
2021
28 שנים

20 ערים
6,000 משפחות

תי שנ ח  " ו ד

תנופה בקהילה הינו הארגון היחיד בישראל, 
המשפץ בתים של משפחות מעוטות יכולת 

בהיקף נרחב וללא עלות.

483
בתים שופצו 
בשנת 2021!

243 תיקוני ניידת חירום



Before
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הפכתם"
את 

ביתנו
לארמון

"
 - בירושלים  מבוגרים  זוג  של  ביתם 
סובל  והגבר  גלגלים  בכיסא  האשה 
ממחלת לב. ביתם היה רעוע להחריד, 
לקויה  תאורה  מתפוררים,  קירות 

וסכנות בריאותיות רבות. הצוות שלנו 
תיקן וצבע את הקירות, החליף את גופי 
השבורה  הרצפה  את  תיקן  התאורה, 
לבני  לאפשר  כדי  יד  מאחזי  והתקין 

במכתב  ובטוחים.  ראויים  חיים  הזוג 
"הפכתם  כתבו,  הם  לעובדים  תודה 

את ביתנו לארמון..."

מגדלת  ולומדים,  עובדים  גילה  שבני  בזמן 
שרה )21( לבדה את ארבעת אחיה הצעירים 
בדירה צפופה ומלאת עובש. המשפחה חיה  
בין קירות מתקלפים, דלתות שבורות וברזים 
ומצא  לביתם  נכנס  השיפוץ  צוות  דולפים. 
מקרר ריק וגז מנותק. הצוות שיפץ את הבית 
הענקנו  ובנוסף,  ואחיה  הצעירה  שרה  למען 

בסיסיים,  לצרכים  וסיוע  תמיכה  למשפחה 
חשמל  מכשירי  התקנת  מזון,  שוברי  כמו 

וביטול החוב עבור אספקת הגז. 
ראוי  ופיזי  אנושי  מרחב  למשפחה  יצרנו 

למגורים.

אחרילפני

בת 21 
מגדלת 

לבדה 4 
אחים
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הטיפול ההוליסטי המשלב בין שיפוץ 
סוציאלי  לליווי  הבית  של  מקצועי 
למשפחות נועד לסייע בהוצאתן של 
ממצבי  יכולות  מעוטות  משפחות 
בתנאי  חיים  ולהבטיח  ויאוש  מצוקה 

זה  מענה  ובטוחים.  ראויים  מגורים 
חייהן,  איכות  לשיפור  מנוף  מהווה 
ושבירת  עצמאות  צמיחה,  ליצירת 
בילדים,  כשמדובר  העוני.  מעגל 
הביטחון  את  לתת  היא  המטרה 

להתפתחותם  החיוניים  והיציבות 
קשישים,  ועבור  והרגשית   הפיזית 
לחיות  להם  לאפשר  היא  המטרה 

בנוחות ובכבוד. 

בזכות השותפים והצוותים המקצועיים שלנו, עד כה, שיפצנו מעל ל- 6,000 בתי משפחות במצוקה ב- 20 
ערים ברחבי הארץ. בשנת 2021, שיפצנו 483 בתים של משפחות מעוטות יכולת שעתה חיות בבית ראוי 

למגורים, בנוסף, ביצענו תיקונים ושיפוצים ב- 243 בתים באמצעות ניידות החירום הארציות.

מאגף  בהולה  שיחה 
הרווחה בירושלים הביאה 
ניצול  של  לביתו  אותנו 
שואה בן 91 שחי בתנאים 
במשך  אנושיים  לא 
הסתיר  שנים,   עשרות 
ביקש  ולא  מצבו   את 

עזרה מאיש. 
בביתו לא היו מים זורמים 
במקלחת ובמטבח, טחב, 
כיסו  עכביש  וקורי  עובש 
של  וריח  הקירות  את 
ריקבון קשה שרר בדירה. 
את  מהיסוד  שיפצנו 
לחזור  שיוכל  כדי  הדירה 
ובתנאי  בכבוד  לחיות 
ולדעת  טובים  מגורים 

שהוא לא לבד.

אחרילפני

אחרילפני

285462 84102100121243 14
 משפחותקשישים

חד-הוריות
משפחות חיילים עולים חדשיםניצולי שואה

במצוקה
בעלי מוגבלויות ילדים

פיזיות ונפשיות
תיקוני ניידת 

חירום

, בדירה  "בגיל 91
זעירה, מוזנחת 

וקפואה: המצוקה 
הקשה של ניצול 

השואה... הייאוש 
זעק מהקירות" 

Ynet

בונים חיים מחדש



בשנת  ערים  מ-16  הורחב  הפעילות  מודל 
2020 ל-20 ערים בשנת 2021 עם פרויקטים 
חדשים באור יהודה, יהוד, שפיר ובאר טוביה!

השקנו ניידת שניה לתיקוני חירום על 
למבודדים,  מיידי  סיוע  להעניק  מנת 
ללא  ואחרים  קשישים  שואה,  ניצולי 

עורף משפחתי וקהילתי.

הנדל"ן  עיר  בועידת  חלק  לקחה  בקהילה  תנופה 
של מרכז הבנייה הישראלי בדצמבר 2021 באילת. 
העמותות  לאנשי  זרקור  לתת  מבקשים  "אנחנו 
למקום  ישראל  להפיכת  חייהם  את  שמקדישים 
שיותר טוב לחיות בו. הם עושים תיקון עולם אמיתי." 
בטקס  הישראלי  הבנייה  מרכז  יו"ר  רולס,  ערן   -

.100 Dun's הענקת פרסי המצוינות של

רשויות  עם  הקיימות  השותפויות  את  הרחבנו 
ירושלים,  עיריית  ראש   - הארץ  ברחבי  שונות 
המשפחות  מספר  להכפלת  פעל  ליאון,  משה 
שבביתן נערך שיפוץ בירושלים בכל שנה, מ-80 

משפחות ל-160!
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אין עיר בישראל שלא צריכה את הסיוע שלנו

שנת 2021:

המשפחות שאנו מסייעים להן נמצאות במאבק הישרדותי יומיומי. התקציב שלהן אינו מאפשר "מותרות" כגון הוצאות 
אחזקת בית. הן לכודות במציאות שוברת לב של בית שממשיך להתדרדר. תחושת הבושה והתקיעות מחלחלות לעוד 

תחומים בחייהן,מה שסוגר מבעדן לפעול מתוך עצמאות.
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ליווי סוציאלי להוצאת המשפחה לדרך חדשה
הגישה ההוליסטית שלנו כוללת ליווי סוציאלי 

ממוקד משפחה, המעניק את הכלים 
להתמודדות עם אתגרי היום-יום, 

במטרה להשיב את הכבוד והעצמאות

הגישה ההוליסטית שלנו

סיוע לקשישים וניצולי שואה בקורונהסיוע משלים

מעצימים את המשפחות

סיוע  המספקים  לארגונים  המשפחות  בין  חיבור  יוצרים  אנו 
של  נכון  ניהול  חובות,  סגירת  זכויות,  מיצוי  בתחומי  משלים 
כלכלת הבית, ריהוט חדש, אריזות מזון, מכשירי חשמל, רפואת 

שיניים, משקפיים ועוד.

את  מחברים  בקהילה  תנופה  של  הסוציאליים  העובדים 
והעלאת  פעולה  שיתופי  ידי  על  קיימים  למשאבים  המשפחה 
תעסוקה,  בריאות,  בתחומי  לזכויותיהם  המשפחות  מודעות 

רווחה, סיוע משפטי, חינוך ועוד.

למעל  סוציאלי  וליווי  תמיכה  הצענו  הקורונה,  משבר  במהלך 
שהתקשרו  שואה,  וניצולי  קשישים  ביניהן  משפחות,  ל-2,000 
לקו החירום לבקש סיוע במגוון רחב של התמודדויות ומצוקות.

תיקון הבית ברמה הפיזית אינו מספיק, ולכן תוך כדי השיפוץ 
עובד  של  צמוד  ליווי  מקבלות  שצריכות  משפחות  ולאחריו, 
נרחבים  בתחומים  תמיכה  שמציע  העמותה  מטעם  סוציאלי 

ומוביל את המשפחה לדרך חדשה.
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דו"ח שיפוץ דירות שנתי
פרטי שיפוץ הבית מצב סוציאלי עיר

התקנת גוף תאורה, תיקוני אינסטלציה, תיקון קרמיקה באמבטיה קשישה ערירית תל אביב

החלפת מטבח הרוס, צביעה והתקנת גוף תאורה זוג +6, האם מתמודדת נפש ומובטלת והאב עם בעיות 
בריאות

שפיר

שפכטל וצביעת הבית, החלפת גופי תאורה ושקעים, חידוש מערכת החשמל זוג + 5, האב מתמודד נפש שפיר

תיקון תקרה קורסת,התקנת מעקה בטיחות, שפכטל וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה ושקעים קשישה שפיר

דירה במצב קשה. החלפת קירות גבס, איטום גג, התקנת דלת זוג + 5, האב נכה ואינו עובד שפיר

תיקון קירות מתפוררים, צביעת הדירה, החלפת גופי תאורה,הנגשת דלת הכניסה קשישה סיעודית ובן בוגר מתמודד נפש שפיר

צביעת הדירה ,התקנת גופי תאורה,החלפה שקעים, פירוק והרכבת לוח חשמל ניצול שואה, לקוי שמיעה שפיר

שפכטל וצביעת חלק מהדירה, איטום חור בקיר דרכו נכנסו גשמים זוג מבוגר עם בעיות בריאות +4 ילדים, בת חיילת שפיר

תיקון קירות מתפוררים, צביעה ואיטום הדירה קשישה ערירית עם בעיות בריאות שפיר

שפכטל וצביעת הדירה, התקנת גופי תאורה, תיקוני חשמל, הנגשת דלת המקלחת והרכבת מקלחון קשישה סיעודית + בן בוגר נכה שפיר

בדיקת תקינות חשמל, תיקון חורים בקיר, תיקון סדקים בדלת כניסה, החלפת מפסק, תיקון שקעים חד הורית + 1 שדרות

התקנת מנורות לד, תיקוני קירות וצביעה קשיש שדרות

התקנת כיור וסיפון, התקנת רשת לחלון, תיקון תריס חד הורית + 1 שדרות

תיקון תריסים וחלונות קשישה שדרות

התקנת גוף תאורה, פירוק דלת הזזה והחלפת גלגלים, החלפת רשת חלון, ניקוי פילטרים של מזגנים, חיזוק שקעים בכל 
הדירה

קשישה + בת בוגרת + מטפלת זרה שדרות

תיקון והשלמת רעפים בגג, תיקון פרגולה קשיש שדרות

תיקוני תריסים, חלונות, רשתות, התקנת מנעולים וסגרים, תיקון ריהוט קשישה שדרות

התקנת דלתות, גופי תאורה, תיקוני קירות וצביעת רב הדירה אם חד הורית, אלמנה + 3. הבת-חיילת, והבן אלכוהוליסט שדרות

תיקוני שפכטל וצביעת הדירה זוג שורדי שואה שדרות

החלפת המטבח בחדש כולל ניקוז ואריחים על הקיר קשיש בודד מוגבל מאוד בתנועה שדרות

תיקוני טיח וצביעת הדירה, סגירת חור בקיר מטבח עם פלטת גבס, תיקוני קרמיקה רבים, החלפת גופי תאורה קשישה אלמנה ואחיה שסובל מלקות ראייה שדרות

