
ال أتوقف عن البكاء لك: خذني إلى البيت !!

حملب وأيًضا
ك ، في قلبك ا

من اآلن فصاعدا ، أنا ملكك! كواحد من أوالد

في امللحق اليهودي اجلديد واملثير!

לתרגום המלא



מעכשיו, אני שלך!
כמו אחד מילדיך,

אצלך בלב האוהב וגם...

ב'ספח היהודי' החדש והמרגש! אני לא מפסיק לבכות אליך:

תחזיר אותי הביתה!!

אנא! אל תוותר עלי! תציל אותי כבר עכשיו:

*9234
ואפתיע אותך עם הספח המיוחד! 

יש يهودي!!!לכל יהודי

יש يهودي!!!לכל יהודי



התבוללותטמיעה 23

איך
תציל

יהודים?

איך
תציל

יהודים?

נשים שבויות בבתי 
ערביים ומתחננות 

אליך לעזרה 
דחופה:

תצילו אותי 
מכאן! תצילו 
את הילדים 

שלי! 

קיימת מגמה 
מחרידה של 

התבוללות בעולם
והדבר משפיע 

באופן נורא

על יהודים 
צעירים 

להתבולל רח"ל

מערך הפעילות 
של 'יד לאחים' 

נלחם על הצלת כל 
יהודי ויהודי, ונאבק 
במיסיונרים ללא 
הפסקה, בעשרות 

ערוצי פעילות בארץ 
ובמקומות רבים 

בעולם. 
הפעילות מתחדשת 

בכל תקופה נוכח
הדרכים החדשות 

והשפלות של 
המיסיונרים

מחלקת הטמיעה 
עוסקת במיומנות 

בחילוץ נשים וילדיהם 
מהכפרים הערביים.

לאחר החילוץ, 'יד 
לאחים' אחראי על 

יציבות חיי הניצולים 
מכל הבחינות: רווחה, 

טיפולים רגשיים, 
חינוך יהודי, השלמת 

פערי למידה, 
וליווי צמוד באופן 
המקצועי ביותר!

אגף המאבק 
בהתבוללות לא נח 
לרגע בכל מקום 
בעולם באמצעות 

עשרות דרכי 
פעילות, כדי למנוע 
מיהודים לעזוב את 

יהדותם רח"ל.

ל'יד לאחים' פריסת 
פעילים רחבה כדי 
להעניק מענה נכון 

בכל מקום
ובכל רגע.

מיסיון 1
עשרות מיליונים 

מיועדים לפעילויות 
שמד מיסיונריות 

חסרות תקדים

המיסיונרים
 לא
 נחים
לרגע!

התקשרו עכשיו והצילו יהודים:
9234*לכל יהודי יש يهودي!!! התקשרו עכשיו והצילו יהודים:

92345*לכל יהודי יש يهودي!!! 4



מצב חירום יהודי
בעקבות המצב הביטחוני הסוער, קיבלנו בחודשים האחרונים כמות של מעל 130 פניות דחופות 

מנשים השבויות בכפרים הערביים שמתחננות אלינו שנחלץ אותן ונחזיר אותן לעם היהודי.
מה נאמר להן, מה נאמר לילדים הקטנים שלהם? מישהו מוותר עליהם? חלילה!

המיסיונרים )בפעילות הארגון aigod( התחילו להשקיע עשרות מיליונים ברשת 
האינטרנט, ומנסים להשפיע באופן חסר תקדים ופורץ דרך על גולשי האינטרנט.

חייבים לתת לכך מענה דחוף!

3. המלחמה באוקראינה: 

חומות הגיור ההלכתי נסדקות בפעילות המסוכנת של הממשלה הנוכחית, וכבר עכשיו יש 
אפשרות לבצע פרצות חמורות בגיור בניגוד חמור לדרכה של תורה.

מציאות זו עלולה חלילה להביא לאיבוד הזהות היהודית ולהתבוללות בהיקף מחריד ה"י.

קרנות מארה"ב החלו מתקצבים את ארגוני המיסיון הגדולים בארץ בסכומי עתק, מה 
שמאפשר למיסיונרים לפעול בעוצמה חזקה ובאופני פעילות חדשים ה' ישמור ויציל. 

חייבים לתת מענה בלתי מתפשר!

5. תקציבי עתק למיסיון:

מצב חירום יהודי שלא היה כדוגמתו.
כולנו כאן! כל יהודי - מציל יהודי! 

סכנות שמד מאיימות על אלפי יהודים באופן שלא היה כמותו

מצמרר:
1. המצב הביטחוני בארץ:

2. סכנת המיסיון בדיגיטל:

4. ערעור חוק הגיור:

מעל 130 פניות בהולות
 מכפרים ערביים ממתינות

למענה דחוף

מעל 6 ארגוני מיסיון פועלים בגבולות הבריחה מאוקרינה, תוך כדי שהם מסייעים לפליטים.
בנוסף, הפליטים היהודים העולים ארצה, מתקבלים על ידי פעילים מיסיונרים נוצריים 

וקיימת סכנת שמד לעתידם היהודי.

התקשרו עכשיו והצילו יהודים:
9234*לכל יהודי יש يهودي!!! התקשרו עכשיו והצילו יהודים:

92347*לכל יהודי יש يهودي!!! 6



היהודיהספח
מכירים את הספח של שמות המשפחה שלכם? עכשיו 
זה הזמן לקבל גם את הספח ששייך ללב היהודי שלכם, 

ובו הפרטים של מי שהצלתם משמד ואבדון.
זהו המסמך המרגש של חייך! <<

זה לא רק נייר. אלו לא רק נתונים. זהו 
שהצלת  הנשמה  שלך.  הגדול  הסיפור 

משמד ואבדון! כמה מרגש!

שמדובר  יחשוב  אולי  בדפוס  העובד 
שורות  כמה  עם  פשוט  נייר  בעוד 
שזה  יודעים  אנחנו  אבל  מודפסות. 
לא הנייר, זה לא הדיו, זה לא הנרתיק 
האיכותי מהפלסטיק, שבו אולי נניח גם 

את כרטיסי האשראי שלנו...

ילדים  מסתתרים  הנייר  קיפולי  בין 
המוסלמי  מאביהם  שהצלת  יהודיים 
ומהמכות האכזריות שהם היו מקבלים, 
להצלה  שנדרשת  אומללה  אשה 
ולשיקום, או דווקא יהודי תועה שכבר 
הרשעים,  המיסיונרים  ברשת  ניצוד 
וזכית להציל אותו ולהחזיר אותו לאבא 

שבשמים.

