 4ימים בלב„ לסיום ‰מבˆע „‚‰ול

 18ו‰מ˙נו˙ ב„רך
˘"ח

פורים בפתח ,והשאלות חוזרות מדי שנה.
האם ניתן לשלוח סוכריות לסבא?
ומה שלחנו שנה שעברה לדוד מבני ברק?
וכמובן מה ניתן השנה למלמד בחיידר?
ואיך נצליח להגיע לידידנו באלעד.

י˘ לנו ˆ‰ע ‰מיוח„˙ עבורכם
לר‚ל ‰וˆ‡˙ ‰כרך ‰חמי˘י בס„ר˙ ‰ספרים ‰מˆליח' ‰ל˜ר‡˙ ˘ב˙' 'וי˜ר‡ ‡'-פסח

ארגון 'דרשו' ו'אחינו' יוצאים במבצע ענק ,של מתנות יוקרה שישמחו מאוד אתכם ואת המקבלים ממכם .והמשלוח עלינו.
תרמו לארגון 'אחינו' החל מ 18-ש"ח לחודש ,וקבלו או שלחו לידידכם מגוון מתנות עד לשווי של  1687ש"ח,
ובנוסף קבלו כרטיסי הגרלה בסכום מצטבר של  50.000ש"ח
לתשומת לבכם' :לקראת שבת' שמות ב' עם קובץ מיוחד וסיפורים מרתקים לימי הפורים .ובכרך 'ויקרא א' קובץ ענק ומיוחד,עם סיפורים וראיונות מרתקים בענייני חג הפסח.

18

18
˘"ח

˘"ח

36
˘"ח

18
˘"ח

תורמים  18ש"ח למשך  6חודשים סך התרומה  108ש"ח

תורמים  18ש"ח למשך  16חודשים סך התרומה  288ש"ח

תורמים  36ש"ח למשך  25חודשים סך התרומה  900ש"ח

תורמים  18ש"ח למשך  17חודשים סך התרומה  306ש"ח

ומ˜בלים
מ˙נו˙

ומ˜בלים
מ˙נו˙

ומ˜בלים
מ˙נו˙

ומ˜בלים
מ˙נו˙

ספר 'לקראת שבת' שמות ב'  -פורים
ספר 'לקראת שבת' ויקרא א' -פסח
בקבוק יין  / MOSCATOהיוצר
כרטיס הגרלה על  50.000ש"ח

סט ’משנה ברורה‘ 'דרשו'
ספר 'לקראת שבת' שמות ב'  -פורים
או 'לקראת שבת' ויקרא א' -פסח
 2כרטיסי הגרלה על  50.000ש"ח

מסלול מס‘ - 24המתנה בשווי  212ש“ח

מסלול מס‘  - 25המתנה בשווי  538ש“ח

סט ’משנה ברורה‘ 'דרשו'
סט ’חפץ חיים‘ ו‘שמירת הלשון‘ 'דרשו'
’חמשה חומשי תורה‘ בכרך אחד 'דרשו'
סט 'דרש דוד‘ על התורה  3כרכים
גביע כסף
בקבוק יין  / MOSCATOהיוצר
 10כרטיסי הגרלה על  50.000ש"ח
מסלול מס‘  - 26המתנה בשווי  1687ש“ח

סט ’משנה ברורה‘ 'דרשו'
סט 'דרש דוד' על המועדים  2כרכים
בקבוק יין  / MOSCATOהיוצר
 2כרטיסי הגרלה על  50.000ש"ח
מסלול מס‘  - 27המתנה בשווי  600ש“ח

לˆ‰טרפו˙ ו˜בל˙ ‰מ˙נו˙ :מו˜„ '„ר˘ו' 02-5609000
* בקבוק יין ניתן לבחירה PRIVATE COLECTION -MOSCATO :כרמל מזרחי  -הכשר הרב רובין או ’היוצר  -בראשית‘ בהכשר בד"ץ העדה החרדית
* חבילות המכילות בקבוק יין/כלי כסף המשלוחים רק בערים :ירושלים ,בני ברק ,ביתר ,מודיעין עילית ,בית שמש ,אלעד וגבעת זאב * מספר החבילות מוגבל * התמונה להמחשה בלבד!

