
 היום, למען אחי זכתה לארח את ראש עיריית בית שמש, ד"ר עליזה בלוך.

 

של למען אחי, שלפיה העצמת ” חסד עם תבונה”כבעלת תואר בחינוך, ראש העיר מעריכה ומזדהה עם שיטת 

 אנשים ותמיכה רוחבית היא הדרך האידיאלית לעזור לאנשים לעבור את המשבר ולצאת ממנו.

 

להמליץ על הגב' גילה  ההייתכביטוי ברור לחשיבות הטיפול ברווחה, אחת הפעולות הראשונות שלה כראש העיר 

רונן כראש מחלקת הרווחה. כעת, לאחר שנכנסה לתפקיד, הודות לעברה הניהולי ללא פשרות וניסיונה הרב 

רונן בהתמודדות עם סוגיות העוני העוני, אנו מצפים לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם הגב' גילה  תבבעייבטיפול 

 המורכבות.

 

השנים  18-הרב אברהם לוינטל, מנכ"ל למען אחי, שיתף והראה לראש העיר את ההישגים שהגענו אליהם  ב 

, וכן את החזון שלנו ליצור פרדיגמה חדשה באופן שבו אנשים, 2016האחרונות, ההתרחבות המרשימה שלנו מאז 

 העוני. תיבבעיקהילות ועיריות עוסקות 

 

ללמען אחי. הגב' רינה שימשה מהיום  הזר האינ אשר הגב' רינה הולנדר -ד"ר בלוך לוותה על ידי סגן ראש העיר 

  .הראשון להקמתנו כיועצת המשפטית שלנו

---------------------------------------------------------------------------- 

 

 תודה והוקרה ל"קרן רוטשטיין":

 

לנוער, מעניקה  "קרן מקס ולאה רוטשטיין"אים להודיע לחברינו ולתומכינו, כי זו השנה השלישית ברציפות, שאנו ג

 ללמען אחי מענק.

 המנטורים "חזק ואמץ" שלנו. פרויקטהקרן העניקה ללמען אחי את התרומה הראשונית עבור 

המוכרת כשיטה והפילוסופיה של למען אחי, המספקת  -חסד עם תבונה  -"חזק ואמץ" נותן תמיכה, מעין  פרויקט

 המוכן לצאת לשוק העבודה. לאזרח מן השורהתמיכה מוראלית במעבר בין לקוח נתמך ע"י למען אחי, 

 .יםלעצמא מתחילים לנווט את המעבר מנתמכיםהעידוד והדרכה ללקוחות ולמשפחות 

ידריכו את הלקוחות כדי להבטיח  ,ום קורס מקצועי בהצלחה, החונכים המתנדבים במיוחד למטרה זובתום סי

 יום יום עם קרירה ועבודה ומעבר לחיים עצמאיים. -מעבר חלק וללא בעיות, ע"י שילוב חיי

 

ברים את אנו מודים לאגודת הצדקה של מקס ולאה רוטשטיין על שותפותם, כאשר ביחד ובכוחות משותפים אנו שו

 מעגל העוני.

 

 תודה והערכה מיוחדת, לקהילת רמת שילה,  על המשך התמיכה ביוזמה  לזכרו של אפרים מוס.

 

------------------------------------------------------------------------- 

 

 ממצאים יוצאי דופן מסקר שביעות רצון שערכנו:

 

סקר שביעות רצון, בכדי למדוד את מידת ההצלחה ושביעות הרצון שיש לנו עם , ערכנו 2019ברבעון הראשון של 

 המשפחות שלנו במהלך שני העשורים האחרונים.

 

 

 

 קיבלנו שתי תוצאות יוצאות דופן:



 הוא הגבוה ביותר( 10, כאשר 1-10בשביעות הרצון. )בסולם של  8.8למען אחי קיבלה תוצאה של  ●

 

 10-מתוך כ 9לנו היו ממליצים על למען אחי למשפחות נוספות, לשאלה, האם הלקוחות הקודמים ש ●

 כן!!  -לקוחות, ענו 

אותנו, זה בהחלט אישור מבורך של העשייה שלנו בשיטת חסד  ותבעוד שתוצאות אלה כלל לא מפתיע

 עם תבונה.

