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בס”ד

גבאי צדקה הזדמן לאטליה לצורך התרמה לטובת מוסדות תורה בירושלים. בתקופת שהותו 
מרשים  היה  הגביר  של  בארמונו  העושר  ומצוות.  תורה  שומר  גביר  של  בביתו  התארח  שם 
המונחים  זכוכית  בשברי  עיניו  כשנתקלו  הצדקה  גבאי  של  פליאתו  התעוררה  ולכן  ביותר, 
בויטרינה, בסמוך לחנוכית זהב גדולת ממדים. הגביר, שהבחין במבטי התמיהה שלו, אמר: 
”ודאי מתפלא אתה, רבי, מה עושות כאן זכוכיות ישנות, אולם דע לך, כי חיב אני לשברים הללו 
את כל עולמי“. למשמע הדברים התגברה סקרנותו של הגבאי, הוא הבין כי דברים בגו, והטה 
את אזנו לספור החיים שהחל הגביר לגולל לפניו: נולדתי בהולנד, שם למדתי בישיבה והייתי 
משוכנע שאשאר שם כל ימי חיי. אולם, כשהגעתי לגיל שמונה עשרה הגיע אלי מכתב מסבי, 
שבו בקש את עזרתי בחנותו, מכיון שאינו חש בטוב. כנכד הבכור שלו חשתי חובה לעשות 
זאת, מה גם שהורי עודדו אותי לעשות את הצעד הזה, וכך עזבתי את הישיבה ופניתי לעולם 
עד  והורע,  הלך  שמצבו  סבא  מעל  להקל  ניסיתי  בחנות,  עבדתי  ערב  ועד  מבוקר  המסחר. 
שביום בהיר שבק חיים לכל חי. כעת נותרתי בחנות- משום שהעסקים מצאו חן בעיני. הייתי 
שקוע עמוק בתוך עולם המסחר, ההצלחה האירה לי פנים ועשיתי בה חיל. כל אגורה שחוקה 
שהרוחתי במו ידי גרמה לי הנאה רבה, וכתבתי להורי שאני נשאר כאן, באיטליה. עד מהרה 
התרחבתי, פתחתי סניפים נוספים לעסק והייתי עסוק בנהולם מבקר עד ערב. אט אט שאבו 
אותי העסקים יותר ויותר פנימה, וכך ארע שבאחד הערבים הייתי עסוק מכדי ללכת להתפלל 
ההתרחקות  של  התלול  במדרון  בהחלקה  הראשון  הצעד  זה  בצבור...היה  ערבית  תפילת 
רב  זמן  חלף  לא  בכך.  סימתי  לא  ואני  הלאה,  אותי  למשוך  כיצד  היטב  ידע  היצר  מהיהדות, 
ודלגתי גם על תפילת שחרית, בתחילה היה לכך תרוץ כלשהו וגם הבטחה שממחר אתחיל 
להשתדל יותר, אך אחר כך גם נקיפות המצפון הללו הלכו והשתתקו...לא חלף זמן רב ואני 
התחתנתי ונולדו לי ילדים, הם לא ידעו כבר שמץ מן היהדות שנטשתי מאחור גבי. היתי עלול 
להמשיך כך, עד לאותו מקרה ששינה את חיי. יום אחד, בלכתי ברחוב, ראיתי קבוצה של ילדים 
יהודים משחקת. לפתע שמעתי זעקה נוראה, התקרבתי מיד למקום והבחנתי בילד קטן מוקף 
בחבריו והוא ממרר בבכי קורע לב. חבריו שעמדו סביבו נסו להרגיעו, אך הילד לא נרגע, וכל 
הזמן הוא חזר על אותן המילים: ”מה אגיד לאבא? מה אגיד לאבא?. נגשתי אל הילד ושאלתי 
אותו: ”מה קרה לך?“ הילד הפנה אלי את מבטו. עיניו היו אדומות מבכי וכל מה שהצליח להגיד 
היה: ”אני בצרה צרורה! מה אגיד לאבא?!“. ”מה קרה, אולי אני יכול לעזור לך?“ שאלתיו. אולם 
הילד שהיה בסערת רוחות לא הצליח להוציא מפיו מילה. חבריו הסבירו לי במקומו שהוא בא 
ממשפחה עניה מאד. אביו חסך במשך תקופה ממושכת פרוטה לפרוטה עבור בקבוק שמן 
זית כדי שיוכל להדליק את נרות חנוכה בהידור, והיום אחר הצהרים הוא שלח את בנו לקנות 
וחלילה  ויבוא מיד הביתה, כדי שהבקבוק חס  את השמן, כשהוא מזהירו לבל יתעכב בדרך 
את  כשפגש  שכח.  הוא  אביו  של  אזהרותיו  את  אך  הבקבוק,  את  קנה  אמנם  הוא  ישבר.  לא 
חבריו המשחקים הצטרף אליהם, ותוך דקות אחדות התנפץ הבקבוק לרסיסים...הסתכלתי 
על הילד שהמשיך למרר בבכי, ולבי נמלא צער ורחמים עליו. הבטחתי לו שאעזור לו ובקשתי 
ממנו להתלוות אלי לחנות, ושם קניתי עבורו בקבוק שמן זית שהיה גדול בהרבה מן הקודם. 
האושר חזר לעיני הילד וכל הילדים השתתפו בשמחתו. שבתי הביתה ובדרכי חשבתי לעצמי-

