
־רה היא ילדה קטנה בשמלה לבנה ושר
־וולים תפוחים. יש לה גרביים לבנים ונ

עליים אדומות, והעיניים שלה רציניות, 
היא תלויה  בד.  על  ציור שמן  היא  עצובות. שרה 

בגלריה "אורבן" ברחוב בן יהודה בתל אביב.
גם רותיק'ה היא תמונת שמן על בד. רותיק'ה 
לובשת שמלה אפורה דהויה, חובשת כובע אדום, 
נעליה לבנות, עמידתה נבוכה, מתנדנדת, ומבטה 

שואל, רוצה לדעת למה.
־עד לפני שנים אחדות נהגה הציירת, רות אור

)58(, לצייר ולהציג בתערוכות שונות בארץ  נבך 
ובעולם ציורי פרחים, נופים פסטורליים, מרחבים. 
"עולם יפה", היא מגדירה. אלא שבוקר אחד לפני 
וחייה השתנו. החל  חמש שנים היא פתחה עיתון, 
מאותו יום פרצו ממכחולה זיכרונות שמהם ניסתה 
חייה של  סיפור  להדחיק,  ילדות שניסתה  לברוח, 

אמה הלן־חיה, שנפטרה לפני 32 שנה.
מה קרה באותו יום? †

"בעיתון התפרסם מאמר על 'אלבום אושוויץ', 
שיצא בהוצאת יד ושם", היא משחזרת. "זה הצית 
בי משהו. מיהרתי לקנות את האלבום, ומצאתי בו 
יהודים שנש־ ובהם תצלומים של  200 עמודים  ־כ
ההשמדה  למחנות   1944 מאי־יוני  בחודשים  לחו 
שני  ידי  על  צולמו  התצלומים  אושוויץ־בירנקאו. 
קציני אס.אס. רואים בהם גברים, נשים וילדים על 

רציף תחנת הרכבת במחנה ההשמדה, רגע לפני או 
רגע אחרי הסלקציה".

חג השבו כי בערב  רות  ידעה  ילדותה  ־משחר 
עות של יוני 1944 הגיעו לאושוויץ־בירקנאו אמה 
 ,11 בן  שמואל,   ,13 בן  מרדכי,  ילדיה:  וארבעת 
זכו־ לקחה  היא   .6 בן  ומאירק'ה,   ,8 בת  שרהל'ה, 
כית מגדלת והחלה לחפש אותם שם, בתצלומים, 
ובעודה עוברת כך על פני עמודי האלבום, נעתקה 
מבוגרים,  של  שורות  בין   ,142 בעמוד  נשימתה. 
זיהתה רות אורנבך ילדה קטנה במעיל לבן עומדת 
ליד שלושה ילדים - ופני כולם ומבטיהם מוכרים 

לה מאז שהייתה ילדה קטנה. 
הילדים  ארבעת  של  בשחור־לבן  "תצלומים 
ובכל  שלנו,  בסלון  הקיר  על  תלויים  היו  האלה 
פרחים  שוזרת  הייתה  אמא  השבועות,  בחג  שנה, 
ומעטרת בהם את התצלומים, מדליקה נר ומנשקת 

את הילדים שעל הקיר".
ועוד  עוד  דפדפה  תמונתם,  את  שראתה  אחרי 
104, מצאה את צדו־  באלבום. כשפתחה את עמוד

דית פניה של אמה. 
"נסעתי לאחותה של אמי, דודה הנצ'י מחדרה, 
והיא אישרה שהאישה שבאלבום היא באמת אמא 
שלי. היא זיהתה אותה מיד", מספרת רות אורנבך. 
"כשהיא ראתה את התצלום שבו מופיעים הילדים, 

היא סגרה את הספר ולא רצתה לראות יותר".

נעליים 
אדומות 

לשרהל'ה
 הציירת רות אורנבך נהגה לצייר נופים ופרחים, 

 עד שפתחה יום אחד את "אלבום אושוויץ" 
 ומצאה בו תמונות של ארבעת אחיה שלא הכירה, 
רגע לפני שנקרעו מזרועות אמה והלכו אל מותם. 

 בתערוכה MEMMORANDUM, המוצגת בגלריה "אורבן" 
 בתל אביב, היא מנציחה את החיים ואת האובדן 

ומבקשת לאחות מחדש את המשפחה שנפרמה

g
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ש
"למרות שמרדתי, 

המשפטים של אמא, 
 הכאב והדאגה שלה, 

לא פסקו ולא הפסיקו 
לרדוף אותי. כל כך 
הרבה פעמים היא 
אמרה 'נשרפו לי 
ארבעה ילדים'. 

