קרן חירום
,חברי ידידיה היקרים
 ונותנים כתף בזמנים, חוגגים יחד בזמנים טובים: וחלק מלהיות קהילה הוא לתמוך אחד בשני בעת הצורך,אנחנו קהילה
.קשים
 אנו רוצים ליצור קרן, לכן. חלק מחברינו איבדו לחלוטין את פרנסתם,בשל ההגבלות שהוטלו עלינו בעקבות וירוס הקורונה
 אנו מבקשים מכם לעזור לחברים אלו על ידי תרומה לקרן.שתסייע לאלה בקהילתנו שפרנסתם נפגעה על ידי הקורונה
 לאלה אשר מוצאים את עצמם עם בעיה בלתי צפויה בתזרים, ללא ריבית,מענקים קטנים/ שמטרתה להעמיד הלוואות,חירום
.המזומנים
,)26( אנא תרמו כל סכום שנוח לכם עבור "קהילת ידידיה" (לא לקופת צדקה) באמצעות העברה בנקאית ליובנק
 כתובת, נא לשלוח הודעה למשרד עם פרטיך (שם, יחד עם ההעברה.409369306  חשבון,)288( סניף ירושלים
 אוadyed@013.net- באמצעות דואר אלקטרוני ל,דואר אלקטרוני) המציינת כי התרומה היא לקרן החירום
 ברגע, נא להתיחס לתרומתכם כתרומה לידידיה. כדי שנוכל להנפיק קבלה,02-6790540 באמצעות פקס
 כל סכום שתוכלו לתרום יתקבל. הכספים ייתרמו לידידיה למטרות כלליות,שהמשבר יסתיים וההלוואות יוחזרו
. שם התורם וכמה נתרם לא יפורסם.בברכה

.1

 הטפסים ייבחנו בסודיות פעם בשבוע על ידי. נא מלא את טופס הבקשה מטה,מענק/אם אתם זקוקים להלוואה
 ניתן לקבל מקסימום, בהנחה שנוכל לאסוף מספיק כסף בקרן.) נעמי שטאל, רפי רוטמן,ועדה קטנה (מארק נולמן
מענק יתקבלו עבור/ תנאי ההלוואה. ניתן להגיש בקשה מדי חודש.יחיד לחודש/ ש"ח1000 משפחה או/ ש"ח2000
.כל מבקש בהתאם לנסיבות

.2

.מענקים יהיו זמינים רק עבור חברים בקהילה ורק לאלה אשר הכנסתם הושפעה על ידי קורונה/הלוואות
noomis@netvision.net.il . אנא פנו לנעמי שטאל,אם יש שאלות או הערות

Emergency Fund
Dear Yedidya members,
We are a community, and part of being a community is being there when needed: celebrating the good times,
and sharing the bad times.
Due to the restrictions imposed on us by the Corona Virus, some of our members have entirely lost their
livelihood. Therefore, we want to create a fund to help those in our community whose livelihood has been
impacted by Corona. We ask you to please help them by contributing to an Emergency Fund, the purpose of
which is to make small interest-free loans/grants available to those who find themselves with an unexpected
cash-flow problem.
A. If you can, please donate any sum to Kehilat Yedidya (not Kupat Zedaka) by bank transfer to Ubank (26),
Jerusalem branch (288), Account 409369306, Kehillat Yedidya.
Please send the transfer-confirmation notice and your details (name, email address) stating that the
donation is for the Emergency Fund, to the office, by email to adyed@013.net or by fax 02-6790540 so
that we can issue you a receipt. Please consider this a donation to Yedidya, once the crisis is over and the
loans are repaid, available funds will be donated to Yedidya for general purposes. Any sum you are
comfortable donating will be accepted gratefully. Donations will not be made public.
B. If you are in need of a loan or grant, please fill out the application form below. Forms will be reviewed
confidentially weekly by a small committee (Mark Nulman, Rafi Rothman, Noomi Stahl). With the
expectation that we’ll be able to collect a sufficient sum, you will be able to receive a maximum of 2000
NIS/family or 1000 NIS/singles per month. Terms will be worked out individually.
Loans/grants will only available for Yedidya members and only those whose income has been affected by Corona.
If you have any questions or comments, feel free to contact Noomi Stahl noomis@netvision.net.il

Application form, Corona Emergency Fund, Yedidya 2020  ידידיה, קרן חירום,טופס בקשה

Name: _______________________________________________________________________:שם
Address: ______________________________________________________________________ :כתובת
Previous source of employment? __________________________________________________ :עבודה קודמת
Do you expect to go back to your previous position? __________________________________
_______________________________________________ ?ה צפוי לחזור לעבודתך הקודמת/האם את
Additional comments: _______________________________________________________________:הערות נוספות
__________________________________________________________________________________
Sum requested:________________________________________________________ (maximum 2000 NIS/month
for a family unit 1000 NIS/month for singles). Applications can be submitted once a month.
, ש"ח למשפחה2000  _______________________________________________________(עד:סכום מבוקש
 ש"ח ליחיד) ניתן להגיש בקשה פעם בחודש1000
Terms surrounding the loan/grant will be worked out individually, for each request.
מענק יקבע עבור כל מבקש בהתאם לנסיבות/תנאי קבלת הלוואה
I agree to the above conditions, (signature)_______________________________________________

____________________________________________________)אני מאשר את התנאים לעיל (חתימה

