִקים הּוא״ )א, יז(

מוכרת  השיפוטית  המערכת  עצמאות 
חברה  בכל  המשפט  מיסודות  כאחד 
של  זו  ביחוד  ההיסטוריה,  דמוקרטית. 
משטרים טוטליטריים, סיפקה דוגמאות 
אין ספור להתערבות השלטון בעבודת 
השיפוטי  ההליך  והפיכת  השופטים 
מופיע  ישראל  במדינת  מראש.  למכור 
בחוק  השופטים  של  התלות  אי  עקרון 
“בענייני  כי  הקובע  השפיטה,  יסוד: 
שפיטה אין מרות על מי שבידו סמכות 

שפיטה, זולת מרותו של הדין”.
ציווי זה לשופטים, שלא לחשוש מבעלי 
שררה וכוח חל לא רק במקרים שבהם 
האחרונים מנסים להשפיע על תוצאות 
עצמם  הם  כאשר  גם  אלא  המשפט 
מובאים לדין. בכך עוסק חלקו הראשון 
של הפסוק: “לא תכירו פנים במשפט, 
של  יכולתה  תשמעון”.  כגדול  כקטן 

גם  מורא  ללא  לדון  משפט  מערכת 
ראש  נשיא,   – המדינה  ראשי  את 
ממשלה, רב ראשי – מלמדת על מידת 
עצמאותה. לא תמיד היה כך בדברי ימי 
המלך  ינאי  על  מספרת  הגמרא  עמנו; 
הסנהדרין.  בפני  לדין  לעמוד  שזומן 
שמעון  לו  אמר  לפניהם.  לו  וישב  “בא 
רגליך  על  עמוד  המלך,  ינאי  שטח:  בן 
ויעידו בך. ולא לפנינו אתה עומד, אלא 
לפני מי שאמר והיה העולם אתה עומד. 
אמר לו: לא כשתאמר אתה, אלא כמו 
כבשו   - לימינו  נפנה  חבריך.  שיאמרו 
פניהם בקרקע, נפנה לשמאלו - כבשו 
בן  שמעון  להם  אמר  בקרקע.  פניהם 
יבוא בעל  שטח: בעלי מחשבות אתם, 

מחשבות ויפרע מכם”.

פלילית  חקירה  נפתחה   1976 בשנת 
קופת  יו”ר  ששימש  ידלין,  אשר  נגד 
נגיד  לתפקיד  ומועמד  כללית  חולים 

בנק ישראל. מקורביו של ידלין פנו אל 
אהרון  דאז,  לממשלה  המשפטי  היועץ 
במשרדו  יחקר  שידלין  בבקשה  ברק, 
מעמדו.  מפאת  משטרתי,  במתקן  ולא 
סירובו של ברק לבקשה הוליד את מה 
שנודע לימים כ׳מבחן בוזגלו׳, בעקבות 
בוזגלו”  כדין  ידלין  “דין  כי  אמירתו 
מועדף  יחס  לבכירים  להעניק  אין  וכי 
בהליך משפטי או חקירתי. לימים גררה 
כך  על  ביקורת  ברק  של  התבטאותו 
וכך  סטריאוטיפי.  בביטוי  שהשתמש 
כתב פרופ’ יהודה שנהב: “השם ׳בוזגלו׳ 
בא לבטא סטאטוס נמוך של אדם ללא 
׳מסעודה  גם  הכוח.  למוקדי  נגישות 
משדרות׳ וגם ׳מבחן בוזגלו׳ הם ביטויים 
לתקן  כוונה  מתוך  שהומצאו  גזעניים... 

מציאות של אי שוויון”.

*הכותב הוא מנהל מרכז הינם 
לסובלנות חברתית

מבחן בוזגלו
עו״ד ירון קנר - מודיעין משפט הלכה ומורשת ישראל

לפרטים ומועדי סדנאות:
www.yarok-bair.co.il | 050-441-7144

הצטרפו לסדנא לגידול ירקות בבית ללא אדמה 
ב”ירוק בעיר” חוות החקלאות העירונית שעל גג 
דיזנגוף סנטר

חקלאות עירונית - גידול מזון בעיר בשיטות חדשניות 
ללא ריסוס כימי ובניצול מקסימלי של מקום. 
קרוב לצלחת, בריא, טעים, טוב לסביבה ולחברה! 

