
אין מילים. פשוט...



הכל על הפרס הענק, בעמודים 10-11 <<<
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לא פחות. הרבה יותר!

  חדרים 3דירת
+מרפסת

 בלב העיר
בני ברק

חדשה
מהקבלן

נוף פתוח
מדהים

פתחנו את הדירה... בואו לראות! 
4לתיאום ביקור בדירת הפרס: | שלוחה   02-802-5555

מצטרפים. 
זוכים<<<  - 23                                       302-802-5555

אין מילים. פשוט...



בישראל.  בית  להקים  רציתי  כך  כל  להתחתן,  רציתי  כך  כל 

יקרה. הצטרפתי למשפחת הרשב"י,  ייחלתי לרגע שזה  כמה 

ה'  וברוך  המערה  בפתח  וברכה  לתפילה  שמי  את  העברתי 

באותה שנה התחתנתי!!!

רחל, באר שבע. 054-2323943

לפני 11 שנה גילו לה את המחלה, במקרה שמעה שידור של 

הרב קרלבך ברדיו, הצטרפה לפעילות והעבירה את שמה ו... 

נרפאה! מאז מחוברת לרשב"י ורואה עוד הרבה ניסים וברכות 

בזכות התפילות!

אהובה אריה. 054-5229134

הרשב"י!  בזכות  הכל  ישועה!  רודפת  ישועה,  רודפת  ישועה 

12 שנים הייתי גרושה והתחתנתי! ביקשתי עבור בני לזש"ק, 

ונושע! בן נוסף שהיה זקוק לרפואה, נרפא והורידו לו כמעט 

לגמרי את הכדורים! כמה אני שמחה על החיבור עם הכנסת 

אורחים ועל הזכות להיות שותפה בסעודות לכבוד רשב"י. 

נועה, רחובות. 054-7370726

שנים רבות חיכיתי למצוא זיווג. בס"ד, תרמתי עבור הכנסת 

אורחים בציון רשב"י, ובדרך פלאית מצאתי את זיווגי!  

אגמון- פתח תקווה. 050-2357445

המחלה הארורה! כמה מפחיד זה נשמע, במיוחד כשזה מגיע 

אליך הביתה! לא יכולה לתאר לכם את הפחד והחרדה. אבל 

לא התייאשתי, ידעתי שכדאי הוא רשבי סמוך עליו ולקחתי 

חלק בהכנסת אורחים במירון.אחר שהתרומה החלה לרדת, חל 

שיפור עצום! והחלמתי לגמרי!  

אבוקסיס. 08-6420319

<<< מי היה מאמין שתרומה להכנסת אורחים על קברו 
של רשב"י יכולה להיות מה שיביא את הישועה? הגמרא 
מבטיחה 'כדאי הוא רבי שמעון' ואנחנו עם ההוכחה שכל 

תרומה להאכלת המתפללים במירון היא הדרך לישועה 

לא צריך לספר סיפור מטלטל או כזה שפורט על מיתרי 
רשב"י  שיכול  הישועה  גודל  את  להסביר  כדי  הרגש, 
ראה  רשב"י  של  לקברו  הגיע  פעם  שאי  מי  כל  להביא. 
לציון,  שקרובים  כמי  ואנחנו,  בעצמו.  זה  את  והרגיש 
בגמרא  כבר  הרי  יומיומי.  באופן  בעיניים  זה  את  רואים 
עליו  לסמוך  שמעון  רבי  הוא  'כדאי  כי  בפירוש  כתוב 
בהמוניו  ומגיע  סומך  כולו  ישראל  ועם  הדחק'  בשעת 

להתפלל.

מהצפון  והעולם,  הארץ  קצוות  מכל  מגיעים  האנשים 
ועד הדרום הרחוק, והישר מנתב"ג אחרי נחיתה בארץ. 
נכנסים  ועצובים,  צמאים  רעבים,  עייפים,  מגיעים  הם 
את  שמספר  בעיניים  מבט  עם  ויוצאים  להתפלל 
הסיפור. העיניים שהיו כבויות ועצובות בכניסה, מוארות 

ומעודדות כשהם יוצאים מהציון והתקווה שוכנת בהן.

