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ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה

זמני שבת פרשת “ראה”
(יא,כו)

יסוד גדול  -אומר רבי משה פולק בספרו ”וידבר משה“ ,רמז להם כאן משה רבנו
לישראל :דעו לכם! כל דבר ודבר בבריאה ,יש בו עצמו ברכה וקללה! התורה היא
ברכה ,אבל אם לא ישכיל האדם לעסוק בה כראוי ,היא עלולה לההפך לקללה ,כמו
שאמרו חז“ל“:זכה  -נעשית לו סם חיים ,לא זכה  -נעשית לו סם מיתה“ (יומא עב
ע“ב) העושר הוא ברכה” ,ברכת ה‘ היא תעשיר“ (משלי י ,כב) אך לעתים עלול העושר
עצמו להיות לרועץ“,עושר שמור לבעליו לרעתו“ (קהלת ה ,יב) כעין זה יש לפרש על
דרך הדרוש את דברי חז“ל (ברכות מ ע“ב) ”כל ברכה שאין בה מלכות אינה ברכה“:
”כל ברכה“ כל דבר שיש בו משום ברכה לאדם ,וכגון שברכו ה‘ בעושר ונכסים
לרב” ,שאין בה מלכות“ אם לא ידע שהכל בא לו מאת מלכו של עולם ולא ישכיל
להשתמש בו כרצון ה‘” ,אינה ברכה“ אין זו ברכה לאדם אלא קללה.העושר מצד
אחד הוא דבר טוב ,נתן באמצעותו לקים הרבה מצוות .שמעתי בשם רבי אהרן
ליב שטינמן שליט“א שאמר :הרי אדם עשיר שיש לו מליונים ,יכול לפעול גדולות
ונצורות עם כספו ,ולקנות לעצמו עולם הבא נפלא ,אלא שכאשר הקב“ה נותן
לאדם ממון רב ,הוא נוטל ממנו את שכלו...ובאמת כך הם רוב האנשים ,אך ישנם
יחידים שזכו גם בעושר רב וגם בחכמה מה לעשות בכספם ,ועבורם העושר הוא
נפלא ביותר! מאידך גיסא ,העושר עלול להיות דבר נורא ואיום ,קללה עבור בעליו,
יש רעה חולה ראיתי תחת השמש עושר שמור לבעליו לרעתו“ (קהלת ה ,יב) ומעשה
היה עם רבי מאיר שפירא מלובלין ,שפעם נכנס לביתו של גביר קמצן וכילי להתרימו
עבור ענין חשוב .כשראהו הגביר הבין מיד את מטרת בואו ואמר “:כבוד הרב ,טעית
בכתובת ,אינני נותן כספים לצדקה“ .אמר לו הרב שפירא “:אתה הוא הטועה! לא
באתי לבקש כסף אלא לבקר חולה““...מי כאן חלה? תמה הגביר” .אתה“! ”לא
ולא” ,אמר הגביר“ אינני חולה ,ברוך ה‘ אני חש בטוב“ .חיך הרב ואמר “:שלמה
המלך ע“ה אומר ‘:יש רעה חולה ראיתי תחת השמש עשר שמור לבעליו לרעתו‘
ואתה אומר שאינך חולה?!“...אמר הגביר“:אכן רעיון נאה אמר כבוד הרב ,אך הרי
לא הרחק מכאן שוכן בית חולים ,ובו חולים רבים שנתן לבקרם ולקים בהם מצות
בקור חולים .מדוע דוקא אותי בא הרב לבקר?“ ”פשוט מאד“ ענה הרב” .חז“ל
הלא למדונו כי המבקר את החולה נוטל אחד חלקי ששים מחוליו .אם אבקר חולה
בקדחת ,למשל ,מה יצא לי מכך? מעט מן הקדחת שלו?! מה‘מחלה‘ שלך ,לעומת
זאת ,מהעושר ,אשמח לקבל אחד חלקי ששים ,ועל כן באתי לבקר דוקא אותך!“.
ממשיך רבי משה פולק ואומר :ומתי באמת נחשב העושר כ“שמור לבעליו לרעתו“?
מצינו בגמרא כמה כנויים שכינו חכמים את העשיר הכילי המקמץ בממונו“.אמר
רב פפא :ולית דעתיר מחזירא ” (שבת קנה ע“ב) אין עני מן הכלב ואין עשיר מן החזיר.
יש עשיר שהוא קמצן גדול כל כך ,שהוא קופץ ידו ושומר הונו מכל משמר ואינו
מהנה אחרים מממונו ,ולא עוד אלא שלבו אינו נותן לו עצמו להנות מממונו .עשיר
זה עלוב וסגפן ככלב .לעומתו ,יש עשיר שנהנה מממונו לעצמו ברוחב לב ,אך ידו
קפוצה לזולת ואינו מהנה אחרים מממונו במאומה .דאגתו נתונה לו עצמו בלבד ולא
אכפת לו כלל מן הזולת .אדם זה הוא עשיר כחזיר שמתפלש בבצה ונהנה לעצמו
בלבד .והנה מלבד הכנוי ’כלב‘ ו‘חזיר‘ מצינו בדברי חז“ל (סנהדרין כט ע“ב) כנוי נוסף
לעשיר הכילי והוא” :עכברא דשכיב אדינרי [ עכבר השוכב על דנרים] ונתבונן מה
טמון בהגדרה מופלאה זו .יש עכבר שמצא לעצמו איזה מחסן שמאחסנים בו שקי
קמח ,ובאמת אין טוב מזה :יש לו גם מאכל מזין וגם מיטה נוחה לשכב עליה .מדי
פעם הוא מכרסם מעט קמח להנאתו ,וביתר הזמן נח על שק הקמח הרך והנעים
למגע .עכבר אחד מצא לעצמו מחסן ובו שקים ,לא של קמח אלא שקי תבואה.
עכבר זה ,אוכל לשובע יש לו ,אבל מקום לשכב אין לו .גרגרי התבואה דוקרניים
הם ואינם מהוים מקום מנוחה ראוי לעכבר .עכבר שלישי ,המסכן מכולם ,הוא זה
שפרץ לכספת של בנק ישראל ונשכב על שקי מטבעות הכסף ” -שכיב אדינרי“ .מה
לאכול ,אין לו ,וגם לא נח לשכב על השקים מלאי המתכת הקשיחה .מסכן ואומלל
הוא אותו עכבר...הוא הדין לעניננו :יש סוג אחד של עשיר ,שגם נותן מכספו לצדקה
וגם נוטל לעצמו .עשיר זה בבחינת ”עכברא דשכיב על שקי קמח“ הוא גם אוכל
בעולם הזה ,וגם מכין לעצמו משכב נאה לעולם הבא .המשך בעמ‘ האחרון
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ההלכה השבועית
הלכות שבת
דיני הבדלה בתפלה
א :מי ששכח להתפלל מנחה בשבת,
וכשהתפלל ערבית שתים של מוצאי
שבת ,טעה ולא הבדיל בשתיהן ,וגם
טעה ואכל קודם שיבדיל על הכוס,
שצריך לחזור ולהתפלל ,אינו צריך
לחזור אלא על תפלה אחת של
ערבית ,ויאמר בה אתה חוננתנו,
ואף על פי שנמצא שהתפלל תפלת
התשלומין לפני התפלה העיקרית,
אף על פי כן אינו צריך לחזור אלא
תפלת ערבית בלבד.
ב :טעה ולא הבדיל בתפלה ,וקודם
שיבדיל על הכוס עשה מלאכה,
צריך לחזור ולהתפלל (בתנאי
דנדבה) ,ואח“כ יבדיל על הכוס.
חזון עובדיה

