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גליון מס' ע"ט  -שופטים תש"פ  -תוכן העניינים
ציון במשפט תפדה  -ע"י שישפוט עצמו יחזיר את יראת השמים לשרשה
האדם בעל ההכנעה יש בו את השלמות ועל יד כך מגיע ליראה
מעיקרי היראה ,להאמין שאין בריה שבכוחה להרע או להיטיב לאדם
כשאדם חי אמונה ובטחון שום עונש בעולם לא יכול לחול עליו
כי פדה השם את יעקב – קבלת היסורים באהבה מגינה מיסורים קשים יותר
יראת השם היא אוצרו – אם אין יראת שמים אין כלום
מעלת מי שליבו טוב במידת הבטחון על פני שאר בני האדם
שירצה בגזרת הבורא ויצדיק את דינו ,יורה על כניעתו הטובה
על מה אנו בוכים ומתאבלים? על העדר יראת השמים שהיתה בזמן המקדש
תאוות הממון האכילה והניאוף מרחיקות את האדם מיראת שמים
כששופט את עצמו וכשיש דין למטה אין דין למעלה ובזה מעלין את היראה
ציון במשפט תפדה – כשיש משפט למטה פודה את עצמו ממשפט של מעלה
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ציון במשפט תפדה  -ע"י שישפוט עצמו יחזיר את יראת השמים לשרשה
האחרונים

ה' שואל מעמך ,כי אם ליראה" ,ומקומה

לימדנו

הרב

בשיעורים

( ליקוטי מוהר"ן תנינא תורה א') על
האבלות שאנו מתאבלים על ירושלים,
ואומר הרב שעיקר האבלות היא על
ירושלים שנמצאת בלב האדם ,והוא
הפגם ביראת שמים ,יראה שאינה שלמה,
ועל כך שזה העיקר אותו מבקש השם
מכל יהודי ,כמו שכתוב "ועתה ישראל מה

של היראה היא בלב ,כמו שאמרו רבותינו
(בבא מציעא נ"ח" ):כל דבר המסור ללב
נאמר בו ויראת מאלוקיך" .עוד למדנו
שמידת ההכנעה של האדם למלכות
שמים ולכל מאורעותיו בחיים מורה על
יראת השמים שלו.

א
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האדם בעל ההכנעה יש בו את השלמות ועל בעולם שבכוחה להרע לו או להיטיב לו
יד כך מגיע ליראה
זולת גזירתו יתברך ,ואמנם אם רעהו
צריך לדעת ,שכל הצער שיהודי צריך
עושה רשע שלא במשפט ,יתכן שעליו
לנהוג אבלות על חורבן ירושלים ,הוא
נאמר מגלגלין חוב ע"י חייב ,ונעשה
קודם כל באבלות על חורבן ירושלים
שליח להטות העונש שנגזר על רעהו על
הפרטית שלו ,שהיא נמצאת בתוך ליבו
ידו" .זו היראה השלמה ,כשהאדם נכנע,
של האדם ,כשהיראה חרבה אצל האדם,
אם האשה הזמינה נופש ,והוא לא רוצה,
על כך צריך להיות עיקר הצער והאבלות
אסור לאדם לריב עם אשתו על כך ,אלא
אצל כל אדם ,כמו כן למדנו שעיקר
עליו לומר תודה על כך שלפחות אשתו
דרישת התורה מהאדם היא היראה
תהיה שמחה עכשיו .כך צריך אדם
הזאת ,ומהי היראה? ההכנעה ,להתבטל
לחיות' ,למה שאני אלך לריב עם אשתי
לכל מה שהשי"ת מביא עליו ,לא ליצור
עכשיו?' ,וכן אדם שמישהו אחר הלך
כעס ומחלוקת ,או איבה והאשמה' ,כך
ופתח חנות לידו ,במקום לומר 'איך הוא
השם יתברך רצה ,ואני מקבל את זה',
לא מתבייש? איך הוא פתח חנות? אתה
כמו אותם 'אדנים' שהיו במשכן ,שהם
רואה שיש פה ספר למה אתה פותח?',
אבני היסוד הנמוכות ביותר אשר עליהם
אלא 'ככה השם רצה ,שאני אבוא בכל
היה מונח כל המשכן ,הן נשאו את הכל,
בוקר ואראה אותו ואצטער שהוא פתח
והם שיהיו אדונים למעלה ,כך האדם
ואקבל את זה באמונה'.
בעל ההכנעה יש בו את השלמות ,וזה
ממוקם בתוך ליבו של האדם המאמין לפני זמן מה היה אצלי איזה יהודי,
ויודע שאין בריה בעולם שיכולה להועיל
לו או להזיק לו בלתי גזירת השם ,אלא
שהשי"ת גזר שפלוני יעשה לו ככה.

