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לב רגוע ונקי משנאה

"אסור לשנוא שום יהודי ,אפילו אם הוא יריב שלך .כך אין לנו לכעוס על אותו אדם שהגיש לנו את
זה הסוד לאריכות ימים .צריך לשאוף למצב שאם גזירת האלוקים .כנראה שיש לנו רק להתלונן על
טוב ליהודי ,טוב לך ,וכן להפך .והעיקר לקבל כל עצמנו ,שבמעשינו הרעים גרמנו שתבוא עלינו
אחד ואחד בחיוך ,להרבות באהבת ישראל ולא הרעה הזאת.
לשנוא חלילה .כשמקפידים על זה ,הלב נשאר לפניכם לשונו הקדושה של רבי אהרון הלוי בספר
רגוע ,מניסיון" .על משפטים אלו חתום האזרח החינוך (מצוה רמא) ,בביאור מצוות "לא תיקום ולא
המבוגר ביותר בארץ ,בן  - 112חכם זכריה בראשי .תיטור"" :שידע האדם ויתן אל לבו כי כל אשר
הוא אומר זאת מניסיון ,שכן למרות גילו המופלג יקרהו מטוב עד רע ,הוא סיבה שתבוא עליו מאת
הוא מנהל סדר יום קפדני ,בלי עין הרע ,וממשיך השם ברוך הוא ,ומיד האדם מיד איש אחיו לא יהיה
לחבר את סדרת ספריו על הזוהר על-פי פרשיות דבר בלתי רצון השם ברוך הוא .על כן כשיצערהו
התורה – "ילקוט בראשי".
או יכאיבהו אדם ,ידע בנפשו כי עוונותיו גרמו,
ואכן ,התורה המעוניינת בטובתנו מצווה אותנו :והשם יתברך גזר עליו בכך .ולא ישית מחשבותיו
"לא תשנא את אחיך בלבבך"" .לא תיקום ולא לנקום ממנו כי הוא אינו סיבת רעתו ,כי העוון הוא
תיטור" .ופירשו חז"ל (יומא כג,א)" :תניא ,איזו המסבב [הגורם] ,וכמו שאמר דוד עליו השלום
היא נקימה ואיזו היא נטירה? 'נקימה'  -אמר לו[ :לאבישי בן צוריה ולעבדיו שרצו להרוג את שמעי
"השאילני מגלך" ,אמר לו" :לאו" .למחר אמר לו בן גרא שקילל את דוד קללה נמרצת ופגע בו
הוא" :השאילני קרדומך" ,אמר לו" :איני משאילך מאד]" :הניחו לו ויקלל כי ה' אמר לו קלל" ,תלה
כדרך שלא השאלתני אתה" .זו היא
הענין בחטאו ,ולא בשמעי בן גרא".
נקימה .ואיזו היא נטירה? אמר לו:
ב .יהודי מאמין מקבל את ייסוריו
"השאילני קרדומך" ,אמר לו" :לאו",
באהבה ,ואם דרגתו גבוהה הוא אף
למחר אמר לו" :השאילני חלוקך" ,אמר
שמח בייסוריו .הא כיצד? לפי היהדות
לו" :הילך ,איני כמותך שלא השאלתני".
"אין דבר רע יורד משמיים" ,ואם ה'
זו היא נטירה .נמצא ,שהציווי הוא
שלח ייסורים לאדם זה בוודאי לטובתו:
למחוק לגמרי מהלב את מעשה הזולת
או לכפרת עוונות או לתיקון גלגול
ולא לשמור טינה בלב.
קודם או עבור מטרה אחרת .כשם שכל
חכם בראשי (צילום:
אין ספק שכולנו משתוקקים להשיג
אדם שמח כשהשופט ממיר את עונשו
שלוימי גיל)
לב נקי משנאה ושמירת טינה ,הרי כך
ממאסר בפועל לעבודות שירות ,כך
חיינו יהיו נראים אחרת .אך נשאלת השאלה ,כיצד האדם המאמין שמח בכך שה' המיר את עונשו
ניתן להשיג כזה דבר? אם מישהו פגע והעליב המגיע לו לקבלו בעולם הבא -עונש קשה ביותר
אותי ברבים ,כיצד אני יכול לסלוח לו ,בזמן שהלב שאיננו יכולים לדמיין בכלל -בייסורים קלים יותר,
רותח? אם השכנה תלתה כביסה רטובה והרטיבה באיזה צער פה בעולם הזה .הדברים אמורים גם
את הכביסה שלי שזמן רב חיכיתי עד שהתייבשו ,ביחס לצער גדול שהגיע מאדם כלשהו ,גם צער זה
כיצד אני יכולה שלא לשמור לה טינה בלב? הוא מתנה מאת האלוקים ,שכן הוא המרה מעונש
אלא שעלינו לדעת ,שאם ה' ציוונו בתורתו שלא כבד יותר שהיה מגיע לנו .כשנפנים דברים אלו
לנקום ולנטור אזי ברור הדבר שאנו יכולים לעמוד נשכיל להבין שאין כל מקום לשמירת טינה בלב,
בציוויים אלו ,שהרי אין הקב"ה מצווה בתורתו שהרי הפוגע בעצם היטיב עמנו כאמור.
דברים שלא נוכל לקיים .השאלה היא רק איך?
המקובל הגדול רבי משה קורדברו ,המכונה
נציג שתי דרכים להעברת השינאה והטינה מהלב .הרמ"ק ("קול בוכים" איכה ,ג,ל) ,כותב דברים אלו
כאשר ניישם דרכים אלו ,מלבד שנרוויח לב נקי לגבי מי שהעליבו חברו ,ומזה נקיש על שאר סוגי
ורגיעה בחיים ,נרוויח עוד מעלות נוספות ,כפי הפגיעות" :שבכל התשובות שבעולם ,המעולה
שבכולם ,למרק החטאת והזדונות והפשעים היא
שנבאר:
א .עלינו להאמין בכל לב בכלל הבא שהוא מעיקרי סבילת העלבונות והחירופים והגידופים ...מבינתך
האמונה" :אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם תשכיל! [=תתבונן!] ,כי הגע בעצמך [=תתאר
כן גוזרים עליו מלמעלה" .נמצא ,שאותו אדם לעצמך] שיאמרו לך" :תרצה שיבוא לך [לכפרת
שציער אותך ,בדיבור או במעשה ,הוא רק שליח עוונותיך] הפסד ממון? נפילת בתים?" תשיב" :לא".
של האלוקים ,מאחר ואף אחד לא יכול לצער ואם יאמרו לך" :תרצה לקבל עליך מיתת בנים?",
אותך בחינם וללא גזירה משמיים( .נדגיש ,שאין תשיב" :חס וחלילה ,אלא אתה ד' תשמרם" .וכן
בכך בכדי לפטור את הפוגע ,והוא יענש על פגיעתו הלאה הרב הולך ומונה שם צרות בעולם הזה
בעונש חמור ,למרות שהוא שליחו של הבורא .ובעולם הבא ,שאדם לא יסכים בשום אופן לקבלן
כיוון שה' גזר שפלוני יִ ָפגַ ע ,אבל לא נגזר מי יהיה לכפרת עוונותיו .ומסיים ,שלכן על האדם לשמוח
הפוגע ,ואותו הפוגע בבחירתו הרעה בחר להיות שעוונותיו התכפרו בקבלת עלבונות באהבה ,שהן
ייסורים קלים יותר ממיתת בנים או איבוד פרנסה
הפוגע).
וכדומה ,ה' יצילנו.
כשנפנים כלל זה ,הדרך סלולה לפנינו שלא לכעוס
על הפוגע/המציק ,מאחר והוא רק שליח האלוקים .כשנחיה על פי תובנות ואמונות אלו ,חיינו ישתנו
כשם שלא נכעס על הדוור שמגיש לנו מכתב עם ללא היכר בכל תחומי החיים ,מלבד ההצלחה
דרישה לתשלום קנס או הזמנה לבית המשפט ,לסלוח לחברים .בהצלחה.