בואו ללמוד כמה פשוט לגדל בעיר!

שליחי הציבור שלכםשליחי הציבור שלכם

איתנו אתם יכולים!

מבית

 
 באלפי בתי הכנסת ברחבי הארץ

 

 לפרטים: יוסי בן הדור - 052-8908518
yossib@makorrishon.co.il

 לרשותנו מאגר ממוחשב של כל בתי הכנסת 
כולל- רשימת גבאים להפצה ממוקדת לפי קהל היעד

טל: 050-3122336  לא קיבלת העלונים? צור קשר ל- 9248* 
פקס: 153-50-3122336

מפרסם יקר, 
מודעה זו יכולה

 להיות שלך
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יחיאל מלכה סיפור לשבת

הזכות ה לימוד  גודל  על  מספר  הבא  מקרה 
ביום  הוא.  כל אדם באשר  על  ללמד  שצריך 
ואחד  זצ"ל  לוין  אריה  רבי  היום  בצהרי  שישי 
מגדולי  אחד  של  להלווייתו  יחדיו  נזדמנו  ממכריו 

ירושלים  אנשי  שאר  בין  ההיא,  בעת  ירושלים 
שליוו את אותו גדול למנוחת עולמים. 

לפתע נפרד רבי אריה לוין זצ"ל 
הלך  מהמלווים,  בבהילות 

מחנויות  לאחת  לו  ופנה 
הפרחים שהיו ברחוב. 

לתדהמתו של אותו 
ראה  הוא  מכר, 
אריה  רבי  את 
בוחן  זצ"ל  לוין 
יחד עם המוכר 
שונים  סוגים 
עציצים.  של 
אריה  "רבי 
לוין, פשוט לא 
מלמל  יאומן", 

המכר.
הלוויה המשיכה 

לדרכה, אך אותו 
היה  יכול  לא  מכר 

גודל  את  לשאת 
התמיהה על הצדיק רבי 

אריה לוין זצ"ל, שלא מצא 
זמן אחר לקנות עציצים לביתו 

אלא באמצע הלוויה של אחד מגדולי 
ירושלים. יומיים לאחר מכן, ביום ראשון, פגש 

התאפק  לא  וכמובן  זצ"ל,  לוין  אריה  רבי  את  המכר 
ושאל את שאלתו.

"עד סוף ימי לא אשכח את תשובתו של רבי אריה זצ"ל, 
המכר. "מן  מספר  מכך",  הנלמד  ההשכל  מוסר  ואת 
המפורסמות שרבי אריה לוין זצ"ל היה סועד את חולי 
בית החולים למצורעים שבירושלים, מקום שאדם מן 
הישוב פחד להציג את רגליו על מפתן המקום, אך רבי 
אריה זצ"ל לא פחד כלל בלכתו לקיום מצוות ביקור 

חולים. בין שאר האנשים ששכבו בבית החולים הנ"ל 
היה יהודי שומר תורה ומצוות. יהודי זה חי שנים רבות 
בבית החולים, עד לסופו המר שבו הלך לבית עולמו. 
לעולמו,  הלך  זה  שיהודי  זצ"ל  לוין  אריה  רבי  בשמוע 
דאג לכל סידורי הלוויה מול אנשי חברה קדישא 

שהסכימו לטפל בגופה הנגועה.

היה  החולים  בבית  הנוהג 
הנפטר  שכל חפציו של 
שלא  בכדי  נשרפו 
יעבירו את המחלה 
אחרים.  לאנשים 
אריה  רבי  ניסה 
שאת  לדאוג 
י  ש י מ ש ת
ה  ש ו ד ק ה
חפציו  שבין 
האיש  של 
ישרפו.  לא 
לאחר ויכוחים 
 , ם י ש י ת מ
הרופא  הסכים 
להסדר  המטפל 
שיימנע את שרפת 
התפילין וכו'. ההסדר 
היה שרבי אריה לוין יביא 
להכיל  שיוכל  גדול  עציץ 
את כל אותם תשמישי קדושה, 
שיכוסו בעפר, והעציץ ותכולתו יקברו 
במקום מוגדר, כל זאת בכדי למנוע את בזיון 

תשמישי הקדושה.

