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ב"ה

פתח דבר
לקראת השנה החדשה ה'תשפ"ג, הננו מוציאים לאור קונטרס בענין 

קרן השנה. 

כידוע, יסד כ"ק אדמו"ר זצוקקללה"ה נבג"מ זי"ע, בתשרי תשי"ד, את 
"קרן השנה" שע"י מחנה ישראל, כדי שבכל יום יום מימי השנה יחלקו 
מקרן זו לצדקה, ולַזכות עי"ז את כל אחד ואחת מהמשתתפים בקרן זו 

בנתינת צדקה פעמיים בכל יום.

 - המנהגים  )ספר  מובהק  חב"ד  מנהג  זו  לקרן  הנתינה  נעשתה  מאז, 
ימי השנה  כ"ק אדמו"ר, תורמים בסכום  ועפ"י הוראת   )69 ע'  חב"ד 

)דולרים, סנטים וכו'(. מספר הימים דשנת תשפ"ג - שנ"ה, 355.

התודה לועד תלמידי התמימים העולמי על ריכוז החומר. 

* * *

הקונטרס יו"ל ברשות הוצאת ספרים קה"ת.

שיחת כ"ק אדמו"ר נדפסה בתורת מנחם - התוועדויות כרך י' ע' 127 
ואילך.

ויה"ר שהקונטרס יעורר את קהל אנ"ש והתמימים שיחיו להתחזקות 
בהשתתפות של כל אחד ואחת בתקנה גדולה זו של כ"ק אדמו"ר זי"ע.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.

ועד מחנה ישראל

 יום הבהיר ח"י אלול, ה'תשפ"ב
ברוקלין, נ.י.
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נלכה באורחותיו - הוראות והדרכות מנשיא דורנו

קרן השנה
"מי שרוצה לסמוך עלי, יכול לתת צדקה על דעתי לקופה הכללית הנמצאת 

כאן, שממנה מתחלק כסף מדי יום, כך יבוא כל דבר למקומו הראוי" 

- סקירה מיוחדת אודות קרן הצדקה של כ"ק אדמו"ר, 'קרן השנה' - 

ידי  על  הצדקה.  מצות  של  המיוחדת  סגולתה  רבה  באריכות  נתבארה  החסידות  בתורת 
נותן  שהאדם  במעות  שכן  ביותר,  הנעלה  באופן  הבהמית  הנפש  את  מבררים  זו  מצוה 

לצדקה - ביכלתו לקנות "חיי נפשו"!

ואכן, חביבות רבה ראינו אצל כ"ק אדמו"ר לאורך השנים למצוה זו, כאשר כ"ק אדמו"ר 
חילק בידו הקדושה אין ספור מעות ושטרות לצדקה, ודאג להתרחבות ולביסוס מוסדות 

צדקה רבים ברחבי תבל.

ועל מנת לַזכות את כל אחד ואחת במצוה נפלאה זו, מידי יום ביומו - יסד כ"ק אדמו"ר 
את 'קרן השנה', שממנה מחלקים לצדקה פעמיים בכל יום - סדר הנמשך עד היום הזה.

צדקה יום יום

על ייסוד הקרן בישר כ"ק אדמו"ר בהתוועדות ש"פ בראשית, המשך להתוועדות שמחת 
תורה תשי"ד. כ"ק אדמו"ר הודיע כי הוא מייסד קרן מיוחדת, שהאחראים עליה - "מחנה 
ישראל" - יתנו לצדקה פעמיים בכל יום למטרות שונות על דעתו של כ"ק אדמו"ר עצמו, 
יזּוּכּו כל התורמים לקרן במצות צדקה מידי יום. להלן קטעים משיחת הייסוד של  ובכך 

הקרן:

מאחר שהשנה היא שנת־עיבור, והשנה מונה שלש מאות ושמונים ושלשה ימים - הייתי 
מציע שכל אחד יתן לצדקה מספר של שלש־מאות ושמונים ושלשה: חצאי סנטים, סנטים, 
ניקל'ס, דיים'ס, דולרים, מאות דולרים, ח"י מאות, שעל ידם "יימשכו" אליו כל ההמשכות 

בגשמיות וברוחניות.
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ופיזור  .. מובן שכל אחד רשאי לחלק את הכסף לצדקה כפי רצונו, אבל משום בלבולים 
הנפש קרוב הדבר לשכוח לתת בכל יום, וכן יש ספק האם יצליח לתת למקום הראוי.