היכן רמוז אובאמה
בתורה?

אובמה

פסל פרעה

רבים חוששים מבחירת ברק חוסיין אובאמה
לנשיאות ארצות הברית לכהונה שנייה ,בנוגע לעתיד
ארצנו ועמנו .חששות אלו יש להם אחיזה במציאות.
אך בא ונראה ,שהיכן שרמוז שמו של אובאמה
בתורה ,באותו פסוק  -התורה מלמדת אותנו  2דרכי
הצלה ממנו.
כתוב בחומש בראשית" :וַ יְ כַ ל ֱאל ִֹהים ַּביּ וֹם ַהׁ ְּשבִ ִיעי
ְמלַ אכְ ּתוֹ ֲאׁ ֶשר ָע ָ ׂשה וַ ִּיׁ ְשבּ ֹת ַּביּ וֹם ַהׁ ְּשבִ ִיעי ִמ ָּכל
ְמלַ אכְ ּתוֹ ֲאׁ ֶשר ָע ָ ׂשה".
כשנתבונן נמצא ששמו של אובאמה רמוז בפסוק
זה ,שכן ראשי תיבות של המילים "וַ יְ כַ ל ֱאל ִֹהים ַּביּ וֹם
ַהׁ ְּש ִב ִיעי ְמלַ אכְ ּתוֹ ֲאׁ ֶשר" זה אובאמה( .לא לפי סדר
המילים).
והנה ,באותו פסוק התורה מלמדת אותנו את  2דרכי
ההצלחה:
 ]1תורה – סופי תיבות (האותיות האחרונות במילים)
שה וַ ִּיׁ ְש ּבֹת" זה תורה.
"מלַ אכְ ּתוֹ ֲאׁ ֶשר ָע ָ ׂ
של המיליםְ :
שה וַ ִּיׁ ְש ּבֹת
"ע ָ ׂ
 ]2תהילים  -סופי תיבות של המילים ָ
ַּביּ וֹם ַהׁ ְּש ִב ִיעי ִמ ָּכל" זה תהלים.
נראה ,שאובאמה רמוז דווקא בפסוק זה ,משום
שפסוק זה מדבר על סיום בריאת העולם ,שזה היה
כמובן בסוף היום השישי( ,עיין רש"י שם) .וסוף היום
השישי מרמז על הזמן בו אנו עומדים – סוף האלף
השישי .שהרי ששת ימי הבריאה מכוונים כנגד ששת
אלפי שנות העולם.
והנה ,אחד מקוראי העלון הראה לי רמז נפלא ,למה
שכתבנו בספר "אור עליון" שאובאמה דומה לפרעה,
הבאנו תמונות המראות את הדבר ,והסברנו את
משמעות הדברים( .באתר "יהדות נט" שמנו סרטון
מרשת  cnnעל כך) .הרמז נמצא בפרשת חיי שרה,
אותה קראנו בשבת שלאחר בחירת אובמה בשנית
לנשיאות ארה"ב" :וַ ָּי ָקם ְ ׂשדֵ ה ֶע ְפרוֹן ֲאׁ ֶשר ַּב ַּמכְ ֵּפלָ ה
ֲאׁ ֶשר לִ ְפנֵ י ַמ ְמרֵ א ַה ָּ ׂשדֶ ה וְ ַה ְּמ ָערָ ה ֲאׁ ֶשר בּ וֹ וְ כָ ל ָה ֵעץ
ֲאׁ ֶשר ַּב ָּ ׂשדֶ ה ֲאׁ ֶשר ְּבכָ ל ְּגבֻ לוֹ ָסבִ יב".
הרמז הוא כך :עפרון – זה אותיות "פרעון" (פרעונים
ברבים ,פרעון ביחיד) .וראשי תיבות של המילים
שדֶ ה וְ ַה ְּמ ָערָ ה ֲאׁ ֶשר בּ וֹ" זה אובמה .כמו
"מ ְמרֵ א ַה ָּ ׂ
ַ
כן ראשי תיבות של המילים "וַ ָּי ָקם ְ ׂשדֵ ה ֶע ְפרוֹן" זה
"עשו" ,וסופי תיבות של מילים אלו זה "המן" (אולי
רמז שאובאמה הוא עשו המרומז בראשי המילים
ינצח את אחמדניאג'ד – ההמן המודרני המרומז
בסופי המילים).

