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לדורות  רשומה  את  הותירה  זו  אמונה  בה‘;  אמונה  של  אדירה  לעצמה  גרם  חנוכה  נס 
הבאים, ועל אחת כמה וכמה שבאותם דורות גרם הדבר לחזוק עצום ונורא בבורא יתברך. 
יח  זרה  )עבודה  בגמרא  דלהלן, שהובא  מן המעשה  ללמוד  ניתן  הרבה  מידת ההשפעה  על 
ע“א( אודות רבי חנינא בן תרדיון, אחד מעשרת הרוגי מלכות. הרומאים, שהרגו את רבי 
חנינא בן תרדיון, שלחו את הבת הצדקנית שלו למקום מאד לא צנוע ברומא. את האב 
הם הרגו, על הבת גזרו דבר יותר גרוע ממות. אחותה היתה ברוריה, אשתו של רבי מאיר. 
וינסה לשחרר את אחותה, על אף שהיה הדבר נראה  בקשה ברוריה מרבי מאיר, שילך 
בלתי אפשרי, על פי דרך הטבע. לקח רבי מאיר הרבה כסף, ונסע לרומי. מיד כאשר הגיע 
לרומי, נסה לבדוק אם אחות אשתו לא חטאה באותו מקום נורא. הוא היה זקוק לנס, 
ולא עושים נס ל‘מקלקלים‘. עשה רבי מאיר איזשהו נסיון, ונוכח לראות שהיא נשארה 
את  לי  ותן  כסף  סכום  לו:“קח  ואמר  לשומר,  מאיר  רבי  נגש  וטהורה.  צדיקה  תמימה, 
נגד החוק!“ אמר לו רבי מאיר:“בשביל  יכול, זה  הבת הזאת“. אמר לו השומר :“אינני 
זה אני נותן לך כסף“]זה טעון חזק מאד, תלוי כמה משלמים[ אמר השומר:“הכסף יגמר 
בסוף, ואני אשאר עם הבעיה“. אמר רבי מאיר:“אם תראה שאתה בבעיה, תגיד ’אלקא 
הכלב  את  רואה  מאיר:“אתה  רבי  אמר  עוזר?“  שזה  אמר  לו:“ומי  אמר  ענני‘“  דמאיר 
הרוטויילר הזה? זרוק עליו אבן!“ עשה כדבריו, והכלב קפץ לנשוך אותו. אמר ”אלקא 
דמאיר ענני“-והלך הרוטויילר. נתן השומר את אחותה של ברוריה, ולקח את הכסף. לאחר 
ונשבר  ענני“  דמאיר  ”אלקא  הגרדום, אמר:  על  כשהיה  לתליה.  דינו  וגזרו  זמן תפסוהו 
הגרדום.  שחררו הקיסר ושלחו לחפשי, אבל נתן הוראה שבכל שדות התעופה של רומי 
יפרסמו תמונה של רבי מאיר, עם כיתוב ”מבוקש“. יום אחד הגיע רבי מאיר לרומי. ראה 
אותו שוטר, זהה אותו, והתחיל לרוץ אחריו. רבי מאיר ברח ממנו, ברח וברח, והשוטר כל 
הזמן בעקבותיו. פתאום ראה רבי מאיר רוכל עומד, ולידו סיר ענק של תבשיל חזיר. תוך 
כדי ריצה הכניס ר‘ מאיר את האצבע פנימה, ומצץ את האצבע השניה. השוטר שמאחוריו 
לא ראה שהוא החליף את האצבעות, ואמר-זה לא רבי מאיר, רבי מאיר לא היה אוכל 
חזיר...נחזור לעניננו, רבי מאיר אמר לשומר :תגיד ”אלקא דמאיר ענני“ והענין מסתדר. 
ויש להקשות על כך קושיה: בפרשת ויצא אומר הקב“ה ליעקב אבינו: ”אנכי אלקי אברהם 
אביך ואלקי יצחק“ שואל רש“י: והרי יצחק עוד היה חי, והקב“ה לא קורה את שמו על 
החיים, אפילו על צדיקים. איך, אם כן, הוא קורא את שמו על יצחק, בעת שיצחק עודנו 
חי? עונה רש“י: כיון שיצחק היה סגי נהור, והיה כלוא בתוך ביתו, לכן הסכים הקב“ה 
לקרא את שמו עליו בחייו. רבי מאיר הרי היה חי באותה תקופה, איך איפא הוא אומר 
”אלקא דמאיר ענני“? כדי לענות על קושיה זו, יש להקשות תחילה קושיה נוספת: מה 
רבי  על  שמע  מישהו  יצחק“?  ואלקי  אביך  אברהם  אלקי  “אנכי  באמרו:  הקב“ה  כונת 
ישראל מטשורטקוב? לא הרבה. ומי שמע על רבי מאיר שפירא מלובלין? כולם. רבי מאיר 
היה  חסיד של רבי ישראל. עכשיו אפשר לנסות להבין מי היה ר‘ ישראל! על פי זה נאמר 
גם כאן: מי זה האלקים? איננו יודעים ולא יכולים להבין. הוא גדול מאד. אבל אברהם-
אנחנו יודעים מי הוא היה, יודעים שהוא היה גדול ביותר. הקב“ה היה אלקי אברהם, אם 
כך אנחנו יכולים להתחיל להבין מעט מגדולתו. כך גם ”אלקי יצחק“- מגדולתו של יצחק 
נתן ללמוד על גדולתו הבלתי מושגת של אלקי יצחק. אצל פרעה מצאנו מקרא דומה לזה: 
פרעה אמר ליוסף: “בלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים“. )בראשית מא, 
מד( מה פרוש? אם מישהו היה רוצה לגרד בראשו, היה צריך לקבל על כך אשור מיוסף?...
רגלו-רשיון  את  ולהרים  נשק,  לרשיון  ידו-הכונה  את  שלהרים  פרש,  אונקולוס  בתרגום 
נהיגה. פרעה מצהיר: “רק הכסא אגדל ממך“ ברור שפרעה לא יתן לו את כסא המלכות, 
וכי צריך לומר זאת? אלא כך אמר לו פרעה: אני רוצה שתהיה המשנה שלי, משום שכאשר 
ידעו כולם שאתה המשנה שלי, זה יהיה כבוד גדול בשבילי! זהו שאמר:“רק הכסא אגדל“, 
ומהיכן? -“ממך“. מעצם זה שאתה תהיה המשנה שלי. הכסא שלי יגדל. כולם יגידו: כאשר 
זה המשנה למלך, מי יודע מיהו המלך בעצמו...אם זהו ההסבר של ”אלקי אברהם ואלקי 

