בית מדרש תורני לאומי
מרא דאתרא – הרב חגי רבי שליט"א

 1רחוב אשר ,בית שמש 99544

מחצית השקל
ניתן להעבירו לבית הכנסת בקישורית:
https://app.icount.co.il/m/73a40?lng=en
לתרומות כלליות לבית מדרש תורני לאומי:
https://app.icount.co.il/m/ed92d?lng=en

מתנות לאביונים
חלוקה ע"י הרב חגי ביום פורים
הרב מעדיף לקבל תרומות במזומנים למתנות לאביונים עד השעה 1100
בבוקר ביום פורים.
ניתן להעביר כספים במעטפות למוקדים הבאים והם יעבירו לרב:
הרב חגי -בנימין 10א
שניידר -רח' גד 13/5
רייך -בנימין 18א
רודוף -שמעון 6
--------------------------------------------וועדת הצדקה של בית כנסת אוהל יונה מנחם ובית מדרש תורני לאומי מבקשת מחברי הקהילות תרומות עבור
מתנות לאביונים .לאור מצב הקורונה ,יש השנה יותר נזקקים מאשר בשנים רגילות .הכסף יחולק בו ביום לפי
ההנחיות של הרב מאיר.
יש מספר דרכים בהם ניתן לתרום:
 )1צ'ק לפקודת "בית כנסת שבטי ישראל"
 )2תרומה בכרטיס אשראי – להיות בקשר עם באדי ליפסקי 052 5250961
 )3העברה בנקאית
לכבוד  -בית כנסת שבטי ישראל
בנק 11
סניף ( 064גאולה)
חשבון 129432565
 )4מזומן – למרים וירון מרכוס נציגי במת"ל רח' בנימין 4א או באדי ליפסקי וג'' גוטסמן
קבלה (לפי סעיף  46למס הכנסה) בגין כל סוג של תרומה תועבר בהקדם.
The OYM/BMTL Zedaka committee kindly requests donations from our community for Matanot
La’evyonim. Due to the Corona situation, there are more families in need than in previous years.

The money will be handed out Bo-Bayom as per Rav Meir’s instructions.
There are several ways in which donations can be made:
1) Checks can be made out to “Beit Knesset Shivtei Yisrael”
2) Credit card donation - Call Buddy Lipsky at 052 5250961
3) Bank Transfer:
To – Beit Knesset Shivtei Yisrael
Bank 11
Branch 064
Account 129432565
4) Cash – Please hand off donations to Miriam and Yaron Marcus, Buddy Lipsky, or Jay
Gottesman
Tax deductible receipts (se’if 46) for all donations will be issued as soon as possible.
With blessings for good health and a Happy Purim,
The Zedaka Committee

עוד ארגונים מקומיים למתנות לאביונים- Local Organizations


Givat Sharet Chesed Committee ועד חסד גבעת שרת
:כרטיס אשראי
https://pci.zcredit.co.il/webcontrol/FastPaymentHandler.ashx?Guid=01ddd188-fada-ea11aa52-a5e871e98d05
Bank Transfer: 03637336 ) חשבון916(  סניף בית שמש,)10(  בנק לאומי:העברה בנקאית
gschesedcommittee@gmail.com :יש לשלוח מייל אודות ההעברה ל

https://www.lemaanachai.org/en/project/matanot-levyonim : Lema’an Achai למען אחי



Tomchei Shabbat תומכי שבת
https://forms.gle/Cc7xWamidZ2HAjCd8



Melabev מלב"ב
https://forms.gle/QzpUhygb7HazVTeE9
0543155506  יש להעביר תמונת מסך לוואטסאפ של נועם נוביק,במידה שביצעת העברה בנקאית



Keren Yosef :קרן יוסף
currency=ILS&https://www.jgive.co.il/en/external_pages/charity_donate?charity_organization_id=530



Shaalei Torah :שעלי תורה
054-5623158 פייבוקס או ביט
2023192 ) חשבון916(  סניף בית שמש,)10(  בנק לאומי:העברה בנקאית



If anyone would like to make a contribution to the Eliyahu Meyer Food Pantry for single
moms in lieu of mishloach manot, please get in touch with Liza Judah on +972 543263700.
A personalized digital card can be designed for you to send to family and friends, to let
them know that you are thinking of them, and have made a contribution in their name.
Donations for matanot le'evyonim, to be distributed on Purim day, can be brought to either
Liza Judah at Rehov Gad 11/20, or Chaya Beran (Lottner) at Rehov HaShoshan 25, Nofei
Aviv. Both cash and supermarket gift cards will be appreciated.
The Eliyahu Meyer Food Pantry for Single Moms is a gemach and personal initiative that
was established in light on the growing number of single moms who are struggling to
purchase essential food products and pay basic utility bills.