זו הייתה השפה 
היומיומית, ואני 
נשאתי משקולת 
ענקית והמשכתי 

לומר לעצמי שאני 
חייבת להיות אני"
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־מאז, היא מציירת את משפחתה האבודה, המש
פחה שהייתה לפני שנולדה.

אמא  את  חיברתי  האלבום,  את  שראיתי  "עד 
לסיפור השואה, אבל לא לשואה עצמה. כשראיתי 
אותה מצולמת בספר, את המבט של האובדן, של 
האינות, בדיוק כשקרעו ממנה את הילדים, רק אז 
הלכתי ולקחתי אליי את התצלום של הילדים. עד 
אז סירבתי לתלות את התמונות שלהם בבית שלי. 
אותי.  אמא.  את  אותם.  לצייר.  התחלתי  כן  אחרי 
את אחותי בילדותנו. כל האמנות שלי השתנתה. 

התחלתי גם לכתוב שירים וטקסטים".
מה ידעת על  אותו יום שבו הגיעו אמך  †

־וארבעת ילדיה למחנה הריכוז? היום שבו צול
מו על ידי קציני האס.אס?

זה  הנצ'י שסיפרה.  זו  הרבה.  סיפרה  לא  "אמא 
אמא  לאושוויץ,  הובלו  כשהם  שבועות.  ערב  היה 
עשה  מנגלה  לבן.  במעיל  שרהל'ה  את  הלבישה 
סלקציה. הוא תפס בידיים של אמא שלי ואמר לה: 

־'את אישה חזקה, אני רוצה שתסבלי לפני שתמו
הקטן  נתן למאירק'ה  הוא  הילדים.  ולקח את  תי', 
אפר  של  ענן  עלה  החג,  ביום  ולמחרת,  שוקולד, 
ממחנה הילדים שהתרוקן. כשציירתי אותם, נתתי 
לשרהל'ה נעליים אדומות. רציתי לתת לה מתנה 

כמו הנעליים שהיו לי".
מציירת  היא  חנה  אחותה  ואת  עצמה  את  גם 
תחת  וגדלו  המלחמה  אחרי  שנולדו  ילדות  מאז. 
עצים  מושלגים,  יערות  בין  קומוניסטי,  שלטון 
אנטישמיים  ואוקראינים  זאבים  יללות  גבוהים, 

שהאם ציוותה להיזהר מהם.
והיא   ,MEMMORANDUM נקראת  התערוכה 
תוצג עד 27 ביולי. בצבעי שמן על בד קנבס, רות 
הילדות שלה,  זיכרונות  את  לשם  מביאה  אורנבך 

ומ מידע  ופיסות  תמונות  קרעי  מתוך  ־שהעלתה 
תוך מה שנחרת ונצרב בתודעתה. מצד אחד, חרדה 

זאב שהל ־עצומה שבאה לידי ביטוי בפרצוף של 
־בישה על גוף של ילדה או בדמויות של אחיה שנ

ראות כמרחפות, כאילו היא מעלה אותן מן האוב. 
מצד שני, זיכרונות ילדות שלא כולם רעים דווקא. 

־"הייתי ילדה כזו שרצה ביערות, צדה פרפרים, חו
זרת הביתה עם פצעים בברכיים. ילדה שובבה".

בראתי את אמא ככלה יפה
מה, הלן־חיה לבית לחמנוביץ, נצר למשפחת 

שבא ברגסז  בעיירה  נולדה  אדוקה,  ־רבנים 
בדרום  הקרפטית(,  רותניה  )לשעבר  זקרפטיה  זור 
לאימרה־ נישאה  היא   18 בגיל  אוקראינה.  מערב 

בעשר  ממנה  מבוגר  שהיה  הרשקוביץ,  אירה 
)טיץ'  טיאצ'ב  בעיירה  להתגורר  עבר  הזוג  שנים. 

בהונגרית(, שם נולדו להם שלושה בנים ובת. 

בשנת 1939 נשלח האב למחנה הכפייה מאטהאוזן 
באוסטריה, בו מצאו את מותם מאות אלפי יהודים. 