התקנת מעקות ב-3 קומות בניין לאפשר לקשיש הנגשה קשיש, קושי בניידות שדרות

תיקוני שפכטל, צביעת הדירה, התקנת גופי תאורה חד הורית, עולה מאתיופיה + 9 שדרות

התקנת מעקה לכניסת הבית, תיקוני קירות וצביעת כל הדירה, החלפת גופי תאורה זוג קשישים שדרות

תיקוני קירות וצביעת כל הדירה, תיקון ארונות המטבח, החלפת גופי תאורה, החלפת דלתות, החלפת ברז זוג + 3, בן אחד עם אוטיזם שדרות

תיקוני שפכטל וצבע בכל הדירה, החלפת גופי תאורה,התקנת מאחזי יד שורדת שואה שדרות

תיקוני שפכטל, אטימת סדק, וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה קשיש שדרות

תיקוני קירות וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה ושקעים, החלפת דלתות, תיקון חלונות והחלפת רשתות חד הורית+5 ילדים, מהם ילדה מתמודדת נפש שדרות

תיקוני שפכטל וצביעת הדירה, התקנת גופי תאורה, תיקון ברז מקלחת ניצולת שואה, מחלות כרוניות רבות שדרות

החלפת גוף תאורה, החלפת דלת, קילופים ועובש בכל הדירה, תיקוני שפכטל, צביעת הבית זוג שורדי שואה שדרות

צביעת אמבטיה קומפלט, חידוש ותיקוני אינסטלציה קשישה שדרות

הוחלף המטבח הרוס וסידור הצנרת קשישה ניצולת שואה שדרות

תיקוני שפכטל וצביעת הדירה שורד שואה שדרות

תיקון נזילות קשות מהגג, החלפת גופי תאורה ותריסים, תיקוני שפכטל וצביעה זוג + 41 שדרות

תיקוני קירות וצביעת כל הדירה, החלפת גופי תאורה, תיקון משקוף עליון בממ"ד קשישה שדרות

תיקונ שפכטל וצביעת כל הדירה, החלפת גופי תאורה בכל הדירה זוג קשישים שדרות

החלפת ברזים, תיקוני קירות וצביעת הדירה שורד שואה אלמן שדרות

תיקוני שפכטל וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה שקעים זוג קשישים + זוג ונכד שדרות

הדבקת קנט בשיש במטבח, החלפת ברזים, איטום חלון, תיקון שפכטל וצבע בדירה שורדת שואה שדרות

תיקוני שפכטל וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה, צביעת משקופים ודלתות זוג שורדי שואה שדרות

תיקוני קירות וצביעת הדירה שורד שואה שדרות

סדקים קשים בין קירות לתקרות - תיקוני קירות וצביעת כל הדירה, החלפת גופי תאורה זוג קשישים שדרות

תיקוני שפכטל וצבע בדירה, החלפת גופי תאורה, התקנת מאחז יד קשישה שדרות

תיקוני שפכטל בכל הדירה וצביעת הדירה זוג שורדי שואה שדרות

תיקוני קירות בכל הדירה, צביעת הדירה, התקנת ידית אחיזה, החלפת גוף תאורה קשישה בודדה שדרות

צביעת הדירה קשיש בודד מוגבל מאוד בתנועה שדרות

התקנת ידיות אחיזה בחדר אמבטיה, צביעת כל הדירה כולל תיקוני קירות, החלפת גופי תאורה שורד שואה שדרות

תיקוני קירות וצביעת הדירה כולל משקופים, איטום חלון שורדי שואה שדרות
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פרטי שיפוץ הבית מצב סוציאלי עיר

צביעת חלק מהדירה שנפגע כתוצאה מעשן השריפה זוג קשישים שדרות

תיקוני קירות וצביעת כל הדירה, החלפת גופי תאורה קשישה ניצולת שואה שדרות

תיקוני קירות קשים וצביעת כל הדירה, החלפת שקעים, מפסקים וגופי תאורה זוג הורים + 4, ילדה חולה מאוד שדרות

תיקוני שפכטל וצביעת הדירה, איטום קיר חיצוני, החלפת גוף תאורה שורדת שואה שדרות

תיקוני שפכטל וצבע בחלק מהדירה, התקנת גופי תאורה, התקנת מושב אסלה, שורד שואה שדרות

התקנת גופי תאורה, תיקוני שפכטל וצביעת הדירה, החלפת מנעול זוג קשישים שדרות

תיקוני שפכטל וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה, החלפת שקע חד הורית יוצאת אתיופיה + 2 שדרות

תיקון והתקנת מערכת חשמל קשיש בודד מוגבל מאוד בתנועה שדרות

צביעת הדירה, החלפת גופי תאורה, הידוק כבלים חשמליים חד הורית + 2 מתבגרים שדרות

החלפת גופי תאורה, איטום המקלחת, הדבקת אריחים, תיקוני שפכטל וצבע בכל הדירה זוג קשישים, הקשישה סכיזופרנית, הבעל חולה אונקולוגי שדרות

החלקת כל הקירות, צביעת כל הדירה, החלפת סיפון קשישה ערירית לקויות שמיעה שדרות

צביעת הדירה חד הורית + 4, ששכלה בת שדרות

החלפת גופי תאורה, סתימת פתחי גבס בשירותים ובמקלחת, אטימת חור במקלחת, צביעת הדירה חד הורית + 4 שדרות

תיקוני שפכטל וצביעת הדירה, החלפת דלת וגופי תאורה קשישה לקוית ראיה שדרות

החלפת גופי תאורה, צביעה בכל הדירה, התקנת מאחזי יד 3 מבוגרים, 2 ילדים שדרות

החלפת ניאגרה קומפלט, תיקון אסלה, התקנת צינור דוש מקלחון קשישה שדרות

התקנת גופי תאורה, תיקוני קירות וצביעת הדירה קשישה שדרות

החלפת גופי תאורה, תיקוני שפכטל וצביעת כל הדירה קשישה שדרות

תיקון ריצוף חדר האמבטיה, החלפת גופי תאורה, תיקוני קירות וצביעת הדירה קשישה שורדת שואה שדרות

החלפת גופי תאורה, תיקוני שפכטל וצביעת הדירה קשישה סובלת מבעיות בריאותיות רבות וקושי בניידות שדרות

תיקוני שפכטל וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה ניצולת שואה, סיעודית מרותקת שדרות

החלפת שקע, החלפת גופי תאורה, צביעת משקופים קשישה לקויית ראיה שדרות

התקנת גופי תאורה, הדבקת קרמיקה במקלחת, תיקוני שפכטל וצביעת הדירה, החלפת שלבים לחלון ניצול שואה חרש, מתגורר עם ביתו שדרות

תיקוני קירות וניקוי עובש, החלפת גופי תאורה, צביעת כל הדירה קשישים ניצולי שואה שדרות

תיקוני שפכטל וצביעת הדירה, התקנת גופי תארוה זוג קשישים + 2 בנים בוגרים שדרות

החלפת מתגים, גופי תאורה, תיקוני שפכטל וצביעת כל הדירה שורדת שואה שדרות

תיקוני ריצוף שבור, תיקוני קירות וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה ניצולת שואה שעברה אירוע מוחי, משותקת שדרות

 "תיקוני שפכטל וצבע בסלון, בחדר כביסה ובחדר הרחצה.
התקנת גוף תאורה, תיקן רצפה"

ניצולת שואה שדרות

רטיבויות בכל הבית, תיקוני שפכטל וצביעת כל הדירה, התקנת גופי תאורה שורדת שואה שדרות

תיקוני טיח וצביעת הדירה, התקנת מאחזי יד, מושב אסלה נכים, הרחבת דלת לשירותים, החלפת שקעים ומפסקים חד-הורית, 4 ילדים חירשים שדרות

תיקוני קירות וצביעת חלק מהדירה קשישה שורדת שואה + בת נכה שדרות

סדקים עמוקים - תיקוני קירות וצביעת הדירה, תיקוני ריצוף במטבח, התקנת גופי תאורה קשישה חולנית שדרות

תיקוני שפכטל וצביעת כל הדירה קשיש שדרות

איטום וצבע בכל הדירה, החלפת גופי תאורה, איטום שיש וכיור, התקנת רשתות לחלונות ניצול שואה שדרות

בית מטונף. פינוי תכולת הבית, צביעת הדירה קומפלט כולל משקופים ודלתות מבוגר, אגרן, חי בהזנחה גדולה, מצב נפשי ירוד מאוד, 
בעיית הגיינה בסיסית

רמלה

תיקוני חשמל נרחבים, התקנת ברז כיור אמבטיה, דוש למקלחון, פתיחת סתימה באמבטיה, צביעת הדירה חד הורית יוצאת אתיופיה + 1 רמלה

צביעת כל הדירה, עבודה אינטנסיבית בחדר עם קילופים עד יסודות הברזל קשישה, דמנטית וסיעודית חלקית, סכרת ואי ספיקת לב רמלה

תיקוני קירות רבים וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה חד הורית אלמנה + 2 רמלה

תיקוני קירות וצביעת כל הדירה - כולל משקופים וסורגים בחלון, התקנת 2 גופי תאורה מתגוררת לבדה, סובלת מבעיות בריאות, בדירה יש חוסר 
בריהוט ומוצרי חשמל.

רמלה

פגעי רטיבות קשים, תיקונים ואיטומי קירות, צביעת כל הדירה אם חד הורית מתמודדת נפש עם סכיזופרניה יוצאת 
אתיופיה + 3, הבכורה עם פיגור, הילדים הוצאו מהבית 

בשל מצבה הנפשי וחזרו למשמורת לפני כחודש והאם 
ביקשה להתאים את הדירה עבורם

רמלה

תיקוני קירות וצביעת הדירה קשיש אלמן, בן אחד נפטר, יש לו מטפלת, ירידה 
קוגנטיבית

רמלה

צבע בכל הדירה, תיקון שקעים, תיקון חלונות, תריס, מיטה, איטום כיור מטבח, תיקון דלת השירותים וצביעתה זוג ניצולי שואה רמלה

נזקי רטיבות קשים, תיקוני קירות וצביעת הדירה, איטום חלון שהתנתק קשיש רמלה

בית מלא בפסולת ודברים ישנים, קירות עם נזקי רטיבות קשים, פינוי מסיבי של תכולת הבית, ניקיון רב עם חומצת מלח, 
תיקונים וצביעה של כל הדירה

חד הורית מבוגרת + 2 מבוגרים שסובלים ממחלת 
הנדיגטון, סימפטומים פסיכיאטרים ופיזיים, הבית הפך 

בלתי ראוי למגורים

רמלה

עבודה אינטנסיבית על הקירות והתקרות, צביעת הדירה קומפלט כולל דלתות, חלונות וסורגים, התקנת אסלה וניאגרה, 
התקנת כיור, גופי תאורה

קשישה רמלה

דירה עם המון נזקי רטיבות ובעיות עושב קשות, בוצע ניקיון העובש, תיקוני קירות וצביעת הדירה זוג אחרי פשיטת רגל וילדים, האם עם נכות רמלה

הבית היה מפגע תברואתי. פינוי פסולת רבה מאוד, ניקיון יסודי וצביעת הדירה קשיש אגרן כפייתי מתמודד נפש שחי בבית מזעזע רמלה

הדבקת אריחים באמבטיה, צביעת התקרות והמרפסת, הדבקת אבן ירטושלמית בקיר חיצוני, איטום אמבטיה קשישה, גרה עם בן עם מוגבלות רמלה
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פרטי שיפוץ הבית מצב סוציאלי עיר

תיקוני קירות וצביעת כל הדירה, החלפת דוש, גופי תאורה ושקעים חשופים קשישה אלמנה יוצאת אתיופיה, סובלת מבעיות בריאות 
מורכבות ומוגבלת בתנועה, גרה איתה בת בעלת צרכים 

