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עורך
הרב עוזיאל אדרי

אחראי מערכת
הרב אברהם טריקי

בברכת שבת שלום ומבורך

רב קהילת קודש ‘שבטי ישראל' שכונה יא' באר שבע

לוח זמנים שבועי

עלות השחר

זמן טלית ותפילין

זריחה - הנץ החמה

סו"ז ק"ש לדעת מג"א

סו"ז ק"ש להתניא והגר"א 

חצות יום ולילה

מנחה גדולה

פלג המנחה

שקיעה 

צאת הכוכבים

5:11
5:19
6:34
8:58
9:36

12:45
13:17
17:59
19:02
19:17

5:10
5:17
6:33
8:57
9:35

12:45
13:17
17:59
19:03
19:18

5:09
5:16
6:31
8:56
9:34

12:44
13:16
18:00
19:03
19:19

5:07
5:14
6:30
8:55
9:33

12:44
13:16
18:00
19:04
19:19

5:06
5:13
6:29
8:55
9:33

12:43
13:16
18:01
19:05
19:20

5:04
5:11
6:28
8:54
9:32

12:43
13:15
18:01
19:05
19:21

5:03
5:10
6:27
8:53
9:31

12:43
13:15
18:02
19:06
19:21

לוח הזמנים
מדויק לבאר-שבע

יום ד'
ד' דחוהמ"פ

ד' לעומר
04.04.18

יום ו'
שביעי של פסח

ו לעומר
06.04.18

יום ה'
ערב חג שני
ה' לעומר
05.04.18

יום ג'
ג' דחוהמ"פ

ג' לעומר
03.04.18

שבת קודש
אסרו חג

ז' לעומר
07.04.18

יום א'
א' דחוהמ"פ

א' לעומר
01.04.18

יום ב'
ב' דחוהמ"פ

ב' לעומר
02.04.18

בטאון הרבנות והמועצה הדתית באר-שבע
וממלכת התורה בעיר האבות שע"י רשת מוסדות "קול יהודה"

המשך דבר רב העיר במדור "אורות הכשרות"

גליון מס'

757
פרשת השבוע

חג הפסח

זמני הדלקת הנרות

18:41
19:32
20:18

כניסת השבת והחג:
יציאת השבת והחג:

רבנו תם:

