תפילה למשה
יוצא לאור על ידי בית הכנסת "תפילה למשה" ,שכונת נאות יצחק ,לוד
בפתח הגליון
בתי כנסיות נקראים "מקדש מעט" ,כי שם
השראת השכינה מאז שחרב בית המקדש,
וכמו שאמרו בגמרא מגילה )דף כט עמוד א(.
ולפי גודל מעלתם ,כך מוטלת עלינו האחריות
להזהר בכבודם ,בכדי שחלילה לא יגרם בזיון
לשכינה השורה שם.
על הפסוק )שמות יד ,יד( ה' יִ ָלּ ֵחם לָ ֶכם וְ ַא ֶתּם
ַתּ ֲח ִרשׁוּן ,דרש האדמו"ר בעל אמרי אמת:
אימתי ה' ילחם לכם? בזמן שאתם
תחרישון ...שאם אתם תחרישון ולא תדברו
כלל בשעת התפילה וקריאת התורה ,אתם
מובטחים שהקדוש ברוך הוא ילחם
בשבילכם.
ברוך ה' בבית הכנסת שלנו הדבר נשמר
בקפידא ,אולם דברי תורה צריכים חיזוק בכל
עת ,ולעת כזאת אשר משנאינו הרימו ראש,
נשתדל להתחזק ביתר שאת בשמירת כבודם
של בתי הכנסת ,להמנע מדיבורים בשעת
התפילה וקריאת התורה .והשם יתברך
ברחמיו ישמע שוועת עמו ישראל ,ויחיש
לגאלנו ונזכה לבנין בית המקדש במהרה
בימינו אמן.
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ענין

בפרשה  /מאת הגאון הרב אלעזר רז שליט"א ,ראש ישיבת פלא יועץ

מצוות ,לא בחינם !
כאשר אברהם מבקש לקנות את מערת המכפלה מידי עפרון ,הוא מבקש ואומר ' ְ ּבכֶ סֶ ף ָמלֵא יִ ְ ּת ֶנ ּנָה לִ י ְ ּבתוֹ ְככֶ ם
א ֻחז ַּת ָקבֶ ר' )בראשית כג ,ט( .ויש להבין מה זאת "בכסף מלא" .ויתכן לפרש שאברהם אבינו הדגיש "בכסף מלא"
ַל ֲ
לומר שהוא מרחיק מלקיים מצוות "בחינם" ,רק הכל בכסף מלא .וזאת כמו שכתוב בזוהר הקדוש )פרשת תרומה דף
קכח (.שאין לו לאדם לעשות מצוות בחינם ,אלא "לקנות" את המצוות.
וזה מאד תואם עם מידתו של אברהם אבינו איש החסד והאהבה ,וכמו שאמר הפסוק )ישעיה מא ,ח( "אברהם
"כי יְ ַד ְע ִ ּתיו לְ ַמ ַען א ֲֶׁשר יְ צַ וֶּה אֶ ת ָ ּבנָיו" וגו' .ופירש
אוהבי" .ועוד כבר אמר עליו הקדוש ברוך הוא )בראשית יח ,יט( ִ ּ
רש"י "ידעתיו" מלשון "חיבה" ואהבה .ואברהם הלא אהב את הקב"ה עד מאד ,ואהב את המצוות וכמו שביארו
המפרשים )בן איש חי פרשת לך לך( את הפסוק 'וְ אַ ְב ָרם ָּכבֵ ד ְמאֹד ַ ּב ִ ּמ ְקנֶה ַ ּב ֶּכסֶ ף וּבַ ז ָּהָ ב' ,שבענייני עולם הזה היה כבד
ומתעצל ,מה שאין כן בעניני עולם הבא ורצון ה' ,היה "זריז".
ָ
ָ
אלֹהֶ יך ...וּ ְבכָ ל ְמא ֶֹדךּ ְ ...ד ִאית ַ ּבר נ ַׁש ְ ּדצַ ִ ּלי וְ אָ זִ יל ְ ּבכָ ל ִּפקּ וּ ִדין
וכבר אמרו בסוף תיקוני הזוהר )דף קמא( :וְ אָ הַ ְב ָּת אֵ ת ה' ֱ
ְ ּדלָא י ִָהיב ֲעלַיְ יהוּ אַ גְ ָרא וכו' ,כלומר מי שאוהב את ה' אזי אוהבו בכל "מאודו"  -כלומר בממונו ליתן על המצוות.
אלֹהַ י עֹלוֹ ת ִח ָּנם" .וראה
והמפרשים העירו גם שכן מצינו אצל דוד המלך שאמר )שמואל ב' כד ,כד( "וְ לֹא אַ ֲעלֶה לַה' ֱ
מה שסיפר רבנו חיים ויטאל על האריז"ל שנהג כן בעניני צדקה ומצוות ,כמו שכתוב בספר שער המצוות )פרשת עקב(.
ולא כמו שיש מקצת אנשים ,שקונים בגדים נאים לעצמו ולבני ביתו וכן רהיטים הכי טובים מבלי להניד עפעף,
וכשבאים לקנות אתרוג ולולב או צדקה וכדומה ,דנים ומתפלפלים אם יכול או לא יכול ,ואולי כך ואולי כך וכו' .ולא
יאות לנו אוהבי ה' ,ולא תהא כהנת כפונדקית.
אכן בספר גשר החיים )חלק א' פרק כז( כתב שענין "קבר" צריך שיהיה "קנוי לו" ,שהרי מצאנו שהקפידו אבותינו
בזאת ,כמו אצל אברהם עם מערת המכפלה ,וכן יעקב צוה" :קברו אותי במערה אשר קנה אברהם" .וכן הרבה
מקראות אצל יהושע ואלעזר בן אהרן .אם כן יש פן נוסף למנהג אברהם כנזכר .וה' יתברך יזכנו להיות ידינו פתוחות
לקיום המצוות הקדושות באהבה .אמן.