שסובל מכאבי ראש במשך כמה שנים ,עד
שניסו בהדסה לעשות לו טיפול חדשני
להכניס לו גלי רדיו לתוך הראש ,אולי זה
ירגיע את הכאבים ,ואומר שהכאבים היו

מעיקרי היראה ,להאמין שאין בריה
שבכוחה להרע או להיטיב לאדם

עצומים שאפילו הקנביס לא היה מרגיע
אותו אלא רק נותן לו קצת מנוחה ,ואף
אחד לא מבין מה יש לו בראש ,עד

כך כותב החזון איש (אמונה ובטחון פ"ג)
"מעיקרי היראה ,להאמין שאין בריה
ב
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שהתחילו להכניס לו גלי רדיו .ומה שבועיים מה קרה? אותו בעל דירה חזר
עדיף? להצטער מפלוני שפתח חנות לידי ,אליו ואמר לו 'אם אתה לא יוצא באותו
או מכאבי ראש סופניים שאף אחד לא יום אני מגיש לך כתב תביעה כזה גדול
על הפרת חוזה' ,השוכר אמר לו 'למה
יודע מה הסיבה שלהם?
אתה מדבר איתי ככה ,שלוש שנים הייתי
נחמד אליך ,לא אמרתי לך מילה' ,ועל כל
זה שואל אותו יהודי 'הרב אני צריך
לאהוב אותו? בן אדם כזה חמדן ,איך אני
יכול לאהוב כל יהודי?' ,עניתי לו :אתה
צריך להאמין שהוא עושה לך את הטובה
הכי גדולה בעולם ,יותר מאבא שלך
ואמא שלך ,אתה צריך להאמין שזה גלות
שהשי"ת גזר עליך ,לכן קח איזה מלונית,
צא לנופש שבועיים .אותו יהודי המשיך
ואמר לי :אבל למה הוא כזה רע?
התשובה היא כי השם יתברך יודע שאתה

כשאדם חי אמונה ובטחון שום עונש
בעולם לא יכול לחול עליו
זה מה שאמר החזון איש ,שמעיקרי
היראה להאמין שאין באף בריה בעולם
כח להרע לו או להיטיב לו אלמלי גזירתו
יתברך ,זה עיקר יראת השמים ,גם אם
אותו אחד עושה רע – השם שלח אותו,
הוא שליח של השם ,שליח של הקב"ה,
וזה ירושלים ,זה אמונה ובטחון ,ששום
עונש בעולם ,ושום חיידק לא יכול
להתקרב אליו מבלי גזירתו יתברך,
כשאדם חי אמונה ובטחון שום עונש
בעולם לא יכול לחול עליו.

צריך לעבור ב"מ איזה חולי או יסורים
קשים ,והוא לא רוצה להביא לך משהו
רע ,הוא פודה אותך מזה ע"י אותו בעל
דירה והכל בשבילך ולטובתך.

היה יהודי אחד שאמר לי :הרב התחייבתי
לפנות דירה באיזה תאריך ,אבל את
הדירה החדשה אני מקבל לבסוף
שבועיים אחר כך ,ביקשתי מבעל הדירה

כי פדה השם את יעקב – קבלת היסורים
באהבה מגינה מיסורים קשים יותר

'אני מבקש ממך ,תן לי עוד שבועיים,
לאיפה אקח את כל הציוד?' ,ומוסיף
ואומר לי :אף פעם לא הטרדתי אותו,
שלוש שנים לא ציערתי אותו ,עוד

כך אנו אומרים בתפילת ערבית 'כי פדה
השם את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו',
ו פירושו ,אומר השם 'איך אני פודה את
ישראל ,ע"י שאני מביא לו יסורים ,כדי
ג
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שלא יבוא משהו חזק יותר ממנו' .מביא אם אדם לא הולך עם יראת שמים הוא
משהו שאדם יכול לעמוד בו ,וגואל אותו לא השיג כלום בעולם הזה ,ואותה יראה
מאותו משהו יותר חזק ממנו .לכן אמרתי נמצאת רק בלב ,אף אחד לא רואה אם
לאותו יהודי :עכשיו תשאיר לבעל הדירה יש יראת שמים או שהיא שחסרה ,אלו
דברים המסורים ללב ,כמו אותו אבי הבן,
הוא יכול לומר למוהל 'הכל טוב' ,אבל
בליבו אומר 'איזה רע אתה' ,אבל צריך
גם בלב עצמו להאמין שהכל לטובה.