 

------------------------------------------------------------------------- 

 

 ים מסינגפרידה אפר

 

 נפרדנו מהרב אפרים מסינג. לפני שבועיים

 אפרים הצטרף אלינו לפני כשנתיים, בתקופה מכריעה בחייו, בזמן בחירת דרכו המקצועית.

 תוך כדי לימודים לתואר בעבודה סוציאלית, הוא החליט להצטרף בו זמנית לצוות יחסי ציבור בלמען אחי.

וחשוב, ומסייע למשפחות לצאת מהמשבר  ידומיננטכמה תפקיד העו"ס למעשה עד -ע"י שילוב זה הוא נוכח הלכה

 אליו נקלעו.

 

אפרים עבד עם הקהילה המקומית, פתח דלתות עבור למען אחי, באזורים שהיו זקוקים ליותר תשומת לב אישית 

 וזמן.

 

 סוציאלית.אנו מאחלים לאפרים את הטוב ביותר, בתחילת הקריירה החדשה שלו בעבודה 

 

 

------------------------------------------------------------------------ 

 

 תודות מיוחדות מהיידי.

 

 כל מתנדבי חלוקת פליירים שלנו:

 

, ליאנה בראון, עדנה והרּב רוזין, יוכבד כהן, סנדי וולף, שלום ג'נדרו, אילה אברמוף, שרה שטרן, רחל לאה מרקוס

 אריה-מורין גור, שמחה ברגנפלד, משפחת ווהבה, איתן ובנימין שפילד, טוביה סיגל, סאלי הנינג

 

 תודה לסמינר "תפארת" על אירוח מסיבת הפורים שלנו בתוכנית הליווי "אח גדול / אחות גדולה".

תודה לכל הבנות מ"תפארת" שעזרו לערוך ולהקים את המסיבה, ותודה מיוחדת למנחם סיגל על הופעתו במסיבה 

 כליצן הקסום.

 

 "חלות באהבה" לשבת מברכים לפרויקטתודה לכל הנשים שאפו חלות של שבת 

 

איסוף  לפרויקטתודה רבה למתנדבי איסוף המזון של ראש חודש, הגנים ובתי הספר. וברכת ברוכים המצטרפים 

 המזון לבית הספר הראל במהלך החודש.

 

 מפרויקטחד הוריות ומשפחותיהן  תאימהושל תודה לפנינה גולדברג, על צילום תמונות משפחתיות 

 בלמען אחי. הוריות-חד תקבוצת תמיכה לאימהו – "אישית-העצמה"

 



 בלמען אחי: הוריות-חד תקבוצת תמיכה לאימהו - "אישית-העצמה" פרויקטתודה למתנדבות הראשיות של 

ג'ייקוב, איישה וייספלד ותמי ברק. המסירות שלכן ביחד  אלנה דבינסקי, שרה וכטל, חסי לוי, שושנה ווסניצה, שריל

 עם עבודה קשה יצרה כמה תוכניות מדהימות.

 

 תודה למדריכי המשפחה החדשים שלנו:

 אלנה גינץ, מרים בורנשטיין, אסתי טירקל, הרולד גולדמייר, עדינה רוזין והרּב רוזין

 

המצווה שלה, בהכנת חבילות עבור כל הבנות -במסיבת בתתודה להדסה רפפורט על המחווה המיוחדת שעשתה 

 בתוכנית ההדרכה שלנו.

 

מנות -המצווה שלה, והכינה מארזי משלוחי-תודה לליבה רבינוביץ על המחווה המיוחדת שעשתה במסיבת בת

 נפלאים למשפחות שלנו.

 

 


