ספרא וסייפא

שני ספרי תורה נתרמו השבוע לחטיבות גבעתי ויהודה (עמ' אחורי)

שלנו

 | 355במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
אלול תשע"ג |  46שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן
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נזהרים בכבישים
ישראל שלי

יש”עמדה

שנת הלימודים תשע"ד נפתחה השבוע ברחבי
מדינת ישראל .למעלה מ 100-אלף תלמידים
חובשים את ספסליהם של מאות גנים ,בתי ספר,
ישיבות ואולפנות ביהודה ושומרון .מנתוני הערכה
ומדידה של המועצות ביו"ש עולה כי גם השנה
נרשם גידול משמעותי במספרם של התלמידים
באזור ,בהתאם לגידול המתמשך באוכלוסיית
המתיישבים .בהר חברון ,למשל ,נפתחו ארבעה
גנים חדשים ,בקדומים צמח מספר התלמידים
ב ,%10-בגוש עציון גדלו כיתות א' ב 142-ילדים
ובבנימין חובשים את ספסלי בתי הספר היסודיים
לא פחות מ 8,800-ילדים חמודים .פתיחת שנת
הלימודים היא הזדמנות טובה גם לחשבון נפש
אודות החינוך שאנו מעניקים לילדינו – דור
העתיד שלנו .השבוע בישעמדה  -מכתב לשנה
החדשה מאת אשת החינוך שרה אליאש ,חברת
הנהלת מועצת יש"ע ,אל נוער יש"ע.

זמני השבת

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 18:30
תל אביב 18:46
חיפה 18:37

יציאה
19:41
19:43
19:43

כניסה
18:35
חברון
18:35
שכם
באר שבע 18:44

614

חניכי בני עקיבא בקעה
מצטופפים במבנה
שמיועד ל 100-חניכים

יציאה
19:41
19:41
19:42

הר עיבל
מקומות בארץ ישראל
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מתנחלים באפליקציה
מה קורה

על הפרשה נצבים וילך
ערבות הדדית

ב

יום האחרון לחייו מכנס משה רבנו
את עם ישראל למעמד כריתת ברית
המאחדת בין ישראל לאביהם שבשמים.
במעמד הר סיני ניתנה התורה לישראל ,ועמה
החזון הגדול המגלם בתוכו את שליחותו של
עם ישראל בעולם " -ואתם תהיו לי ממלכת
כהנים וגוי קדוש".מדוע אם כן יש צורך בברית
נוספת ,לה מקדיש משה את שעותיו האחרונות
בחייו? רש"י" :מלמד שכינסם משה לפני הקב"ה
ביום מותו ,להכניסם בברית".מתוך התבוננות
בתוכנה של ברית זו ,ניווכח שהיא נוגעת
לקיומם של רוב מצוות העשה והלא תעשה וכן
לשטחים רבים בחיינו .נקווה שדרך הבנת יסודות
הברית בערבות מואב ,ייפתח בפנינו צוהר

הרב רחמים נסימי

מייסד רשת הגרעינים התורניים "שעלי תורה"
להבנת תופעת "הגרעינים התורניים" בדורנו,
המפתיעה לא רק בשל חדשנותה ,אלא בעיקר
בשל היקפה המדהים .ב"ה נעמוד על שורשיה
המזינים והמעצימים של תופעה ברוכה זו עד כדי
הצטרפות מאות משפחות מדי שנה ,המעתיקות
את מגוריהן מיישובים ושכונות מבוססות אל
מרחבי הפריפריה היקרה של מדינתנו .מה
חשוב היה לרועה הנאמן של ישראל בברית זו?
ראשית ,שכולם יהיו נוכחים" :אתם ניצבים היום
כולכם" .נשים וטף ,צעירים וזקנים ,בעלי מעמד
לצד חוטבי עצים ושואבי מים .הרועה דואג שגם
החלשים ביותר יזכו להיות שותפים במעמד
מיוחד זה" .למען הקים אותך היום לו לעם"; "אף
על פי שמיניתי לכם ראשים ושופטים ושוטרים,
המשך בעמוד 3

למה?
כי ברקת
תופס אותנו כמובן מאליו!
בוחרים ראש עיר ציוני דתי משלנו!