אחרי שהורידו את האבן הגדולה מהלב והפקידו אותה 
בעבורם,  ויתחנן  עליהם  שיתפלל  שמעון  רבי  של  בידיו 
הם מוצאים עצמם רעבים וצמאים ועכשיו מחפשים את 

המנוחה לגוף הלאה.

בדיוק שם אנחנו נמצאים.

הפיות  את  להאכיל  נרתמים  שאנחנו  רבות  שנים  כבר 
לשבת  מקום  לשתות,  להם  לתת  והטהורים,  הקדושים 
ואוכל להשיב את הנפש. שנים רבות ביום, בלילה, בקור, 
בחום, בשבתות ובחגים, אנחנו שם בשליחות התורמים 
הדרך  שזו  שיודעים  מירון  של  האורחים  להכנסת 
להתחבר לרשב"י, לסמוך עליו ולהפקיד בידיו את הצרות 

האישיות, גם מבלי לעבור את המסע למירון.

רואה  הזה  האדיר  במפעל  חלק  לקחת  שזוכה  מי  כל 
ישועות. אפשר להגיד את זה בביטחון מוחלט ובאופן חד 

משמעי.

אנחנו מפרסמים כאן מעט שבמעט מהישועות הגדולות 
על  והתקוות,  הדמעות  מעוררי  המרגשים,  והסיפורים 
האורחים  להכנסת  שתרם  מי  בחוש  שראו  הישועות 
שבאו  רבים  יהודים  בכך  והחזיק  רשב"י  של  קברו  על 
להתפלל. אנחנו מפרסמים כדי שגם אתם תוכלו להיות 
חלק, וכדי שכל מי שצריך ישועה ידע שתרומה להכנסת 
היא  ליהודי,  ארוחה  מעוד  יותר  הרבה  היא  האורחים 
הדרך לבקש מרבי שמעון ולהגיד 'אנחנו מפקידים בידיך 

מרחוק את הקשיים, תתפלל עלינו'.

מאיר קרליבך

בזכות 
רשב"י: 
הכנסת 
אורחים 
שמובילה 
לישועה

סיפורי ישועות 
מפתח המערה 

>>>

הלב שלי כבר לא היה יכול לסבול ולראות את מה שהבת שלי 
אורחים צער וכמה אכזבות שוברי לב. עוברת בדרכה הקשה למצוא את זיווגה. כמה עגמת נפש, כמה  להכנסת  התקשרתי  שעברה  השנה  של  בעומר  בל"ג 

רשב"י וביקשתי שיזכירו את שמה בתפילה המיוחדת בפתח 
אני שבוע הגיעה אלינו הצעה מכובדת ומתאימה מאוד, הישועה הגיעה במהירות כל כך מדהימה! עוד באותו המערה.  כאשר  צלחת,  שברנו  בס"ד  שבועיים  שמחה ובתוך  של  דמעות  ומוזילה  מהצד  כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו!הישועה הגדולה לה זכינו.והתרגשות על כוחו הגדול של רשב"י ועל עומדת 

כדאי הוא!כדאי הוא!
במחלה.  ל"ע  חלה  שלי,  חשובים  הכי  מהתלמידים  אחד 
שמעון.  רבי  אצל  המערה,  בפתח  תפילה  עבורו  ביקשתי 
הבחור הבריא לחלוטין!!! כיום, הוא כבר חזר ויושב ולומד 

כסדר ממש, בישיבה.

יאיר, בני ברק. 050-4156691

לבן  לתאר  דרך  לי  אין  מחרדות,  סבלתי  ארוכות  תקופות 
אדם שלא חווה את זה, מה זה חרדות. החיים לא ממשיכים 
כרגיל, הם משהו שונה, משהו אחר. שמעתי על ההכנסת 
אורחים והחלטתי לקחת על עצמי זכות של שבת בהכנסת 

אורחים, מיד לאחר מכן, החרדות פשוט נעלמו!!!

