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ונהי בעינינו כחגבים -
ולכן גם בעיניהם
הגאון הרב דוד מאיר דרוקמן ,רב העיר קרית-מוצקין

לפני ד”ם שנים ,זכינו בחסדי השי”ת ובנ ִסיו הגלויים שעם ישראל שִחרר את ירושלים בדמים
מרובים .עם השִחרור ,הועלתה הצעה בפני מוטה גור ,מפקד יחידת הצנחנים ששחררה את העיר
העתיקה  -לקבור את החללים בבית העלמין בהר הזיתים.
בראיון שנתן לאחרונה לעיתון ‘שעה טובה’ ,מעיד הגאון הרב ישראל אריאל שליט”א ,כיום ראש
מכון המקדש ,ומי שזכה להיות מראשוני הלוחמים שהגיעו לכותל המערבי עם השלמת שחרור העיר
העתיקה ,כי מוטה גור הגיב על כך בשיא הפשטות“ :על מה אתה מדבר?
עוד מעט אנחנו עוזבים את ירושלים ,איך נקבור אותם בהר הזיתים ,הרי
המשפחות לא תוכלנה לפקוד את קברי יקיריהן? ”..
הדברים מהווים אישור ,אם צריך בכלל ,למה שטען הרבי
מליובאוויטש באותם ימים ובהמשכם ,כי הקב”ה עשה ניסים גלויים
שבעזרתם שחררנו את ירושלים העתיקה ,חברון ושטחי מולדת נוספים
בארץ הקודש  -ותמורת זאת ,שלחו מיד שלוחים לוושינגטון להודיע
שמוכנים להחזיר הכול! אלא שאירע נס גדול ,והערבים לא הסכימו
לקחת .אמנם הם נימקו זאת בטענה שהם רוצים הכול (נשמע מוכר?),
אך אם כן ,היו יכולים הרי ליטול קודם כל את מה שמציעים להם ,ובמשך
הזמן לקחת עוד! אלא ודאי שהעובדה שלא הסכימו לקחת זה מפני ש”לב מלכים ושׂרים ביד ה’”!
כבר מצאנו בתנ”ך תקדים להנהגה כזו .כשמלך ישראל נלחם עם ארם ,הנה למרות שניצח
במלחמה  -קרא לו “אחי הוא” והחזיר לו את כל מה שכבש ממנו .התרפסות זו גרמה למלחמה
נוספת.

הפתרון  -טרנספר מרצון
התורה קובעת שלגוי אין מקום בירושלים .והנה בשעה שהקב”ה עשה נס ויהודים שחררו
את העיר העתיקה  -במקום לשלם לערבים קצת כסף ולשלוח אותם משם ,מיד הודיעו שלא יגעו

באף ערבי המתגורר שם ,היות ש”צריכים להתנהג בדרכי שלום ,צדק ויושר .”. .הערבים ,מצדם ,רצו
שיניחו להם לברוח .ומה בפועל? לא רק שהשארנו את כל ה’טראבל-מייקרס’ הללו ,אלא שאנחנו אף
מעשירים את קופתם בממון רב שנאסף במגביות שמקיימת המדינה בחו”ל. .
לו היו אז מטים אוזן לדברי הרבי ,היינו חוסכים הרבה כאבי ראש ,ולא היינו עדים למה שמתרחש
היום  -בושות והשפלת הגאון היהודי והלאומי בשכונות שמעון הצדיק (שייח’ ג’ארח) מעיין השילוח
(סילוואן) ועוד .התנהגותנו ה’חגבית’ אך מעלה את חוצפתם של בני ישמעאל וחבריהם המשוקצים.
אלמלא זאת ,הם לא היו מעזים להשליך אבנים על מתפללים בכותל ,כפי שהתרחש בערב שבת
האחרון.