האם הצעירה נותרה לבדה עם ארבעת ילדיה. 
אחד  ויום  ומביתה,  רכושה  מכל  אותה  "נישלו 
להתגורר  הקהילה  אנשי  כל  ואת  אותה  העבירו 
בבית חרושת ללבנים. לילה אחד, ככה סיפרה לי 
החרושת  בית  את  ההונגרים  הציפו  הנצ'י,  אחותה 
עמדה   אמא  שלהן.  למותניים  עד  שהגיעו  במים, 

־כל הלילה עם הקטנים על הידיים, כדי שלא יט
בעו. למחרת העלו אותם על הרכבות לאושוויץ".
־שם, במחנה הריכוז, שמרה אמה על אחותה הצ

עירה ממנה ב־15 שנים. 
ללכלך  דאגה  ואמא  יפהפייה,  הייתה  "הנצ'י 
אותה  ישלפו  שהגרמנים  פחדה  היא  בבוץ.  אותה 
גם  אמא  אחרות.  ליפהפיות  שעשו  כמו  משם, 
הכל  אדמה.  תפוחי  של  בקליפות  אותה  האכילה 

כדי שהנצ'י תשרוד. ככה היא הצילה אותה".
חצי שנה לאחר שרצחו את הילדים, הסתיימה 
נשארו  נוספים  אחים  וארבעה  הנצ'י  המלחמה. 
לארץ  עלו  ומשם  שבצ'כוסלובקיה,  ברנו  בעיר 
1948. "אמי ואבי חזרו לעיר שלהם כדי לה־  בשנת

מתין לילדים. הם קיוו שאחד מהם בכל זאת שרד. 
לו עיניים  או אולי הקטן, מאירק'ה, שהיו  הגדול, 

כחולות ושיער בהיר. הם קיוו. אבל לשווא".
איך אביך ניצל? †

של  מאחיה  מאחד  הזה  הסיפור  את  "שמעתי 
־אמא. הוא סיפר לי שמצא אותו בתוך ערימת גו

פות של חולי טיפוס. הוא צעק את שמו, ראה יד 
משם.  אותו  ושלף  לזוז,  מתחילה  גופות  וערימת 
אותו,  האכיל  שלי  הדוד  קילו.   30 אז  שקל  אבא 

טיפל בו, ריפא אותו, והוא חזר לאמא".
הלאים  המלחמה  שלאחר  הקומוניסטי  השלטון 
את רכוש היהודים ואת בתיהם, והוריה מצאו עצמם 
אוקראינית,  "בלי  הברזל,  מסך  מאחורי  כל  חסרי 
של  האחים  בלי  שלהם,  הילדים  בלי  רוסית,  בלי 
רק  לאמא  נותרו  לארץ.  לעלות  שהצליחו  אמא 
התצלומים. היא הלכה אל המשפחה שפלשה לבית 
שלהם, וביקשה רק את התצלומים של הילדים. אם 

המשפחה נתנה לה".
חמש  חנה.  נולדה  המלחמה  אחרי  שנים  חמש 
להיאחז  ניסו  ההורים  רות.  נולדה  אחריה  שנים 
התגוררה  הבודדה,  הקטנה,  המשפחה  בחיים. 
זאבים  כשקולות  הטיסה,  נהר  ליד  קטנה  בבקתה 
המחט  עצי  מבין  ונשמעים  נראים  דובים  ועקבות 
של  אמה  המושלגים.  וההרים  העבותים  ביערות 
רות הייתה בת 45 כשילדה אותה. אישה מבוגרת 

מאוד במונחי אותם ימים.
אמך  † של  ציור  מציגה  את  בתערוכה 

כשהיא  צעירה, פניה חלקות, לבושה בשמלת 
כלה ואוחזת בידה ארבעה פרחי שושן  צחור. 

זו לא האמא שהכרת. נכון?
"נכון. אני נולדתי לאמא־סבתא. הנצ'י סיפרה 
אהבה  היא  בצעירותה.  יפה  הייתה  אמא  כמה  לי 
להתלבש, לחיות, היא אפילו נבחרה פעם בעיירה 

למלכת היופי של הרגליים. 
"לא היו לי מעולם אלבומי חתונה של הורי, אז 

־בראתי לי אותה ככלה יפה. כי אמא, אחרי האובד
נים, קשיי הקיום והעבודות הקשות שנאלצה לעבוד 
בהן כדי לפרנס אותי ואת אחותי, כבר נראתה אישה 

קשת יום. השבתי לה את הנעורים בציור שלי".

