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דבר תורה  /חדשות התקופה  /ראיונות  /סיקורים  /כתבות שטח  /תמונות

 /דברי פתיחה

 /מר ראובן פינסקי ,מנכ"ל הרשות לשירות אזרחי /

מתנדבים יקרים,
שנה לא פשוטה עברה עלינו ,מציאות חיים מוזרה ומאתגרת שנכפתה עלינו עם
התפרצות נגיף הקורונה.
הרגלי החיים שלנו הפכו מדבר שבשגרת היום יום לחלום רחוק שאולי לא יחזור לעולם
להיות כפי שהיה
מתפילות בבתי כנסת ,לתפילות במנייני רחוב מאולתרים ומרגשים ,חגים ושבתות
בחיק המשפחה הגרעינית ולימודי זום מרוחקים שגרמו גם לילדים שלא אהבו ללכת
ללימודים ,להתגעגע אליהם.
כאלה אנחנו לעיתים ,מעריכים את מה שיש רק כשהוא איננו.
בגלות מצרים הקשה השתעבדו בני ישראל לעבודת המצרים באופן מוחלט.
הפרטיות לא הייתה קיימת ,פרעה ידע ששעבוד מוחלט הוא אובדן המחשבה ,אובדן
התקווה ,אובדן דמות צלם האדם.
לשם הוא חתר וכיוון בכל פעולותיו.

יש אדם שבתוך מיצר וכולו חופשי ומאושר,
בוטח בהשם ואף שגופו נשבר רוחו עומדת
איתנה וזקופה.
ויש אדם שבכל מצב בו יהיה ,השעבוד יהיה מושרש בו חזק .מאז ועד היום ,הגאולה
תלויה ברוח האדם עצמו.
כמנכ"ל השירות האזרחי אני יכול לציין ובסיפוק את אחוז המתחסנים הכמעט מוחלט
בקרב המתנדבים שלנו (כל ההיתר מחלימים.)...
הוכחתם שוב את המחויבות ,הבגרות ובעיקר האחריות שלכם – ונתתם לכולנו עוד
סיבה מוצדקת לגאווה.
גאווה יהודית ערכית שכולה תורה חסד ונתינה!

חג פסח כשר ושמח.
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 /דברי ברכה /

שימי גשייד ,מנכ"ל ארגון 'חברים' /

/

מתנדבים יקרים,
השנה שעברה עלינו בתקווה שאכן בקרוב היא תישאר כזיכרון בעלמא ,הייתה עידן בפני
עצמו.
מעולם שרגיל לספונטניות מלאה ,לתפוס מזוודה ולטוס ,הפכנו לעולם שלמד סבלנות,
דחיית סיפוקים והסתפקות במה שיש.

שנה לא קלה ,מאתגרת מכל כיוון ,אבל עדיין,
התקופה הזאת האירה באור זרקור אנשי מופת
ששגרת היום יום של טרום קורונה לא נתנה לנו
לשים עליהם את הדעת.
בספרו "מכתב מאליהו" כותב ר' אליהו דסלר זצ"ל
לולא הלילה ,לא ידענו מהם כוכבים.
כיצד? הרי בשעות היום השמש מאירה את הארץ ומסתירה מענינו את הכוכבים .כל שימת
ליבנו נתונה אז לחיים הארציים .רק עם שקיעת החמה וירידת החושך על הארץ מתגלים
הכוכבים ופותחים לפנינו אופקים חדשים ,כמעט אינסופיים.
כן הוא בעולמו הפנימי של האדם .בהימצאו בין הבריות ,הרי כל שימת ליבו על עניינים
ארציים ,יצריו ומידותיו אחוזים בהם ,כל אור שכלו מרוכז על "הארץ שבנפש"
בתקופה הזו שלעושר לא היה מקום בעולם כמו בעבר ,והמחסור בנייר טואלט התחלק
באופן שוויוני בין אלו שיש להם כסף לאלו שיש להם כסף ,התגלו פתאום אנשי מופת וחסד,
אנשי עשיה וחזון שהפכו את המניעה של הקורונה למנוע צמיחה ופעילות.
השנה הזו הייתה שעתכם הגדולה והיפה ביותר ,מתנדבי השירות האזרחי שע"י ארגון
חברים .אם בשגרה אתם מהווים דוגמא ומופת ,הרי שבתקופת הקורונה על אחת כמה וכמה.
המסירות שלכם וההתעקשות שלכם להיות שם עבור כל מי שצריך בתקופה זו ,הסיוע
שלכם לכלל המערכות והרצון הבלתי מתפשר שלכם לתרום הרבה מעבר למה שאתם
מחויבים באופן רשמי – אינם מובנים מאליהם.
חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה ,ועל הרעה ושמה קורונה אפשר
לברך בפה מלא על שבחסות הלילה יצאו לאור אותם נשמות מלאות בטוב ובחדוות עשיה.
מאחל לכם ולבני משפחותיכם גאולה פרטית וגאולה כללית
כמאמר הגמ'" :בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל"

