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זמני שבת פרשת “ואתחנן”
שבת נחמו

הפטרה: “נחמו נחמו עמי”

משה רבנו מתחנן לפני הקב“ה שיכניסו לארץ, ואף מתפלל על כך חמש 
מאות וחמש עשרה תפילות, עד, שאמר לו הקב“ה“ אל תוסף דבר אלי 
יכנס  גזר שלא  רבנו? הלא הקב“ה  רצה משה  בעצם,  מה,  הזה“.  בדבר 
לארץ, ומה חשב להשיג בתפילתו? בעצם צריך להבין זאת בכל התפילות 
שאנו מתפללים, כגון על חולה שיתרפא או על עני מרוד שיורחב לו. אם 
הקב“המ גזר שכך יהיה מצבו, כיצד באים אנו לשנות את הגזרה?! רבי ברוך 
שמעון שניאורסון זצ“ל, ראש ישיבת ’כוכב מיעקב‘, אמר בזה יסוד גדול: 
משה רבנו פותח ואומר:“ה‘ אלקים“. ”ה‘“ זו מידת רחמים, ”אלקים“ זו 
מידת הדין.“אתה החלות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה“. 
שוב, ”גדלך“ מידת הרחמים,“ידך החזקה“ מידת הדין. ”אשר מי ק-ל“ 
אומר הרב שניאורסון - יכול להיות גם רחמים וגם דין. מצד אחד- ק-ל 
יום“  הוא אחד מי“ג מדות של רחמים. מצד שני נאמר:“ק-ל זעם בכל 
יב( כיצד? התשובה היא: מה שנראה אצלנו כדין, בשמים הוא  ז,  )תהילים 
בעצם רחמים! כיום בעולם הזה, על הטובה מברכים ’הטוב והמטיב‘ ועל 
הרעה ’דין האמת‘. אבל לעתיד לבוא, אומרים חז“ל, גם על הרעה נברך 
’הטוב והמטיב‘. יתברר לנו שכל מה שהיה - גם מה שנראה לנו כרע, היה 
טוב בלבד. אומר, איפא, משה רבנו: ”אשר מי ק-ל בשמים ובארץ“ רבונו 
של עולם! הרי אצלך הכל רחמים, ורק בארץ ישנם דברים הנראים כדין. 
אנא ממך! תן גם לי לראות את הרחמים, תן גם לי להרגיש את החסד! זו 
היתה הבקשה. אכן טענה חזקה לכאורה. ומה היתה תשובתו של הקב“ה? 
” ויתעבר ה‘ בי למענכם ולא שמע אלי“. ”ויתעבר“,אומרים חז“ל, כאשה 
עוברה. ובאר ה“משך חכמה“: לפעמים אישה מעוברת, בחודש החמישי 
לעבורה, מרגישה שאין לה יותר כח להמשיך, והיאמתפללת:‘הלואי וכבר 
יצא התנוק‘. אבל אם התינוק יצא עתה-הוא לא יחיה, כי עדין איננו מוכן 
ובשל לחיים בעולמנו. הוא צריך לשהות שם עד תם תשעת חדשי העבור, 
רק אז יהא בשל לצאת לאויר העולם. מספרים על אדמו“ר אחד שבליל 
שבת התאחר מאד להגיע ל“טיש“]עריכת השולחן[, בסוף, קרוב לחצות הלילה 
נכנס לבית הדרש. מיד כשהתישב אמר לחסידיו:“תסלחו לי, היה לי אורח 
חשוב מאד- אליהו הנביא. הוא בא לומר לי שברצונו להתגלות ולבשר 
את הגאולה, וכבר הסכימו אתו שבעת הרועים.הוא רק בא לטל גם ממני 
רשות, ולקח לי זמן רב לשכנע אותו שעדין לא יבוא‘“. אחד החסידים 
ששמע זאת קפץ ואמר:“אבל למה, באמת, שלא יבוא? אדרבה שיבוא!“ 
הביט בו האדמור והסביר: הלא ברגע שיבוא משיח צדקנו-שוב לא תהיה 
אפשרות לתקן. כביכול העולם כולו יכנס ל‘הקפאה‘. לדאבוננו ישנן עדין 
כדי  כן בקשתי שימתין קמעה  ועל  נשמות רבות שהן רחוקות מתקונן, 
לתת גם להן הזדמנות נוספת לתקן“. אבל היהודי בשלו:“שיבוא, יהיה 
אינה אחת מאותן  נשמתך  כי  לך  גלה  הרבי:“ומי  לו  מה שיהיה!“ אמר 
נשמות שלא הגיעו לתקונן?!“. יסוד גדול כתוב כאן. לא בכדי מתעכבת 
רבנו  משה  עצמנו.  את  להשלים  שנספיק  כדי  לטובתנו,  אלא  הגאולה, 
להכנס  לי  ואראה את הארץ הטובה“-הנח  נא  ביקש מהקב“ה:“אעברה 
לארץ הקדושה, לכבוש אותה, ואז אבנה את בית המקדש, אמחה את זכר 
ה‘  ”ויתעבר  לא!  לו הקב“ה:  יבוא לתקונו הסופי. אמר  והעולם  עמלק 
בי למענכם“, דמה זאת לאשה מעוברת המבקשת לקצר את זמן עבורה. 
הוא הדין כאן: אם משה רבנו היה נכנס לארץ ומתקן את העולם, הכל 
היה נעצר באמצע, והדבר אינו טוב עבורכם. נמצאים אתם עדין באמצע 
הדרך, נדרש לכם זמן נוסף להשלים את התיקון. לכן ”למענכם“ נמנעה 
ממנו הכניסה לארץ, כדי שתוכלו אתם להמשיך ולתקן את נפשותיכם 

