
מטעמים לשולחן

בס”ד

זמני שבת פרשת “צו”

הפטרה: ”וערבה לד’“ 

מדוע פתחה התורה את פרשת הקרבנות בקרבן עולה, הרי קרבן עולה מובא 
על המחשבה, לעומת קרבן החטאת המובא על מעשה, ולכאורה המעשה חשוב 
יותר, ומן הראוי היה להקדימו! באר ה“בן איש חי“: ליצני הדור היו אומרים: 
איך אהרן הכהן יקריב קרבנות, בעוד שהוא עצמו עשה את העגל! ואם תאמר 
שבעגל היה אנוס כי היו הורגים אותו אם היה מסרב, אך הרי את המזבח לא 
“וירא  שכתוב:  כמו  בעצמו,  עשהו  אלא  לעשותו,  ממנו  בקש  כתוב שמישהו 
אהרן ויבן מזבח לפניו“ )שמות לב, ה(. על זה אומר ה“בן איש חי“ יש להמשיל 
שיפול  לקרבן  וצפו  הדרך,  בצד  פעם  עמדו  שודדים  :כנופית  הבא  את המשל 
לידיהם. והנה ראו מרחוק את בן המלך ושמחו על השלל הכבד שיפול בחלקם. 
פנה אליהם ראש השודדים ואמר שאין צרך בכולם כדי להתגבר על בן המלך, 
ולכן הוא מבקש מהם ללכת למערה, והוא לבדו יהרוג ויקבור את בן המלך, 
ואת השלל הרב יביא לפניהם. כשהגיע בן המלך, תפסו ראש השודדים, נטל 
ממנו את כל רכושו ואף את סוסו, אולם לא הרגו אלא צוה עליו לברוח מהר, 
שלא יראו ששחררו. הרוח של ראש השודדים היה כפול:לחבריו השודדים אמר 
שהרג את בן המלך, ואף הביא להם את כספו, מאידך גיסא בן המלך נשאר חי. 
חזר בן המלך לביתו וספר לאביו מה עולל לו ראש השודדים. תפס המלך את 
ראש השודדים וצוה לתלותו. קודם התליה שמו את רגליו בסד, והחלו מכים 
אותם. בכה ראש השודדים ואמר:“אוי לבי, לבי!..שאל אותו המלך:“מדוע בוכה 
אתה על לבך והרי מכים אותך ברגלך? אמר ראש השודדים:“לא, לבי כואב לי!“ 
ואז ספר למלך את אשר ארע באמת: ”בלבי חסתי על חיי בן המלך ולא רציתי 
להורגו, ואת הכסף מוכרח הייתי לטול ממנו כדי לחלק לשאר השודדים, שלא 
יהרגוני על ששחררתי את בן המלך“. שמע המלך ומנהו להיות שר בממלכתו. 
כך גם אהרן הכהן, אומר ה“בן איש חי“ ידע הקב“ה שאהרן בנה את המזבח על 
מנת לעכב ולדחות את זמן עשית החטא, שכן אם כולם היו מתעסקים בבניה, 
היה המזבח נבנה מהר, ועוד באותו היום היו עובדים לעגל, ואילו כך, שבנה 
לה‘ מחר“.  “חג  )שם(:  להם  ולכן אמר  לילה,  היה  כבר  עד שבנה  לבדו,  אותו 
ובאמת על הערב רב נאמר ”וישכימו ממחרת“, אבל עם ישראל כולו עדין לא 
הספיק לחטא. את כל זה הקב“ה ידע, ולכן אמר:“צו את אהרן ואת בניו לאמר 
זאת תורת העלה“-הרי העולה מכפרת על מחשבת הלב, כי הקב“ה יודע מה 

היתה מחשבתו של אהרן הכהן, ולכן יש להתחיל דוקא עם קרבן זה.
 

