
ההגרלה השנתית 
למען

ההגרלה תתקיים 
בשידור חי

מוקדי ההגרלה הגדולה יסגרו 
ביום שלישי כ"ט סיון )28/6(



רכב מנהלים יוקרתי
ניסן סנטרה 2022

עוד זוכים בפרסים שווים < עמוד 5 <

לא רק זוכה אחד!

פרס ראשון!

מצטרפים. זוכים<<< 
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ב- ₪5,000 
לקניות באיקאה

כ. אשראי טעון
בצימר לשבת ב- ₪5,000 

בצפון

בטבעת
יהלום

יוקרתית

בחדר ילדים מושלם

ב- ₪5,000 

ברשת הצורפים

לא רק זוכה אחד!

זוכה נוסףזוכה נוסף

זוכהזוכה
נוסףנוסף

זוכהזוכה
נוסףנוסף

זוכה נוסףזוכה נוסף

זוכה נוסףזוכה נוסף

זוכה נוסףזוכה נוסף

בזוג כרטיסי טיסה 
לאירופה וקברי צדיקים

זוכה נוסףזוכה נוסף

בחרו את חבילת הכרטיסים שתזכה אתכם בפרס הגדול!

20,000

כדאי הוא!תזדרזו!
 רק למצטרפים עד יום שלישי כ"ג אייר )24.5.22(

לקניות
ברשת

או ברשתות מזון מובילות אחרות לבחירתכם
או ברשתות מזון מובילות אחרות לבחירתכם

הגרלה בלעדית! ללא תשלום נוסף

מצטרפים. זוכים<<< 
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רוכשי חבילה זו 
 יקבלו לביתם 
קמיע מיוחד לשמירה 
 וישועה ובתוכו אבן 
מפתח המערה

רוכשי חבילה זו 
 יקבלו לביתם 
קמיע מיוחד לשמירה 
 וישועה ובתוכו אבן 
מפתח המערה

מתנה!

בזכותה דרשב"י!
שותף בזכיות

'הכנסת אורחים רשב"י'
וכרטיס הגרלה 1

בתרומה זו אנו מזכים עבורך 
חלוקת ח"י רוטל ביום ל"ג 
בעומר- במתחם הציון וכן 

קוויטעל אישי בפתח המערה 
ביום ל"ג בעומר

בתרומה זו אנו מזכים עבורך 
חלוקת ח"י רוטל יין ביום 

ההילולא וכן קוויטעל אישי 
בפתח המערה ביום ל"ג בעומר 

ותפילה כל ער"ח

בתרומה זו הינך זוכה לשמש "פרנס יום" 
בהכנסת אורחים רשב"י

וכן בתפילה מל"ג עד ל"ג כל לילה בחצות

בתרומה זו הינך זוכה לשמש "פרנס שבת" 
בהכנסת אורחים רשב"י

וכן בתפילה מל"ג עד ל"ג כל לילה בחצות

₪15*12
 ₪180

₪30*12
 ₪360

₪65*12
 ₪780

₪150*12
 ₪1,800

₪300*12
 ₪3,600

 רוכשי חבילה זו יקבלו לביתם 
קמיע מיוחד ובו אבן מפתח המערה 
+ חלוקת ח"י רוטל במירון

מתנה!

מתנה!

זכיתם בעוד 
הגרלה!

רכשתם 
חבילה?

זכויות בחבילות!
בחרו את חבילת הכרטיסים שתזכה אתכם בפרס הגדול!