דבר רב העיר שליט"א דבר העורך
והגדת לבנך

כבר הפליגו רבותינו ז"ל עד מאוד, אודות מעלת סיפור יציאת מצרים בכלל ובפרט בליל ט"ו בניסן, 
וכה הם דברי הרמב"ם )הלכות חמץ ומצה פ"ז הלכה א(: 'מצות עשה של תורה לספר בניסים ונפלאות 
שנעשו לאבותינו במצרים בליל חמשה עשר בניסן, שנאמר זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים 
)שמות יג, ג(, כמו שנאמר זכור את יום השבת )שם כ, ח(. ומנין שבליל חמשה עשר, תלמוד לומר 
והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה )שם יג, ח( – בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך, ואע"פ 
שאין לו בן אפילו חכמים גדולים חייבים לספר ביציאת מצרים, וכל המאריך בדברים שארעו ושהיו 
– הרי זה משובח', עכ"ל. ובספר המצות )עשה קנז( הוסיף רבינו להאדיר מצוה זו: 'כל מה שיוסיף 
במאמר ויאריך הדברים בהגדלת מה שעשה לנו השם ומה שעשו לנו המצריים מעול וחמס, ואיך 
לקח השם נקמתנו מהם, ובהודות לו על מה שגמלנו מחסדיו יהיה יותר טוב', עי"ש. ומכלל דבריו 
נמצאנו מחכימים, שמצות 'סיפור יציאת מצרים' אינה רק על עצם הידיעה אלא היא בעיקר שבח 
והודיה להקב"ה על כל חסדיו עמנו. וזה מוכח מתוך שכתב: 'אע"פ שאין לו בן', חייב לספר לאחרים. 
וכן 'אפילו חכמים גדולים חייבים לספר ביציאת מצרים'. ושוב חזר להורות כן )שם בהלכה ב-ג(, עי"ש. 
וגדולה מזו חתם שם: 'היה לבדו – שואל לעצמו'. וכל זה מורה בפשיטות שתכלית המצוה אינה רק 
על עצם ידיעת סיפור המעשה, אלא בעיקר שבח והודי-ה לקב"ה, וכדפי'. איברא שזה מפורש בדבריו 
בספר המצות הנז"ל: 'ובהודות לו על מה שגמלנו מחסדיו'. וכן יובן לפי"ז מה שחתם בדבריו 'וכל 
המאריך בדברים שארעו ושהיו – הרי זה משובח', שכן אם בידיעת האותות והמופתים אתינן עלה, 
מדוע צריך להאריך והלא די לו שיספר עד שילמד כל הדברים שארעו ושהיו במצרים. וכמו כן אתי 
שפיר עפי"ז מדוע דוקא במצוה זו נקט רבינו לשון 'וכל המאריך... הרי זה משובח' או בלשונו בספר 
המצות 'וכל מה שיוסיף... יהיה יותר טוב', שכן אמנם יש גבול לידיעת סיפור המעשה, אבל אין גבול 
לשבח והודיה. ולא עוד אלא שכל המרבה להודות הר"ז משתבח בעבודת השי"ת, כפי שיבואר להלן.
ה'  שעשה  והמופתים  והאותות  המכות  שכל  בתורה,  מפורשים  במקראות  יראה  הרואה  ואכן 
במצרים, לא נועדו לשם הוצאת בנ"י ממצרים, אלא מטרתם היתה להגביר את תודעת האמונה 
והבטחון בבורא עולם בקרב ישראל – 'וידעתם כי אני ה''. דהנה יש להתבונן, מדוע היה צריך הקב"ה 
להכות את מצרים בעשר מכות שונות, וכי לא היה די להם במכה אחת ניצחת עד להכנעתם. זאת 
ועוד, גם כשכבר נשבר לב פרעה, הכביד שוב ה' את ליבו – 'בא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו 
למען שיתי אותותי אלה בקרבו' )שמות י, א(. ועל כרחך צריך לומר, שתכלית ריבוי המכות לא היתה 
כדי להכניע את מצרים, אלא כדי להראות את כוחו וגבורתו של הקב"ה בכל מעשה הבריאה: דם 
וצפרדע – על המים, כינים – על הארץ, ערוב ודבר – על החיה והבהמה, שחין ומכת בכורות – על 
האדם, ברד וחושך – על מערכות השמים. וכל זה נועד להשריש אמונה וביטחון בקרב ליבם של 
ישראל – 'וידעתם כי אני ה''. ונמצא שהמכות עצמם לא היו אלא התעללות, וז"ש הכתוב 'למען 
ה"ג(:  פ"ו  )הלכות תשובה  זה מבואר מדברי הרמב"ם  וכעין  תספר... את אשר התעללתי במצרים'. 
'ואפשר שיחטא אדם חטא גדול או חטאים רבים עד שיתן הדין לפני דיין האמת שיהא הפרעון מזה 
החוטא וכו' שמונעין ממנו התשובה ואין מניחין לו רשות לשוב מרשעו כדי שימות ויאבד בחטאו 
שיעשה... לפיכך כתוב בתורה ואני אחזק את לב פרעה, לפי שחטא מעצמו תחילה... נתן הדין למנוע 
תשובה ממנו עד שנפרע ממנו, לפיכך חיזק הקב"ה את ליבו. ולמה היה שולח לו ביד משה ואומר לו 
שלח ועשה תשובה... כדי להודיע לבאי עולם שבזמן שמונע הקב"ה התשובה לחוטא, אינו יכול לשוב 

אלא ימות ברשעו', עכ"ל. והדברים מדברים בעד עצמם, שתכלית ההתעללות בפרעה היתה 
ללמד את בני ישראל דרכי הנהגתו של הקב"ה עם ברואיו.

