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שהן ע בתורה  נאמר  מתנות  שתי  ל 
וארץ  תורה   - לישראל"  "מורשה 

ישראל. 
"ְוֵהֵבאִתי  בפרשתנו  נאמר  ישראל  ארץ  על 
ְוָנַתִּתי  ֶאת-ָיִדי...  ָנָׂשאִתי  ֲאֶׁשר  ֶאל-ָהָאֶרץ  ֶאְתֶכם 
ו, ח( ועל התורה נאמר  )שמות  ָלֶכם מֹוָרָׁשה"  אָֹתּה 
ַיֲעקֹב"  ְקִהַּלת  מֹוָרָׁשה  מֶֹׁשה:  ִצָּוה-ָלנּו  "ּתֹוָרה 
)דברים לג, ד(, וכן נאמר – "ִּכי ֶלַקח טֹוב ָנַתִּתי ָלֶכם" 

)משלי ד' ב(, ועל קבלת התורה על ידי משה נאמר 

"ָלַקְחָּת ַמָּתנֹות ָּבָאָדם" )תהילים סח, יט(. ויש חילוק 
בין מתנה לירושה: לקבלת מתנה זקוקים לרצון 
הקונה ולמען קניין, ואילו לירושה אין צורך בכל 

זה, והיא מוקנית לאדם בעל כורחו.
נוסף בביטוי מורשה, שאף  פן  גילו  אך חז"ל 
ממורשה  להפכה  כדי  במאמץ  צורך  יש  בזה 
"ונתתי  המקרא  על  שאלו  בירושלמי  לירושה, 
ירושה  למה  מתנה  אם  מורשה",  לכם  אותה 
הושעיה,  רבי  "אמר  מתנה?  למה  ירושה  ואם 

כל מקום שנאמר מורש, לשון דיהא )לשון כהה 
"והכתיב  ושאלו:  ה"ב(,  פ"ח  בתרא  )בבא  וספק(" 
דיהא  לשון  שייך  "ומה  יעקב'",  קהלת  'מורשה 
)פני משה(. והשיבו: בתחילה כשבא  על התורה?" 
ללמוד הוא מלא ספקות ואין חלש ממנו, ולאחר 

שיגע בה הרבה, יורש אותה.
וכן שנינו במסכת אבות "והתקן עצמך ללמוד 
תורה שאינה ירושה לך" )ב', י"ז(, ושאלו המפרשים: 
והסבירו  יעקב"?  קהילת  "מורשה  נאמר  הרי 
על פי הירושלמי – מורשה פירוש לשון דיהא, 
היינו, שמצד המוריש זו נתינה מוחלטת ליורש, 
אבל מצד היורש יש חולשה בזיקה לתורה, עד 

שיתקין עצמו ויתאמץ ויזכה בה בדין כירושה.
"אל  חז"ל  דרשת  את  ביאר  אמת  והשפת 
ע"ב(  מט  )פסחים  מאורסה"  אלא  מורשה  תקרי 
ואיש  לאב.  בן  בטבע,  הוא  "ירושה  לשונו:  וזה 
התקן  ואיתא,  פעולתם.  על-ידי  היא  ואשתו 
עצמך )ללמוד תורה( שאינו ירושה לך. פרשנו, 

הנשיא  של  המיוחד  השליח  איום 
לפגוע  מיטשל,  ג'ורג'  הסנטור  אובמה, 
את  תשביע  לא  אם  לישראל  בערבויות 
מעורר  שעון  מהווה  וושינגטון,  רצון 
הראיון  באשליות.  למשתעשעים 
הטלוויזיה  לרשת  מיטשל  שהעניק 
המסר  את  מפריך  בארה"ב  הציבורית 
היוצא מירושלים, כאילו ממשל אובמה 
על  מלמד  הוא  ישראל.  לקראת  הולך 
לישראל  להכתיב  אובמה  נחישות 
1949/1967, כולל עקירת  נסיגה לקווי 
וביו"ש,  בגולן  היהודית  ההתיישבות 
על  הדיון  פתיחת  ירושלים,  חלוקת 
שטחים.  וחילופי   1948 פליטי  שיבת 
מאמרו של חבר מליאת מועצת יש"ע, 

המומחה לענייני ארה"ב, יורם אטינגר.

על הפרשה וארא
הרב מרדכי גרינברג - ראש ישיבת "כרם ביבנה"
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להצלחה
ההרשמה לקבוצה 

נסגרת בימים

הקרובים

הפרוייקט ממוקם בצמוד לשכונת ארנונה.
חברי הקבוצה יהנו ממחירים מיוחדים - החל ממליון וארבע מאות אלף ₪.

• ליווי של משרד עו”ד לחברי הקבוצה  •  צורך בהון ראשוני נמוך ופריסת תשלומים נוחה
• ייעוץ וליווי בקבלת משכנתא ומכירת הבית הקיים

לאור הביקוש הרב יתקיים כנס נוסף אי”ה ביום שלישי הקרוב ד’ בשבט (19.01)



ישע שלנו  2

הספד של שרון
"גבעות השומרון, הרי יהודה וחולות חבל 
היסטורית,  זכות  רק  אינם  ונצרים,  קטיף 

אלא גם בית אמיתי".
ירי  בפיגוע  נרצחה  שנה,   15 לפני  השבוע 
מנחם  של  בתם  פליקס,  עפרה  בשומרון 
אלון-מורה.  גרעין  ממקימי  פליקס,  וטובה 
תשנ"ה  בשבט  ה'  שישי,  יום  בצהרי  היה  זה 
)6.1.1995(. עפרה נהגה ברכב מבית אל לאלון 
מורה, בדרך למסיבת יום-הולדת משפחתית. 
חלמיש.  צומת  ליד  הרכב  על  ירו  מחבלים 
לידה,  שישב  גיסה,  מהיריות.  נהרגה  עפרה 

נפצע. שני אחייניה ניצלו בנס.
במותה.  שנים  וחצי   19 בת  הייתה  עפרה 
העלמין  בבית  עולמים  למנוחת  הובאה  היא 
באלון מורה. אחד המלווים היה אריאל שרון, 
ליד  בהספדו  מהאופוזיציה.  פשוט  ח"כ  אז 
הדברים  את  שרון  אמר  עפרה  של  קברה 
גם  היו שעשו בהם שימוש  הבאים, שלימים 

כלפי ממשלתו שלו: 

