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מטעמים לשולחן

וכל יצר מחשבת לבו רק רע כל היום
אמרו חז“ל “ :יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ,שנאמר :רק רע כל היום“ (סוכה ,נב
ע“א) .ושם בגמ‘ מובא כך “:תנו רבנן‘:ואת הצפוני ארחיק מעליכם‘ (יואל ב‘ כ‘) -זה יצר
הרע ,שצפון ועומד בלבו של אדם‘:והדחתיו אל ארץ ציה ושממה‘-למקום שאין בני
אדם מצויין להתגרות בהן; ’ואת פניו אל הים הקדמוני‘-שנתן עיניו במקדש ראשון
והחריבו והרג תלמידי חכמים שבו; ’ועלה באשו ותעל צחנתו‘-שמניח אומות העולם
ומתגה בשונאיהם של ישראל; ’כי הגדיל לעשות‘ אמר אביי :ובתלמידי חכמים
יותר מכולם“ .בהקשר לזה מספרת הגמרא מעשה“:כי הא ,דאביי שמעיה לההוא
גברא דקאמר לההיא אתתא :נקדים וניזיל באורחא .אביי שמע איש אחד אומר
לאישה אחת [שאינה אשתו] בבקר’ :מתי את יוצאת לדרך? בשש וחצי? הבה ונלך
ביחד‘ .וידע אביי שהם ילכו ,רח“ל ,לא ברחוב ראשי אלא ברחוב צדדי ,במקום שיש
יחוד“.אמר :איזיל אפרשינהו מאיסורא“ אלך אחריהם ,ואם ח“ו ,יבוא לחטא אפריש
אותם מהאיסור” .אזל בתרייהו תלתא פרסי באגמא“ -שלוש פרסאות הוא הלך
אחריהם והכל היה בסדר” .כי הוו פרשי מהדדי שמעינהו דקא אמרי :אורחין רחיקא
וצותין בסימא“ -כשהגיעו לסוף דרכם ובאו להפרד ,שמע אותם אביי אומרים :הדרך
ארוכה אך כשהולכים ביחד לא מרגישים אותה מרוב תענוג! אמר אביי :אי מאן דסני
לי הוה-לא הוה מצי לאוקומיה נפשיה“ אביי העיד על עצמו שלא היה מחזיק מעמד
בכזה נסיון! הכרה זו הביאה אותו לידי חלישות הדעת :איך יתכן שאדם פשוט לא
נכשל ,ואלו הוא ,אביי ,לא היה מחזיק מעמד! ”אזל  ,תלא נפשיה בעיבורא דדשא,
ומצטער“ הלך ונשען על מנעול הדלת מרוב צערו .מה זה משנה על מה הוא נשען?
לשם מה ספרו לנו זאת חז“ל הקדושים? הבה ונחשוב לרגע כמו גנבים .לו יצויר
שבאים אנו לגנוב ,ועלינו לבחור היכן :בשיכון עמידר שהמדינה נותנת לנזקקים ,או
שמא בשיכון הוילות בסביון? מסברא ,לכאורה עדיף לגנוב בסביון .כך הדעת נותנת.
והנה למרבה הפלא רוב הגנבות מתבצעות בבתים פשוטים ,לא בוילות יוקרתיות.
עוד ידיעה מענינת :אחרי שכולם יודעים זאת ,שבוילות מתרחשות פחות גנבות
מאשר בבתים רגילים ,אעפי“כ הוילות יותר מוגנות :על החלונות מותקנים סורגים
