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ישנו צווי מיוחד שלא לנתק את החושן מן האפוד, ואמרו חז“ל )יומא עב ע“א(: “אמר 
ע“ב(  פח  )זבחים  רבותינו  אמרו  והנה  לוקה!“   - האפוד  מעל  החשן  המזיח  אלעזר  רבי 
שלכל אחד מבגדי הכהן היתה סגולה אחרת לכפר עוון - החושן מכפר על עוות הדין 
והאפוד מכפר על עבודה זרה. עלינו להבין, אפוא, מה הקשר בין שני העוונות הללו, 
המביא לאסור המפורש לנתק בין הבגדים? רבי יעקב קמינצקי זצ“ל מתרץ זאת באמרו 
שאפשר שבאה התורה ללמדנו שעבודה זרה הנה עוות השכל הישר, וזהו שכתב רבנו 
נסים גאון )בהקדמתו על הש“ס( כי אסור עבודה זרה הנו מצוה שכלית, שכן עבודת 
אלילים מנוגדת לשכל הישר. מעבר לכך מלמדנו צווי זה כלל יסודי ועמוק בעבודת 
השם-אהרון זכה לחושן בזכות ”וראך ושמח בלבו“ על גדולתו של משה אחיו, כפי 
שמבאר רש“י )שמות ד, יד( מכאן, שהמדות הטובות והשכל הישר שלובים זה בזה בקשר 
בל ינתק, ואדם בעל מדות טובות הוא הזוכה לישרות השכל! עד כמה גדולה הזיקה 
בין מידות טובות ושכל ישר נוכל להבין מן הספור שהובא בספר ”נתיבות המגיד“: 
הרב ניסן וולפין, הגיע לביקור בבורו-פארק, בביתו של הרב מיכאל ליב מונק, מחנך 
ידוע, מחבר ועסקן נודע ברחבי אירופה ואמריקה. הצצה קלה לעבר הויטרינה שפארה 
את סלון בית הרב חשפה לנגד עיניו קופסת צדקה מרהיבה ביופיה, עשויה כסף טהור, 
שנצבה יחד עם כל שאר שכיות החמדה. נראה היה שמבטו של וולפין התארך מעט 
יותר מן המקובל, שכן הרב מונק נעצר והביט בו בעינים שואלות. ”האם יש משמעות 
מיוחדת לקופסת הצדקה הזו?“, העז להתענין. הרב חיך. ”אכן“, אמר לאחר שבריר 
רגע, ”הקופסא הזו הוענקה לאם סבי, אשר נודעה בעירה בשם חנה קלאפערפאנטופל“. 
לא אדם כרבי ניסן וולפין יחמיץ הזדמנות לשמוע מעט אודות אותה סבתא עתיקת 
יומין, בעלת השם הבלתי שגרתי בעליל, ועד מהרה נעתר הרב לבקשתו האלמת וספר: 
ראשית המאה התשע עשרה. הרב מיכל ליב מונק מכהן כרב הקהילה בעירה קטנה 
הסמוכה לדאנציג, ורעיתו, הרבנית חנה, עומדת לימינו בכל הדרוש. לב רגיש היה לה, 
לרבנית, ותמיד היתה קשובה לצרכיהם של בני הקהילה היהודית. בעדודה נערכו בכל 
רחבי העירה מגביות צדקה למען נצרכים, אולם היא לא הסתפקה בכך- אלא מדי יום 
ביומו היתה סובבת בעירה ובסביבותיה, ומכתתת רגליה מבית לבית על מנת לאסוף 
