
 אהבת מתנות 
ענקית לפנינו היא פרשת כי תישא . במרכזה חטא העגל ושבירת פרשה פרשה פרשה פרשה 

הלוחות הראשונים . מסביב לענינים אלו נכתבו ים של דברים ואני ממש 

מפחד להיכנס לתוכם אבל בחרתי לי פינה שגם היא לא קטנה וגם היא 

 חשובה מאד ובכל זאת בחרתי בה בגלל ההשלכות שיש לנושא עבורנו .

אני מתכוון לדרך בה משה רבנו "טיפל" בעניין . התורה מספרת על 

הרבה דיבורים בין הקב"ה למשה . משה מבקש כל מיני בקשות . 

ואם אין מחני   אם תישא חטאתם הראשונה הייתה בפסוק ל"ב . "ועתה  

 נא מספרך אשר כתבת ".

הודיעני נא בפרק ל"ג פסוק י"ג "ועתה אם נא מצאתי חן בעיניך  השנייה השנייה השנייה השנייה 

 למען אמצא חן בעיניך "!  את דרכיך ואדעך

ונפלינו בפסוק ט"ז באמצע הפסוק " השלישית  השלישית  השלישית  השלישית  

מכל העם אשר על פני האדמה "   אני ועמך 

דהיינו שהוא ביקש שלא תשרה שכינה על 

 אומות העולם !

 " הראני נא את כבודךבפסוק י"ח "ויאמר רביעית רביעית רביעית רביעית 

בפרק ל"ד פסוק ט' :"ויאמר אם נא החמישית  החמישית  החמישית  החמישית  

כי עם קשה   ילך נא ה' בקרבנו מצאתי חן בעיניך  

עורף הוא וסלחת לעווננו ולחטאתנו ונחלתנו". 

זאת רשימה כבדה ונכבדה של מתנות שמשה 

רבנו מבקש מהקב"ה ועל כל הרשימה הזאת 

מרחפת השאלה של הרמב"ן בפסוק י"ב בפרק 

ל"ג . "וכי יבקש עתה להרוויח בעבור מעשה 

העגל" ? ! כי ככה זה נראה שמשה רבנו מבקש 

מהקב"ה מתנות שעד כה לא קיבל אותם למרות 

שבלי ספק משה רבנו השתוקק לדעת את 

הדברים הגדולים האלה כל העת , אבל דווקא 

עכשיו אחרי חטא העגל משה ר' שוטח את סל 

הקניות שלו מול הקב"ה ואומר "נא למלא 

בקשותי"! זה כנראה נגד המקובל והיינו אומרים 

שזה נגד הנימוס . ילד ששבר קריסטל יקר 

ואפילו בשגגה יודע שהיום לא יקנו לו אופניים 

חדשות למרות שאימא אמרה בבוקר שהיום הוא יקבל אותם אבל 

בעקבות אסון שבירת הקריסטל הוא מבין שהוא יצטרך לחכות עד 

 יעבור זעם כמו שאומרים . אולי בשבוע הבא ?

דברים אלו מקרבים אותנו לנושא מאד חשוב והוא נושא המתנות . או 

 יותר מדויק נושא אהבת המתנות או שנאתם .

 ב. 
ספק שהנושא הוא עתיק יומין וכבר בחומש בראשית במפגש של אין  אין  אין  אין  

אברהם אבינו עם פרעה ואברהם אומר לשרה "אמרי נא אחי הוא למען 

"יתנו לי   -ייטב לי בעבורך וחייתה נפשי בגללך" יאמר שם רש"י  

מתנות" ! והרבה מתפלאים על אברהם אבינו שכפי הנראה הוא חמד 

מתנות וזה נגד מה שכתב שלמה המלך במשלי "ושונא מתנות יחיה" 

והנה במפגש עם מלך סדום אברהם אבינו סירב לקחת ממלך סדום 

 מחוט ועד שרוך נעל וגם על זה רבו ההסברים . 

נדייק בדברי שלמה המלך הנה הוא לא אמר שאוהב מתנות ימות אם  אם  אם  אם  

הוא רק דיבר על שונא מתנות שהוא יחיה ושכנראה הוא ממליץ לא 

להיות אוהב מתנות . זה פשוט לא כדאי . זאת הזדמנות בשבילנו ללמוד 

את נושא המתנות לעומקו כי כנראה יש סיבות שונות ובני אדם שונים 

 אבל כמעט כולם אוהבים לקבל מתנות ! כל אחד שמח לקבל מתנה .

