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המשפחות
%ילייה ניכרת במספר
העבר אנייכוללגלותשנתקלנו
ברכישת
בבקשה
הפונות
לסיוע
ללימודים
הספר לקראת פתי־
$TS1$פתיחת$TS1$
ציוד לבית
err
ילד הגיעלבית הספר ביוםהראשון
הלימודים .תמונת מצב מדאיגה זו
 $DN2$שנת
חת
עם התיק שנתרםלו ,ואז ילד אחר צחקעליו
עולה מדיווחי העמותות השונות
משום שזה היה התיק הישןשלו .אנחנומעו־
$TS1$מעוניינים$TS1$
הפועלות
להימנע ממקרים דומים
ניינים
$DN2$מעוניינים$DN2$
ירושלים.
ברחבי
בעתיד״.
בעמותת חינוךלפסגות ,המעניקה לתל־
$TS1$לתלמידים$TS1$
בעמותת קו חסד ,למשל ,מציינים כי הם
$DN2$לתלמידים $DN2$המגיעים מרקע סוציו־אקונומי נמוך
מידים
מבשנים
נתקלים הקיץ בקשיים רבים יותר
מסגרת לימודית תומכתומלווה לקידום
לגיוס תרומות מארגונים
קודמות בכל הקשור
להטמיע בקרבו הרגשה שכזו.
לארוצים
מניסיון
במקרה

וחברות.

לירי־
$TS1$לירידה$TS1$
בעמותהמוסיפים כי ביחס הפוך

מצוינות,

חשים

טוענים כי הם

שט

השנה באופן

דה
האוכלוסייה
 $DN2$בתרומותגדל היקף הפניות החדשות מצד
בולט את השפעת המיתון על
שלה הםמסייעים.״ראינוילדים שיותר קשה
משפחות שהצטרפו עקב המשברהכלכלי אל
להם מבעבר ,ושמנו לב למשפחות רבות שמ־
$TS1$שמצבן$TS1$
מעגלהעוני וכעת זקוקותלתמיכה.
$DN2$שמצבן$DN2$הכלכלי החמיר בעקבות המיתון״ ,מרחיב
צבן
לדברי גורמים בעמותה ,בשנה שעברה נע־
$TS1$נענו$TS1$
מתוך
000,2
 $DNכ־
נו
וייס",אנוגובים
מנכ״ל העמותה ד״רשמוליק
פניותארציות.באזור
000,3
הילדים ,וגם בסכום
סכום סמלי ביותר מהורי
ירושליםבלבדחולקו אשתקד לא פחות מ־ 300
צנוע זה לחלק מההורים יש קושילעמוד.
תיקים לבית הספר .השנה הביקוש גדל עוד

יותר .עד כה
התקבלויותר מ־ 500פניות ,והמ־
$TS1$והמספר$TS1$

ר $DN2$צפוילגדול
ספר

אנחנומשתדלים כמובןלסייע לכמה

שיותר

משפחות
ולהעניק להן הנחות משמעותיות.

בשבוע הקרוב.

בהקשר זה אנייכול לומר שאנו בהחלט
הרבאליהו מרציאנו ,ראש העמותה ,התייחס
$TS1$עוברים$TS1$
עו־
$DN2$עוברים $DN2$לאחרונה תקופה קשה" .ד״ר וייס מו־
$TS1$מוסיף$TS1$:
ברים
במשק
השבוע לנושא וסיפר" :גופים רבים

הישראליסובלים
כך

מירידה

$DN2$מוסיף $DN2$:״אנחנו
סיף:
בהכנסות ,ומתוקף

מצמצמים באופן ניכר גם את כמות הת־
$TS1$התרומות$TS1$.

מראש

המגיעה משכונות

לאוכלוסייתילדים
פונים
מצוקה ,ובוחרים בדקדק־
$TS1$בדקדקנות$TS1$

רומות.
$DN2$בדקדקנות $DN2$וברגישות את המוכשרים ביותר מתוכה.
נות
ות $DN2$.עם זאת ,אני קורא לכלבעלי החברות,

הליך האיתור מתבצע באמצעות שיתוף פעו־
$TS1$פעולה$TS1$

והמנכ׳׳לים ,ובעצם לכל אחד שישלו
הארגונים
$DN2$פעולה$DN2$
לה
מהאדישותולהושיט כתף.
היכולת ,לצאת
את
לדרך כבר בחודשי הקיץ ,עוד בטרם תיפתח
אני סבור כי גם בתקופהכזו הכרחי שלאלבטל
הלימודים".
שנת
והתרומה׳׳.
על הסף את ערך הצדקה
עם הצוותים החינוכיים בבתי הספר ,וייצא