הביאו את כל המעשר אל בית האוצר...ובחנוני נא בזאת
דרכם של בני אדם, אומר הרב אהרן ליב שטיימן זצ“ל )הובאו דבריו בחוברת 
הנפלאה ”מזקנים אתבונן“, והוא לקוט מדברי הרב שטיינמן זצ“ל, שהוציא הרב 
משה סחייק לרגל חתונת בנו בחודש שבט תשע“א( שכשהם נמצאים במצב 
כספי קשה, סבורים הם שדבר ראשון, היות והמצב דחוק, יש להפחית בנתינת 
הצדקה. אבל האמת בדיוק להפך, אם רוצים לזכות, אין זה אלא עח ידי תורה 
וגמילות חסדים. ככל שעושים יותר צדקה, יותר חסד, זוכים לשפע גדול יותר 
מן השמים. ומעשה באדם אחד שלא היה מפריש מעשר, והצליח מאד בנכסיו. 
פעם שמע אודות חשיבות מעשר כספים והחל לעשר את רוחיו, ולמרבה הפלא 
והיה תמה-היתכן?!  בעסקיו.  להפסיד  החל  להפריש מעשר,  דוקא משהתחיל 
ואמר לו הרב זצ“ל שכנראה יש ברכושו כסף לא כשר, גזל וכדומה, ולכן נגזר 
עליו להפסיד ממונו. רק כל זמן שלא עשר את כספו, לא דנו אותו כלל, כבהמה, 
אך משהתחיל לנהוג בכספו כדין והפריש מעשר, כביכול, אמרו לו מן השמים: 
רצונך לנהוג כשורה? הבה נסדר לך את נכסיך שיהיו כדת וכדין, ומכאן נבעו 
הפסדיו. בדומה לזה, אנשים שחוזרים בתשובה, לפעמים סובלים צרות, וזאת 
ואז עוזרים להם מן השמים להגיע לתכלית  משום שרוצים הם להשתפר, 

הרצויה באמצעות יסורים.                                           ומתוק האור

 5.36    5.34
6.34    6.17

7.31    7.29
 8.08    8.11

העלון טעון גניזה
עלון מס’ 407
שבת פרשת “צו” 
שנת תשע”ח
העלון מוקדש לע”נ
יוסף בן רבקה ז”ל                                                                 
מאיר בן מזל ובכור זנזורי ז”ל                                                                 
שלמה מהרט בן מונטואב ז”ל
שושנה בת אסתר ז”ל

א. אם עדיין לא התפלל ערבית והגיע 
זמן הבדיקה, יקדים להתפלל ערבית 
איש  שם  יש  ואם  יבדוק,  כך  ואחר 
אחר, יאמר לו שיזכירהו לבדוק מיד 
לאחר תפילתו )מאור ישראל פסחים ד. בד“ה 

אמר אביי(.                       

                                               
ב. קודם הבדיקה צריך לברך: ”בא“י 
אמ“ה אשר קדשנו במצוותיו, וצונו 
חמץ“,  ”לבער  אמר  )ואם  חמץ“.  ביעור  על 
יצא ידי חובה. שו“ת חזון עובדיה סימן ל‘(. ומה 

חמץ,  ”בדיקת“  על  מברך  שאינו 
לפי שכל הבדיקה אינה אלא לצורך 
הברכה  בין  לדבר  ואסור  הביעור. 
דברים  ודיבר  עבר  ואם  לבדיקה, 
לחזור  צריך  הבדיקה  מענין  שאינם 
ולברך. ובאמצע הבדיקה רשאי לדבר 
בכל מה שיש בו צורך לענין הבדיקה, 
אבל לא ישיח בדברים אחרים כלל, 
אפילו כבר התחיל בבדיקתו, עד אחר 
הביטול, שיש אומרים שצריך לחזור 
ולברך גם באופן כזה, ועוד שעל ידי 
זה אינו נותן לבו לבדוק כראוי. ומכל 
בדברים  אפילו  ושח  עבר  מקום אם 

בטלים אינו חוזר לברך.         
                                             )חזון עובדיה( 