( חוץ מידיד אמיתי שהיה לי ברוסיה ויום אחד כשחזרתי מהארץ 

הבאתי לו מתנה . ואחרי יומיים ראיתי שהמתנה עדיין על שולחנו 

וכששאלתיו על דבר זה הוא ענה לי שהחיים לימדו אותו שאחרי כל 

מתנה תבוא דרישה בתמורה ומכיוון שהוא לא יודע מה תהא הדרישה 

 הוא מעדיף לא לקחת את המתנה ! )

ברשימה הם ילדים קטנים . כולנו מכירים את הסיטואציה הראשונים  הראשונים  הראשונים  הראשונים  

שאבא חוזר הביתה אחרי שהות קצרה או ארוכה בחוץ לארץ והילדים 

ושואלים "מה הבאת לנו"? כאילו זה  -לפעמים בנימוס  –מתנפלים עליו 

חוק בלתי כתוב שמי שנוסע מהבית לזמן מה כשהוא חוזר הוא מביא 

 אתו מתנות וכולם שמחים לקבל אותן .

ברשימה הם חתנים של בר מצווה או גם השניים השניים השניים השניים 

חתנים ממש שהתחתנו ומקובל להעניק להם 

 לכבוד הנישואין מתנה יפה . 

זה היה חלק מסיוע לזוג הצעיר שבדרך במקור  במקור  במקור  במקור  

כלל הוא טובע בים של הוצאות ולא תמיד הם 

יכולים להתמודד לבד בהוצאות ולכן החברים 

והמכרים ובני המשפחה מנסים לעזור להם 

בדרך של הבאת מתנות , אבל באמת זאת רק 

הלוואה ! במנהגים בקהילות מסוימות היו 

מכריזים בקול רם על נותן המתנה וגם מה 

הייתה המתנה ואף רושמים את זה בספר מיוחד 

ונותנים את הספר לחתן ולכלה וכשהם מקבלים 

הזמנה מנותני המתנה להשתתף בשמחתם הם 

פותחים את ספר המתנות ובודקים מה קיבלו 

מהם ומשתדלים להחזיר להם כגמולם וזה 

 נחשב כמו פירעון חוב !

    מנהג יפה !מנהג יפה !מנהג יפה !מנהג יפה !

ביום הולדת יש המקפידים להביא מתנה גם  גם  גם  גם  

לחתן יום ההולדת אבל שם זה לא על מנת 

להחזיר . זאת סתם מתנה שמטרתה להראות 

לחתן יום ההולדת שזוכרים אותו וששמחים על 

כך שהוא אתנו כאן בעולם החיים ומאחלים לו 

אריכות ימים ובדרך כלל מדברים על "עד מאה ועשרים" ! לא פחות 

 אבל גם לא יותר ! 

בתור הם עובדים של מפעל או גם מורים בבית ספר שגם הם הבאים  הבאים  הבאים  הבאים  

מחכים לקבל מתנה מהמנהל או מהמעביד והמתנה בדרך כלל מסמלת 

 על שביעות רצון שבה מתייחס המנהל לעובד בחברה !

הרשימה אנו נפגוש מתנות שהן ממש שוחד . אין הכוונה בהמשך  בהמשך  בהמשך  בהמשך  

לשוחד פסול שהתורה מזהירה ממנו בכל כוחה , כמו השוחד הניתן 

לדיינים ולשופטים שמטרתו לשנות החלטה משפטית לטובת נותן 

 שוחד . –המתנה או כפי שקראנו לזה זה עתה 

מתכוון לבעל החוזר הביתה אחרי יום עבודה והוא זוכר שבבוקר אני  אני  אני  אני  

לפני שיצא לעבודה היה לו ריב עם אשתו , זה יכול לקרות אפילו 

במשפחות טובות מאד גם כן , והוא חושש מעט או הרבה מקבלת 

הפנים לה הוא יזכה בשובו הביתה ואז הוא הולך לחנות מתנות שם הוא 

בוחר מתנה מיוחדת וכשהוא חוזר הביתה הוא מושיט מיד את המתנה 

לידה של אשתו שבאמת מחכה לו עם המערוך שהיא מתכוננת להנחית 

אותו על ראש בעלה , אבל כשהיא רואה את הבונבוניירה או את 

התכשיט היפה שקנה לה בעלה היא ממהרת להצניע את המערוך עד 

שוחד. במקום מערוך   –למועד מתאים יותר ! למתנה הזאת קראתי  

 הרב דוד וייסעיון הפרשה 
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אנו מבינים את מה     כך”

