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 חברה יקרה, מזל טוב 

מזל טוב! זו  תינוקת חדשה, בשעה טובה ומוצלחת.את הבשורה הטובה על לידת שמחנו לשמוע 
 שמחה גדולה עבורך ועבור משפחתך שהתרחבה, וזו שמחה גם לקהילה כולה. 

עם ביחד , ושמחה נחתמהילדה הזו מלוא חופניים תזכי לרוות יהי רצון שברכותנו מעומק הלב: 
 !פרנסה טובה, אושר ועושר, שפע ברכה והצלחהו , מתוך בריאותובני משפחתך בעלך שי'

 

אנו שמחות לספר לך על ארגון חדש שהוקם כאן בקרית ביאליק: "שפרה ופועה" למען היולדת. 
 ומופעל על ידי קבוצת מתנדבות מתוך הקהילה בגבעת הרקפות.הארגון הוקם 

תינוקת חדשה  עם כל השמחה וההתרגשות המציפה אותך ואת משפחתך עם הצטרפותה של
למשפחה, אנו מאמינות כי זה הזמן שלנו לעודד ולתמוך בך, על מנת לאפשר לך לחזור אט אט 

 לשגרה, ברוגע ובשלוה.

בעיצומו של יום  מהווה סניף של ארגון חובק עולם שהוקםשל גבעת הרקפות ארגון "שפרה ופועה" 

בני ליולדות ולמטרת הארגון: סיוע ידי הרבי מליובאוויטש. -(, על6791הכיפורים שנת תשל"ז )
כינויים של יוכבד )אמו של משה : יק לארגון את השם "שפרה ופועה"הענזה שהוא . הרבי משפחותיהן

 בלידתם. )אחות משה(, שסייעו לנשות ישראל במצרים רבינו( ומרים הנביאה

על ידי ברחבי העולם, סניף "שפרה ופועה" שלנו פועל סניפים של "שפרה ופועה" כמו בכל שאר ה
 .תליולדלמשימת הסיוע להירתם להתנדב ושבחרו יקרות מתוך הקהילה נשים 

ארוחת בוקר טעימה ומזינה –בהתנדבות מלאה כמובן  –להגיש לך  אנו שמחות השבוע הקרובבמהלך 
לחיזוק בריאותך. המתנדבות יכינו כל אחת בתור שלה ארוחת בוקר )כשרה(. מתנדבת נוספת תדאג 

 להעביר לך את הארוחה עד לפתח הבית.

עד שכוחותייך יחזרו אלייך; אל תהססי , מנוחה ורוגעשתפנקי את עצמך בבימים אלו חשוב מאוד 
זרה השוטפת שכל כך דרושה לך, כגון: סיוע בשמרטפות לילדים, לפנות אלינו על מנת לקבל את הע

אוזן קשבת ופתרון לכל בעיה. תמיד כאן, ב"שפרה ופועה" תמצאי  קיון הבית וכד'.יתיאום עוזרת לנ

 )אסתי( 757-1166956או  799-9155997צרי עמנו קשר בכל עניין ובכל עת בטלפון: 

  

 שמחים ומאושרים בשמחתך,

ופועה"ארגון "שפרה   

 נשות גבעת הרקפות

  

 נ.ב. קבלי נא שי צנוע זה לכבוד הלידה והתינוקת. מזל טוב!

 