איזו מתנה ,תגיד לו אתה אהוב שלי,
ותודה על הכל.

יראת השם היא אוצרו – אם אין יראת
שמים אין כלום
סיפר לי יהודי משוהם ,שעשה ברית לבנו
והמוהל איחר לו בשעתיים וחצי .כל
האנשים כבר אכלו וסיימו ,נמאס להם
והלכו כבר .בקושי היה לו מניין לברית.
אמרתי לו – אתה צריך להאמין באמונה
שלמה שזה היה לטובתך ,שהקב"ה קבע
שלא תהיה לך ברית שמחה ,השם שם
למוהל רגל שלא יגיע בזמן ,ובזה הציל
את הילד שלא יחלה חלילה במשהו ,או
שרצה להציל את היולדת שלא תחלה,
וזה מעיקרי היראה ,אם אין יראה אין

מעלת מי שליבו טוב במידת הבטחון על פני
שאר בני האדם
אומר הגאון מוילנא (אבן שלמה ,פרק ג')
"מי שליבו טוב במידת הבטחון ,אעפ"י
שעובר עבירות חמורות ,הוא יותר טוב
ממי שמחוסר בטחון ,שע"י זה בא לידי
קנאה ושנאה ,אע"פ שעוסק בתורה
ובגמילות חסדים ,שכל זה אינו אלא
לעשות לו שם" ,מה זה בטחון? כשאדם
בטוח שהכל זה השם ,בטוח שהמוהל
שאיחר זה השם ,ושהמשכיר של הדירה
שזורק אותו שבועיים לפני הזמן זה
השם ,וזה לטובתו כי היה צריך להיות
באיכילוב או בהר הצופים ,עליו אומר
הגאון מוילנא ,שאפילו אם עושה עבירות
חמורות ב"מ ,את כל הדברים הרעים,
אבל כשבא עליו משהו הוא אומר
'לטובתי השם עשה' ,הוא יותר טוב ממי

כלום ,יראת השם היא אוצרו ,צריך
להאמין שזה לא שהמוהל לא הגיע ,אלא
הקב"ה שם לו רגל שלא יגיע ,להציל את
היולדת ,את התינוק ,כגון שאחרי לידה
מגיעים תופעות של דכאונות ,והשם פדה
אותו מאיזה משהו חזק יותר ממנו ,ואדם
חייב להאמין שזה לטובתו.
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שמחוסר בטחון ואפילו שעוסק בתורה ומצדיק את זה עליו ,ועל זה אנחנו
בוכים ,זה מה שחסר.
ובגמילות חסדים.

שירצה בגזרת הבורא ויצדיק את דינו ,יורה
על כניעתו הטובה

על מה אנו בוכים ומתאבלים? על העדר
יראת השמים שהיתה בזמן המקדש

מדברים אלו אנו מבינים שאם ניקח בן
אדם שעוסק כל היום בתורה ובגמילות
חסדים ,אבל מישהו עשה לו איזה משהו
לא כמו שהוא רוצה ,והוא מנתק את הלב
שלו ממנו ,אין לו בטחון שזה השם עשה
הכל ,הוא לא בטוח שזה מהשם ,אחד כזה
הוא פחות טוב ממי שעובר עבירות
חמורות אבל עם לב בטוח בהשם ,אם לא
הגאון מוילנא מי היה מגלה לנו דברים
נוראים כאלה ,אדם שיש לו בטחון

