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פרשת וישב
הקשר בין פרשתנו לבין ההפטרה בספר עמוס (ב' ,ו'  -ג' ,ח').
הפרשה מספרת על מכירת יוסף ,שאחיו מכרוהו ב"עשרים כסף" והנביא מוכיח את ישראל
"על מכרם בכסף צדיק" (ב' ,ו') .בגמרא (כתובות קי"א) נקרא יוסף "הצדיק" ומכאן הרמז
לחטא שחטאו בני יעקב בשעתם ,ואף צאצאיהם מוסיפים לחטוא באותו החטא –
שנאת אחים.
חטא מכירת יוסף נחשב כחמור ביותר המושך את ענשו דורות רבים.
(רעיון מתוך הספר "חזון המקרא" ,הרב יששכר יעקובסון)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

שבת מברכים  -ראש חודש טבת יהיה בשבת הבאה -פרשת "מקץ" ולמחרתו ביום ראשון
(נר שביעי) .אין אומרים אב הרחמים.
המולד :יהיה בליל שישי שעה  20.02ו  8חלקים.
(לוח א"י הרב טוקצינסקי)
--------------------------------------------------------------------------------------לימוד נשים (נחמה ליבוביץ')( //:02-/0.22 :במועדון)
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הלכות חנוכה תש"ף
' .1בבית שני כשמלכו יון גזרו גזרות על ישראל ובטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצות ,ופשטו
ידם בממונם ובבנותיהם ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטמאו הטהרות ,וצר להם לישראל מאד מפניהם
ולחצום לחץ גדול עד שריחם עליהם א-להי אבותינו והושיעם מידם והצילם וגברו בני חשמונאי הכהנים
הגדולים והרגום והושיעו ישראל מידם והעמידו מלך מן הכהנים וחזרה מלכות לישראל יתר על מאתים
שנה עד החורבן השניּ .וכשגברו ישראל על אויביהם ואבדּום בחמשה ועשרים בחדש כסלו היה ,ונכנסו
להיכל ולא מצאו שמן טהור במקדש אלא פך אחד ולא היה בו להדליק אלא יום אחד בלבד ,והדליקו
ממנו נרות המערכה שמונה ימים עד שכתשו זיתים והוציאו שמן טהור' (רמב"ם הלכות מגילה וחנוכה פרק ג,
א-ב).
 .2שמונת ימי החנוכה אסורים בהספד ובתענית ,ומותרים בעשיית מלאכה .נהגו הנשים שלא לעשות מלאכה
בזמן שהנרות דולקים ,בגלל מעשה יהודית בתו של יוחנן כהן גדול (שו"ע או"ח סימן תר"ע ,א).
 .3אין חיוב לערוך סעודות בחנוכה .סעודות שנאמרים בהם דברי תורה ומזמורים נחשבות כסעודות מצווה
(תר"ע ,ג) .
 .4זכר לנס פך השמן תקנו חכמים להדליק בכל יום מימי החנוכה נרות על פתחי הבתים כדי לפרסם את
הנס .בהדלקה זו חייבים אנשים ונשים כאחד ,לכן גם אישה שמתגוררת לבד חייבת להדליק נרות חנוכה
בביתה.
זמן הדלקת הנרות
 .5יש שנהגו להדליק נרות חנוכה בשקיעת החמה ( ,)11:45ויש שנהגו להדליק נרות חנוכה בצאת הכוכבים.
מי שלא הדליק בזמן זה רשאי להדליק במשך הלילה בברכה ,אם ישנם בחוץ עוברים ושבים שאפשר
לפרסם להם את הנס או אם מדליקים נרות עם שאר בני הבית .אם מדליק לעצמו בשעת לילה מאוחרת –
ידליק ולא יברך (תרע"ב ,א-ב ובמשנה ברורה ס"ק יא).
 .1יש לשים כמות שמן שתספיק לדלוק כחצי שעה לאחר צאת הכוכבים (תרע"ב ,ב) .לכן ,בערב שבת
שמדליקים נרות חנוכה לפני שמדליקים נרות שבת ,אין להשתמש בנרות הצבעוניים שדולקים חצי שעה
בלבד (תרע"ט במשנה ברורה ס"ק ב).
