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לחזות בעינינו בפלא הגדול אחרי אלפי שנות גלות, 
לראות בשוב ה' לציון, להרגיש במוחש איך תורה 

גדולה צומחת ומתפתחת במדינה, תורת חסד ותורת 
חיים... ללמוד וללמד, לשמור, לעשות ולקיים.

בישיבות הגבוהות וההסדר, במכינות הקדם צבאיות 
ובגרעינים התורנים, וכן בכוללים לרבנות ולדיינות.

קרן אחד לאחד פועלת מזה ארבע שנים, על מנת 
לתמוך ולסייע למשפחות במגזר הדתי לאומי ובהן 

אברכים במוסדות הציונות הדתית, משפחות נזקקות 
ברחבי הארץ ובכללם יהודה, שומרון ובנימין . 

בראש הקרן עומד הרב יצחק נריה שליט"א, ראש ישיבת 
ההסדר תורה מציון בירושלים, יחד עם אנשי מקצוע 

מובילים בתחום החסד.

"עֹוד ֶאְבֵנךְוִנְבֵנית בתּוַלת ִיְשָׂרֵאל
עֹוד ַתְעִדי ֻתַפִיְך ְוָיָצאת ִבְמחֹול ְמַשֲׂחִקים" ירמיהו לא, ג 

"אילו פינו מלא שירה...
אין אנו מספיקים להודות לה' יתברך

על רחמיו וחסדיו..."
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היעד
הקרן תפעל להנעת ערבות הדדית בחברה, למען סיוע 
למשפחות החיות בעוני, תוך מתן מענים התואמים את 

צרכי המשפחת בצורה ישירה, ראויה ומכובדת.

פעילות הקרן
• מתן מלגות לעמליי תורה במוסדות תורניים לאומיים 

ברחבי הארץ.
• הדרכה וליווי אישי למנהלי המוסדות - לצד ימי עיון 

סדנאות והכשרות למתן כלים אפקטיביים לניהול.
• גמ"ח הלוואות למוסדות להתנהלות כלכלית מיטבית

• סדנאות להתנהלות כלכלית נכונה למשפחות 
האברכים.

• תמיכה, סיוע וליווי למשפחות נזקקות ברחבי הארץ - 
בין היתר מיישובי יהודה, שומרון ובנימין.

איך זה עובד? 

השיטה
אחד מעקרונות הפעולה הבסיסיים בקרן אחד לאחד הוא 

העמדת הרבנים במרכז העשייה. 
אנו מאמינים כי כמנהיג קהילה/כראש מוסד חינוכי על 

הרב להיות מעודכן ומעורב במצבם של חברי הקהילה/
אברכי הישיבה. 

על הרב לבקר בבית המשפחה , ללמוד את מצבם 
הכלכלי והמשפחתי. מתוך כך להגיע לוועדת הקרן ולייצג 
את רמת הנזקקות והצרכים של כל משפחה ולהמליץ על 

הסיוע הנדרש על פי הצורך האמיתי. 

איך מתנהל התהליך? 

• העברת טפסים ע"י הרב אל כל משפחה או אברך 
הנזקקים לתמיכה לצורך איסוף נתונים.

• ביקור הרב בבית המשפחה
• התכנסות ועדת הקרן יחד עם הרב לדיון במצב האישי 

של המשפחה או האברך. 
• החלטה על זכאות לתמיכה ועל גובה התמיכה

• מתן תמיכה למשפחה דרך הרב או ראש הישיבה.
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מפת פעילות ארצית של הקרן

מוסדות



לכבוד
 הנהלת הקרן,

אני וכל חבריי בני הישיבה רוצים להודות לכם על 
התרומה והעזרה שנתתם לנו לכבוד הפסח, וגם 

 בחגים הקודמים, כל פעם בנדיבות נפלאה!
להרבה אברכים יש קשיים בפרנסה ואף על פי כן, 

הם בוחרים בתורה, ומעדיפים חיי דוחק בתוך כותלי 
בית המדרש, במקום חיי רווח על חשבון הגדילה 
בתורה. אנו עושים תורתנו קבע ומלאכתנו ארעי, 

והמון בזכותכם. כשתלמיד בישיבה רוצה להתחתן 
ומתחיל לחשוש על פרנסתו, הוא יודע שתמיד יש 
מי שיעזור, וכך יש הרבה אברכים בישיבה שחיים 

 בתחושת בטחון כלכלי.
תודה על העזרה הנפלאה שאתם עוזרים לנו. תודה 

על החלק הטוב שאתם לוקחים במשימת הגדלת 
התורה בעולם.

