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הַ ְדל ַקת נֵרוֹת ְ * 6:56ש ִׂקיעה ִׂ * 7:14שיר הַ ִׂש ִׂירים  6:50ואח"כ ִׂמנְחה לֵיל שַ בת,
שַ חֲ ִׂרית שַ בת ִׂ * 6:35מנְחה שַ בת  * 6:40מוֹצאֵ י שַ בת  ,7:57וע"פ ַרבֵ נּו ַתם 8:27
זְ מַ ן טַ לִׂ ית  * 5:36שעה זְ מַ נִׂית  * 72:00עֲלוֹת הַ שַ חַ ר  * 5:21נֵץ הַ חַ מה 6:48
ִׂמנְחה חוֹל המועד  * 7:05עַ ְרבִׂ ית ִׂמ ְניַן מֻ ְקדם  * 6:22צֵ את הַ ּכוֹכבִׂ ים 7:52
סוֹף זְ מַ ן ְק ִׂריַאת ְשמַ ע  * 8:57סוֹף זְ מַ ן ע ֲִׂמידה  * 10:09חֲ צוֹת הַ ּיוֹם וְ הַ לַיְ לה 1:01

אוכלים חמץ עד השעה  10:13ומבטלין אותו עד השעה 11:13
**********
פסח יום טוב ושני 28+29 ,במרס
הדלקת נרות ליל יום טוב ראשון אחרי ערבית  * 7:57שחרית יום טוב ראשון  * 8:15מנחה
יום טוב ראשון  * 7:00הדלקת נרות של ליל שני  * 7:53מנחה יום טוב שני 7:00
מנחה חול המועד 7:05

**********
ליל שביעי של פסח ויום שמיני 3+4 ,באפריל
הדלקת נרות ליל שבת שהוא ליל יום שביעי של פסח  * 7:03שקיעה  * 7:21מנחה ליל שביעי
של פסח  * 7:00קריאת תיקון ליל של שביעי של פסח ביום שבת קודש  * 5:30שחרית יום
טוב ראשון ויום טוב האחרון  * 8:15מנחה יום שביעי של פסח  * 6:45הדלקת נרות ליל
שמיני של פסח קודם הקידוש  * 8:04מנחה שמיני של פסח 7:10
מוצאי יום שמיני של פסח  * 8:06ורבינו תם 8:36
במוצאי פסח מותר לאכול שוב חמץ החל משעה  9:00בערב

**********

המעוניין להתקשר לרב .)646( 552-3412 :המעוניין לתרום לעלון זה ישלח את תרומתו ל:
VAAD Tehilim Torah, C/O R.A. Farhi, 2415 Ocean Parkway, Brooklyn NY 11235
הודעה :בכל שבוע ביום רביעי בשעה  10:30בבוקר ושידור חוזר ביום ששי בשעה  9:00בבוקר ,הרב
אהרן פרחי מדבר דברי תורה כרבע שעה על פרשת השבוע בעברית ותזכו למצוות .קול האמת 88:7
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הפסוק אומר בתחילת הפרשה" :זאת תורת
העולה "...וכו' .יש לשאול למה פתחה התורה
בתורת קורבן עולה? לפי שיש קשר בין סוף פרשה
קודמת ובין התחלת הפרשה שלנו .בפרשה הקודמת
אמרה התורה :והיה כי יחטא ואשם ,והשיב את
הגזלה אשר גזל ,ואחר כך התחיל בפרשתנו ואמר:
זאת תורת העולה ,כלומר ,אם מבקש האדם
להתקרב לה' ולהקריב קורבן ,עליו לדעת תחילה,
שאסור לו לגזול מהשני ,ואם חטא וגזל פעם ,עליו
להשיב תחילה את אשר גזל .מדוע? כי אני ה' אוהב

משפט ,שונא גזל בעולה .כי נקיון כפיים הוא תנאי
בל יעבור לאפשרות של הקרבת קורבן במשכן
ובמקדש .הוא הבסיס לעבודת ה' בכל דור ,גם בלא
מקדש ובלא קורבן .עוד כי תיבת קורבן ,הוא
התקרבות לה' ,ואין קרבת ה' ,אלא כאשר מעשיו
וממונו נקיים מכל סוג של גזל ,ואין להפריד בין
השניים ,העלאת קורבן בלא צמידות לחיי יושר,
הרי זה קורבן פסול ושנוי לפני ה' .לכן ,עבודת ה'
חייבת להיות בד בבד עם עבודת המדות ,אין
מציאות שאדם יעבוד את ה' ,או יעשה דבר חסידות