וכמעט  לענין הדביקה אף את התורמים,  והנזקקים. מסירותה  עבור העניים  כספים 
תמיד נענו הכל לבקשותיה ותרמו מכספם. נקישות קלות על דלת הבית. קול טפיפות 
נפתח  צר  והסטת הבריח. סדק  שני  ולאחריו  מנעול אחד  סיבוב  וגובר.  הולך  רגלים 
ועינים בולשות את המקיש האלמוני בדקדקנות מוקפדת. אהה... הרבנית... וכבר נפתח 
הסדק ומתרחב, והרבנית מוכנסת פנימה בכבוד ומקבלת את תרומתה. לכאורה, הכל 
טוב וחלק, יפה וברור. אבל ענין קטן עודנו מטריד את מנוחתה של הרבנית, אצילת 
הרוח וענקית המדות-מעט אנשים, מעט מדי, השיבו את פניה אי פעם ריקם... תאמרו: 
אדרבה, שאיפתו הגלויה של כל מתרים היא להגיע למצב כזה...אמת. אולם הרבנית 
איננה ככל האדם אשר על פני האדמה... יתכן, מהרהרת הרבנית חנה, שהם מרגישים 
חיבים לתרום, בגלל היותי אשת הרב. נמצאתי, אפוא, נוטלת כסף מאנשים שבאמת 
כלל אינם מעונינים לתרום. ומשעה שעלה רעיון כזה במוחה, שוב אין הרבנית חנה 
מסוגלת להמשיך במנהגה הקבוע. טוהר הלב וזכות המידות עוצרים בעדה ומונעים 
בעדה לנקוש בדלתות כהרגלה בקודש. קופת הצדקה מדלדלת והולכת והיא מוגיעה 
את מוחה בנסיון נואש למצא פתרון לסבך, ומאחר שזכות המדות שלובת זרוע היא עם 
שכל ישר, כאמור, עד מהרה צץ לו הרעיון הבא, בדמות זוג קבקבי עץ. את הקבקבים 
ועד  לצדקה,  כסף  לאסוף  שיצאה  אימת  כל  לרגליה  לנעול  מקפידה  הרבנית  היתה 
וזהו  מהרה למדו התושבים להכיר את הנקישות הרמות ברחובות המרוצפים באבן 
את הדמות ההולכת וקרבה לביתם. כעת, שוב לא היו צריכים לפתוח את הדלת לכדי 
סדק צר, על מנת להבחין בזהותו של דופק אלמוני, ומי שלא רצה לתרום-פשוט לא 
פתח את הדלת... קבקבי העץ המקשקשים בקולניות על מרצפות האבן לבטח לא ידעו 
להעריך את תושיתה של המהלכת בהם ואת רגישותה האמיתי לזולת, אך בני הקהילה 
היא:  בגרמנית  משמעותו  ’קלאפערפאנטופל‘,אשר  בחיבה  אותה  כנו  המתפעלים 
הוקרה  מתנת  הקהילה  לה  הגישה  שבעים  לגיל  המרעישות...בהגיעה  הבית  נעלי 
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א. גרף של רעי ועביט של מי רגלים )סיר 
בו,  דר  שהוא  במקום  שנמצאים  לילה(, 
מותר לטלטל אותם לבית הכסא, ואינו 
רשאי ליטלם להחזירם אלא אם כן נתן 
בהמה.  לשתית  שראויים  מים  לתוכם 
אבל אם הם עודן בידו רשאי להחזירם 

