יובל

ה
התיי

מבט להתיישבות
יושב ראש הכנסת חה"כ יואל יולי אדלשטיין ,יו"ר מועצת יש"ע אבי רואה והצלמת
מירי צחי בסיור בתערוכת ההתיישבות שהוצגה השבוע בכנסת

ות ח
שב וגגת

סיוון תשע"ז

 50שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן • במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

יש”עמדה

4

6

גלריה מיוחדת מיום לציון יובל
להתיישבות התקיים השבוע בכנסת

כיום גרים ביהודה ,שומרון ובקעת
הירדן קרוב לחצי מיליון תושבים.
החזון אותו אנו מבקשים להציב
להתיישבות הוא מיליון תושבים,
ולא מדובר בדמיונות .אחוזי הגידול
השנתיים של האוכלוסייה נותנים
תקווה .כיום מוצע גידול באוכלוסייה
עומד על  4.7%מדי שנה ,פי  2וחצי
מהממוצע הארצי .אז אפשר להאמין
שאנחנו בדרך הנכונה .השבוע
בישעמדה – נאומו של יו"ר מועצת
יש"ע אבי רואה באירוע המיוחד
בכנסת לציון יובל למלחמת ששת
הימים ולחידוש ההתיישבות ביהודה,
שומרון ובקעת הירדן.

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

ירושלים
תל אביב
חיפה

כניסה
19:04
19:24
19:17

יציאה
20:26
20:29
20:31

חברון
שכם
באר שבע

כניסה
19:19
19:23
19:14

יציאה
20:23
20:27
20:26

ישראל
שלי

פקודת הקרב של שייקה גביש

8

מה
קורה

הנשיא מגיע לחגוג יובל
לקרית ארבע חברון

על הפרשה  -בהעלתך

הרב פלטי גרנות

להגיד שבחו של אהרן

ראש ישיבת נר תמיד בחשמונאים

"ו

ידבר ה' אל משה לאמר :דבר אל
אהרן ואמרת אליו בהעלתך את
הנרת אל מול פני המנורה יאירו
שבעת הנרות :ויעש כן אהרן אל מול פני
המנורה העלה נרתיה כאשר צוה ה' את
משה" .מפרש רש"י :ויעש כן אהרן  -להגיד
שבחו של אהרן שלא שינה.
שואל השפת אמת ,מהי המנורה שמול
פניה יאירו שבעת הנרות? ומהו השבח
בכך שאהרן לא שינה ,וכי יש אפשרות
שישנה? ומבאר על פי משל המופיע
במדרש ,למלך שאמר לאוהבו להכין
לו סעודה .כשבא המלך עם כל כבודו,

הטמין האוהב את כל אשר הכין .שאלו
המלך היכן? ואמר שנתבייש .ציווה המלך
להטמין את כל כבודו ולהשתמש רק
באוכל שהכין האוהב.
ויש לשאול  -האם עשה האוהב כראוי?
האם כיבד המלך את אוהבו בכך שביקש
להטמין את כבודו ולהשתמש בהכנת
האוהב? מבאר השפת אמת  -היה
ראוי שישאיר האוהב את אשר עשה,
גם כשרואה את כלי המלך .הרי כיוון
שנתבייש האוהב ,והחביא כליו  -ציווה
גם המלך להטמין כל כבודו .והנמשל -
הקב”ה חפץ בעבודתנו ,בעבודת האדם,
המשך בעמוד 3

מועצת יש"ע מצי
הספר "מעינוש" מרכזגה :מדריך למעיינות הכבושים

לעשרות מעיינות...

מסלולי

10.1.17
| צפריר רינת

טיולים שהכשירו המתנחלים

"מה יכול להיות נ
עים וכיפי יותר מטיולים לא
מרכיבי התרבות הנופית והחקלאית של ה תרי מעיינות המייצגים את כל
גדה המערב
ית? מלטבול בבריכה קרירה
ביום קיץ לוהט ולהריח
את פרי הבוסתנים שעה ש
מכל עבר? הספר ה
נופי ארץ אבות עוטפים אותך
חדש
שהו
ציאה"...