אריה  ורבי  שישי,  יום  אותו  היה  לביצוע ההסדר  היום 
דרכה,  סוף  עד  הלוויה  את  ימשיך  שאם  הבחין  זצ"ל 
אותו רופא מסוים כבר ילך מבית החולים, ואז הצוות 
הנ"ל.  ההסדר  לפי  לא  הקדושה  תשמישי  את  ישרוף 
וביצע את  לכן עזב רבי אריה זצ"ל את מסע הלוויה, 

אשר חשב שנכון יותר לעשות".

רבי אריה לוין זצ"ל והעציץ
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מאת: אליסף תל אור

ה: ָרָשׁ ִחיָדה ַלָפּ
ִמּנּוי  ִסּפּור  ְבּ דֹוִלים  ַהְגּ ּנּוִיים  ׁ ַהִשּ ַאַחד 
ֵתנּו,  ָפָרָשׁ ה חֹוֵזר ָעָליו ְבּ ֶשׁ ֹמּ ַהּׁשֹוְפִטים, ֶשׁ
ַמהּו  הּו.  ְלֶשׁ ָכּ ָאָדם  ל  ֶשׁ ְדמּות  ִבּ ָקׁשּור 
ם  ַאתֶּ יַצד  כֵּ מּות?  ַהְדּ ּוִמיִהי  ּנּוי  ׁ ַהִשּ
ּפּור  ין ַהִסּ ֵבּ יִרים ֶאת ַהּׁשֹונּות ַהּזֹו ֶשׁ ַמְסִבּ
ּבֹו  ֵתנּו ָלֹאֶפן ֶשׁ ָפָרָשׁ ר ְבּ הּוא ְמֻספָּ ִפי ֶשׁ ְכּ

ת “ִיְתרֹו”? ָפָרַשׁ ר  ְבּ הּוא ְמֻסָפּ

ה: ָרָשׁ ִסּפּור ַלָפּ
ים  ל ָהָעם ְנאּוִמים ֲאֻרכִּ ְפֵני ָכּ ה נֹוֵאם ִבּ נּו ְמַדְמְיִנים ֶאת ֹמֶשׁ ָאּ ֶשׁ ְכּ
ר  ֻסָפּ ְמּ ֶשׁ ִפי  ְכּ ַעְצמֹו,  ַעל  ֵהִעיד  ה  ֶשׁ ֹמּ ֶשׁ ר  ִלְזֹכּ ָעֵלינּו  ֵאּלּו,  ֶׁשכָּ
ֹלא  הּוא  ה  ֹמֶשׁ ָלׁשֹון”.  ּוְכַבד  ה  ֶפּ ַבד  “ְכּ הּוא  ֶשׁ מֹות,  ְשׁ ֵסֶפר  ְבּ
ִהּוּו  ַוֲאֵחִרים  ֵאּלּו  ָכּ ּבּור  ִדּ ֵיי  ְקָשׁ ֶשׁ ִהְסטֹוְרָיה  ַבּ ִחיד  ַהָיּ ְנִהיג  ַהַמּ

ר ֲעבּורֹו. ֶאְתָגּ
ִריַטְנָיה.  ְבּ ל  ּה ֶשׁ י, ַמְלָכּ ׁ ִשּ ׁ ים ָהֵאּלּו ָהָיה ג’ֹוְרג’ ַהִשּ ֶאָחד ֵמָהֲאָנִשׁ
ָלֶלֶכת  אֹותֹו  עֹוְדָדה  ת  ֱאִליָזֵבּ ּתֹו  ִאְשׁ ְלַבד,  ִבּ ָנִסיְך  ָהָיה  ֶשׁ ְכּ עֹוד 
ְמּגּום(,  ּלֹו )ִגּ ּבּור ֶשׁ ֵיי ַהִדּ ר ַעל ְקָשׁ ֵבּ ּיּוַכל ַלֲעֹזר לֹו ְלִהְתַגּ ְלִטּפּול ֶשׁ
ׁש  ָחַשׁ הּוא  ֶשׁ ָבר  דָּ ָקָהל,  ְפֵני  ִבּ ֲעִמיָדה  ַבּ חֹון  ָטּ ִבּ ר  ִלְצֹבּ ם  גַּ ְוָכְך 

