




רכזל לושיב שגפמ

ל"ז שמש דהוא



תודלי

.הליהו ףסאל חא .בקעי ישו הרש לש םנב אוה דהוא

 ,דודשאב ךנחתהו לדג דהוא .)7.1.1987(ז"משת תבטב 'ו םויב דודשאב דלונ

 .'ד ףיקמ ןוכיתבו "םיער" ידוסיה רפסה תיבב

 .הרידנ תיתרבח תושיגרו ןפוד אצוי תוגיהנמ רשוכ הליג ידוסיה רפסה תיבב רבכ





ןיינע ימוחתו םיביבחת

.דודשא יבכמב ןייטצמ ןקחשל היהו ןוכיתה םויס דעו 'ג התיכמ לסרודכ קחיש דהוא
 לסרודכ תצובק ךירדהו לסרודכ םידלי דמיל אוה ,םהב ברועמ היהש םיטקיורפה לכ לע ףסונ

.םירוויעל תעייסמה התומעב בדנתה ,ןכ ומכ .תיפויתאה הדעה ינב לש
."רשפא קרש רבד לכב בדנתמ אוה" :דהוא לע בתכנ 'ד ףיקמ ןוכית לש רוזחמה רפסב
.ולש תימוימויה היישעהמ קלח התייה הניתנהו תובדנתהה
.הרזעל תקקזנו דקפתל השקתמה תירירע הנקז לע עמש הרשע-שמח ליגב
 .םיקקזנ דועלו םידדוב םישישקל הנפ היתובקעבו ,עייסל הילא עיגה דימ

 תיב" םשב ןוכיסב רעונל תינודעומ םיקה אוה.הריעצ תוגיהנמ חותיפב קסע17 ןב היהשכ
.ףתתשה הבש תיתרקויהLEADתינכותמ קלחכ ,דודשאב 'ה ס"נתמב המייקתה רשא "םח

http://lead.org.il/


ןיינע ימוחתו םיביבחת

6-12 ינב םידליל תישגרו תידומיל הכימתל זכרמ היה דודשאב 'ה עבורב "םח תיב" ןודעומ
 ןוגראב ,תיב ירועיש תנכהב עויסב האטבתה הכימתה .תילכלכ הקוצמב תויורשה תוחפשממ
.םידליל תומח תוחורא ןומימל תומורת סויגבו םידליל תויתרבח תויוליעפ
 ורמא םידליה ןמ המכ רשאכ .ןודעומב םירחא ליעפה ןכו יביסנטניא ןפואב ומצעב לעפ דהוא
 גיהנה דהוא .תינודעומב תומח תוחורא ןומימל תומורת סייגל גאד דימ אוה ,םיבער םהש דהואל
 לש ףינס דהוא חתפ תעב הב .םתוא החנהו םיכירדמ םתר ,םוקמב הרעה תוליעפה תא ומצעב
.הליהקב "ם"יקא" ןוגראמ תוילכש תויולבגומ ילעב בולישל ,דודשאב "הלהצ" טקיורפ

2005 תנשב תוניוצמ תואב הכז דהוא ,דודשאב 'ה ס"נתמב םח תיב תלעפהו תמקה לע
.הליהקלו הרבחל הניתנבו םידומילב ןייטצמ ותויה לע סרפב הכז ןכול"ז ןומר ןליא ש"ע



