"שרוצה להיקבר שם
אצל פינסקר"
("עת־מול" )233

בצוואתו ,מנחם אוסישקין
ביקש כי ליד ביתו ובמהלך
הטקס תעצור התהלוכה בצד
כמה בתי כנסת ואתרי קודש
יהודיים .הנוהג האשכנזי באותה
העת בירושלים ,שמתקיים עד
היום ,הוא שכאשר אדם נפטר
בביתו ראוי לערוך את הטהרה
במקום ,ומן הבית לצאת במסע
האבל לבית העלמין .עם היציאה
מהבית נאמרים כמה פרקי אבות
(פרק ג משנה א ופרק ד משנה כט),
ופסוקים נוספים (ירמיהו לב ,יט; איוב
א ,כא; תהלים צב ,טז ותהלים עח ,לח).
בפתח הבית בני המשפחה אומרים "קדיש".
האשכנזים בירושלים נוהגים ,בצד אמירת מזמור תהלים בזמן
הצעידה ("ישב בסתר עליון" ,תהלים צא) ,כי בכל פעם שחולפים
ליד בית כנסת עוצרת התהלוכה ומשתתפיה חוזרים ומשננים את
המשנה מפרקי אבות ,ובני המשפחה אומרים קדיש .לגבי התפילות
שנאמרו בלוויית אוסישקין ,ייתכן שאי הבהירות באשר לשימוש
במונחים "תפילה"" ,פרקי אבות" ו"אל מלא רחמים" בתיאורי
עיתונות היישוב נבעה מכך שהמדווחים לא תמיד הגיעו בזמן לכל
התחנות במסלול הלוויה ,וחלקם נסמכו על דברי אחרים שאינם
בני סמכא בנושא.
יאיר שפירא ,ירושלים

"בני מרמורש עולים בחומה"

("עת־מול" )235

תלמידי הסמינר למורים בשיעור בוטניקה( 1947 ,צילום :יהודה זיו)

תיקוני טעות:

"פרחי הוראה מציירים

פרחים" ("עת־מול" )233

התצלום בעמ'  23הוכתר בשם "שיעור בוטניקה בגן אבינעם".
גן זה נקרא על שמו של אבינעם ילין ,בנו של דוד ילין שנרצח
ב־ ,1937ונמצא עד היום במתחם מכללת דוד ילין .אולם הנוף
הנשקף ברקע התמונה איננו נוף בית הכרם וסביבותיה :הוא נראה
כנוף מדבר יהודה ,ים המלח והרי מואב ,המתנשאים מעבר להם
במזרח — ולפיכך ,המדובר בגן הבוטני של האוניברסיטה העברית
בהר הצופים.
יהודה זיו

"סוד קסם הכפר

העברי" ("עת־מול" )235

בגיליון "עת־מול"  235התפרסם מאמרי על עליית הכפר העברי
נווה יעקב לקרקע בח' בתמוז תרפ"ד .בעמ'  11נכתב כי "בחודש
תמוז תרפ"ד ( )1924הונחה אבן פינה להקמת יישוב עברי ראשון
בצפונה של ירושלים".
נפלה כאן טעות מצערת שיש צורך לתקנה .היישוב העברי הראשון
בצפונה של ירושלים הוא המושב עטרות — שעלה לקרקע חמש
שנים לפני נווה יעקב ,בשנת  .1919למעשה ,כבר בראשית 1914
הגיעה למקום קבוצת מתיישבים ,אך עזבה כעבור פחות משנה.
הכפר העברי נווה יעקב הוא היישוב העברי השני מצפון לירושלים.
תודתי לרות דנון ,בת עטרות ומרכזת העמותה למורשת עטרות,
שהפנתה את תשומת לבי לתיקון הטעות במאמר.

במאמרו המאלף של ד"ר מנחם קרן־קרץ מוזכר בצנעה גם סיפור
עלייתן של כמאה משפחות של חקלאים דתיים מחבל מרמורש אשר
הגיעו לעבוד בחקלאות בפרדסי רחובות .מאחר שבאותו הגיליון
עסקנו גם בחסידות סערט־ויז'ניץ ,ברצוני להוסיף ששני האדמו"רים
לחסידות ויז'ניץ היו ידועים באהבת ארץ ישראל ואף פעלו למען
"כולל מאראמורש" וסייעו לחלוצים בני המחוז שעלו לארץ ישראל
— הן רבי ישראל הגר ,שבחבל מרמורש היו לו חסידים רבים ,והן
בנו האדמו"ר רבי ברוך הגר (ראשון האדמו"רים לחסידות סערט־
ויז'ניץ) .בשנות ה־ 40יזם וסייע האדמו"ר רבי ישראל הגר בארגון
קבוצת החקלאים שעלתה להתיישבות ברחובות.
בעיתון החרדי "ההד" ,שיצא לאור בחודש טבת תרצ"ג ,מופיע מכתב
שכותרתו "בני מאראמורש מתכוננים לעלות" .במכתב מסופר על
חבר רבנים שעומדים הכן לסייע בנושא העלייה — ובהם גם האדמו"ר
רבי ישראל הגר ,ששמו מופיע כראשון בין שווים.

במאמרי על אודות המהנדס הנשכח לואיס ויילר נפלה טעות בעמ'
 :20קזים פאשה היה מנהל הסלילה של הרכבת החיג'אזית; שמו
של הוואלי של דמשק ,שאף עמד בראש ועדת הביצוע של הרכבת
החיג'אזית ,הוא נזים פאשה.

יאיר ספרן ,קרית ים

יהודה לבנוני

יוסי שפנייר

הערת המערכת :בגיליון  241עתיד להתפרסם מאמרה של רות דנון
על ההתיישבות הראשונה באדמת עטרות.
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