בלי מים )ש“ע סי‘ שח סעיף לה(

שנמאס  במקום  מת  שרץ  נמצא  אם  ב. 
מותר  משם,  לפנותו  וצריך  בעיניו, 
אלא  כלי,  ידי  על  שלא  אפילו  להוציאו 

בידו ממש.

לכתחלה,  רעי  גרף של  ג. אסור לעשות 
עתיד  כך  שאחר  דבר  להביא  דהיינו 
שימאס  מכן  שלאחר  כדי  להמאס, 
ועשאו  עבר  אם  מקום  ומכל  יוציאנו, 

מותר להוציאו.

מותר  בדבר,  הפסד  שיש  במקום  ד. 
להכניס מטתו אצל הגרף של רעי ולקבוע 
ישיבתו שם כדי להוציאו משם )ש“ע סעיף 

לו(

ה. אם נמצא רעי ”בחצר“ שאינו דר שם, 
אלא משמש למעבר בלבד, וירא פן ילך 
עליו  לכפות  ויתלכלך, מותר  תינוק  שם 
כלי. )מרן בש“ע סעיף לד.(.                                                                                

                                   )חזון עובדיה(

ההלכה השבועית

הלכות שבת
כללים בדיני מוקצה

ולא יזח החשן מעל האפוד )כח, כח(
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סיפור השבוע
תוכניתה  את  בעיקר  אהבה  אורטל  חגית  הפופולרית  הרדיו  שדרנית 
“מגיבים למצב”. לתוכנית זו היה רייטינג עצום, והעומס על מרכזיית 
הטלפונים באולפן בין השעות שלוש לחמש אחה”צ היה גדול. לאורטל, 
למזרחנות  הפקולטה  ובוגרת  לשעבר  קיבוצניקית  לשניים,  אם   ,30
באוניברסיטת תל אביב, היה חוש מיוחד לקלוט תוך משפט או שניים 
את איכותם של המאזינים ורמת מקוריותם. כן, תוך שאלה או שתיים, 
מקורי  המאזין  אם  קולטת  היתה  היא  לשם,  או  לכאן  קטנה  הערה 
ומחדש או רק מאנפף, ובעדינות ראוייה לציון היא היתה נפרדת ממנו 
תוך איחולי הצלחה בהמשך דרכו. מנהל הרדיו בעצמו, רוני בן שימול, 
היה מתפנה מכל עיסוקיו כדי להאזין לשיחותיה עם המאזינים, שמהם 
ניתן היה להפיק המון חומר למחשבה, חומר יצירתי שלא היה מביש 
לא  אורטל  חגית  עם  למצב”  “מגיבים  מפורסמים.  דעות  הוגי  אפילו 
היתה עוד תוכנית רדיו, היא היתה מעין מפגש של דיאלוג לאומי על 
גלי האתר, אבל מפגש רציני משהו, אם כי לעתים מחוייך וציני. חגית 
לא נתנה למאזיניה להשתלח ולפגוע, היא ידעה לנווט אותם למוקד 
האמיתי של דעתם, כדי לגעת באותם נימים חבויים של אמת פנימית, 
ולא פעמיים, היא הובילה את המאזין  כזו. לא פעם  אם ישנה בכלל 
לגלות סתירה בדבריו, וזו למעשה היה שיא הדיאלוג הרדיופוני. “נכון, 
דעתך מקורית ומעניינת” היא אמרה לו, “אבל דומני שאתה סותר את 
עצמך...”. השתיקה והמבוכה מן העבר השני העידה שהדיאלוג-מונולוג 
הסתיים ולא בדיוק בכבוד גדול. חגית נהגה באותן שניות לחפש מילים 
ולא פוגעניות כדי להיפרד מן המאזין ברוח טובה. תתפלאו,  נעימות 
אבל למרות חילוניותה וריחוקה מעולם התורה, לא היתה לה שמחה 