שאמרו חז"ל שהקב"ה לא 

רצה שדוד המלך יבנה את 

המקדש כי אם הוא יבנה 

אותו אי אפשר יהיה 

להחריבו! וזה עצמו מסוכן 

מאד. בית המקדש פעל כמו 

פקק ביטחון במערכת 

החשמל שאם תהיה סיבה 

לפיצוץ יקרה הפיצוץ בפקק 

השומר על הקשר באמפר 

נמוך ולא יתפוצץ הקשר 

 ” עצמו



 הוא יקבל נשיקה . עסקה טובה !

 ב. 
לכל מה שדיברנו עד עתה הוא שמדובר על הוצאת ממון המשותף  המשותף  המשותף  המשותף  

שאינה מחויבת . תשלום משכורת אינה מתנה . מכיוון שאדם אינו 

. אבל אהבה בעצמה   אהבה   מחויב בה היא נובעת מעולם שנקרא 

מחייבת ! מי שקיבל מתנה אינו יכול להישאר אדיש כלפי מי שנתן לו 

אותה ולהתנהג כאילו לא קרה כלום . הוא לא יכול לומר לנותן המתנה 

"אז נתת לי מתנה אז מה יש "? זה כל כך חזק עד שאנו אומרים שבאמת 

כול נתינת מתנה היא על תנאי . היא ניתנת בדרך כלל כמחווה על מה 

שעשה אדם אבל גם כציפייה ממנו שהוא יעשה משהו בתמורה בעתיד. 

ילד קטן יקבל מתנה או כפרס על מה שעשה , או גם כשמצפים ממנו 

שהוא ישלם בתמורה בהתנהגות שבלי קבלת המתנה הוא לא היה 

 מחויב בה.

כאילו אומרים לו כך : "אם תתנהג כמצופה ממך אזי המתנה תהיה אנו אנו אנו אנו 

שלך אבל אם לא תתנהג כך אזי ניקח ממך את המתנה בחזרה " ! נוכל 

לומר שהמתנה שומרת על הקשר של האהבה שנמצא תמיד בסכנה של 

פיצוץ . אפשר לחיות מאה שנה בקשר קר כמו שכנות של "שלום 

שלום" ולא יקרה שום דבר , אבל כשנכנסת אהבה לתמונה היא מביאה 

עימה מתח מסוכן שיכול בכל רגע להתפוצץ ומי יודע מה יקרה אז . 

אהבה מולידה ציפיות וציפיות יכולות להוליד אכזבה שיכולה לגרום 

 לכעס וההמשך יכול להיות מסוכן ממש.

זה משמשת המתנה שניתנה כשומרת על האהבה . הרגזת אותי ? ברגע ברגע ברגע ברגע 

אקח בחזרה את המתנה שנתתי לך ובא לציון גואל ! אולי האהבה תרד 

בדרגה ותהיה על אש קטנה יותר אבל היא תמשיך לחיות . זאת 

המשמעות של בתי המקדש שהיו לעם ישראל ונחרבו . בית המקדש 

עצמו היה אות לאהבה הגדולה שהיה לעם ישראל מצד הקב"ה אבל 

דווקא כגודל האהבה כן גדולה סכנת הפיצוץ ביחסים ואז חורבן 

 המקדש יפעל כצינון היחסים ושמירת האהבה על אש נמוכה יותר ! 

אנו מבינים את מה שאמרו חז"ל שהקב"ה לא רצה שדוד המלך יבנה כך כך כך כך 

את המקדש כי אם הוא יבנה אותו אי אפשר יהיה להחריבו ! וזה עצמו 

מסוכן מאד . בית המקדש פעל כמו פקק ביטחון במערכת החשמל 

שאם תהיה סיבה לפיצוץ יקרה הפיצוץ בפקק השומר על הקשר 

 באמפר נמוך ולא יתפוצץ הקשר עצמו .

נאמר כך : המתנה מגלה את רגש באהבה הקיים ובאותו זמן לסיכום  לסיכום  לסיכום  לסיכום  

עצמו גם מולידה את סכנת קיומה וגם שומרת עליה מסכנת עצמה ! 