 -מוגש כחומר למחשבה מטעם הליכוד ביתנו -

יש”ע שלנו \\ 1

דור העתיד  /שרה אליאש

יש”עמדה

המשך מעמוד השער

נוער יש"ע יקר,
תחילת שנה ,ימים ראשונים של לימודים
חוזרים ומציפים בלבבות שאלות ,תהיות על
מה שצופנת לנו השנה ,לאן פנינו מועדות ,מה
הדגשים והעדיפויות ,מהי מטרתנו .ימי אלול
קוראים לנו לשוב למרכז הווייתנו ,למצפן
הפנימי ביותר ,לשורשים.
הם משקפים לנו מי אנחנו.
אז מי אתם באמת ,נוער יש"ע?

+

לצערנו ,יש בציבור הישראלי כאלה שבשמעם
את הצירוף נוער יש"ע  -מתייגים אתכם ישר
כפורעים ,חסרי חינוך ,עוקרי עצי זית ועוד.
סקירה קטנה תראה כי נוער יש"ע נמצא במקום
אחר לגמרי  -בחזית של התנדבות ופעילות
למען הקהילה ,העם והארץ .קייטנות איל"ן,
קו לחיים ,פעילות במאחזים ,שמירה על ארץ
ישראל ,יחידות קרביות ושירות לאומי באחוזים
מהגבוהים במדינה.
זכינו לחיות בדור שבו טעמנו טעם "בשוב ה'

את שיבת ציון היינו כחולמים" .חז"ל אומרים כי
כשמגיע אדם למרום ,בין השאלות שנשאל –
"ציפית לישועה"? התפישה הרואה בתקופתנו
אתחלתא דגאולה מחייבת הסתכלות כוללת
על
עם ישראל .מתוך חוויה זו עלינו לשומרון ,בניסיון
לסחוף עמנו רבבות המוני בית ישראל  -להפוך
חלומנו לחלומם.
נבנו יישובים ,קמו קהילות חדשות .לאורך
כל השנים הנוער היה שותף מלא בהשגת
המטרות האלה ,שאף פעם לא היו רק בשביל
עצמנו ,אלא תמיד בהסתכלות כוללת על צרכי
המדינה.
המאבק למען ארץ ישראל הוא מאבק למען
ההתיישבות וגם מאבק על דמותה של המדינה.
הפערים החברתיים שמעסיקים את כל המדינה
צומצמו לאפס במבנה הקהילתי והאינטגרטיבי
של מרבית הישובים .צדק חברתי זה כאן ,בכל
יישוב בו יש קליטה כוללת של כל העדות וכל
הגוונים.

ימי אלול לפני  20שנה ,עוד לפני שנולדתם ,היו
הימים בהם נחתם ההסכם האומלל "-הסכם
אוסלו" שבו ויתרנו על זכויותינו וריבונותנו
בחלקים מיש"ע ,שבעקבותיו נשפך דם רב,
ובצלו נכפה הגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון.
כל אלה ספיחים של אשליית השלום האומללה.
למרות הימים הקשים שעברו עלינו אז ,למרות
החרב המתהפכת מעל ראשינו כל השנים
 גדל הישוב ביש"ע והתעצם ,והנוער הוכיחעצמו בהמשכיות ההתיישבות ,בהקמת ישובים
חדשים ,ועם זאת במילוי השורות בגרעינים
תורניים ועירוניים ברחבי הארץ.

ערבות הדדית

המשך מעמוד השער

כולכם שווים לפני" .ישנו חזון גדול ושליחות
לעמנו ,ובברית ערבות מואב התחדש תנאי מרכזי
למימוש חזון אלוקי זה .מהו אותו תנאי הכרחי?
במסכת סנהדרין רבי יהודה ורבי נחמיה מבררים:
האם בכניסתם של ישראל לארץ הקב"ה יעניש את
כלל ישראל גם על עבירות שהיחיד יעשה בסתר,
או רק על אלה שתעשינה בגלוי? המכנה המשותף
לדעת שני תנאים גדולים אלה הוא שעם כניסתם
של ישראל לארץ" ,נעשו כל ישראל ערבים זה
לזה" .חידוש מרכזי של ברית ערבות מואב מתמצה
בשלוש מילים אשר להן השלכות הלכתיות רחבות
והדרכה ערכית על פיה יתנהלו חיינו הלאומיים
בארץ .בהלכה משמש מאמר זה מצד אחד בסיס
לחובתו של כל איש מישראל למנוע מאחרים