סיפור השבוע
“שלום הבית מתחיל בילדות” אמרה הרבנית שוש לתלמידותיה
שחלקן מבוגרות ממנה לפחות בשניים שלושה עשורים“ .ילד
שרואה בביתו שלום בית ,ילד שרואה אבא מכבד את אמא ,אמא
שמהלכת בהרהורי ליבו של אבא ,פיוטים על שולחן שבת ,והמון
ויתור ,הארת פנים ושמחה השוררים בבית ,ילד כזה נבנה ונרקם
להיות אדם מאושר””.עלינו ,כהורים ,וגם כסבתא וסבא” הדגישה
הרבנית שוש“ ,לתת אל ליבנו אלו מילים אנו מוציאים מפינו.
לפעמים ,מתוך כעס ,מתוך קינאה ,או חוסר סובלנות אנו עלולים
לפצוע את נפשות ילדינו  -נכדינו ,ולגרום להם צלקת עמוקה לכל
חייהם .מבלי שאנו מתכוונים הילדים חווים את ההנהגות שלנו ,את
אופן דיבורנו ,ולפעמים את האכזריות שאיננה במקומה ,והם הופכים
לחקיינים של חיי הוריהם”“ .אכזריות?” שאלה סבתא עליזה “למה
בדיוק את מתכוונת כבוד הרבנית?””.כן אכזריות .לפעמים הורים
עלולים לאבד עשתונות ,הם מענישים ומכים את ילדיהם .טורקים
עליהם דלת ,נועלים אותם בחדר ,ומשפילים אותם .זו התנהלות
שעלולה להחריב את חיי הילד ,ולהפוך גם אותו להורה נרגן ,טרדן
ומתאכזר ...וגרוע מכל ,אנשים עלולים לגלות ברבות הימים שהילד
הזה לפעמים ,איך אומרים ,פשוט ...שונא את הוריו ...הוא מתנתק
מהם ...הוא מכניס את עצמו לתוך מערבולת רגשות איומה של רצון
לנקום בהם.”...לפתע הבחינה הרבנית שוש ,שסבתא עליזה מרכינה
ראשה ובכי תמרורים מתפרץ מתוכה .מפל של דמעות זרם מעיניה...
המבוכה בחדר היתה גדולה .לפתע היא קמה ופנתה במרוצה החוצה,
אל המרפסת המשקיפה לים.לאחר  20דקות הסתיים השיעור.
עליזה ,בשנות השבעים לחייה ,אלמנה כ 10 -שנים וסבתא ל15 -
נכדים ,היתה ישובה עדיין על כסא הנוח במרפסת ,ומבט נוגה נשקף
מעיניה“ .אני שונאת ומתעבת את אמא שלי ,למרות שחלפו 40
שנה מפטירתה” ,החלה עליזה לספר“ .בעצם יש לי שתי אמהות.
אמי הורתי זו שילדה אותי ,שהיתה אשה מקסימה ,עדינה ,וחולנית.
היא נפטרה כשהייתי ילדה בת שמונה .דמותה מאד מעורפלת
בזכרוני ,אך אני זוכרת היטב את השעות האחרונות לחייה .היא
שכבה במיטת חוליה ,מלטפת את שערותי הארוכות שהפכו לצמה
עבה באצבעותיה .אני זוכרת את מילותיה האחרונות“ .את ילדה
מתוקה שלי .גם כשאמא תלך מן העולם אל תשכחי לטול ידיים כל
בוקר ,שלוש פעמים בכל יד .אל תשכחי להגיד ברכות-השחר .ותמיד
תעשי כבוד לאבא” .כך היא אמרה לי בדקותיה האחרונות .אבא שלי
עליו השלום ,איש אציל ,ישב על כסא סמוך וקרא תהילים””.אמא
פנתה אליו ואמרה לו ,ראובן ,עליזה היא בתי היחידה המשותפת
לנו ,שמור עליה כבבת עיניך .חנך אותה ואהוב אותה כמו שאהבת
אותי ,במאור פנים ,בוויתור אינסופי .ואנא ,הצמה הזו על כתפיה,
אל תגזור אותה עד יום חתונתה .הידיים שלי טיפחו את שערותיה.
זו המזכרת הקטנה והיחידה שתהיה לה ממני אחרי שאלך לעולם
שכולו טוב .היא תאחוז את הצמה ותאמר :אמא קלעה לי אותה”.
“אחר כך אמא מתה ,ומגיל שמונה אני יתומה מאמי הראשונה .היו
אלה שמונה שנות אושר ...בכיתי המון על אמא ,עד שיום אחד -
שנתיים אחרי  -אבא הודיע לי ,עליזה את עומדת לקבל אמא
חדשה ...בלילה לפני החופה חלמתי שהאמא החדשה שלי דומה
לאמא שמתה .שהיא מחייכת ,מלטפת וטובה ,ותקלע לי את הצמה
הארוכה שאני ואבא שמרנו עליה כדי לקיים את הצוואה של אמא
ז”ל .אבא הבטיח לי ,עליזה רק בערב חתונתך נגזור אותה ונשמור
אותה ,מזכרת מאמא ...שאהבה לקלוע אותה”.קיבלתי לאסוני את
קלרה ,אמא חורגת רעה ורודפת כמו בסיפורים .אבא היה איש קשה
יום ,שיצא בבוקר לעבודה וחזר מאוחר בלילה .איש תשוש שרדף

