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בס"ד

Elad's Makova Mikvah
Letahareini Ulekodsheini Bikdushascho Haelyoina



Chassidim 
with no mikvah?!

Beis Hamedrash "Makova", located in Elad, Eretz Yis-
roel, serves as a Torah center- providing opportuni-
ties for spiritual growth to the entire area and filled 
to the seams with Torah learners, minyonim, shiurim 
and kollelim. This Beis Medrash is currently building a 
grand, new structure, whose framework already stands 
proudly for all to see. 

As a part of the new construction, they have undergone 
the holy task of building a mikvah.

Thus, a neighborhood, previously with no proper men's 
mikvah, will now boast of a magnificent mikvah for all 
residents of the area; a mikvah which will encourage more 
tahara in Yisroel.

As we all know, the core of our emuna is building Torahdik 
homes. And the core of a Torahdik home is Taharas Yisroel. 
 Klal Yisroel is only called "a  ""אין אומתנו אומה אלא בטהרתה
nation" because of its tahara.

In a neighborhood with thousands of kollel learners, chassidim 
and baaley batim, there is no proper men's mikvah. Sadly, this 
causes a lack of hakpada in this important area of kedusha. We 
must not rest until each individual has access to a local mikvah!

 Only with "לפני מי אתם מטהרין, ומי מטהר אתכם? אביכם שבשמים"
taharah can we access kedusha and receive Hashem's brachos. 
Tahara is the source of shefa and abundance.

This is the area of importance. What a zchus it is to take part in 
the mikvah's building- it means you're taking part in Am Yisroel's 
tahara, and causing shefa to come down from Above, causing great 
yeshuos.
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A whole 
neighborhood 

 has no  
proper 

mikvah!



The Construction Site
The mikvah is already well under way, the structure is already 

built and the interior construction has already begun,  
Now is the time!

"A mitzva is only attributed to he who completes it!" 
(Medrash Raba, Bereishis, 85 3) 



Rainwater 
Containers

Heating 
Equipment Room

Dressing Room

3 Tahara pools

24 Showers

Entryway

"Vayichan Es Pnei 
Ha'ir" Chazal dispute 
whether Yaakov 
Avinu established a 
coin for the city, or 
whether he established 
bathhouses for the 
city. In my opinion, 
there is no dispute at 
all! When bathhouses- 
mikvaos are properly 
established, then coins 
will be plentiful…"
(Divrei Yechezkel, the Shinever Rov)

Bountiful 
Parnassa!



מקוה ישראל
 מושיעו

 בעת צרה
 (Yirmiyahu, 14, 8)

Hashem- Yisroel's 
"Mikvah", saves us in 

times of distress.
This is the opportunity 
to be zoche to yeshuos, 
in the merit of building 

the mikvah!

Mikveh Yisroel Hashem

Mikvah 
Founder
(Name will be written on building)

$ 500,000

Main Entryway

Inner entrance

$ 52,000

$ 26,000



אף הקב"ה 
מטהר את 

ישראל
Just as a mikvah 

purifies the impure, 
Hakadosh Baruch Hu 

purifies Yisroel
In the zchus of 

sponsoring the mikvah, 
the Aibeshter will give 

you tahara

We will go after You like water…

Tahara 
Pool

26,000 $ each

Shower Room
$ 26,000



ופתח לנו
ה' אלקינו

שער"י טוה"ר
"Open up 

 the gates of 
Tahara for us"

 The Gates are opened 
due to you! 

Cash in on Yeshuos!