בין רוכשי החבילות 
יוגרלו 10 ערכות

>> פנו כבר עכ̆יו בטלפון:  1700-72-40-40  5

רוב עם י̆ר‡ל מ‚יע ביום ‰‰ילול‡ ̃„י̆‡ למירון,  לפ̃ו„ ‡̇ מ̃ום ‚ניז̇ו ̆ל ‰̇נ‡ ‰‡ל̃י רבי ̆מעון בר  יוח‡י. ‡בל י̆ מי ̆נ̆‡ר ̆ם ל‡ורך כל ימו̇ ‰̆נ‰, כ„י  ללמו„ ול‰˙פלל, לב˜̆ ול̆מור עלינו, יום וליל‰.  למענכם וב̆בילכם, יו̆בים מניין ̇למי„י חכמים ‡ברכי  י̆יב̇ 'ח̂ו̇ ‰ליל‰', מול 'פ˙ח ‰מער‰', כך במ̆ך כל  ימו̇ ‰̆נ‰, מ„י ח̂ו̇ ‰ליל‰, ע„ ̆ע̇ ע̇ ר̂ון ̆ל  עלו̇ ‰̆חר ולומ„ים ב‰˙עוררו̇ ‚„ול‰ בסו„ו̇ ‰זו‰ר  ‰̃„ו̆, לזכו̇ כלל י̆ר‡ל. ˜חו חל̃!

˙פיל‰ מיוח„̇ חיברו ‚„ולי י̆ר‡ל ורבני 'פ˙ח ‰מער‰'  למעננו, ‡ו˙‰ ‰ם מ˙פללים בכוונו̇ מיוח„ו̇, מל"‚  בעומר ‰נוכחי וע„ ל"‚ בעומר ‰ב‡, למענכם  וב̆בילכם, כ„י ̆ב˜˘̇כם ל‡ ̇י̆כח חליל‰, ע„  ˘̇‚יע י̆וע̇כם ‰פרטי̇.  חס„ מסביב ל̆עון, מסביב ל̆נ‰: בסמוך ל'פ˙ח  ‰מער‰' ‰נ̆‚ב, למענכם וב̆בילכם, פועל̇ '‰כנס̇  ‰‡ורחים' ‰וו̇י˜‰ ומ‚י̆‰ לכל רעב וˆמ‡ ‡וכל ו˘̇י‰  ב̆פע ובי„ רחב‰, מסביב ל̆עון, ל‡ורך כל ימו̇ 
‰̆נ‰, ̃יı וחורף.

 במעגל השנה!
מחוברים עם הרשב"י,

ל‡ ר̃ בל"‚: 

מל"‚ וע„ ל"‚:

ז‰ ‰זמן ̆לכם ל‰˙חבר ‡ל ‰ר̆ב"י, במע‚ל ‰̆נ‰, לל‡ ‰פס˜‰! ולזכו̇ בי̆וע‰ ב̃רוב! 

זכ̇‰ ל‰יפ̃„

5 >> פנו כבר עכ˘יו בטלפון:  1700-72-40-40  

למירון,  ˜„י˘‡  ‰‰ילול‡  ביום  מ‚יע  י˘ר‡ל  עם  רוב 

לפ˜ו„ ‡˙ מ˜ום ‚ניז˙ו ˘ל ‰˙נ‡ ‰‡ל˜י רבי ˘מעון בר 

יוח‡י. ‡בל י˘ מי ˘נ˘‡ר ˘ם ל‡ורך כל ימו˙ ‰˘נ‰, כ„י 

וליל‰.  יום  עלינו,  ול˘מור  לב˜˘  ול‰˙פלל,  ללמו„ 

למענכם וב˘בילכם, יו˘בים מניין ˙למי„י חכמים ‡ברכי 

י˘יב˙ 'חˆו˙ ‰ליל‰', מול 'פ˙ח ‰מער‰', כך במ˘ך כל 

˘ל  רˆון  ע˙  ˘ע˙  ע„  ‰ליל‰,  חˆו˙  מ„י  ‰˘נ‰,  ימו˙ 

עלו˙ ‰˘חר ולומ„ים ב‰˙עוררו˙ ‚„ול‰ בסו„ו˙ ‰זו‰ר 

‰˜„ו˘, לזכו˙ כלל י˘ר‡ל. ˜חו חל˜!