לאיד בעת שהביסה פעם אחר פעם, בלוליינות מילולית כמעט בלתי 
מורגשת, את מיטב המאזינים. היא לא נגררה מעולם לרקוד על דמם 
שזה  מעטים  לא  לעתונאים  בניגוד  עצמם,  עם  שהסתבכו  כאלה  של 
מקצועם, ועל כך שכרם וכבודם. היתה לה מה שמכונה בז’רגון העתונאי: 
“רגישות מקצועית”. ואולי בשל כך שמה הלך לפניה כעתונאית הגונה, 
שנעים לשוחח עמה. חגית אורטל לא הסתנוורה מן הפירסום והאהדה, 
וידעה לטפח בית צנוע ואורח-חיים פשוט, בניגוד להילה התקשורתית 
שסביבה. “מגיבים למצב, והפעם על גיוס בני הישיבות לצה”ל”. כך 
נפתחה תוכניתה האחרונה. “כן מגייסים, לא מגייסים, למה מגייסים. 
חוו  ובעיקר  נקייה,  לשון  על  איפוק,  על  לשמור  מכם  מבקשת  אני 
המאזין  ומי  שוק...  איננה  שלי  התוכנית  כי  מכובדת,  בצורה  דעתכם 
הראשון...?”. במשך שעה וחצי עלו מאזינים ורובם ככולם תקפו את 
שופכים  לעיתים  אבל  נקייה,  מאופקת,  בלשון  כן,  הישיבות.  עולם 
שליטתה.  מגדר  יוצאת  שהתוכנית  חשה  חגית  בסכין.  לגעת  בלי  דם 
משום מה לא נשמר האיזון בין בעד או נגד. עוד 30 דקות מסתיימת 
התוכנית ועוד לא עלה מאזין אחד שיסביר בצורה טובה את החשיבות 
של עולם הישיבות... היא הביטה בשעונה מודאגת והעלתה עוד איש 
הייטק שמאלני שיגבב את עיקרי אמונתו השדופה. צביקה ענתבי היה 
שיפוצניק מוצלח ביותר ואהוד על כל לקוחותיו. מילה זו מילה, זמן זה 
זמן, עבודה זו עבודה. “אני בוגר ישיבה ולמדתי דרכי מוסר” נהג לשנן 
שאני  “מיד  וישרותו.  הגינותו  על  מתפלאים  שהיו  לקוחותיו,  באוזני 
מסיים את מלאכתי אני אץ לבית המדרש לחטוף דף גמרא...”. רדיו היה 
הדבר האחרון שעניין את צביקה ענתבי עד לאותו אחה”צ, בעודו ניצב 
על מרפסת משפחת גוטליב לתקן את חוטי הכביסה שנקרעו והתריס 
שנשבר. במשך שעה שלמה הוא שמע מהדירה הסמוכה שלל התקפות 
- שלא מרצונו - על עולם הישיבות, עד שחש שאין הוא יכול להתאפק. 
הוא חייג בפלאפון ותוך צלצול או שניים העלו אותו על הקו... כנראה 
שהעומס נרגע על הקווים. “ואיתנו על הקו מר צביקה ענתבי, כן מר 
“ובכן  לא?  או  האברכים...  את  לגייס  חובה  האם  דעתך  מה  ענתבי, 
גבירתי” פתח השיפוצניק “אנחנו ננהל שיחה מסודרת ונבונה ברשותך. 
אני אתאר בקצרה תמונת מצב ואת תגידי בסוף תאורי, נכון לא לא 
נכון. ובסופה של השיחה את זו שתכריעי כן לגייס או לא לגייס”. חגית 
נדרכה. מהר מאד היא קלטה שהמאזין בעל העגה התימנית,  אורטל 
“ובכן  ישועה...  תצמח  ממנו  אולי  כמותו.  מאין  ומפתיע  שנון  הוא 
גבירתי, היהודים אינם מיליטנטיים, הם לא עם של שואפי מלחמות, 
אין להם תאוות רצח בעיניים, ולא רצון בלתי מרוסן לכבוש ולהשתלט. 

