
מטעמים לשולחן

בס”ד

יש אנשים, שמקבלים עליהם להיות נציג היצר הרע. פעמים באים אנשים אל מי שעמלו 
אברך/ להיות  מוכרח  שאתה  אומר,  לטובתו-“מי  כאילו  אותו,  לשכנע  ומנסים  בתורה, 

בחור ישיבה?! אתה בחור כשרוני, כך נראה לי, צא לעבוד, או אולי כדאי לך ללמוד, לקבל 
תואר, או לפחות שיהיה לך איזה מקצוע מסודר ביד. תעבוד בהיי טק, בהנהלת חשבונות, 
יש  סיוע של מומחים,  או אדריכלות, אפילו תפתח עסק עם  תלמד משפטים, הנדסה, 
ענין  בזה  לעבוד“...“ויש  צא  העיקר  תעשה,  מה  חשוב  לא  בשטח.  מעולה  עזרה  היום 
גדול“-אומר אותו ‘נציג של היצר הרע-“הרי כתוב בפרוש, שהיונה באה אל נח ועלה זית 
בפיה, ולמה היא הביאה דוקא עלה זית, אה?! כי היא רצתה לומר ” יהיו מזונותי מרורין 
כזית בידו של הקב“ה ולא מתוקין כדבש בידי בשר ודם“. הוא מצטט את המדרש, ומסיק 
ממנו מסקנות לפי ההגיון האישי שלו, ושל היצר, וכך הוא אומר-“אז בשביל מה שתשב 
ללמוד, ויהיו המזונות שלך מידי בני אדם?!עדיף לך לצאת לעבוד, תרויח כסף, גם תלמד 
כמה שעות ביום-ואתה מסודר מכל הכוונים, באופן הטוב ביותר, לא?!“ לא ממש לא! 
זית טרף בפיה“, אומר המדרש:“מהו טרף -קטיל“  ”עלה  יונה, שנאמר עליה  על אותה 
מלשון קטל, להרוג, כמו שנאמר ”טרף טרף יוסף“. ואת מי הרגו שם? אמר נח ליונה:“אלו 
שבקתיה אילן רב הוה מתעבד“-אם היית עוזבת את האילן הזה, והיית נותנת לו להמשיך 
לגדול, את יודעת מה היה קורה? אילן גדול היה נעשה ממנו! היא המיתה את הזית קודם 
זמנו, והאילן הגדול, שהיה אמור לצאת, נכחד. מדוע? בשל ”עלה זית טרף בפיה“. נח הנו 
רמז לתלמידי החכמים.]ובספרו של רבי חיים ברוין זצ“ל, ‘תולדות חיים‘, הובא לכך רמז 
)סנהדרין כד עא([  לזה“  זה  נוחים  ישראל הם  מדברי חז“ל שתלמידי חכמים שבארץ 
היונה היא רמז לעם ישראל, שנמשלו כידוע, ליונה. והעלה הנו רמז לתומכי תורה, שהם 
מצילים על הפרות, כמו שנאמר בגמרא בחולין, )צב ע“א( :“ דאלמלא עליה לא מתקימין 
תלמידי  אל  נח-  אל  באה  היונה  הפרי.  מעמד  מחזיק  היה  לא  העלים  לולא  אתכליא“ 
אבל  מרורים,  המזונות  יהיו  מוטב  לשכנע:  מנסה  היא  בפיה.  טרף  זית  ועלה  החכמים, 
לא על ידי בשר ודם...למה לך להזדקק לבני אדם, לך בעצמך לעבוד! ומה אומר על זה 
הפסוק? ”טרף בפיה“-“טרף טרף יוסף!“ קטילה, הרג והרס היו כאן! האילן הגדול שהיה 
ולהעביר את המסר שלו  היצר,  להיות הדובר של  לעולם.  יהיה  לא  אמור לצמוח, שוב 
)”חבל על הזמן, תעבוד תרויח, תלמד ארבע-חמש שעות, מה יותר טוב מזה“...( לבחור 
זה לגדוע באיבו את האילן  יוסף“! הרי  זה ”טרף טרף  ולאברך שמסוגלים ללמוד, הרי 
הגדול, ששוב לא יהיה לעולם. אוי לו למי שעושה כן, ואשרי מי שעמלו בתורה, שמתאמץ 
בתורה, ואז זוכה ’לקבל טעם‘ בלמוד, וזוכה שלא לעזבו לעולם. ומה עם תכל‘ס? בשביל 
זה יש זבולון. גם אם זבולון אינו משכיל לתמוך ביששכר, יששכר לא יאבד ולא יפול. יש 
מנהיג לעולם, אי אפשר לעזור לו, ואי אפשר להפריע לו. ישיבות ולומדי תורה יהיו לעד, 
ואם ’זבולון‘ אינו רוצה לתמוך, הוא המפסיד היחיד בשל כך. התמיכה בלומדי תורה היא 
ההזדמנות של ’זבולון‘ להרויח עולם הבא, וגם עולם הזה. זמן מה לאחר החורבן הגדול, 
התכנסו  חכמים,  ותלמידי  ישיבות  ראשי  ואבדו  העולם,  התמוטט  שבה  השואה,  לאחר 
עולם  את  לבנות  איך  באספה  דנו  בירושלים.  משה‘  ב‘זכרון  הפליטה  משארית  רבנים 
התורה, ומה יהיה, ואיך אפשר...זה אומר בכה וזה אומר בכה, עד אשר קם הרב מפוניבז‘ 
הרב כהנמן זצ“ל, ואמר-“רבותי, כל השאלה הוצגה כאן בצורה לא נכונה. השאלה איננה, 
האם ניתן להחיות את עולם התורה, ואיך. דכו לכם, עולם התורה ישרוד איתנו ובלעדינו, 
יש הבטחה, שלא תשכח מפי זרעו. השאלה, שצריכה להטריד אותנו, היא-איך אני  כי 
יכול להשתלב בתוך הבנין של עולם התורה? איך אני יכול לזכות להקים בנין של ישיבה? 
איך אני יכול לזכות ’לעשות‘ עוד בן תורה? זו השאלה!“ אין כאן שאלה, האם יהיה. יהיה! 
השאלה היא-האם אני אזכה בזה...האם תהיה לי הזכות להשתלב בתוך העשיה הזאת. 
אותה  לומדים  עדיין  כזה,  ואבדן  סבל  שאחרי  אומה  עוד  אין  שבאומות,  העזים  ישראל 
תורה, עם אותה שמחה, וצומחים אנשים גדולים גם בדור שלנו. לכן דוקא אנחנו קבלנו 

