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להצטרפות

רוצים את                      לנייד כל יום חמישי?

עמותת רעים בהוד השרון נוסדה בשנת 1997 על ידי הפעילה 
למשפחות  לסייע  במטרה  כהן,  רחל  העיר,  תושבת  החברתית 
נזקקות בהוד השרון. מאז ועד היום הפכה העמותה למרכז הסיוע 
הן  למשפחות,  מזון  סלי  חלוקת  לטובת  ביותר  והגדול  הרשמי 
בחגים והן באופן שוטף במהלך השנה. העמותה מסייעת לכ-150 
משפחות ובעמותה ישמחו לידיים נוספות של מתנדבים, כמו גם 

להעברת תרומות לטובת רכישת המצרכים לסלי המזון. 
שנת  מסוף  בעמותה  פעיל  לסקו,  יהודה  המכהן,  העמותה  יו"ר 
2005 ושנה לאחר מכן מונה לתפקיד היו"ר, כמו כלל המתנדבים – 
בהתנדבות וללא שכר.  "הפעילות שלנו מאוד משמעותית לטובת 
נזקקי העיר," אומר לסקו, "לצערנו, מאז התחלתי בתפקיד פעילות 
אתה  וגם  גדלה  העיר  עצמה,  את  מהכפילה  ויותר  עלתה  העמותה 
הגידול המשמעותי  הנזקקים. בשלוש השנים האחרונות חל  כמות 

ביותר בסיוע למשפחות". 
במועצה,  הרווחה  תיק  ומחזיקת  העירייה  לראש  המשנה 
עו"ד כנרת כהן אלישע, אמצה את העמותה לליבה ומאז תחילת 
הקדנציה פעלה להגדלת התמיכה המועברת לעמותה מהעירייה. 
העמותה  של  השנתי  התמיכה  תקציב  לתפקידי  "כשנכנסתי 
 40,000 של  ותוספת   ₪  27,000 על  עמד  הוד-השרון,  מעירית 
לעמותה  התמיכות  להגדלת  רבות  פעלתי  מאז   הפסח.  בחג   ₪
לתוספת   בקשתי  את  התמיכות  וועדת  אישרה   2018 ובתקציב 
של 100,000 ש"ח נוספים השנה, מה שיעמיד את תקציב העמותה 
על - 300,000 ₪, באישור שיבוא בקרוב למועצת העיר", מספר 

אלישע כהן. 
"אני מזמינה את כל תושבי העיר לבוא ולקחת חלק בחלוקה 
ובאריזה בחג הקרוב". עוד ציינה כי "בימים אלו אנו עומלים על 

הפקת אירוע  לרגל ציון 20 שנות פעילות לעמותת רעים".
פעילות העמותה הקבועה מתבצעת מדי יום שלישי ורביעי, 
פעם בשבועיים. פעילות חג הפסח תתקיים בימים א', ב' 25-26.3 
ניתן  ותרומות  נוספים  לפרטים  החלוקה.  תבוצע   27.3 ג',  וביום 
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עמותת 'רעים' מציינת 20 שנים 
לפעילותה למען נזקקי העיר

לקראת חלוקת סלי המזון לחג הפסח מבקשים 
בעמותה את עזרת הציבור – מתנדבים לאריזת 

הסלים, נהגים לחלוקתם ערב החג ותרומות אותן 
ניתן להעביר גם לאתר העמותה
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