 / 2019סיכום שנה

הלל ,חזון הופך למציאות
אריה רוגל ,יו״ר
יאיר הס ,מנכ״ל

שותפים וחברים יקרים,
שנת  2019הייתה שנה של צמיחה והתפתחות עבור עמותת הלל.
אפילו ברגעים אלו  -כשמשבר הקורונה ממשיך להשפיע עלינו ,על משפחותינו ועל הקהילות שלנו  -כשאנו מתבוננים
בסולידריות שליוותה אותנו בעת האחרונה אנו מאמינים שגם זה יחלוף ושאנו נצא מהמשבר הזה חזקים ומאוחדים יותר.
שנת  2019מאששת עבורנו את האתגר המרכזי שניצב בפני הלל :הגדילה המתמשכת של קהילת היוצאים בשאלה.
מספר היוצאים בשאלה המצטרפים להלל השנה עלה ב 22%-ביחס לשנה שעברה ואנו מעריכים כי בשנת  2023נעניק
שירות לכ 4,000-יוצאות ויוצאים מדי שנה .כתוצאה מכך ,הצורך הדחוף ביותר שלנו בעתיד הקרוב יהיה להגדיל את
מספר דירות המעבר ,לשכפל את מקלט החירום הירושלמי " -הבית של הלל"  -לאזור המרכז ולהכפיל את מספר המלגות
המוענקות ליוצאות ויוצאים.
כפי שתוכלו להתרשם מהדו"ח שלפניכם ,הלל הגבירה את המענים הניתנים לכלל חברי הקהילה שלה ואת יכולותיה
להעניק שירותים מרחוק .היכולת הזו הוכיחה את עצמה כחיונית במיוחד לנוכח משבר הקורונה ,באופן שבו צוות
המתנדבים והעובדים בעמותה התאים את פעילותו באופן מיידי לצרכים הבוערים של היוצאות והיוצאים :הצוות המשיך
לייעץ ,ללוות ולקיים פעילות קבוצתית ואירועי תרבות ,ניהל פעילות מרחוק של מורים פרטיים ,מדריכים ,יועצים כלכליים
ומתנדבים ,והצליח לפעול במהירות וביעילות במקרים בהם נתקל באירועי חירום בלתי צפויים.
החזון של הלל הופך למציאות מדי יום בזכות מאמציהם של התומכים שלנו ,החברים שלנו ,המתנדבים והצוות שלנו.
אנו מבקשים להודות לכל אחד ואחת מכם באופן אישי על ההתקדמות שלנו במהלך שנת  ,2019וגם על זו שעוד ניצבת
לפתחנו בעתיד.

מרינה מתנדבת בהלל כבר  7שנים .במקצועה היא עורכת
דין בתחום המשפחה והירושה ,מתגוררת באזור השרון.
במסגרת ההתנדבות שלה היא מעניקה סיוע משפטי
ליוצאים בשאלה.
"ההתנדבות שלי מאפשרת לי לקחת חלק צנוע בדרך
המאתגרת שעושה היוצא מרגע הצטרפותו להלל ,לצד
החיבוק המקצועי והחברתי שמעניק הצוות המסור של
העמותה .אני מזדהה עם מטרות הארגון ,נהנית מההרכב
האנושי האיכותי שלו וגאה לראות את הערך שמביא
הארגון לחיי היוצאים .במסגרת התפקיד שלי אני נהנית
במיוחד מהיכולת לגעת בבני אדם ולהשפיע ,ולו במעט ,על
גורלם לטובה".
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מיכאל בן  ,29מתגורר בהרצליה .הגיע מהזרם החרדי
המודרני והתגורר בעבר בבני ברק .מיכאל יצא בשאלה
לפני כ 10-שנים ,עם גיוסו לצה"ל ,מתוך רצון פנימי להגשמה
העצמית ולחופש.
להלל הוא הצטרף בגיל  ,25לקראת תחילת הלימודים שלו
באקדמיה ,וקיבל סיוע רגשי ,חברתי וגם הכנה ללימודים.
כיום הוא מסיים שני תארים בהצטיינות ומתחיל בקרוב
התמחות במשרד עורכי דין.
עם תכניות שאפתניות לכבוש את העולם מיכאל רוצה
להגיד לכל יוצא ויוצאת בשאלה ,שעומדים רגע לפני
ההחלטה הזו" :אתם צריכים עזרה .יש מי שרוצה לתת לכם
אותה .פשוט תבקשו".
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