שממנה  כאן  הנמצאת  הכללית  לקופה  דעתי  על  לתת  יכול  עלי  לסמוך  שרוצה  מי  ולכן, 
מתחלק כסף מדי יום. כך יבוא כל דבר, סוף סוף, למקומו הראוי.

לכמה מהחסידים ששאלו על הקרן ומטרתה, שלח כ"ק אדמו"ר כמענה את השיחה הזו 
לאחר שהוגהה )שנדפסה אחר־כך בלקוטי שיחות חלק ב' ע' 652 ואילך(.

מאז והלאה, במשך כל השנים, נהג כ"ק אדמו"ר לעורר בהתוועדויות של חודש תשרי, 
בשנים  השנה".  "קרן  במגבית  ההשתתפות  חשיבות  על  במיוחד,  ובשמחת־תורה 
הראשונות היתה הקרן נקראת על־שם מספר ימי השנה: "צדקה" )או "קופה"( "שפ"ד", 

"שנ"ד" וכדומה; ובהמשך נקבע שמה הנוכחי - "קרן השנה שעל ידי 'מחנה ישראל'".

מענה כ"ק אדמו"ר למזכירות, בו הוא מורה שלא לערב ענינים שונים במכתב לטובת המגבית 
ל"קרן השנה", אלא לצרף למכתב את שיחת ייסוד הקרן, ולעדכן במכתב את מספר ימי השנה 

דשנה ההיא:

במכ']תב[ א פיל ]=מגבית[ דקרן השנה אין לצרף הנ"ל כ"א השיחה הראשונה 
אשר בזה )עם המ"מ( ורק להוסיף אשר ש.ז. שנ"ד ימים.

זו, וכן שאלו אם להפריש אליה  היו שהתעניינו אצל כ"ק אדמו"ר על יחודיותה של קרן 
מכספי מעשר. על כך בא המענה הבא )אג"ק חכ"א ע' שעו(:

בשאלתו . . התורם מעשר לצדקה האם צריך לנדב גם לקרן השנה, הנה אין מובנת שאלתו, 
כי מובן שקרן השנה גם-כן קופת צדקה היא ובמילא יש לקחת על-זה ממעשר כספים, אבל 
לאידך גיסא, הנותן צדקה לענינים אחרים של צדקה הנה קרן השנה ענין בפני-עצמו הוא 

וכמבואר בהשיחה בעת פרסום ענין זה.

ַ
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כמספר ימות השנה

לכל  מכתב  אדמו"ר  כ"ק  ממזכירות  נשלח  הקופה,  לייסוד  השניה  בשנה  תשט"ו,  בשנת 
תצלום(,  )ראה  אדמו"ר  כ"ק  על־ידי  הוגה  המכתב  החדשה.  הקרן  אודות  חב"ד  חסידי 
ומועתק בו תוכן משיחת שמחת תורה תשט"ו, על־דבר ההשתתפות בקרן השנה. המכתב 
המכתב  תוכן  להלן  ממש.  בפועל  הנתינה  פרטי  את  ומבהיר  הקרן,  מטרת  את  מפרט 

בתרגום חפשי:

 ב"ה,  אסרו חג, כ"ד תשרי, ה'תשט"ו, 
ברוקלין, נ.י.

ענין: צדקה "שנד".

