
בריאות
ההבטחה הנדירה 

של מרן הגר’’ח 

קנייבסקי שליט’’א 
עמ’ 2-3



2X חיים

הצילו חיים, ותזכו בחיים בריאים ושלימים: 5862*

בריאות, געזונט,
 אוי כמה כולם מייחלים ומקווים לזה.
להיות בריאים ולהישאר בריאים.
 מה לא עושים בכדי להיות בריאים? כמה כסף היינו משלמים

 אם יכולנו לחסוך את הביקורים אצל הרופא ובבית החולים?  
את הבשורה הם קיבלו בדיוק שבועיים אחרי 
מבין  החמישי  שמעי,  בנם  של  האירוסין 

שמונת ילדיהם.

הם ישבו אז שניהם מול הפרופסור שבמשך 
מה  ויבשה,  רפואית  בשפה  דיבר  הזמן  כל 
הרופא  של  מפיו  לשמוע  הספיק  דוד  שר’ 
הוא שתוצאות הביופסיה מצביעות על גידול 
ממאיר... וחייו הולכים להשתנות, את השאר 
הוא כבר שמע מרעייתו שחזרה על הדברים 

בביתם.

כיהודי  עליו,  חרב  שעולמו  הרגיש  דוד  ר’ 
מאמין הוא לא שאל ’למה’? והמשיך להאמין 
והיה  שאמר  בשר  כל  לרופא  ולהתפלל 

העולם.

שאלות מגוונות החלו לצוץ אצלו מיד: להגיד 
החברותא?  עם  זה  על  לשוחח  לילדים? 
לספר להוריו הקשישים? ועוד המון שאלות 

שרק מי שנמצא ב’אזור ההוא’ ל’’ע מכיר.

------

רעייתו המסורה התמודדה יחד אתו בגבורה, 
להיות  תצטרך  שהיא  מיד  הבינה  היא 
ניסתה  היא  העיקרית,  והתומכת  המשענת 
לעשות את זה וגם הצליחה, אך לא להרבה 

זמן...

בהתחלה היא עוד דחתה כל הצעת עזרה, 
בביתה  המטבח  בין  יומה  את  חילקה  היא 
ניסתה  היא  החולים,  בבית  הרופא  לחדר 
לתפקד גם כאמא לילדיה ולקחת את כל עול 

הבית וכמובן גם לתמוך בבעלה.

אפשרי  בלתי  שכמעט  מיד  הבינה  היא  אך 
בבית,  לילדים  כאמא  לתפקד  להמשיך 
לנכדים,  סבתא  להיות  לחתונה,  להתכונן 
כל  עם  יחד  החיים  שגרת  את  ולהמשיך 
הטיפול בתהליכים הרפואיים של בעלה. אבל 

למי היא תפנה? היא לא עדכנה אף אחד.

------

כשהיא פנתה למוקד עזר לחיים, היא עשתה 
הבכורה שאליה  בגלל שאחותה  רק  זה  את 
היא הייתה קשורה מאוד, דחפה אותה בכל 

הכוח.

’מזל שאותך כן עדכנתי’ היא אמרה לה אחרי 
תקופה קצרה. היא דיברה עם הנציג במוקד 
היא  וקולה לא נשמע, אחרי תקופה ארוכה 

הרשתה לעצמה לשחרר את אשר על ליבה 
ולא נתנה מעצורים לבכייה.

לה  ונתן  הקשיב  אלו  בדברים  שרגיל  הנציג 
שבוע  הנכון.  למקום  הגיעה  שהיא  להבין 
רפואי  יועץ  עם  הזוג  ישבו  כבר  מכן  לאחר 
שהכין ועבר איתם על כל התהליך, הוא גם 
נתן להם להבין שמהיום הם לא לבד. מעבר 
הליכים,  ולזירוז  בכירים  לרופאים  לדאגה 
ועזר להם  ליווה אותם בכל התקופה  היועץ 

לקבל את ההחלטות כבדות המשקל.

------

מיד אחרי שר’ דוד התאשפז והחל בתהליך 
לתמונה.  האגפים  שאר  גם  נכנסו  הרפואי, 
לא  אפילו  דוד  ר’  את  להשאיר  לא  בכדי 
המסורה  רעייתו  דאגה  בלבד,  אחת  לשעה 
שכבר  המשפחה  בני  מבין  למשמרות 
עודכנו, כאשר אגף ההסעות מסייע בשינוע 
המבקרים ולוקח מהם את שיקולי הנסיעה...

עם  בעצם  התחלקו  לחיים  עזר  פעילי 
הרעייה, בזמנים שהיא הייתה בבית החולים 
המשפחה  לבני  ומזין  חם  לאוכל  דאגו  הם 
מי  היה  ולא  בבית  הייתה  וכשהיא  בבית, 
הפעילים  הגיעו  דוד,  ר’  של  לצדו  שישהה 

לשהות לצדו.

------

אותו  התישו  הטיפולים  הכל,  לא  זה  אבל 
וגם נפשית, בעזר לחיים  גופנית  גם  מאוד, 
בכדי  משהו  לעשות  שחייבים  מיד  ידעו 
לעודד את רוחו של ר’ דוד ובכדי לתת לו כח 

להתמודד ותקווה לחיים.

אורחים  להיות  החלו  השמחה’  ’אגף  פעילי 
פעם  כל  איתם  הביאו  הם  בחדרו,  קבועים 
זמר אורח וקלידן שיוסיף לאווירת השמחה, 
שלאט  דוד  ר’  את  ושימחו  רקדו  הפעילים 
לאט התחיל לשתף פעולה ולשמוח איתם. 
השיא היה כשביקש את הרמקול והחל לשיר 
ברגש ובדמעות ’הנני רופא לך’ ואז בכוחות 
והחל  רגילים קם ממיטתו  ובלתי  מחודשים 

לרקוד יחד עם המתנדבים.

------

כמו ר’ דוד יש לצערנו לא מעט, בואו להציל 
את חייהם ולזכות בבריאות שלימה לכם ולכל 

בני המשפחה.

עכשיו זה מאוד קרוב אליכם. יש לכם הזדמנות נדירה להבטיח  לעצמכם בריאות 

שלימה, הבטחה שאינה חוזרת ריקם, גזירת צדיק  שתבטיח את  בריאותכם 

השלימה, ולא רק לכם, אלא לכל בני המשפחה.

 מרן שר התורה הגר’’ח קנייבסקי שליט’’א 
בהבטחה נדירה לשותפי עזר לחיים שמצילים חיים:

נצלו את ההזדמנות הנדירה הזאת, להציל חיים ולזכות בחיים. 
 

חיים בריאים ושלימים, לכם ולכל בני המשפחה.

יזכו במידה כנגד מידה 
 בבריאות שלימה להם
ולכל בני המשפחה.