לחג
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בשקל אחד בלבד!

אחרי פת הלחם ...אבל היא ,האשה הרעה הזו רדפה אותי .היא
היתה נועלת את ארונות המטבח כדי שלא אוכל לנגוס בתפוח או
בביסקויט .הקציבה לי פרוסת לחם עם כמה זיתים .היכתה אותי,
העבידה אותי ,השפילה אותי ,העליבה וסנטה בי ,כאילו אני אוייבת
שלה .העיניים שלי היו כבויות .הנפש שלי היתה פצועה ומפוחדת.
כשאבא היה חוזר הביתה בשעת לילה הייתי ממתינה לו ,בוכיה
במיטה .כשהוא ניגש לשאול בשלומי ,ואחז בצמה הארוכה שלי,
הייתי עונה לו אבא יקר אני מרגישה נפלא ,תודה שאתה אבא שלי...
לא יכולתי לומר תודה שהיא ,קלרה ,אמא שלי .אבא היה נרגע ,הוא
לתומו חשב שהכל בסדר .עשיתי הצגה יפה”.יום אחד חזרתי מבית
הספר עם פתק קטן“ .לילדה יש כינים בשיער ,נא טיפולכם” .קלרה,
שיום קודם נעלה אותי בחדרי למשך יום שלם ,אחזה בצמתי וגררה
אותי למקלחת .הבנתי לקראת מה היא חותרת .התחננתי בפניה,
בואי נהרוג את הכינים עם נפט ,נסרק אותם במסרק ברזל ,אבל
היא ,ה”זרש” הזו ,משכה את ראשי עם הצמה ,גררה את ראשי לתוך
גיגית ,אחזה בידיה מספריים ענקיים והתחילה לגזוז ...צעקתי בקול
ניחר אמא ,אמא ,אמא שבשמים ,תצילי אותי ,הבטחת לי שהצמה
תשאר ...אבל הרוע והזדון עשו את שלהם ...שערותי הושלכו לפח
האשפה ואני בשארית כוחותי נמלטתי לדירת השכנה עד שאבא
יבוא .התקפלתי בפינת ביתה של השכנה מייללת וכאובה ,שבורה
ומתגעגעת לאמא האמיתית שלי”...בשעת לילה מאוחרת אבא הגיע,
חיפש אותי ,לא מצא .קלרה אמרה לו שברחתי לשכנה ...הוא הרים
אותי מעל הכסא שנימנמתי עליו וראה את ראשי הגזוז .מי עשה
לך את זה? צעק אבא ,וראיתי זעם מתפרץ מעיניו .קלרה עשתה
לך? אני לא מאמין!!! אני כבר נכנס הביתה ...מסוכן”.בחושים
הילדותיים הקטנים שלי ,הבנתי שזה לא יגמר טוב ,וחיי המשפחה
של אבא ,ואמי החורגת קלרה ,פשוט בסכנה .אבא ששמר עלי מכל
משמר ואהב אותי ,גילה  -אולי  -אחרי שנת נישואין שאני כנראה
עוברת מסכת של גיהנום עם אשתו החדשה .אל תשאלי אותי איך,
אבל מן השמים נסכו בי כוחות עצומים .זקפתי את כתפי ואת ראשי
ואמרתי :אבא אל תכעס .קלרה רק רצתה את טובתי ...השיער שלי
היה מלא כינים ,היא רק רצתה שלא אסבול מגרודים“ .היא אמא
טובה קלרה ,אמרתי ,והמילים הללו כנראה נעתקו מן המקום הכי
טהור שבנשמתי ,כי ראיתי שאבא נרגע .הוא הושיב אותי על ברכיו,
ליטף את שערותיי הקצוצות ולחש באוזני “אבל הבטחנו לאמא
שלך ,שרק ערב החתונה נחתוך את הצמה””.לא נורא אבא ,עניתי
לו ,מהיום אגדל צמה חדשה ,יפה ועבה יותר מן הצמה שאמא קלעה
לי .אמא בטח תסלח לנו ,היא בוודאי תבין” .סבתא עליזה מררה
בבכי“ .חיפיתי על האשה הרעה הזו שנים רבות עד יום מותה .אבא
מעולם לא חשף ממני את החלק המרושע שבאישיות שלה ...אבל
אני לא סולחת לה .לא סולחת לה!! .היא עשתה לי פצע בלב שלא
מתאחה .אבל הרבנית ,תאמיני לי ,למדתי ממנה איך לא להיות אמא
ואשה .היא היתה הדוגמא הכי מופתית בשבילי ,כיצד לא לנהוג.”...
הרבנית שוש אחזה בידיה של עליזה ואמרה“ :את חייבת לסלוח לה.
 40שנה חלפו מאז ,ומי יודע איזה יסורים היא סובלת מן ההקפדה
שלך .הקב”ה סולח לגרועים שבבני האדם .ודעי לך ,עליזה ,שבכוח
המחילה שלך ,עכשיו ,נכון להרגע ,את מורידה שפע רחמים וחיים
לכלל ישראל .ועם ישראל ,את יודעת עליזה ,זקוק להרבה הרבה
רחמים” .השתיים פתחו ספר תהילים ועל המרפסת המשקיפה לים
הפתוח המשתרע לאורך חופה של העיר ,קראו פרקי תהילים מילה
אחרי מילה לעילוי נשמת קלרה בת מלכה ת.נ.צ.ב.ה .שבחסדי השם
באה על תיקונה השלם.
ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס09-8820166 :

איך תורמים?