מדריך למטייל במעיינות
יהודה שומרון ובקעת הירדן

מחיר מבצע לרגל
ההשקה  20ש"ח בלבד
לרכישה:

www.yeshaclick.co.il
052-5665052
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526

שלנו

בס״ד

ישעמדה

נאום יושב ראש מועצת יש”ע אבי רואה באירוע המיוחד
בכנסת לציון יובל למלחמת ששת הימים ולחידוש
ההתיישבות ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן
לפני חמישים שנה זכינו לחזור אל מרחבי
ארצנו במלחמה ניסית ומופלאה בת ששה
ימים .שבנו הביתה ,אל הארץ שחיכתה לנו.
הארץ שממנה גורשנו בכוח אך אליה הבטיחו
נביאינו שעוד נשוב.
שיבתנו אל ארץ זו ,זוהי עשיית צדק היסטורי
עם עמנו ,ואת זכותנו על הארץ איש לא יוכל
לקחת מאתנו .זו הארץ שהייתה שלנו מימי
קדם ,ואליה התפללנו לשוב במשך כל שנות
גלותנו.
עם ניצחון המלחמה ,הרגיש כל עם ישראל
בלב אחד את שמחת השחרור ,שמחת
השיבה ,ועם גלי הכמיהה והגעגועים לקבר
רחל ,למערת המכפלה ,להרי שומרון ובנימין
– היה אך טבעי שנחזור ונתיישב בחבלי
מולדת אלה .וכך קם בזכותם של חלוצים
מפעל התיישבות אדיר :בבקעת הירדן,
ברמת הגולן ,בסיני ובחבל עזה ,בשומרון,
ביהודה ובנימין .מפעל התיישבות שכולו
אהבה לארץ ,גם כאשר אהבה זו גבתה ממנו
מחירים כואבים .המשימה שלנו כיום היא
לדעת להעביר את אותו חזון של החלוצים,
אל הדור הבא ,אל הדורות הבאים .ומכאן אנו
מחזקים את ממשלת ישראל ,שתדע לקבל
את ההחלטות הנכונות ,גם אם נדרש להם
2
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אומץ .אל תחששו ואל תחתו ,כי זהו חזון
עמנו ,שם העתיד ,ולשם צריך להמשיך.
לאורך שנותיה של הציונות ידענו תמיד,
ההתפתחות והבנייה ,עם הפנים קדימה ,הם
הדופק שמחייה את ארץ ישראל .בניית בתים
ויישובים חדשים אינה נושא למשא ומתן ,זה
צורך מהותי בחיי עם ,בחיי התושבים.
הדור הצעיר בהתיישבות יהיה המשך קיום
החזון שלנו כאן.
כשאני מביט אל העתיד בצפייה ,אני רואה
כאן בעזרת ה’ מיליון ישראלים גרים ביהודה
ושומרון .פעם זה היה נשמע חזון רחוק ,אבל
היום ,כשרואים את אחוזי הצמיחה כל שנה,
כשהממוצע בעשור האחרון עומד על 4.7%
גידול אוכלוסייה כל שנה ,שזה פי  2וחצי
והממוצע הארצי ,אז אפשר להאמין שאנחנו
בדרך הנכונה.
ועוד נקודה חשובה .אנשי ההתיישבות
ביהודה ושומרון אינם מסתגרים ב-ד’ אמות.
מכאן יוצאים גרעיני התיישבות לגליל ולנגב,
ולפריפריות חברתיות ,חזון הצמיחה ,רוח
העשייה והאחריות החברתית מתפשטים
לכל חלקי הארץ.
מכאן ,מלב ארץ התנ”ך ,אנו נושאים עיניים
לראות את הצמיחה הגדולה בכל הארץ,

בירושלים ,ומצפון ועד דרום.
מכאן ,מכנסת ישראל ,ועם הפנים לחמישים
ואפילו למאות השנים הבאות ,בשם תושבי
יהודה ,שומרון ,בקעת הירדן ורמת הגולן,
נאחל לכולנו ,חג יובל שמח.
ואסיים באמירה של רמטכ”ל ששת הימים
יצחק רבין“ :מאת ה’ הייתה זאת היא נפלאת
בעינינו”.

