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הוּבים.
ְק ִרים וְ ָה ֲא ִ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם ָל ֶכםֲ ,ח ֵב ַרי ַהיּ ָ
ירה
ָצאנוּ ְבּ ִשּׁ ָ
וּמן ַה ְכּ ָפרִ ,מן ָה ֵע ֶמק ִמן ַה ַהרְ ,בּט"וּ ִבּ ְשׁ ָבט"ָ ,כּ ְך י ָ
שּׁוֹת ִלים רוֹן ַבּלֵּב ְו ֵאת ְבּיָדִ ,מן ָה ִעיר ִ
הוֹל ִכים ַה ְ
" ָכּ ְך ְ
וּמיָּד ִה ְת ַח ְלנוּ ִלנְ ט ַֹעְ .ל ֶפ ַתע ִבּ ֵקּשׁ
ַענוּ ִה ְת ַח ַלּ ְקנוּ ַל ְקּבוּצוֹת ִ
ילים ֲח ָד ִשׁיםְ .כּ ֶשׁ ִהגּ ְ
טוֹע ְשׁ ִת ִ
מוּךִ ,לנְ ַ
ַער ֶה ָסּ ְ
וּב ִשׂ ְמ ָחה ֶאל ַהיּ ַ
ְ
אָמר
ֶא ַמרִ " :כּי ָתּבוֹאוּ ֶאל ָהאָרֶץ וּנְ ַט ְע ֶתּם"ַ .
מּוֹרהָ :בּ ִמ ְד ָרשׁ נ ֱ
אָמר ַה ֶ
ַפ ִסיק וְנִ ְת ַרכֵּז ְס ִביבוְֹ .כּ ֶשׁ ָסּ ַב ְבנוּ אוֹתוַֹ ,
מּוֹרה ֶשׁנּ ְ
ַה ֶ
ֵשׁב ְולֹא נִ ַטּעֶ ,א ָלּא ֶהיוּ
ֹאמרוּ נ ֵ
אוֹתהּ ְמ ֵלאָה ָכּל טוּב ,לֹא תּ ְ
ִשׂ ָר ֵאל :אַף ַעל ִפּי ֶשׁ ִתּ ְמ ְצאוּ ָ
רוּך הוּא ְלי ְ
ָל ֶהם ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
אַתּם ֶהיוּ
ָטעוּ ֲא ֵח ִרים ,אַף ֶ
אתם נְ ִטיעוֹת ֶשׁנּ ְ
וּמ ָצ ֶ
ַס ֶתּם ְ
ֶא ַמר" :וּנְ ַט ְע ֶתּם ָכּל ֵעץ ַמ ֲא ָכל"ְ .כּ ֵשׁם ֶשׁנִּ ְכנ ְ
ירים ִבּנְּ ִטיעוֹת ֶשׁנּ ֱ
זְ ִה ִ
אָמר ְשׁלֹמֹה ַה ֶמּ ֶל ְך
ֵע ַל ֲא ֵח ִרים"ַ .
וּמ ְת ַיגּ ַ
עוֹמד ִ
ָקןַ ,כּ ָמּה ָשׁנִ ים ֲאנִ י ַחיָ ,מה ֲאנִ י ֵ
אָדםֲ ,אנִ י ז ֵ
ֹאמר ָ
נוֹט ִעים ִל ְבנֵי ֶכםֶ ,שׁלֹּא י ַ
ְ
ִשׂ ָר ֵאל,
ְנוֹל ְדנוּ ְבּ ֶארֶץ י ְ
ָכינוּ ו ָ
ָכה ַל ֲא ֵח ִרים" .אָנוּ ז ִ
ָכה י ְִהיֶה לוֹ ,לֹא ז ָ
נוֹט ַע ,ז ָ
אָדם בּוֹנֶה וְ ֵ
ְהא ָ
ֶאת ַהכֹּל ָע ָשׂה ְבּ ִעיתוֶֹ ...שׁיּ ֵ
ַלּים ִכּי ַפּ ְרעֹה
ִשׂ ָר ֵאל ְמג ִ
ִשׂ ָר ֵאל ִמ ִמּ ְצ ַריִםַ .כּ ֲא ֶשׁר י ְ
אַך לֹא ָכּ ְך ָהיָה ְבּ ֵצאת י ְ
ישׁים ַע ְצ ָמ ִאיִּים וְ ָח ְפ ִשׁיִיםְ .
ָד ְלנוּ ָבּהּ ְואָנוּ ַמ ְרגִּ ִ
גַּ
אוֹתם ,נִ ְת ְפּסוּ ְל ֲח ָר ָדהֶ .ח ֶלק ֶמ ֵהם ָרצוּ ָלשׁוּב ִמ ְצ ַר ְי ָמהֵ .הם ָבּ ִאים ֶאל מ ָֹשׁה ִבּ ְט ֲענָה ָק ָשׁהֲ " :ה ִמ ְבּ ִלי ֵאין
ְו ַעמּוֹ ִה ִשּׂיגוּ ָ
ִשׂ ָר ֵאל ,וְ ַרק ַעמּוּד
מוּך ִל ְבנֵי י ְ
תוּחְ ,כּ ֶשׁ ַמּ ֲחנֶה ִמ ְצ ַריִם חוֹנֶה ָס ְ
אַחר ַלי ְָלה ָמ ַ