˙פיל‰ מיוח„˙ חיברו ‚„ולי י˘ר‡ל ורבני 'פ˙ח ‰מער‰' 

מל"‚  מיוח„ו˙,  בכוונו˙  מ˙פללים  ‰ם  ‡ו˙‰  למעננו, 

למענכם  ‰ב‡,  בעומר  ל"‚  וע„  ‰נוכחי  בעומר 

ע„  חליל‰,  ˙י˘כח  ל‡  ˘ב˜˘˙כם  כ„י  וב˘בילכם, 

˘˙‚יע י˘וע˙כם ‰פרטי˙. 

ל'פ˙ח  בסמוך  ל˘נ‰:  מסביב  ל˘עון,  מסביב  חס„ 

‰מער‰' ‰נ˘‚ב, למענכם וב˘בילכם, פועל˙ '‰כנס˙ 

‰‡ורחים' ‰וו˙י˜‰ ומ‚י˘‰ לכל רעב וˆמ‡ ‡וכל ו˘˙י‰ 

ימו˙  כל  ל‡ורך  ל˘עון,  מסביב  רחב‰,  ובי„  ב˘פע 
‰˘נ‰, ˜יı וחורף.

 במעגל השנה!
מחוברים עם הרשב"י,

ל‡ ר˜ בל"‚: 

מל"‚ וע„ ל"‚:

לכם ל‰˙חבר ‡ל ‰ר˘ב"י, ז‰ ‰זמן̆ 

במע‚ל ‰˘נ‰, לל‡ ‰פס˜‰!

ולזכו˙ בי˘וע‰ ב˜רוב! 

זכ˙‰ ל‰יפ˜„

5 >> פנו כבר עכ˘יו בטלפון:  1700-72-40-40  

למירון,  ˜„י˘‡  ‰‰ילול‡  ביום  מ‚יע  י˘ר‡ל  עם  רוב 

לפ˜ו„ ‡˙ מ˜ום ‚ניז˙ו ˘ל ‰˙נ‡ ‰‡ל˜י רבי ˘מעון בר 

יוח‡י. ‡בל י˘ מי ˘נ˘‡ר ˘ם ל‡ורך כל ימו˙ ‰˘נ‰, כ„י 

וליל‰.  יום  עלינו,  ול˘מור  לב˜˘  ול‰˙פלל,  ללמו„ 

למענכם וב˘בילכם, יו˘בים מניין ˙למי„י חכמים ‡ברכי 

י˘יב˙ 'חˆו˙ ‰ליל‰', מול 'פ˙ח ‰מער‰', כך במ˘ך כל 

˘ל  רˆון  ע˙  ˘ע˙  ע„  ‰ליל‰,  חˆו˙  מ„י  ‰˘נ‰,  ימו˙ 

עלו˙ ‰˘חר ולומ„ים ב‰˙עוררו˙ ‚„ול‰ בסו„ו˙ ‰זו‰ר 

‰˜„ו˘, לזכו˙ כלל י˘ר‡ל. ˜חו חל˜!

˙פיל‰ מיוח„˙ חיברו ‚„ולי י˘ר‡ל ורבני 'פ˙ח ‰מער‰' 

מל"‚  מיוח„ו˙,  בכוונו˙  מ˙פללים  ‰ם  ‡ו˙‰  למעננו, 

למענכם  ‰ב‡,  בעומר  ל"‚  וע„  ‰נוכחי  בעומר 

ע„  חליל‰,  ˙י˘כח  ל‡  ˘ב˜˘˙כם  כ„י  וב˘בילכם, 

˘˙‚יע י˘וע˙כם ‰פרטי˙. 