ההלכה השבועית

הלכות בדיקת חמץ

צו את אהרן ואת בניו לאמר זאת תורת העלה )ו,ב(



סיפור השבוע
ונוער.  ילדים  בגדי  של  מצליח  סוחר  היה  יומטוב  יחזקאל 
בבעלותו היו שתי חנויות מרווחות וגדושות קליינטים, האחת 
במרכז הארץ והשניה בירושלים. קרוב ל- 20 שנה שהקופות 
מצלצלות והוא רואה ברכה בעמלו. שלא תטעו לרגע, מדובר 
ביהודי ירא שמים בתכלית, אשר מעבר לעשירותו הרבה, הוא 
עסוק עד למעלה מראשו בעיקר במצוות הכנסת כלה. אין מי 
שלא יודע, אין מי שלא מכיר, ליחזקאל פנית בסכום יפה זכית. 
רק תביאו הזמנה והמלצה מרב שמכיר את החתן או הכלה. 
“אני לא מעשר “ היה אומר מיודענו “אני נותן חומש. שתי 
עשיריות מרווחי לטובת הכלל. זה לא שלי, ואני לא מתעסק 
עם גזל. הכסף הזה שייך לחתנים, לכלות, ליתומים ולשאר 
עמך בית ישראל ואני לא עושה טובה לאף אחד. הם עושים 
לי טובה שהם לוקחים”. החיים זרמו עליו בחן ובחסד, היה 
לו נחת מילדיו וכמה נכדיו, והכל שט אצלו על מי מנוחות. 
עד... עד שבוקר אחד קם אדון יחזקאל יומטוב קצת מסוייט 
ופיו היה קפוא  ומבוהל. עיניו הקרינו דוק של רעדה ופחד 
שהיה  הקבוע  הנצחי  החיוך  את  לייצר  יכולת  מבלי  משהו, 
נטוע על פניו. “יחזקאל, אתה נראה לא טוב... קרה משהו?” 
שאלה העזר כנגדו שידעה והכירה כל תו בפניו. “יש לך לחץ 
בחזה? אולי כדאי שנלך לרופא לבדוק לחץ דם? אלף פעם 
אני מזהירה אותך להפסיק לשתות משקאות מתוקים, השם 
ישמור עליך רק שלא תקבל לי סכרת....”. אשה טובה ובעלת 
לאחזקת  מעבר  אשר  יומטוב,  ישראלה  הגב’  היתה  חסד 
ימינו של בעלה בעסקיו  כיד  היא שימשה  רמה,  ביד  הבית 
השונים. היא היתה יועצת אירגונית, ומומחית פיננסית, ולא 
היה יוצא או נכנס מבלי שהיא עודכנה ואישרה. יחזקאל היה 
השם,  ברוך  “אני,  חברים  עם  בשיחות  לפעם  מפעם  מגחך 
את  לי  ולחנך  העסקים  את  לי  לנהל  לישראלה  מפריע  לא 
הילדים...”. צחוק צחוק אבל הפעם פניו של יחזקאל באמת 
לנהג  הורתה  פעמיים  לחשוב  מבלי  ואשתו  מצוקה,  שידרו 
נכנסה  שלו להוביל אותם לקופת-חולים. ללא שהיות היא 
והתחננה  קצין  נחמה  ד”ר  המשפחה  רופאת  של  לחדרה 
היא  כי  בדיקות,  למקסימום  שלה  ליחזקאל  שתדאג  לפניה 
העיקר  ישמור,  והשם  ואולי,  פן,  וחס,  חלילה  חוששת... 
שיחזור לו החיוך לפנים. שעתיים אחר כך יצאו הזוג יומטוב 
מקופת-חולים, ופנו לעיסוקיהם. למחרת בבוקר צלצלה ד”ר 
קצין ואמרה: הכל תקין. לחץ דם תקין, סוכר תקין, דם תקין, 
טרומבוציטים תקין )מה זה?(. בקיצור יחזקאל מאיזה כוון 
ומתפקד  זריז  הרע,  עין  בלי  בריא  הוא  עליו  שלא תסתכלו 
כמו בחור צעיר בפריחת חייו, נניח בן 20. יום יומיים אחר 
כך כבר שב החיוך לפניו של  הסוחר הצדיק יחזקאל, אבל 
וגוון  נעלם,  שהחיוך  ישראלה,  הבחינה  שוב  שבת  בערב 
אפור משהו תפש את מקומו במצחו. ושוב היא שעטה עמו 
לבצע  המחלקה  לרופא  והורתה  לחדר-המיון,  הפעם  אבל 
והחששות  בעלה  את  מכירה  היא  ה-כ-ל.  ובקיצור  אקו-לב, 
כך  ימים אחר  ושוב שלושה  לסמוך.  על מה  להם  יש  שלה 
הגיעו התוצאות, לא יאומן כי יסופר. יחזקאל בריא למופת. 