אמץ משפחה נזקקת
תרום “לח”ג” לחם ,חלב ,גבינה
כמה

מתקשרים לחסדי ינון

קרוב ,ככה זול

בס"ד

Ê

שבוע 1
שבוע 1
שבוע 1
מוגבל

בס"ד

מוגבל

למימוש אחד

ש”ח

ברמן/דגנית
ברמן/דגנית

/47621/47942/497532
03

שבוע 1
שבוע 1
שבוע 1

אריכים:
בת6003
מימוש
קופון:
קוד
/474502ב’ ג’
פריט:ימים א’
3-5.7.1
קוד
6
/10945450/102397532
Ê

1
1
1

גבינה
גר’ טרה/תנובה
250
קוד בתאריכים:

/47621/47942/48192

מימושקופון6003 :

 /474502ג’
ימים א’ ב’
קוד
3-5.7.16
פריט:
/10945450/102397532
/47621/47942/48192

גבינה

 4123284/4129545/413כמה
 2903טרה/תנובה

250
מימוש
גר’ בתאריכים:
 3-5.7.16ימים א’ ב’ ג’

ש”ח

גבינה

ש”ח

בס"ד

Ê

 250גר’ טרה/תנובה

למימוש אחד

המשפחה הנזקקת תקבל קופון
לקניית לחם חלב וגבינה

קרוב ,ככה זול

ש”ח

בשווי  1ש”ח בלבד!

כמה קרוב ,ככה זול
למימוש אחד

מוגבל
מוגבל

1
1
1

ש”ח

מוגבל
4123284/4129545/4132903
למימוש אחד

ש”ח

בס"ד

שקית חלב

כמה קרוב ,ככה זול

מוגבל4123284
8192
למימוש אחד
/4129545/41329

 1ליטר טרה/תנובה

ש”ח

מוגבל

בס"ד

קוד פריט/42015 :
42008/4131081/474
021
אריכים:
בת6002
קופון:
קוד
מימוש
מוגבלב’ ג’
למימוש אחד
פריט:ימים א’
/42015
3-5.7.1
קוד
42008/4131081/474021
6שקית חלב
בתאריכים:
מימוש
קוד
תנובה
קופון6002 :
ליטר
 /42015ג’
טרה/א’ ב’
ימים
3-5.7.16
1קוד
פריט:
021
שקית חלב
42008/4131081/474
מימוש בתאריכים:
טרה/תנובה
 1ליטר
 3-5.7.16ימים א’ ב’ ג’

ש”ח

לחם אחיד

Ê

קוד קופון6002 :
מוגבל למימוש אחד

11
1

קוד פריט705 :
בת6001
קוד קופון:
אריכים:
מימוש
קוד
 705א’ ב’ ג’
פריט:ימים
3-5.7.1
בתאריכים:
6קוד
מימוש
קופון6001 :
א’ ב’ ג’
אחיד
ימים
קוד
3-5.7.16
פריט:
705
לחם
מימוש/דגנית
בתאריכים:
ברמן
אחיד
לחם
 3-5.7.16ימים א’ ב’ ג’

קופון6003 :
קוד פריט/474502 :
קוד
/10945450/1023

למימוש אחד

תורמים את שווי המוצר :לחם חלב וגבינה

למימוש אחד

מוגבל

מוגבל למימוש אחד

קוד קופון6001 :
מוגבל למימוש אחד

כמה קרוב ,ככה זול

ש”ח

קוד קופון6006 :

למימוש אחד

Ê

/474502

בס"ד

קוד פריט:
כמה קרוב ,ככה זול
/10945450/1023
/47621/47942/497532
4123284
8192
/412954
אחד
למימוש
מוגבל
5/4132903
אריכים:

1
1
רוצה 1
הרבים
את
1
לזכות 1
1
1
1
בתרומה של  ₪ 152אתה יכול לזכות
מוגבל למימוש אחד

מוגבל6004
קוד קופון:
למימוש אחד

קוד פריט705 :
קוד קופון:
מימוש6004אריכים:
705
בתימים ד’ ה’ ו’
קוד פריט:
6-8.7.1
מימוש6
בתאריכים:
קוד
קופון6004 :
אחידו’
ימים ד’ ה’
6-8.7.16
קוד פריט:
705
לחם
/דגנית
מימוש
בתאריכים:
לחםברמן
אחיד
 6-8.7.16ימים ד’ ה’ ו’

ש”ח

ש”ח

ברמן/דגנית
לחם אחיד
ברמן/דגנית

ש”ח

שבוע 2
שבוע 2
שבוע 2
מוגבל

למימוש אחד

מוגבל למימוש אחד

6007
קוד קופון:
מוגבל
למימוש אחד
קוד פריט705 :
קוד קופון6007 :
מימוש בתאריכים:
 10-12.7ימים א’ ב’ ג’
קוד פריט705 :
מימוש.166007
בתאריכים:
קוד קופון:
אחיד
ימים א’ ב’ ג’
10-12.7.16לחם
קוד פריט705 :
ברמן/דגנית
מימוש
בתאריכים:
אחיד
10-12.7.16
לחםימים א’
ברמן/דגנית ב’ ג’
ש”ח

