
 "יהי רצון שלא יהיו בתיהם קבריהם"
ב"ה מזייפת ! היא לקוחה מתפילת כהן גדול ביום הכיפורים והיא הכותרת  הכותרת  הכותרת  הכותרת  

הייתה מיועדת במקור לאנשי השרון שאדמתם הייתה כנראה טובענית ועל כן 

מסוכנת ליושבים עליה . השיעור היום לא מיועד לאנשי השרון ולא מתכוון 

 לסכנת מפולת של בתי מגורים . ב"ה.

מיוחד לפרשת השבוע היא פרשת תזריע שחלק גדול מהפרשה עסוק השיעור השיעור השיעור השיעור 

בנגעים , ובין הנגעים שהתורה מדברת עליהם נמצאים נגעי בתים ונגעי בגדים . 

 נגעי בגדים בפרשת תזריע ונגעי בתים בפרשת מצורע .

ידוע שהנגעים המתוארים בתורה אינם דברים שאפשר להסביר אותם והנה  והנה  והנה  והנה  

בדרך הטבע ובאמת לאומות העולם לא ידוע על 

נגעים אלו ! וכך כתב הספורנו בפרק י"ג פסוק 

מ"ז שם כתוב "והבגד כי יהיה בו נגע צרעת וז"ל 

"אשר עליהם באה הקבלה שאין בגדי עכו"ם 

מטמאין בנגעים ולא בתיהם מטמאין בנגעים 

 כלל עד שאמרו קצתם ז"ל שלא היו לעולם". 

כתב הרמב"ן בפסוק מ"ז ""זה העניין( נגעי וכך  וכך  וכך  וכך  

בגדים ) איננו בטבע כלל ולא הווה בעולם וכן 

נגעי הבתים אבל בהיות ישראל שלמים לה' רוח 

ה' עליהם תמיד להעמיד גופם ובגדיהם ובתיהם 

במראה טוב וכאשר יקרה באחד מהם חטא ועוון 

יתהווה כיעור בבשרו או בבגדו או בביתו לראות 

 כי השם סר מעליו"

תופעה הידועה רק אצל העם היהודי וגם זאת  זאת  זאת  זאת  

אצלם רק בהיותם במדרגה עליונה . לכן מסתבר 

לומר שכהיום הזה שאנחנו לא במדרגה עליונה , 

לא ידוע על נגעים אלו , עד שיש דעה לאחדים 

מחכמי ישראל שהדברים האלה לא היו לעולם ! 

וכמו שהם אמרו שמשרבו הרצחנים בטלה 

פרשת עגלה ערופה ומשרבו המנאפים בטלה 

פרשת סוטה , כי דברים אלה היו ניסיים ולא 

פעלו כדרך הטבע כך גם פרשת נגעים היא 

פרשה ניסית ואינה ידועה לאומות העולם החיים 

 בעולם שחוקי הטבע מנהלים אותו !

שדברים אלה שייכים לעולם הסוד כנראה  כנראה  כנראה  כנראה  

שהתורה מדברת דרכו או גם לעולם הרמזים 

שכדאי לנו ללמוד שפה זאת למען נלמד להיטיב 

 את דרכינו לטוב לנו כל הימים . 

בעל חובות הלבבות כתב בשער הפרישות הנה  הנה  הנה  הנה  

בפרק ב' מילים כדרבונות : "אך צורך אנשי 

התורה לנהוג בפרישות הוא, שכל כונת התורה 

 להמשיל השכל בכל תאוות הנפש ולהגבירו עליהן !

להניח שישוב   היצר "ולא נטה עם אל העולם עד שנטו מן התורה והשיאם  

העולם הצלתם ונטות בהם מדרך אבותיהם אשר היה דרך די הצורך בעולם 

 והסתפק ממנו ".

