
 

 

 2020נובמבר 

 חברים יקרים: 

 

, איננו  האחרונה  שאפיינו את מרבית השנה   הפכפכים, ובבואנו להתבונן בחודשים ההולכת ומסתיימת   2020  שנת

גם לעצור לרגע ולהתבונן    ות אנו יכול  עם זאת,קוות לימים שקטים, בריאים, ובטוחים יותר בשנה הבאה.  שלא ל  ותיכול

 באופן שבו התמודדנו עם האתגרים שעמדו בפנינו. 

קורונה. אנו  עקבות ה סיוע בהאת קרן    ייסדל אותנו    הביאה  2020במרץ    COVID 19של מחלת    פריצתהבתן גב,  

 את הדו"ח העדכני שלנו.   אתבז  ות מציג

 רקע 

ע למשפחות ישראליות נזקקות בהקדם האפשרי.  וסיהגיש  , רצינו ל2020אי אז במרץ    ילהתחכשהמשבר הנוכחי  

שלתחושתנו היו נחוצים    צרכים  3לנו ברחבי הארץ, זיהינו  ש עם העובדים הסוציאליים השותפים    שהתייעצנו לאחר  

 : באופן מיידי 

וטאבלטים  • כי  :  מחשבים  מרחוק  למחשבים  עבור  הביקוש  הערכנו  ביתשל  למידה  עבור  ו   ספר - תלמידי 

ו לטאבלטים   מיוחדים לקשישים  צרכים  מהםש  ,בעלי  הרגילות,  היכולת    נגרע  בתוכניותיהם  להשתתף 

   .משמעותי לגדול באופן  ו הי יםעתיד 

 

עשויים  : ידענו שמשפחות אשר הילכו על החבל הדק שבין נפילה לחובות והימנעות מעוני  סיוע בשכר דירה •

קבוע של מקום העבודה. למרות שתן גב לרוב לא מספקת סיוע בשכר דירה,    מאובדן זמני אולהיפגע מאוד  

סיוע מסוג  , לפחות בטווח הקצר, ועל כן  הולם   צורך חיוני שעשוי שלא לקבל מענה ב היה    מדוברהאמננו ש

 לתקופה ייחודית זו. זה התאים 

 

מלצרים וברמנים.  בתור  בסיכון מתפרנסים מעבודה    הצעירים: מרבית  בסיכון  לצעירים תשלום שכר לימוד   •

הם  שמחוסר יכולת לשלם את שכר הלימוד,  כשהתברר שהרבה מהם מאבדים את מקום עבודתם, חששנו  

    לוודא שהם יוכלו להמשיך ללמוד. חשנו צורך ישקלו לפרוש מלימודיהם האקדמיים. 

 

 . נו פעולה שיתפתם עימתורמים שלנו מסביב לעולם, והאז פנינו אליכם, 



 מספרים

 משפחות ישראלית נזקקות.  535-( לקרן לסיוע בקורונה. סייענו ל370,000$-)כ 1,300,000₪עד היום, גייסנו 

. רשימת המשפחות שקיבלו  255,000$-₪ או כ  867,000מחשבים וטאבלטים בעלות של    450חילקנו    : מחשבים

 . ו חינוך במקומות אלהשותפות בין שירותי רווחה מקומיים למחלקות כתוצאה מ את המחשבים הללו נוצרה 

 לעכו    40  

 לאופקים    35  

 לדימונה   65  

 לאור עקיבא    40  

 לחולון    20  

 לאורט יד ליבוביץ' בנתניה   35  

 לקריית מלאכי    29  

 לראשון לציון    40  

 למגדל העמק    40  

 לשדרות    40  

 לנתיבות    40  

 למספר גופים אחרים    26  

 

ערים    13-( מ 113,000$-)כ  383,000₪משפחות בסכום של    82-סיפקנו סיוע בשכר דירה ל  : סיוע בשכר דירה 

 בישראל: 

 