מרגלית, בני ברק. 052-7166581

אין לכם מושג איזה כח יש לח"י רוטל! תרמתי בל"ג בעומר 
שבועות  חג  לפני  ועוד  בנינו  של  במהרה  לזיווגו  לתפילה 

זכינו לראות את הישועה.

ציפורה רנד. 052-7620304

כולם  השנה  ובתוך   - לזש"ק  לתפילה  שמות   3 "העברתי 
נושעו וזכו להיפקד. בין השמות שהעברתי היו זוג שהמתינו 

12 שנה לפרי בטן!  

אשר אולשציקי, פתח תקוה. 03-9221318

תקופה ארוכה ניסינו למכור את הדירה, פרסמנו מודעות, 
אבל  הדירה  את  לראות  באו  אנשים  מתווכים,  הפעלנו 
איכשהו בכל פעם הם משכו את ידם ופרשו מהעסקה. היינו 
לא  התוכניות.  את  לנו  דחה  שעבר  חודש  כל  מתוסכלים, 
ידענו מה לעשות. שמענו על התיקון בפתח המערה ואז זה 
פשוט קרה. אתם בטח שומעים סיפורים רבים מהסוג הזה, 
אבל עבורי - זאת היתה ישועה שאני לא יכול להסביר לכם, 
בתוך שבועות קצרים הדירה פשוט נ-מ-כ-ר-ה!                                                                                                  

י. אור-לב, רחובות. 054-6202242

אחרי 5 שנים שחיכינו וציפינו לילד, הגיעה בס"ד הישועה. 
ובעת הלידה היו לי קשיים אדירים. ביקשתי שיחלקו עבורי  
הלידה  דקות  ובתוך  בציון  שמי  את  ויזכירו  ומשקה  מזון 
התקדמה במהירות!                                                                                                                                

גרייסי גת, פתח תקוה. 052-7206310

אחרי 10 שנות ציפיה, גם אנחנו זכינו לחבוק ילד. בזכות 
רבי שמעון והשליחים הנאמנים שלו. 

 פרץ ירין, באר שבע 054-6922565

מצטרפים. 
זוכים<<<  - 45                                       502-802-5555

אין מילים. פשוט...



בלעדי למצטרפים
 

 עד יום שלישי כ"ב אייר )4.5(

מצטרפים להגרלת הענק
רק עד יום שלישי כ"ב אייר )4.5(
ומצטרפים ללא תשלום נוסף 

להגרלת זריזות מיוחדת על רכב
ניסן סנטרה 2021

מצטרפים. 
זוכים<<<  - 67                                       702-802-5555

אין מילים. פשוט...



ברכישה זו זכית לשותפות 
בחלוקת משקאות קרים וחמים 
לעולים למירון בכל ימות השנה

ובנוסף, שמך יוזכר בציון הק'

ברכישה זו זכית לשותפות בחלוקת 
כיבוד קל ומשקה לעולים למירון 

בכל ימות השנה
ובנוסף, יתפללו עבורכם ויקראו 

קוויטל בפתח המערה

ברכישה זו זכית לשותפות 
בחלוקת סעודות לרבבות העולים 

למירון בימות השבוע
ובנוסף, יתפללו עבורכם ויקראו 

קוויטל בפתח המערה ובשותפות 
של ממש בסגולת ח"י רוטל משקה

ברכישה זו זכית לשותפות באחזקת יום שלם 
'בהכנסת אורחים' ובחלוקת סעודות לרבבות העולים
ובנוסף, יוזכרו שמותיכם בתפילה מיוחדת הנערכת 

בימים מיוחדים ומסוגלים לישועה בכל השנה

רוכשי חבילה זו 
 יקבלו לביתם 
קמיע מיוחד 

לשמירה וישועה 
 ובתוכו אבן 

מפתח המערה

רוכשי חבילה זו 
יקבלו לביתם גביע 
לקידוש עם ברכתו 
המיוחדת של מרן 
שר התורה רבי חיים 
קניבסקי שליט"א

מתנה! מתנה!