את התורה!
                                                        ומתוק האור

לא להיות נציגו של היצר הרע!
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בתוך  תינוק  שטבע  ששמע  מי  א.  
והעלה  להעלותו  מצודה  ופרס  הים, 

דגים עמו, פטור מכלום

על  בשבת  מברק  לשלוח  מותר  ב. 
מפורסם,  וצדיק  גדול  לחכם  גוי,  ידי 
מסוכן,  חולה  על  להתפלל  בבקשה 
לעהשות  דורש  שהחולה  ובלבד 
את  ימלאו  לא  שאם  חשש  שיש  כן, 
ואפילו  עליו.  דעתו  תטרף  בקשתו 
אבל  די.  בזה  החולה  רצון  הבעת 
בלאו הכי אין לעבור אפילו על איסור 

דרבנן.

ג. רופאים ישראלים שנמצאים בבית 
כדת,  בחולים  לטפל  בשבת  החולים 
והובא לשם חולה נכרי שיש בו סכנה, 
לחלל  וצריך  קשה,  פצוע  נכרי  או 
שמעיקר  פי  על  אף  להצלתו,  שבת 
במלאכות  שבת  לחלל  אסור  הדין 
מקום  מכל  נכרי,  עבור  דאורייתא 
משוכללת  שהתקשורת  הזה  בזמן 
יטפלו  לא  ואם  קול,  יצא  הארץ  בכל 
מיד  יוודע  המסוכן  בנכרי  הרופאים 
ישראל  וחולי  העולם,  בכל  הדבר 
נכרים,  של  החולים  בבית  שנמצאים 
יבואו לידי סכנה, כי לא ירצו הרופאים 
מותר  הילכך  בהם,  לטפל  הנכרים 
לישראל לטפל בהם בשבת בחולים 
במלאכות  אף  המסוכנים  נכרים 

דאורייתא
        )חזון עובדיה(

ההלכה השבועית

הלכות שבת
דין חולה שיש בו סכנה
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סיפור השבוע
קדימון