מיוחדים

רמלה

תיקוני קירות וצביעת הדירה כולל 4 דלתות, התקנת גוף תאורה ניקיון ופינוי חפצים ישנים קשי ערירי, תמיכה חלקית מ2 אחים, בעיות בריאות ונפש, 
נפילות חוזרות

רמלה

תיקון והשלמת שלבי תריסים, תיקון שקעים ומפסקים, תיקון חלון וברז חד הורי + 2 קריית מלאכי

בדיקת חשמל תקין, תיקון דלתות וחלונות, התקנת ידית אחיזה באמבטיה קשישה יוצאת אתיופיה קריית מלאכי

תיקון תריס, תיקון גג קשישה קריית מלאכי

תיקון תריסים ואסלה, החלפת ברז, דוש, שקעים ובדיקת חשמל בטיחותי זוג קשישים יוצאי אתיופיה קריית מלאכי

היציאה מהדירה היתה בלתי אפשרית עבורם ללא תאורה - התקנת תאורת חוץ, חבלי כביסה, קרמיקה חסרה במטבח, 
תיקון ניאגרה

זוג קשישים, האיש חרש ועיוור, ולאישה קשה מאוד 
בהתמודדות היומיומית

קריית מלאכי

בדיקת תקינות חשמל, חיזוק שקעים בכל הדירה, החלפת רשת, השלמת שלבי תריסים, תיקון חלון קשישה יוצאת אתיופיה קריית מלאכי

החלפת ברזים, תיקון מושב אסלה קשישה קריית מלאכי

תיקוני קירות מתקלפים וצביעת הדירה, החלפת גוף תאורה, מפסקים ושקעים כל הדירה זוג + 3, האם מתמודדת נפש הבן הקטן מעוכב 
התפתחותית ומוגבל שכלית

קריית מלאכי

איטום ותיקון קירות וצביעת הדירה קשישה עם בעיות בריאות שאיבדה בת קריית מלאכי

תיקוני קירות וצביעת הדירה זוג יוצאי אתיופיה + 1 קריית מלאכי

החלפת ברזי מקלחת קשישה יוצאת אתיופיה, עיוורת ועם בעיות בריאות קשות קריית מלאכי

תיקוני קירות עם סדקים עמוקים וצביעת הדירה חד הורית יוצאת אתיופיה + 3 ילדים קריית מלאכי

צביעת חלק מהדירה, החלפת שקעים וגופי תאורה חד הורית יותאת אתיופיה + 1 קריית מלאכי

תיקוני קירות וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה חד הורית יוצאת אתיופיה + 2 קריית מלאכי

תיקוני קירות, צביעת הדירה והחלפת נורות ושקעים זוג + 2 יוצאי אתיופיה קריית מלאכי

עובד וקילופים בכל הדירה, ניקיון העובש, תיקוני קירות וצביעת הדירה זוג קשישים יוצאי אתיופיה עם בעיות בריאות קריית מלאכי

החלפת גופי תאורה ושקעים בדירה קשישה, יוצאת אתיופיה עם מוגבלות קריית מלאכי

תיקוני קירות וצביעת חלק מהדירה קשישה קריית מלאכי

תיקוני קירות במצב קשה וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה, שקעים ומתגים, החלפת דלתות פנים ותיקון תריסים זוג קשישים יוצאי אתיופיה, האישה עיוורת והאיש במצב 
בריאות קשה, + חד הורית + 8

קריית מלאכי

תיקוני קירות שחורים ומתקלפים, צביעת הדירה, החלפת שקעים ומפסקים, התקנת מזגן והרכבת וילון אחות בכורה המתנהלת כאם חד הורית, ומגדלת את 4 
אחיה הצעירים לבד

קריית מלאכי

תיקון דלתות וחלונות, התקנת ידית אחיזה באמבטיה קשישה יוצאת אתיופיה קריית מלאכי

איטום קירות מתקלפים ועם חורים עד ליסודות הבניין, שפכטל וצביעת הדירה, הדבקת פנלים, החלפת משקוף כניסה 
ושקעים.

קשישה יוצאת אתיופיה + בן בוגר עם מוגבלות קריית מלאכי

ניקוי יסודי של הדירה בחומצה ואקונומיקה, צביעת הדירה, החלפת גופי תאורה, שקעים, מפסקים והחלפת ניאגרה. מבוגר ערירי עם בעיות בריאות קשות קריית מלאכי

תיקון תקרות וצביעה, החלפת גוף תאורה ושקע זוג + 2 יוצאי אתיופיה קריית מלאכי

ניקוי עובש רב, תיקוני קירות וצביעת הדירה, התקנת גופי תאורה ומפסקים ותיקוני אינסטלציה קשישה + חד הורית + 3, 2 מהילדים עם צרכים מיוחדים קריית מלאכי

בית ללא אור במטבח במשך 81 שנה! החלפת מערכת החשמל במטבח, גופי תאורה ומפסקים, תיקוני קירות וצביעת 
הדירה, תיקוני קרמיקה באמבטיה

קשיש יוצא אתיופיה + בן בוגר קריית מלאכי

צביעת הדירה, החלפת גופי תאורה ושקעים זוג קשישים יוצאי אתיופיה קריית מלאכי

שפכטל, צביעת הדירה והחלפת נורות ושקעים חד הורית יוצאת אתיופיה + 2 קריית מלאכי

התקנת גופי תאורה, שקעים ומפסקים, הדבקת קרמיקה במטבח, תיקון מערכת חשמל, שפכטל וצביעת הדירה חד הורית + 1, עולה חדש מכורדיסטן קריית מלאכי

החלפת גופי תאורה, שקעים ומתגים בכל הדירה ניצול שואה קריית מלאכי

תיקוני קירות, צביעת חלק מהדירה ואיטום חור בקיר קשיש יוצא אתיופיה קריית מלאכי

החלפת ברזים ודוש, שקעים, תיקוני קירות וצביעת הדירה חד הורית יוצאת אתיופיה + 1 קריית מלאכי

התקנת גופי תאורה, מפסקים ושקעים, תיקוני קירות וצביעת הדירה חד הורית, יוצאת אתיופיה עם בעיות בריאות + 2 קריית מלאכי

שפכטל וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה ושקעים, החלפת צנורות מזגן קשישה קריית מלאכי

שפכטל וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה ושקעים, החלפת ארון וכיור במקלחת וברז בשירותים קשישה יוצאת אתיופיה קריית מלאכי

החלפת גופי תאורה ושקעים, התקנת ידיות אחיזה, תיקון דלת והתקנת דוש מקלחת קשיש יוצא אתיופיה עם בעיות בריאות קריית מלאכי

החלפת ברזים וגופי תאורה,תיקוני אינסטלציה, שפכטל וצביעת הדירה קשישה יוצאת אתיופיה קריית מלאכי

תיקוני צבע וצביעה בעקבות נזילות זוג + 2 יוצאי אתיופיה קריית מלאכי

החלפת גופי תאורה, שקעים ומתגים, ניקוי עובש רב, שפכטל וצביעת הדירה זוג קשישים יוצאי אתיופיה + בת מתמודדת נפש. האב 
עיוור

קריית מלאכי

תיקוני קירות וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה, שקעים ומפסקים בכל הדירה קשישה עם בעיות בריאות קריית מלאכי

בית במצב קשה ביותר, ניקוי עובש רב, תיקוני קירות וצביעת הדירה, החלפת שקעים, מפסקים וגופי תאורה חד הורית, יוצאת אתיופיה, מתמודדת נפש + 1 קריית גת

תיקוני קירות בעקבות שריפה, צביעת הדירה, החלפת שקעים, מפסקים, וגופי תאורה קשישה, יוצאת אתיופיה קריית גת

תיקוני קירות במצב קשה, צביעת הדירה והחלפת גופי תאורה קשישה יוצאת אתיופיה+ 2 בוגרים קריית גת

תיקוני קירות, צביעת הדירה, החלפת גופי תאורה, מפסקים, מושב אסלה וברז קשיש קריית גת

תיקוני קירות מתקלפים, צביעת חלק מהדירה והחלפת גופי תאורה קשישה קריית גת

תיקוני קירות וצביעת החדרים, החלפת גופי תאורה ושקעים זוג + 4, לזוג בעיות בריאות קשות. קריית גת
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תיקוני קירות, צביעת הדירה והתקנת גופי תאורה זוג + 2 קריית גת

תיקוני קירות, צביעת הדירה, והחלפת גופי תאורה מבוגרת עם בעיות בריאות + בן בוגר עם תסמונת מרפן קריית גת

תיקון קירות ותקרה, צביעת רב הדירה והחלפת שקעים קשישה יוצאת אתיופיה + נכד בגיר קריית גת

שפכטל וצביעת הדירה, החלפת גוף תאורה חד הורית יוצאת אתיופיה + 6, אחד מתמודד נפש קריית גת

תיקוני קירות במצב קשה, צביעת הדירה, החלפת גופי תאורה והרכבת קרמיקה בקיר זוג + 7, שניים מהילדים עם קשיי התפתחות, בעיות 
כלכליות עקב משבר הקורונה

קריית גת

פינוי פסולת, החלפת גוף תאורה ושקעים, תיקוני קירות וצביעת חלק מהדירה ניצול שואה, לקוי ראיה ושמיעה ועם בעיות זכרון קריית גת

תיקון קירות מקלחת וצביעה קשיש קריית גת

בית במצב קשה ומוזנח, תיקוני קירות מתקלפים ומעובשים, צביעת הדירה והחלפת גופי תאורה זוג קשישים קריית גת

תיקון ברזים, ניאגרה, קירות וצביעה והתקנת מתלי כביסה קשישה, יוצאת אתיופיה קריית גת

דירה קטנה מאוד, תיקוני קירות, צביעת הדירה והחלפת גופי תאורה זוג הורים +11, חלקם בעלי קשיי קשב וריכוז ובת עם 
צרכים מיוחדים שנפטרה

קריית גת

החלפת גופי תאורה ומפסקים קשישה יוצאת אתיופיה קריית גת

תיקוני קירות וצביעת הדירה, החלפת גוף תאורה, שקעים ומתגים קשישה יוצאת אתיופיה עם מוגבלות ובעיות בריאות קריית גת

הדירה עלתה באש, פינוי פסולת, צביעת הדירה, החלפת כל גופי התאורה, המתגים והשקעים קשיש, נכה עם בעיות בריאות, ללא תמיכה מהילדים קריית גת

תיקון דלת כניסה, תיקוני קירות, צביעת חלק מהדירה והחלפת שקעים ומפסקים ניצולת שואה קריית גת

תיקוני קירות מתקלפים ושחורים, צביעת הדירה והחלפת גופי תאורה ושקעים חד הורית + 8 קריית גת

החלפת זכוכיות בחלונות ותיקון תריסים שבורים חד הורית יוצאת אתיופיה + 2 קריית גת

ניקוי עובש, תיקוני קירות, צביעת הדירה והחלפת שקעים חד הורית + 3, האם עם נכות ולקות שמיעה, 2 ילדים עם 
DHDA

קריית גת

תיקון קירות ותקרה, צביעת רב הדירה והחלפת שקעים זוג+ בת בגירה, האב נכה והלום קרב, האם מתמודדת 
נפש בעקבות טראומה בעבודה

קריית גת

תיקוני קירות, צביעת הדירה, החלפת גופי תאורה, שקעים ומתגים,תיקון והחלפת דלתות חד הורית עם בעיות רפואיות + 4 קריית גת