שהיצר עליו מדבר בעל חובות הלבבות הוא אותו יצר הרע שגרם לאנשי כנראה כנראה כנראה כנראה 

דור המבול להתדרדר אל האסון של "וימח את כל היקום אשר ברגליהם" והוא 

היה מורכב מתאבון גדול למה שאינו שלהם ולכן נחתם גזר דינם על הגזל ועל 

העריות . הם רצו יותר ממה שהיה להם וממה שהיה נחוץ להם . על זה אמר 

הקב"ה "בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין". זאת אותה תורה עליה אמר 

בעל חובות הלבבות "ולא נטה עם אל העולם עד שנטו מן התורה" . וזה אותו 

רע שעל זה אמרו חז"ל שהקב"ה קרא אותו רע . ועליו הוא אמר "כי יצר לב 

 האדם רע מנעוריו" , "וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום "!  

:"ויפה להם התפאורה בו והרבות מהונו וחבב עליהם להתעדן ולהתנשא הלאה הלאה הלאה הלאה 

בו עד אשר צללו במצולות ימיו וחייבם היצר לסבול צער גליהם ( אלו גלי 

המבול ששטפו את העולם בעקבות הירידה שלהם) והעולם מושל בהם ואוטם 

 ואין בהם אחד שלא מתעסק בתענוגו כשישיגנואוזניהם ומעצים את עיניהם  

 ויזדמן לו עד שטרד אותו מאלוהיו" !

מי שימנע ממנו התענוג ההוא ומחשבתו עליו ונפשו שואפת אליו ומהם  ומהם  ומהם  ומהם  " 

 ותלויה בו ושוגה בבקשתו לילה ויומם"! 

( מי שחושב על זה כל הזמן ומי שהתענוג נמנע ממנו) בעניינו טובעים ושניהם ושניהם ושניהם ושניהם "

והם מפסידים בסחורתם ונפשם פחותה ובחירתם רעה , וככה התאבכה האפלה 

 ויושיבו אותו בהיחרב שכלם  עליהם וגדל העולם בלבם וייף שכלולו בעיניהם 

וכל אשר נוסף העולם ישוב נוסף שכלם חורבן עד אשר חשבו דרכו הרעה כי 

 היא הטובה וטעותו כי היא הישרה ושמוהו לחוק ולמוסר " ! 

התרבות החכמה בעולם הביאה לחורבן שכלם ! "ויורישו אותו האבות כלומר  כלומר  כלומר  כלומר  

את בניהם וגדלו עליו צאצאיהם וצוו בו המונם והתקנאו עליו שריהם עד אשר 

 נתבסס היצר ביניהם ונתמלא ביתם הבל" !

מקצר ! והמסתפק   –ממנו די ספקו נקרא עצל ! והמתעצל מהרבות בו  והאוחז והאוחז והאוחז והאוחז "

משתדל ! ומשתבחים בו ומתנשאים   –חלש . והעובד אותו    -במספיק ממנו  

 ובעבורו מתחברים וכועסים ורוצים ".

ם  י רא ו ק ה י  נ פ ב צל  נ מת ר  ו יע ש ה ב  ות כ  )

. הדברים  החשובים על אריכות הדברים 

חשובים וכדאי לקרוא אותם פעם ופעמיים 

 –במתינות גדולה . אבל בכל זאת בשורה בפיו  

 "הוא מתקרב לסיום ההעתקה " )

חובות הלבבות ממשיך בדברים הקשים ובעל  ובעל  ובעל  ובעל  

: "ובעבור הגמול בו   הוא מדבר על   –שלו 

המחיר שאדם מוכן לשלם בשביל היותו נגרר 

ע ו   –אחר היצר העולמי ועל הנהירה למותרות  

ש י ם ב ט נ ם א ל ו ה י ה ם ו ת ו ר ת ם מ ל ב ו 

ש ם ו מ ו ס ר ם ח י ז ו ק מ ש כ נ ו ת י ה ם " ! 

 עד כאן ההעתקה .

מחיר נורא הוא זה לאדם שיש לו רגש איזה  איזה  איזה  איזה  

יף את  חל כן לה ו מ וא  בכל זאת ה ו י  נ ח רו

האלוקים בארוחת צהריים טובה ! ואת התורה 

הוא מחליף במלבושים מהודרים ומכובדים ! 

