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בנות משפחת עין הנצי"ב היקרות,

הנה אנחנו בפתחו של אלול. חודש של התחלה הזכורה לכולכן – של ימים ראשונים במדרשה, ימים של התחדשות 
והתרגשות, ימים שבהן נכנסתן לעולמה של תורה, התחלתן לשמוע ולדבר את שפת המדרשה, ומצאתן לכן, כל 
אחת ואחת מכן, את המקום המיוחד שלכן בבית המדרש. וכעת אתן שוב אתנו – שוב חוברות לחווית הקשר של "אני 

לדודי ודודי לי".

בראשית הדברים אנו רוצות להודות לכן מעומק הלב על התגייסותכן למען המדרשה, אשר יש בה עדות לקשר 
העמוק ולחיבור העצום בינינו. ההתגייסות הזו אינה מובנת מאליה, והיא מטעינה אותנו בכוחות ואנרגיות להמשך 
עשיה ופעילות למען דורות רבים של תלמידות אצלנו במדרשה, ובודאי תתרום רבות לקמפיין אליו אנחנו יוצאות 

בעזרתכן.

חשוב לנו להדגיש, שהקמפיין אליו אנו יוצאות אינו בגדר מותרות אלא מהלך נחוץ והכרחי שנועד להבטיח את 
המשך הפעילות שלנו לאורך שנים רבות בעתיד, בבית מדרש חדש בנוי על תלו.

לקראת ימי הקמפיין, ובכדי להקל עליכן את המלאכה ככל שניתן, ריכזנו עבורכן בתיקיה זו מסמכים וכלי עזר, 
שישמשו במהלך הגיוס, על כל שלביו, החל מריכוז רשימת התורמים הפוטנציאלים, דרך אופן השיחה שתנהלו 
מולן, וכלה בטופס פרטים ודרכים להעברת התרומה. הכללים והעצות שיופיעו כאן, נרשמו על בסיס ניסיון ממאות 

ואלפי פרוייקטים דומים שנערכו בעבר וזכו להצלחה, ובהנחיית אנשי מקצוע הבקיאים בתחום.  

בעמוד זה תמצאו טפסים וקישורים שיסיעו לכן בימי ההתרמה למדרשה.
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איזה יעד אקח על עצמי?
והפוטנציאל של התרומה לפי הערכתך. הכי חשוב-  גודל המעגלים הקרובים אליך  נגזרת של  היעד האישי הוא 
להאמין בכח וביכולת שלך! חישבי על יעד ריאלי מבחינתך – ותעלי בעוד קצת. תאתגרי את עצמך! חשוב לזכור 

שעם החומרים היפים שכולם יקבלו והאווירה המשתפת שתיווצר, "השמים הם הגבול".
כשחושבים על יעד יש לזכור שתרומה חודשית מופיעה בדף הקמפיין וביעד האישי, כסך הכל הכללי של התרומה. 
למשל, אם גייסת 100 שקל למשך שנה, גייסת למעשה 1200 שקל. בצורה כזאת תוכלי להגיע ליעד גבוה בעבודה 

יחסית פשוטה.

מה אנו מבקשים ממך?
סידור וארגון מקדים - בשלב הראשון שבי עם הטלפון שלך, והעלי על הכתב את כל אנשי הקשר אשר רלוונטי 

לפנות אליהם בקמפיין. פעולה זו תעזור לך להתמקד ולעבוד בצורה יעילה יותר.

לאחר שיש לך רשימה של תורמים פוטנציאליים, אנו ממליצים לסדר לעצמך, בראש או בכתב, מה לדעתך חשוב 
להדגיש בשיחה עם כל אחד.ת. יש צדדים רבים למה שמתרחש אצלנו במדרשה, ומה שייגע בלב של אחד, לא 

בהכרח ישפיע על אדם אחר.

הפצה פרטית - שליחת מיילים, הודעות דיגיטליות ופרסום בכל פלטפורמה אפשרית למשפחה וחברים עם נוסח 
מהם  ומבקשת  לך,  חשוב  זה  וכמה  בקמפיין  מעורבת  את  איך  מסבירה  את  במסר  הקמפיין.  לדף  וקישור  אישי 

להצטרף ולתרום.

- את תסריט השיחה תוכלי לראות מיד, אך לפני שאת מרימה את הטלפון חשוב להפנים: את  שיחת ההתרמה 
משתפת את התורם הפוטנציאלי בפרויקט משמעותי וערכי. אינך "משנוררת". המדרשה החליטה לצאת לקמפיין 
הזה מתוך הכרה בנחיצות ובחשיבות שלו, כהמשך לפעולתה העצומה של המדרשה ב 35 השנים האחרונות, ואת 

זוכה לקחת חלק בכל זה.

