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הגיליון טעון גניזה

מה בגיליון?
דבר הרב 

ישי פיינה שליט"א

המסע אל החלום
כתבה רביעית בסדרה

שינוי קטן - גדול 

מדור לילדים

חדש, ישן ומעורר
עניין

בחומש שמות נפגש בהופעות האלוקיות הגדולות 
המשכן  הקמת  תורה,  מתן   , סוף  ים  קריעת   - ביותר 

והשראת השכינה.

מיוחד  עם  צריך  הנ"ל  האלוקיות  ההופעות  לכל 
אנו  עדים  החומש  בתחילת  ולכן  בעולם,  שיהיה 
ההופעות  יוכלו  ידו  על  שרק  ישראל  עם  של  ליצירתו 

האלוקיות להתממש.

אחר שבפרשת שמות היתה הכרה שיש עם ישראל 
כפי שאמר פרעה "הנה עם בני ישראל רב 
ועצום ממנו", הרי שבפרשתנו מתוארת 
לבין  ישראל  עם  בין  וההפליה  ההבדלה 

טומאת מצרים ורשעותם.

גושן  ביום ההוא את ארץ  "והפליתי 
היות שם  לבלתי  עליה  עומד  עמי  אשר 
עם  ונבדל  הולך  המכות  דרך  ערוב..." 
קשר  ומתגלה  העמים,  משאר  ישראל 

מיוחד בין בורא העולם לבין העם הזה.

לשלח  בקולו  אשמע  אשר  ה'  מי  פרעה  "ויאמר 
וגם את ישראל לא  את עם ישראל לא ידעתי את ה' 

אשלח" 
כך טען פרעה במפגשו הראשון עם משה:

א. אני לא יודע את ה'
ב. איך הוא קשור לעם ישראל?

ג. מי הוא בכלל כלומר מה מידת כוחו.

דרך  שאלותיו  על  לפרעה  הקב"ה  עונה  בפרשתנו 
תשובות  כולו  העולם  ואת  אותו  ומלמד  ישראל  עם 

נצחיות.

"כה אמר ה' בזאת תדע כי אני ה'" כך נאמר לפני 
מכת דם , ונמשך עניין זה עד מכת ערוב. כלומר שלושת  

המכות הראשונות ילמדו את פרעה את מציאות ה'.

"למען תדע כי אני ה' בקרב הארץ ושמתי פדות בין 
עמי ובין עמך" כך נאמר לפני מכת ערוב ונמשך עניין 

השניות  המכות  שלושת  כלומר  הברד.  מכת  עד  זה 
מלמדות את פרעה על הקשר בין ה' לבין ישראל בכך 

שהוא רואה את ההפליה שיש בין מצרים לישראל.

נאמר  כך  הארץ"  בכל  כמוני  אין  כי  תדע  "בעבור 
לפני מכת ברד וזה נמשך עד מכת בכורות כלומר על 
ידי ארבעת  המכות האחרונות ידע פרעה שכל הכוחות 

במציאות כפופים להנהגה האלוקית.

עד"ש  דצ"ך  סימנים:  בהם  נותן  היה  יהודה  "ר' 
החליט  יהודה  שרבי  כלומר  באח"ב" 
לחלק את עשרת המכות לפי דצ"ך עד"ש 
באח"ב כדי לציין שכל סדרת מכות באה 

למטרה מסויימת כפי שהוסבר לעיל.  

המכות שהיו במצרים היו בחינה של 
ע"י שינויים אלו  שינוי מהדרך הטבעית. 
ישראל.  עם  וגדלות  ה'  גדלות  התגלתה 
הקב"ה הנהיג שינויים כדי לאמר לפרעה: 
מצפה  אני  כך  בטבע  השינויים  כמו 
שתשנה את גזרותיך, אבל פרעה הכביד 
את ליבו ולא עשה בעצמו שום שינוי עד כדי שכשרצה 

כבר להשתנות הקב"ה מנע ממנו.

האמירה האלוקית הזו לפרעה היא גם אמירה לכל 
אדם ואדם.כוח השינוי קיים באדם כל הזמן ופעמים 
שאדם צריך להשתנות באופן מוחלט כך היה השינוי 
ישראל שהצליח לעלות ממ"ט שערי טומאה  של עם 

עד לקבלת התורה במעמד הר סיני.

