אלול תשע"ט

 52שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן • במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ

יש”עמדה

6

6

סתיו יהודי

ברשת

החופש הגדול נגמר וילדי
ישראל חזרו בתחילת השבוע
לבתי הספר ,לגנים ולמוסדות
החינוך השונים .שנת הלימודים
תש”ף שנפתחה ביום ראשון
מעמידה בפני התלמידים
אתגרים לימודיים וחברתיים
חשובים ,אשר יישארו איתם
לכל חייהם .אנחנו מאחלים
להם שנה מסקרנת מחכימה
ומהנה .השבוע בישעמדה –
כיצד נראתה פתיחת שנת
הלימודים ברשויות ביהודה,
שומרון ובקעת הירדן.

זמניהשבת
זמני
השבת

המשך בעמוד הבא

ירושלים
תל אביב
חיפה

כניסה
18:16
18:36
18:28

יציאה
19:31
19:33
19:33

חברון
שכם
באר שבע

כניסה
18:31
18:34
18:27

יציאה
19:29
19:31
19:33

מה
יקרה

יפעת ארליך על
ספרה החדש

8

מה
קורה

הנשיא פוגש את חיילי
אוגדת איו"ש

על הפרשה  -שופטים
הרב רוני פרינץ
הרמב"ם היומי

האמת והשלום אהבו

פ

רשת שופטים מעלה על נס את
חשיבותה ומרכזיותה של מערכת
המשפט ,העמידה על הדין והוצאת
הצדק והאמת לאור .אלא שבמשפט העברי,
קיים מסלול נוסף מלבד הדין .כתב הרמב”ם:
“מצוה לומר לבעלי דינים בתחילה :בדין
אתם רוצים או בפשרה? אם רצו בפשרה,
עושין ביניהן פשרה .וכל בית דין שעושין
פשרה תמיד הרי זה משובח ,ועליו נאמר
משפט שלום שפטו בשעריכם”.
לכאורה ,יש בדחיפה לפשרה משהו צורם.
הפשרה נראית כמו שיטת הטיפול של
הגננת“ .ילדים תעשו שולם” .כביכול ,יש
איזו ציפייה שאחד מבעלי הדין יוותר.

יצא לאור

האמנם הוויתור מייצג את הטוב והצדק
התורני פחות? או שמא יש בוויתור עיוות
של האמת? אולי שמתם לב ,הרמב”ם
בדבריו לעיל“ ,שכח” משום מה את המילה
הראשונה בפסוק“ :אמת ומשפט שלום
שפטו בשעריכם”.
מהותו של דין היא ההכרעה ,גזר דין חד-
משמעי ונוקב .אלא ששורשו הקשה של הדין
נמצא הרבה קודם לגזר הדין עצמו“ .בתחילה
עלה במחשבה לברוא את העולם במידת
הדין ,ראה שאין העולם מתקיים ,הקדים מידת
רחמים ושתפה למידת הדין” .הדין מייצג
שלמות .כשם שהשלמות המוחלטת גדולה
על העולם ,כך גם הדין גדול על העולם .דין
המשך בעמוד 3

מומלץ לטייל איתו יחד עם
המדריך החשוב של האזור – התנ"ך
מחיר מבצע לרגל ההשקה  30ש"ח בלבד

מדריך המסלולים של
יהודה שומרון ובקעת הירדן

לרכישה02-6211999 :

| www.yeshaclick.co.il
* כולל דמי משלוח
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בס״ד

שנה חדשה
ראש הממשלה בנימין נתניהו פתח את שנת הלימודים באלקנה יחד עם שר החינוך הרב רפי
פרץ וראש המועצה אסף מינצר .ראש הממשלה קיבל בברכה את תלמידי כיתות א' החדשים
בבית ספר "כרמים" ,ואף חנך בית ספר למצטיינים על שם אחיו ,יוני נתניהו הי"ד.

המערכת

פותחים שנה ביהודה ,שומרון ובקעת הירדן

ישעמדה

גוש עציון

 10,000תלמידי גוש עציון התחילו השבוע את
שנת הלימודים ,מתוכם  550נכנסו לראשונה
לכיתה א’ .הנשיא ראובן רובי ריבלין הגיע יחד
עם ראש המועצה שלמה נאמן לפתוח את שנת
הלימודים בישיבת “מחניים” במגדל עוז ,בה למד
דביר שורק הי”ד.