המעוניינים בחלוקת עלונים במקום מגוריהם (תמורת דמי משלוח בלבד) יתקשרו לטל054-8486662 .
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הלכות חנוכה
סדר הברכות וההדלקה
א .קודם שידליק את נרות החנוכה
בלילה הראשון יברך שלש ברכות)1 :
אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להדליק
נר חנוכה )2 .שעשה ניסים לאבותינו
בימים ההם בזמן הזה )3 .שהחיינו
וקיימנו והגיענו לזמן הזה .ובשאר
הלילות מברך את שתי הברכות
הראשונות בלבד.
ב .לאחר שבירך והדליק נר אחד ,אע"פ
שעדיין לא הדליק את שאר הנרות,
אומר את הנוסח של "הנרות הללו
אנו מדליקים וכו" ,ואח"כ "מזמור
שיר חנוכת הבית לדוד" (כפי שמופיע
בסידורים).
ג .בלילה הראשון מדליקים נר אחד,
ומכאן ואילך מוסיפים נר אחד לכל
לילה ,עד שבלילה האחרון מדליקים
שמונה נרות .ואפילו בני הבית מרובים

אין מדליקים יותר.
ד .מניח את נרות החנוכה בצד ימין
של החנוכייה .וסדר ההדלקה כך :ביום
הראשון ידליק את הנר הקיצוני מימין
ואח"כ את נר השמש .ומיום השני
ידליק את הנר הנוסף (הנר
ואילך
היותר 
שמאלי) תחילה ,ואח"כ ידליק
הנר שהודלק אתמול ,ולבסוף ידליק
את השמש .נמצא שסדר ההדלקה
משמאל לימין (כסדר כתיבת אנגלית
וצרפתית).
ה .כל השמנים והפתילות כשרים
להדלקת נרות חנוכה .אמנם ,מצווה
מן המובחר להדליק בשמן זית מפני
שבו נעשה הנס .וכן מצווה מן המובחר
לעשות הפתילה מצמר גפן.
ו" .פתיל צף" כשר לכתחלה להדלקת
נר חנוכה.

ד .בערב שבת ,מאחר ואסור להדליק
בצאת הכוכבים ,יקדים להדליק
לפחות רבע שעה לפני השקיעה
(בשעה  .)16:20ויש להיזהר בערב
שבת להניח נרות יותר גדולות מנרות
שאר הימים ,שימשיכו לדלוק לפחות
חצי שעה לאחר צאת הכוכבים בליל
שבת (עד שעה .)17:30
ה .בערב שבת  -נכון להתפלל תפלת
מנחה קודם הדלקת נרות חנוכה .וצריך
להדליק בתחילה נרות חנוכה ולאחר
מכן תדליק האישה נרות שבת.
ו .זמן ההדלקה במוצאי שבת  -לאחר
צאת השבת .והנוהגים כשיטת רבינו
תם ,גם במוצאי שבת חנוכה ידליקו
בזמן צאת השבת כשיטת ר"ת.
ז .במוצאי שבת :בבית יקדים לעשות
הבדלה לפני הדלקת נרות החנוכה,
אבל בבית הכנסת מקדימים להדליק
נרות חנוכה לפני ההבדלה.

א .זמן הדלקת נרות החנוכה הוא
בצאת הכוכבים ,שהוא כרבע שעה
לאחר שקיעת החמה (בשעה .)17:00
ומי שלא הדליק בתחילת הלילה ,יכול
להדליק עם ברכה עד הבוקר.
ב .מי שהגיע לביתו בשעה מאוחרת וכל
בני הבית נרדמו ,אם יכול להעיר אחד
או שניים מבני הבית ,כדי שישמעו
ממנו ברכת "להדליק נר חנוכה" ,הנה
מה טוב .ואם לאו ,יברך וידליק את
נרות החנוכה גם כשנמצא לבדו.
ג .קודם יתפלל תפלת ערבית ואחר
כך ידליק נרות חנוכה .וצריך שהנרות
ידלקו לפחות חצי שעה.

מקום הנחת נר החנוכה

זמן ההדלקה

שאלות ותשובות מתוך "שאל את הרב"
באתר "יהדות נט"
שאלה )1 :האם אני יכולה לאכול סלט שנחתך בסכין
בשרית עם ארוחה חלבית?
 )2האם צריך לעשות הפסק של  6שעות בין תבשיל
פרווה שבושל יחד עם בשר לבין מאכל חלבי,
כשאכלתי רק את המאכל הפרווה בלבד? (רחל).
תשובה )1 :מותר לאכול את הסלט בארוחה חלבית,
בתנאי שהסכין שטופה היטב משיירי הבשר .דין זה
נקרא בהלכה "נותן טעם בר נותן טעם להיתרא".
במה דברים אמורים בסלט מלפפונים ,עגבניות
וכדומה ,אבל סלט של צנון או שאר דברים חריפים
שנחתך בסכין בשרית  -אסור לאוכלו עם חלב( .קיצור

שולחן ערוך ילקוט יוסף ,ח"ב ,עמ' תקעד סעיף כב).

 )2האוכל תבשיל פרווה שהתבשל יחד עם בשר,
עליו לחכות  6שעות עד לאכילת דבר חלבי( .שם ,עמ'
תקסב סעיף לו).

שאלה :במקרה שישנם שני מניינים של מנחה.
באחד  -מניין מצומצם מאוד ,והציבור מחציתו
מחללים שבת בפרהסיא .ואילו במניין שני ,ציבור
גדול עם רוב שומרי תורה .האם אני צריך להשלים
מניין למניין המצומצם? יש סיכוי גדול שאם אני לא
אתפלל עימהם המניין לא יתקיים( .עידן).

[]2

א .כאשר פתח הדירה פונה ישירות
לרחוב ,מצווה להניח את נרות החנוכה
בפתח הדירה מבחוץ .ואם יש לו
חצר ופתח החצר פונה לרחוב ,יניח
החנוכייה בפתח החצר.
ב .המדליק בפתח דירתו או חצרו,
מניח החנוכייה צמוד לפתח ומצד
שמאל של הנכנס לדירה .כדי שתהיה
המזוזה מצד ימין ונרות חנוכה מצד
שמאל ,וכשהוא נכנס ויוצא הרי הוא
מוקף במצוות.
ג .כאשר פתח הדירה פונה לחדר

