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“תנו  ומבקש:  חת  לבני  פונה  הוא  שרה.  את  לקבור  מגיע  אבינו  אברהם 
לי אחזת קבר עמכם ואקברה מתי מלפני“, והם עונים: בבקשה, ”במבחר 
קברינו קבר את מתך איש ממנו את קברו לא יכלה ממך מקבר מתך“. הכל 
אומר  שיך!  לא  מזה  יפה  יותר  לכאורה,  שתרצה.  קבר  איזה  לך  קח  שלך, 
אברהם: “אתם מוכנים לתת לי הכל, אך אני רוצה דוקא את הקרקע של 
עפרון. לכן, ”שמעוני ופגעו לי בעפרון בן צחר ויתן לי את מערת המכפלה 
אשר לו אשר בקצה שדהו, בכסף מלא יתננה לי“, אני מוכן לשלם על מערת 
המכפלה תשלום מלא“. עפרון שומע את הבקשה ומיד אומר לאברהם: “לא 
עמי  בני  לעיני  נתתיה  לך  בו  אשר  והמערה  לך  נתתי  השדה  שמעני  אדני 
נתתיה לך קבר מתך“ קח לך את השדה במתנה. אברהם לא מסכים. “אך אם 
אתה לו שמעני נתתי כסף השדה קח ממני ואקברה את מתי שמה“ - אני 
רוצה את השדה רק תמורת תשלום! על זה עונה עפרון:“אדוני שמעני ארץ 
ובינך מה הוא ואת מתך קבר“. לכאורה כונת  ביני  ארבע מאת שקל כסף 
עפרון לומר: ”אתה רוצה לשלם? תשלם, והסכום שאני דורש תמורת השדה 
והמערה הוא ארבע מאות שקל כסף“. זו טעות. לא אלו היו דברי עפרון! וכך 
פרש התרגום את דבריו:“רבוני קביל מני ארע שויא ארבע מאה סלעין דכסף 
בינא ובינך מא היא“ - קבל ממני בחינם את הקרקע ששויה ארבע מאות 
שקל כסף, אינני רוצה ממך תשלום, רק קבר את מתך ודי!“ וכן פרש רש“י 
:“ביני ובינך -בין שני אוהבים כמונו מה היא חשובה לכלום, אלא הנח את 
המכר ואת מתך קבר“. לפי זה לא מובנים דברי הגמרא במסכת בבא בתרא 
)טו ע“ב(:“ויהי היום ויבואו בני האלקים להתיצב וגו‘ ויאמר ה‘ אל השטן אי 
מזה תבא ויען השטן את ה‘ ויאמר משוט בארץ“ - אמר לפניו:“רבונו של 
עולם, שטתי בכל העולם כלו ולא מצאתי נאמן כעבדך אברהם, שאמרת לו 
’קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה‘ ואפילו הכי בשעה שלא 
מצא מקום לקבור את שרה, עד שקנה בד‘ מאות שקל כסף, לא הרהר אחר 
מדותיך“. כעין זה מצינו גם במדרש )שמות רבה ו, ד(“וארא אל אברהם אמר 
לו הקדוש ברוך הוא למשה: חבל על דאבדין ולא משתכחין, הרבה פעמים 
נגלתי על אברהם יצחק ויעקב באל ש-די ולא הודעתי להם שמי ה‘ כשם 
שאמרתי לך ולא הרהרו אחר מדותי, אמרתי לאברהם ’קום התהלך בארץ 
לארכה‘, בקש מקום לקבר את שרה ולא מצא, עד שקנה בארבע מאות שקל 
כסף, ולא הרהר אחר מדותיו“. והתמיהה ברורה: וכי אברהם לא מצא מקום 
לקבור את שרה אלא בד‘ מאות כסף? הרי עפרון הסכים לתת לו את השדה 
של  מדותיו  אחר  להרהר  מקום  אפוא,  היה,  מה  כסף!  אין  חינם  והמערה 
הקב“ה? אלא שאם באמת לא בקש עפרון תמורה, מה פשר הכתוב בהמשך 
וישקל אברהם לעפרן את הכסף“?  הפסוקים: “וישמע אברהם את עפרון 
התשובה היא: אברהם אבינו שמע את ה‘מנגינה‘ בדבריו של עפרון...עפרון 
את  לך  קח  אבל  כסף,  שקל  מאות  ארבע  הוא  השדה  מחיר  אמר:“תראה, 
השדה, אינני רוצה תשלום“. אם אינך רוצה תשלום, לשם מה אתה מספר 
זאת  כתב  המקום(  )על  הרשב“ם  כסף?!  מאות שקל  ארבע  עולה  שהשדה 
עוד יותר בחריפות: ”וישמע אברהם אל עפרון-וישמע אברהם די לחכימא 
ברמיזא, אברהם אבינו היה מספיק חכם כדי להבין את הרמזים שהיו טמונים 
בדברי עפרון תאב הבצע...באור נפלא נוסף בענין שמעתי מרבי נסים תשובה 
בשם הרב ירון כהן, וכה היו דבריו: הגמרא במסכת מגילה )כו ע“ב( אומרת, 
שבית כנסת מותר למכור או להחליף ואסור להשכיר. מדוע? פרש רש“י, 
שבמכירה או בחלופין, ”חלה קדושתו על החילוף או על הדמים, והוא יצא 
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שלא  הקטנים  לבניו  להרשות  מותר  א. 
הגיעו למצוות לשחק בשבת באבני פלא 
ועושים  בזו  זו  אותן  שמחברים  )לגו(, 
ומפרקים  וחוזרים  וכיו“ב,  מגדל  צורת 

