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מה היינו עושים בלעדיהם?
אלפי זוגות מרגישים את החסר. במיוחד בפורים!



אליכם,  ידידינו היקרים!

אחד מתוך שישה זוגות בישראל

 מרגישים עדיין את החסר.

 חווים את הכאב. 

רוצים כל כך לשלוח גלוית פורים שמח 

מצולמת ומחייכת לסבא וסבתא, 

אבל הגלויה ריקה.

ארגון בוני עולם המעניק תמיכה וסיוע

 ביעוץ רפואי ותמיכה כספית למצפים לישועה

 מבקש את עזרתכם בתרומה.

אנחנו בטוחים שהכאב הזה נוגע לליבכם

 ושתעשו כל שבידיכם

 כדי שבכל בית יהודי יהיה ילד יהודי.

 

 1800-300-307

בסייעתא דשמיא!!!! 
והמשעשעים ותרווי נחת.משלוחי המנות של כולנו. תסתכלי על התמונות ששלחו לך הנכדים, על הכרטיסים המאחלים עוד מעט, כשכולם ילכו, תשבי את עם אבא, כמו כל סבא וסבתא אוהבים, לפתוח את אמא יקרה מאד, 

אומרת כשאת חושבת שאני לא בשטח, בלי לצרף שום נחת.בלי לצרף שום גלויה חמודה מתאימה לתחפושת, בלי לצרף שום תמונה שאפשר פשוט לאכול, כמו שאת עוד מעט, כשכולם ילכו. בעצם, כשאנחנו נלך. אנחנו, חיים ואני, שכבר שבע שנים מביאים כמעט אותו משלוח, 
שבע שנים של נסיונות, של תקוות, ושל אכזבות. בעיקר אכזבות.ואני לא יכולה. והכאב על זה מצטרף לכאב הענק שאני נושאת עימי יום יום, שעה שעה. שבע שנים של ציפיה לילד. ורובי וגיטי שקטנים ממני. גם אני רוצה להביא לעיניים שלך ושל אבא חיוך ואור ושמחה. רציתי שתדעי, אמא'לה, שזה עוד דבר שכואב לי. כל כך. גם אני רוצה להביא לכם נחת, לפחות כמו שרי וישראל 

אמא שלא תפסיקי להתפלל עלינו, להתחנן ולבכות ולהעתיר. אני יודעת שאת עושה את זה ממילא, אבל אז במקום הגלויה הזו, עם התמונה, שיום אחד עוד אביא, אני שולחת את המכתב הזה. ומבקשת ממך  של  דמעות  תצטרפנה  הזה  היום  ואולי  פורים,  יום  היום,  גדול  יום  עוד.  ממרומים.המתחננת על בתה לדמעות של בת שמתחננת כל כך להיות כבר אמא ותבאנה את הישועה מבקשת 
את הגלויה המשמחת ביותר בעולם.ואולי, אולי לשנה האחרת, אוכל גם אני לשלוח לך גלויה יפה, אמא. 

באהבה מלי באהבה מלי 
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  מוקד תרומות
24 שעות ביממה

עתא בס
את עם אבא, כמו כל סבא וסבתא אוהבים, לפתוחאמא יקרה מאד,  קשבי

הכרטיסים ה על ל ל

שמיא!!!!!! בסייעתא דשמיא

המכתב שלא שלחתי
 לאמא שלי בפורים! 



אפשרויות תרומה:
בהוראת קבע אין צורך להחתים את הבנק

במעטפת התגוביינא

אצל הרבנים המקבלים ברחבי הארץ
המצוינים בגב מעטפת התגובינא

בהפקדה בבנק הדואר מס' חשבון 20039257

בהפקדה בבנק פאג"י 52, סניף 188, מס' חשבון 409455393

או בטלפון 1800-300-307 24 שעות ביממה
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טלפאו בטלפון 0-3000-307א

1800-300-307   מוקד תרומות
24 שעות ביממה