תשובה :עדיף שתתפלל במניין המצומצם למרות
שיש שם מחללי שבת ,כדי לזכות אותם בתפילה
בציבור .וכדי לזכות אותם שבכלל יתפללו ,שהרי יש
סיכוי גדול שאם לא תתפלל עימהם הם לא יתפללו
בכלל .וגם אתה מזכה אותם להיות קשורים ליהדות,
ומניסיון ,אנשים אלו כשמקרבים אותם הם חוזרים
בתשובה שלמה .מומלץ לומר כמה הלכות ודברי
מוסר לאחר התפילה ( 2-3דקות) ,הציבור יישארו,
כי הם ירצו לזכות באמירת קדיש "על ישראל" לאחר
הלימוד ,לע"נ הוריהם.
ולמרות שכתב בילקוט יוסף (קיצור שו"ע סי' נה סעיף יא),
שרק בשעת הדחק אפשר לצרף מחללי שבת למניין
לחזרת הש"ץ ,ואילו אם תתפלל במנין של השומרי
שבת תזכה להתפלל לכתחילה .עם כל זאת כדאי
לך לוותר על ההידור בתפילתך בשביל לזכות את
הרבים .שהרי כתבו הפוסקים ,שבמקרים מסוימים
(כגון עבור זיכוי הרבים) ,אומרים לאדם שיעשה
חטא קטן כדי להציל את חברו מאיסור גדול ,או כדי
לזכותו במצווה גדולה( .עיין בתוס' שבת ד,א ד"ה וכי ,הובא
להלכה בב"י ובשו"ע סימן שו סעיף יד ,ועיין שם באחרונים) .ק"ו
שעדיף לוותר על מצווה לכתחילה כדי לזכות את
הרבים.
שאלה :התעוררה אצלנו בבית הכנסת מחלוקת.
נהג אגד אמר שהוא יכול להביא לבית הכנסת כמה
זוגות תפילין ממחלקת האבידות של אגד ,ששוכבים
שם כבר כמה שנים ואין דורש .חלק מהמתפללים
אומרים שאסור לקחת ,כי יכול להיות שבעל האבידה
יגיע גם אחרי שנה לבוא ולזהות את התפילין שלו.
לעומתם אני טוען ,שלפי דעתי המאבד התייאש כבר
מלמצוא את התפילין ,ואם הוא לא בא עד היום אז
הוא כבר לא יבוא ,ואפשר לקחת את התפילין .מה
דעת ההלכה בנושא? (שמעיה)
יש לשמור על קדושת הגיליון ולהניחו בגניזה

מדרגות ,יניח החנוכייה בחלון או
במרפסת הפונה לרשות הרבים ,כדי
לפרסם הנס.
ד .אולם הגר בקומה גבוהה כל כך
שחלונו גבוה  9.60מטר מהרחוב ,יניח
הנרות בפתח הדירה מבפנים .ואם
רוצה יכול להניחה על החלון או על
שולחנו ,ופרסום הנס הוא לבני הבית.

החייבים בנרות חנוכה
א .אדם נשוי שנאלץ להיעדר מביתו,
כגון :חייל המשרת במילואים וכדומה,
אשתו תדליק ותברך בביתם ובכך הוא
יוצא ידי חובה.
ב .בחורים רווקים השוהים בפנימייה
של הישיבה ,או חיילים רווקים
המשרתים בצבא ,יוצאים ידי חובת
נרות חנוכה בהדלקת הוריהם .אבל מי
שאין מי שידליק עבורו  -חייב להדליק
בעצמו.
ג .זוג נשוי המתארח אצל הורי החתן
או הכלה בשבת חנוכה ,אינם צריכים
להדליק נרות חנוכה בפני עצמם ,אלא
יוצאים בהדלקת הנרות של המארח,
ואינם צריכים להשתתף בהוצאות נרות
החנוכה של המארח .ובמוצאי שבת,
מאחר והם שבים לביתם בעוד לילה –
עליהם להדליק כשיגיעו לביתם.
ד .נהגו להדליק בברכה בבתי כנסיות
ובמסיבות חנוכה הנערכות בלילות
חנוכה ,משום פרסום הנס .אבל אין
להדליק בחנויות וכדומה ,והמברך שם
ברכתו היא ברכה לבטלה.

תשובה :אדם שמצא אבידה עם סימנים ,למרות
שהכריז על אבידתו ,ועבר זמן רב ,אינו יכול
להשתמש באבידה ,ותהא המציאה מונחת אצלו עד
שיבא אליהו .כמבואר בשולחן ערוך (חו"מ ,רסז ,טו).
אמנם ,לגבי תפילין הדין שונה .עליכם לשוּ ם (מלשון
שומא) כמה עולות התפילין הללו ,ותוכלו להשתמש
בהן .ואם יבואו הבעלים ויתנו סימן אז תחזירו להם
התפילין ,ואם יתקלקלו מחמת השימוש וכדומה,
אז תתנו להם את מחיר התפילין .כמ"ש בשו"ע שם
(סעיף כא).
אבל צריך לשים מודעה במחלקת האבידות של אגד,
במדף של התפילין ,שישנן עוד תפילין .כי אני חושש
שיבואו הבעלים ויחפשו במדף של התפילין ,וכשלא
יראו את התפילין שלהם ילכו ,ולא ידעו שזה אצלכם
בבית הכנסת .אבל כשתכתבו מודעה זו ,אז הוא יברר
אצל האחראי ,ויוכל להגיע לתפילין שלו.
שאלה :חשוב לי לדעת ,למה הקדוש ברוך הוא לא
מתגלה לכל אדם? (רחמים ,תל אביב).
תשובה :כי אם ה' היה מתגלה לעיני כל אחד  -בטלה
הבחירה מבני האדם ,וכי מי זה שה' יתגלה אליו
ועדיין הוא יכפור בו ויחטא? (בתוכנית הטמבלוויזיה
"יצאת צדיק" שמים מצלמה נסתרת ,ורק כך מגלים
מי צדיק אמיתי) .ואם תשאל :אז מה הבעיה בכך?
התשובה :כל מה שה' הביא אותנו לעולם ,כדי
שנעמוד בניסיון ,וכדי שנעמוד בקושי ונבחר בטוב,
ועל זה נקבל שכר .אבל כשאין בחירה ואין ניסיון
אז לא מגיע לאדם שכר שעבד את ה' .ובשביל מה
באנו לעולם?!
ניתן להפנות שאלות בהלכה וביהדות לרב מנשה בן פורת
שליט"א – מוסמך להוראה ומרצה בכיר ליהדות ,באתר
"יהדות נט" ,וכן במייל,mhbp52@etrog.net.il :
או בטלפון( 054-8486661 :אחרי השעה .)16:00

