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עד כמה גדולה היא זכותו של המרחם על הבריות עד שהיא לבדה מסוגלת לבקוע 
נתן  רבי  לדורות“:  ”מחנך  בספר  המופיע  הבא,  הספור  מן  ללמוד  נוכל  רקיעים, 
וכטפויגל זצ“ל ספר באחד מלילות חודש אלול, בהיות הסבא מקלם, רבי שמחה 
יונה מגיע  זיו, נם על משכבו, הוא חלם חלום. בחלומו הוא שמע כי רבנו  זיסל 
מדברותיו  ישא  הוא  פלונית  בשעה  כי  ומכריז  הכרוז  יוצא  והנה,  ”קלם“.  לעיר 
בבית הכנסת המרכזי. בשעה היעודה, שמו כל יהודי העירה את פעמיהם אל בית 
הכנסת, כולם הגיעו, ללא יוצא מן הכלל, שכן מי יוכל לשער מתי תזדמן לפניהם 
האפשרות לשמוע שיחת מוסר מפי ה“שערי תשובה“ בכבודו ובעצמו, ועוד בימי 
אלול?!...בשל ההד העצום של מאורע נדיר זה, החליט ועד הקהילה להציב שומר 
להמונים הסקרניים  כבעלי מעלה.  רק אנשים המוכרים  ולהכניס  בפתח האולם, 
יחדו מקומות מסביב לאתר, בתקוה שיעלה בידם לשמוע לכל הפחות את הד קולו 
של רבנו יונה...גם ה‘סבא‘ שם, כמובן, את פעמיו לשער בית הכנסת, אולם בהגיעו 
לשם עוצרו שומר הסף ושואלו לשמו, ומשנענה הסבא ואומר: ’אני שמחה זיסל 
מקלם‘-עונה לו השומר:‘אינני מכיר‘...בימים כתקונם, יתכן שה‘סבא‘ היה נמנע 
מלהזדהות בתארים לפני שומר הפתח, מחשש יהרה כלשהי. אכן הפעם, לא נראה 
יונה  רבנו  את  לשמוע  וכי  ליבו:  את  מלאה  דקדושה  לותר...עזות  שבכונתו  היה 
ולחזות בזיו פניו הקדושות-מלתא זוטרתא היא?כלום נתן לותר על מעמד שכזה? 
ה‘סבא‘ מנסה אפוא להזכיר לשומר הפתח את אבותיו הגדולים, את רבו הגדול-
אכן שמעתי“  סלנטר  ישראל  רבי  מועיל.“על  לא  זה  גם  אך  סלנטר,  ישראל  רבי 
מעולם!...לפתע  שמעתי  לא  זיסל‘  ’שמחה  תלמידו  על  ”אך  הפתח,  שומר  מגיב 
נוספים?“ החל ה‘סבא‘ לפרט  שואל אותו השומר“ האם יש לך קרובי משפחה 
”אני אבא של נחום ולול“...מיד נכרה הבעת התפעלות על פני השומר: ”אבא של 
נחום ולול? זה כבר משהו אחר! הוא אומר ועל אתר מכניס אותו לאולם. בשלב 
זה הקיץ ה‘סבא‘ משנתו, והנה חלום. כשהוא נרגש ונסער כולו עד עמקי נשמתו, 
שלח וקרא מיד לבנו רבי נחום ולול, לשאול הימנו מה זה ועל מה זה. איזו זכות 
נפלה בחלקו, אשר רק בעטיה נענע שומר הפתח והסכים להכניסו לדרשתו של 
עליו  גזר  שה‘סבא‘  לאחר  אך  דבר,  יודע  שאיננו  אמר  ולול  נחום  יונה.רבי  רבנו 
בכבוד אב שיספר לו על מעשיו האחרונים, הוא שקע בהרהורים עד שנזכר במעשה 
הבא: מזה תקופה ארוכה, הולך הוא כשלרגליו זוג נעלים קרועות ובלויות, אשר רב 
