
 תשובה

 אחדות

 בסייעתא דשמיא

 בברכתם של גדולי ישראל

 14:00מדי יום בשעה  .והצטרפ

 .למעמד התפילה היומי של כלל ישראל
 

 

 

  

 תפילה   
    

 

 (7חה שלו) 02-671-61-61 

  בתפריט הראשי 70הקישו  שימו לב:

 ותקבלו מדי יום תזכורת טלפונית סמוך לתחילת המעמד הקדוש
 

 יישא דברי חיזוק  13:50, בשעה התפילה דקות לפני 10

 בנושא קירוב הגאולה,  ומזכי הרבים הרבניםאחד מגדולי 
 תפילה ובמעמד הקדושבאת כל המשתתפים יברך ו

 

 .ךוהפיצו בכל דר פרסמו את קיום התפילה למכרים, חברים וקרובי משפחה, שלחו הודעות
 

   .להתעוררות ישרא   

 הגאולה ותורת התשובה מוקד, הכנסת בית כבוד תורת להפצת ארגון ארצי בברכתם של גדולי ישראל – התעוררות ישראל

 פרטים נוספים 

 באתר
 

 מלכות משיח בן דוד ובית המקדש השם,מתפללים ומבקשים יחדיו מלכות 

 עושים תשובה בכל יום מחדש
 

 באהבת ישראל אמיתית ושלמה לכל יהודי
 

 של אחת דקה

 התקשרו
 

ניתן להתחבר לתפילה 

 אתרגם דרך 



 פולינה בן אדם למקסים: הגון לזיווג \ופלדמן משפחות דרוטמן להצלחת:מוקדש 

  וגנאדי פולינה בן( ארטיום) אריק: נ"לע         

 

  

 

 
 

 
 

 

האחדות מתקיים מעמד מדי יום זה קרוב לשנה ש

 13:50היומי של כלל ישראל, כאשר בשעה התפילה ו

ע"י זכורת תאלפי יהודים מרחבי ישראל מקבלים 

המתקיים דרך קו  להצטרף למעמד הקדוש,הטלפון 

 . 02-6716161"התעוררות ישראל" בטלפון 

דקות אחד מגדולי הרבנים בישראל דורש  5-במשך כ

 אחדות ישראלבדברי חיזוק והתעוררות בנושא 

, הכיצד נוכל לזכות לקירוב הגאולה והציפיה לגאולה

 ברחמים?!

כינוס התפילה היומי על בדיוק מתקיים  14:00ובשעה 

הגאולה הגדול בישראל כאשר יהודים רבים מרחבי 

ישראל עוצרים את סדר יומם ומתאחדים לבקש על 

 מלכות ה', מלכות משיח בן דוד ובית המקדש.

, יםמעמדות תפילה יומי 250התקיימו יותר מ עד כה 

רבנים כבר דרשו במעמד הקדוש, בהם  170מעל כאשר 

מזכי הרבים, רבני ערים, רבני שכונות, גדולי דור, גדולי 

 .דיינים, מקובלים, ראשי קהילות ועוד

 .ניתן להאזין לכל המעמדות שהתקיימו עד כה

 .שיחות 73בתפריט הראשי, ובשלוחה  72בשלוחה 

 הגאולה. וקירוב אחדות ישראל בנושא הרבנים
 

 הודה שלמה שליט"א:יהגאון "הינוקא" הרה"ג 

 "אתם עושים דבר גדול!"היומי: התפילה מעמד אמר על 

, הוא ברוך השם את ..כשיבקשו"

 וכשלא ,אותנו ויגאל יתגלההוא  אז

 השם אז יתברך השם על חושבים

 שהוא נבקש אם, הגלות מעכב

 צריך ... !ימלוך הוא אז ימלוך

 הגאולה את בצעקה לבקש
 מלכותו את לראות נזכה ובעזה"ש

 ".ברךית

 מגדולי הדור ,שליט"א רצאבי יצחק הרה"ג

  "...התעוררות ישראלשלו' וברכה למאזיני ""

 לישועת מצפה תוכו בתוך יהודי כל

 הקב"ה אל נצעק אנחנו אם ...השם

 מקדשינו בית את כבר שיבנה שנזכה

, אחרת נראה היה הכל אז ותפארתנו

 מצפה הקב"ה ...בנו תלוי הכל אבל

 עצמינו את נעורר אותנו... לגאול

 ".אלינו שיחזור הקב"ה את לבקש

 

 

 

 גרינוולד מיכאל מאיר הדרשן העולמי הרה"ג

 יהודי לכל שייך "ישראל התעוררות" של "הקו :שליט"א

 הזה לארגון להיכנס צריכים כולם.... 

 בעניין בפרט ... כן גם ולהתעורר

 מאוד מחכים שזה הגאולה קירוב

 מחזיר לא ה"שהקב מה כל....  בשמיים

 לא שאנחנו בגלל זה ק"ביהמ את לנו

 - נצעק אחד בלב אחד כאיש כולנו אנחנו אם... צועקים

 "!במהרה אותנו יגאל ה"שהקב נזכה
 

 א:הרב חיים זאיד שליט"מזכה הרבים, 

 את מזכה אשר הנפלא רגוןהא"

 ובעולם בארץ הרבים

 כן כשמו ",ראלשי התעוררות"

ם ע את מעורר אשר ארגון הוא

 ... הקרובה לגאולה ד"בס ישראל

 יראה אדם שכל... ואהוביי ידידיי

 אנחנו: ולצעוק לעשות איך

 ... !נזכה ככה - גאולה רוצים

 התעוררות ,לתשובה התעוררות של הזה הנפלא הארגון

 !"גדול הכי הדבר זה ...לגאולה
 

המקובל האלוקי  שליט"א תלמיד מעודד נחמן הרה"ג

 :ל"זצוק ה"חלבן"

 עצמו על לקח "ישראל התעוררות" הקדוש "הארגון

עם  כל כנגד אחת חבורה לקבץ

 לעשות :אחת מטרה תחת ישראל

 י"ע שנישאת תפילה אחת דקה

 רצון ויהי יהודים ואלפי מאות

 ומאות אלפים לעשרות שיגיע

, הארץ ברחבי יהודים אלפים

 גאולת על ויתפללו אחת כחבורה אחת דקה יום כל שישבו

 - מאתנו לשמוע רוצה יתברך שהשם מה זה, ישראל

... צדקנו במשיח חפצים, בגאולתו חפצים, בו חפצים שאנו

... הזה הנפלא לדבר ולהצטרף לפרסם גדולה ומצווה

 עלינו ימשוך וזה עמ"י כל מעל הדינים את ימתק שזה ודאי

 וודאי, הזה בדבר שעוסק מי וכל !גמורים ברחמים משיח

 מי ,ספק של וצילו ספק אין! ישראל של בגאולתם יראה ש

 הוא והצלחה ברכה יישא הזה הקדוש בדבר שמשתתף

 .!"העניינים ובכל התחומים בכל משפחתו וכל ביתו ובני

 

 של כלל ישראל  היומיהאחדות והתפילה מעמד 
 

 יתברך שםבעזרת ה

  זצוק"ל ה"בבא סאלי" אבוחצירא והרה"צ ישראל  פץ חיים"ח"והרה"צ ישראל מאיר הכהן ה "בעל שם טוב"הע"ש הרה"צ ישראל 

 

 15עלון 

 0527-103-104לקבלת עלונים לחלוקה התקשרו 
 

 "ישראל התעוררות" ש"ע 8092166חשבון  001לתרומות: בנק הדואר סניף 
 