 .7מי שנאלץ לצאת בביתו מבעוד יום יכול להדליק נרות בברכה כבר מפלג המנחה ( 15:44בערך) .יש להקפיד
להדליק נרות גדולים שידלקו עד חצי שעה לאחר צאת הכוכבים (תרע"ב ,א).
מקום הדלקת הנרות
 .8את הנרות יש להדליק בפתח הבית ,כדי לפרסם את הנס .כאשר יש חצר לפני הבית ,יש להדליק בפתח
החצר לרשות הרבים .החושש שהרוח תכבה את הנרות יכול להדליק נרות בחלון הפונה לשביל .מי שאין
לו פתח לרשות הרבים (המתגורר בבניין קומות)– יניח הנרות בחלון הפונה לרשות הרבים (תרע"א ,ה).
 .9לכתחילה יש להניח את הנרות בגובה של  24-84ס"מ ,כדי שיהיה ניכר שאלו נרות של מצווה (תרע"א ,ו)

שלא משמשים לתאורה .כיום אין צורך להקפיד בכך ,שהרי איננו רגילים להשתמש בנרות למטרת תאורה
אלא בחשמל וגם נרות שמונחים גבוה יותר בחנוכיה ניכר שהודלקו לשם מצווה ופרסום הנס.
 .14אין להדליק את הנרות בפנים ולהוציאם החוצה .יש להדליקם במקום בו הם צריכים להיות (תרע"ה ,א).
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 .11בפתח שיש בו מזוזה יש להדליק את הנרות משמאל לפתח ,כך הנכנס בפתח יהיה מסובב במצוות .בפתח
ללא מזוזה יש להדליק את הנרות בימין (תרע"א ,ז ובמשנה ברורה ס"ק לג).
 .12המתארחים אצל אחרים חייבים להדליק נרות בביתם .לכן ידליקו לפני שיסעו (מפלג המנחה ,ראו סעיף
 )7או לאחר שיחזרו לביתם .אם ישנים אצל המארחים ידליקו בבית שמתארחים בו (תרע"ז ,א).
סדר הדלקת נרות חנוכה
 .13ביום הראשון מדליקים נר אחד ומכאן ואילך מוסיפים נר בכל יום .למנהג הספרדים – רק אחד מבני
הבית מדליק (איש או אישה) וכל שאר בני הבית יוצאים בהדלקתו .למנהג אשכנז – כל אחד ואחת מבני
הבית שהגיעו לגיל חינוך מדליק נרות בעצמו .יש הנוהגים שאישה לא מדליקה לעצמה אלא יוצאת ידי
חובה בהדלקת אישּה (תרע"א ,ב).
 .14מה יעשו חייל או חיילת שנמצאים בבסיס בימי החנוכה? למנהג הספרדים – הם יוצאים ידי חובה
בהדלקה הביתית ,למרות שאינם נוכחים בבית .למנהג האשכנזים – ידליקו בבסיס בחדר האוכל או בבית
הכנסת.
 .15ביום הראשון יש לברך לפני ההדלקה שלוש ברכות' :להדליק נר של חנוכה'' ,שעשה ניסים'' ,שהחיינו'.
בשאר הימים מברכים שתי ברכות בלבד .מי ששכח לברך ברכת 'שהחיינו' ביום הראשון יברך ביום שנזכר
לפני ההדלקה .אין להתחיל בהדלקה עד שיסיים לברך את כל הברכות (תרע"ו ,א-ב).
 .11נהגו לשיר בזמן הדלקת הנרות את הפיוט 'הנרות הללו' .את הפיוט יש לשיר אחרי הדלקת הנר הראשון
(תרע"ו ,ד).
 .17בסדר הדלקת הנרות בחנוכיה יש כמה מנהגים .המנהג הנפוץ הוא כדלקמן :ביום הראשון יש להדליק את
הנר הימני בחנוכיה ,ובכל יום להוסיף נר משמאלו .ההדלקה בכל יום תתחיל מהנר החדש המסמל את
התעצמות הנס ותמשיך לכיוון ימין (תרע"ו ,ה).
 .18כל השמנים והנרות כשרים להדליק בהם נרות חנוכה .לכתחילה ראוי להדליק בשמן זית מכיוון שאורו
צלול ויפה וגם מכיוון שבו נעשה הנס (תרע"ג ,א ובמשנה ברורה ס"ק ד).