עד שתגיע עת הגאולה השלמה ויבוא העולם לתקונו...
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העלון מוקדש לרפואת
יצחק בן קלרה

ולע”נ יוסף בן רבקה ז”ל                                                                 
מאיר בן מזל ובכור זנזורי ז”ל                                                                 
שושנה בת אסתר ז”ל
פנינה פולין בת אהובה עזיזה ז”ל

כביסתם,  אחר  רטובים  בגדים 
על  שבת  בערב  אותם  ששטח 
השמשות  ובבין  לייבשם,  חבל 
טופח  רטיבות  בהם  היה  עדיין 
השבת  וביום  להטפיח,  מנת  על 
לטלטלם  מותר  נתייבשו, 
ואין  בשבת,  בהם  ולהשתמש 
מוקצה. משום  איסור  שום   בהם 
חסרון  מחמת  שמוקצה  כלי 
להשתמש  שלא  שמקפיד  כיס, 
של  סכין  כגון  אחר,  תשמיש  בו 
שחיטה וסכין של מילה, וסכין של 
קולמסים,  בה  שמתקנים  סופרים 
וכיוצא בזה, אסור לטלטלו בשבת, 
מקומו.  או  גופו  לצורך   אפילו 
כלים שמלאכתם להיתר שעומדים 
שלא  עליהם  ומקפיד  לסחורה, 
יפסדו,  שמא  בהם,  להשתמש 
אסור לטלטלם בשבת,כדין מוקצה 
אינו  אם  אבל  כיס.  חסרון  מחמת 
בהם,  מלהשתמש  עליהם  מקפיד 
מותרים בטלטול, כיון שלא הסיח 