"לא תאמין מיהו הרב שהחזיר אותי בתשובה"
אלישי גר כמה בתים על ידי .בחור טוב .צעיר ממני
בכמה שנים .לפרנסתו הוא עובד עם צעירים עולים
מאתיופיה ומדינות חבר העמים במכללה להנדסאים,
במסגרת עתודה צבאית.
לפני כחודש אלישי היה במילואים .שבוע בצאלים,
בחום של סוף ספטמבר ,המתעקש שלא להניח
לסתיו לבוא .בסוף השבוע ,באוטובוס בדרך חזרה
צפונה ,הביתה ,בחניית הביניים שבעפולה ,עלה
לאוטובוס יהודי מבוגר ,יהודי שניכר בו שמכובד
הוא וזקנו כבר הלבין ,והוא עוטה מעיל ארוך של
דיינים ומגבעת רבנים לראשו .האוטובוס מלא ,וליד
אלישי מקום פנוי .התיישב היהודי ומיד החל לדבר
בפרשת השבוע .משם הפליגו לדף היומי ולענייני
הלכה .הנסיעה חולפת לה ,ועוד מעט כבר מגיעים
אל טבריה.
כשכבר היו כמעט לפני סוף הנסיעה פנה אותו יהודי
לאלישי והתעניין במעשיו .הוא סיפר לו על עבודתו,
על הצעירים שאיתם הוא עובד ומלמד .על הניתוק
שלא פעם יש בינם ובין חיי תורה ומצוות .היהודי
שתק .אחרי כמה דקות אמר" :בחודש הבא אני פורש
פרישה מוקדמת לגמלאות מבית הדין שבו אני מכהן
כדיין כבר עשרים וחמש שנה .אבל דע לך שלא תמיד
נראיתי ככה .הבגדים הללו ,הזקן והמגבעת  -זה לא
מהבית" ,אמר בחיוך עצוב.
"הוריי היו ניצולי שואה מבוגרים .לא הייתה להם
יכולת נפשית לתת לי את תשומת הלב שדרשתי.
התגלגלתי ברחובות .מהר מאוד הגעתי גם למחוזות
של כמעט פשע ,ואפילו עוד לא הייתי בגיל בר
מצווה .ליד בית הורי היה בית כנסת אחד ,ולידו
מגרש כדורגל שבו הייתי משחק עם חברים במשך
השבוע ,ובעיקר בשבתות .לא פעם הכדור היה עף

מכתבים למערכת
אין צורך בניתוח בזכות
ברכת הגר"ע יוסף

לכבוד בני היקר הרב מנשה שליט"א
קראתי בעלון של חודש שעבר,
מעשה הישועה שחולל מרן רבנו
עובדיה יוסף שליט"א ,גם אני
מעוניין לספר לקוראי העלון סיפור
ישועה אישי שחולל מרן שליט"א,
שראיתי במו עיני.
לפני שנים רבות ,לאבי-סבך היה
קוצר נשימה ,הוא הובהל לבית
החולים הדסה עין כרם בירושלים.
לאחר בדיקות ,הרופא החליט
שעליו לעבור ניתוח .הלכתי לשאול
בעצתו של הרה"ג יוסף עדס זצ"ל,
מרבני ישיבת "פורת יוסף" .הרב
שאל אותי" :בן כמה אביך?" .אמרתי
לו" :בן  ."83כששמע הרב כך ,אמר
בהחלטיות שלא לעשות את הניתוח,
כי מסוכן לעשות את הניתוח הזה
בגיל כל כך מבוגר.
בשעות אחרי-הצהרים באתי לבקר
לעילוי נשמת

פליקס סעדני בן רחל

נלב"ע ו' כסליו תשע"ב ת.נ.צ.ב.ה.
העלון מוקדש לע"נ

יוסף בנימין בן מלכה

נלב"ע ו' ניסן תשע"ב ת.נ.צ.ב.ה.

לחצר בית הכנסת .פעם הוא אפילו ניפץ את אחד
הזגוגיות .שבת אחת ,היינו במגרש ושיחקנו .אני
הייתי אז כבן  .15בשכונה היו מכנים אותי 'עבריין'.
שיחקנו ואני בעטתי חזק בכדור .הכדור יצא מן
המגרש ועף לכיוון בית הכנסת .בדיוק באותו רגע
יצא הרב מבית הכנסת ,והכדור פגע במגבעת שלו
והפיל אותה לאדמה .אני והחברים שלי נפלנו גם
אנחנו על האדמה מרוב צחוק .התפקענו כשראינו
איך הכובע של ה'דוס' הופך לצלחת מעופפת.
"הרב הרים את הכובע ובא אלי למגרש' .שבת שלום.
כבודו רוצה לעשות לנו קידוש או להצטרף למשחק?',
שאלתי אותו אז בחוצפה .אבל הוא לא נבהל .הוא

מרן שליט"א מקבל בחביבות ילדים לאבות
מוסלמים שנצלו מכפרים ערביים

הסתכל בי ושאל אותי' :איפה ההורים שלך?' .אני
עניתי בחוצפה' :ההורים שלי מתו' .הרב אמר לי 'בוא
איתי' .זה היה נראה לי אז משעשע ,אז החלטתי
לשחק את המשחק והלכתי אחריו .הגענו לבית
שלו .הוא נכנס ואני אחריו .הוא עשה קידוש ונתן לי
לשתות ,ואז שאל' :אתה רעב?'' .מת מרעב' ,אמרתי.
הרב סימן לרבנית וערכו לי מקום בשולחן ונתנו לי
לאכול .אכלתי כמו אדם שלא ראה אוכל שבוע .הרב
אכל מעט מאוד ,ורוב הזמן הסתכל בי ודיבר .לימים

את אבי ,והנה אני רואה את מרן
הגאון רבנו עובדיה יוסף שליט"א
בחדר סמוך לחדר בו שכב אבי .מרן
שליט"א בא לבקר אדם שהושתל
לב בגופו .רצתי אליו ובקשתי ממנו
שיבוא לברך את אבי השוכב בחדר
הסמוך .מרן נענה לבקשתי ,הוא
נכנס לחדר ,אבי הכיר אותו ונישק
את ידיו ,מרן שם ידו על ראשו וברכו.
גם אנשים נוספים באו לבקש ברכה
ממרן.
לא עברה מחצית השעה והנה בא
רופא אחר ,לא הרופא של הבוקר.
בדק מעט ואמר" :מה אתם עושים
פה? לא צריך שום ניתוח ,אכתוב
לכם מכתב שחרור ותלכו הביתה.
בבית תעשו לו אינהלציה וגמרנו".
ראיתי במו עיני כיצד הברכה של מרן
עשתה רושם כבר באותה דקה ,וב"ה
אבי ניצל מניתוח מיותר .הברכה
הועילה לאבי גם להבא ,ומיום זה
והלאה לא הוצרך אבי ללכת לבית
החולים עד יומו האחרון כשנפטר
בבית .ולא כמו לפני כן ,שמידי פעם
היינו צריכים לפנות את אבי לטיפול
רפואי בביה"ח.
לעילוי נשמת

