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הטכנולוגיה שמחברת באמת!
Wrapp היא אפליקציה מהפכנית המקשרת בין מי שיש ברשותם תפילין 
לאלה המבקשים להניחן. כעת ניתן להתחבר בנוחות ליהודי שני המעוניין 
בכך, ולזכות אותו במצווה עם התפילין שלך. מבצע תפילין מעולם לא היה 
קל יותר עם אפליקציה המתאימה לכיס, ללו”ז ולסגנון החיים שלך.

עם ישראל 
רוצה שיניחו לו
אבל לא נוכל לעשות זאת בלעדיך

בס"ד

יהודים עם תפילין—לחבר עולם מפוצל

אנשים עובדים—להחדיר קודש בחול

מסורתיים—להתחזק במצוות עֵשׂה חשובה

האפליקציה המהפכנית שפיתחנו מעצימה את כולם:

בני ישיבות—לצאת מד’ אמות ולהשפיע 

חב”דניקים—לעסוק בקירוב כמציעי תפילין

לך—להשקיע ב’עסקים’ של הקב”ה
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זו מצווה חשובה!
כל מצווה יוצרת חיבור 

)מלשון ‘צוותא’( בין יהודי 
לה’, ומצוות תפילין על אחת 

כמה וכמה.

הצלחת המבצע 
תלויה בך!

אין הדבר תלוי אלא בך. 
העולם זקוק ליהודים שיש 

להם תפילין והם רוצים 
לזכות בהן אחרים.

יש לך אהבת 
ישראל? תוכיח!

הורד את האפליקציה לנייד 
שלך ותוכל להשפיע על עוד 
יהודי להתחבר גם כן. אין לך 

אהבת ישראל גדולה מזו.

 נחת רוח
לרבי!

הרבי קבע שכל יהודי 
משתוקק לעשות את הדבר 

הנכון ולהתחבר לה’ ולעם 
ישראל. כעת הטכנולוגיה 

מאפשרת זאת בקלות רבה 
יותר מאי פעם.

חינם!
זה לא עולה לך כלום, 

והמצווה שתרשם לזכותך 
ודאי תפעל רבות.
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ידידותית למשתמש
מי היה מאמין שכל כך קל 

לצאת למבצעים בימינו? 
מורידים, מתקינים בכמה 

קליקים ומחברים עוד יהודי 
לשורשו.

מצווה באפס מאמץ
מעולם לא היה קל יותר לזכות 

עוד יהודי בהנחת תפילין. 
הטכנולוגיה שלנו מסירה את 

כל המכשולים

 תרגיש סיפוק.
 זה מגיע לך.

כשעושים את הדבר הנכון 
מרגישים טוב. כמה אפליקציות 

גורמות לך לחייך באמת?

לא נבראו 
הסמרטפונים אלא כדי 

שייעשו בהן מצוות.
ֲעֵנהּו”. את כל  ַעל ה’ ַלּמַ “ּכֹל ּפָ
הנברא יש להעלות לקדושה. 
גם את הסמרטפון, שמטרתו 

האמיתית היא להכניס קדושה 
לעולם. Wrapp מחדירה קדושה 

בסמרטפון שלך

זה יביא משיח!
כל מצווה מטה את כף 

המאזניים. האפליקציה הזאת 
יכולה להפוך גולה לגאולה.
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 להורדה:
TEFILLINWRAPP.COM

עזור לנו להגיע ליעד של 10,000 
מציעי תפילין ולהשיק את האפליקציה 

בכל פינה בעולם!

 סיבות להוריד
Wrapp™  את

לנייד שלך