ברכישה זו זכית לשותפות באחזקת שבת 
שלימה 'בהכנסת אורחים' ובחלוקת כל 

סעודות השבת לרבבות העולים
ובנוסף, יוזכרו שמותיכם בתפילה מיוחדת 
הנערכת מידי יום ביומו בציון התנא האלקי 

ובפתח המערה

₪60*12
 ₪720

חבילה!

₪100*12
 ₪1,200

₪180*12
 ₪2,160

₪300*12
 ₪3,600

₪780*12
 ₪9,360

דירה?

בחרתם חבילה? זכיתם בעוד חבילה!
פרטים בעמודים: 12-13

שימו 
לב!

רכישת חבילת כרטיסים מכפילה משמעותית 
את סיכויי הזכיה שלכם לעומת כרטיס בודד. 

מצטרפים. 
זוכים<<<  - 89                                       902-802-5555

אין מילים. פשוט...



אין מילים... אלו העובדות!

דירת 3 חד' 
במרכז העיר ב"ב

< התמונה צולמה ממרפסת 
הדירה, ב- ו' אייר תשפ"א

 בלב העיר
בני ברק

חדשה
מהקבלן

נוף פתוח
מדהים

תיכנון וגמר 
אדריכלי

סורגי 
בטיחות

מיזוג אוויר 
בדירה

מרפסת
סוכה

< הדירה בשלבי גמר סופיים ותהיה מוכנה לאיכלוס בתאריך ר"ח תמוז תשפ"א

מצטרפים. 
זוכים<<<  - 1011                                       1102-802-5555

אין מילים. פשוט...



בחרתם 
חבילה? 

קבלו עוד 
חבילה!

שולחן סלון + 6 כסאות

חדר שינה מפנק

חדר ילדים מושלם

מערכת ישיבה יוקרתית לסלון לכל הבית!מ-ו-ש-ל-מ-ת חבילת ריהוט 

מצטרפים. 
זוכים<<<  - 1213                                       1302-802-5555

אין מילים. פשוט...



אסטרטגיה, עיצוב ופרסום:

ר ו ב י צ י  ס ח י  | ם  ו ס ר פ  | ה  י ג ט ר ט ס א

     

פרטי ההזמנה:
שם פרטי: _________________ שם משפחה: ___________________

____________________________________________ טלפון בית: 

מספר טל' נייד: __________________________________________

___________________ רחוב: ______________________ מס' בית: 

_________________________________________________ עיר: 

דוא"ל:   ____________________ @_________________________

____________________________________________ גורם מפנה: 
 

אמצעי תשלום:

      אשראי           מזומן          שקים

מס' הכרטיס:     _________ - _________ - _________ - _________

__________________ תוקף: ______ / ______ 3 ספרות בגב הכרטיס: 

מס' תשלומים: _______ 

________________________________________ שם בעל הכרטיס: 

_____________________________________________ מס' זהות: 

הכרטיס נתרם: לעילוי נשמת / הצלחת / לזכות: ____________________
____________________________________________________ 
____________________________________________________

סה"כ לתשלום:

טופס 
הצטרפות:

סמנו את החבילה שבחרתם<<<

מוקד

תקנון הגרלת 'דירה בבני ברק'
ע"פ פסק הרבנים שליט"א מצווה לרכוש גם מכספי מעשרות | הגרלת 'דירה בבני ברק' נערכת בליווי ופיקוח עו"ד ישראל 
ענדאן ורבני 'הכנסת אורחים רשב"י' וכל בירור הלכתי וחוקי יוכרע ע"י | שמות הזוכים יפורסמו בטלפון מוקד האשראי. 
בנוסף, הזוכים יקבלו הודעה טלפונית | הובלת והרכבת המתנות ע"ח הזוכה אלא אם צוין אחרת | לא ניתן להעביר את 
הזכייה לאחר | ניתן לממש את הזכייה עד חודש ימים מיום ההגרלה | הזכייה חייבת במיסים ואגרות כחוק | כל פרטי 

המכירה בכפוף לתקנון המלא הנמצא במשרדי העמותה ובאתר ההגרלה | ט.ל.ח

לרשותכם בכל רחבי הארץ.מוקדי הגרלת 'דירה בבני ברק' פרוסים 
חייג עכשיו: 02-802-5555למידע אודות המוקד הקרוב לביתך, 

 ליווי ופיקוח: עו"ד וטוען רבני הרב ישראל ענדען
ev0527638888@gmail.co | 052-763-8888 

ניהול פרויקט:

₪60*12
 ₪720

דירה? חבילה!
בחרו את החבילה שלכם...