הרע,  עין  בלי  באמת  הכל,  הקיבה,  הלב,  הריאות,  הכליות, 
יוצא מגדר הרגיל לגבר בן 60 פעיל ויצרני. חלפו עוד כמה 
ימים ושוב חזרו פניו של יחזקאל להיות מחוייכים כבעבר, 
יומטוב  ישראלה  ולמצחו.  ללחייו  וגם הצבע האדמדם חזר 
מאה  עד  לפסים  חזרה  בעלה  של  הרכבת  שהנה  האמינה 
יותר משבוע,  זה לא לקח  ועשרים באושר בריאות ועושר. 
בעלה  שהפעם  ישראלה,  מבחינה  שלישי  יום  בבוקר  ושוב 
מקרין מבט מדוכא ומפוחד, גרוע מבעבר. הוא מנסה לשרך 
עצמו לעסק, סוחב את עצמו ללימוד דף היומי, אבל זה לא 
זה. הוא נראה כמו חצי בן-אדם. היא ידעה בסתר ליבה שאין 
כאן שום בעיה בריאותית, שהלוא כל הבדיקות העידו אחת 
לאחת שיחזקאל בריא.”יתכן שמשהו מייסר אותו מבפנים, 
בתוככי ליבו” הרהרה “אני חייבת לתחקר אותו כי ליבי לא 
שקט”. בליל שישי התיישב יחזקאל על כיסאו בסלון ובהה 
באוויר. ישראלה רעייתו סגרה את דלת הסלון, והניחה כוס 
קפה שחור ומהביל לפני בעלה עם כמה עוגיות קינמון שהוא 
מטריד  מה  לי  ממך שתספר  מבקשת  אני  “יחזקאל,  אוהב. 
אותך. פניך אינם כתמול שלשום...” פנתה אליו ברוך. “הכל 
אנו  היקר,  בעדינות.”בעלי  להתחמק  יחזקאל  ניסה  בסדר” 
עין,  קריצת  כל  היטב  מכירה  ואני  40 שנה,  כמעט  נשואים 
נדנוד שפתיים וכאב ראש שלך. מעולם, אבל מעולם לא נראו 
פניך כה קודרות, שוממות מן החיוך טוב הלב ששופע מפניך, 
חיוך שמחייה נפשות. נו, תחייך יחזקאל תחייך. יחזקאל ניסה 
איננו  מפניו  שמבליח  שהחיוך  הרגיש  הוא  גם  אבל  לחייך, 
אלא פרח נבול באמצע הקיץ. הוא השעין ראשו על כפות 
מבקשת  אני  שומעת...  “אני  ושתק.  עיניו  את  עצם  ידיו, 
לי  לי מה מעיק עליך” ביקשה אשתו “אל תגרום  שתספר 
צער, שהלוא אם אצטער ואאבד משמחת החיים שלי, אזי 
מה יהא על התא המשפחתי הנפלא שלנו....יחזקאל יומטוב 
בירכתי  גבוהה  לפינה  מבטו  היטה  הקפה,  מכוס  לגם  ברך, 
כנראה  מישהו  אחרי.  רודף  “מישהו  לדבר.  והתחיל  הסלון 
מאיים עלי, ואני מפחד. אין לי שקט. אני חושש שזה איתות 
מבשר רעות... “כיצד הוא מאיים עליך?. “זו הפעם השלישית 
שהוא בא אלי, מביט לי עמוק בעיניים ואומר לי: ‘יחזקאל, 
אני מחכה לך, בוא לבקר אותי, זה דחוף’. בפעם הראשונה 
הוא היה יחסית סימפטי, אבל היה בקולו צליל תקיף. בפעם 
השנייה הוא היה תקיף ממש. בפעם השלישית הוא אמר לי: 
‘יחזקאל אם לא תבוא, אתה תגרום לי צער נורא, ואינני יודע 
לאן הצער הזה עלול להתגלגל, זה עלול להשפיע גם עליך 
לרעה, וחבל יחזקאל שתסבול בגללי... אני עשיתי לך טובה, 
אז תעשה לי טובה בחזרה, חבל שנסבול, חבל שתסבול...’. 
“מי זה? שאלה בהשתאות רעייתו, ואיפה הוא פוגש אותך 
האיש הזה, ולאן בדיוק הוא רוצה שתבוא לבקרו, איפה הוא 