בהם הפרום על הקים. פעם אחת נזדמן אצל סנדלר העירה, וראה אצלו זוג נעלים 
פרוטה  בידו  ואין  יעשה  מה  עקא,  דא  אך  למכירה,  המוצעות  ומשובחות  חזקות 
לפרטה? בו ביום החל רבי נחום ולול לחסוך פרוטה לפרוטה, סכום לסכום, ומשאך 
עלה בידו ונאסף הסכום הראוי-שם פעמיו אל הסנדלר, ורכש את אותן הנעלים, 
כאשר הנו משלם עליהם במיטב כספו, טבין ותקילין. בלבו הוא חשב כי הנה, יוכל 
מעתה סוף סוף ללכת עם נעלים המתאימות למעמדו, שאף יועילו לו בבקוריו אצל 
הגבירים...למחרת, לאחר לילה סוער ומושלג במיוחד-שומע נחום ולול דפיקות על 
דלת ביתו. כשהוא פותח את הדלת, נגלה לנגד עיניו עני המחזר על הפתחים, אביון 
מרוד, אשר גם בגדים ראויים לכסות עצמו בקר הנורא לא היו מנת חלקו. רבי 
נחום ולול הכניס את העני אל ביתו, כבדו כיאה וכראוי, הושיט לו מתת יד הגונה, 
וסבור היה לשלחו לשלום. אלא שבטרם יצא ההלך-העיף רבי נחום ולול מבט לעבר 
רגליו של הלה, ונדהם לראות כי חשופות הן לגמרי! וכך הולך העני בשלג ובקר, 
כאשר רגליו היחפות חבולות, שרוטות, ואף כתמי דם לא נעדרים מהן... כאשר 
הבחין העני במבטיו הנדהמים, הוא הסביר כי בהעדר אמצעים אינו יכול להרשות 
לעצמו רכישת נעלים. רבי נחום ולול לא הסס, ועל אתר לקח את נעליו החדשות 
בהן השקיע את מיטב כספו שאסף ואגר במשך תקופה ארוכה, וללא אומר ודברים 
מסרן לעני במתנה גמורה. בנו של הסבא השתתק בסיום סיפורו, ואביו הגדול הנהן 
בראשו לעומתו וטפח לו טפיחה של חיבה על כתפו. עתה היו רזי החלום נהירים 
ובהירים לו...ראוי היה מעשה זה כדי לזכות את בעליו להכנס לשיעורו של רבנו 
יונה, ואף כדי לזכות את אביו הגדול עמו...לא עמדו לו ל‘סבא‘ מקלם ידיעותיו 
העצומות בתורה ובחכמת המוסר, לא עמדה לו זכות העמדת תלמידיו הגדולים, 
תפילותיו, וכל פעלו הרב בזה העולם-אלא זכות זו בלבד של היותו אביו של רבי 
בפניו  פתחה  זו  זכות  הוא!  ברוך  הקדוש  של  בריותיו  על  המרחם  ולול,  נחום 
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בשבת  לחולה  חום  למדוד  מותר  א. 
המד  לנענע  מותר  וכן  מד-חום.  ידי  על 
-חום אחר השימוש ולהעמידו על מכונו 
לשימוש חוזר )באותה שבת(, ואין בדבר 
מוקצה.  משום  ולא  כלי,  תיקון  משום 
בשבת  להשתמש  מותר  הדחק  ]ובשעת 
במד-חום שנותנים אותו על מצח החולה 
ונראות בו אותיות, ואין בזה לא משום 
כותב ולא משום מוחק. שו“ת יחוה דעת 
כט[. מוקצה מחמת איסור  סי‘  ד‘  חלק 