ה
פצת עלוני
ש
ב
ת
ב
כ
ל הארץ
ש
ליחי הצי
ב
ו
ר
ש
ל
כם
מבית

הדבקת
מודעות
בבת
וברי י הכנסת
כוזי
לפרטים :ם דתיים
יו

סי בן הדור

8518
052-890 ishon.co.il
r
r
o
k
ma

@yossib

להגיד שבחו של אהרן

המשך מעמוד השער

כפי שאנחנו .מפני שהאדם מתבייש במעשיו
ומסתיר את עצמו ,הקב”ה מסתיר את אורו.
זה היה שבחו של אהרן .הנרות הם מה
שאהרן בכוחו העלה ,ופני המנורה ,היא
המנורה העליונה ,האור העליון.
שבחו של אהרן “שאף שראה כל ההארות
העליונות ,לא התבייש ועשה את שלו”.
מתוך כך ,זכה שגם הקב”ה לא הסתיר את
אורו מפניו .שבחו של אהרן ,שלא שינה
מעצמו ,מאופן עבודתו ולא התבייש בראותו
את המנורה ,את האור האלוקי ,האין סופי.
אהרון נשאר כפי שהוא .בזכות כך זכה שלא
שינה – שלא נעשה שינוי בהופעת הרצון
האלוקי ,ולא נגרם הסתר.

כך מסביר השפת אמת את המשנה באבות
“עשה רצונו כרצונך” .כרצונך ,כפשוטו,
שיהיה המעשה שאתה עושה על פי רצונך,
על פי מעלתך ולא בשקר .כי באמת בכל
איש ישראל יש רצון טוב ,ורק מה שעושה
ברצון ,יש לו קיום .ומה שעושים יותר
מהרצון אינו בר קיימא ,כנאמר בתהילים
“דובר שקרים לא יכון” .אך אם באמת עושה
ככל רצונו ,אף אם הוא מעט ,יש בו ברכה.
וזוכה ש”יעשה רצונך כרצונו”  -שגם ה’
יתברך לא יסתיר רצונו מהאדם .למרות
שקשה לאדם להכיל את השפע האלוקי ,אם
האדם אמיתי זוכה שה’ משלם לו כגמולו,
זוכה לאור ה’ ,בלי השתנות.

במהלך שנת הלימודים ילדינו פועלים על
פי הרצון שלנו – ההורים ,המחנכים .ישנה
דרישה חיצונית להם ,ישנה מסגרת ,והם
עמלים לרצות את הסביבה .זאת ועוד,
תלמידינו עושים השוואות – מי קיבל יותר,
מי אני ביחס ל ...גם כאשר הם אינם עושים,
הם עושים זאת כנגד ההורים ,המורים,
המסגרת .ה”חופש הגדול” מהווה הזדמנות
לחופש ,הזדמנות להיות אני .הזדמנות לברר
את הטוב שיש בי .נשכיל לנצל את החופש
ונאפשר לילדינו להיות הם .אנחנו מאמינים
כי בכל איש ישראל יש רצון טוב ,ובכללם
גם בילדינו.

יש”ע שלנו 3

נאום ראש הממשלה בנימין נתניהו באירוע .למעלה מ 400-משתתפים הגיעו לחגוג את חגיגות ההתיישבות.

יו''ר הכנסת יחד עם ראש המועצה המק
שעיטרו את קירות הכנסת השבוע

ראש המועצה המקומית אלפי מנשה שלמה קטן סוקר את מיצג ציורי
הילדים ''היישוב שלי''

יו''ר מועצת יש''ע אבי רואה בנאומו
באירוע

חוגגים יובל

להתיישבות!

יו''ר מועצת יש''ע לשעבר פנחס ולרשטיין וראש המועצה המקומית קרית ארבע חברון
מלאכי לוינגר מעניקים ליו''ר הכנסת שי מיוחד לרגל האירוע
לקראת סיום האירוע ,קטע מוזיקלי מרענן של המנהל המוזיקלי ניר
רובין ויעקב אסרף

ועדות הכנסת שהתכנסו באופן מיוחד כדי לדון בענייני יהודה ,שומרון
ובקעת הירדן.
4
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שורת המכובדים באירוע המרכזי .מימין לשמאל  -צבי הנדל ,השר יריב לוין ,ראש
המנהל האזרחי תא''ל אחוות בן חור ,ראש הממשלה בנימין נתניהו ,שר השיכון יואב
גלנט ,יו''ר מועצת יש''ע אבי רואה

קומית קרני שומרון ודוד דיאמנט ,שצילם את אחת מתמונות הפנורמה
ראש הממשלה נהנה מהתוצרת החקלאית של בקעת הירדן

יו''ר הכנסת יואל יולי אדלשטיין יחד עם ראש מועצה אזורית בקעת הירדן דויד אלחייני
בתערוכת התוצרת החקלאית של בקעת הירדן

משפחת דמרי ,המונה ארבעה דורות שגרים בהתיישבות בהר חברון
מספרים על החלוציות בהקמת ישוב

גלריית צילומים מתוך היום המיוחד שנערך בכנסת
ביום שלישי לציון יובל למלחמת ששת הימים
ולחידוש ההתיישבות ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן.