והדלתות סופר פלדלת .מדוע הם מגינים על הבתים יותר מאשר בדירות רגילות?
הרי שם ישנן פחות גנבות? התשובה היא שקושיה אחת מתורצת בחברתה .מפני מה
אמורים להיות סורגים בוילות? מכיון ששם רוצים לגנוב .ומדוע יש פחות גנבות?
בגלל שיש שם סורגים .וכן להפך בבתים הפשוטים :שם יש יותר גנבות כי אין
סורגים ,ואין סורגים כי אין על מה להגן .עד כאן המחשבות ב‘ראש‘ של גנבים ,כעת
נשוב להיות בני אדם ישרים...היצר הרע הוא גנב ,גנב אמיתי! עד שאדם לומד תורה,
מניח תפילין או שומר על לשונו ,בסוף הוא בא וגונב הכל .היכן כדאי לו יותר לגנוב,
ברחוב או בבית המדרש? לכאורה ,בבית המדרש ,כי שם יש יותר מה לגנוב .זהו אזור
ה‘וילות‘...אנשי תורה העוסקים בלימוד התורה יומם ולילה ,ומהם יש בהחלט מה
לגנוב .ברחוב אין הרבה מה לגנוב .ממילא ,היצר הרע מגיע לבית המדרש על מנת
לגנוב .הבעיה היא ששם גם השמירה גבוהה יותר .שומרים על העינים ,שומרים על
הפה ,ושומרים על האזנים .ברחוב ,לעומת זאת ,אין שמירה ,אך גם אין מה לגנוב.
אז נכון שבדרך כלל הוא גונב יותר מאנשי הרחוב ,כי שם מלאכתו קלה יותר ,אבל
אם יש לו הזדמנות כלשהי לגנוב בבית המדרש ,הוא לעולם לא יחמיץ אותה .כמו
גנב העובר ליד בית פשוט ורואה דלת פתוחה ,לא מוכרח שיגנוב .לפעמים הוא גם
נוטל לעצמו חופשה ...אבל אם הוא עובר ליד וילה ורואה את הדלת פתוחה -כאן
הוא לא מהסס לרגע ,אין חופשות ואין התחמקויות .הדלת פתוחה-נכנסים פנימה
וגונבים! אדם ירא שמים ,אדם הלומד תורה ,אם לא ישמור את עצמו -ודאי שהיצר
הרע ’יכנס‘ פנימה וינסה להכשילו .מה שאין כן יהודי פשוט .גם אם פעם לא שמר
על עצמו ,לא בהכרח שהיצר יפילו ברשתו .כי מה כבר יש לגנוב ממנו ...אמר אביי:
אני לא הייתי עומד בכזה נסיון ,שכן ,היצר מתגרה בתלמידי חכמים יותר ,הוא אוהב
’וילות‘ ,שם יש מה לגנוב! מדוע אם כן ,לא גנב ממני היצר עד היום? כי אני נשען
על מנעול הדלת .ישנם מנעולים :לעינים יש עפעפים ,לאזנים יש אצבעות שניתן
לתחוב אותן בהן ,ולפה יש שני שומרים -אחד מאבן ואחד מבשר [שינים ושפתים].
אם היתי פותח לרגע את המנעולים הללו ,בטוח שהיצר היה גונב לי את הכל ,לא
היתי עומד בנסיון ,כי בתלמידי חכמים הוא מתגרה יותר מכולם!
(ו,ה)
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הפטרה“ :כה אמר האל”