ּבּור.  ֵיי ַהִדּ ל ְקָשׁ ֶשׁ ּנּו ְבּ ִמֶמּ
ְדָרִכים  ָעַבד ִעּמֹו ֲאֻרּכֹות, ִבּ ֶפן, ֶשׁ ל יֹוֵצא ֹדּ ְוָאֵכן, הּוא ָהַלְך ִלְמַטֵפּ

חֹון  טָּ ַהִבּ ֶאת  ּוְלַהְצִמיַח  ּלֹו,  ֶשׁ ְמּגּום  ִגּ ַבּ ֹלט  ִלְשׁ ָרה  ַמָטּ ְבּ ׁשֹונֹות, 
הּוא ָיכֹול ַלֲעֹמד ְוָלֵשׂאת ְנאּום מּול ָקָהל ְרַחב ָיַדִים. ֶשׁ

ִנְפַטר,  י,  ַהֲחִמיִשׁ ג’ֹוְרג’  ֶלְך  ַהֶמּ ָאִביו,  ּפּוִלי,  ַהִטּ ֲהִליְך  ַתּ ַבּ עֹודֹו  ְבּ
ֶלְך.  לּוָכה, הּוא הֹוֵפְך ִלְהיֹות ַהֶמּ מְּ דֹול  ֵאינֹו ָחֵפץ בַּ ָאִחיו ַהָגּ ְוֵכיָון ֶשׁ
ַטְלְטָלּה  ן ָהעֹוָלם ִנְמָצא ְבּ כֵּ ָבר ֶזה ַמְטִריד ְמֹאד ֶאת ְמנּוָחתֹו, ֶשׁ ָדּ
)ִמְלֶחֶמת  עֹוָלם  ְלִמְלֶחֶמת  ָהעֹוָלם  ֶאת  מֹוִביל  ִהיְטֶלר  נֹוָרִאית. 
ֹמַע ְוִלְראֹות ַמְנִהיג  ים ִלְשׁ ִריַטְנָיה ְמַצִפּ ֵבי ְבּ ה(, ְותֹוָשׁ ִנָיּ ׁ ָהעֹוָלם ַהְשּ

ַעְצמֹו.  ָחָזק ּוָבטּוַח ְבּ

י ָלֵשׂאת  ׁ ִשּ ׁ ָבר ג’ֹוְרג’ ַהִשּ ל ָדּ סֹופֹו ֶשׁ יִרים ַמְצִליַח ְבּ ִבּ ים ַכּ ַמֲאַמִצּ ְבּ
כֹוִלים  ּבּור ַהְיּ ֵיי ִדּ ְמּגּום אֹו ְקָשׁ ָמִעים ִקְטִעי ִגּ ְנאּום ַרְדיֹו ּבֹו ֹלא ִנְשׁ
ם ַאֲחָריו  ָלּ ד ֶאת ֻכּ ׁש אֹו ְּכַפַחד, ּוְנאּומֹו ַמְצִליַח ְלַלֵכּ ֲחָשׁ ֵפס כַּ ְלִהָתּ

ְוִלְבֹטַח ּבֹו. 

