
פעילות קרן הצדקה בתקופה 1-6.2021. 

בתקופה זו טיפלה הועדה ב-46 בקשות לתמיכה בנזקקים בעלות כוללת בסך 
100000 ₪. הבקשות לקרן הצדקה מגיעות ממשפחות הנמצאות במצוקה 

כלכלית, בריאותית ונפשית.  

להמחשת פעילותה של קרן הצדקה, אנו מביאים להלן חמש מהבקשות שבהן 
הקרן טיפלה. הבקשות הועברו לקרן דרך לשכות הרווחה. ברצוננו להדגיש כי 
כמעט כל תיקי הקרן מופנים אלינו מחמש לשכות הרווחה שבאזורנו וכך אנו 

בטוחים כי אלו מקרים הזכאים באמת לקבל סיוע מקרן הצדקה. 

אנו תקווה שמהדוגמאות האמיתיות הללו, נבין כולנו את חשיבותה של קרן 
הצדקה ונתרום לקרן וכך נרתם למאמץ . עד כה עמדנו בזרם הבקשות שהגיע 

עדינו אבל לצערנו , בזמן האחרון קופת הקרן התרוקנה.  

להלן דוגמאות לבקשות בהן טיפלנו: 

1.אם חד הורית לארבעה ילדים שאחד מהם בעל צרכים מיוחדים. האם עובדת 
במשרה מלאה בטיפול בזקנים תשושים  וטיפלה גם באמה החולה אשר 
נפטרה לאחרונה. לאם תינוק הנמצא במעון שעלותו החודשית היא 1200 ₪ 
בחודש, סכום שהוא כרבע מהכנסתה החודשית של האם. כיון שהאם לא יכלה 
לעמוד בתשלומי המעון, היא הוציאה את התינוק מהמעון ולקחה אותו 
לעבודתה. קרן הצדקה כיסתה את החוב שהצטבר למעון בסך  3157 ₪ . 
בעזרת לשכת הרווחה האם מקווה להכניס  בשנה הבאה את התינוק למעון 

אחר, בעלות נמוכה בהרבה.  

2. אישה גרושה ואם לארבעה מתבגרים, אשר לא מקבלת דמי מזונות, לא 
עובדת ואף לא זכאית לדמי אבטלה. היא עלתה לארץ יחד עם ילדיה לפני 5 
שנים וסובלת מקשיים כלכליים ולשוניים ובעיות בגידול ילדיה. מאז החל משבר 
הקורונה , האם אינה מצליחה להשתלב במעגל העבודה וסמוכה אל שולחן 
העובדות הסוציאליות. לבקשתה קנינו עבורה תנור וכיריים בעלות 2300 ₪ 

כדי להחליף את הקודמים שהתקלקלו. 

3. אם לשישה ילדים אותם היא מגדלת לבדה. המשפחה מתקיימת ממשכורת 
האם בסך 4500 ₪ ומדמי מזונות זעומים. הילדים מתמודדים עם בעיות 
פסיכולוגיות קשות. בשנה האחרונה, אחת הבנות הופנתה  לבדיקה פסיכולוגית 
עבורה לא יכלה  האם לשלם. עקב אי תשלום החוב , בית החולים העביר את 



הגביה לעורך דין ולכן הוטל עיקול על חשבון הבנק של המשפחה. קרן הצדקה 
שילמה 1435 ₪ שהיו חסרים לסגירת התיק בהוצאה לפועל. 

4. אישה ניצולת כת ונפגעת אלימות. במשך מספר שנים חיתה האישה בכת 
ועברה שם פגיעות קשות ומסכת חיים מורכבת במיוחד. היא מוכרת כנושאת 
פוסט טראומה . כיום היא אם יחידנית לארבעה ילדים קטנים כשהבכורה 
מוכרת כבעלת צרכים מיוחדים. האם מתקשה לחזור למעגל העבודה 
ומתפרנסת מהביטוח הלאומי. היא מתקשה לקנות לילדיה ציוד ומזון בסיסיים 
דוגמת מטרנה וטיטולים ומתקשה לעמוד בהוצאות השוטפות של המעון 
והגנים .לבקשתה קנינו עבורה מיטת קומתיים לחדר הילדים כולל הובלה 

והרכבה בסך 3060 ₪. 