כל כרטיס יכול לזכות בכל הפרסים המשתלמים. זכייה אחת לכרטיס. יותר כרטיסים, יותר זכיות!
*לפי סדר הזכייה אז במה תבחרו? נופש משפחתי, מקרר חדש, או משהו אחר? 10 הזוכים הראשונים בוחרים לבד את הפרס שלהם*

הצטרפו עכשיו: 5862*

ההגרלה היא הזדמנות מיוחדת לסייע לחולים ולהציל חיים וגם לזכות בפרסים 
יקרים ומשתלמים שנתרמו כולם על ידי החברות וידידי עזר לחיים. 

ופשוט  רוצים  שאתם  ההגרלה  כרטיסי  מספר  ואת  החבילה  את  בוחרים 
יקרים ומשתלמים  ותוכלו לזכות בפרסים  מצטרפים, אתם תיכנסו להגרלה 
בכל פרס  לזכות  יכול  כרטיס  כל  חולים.  לעוד  ותסייע  חיים  תציל  ותרומתכם 

זכייה אחת. יותר כרטיסים, יותר זכיות!

10 הזוכים הראשונים בהגרלה יוכלו לבחור את הפרס לבד, לפי סדר הזכייה. 
אז במה תבחרו, בקניות לכל השנה, בנופש מפנק בהרי האלפים או בתכשיט?

שאר הפרסים יוגרלו בין כל המשתתפים.

במוקדים המפורטים בעמ’ 31
בטל’   5862*

www.ezla.org.il באתר
בעמדות ’קהילות’ ו’נדרים’ 

5862s5862@gmail.com :לקבלת החוברת במייל

ה’טיפ’ בעקבות תפירת האצבע
ד"ר הייזלבק - רופאו של ה'אמרי אמת' זי"ע בפולין, סיפר: פעם התלוויתי 
לפרופסור הבכיר שלימד אותי רפואה בוינה בשעה שתפר לחולה, וביקש 

ממני להחזיק את מקום התפירה שלא יזוז באמצע.

תוך כדי שהוא תפר, הוא בטעות נכנס עם המחט לתוך האצבע שלי, זה 
לריכוז  להפריע  עלול  זה  משהו  אעשה  שאם  הבנתי  אבל  נורא,  לי  כאב 

הפרופסור ולעשות נזק לחולה, שתקתי.

בסיום התפירה הראיתי לפרופסור הנדהם את האצבע בכדי שישחרר את 
'אני  והוא לא האמין למראה עיניו, הוא קרא לי לחדרו ואמר לי:  האצבע 
רואה שאכפת לך מאוד מהחולים, אתה תוכל להיות רופא ענק, אני רוצה 

לתת לך טיפ'.  

פנקס עם ’רוח הקודש’?

ואז הוא שלף מכיסו והראה לי פנקס קטן עם שמות 31 החולים ששכבו 
במצב קשה בבי"ח, ליד כל שם צוין אם החולה יחלים או ח"ו..., 'תחזור 

אליי עוד תקופה' הוא אמר.

כעבור תקופה חזרתי אליו, ביקשתי את הפנקס, עברתי שוב על השמות: 
'טעית רק בשני חולים', אמרתי לו, 'אבל איך ידעת?' שאלתי אותו מיד. 

ואז התקרב אליי הפרופסור ואמר: 'אני עובר במחלקה ומסתכל בעיניהם 
של החולים, אצל מי שאני רואה חיות ותקווה סימן הוא שישרוד ויחלים, 
ואצל מי שלא... אבל אתה, כרופא תשתדל תמיד לתת תקווה וכח לחולה, 

כי זה שווה יותר מהכל'...   

זה  את  רואים  אנחנו  לחיים  ובעזר  זי"ע,  מנחם'  ה'פני  לספר  נהג  כך 
בחוש, החולים כשפונים אלינו נמצאים במצב לא קל, נקרעים בין הבית 
והמשפחה לבית החולים והטיפולים, אבל מיד אחרי הפנייה הכל מתחיל 
והחולים  יותר  גבוהים  החלמה  סיכויי  על  מעידים  הרופאים  להשתנות, 

מקבלים כוחות ותקווה להתמודדות לחיים.

ולא, אנחנו לא רופאים, אבל כן עושים את כל מה שיכול להקל מסבלו של 
החולה וכל מה שייתן כח לחולה להתמודד עד לבריאותו, וכך ב"ה זוכים 

להציל הרבה חיים של חולים.

 גם וגם

בחוברת זו יש לכם הזדמנות של גם וגם, גם להציל ולהוסיף חיים לחולים, 
גם לזכות בהבטחתו הנדירה של מרן הגר"ח קנייבסקי לזכות בבריאות 

שלימה לכם ולכל בני המשפחה  וגם לזכות בפרסים יקרים ומשתלמים.

זהו הזדמנות פז שכדאי לכם מאוד לנצל, אז בואו להציל ולהוסיף חיים 
וגם לזכות בענק.

נתן צישינסקי

חשוב לדעת:
מכספי  להצטרף  מצווה  שליט’’א  הרבנים  פסק  ע’’פ 

מעשר

 12:00 בשעה  תמוז  יג’  ג’  ביום  ייסגרו  ההגרלה  מוקדי 
בלילה וההגרלה תיערך בעז”ה ביום חמישי טו’ תמוז - 
הזוכים יקבלו הודעה טלפונית ורשימת הזוכים תפורסם 
 - - התמונות בקטלוג להמחשה בלבד  לאחר ההגרלה 
10 הזוכים הראשונים יוכלו לבחור את הפרס לבד בכפוף 
ובאחריות  ע”ח  הפרסים  והרכבת  הובלת   - לזמינותם 
הזוכים - כל המוצרים נתרמו, טיב המוצרים ואחריותם 
על דעת התורמים בלבד - ניתן לאסוף את הפרסים עד 
ובפיקוח  - ההגרלה על דעת  יום מתאריך ההגרלה   30

רבני ’עזר לחיים’ וכל שאלה ועניין יוכרע על ידם. 

גם מצילים חיים וגם זוכים בפרסים משתלמיםבוחרים חבילה משתלמת וזוכים גם וגם!

כרטיס זכייה
לכל ההגרלות

 &28X12  
   & 336

VIP לא כולל הגרלת

18 כרטיסי זכייה 
לכל ההגרלות

 

 &360X12  
   & 4320

כולל 10 כרטיסים להגרלת 
VIP + מתנה יוקרתית 

ומפוארת מכסף לבחירה

כרטיס זכייה 
לכל ההגרלות

 

 &42X12  
   & 504

כולל השתתפות 
VIP בהגרלת

VIP הגרלת +

3 כרטיסי זכייה 
לכל ההגרלות

 

 &72X12  
   & 864

כולל 2 כרטיסים 
VIP להגרלת

VIP הגרלת +

6 כרטיסי זכייה 
לכל ההגרלות

 

 &120X12  
   & 1440

כולל 4 כרטיסים 
להגרלת VIP + מנורת 
שבת יוקרתית במתנה 

VIP הגרלת +
VIP הגרלת +

הענ˜ה‚רל˙

˘ל עזר לחיים

יותר סיכויים, יותר זכיות!
יותר סיכויים, יותר זכיות 
 

וגם מתנה מכובדת!

