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שני אירועים נאמרו בפרשה זו :האחד ,שנפגש
יעקב עם עשיו אחיו ,שאל עשיו" :למה שלחת לי
כל הדורון הגדול הזה?" יעקב ענה לו" :למצוא חן
בעיניך ,וראיתי פניך כראות פני ה' ותרצני".
והסביר לו ":ראיתי את השר שלך ,וגם הודה לי
על הברכות שאתה מערער עליהם ורוצה ליקום
ממני ,ועליך לילך בדרך השר שלך ,כי אתה דומה
לו" .ובזה יעקב הפיל פחד על עשיו .עשיו שואל
את נפשו" :מה זה? יעקב נפגש עם השר שלי? אני
בעצמי לא פגשתי אותו ,והוא נפגש עם יעקב? זה
לא יתכן ובלתי אפשרי!" אמר לו יעקב" :אל
תתמה אחי...ראיתי אותו ,אני לא משקר ,וכמו
שמחל לי השר שלך ,כך אתה חייב למחול לי,
ועכשיו קבל מתנתי בשביל הברכה ,כמו שקבלת
ממני נזיד עדשים בשביל הבכורה" .עתה עשיו
מדבר בלשון גאוה" :יש לי רב אני מליונר ,ואיני
צריך לך ,ולא אקח" .אבל יעקב יש לו דרך אחר
לשכנעו ולבסוף לקח .אז עשיו הראה לו דרך
אהבה ואחוה ואמר לו ליעקב נסעה ונלכה יחד,
אבל יעקב לא קיבל ,כדי שלא ילמדו בניו דרכי
דודם עשיו .מה עשה עשיו ,אמר אלמד את בני
אחרי לצער את בני יעקב ולנקום מהם לכל
הדורות .אבל יעקב ענה לו" :אני לא מתנגד ,אבל
אבוא אל אדוני שעירה ,אימתי?" בימות המשיח
ככתוב :ועלו מושיעים ...לשפוט את הר עשיו,
יבוא יום ונפגש ,ואתבע את כל זרעיך הבא אחריך
על כל הצרות שעשיתם לעם ישראל ,בספרד-מסע
הצלב-השואה עד ימינו זה ,ונידון על כל דבר ודבר
וה' הוא השופט .והוא ינקום בכל מי שציער את
בני .האירוע השני בפרשתנו :הוא סיפור של דינה
בת לאה .יש לשאול :איך קורה שלאבא צדיק כמו
יעקב ,נגזרה עליו ועל משפחתו גזירה נוראה כזו?
אומר רבינו חיים בן עטר :יש כמה נשמות
קדושות שנשבו ביד הטומאה והסטרא אחרא,
ולכן צריכים עזר מאיזה נשמה קדושה להוציאה
מתוך הטומאה והנה שכם בן חמור נדבקה בו

נשמת התנא הקדוש :רבי חנינא בן תרדיון אחד
מעשרה הרוגי מלכות .באה דינה הקדושה
ונתחברה לשכם בן חמור והוציאה נשמתו של
התנא ונתחבר אל משפחתו של יעקב ,ורמז לדבר:
"והנה הארץ רחבת ידים לפניהם" .ראשי תיבות
של :רחב"ת היא נשמת :רבי חנינא בן תרדיון .לכן
כל מה שרואה עינינו הוא אינו האמת ,אלא יש
דברים מסתתרים מעינינו וה' עושה את שלו,
והטוב בעיניו יעשה ,ועלינו להאמין בזה אמונה
גדולה וה' ישמרנו אמן.

פרפראות על הפרשה:

"וירץ עשיו לקראתו ויחבקהו וכו'" אמר רבי
שמעון בן יוחאי" :הלכה היא שעשיו שונא ליעקב.
יש לשאול :מה שייך בזה תיבת "הלכה"? לפי
שהרבה אנשים שמבקשים למצוא נימוקים
וטעמים על שנאת הגויים לישראל ,יש שאומרים
ששונאים את היהודים מפני שהם עשירי הארץ,
ויש ששונאים מפני שבני ישראל המה בעלי
השפעה ,ויש ששונאים מפני שאין היהודים
מתבוללים עם הגויים .ויש שונאים את היהודים
דוקא מפני שמתבוללים עם הגויים .בא רבי
שמעון בן יוחאי ומחה נגד כל אלה הנימוקים
והטעמים ואמר" :הכל הבל ושווא ,והאמת:
הלכה היא ואל תנסו לחפש סיבה וטעם לשנאת
ישראל ,כי הלכה פסוקה היא שעשיו שונא ליעקב
שנאת חנם ואין לה שום טעם".
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למנינם:

