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  אילןאילן--ברבר  כנסתכנסתהה  ביתבית
  רחובותרחובות, , 1212אילן אילן --רחוב בררחוב בר

  ד"בס

        ....הבעת תודה והערכההבעת תודה והערכההבעת תודה והערכההבעת תודה והערכה
        מבקש להביע בזאת את תודתי והערכתי לכל התורמים מבקש להביע בזאת את תודתי והערכתי לכל התורמים מבקש להביע בזאת את תודתי והערכתי לכל התורמים מבקש להביע בזאת את תודתי והערכתי לכל התורמים 

            ".".".".קימחא דפיסחאקימחא דפיסחאקימחא דפיסחאקימחא דפיסחא""""לללל
        

        י חברי הוועד לנזקקים בשוברי קניה י חברי הוועד לנזקקים בשוברי קניה י חברי הוועד לנזקקים בשוברי קניה י חברי הוועד לנזקקים בשוברי קניה י חברי הוועד לנזקקים בשוברי קניה י חברי הוועד לנזקקים בשוברי קניה י חברי הוועד לנזקקים בשוברי קניה י חברי הוועד לנזקקים בשוברי קניה """"""""הסכום שחולק עהסכום שחולק עהסכום שחולק עהסכום שחולק עהסכום שחולק עהסכום שחולק עהסכום שחולק עהסכום שחולק ע
        חחחחחחחח""""""""שששששששש        22,50022,50022,50022,50022,50022,50022,50022,500: : : : : : : : הינוהינוהינוהינוהינוהינוהינוהינו

        

        : : : : : : : : תודתי לחברי הוועדתודתי לחברי הוועדתודתי לחברי הוועדתודתי לחברי הוועדתודתי לחברי הוועדתודתי לחברי הוועדתודתי לחברי הוועדתודתי לחברי הוועד
        שמחה גנץשמחה גנץשמחה גנץשמחה גנץשמחה גנץשמחה גנץשמחה גנץשמחה גנץ' ' ' ' ' ' ' ' רררררררר, , , , , , , , דוד ביטוןדוד ביטוןדוד ביטוןדוד ביטוןדוד ביטוןדוד ביטוןדוד ביטוןדוד ביטון' ' ' ' ' ' ' ' רררררררר, , , , , , , , אברהם בר כוכבאאברהם בר כוכבאאברהם בר כוכבאאברהם בר כוכבאאברהם בר כוכבאאברהם בר כוכבאאברהם בר כוכבאאברהם בר כוכבא' ' ' ' ' ' ' ' רררררררר

        

                

לות מזון לות מזון לות מזון לות מזון לות מזון לות מזון לות מזון לות מזון חביחביחביחביחביחביחביחבי        270270270270270270270270חולקו חולקו חולקו חולקו חולקו חולקו חולקו חולקו , , , , , , , , בנוסף וללא קשר לאמורבנוסף וללא קשר לאמורבנוסף וללא קשר לאמורבנוסף וללא קשר לאמורבנוסף וללא קשר לאמורבנוסף וללא קשר לאמורבנוסף וללא קשר לאמורבנוסף וללא קשר לאמור
        בראשות בראשות בראשות בראשות בראשות בראשות בראשות בראשות " " " " " " " " חג שבעחג שבעחג שבעחג שבעחג שבעחג שבעחג שבעחג שבע""""""""שהתקבלו מעמותת שהתקבלו מעמותת שהתקבלו מעמותת שהתקבלו מעמותת שהתקבלו מעמותת שהתקבלו מעמותת שהתקבלו מעמותת שהתקבלו מעמותת 

        ........אאאאאאאא""""""""הרב יצחק דוד גרוסמן שליטהרב יצחק דוד גרוסמן שליטהרב יצחק דוד גרוסמן שליטהרב יצחק דוד גרוסמן שליטהרב יצחק דוד גרוסמן שליטהרב יצחק דוד גרוסמן שליטהרב יצחק דוד גרוסמן שליטהרב יצחק דוד גרוסמן שליט
        

        ........חברים רבים היו שותפים לחלוקה ולכולם ברכתי ותודתיחברים רבים היו שותפים לחלוקה ולכולם ברכתי ותודתיחברים רבים היו שותפים לחלוקה ולכולם ברכתי ותודתיחברים רבים היו שותפים לחלוקה ולכולם ברכתי ותודתיחברים רבים היו שותפים לחלוקה ולכולם ברכתי ותודתיחברים רבים היו שותפים לחלוקה ולכולם ברכתי ותודתיחברים רבים היו שותפים לחלוקה ולכולם ברכתי ותודתיחברים רבים היו שותפים לחלוקה ולכולם ברכתי ותודתי
        

        בזכות מצוות הצדקה נזכה לחוג את חג הפסח בזכות מצוות הצדקה נזכה לחוג את חג הפסח בזכות מצוות הצדקה נזכה לחוג את חג הפסח בזכות מצוות הצדקה נזכה לחוג את חג הפסח בזכות מצוות הצדקה נזכה לחוג את חג הפסח בזכות מצוות הצדקה נזכה לחוג את חג הפסח בזכות מצוות הצדקה נזכה לחוג את חג הפסח בזכות מצוות הצדקה נזכה לחוג את חג הפסח 
        ........מתוך חירות אמיתית ולהתברך בכל מילי דמיטבמתוך חירות אמיתית ולהתברך בכל מילי דמיטבמתוך חירות אמיתית ולהתברך בכל מילי דמיטבמתוך חירות אמיתית ולהתברך בכל מילי דמיטבמתוך חירות אמיתית ולהתברך בכל מילי דמיטבמתוך חירות אמיתית ולהתברך בכל מילי דמיטבמתוך חירות אמיתית ולהתברך בכל מילי דמיטבמתוך חירות אמיתית ולהתברך בכל מילי דמיטב

        
        המברככם ממקור הברכותהמברככם ממקור הברכותהמברככם ממקור הברכותהמברככם ממקור הברכותהמברככם ממקור הברכותהמברככם ממקור הברכותהמברככם ממקור הברכותהמברככם ממקור הברכות

        

        ל ויזנרל ויזנרל ויזנרל ויזנרל ויזנרל ויזנרל ויזנרל ויזנר''''''''הודה יקותיאהודה יקותיאהודה יקותיאהודה יקותיאהודה יקותיאהודה יקותיאהודה יקותיאהודה יקותיא''''''''הרב יהרב יהרב יהרב יהרב יהרב יהרב יהרב י