אותם בשבת.

ב. אוכלים שאסור לאוכלם, כגון פירות 
תרומות  מהם  הפרישו  שלא  טבל 
תרומות  שחיוב  פי  על  אף  ומעשרות, 
ומעשרות בזמן הזה אינו אלא מדרבנן, 
אסור לטלטלם בשבת. והוא הדין לענין 
בארץ  חלה,  ממנה  הופרשה  שלא  פת 
ובשער  כא  ס“ק  תקו  ס‘  משנ“ב  )ע‘  ישראל. 
הציון שם(. וכן מעשר ראשון שלא ניטלה 

תרומה  וכן  מעשר(,  )תרומת  תרומתו 
טמאה, אסור לטלטלם בשבת.

ג. אוכלים שאסורים בהנאה כגון פירות 
בשר  תערובת  או  הכרם,  וכלאי  ערלה 
יינם, אסורים בטלטול  וכן סתם  בחלב, 
דבר  אבל  ומקומם,  גופם  לצורך  אפילו 
כגון  בהנאה,  ומותר  באכילה  האסור 
נבלות וטרפות, או תערובת עוף בחלב, 
מותרים  לכלבים,  להאכילם  שמותרים 
בטלטול  כדין עצמות וקליפות הראויים 
למאכל בהמה וכלבים.                                                                              
)חזון עובדיה(