חנוכה היום...חנוכה...כמה מנותק אני, עד שאיני יודע את סדר הלוח היהודי! נזכרתי במראהו 
של הילד הממרר בבכי: “מה אגיד לאבא?“ וחלף בי הבזק של הרהור: מה אני אומר לאבא...

לו, אפוא,  וצוה עלי לשמור עליה, מה אומר  יקרה  לאבא שבשמים? הוא הפקיד בידי נשמה 
לאחר שמעלתי באמון שנתן בי והפנתי עורף ליהדות? איזה תרוץ יהיה בפי, כשאעמוד לפניו 
ביום הדין הגדול והנורא? סבותי על עקבותי למקום שבו עמדו הילדים. הם כבר לא היו שם, 
אך עדין נותרו על פני האדמה שברי זכוכית של בקבוק שמן זית זך. אספתי אותם והבאתי 
אותם לביתי. באותו לילה, לתדהמת אשתי וילדי הדלקתי בפעם הראשונה מזה שנים רבות, 
נר חנוכה...למחרת הדלקתי נר נוסף ובהמשך עוד נר, התבוננתי בנרות המרצדים בחלון ביתי 
את  הגביר  סים   - תבין  כעת   המצוות,  ולקיום  היהדות  לשרשי  לחזור  תקוה  הבהבה  ובליבי 

ספורו המרתק - את הסיבה לכך שהשברים הללו כה יקרים ללבי!
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ב‘  הראשון  בלילה  והדליק  שטעה  מי  א. 
נרות או שהדליק בלילה השני ג‘ נרות, יצא 
לפי  ולהדליק  לחזור  צריך  ואין  חובתו,  ידי 