נמצא? ואיזה טובה הוא עשה לך? 
המשך בשבוע הבא

אי“ה-באדיבות המחבר הרב קובי לוי הי“ו

רוצה לזכות את הרבים בהפצת העלון?
בתרומה של 52 ₪ אתה יכול לזכות אלפי משפחות מדי שבוע

ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס: 09-8820166



לעשות  אותי  שלחה  הרופאה  טוב,  הרגשתי  לא 
אבנים  לי  שיש  לי  אמרו  הצילום  לאחר  צילום. 
את  להוריד  כנראה,  ניתוח  ושאצטרך  מרה  בכיס 
כיס המרה. כמובן שנלחצתי, איך לא? אז על הבקר 
הזמנתי ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“. אז בעלי אמר 
לי, את יודעת? בואי נלך לרופא אחר, שתהיה לנו 
עוד חוות דעת. ואכן הרופא השני אמר שהוא חושב 
לבדיקות  אותי  שלח  לקיבה.  קשורה  הבעיה  שכל 
לי  נתן  בקיבה,  דלקת  לי  שיש  יצא  ואכן  בנושא, 
כדור והכל עבר חלף. וברוך השם אני מרגישה טוב, 
ומודה להשם יום יום. קבלתי על עצמי ב“נ לספר 

לכשתהיה ישועה, אז הנה, ישתבח שמו לעד!
בעילום שם

שלוש  בטן  לפרי  חכתה  אחותי   
מני  בכל  השתדלנו  התפללנו,  שנים, 
מכיון  כלום.  קרה  ולא  השתדלויות, 
ב“חסדי  ”פדיונות“  עושה  שאני 
זה  נושענו,  גם  השם  וברוך  ינון“ 
היה אך טבעי שאזמין עבורה ”פדיון 
אחרה  לא  והשמחה  בנושא.  נפש“ 
יתברך...איזו  לשם  השבח  לבוא, 
התרגשות אחזה אותנו. אבל ב“חסדי 
את  עדיין  לפרסם  לא  העדיפו  ינון“ 
לקראת  תלד.  שהיא  עד  הישועה, 
”פדיון  עוד  עבורה  הזמנתי  הלידה 
קיסרי,  בניתוח  שילדה  ומכיון  נפש“ 
והיום  יהיה.  זה  מתי  מראש  ידעתי 
היא ילדה בת בשעה טובה ומוצלחת, 
וההתאוששות  בשלום  עבר  הניתוח 
לנו  השם...אין  ברוך  מהירה  ממש 
מספיק מילים להודות לשם יתברך על 

המתנה הנפלאה ששלח לנו...
)בעילום שם(

בעלי עזב עבודה שלא הסתדר בה לפני שמצא עבודה 
והמצב  תקופה  במשך  מובטל  שהיה  יצא  אחרת. 
התחילו  להאכיל,  קטנים  ילדים  יש  פשוט.  היה  לא 
מזה  יוצא  ולא  לפגישות  הולך  הוא  חובות,  להצטבר 
מעונינים.  לא  הם  פעם  מעונין,  לא  הוא  פעם  כלום, 
ניסיון לא פשוט. החלטתי לקחת את העניינים לידיים 
נפש”.  “פדיון  לו  שיעשו  ינון”  ל”חסדי  והתקשרתי 
להגיד את האמת, לא הייתי שלמה עם זה, הייתי די 
שיהיה  לעשות.  כן  חזק  דחף  לי  היה  אבל  סקפטית. 
מה שיהיה. לא עברו כמה ימים ומצא עבודה. עכשיו 
אני רוצה לפרסם, שזיכוי הרבים יעמוד לזכותו וימשיך 
להצליח, ויהיה לנו גם שפע וברכה בע”ה.                                               
)בעילום שם(

גרה  שאני  שנה  שלושים  מזה 
בבית ישן, אני רוצה לשפץ וזה לא 

התאפשר מכל מני סיבות. 
ובקשתי  נפש“  ”פדיון  הזמנתי 
ואכן  סוף...  סוף  לשפץ  שאצליח 
כל  ללא  פתאום  הפדיון  אחרי 
הודעה מוקדמת, התאפשר השיפוץ, 
הכל  יעבור  הרבים  זכוי  ושבזכות 

חלק בעזרת השם...
                                                                                                                  
)ב.פ. באר שבע(

וגם  מסוים  לסמינר  להתקבל  רצתה  שלי  הבת 
להתקבל  קל  כך  כל  שלא  ספציפית,  למגמה 
אליה. לפני שנגשנו בכלל, עשינו ”פדיון נפש“ 
ב“חסדי ינון“ והיום התבשרנו שהיא התקבלה 

גם לסמינר וגם למגמה שרצתה...תודה ה‘!
י. מ.