5. אישה גרושה ואם לחמישה ילדים בגילאי 10 -21. המשפחה נמצאת שנים 
רבות בטיפול שרותי הרווחה על רקע אלימות, קשיים כלכליים, בריאותיים 
וקושי בתפקוד הורי. בשל היות האם חולה בפיברומיאלגיה וטרשת נפוצה, היא 
אינה עובדת מזה זמן רב. ארבעה מחמשת הילדים הם בעלי צרכים מיוחדים 
ומטופלים תרופתית ונמצאים במסגרות מיוחדות. בנוסף לכך הסבתא שהיתה 
סיעודית וחיתה בבית המשפחה נפטרה לאחרונה. כתוצאה מהמצב המורכב, 
המשפחה מתקשה לממן את הוצאותיה השוטפות וקרן הצדקה שילמה את 

חובה לחברת הגז בסך 2753 ₪. 

דוגמאות אלו מראות כיצד משפחות קשות יום מצליחות לשמור על הקן 
המשפחתי ונאבקות לשיפור מצבן ואנחנו כאן כדי לעזור להן. 

בברכה קרן הצדקה. 

Activity of the Yael Tzedakah Fund January to June 2021 

During this period, the committee dealt with 46 applications for support of 
the needy at a total cost of NIS 100,000. Applications for help from the 
Tzedakah Fund come from families in financial, health and mental distress. 

To illustrate the activities of the Tzedakah Fund, we present below just five of 
the applications which received grants from the Fund.  These were brought to 
the Fund through the local welfare offices. We would like to emphasize that 
almost all applications were brought to us from the five welfare offices in our 



area and as such we are sure these are cases that are really eligible for 
charitable support. 

We hope that these examples will help everyone understand the importance 
of the Fund and will donate to the Fund to bolster our efforts. Up till now we 
have been coping with the flow of requests, but unfortunately, the Fund’s 
coffers have recently been depleted! 

The following are examples of requests that we have handled: 

1. A single mother of four children, one of whom has special needs, works 
full-time caring for the elderly, and was also caring for her ailing mother who 
recently passed away. The cost of keeping her baby in a daycare center NIS 
1200 per month, an amount that is about a quarter of the mother’s income. 
Because the mother could not afford the daycare payments, she took the baby 
out of daycare and took him to work. The Fund covered the debt she had 
accumulated to the daycare center in the amount of NIS 3157. With the help 
of the welfare office, the mother hopes to put the baby in another daycare 
center next year, where the cost is much lower. 

2. A divorced woman and mother of four teenagers, who does not receive 
alimony, is not working and is not entitled to unemployment benefits. She 
immigrated to Israel with her children five years ago and suffers from 
financial and language problems and has difficulties raising her children. 
Since the onset of corona, the mother hasn’t been able to find work and is 
dependent on help from social workers. At her request, we bought her an 
oven and stove top costing NIS 2300 to replace the previous broken ones. 

3. A mother of six children whom she is raising alone. The family subsists on 
an income in the amount of NIS 4500 and a meager amount of alimony. The 
children have severe psychological problems. During the past year, one of the 
girls was referred for a psychological examination but the mother could not 
pay. Due to non-payment of the debt, the hospital transferred the debt to a 
lawyer and therefore a lien was imposed on the family bank account. The 
Tzedakah Fund paid NIS 1,435 missing to close the case. 

4. A woman who survived a cult and was a victim of violence. For several 
years the woman lived in a cult and suffered severe injuries and had a 
particularly complex life style there. She has been diagnosed with post-
traumatic stress disorder. She is a single mother of four young children with 



the eldest having special needs. The mother has had difficulty finding work 
and lives of Social Security. She has a hard time buying her children basic 
necessities and food such as Materna and diapers (nappies), and meeting the 
expenses of the daycare center and the kindergartens. At her request, we 
bought a bunk bed for the children's room, including delivery and assembly 
in the amount of NIS 3060. 

5. A divorced woman and the mother of five children aged 10-21. The family 
has been a client of welfare services for many years, with a background of 
family violence, financial difficulties, health, and difficulties in parenting. 
Since the mother suffers from fibromyalgia and multiple sclerosis, she has not 
worked for a long time. Four of the five children have special needs, are on 
various medicines, and are in schools for special needs. In addition, the 
grandmother who also needed care and was living in the family home recently 
passed away. Because of this complex situation, the family is having difficulty 
meeting its current expenses and the Fund paid off their debt to the gas 
company in the amount of NIS 2753.  

These examples show how such distressed families struggle to maintain their 
families and to improve their situation, and we are here to help them. 

The Tzedakah Fund Committee 