ָבִרים”  ת “ְדּ ָרַשׁ ָפּ
ית  ְלַמְרבִּ דֹוֶמה  ְבּ זֹו,  ה  ָרָשׁ ָפּ ָבִרים.  ְדּ חּוַמׁש  בְּ ָהִראׁשֹוָנה  ה  ָרָשׁ ַהָפּ ִהיא  ָבִרים”  “ְדּ ת  ָרַשׁ ָפּ
ְנאּוָמיו  ֵרָדתֹו ֵמַעם ִיְשָׂרֵאל. ִבּ ה ִלְפֵני ְפּ ל ֹמֶשׁ ָבִרים, ִהיא ֵחֶלק ִמְנאּוָמיו ֶשׁ ל ֵסֶפר ְדּ ֲחָלָקיו ֶשׁ
ֵני ִיְשָׂרֵאל  הּוא מֹוִכיַח ֶאת ְבּ ר, ּתֹוְך ֶשׁ ְדָבּ ִמּ ִהְתַרֲחׁשּו ַבּ ה ֶאל ֵארּוִעים ׁשֹוִנים ֶשׁ ֵאּלּו חֹוֵזר ֹמֶשׁ

ים. ִליִלִיּ ׁ ַעל ַמֲעֵשׂיֶהם ַהְשּ
ם ֹעִלים ְטָעִמים נֹוָסִפים ְלִמְצוֹות  ַגּ ְך  ָכּ ק ִמְצוֹות ֲחׁשּובֹות, ּוְבתֹוְך  מֹו ֵכן הּוא חֹוֵזר ּוְמַחֵזּ ְכּ
ין ִיְשָׂרֵאל ֵואֹלָהיו  ת ֵבּ ֶשׁ ִרית ְמֻחֶדּ ׁש ִלְכֹרת ְבּ י ַהּתֹוָרה ַהּקֹוְדִמים, ְמַבֵקּ ֻחְמֵשׁ ָבר ֶנֱאְמרּו ְבּ כְּ ֶשׁ
רּו  ֹּלא ֻהְזְכּ ם ִמְצוֹות ׁשֹונֹות ֶשׁ רֹות ַגּ ָבִרים ֻמְזָכּ ֵסֶפר ְדּ נֹוָסף ְלָכְך ְבּ ֵני ִיְשָׂרֵאל. ְבּ ּוְמָבֵרְך ֶאת ְבּ
ן ַהּמּוָסִרי ְוֶאת ָהַרְעיֹון  יׁש ֶאת ַהַפּ ְדִגּ ֶפר, ַהַמּ יַע ַעל ֹאִפי ְמֻיָחד ַלֵסּ ר ְלַהְצִבּ קֹוֵדם ָלֵכן, ְוֶאְפָשׁ

ָמקֹום ֶאָחד. ֲעבֹוַדת ָהֱאֹלִהים ְצִריָכה ְלֵהָעׂשֹות בְּ ֶשׁ
ת “ִיְתרֹו”,  ָפָרַשׁ מֹות ְבּ ֵסֶפר ְשׁ ים. ָהִראׁשֹון מֹוִפיַע ְבּ ִזִיּ ֵני ִסּפּוִרים ֶמְרָכּ ִרים ְשׁ ֵתנּו ֻמְזכָּ ָפָרָשׁ ְבּ
ֲעְזרּו  ַיּ ּפּור ָהִראׁשֹון הּוא ִסּפּור ִמּנּוי ַהּׁשֹוְפִטים ֶשׁ ַלח”. ַהִסּ ת “ְשׁ ָפָרַשׁ ר בְּ ְדָבּ ִמּ ֵסֶפר ַבּ ִני ְבּ ׁ ְוַהֵשּ

ַנַען. ִלים ְלֶאֶרץ ְכּ ַרְגּ ִליַחת ַהְמּ ִני הּוא ִסּפּור ְשׁ ׁ ּפּור ַהֵשּ ה ְלַהְנִהיג ֶאת ָהָעם, ְוַהִסּ ְלֹמֶשׁ
רּו  ּבֹו ֵהם ֻסְפּ ֶחְלָקם ֵמָהֹאֶפן ֶשׁ ָבִרים, ׁשֹוִנים ְבּ ֵסֶפר ְדּ אן, ְבּ ִרים ָכּ ֵהם ְמֻסָפּ ִפי ֶשׁ ּפּוִרים, ְכּ ַהסִּ
ֶאת  יר  ְלַהְסִבּ ְכֵדי  ִבּ נּו  ִנְתּ ַהּדֹורֹות  ְמרּוַצת  ִבּ ַרּבֹות  נּויֹות  ּוַפְרָשׁ ר,  ְדָבּ ּוַבמִּ מֹות  ְשׁ ָפִרים  ְסּ ַבּ