ותורת המוסר נשאבת לתוך הרצון שלו לחזק 

 את משכנו הארעי פה בעולם !

באמת הוא מדבר פה על שלושת הדברים אבל אבל אבל אבל 

המהווים את רוב תאוות האדם . מזון משובח ! 

בגד מפואר ! מעון יוקרתי! שלושת הדברים 

האלה מעסיקים את מרבית בני האדם בעולם . 

הדברים האלה לוקחים מאתנו את הכסף 

שאנחנו כל כך עמלנו להשיגו! מכלים את כל 

המרץ שלנו ! את כוח המחשבה שמוכרח 

לעמוד לשירות האדם בגלל שאיפות אלה ! 

וגם ואולי בעיקר את מרבית הזמן שעמד 

ועכשיו הוא נסחף  לרשותנו מלכתחילה 

בזרמים החזקים של הצרכים שלנו ! היום 

 אין זמן ! –הסיסמה הרווחת בעולם היא 

על המשגיח הדגול של ישיבת פוניב'ז הרב יחזקאל לווינשטיין זצ"ל סיפרו  סיפרו  סיפרו  סיפרו  

שהיה משרידי דור דעה שצמחו בעיירה הליטאית קלם , שעבר ליד פרסומת 

של חברה לייצור מזרונים ושפנתה לקהל הצרכנים ואמרה להם :"זכור ! שליש 

מחייך אתה ישן ! לכן בחר לך את המזרון הטוב ביותר של חברת פרדייז "! 

המשגיח הזדעזע ואמר בקול בוכים :"אתם שומעים ? שליש מהחיים אנחנו 

 ישנים "! אוי ואבוי לנו. 

קשות כותב הספורנו בפרשה שלנו . בפסוק מ"ז לקראת סוף הפירוש מילים  מילים  מילים  מילים  

הוא כותב "וכאשר יקרה זה לאדם בשגגה היוצאת מאתו הנה יתייסר בממונו 

או בגופו כפי החכמה האלוקית להעיר אזנו כאמרו "ויגל למוסר אזנם" , אמנם 

אשר לא ידעו כלל ולא התעוררו כלל לדעת דבר מזה , והם כל בני   נרדמים ה 

זולתי יחידי סגולה , הם תחת הנהגת הטבע   ורוב האומה הישראלית עכו"ם  

 והגרמים השמימיים !

זאת אמת עצובה . כמה מהזמן שלנו מתבזבז על אכילה ושתייה ? בלי אבל  אבל  אבל  אבל  

לדבר על ההפסדים שהמאכלים גורמים לבריאות ! כמה שעות אנו מבלים 

בחנויות בגדים ? וכמה מחשבה ומשאבים אנחנו מקדישים לשדרג את המעון 

 הרב דוד וייס

 

 

סיפרו על המשגיח הדגול ”

של ישיבת פוניב'ז הרב 

יחזקאל לווינשטיין זצ"ל... 

שעבר ליד פרסומת של 

חברה לייצור מזרונים 

ושפנתה לקהל הצרכנים 

ואמרה להם: "זכור! שליש 

מחייך אתה ישן! לכן בחר לך 

את המזרון הטוב ביותר של 

חברת פרדייז"! המשגיח 

הזדעזע ואמר בקול בוכים: 

"אתם שומעים? שליש 

מהחיים אנחנו ישנים"! אוי 

 “ואבוי לנו
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שאנו חיים בו לדרגה 

 גבוהה יותר ?