הטקסט לא נכתב בדיו. כן, בוודאי. גם 
הדיו הרגיל קיים, הרי הדפוס הדפיס את 
הספח במכונה הרגילה, אבל מבעד לדיו 
האמיתית  המהות  את  נרגיש  הפשוט, 
של 'הספח היהודי' – נהרות של דמעות 

יהודיים השוצפות ללא הפסקה...

של  בדמעות  ספוג  היהודי  הספח  כי 
שנחזיר  יום  בכל  הבוכים  ואמא  אבא 
של  בדמעתם  מהכפר.  בתם  את  להם 
מכות  שסובלים  האומללים  הילדים 
בהבל  המוסלמי.  מהאב  ועינויים  מוות 
פיה של האשה השבויה בכפר הלוחשת 
אותי  "תצילו  הטלפון  פומית  תוך  אל 
של  הקרה  בזעה  ספוג  ד-ח-ו-ף!". 
הסכנה  את  שרואים  המחלצים  צוות 
מבינים  מכך  יותר  אבל  העיניים  מול 
אל  בנים  להחזיר  של  המשמעות  מהי 
הספח  חשוב:  פחות  ולא  היהודי.  העם 
הניצולים,  של  האושר  בדמעות  רווי 

הנותנים לך תודה יום יום...

אז מה זה בדיוק
"הספח היהודי"?

רשום?  שלך  השם  היכן  מאוד.  פשוט 
חוץ מספר טלפונים כמובן. השם שלך 
ספח  ביותר:  הרשמי  במקום  רשום 
תעודת הזהות. שם רשומים גם כל בני 

משפחתך.

– עכשיו יש לך עוד מישהו  אבל הנה 
חוץ מהשם שלך! ילדה יהודייה מתוקה 
שהצלת אותה מהחמולה, אם אומללה, 

ילד או נכדה...

הספח היהודי ישלח אליך, ובו פרטים 
של הניצול/ה שהצלת. אשריך שזכית 

בזכות עצומה זו שאין גדולה ממנה!

להשתתף בפעילות?
אבל החילוץ כבר היה!

הוא רק התחיל.

מציפורני  אותם  שחילצנו  נכון 
אבל  המוסלמי,  האבא  של  הרשע 
חשוב מאוד לדעת: אחרי שמגיעים 
לאחים'  'יד  המסתור,  דירת  אל 
שתיהיה  המחולצים  לכל  דואגים 
להם מעטפת שיקום וצמיחה באופן 
פסיכולוגים,  שקיים.  מקצועי  הכי 
עובדות  רגשיים,  מטפלים 
סוציאליות, חונכים, מאבטחים ומה 
ביגוד  מזון,  מלבד  זאת  כל  לא... 

ושאר כל הנדרש.

מלבד תנאי הקיום הבסיסיים האלו, 
המחולצים מתחילים בדרך לא קלה 
של שיקום, חינוך והשלמת פערים, 
הכי  באופן  להשתלב  שיוכלו  כדי 
טוב בהווי העם היהודי. יד לאחים 
עד  ורגע,  רגע  בכל  איתם  צועד 

ויכולים  משתקמים  שהמחולצים 
להסתדר בעצמם בחייהם.

חייבים  אנחנו  ולכן  עצומות!  העלויות 
את השותפות שלך!

אבל להציל זה הון תועפות!
מה, עם הסכום שלי 

מצילים אותם?

לשותפות  מצטרף  שלך  הסכום  כן! 
חלק  שלוקחים  היהודים  רבבות  של 

בפעילות ההצלה הקריטית.

הכי  מהמקום  שמגיעה  שלך,  התרומה 
זך ואוהב, עם המסירות שלך לתת כמה 
שיותר כדי להציל נפשות – מצטרפת 
השותפים,  כל  של  הכבירים  לסכומים 

ויחד אנחנו מצילים יהודים!

לכל יהודי יש יהודי!

לא פחות. הצלת יהודים היא לא חובה 
של מישהו מסוים. זו חובה של כולנו, 
יהודי שאכפת לו שהבנים של  של כל 
מהעם  נעלמים  פשוט  שבשמים  אבא 
נורא! אף אחד מאתנו לא  זה  היהודי. 

מסוגל להתעלם.

שלא  חירום  מצב  היא  כיום  המציאות 
רצף  לאחים.  יד  בתולדות  כמותו  היה 
את  הביא   – הזירות  בכל  האירועים 
גדולי הדור שליט"א לפתוח את מגבית 
החירום הקריטית ולבקש שלכל יהודי 
יהיה חלק בהצלת יהודי. הם מבקשים 
לא  להתעלם!  ולא  להשתתף  ממך 
מאות  של  הנוראות  מהבכיות  נתעלם 
אותם!  שתציל  המתחננים  עמנו  מבני 
במיסיון  שנשבו  מיהודים  נתעלם  לא 
יחד  מעמנו!  לאבדון  לללכת  ועלולים 

נציל אותם עכשיו!

התקשרו עכשיו והצילו יהודים:
92349*לכל יהודי יש يهودي!!! 8



"והרי זה מצוות פדיון 
שבויים ממש"...

אשריך שזכית לכך!
מגבית
התקשרו עכשיו והצילו יהודים:חירום

9234*לכל יהודי יש يهودي!!!

לכל יהודי יש يهودي !!!

כמה תשקיעו בהצ לת היהודי שלכם?

לכל יהודי יש يهودي!!!

שותפי
יד לאחים

שותפי
יד לאחים

שותפי
יד לאחים

נאמני 
ישראל

קבלו את:

הספח
היהודי
עם פרטי
הניצול/ה

בנרתיק ייחודי

קבלו את:

הספח
היהודי

+ ספר 
הישועות
"טוב להודות"

קבלו את:

הספח היהודי
+ ספר 
הישועות
"טוב להודות"

+ כיסוי 
מרהיב

לחלות שבת 

קבלו את:

הספח היהודי
+ ספר הישועות

"טוב להודות"

+ כיסוי מרהיב
לחלות שבת

+ מתנה 
מפוארת
כפי בחירתך
מתוך ערכת
אור השבת

₪ 18  ₪ 36  ₪ 52  ₪ 120   ₪ 360   
קבלו את:

הספח היהודי
+ ערכת

אור השבת

+ גביע קידוש
מכסף טהור!