תיקוני קירות וצביעת רב הדירה חד הורית יוצאת אתיופיה + 4 קריית גת

תיקוני קירות, צביעת הדירה, החלפת ברז, מתגים, גופי תאורה ושקעים זוג קשישים יוצאי אתיופיה קריית גת

תנאי מחיה קשים, תיקון קירות עם רטיבויות מפיצוץ בצנרת, צביעת הדירה והתקנת קרמיקה קשישה ילידת אתיופיה עם מוגבלות + בן בוגר ובת חד 
הורית + 2

קריית גת

תיקוני קירות, צביעת הדירה והחלפת גוף תאורה ושקעים חד הורית יוצאת אתיופיה לקוית ראיה + 4 קריית גת

תיקוני קריות וצביעת חלק מהדירה קשיש קריית גת

תיקוני קירות מעובשים וצביעת הדירה, התקנת ברז, החלפת גופי תאורה ושקעים והתקנת קרמיקה ברצפה חד הורית יוצאת אתיופיה עם בעיות בריאות+ 5 ילדים קריית גת

תיקוני קירות וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה, שקעים ומושב אסלה חד הורי יוצא אתיופיה + 7, מתוכם 2 חיילים קריית גת

שפכטל, צביעת חדר השינה המוזנח של הילדים, החלפת ברז מטבח ומתגים זוג + 4, שני בני הזוג מתמודדי נפש ועם בעיות בריאות קריית גת

פינוי פסולת וניקוי הפיח כתוצאה משריפה בדירה, תיקוני קירות, צביעת הדירה והחלפת גופי תאורה, שקעים ומתגים קשיש ערירי קריית גת

תיקוני קירות, צביעת חדר הילדים,שיפוץ חדר מקלחת, תיקוני נזילות, אינסטלציה והחלפת צנרת וקרמיקה. זוג מבוגר, מתמודדי נפש ועם מוגבלות פיזית פתח תקווה

חיפוי מקלחת, שירותים ומטבח, שפכטל, צביעת הדירה והחלפת גופי תאורה קשיש נתיבות

החלפת גופי תאורה, תיקוני שפכטל וצביעת הדירה, תיקון ארון קשיש נתיבות

צביעת הדירה, תיקוני חשמל והחלפת ברזים קשישים נתיבות

החלפת גופי תאורה ושקעים , שפכטל, צביעת הדירה ותיקוני ריצוף חד הורית + 4, בן חייל נתיבות

החלפת גופי תאורה, תיקוני שפכטל, צביעת הדירה זוג + 7 נתיבות

התקנת דלתות, החלפת גופי תאורה וצביעת חדר זוג עם ילדים נתיבות

התקנת גופי תאורה וצביעת משקופים מבוגרת, מתמודדת נפש ועם מוגבלות פיזית נתיבות

החלפת גופי תאורה ושקעים, שפכטל וצביעת הדירה, הרכבת קרמיקה חסרה זוג + 6, האב עם בעיות בריאות נתיבות

תיקון קיר גבס, התקנת דלתות, תיקוני קירות וצביעת הדירה זוג + 4 נתיבות

החלפת דלתות, גופי תאורה, שפכטל וצביעת הסלון זוג + 3, האב נכה וחולה סרטן נתיבות

הרכבת מושב אסלה, החלפת חבלי כביסה, התקנת מוט וילון אמבטיה חד הורית מגדל העמק

תיקוני קירות וצביעת הבית חד הורית מגדל העמק

החלפת חלונות שבורים, תיקון שקעים והרכבת תריסים ותיקון דלת הכניסה. אלמנה + 4 מגדל העמק

שפכטל וצביעת חדר מקלחת, מטבח וחדר הכביסה והתקנת מנורות זוג + 5 מגדל העמק

החלפת ניאגרה, תיקון מרצפות שבורות וחלון חד הורית + 2 מגדל העמק

החלפת ארונית וכיור מקלחת שבורים עם מראה חד הורית + 4 מגדל העמק

תיקון תריסים והחלפת רצועות קרועות ערירי מגדל העמק

תיקון רשתות ותריסים, תיקון וצביעת תקרות רווקה מתגוררת עם אמה מגדל העמק

תיקוני צבע, החלפת דוש וראש דוש זוג + 5 מגדל העמק

תיקוני אינסטלציה, תיקוני צבע, החלפת דוש וגופי תאורה מבוגרת ערירית מגדל העמק

תיקוני דלתות פנים, רשתות לחלונות ותריסים, החלפת צילינדר לדלת הכניסה חד הורית עם מוגבלות + 5 מגדל העמק

איטום גג, שפכטל וצביעת הבית, החלפת רשתות החלונות, החלפת ברזים, תיקון דלת הכניסה חד הורית + 1 מגדל העמק
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שפכטל וצביעת המקלחת, איטום המקלחון והכיור, תיקון דלתות פנים וכניסה, החלפת שקעים ומנורות תיקון תריסים 
ורשתות

חד הורית +4 מגדל העמק

תיקונים וצביעת פרוזדור, התקנת נורות, הרכבת דלתות פנים, תיקוני אינסטלציה חד הורית עם מוגבלות + 8 מגדל העמק

התקנת גופי תאורה, טיפול במזגן, תיקון ריהוט, תיקון דלתות, תיקון ברזים וארונות מטבח חד הורית גרושה + 5, האב מכור להימורים, ללא מזונות מבואות ירושלים*

דירה הרוסה בשל התקפי זעם של הבן המתבגר, החלפת שקעים, מפסקים, גופי תאורה, תיקוני קירות וצביעת הדירה חד הורית + 3, מצב כלכלי ורגשי קשה מבואות ירושלים

הסרת עובש במקלחת, איטום מקלחת וצביעת הבית קשישה חולה מאוד מבואות ירושלים

תיקון קירות מקולפים, החלפת גופי תאורה, איטום חלון, תיקון דלתות ואינסטלציה קשישה חולנית מבואות ירושלים

תיקוני שפכטל, צביעת כל הדירה, החלפת רשתות, איטום חלון, החלפת גוף תאורה זוג מבוגר מבואות ירושלים

תיקון תקרה בשירותים, הדבקת רצפה, תיקוני חשמל זוג + 5 ילדים מבואות ירושלים

צביעה, תיקון נזילות, החלפת צילינדר, החלפת גופי תאורה אלמנה + בן הסובל מפוסט טראומה מבואות ירושלים

הסרת עובש בחדר אמבטיה, איטום מקלחת וצביעה קשישה מבואות ירושלים

תיקוני אינסטלציה, החלפת קרמיקה שבורה במטבח וצביעת הדירה זוג + 2, לאישה לוקמיה והאיש מטפל באשתו מבואות ירושלים

צביעה כללית, תיקוני ארנות מטבח, תיקוני חשמל והתקנת גופי תאורה זוג + 4, שעברו טראומה קשה מבואות ירושלים

הרכבת אביזרי אמבטיה, תיקון ריהוט, תיקון דלת, טיפול בנזילה, תיקון ארון חדר שינה, התקנת דלתות ארון, פינוי וניקוי 
מחסן

חד הורית + בת סיעודית מבואות ירושלים

פס החלקה, תיקון תריס והדבקת קרמיקה חדשה במטבח קשישה חולנית מבואות ירושלים

הדבקת פאנלים רבים, פתיחת סתימה במטבח, - חיפוי תקרה בגבס, שפכטל וצבע , התקנת נקודות תאורה חדשות חד הורית + 5 מבואות ירושלים

תיקון דלת כניסה, רצפת CVP חדשה, החלפת גוף תאורה חיצוני ,שפכטל וצביעה קשיש מבואות ירושלים

 "תיקוני דלתות, ארון ותריסים.
תיקוני שפכטל וצביעה."

זוג קשישים, הבעל בשיקום מנפילה מבואות ירושלים

תיקון ואיטום נזילות וצביעת הדירה חד הורית + שתי הבנות עם לקות שמיעה מבואות ירושלים

תיקוני חשמל מרובים זוג עם ילדים מבואות ירושלים

עובש רב, צביעה מרובה, איטום חוץ , החלפת צנרת ראשית לבית זוג קשישים מבואות ירושלים

החלפת דלת כניסה, משקוף וקיר מתפורר פגוע נפש ערירי מבואות ירושלים

החלפת גופי תאורה, צביעת תקרה+תיקוני שפכטל, תיקון שקעים, בניית קיר גבס+דלת, ידיות אם חד הורית לשני ילדים מתקשים מבואות ירושלים

תיקון שקע מזגן, צביעה, התקנת מאחזי יד, גופי תאורה, תיקון ניקוז מקלחת, תיקון דלת קשישה מבואות ירושלים

איטום אמבטיה, תיקון תקרה וצביעת הדירה אישה מבוגרת, עובדת כמטפלת מט"ב מבואות ירושלים

תיקוני חשמל, וחידוש האמבטיה חד הורית מתמודדת עם בעיות בריאות + 2 מבואות ירושלים

הנגשת הבית, התקנת גופי תאורה, תיקוני תריס, תיקוני קירות וצביעה. תיקון הכיור וצנרת אמבטיה זוג + 3, הבעל מוגבל תנועה מבואות ירושלים

תיקוני קירות וצביעת הדירה זוג קשישים, עם בעיות בריאות לכיש

תיקוני קירות צביעת הדירה, תיקוני אינסטלציה, החלפת גוף תאורה זוג קשישים, האיש עם מוגבלות לכיש

תיקוני קירות, צביעת הדירה, החלפת גופי תאורה ושקעים קשיש סיעודי לכיש 

יציקת בטון ברצפה מסוכנת בפרוזדור הדירה קשישה לכיש

תיקוני קירות, צביעת הדירה, התקנת אסלה, החלפת מתגים וגוף תאורה זוג מבוגרים, עם בעיות בריאות לכיש

צביעת הדירה, החלפת גופי תאורה קשישה, סיעודית לכיש 

שפכטל, צביעת הדירה והחלפת שקעים ניצולת שואה, סיעודית לכיש

תיקוני קירות, צביעת הדירה, החלפת גופי תאורה, שקעים ומפסקים קשישה, קטועת יד לכיש

תיקוני קירות, צביעת הדירה, החלפת שקעים וגוף תאורה זוג קשישים לכיש

תיקוני קירות וצביעת הדירה, החלפת שקעים וגופי תאורה קשישה +בת בוגרת לכיש

תיקוני קירות, צביעת הדירה ואיטום התקרה זוג מבוגרים, האישה נפגעת טרור לכיש

תיקוני קירות וצביעת הדירה זוג קשישים, האישה סיעודית לכיש

החלפת גופי תאורה, צביעת הדירה, ליטוש וצביעת אמבטיה חלודה חד הורית עם בעיות בריאות, יוצאת אתיופיה + בת חיילת לוד

התקנת גופי תאורה, תיקון קירות מתקלפים במצב קשה וצביעת הדירה קשישה, יוצאת אתיופיה לוד

תיקון נזקים וחורים בקירות וצביעת הדירה זוג קשישים יוצאי אתיופיה לוד

צביעת חלק מהדירה, החלפת גופי תאורה, תיקון גוף תאורה גדול זוג יוצאי אתיופיה + 2 לוד

תיקון רטיבות קשה מהגג, טיפול בעובש וסדקים וצביעת הדירה. התקנת משקופים, דלתות וגופי תאורה קשיש אלמן מוגבל תנועה לוד

בניית חדר לנערות דרות רחוב, כולל עבודות חשמל, התקנת דלת, רצפת דק וחלונות אלומיניום מעון לנערות בסיכון כפר סירקין

