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עזרי מעם ה’
עושה שמים וארץ

 תהילים
בית מלכות

עם חלוקה מדורגת על פי נושאים

ובו תוכן מפורט של סגולות רבות ונפלאות הטמונות 
בפרקים השונים, כל פרק - סגולתו ומעלתו.

ערוך ע”פ המקובל מגדולי הראשונים ותורת הקבלה.
פרקים סגוליים לשלום בית, לבנים, להצלה מפגעים, 
לרפואה למחלות שונות, למילוי משאלות, נשיאת חן 

ועוד עניינים רבים ונפלאים, בדוק ומנוסה.
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Mefo’ar Judaica 
For wholesale call: 718-436-0707

Fax: 718-871-0909
3919 13th Avenue Brooklyn NY 11218 U.S.A.

www.mefoarwaxberger.com

אמיתי  עור  מוצרי   • לשמחות  מזכרות 
ברכה כרטיסי   • ומתנות  שי   אריזות 
 קישוטי שולחן • דפי רקע • אומנות על קלף

תפילות • סגולות • זמירונים • ברכונים   
לשכת גרפיקה והדפסה איכותית 

 משרד וטרקלין ראשי:

רח' הלפרין 18 בני ברק
•

ירושלים: רחוב מלכי ישראל 2 
•

בני ברק: רח' רבי עקיבא 113 
•

טל. 03-6154900, פקס. 03-6192858
•

שרות לקוחות: 1599-500-830
•

r@waxb.co.il :דוא"ל
•

www.birkon.co.il :תצוגה
•

תיבת תגובות
פקס. 1533-6154900

waxb@waxb.co.il :דוא"ל
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