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"וארשתיך לי לעולם 
וארשתיך לי בצדק 

ובמשפט וחסד וברחמים"
)הושע ב' כ"א(

קרן חזון קמה מתוך 
צורך גדול בציבור 

לסייע כלכלית 
לזוגות מתחתנים 
וללוותם בהדרכה 

כלכלית נכונה 
בתחילת דרכם 
בהקמת הבית.

 פעמים רבות שההורים המחתנים

אדירות  הוצאות  של  כבד  עול  עצמם  על  לוקחים 
הם  חתונה,  לקראת  הנמצאים  הילדים  עבור 
לעמוד  ומתקשים  הבנקים  בין  מתרוצצים 

בהחזרים ובנטל.

נוסף על כך, כשהזוג מתחתן הוא מתחיל את חייו 
ללא ליווי וללא מיומנויות בסיסיות ובכך מביאים 

את עצמם לניהול כושל של הצד הכלכלי.

נכון  וליווי  מתאימה  שמתן הכשרה  אנו מאמינים 
בטוח  למקום  הצעיר  הזוג  את  להצעיד  יכולים 

ובריא בתחום הכלכלי ובניהול משק הבית.

ופתרון  ממשי  סיוע  שתיתן  דרך  חיפשנו 
למצוקה ההולכת וגוברת,

הכלכליים  המוחות  מיטב  בסיוע  קמה  חזון  קרן 
חסד  שכולו  מפעל  להקים  הרבנים  גדולי  ובעצת 
הבלתי  ההקפדה  לצד  כבוד  של  בדרך  הדדי 

מתפשרת על שקיפות ועל דקדוק הלכה.

מתן מענק מכובד בעת חתונת הילד

הזוג,  של  הראשונה  בשנתם  כלכלי  ליווי  מתן 
להדרכה ויעוץ לטווח ארוך בתחום הכלכלי

הזוג  לבני  ריבית  וללא  חכמה  ההלוואה  מתן 
ופירעונה על-ידם

חשש  ללא  כבוד  של  ובדרך  בקלות  ילדים  חיתון 
ריבית

העול  את  להקל  בכדי  ועוד  דיור  פתרונות  קידום 
הכלכלי הכרוך בתקופת הנישואין



התוכנית הבסיסית הינה שכל אחד מהמצטרפים
תורם 50 ש"ח כל חודש לפי מספר ילדיו

ומזכה את התורם בבקשת מענק לילד של 7000 ₪ ,
יעוץ שנתי בשווי 4000 ₪

והלוואה עבור ילדיו ע"ס 40,000 ₪ ועד 200,000 ₪
ללא ריבית ובפריסה נוחה-סיוע שיאפשר להם לממן 

השקעה חכמה לעתידם.

תוכנית
הקרן

מיד עם ייסוד הקרן הוקמה ועדת רבנים המתווה את דרכה בענייני 
הלכה ומכריעה בכל שאלה של ריבית, מעשרות וכו'.

 על חברי הועדה נמנים כיום הרבנים הגאונים
המפורטים באתר ומתעדכנים כל העת.

הקרן מלווה ע"י גדולי הכלכלנים והאקטוארים בישראל

 העקרונות הבסיסיים
למניעת מאיסור ריבית:

וההלוואה  הילד,  הורי  הינם  התורמים  ללווה.  התורם  בין  קשר  אין   .1
ניתנת לזוג הנישא, 

שחותם על שטר ההלוואה, מקבל אותה ופורע אותה בפועל.מצב זה 
הוא הטוב ביותר מבחינה הלכתית ומונע לחלוטין כל חשש לריבית.

2. הקרן אינה מתחייבת למתן ההלוואה, אלא משתדל לתת מענה לכל 
זוג לפי מצבו האישי עפ"י החלטת כלכלן הקרן.



רבות  משפחות  של  ודרישה  מצוקה  מתוך  קמה  חזון  קרן 
לסכומים  ברגע  וזקוקות  ילדיהן  חתונות  לגיל  המגיעות 
ונאלצות  כלכלי  לבור  נקלעות  משפחות  מעט  לא  גדולים. 
לקחת הלוואות גדולות הכרוכות ברביות גבוהות המביאות 

אותן למצבים קשים

שיש  הזו  בעת  ביטחון  רשת  להעניק  כדיי  קמה  חזון  קרן 
שמחה במשפחה

שתבחר  המנוי  רכיב  לפי  פעמי  חד  מענק  תיתן  הקרן 
המשפחה לעשות עבור כל אחד מהילדים

הקרן תתן ליווי כלכלי לזוג בשנה הראשונה לחתונה.

הקרן תעניק באישור המלווה הכלכלי הלוואות ללא ריבית 
לפי  תהיה  ההלוואה  גובה  הצעיר,  הזוג  לרווחת  והצמדה 

רכיב המנוי 

ההצטרפות לקרן עבור כל אחד מהילדים הינה עד גיל 10 ) 
עד שנת תשפ"ג כולל ההצטרפות במסלול מהיר עד גיל 15(

תוכנית  של  במכפלות  לילד  יחידות   5 לעד  להצטרף  ניתן 
הבסיס.