כזה או אחר ,כשבינתיים חברו נרמס מאותה
מצווה .לפיכך נאמר :אדם כי יקריב מכם קורבן.
למה נאמר :אדם? ללמדנו ,שכמו שהאדם הראשון
לא הקריב מן הגזל ,שהרי הכל היה שלו ,אף אתם
לא תקריבו מן דבר שאינו שלכם .ויש להתבונן האם
יש בר דעת שילך ויגזול ויעבור על צווי ה'" :לא
תגנוב" ,כדי לעבוד בהם את ה'? עוד יש דוגמאות
מצווה הבאה בעבירה ,כגון :אם אדם עובד אצל
איזה בעל בית שמשלם לו לפי שעות ,ושלח אותו
בעל הבית שלו לאיזה שליחות בשביל עבודה,
ובדרכו הוא עובר במערת המכפלה אצל האבות,
אסור לאותו אדם יאמר לעצמו :אני אעבור רק
לכמה דקות אצל האבות ואומר רק כמה פרקי
תהילים ואחר כך אמשיך בשליחות .הרי זה מקריב
קורבן לפני ה' וקורא תהילים מן הגזל שגזל מזמן
עבודתו .לכן צריך להיזהר בכל זה וה' ישמרנו אמן.

פרפראות על הפרשה:

"וכל דם לא תאכלו ...למען ייטב לך ולבניך
אחריך" .כאן מודיע לנו הכתוב חומר איסור אכילת
דם ועונשו כרת ,כלומר שמת במבחר עלומיו.
ואיסור דם נזכר בתורה שבע פעמים ,מפני שהוא
חמור מאוד .וכשם שעונשו גדול ,כך שכרו גדול
מאוד ,שגם בניו ונכדיו רואים טובה בזכות אביהם
שלא אכל דם .ואף על פי שהשכל מחייב שלא יאכל
דם ,שהרי הדם דבר מאוס ,ואין נפשו של אדם
מחמדתו ,ואין היצר נאבק בו שיאכל דם ,ואפילו
הכי עונשו גדול ושכרו גדול.

פרפראות על חג הפסח

 - 1למה טובלין בליל הסדר שתי פעמים? האחת
זכר לגאולה כשהיו במצרים ככתוב" :ולקחתם
אגודת אזוב וטבלתם בדם אשר בסף" .והשנית נגד
הגלות שהיה בחטא מכירת יוסף ,דכתיב" :ויטבלו
את הכתונת בדם" .עוד טעם שני כנגד שתי הזהות:
אחת על המשקוף ואחת על המזוזות.
 - 2טעם שנהגו לפרוס (ולחתוך) המצה קודם
ההגדה ,כדי שלא יאמר" :הא לחמא עניא" ,אלא על
מצה פרוסה ,כדאמרינן בפסחים :מה דרכו של עני
בפרוסה ,אף כאן בפרוסה.
 - 3למה יקח חלק הגדול מן המצה לאפיקומן? לפי
שאותו החצי של אפיקומן
הוא עיקר המצוה שיאכל באחרונה בסוף
הסעודה.
 - 4למה בשאלת הבן הרשע" :מה העבודה הזאת
לכם" .אמרנו עליו שהוציא את עצמו מן הכלל ,הרי
גם הבן החכם אמר "אתכם" כמו שכתוב בהגדה,
"אשר צווה ה' אלוקינו אתכם"? בשאלת החכם:
אין בזה מוציא מן הכלל ,כיוון שאמר "אלוקינו"
ולפי שהוא עדיין קטן ואינו חייב במצוות ,ואין
שוחטין פסח על הקטן לפיכך אמר "אתכם".
 - 5מה הוסיף רבי יהודה כשנתן בהם סמנים:
"דצ"ך עד"ש באח"ב"? לפי שבעל ההגדה כשמנה
עשר מכות אמר" :מכת הבכורות" אבל שאר

