ישע שלנו

זמני שבת

כניסת השבת מוצ"ש

ירושלים 16:03
תל אביב 16:17
16:06
חיפה
16:08
חברון
16:06
שכם
16:18
ב"ש

17:18
17:19
17:17
17:19
17:17
17:21

במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

גליון  | 176טבת תש"ע |  42שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן
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זמרת הארץ
6
8

שוברים את ההקפאה  -הפגנת המונים בירושלים

הרב הרצוג חלק א'
חיבת הארץ

סיפורו של מקום
שוברים את ההקפאה
חדשות יש"ע

יש " עמדה

"איננו מבקשים פשרה עקומה,
אלא הפשרה מלאה של ההקפאה
המרושעת הזו .באים פקחי
ההקפאה ובודקים בזכוכית מגדלת
האם לכל מגרש ולכל חלקת אדמה
יש יסודות ואנחנו אומרים :כן ,לכל
יהודה ושומרון יש יסודות .יהודה
ושומרון הם היסודות! במאבק הזה
אנחנו ננצח .חום הלהט שלנו ימיס
את כל ההקפאה ונמשיך לבנות
את הארץ" – יו"ר מועצת יש"ע
דני דיין בהפגנת ההמונים בשבוע
שעבר במחאה על הקפאת הבנייה
ביהודה ושומרון.

» עמוד 2

על הפרשה מקץ

הרב שלמה אזואלוס  -ראש המכינה הקדם-צבאית "משכיות"
ורב המועצה האזורית עמק המעיינות

ע

ניצחון האור

יֹוסף"
"א ֶּלה ּת ְֹלדֹות יַ ֲעקֹב ֵ
ל הפסוק ֵ
(בראשית ל"ז ,ב') מהפרשה הקודמת ,ניתן
להצהיר כי סימן הוא לדורות ,שמי
שרוצה להבין את ההיסטוריה של יעקב/ישראל,
ייתן עינו ביוסף וישכיל להפיק את הלקח מדור
לדור ,עד לתקופתנו אנו!
הבה ננסה להבין לרגע מה עובר על נער בן
שבע-עשרה שנה ,יתום מאימו ,שבמצוות אביו,
הולך לראות את אחיו במרעה ,יוסף מבחין
באיבה מצד אחיו ,הם שונאים אותו בגלל
חלומותיו ,הוא לא מוצא אותם ,וזו הזדמנות פז
להתחמק מהשליחות!
יוסף אינו מנצל את התירוץ הטוב ,אלא מגלה
דבקות במשימה ,מגיע לאחיו אשר זוממים
לרוצחו ,אך נותנים לו חנינה ו"רק" זורקים אותו
לבור עמוק מלא נחשים  -עוד גלגולים רבים
נכונו לו ,הוא נמכר ארבע פעמים מיד ליד ,נופל
לשבי המצרי ,מושלך לבית האסורים ,בנתק

מוחלט ,גלמוד כערער בערבה,ערפל כבד חונה
מעל ראשו ,מאין יבוא עזרו? לכאורה ,לנוכח
כל כך הרבה אכזבות מהסביבה "הדתית"
שהתעללה בו ,אל מול "חוסר ההשגחה"
האלוקית ,אדם אחר במקומו ,היה זורק כל
סממן של יהדות ,מתערטל מכל זיק של אמונה,
היה מסתדר עם סביבתו הרבה יותר טוב ,מקבל
כיבודים וקידומים מאשת פוטיפר ,תנו לו עוד
סיבה אחת לשמור אמונים לדבקותו בה' אחרי
שלל הנפילות הממלאים את הוויתו?! ברמה
של יוסף הצדיק ,זה נשמע כמו כפירה כל מה
שכתבנו לעיל!
הוא אינו מתייאש ,יודע את מסלול החיים
של היהודי ,רצוף רדיפות ,קשיים ונפילות ,אך
שם ה' נשאר בפיו ,יודע שבראייה מיידית הכל
אבוד ,אבל במבט של נצח הכל יסתדר ,הרבה
יותר מהר ממה שאנחנו חושבים ,המהפך יהיה
מטאורי ,פתאומי ,מידי ,בלתי צפוי ,מפתיע
» המשך בעמוד 3

יש"עמדה

אנחנו ננצח

עשרות אלפי בני אדם הגיעו בשבוע
שעבר לכיכר פאריז בירושלים ,והפגינו
בקור המקפיא נגד הקפאת הבנייה ביהודה
ושומרון .בחרנו השבוע במדור "יש עמדה"
להביא את דבריו של יו"ר מועצת יש"ע,
דני דיין ,אותם נשא מעל הבמה במהלך
עצרת המחאה תחת הכותרת "לשבור את
ההקפאה – ממשיכים ובונים":
"אוהבי הארץ הטובה הזו .לפני שנים רבות
עם שחרורם של חלקי מולדת נטלנו על
עצמנו משימה .משימה לבנות את הארץ על
כל חלקיה ,לבנות בתים לכמה שיותר יהודים,
וליישב אותם לבטח.
אין לנו שום כוונה ,צל צילה של כוונה,
להקפיא את המשימה הזו שנטלנו על עצמנו

ב

מבט להתיישבות

חג החנוכה תשל"ו ,דצמבר ,1975
זכתה ירושלים ביישוב יהודי נוסף
בקירבתה מחוץ להרי יהודה .ממזרח
לבירה ,בדרך היורדת ליריחו ,הוקם המוקד
הזמני של היישוב מעלה-אדומים.
בי' בכסלו תשל"ה 24 ,בנובמבר ,1974
החודש לפני  35שנה ,החליטה ממשלת ישראל
על הקמת איזור תעשיה ומגורים לעובדים
ממזרח לירושלים ,בדרך היורדת ליריחו –
מעלה-אדומים .השם "מעלה-אדומים"
נלקח מספר יהושע (פרק ט"ו ,פסוק י"ח),
בו מתוארת מעלה-אדומים כאיזור קו הגבול
בין שבטי יהודה ובנימין .חשיבות רבה נודעה
לה בעבר ובהווה ,בהיותה חולשת על צומת
דרכים מרכזיות ,ומחברת בין בקעת הירדן
ומדבר יהודה לבירת ישראל .ממשלות המערך
ראו חשיבות בעיבויה של ירושלים ממזרח,
כיוון ששטחים אלו יישארו ,על פי תוכניתם,
בריבונות ישראלית גם בהסכם שלום.
בה' בשבט תשל"ה 17 ,בינואר  ,1975לקול
זעקות מחאה של מפ"ם והשמאל ,העניקה
הוועדה להתיישבות תעשייתית תוקף רשמי
למעלה-אדומים כאיזור תעשייתי ,שיכלול גם
רובעי מגורים .אלא שאותה ממשלה היססה
לאשר לחברי הגרעין שיועד להתיישב במקום,
לעלות אל הקרקע .שר השיכון אברהם עופר,
מראשי ה"יונים" בממשלת רבין ,תיכנן להקים
במקום לא יותר מ"רווקיה" לפועלים שיעבדו
באיזור התעשיה המתוכנן ,מישור אדומים.
הממשלה צימצמה את התפיסה של "עיר
תעשייתית" ל"מרכז תעשייתי" ,שבו יורשו
ישע שלנו 2

