
Brookwood 1-4 • Flair • Harmony Farms • Oakley Hills • Pawnee • Poplar • Prospect Pointe

    Servicing 10 neighborhoods

Completion by 2020
with your support!



Congregation Bais Shabsi 27 Pawnee Road  Lakewood  New Jerseyע''ש הרה''ח ר' שבתי בן הרה''ח ר' יוסף פרנקל זצ''ל

ט' אייר תשע"ט

לכבוד אחינו תושבי 
ושיחי והגלילות תינוושכונ

בחסדו ובטובו הגדול של הבורא יתברך שמו, ובעזרת מקוה ישראל ה'

זאת הזכינו לעת  ,

בהתחלת בניית המקוה שי

עמוד לשירות כל השכונות שבסביבותנו. באנו בזה לעודד ולחזק את 

ענין 
השתתפות של כל הציבור בנשיאת עולה של 

המקוהנין ב 
. וישראל טהורים הם וכבר 

 (ג ,ז)ויקרא רבה אמרו חז"ל 
יבואו טהורים ויתעסקו בטהורים

, היינו שעצם העסק בטהרות 
מלבד ענין הטהרה עצמה צריך הוא לההתעסקות של ישראל 

שהם טהורים. 

" )מ, יז( ועי' בחיד"א פ' פקודי

ויהי בחדש הראשון בשנה השנית באחד לחדש הוקם המשכן

” 

”הוקם אותיות מקו

ה שהמשכן נקרא אהל אהלה של תורה ולימוד התורה מטהרין את האדם 
”ש ז”קוה, כמכמי מ

ל כנחלים נטיו כאהלים נטע ה
 ,’

נחלים מעלים את האדם מטומאה לטהרה, אף אהלים דהיינו תלמוד תורה מעלים את האדם למה נסמכו נחלים לאהלים לומר לך מה 
נזכה  טהרה הבבניית המקו מצוה הגדולה הזאתהשל  השתתפותוע"י , עכ"ל. מטומאה לטהרה

לתורה המעלה את האדם מטומאה לטהרה

. ותפילה לאבינו שבשמים המטהר אותנו שיזרק 

עלינו מים טהורים

, ונזכה בזה לבנים ובני בנים טהורים ושלמים ב
 .ברךיראתו יתתורתו ו

קפלן נחמיה יעקב

Dear Neighbor,
Boruch Hashem we have reached this milestone - a 
Groundbreaking Event to mark the commencement of our 
Mikvah Taharah building project. As our communities are in 
urgent need of a Mikvah Taharah, it is a source of inspiration 
and Chizuk to see this project well underway.
Great effort and expenditures have already been invested 
in order to reach this point. However, we can only reach our 
goal-the completion of a beautiful Mikvah Taharah - with 
your help. Let us all join together in this vital project.



Discounted to $1000 for sign – ups during the "Groundbreaking Campaign" (until July 31st)

Monthly installment plan available (over two years)
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• DEDICATION AND MEMORIAL OPPORTUNITIES •

Mikvah Name 
$100,000

Bor Tevilah 
$ 50,000

Lobby 
$50,000

Bor Hashakah 
$50,000

Furnishings 
$50,000 

Rooms X4 
$25,000

Lifetime membership privileges (priority use) $1,800 

For more dedication opportunities & more information 
Email: info@mikvahwoc.org

Call or Text: 732-403-5499 (R’ Naftali Prager)
To donate:www.rayze.it/mikvahwoc/

Groundbreaking Ceremony

At the site of the Mikvah

61 Pawnee Rd. Lakewood NJ

Sunday June 23, 2019 • כ' סיון תשע"ט

2:30 PM

דברי פתיחה: הרב שלמה שטיין שליט"א רב דק"ק סטרלינג פורסט אשכנז

נואם הכבוד: הרב אליהו ברודנא שליט"א ראש ישיבת מיר

• Refreshments will be served •

BUILDING COST $500,000
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