שותפה יקרה
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שלום, מדבר/ת______ 
מה שלומך?

אני מתקשרת אליך כי כמו שבודאי ידוע לך, אני תלמידת מדרשת עין הנצי"ב (בעבר\בהווה)
אנחנו יוצאים בימים אלו בקמפיין גיוס מיוחד, האם קיבלת את הקישור לדף הקמפיין? (בכל מקרה המשיכו בשיחה 

כרגיל) 

כפי שידוע לך מדרשת עין הנצי"ב היא מקום מיוחד שהביא לשינוי עצום בכל הקשור ללימוד תורה של נשים בישראל. 
זאת המדרשה הראשונה שהציעה מקום לצעירות ישראליות ללימוד תורה, וכעת היא חוגגת 35 שנה להיווסדה. בתור 

אחת שלמדה שם, אני יכולה לספר שהמקום הזה שינה את חיי מהקצה אל הקצה ואני חבה לו תודה גדולה.

בימים אלו, התודה הזאת צריכה להיות מתורגמת בשפה קצת אחרת. בדרך כלל נמנעת מלפנות אליך בנושאים אלו, 
קיומה  להמשך  בדאגה  חלק  ליטול  עלי  הבנתי שכעת  כמה העשייה של המדרשה חשובה,  יודעת  בגלל שאני  אבל 

ופריחתה, ואינני יכולה ולא רוצה להתעלם מהחשיבות הרבה של הקמפיין הזה.
לקחתי על עצמי סכום שאותו אני צריכה לגייס והייתי שמחה מאוד אם תוכל\י להיות שותפ\ה

הסכום שאנו מגייסים הוא _________________. זה הסכום שיבטיח את המשך הפעילות ואת בנין בית המדרש של 
המדרשה. 

יש לי _____ שעות להגיע לכמה שיותר אנשים. לקחתי על עצמי יעד של ________ אנא עזור לי להשלים את היעד 
שלי. רק ככה נוכל להגיע ליעד הכללי של הקמפיין. 

(המתן/י לתשובה)

שלנו  הקמפיין  את  לשתף  תוכל  אולי  אבל  חייב.ת,  לא  כמובן  "את.ה  בעדינות:  להציע  שלילית,  והתשובה  במידה 
באמצעות לינק שנשלח לך. גם זה יכול לעזור לנו מאוד". 

במידה והתשובה עדיין שלילית, לסיים את השיחה בנימוס. "אוקיי, תודה רבה לך על ההקשבה".

במידה והתשובה חיובית, קודם כל להודות על הרצון. 

שאלה: האם את.ה מעוניינ.ת לסייע לנו באופן חד פעמי או בתרומה חודשית?

במידה ומעונין בתרומה חודשית - באיזה סכום תרצה\י לסייע ובאיזו פריסה?

במידה ואינו מעוניין בתרומה חודשית יש לחזור לדבר על תרומה חד פעמית.
בכל מקרה להודות במילים חמות על התרומה, ולשאול באיזה אופן הוא מעוניין לתרום:

אם רוצה לתרום בכרטיס אשראי, מלאו את פרטיו בטופס מילוי פרטי התרומה, ( אם התורם רוצה לתרום בתשלומים- 
יש לוודא האם זה עם תפיסת מסגרת או בלי ולסמן הכל בטופס התרומה.)  וחיזרו בפניו על פרטיו.

אם רוצה לתרום במזומן, העברה בנקאית או צ'ק , מלאו את פרטיו בטופס מילוי פרטי התרומה (שם, מייל וסכום 
התרומה), ולבקש מהתורם לצלם ולשלוח אלינו ל:                 

אסמכתא להעברה (צילום מסך יספיק) או צילום של הצ'ק.
חשוב להסביר לתורם שאנו חייבים לקבל אסמכתא זו במהלך שעות הקמפיין בכדי שנוכל להחשיב את תרומתו כחלק 

מהקמפיין.

תסריט שיחה
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שותפה יקרה!
כולנו שמחים בזכות שנפלה בחלקנו לסייע למדרשת עין הנצי"ב

אני לוקחת על עצמי לגייס את הסכום הבא למען המדרשה

שם:

טל:

סימון יעד אישי

בהצלחה!

היעד האישי שלי
5,200 ש״ח

10,000 ש״ח

8,000 ש״ח

20,000 ש״ח

36,000 ש״ח

אחר
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טבלה למילוי אנשי הקשר אליהם תפני במהלך הקמפיין

טבלה למילוי אנשי קשר

בהצלחה!

הקדשהתגובהסכום אפשריאי מיילטלפוןשם מלא
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