לא התכנסנו כאן גם לא כדי שיחזירו להם את
הזכות לאשר מבני ציבור.
התכנסנו כאן כדי להחזיר לעם ישראל את
הזכות לבנות בתים וליישב בהם יהודים .לא
באנו לבקש פשרה עקומה ,אלא באנו לבקש
הפשרה מלאה של ההקפאה המרושעת הזו.
כאשר הממשלה מחליטה שאסור לבנות
בית יהודי אחד מפאתי עפולה עד פאתי ערד,
ומן הפרברים של כפר סבא עד נהר הירדן אנחנו
אומרים :נמשיך לבנות את הארץ הזאת!
נמשיך גם לבנות את ירושלים ,שגם אם לא
מכריזים על כך הוקפאה בפועל.
באים הפקחים ובודקים בזכוכית מגדלת
האם יש יסודות ואנחנו אומרים :כן ,לכל
יהודה ושומרון יש יסודות! יהודה ושומרון

צילום :מירי צחי

לא לעשרה חודשים ,לא לעשרה ימים ,לא
לעשר דקות ,ואפילו לא לשנייה אחת.
אנחנו נמשיך לבנות את הארץ ,נמשיך
ליישב בה יהודים ,אנחנו אומרים בצורה
ברורה :אנחנו רוצים לעשות את זה יחד עם
ממשלה יהודית גאה ,אבל אם הממשלה
עייפה ,אם הממשלה חוששת ,אם
לממשלה אין כוח עמידה מפני לחצים זרים
 אמיתיים או מדומים  -אנחנו נמשיך למלאאת משימתנו גם בלעדיה.
אני רוצה להגיד בצורה ברורה בשביל
מה לא התכנסנו כאן :לא התכנסנו כאן כדי
שיחזירו לראשי הרשויות בשומרון וביהודה
את הזכות לאשר פרגולות או התקנת מזגנים.

הם היסודות!
והיתר הבניה עליה קיבלנו בזכות אבות,
קיבלנו מהקדוש ברוך הוא ,קיבלנו כי זו
זכותו של העם היהודי לבנות בארץ ישראל.
זה היתר הבניה האמיתי.
אני יודע שהימים האלה שבהם אנחנו
רואים ממשלה שנבחרה בקולותינו ובזכות
מאמצינו מפירה את הבטחותיה להחזיר
את ההתפתחות היישובים היהודים ביהודה
ושומרון אני יודע שאלו ימים של דאגה בלב.
אני יודע שבימים שאנחנו רואים ממשלה
שנבחרה בקולותינו ובמאמצינו מדברת על
שתי מדינות כלומר על חלוקת הארץ חס
וחלילה ,אלה ימים שמתגנבים בהם חששות.

אבל אני רוצה לומר לכם שלא יהיה לכם שום
ספק .במאבק הזה אנחנו ננצח .אנחנו ננצח
כי אנחנו נחושים יותר לעומת הייאוש של
הממשלה .אנחנו ננצח בו כי אנחנו מאמינים
יותר לעומת החששות התוקפים את
הממשלה .אנחנו ננצח כי אנחנו צודקים יותר.
ובסופו של דבר ,הרבה יותר קרוב ממה
שניתן לדמיין ,חום הלהט שלנו ימיס את כל
ההקפאה ונמשיך לבנות את הארץ".

•

זו לא רווקיה

לגור רק עובדי בנין ותעשיה.
חברי הגרעין ,מאוכזבים מהחלטת
הממשלה ,החליטו על פעולה עצמאית.
בבוקר חורפי נאה בי"ט באדר תשל"ה2 ,
במרץ  ,1975הגיעה שיירה ובה  40מחברי
גרעין מעלה-אדומים (הגרעין כולו מנה אז 600
איש) אל הגבעה שנקבעה כמחנה מגורים.
סיסמת המבצע היתה "זו לא רווקיה".
עד מהרה התברר ,שהממשלה לא באמת
מתכוונת לאפשר לחברי הגרעין להישאר
במקום .מאות חיילים הקיפו את היישוב
הקטן .הפינוי החל בצהריים .בשעה  4אחרי
הצהריים נשאר רק מבנה הבטון ובו כמה
עשרות מתנחלים .אל"מ בני ענבר ,מפקד
חטיבת ירושלים ,הגיע למקום ובפיו הצעה:
אלה שנמצאים בבנין יישארו ,ומשלחת של
הגרעין תוזמן לפגישה עם השרים אברהם
עופר וחיים בר-לב ,שר התעשיה והמסחר
באותם ימים .אלה שפונו יעלו בעצמם על

האוטובוסים .ההצעה התקבלה ובו במקום
נערכה תפילת מנחה חגיגית.
בישיבת הממשלה שהתקיימה באותו
יום פרצו ויכוחים קשים בין השרים .לבסוף
החליטו השרים ,כי בעלי משפחות יוכלו
לבוא ולגור במעלה-אדומים ,אם הם יועסקו
במקום .לראשונה נקבעה רגל של התיישבות
יהודית ממזרח לירושלים ,בדרך יריחו .המבנה
שהוקם במרץ  ,1975הפך ביום העצמאות
להיות בית כנסת ,וספר תורה הוכנס אליו
בטקס רב רושם.
בספטמבר  1975היו כבר  38הדירות
הראשונות מוכנות .בנר שביעי של חנוכה
תשל"ו ,התיישבו  23משפחות ו 6-רווקים,
במחנה המגורים לעובדים שהוקם ע"י
ממשלת ישראל .היום נקרא המקום "גבעת
המייסדים" .מעלה-אדומים הפכה ליישוב של
קבע.
בינואר  ,1977שעה שמדינת ישראל נכנסה
למערכת הבחירות המוקדמות לכנסת
התשיעית ,קיבל הקבינט סוף סוף החלטה
לממש בנייה של איזור תעשיה במישור-
אדומים .העבודות ארכו זמן רב ורק במרץ
 ,1977הונחה אבן הפינה .בכא' בסיוון תשל"ז7 ,
ביוני  ,1977בישיבתה האחרונה אחרי הבחירות
שהעלו את מנחם בגין לשלטון ,עוד הספיקה
ממשלת רבין להמליץ בפני ממשלת הליכוד
החדשה לפתח את מעלה אדומים ליישוב
עירוני בן חמשת אלפי יחידות דיור.
(מעובד מתוך ספרו של חגי הוברמן "כנגד כל הסיכויים"
בהוצאת ספריית נצרים).

