
ולאביו שלח כזאת עשרה חמורים נושאים מטוב מצרים מאי מטוב 
מצרים אמר ר' בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר שלח לו יין ישן ש:

ההילולא 
ברוך ה' על כל הטוב אשר גמלנו ובפרט 
והמסורתית  המרכזית  ההילולא  על 
זיע"א  כדורי  והרב  סאלי  הבבא  של 
לסדר  ראשון  ביום  השבוע  שנערכה 
לישראל(  )חוק  עשרם"  חכמים  "עטרת 
אדומה"  "שמש  היוקרתי  האירועים  בגן 
ראשון לציון שזכו והשתתפו בה למעלה 
גדולי  בנוכחות  ירבו  כן  איש  מאלף 
והרב  לציון  הראשון  ובראשם  ישראל 
יוסף  הראשי לישראל הגאון הרב יצחק 
כל  על  מברכותיו  שהאציל  שליט"א 
היקרים  התורמים  על  ובפרט  הבאים 
החזקת  ובמעלת  בשבח  וידבר  שיחיו 
רבה  שליט"א  יוסף  דוד  והרב  התורה, 
מדרש  בית  וראש  נוף  הר  של  הראשי 
שיתרום  מי  שכל  שהתחייב  דעת  יחוה 
הוא  הקדושה  לישיבה   1000$ מעל 
מרן  אביו  בציון  עליו  יתפלל  אישית 
מאור ישראל אור העולם זיע"א והוסיף 
היה  שליט"א  רבי  חיים  הרב  שמורנו 
אהב  ומרן  מרן  של  לליבו  מאוד  קרוב 
יוסף  אברהם  והרב  נפש,  אהבת  אותו 
ושיבח  שבירך  העיר  של  הראשי  הרב 
את כל באי ההילולא והתורמים היקרים, 
יעקב  ר'  קדושים  של  בנן  הצדיק  והרב 
"הרנטגן"  שליט"א  איפרגן  ישראל 
שהאציל מברכותיו על כל באי ההילולא 
שיח  לסוד  גם  שזכו  היקרים  והתורמים 
עם הרב, והרב עפג'ין שליט"א שהתחייב 
מי  כל  להצלחת  הלילה  כל  ללמוד 

שיתרום לישיבה הקדושה.

להגיע  הספיקו  שלא  ההמונים  לבקשת 
לתרום  עדין  ניתן  בישועות  ולזכות 
בעמוד  הפירוט  כפי  הקדושה  לישיבה 
בזכות  כולנו  נזכה  ה'  ובעזרת  הבא 
כלליות  לישועות  התורה  החזקת 
חינוך  ובנות,  בנים  זיווגים,  ופרטיות 
יהודי טהור, אהבה ואחווה שלום ורעות, 
וכל מילי  ימים,  רפואה שלימה, אריכות 
בימינו,  במהרה  קרובה  וגאולה  דמיטב, 

אמן ואמן.
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אפשרויות לישועות קרובות

יין הבריתות של מרן זיע"א
יין שהיה מתחת לכסא אליהו כשמרן היה סנדק בלמעלה ממאה בריתות המסוגל לרפואה ולכל הישועות בסך: 1,200 ₪ בלבד

והתורם יזכה במתנות הבאות: מפה מפוארת לשולחן שבת + 2 כרטיסי הגרלה על רכב ניסן ג'וק

כרית לברית
כרית לברית מילה הידועה כסגולה לזרע בר קיימא בסך: 1000$ )עד 12 תשלומים( בסה"כ: 4,000 ₪ בלבד

והתורם יזכה במתנות הבאות: ברכת העושר החתומה ע"י גדולי ישראל + מפה מפוארת לשולחן שבת
+ תמונה גדולה + 7 כרטיסי הגרלה על רכב ניסן ג'וק

טבעת לחתן וכלה
טבעת נישואין הידועה כסגולה לחתונה לרווקים ולרווקות בסך: 458 כמניין חתן X 12 חודשים בסה"כ: 5,496 ₪

והתורם יזכה במתנות הבאות: ברכת העושר החתומה ע"י גדולי ישראל + מפה מפוארת לשולחן שבת
+ תמונה גדולה )לבחירה( + 10 כרטיסי הגרלה על רכב ניסן ג'וק

"ועתה כתבו לכם את התורה הזאת" 
כמו כן אנו יוצאים במבצע ענק של כתיבת ספר תורה לכבוד מרן זיע"א, 
מרן  ברכי  על  שגדלו  שמים  יראי  סופרים  ע"י  יכתב  היחודי  התורה  ספר 
והם מורי הוראה ברבים בתורתו ובמשנתו  והולכים לפי פסיקותיו  זיע"א 
ע"י  ביתו  את  לקדש  יזכה  הספר  בכתיבת  לחלק  שיזכה  מי  כל   - הטהורה 
של  בבית  שלו  העמוד  כתיבת  את  ויתחיל  ובעצמו  בכבודו  הסופר  שיבוא 

התורם בנוכחות כל בני המשפחה

בקניית 2 עמודים בספר התורה של מרן זיע"א
בסך X 12 ₪ 1,800 חודשים

אתה זוכה בהחזקת אברך לחודש שלם
יין   + ישראל  גדולי  ע"י  החתומה  העושר  ברכת   + מהודרת  מתנה   +

הבריתות של מרן + 10 כרטיסי הגרלה על רכב ניסן ג'וק

בקניית עמוד בספר התורה של מרן זיע"א
בסך: X 12 ₪ 900 חודשים

אתה זוכה בהחזקת אברך לחצי חודש
יין   + ישראל  גדולי  ע"י  החתומה  העושר  ברכת   + מפוארת  מתנה   +

הבריתות של מרן + 5 כרטיסי הגרלה על רכב ניסן ג'וק

בקנית 1/2 עמוד בספר התורה של מרן זיע"א
בסך X 12 ₪ 450 חודשים

אתה זוכה בהחזקת אברך לרבע חודש
יין   + ישראל  גדולי  ע"י  החתומה  העושר  ברכת   + יחודית  מתנה   +  

הבריתות של מרן + 2 כרטיסי הגרלה על רכב ניסן ג'וק

לפרטים:
מוקד הישועות 055-66-88-007 ר' אליהו שמלה הי"ו