שלום וברכה:

בסעודת  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  משיחת  תוכן  בזה  אנו  מביאים 
שמחת תורה תשט"ו:

למטה  נמשכות  האלוקיות  מהברכות  ההמשכות  וכל  "היות 
בפועל על־ידי נתינת הצדקה, הרי בכדי שההמשכות דחודש תשרי יומשכו 
בויעקב הלך לדרכו בחיי היום־יום, שיתנו צדקה בקופה הכללית, סכום 
פרוטות, או מטבעות אחרות של המדינה שוה פרוטה או יותר, כפי מספר 
והשיחה של שנה  ימי השנה, כמדובר בזה בארוכה בשנה שעברה. היות 

שעברה פורסמה כבר בקופיר, לא צריך לחזור על הענין שוב פעם.

שעברה  שנה  הוא:  זה  בענין  זו  לשנה  שעברה  משנה  "ההבדל 
הייתה שנה מעוברת, והיו בה שפ"ג )383( ימים, והשנה היא שנה פשוטה 
וכסדרה, חודש מלא וחודש חסר, ויש בה שנ"ד )354( ימים. במילא שיתנו 
ההמשכות  כל  את  ימשיך  וזה  שנ"ד,  בקופת  מטבעות  שנ"ד  של  סכום 

והעניינים שדובר בשנה שעברה".

בקשר לשיחת כ"ק אדמו"ר שליט"א הנ"ל, מצרפים אנו בזה גם 
תוכן משיחת שפ"ג הנ"ל.

ומקווים אנו, שגם אתם תקחו חלק בזה.

ובודאי גם תזכו אחרים ולהכיר אותם עם ענין זה, כדי שגם הם 
יוכלו להשתתף, לטוב להם ולבני ביתם שיחיו.
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צילום מכתב המזכירות, עם הגהות כ"ק אדמו"ר

(c"iyz ,ziy`xa t"y zgiyn)
c"iyz'd ,ziy`xa t"y zgiyn wlg

- תורה שמחת יום להתוועדות המשך -

יומשכו 1בכדי ‡. השנה, כל על הכללי חודש תשרי, דחודש ההמשכות אשר
ידוע, הנה – השנה בכל ולעשות ללמוד לדרכו" הלך ד"ויעקב בהעבודה למטה,
באגה"ק  וכמבואר הצדקה. מעשה ע"י מטה למטה נמשכות ההמשכות כל 2אשר

עי"ז  כלום", מגרמי' לי' "דלית דל"ת", "חס – חסד וגמילות צדקה ידי על אשר
כי  לו, הנצרך כל מלמעלה אליו נמשך חסד, רב ומשפיע שפלים רוח מחי' שהוא

צדקה  בבחי' הן מלמעלה ההמשכות "באתערותא 3כל אשר זה וגם השי"ת. מאת
דלעילא" אתערותא ברצונו 4דלתתא עלה שכך אלא ח"ו, בהכרח זה אין הנה –5,

הצדקה. ענין שזהו

ושלשה  ושמונים מאות שלש בה ויש מעוברת, שנה היא זו ששנה כיון והנה,
סנט, סנט, בחצי שפ"ג: היינו זה, סכום לצדקה יתן אחד שכל מציע הנני – יום
בכל  כי (מובן, דולר מאות ח"י דולר, מאת דולר, סנט), 10) דיים סנט), 5) ניקל
צנור  יהי' זה אשר ההיא). המדינה של למטבע בהתאם המספר צ"ל – ומדינה מדינה

השנה. כל במשך וברוחניות בגשמיות טובות להמשכות

אותן  או ואחד, אחד כל של הקבועות הצדקות למעט צריך זה אין אשר מובן
נדר  בלי אמרו ולא פעמים ג' שנתנו נוספה 6הצדקות היא הנ"ל דשפ"ג הצדקה כי ,

הקבועות. הצדקות על

חובתו  ידי לצאת אפשר ואי יכלתו, כפי ליתן צריך אחד כל אשר מובן גם
יצא" לא עני קרבן שהביא "עשיר  כי עני", .7ב"מנחת

מפני ·. אבל כרצונו. יום יום זו צדקה לחלק בידו הרשות אחד כל אשר מובן,
הד  קרוב הנה הנפש, ופיזור וגם הבלבולים יום. בכל הצדקה ליתן ישכח אשר בר,
הראוי. למקום הצדקה תנתן אם ספק –

