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כמה מילים
על האירגון שלנו

בחודש אפריל 2017 ערב פסח תשע"ז, בלב פריז, השנאה 

האנטישמית לצערנו הכתה שוב במלוא העצמה.

שרה הלימי, אם לשלשה, רופאה ומנהלת מעון לגיל הרך, עונתה 

ונרצחה בדירתה רק בשל היותה יהודיה.

היום, ארבע שנים לאחר מכן, בית המשפט לערעורים בצרפת 

פטר את הרוצח השפל מכל עונש, כשהכריז עליו כלא כשיר 

לעמוד לדין. אחרי הצער והכאב, רגשות הכעס והרצון לפעול 

שוררים היום בקרב הקהילה היהודית.

אני, יונתן הלימי בנה של שרה, מסרב לתת לטרגדיה זו לשקוע 

במעמקי השכחה. אני רוצה לתת לאירועים הנוראים האלו 

משמעות שתמשיך ללוות אותנו.

לפני יותר מ-40 שנים, אימי הי"ד הקימה מעון לגיל הרך שבו היא 

גידלה מאות ילדים יהודים בלב פריז. חינוך, העברת המסורת 

ואחדות, אלו היו ערכי היסוד שהיוו נר לרגלה והדריכוה במשך 

השנים. היום רצוני להנציח את מורשתה ולפעול על מנת שדרכה 

זו תישמר ותמשיך הלאה ביתר שאת, כך שמתוך זוועותיה של 

האנטישמיות תוולד ותפרח התחדשות היהדות. ובכן, מתוך 

התרגשות עצומה אני מציג בפניכם את המיזם שלנו, 

"אהל שרה", מרכז קהילתי שיוקדש לעידוד ערכי היהדות שהיו כה 

יקרים ללבה של אימי הי"ד בקרב קהילת העולים מצרפת.

לצורך כך אני פונה אליכם היום, אתם שלכל אורך ההשתלשלות 

הכואבת של האירועים תמכתם בנו ללא סייג, בבקשה שתעזרו 

לנו גם הפעם להגשים את שאיפותיה הנעלות של אמי הי"ד ולתת 

משמעות לטרגדיה הקשה הזאת.

יחד, נקום למען בניית עתידנו!



העשיה שלנו

 מרכז ללימוד
 ותפילה

הקמת קרן לבניית מרכז 
קהילתי שיוקדש לזכרה 

של שרה הלימי הי"ד

פעילות תרבותית

שיעורים שבועים לגברים 
ונשים, הרצאות, פעילות 

בקהילה ועוד...

לימוד ופעילות 
 עם הסטודנטים 

של הטכניון בחיפה

הכנסת ספר תורה 
 לעילוי נשמת 

שרה הלימי הי"ד

 פעילות חינוכית
 לילדים

 תמיכה לימודית,
 עונג שבת ועוד...

תמיכה בעולים 

גמ"ח, הלוואות ללא 
ריבית, תמיכה כלכלית 
לחגים ולמקרי חירום.





 50%
מהתרומות

 50%
מהתרומות

MATCHERS תרומות

צ'רידי מלווה אותנו

אפקט המאצ'ינג

צרידי מהווה פלטפורמה של גיוס המונים המציעה שיטת עבודה 
חדשנית בהתרמת כספים. במשך 72 שעות מתנדבים ועובדים 
מגייסים את כלל הרשת שלהם למען מטרה מסויימת תוך כדי 

שימוש באמצעי התקשורת העדכנים והמתקדמים ביותר. 
.MATCHERS-התרומות מוכפלות על ידי תורמים גדולים, ה

 35%
תורמים חדשים

יותר 
ממיליארד אירו 
כבר נתרמו דרכנו

 99%
 הצלחה 

לקמפיינים שלנו

 יותר מ-3000
 אירגונים ועמותות 

סומכים עלינו



MATCHER להיות

ערך תרומתך

כוחו של הרגע

חלוקת האחריות

התרומה שלך תייצר מוטיבציה אצל תורמים קטנים 
ובינוניים, שירגישו שמאמציהם ישאו פירות מכופלים. 

כך תעמוד בראש שרשרת גדולה שתאחד קבוצה גדולה 
של תורמים ומתנדבים למען מטרה חשובה.

הצטרפותך לקמפיין הבזק תביא לכך שתוך זמן קצר יגוייסו 
האמצעים הדרושים לכך שתתגשם מטרה נעלה וחשובה

 אלו 72 שישפיעו שנים רבות קדימה!

הבטחתך תהיה להכפיל את התרומות שיגוייסו על ידי כל 
אחד ואחד מחברי הקהילה , בידיעה שבכך אתה מייצר 

מצב בו כל אחד ואחד משתתף ולוקח חלק פעיל בהצלחת 
המבצע ובהשגת המטרה הנכספת.
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