שפכטל וצביעה, תיקון דלת שורדת שואה ירושלים

תיקון ברזים, פתיחת סתימות קשישה ירושלים

תיקון ברזים, תיקון שירותים קשישה ירושלים

שפכטל וצביעה שורדת שואה ירושלים

תיקון חלון, התקנת דוקרנים נגד יונים בחלונות, החלפת גופי תאורה ניצול שואה ירושלים

תיקון ריהוט שורדת שואה ירושלים

התקנת חבלי כביסה, תיקון חלון, פינוי חדר מתכולתו וצביעתו שורדת שואה ירושלים
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התקנת גוף תאורה, תיקון תריסים וחלונות, תיקון דלתות קשישה ירושלים

תיקון חלונות, תריסים ורשתות שורדת שואה ירושלים

התקנת מעקה בבניין דירות קשישים ליציאה בטוחה מהבניין - חיתוכים של הברזל, הלחמה, ריתוך, התקנת המעקה, 
צביעתו

קשישה ירושלים

תליית וילונות, תיקון ארון מטבח, החלפת צירים בדלתות קשיש ירושלים

פתיחת סתימות, תיקון ברז, תיקוני צבע בחלק מהדירה שורדת שואה ירושלים

פירוק מנגנון דוש מקלחת והתקנת דוש חדש, תיקוני חשמל ניצולת שואה ירושלים

תיקון תריסים, תיקון אינסטלציה קשישים ירושלים

תיקון ואיטום חלונות, תיקוני טיח וצביעה, תיקון רשת שורדת שואה ירושלים

התקנת גופי תאורה, צביעה שורד שואה ירושלים

התקנת מנורת לד, צביעת דלת ומשקוף באמבטיה ובמזווה שורדת שואה ירושלים

החלפת ניאגרה מקולקלת, התקנת דוש וצינור למקלחת קשיש ירושלים

תיקוני תריסים, התקנת מדף, התקנת גלאי אש, החלפת גופי תאורה קשישה ירושלים

תיקון שקעים ומפסקים, פתיחת סתימות קשישה ירושלים

החלפת צילינדר בדלת רב בריח שורד שואה ירושלים

תיקון דלתות מחסן ופלדלת, תיקון חלונות, רשתות וריהוט קשישה ירושלים

תיקון תריסים, התקנת מפסק במטבח שורד שואה ירושלים

צביעה, איטום שיש, תיקון חלונות שורדת שואה ירושלים

תיקוני שפכטל וצביעת הדירה שורדת שואה ירושלים

פירוק ותיקון דלת, התקנת מפסק, תיקון גופי תאורה שורדת שואה ירושלים

איטום שיש במטבח, איטום אמבטיה, איטום חלונות בסלון וחדר שינה שורד שואה ירושלים

תיקוני קירות וצביעת הדירה, תיקון תריסים, איטום חלון, התקנת רשתות, צביעת משקופים בחדר שינה, התקנת מזוזות 
בחדרים

זוג נכים, האישה בכיסא גלגלים ולוקה בניוון שרירים, 
האיש לקוי ראייה, חיים עם 2 עובדות זרות

ירושלים

החלפת ברזים, ניאגרות, חידוש איטום אמבטיה וכיור, סתימת סדקים וצביעה, התקנת אביזרי אמבטיה ודוש קשישה ירושלים

תיקון תריסים, תיקון דלתות כולל איטום דלתות יציאה למרפסת נגד חדירת רוחות לחדר הילדים בחורף, תיקון והרכבת 
ריהוט, תיקון סוכך מרפסת, תיקוני ברזים, צנרת ושירותים, תיקון/התקנת שקעים ומפסקים וגופי תאורה

זוג + 3, לאם בעיות בריאותיות לא פשוטות ירושלים

תיקון דלתות כולל כניסה והחלפת דלת, החלפת רשתות ותיקון תריסים, החלפת גופי תאורה, שקעים ומפסקים בכל 
הדירה, פתיחת צנרת, תיקון והתקנת ריהוט, תיקוני קירות וצביעת כל הדירה כולל דלתות, טיפול בעובש, איטום אריחי 

האמבטיה

חד הורית + 4, שניים חינוך מיוחד ירושלים

צביעת כל הדירה, התקנת גופי תאורה, החלפת אריחים שבורים באמבטיה, התקנת ידית אחיזה, צביעת דלתות זוג קשישים, האישה מתניידת בהליכון או כסא גלגלים. 
לאיש בעיות בריאות

ירושלים

החלפת ברזים, החלפת ותיקון דלתות, התקנת שקעים וידית אחיזה למקלחון, צביעת כל הדירה אלמנה, ניצולת שואה ירושלים

בדיקת בטיחות חשמל בדירה, תיקון ארון מטבח, תיקוני קירות וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה, החלפת מנגנוני 
תריסים, שקעים ומפסקים ע"פ הצורך, התקנת רשתות לחלונות ודלת מרפסת

קשישה ירושלים

החלפת שיש, ברז, תיקון תריסים וחלונות, החלפת שקעים ומפסקים, החלפת גופי תאורה, תיקוני קירות וצביעת כל הדירה 
כולל תקרות, חידוש איטום באמבטיה

זוג + 4 יוצאי אתיופיה, כולל בת חילת ירושלים 

התקנת גופי תאורה והחלפת מפסק, תיקון תריסים, צביעת סורגים, תיקון חלון, תיקוני צבע בדירה וצביעת חדר אמבטיה שורדת שואה ירושלים 

תיקון תריס, החלפת מנעול, גופי תאורה ושקעים בכל הדירה, תיקון דלתות, תיקון מקלות הליכה, תיקוני קירות וצביעת כל 
הדירה, חלוקת תלוש מזון, תיקון דלתות וריהוט, פתיחת סתימה

זוג שורדי שואה ירושלים

החלפת גופי תאורה, מפסקים, חיזוק שקעים בכל הדירה, התקנת צינור ודוש באמבטיה, תיקון ארונות מטבח, תיקוני קירות 
בעקבות רטיבות וצביעת הדירה, החלפת ניאגרה וברז ניל

בחור צעיר שמתמודד עם פיברומיאלגיה, אמא חד הורית 
אלכוהוליטית, מצב תפקודי ונפשי ירוד

ירושלים

תיקוני קירות וצביעת הדירה, החלפת שקעים ומפסקים בכל הדירה, גופי תאורה חדשים, נקיון בכל הדירה קשישה סובלת ממחלה וכאבים + בן עם קשיים ירושלים

צביעת סורגים בחלונות ומסגרת חלון, תיקון חלונות, תריסים ורשתות שורדת שואה ירושלים

תיקוני קירות בכל הדירה וצביעה כולל דלתות ומשקופים, טיפול בעובש במקלחת, החלפת גופי תאורה, מפסקים ושקע, 
תיקון ריהוט, תיקון תריסים, החלפת רשתות בחלונות, תיקון חלונות

קשישה ואחיה הנכה, סובלת ממחלות רבות ירושלים

התקנת מנורות, יצירת חדר שינה והקטנת הסלון עבור ילד שישן בסלון - הוספת קיר גבס ודלת, החלפת שקעים ומפסקים, 
תיוקני קירות וצביעת הדירה, תיקון תריסים, תיקוני ריהוט ודלתות מטבח, חידוש איטום במטבח

קשישה סבתא + חד הורית עם גידול סרטני + 6, בהליכי 
גירושין מבן זוג מוגבל נפשית, חובות גדולים עם הליכים 

משפטיים

ירושלים

קירות ישנים עם נזקי רטיבות, תיקוני קירות וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה מתמודד נפש ירושלים

דירת מרתף במצב קשה מאוד, שסבלה מרטיבות קשה מהגשמים שעלו מהקרקע, ביצוע איטום בקירות נגד חדירת מי 
גשמים, החלפת תשתית אינסטלציה חיצונית. מקלחת- העתקת דוד חשמל והחלפת תרמוסטט, יצירת תאורה, חיפוי כל 

קירות המקלחת שהיו קודם לכן חשופות, יצירת אגן ניקוז למקלחון, החלפת ניאגרה+כיור+מערכת מים למקלחת. מטבח- 
פירוק מטבח ישן והרכבת מטבח חדש. סופק רדיאטור לחורף. קירות - תיקוני טיח ושליכט אינטנסיביים בכל הדירה 

וצביעה כולל משקופים, החלפת גופי תאורה, החלפת זכוכיות בחלונות, החלפת דלתות פנים. "סוף סוף אני יכול לארח 
אנשים בבית שלי, 03 שנה לא הכנסתי לכאן חברים ומשפחה"

קשיש רווק ערירי ירושלים

חיזוק שקעים ומפסקים, תיקון והתקנת ריהוט, תיקון דלתות פנים וכניסה זוג קשישים, האיש בעל לקות ראיה והאישה סובלת 
משברים בחוליות

ירושלים

תוקן הדוד לאחר שלא היו מים חמים כשנה, החלפת ברזים שבורים, החלפת דוש וצינור, החלפת כל גופי התאורה בדירה, 
החלפת שקעים ומפסקים ע"פ הצורך, תיקוני קירות וצביעת חלק מהדירה, החלפת ניאגרה תקולה, החלפת ברז ניל 

שירותים

זוג + 6, בן עם אוטיזם, עוד ילד חינוך מיוחד ירושלים

תיקוני קירות וצביעה, טיפול עובש, תיקוני ברזים, החלפת סיפון, שקעים ומפסקים שורדת שואה ירושלים

החלפת ותיקון ברזים, פתיחת סתימות, תיקון תריסים, חיזוק שקעים בכל הדירה קשישה ירושלים 

נזילת גשמים חמורה שגרם לנזק בקירות - הרטיבות היתה ככ ספוגה בקירות שהגברת חשה שהקיר עומד לקרוס. בוצע 
איטום סדק חיצוני 01 מטר לאורך המבנה, תיקון מרזב תקול. התקנת רשתות, תיקון ברזים, תיקון דלתות, ארונות מטבח, 

תיקון חלונות, שיפוץ דלתות פנים, צביעת הדירה

קשישה ירושלים
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תיקון גוף תאורה, התקנת חבלי כביסה, צביעת הדירה. תיקון מנעול פלדלת קשישה ירושלים

התקנת גוף תאורה, תיקוני שפכטל וצבע בכל הבית שורדת שואה ירושלים

החלפת דלת ותיקון דלתות פנים וכניסה, תיקון חלונות ורשתות, התקנת מנורות לד, החלפת/חיזוק שקעים בכל הדירה, 
תליית כלובים של תוכים, פתיחת סתימות, תיקון ריהוט ומגירות מטבח, תיקון צינור גינה

קשישה ירושלים

תיקון והחלפת שקעים ומפסקים בכל הדירה, כיסוי קופסת חשמל, תיקון ואיסוף כל חוטי החשמל, העברת שידה קשישה אלמנה בעיות בריאות ירושלים

תיקון תקרות וקירות בחלק מהדירה בשל נזקי רטיבות קשיש ירושלים

דירה אחרי שריפה, חלונות שבורים - החלפת הזכוכיות, תיקוני צבע בכלל הדירה, טיח, חשמל בכל הדירה, החלפת גופי 
תאורה

חד הורית + 4, ללא מערכת תמיכה, הייתה בעבר 
במערכת יחסים אלימה והצליחה לצאת ממנה

ירושלים

תיקוני אינסטלציה, חלון ותריסים, תיקוני חשמל והתקנת גופי תאורה, תיקוני קירות וצביעת הדירה חד הורית + 3 ירושלים

איש נזקק שסגרו לו את המים בשל תקלה, השבת המים הזורמים, פתיחת סתימות ניצול שואה ירושלים