סיפור לשלחן

השבת  /כחם של מזמורי תהלים

היום השלישי למלחמת יום הכיפורים .הלל אונסדורפר וארי גסנר ,חיילים בסדיר ,חובשי כיפות ,נשלחו לעמדה הצפונית של "מוצב
המזח" הסמוך לתעלה .כל אותן דקות שרר שקט נדיר מסביב .על אף השקט חשו הלל וארי כי בכל רגע משהו עומד להתרחש.
"אולי נאמר תהלים?" ,הציע לפתע הלל" .אתה יודע תהלים בעל פה?" שאל ארי" .נוכל להתחיל בפסוקי דזמרה ,שמתפללים בתפילת
שחרית כל בוקר" ,השיב .השניים החלו באמירת המזמורים .תחילה אמרו כל אחד לעצמו .אחר כך החליטו לשכלל את השיטה .כל
אחד קרא פרק בקול רם ,בעוד חברו אומר עמו בלחש ,אך עיניו מרוכזות בנעשה סביב .כך לסירוגין .פעם הלל אומר בקול וארי
משגיח על הנעשה ,ופעם להפך .בתוך כך החלו המצרים לחדש את התקפותיהם על המוצב .חוליות קומנדו מצריות אף ניסו מדי פעם
לחדור מדרום ,ממערב ומצפון.
כשהגיע תורו של הלל לומר פרק בתהלים ,שמע לפתע את ארי זועק מעברה השני של העמדה" .הלל! בוא הנה מהר! תראה מה קורא
שם!" .הלל רץ אליו ושערותיו סמרו .שיירת טנקים ומשאיות נעה בכביש המוליך אל המוצב .בינה לבין המוצב לא היה דבר שיכול היה
לחסום את דרכה .מרחק הנסיעה היה של דקות אחדות .הלל וארי חשו בבירור ,כי אלה רגעי חייהם האחרונים .ארי ,מבועת עד עמקי
נשמתו ,החל לחמוד לצון בהספידו את עצמו" :בטח ראש הישיבה יבוא אלינו הביתה כדי לנחם .בהתחלה הוא ישב בצד ,ייאנח ,יבכה.
אחר כך יספר עליי 'איך הייתי בסדר'" .ארי לא סיים את המשפט ופרץ בבכי מר .גם עיניו של הלל מלאו דמעות .גרונו נשנק ובקושי
יכול היה להוציא מילה מפיו .ואז החליט לומר פרק תהלים נוסף ,אולי האחרון בחייו.
הוא הביט קדימה ,אומד את הזמן שיידרש לשיירה להגיע אליהם ,ואמר את הפרק לאט לאט ,מילה במילה .בפעם הראשונה בחייו
חש מהי תפילה ,שהלב מנסה להבין כל מילה היוצאת מן הפה .למנצח מזמור לדוד יענך ה' ביום צרה וכו' כשהגיע לקראת סוף
הפרק ,עצר לשנייה .ואחר כך ,בהתעוררות עצומה ,זעק ממעמקי נשמתו :אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם ה' אלוקינו נזכיר וגו',
ואנחנו קמנו ונתעודד .ואז ,בדיוק כשיצאו מילים אלו מפיו ,נשמע לפתע רעם אדיר .מול עיניהם התעופפו באוויר הטנק המוביל
בשיירה והמשאית שאחריו .כאשר נחתו על הקרקע ,עלתה מהם להבה אדומה גדולה .והלל וארי לא האמינו למראה עיניהם .כל
השיירה סבה על עקבותיה וניסתה להימלט מהמקום .אבל באותן שניות נפתחה עליה אש כבדה מהצד המצרי שמעבר לתעלה .אש
זו הדליקה משאית אחר משאית ,טנק אחר טנק .השיירה המותקפת השיבה אש לצד המצרי וגרמה אבידות כבדות ליורים.
כעת היו הלל וארי מבולבלים לגמרי .השיירה הייתה מצרית ,והאש שנורתה לעברה גם כן הייתה מצרית! כעבור זמן לא רב נפתרה
התעלומה .התברר ,כי שעות אחדות לאחר שהמצרים חצו את התעלה ,הם פיזרו מוקשים לאורך הכביש המוביל למוצב ,כדי שכוחות
שריון של צה"ל לא יוכלו לחבור אל המוצב .נראה ,כי פעולה זו נשכחה מהם ,או שהיה ליקוי בתקשורת בין היחידות ,ושיירת המצרים
עלתה בטעות על המוקשים שהניחו אחיהם .עמיתיהם שמעבר לתעלה סברו כי הדי ההתפוצצויות הם קולות ירי של שיירה ישראלית
הפותחת עליהם באש .לפיכך ירו עליה ,וזו השיבה לעברם אש .המה כרעו ונפלו ואנחנו קמנו שב וקרא הלל בקול גדול .שטופי
דמעות נפלו ארי והלל זה על צווארו של זה ופרצו בבכי תמרורים ,הפעם בכי של פורקן .כשהתעשתו ,אמר הלל לארי :עכשיו אני
מבין את הפסוק :ה' ילחם לכם ואתם תחרישון") .אורי וישעי(