בנימין

ח”כ ניר ברקת הגיע למועצה האזורית מטה
בנימין לפתוח את שנת הלימודים בבית הספר
״תל״י אדם ועולמו״ ביישוב אדם ,יחד עם ראש
המועצה ישראל גנץ 27,300 .תלמידים החלו
השנה את לימודיהם בבתי הספר והגנים
במועצה ועוד  9,000פעוטות ישחקו ויתרוצצו
במעונות לגיל הרך ביישובים .במועצה מציינים
כי ישנה עלייה של  9%מכמות התלמידים לעומת
שנה שעברה.

אורנית
ח”כ גדעון סער פתח את שנת הלימודים תש”ף
במועצה המקומית אורנית .יחד עם ראש
המועצה ניר ברטל ,נפגשו עם ילדי גן חרצית
ותלמידי כיתות א’ הנרגשים בבית ספר “גוונים”.
 2,700ילדי הישוב חזרו השבוע לגנים ולבתי
הספר.

קדומים
ראש המועצה המקומית קדומים ויו”ר מועצת
יש”ע חננאל דורני בירך בפתיחת שנת הלימודים
את ילדי גן “סנונית” במועצה .בקדומים החלו
השבוע את הלימודים  400ילדי גנים ו 750-ילדי
בית ספר יסודי .כמו כן ,באולפנה האזורית אמי”ת
להב”ה ילמדו השנה  800בנות מרחבי השומרון
ובישיבה התיכונית בני חיל ילמדו  100תלמידים.

בקעת הירדן
 1,800תלמידי הבקעה התחילו השבוע את
שנת הלימודים בבתי הספר ,מתוכם  7כיתות א’
חדשות עם  151תלמידים נרגשים 500 .ילדים
נוספים ייהנו השנה במעונות לגיל הרך .ראש
המועצה דויד אלחייני פתח את שנת הלימודים
בגן ילדים במושב נתיב הגדוד.

בית אל
 2,500תלמידים יחלו שנת הלימודים במועצה
המקומית בית-אל .התלמידים ילמדו ב87-
כיתות ,כאשר  6כיתות מתוכן הן כיתות א’ .ראש
המועצה שי אלון פתח את השנה בבית ספר
באשכול גני הילדים במועצה שם שוחח עם
הקטנטנים ועם הצוותים החינוכיים.

מגילות – ים המלח
בבית הספר היסודי “מגילות” שבקיבוץ קלי”ה
הר חברון
השבוע החלו את שנת הלימודים במועצה פתחו את שנת הלימודים בברכת ראש המועצה אריאל

האזורית הר חברון  4,000תלמידים ,עלייה של
 8%לעומת שנת הלימודים הקודמת .ראש
המועצה יוחאי דמרי השתתף בפתיחתה של
אולפנה אקסטרנית חדשה ביישוב סנסנה
שלראשונה נותנת מענה לתלמידות מהר חברון
שעד כה נאלצו לחפש אולפנה עם פנימייה מחוץ
לאזור.
 2יש”ע שלנו

אריה כהן שדיבר על חשיבות הלימודים והחינוך.
במגילות – ים המלח נפתחו השנה  9גני ילדים,
כך שכיום ישנו בכל יישוב גן לגילאי  3-5ועוד 2
גני חט”צ אזוריים  -גנים שעובד בצמוד לכתה א’.
 47ילדי כיתה א’ פתחו את השנה יחד עם 233
התלמידים בבתי הספר במועצה.

בבירת השומרון החלו השנה את הלימודים
 3,849תלמידים במוסדות החינוך השונים,
מתוכם  13כיתות א’ סה”כ בעיר .בנוסף 983 ,ילדי
גנים מתחילים את השנה ב 38-גנים .ראש העיר
אלי שבירו חנך  2גנים חדשים בעיר בקביעת
מזוזה.