החלפת מפסק דוד שמש, תיקוני קירות וצביעת הדירה, החלפת ידיות לדלתות, החלפת צירים לארון מקלחת, מתלה 
לוילון, תחקון חלון, הוחלפו שקעים ומפסקים לא בטיחותיים, החלפת גופי תאורה, איסוף שטיח גדול לסלון בתרומה 

והעברתו למשפחה

זוג קשישים, יוצאי אתיופיה ירושלים

התקנת ידית אחיזה במקלחון, תיקון דלתות המקלחון, תיקון מוט לדוש אמבטיה, תיקון דלת קשישה ירושלים

תיקוני שפכטל וצביעת כל הדירה, החלפת כל דלתות ארונות המטבח כולל צירים וידיות, תיקון צביעת דלתות, תיקוני 
אסלות שירותים וניאגרות, תיקון ארון בגדים, תיקון ברז, איטום גג, התקנת גופי תאורה

קשיש ערירי, לקוי ראיה ירושלים

התקנת סיפון, פתיחת סתימות, תיקון ארון, תיקון שיש, החלפת ברז נול, תיקון דלתות ארונות מטבח קשישה, קושי ללכת ירושלים

התקנת מנורות לד, התקנת שקעים ומפסקים, תיקון ארונות מטבח והחלפת צירים, פתיחת סתימה כיור אמבטיה, החלפת 
סיפון בכיור

ניצולת שואה ירושלים

תיקוני דלתות פנים וכניסה קשיש ירושלים

סיוע בהתאקלמות בדירה אחרי מעבר - התקנת וילונות, מראה, מתלי כביסה, תיקוני צבע קשישה ירושלים

תיקוני קירות וצביעת הדירה, תיקון תריסים, איטום חלון, התקנת רשתות זוג קשישים, האיש ניצול שואה נכה עם פרקינסון ירושלים

החלפת מטבח שבור ורקוב במטבח חדש והתקנת ניקוז חדש, החלפת גופי תאורה, תיקון תריסים, התקנת רשת לחלון מבוגרת חולת סכרת ירושלים

התקנת מנורות לד, תיקון ניאגרה, החלפה/תיקון שקעים ומפסקים, תיקוני קירות וצביעת בכל הדירה, החלפת מרצפות 
ופנלים שבורים כולל השלמת איטום רובה, החלפת שקעים ומפסקים לא בטיחותיים

זוג + 6, האב מכור לשעבר שעובר שיקום יציב וחיובי, 
עבר תאונה ובעקבות זאת נכה, בעיות לב, מצב כלכלי 

קשה מאוד

ירושלים

איטום נרחב של מרפסת דולפת לדירה ותיקון נזקים, צביעת חלק מהדירה קשישה ירושלים

לפני מספר שנים העמותה בנתה מחיצת גבס בסלון כדי לייצר מקום פרטי עבורה ועבור בנה. הילד גדל ועבר להתגורר 
לבד והמחיצה מהווה גורם מפריע וחוסם אור ואוויר, על כן בוצע שבירת קיר הגבס וצביעת כלל החלל

חד הורית + 1 ירושלים

תיקוני קירות, צביעת הדירה, החלפת גופי תאורה בכל הדירה, שקעים ומושב אסלה זוג + תינוק, לאשה נכות על רקע נפשי ירושלים

צביעת חדר מזווה, תיקון חלונות, התקנת רשת חלון, תיקוני צבע בדירה, תיקון גוף תאורה שורדת שואה ירושלים

התקנת ידית אחיזה במקלחת, תיקון תריסים ורשתות, חיזוק שקעים שורד שואה ירושלים

בדיקת בטיחות חשמל בדירה, תיקון דלת, פינוי ריהוט ישן, פירוק דלת הזזה בסלון ופינוי לזבל, הזזת מדף, התקנת תנור 
חימום באמבטיה, קיבלה רדיאטור לחימום

חד הורית, עיוורת, בעיות בריאות והתניידות, גרה עם בן 
מתמודד נפש

ירושלים

התקנת רשתות לחלונות שורדת שואה ירושלים

החלפת שקעים, ידית ומנעול, מנגנון תריס נפגעת נפש ירושלים

צביעת קיר במטבח ומחוץ למטבח שורדת שואה ירושלים

התקנת גופי תאורה, תיקון דלתות של חדרים וארונות, התקנת מתלים, השלמת פנלים, התקנת מוט וילון, בדיקת תקינות 
חשמל, בניית סוכה

חד הורית + 5 ירושלים

תיקון דלת והחלפת דלת, תיקוני טיח וצביעת חלק מהדירה, תיקון סיפון כיור, הדבקת קרמיקה במקלחון קשיש ערירי, נפילות על רקע לחץ נמוך, מצב נפשי ירוד ירושלים

דירה שלא היתה ראויה למגורי אדם. החלפת המטבח, צביעת הדירה, תיקון דלתות ופלדלת, החלפה/תיקון שקעים, 
מפסקים וגופי תאורה, תיקון תריסים

זוג + 6, קשיי תפקוד וחובות, האב חלה בקורונה וטרם חזר 
לעבודה ולתפקוד

ירושלים

איטום בגג עקב דליפות בחורף זוג קשישים עם בעיות רפואיות ירושלים

דירה אחרי שריפה חלקית, הכבאים נאלצו לפרוץ את הדלת ושברו אותה, המשפחה נותרה ללא דלת כניסה שנסגרת 
והעמותה החליפה בפלדלת חדשה

זוג מבוגר עם ילדים ירושלים

תיקוני שפכטל וצבע בכל הבית, תיקון דלתות וחידוש דלתות פנים ע"י צביעה והחלפת ידיות, החלפת שקעים ומפסקים לא 
בטיחותיים, התקנת גופי תאורה, איטום סיליקון במטבח, הנמכת נישה גבס בחדר שינה, צביעת מדפי ספרים והתקנתם

מבוגרת עם נכות ובודדה ירושלים

תיקון דלת, פינוי דברים ישנים וניקיון קשישה ירושלים

תיקון שקעים, תיקון ארונות מטבח, חיזוק מדפים, צביעה קשישה אחרי אירוע מוחי ירושלים

החלפת ידית דלת, ברזים ומנגנוני ברזים ניצולת שואה ירושלים

תיקון רשתות, החלפת דלת כניסה פלדלת, תיקון דלתות, תיקון ברז קשישה שסובלת מבעיות בריאות רבות ירושלים

החלפת דלת כניסה פלדלת, תיקון רשתות קשישה סובלת מבעיות בריאות רבות ירושלים

צביעת הדירה, החלפת שקעים ומפסקים בכל הדירה, יצירת קשר עם עמידר וסידור הנזילה אצל השכן ע"י עמידר, הבאת 
מזרונים תרומת חברת פולירון, סידור מזון בחינם שבועי באופן קבוע

חד הורית + 5 ירושלים

תיקון תריסים, תיקון ארונות מטבח, הדבקת שיש מסביב לאגנית אמבטיה קשישה ירושלים

במשך חודשים הקשישה סחבה מים כדי להוריד את המים בשירותים, תיקון שירותים והחלפת ניאגרה קשישה ירושלים

החלפת ברזים בכיור ואמבטיה, התקנת גוף תאורה, איטום שיש קשישה ירושלים

החלפת גופי תאורה, שקעים ומפסקים, תיקוני קירות וצביעת כל הדירה קשישה עיוורת בעין אחת ירושלים

התקנת גופי תאורה, תיקון ארונות מטבח, פתיחת ראשי גז סתומים, החלפת ראשי ברזים, תיקון תריס, הדבקת אריחי קיר 
במטבח, תיקון ריהוט, סתימת חורים וצביעת הקירות

קשישה, קשיי בריאות ותנועה, כאובה מאוד ירושלים
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הנגשת אמבטיה - פירוק אמבטיה, איטום, התקנת קרמיקות, יצירת מקלחת מונגשת עם ידיות אחיזה, הרחבת כניסה 
והתקנת דלת רחבה לכניסת כסא גלגלים, צביעת חדר מקלחת, התקנת וילון אמבטיה ומתלים, העברת נקודות חשמל

קשישה ערירית עם קוצר ראייה ששברה ירך, עברה לגור 
עם משפחה שהתנדבה שתגור אצלם עד שימצא לה 

פתרון של הנגשת מקלחת

ירושלים

תיקון דלתות כולל פלדלת, תיקון ריהוט, תיקוני צנרת קשישה + נכד מתמודד נפש ירושלים

תיקוני קירות וצביעת כל הדירה, תיקון תריסים, מנעול דלת כניסה, החלפת גופי תאורה, ידיות לדלתות, שקעים ומפסקים, 
איטום אגנית מקלחת, התקנת ידיות אחיזה ומעקה במדרגות

קשישה אונקולוגית, בעלה נפטר לפני חודש ירושלים

התקנת גופי תאורה, תיקון דלתות, תיקון ריהוט, איטום כיור, תיקון חלונות, רשתות ותריסים, תיקון אסלה, תיקון ברז, טיפול 
בעובש וצביעת מקלחת, התקנת מפסק לדוד שמש

קשישה ירושלים

תיקון תריס זוג קשישים, האיש לקוי ראיה ירושלים

הנגשת ואבטחת חדר אמבטיה - השימוש באמבטיה סיכן את בגלל שהיתה יכולה למעוד בכל פעם שנכנסה או יצאה 
מהאמבטיה, וכל האריחים בקירות נטו ליפול. הצוות פירק את כל אריחי הקירות וחיפו בקרמיקה חדשה והשמישו מקלחון

קשישה, לפני כשלוש שנים שברה עצמות ומאז כמעט לא 
יוצאת מהבית, החלה לסבול מירידה קוגניטיבית

ירושלים

התקנת גופי תאורה, תיקון ארון אמבטיה וארונות מטבח, תיקון דלתות, התקנת מפסק, חיזוק שקעים, תיקון תריסים 
וחלונות

חד הורית + 5, אבי המשפחה נפטר באופן פתאומי לפני 
שנה וחצי, קשיים רבים בהתמודדות כלכלית ומשפחתית

ירושלים

התקנת גופי תאורה, תיקון דלת, חלונות, תריסים, ריהוט חד הורית מתמודדת נפש + 3 בני נוער ירושלים

תיקוני צבע ושפכטל בכל הדירה, תיקון רשת שורדת שואה ירושלים

בניית קיר גבס כולל דלת ליצירת חדר שינה לילדים, תיקוני קירות וצביעת חלק מהדירה, החלפת שקעים ומפסקים לא 
בטיחותיים, החלפת גופי תאורה, איטום גגון, תיקון נזילה במטבח

זוג מבוגר עם ילדים קטנים, האב עבר לאחרונה התקף לב 
והאם עברה אירוע מוחי

ירושלים

תיקוני צבע בכל הדירה כולל מחסן ומרפסת, צביעת סורגים שורדת שואה ירושלים

תיקון דלתות, תיקון ברז ותריס, התקנת רשת חלון, פתיחת סתימה בכיור פליטת שואה, סובלת מקשיים בריאותיים ומצב נפשי ירוד ירושלים

בדיקת תקינות חשמל, התקנת תנור חימום באמבטיה, החלפת רשתות, תיקון תריסים, החלפת/תיקון שקעים, פתיחת 
סתימות, החלפת מושב אסלה שבור, תליית מדף, פינוי ריהוט ישן, הובלת רהיטים שקבלה בתרומה

ניצולת שואה ובת אם הורית ירושלים

ניקיון מסיבי של דירה שלא נוקתה זמן רב, פינוי רב של פסולת וחפצים ישנים, החלפת גופי תאורה, תיקוני קירות וצביעה מבוגר, מתקשה לדאוג לעצמו, ריח חריף בדירה ירושלים