ח"ב 1) בלקו"ש ונדפסה אדמו"ר, כ"ק ע"י הוגה
ע' ז חוברת חב"ד ובבטאון (באידית), ואילך 651 ע'
זו  במהדורא בפנים. נעתק ומשם (בלה"ק), ואילך ג

מ"מ. ציוני איזה עוד ניתוספו
ועוד.2) יו"ד. ס"ו. שם ראה
סי"ז.3) אגה"ק ראה
א.4) רמד, א. רלה, א. קסד, זח"א ראה
מה 5) הטעם להבין ד"ה שה"ש לקו"ת ראה

תקס"ב  לרוקע ד"ה ואילך). ב (כב, שבאתדל"ת
המשך  ואילך)). ב (קנט, מצותיך דרך בסו"ס (נדפס
– בארוכה. – בתחילתו) תש"ג (סה"מ ה'תש"ג ר"ה
כו' מצדקה "הרחוקים ב) יז, (ברכות שארז"ל ומה
ברצון  הוחלט שכבר לאחרי היינו בזרוע", ניזונים

וק"ל. אתדל"ע. יהי' באתדל"ת אשר העליון
מא.6) פרק הכולל שער ראה
נגעים.7) סוף משנה
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(c"iyz ,ziy`xa t"y zgiyn)
c"iyz'd ,ziy`xa t"y zgiyn wlg
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עי"ז  כלום", מגרמי' לי' "דלית דל"ת", "חס – חסד וגמילות צדקה ידי על אשר
כי  לו, הנצרך כל מלמעלה אליו נמשך חסד, רב ומשפיע שפלים רוח מחי' שהוא
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הכללית  לקופה דעתי, על זו צדקה ליתן יכולים עלי, לסמוך הרוצים אלה לכן,
סוף, סוף וממילא, יום, בכל לצדקה ממון יוצא זו כללית מקופה אשר אצלי, אשר

הראוי. למקומה תרומה כל תגיע

פעם  אמר זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק דשמחת 8– התפלות בענין ,
אבל  בהתפלות, ובלבול ערבוב שיהי' לפעמים יארע שמח"ת עניני מצד אשר תורה,
תגיע  ותיבה תיבה שכל אותן מסדרים התפלות, את להעלות שעליהם המלאכים,
ומשלח  המסדר ("סטרעלעטשניק") הברזל מסילות מפקח דרך על הראוי, למקומה

הנכון. למקומה רכבת כל

דוקא:‚. כזו קופה ע"י הצדקה וחלוקת כללית לקופה בנתינה מעלה עוד

שיוצא  שמפריש, מה א) בצדקה: ענינים שני הנה ונעשה 9כי מרשותו ממונו
ממונו  ידי שעל מה ב) צדקה. לגבאי הממון במסרו תיכף נעשה וזה צדקה. ממון
שעל  או וכדומה. פלוני, עני נפש מחי' פלונית, כלה הכנסת נעשה פלוני, שבוי נפדה

בזה. משתתף פנים כל

ידי  על רק זה אפשר – גדולה הכי ובאפשריות במדריגה השני ענין להשיג כדי
והוא  שבקופה, הממון שאר עם ממונו מתערב אז כי כללית, בקופה תרומתו נתינת
בו. חלק לו יש לצדקה מהקופה היוצא סכום בכל אשר בלח, לח תערובת בדוגמת

חלק  ואחד אחד לכל הי' עי"ז אשר  ללשכה, שנתנו השקל מחצית דין דרך 10על

בכלל. הצבור קרבנות ובכל תמיד קרבן בכל

פרוטה  משוה בפחות הוא השתתפותו אם .11ואפילו

דוקא:„. הנ"ל לקופה בנתינה יתירה מעלה עוד

שעברו  הימים דבר על נעשה מה אחדים. משבועות זה החדשה לשנה נכנסנו כבר
ובפרט  שעברו? ומועדים שבתות שבועות, דימים, לההמשכות בנוגע יהי' ומה כבר?
השנה? כל על כלליים והיו"ט כללי השבת כלליים, הימים הם; כלליים אלו כל אשר