ילדים מבית הספר המשלב דתיים וחילונים בתקוע בקטע
הוקרה לכוחות הביטחון

יו''ר הכנסת יואל יולי אדלשטיין שאירח את היום המיוחד בכנסת בנאומו המרגש באירוע המרכזי

חה''כ יהודה גליק מבקר בתערוכת ההתיישבות שהוצגה בכנסת וצופה
בתמונה של אחיו ד״ר יצחק גליק

עוזיה צדוק שר את 'ירושלים של זהב' ,מלווה במשפחת בן שמעון
שעלתה לפני מספר שנים מבריטניה
יש”ע שלנו 5

ישראל

ישראל
שלי
שלי

אהבתי

162,597

ישראל

שלי

עוקב

ציר הזמן

אודות

תמונות

אוהבים את זה

ישראל שלי
אהבתי ·  6ביוני

אהבתי · הגב · שתף

41

ם אוהבים את זה
 342אנשי 

פקודת הקרב המדהימה של שייקה גביש ,אלוף פיקוד הדרום.
 50שנה לניצחון הגדול.
"גורל מדינת ישראל נתון בידיכם .עיני העם כולו נשואות ברגע גורלי זה
אליכם ומתפללות לנצחונכם ולשלומכם .ויהי ה' עמכם".

Miki Lvi

ככה מנצחים מלחמות...

Gilat Matuf

מרגש

לפני  50שנה השלימה מדינת ישראל את מלחמת העצמאות שלה.
ישראל שלי
עושים ציונות

6

יש”ע שלנו

Shmulik Shabtai
עופר וינטר ,מאחוריך

הודעה
עוד

מה יקרה
מירוץ לזכר אדל ביטון הי"ד באריאל  /כ"א בסיוון  15ביוני

עמותת אד"ל (אני דואג לאחר) יחד עם עמותת "יחד באריאל" ,מועצה אזורית שומרון ואגודת הסטודנטים אריאל
מקיימים מרוץ מיוחד לזכרה של התינוקת אדל ביטון הי''ד .המירוץ יצא במקצים של  10ו 5-ק"מ ומקצה מיוחד
להורים עם עגלות בשעה  18:00מצומת אריאל .להרשמהhttp://www.realtiming.co.il/site/734 :
הופעה של ישי ריבו בבית חורון  /י”ז בסיוון 11

"הלב והמעיין" ושלמה גרוניך בגוש עציון  /כ' בסיוון  14ביוני

שלמה גרוניך ,מהמוסיקאים הגדולים והמגוונים בישראל המשלב
ביוני
הזמר ישי ריבו במופע טריו מיוחד “פחד גבהים” ,בין פסנתרנות וירטואוזית ושירה עוצמתית במופע משותף עם
עם הלהיטים מכל האלבומים .ההופעה תתקיים להקת "הלב והמעיין"  -חמישה נגנים וירטואוזים ,שכל אחד מהם
מגיע ממסורת מוזיקלית שונה .בשעה  20:30באולם מתנ"ס גוש
במרכז המבקרים “הכוורת” ,בשעה .21:00
עציון .לרכישה ופרטים באתר מתנ"ס גוש עציון.
כרטיסים ניתן לרכוש בפייסבוק “הכוורת”.

