
    כנגד ארבעה בנים דיברה תורהכנגד ארבעה בנים דיברה תורהכנגד ארבעה בנים דיברה תורהכנגד ארבעה בנים דיברה תורה    

    "והיה כי ישאלך בנך מחר לאמר מה זאת ?""והיה כי ישאלך בנך מחר לאמר מה זאת ?""והיה כי ישאלך בנך מחר לאמר מה זאת ?""והיה כי ישאלך בנך מחר לאמר מה זאת ?"    

 לראות את עצמו! 

ההגדה של פסח מביא בחלק ה"מגיד" של ההגדה ברייתא מאד מפורסמת בעל בעל בעל בעל 

מהירושלמי במסכת פסחים דף ע שם כותב רבי חייא שכנגד ארבעה בנים 

דיברה תורה . לפי נוסח ההגדה הארבעה הם "אחד חכם אחד רשע אחד תם 

ואחד שאינו יודע לשאול ". בירושלמי עצמו יש שינויים בגירסא והתם של 

 ההגדה רשום כטיפש ועוד שינויים קלים .

הארבעה מפוזרים במקראות חלקם בחומש שמות והראשון נמצא בפרשת 

השבוע פרשת בא והאחרים מפוזרים במקומות שונים בתורה ובמרביתם 

 הפתיחה היא "והיה כי ישאלך בנך וכו' ".

אנחנו מבינים מזה שפסח הוא חג השאלות . כבר  כבר  כבר  כבר  

אבל לא רק סיפור על שאלות שבאות במקרה 

ומעידות על השואל שמשהו לא ברור לו ואין ברירה 

וצריך להתייחס לשאלות ולנסות להשיב עליהן, אלא 

שחז"ל חשבו שיש עניין חשוב במה שהבן שואל ועל 

האבא לעודד את השאלות ואולי ואף לשמוח בהן 

ולהכין עצמו לדעת מה לענות . חז"ל עודדו את האב 

לעשות פעולות כמו חילוק קליות ועוד פעולות בכדי 

שהבנים חלילה לא ירדמו ויתעוררו וישאלו "מה 

נשתנה הלילה הזה מכל הלילות ". הלילה הוא לילה 

 לא רגיל והוא בהחלט מיוחד !

זה מייחד את חג הפסח וקובע להיותו "חג דבר  דבר  דבר  דבר  

השאלות" ! שאלות מעידות על מצוקה וההתייחסות 

אליהן בדרך מתן התשובות היא קודם כל סימן 

לניסיון להקל על מצוקת השואל בהראות לו שיש 

אוזן קשבת לשאלות שלו ולא מתייחסים אליו כאל 

מטריד , ולא רק שמכבדים אותו ונותנים מקום 

לשאלתו אלא אף משתדלים לענות לו . מותר לבן 

השואל להרגיש שבשולחן ליל הסדר הוא לא אורח 

 אלא הוא חלק חשוב ואפילו חלק עיקרי !

שמדובר בליל הסדר ובתמונה המראה את כל מכיוון מכיוון מכיוון מכיוון 

בני המשפחה הגדולים עם הקטנים ישובים מסביב 

לשולחן אחד אנו למדים מזה שהלילה הוא לילה משפחתי ושאף אם יהיו 

מסביב לשולחן אורחים ואורחות אבל במרכז יהיו הבנים והבנות ושדווקא 

 כנגדם דיברה תורה . 

ולמה נקרא שמו של הלילה "ליל הסדר" ולא ליל ה"גאולה" למשל או ליל 

ה"חירות" גם כן למשל ? זה גם כן קשור למה שדברנו מקודם שהלילה הוא ליל 

השאלות והתשובות . כל שאלה מעידה על אי סדר במחשבה של השואל , 

משהו לא מסתדר אצלו ולכן הוא מתעורר ושואל , אבל על ידי התשובות 

 שהוא מקבל נכנס סדר במחשבה שלו והוא נרגע .

עצוב שסופו משעשע מספר על ילד שעד גיל שש לא הוציא מילה מפיו סיפור סיפור סיפור סיפור 

וכבר חשבוהו לאילם . והנה בערב אחד , ערב רגיל ולא מיוחד, באמצע ארוחת 

אימא. בקפה חסר סוכר "! כולם קפצו "–הערב הוא פתח פיו ואמר בקול אנושי 

בתדהמה ושאלו אותו "עד עתה למה שתקת ? והוא ענה "כי עד עכשיו הכול 

 היה בסדר"! לא היה צורך לפתוח את הפה !