הראוי לאותו לילה.
ב. האבל, אפילו בתוך שבעת הימים, חייב 
בכל המצוות כולן, לפיכך מדליק נר חנוכה 
ובברכה, ובלילה הראשון של חנוכה מברך 
בני  ומוציא את  גם ברכת שהחיינו,  בביתו 
אין  הכנסת  בבית  ומיהו  חובתם.  ידי  ביתו 
האבל מדליק נרות חנוכה בלילה הראשון, 
בקהל  שמעורר  שהחיינו  ברכת  בגלל 
אחר  אדם  אין  ואם  נעימה.  לא  הרגשה 
רוצה להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת, 
נראה לי שהאבל ידליק בבית הכנסת, וגם 
אדני  בספר  כמ“ש  ]ודלא  שהחיינו.  יברך 
ולא  האבל  ידליק  דבכה“ג  ע“ג(  ל  )דף  פז 
יברך שהחיינו[. ובתום ימי האבל, לא יעלו 
קרובי הנפטר בימי חנוכה , ליד הקבר, עד 
לאחר ימי חנוכה. )בן איש חי פרשת וישב 
אות כב(                                                                                                                    
 )חזון עובדיה( 
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סיפור השבוע
תשנ"א, מונסי-ארה"ב. כשהבחור פינחס זונדרקיש נכנס לפרק "האיש 
שייכנס  הטיפוס  כי  מראש,  משודכת  כל  השדכנים  עדכנו  מקדש", 
"... פת במלח תאכל,  לפגישה שינן לעצמו היטב את המשנה באבות, 
אבל  כן..."  עושה  אתה  ואם  תישן  הארץ  על  תשתה...  במשורה  מים 
מי  בלי שום סיסמאות. בקיצור,  הכיוון  שינן, אלא החליט שזה  לא רק 
שלא למדה משנה זו במסכת אבות על כל צדדיה ופירושיה, חבל היה 
זוגית, שבה הבעל פשוט רוצה למות  שתיכנס לסוג כזה של מערכת 
באוהלה של תורה, גם אם אין גזר או חצי תפוח במקרר... שלא לדבר על 
זכר לבשר, דגים גבינות או ביצים... הבחורה רוזי מנדלהאוז גדלה בצלו 
של הסיפור על התנא הקדוש והעני רבי יוסי בן חלפתא שירדה לו רגל 
זהב מן השמים. רעייתו, כידוע, לא הסכימה עם העשירות הפתאומית 
שנחתה עליהם, משום שאין דומה תורה עם עשירות ושובע, לתורה עם 
עניות המשולה לשולחן יציב, קרי שכר דשן וגבוה בעולם הבא. בין שיג 
לשיח אפילו רבי יהודה הנשיא נאלץ להסכים לרעייתו של בן חלפתא, 
והרגל העשויה זהב שבה למרומים. ואומרים חז"ל, כי גדול הנס האחרון 
מן הראשון, שכן מה שכבר בא מן השמים, איננו חוזר לשם. רוזי חלמה 
פת  יהיה  המחיר  אם  ואפילו  תלמודו  על  נפש  המוסר  צדיק  בעל  על 
היא  גם  והצליחו,  שניסו  לפניה  רבות  נשים  היו  במשורה.  ומים  חרבה 
ופינחס  רוזי–שושנה  לקצר,  אפשר  אם  להאריך  למה  להצליח.   רוצה 
והנישואין,  האירוסין,  חוטי  נארגו  מאד  ומהר  פעמיים–שלוש,  נפגשו, 
והזיווג הייחודי הזה הנה יוצא לדרך. הוריו של החתן פינחס רכשו לכלה 
טבעת זהב עם יהלום נאה בראשה, שי לאירוסין. "יהי רצון", לחש פינחס 
לעצמו, "שהיופי הקסום המשלב את היהלום הבוהק עם זהב הטבעת 
יישאר לעד, ויביא לידי ביטוי את לב הזהב של רעייתי לעתיד, עם התורה 
שאלמד, שיקרה היא מפנינים ומיהלומים". וכשהגיש לרוזי את הטבעת, 
הוא חש שברית שמיימית נכרתת כרגע בינו לבין רעייתו, והם שניהם 
יחדיו מתמזגים עם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. מבלי מילים 
יבנה לה עולם  יהיו לה, אבל בעלה  היא הבינה, שתכשיטים רבים לא 
שלושה  צדיקים,  ילדים  חמישה  תשס"ג.  השנה  ובבא.  בזה  תורה  של 
בנים ושתי בנות גדלים בדירה השכורה והקטנה במונסי. פינחס עולה 
ומתעלה, רוזי עובדת כמזכירה במרפאת שיניים בחצי משרה, ומצליחה 
לא  היא  שיניים,  חורקת  לא  היא  ולבעלה.  לעולליה  לחם  פת  להביא 
האברך  הוא  שלה  האיש  בליבה.  ואור  בפניה,  צהלה  ההפך,  מקטרת, 
המצטיין של הכולל, מבחניו מעולים, ופיו אומר שירת התורה, בכל עת 
ובכל שעה. מכתב הפיטורין שהונח על שולחנה של המזכירה רוזי, כמו 
אותת לה, "זוג יקר, הניסיון שלכם הולך ומתעצם. עד עתה שרדתם עם 
המשכורת הדלה שלך ועם קצת עזרה מההורים לשכירות, שהסתיימה 
לא מכבר, תתכוננו לימי מחסור". אל תשאלו איך, כמה ולמה, פינחס 
אפילו לא ידע שרוזי פוטרה. בלוליינות מושגחת ומדהימה היא הצליחה 
להעביר את הימים ולהאכיל את בעלה וילדיה... עד אותו בוקר שפינחס 
חיפש שתי פרוסות לחם ולא מצא. הוא פתח את המקרר... מצאו ריק... 
וניסיונותיה  חודשים  שלושה  מזה  מפוטרת  שרעייתו  הבין?  מה  והבין. 
להתקבל למקום חליפי עלו בתוהו, והגיע רגע של הכרעה. "אני אחפש 
לרעייתו.  הודיע  קיומה..."  הוא  תורה  של  ביטולה  לפעמים  עבודה... 
"בשום פנים ואופן, לא!" התחננה העזר כנגדו. "אבל המקרר ריק... צריך 
וסגרה  פתחה  שלה  הבגדים  לארון  פנתה  רוזי  הילדים".  את  להאכיל 
והגישה  הוציאה קופסת פלסטיק מוכספת, קטנטונת  מגירות, לבסוף 
לבעלה, "תמכור את זה... ותמשיך ללמוד. אני לא מוותרת על התורה 
שלך". פינחס הביט בטבעת היהלום שהביא לה באירוסין, ונזכר באותו 
שכזו?  מזכרת  למכור  אפשר  איך  מסמלת...  שהיא  שמימי  רוחני  יופי 
כשאת עונדת אותה בשבתות ובחגים היא מסמלת עבורי את הברית 
בינינו, זה יהלום שצריך להיות אתנו לנצח". "זה הניסיון פינחס, הטבעת 
והיהלום הם גשמיים, הם לא לנצח, הקב"ה מבקש מאתנו לעשות מהם 
תורה רוחנית נצחית. אנא, לך לשוק היהלומים במנהטן, בוודאי תמצא 
קיום בכבוד.  לנו  נאה שיאפשר  שם תכשיטן שישמח לרכשה בסכום 