פסח כשר ושמח!
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 /דבר תורה /

שו"ת הלכות חמץ וליל הסדר
מאת הרב יהודה יניב דהן שליט"א
בעל מח"ס תנובת שדי וראש בית ההוראה "נחלת דוד" בנתיבות

ש .האם מותר לעשן סיגריות בלי הכשר לפסח?

ת .לפני שנשיב על עישון סגריות בפסח יש להזכיר את החשש איסור שיש בעישון הסיגריות כל השנה
משום “ונשמרתם מאוד לנפשותיכם”.
לענין ,נראה דאע”פ שיש למקילים על מי שיסמוכו ,כיון שגדולי האחרונים אסרו בזה יש לחוש
לדבריהם ,ובפרט בחמץ שמחמירים בו חומרות שאינן מן הדין.
ש .האם סבונים ,כלי איפור ,שפתונים ,משחות וכדומה צריכים להיות כשרים לפסח?

ת .דברים שמעורב בהם חמץ וטעמם פגום עד כדי שאינם ראוים לאכילת כלב מותר ליהנות מהם
בפסח .וגם לסוך אותם על הגוף מותר .ויש מי שכתב שראוי שיהיה להם הכשר משום חומרא דחמץ.
ושפתונים וכדומה שנכנסים לפה מעיקר הדין אינם צריכים הכשר לפסח אלא שראוי להחמיר בזה
ממידת חסידות ואם אין טעמם פגום חייבים הכשר לפסח.
ש .כף שרוב תשמישה הוא בכלי שני או שלישי אך בכלי השני או השלישי לא היה מאכל
חמץ מעולם ופעם אחת עירבבו בה מאכל חמץ שנמצא בכלי ראשון שעל האש כיצד צריך
להכשירה לפסח.

ת .הכף צריכה הגעלה בכלי ראשון.
ש :פלטה שגלשו עליה מים מהחיטה שבחמין מהו אופן הכשרתה.

ת .אם הפלטה בלעה חמץ נוזלי בלבד צריך להפעיל את הפלטה וזהו הכשירה ,ואם יש מקומות
בפלטה שאינם חמים בחום שהיד סולדת בהם צריך שגם יערה על אותם מקומות מים חמים מכלי
ראשון .ואם הפלטה בלעה חמץ יבש אין לה תקנה בהגעלה אלא התקנה היא להפעיל את הפלטה
ואח"כ להניח עליה נייר כסף עבה באופן שלא יקרע.
ש .מהו היין המהודר ביותר לצאת בו ידי חובת ארבעה כוסות בליל הסדר.