דעתו מלהשתמש בהם. 
 חזון עובדיה

ההלכה השבועית

הלכות שבת

ה‘ אלקים אתה החלות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה אשר 
מי ק-ל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורתך )ג, כד(
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סיפור השבוע
הלילה  לתוך  נקפו  השעות  האחרון:  משבוע  המשך 
אהובה  שבת  של  קרניים  הבליחה  החמה  שזריחת  עד 
ומלטפת, לתוך מחלקת טיפול נמרץ. שינתו של זליג היתה 
טרופה. שעה ער, 10 דקות ישן. חלומות לא נעימים טרדו 
ניתר  הוא  שובבה  שמש  קרן  בעיניו  כשפגעה  נפשו.  את 
בשעון  הביט  הוא  “בשלח”,  פרשת  שבת  היום  ממקומו. 
וחשב “עוד שעתיים בבית הכנסת שלנו “שערי חוכמה” 
לצידי  לעמוד  נהנה  כך  כל  אבא  שחרית.  תפילת  תתחיל 
כשאני קורא את “בשלח”, עיניו בורקות מאושר, סבתא 
אלה  וטעם,  תג  לכל  כרוייה  אוזנן  נשים  בעזרת  ואמא 
וזו  שלי,  למשפחה  רב  עונג  מיוחדות שמסבות  הן שעות 
הפרשה שאני שולט בה בצורה מצויינת ואני כל כך אוהב 
לקרוא אותה...”. הרופא התורן נכנס, ביצע כמה בדיקות 
עדיין  מצבו  שינוי.  שום  “אין  האחות  של  לאוזנה  ולחש 
קשה... לדעתי אפילו חלה הרעה” לבו של זליג נרעד. הוא 
ברך ברכות השחר והחל לקרוא פרשת העקידה וקורבנות. 
בשעה 7:30 בבוקר - לאחר שחזר היטב על פרשת “בשלח” 
לאוזני אביו המונשם - נכנס זליג לספקות. האם להישאר 
ליד אבא ולהתפלל שחרית, או אולי לגשת לבית הכנסת 
של בית החולים... אולי  יש שם מניין. מה חבל - הרהר - 
שלא אזכה לקרוא את הפרשה. “אבא” נפנה זליג לאביו 
הרדום “כמו תמיד אני שואל אותך מה לעשות, להישאר 
שם  יש  אולי  הראשונה,  בקומה  הכנסת  לבית  ללכת  או 
מניין... כדאי ללכת?”. נדמה היה לו שאביו מנענע ראשו 
מעלה מטה כאומר “לך לבית הכנסת”. חיש קל ירד זליג 
את  פתח  הוא  הראשונה.  הקומה  לכוון  במדרגות  נורדמן 
דלת המסדרון של הקומה הראשונה והנה המולה. כ- 15 
אברכים נכנסו לבית הכנסת, אחד מהם דוחף עגלת נכה, 
בה ישוב ישיש בעל הדרת פנים וזקנו יורד על פי מידותיו. 
“הו” נעתקה נשמתו של זליג “זה גדול הפוסקים של הדור 
הרב הגאון שמואל נחמן אלמגור”. אברך אחד אמר לזליג 
“בחורציק, אירגנו פה מניין עם הרב אלמגור, בוא זו זכות 
גדולה, יש עמנו גם ספר תורה”. תלמידיו של גדול הדור 
פתחו בתפילה וזליג בפנים קצת מודאגות, הצטרף אליהם. 
כשהוציאו ספר תורה, התחילו שואלים זה לזה מי כאן בעל 
קורא? דממה מעיקה ריחפה באוויר. הרבה כתפיים נבוכות 
“אולי  ושאל:  זליגל  אל  פנה  הרב אלמגור  אל-על.  הורמו 
כבודו בעל קורא?”.”כן” השיב הנער ביבושת.”ובכן עלה 
עדין הבליח  חיוך  הרב.  חייך  ונצליח”  נעשה  ובשם השם 
שאתה  הקב”ה,  לך  “תודה  נורדמן  זליג  של  משפתותיו 
גדול  עם  “בשלח”  פרשת  את  השבת  לקרוא  אותי  מזכה 
הדור, ויהי רצון מלפניך שבזכות קריאה זו אבא יבריא!!!”. 
הוא קרא עם כל הלב. מדקדק במילים ומחתך באותיות. 
כל טרחא, אתנח, סוף פסוק, וקול הפעמונים שלו מסלסל 
בנועם ובמתיקות על כל טעם ותג. ניכר היה שהרב אלמגור 
התפילה  את  שהפך  המזדמן,  הקורא  מבעל  מתענג  ממש 
סימן  מוסף  תפילת  אחרי  נפש.  משובבת  רוחנית  לחוויה 
הרב אלמגור לזליג לגשת אליו. “אתה בעל קורא כישרוני 
ביותר... ממש נהנתי מקריאתך. מה שמך, ומה מביא אותך 
לכאן יקירי?” שאל הרב. “שמי זליג נורדמן והגעתי לכאן 
אתמול עם אבא שלי לאחר שלקה בדום לב. הוא מאושפז 