ן   כ ן  ל כ ן  ל כ ן  ל כ ת ל ר ת ו כ כ י  ת ר ח ב

ת  ל י פ ת ת  א ר  ו ע י ש ל

ם  ו י ב ל  ו ד ג ה ן  ה כ ה

הכיפורים שהייתה מיועדת במקור להיות תפילה על אנשי השרון בגלל אדמתם 

הטובענית אבל היא מתאימה בהחלט לחיים שלנו שאנחנו כל כך משתדלים 

להעלות את רמת החיים שלנו כמה שיותר ! אני עוד לא מדבר על הקנאה 

הנגררת אחרי ההידורים שלנו לרכוש מכונית פאר ! אני עוד לא מדבר על 

השפעת מרוץ החיים שלנו על הבריאות שלנו ! כמה התקפי לב נגרמים בגלל 

הדאגות שלנו ועל הרצון שלנו להיראות במיטבנו. כמה לבבות נשברו בכניסה 

 למשרדים של הגמחי"ם מהם לווינו את הכספים עבור כל אלה .

 ב. 
הקדושה מדברת בשפת רמזים . זאת דרכה לכבד בני אדם . גם התורה  התורה  התורה  התורה  

הביקורת מגיעה בשפת רמזים . לחכימא ברמיזה אמרו חז"ל . והנה אמרו חז"ל 

במסכת קידושין דף כ' ע"א "תניא רבי יוסי ברבי חנינא אומר , בא וראה כמה 

קשה אבקה של שביעית , אדם נושא ונותן בפירות שביעית לסוף מוכר את 

מטלטליו ! לא הרגיש ( כלומר לא שם לבו לפורענות הבאה עליו לחזור בו 

שישוב   –מעבירה שבידו ) לסוף מוכר את שדותיו , לא באת לידו (פירוש  

בתשובה עד שיקבל עוד פורענות ), (רש"י). עד שמוכר את בתו ! לא באת לידו 

עד שלוה בריבית ! לא באת לידו עד שמוכר את עצמו ! איזה סולם של אזהרות 

 והכול ברמזים !

הדיבור הזה הוא בשפת הרמזים . אדם מתחיל בעבירה שנראית לו קלה , כל  כל  כל  כל  

מיד שולחים לו רמז שהוא דרך בדרך לא נכונה . אם הבין את הרמז ותיקן את 

מעשיו מוטב , ואם לא הבין שולחים לו רמז יותר חזק . וכך הלאה והלאה . 

אלימלך גדול דורו היה ועל שיצא לחוץ לארץ שלא ברצון חכמים פגעה מידת 

הדין קודם ברכושו . ומכיוון שלא נרמז פגעה מידת הדין בגופו עד שמת , מת 

הוא ומתו בניו והכול בתורת הרמזים , עד שהבינה נעמי שעליה לחזור לארץ 

 ישראל .

מסבירה את עצמה לאנשי בית לחם "אני מלאה הלכתי וריקם השיבני ה'" נעמי נעמי נעמי נעמי 

גרמה לי ללכת   מלאה הפירוש של מה שהיא אמרה הוא כך: העובדה שהייתי   –

מביתי לשדה מואב ! לכן ברחתי מארץ הקודש הרחק אל שדה מואב ולכן 

ניסינו להתאזרח שם! ומה השיבני בחזרה ? ה"ריקם"! כשהרגשתי את חרפת 

הרעב בשדה מואב ! "ריקם השיבני ה' " ! לכן היא מבקשת שלא יקראו לה 

"!   מרה "נעמי" שהוא שם שמעיד על עושר ועל חיים טובים אלא שיקראו לה  

 ה"מרה" הוא השם שהיא חושבת שיותר מתאים לה !

הלימוד הזה מנסה פרשת תזריע ללמד אותנו . נגעים שהלהיטות אחרי את  את  את  את  

בגדים נאים מביאה אותם , ואת תורת נגעי הבתים ! המחיר הכבד והנורא שאנו 

 נדרשים לשלם בעד הרצון שלנו לשדרג את המעונות שלנו ! 

עשה כן לכל גוי" . אומות העולם לא יודעות מנגעי בגדים ומנגעי בתים ! זה לא לא לא לא "

לא נמצא בעולם הטבע ואין לזה הסבר הגיוני . זאת יודעת רק התורה הקדושה 

שרוצה ללמד אותנו אמת אלוקית . ודווקא אחרי שהיא לימדה אותנו את תורת 

המאכלות הטמאים בפרשת שמיני אז היא מבקשת מהאדם מישראל ה ש ל ט 

א ת ש כ ל ך ע ל ת א ו ו ת ה נ פ ש ש ל ך . זאת כל כוונת התורה . אל תיתן 

לדמיונות שלך שיובילו אותך ויקבעו לך מה טוב ומה רע . דע ! לא כל מה 

 שנוצץ זהב !