ת .לכתחילה צריך שישתה יין שאינו מפוסטר ושאין בו סוכר כלל ,ואפשר לכתחילה לערב יין עם
מיץ ענבים כל שיהיה בו טעם יין גם אחרי העירבוב .ולנשים וקטנים או למי שקשה לו אפשר להקל
לכתחילה שישתו מיץ ענבים .ויש להדר לכתחילה שבמיץ ענבים לא יהיו מים כלל (מלבד השלוש
טיפות מים שנוהגים למזוג בהן את היין).
ש .האם יוצאים י”ח מצות “והגדת לבנך” בשומע כעונה.

ת .מעיקר הדין אין חיוב שהאב יספר לבנו את ההגדה בעצמו ,אלא די בזה שדואג שבנו ישמע את
ההגדה .וטוב שלפחות את החלקים החשובים יותר בהגדה יספר בעצמו לבנו.
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ש .האם צריך שהמרור שאוכלים בליל הסדר יהיה מר (נפק”מ לצאת י”ח בחסה שאינה
מרה).

ת .נחלקו בדבר זה הראשונים והאחרונים וכיון שמרור בזמן הזה דרבנן יש למיקל על מה
שיסמוך .והמחמיר תע"ב .אך אם יש בחסה מעט טעם מר לכו”ע שפיר דמי( .וכמדומה שבחסה
המצויה במקומותינו יש קצת טעם מר ,במיוחד בקלחים ,שהרי החסה בהשואה לשאר הירקות
היא מרה).
ש :האם צריך שכל המסובים יקבלו כזית ממצה שלמה וכזית ממצה חצויה או שדין זה
הוא רק על הבוצע.

ת .לכתחילה כל המסובים (שהגיעו למצוות) צריכים לקבל כזית מהמצה השלימה וכזית מהמצה
החצויה .ואם מקבלים מצה אחת חצויה או שלימה יכולים לאכול כזית אחד.
ש .אדם שסובל מבעיה רפואית כזאת שאם הוא יאכל כזית מצה הוא יפול למשכב
מחמת כאבי בטן אך לא יהיה בזה שום חשש סכנה .האם הוא חייב לאכול כזית מצה
דאורייתא בליל הסדר.

ת .אם אין שום חשש סכנה אלא רק יצטער או אפילו יפול למשכב מחמת אכילתו,
אעפ"כ צריך לאכול כזית מצה.
ש .ידוע שכדי לצאת ידי חובת מצות אכילת מצה צריך לאכול כזית
בכדי אכילת פרס (שו”ע סי' תעה סע' ו) ויש לשאול האם הזמן
שמתחילים למדוד ממנו את הזמן של כדי אכילת פרס הוא מתחילת
הלעיסה או מהבליעה הראשונה.

ת .נחלקו הפוסקים בדין זה ולכן יש להחמיר לשער את זמן כדי אכילת
פרס משעת הלעיסה .ובצירוף סניף נוסף יש להקל לשער מזמן הבליעה
הראשונה.
ש .האם ראוי לחוש שלא לקנות אחר הפסח חמץ שנמכר לגוי.

ת .חמץ שנמכר כדין מותר לקנותו אחר הפסח בלי פקפוק כלל גם למי שמחמיר
שלא למכור חמץ גמור.
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 /על אזרחי /

הכרות עם דמות מפתח בשירות האזרחי

מר מוטי אלמליח-מנהל אגף בכיר פיקוח ותקציב

מוטי אלמליח
מנהל אגף בכיר פיקוח ותקציב
רשות השירות הלאומי אזרחי

מה זה בשבילך השירות האזרחי?
השירות אזרחי הינו הכלי האולטימטיבי עבור הצעיר החרדי שרוצה לתרום לחברה
ולקהילה מבלי לוותר על דבר מאורחות חייו ומהווה גשר איכותי לעולם התעסוקה

מה היתרון של השירות האזרחי עבור הצעיר החרדי?
השירות האזרחי מאפשר להתנדב במגוון רחב של תחומים המאפשרים לכל אחד
למצוא את מקומו ,ולצבור ניסיון ורזומה מקצועי דרך תקופת ההתנדבות