•

ניצחון האור

– המשך מעמוד השער

ומבטיח כי לא נפל דבר אחד מדבר ה' ארצה!
הכל מתוכנן ,המהלך ההיסטורי היֹה יהיה! האור
יתגלה מתוך החושך הגדול!
כך הגיונו של יהודי צריך לפעול ,הימים ימי
ערפל ,ההתיישבות בהקפאה ,הגויים צוהלים
אווירת נכאים ממלאת את ליבנו ,הספקות
מקוננים עמוק בנפש ,מתגלים סדקים בהנהגה,
רוח של הססנות ותבוסתנות נושבת קרירה
ומאיימת לקרר את התקוות הגדולות ,אך אל
חשש אחים יקרים ...עד הנה לא עזבונו רחמיו-
ֹלתיו" (שם ,מ"א,
ן-הּבֹור וַ יְ גַ ַּלח וַ יְ ַח ֵּלף ִׂש ְמ ָ
"וַ יְ ִריצֻ הּו ִמ ַ
י"ד) .יוסף עובר מבירא עמיתקא לאיגרא רמה!
ראיית נקודה אחת ,עלולה לייאש ,אך שקלול
שלם ,ראיית עומק של נצח מגביהה-עּוף ,הרי
עמנו למוד תלאות ,אשרי מי שחיכה וראה
נצנוצי אורות הגאולה בכל הזמנים ,אשרי מי
שלא שקע במירמור לנוכח עצירֹות או אף נסיגֹות

בזרימת הישועה! ענקי תבל עשו שרירים על
במת ההיסטוריה ,בקשו להשמיד להרוג ולאבד
ח"ו את צאן מרעיתו של בורא עולם ,רבים ירצו
לפגוע ב"בבת עינו" של שומר ישראל ,אשר לא
ינום ולא ישן ואין חקר להשגחתו! זהו עניינו
של נס חנוכה ,הנובע מאמונת עולמים של בעל
מלחמות מצמיח ישועות ועושה נפלאות גדולות
לבדו ...כי לעולם חסדו!
קומץ זניח של חשמונאים ,הבינו את
אספקלריית הנצח ,והוכיחו כי נביאי ישראל ,בכל
הדורות ,אמרו דברים שנשמעו ונראו כהזויים,
שאינם כפופים לסדרי הטבע המקובלים" ,העקב
יהיה למישור והרכסים לבקעה" נשמע כמוגזם
או מופרך ח"ו -ניתן להסיק מ"כוס היגון" ל"כוס
הישועות"! אם בקללות ,הבינונו כי הדברים
מעשיים ,קל וחומר בברכות ,כי מידה טובה גדולה
ממידת הפורענות לאין ערוך! נס חנוכה יוכיח,

מעטים נגד רבים ,קומץ נגד מעצמות ,חלשים
נגד גיבורים! מה היה הסיכוי ההגיוניְ ,ש ֵּבן עם
זר ,יהפוך למלך במדינת אויב? מדוע הכל פתאום
ניתן ביד יוסף להיות המשביר לכל עם הארץ?...
גם כאן הכל חורג מכל דמיון! האימפריה היוונית
לא דמיינה בסיוטיה המבעיתים ,שאנשים בודדים,
חדורי אמונה בנצח ישראל ,יכו אותה שוק על
ירך! כל אלה נוסכים תקווה גדולה בלב רוטט,
דרך כוכב מיעקב ,מוסיף והולך ,חי וקיים לעד..
ארוממך ה' כי דילתני ...חייתני מירדי בור..בערב
ילין בכי ..אורך הגלות יגרום לנו לדמוע הרבה
אבל ...לבוקר רינה ...בל אמוט לעולם ...ה' אלוקי
אודך! כי תשועת ה' כהרף עין ...נזכה לראות עין
בעין בשוב ה' ציון ,ואז יראו עינינו וישמח ליבנו
בניסים ובנפלאות אשר עשה ה' לאבותינו בימים
ההם בזמן הזה-באורך נראה אורות גדולים.
חג אורים שמח!
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חיבת הארץ של גדולי ישראל
הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג

חלק א'

משה מאירסדורף ושחר פרבר  -בית ספר שדה כפר עציון

ה

הנישואין עם שרה ,בתו של הרב שמואל יצחק
הילמן ,חבר בית הדין של לונדון ושותף להשקפת
עולמו של הרב הרצוג ולפעולותיו.
כשנה לאחר הנישואין נולד הבן הבכור חיים

רב יצחק אייזק הלוי הרצוג זצ"ל נולד
בלומז'ה שבפולין בנר רביעי של חנוכה,
כ"ח בכסלו התרמ"ט ( – )1988השבוע
לפני  101שנה.