בבין השמשות:
בשתיה  אסור  בשבת  שנחלב  חלב  א. 
גוי.  ידי  על  בשבת, אסור לטלטלו אלא 

)ש“ע הגר“ז סעיף ט‘(.  

אותם  שמניחים  וצימוקים  גרוגרות  ב. 
לפי  בשבת,  בטלטול  אסורים  ליבשם, 
וכיון  שיתייבשו,  קודם  מסריחים  שהם 
שהוא יודע שהם עתידים להסריח, מסיח 
ולא  בידים  ודחאם  והואיל  מהם.  דעתו 
מוקצה.  נעשו  לאכילה,  ראויים  נשארו 
אבל אם יבשו קודם בין השמשות בערב 
הבעלים  ידעו  שלא  פי  על  אף  שבת, 
שלהם עד יום השבת, רשאים לטלטלם 

ולאוכלם בשבת.

)חזון עובדיה(

ההלכה השבועית

הלכות שבת
כלי שמלאכתו לאיסור



סיפור השבוע
צ’רלי הילד היה ממש פרא אדם, בבחינת יצר בכל -ויד כל בו. פשוט תלמיד 
יודעי ח”ן  ישמעאל, אבל  לזרע  שייך  הכינוי “פרא אדם”  נכון,  נסבל.  בלתי 
ישראל  לכנסת  גם  חודרת  הזו  המוטיבציה  נדירים  שבמקרים  לומר  יודעים 
עפרונות  גנב  לידו,  שנשם  מי  לכל  כמעט  הרביץ  הוא  ַשמות.  ומחוללת 
המורים  את  מקפיצים  שהיו  צפויים  בלתי  שובבות  מעשי  יזם  וסנדוויצ’ים, 
וההנהלה ומוציאים אותם מכליהם. כשהגיעה אמו של צ’רלי הגברת רוחמה 
נחמן  ד”ר  “אלומות”  הממלכתי  ביה”ס  מנהל  עם  דחופה  לשיחה  בן-סירא 
ציפורי, היא האזינה בלב מכווץ למונולוג הבא “אני נורא מצטער לומר לך גב’ 
בן-סירא, אבל איבדנו כל שליטה על ילדך שלמה, המכונה משום מה, צ’רלי. 
הוא אומנם רק בכיתה ו’ אבל קצב ההפרעות ומסת הנזקים שהוא גורם לנו 
עולה על כל דמיון. מה לא ניסינו! דיברנו איתו, חיבקנו אותו, הענשנו אותו, 
עורבא  הכל  אבל  ותאום,  מוטיבציה  לשיחות  היקרים  ההורים  לכם  קראתי 
פרח. צ’רלי נשאר צ’רלי. גם אני באופן אישי ניסיתי לקרבו ולרכוש את ליבו, 
אבל הנער מנוער מכל משמעת ומתנהג בחוצפה רבה ובחוסר אחריות. אנו 
מכירים כבר שש שנים ועברנו עמו הרפתקאות לא מעטות, אבל הפעם אני 
רוצה לחדש לך חידוש לא פחות נורא לגבי התנהגותו של התכשיט שלך. יש 
תבורי,  שמריהו  ושמו  וחולני,  ערירי  ששים,  כבן  יהודי  מורה,  ספרנו  בבית 
כך  שלו.  הזדון  ליוזמות  אישי  כפרוייקט  אותו  לקח  בריא  שיהיה  שלך  והבן 
למשל הוא הכניס חול לסנדוויץ’ של המורה, עירבב כמה פעמים מלח בכוס 
הנס-קפה שלו, הסתיר את תיקו של המורה בפח הזבל הכיתתי ומכנה אותו 
“אני  ורועד,  כולו  דומע  תבורי  המורה  אלי  נכנס  היום  מזלזלים.  בכינויים 
מתפטר” הודיע לי ביבושת “הילד הזה צ’רלי הורס לי את החיים, וזה כבר 
עובר כל גבול. אני מרגיש תעוקה בלב, נכנסתי לכיתה עכשיו להעביר להם 