מלעשות איסור ,ומאידך להשתדל בכל כוחו שכל
אחד מישראל יקיים תורה ומצוות .מכוח הערבות,
אדם יכול להוציא את חברו בברכות המצוות
ובמצוות ידועות אף לאחר שכבר קיים אותן
בעצמו .האו"ח הקדוש מרחיב את יסוד הערבות
ומסביר בלשונו המיוחדת את המילים "אתם נצבים
היום כולכם" :ניצב  -מובנו אחראי כנאמר ברות
(ב',ו')" :ויאמר בעז לנערו הניצב על הקוצרים".
ומוסיף "כולכם" – פירוש "לכולם יש עליהם עול
זה" .כל אחד לפי מה שהוא .כל אחד כפי מה
שיש בידו היכולת.לדעת הרב קוק זצ"ל "לא רק
יחידים חכמים ,ואנשי קודש חיים באור האידיאה
האלוקית ,אלא היא צריכה להתגלות בקרב ההמון
הפשוט ,הכולל בתוכו אנשי חרושת ואף חוטבי

עצים ושואבי מים" .הבניין הלאומי ,ייבנה מתוך
ההבנה שלכל אחד יש ערך מוסף אותו הוא מצרף
לבנין האומה .הקב"ה מכנה את ישראל "בנים אתם
לה' אלוקיכם" .רבי יהודה אומר" :בתנאי שעושים
מעשה בנים נקראים בנים" ורבי מאיר אומר" :בין
כך ובין כך קרויים בנים" .זוהי אהבתו הגדולה
של הקב"ה לבניו .ניתן להוסיף ולהבין מימרא זו
גם כבקשתו של רבש"ע לישראל :תהיו אחים ,בני
משפחה אחת ,הדואגים ,התומכים ,ומנעימים זה
לזה .דורנו ,שזכה לעבור מחיי הפרט של הגלות
לחיים ישראליים כלליים ,זוכה יותר ויותר להרגיש
את חובת הערבות לכלל האומה .מכאן צומח
הרצון של רבים כל כך להצטרף לעשייה רבת
האנפין בגרעינים התורניים.

לקראת השנה החדשה אני מאחלת שהשאיפה
להפיק מעצמנו את המיטב ,להיות בחזית של
העושים למען העם והמדינה ,תמשיך להיות
סימן ההיכר שלכם ,ושלא נצטרך ליישם
שאיפה זו במאבק על קיומנו .שלא ייכתב ולא
ייחתם ההסכם המדומיין המעמיד את מדינת
ישראל בסכנה .ושכן נכתב כולנו בספר חיים
טובים .אמן.

נדב פרנקל

פה ושם
הר גריזים
נדב פרנקל

ֵאלֶ ּה ַי ַע ְמדּו לְ ָב ֵרְך ֶאת ָה ָעם ַעל ַהר גְ ִּרזִ ים
יהּודה
ְב ָּע ְב ְרכֶ ם ֶאת ַה ַי ְּר ֵדּן ִש ְׁמעֹון ְולֵ ִוי ִו ָ
יֹוסף ִּובנְ ָי ִמן (דברים כז יב).
שׂשכָ ר ְו ֵ
ְו ִי ָ ּ
הר גריזים ,בו קיים עם ישראל את מעמד הברכה
והקללה בכניסתו לארץ ,הינו האתר המקודש
ביותר לעדה השומרונית .על פי המסורת
השומרונית ,בהר גריזים אדם הראשון ונוח בנו
מזבח לקב"ה ,ואברהם עקד את יצחק בנו .על
פי מסורת זו ,עם ישראל הצטווה לבנות את בית
המקדש על הר גריזים ,וחלק ממנו אכן עשה כך,
אך חלק נוסף מהעם פעל בניגוד לציווי המקורי
ובנה את משכן שילה ,ואחר כך את בית המקדש
בירושלים.
בספר התורה השומרוני ,הדיבר העשירי מעשרת
ת-ה ַי ְּר ֵדּןָ ,ת ִּקימּו
הדיברות הוא" :והיה ְב ָּע ְב ְרכֶ ם ֶא ַ
ת-ה ֲא ָבנִים ָה ֵאלֶ ּה ֲא ֶשׁר ָאנֹכִ י ְמ ַצ ֶוּה ֶא ְתכֶ ם ַהּיֹום,
ֶא ָ