ל'פ˙ח  בסמוך  ל˘נ‰:  מסביב  ל˘עון,  מסביב  חס„ 

‰מער‰' ‰נ˘‚ב, למענכם וב˘בילכם, פועל˙ '‰כנס˙ 

‰‡ורחים' ‰וו˙י˜‰ ומ‚י˘‰ לכל רעב וˆמ‡ ‡וכל ו˘˙י‰ 

ימו˙  כל  ל‡ורך  ל˘עון,  מסביב  רחב‰,  ובי„  ב˘פע 
‰˘נ‰, ˜יı וחורף.

 במעגל השנה!
מחוברים עם הרשב"י,

ל‡ ר˜ בל"‚: 

מל"‚ וע„ ל"‚:

לכם ל‰˙חבר ‡ל ‰ר˘ב"י, ז‰ ‰זמן̆ 

במע‚ל ‰˘נ‰, לל‡ ‰פס˜‰!

ולזכו˙ בי˘וע‰ ב˜רוב! 

זכ˙‰ ל‰יפ˜„

>> פנו כבר עכ̆יו בטלפון:  1700-72-40-40  5

רוב עם י̆ר‡ל מ‚יע ביום ‰‰ילול‡ ̃„י̆‡ למירון, 

לפ̃ו„ ‡̇ מ̃ום ‚ניז̇ו ̆ל ‰̇נ‡ ‰‡ל̃י רבי ̆מעון בר 

יוח‡י. ‡בל י̆ מי ̆נ̆‡ר ̆ם ל‡ורך כל ימו̇ ‰̆נ‰, כ„י 

ללמו„ ול‰˙פלל, לב˜̆ ול̆מור עלינו, יום וליל‰. 

למענכם וב̆בילכם, יו̆בים מניין ̇למי„י חכמים ‡ברכי 

י̆יב̇ 'ח̂ו̇ ‰ליל‰', מול 'פ˙ח ‰מער‰', כך במ̆ך כל 

ימו̇ ‰̆נ‰, מ„י ח̂ו̇ ‰ליל‰, ע„ ̆ע̇ ע̇ ר̂ון ̆ל 

עלו̇ ‰̆חר ולומ„ים ב‰˙עוררו̇ ‚„ול‰ בסו„ו̇ ‰זו‰ר 

‰̃„ו̆, לזכו̇ כלל י̆ר‡ל. ˜חו חל̃!

˙פיל‰ מיוח„̇ חיברו ‚„ולי י̆ר‡ל ורבני 'פ˙ח ‰מער‰' 

למעננו, ‡ו˙‰ ‰ם מ˙פללים בכוונו̇ מיוח„ו̇, מל"‚ 

בעומר ‰נוכחי וע„ ל"‚ בעומר ‰ב‡, למענכם 

וב̆בילכם, כ„י ̆ב˜˘̇כם ל‡ ̇י̆כח חליל‰, ע„ 

˘̇‚יע י̆וע̇כם ‰פרטי̇. 

חס„ מסביב ל̆עון, מסביב ל̆נ‰: בסמוך ל'פ˙ח 

‰מער‰' ‰נ̆‚ב, למענכם וב̆בילכם, פועל̇ '‰כנס̇ 

‰‡ורחים' ‰וו̇י˜‰ ומ‚י̆‰ לכל רעב וˆמ‡ ‡וכל ו˘̇י‰ 

ב̆פע ובי„ רחב‰, מסביב ל̆עון, ל‡ורך כל ימו̇ 
‰̆נ‰, ̃יı וחורף.

 במעגל השנה!
מחוברים עם הרשב"י,

ל‡ ר̃ בל"‚: 

מל"‚ וע„ ל"‚:

ז‰ ‰זמן ̆לכם ל‰˙חבר ‡ל ‰ר̆ב"י,

במע‚ל ‰̆נ‰, לל‡ ‰פס˜‰!

ולזכו̇ בי̆וע‰ ב̃רוב! 