   "אני זוכר אותה כילדה בין נופי השומרון, 
הזאת.  והקשה  היפה  הארץ  מפרחי  פרח 
איך אפשר להספיד ילדה בת תשע-עשרה? 
לטרור,  וכניעה  ויתור  של  קרבן  שהיא  ילדה 
של חולשת דעת יהודית, של אובדן הרגשת 
אני  יד?  אוזלת  של  הזאת,  הארץ  על  הזכות 
מילים  אין  אך  קשות,  מילים  הן  שאלה  יודע 
קשות מדי כשמעשי הרצח הפכו לחם חוקנו 
את  מוסרת  בירושלים  כשממשלה  יום.  יום 
האחריות לחיי יהודים לארגון טרור פלשתיני... 
והמצב מחריף עוד, שחרף העובדה שההסכם 
הממשלה  ממשיכה  היה,  שצפוי  כפי  ניכשל 
להעביר  במאמציה  לסלקה,  שחייבים 
פושע  לידי  נוספים  מולדת  וחבלי  סמכויות 

המלחמה ערפאת".
שרון לקח נשימה ארוכה והמשיך בביקורתו 
הנוקבת: "הממשלה מקווה שרוח המתנחלים 
תיפול, שאמונתם תישבר, שירצו לעזוב. אני 
המתנחלים  ראשוני  את  ורואה  סביבי  מביט 

אני  בהר. 
ר  י כ מ
ם  ת ו א
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שנה, ואני יודע - רוחם לא תיפול, אמונתם לא 
תישבר. ממשלות יפלו ויקומו והם, המתנחלים, 
יישובים  להקים  וימשיכו  לעולם  פה  יישארו 
דורה  הבנים,  דור  את  רואה  אני  לתפארת... 
ההורים!  מדור  נופלים  אינם  הם  עפרה,  של 
הם  בהתיישבות,  מובילים  הם  המשך!  יש 
הארץ  באהבת  מובילים  הם  בצבא,  מובילים 
לא  עוד  הציונות  בשבילם  הנפש!  ובמסירות 
לפניהם.  ארוכה  הדרך  עוד  דרכה.  סיימה 
בשבילם, גבעות השומרון, הרי יהודה וחולות 
חבל קטיף ונצרים, אינם רק זכות היסטורית, 

אלא גם בית אמיתי". 
הסיכויים"  כל  "כנגד  הוברמן  חגי  של  ספרו  מתוך  )מעובד 

בהוצאת ספריית נצרים(.•

מבט להתיישבות

מכיוון  הלחצים  מכבש  המשך  רקע  על 
נראה  ישראל  ממשלת  על  הברית  ארצות 
לפני  רק  זה  במדור  שנכתבו  נבואות  כאילו 
מספר שבועות הגשימו את עצמם. הויתורים 
והעומד בראשה  וההתקפלות של הממשלה 
לנוכח לחצי הבית הלבן רק הזמינו עוד לחצים 

ואיומים נוספים.
עמדה  יש  במדור  להביא  השבוע  בחרנו 
יש"ע,  מועצת  מליאת  חבר  של  מאמרו  את 
אטינגר,  יורם  הברית,  ארצות  לענייני  המומחה 
למשתעשעים  מעורר  "שעון  הכותרת  תחת 
דעות  במדור  השבוע  שפורסם  באשליות" 

:Ynet באתר
אובמה,  הנשיא  של  המיוחד  השליח  "איום 
הסנטור ג'ורג' מיטשל, לפגוע בערבויות לישראל 
אם לא תשביע את רצון וושינגטון, מהווה שעון 
מעורר למשתעשעים באשליות. הראיון שהעניק 
בארה"ב  הציבורית  הטלוויזיה  לרשת  מיטשל 
מפריך את המסר היוצא מירושלים, כאילו ממשל 
אובמה הולך לקראת ישראל. מיטשל, הבוחר את 
מילותיו בקפידה, מבהיר שאין שכר – אלא עונש 
בבית  שבעתיים  נכון  הלקח  ללחץ.  לכניעה   –
הלבן,  הבית  סגל  ראש  עמנואל,  רם  של  ספרו 
ביותר  החדות  המלתעות  בעל  ככריש  הידוע 
בוושינגטון. רם עמנואל וידידו האישי משיקאגו, 
הנשיא אובמה, חיככו ידיים בסיפוק, כאשר ראש 

הממשלה דהר לאוניברסיטת בר-אילן, עם שובו 
שינוי  על  והודיע  הלבן,  בבית  קרה  ממקלחת 
של 180 מעלות בתפישת עולמו: הכרה ביהודה 
הבינו  הם  הפלסטיני.  העם  כמולדת  ושומרון 
הממשלה  ראש  כאשר  הופנמה,  שהתפנית 
בניו  האו"ם  בעצרת  בנאום שנישא  כך  על  חזר 
יורק וכאשר הקפיא – מאז ראשית כהונתו – את 
הבנייה היהודית בירושלים המזרחית וביו"ש. לכן, 
לוחצים  הם  חם.  בעודו  הברזל  על  מכים  הם 
בקעת  להוצאת  הזמנים,  לוח  של  להאצה 
לשחרור  ישראל,  של  הביטחון  ממפת  הירדן 
מסיבי של טרוריסטים פלסטינים, להימנעות 
בירושלים  גילה  בשכונת  אפילו  מבנייה 
פסיכולוגי  לחץ   – הערבויות  באיום  ומנופפים 

שקשה לממשו. 