ללשכה. השקל מחצית נתינת מדיני אנו לומדים – ג"כ לזה וההוראה והעצה
מחצית לתת להשתדל מצוה זריזות נוהגין היו השקל, מחצית בהקדם בנתינת השקל

שלהם, השקל מחצית בנתינת נתאחרו שונות מסבות אשר אלה גם מ"מ ובתחילה,
תרומתם  שהגיעה קודם אף מהלשכה שהוציאו בממון חלק להם .12הי'

וש"נ.8) .118 ע' ח"ה תו"מ גם ראה
"מנין 9) יט: כד, תצא ופרש"י ספרי ראה

כו'". עני ומצאה סלע למאבד
באותה 10) חלק לאלו "יש יו"ד: פי"ח, במדב"ר

בתר  "זיל שלנו: סד"ה א ד, ערכין פרש"י מנחה".
תמורה  הל' רמב"ם סע"א. ד, זבחים וראה רובא".

ה"א. פ"א
מנחת 11) כל. ד"ה ב) (כז, סוכה מפרש"י להעיר

לאו"ח  שע"ת לשם. ובהגהות שכה מצוה חינוך
ואכ"מ. סק"א. סתפ"ב

א.12) קח, כתובות ה"ג. פ"ג שקלים ראה

לגבות", העתיד ועל הגבוי "על היום לתרום כללית דקופה גבאי של כוחו וזהו
זמן. לאחר שיגיעו התרומות חשבון על

גם  "תרומה" שיהיו הכללית מקופה הלקיחות על הותנה דידן, בנידון הוא וכן
שנעשו  הצדקה בעניני חלק להם גם ובמילא זמן. לאחר נדבותיהם שיכניסו אלו על

זו. שנה וראש בתחלת

מחר:‰. בהקדם, יתנו הנ"ל הנתינות אשר  מאד, במאד נכון – זה בכל

נסיון  איננה עצמה העקידה כי – העקידה ענין עיקר שזהו הזריזות, מעלת לבד
הזקן  רבנו שמבאר וכמו כ"כ, קידוש 13גדול על נפשם מסרו מאחב"י וכמה שכמה ,

קונו, מצות לקיים אבינו אברהם שנזדרז הנפלאה הזריזות הוא העיקר אלא השם,
לנו 14וכמש"כ  עומד אבינו דאברהם הזריזות וזכות וגו'", בבקר אברהם "וישכם

– עולם עד ולבנינו

הכללית  מהקופה צדקה של ענינים שכמה כיון הרי הזריזות, מעלת לבד הנה
תלוי  שזהו כיון מחר, תיכף הנתינות שיתנו מהראוי יום, בכל להיעשות צריכים

אנוס. ואינו ברצונו,

שעליהם  בענינים הרחבה יותר תהי' – הצדקה בקופת יותר הרחבה וכשתהי'
עי"ז  הבאות ההמשכות בכל ותוספת הרחבה זה יביא וממילא מהקופה, מוציאים

ברוחניות. והן בגשמיות הן מלמעלה,

•

סכ"א.13) אגה"ק ג.14)תניא כב, וירא
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הוראות שונות

כאמור, היה כ"ק אדמו"ר מעורר על הנתינה לקרן זו בכל שנה ושנה במיוחד בהתוועדות 
שמחת-תורה. הנה קטע משיחת שמחת-תורה תשכ"ז )תורת מנחם - התוועדויות כרך 
מח ע' 222(: בו מעורר כ"ק אדמו"ר אודות חשיבות הנתינה לקרן השנה, ובמיוחד בשנה 

'תמימה'.