עם  הבית  מן  יצא  פינחס  תורה".  לימוד  של  שבועות  כמה  עוד  נרוויח 
פעימות לב מואצות, לרחוב אמריקני שטוף שמש, אבל לבו היה קצת 
כבד עליו, אפילו חשוך משהו. שלום לך ר' לוי, קוראים לי חיימק'ה ואני 
ממונסי. תרשה לי לתאר לך מה התרחש בשוק היהלומים במנהטן. בלית 
ברירה יצא פינחס בהוראת אשתו הצדיקה לשוק היהלומים במנהטן, ניו 
נכנס  הוא  רובם חסידים.  רבים,  ביהודים  זה מאוכלס  כידוע, שוק  יורק. 
עם  הטבעת  של  שוויה  את  שיאמוד  מהמוכר,  וביקש  הראשונה  לחנות 
היהלום שמסרה לו אשתו. המוכר, סוחר חסידי ותיק, לא היה צריך יותר 
מכמה שניות בשביל להבחין שהטבעת אינה שווה הרבה. הוא פנה אל 
האברך ואמר לו –"מצטער, אך הטבעת אינה שווה יותר מ- 500 דולר". 
האברך ששמע את תשובתו של המוכר התאכזב מאד. המוכר שראה 
את תגובתו של האברך פנה אליו ושאל, "תגיד לי, מדוע אתה מוכר את 
טבעת היהלום, היא מזכירה לי סגנון שלפני 15 שנה, נהגו לתת כאלה 
וסיפר  בביתו,  הכלכלי  המצב  את  בקצרה  תיאר  פנחס  לאירוסין..." 
במבוכה על הבקשה של אשתו, "זה יהלום שנתתי לה בליל האירוסין"...

