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 10 דקות 'זריקת ווצאפ יומית'
 שיעורים במכון מאיר

 בית ספר גבוה לחכמת האמונה
 שיעור שבועי ליקוטי נבוכים

 מפגשים שונים ומגוונים עם אנשי 
    אומות העולם

 רצועות זמן בשעות הבוקר למענה אישי
 הקלטות & פודקאסטים

 קידום פרויקטים מול אנשי ממשל
 עבודה על ספרים תרגומים,

    ופרסומים שונים
 ייעוץ לגופים/ארגונים שונים 

 שותף בועדות מרכזיות

סדר שבועי של הרב



הלוז של הלו"ז
איך מקדמים 

את גאולת העולם
דרך גאולת עם ישראל?



בית הספר הגבוה
לחכמת האמונה

שנה שלישית
הרחבה ל 100 סטודנטים

בכל מחזור לימודים.

תכנית למשפטנים
חצי שנתית,

מחזור ראשון תשפ״ג
פיילוט; המטרה לייצר בשנתיים 

הקרובות עוד קבוצות מיקוד.

קהל ישראלי רחב
שיעור שבועי ׳ליקוטי נבוכים׳ 

ועוד פעילויות המטרה:
לפרוץ לקהל השראלי הרחב 
בהיקפים גדולים ומשמעותיים.

בני נח - 70 לשון
עולמי  גג  כארגון  עולם  ברית  מיצוב 
לפרטים ולקהילות לבסס את המחלקות, 
היעד.  לארצות  להגיע  שליחים,  להוסיף 
שפות.   15 בעוד  להרחיב  שפות.   15 היום 

יצירת קהילות. ערכה לבני נח.

אתרים של הרב 
עברית/שפות 

נראות, תוכן, רמות חברות ועוד 
השקת אתר אינטרנט ואפליקציה 

של כל שיעורי הרב, עם ממשק 
חברים מותאם. עתידי.

מכון מחקר
סניף של חכמת האמונה 
המטרה להיכנס עמוק 

לפעילות זו. השקעה מרובה, 
ענף שיסייע לעמוד עליו.

קונגרס בינלאומי לבני נח 
קהילות מהעולם אנד חיבור 

ממשלתי אנד בני נח ועוד היעד, 
בשנתיים הקרובות לקיים קונגרס 

בינלאומי, לבסס את המהפכה

 תיירות רוחנית
מוקד בכותל רק בני נח תוך 

שלוש שנים לפתוח מכון מחקר 
כפועל יוצא מחכמת האמונה.



גם גוגל מאמינה בנו



בי"ס לחכמת האמונה

כיום עומד על כ 20 סטודנטים לשנה
המטרה להרחיב ולהגיע לבין 80-100 לשנה תוך שלוש שנים

)עלות התכנית מכסה כשליש מן המחיר המלא המושקע בכל משתתף(
עלות לשנה כ 350 אלף ש״ח

בוגרי בית הספר - יוצאים להקים בימ"ד לאמונה ברחבי הארץ
אנו שואפים לייצר 5 בתי מדרש כאלו בשלוש השנים הקרובות.

עלות מוערכת לכל בית מדרש לשנה ראשונה כ 80 אלף ש״ח



תכנית למשפטנים 

המטרה:
לייצר תוכניות מיקוד למובילי דעת קהל נוספים.

עלות מוערכת לתכנית חצי שנתית כ 60 אלף ש״ח



 הרחבת פעילות ב/מישראל

 < מדיה של הרב, אתרים, וחידוש המערכות הקיימות
עלות מוערכת בכ 200 אלף ש״ח הקמה + תפעול בשנה הקרובה

< הרב מבקש שנקיים קונגרס בינלאומי עם אנשי ממשל מהארץ - רבנים ועוד
על מנת להניע את תנועת בני נח ושהם ידרשו מעם ישראל לעשות את תפקידו

עלות מוערכת של תכנית זו עומדת על כ 250 אלף ש״ח



א. ספר שו"ע לבני נח זכה לשבחים ולהצלחה גדולה.
כיום תורגם ל 15 שפות

פרסום, מכירה והפצה בכל העולם
מוערך בכ 200 אלף ש״ח בשנה.

ב. בשנתיים וחצי האחרונות, 1700 בני נח חדשים
)כ 60 אחוז גם עברו בית דין(
בעלות של כ-200 אלף ש״ח 

נוכל להגיע בשנתיים הקרובות לכעשרת אלפי איש )גם פיזית(
לייצר כ 50 קהילות ברחבי העולם.

כ 140 אלף ש"ח חסרים להקים את מחלקת תיירות רוחנית
מכון מחקר ]תשפ"ד[ - עלות משוערת שנתית, 250 אלף ש"ח.

מחלקות בני נח



מאמינים שהיהדות 
היא דבר חי ונושם?

מאמינים שליהדות יש מה לומר 
בכל תחום בחיינו?
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הצטרפו אלינו להרחבת הפעילויות

כי לשנות מציאות בעולם
זה בידינו!
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ההתגייסות 
שלכם

חשובה לנו
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