שיעור חשבון, והחצוף הזה מרח משחה חלקלקה בכניסה לכתה... התגלשתי 
לעיני התלמידים והוטחתי ארצה. כולם צחקו עלי אך מעל כולם, אותו צ’רלי 
שלח ידו כביכול כדי לסייע לי לקום, אבל כשהזדקפתי הוא חמק והוטחתי 
גדול עלינו בכמה  בן-סירא, הילד הזה  גב’  בביזיון על הארץ...”.”תראי  שוב 
על  לשמור  גם  חייב  אני  הכבוד,  כל  עם  בו...  לטפל  כלים  לנו  אין  מספרים. 
כבודם ומעמדם של המורים שלי. צר לי, אבל אני מבקש שתיקחי אותו, אני 
משהה אותי למשך שבוע, ואבקשך למצוא לו מוסד מתאים. תודה, ושוב צר 
לי”. למה להאריך. מאז אותו יום עצוב למורה תבורי ולאמא שלו, ועד גיל 24 
צ’רלי נטש כל מסגרת. לא בתי ספר, לא פנימיות, לא צבא, לא עבודה. מכל 
מקום עבודה הוא הועף תוך זמן קצר. הצבא קלטו את “התכשיט” ושיחררו 
והיו  ממנו,  מיואשים  היו  הוריו  התאמה”.  “חוסר  שמכונה  מה  עקב  אותו 
עדיין  שהמשטרה  היה,  הגדול  המזל  לכך.  טובות  סיבות   250 מ-  יותר  להם 
לא הניחה ידיה עליו. בקיצור, על פי נתוני היסוד שבידינו, שלמה בן-סירא 
המכונה צ’רלי, היה אמור למצוא עצמו בסופו של נתיב התפרעויותיו באיזה 
לפני  יום אחד  לילה אחד,  לא קרה.  זה משום מה,  וקפוא.  בית-סוהר אפור 
יום הולדתו ה- 24, בדק צ’רלי את כיסיו ולא מצא שם פרוטה קלושה. הוא 
היה צמא לפחית בירה והשעון שלו סימן על שלוש לפנות בוקר. הוא שוטט 
ברחוב, עד שהבחין לשמחתו בבית הכנסת “נתיבי אור” שניצב לו בסוף רחוב 
הזדוני  מוחו  אחד.  ואקליפטוס  ברושים  ששה  מאחורי  מוסתר  וחשוך,  קטן 
ובוודאי שתימצא  מזערי,  סיכון  על  מדובר  הנ”ל.  פריצה קלה למתחם  זמם 
שיכול  רע  לא  סכום  יותר.  או  שקלים   20-30 ובה  נחמדה  צדקה  קופת  שם 
הזכוכית,  חלון  לעבר  ניתר  הוא  סיגריות.  ולקופסת  לבירה  לפחות  להספיק 
שבר אותו באגרופו, והשתחל פנימה. נרות הזיכרון החשמליים ריצדו מעבר 
לקיר המרוחק, וזמזומו של מאוורר שכוח ריחף בחלל בית הכנסת. האור הזה 
הספיק לצ’רלי כדי להבחין בקופת הצדקה העגולה שניצבה לה על התיבה. 
הוא ניגש לתיבה, הרים את הקופה ונענע אותה קלות. יופי, הרעש והכובד 
העידו על סכום לא מבוטל ששכן אחר כבוד בקופה. “אם כבר הגעתי לכאן, 
כדאי שאכנס למטבח של בית הכנסת, בטח אמצא שם משהו טעים ועממי 
וטוב לעיכול”. חושיו של הבחור הפרוע ותלוש-המסגרת, לא הטעו אותו. בית 
הכנסת של העדה הפרסית בעיר מגוריו, היה ידוע ומפורסם בהנהגות האירוח 
והשמחות המגוונות שנחגגו שם. הוא הדליק האור, המקרר – בלי עין הרע 