בנוגע לענין הצדקה - קרן השנה . . כדאי שכל אחד יתן צדקה לקרן זו, לפי חשבון מספר 
הימים של השנה,

ובנוגע לשנה זו - הרי היא שנה תמימה ושלימה: שנה תמימה - שיש בה מספר הכי גדול 
בנוגע לחודשים, כיון שנתוסף בה חודש העיבור; ושנה שלימה - שיש בה מספר הכי גדול 
של ימים, כיון שחודשי חשון וכסלו שניהם מלאים )ולא אחד מלא ואחד חסר, או שניהם 
חסרים(. ומכיון שמספר ימי השנה הוא גדול יותר, צריך להוסיף יותר בסכום הכללי, ולהוסיף 
 - "שנה תמימה"  עם  ועי"ז תומשך ההצלחה הקשורה  יום.  כל  עבור  גם בסכום שנותנים 

כפירוש הצ"צ - בכל הפרטים.

שיהיו  כיון  נדיבה,  וביד  לבב,  ובטוב  בשמחה  ובריבוי,  בשופי  ליתן  שיוכלו  הקב"ה  ויתן 
"אוכלים מרובים" ו"נכסים מרובים", וימשיכו הענין ד"ושמחת בחגך" על כל השנה כולה, 

שתהיה שנה שמחה, בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בהתוועדות יג תשרי תשל"ח עורר כ"ק אדמו"ר עד"ז לפני חג הסוכות והי' זה לפלא בעיני 
החסידים כיון שכנ"ל בד"כ עורר ע"ז בהתוועדות דשמח"ת. ואחרי האירוע דליל שמע"צ 

נתברר שכ"ק אדמו"ר הכין מראש כל הענינים שמעורר אודותם במאוחר.

שניתן  אדמו"ר,  כ"ק  אמר   :)447 ע'  ח"א  תשמ"ה  )התוועדויות  תשמ"ה  תורה  בשמחת 
להשלים את נתינת הצדקה בעבור השנה הקודמת:

בעמדנו במוצאי שמחת־תורה - הרי כאן המקום להזכיר אודות לימוד שיעורי חת"ת וכן 
אודות עניין הצדקה - "קרן השנה", ושאר קרנות של צדקה, וכן בנוגע לשאר ענייני הצדקה 
השייכים לשנה שעברה - אם ישנם כאלו שמאיזו סיבה עדיין לא נתנו בפועל, יהיה הדבר 
באופן ד"כל עכבה לטובה", מכיון שישלימו זאת באופן של הוספה, ומתוך זריזות, וכל הזריז 

הרי זה משובח.

בהתוועדות שמחת תורה תשמ"ז )התוועדויות תשמ"ז ח"א ע' 393(: הסביר כ"ק אדמו"ר 
מדוע הוא מרבה לעורר אודות הנתינה לקרן זו:
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ו"גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה", ועל אחת כמה וכמה כאשר נתינת הצדקה היא בכל 
יום ויום' באופן ד"לא ישבותו", על־ידי נתינה ל"קרן השנה". על עניין זה היה צריך לעורר 
על  דובר  כך שכבר  על  לפני ראש-השנה, בערב ראש-השנה, אלא שיש להסתמך  אמנם 
כן חוזרים  זה, ואכן כמה וכמה נתנו כבר עבור "קרן השנה", ואף על פי  זה בשנים שלפני 
ומזכירים עוד הפעם בשמיני עצרת ובשמחת-תורה, שכן כל ענייני ראש־השנה שהתגלותם 
בשמיני-עצרת  בפנימיות  קליטה  של  באופן  באים  חגנו"(  ליום  )"בכסה  הסוכות  בחג 

ובשמחת-תורה.

באחת הפעמים בהם דיבר כ"ק אדמו"ר על הנתינה לקרן, אמר כי הנתינה בשבתות וחגים 
נעשית ביום שלפניהם: "ממנה מחלקים לצדקה - עבור כל המשתתפים בקרן זו - מידי יום 
ביומו, ובנוגע לשבת ויו"ט - ע"י נתינת סכום כפול בערב שבת ובערב יו"ט )ע"ד מה שכתוב 
"והיה ביום הששי גו' והיה משנה גו'"(". ואילו בהזדמנות אחרת )כ"ז אלול תשד"מ( אמר 
כ"ק אדמו"ר, שהנתינה בימים אלו מתקיימת ע"י נתינת מזון: "ראוי לתת ל"קרן" מיוחדת, 
כמובן,  החול,  )בימי  ביומו  יום  מידי  לצדקה  מחלקים  שממנה  השנה",  "קרן  הנקראת 

ובשבתות וימים טובים - ע"י נתינת מאכל ומשקה(".

