בס”ד

ארגון ‘קרוב אלי’ פועל מזה כ 7-שנים ברחבי הארץ עם בוגרי ישיבות גבוהות ,ישיבות הסדר ,מכינות ודתיים מהשורה ומטרתו לחזק
את הקשר לתורה בקרב עמך בית ישראל .הארגון פועל בנשיאות הרב צבי קוסטינר שליט“א ראש ישיבת ‘מדברה כעדן’ במצפה רמון.
ארגון קרוב אלי מציע לציבור הדתי לאומי אפשרות לחיבור לחברותא או שיעור תורה בסביבת איזור מגוריו או ליד מקום העבודה
ומאפשר לתאם את הלימוד בזמן שמתאים לו ובתוכן שמתאים לו.

קרוב אלי מציע את השירותים הבאים:
• חברותא בכל נושא שמעניין את הפונה ובזמן שמתאים לו
• חיבור לשיעורי תורה הקרובים אליו
• חיבור לכוללים וישיבות

• חברותא טלפונית גמישה  -אחד על אחד
• שיחת ועידה עם מספר משתתפים בנושאים מגוונים
• הקמת שיעורים (דף היומי ,שיעורים בהתאמה אישית [שיעור לרופאים])

קצת מהמתרחש בקרוב אלי בשנה האחרונה
דרכי פעולה נוספות שיתאפשרו באמצעות תרומותיכם:
• ארגון קרוב אלי תיאם השנה לכ 200-יהודים לימוד בחברותאקבועה או
לשיעור תורה!
• לארגון יש כ 80-רכזים (בתשלום ובהתנדבות) הפרוסים בכל רחבי הארץ
• סיוע בהקמת כולל חדש בקריית ארבע
• ליווי ותמיכה ב”עסוקים בתורה”  -שיעורי תורה איכותיים בעיון לאנשים עסוקים
• חוגי משניות לתינוקות של בית רבן הוקמו מוקמים בימים אלה בעזרת הארגון
• מאות מנויים המקבלים מייל הלכה יומית מדי יום
•  15שיעורי דף יומי מקבלים חיזוק של ספרים ומנויי מתיבתא

לומדים מספרים:
מתן .מ - .חברותא פנים אל פנים
“אני לומד עם חברותא ,אני חייב להגיד
שהוא הכי גמיש שיש ,הלימוד ברמה
גבוהה ,מחזיר אותי קצת לישיבה בתוך
העומס והלחץ היומיומי ...החברותא
שלי מאוד נחמד ,ומשתדל מאוד
להתגמש שנצליח ללמוד גם כשלא
הכי מתאים .כך שאנחנו לומדים בבית
שלי ,בבית שלו ,בביהכנ“ס ,בטלפון,
בשכבך ובקומך .תודה רבה קרוב
אליי“...

לילך ניב  -חברותא טלפונית
“לכבוד ארגון קרוב אלי ,ברצוני להודות לכם על
כך שארגנתם לי חברותא נפלאה מלפני למעלה
משנה .אז עדיין גרתי בקנדה ,והתפללתי לה’
לחזור לארץ ישראל ...התקשרתי ומיד הבחור
שענה לי קישר אותי עם אשה צדקת .התפתח
ביני ובין אשת החברותא שלי לא רק קשר
לימודי אלא קשר אישי .חברתי ללימוד ידעה
על רצוני העז לחזור לארץ ...ה’ שמע לכל
תפילותיי ,והנה נישאתי לפני חודש וחזרתי
לארץ ...ואין מילים לאמר לכם תודה על
החברותא המקסימה שלי ...כל טוב ,לילך“.

ד“ר מתן  -שיעור הלכתי לרופאים
“אנחנו קבוצה של רופאים צעירים
וסטודנטים שרצינו לארגן שיעור
ייחודי עם תכנים מותאמים לצרכים
שלנו .ארגון קרוב אלי מיד התגייס,
עזר לנו בהקמה ,שידך לנו את הרב
שמעביר שיעורים ,עזר לנו במציאת
מקום לשיעור ועוד .בלעדיו ,ספק אם
היינו מצליחים לעשות זאת .חשוב
מאוד הליווי והדחיפה לאורך הדרך.
תחזקנה ידיכם“

לתרומות וסיוע לקרוב אלי בפעילות החשובה:
• תרומה באשראי און ליין  • www.karovelay.co.il/truma -הו“ק באשראי  -בטלפון • 058-5503344 :הוראת קבע בנקאית
(מצורפת בתור מסמך נפרד) • העברה לחשבון בנק  -שם חשבון :קרוב אליך  -חסד לאברהם (ע”ר) | בנק הפועלים | סניף בית וגן,
מספר סניף | 213 :מספר חשבון* 237946 :התרומות מוכרות להטבות במס (סעיף )46

ברכות:
הרב שלמה אבינר“ :יישר כחכם על עבודת הקודש החשובה לריבוי תורה בעם ישראל כמעשה חזקיא מלך יהודה (ומבואר בשו“ת משיב
דבר חא’ מד) .שזו הצלת הפרטים והצלת האומה ובודאי כל המשתתף וכל התומך בכל דרך תבוא עליו ברכת ד’“.
הרב דב ביגון“ :הנני מברך את ארגון קרוב אלי ,הפועלים לקרוב רחוקים לאבינו שבשמים ,אין לך מצוה יותר גדולה מקרוב הבנים ,לאביהם
שבשמים (חובות הלבבות) וזכות זה יעמוד לכל הפועלים בקודש יבורכו מן השמים מכל טוב סלה“.
הפעילות לע“נ יונדב חיים בן צמח יהודה