מרהיב ביופיו

קבלו את
כל המתנות 
היוקרתיות

+ שבת זוגית 
מושלמת!
במלון או צימר 

לבחירתך!

 שבת שכולה
אור ועונג...

עם הפתעות 
מיוחדות!

ד
ב
ל
ב
ה 

ש
ח

מ
ה

ל
ת 

נו
מו

ת
ה

קבלו את
כל המתנות 
היוקרתיות

+ סוף 
שבוע זוגי 

מושלם!
במלון או צימר 

לבחירתך!

 שבת שכולה
אור ועונג...

עם הפתעות 
מיוחדות!

קבלו את:

הספח היהודי

 + ערכת
אור השבת
המפוארת הכוללת:
1. פמוטי שבת מרהיבים
2. שרביט הדלקה מהודר
3. מעמד זמירות יוקרתי

4. נר הבדלה אתרוג
5. ספר 'טוב להודות'

x 12
x 12

x 12
x 12

x 12

נאמני 
ישראל

נאמני 
ישראל

מצילי 
ישראל

מצילי 
ישראל

₪ 800   ₪ 1200   ₪ 1800   
x 12

x 12
x 12

"והרי זה מצוות פדיון 
שבויים ממש"...

אשריך שזכית לכך!
מגבית
התקשרו עכשיו והצילו יהודים:חירום

9234*לכל יהודי יש يهودي!!!

לכל יהודי יש يهودي !!!

כמה תשקיעו בהצ לת היהודי שלכם?

לכל יהודי יש يهودي!!!

שותפי
יד לאחים

שותפי
יד לאחים

שותפי
יד לאחים

נאמני 
ישראל

קבלו את:

הספח
היהודי
עם פרטי
הניצול/ה

בנרתיק ייחודי

קבלו את:

הספח
היהודי

+ ספר 
הישועות
"טוב להודות"

קבלו את:

הספח היהודי
+ ספר 
הישועות
"טוב להודות"

+ כיסוי 
מרהיב

לחלות שבת 

קבלו את:

הספח היהודי
+ ספר הישועות

"טוב להודות"

+ כיסוי מרהיב
לחלות שבת

+ מתנה 
מפוארת
כפי בחירתך
מתוך ערכת
אור השבת

₪ 18  ₪ 36  ₪ 52  ₪ 120   ₪ 360   
קבלו את:

הספח היהודי
+ ערכת

אור השבת

+ גביע קידוש
מכסף טהור!

מרהיב ביופיו

קבלו את
כל המתנות 
היוקרתיות

+ שבת זוגית 
מושלמת!
במלון או צימר 

לבחירתך!

 שבת שכולה
אור ועונג...

עם הפתעות 
מיוחדות!

ד
ב
ל
ב
ה 

ש
ח

מ
ה

ל
ת 

נו
מו

ת
ה

קבלו את
כל המתנות 
היוקרתיות

+ סוף 
שבוע זוגי 

מושלם!
במלון או צימר 

לבחירתך!

 שבת שכולה
אור ועונג...

עם הפתעות 
מיוחדות!

קבלו את:

הספח היהודי

 + ערכת
אור השבת
המפוארת הכוללת:
1. פמוטי שבת מרהיבים
2. שרביט הדלקה מהודר
3. מעמד זמירות יוקרתי

4. נר הבדלה אתרוג
5. ספר 'טוב להודות'

x 12
x 12

x 12
x 12

x 12

נאמני 
ישראל

נאמני 
ישראל

מצילי 
ישראל

מצילי 
ישראל

₪ 800   ₪ 1200   ₪ 1800   
x 12

x 12
x 12



"השמירה העליונה 
והמובטחת על 

ילדיכם היקרים"!
מרנן גדולי ישראל שליט"א מזועזעים

מהנתונים הכואבים, פותחים את מגבית החירום
ומבקשים ממך את הצטרפותך הנאמנה! 

"וכל המצילים את 
בניו של הקב"ה 

מסכנת שמד,
בוודאי יזכו 

לשמירה עליונה 
על צאצאיהם 

ולרוב נחת"

מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א פותחים בעצמם את מגבית החירום

מרן
האדמו"ר מויזניץ

שליט"א

נשיא מועצת חכמי התורה
ראש הישיבה הגאון 
חכם שלום כהן

שליט"א

רשכבה"ג
מרן ראש הישיבה 

הגר"ג אדלשטיין
שליט"א

מגבית
התקשרו עכשיו והצילו יהודים:חירום

9234*לכל יהודי יש يهودي!!!
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עאטףעאטף
מחלץ

את אמא

בלילה  שתיים  בשעה  נשמע  חבטה  קול 
אחר  שניות  וכמה  גן,  ברמת  ביאליק  ברחוב 
כך, הפורץ שקפץ מחלון הקומה השנייה גנח 
מכאבים איומים. צעקות "גנב" "גנב" הרעידו 
לסירנות  ובמקביל  בבהלה,  האוויר  חלל  את 
כולו  הרחוב  מתקרבים,  שנשמעו  המשטרה 

התעורר לחיים. 

כשהוא לכוד במעגל השוטרים, רגליו מיוסרות 
עשרה  של  מאשימה  אצבע  תחת  נתון  והוא 
שכנים נסערים שירדו עם פיג'מה לעורם, כדי 
לראות מקרוב את פניו של הגנב, עאטף הבין 
שהגיעה ההזדמנות. לא להאמין, אבל דווקא 

עכשיו. 

השוטרים הקשוחים ביקשו ממנו פרטים מזהים, 
החמולה  של  כבנה  אותו  שזיהו  אחרי  ורגע 
השמן  הדג  על  ושמחו  כרם  מטול  המפורסמת 
מיוסרות  עיניים  פתח  עאטף  בחכתם,  שנפל 

וצווח בקול "אבל אמא שלי יהודייה"!

"י-ה-ו-ד-י-י-ה-"!.