נפגש עם הרב קוק זצ"ל ,רבה הראשי של ארץ
ישראל .היתה זו הופעתו הפומבית האחרונה של
הרב קוק ורבים ראו באירוע זה העברת השרביט
ליורשו ,הבא אחריו ,הרב הרצוג .בכסלו תרצ"ג

"פתאום אור גדול ,אור חדש על ציון

שיבת האומה לארצה וכינון ממלכת ישראל השלישית"
איתו עברה המשפחה הצעירה לדאבלין
שם קיבל הרב הרצוג את ההסמכה
לרבנות וכיהן בתפקיד  18שנה .כבר
בתחילת דרכו במקום נאלץ להתמודד
עם מלחמת אזרחים עקובה מדם בין
הקתולים לפרוטסטנטים על עצמאות
המדינה .תקופה זו השפיעה רבות על
דרך פעילותו ובניסיונותיו לפייס ולגשר
בין גורמים שונים גם פה בארץ ישראל.
באירלנד רכש לו עמדה של דמות
לאומית נערצת כאשר פרסם ספרים,
מאמרים ופסיקות אשר הקנו לו שם
בעולם כולו.
ב 1935-זכה הרב הרצוג להביא את
עצמות אביו ,שנפטר כמה חודשים קודם
לכן ,לקבורה בהר הזיתים .במעמד המרגש

הוא זכה לכהן כראש הרבנים של ארץ ישראל
בתקופה הרת-גורל של השואה והתקומה .ואף
היום כאשר חלף הזמן מעת שנתן את פסיקותיו
והליכותיו ברבים ,עדיין נתפסים הדברים
כאקטואליים מתמיד .הרב יצחק הרצוג הקיף
במפעלי חייו תחומים נרחבים בהם עסק ובכולם
הפגין בקיאות מרשימה :בתורה ובהלכה,
בהיסטוריה ,בחוק ובמשפט ,ברפואה ובמדע,
בשפות ,חקר הדתות ,ובהבנת נפשו של האדם.
אביו של הרב הרצוג ,הרב יואל לייב שנודע
בציבור כדרשן גדול שימש כרב בלומז'ה ,לידס
(אנגליה) ופריס .הרב ספג כבר מינקותו תלמוד
תורה ואהבת ציון ובהמשך בגיל צעיר בלט כעילוי
כשבהיותו כבן שש-עשרה כבר שלט בכל היקפו
של התלמוד .כאשר עקרה המשפחה לצרפת בשל
שליחות האב נחשף לעולמות שונים אשר עיצבו
את עולמו ושינו את אורך חייו באחת.
מצד אחד לימוד התורה מאת אחד מגדולי
הדור רבי יעקב דוד וילובסקי -הרידב"ז זצ"ל אשר
הסמיך אותו לרבנות ב ,1908-בהיותו בן  19בלבד.
ומנגד לימוד לשונות מזרחיות באוניברסיטת
סורבון בפאריס ולימוד המקצועות הקלאסיים
ומתמטיקה באוניברסיטת לונדון ,שם הוענק
לו התואר דוקטור על עבודתו המדעית בנושא
צבעי התכלת והארגמן אשר בהם השתמשו בימי
קדם,עבודה אשר אותה הגיש ב 12-שפות שונות.
שנתיים לאחר קבלת הדוקטורט חיפשה קהילת
בלפאסט שבאירלנד רב ,מדריך רוחני שיכוון את
העדה .במקום שמעו על אברך צעיר המתאים
לתפקיד וכבר בתרע"ו ( )1916מונה הרב הרצוג לרב
המקום .הרב הרצוג ניצל את תקופת כהונתו בת
השלוש שנים להעמקת התודעה הציונית בקרב
צעיריה היהודיים של הקהילה .ציוניותו של הרב
הייתה שורשית ועמוקה ועמדה בניגוד מוחלט
לתפישות של החוגים החילוניים שבקהילה.
בקיץ תרע"ז ( )1917בא הרב הרצוג בברית

מאין עוד
כחירים
אלה
הלציבור
דתי!!

באומץ רב פעל הרב
הרצוג למען זכותם
של היהודים על ארץ
ישראל וכשנתפרסם
"הספר הלבן" הבריטי
בשנת  1939ובו גזירות
קשות על היהודים,
התייצב באומץ קבל
עם ועדה וקרע
את הספר לעיני כל.

אחוזת נוף נריה
ע"ש הרה"צ משה צבי נריה זצ"ל

אנחנו כבר רכשנו
דירה בפרוייקט ,משפחת היזמי
ישע שלנו 4

לוד

( )1936נערכו הבחירות לרבנות הראשית,בחירות
בהן הוכתר הרב הרצוג לרבה הראשי החדש של
ארץ ישראל.
חצי יובל לערך כיהן הרב הרצוג בתפקידו
ברבנות בזמנים הרי גורל ומאתגרים של ימי השואה
והתקומה .באומץ רב פעל הרב הרצוג למען זכותם
של היהודים על ארץ ישראל וכשנתפרסם "הספר
הלבן" הבריטי בשנת  1939ובו גזירות קשות על
היהודים ,התייצב באומץ קבל עם ועדה וקרע
את הספר לעיני כל .הרב התריע כבר ב1938-
על אפשרות של התרחשות איומה נגד היהודים
וכשפרצה המלחמה פעל להצלת היהודים ועולם
היהדות בצורות ובדרכים שונות.
הרב ערך עוד בימי המלחמה מפגש עם נשיא
ארצות הברית  -פרנקלין רוזוולט ,כמי שהכוח
נמצא בידו להפסיק את הטבח ביהודים ולתת להם
חוף מבטחים אשר אליו יוכלו לברוח מזרועות
המרצחים .הרב הרצוג המשיך במסעו תוך סיכון
עצמי גדול ,הזהיר ,התריע ,גייס מנהיגים וארגונים
למען הצלת העם.

לוד,

הגרעין התורני הגדול בישראל,

מוסדות חינוך תורניים איכותיים בשילוב עם
מגורים קרוב לכל מקום .חיי קהילה תוססים,
ציבור תורני איכותי ,אתגר חברתי ולאומי.

1-700-500-555

www.itzhaki.co.il www.bemuna.co.il

"תמיד צריך לזכך את המחשבה ,שתהיה
ברורה בלא סיגים של דמיונות כוזבים
של פחדי שווא של תכונות רעות
של העדרים וחסרונות"
(אורות ,זרעונים ,ה')