האמת והשלום אהבו

המשך דבר תורה מעמוד השער

מסתבר כי הרחמים היא אופציה אחרת
להופעת האמת .בפשרה ,הדיון מתנהל
באותה צורה כמו בדין .יש טענות,
דחיות ,ראיות ,עדויות .ההבדל היחיד
שמשנה את הכל הוא ,שבדין ה’ הוא
שמסמיך את הדיין ודינו אמור לשקף
את השמים .דין שמים לא תמיד מתלבש
טוב על המציאות ,לפעמים הוא מתנגש
אתה ,לפחות עם השכל האנושי“ ,כי
לא מחשבותיי מחשבותיכם” .הפשרה,
שלא כמו הדין ,אינה מוכרעת ברוב ,אלא
מיושבת על ידי הסכמה מוחלטת של כל
הדיינים .כאן ,בעלי הדין מסמיכים את
הדיין בהסכמתם וברצונם ,לכן המסקנה

תורה אמור לייצג את מידת הדין של ה’ ,האם
יש מישהו שיכול להעז לומר שדינו משקף
את השלמות האלוהית? מסופר על רבי יוסי בן
חלפתא שנהג לסרב לדון דין תורה ואמר :אני
איני יודע דין תורה ,אלא היודע מחשבות ייפרע
מאותם האנשים .ככה זה ,השלמות המוחלטת
לא מציאותית .האם זה אומר שצריך לוותר על
השאיפה לשלמות? תמיד להיות פרווה?
“צדק צדק תרדוף ,אחד לדין ואחד לפשרה”.
כפי שאי אפשר לומר שהקב”ה ויתר על רצונו
לברוא את העולם בדין ,כך לא נכון לומר
שמצוות הפשרה היא ויתור .היא פשוט סוג
אחר של צדק .בסופו של דבר ,בעיני ה’ העולם
הוא “טוב מאד” ולא פרווה.

משקפת את דין התורה כפי שמבין
אותו הדיין ולא כבבואה לדינו של ה’.
למעשה ,הפשרה מפשרת בין דין תורה
לשכל האנושי ,ומשום כך היא באמצע.
דוגמא מעניינת לכך ,היא מקרה בו אדם
גרם בעקיפין לנזק ,כגון עובד שאיחר
וגרם להפסד ממון למעסיקו .מדין תורה
העובד פטור בדיני אדם ,כלומר פטור
מתשלום ,וחייב בדיני שמים .במקרה כזה,
הציעו הפוסקים לפשר ,דווקא כדי לחייבו
בממון ועל ידי כך לפטרו מדין שמים.
כך שלעיתים ,דווקא הוויתור על האמת
המוחלטת ,הוא אשר מאפשר לה להופיע.

מהתיכון
למשרד הביטחון!

שירות לאומי משמעותי ומאתגר בשורה
של תפקידים מבוקשים במשרד הביטחון:
מערך
הסייבר

מחקר ופיתוח
טכנולוגי

משאבי אנוש,
שיקום והדרכה

תפקידים
מסווגים ועוד

שירות במשרד הביטחון מעניק לבנות הזדמנות לתרום מכישוריהן
למדינה ולחברה ,להגשים שליחות ,להשתלב בלב העשייה הביטחונית
ולרכוש כלים לעתיד  -תוך חשיפה לעולם מרתק ורגיש.
מעטפת תומכת  -דתית ,חברתית ומקצועית.

ההרשמה למיונים החלה!
לפרטים והרשמה היכנסו לאתר ”בת עמי“bat-ami.org.il/mod :
או לאתר עמותת ”שילה“sherutleumi.com :

שירות בתפקיד ביטחוני  -הכי שירות .הכי לאומי.
יש”ע שלנו 3
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עופר גזבר
יש”ע שלנו 5