 אופקים  •

 אשקלון  •

 בית שמש  •

 אבן יהודה •

 חדרה  •

 חולון  •

 ירושלים  •

 כפר סבא  •

 מלאכי קריית  •

 נתניה •

 נתיבות  •

 ראשון לציון  •

 תל אביב  •

 

מבוגרים צעירים בסיכון שאיבדו את מקום עבודתם לשלם על חובות עתידיים    3-סייענו ל   : סיוע בתשלום שכר לימוד 

 לנשור ממקום הלימודים שלהם. מ אפשר להם להימנע (, מה ש 3,500$-, )כ11,820₪בסך 

 

 העתיד 

 

  להיענות . נמשיך  2020קורונה עד סוף דצמבר  עקבות ההקרן לסיוע ב פעילות  התוכנית שלנו היא להביא לסיומה של  

יכללו מחשבים וסיוע בשכר    ולנו. בקשות אל ש מוצרים ושירותים מגורמי הרווחה השותפים  עבור  בקשות רגילות  ל

 שכר דירה. ב  יינתן סיועלימוד, אך מעתה לא  

  ם עימ  גופיםקורונה. הגבנו במהירות ובנדיבות, והעקבות הסיוע שהוענק על ידי הקרן לסיוע ב סיפוק רב מה  ו חשותאנ

איפה    אשר יקבעווירוס הקורונה,    עולים בעקבות. נמשיך לעקוב אחרי צרכים מיוחדים ש םעבדנו הודו לנו מעומק ליב



שהממשלה וגופים גדולים נוספים    ות ומקוו  ותע באופן הטוב ביותר. לבינתיים, אנו מאמינו סיהגיש  ל  נוכל להמשיך 

יוזמה ממשלתית להעניק  פתחי על  בישרה  כבר  תוכניות משמעויות. תקשורת המיינסטרים  מחשבים    150,000ו 

 . 2021ספר עד סוף הרבעון הראשון של -לתלמידי בית

 

 סוף השנה 

 

 מחלקות רווחה מוניציפליות ברחבי המדינה.  35תן גב ממשיכה לעבוד עם 

בלבד בעת כתיבת    2020- משפחות ב   821-משפחות, ו   2,123-שנים, הגשנו סיוע ל   6קת העמותה לפני  מאז הש

 שורות אלה. 

 

 . תמיכתכםלכם על   ואנו מודות ,  עבודה טובה  ותאנחנו עוש   בעזרת סיוע שלכםלומר בבטחה כי    ותאנו יכול

 

אוהב בין    ותאנו  כגוף שמחבר  גב  תן  סוציאליים,  קודקודים של משולש: משפח  3לחשוב על  עובדים  נזקקות,  ות 

 ותורמים: 

 

 ;משפחות נזקקות מקבלות מוצרים ושירותים שהם צריכים  •

עובדים סוציאליים, אשר נותנים מעצמם כל כך הרבה, מקבלים גישה למוצרים קונקרטיים על מנת לתת   •

 ;וכן להגביר את האמינות והאפקטיביות שלהם  ללקוחותיהםאותם 

 ואתם, התורמים שלנו, זוכים לגישה קלה וישירה לאפשרויות נתינה משמעותיות.  •

 

.  2020ממס לשנת    תרום ולקבל חזרה קבלה פטורהל  ותעדיין יכול   ו שאנ  מזכיר לנו  מתקרב במהירותהחודש דצמבר  

שהייתה  אם עשינו את מה שיכולנו על מנת לסייע לאחרים בשנה  הלחשוב אחורה ולהעריך  זה גם מעניק לנו רגע  

 קשיים עבור כל כך הרבה אנשים. - בתורמ

 

 אתכם להמשיך ולשתף עימנו פעולה.   ותאנחנו מזמינ 

 

יכולים   כאןאתם  ביותר   ללחוץ  באופן המהיר  ותקבלו  כדי לתרום  בסיום תהליך  מקבלה פטורה  חזרה  ,  מייד  מס 

 התשלום. 

 

 בריא,  2021אנו מאחלות לכם 

 

 נעמי וויוי 

 

 

https://www.tengav.org/direct-giving