מרגלים מתוצרת הערוץ השני
והעיקר ,כבר הגיע הזמן שנפסיק לנופף בכך שבעלותנו על ארץ
ישראל היא אך מכוח החוק הבינלאומי (הצהרת בלפור האנגלי וכל
מה שהוחלט בקרב אומות העולם בעקבותיה) ,ובמקום זאת נאמר
את האמת הפשוטה והבסיסית :כתוכן לשונו של הרבי“ ,ארץ ישראל
שייכת ליהודים ,לא בגלל שגוי בלונדון חתם על פיסת נייר ,אלא
כיוון שהקב”ה נתן זאת לאברהם אבינו בברית בין הבתרים ל’אחוזת
עולם’!”.
אם בפעם הבאה מר בנימין נתניהו יאמר את המילים הפשוטות האלה בפני הגויים בארה”ב ,אם
הוא פשוט יחזור על נוסח ההבטחה האלוקית אותה קיבלנו מבורא העולם ,אז הגויים בבית הלבן
ירגישו שהוא אכן מתכוון למה שהוא אומר בכל תום לבו וחום לבו.
נתניהו צריך לתרגם להם את סיפור ההקדמה לכיבוש הארץ בפרשת שלח .בנוסף ,עליו להסביר
להם שגם אז היו ‘מרגלים’ תוצרת הערוץ השני ובית החרושת שוקן .הם ,בגבעת הקפיטול ,שאינם
בני ברית אבל ידועים כמי שמאמינים ב’בייבל’ ,בתנ”ך ,יקומו לכבודו לא  31פעמים ,אלא פעם אחת
ו . .ואז יישארו לעמוד תוך כדי הרכנת ראש נוכח קדושתו ונצחיותו של התנ”ך ,ספר הספרים ,ונוכח
החורטים על דגלם “עם הספר”.

לע”נ אמי מורתי מלכה בת רוזה ואבי מורי ישראל בן סימה רחל ע”ה לע”נ יהודה בן משה נלב”ע כ”ז אב אסתר הדסה בת עופרה לזיווג הגון בנימין חיים בן שמחה לאריכות ימים ושנים טובות

התשובה היהודית לספטמבר:

“ההתנחלויות  -הסיפור האמיתי”