התקנת גוף תאורה, פעמון דלת כניסה, תיקוני קירות וצביעת חלק מהבית שורד שואה ירושלים

תיקון ניאגרה, הברגת אסלה וקיבועו לרצפה, תיקוני קירות וצביעת כל הדירה, החלפת כל השקעים והמפסקים בדירה, 
החלפת רשת חלון, החלפת גופי תאורה, החלפת ידיות לברזים, פינוי פסולת וניקיון

מבוגרת מתמודדת נפש ובעיות בריאות, כאבים ותפקוד ירושלים

התקנת ריהוט, התקנת תנור חימום באמבטיה, הדבקת קרמיקה באמבטיה, פתיחת סתימות זוג, לאחרונה הפכה האישה קטועת רגל ירושלים

תיקוני קירות וצביעת הדירה, שיפוץ דלתות ע"י צביעה והחלפת הידיות, החלפת ברז, תיקון תריס, התקנת ידית אחיזה 
בשירותים, מעקה במסדרון, גופי תאורה, שקעים או מפסקים לא בטיחותיים

זוג קשישים, הגבר מאפגניסטן והאישה מאירן, אינם 
בריאים

ירושלים

תיקוני קירות וצביעת חלק מהדירה שורדת שואה ירושלים

תיקון דלת כניסה והחלפת מנגנון נעילה קשישים ירושלים

החלפת מנעול דלת, תיקוני קירות וצביעת הדירה כולל תקרות, התקנת גוף תאורה אם חד הורית + בן מבוגר שאינו מתפקד ירושלים

תיקוני קירות וצביעה, חיזוק מעקה, תיקון תריסים זוג + 9, כשנולד להם תינוק לפני שנה עם מום קשה בלב 
השתנו חייהם, נקלעו למשבר ומצוקה כלכלית קשה

ירושלים

תיקון ארונות, תיקון תריסים, תיקון קירות וצביעת הדירה, התקנת גופי תאורה, שקעים ומפסקים קשיש אלמן, מתקשה בהליכה, אינו יוצא כמעט מהבית ירושלים

תיקון/התקנת גופי תאורה, פתיחת סתימות, פינוי פסול רב מכל החדרים שאגר הבן שנפטר קשישה אחרי ניתוח רגל ירושלים

החלפת ברז, תיקוני נזילות קשים בקירות וצביעת הדירה קשישה יהוד

תיקוני קירות וצביעת הדירה, התקנת גופי תאורה. אב חד הורי + 2, הבן עם קשיים רגשיים ולימודיים יהוד

תיקוני קירות וצביעת הדירה, התקנת גופי תאורה זוג קשישים יוצאי אתיופיה יהוד

דירה במצב מזעזע, צביעה ותיקוני קירות, כולל דלתות, יציקת קיר בכניסה לבית, איטום גג מרפסת חיצונית, גיזום צמחיייה קשישה ערירית חולה אונקולוגית יהוד

תיקון תריסים, תיקון קירות, תיקון תריסים, התקנת ברז וראשי ברזים, התקנת שקע קשישה + בת חד הורית + נכד יהוד

תיקוני חשמל וצביעת הדירה קשישה ערירית חצור

תיקוני קירות וצביעת הדירה קשישה ערירית עם מוגבלות חצור

תיקוני קירות וצביעת הדירה, החלפת שקעים ומפסקים קשישה חצור

הדירה במצב קשה, תיקוני קירות וצביעת חלק מהדירה מבוגר ערירי עם בעיות בריאות קשות חצור

איטום גג וצביעת הדירה קשישה ערירית, סיעודית חצור

תיקוני קירות וצביעת הדירה קשישה חצור

תיקוני קירות וצביעת חלק מהדירה קשישה עם מוגבלות ובעיות בריאות חצור

תיקוני קירות וצביעת הדירה זוג וילדים חצור

איטום הגג, תיקוני קירות וצביעת הדירה זוג + 6 ילדים בוגרים. האב עבר תאונת עבודה ואינו עובד חצור

תיקוני קירות וצביעת הדירה זוג קשישים. הגבר עיוור. חצור

תיקוני קירות וצביעת חלק מהדירה מבוגרת ובנה מתמודד נפש חצור

תיקוני קירות וצביעת הדירה, החלפת שקעים מבוגר לבד חצור

תיקוני קירות וצביעת חלק מהדירה קשישה חצור

תיקוני קירות וצביעת הדירה זוג. הגבר עם בעיות בריאות קשות חצור

תיקוני שירותים וקרמיקה וצביעת הדירה זוג קשישים חצור

תיקוני קירות וצביעת חלק מהדירה קשישה חצור

תיקוני קירות וצביעת הדירה קשישה ערירית עם בעיות בריאות חצור

תיקוני קירות וצביעה קשישה,דמנטית, +בת בוגרת חולון
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צביעה, התקנת גוף תאורה, החלפת דוש במקלחת, תיקון תריסים קשישה אלמנה, יוצאת אתיופיה + 2 ילדים בוגרים 
מוגבלים

חדרה

שפכטל וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה, תיקון דלתות זוג יוצאי אתיופיה + 6 חדרה

שפכטל וצביעת חלק מהדירה, תיקוני אינסטלציה, החלפת קרמיקה שבורה בשירותים, החלפת גופי תאורה קשישה יוצאת אתיופיה אסירת ציון חדרה

שפכטל וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה, החלפת חלונות שבורים קשישה אלמנה חדרה

הנגשת דלת המקלחת, החלפת גופי תאורה קשיש הרצליה

עבודות אינסטלציה זוג קשישים, יוצאי אתיופיה גדרה

תיקוני קירות וצביעה ניצולת שואה בת ים

.תיקוני קירות וצביעת הדירה, תיקוני חשמל נרחבים והתקנת וילונות קשישה בודדה ממוצא אתיופי בית שמש

הנגשת דלת השירותים, תיקוני נזילות וקירות, צביעת הדירה, איטום גג, התקנת ידיות אחיזה בשירותים ובמקלחת קשישה ערירית, כבדת שמיעה עם מוגבלות פיזית באר טוביה - 

הנגשת דלת השירותים, תיקוני קירות מעובשים וצביעת חלק מהדירה קשיש עם בעיות בריאות קשות באר טוביה

תיקון וצביעת חלק מהדירה שניזוקה מרטיבות זוג קשישים, האישה חולת סרטן באר טוביה 

תיקוני חשמל בגג קשישה, מתמודדת נפש באר טוביה 

תיקון ואיטום קירות ותקרות הדירה, צביעה ואיטום הגג זוג + 4 ילדים, האב עם בעיות בריאות באר טוביה 

תיקונים וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה והרכבת אריכים קשישה, אם שכולה באר טוביה 

תיקוני קירות, צביעת הדירה, החלפת גופי תאורה, איטום רצפה, סגירת שבר גדול לאורך המדרגות זוג קשישים, שלושת ילדיהם הנשואים מתגוררים עימם. באר טוביה

תיקונים וצביעת הדירה, הרכבת אריכים קשישה עם בעיות בריאות + בן בוגר מוגבל שכלית באר טוביה 

תיקונים וצביעת החדרים, איטום חור מזגן, התקנת ידית אחיזה קשישה עם בעיות בריאות חמורות באר טוביה

דירה צפופה מאוד, צביעת הדירה, השלמת קיר גבס, התקנת פאנלים והחלפת גופי תאורה זוג + 9 באר טוביה

תיקוני קירות וצביעת הדירה ניצולת שואה, גרה עם נכדה, בגירה נכה באר טוביה

בית מוזנח. תיקונים וצבע קשיש באר טוביהב

תיקוני קירות, צביעת חלק מהדירה והחלפת גוף תאורה קשישה עם בעיות בריאות ובת מבוגרת באר טוביה

איטום ותיקון הקירות במצב קשה ביותר, צביעת הדירה, התקנת חלון וגופי תאורה, איטום כיור וברז מטבח זוג קשישים באר טוביה

תיקוני קירות וצביעת הדירה ניצולת שואה, סיעודית באר טוביה 

תיקון קירות, משקופים ודלתות, צביעה והחלפת גופי תאורה ניצולת שואה באר טוביה

תיקוני קירות וצביעת הדירה זוג ניצולי שואה באר טוביה 

בניית מעקה, תיקון דלת, תיקוני קירות וצביעת חלק מהדירה ניצולת שואה באר טוביה 

איטום חורים בקירות וצביעת הדירה, תיקוני אינסטלציה, החלפת צנרת, פירוק המקלחת וריצוף חדר האמבטיה קשיש + בת בוגרת מתמודדת נפש באר טוביה 

תיקון נזילות קשות מהתקרה, תיקוני חשמל רבים, צביעת הדירה קשיש עם מוגבלות באר טוביה 

ריצוף מחדש של חדרי המקלחת, התקנת קיר גבס, תיקון קירות וצביעה זוג + 4 ילדים עם קשיים רגשיים באר טוביה

תיקוני קירות סדוקים בכל הדירה, צביעה והדבקת פאנלים קשישה נכה +בן בוגר באר טוביה

מצב מוזנח מאוד, פינוי הדירה עקב אגרנות מבוגרת, מתמודדת נפש באר טוביה

צביעת מקלחת, הרכבת גוף תאורה, תיקון שקעים, בדיקת תקינות ארון חשמל קשישה יוצאת אתיופיה אשקלון*

החלפת מטבח, שפכטל, צביעת הדירה, התקנת גופי תאורה ניצולת שואה אשקלון

תיקונים וצביעת כל הבית, החלפת גופי תאורה, צביעת דלת, החלפת שקע, ריצוף מתחת לכיור, טיפול בנזילה חד הורית אלמנה יוצאת אתיופיה + 5 אשקלון

תיקון קירות ותקרות במצב קשה וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה ושקעים מבוגר, יוצא אתיופיה, אב חד הורי + 9 אשקלון

החלפת גופי תאורה, החלפת מושב אסלה, תיקוני קירות וצביעת כל הדירה זוג + 6, עוני קשה אשקלון

תיקוני רטיבות וצביעת כל הדירה, הרכבת גופי תאורה, מפסקים ושקעים חד הורית + 5, יוצאת אתיופיה לקויית ראייה אשקלון

תיקוני קירות וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה ושקעים קשישה, נעזרת בבלון חמצן נייד אשקלון

תיקוני שפכטל וצבע, החלפת גופי תאורה, תיקוני תריסים, השלמת בלטות ברצפה, החלפת מערכות דוש במקלחת, 
החלפת מערכת ניאגרה, החלפת מושב אסלה, התקנת מכסה ניקוז, התקנת ברז במקלחת

שורד שואה אלמן , לקוי ראיה, מסתייע במקל הליכה אשקלון

החלפת גופי תאורה ושקעים, הרכבת דלתות, תיקוני קירות וצביעת הדירה קשישה, חד הורית, יוצאת אתיופיה + 3 ילדים בוגרים, אחד 
עם צרכים מיוחדים

אשקלון

עבודות חשמל מורכבות, שפכטל וצביעת חדר וסלון ניצול שואה אשקלון

חיפוי קרמיקה ותיקוני אינסטלציה ניצולת שואה אשקלון

בית במצב קשה, תיקוני קירות, צביעת הדירה, החלפת ידיות הדלתות, איטום כיור מטבח חד הורית + 5, עם קשיים לימודיים וילד עם צרכים 
מיוחדים.