וכה הם דברי הרמב"ן )שמות פר' בא( הנשגבים אודות מעלת הניסים הגלויים: 'מן הניסים הגלויים 
והמפורסמים, מודה אדם בניסים הנסתרים שהם יסוד התורה כולה, שאין לאדם חלק בתורת 
משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם ניסים ואין בהם טבע ומנהגו של עולם... 
עליון'. הרי  בגזירת  עונשו  יכריתנו  עליהם  יעבור  ואם  יצליחנו שכרו  יעשה המצוות  אלא אם 

לפנינו מפורש, שכל תכלית הניסים הגלויים – הוא כדי לרומם את האדם ולהביאו לידי 

גאולת העולם והנשמות
כתב רבי יצחק הכהן הוברמן הצדיק מרעננה זיע"א 
עם ישראל תיקנו במצרים ר"ב ניצוצות של קדושה, 
שנאמר 'וגם ערב רב עלה איתם' ומאז ועד היום 
במשך אלפי שנים נותר לתקן עד ביאת המשיח 
פ"ו הניצוצות הנותרים מתוך רפ"ח שנפלו בבריאת 
העולם, ובזמן קצר יחסית במצרים תיקנו כל כך 
הרבה ניצוצות, וזאת עפ"י מש"כ בעל התניא זי"ע 
)פל"ז( שישים ריבוא בני ישראל הם שישים ריבוא 
שכל אחת כולל  "נשמות כלליות"  שורשים של 
בתוכו שישים ריבוא נשמות פרטיות, נמצא שמספר 
"כללות נשמות ישראל": ארבע ביליון ושלוש מאות 
ועשרים אלפי מיליון, ובמצרים הם היו "נשמות 
כלליות" וכל אחד כלל שבע מליון ומאתים אלף 

נשמות, ועל כן היה בכוחם לתקן ר"ב ניצוצות.

פסח כשר ושמח



בס"ד

אורות הכשרותאורות הפרשה
הכרה שגם הניסים הנסתרים הנדמים לו כטבע מוטבע במנהגו של עולם, 
המה בגזירת עליון באותה מידה של ניסים גלויים. ולא עוד אלא שמי שלא 
הגיע להכרה זו, אין לו חלק בתורת משה! וכיוצא בזה מבואר ברשב"ם 
על דברי הגמרא )פסחים קיח, א(: 'קשים מזונותיו של האדם כקריעת ים 
סוף', והוסיף הרשב"ם 'נס גדול'. רוצה לומר, שצריך האדם להגיע להכרה 
מוחשית שכשם שקריעת ים סוף הינו נס גדול, כך גם מזונותיו של אדם 
הבאים לו בדרכי הטבע – חרישה וזריעה וכו' הם 'נס גדול'. וכבר הפליגו 
רבותינו בעלי המוסר להוכיח ענין זה, ודי אם נזכיר את קביעתו החדה של 
הרב אור יחזקאל אשר כתב: 'שהכרת האדם בניסים הנסתרים ובהשגחת 
הבורא הוא עיקר יסודות האמונה'. והיינו שדוקא בניסים הנסתרים נמדדת 
אמונתו של האדם בבורא עולם, שכן הניסים הגדולים גלויים לעין – כל 

ולזה אין צריך אמונה.
ובזה אמרתי ליישב דברי המגיד 'אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו 
את התורה – דיינו'. ויש לתמוה, הלא מעמד הר סיני כשלעצמו לא היה 
התכלית אלא אמצעי ליתן עליו את התורה, ואם כן מה התועלת שיש 
נתינת התורה. ברם לכשנתבונן בדברי רבותינו  סיני בלעדי  במעמד הר 
נראה, שבמעמד הר סיני עצמו הגיעו ישראל לדרגה של אמונה ובטחון 
אשר לא נודע כמותה מאז ומעולם, עד אשר העיד עליהם הכתוב )שמות 
כ, יז(: 'ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו'. הרי לפנינו מפורש, 
שיש תכלית גם בעצם מעמד הר סיני, והוא למען תהיה יראתו על פנינו 