רבי עקיבא היה גדול בתורה ולימד אלפי
תלמידים ,ועם כל זה היה הולך אצל רבותיו
ולומד מהם והם רבי אליעזר ורבי יהושוע .פעם
אחת נתאחר רבי עקיבא לבוא אל בית המדרש,
וישב לו מבחוץ ,שלא רצה לפסוע על ראשי
החכמים ,להכנס ולישב במקומו ,לפי שהיו באותו
זמן יושבים על הקרקע ולומדים .ואחר כך נשאלה
הלכה ולא ענה שום חכם ,ושמעו כולם התשובה

מחוץ למדרש ואמרו כולם :באה ההלכה מבחוץ.
חזרה ונשאלה שאלה אחרת ,ובאה התשובה
מבחוץ .ואמרו כולם :תורה מבחוץ .נשאלה עוד
הלכה שלישית ,ובאה התשובה מבחוץ ,אמרו:
עקיבא בחוץ ,מיד אמר להם ראש הישיבה" :פנו
לו מקום לרבי עקיבא כדי שיכנס" .נכנס וישב
לפני רגליו של רבי אליעזר .ופעם אחת היו
החכמים יושבים ולומדים ,עברו לפניהם שני
תינוקות ,אחד מהם גלה ראשו והרים את הכיפה
מעל ראשו דרך חוצפא .והשני כסה את ראשו דרך
כבוד .כשראה אותו רבי אליעזר ,אמר" :זה
ממזר" .רבי יהושוע אמר" :זה בן הנדה" .אמר
רבי עקיבא" :זה ממזר ובן הנדה ביחד" .אמרו לו
חבריו" :עקיבא ,איך מלאך לבך לחלוק על
רבותיך?" אמר להם" :אני אקיימנו" .מיד הלך
אצל אמו של אותו תינוק ,ומצאה כשהיא מוכרת
ירקות בשוק .אמר לה" :בתי ,אם תאמרי לי דבר
זה שאני אומר לך ,הריני מביאך לעולם הבא".
אמרה לו" :השבע לי" ,ונשבע לה ,וביטל השבועה
בלבו .אמר לה" :בנך זה מה טיבו?" אמרה לו:
"כשניכנסתי לחופה נדה הייתי ,ופירש ממני בעלי,
אז בא שושביני חברו של בעלי ובעלני ועיברתי את
התינוק הזה .נמצא ממזר ובן נידה".

הדרך לבריאות ולרפואה:

אומר הבן איש חי" :אל יחשוב האדם על השינה,
שכל מה שתהיה בריבוי יותר ,יש בה תועלת לגוף,
שהרי הסכימו כל הרופאים המובהקים ,שלא יישן
האדם בלילה פחות משש שעות ,ולא יותר
משמונה שעות ,לפי שריבוי השינה תזיק לאדם,
והישן שש שעות ,הרי זה יצא ידי חובה בבריאות
גופו .בתהילים אומר הפסוק" :שוא לכם משכימי
קום ,מאחרי שבת" .לפי שיש תלמידי חכמים
מנדדין שינה מעיניהם ועוסקים בתורה הרבה,
ויש תלמידי חכמים שישנים הרבה כדי שיהיה
להם כח חזק וזריזות לב לעסוק בתורה ,ובאמת
יכול ללמוד בשעה אחת מה שזה מצטער ועוסק
בשתי שעות .ובוודאי שניהם יש להם שכר בשווה.
על כן אמר הפסוק" :שוא לכם" דהיינו בחינם
לכם שאתם מצטערים ומשכימים בבוקר ,ומאחרי
שבת בלילה ,וממעטים שנתם זה בחינם .כי "כן
יתן לידידו שינה" .דהיינו מי שישן הרבה כדי
שיחזק מוחו בתורה ,נותן לו ה' חלקו בתורה,
כמו אותו שממעט בשינה ומצער עצמו ,כי הכל
הולך אחרי המחשבה .ואם ישן בשביל שתנוח
נפשו עליו ,וינוח גופו שלא יחלה ,כי לא יוכל
לעבוד את השם והוא חולה ,ונמצא ששנתו היא
עבודה לה' .אבל צריך לידע ,גם העדר שינה יכול
לגרום לחוסר מנוחה ועצבנות וגם למחלות של
ממש .כאשר צעיר בן שלושים שנה מוותר על
שנות השינה שלו מידי לילה ,הוא גורם לעצמו נזק
שיכול להביא לסוכרת .גם ישנם חומרים שהגוף
יכול לקבל רק בשינה.