כאן במחלה לטיפול נמרץ מונשם ללא הכרה. הרופא אמר 
בבוקר הרופא התורן קצת  יציב, אבל  שמצבו קשה אבל 
הדאיג אותי, הוא אמר שאין שינוי במצב למרות התרופות 
קורא  בעל  אני  האמת  למען  הרב  כבוד  אבל  שקיבל... 
לא  “בשלח”.  בפרשת  רק  שולט  אני  מוכשר,  כך  כל  לא 
יותר”. “הא אני מבין” אמר הרב וביקש מעוזרו הצמוד: 
“ר’ שמעיה, עשה לי טובה, גש למחלקה שלי וקרא לרופא 
רוצה לבקש ממנו טובה  פרופ’ צימבלר, אני  האישי שלי 
ונענה  צימבלר,  פרופ’  הגיע  הקידוש  אחרי  מיד  אישית”. 
מיד לבקשת הרב אלמגור וניגש למיטת חוליו של בצלאל 
נורדמן. הוא החל לעבור על תיקו הרפואי וביצע בו אבחנה 
נוספת.”השם ישמור!” זעק פרופ’ צימבלר וטפח על מצחו 
סותרות  תרופות  שתי  בגלל  והכל  ומחמיר  הולך  “המצב 
שמוזרקות לחולה. יש להפסיק את הטיפול הזה מיד...”. 
דבר  לשם  היתה  צימבלר  הנודע  הפרופ’  של  מומחיותו 
בעולם הרפואי, כך שאף רופא זוטר כבכיר לא ההין לסתור 
נורדמן  נותק בצלאל  את דבריו. תוך פחות מ- 30 שניות 
מן התרופות שהוזרמו לורידיו, והצוות הרפואי החל לבצע 
בו טיפול תרופתי חדש על פי הנחיותיו של רופאו האישי 
נפקחו  שבת  במוצאי  כבר  להאריך.  למה  הדור.  גדול  של 
עיניו של בצלאל נורדמן, לקול קריאות השמחה של בניו, 
פרידמן.  גב’  וכמובן הסבתא הדומיננטית  רעייתו  בנותיו, 
שאושפז  אלמגור  לרב  זליג  דיווח  בבוקר  ראשון  ביום 
והועבר  מלאה  להכרה  חזר  אבא  כי  הפנימית,  במחלקה 
למחלקה הקרדיולוגית. “אני מבקש לקיים מצוות ביקור 
ר’  מכובדי  “הו  לאביך”.  אותי  “קח  הרב  ביקש  חולים” 
בצלאל, אני שמח לשמוע שמצבך משתפר. הרשה לי לספר 
זליג קרא את פרשת “בשלח”  לך, כי אתמול בבוקר בנך 
שזורמת  מדוקדקת  קריאה  השתאות,  מעוררת  בצורה 
בצלאל  סיפר  ואילך  מכאן  טהורה”.  שמים  יראת  ממנה 
בשבת  שנים,  ארבע  לפני  בנו  כיצד  אלמגור  לרב  בלחש 
לטובת  שלו,  התורה  קריאת  על  ויתר  שלו  בר-המצווה 
ילד אחר... זאת לאחר שבמשך חצי שנה שקד על הפרשה 
ושלט בה היטב. עיניו של הרב אורו מהתרגשות. הוא אחז 
בימינו את ידו של זליג ובשמאלו את יד אביו ואמר “זליגל 
הוא  הוא  בר-המצווה  ביום  שלך  לך שהוויתור  דע  הטוב, 
התרופה האמיתית של אביך. הוויתור הנעלה הציל את חיי 
אבא שלך. ראו ידידי איזו השגחה מופלאה. זליג ויתר לפני 
4 שנים, הגבאי ר’ שפירא איפשר לו לקרוא בכל שנה את 
פרשת “בשלח” מתחילה ועד סוף, והנה דווקא ערב פרשת 
בצלאל  ר’  וגם אתה  החולים  לבית  מובהל  אני  “בשלח” 
מובהל לכאן, זליג מלווה אותך, ומהסס אם לרדת לתפילה 
ניסי  ובאורח  לו,  מהנהן  כביכול  אתה  הראשונה.  בקומה 
אף אחד מתלמידי לא הכין את הקריאה. אבל זליג כן הכין 
אותה, והוא קורא אותה, ובטח מכוון שכל מילה תג וטעם 
הגיע  כיצד  ושואלו  אליו  פונה  אני  ואז  לרפואתך.  יעמדו 
לכאן והוא מספר לי... ותוך דקות ספורות פרופ’ צימבלר 
הופך לשליח נאמן להצלת חייך, מה רבו נפלאות השם. וכל 
זה לא היה מתרחש אילו זליג לא היה מוותר... לו יהי חלקי 