"פתאום אור גדול ,אור חדש על ציון  -שיבת האומה לארצה וכינון ממלכת ישראל השלישית"
במהלך מסעו ביקר הרב גם באנגליה ודרום
אפריקה .הוא השיג את הסכמת הממשל הסובייטי
לתת ליהודים פליטי ישיבות מליטא ופולין לעבור
דרך רוסיה למזרח הרחוק ומשם לעלות לארץ
ישראל .ב 1943-הוא נסע לתורכיה לפעול למען
היהודים שהיו באזורים שנכבשו בידי הנאצים
וב 1946 -נסע הרב הרצוג לפולין על מנת לשכנע
את פליטי השואה לעלות לארץ ישראל .הוא
פעל רבות אצל האפיפיור ומדינאים בכל רחבי
אירופה המערבית בנוגע להוצאת ילדים יהודיים
שהוסתרו במנזרים ובבתי נוצרים והתחנכו שם
בזמן המלחמה והחזרתם ליהדות .עם הגיעם
של העולים ארצה ,הקדיש הרב מאמצים רבים
למניעת הפניית הילדים למוסדות חינוך לא
דתיים .הוא ראה עצמו כאפוטרופוס עליהם וחש
צער ועלבון למחשבה שדווקא פה ,בארץ ישראל
יאבדו את זהותם היהודית.
באופן מיוחד ,נקשר הרב הרצוג ליישובי גוש
עציון .תחילת הקשר הייתה בתקופת מלחמת
העולם השנייה כאשר שימש הרב כפטרון יישובי
הגוש וייצג אותם מול השלטונות הבריטיים
בארץ .במלאות  50שנה לרב הרצוג ,החליטו
מוסדות "המזרחי" העולמי להקים יישוב על שמו
של הרב הראשי .כמה צעירים וצעירות שעברו
הכשרה בכפר הרא"ה קיבלו  1700דונם באזור
עין חוביילה שבגוש עציון ובשנת תש"ה ()1945

הקימו את קיבוץ "משואות יצחק" .הרב ליווה את
המתיישבים הצעירים ופעל בכל דרך להצלתם
בקרבות מלחמת העצמאות שהתרחשו באזור.
הוא עודד את רוח הלוחמים ותמך בנשים ובילדים
שנלקחו מהם .אלה שפונו מאזורי הקרבות
כשיקיריהם נותרים מאחור ידעו שאצל הרב
ואשתו ימצאו אוזן קשבת ולב מבין.
כשנפלו הראשונים בגוש ,הזדעזע הרב ומיהר
לשלוח אל המגנים מברק" :בדמע וצער כותב אני
לכם דברי תנחומים אלה .חזקו ואמצו כי ישועת ה'
קרובה לבוא".
ואכן ,לאחר חודשי לחימה קשים ,בקרבות
שנערכו ברחבי הארץ ,בה' באייר תש"ח הוכרזה
מדינת ישראל .וכשנודע לרב על הקמת המדינה,
אמר" :בדורנו ירדו עלינו חושך ,ערפל וצלמוות,
השואה האיומה שלא היה כדוגמתה בתולדות
ישראל .ולעומת זאת נצנץ פתאום אור גדול ,אור
חדש על ציון  -שיבת האומה לארצה וכינון ממלכת
ישראל השלישית".
עם השמחה הגדולה חווה הרב ועוד רבים כמותו
עצב רב על אשר התרחש בגוש עציון על נפילת
רבים מחבריו המגנים ועל כל אותם אשר נלקחו
לשבי האויב .הרב הרצוג עמל רבות להבאת הנופלים
לקבורה בארץ ואף דאג לשלומם ולהחזרתם של
אלו שנלקחו למאסר בממלכת ירדן.
המשך אי"ה בשבוע הבא.
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סיפורו של מקום

הטבע
החברה להגנת
בית ספר שדה עופרה
יהודית בדש

ֹאמר ֲא ֵל ֶהם
"וַ ּי ֶ
יִ ְׂש ָר ֵאל ֲא ִב ֶיהם,
ִאםּ-כֵ ן ֵאפֹוא זֹאת
ֲעׂשּו ְקחּו ִמּזִ ְמ ַרת
ָה ָא ֶרץ ִּבכְ ֵליכֶ ם,
הֹורידּו ָל ִאיׁש
וְ ִ
ִמנְ ָחהְ :מ ַעט ֳצ ִרי,
ְּומ ַעט ְּד ַבׁש,
נְ כֹאת וָ ֹלט,
ּוׁש ֵק ִדים"
ָּב ְטנִ ים ְ
(בראשית מג ,יא)

המוכר לנו כיום הגדל בר באזור הים תיכוני.
את הבטנים המקראיים אנו מזהים כפרי של
אלת הבטנה ,הפרי קרוי בחז"ל גם פיסטוקין,
הוא פיסטוק שאמי או חלבי בערבית( .הפרי
שאנו קוראים בטעות בטנים הוא אגוז
האדמה -קטנית שמוצאה מאמריקה).
פירות נוספים המובאים במנחה זו הם הצרי,
נכאת ולוט ששימשו לקטורת ובשמים.
מעניין לראות שיעקב אומר לבניו להוריד
למצרים "מעט צרי ומעט נכאת ולט"...
ישנה חזרה על המילה "מעט" .נראה שזה
נובע ממחירם היקר ,ומהקושי בהפקתם של
הצרי ,נכאת והלוט לעומת הבטנים והשקדים
שלפניהם לא מופיעה מילת המיעוט ,שאותם
קל יותר להשיג בארץ.
מקום גידולו של הצרי (בתקופת המקרא)
היה בגלעד .ירמיהו תוהה "הצרי אין בגלעד"...
(ירמיהו ח ,כב) ,ובהמשך הספר "עלי גלעד וקחי
צרי בתולת בת-מצרים" (שם ,מו ,יא)
רבן שמעון בן גמליאל אומר "הצרי אינו
אלא השרף הנוטף מעצי הקטף" .לדעת רבים
מהחוקרים ,צרי ,נטף ,קטף ובושם הם שמות
מקראיים לעץ האפרסמון ממנו הפיקו שמן

♪
"זמר זמר לך"

ה

בנים יורדים בפעם השניה למצרים,
לא לפני שיעקב אביהם מצייד אותם
ב"זמרת הארץ" .מהי "זמרת הארץ"?
אומר רש"י" :מזמרת הארץ מדמשבח בארעא,
שהכל מזמרים עליו כשהוא בא לעולם".
לכאורה היינו מצפים לראות כאן את פירוט
שבעת המינים ,שהם הרי פירות בהן השתבחה
הארץ .אך להפתעתנו אנו רואים כאן קבוצה
שונה של פירות ,הנקראת "זמרת הארץ" .נראה
שיש הבדל בין שתי קבוצות אלו .עצי שבעת
המינים חונטים פירותיהם בתקופה מאד רגישה
שבין פסח לשבועות ובה נקבע גורל היבול של
כל אחד ואחד משבעת המינים הללו .עונה זו
בארץ ישראל ידועה כרגישה באופן מיוחד ,מצד
אחד יתכנו בה גשמים חזקים ומצד שני יתכנו
בה יובש וחום .ולכן הציווי הוא להביא דווקא
מפירות אלו לקשר בין הצלחת היבול להודאה
לקב"ה .מנגד ב"זמרת הארץ" אינם מופיעים
בהכרח עצי פרי למאכל ,אלא פירות המיוחדים
לארץ שיכולים לצמוח אף בזמן בצורת ,ללא
הרבה גשמים ,ובכל זאת הם משובחים.
שני עצי מאכל מופיעים בקבוצה זו:
השקדים והבטנים .השקד ,הוא עץ השקד

ישע שלנו
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מהי זמרת
הארץ?