זכ̇‰ ל‰יפ̃„

צדיקי הדור בתפילה ובתחנונים בפתח המערה

תקנון הגרלת 'כדאי הוא-2'
'הכנסת  ורבני  'כדאי הוא' נערכת בליווי ופיקוח עו"ד בנימין מיצמכר  | הגרלת  ע"פ פסק הרבנים שליט"א מצווה לרכוש גם מכספי מעשרות 
 | | שמות הזוכים יפורסמו בטלפון מוקד האשראי. בנוסף, הזוכים יקבלו הודעה טלפונית  יוכרע ע"י  וכל בירור הלכתי וחוקי  אורחים רשב"י' 
| ניתן לממש את הזכייה עד חודש ימים מיום  | לא ניתן להעביר את הזכייה לאחר  הובלת והרכבת המתנות ע"ח הזוכה אלא אם צוין אחרת 

ההגרלה | הזכייה חייבת במיסים ואגרות כחוק | כל פרטי המכירה בכפוף לתקנון המלא הנמצא במשרדי העמותה ובאתר ההגרלה | ט.ל.ח

ה 
וע
יש

מאה אחוז 

ות כ ז ז  ו ח א
ה 

א מעשרותמ

מתחברים מרחוק:

שנה בדיוק חלפה מאז אותו לילה מר ונמהר על ראש ההר, קרוב כל כך לשמיים, 
כשהשערים פתוחים לשמוע את התפילות על ציון הרשב"י בליל ל"ג בעומר. שנה 
בדיוק מאז שאותם השערים הפתוחים קלטו לתוכם 45 נשמות של קדושים שהיו כל 

כך קרובים לשמיים ועלו עד לשם בסערה ובכאב איום.

בתחילה נדמה היה שהתפילות בהר נדמו. השקט זעק מכל קיר ומכל מדרגה, והאבל 
נכח במלוא הכוח. אבל על עוצמתו של רבי שמעון אין ויכוח. דווי הלב, הכאובים, 
העצובים, הזקוקים לישועה, לא יכולים היו להישאר יתומים. הם היו צריכים כתובת 
לפנות אליה בזעקה, מישהו שיתחנן עבורם לפני יושב מרומים. ומי אם לא רבי שמעון 
הוא הכתובת? "כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק", ועם האסון הגדול 
ולמרות הטרגדיה, שעת הדחק עוד כאן במלוא עוצמתה. הקשיים לא קטנו, הישועות 

נצרכות עוד יותר ומבט מהיר בעיתונים יוכיח כי צריך את רבי שמעון, צריך מאוד.

בשקט בשקט, טיפין טיפין חזרו רבים בתפילה שהפכה לזרם שוטף של אנשים. אחרי 
התפילות, אחרי שהפקידו את הבקשות בידיו האמונות של רבי שמעון שילך ויתחנן 
לפני הקב"ה, חזרו גם לראות שוב את המראות המוכרים. העיניים הכבויות זוהרות 

שוב כלפידים, הכאב מתחלף בתקווה לישועה. 

ואז, כששק הצרות הכבד הוקל במקצת, הצמא גובר, הרעב לוחץ והעייפות מתישה 
הקריסה הפיזית עשויה להיות קרובה ואנחנו שם כדי לתפוס אותם רגע לפני, לתת 
להם את הסעד והתמיכה הנדרשים כל כך, שעשויים להקל מעט מעל ההתמודדות.

כבר שנים רבות שאנחנו נרתמים להאכיל את הרעבים והצמאים, לתת להם לשתות, 
מקום לשבת ואוכל להשיב את הנפש. בכל שעות היממה, בכל עונות השנה, אנחנו 

שם.

אבל אנחנו לא יכולים להיות שם בלעדיכם.

אנחנו שם בשליחותכם, התורמים. אלה שיודעים שזו הדרך להגיע עד לצפון הרחוק 
ולזכות לישועות גם מבלי לעבור את הנסיעה הארוכה. אלה שלא יוכלו השנה להגיע 

בליל ל"ג בעומר ובכל זאת רוצים להרגיש אצל רשב"י ולראות את הניסים.