המכות לא השתמש בתיבת "מכת" ולא אמר:
"מכת דם" או מכת צפרדע וכו' .לפי שהיו הבכורות
עצמם היכו את אביהם למהר לשלחם כדי שלא
ימותו .אבל רבי יהודה חולק בזה ,ונתן סימנים
באח"ב ,כלומר :ברד  -ארבה  -חושך  -בכורות ולא
אמר "מכת בכורות" ולא נתן בסימן "באחמ"ב"
כלומר בלי תיבת "מכת" כמו שאמר בעל ההגדה,
לפי שסובר רבי יהודה שהבכורים לא היו מכים את
אביהם.
 - 6למה שמים שלוש מצות על השולחן בליל הסדר?
זכר לשלוש סאין שאמר אברהם לשרה" :מהרי
שלוש סאין" ולמה פורסין המצה השנייה ולא
הראשונה? לפי שמברך "המוציא" צריך שתהיה
שלמה ולא שבורה .ואם שבר הראשונה אז לא יוכל
לברך עליה המוציא ,וצריך לעבור על השנייה כדי
לברך "המוציא" ואין מעבירין על המצוות.
 - 7למה שוברין המצה? זכר לקריעת ים סוף ,עוד
טעם אחר ,לפי שיש לנו הרבה מצוות שמשתמשין
במספר ארבע ,כמו ארבע פרשיות בתפילין ,ארבע
ציציות בציצית ,ארבע מינין בלולב ,ארבע כוסות
יין ,אבל המצה היא שלוש ,לפיכך שוברין המצה
ונמצא בידינו ארבע מצות כמו שאר המצוות.

חג פסח כשר ושמח לכולם אמן

שנינו במשנה בראש השנה" :בפסח העולם נידון על
התבואה" .למה? בליל קדשו זה ליל הסדר ,כאשר
אנו יושבים מסובים מסביב לשולחן ,ואנו מקיימים
מצוות הלילה :סיפור יציאת מצרים ,אכילת מצה,
שתיית ארבע כוסות ,אכילת מרור ,עלינו לשים לב
אל אירוע הפלא ופלא שקרה בלילה קדוש זה הרבה
שנים לפני יציאת מצרים .אירוע שהשאיר את
חותמו על כלל ישראל עד סוף כל הדורות ,הלא הוא
מעשה קבלת הברכות שקיבל יעקב אבינו מיצחק
אביו" :ויתן לך האלוקים מטל השמים ומשמני
הארץ ."....אחרי שבמצות ,רבקה אמו הצליח
להערים על עשו הרשע ,שכמעט קיבל את הברכות
ברמיה על ידי שהיה ציד בפיו ,לרמות את אביו
יצחק" :אבא איך מעשירין את המלח ואת התבן".
מאבק נורא וקשה זה שבין יעקב לעשו על קבלת
הברכות ,התחולל בליל פסח באמצע עריכת הסדר,
כאשר יצחק אבינו יושב בראש השולחן ,עיניו
הגשמיות סגורות ומסוגרות כדכתיב" :ותכהין
עיניו מראות" ,כדי שיבוא יעקב ויקבל הברכות,
אולם עיניו הרוחניות הקדושות והטהורות פתוחות
לראות את העתיד להתבונן בקדושת הלילה ,בעיני
רוח קדושתו הוא רואה איך שבליל קדוש זה,
משתחררים כלל ישראל מכבלי העבדות של
המצרים ,אחרי שה' בכבודו ובעצמו הכה כל בכורי
מצרים .בליל קדוש זה סמוך לפטירתו ,הוא מחפש
לעצמו יורש מבניו ,שיקבל ממנו את הברכות
הגדולות שמסר לו אברהם אביו .יצחק אבינו
הסכים לברך את עשו ,והיה הכל הולך כמתוכנן חד
וחלק ,עד שבאה רבקה אמנו וטורפת את כל