תרופות עיניים ומשתמשים בו נגד מחלות
החזה.
לוט ,לדעת רבים מן החוקרים היה השרף
המופק משיחי הלוטם .שיח הלוטם הינו צמח
ים תיכוני מובהק הגדל בחלקים רבים הארץ.
השרף שימש כסם לקטורת ,וכן כתרופה
פנימית וחיצונית .תהליך הפקתו היה מורכב
ומסובך ,צבעו ירקרק ,והוא ריחני ושמנוני.
לסיום ,יפה לראות שבני יעקב אינם היחידים
שמורידים פרות אלו למצרים" :וַ ּיֵ ְׁשבּו ...וַ ּיִ ְראּו

אלים ָּב ָאה ִמּגִ ְל ָעד
וְ ִהּנֵ ה א ְֹר ַחת יִ ְׁש ְמ ֵע ִ
הֹול ִכים
ּוגְ ַמ ֵּל ֶיהם נ ְֹׂש ִאים נְ כֹאת ְּוצ ִרי וָ ֹלט ְ
ת-יֹוסף
ֵ
הֹוריד ִמ ְצ ָריְ ָמה ...וַ ּיִ ְמ ְּכרּו ֶא
ְל ִ
ת-יֹוסף ִמ ְצ ָריְ ָמה"
ֵ
אלים ...וַ ּיָ ִביאּו ֶא
ַלּיִ ְׁש ְמ ֵע ִ

(בראשית לז ,כה -כח) .נראה שהיה זה נתיב ידוע
ומוכר של הובל צרי ולוט ממקום גידולם בגלעד
דרך ארץ ישראל למצרים .יוסף נלקח לארץ גזרה
על-ידי שיירה הנושאת צרי ולוט חוזר ונפגש עם
אחיו במצרים בפעם השניה עם פירות אלו .ניתן
לדמיין איך זיכרונותיו מחזירים אותו שנים אחורה
אל אותו יום מר ונמהר בו הורד למצרים .אולי
היה בפירות אלו שהזכירו לו את בית אביו ,בנוסף
למראה אחיו בנימין ,להביא לידי ההתרגשות
הגדולה באותה פגישה.
לסיורים בבנימין שומרון ובבקעת הירדן
בית ספר שדה עפרה
02-9975516

♪

שהיה נחשב ליקר שבבשמים .עץ האפרסמון
הוא עץ טרופי הזקוק לחום והרבה מאוד
מים.
נראה שהשם 'גלעד' ,מקום גידול
הצרי ,מתייחס לבקעת הגלעד
הנמשכת מזרחה לירדן ולים
המלח .אפשר שגידול צרי-
אפרסמון נתפשט בתקופות
מסוימות דווקא באזור המזרחי
ואחר-כך נתבסס בבקעה
המערבית ,באזור עין גדי ,עינות
פשחה ויריחו כפי שאנו מכירים
בתקופת בית שני והלאה.
נכאת ,עפ"י פרופ' יהודה
פליקס ,מזוהה עם השרף המופק
הצמחים מהסוג קדד ,שרף זה קרוי
בערבית "נכעה" ,שימש בעיקר לרפואה.
בספרות יוון מופיע שמשרף זה היו מכינים

•
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ילדים שלנו
!שלום ילדים יקרים

בפינה זו אנו מנסים יחד איתכם להתחבר ולאהוב
.את ארצנו הקטנטונת והיפה
¨¤¬§£j¨¤« §¤©j§ ´¤j³ © j¤ § ¦¤¬¯jµ
¯³j¨¤©
§j¨¤«
המקום¤j
הוא לזהות את
שעליכם לעשות
 מה²¤¬
02-6516662 ולשלוח את הפתרון לפקס
©j¤ § ³£¬j²¤£¬¤©j³¡¤³¯¬j³¤´j¤«¬¤£§
j¨¤§¤¤³¯¬j¨¤¦¤³©
ita@myesha.org.il
או למייל
!בהצלחה רבה

ת
זהה א ה

מקום

µ ³¯¬j¨¤¬§£j¨¤« §¤©j§ ´¤j³ © j¤ § ¦¤¬¯jµ ¤j ¯³j¨¤© §

©jµ ¡¢©j¤ §

 שמות הילדים." בית הכנסת "החורבה:פתרון החידה הקודמת
  חיספין, שילת רחל מזוז  ירושלים, שמואל יצחקי:הזוכים
³£¬j²¤£¬¤©j³¡¤³¯¬j³¤´j¤«¬¤£§
j¨¤§¤¤³¯¬j¨
 אורנית,דן שורני