יותר זכיות וגם מתנה יוקרהרבה יותר סיכויים הרבה 
Œ

תית ומפוארת רוצים לדעת יותר? 
בדיוק בשביל זה עשינו את המסע של ’דרך החיים’, ירדנו לשטח, פגשנו 

את פעילי עזר לחיים בנקודות פעילות שונות וביקשנו מהם לענות על 
כמה שאלות שאתם כנראה תרצו לדעת. 

 בואו, הצטרפו למסע השטח המפוזר בחוברת. 
יהיה מעניין! תיהנו.

המסע בין חלק מתחנות הפעילות של עזר לחיים
דרך החיים

מה זה?

איך?

אתם 
בוחרים:

הצטרפות:



 נופש זוגי 
בהרי האלפים

מזדרזים וזוכים.
כולל: אירוח מלא והשתתפות בתוכניות המלון, בתאריכים נבחרים בימי החופש.חופשה מפנקת לזוג במלון בהרי האלפים בעיירה הציורית ’גלטור’ - 5 לילות, 

הגרלה לנרשמים עד יום שני ה' תמוז בלבד. 
הצטרפו מהר, ותרויחו פעמיים!

הצטרפו עכשיו בטלפון: 5862*מצילים חיים וזוכים בפרסים משתלמים!

23
 נופש זוגי 
 סמוך לקברי 

הצדיקים באוקראינה
:VIP הגרלת

הגרלת בונוס למקדימים להירשם

הגרלת בונוס

כל התשלומים 
החודשיים עלינו

תשלום של עד 500 & בחודש 
אפשרי לקבל 6,000 & במזומן בבת אחת

אין דאגות, 
מסודרים לכל השנה!



s e r i e s

T H E

’שארפ גלאט’ נותן מענה 
מושלם ופותר באופן מוחלט 

את כל הנידונים והשאלות 
ההלכתיות הקיימות במקררים 

ובכך הופך את השימוש במקרר 
בשבת לגלאט וללא שום פקפוק 

באישור משמרת השבת. 

הצטרפו עכשיו בטלפון: 5862*מצילים חיים וזוכים בפרסים משתלמים!

נופש זוגי חלומי למשך 
שבוע במלון בברדונקיה או 
בטוקסונה לבחירת הזוכה.

בתאריכים נבחרים בימי 
החופש

 נופש זוגי 
חלומי לשבוע 3

מקרר שארפ מהסידרה 
 SJ3350 החדשה דגם

בנפח 517 ליטר
כולל פיקוד שבת מובנה 
באישור משמרת השבת

מקרר שארפ4
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אצולת
אירופה

בואו להיות
בני אצולה ליום אחד!

וילת היוקרה

5 חדרים, 21 מיטות, 700 מ"ר
מתחם ספא ומתקני חצר

עד 60 מיטות, מול הנוף
סמוך לבית שמש  

21 חדרי מלון, 75 מיטות, 5 דונם
נוף פסטורלי פתוח עד לכנרת

אצולת אירופה

052-7162596 04-6037370055-6765544

הר כנעןספסופה
אצולת צפת

מלונית

עמק האלה
אצולת אירופה
וילות וסוויטות יוקרה

השקעה והקפדה מיוחדת בניקיון והיגיינה לרווחת הנופשים!

 דגש מיוחד על התאמה מלאה לצרכי ציבור שומרי התורה!
 השקעה וחשיבה רבה בכל פרט ופרט לחופשה מהנה במיוחד!

 a tzulat .europe@gmail .com

דובלהפרידמן

054-849-4719

 
ארגון חתונות והפקת ארועים

לייבי שצ'רנסקי 
053311-33-11 

אברהם מרדכי קלוגמן (מוטי)
בית שמש  052-7130878

עושים שמחעושים שמח
תחפושות למבוגרים ולבחורים

להצגות ולכל מטרה
תחפושות למבוגרים ולבחורים

להצגות ולכל מטרה

גמ“ח להשכרה

דובי ענק | דמויות מתנפחות | שמנים 
מסכות | שופרות וכלי נגינה | כובעים |  
פראקים רבניים | באבות | ביגוד להצגות 

ועוד..

להקות: קוזקים, הקוזק הלבן לילדים, חיות,
קפוטות רבניות, בוכרים, אינדיאנים, נגנים,
ביכורים לכהן, תימנים, רקדנים ירושלמים

ולווים.

גמ“ח להשכרה

פתוח
כל

גמ"ח תחפושותהשנה

*בכפוף לתקנון

054-851-85-85
אידיאלי למשפחה החרדית

כולל: זמר ואורגניסט מקצועיים 
+ צלם וצלמת + מסריט 

+אמרגן + חבילת תחפושות 
מקוריים ומשמחים

חבילת חתונה 
מושלמת 5

6
נופש לכל המשפחה בקריה 

החרדית בטבריה עילית

3 לילות אמצ''ש,עד 15 מיטות
בתאריכים נבחרים 

נופש משפחתי 
מול הכינרת

סהר רם
צילום והסרטת ארועים ברמה גבוהה ומקצועית

שנים של נסיון שירות איכות ואמינות
חתונות החל מ3000 ₪ כולל סטודיו והסרטה.
להזמנות-052-7695234

*אפשרות לתקנון גור

הצטרפו עכשיו בטלפון: 5862*מצילים חיים וזוכים בפרסים משתלמים!

חופשה מלכותית  לכל המשפחה 
ברשת בתי נופש היוקרתיים 

’אצולת אירופה’

הזכייה כוללת: 2 לילות באמצ''ש, 
21 מיטות, לא כולל יולי אוגוסט. 

ע"ב מקום פנוי

חופשה ב'אצולת 
אירופה'  7



 נועם אלימלך 9 ב' בני ברק
 03-5793801 - בתיאום מראש

הצטרפו עכשיו בטלפון: 5862*מצילים חיים וזוכים בפרסים משתלמים!

 ספה תלת 
מושבית לסלון 8

פאה מבית בריינדי קמינר

 בשווי 11,000 ש''ח 
בעיצוב מירי שכטר 

 .B.K 9פאה מבית
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רח’ האדמו"ר מוישווא 2 קרית ויזניץ בני ברק 
בין השעות: 5:00-9:00 בערב | טל’: 054-8448548

פלאפון: 0527655711 
r7655711@gmail.com :מייל

2איפורי ערב ואיפור לכלה
3 זוכים 

חבילת צילומי חוץ עם הצלמת 
רייזי קופילוביץ כולל 22 תמונות 

באלבום מדבקה 21*15 ס"מ.