קריאה  שמות  בספר  לראות  אפשר  לסיכום, 
ופרטית  לעולם  כללית  קריאה  שינוי,  של  לתהליכים 
להתעלות  לטובה,  להשתנות  מישראל  איש  לכל 
ולהיות אדם שלם יותר על ידי ובעזרת החיבור שלו אל 

הקב"ה. 

מתגלת  בעצמו  עושה  שאדם  השינוי  תהליך  ע"י 
גדולתו.

ה' משנה והאדם משתנה
הרב שאול פיינה שליט"א - רב ביהכנ"ס הרמב"ם והגרעין התורני, וראש הישיבה התיכונית

פרסומת

לפרטים נוספים ולקביעת תור:



 )1875-1961( יונג  גוסטב  קרל  היה  פרויד  שבתלמידי  המפורסמים  אחד 
מי שהניח את מתווה יסודותיה של הפסיכולוגיה המודרנית. אף הוא הלך 
נבואי  ככלי  החלום  בערך  שהמעיטה   - מורו  שפיתח  התיאוריה  בעקבות 
שאפילו  לכך  כעדות  הללו  החלומות  סוגי  את  ראה  יונג,  העתיד.  לחיזוי 
בשנתנו אנו מסוגלים, להשליך את מחשבותינו קדימה, אל עבר העתיד, 
קליעה  מתוך  גם  ולעתים  ספונטאנית,  בצורה  אחת  לא  זאת  ולעשות 

למטרה.

המדען האנגלי ו"האי"

מה היה אומר יונג לדוגמה על חלומו של האסטרונום - אדמונד האלי? 
היה  האלי,   .1656-1742 השנים  בין  באנגליה  ופעל  שחי  דגול  מדע  איש 
הראשון שפרסם רשימה מסודרת של 341 כוכבים שנראים מחצי הכדור 

הדרומי. 

הביוגרף ג'ון אוברי מספר עליו: "בהיותו בן 24, חש דחף עז להפליג לאי 
'סנט הלנה' ]בו קיסר ומצביא צרפת נפוליאון בונפרטה - נכלא ומת כאסיר. י.ד[, כדי לצפות 
ממנו בקבוצות הכוכבים של חצי הכדור הדרומי. לפני שיצא לדרך, חלם כי 
הוא נמצא בים, באונייה המפליגה אל האי, ורואה ממנה - את פני המקום. 
התיאור שעלה בחלומו הוצג בפני 'החברה המלכותית' ]מוסד אקדמי בריטי וותיק. 
י.ד[, והתגלה כבבואה מדויקת של האי, כפי שאכן התגלה לו כשהגיע לשם, 

בפועל."

ההתנקשות 

מלחמת  תום  אחרי  ספורים  ימים  היה   1865 באפריל   14 ה-  תאריך 
האזרחים האמריקנית שבסופה נכנעו כוחות הדרום שדגלו בעבדות - לפני 
נגדו. הנשיא, אברהם  להילחם  מדינות הצפון שראו בה פגם מוסרי שיש 
לינקולן ישב בתיאטרון "פורד" שבמרכז עיר הבירה, וושינגטון, וצפה בהצגה 
קשר  שהנהיג  מפורסם  שחקן  המתנקש,  ראשו.  ושומר  רעייתו  עם  יחד 
שמטרתו לחסל את ראשי הממשל בארה"ב, ניצל את הכרתו את המקום, 
חדר אל עבר התא הנשיאותי בלא לעורר חשד - וירה בראשו של הנשיא. 
הוא נאבק במאבטח ודקר אותו בידו, לאחר מכן קפץ היורה אל הבמה תוך 
כדי שהוא שובר את רגלו, וזועק משפט כלשהו נוכח הקהל המזועזע, בטרם 

נמלט בחסות המהומה, החוצה. 

לינקולן, שנפצע בצורה אנושה נכנס לתרדמת. הוא הועבר אל בית פרטי 
ששכן סמוך לתיאטרון. החדר הקטן בו שכב התמלא באנשי ממשל. מידי 
כדי  תחבושותיו,  את  והחליפו  מעוררים  סמים  הרופאים  לו  הזריקו  פעם 
להקל את הלחץ מעל מוחו. בבוקר ה- 15 באפריל בשעה 7:24 הוא מת. 

בכך, היה לינקולן - הנשיא האמריקני הראשון שחוסל על רקע פוליטי.