מכוח המראה הגדול שראו עינינו באותו המעמד.
ואם יש את נפשך לדעת מהו כוחו של המראה הגדול שנגלה לעינינו 
שכל  'כיון  תימן:  באגרת  הרמב"ם  לדברי  ולמד  צא  סיני,  הר  במעמד 
מאמין  יהודי  ממילא  סיני,  בהר  היו  המשיח  ביאת  עד  ישראל  נשמות 
בתוה"ק ובבורא עולם. ואדם המדבר דברי מינות ואפיקורסות, יתכן שלא 
היה במעמד ההוא בהר סיני ואינו יהודי אלא גוי וכו' שיהודי חייב להיות 
מאמין, כהבטחת התורה – וגם בך יאמינו לעולם', עכ"ל. וענין המראה 
הגדול הזה, מבואר בהלכותיו )יסודי התורה פ"ח ה"א(, וז"ל: 'ובמה האמינו 
בו – במעמד הר סיני, שעינינו ראו ולא זר ואוזנינו שמעו ולא אחר, האש 
והקולות והלפידים, והוא נגש אל הערפל והקול מדבר אליו ואנו שומעים 
– משה משה לך אמור להן כך וכך. וכן הוא אומר פנים בפנים דבר ה' 
עמכם', עכ"ל. ותכלית המראה הגדול הזה, מבואר במהר"ל: 'ודבר זה היה 
כדי שתתחזק האמונה חיזוק שלא ישנהו משנה מכזב ומסלף, ותגיע לנו 
האמת כדי להעמיד רגלינו לבל ימעדו אשורנו', עכ"ל. ואכן כוח האמונה 
הוטבע בשורש נפשינו במעמד הר סיני, עד כדי מסקנת הגאון רבי אלחנן 
וסרמן הי"ד: 'כי כיום אחרי מתן תורה, חסרון באמונה מגיע רק מאטימות 
הלב כעל ידי התאוות, ולא שיש ספיקות אמיתיים באמונה. כי אצל מי 
שעמדו רגלי אבותיו על הר סיני, נתקעה אמונה בליבם כל כך, שלא יתכן 

חסרון אמיתי באמונה אם לא שבא מאטימות הלב', עכ"ל.
וכעין זה מבואר בספר לב אליהו, אשר תמה על דברי הכתוב בישעיה 
הנביא )א, ג( 'ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו – ישראל לא ידע עמי 
לא התבונן', היאך יש לדמות את ישראל לבעלי חיים, הרי אצל בע"ח הוא 
בטבע שמבינים שפת אדונם המאכילם ועובד בהם, מה שאין כן אמונה של 
אדם בבורא עולם – שצריך לעמול הרבה כדי להגיע לדרגה של 'אמונה'. 
ולמד מכאן יסוד גדול, שגם אצל אדם 'אמונה' היא דבר שבטבע, ומרגע 
שנולד מוכשר הוא לידע ולהאמין שיש בורא עולם. שכן כשם שבע"ח נטע 
בהם הקב"ה בטבעם להכיר את אדונם, כך האדם נטע בו בורא העולם את 

היכולת להכיר שיש מנהיג לעולם, עכת"ד עי"ש.
הר  מעמד  של  והנשגב  הנורא  הרושם  את  לשמר  מצווים  שאנו  ודע 
סיני בקרבנו, כפי שהורה הרמב"ן )דברים ד, ט( בזה"ל: 'אני מזהירך מאוד 
להישמר ולשמור עצמך מאוד מאוד לזכור מאין באו עליך המצות, שלא 
כל  ותודיע  עיניך...  סיני מכל הדברים אשר ראו שם  תשכח מעמד הר 
הדברים אשר ראו עיניך במעמד הנכבד ההוא לבניך ולבני בניך עד עולם', 
עי"ש. ואולי זה עומק כוונת דברי רבי יהודה בגמ' )שלהי ברכות סג, ב( עה"פ 
'היום הזה נהייתה לעם – מלמד שחביבה תורה על לומדיה בכל יום ויום 
כיום נתינתה בהר סיני'. הנה כי עין רואה ואוזן שומעת מכאן, שמעמד הר 
סיני הוא מפתח האמונה והבטחון בעם ישראל, ומעתה שוב לא יפלאו 

דברי המגיד 'אילו קרבנו לפני הר סיני וכו' – דיינו'.
בברכת שבת שלום ומבורך וחג כשר ושמח