יצחק“, איך אומר רבי מאיר ”אלקא דמאיר“ וכי מעיד הוא על גדלות עצמו, שבזכותו 
מתגדל שם ה‘?!                                                  המשך בעמ‘ האחרון
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בתוך  היא  חנוכה  נרות  הנחת  מצות  א. 
מקרקע  סנטימטר(   80( טפחים  עשרה 
מעשרה  למעלה  הניחם  ואם  הדירה, 
למעלה  להניחם  ויש  יצא.  טפחים, 
למעלה  הניחם  ואם  טפחים.  משלשה 
סנטימטר(   48 אמה  )כל  אמה  מעשרים 
ואז  בדיעבד,  אף  יצא  לא  הדירה  מקרקע 
צריך לכבות את מנורת החנוכה ולהניחה 
לא  אך  וידליקנה,  ויחזור  הכשר  במקום 
שיניחנה  מצוה  בעליה  והדר  שנית.  יברך 
בחלון או במרפסת או בגזוזטרא הסמוכה 
לרשות הרבים, כדי לקיים פרסומי ניסא. 
וטוב להניח נרות החנוכה בתוך פנס של 
שיראו  כדי  במרפסת,  ולהעמידם  זכוכית 
ואם  הרבים.  שברשות  ושבים  לעוברים 
הוא גר בקומה שהמרפסת גבוהה מקרקע 
יניח   )9.60( אמא  עשרים  הרבים  רשות 
הנרות בפתח הדירה מבפנים, הואיל ואין 
בזה היכר כל כך לבני רשות הרבים. ומכל 
מקום אם יש ממול בנין גבוה ויש פרסום 