לחם אחיד

ברמן/דגנית

1

1

ש”ח

6005
קוד קופון:
למימוש אחד
מוגבל
/42015
קוד פריט:
42008/4131081/474
021
6005אריכים:
מימוש בת
קוד קופון:
למימושה’ ו’
מוגבל
ימים ד’
אחד
/42015
6-8.7.1
קוד פריט:
42008/4131081/474021
6שקית חלב
בתאריכים:
מימוש
טרה/תנובה
קופון:
6005
6-8.7.16ליטר
קוד 1
ד’ ה’ ו’
ימים
קוד
פריט:
/42015
021
שקית חלב
42008/4131081/474
מימוש
בתאריכים:
ליטר טרה/תנובה
1
 6-8.7.16ימים ד’ ה’ ו’

שקית חלב

 1ליטר טרה/תנובה

בס"ד

מוגבל

מוגבל למימוש אחד

קופון6010 :
מוגבל למימושודאחד

Ê

/10945450/102397532

ש”ח

בס"ד

ש”ח

מוגבל למימוש
4123284/4129545/4132903אחד

בתאריכים:
קוד
מימוש
קופון6006 :
ד’ ה’ ו’
 6-8.7.16ימים
קוד פריט:
/474502

/10945450/102397532
/47621/47942/48192
2903
4123284/4129545/413
 250גר’ טרה/תנובה

גבינה

כמהש”ח

מימוש בתאריכים:
 6-8.7.16ימים ד’ ה’ ו’

גבינה

ש”ח

קרוב ,ככה זול

Ê

 250גר’ טרה/תנובה

כמה קרוב ,ככה זול

ש”ח

מוגבל

מוגבל
בס"ד

למימוש אחד

6008
אחד
קופון:למימוש
קודמוגבל
/42015
קוד פריט:
42008/4131081/474
021
 6008בתאריכים:
קוד קופון:מימוש
ימים א’ ב’ ג’
מוגבל
למימוש
10-12.7אחד
/42015
קוד פריט:
.16
42008/4131081/474021
שקית חלב
בתאריכים:טרה/תנובה
קוד קופון:
מימוש6008
110-12.7.16
ליטרא’ ב’ ג’
/42015ימים
קוד פריט:
021
ש”ח שקית חלב
42008/4131081/474
בתאריכים:
טרה/תנובה
ש”ח
מימוש 1ליטר
 10-12.7.16ימים א’ ב’ ג’

1

שקית חלב

 1ליטר טרה/תנובה

שבוע 2
שבוע 2
שבוע 2
למימוש אחד

מימוש בת
6006
קוד קופון:
ימים ד’ ה’ ו’
6-8.7.1
/474502
פריט:
קוד 6

/47621/47942/48192
גבינה
טרה/תנובה
 250גר’

בס"ד

1

1
בס"ד

ש”ח

ש”ח

Ê

1

למימוש אחד

קופון6009 :
קוד פריט/474502 :
/109454
קרוב ,ככה זול
כמה
קוד 50/1023
/47621/47942/497532
4123284
8192
/412954אחד
5/41329למימוש
 03מוגבל
אריכים:

 6009בת
קוד קופון:מימוש
 10-12.7ימים א’ ב’ ג’
קוד פריט.16:
/474502
Ê

/10945450/102397532

בינה
/47621/47942/48192
ג
טרה/תנובה
מוגבל
4123284/4129545/4132903
למימוש אחד
 250גר’

בתאריכים:
ש”ח
קוד קופון:
מימוש6009
/474502ימים א’ ב’ ג’
10-12.7.16
קוד פריט:
/10945450/102397532
/47621/47942/48192

גבינה

2903
4123284/4129545/413
טרה/תנובה
מימוש 250גר’
בתאריכים:

 10-12.7.16ימים א’ ב’ ג’

גבינה

Ê

 250גר’ טרה/תנובה

1

בס"ד

למימוש אחד

קוד קופון6011 :
למימוש אחד
/42015
מוגבל פריט:
קוד
42008/4131081/474
021
מימוש בתאריכים:
פון6011 :

Ê

Ê

1

כמה
ש”ח

ש”ח

למימוש אחד

קופון6012 :
קוד פריט/474502 :
/109454
זול
קרוב ,ככה
קודכמה
50/1023

/47621/47942/497532
4123284/412954
8192
למימוש אחד
5/41329
מוגבל
03
אריכים:

מימוש בת
קוד קופון6012 :
 13-15.7ימים ד’ ה’ ו’
קוד פריט.16 :
/474502
/10945450/102397532

קרוב ,ככה זול

כמה קרוב ,ככה זול
מוגבל

מוגבל

1

ש”ח

1

בהפצת העלון?

אלפי משפחות מדי שבוע

לתרומות:
“חסדי ינון”

03-6182992

לבת דודתי מצאו את המחלה בכל מני
מקומות לא עלינו ולא על אף אחד
מישראל ,הזמנתי עבורה ”פדיון נפש“
ב“חסדי ינון“ ,חיכינו לתשובות וברוך
השם קיבלנו .אין לה כלום ממה שחשבו.
יש לה בעיה קטנה בטחול וזהו .ואפילו לא
צריכה טיפול .תודה לבורא עולם!
(ליאורה)

היתי נשוי עשרה חודשים וזה לא הלך ,לצערינו
הרב התגרשנו .לאחר כמה זמן חיפשתי זווג
חדש ,זה לא היה קל בפעם הראשונה ,עד כמה
וכמה בפעם השניה .הפעם לא רציתי לקחת
סיכון ,אז התקשרתי ל“חסדי ינון“ שיעשו לי
”פדיון נפש“ .לאחר כמה זמן פגשתי מישהי,
התחתנו ואנו נשואים חמישה חודשים ברוך
השם ...התקשרתי במיוחד כדי להודות להשם..