שׁם ִמזְ ֵב ַּח,
נִית ָ ּ
ּשׂידָּ .וב ָ
ת א ָֹותםַ ,ב ִ ּ
ְב ַּהר גריזים; ו ְַש ְׂד ָ ּ
לַ ה' ֱאֹלקיָך ." :במאה החמישית לפני הספירה
בנו השומרונים מקדש בהר גריזים .על פי יוסף
בן מתתיהו ,בנה סנבלט ,מנהיג השומרונים ,את
מקדשם כדוגמת בית המקדש שבירושלים .בגלל
בניית המקדש השומרוני החל מאבק קשה בין
היהודים לשומרונים .בשנת  128לפנה"ס החריב
המלך החשמונאי יוחנן הורקנוס את המקדש
השומרוני .יום חורבן הר גריזים ,כ"א בכסלו ,הפך
ביהדות ליום טוב שאסור בו מספד.
כיום ,כמחצית מאוכלוסיית העדה השומרונית
גרה ב"שכונת לוזה" בשיפולים המערביים של הר
גריזים .באותו מקום גם נמצא אתר הקרבת "זבח
פסח" ,מוזיאון השומרונים  -גריזים ובית הקברות
של העדה .בחודשים האחרונים נפתח האתר
הארכאולוגי שעל ההר למבקרים על ידי רשות
הטבע והגנים.

אחים שלי,
בואו להתנדב!
"ממשיכים את ההצלחה של הבחירות לכנסת
גם בירושלים .לא מספיק רק להצביע!
בואו להתנדב ,להשפיע ולהילחם על הבית!"

דב קלמנוביץ'

איך מגיעים :נוסעים לכיוון הישוב הר ברכה.
בשער הכניסה לישוב ברכה פונים ימינה
וממשיכים דרך השכונה השומרונית אל האתר.

יו”ר הבית היהודי בירושלים

קצרין,
עיר קהילתית.

למידע ופרטים נוספים :אוקו 054-7773022

\\ יש”ע שלנו

• בן  56יליד ירושלים ,תושב שכונת רמות ,נשוי  6 +ילדים
• רואה חשבון ובעלים של משרד רו”ח מהגדולים בירושלים
• יו"ר ארגון נפגעי פעולות איבה
• שימש כיו"ר דירקטוריון החברה הממשלתית
לשיקום ופיתוח הרובע היהודי
• עומד בראש ארגון "זוכרים"
• מיזמי פרוייקט 'זוכרימפדיה'-קיר הנצחה אינטרנטי
לתיעוד לוחמי מערכות ישראל
• שירת בחטיבת שריון בסיני
• דב הינו הפצוע הראשון של האינתיפאדה הראשונה

גודל המגרש  250מ"ר
גודל הבית  142מ"ר
 5חדרים 2 ,קומות
הנחל
שכונת
רובע בתרא
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על הפרשה נצבים וילך

ם מזגן מרכזי
ג

במתנה!

jerusalem@baityehudi.org.il • 052-3506153

בירושלים
יש”ע שלנו \\ 3

מאמינים בכוחות הביטחון

מראה אחורית

"המועצה לשלום וביטחון רואה בהסכם שלום עם סוריה ערך אסטרטגי ממדרגה
ראשונה לביטחון מדינת ישראל .על המו"מ להיות רציף ורציני תוך נכונות
לקבלת החלטות קשות .במקביל ,קוראת המועצה ליוזמה ישראלית לשלום כולל
עם העולם הערבי ,אשר תעזור לקידום המו"מ עם שכנינו"

הודעה לעיתונות לסיכום כנס "שלום עם סוריה"  .23.5.2008אנחנו רק נניח
את זה כאן ,ונשאל :אולי למועצה יש רעיון מה לעשות עם הרשות הפלסטינית?

בפעילות מבצעית בתחילת השבוע בכפר קלנדיה נהרגו שלושה פעילי טרור .רצף הגינויים הקבוע לא איחר להגיע.
אלא שאז חשף צה"ל סרטון מהאירוע .בסרטון נראים עשרות מחבלים עומדים על הגגות ,משליכים על הג'יפים
הצבאיים מכל הבא ליד  -בלוקים ,כלי בניין ,עמודי מתכת ועוד ...מחנה הפליטים קלנדיה הוא קן צרעות של טרור.
מאות אנשים תקפו את כוחותינו באבנים ,בסלעים ,במוטות ברזל ואפילו באש חיה .אחד מן ההרוגים הוא משוחרר
טרי מעסקת שליט שחזר לפעילות טרוריסטית .אנחנו מאמינים וגאים בכם ,חיילי צה"ל ומג"ב ,ובעיקר מגבים אתכם.