איפור ערב 
ואיפור כלה

חבילת צילומי 
חוץ עם הצלמת 

רייזי קופילוביץ 1314

דבורה שוראקי - מאפרת מקצועית
devorach@gmail.com | 050-7273081

סטאר סילבר )וינפלד(
 סוכנות לכלי כסף 
בסיטונאות וליחידים 
ר' עקיבא 92/א' בני ברק
טל פקס: 03-6186919
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הצטרפו עכשיו בטלפון: 5862*מצילים חיים וזוכים בפרסים משתלמים!

יצירת המופת בגודל 100*70 
ס’’מ בשילוב הקמיע הסגולי 

שתפאר ותייקר את הסלון 
שלכם.

ניתן להמיר לגודל 70*50 
ס''מ

הרה''ק רבי ישעיה יצירת המופת של 
מקרעסטיר זי''ע

  2 פמוטים מפוארים + 
מגש כסף יוקרתי

 2 פמוטים + 
מגש מכסף

גביע כסף מהודר 
כולל צלחת

10

11

12



ר’ ישראל זילברברג  - מוותיקי המתנדבים 

מה אתה עושה?
מתנדב באגף ההסעות ולוקח חולים לבתי חולים, בדרך כלל אני כעשר פעמים כל שבוע בבתי חולים.

מה מניע אותך?
חסד, וחוץ מזה הסיפוק הרב שיש לי כשאני מקל מהסבל של החולה שבלעדי זה היה טורח מאוד להגיע לבית 

החולים )או היה מוותר...( הוא גדול מאוד. 

משהו מיוחד
פעם לקחתי חולה לבי’’ח בשעת ליל מאוחרת, היה לי קשה מאוד, אמרתי לעצמי שאם נגזר עליי להיות ח’’ו 

בבי’’ח שיהא זה במקום, כך חזרתי לביתי.
הזמנתי  לפרכס,  קצת  התחיל  הוא  טוב,  הרגיש  לא  מילדי  אחד  מתעורר,  אני   בבוקר   6 בשעה  לילה  באותו 
אמבולנס, החובשים רצו לקחתו לבי’’ח, ביקשתי שינסו קודם לטפל במקום והתעקשתי איתם, חצי שעה הם 

בדקו וטיפלו בו, ב’’ה בסוף הם שחררו אותנו מלנסוע לבית החולים...

המסר שלך
בהתנדבותי אני זוכה לראות כמה אפשר להציל חיים ולפעמים זה אפילו דורש הרבה מעבר לקצת רצון, בואו, 

התאמצו ויחד נציל עוד חולים!
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המסע בין חלק מתחנות הפעילות של עזר לחיים
דרך החיים

08-8644713 24
10.30-22.00 10.30-13.30 17.00-22.00

 אז איזה 
תכשיט תבחרי?

בשם ה' נעשה ונצליח!

מובילים במגווןמובילים במחירמובילים בכשרות

תמיד תצאו בזול.

בתווי קניה
למימוש ברשת  חסד

₪ 5000

 בני ברק  ירושלים  בית שמש  ביתר עילית  אשדוד  מודיעין עילית  אלעד  רכסים  טבריה  צפת  בארות יצחק

25935_mechira_sinit_dfus.indd   1 19/06/2019   15:11

בשם ה' נעשה ונצליח!

מובילים במגווןמובילים במחירמובילים בכשרות

תמיד תצאו בזול.

בתווי קניה
למימוש ברשת  חסד

₪ 5000

 בני ברק  ירושלים  בית שמש  ביתר עילית  אשדוד  מודיעין עילית  אלעד  רכסים  טבריה  צפת  בארות יצחק

25935_mechira_sinit_dfus.indd   1 19/06/2019   15:11

15
קנייה חודשית ביש חסד 

בסך 450 ש’’ח

ניתן לקבל את כל הסכום 
בבת אחת

קנייה חודשית 
עלינו

למימוש בחנות מ. קובלסקי

3,000 ש''ח 
לרכישת 

תכשיטים 16

הצטרפו עכשיו בטלפון: 5862* מצילים חיים וזוכים בפרסים משתלמים!



ר’ רולי דיקמן - ממתנדבי ‘אגף השמחה’

מה אתה עושה?
אני זוכה להופיע הרבה אצל חולים בבתי החולים ובאירועי השמחה ומשתדל לשמח אותם ולתת להם תקווה.

משהו מיוחד
 בשונה משמחה בעת חתונה, כשמשמחים חולים התחושה היא שונה, כשאני רואה אחרי אירוע השמחה את 

החולה שהוא מלא בתקווה וכח לחיים ויגונו נהפך עליו לשמחה אני מרגיש שהצלתי חיים.
אני זוכר שבאחד האירועים ניגש אליי ילד שחולה במחלה ל’’ע ואמר שהוא מרגיש שכל הכאבים שלו נעלמו והוא 

כבר יכול ללכת הביתה...  

המסר שלך
בעזר לחיים מצילים חיים ועושים עבודת קודש, תנו להם כח להציל עוד חיים ביחד.

דרך החיים
המסע בין חלק מתחנות הפעילות של עזר לחיים
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י א פ ו ר י א ל  י י ט ס ב ה  ר ק ו י י  ע ב ו כ

ם בעי כו
בנדים
קשתות

ום י ם  ו י ו לשבת 

לשירותכן
תמיד

0 5 2 - 7 6 9 8 3 3 6

י א פ ו ר י א ל  י י ט ס ב ה  ר ק ו י י  ע ב ו כ

ם בעי כו
בנדים
קשתות

ום י ם  ו י ו לשבת 

לשירותכן
תמיד

0 5 2 - 7 6 9 8 3 3 6

י א פ ו ר י א ל  י י ט ס ב ה  ר ק ו י י  ע ב ו כ

ם בעי כו
בנדים
קשתות

ום י ם  ו י ו לשבת 

לשירותכן
תמיד

0 5 2 - 7 6 9 8 3 3 6

הנופש שלך באוקראינה
נהנים  הצדיקים,  לקברי  הדרך  אם  על 
עם  פסטורלי  במקום  לנוח  אורחים  המוני 
ניחוח אחר, בואו לטעום  מחוויה ייחודית.

ב"ה

כולל הכל: מלון מפנק // בית כנסת ומקווה // מסעדה יוקרתית // קרעצמע חלבית // חנות בוטיק // כריכים לדרך //  אטרקציות ייחודית

ז'יטומיר

מסעדת הכפר קרעצמע חלבית מתחם צימרים

בית כנסת מרתף טעימות שקט ופסטורליה

+972-539-514-511

הנופש שלך באוקראינה
נהנים  הצדיקים,  לקברי  הדרך  אם  על 
עם  פסטורלי  במקום  לנוח  אורחים  המוני 
ניחוח אחר, בואו לטעום  מחוויה ייחודית.