µ©j³ ²©µ ³¯¬j¨¤¬§£j¨¤« §¤©j§ ´¤j³ © j¤ § ¦¤¬¯jµ ¤j ¯³

¦ § ¤«j©jµ ¡¢©j¤ § ³£¬j²¤£¬¤©j³¡¤³¯¬j³¤´j¤«¬¤£§ j¨¤


©
±

¤

´

µ


©
¦
¤
³


©
¬
©¤¤µ

³µj¢µ©j³ ²©µ ³¯¬j¨¤¬§£j¨¤« §¤©j§ ´¤j³ © j¤ § ¦¤¬¯jµ 

³µj§¦§¦ § ¤«j©jµ ¡¢©j¤ § ³£¬j²¤£¬¤©j³¡¤³¯¬j³¤´j¤«¬¤

j¨¤«© ³j¨ ³µj¢µ©j³ ²©µ ³¯¬j¨¤¬§£j¨¤« §¤©j§ ´¤j³ © j¤ § ¦¤

_µ

jµ ³µj§¦§¦ § ¤«j©jµ ¡¢©j¤ § ³£¬j²¤£¬¤©j³¡¤³¯¬j³¤´

¤
µ
³

©
©
¤
§
¤
µ ³¯¬j¨¤«© ³j¨ ³µj¢µ©j³
 ª ³¯¬j¨¤¬§£j¨¤« §¤©j§ ´¤j³ © j
¨ ¤ ³ ¯ ¬ ²©µ

²¤£¤§ ¯jµ ³µj§¦§¦ § ¤«j©jµ ¡¢©j¤ § ³£¬j²¤£¬¤©j³¡¤³¯¬

¬
¯
³
¤
h
¨


¢
§
©

©³ µ©µ ³¯¬j¨¤«© h
³j¨ ³µj¢µ©j³ ²©µ ³¯¬j¨¤¬§£j¨¤« §¤©j§ ´¤

¤§©³©

s

j³¢j²¤£¤§ ¯jµ ³µj§¦§¦ § ¤«j©jµ ¡¢©j¤ § ³£¬j²¤£¬¤

§²jµ©³ µ©µ ³¯¬j¨¤«© ³j¨ ³µj¢µ©j³ ²©µ ³¯¬j¨¤¬§£j¨¤« §¤©
ª¬¢©§ ¬¤¢µ³¤¦©¥³¤µ¦ «¢¢¥§©
¤¯³ ¤j³¢j²¤£¤§
¯jµ §§¨¤«©¡
³µj§¦§¦©¨¦§
§ ¤«j©jµ
µ ³± ¨¤«¬¢©©µ
¦l¨¤³¯¬µ¡¢©j¤
¤¤µ±§³£¬j
§¤¯jµ ²¤¬§²jµ©³
µ©µµ³¯¬j¨¤«©
³µj¢µ©j³
²©µ ³¯¬j¨¤¬§£
µ ¤¯ §²±«
³¬jµ¤©§ ³j¨
 µ¤§³´¤µ
³¯¬§´

l  µ ¤¯³ ¤j³¢j²¤£¤§ ¯jµ ³µj§¦§¦ § ¤«j©jµ ¡¢©j¤
ª¬¢©¢³§²§³¤¦©

lµ ¢« ¨¤±©§¯¦ª¤h

¤¯ ¬ §¤¯jµ ²¤¬§²jµ©³ µ©µ ³¯¬j¨¤«© ³j¨ ³µj¢µ©j³ ²©µ ³¯¬
§²¤±«l  µ ¤¯³

oqxnnknvxnnµ ´ª¤ovlopj¤´¤´¨ ¤
pqxnnowxnnµ ´ª¤owlopjµ´¤±
©
¤j³¢j²¤£¤§
¯jµ ³µj§¦§¦

§ ¤«j©jµ ¡¢©

t¨¤£³ ¢e¢³xª¬¢©µ µ¦

¬j¡ ³¯¤¯ ¬ §¤¯jµ ²¤¬§²jµ©³
µ©µ
³¯¬j¨¤«©
³j¨ ³µj¢µ©j³ ²
nqkutvqqqqx¨¤³ ³§ª ¯§£ª
§ ¢¤¤´µ³
¡

²§jµ ¤¯ §²¤±«l  µ ¤¯³ ¤j³¢j²¤£¤§ ¯jµ ³µj§¦§¦ § ¤«j

j³ «¤³¯¬j¡ ³¯¤¯ ¬ §¤¯jµ ²¤¬§²jµ©³ µ©µ ³¯¬j¨¤«© ³j¨ ³µj¢

¨¤« ²¤¬²§jµ ¤¯ §²¤±«l  µ ¤¯³ ¤j³¢j²¤£¤§ ¯jµ ³µj§¦§¦ 

¤¦¤³©j³ «¤³¯¬j¡ ³¯¤¯ ¬ §¤¯jµ ²¤¬§²jµ©³ µ©µ ³¯¬j¨¤«© ³j¨

© §j¨¤« ²¤¬²§jµ ¤¯ §²¤±«l  µ ¤¯³ ¤j³¢j²¤£¤§ ¯jµ ³µj
 ישע שלנו7

yesha_shelanu.indd 1

12/15/09 12:05:46 PM

חדשותיש"ע

רבבות בהפגנת
"לשבור את
ההקפאה"

ביום רביעי שעבר
בככר
התקיימה
פאריז הפגנת המונים
בהשתתפות עשרות
אלפי בני אדם שמחו נגד
הקפאת הבנייה תחת
הכותרת "לשבור את
ההקפאה – ממשיכים
ובונים" .לאירוע היו
שותפים מועצת יש"ע
וראשי הרשויות ביהודה
ושומרון ,יחד עם ועדי
המתיישבים בשומרון
ובבנימין ,וכן תנועות הנוער בני עקיבא
ועזרא שהתגייסו למאבק.

במוקד הטלפוני של מטה ההפגנה
התקבלו פניות רבות גם מיישובים שלא היו
שותפים בעבר להפגנות מסוג זה ,כדי לקבל
חומרי פרסום ושילוט לקראת ההפגנה.
יישובים אלו הוציאו להפגנה מספר לא קטן
של אוטובוסים עם מפגינים .סך הכל – הוזמנו
קרוב ל 200-אוטובוסים מכל רחבי הארץ
שיצאו מנקודות איסוף מנהריה שבצפון ועד
ירוחם שבדרום והביאו עמם את המפגינים
למרכז ירושלים .במקביל התקיימו כנסי
פעילים במועצות האזוריות והמקומיות
ביש"ע בהשתתפות ראשי הרשויות וראש
מועצת יש"ע דני דיין ,שבה נקראו התושבים
להגיע להפגנה ולהביע את המחאה
החריפה נגד הקפאת הבנייה .בין הכנסים
שהתקיימו :כנס המועצה האזורית שומרון
ביקיר ,כנס המועצה המקומית קדומים,
כנס המועצה האזורית בנימין בעפרה ,כנס
מועצה מקומית קרני שומרון ,וכנס המועצה
האזורית הר-חברון.
את העצרת הנחה ראש המועצה המקומית
קרני שומרון הרצל בן-ארי .היא נפתחה
במחרוזת שירי ארץ ישראל שאותם ניגנו חברי
הרכב הישיבה התיכונית המוזיקלית "כינור
דוד" מהיישוב עטרת ,ולאחר מכן קריאת פרק
תהילים וסדרת נאומים.
בעצרת נשאו דברים :ראש ישיבת רמת
גן וחבר מליאת מועצת יש"ע ,הרב יהושע
שפירא ,יו"ר מועצת יש"ע ,דני דיין ,ח"כ דני
דנון (ליכוד)  -יו"ר הליכוד הלאומי וחבר ועדת
חוץ והביטחון של הכנסת וממובילי המאבק
הפרלמנטרי בהקפאת הבניה ,אשר במהלך
ישע שלנו 8