ואולי גם לזה התכוון שלמה המלך ע"ה בכותבו בספר משלי בפרק י' 

 פסוק י"ב "על כל פשעים תכסה אהבה " !

    ג.ג.ג.ג.    
אל עצמנו : כל יציאת מצרים הייתה תוצאה של אהבת הקב"ה נחזור  נחזור  נחזור  נחזור  

לאבות האומה וכמו שכתוב "לא מרובכם מכל העמים חשק ה' בכם 

ויבחר בכם כי אתם המעט מכל העמים , כי מאהבת ה' אתכם ומשמרו 

את השבועה אשר נשבע לאבותיכם הוציא ה' אתכם ביד חזקה ויפדך 

 ח' ) -מבית עבדים ומיד פרעה מלך מצרים " ( דברים ז' ז'

שהיו במצרים לפרעה והניסים שהיו לעם ישראל באותה עת היו המכות המכות המכות המכות 

מתנות . קריעת ים סיף הייתה מתנה לעם ישראל . מן ובאר היו מתנות. 

מתן תורה עצמו היה מתנה ענקית שהם זכו לה מצד אחד אבל כזאת 

שהכניסה אותה למערכת של התחייבות מהצד השני . אם בחקותי 

תלכו וכו' מצד אחד ואם בחקותי תמאסו וכו' מהצד השני . הלוחות היו 

מתנה ענקית שהייתה אמורה לשנות את הלב שלהם ולתקן את חטאו 

 של אדם הראשון ולבטל את הזוהמה שהכניס לעולם הנחש הקדמוני . 

מתנות אלו לא היו בחינם ! האבות הק' שמאות שנים עמלו על בניית 

הקשר הזה הם שעמדו מאחורי כל התנועה ההיסטורית הזאת ואפשרו 

אותה , אבל מאידך הן היו גם הכרח עצום כי צאצאי האבות היו 

מושפלים ונדכאים במאות שנות עבדות ורק בכוח המתנות שהם קיבלו 

הם הרימו ראש והסכימו לצאת ממצרים . המתנות גרמו להם זקיפות 

קומה ואפשרו את יציאתם ביד רמה . אמנם רק חמושים עלו וכמו 

 שאמרו חז"ל אבל חמושים וביד רמה !

עומדת להתגלות גדולתו של משה רבנו וידו החזקה כפי שעתידה פה  פה  פה  פה  

התורה לכתוב עליו אחרי מותו . המצב היה באמת נורא ואיום . הכול 

היה בסכנת התרסקות . עם ישראל עשה את העגל ורקד לפניו בהכריזו 

"אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים"!! עוד רגע ולא יישאר 

כלום . מכל מפעל האבות יישאר רק אפר. הקב"ה עצמו מדבר על כליה 

 לעם ישראל ולעשות ממשה רבנו עם חדש !

ואז מתייצב משה רבנו לפני הקב"ה וכאילו בא לפניו בטענה . "אתה 

אשם בכל מה שקרה ! כי לא אהבת אותנו די ! לא הראית לנו מספיק 

 שאתה אוהב אותנו ומכיוון שנולד בלבם ספק נולד גם העגל ! 

מתנה ! הודיעני נא   -לעשות? עוד מתנות ! "הראיני נא את כבודך" ומה ומה ומה ומה 

עוד מתנה ! "ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני   -את דרכיך  

עוד מתנה . ונשים לב למה שקורה כאן . משה רבנו שם את   -האדמה "

ועמך ! איך זה מתאים ל"והאיש משה עניו מאד   –עצמו לפני העם! אני  

 מכל האדם אשר על פני האדמה "? משה רבנו אף פעם לא דיבר ככה !

 אשר על פני האדמהמשה מדבר על ונפלינו אני ועמך מכל העם  

והקב"ה מכתיב על משה באותה מטבע לשון "והאיש משה עניו מאד 

 ! אשר על פני האדמהמכל האדם 

לא יקרא "היד החזקה " אשר עשה משה לעיני כל לשראל ? הוא לזה  לזה  לזה  לזה  

שבר את הלוחות והקב"ה הסכים על ידו . "פני ילכו והניחותי לך ". עם 

 ישראל מתרפק כמו ילד מתפנק על גילוי אהבת ה' אליו בכל רגע מחייו . 