ההלכה השבועית

הלכות שבת
מוקצה מחמת גופו



סיפור השבוע
ר’ נפתולי קריטנשטיין, היה עשוי מחומרים מאד מיוחדים, זן יחודי 
של גיבור חיל, אשר שרד בעור שיניו את איימי השואה ויכול היה 
להם. הוא לא סיפר אף פעם על “חוויותיו” במחנות ההשמדה, אבל 
את  וסרטים  ספרים  גבי  על  הנציחו  התופת  את  שצלחו  ניצולים 
לפני  לימינם כמושיע אחרון  נפתולי, שתמיד עמד  ר’  עלילותיו של 
מר המוות. הם סיפרו על כך שבמשך ימים רבים הוא ויתר על פרוסת 
הנחשון  היה  הוא  חולים.  וילדים  חלושות,  נשים  למען  שלו  הלחם 
לקבל מלקות אכזריות מיד הקלגסים המרושעים, מאחר וכל מחדל 
שהיה במחנה או בשדות העבודה, הוא היה זוקף לזכותו. “אני אשם” 
ונהנו  כינו אותו “שליימזל”,  לזקיפים האריים. הנאצים  היה אומר 
ניגב  שיניים,  חרק  נפתולי  פעם.  אחר  פעם  בדמו  מתבוסס  לראותו 
את הדם בידיו, ליקק את פצעיו והמשיך הלאה. היה לו זוג תפילין 
אותו החביא מאחורי תאי הגאזים, בתוך העשביה, וכאשר עיניו של 
לחבריו  ונתן  בזריזות  תפילין  הניח  הוא  הבחינו  לא  הנאצי  השטן 
ודאג  למגבת,  ציצית  חוטי  לקשור  הצליח  הוא  המצווה.  לקיים את 
טובה בשל אחרים.  היתה  עינו  יזכו במצווה.  שרבים מבאי המחנה 
הן  הללו  שהזוועות  עולם,  חובקת  אמונה  נפתולי  של  בליבו  יקדה 
אף  אותי,  לחסל  יכול  לא  אחד  “אף  בו.  לעמוד  חייב  שהוא  נסיון 
רצון  ללא  נשמתי  את  לקחת  יוכל  לא  שיהיה,  ככל  מתועב  קלגס 
הבורא”, הרהר בעודו מסקל אבנים, חוטב עצים או סולל כבישים”. 
הגבר גבה הקומה שהתנשא לגובה 1.90 ס”מ במשקל 120 ק”ג שקל 
ופניו שחורים  גוו שחוח  בימי המלחמה האחרונים,  45 ק”ג  בקושי 
קריטנשטיין  נפתולי  המשחרר,  האנגלי  הצבא  כשנכנס  ומצולקים. 
לא הריע להם ולא התלהב. כשהחיילים האנגלים חילקו מוצרי מזון 
לניצולים מזי הרעב, נפתולי זעק לעברם: “אל תאכלו, זו סכנת חיים, 
הגוף שלכם אינו מסוגל לעכל מזון כזה”, זעקותיו נפלו על אוזניים 
ערלות, הרעב היה כבד מנשוא, האודים הכבויים הללו נגסו בפיות 
דוויים ומורעבים, ותוך שעות ספורות חלק מהם מתו. נפתולי שמר 
על קור-רוח ובשארית כוחותיו הלך מאיש לרעהו והצליח לשכנעם 
לא להיכנס לבולמוס האכילה.  הוא הצמיד לחיקו בקבוק מים, לתוכו 
ניצולים רבים סיפרו אח”כ שנפתולי  ולגם ממנו.  שפך מעט סולת, 
בן ה 23 הציל אותם ממוות בטוח, כאשר בכוחות אוזלים  הצליח 
למנוע מהם לאכול לחמניות פירות וירקות “חכו עוד קצת, תאכלו 
החיים  את  קיבלנו  ניגמרה  המלחמה  למחר,  תשאירו  במתינות, 
במתנה מבורא עולם. דעו לכם, לפעמים מזון יכול להיות רוצח לא 
פחות מתועב מנאצי”. בקצה המחנה הבחין נפתולי בקבוצת ילדים 
ונגסה בהן בתאווה. הוא דידה   שדופים, שעטה על שקי הלחמניות 
לשם נושף ומתנשף, משך מידיהם את הלחמניות והצליח להושיבם 
עברתם  מלך,  של  בניו  יקרים,  “ילדים  ובוכיים,  המומים  הארץ  על 
חמש שנות גיהנום והצלחתם לשרוד, האמינו לי אני רעב כמותכם, 
אבל האכילה הגסה מסכנת את חייכם. עכשיו שבו יפה, ואתן לכם 
עם  לחם  פרוסת  רבע  ננגוס  שעתיים  ובעוד  סולת,  דייסת  לשתות 
פרוסת עגבניה. בלילה נאכל עוד דייסת סולת, ונלך לישון. בעזרת ה’ 
בעוד שלושה ימים אתם תחושו חזקים ובטוחים לאכול כל מאכל... 
על  שנה   40 שהתענה  צדוק  רבי  על  בחיידר  למדתם  בוודאי  אתם 
ירושלים, גופו היה מצומק שברירי ושקוף, כך שניתן היה לראות מזון 
שצונח מפיו לגרונו. כשרבן יוחנן בן זכאי ביקש ממלך רומא שידאגו 