גרמניה, 1943 תש"ג. מחנה עבודה.                                                                                                                
ברגליים כושלות,  גפרוריות משהו הנוטות ליפול, גופים רזים, נפוחי 
כפן ופנים מצומקות, ניצבו מאות יהודים מול הבמה "לחוות" עין בעין 
ריחף כל הזמן  כן, פחד המוות  "חינוכי" שנועד להפחידם.  באקט 
לעין אך שולט בלבבות. אף  נראה  כמו מלאך רע שאיננו  באוויר, 
אחד לא רוצה למות, בטח לא יהודי שיודע שכל נשימה שלו, כל 
הרהור של אהבת השי"ת, כל זיק של אמונה, הם נצח נצחים. כאן, 
יכול לזכות בשניות ספורות, בשכר  בעתות החונקות הללו, אתה 
שיוכל  עמלק,  זרע  הגרמני  הקצין  נולד  לא  עוד  כן,  סוף.  לו  שאין 
זו  היהודית,  הלהבה  את  לרצוח  רובה,  כדורי  או  מגלב  בצליפות 
שבוערת כאן בלב, ומטפסת עד למעלה מכסא הכבוד. על הבמה - 
כבולות בידיהן ורגליהן - ומבוהלות עומדות המואשמות בפשע איום 
ונורא, כך עולה משאגותיו של השטן הנאצי: "הן קיימו – בניגוד לחוק 
– מצווה של יהודים, הן הדליקו נרות חנוכה בחשאי. דינן מוות!!!". 
מגדלי  בין  ועולה  נוסק  המחנה,  פני  על  הדהד  הצורר  של  קולו 
השמירה, נוגע לא נוגע בגדרות התיל, נושק במשרפות, ומנער את 
האודים הדוויים – המסרבים להיכבות - העומדים מול במת המוות. 
כיתת היורים דרכה את נשקה. לפחות מנין של מרצחים תאבי דם 
הרימו את הנשק והצמידו אותו לכתף. הקצין המשיך לצרוח "אני 
יהודונים, אם אתפוס מישהו מכם עובר על תקנות  מזהיר אתכם 
המחנה, אחת דינו למות...". כאילו שרצח כאן, בגהינום הזה, מהווה 
הטיל  מזדמן  יונים  להק  מערבה,  נטתה  האדישה  חידוש...השמש 
כתמים של צל זריז על פני ההמון המבועת. עוד כמה שניות התליין 
יצרח "אש"!! ונערות קדושות שביקשו להדליק נר חנוכה, תוטלנה 
שותתות דם על במת העץ המוגבהת, גוססות, לקראת קבלת פנים 
בהיכלי הטהרה והאור. פרק א': השנה תש"ע 2010. ניו-יורק. ארה"ב. 
עשר שנים לא פשוטות עברו על הזוג המיוחד ג'ונתן ורבקה פרגסון. 
שנות ציפיה ותפילה, ודמעות כמו ים שאין לו סוף, וטיפולים רפואיים 
אצל מיטב המומחים. עד שהמלך ברחמיו המרובים נעתר. ג'ונתן 
הוא אברך כולל מן המתמידים, וכבר הוצעו לו כמה הצעות קוסמות 
לכהן כרב קהילה ברחבי היבשת, עם מלגה נאה בצידן. קולו הערב, 
כושר הביטוי הנפלא שלו, ובעיקר קיסמו האישי, מיגנטו אליו רבים 
וטובים שרצו אותו כמנהיג קהילה. רבקה מעולם לא אמרה "לא". 
מאז הקימו את ביתם היא אפשרה לו להתעלות בלימודיו, והותירה 
בה.  להישאר  או  ניו-יורק  את  לעזוב  האם  הבחירה,  את  בלבד  לו 
כאן  מתגוררים  שניהם  הורי  מחד,  התלבטויות.  הרבה  היו  לג'ונתן 
הענק  במדינת  ולפעול  לתרום  מה  לו  יש  ומאידך  ונראה.  סמוך 
הזו, שגלי ההתבוללות בה נישאים וסוחפים כמו צונאמי במרוצתו. 
"אנחנו נעזוב את ניו-יורק כמשפחה גדולה..." סיכם לפני כשנתיים 
את סערת לבטיו. תוך שהוא מרומם את רוחה של רעייתו שאחזה 
בפלך התפילה יומם ולילה. "נצא מכאן כמשפחה ברוכת ילדים...". 
נולדו, פגיות קטנטנות,  ומוצלחת הן  י"ב אייר תש"ע. בשעה טובה 
שוקלות פחות מ – 1000 גרם. במשך יותר מחצי שנה, הזוג הצעיר 
בסכנת  הבנות  מן  שלוש  לפגיה.  סביב  הנעה  חיים  שיגרת  מקיים 
חיים. הריאות לא מספיק מפותחות, הגושים הקטנטנים מחוברים 
והזנה. הרופאים מבינים את הרגישות של הזוג  למכשיר החייאה 
ורומזים להם שיש להתכונן לכך, שלא כולן תגענה  העדין הלזה, 
וגם  רופאים, אך עצת השי"ת קמה  בלב  הביתה...רבות מחשבות 
ג'ונתן ורבקה שבו לביתם  ניצבה. סכנת החיים חלפה הלכה לה, 
עם חמש חבילות לבנות אך שופעות חיים, הלא הן תרצה, נועה, 
שרה, מיכל ונעמי. ומכאן ואילך החל המסע המפרך. כן, התפילות 
בנות  חמש  לנוכח  במיוחד  ורעשני  מואר  הפך  הבית  התקבלו, 
להאכיל,  להלביש,  לחתל,  הכוחות  מאין  הכוחות?  אבל  ערניות, 