הוא תוצאה ברורה של הגלות . כי מפני חטאינו גלינו מארצנו ואנחנו "אי סדר" "אי סדר" "אי סדר" "אי סדר" 

מאז "לא בסדר", מתן התשובות הוא כבר חלק מהגאולה וכאשר בסוף ליל 

הסדר יבוא אליהו הנביא זאת תהיה בשורת הגאולה כי הוא יתרץ את כל 

השאלות שנשארו ללא מענה והמפוזרות בים התלמוד תחת ההגדרה "תיקו" 

והן השאלות שחכמינו זיכרונם לברכה השאירו פתוחות והן מצפות לאליהו 

 הנביא שיבוא במהרה ויתרץ אותן . 

איוב בפרק י' פסוק כ"ב יש פסוק המדבר על "ארץ עפתה כמו אופל , בספר  בספר  בספר  בספר  

צלמות ולא סדרים"! רש"י ומפרשי המקרא מפרשים עפתה מלשון חושך 

 ואפלה ואולי אפשר לפרש מלשון עייפות . חוסר סדר גורם לעייפות !

חז"ל "הא אם יש סדרים אורות מאופל תופיע" ! כי כאשר חסר סדר מדייקים  מדייקים  מדייקים  מדייקים  

בחיים זה מריח ריח של צלמות , אבל אם יופיעו בחיים סדרים אזי אורות 

 מאופל תופיע . זה כבר מסימני הגאולה !

ורבי זצ"ל הביא פסוק זה בליווי דברי חז"ל להראות כמה חשוב עניין מורי  מורי  מורי  מורי  

הסדר בחיים . כי הנה אמרו חז"ל שמיום שחרב בית המקדש שהוא היה ריכוז 

הסדר בחיים של עם ישראל כי שם הכול התנהל לפי סדר מדויק אבל אחרי 

 שחרב כל יום מתרבית הקללה! 

המקדש היה אדם קונה אשכול ענבים בעל שלושים ענבים ובכל בוקר היה  בזמן בזמן בזמן בזמן 

מפריד ענב אחד מהאשכול חותכו לשניים ואת מחציתו היה אוכל בבוקר ואת 

המחצית השנייה היה שומר לארוחת ערב והיה שבע 

לגמרי . והנה אחר שחרב המקדש אדם אוכל חמש 

קילוגרם בשר ביום והוא לא שבע ! זה סימן קללה 

 ככתוב "ואכלתם ולא תשבעו"!

היה כל כך חמור עד שחז"ל תמהו כי בכל זאת זה  זה  זה  זה  

הנה העולם עדיין קיים ואיך זה אפשרי ? והם ענו 

כלומר על מה –שהעולם קיים אקדושא דסידרא  

שאומרים כל יום קדושה לפי הסדר ! כי כאמור 

 קדושת הסדר שומרת על העולם מכליה !

    ב.ב.ב.ב.    

ראשון ארבעה הבנים שההגדה עוסקת בהם במבט  במבט  במבט  במבט  

באים מכל קצווי הקשת . החכם לומד בפוניבז' או 

יוסף , הרשע מגיע מקיבוץ של השומר  בפורת 

הצעיר , התם מגן ילדים שהתלמידים יושבים כל 

היום ומוצצים את אצבעם ואילו ה"אינו יודע לשאול" 

 הוא תינוק המוטל בעריסה ויונק חלב מאמו !

מצוירות נראה החכם כבחור בן עשרים ואילו בהגדות בהגדות בהגדות בהגדות 

לרשע אין גיל . התם כילד בן חמש וה"שאינו יודע 

 לשאול" כתינוק בן יומו .

נתקבצו ארבעה אלה לשולחן אחד ? במבט כיצד  כיצד  כיצד  כיצד  

ראשון ההתקבצות שלהם היא לאו דווקא . הם 

באמת לא יושבים מסביב לשולחן אחד אלא נמצאים 

כל אחד במקום אחר ובכל זאת חושב בעל ההגדה שגם אם יש לאבא בן תם או 

חלילה רשע אל יתייאש ממנו וכדאי שיחשוב מחשבות מה עונים לבן כזה . זהו 

פתרון אידיאלי למצוקה שנקלענו לתוכה . פיצול התמונה לארבעה זוויות ובא 

 לציון גואל .