עבורו לתרופה, מספרת הגמרא שהאכילו אותו מזון נוזלי, כמו שיש 
לנו כאן, עד ששב לבריאותו”. נפתולי ניגש לכל ילד נשק אותו בחיבה 
יומיים שלושה חלפו, עד  על מצחו והשקה אותו מן הבקבוק שלו. 
מבטחים,  למקום  האומללים  את  לפנות  ההצלה  כוחות  שהגיעו 
ונפתולי נאלץ להפרד מן הילדים.”ר’ נפתולי”, לחש הילד היתום בן 
כך אוהב אותך, אתה כמו אבא  כל  גלייברמן, “אני  השמונה חנניה 
שלי “תודה שחיבקת אותי, תודה שליטפת אותי תודה שדאגת לנו 
שנאכל באופן בריא, לעולם לא אדע איך לגמול לך ר’ נפתולי”. חנניה 
הקטן פרץ בבכי על כתפו של נפתולי, ומיד אחר כך משלחת רופאים 
באמבולנסים  אותם  והובילה  הללו,  היתומים  את  ליקטה  מארה”ב 
לבתי החולים, או לאתרי שיקום ברחבי גרמניה הבוערת והמובסת. 
נפתולי חיבק את חנניה ולחש לו “חנניה יקירי, אל תשכח לעולם, 
ניצלת מן האש הגדולה בזכות הבטחון שלך בקב”ה. מי שבוטח בה’, 
חסד יסובבנו, כלומר כל הזמן שולחים לו שליחים להאריך את ימיו 
גם כאשר  בריאותו  על  נפלאים השומרים  לו מלאכים  יש  ושנותיו, 
הכל מסביב מגיפות, מחלות, הוא שמור גם כשהוא  צועד בגיא - צל-
מוות. אני מקווה חנניה’לה שניפגש בעזרת ה’ בריאים ושלמים בארץ 
ישראל, שא ברכה”. אחרי חצי שנה של שיקום רפואי עם תזונה נכונה, 
והרבה פרקי תהלים התאושש ר’ נפתולי קריטנשטיין הצעיר, קומתו 
באישוניו.  להבזיק  שב  החיים  וברק  להן,  התרחבו  כתפיו  הזדקפה, 
בתחבולות תעשה  לך מלחמה, ואכן הבחור החרדי הצליח לשכנע את 
אנשי הסוכנות בטוהר כוונותיו ללכת לקיבוץ, ועלה על סיפון האוניה 
לכיוון חיפה. “העבודה משחררת”, צווח השלט הגרמני בשער המחנה, 
ונפתולי חש שאט נפש מן העובדה הלא נעימה שהציונים מחלקים 
בקיבוץ  לעבוד  שילך  “מי  סיסמאות  אותן  עם  לארץ  כניסה  אישור 
יקבל סרטיפיקט” נו מילא. “אצלי העבודה היא עבודת השם” פעם 
ליבו של הניצול הצעיר, שהותיר במשרפות הרשע את הוריו אחיו 
ואחיותיו ללא שם ושארית “אני מנמל חיפה נוסע לירושלים, לעמל 
התורה בעיקר, ועמל כפיים מועיל בשביל פת לחם”. האוניה עגנה 
באישון לילה בנמל, הטנדרים של הקיבוץ הובילו את בני הנוער אבל 
נפתולי החליט ועשה, באחד העיקולים הוא קפץ מן הטנדר שהעביר 
את הניצולים לקיבוץ צפוני, נקע את רגלו, וצעד צולע בחושך לכיוון 
הצומת במרכזה היה תקוע שלט “לירושלים”. מה לנו להאריך, גלגל 
דקות  כובש  לדקות,  והופכן  שניות  כובש  בהתמדה,  לו  סובב  הזמן 
שנים התאדו  לשנים. חמש  חודשים  לימים,  לשעות, שעות  והופכן 
חדר  לו  שכר  וותיק,  ירושלמי  כבר  נפתולי  החדשה,  המדינה  באבק 
קטן ליד העיר העתיקה, ומדי בוקר לאחר תפילת “הנץ” הלך רגלית 
לבית הדפוס בשכונת גאולה שם עבד כדפס שמונה שעות, ובשעה 
ארבע אחה”צ נכנס לישיבה “במאה שערים” ועסק  בתורה במסירות 
יומו לשלושה חלקים, שליש שינה, שליש מלאכה,  חילק את  נפש. 
שליש תורה, כך כותב  הרמב”ם. ערב אחד ניגש אליו ראש הישיבה 
כל  את  כמעט  סיימת  נפתולי  “ר’  לו:  והודיע  אגרנט  שמריהו  הרב 
הש”ס שתהיה בריא, אבל ידידי הגיע העת לפרק “האיש המקדש”, 
מעשן   מוצל  אוד  נפתולי  ר’  עבורך”.  הגון  שידוך  לי  יש  תרצה  אם 

