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התארגנות לוגיסטית נכונה זיכתה את 
בחזרה  החסד"  נתיב  רשת"  לקוחות 
לשיגרה אחרי חג הפסח באופן היעיל 

והמהיר ביותר.

לאחר חג הפסח תוגבר מערך ההפצה 
ו- 6 משאיות  מיוחדות יצאו למפעלים 
טרייה  סחורה  ולקחו  ישירות  עצמם 
בסניפי  להפצה  החג,  לאחר  שיוצרה 
להמתין  לא  כדי  מהיר  באופן  הרשת 
גם  מספיקים  שלא  עצמם  למפעלים 
לחלק  להגיע  וגם  החג  לאחר  לייצר 
במוקדי המכירה. המשאיות המיוחדות 
בכל  הרשת  בסניפי  וחילקו  סובבו 
שנאפתה  סחורה  החרדיים  הריכוזים 
במפעלים  הפסח  לאחר  ישירות 
ציבור  לדרישות  כראוי  המובילים, 

הלקוחות צרכני הכשרות המוקפדת.

מספיקים  לא  המפעלים  כצפוי,רוב 
במהירות  סחורה  ולספק  לייצר 
הנדרשת בהתאם לצורך. וכאן הנהלת 
לבוא  החליטה  החסד"  "נתיב  רשת 
בעצמה  לאסוף  לקוחותיה,  לקראת 
יקר  זמן  לחסוך  וכך  מהמפעלים 

בהגעה לנקודות המכירה.

כך שבסניפי "נתיב החסד" כבר לאחר 
היו  שלאחריו  השבוע  ובמהלך  הפסח 
לאחר  שנאפו  מוצרים  המדפים  על 
מהסניפים  בחלק  תשע"ז.  הפסח 
ולסדר  לפרוק  הספיקו  לא  אפילו 
הסחורה  המדפים,  על  הסחורה  את 
בהיותה  עוד  הלקוחות  ע"י  נחטפה 
בארגזים והמשאיות יצאו לסבב נוסף 

של איסוף וחלוקה.

 

כל זאת כמובן בנוסף למכירת החמץ  

בכל  החנות  מוצרי  לכל  שנערכה 

כך  על  היתירה  וההקפדה  הסניפים, 

נאפה  אינו  והוא  שנקנה  מוצר  שכל 

ממפעל  ורק  אך  יגיע  הפסח  לאחר 

שמכר מכירת חמץ כהלכתו. 

 

גם  ממשיכה  החסד"  "נתיב  רשת 

כדי  המטורפים  השבועיים  במבצעים 

עם  ביותר  הכדאי  המענה  את   לתת 

השירות הנפלא ו ומצדיקה את הסלוגן 

של חוויית קנייה:  כמה קרוב ככה זול.

לקוחות רשת "נתיב החסד" זכו לאספקת 
סחורה טרייה שיוצרה לאחר הפסח באופן 

המהיר והמסודר ביותר

ביום רביעי א' דחוה"מ פסח התכנסו 
זקני  עילית,  מודיעין  העיר  רבני  ובאו 
ויושבי  רבני ק"ק תימן, מרביצי תורה 
רבות  מאות  ובהשתתפות  מדין  על 
אל  תימן,  ק"ק  ומבני  העיר  מתושבי 
בית המדרש 'פעולת צדיק' בו נערך 
'הקבלת  המסורתי  המעמד  השנה 
ע"י  חג  מידי  המתקיים  רבו'  פני 
ברק'  בני   - צדיק  'פעולת  מוסדות 
בראשות מרן הגאון הגדול רבי יצחק 

רצאבי שליט"א, פוסק עדת תימן.
ראשיתו נפתח בדברי ברכה בענינא 
בדיחי  יוסף  רבי  הגאון  מפי  דיומא 

אבות'  'עזרת  המדרש  בית  ראש  שליט"א 
רענן  צפניה  הרב  הגאון  ומפי  ירושלים, 
'נזר  כולל  ראש  הקהילה  מחשובי  שליט"א 
דברים  נשאו  ולאחריהם  אחיעזר.  החיים' 
הגאונים  צדיק'  'פעולת  ההוראה  בית  רבני 
הרב נתנאל עומיסי שליט"א - מודיעין עילית, 
בבאר  אב"ד  שליט"א  אהרון  רונאל  והרב 

שבע.
קיבלו  רבה  ובהתרגשות  קודש  בשירת 
רצאבי  הגר"י  מרן  פני  את  הגדול  הקהל 
שליט"א שבא לפאר כבוד מעמד קדוש זה. 
ובנוכחותו נשאו דברי ברכה המרא דאתרא 
שעמד  שליט"א  קסלר  מאיר  רבי  הגאון 
בש"ס  שלמות  שסוגיות  כך  על  בדבריו 

ועל  תימן,  מנהגי  פי  על  היטיב  מתבארות 
שהנחילו  כפי  ההלכה  בדקדוק  החשיבות 
דברים  נשא  כן  כמו  תימן.  חכמי  רבותינו 
 - שליט"א  קורח  שלמה  רבי  הגדול  הגאון 
חולשתו  אף  על  ברק, שטרח  בני  של  רבה 
התורה,  לכבוד  זה  כביר  למעמד  לבא 
שליט"א  מרן  של  בשבחו  דברים  ונשא 
שזכה כמהרי"ץ בדורו להשיב עטרת אבות 
לתפארתה. וכן הגאון רבי יורם סרי שליט"א 
תורה  בדברי  עילית שפתח  במודיעין  אב"ד 
פעולותיו  על  בשבח  וסיים  דיומא  בעניינא 
הכבירות של מרן שליט"א ועל כך שכל אחד 
חייב לסייע בידיו להעמיד המסורה הטהורה.
בקשב רב נשמע משא הקודש המרכזי מפי 

תורה  בדברי  שפתח  שליט"א,  מרן 
בחוה"מ,  מלאכה  באיסור  בהלכה 
על  חז"ל  דרשת  בביאור  ובאגדה 
בביאור  וסיים  בפסח,  הקריאות  סדר 
על  נע"ג  תימן  חכמי  מגנזכי  נפלא 
לקחת  לנו  יש  שמהם  השירים  שיר 
חיזוק על הנסיונות שבדורינו לכל איש 

ישראל.
ההוראה  בית  רבני  השתתפו  כמו"כ 
שליט"א  רצאבי  משה  הרב  הגאונים 
אלעד,  צדיק'  'פעולת  קהילת  רב   -
בעמח"ס  שליט"א  צדוק  אורן  הרב 
'אורן של-חכמים' מרבני בית ההוראה 
והגאון הרב  - מודיעין עילית,  'פעולת צדיק' 
שאף  לונדון  מרבני  שליט"א  אחיאל  דורון 

נשא דברים לכבוד המעמד.
לגבאי  המנחה   הודה  האירוע  בסיום 
המדרש  בית  את  שהעמידו  המדרש  בית 
להצלחת  יכולתם  ככל  וסייעו  המפואר 
הצטיינות  מלגות  חולקו  לאחמ"כ  המעמד, 
ונבחנו  שלמדו  הישיבות,  בני  החמד  לנערי 
ערוך  שלחן  ספר  על  מרובה  בהצלחה 

המקוצר. 
נפלאה  רוח  בהתרוממות  נחתם  המעמד   
עוד  יוותר  ורישומו  של-מצווה  שמחה  מתוך 
ק"ק  ובני  בכלל  העיר  בני  על  ארוכים  ימים 

תימן בפרט.

מעמד הקבלת פני רבו בראשות מרן הגאון 
הגדול רבי יצחק רצאבי שליט"א
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