– היה מלא וגדוש. יין, ערק, בירות ומשקאות קלים, עוגות, קציצות, ירקות, 
פירות, בקיצור סיבה למסיבה. צ’רלי בחר מכל הבא ליד, והניח לפניו שלוש 
צלחות גדושות מכל טוב הארץ. פתח לעצמו פחית בירה והחל ללעוס ולנגוס 
מלפפונים חמוצים, זיתים, סלט תורכי, קרקרים. לשובע. התענוג הזה נמשך 
בדיוק חמש דקות, כשלפתע הבחין צ’רלי ההמום בדמות תמירה של יהודי עם 
זקן ארוך ומאפיר, המביט בו בעיניים רכות להפליא. פיו חדל מללעוס וגופו 
התכווץ. “בוקר טוב חביבי, ברוך הבא לבית הכנסת. אשריך, אני שמח שאתה 
מקדים את כולנו לתפילת השחרית...”. הקול המלטף הזה והמבט הידידותי 
שניבט מן העיניים, נעמו לו לאוזניים וללב. צ’רלי לא ידע נפשו מרוב תדהמה, 
וניסה להסתיר את קופת הצדקה מתחת לכנף מעילו.”הממ... המ...” הימהם 
הצעיר “כן... כן... מתי התפילה... כבוד הרב...”.”בעזרת השם בעוד חצי שעה 
נוכל להניח טלית ותפילין, עד אז אני רואה שאתה רעב, אז תגמור לאכול, 
תברך ברכה אחרונה ותיגש אלי... אני מאד שמח להכיר אותך. אני רב בית 
הנבוך.  הבחור  לעבר  ידו  והושיט  הרב,  אמר  תורג’מן  ציון  בן  שמי  הכנסת, 
מרוב תדהמה השיב: “שמי צ’רלי... כבוד הרב, ליתר דיוק שלמה בן-סירא... 
צ’רלי זה רק כינוי...”. שמעתם פעם על גנב שמודיע לנגנב את שמו המלא? 
“כן, אני מבין שלמה. כשתסיים לאכול, גש אלי, יש לי בשבילך טלית ותפילין, 
אשמח ללמד אותך כיצד להניחם”. הרב תורג’מן פתח ארונית קטנה בקצה 
שניסה  הזולל,  הגנב  של  ראשו  על  והניחה  לבנה  כיפה  ושלף משם  המטבח 
לשמור על ארשת לא מופתעת. הקול של הרב בן ציון תורג’מן היה מוכר לו 
מאיפשהו, גם בתווי פניו הוא נתקל פעם, אך הוא לא ידע להניח אותו על 
והמגוונת במעשי שובבות  שום פאזל שכוח בנתיב ההסטוריה שלו הקצרה 
לא מכובדים. “ובכלל” הרהר בלבו “אולי אני מדמיין לעצמי, עכשיו לילה, 
ואני כבר אחרי שתי פחיות בירה, מה לי ולרבנים, מה לי ולבית כנסת, מה לי 
ולתפילת שחרית”. צ’רלי שלנו, במקור שלמה בן-סירא, בחור חסר תועלת, 
בן  ברב  וכשהבחין  וכה,  כה  הביט  מכיסאו,  התרומם  המציאות,  מן  ותלוש 
ציון ישוב בירכתי בית הכנסת, פתח את הדלת ופתח במרוצה לתוך הלילה 
השחור. לילה שחור? לא בדיוק. יש לילות שניראים שחורים בתחילתם, אבל 
כך  כל  שטיפוס  אור,  של  חוטים  להם  מזדהרים  השחר  לעמוד  ונראה  סמוך 
לדעת  מבלי  אפילו  מאד,  להם  זקוק  להם,  זקוק  כה  צ’רלי  כמו  ועלוב  זנוח 
בית  הזו,  המוזרה  הסצינה  למדי.  מבוהל  העיר  ברחובות  שעט  צ’רלי  זאת. 
כנסת, קופת צדקה, קרקרים והרב בן ציון תורג’מן היתה קשה עליו לעיפה, 
אם כי ניצוץ של סקרנות החל לפעפע בקרביו. הוא התיישב על ספסל באחד 
הגנים הציבוריים ושיחזר את השיחה עם הרב תורג’מן.”בוקר טוב חביבי... 
ברוך הבא לבית הכנסת, אשריך, אני שמח שאתה מקדים את כולנו לתפילת 
השחרית”. נעימת קולו של הרב בעל העיניים המלטפות לא משה מאוזניו. 
“הוא מוכר לי מאיזשהו מקום... את הפנים שלו ראיתי פעם” הרהר צ’רלי 
“אני עוד אחזור לשם כדי לתהות על קנקנו של היהודי הזה... אני רק חושש 
שמא יגלה שנגנבה קופת הצדקה ויודיע על כך למשטרה... מה פתאום, הוא 
לא טיפש הרב הזה, הוא קלט מיד שאני אורח לא קרוא, ואם היה רוצה היה 
מחייג מיד למשטרה... וחוץ מזה שכנראה מרוב תדהמה אמרתי לו גם את שמי 
האמיתי, שלמה בן-סירא... אני רק מקווה שלא ילשין עלי ואמצא את עצמי 
בלי כוונה בתא-המעצר”. במשך אותו יום שוטט צ’רלי ברחובות העיר חסר 
מנוחה. הוא חש דבקות פנימית שאין לה הסבר לשוב לבית הכנסת ולשוחח 
עם הרב בן ציון, הניצוץ הקטן של הסקרנות בער בו להיפגש בשנית עם הרב. 
קצת לפני תפילת מנחה. צ’רלי נכנס לבית הכנסת “נתיבי אור” וחיפש את 
הרב. עיניו נתקלו בו ישוב מול סטנדר ורכון על גמרא. צ’רלי נעמד בסמוך, 
שותק. שתי דקות אחר כך נשא הרב בן ציון עיניו והבחין בצעיר.”הו ברוך 
הבא, מה שלומך שלמה, חיכיתי לך בתפילת שחרית אבל כנראה שלא הרגשת 
טוב... אבל אני מאד שמח שחזרת לתפילת מנחה. דע לך יקירי, המקום הטבעי 
של יהודי הוא בית הכנסת, ובית המדרש. אנחנו נולדנו כאן ואנחנו שתולים 