הכבשנים, לא התווכח. דעת התורה מעל לכל. 
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!



נפש“  ”פדיון  לעשות  התקשרתי 
שיזכה  בני,  עבור  ינון“  ב“חסדי 
חברים  מפני  ושמירה  להגנה 
רעות,  ומהשפעות  שליליים 
אמיתית  שמים  ליראת  ושיזכה 

ואהבת התורה.
מידיות!  ישועות  ראיתי  וב“ה 
תודה לבורא עולם...               י.ל

לאחר שאבי נפתר נשארתי לגור עם אמי ולטפל בה. גיסי והאחים שלי עשו יד אחת וזרקו אותי 
מהבית, כדי להעלים את הירושה. הוציאו את אמא שלי מהבית ורצו לשים אותה בבית אבות. 
אני מזה שלושה חודשים מתגלגל ברחובות ללא בית. בנוסף הוציאו צו הרחקה נגדי שלא אוכל 
לראות את אמא שלי. בצר לי התקשרתי ל“חסדי ינון“ שיעשו לי ”פדיון נפש“ לפני המשפט נגדי. 
ומה שקרה שם היה פשוט מדהים, הם היו שם שישה נגד אחד, אמרתי להם, שאני לא מפחד 
מהם, כי אני לא לבד, השם איתי. אפילו השוטר שבא לעצור אותי אמר שזאת עלילת שוא, ובבית 
המשפט אמרו להם איך הם מעיזים לזרוק אישה אלמנה ואת הבן לרחוב. היתה סיעתא דשמיא 
מדהימה והמשפט הצליח, ויצאתי זכאי מכל האשמות שהעלילו עלי. מה הם לא עשו לי, העלילו 
עלי עלילות, השפילו אותי, והכי כואב לי שלא יכולתי ליצור קשר עם אמא שלי. אבל בסוף הכל 

התהפך לטובה, הם היו בהלם. והאמת יצאה לאור...ישתבח שמו לעד.
בעילום שם

הבת שלי, ילדה קטנה סבלה מעצירות קשה, ניסינו כל דבר אפשרי, ושום דבר לא עזר. לבסוף הרופאה 
שטיפלה בה הפנתה את הילדה לחדר מיון. אז התקשרתי ל“חסדי ינון“ שיעשו עבורה ”פדיון נפש“, 
ובאותו בקר שהלכנו למיון, עשו לה את הפדיון. קודם כל כהורים, נרגענו כי די נלחצנו, וגם זה חשוב. 
במיון עשו לה סדרה של בדיקות, בסיעתא דשמיא כל הבדיקות יצאו תקינות. והבעיה חלפה באופן 

טבעי. תודה לבורא עולם!
בעילום שם

ניתוח  עברה  היקרה  חמותי  וחצי  כשנה  לפני 
ולא  עלינו  לא  גידול  לה  היה  ביותר.  מורכב  ראש 
לא  זה  רגיל  ניתוח  לעבור  בישראל.  אחד  אף  על 
שזה  ראש,  בניתוח  כשמדובר  יותר  ועוד  פשוט 
יותר מסובך. עשינו לה ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“ 
שהכל יעבור בקלות ושיהיו בשורות טובות. וברוך 
השם ובסיעתא דשמיא, בבדיקות לאחר מכן גילו 
וברוך  שחשדו.  כפי  ממהיר  ולא  שפיר  שהגידול 
השם מאז ועד היום המצב הולך ומשתפר. תודות 