שמעניין מאד הוא כשמתגלה שבאמת ליל הסדר ובעיקר מצות ה"מגיד" מה  מה  מה  מה  

שהיא המצווה העיקרית בלילה זה ככתוב והגדת לבנך מתעסק כמעט אך ורק 

עם הבן התם שהוא השלישי ברשימת הבנים ! כי הנה את החכם שלח אבא 

לאוצר הספרים שם יתבררו לו העדות והחוקים והמשפטים אשר ציוה ה' א' 

אתכם , את הרשע שלח אבא למרפאת שיניים שם יטפלו בשיניו שהוקהו 

ואילו את ה"אינו יודע לשאול" שלח אבא אל אימא וביקש ממנה "את פתח 

 לו" !  

נשאר ליד השולחן ? הבן התם ! וכל סדר ה"מגיד" מתפתח לפי הרמה שלו . ומי ומי ומי ומי 

הוא מתעניין במספר המכות שהוכו המצרים במצרים ועל הים . ריבויין מעורר 

את ההתפעלות שלו ! כי הוא תם ! הוא קשוב למילים "כי בחוזק יד הוציאך ה' 

 ממצרים ".

לבו ומוחו של כותב השיעור אינו נרגע מהפתרון המוצע כאן . לבו אומר לו אבל אבל אבל אבל 

שאבא צריך להיות מוכן למציאות מרה שהבנים שלו באמת התפזרו לארבעה 

קצוות תבל והם שונים זה מזה ובכל זאת אל לו לאבא להתייאש ! הם באמת 

שונים זה מזה אבל הם הבנים שלו ובלילה כה נשגב שהוא ליל הסדר מתבקש 

מייצג   –אפילו החכם  –אבא להכניס סדר בבית שלו ובמשפחה שלו . כל בן  
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ואם תועלה השאלה הנכונה ”

באמת איך קרה כדבר הזה ? 

איך קרה שלאבא אחד בעל 

משפחה טובה קרה דבר 

נורא כל כך ובניו התפזרו 

לכל עבר ורחקו מבית 

אבא ? ישתה הרב הכותב 

עוד כוסית משקה ויאמר 

שאלה הארבעה אינם בכלל 

ארבעה בנים של אדם אחד 

הם ארבעת הפנים של אותו 

 ” אדם!!



שאלה ומצוקה שנתעוררה בחיים שלו ואם אבא 

ישכיל להקשיב לבן השואל יעזור לו הקב"ה לדעת מה 

להשיב לכל אחד מהם , ואולי בסוף הסדר יתחברו 

 כולם לשירה אחת וישירו "הנה מה טוב נעים שבת אחים גם יחד ".

    ג.ג.ג.ג.        

תועלה השאלה הנכונה באמת איך קרה כדבר הזה ? איך קרה שלאבא ואם  ואם  ואם  ואם  

אחד בעל משפחה טובה קרה דבר נורא כל כך ובניו התפזרו לכל עבר ורחקו 

מבית אבא ? ישתה הרב הכותב עוד כוסית משקה ויאמר שאלה הארבעה אינם 

 בכלל ארבעה בנים של אדם אחד הם ארבעת הפנים של אותו אדם !!  

לכל אדם יש באמת ארבעה פנים . הפן האחד הוא הפן החכם . זהו הפן כי  כי  כי  כי  

שהאדם מציג לראווה והיה רוצה שכך יסתכלו עליו וכך יעריכו אותו . חכם 

ונבון , יועץ מישרים , ועוזר דלים . אבל יש בתוכו פן אחר שאותו הוא מתבייש 

להציג ומנסה להסתיר אותו . זה הפן הלא רגוע שלו שהופך אותו לרשע ככתוב 

"והרשעים כים נגרש השקט לא יוכל "! זה הפן האוהב שוקולדות למיניהן ולא 

 מרבה לחשוב על מה יהיה אם לא ידע לתת רסן לתאוותיו .

לא שמח להיות כזה אבל הוא כן שמח שלא הוא הוא הוא הוא 

כולם יודעים על זה . הוא שמח להיות נסתר 

בחסרונותיו . זהו הפן אחורי של הירח כפי שכתב 

 סופר ידוע . זה הפן של הירח שאנו לא רואים אותו.

הוא מבטיח לעצמו להשתנות ואולי הוא באמת יצליח בזה ועליו כתב אולי  אולי  אולי  אולי   

 שלמה המלך ע"ה אשרי נשוי פשע כסוי חטאה !