התקפלות ישראל בפני אובמה מהווה תופעה 
והבינלאומית  הפנים-אמריקאית  בזירה  חריגה 
צניחתו  הטרי.  לנשיא  פניה  מאירה  שאינה 
מספר   .1975 מאז  ביותר  החדה  היא  בסקרים 
הולך וגדל של מחוקקים דמוקרטים מתרחקים 
המתקרבות,  בבחירות  לגורלם  מחשש  ממנו 
הגבוה  הקציבי  הגרעון  הגבוהה,  והאבטלה 
ביותר מאז 1945 והידרדרות המצב באפגניסטן 
הביקור"  ל"כרטיס  במהירות  הופכים  ובעיראק 
מנכונות  מאוכזב  הליברלי  הכוח  בסיס  שלו. 
אובמה לסרס הצעות חוק כדי להביא לאישורן 
המסיבי.  הדמוקרטי  הרוב  למרות  בקונגרס, 
הרפובליקנים שואבים עידוד מכישלונותיו והגוש 
שהעניק  הבוחרים(  מציבור   30%( העצמאי 
לו עורף  לו את הניצחון הסוחף ב-2008 מפנה 
ב-2010. מאז כניסתו לבית הלבן, בינואר 2009, 
הוא סופג סטירות לחי מאיראן, רוסיה, סין, צפון 
ופקיסטן  אפגניסטן  עיראק,  ונצואלה,  קוריאה, 
אירופה.  ומערב  מצרפת  ציניות  ולהערות 
בפני  עומדת  היא  כאילו  פועלת  ירושלים  אבל, 

"בולדוזר" שאין לעמוד בפניו.
ב-1992 – בעיצומו של המאבק על הערבויות - 
אמר לי מנהיג הרוב בסנאט, ג'ורג' מיטשל: "האם 
מונרכיה,  לא  היא  יודעת שארה"ב  אינה  ישראל 
שקול  ושהקונגרס  כל-יכול  אינו  שהנשיא 
ישראל  ממשלת  ב-2010  לנשיא?!",  בעוצמתו 

מוקדי  את  למנף  במקום  זאת.  יודעת  לא  עדין 
את  הקובעים   – בקונגרס  הקריטיים  התמיכה 
גורל מדיניות אובמה – היא רואה בקונגרס "שחקן 
עמנואל  רם  מאיומי  נרתעת  ירושלים  משנה". 
"להימנע מעקיפת הממשל דרך הקונגרס". היא 
עמנואל  רם  של  תכתיבו  שקבלת  מבינה  אינה 
האמריקאית,  לדמוקרטיה  לחי  סטירת  מהווה 
ופגיעה  בקונגרס  ולנציגיו  האמריקאי  לציבור 

חמורה באינטרסים חיוניים של ישראל.
על  מלמד  במלואו,  מיטשל,  של  הראיון   
נחישות אובמה להכתיב לישראל נסיגה לקווי 
1949/1967, כולל עקירת ההתיישבות היהודית 
בגולן וביו"ש, חלוקת ירושלים, פתיחת הדיון על 
זוהי גישה  שיבת פליטי 1948 וחילופי שטחים. 
הרואה  אובמה  של  העולם  מתפישת  הנובעת 
באו"ם מכשיר מרכזי לעיצוב יחסים בינלאומיים, 
השואף לאמץ דפוסי מדיניות אירופאים, הסבור 
היא  המדינה  במחלקת  הבכירה  שהפקידות 
אשם  שהמערב  המשוכנע  ותומים",  "אורים 
והרואה  האנטי-מערבי  הטרור  בהתלקחות 
המנצל  המערבי  העולם  מן  חלק  בישראל 

ובערבים חלק מהעולם השלישי המנוצל. 
על  אובמה,  ממשל  של  האתגר  מול   
ממשלת ישראל לאמץ את דפוס ההתנהגות 
ועד  גוריון  מבן  הממשלה  ראשי  כל  של 
ידי  על  ישראלים  אינטרסים  קידום  שמיר: 
גוריון,  בן  עשה  כך  אמריקאי.  לחץ  הדיפת 
כאשר הכריז על הקמת המדינה למרות לחץ 
הכור  את  הקים  וכאשר  מוושינגטון  ברוטאלי 
כך  קנדי.  הנשיא  לחץ  מול  בדימונה  הגרעיני 
הקימו  כאשר  מאיר,  וגולדה  אשכול  לוי  עשו 
וגילה  יעקב  נווה  רמות,  אשכול,  רמות  את 
כאשר  בגין  פעל  כך  נשיאותי,  ללחץ  בתגובה 
הפציץ את הכור הגרעיני בעיראק על אף לחץ 
ועוד.  ופנימי,  בינלאומי  אירופאי,  אמריקאי, 
התנהגות המנהיגים הישראלים גרמה למתיחות 
קיצרת-טווח אך לשדרוג ארוך-טווח של מעמדנו 

האסטרטגי בוושינגטון ובמזרח התיכון.
 ב-2010 יש לישראל מסה קריטית דמוגרפית, 
תמיכה  ותשתית  וטכנולוגית,  צבאית  כלכלית, 
בארה"ב, שלא עמדו לרשות מנהיגי 1992-1948. 
ב-2010 את החזון,  ישראל  יש לממשלת  האם 
המסה  את  למנף  כדי  השדרה  ועמוד  התבונה 
הקריטית ולקדם אינטרסים חיוניים, תוך הדיפת 

לחצי ממשל אובמה?"•

מדה
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אף דכתיב מורשה, רק שצריך האדם לתקן עצמו 
שיוכל לכנוס בכלל ישראל, ואז – מורשה" )דברים, 
והיינו, שהירושה היא לכלל   .)184 סוכות תרל"ה, עמ' 

ישראל, ועל הפרט יש חובת השתדלות.
וכן כתב ר' חיים מוולאז'ין שלכלל ישראל היא 
ירושה, ולכן לא פסקה מהם תורה, אבל היחיד רק 
אם מתייגע בה ימצאנה )רוח חיים, פרקי אבות כ, י"ב, ד"ה 

"התקן"(.  

נמצא שארץ ישראל ותורה – שניהם מורשה. 
של  והם  בזה,  חלק  לאחר  אין  המוריש  שמצד 
ישראל בלבד, אך כדי לרשת אותם בפועל זקוקים 

ישראל לקניין ויגיעה.
ואכן תורה וארץ ישראל שניהם מותנים זה בזה: 
ְּבזֹאת  "ְוִאם   – כשם שאין ארץ ישראל בלא תורה 
ְוֶאְתֶכם  ְוָנַתִּתי ֶאת-ָעֵריֶכם ָחְרָּבה...  ִלי...  ֹלא ִתְׁשְמעּו 
ֱאָזֶרה ַבּגֹוִים..." )ויקרא כו, כז-לג( כך אין תורה בלא ארץ 
ישראל, כי "עיקר המצוות ליושבים בארץ ה'" )רמב"ן 

ֶאל- "ֶלְך-ְלָך...  לאברהם:  נאמר  וכך  כה(.  יח,  ויקרא 

יב,  )בראשית  ָּגדֹול..."  ְלגֹוי  ְוֶאֶעְׂשָך  ַאְרֶאָּך  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ 
א-ב(. ומהו "גוי גדול"? "ּוִמי ּגֹוי ָּגדֹול ֲאֶׁשר-לֹו ֻחִּקים 