ב"ה

כולל הכל: מלון מפנק // בית כנסת ומקווה // מסעדה יוקרתית // קרעצמע חלבית // חנות בוטיק // כריכים לדרך //  אטרקציות ייחודית

ז'יטומיר

מסעדת הכפר קרעצמע חלבית מתחם צימרים

בית כנסת מרתף טעימות שקט ופסטורליה

+972-539-514-511

הנופש שלך באוקראינה
נהנים  הצדיקים,  לקברי  הדרך  אם  על 
עם  פסטורלי  במקום  לנוח  אורחים  המוני 
ניחוח אחר, בואו לטעום  מחוויה ייחודית.

ב"ה

כולל הכל: מלון מפנק // בית כנסת ומקווה // מסעדה יוקרתית // קרעצמע חלבית // חנות בוטיק // כריכים לדרך //  אטרקציות ייחודית

ז'יטומיר

מסעדת הכפר קרעצמע חלבית מתחם צימרים

בית כנסת מרתף טעימות שקט ופסטורליה

+972-539-514-511

הנופש שלך באוקראינה
נהנים  הצדיקים,  לקברי  הדרך  אם  על 
עם  פסטורלי  במקום  לנוח  אורחים  המוני 
ניחוח אחר, בואו לטעום  מחוויה ייחודית.

ב"ה

כולל הכל: מלון מפנק // בית כנסת ומקווה // מסעדה יוקרתית // קרעצמע חלבית // חנות בוטיק // כריכים לדרך //  אטרקציות ייחודית

ז'יטומיר

מסעדת הכפר קרעצמע חלבית מתחם צימרים

בית כנסת מרתף טעימות שקט ופסטורליה

+972-539-514-511

הנופש שלך באוקראינה
נהנים  הצדיקים,  לקברי  הדרך  אם  על 
עם  פסטורלי  במקום  לנוח  אורחים  המוני 
ניחוח אחר, בואו לטעום  מחוויה ייחודית.

ב"ה

כולל הכל: מלון מפנק // בית כנסת ומקווה // מסעדה יוקרתית // קרעצמע חלבית // חנות בוטיק // כריכים לדרך //  אטרקציות ייחודית

ז'יטומיר

מסעדת הכפר קרעצמע חלבית מתחם צימרים

בית כנסת מרתף טעימות שקט ופסטורליה

+972-539-514-511

הנופש שלך באוקראינה
נהנים  הצדיקים,  לקברי  הדרך  אם  על 
עם  פסטורלי  במקום  לנוח  אורחים  המוני 
ניחוח אחר, בואו לטעום  מחוויה ייחודית.

ב"ה

כולל הכל: מלון מפנק // בית כנסת ומקווה // מסעדה יוקרתית // קרעצמע חלבית // חנות בוטיק // כריכים לדרך //  אטרקציות ייחודית

ז'יטומיר

מסעדת הכפר קרעצמע חלבית מתחם צימרים

בית כנסת מרתף טעימות שקט ופסטורליה

+972-539-514-511

הנופש שלך באוקראינה
נהנים  הצדיקים,  לקברי  הדרך  אם  על 
עם  פסטורלי  במקום  לנוח  אורחים  המוני 
ניחוח אחר, בואו לטעום  מחוויה ייחודית.

ב"ה

כולל הכל: מלון מפנק // בית כנסת ומקווה // מסעדה יוקרתית // קרעצמע חלבית // חנות בוטיק // כריכים לדרך //  אטרקציות ייחודית

ז'יטומיר

מסעדת הכפר קרעצמע חלבית מתחם צימרים

בית כנסת מרתף טעימות שקט ופסטורליה

+972-539-514-511

הצטרפו עכשיו בטלפון: 5862*מצילים חיים וזוכים בפרסים משתלמים!

3 זוכים 
ע''ס 800 & כ''א

מיטה משולשת דגם נסיכה 
מעץ מלא

 מבית פסגת הרהיט
בצביעת אפוקסי איכותית 

במיוחד כולל 3 מזרונים

 & 800 
 כובעים / קשתות.לקניית בנדים / 

מיטה משולשת 
מעץ מלא

מבית פסגת הרהיט

19

18
3 לילות לזוג במלון האירוח 

בזיטומיר באמצ’’ש

ע''ב מקום פנוי

 נופש זוגי 
 סמוך לקברי 

הצדיקים באוקראינה 17



ר’ פנחס טוסיג - רכז ‘אגף המזון’ 

למי אתם מחלקים מזון?
ולחולים שהשתחררו מבית החולים שזקוקים לארוחות חמות  1. לחולים בבתי חולים שזקוקים לאוכל מיוחד 

ומזינות. 
2. למשפחות שאחד מהוריהם חולה ל’’ע וההורה השני אמור לתפקד גם כאבא וגם כאמא, אנחנו דואגים להם 
לארוחות חמות כל יום שמגיעות אליהם ישירות לבית ארוז בצורה מושלמת ונותנים להם כח להמשיך ולהתמודד 

חזק יותר.

משהו מיוחד: 
פנו אלינו אודות חולה בבי’’ח בירושלים שרגיש לגלוטן, שלא הצליח לאכול את האוכל שבית החולים הגיש לו, 

והוא היה אוכל רק פירות, וזה פשוט עיכב את תהליך הטיפולים.
דאגנו לו מיד למנות אוכל שבושלו במיוחד על ידי שף גדול שמומחה לבישול ללא גלוטן; אבל לא להרבה זמן, כי 

החולה התחיל בסדרת טיפולים שעבדו יותר מהר מהצפוי ושוחרר כבר אחרי חודש לביתו... 

המסר שלך: 
כל עזרה שלכם נותנת חיים לעוד חולה, בואו ותנו לנו כח לעזור להם!
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המסע בין חלק מתחנות הפעילות של עזר לחיים
דרך החיים

 1800-350-330

הצטרפו עכשיו בטלפון: 5862*מצילים חיים וזוכים בפרסים משתלמים!

הזיכוי כולל: כובע חול, 
כובע שבת, מטפחת לבנה 

ובנדנה

1500 ש''ח 
לרכישה בחנות 

כובעי נשים

3000 ש''ח 
הנחה לייעוץ 

משכנתא 2425

 & 2,000
באיקאה

מיני בר נועם 1

21

20

פלייבק לבחירה ממגון קיים.

2223 1000 & להקלטה 
באולפן + פלייבק

סט זוהר הקדוש 
מדבש 23 כרכיםע"פ הנפלא מתוק 

053-314-06-20



ט. שפירא - רכזת משמרות לחולים 

מה אתם עושים?
חולה שנמצא בבית החולים, מעבר לכל ייסוריו וכאביו מתמודד גם עם שהות ארוכה לבד, וכידוע חז’’ל קבעו את 

ביקור החולה כמצווה שאף נוטלת אחד משישים מהחולי.
מי  שאין  חולים  ישנם  אך  החולה,  מיטת  ליד  ולשהות  משמרות  לעשות  יכולות  המשפחות  החולים,  רוב  אצל 
עם  בבית  להיות  גם  צריך  בדר’’כ  השני  ל’’ע שההורה  צעירות שחולים  למשפחות  הורים  כמו  לצדם  שישהה 

הילדים, שם אנחנו נכנסים ושולחים פעילים שישהו במשמרות עם החולה.