כרטיס הגרלה ובנוסף, שמך יוזכר בציון הק'

₪100*12
 ₪1,200

 3 כרטיסי הגרלה ובנוסף, יתפללו עבורכם 
ויקראו עבורכם קוויטל בפתח המערה

₪180*12
 ₪2,160

 8 כרטיסי הגרלה ובנוסף, יתפללו עבורכם 
ויקראו קוויטל בפתח המערה ובשותפות של ממש 

בסגולת ח"י רוטל משקה

₪300*12
 ₪3,600

15 כרטיסי הגרלה ובנוסף, יוזכרו שמותיכם 
בתפילה מיוחדת הנערכת בימים מיוחדים 

ומסוגלים לישועה בכל השנה

₪780*12
 ₪9,360

30 כרטיסי הגרלה ובנוסף, יוזכרו שמותיכם 
בתפילה מיוחדת הנערכת מידי יום ביומו בציון 

התנא האלקי ובפתח המערה

5

>> פנו כבר עכ˘יו בטלפון:  1700-72-40-40  

למירון,  ˜„י˘‡  ‰‰ילול‡  ביום  מ‚יע  י˘ר‡ל  עם  רוב 
לפ˜ו„ ‡˙ מ˜ום ‚ניז˙ו ˘ל ‰˙נ‡ ‰‡ל˜י רבי ˘מעון בר 
יוח‡י. ‡בל י˘ מי ˘נ˘‡ר ˘ם ל‡ורך כל ימו˙ ‰˘נ‰, כ„י 
וליל‰.  יום  עלינו,  ול˘מור  לב˜˘  ול‰˙פלל,  ללמו„ 
למענכם וב˘בילכם, יו˘בים מניין ˙למי„י חכמים ‡ברכי 
י˘יב˙ 'חˆו˙ ‰ליל‰', מול 'פ˙ח ‰מער‰', כך במ˘ך כל 
˘ל  רˆון  ע˙  ˘ע˙  ע„  ‰ליל‰,  חˆו˙  מ„י  ‰˘נ‰,  ימו˙ 
‰˜„ו˘, לזכו˙ כלל י˘ר‡ל. ˜חו חל˜!עלו˙ ‰˘חר ולומ„ים ב‰˙עוררו˙ ‚„ול‰ בסו„ו˙ ‰זו‰ר 

˙פיל‰ מיוח„˙ חיברו ‚„ולי י˘ר‡ל ורבני 'פ˙ח ‰מער‰' 
מל"‚  מיוח„ו˙,  בכוונו˙  מ˙פללים  ‰ם  ‡ו˙‰  למעננו, 
למענכם  ‰ב‡,  בעומר  ל"‚  וע„  ‰נוכחי  בעומר 
ע„  חליל‰,  ˙י˘כח  ל‡  ˘ב˜˘˙כם  כ„י  ˘˙‚יע י˘וע˙כם ‰פרטי˙. וב˘בילכם, 

ל'פ˙ח  בסמוך  ל˘נ‰:  מסביב  ל˘עון,  מסביב  חס„ 
‰מער‰' ‰נ˘‚ב, למענכם וב˘בילכם, פועל˙ '‰כנס˙ 
‰‡ורחים' ‰וו˙י˜‰ ומ‚י˘‰ לכל רעב וˆמ‡ ‡וכל ו˘˙י‰ 
ימו˙  כל  ל‡ורך  ל˘עון,  מסביב  רחב‰,  ובי„  ‰˘נ‰, ˜יı וחורף.ב˘פע 

 במעגל השנה!