עם הפנים קדימה:
הרשות עושה מאמצים רבים לתת את מיטב הכלים למתנדבים ע"מ שיבצעו את
תפקידם נאמנה,
אנו עושים כל מאמץ ע"מ לשפר את התנאים למתנדבים ככל האפשר ,וב"ה בימים
האחרונים כבר העברנו פעימה ראשונה למתנדבים הזכאים למענק מיוחד – קורונה
שנועד עבור בני שירות שעובדים מחוץ לשעות השירות ונפגעו כלכלית בתקופת
הקורונה בהתאם לתנאי הזכאות.
בנוסף ,אנו עמלים כל הזמן לפתח מסלולי שירות הנותנים הכשרה וידע כהכנה
לעולם התעסוקה ,כגון :תוכנית מעלות היוקרתית ,משירות לתעסוקה ועוד

משפט לסיום:
בני השירות האזרחי מהווים סמל ודוגמא להתנדבות מקצועית וערכית בכל מקום בו
הם נמצאים ,ואנו עושים הכל ע"מ לעזור ולעמוד לימינם לאורך כל הדרך!
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 /כאן לשירותכם /
מר אליעזר היימן-

ראיון עם נציג מקום שירות

סמנכ"ל מתנדבים והתפעול -איחוד הצלה

רקע:
אליעזר היימן ,בן  43אב ל ,7-סב לנכד מתוק ,גר בתל ציון/כוכב יעקב.
סמנכ"ל המתנדבים והתפעול של  6000מתנדבי איחוד הצלה הפרוסים ברחבי הארץ.
המתנדבים מצויידים ובכוננות בכל שעה למתן מענה לקריאות החירום.

החוויה שלך מול המתנדבים:
מפעים ומרגש כל יום מחדש!! התנדבות זו לא עבודה ,ההתנדבות באה מרצון חופשי לגמרי מכל הלב
למען האחר .המערך כולו מופעל על ידי מתנדבים במסירות ,ראשי וסגני הסניפים ,הרכזים ובעלי
התפקידים הפועלים בצמידות למנהלי האגפים ,ובכך הכול החל מענה החירום והתנדבויות בתחומים
השונים כמו אצל קשישים ובבתי החולים הכול נעשה מכל הלב.

תרומת בני השירות לארגון:
אדירה ,הם חלק גדול ובלתי נפרד מהתפעול והעשייה שלנו ,חלק גדול מערך הענק של איחוד
הצלה נזקף לזכותם!! הם קיימים ופועלים בכל תחום ,החל מבני השרות המתנדבים במסירות באגף
המתנדבים ומרכזים את כל תהליך הקבלה להתנדבות והסיוע למתנדבים בכל תחום וכן מבני השרות
הפועלים במרכז הציוד הארצי וברחבי הארץ ,במרלו"ג הענק ובמוקד הארצי וכן בנהגי האמבולנסים
הפועלים במסגרת השרות האזרחי.

תרומת הארגון לבני השירות:
זכיתי ובמהלך השנים עברו תחתי מעל  600בני שרות ,הסיפוק הכי גדול שלי בתחום ,הוא לשמוע מבן
השרות במפגש סיום שרות של שנתיים כשהוא אומר לי ,תודה!! היה שווה!! שנתיים אלו תרמו לי
ולאישיות שלי ולמקצועיות שלי הרבה יותר ממה שנתתי ,זה סיפוק אדיר לדעת שעזרנו לעוד צעיר
ועוד צעיר ובמהלך השרות החיים שלו נבנו בצורה טובה ומקצועית ובכך לסייע לו לבנות את העתיד
שלו ושל משפחתו בצורה טובה.

מה מאפיין את המתנדבים:
שילוב של משפחתיות ומקצועית.