ְק ָב ִרים ְבּ ִמ ְצ ַריִם ְל ַק ְח ָתּנוּ ָלמוּת ְבּ ִמ ְד ָבּר?!" ְל ַ
הוֹביל
אוֹמר לוֹ ֶשׁ ֵאין זֶה ַהזְּ ַמן ִל ְתּ ִפלּוֹת ,וְ יֵשׁ ְל ִ
אַך ה' ֵ
ֹשׁה פּוֹנֶה ִבּ ְת ִפ ָלּה ֵאל ה'ְ .
חוֹצץ ֵבּין ְשׁנֵי ַה ַמּ ֲחנוֹת ,מ ֶ
עוֹמד ֵ
ֶה ָענָן ֵ
וּמוֹתיר
ִ
עוֹשׂה נֵס וְ קוֹ ֵר ַע ֶאת יָם סוּף
נוֹטה ֶאת יָדוֹ ַעל יָם סוֹף ,וְ ה' ֶ
ֹשׁה ֶ
ִשׂ ָר ֵאל ִל ְק ַראת ַהנִּ ָצּחוֹן ַהגָּדוֹל .מ ֶ
ֶאת ְבּנֵי י ְ
אַשׁמ ֶֹרת ַהבּ ֶֹקרְ ,כּ ֶשׁ ָכּל ַמ ֲחנֶה ִמ ְצ ַריִם
אַך ְבּ ְ
יוֹצ ִאים ְל ִמ ְר ָדּףְ ,
תוֹך ַהיָּם"ַ .ה ִמּ ְצ ִרים ְ
עוֹב ִרים " ְבּ ְ
ִשׂ ָר ֵאל ָה ְ
ָבשׁ ִל ְבנֵי י ְ
ַמ ֲע ָבר י ֵ
אוֹפנֵּי ָה ֲעגָלוֹת נִ ְשׁ ָמ ִטים
תוֹך ַה ַמּ ֲחנֶה ַה ִמּ ְצ ִריַ .
הוּמה ְבּ ְ
עוֹשׂים ֶאת ַדּ ְר ָכּם ֶאל ַהחוֹףֶ ,מ ִטּיל ה' ְמ ָ
ִשׂ ָר ֵאל ִ
וּבנֵי י ְ
נִ ְמ ָצא ַבּ ַמּיִם ְ
אַך זֶה
ַרה ְל ִמ ְצ ַריִםְ ,
רוֹצים ָלנוּס ָחז ָ
ָהלוּת ְמ ְר ָכּבוֹת ַה ִמּ ְל ָח ָמה ְכּ ֵב ָדהַ .ה ִמּ ְצ ִרים ָח ִשׁים ִכּי יָד ה' נִ ְל ֶח ֶמת ָבּ ֶהם ,וְ ֵהם ִ
וְ ִה ְתּנ ַ
יהם ֶאת
קוֹב ִרים ַתּ ְח ֵתּ ֶ
ְמ ֻא ָחר ִמ ַדּי .ה' ְמ ַצוֶּה ַעל מ ָֹשׁה ִלנְ טוֹת שׁוּב ֶאת יָדוֹ ַעל ַהיָּם ,וְ ַה ַמּיִם חוֹז ְִרים ְל ַמ ָצּ ָבם ַה ִטּ ְב ִעי ,וְ ְ
ֹשׁה ַע ְבדּוֹ .נֵס ַה ַה ָצּ ָלה
וּבמ ֶ
ֶאמוּנָה ַעזָּה ָבּהּ' ְ
צּוֹפים ְבּ ַת ְד ֵה ָמהִ ,מ ְת ַמ ְלּ ִאים ְבּ ֶרגֶשׁ ֶשׁל י ְִראַה ו ֱ
ִשׂ ָר ֵאל ֶשׁ ִ
ַמ ֲחנֶה ִמ ְצ ַריִםְ .בּנֵי י ְ
אַהרֹן
ירה .גַּם ִמ ְריָם ַהנְּ ִביאָה אָחוֹת מ ָֹשׁה ְו ֲ
ירת ִשׁ ָ
אַמ ַ
ִשׂ ָר ֵאל ְל ִ
וּבנֵי י ְ
ַה ַמּ ְד ִהים וְ נִ ְק ָמת ה' ֵמ ַה ִמּ ְצ ִריםֵ ,מ ִביא ֵאת מ ָֹשׁה ְ
ָכינוּ
הוֹדיָה ָלהּ'ִ .הנֵּה אָנוּ ז ִ
ִשׂ ָר ֵאלִ ,היא ָשׁ ָרה ִשׁיר ֶשׁ ַבח וְ ָ
וּבנוֹת י ְ
יה ֶאת ָכּל נְ ֵשׁי ְ
אַח ֶר ָ
סוֹח ֶפת ֲ
וּכ ֶשׁ ִהיא ֶ
ָדהְּ ,
נוֹט ֶלת תֹּף ְבּי ָ
ֶ
ירהִ " :שׁיר
ַחד נִ ְפ ַתּח ְבּ ִשׁ ָ
ֻלּנוּ י ַ
ָר ַעם ִה ְת ַקיֵּםְ ,ו ַעל ָכּ ְך כּ ָ
ִשׂ ָר ֵאל ִתּ ְהיֶה ְלז ְ
ו ְָר ִאינוּ ְבּ ֵעינֵינוּ ֶשׁ ָה ְב ָט ַחת ה' ַל ֲאבוֹ ֵתינוּ ֶשׁ ֶארֶץ י ְ
וּלשׁוֹנֵנוּ ִרנָּה".
ְמלֵּא ְשׂחֹק ִפּינוּ ְ
חוֹל ִמים ,אָז י ַ
יבת ִציּוֹן ַהיִנוּ ְכּ ְ
ַה ַמּ ֲעלוֹת ְבּשׁוּב ה' ֶאת ִשׁ ַ
ָתן.