ההלכה השבועית
הלכות שבת
דין חולה שיש בו סכנה
א .מי שנפלה עליו מפולת ויש ספק שמא מת
כבר ושמא עדיין חי הוא ,וגם יש ספק שמא
הוא גוי (שאין מחללים עליו את השבת),
ושמא הוא ישראל ,אף על פי כן מחללים עליו
את השבת.
אף על פי שמצאוהו תחת המפולת כשהוא
מרוצץ שאינו יכול לחיות אלא לפי שעה,
מפקחים עליו את הגל.
ואפילו אם בדקו עד חוטמו ומצאו שאינו
נושם ,אף על פי כן מחללים עליו את השבת,
כיון שבזמננו אפשר לבצע בו
פעולות החייאה שונות וחוזר ונושם כדרכו.
וכל שיש סכוי להצילו מחללים עליו את
השבת.
ב .אסופי שנמצא בעיר ,אם רוב העיר היו
גוים ,דינו כגוי ,ומותר להאכילו נבלות
וטריפות ,ואסור לחלל עליו שבת בשביל
פקוח נפש.
אם היו רובם ישראל מחזירים לו אבידתו
כישראל ,מחצה למחצה מפקחים עליו את
הגל ,ועושים לו מלאכה בשבת בשביל פקוח
נפש .כן דעת הרמב”ם ומרן.
והרמ”א סובר שאפילו היו רוב העיר גוים
מחללים עליו שבת לפקוח נפש ,שאין הולכים
בפקוח נפש אחר הרוב.
והספרדים ועדות המזרח עושים כדעת מרן,
שאף בפקוח נפש הולכים אחר הרוב.
(חזון עובדיה)