דברי מוסר" :לשון הרע"

גדול עוונו של המספר בגנות חברו ,אע"פ שאומר
אמת ,אבל האומר שקר ,נקרא מוציא שם רע .בעל
לשון הרע זה שיושב ואומר :כך וכך עשה פלוני כך
וכך היו אבותיו ,כך וכך שמעתי עליו ,ואומר עליו
דברים של גנאי ,ואמרו חז"ל :שקולה לשון הרע,
כנגד עבודה זרה ,וגילוי עריות ,ושפיכות דמים.
ולשון הרע נחלק לששה חלקים - 4 :מי שמספר
רע על בני אדם שעשו לו ,ואנשים שומעים
ושותקים ומראים עצמם כשמקשיבים לדברים
אלו ,נכללים עם עוון לשון הרע שאומר זה- 0 .
המספר לשון הרע על אבותיו של פלוני ,גם זה
עוונו גדול - 3 .אם מכלים ומבייש פני חברו בפני
אחרים על מעשה אבותיו ,או על מעשה אחד
מקרוביו - 1 .אסור לספר לבן שאביו עשה כך וכך
בחייו במעשים רעים ,ואפילו מספר בינו לבינו בלי
שישמע שום אדם אחר ,גם כן אסור ועובר על "לא
תונו איש את עמיתו" באונאת דברים הכתוב
מדבר - 5 .אם מספרים על בעל תשובה את
עוונותיו הראשונים ,יש בזה עונש גדול ,כי השב
בתשובה ,הופכין לו עוונותיו לזכויות ,וזה מביישו
בעבירות שהם זכויות ,הוא נותן מכשול לפניו ,כי
חושב לבו כמו שביישני אני אביישו! ...ויכנס עימו
למחלוקת ושנאה ונקמה ,ואולי יחזור לעוונותיו
הראשונים - 6 .אם ראית את חברך שעשה עבירה
בסתר ,אל תגלה ,לרבים ,וגם אסור לספר על
הגבאים הכשרים שהם גנבים .לפיכך יסגור פיו
ולא ידבר וה' יסלח לנו אמן.

הראשון לציון :רבי יום-טוב דאנון 9473-9231

כשנפלה דליקה בבית הרב נשרפו כל כתביו
שכתבם כל ימי חייו ,ונשאר רק כתב אחד נותר
כאוד מוצל מאש ,הוא הספר "כבוד יום טוב",
וממנו נוכל ללמוד מהו גודל האבידה בשרפת שאר
הכתבים .בימיו של רבי יום טוב ,היו ימים קשים
ליהודי ארץ ישראל .מלחמות רבות נערכו על
השליטה בארץ הקודש ,וסדרי החיים שובשו
לחלוטין .כל מושל שקם ראה ביהודים חפץ למלוי
תאוותו לממון .ולא די ליהודים שסבלו מן
המלחמה ,אלא היו צריכים גם לממן אותה.
ובאותם הימים מרדו הפלחים בפחה .הפחה שלח
את צבאו לכבוש בשנית את ירושלים .במשך
שבועיים צר על העיר והפציץ אותה מכל עבר .בתי
היהודים ניזוקו קשות ,והיה שם תלמיד חכם
שישב בסוכתו נרצח .בשמחת תורה גברה
המלחמה ,ההפצצות הכבדות על העיר הטילו
מורך בלב כל אנשי העיר ,וזמן שמחתינו נהפך
לאבל .וביום זה נכבשה העיר על ידי הפחה ועוזרו
עבדאלה .אז הטיל על היהודים לשלם לו מאה
אלף לירות ,סכום עצום באותם ימים .והיהודים
מכרו את כל תכשיטיהם ותלמידי חכמים נאלצו
למשכן אף את בגדיהם היקרים ואף על פי כן לא

נאסף הסכום הנדרש ,ואת השאר נאלצו ללוות
ברבית מגויים הסביבה.