בוּע ַה ָבּא ֶבּ ָעלוֹן ָפּ ָר ַשׁת י ְִתרוֹ ,יוֹנ ָ
ְל ִה ְת ָראוֹת ָבּ ָשׁ ַ
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יפה ֶשׁלֹּא י ִָבּ ֲהלוּ ִמ ִמּ ְל ָח ָמה
ֶך ֲע ִק ָ
ָאל ְבּ ֶדר ְ
ִשׂר ֵ
מוֹביל ֶאת ְבּנֵי י ְ
ה' ִ
ָאל ֶאת
ִשׂר ֵ
ְעמּוּד ָה ֵאשׁ ַבּ ַלּ ְי ָלהֶ ,ה ְראוּ ִלי ְ
ַבּ ְפּ ִל ְשׁ ִתּיםַ .עמּוּד ֶה ָענָן ַבּיּוֹם ו ַ
אוֹתם ְליַד ַהיָּםְ .בּנֵי
ֵיהם ַעד ֶשׁ ִה ִשּׂיגוּ ָ
אַחר ֶ
רוֹד ִפים ֲ
ֶךַ .ה ִמּ ְצ ִרים ְ
ַה ֶדּר ְ
ֹשׁה ָענָה ֶשׁ ֵהם
אתנוּ ִמ ִמּ ְצ ַריִם? מ ֶ
הוֹצ ָ
דּוּע ֵ
ֹשׁהַ :מ ַ
ָאל ָשׁ ֲאלוּ ֶאת מ ֶ
ִשׂר ֵ
יְ
ֹשׁה
אָמר ְלמ ֶ
ְשׁוּעת ה'ַ .עמּוּד ֶה ָענָן ָע ַמד בֵּין ַה ַמּ ֲחנוֹת .ה' ַ
י ְִראוּ ֶאת י ַ
ְהיָּם נִ ְב ַקעְ .בּנֵי
ֹשׁה ֵה ִרים ֶאת יָדוֹ ַעל ַהיָּם ו ַ
וְלנְ ס ַֹע .מ ֶ
יך ִ
ְל ַה ְמ ִשׁ ְ
ֹשׁה ֵה ִרים
ֵיהם .ה' ִצוָּה וּמ ֶ
אַחר ֶ
ְה ִמּ ְצ ִרים ֲ
תוֹך ַהיָּם ו ַ
ָאל נִ ְכנְ סוּ ְל ְ
ִשׂר ֵ
יְ
ירת
ָאל ָשׁרוּ ֶאת ִשׁ ַ
ִשׂר ֵ
ְהיָּם ִכּ ָסּה ֶאת ַה ִמּ ְצ ִריםְ .בּנֵי י ְ
שׁוּב ֶאת יָדוֹ ו ַ
אָמר
ָשׁים ָשׁרוּ גַּם ֵהן ִשׁיר ֶשׁ ַבח ַלה'ְ .בּ ָמ ָרה ה' ַ
ְהנּ ִ
וּמ ְריָם ו ַ
ַהיָּם ִ
ִשׂ ָר ֵאל
ְה ַמּיִם ֻה ְמ ְתּקוְּ .בּ ֵא ִליםְ ,בּנֵי י ְ
תוֹך ַה ַמּיִם ו ַ
יך ֵעץ ְל ְ
ֹשׁה ְל ַה ְשׁ ִל ְ
ְלמ ֶ
וְשׁלַח ָל ֶהם
ִשׂ ָר ֵאל ַמן ָ
ְאַהרֹן וה' ִה ְמ ִטיר ִל ְבנֵי י ְ
ֹשׁה ו ֲ
ִה ְתלוֹנְ נוּ ֶנגֶד מ ֶ
פוּלה ְו ַה ָמּן נִ ְשׁ ַמר ְליוֹם
ִשׂ ָר ֵאל ִל ְקּטוּ ַכּמּוּת ְכּ ָ
ְשׂ ָלוְ .בּיוֹם ִשׁ ִשּׁי ְבּנֵי י ְ
ֹשׁה
ִשׂ ָר ֵאל ִל ְשׁמֹר ֶאת ַה ַשּׁ ָבּת .ה' ִצוָּה ֶאת מ ֶ
ַה ַשּׁ ָבּת .ה' ִצוָּה ֶאת י ְ
ָאל שׁוּב ִה ְתלוֹנְ נוּ ֶשׁ ֵאין ָל ֶהם ַמיִם .ה'
ִשׂר ֵ
ִל ְשׁמֹר ַמן ְל ִמ ְשׁ ֶמרֶתְ .בּנֵי י ְ
ֲמ ֵלק ִנ ְל ֲחמוּ
ֵצאוּ ַמיִם ֵמ ַה ֶסּ ַלע .ע ָ
ֹשׁה ְל ַהכּוֹת ַבּ ֶסּ ַלע ְוי ְ
אָמר ְלמ ֶ
ַ
ָברוּ ו ְַכ ֲא ֶשׁר
ִשׂ ָר ֵאל גּ ְ
ֹשׁה ֵה ִרים ֶאת יָדָיו ְבּנֵי י ְ
ְמן ֶשׁמּ ֶ
ִשׂ ָר ֵאלָ ,כּל ז ַ
ְבּי ְ
ָשׁב ַעל
ֹשׁה ִה ְת ַעיֵּף ,הוּא י ַ
ָברוַּ .כּ ֲא ֶשׁר מ ֶ
ֲמלֵק גּ ְ
הוֹריד ֶאת ָי ָדיו ע ָ
ֹשׁה ִ
מֶ
ִשׂ ָר ֵאל נִ ְצּחוּ ֶאת
וּבנֵי י ְ
ֹשׁה ְ
ָדיו ַעד ֶשׁמּ ֶ
וְאַהרֹן וְ חוּר ָתּ ְמכוּ ְבּי ָ
ֶאבֶן ֲ
ֲע ָמ ֵלק.

