ב"ה

ע ,.עולה חדש ,תלמיד כיתה ה' בצפת ,שמח בשיעור מדע לקראת חנוכה

הועד למען יהודים יוצאי אתיופיה בצפת
כפי שע .שמח בתמונה ,אנו מנסים להעלות חיוך על פניהם של יהודי אתיופיה רבים ככל שאפשר בצפת
ובמקומות אחרים בארץ .מצורפים כמה סיפורי הצלחה מהשנה החולפת ).(2016
השתתפות בעלות טיפולי שיניים :אנו מסייעים במימון טיפולי שיניים; יחד עם זאת ,אנו
רוצים לעודד את הצעירים העובדים להיות עצמאיים ,ולא להיות תלויים במתנות בשר ודם.
ב.ט .זקוקה לטיפול יקר מאד )כ (₪ 20,000-ולא היתה מסוגלת לגייס סכום זה לבד .נתנו לה
הלוואה ללא ריבית עבור כל הסכום ,כאשר פרשנו את התשלומינו לרופא השנים ל12-
תשלומים .היא מחזירה לנו  ₪ 250כל חודש ,כך שהיא תחזיר את כל הכסף תוך קצת יותר מ-
 6שנים .כמובן ,ללא כסף אנו לא יכולים לתת הלוואות.
הכשרה מקצועית :אנו רואים חשיבות עליונה בהכשרת מקצועית ,כדי שהעולה יהיה עצמאי
ויוכל לפרנס את עצמו ואת משפחתו בכבוד .ה.ג .היה נהג אוטובוס באתיופיה; כדי להשיג
רשיון בארץ היה חייב לעבור סדרה ארוכה של שיעורים וטסטים .הודות לסבסוד שלנו )מעל
 80%מהעלות( הוא קבל את הרשיון ,והיום נוהג גם בצפת וגם בקווים בינעירוניים.
סיוע בעלות לימודים אקדמיים :שלמנו דמי ההרשמה ) (₪ 2390לבי"ס לאחיות בבי"ח זיו עבור
א.מ ,.אישה נשואה  ,2 +בת  36בערך ,הרוצה בכל מעודה להיות אחות .בבי"ס לאחיות הם
משוכנעים שהיא תהיה אחות מצוינת בתנאי שהיא תעבור את כל המבחנים ,דבר לא פשוט
לאישה עובדת ,אם למשפחה ויחסית מבוגרת .נתפלל להצלחתה.
מתן הזדמנות לפיתוח מקצוע :אין הרבה עולים המגיעים עם מקצוע .ט.ט .היה צלם
ועתונאי באתיופה ,דובר אנגלית וערבית בנוסף לאמהרית ,וגם נגן מוכשר .כדי להתבסס
כצלם עצמאי בארץ ,היה זקוק למתקן "פלאש" מקצועי .לפי בקשת מנהל מרכז הקליטה,
רכשנו את המתקן עבורו ).(₪ 899

תרומה ייחודית:
גב' בתיה פולצ'ר ,נוצריה עדוקה המתגוררת באנגליה,
סרגה  11צעיפים עבור ילדים עולים במרכז הקליטה.
בתמונה עולים שהגיעו לפני שבועות אחדים שמחים לקבל
את המתנה.

מורות מתנדבות:
לאחרונה ל.ב ,.אשה בשנות ה 50 -של חייה ,פנתה אלינו עם בקשה מיוחדת :היא עובדת כסעיית בגן ילדים
ומרגישה שהיא אינה יכולה להתקדם מכיוון שאיננה יודעת קרוא וכתוב .פנינו לגב' עופרה לוי והיא הסכימה
ללמד אותה בהתנדבות.
ז.י .פנתה עם בקשה דומה ,וגב' דורית צאירי ,מורה ותיקה לעברית לעולים ,נרתמה למשימה.
שתי הנשים עלו לפני כ 20-שנה ,והיות והיו מטופלות בילדים קטנים ,לא הספיקו ללמוד עברית כמו שהיו רוצות.
כל הכבוד על יוזמתן ועל הנחישות להצליח!

גיוס כספים
לפניכם ,בצד שמאל ,מקורות המימון ל .2015-התמונה דומה ל,2016-
אם כי טרם סיימנו את השנה .הרבב מגיע מחו"ל ,אבל כאן המקום להודות
לכל התורמים בארץ ,הן הכסף ,הן במיכלים )בקבוקים ופחיות( למיחזור.
מפעל המיחזור הצליח מאד השנה :שיא של מעל  109,000מיכלים !

אנו מודים לכל המשתתפים במפעל זה :האוספים
בבתיהם ובבתי עסק שלהם ,הנוסעים לאסוף את
ה"שלל" ,הממיינים והסופרים .אנו לא רק מסעיים
לעולים ,אלא גם שומרים על הסביבה.
בנוסף ,ניתן לתרום באחת הדרכים הבאות:
 .1הפקדה בחשבון  :בנק לאומי ) ,(10סניף צפת ) ,(975מס' חשבון  ,2814303בשם "הועד למען יהודי
אתיופיה".
ניתן להפקיד בבנק עצמו או דרך האינטרנט ,אם אתם מנהלים את החשבון כך.
 .2משלוח המחאה או מזומן בדואר אל:
הועד למען יהודים יוצאי אתיופיה בצפת
אנילביץ 5
צפת 1340003
 .3הפקדה באתר ישראל תורמת .זו הדרך הנוחה ביותר ,אבל אנו מקבלים רק  88%מהסכום הנתרם.

ניתן להתרשם מהקף הפעילויות שלנו מעיון בדו"ח הכספי ל ,2015 -בעמוד הבא .כמו כן ,אתם מוזמנים לעיין
ב דפי הקשר באנגלית מהשנים האחרונות.

)הועד למען יהודים יוצאי אתיופיה בצפת )ע"ר
עמותה מס' 58-008-783-1
דו"ח כספי ליום  31בדצמבר 2015
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חו"ל )מט"ח בשווי ש"ח(
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החזרי הלוואות

23751
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מיחזור בקבוקים

23195
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218999

מלגות וכו' לסטודנטים )(7

18046

18878

הכשרה מקצועית )(3

8814

13740

סבסוד תלמידים בתיכון )(4

14700

7677

שעורי עזר לתלמידי תיכון )(3

1350

21795

סבסוד ושעורי עזר לתלמידים ביסודי )(7

13304

4116

סבסוד טיולים ,קייטנות ,חוגים )(6

6295

6416

סבסוד ילדים בגנים ומעונות )(3

2973

7137

הלוואות ללא ריבית )(5

27560

26350

עזרה לנזקקים )(15
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24322

שיפוצים בבית ,ציוד )(5

6118

20280

דת )מצבה ,בת כנסת( )(3

900

3800

טיפול שיניים )(10

41864

21518

הוצאות רפואיות )(9

3745

32022

דואר ,ציוד משרדי
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עמלות והוצאות בנק

1307
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סה"כ עלות הפעילות

190353

209777

עודף )גרעון( הכנסות על הוצאות

-4101

9221

תרומות

החזרים

סה"כ הכנסות

מחזור הפעילות