הקלפים .בכוח מצות כבוד אם ,היא פוקדת על
יעקב לשמוע בקול רוח הקודש שבה" :ועתה בני
שמע בקולי ...וקח לי שני גדיי עזים טובים "...וכי
שני גדיי עזים היה מאכלו של יצחק? אלא שהיה
פסח ,והקורבן האחד היה קורבן פסח ,והשני לקרבן
חגיגה ,וכך באמצע ליל הסדר מגיע לו יעקב הקטן
ואומר ביראה ופחד" :קום נא ואכל ...בעבור
תברכני נפשך" .אצל יצחק מתעורר ספק מי הוא זה
המדבר? הבריאה כולה ,השמש והירח ,כוכבים
ומזלות עוצרים נשימתם ,מלאכי השרת ושרפי
מעלה עומדים נדהמים ונבהלים ,תמהים
ומתפללים ,מי יצליח לקבל את הברכה" :טל
השמים ומשמני הארץ" ולבסוף ,אנחה רווחת נשמע
מפי העליונים והתחתונים ,כאשר הם רואים סוף
סוף ,איך שיעקב מרכין את ראשו ומקבל הברכות.
וכאמור כל זה קרה באמצע ליל הסדר ,כאשר יצחק
אבינו התחיל לספר לבני יעקב על יציאת מצרים ,על
הנסים והנפלאות שעתיד ה' לעשות לישראל .וכל זה
היה בזכות אמנו הצדקת "רבקה" ,ועליה אמרו
בזכות נשים צדקניות ,נגאלו ישראל ממצרים,
ובראשם רבקה אמנו ,ועל אירוע זה אמרה המשנה:
"בפסח נידונים על התבואה" לפי שבזכות ליל
הסדר ה' משפיע שפע של מזון לישראל ולעולם כולו.
ובזכות שאנחנו מרחיקין החמץ מאכילתינו,
ואוכלים דווקא מצה ,השפע מתרבה .לפי שהחמץ
הוא רומז למטעמים ומעדני המאכלין המבושמים
ואז המאכלים בורחים ממנו ,ופרנסתו מתמעטת,
אבל המצה משמעותה שאינו רודף אחרי תאוות
האכילה ומסתפק לאכול גם אוכל פשוט ,אז
המאכלים רודפים אחריו ופרנסתו מתרבה .ולפי
שבחמץ העיסה תופחת ועולה בתוספת מרובה ,אז
הפרנסה והשפע מתמעטים .אבל עיסת המצה
נשארת כמות שהיא ,בלי שום תוספת ,ועל זה
נקראת "לחם עוני" ולכן ה' בחכמתו ולטובתנו גזר
עלינו לאכול מצה ,ולהרחיק החמץ מכל וכל ,ולפי
שאנחנו נידונים על התבואה ועל הברכה ,אוכלים
מצה ,ובזכות המצה מתרבה השפע בעולם ולעם
ישראל ,ולכן אשרינו מה טוב חלקנו וה' ישמרנו
אמן.

דברי מוסר" :מעשר"

ידוע שמעלת המעשר רבה היא עד שאמרו שבכל
דבר אסור לנסות את ה' חוץ מן המעשר ,ולמי
שמפריש מעשר יש את הזכות לבקש מה' שיתן לו
שפע .דכתיב :השקיפה ממעון קדשך מן השמים
וכמה נחת רוח עושה ליוצרו ,ואשרי ישראל ,יש
מפזר יותר מן המעשר ולא יודע כמה עליו לשלם,
אבל נראה שמעלת המעשר להוציאו על פי חשבון,
ויניחו בכיס בפני עצמו ,אז יקל בעיניו להוציא
הוצאות מצוה בעין יפה .אבל ,יצר הרע מונע ממנו
לשלם המעשר ,אבל לפי האמת רואין איך האדם
נותן מעות בריבית כדי להרוויח ,ומה גם בטוח ,אף
שלפי האמת אין בטחון בבן אדם שאין לו תשועה,

אבל מי שמלוה ה' ,אין לך בטחון גדול מזה.
כדכתיב :אם לא אפתח לכם ארובות השמים,
והריקותי לכם ברכה עד בלי די .מה רב טובו ומה
טוב חלקו בעולם הזה ובעולם הבא ,הון ועושר
בביתו וצדקתו עומדת לעד .וכמה שכרו כפול
ומכופל אם עושה צדקה עם עמלי תורה וכמה
מצוות עושה ביחד ,מחזיק ביד לומדי תורה ,מכבד
התורה ולומדיה ,מביא דורון לתלמיד חכם ,שהוא
כמקריב בכורים .ועתיד ה' לעשות צל וחופה
למחזיקים ביד לומדי התורה .כי בצל החכמה  -בצל
הכסף ,והמרחם על הבריות ירחמו עליו מן השמים.
וה' ישלם לנותני צדקה שבעתיים על חלקם ,ותהי
משכורתם שלמה אמן.