נראה שפצצה נפלה. את השקט שנוצר ניתן 
היה לחתוך בסכין. עיניהם של הנוכחים נקרעו 
היו  התאוששות,  רגעי  כמה  אחר  בתדהמה. 
שהפטירו בזלזול "מה אכפת לנו, שיקבל את 
עלינו".  לעבוד  מנסה  "הוא  או  העונש שלו" 
אך בתוך כל הצעקות נשמעה לפתע צעקה 
מהקהל "רגע, רגע, אדון שוטר, אם הוא ערבי 
לאחים',  ל'יד  תקראו  אז  יהודייה  שלו  ואמא 

הוא שייך להם".

על כסא גלגלים
למעצר  שוחרר  שעאטף  עד  עברו  שבועיים 
בית מהמרכז הרפואי בו אושפז. הפציעה שלו 
הייתה קשה משחשבו בתחילה וכללה לא רק 
ניתוח  שהצריך  פנימי  קרע  גם  אלא  שבר, 

חירום ומנוחה ממושכת.

גלגלים  לבינתיים, הוא הובל אזוק על כיסא 
לבקש  במקום  אבל  בעניינו,  משפטי  לדיון 
עורך דין הוא ביקש בתוקף "אני רוצה ש'יד 

ם לאחים' יגיעו לכאן. אני חייב  ת ו א
חוקר  למזלו,  עכשיו". 

את  שהבין  רגיש 
היה  שבה  המצוקה 
נתון, הגדיל ראש, 
לאחים,  ליד  חייג 
בירר האם הארגון 
בצוות  מחזיק 
וביקש  משפטי 
לשלוח  מהם 
בדחיפות,  מישהו 

"אבל עכשיו ממש" הוא הדגיש. 

גם אנשי מוקד החירום של הארגון הרגילים 
שמדובר  הרגישו  שגרתיים,  לא  בסיפורים 
ומיהרו לשגר מיידית את אחד  במשהו חריג 
הרבים  התיקים  את  המלווים  הדין  מעורכי 
המטופלים בארגון, כדי שיבדוק במה מדובר. 
אל עורך הדין צורף, לכל צרה שלא תהיה, גם 
מאבטח מטעם מחלקת הביטחון של הארגון, 

שניהם דוברי ערבית שוטפת.

דמעות על הספסל
סיפורו העגום של עאטף מתחיל שש עשרה 

שנה לפני כן, עם סיפורה הכואב של אימו. 

לא  וזה  מחר  עד  מהיום  לצעוק  יכולה  "את 
יעזור. אמא לא תבוא לעזור לך, את יודעת"... 
צעק רמי, אביה של יסמין בת ה-15, בשעה 
שגרר אותה אל מחוץ הבית וטרק אחריה את 

הדלת בעצבים נוראיים. 

החושך שקידם את פניה ברחוב, היה כמו 'מראה' 
לחושך מצרים שאפף את חייה. לעלטה שעטפה 
אותה מאז שהיא זוכרת את עצמה ושכמו זעקה 
בקולי קולות: אין לך עתיד. אין מי שיעזור לך. 

את בודדה בעולם. אפסית.

חייה הקשים החלו מהרגע שבו נולדה. אמה 
לא  האלכוהוליסט  ואביה  החרשת-אילמת 
הועברה  היא  בתור שכזו,  אותה.  לגדל  יכלו 
העגום,  למזלה  אומנה.  למשפחת  בגיל שבע 
המשפחה האומנת התגלתה גם היא כמשפחה 
הבלתי  כשהמריבות  לתפקד,  שמתקשה 
פוסקות בין שני ההורים המאמצים גרמו להם 
לזנוח את ילדיהם שלהם ואת הילדה שאימצו 

ולהביא אותם לגדול פרא.

להעביר  נאלצו  האונים  חסרי  הרווחה  אנשי 
את יסמין לפנימייה לנערות שהגיעו מבתים 

עם סיפורי חיים קשים מנשוא.

יסמין היתה כאובה ומרוסקת, הלב שלה היה 
שבור לגרגירים של חצץ. מעולם, אבל מעולם 
חמה  למילה  אפילו  זכתה  לא  היא   –
בודד  לחיבוק  אחת, 
מהוריה או נשיקה 
כלום.  אוהבת. 
אומללה  כה 
הייתה,  היא 
כך  כדי  עד 
שלטה  שלא 
י  פ ק ת ה ב
שלה  הזעם 
ו  ע ב נ ש
ה  ש פ נ מ

המיוסרת, וגרמו לה להיות חריגה בכל מקום 
שבו הייתה, וכמובן, גם בפנימייה, שם סבלה 
איומה. אף אחת לא הכירה  קשות מבדידות 

בה כיצור אנוש נורמלי. 

באותם  נזכרה   ,17 בת  כשהייתה  אחד,  יום 
רגעים רגועים יחסית שהיו לפעמים במחיצת 
את  שתה  בטרם  השעות  אלו  היו  אביה. 
בדידות  תחושת  מתוך  האלכוהול.  משקאות 
עזבה  נפשית,  התרסקות  ומשבר  עצומה 
לבית  לחזור  מזלה  את  וניסתה  הפנימיה  את 

הוריה. "אולי, אולי יהיה נחמד, אנסה".

לאביה  המתינה  הוריה  לבית  כשהגיעה 
כשליבה מלא בספקות. איך הוא יהיה היום? 
אביה  נכשל.  הניסיון  מזלה,  לרוע  יודע..  מי 
ברוחו,  ומעורפל  כולו  שתוי  כשהוא  הגיע 
תפס אותה בזרועותיו האימתניות, גררה אל 
עד  בעוצמה  הדלת  את  טרק  לבית,  מחוץ 
שבכל המדרגות הורגש רעד, ונעל את הבריח 
כשהיא המומה ומיוסרת. יסמין, עד היום לא 
מסוגלת לשמוע קול של נעילת דלת, המעלה 
לה את הזיכרונות האפלים מאותם רגעי שפל 

מצמררים. 

הוריה,  לבית  סמוך  ספסל  על  יושבת  יסמין 
ובוכה. מעיניה זולגות הדמעות ללא מעצורים. 
היא מרגישה כמו סמרטוט אנושי, ובדיוק אז 

עובר שם איסמעיל.

המלכודת: דירה לדוגמא
יצא  הסמוך,  הבניה  אתר  מנהל  איסמעיל, 
בוכיה  יהודיה  נערה  והנה  סיגריה,  לעשן 
והביע  בכיה  בסיבת  שהתעניין  אחרי  לפניו. 
בפניה את רגשות רחמיו, הציע לה איסמעיל 
של  לדוגמא"  ב"דירה  להתגורר  לעבור 
רק  דירה  תהיה  "זו  ניהל.  שאותו  הפרויקט 
תצטרכי  בימים  לאוכל.  לך  אדאג  אני  שלך, 
אותה  לראות  אנשים  יגיעו  כי  ממנה  לצאת 

אבל בלילה תחזרי לישון שם" אמר. 