     
אָדם
עוֹלם ַה ֶטּ ַבע וְ ָה ָ
ָה ָ
ִיתי
אַחר ַה ִשּׁ ְחרוּר ִמ ַמּ ֲחנֶה ָה ִרכּוּזָ ,הי ִ
ָמים ְל ַ
יוֹם ֶא ָחדַ ,כּ ָמּה י ִ

    
אַך ְבּ ִלי ִמ ְשׁ ֶק ֶפת?
ִ .1מי ִה ְשׁ ִקיףְ ,
ַ .2ה ִמּ ְצ ִרים ָט ְבעוּ ְבּיָם סוֹף ְכּמוֹ ְשׁנֵי ְדּ ָב ִרים ְכּ ַב ִדּים
ָסים ַל ַמּיִםֵ .מ ֵהם ְדּ ָב ִרים ֵאלּוּ?
ַה ֻמּ ְכנ ִ
ילנוֹתֵ .איזֶה ֵעץ
ַ .3ה ַשּׁ ָבּת ָחל ט"וּ ְבּ ֵשׁ ֶבטַ ,חג ָה ִא ָ
ִמ ִשּׁ ְב ַעת ַה ִמּינִ ים ֻמז ְָכּר ְבּ ָפּ ָר ָשׁה?
עוּדת ַשׁ ָבּת,
אוֹתהּ אָנוּ ְמ ַקיּ ְִמים ִבּ ְס ַ
ֵ .4איזוֹ ִמ ְצ ָוהָ ,
נִ ְל ֵמ ָדה ֵמ ָה ָמן ְבּ ִמ ְד ָבּר?
וּמה נִ ְכ ַתּב ְלז ִָכּרוֹן?
ָ .5מה ִהנִּ יחוּ ַל ִמּ ְשׁ ֶמ ֶרת ָ