בהגיע ליל הסדר הוא צריך להשליט סדר בחייו ולקבוע פן אמיתי לעצמו . אבל אבל אבל אבל 

לאמת אין ארבעה פנים ! לאמת פן אחד בלבד . ביום ובלילה באור ובחושך . 

לאמת אין צד ימין וצד שמאל ואין קדימה ואחורה. האמת לא אוהבת פשרות 

 והיא חדה כתער 

זה של לראות את עצמו הוא המשמעות האמיתית של יציאת מצרים גילוי  גילוי  גילוי  גילוי   

 שאותה אנו חייבים בכל דור ודור !

    לראות את עצמו. לראות את עצמו. לראות את עצמו. לראות את עצמו. 

שבת שלום למתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים המקשיבים לקולך די שבת שלום למתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים המקשיבים לקולך די שבת שלום למתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים המקשיבים לקולך די שבת שלום למתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים המקשיבים לקולך די 

    בכל אתר ואתרבכל אתר ואתרבכל אתר ואתרבכל אתר ואתר
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 חזו בני חביבי
עצרת בתום השבעה להרב הגאון עצרת בתום השבעה להרב הגאון עצרת בתום השבעה להרב הגאון עצרת בתום השבעה להרב הגאון 

ל בבית ל בבית ל בבית ל בבית ““““צבי זאב שורין זצצבי זאב שורין זצצבי זאב שורין זצצבי זאב שורין זצ
    אשכנזאשכנזאשכנזאשכנז    ----הכנסת בני ישראל הכנסת בני ישראל הכנסת בני ישראל הכנסת בני ישראל 

    שמחת נישואין של המשפחה היקרה עמלי תורהשמחת נישואין של המשפחה היקרה עמלי תורהשמחת נישואין של המשפחה היקרה עמלי תורהשמחת נישואין של המשפחה היקרה עמלי תורה
משה ירושלמי ורעיתו, תזכו ותראו נחת באורך משה ירושלמי ורעיתו, תזכו ותראו נחת באורך משה ירושלמי ורעיתו, תזכו ותראו נחת באורך משה ירושלמי ורעיתו, תזכו ותראו נחת באורך ‘ ‘ ‘ ‘ הרהרהרהר

    ימים ושנים!ימים ושנים!ימים ושנים!ימים ושנים!

    
בר מצוה לבנם בר מצוה לבנם בר מצוה לבנם בר מצוה לבנם 

של מגדילי תורה של מגדילי תורה של מגדילי תורה של מגדילי תורה 
הרב דב קוק הרב דב קוק הרב דב קוק הרב דב קוק 

ורעיתו, מזל טוב ורעיתו, מזל טוב ורעיתו, מזל טוב ורעיתו, מזל טוב 
    שמחה ונחת!שמחה ונחת!שמחה ונחת!שמחה ונחת!
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 חזו בני חביבי

    
ישיבת ישיבת ישיבת ישיבת 

המתמידים המתמידים המתמידים המתמידים 
של הר של הר של הר של הר 
    שמואלשמואלשמואלשמואל

עם הרב עם הרב עם הרב עם הרב 
יעקב דרשן יעקב דרשן יעקב דרשן יעקב דרשן 

    אאאא““““שליטשליטשליטשליט
עוסקים עוסקים עוסקים עוסקים 

בתורה יומם בתורה יומם בתורה יומם בתורה יומם 
ולילה ולילה ולילה ולילה 

בדיבוק בדיבוק בדיבוק בדיבוק 
    חברים.חברים.חברים.חברים.
פרסים פרסים פרסים פרסים 
    הגרלותהגרלותהגרלותהגרלות

    חברות אמתחברות אמתחברות אמתחברות אמת

העירוב של הר שמואל אבד, לכן העירוב של הר שמואל אבד, לכן העירוב של הר שמואל אבד, לכן העירוב של הר שמואל אבד, לכן 
הרב המקומי הגאון הרב יוסף הרב המקומי הגאון הרב יוסף הרב המקומי הגאון הרב יוסף הרב המקומי הגאון הרב יוסף 

א יחד עם ראש א יחד עם ראש א יחד עם ראש א יחד עם ראש ““““טולידאנו שליטטולידאנו שליטטולידאנו שליטטולידאנו שליט
ו, עשו ו, עשו ו, עשו ו, עשו ““““המועצה מר יוסי אברהמי היהמועצה מר יוסי אברהמי היהמועצה מר יוסי אברהמי היהמועצה מר יוסי אברהמי הי