ל"הצל סויגה ינפל

 ינב ברקב ל"הצל סויג דודיעב םג קסע סייגתה םרטב

 :רתיה ןיב ללכ רשא ,ריעב תיפויתאה הליהקהמ רעונ

 תשוחת תיינקהו ץראב םילויט ,יברק רשוכ חותיפ

.ץראה תבהאו תוכייש





יאבצה תורישה

 .חטש רקוחכ רשכוהו "יתעבג" תרייסל סייגתה2005 רבמבונב
 ,"תונורחא תועידי"ב ןוגיב רוא הבתכ ",הרגשל ונרזח ונלוכ ,רמגנ 'הקוצי תרפוע' עצבמשכ"
 יעור(וקיצ .םינשה לכ יתיא ראשנ דחא לבא .יתקחדה םבור תאש םירופיס ןומה םש ויה"
 עצבמה ימימ דחאב .'יתעבג'בותיא תרישש ,דהוא ,ונלש ףתושמ רבח לע רפיס ,)לרוקיצ
 לכואה תא ומצעמ דירוה אוה .לוכאל המ הל היה אלו ,רבד הל רתונ אלש החפשמ דהוא טלק
 רפיס ,עצבמ ותואב .םהל ןתנו ,עובש ךלהמב ותוא עיבשהל רומא היהש לכוא ,וילע היהש
 ולש יקנעה ךויחה םע ראשנ לבא .לוכאל ילב טעמכ םלש עובש ךשמב בבותסה דהוא ,וקיצ
 יל סנכנ דהוא הזה רופיסה ינפל םג .ולש ךרוא רטמ ינש קוביחה םעו תובוטה םייניעה םעו
".ותוא יתצרעה תצק ,זאמ לבא ... םיטקיורפה לכ םעו ךויחה םע בלל

.םייובשו חטש רקוחכ504 ןיעידומ תדיחיב םיאולימל ץבוש ,רידסה ותוריש רחאל





רורחשה רחאל

 םילוח םידלי חמשל בדנתה יאנפה תועשבו תיאופר תונציל דמל ל"הצמ ורורחש םע
.תלוכי תוטועמ וא הקוצמ תוחפשממ םידליל יונפ עגר לכ שידקה דהוא .םהילע לקהלו

 ינפל דועו ,יראטינמוה ןוסאל ליבוהש המדא שער יטיאהב הכהש רחאל םוי ,2010 ראוניב
 סייג ,םיימעפ בושחל ילב ויצפח תא דהוא זרא ,לארשי לש תימשרה תחלשמה תאיצי

24 ותוא ליעפהו תומותי תיב יטיאהב םיקה דהוא .יטיאהל סוטמ לע הלעו דויצו םיפסכ
.םש םג ול העייס תיאופרה תונצילה .הממיב תועש
 ךשמבו ,ןוסאה יעגפנל עייסל עיגהש )IFA)Israeli Flying Aid לש תחלשמל רבח אוה
.םיקהש תומותיה תיבב לרוגה תוכומ תודליה לש ןנוחטיבלו ןהיכרצל גאד תועובש המכ



רורחשה רחאל

.ןוירוג ןב תטיסרבינואב ,תיברע הפשו ןוכית חרזמ לש ןושארה ראות דמל דהוא

 .ןוחטיבה תורישל סייגתהו העצהל הנענ אוה ןושאר ראותל וידומיל תעב

 םיסרוק דמל ,ביבא-לת תטיסרבינואב היטמולפידבו ןוחטיבב ינש ראות םייס ,ןכ ומכ

 ףתתשהוגניסקובקיק תצובקב ןמאתה ,רומדתב לושיב סרוק רבע ,תואנובשחב

.ךירדמכ לסרודכ תונחמב





 תורישל ףרטצה ,םיימדקאה וידומיל ןמזב ,עבראו םירשע ןב ותויהב ,2011 תנשב

 ,רבייסה םוחתל רבע2013 תנשבו ,רקחמ דבועכ לחה ותדובע תא .יללכה ןוחטיבה

 .יגולונכטה ןיעידומה

 ךרד יצרופ םימוחתב קסע אוה .תורישבו הדיחיב ,ומוחתב ליבומל דהוא ךפה הרהמ דע

 הדימל תלוכי הליג דהוא .םתכרדהלו וקוסיע םוחתב םיסרוק ןווגמ תיינבל ףתוש היהו

 ;ודיקפתל רבעמ תוירחא ימוחת ומצע לע לביקו רתויב ההובג תימצע

 הכז דהוא .תוניוצמל רתחו ןפוד תאצוי העקשהבו תוקבדב תובר תומישמ עציב אוה

 .תדחוימה ותוישיא לשב םג אלא ,תויעוצקמה ויתולוכי ןיגב קר אל ,הבר הכרעהל



 םישדוח השימחכ .רדה וביל תריחבל אשינ תויגוזו תורבח תונש שמח רחאל

.ותליפנ ינפל

 .היתב תרכזמ דילירזעלא תיב בשומב וררוגתה םה

– םתורכיה תישארב הל ןתנ דהואש הנושארה האמחמה לע הרפיס רדה

 .תיברעב לזרב תשא ,הקזוח תא ראתל ןווכתהו ,התוא הניכ "הדידש"