' .19ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד'  -אין להשתמש לאור נרות החנוכה אפילו תשמיש של
מצווה ,לכן נהגו להניח בקרבת הנרות שָ מָ ש שנבדל בגובהו שאם יבוא להשתמש לאורם יעשה זאת לאור
השמש (תרע"ג ,א).
 .24אם מדליקים את נר השמש בשמן זית יש להדליקו לאחר הדלקת הנרות כולם או לפני הברכות .אין
להדליק את השמש בין אמירת הברכות להדלקת נרות המצווה.
 .21נר חנוכה שכבה לאחר הדלקתו ,אפילו לא דלק חצי שעה לאחר צאת הכוכבים אין חיוב לחזור ולהדליקו.
מן הראוי לשוב ולהדליק אבל אין לברך על הדלקה זו (תרע"ג ,ב ובמשנה ברורה ס"ק כז).
הדלקת נרות בבית הכנסת
 .22נהגו להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת .זמן ההדלקה הוא בין תפילת מנחה לערבית כאשר כל המתפללים
מכונסים יחד .יש לברך על הדלקת נרות בבית הכנסת (תרע"א ,ו).
 .23בבית הכנסת נהגו להדליק נרות גם בתפילת שחרית ללא ברכה ,כדי לפרסם את הנס.
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 .24אין יוצאים ידי חובה בהדלקת הנרות בבית הכנסת .לכן ,גם המדליק בבית הכנסת צריך לחזור ולהדליק
בביתו בברכה .ביום הראשון כשחוזר ומברך בביתו לא יברך שהחיינו ,אלא אם כן צריך להוציא את בני
ביתו ידי חובה (תרע"א ,ו ובמשנה ברורה ס"ק מה).
 .25אין להדליק נרות בברכה במשרדים ובמקומות עבודה .חיוב הדלקת נרות חנוכה הוא בבית הפרטי ובבית
הכנסת בלבד .ניתן לקיים טקס הדלקת נרות במקומות ציבוריים ללא ברכות ,אלא בליווי שירת 'מעוז
צור' ושאר שירי החג.
הדלקת נרות בערב שבת ובמוצ"ש
 .21בערב שבת ראוי להתפלל תפילת מנחה לפני הדלקת הנרות ,מכיוון שגם במקדש הדליקו את המנורה
לאחר הקרבת תמיד של בין הערבים (שכנגדו תוקנה תפילת מנחה) .וכן שלא יראה כ'תרתי דסתרי',
שמתפלל מנחה לאחר שהדליק נרות חנוכה של היום הבא (תרע"ט במשנה ברורה ס"ק ב ,שער הציון ס"ק ז
ובשערי תשובה ס"ק א) .מנין מנחה יתקיים ביום שישי בבית הכנסת בשעה .00:11
 .27בערב שבת נהגו להדליק את נרות החנוכה לפני נרות השבת (תרע"ט ,א).
 .28במוצאי שבת יש שנהגו להדליק נרות חנוכה לאחר ההבדלה ויש שנהגו להקדים הדלקת הנרות להבדלה.
בבית הכנסת יש להקדים את הדלקת הנרות להבדלה (תרפ"א ,ב ובמשנה ברורה ס"ק ג) .מנהגנו להדליק
נרות לפני 'עלינו לשבח'.
הלל ו'על הניסים'
 .29כל שמונת ימי החנוכה גומרים את ההלל .לכןַ ,אבל לא ישמש כשליח ציבור בתפילת שחרית בחנוכה
(תרפ"ג ,א ובמשנה ברורה ס"ק א) .בתפילות מנחה וערבית יכול האבל לשמש כש"ץ.
 .34בכל שמונת ימי החנוכה יש להוסיף בתפילת עמידה (בברכת ההודאה) ובברכת המזון (בברכת הארץ) 'על
הניסים' .אם שכח להזכיר וכבר סיים הברכה – אינו חוזר .בתפילה ניתן לומר לפני 'יהיו לרצון' ובברכת
המזון אפשר להוסיף 'הרחמן הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות כשם שעשית לאבותינו בימים ההם ...בימי
מתתיהו' (תרפ"ב ,א-ב).

"מעוז צור ישועתי לך נאה לשבח – תיכון בית תפילתי ושם תודה נזבח"

"לכבוד החנוכה"
ביום ראשון הקרוב ,לאחר תפילת מנחה ,נתכנס יחד בבית הכנסת להדליק נר ראשון של חנוכה ברוב עם.