חלום שחור בבית הלבן

קרובים  חברים  ולמספר  לאשתו  לינקולן  אברהם  סיפר  חודש,  באותו 
וורד  היה  המאזינים  מן  אחד  ימים.   10 לפני  אותו  שפקד  נורא  חלום  על 
יותר  היל למון, שאף העלה את הדברים בזיכרונותיו שהתפרסמו מאוחר 

כספר.

לינקולן, שהיה מצוי בתקופה המכריעה לקראת סיום המלחמה, חיכה 
עייפותו  בגלל  מאוחר.  לישון  הלך  ולכן  החזית,  מן  חשובות  ידיעות  לקבל 
הוא נרדם מיד, ושקע בשינה עמוקה. בשנתו, הוא חש במעין דממת מוות 
הבכיות,  מקור  אחרי  לחפש  והחל  קם  הוא  בכי.  קולות  עם  יחד  מסביבו, 
ירד במורד המדרגות, שוטט בחדרי הבית הלבן, אך לא הצליח לזהות את 
המתאבלים. הוא ראה אור בכל החדרים, זיהה את החפצים המוכרים שהיו 
בהם - אחד לאחד. לכל מקום שהלך - המשיכו הקולות הנוגים המסתוריים 
לברר  החליט  והוא  מאוד,  אותו  הטרידה  הזאת  המוזרה  התופעה  ללוותו. 
היכן, בכל זאת, הם נמצאים? במהלך החיפושים נכנס לינקולן אל "החדר 
צבא  של  הראשית  כמפקדה  האזרחים  מלחמת  בזמן  ששימש  המזרחי", 
האיחוד מדינות הצפון. הוא ראה שם גופת אדם המכוסה בבגדי קבורה. 
ללא  בכה   - שם  שנכח  האדם  המון  עליה,  ששמרו  חיילים  עמדו  סביבה 
הפוגה. מכיוון שפני המת היו מכוסות - הוא שאל: 'מי האיש שמת בבית 

הלבן?' ונענה: 'זהו הנשיא שהתנקשו בחייו'.

לינקולן משנתו.  - העירו את  זעקות האבל של האנשים הגועים בבכי 
ונטה להאמין בכוח הנבואי  הוא לא היה מסוגל להמשיך להירדם. הואיל 

של החלום - הוא נותר מוטרד מן העניין.

ואכן, כפי שחזה - כן אירע. אחרי מותו הוצב ארונו של הנשיא ה- 16 של 
ארה"ב ב"חדר המזרחי" של הבית הלבן - לצורך הצגתו לפני הציבור.

bethashem@gmail.com

המסע אל החלום
כתבה רביעית בסדרה

<הם היו אישים נודעים שהטביעו את חותמם על ההיסטוריה. אחד, אסטרונום בכיר שתגליותיו היוו פריצת 

דרך משמעותית בתחום חקר החלל. השני, נשיא ארה"ב שנחשב לאחד מגדולי המשפיעים בתולדותיה אלו 
חזו בחלומם את בבואת העתיד < על חלומות ותחזיות <



הפסטוראלי  האי  של  החוף  קרקע 
הוצפה בכוכבי ים שנפלטו אליה כתוצאה 
אחורנית,  נסוג  כשהים  עתה,  קלה.  שעה  לפני  שהתרחשה  הגאות  מן 

היצורים הימיים המרהיבים, גססו בדממה.

עסקים  איש  להנאתו  התהלך   - היבשה  אל  המים  נשקו  בו  במקום 
שהגיע הנה לחופשה. לפתע, הוא הבחין בילד שמרים בידו כוכב ים אחד 
אחרי השני ומשליכם חזרה לים. הוא חשב להעניק לו שיעור קצר לחיים 
מאות  אבל  טובה.  כוונה  וגם  אכפתי,  לב  לך  יש  נחמד!  "ילד  אליו:  וקרא 
אלפי כוכבים השרועים לאורך קו החוף המתמשך - נאבקים ברגעים אלו 
על חייהם. עד שעת הגאות הבאה קרוב לוודאי כי הם ימותו. אז איך אתה 
חושב להציל את כולם?! האם אתה חושב שמה שהינך עושה עכשיו משנה 

בכלל למישהו?" 
לאחר מספר רגעי הרהור, גחן הילד אל הקרקע, נטל כוכב זרק אותו למים 

ואמר: "כן! זה משנה ליצור הימי הזה."

כוכב הים
כמעט לכל אדם יש את תכונת ה"פרפקציוניסטיות" הנכספת אל השלמות. אך מה קורה כשפועלים 
תחת מטריה מוגבלת כזאת או אחרת, האם לוותר ולא לעשות מאומה, או גם המעט האפשרי הוא 

טוב מאשר כלום?