או  שתיים  להרגיע  צריך  במקביל  ולעתים  חלילה.  וחוזר  להשכיב, 
שלוש שמעירות עוד שתיים או שלוש, וצווחות עד השמים. הסבתות 
המבוגרות מאד, הרימו דגל לבן כבר אחרי שבועיים, "מה אני עושה?" 
שאלה רבקה המותשת את בעלה שעיניו אדומות ובורקות. "אין לנו 
ברירה, נפרסם מודעה שאנו זקוקים למתנדבות שיעמדו לימיננו.." 
קבע ג'ונתן, וכך עשה. הוא תלה כמה עשרות מודעות בבתי הכנסת 
ואכן  מקומיים,  עיתונים  בכמה  פרסום  מודעת  הכניס  השכונתיים. 
הפניה הנרגשת של משפחת פרגסון עשתה את שלה. על הקו היו 
פנסיונריות טובות-לב, נערות סמינר בעלות מוטיבציה, נשים מבינות 
ענין, ומהר מאד הוכנה רשימה מסודרת של מתנדבות שפעלו ועזרו 
ונראה כאילו הגיעה הרווחה. כך נדמה. מדוע? כי  לאם החמישייה, 
לתקופה  רק  טובה  היתה  המתנדבות  של  הראשונית  ההתלהבות 
הראשונה. עם כל הרצון הטוב, לכל אחת יש את עיסוקיה וענייניה, 
ליום אחר,  דוחים את ההתנדבות  ואז  ולעתים הדברים מתנגשים, 
שעה אחרת, וכך נוצרו להם ימים ולילות מסויטים בהם ג'ונתן ורבקה 
ישנים, בקושי מכניסים מאכל או משקה  עבדו סביב לשעון בקושי 
עלה  שקט,  של  בשעה  אחד,  לילה  באישון  מנין?  וישועה  לפיהם, 
במוחה של רבקה רעיון. היא הכניסה מודעה לעיתון המקומי וכתבה 
בה, "אני אם לחמישה תינוקות וזקוקה לישועה" היא צרפה את מספר 
כניסת  לפני  ושעה  שבת,  בערב  חולקו  העיתונים  שלה.  הפלאפון 
ישועה  לאיזו  לך,  "שלום  לקו אישה מבוגרת  השבת צלצול. מעבר 
את זקוקה?". "תודה שהתקשרת" אמרה רבקה "תראי גבירתי, נולדו 
לטפל  עובדים  ואני  בעלי  מקסימות,  בנות  חמש  שמים  ברחמי  לנו 
בהן סביב לשעון, כן, פה ושם ישנן מתנדבות שבאות לעזור... אך זה 
לא זה!! את מבינה?" האישה מעבר לקו הגיבה מהר מאוד, בהבנה, 
ובהחלטיות. "כן, אני מבינה, ברשותך תני לי את מספר חשבון הבנק 
שלך, עם שאר הפרטים, ואני אעביר לך סכום כסף נכבד שיספיק 
ועוזרות סביב לשעון... אל תחסכי, תשלמי להן בעין  לך למטפלות 
כעבור  ישועה".  קיבלת  ישועה?  ביקשת  נוח,  לא  תרגישי  אל  יפה, 
נכנסו לחשבון הבנק של משפחת פרגסון 8.000 דולר.  48 שעות 
הגברת המבוגרת התקשרה שנית ועדכנה "נא לא לדאוג, כסף לא 
עשו  נוספת.  תמיכה  לכם  ואעביר  עת  בטרם  אותי  עדכני  לי,  חסר 
ולכם טובה, וחפשו את המטפלות הטובות והמקצועיות ביותר".  לי 
לשמה  שאלה  לא  אפילו  ההמומה  פרגסון  רבקה  לא,  או  תאמינו 
ולכתובתה של הנדיבה האדיבה, שביקשה שלא יודו לה, כי "אדם 
ולפעמים מקבלים חיים  ולעשות ממה שחננו אלוקים,  חייב לפעול 
כדי לתת חיים..." אמרה. "ג'ונתן, האשה הזו מדהימה, היא השאירה 
מה  כל  שניקנה  וביקשה  התינוקות  בחנות  נוסף  גדול  כסף  סכום 
נוכל לגמול לה  לי מושג איך  אין  נוח בעולם.  ושנרגיש הכי  שצריך, 
טובה על כך... אנחנו חייבים להזמין אותה לביקור... לפחות שתכיר 
את הבנות...". כעבור שלושה חודשים של ניתוק, היא שוב התקשרה. 
חייבת להכיר לך את  "אני  חייבות להכיר" התחננה רבקה,  "אנחנו 
אין  ולי להכיר לך טובה.  הוגן שלא תאפשרי לבעלי  הבנות...זה לא 
לך מושג עד כמה המימון של המטפלות הפך את חיינו לנורמליים, 
בעלי חזר ללמוד תורה... אני מבקשת, אנא בואי להכיר אותנו". כמה 
שניות של דממה מעבר לקו, "בסדר... אם נוח לכם, אגיע ביום שלישי 
במרפסת  התיישבה  רבקה  הבאה".  "ברוכה  בבוקר".  בעשר  הבא 
לכבוש  לשווא  המנסים  הענקיים  למגדליה  הגדולה,  לעיר  הצופה 
את השמים. היא הרימה עיניה כלפי שמיא ולחשה "ריבונו של עולם, 
מאחוריהן".  מסתתר  מה  יודע  אתה  ורק  ישועות,  מצמיח  אתה  רק 
ניו – יורק ההיסטרית, המשיכה לסאון את עצמה לדעת, כאילו שאין 