אנחנו שם בשליחותכם אבל גם בשבילכם, לאורך השנה כולה. כבר שנים ארוכות 
שהתורמים והשותפים רואים ישועות גדולות בזכות אותה תרומה.

בשנה  התחלנו  גלויים,  ולניסים  לתרומה  בזכות  שיותר  כמה  ולזכות  להרבות  כדי 
שעברה במיזם מיוחד של קודש, מיזם של הגרלה סינית לשותפים ולתורמים.

 אנחנו מזמינים אתכם לקרוא, לחוות ולהיות שותפים להגרלה,
אבל בעיקר להיות שותפים לזכויות הגדולות ולישועות.

לזכות בישועות מרשב"י בכל מקום בארץ

/// ציון רשב"י 
הוא מקום 
הישועות, אבל 
להגיע זה לא 
תמיד פשוט. 
מנגד, רבים 
המגיעים 
לציון זקוקים 
לסיוע, שתיה 
ואוכל. אנחנו 
פה בכדי 
לסייע להם 
ולכם. תרומה 
להכנסת 
האורחים 
על ציון 
הרשב"י מזכה 
בישועות 
אדירות, 
מניסיון /// 

מעט מפעילות 'הכנסת אורחים רשב"י' בכל ימות השנה

אסטרטגיה, עיצוב ופרסום:

ר ו ב י צ י  ס ח י  | ם  ו ס ר פ  | ה  י ג ט ר ט ס ליווי ופיקוח: עורך דין בנימין מיצמכר: bnimzr@gmail.comא

רוכשי חבילה זו יקבלו לביתם 
גביעי ברכה מהאחרונים 
 שנותרו בידינו ושזכינו 
 לקבל מידיו הטהורות של 
 מרן שר התורה 
 רבי חיים קניבסקי זצוק"ל 
 עבור השותפים בהכנסת 
אורחים + חלוקת ח"י רוטל
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מאיר קרליבך

מוקדי הגרלת 'כדאי הוא' פרוסים לרשותכם בכל רחבי הארץ.
למידע אודות המוקד הקרוב לביתך, חייג עכשיו: 4520* 7 -



בעמ' 7

תצטרפו!
כדאי הוא!

+972-25328899 keday.co.il

כן. אין לאף אחד 
מאיתנו ספק בזכות 

העצומה של לתת 
לזכות רבי שמעון. 

בהשתתפותך

בהגרלה זו הינך נותן 
נתינה טהורה לזכות 
רשב"י והוא ישיב לך 

בכפל כפליים!

הגרלת 'כדאי הוא' מתקיימת 
זו השנה השניה. בזכותם 
המשכנו את פעילות הקודש 
בשנה החולפת ובזכותכם 
נמשיך אותה גם השנה.

בשנה שעברה זכו בפרס 
הגדול: משפחת דכנר מבני 
ברק ועוד זוכים רבים שזכו 
בפרסים משתלמים. 

הוא 
רבי 

שמעון!

ה 
שוע

מאה אחוז י

ת כו ז חוז  א ה  א
מעשרותמ

 בניי חיי ומזוני רוויחי 
 וכל תענוג ונחת דקדושה 

 מכל יוצ"ח זרעא חייא וקיימא 
 בנים ובני בנים 

עוסקים בתורה ובמצוות

 מרן שר התורה זצוק"ל
על כח הישועה בזכות רשב"י

השנה זו הזכות שלך לקחת את הפרס הגדול!
והשנה? והשנה? 

**45204520

הגרלת זריזות חינם 
רק למצטרפים עד יום 
שלישי כ"ג אייר )24/5(

 שנה1
שניה 

ברציפות!

רכב מנהלים יוקרתי,פרס ראשון
מחכות רק לכם. בשווי עשרות אלפי שקלים ועוד מתנות משתלמות

₪₪20,00020,000