חיה-אילה רבינוביץ

מתוך הבלוג מתנחלות ברשת mitnachlot.co.il

ברשת

סבתא שלי ,סבתא רחל ,הייתה אומרת באידיש
"כוח ליגט אין שיסל"  -הכוח נמצא בקערה.
היא התכוונה שכדי שיהיה כוח ,צריך לאכול.
במהלך השנים הבנתי שזה היה הכוח שלה .למצוא
את מה שיש ולהעצים אותו .לקחת את חומרי הגלם
ולהפוך אותם למשהו משובח.
הכוח הזה הניע אותה לפעול ולהצליח לשרוד
בתנאים הקשים בשנות הנדודים בשואה.
סבתי השנייה ,פייגה ,שרדה במסתור בבלגיה ,עם
ארבעה ילדים קטנים .בעלה נלקח למחנות עבודה
בכפייה ,וכשתש כוחו נשלח לבירקנאו-אושוויץ
ומשם לא חזר.
בסיום המלחמה סבתי האלמנה דאגה לפרנסת
המשפחה ולשיקומה ,והשקיעה ארבע שעות מידי
יום כדי להסיע הלוך ושוב את בנה לתלמוד תורה.
אני נולדתי בתל אביב בתקופת משפט אייכמן.
ב"ה זכיתי להביא לעולם הרבה חיים 11 .ילדים.
היינו שותפים בהקמת היישוב מכמש וכעבור ח"י
שנים בהקמת היישוב אחיה .שנים רבות עבדתי
כרכזת קהילה ובמדור לעבודה קהילתית במועצה
האזורית מטה בנימין ,עד שפניתי לעסוק בייעוץ
אישי וזוגי ובהנחיית סדנאות העצמה לנשים.
במבט לאחור גיליתי שהיותי בת הדור השני לשורדי
שואה ,מהווה השראה עבורי לחיים של משמעות
בדור הגאולה .סיפורי ההצלה של הוריי היו מבחינתי
מקור כוח להתמודד עם אתגרי החיים .כשהתפניתי
מעט מגידול הילדים האינטנסיבי ,בחרתי להדריך
מסעות בפולין ובאוקראינה.
שואלים אותי" :למה דווקא מסע שואה? למה
להיכנס לעצבות ,לדיכאון ולסבל? החיים גם כך
מורכבים .יש קשיים והתמודדויות ,אז אולי משהו
אחר שיפיח רוח חיים?".
אכן ,יש כמה דרכים להתמודד עם קשיים :להתייעץ,
להחליף אווירה ,למצוא מקום בילוי .במסעות ,אני
מציעה דרך אחרת ,המאפשרת חוויה עוצמתית של
התחזקות וצמיחה דווקא מתוך קושי.
כשמדברים על השואה אפשר להתעסק
 6יש”ע שלנו

סתיו יהודי
באובדן ,בחורבן ,בחיים שהיו ואינם ,בהשפלות
ובהתעללויות .אני בוחרת להתעסק בסיפורי
ההתמודדות והבחירה בחיים ,למרות כל הזוועות.
זהו למעשה הסיפור של הוריי ומשפחותיהם ,וזהו
גם הסיפור שלי .ללא ספק זה מה שבנה אותי
והביאני למי שאני היום.
השתתפתי כבר בכמה מסעות שיועדו לבני נוער,
למבוגרים ולמשפחה בת שלושה דורות .כל מסע
בונה לי קומה נוספת בנפש.
בסתיו הקרוב אצא שוב לפולין .הפעם עם קבוצה
של נשים למסע "אחותנו את"  -מסע נשי בעקבות
נשים בשואה.
לנשים בכל הדורות יש התמודדויות משותפות:
מימוש עצמי ,זוגיות ,משפחה ,ילדים ועוד .הן
מסוגלות להזדהות ,להתחבר ולקבל השראה
מנשים אחרות להתמודדויותיהן .הן יודעות מה
המשמעות של ישיבה על המשבר .הן יכולות
לשאוב כוח זו מזו.
בשואה עמדו מול מצבי קיצון ,ולנשים ,היו
התמודדויות שונות ומורכבות מאלו של הגברים.
נשים נשארו עם הילדים ללא הבעלים והיו צריכות
לקבל הכרעות גורליות עבורן ועבור הילדים .הן
נאלצו להתמודד לא רק עם הרעב של עצמן,
אלא גם עם הרעב של ילדיהן .עם עבודות כפייה
פיזיות קשות כשל הגברים .הן עברו פגיעה בנשיות
ובפרטיות ,מעבר לפגיעה בצלם אנוש.
במשך חמישה ימים נבקר בערי פולין ,בגטאות,
במחנות ,ביערות על אם הדרך ובדרך ללא מוצא.
נכיר את העולם היהודי שהיה ואיננו .נפגוש נשים
יהודיות ,כמוני וכמוך ,הרואיות ,שסיפורן הוא

השראה לחיינו אנו .נתחבר לתעצומות הנפש של
כל אחת מאתנו ,מתוך דיבוק חברות.
המסע הזה צפוי להיות מאד מיוחד דווקא בשל
היותו מיועד לנשים .אחוות אחיות רב-דורית.
זאת קערת הכוח שלי .אני יודעת כמה כוח אני
מקבלת בכל מסע ,ואת החוויה הזו אני מבקשת
להעביר הלאה.