ניצוצי תפלה

 /מתוך הספר 'פתח שערי שמים'

החזקת הכלי
כשבא ליטול ידיו יקח את הכלי של המים
ביד ימין ויעביר אותו ליד שמאל ,שתהיה
המשכת המים מצד ימין תחילה ,ואז ישפוך
המים מידו השמאלית על ידו הימנית,
להשליט את הימין על השמאל על ידי
שמשתמש בו .ורק אחר כך יטול מיד ימין
על יד שמאל ,וכן יעשה שלש פעמים.
ויש מדקדקים שלא תקבל יד הימנית את
הכלי מיד השמאלית ,בשום פעם ,אלא יד
השמאלית אחר שתשפוך על הימנית תניח
את הכלי בארץ ,ואז הימנית תקחהו מן
הארץ ,ותשפוך על השמאלית ,אבל הימנית
בכל פעם היא תתן את הכלי לשמאלית,
כדי שתשפוך בו עליה ,להראות הכנעה
לשמאלית כנגד הימנית ,שהוא כאדון
הגוזר על עבדו לשמשו..

עד היכן
לכתחילה יש ליטול הידים עד הפרק,
דהיינו עד סוף כף היד ,שעל ידי כך נטהרים
ידיו לתפילה ,ועוד שיש הסוברים שאין רוח
רעה סרה רק כשיטול את כל כף היד .אולם
כשאין מספיק מים יש להקל ליטול רק את
ראשי האצבעות.