לפני כשנתיים הייתי בתחילת הריון
וסבלתי ממתח ,אני טיפוס שמחפש
שלמות ופתאום לא היה לי כח ,כל
העולם היה נראה לי כבד ,סבלתי גם
ממתח בקיבה ,ניסיתי את כל סוגי
התרופות ,הומאופתיה ,סגולות,
רופאים מכל הסוגים ,הגעתי אפילו
לאשפוז .אז נודע לי על ה”פדיון
נפש” של “חסדי ינון” .עשיתי
ברצף סדרה של פדיונות ,יותר
משנה .וזה הדבר היחיד שעזר לי.
בזכות הפדיונות שעשיתי עברתי
את התקופה הזאת .ילדתי ב”ה.
וכיום אני עומדת על הרגליים,
חזרתי לעצמי וב”ה ואני מתפקדת
כרגיל.
בעילום שם

בעילום שם

עזבתי מקום עבודה לאחר עשר וחצי שנים,
ומבחינה רגשית לא האמנתי שאצליח
להשתלב במקום עבודה אחר ,ואכן בהתחלה
לא חפשתי עבודה בכלל .רק לאחר שנה וחצי
בערך של שהייה בבית ,התחלתי לכתוב קורות
חיים ולבדוק הצעות עבודה .הייתי מבולבלת
ולא ידעתי לאיזה כוון ללכת .מה מתאים לי.
בשנה האחרונה הוזמנתי לראיונות עבודה
אך שום דבר לא זז .או שלא התאים לי או
שקבלתי תשובה שלילית .היתי מיואשת!!
התפללתי לה‘ שאמצע עבודה שהכי מתאימה
לי מכל הבחינות .לפני כחודש ביום א‘
התקשרו אלי מחברה גדולה ,הגעתי לראיון,
עשיתי מבחן אמינות .והודיעו לי שהתקבלתי
ושאגיע מחר לחתום על חוזה .שמחתי .אך
כשהגעתי למחרת נאמר לי שמנהלת כח אדם
לא נמצאת ואין אפשרות לחתום היום ורק

היא מחליטה על קבלת עובד חדש .נשלחתי
הביתה .קוויתי שהדבר יגמר למחרת ,אבל
גם הספק כרסם בי בפנים .אם התקבלתי
איך שולחים אותי בחזרה הביתה ,זה לא
נשמע טוב .מיד התקשרתי ל“חסדי ינון“
שיעשו עבורי ”פדיון נפש“ ובקשתי שאם
העבודה הזאת מתאימה לי מכל הבחינות
שאתקבל ללא עיכובים .למחרת עשו את
הפדיון .והיה סיעתא דשמיא מדהימה ,הלא
יאומן קרה .ממש לאחר שעשו את הפדיון
התקשרו מהחברה ואמרו שיש אישור
ושאגיע לחתום חוזה .חתמתי למחרת חוזה
והתחלתי לעבוד ומיום ליום אני מרגישה
כמה העבודה הזאת מתאימה לי .תודה
לבורא עולם ולשליחים הטובים....
בעילום שם

המשך מטעמים לשולחן
סוג שני של עשיר הוא ”עכברא דשכיב על שקי
תבואה“ הוא רק אוכל בעצמו ,ולאחרים אינו מוכן
לתת .נמצא שבעולם הזה הוא אוכל ומתענג ,אך
משכב נח לעולם הבא הוא אינו מכין לעצמו .והסוג
השלישי ,המסכן מכולם ,הוא ”עכברא דשכיב אדינרי“
לא רק לאחרים הוא לא נותן ,אלא גם כלפי עצמו
הוא חי בקמצנות מופלגת ,אוכל רק לחם משלשום,
ובלי חמאה...אדם כזה אין לו מה לאכול בעולם הזה,
וגם לעולם הבא הוא לא מכין לעצמו דבר .זהוא
”עושר השמור לבעליו לרעתו“ ,שהוא בחינת הקללה
שבעושר ,ושומה על האדם למצא את בחינת הברכה
שבו ,לקנות לו באמצעות עשרו חיי נצח ,לטוב לו
ומתוק האור
בזה ובבא.

לחג

לחם • חלב • גבינה

איך תורמים?
מתקשרים לחסדי ינון
תורמים את שווי המוצר :לחם חלב וגבינה

המשפחה הנזקקת תקבל קופון
לקניית לחם חלב וגבינה

בשווי  1ש”ח בלבד!
Ê

בס"ד

כמה קרוב ,ככה זול
מוגבל למימוש אחד

מוגבל למימוש אחד

קוד קופון6001 :
קודקופון705 :
קוד
פריט6001:
בתאריכים:
מימוש
קוד
 705א’ ב’ ג’
פריט:ימים
3-5.7.16
קוד
בתאריכים:
מימושקופון6001 :
קוד
3-5.7.16
אחיד
ימים
פריט:
א’ ב’ ג’
לחם
705
מימוש בת
ברמן/דגנית
אריכים:
לחם
אחיד
 3-5.7.16ימים א’ ב’ ג’

ברמן/דגנית
/דגנית

11
1

שקית חלב

ש”ח

בתאריכים:
מימוש
קוד
קופון6003 :
/474502ב’ ג’
פריט:ימים א’
3-5.7.16
קוד
Ê

/10945450/102397532
/47621/47942/48192
2903
מוגבל
4123284/4129545/413
טרה/תנובה
למימוש

גבינה

קוד גר’
250
בתאריכים:
מימושקופון6003 :
קוד
3-5.7.16
פריט:
ימים א’ ב’ ג’

ש”ח

/474502
97532
/10945450/1023
192
/47621/47942/48
03
/4129545/41329
250
4123284
טרה/תנובה
מימוש
גר’ בת

גבינה

ש”ח

בס"ד

בס"ד

אריכים:
 3-5.7.16ימים א’ ב’ ג’

גבינה

מוגבל למימוש אחד

תשובה :הרואה קברות מרחוק ,וכגון שהוא
נוסע במכונית ותוך כדי נסיעתו רואה בית קברות
של ישראל ,אינו מברך דבעינן שיהיה סמוך לקברות
ממש ורק אז מברך( .חזו”ע ברכות עמ’ תכ .ועי’ בשו”ת פלא
יועץ סי’ יז ,ובשו”ת עטרת פז זביחי ח”א סי’ ה) .ומ”מ נראה
שאם ראה הקברות מרחוק ,ואח”כ בתוך שלושים
יום נכנס לאותו בית קברות ,לא יברך על אותם
קברים ,דכיון שכבר ראה אותם ,שוב לא יברך .כמו
שכתבו הפוסקים במי שראה קברות מחלון ביתו,
ואח”כ נכנס לאותו בית קברות שלא יברך שוב
ברכת הראיה( .צרור הכסף סי’ א ,והביאו בברכ”י סק”ד ,שד”ח
מע’ ברכות סי’ ב’ אות יז ,ועי’ בחזו”ע עמ’ תכ).