פסח שמח ומבורך

לכבוד קרן אחד לאחד,

מודים לכם מקרב לב על הסיוע ביד רחבה
לקראת חג הפסח.

חשבנו שראוי לתת לכם את כסף המעשר.
ישלם ה' שכרם על קיום וחיזוק התורה

בארצנו הקדושה. 
ברגשות תודה.

לכבוד
הרב נריה, מר אלון,

ואנשי קרן אחד אל אחד

ברצוננו להודות לכם מקרב לב בשם אברכי 
הישיבה על סיועכם הגדול לאברכינו.

אברכינו קבלו בהתרגשות ובהודאה גדולה את 
המלגות, ומבקשים להוקיר לכם על עזרתכם להם 

להתמודד עם תקופה זו של החגים. 
אנו בישיבה עושים ככל שביכולתנו לסייע להם 

על מנת שיוכלו להתמודד בצורה טובה עם 
האתגר הכלכלי של מי שמבקש להתמסר לקודש 

ולהתקדם מבחינה תורנית. עזרתכם עבור אלו 
מתוכם החיים בדוחק ועמלים בתורה, נותנת להם 

מרווח נשימה מעבר למה שאנו נותנים להם כל 
השנה, ועוזרת להם להתמודד עם תקופה זו של 

השנה העמוסה בהוצאות, בצורה טובה.
על אף היותנו ישיבה קטנה, רבים מתלמידינו 

עוסקים בחינוך וברבנות, והשבוע זכינו פעם נוספת 
- מעל עשרה מתלמידינו ובוגרינו נגשים למבחני 

הרבנות הראשית לישראל. אנו שמחים על ההכרות 
שנוצרה בין הישיבה לקרן, המאפשרת ביתר רווח 

לאברכים הזקוקים לכך, לצמוח בתורה ולהיות 
אנשי קודש המשפיעים מתורתם על הסביבה.

יהי רצון שהקב"ה יהיה בעזרתכם, תהיו תמיד מן 
הנותנים, תזכו לשפע ברכה והצלחה וזכות התורה 
תגן בעדכם לאורך ימים ושנים מתוך נחת ושמחה.

בברכה רבה,

דב יציב, מנהל תלמידים
ישיבת אור וישועה בחיפה

בשם ראש הישיבה ואברכי הישיבה

לכבוד

ל"אחד לאחד" של קרן אהבת חסד, 

רצינו להודות לכם מקרב לב על המלגה 
המכובדת שנתתם לנו. אני אברך בישיבת 

מודיעין, עזרתם לנו רבות בהוצאות השוטפות 
 והוצאות החג.

שתזכו לעזור למשפחות רבות ולסייע לחיזוק 
 התורה.

תודה מקרב לב, חג שמח.

רצינו להודות לכם מקרב לב, על המלגה 
לחג הפסח! אין ספק שאתם מחזקים את עולם 

התורה של היהדות הגדולה הגואלת!
תודה רבה,

ישיבת מאיר הראל
מודיעין

מכתבי תודה

שלום עליכם,
רצינו להודות לכם על תמיכתם בנו, לקראת 

חג הפסח. ברכתכם מחזקת אותנו בדרכנו 
הארוכה ואתם מהווים לנו נקודות אור לאורך 

הדרך.
תודה!



היתרונות
ב׳אחד לאחד׳

• 100% מהתרומה עוברת
ישירות למשפחה

• כל העלויות הנלוות כמו כוח אדם, משרדיות ועוד 
ממומנות ע"י התורם באופן ישיר

• אנו מציעים לשותפים אסטרטגיים להיות חלק
מוועדת החלוקה

• בקרה תקציבית ודיווח שותף על הפעילות
• וועדה מקצועית יושבת עם ראשי ישיבות, רבני 

הקהילות והיישובים ולומדת לעומק את רמת הנזקקות 
וקובעת את גובה התמיכה, מענק דיפרנציאלי

אנו מבקשים מכם

להשקיע יחד איתנו
ולרתום את העוצמה 
שבשותפות ליצירת 

מהפכה תורנית חברתית.



תרומות

• ישירות לקרן אחד לאחד
באמצעות צ'ק - לפקודת: קרן אחד לאחד-אהבת חסד

העברה בנקאית - פרטי חשבון בנק–אחד לאחד: 
בנק: מזרחי )מ"ס 20( סניף: 250 מס חשבון: 156164

• מרכז הצדקה )סעיף 46(
פרטי חשבון בנק: אהבת חסד-אחד לאחד 

בנק: פאג"י 52, סניף: 184, מ"ס חשבון: 409-701831 
יש לציין במפורש עבור קרן ״אחד לאחד״