כבכל
בעמותהלמבצע

בתקופה הנוכחית נערכים

שנה גם

שנתי

ילקוטים.
רחבלחלוקת

במסגרת זו ייתרמו בשבועות הקרובים אלפי

ילקוטים חרשיםויועברו למשפחות
וקשות יום לקראת פתיחת

נזקקות

דורון בן דוד,מנכ׳ל
המקדמת

אתרי

חברת

אינטרנט,

מחשב לכלילד ,העוסקת

ומייסד
באיסוף

מחשבים

מדגיש" :השנה יותר

מתמיד אנו עדים

העמותה ,שפועלת בשיתוף ארגון ההורים לעלייה של ממש במספר הפוניםלעמותה.
הכלכלי,
הסיבותלכר נעוצות כמובן במשבר
פועלתלאיתור
והעומדת בראשו ,אתיבנימין,

ילדים

שאין

ברשות

משפחתם האמצעים הד־
$TS1$הדרושים$TS1$

ם $DN2$כדי
להצטיידבציודלבית הספר:תיקים,
רושים

באבטלה
במערכות

הגואה ובצמצום
החינוך

התקציבים הקיימים

והרווחה השונות" .לדברי

בןדוד" ,רקלפני
וכליכתיבה.איתורהתלמידיםהנזקקים
ספרים
כאופן יחסי,ואילו
מתבצע בשיתוףמנהלי בתי הספר השונים,
$DN2$הבקשות $DN2$כמעטהוכפל.לנוכח המצב אני קורא
קשות
והציוד מועבראלהתלמידים באמצעות המנה־
$TS1$המנהלים$TS1$
המחשוב והאדמי־
$TS1$והאדמיניסטרציה$TS1$,
לכל חבריועמיתי,מנהלי
$DN2ולא באמצעות העמותה ישירות ,בין השאר
לים
וגדולים כאחד,
$DN2$והאדמיניסטרציה $DN2$,בארגונים קטנים
ניסטרציה,
למנוע יחסמזלזל מצרילדים אחרים .הרב
כדי
המשומש
המחשבים
אלינו את ציוד
'אנחנו לאנותנים ציוד יד שנייה.ילד להעביר
מרציאנו:
כשנתיים הביקוש היה נמוך
בשנה

מלכתחילהואנו
נזקק וקשה יום מרגיש נחות

שלהם.

מתמיד אנו

במשקובחלוקתם למשפחות במצו־
$TS1$במצוקה$TS1$,

מחברות

קה,
$DN2$במצוקה$DN2$,
הלימודים.
שנת

Dreamview
עמותת

האחרונה מספר הב־
$TS1$הבקשות$TS1$

עתידם שלהילדים אלא גם על השתלבותם
במוסדות

החינוךועל

חייהם כעת״.

אתי בנימין ,יו״ר ארגון ההורים,

מבקשת

לבקש" .בנימין מוסיפה כי "מערכת
במדינת ישראל אינה רגישה דיה למקרים
הכיתה
לדוגמה ,ילד שמגיע אל
אפורים.
החינוך

אמו לא

וחוזר ומספר שאיןלו ספר כי
לעלייה משמעותית
להבהיר כי "אנחנו ערים
להביאו ,זוכה לא
לו או כי שכח
לתרומות ,ונצטרך יותר תיקים וציור
בביקוש
בעונש מצד המורים שאטומיםלמצבו האמי־
$TS1$האמיתי$TS1$.
לבית הספר השנה מאשר בשנים קודמות .לא
להופיעלמחרת לכיתה
$DN2$האמיתי $DN2$.ילד כזהעלול לא
תי.
לכר ,אבל כיום יש מאותילדים
כולם מודעים
בנימוק שהוא חולה רק משום שצוות המורים
נזקקים שלאיוכלו להרשות לעצמםלהגיע

קנתה

אחת באיום

לבית

הספר עם תיק חדש .צריך

שיש עוד
הגורמים

זרה
$DN2$לעזרה$DN2$
כך נשפיע באופן ישיר לא רק על

משום

גם
להביו

מאותילדים שלא אותרו על
השונים ושלא פונים בבקשה לע־
$TS1$לעזרה$TS1$
ידי

שהם

מתביישים ולא

יודעים איך

לאגילה

את הרגישות

הנדרשת ולא

הבין

שמדובר במצוקה״.

עדים

לעלייה

במספר הפונים

לעמותה.
הסיבות לכך
נעוצות

הכלכלי
ובצמצום
התקציבים
הקיימים

במערכות
החינוך והרווחה
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