ח(.  ד,  )דברים  ַהּזֹאת"  ַהּתֹוָרה  ְּככֹל  ַצִּדיִקם  ּוִמְׁשָּפִטים 
ישראל יהיה גוי גדול רק בארץ ישראל. הקשר בין 
תורה וארץ ישראל מוצא את ביטויו בהשתתפות 
הפעילה של ספר התורה בכניסה לארץ. בפרשת 
ֶאל- ֲאַנְחנּו  "נְֹסִעים  ליתרו  משה  אומר  בהעלותך, 

"ַוְיִהי   – ומיד  כט(,  י,  )במדבר  ה'"  ָאַמר  ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום 
ִּבְנסַֹע ָהָארֹן ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה:  קּוָמה ה' ְוָיֻפצּו אְֹיֶביָך" )שם 
לה(. וכן בתחילת יהושע )א, ו-ח( "ֲחַזק ֶוֱאָמץ ִּכי ַאָּתה 

ֲאֶׁשר-ִנְׁשַּבְעִּתי  ֶאת-ָהָאֶרץ  ַהֶּזה  ֶאת-ָהָעם  ַּתְנִחיל 
ִלְׁשמֹר  ְמאֹד  ֶוֱאַמץ  ֲחַזק  ַרק  ָלֶהם.  ָלֵתת  ַלֲאבֹוָתם 
ַהֶּזה  ַהּתֹוָרה  ֵסֶפר  ְּכָכל-ַהּתֹוָרה... ֹלא-ָימּוׁש  ַלֲעׂשֹות 
ִּכְראְֹתֶכם  ֵלאמֹר  ֶאת-ָהָעם  "ַוְיַצּוּו  ולהלן:  ִמִּפיָך". 
אֹתֹו  נְֹׂשִאים  ַהְלִוִּים  ְוַהּכֲֹהִנים  ְּבִרית-ה'...  ֲארֹון  ֵאת 
ג',  )יהושע  ַאֲחָריו"  ַוֲהַלְכֶּתם  ִמְּמקֹוְמֶכם  ִּתְסעּו  ְוַאֶּתם 

החלוץ  חיל  הם  הארון,  את  הנושאים  הכהנים  ג'(. 
העובר לפני העם לכבוש את הארץ.

את  מסמלת  לארץ  הארון  שכניסת  וכשם 
את  הארון  גניזת  מסמלת  כך  בארץ,  אחיזתם 
לפני  לכהנים  יאשיהו  אמר  וכך  הגלות.  תחילת 
א ַּבָּכֵתף" )דברי הימים  ירידתם לגלות: "ֵאין-ָלֶכם ַמּשָׂ
ב, לה, ג'(, ולמדו מכאן חז"ל, שהורה להם לגנוז את 

אמרו  ולכן  ע"ב(  נב  )יומא  הכתף  על  הנישא  הארון 
חז"ל "כיוון שגלו ישראל ממקומן, אין לך ביטול 

תורה גדול מזה" )חגיגה, ה, ע"ב(. 
שישראל  שככל  רואים,  אנו  בתקופתנו  גם 
הולכת  התורה  אף  בארצנו,  ומתקבצים  הולכים 
האחרונות  השנים  ברם  בארץ.  ורבה  ומתקבצת 
בגדר  עדיין  הם  ישראל  וארץ  שתורה  לימדונו, 
של מושרה, ואינם ירושה. והם מהדברים הנקנים 
בייסורים, ועלינו להתקין עצמנו לקנותם, שאינם 

ירושה לנו.•

תורה וארץ ישראל – המשך מעמוד השער

 רבנים, אישי ציבור, קהילות ומוסדות המעוניינים
להיות שותפים מתבקשים ליצור קשר עם:

מתניה בן יעקב

052-6051916 
(מקוצר: 61916)

מייל: 

˝

קהילות מוסדות וגרעינים
וכל שדרות העם למען חיבור העם לארץ
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חיבת הארץ של גדולי ישראל 

משה מאירסדורף

חי כ איש  הבן  עמד  הדור,  ופוסק  מנהיג 
בקשרים עם רבים מגדולי הדור, ביניהם 
הגאון רבנו חיים פלאג'י זצוק"ל, שכתב 
מלא,  ד'  וכבוד  המופלא,  הרב  "מעלת  עליו: 
רב משרשיא מבני  גדול מרבן,  ובנגלה,  בנסתר 
עליה, ח"ק לישראל כבוד קדושת שם תפארתו"

כהן  מנשה  אפרים  המק''ובל  הגאון  סיפר 
חוצין  משה  צדקה  ר'  הרה"ג  לו  שסיפר  זצוק"ל 
והרב  הוא  עלו   )1904( תרס"ד  שבשנת  זצוק"ל, 
יעקב  ר'  והרה"ג  זצוק"ל  רחמים  עזרא  יחזקאל 
חיים סופר זצוק"ל לירושלים, והלכו לביקור אצל 
הראשון לציון "היש"א ברכה", הרה"ג יעקב שאול 
מדוע   - עליהם  תמה  הראש"ל  זצוק"ל.  אלישר 
הגאון  הגלות  ראש  את  לכם  כשיש  אלי  באתם 
כמותו  שאין  "באמת  באומרו  בבבל,  חיים  יוסף 
לומד  כשאני  לי  "האמינו  והוסיף  העולם".  בכל 
מפיוטיו  מזמר  שאני  ובשעה  נדהם,  אני  בספריו 

אני מתעורר לתשובה שלמה".
קשרים מופלאים ומיוחדים היו לרי"ח עם הגאון 
זצוק"ל רב העיר חברון,  החסיד הרב אליהו מני 
אשר גם עסק עימו בתורת הסוד וממנו למד על 
מנהגי ארץ ישראל וישיבת המקובלים "בית אל". 
הרי"ח מזכירו רבות בספריו ביראת כבוד וגם הרב 
וכה  אליו.  ובהערצה  בכבוד  התייחס  מני  אליהו 
נתקשה  בבבל,  היותו  שבזמן  בגדאד,  זקני  ספרו 
הרב אליהו מני בעניין חמור בזוהר, הרי"ח פתר 
היתה  מני  אליהו  הרב  של  ושמחתו  בעייתו  את 
כה רבה עד שחבקו בשתי ידיו, והכריז אשריכם 