הבין  איסמעיל  אבל  פעמיים,  חשבה  יסמין 
חמישים  קחי  "קחי,  שלו.  הכושר  שעת  שזה 
שקלים, תקני לך משהו טעים לאכול... תקני 
ובואי לדירה.." אמר, תוך כדי שהוא מפרגן 

לה צרור מחמאות.

שזה  רוצה  את  אם  בסוד  זה  את  "תשמרי 
רק  שאני  באמת  מוגנת.  תהיי  וכך  ימשיך, 
כואב  וזה  טובה  ילדה  כך  כל  את  לך.  דואג 
לי לראות אותך כך". יסמין אכן שמרה זאת 
הספר  לבית  הולכת  הייתה  בבקרים  בסוד. 
כאילו כלום לא קרה, ובלילות חזרה בחשאיות 
לדירה לדוגמא בה חיכתה לה מיטה וקורת גג 

הותר לפרסום: מקרה חילוץ חריג בו בן מוסר את נפשו לחלץ את אמו 
הכלואה אי שם תחת משמר החמולה ⋅ "לכל יהודי יש יהודי", לעאטף 

- יש את יסמין... 
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ללא שתצטרך לסבול מנחת זרועו של אביה 
והרעיף  רבות  לה  החמיא  איסמעיל  האלים. 
בחייה  שלראשונה  יסמין,  טוב.  מכל  עליה 
שמעה מילים טובות ומעודדות שהיו לה כמו 
איסמעיל.  אחרי  שולל  הלכה  לנפשה,  חמצן 
אותי"  שמבין  מישהו  בעולם  יש  סוף  "סוף 

חשבה לעצמה.

אני רוצה לחיות!
איסמעיל  הודיע  כך  אחר  חודשים  שלושה 
שהבניין עומד להתאכלס והיא חייבת לפנות 
את הדירה. "אל תדאגי, את חשובה לי מאוד! 
ההורים שלי גרים בכפר במרחק של 30 דקות 
מכאן. יש לנו בית גדול, הכנתי חדר יפה גם 
שהוא  כדי  תוך  הציע  לך",  מגיע  בשבילך, 
מעולם  שיסמין  נוסף  מחמאות  צרור  מעניק 

לא שמעה מאיש. 

יקרה"  לא  "זה  בפח.  נפלה  לא  יסמין 
אני  אבל  העזרה  על  "תודה  אמרה. 

לחיות  הולכת  בכפר לא 
קבעה  ערבי"! 

בנחרצות. 

ם  י י נ י ע ב
מושפלות 
ובתחושת 
היא  פחד, 
ה  ר ז ח
ה  ת י ב ל
אבל  שוב. 
ק  ו י ד ב
ם  י י מ ו י

מכן,  לאחר 
אביה,  של  הראשונה  השכרות  בהתקפת 
נשברה. יסמין חייגה לאיסמעיל וביקשה ממנו 

לקחת אותה לביתו. 

"זה רק לתקופה, ובכלל, איסמעיל הוא אדם 
מנסה  ושוב,  שוב  לעצמה  אמרה  טוב"  ממש 
לשכנע את לבה ההולם בפראות ומזהיר אותה 

מפני הצעד המסוכן שמבצעת. 

מצאה  הללו,  להבטחות  הכבוד  כל  עם 
עצמה יסמין חצי שנה אחר כך מתחתנת עם 
איסמעיל בטקס מוסלמי בבית דין שרעי, לא 
לפני שקיבלה על עצמה את האסלם. לאחר 
זכר  בן  חובקת  יסמין  עצמה  מצאה  תקופה, 

שקיבל את השם עאטף.

בשלב זה, 'יד לאחים' הוכנס לתמונה דרך אמה 
משפחה  מקרובת  שביקשה  החרשת-אילמת 

כך  כל  שהייתה  יסמין,  אבל  אליהם,  לחייג 
שבורה נפשית, ניתקה שוב ושוב את הטלפון 
הארגון  של  סוציאלית  שעובדת  פעם  בכל 
פנתה אליה. "אני רוצה בית משלי, ולא אכפת 
לי אם זה יהיה בכפר ערבי, באיגלו אסקימוסי 
אמרה  לחיות"  רוצה  אני  מונגולי,  באוהל  או 

בקול מרוסק ודומע.  

למען האמת ולשם שינוי, החיים בכפר הערבי 
כשלעצמם לא היו רעים בשנתיים הראשונות. 
משפחתו של איסמעיל העניקה לה תחושה טובה 
חודשים.  לכמה  אחת  מתנות  לה  נתנה  ואפילו 
כמוסלמית,  להתלבש  הוכרחה  עצמה  יסמין 
לעטות רעלה ולעבוד בעבודות בית בלבד, אבל 

התנחמה בכך שהקימה בית משלה. 

אישה חדשה, צרה חדשה
מפנה.  חל  אחד  ויום  ביעף  עברו  שנים   5
הודיע  המשפחתית  הערב  ארוחת  במהלך 
איסמעיל, כי הוא מתכוון להתחתן בקרוב 
מוסלמית  אישה  עוד  עם 
העונה לשם נאוואל. 

של  כניסתה 
האישה  נאוואל, 
החדשה, ערערה 
חייה.  את 
הכריחה  נאוואל 
להיות  אותה 
שלה  המשרתת 
בה  והתעללה 
"אל  רגע.  בכל 
ליהודייה  תתנו 
לנוח",  הכלבה 
התחילה  סביבה  והאווירה  צועקת  הייתה 
יסמין  הבינה  לראשונה,  אז,  מאיימת.  להיות 
שעשתה.  המסוכן  למעשה  ההשלכות  את 
סוף סוף נפלה בתוכה ההבנה שמים ואש לא 
יכולים להתחבר לעולם, גם אם יש מי שמנסה 

לעשות זאת בשקרים ותעתועים.   