גדול, אבל  לו המוכר: "תשמע, האמת היא שאני לא כזה מומחה  אמר 
גש  רציני.  מומחה  הוא  הרחוב,  בהמשך  חנות  לו  ויש  יהלומן  הינו  אחי 
לך קצת  יתכן שישלם  היהלום שלך.  לגבי  חוות דעת  ובקש ממנו  אליו 
יקר  ולהוציא  יהלומים  ויודע לחדש  יותר מקושר ממני  יותר ממני... הוא 
לו,  שסומנה  לחנות  הרחוב  את  חצה  פינחס  לוי,  אדון  לב  שים  מזולל". 
והתפלל שיקבל עוד כמה מאות דולרים מאחיו של המוכר הראשון. אכן 
כן, החנות של האח השני הייתה רחבה וגדולה יותר, וההיצע היה עצום. 
פינחס הניח את הטבעת מול המוכר, שהיה בעל סבר פנים קשוח ואמר, 
"אתה זה שאחי שלח אותך..." הוא הוציא מכיסו זכוכית מגדלת ובחן את 
היהלום מכל צדדיו. "כמה אחי נתן לך?" "500 דולר..." מלמל פינחס. "נו, 
ר'  ביהלומים כמו שאני מבין במטוסים. תקשיב  הוא מבין  בריא,  שיהיה 
איד, היהלום שלך שווה יותר מ- 10,000 דולר, אבל אני לא מוכן לשלם 
לך פרוטה יותר מהסכום הזה... רוצה? שתהיה בריא. לא רוצה? שתהיה 
עוד יותר בריא, תחליט!". פינחס פער שתי עיניים תמהות, "אני לא מבין, 
אחיך בקושי אמד את זה ב- 500...". "אמרתי לך", גיחך הסוחר, "אחי רק 
. סוחר התכשיטים פתח את קופתו וספר 10,000  חושב שהוא מבין..." 
דולר שטרות במזומן, "קח ידידי, זה עבור היהלום שלכם". פינחס הודה 
הניח  הקטנה,  לקופסא  אותה  הכניס  בטבעת,  אחז  המוכר  נרגשות.  לו 
ידידי החביב, את הטבעת  לו, "תקשיב  ולחש  ידו על כתפו של האברך 
הזו תחזיר לאשתך, זה מגיע לה... היא יודעת לייקר תורה. "זכינו כולנו, 
יש בדור שלנו אשת חבר כמו רחל אשת רבי עקיבא. זכית ידידי, זכית!". 
כן, אדון לוי, למותר לציין שהסוחר הראשון התקשר לאחיו, סיפר לו על 
הם  ורעייתו  הזה  האברך  היקר,  "אחי  והוסיף,  הזו  המיוחדת  המשפחה 
בית קודש הקודשים של הקב"ה, עשה אתו כטוב בעיניך ומה שתחליט 
לשלם - אשתתף בחצי מן העיסקה". אדון לוי, תרשה לי לומר לך. אנחנו 
כאן במונסי מאד נהנים מהסיפורים שלך, ולפני כמה שנים שמענו את 
אגב,  מטעמים.  הזה  מהסיפור  לעשות  שתוכל  וחשבנו  הזה  הסיפור 
שמענו את הסיפור מפי הרב אפרים וקסמן שליט"א, ראש ישיבה במונסי 
ידוע, ששמע אותו מיהודי מבוגר בעת מסיבת שבע ברכות. אני  ודרשן 
מאד אשמח שתפרסם אותו... הא כן, וכמובן רציתי לציין בפניך שהרב 
וקסמן מסכם את הסיפור הנ"ל במילים הבאות: "יש בסיפור הזה ארבעה 
גיבורים מרכזיים. הראשונה היא אותה רחל אשת רבי עקיבא, שמוותרת 
על תענוגי העולם הזה בשביל בעל תלמיד חכם ומוכנה להקריב תכשיט 
וניקיון  תורה  דעת  לו  שיש  הצדיק,  בעלה  הוא  השני  התורה.  למען  יקר 
הללו  האחים  שני  וכמובן  תורה,  לבטל  צריך  שלפעמים  להבין  הנפש 
שאהבתם לבני תורה ראויה להיחקק על כיסאו של היושב במרומים... 
והקב"ה שש ושמח שיש לו ארבעה יהלומים נדירים כאלה בעולמו וגם 