כולם מוזמנים ,מתפללות ומתפללים ,ילדות וילדים להדלקת נרות ,זמירות ושירות וחלוקת מגדנות.
תפילת מנחה בשעה 03:61

הדלקת נרות בשעה 03:01

בואו בשמחה!
ועדות דת וחינוך
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השבת (וישב) ,תתקיים ברחבי הארץ שבת 'חכמה מקדם' .שבת זו היא יוזמה של פרויקט מונטיפיורי ,אשר שם
לעצמו למטרה להנכיח ולהעצים את הקול הספרדי בקרב הציונות הדתית .בקהילתנו תתארח אפרת ביגמן*
שתעביר מספר שיעורים בשבת:
ערב שבת ,לאחר סעודת שבת בשעה  ,02:32שיעור בביתה של רחלינקה גינזברג" :חיים קשים עם הזיכרון"
שבת ,לאחר שחרית ,שיעור פרשת שבוע" :אח בנעליכם מכרתם" – סיפורי יוסף בפרספקטיבה ספרותית
ופסיכולוגית עם מבט עכשווי לחברה הישראלית היום.
* אפרת ביגמן – משוררת ,מטפלת ומדריכה בביבליותרפיה .מובילת מיזם "יוצרים זיכרון" ,מחברי קבוצת
משוררי "משיב הרוח" ,מנחת סדנאות .מתגוררת במעלה גלבוע.
ועדת דת
--------------------------------------------------------------------על חוויה מיוחדת בבית הספר דע"ת
לפני כשבועיים זכינו לחוויה מיוחדת :חמישים בנות ממדרשת "מעיין" ,מדרשה לבנות חו"ל בגבעת וושינגטון
הגיעו לבית הספר דע"ת להעביר בהתנדבות יום אנגלית לתלמידי כיתות ד-ה -ו.
הבנות התחלקו לשתי קבוצות :קבוצה אחת סיירה בקיבוץ ושמעה על האתגרים עמם מתמודדים תושבי העוטף
ועל ההתמודדות עם המצב הביטחוני ,והקבוצה השנייה ,בהדרכת ובליווי המורות נטלי ונעמי ,בילתה עם
התלמידים במשחקי שולחן שווים והכל -באנגלית .הזמן עבר בנעימים ובנחת ,הילדים עברו ממשחק למשחק,
דיברו ושמעו אנגלית ונהנו מאוד.
ההתנדבות הינה פרי היוזמה של בחור אחד צעיר ונחמד ,סקוט אורלנסקי ,אביה של אחת מבנות המדרשה
המתגורר בארה"ב ,אך ליבו בעוטף ישראל.
סקוט מתנדב כחבר בצוות צח"י בנחל עוז בתקופות בהם נדרשים כוחות מתוגברים שם .הוא חיפש דרכים נוספות
לעזור לתושבים הגרים באזור וגייס לשם כך את המדרשה של בתו ,קנה עשרה משחקים מקסימים שאותם תרם
לבית הספר ,ודרך אריאל סאסי ביקש ילדים שאפשר לעשות להם כיף ..אנחנו נענינו בשמחה לאתגר וזכינו
בשעתיים נעימות בהם הילדים שוחחו ושיחקו באנגלית ,וזכינו גם בחבר אמת .לשמחתנו ,הקשר עם המדרשה
נמשך והם כבר הזמינו את ילדי החינוך הלא פורמלי בסעד לבוא ליום כיף במדרשה בנר שמיני של חנוכה .נעים
ומחמם את הלב לראות אכפתיות כזו!
רונית ברט
ללאה כץ ולכל המשפחה מזל טוב להולדת הנין
נכד ליעל ונדיב כץ בן לשרה ושאול מרחבי
איחולים לשמחות ולנחת!
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קהילה בונה תרבות
קהילה יקרה,
לפני מספר חודשים חמי ואתי מרכזות ועדת תרבות בסעד ,בקשו לסיים את תפקידן לאחר שנים רבות של עשייה
עשירה ומגוונת .יחידת משאבי אנוש הוציאה לפני כשלושה חודשים ,מכרז לאיתור המרכז/ת הבא/ה .כיום אנחנו
נמצאים ללא הצעות למועמדים ולמעשה מינואר  0202לא יהיה לנו מרכז תרבות.