ראשון |  11ביוני

עולים להר הזיתים
האנשים שאינם ועמנו תמיד

הרצאות בסגנון

תמונות לע"מ

TED

בעקבות האנשים הקבורים בהר הזיתים
 | 15.6כ"א בסיוון |  | 19:30מלון שבע הקשתות
ברכות  -השר לירושלים ומורשת ,ח"כ זאב אלקין
עו"ד עודד פלוס ,מנכ"ל המשרד לשירותי דת
הרב הלל הורוביץ ,מנכ"ל מועצת בתי העלמין היהודיים בירושלים
מנחה אריאל כהנא ,הפרשן המדיני של מקור ראשון

הרצאות טד :פרופ' צביה ולדן ,עינת ברזילי ,בכל סרלואי,
הרב יהודה מלמד ,הלל מאלי ,הרב ישראל גליס ,ועוד
ע
לות כניסה

על אליעזר בן יהודה

בל0ב1

על הרב קוק

₪

ד

על הנרייטה סולד

על זלדה
על ש"י עגנון

| 21:00

אנסמבל ניגון ירושלמי

'רו
אים רחוק ,רואים שקוף'
שירי ירושלים
מההר אשר
מקדם לעיר בואכה ירוש

לים
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הארץ
לאוהבי
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|
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10
כניסה
 iלמידע ,פרטים והרשמה מראש (חובה)  | www.hazeitim.co.ilעלות
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גבעת התחמושת
מחניון
מהשעה 18:00
 | 052-3191902הסעות יצאו החל
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בשעה  17:00יתקיים למעוניינים סיור בעקבות נשים שעשו הסטוריה ,הרשמה חובה באתר www.hazeitim.co.il
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| |072-259-2293
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מה קורה?
1

4

3

הכנסת מצדיעה להתיישבות ביום שלישי
התקיים בכנסת יום מיוחד לציון יובל למלחמת
ששת הימים ולחידוש ההתיישבות ביהודה,
שומרון ובקעת הירדן  . 1היום ,שהתקיים
בחסות יושב ראש הכנסת יואל יולי אדלשטיין
ובסיוע מועצת יש"ע החל בבוקר עמוס דיונים
בוועדות הכנסת ,בהם לקחו חלק שרים
וח"כים עם אישי ציבור רבים .במהלך היום
הוצגו תערוכות תמונות ענק של צלמי יהודה
ושומרון .האירוע המרכזי באודיטוריום הכנסת
התקיים במעמד ראש הממשלה חה"כ בנימין
נתניהו ,יו"ר הכנסת יואל יולי אדלשטיין ,יו"ר
מועצת יש"ע אבי רואה ,ראש מועצה אזורית
חוף עזה לשעבר צבי הנדל ,שרים וח"כים,
ותיקי ההתיישבות ,ראשי המועצות ביהודה,
שומרון ובקעת הירדן וכ 400-משתתפים .יו"ר
הכנסת חה"כ יואל יולי אדלשטיין אמר בנאומו:
"כולי תקווה שבקרוב מהבית הזה תצא בשורה,
המכירה דה-יורה ,ולא רק דה-פקטו ,בחיבור
הנצחי שלנו ליהודה ושומרון .זו תהיה עבורי
זכות גדולה ,כיושב ראש כנסת ישראל ,לבשר
את הבשורה הזו ,שאין צודקת ונכונה ממנה!".
ראש הממשלה חה"כ בנימין נתניהו" :אני
עושה מה שצריך כדי לשמור על ההתיישבות
היהודית ביהודה ושומרון ואף אחד לא עשה
יותר .אנחנו כנסנו את הקבינט וקיבלנו החלטה
שאנחנו בונים בכל חלקי יהודה ושומרון ,וגם
מתכננים .ואנחנו בונים פנימה החוצה .זה אומר
שבונים בתוך היישובים כשיש מקום לבנות
אם צריך להתרחב .אנחנו נמשיך לשמור על
ההתיישבות .לכל איש יש זכות לגור בביתו
ואיש לא ייעקר מביתו".