ָחָצה ֶאת  נָָּהר שֶׁ ִהְפִליָגה בַּ ְלכּוִתית שֶׁ ִפיָנה ַהמַּ ַהסְּ
ת  ַהיַַּער ַהגָּדֹול, ֵהִכיָלה ֶאת ֶמֶלְך ַהַחּיֹות - ָהַאְרֵיה. ֵמֶעְמדַּ
ט ּבֹוֵחן. הּוא,  ַמבָּ ִקיף ַעל ַהּנֹוְסִעים ַהֲחמֹור, בְּ ֶכס ִהשְׁ ַהמֶּ
תֶֹקף  ְחסֹום ְוָדַרׁש בְּ ׁשֹוֵמר ֶנֱאָמן, ֵמֵאן ְלָהִרים ֶאת ַהמַּ כְּ

חֹק.  ס - כַּ ֵמי ַהמַּ ִלְגּבֹות ֵמֶהם ֶאת דְּ

את  ַהּנֹושֵׂ ִמית  ִרשְׁ ֳאִניָּה  זֹוִהי  מֹוְתָך!  כְּ שֶׁ "ָחצּוף 
נָּה  ִלְגּבֹות ִממֶּ ִעיז  ֵאיְך תָּ ּוְבַעְצמוֹ.  ְכבֹודוֹ  ֶלְך בִּ ַהמֶּ ֶאת 
ּוָעל. ַאְך ַהֲחמֹור ָאַטם  ים?" ִהְתַרֵעם ָעָליו ַהּיֹוֵעץ, ַהשּׁ ִמסִּ
ַהּנֹוְסִעים  ל  ִמכָּ ַמֲעָבר  ֵמי  דְּ ִלּטֹל  ְפִקיִדי  תַּ "ֶזהּו  ָאְזָניו. 
ֵאין  ְך שֶׁ יִסי - כָּ ֶסף הֹוֵלְך ִלְגָנָזיו ְולֹא ֵלכִּ ֶלְך. ַהכֶּ ם ַהמֶּ שֵׁ בְּ

ה. גּוָבּתוֹ ַהיְֵּבשָׁ ְך ָהְייָתה תְּ ָעָיה!" כָּ ל בְּ ּפֹה כָּ

ִפיָנה  ִצוָּה ְלָקֵרב ֵאת ַהסְּ ְוָזַעם. הּוא  ַמע  ָהֲאִרי - שָׁ
ַהֲחמֹור,  ַעל  ַהּטֹוֵרף  ָקַפץ  ָמִהיר  ִזיּנּוק  בְּ ה.  שָׁ ַהיַּבָּ ֵאל 
ּוָעל ְלָבֶתר ֵאת ֵאיָבָריו  ַבר ֵאת ִמְפַרְקּתוֹ ּוָפַקד ַעל ַהשּׁ שָׁ
ֵרָבה ּוָבָאה. ַעד ָאז ָיָצא ָהֲאִרי ְלִטּיּול ָקָצר  ה ַהקְּ ִלְסֻעדָּ

ֵדי ְלֵהָרַגע. ֵני ָהֲאָדָמה, כְּ ַעל פְּ

ָהָיה ֻמְרָעב  ּוָעל, שֶׁ ִריָסה, ַהשּׁ ֵדי ְמֶלאֶכת ַהפְּ ּתֹוְך כְּ
ָחַזר  שֶׁ ק ְוָזַלל ֵאת ֵלב ַהֲחמֹור. כְּ ְמאֹד , לֹא ָיכֹל ְלִהְתַאפֵּ
י ָהֵאֶבר ָהָאהּוב ָעָליו - ָחֵסר. "ֵהיָכן ִלּבוֹ  יָלה כִּ ָהַאְרֵיה גִּ
לוֹ  ָעָנה  ְפִליָאה.  בִּ ּוָעל  ַאל ֵאת ַהשּׁ ֶזה?" שָׁ ׁשֹוֶטה  ל  שֶׁ