גם כיום

כ"ק אדמו"ר לימד אותנו כי הנהגתו של הנשיא נמשכת, וביתר שאת, גם לאחר ההסתלקות. 
הדברים אמורים, כמובן, גם בנוגע למוסדותיו הקדושים של כ"ק אדמו"ר, ו"קרן השנה" 
ביניהם, ואכן החסידים ממשיכים להפריש צדקה לקרן זו בכל שנה ושנה - ומוסיפים עי"ז 

בחיזוק ההתקשרות לכ"ק אדמו"ר זי"ע.

כמנהגו של כ"ק אדמו"ר - מפרסמים אנו בזה את סימנה של שנה זו, "שנה", ולפי זה יש 
לתרום בסכום 355.

נזכה תיכף  ובזכות מצות הצדקה דכלל ישראל,  ו"גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה", 
ומיד לביאת משיח צדקנו, בגאולה האמיתית והשלימה, בקרוב ממש!

 mykerenhashana.com :אפשר לתרום דרך האתר

ניו  ברוקלין,  פארקווי  איסטערן   770 השנה,  ישראל-קרן  מחנה  ל:  צ'ק  לשלוח  או 
יארק. 11213.

באה"ק אפשר להתקשר עם הממונים ע"ז: הרב אברהם אלתר הבר, הרב דוד טייכטל 
והרב חיים קפלן, או לשלוח לת.ד. 46 לוד. 
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לקהל אנ”ש והשלוחים שיחיו, 

באנו לעורר ע”ד העניין והחשיבות דנתינת הצדקה 

כמניין ימי השנה, על מנת לחלק צדקה פעמיים 

ביום, קודם תפילת שחרית ולפני תפילת מנחה.

כידוע יסד כ”ק אדמו”ר זי”ע, בתשרי תשי”ד, את 

“קרן השנה” - שע”י ‘מחנה ישראל’ - כדי שבכל 

יום ויום מימי השנה יחלקו מקרן זו לצדקה, 

ולזכות עי”ז את כל אחד ואחת מהמשתתפים 

בקרן זו בנתינת צדקה פעמיים בכל יום!

 חסיד! נצל את הזכות להיות
 שותף בקרן שיסד הרבי

עפ”י הוראת כ”ק אדמו”ר, כדאי ונכון שהתרומות 
יהיו בסכומי ימי השנה )דולרים , סנטים וכו׳(. 
מספר הימים של שנת תשפ״ג הבעל״ט, הוא : 

שנ״ה - 355 .כדאי לתרום גם בעד כל אחד ואחת 
מבני המשפחה, וגם לעורר קרובים וידידים בזה.

בברכה לשנה טובה ומתוקה,

הרב יהודה קרינסקי

ועד קרן השנה שע”י מחנה ישראל

 מוקד ארצי: צפון: הרב חיים קפלן: 052-677-0015 
 דרום: הרב אברהם אלתר הבר: 050-562-7105

נוף הגליל, מגדל העמק: הרב דוד טייכטל: 52-770-7177 
ניתן לשלוח תרומות לקרן השנה, ת.ד. 46 לוד

החובה והזכות שלך לתת
צדקה בכל השנה 

בקרן המיוחדת שייסד הרבי

ה נ ש ה ן  ר ק
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VISIT MYKERENHASHANA.COM

CALL (718) 774-4000  

MAIL IN YOUR CHECK TO:

MACHNE ISRAEL

770 EASTERN PARKWAY

BROOKLYN, NEW YORK 11213
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לזכות

כל המשתתפים 

ב"קרן השנה"

לכתיבה וחתימה טובה

לשנה טובה ומתוקה

לאריכות ימים ושנים טובות ובריאות 

ולהצלחה רבה בכל אשר יפנו בגו"ר