ידעו לומר את האמת שאנחנו כל כך בורחים ממנה ולא רוצים לחיות חז"ל  חז"ל  חז"ל  חז"ל  

 לפיה " א י ז ה ו ע ש י ר ה ש מ ח ב ח ל ק ו !

בדברים ששמענו ממורי ורבי זצ"ל בהזדמנות שנקראה "ועד לחתנים" . ואסיים ואסיים ואסיים ואסיים 

יום אחד ישבנו בחדרו והוא פנה אלינו בשאלה : "תארו לעצמכם הנה אתם כבר 

אחרי החתונה וגרים בדירה שקניתם או שכרתם . והנה יום אחד האישה שלכם 

מסתכלת על הקיר במבט ארוך ואומרת לכם "נראה לי שהקיר קצת ריק ! מה 

אתה חושב ? נראה לך ? ומה אתם עונים ? כמובן את צודקת ! והיא ממשיכה . 

נראה לך שפה צריך תמונה ? ואתם אומרים "בודאי אשתי היקרה ! צריך ! ומה 

הלאה? היא רוצה שתלכו אתה לשוק לקנות תמונה ! תלכו ? בלי ספק ! ואחר 

כך ? קניתם את התמונה, צריך לתלות אותה על המקום שהיא תגיד ! מי יתלה ? 

 כמובן שאתם תתלו !  

איך תולים ? צריך מסמר שמכוון אל מול המקום שהיא קבעה . נכון ? כן ! אבל אבל אבל אבל 

עכשיו צריך להכניס את המסמר לקיר ! נכון ? נכון ! אבל איך ? באמת לא הבנתי 

לאן המשגיח חותר אבל המתנתי בסבלנות . ואז הוא אמר לנו , יש שתי 

אפשרויות להכניס את המסמר לקיר , או בעזרת פטיש או בעזרת המצח 

שלכם ....ואני מבקש מכם שלא תשתמשו באופציה השנייה ! המצח נועד 

 לדברים אחרים ! לא למסמרים !  

 

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

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

 הרב דוד וייס
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 ישיבת בין הזמנים 
 שע"י ביהכ"נ 

 בית הכנסת המרכזי אוהל לוי 
 ניסן תשע"ו 

 הודעה משמחת
 הננו שמחים להודיע לתושבי הר שמואל שגם השנה בעז"ה

 יפתח ישיבת בין הזמנים בבית הכנסת המרכזי "אוהל לוי"

 לבחורי ואברכי השכונה
 כמו בשנים שעברו אנו מצפים מהתושבים להשתתף בהחזקת ישיבת בין הזמנים 

 ואור התורה של הר שמואל יאיר לכל העולם
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לומדי הדף היומי כשבבית המדרש גם לומדי הכולל ערב בראשות הרב יצחק 
 א“א, וכן ילדי המתמידים בהכוונת הרב יעקב דרשן שליט“אלקיים שליט

‘ ברית לנכד של הר
משה וינברג ורעיתו, 

בשמחה רבה!! 
 תראו שמחה ונחת!!

 
הנחת תפילין לבנם 

של הרב אפרים 
גילקרוב ורעיתו, 

 תראו שמחה ונחת!!