ההתדרדרות הייתה מהירה משחשבה. נאוואל 
של  אימו  על  במהירות  התחבבה  המוסלמית 
חשבונה.  על  כמובן  בא  והדבר  איסמעיל 
הביאו  גבה  מאחורי  שנרקם  ביניהן  הקשר 
רק  לא  ונרדפת.  מושפלת  להיות  אותה 
אלא  המילה  מובן  במלוא  למשרתת  שהפכה 
שכל איחור בהגשת הקפה, בצחצוח השטיחים 
פיזית  לתקיפה  סיבה  היו  האוכל  בהגשת  או 

אלימה מצד בעלה, אמה או מנאוואל.

"בכפר יש בית חולים קטן ופרימיטיבי, מידי 

פעם כשהמכות היו אלימות גם ביחס למכות 
'הרגילות' ולא הפסקתי לדמם איסמאעיל לקח 
הייתי  התורנית  לאחות  שם.  לטיפול  אותי 
ראיתי  פעם  וכל  נפלתי'  ש'רק  לספר  חייבת 
את האחות מחייכת לעצמה... היא בטח כבר 
הכירה את הסיפורים האלו. כל פעם עשו לי 
כמה תפרים או הדבקות ושלחו אותי הביתה. 
זה חזר על עצמו אחת לכמה שבועות" כתבה 

ביומן מחריד עם זיכרונותיה מאותם ימים.

יא בן יהודיה
וכמו לא היה די בכך, נחתה עליה צרה נוספת, 
כשבנה עאטף החל ללמוד בבית ספר מוסלמי 
אדוק והיא ראתה בעיניים כלות כיצד הם עושים 
פיזית,  ממנה,  אותו  להפריד  כדי  מאמץ  כל 
אמרה  טוב",  מוסלמי  תהיה  "אתה  ורעיונית. 
בכל  אותו  שהושיבה  בשעה  לעאטף  נאוואל 
איסמעיל  ברכי  על  לידיה,  שנקרתה  הזדמנות 

שלימד אותו לבקשתה את עיקרי האסלם.

יסמין נקרעה. היא הבינה שהיא חייבת לברוח, 
גם מבית זה, ולהפוך דף נוסף בחייה. אבל ידעה 
שאף אחד לא מחכה לה מהעבר השני ושזה רק 
עניין של זמן עד שתאלץ לישון ברחובות. בו 
בזמן, לא העלתה בדעתה להתקשר למשטרה או 
למשרד הרווחה הכל כך שנוא עליה מילדותה. 
היא לא האמינה במוסדות ממשלתיים וחשבה 

שמהם לא תצמח הישועה. 

לגמרי.  מתפוצצת  שהיא  הרגישה  אחד  יום 
לקחה אומץ וחייגה ל'יד לאחים'. "הם התקווה 
לאחים'  ב'יד  לעצמה.  אמרה  שלי"  היחידה 
מהיר,  לחילוץ  בהולה  תכנית  עבורה  הכינו 
חלה  אז  אבל  והתקדם  הלך  החילוץ  מבצע 
החלוץ,  לפני  לילות  כמה  מצערת.  תפנית 
פשטו על הבית שוטרים ואיסמעיל נעצר על 

הפעלת מחרטה לייצור נשק. 

רק  מעתה  יהיה  שהילד  מחשש  למחרת,  יום 
בעצה  חמותה  החליטה  היהודייה,  אימו  עם 
אחת עם נאוואל לשלוח את הילד לבית דודיו 
נסיעה,  שעת  של  במרחק  אחר,  ערבי  בכפר 
תכנית  טוב.  מוסלמי  חינוך  בו  שיקבל  כדי 
החילוץ קרסה. יסמין המרוסקת לא הסכימה 
בכפר  להישאר  והעדיפה  בנה  בלי  לצאת 

למרות הסבל הרב, עד שיחזור אליה.

הזמן חלף בעצלתיים. כל יום שעבר היה נדמה 
מידי  מגיע  היה  עאטף  בגיהינום.  ליום  לה 
שהוא  הרגישה  פעם  ובכל  אותה  לבקר  פעם 
אוהבת  הייתה  נאוואל  ממנה.  ומתרחק  הולך 
להתגרות בה בכל הזדמנות שכזו, ובכל פעם 

כמו  "אין  מרושע:  בצחוק  לה  אומרת  הייתה 
עאטף, הוא המוסלמי הכי טוב שיש בעולם".

ללמוד,  אהב  לא  שעאטף  העובדה  למזלה, 
האסלם  לימודי  את  להפנים  שלא  לו  גרמה 
אהב  הוא  כורחו.  בעל  להלעיטו  ניסו  אותם 
לטיפוס  והפך  הרפתקאות  ולחפש  להשתובב 
שאוהב לעשות כל דבר, כולל המסוכן ביותר, 
כל עוד ויכניס עוד צבע של הרפתקאות לחייו.

מבית  איסמעיל  שוחרר  שנים  שמונה  אחר 
הסוהר ויחד עמו חזר גם עאטף הביתה, בעודו 
בן 15. ימים ספורים עברו מרגע שחזר הביתה, 
איסמעיל  חיפש  עבריינים  של  כדרכם  ואז, 
אפיק לא חוקי אחר שבו יוכל להכניס כסף קל. 

מהר מאוד הוא חבר לכמה מבני החמולה שלו 
שהפעילו חוליות של גנבים בכל אזור גוש-דן, 
את  גם  להכניס  החליט  הוא  יותר  עוד  ומהר 
עאטף לעסק. העובדה שעאטף לא ידע פחד 
ושהאקשן בער בעצמותיו התאימו כמו כפפה 

ליד לכל משימה. 

מוצלחת  אחת  גניבה  אחרי  השתבש  הכול 
ומורכבת במיוחד. הטונים בוויכוח על חלוקת 
חטף  הוא  התערב,  וכשעאטף  עלה,  השלל 
שצעק  המעורבים  מאחד  מצלצלות  סטירות 

לו "שב בשקט יא בן יהודייה".

המשפט המפתיע והלא צפוי היה עבורו בלתי 
וביקשו  לאביו  עאטף  חייג  במקום  בו  נסבל. 
איסמעיל  אבל  לקח,  החמולה  בן  את  ללמד 
"העסק"  שטובת  והבהיר  זאת  לעשות  סירב 

יותר חשובה "מזוטות" כאלו ואחרות. 

המשיך  עאטף  השניים.  בין  משבר  החל  מאז 
לשרת את אביו אבל בתוך תוכו משהו כבר 

השתנה לגמרי. האמון שביניהם נשבר. 