ילדים שלי, אני באה
"הוא  אביה.  נפטר  שנתיים,  לרות  שמלאו 
הקומוניסטית,  המפלגה  בשביל  בבקר  סחר 
בקהילה.  ליהודים  מזה  מפריש  שהוא  גילו  והם 

כשהוזמן לחקירה, מת מדום לב".
את זוכרת משהו מאביך? †

אני  זוכרת.  אני  אבל  שנתיים,  בת  רק  "הייתי 
זוכרת איך אני משחקת בחצר, ואז נשמעת צעקה 
זוכרת  ואני  באנשים,  מתמלא  הבית  ונפילה. 
ארון. המשאית מתרחקת.  עליה  משאית שמעלים 
לוקחים אותי על אופנוע לסיבוב בעיר, כנראה עד 

שתסתיים ההלוויה".
אמך איבדה ארבעת ילדיה. היא הייתה מן  †

הסתם אם חרדתית מאוד.
שנאמרו  הילדים,  של  שמותיהם  עם  "גדלתי 

g
מימין לשמאל: שרהל'ה, שמואל ומרדכי ארבעת האחים )במרכז( באלבום אושוויץ

  "בכל שנה, בחג השבועות, אמא הייתה שוזרת פרחים ומעטרת בהם 
את התצלומים האלה, מדליקה נר ומנשקת את הילדים שעל הקיר"

האח הקטן מאירק'ה
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של  כפייתית  האכלה  ועם  יומיומי,  באופן  בבית 
'תאכלי, כי הם  שמאלץ, שומן, לחם.  גדלתי עם 
אכלו קליפות תפוחי אדמה', 'אם לא תאכלי תהיי 
כובע,  קחי  ככה,  משתזפת  את  'ולמה  מוזלמנית', 
הם  השואה,  העצב,  אחת'.  ילדה  לי  נשרפה  כבר 
בדינ"א שלנו. אבל אמא שלי גם הייתה גם אישה 
מצחיקה מאוד, יצירתית, מספרת סיפורים ואגדות 
בשפה עשירה. היא הייתה יכולה להתבדח בבוקר, 
לצחוק, אבל כל לילה לפני השינה הייתי שומעת 
אותה אומרת בחדר שלה: 'מיין ליב קינדער, איך 

קומען, ילדים יקרים שלי, אני באה'".
את זוכרת אנטישמיות?  †

וקריאות  עלי  נזרקות  אבנים  זוכרת  אני  "כן. 
היו  שהיהודים  זוכרת  אפילו  אני  )יהודייה(.  ז'יד 
אופים מצות במרתף, ומשאירים את הילדים בחוץ, 
שיזהירו אותם אם מישהו בא מהמפלגה. היו רעב 
לוקחת  הייתה   אמא  תלושים.  וקיבלנו  ומחסור 
אותי ואת חנה לעמוד בתור ללחם, ולפעמים היינו 

־מגיעות והתריס היה יורד, הלחם נגמר, והיינו חו
לעשות  ידעה  אמא  אבל  כלום.  בלי  הביתה  זרות 
אדמה  תפוחי  פרוסות  למשל,  מכלום.  גם  אוכל 
שניצלו בתנור עם פרוסות של בצל, וביצה חתוכה 

מאכ ממציאה  הייתה  היא  בשבוע.  פעם  ־לשתיים 
לים. היה גם מחסור בלבוש. הכל היה עלוב מאוד. 

לבשנו בגדים בלי צבע".
במה היא עבדה?  †

הצבא  למדי  וכפתורים  כיסים  תפרה  "אמא 
האדום. הבית היה מלא במדים. מדי יום ראשון היא 

־גם הייתה מוכרת גלידה בפארק. עד היום אני זו
־כרת את ההליכה עם העגלה בפארק ואת ריח הג

לידה. חיכיתי לזה".
כשמלאו לרות חמש, נישאה אמה לניצול שואה 

ערירי, שהיה לה כאב.  
הגיע  הרשקוביץ,  אלדברט־ביילו  החורג,  "אבי 

־מעיר אחרת, אבל באופן מצמרר - לא רק שם מש
הביולוגי,  אבי  של  משפחתו  לשם  זהה  היה  פחתו 
באותו  לאושוויץ  הגיע  שהוא  לי  שהתברר  אלא 
באותו  מצאתי  שלו  התצלום  את  וגם  טרנספורט, 
אלבום. הוא הבטיח לאמא שיצליח להעלות אותנו 
לארץ ישראל. אמא חלמה על זה. מיום שהחזקתי 
עט ביד היא לימדה אותי לקרוא ולכתוב בעברית 