    עירוב חדש, בהרשאה של הרשויותעירוב חדש, בהרשאה של הרשויותעירוב חדש, בהרשאה של הרשויותעירוב חדש, בהרשאה של הרשויות
    שיש לראש המועצהשיש לראש המועצהשיש לראש המועצהשיש לראש המועצה



6 

 

 לוח זמנים
  

6 

 חול ושבת

מנחה ערב 
 שבת: 

 דקות לפני שקיעה 20

 הודו 8:00 שחרית: 

 12:30 מנחה:

 5:38 מעריב: 

 רבע שעה לפני שקיעה מנחה חול:

תהלים 
בנים 

ותהלים 
 בנות

1:00 

 אשכנז -שבת  -זמני תפילות ושיעורים 

 4:30 מנחה ערב שבת:

 5:15 מעריב:

 6:05 שחרית נץ:

 8:50שוכן עד:  8:25 ‘:שחרית מנין ב

 12:00 מנחה גדולה:

  4:00 מנחה:

 ספרדי -שבת  -זמני תפילות ושיעורים  5:45 מעריב:

 4:35 מנחה וקבלת שבת:

 הרב אלקיים - 8:00בשעה  שיעור דף יומי ליל שבת:

 6:00 שחרית נץ:

 8:15 שחרית:

 הרב אלקיים -אחרי מוסף  שיעור דף יומי יום שבת:

 בבית הכנסת 12:45 תהלים בנות:

 12:15 מנחה גדולה:

 4:00 מנחה:

 5:28 ערבית מנין ראשון:

 5:48 ערבית מנין שני:

 הרב דוד שרעבי דקות: 10זהר משך 

 הרב מרדכי ויטנשטיין - 6:30 אבות ובנים:

 הרב חיים ביטון בביתו - 7:30 שיעור באור החיים:

 הרב דוד שרעבי - 3:30 שיעור הלכה:

 ספרדי -חול  -זמני תפילות ושיעורים 

 6:10 שחרית נץ:

 הרב איתמר שעיה -לפני הנץ  שיעור דף יומי:

 8:30 שחרית מנין שני:

 הרב דוד שרעבי -אחרי שחרית  שיעור חוק לישראל:

 4:40וגם בשעה  12:30 מנחה:

 אחרי מנחה שיעור הלכות:

 דקות אחרי שקיעה 18 ערבית מנין ראשון:

 הרב אלקיים - 10:15 - 8:30 כולל ערב:

 הרב יצחק אלקיים - 8:15 שיעור דף יומי:

 9:15 ערבית מנין שני:

 הרב לוי יצחק חגבי - 9:30 שיעור בהלכה:

 הרב דוד שרעבי - 8:15 שיעור במשנה:

 אשכנז -חול  -זמני תפילות ושיעורים 

 6:45 שחרית: 

 4:40  מנחה:

 הרב יוסף שטילרמן שיעור משנה ברורה:

 5:15 מעריב:

 הרב מרדכי ויטנשטין - 8:30 שיעור לדוברי אנגלית:

 20אבני החושן  -אצל ר מאיר פרץ 

 3רחוב שהם -זמנים חול 

 נץ שחרית: 

 אחרי התפילה הרב מכלוף עידן שיעור:

 תפילת חנה

 זמנים שבת

מנחה ערב 
 שבת: 

 דקות לפני שקיעה 20

 8:00הודו  שחרית: 

 הרב מכלוף עידן 2:30 שיעור:

 3:55 מנחה:

 דקות לפני צאת שבת 5 ערבית: 

 בני ישראל -אשכנז  אהל לוי -ספרדי 

 זמנים חול

 הודו 8:00 שחרית: 

מנחה 
 וערבית: 

דקות לפני שקיעה, ערבית   20
 בסמוך

 זמנים שבת

מנחה ערב 
 שבת: 

קבלת   -דקות לפני שקיעה    20
 ערבית -דרשה  -שבת 

 8:00קרבנות  שחרית: 

 12:30 מנחה:

 דקות לפני צאת שבת 15 ערבית: 

 2:30 תהלים:

 26אבני החושן  -דוד נחמה ‘ אצל ר

 שערי חיים

 שמואל ברמה

 קהל חסידים -שבת  -זמני תפילות ושיעורים 

 בשקיעה מנחה ערב שבת: 