עמך זליג נורדמן” אמר הרב ונשק על מצחו של הנער.
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



ובשעה  טוב  במזל  התחתן  שלי  הבן 
בשפעת,  חלה  החתונה  ולאחר  טובה, 
ההתרגשות, הקור...עברו כמה ימים ואני 
חלוש,  היה  מזה,  יוצא  לא  שהוא  רואה 
לילה  כל  צמרמורות.  כולו  כל  חום,  עם 
לא  זה  ברכות,  לשבע  לצאת  צריך  הוא 
פשוט. וגם לכלה זה בטח לא נעים מצב 
כזה. התקשרתי ל“חסדי ינון“ שיעשו לו 
ומיד  לו  עשו  ואכן  דחוף!  נפש“  ”פדיון 
אחרי הפדיון, הוא פשוט יצא מזה. ממש 
למחרת, הרגיש יותר טוב, וחזר לכוחותיו 
כזה  שיקול  עושה  אני   ” השם.  ברוך 
רופאים,  אצל  הזמן  את  לבזבז  שבמקום 
לקחת  זה  ואחרי  שנלך,  ועד  עד שנקבע, 
אני  ישפיע...וואווו..  שזה  ועד  תרופות 
ב“חסדי  נפש“  ”פדיון  מזמינה  כל  קודם 
טוב  יותר  לצדקה, מה  הולך  ינון“ הכסף 
עם  לו  עוזרת  שאני  רואה  השם  מזה, 
העניים שלו, אז הוא עוזר לי עם העניים 
שלי...“                                                                                                       
)בעילום שם(

לידה, הלידה התעכבה   כלתי היתה בחדר 
וכמובן חששנו. הבן שלי התקשר אלי :“אמא 
לה  שיעשו  ינון“  ל“חסדי  דחוף  תתקשרי 
”פדיון נפש“.“ התקשרתי מיד, זה היה יום 
פדיונות  עשו  כבר  הצהריים,  לקראת  ששי 
בבקר, אבל מכיון שזה פקוח נפש, עשו לה 
מיד. לא עבר רבע שעה ונתבשרנו שילדה בן 
בשעה טובה ובמזל טוב....                   )ל.ח(

לבת שלי היה מקום עבודה, שהיתה מרוצה, 
והיו מרוצים ממנה. אבל, יום אחד אני רואה 
שאלתי  קרה?  מה  מהעבודה,  חוזרת  שהיא 
רגל  לה  שמה  שמישהי  לי  ספרה  אז  אותה, 
בעבודה, ובנוסף התנתה “או היא או אני”...
בקיצור, הבת שלי ויתרה מיד, זה לא בשבילה. 
למרות שמאד כאב לה. חזרה הביתה. קרובת 
לי  ואמרה  הסיפור  את  ממני  משפחה שמעה 
“ עכשיו! את מתקשרת ל”חסדי ינון” ועושה 
את  מסרתי  עשיתי.  וכך  נפש”.  “פדיון  לה 
השם שלה, תרמתי, זה היה בבקר. לא עברה 
שעה! ישתבח שמו...היא קבלה הצעת עבודה 
מהקודמת...תודה  טובה  יותר  אחר,  ממקום 
לבורא עולם שלא החסיר חסדו מאיתנו... איך 
אומרים? כל מה שהשם עושה עושה לטובה...
מ. מבאר שבע