      
אָביו ַמ ֲא ָכ ִלים ְמ ֻשׁ ָבּ ִחים ְו ֵאין
אָדם ַה ַמּ ֲא ִכיל ֶאת ִ
יֵשׁ ָ
אָדם ַה ַמּ ֲע ִביד
וּראוּיִים .וְ יֵשׁ ָ
טוֹבים ְ
ֶח ָשׁ ִבים ִ
ַמ ֲע ָשׂיו נ ְ
ֶח ָשׁ ִבים לוֹ ַמ ֲע ָשׂיו ְראוּיִים
בוֹדה ָק ָשׁה ְונ ְ
אָביו ֲע ָ
ֶאת ִ
ֵיצד?
טוֹביםָ .הכ ַ
וְ ִ
אַך
אָביו ַמ ֲא ָכ ִלים ְמ ֻשׁ ָבּ ִחיםְ ,
אָדם ַמ ֲא ִכיל ֶאת ִ
ֶשׁ ָהיָה ָ
יכן ֵהם ָ -ענָה לוֹ ְבּגַסּוּת .וְ ִאלּוּ
אָביהוּ ֵמ ֵה ָ
ְכּ ֶשׁ ָשּׁאַל ִ
יע ֵא ָליו ְשׁ ִליחוֹ ֶשׁל
טוֹחן ָבּ ֵר ַחיִם ,וְ ִהגִּ ַ
אַחר ָהיָה ֵ
אָדם ֵ
ָ
ילה.
וּמ ְשׁ ִפּ ָ
בוֹדה ְבּזוּיָה ַ
עוֹב ִדים ַל ֲע ָ
ֶך ְבּ ַח ְפּשׂוֹ ְ
ַה ֶמּל ְ

