
In memory of

The Israel Free Loan Association (IFLA)
invites you to

An Evening of 

Let us gather in remembrance of the many contributions of Professor Jaffe to the Jewish people 
and the State of Israel. We will also announce his most recent endeavor and dream – the 
establishment of IFLA’s new homeownership program: Achim La’Bayit. Providing Israelis with 
financial skills and assistance in purchasing a home was essential to Professor Jaffe’s vision. He 

believed homeownership to be critical in reducing poverty. 
We invite you to honor Eliezer’s memory by helping make his dream a reality.   

All donations will go toward the Professor Eliezer Jaffe Homeownership Memorial Fund.  

Thursday, June 22nd | כ"ח סיון, תשע"ז
6:30pm – 8:30pm

Maiersdorf Faculty Club, Mount Scopus
Hebrew University of Jerusalem

IFLA Founder

Professor 
Eliezer Jaffe z”l

1933-2017
Development@FreeLoan.org.il |  Israel 02.530.0787 | US 323.283.8876

ADVANCE RSVP REQUIRED TO ENTER THE HEBREW UNIVERSITY CAMPUS

To RSVP by June 15th or 
participate in a livestream of the event 

please register at 

www.FreeLoan.org.il/en/June22

We invite you to submit remembrances 
of Professor Jaffe by June 19th that will be 
screened at the event, posted online, and 

shared with his family. 
 visit www.FreeLoan.org.il/en/June22

To donate to the Professor Eliezer Jaffe Homeownership Memorial Fund 
visit www.FreeLoan.org.il/en/June22



לזכרו של

)IFLA( האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית
מתכבדת להזמינכם ל-

ערב הוקרה 

פרופ’ יפה הקדיש את חייו לרווחת החלשים שבאזרחי ישראל.
ערב ההוקרה יוקדש להשקת מיזם חברתי חדש של האגודה, בשם “אחים לבית”, שמטרתו סיוע 

לזוגות צעירים ברכישת ביתם הראשון. אליעזר ראה במיזם זה צעד חשוב בקידומן של אוכלוסיות 
מוחלשות, בפרט בתקופה זו בה רכישת בית מגורים ראשון, מהווה יעד כמעט בלתי מושג. הנכם 

מוזמנים ליטול חלק במיזם ולהפוך את חזונו של אליעזר למציאות.
התרומות שתאספנה יוקדשו לקרן “אחים לבית”, על שמו של פרופ’ אליעזר ד. יפה.

על מנת לאשר הגעה עד ה-15 ביוני, או כדי להירשם לשידור הישיר של האירוע, אנא היכנסו 
לקישור הבא: 

  www.FreeLoan.org.il/June22
בקישור זה תוכלו גם לתרום לקרן “אחים לבית” ע”ש פרופ’ אליעזר ד. יפה.

בנוסף ניתן בקישור זה גם לחלוק איתנו קטעי זיכרונות על אליעזר שיוקרנו בערב ההוקרה, יפורסמו 
באתר וישותפו עם משפחתו. את הגשת קטעי הזיכרון יש להשלים לא יאוחר מה-19 ביוני.

 שיתקיים ביום חמישי, ה-22 ביוני 
20:30 – 18:30

בית מאירסדורף, הר הצופים
האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופסור 
אליעזר ד. יפה ז”ל

מייסד האגודה
1933-2017

Development@FreeLoan.org.il | 02.530.0787

אישור הגעה מראש נדרש בכדי להכנס לקמפוס האוניברסיטה העברית

לזכרו של פרופסור אליעזר ד. יפה



ערב הוקרה  Evening 
An

of

Israel Free Loan Association 
Rivka St. 29, Jerusalem 9346143
Israel

לזכרו של 
פרופסור אליעזר ד. יפה

החיים הם הלוואה שעלינו להחזיר עם ריבית של מעשים טובים
Life is a loan, and the interest is good deeds.

Professor Eliezer Jaffe z’l
Space is Lim

ite
d.

RSVP Today!