המוטו שלך ושל הארגון:
מענה "אנושי ומקצועי" לכל קריאת חירום תוך  90שניות  -מכל הלב

מסר למתנדבים:
הצלת החיים של אלפי המתנדבים ,המענה לממוצע של  1800קריאות חירום ביום של מתנדבי איחוד
הצלה הוא הרבה מאוד בזכות המעטפת שאתם נותנים למערך ההתנדבות
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 /מיומנו של בן-שירות /
גרשון קלצקין מתנדב באיחוד הצלה

שם :גרשי קלצקין
גיל23 :
מצב משפחתי  :נשוי פלוס 2
מקום שרות :איחוד הצלה מטה מתנדבים ותפעול

התפקיד:
אחראי דפיברילטורים-אגף תפעול ציוד.
דפיברילטור הוא מכשיר החייאה מתקדם ומציל חיים ,עלותו מסתכמת באלפי שקלים
מטה מתנדבים מספק שירות לכלל המתנדבים החל מהכשרה רפואית ועד לציוד
המתנדבים בציוד מקצועי ומתקדם ותפעולם .

השירות:
חבר סיפר לי על ארגון 'חברים' שמתמחה בהכוונה ומציאת מקומות שרות לכל אחד לפי
המתאים לו
ומשם הציעו לי לשרת באיחוד הצלה מקום שבו הצלת חיים הוא המטרה מעל הכל .
נכנסתי לארגון כשקודמי יצא והתחלתי לעבוד עם המכשיר המתקדם להצלת חיים
דפיברילטור ,כאשר במסגרת תפקידי לראות ולוודאות שיגיעו מכשירים לכוננים בערים
ויישובים הסמוכים והרחוקים.
כידוע שבכל פינה ואפילו בהכי נידחות בארץ יש מתנדבים של איחוד הצלה כך שהמענה
הראשוני שהם נותנים קריטי וחשוב ,וכשהם מצוידים במכשיר המתקדם הזה ,זה עניין של
חיים ומוות ממש עד להגעה של אמבולנס,
כמו"כ אני דואג לתקינות המכשירים ולתפעולם וכן לכל תקלה ובעיה אני מסדר במהירות
על מנת שלא יפגע המשך פעילותם של המתנדבים
הסיפוק וההתרגשות הינם אין סופיים כל כתבה בחדשות או סטטוס של מתנדבי איחוד
הצלה שהצליחו בהחייאה ושהצילו חיים בזכות המכשיר החייאה הזה מרגש אותי ביותר,
אני אומנם לא בשטח כדי לעשות בפועל ,אבל אפילו שאני מאחורי הקלעים אני מרגיש
שייך ונוטל חלק מהסיפוק והזכויות ,ומתרגש עד כדי דמעות.

ולסיום:
שמח ומודה להנהלת הארגון איחוד הצלה ולארגון 'חברים' שזכיתי לקחת חלק בדבר
החשוב הזה ולעזור למתנדבים באשר הם להציל חיים בצורה המקצועית והמתקדמת
ולתת את שירותי על הצד הטוב ביותר
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/זאב סקלר /