 ;תלכסותמ וא תבזכואמ ,הבוצע התייה אל ,ותציחמב םינשה שמחב ,הירבדל

.בצמ לכב הלועפ תינכתל גאדו ,תבהואו תכמות תנעשמ הל שמיש דהוא





 .הזע רוזאב סאמחה דגנ "ןתיא קוצ" עצבמל לארשי האצי2014 ינוי שדוחב

 הלחה םימי העשת רובעכ .ריוואה ןמ תוצצפהב2014 ילויב8-ב לחה עצבמה

 תורהנמבו יריה ידקומב לפטל ידכ ,הזע תעוצרל אבצ תודיחי לש תיעקרק הסינכ

.טסוגוא שדוח ףוסב עצבמה םות דע ועצובש תומישמ ,רורטה

504 הדיחיב חטשב םייובש רוקחת לע הנוממכ ,8 וצב םיאולימל סיוג דהוא

 ינשהו "םיחא ובוש" עצבמב ול רסמנ ןושארה וצה ."םינחנצ"ר"סלפל החפוסש

 לבא ,כ"בשב ותדובע ףקותמ וצה תא לטבל היה לוכי םהינשב ;"ןתיא קוצ" עצבמב

 .רתוי קיודמ ןיעידומ ףוסאל ידכ הזעל סנכיהל שקעתה אוה



הליפנה דעומ

 חוכ הווילש תעבו ,ץיק ותואב תינשב םיאולימל סיוגש ירחא םימי השימח
 חוכה לקתנ ,סנוי ןאח רוזאב תורהנמיריפ שופיחב קסעש "םינחנצ" תרייסמ
 .דהוא גרהנ שאה יפוליח ךלהמב .םילבחמ תיילוחב
.)21.7.2014(ד"עשת זומתב ג"כ םויב "ןתיא קוצ" עצבמב ברקב לפנ דהוא

 קוצ" עצבמ ךלהמב ןיעידומה ףוסיאל ותמורת יכ דודגה דקפמ רפיס ותומ רחאל
 וליפא .םיבר םיחרזא לשו םילייח לש םהייח תלצהל המרתו תרכינ התייה "ןתיא
 לש רוהנמה תוליעפל עגונב ינויחו בושח יניעידומ טרפ וידיב אצמנ ותומב
.ומדב םתכומ ,סאמחה



הליפנה דעומ

 ןימלעה תיבב תיאבצה הקלחב תוחונמל אבוה דהוא .ולפנב היה עבשו םירשע ןב

.הליה– תוחאו ,ףסא– חא ,םירוה ,היער ריתוה .היתב תרכזמב

.ןושאר למס-בר תגרדל ותליפנ ירחא הלעוה דהוא

 הכפהש תוניוצמה ךרדב ותוא ליבוהש טפשמה תא ויבהוא ובתכ ותבצמ לע

."ץרא ךרד ,ךרדהו לובגה םה םימשה" :וייח תרגשל





םידפסה

 ,לוכ ינפב גיצמ יללכה ןוחטיבה תוריש םהב םירקמה םה םירידנ ,רקיה דהוא"
 .וישנא לש םיישיאה םיקיתב ורמשנש םירבד ,ךכל תושר לטנש ילבמו ותמזויב
 תא אשונ ,םידחא םישדוח ינפל ךא בתכנש ,ישיאה ךקיתב ןושארה ךמסמה
 לכב ,ךילהנמ !שמש דהואל ,יתוריש-תוניוצמ תוא תקנעהל הצלמה :תרתוכה
 הפקשנ רשא ךתומדב תורישה ילהנמ תא ףתשל ותועצמאב ושקיב ,םיגרדה
 .ובתכ םה ',יתימא ןעוצקמ דהוא' .םיבצמ רופס-ןיאבו םוי ידמ ,תונחובה םהיניעל
 ותולהנתהבו ןוגראה םע ותוהדזהב ,םילהנמלו םידבועל תפומו המגוד הווהמ אוה'

 דע ,ויתונויער םודיקל תואל אלל עיקשמ ,ינשדחו יתריצי אוה .תורישה יכרע חורב
 ,חונינ אוה .ותיבל וחלשלו ותדובעמ חוכב וקתנל וילהנמ םישרדנ םעפ אל יכ
 םוחתב ותדיחי תחלצהב יזכרמה עונמה אוה .ויבבוס לכל םינפ ריאמו ינלבס
...'.תורישב םישפחמ ונא התוא תוניוצמל תטלוב המגודו ,דקפוה וילעש