אלבום היסטורי יוקרתי בהוצאת שלנו יגלו שהם לא מכירים את המפעל העוצמתי הזה של ההתיישבות ביהודה ושומרון .למרות
כל ההתנכלויות מבית ומחוץ והכפשות אינסופיות ,כיום מתגוררים  700אלף יהודים מעבר לקו
מוזיאון גוש קטיף בירושלים רואה הירוק ,ועוד היד נטויה .ומי שעדיין חושב שניתן לעקור את זה  -חי באשליות”.
אור“ :ההתנחלויות  -הסיפור האמיתי”
האם לדעתך המדינאים כן מכירים את התמונה ההתיישבותית?
העורך ,חגי הוברמן ,מעריך שהאלבום
“אני מאמין שגם שרים בממשלה לא מכירים את מה שהם ימצאו באלבום .אני הייתי
עשוי לשנות את דעת הקהל “ולגלות
את מעצמת ההתיישבות במלוא עד לכך שבתקופת אוסלו ,כאשר שרים וחברי כנסת היו אמורים להצביע על הנסיגות או
‘הפעימות’ ,כפי שהם קראו לזה ,חלק גדול מהם לא הבין בכלל על מה הוא מצביע .זו הייתה
היקפה” ראיון מיוחד
בושה לחזות במחזה המביש הזה שראיתי במו עיניי ,כיצד קציני צבא מסבירים לשרים וח”כים
העיתונאי חגי הוברמן
התשובה היהודית למזימת הפלשתינים לקראת ספטמבר :לראשונה מאז מלחמת ששת שלא הבינו מה מדברים אליהם בכלל על יהודה ושומרון באמצעות מפות”.
הימים ושחרור שטחי מולדת שהיו כבושים בידי הערבים ,רואה אור אלבום יוקרתי המתעד
מיליון יהודים ביהודה ושומרון
את תולדות כל היישובים שנבנו על השטחים ששוחררו במלחמה הניסית בששת הימים .שם
האלבום“ :ההתנחלויות  -הסיפור האמיתי”.
איך אתה רואה את מה שהתחולל ביהודה ושומרון?
האלבום רב המשמעות ,בהוצאת מוזיאון גוש קטיף בירושלים ,יושק בשבועות הקרובים.
“מדובר במהלך על-טבעי ,נס מופלא שקשה להסביר אותו .כשיצחק רבין עלה לשלטון,
מי שנבחר לערוך אותו הוא העיתונאי וסופר ההתיישבות ביש”ע מזה שנים רבות  ,חגי הוברמן ,שנה לפני אוסלו ,היו בהתנחלויות פחות ממאה אלף איש .כיום ,באותם אזורים מתגוררים
שמגיש את הסיפור האמיתי של ההתיישבות במלוא היקפה והדרה.
יותר מ 330-אלף איש .למרות כל הפיגועים ,האינתיפאדות ,מסע הדה-לגיטימציה שנעשה
למתיישבים והסכם אוסלו ,שמהותו הייתה ‘לפרק’ ,כלומר להרוס את ההתנחלויות והביא
מה בעצם “הסיפור האמיתי” שלא ידענו עליו?
למהפכה אמיתית‘ .מאת ה’ הייתה זאת ,היא נפלָא ַת בעינינו’.
“כמי שמתעד את ההתיישבות ביש”ע שנים רבות וגם כתב ספרים ומחקרים בנושא ,אני
“דור המתיישבים הוא המשך ישיר לדור שייבש את הביצות ולדור חומה ומגדל .האלבום
יכול לומר שמדובר באלבום היסטורי רב משמעות .זו הפעם הראשונה שהישראלי המצוי
יוכל הוא הצדעה אמיתית למאות אלפי המתיישבים ביהודה ושומרון העומדים בחזית ההגנה על
בתקשורת
לגלות תמונה שונה לגמרי על ההתיישבות ביש”ע מזו שהוא מכיר או שמע עליה
המדינה וקיומה מול האויבים שלנו.
הישראלית.
“מי שתמך בהתנחלויות בתחילת הדרך היו אנשי אחדות
“מדובר באלבום המתעד יישוב-יישוב לפי מיקומם הגיאוגרפי
העבודה  -טבנקין ובני מרשק .כיום ברור לכולם שהמאבק של
 ירושלים ,יהודה ,שומרון ,בנימין ,בקעת הירדן ורמת הגולן.הערבים הוא על ההתנחלויות ביפו ,עכו ,רמלה ,לוד ויפו .האלבום
האלבום כולל תיעוד היסטורי מרתק ותמונות מכל יישוב .הציבור
הזה צריך להגיע לכל בית בישראל ,להביא את האור האמיתי של
יגלה שהיישובים זה לא אסופת קרוונים כמו בתדמית שהתקשורת
ההתיישבות .אני מקווה שבהמשך הדרך הוא יתורגם לאנגלית”.
מנסה ליצור ,אלא מעצמה התיישבותית מדהימה בהיקפה עם
שורשים נטועים עמוק בהיסטוריה היהודית ובהוויה הישראלית.
איך נוצר הביטוי מתנחלים?
“בהזדמנות זו אני רוצה להודות למוזיאון גוש קטיף בירושלים
“אני מזדהה מאוד עם אליקים העצני ,שאומר שהמילה
ולשבח אותו על שלקח על עצמו את המלאכה האדירה הזאת של
התנחלות היא ערכית יותר מהתיישבות .בפן הלשוני ,המילה
הפקת אלבום היסטורי שיתרום רבות להכרת ההיסטוריה היהודית אלבום ההתנחלויות
מתנחלים החלה בחברון מיד אחרי ליל הסדר המפורסם בשנת
ביש”ע ולהבנת ההתיישבות לעומק במלוא פארה והדרה.
תשכ”ח .הרב לוינגר שיגר מברק לשר הביטחון משה דיין‘ :חג שמח ,ממתנחלי חברון’ .משה דיין
השיב לו‘ :למתנחלי חברון ,חג שמח’”.
מה חוסיין אובמה והצוות בבית הלבן יגלה?
כיצד בנוי אלבום ההתנחלויות?
“כפי שאמר ראש הממשלה בנימין נתניהו בקונגרס  -שיש כיום כ 700-אלף מתנחלים
במה שקרוי מעבר לקווי  .’67אובמה יגלה שלמעשה ההתיישבות כולה היא גוש התיישבותי
“הספר בנוי לפי שערים .יש מאמרים היסטוריים על שורשי ההתיישבות ,וחלוקה לפי
ענק .קח את עופרה ,את דרום הר חברון ,מערב השומרון ,בקעת הירדן ,מערב בנימין  -כל אלו שכונות ירושלים ,שהיא הלב והמוקד ,אשר קמו אחרי תשכ”ז מעבר לקווי  .’67ברובע ,מה
הם גושי התיישבות גדולים .הוא יגלה עד כמה ההתיישבות נטועה עמוק בקרקע שמגדלת כבר שקרוי ‘הרובע המוסלמי’ ,חיים כיום יותר מ 700-יהודים .יש ארבע ערים  -ביתר-עלית ,מודיעין,
דור שלישי לתפארת.
אריאל ומעלה-אדומים ,עשר מועצות מקומיות ,יישובים קטנים במועצות אזוריות ,והכול
“למעשה ,במשך השנים ניסינו לרקוד לפי החליל של ‘יש התנחלויות שהעולם מכיר בהן מקוטלג ומסודר לפי סדר הא”ב .כל יישוב משויך למועצה שלו ,ויש סיפור היישוב .הכנסנו
ויש כאלו שלא’ .לפתע ,בהקפאה ,גילינו שכולם נמצאים בסירה אחת והגיעה גם הדרישה גם את היישובים שנעקרו אחרי מבצע סיני  -חבל ימית והסיפור הנורא של חבל עזה וצפון
השומרון ,שם נעקרו  22יישובים”.
האמריקאית .ולכן שמנו דגש על כל ההתיישבות ,כולל עוטף ירושלים.
מה תאמר לסיכום?
“הציבור בישראל ,שלצערנו לא באמת מכיר את מפעל ההתיישבות וניזון בדרך כלל
מהתקשורת ,מקבל באלבום תמונה אמיתית .ההתיישבות מעבר לקו הירוק כמקשה אחת
“כיהודי מאמין ,אין לי ספק שבעזרת ה’ ההתיישבות ביהודה ושומרון תפרח ותגדל,
מביאה את הסיפור האמיתי ,כיצד באותו לילה שבני כפר-עציון החליטו לחזור לכפר-עציון ולא למרות כל המכשולים .הציפייה לעתיד היא שניאלץ להוציא אלבום חדש בו נעדכן את מספר
היה להם אפילו מניין לתפילת ערבית ,הם הביאו למהפכה הגדולה של ההתיישבות ביהודה המתנחלים למיליון יהודים ביהודה ושומרון”.
ושומרון”.
את אלבום ההתנחלויות ההיסטורי ,ניתן להשיג כעת במחיר מבצע120 :
מה המטרה של האלבום?
ש”ח בלבד .הזמנות בטלפון02-6255456 :
“שהציבור יכיר את מפעל ההתיישבות .ואני אומר באחריות שגם המתנחלים והציבור