מה יקרה
שלומי קוריאט במעלה אדומים  /י”ד באלול  14בספטמבר

שלומי קוריאט חוזר עם מופע סטנד אפ חדש שלא
דופק חשבון לאף אחד ובעיקר מצחיק בטירוף .שלומי
מביא לבמה את החוויה האישית שלו ובעצם של
כולנו בדרכו המיוחדת עם המון חן אישי ,קצב ואנרגיה
מטורפת .בשעה  21:30בהיכל התרבות .מחיר.₪ 110 :
לפרטים ורכישה02-5444100 :

יפעת ארליך על ספרה החדש באפרת  /ט’ באלול 9
בספטמבר

מתנ”ס אפרת והספרייה הציבורית אפרת מזמינים
אתכם לקפה תרבות ,והפעם  -הביוגרפיה של בניה
שראל “שמיים שאין להם חוף” ,בהשתתפות הסופרת
יפעת ארליך .בשעה  20:30בספרייה הציבורית
אפרת .מחיר .₪ 10 :לפרטים והזמנות02-9932936 :

שני |  9בספטמבר
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מה קורה?
1
3

2

5

4

לדיווחים ותמונות:
________________
yesha.shelano@gmail.com

נשיא על מדים נשיא המדינה ראובן (רובי)
ריבלין הגיע בשבוע שעבר למרחב אוגדת יהודה
ושומרון למפגש עם הכוחות הפועלים באזור
מאז רצח רנה שנרב הי”ד .הנשיא פגש במקום
הפיגוע את לוחמי גדוד נחשון של חטיבת כפיר
אשר עומדים על המשמר בגזרה ,והיו מהכוחות
הראשונים שהחלו במרדף אחר המפגעים .את
ביקורו ליווה מפקד פיקוד מרכז אלוף נדב פדן
ומח״ט אפרים אל״ם יפתח נורקין  . 1בפגישתו
עם החיילים הודה הנשיא ללוחמים ותומכי
הלחימה בגזרה על עשייתם החשובה לשמירת
ביטחון אזרחי ישראל ואמר“ :אני מבין ואף רואה
כאן היום את מורכבות הגזרה ואת עבודתכם
הלא קלה  -ועל כן אני מודה לכם ומברך אתכם
בשם כל אזרחי ישראל” .מוקדם יותר השבוע
ביקר הנשיא את אב המשפחה ,הרב איתן שנרב
שנפצע בפיגוע ומצבו הוטב ואת בנו דביר,
שנפצע באורח קשה יותר בבית החולים הדסה
עין כרם שם ניחם אותם וחיזק ידיהם.
פורצים דרך עשרות מתנדבים של בית ספר
שדה כפר עציון פרצו ביום שישי שעבר שביל
בין אפרת למגדל עוז ,אשר ייקרא “שביל האור
של דביר” .שביל ההליכה הינו באורך של כ300-
מטר והוא מחבר בין המועצה המקומית אפרת
לקיבוץ הדתי מגדל עוז  . 2המקום נבחר ,מכיוון
שלפני מספר שבועות נרצח במסלול זה דביר
שורק הי”ד על ידי מחבלים .מנהל בית ספר שדה
כפר עציון ירון רוזנטל הסביר “המחבלים ניצלו
את תנאי השטח ,אנחנו שאלנו מה אנחנו יכולים
לעשות ולשפר והתייצבנו למשימה .היכן שהיה
חושך אנחנו נפיץ את האור ונחזק את האחיזה
בקרקע”.
סורגים התיישבות בכנס סרוגים שהתקיים
השבוע במלון רמדה בירושלים ,נערך פאנל
מיוחד בנושא התיישבות .את הפאנל הנחה
העורך הראשי של אתר סרוגים ,אור יזרעאלי