יש מתנדבים?
אכן בית החולים הוא מקום שלא קל למצוא מי שייכנס לשם מרצון לשהות ליד חולה, אבל ב’’ה עם ישראל ידוע 

במעשי החסד שלו, ואנו מצליחים בדר’’כ להיענות לפניות הרבות שיש.

משהו מיוחד
מיוחד? כשחושבים איזה הרגשה יש לחולה כשרואה שמישהו ניתק את עצמו מהכל והגיע אליו לבית החולים 

לשהות לצידו שעות ארוכות... אין יותר מיוחד מזה.

המסר שלך
זהו הזדמנות מיוחדת שאפשר לסייע לעוד חולים, נצלו את ההזדמנות ועזרו לחיים.
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דרך החיים

ר’ יצחק שולדינר - רכז אגף הסעות 

מה אתה עושה?
אני מקבל את כל הפניות של החולים שזקוקים לנסיעות לבתי החולים ולמרפאות הטיפולים ודואג להם לנהג 

מתוך כאלף נהגים ובעלי רכבים שמתנדבים באגף ההסעות.

מה מניע נהגים להתנדב?
רוב המתנדבים הם כאלו ש’נשרפו’ פעם, כאלו שראו פעם אחת כמה זה עוזר ומוסיף לחולים, זה מה שמניע 
אחרי  אלינו  באים  חולים  שמלווים  אנשים  מאוד  הרבה  לחולים.  ולעזור  הבית  ואת  העבודה  את  לעזוב  אותם 

שהחולה מבריא כבר ומבקשים להתנדב. 

משהו מיוחד
פעם פנה יהודי וביקש לחזור לביתו אחרי סידרת טיפולים בתל השומר, אחרי כמה דקות הוא עידכן שהסתדר 
כבר, מסתבר שכשחיכה עצר לידו רכב שנהגו הציע לו לקחת אותו הביתה, כששאל אותו: מה מביא אותך אליי? 
ענה הנהג ‘אני מתנדב של עזר לחיים, לימדו אותנו שכשעוברים ליד בית חולים, נכנסים לראות אם אפשר לקחת 

מישהו ולעזור לחולים’...

המסר שלך
העזרה שלכם תאפשר לנו להיענות לעוד בקשות של חולים ולעזור להם, הצטרפו עכשיו למציל החיים.
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המסע בין חלק מתחנות הפעילות של עזר לחיים
דרך החיים

לוגו + -073-222
1111 

073-222-1111 

הזכייה כוללת מערכת בית 
חכם ביתית סטנדרטית

28
בית חכם

צייטק - מערכת יהודית-
יעודית לניהול חשמל חכם

בתאריכים נבחרים מבית ’שפע שבת’

נודב ע''י ידידנו החפץ 
בעילום שמו - לע''נ רבי 

ישעיה ב''ר משה זי''ע

סעודות שבת 
טעימות לכל 

המשפחה

טיסה לציון 
הרה''ק רבי ישעיה 

מקרעסטיר זי''ע 2930

בני ברק: רחוב השלושה 34 פינת רחוב השומר
בית שמש: שדרות הרצוג 4 בית שמש

בני ברק: רחוב השלושה 34 פינת רחוב השומר
בית שמש: שדרות הרצוג 4 בית שמש

ירמיהו 9 פינת שמגר, ירושלים
שעות פתיחה: 10:00-22:00

סט מצעים
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מלאה  ובקרה  שליטה  המאפשרת  מערכת  הינו  החכם  הבית 
וכיבוי  הפעלה  לתזמן  אפשרות  עם  בבית,  החשמל  במערכות 
מכשירי/צרכני החשמל לפי זמנים קבועים או לפי זמני ההלכה.

התקנה קלה והפעלה פשוטה ונוחה

המסע בין חלק מתחנות הפעילות של עזר לחיים

02-5374044

1

8:00-14:00 '‚ '
8:00-19:00 ' '

11:00 9:00 '

02-5374044

1

8:00-14:00 '‚ '
8:00-19:00 ' '

11:00 9:00 '

02-5374044

1

8:00-14:00 '‚ '
8:00-19:00 ' '

11:00 9:00 '

02-5374044 27 & 1000
לרכישת דגים

הצטרפו עכשיו בטלפון: 5862*מצילים חיים וזוכים בפרסים משתלמים!

סט מצעים26
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מלווה של חולה - שלום כ.

בדרכנו לפגוש את הרופא בבית החולים )בהמשך( פגש אותנו שלום כ. שמלווה את אביו שיחי’ לטיפולים שהוא 

עובר בבית החולים, שלום לא הרפה מאיתנו וביקש שנצרף את דבריו שיצאו מעומק ליבו:

אבי שיחי’ לאורך ימים מתמודד עם המחלה הארורה ל’’ע, הוא נכנס ויוצא בשערי בית החולים תמידים כסדרם, 

הוא מתנייד באמצעות כסא גלגלים ותמיד עמלנו קשות בכדי להביא אותו לבי’’ח ולפעמים זה היה אפילו שיקול 

בקביעת הטיפולים, לצערי.

עד שהתוודענו למלאכי החסד של עזר לחיים, מאז הוא לא מפספס שום טיפול, תמיד יש לנו איך להגיע וזה 

מעבר לכך שהם דואגים לנו בכל מה שמסביב לטיפולים ודואגים שהטיפולים יצליחו ואף מפעילים את קשריהם 

לקיצור הליכים.

המסר שלך
עם ישראל היקר! את הפעילות החשובה הזאת חייבים להרחיב לעוד חולים, ייתכן שהוא בכלל קרוב משפחה 

שלכם או השכן ממול. נצלו עכשיו את ההזדמנות והצילו חיים.

תמונה של המוצר + לוגו

תמונה של המוצר + לוגו

תמונה של המוצר + לוגו
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המסע בין חלק מתחנות הפעילות של עזר לחיים
דרך החיים

052-7162244

בני ברק 
ninosdeiusso@gmail.com

הצטרפו עכשיו בטלפון: 5862*מצילים חיים וזוכים בפרסים משתלמים!