עונש מוות לרוצחי  5בני משפחת פוגל הי”ד
אלפים ממשיכים
לחתום על עצומת המיליון
שיזמה תנועת ‘ארץ ישראל
שלנו’ לגזור עונש מוות
לרוצחי משפחת פוגל הי”ד.
גם בצבא נשמעים קולות הקוראים לעונש מוות לרוצחים השפלים ,שהצהירו כי היו מבצעים
שוב את המעשה הנפשע .לחתימה על עצומת המיליון ,היכנסו לאינטרנט.
ניתן להירשם באתר האינטרנטwww.sos-israel.com :

שבוע הספר העברי :ספרים ומזכרות באתר
החדש “קטיף שופ”
אתר ייחודי ומעניין הוקם לקראת שבוע הספר .באתר  -כל מוצרי גוש קטיף ,עכשיו גם
ברשת .האתר החדש“ ,קטיף שופ” ,מציע מגוון רחב של ס ִפרות וגם סרטים ומזכרות הקשורים
לגוש קטיף והעוסקים בו .כתובת האתר החדשwww.katifshop.com :

“חוק גולדסטון” יוצא לדרך :הלשנה לאו”ם
נגד צה”ל תהווה עבירה פלילית
יו”ר האיחוד הלאומי ח”כ יעקב כץ כצל’ה יוזם הצעת חוק מעניינת שתמנע פגיעה בחיילי
צה”ל והלשנה לאומות המאוחדות כפי שהיה לאחר מבצע עופרת יצוקה מה שמכונה דו”ח
גולדסטון “ .דין לשון הרע על המדינה או על גוף שלטוני יהיה כדין לשון הרע על תאגיד.
משמעותו של התיקון היא ,שבמידה ויפיץ אדם או תאגיד דברי לשון הרע על המדינה או על
גופים שלטוניים כצה”ל ,משטרת ישראל וכדומה ,ניתן יהיה להגיש נגדו תביעה אזרחית בשם
המדינה ,או אף להעמידו לדין פלילי”.