בכתרו"  
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 



לא  כבר  בריאה,  שתהיה  שלי  הבת 
השנים  כל  ובמשך  שנים.  חמש  עובדת 
כלום. לפעמים אתה  לא עשתה  האלה 
זה  איך.  לך  אין  אבל  לעזור  רוצה  מאד 
חוסר אונים. ברגע שמשהו צריך להפתח 
כנראה שמגיע גם הרעיון מה לעשות. אז 
התקשרתי ל“חסדי ינון“ והזמנתי עבורה 
יום  ובאותו  ינון“,  ב“חסדי  נפש“  ”פדיון 
הצהריים  אחר  הפדיון,  את  לה  שעשו 
מצאה עבודה...ישתבח שמו!, אמנם חצי 
לשם  התחלה...תודה  זאת  אבל  משרה 

יתברך..
               ח.ע       

לפני תקופת מה התעורר אצלי כאב לא ברור 
באבחנה  מאד  שחששתי  האמת  מטריד,  ודי 
הזמנתי  לבדיקות,  שנגשתי  לפני  אז  קשה, 
”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ וברוך השם, השבח 
והחששות  טובות,  בשורות  התבשרתי  לאל, 
תודה  ליבי!  מעל  נגולה  אבן  לשוא.  היו  שלי 

לבורא עולם וישר כח לשליחים!
     )בעילום שם(

מזה חצי שנה אנחנו מנסים להשכיר או למכור דירה 
וזה ממש לא הולך. כל פעם מסיבה  שבבעלותנו, 
השקענו  שלו.  והסיבה  שמגיע  אחד  כל  אחרת, 
הרבה כסף בפרסום וכלום לא יצא מזה. החלטנו 
לעשות ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ עבור השכרה או 
מכירת הדירה. ביום ראשון בבקר עשו את הפדיון, 
אדם  לקנות,  שרצה  מישהו  הגיע  כבר  יום  באותו 
שני  ביום  למחרת  קנה.  לא  אבל  סתם.  לא  רציני, 
יום  והיום  זכרון דברים  השכרנו את הדירה, עשינו 
חמישי , התקשרתי לבשר בשורות טובות, שחתמנו 
משבוע,  בפחות  קרה  והכל  טובה.  בשעה  חוזה 
מדהים! היום במחשבה לאחור חשבתי שהיה עדיף 
לעשות את ”הפדיון נפש“ במקום הפרסום... תודה 

לבורא עולם! 

נכות  אחוזי  לקבל  צריך  היה  בעלי 
לו.  אשרו  ולא  לאומי,  מבטוח  גבוהים 
ולפני  החלטה,  על  לערער  החלטנו 
נפש“  ”פדיון  הזמנו  האחרונה,  הועדה 
ינון“. קבלתי על עצמי לפרסם  ב“חסדי 
לבשר,  מתקשרת  ואני  הישועה,  את 
שבסיעתא דשמיא אשרו לו את הנכות. 

אין עוד מלבדו!
                             בעילום שם

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

היתי בעבודה עם מנהל גרוע, עם הרבה 
שסבלתי  כך  כדי  עד  היה  המצב  לחץ, 
שם.  מהמצב  חרדה  מהתקפי  כבר 
הזמנתי ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“, רציתי 
יותר.  טובים  תנאים  עם  עבודה  למצא 
קרובה  עבודה  מצאתי  הפדיון  לאחר 
מנהל  ועם  מצוינים  תנאים  עם  לבית, 
מדהים...אין מילים להודות לבורא עולם! 

תודה
                                                                                                             א.י.צ.

לפרטים: 03-6182992

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

בואו לקבל מתנות!



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

ניתן להוריד את העלון באתר

בסיעתא דשמיא ניתן להשיג את

מטבע 
הישועות

של הצדיק
לשמירה, ברכה והצלחה

לפרטים בקו הישועות:

03-6182992