מנהל לעולם. כאילו.
  המשך בשבוע הבא אי“ה - באדיבות המחבר-הרב קובי לוי הי“ו                              

ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס: 09-8820166

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 



ברונכיט.  עם  מאושפז  חולים,  בבית  היה  אבי 
שזה  חשבו  תקינות,  היו  לא  בצילום  התוצאות 
ויצאו אותם תשובות. לא  טעות. עשו צילום חוזר 
עלינו ולא על אף אחד בישראל חשבו שזה גידול. 
נפש“  ”פדיון  לו  שיעשו  ינון“  ל“חסדי  התקשרתי 
לפני בדיקת הסי טי שהיה צריך לעבור כדי לברר 
מה זה. בסי טי גילו שזאת דלקת ולא מה שחשדו. 
נשמנו עמוקות...שחררו אותו הביתה וקיבל טיפול 
במרפאה המקומית. מסתבר שהוא נפל בסוכות, 
התפתחה  הסדק  וסביב  סדק  נשאר  מהמכה 

דלקת. זה מה שראו.. רק להודות להשם...      
                                                                                                                                                      
       בעילום שם          

בכל הטסטים אמרתי לעצמי שאני לא 
בנוי לסגולות, לכן סמכתי על עצמי, 

ולא עברתי, כך 3 פעמים, חבר אמר לי 
שמי שתורם ל“חסדי ינון“ רואה סיעתא 
דשמיא...אמרתי לעצמי לאחר החיזוק 
שלו, שאני אעשה ”פדיון נפש“ ועשיתי 