31
2 זוכים 

 של 500 ₪ כ''א

37
500 ₪ בחנות 

בוטיק בגדי 
LUSSO תינוקות

יום טיול לצפון או נסיעה 
למקומות הקדושים עם 

נהג פרטי, ברכב 5 מקומות 
למשך 8 שעות

בחסות ההיימישער דרייבר  
מוטי ליברמן הי"ו

05276-15011

יום נסיעה לצפון 
עם נהג פרטי

להזמנות: סוכן אישי בעוז והדר
מוישי וגשל: 052-7110200

סידור שבת של מלכות, 
להתענג בתענוגים, סיפורי 

חכמים, ופרקי אבות באידיש   

35
סט ספרים 

לילדים מבית 
מלכות וקסברגר

כולל קופסה קשיחה 
ומברשת

כובע פרסטר

עיצוב אלבום 
דיגיטלי

32
סט אור החיים 

המפואר + סידור 
מבית 'עוז והדר'

מברגה וסולם + 
ארגז כלי עבודה

33

34

36



יו˜רה בע˙י˜ה

ב ו ט ת  י ב מ ט  י ה ר

להיות בעתיקה להרגיש בארמון
מול נוף גלילי עוצר נשימה, אויר הרים צלול ומשכר, 
בלב העיר העתיקה בצפת, ממוקם מתחם סוויטות 

ייחודיות יוקרתיות ומפנקות.
במתחם 4 סוויטות זוגיות מלכותיות ומאובזרות.
לפרטים והרשמה: 054-8450582

ד’’ר לבון - רופא במחלקת אונקולוגיה

איפה אתם נפגשים עם הפעילות?
במסגרת תפקידי אני מסתובב בין כל החולים במחלקה שלי, קל מיד לזהות איזה חולה מלווה על ידי עזר לחיים, 

מגיעים אליהם לשהות איתם ולשמח אותם, הם לוקחים אותם כשצריך ואף שוהים במשמרות לידם, הם פשוט 

דואגים להם להכל, כמובן שזה מוסיף המון לחולה ונותן לו סיכוי גדול יותר לחיים.

משהו מיוחד
פעילי עזר לחיים הם מיוחדים, כשאני רואה את המסירות שלהם קשה לי אח’’כ לסרב להם כשמבקשים ממני 

לזרז ולקצר תהליך רפואי למי שזקוק לזה.

המסר שלך
אני בטוח שכולם מבינים שהפעילויות הללו מצילות חיים ואני מקווה שאנשים יירתמו ויצילו חיים.
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המסע בין חלק מתחנות הפעילות של עזר לחיים
דרך החיים
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 d9921989@gmail.com :לקבלת קטלוג במייל
למידע נוסף 029-921-989

053-3-122-200

| בני ברק ג‘)  (קומה   16 רשב“ם 
053 -3 -122 -100

להזמנות |  0534.174.175
Y R 1 7 4 1 7 5 @ G M A I L . C O M

יהודה רושגולד
להזמנות |  0534.174.175
Y R 1 7 4 1 7 5 @ G M A I L . C O M

יהודה רושגולד

הצטרפו עכשיו בטלפון: 5862*מצילים חיים וזוכים בפרסים משתלמים!

2מיטות + מזרונים

38

יצירה ביהלומים - בית מקדש ענק 
ממוסגר, יצירה ביהלומים - קישוט 
סוכה ’ברוך אתה בבואך’, מארז 4 

ערכות יצירה ביהלומים לפי בחירה, 
ערכת בניה מעץ  - הרכבת מבנה 

ממיניאטורות + הרכבת חשמל 

4 זוכים, יצירה לכל זוכה.

43
ערכות יצירה

שעות של תעסוקה 
לחופש הגדול 

נופש בסוויטה המפוארת 
’רויאל’ בעיר העתיקה 
בצפת לזוג, לילה אחד 

באמצ’’ש.

האורגניסט יהדה רושגולד 
עם הזמר שמחה גבריאלוב

מדפסת לייזר משולבת 
+ מקלדת ועכבר + 
GB 16 דיסק און קי

נופש בצפת 41
אורגניסט וזמר 
לשבע ברכות\

בר מצווה

חבילת איבזור 39
למחשב

מיטות חדר שינה 
מפוארים

42 כסא משרדי 40
מפואר
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ר’ יהודה פורייס - אגף התמיכה

מה הפעילות שלכם?
בשתי מילים: ‘לעזור לחולה’, בהכל, עזרה בהשגת תרופות יקרות ונדירות והדאגה למימונם במקרי הצורך, קידום 
וזירוז הליכים רפואיים, ייעוץ וסיוע רפואי, ועוד מגוון רחב של פעילויות שנעשות 24 שעות ביממה למען החולים.

משהו מיוחד
הרופאים הסכימו  ביום החופה,  הרופא  באסף  הלב  על חתן שאושפז במחלקת  פנייה  קיבלנו  בחודש האחרון 

לשחרר את החתן לחתונה בתנאי שיש ליווי רפואי צמוד כולל אמבולנס כל הזמן.
תוך זמן קצר יצא אמבולנס ‘עזר לחיים’ לעבר בי’’ח ולקח את החתן לאולם עם ליווי רפואי צמוד, כך יצא לו החתן 

בלבוש החגיגי מהאמבולנס היישר לאולם החתונה ולבני המשפחה שכבר חיכו לחתן.

המסר שלך
באפשרותכם להציל חיים, כשחושבים על כך שמצילים יהודי וכל הדורות שלו, כל השיקולים האחרים מתגמדים 

לעומת הזכויות העצומות. 

דרך החיים
המסע בין חלק מתחנות הפעילות של עזר לחיים
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052-7112179

054-846-5343

דוד וקסלר
טכנאי מחשבים
 תיקון | השבחה | תחזוקה

מכירת ציוד היקפי וטונרים
שירות עד בית הלקוח. זמינות. אמינות. מקצועיות

DVX2012@gmail.com פלא' 0504101080 | מייל

הדפסת החוברת בחסות:
 052-7628534 

8

הצטרפו עכשיו בטלפון: 5862*מצילים חיים וזוכים בפרסים משתלמים!

הזכייה כוללת: צילום + 20 
תמונות מעובדות על דיסק

הזכייה כוללת ספר תורה שלם 
וספר תורה של א’ ב’

2 זוכים
2 זוכים

הזכייה כוללת: חדר בנים 
וחדר בנות + ערכת בובות עם 

חיבורים לקליקס ולגו.

49

52

53

 חבילת צילום 
עם י. מלכה 

לילדים מבית 'פענח'סט ספרי תורה 

סט משחקי 'מצווה 
קינדער' לילדים

5 זוכים 

44

46

משובחים לשולחן גלילי ניילון 
לכל השנה

נרתיק מגילה 
מהודר

 Waze מכשיר
בפיקוח ועדת 

הרבנים

פלייבק מהמגוון הקיים, 
לנשים בלבד! 

MFC-L2710DN :דגם

נודב ע"י טכנאי מחשבים 
החפץ בעילום שמו

51

47

איכותית ומתקדמת מנורת שבת 
'שבלד' 

הקלטה באולפן 
+ פלייבק

מדפסת לייזר 
משולבת 
Brother

היא שיחתי 45
5 כרכים

50

48

להזמנות: 052-7628534

צילומי חוץ |  חלאקה
בת מצווה |  משפחה | אופנה | מזון.