הרבנות והמועצה הדתית
באר שבע

הודעה חשובה
הרינו מודיעים לציבור תושבי באר-שבע כי
משרדי הרבנות והמועצה הדתית

ברח' התלמוד 8 באר-שבע

יהיו סגורים
מערב חג פסח יד' ניסן תשע"ח )30.3.18( 

ויפתחו לקהל למתן שירותי הדת
ביום שני כד' ניסן תשע"ח )9.4.18( 

למעט תיאום לויות עד לשעה 10 בבקר
לאחר השעה 10 בבקר ניתן לפנות

לרב אברהם לורבר בנייד: 054-4348735 

כוסו של אליהו הנביא
מסופר על המגיד מקוז'ניץ זיע"א שכאשר הגיע בליל הסדר למנהג פתיחת 
נפתחה  חמתך",  "שפוך  באמירת  הנביא  אליהו  של  כוסו  ומזיגת  הדלת 
את  וקיבל  המגיד  נענה  להצטרף.  וביקש  רוסי,  חייל  ונכנס  הדלת  לפתע 
לא  קולו  בשקט.  האורח  ישב  הסדר  עריכת  כל  במשך  בשמחה.  האורח 
נשמע ונוכחותו לא הורגשה. רק לקראת סופו של הסדר, כשהגיעו לפזמון 
"פדויים לציון ברינה", פצח פתאום החייל בשיר בקול גדול וחזק "פדויים 
לציון ברינה", כשהוא קם ומכריז שוב ושוב "פיידום לציון" )פיידום ברוסית 
– הבה נלך(. המגיד הביט בו משתאה ולא הבין מה הוא רוצה, לפתע הבחין 
המגיד שגוון פניו של החייל השתנה משמחה עצומה לעצב גדול ומבט של 
אכזבה ניבטה מעיני החייל. התעשת המגיד וקפץ מיד ממקומו וקרא: "אני 

מוכן ללכת", אך החייל נעלם ואיננו...       
חמץ בלב

כאשר יצא רבי ישראל מויז'ניץ זיע"א עם שמשו לבדיקת חמץ, עצר לפתע, 
פתח את מעילו, חשף את חזהו ואמר: "דע לך, עיקר החמץ הוא החמץ 

שבלב, בדיוק כאן".
הרשע דאשתקד

הגדות  שנה  בכל  מדפיסים  מה  מפני  אמר:  זיע"א  מרופשיץ  נפתלי  רבי 
חדשות לפסח? משום שיש ירידת דורות כה גדולה, שהרשע של אשתקד 

נחשב השנה צדיק גמור.           
דם יהודים

רבי לוי יצחק מברדיצ'ב זיע"א ביקר קודם הפסח במאפיית המצות. בראותו 
את בעל המאפייה עומד ומלחיץ את הנשים והילדים שעבדו שם בפרך 
ליבו:  מנהמת  בעל המאפייה  על  יצחק  לוי  רבי  זעק  הערב,  עד  מהבוקר 
"שונאי ישראל העלילו עלינו עלילה, שאנחנו אופים חלילה את המצות 
בדם ילדים נוצריים. זו עלילת שקר! לא בדם ילדים נוצריים אנו אופים את 

המצות, אלא בדמם של ילדי ישראל".
באמצע הדרך

אדמו"ר הריי"צ מליובאויטש זיע"א היה מקפיד בליל הסדר בקריאת ההגדה 
משהוא  להסביר  רצה  אם  ואפילו  'דיינו',  אמירת  באמצע  להפסיק  שלא 
בקטע זה, היה אומר זאת לפני התחלת ה"דיינו" או לאחריו. באומרו: כי 
כל הסדר של 'דיינו' רומז לעליה בשלבי סולם הגאולה שמיציאת מצריים 
ולומר  ואין אדם רשאי להיעצר באחד השלבים  בניין בית הבחירה,  ועד 
מתוך סיפוק אישי "דיינו" – "די לי" בדרגה גבוהה זו שבה אני עומד עתה, 
אלא עליו לזכור תמיד שהוא עדיין באמצע הדרך, ועליו להוסיף להתעלות 