הנשיא בעיר האבות בשבוע שעבר התקיימו
חגיגות היובל לקריית ארבע חברון בהשתתפות
מעל ל 5,000-אנשים .היום החל בהפנינג ענק
לתושבי ובוגרי המקום אשר כלל תערוכת
אמנים מקומית ,מפגשי בוגרים לדורותיהם,
מיצגי רחוב ועוד .שיאו של היום היה באירוע
גדול במעמד נשיא המדינה ראובן ריבלין
שאמר" :לפני חמישים שנה זכיתי להיות בין
משחררי עיר האבות .איני מכיר ביטוי הולם יותר
למה שחשנו אני וחבריי לחטיבה הירושלמית
מאשר דברי דוד מלך חברון ' -היינו כחולמים'.
אחרי אלפיים שנה שוב אנחנו בחברון ובקבר
רחל בלא אימה ,בלא מורא ,בלא הוראות
ליהודי אתה תעמוד על המדרגה הזו או הזו.
כך שבנו לחברון"  . 2ראש המועצה ,מלאכי
לוינגר אמר" :אני גאה ונרגש לעמוד כאן
בחגיגות היובל לעיר האבות ,קריית ארבע
חברון .במעמד מרגש זה אני מצדיע לדור
המייסדים שבזכות מסירות נפשם אנחנו
פה ,אני מצדיע לדור הבנים הממשיכים ,אני
מצדיע לכוחות הביטחון ומעל הכל אני מצדיע
לתושבי העיר".
הדובדבן שבקצפת אלפי מבקרים השתתפו
בשבוע שעבר בפסטיבל הדובדבנים המסורתי
בגוש עציון שחוגג  16שנים . 3על אף מזג
אוויר החם ,נהנו המבקרים הרבים מדובדבנים
מסוגים שונים שהבשילו על העצים ,והשתתפו
בחגיגה ססגונית של קטיף דובדבנים בשיטת
"אכול כפי יכולתך" .לפסטיבל ,שהתקיים
בקיבוץ ראש צורים ,הגיעו אנשי ציבור ומבקרים
מכל רחבי הארץ ומכל גווני האוכלוסייה .בזכות
הפקתם של עמותת התיירות גוש עציון ,זכו
המבקרים באפשרות להתנסות בפעולת
קטיף ולחוש ממלאכת עבודת האדמה .ראש
המועצה האזורית גוש עציון ,שלמה נאמן

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662
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אמר" :אני מברך את המבקרים הרבים שבאו
אלינו לקיבוץ ראש צורים בגוש עציון ליהנות
מהפסטיבל .הפסטיבל זהו אחד מאירועי השיא
של תיירות גוש עציון וזריקת מרץ אדירה לגוש
ולאזור כולו".
גוזזים במעלה לבונה כמידי שנה באסרו חג
שבועות ,נערכה במעלה לבונה מיישובי תנועת
ההתיישבות אמנה ,חגיגת הבאת ראשית
הגז לכהן .במהלך הטקס ,שנערך ברוב עם
ובליווי שופרות וכוהנים יחד עם תושבי היישוב,
מסר רב העיר צפת הרב שמואל אליהו,
את ראשית הגז לרכז הנוער הצעיר בישוב
אביאל כהן .בטקס השתתפו גם יו"ר מועצת
יש"ע וראש מועצת בנימין אבי רואה וסגנו
בבנימין ישראל גנץ  . 4חגיגות ראשית הגז
הם מסורת שנמשכת כבר  25שנה ולקיומה
מתגייסים תושבים רבים מהישוב ,בני נוער
ומבוגרים שעמלים יחד בהובלת הנהגת היישוב
להפקת האירוע המושקע .בנוסף ,נערך הפנינג
משפחות גדול וצבעוני ,עם שלל הפעלות,
סדנאות ,מתנפחים ודוכנים.
זוכרים את המרדפים במלאת יובל שנים
ל"ארץ המרדפים" בבקעת הירדן ,קיימו אנשי
בית ספר שדה כפר עציון יום עיון ושירה לזכר
הלוחמים ,רבים מהם מפקדים שהובילו חיילים
בשדה הקרבות ונפלו ראשונים  . 5בכנס
הוצג מחקרשבחן את יחס החברה למקום
המפקד .בכנס בגבעת התחמושת השתתפו
בני משפחות נופלים ,ולוחמים שסיפרו על
שהתרחש בזירת הקרבות .במשתתפים:
מנכל גבעת התחמושת כתרי מעוז ,קמב"צ
חטיבת הבקעה בארץ המרדפים תא"ל (במיל')
יהודה דובדבני ,וסמג"ד צנחנים אל"מ (במיל')
שמעון כהנר (קצ'ה).

עורך :אלנתן זכריה פרסום מודעות :נדב מלכה nadav@myesha.org.il 052-5665052
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :מ .פלדמן ,תקוה דגן
תמונות :מירי צחי ,חיים טוויטו ,קובי גדעון/לע"מ ,גרשון אלינסון ,מזכירות מעלה לבונה
הפקה :יש שחר הפקות בע"מ לתגובותperla@myesha.org.il :
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