לּו. ּנּוִיים ַהָלּ ׁ ַהִשּ
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לוחמת ח הייתה  סנש  נה 
מצנחני  יהודייה,  ומשוררת 
לשרת  שהתנדבה  היישוב, 
העולם  במלחמת  הבריטי  בצבא 
חנה  הנאצית.  גרמניה  נגד  השנייה 
הכבושה,  הונגריה  לשטח  צנחה 
והוצאה  בעינויים  נחקרה  נתפסה, 
נולדה בי”א בתמוז  להורג. חנה סנש 
בבודפשט   )1921 ביולי   17( תרפ”א 
מעורה  למשפחה  שבהונגריה 
עיתונאי,  היה  בחברה הכללית. אביה 
תיאטרון  מחזות  ומחבר  ילדים  סופר 
וקומדיות, שנפטר כשהייתה בת שש. 
בנערותה סנש נעשתה ציונית נלהבת 
לנוכח התפשטותה של האנטישמיות 

בהונגריה.

עלייתה ארצה והתגייסותה 
לצבא הבריטי

לארץ- עלתה   )1939( תרצ”ט  בשנת 
הספר  בבית  שנתיים  למדה  ישראל, 
שוחט  מייזל  חנה  של  לבנות  החקלאי 
צעירים  לקבוצת  והצטרפה  בנהלל, 
שהקימו את קיבוץ שדות ים. בתקופה זו 
אף הדריכה בקן קריית חיים של הנוער 
 )1943( תש”ג  בשנת  והלומד.  העובד 
והצטרפה  הבריטי,  לצבא  התנדבה 
לקבוצת צנחנים שנועדו לצנוח על אדמת 
בגרמניה  המאבק  במסגרת  אירופה 
“הגר”.  היה  שלה  הצופן  שם  הנאצית. 
בכ’ באדר תש”ד )15 במרץ 1944( צנחו 
חנה סנש וחבריה ביוגוסלביה, ליד הגבול 
ההונגרי, שם הצטרפו לקבוצת פרטיזנים 
מקומית. כעבור שלושה חודשים חצתה 
על  ונתפסה  להונגריה,  הגבול  את  סנש 
לכלא  נשלחה  היא  הונגרים.  חיילים  ידי 
נחקרה  שם  הולדתה,  עיר  בבודפשט, 

בעינויים.

ההוצאה להורג והעלאת 
עצמותיה ארצה

צבאי  דין  בבית  לדין  הועמדה  סנש 
במולדת  ובגידה  ריגול  באשמת  הונגרי 
)שהרי נולדה בהונגריה(, אך עוד קודם 
להורג,  הוצאה  משפטה  שהסתיים 
בתאריך כ”א בחשוון תש”ה )7 בנובמבר 
של  בבגדיה   .23 בת  בהיותה   ,)1944

סנש נמצאו לאחר מותה שתי פתקאות. 
באחת היא כתבה מספר חרוזים, בהם 
נכתבה  ובשנייה  קיצה,  את  חזתה  היא 
בקשת סליחה מאמה. סנש ניהלה יומן 
לאור  יצא  זה  יומן  האחרון.  יומה  עד 
היא  מותה.  לאחר  כשנתיים  בעברית 
העלמין  בבית  אלמונים  ידי  על  נקברה 
היהודי בבודפשט. בשנת תש”י )1950( 
מבודפשט  סנש  חנה  של  ארונה  הובא 
לווינה, שם קיבלה אותו משלחת רשמית 
של מדינת ישראל, שכללה גם את אחיה 
של סנש, גיורא. מווינה הובא הארון על 

סיפון האונייה “קדמה” עד סמוך לחופי 
הארץ, וכאן קיבלו את פניו שלוש ספינות 
הארון  הישראלי.  הים  חיל  מלחמה של 
מאוניות  לאחת  צבאי  בטקס  הועבר 
המלחמה הישראליות, הוצב על סיפונה 
מכוסה  הלאום,  בדגל  עטוף  כשהוא 
פרחים ומוקף במשמר כבוד, ובח’ בניסן 
תש”י )26 במרץ 1950( הוא הגיע לנמל 

חיפה.