ומתוק האור
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סיפור השבוע
זה לא היה סוד ,שהראש של הבחור יוחאי אלטנוף ,14 ,מבריק .אבל
ההברקות שלו לא בדיוק התלבשו על סוגיות הש”ס ומפרשיו .כן,
מעת לעת יכולת להבחין בו מתרומם מן הספסלים האחוריים ומקשה
קושיה סבירה למדי ,עוטה על פניו מבט של שה תמים במרכזו של
עדר תועה ,אבל אוטם אוזניו משמוע את תשובתו של הר”מ .למה?
ככה .כי אלטנוף חלם להיות עשיר ,לא ברוח ,בגשם ,בהרבה גשם.
“תראה” ,פתח פעם את סגור ליבו בפני המשגיח הרב אלכס גרינבאום,
“אני אוהב ללמוד גמרא ,אני גם נהנה מקושיות חזקות ,אבל הראש
שלי ,יותר נכון היצר הרע שלי ,גורר אותי לכל מיני מחוזות עסקיים,
להתחכך עם בורסות בעולם ,עם יצואנים ויבואנים ,עם מפעלים
כושלים שאקנה בדולר וחצי ואמכור במיליון” .אלטנוף לא היה טיפוס
חברותי במיוחד ,ולכן מעולם לא מצאו אותו מתגודד עם חברים או
מתבדח .יותר עניינו אותו נושאים כלכליים ,שוק ההשקעות ודיווחי
הבנקים הגלובליים .או-קיי ,אז ראש טוב יש לו ,הוא לא חברותי
במיוחד ,אבל הוא קנאי גדול ,גדול מאד.
מנין לנו? ובכן ,אף אחד בישיבה לא יכול להסביר מדוע החליט
הבחורצ’יק אלטנוף ,לנדנד למתמיד של השיעור הלוא הוא נחצ’ה נעמן,
כדי שילמד אתו בחברותא ,אף אחד לא ידע ,אבל אלטנוף ידע ועוד
איך .הוא פשוט לא יכול היה לסבול ,את המראה המלבב של שקיעותו
של נחצ’ה בסוגיית שור שנגח .מונח ישר והפוך בכל המפרשים ,והופך
למוקד השאלות והתשובות של בני הישיבה ,כשחלקם הגדול מדלג
מעל המשיב הרב זליג יעקובסון .התשובות של נחצ’ה היו קצרות
בדרך כלל ,בעלות סברה חדה ומחודדת ,עם עוד כמה מילות מחץ
“עיין רשב”א על דף כ”ה ,ותוספות ,דיבור המתחיל .”...תראו ,זה לא
שיוחאי לא יכול היה לטפס למרומי הפסגה הלמדנית של נחצ’ה ,אבל
הרצון ...אוי-אוי-אוי הרצון כידרר את עצמו לשטויות והבלים .נחצ’ה
נכנע ,ובין השעות שלוש וחצי לארבע ורבע אחה”צ ישבו השניים
ללמוד משנה ברורה על הסדר.
במשך שלושה שבועות הם הקפידו על שטייגן עוצמתי ,ללא מילה
של חול ...נחצ’ה היה מבסוט עד הגג שהסכים לטרטוריו של אלטנוף,
“באמת טיפוס שקדן ,רציני ומבין עניין” ,פרגן בליבו לחברותא הצעיר
ממנו בשנה .כן ,לקירבה ולהערכה הזו חיכה יוחאי ,כדי להתחיל לטפטף
לאוזניו של החברותא ,שיש עולם מעבר לישיבה ,וביזנס ,והצלחות
ומיליארדים ,ואפשר לעשות כסף בקלות ...וטיולים בעולם הגדול וכו’.
למה להאריך אם אפשר לקצר .טיפות הרעל פעלו אנושות בליבו הרך
והנאיבי של נחצ’ה נעמן ,אשר הצטנן מעט-מעט .כעבור שנתיים-שלוש
הוא עזב את עולם הישיבות ,השיל את מדי הייצוג ,נסע לחו”ל ונעלם
לו .השמועות שהגיעו משם ,היו עצובות .נחצ’ה חבר אל בני דודיו
האמריקנים ,הוא כבר חילוני גמור ,לומד באקדמיה ...אין לו שום רצון
לחזור לארץ .הוריו ,אחיו ואחיותיו שניסו להחזירו ולשכנעו לשוב
הביתה ואל הבית היהודי ,נענו בשלילה .נחצ’ה התאדה - .כעבור 30
שנים  -שלום ,ר’ לוי:
ניסיתי כמה פעמים בשנתיים האחרונות לתפוש אותך ,אך לשווא.
כמו שהבחנת על צג הפלאפון שלך ,מדובר בשיחה מחו”ל ,ארצות
הברית .לא נעים לי ,אבל אני מדבר איתך מבית הסוהר המרכזי של
מדינה מסוימת .לצערי ,אצטרך לבלות כאן לפחות עוד  10שנים ,בנוסף
על חמש שנים שאני כבר קבור כאן .גיהנום לא קטן .מסביבי הרבה
טיפוסים מפוקפקים ,מיסדרים מביכים וקצת השפלות .אבל נחמה
יחידה יש לי בעובדה שאני מצליח לשמור על צלם האלוקים שלי.
פיאות ,ציציות ,כיפה ,שלוש תפילות ביום ,וכמה שעות של לימוד
גמרא והלכה.
הייתי מעדיף ללמוד בבית מדרש ,אני חולם על חברותא ,אבל חלומות
הם רק חלומות .למה אני יושב כאן? שאלה מתבקשת .ובכן אחרי
שסיימתי את לימודיי בעולם הישיבות נשאתי אישה והתחלתי לעשות
עסקים .מה היו עסקיי? שאלה טובה .תראה אדון לוי ,אתה כותב
סיפורים ,לא רעים בכלל ,אבל גם אני יודע לתפור סיפורי מסחר
מעניינים ומרתקים ,ששכר גדול בצידם .אלא שהסיפורים העסקיים
שלי היו ...איך לומר ...לא כל כך חוקיים בקרב עולם המשפט האמריקני,
שכפי שכל אחד יודע ,או שמע ,כאן מתייחסים להעלמת מס ,או לכל