מחוברים עם הרשב"י,

ל‡ ר˜ בל"‚: 

מל"‚ וע„ ל"‚:

לכם ל‰˙חבר ‡ל ‰ר˘ב"י, ולזכו˙ בי˘וע‰ ב˜רוב! במע‚ל ‰˘נ‰, לל‡ ‰פס˜‰!ז‰ ‰זמן̆ 

זכ˙‰ ל‰יפ˜„
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למירון,  ˜„י˘‡  ‰‰ילול‡  ביום  מ‚יע  י˘ר‡ל  עם  רוב 

לפ˜ו„ ‡˙ מ˜ום ‚ניז˙ו ˘ל ‰˙נ‡ ‰‡ל˜י רבי ˘מעון בר 
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י˘יב˙ 'חˆו˙ ‰ליל‰', מול 'פ˙ח ‰מער‰', כך במ˘ך כל 

˘ל  רˆון  ע˙  ˘ע˙  ע„  ‰ליל‰,  חˆו˙  מ„י  ‰˘נ‰,  ימו˙ 

עלו˙ ‰˘חר ולומ„ים ב‰˙עוררו˙ ‚„ול‰ בסו„ו˙ ‰זו‰ר 

‰˜„ו˘, לזכו˙ כלל י˘ר‡ל. ˜חו חל˜!

˙פיל‰ מיוח„˙ חיברו ‚„ולי י˘ר‡ל ורבני 'פ˙ח ‰מער‰' 
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ע„  חליל‰,  ˙י˘כח  ל‡  ˘ב˜˘˙כם  כ„י  וב˘בילכם, 

˘˙‚יע י˘וע˙כם ‰פרטי˙. 

ל'פ˙ח  בסמוך  ל˘נ‰:  מסביב  ל˘עון,  מסביב  חס„ 

‰מער‰' ‰נ˘‚ב, למענכם וב˘בילכם, פועל˙ '‰כנס˙ 

‰‡ורחים' ‰וו˙י˜‰ ומ‚י˘‰ לכל רעב וˆמ‡ ‡וכל ו˘˙י‰ 

ימו˙  כל  ל‡ורך  ל˘עון,  מסביב  רחב‰,  ובי„  ב˘פע 
‰˘נ‰, ˜יı וחורף.

 במעגל השנה!
מחוברים עם הרשב"י,

ל‡ ר˜ בל"‚: 

מל"‚ וע„ ל"‚:

לכם ל‰˙חבר ‡ל ‰ר˘ב"י, ז‰ ‰זמן̆ 

במע‚ל ‰˘נ‰, לל‡ ‰פס˜‰!

ולזכו˙ בי˘וע‰ ב˜רוב! 

זכ˙‰ ל‰יפ˜„
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למענכם  ‰ב‡,  בעומר  ל"‚  וע„  ‰נוכחי  בעומר 

ע„  חליל‰,  ˙י˘כח  ל‡  ˘ב˜˘˙כם  כ„י  וב˘בילכם, 

˘˙‚יע י˘וע˙כם ‰פרטי˙. 

ל'פ˙ח  בסמוך  ל˘נ‰:  מסביב  ל˘עון,  מסביב  חס„ 

‰מער‰' ‰נ˘‚ב, למענכם וב˘בילכם, פועל˙ '‰כנס˙ 

‰‡ורחים' ‰וו˙י˜‰ ומ‚י˘‰ לכל רעב וˆמ‡ ‡וכל ו˘˙י‰ 

ימו˙  כל  ל‡ורך  ל˘עון,  מסביב  רחב‰,  ובי„  ב˘פע 
‰˘נ‰, ˜יı וחורף.

 במעגל השנה!
מחוברים עם הרשב"י,

ל‡ ר˜ בל"‚: 

מל"‚ וע„ ל"‚:
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ולזכו˙ בי˘וע‰ ב˜רוב! 

זכ˙‰ ל‰יפ˜„
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רוב עם י̆ר‡ל מ‚יע ביום ‰‰ילול‡ ̃„י̆‡ למירון, 

לפ̃ו„ ‡̇ מ̃ום ‚ניז̇ו ̆ל ‰̇נ‡ ‰‡ל̃י רבי ̆מעון בר 

יוח‡י. ‡בל י̆ מי ̆נ̆‡ר ̆ם ל‡ורך כל ימו̇ ‰̆נ‰, כ„י 

ללמו„ ול‰˙פלל, לב˜̆ ול̆מור עלינו, יום וליל‰. 

