בס"ד אלול תשע"א
לחברי הישוב חשמונאים
שלום וברכה
רקע
הכל התחיל לפני כארבע שנים ,חשבנו איך אנחנו כחברה צומחת בישוב טלמון יכולים לתרום את חלקנו,
ולו הקטן אך המשמעותי ,לצמצום המצב הכלכלי-חברתי הקשה הקיים במדינת ישראל ,שאף החריף
במהלך התקופה האחרונה .לצערנו הרב ,הבעיה לא פוסחת גם על בתי אב רבים בתחום המועצה
האזורית מטה בנימין ,ובכללם ישובי מערב בנימין .התחלנו בעבודת שטח ,שכללה שיחות עם אנשי
מחלקת הרווחה במועצה לנסות ולהבין מהי הדרך המשמעותית ביותר דרכה ניתן לפעול .אנשי מחלקת
הרווחה המליצו על הקמת גמ"ח מזון למשפחות נזקקות באזור מערב בנימין .לאחר בדיקת הנושא עם
מנהלי גמ"חים וספקי מזון החלטנו להרים את הכפפה ,כאשר הרעיון הוא לשתף את כלל הציבור –
מבוגרים וילדים כאחד – במפעל החסד.
איך זה עובד ?
פעילות כזו יכולה לקום או חלילה ליפול על העניין הכספי .לכן קראנו לתושבי טלמון להצטרף להוראת
קבע חודשית דרך מיסי הישוב ,על כל סכום שהוא ,ואכן משפחות רבות הביעו את הסכמתם .נכון להיום
כ 120-משפחות מעבירות בכל חודש סכום כספי המהווה את השלד התומך של הגמ"ח .מעבר לתרומות
חודשיות אלו אנו מתבססים גם על תרומות כספיות חד פעמיות של תושבים בגוש דולב-טלמונים .כל
התרומות מוכרות לצורך מס הכנסה (אישור  .)64בכסף הנאסף אנו קונים מוצרי מזון בסיסיים ,מדי
חודש מתאספים ילדי טלמון ואורזים את המוצרים בארגזי קרטון .ארגזי המזון עם הכיתוב "גמ"ח מזון
טלמון" נשלחים לאנשי הקשר של מחלקת הרווחה שבכל ישוב (בחשמונאים איש הקשר הוא מוטי
רוזיליו) ,ואלו מעבירים אותם למשפחות הנזקקות .לפני חגים ואירועים מיוחדים מתווספים לחבילות
ציוד ומזון מתאימים .מפעל חסד זה מתבצע כולו בהתנדבות וללא כל מטרות רווח ,החל בהזמנת
המוצרים דרך אריזתם ע"י ילדי הישוב וכלה בהעברתם לישובים ע"י חברים מהישוב .באופן זה מעגל
המשתתפים בעשיית החסד רחב ומקיף .למותר לציין שכל הפרטים אודות המשפחות הנתמכות
דיסקרטי לחלוטין והיחידים שיודעים את שמות המשפחות הם אנשי הקשר מטעם מחלקת הרווחה.
קצת מספרים


מאז פתיחת גמ"ח המזון לפני כארבע שנים חולקו חבילות מזון בשווי של .₪ 600,000



חבילות המזון מחולקות ב 14-ישובי מטה בנימין.



 105משפחות מקבלות את חבילות המזון מדי חודש.

אנו מצידנו עושים את מרב המאמצים להגדיל את כמות הכסף הנתרמת לגמ"ח ,ולפיכך אנו פונים
אליכם ,חברי הישוב חשמונאים ,להצטרף למעגל התורמים .את התרומות ניתן להעביר למר מוטי
רוזיליו .צ'קים נא לכתוב לפקודת עמותת בית כנסת טלמון (גמ"ח מזון) .כאמור ,לכל התרומות ישנו
אישור למס הכנסה (סעיף .)46
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