עבירה כלכלית בחומרה עצומה .אני מבריח .כן ,זו “עבודה” של צווארון
לבן ,היא דורשת כישורים וקשרים לא מעטים ,היא דורשת מעוף ,לחבר
בין מפעל בשמים בקוריאה הדרומית ,לבין יבואן כלי בית מסין .את
הבשמים היקרים אתה מחביא בדפנות הכלים ,מנחית כמה מכולות בנמל
אמריקני ,משחרר את הסחורה ,עושה הפרדה בין כלי הבית לבשמים,
והנה לפניך עיסקה נהדרת שבה שילמת מכס נמוך על כלי בית ,והברחת
בשמים או כימיקלים או יהלומים ,שהמכס עליהם גבוה מאד .בקיצור,
העיתון שלך הוא מכובד מדי מכדי להכניס לתוכו אלמנטים לא חיוביים
של סוחרים מתוחכמים ,שמבריחים סחורות מתחת לאף של רשויות
המס .כן ,עשיתי כסף גדול ,גם בעסקאות קומבינה ותיווך בין סוחרים
שבקושי הכרתי וסמכו עליי בעיניים עצומות .תכל’ס רשויות המכס
והמיסים עקבו אחריי שלוש שנים ,צילמו ,הסריטו ,הקליטו והגישו כתב
תביעה בן  20קלסרים שמנים המתארים את עלילותיי הלא חוקיות.
עפ”י החוק היבש הייתי אמור לשבת  240שנה!!! אתה קולט?! בנס
יצאתי עם  15שנות מאסר ,בעיקר בזכות עדויות אופי של רבנים ואנשי
ציבור ,שסיפרו שאני תורם גדול ואיש משפחה טוב ...והרבה תחנונים.
אבל זה לא הסיפור .לפני מספר חודשים הודיעו לנו ,האסירים ,שאנחנו
נשתתף במחקר מסוים של קרימינולוגים  -מומחים לחקר הפשיעה -
ועלינו לשתף פעולה .בוקר אחד נכנס לאגף שלנו אדם כבן  45גבה-קומה,
מקריח ,מגולח עם משקפיים שחורים שהסתירו את מבט עיניו .במשך
שלושה ימים הוא תיחקר אסירים ,עד שהגיע תורי .נכנסתי למשרדו
בשעת ערב ,הוא נקב בשמו “שמי ארנולד נוימן” ובאנגלית קולחת
המטיר עליי שאלות במשך שעה ארוכה .השבתי לו ,מה יש לי להפסיד.
בקיצור ,לאחר שסיפרתי לו שאני מבריח ,הוא פלט משפט מצמרר שלא
התכוננתי אליו“ ,בטח ,אתה מבריח מאז ימי נעוריך ”...הוא סגר את
מחברתו ,הוריד לשנייה את משקפיו ויצא במרוצה .השתתקתי .המשפט
הזה הרעיד את ליבי .שיחזרתי את השיחה עם הגוי הזה ,ודליתי עוד
כמה משפטים שאמר ...שהביכו אותי .אני מבריח מנעוריי? שאלתי את
עצמי .נכנסתי לתא שלי ,התיישבתי על כיסא והעברתי את מסכת חיי
לנגד עיניי .הוא צדק ,הגוי צדק .במהלך שנותיי בישיבה ,קלקלתי יותר
מחמישה בחורים שחצו את הקווים .כל אחד נמצא בעולם אחר ,רק
לא בעולם התורה .ואני? מה הברחתי? הברחתי את נשמתם אל מעבר
לכותלי בית המדרש ,הברחתי את תמימותם הרחק מן הבית היהודי.
נכון ,יש בחירה בעולם ,אבל הייתי שליח להרע ,שליח להחטיאם בעזרת
חלומות של התעשרות והשכלה .אני ,איכשהו נשארתי עם צלם יהודי,
והם איבדו הכל .בלילה ההוא לא יכולתי להירדם .בכיתי לסירוגין על
עצמי ,על ילדיי שגדלים בלי אבא .בכיתי עליהם ,על חבריי שנפלו בגללי.
חיפשתי וניסיתי לחפש דרך של תשובה ,אבל אין .הפשעים והעוונות
שלהם מונחים על הראש שלי ,ואיך אוכל להחזיר את הגלגל אחורה.
דמים בדמים נגעו .למחרת בבוקר ,אחרי שהתפללתי שחרית ,ניגש אליי
הסוהר והגיש לי פתק ביד .אני מצטט לך מה כתוב בו“ .יוחאי שלום .כדי
לא לבייש אותך לא הזדהיתי בפניך אתמול ...זרקתי לך כמה משפטים
עם רמז בצידם ...היית מבריח ונשארת מבריח .נחצ’ה נעמן ,המכונה
בארה”ב ארנולד נוימן .קרימינולוג” .ר’ לוי ,המעגל נסגר .משמים שלחו
לי את נחצ’ה – שנראה כמו גוי גמור  -כדי להתעורר .אני שבור ורצוץ,
אבל יש לי מסר קטן  -ברשותך  -שתעביר לקוראיך .אנא ,בן ישיבה,
יהודי ,כל יהודי ,אם בא לך להתקלקל ,לפרוש ,לעשות עבירות ,אל
תקלקל אחרים!!! תסתפק בכך שאתה מקלקל את עצמך .תישאר עם
הבוץ והרעל שלך ואל תפזר אותו לכל עובר ושב .למה? כי זה כמעט
בלתי ניתן לתיקון .גם אתה יכול:
הסיפור העצוב הזה ראוי הוא להילמד ולהישנן ,לדעתי ,בהרבה מקומות
ובעיקר בקרב מוסדות החינוך שלנו לבנים ולבנות ,אשר גם שם –
מה נורא  -פשתה הרעה החולה בדמותם של הסמרטוטפונים מחסלי
הנשמה והאמונה .גם כאן ,עלולים יחידים להרקיב מוסד שלם.
שאף אחד לא יחשוב שהוא יוכל להימלט מן הדין על קלקול הזולת,
שהינו קלקול נצחי אשר מסוגל לעקור דורות שלמים מן השורש .איך
סיכם גיבור סיפורנו האומלל את עלילת חייו המביכה“ ,התקלקלת? אל
באדיבות המחבר-הרב קובי לוי הי“ו
תקלקל אחרים!!!”.

ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס09-8820166 :

לע”נ יוסף בן רבקה ,רבקה בת אולגה זימבול שתחי’ ,נח בן טראקי ,יסמינה בת מסעודה ,יהושוע בן עזיזה ,רחל בת פלילה ,יעקב בן רוזה ,אמילי בת רוזה ,צבי בן אילנה ז”ל

הכלה שלי היה לה הריון לא קל ,במהלכו היו
לה צירים מוקדמים .התקשרתי ל“חסדי ינון“
והזמנתי עבורה ”פדיון נפש“ .לאחר מכן,
החליטו הרופאים שלא לוקחים סיכונים,
מכיון שהיה חשש לעובר ,והחליטו לילד
אותה לפני הזמן .ברוך השם ,נולד לה תינוק
בריא בלידה קלה ברוך השם ,ומכיון שהיה
פג ,הברית היתה לאחר שלושה שבועות.
אבל ,ישתבח שמו לעד זה מאחרוינו ,ולאם
ולתינוק שלום .מודים להשם יום יום ...אין
עוד מלבדו!...
(בעילום שם)

הנכדים שלי לא התקבלו לתלמוד
תורה במשך חצי שנה .נסיון כזה לא
מאחלת לאף אחד ,ילדים קטנים ללא
מסגרת ,במשך כל כך הרבה זמן ,זה
קורע את הלב ...יום אחד לקחתי את
הענינים לידיים והזמנתי עבורם ”פדיון
נפש“ ב“חסדי ינון“ ,ולשמחתי הרבה,
תוך חודש התקבלו כולם למסגרות...
אין מלים להודות לאבינו שבשמים.
ממש הרגשתי שהצדיק ,רבי ינון חורי
זצוק“ל ,פועל עבורנו שם למעלה...
אין עוד מלבדו! תודה אבא!
(בעילום שם)

הבן שלי כבר תקופה ארוכה בשדוכים,
ואפשר לומר שהוא מעוכב שידוך ,הוא גם
קצת נמוך ,בחודש חשון האחרון יצא לי
לראות את העלון שלכם בפעם הראשונה
וישר התקשרתי על מנת לעשות ”פדיון
נפש“ לבן שלי ,בתקוה שאולי מכאן תבוא
הישועה .אמרתי לעצמי שאם עד היום
הולדת שלו יסגר שידוך בע“ה ,אתקשר
מיד לספר את הישועה ולזכות את הרבים.
ועכשיו ברוך השם ,בשעה טובה ,אני
מתקשר לבשר שהאירוסין יצאו עוד לפני
היום הולדת שלו .תודה לבורא עולם ותזכו
למצוות....
(ח .ירושלים)

הבן שלי בן השבע ,סבל פתאום מכאב גב,
הכאב הזה נמשך לפחות שבוע ,אם לא
יותר ,בנתיים הינו אצל רופא ששלח אותנו
לעשות לו צילום .לפני הצילום הזמנתי
”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ ,זו לא הפעם
הראשונה שאני עושה פדיונות ורואה
ישועות ,אז הלכתי כבר עם לב בוטח.
בצילום עצמו אמרו שיש לו בעיה בעמוד
השדרה .אבל השם נתן לנו דעת לפנות
לרופא בכיר ,בנתים הכאבים פסקו לו,
כשהגענו לרופא הבכיר ,בדק אותו ,ואמר
שהכל בסדר אצלו .והילד ,בן פורת יוסף
מרגיש טוב ,ב“ה .ראינו בחוש מאז הפדיון
הכל הסתדר...
(בעילום שם)

שלום וברכה,
בני היקר עשה מספר פעמים מבחנים
ברבנות ,מכיון שהוא כותב מהר ,כתב היד
שלו לא ברור ,ולכן לא קיבל ציונים טובים
במבחנים .עשינו ”פדיון נפש“ ב“חסדי
ינון“ שיצליח במבחן ושיאשרו לו להשתמש
במחשב ,ואכן ברוך השם ,כתב את המבחן
במחשב וקיבל ציון שעבר בהצלחה .וגם כתב
ידו השתפר ,כבונוס ...תודה לשם יתברך,
ותבורכו מפי עליון ...בשורות טובות...
(ש.כ .מהדרום)

בואו לקבל מתנות!

חיתמו הוראת קבע
וקבלו מתנות:
תמונת מקורית מהצדיק ,נר הבדלה,
גביע הנהרות לקידוש ...ועוד..

לפרטים03-6182992 :

בסיעתא דשמיא ניתן להשיג את

מטבע
הישועות
של הצדיק
לשמירה ,ברכה והצלחה
לפרטים בקו הישועות:

03-6182992

kjpargeter

בואי

כלה
ארגון חסדי ינון

עורך

תיקון זה הוכח שפועל ישועות!

03-6182992

אשריכם ישראל
בהשתתפות במצות
הכנסת כלה
כל אחד יכול לזכות להיות
שותף בבנית בית יהודי,
בקנית כלי בית ,ריהוט
וכלי חשמל

ואפשר לתרום גם דרך האתר
www.hasdeyinon.org

תחייך ,תרמת = זכית!
נא לציין עבור הכנסת כלה

הפרשה המצויירת

מתוך מדור “מטעמים לשולחן”

ניתן להוריד את העלון באתר
לע”נ נח בן טראקי ,יסמינה בת מסעודה ,יהושוע בן עזיזה ,רחל בת פלילה ,יעקב בן רוזה ,אמילי בת רוזה ,צבי בן אילנה ז”ל

או בהפקדה בבנק הדואר
3640582
או בקו הישועות
03-6182992