נזהרים ונשמרים בכבישים

זהו ,ילדים מקסימים ,אתם כבר גדולים .עם ילקוט על הגב הלכתם לבית הספר ,ובסוף היום מחכים לאמא ,לאבא או לאחים הגדולים שיאספו אתכם
וצועדים הביתה מלאי שמחה והתרגשות .אנחנו רוצים להזכיר לכם כמה כללים  ,כדי שתעזרו לנו ,הגדולים ,לשמור על החיים היקרים שלכם.1 :ללכת
תמיד על המדרכה .2לחצות רק במעבר חציה (ואם אתם עוד לא בני  ,9לא לחצות לבד!) .3להביט לצדדים ולהישמר ממכוניות .4לא לרוץ ולא
להתפרץ לכביש בהפתעה .5בכדור לשחק רק במגרש .6לחגור חגורת בטיחות גם אם זו רק נסיעונת קצרצרה .כל עם ישראל שמח לראות אתכם
הולכים וחוזרים מבית הספר וכולנו רוצים שתגיעו בשלום ובבטחה הביתה .אוהבים אתכם ,ומתרגשים יחד איתכם .ישראל שלי.
הצטרפו לישראל שלי  www.myisrael.org.il -או חפשו אותנו בפייסבוקmyisrael :

ישראל
שלי
עושים צ
יונות

www.myisrael.org.il

עת
שערי
רצון
סיבוב
שערים
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שערים
סיבוב
ערב ראש השנה
יום ראשון ,כ"ו באלול

 18:30התכנסות ברחבת הכותל  19:00יציאה לסיבוב שערים

לפרטים1-700-70-70-21:
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זהה את

המקום

המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662

www.myesha.org.il
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עליכם לזהות את המקום
ולשלוח את הפתרון
לפקס .02-6516662
או למיילita@myesha.org.il :
בהצלחה רבה!

ילדים שלנו

ילדים שלנו

שלום ילדים יקרים!

עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :נדב מלכה 052-5665052
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :אסף קרדש ,מ .פלדמן
צילום :מרים צחי – מקור ראשון ,גרשון אלינסון ,מאיר ברכיה – מוא"ז שומרון
בע"מ לתגובותperla@myesha.org.il :
הפקה:

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות
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מה קורה

