
 

 

 

 

10.01.2022 

 לכבוד,

 

 בחיפה; הספרדית יהודיתה העדה

 עקיבא וףלמכ מר ,ביגוד ועדת יו''ר

  דהן לימור הגברת ביגוד, ועדת חברת

 ענתבי שפרה הגברת ,חינוך עדתו חברת

 

  

 2022 במרכז"הורים " לקהילתספרדית יהודית מהעדה הת ביגוד עבור תרומ הנדון: מכתב תודה

 

 האחר, למען ולעשות לסייע והרצון הגדולה הנתינה לנוכח נפעמות אנו שנה כבכל יקרים, חברים
 

"למדתי שאנשים ישכחו מה אמרתם ומה עשיתם אבל הם בחיים לא ישכחו 

 מאיה אנג'לו "גרמתם להם להרגישאיך 
 

 שלנו, המשפחות של ןחייה את משנים הספרדית היהודית העדה חברי אתם, ושוב, שוב ספק, וללא

 ואהובים. חשובים שהם להרגיש להם ונותנים

 

 הבגדים, עליהם. שחושב מישהו שיש מרגישה שלנו הקהילה הנדיבות הביגוד תרומות בזכות

  ליבן. את ומשמחים המשפחות של חייהן איכות את משפרים והמגבות יםהמצע המעילים,

 

 הרך בגיל ילדים בקרב סיכון מניעת מטרתו חיפה, ייתעיר של קהילתי בית הוא במרכז" "הורים בית

תוכניות לקת הביגוד והן בחוהסיוע שלכם, הן ב ילדיהם. ועם ההורים עם מיטבית עבודה באמצעות

עדינו ולמנוע סיכון ם את יהשונות ובטיולים שאתם מעניקים לקהילה שלנו, עוזר לנו להגשי

 בקהילה שלנו.

 

 ועל העשייה המבורכת! הפעולהמקרב לב על שיתוף  תודה רבה,

 

 

 בהערכה,

 גלית ירושלמי,

 "הורים במרכז"מנהלת 

 בשם צוות הבית והקהילה שלנו

 

 יוסי גילאור עו''ד העדה, ועד יו''רהעתק: 



 

 

 

 

 

 ד כמה משמעותית העזרה הזו עבורןעהמילים של הקהילה שלנו מלמדות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לכבוד העדה הספרדית היקרה אני 

אילנית שלום ממשפחות בית הורים 

במרכז רציתי להודות לכם וללימור 

המקסימה על כל המצעים והבגדים 

שנתתם לנו .זו עזרה משמעותית 

המשפחות . בימים אלו עבורנוביותר 

ואני בתוכם מאוד שמחנו בנתינה 

אנחנו . אוד עוזרתשלכם שמ

מעריכים מאוד ומודים מאוד על 

הנתינה לכם וללימור המקסימה 

שעושה עבודת קודש. תבורכו ותמיד 

היקרה.  לקהילתנותמשיכו לעזור 

אוהבים מאוד אילנית ומשפחות 

 �🌹🌹�️❤�👏�️❤הורים במרכז  

עדה היהודית גדולה לתודה 

צוות של הורים במרכז לו הספרדית

בחור את מה שנכון מאוד ל תםזרע

ה ואפילו ממש כמו משפחומתאים 

 יודעות את המידות של כל

 . הקטנטנים

אני מאוד שמחה על  ,שלום רב

מחה בזמן שעזרתכם ולקבל דברים ב

  ,ה גדולהווהקושי בחיים זה מצ

 ��אהבתי  תודה רבה לכם מאוד

אני מאוד מודה לעדה הספרדית 

שתרמתם לי בגדים חדשים ויפים. 

 לילדה ולי. מצעים מהממים. 

זה מאוד עוזר לי כלכלית מאוד 

 מעריכה אתכם. 

 ️❤אין עליכם מדהימים

 שלום רב!!!

ברצוני להודות לכם מקרב לב ממני ומילדיי  

נעליים שקיבלנו ועל תרומתכם בביגוד 

ממכם. זה מאוד מחמם את הלב שיש אנשים 

 כמוכם שדואגים לנו. 

ד הורית ולא תמיד יש באפשרותי אני אם ח

התרומה שלכם מאוד עזרה לי  לקנות בגדים.

 .וגם חסך לי הוצאה של כסף

עכשיו לילדים יש בגדים חמים ללבוש כל 

 החורף.

 ��️❤לת לכם בריאות ואושר למא

 �� המון תודה אולגה, בסיליוס, נינט