ישראל שגאון וקדוש כזה נמצא ביניכם. 
לירחון  הלכה  מאמרי  בקביעות  שיגר  הרי"ח 
"המאסף", בעריכת הגאון ראב"ד ירושלים רבי בן 
בירושלים  שהופיע  זצ"ל,  קואינקה  אברהם  ציון 

ודבריו הודפסו בראש הירחון. כשנודע לעורך על 
הייתי  "כאשר  עליו:  כתב  רי"ח  של  פטירתו  דבר 
פניו המאירים  בנועם את  זכיתי לחזות  בבגדאד, 
ותורתו,  קורתו  בצל  ולהסתופף  והשמחים 
ולהשתעשע בנועם חכמתו, ראיתי והתבוננתי, כי 
יוסף הוא השליט על הארץ הוא המשביר  ממש 
פלפול,  חסידות,  ענווה,  יראה,  חכמה,  תורה, 

חריפות, בקיאות, פסקי הלכות לכל עם הארץ".
נוסף על גדולתו העצומה בתורת הנגלה, היה 
הנסתר,  בתורת  פחות  לא  הרי"ח  ומפורסם  ידוע 
רבים  כמוהו.  מאין  ז"ל  האר"י  רבנו  בתורת  בקי 
זיע"א  הרש"ש  מאז  המקובלים  כגדול  בו  ראו 
כל  וכי  בספריו  רבה  בהערצה  הרי"ח  שמזכירו 
האר"י  מרבנו  נאמנים  ביסודות  מיוסדים  דבריו 

ז"ל וגוריו, וקבלת דבריו כדברי רבנו האר"י ז"ל. 
האר"י  תורת  פי  על  ימיו  כל  נהג  חי  איש  הבן 
ז"ל, שהעריצו והקדישו בספריו הרבים, ולמעשה 
כאשר  רבנו,  של  ספריו  כל  מבוססים  תורתו  על 
יראה המעיין. כן נהג לצום ביום השנה לפטירת 
רבנו האר"י ז"ל, שחל בה' באב. מעוצם קדושתו 
לדרגת  ונתעלה  עלה  הסוד,  בתורת  והתעסקותו 

מלאך ה' צבא-ות. על כך יעיד המעשה הבא:
הטבח שעבד אצל רבנו שנים רבות, היה רגיל 
מרחוק  רבנו  את  ראה  רבות  פעמים  כי  לספר 
כשהוא יושב ליד השולחן ולומד עם שני זקנים 
אך  קולם,  את  שומע  גם  היה  ולפעמים  נוספים, 
תמיד שהיה נגש אליהם היה רואה את רבנו לבדו, 
גילוי  לרבנו  שהיה  בבל,  זקני  גם  לספר  ידעו  כן 
רבנו  נהג  שכן  מוצש"ק,  בלילות  הנביא  אליהו 
להסתגר אז שעות בחדרו, ואח"כ היה יוצא ופניו 

מאירות כחמה ודמה למלאך ה'. 
הרי"ח סבר אמנם כי יש לעודד את לימוד תורת 

עם  יחד  לכך.  הראויים  החכמים  בקרב  הנסתר 
זאת, הוא עמד בפרץ נגד המקילים ראש בלימוד 
תורת הקבלה ואלה שסברו שלאחר לימוד קצר 
הפכו למקובלים והם יכולים, כביכול, להפיץ את 
יסודי  לימוד  ללא  הציבור  בקרב  הנסתר  תורת 

מעמיק ומקיף בליווי רב מוסמך.

חיבה יתרה הייתה לבן איש חי לארץ ישראל 
ואהבתו לארץ הקודש בערה בו כאש יוקדת. הוא 
תמך בעניי ארץ ישראל ובתלמידי חכמים שבה, 
וכך כתב בהסכמתו על עניין קופות עניי ירושלים 
בבתי הכנסת: "הנה ידעתם הסכמת רבני ירושלים 
על קביעת הקופות, שאין רשות לשום שליח כולל 

הרב יוסף חיים - הבן איש ח"י – חלק ב'

הבן איש חי השתדל 
להדפיס את ספריו 

בירושלים, משתי סיבות: 
האחת קדושת המקום 

שבודאי תשפיע, השניה 
היא אהבתו העזה לארץ 
ישראל ויושביה. לפיכך 
רצה שהם ייהנו מרווחי 
הדפוס ויוכלו להתקיים 

בכבוד, ולעבוד את בוראם 
בנחת ואכן זכה להדפיס 
את רוב ספריו בירושלים 

קניין בית שדה וכרם – 
לקיים מצוות 
יישוב ארץ ישראל
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"כנסת ישראל התנערה לתחיה, ביחש להרצון 
של הדור הצעיר. הכחות נתעוררו בתעורה נפלאה 
ומתמהת. אין בשום אופן אפשרות להכניעם 
בדרך כבישה, כי-אם לרוממם ולשגבם, ולהראות 
לפניהם את הדרך של האורה הרוממה והאדירה".
) מאמר הדור, עקבי הצאן(
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מרכז מבקרים
יקב בוטיק - פסגות
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כלל,  הכנסת  בית  בכותל  קופה  לקבוע  ומפעל 
ואפילו לצורך עניי העיר אסור לפרוץ גדר, שכבר 
היא  אחת  תהיה  היו  זו  וקופה  ירושלים,  עניי  זכו 

לאמא של ירושלים עיר קדשנו ותפארתנו". 
את השדרי"ם מארץ ישראל היה מכבד ומוקיר 
ותומך בהם ביד פתוחה וברוח נדיבה. וכך כותב 
שד"ר  שהיה  זצ"ל  מנדל  מנחם  זלמן  שניאור  ר' 

ירושלים חברון )בזיכרון ירושלים דף כ' ע"ב(:
"ובאתי לאשור אצל אהובי, וכתב לי בנו )של 
ר' אליהו( הממלא מקומו, אור עיני וחמדתי לבי                       
הרב החסיד המקובל המפורסם מו"ה יוסף חיים 
בעלי  ה'  יראי  השלמים,  החכמים  ואחיו  הי"ו, 
צדקות וביתם פתוח לרווחה לעניים, וגזר עלי 
אליהו  ברב  רבנו  תמך  כן  בביתם".   שאתאכסן 
כרבה  וכיהן  ישראל  לארץ  שעלה  זצ"ל  מני 
של חברון. רבנו שלח כסף לרב אליהו מני כדי 
שיקנה עבורו בית שדה וכרם, כדי שיוכל לקיים 