אנחנו לא בוכים על עוד בית כנסת
שנחרב בהר הבית ,הרי הגמרא אומרת
שמאתיים שנה לפני שנחרב הבית כבר
סחרו שם בתפקיד כהן גדול ,כל שנה כהן
אחר היה נכנס ומת ,כמו שכתוב (ירמיה
ז') "הַ ְמעָ ַרת פָ ִר ִצים הָ יָה הַ בַ יִת הַ זֶּה" ,אולי
היה בנין אבל הוא כבר היה חרב.
כשטיטוס החריב את המקדש אומרת
הגמרא (גיטין נ"א) "יצאה בת קול
ואמרה :קמח טחון טחנת ,בית חרב

בהשם יותר טוב ממי שלומד תורה וגומל
חסדים אבל חסר בטחון? אם פלוני לא
שילם לו או לא הלווה לו כסף ,הוא
מסתכל עליו בעין עוינת ,בלב שלו כועס
עליו ,אפילו לא אומר דברים ,לא אומר
כלום ,רק לא משלים עם מה שהשם עשה
לו .כך אומר חובת הלבבות (שער
הכניעה ,פרק ז')" :שירצה בגזרת הבורא
ויצדיק את דינו ,יורה על כניעתו הטובה
ושפלותו לאלוקים" ,אדם כנוע בעל יראה
זה אדם שרוצה את מה שהשם מביא,

החרבת" ,זה כבר שרוף ,זה סתם קירות,
אם כן על מה אנחנו בוכים? על יראת
השמים שהיתה בבית המקדש שנחרבה,
אדם היה מקבל יראת שמים מבית
המקדש ,היה רואה איך הכל היה מנוהל
למופת מהשם יתברך .לכן אדם צריך
לבכות לפחות 'השם תן לי יראת שמים,
אני כועס על הילדה שאכלה ולא ניקתה,
אני מקפיד עליה בלב ,כועס על המנהל
בעבודה שלא קידם אותי ,ממורמר
מהמנכ"ל שלכולם נתן רכב חדש ולי נתן
רכב ישן ,למה אני ככה?'.
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לכן אומר הגאון שמי שליבו שלם במידת תאוות אלו למעשה סובבות את כל
הבטחון אעפ"י שעושה עבירות חמורות החיים ,אם כן למי תהיה יראת שמים?
הוא יותר טוב ממי שמחוסר בטחון
ועוסק בתורה ובגמילות חסדים" ,כלומר כששופט את עצמו וכשיש דין למטה אין

דין למעלה ובזה מעלין את היראה

הבטחון שווה ערך לכל התורה ולכל
גמילות חסדים שבעולם ,אם אדם עובד
על בטחון זה יותר טוב מהכל ,כך אומר
הגאון מוילנא ,לכן אדם לא יכול לזלזל
בזה ולומר 'טוב אני כועס עליו ,אבל
השם תראה איזה שבת אני עושה לך,
איזה תפילין אני מניח' ,אדוני! אתה צריך
לדעת שהכל מתגמד מול הבטחון ,כי
בטחון זה היראה ,צריך לדעת שבבטחון
תלויה יראת השמים של האדם ,שזה
האמונה ,והיא חייבת להיות קבועה
באמת בלב של כל אחד מאיתנו.

לכן אומר הרב (ליקוטי מוהר"ן תורה ט"ו)
ש גם אחרי שאדם נפל בתאוות אלו
והפסיד את היראה יש לו אפשרות להציל
את יראת השמים שלו ,ואיך? אומר הרב
"כששופט את עצמו וכשיש דין למטה –
אין דין למעלה" ,שע"י ששופט את עצמו
מעלה את היראה ,אם כן ,מי שרוצה
להעמיד את היראה אצלו צריך לשפוט
את עצמו' ,אני קונס את עצמי השם
היום ,אני לא אשתה קולה ,היום אני לא
או כל ארוחת צהריים מוקדם ,האוכל
יהיה מוכן ,אבל אני אאחר את הסעודה',
על כך אומר הרבּ :ובַ מֶּ ה מַ עֲ לִ ין אֶּ ת
הַ ִי ְרָאה? בִ בְ ִחינַת ִמ ְשפָ טֶּ ..שי ְִשפֹּ ט אֶּ ת ָכ ל
עֲ ָס ָקיו ..הַ יְנּו ֶּשי ְִשפֹּ ט וְ י ִָדין בְ עַ צְ מ ֹּו ָכ ל