דבר תורה לשלחן השבת
סעודה ראשונה
שׂרה" )כג ,א(
שׂרים ָשׁנָ ה ְו ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים ְשׁנֵ י ַחיֵּ י ָ ָ
שׂרה ֵמ ָאה ָשׁנָ ה ְו ֶע ְ ִ
ַ"ויִּ ְהיוּ ַחיֵּ י ָ ָ
יש לשאול מדוע פירט הכתוב ואמר "שנה" בכל פרט ,יכול להגיד "מאה ועשרים
ושבע שנים".
ביאר מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל על פי משל לעיר אחת שהיה להם מנהג שכל רב
שהיה רוצה למלוך עליהם  ,בטרם שימנוהו היו מוליכים אותו לבית הקברות
להסתכל על המצבות .והנה רב אחד כאשר נבחר למלוך עליהם  ,ביקר בבית
הקברות ,והנה הוא רואה שכתוב על המצבות פלוני חי עשרים שנה ,פלוני חי עשר
שנים ,פלוני חמש ,פלוני שתים  ,והזדעזע ,אמר להם :ארץ זו אוכלת יושביה היא ח"ו.
ענו לו :רבינו  ,המצ יבה שראית שכתוב שחי עשרים שנה  ,למעשה הוא חי שמונים
שנה  ,אבל במשך שנות חייו ס יגל לעצמו תורה ומצוות רק בסכום עשרים שנה,
והשני שראית שחי עשר שנים  ,חי למעשה תשעים שנה  ,אבל הלך בשרירות לבו ,
ורק עשר שנים למד תורה וסיגל לעצמו מצוות ומעשים טובים .ו זהו ההסבר של כל
המציבות שראית שכתוב בהם שנות חיים קצרים .כי עיקר החיים אינו מה שאדם
העביר את זמנו בדברים בטלים ,אלא החיים האמתיים הם דוקא הזמן שעסק בתורה
הקדושה ובעבודת ה'.
וזהו שבא הפסוק להזכיר לנו את צדקתה של שרה אמנו  ,אל תחשוב שאת שני חייה
הוצ י אה אותם להבלי העולם ח"ו ,לא ולא  ,אלא היא חיה "מאה שנה"  ,כל מאת
השנים ה יו שלמים בלי חסרון אפילו יום אחד בלי מצוות ויראת שמים .וכן "עשרים
שנה"  -כל העשרים שנה  ,וכן "ושבע שנים"  -כל שבע השנים) .ספר כרם ציון(

סעודה שניה

Â˙È· È ·Â Â"È‰ ÈÓÈÒ Ô· „Â„ ˙ÁÏˆ‰Ï ¯Â„Ó‰

יש להבין מנין למדה רבקה לעסוק במצות חסד  ,הלא בני ביתה היו רשעים  ,אביה
היה בתואל הרשע ,ואחיה הוא לבן הארמי הידוע לשמצה בשקריו ורמאויותיו .ואם
כן ממי היה לה ללמוד לעשות מעשים טובים שכאלו.

Â˙˘‡Ï ˘È‡ ÔÈ· Ú¯‰ ÔÂ˘Ï

פירש מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל שמובא במדרש כי אברהם אבינו היה שולח
מכתבים לבני משפחתו בעניני יסודות האמונה והנהגות טובות כדי לקרבם ליהדות ,
וגם לבתואל שהיה בן אחיו היה שולח מכתבים  ,וכשהיה פותחם והיה רואה שאין
בהם כסף היה נותן לבתו רבקה שתקרא בהם  ,כי אותו היה מעניין רק כסף .וכך
בכל פעם שהיתה קוראת במכתבים של אברהם אבינו היו הדברים משפיעים עליה
עד שבמשך הזמן הכירה בבורא עולם והחזיקה במדותיה הטובות ) .ספר לבוש יוסף (

נצור לשונך /

מתוך ספר 'החיים'