מצוות התלויות בארץ.
בעצתו ובהשפעתו של הרי"ח נדב הגביר יוסף 
אברהם שלום מכלכותא שבהודו את מיטב הונו 
וזאת מתוך אמונתו  יוסף",  לייסוד ישיבת "פורת 

"כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים". 
השקפתו זו, מתבטאת הרבה בספריו הקדושים, 
וכך כותב בספרו "עוד יוסף חי", חלק הלכות שנה 

א' פרשת יתרו:
      "ולכן בודאי בית כנסת או בית מדרש שהוא 
מעולה  הוא  הבית  להר  וסמוך  קרוב  עתה  בנוי 
ומקודשת יותר, כיון שהיא סמוכה וקרובה לשער 
השמים, וכל שכן אם העומדים שם יכולים לראות 
הרי  שבו,  החלונות  מן  המקדש  בית  קרקע  ממנו 
זה מעולה יותר ויותר ואשרי הזוכה להתפלל שם 
ולעסוק בתורה במדרש הבנוי שם". זו הסיבה כי 
רבנו פעל ודרבן להקמת ישיבת "פורת יוסף" בעיר 

העתיקה מול שריד בית מקדשנו ותפארתנו. 
יוסף"  "פורת  ישיבת  להקמת  השדה  חלקת 

נקנתה בשנת פטירתו שנת תרס"ט )1909(.
ספריו  את  להדפיס  השתדל  חי  איש  הבן 
בירושלים, משתי סיבות: האחת קדושת המקום 
שבודאי תשפיע, השניה היא אהבתו העזה לארץ 
ישראל ויושביה. לפיכך רצה שהם ייהנו מרווחי 
את  ולעבוד  בכבוד,  להתקיים  ויוכלו  הדפוס 
בוראם בנחת, העובדות האלו יש בהם יותר ויותר 
ישראל.  לארץ  וחיבתו  אהבתו  את  לנו  להמחיש 
בירושלים  ספריו  רוב  את  להדפיס  זכה  ואכן 

בדפוסו של ר' ישראל דב פרומקין.•
המשך אי"ה בשבוע הבא.

נכתב על פי ספרו של אבישי בר-אושר שיצא 
לרגל 100 שנים לפטירת הבן איש חי

Joseph   kauffman
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חודש ב הפטרת שבת שחלה בראש 
הנביא  נבואתו של  קוראים את  אנו 
במילים  מסתיימת  אשר  ישעיהו 
שבת  ומידי  בחודשו  חודש  מידי  "והיה 
בשבתו יבוא כל בשר להשתחוות לפני אמר 
ד'". נבואה זו היא החותמת את נבואותיו של 
הנביא ישעיהו.  מסיבה זו אנו קוראים אותה 
בשבת ראש חודש. באמצע הנבואה )בפסוק 
ִלְּבֶכם,  ְוָׂשׂש  "ּוְרִאיֶתם  הפסוק  מובא  י"ד( 
זה  פסוק  ִתְפַרְחָנה".  ַּכֶּדֶׁשא  ְוַעְצמֹוֵתיֶכם 
התגלה חקוק בסלע במקום לגמרי לא צפוי.

 הארכיאולוג הראשון, שחפר באזור הכותל 
הדרומי היה הבריטי צ'ארלס וורן. הוא פעל 
ה-19.  המאה  של  ה-60  בשנות  בירושלים 
לחפור  וורן  על  אסר  העות'מאני  השלטון 
באופן גלוי בהר הבית או בסביבתו, בטענה 
שהדבר יפגע באתר הקדוש לאסלאם, ולכן 
תת- ובפירים  במנהרות  לפעול  נאלץ  הוא 
קרקעיים. למרות הקשיים, ממצאיו של וורן 
החוקרים  את  משמשים  המופתי  ותיעודם 
ה-20,  המאה  של  ה-60  בשנות  ימינו.  עד 
בשליטת  הייתה  העתיקה  ירושלים  כאשר 
ירדן, חפרה במקום הארכיאולוגית הבריטית 
בעיקר  נגעו  זו  חפירה  חידושי  קניון.  קתלין 
לעיר דוד הסמוכה, ובאזור העופל לא נמצאו 

ממצאים בולטים.
לאחר מלחמת ששת הימים בפברואר 1968, 
לראשונה  יכלו  ירדני,  שלטון  שנות   19 בתום 
בתחומי  לפעול  ישראלים  ארכיאולוגיים 
העיר העתיקה ובסביבתה. פרופ' בנימין מזר 
מהמכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית 
בירושלים מונה כאחראי לחפירת השטח סביב 
לחפור  היה  ניתן  לא  כידוע  הבית מדרום.  הר 
בהר הבית עצמו ולכן הוחלט למקד את מאמץ 
הממצא  גם  כי  בהנחה  ההר,  סביב  החפירה 
שם יהיה עשיר. עם זאת, בפרסומיהם, עדיין 
קראו הארכיאולוגים לחפירתם בשם "חפירות 
מעשר  למעלה  נמשכה  החפירה  הבית".  הר 
שנים, והפכה לאחד המפעלים הארכאולוגיים 
ישראל.  מדינת  שידעה  ביותר  הגדולים 
עוררו  בה  שעלו  הרבים  והממצאים  החפירה 
פחות  ולא  האקדמית,  בקהילה  עצום  עניין 

מכך בקרב הציבור הרחב.
עונת  תום  לאחר  שנים  כעשר  ב-1988, 
מקיפה  חפירה  בוצעה  הראשונה,  החפירה 
החפירה,  אתר  של  המזרחי  בחלק  נוספת 
למרגלות שערי חולדה. הפעם עמדה בראש 
של  נכדתו  מזר,  אילת  הארכאולוגית  הצוות 
המכון  מטעם  היא  ואף  הראשון,  החופר 
לארכאולוגיה, ופעלה בגן הארכאולוגי במשך 

כמה שנים. 
באמצע שנות ה-90 העמיקו הארכאולוגים 
רוני רייך, יעקב ביליג, ויובל ברוך את החפירות 

באזור פינת הכותל המערבי והכותל הדרומי, 
האתר  פתיחת  לקראת  השלמה  כפעולות 
עוד  להעמיק  החלו  כאשר  והנה  לקהל. 
הכותל  על  שחקוק  "גרפיטי"  לפתע  גילו 
ידועה החליט  המערבי. מישהו, מסיבה לא 
 לחקוק מספר מילים על גבי הכותל המערבי  
"וראיתם ושש ליבכם ועצמותיכם כדשא" 
את  שמגביר  מה  תיפרחנה  המילה  )ללא 