לבורא עולם!
 תזכו למצוות,  שרה. ח. נס ציונה

הבן שלי, השם ישמור אותו, הכיר בחורה טובה, מבית טוב, צנועה, אבל לא היה לה עבודה, ולכל מקום 
שחפשה עבודה לא קבלו אותה. הוא מאד רצה אותה, ונהיה מבולבל מהמצב הזה, איך יסתדרו, מה יהיה 
איתם, הוא נהיה עצבני מזה וזה השליך גם על הבית. החלטתי שאני עושה לו ”פדיון נפש“ ב“חסדי ינון“. 
ובמהלך מקביל עשיתי גם לה פדיון, שניהם באותו יום. זה היה פשוט מדהים, איך שהיא יצאה מהבית, 
קבלו אותה למקום עבודה. והוא השלים לימודים, נרגע, התקדם בעבודה. ראיתי ממש נס מאד ברור. 

ישתבח שמו לעד.                                                                                                  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 

לפרטים:
03-6182992 

חת
יש הקונה את עולמו בשעה א

בכל אזור הדרום

דרושים
מפיצים לעלון

ניתן להוריד את העלון באתר
המשך מטעמים לשולחן

הוא לא מבטל בכך את הקדושה, מה שאין כן בהשכרה-
אין לקדושה על מה לחול. ומה בנוגע למתנה? נחלקו 
ומאן  קדשתה?  תפקע  דאסר-בהאי  בגמרא:“מאן  שם 
דשרי: אי לאו דהוה ליה הנאה מניה-לא הוה יהיב ליה, 
עשה  שהמקבל  לא  אם  כזביני“  מתנה  ליה  הוה  הדר 
מתנות  אין  מתנה.  לו  נותן  היה  כלשהי-לא  טובה  לו 
דברי  לפי  מכר.  כמו  המתנה  של  דינה  ממילא  בחינם. 
הגמרא הללו תרץ הרב ירון כהן תרוץ יפה, אך לפני כן 
נקדים עוד ספור קטן. מספרים על הרב מבריסק שפעם 
עשה חתונה לבנו בבני ברק. הוא שכר חדר במלון וכל 
נכנס  ברכות‘  ה‘שבע  ימי  כשנגמרו  שם.  שהה  השבוע 
אמר  ”חלילה“,  לשלם.  עליו  כמה  ושאל  המלון  לבעל 
בעל המלון, ”הרב לא צריך לשלם לי, כבוד גדול הוא לי 
שהרב נמצא כאן!“ אמר הרב מבריסק: ”אין דבר כזה 
’חינם‘, וכסף הוא התשלום הזול ביותר שישנו. אני בכל 
מקרה נשאר חיב לך, ואם אינך רוצה לקבל כסף זה יעלה 
לי יותר יקר. אולי אתבקש פעם לדבר עבורך עם פלוני 
וכיוצא בזה...אינני חפץ בכך, לכן אשלם את מלא מחיר 
- זה התשלום הזול  השהות במלון, כי בסופו של דבר 
ביותר !“ עפרון רצה לקחת כסף מאברהם אבינו, אך אין 
פרוש הדבר שהשדה אינו עולה כסף, אלא שהתשלום 
יותר...ולזאת  יקרים  באפנים  אם  כי  בכסף  יתבצע  לא 
“אך  בפסוק:  נרמז  זה  דבר  לא הסכים!  אבינו  אברהם 
טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי“ אם עשו עמי חסד ולא 
כל  ש“ירדפוני  הרי  שקבלתי,  מה  על  לשלם  לי  הניחו 
ימי חיי“ - כל חיי אשאר חיב לגומל החסד...כי, כאמור, 

התשלום הזול מכולם הוא הכסף!
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
כל 

ח”ג 
נו ל
אצל