בעזרת מחזור של יום כיפור וראש השנה". 
1966, כשהייתה בת עשר, עלתה המש־  בשנת
־פחה לארץ בדרך לא דרך. כאן התגוררו כבר שלו

שת אחיה של האם ואחותה הנצ'י. "ואז, חודשיים 
מיום שעלינו, אבי החורג נפטר מסרטן".

־האם ושתי בנותיה עברו להתגורר בשכונת מו
רשה ברמת השרון, שכונה שאכלסה עולים חדשים 
ומהגרים קשי יום. מצוקה, עליבות וקשיי קיום היו 

ני לעבודות  יצאה  אמה  החדש.  חייה  מנוף  ־חלק 
קיון ובישול אצל אמידי רמת השרון, ורות, ילדה 
"היהודייה",  הייתה  האוקראינים  שאצל  מתבגרת 

מסרי "רוסייה  כמו  מעליבים  כינויים  פה  ־ספגה 
חה" ו"בוסבוסית" וחלמה רק על דבר אחד - לבנות 

־לעצמה הווה חדש. כמיהה שהפכה בעבורה למש
לצורך להמציא את עצמה מחדש,  קיומית,  מעות 

והתסרוקות הנפו ־להיפטר מהשמלות הפרחוניות 
חות שאיתן הגיעה, לברוח ממעמקי המאפליה של 

זיכרונות האם, שלא הרפתה מטקסי האבלות. 

רותיק'ה, לכי הביתה
יך הגיבה אמך על המרד הזה? 

"אמא הייתה חרדה. כשיצאתי לטיולים של 
הנוער העובד והלומד והייתי עולה למשאית, היא 
בזה'.  נוסעת  'את לא  ואומרת:  הייתה עולה אחרי 

־לפעמים הייתי מטפסת ראשונה למשאית, מתכו
סוגרים  וכשהיו  אותי,  תראה  לא  שהיא  כדי  פפת 
אותה  רואה  והייתי  השרשרת  עם  המשאית  את 

־נשארת שם, עומדת ומסתכלת איך המשאית מת

אני  מה  מצפון,  נקיפות  מתמלאת  הייתי  רחקת, 
עושה לה, איך אני משאירה אותה לבד עם ה'יש לי 
נרווים בגללך, לחץ דם, אני לוקחת ולריאן כשאת 

נוסעת'. כאלה".
בפ־ ולעזור  לעבוד  יצאה  18, כשאחותה   בגיל
כדי  לרב  אותה  לשלוח  אמה  ניסתה  הבית,  רנסת 
שתלמד דיני כשרות ותצהיר שהיא דתייה, "אבל 
מהבית,  רחוק  ולשרת  לצבא  ללכת  חלמתי  אני 

צרי שהייתי  ביום  דוד.  ברמת  שייך,  א  ־בשארם 
כה להתייצב בלשכת הגיוס נסעתי ליפו, נכנסתי 
לשם, התיישבתי, ופתאום אני רואה אותה שם. היא 
אריה  כמו  אותי,  לאבד  פוחדת  בוכה,  אחרי,  באה 
ששומר על הגור שלו. בסוף היא התנתה את הגיוס 

שלי בכך שאהיה קרובה לבית".
ואת? †

בחופשות,  ברגילות,  לברוח.  המשכתי  "אני 
הייתי  לכנרת.  בטבריה,  לאכסניות  בורחת  הייתי 

מוט דואגת,  אותה  ומשאירה  שבוע  אחרי  ־חוזרת 
והרגשתי  אותי  חוסם  שלה  שהעבר  הבנתי  רדת. 
אני  אמא,  כשאני  היום,  רק  לחיות.  רוצה  שאני 

־מבינה מה עשיתי לה. אבל גם ככה, למרות שמ
לא  שלה,  והדאגה  הכאב  שלה,  המשפטים  רדתי, 

־פסקו ולא הפסיקו לרדוף אותי. כל כך הרבה פע
מים היא אמרה 'נשרפו לי ארבעה ילדים'. זו הייתה 
ענקית  משקולת  נשאתי  ואני  היום־יומית,  השפה 
והמשכתי לומר לעצמי שאני חייבת להיות אני". 