יצחק חג'ג' בן חלומה
ומסעודה ז"ל

נפטר י"ז כסליו תשע"א ת.נ.צ.ב.ה.
הצלחה ברוחניות ובגשמיות וזיווג הגון

לשחר שי בן זהבה
ברכה והצלחה

לאודיה בת זהבה

הבנתי כי אכלתי אז גם את המנה שלו.
"כשסיימתי לאכול הוא שאל אותי 'אתה עייף?'' .אני
מת מעייפות' ,אמרתי .הרב הלך והציע לי מיטה.
הלכתי לישון .ישנתי שם כל השבת .כשקמתי כבר
היה מוצאי שבת .הרב שאל אותי' :מה אתה רוצה
לעשות?' .אמרתי שאני רוצה ללכת לסינמה לראות
סרט' .כמה עולה סינמה?' ,הוא שאל' .לירה וחצי',
אמרתי .הוא נתן לי כסף ושלח אותי ,ולפני שהלכתי
אמר לי 'מחר תבוא עוד פעם'.
"ואני באתי גם למחרת .ואכלתי וישנתי וקיבלתי
כסף לסינמה .ועוד יום ועוד יום .עם הזמן התגלה
לי שיש עוד  12ילדים כמוני מהרחוב אצל הרב הזה
בבית .לא יכולתי להיות כפוי טובה ,מה גם שאהבתי
אותו באמת .עם הזמן הוא החל ללמד אותי מצוות.
נטילת ידיים .קנה לי תפילין .היה יושב ולומד איתי
חומש ,משנה ,הלכות .לימים הלכתי בזכותו לישיבה
והגעתי ללמוד לרבנות והסמכה ובסוף לדיינות .הוא
חיתן אותי ,והשתתף בחתונות של ילדיי והיה סנדק
לנכדיי" ,סיים היהודי הזקן את סיפורו.
"אז אל תתייאש מהתלמידים שלך" ,אמר אותו יהודי
לאלישי" .אתה רואה אותי היום כך  -דיין בבית הדין
הרבני ,אבל פעם אני הייתי כמותם .רק תאהב אותם.
תאהב אותם כמו את ילדיך שלך".
בינתיים האוטובוס נכנס לרציף בטבריה ,והנוסעים
נעמדים לצאת .אלישי עוד מספיק לשאול שאלה
אחת לפני שהיהודי נעלם" .איך קראו לרב הזה?",
הוא שאל" .למה אתה אומר קראו? עדיין קוראים לו.
הוא אמנם זקן מאוד ,בן  ,92אבל ברוך ה´ בחיים",
ענה לו היהודי" .ומה שמו?"" .קוראים לו הרב
עובדיה יוסף".
מקור :הידברות סופשבוע

סופת ההוריקן סנדי

סופת ההוריקן "סנדי" שתקפה
בארצות הברית ,הותירה אחריה שובל
של הרס וחורבן :עשרות הרוגים,
עשרות מיליוני בתים הרוסים ,ועשרות
מיליוני אנשים ללא חשמל ,וכו'.
אמריקה הגדולה והעשירה ,המדינה
מספר  1בעולם ,המשליטה סדר בעולם
כולו ,לא יכלה לעמוד מול תופעת
טבע אחת ,מול כוחו של האלוקים,
( " ה ט ב ע "
בגימטריא
"אלהים").
ללמדנו ענווה,
ללמדנו הרכנת
בפני
ראש
האלוקים,
את
ללמדנו
מגבלות כוחו של
האדם ,וללמדנו את "כוחו וגבורתו
[של האלוקים שהוא] מלא עולם",
(זו בעצם הברכה שיש לברך בראיית
סופת הוריקן) .ודבר נוסף ,בורא עולם
מאותת לתושבי חוץ לארץ ,שאין
מקומם בניכר ,אלא עליהם לעלות
לארצנו הקדושה – לארץ ישראל.
לעילוי נשמת

תהילה ברכה בת חיים ישראל
ואילנה רוזנבלאו
נלב"ע ג' מר חשוון תשע"ג ת.נ.צ.ב.ה.
רפואה שלימה

לדינה רוחמה בת עפיה
לאהרון בן יפה

מספר פרפראות על הסופה "סנדי":
 פורסם ,שבתאריך י"ד בחשוון שנהזו התקרב כוכב מאדים לכדור הארץ.
כוכב זה מסמל שפיכות דמים ,כמבואר
בחז"ל (שבת קנו,א) .ואכן ,בתאריך זה
בדיוק תקפה סופת ההוריקן "סנדי"
את ארצות הברית.
 סנד"י מופיעה בדילוגי אותיותבפסוקים הבאים (הפסוקים מדברים
בעד עצמם):
בדילוגים של 20
אותיות" :לִ י נָ ָקם
וְ ׁ ִש ֵּלם לְ ֵעת ָּתמוּ ט
רַ גְ לָ ם ִּכי ָקרוֹב
יוֹם ֵאידָ ם וְ ָחׁש
ֲע ִתדֹת לָ מוִֹּ :כי
יָ דִ ין הוי"ה ַע ּמוֹ
וְ ַעל ֲע ָבדָ יו יִ ְתנֶ ָחם ִּכי יִ רְ ֶאה ִּכי ָאזְ לַ ת יָ ד
וְ ֶא ֶפס ָעצוּ ר וְ ָעזוּ ב"( .דברים לב ,לה).
שה
בדילוגים של  6אותיות" :וַ ֲאׁ ֶשר ָע ָ ׂ
לְ ֵחיל ִמ ְצרַ יִ ם לְ סוּ ָסיו וּ לְ רִ כְ ּבוֹ ֲאׁ ֶשר
ֵה ִציף ֶאת ֵמי יַ ם סוּ ף ַעל ְּפנֵ ֶיהם ְּברָ דְ ָפם
ַא ֲחרֵ יכֶ ם וַ יְ ַא ְּבדֵ ם ה' ַעד ַהיּ וֹם ַה ֶּזה".
(דברים יא ,ד).