ולהביא את הגאולה השלימה ולהגיע לבית הבחירה.
לחם מן השמים

המגיד ממעזריטש זיע"א מסר לתלמידו, בעל התניא זיע"א, כי קיבל ממורו 
הק' הבעל שם טוב זיע"א, ששמע ממורו אחיה השילוני: המצה השמורה היא 
מאכל אלוקי לחם מן השמים והיא נקראת בזוהר הק' בשני שמות מיוחדים 
ופנימיים – "מיכלא דמהימנותא" )מאכל האמונה( ו"מיכלא דאסוותא" )מאכל 
הרפואה(. אכילת המצה מחזקת אפוא הן את "בריאות הגוף" ויש באכילתה 
סגולה גדולה לרפואה מכל המחלות, ומחזקת הן את "בהירות הנשמה" עד 
כדי כך שאפילו הגוף עצמו ירגיש ויחוש בכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו את 
תכלית ירידת הנשמה בגוף הגשמי, וכמו כן המצה היא מאכל המחזק את 
האמונה שתוקף האמונה יאיר בכל תחומי חייו של היהודי, ונותנת לאדם 

כוחות גדולים ועצומים של דעת ותבונה בתורה ובעבודת הבורא.

יהושע )שוקי( דמרי
ממונה המועצה הדתית

בברכת פסח כשר ושמח ומועדים לשמחה



הננו לבשר לציבור שוחרי התורה
בעירנו הק', כמידי חודש בשבת מברכין,

גם בשבת זו פרשת "ראה" ישא
יהושע )שוקי( דמרימדברותיו בהלכה ובאגדה

ממונה המועצה הדתית
שלמה אוחיון

מזכיר המועצה הדתית

הרבנות והמועצה הדתית
באר שבע

בכדי שיהיה מותר להכין מיום טוב שני לשבת

יש להניח "ערוב תבשילין"
ביום חמישי ערב חג שביעי של פסח.

תזכורת!

"מוריד הטל"
מתחילים בתפילת מוסף של שבת וחג.

"ספירת העומר"
מתחילים לברך במוצאי שבת וחג ראשון.

בפרוס עלינו ימי חג הפסח הבעל"ט,
הננו לשגר את מיטב ברכותינו לכבוד 

ראש העיר וחברי מועצת העיר,
רבני השכונות והקהילות, רבני וגבאי 
בתי הכנסת, עובדי הרבנות והמועצה 
הדתית,ראשי מוסדות התורה ואגודות 

החסד, ולכל תושבי העיר באר שבע
יחד עם כל בית ישראל בברכת

בס"ד

אורות ההלכה

הלכות חול המועד

תשובות הלכתיות משולחנו של מורינו המרא דאתרא
ברכת חגהגאון הגדול רבי יהודה דרעי שליט"א

פסח כשר וחג שמח

המאחלים
מעומקא דליבא

הרב יהודה דרעי
הרב הראשי וראש אבות בתי הדין 

ויהי רצון שנזכה לאכול מן 
הזבחים ומן הפסחים בבית 

מקדשינו ותפארתינו
ונזכה כולנו לחוג את חג חירותינו

בדיצה ובחדוה.



הננו לבשר לציבור שוחרי התורה
בעירנו הק', כמידי חודש בשבת מברכין,

גם בשבת זו פרשת "ראה" ישא
מדברותיו בהלכה ובאגדה

בס"ד

לידיעת הציבור!
אנו מביאים את רשימת העסקים העומדים תחת פיקוחינו והשגחתינו לאחר שהוכשרו לפסח תשע"ח

אולם חובה לדרוש תעודת כשרות לפסח תשע"ח

פסח כשר וחג שמח

כתובתשם העסק
הפועלים 2א.א. לרנר מוצרי מזון העמק בע"מ

שדרות דוד בן גוריון א.ב.א. ויקטורי בע"מ
פארק אופיר 1א.ע.ש. קליית ציון

שוק עירוני אברהם יפה
שדרות יוהנה ז'בוטינסקי אגדת הפרי
דרך חברון  60 באר שבעאווז הזהב

