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למתנדביםולתרומות למשפחות
אנחנו רוצים
 monאמצעים ,לקראת ערב חג
שהמשפחותיקבלו סלים גדו־
$TS1$גדולים$TS1$
vrc
$DN2$גדולים $DN2$ושתהיה להם אווירת חג בדיוק כמו בשאר
לים
שהוקמה ב־ 1997
הפסח המתקרב .העמותה,
מבקשתלפני פסח
הבתים .אני ,באופן אישי,
פועלת זה  15שנה בהוד השרון .היאפעילה
אלי.
וראש השנה את עזרתם של כל המקורבים
כל השנה ,והיקף העבודה שלהעולה בתקו־
$TS1$בתקופות$TS1$
ת $DN2$החגים .במהלך השנה מעבירים מתנדבי אצלנו ,בפריזט חסון ,מעברלתרומה הכספית
פות
שאנחנו נותנים ,גם איפשרנו
העמותה פעםבשבועיים ,בשיתוף עם מחלקת
לעזור
לעובדים
באריזת הסלים בימי ראשון ושני ,על חשבון
הרווחה בעיריית הוד השרון ,סלי מזון ומצר־
$TS1$ומצרכים$TS1$
משפחותבעיר .כלל המ־
$TS1$המתנדבים$TS1$,
ם$DN2$ליותר מ־ 250
כים
שעות העבודה .יש המון אנשים בעיר שלא
רוצים להיחשףועוזריםלנו מבחינהכלכלית.
דבים $DN2$,מיו״ר העמותה ועד אחרון האורזים,
תנדבים,
מתוך רצון
עושים את מלאכתם בלי שכר,
יש אנשים טובים בעיר הזאת ,ואנחנו בעמותת
אמיתי
רעים נשמח לקבל אתעזרתם״.
לסייע למשפחות הנזקקותבעיר.
לפרטים ,להתנדבות ולתרומות ניתן
םמנכ״לית חברת הבנייה פריזט חסון ,עד־
$TS1$עדנה$TS1$
0508226556
לפנות לרחל כהןבטלפון:
נה
 $DN2חסון ,היא מייסדת העמותה ,יו״ר העמו־
$TS1$העמותה$TS1$

תה
 $DN2$לשעבר

וכיום ידידת

מספיק

תורמים .אבל

בחג זה סיפור אחר.

אדמית

האגודה .״העמותה

עושה עבודת קודש במהלך כל ימות השנה״,

הכני וה

חופשית

בשבוע הקרוב תחלק עמותת בית חב״ר
היא מספרת ,״יש משפחות שזקוקות
לסיוע,
לאורך כל השנה .במהלך
אליה מראש ,ללא תשלום כמובן.״אנחנו לא
בהרצליה כ־  800מנות לחגלתושבים נזקקים
ואנחנו ,כחברה ,צריכים להרים את מבטנו
$DN2$התבשיל $DN2$ייסגר מכיוון שאנחנו לא ערוכים למט־
$TS1$למטבח$TS1$
בעיר לקראת הפסח .העמותה החלהבחלו־
ולדאוג לכלל הסביבה .בחג המספרים תמיד
שיל
$TS1$בחלוקת $TS1$מגבילים את הכניסה .כל מי שצריךיוכל
$DN2$למטבח $DN2$כשרלפסח״.
בח
(אתמול) ,לבוא,ולפי קצב הרישום,נחליט אם לפתוח
$DN2$בחלוקת $DN2$מזון לקראת החג ,ביום חמישי
קת
גדולים יותר ,ואנחנו לא רוצים שאף לא אחד
הלפרין.
מוקדנוסף״ ,אומר הרב
ובסך הכל תסייע לכ־  1600בתי אב .ביום
יישאר רעב בפסח הקרוב .מדובר כבר בכ־ 260
נוסף על כך ,העמותה מפעילה מרכז
בשכונת נוה עמללעולים קשי־
$TS1$קשישים$TS1$,
קהילתי
את העמותה הוא הקיםלפני  27שנה ,כש־
$TS1$כשליחו$TS1$
חמישי התבצעההחלוקה באופן מרוכז בבית
משפחות שאנחנו דואגים להן באופן קבוע,
שים,
מלובביץ׳בעיר .חוץ מחלוקת
$DN2$כשליחו $DN2$של הרבי
חב״ד שבמרכזהעיר,ובמהלך השבוע הקרוב ליחו
גדלים .אנחנו זקוקים לכל
והמספרים כל הזמן
לשעבר .הע־
$TS1$העמותה$TS1$
$DN2$קשישים $DN2$,בעיקר מברית המועצות
$DN2$העמותה$DN2$פועלת בשיתוף עם מחלקת הרווחה
מותה
המזון בחג ,העמותה מחלקת חלות בכל יום
אמורים מאות מתנדבי העמותהלהגיעלבתי
תרומה ,גם כספית וגם של מצרכימזון ,ואנחנו
ומפעילה בית תבשיל ברחוב בןגוריון,
שישי
ובחלו־
$TS1$ובחלוקה$TS1$
מחפשים מתנדביםשיעזרולנו באריזה
וועדי השכונותבעיר .וערה מטעם העמותה
התושבים עצמם.
בודקת את הצרכים של כל
הסלים ,גם בחגובעיקרלאורך כל הש־
$TS1$השנה$TS1$.
 $DN2$של
קה
משפחה המב־
$TS1$המבקשת$TS1$
מלבר זאת ,תקיים העמותה במהלך ליל
המספק  300מנות בממוצע לתושביםבעיר.
קשת
 80או  90אחוז מהמזון מגיע לבתים של
הסדר עצמו ארוחות חג ציבוריות בכמה מו־
$TS1$מוקדים$TS1$
ממוצרי
 $DN2$כל מוצרי המזוןיתקבלו בברכה
נה.
$DN2$המבקשת$DN2$סיוע.
קשישים ,מרותקים או משפחות שאנחנו לא
$DN2$מוקדים$DN2$בעיר .הרב ישראל
קדים
בסיס ,דרך ממתקיםלילדים וער מטרנהלפ־
$TS1$לפעוטות$TS1$.
לפרטים ניתן לפנות לבית חב״ד ,רחוב
הלפרין ,מייסד הע־
$TS1$העמותה$TS1$,
בןגוריון בהרצליה,טלפון  24שעות בי־
$TS1$ביממה$TS1$:
למקום״ ,אומר הרב
מותה,
ת $DN2$.כל מי שיכול לתרוםולהירתם למ־
$TS1$למשימה$TS1$
רוצים שיצטרכולהגיע
$DN2$העמותה $DN2$,אומר שכדי שבעמותהיוכלולהיערך
עוטות.
0060045-450
ממה:
$DN2$ביממה$DN2$:
לארוחה בצורה מסודרת ,יש צורך להירשם הלפרין ,״יש גם כאלה שבאיםלאכולאצלנו
מה $DN2$הזו הרי זה מבורך .במהלך השנה אנחנו
שימה
הפסח בית התב־
$TS1$התבשיל$TS1$

אנחנו לא
מגבילים

את

הכני 17ה .כל
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יוכל לבוא״
הרב יקוראל
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