העם היהודי הוא בדרך כלל שקט, מאופק, צנוע ורחמן. אמרי לי זה נכון 
או לא נכון? חגית השיבה: “נכון, נכון בהחלט”. “אז נמשיך. אם נסכים 
שאנחנו עם שקט, רגוע, לא תוקפני, אזי אנחנו לא צריכים בכלל צבא. 
אנחנו לא רוצים להילחם ולהרוג, אז לא זקוקים לצבא, מי צריך טנקים, 
מטוסים, ורובים? אלא מה אויבינו מאיימים לכלותנו. יום ולילה הם 
מאיימים ויורים. אז אין ברירה, הקמנו צבא כדי להשיב אש. אז אמרי 
הוא  לכתחילה,  לא  הוא  עצמנו,  לבין  ביננו  הזה,  הצבא  גבירתי,  לי 
בדיעבד, כי אין לנו ברירה. זו צבא שהוקם מחוסר ברירה, נכון גבירתי? 
והעתונאית מהנהנת ואומרת: “בהחלט נכון”. “יפה, התקדמנו. עכשיו 
והנערץ,  הקלאסי  הישראלי  הלוחם  את  המאזינים  בפני  נחשוף  בואי 
בואי נקרא לו דורון דותן. ובכן דורון זה, עשוי ללא חת, מסתער על 
מחבלים, מפרק מטעני חבלה, משחרר שבויים, מסכן את חייו, נפצע 
פעמיים-שלוש, ממש גיבור מלחמה ראוי להערצה, ואף זוכה לצל”ש 
הגבורה. אחרי שבע שנות שרות קבע והוא כבר אלוף משנה, מח”ט 
את  גדול.  כסף  לעשות  לארה”ב  ונוסע  משתחרר  הוא  לשעבר,  גולני 
מסכימה איתי שזה לגיטימי? “כן” משיבה חגית מסוקרנת. “לגיטימי 
צביקה  החביב  השיפוצניק  ממשיך  שלנו”  דורון  אל”מ  “ובכן  מאד”. 
ענתבי “מכיר בהוליווד אשה מפורסמת, בעלת מעמד בעולם הקולנוע, 
גויה,  והוא מבקש לישא אותה, והיא אפילו מסכימה. אלא מה, היא 
נוצריה מלידה, ואין לה אפילו מחשבה דקה מן הדקה להתגייר, הוא 
אפילו לא מבקש ממנה להתגייר. התקשורת הישראלית שומעת על כך, 
והסיפור רץ בעתונים וברדיו ובטלוויזיה, תסכימי איתי גבירתי שאף 
אחד מן העתונאים לא יפגע באל”מ במיל’ דורון דותן. ההיפך, יפרגנו 
לו שהתחתן עם השחקנית הפופולרית, יתנו לו במה וכבוד והערכה... 
נכון או לא נכון גב’ אורטל? חגית אורטל עצמה עיניים לחות באולפן, 
ולחשה למיקרופון “נכון”. “ונכון שילדיו יהיו גויים גמורים? “נכון”. 
סיכום  נעשה  בואי  גבירתי,  לי  תגידי  אותך.  ושואל  ממשיך  אני  “אז 
ביניים על חייו של אדון דורון דותן. האיש הגיבור הזה חרף נפשו למות 
מה  גויים?  יהיו  שבניו  בשביל  מי?  בשביל  מה?  בשביל  רבות,  שנים 
יצא לו מזה? מה באמת הניע אותו לעמוד מול מחבלים ולהסתער? 
זו הרי שטות ממדרגה ראשונה. תסכימי איתי שיש אבסורד נורא בין 
אבסורד”  “יש  הקים?  שהוא  “המשפחה”  לבין  שלו,  המלחמה  רוח 
גמגמה חגית. “אבל אני רוצה לסכם” ביקש ענתבי נחרצות “אני רוצה 
להסביר לך למה דורון דותן הלוחם המהולל, הקצין המיומן, מסר נפשו 
יהודי  צורה של  כדי שתהיה  יהודי בעולם.  כדי שיהיה עם  במלחמה. 
בעולם. כדי שגרעין האמת של העם היהודי לא יאבד ולא ייעלם. אל”מ 
דורון דותן מסר בעצם את נפשו למען בני הישיבות, כי הם ורק הם 
את  שימשיכו  אלה  והם  היהודים,  של  האמיתי  הצלם  את  משמרים 
שרשרת הדורות של עם ישראל. משם, מעולם הישיבות, חלילה וחס, 
לא תגיע התבוללות נוראה כמו שפקדה את אל”מ דותן עצמו... שבניו 
הם נוצרים גמורים לכל דבר. כן, בואי נודה על האמת, שהצבא שהוקם 
בדיעבד, ונלחם בדיעבד, עושה זאת אך ורק כדי שקומץ לומדי התורה 
ואמרי  אמיצה  תהיי  אורטל  גב’  ועכשיו  היהודית.  הגחלת  על  ישמרו 
למיקרופון פעם נוספת נכון או לא נכון? חגית אורטל מחתה דמעה 
טורדנית ולחשה “נכון”. “ועכשיו בואי נודה על האמת. אם נגייס את 
בני הישיבות חלילה, תופעת ההתבוללות עלולה להתרחב, אז מי ישאר 
שודרה  כך  אחר  שניות  שתי  נכון?”.  לא  או  נכון  מי?  בעולם?  יהודי 
מהדורת החדשות וצביקה ענתבי שב למלאכתו. “מר ענתבי” על הקו 
היתה חגית אורטל “השיחה שלך ריגשה אותי עד דמעות וכאילו נזרקה 
בך רוח נבואה. אחי הבכור שמו דוד אורטל, הוא רב-סרן במיל, לוחם 
דגול, נשוי כיום לגויה בדרום-אמריקה... אני חייבת להודות שזו הפעם 
הראשונה בתוכניתי שזכיתי שמאזין יעמיד אותי על מקומי ויגע בנקודה 
הכי כואבת של זהותי. אמרת מילים כדורבנות שדורשות המון מחשבה 
“את  אותי...”.  שאופף  הבלבול  מן  להיחלץ  ויכולתי  הלוואי  וחקירה. 
גבירתי” השיב ענתבי מסובב עוד בורג בתריס השבור  בדרך הנכונה 
אומנם  אני  הקרובה.  בשבת  משפחתך  את  לארח  פתוח  שלי  “הבית 
שיפוצניק פשוט, אבל שיפוץ בהשקפת עולם מוטעית ובאמונה חלשה, 
זה השיפוץ האמיתי. ואת בהחלט ראוייה לזכות בתואר הנכבד: מגיבה 
למצב”.                                           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