לדיווחים ותמונותdover@yesha.co.il :
פותחים שנה המועצה האזורית הר חברון
פתחה את שנת הלימודים בביקורו של שר
הכלכלה נפתלי בנט " . 1צריך להתנחל
בלבבות ,אבל חייבים להמשיך לבנות" ,אמר
השר למארחיו; בבתי הספר 'עומר' ו'טללי
אורות' שבצפון השומרון פתחו התלמידים
את שנת הלימודים במעמד יו"ר הכנסת יולי
 2,שהבטיח שמראות עקירת
אדלשטיין
יישובים יהודים באזור ,לא ישובו עוד; שנת
הלימודים באפרת נפתחה במעמד הרב
הראשי לישראל ,הרב דוד לאו ,שאף הספיק
לבקר אח"כ בקבר רחל אמנו  ; 3והמועצה
האזורית גוש עציון אירחה את סגן שר החינוך
אבי וורצמן בטקס חנוכת האגף החדש בבית
הספר אח"י בתקוע.
מתנחלים באפליקציה המועצה המקומית
קרני שומרון השיקה השבוע אפליקציה
חדשה ,באמצעותה יכולים התושבים לקבל
עדכונים שוטפים ,עדכוני חירום בזמן אמת,
לפנות ישירות למוקד המועצה ולגשת לדף
הפייסבוק היישובי .ראש המועצה ,הרצל בן
ארי אומר כי "בעידן הניו מדיה קרני שומרון
תהיה בין הרשויות הראשונות שמאפשרות
נגישות זמינה יותר לתושבים".
עשינו עסק ועד מתיישבי השומרון משיק
קמפיין למען העסקים הקטנים בשומרון,
בס"ד
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הקורא לציבור לצרוך את מוצרי ההתיישבות.
"עידוד העסקים בשומרון זו עשייה ציונית",
מציין בני קצובר ,יו"ר ועד מתיישבי השומרון.
"המטרה היא לעודד דווקא את העסקים
הקטנים הנאלצים להתמודד עם לא מעט
קשיים" ,מסביר שגיא קייזלר ,מנהל הוועד.
בין העסקים שישולבו בקמפיין :יקב טורה
מרחלים" ,בקתות נוף בשומרון" מאלון מורה
ו"עילית תרגומים" משערי תקווה.
מפה לשם לראשונה מזה  20שנה נחנך
השבוע ישוב חדש בשומרון  -לשם .לטקס
החגיגי לציון כניסתן של  70משפחות
לבתיהן 4 ,הגיעו בין היתר שר השיכון אורי
אריאל וסגן השר אופיר אקוניס ,שנשאו
דברי ברכה" .מדובר פורמלית בשכונה של
עלי זה"ב" ,מסביר גרשון מסיקה ראש מוא"ז
שומרון" .אולם יש לשכונה אופי של ישוב.
 70%מהתושבים מגיעים מתוך הקו הירוק".
אחים ואחיות שלי מחלקה חדשה ללימודי
תואר ראשון במדעי הסיעוד ( ,)B.S.Nתיפתח
בשנת הלימודים הקרובה באוניברסיטת
אריאל בשומרון .התואר יכשיר אחים
ואחיות מוסמכים ,בדגש על התנסויות,
הדמיית תרחישים ,למידת מיומנות תקשורת
בינאישית ,הטמעת תחום ניהול סיכונים
ותחום איכות ובטיחות .בישראל חסרים כיום
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כ 36-אלף אחים ואחיות ,והאוניברסיטה
החליטה להירתם לפתרון הבעיה .בראש
המחלקה תעמוד ד"ר אילה בלאו ,אחות
מוסמכת ומיילדת המתמחה בגנטיקה
קהילתית.
יש שכר לפעולתך בעקבות פניות שהגיעו
לחברת הכנסת אורית סטרוק בבקשה
להתיר כניסה רצופה לקבר רחל בחודשים
אלול ותשרי ,פנתה האחרונה לסגן שר
הדתות הרב אלי בן דהן בבקשה לבחון את
הנושא ולבדוק האם ניתן הדבר .הרב בן
דהן הממונה על המקומות הקדושים נרתם
לבקשות ופעל מול הגורמים השונים על מנת
לאפשר את פתיחת מתחם הקבר במשך כל
שעות היממה .הציבור מוזמן.
ספרא וסייפא שני ספרי תורה הוכנסו השבוע
לבסיסי צה"ל .את הספר הראשון תרמו זוג
יהודים מניו ג'רזי לכבוד בר המצווה של
בנם ולזכרו של סא"ל עמנואל מורנו ז"ל,
בוגר מכינת בני דוד בעלי .את הספר קיבלה
חטיבת יהודה ובשמה  -מפקדּה אלוף משנה
אבי בלוט בוגר בני דוד . 5הספר השני נתרם
לחטיבת גבעתי שגם בראשה עומד בוגר
מכינת בני דוד  -אלוף משנה עופר וינטר
(תמונת השער) – שהכניס את הספר לבסיס
הטירונים של החטיבה.

לנעם יהיה בגד
חדש לחג ,בזכותך.

חלה קשה .המשפחה נותרה חולה .העוגן
אבא של נעם הבריא ממוטט ,שנה וחצי של הוצאות ללא הכנסות.
הכלכלי של הבית התמיסה להחזיר את הרכבת למסילה .זה היה
אבא של נעם לא ויתר ,נ מוצא .הוא פנה ל'מקימי' כמוצא אחרון.
קשה ,נראה היה שאין
זרת המשפחה ללא כל היסוס ,ביעוץ ,ליווי
'מקימי' נחלצו לע ותוכנית הבראה צמודה ומבוקרת בשביל
סיוע כספי,
משפטי ,להבטיח לנעם ומשפחתו עתיד טוב יותר.
בואו לתרום את פדיון הכפרות למקימי
עזור לנו לתת כתף למשפחות נוספות
ול

בברכת הרבנים שליט”א:

הרב שלמה אבינר שליט”א
הרב גדעון פרל שליט”א
הרב שאר ישוב כהן שליט”א הרב שמואל אליהו שליט”א
הרב חיים דרוקמן שליט”א
הרב יעקב שפירא שליט”א
הרב יובל שרלו שליט”א הרב זלמן ברוך מלמד שליט”א

1800-800-340

או באתר האינטרנטwww.mekimi.org.il :

ע.ר • 580529303 .התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף  • 46עמותת חסד לזכרם של הרב מנחם ליבמן זצ”ל ובנו הקדוש שניאור שלמה הי"ד
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