סיפור:

באחד הימים רבי משה ראה את האיש הזר
שהוא עצוב .אמר לו הרב" :למה פניך רעים
היום?" אמר לו" :אני מצטער שרואה כמה
תלמידים צעירים ממני לימים ,והם בקיאי
בגמרא ובהלכה ובעלי מידות טובות ,ואילו אני
לומד ולומד ובקושי כמה דפים בשבוע .גם
התפילות שלי אינם ברום המעלה .הם צעירים
ואני כבר איש בוגר .והם עושים נחת רוח לה' יותר
ממני ,ואני מרגיש בעצמי שאני מיותר כאן בעולם
הזה" .אמר לו הרב" :לא לא ,אל תאמר כך ,ואל
תחשוב כך" .ואחרי כמה דקות ,השיב רבי משה
בסיפור נפלא שהוא קרא אותו ,והרב חש שמן
השמיים זימנו לו אותו סיפור ,עבור הרגעים
האלו .והוא השמיע את המעשה באזני היהודי
בעל התשובה שלא מוצא נחת רוח בחייו:
באיטליה שלפני מלחמת העולם השנייה התגורר
גוי מטיב נגן ושמו טוסקלילו .בכישרונו הגדול
היה טוסקלילו המנהל הראשי של התזמורת
הפילהרמונית האיטלקית .עשרות נגנים ניגנו
תחתיו והוא היה מנצח עליהם בצורה מעוררת
השתהות .בעצמו היה כותב את התווים עבור
הנגנים הגדולים וגם עבור המלווים שרק
תפקידים זוטרים היו להם בהרכב התזמורת.
באזניו הרגישות והחדות היה מבחין בכל זיוף ,גם
הקליל ביותר ,ומצווה לתקנו.

שתי הלכות מהגאון רבי מרדכי אליהו זכרונו
לברכה:

הגאוה היא מדה רעה מאוד .ואסור לאדם לנהוג
בה אפילו במעט ,אלא ירגיל את עצמו להיות שפל
רוח ,כמו שאמרו באבות :מאוד מאוד הוי שפל
רוח ,ואיך תרגיל עצמך להיות עניו ושפל רוח? וכל
דבריך יהיו בנחת ,ראשך כפוף למטה ,מכבד את
כל אדם ,ותחשוב בלבך כי הוא גדול ממך ,אם
תלמיד חכם הוא תחשוב אולי יודע יותר ממך
תורה .ואם הוא עשיר ממך גם כן אתה חייב
לכבדו ,כי ה' נתן לו העושר ,ומסתמא הוא ראוי
לכך .אם חברך פחות ממך בתורה או אפילו עם
הארץ גמור אתה חייב לכבדו כי אין מדקדקין עמו
על עוונות כמוך למדן ויודע .אז כל חייך תהיה
עניו ושפל רוח .וטוב לך בעולם הזה וטוב לך
בעולם הבא.

דינים:

– בחוץ לארץ מתחילין לשאול טל ומטר ,,ברך
עלינו" בערבית של מוצאי שבת ה 5-בדצמבר
 – 0אם טעה ולא שאל טל ומטר בברכת השנים
,,ברך עלינו" ,אם נזכר בסיום ברכת השנים לפני
שיזכיר ה' חוזר ואומר ,,ותן טל ומטר לברכה"
ומסיים על הסדר.