מנכ"ל חברת תלם – מפתחת ומלווה את תוכניות התעסוקה בשירות האזרחי

תיבת התעסוקה של מתנדבי השירות האזרחי
התנדבות מסייעת תעסוקה ,זו המטרה שהשירות האזרחי שם לעצמו כיעד ,כחלק מכך אנו רואים חשיבות
רבה בהנגשת מיטב הכלים התעסוקתיים הקיימים כיום עבור מתנדבי ארגון "חברים" המסורים ולסייע
לחפצים בכך להשתלב בעולם העבודה בצורה מיטבית ובפרנסה מכובדת.
מספר מסלולים ייחודיים ומקצועיים פותחו לשם כך .האחרון שבהם ,משירות לתעסוקה ,החל לפעול בחודש
האחרון בשיתוף משרד העבודה ומרכז כיוון בירושלים ובמסגרתו אנו מציעים למתנדבים הנמצאים בישורת
האחרונה של תקופת ההתנדבות מעטפת מלאה וייחודית לקראת השתלבותם בשוק התעסוקה.
מבנה התוכנית מורכב משלושה שלבים מרכזיים ,אבחון תעסוקתי נרחב שיספק לכם את הכלים לגיבוש זהות
תעסוקתית ומקצועית .סדנת  ,skill upסדנה ייחודית לפיתוח כישורים תעסוקתיים ובשלב השלישי חשיפה
למגוון ההכשרות הקיימות והכלים שיאפשרו לכם לבחור במקצוע המתאים לכם.
כך לדוגמה ,במסגרת גיבוש הזהות התעסוקתית נעשה מיפוי אישיות על פי מודל ( SWOTחוזקות ,חולשות,
אתגרים והזדמנויות) ,מיקוד תעסוקתי ,חזון תעסוקתי ,אבחון פסיכוטכני ,הצבת מטרות (בניית סולם
התקדמות ריאלי) וכלים לחקר תחום שיאפשרו לכם לבחור את המקצוע הנכון לכם.
השלב השני עוסק בפיתוח המיומנויות הרכות במגוון תחומים כמו
ראיונות עבודה ,נטוורקינג ,ניהול קונפליקטים וקבלת החלטות.
כך לדוגמה סקירת סוגי הראיונות הנפוצים ,התמודדות עם שאלות
בראיון עבודה ,הכנה למרכזי הערכה ומכוני מיון ,אוריינטציה
ושיווק עצמי והכנה לראיון עבודה מקוון בעידן הקורונה .בתחום
הנטוורקינג פיתוח יכולת יצירת קשרים בין אישיים ,יכולת ניהול
שיחה קולחת ,ובנוסף כלים לניהול קונפליקטים ושיחות קשות
באופן מקצועי ואפקטיבי והקניית כלים לבניית הסכמה בין
עמיתים .לצד זאת התוכנית מקנה כלים לקבלת החלטות בסביבה
משתנה ,וכלים לבחירה בין אלטרנטיבות מה שיסייע לכם לבצע את
הבחירות הנכונות לכם בדרך לפרנסה מכובדת.
חשוב להדגיש ,זו תוכנית ייחודית שנבנתה במיוחד עבור מתנדבי
ארגון "חברים" ובכדי להתקבל לתוכנית יש להירשם אצל מנהלי
האזור ,אלו המתאימים יעברו ראיון אישי ,ורק אלו שיגלו מוטיבציה
גבוהה יתקבלו לתוכנית.
בימים אלו אנו בעיצומו של המחזור הראשון שהחל בירושלים ,לאחר חג הפסח אנו מתעדים בעזרת ה'
לפתוח מסלול נוסף באזור המרכז ,וכך להמשיך בהדרגה לשאר אזורי הארץ.
כפי שנפתח טור זה ,מטרתנו היא לסייע לכם המתנדבים ,לשם כך נשמח גם לשמוע את דעתכם בנידון .מוזמנים
לשתף אותנו ברעיונות ,הארות והערות הקשורות לשילוב בין ההתנדבות והעתיד התעסוקתי שלכם .לשם כך
פתחנו תיבת מייל ייעודית  ,mlt@chaverim.org.ilואתם מוזמנים לכתוב לנו ואנו נשתדל להגיב לכל אחד ואחד
מכם.
ההתנדבות שלכם תהיה משמעותית בעיקר אם אתם תחליטו שהיא כזו ,תהיו מודעים להזדמנויות שהתקופה
הזו מזמנת לכם לצבירת ניסיון ורכישת כלים ,ואנו תקווה כי אלו ילוו אתכם לכל החיים.
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כלכלה נכונה

 /על המחיה ועל הכלכלה  /מטעם ארגון "פעמונים"

