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למה הקמנו את הקרן?
ערבות הדדית היא כלל בסיסי במדינתנו ,המלווה אותנו לכל אורך הדורות .זו החוזקה המרכזית
שלנו כעם – ישראלי תמיד מושיט יד לישראלי אחר – בכל שעה ,בכל מקום.
כתוצאה ממשבר הקורונה ,ישראלים רבים הפכו ,לרוב לראשונה בחייהם ,מאזרחים שמתפרנסים
בכבוד ,לכאלה הנזקקים לסיוע.
פרוייקט זה ,של נס ציוניים למען נס ציוניים ,הוקם עבורם.
לנפגעי הקורונה אין פרופיל אחד .הם השכנים שלנו ,בתי העסק שאנחנו קונים בהם ,אנשים שעובדים
כל חייהם ולפתע הפכו למחוסרי מקור הכנסה ,כשכבודם נפגע והם אינם יודעים איך וממי לבקש
עזרה .מן העבר השני ,רבים מאיתנו רוצים לסייע ,אך נבוכים ולא יודעים למי לתרום ואיך.
לקראת חגי תשרי ,נתייצב כולנו מאחורי שכנינו ,בני ובנות השכונה והעיר המיוחדת שלנו .אלה
מתוכם שלא נזקקו למערך הרווחה מימיהם ואינם מוכרים לרשויות .אלה שמתקשים ,שנקלעו
לקשיים ואינם מבקשים ,אלה שמתביישים ,אלה שאינם יכולים להרים את ראשם בעקבות סופת
הקורונה ששטפה את כולנו.
דלתם של בני עירנו פתוחה – אם הגעת ,תיכנס ,נחלוק עימך את מה שיש.
מי עומד בראש הקרן?
בראש הקרן עומדים מתנדבים ,אנשי עשייה ,שנענו לקריאת ראש העיר ,כשהמשותף לכולם היא
האיכפתיות הנס ציונית המיוחדת.
נציגי הקרן הם:
נתי כהן
הנדסאי דפוס ומגשר מוסמך .פעיל חברתי בהתנדבות בתחומי חינוך וחברה בעיר ב18 -
השנים האחרונות .יוזם ומוביל פרויקטים של תרומה לקהילה .יו"ר ועד ההורים הישובי
בשנים 2019 - 2016
רז'ין שבח
מכהנת כיו"ר ומנכ"ל חברות הבנות של חברת  Merckהבינלאומית בישראל בתחומי
הפארמה והכימיה .מעורבת שנים רבות בפעילות חברתית וקהילתית בנס ציונה ובמקומות
נוספים בארץ  -בתמיכת חברת האם.
עו״ד משה שפורן
עומד בראש משרד עורכי דין העוסק בתחומי המשפט האזרחי ,המסחרי והמנהלי ,אשר פועל
שנים רבות במתן שירותים משפטיים למיעוטי יכולת במסגרת תיקי פרו בונו.
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חשוב לנו לציין ,כי אנו נעזרים במסגרת הארגונית והתפעולית של העירייה כדי למזער עלויות ,אך
מליאת העיר והנהלתה לא תיחשף לנתוני הבקשות ,ולא תקבע את אופן החלוקה.
אז איך תתנהל הקרן ולמי יחולקו התרומות?
אנו נקבל כל בקשת סיוע בנפש חפצה ובלב פתוח .לא נבדוק מעבר למינימום הנדרש.
הבדיקות יכללו נתונים בסיסיים בלבד ,ולא נבייש אף אחד .אנו באים ממקום הומני ,מתן בסתר
פשוט ,נקי וטהור משיקולים זרים.
איתנו ,בליל ראש השנה וביתר חגי תשרי שיבואו לטובה ,תשבנה לשולחן משפחות שלא תדענה מי
השכן שאכפת לו ,ותסעדנה בכבוד שהן ראויות לו.
אנו נגבש מתווה ברור ושקוף ,באשר לאופן חלוקת התרומות ואופן העברתן ליעדם ,ונפרסם בקרוב.
עכשיו תורנו ,זו המשמרת שלנו ,ואנו לא נכזיב .כך נוהגים בעיר הזו ,שתהיה שנה טובה לכולנו.

על החתום,
נאמני הקרן לערבות הדדית בנס ציונה

נתי כהן

רז'ין שבח

עו״ד משה שפורן

לתרומה לחצו כאןhttps://www.nzc.org.il/?CategoryID=171&ArticleID=2753 :
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