תאוות הממון האכילה והניאוף מרחיקות
את האדם מיראת שמים
בהמשך לימדנו הרב (ליקוטי מוהר"ן ,שם,
אות ד') ששלוש מידות מפסידות את
היראה ,והם תאוות הממון – הגורמת
לאדם שירי ב על כסף ,או שעובד לא כמו
שהשם רוצה ,וכן תאוות האכילה –
שאוכל שלא בקדושה ,אוכל לא בנחת
אלא בבהילות ,ותאוות הניאוף .שלוש

עֲ ָס ָקיוּ ,ובָ זֶּה ָי ִסיר מֵ עָ לָיו ָכל הַ פְ חָ ִדים,

וְ יַעֲ לֶּה בְ ִחינַת ִי ְרָאה בָ ָרה ּונְ ִקיָה" .זאת
המעלה של השופט את עצמו ומסיר
מעליו את המקטרגים והדינים ומבטל
מעליו משפט של מעלה.
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ציון במשפט תפדה – כשיש משפט למטה שנכשל בראיה אסורה ,שיגיד 'רבש"ע
פודה את עצמו ממשפט של מעלה
מגיע לי ארבע מיתות בית דין ,אבל
אדם השופט את עצמו' ,באיזו צורה
תרחם עלי' ,שיתן כסף לצדקה ,ובכך
אכלתי ,לא אמרתי דברי תורה כמו
שהוא שופט את עצמו הוא מרים את
שצריך ,רבש"ע איזה ברכת המזון עשיתי
יראת השמים של עצמו ומחזק אותה,
לך – איזו בושה ,אני קונס את עצמי ,איזו
הוא פודה את עצמו" ,ציון במשפט
בושה שכך קראתי את ברכת המזון ,לא
תפדה" ,כך הוא מעלה את יראת השמים
כיוונתי ולא חשבתי' ,וכששופט את עצמו
שלו ,ע"י המשפט ,וע"י כך יזכה שגם
הוא מעלה את היראה שלו ,אסור לאדם
בראש השנה לא יזכירו לו את אותם
לשפוט אחרים ,אבל את עצמו מצוה כל
עוונות ,כי 'כשיש משפט למטה ,אין
הזמן לשפוט .לכן כתוב "ציון במשפט
משפט למעלה' ,אומר לנו השם יתברך,
תפדה"" ,יברכך ה' מציון"" ,מציון ישועות
'אתם תשפטו את עצמכם וכך אני לא
ישראל" ,הכל מגיע מציון ,ואיך מעלים
אשפוט אתכם' ,והלואי ונתחזק בזה אמן.
את זה? "ציון במשפט תפדה" ,אדם
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מפי מו"ר ועט"ר הגאון הגדול הרב אייל עמרמי שליט"א
גליון זה מוקדש לרפואתו השלמה של מו"ר ועטרת ראשנו

מגדולי מזכי הרבים בדורנו ,מקים עולה של תורה בארץ ובעולם

מורנו ורבינו הרב אייל עמרמי שליט"א

שה' יתברך ירפאהו רפואה שלמה ויקיים אותו בבריאות איתנה ונהורא מעליא ,וימלא ה' יתברך כל
משאלות ליבו לטובה לעבודתו יתברך

התודה והברכה
לר' נפתלי ניסים הי"ו
אשר לא חוסך מזמנו ומרצו בכתיבת ועריכת השיעור השבועי מתוך שיחותיו
של מו"ר הרב שליט"א.
יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שיזכה להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה ויעמיד דורות ישרים
ומבורכים ותהי הברכה מצויה בביתו כל הימים אכי"ר

