בס"ד

מבצע חלוקת מזון למשפחות חולים
ונזקקים לחג הפסח תשע"ד  2014יוצא לדרך!!!
חג הפסח קרב ובא ,ריח של פריחה והתחדשות באוויר ,ריח של ניקיון בבית ,כולם מצפים לליל החג,
בכל בית ישבו הילדים והמשפחה סביב לשולחן החג ,ריח התבשילים ,מאכלים טובים ממינים שונים יוגשו
לשולחן ,שירים וזמירות ברקע ,והנאה מיוחדת של השהות בחיק המשפחה.

כמה עצב תלוי בין ריסי העיניים של ילד חולה מאוד ,המרותק למיטה.
כמה כאב מלפף משפחה שאחד מהוריה מתייסר במחלה.
אל העצב והכאב ,מתלווה לא אחת גם מצוקה כלכלית;
שכן הרתוקים אל מיטת חוליים או חולי ילדם האהוב ,נבצר מהם לעתים קרובות לעבוד לפרנסתם.
בקרב משפחות אלו ,מקנן החשש הגדול ,מהיכן נשיג כסף לקנות מוצרים לחג הפסח ולהכין אוכל
למשפחה? אין כסף לתרופות וטיפולים ,אז מהיכן יהיה אוכל לחג?
לא נוכל לראות כיצד גם שמחת החג לא תהיה להם .נביא אל פתח ביתם ערכת מזון של חג הפסח,
שיחסוך מהם את מועקת המחסור ,ויאפשר גם להם את השמחה של כל בית יהודי בליל הסדר.
במשך הדורות בעם ישראל נהגו יהודים לתת תרומה בעבור חלוקת מצרכי מזון לנזקקים ,כדי שיוכלו
ליהנות מסעודת חג כהלכתה ,דבר זה לא השתנה במשך כל הדורות ,גם היום נוהגים לתת צדקה ,לנזקקים
לפני חג הפסח ,עם ישראל על כל גווניו ,דתיים חילונים וחרדים ,ספרדים ואשכנזים ,נשים וגברים ,תורמים
בעין יפה ובפרגון ,ערכות מזון לחג ,לאנשים שאין להם.

ארגון “יחד בתקוה” מרים את הכפפה ,לעזור למשפחות החולים,
ולחלק לכמה שיותר משפחות ,ערכות מזון לחג.
מתנדבי “יחד בתקוה” מסייעים למשפחות חולים ,אלמנות ונצרכים כל ימות השנה ,הן בסיוע תרופתי,
הן בסיוע לילדים חולי סרטן ל”ע ,והן בסיוע בסלי מזון .היקפי סיוע אדירים ניתנים בכבוד ובאהבה תוך
שמירה והקפדה על העיקרון שרק מי שצריך לדעת  -יודע ,לא אף אחד אחר.
אוקי הבנתי ,וגם אני רוצה להשתתף בסיוע של אוכל לחולים נזקקים! אבל כיצד ניתן לסייע?
ידידים יקרים! באפשרותכם לזכות לארח בחג‘ ,משפחת חולה’‘ ,משפחות חד הוריות’‘ ,אלמנות
ויתומים’ ,ע”י השתתפותכם -

		
•בערכת מזון מלאה לפסח למשפחת חולה
•מצות ,בשר ,יין ,עופות ודגים למשפחה נזקקת

₪ 700
₪ 500

		
•אירוח עני חולה וגלמוד בודד לליל הסדר

₪ 180

אתם תורמים ,ומאמצים משפחת חולה לחג ,ללא מאמץ פיזי כלל!!!
בזכותכם ,עוד משפחות יעלו חיוך של אושר על פניהם ואור גדול יזרח אצלם בחג הפסח.
אנו מאחלים לכם ,שתהיו תמיד בין הנותנים ולעולם לא תדעו כאב וצער כלל.

•

תודה מכל הלב
חג פסח כשר ושמח לכל עם ישראל

יצחק וקשטוק

תרומות יש לשלוח לת.ד0 .
או להתקשר לטלפון  67 3230פתח תקוה (מעטפה מצורפת)
מוקד מתוגבר  03-57408-8004001ולתרום בכרטיס אשראי.
| 08-8004010 | 08-8004009
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