וב“ה עברתי. תזכו למצוות!
)בעילום שם(

בעלי שיהיה בריא, עבר תקופה לא קלה בעבודה. 
חיכה שיפטרו אותו כדי לא לאבד את הזכויות 

שלו, ומכתב הפטורין התעכב הרבה זמן. הזמנתי 
לו ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ ואחרי זה ב“ה קיבל 
את המכתב הפטורין המיוחל. הוא חיפש עבודה 

אחרת וכמעט סגר עם מקום העבודה וזה לא 
יצא, אז הזמנתי לו עוד פדיון. בעקבותיו החליט 

להתנדב איפה שרצה לעבוד, מסתבר שהיה רשום 
שם ברשימת המתנה הרבה זמן ולא ראו את זה. 

לאחר הפדיון פתאום שאלו אותו בפליאה, ”מה 
אתה עושה כאן? הסביר להם וחתמו איתו חוזה 
ישר. התחיל עם העבודה החדשה, עם התפקיד 

שרצה וחלם הרבה זמן. עם יחס שונה ממה שהיה 
לו בעבר. רוצה לפרסם את הנס, כי היה לו תקופה 

לא קלה, לא היה רגוע, ועכשיו, הודו לה‘ כי טוב, 
כי לעולם חסדו, הוא שמח, נרגע...אין מה להשוות 

בכלל. אין מילים להודות!
א. מהצפון

ואני  שבוע,  כל  העלון  את  קוראת  אני 
ממליצה לאחרים לעשות פדיונות אצלכם, 
אף פעם לא עשיתי לעצמי. היתה לי בעיה 
בפרנסה, אני עובדת בעבודה עם משכורת 
בסיס ובונוסים. פתאום שמתי לב שכמעט 
וזה  כלום,  בונוסים,  מקבל  לא  אני  שנה 
התקשרתי  הפעם  בשבילי.  משמעותי 
ינון“  ב“חסדי  נפש“  ”פדיון  לעצמי  לעשות 
ולאחר  בע“ה.  הפרנסה  בעניין  לי  שיפתח 
הפדיון, פתאום קבלתי במכה איזה אלפיים 
לבורא  להודות  בבונוסים...התקשרתי   ₪

עולם, ישתבח שמו לעד...
                                                                                                      ע.א

לפרטים: 03-6182992

חיתמו הוראת קבע
וקבלו מתנות:

 תמונת מקורית מהצדיק, נר הבדלה, גביע 
הנהרות לקידוש... ועוד..

בואו לקבל מתנות!

""עשיתי פדיון ב  חסדי ינון  ונושעתי...עשיתי פדיון ב  חסדי ינון  ונושעתי... ""

בן  היה  שלנו  הבן  בערך,  שנה  חצי  לפני 
שנה וארבע חודשים, ונאלץ לעבור ניתוח 
מורכב וחששנו מאד. הזמנו עבורו ”פדיון 
וברוך  ינון“ לבקר הניתוח.  נפש“ ב“חסדי 
מרובה.  בהצלחה  עבר  הניתוח  השם, 
לא  כאילו  הכל,  אחרי  הינו  שבוע  אחרי 
היה כלום. תודה לרופא כל בשר ומפליא 

לעשות!
)א.ס(



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 

הפרשה המצויירת
מתוך מדור “מטעמים לשולחן”

ארגון חסדי ינון עורך

תיקון זה הוכח שפועל ישועות!

03-6182992

בסיעתא דשמיא ניתן להשיג את

מטבע 
הישועות

של הצדיק
לשמירה, ברכה והצלחה

לפרטים בקו הישועות:

03-6182992 kjpargeter

ניתן להוריד את העלון באתר

בהשתתפות במצות
הכנסת כלה

כל אחד יכול לזכות להיות
שותף בבנית בית יהודי,

בקנית כלי בית, ריהוט
וכלי חשמל

תחייך, תרמת = זכית!

ואפשר לתרום גם דרך האתר
www.hasdeyinon.org

או בהפקדה בבנק הדואר
3640582 

או בקו הישועות
03-6182992 

בואיבואיבואי

כלהכלהכלה

אשריכם ישראלאשריכם ישראל

נא לציין עבור הכנסת כלה

לשמירה, ברכה והצלחה