נאומו הציג שלט עם המספר טלפון בבית
הלבן וביקש מהציבור בישראל לטלפן לאובמה
ולהגיד לו באנגלית" :הסר את ידיך מארץ
ישראל" ,חברת הכנסת ציפי חוטובלי (ליכוד)
 יו"ר הועדה לקיום מעמד האשה ,וממנהיגותהמאבק נגד ההקפאה ,וחברי הכנסת אורי
אורבך (הבית היהודי) ,הפרופסור אריה אלדד
(האיחוד הלאומי) שקרא מעל הבמה" :יהודים
הם לא קרטיבים .אותנו לא מקפיאים!" ,ד"ר
מיכאל בן ארי (האיחוד הלאומי) ,וחבר הכנסת
ניסים זאב (ש"ס) .כמו כן נשאו דברים נציגי
ראשי הרשויות ביהודה ושומרון ובהם :ראש
העיר מעלה אדומים ,בני כשריאל ,ראש
המועצה האזורית שומרון גרשון מסיקה,
ראש המועצה המקומית בית אריה-עופרים
אבי נעים שטרם עלייתו לבמה הוקרן סרטון
וידאו קשה המתעד את הכאתו ומעצרו על ידי
שוטרי מג"ב בעת שניסה לחסום את כניסת
פקחי ההקפאה

של ביבי לפני כשבועיים ,ראש המועצה
האזורית הר חברון ,צביקי בר חי – ממנהיגי
מטה המאבק בהקפאת הבניה ,ונציג ועדי
המתיישבים בועז העצני.
במהלך העצרת הוקרנו על מסכי ענק
שני קליפים עם סרטוני וידאו המסכמים את
המאבק נגד הקפאת הבנייה והמשך הבנייה
בפועל ביישובי יש"ע ,וכן סרטון אשר עימת
את הבטחותיו של נתניהו לבוחריו קודם
הבחירות ,מול מעשיו בפועל לאחריהן.
האירוע זכה להתעניינות תקשורתית
חסרת תקדים :באירוע השתתפו למעלה מ –
 200אנשי תקשורת ובהם כתבים ,צלמי וידאו,
צלמי סטילס ,מפיקים ,אנשי ניידות שידור –
מרשתות שידור מכל רחבי העולם .השידורים
החיים מההפגנה ליוו את העצרת מתחילתה
בתוכניות האקטואליה השונות בערוצי
הטלוויזיה כולל ראיונות עם ראשי מועצת יש"ע
ובשעת השיא פתחו את מהדורות החדשות
של כל ערוצי הטלויזיה הישראלים ,וכתבות
על ההפגנה ,בליווי תמונות וכתבות וידאו ,היו
הכותרת הראשית של כל אתרי האינטרנט
בישראל במשך כל שעות הערב וכן פתחו את
מהדורות החדשות בכל רשתות הרדיו ,את
התוכניות לסיכום אירועי היום ואת יומן חצות.
סיקור האירוע המשיך גם בכל יומני הבוקר
ברדיו ,שידורי האקטואליה ,ובכל העיתונות
הכתובה הישראלית .איזכורים וסיקורים רבים
להפגנה היה ניתן למצוא בכל כלי התקשורת
העולמיים – מ  BBC ,FOXnews ,CNNדרך
רשתות הטלויזיה בצרפת ,בגרמניה ,בהולנד,

ועד לטלויזיה היפנית וברשת אל-ג'זירה.
באירוע השתתפו עשרות אלפי בני אדם
שמילאו את הכיכר ,את הרחובות הסמוכים,
וכן את הגגות הסמוכים .כמות המפגינים
עלתה על כל הציפיות המוקדמות ,לשביעות
רצון המארגנים .לאור הצלחת המהלכים
האחרונים במאבק נגד ההקפאה ,יתכנס
בימים הקרובים מטה המאבק ,יחליט על
שורת צעדים נוספת נגד הקפאת הבניה,
ויגבש את המשך המאבק בהקפאה.

סקר לרגל חג החנוכה55% :
מהישראלים :המתנחלים-
ימינו
של
המכבים

רוב הישראלים ,ובהם  51אחוז מהחילונים,
רואה במתנחלים את החשמונאים המודרנים.
אחריהם ב"מדד המכביּות"  -הפעילים
החברתיים וקציני צה"ל.
סקר חדש שנערך לרגל חג החנוכה

עבור אתר האינטרנט  ynetועמותת
"יסודות" מגלה כי רוב הציבור  -ובתוכו
 51%מהחילונים  -סבור שהמתנחלים הם
"המקבילה החשמונאית" של ימינו .הסקר
שבדק גם שאלות כמו "מיהו מתיוון?" לדעת
הישראלים ,ו"איך היתה נתפשת מדינת
ישראל בעיני המכבים?" נערך על ידי מכון
המחקר "פאנלס" בקרב  498מרואיינים,
שהיו מדגם מייצג של האוכלוסיה היהודית
הבוגרת בישראל .טעות הדגימה המירבית
היא .±4.4%
לשאלה "מי הם המכבים של ימינו?" הוצגו
בפני הנסקרים חמש תשובות אפשריות.
 55%בחרו בתשובה "המתנחלים" 20% ,בחרו
בפעילים החברתיים 13% ,את קציני צה"ל,
 6%את חברי הכנסת ו 6%-את פעילי איכות
הסביבה.
פילוח על פי הגדרות דתיות מלמד כי
בכל אחד מהמגזרים נמצא רוב התופס
את המתנחלים כחשמונאים בני זמננו .כך
השיבו  50%מהחרדים 51% ,מהחילונים58% ,
מהמסורתיים ו 69%-מהדתיים.
המוציא לאור:

בית הדפוס  11גבעת שאול ,ירושלים 95477
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662
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עורך :ישי הולנדר
צילום השער :אופיר דוד
תמונות בחדשות:
אופיר דוד ומירי צחי
פרסום מודעות:
שיראל בלייכר 052-8903906
הפצה:
מקור ראשון  -דוד 052-8708519
עיצוב גרפי :תקוה דגן
הפקה :יש שחר הפקות בע"מ
לתגובותperla@myesha.org.il :
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