לע”נ 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 

מחבר ספר ”שי לאברהם“
ומגיה של ”רב ברכות“ ו“זכרונות אליהו“

שו“ת הלכה
מאת הרה“ג שמואל יאיר הי“ו

את  לפסח  להכשיר  אפשר  האם  שאלה: 
תבניות האפייה של התנור, וכן סיר לאפיית 

עוגה?

תשובה: כתב השו”ע )סי’ תנא סעיף יא( שהמחבת של 
חמץ יכול להכשירה לפסח בהגעלה. ע”כ והיינו שכיון 
נחשב  א”כ  שמן,  ידי  על  במחבת  להשתמש  שהדרך 
וכתב  בהגעלה.  שדינו  נוזלים,  ידי  על  הבולע  כדבר  
עוגות,  בו  שאופין  שהאגנות  ס”ה(  )ס”ק  המשנ”ב  שם 
אף שמושחין תחתיו בשומן או שמן או חמאה, צריכין 
ליבון מדינא. ע”כ. וכ”כ בפרי חדש ובכה”ח )ס”ק קלח 
וקלט(. והיינו שדוקא מחבת שדרך להשתמש בו בהרבה 
שמן נחשב שבלע על ידי נוזל ומועיל לו הגעלה, אבל 
תבניות אפיה וכדו’ שהשמן ששמים הוא מועט, דינו 
ולעומתם  ע”ש.  ליבון.  וצריך  ביבש  שבולע  כדבר 
)ס”ק לא(  גבוה  עיי’ להגאון מהר”י מולכו בספר שלחן 
בין אם  חילוק  ושאין  הנ”ל,  על החילוק  כתב לחלוק 
משתמשים בו בהרבה שמן או מעט, ולעולם מועיל לו 
הגעלה וכן הסכימו כמה אחרונים. גם הראש”ל זצ”ל 
האחרונים  דעות  הביא  קלד(  )עמ’  פסח  עובדיה  בחזון 
ספק  כאן  שיש  מכיון  להקל  שאפשר  שנראה  וכתב 
ספקא, שמא הלכה כהפוסקים שסוברים דחמץ היתרא 
האש  ידי  על  שתשמישם  דברים  ואפילו  מקרי,  בלע 
לומר  תמצא  ואם  בהגעלה,  מותרים  נוזל  שום  ללא 
עליו,  שמו  דחמץ  והרמב”ן  והרא”ש  הרי”ף  כדעת 
שמא בטסין וסיר עוגה שטחין אותם בשמן יודו להקל, 
כסברת הרב שלחן גבוה, והואיל ויש כאן ספק ספקא, 
המורה להקל יש לו על מה שיסמוך. ע”כ. וכ”כ בספרו 
יבי”א )ח”י או”ח סי’ לה אות ה(. ]וחזר בו ממש”כ בשו”ת 
יחוה דעת )ח”א סי’ ז( להחמיר שלא מועיל לו הגעלה[.

לפרטים: 03-6182992

חיתמו הוראת קבע
וקבלו מתנות:

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

בואו לקבל מתנות!

ניתן להוריד את העלון באתר

אמץ
משפחה נזקקת

תרום לח”ג
לחם, חלב, גבינה

מתקשרים לחסדי ינון < 
תורמים את שווי המוצר: 

לחם חלב וגבינה < המשפחה 
הנזקקת תקבל קופון לקניית 

לחם חלב וגבינה
בשווי 1 ש”ח בלבד!

לתרומות: “חסדי ינון” 03-6182992

לחגלחג
גבינה  • חלב   • לחם 

בשקל אחד בלבד!

השנה
 כל 
ח”ג
לנו ל

אצ

קמחא
דפסחא

לתרומות:03-6182992

ישנם מאחינו בית ישראל שכל 
השנה מרגישים רק את ה“מרור“,
בפרט שמתקרבים החגים עלינו 

לטובה, וההוצאות גדלות
במאות אחוזים...

עזור לאחיך
שיוכל להסב כבן חורין...