חיל ההנדסה 2אווז הזהב אקספרס
קישון 32אולמי אגמים
דוד המלך 4 אוסמה פירות

הקוצר 15אושר עד
הזורע 10אותנטי

הרצל 102אזור גריל בר
שוק עירוניאטיאס יוסי

שוק העירוני חנות מס' 39 אטיאס יעקב
שוק עירוני 279-280אטיאס מרדכי

שוק עירוני 275אטליז תפארת קבב אטיאס
שוק עירוני 279-280איטליז - אטיאס רפי

שוק עירוני  31-32איטליז כרדי
טרומפלדור 45איטליז שירי אבי

פנחס החוצב 5איטליז שירי שאול
חוגלה 25אקסו

שדרות דוד טוביהו 132ארומה - גרנד קניון
צומת אלי כהן ארומה - קניון הנגב

שדרות ירושלים 2ארומה שדרות ירושלים
המלאכה 28אריזות עוזי

דרך חברון 60 בוטיק אנטריקוט
ההסתדרות 22בוצ׳רי

מרכז ביג 7בורגר ראנץ - מרכז ביג + ראנץ קופיקס
קניון הנגבבורגר ראנץ -קניון הנגב

שדרות דוד טוביהו 132בורגר ראנץ' - גרנד קניון
אלפסי 12בית אבות משען

קניון הנגב  2בית העגל -קניון הנגב
שוק עירוני 339בית העוף 1
ק. יהודיתבית העוף 2

אברהם אבינו 4בית הקליה לנדאו
דוד המלך 20בית הקשיש

יעקב דורי 84799בית יונה
העצמאות 79בית יציב

שדרות דוד טוביהו 132בליקר בייקרי - גרנד קניון
גראנד קניון בנדורה - גראנד קניון

יצחק נפחא 25ג'וי פוינט
העל מתחם רמי לוי ג'ט לק

תחנה מרכזיתג'ירוסוס
שדרות דוד טוביהו 132גלידה באר שבע - גרנד קניון
קניון הנגב גלידה באר שבע - קניון הנגב

צבי טאוב 5הדרומית
שדרות דוד טוביהו 132המקסיקני - גרנד קניון
מרכז ביגהמקסיקני - מרכז ביג

יצחק סלמה המקסיקני - קרית יהודית
שדרות הערים התאומות המקסיקני - רמות

קק"ל 2הפינה החמה
העל 30 - מתחם רמי לוי וינו באר שבע

דרך חברון חנות המפעל סרוסי אלי
האבות 44חתום בנשיקה

תחנה מרכזית טוסט נקניק סנדויץ
המלאכה 28טל איכות הבשר
ח"ן 4ירקניית הקריה

שוק עירוני כל דג ודג
חיים לנדאו 92 לה סטודנט מהיום להיום

חוגלה 25לה פטיסייר
שאול המלךמגה בול -קניון אביה
נווה זאבמגה בעיר - נווה זאב
שכונה ט'מגה בעיר שכונה ט'

מרכז אורןמגה מרכז אורן
שדרות דוד טוביהו 132מזנון גלידה אלדו - גרנד קניון
האורגים מחסני השוק - האורגים חדש

מבצע עובדהמחסני השוק - מצדה
בית אשל 1מחסני השוק - ראשי

שכונה ט'מחסני השוק - שכונה ט'
המשחרריםמחסני השוק התאומים
נווה זאבמחסני השוק נווה זאב

רד"ק 28מחסני השוק רד"ק
שדרות דוד טוביהו 132מחסני להב - גרנד קניון

שוק עירוני מיסטר  טרופי
הנרייטה סולדמלון ליאונרדו
חיל ההנדסה 2מסעדת ביגה
קק"ל 131מסעדת ימנה
מקס נורדאו 5מסעדת שופן