העלון מוקדש
העלון מוקדש לרפואה שלמה של הרב הצדיק רבי שלום ארוש בן ימנה שליט"א
האדמו"ר יאשיהו יוסף פינטו בן הרבנית זהרי ,יוסף בן יוכבד ,מרדכי בן יאקוט ,בנימין בן
לרפואת
מרים ,גילאור בן אתל אסתר ,סאסי בן פורטונה ,עמרם מסעוד בן לאה ,ניסים בן סוליקה ,ראובן בן שרה ,נתן
אליה בן נטלי ביתיה ,קלימו בן ש'רונה ,אלון שקד בן חממה ,ראובן בן שרה ,משה יעקב בן רוחמה ציפורה
לרפואת הגוף והנפש ,חביב בן שמחה ,התינוק ירדן בן סימה ,ירון בן תקוה ,רחל בת מדלן ,אסתר חיים בת
שרה ,שרה בת לולו ,בת ציון אביגיל בת סימה יוכבד ,מלכה בת ג’ולייט ,יפה חיה בת חנה ,מרסל בת דיאמנטה,
לאה בת מזל ,רחל בת מרים מירה ,איילת בת חבובה ,גילה בת זוהרה ,לאה לילך בת רחל חנה ,אילנה חתון
בת מלכה ,לינוי אודליה בת נורית ,מזל בת רחל ,נעמה נעמי בת חנה ,שלי רחל בת מזל ,תמר בת מימה ,אסתר
בת עליזה ,סיוון שרה בת אסתר
לה"ה מחזיק תורה וחסד ר' אברהם ניסים הי"ו ,מרדכי אוחיון ,יעקב בן רחל לשלום בית
להצלחת
ופרנסה טובה ,תאיר בן ציפורה ,נדב בן אסתר ,ניסים בן מרים ,אלעזר מאיר בן ציפורה לזיווג הגון ,דוד דודו
בן רחל חלי ,אלרועי יצחק בן מזל ,ישראל בן דניאלה שרה חזרה בתשובה ,יעקב אוחנה בן תמר ,אייל בן דליה
לזיווג הגון ,ישראל בן דניאלה שרה ,אליהו חזן בן אילנה ,יהודה ודליה זוהר ,אבי וגלית סבח פרנסה טובה
ושלום בית ,ירין בת גלית ,אליה שמואל בן גלית ,שוהם בן גלית ,אליאן בת גלית; לאה בת ציפורה לזיווג הגון,
אילנה בת אסתר ,מזל בת אסתר ,יהודה ואיריס אזולאי ובני ביתם ,לילך בת רוחמה לזרע קודש ,רחל שרה
בת רוחמה לזרע קודש ,ציון בן מרסל וגיטל בת סיגלית ,אבי ואסתי ובר דוד מלכה ,שילת בת מזל ,אילנית
מרים בת דניז ,טליה בת אילנית מרים ,גילי בת אווה
לעילוי נשמת שלום ברזני בן חנה ,דוד בן מקנין ,אברהם מצליח בן פרטונה ,אליהו חי בן רג'ינה ,סלומון
חיים בן קדן ,דניאל בן חסיבה ,אברהם בן מזל ,יהושע בן איז'ה ,נפתלי בן חבובה ,עזיז בן שוקת ,יצחק בן
עליה ,דוד בן עליה ,משה בן שלביה ,חיים בן ליליאן ,שחר רפאל בן סימה ,יצחק בן עליזה ,רפאל בן עליזה,
מרדכי בן רחל ,אברהם בן ש'רונה ,משה בן גיטה ,יגאל בן רחל ,עמוס בן רחל ,משה זנזורי בן מנטנה ,יוסף
ג'וילי בן שמחה ,רבי דוד מחלוף ,יונתן שמעון בן אליס ,וידל יפרח בן רחל ,בנימין יחזקאל הלוי בן אסתר,
שלום בן שרה ,שלמה ראובן בן ירוחם ,שלמה בן לאה ,יצחק בן ציפורה ,מאיר בן צ׳חלה ,יצחק בן אבנר ,חביב
לוגסי בן אסתר ,אליהו לוגסי בן אסתר ,מוריס משה בן אסתר ,יוסף לוגסי בן אסתר ,מרדכי אליהו בן אסתר,
שלום אזולאי בן מינה ,ישראל מלכה בן חוה אביבה ,שמעון בן מזל ,מוריס בן סביחה ,שרה בת פאני ,רחל
אפרת בת מרים ,אסתר בת אביגיל ,זוהרה בת שרה ,פוחה בת שמחה ,אסתר בת חסיבה ,סילביה סולטנה בת
אסתר ז"ל ,חנה בת לאה ,מזל בת רבקה ,רחל בת פלורין ,אסתר גואטה בת מארי ,ציפורה בת יוכבד ,חדווה
אזולאי בת אסתר ,אורלי סבטלנה בצרה ,יפית בת רות ,יוסף ואיזה אוחנונה ,מרלן ישראל בת לורה ת.נ.צ.ב.ה
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בס"ד זיכנו השי"ת לזיכוי הרבים
גדול ומערכת ההפצה מתרחבת
צריכים אנו מחשב נייד נוסף לצורך הרחבת
זיכוי הרבים .המעוניין לתרום
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