הסקרנות(.
גובה הכתובת מתאים לגובה פני השטח 
ואף  ה-8,  במאה  גם  אולם  ה-4,  במאה 
לצמצם  הועילה  לא  האפיגרפית  הבחינה 
ההקשר,  מתוך  אולם  השנים,  טווח  את 
העלה פרופ' מזר את ההשערה כי הכתובת 
של  המשיחיות  התקוות  את  מבטאת 
שנתן  יוליאנוס  הקיסר  של  בימיו  היהודים 

רישיון לשקם את בית המקדש!
כחודשיים  לספה"נ,   363 שנת  בתחילת 
בה  פרס,  על  למלחמה  הקיסר  צאת  לפני 
בשתי  קיסר  יוליאנוס  פנה  חלל בקרב,  נפל 
וביקש  היהודים  אל  המפורסמות  איגרותיו 
מהם להתפלל לשלום ביתו ומלכותו והכריז 
ירושלים  הקודש  עיר  את  יקומם  כי  חגיגית 
על חשבתו וישיב אותה, כמו שקיוו היהודים 
לראותה מאז שנים רבות, וייתן בתוכה כבוד 
יוליאנוס  של  הבטחותיו  מכל.  לגדול  העם 
הנמרצת לנצרות,  התנגדותו  מתוך  נבעו 
המדינה.  לדת  שנה  כארבעים  זה  שהייתה 
אושיות התיאולוגיה  תחת  לחתור  נועדו  הן 
הנוצרית שנשענה על חורבנו הנצחי של בית 
הן  רבה  התלהבות  עוררו  ההכנות  המקדש. 
בקרב המוני  והן  בא"י  ישראל  המוני  בקרב 

העם בתפוצות.
כששמעו גדולי הכוהנים היושבים בטבריה 
שיוליאנוס החליט לרדת לסוריה - כותב בעל 
שמחה  שמחו   - הכופר"  "יוליאנוס  החיבור 
גדולה. "וייקחו כתב הודיה מבני עמם וקורבן 
מטוב ארצם ויעלו לקראת יוליאנוס בתרסוס 
כהונה(  )בגדי  לבשו  והם  שבקיליקיה, 
ותוקעים בשופרות וניתנים לו תודה כלא-ל".  
הושלם.  לא  יוליאנוס  של  החגיגי  מפעלו 
מלאכת הבניה על הר-הבית נפסקה פתאום 
ופצעה  שהמיתה  רעידת-אדמה,  על-ידי 
הזמן  שבאותו  ייתכן  הבונים.  מבין  רבים 
בנין  שבו החלו העבודות בפועל של חידוש 
עצומה  בשמחה  מישהו  כתב  המקדש  בית 
"וראיתם ושש ליבכם ועצמותיכם כדשא". 
הכתובת תתכסה ויחלפו להם 1600 שנה עד 

שיהודים יראו את אותה הכתובת...•

לסיורים בבנימין, שומרון ובקעת הירדן
בית ספר שדה עפרה

02-9975516
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החברה להגנת הטבעסיפורו של מקום
בית ספר שדה עופרה
אלישע מלאכי

"ְוָהָיה ִמֵּדי-
חֶֹדׁש ְּבָחְדׁשֹו 

ּוִמֵּדי ַׁשָּבת 
ְּבַׁשַּבּתֹו ָיבֹוא 

ָכל-ָּבָׂשר 
ְלִהְׁשַּתֲחוֹ ת 

ְלָפַני ָאַמר ה'" 
)ישעיהו סו, כג, מתוך ההפטרה(
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האבן עם הכתובת הקדומה



7 ישע שלנו

ילדים שלנו
שלום ילדים יקרים! 

בפינה זו אנו מנסים יחד איתכם להתחבר ולאהוב 
את ארצנו הקטנטונת והיפה. 

מה שעליכם לעשות הוא לזהות את המקום 
ולשלוח את הפתרון לפקס 02-6516662 

ita@myesha.org.il או למייל
 בהצלחה רבה!

אפרת בשלג. צילום: און להב

המקוםזהה את  פתרון החידה הקודמת: האלון הבודד בגוש עציון. 
שמות הילדים הזוכים: ישראל מאיר כהן, רושלים  יאיר ואריה 

ביטרהרב, נתניה  ארנולד ידידה, בית שמש 
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למען  נאבקים 
מפעל  פיתוח 
ת  ו ב ש י י ת ה ה

ביש"ע
נועדו  יש"ע  ראשי 
עם  שעבר  בשבוע 
ש  א ר ל ה  נ ש מ ה
ר  ש ה ו ה  ל ש מ מ ה
והגליל  הנגב  לפיתוח 
בלשכתו  שלום  סילבן 
בתחילת  בכנסת. 
למאהל  הגיע  השבוע 
התשתיות  שר 
עוזי  הד"ר  הלאומיות 

לנדאו.

בפגישה עם השר סילבן שלום  קראו ראשי 
ההקפאה,  את  ולהסיר  לנסות  לשר  יש"ע 
שלום  הקשות.  משמעותיה  על  לו  והסבירו 
תקופת  לסיום  כעת  כבר  להיערך  קרא 
ההקפאה ולתנופת הבנייה: "כידוע, התנגדתי 
לתוכנית ההקפאה אך מרגע שההחלטה על 
שצריך  סבור  אני  התקבלה  כבר  ההקפאה 
הבנייה  לחידוש  תוכניות  עתה  כבר  להכין 
בעוד  ההקפאה  תום  עם  מיד  בהתיישבות, 

כתשעה חודשים".
בדרישת  תמיכה  השר  הביע  לכך  בנוסף 
לבנות  להם  לאפשר  ביש"ע  הרשויות 
כיתות לימוד "יש לבנות כיתות לימוד וגנים 
מנת  על  תשע"א  הלימודים  שנת  לקראת 
לאפשר למתיישבים לשמור על שגרת חיים 

נורמאלית".