אמץ משפחה נזקקת
תרום “לח”ג” לחם ,חלב ,גבינה

ש”ח

אחד

כמה קרוב ,ככה זול

ש”ח

כמה קרוב ,ככה זול

מוגבל למימוש אחד

ש”ח

קוד קופון6006 :

בס"ד

11
1

ברכות עמ’ תיז ,וחזו”ע אבלות ח”א עמ’ תמח ,וביבי”א ח”ה יו”ד
סי’ ל’ אות ב .ועי’ מט”י סק”ב) .ודוקא אם “ראה” הקבר
שנתחדש מברך עליו אף בתוך שלשים יום”( .חזו”ע
ברכות עמ’ תיז בהערה בשם רע”א).

Ê

 250גר’ טרה/תנובה

מוגבל למימוש אחד

מוגבל למימוש אחד

תשובה :כתב בשו”ע (סי’ רכד סי”ב וי”ג) שאם ראה
בית קברות ,ואחר שלשים יום ראה שוב אותם
קברות ,מברך .ומבואר דבתוך ל’ יום אינו מברך.
ומ”מ כתבו האחרונים שכל זה דוקא אם לא ניתוסף
שם קבר חדש אבל אם ניתוסף שם קבר חדש אפילו
בתוך ל’ יום מברך ,כי על אותו קבר לא בירך ,ואם
הדבר ספק לא יברך בתוך ל’ יום( .ברכ”י ס”ק ה ,וחזו”ע

1
1
1
1
1
לתרומות“ :חסדי ינון” 03-6182992
1

ש”ח

6005
קוד קופון:
מוגבל
למימוש אחד
/42015
קוד פריט:
42008/4131081/474021
בתאריכים:
קוד קופון:
מימוש
6005
מוגבל
למימושה’ ו’
ימים ד’
קוד פריט:
6-8.7.16
אחד
/42015
021
42008/4131081/474
מימוששקית חלב
קוד
בתאריכים:
קופון:
6005
טרה/תנובה
6-8.7.16ליטר
קוד 1
ימים
ד’ ה’ ו’
פריט:
/42015
1/474021
שקית413108
חלב42008/
מימוש
בתאריכים:
1
ליטר
טרה/תנובה
 6-8.7.16ימים ד’ ה’ ו’

כמה קרוב ,ככה זול

4123284/4129545
מוגבל
/4132903
למימוש אחד

 1ליטר טרה/תנובה

שבוע 1
שבוע 1
שבוע 1
6004
קופון:פריט705 :
קוד קוד
מימוש6004
בתאריכים:
קוד פריט:
705ימים ד’ ה’ ו’
6-8.7.16
קוד
מימוש
בתאריכים:
קופון6004 :
6-8.7.16
קוד פריט:
ימים ד’ ה’
אחידו’
לחם
705
מימוש
ברמן/דגנית
אריכים:
לחםבתאחיד
 6-8.7.16ימים ד’ ה’ ו’

קוד פריט/474502 :
/10945450/102397532
/47621/47942/48192

קוד קופון6002 :
קוד פריט:
42008/4131081/474021
בתאריכים:
קוד
מימוש
קופון6002 :
מוגבל
ב’ ג’
פריט:ימים א’
קוד
3-5.7.16
/42015
למימוש אחד
021
42008/4131081/474
שקית חלב
מימוש
קוד
בתאריכים:
טרה/תנובה
קופון6002 :
ליטר
3-5.7.16
1קוד
ימים א’ ב’
 /42015ג’
פריט:
21
שקית
1/4740חלב
42008/413108
1
מימוש בתאריכים:
ליטר
טרה/תנובה
 3-5.7.16ימים א’ ב’ ג’

ש”ח

קוד קופון:
מוגבל למימוש אחד

קוד קופון6003 :
Ê

מוגבל
/42015למימוש אחד

ש”ח

לחם אחיד
ברמן

מוגבל למימוש אחד

בס"ד

מוגבל למימוש אחד

שאלה :מי שביקר בבית קברות ,ואחר כמה ימים
ביקר שוב באותו בית קברות ,אם צריך לברך ברכת
אשר יצר אתכם בדין.

כמה קרוב ,ככה זול

בס"ד

מוגבל למימוש אחד

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

שאלה :הנוסע בכביש ורואה מצידי הדרך קברות,
אם צריך לברך ברכת הקברות

בשקל אחד בלבד!

שבוע 1
שבוע 1
שבוע 1

שו“ת הלכה

מאת הרה“ג שמואל יאיר הי“ו

Ê

קוד פריט/474502 :

/10945450/102397532
כמה קרוב ,ככה זול
/47621/47942/481
92

4123284/4129545
/4132903מוגבל למימוש
אחד

בתאריכים:
קוד קופון:
מימוש6006
ימים ד’ ה’ ו’
6-8.7.16
קוד פריט:
/474502

1

Ê

/10945450/102397532
/47621/47942/48192
2903
4123284/4129545/413
מוגבל למימוש
טרה/תנובה
אחד

גבינה

קודמימוש 250גר’
בתאריכים:
קופון6006 :
קוד פריט:
 6-8.7.16ימים
ד’ ה’ ו’
/474502
97532

