
ייעוץ, הכוונה, תמיכה וסיוע 
למשפחות אשר נקלעו 

למצוקה כלכלית

הרב שלמה אבינר
”יישר כוחו של ארגון מקימי... כל מי שלבו רחב לעזור לאחיו בני 

ישראל מוזמן לתרום“ 

הרב שמואל אליהו
”בזאת אני ממליץ על עמותת “מקימי” מצווה גדולה לתרום 

ולסייע בידם בעין יפה וברוח נדיבה” 

הרב חיים דרוקמן
בזה  רבה,  במסירות  הפועל  חסד  שכולו  ארגון  הינו  “‘מקימי’ 

זוכים לקיים מצות התורה ‘וחי אחיך עימך’” 

הרב זלמן ברוך מלמד
”מאחל הצלחה וברכה לכל המסייעים“ 

הרב גדעון פרל
”בלב שלם אני יכול להמליץ לפנות לעמותת ‘מקימי’ על מנת 

לקבל את התמיכה והסיוע הדרוש“
 

הרב שאר ישוב הכהן
– שהיא  זו  ל”מקימי” למשימה קדושה  ”מי שבכוחו לתרום 

במדרגה העליונה של צדקה – תבוא עליו ברכה“ 

הרב יעקב שפירא
שתשרה  המבורכות...  בפעולותיה  נודעת  ‘מקימי’  “עמותת 

שכינה במעשה ידיהם ויהי נעם ד’ עליהם“

הרב יובל שרלו
“אני מבקש להמליץ על עמותת מקימי ועל דרכה המיוחדת, 
בפעולתה לשם שמים לסייע בדרך המעולה ביותר של הצדקה”

הרב צפניה דרורי
"הנני ממליץ בכל לב... במיוחד התפעלתי על שהנכם מקפידים 
להיטיב – רק למוטבים כאלה שלקחו את האחריות המלאה על 

נפילתם."

הרב יעקב אריאל
"כשמכם כן אתם - מקימי מעפר דל מאשפות ירים אביון, וכל 
הזה  הדבר  בגלל  כי  התורה...  בברכת  יבורכו  בכך  המסייעים 

יברכך ה' בכל מעשיך ובכל משלח ידיך."

בס”ד

בברכת הרבנים שליט”א

עולים על  
דרך המלך

עמותת מקימי הוקמה לזכרם של :

הרב מנחם ליבמן ז”ל - 

מקים  בחברון,  היהודי  הישוב  ממייסדי 

עולה של תורה בחברון, ראש כולל האידרא 

החיים  תורת  ובישיבת  המערבי  בכותל 

הליכותיו  בפשטות  הצטיין  קטיף.  בגוש 

ובמסירותו לישוב הארץ.

שניאור – שלמה ליבמן הי”ד - 

בנם החמישי של הרב מנחם ורחל ליבמן. 

הבריות  באהבת  תורה,  באהבת  התאפיין 

ירי  בפיגוע  נרצח  נדירה.  חיים  ובשמחת 

בן  – עז  יחד עם חברו הראל  יצהר,  בישוב 

נון, בעיצומו של לימוד תורה משותף.

ישראל ליבמן 
וייסד  אל, הקים  בית  תושב 

את עמותת מקימי. ישראל 

מתוך  העמותה  את  הקים 

מענה  של  בחסרונו  הכרה 

למשפחות  וזמין  מספק 

הרבות המבקשות סיוע והדרכה כלכלית. 

למאות  האחרון   בעשור  סייע  ישראל  

ולעבור  המלך  דרך  על  לעלות  משפחות 

של  למצב  וחולשה  משבר  של  ממצב 

איזון כלכלי וחוסן משפחתי.
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עמותת מקימי מסייעת 

למשפחות שנקלעו למצוקה 

כלכלית, לקום על הרגליים, 

לקחת אחריות ועצמאות 

בניהול חיים כלכליים מאוזנים.

מאפיינים יחודיים
ללא תנאי סף - בעמותת מקימי נפגשים 	 

עם כל משפחה שפונה לקבלת סיוע

ליווי מקצועי – יועצים מקצועיים בעלי 	 

ניסיון מלווים את המשפחות

מקום הפגישה - הפגישות מתקיימות 	 

במשרדי העמותה, כחלק מלקיחת 

האחריות של המשפחה ורצינות הפגישות

                           

לכבוד - “מקימי” השער לכלכלה נבונה - אני מעוניין לתרום תרומה:

  חד פעמית בסך __________ &   

  חודשית בסך :  100&    150&    200&   אחר _________&

    למשך מס’ חודשים:  12      24       36      אחר _________ חודשים

סוג הכרטיס:  ויזה    ישראכארט    דיינרס    אמריקן אקספרס

 _  _  _  _  - _  _  _  _  -  _  _  _  _  - _  _  _  _ מס’: 

בתוקף עד __________/ __________

תאריך ______________ חתימה ____________________

תרומה למקימי

אנא מלאו את הטופס 
ושילחו לפקס: 077-4701800

פרטי תורם

 _____________________________________________ מלא:  שם 

_______________________________________________ כתובת: 

______________________________ דוא”ל:   ___________ מיקוד: 

 ______________________ נייד:   ______________________ טלפון: 

__________________________________________________ ת.ז. 

1-800-800-340 מוקד טלפוני לתרומות: 

ניתן לתרום באחת הדרכים הבאות:

 www.mekimi.org.il  1. טופס מאובטח באתר

ניתן להוריד טופס הוראת קבע באתר 
ולשלוח בדואר או בפקס  077-4701800 2. בהוראת קבע 

 3. בטלפון:              1-800-800-340

ניתן לשלוח המחאות בדואר.  
לפקודת: מקימי – השער לכלכלה נבונה 

רח’ בית הדפוס 7, ירושלים 9548307 
4. בשיקים בדואר

5. הפקדה בבנק 

6. בכרטיס אשראי

"מקימי - השער לכלכלה נבונה" 

 בנק מרכנתיל דיסקונט )17( 	 
ח-ן 18337 סניף 661

בנק הדואר ח-ן 8377825	 

צוות מקימי,
רצינו להודות לכם על שירות מכל הלב, על לימוד כיצד "לחיות ממה 

שיש".

אמנם אנו בתחילת הדרך, בקצה קצהו של תהליך, אך ניכר כי על 

השולחן לא מונחים רק מסמכים, מספרים, חובות וטישו...

אלא לב של אדם שמתמסר לנתינה וללימוד, להקניית ערכים תוך ליווי 

צמוד ואכפתי. אנו רוצים לברך אתכם ואת כל השותפים לארגון 

בשפע וברכה! ושתמשיכו להיות שליחים טובים לעם ישראל מתוך 

אמונה שהכל אפשרי!

בברכה - משפחת ד' מפתח תקווה.
 מקימי הינה עמותה חברתית ללא מטרות רווח

והשרות ניתן ללא תמורה כספית
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שלבי התהליך

פגישת היכרות ותאום ציפיות.

קיום סדרת פגישות לצורך:

איסוף נתונים וביצוע ניתוח כלכלי מקיף.	 

בדיקת מימוש זכויות, הטבות, והנחות.	 

חשיבה משותפת לבניית תוכנית הבראה כוללת.	 

במידת הצורך ובהמלצת מלווה המשפחות 

יינתן סיוע במענק או בהלוואה.

פגישות אחת לחודש למעקב אחרי ביצוע 

תוכנית ההבראה.

שילוב יועצים מקצועיים כגון עו”ד ורו”ח.

הדרכה וסיוע בהתמודדות עם חובות.