הנס להם, ידליק בחלון.
ב. חצר שיש בה שני פתחים, משני רוחות, 
צריך להדליק בשניהם, מפני החשד, שאם 
נרות  הדלקת  בו  שאין  אחד  פתח  יראו 
חנוכה  נר  הדליק  שלא  יחשדוהו  חנוכה, 
שיברך  אלא  בשניהם,  ידליק  ולכן  כלל. 
ויפטור  הראשון,  שבפתח  החנוכה  נר  על 
מן הברכה הדלקה שבפתח השני )ש“ע סי‘ 
תרעא ס“ח(. ויש אומרים שבזמן הזה שהכל 
שום  ואין  מבפנים  הבית  בתוך  מדליקים 
שיש  אע“פ  הרבים,  רשות  לבני  היכר 
לחצר כמה פתחים אין צריך להדליק אלא 

בפתח אחד בלבד. וכן המנהג פשוט.
                                          חזון עובדיה

ההלכה השבועית
הלכות חנוכה
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סיפור השבוע
בביתם של חגי ואורית אגמון לא שרר שלום בית בלשון המעטה. 
בתשובה  חוזרים  זוג  אצל  שחקים.  הרקיעו  לפעמים  הויכוחים 
כיצד  בעיקר  הדרך,  ברורה  תמיד  לא  דרכם  בראשית  הנמצאים 
מחנכים הילדים. נכון הילדים הם בגיל רך יחסית, אבל ההחלטות 
איך לחנך, איפה להגיב, היכן להבליג, מתי להעניש, מתי להזהיר 
הילדים  ולעיני  לאוזני  גם  פולמוסים  הזמן מחלוקות,  כל  ולנזוף. 
הנדהמים. אם אתם רוצים לדעת מה שורש המחלוקת, אזי נשים 
לה  יש  משכילה,  אשה  היא  אורית  השולחן.  על  וחלק  חד  אותו 
במכללה  בכירה  מרצה  היא  ובמקצועה  אקדמאיים  תארים  שני 
חוכמת  אבל  ממנה,  משכיל  פחות  הוא  חגי,  בעלה  מפורסמת. 
החיים שלו איננה קוטלת קנים. הוא טכנאי מקררים מיומן וזריז 
המוסר נפשו לכל קריאה ואזעקה, וכאשר הוא מבחין בבתים דלים 
ומשפחות עניות, הוא אף מוותר על שכרו. ומכאן הויכוחים. אורית 
התארים  ויעידו  מחגי  יותר  הרבה  בחינוך  מבינה  שהוא  בטוחה 
שיטותיה  אבל  משכילה,  אומנם  שהיא  סבור  חגי  האקדמאיים. 
ונטיותיה עדיין לא מיושרות עם דעת התורה הטהורה, שהרי היא 
איננה שואלת שאלות מהותיות בענין חינוך הילדים, אלא פועלת 
על פי הבנתה. למה לנו להכביר בתיאורים כאלה ואחרים, השקט 
כאשר  אגמון,  הזוג  של  במעונם  שביתה  לעצמו  קנה  לא  הנפשי 
יכולותיה השכלתניות כדי להכניע פעם אחר  אורית מנצלת את 
פעם את בעלה בהחלטות חינוכיות. איך כתב שלמה המלך במשלי 
“חוכמת - נשים - בנתה - ביתה... אבל איוולת.. בידה... תהרסנה”. 
ללא ספק שההתרחשויות בבית המשפחה היו איוולת שהוסיפה 
אש למדורה, איוולת הורסת. באחד מימי החנוכה נסעה אורית עם 
מכוניתה לכוון ביתה, לאחר יום הרצאות עמוס. מיד בכניסה לעיר 
היא הבחינה בעשן עולה מן המנוע. היא עצרה את המכונית סמוך 
לתחנת דלק וכיבתה את המנוע מבוהלת. אחד התדלקנים התנדב 
לסייע לה, פתח את מכסה המנוע וחיטט שם, הוסיף שמן, חיזק 
ברגים ומתח חוטים. “תני למכונית להתקרר, נוסיף מיםן, נוסיף 
שמן” יעץ לה ובעוד חצי שעה תוכלי לנסוע. אורית הודתה לו. 
חצי שעה פנוייה לפניה, והנה לנגד עיניה שלט מאיר עיניים בית 
הכנסת “שונה הלכות”. הגבאי עמד בחוץ וליקט עוברים ושבים 
למנין. אורית נכנסה ועלתה בגרם המדרגות לעזרת הנשים. היא 
הביטה בשעונה, אתפלל עמם מנחה, אניע את הרכב ועוד אספיק 
פנתה  ואורית  הסתיימה,  מנחה  תפילת  נרות.  להדלקת  להגיע 
אילני,  ראובן  השכונה  רב  של  קולו  את  שמעה  כשלפתע  לרדת 
העומד לשאת שלוש דקות דברי תורה בין מנחה לערבית. “רבותי, 
לאשתו  ויגיד  בבוקר  יקום  שיהודי  בדעתכם  מעלים  אתם  האם 
“תראי שושנה, אני לא מרגיש טוב, עשי לי טובה, תניחי במקומי 
תפילין...” המתפללים פרצו בצחוק רועם, והפתיח הזה מצא חן 
נשים עד תום הדרשה.  בעיני אורית שהחליטה להישאר בעזרת 
זו  בעלה.  במקום  תפילין  להניח  יכולה  לא  אשה  רבותי,  “תראו 
יהודי שרוע  נוספת,  עליו. אשאל אתכם שאלה  מצווה שמוטלת 
לה  ואומר  לאשתו  קורא  הוא  עצלן.  לקום,  רוצה  ולא  במיטתו 
“תשמעי רוזה, עוד 10 דקות סוף זמן קריאת שמע, עשי לי טובה 
תגידי במקומי קריאת שמע...” פרצי צחוק. “אתם צוחקים צחוק 
בריא וזה יפה” אומר הרב אילני “בהחלט מגוחך לחשוב שאשה 