זאת התשובה שלנו על שאלת הרמב"ן "וכי רצה משה להרוויח ממעשה 

העגל "? התשובה היא כן ! הוא רצה עוד גילויי אהבה . כשהקב"ה אמר 

למשה בסוף מאה ועשרים יום של עליה להר סיני ביום הכיפורים של 

סלחתי כדברך הוא הסכים על   –שנת ב' אלפים תמ"ט לבריאת העולם  

 ידו . סלחתי כדברך ! 

    "ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים " ."ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים " ."ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים " ."ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים " .

 

שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים 

    המקשיבים לקולך די בכל אתר ואתר .המקשיבים לקולך די בכל אתר ואתר .המקשיבים לקולך די בכל אתר ואתר .המקשיבים לקולך די בכל אתר ואתר .

 הרב דוד וייסעיון הפרשה 
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 חזו בני חביבי

 העברת מבנה בית הכנסת הספרדי אהל לוי למיקומו החדש כדי לפנות את הקרקע לבניית מבנה הקבע

 עץ חיים היא למחזיקים בה ותמכיה מאושר
 ש“אשרי תמימי דרך עוסקים בתורה ויר

 מזכי הרבים, אנשי מעשה
 מרבים תורה ויראה וזיכוי הרבים

 זכות הרבים תלויה בהם
 תרי גברי רברבי

 

 ו“הייצחק אוחנה הרב     ו“הימשה כהן  הרב
 

 כל משאלותיכם לטובה‘ ימלא ה
 בבריאות טובה ונהורא מעליא

 נחת מכל צאצאיכם באורך ימים ושנים
 ברכה שמחה וטובה

 על המסירות נפש האדירה בהקמת מקדש מעט
 בהוקרה: המתפללים, התושבים, וכל העוסקים

 וכן ברכות לבית הכנסת החסידי והאשכנזי
 ולכל הציבור והתושבים על העזרה הרבה



 

4 

  
 לוח זמנים

 חול ושבת

מנחה ערב 
 שבת: 

 דקות לפני שקיעה 20

 הודו 8:00 שחרית: 

 12:30 מנחה:

 6:12 מעריב: 

 רבע שעה לפני שקיעה מנחה חול:

תהלים 
בנים 

ותהלים 
 בנות

1:00 

 אשכנז -שבת  -זמני תפילות ושיעורים 

 5:15 מנחה ערב שבת:

 5:55 מעריב:

 5:35 שחרית נץ:

 8:50שוכן עד:  8:30 ‘:שחרית מנין ב

 12:30 מנחה גדולה:

  4:40 מנחה:

 ספרדי -שבת  -זמני תפילות ושיעורים  6:19 מעריב:

 5:20 מנחה וקבלת שבת:

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

 5:30 שחרית נץ:

 8:15 שחרית:

 הרב אלקיים -אחרי מוסף  שיעור דף יומי יום שבת:

 בבית הכנסת 1:00 תהלים בנות:

 12:30 מנחה גדולה:

 4:40 מנחה:

 6:02 ערבית מנין ראשון:

 6:22 ערבית מנין שני:

 הרב דוד שרעבי דקות: 10זהר משך 

 הרב מרדכי ויטנשטיין - 7:30 אבות ובנים:

 הרב חיים ביטון בביתו - 8:00 שיעור באור החיים:

 הרב דוד שרעבי - 4:10 שיעור הלכה:

 ספרדי -חול  -זמני תפילות ושיעורים 

 5:40 שחרית נץ:

 הרב איתמר שעיה -לפני הנץ  שיעור דף יומי:

 8:30 שחרית מנין שני:

 הרב דוד שרעבי -אחרי שחרית  שיעור חוק לישראל:

 5:25וגם 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: 

 5:25  מנחה:

 הרב יוסף שטילרמן שיעור משנה ברורה:

 5:55 מעריב:

  

 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:

 4:35 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:

 6:12 מעריב: 

 5:30 שחרית נץ: 

 הרב סטפנסקי -לפני מעריב  שיעור דף יומי ליל שבת: 

 אחרי מעריב הרב סטפנסקי דף יומי מוצאי שבת:

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

 הרב סטפנסקי 20:00 שיעור דף יומי: 

 אחרי השיעור מעריב: 

 שיעורים לנשים

שיעור ותהילים בשבת אצל 
 משפחת האשל
 א41רחוב אבני החושן 

 15:15בשעה 
 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
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