לעילוי נשמת

שמואל (בן דוד)
בן מורברי דבורה ז"ל

נלב"ע כ"ב אייר התשע"א ת.נ.צ.ב.ה.

לעילוי נשמת

אברהם מימוני ז"ל

בן ר' יצחק ורומיה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה.
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סגולות פירות הדר

(תפוז ,קלמנטינה ,לימון ,אשכולית ,פומלה ,פומלית ,אתרוג)

המדריך המלא להצלחה בדייט

כדי להתמקד במטרה של מציאת הזיווג
שמתאים לנו ,עלינו להיות תכליתיים
ולא מפוזרים .לשם כך עלינו לעשות
שיעורי בית לפני הפגישה והיציאה
המשותפת .שעורי הבית מתחלקים
לשני חלקים )1 :בירורים על עצמי)2 .
בירורים על המיועד/ת.
בירורים על עצמי
כדי לדעת איזה זיווג יכול להתאים
לנו ,אנו צריכים לדעת קודם כל מי
אנחנו .אדם שלא יודע להגדיר מיהו,
גם לא יודע להגדיר לעצמו איזה זיווג
הוא רוצה .לכולנו ברור שאדם שלא
יודע את ממדי גופו ומידת רגליו ,לא
יוכל למצוא תלבושת תואמת .לכן אנו
נקדים 'רפואה למכה' ,ונשב עם עצמנו
ונגדיר מי אנחנו.
הרבה בחורים פונים אלי בטענה
שהם לא מוצאים את הזיווג המתאים,
וכבר הרבה זמן הם נפגשים ,וזה
לא זה .כאשר אני שואל אותם מה
הם מחפשים ,אני שם לב שתוך כדי
ההסברים הם עדיין מתלבטים עם
עצמם ,ובסוף הם מגיעים למסקנה
שהם לא יודעים מה הם רוצים.
שימו לב לשיחה קלאסית עם בחור
כזה" :אתה שואל מה אני מחפש?
אני מחפש בחורה יפה ,חכמה אבל
שלא תהיה יותר מדי חכמה ,...דתייה
אבל שלא תהיה כל כך דתייה ,...זאת
אומרת שתלבש חצאית אבל שלא
תהיה ארוכה מדי ,...שתהיה פיקחית
אבל שלא תהיה חריפה מדי."...
אמרתי לו" :אז כנראה שאתה מחפש
עב"מ ,ועב"מ יש רק בכוכב מאדים
ולא בכדור הארץ"     .
נתאר מצב זה במשל הבא :מעשה
בבחור שעמד להתחתן .כחודש לפני
החתונה הוא ניגש לחייט המומחה
ביותר בעיר ,כדי לתפור חליפה חדשה
לאירוע .הוא נכנס לחייט ואמר לו:
"מגיע לי מזל טוב ,בעוד חודש אני
מתחתן" .החייט התרגש ואמר" :מזל
טוב ,הגעת לאיש המתאים ביותר
שיתפור לך את החליפה הטובה ביותר.
דע לך שאני עושה מדידות פעם אחת
וזהו! כמה שעות לפני האירוע אתה
מגיע אלי עם האוטו המקושט ,אני
מלביש אותך ,ואתה מוכן".

לאחר המדידות ,החתן נתן מקדמה
ויצא .יום החתונה הגיע .כשעתיים
לפני האירוע הגיע החתן אל החייט
עם האוטו המקושט ,והחייט מסר
לחתן את החליפה החדשה .החתן
לבש את המכנסיים והם היו פיקס.
החולצה והווסט ,פיקס .הוא לבש
את הז'קט ,נעמד מול המראה וחשכו
עיניו ...שרוול אחד היה קצר בהרבה
מהשני .שאל החתן את החייט" :מה
זה?" .החייט החוויר ואמר לעצמו:
"איזו טעות ,אוי ואבוי ,מה עשיתי?".
אבל לחתן הוא אמר" :תשמע חתן יקר,
לתקן שרוול ,זה עניין של יום שלם
ואתה ממהר לחתונה .לכן אין ברירה
אני אמשוך לך את השרוול הקצר עד
סוף היד ,ואל תזוז!".
כשהחייט משך את השרוול האחד,
מיד התקצר השרוול השני ...ראה זאת
החייט ואמר" :אין ברירה ,שעת חרום,
אני אמשוך גם את השני ותמשוך את
הכתף פנימה ."...משך החייט ...אבל
כעת המקטורן התרומם בגב ...אמר
החייט" :אין ברירה תלך קצת בשיפוע
וזה יתאזן" .מול המראה עמד כעת
חתן מעוות לחלוטין ,אבל החליפה
תאמה אותו להפליא .יצא החתן
מהחייט והלך מעוות .ובשיפוע ברחוב
עברו אנשים ואמרו" :איזה חייט אומן,
שתפר חליפה שמותאמת לאדם
מעוות שכזה???."...
יש אנשים שמשל זה מתאר בדיוק את
השקפת חייהם .הם לא מוגדרים ,הם
'מעוותים' בעיצוב האישיות שלהם,
והם מחפשים חליפה שתתאים להם.
הדבר קשה מאד ולפעמים בלתי
אפשרי .לכן צריך קודם כל 'ליישר
את האיברים' כלומר ,ליישר את
המחשבות ,לשנות תפישות מוטעות,
להיות ריאלי ולא מדומיין ,ואז יהיה
לנו קל למצוא את החליפה המתאימה
– הזיווג הנכון.
כדי לשרטט לעצמינו את המסגרת אני
מציע לערוך תעודת זהות שהכותרת
שלה" :מי אני?" ולעשות סדר
במחשבה לפני הפגישה .בהצלחה.
מתוך החוברת "...ולחתונה" הדרכה
למציאת זיווג.