 – 3ואם לא נזכר עד שחתם ,,ברוך אתה ה' מברך
השנים" לפני שיתחיל ברכת תקע בשופר יאמר
שם בין ברכה לברכה ,,ותן טל ומטר לברכה"
וימשיך ברכת תקע בשופר.
 – 1ואם נזכר עד שהתחיל תקע בשופר גדול,
ימשיך בתפילתו עד ברכת שמע קולנו ,ולפני
שיאמר כי אתה שומע תפלת כל פה ,יאמר שם:
ותן טל ומטר לברכה( .אם הוא בתענית שצריך
לאמר עננו יאמר תחילה ותן טל ומטר לברכה
ואחר כך יאמר עננו).
 – 5ואם שכח לשאול גם בברכת שמע קולנו וחתם
,,ברוך אתה ה'" ומיד נזכר יאמר ,,למדני חוקיך"
וחוזר ושואל טל ומטר ,ומסיים שנית ,,כי אתה
שומע תפילת כל פה וכו'" .ואם חתם שומע תפלה
ואחר כך נזכר שלא שאל טל ומטר ,יאמר שם
קודם ברכת רצה ,,ותן טל ומטר לברכה".
 – 6ואם אמר תיבת רצה חוזר ל,,ברך עלינו"
וממשיך תקע בשופר ויתר הברכות על הסדר.
 – 7וכן הדין אם נזכר באמצע מודים או באמצע
אלקי נצור חוזר לברך עלינו.
 – 2אבל אם סיים פסוק יהיו לרצון האחרון ,אף
על פי שעדיין לא פסע שלש פסיעות לאחוריו חוזר
לראש התפלה.
 – 9אפילו טעה בתפלת ערבית שהיא רשות ,צריך
לעשות כמו בשאר התפילות.
 – 44אשה שטעתה בברכת השנים בין בשחרית
ובין בשאר תפלותיה ,דינה כדין איש שטעה ועושה
כמו שכתבנו לעיל.
 – 44אם נסתפק אם שאל או לא ,אם הוא בתוך 34
יום מיום שמתחילים לשאול חזקתו שלא אמר
ברך עלינו ,ועושה כמי שלא שאל .ואם אחר  34יום
אינו חוזר.

דיני חנוכה:

 – 4השנה מתחילין להדליק נרות חנוכה ביום
חמישי בלילה  44בדצמבר.
 – 0הנשים נוהגות שלא לעשות מלאכה בעוד
הנרות דולקים ,ואין להקל עליהן.
 – 3מצות הנחת נרות החנוכה היא בתוך עשרה
טפחים ( 24ס"מ) מקרקע הדירה.
 – 1הדר בעליה מצוה שיניח נרות חנוכה בחלון או
במרפסת ,או במרפסת סמוכה לרשות הרבים .ואם
הוא גר בקומה שהמרפסת גבוהה מהקרקע של
רשות הרבים ( 9:64מטר) יניח את הנרות בפתח
הדירה מבפנים ,בטפח הסמוך לפתח משמאל
הנכנס כנגד המזוזה.
 – 5מדליקים נרות חנוכה בבית הכנסת בין מנחה
לערבית ,ואף על פי שעדיין לא הגיע זמן צאת
הכוכבים ,כדי שיהא פרסומי ניסא .ואם אפשר
מדליקין אותם על ידי קטן שהגיע לחינוך,
ומדליקין נרות חנוכה בבית הכנסת גם בשחרית
בלי ברכה.

 – 6נר ראשון שבכל יום נקרא נר מצוה ,והנר השני
והשלישי וכו' נקראים נרות הידור .לפיכך בעל
הבית בעצמו צריך להדליק נר המצוה ,אבל הנרות
של ההידור מחנכים הקטנים שהגיע זמנם
להדליקם ,אבל אם לא הגיעו לחינוך אין לתת להם
לעמוד מותר לתת להם להדליקם .אבל נר השמש
שמחוץ לנרות ההידור מותר להדליק אפילו על ידי
תינוק קטן.
 – 7זמן ההדלקה כחצי שעה לאחר השקיעה ()5:44
ואם לא הדליק בזמן זה יכול להדליק עד ()5:45
ואם לא הדליק בצאת הכוכבים יכול להדליק
אפילו בשעה מאוחרת ,עד שיעלה עמוד השחר,
ומכל מקום בשעה מאוחרת צריך להעיר שניים
מבני הבית אם היו ישנים .ואם אינו יכול להעירם
ידליק בלי ברכה .ואם ברך אין למחות בידו.
 – 2מי שאינו יכול להיות בביתו בזמן צאת
הכוכבים ,וחוזר לביתו בשעה מאוחרת ,ראוי ונכון
שימנה את אשתו שתהיה שלוחתו להדליק בזמן
צאת הכוכבים ויוצא ידי חובה בהדלקתה ,ואפילו
אינו שם.
 – 9הדלקת הנר היא המצוה ,ואם אחר שהדליק
כבה מיד מאליו ,או כשבא לתקן שיהיה דולק יפה,
או נכבה מחמת הרוח ,מן הדין אינו זקוק להדליקן
פעם שניה ,אך מצוה מן המובחר לחזור ולהדליק
בלי ברכה.
 – 44לא יתחיל להדליק עד שיסיים לברך את כל
הברכות ,ואין מתחילים לומר ,,הנרות הללו" וכו'
אלא לאחר שסילק ידו מהדלקת הנר הראשון ולא
קודם לכן.
 – 44בערב שבת מדליקים תחילה נר חנוכה ואחר
כך נרות שבת ,צריך לתת שמן בנרות החנוכה שעור
שידלקו שעה אחת משעת ההדלקה ,וכן השעוה
תהיה גדולה שתדלוק שעור כשעה .אין אומרים
,,במה מדליקין" בערב שבת חנוכה ,ומצוה מן
המובחר להתפלל מנחה ערב שבת קודם הדלקת
נרות חנוכה ,ובבה"כ בית יוסף מתפללים מנחה
בשעה  0:44אחה"צ.
 – 40אם שכח ולא אמר ,,על הנסים" אם נזכר
קודם שיזכור ה' בברכת ועל כולם ,יאמר שם.
(מודים אנחנו לך על הנסים וכו') וממשיך כרגיל על
הסדר .אבל אם אמר ברוך אתה ה' של ,,ועל כולם"
אז ימשיך (שים שלום) ,ואחר ,,אלוקי נצור" יאמר
מודים אנחנו לך על הנסים וכו' .ובברכת המזון אם
שכח יאמר אותה בסוף (הרחמן) וכו'.