תחליף את בעלה בקיום מצוות ציצית, סוכה, לולב, אכילת מצה 
ועוד. לא יעזור שום דבר, למרות שבעל ואשה הם גוף אחד, נשמה 
אחת, רוב המצוות מוטלות על הבעל, ואין אשתו יכולה להחליפו 
בגאון,  בעלה  את  מחליפה  שהאשה  אחת  מצווה  יש  אבל  בהן. 
בשמחה וטוב לבב. הדלקת נר חנוכה. הבעל יכול להיות בשרות 
מילואים או עדיין במקום עבודתו, או תקוע בפקק תנועה. אשתו 
לוקחת את החנוכיה, ממלאה את הקנים בשמן, מסדרת פתילות, 
ותדליק. הנרות  ובדיוק עם צאת הכוכבים תברך  מביטה בשעון, 
דולקים כאן בבית, והבעל יוצא חובה אפילו כשהוא בחו”ל. לא 
יאומן. מדוע? ובכן קהל קדוש, חז”ל מכנים מצוות הדלקת הנרות 
“מצוות נר איש ובתו”, ואין ביתו אלא אשתו. זו מצווה המוטלת 
על שניהם, ומה מיוחד בה שהבעל והאשה יכולים לחפות זו על 
חנכו  המזבח,  את  חנכו  בעבר  החינוך.  חג  הוא  חנוכה  ובכן  זה? 
וכאשר חונכים את הבית  בית  כיום עושים חנוכת  את המקדש, 
בפעם הראשונה, מה רוצים? רוצים שהבית יהיה מחונך ומאיר, 
וכלל ידוע הוא, שהדבר הראשון שעושים בבית, עושה רושם גם 
לעתיד, לכל החיים בבית לכל בני המשפחה לאורך ימים ושנים. 
הדלקת נר חנוכה נועדה להקרין לרשות הרבים שכאן לא מכניסים 
את החושך היווני, כאן מאירים את הבית בנר מצווה ותורה אור. 
אבא ואמא בכל בית יהודי יודעים שזו מטלה משותפת, שנעשית 
בצוותא, כאיש אחד, בלב אחד בשלמות רוחנית. הם מצווים כל 
הזמן לעסוק בחינוך ילדיהם, כלומר להחדיר בהם אור, ועוד אור 
ועוד אור של יהדות. כשהבעל נעדר עושה זאת האשה, כשהאשה 
והולך  מוסיף  בבחינת  הנרות  הדלקת  הבעל.  זאת  עושה  נעדרת 
כבית הלל, היא ביטוי להארה המשותפת של בני הזוג שחייבים 
הנפש,  מוסרי  החשמונאים  ברוח  ביתם  בחינוך  לעסוק  ביחד 
ולהוסיף אור לא לנוח, כל הזמן, שמונה ימים שהם כנגד ימי חיינו 
בעולם הזה, ואם... בגבורות... שמונים... שנה”. אוזניה של אורית 
תיקנו  חז”ל  ולכן  בתכלית,  פשוטים  הם  “והדברים  כאפרכסת. 
שאשתו, היא ביתו, תוכל גם להדליק נר במקום בעלה והיא כמו 
ילדי,  לחינוך  בעלי  של  מושלמת  שותפה  אני  לקב”ה,  מאותתת 
אני סוללת יחד איתו את הדרך העולה למקדש. ואם אשה מנצלת 
להתבונן  כדי  ממלאכה,  פטורות  שנשים  שעה  חצי  אותה  את 
בנרות ולתת אל ליבה, היא תוכל להבחין בין הלהבות המרצדות 
בפניהן הבורקות של אמותינו הקדושות, אמותיהן של השופטים, 
הנביאים, החשמונאים שידעו שלחנך זו משימה משותפת, והיא 