והשתתפו בו ראש המועצה האזורית הר חברון
יוחאי דמרי ,ראש המועצה האזורית מטה בנימין
ישראל גנץ ומנכ”ל מועצת יש”ע יגאל דילמוני.
יוחאי דמרי אמר כי “יש השתלטות גדולה של
פלסטינים על השטחים הפתוחים בשטח .C
זו מערכה קשה ואנחנו צריכים להפסיק לדבר
בה על מספרים ואחוזים ,אלא להתחיל לדבר
על איך עוצרים את זה ואיך אנחנו שומרים על
אותם שטחים” .במענה לשאלה בנושא הבחירות
ענה דילמוני“ :אנחנו חוששים מהקמת ממשלת
שמאל .עומד מולנו איום ואסור שאנשים ישארו
בבית ולא ילכו להצביע ,זה עלול להביא למצב
מסוכן להתיישבות .מי שמדבר על הקפאה מחוץ
לגושים הוא לא ימין” . 3
לא נפחד יחד עם אלפי מטיילים התקיימה
בשבוע שעבר צעדה מרגשת לזכרה של רינה
שנרב הי”ד ,שנרצחה בפיגוע בדרכה למעיין דני.
ראש מועצת בנימין ישראל גנץ וראש עיריית לוד
יאיר רביבו הובילו את השיירה בדרך אל מעיין דני,
כאשר לאחר מכן עלו המטיילים לעצרת לזכרה
של רינה .האירוע נחתם בשירה מרגשת של
ההמנון הלאומי התקווה ושירת אני מאמין .גנץ:

חשוב לך שעלוני השבת
יגיעו לבית הכנסת שלך?
העלונים מגיעים אך
הכמות לא מספיקה?

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662
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לקבל חבילות
ניתן
גם:
עלונים ות ואולפנות,
מלון ,ישיב
לבתי בתי ספר,
ות נוער וכו'...
תנוע

“אפשר לראות היום במעיין דני את טובי בניה
של מדינת ישראל מכל הארץ ,אנחנו נחזק את
האחיזה ונרבה חיים .נבנה ביישוב דולב שכונה
לזכרה של רינה הי”ד ,נעמיק את השורשים
ונמשיך ליהנות במעיין  -מקור מים חיים” .אורה
שנרב ,אחות של רינה הי”ד“ :אנחנו בני ישראל
לא מוותרים ובוחרים בחיים .נתנדב ונשמח ,כמו
שרינה רצתה תמיד .רינה תמיד תהיה חסרה
בכל דבר שנעשה ,אבל נזכור אותה מתוך
שמחה .תודה לכל מי שהגיע לחזק אותנו” . 4
עולים להר עם סיום מסע העליות שהתקיים
בשבוע שעבר לציון  40שנה ליישוב אלון מורה,
התקיים מופע ענק ומרגש של אברהם פריד
ומיצג על תולדות אלון מורה בהשתתפות
מעל ל 2,000-איש .את המשתתפים ברכו
יו”ר מזכירות אלון מורה יוסף גור ,ראש מועצת
שומרון יוסי דגן ושר התחבורה ח”כ בצלאל
סמוטריץ’ שאף עלה לבמה וניגן על פסנתר את
השיר “תניא” יחד עם פריד  . 5את האירוע הפיקו
אשי הורוביץ ושיראל בלייכר.
צור איתנו קשר > שליחי הציבור שלך מבית

טלפון | *9248 :מסרון | 035447422 :מייל:

menuim@makorrishon.co.il

גבאי /איש קשר אנא צור קשר ובדוק אתנו שבית הכנסת שלך רשום
עם פרטים מלאים.

רוצים להגיע לאלפי בתי אב בציבור הדתי?

איתנו אתם יכולים!

• הפצה שבועית של עלוני פרשת השבוע ופרסום באלפי בתי הכנסת ברחבי הארץ
• הדבקת מודעות בבתי הכנסת ובריכוזים דתיים • דיוור ישיר בכל רחבי הארץ
לרשותנו מאגר ממוחשב של כל בתי הכנסת
כולל -רשימת גבאים להפצה ממוקדת לפי קהל היעד

לפרטים :יוסי בן הדור 052-8908518 -

לא
הע קיבלת
צור לונים?
ק
 48שר ל:
*92

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 ,ברוך גרינברג ,אנטון פילין ,דוברות בנימין ,מארק ניימן  /לע"מ ,דוברות בית
ספר שדה כפר עציון ,דוברות דולב ,אוריה הלר – יוסף טיוטו
הפקה :יש שחר הפקות בע"מ לתגובותLishka@myesha.org.il :
אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