אן,  ַהּכֹל כָּ ְדַאג.  ַחּיֹות: "הֹוד ַמֲעָלתוֹ! ַאל תִּ בַּ ַח שֶׁ קֵּ ַהפִּ

ׁשּוט ַלֲחמֹור ָעלּוב ֶזה ֵמעֹוָלם לֹא ָהָיה  ׁשּוָרה. פָּ ִמְתַנֵהל כְּ

ָבה  ַדְעּתוֹ ַמְחשָׁ י ִאם ָהָיה לוֹ, הּוא לֹא ָהָיה ַמְעָלה בְּ ֵלב. כִּ

לּום!" שְׁ מֹוֵכס, תַּ ָך כְּ זֹאת - ִלְדרֹׁש ִממְּ ֶאִוויִלית כָּ

ׁשּו  ּוִבקְּ ְרעֹה  פַּ ֵאל  ְוַאֲהרֹן  ה  מֹשֶׁ אּו  בָּ שֶׁ כְּ ל:   ְמשָׁ ַהנִּ

גּוַבּתוֹ ָהְיָתה: "ִמי הּוא  ם ַהּבֹוֵרא תְּ שֵׁ ַח ֵאת ָהַעם בְּ לֵּ ְלשַׁ

ַמּדּוַע  ֶמֶלְך,  ִדְבֵריֶכם הּוא  ְוִאם כְּ קֹולֹו?  ַמע בְּ ֶאשְׁ ה' שֶׁ

ָעשּׂו ְמָלִכים ֲאֵחִרים?!"  מוֹ שֶׁ ּנּו ּדֹורוֹן כְּ י ִממֶּ ְלתִּ לֹא ִקבַּ

ֵבד" - ֱהיֹות  י ִלּבוֹ ָהָיה "כָּ ֵתנּו כִּ ַפָרשָׁ ָלֵכן, ֶנֱאַמר ָעָליו בְּ

ל ֵאת ַמְלכּות ָהֱאלֹוִקים. ְולֹא ָהָיה לוֹ ֵלב ְלַקבֵּ

ִמן  ט  פָּ ִמשְׁ מֹוִציִאים  ָאנּו  שֶׁ ִלְפֵני  ְיָקִרים!  ְיָלִדים 

ית ִאם  ְתשּׂוֶמת ֵלב ְמַרבִּ קֹל בִּ ה, ָעֵלינּו ַלֲחׁשֹב ְוִלשְׁ ַהפֶּ

ר ְוַנְבִהיר ֵאת ַעְצֵמנּו. ִאם  ן - ְנַדבֵּ הּוא ָראּוי ְוָהגּון. ִאם כֵּ

עֹוד מֹוֵעד ְוַנְחסְֹך  ר ִמבְּ ֻיתָּ ט ַהמְּ פָּ שְׁ לֹא - ַנֲעצֹר ֶאת ַהמִּ

ה  לָּ ַהמִּ ִמיד ִנְזּכֹר! ִלְפֵני שֶׁ ָלנּו ְוַלֲאֵחִרים - ַצַער ּוְכֵאב. תָּ

נּו ְלַסנֵּן אוֹ  יָכְלתֵּ יִטים ָעֶליָה. בִּ לִּ ינּו ֲאַנְחנּו שַׁ יֹוֵצאת ִמפִּ

נּו  בָּ ׁשֹוֶלֶטת  ִהיא   - ָיְצָאה  ִהיא  שֶׁ כְּ ֲאָבל  אֹוָתּה,  ר  ְלַבקֵּ

צּוָרה ֻמְחֶלֶטת - ְלָכאן אוֹ ְלָכאן. בְּ

ֶרק ז' ֶרֶמז קפ"ב( ת "ָוֵאָרא" )פֶּ ָרשַׁ עֹוִני" פָּ מְּ י "ַיְלקּוט שִׁ ס ַעל פִּ ְמֻבסָּ

ֶטֶרם ֱאמֹר! ֲעצֹר - בְּ

ִמי ְי-ה-ָו-ה לֹא  -י ּושְׁ -דָּ ֵאל שַׁ "ָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעקֹב בְּ

י ָלֶהם." הכינוי: "ש-ד-י" מסמל: מעצורים ומגבלות ]השווה: "אני אל  נוַֹדְעתִּ

כלפי  בניגוד  זאת  יב.(.[  חגיגה  בבלי  )תלמוד  די!"   - לעולם  שאמרתי  הוא  אני  שדי, 

הכינוי "י-ה-ו-ה" המורה על השגות ותובנות מקסימאליות המהוות גבול 

עליון של האידיאל. גם כשראשי האומה הגיעו להיכן שהגיעו, כל זה היה 

מיצו  לא  הם  "ש-ד-י".  השם  משמעותיות בחסות  וחסימה  מגבלה  תחת 

תיאורטית,  שאפו  לה  האקסקלוסיבית  השמימית  ההארה  את  פרקטית 

הארה שנמצאת בשם "י-ה-ו-ה". עם זאת, הם השכילו להבין כי גם אם לא 

אפשרי לכבוש אסטרטגית את כל היעדים הרוחניים שהם הציבו לעצמם 

ניתן  וכך לשנות את הכל, עדיין במסגרת ההגבלות הקיימות, טקטית, כן 

לחולל שינוי באמצעות הכלים הרוחניים היעודים שקיבלו מאת הבורא. 