פינת ההלכה

אסור לקבור בקומות
הגאון הרב גדליהו אקסלרוד

שאלה :לאחרונה מפרסמים בעיתונות אודות “קבורת קומות”.
האם מצד ההלכה הדבר מותר ובעיקר בארץ ישראל?
תשובה :מצוות עשה לקבור מת נלמד מהפסוק “כי קבר תקברנו” .ואם
אין קוברים את המת ,אף עוברים על מצוות לא תעשה“ :לא תלין נבלתו”.
ועל ידי קבורתו באדמה ,יש למת כפרה ,שנאמר“ :וכיפר אדמתו עמו”.
מעלה מיוחדת ישנה בקבורה באדמת ארץ ישראל .בקשתם האחרונה
על יעקב אבינו ויוסף הצדיק שיביאום לקבורה דווקא באדמת ארץ ישראל.
ובשולחן ערוך יורה דעה סימן שס”ב נפסק שהקבורה צריכה להיות בתוך
האדמה ולא מעל פני האדמה ,כפי שכתוב (בראשית ג’ ,י”ט)“ :כי עפר אתה
ואל עפר תשוב”.
קבורת קומות היא קבורה בתוך קופסאות בטון מעל פני האדמה ,קופסה
מעל קופסה ,לגובה ארבע קומות .גדולי הפוסקים ,ובהם הרב משה פיינשטיין
(בספרו אגרות משה יו”ד ג’ קמ”ב קמ”ג) ,הרב שאול ישראלי (בספרו חוות
בנימין א’ כ”ד) ובעל המנחת יצחק ,רבי יצחק יעקב וייס ,פסקו שהקבורה
חייבת להיות דווקא בתוך האדמה ,ולא בקבורת קומות .ולכן ,מי שנקבר
בקבורת קומות – קבורתו אינה נחשבת לקבורה כלל ,ועוברים על מצוות
עשה של ‘קבר תקברנו’ ועל מצוות לא תעשה של ‘לא תלין נבלתו’ .וכן פסקו
הלכה למעשה פוסקי ההלכה בדורנו שאין לקבור בקבורת קומות.
ומצווה ביד כל אדם ובני משפחת המת למנוע קבורת קומות .לאחרונה,
כאשר נרצחו הקדושים בני משפחת פוגל הי”ד מאיתמר ,נודע בעיצומה
של הלוויה שרוצים לקוברם בקבורת קומות .סב המשפחה מנע זאת ברגע
האחרון בהוראת הרבנים ,ותוך כדי הלוויה חפרו קבר בתוך האדמה.
ובזכות קיום מצוות קבורה כהלכתה נזכה לתחיית המתים “והקיצו ורננו
שוכני עפר”.
* הרב גדליהו אקסלרוד הוא אב”ד חיפה

ביבי נגד נתניהו

ביבי מתנגד למה שנתניהו אמר ,הסביר ,הזהיר ,הצהיר והבטיח

כן למדינה פלשתינית! נעשה ויתורים כואבים

מדינה פלשתינית תביא להשמדתנו
“הטעות הגדולה ביותר שאנחנו יכולים לעשות היא להבטיח לטרור הפלשתיני
את הפרס הגדול מכולם :הקמת מדינה עצמאית משלו .היום רוב הציבור מבין ,בזה
אני משוכנע ,שהקמת מדינה פלשתינית . .תביא למבצע של טרור ,המכוון להשמיד
אותנו . .צריך להבין שלריבונות יש כוח עצמאי משלה .אפילו אם ייחתם הסכם
שמגביל או מסכל כביכול את הסמכויות הללו ,הרי תוך זמן קצר תתבע המדינה
הפלשתינית את כל הסמכויות הללו וגם תממש אותן .וזה לא משנה אם נסכים לכך
או לא נסכים לכך”.

הפלשתינים יעשו כגרמנים  -יבטלו את הפירוז
“עכשיו השאלה היא ,כשנחתום הסכם על מדינה עם סמכויות מוגבלות,
והפלשתינים יעשו מה שהגרמנים עשו  -כשהיה להם פירוז חבל הריין הם
ביטלו את הפירוז ,לקחו את החבל .מה העולם עשה אז? כלום .מה העולם
יעשה עכשיו? העולם לא ימ ְנע ,הוא לא יפריע למדינה פלשתינית לנכס
לעצמה את כל הסמכויות הללו שבכוחן להחריב את מדינת ישראל .אבל
הוא כן יפריע לנו ,כשאנחנו נרצה למנוע ממנה את הסמכויות הללו”.