סוד קיומו ונצחיותו של הבית היהודי...”.
אורית לא היתה זקוקה ליותר, היא ירדה בזריזות מגרם המדרגות, 
הניעה את מכוניתה, ניגבה דמעה קטנה והרהרה בליבה “מעתה 
ואילך בעלי הוא שותף שלי... אנחנו נחנך את ילדינו לאור הנרות 
דרשה  לפעמים  ביחד”.  דור,  מדור  הקדושות  ישראל  נשות  של 
שלא  במרוצה,  לפעמים  שנאמרת  כזו  למעריב,  מנחה  בין  קטנה 
נותנים עליה תשומת לב רבה, יכולה לחולל נפלאות, כי הלוא מלך 
מלכי המלכים הוא זה שמחליט איזו מילה פועלת על הלב, ומה 

התזמון הנכון.
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!



בחודש אב ניגשתי לטסט, אחר 
הצלחתי   שלא  פעמים  שבע 
החלטתי  הפעם  לעבור. 
להתקשר ל“חסדי ינון“ שיעשו 
של  ביום  נפש“  ”פדיון  לי 
הטסט, תרמתי ונגשתי לטסט, 
דשמיא  ובסיעתא  רגוע.  יותר 
עברתי...בטסט השמיני = מעל 
הטבע...                         בעילום שם

לכבוד ”חסדי ינון“ היקרים,
רציתי לפרסם מה שקרה לבני בשבוע האחרון להכנות לפסח. בני נקלע לתאונת דרכים 
קשה עם אוטובוס כאשר רכב על אופניו. היה ללא הכרה מספר דקות כתוצאה של הנפילה, 
מפגיעה בראש, הוא נזרק למרחק של שבע מטר. ישר חשבתי עליכם, לא ידעתי אז מה 
יהיו תוצאות הפגיעה הקשה, ידעתי שאני צריך לפעול מהר. טלפנתי, מסרתי את השם. 
ואכן התוצאה בסיעתא דשמיא לא אחרה לבוא. ילדי השם ישמור אותו, יצא ללא שבר, 
ימים היינו מחוץ לבית החולים. הפרופסור שטיפל בו  וכבר אחרי שלושה  ללא תפירות 
מורדמים  ילדים במצב שלו  פעמיים.  הגומל  לברך  צריך  כזאת קשה  על תאונה  לי,  אמר 
כל  לה’  אשיב  מה  אמיתית.  לגאולה  יצאנו  אישי,  פסח  נס  ופלא-  הפלא  ומונשמים. 
תגמולוהי עלי...תודה רבה על מה שאתם עושים, הפדיון שלכם ממש 100%, בדוק ומנוסה.                                                                         
תודה מקרב לב.                                                                                      א. מת.צ