במסע  כבוד  סנש  לחנה  חלקו  המונים 
חיפה  ברחובות  שהתחיל  ההלוויה 
והמשיך בקיבוץ שדות ים שסנש הייתה 
מראשוניו. שם הוצב ארונה עם משמר 
כבוד ב”בית חנה סנש” שנחנך באותה 
שנה. מסע ההלוויה המשיך לתל אביב, 
היישוב  לצנחני  “יד  בחלקת  והסתיים 

הרצל  בהר  באירופה”  שנפלו  בארץ 
בירושלים שבו הובאו לאחר מכן לקבורה 
רייס.  ורפאל  רייק  חביבה  הצנחנים  גם 
קטרינה  אמה,  צעדו  הארון  מאחורי 
סנש, אחיה, גיורא סנש, ויואל פלגי, נציג 
שדות  במחנה  סנש  חנה  של  הקבוצה 
שרי  בן-גוריון,  דוד  הממשלה  ראש  ים. 
הממשלה והרמטכ”ל יגאל ידין הניחו זרי 
פרחים ופלוגת צנחנים ירתה מטח כבוד 
לזכרה עם סתימת הגולל. בשנת תשנ”ג 
הונגריה,  ממשלת  בהנחיית   ,)1993(
של  העליון  המשפט  בית  ידי  על  הוצא 
צבא הונגריה פסק דין המבטל את פסק 

דין המוות שהוטל עליה.

מורשתה
וכולם  בחשאי  סנש  כתבה  שיריה  את 
התגלו רק לאחר מותה. שניים משיריה 
ו”הליכה  הגפרור”  “אשרי  הם  הנודעים 
“אלי,  במילותיו  יותר  המוכר  לקיסריה”, 
אלי, שלא ייגמר לעולם”. השירים הולחנו 
וזכו  זהבי,  ודוד  דאוס  אברהם  בידי 
לביצועים של זמרים רבים. דמותה של 
חנה סנש משמשת מופת, ודורות חונכו 
בהקרבתה  לסמל  הפכה  סנש  עליה. 
למען מדינה עברית, ובעמידתה האיתנה 
הסמלי,  למעמדה  תרמו  השבי.  בעינויי 
שיריה,  לו,  זכו  לא  הצנחנים  ששאר 
שהשאירה.  הרבים  והכתבים  מכתביה 
מעפילים  אוניית  נקראה  שמה  על 
את  להבקיע  שהצליחה  סנש”,  “חנה 
המצור על חופי הארץ בליל כ”א בטבת 
והביאה   ,)1945 בדצמבר   25( תש”ו 
תמונותיה  מעפילים.   252 נהריה  לחוף 
נמצאות במאגר המידע במחנה המעצר 
בעתלית. על שמה קרוי הקיבוץ יד חנה, 
על  ישראל.  בערי  רבים  רחובות  וכן 
חייה ומותה של סנש נכתבו 12 מחזות, 

ספרים רבים, וכמה סרטי קולנוע.

 )2007 )נובמבר  תשס”ח  בחשוון 
סנש  חנה  של  מצבתה  אבן  הועברה 
מבית העלמין היהודי בבודפשט והוצבה 
ים.  שדות  בקיבוץ  חנה”  “בית  ליד 
המצבה הובאה בסיוע משרד הביטחון, 
בני  ובהשתתפות  צבאי  בטקס  והונחה 

משפחה ואנשי ציבור.
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חנה סנש ז”לרגע היסטורי

י”א בתמוז תרפ”א 
)17 ביולי 1921(

 – כ”א בחשוון תש”ה
)7 בנובמבר 1944(