למענכם וב̆בילכם, יו̆בים מניין ̇למי„י חכמים ‡ברכי 

י̆יב̇ 'ח̂ו̇ ‰ליל‰', מול 'פ˙ח ‰מער‰', כך במ̆ך כל 

ימו̇ ‰̆נ‰, מ„י ח̂ו̇ ‰ליל‰, ע„ ̆ע̇ ע̇ ר̂ון ̆ל 

עלו̇ ‰̆חר ולומ„ים ב‰˙עוררו̇ ‚„ול‰ בסו„ו̇ ‰זו‰ר 

‰̃„ו̆, לזכו̇ כלל י̆ר‡ל. ˜חו חל̃!

˙פיל‰ מיוח„̇ חיברו ‚„ולי י̆ר‡ל ורבני 'פ˙ח ‰מער‰' 

למעננו, ‡ו˙‰ ‰ם מ˙פללים בכוונו̇ מיוח„ו̇, מל"‚ 

בעומר ‰נוכחי וע„ ל"‚ בעומר ‰ב‡, למענכם 

וב̆בילכם, כ„י ̆ב˜˘̇כם ל‡ ̇י̆כח חליל‰, ע„ 

˘̇‚יע י̆וע̇כם ‰פרטי̇. 

חס„ מסביב ל̆עון, מסביב ל̆נ‰: בסמוך ל'פ˙ח 

‰מער‰' ‰נ̆‚ב, למענכם וב̆בילכם, פועל̇ '‰כנס̇ 

‰‡ורחים' ‰וו̇י˜‰ ומ‚י̆‰ לכל רעב וˆמ‡ ‡וכל ו˘̇י‰ 

ב̆פע ובי„ רחב‰, מסביב ל̆עון, ל‡ורך כל ימו̇ 
‰̆נ‰, ̃יı וחורף.

 במעגל השנה!
מחוברים עם הרשב"י,

ל‡ ר̃ בל"‚: 

מל"‚ וע„ ל"‚:

ז‰ ‰זמן ̆לכם ל‰˙חבר ‡ל ‰ר̆ב"י,

במע‚ל ‰̆נ‰, לל‡ ‰פס˜‰!

ולזכו̇ בי̆וע‰ ב̃רוב! 

זכ̇‰ ל‰יפ̃„

מעט מפעילות 'הכנסת אורחים רשב"י' בכל ימות השנה

צדיקי הדור בתפילה ובתחנונים בפתח המערה

ההבטחה הנדירה
של מרן שר התורה שליט"א

 בניי חיי ומזוני רוויחי 
 וכל תענוג ונחת דקדושה 

 מכל יוצ"ח זרעא חייא וקיימא 
 בנים ובני בנים 

עוסקים בתורה ובמצוות

ה 
וע
יש

מאה אחוז 

ות כ ז ז  ו ח א
ה 

א מעשרותמ

מצטרפים. 
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אין מילים. פשוט...



עושים למען רשב"י והוא פועל חזרה למעננו!

מזדרזים. 
מצטרפים. 
 נוסעים! 
עמ' 6-7

לראשונה!

לתפילה מיוחדת 
בפתח המערה 
ביום ל"ג בעומר

עמוד 8-9

ברכתו הנדירה!
 מרן שר התורה 

בהבטחה מיוחדת 
לשותפים בזכויות

עמוד 9

הביאו את הברכה 
לביתכם קמיע 

הקודש עם האבן 
מפתח המערה

עמוד 14

פרס פורץ
גבולות

בחבילות!והוא בא

מחיר כרטיס 12*₪60 בלבד!

ישועה בפתח המערה

בעמ' 8-9

16                                       16

אין מילים. פשוט...

02-802-5555
תצטרפו! כדאי הוא!

bb.litrom.org.il