ארבעה תירוצים שעולים לנו כסף רב ,בפסח
הקניות עליהן ניתן לוותר  -כבר בפסח הקרוב.
חג הפסח הוא אחד המאורעות החגיגיים בשנה ,והוא טומן
בחובו גם לא מעט אתגרים .מארחים ומתארחים ,מבשלים
ואוכלים ,מתארגנים ומטיילים וקונים קונים וקונים.יש
הוצאות שבלעדיהן קשה לחגוג את החגים .בתחומים הללו
יש לעשות עבודת הכנה ,להשוות מחירים ,לתכנן ולעקוב
אחר ההוצאות כדי לצמצם את סך ההוצאה הכוללת של
החג .לצד אלה ,יש גם הוצאות רבות אחרות שאינן מחויבות
המציאות ,אבל היד הקלה על הארנק בתקופת החג דוחפת
אותנו גם להוצאות מיותרות.
אם החגורה לוחצת ואתם צריכים לצמצמם בהוצאות – ארגון
פעמונים מציע מספר רעיונות שיאפשרו לכם להתחיל את
החיסכון כבר כעת:
קונים מתנה לאדם החשוב ביותר – אנחנו –
האמנם?
תקופת החגים היא תקופה לא פשוטה .אנחנו עובדים
קשה בבית ,חלקנו מארחים ולחלקנו
קשה לא פחות להתארח אצל אחרים.
בתקופה זו עלולים להתעורר רגשות
של בדידות ומתחים סביב שאלות
כמו – אצל מי נעשה את החג .לרבים
מאתנו נדמה כי רכישת מתנות ומותרות
לעצמנו תתרום לשיפור מצב הרוח לפני
החג ומתרצים את הרכישות הללו
במבצעים הרבים שמציעות החנויות.
תקופת החגים לא באמת מחייבת רכישות
מסוג זה וזו בוודאי לא התקופה המתאימה
"לשחרר לעצמנו את החבל" ולהתפרע בכל
הרכישות שרצינו לבצע מזה זמן רב.
אוכלים בחוץ בשבוע שלפני החג
השבוע שלפני החג הוא שבוע מאתגר,
הילדים כבר לא במסגרות החינוך ואנו
עסוקים בהכנת הבית ובבישולים לחג.
זה נראה כמו זמן מצוין להקל על

עצמנו ולשלוח את הילדים לקנות פיצה או להזמין אוכל
במקום לבשל .אך חשוב לזכור :הוצאות על אכילה בחוץ הן
גבוהות ושבוע כזה עלול להסתכם בהרבה מאוד כסף.
רוצים להתחדש ולרענן
האביב כאן ואיתו הרצון לחגוג את בואו ,להתחדש ולרענן
את עצמנו ואת ביתנו ולהכניס אנרגיה חדשה .אנו רוצים
כלים חדשים וקישוטים לשולחן החג וזה מובן ,אבל העונה
המתחלפת גם מעוררת בנו רצון לקניות רבות נוספות
כמו וילונות ,מצעים ,שמיכות ,מגבות ובגדים.חשוב לרענן
ולהתרענן – אבל במידה .נסו לצמצם הוצאות במקומות
שאינם חיוניים ,כדי לא להזדקק להלוואה מעיקה בסוף החג  .
מסדרים את הבית וחייבים לתקן עכשיו
החג בפתח ואנו מסדרים ,מנקים ,צובעים ומנצלים את
ההזדמנות לתקן ולהחליף דברים בבית .כדאי להימנע
מביצוע כל התיקונים בבת אחת ולתעדף את הדברים לפי
מידות הדחיפות והחשיבות שלהם .השאירו משהו גם לחג
הבא.
אז על מה כן להוציא ועל מה לא?
חג הפסח הוא חג האביב .הטבע חוזר לחיים לאחר תקופת
החורף הארוכה ,וכך גם אנו והבית שלנו ,ניתן לנצל את
ההתחדשות שמסביב גם לחשיבה על איך עושים את
הדברים אחרת מבחינה כלכלית ,כבר בחג הקרוב .במידה ואנו
מרגישים לחוצים כלכלית ,ניתן בהחלט לצמצם בהוצאות
על דברים שלא חייבים .הכינו רשימת הוצאות לתקופת
החג וארגנו אותה לפי סדרי העדיפויות שלכם :מה חייבים
לרכוש או להחליף ממש עכשיו ועל מה אפשר לוותר ,לפחות
כרגע .קחו את השליטה לידיים והקצו את הכסף שיש לכם
למקומות שאתם בוחרים ולא למקומות שרשתות הקניות
מנסות לנתב אתכם אליהם.