מרכז  אל  האם  מבית  והרחיקה  שהלכה  ככל 
עם  להתחתן  גם  נשבעה  היא  הישראלית,  ההוויה 
לה  שהכיר  הוא  דודה  בן  שורשי.  ישראלי  צבר, 
את יחיאל אורנבך, דור שני אף הוא, יליד ראשון 

לציון, היום מנהל סניף בנק המזרחי בתל אביב. 
אומ היא  שלי",  הרציונל  שלי,  השפיות  ־"הוא 

רת עליו בחום. "אני מונעת מאמוציות חזקות. אני 
צריכה את העוגן הזה".

הורים  והם   ,22 בת  כשהייתה  לו  נישאה  היא 
 ,)32( חן  ב"אמדוקס",  היי־טק  איש   ,)36( לאורי 
לביו־ סטודנטית    ,)22( וטלי  תכשיטים,  מעצבת 
אינפורמטיקה. יש להם שתי נכדות, שלי בת ה־11 
רות למדה  נוסף.  נכד  ובדרך  ורוני בת השנתיים, 
לאמנות  ובמדרשה  אבני  במכון  השנים  במהלך 

־ברמת השרון. היום היא מורה לציור בסדנאות לא
מנות בראשון לציון. 

את  † בביתך  תתלי  הזו  התערוכה  אחרי 
הציורים הטעונים שציירת?

תלוי  היה  שרהל'ה,  של  ציור  הציורים,  "אחד 
אצלי בבית. הבת שלי ביקשה שאוריד. היא אמרה 
יש  בבית  אצלי  עליי'.  מסתכלת  היא  'אמא,  לי: 
עדיין ציורי נופים ופרחים, אבל בכל חג שבועות 
אני הולכת לבית הכנסת, מדליקה נר נשמה לזכרה 
חרוטים  הילדים, ששמותיהם  ולזכרם של ארבעת 

על המצבה של אמא".
הייתה  † היא  מה  בחיים,  אמך  הייתה  לו 

אומרת על התערוכה?
"אמא לא אהבה את הבחירה שלי בציור. כבר 
בצבא הלכתי ללמוד במכון אבני, והיא ראתה בזה 
לופט גישעפט. רצתה שיהיה לי 'מקצוע', על אף 

נו או  פרחים  לצייר  ממני  ביקשה  פעם  ־שמדי 
פים לדוד שביקש או לדודה שהתפעלה. לו הייתה 
הציורים  קמה.  הייתה  לא  הזו  התערוכה  בחיים, 

־האלה לא היו מצוירים. הסיפור שלה לא היה מסו
לא  שנתתי  הפרשנות  מעזה.  הייתי  לא  אני  פר. 

הייתה מתקבלת אצלה".
שחרר  † הכאב, מותה  כל  עם  למעשה,  אז 

אצלך משהו. 
"אמא נפטרה בגיל 71 מסרטן הריאות. גם אחיה 
חרושת  בבית  עבדו  שהם  משום  אולי  מזה.  נפטר 
אז בהיריון עם בתי האמצעית.  הייתי  לנשק. אני 
עמדתי ליד אמא. היא מלמלה 'מיין ליב קינדער, 
איך קומען, ילדים יקרים שלי, אני באה', ואז היא 

הסתכלה עליי ואמרה: 'רותיק'ה, לכי הביתה'". 8
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לא חוזרים לבית הספר

      להתנדבות, תרומות ומידע נוסף:
  www.naomi.org.il 

כל ילד מכיר את הריח של תחילת שנה. 
ריח של ילקוט חדש, ספרים חדשים, 

רק  ששמור  מיוחד  ניחוח  ריחני,  מחק 
לתחילת שנה. 

כל ילד אמרנו? לא ממש!!! אלפי ילדים 
לא מכירים את הריח הנפלא הזה. 

ותקווה  התחדשות  של  התחושה  את 
לקראת השנה החדשה. 

ילדים  לאותם  מסייעת  נעמי“  ”חסדי 
חזרה  ערכת  להם  ומעניקה  נזקקים 

ללימודים.

SMS שלחו עכשיו
עם המספר 10 ל-9600

ותרמו 10 שקלים לרכישת ערכת חזרה 
תודה  נזקקים.  לילדים  הספר  לבית 

ושיהיה לכם שנה נהדרת.
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