םידפסה

 םה ךילע .ונניאו היהש ימ לע םידפסהכ ללכ ךרדב םיעמשנ הלאכ םירבד..."
–  ךרדל ךיפתוש ,ךיתימע ,ךילהנמ ךתוא ואר ךכ .יטנתוא רואיתכ ,ךייחב ובתכנ
 תפומה תא ואר םה ךב .ךדעב רשוי ץילהל תוכזה לע וחמשו ךב וראפתה רשא
 האיציה ירעשב תורצענ ןניא הלאכ תונוכת .יוקיחל םגדה תא ,תורישה ישנאל
 ותוישיאמ הנבומ קלח ןה .םדאה לש ויתומא ת"לדב תומלבנ ןניאו ןוגראהמ
 לע תיטע וללה םיכרעהו תודימה תא .בצמ לכבו םוקמ לכב ,ןמז לכב ונממ תוטבינו

 חוטבו ךומס ינא ... .הנורחאה ךתמישמל תאצי רשאכ ,ל"הצ ידמ םע דחי ךמצע
 ,ןאכ ונחנא ,רקיה דהוא .ברקה הדשב םג תייה ךכ ,ונל תפומל תייהש םשכש
".ךנברוקל םייואר תויהל ידכ ,תושעל םיחיטבמ ,הנורחאה ךכרדב ךתוא םיוולמה

יללכה ןוחטיבה תוריש שאר ,ןהכ םרוי לש הדירפה ירבד ךותמ



םידפסה

 ריעצ תווצ דקפמכ ,לולסמה תליחתב יתעגהשכ" :יאבצה ותוריש לע רפיס ,ודקפמ ,'ע ןרס-בר
 ,'יתייעב' התאש ורמא ךילע .תווצה לע הריקס הרהמב יתלביק ,םיניצקה סרוק תא םייס קרש

 לדבההש יתכנוח .םירגתא הלאכ בהוא ינא .יתכייח .'םכחתמ'ו 'רגתאמ' ,'עמשוממ אל' ,'ררוס'
 .תוררוסה ןמ טעמ ,ןכו ,הבישחה ,לכשה אוה ןיינמה ןמ לייחל תרחבומ הדיחיב םחול ןיביתימאה
 הז בלשב .'םידקפמב ןומאה תא יתדביא' יל תרמאו ילומ תדמע ונלש החיתפה תחישבש רכוז ינא
 ןתונ אלש ,םייניעב קמוע םע םדא ילומ יתיאר ,עוגר יתייה לבא ,רגתא דוע ימצעל יתמשר
 ראתל השקש ךויח ,יל בינגמ תייהש ןטקה ךויחה תא חכשא אל םלועל .ותוא ליפהל םילושכמל
 תיילוחמ קלח תייה .ןוכנה ןוויכב דחי ונחנאש ןיבהל יל םרגש ךויח ,'ךתיא ינא' לש ךויח ,םילימב
 היהנש םדא .ספסחתמו קזחתמש םחולו םדא יתיאר ןמזה רבעש לככ .דוחטסיבגנ ,ילש דוחה
 .תיאבצה תכרעמל אלו יל אל ,תוומה תא השוע אלו רתוומ אל ןיידע לבא ,טקש ,יתימא ליבומ
".תאזה הלקה הפצוחה ךב הראשנש יתחמש .לעייתהל ךיא ,רפשל רשפא ךיא תשפיח דימת



םידפסה

 יעור רפיס ",םימעפ המכ 'יתעבג'ב תוומ וא םייח לש םיבצמבו דואמ תושק תולועפב ףתתשה אוה"
 רודכ ףטח ולש דקפמהש םעפה ומכ" ."יתעבג"ר"סלפבותיא תרישש ,הרשע-שש ליגמ ורבח ,לרוקיצ
 ןיטקהל הז 'ץראה חלמ' חנומב ותוא רידגהל ... .וייח תא ליצהו תשעתה דהואו ,ונממ רטמיטנס ,ופרועב
 ןיימדל השק .יטיאה יחרזא ןעמל ולש היישעב דחוימ והשמ האר אל וליפאש ,אלפומ םדא היה אוה .ותוא
– והשמ רמא אוהשכ .גישהל הצור אוהש םירבד ,תומולח לש תרבחמ להינ דהוא .ונממ עונצ רתוי םדא
."גישהל קיפסה אוה םבור תאש בשוח ינא .השע אוה