1

ש”ח

שבוע  2הק ונה את עולמו ב שעה
שבוע 2
א
שבוע 2
ח
ש
ת
1
1
י 11
1
1

ברמן/דגנית
לחם אחיד
ברמן/דגנית

ש”ח

ש”ח

ש”ח

שקית חלב

 1ליטר טרה/תנובה

בס"ד

לחם אחיד
ברמן
/דגנית

ש”ח

ש”ח

קופון6010 :
מוגבל למימוש
קודאחד
קוד קופון :קוד פריט705 :
6010
מימוש בתאריכים:
קוד קופון:קוד פריט 13-15.7.16705 :ימים ד’ ה’ ו’
מימוש
 6010בתאריכים:
קוד פריט705 :
לחםה’ ו’אחיד
 13-15.7.16ימים ד’
אריכים:
אחידברמן/דגנית
מימוש בתלחם
.16
 13-15.7ימים ד’ ה’ ו’

לחם ברמן/דגנית
ברמן אחיד
/דגנית

ש”ח

ש”ח

ש”ח

Ê

ש”חככה זול
כמה קרוב,

דרושים
מפיצים לעלון
שקית חלב

 1ליטר טרה/תנובה

בס"ד

בס"ד

מוגבל למימוש אחד

1

גבינה

1
1

כמה קרוב ,ככה זול

אריכים:
 6-8.7.16ימים ד’ ה’ ו’

 250גר’ טרה/תנובה

1

Ê

שקית חלב

 1ליטר טרה/תנובה

Ê

/10945450/102397532
/47621/47942/48192
4123284/4129545/413
טרה/תנובה
 2903מוגבל למימוש אחד

גבינה

ש”ח

ש”ח

מימוש 2506009גר’
ש”ח
קוד קופון:
בתאריכים:
קוד פריט:
10-12.7.16
/474502ימים א’ ב’ ג’
97532
/10945450/1023
192
/47621/47942/48
5/4132903

גבינה

4123284/412954
 250גר’
טרה/תנובה
מימוש בתאריכים:

.16
 10-12.7ימים א’ ב’ ג’

גבינה

 250גר’ טרה/תנובה

Ê

1

כמה קרוב ,ככה זול

ש”ח

קרוב ,ככה זול
כמהש”ח
מוגבל למימוש אחד

מוגבל למימוש אחד

1

/47621/47942/48192
4123284/4129545
/4132903
מוגבל למימוש אחד

 6009בתאריכים:
קוד קופון:מימוש
 10-12.7.16ימים א’ ב’ ג’
קוד פריט/474502 :

ש”ח

1

קוד קופון6009 :

קוד פריט/474502 :

/10945450/10239
כמה
קרוב ,ככה זול
7532

בס"ד

קוד קופון6011 :
מוגבל למימוש אחד
/42015
קוד פריט:
42008/4131081/474021
מימוש בתאריכים:
קוד
קופון6011 :
קודמוגבל
פריט:למימוש
 13-15.7.16ימים ד’ ה’ ו’
אחד
/42015
021
42008/4131081/474חלב
שקית
קוד קופון:מימוש
 6011בתאריכים:
ליטר טרה/תנובה
1 13-15.7.16
קוד פריט:
ימים ד’ ה’ ו’
ש”ח/42015
1/474021
בתשקית
 413108חלב
42008/
אריכים:
מימוש 1
ליטר
.16
טרה/תנובה
ש”ח
 13-15.7ימים ד’ ה’ ו’

1 1

ש”ח

מוגבל למימוש אחד

בס"ד

שבוע 2
שבשבוע 2
וע 2
מוגבל למימוש אחד

גבינה

ש”ח

6008
קודמוגבל
קופון:למימוש
אחד
/42015
קוד פריט:
42008/4131081/474021
 6008בתאריכים:
קוד קופון:
מימוש
מוגבל
ימים א’ ב’ ג’
למימוש
10-12.7.16אחד
קוד פריט:
/42015
021
42008/4131081/474
מימוש שקית חלב
קוד קופון:
בתאריכים:
טרה/תנובה
16008
10-12.7.16
/42015ימים
קוד פריט:
ש”ח
ליטרא’ ב’ ג’
1/474021
שקית
413108
חלב
42008/
מימוש בת
אריכים:
1 .16
ליטר
טרה/תנובה
ש”ח
 10-12.7ימים א’ ב’ ג’

מוגבל
6007
קוד קופון:
למימוש אחד
קוד קופון:קוד פריט705 :
 6007בתאריכים:
מימוש
קוד פריט705 :
 10-12.7.16ימים א’ ב’ ג’
קוד קופון:
בתאריכים:
מימוש6007
אחיד
קוד פריט705 :
10-12.7.16לחם
ימים א’ ב’ ג’
מימוש בת
ברמן/דגנית
לחםאריכים:
אחיד
 10-12.7.16ימים
א’ ב’ ג’
ברמן/דגנית

1

בס"ד

/10945450/1023
192
/47621/47942/48
5/4132903
גר’/412954
4123284
250
טרה/תנובה
מימוש בת

מוגבל למימוש אחד

מוגבל למימוש אחד

מוגבל למימוש אחד

1
1

ש”ח

Ê

Ê

קוד קופון6012 :

קוד פריט/474502 :
/10945450/10239
7532כמה קרוב ,ככה
זול
/47621/47942/48192
4123284/4129545
מוגבל
/4132903
למימוש אחד

מימוש בתאריכים:
קוד קופון6012 :
 13-15.7.16ימים ד’ ה’ ו’
קוד פריט/474502 :

1

/10945450/102397532
גבינה
/47621/47942/48192
2903מוגבל

 250גר’ טרה/תנובה

4123284/4129545/413
למימוש אחד

קוד ש”ח
קופון:מימוש
6012בתאריכים:
קוד
97532פריט/474502 :
 13-15.7.16ימים ד’ ה’ ו’

/10945450/1023
192
/47621/47942/48
5/4132903

גבינה

4123284/412954
מימוש בת 250גר’
טרה/תנובה
אריכים:

.16
 13-15.7ימים ד’ ה’ ו’

גבינה

 250גר’ טרה/תנובה

1

ש”ח

1

1

ש”ח

בכל אזור הדרום

ש”ח

לפרטים:

03-6182992

בואו לקבל מתנות!

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

לפרטים03-6182992 :

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