כידוע לכולנו לחיי תרבות ישנה חשיבות גדולה ,לחיזוק היחד והשותפות .התרבות יוצרת לכידות חברתית,
מחברת ומייצרת אינטראקציות בקהילה ומחזקת את החוסן להתמודד עם משברים וקשיים .יותר מכל ,תרבות
בונה קהילה ,וקהילה בונה תרבות.
אני קוראת לכל החברים והתושבים -לקחת חלק פעיל בחיי הקהילה -ולסייע באיוש תפקיד מרכז/ת התרבות הן
על ידי המלצה על מועמדים פוטנציאלים והן בהצגת מועמדות! אשמח לאייש את תפקיד המרכז לפני שאני
מחזירה את שרביט משאבי אנוש לידיה הנאמנות של הילה שחוזרת מחופשת לידה בתחילת ינואר.
*זה המקום לציין כי הנהלת האגודה הקהילתית לצד המשך הניסיונות לאתר מחליף ,פועלת לקדם מפגש פתוח
לציבור" -עושים תרבות" במטרה לקדם יוזמות ,רעיונות ולקיחת אחריות להפעלת פעילויות במסגרת התרבות-
פרטים בקרוב.
מרגלית רייז
מנהלת משאבי אנוש סעד
-----------------------------------------------------------הודעה מצוות נחשון סניף בני עקיבא
מזכירים שהשבת מתארחים בקיבוץ עמותת "מאירים" ,עמותה של ילדים בעלי מוגבלויות .כ 02-חונכים
וחניכים.
בעקבות האירוח ,שעות פעילות הסניף משתנות:
 -54:40מפקד בחדר אוכל.
 -50:22פעולה סניפית.
 -56:02תפילה מנחה בבית הכנסת.
לא תתקיים תפילת מנחה של הסניף בבית כנסת חטיבה.
שילת הקומונרית וצוות נחשון
---------------------------------------הרחבת/שיפוץ בית הכנסת
במהלך חנוכה נפיץ שאלון שמטרתו איסוף נתונים ראשוני ואשר ישמש את צוות בית הכנסת לאפיון הצרכים
והדרישות מבית הכנסת ,לקראת תהליך ודיון קהילתי בנוגע להרחבת או שיפוץ בית הכנסת.
אנו מבקשים מאד מכל משפחה למלא את השאלון בהקדם על-מנת שנקבל את המידע המדויק ביותר בנוגע לרצון
ולצרכים של חברי הקהילה.
צוות שיפוץ  /הרחבת בית הכנסת
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הכר את החבר ,מזווית קצת אחרת..

קבלו את חברנו  -טוביה אלברט
מתי והיכן נולדת? נולדתי בשנת  4411כ"ד בניסן תש"ד ,בבית החולים הר הצופים בירושלים בתקופת השלטון
הבריטי.
ספר על ילדותך -גדלתי במשפחה ששורשיה עמוקים בירושלים .מצד אבי אני דור שביעי מצאצאי תלמידי הגר"א,
סב סבי היה ר' יצחק מחסלביץ' (למשפחת חשין) ואמי עלתה מפולין טרם מלחמת העולם השנייה .היינו שלושה
אחים ,אני בן הזקונים .משפחה רגילה .התפללנו בבית הכנסת "זיכרון משה" -שהיה בו בית כנסת ראשי וסביבו
ה"שטיבלאך" -מניינים מתחלפים  .4177סבי היה שם גבאי במניין הראשי במשך  14שנה .הנוף האנושי בסביבתנו
היה חרדי מאד ,אבל ידידותי לסביבה ,ללא חומרות מיותרות והיבדלות ,כמו היום .אמי היתה עקרת בית,
שתי אחיותיה ואימם גרו לא רחוק מאתנו .האחיות היו עריריות כך שגדלנו תחת שלוש אימהות .לאבי היתה חנות
כלי בית ומטבח ברחוב הנביאים ליד קולנוע "אדיסון" .בימי החופש עזרתי לאבא בחנות ,בפרט לפני פסח .אבי
היה ה"מוכתר" של אזור בעלי החנויות ברחוב הנביאים בירושלים .הוא היה מלומד ,ידע שפות ובעיקר שלט
בכתיבת מכתבים לבעלי השלטון .היו לו ידידים רבים שנזקקו לעצותיו וחכמתו והוא היה להם לעזר רב מלידה
ועד קבורה .בחנות שהו הרבה יותר ידידים מקונים.