‡ÂÏÈÙ‡ Ì„‡ ÌÂ˘Ï Ú¯‰ ÔÂ˘Ï ¯ÙÒÏ ¯ÂÒ
‰Ê· ˘È ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡ ,Â˙˘‡Ï ˘È‡ ‡Ï
˙˙‡ ¯È‰ÊÓ ÏÚ·˘ ÔÂ‚Î „È˙ÚÏ ˙ÏÚÂ
‡˘˙Ú„ÂÈ˘ ÌÈ˘ ‡Ï ˙ÂÂÏ‰Ï ‡Ï Â
˘Û˙Â˘˘ ÔÎÂ ,ÌÈÓÏ˘Ó Ì È‡Â ÌÈÂÂÏ
˘Ì È‡˘ ÌÈ˘ ‡ È ÙÓ ÂÙ˙Â˘ ˙‡ ¯È‰ÊÓ
‡ÍÎ ÏÚ ÚÓ˘ ÂÏÈÙ‡ ÂÏ‡ ÏÎÂ ,ÌÈ Ó
È Ù· ÔÈÈˆÏ ÂÈÏÚ ‰Ê ‰¯˜Ó· Ï·‡ ÌÈ¯Á‡Ó
È ÂÏÙ˘ ÌÈ¯Á‡Ó È˙ÚÓ˘ :ÂÏ ¯ÙÒÓ˘ ÈÓ
ÏÎ ÌÂÈ˜ ÈÏ·Â ,ÂÈ ÙÓ ¯‰Ê‰Ï ÍÈ¯ˆ ÍÎÂ ÍÎ
˙ÂÂˆÓ·) ˙ÏÚÂ˙Ï Ú¯‰ ÔÂ˘Ï Ï˘ ÌÈ‡ ˙‰
·ÂÏÈÙ‡ ¯ÙÒÏ ÂÏ ¯ÂÒ‡ ,(Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ
.¯˙ÂÈ· ÌÈ·Â¯˜‰ ÌÈ˘ ‡Ï
Â˙˘‡Ï ¯ÙÒÏ ¯˙È‰ ÌÂ˘ ÔÈ‡ ÔÙÂ‡ ÏÎ·Â
‡¯ÙÒÏ ÂÏ ¯˙ÂÓ˘ ‰ÓÓ ¯˙ÂÈ ÂÈ·Â¯˜Ï Â
.¯Á‡ Ì„‡ ÏÎÏ

‡·˜ Ú¯‰ ÔÂ˘Ï
‡Ï·‡ ˙Â ‚ Ì‰· ÔÈ‡˘ ÌÈ¯·„ ¯ÙÒÏ ¯ÂÒ
‚ÔÎÂ ,˘ÓÓ Ú¯‰ ÔÂ˘Ï ¯ÙÂÒÈ˘ ÍÎÏ ÌÈÓ¯Â
‡È˙˘Ï ÌÈÚÓ˙˘Ó‰ ÌÈ¯·„ ¯ÙÒÏ ¯ÂÒ
,˙Â ‚ È¯·„Î Ì‚ Ì˘¯ÙÏ ¯˘Ù‡˘ ÌÈ Ù
.Ú¯‰ ÔÂ˘Ï ˜·‡ ÌÈ‡¯˜ ÂÏ‡ ÏÎÂ
ÔÂ‚‰ ‚ÂÂÊÏ 'ÈÁ˙ ‰ Á ˙· ˙È¯Â‡ ˙ÁÏˆ‰Ï ¯Â„Ó‰

סעודה שלישית
מוֹל ְד ִתּי
יוֹשׁב ְבּ ִקְרבּוִֹ :כּי ֶא ל ַאְר ִצי ְו ֶא ל ַ
שׁה ִל ְבנִ י ִמ ְבּנוֹת ַה ְכּנַ ֲענִ י ֲא ֶשׁר ָאנ ִֹכי ֵ
א ִת ַקּח ִא ָ ּ
שׁה ִל ְבנִ י ְליִ ְצ ָח ק) :בראשית כד ,ג -ד(
ֵתּ ֵלְ ו ָל ַק ְח ָתּ ִא ָ ּ
שואלים מה מצא אברהם בבנות ארם נהרים יותר מאשר בנות כנען ,מה נשתנו אלו
מאלו ,הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה? וכי ביתם של בתואל ולבן
לא היה מלא גילולים  ,והלא במפורש נאמר בלבן ״ואנכי פניתי הב ית״ ופירש רש"י
שפינהו מעבודת אלילי ם .ומה איפוא יחוסו של בתואל מ ח רן יותר מאשר בת איש
מארץ כנען.
מבואר בדרשות הר"ן ,כי אנשי ארץ כנען היו לקויים ביותר במידות רעות
ומושחתות ,ומידות הן דבר שטבוע בדמו ונפשו של אדם ועובר בירושה לזרעו
אחריו וקשה הדבר ביותר לשרשן ,אלא אם כן חזק האדם באמונתו ומושל ביצרו,
אב ל אנשי חרן לא היו כל כך בעלי מידות רעות אלא בעלי ד יעות כוזבות והשקפות
אליליות ,ודיעות אינן דבר שעובר בירושה ,על כן העדיף אברהם ארץ שאנשיה
לקויים בדיעות רעות שאפשר להשפיע עליהם ולהחזירם למוטב על פני ארץ
שתושביה בעלי מידות מושחתות שקשה מאד לשנות את תכונתם הרעה העוברת
אל צאצאיהם אחריהם) .ספר כרם ציון למר זקני הצדיק רבי בן ציון רז זצ"ל(
‰˙È· È ·Â 'ÈÁ˙ ‰¯Ù˘ ˙· ‰ Á ˙‡ÂÙ¯ÏÂ ˙ÁÏˆ‰Ï ¯Â„Ó‰