את החוברת '...ולחתונה' של הרב קוואס
ניתן להשיג במוקדי המכירה הבאים (גם בטלפון):
'המפיצים בע"מ' ספרי קודש  -רח' ירושלים  28בני ברק טל',03-6185979 :
'מרכז קודאק יהלום'  -רח' מאה שערים  21ירושלים .טל'02-5370271 :
ניתן לקבל מידע על הרצאות הרב באתר  www.kavas.co.ilוכן בטל' – ,03-6522024
עוד מידע על החוברת "ולחתונה" (כולל תקציר) ניתן למצוא באתר www.jewdaika.com
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דרושים מתנדבים לחלוקת העלון במקומות ציבוריים
(מול תחנות מרכזיות ,קניונים ,וכדומה).
צלצלו054-8486662 :

א .ההדרים מצוינים לעיכול ,ובריאים
למעיים .הם משלשלים קמעא ,והסובלים
מעצירות יאכלו הדרים כל יום.
ב .ההדרים מכילים ריכוזי ויטמינים
רבים ,בפרט ויטמין  ,Cולכן אכילת פירות
הדר מחסנת מהצטננויות .ישנן תוצאות
מצוינות לאכילת הדרים בטיפול נגד
הצטננויות ,דלקות גרון ושקדים .ההדרים
תוקפים את נגיפי ההצטננות ומחסנים
את הגוף .ככלל יעילים ההדרים נגד כל
האינפקציות והזיהומים שבגוף.
[מעתה נבין ,שלא במקרה פירות הדר
גדלים דווקא בחורף ,עונה מועדת
להצטננויות .כמו כן ,המילון והאבטיח,
המלאים בנוזלים ,גדלים דווקא בקיץ,
בתקופה שדרושים לנו נוזלים רבים .מה
רבו מעשיך ה'!].
ג .הם מצוינים לחלושים ולמבריאים ,וכן
לסובלים מחוסר נוזלים.
ד .מחקרים הוכיחו כי שימוש קבוע
בהדרים הביא ליעילות מרובה במצבי
לחץ דם גבוה ולחץ דם משתנה.
ה .פירות הדר ומאכלי חלב מחזקים את
העצבים.
ו .להדרים ובפרט לאשכולית ,כח חיטוי
המחטא ומסלק מהגוף רעלים ופסולת.
עובדי יצור ומפעלים ,השואפים אל קרבם
אבק ופסולת תעשייתית ,מצווים להרבות
באכילת הדרים ובפרט אשכולית.
ז .האשכולית מרירה קמעא ,ויש האוכלים

אותה עם סוכר ,עדיף להתרגל לטעמה
ולאוכלה בלא סוכר ,שכן הטבעונים
והצמחונים טוענים כי הסוכר מבטל חלק
מתכונותיה היפות של האשכולית.
ח .בקליפות ההדרים ובעלים שמן רב.
הוא מצוין לשפשף בו את העור ,לרעננו
ולניקויו מחטטים .תעשיות הקוסמטיקה
משתמשות בו כתערובת למוצריהם.
פרי הלימון מהווה תרופה למחלות
רבות:
א .שתיית מיץ לימון מהול במעט מים
מצוינת לדלקת בדרכי הנשימה .כמו כן
הוא מצנן את הגוף ,מוריד חום ,מיקל
הצטננויות ,מסלק כאב ראש ,מחזק את
הלב ,יעיל בכאבי גרון ע"י גרגור.
ב .מי לימון במלח מנקה ומקרר את הדם,
ממיס משקעים בכלי הדם .מוציא ומנקה
ליחות ,מקל בסוכרת ואמצעי רדיקלי נגד
שלשול.
ג .קוקטייל של מיץ לימון ,דבש ,מיץ בצל
וסוכר חום ,אמנם לא טעים ,אבל יעיל
לרוצים להיפטר מהצטננות ומשיעול וכן
מעיניים דומעות.
ד .הלימון מנקה את הדם ,מנקה רעלים
בגוף ,יעיל נגד דיזנטריה ,תולעים ,צהבת
ומחלות עור.
נערך ע"פ הספר "מרפא הבושם" ,להרב
משה כהן שאולי זצ"ל ,בהמלצת רבנים
ואנשי מדע ורפואה.

תושבי בת ים והסביבה מוזמנים למסיבת חנוכה
בשילוב הרצאה מאלפת מפי הרב מנשה בן פורת שליט"א
בנושא :מדינת ישראל לאן?
ביום חמישי ,כט כסלו 13 ,בדצמבר ,בשעה  7בערב.
באולם בית הספר תחכמוני ,רחוב סוקולוב 19א' ,בת ים.

מאמרי יהדות  הוכחות ליהדות וארכיאולוגיה  סיפורים  אסטרולוגיה ע"פ
היהדות והקבלה  סגולות  גורלות אחיתופל לפתרון שאלות בחיים.

להשגת הספר צלצלו .054-8486662
(לקונים מעל  10ספרים תינתן הנחה משמעותית).

הקבלה
פדיון נפש על פי
עם כוונות הרש"ש זצ"ל על ידי רב מקובל

הרצאות
וחוגי בית

מומלץ על ידי כל גדולי הרבנים והמקובלים
למציאת הזיווג,
לרפואה,
לזרע של קיימא,
לפרנסה,
לשלום בית ,וכו'.
להצלחה,

המעוניינים בהרצאות
מרתקות במקום
מגוריהם מפי
הרב מנשה בן פורת
מרצה בכיר ליהדות
באתר הידברות
וכותב העלון שבידכם

שימו לב לדבריו הנלהבים של המקובל רבי חיים ויטאל זצ"ל
תלמיד האר"י זצ"ל על חשיבות הפדיון:
"ופדיון נפש זה הוא תועלת ותרופה לכל צרה שלא תבוא ,ובפרט לחולים
שיתרפאו במהרה ,וכבר היו מנסים ובודקים אותו [=פדיון נפש] יותר מאלף
פעמים ,והיה מועיל בעזרת השם תכף באותה שעה ,והייתה ניכרת תועלתו
ותרופתו לכל אדם ,והיו אומרים מה גדלו מעשיך ה'".
כל כספי הפדיון קודש להוצאת העלון

צלצלו 054-8486662
המקובל האלקי הרב בניהו שמואלי שליט"א,
ראש ישיבת המקובלים "נהר שלום" כותב
בהמלצתו לעמותת "אור עליון"" :מצוה
גדולה מאוד לעזור להם ,וזכות הזאת תעמוד
לכם בכל העניינים וחיים טובים ,אמן".

אנו זקוקים לתרומות רבות! ניתן להפקיד בבנק הדואר,
מספר חשבון  ,8362846עבור עמותת "אור עליון".

מוזמנים
להתקשר:
054-8486661

רצונך לקבל את העלון מידי חודש בחדשו לאימייל שלך? שלח את כתובת המייל שלך לmhbp52@etrog.net.il-

אחרי השעה 16:00