 ןיידעו הנידמה ןוחטיבל הברה ךכ לכ תושעל םילגוסמש םישנא תוארל הברה יל אצוי אל" :הבתכ ןוגיב רוא
 ולש םייחהמ טעמ ךכ לכ רמשו ... הניתנל ומצע תא שידקה דהוא ... .ךכ לכ םיבוטו םינידע ראשיהל
 רסחו ינויגה אל יל שיגרמ לכהו ,רבסה וא גשומ יל ןיאו .חקלנ אוהו .ולש םירבחל ,ולש הבהאל ,ומצעל
 אוה .האנשב וא המקנב אל .היישעב ותוא ורכזיש הצור היה שמש דהוא :דחא רבד תעדוי ינא לבא .םעט
 םא זא .רתוי בוט הפיט הזה עגושמה םוקמה תא השענש .רחא והשימ ליבשב והשמ השענש הצור היה
."דהוא לש ומשב רחמ בוט והשמ ושע– םילוכי םתא





החצנה

 שאר תארקל ,2014 רבמטפסב כ"בשה שאר תוניוצמ תואב תוכזל דעוימ היה דהוא•
 ימ לכ ברקב ליחנהל דיפקהש ויכרע לעו ותוישיא לע ,תיאלנ יתלבה ותדובע לע– הנשה
.ותליפנ רחאל ותוא הלביק ותחפשמו תואה תא לבקל הכז אל דהוא ךא .ומיע דבעש

 לש הצובק ידי לע ,ל"ז שמש דהוא לש ומש לע2015 יאמב המקוה שמש תתומע•
 ןוגרא רצייל התייה התומעה תמקהל תירקיעה הביסה .ותחפשמ ינבו דהוא לש םירבח
 תיקוח המרופטלפ עיצי ,דהוא לש ותחצנהל תונושה תומזויה תא דחאיו זכרי רשא
 לכ .םיטקיורפ עוציבב ןהו קווישבו ןומימב ,םדא חוכב ןה עייסל הלוכי רשא תרדוסמו

 התומעה .רכש אללו האלמ תובדנתהב תאז םישוע ,ילוהינ תווצו םירבח ,התומעה ישנא
 םימרוג לש תומורת ןהו התומעה ירבח לש תויתנש תומורת ןה ,תומורת י"ע תנמוממ
.דחאכ םיירוביצו םייטרפ ,םיינוציח



החצנה

 ."שמשה תובקעב םוי"– ורכזל תובדנתה םוי דודשאב םייקל וירבחו ותחפשמ ורחב ותדלוה םויב
 ,תוקקזנ תוחפשמו םישישק תורשע לש םהיתב תא וצפיש ל"הצ ילייחו 'ד ףיקמ ידימלת תואמ
 לכ .םיכנל םוי זכרמבו םיידוסי רפס יתבב ,םידלי ינגב ,תובא תיבב הבישי תוניפ ונבו םינבמ ונקית
 ,'ד ףיקמ ןוכית ,דהוא לש ותחפשמ ,דודשא תייריע ףותישב ,"2015 שמש" תתומע תמזויב תאז

 ורבעוה רפסה יתבב ,"ירחא" תעונת לש תוליעפ הכרענ הז םוי תרגסמב ."דיל" ןוגרא ירגובו וירכמ
 לסרודכה תרחבנו "יתעבג" ימחול ןיב הוואר קחשמ םייקתהו ,דהוא לש ולעופו ותיישע לע םירועיש
 תרחבנ ןמאמו ןורו איג יאנותיעה ופתתשה דוע .רענכ קחיש הבש לסרודכה תצובק ,'ד ףיקמ לש

 .ףרש הקיבצ ,לסרודכב רבעשל לארשי
 ריכה ותוא– ןמרה ןורוד יאנותיעה תייחנהב ,"ףפוק" ס"נתמב םויס עוריאב םתחנ תובדנתהה םוי

.ןמייה יס לש העפוהבו– "דיל" ןוגראב דחי ויה תע דהוא



החצנה
"שמשה תובקעב םוי"

 ךומס ,ראוניב הנש לכב םייקתמה ,שמש תתומע לש יתרוסמה תובדנתהה םוי
 תוחונה רוזאמ תאצל ץמוא- ץמוא ולוכש םוי אוה ,דהוא לש ותדלוה םוי דעומל
.ונל רזו רחא םדא רובע ץמאמ תושעלו ונתוא תבאושש םוימויה תרגשמו
.ןימו עזג תד ילדבה אלל ,םישנא רובע םישנא ולוכש םוי והז