קניון הנגב מקדולנדס קניון הנגב
תחנה מרכזית באר שבע מקדונלד'ס אגד  ב"ש

התקווה 4מקדונלד'ס הכשר
שדרות דוד טוביהו 132מקדונלד'ס הכשר - גרנד קניון

כתובתשם העסק
מרכז ביג ת,ד 697מקס שווארמה -ביג

שדרות יוהנה ז'בוטינסקי 13מרג'לטו
הנפח 2 עמק שרה 2מרכז הבשר

שוק עירונימרכז הבשר הטוב 
ברוך קטינקא 2משה שגב באר שבע

הפועלים 2נאני
שלמה המלך 15נווה שבא

קניון הנגב סופר קופיקס - קניון הנגב
יעקב הכהן 12סופר קופיקס בע"מ

שדרות דוד טוביהו סחוט  באר שבע
רבי עקיבא 21סטאר פירות וירקות

מרכז אורן סטאר פירות וירקות - מרכז אורן
יוסף הבורסקאי 34 ספרא גריל בשרים

דרך חברון 34סרוסי אלי מפעל לבשר
הזורע 6עוגן שיווק ואריזות בע"מ

תחנה מרכזיתעזרא ציון
הרצל 12ערביקה

נחום שריג 22פיצוחי איתם
שוק עירוני חנות 80פיצוחי באסם חנות 80 שוק עירוני

שוק עירוני פיצוחי באסם שוק עירוני
יוהנה זבוטנסקי פיצוחי באסם - יוהנה זבוטנסקי

מבצע נחשון 60פיצוחי עשאל
שוק עירוניפירות 10

שדרות יוהנה ז'בוטינסקי 42פירות וירקות בני
שדרות יוהנה ז'בוטינסקי 24פירות סתיו אביב
הערים התאומות 26פפה לאון רמות

ביאליק 149פרי  הדמיון ב"ש בע"מ
החלוץ 77פרי בר
השלום 54 פרי גנך

שמעון ברנפלד פרי האור
שדרות דוד טוביהו 132צ'וקה פקם אסיה - גרנד קניון

שדרות טוביהו גראנד קניון באר שבע קופיקס - וניס בלו סי גרופ בע"מ
ק.יהודית 511קייטרינג זר מעדנים
קרית יהודיתקייטרינג פפה מישל

קרית יהודיתקייטרינג שיר בן - אולמי מרסל
אלעזר שמואלי 1קליית נווה זאב

אברהם אבינו 2קמחי יהושע
חיל ההנדסה קמפאי טוגו בע"מ

בית חולים סרוקה קרנף בר מ. סורוקה
יצחק נפחה 25 רויה באר שבע

קניון הנגב קומה 1רולדין
חיל ההנדסה ביג 2רי באר - מתחם ביג

תחנה מרכזיתרי באר - תחנה מרכזית
אביגדור המאירי 16ש. א בשרים

האורגים פינת בן גוריוןשופר סל דיל צורלי
מרכז יעלים הגשרשופר סל שלי - יעלים

סולל בונה שופרסל דיל - סולל בונה 2
שדרות הערים התאומות 28שופרסל דיל - רמות
הר בוקר, רמותשופרסל דיל - רמות

קניון שאול המלךשופרסל דיל - שאול המלך
חשמונאים 18שופרסל דיל חשמונאים
דוד וולפסון שופרסל דיל מחסני מזון
רחוב העל מתחם רמי לוישיווק השקמה - רמי לוי

דרך חברון 21שיווק השקמה רמי לוי - דרך חברון
בית לחם 11תבל אירועים

מתחם ביגתבליני מימון - מתחם ביג
קרית יהודית תבליני מימון - קרית יהודית

ק.יהודית 502תבליני פארן
קרית יהודית ביתן 412תנובת הנגב - סיטונאות

הפלדה 23א.ל יצור ושיווק - מימוניס אפיה
ירדן  עמק שרה 15איקאה מזנון סניף באר שבע

ירדן עמק שרה איקאה מסעדה סניף באר שבע
שח"ל 18ביגה גרנד באר שבע בע"מ

מבצע נחשון 60/13הפרה
דרך  חברון מאפיית הראשונים מ.ל - ביג

שדרות יוהנה ז'בוטינסקי 30מאפיית הראשונים מ.ל נווה זאב
הערים התאומות רמות 22מאפיית הראשונים מ.ל רמות

טרומפלדור יוסף 2מאפיית הראשונים מ.ל. בע"מ
שדרות דוד טוביהו 132מזנון גלידה אלדו 

קניון הנגב מסעדת קפריס
מרכז אורן עולם הבשר אטיאס

הע"ל 1פיצה האט
יצחק בן צבי 4פיצה המרכזית

גרנד קניון קופיז 
דרך חברון קפה גרג 
קניון הנגב קפה גרג 

תחנה מרכזית קפה מאפה נאמן
(שדרות דוד טוביהו 132קפה מאפה נאמן 

העיט 21קפה רוטשילד
הפועלים 17 ר.נ אלוף הפיצוחים

הכשרת היישוב 41תבליני נפטון