עם  יינתנו  ההלוואה  ומתן  הכלכלי  הליווי  המלגה,  הענקת 
תום תקופת התכנית ובעת נישואי הילד/ילדה.

חזון העמותה
הקמת קרן  הלוואת לצורכי 

נישואין ושאר צרכי הזוג
מתן מלגות ומענקים בעת 

נשואי הזוג הצעיר
ליווי כלכלי לזוג

גילמסלולקרן חזון
מס’ 

יחידות

סה”כ 
תרומות 
חודשיות

מס’ 
תשלומים

סה”כ הלוואהסה”כ תרומה
החזר 
חודשי

מענק

40,0003337,000 ₪ 10000 ₪ 200 50 ₪ 1עד גיל 5בסיסי

80,00066614,000 ₪ 10020020000 ₪ 2עד גיל 5בטוחה

120,00099921,000 ₪ 15020030000 ₪ 3עד גיל 5מורחבת

160,000133228,000 ₪ 20020040,000 ₪ 4עד גיל 5פרמיום

200,000166535,000 ₪ 25020050,000 ₪ 5עד גיל 5מקסימום

תכנית הבסיס:



גילמסלול
מס’ 

יחידות

סה”כ 
תרומות 
חודשיות

מס’ 
תשלומים

סה”כ הלוואהסה”כ תרומה
החזר 
חודשי

מענק

בסיסי
 מגיל 5 
עד 10

1 ₪ 110 100 ₪ 11,000 ₪ 40,0003337,000

בטוחה
 מגיל 5 
עד 10

2 ₪ 22010022,000 ₪ 80,00066614,000

מורחבת
 מגיל 5 
עד 10

3 ₪ 33010033,000 ₪ 120,00099921,000

פרמיום
 מגיל 5 
עד 10

4 ₪ 22010044,000 ₪ 160,000133228,000

מקסימום
 מגיל 5 
עד 10

5 ₪ 55010055,000 ₪ 200,000166535,000

תוכנית 10:

גילמסלול
מס’ 

יחידות

סה”כ 
תרומות 
חודשיות

מס’ 
תשלומים

סה”כ הלוואהסה”כ תרומה
החזר 
חודשי

מענק

עוד לא 
מאוחר 
פרמיום

 מגיל 10
עד 15

1 ₪ 220 50 11,000 ₪ 40,0003337,000

עוד לא 
מאוחר 

מקסימום

 מגיל 10 
עד 15

2 ₪ 4405022,000 ₪ 80,00066614,000

תוכנית מסלול מהיר לגילאי 10-15 מוגבל 
לשלוש שנים עד 2 יחידות לילד:



מדוע יש צורך לתרום לקרן חזון בכדי לזכות 
בהלוואה? הרי ישנם גמח"ים שמעניקים 

הלוואות ללא התניה בתרומה לקרן.

הקרן מעמיד הלוואות חכמות בפריסה רחבה ונוחה. בכדי 
להניע את המערכת ולאפשר זאת יש צורך בתרומות.

שאלות
שרציתם לשאול

מה העדיפות של חברות בגמ"ח לעומת 
נטילת הלוואה בנקאית לצורך נישואי 

הילדים?

יותר  משתלמות  בקרן  ההלוואות  רוב  פי  על  כלכלית: 
ובעמלות  גדולות  בריביות  הכרוכות  בנקאיות  מהלוואות 

שונות.
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5 האם בתרומת יחידות לשם קבלת
הלוואה אין שום בעיה של ריבית?

תרומת היחידות לקרן הינה ללא
חשש ריבית שכן אין קשר בין התורם ללווה –

התרומה ניתנת ע"י ההורים בעוד ההלוואה
ניתנת לילד ונפרעת על ידו, מה שפותר את

חשש הריבית. 

מדוע לא ניתן לתרום יחידות עבור
ילדים מעל גיל 10?

 ינתן באופן חד פעמי ב 3 שנים הקרובות לצרף     
 ילדים מגיל 10-15 במסלול המהיר

האם הקרן מתחייב להעניק הלוואת
חתונה לכל אחד מתורמי היחידות?

אין התחייבות מצד הקרן למתן
ההלוואות, עם זאת, הקרן יוסד לשם כך ועושה
את מקסימום ההשתדלות להיערך בהתאם על

מנת להצליח להיענות לכל בקשות ההלוואה
ללא יוצא מן הכלל אחרי אישור של מלווה כלכלי.

האם הקרן מלווה למטרות
נוספות שאינן חיתון ילדים?

מטרת הקרן הינה עזרה בחתונה ותחילת בניית הבית.

עד מתי ניתן להשתמש בזכאות?

עד גיל 45

"מטרת הקרן הינה עזרה בחתונה ותחילת בניית הבית.



יו"ר ההנהלה:

שלמה חזות
אסף חן

אקטואר ראשי:

ליווי צמוד של אקטואר
כלכלן בכיר רו"ח המלווה את הקרן

ביקורת על הדוחות הכספיים, 

מערכות מידע וליווי מקצועי שוטף: 

מלווה על ידי יועצים משפטיים

לייצוג  המלווים את הקרן בכל הקשור 
המשפטיים  ולנושאים  הרשויות  מול 

השוטפים.

הניהול

צור קשר
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