 תואמ םשמו ,דמלו לדג דהוא םש- דודשאב 'ד ףיקמ ןוכיתב ליחתמ עוריאה
 רשא שמש ינרק ומכ ריעב םינוש םידקומ תורשעב םיסרפתמ םיבדנתמ
.םיכושח םירוזא ריאהל תועיגמ
 יפלאו תוליעפ ידקומ תורשעב םיבדנתמ1000-כ םיפתתשמ םויה לכ ךרואל
.הפיקעהו הרישיה ,העפשהה ילגעמב םישנא





דהוא לש ןמזה תלוספק
 הווקתו השקב :רבעה ןמ רסמ וירחא ריתוה םנבש ותחפשמ ינבל הלגתה ,ותומ רחאל םייתנש
 דציכ בותכל ,םזימב םירבח ויהש רעונה ינב ושקבתה "דיל" טקיורפבשכ ,17 ליגב רבכ בתכ התואש
 הרבחה תא אלא ,ומצע תא אל האור אוה דציכ בותכל רחב שמש .רושע דועב םמצע תא םיאור םה
 תא יל קינעהו ,'ןמזה תולוספק' תא םיחתופ םהש יל רפיסו יילא הנפ 'דיל' ל"כנמ" .תילארשיה
 םואתפ ,לכ םדוק .יתשגרתה דואמ ,הז תא יתחתפשכ" ,הרש ומא הרפיס ,"דהוא לש הלוספקה
."בתכש המ תא םג יתארק זאש אלא .גרהנש ירחא םייתנש ,דהוא לש דיה בתכ תא תוארל
 םיווש םלוכ הבש הרבח" .שמש בתכ ,"הנידמה תחלצה תוחתפתהב בושח ילש רודה לש ודיקפת"
 הירפירפה ןיב םירעפ םוצמצ" שמש הזח ,ונוימדב ."הווש תונמדזה דחא לכל העיגמו םיווש ינב
 תחיקל יא ,לוכה תושעל רשפאש הנומא .םיסורו תיפויתא הליהק ,ןוכיסב םידלי ,ןוכיסב רעונ ,זכרמל
 חוכשל אל" :בתכ ,ףוסבל ."חתפתהל ,דומלל ,לואשל דימת .תרחא ךרד ונל ןיא יכ וילאמ ןבומכ םירבד
."םדא ןב תויהל ,תוחיתפ ,תושיגר ,תאב הפיאמ



דהוא לש ןמזה תלוספק

 הלא לבא" ,ומא הרמא ,"ולש תועינצב לכ םדוק .דהוא טושפ הז- רמוא התאו הז תא ארוק התא..."

 אוהו הרבחב םירעפה היה ול עירפה יכהש רבדה .וייח לכ ךרואל לעפו םהב ןימאה אוהש םירבדה

 וייח לכ ךרואל .זכרמל הירפירפה ןיב םיקחרמה תא םצמצלו םירחא ףוחדל ידכ לעפו רביד דימת

 עייסל יטיאהל עסנ אוה הז םעש תיאופר תונצילו ,ינשו ןושאר ראות :הברה ךכ לכ דמל אוה םירצקה

 התא המל ,דהוא' :ותוא יתלאש .תונובשח תלהנהו לסרודכ תכרדה ךכ רחאו ,םימותי תיב תמקהל

 שמתשה אוהש איה תמאה .הזב שמתשי תמאב אוהו םוי אוביש בישה אוהו '?הז לכ תא דמול

."םישגה אוה הז תא .םהל רוזעלו םישנא דוע ריכהל ידכלכהב



החצנה

ל''ז דהוא לש ורכזל "2015 שמש" תתומע לש טנרטניאה רתא•

תתומע לש קובסייפה דומע•

ל''ז דהוא לש ורכזל דודשאב םח תיב לש קובסייפה דומע•

https://www.shemesh2015.com/
https://www.facebook.com/shemeshassociation2015/
https://www.facebook.com/%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%97%D7%9D-%D7%90%D7%A9%D7%93%D7%95%D7%93-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%A9-%D7%9C%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%9A-%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%95%D7%94%D7%93-%D7%A9%D7%9E%D7%A9-%D7%96%D7%9C-997232366981848/