מראות מביקורו של הראשון לציון

שיעורי תורה
זמנים חדשים לחורף
הננו שמחים להודיע כי בס"ד מתקיימים
בבית הכנסת שיעורי תורה מידי יום ביומו,
מפי רב בית הכנסת

הרב משה יוחאי

רז שליט"א

במגוון נושאים מרתקים
בהלכה ,גמרא ,אגדה ,מוסר ועוד
ימים א  -ה19.30 :
לאחר מכן תתקיים תפילת ערבית 20.30 -

ביום שבת קודש:
שיעור בהלכות שבת בשעה 14.30
לאחר מכן תפילת מנחה 15.30 -

בא ורכוש ידיעה מקיפה בכל חלקי התורה!

זמני התפילות :שיעור חדש במוצאי שבת
ימים א -ה:
שחרית 5.30 -
מנחה  .16.25 -ערבית 17.00 -

ערבית מנין ב' 20.30 -

יום ו' ערב שבת :מנחה 16.25 -
עונג שבת 19.45 -

שבת קודש:
שחרית 7.30 -
שיעור בגמרא 13.30 -

תהלים לילדים 14.00 -
שיעור בהלכה 14.30 -
מנחה 15.45 -
סעודה שלישית 16.15 -
ערבית מוצ"ש 17.15 -
שיעור בהלכה 20.00 -

שמעו ותחי נפשכם!

פרנס השבוע

הגליון מוקדש לרפואתם השלימה של:

פרשת וירא  -זוהר גרשון הי"ו
פרשת חיי שרה  -יניב בן ישי הי"ו

מאיר בן מימי הי"ו ,דוד מזיג בן אסתר הי"ו,
עמי בן סמדר הי"ו ,אתי אסתר בת פולט תחי',
מוניק בת סוליקה תחי' ,רותם בת ורד תחי',
אורטל נועה בת רבקה תחי' ,נורה בית דינה תחי',
ציונה בת בניה תחי' ,רבקה בת גילה תחי',
אוראל בת לימור תחי' ,דיקלה בת נינט תחי'.
ולרפואת כל הפצועים הי"ו בתושח"י

השי"ת ימלא משאלות לבם ל טובה ולברכה

הננו שמחים להודיע לציבור הקדוש כי
בעזרת ה' יתברך ,מתקיימת בבית
הכנסת ,סדרת שיעורים מקיפה בענינים
שונים בהלכה ,בחלק יורה דעה,
הכוללים :הלכות תלמוד תורה ,מזוזה,
שילוח הקן ,מעקה ,תרומות ומעשרות,
ועוד נושאים מרתקים.
מפי הרב משה יוחאי רז שליט"א
מידי מוצאי שבת בשעה 20.00

יוגש כיבוד קל!

שיעורים לנוער
צעירי השכונה מוזמנים לשעה של קורת רוח

בימים שני ורביעי בשעה 17.15
בתכנית לימוד משות ף ,סיפורים והמון שמחה
עם הרב משה יוחאי רז שליט"א
כיבוד קל!

הגליון מוקדש על ידי

ידידנו היקר והנעלה החפץ בעילום שמו הי"ו
להצלחתו ולהצלחת בני משפחתו
השי"ת ימלא כל משאלות לבם לטובה ולברכה
בכל מכל כל.

אח יקר! ניתן לסייע בהדפסת הגליון ולהנציח את שמות יקירך ,לברכה
להצלחה ,ולהבדיל לעלוי נשמה .וזכות התורה תעמוד בעדכם!

עיצוב והפקה :ספר

גרף

 .052-764-7844להערות ולקבלת הגליון בדוא"לdvartora1@gmail.com :