רוֹבה
ָרה ַה ְקּ ָ
ֵמ ָה ֵל ְך ֵבּין ְנאוֹת ֶדּ ֶשׁא ְמ ַל ְב ְל ִבים ֵאל ֶע ֵבר ָה ֲעי ָ
פּוֹצ ִחים
ְ
אוֹתם
ָ
ְל ַמ ֲחנֶהֶ .ע ְפרוֹנִ ים ַחגוּ ַבּ ָשּׁ ַמיִם וְ ָשׁ ַמ ְע ִתּי

ַאנִ י
ֵחיִם ,ו ֲ
וּט ֵחן ָבּר ַ
אַתּה ְ
אָביוֵ " :ל ְך ָ
אָדם ְל ִ
אָמר אוֹתוֹ ָ
ַ
בוֹדת ַה ֶמּ ֶל ְך
ֵא ֵל ְך ַל ֲעבֹד ֵא ֶצל ַה ֶמּ ֶל ְךֶ ,שׁ ֶא ְת ַבּזֶּה ֲאנִ י ַבּ ֲע ַ

ְה ֶמּ ְר ָחב
ְשׁ ַרת ָה ִציפוֹ ִרים ו ַ
ְה ָשּׁ ַמיִם ָה ְר ָח ִבים ו ִ
אָרץ ו ַ
זוּלת ָה ֶ
ַ

אָדם
אַתּה"ָ .כּ ְךֶ ,שׁ ַלּ ְמרוֹת ֶשׁ ָהיָה אוֹתוֹ ָ
ַה ְבּזוּיָה  -וְ לֹא ָ

אתי ֵעינֵי אַל
ָשׂ ִ
ַל ִתּי ָס ִביב ,נ ָ
ַהגָּדוֹלָ .ע ַמ ְד ִתּי ַעל עֹ ְמּ ִדיִ ,ה ְס ַתּכּ ְ

טוֹבים
ֶח ָשׁ ִבים ִ
ֵחיִם ָהיוּ ַמ ֲע ָשׂיו נ ְ
אָביו ָבּר ַ
ַמ ֲע ִביד ֶאת ִ

ָד ְע ִתּי
וְאַחר ָכּ ַר ְע ִתּי ַעל ִבּ ְר ַכּיְ .בּאוֹתוֹ ֶרגַע לֹא י ַ
ַ
ַה ָשּׂ ַמים

וּראוּיִים.
ְ

יבי ְל ָכל ְמלוֹא ָה ַעיִן לֹא ָהיָה ִאישׁ .לֹא ָהיָה ָדּ ָבר
ְבּ ִרנָּהְ .ס ִב ִ

עוֹלםַ ,רק ָפּסוּק ֶא ָחד ָה ָיה ְמ ַה ְד ֵהד
וְעל ָה ָ
ַה ְר ֵבּה ַעל ַע ְצ ִמי ַ

)על פי תלמוד ירושלמי פאה פרק א' ,דף ג'(

אתי ָי'הָּ ,ענָנִ י
יצר ָק ָר ִ
ידיִ " :מן ָה ֵמ ַ
יח ִ
רוּחיָ ,פּסוּק ֶא ָחד וִ ִ
ְבּ ִ
ְשׁנַּנְ ִתּי
זְמן ָכּ ַר ְע ִתּי ֶבּ ֶר ְך ו ִ
ְבּ ֶמ ְר ָחב ָי'הּ" .לֹא ֶאזְ כֹּר עוֹדַ ,כּ ָמּה ַ


     

יוֹד ַע ֲאנִ יִ ,כּי ַבּיּוֹם ַההוּאָ ,בּ ָשׁ ַעה ַה ִהיאֵ ,ה ֵחלּוּ
אַך ֵ
ָפּסוּק זֶהְ .
ִיתי
וְהי ִ
ימה ַעד ִכּי ַשׁ ְב ִתּי ָ
ַחיַּי ַה ֲח ָד ִשׁיםַ .צ ַעד ַצ ַעד ָה ַל ְכ ִתּי ָק ִד ָ
יְצוּר ֱאנוֹשׁ.

וּב ַע ְצמוֹ ַמ ְרגִּ ישׁ ִכּי הוּא
ירת ַהיָּם ְבּ ִשּׂ ְמ ָחה ְ
אוֹמר ִשׁ ַ
ָכּל ָה ֵ
וְאוֹמר ִשׁי ָרה ְמ ַכ ְפּ ִרין לוֹ ָכּל
ֵ
וּפ ְרעֹה וְ ֵחילוֹ ָט ְבעוּ ַבּיָּם
נִ צּוּל ַ

)אדם מחפש משמעות ויקטור פרנקל'' .חוויות ממחנה הריכוז''(

כתובתנו באינטרנט http://www.ohrshalom.net -

ווֹנוֹתיו.
ַע ָ

קּוֹצק(
) ַהר' ִמ ְ
דואר אלקטרוני info@ohrshalom.net -