שלום  סילבן  הממשלה  לראש  המשנה 
והבטיח  יש"ע  מועצת  ראשי  את  חיזק 
ביהודה  ההתיישבות  את  ולפתח  להמשיך 
ושומרון "מפעל ההתיישבות ביהודה ושומרון 
הוא אחד מהדגלים שתנועת הליכוד נושאת 

מזה שנים ואסור לנו לנטוש אותו".
ביום ראשון האחרון הגיע למאהל המחאה 
שר  רה"מ,  בית  מול  הרשויות  ראשי  של 
התשתיות הלאומיות הד"ר עוזי לנדאו - מיד 

בתום ישיבת הממשלה השבועית.
לנדאו אמר למנהיגי ההתיישבות כי "בדרך 
 – האחרונות  בשנים  הממשלות  הלכו  שבה 
לא נותר כמעט קו אדום אחד שלא נפרץ – 
אמרנו שלא נזוז מרמת הגולן, שבקעת הירדן 
היא רצועת הביטחון של מדינת ישראל, שלא 
נוותר על מילימטר מירושלים, כל העקרונות 

האלו נפרצו".
הוא הוסיף כי "הממשלה הנוכחית נבחרה 
בה  ציונות שאין  ולקדם מחדש  לחזור  בכדיי 
פחות  הוא  המאבק  היום,  גם   – התנצלות 
גיאוגרפי ויותר ערכי. צריך לחזור לצופן הגנטי 
לו היו שותפים מפא"י ובן-גוריון ובגין והתנועה 
הצדק  מבסיס  ולפעול   – הרוויזיוניסטית 

ההיסטורי והאמונה שדרכנו היא הצודקת".
באשר להקפאת הבנייה אמר שר התשתיות 
כי "יש לעמוד על כך, שבעוד שמונה חודשים, 
נחזור  ההקפאה,  תקופת  תסתיים  כאשר 
בינתיים,  היקפה.  במלוא  הבניה  את  ונחדש 
והחמורה  הבוטה  הפגיעה  את  לתקן  יש 
שההקפאה יוצרת לזכויות האזרח. הממשלה 
מעניקה מחוות – הסרת מחסומים, הסכמה 
לשתי  בר-אילן  בנאום  הממשלה  ראש  של 
מדינות לשתי עמים, ובפעם הראשונה מוכנה 
ממשלה להקפאה של הבנייה – התוצאה היא 
חוסר מחוות מהצד השני ויותר מכך – הקצנה 

של הצד השני". 
לנדאו סיכם ואמר לראשי מועצת יש"ע כי  
את  כנושא  המתיישבים  בציבור  רואים  "אנו 
דגל הציונות – נדמה לי יותר מכל ציבור אחר 

כיום".
במהלך השבוע פורק מאהל המחאה– בתום 
אירועים  ושל  פעילות  של  לשבועיים  קרוב 
כנסת  חברי  שרים  ביקורי  ובהם  מתוקשרים 

ראשי רשויות מכל הארץ ואישי ציבור וכן שביתת 
עובדי הרשויות, והחתמת  אלפי עוברים ושבים 

על עצומה נגד הקפאת הבנייה.
הרשויות  ראשי  יתכנסו  הקרובים  בימים 
ומליאת מועצת יש"ע לדון בגיבוש אסטרטגיה 
להמשך המאבק בהקפאת הבנייה ובתוכניות 
פלשתינית  מדינה  של  להקמתה  המדיניות 

בליבה של ארץ ישראל.•

הילולת שבעים הזקנים
בגבעת פנחס

"בחמישה בשבט מתו הזקנים שהיו בימי 
יהושע" )שו"ע או"ח תקפ'(.

ביום ג', אור לה' שבט תש"ע, יום פטירתם 
של שבעים הזקנים יקיימו המועצה הדתית 
והמחלקה  אחד',  'שכם  אגודת  שומרון, 
הילולת  את  בשומרון  הקדושים  למקומות 
)בכפר  פנחס   בגבעת  הזקנים  שבעי 

עוורתא( מול היישוב איתמר שבשומרון. 
הראשונה  הכניסה  תתקיים   23:30 בשעה 
)בה"ד  מתחנת ההסעה סמוך למחנה חורון 
3(, ולפי הצורך תתקיים כניסה נוספת בשעה 
האירועים  בתשלום.  ההסעות  בלילה.   2:00

באבטחת כוחות הביטחון. 
במערת  תתקיים  השובבי"ם  ימי  לרגל 
שבעים הזקנים אמירת תיקון היסוד ותפילות 
מיוחדות, וכן יתקיימו לימוד ותפילה אצל ציוני 
למתפללים  הכהן.  אהרן  בני  ואיתמר  אלעזר 
של  ציונו  ע"י  חמה  ושתיה  קל  כיבוד  יוגשו 
ויוגדרו  הכפר,  במרכז  הכהן  אהרן  בן  איתמר 

מקומות מוסדרים לתפילת נשים.•
תרומות למימון האירוע ולהכנסת אורחים 

וכיבוד יתקבלו בברכה. 
לפרטים ותרומות: 054-7684258

050-2060357
052-3121112

מה נשתנה ט"ו בשבט הזה מכל השנים?
שבכל השנים אכלנו פירות מתורכיה וקליפורניה

ט"ו בשבט הזה כולו פירות ארץ ישראל מחקלאות יהודית.
טעמו וראו כי 'ט"ובה הארץ' מאד מאד

 בהכשר
 הרב

דב ליאור

,4 02-6519622 054-2155729    050-5500555 050-5500555 
052-4045536 052-8359803 052-3003092 08-9726733 050-7733166
054-6751222 054-6736930 052-3053135
08-8583862 054-8183065 054-5548694 09-7929962
052-3470371 052-3662899 052-3155665 052-3662894 09-7928412
077-3007170 054-8421653 052-6071509 09-7929962 052-3003324
052-4767340 052-3003427 054-8183065  /  052-8359803 052-4045536
052-3003420 050-5881397 050-6393152 054-4934538 052-7203487

052-8642222 052-2860556 054-7775995 050-5902830 054-8183065

עורך: ישי הולנדרהמוציא לאור:
צילום השער: דובר יש"ע

פרסום מודעות: 
שיראל בלייכר 052-8903906

הפצה: 
מקור ראשון - דוד 052-8708519

עיצוב גרפי: תקוה דגן
הפקה: יש שחר הפקות בע"מ
perla@myesha.org.il :לתגובות
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

בית הדפוס 11 גבעת שאול, ירושלים 95477 
02-6516662 פקס   02-6211999 טלפון 
www.myesha.org. i l