 

 יהושע שרבאני ורעיתו, בשמחה רבה!! תזכו ותראו נחת באורך ימים ושנים!‘ ברית לבנם של הר

 דרשת שבת הגדול בהלכה ובאגדה 
 שבת הבאה 

 א “ג דוד שרעבי שליט “י הרה “ע 

 4:50בשעה  

 מכירת חמץ משך היום בבית הכנסת 
 ץ) “ג, ושטרות רבנות ובד “(יש גם מכירת י 

 



 

 חול ושבת

מנחה ערב 
 שבת: 

 דקות לפני שקיעה 20

 הודו 8:00 שחרית: 

 1:15 מנחה:

 7:42 מעריב: 

 רבע שעה לפני שקיעה מנחה חול:

תהלים 
בנים 

ותהלים 
 בנות

 אשכנז -שבת  -זמני תפילות ושיעורים  1:30

 6:40 ת:“מנחה ערב שבת וד

 7:30 מעריב:

  שחרית נץ:

 8:55שוכן עד:  8:30 ‘:שחרית מנין ב

 1:15 מנחה גדולה:

  6:05 מנחה:

 7:47 מעריב:

 ספרדי -שבת  -זמני תפילות ושיעורים 

 יש מנין פלג כל ערב שבת מנחה וקבלת שבת פלג:

 6:50 מנחה וקבלת שבת:

 הרב אלקיים -מתקיים ביום  שיעור דף יומי:

 5:45 שחרית נץ:

 8:30 שחרית:

 הרב אלקיים -אחרי מוסף  שיעור דף יומי יום שבת:

 בבית הכנסת 12:30 תהלים בנות:

 1:15 מנחה גדולה:

 5:20 שיעור בהלכות פסח:

 6:05 מנחה:

 7:32 ערבית מנין ראשון:

 7:52 ערבית מנין שני:

 הרב דוד שרעבי דקות: 10זהר משך 

 4:20ביום שבת  אבות ובנים:

 הרב חיים ביטון בביתו - 9:00 שיעור באור החיים:

 ספרדי -חול  -זמני תפילות ושיעורים 

 5:50 שחרית נץ:

 8:30 שחרית מנין שני:

 הרב דוד שרעבי -אחרי שחרית  שיעור חוק לישראל:

 6:55וגם בשעה  1:15 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:

 הרב דוד שרעבי - 8:30 שיעור במשנה:

 9:15 ערבית מנין שני:

 הרב לוי יצחק חגבי - 9:30 שיעור בהלכה:

 אשכנז -חול  -זמני תפילות ושיעורים 

 6:45 שחרית: 

 6:50  מנחה:

 הרב יוסף שטילרמן שיעור משנה ברורה:

 7:25 מעריב:

  

 8:45 ‘: שחרית מנין ב

 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: 

  

 6:05 מנחה:

 דקות לפני צאת שבת 5 ערבית: 

 בני ישראל -אשכנז  אהל לוי -ספרדי 

 זמנים חול

 בנץ שחרית: 

מנחה 
 וערבית: 

דקות לפני שקיעה, ערבית   20
 בסמוך

 הרב שריקי - 19:30שיעור בימי שלישי 

 זמנים שבת

מנחה ערב 
 שבת: 

קבלת   -דקות לפני שקיעה    20
 ערבית -דרשה  -שבת 

 8:15קרבנות  שחרית: 

 16:00 תהלים:

 17:30 מנחה:

 דקות לפני צאת שבת 15 ערבית: 

 26אבני החושן  -דוד נחמה ‘ אצל ר

 שערי חיים

 שמואל ברמה

 קהל חסידים -שבת  -זמני תפילות ושיעורים 

 בשקיעה מנחה ערב שבת: 

 5:50 שחרית נץ: 

 9:00 שחרית: 

 דקות לפני שקיעה 25 מנחה:

 7:42 מעריב: 

 הרב סטפנסקי -אחרי מנחה  שיעור דף יומי שבת:

  

  

 קהל חסידים -חסידי 

 שיעורים לנשים

שיעור ותהילים בשבת אצל 
 משפחת בן חיים
 63רחוב אבני החושן 

 16:30בשעה 
 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

 חדש בהר שמואל!
 חלות טעימות לשבת ברמה גבוהה

 055-6641121 -מגיע עד הבית 
 ובפרט לפני פסח, לאניני טעם!
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 מכירת נעלים!
 30, בנות עד מידה 25בנים עד מידה 

 058-6173673אצל משפחת צרפתי טל: 
 ₪) 50במקום ₪  30(