We will go after You like water…

The Tahara 
Dressing 
Room

72,000 $

15 benches
$1,800 Per bench



Electricity

Heating system

6 Water Source Units 

Clothing Cabinets 

Air Conditioning

Memorial Name on 

Tahara Stones 
1200 $

Memorial Name on 

Water Stones
600 $

Memorial Name on 

Stones of Merit 
360 $

Kelim Mikvah 

Private Mikva for 
Sofrim and Mechubadim 
Open 24 hours 

Netilas Yadayim Sink 

$ 36,000

$ 80,000

7,200 $ כל אחד

$ 10,000

$ 36,000

$ 18,000

$ 52,000

$ 2,500

זכות 
מקור טהור
חדר המשכה

קומה שניה

$180,000

בשנת תשי"ב ווען מען האט על פי פקודתו פון מרן רבינו הק' מסאטמאר זי"ע 
געבויעט די מקוה אין וויליאמסבורג, האט דער רבי זי"ע גאר שטארק נושא בעול 
געווען אויך אינעם פינאנציעלן חלק צו שאפן די גרויסע געלטער פונעם ציבור. 
דער רבי זי"ע האט דאן געפאדערט און פארלאנגט פונעם ציבור אז מען זאל זיך 
ביישטייערן מיט גרעסערע סכומים, ער האט אויך ארויפגעלייגט א חוב אויף יעדן 

יחיד צו געבן א באשטימטע סכום.

סוף ווינטער, אין די יומא דהילולא פון מרן הגה"ק בעל קדושת יו"ט זי"ע, 
ביים סיום משניות וואו עס איז זיך צוזאמענגעקומען דער ציבור, האט דער רבי 
זי"ע גאר שטארק מאריך געווען אין די דברות קודש אז מען זאל זיך ביישטייערן 
לטובת בנין הטהרה. דער רבי זי"ע האט דאן געשילדערט אין די דברי תורה ווי זיין 
פאטער דער הייליגער קדושת יו"ט זי"ע האט אין זיינע סאמע לעצטע טעג איידער 
זיין פטירה זיך געזארגט פאר דעם עקזיסטענץ פון די מקוה, און דער רבי האט דאן 
געבעטן דעם ציבור אז מען זאל אים ארויסהעלפן צו קענען ענדיגן די מקוה, למען 

יסוד קדושתן של ישראל.

רבינ'ס  דעם  זענען  ערשטוינט  און  פארוואונדערט  ווי 
תלמידים וחסידים געווארן, ווען דעם נעקטסן טאג אינדערפרי 
האט מען געזען ווי דער רבן של ישראל אליין, רבינו הקוה"ט 
ביים  המדרש  בית  אין  אראּפ  פערזענליך  זיך  זעצט  זי"ע, 
טישל, און אנגעהויבן צוזאמצונעמען די נתינות 
ביים ציבור און אויסגעשריבן קבלת בכתב יד 

קדשו. 

א  ציבור  היימישן  ביים  געווען  איז  דאס 
של  רבן  דעם  זען  צו  ערשיינונג,  היסטארישע 
ישראל, דער רבי זי"ע פערזענליך זיצן אין ביהמ"ד 

אפצונעמען נתינות ביים ציבור.

דאס איז געווען דאס איינציגסטע מאל וואס 
דער צדיק איז פערזענליך געזעצן און אפגענומען 
אליין  און  ביהמ"ד,  אין  ציבור  ביים  נדבות  די 
געשריבן די "קבלות", אלעס צוליב די וויכטיגקייט 

פון יסוד קדושתן וטהרתן של ישראל.

דער צדיק נעמט אליין צוזאם די נדבות!

זכות 
מקור טהור
חדר המשכה

קומה ראשונה

$250,000

 דער חדר איז פון די סַאמע יסודות 
פון דעם גאנצן בנין הטהרה און אלע בורות הטבילה!
 אין דעם חדר געפינט זיך די צוויי אוצרות "אוצר המעיין" 
 און דער "אוצר הגשמים", וואס פון דָארט קומט אריין די מי המעיין 
 און מי הגשמים צו די "בורות השקה" און "בור על גבי בור",
 ווָאס זענען מחובר צו די חדרי הטבילה.

כי עמך מקו"ר חיים 
באורך נראה אור
 )תהילים לו י(
 די ריינע וואסער וואס גיסט זיך פון דא לטהרתן של ישראל 
 וועט באוואסערן אייער שטוב מיט אלעס גוט!
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Take Part in the Tahara
ן עול<ם                       בהיכל הטהרה לזכ<רו