בברכת חג פסח כשר ושמח!
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מה חדש?
"לזרז את המענק למתנדבים
עוד לפני חג הפסח"
לאחר שהושגו המענקים למתנדבים שנפגעו כתוצאה ממשבר הקורונה ,בהוראת
מנכ"ל הרשות לשירות אזרחי ראובן פינסקי ,הקים ארגון חברים מוקדים מיוחדים
להגשת הבקשות וקבלת המענקים  #מנכ"ל הרשות לשירות אזרחי הפציר
במתנדבים :תזדרזו להגיש את הבקשות כדי שתקבלו את המענק עוד לפני פסח
זו היתה שנה לא פשוטה למתנדבי השירות האזרחי .מחד ,הם עמדו בראש החץ של המאבק בנגיף
קורונה .מאידך ,רבים מהם שעומדים במקביל להתנדבותם בשירות הוצאו לחל"ת – אך לא היו זכאים
לדמי אבטלה בשל בעיה בירוקרטית/משפטית .המצב הזה פגע במיוחד במתנדבים החרדים שע"י
השירות האזרחי שרבים מהם בעלי משפחות.
במשך חודשים ארוכים ניהל מנכ"ל הרשות לשירות לאומי אזרחי מר ראובן פינסקי וצוות משרדו מגעים
ממושכים מול משרד האוצר והגורמים הרלוונטים ,ובסיומם הוחלט על מענק מיוחד שיסייע להם .בכפוף
לתנאי הזכאות.
על מנת לייעל את התהליך הקימו בארגון חברים לבקשת מנכ"ל הרשות מוקדים מיוחדים שיאפשרו
למתנדבים להגיש את הבקשות למענקים באופן מיידי וממוקד בליווי עו"ד צמוד ע"מ להקל על
המתנדבים בהגשת הבקשה
מנכ"ל הרשות לשירות לאומי אזרחי ,ראובן פינסקי ,סייר במוקד בירושלים ופגש את המתנדבים הרבים
שבאו למקום ,ושוחח עימם ושמע על פעילותם המבורכת בתקופת הקורונה הוא גם הפציר במתנדבים
לממש את זכאותם בהקדם.
מנכ"ל הרשות פנה לארגון חברים לזרז את כל תהליכים והבירוקרטיה ע"מ שכל
המתנדבים הזכאים יקבלו את המענק עוד לפני החג .זו אחריות של כולנו".

ואכן בשעה טובה ראשוני המתנדבים
שהגישו את הבקשות וזכאים למענק ע"פ
הקריטריונים אכן קיבלו השבוע את המענק
לחשבונות הבנק שלהם.
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 /מבעד לעדשה /
מנכ"ל הרשות הלאומי אזרחי מר ראובן פינסקי בביקור במוקד ירושלים של מפגש מידע  -מענק קורונה למתנדבים

מוקד בני ברק של מפגש מידע  -מענק קורונה למתנדבים
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כתבו עלינו
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ארגון חברים
מאחל למתנדבים,לבני
משפחותיהם ולכל בית ישראל

פסח
כשר
ושמח!

"ושנזכה לאכול מן
הזבחים ומן הפסחים"

 /דברי פתיחה /

מר ראובן פינסקי ,מנכ"ל הרשות /

058-3271011

office@chaverim.org.il
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