 9:30 שחרית: 

 דקות לפני שקיעה 25 מנחה:

 5:38 מעריב: 

 6:00 שחרית נץ: 

 הרב סטפנסקי - 8:30 שיעור דף יומי ליל שבת: 

 אחרי מעריב הרב סטפנסקי דף יומי מוצאי שבת:

 קהל חסידים -חסידי 
 קהל חסידים -חול  -זמני תפילות ושיעורים 

 הרב סטפנסקי 21:00 שיעור דף יומי: 

 22:00 מעריב: 

    הננו מתכבדים להזמינכם לבוא ולהשתתף בהילולא דצדיקא לכבודהננו מתכבדים להזמינכם לבוא ולהשתתף בהילולא דצדיקא לכבודהננו מתכבדים להזמינכם לבוא ולהשתתף בהילולא דצדיקא לכבודהננו מתכבדים להזמינכם לבוא ולהשתתף בהילולא דצדיקא לכבוד

    לללל““““זצוקזצוקזצוקזצוק    לוי סעדיה נחמנילוי סעדיה נחמנילוי סעדיה נחמנילוי סעדיה נחמניהרב הקדוש הרב הקדוש הרב הקדוש הרב הקדוש 

    19:3019:3019:3019:30ת במוצאי שבת פרשת בא בשעה ת במוצאי שבת פרשת בא בשעה ת במוצאי שבת פרשת בא בשעה ת במוצאי שבת פרשת בא בשעה ““““שתתקיים בעזרהישתתקיים בעזרהישתתקיים בעזרהישתתקיים בעזרהי

    באולם בית הכנסת בית הרואהבאולם בית הכנסת בית הרואהבאולם בית הכנסת בית הרואהבאולם בית הכנסת בית הרואה

 ייייררררווווששששללללייייםםםם‘‘‘‘,,,,    ררררחחחחוווובבבב    ממממייייננננץץץץ    \\\\    ררררוווובבבבייייןןןן,,,,    ררררממממוווותתתת    דדדד

 שיעורים לנשים

שיעור ותהילים בשבת אצל 
 19משפחת ליפשיץ רחוב לשם 

 15:00בשעה 
 כל הנשים מוזמנות!

 שיעורים לנשים

 הר שמואל -גמילות חסד ושירותי דת 
 052-7111480אילנה טל:  לתיאום בענין טהרה:

 054-2002882הרב דוד שרעבי טל:  שאלות בהלכה וטהרה:

 02-5715176הרב יוסף שטילרמן טל:  שאלות בהלכה וטהרה:

 050-4666301הרב עמנואל איפרגן טל:  דיני תורה בדיני ממונות ושכנים:

 054-8002882מירב שרעבי טל: ‘ גב עזר ליולדת:

 054-8441374שולה ויטנשטיין טל: ‘ גב ח תרופות:“גמ

 052-7162051רינה איתן: ‘ גב ‘):אחות מוסמכת לשעת הצורך בשבת (פציעות זריקות וכו

 054-8441374הרב מרדכי ויטנשטין טל:  חדש!ח רדיאטורים לחימום:                   “גמ

 050-4108914קרוליין שרעבי טל: ‘ גב איסוף וחלוקת מזון למשפחות:

 052-6161696הרב איתמר שעיה טל:  ח פלאטה של שבת:“ח כיסאות שולחנות ומזרנים וגמ“גמ

 02-5711480הרב חיים דדש טל:  ח כיסאות שולחנות מפות שולחן וכלי הגשה:“גמ

 02-5715028משפחת אלקיים טל:  ח מוצצים ובקבוקים:“גמ

 052-3466778הרב משה קליין טל:  ח להמסת אבנים בכליות:“גמ

 052-3466778הרב משה קליין טל:  החזרת פרקים למקום, וקיבוע:

 054-2002882משפחת שרעבי טל:  מקרן, ומכשיר אנילציה (מכשיר אנילציה חדש תרומת קרוליין שרעבי):

 054-8402564משפחת בן ישי טל:  מיץ ענבים:

 050-5245392משפחת נחמני טל:  כרית של ברית:

 054-8002882משפחת שרעבי טל:  ויה:‘נ אסתר בת ג“משאבת חלב ידנית וחשמלית לע

  57אביאל ירושלמי רח' אבני החושן  חדש!         טפחים, סירים גדולים:     ‘ ח כיסאות שולחנות, כסאות ג“גמ