אמן***.האדון הרופא הנרי סרדאר ואשתו הגברת
אליס ובניהם והוריהם לברכה ולהצלחה
אמן***.הגברת קמו מיטה ובעלה החזן הנעים
אברהם שאשו ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ
אביה המנוח חכם אלביר מיטה בן לאה ואמה
אליגרא שמחה בת לאה ע"ה אמן***.משפחת ג'נני
לברכה ולהצלחה ולע"נ המנוח ג'ק יעקב חיים בן
שרה ע"ה אמן***. ***.העסקן ציבורי האדון
שלמה כהן ואשתו הגברת גילה ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ אמו כורג'ייה יפה בת שמחה ע"ה
אמן***.האחים המבורכים :פרג'  -דוד-קלוד-
ג'אניה-רינה-אסתר-גילה-פימה-איוון למשפחת
נחום לברכה ולהצלחה עם כל משפחותיהם ולע"נ
אדונתם אמם איילה גזאלה בת רימה ע"ה
אמן***.הגברת פרידה חסבאני -רביע ובניה
לברכה ולהצלחה ולע"נ אביהם המנוח הרופא
נסים -סמי בן אמיליה ע"ה אמן***.האדון עובדיה
אברהם ואשתו הגברת צבאח ובניהם לברכה
ולהצלחה עם נעים-יוסף-משה-יונתן ולע"נ בנם
המנוח דוד בן צבאח ע"ה אמן***האדון ויקטור
מאלח ואשתו הגברת שירלי ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ אביו המנוח יהודה אסלאן  -בן
גמיליה ע"ה אמן ***.האחים המבורכים :סולי-
הלל-ארליט-צופיה למשפחת בווביה ולע"נ אביהם
המנוח יצחק-זקי-בן שמחה ואמם רחל שילה בת
שפיקה ע"ה אמן***.שיעור הרבנית אסתר כמרי
ותלמידותיה לברכה ולהצלחה ולע"נ המנוח
יהודה ליון ג'ג'אתי הלוי בן גמילה ע"ה אמן***.
הגברת טוניה לוי-שרים ובעלה האדון שאול
ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אחיה המנוח
החכם אברהם שרים בן רחל ע"ה אמן***.הגברת
אסתר סית ובעלה האדון אדי ובניהם ולידה קלה
ובן זכר לחיים טובים ולע"נ הסבא והסבתא שלה
המנוח רחמים רפאל טוויל והסבתא שלה פולין
בת אסתר-טירא ע"ה אמן***.
********
הגיעו התרומות לעלון זה  $ 754ותזכו למצוות
אמן .מספר המבקרים באתר הגיע ל  05,044ותזכו
למצוות אמן.
**********
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התורמים לעלון זה:

האדון רוביר סבתון ואשתו הגברת יפה ובניהם
לברכה ולהצלחה ומאחלים להחתנים ולהכלות
אבי ורשיל ,חביר-דוד ומרים טובס-בנימין
ואוניתה סית במזל טוב ובנים זכרים ומברוק
אמן***.האדון אברהם תופיק קצב ואשתו הגברת
רחל ובניהם והוריהם לברכה ולהצלחה
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