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חוברת מרגשת זו וכלל פעילות 
עמותת מתנת חיים  לזכרון עולם 
של מייסד העמותה ומי שמסר 

נפשו למענה ולמען כל 
חולה כליה באשר הוא 

הרב אברהם 
ישעיהו הבר 

זצ"ל 




שלנו ושלכם, שלו הוא 

תהא נשמתו הטהורה 
צרורה בצרור החיים
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מוקד תרומות: 2716*
judy@kilya.org.il
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מוקד תרומות: 2716*
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ניתן לתרום בעמדות 'נדרים פלוס' ו'קהילות'

למתנת חיים אישור מס הכנסה לענין תרומות לפי סעיף 46

העברות בנקאיות:

בנק מרכנתיל—17
סניף כנפי נשרים —661

מספר חשבון 62951787
על שם “מתנת חיים”

צ’קים לפקודת
מתנת חיים

 יש לשלוח ל:
מתנת חיים

כנפי נשרים 15
ירושלים 9546427

אפשר לתרום 
למתנת חיים דרך ביט!

לשלוח למספר:
054-3213911

נא לשלוח כתובת 
דוא"ל לאותו מספר

כדי לקבל קבלה

לתרומה
מאובטחת
 באשראי:

http://bit.ly/MC_TRUM




עיגול לטובה: 
קנו בכרטיס אשראי, 
תעגלו לשקל הקרוב 

ותשלחו לנו את האגורות! 
http://bit.ly/MC-RU

 