הבת שלי היתה צריכה לעקור שן בינה, קבענו 
תור לעקירה. ולפני זה הזמנתי לה ”פדיון נפש“ 
ב“חסדי ינון“ לאותו יום. הלכנו לעקירה, היא 
לרופא  נכנסנו  נפשית.  מוכנה  רגועה,  היתה 
מה  אין  עקירה,  שום  צריך  שלא  אומר  והוא 
לחשוב על זה בכלל, יכול להיות שזה יסתדר 
גיל  עד  עשרה,  שמונה  בת  היא  כרגע  לבד, 
עשרים ואחת היא יכולה לדחות את זה. ואולי 
גם אז לא יהיה צורך. כרגע, נכון לעכשיו אין 
שום צורך. הינו בהלם, במיוחד לאחר שכמה 
רופאים אחרים אמרו לה שהיא חייבת, שזה 
לעקור.  אמרו  כולם  השיניים,  יתר  על  ישפיע 

זה היה מדהים. תודה לבורא עולם.
                                                                                                                                                      
)ש. מ.(

  
מנכ“ל  עם  מכרעת  פגישה  לי  היתה 
צריך  היתי  שבה  עובד  אני  בה  החברה 
אני  האם  מועדות,  פני  לאן  להחליט 
ממשיך לעבוד בחברה או שדרכנו נפרדות. 
ב“חסדי  נפש“  ”פדיון  לעשות  החלטתי 
ינון“, בקשתי שיעשו אותו בבקר הפגישה 
באותו יום. איכשהו יצאתי לפגישה רגוע, 
הפגישה מבחינתי היתה מעל ומעבר לכל 
צפיה, אפילו בחלומותי הורודים ביותר לא 
שנשארתי  כמובן  פגישה,  לכזאת  חלמתי 
לבורא  להודות   בחברה...רוצה  לעבוד 

עולם שלא החסיר חסדו מאתי..  
)בעילום שם(

הבת שלנו בת שנה וחודשיים, היתה עם 
ימים.  חמישה  ארבעה,  במשך  גבוה  חום 
שקבלה  התרופות  עזר,  לא  דבר  שום 
היתה מקיאה אותם, והחום לא ירד, נתנו 
בשלו.  החום  כלום.  עזר  לא  נוזלים,  לה 
”פדיון  לה  הזמנו  הילדה.  על  רחמנות 
נפש“ ב“חסדי ינון“  לפני שהלכנו איתה 
למיון בבית חולים. ושם פתאום הצליחה 
החום... לה  וירד  התרופה  את  לבלוע 

מדהים. תודה השם! 
)נ.ס. קרית גת(

לפני  בקע,  ניתוח  לעבור  צריך  היתי 
שיעשו  ינון“  ל“חסדי  התקשרתי  הניתוח 
הניתוח.  יום  של  בבקר  נפש“  ”פדיון  לי 
ברוך השם הניתוח עבר בהצלחה, היתה לי 
התאוששות ממש מהירה, וחזרתי לתפקד, 
מיום ליום יותר טוב. מודה להשם כל שניה 
ולשליחיו  חולים,  רופא  הוא  שרק  ושניה, 

הטובים.      )בעילום שם(

לתינוק  נפש“  ”פדיון  לפני כשבועיים עשינו   
היה  הוא  חודשים,  שלושה  בן  במשפחה, 
מאושפז בטיפול נמרץ ארבעה ימים. עם חידק 
מחובר  היה  ראות.  ודלקת  הנשימה   בדרכי 
כלום,  זז,  לא  אוכל,  לא  מכשירים,  למלא 
היה ממש מפחיד לראות אותו. השם ישמור. 
באותו יום שעשו לו את הפדיון, הורידו לו את 
כל המכשירים, ושיחררו אותו הביתה, אפילו 
הרופאים היו בהלם. מהמהפך שחל בו. פשוט 

נסי ניסים...תודה השם! אין עוד מלבדו.
                                                                                                                                          
)בת שבע מכפר סבא(



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!

מהודרת  צדקה  קופסת  לשולחן:  מטעמים  המשך 
עשויה מכסף טהור. מזכרת זוסים הרב מונק-עברה 
הנחתיה  אלי  וכשהגיעה  במשפחתי,  לדור  מדור 
ביתי מהי  ולבני  לי  כדי להזכיר  כבוד,  במקום של 
זכות אמיתית של לב וטהרת המדות. עם פטירתו 
של הרב מונק, עברה הקופסא בירושה לבתו, מרת 
חנה מנדלבום מפילדלפיה, אשר נולדה ביום הזכרון 

לסבת סבתא הדגולה ונושאת בגאון את שמה. 
)ומתוק האור(

המשך מטעמים לשולחן

הצטרף להפצה
באזור ראשון לציון

לפרטים: 03-6182992

רוצה להיות שותף בהפצת 
העלון ולזכות את הרבים?

רוצה להיות בטוח שהעלון מגיע 
לבית כנסת כל שבוע? 