יהודית מלכה - 052-7112172
yehuditphotography@gmail.com



אשדוד

08-8020118הפלמח 24/19צישינסקי

08-8524148חטיבת הנגב 37/42לב

08-8564341האדמור מבעלזא 2דירנפלד

08-8660019התנאים 2/6 קרויזר

08-8661895האמוראים 2/16 פיקרסקי

08-8543357הורקנוס 12/10הולצמן

08-8020150הורקנוס 25/6 אלתר 

0527124560   רבינא 1/1 אשדודגרשטנקורן

052-7605009שמאי 8/9 אספיס

08-8540820יהודה הנשיא 10ב’ דירה 4נוגלבלט

08-8645626רח היסמין 8/1 קורניק

08-8650509הצבעוני 3/10 וינגרטן

אלעד

055-6774896שמאי 31לוינגר

03-9160385בן עוזיאל 9 לוינגר

בית שמש

02-8000149רבי פנחס בן יאיר 6  זלמן

02-9999133סיני 1 ב’ כהן

02-9923620תכלת מרדכי 8/6הברפלד

077-3293089הרצוג 37/1 קרית חסידים ארנרייך

052-7180750בן איש חי 38/6בריקמן

0722-988895חזון איש 28/5דרוק

02-9910547אמרי אמת 4 יודקביץ

ביתר

02-5806925דברי חיים 4/5קלאר

02-5806142קדושת לוי 76/12 במדרגות לפני הבניין לינדר 

בני ברק

03-5747525פרדו 14 ענדען

053-3192838מתתיהו 1 פישר

077-5161281 / סוקלוב 36 בנין קידמי קומה 2וינגוט
052-7140556

 אבן גבירול 11 אורשלמי

03-5785777ר״ע 77 ב קומת משרדים.שוהם בע”מ

03-6526556הרצוג 19פיגנבוים

03-6194821בעל התניא 16 ק’’דגרוס

052-7663915 / פרדו 12/8 ק’’באיבנבוים
03-6167566

052-7667701עזרא 29צישינסקי

דון יוסף הנשיא 14גדירנפלד

03-5789835הירדן 27 פוזנר

03-6161312הרב שך 40 ק’’גטאוב

053-3168715ברוך בן נריה 3 קומה 1 -בשעות הערבמונדרי

03-5787158יהודה הנשיא 47קוליף

03-6164597 / אלישע 31וינברג
052-7645351

הרב זוננפלד 18דירנפלד 

חיפה

077-5060722ברכת משה 31 וובר

050-4194544חרמון 16שטמר

04-8669797רבי עקיבא 9קמינר

050-4152015הרצוג 18ישראלי

חצור

04-6930743רח’ מורגנשטרן קריה חסידית א’שרייבר

ירושלים

02-5022022עובדיה 5הלפרין

אברמציק 
נכסים

054-8456212 / ירמיהו 9/30 קומה 7 
02-9966522

02-6536734רחוב גבעת שאול 9במושקוביץ

058-3290109פתח תקווה 25/11דירנפלד

052-7664019 חזון איש 14/3 לוי 

02-5823270אלפנדרי 2גוטסמן

052-7631718עובדיה 15אדלר

02-5860493רביבים 26/1מסלו 

052-7161802עץ הדר 7/3שרייבר

052-7685831יהודה המכבי 8 חרש

058-3200457 / בר אילן 3 שידלובסקי
058-3283611

02-5000803אליעזרוב 6 ק’’ג אחר הצהרים שולדינר

02-5862573דון יוסף הנשיא 13מאיר 

02-5380145אלקנה 23 ב’אייכנטל 

050-4141908ארזי הבירה 46/9וינברג

052-7159778 / מינץ 24 שפרן
02-5713072

052-7660534אגסי 34 הר נוף כהן 

מודיעין עילית

053-4110393נתיבות המשפט 14בלאו

052-7607894חפץ חיים 19פליישמן 

054-8491854חזון איש 23סובר

054-8411528פונביז 12קלויזנר

ערד

08-8035031מעון 21צישינסקי

08-9958875מעון 11/1שרייבהנד

08-8035052בן יאיר 18/37מרגלית

08-8020020חרוב 5/3אספיס

08-8001040נתיב הגפן 2/3זייברט

קרית גת

08-6888655האדמו” ר מחב”ד 27דנציגר

053-3169865גאון הירדן 23/7רוזנטל

053-4100754גאון הירדן 20טויסיג

08-8033014מבוא שניר 4/5לוין

פתח תקווה

077-9235983האורים 15פורגס

 רח יוסף רוזבסקי 6קנדלר

תל אביב

03-8083100הצנחנים 22גבריאלוב

03-6497460הדף היומי 17רובינשטיין

צפת

04-6406603צהל 3שמואל 

נתניה

053-3150542שלמה מכלוף אורגד 4/13 ברנס

פרטי הצטרפות 
שם: 

כתובת: 

טלפון: 

שם נציג: 

סה"כ לתשלום:

אופן התשלום: מזומן/אשראי/ציק

סוג הכרטיס

מס’ הכרטיס:

3 ספרות בגב הכרטיס:

תוקף:

תשלומים:

שם בעל הכרטיס:

מס’ זהות: 

כרטיס זכייה 
לכל ההגרלות

VIP לא כולל הגרלת

כרטיס זכייה 
לכל ההגרלות
VIP הגרלת +

3 כרטיסי זכייה 
לכל ההגרלות
VIP הגרלת +

VIP כולל 2 כרטיסים להגרלת

6 כרטיסי זכייה 
לכל ההגרלות
VIP הגרלת +

 + VIP כולל 4 כרטיסים להגרלת
מנורת שבת יוקרתית במתנה

18 כרטיסי זכייה 
לכל ההגרלות
VIP הגרלת +

 + VIP כולל 10 כרטיסים להגרלת
מתנה יוקרתית ומפוארת מכסף 

לבחירה

 &28X12 

& 336

 &42X12 

& 504

 &72X12 

& 864

 &120X12 

& 1440

 &360X12 

& 4320

הצטרפו באחד המוקדים:

ניהול, פרסום 
ואסטרטגיה:

לקחת את העשייה שלכם קדימה.
הפקות פרסום ודיגיטלפרסום ודיגיטל

ל ט י ג י ד ו ם  ו ס ר פ פרסום ודיגיטל

08-99-21809
03-636-5960

123kadima@gmail.com

הענ˜ה‚רל˙

˘ל עזר לחיים

עיצוב:

הצטרפו עכשיו בטלפון: 5862*מצילים חיים וזוכים בפרסים משתלמים!



 יורדים     
   לשטח

2

3

4

5

6

7

8

1

בואו הצטרפו למסע 
השטח ב’דרך החיים’ 

שבתוך החוברת

עמ’ 2-3קנייבסקי שליט’’א של מרן הגר’’ח ההבטחה הנדירה בריאות

הצטרפו עכשיו: 5862*

הענ˜ה‚רל˙

˘ל עזר לחיים