דינים

 - 1הבכור המשתתף בסעודת מצוה ,צריך לאכול
כזית עוגות שברכתם מזונות .אחריהם על המחיה .
ואם אין שם עוגות ,יאכל כזית פירות שברכתם
האחרונה על העץ ועל פרי העץ כגון זיתים  -תמרים
 ענבים :ואם לא ישתה רביעית יין ויוצא ידי חובה. - 2הבכור חל עליו התענית מעלות השחר ואסור לו
לשתות מים  -קפה  -תה .רק אחרי ששמע הסיום
נפטר מהתענית.
 - 3אין להפסיק בדיבור באמצע ההגדה.
 - 4צריך להתחיל הסדר אחרי צאת הכוכבים בשעה
 8:08ולא קודם .ולא ייאחר כדי שהילדים לא ישנו.
 - 5גם איטר יד שכל מעשיו ביד שמאל צריך להיסב
לצד שמאל.
 - 6כשמברך שהחיינו בקידוש יכווין לפטור גם
המצה והמרור מברכת שהחיינו.
 - 7אסור לאכול הזרוע צלוי בליל הסדר אבל ביום
מותר ,אבל אם אחר הצלייה בישל אותו במים
מותר.
 - 8כשמברכין לגמור את ההלל בבית הכנסת אחרי
העמידה ,יכווין לפטור קריאת ההלל שאומר בביתו
בסוף ההגדה ,שאין מברכים עליו אז ,וגם הנשים
צריכות לגמור את ההלל עם ברכה בליל חג הפסח,
קודם התחלת הקידוש.
 - 9כשעושה יחץ  -החלק הגדול מניחו לאפיקומן,
והקטן מניחו בין המצות.
 - 10מי ששלח שליח כדי שיביא לו עוגה ממקום
הסיום ,לא עשה כלום ועודנו חייב בתענית כי צריך
לשמוע הסיום בעצמו ,וכן אם הגיע לבית הכנסת
לאחר סיום המסכת חייב להתענות ,אך לבכורה
נקבה בשעת הדחק יש להקל ולהביא לה אל ביתה
מן הסעודה.
 - 11כל ימי הפסח כשאוכלין מצה מברכים
"המוציא" חוץ מליל הסדר שמברך "המוציא" "ועל
אכילת מצה".
 - 12הנשים חייבות בהסבה ,לצד שמאל בשתיית,
ארבע כוסות ,באכילת מצה ,ובאכילת הכורך,
ואפיקומן.
 - 13אפילו מי שהיין מזיקו ,או ששונא את היין חייב

לדחוק את עצמו לשתות ארבע כוסות ובברכה
כרגיל ,ואם על ידי שתיית ארבע כוסות בכל אופן
יבוא לידי חולי פנימי ,או יפול למשכב פטור ויקדש
על הפת.
 - 14שוטפים ומדיחים את הכוס ,אפילו נקי ,טוב
לשוטפו ולהדיחו על דרך הסוד ,ומטפטפין לתוכו
שלש טיפות מים זה אחר זה ואפילו היין אינו חזק.
 - 15צריך לשתות הרביעית בבת אחת ולא יפסיק
לשתות בסרוגין.
 - 16אם בעל הבית המקדש מגמגם בלשונו ,ואינו
מבטא יפה את נוסח ברכת הקידוש או אינו יודע
לכוון ולהוציא חובת האחרים ,או שהוא בולע
מלים ,יאמרו כל אחד ואחד מהמסובים את כל
הברכות הקידוש מלה במלה עם המקדש בלחש,
כשהכוס בידיהם ,ובאופן כזה לא יענו אמן אחר
המקדש.
 - 17הנשים מברכות על הדלקת נרות קודם הקידוש
מנר ששבת ולא תברכנה שהחיינו .אחר שיאמרו
ברוך המבדיל בין קודש לקודש בלי שם ומלכות.