כאבי  לי  היו  בערך,  חודש  לפני  התקשרתי 
עם  לעשות  מה  ידעתי  לא  כבר  עזים,  ראש 
לחץ  שזה  חשב  והוא  לרופא  הלכתי  עצמי. 
מסוכן,  די  זה  כי  פחדתי  ומאד  עיני  תוך 
התקשרתי  אז  מהכאבים.  מאד  סבלתי  וגם 
ל”חסדי ינון” ועשו לי “פדיון נפש”. לאחר 
אצל  לבדיקה  אותי  שלח  הרופא  ה“פדיון“ 
שבסך  אמר  הוא  השם  וברוך  מומחה  רופא 
מילים  אין  קריאה.  צריכה משקפי  אני  הכל 
להודות לבורא עולם.                                                                                      
)בעילום שם(

 

לנכד שלי גילו צהבת ילודים, והיה חשש שלא 
לחברה,  זאת  שספרתי  בזמנה.  הברית  תערך 
ינון“  “חסדי  לארגון  אותי  הפנתה  היא 
והזמנתי עבורו ”פדיון נפש“, והשבח לבורא 
עולם, וממש למחרת הצהבת נעלמה ושחררו 
את התינוק הביתה וערכו את הברית בעיתה 

ובזמנה. 
סבתא מהדרום



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 

עצי  שברכתו  דבר  על  ובירך  שטעה  מי  שאלה: 
בשמים, בורא עשבי בשמים, אם יצא?

בירך על דבר שברכתו עצי בשמים  אם  תשובה: 
למי  דומה  ואינו  יצא.  לא  בשמים  עשבי  בטעות 
שטעה ובירך על דבר שברכתו בורא פרי העץ, בורא 
האדמה  פרי  בורא  שכשבירך  שיצא,  האדמה,  פרי 
אבל  האדמה,  פרי  הוא  שבאמת  בברכתו  שיקר  לא 
בברכתו  ששיקר  נחשב  עצי  במקום  עשבי  כשבירך 
דעצי ועשבי שני דברים שונים הם, ואין העץ תוצאה 
של העשב, ולכן לא יצא. כן כתב הבן איש חי )פרשת 
ואתחנן ס”ט( וכן העלה הראש”ל בהליכות עולם )ח”ב עמ’ 
קסט( ובחזו”ע ברכות )עמ’ שטו(. אך אם העצי בשמים 
הוא רך כעשב, אף שמתקיים שנים רבות ונחמת כן 
צריך לברך עליו בורא עצי בשמים, אם טעה ובירך 
עולם  )הליכות  יצא.  בדיעבד  בורא עשבי בשמים,  עליו 
ח”ב עמ’ קסט בהערה, חזו”ע ברכות עמ’ שטז(. וכן כל דבר שיש 
בו מחלוקת או ברכתו עצי בשמים או עשבי בשמים, 
אף שלהלכה נקטינן שמברך עליו מיני בשמים, אם 
בורא עשבי  או  עצי בשמים  בורא  עליו  ובירך  טעה 
היא  שכן  דס”ל  דאיכא  כיון  יצא,  בדיעבד  בשמים 

ברכתו. )כה”ח סי’ רטז סק”כ(.  

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

שו“ת הלכה
מאת הרה“ג שמואל יאיר הי“ו

ניתן להוריד את העלון באתר

לפרטים: 03-6182992

חיתמו הוראת קבע
וקבלו מתנות:

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

בואו לקבל מתנות!

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!

 כל השנה
ח”ג
לנו ל

אצ

03-6182992 

חת
יש הקונה את עולמו בשעה א

היה שותף לזיכוי הרבים
באזור מגורך לפרטים:

הצטרף
למפצי העלון

מטפלת מוסמכת מעל 20 שנה
אבחון-יעוץ-טיפול

ריפוי במגון שיטות טיפול
טבעיות ועדינות...

לנשים וילדים בלבד

053-3158822

צביה

רוצה לעשות פריצת דרך?
מרגישה תקועה ולא יודעת למה?
רוצה להגשים מטרות ולהצליח

ולא יודעת איך?