היו לי כאבים ברגל ימין ובמותן במשך תקופה, היתי ממש מושבת, לא יצאתי מהבית חוץ מללכת 
לרופא. עברתי מרופא לרופא, ואף אחד לא יודע מה זה. כבר לא יכולתי יותר...קמתי בשבע בבקר 
והרגשתי  קמתי  שעתיים  אחרי  לישון,  חזרתי  נפש“.  ”פדיון  והזמנתי  ינון“  ל“חסדי  והתקשרתי 
שחצי מהכאבים נעלמו, וברוך השם לאט לאט כל הכאבים נעלמו, חזרתי לתפקד כרגיל. אם זה לא 
היה קורה לי לא היתי מאמין.                                                                           א.ע / בני ברק

נפש“  ”פדיון  עשיתי  סוכות  לפני 
ברוך  עבודה.  למציאת  ינון“  ב“חסדי 
השם התקבלתי לעבודה החדשה. ולפני 
כמה ימים התחלתי לעבוד. ברוך השם 
שחיפשתי.  מה  בדיוק  זה  מרוצה,  אני 
ולשליחיו  להשם  להודות  התקשרתי 
הטובים. ישר כח!                                                                                                                                             
בעילום שם

לארגון החסד ”חסדי ינון“ השלום והברכה,
לפני כמה ימים התקשרתי על מנת שיערכו עבורי ”פדיון נפש“ לרפואה שלמה,  היתי צריך לעשות 
בדיקות חשובות, ובקשתי שבעזרת השם הבדיקות יעברו בשלום, ותוצאות הבדיקות יצאו תקינות, 
ושחס וחלילה אין שום דבר. וברוך השם, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו... היום קבלתי את 
התשובות מהמעבדה ובסיעתא דשמיא כל התוצאות יצאו תקינות וב“ה החששות שהיו נעלמו. 
התקשרתי על מנת להודות  לבורא עולם, ולפרסם את הנס, ולהודות לשליחיו הנאמנים...תזכו 
למצוות...                                                                                              אברהם ד / תל אביב



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

המשך מטעמים לשולחן

אומר המהרש“א: אין כונת רבי מאיר לומר:“האלקים 
ולדרים  לארץ  של מאיר“, אלא ”האלקים שמאיר 
שנה  כמאתיים  רומי,  בזמן  היה  מאיר  רבי  עליה“. 
חנוכה.  ונס  החשמונאים  אחרי  יון,  מלכות  אחרי 
ממילא אמר רבי מאיר:“אלקא דמאיר ענני“- תפנה 
ממנו  ותבקש  חנוכה,  נס  את  שעשה  האלקים  אל 
מאתיים  דעתכם,  תנו  אותך.  ויציל  נס  לך  שיעשה 
שנה לאחר שארע הנס הגדול בבית המקדש, עדין 
באמונה.  להתחזק  מבקשים  כאשר  בו  משתמשים 
הנס האדיר  הוא שהוה את התזכורת המוחשית לכך 
שהקב“ה מאיר ונמצא עמנו בכל אשר נפנה, ואיננו 
צריכים להרגיש פחד בהיותנו סמוכים ובטוחים בו 
יתברך! אצל הספרדים כתוב ”אלקא דמאיר ענני“, 
דרבי  :“אלקא  ואומרים  שמתחכמים  כאלה  ויש 
מאיר“ ויש לדעת שטעות היא. ”אלקא דמאיר“ אין 
”האלקים  אלא  מאיר“,  רבי  של  ”האלקים  הכונה 
שמאיר“.                                         ומתוק האור

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
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אצל