התורמים לעלון זה:

אשה בעלת חסד בעילום שם היא ובעלה ובניה ולכל
המשפחה לברכה ולהצלחה ומודה לה' על כל הטוב
והחסד שעושה עמה ומאחלת להרב אהרן פרחי חג
שמח וכשר בבריאות ובנחת ולאורך ימים עם כל
משפחתו אמן***.הגברת הנרייט זריף ובעלה הרב
אלביר ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אדונתה
אמה אדיל בת מזל ואחיה המנוח משה בן אדיל ע"ה
אמן***.האדון שרלי חפץ ואשתו הגברת אסתר
ובניהם לברכה ולהצלחה אמן***.הרב שימון
גולדסטין ואשתו הגברת שמחה ובניהם והוריהם
לברכה ולהצלחה אמן***.האדון מאיר ווהבה
ואשתו הגברת פולין ובניהם לברכה ולהצלחה
אמן***.האדון יוסף עבודי ואשתו הגברת לינדה
ובניהם לברכה ולהצלחה אמן***.האדון יצחק
צדקה ואשתו הגברת בירטה ובניהם והוריהם
לברכה ולהצלחה אמן***.הגברת ביקי לוי ובעלה
האדון אלי ובניהם לברכה ולהצלחה ולבריאות
ולע"נ אחיה המנוח מרקו בן ג'מיליה ולע"נ רוזלין
בת חוה ע"ה אמן***.הרופא האדון פרג' אלגדע
ואשתו הגברת לינה ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ
נשמת אמה רחל בת לטיפה ע"ה אמן***.הגברת
אסתר ששון ובעלה האדון דוד ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ אביה המנוח משה בן אסתר ואמה
איילה בת רימה ואחותה הבחורה חביבה בת איילה
ע"ה אמן***.הגברת איוון כהן ובעלה האדון דוד
ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אביה המנוח משה

בן אסתר ואמה איילה בת רימה ואחותה הבחורה
חביבה בת איילה ע"ה אמן***.הגברת מרים עבאדי
ובעלה האדון מוריס ובניהם לברכה ולהצלחה
ולע"נ אמה אולגה בת פרידה ע"ה אמן***.האדון
העסקן הציבורי בנימין נחמד ואשתו הגברת איוון
ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אחיו המנוח מארקו
בן ג'מיליה ע"ה אמן***.האדון מוריס נחמד ואשתו
הגברת שירלי ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אחיו
המנוח מארקו בן ג'מיליה ע"ה אמן***.הגברת שרין
צבג' ובניה לברכה ולהצלחה ולע"נ המנוח שמואל
הלוי בן רינא ע"ה אמן***.האדון משה סוויד ואשתו
הגברת מרים ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ חמיו
המנוח יצחק סלאמה הכהן בן מרים ע"ה
אמן***.משפחת סרווא ובניהם לברכה ולהצלחה
ולע"נ אמו רחל בת אדיל ע"ה אמן***.האדון דאני
שקורי ואשתו הגברת איוולין ובניהם לברכה
ולהצלחה אמן***.האחים המבורכים :דיבו -
מרדכי  -סמי  -טוניה  -קיטי  -לינה  -נדיה למשפחת
כפיץ לברכה ולהצלחה ולע"נ אדונתם אמם אולגא
בת זקייה ע"ה אמן***.העסקן הצבורי 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 -
אדמון  -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***.האדון ויקטור מאלח ואשתו
הגברת שירלי ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אביו
המנוח יהודה אסלאן  -בן גמיליה ע"ה***.האחים
המבורכים :סולי  -הלל -ארליט  -צופיה למשפחת
בווביה ולע"נ אביהם המנוח יצחק-זקי בן שמחה
ואמם רחל שילה בת שפיקה ע"ה אמן***.משפחת
ג'נני לברכה ולהצלחה עם כל משפחותיהם ולע"נ
המנוח ג'ק יעקב חיים בן שרה ע"ה אמן.

**********

הגיעו התרומות לעלון זה בסך של $1,600
ותזכו למצוות אמן.
מספר המבקרים באתר הגיע ל38,300 -
ותזכו למצוות אמן.

**********
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