אחת  במשימה  התמקד  היום?  את  מפספס  אתה  כי  מרגיש  טיפ: 

הקרובה לליבך ובצע אותה כהלכה.
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ִמיַע ֶאת קֹוִלי,  ִיל ַאשְׁ לַּ ּכֹות ִהְנִני, בַּ ר ַהמַּ ַאַחת ֵמֶעשֶׂ

ִמי. ִמי ֲאִני? שְׁ ַחר ָידּוַע ִלי, ְוָחְכָמִתי ְרמּוָזה בִּ ְזַמן ַהשַּׁ

ַפְקס אוֹ  ׁשּוָבה ְל"ַמְחָלָקה ְלַתְרּבּות ּתֹוָרִנית" בְּ ְלחּו ֵאת ַהתְּ שִׁ
ע".  חּו ְלַציֵּן: "ֲעבּור ִחידָּ כְּ שְׁ דַֹאר ְוַאל תִּ בְּ

ה
וכ

הז

פתרון לפרשת מקץ
שנתיים ימים

משפחת וקיים 
בשובר ע"ס 80 ש"ח לקניית ספרים 

בחנות "גיטלר" בבני ברק



לרה"ג חיים רבי שליט"א 
מזל טוב להולדת הנכד הי"ו

יהי רצון שתזכו לראות 
בחופתו מתוך נחת יהודית 

ובריאות איתנה.

לרה"ג יצחק מ. דיין 
שליט"א ורעייתו 

ברכת מזל טוב בהיכנס 
הבן משה נ"י למצוות. תרוו 

ממנו רב נחת יהודית.

למשפחות לסרי והררי 
מזל טוב לרגל נישואי 

הילדים. ענבי הגפן וענבי 
הגפן...

לרב אדיר עמרוצי שליט"א 
מזל טוב בהיכנס הבן יצחק 

נ"י למצוות. 

למשפחת ישעיהו 
לרגל השמחה השרויה 

במעונכם ברכת מזל טוב 
בהיכנס הבן לחופה. 

חדש, ישן ומעורר עניין

שירת הבקשות ב"מקהלות"

בימי  מקיים  העיר,  תושבי  בשיתוף  "מקהלות",  מתנ"ס 

החורף מידי יום חמישי ערב בקשות, באווירה חמה ומשפחתית, 

בהשתתפות חזנים ופייטנים מחולון והסביבה. את הערב מלווים 

נגנים בליווי דברי תורה עם כיבוד קל. מטרת הארוע לחשוף את 

הקהל  המכמים.  ולימוד  והבקשות  הקודש  לשירת  הצעיר  הדור 

מוזמן - הכניסה חופשית. פרטים נוספים במתנ"ס "מקהלות".

תושבים יקרים! 
מגיע לכם "מזל טוב"? 
רוצים לאחל ולברך? 

שילחו אלינו את הודעתכם 
בפקס או במייל וציינו: 

"עבור פינת ברכות ואיחולים"
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ההצגה תתקיים, אי"ה, 
ביום שלישי, כח' שבט, תשע"ב 

  21.02.2012
באולם הגדול בבית "יד לבנים" 

שד' קוגל 11 חולון, בשעה 20:30  
)כניסה לאולם בשעה 20:00(

מחיר כרטיס: 30 ש"ח  
כל אחד חייב כרטיס

מומלץ לרכוש כרטיס מראש 
בטלפון:  03-5023001/2/3   

בימי ראשון עד חמישי 19:00 - 9:00

ובימי שישי 9:00 עד 12:30

רוצים לקבל את "חלון לחולון" ישירות לביתכם? 
שילחו אלינו את הפרטים: שם, כתובת ומיקוד או כתובת תיבת הדוא"ל שלכם, והעלון כבר בדרך אליכם... 
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