הראשון  היה  ולא  קרב  אלי  שש  לא  כבר  הוא 
שמנה  שגניבה  פעם  בכל  עצמו  את  להציע 

גם כשהתנדב  ת עמדה על הפרק.  א צ ל
כמי  זאת  עשה  למשימה, 

ו  א פ . שכ ד ש

הוא ידע שזה רק עניין עד שיפסיק עם "העסק". 

עאטף מחלץ את אמא
יסמין.  אימו  את  להבין  התחיל  הוא  פתאום 
היא  שעוברת  הרב  שהסבל  קלט  פתאום 
המכה  את  ספג  שהוא  הסיבה  מאותה 

וההשפלה: שניהם יהודים. 

ויסמין החלו לשוחח לעיתים תכופות  עאטף 
למורת רוחם של איסמעיל, נאוואל והסבתא 
הערבייה, ועאטף שמע מאמו על מסכת חייה 
הכואבת. "אני משתוקקת לברוח" היא לחשה 
אלימות  שספגה  אחרי  הפעמים,  באחת  לו 
קשה עד כדי שבקושי יכלה לדבר. "יש ארגון 
שעוזר  לאחים'  'יד  לו  שקוראים  יהודים  של 
לנשים כמוני. לילדים כמוך. הם מכירים את 
הסיפור שלי. אתקשר אליהם בהקדם ונברח 

שנינו. מסכים?".

לא  אבל  ימים,  כמה  עוד  לחשוב  רצה  עאטף 
האירוע,  קרה  פרטית  ובהשגחה  שבוע,  עבר 
נכנס  עאטף  פרץ  אליה  הדירה  בעל  כאשר 
באמצע  היה  שעאטף  בשעה  בדיוק  לביתו 
הכסף.  וכלי  התכשיטים  את  השק  אל  לרוקן 
בעקבות לכידתו נוצר הקשר בינו ל'יד לאחים'. 

במקביל להמתנה למשפט שחיכה לו, הוחלט 
ולצאת  יקר  זמן  לאבד  שלא  לאחים'  ב'יד 
למבצע חילוץ בהקדם האפשרי. עאטף ביקש 
לחזור לכפר כדי לעזור לאמו במבצע החילוץ, 
"היא כל החיים לבד, לפחות עכשיו אני יהיה 
איתה, ברגעים המפחידים האלה", אמר וחזר 

לכפר.

החילוץ הדרמטי התרחש בשעה שלוש לפנות 
באחד  לאחים',  'יד  אנשי  עם  בתיאום  בוקר. 
יצא איסמעיל לעוד סדרה של  הלילות בהם 
פריצות, חיכו יסמין ועאטף ליד דלת הבית, 
כאילו שממתינים לסייע לאיסמעיל בהכנסת 
המסוכם,  ברגע  הביתה.  הגנובים  המוצרים 
'יד  של  הרכבים  שיירת  שעטה 
הכפר  תוככי  אל  לאחים' 
יסמין  הערבי, העמיסה את 
ויצאה  הג'יפ  על  ועאטף 
מהכפר במהירות הבזק.  

אל  הביתה,  בואם  עם 
עם ישראל, הם גילו את 
הלב האוהב והמיוחד של 
לאחים'  ב'יד  עמם.  בני 
בחום,  אותם  עטפו 
דאגה ומסירות. מטפלים 
מקצועיים  רגשיים 

סוציאליות,  עובדות  הראשונה,  מהשורה 
ללוות אותם  ואנשי אבטחה החלו  דין  עורכי 
צעד אחר צעד, כשבמקביל, הם קיבלו דירת 

מסתור עמוסה בכל טוב. 

יסודי.  שיקום  בתהליך  החלו  ועאטף  יסמין 
כיוון  מהגניבה,  בחלק  מעורבותו  למרות 
שמדובר בקטין, הוצמד לו קצין מבחן מטעם 
יד  של  הסיוע  ואנשי  אותו,  שישקם  המדינה 
בשיתוף  הדוק.  בקשר  עימו  עומדים  לאחים 
בחיים  לפתוח  לו  עוזרים  הם  מלא  פעולה 

חדשים ובריאים.

רק  יוצאים  הם  המסתור  מדירת  אלו,  בימים 
במאבטח  מלווים  כשהם  הכרחיים  לסידורים 
מהחמולה  המתקבלים  לאיומים  מחשש  צמוד 
שבטול כרם. בהמשך, והשניים יועברו לחו"ל 
בשל איומי איסמעיל על חייהם מבית הסוהר 
בהתאם  בנו  של  עדותו  עקב  נכלא  שבו 

לעסקת טיעון.

הדרך  בחייהם.  חדש  דף  פתחו  ועאטף  יסמין 
אנחנו  אבל  קלה,  הכי  לא  ארוכה,  עוד  שלהם 
כאן לצדם. כיהודים, אחים בני אב אחד, אנחנו 
לא נוותר עליהם. נעניק להם הכל, ומכל הלב. 
נעטוף אותם בעולמות של אהבה, ונסדר להם כל 
מה שהם יצטרכו עד שיעמדו על רגליהם כראוי.

יסמין ועאטף כבר לא שבויים בכפר הערבי. 
בוכים  הם  ובוכים.  בגינה,  יושבים  הם 
מהתרגשות, נפעמים מהיופי של העם שלנו. 
מהקשר  מההכלה,  מהחמלה,  בהם,  מהאמונה 
מציאות  מול  גם  לרגע  נכבה  שלא  האמיתי 
קשה וכואבת. הם מביטים לכל צד ורואים את 
המסורים  לאחים'  'יד  באנשי  מוקפים  עצמם 
ויודעים שהם שבו אל המקום הטוב בעולם. 

הביתה, לעם ישראל.

אבל כמה פעמים בכל יום, הם נזכרים.

ונשים  אומללים  ילדים  בעוד  נזכרים  הם 
בוכות.  ועיניהם  בכפרים  שנמצאים  מוכות 
ל'יד  ליל  באישון  מתקשרים  אף  חלקם 
יזכו  לאחים'. הם מתפללים עליהם, שגם הם 
לחזור הביתה. אבל לא רק מתפללים, הם גם 
עושים את כל ההשתדלות כדי לסייע ליהודים 
נוספים לעשות את הצעד הזה. יסמין ועטאף 
הזאת  הביטחונית  שבתקופה  טוב  יודעים 
הם  גם  ולכן  דחוף,  לחילוץ  בקשות  המון  יש 
מבקשים ממך, לתת יד בהצלה הכבירה הזאת, 
ילדה, אשה  ילד או  יהודי.  להשתתף בהצלת 

או איש.

