
 
 
 
 

 תושבי ארה"ק

 הגרלת המבצע – טופס הצטרפות
מספר 
 כמות נק' הפריט הגרלה

 חבילת זהב
  40 פתק בכתי"ק 1

  35 קונטרס כ"ב שבט מידו הק' 2

  35 דבר מלכות י"ב 3

 כסףחבילת 

  30 מטבע 'דיים' מידו הק' 4

  25 דולר מידו הק' 5

  25 דולר מידו הק' 6

  25 דולר מידו הק' 7

  25 דולר מידו הק' 8

  25 דולר מידו הק' 9

  20 פיסה מסוכה 10

  20 קונטרס אגרת התשובה 11

  20 קונטרס מכתבי ברכה 12

 נחושתחבילת 

  25 כל אחד זוכה 13

  20 טיסה לרבי 14

  20 תורת הרבי 15

  15 לקניית ספרים ₪ 1000 16

  15 השתתפות בישיבת קיץ 17

  15 אנציקלופדיה תלמודית 18

  10 לט"כ -לקוטי שיחות  19

  10 פרשיות –לקוטי שיחות  20

  10 שיחות קודש + מנוי 21

  10 אגרות קודש 22

  10 מועדים -ספר המאמרים  23

  10 כיס -לקוטי שיחות פרשיות  24

  5 דבר מלכות פיענוחים 25

  5 מלוקט -ספר המאמרים  26

  5 נ"ב-תשמ"זספר השיחות  27

  5 ביאורים לפירוש רש"י 28

  5 הגדה של פסח 29

  5 כיס -ספר השיחות נ"א־נ"ב  30

  10 גביע מכסף טהור 31

  10 נרתיק תפילין 32

  5 רמב"ם לעם 33

  5 נ"ך מקראות גדולות 34

  5 ש"ס עוז והדר 35

  5 ספר התולדות 36

  5 פסקי תשובות 37

  5 פניני התניא 38

  5 סט השמירה 39

  5 משניות קהתי 40

  5 שיעורים בהמשך תער"ב 41

  5 רמב"ם שי למורא 42

  4 סט ספרי נגלה 43

  4 מנחת חינוך 44

  4 חידושי צ"צ בבא בתרא 45

  4 הקריאה והקדושה 46

  4 ספרי ביאורים בחסידות 47

  4 ספרי המקדש 48

  2 סמרקנד 49

  2 ליובאוויטש וחייליה 50

  2 אוצר שיחות קודש 51

  2 משכיל לאיתן 52

  2 זוהר הגאולה, ברכה והצלחה 53

  2 אבינו מלכנו 54

  2 יומן קבלת המלכות 55

  2 דרכי הלימוד 56

 ____________ ק / ג.  שיעור_____.            ישיבה:____   _________._______. משפחה:____________שם:

 .מספר הנקודות:  ______       זהב  □כסף      □נחושת     □   אני זכאי להיכנס להגרלות:       טל': ____________.

 אפשרויות שליחה:
 .    umolohoorets@gmail.com. בדוא"ל 2    .  04-6974225. בפקס, למספר: 1

 טפסים שיישלחו לאחר תאריכים הנ"ל, אין אחריות על השתתפותם בהגרלות היריד.        את הטופס ניתן לשלוח עד יום שני י' ניסן.

 