גם בשואה הקהילה הבינלאומית לא עשתה
דבר
“ואני רוצה לומר לכם דבר נוסף :לא צריך להיבהל מזה שהקהילה הבינלאומית
אינה רואה עין בעין עמנו את הדברים הללו .האם הקהילה הבינלאומית ראתה את
סכנת השואה? ואם ראתה  -האם עשתה משהו? האם נקפה אצבע בעניין זה? האם
הקהילה הבינלאומית ראתה את סכנת השמדתנו מהכור הגרעיני בעיראק? ואם
ראתה ,האם לא גינתה את ממשלת הליכוד בראשותו של מנחם בגין שהשמידה את
הכור הזה ,שסיכן את קיומנו?”.

חשבון היסטורי ברור  -לא למדינה פלשתינית
“רבותיי ,בנושאים החיוניים לקיומנו ,תמיד עשינו דברים נחרצים .תמיד אמרנו
דברים ברורים ,גם כשרבים בעולם לא הסכימו איתנו .כי בסופו של דבר ,החשבון
ההיסטורי ברור :כן למדינה פלשתינית  -פירושו לא למדינה יהודית ,וכן למדינה
יהודית  -פירושו לא למדינה פלשתינית”.
מרכז הליכוד ,ראש חודש סיוון התשס”ב12.5.2002 ,

“ ..צריך למצוא דרך להשיג שלום בר-קיימא עם הפלשתינים .לפני שנתיים
התחייבתי לפתרון של שתי מדינות לשני עמים .מדינה פלשתינית לצד מדינה יהודית.
אני רוצה לעשות ויתורים מכאיבים כדי להשיג את השלום .זו האחריות שלי להוביל
את עמי לשלום .זה לא קל עבורי ,כי אני מבין שבשלום אמיתי נידר ֵש לוותר על חלק
מארץ האבות .אתם צריכים להבין את זה”.

אהיה מוכן לוויתורים גדולים מאוד
“אני עמדתי לפני עמי ואמרתי להם שאקבל מדינה פלשתינית .זה הזמן של
אבו-מאזן לעמוד מול אנשיו ולהגיד ‘אני מוכן לקבל מדינה יהודית’ .המילים האלה
ישנו את ההיסטוריה .המילים האלה ישכנעו את העם בישראל שיש לו
שותף אמיתי לשלום ,ועם שותף כזה ,הפלשתינים צריכים להיות מוכנים
לוויתורים ,וגם אנחנו נהיה מוכנים לוויתורים .אני אהיה מוכן לוויתורים
גדולים מאוד”.

נהיה נדיבים לגבי גודלה של פלשתין
“אנו נהיה נדיבים לגבי גודלה של מדינת פלשתין העתידית ,אך לא נשוב
לקווי  ,’67קווים שלא ניתן להגן עליהם”.

יהיו התנחלויות מחוץ לגבולות ישראל
“מעמד ההתנחלויות יוסכם רק במשא ומתן ,אך בכל הסכם שלום אמיתי ריאלי,
שֶיַשִׂים קץ לסכסוך ,יהיו התנחלויות מחוץ לגבולות של ישראל”.

נהיה הראשונים לתמוך במדינה פלשתינית
“ ..קרע את האמנה עם חמאס ,עשה שלום עם המדינה היהודית .במקרה כזה,
אנחנו נהיה הראשונים שנתמוך במדינה פלשתינית”.
הקונגרס האמריקני ,כ’ באייר התשע”א24.5.2011 ,

ארץ ישראל זקוקה לך!

רבני ארץ ישראל קוראים לך לתרום להצלת ארץ ישראל וירושלים
הרב מאיר מזוז

הרב דוד דרוקמן

הרב אקסלרוד

הרב דב ליאור

המקובל הרב יורם אברג'ל

"אנו פונים לאחינו בית ישראל לחתום על הוראות קבע בסכום הראוי
להתכבד בו עבור 'המטה להצלת העם והארץ' .אנו מברכים את כל התורמים
באריכות ימים ושנים טובות ובריאות יחד עם כל בני משפחותיכם ,ותהיה
לכולכם פרנסה בהרחבה ונחת מהילדים ,וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו".
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