כי לכל יהודי, יש יהודי.

>>>
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הם רק רצו להישאר בחיים, אבל אז הגיעו 
המיסיונרים • המלחמה הפחות מפורסמת 

שבגבולות אוקראינה...

במיסיונרים  המאבק  במסגרת 
פלייר  לאחים  ביד  הדפיסו 
אזהרה בשפה הרוסית המסביר 
הסכנה  את  ברורה  בשפה 
את  ומזהיר  מהמיסיונרים, 
הפליטים כי לפי החוק בישראל, 
אינם  המיסיון  בכתות  החברים 
זכאים לקבל אזרחות מכוח חוק 

השבות. 

כה  עד  הפעילות  במסגרת 
בס"ד  הפעילים  הצליחו 
משפחות   320 כה  עד  להציל 
הכול  בסך  המונות  יהודיות 
כ-730 נפשות מליפול בזרועות 

המיסיונרים שארבו להם. 

העולים כולם נקלטים על ידי אנשי המחלקה המיוחדת 
שהוקמה במהירות ביד לאחים, כשאנשי המחלקה, כולם 
ומעניקים  קשר  עמם  יוצרים  בעצמם,  חדשים  עולים 

להם סיוע ועזרה מיידית מסוגים 
שונים. בעזרה נכללים בין היתר 
שלהם  הדירה  שכירות  מימון 
בארץ לשלשה חודשים, סלי מזון, 
עזרה במציאת עבודה באמצעות 
נעשה  שעמה  אדם  כוח  חברת 
קשר  מיוחד,  פעולה  שיתוף 
בעיריות  הקליטה  מחלקות  עם 
טפסים,  במילוי  עזרה  השונות, 
בהשתלבות  עזרה  כמובן  וכן 
רוסית  דוברת  יהודית  בקהילה 
עוברים  הם  אליהם  בערים 
ספר  לבתי  הילדים  והכנסת 

תורניים בשפה הרוסית. 

רחבה  היא  המיסיונרים  מול  העבודה  הדברים  מטבע 
ומתישה במיוחד, אבל שום דבר לא יעצור את הפעילות 
הנעשית במסירות נפלאה. גם כאן מתממשת סיסמת 'יד 

לאחים' "לא מוותרים על אף יהודי".

המיסיונרים 
המיסיונרים מנצלים 

את מצוקתם הנוראה 
 ומצבם הנפשי
 של הפליטים,

וכך מנסים להמירם על 
דתם ל"ע.

כנסיות  לסערה:  וגרם  לאחים'  ל'יד  הגיע  סוער  עדכון 
כדי  אוקראינה  לגבולות  נציגים   שולחים  מיסיונריות 
לאתר פליטים יהודים, להציע להם "עזרה הומניטרית" 

ולהביאם לחסות בכנסיות שונות.

מברור שערכו אנשי 'המחלקה למאבק במיסיון', נודע 
כי המיסיונרים פועלים ב-2 מקומות. 

בגבול  )ובעיקר  אוקראינה  בגבולות   – הראשונה 
לרשת  ללכוד  מנסים  הם  שם  מולדובה-אוקראינה(, 
הארצות  אל  לברוח  המנסים  הפליטים  את  השמד 
הסמוכות,  והשניה – כאן בארץ, פעילותם היא לקבל 
את הפליטים ולשייכם לארגוני מיסיון כבר עם הגעתם.

המיסיונרים מנצלים את מצוקתם הנוראה ומצבם הנפשי 
של הפליטים, וכך מנסים להמירם על דתם ל"ע.

מול פעילות מיסיונרית חמורה זו, יד לאחים משיב מלחמה 
בלתי מתפשרת זה כבר כחודשיים ימים, ועושה מאמצים 

כבירים לבלימת התופעה המזעזעת כל לב יהודי. 

הקהילה  עם  ידיים  שלבו  במיסיון'  למאבק  'המחלקה 
לפעילות  מענה  לתת  כדי  במולדובה  היהודית 

המיסיונרית ההרסנית. 

הפליטים-פעילי  נוסעים  זו,  קריטית  פעילות  במסגרת 
'יד לאחים' מידי יום ל-2 מעברי הגבול העיקריים בין 
אוקראינה ומולדובה: אל מעבר הגבול פלנקה שבדרום 
הגדולה  האוקראינית  הנמל  לעיר  הסמוכה  מולדובה 
אודסה, ואל מעבר הגבול בעיירה אטקי השוכנת בצפון 

מולדובה מול העיר מוגילוב-פודולסק האוקראינית. 

ומתמקמים  בגבולות  בוקר  בכל  מתייצבים  הפעילים 
כל  עם  מבררים  שהם  אחרי  המיסיון.  לדוכני  בסמוך 
פליט את זהות הלאום שלו, הם מזהירים את היהודים 
פרטיהם  את  מבקשים  המיסיונרים,  מפני  שביניהם 
אחרי  במולדובה.  היהודית  לקהילה  אותם  ומעבירים 
במולדובה  היהודית  בקהילה  נקלטים  שהפליטים 
ומתאוששים מהדרך הארוכה הם ממשיכים לארץ, בה 

ממתינים להם אנשי יד לאחים שמסייעים בקליטתם. 

התקשרו עכשיו והצילו יהודים:
9234*לכל יהודי יש يهودي!!! התקשרו עכשיו והצילו יהודים:

9234*לכל יהודי יש يهودي!!!

מאש התופת
אל ידי
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"השמירה
העליונה

והמובטחת
על ילדיכם
היקרים"!
"וכל המצילים את בניו של הקב"ה 
מסכנת שמד, בוודאי יזכו להגנה 

ושמירה עליונה על צאצאיהם"

מצילים את בניו של בורא עולם
וזוכים לשמירה ונחת מהילדים!

מגבית
לכל יהודי יש يهودي!!!חירום

*9234
התקשרו עכשיו והצילו יהודים:

אי"ה בקרובבהגרלת הענק שתתקייםלכל השותפים!מפתיעותהטבות 