ספר על זיכרון ראשוני וחזק מילדותך – יש לי זכרונות רבים וחזקים ממלחמת השחרור בהיותי בן  1בלבד!
גרנו בסמוך למחנה הצבאי הבריטי "שנלר" .הבריטים בנו מכלאות בשטחים פתוחים לשם הם היו מובילים את
הגברים בימי העוצר .מטרת העוצר היתה ענישה וחקירות לאחר פעילות המחתרות כנגדם .באחד מימי העוצר באו
לקחת את אבי למכלאה שבין מחנה "שנלר" לביתנו .נצמדתי בכל כוחי לאבי והסרג'נט (סמל) ניסה לקרוע אותי
ממנו ללא הועיל .כשהגיע המפקד שמעליו הוא הורה לו לוותר ולקחת את הילד יחד עם שאר העצורים.
ייתכן ו"זכיתי" להיות הילד היחידי שהושם במכלאת העוצר .בניגוד לחיילים הבריטיים מזעיפי הפנים ,שותפיהם,
החיילים האוסטרליים שחבשו כובעים רחבי שוליים שאפיינו אותם ,היו חביבים וחייכניים .קיבלנו מהם סוכריות
ומחוות של חיבה .בדרכם העירה ל'אפטר' הם היו מפוקסים אולם בדרכם חזרה לבסיס לאחר כמה שעות ,הם לא
הצליחו ללכת בקו ישר.
זיכרון נוסף מאוחר קצת יותר ,שהשאיר בי גם סימן,עד היום ,הוא מהמשוריינים הישראלים שהגיעו במהלך
הלחימה לירושלים הנצורה .המשוריינים חנו ליד ביתנו ושימשו לנו מגרש משחקים מופלא מאין כמוהו .ישבתי על
כסא הנהג בין לוחות הפלדה שלא לוטשו כראוי ,שיחקתי עם ההגה ודמיינתי עצמי כנהג .במהלך המשחק נחתכתי
ברגל ונזקקתי לכמה תפרים .אפשר לומר שאני גם פצוע מלחמת השחרור .אני זוכר את חלוקת המים באמצעות
המשאיות שהגיעו לעיר הנצורה .כל בני המשפחה יצאו וכליהם בידיהם ,מדליים ,פחים ועד לקומקומים.
באחת מהחלוקות ספגנו הפגזה ואחד מהשכנים הצמודים אלינו איבד כך את רגלו.
איך הגעת לסעד ומתי? הגעתי ביולי  4464לאחר הטירונות ,כחבר בגרעין "הצופים הדתיים" משבט "משואות"
בירושלים .בסעד הכרתי את בת המשק הצעירה חנהל'ה .בחדר האוכל הישן לא היו כיסאות אלא ספסלים.
משפחת סימון ישבה בקרבת משפחת זהבי ,אני אומצתי על ידי משפחת זהבי וכך הצטלבו דרכינו.
מה התחביבים שלך? אני אוסף אמרות יהודיות חכמות וגם משל חכמי העולם המביעים רעיון גדול במשפט קצר.
את האמרות אני גוזר ומדביק בקלסר מיוחד שמחכה להן.
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מה גורם לך נחת? ילדיי ומשפחתי הפורחת.
מה המוטו שלך בחיים? לעשות הטוב בעיני אלוקים ואדם.
למה אתה הכי מתגעגע? לירושלים ולדמויות היקרות בה שליוו אותי.
איך אתה רואה את סעד בעתיד ואותך בסעד? אבחר בדרך הקשה ,היה לי קל יותר לומר שהיום 'הכל דבש' אבל
לצערי אני רואה בעיקר עוקץ ,ומוטרד מאד.
ריאיון :יורם קימלמן

לנילי ובנימין סלנט מזל טוב לנישואי הנכדה
שירה בתם של עידית ומיכאל חיימוביץ' עב"ל דניאל
איחולים לשמחות ולנחת!

ביטוח מוצרי חשמל 0202
ביום ראשון הקרוב תיפתח ההרשמה
לביטוח מוצרי חשמל לשנת 0202
יישלח קישור בקהילנט ,ובהודעת SMS
כולם מוזמנים להירשם!