אשקלון

החלפת גופי תאורה, מתגים ושקעים, החלפת דלתות, צביעת משקופים, תיקוני שפכטל וצביעת כל הדירה קשישה יוצאת אתיופיה אשקלון

צביעת הדירה ותיקוני קירות, החלפת גופי תאורה זוג ניצולי שואה אשקלון

זיפות גג, תיקוני אינסטלציה, התקנת מאחזי יד, תיקון מרצפות, החלפת גופי תאורה ושקעים, ניקיון עובש, שפכטל וצביעת 
הדירה

ניצולת שואה עם מוגבלות פיזית ונפשית אשקלון

תיקוני קירות, צביעת הדירה, החלפת גופי תאורה, שקעים ומפסקים מבוגרת, אלמנה אשקלון

התקנת מאחזי יד, תליית מדפים ניצול שואה אשקלון

שפכטל וצביעת הדירה, התקנת גופי תאורה ושקעים קשיש, הלום קרב אשקלון
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השלמת ריצוף, החלפת שקעים וגופי תאורה, צביעת כל הדירה, החלפת מערכת ניקוז של כיור נכה בכסא גלגלים יוצאת אתיופיה אשקלון

תיקוני שפכטל וצביעת הדירה, החלפת ברזים ותיקונים בלוח חשמל קשישה ערירית אשקלון

תיקוני קירות מעובשים, צביעת הדירה,חיפוי קרמיקה במטבח, החלפת שקעים וגופי תאורה זוג הורים + 3, האב מתמודד נפש, הבן חייל אשקלון

שפכטל, צביעת הדירה, חיפוי קרמיקה במטבח זוג קשישים, הגבר ניצול שואה אשקלון

שיפוץ חדר האמבטיה אמבטיה זוג יוצאי אתיופיה + 5 ילדים שניים מהם חיילים אשקלון

החלפת מטבח, תיקוני שפכטל וצבע זוג יוצאי אתיופיה + שמונה ילדים אשקלון

החלפת ניאגרה ומושב אסלה, צביעה ברב הבית, החלפת דלתות, תיקון תריס חד הורית אשקלון

החלפת דלתות, משקוף, תיקונים וצבע קשישה ילידת אתיופיה אשקלון

תיקוני שפכטל וצבע בחלק מהדירה, החלפת מושב אסלה, איטום חריצים בחדר רחצה, החלפת גופי תאורה קשישה יוצאת אוקראינה, בשל ניתוח לב איבדה את יכולת 
העצמאות להתנייד, אינה יוצאת מהבית כלל

אשקלון

תיקוני קירות וצביעת הדירה, החלפת שקעים וגוף תאורה קשיש, חולה סכיזופרניה אשקלון

החלפת ברז במקלחת, החלפת גופי תאורה, שקעים, תיקוני קירות וצביעה, תיקון תריסים, ראש דוש זוג קשישים, יוצאי אתיופיה, בן בצבא אשקלון

שפכטל וצביעה בכל הבית, החלפת מנורות ושקעים קשישה סיעודית אשקלון

תיקוני שפכטל וצבע בכל הבית, החלפת גופי תאורה ושקעים, החלפת מתג, הדבקת קרמיקה במטבח קשישה יוצאת אתיופיה אשקלון

מה בוצע? האם יש כפילות למעלה? חד הורית, יוצאת אתיופיה + 6, בן אחד חייל אשקלון

תיקונים וצבע בכל הבית, החלפת שקעים, גופי תאורה, מתגים וידיות אם חד הורית מבוגרת + 2 אשקלון

החלפת כיור מטבח, החלפת ברז, חיפוי קרמיקה בקיר מטבח, התקנת דלתות לשירותים ולחדר שהיו חסרות, התקנת גופי 
תאורה, תיקוני שפכטל וצביעת הדירה

קשישה יוצאת אתיופיה, סובלת מבעיות רפואיות, מגדלת 
ודואגת לשני אחיינים שלה יתומים

אשקלון

תיקונים וצביעה בכל הבית, החלפת גופי תאורה, הדבקת פנלים בחדר קשישה יוצאת אתיופיה + 2 ילדים בגירים אשקלון

צביעת חדר עם נזילה קשה, תיקון משקוף דלת, התקנת גופי תאורה ניצול שואה, חולני. קושי בשמיעה אשקלון

צביעת רב הדירה, החלפת שקעים וגוף תאורה חד הורית + 4, בעלת רקע התמכרותי לסמים קשים אשקלון

תיקון מערכת ניקוז, צביעת הדירה, החלפת גופי תאורה, תיקון משקוף דלת כניסה אחיות קשישות מוגבלות, אחת לקויית ראיה אשקלון

תיקון כל מערכת החשמל המסוכנת ניצולת שואה, גרה יחד עם בנה אשקלון

תיקוני קירות במצב קשה וצביעת הדירה ניצולת שואה, מתמודדת נפש אשקלון

צביעת הדירה, החלפת גופי תאורה, פינוי זבל ניצול שואה אשקלון

זמן רב ללא מים חמים, תיקוני קירות וצבע, הוחלפו גופי תאורה ניצולת שואה אשקלון

תיקוני חשמל וריצוף, התקנת דלת חדר אמבטיה קשישה אשקלון

תיקוני קירות במצב קשה, צביעת הדירה והחלפת גופי תאורה ניצולת שואה, סיעודית. אשקלון

החלפת ברז שירותים, תיקוני שפכטל וצביעת הדירה, התקנת גוף תאורה, ותיקוני תריס זוג + 5, ילדים קטנים לרובם קשיים התפתחותיים אשקלון

תיקונים וצבע בחלק מהדירה קשישה יוצאת גרוזיה אשקלון

תיקוני שפכטל וצבע בכל הבית, החלפת גופי תאורה, התקנת דלת בשירותים והתקנת ידיות לדלתות חד הורית יוצאת אתיופיה + 2, אחת חיילת אשקלון

החלפת ברזים חד הורית יוצאת אתיופיה אשקלון

צביעת הדירה, החלפת מנורות חד הורית יוצאת אתיופיה אשקלון

תיקוני קירות, צביעת הדירה, עבודות חשמל קשישה ו2 בוגרים, עם בעיות בריאות בעקבות קורונה אשקלון

תיקוני שפכטל וצביעה, תיקון משקוף, החלפת גופי תאורה קשישה יוצאת אתיופיה + בן בוגר אשקלון

החלפת דלתות וגופי תאורה זוג + 4 , האם מתמודדת נפש אשקלון

תיקוני קירות וצביעת בכל הבית, החלפת והוספת גופי תאורה, החלפת זכוכיות לכל החלונות החסרים זוג קשישים אשקלון

תיקוני קירות עם המון חורים וקילופים, החלפת שקעים ומפסקים, צביעת כל הדירה שורדת שואה, סובלת מבעיות בריאותיות ונפשיות אשקלון

הרכבת גגון למרפסת למניעת חדירת מים בעת הגשם, תיקוני קירות וצביעת הדירה ניצול שואה, כבד שמיעה אשקלון

תיקוני קירות וצביעת כל הדירה, תיקון תריס, החלפת גופי תאורה, חיזוק דלת כניסה אם חד הורית אלמנה + 6, ביניהם חייל אשקלון

החלפת שקעים ומפסקים, התקנת ידיות אחיזה, החלפת גופי תאורה, תיקון אמבטיה שבורה זוג קשישים יוצאי אתיופיה אשקלון

תיקוני סדקים בקירות, שפכטל וצבע, התקנת גוף תאורה ומתג ניצול שואה, סיעודי אשקלון

החלפת המטבח וסידור הצנרת קשישה חד הורית יוצאת אתיופיה + חמישה ילדים אשקלון

תיקוני קירות וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה ושקעים, תיקון משקוף זוג + 9 אשקלון

תיקון דוד שמש קשישה אשקלון

תיקוני קירות, צביעת הדירה והחלפת גופי תאורה זוג קשישים, יוצאי אתיופיה + 3 בוגרים אשקלון

צביעת חלק מהדירה, משקופים, התקנת ידית אחיזה חד הורית מבוגרת + 3 ילדים בגירים, לקוית שמיעה אשקלון

שפכטל וצביעת הדירה, החלפת מצוף בניאגרה, החלפת זכוכית בחלון המטבח חד הורית יוצאת אתיופיה במצב רפואי לא טוב + 4, מתוכם 
בן חייל

אשקלון

תיקוני קירות וצביעת כל הדירה, החלפת גופי תאורה ומפסקים, החלפת ארון מטבח הרוס קשישה חד הורית יוצאת אתיופיה + בן עם מוגבלויות אשקלון

תיקוני שפכטל וצבע, החלפת גופי תאורה, תיקוני שפכטל, איטום חריצים, וצביעת כל הדירה קשישה יוצאת אתיופיה, גרה עם הבת ובעלה + 2 אשקלון

עבודות אינסטלציה קשישה אשדוד

עבודות חשמל ניצול שואה, עיוור, לקוי שמיעה ומוגבל פיזית אשדוד

החלפת חלק מהמערכת ניקוז ותיקוני אינסטלציה, תיקוני רטיבות קשים, צביעת חלק מהבית קשיש ובנו אור יהודה

החלפת גופי תאורה, צביעת הדירה חד הורית אלמנה + 5 אור יהודה

שפכטל, צביעת הדירה והחלפת גופי תאורה זוג קשישים עם בעיות בריאות אופקים
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ישראל שבה כל בית הוא בטוח, סניטרי, תקין 
ומכבד לבני המשפחה.

 ב-8 השנים האחרונות הצלחנו לשפץ פי שלוש
דירות של משפחות נזקקות!

ב-2022 נגיע ל- 600 משפחות שזקוקות לנו 
ונמשיך לבנות חיים מחדש.

"לכל משפחה בישראל מגיעה הזכות לחיות בכבוד. 
אנחנו כאן כדי שאף משפחה לא תשאר ללא מענה, 

 ואף ילד לא יגדל בתנאים מחפירים ולא ראויים." 

גבי נחמני
מייסד ומנהל

Tenufa Bakehila  - בקרו אותנו בפייסבוק  - תנופה בקהילה

החזון שלנו

השותפים שלנו
 תודה מקרב לב לשותפינו לדרך על התמיכה הבלתי נלאית בעשייה שלנו, ביניהם קרנות, עסקים,

ארגונים ממשלתיים ותורמים פרטיים. בזכותכם ויחד אתכם אנו בונים חיים מחדש יום יום.

קרן צדקה א.א.שטובול קרמיקה בע"מקרן הארי וג'נט ווינברג

צ'ק פוינט צ'ק פוינט טכנולוגיות קרן ידידות
תוכנה בע"מ

קרן אברהם חיים ידגרוף

קרן בלומנטל ושטרןקרן נתן ולילי סילברישראל שלי 

קרן משפחת שמברג קרן משפחתית אורזיHJH נורבגיה

ICEJקרן סילברברגקרן קלור ישראל

קרן ס.ב דנוורJNF UKהפדרציה היהודית של שיקאגו

קרן איטוןקרן רווחה בינלאומיתמשרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

פילאנטרופיות בדרקרן משפחת ארקיןקרן אוריון

בנק לאומי לישראל בע"מקרן דוד ואינז מאיירסקרן ליברמן

HOTיהודה רוה ושות' עורכי דיןקרן אפריים בלוק

מור השקעות ייזום & ביצועקרן משפחתית ליברנט קרן מתנאל

קרן קאהןקרן לוי לאסןקרן רחל

קיבוץ שדות יםקרן בראופמןישראל 365

בריטיש ישראל הייטק )צפון( בע"מקרן משפחת מאירסוןקרן פרש ליף

יזמות ורכב הגוש )מ.א.א( בעמקרן משפחת גיטלרקרן סובל

עיריות ירושלים, אשקלון, שדרות, מגדל העמק, קריית מלאכי

לפני

אחרי