כאן, וגם אם אנו יוצאים מכאן, זו יציאה על מנת לחזור.
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

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

לחם • חלב • גבינהלחם • חלב • גבינה

איך תורמים?

בשקל אחד בלבד!

לתרומות:
“חסדי ינון”

03-6182992

מתקשרים לחסדי ינון

תורמים את שווי המוצר: לחם חלב וגבינה

המשפחה הנזקקת תקבל קופון
לקניית לחם חלב וגבינה
בשווי 1 ש”ח בלבד!



ראשונה.  לידה  לידה,  בחדר  היתה  אחותי   
הלידה לא התפתחה אבל אשפזו אותה כדי 
חשש  שהיה  מכיון  השגחה,  תחת  להיות 
כל  לידה  בחדר  היתה  היא  העובר.  לשלום 
כך הרבה שעות שכבר הפסקנו לספור. ולא 
ינון“  ל“חסדי  התקשרתי  התפתחות.  היתה 
בנתים  נפש“,  ”פדיון  לה  שיעשו  בקשתי 
נתנו לה זירוז, לאחר הפדיון נכנסה לתהליך 
של לידה, ולאחר כמה שעות ילדה בן בריא 

ושלם, וגם לאמא שלום...אין עוד מלבדו!
תודה אבא!                              בעילום שם                          

”אני רוצה להודות לבורא עולם, עשיתי פדיון נפש עבור קרוב משפחה, שהיה צריך לעבור ניתוח. 
כל ניתוח הוא מסוכן אבל במקרה הזה הרופאים אמרו שזה ניתוח מאד מסובך. שמונה שעות 
בחדר ניתוח, שמונה שעות מורטות עצבים, שאין על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. במקרה 
כזה לא לקחנו סיכון, מראש עשינו פדיון נפש. וברוך השם בסייעתא דשמיא הודיעו לנו שהניתוח 
עבר בהצלחה, לאחר הניתוח הייתה בעיה עם הצלקת שלא התאחתה, אז עשינו עוד פדיון נפש, 

וברוך השם הכל הסתדר...“ 
בעילום שם

יום  צינתור,  עבר  שלי  דוד 
”פדיון  עבורו  הזמנו  זה  לפני 
את  לו  עשו  בבקר  נפש“, 
הכל  השם,  וברוך  הפדיון 
עבר בשלום, הצנתור הצליח 
והוא כבר מרגיש טוב. תודה 

לבורא עולם...
בעילום שם

אמי היקרה היתה צריכה להכנס לניתוח על כל מני בעיות בברכים וברגלים. מאד חששנו מהניתוח מכיון 
שזה ניתוח בהרדמה מלאה, והיא קצת חלשה, פחדנו שחס וחלילה לא תעמוד בזה. ערכנו לה תיקון ”פדיון 
נפש“ שבעזרת השם תזכה לרפואה שלמה ושהכל יעבור בשלום. משום מה בצורה פתאומית החליטו לדחות 
השם  וברוך  אלטרנטיבים.  בטיפולים  להתחיל  והחלטנו  כוון  שינינו  דשמיא  ובסיעתא  הניתוח.  מועד  את 
הכל התחיל להסתדר לאט לאט. מצבה הרבה יותר טוב. אנחנו רוצים להודות לבורא עולם, על  ההשגחה 
המדהימה, נסי ניסים...ולשליחיו הנאמנים ”חסדי ינון“                                                    יפה. א. /חדרה

                                                                              

חבר שלי מתחתן עוד שבוע בשעה טובה ובמזל טוב, אך לא מזמן הוא ריסק את העקב, והרופאים אמרו 
לו שיצטרך להיות בחתונה עם קבוע ולא יוכל לדרוך על הרגל,  הזמנתי לו “פדיון נפש” ב”חסדי ינון” 
להיום בבקר, שעושים לו בדיקות וצילומים. שבעזרת השם יוכל להיות מתחת לחופה בלי קבוע ולעמוד 
על הרגלים. ועכשיו ממש קבלתי שיחת טלפון ממנו שלאחר הבדיקות החליטו להוריד לו את הקבוע ויוכל 

לדרוך כבר על הרגל. ישתבח שמו לעד. שירבו שמחות בישראל! 
                                                                                                                  בעילום שם



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 

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!

השנה
כל 

ח”ג 
נו ל
אצל

פדיון נפש מיוחד 
בראש השנה

בגלל קוצר הזמן כמות הפדיונות מוגבלת

26 ₪ לשם
למסירת שמות:            

 03-6182992

פדיון
כפרות

 ב“חסדי ינון“


