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משפצים בתי נזקקים - בונים חיים חדשים

תנופה בקהילה, הארגון היחיד בישראל, שמשפץ בתים של 
משפחות מעוטות יכולת בהיקף נרחב וללא עלות
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2016

 256
בתים שופצו

2017

 306
בתים שופצו

2022

 602
בתים שופצו

2021

 483
בתים שופצו

2020

 456
בתים שופצו

2019

 402
בתים שופצו

2018

 352
בתים שופצו

25% עלייה בהיקף הסיוע

2020

 456
בתים שופצו

2021

 483
בתים שופצו

2022

 602
בתים שופצו

41
משפחות 
של ילדים 
עם צרכים 

מיוחדים

68
מתמודדי 

נפש

298
בני הגיל 
השלישי 
והרביעי

15
חיילים 

ממשפחות 
במצוקה

 1,820
נפשות קיבלו סיוע 

בשנת 2022

791
ילדים

289
משפחות 
חד הוריות

67
אנשים עם 

מוגבלות

97
ניצולי 
שואה

225
עולים

פילוח שנת 2022 לפי אוכלוסייה



פריסת 
פעילות

חדש

חדש

חדש

אשכול צפון

אשכול רמלה לוד

אשכול מרכז

אשכול קרית-מלאכי

אשכול ירושלים

אשכול דרום

אשכול באר שבע

מגדל העמק • חצור • חדרה • יקנעם

רמלה • לוד • אור יהודה • יהוד

תל אביב והסביבה

קרית מלאכי • שפיר • באר טוביה

ירושלים • בית שמש

אשקלון • נתיבות • שדרות

קרית גת • לכיש • באר שבע

7
אשכולות

חדש

7,000
דירות שופצו מאז 
תחילת הפעילות

20
ערי פעילות 
ברחבי הארץ

14
צוותי עבודה
מקצועיים
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היקף פעילות ארצי ב- 20 ערים ברחבי הארץ

152
תיקוני חירום 

בדירות בשנת 2022

חדש

חדש
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משפצים ומייצרים שינוי 
הקשיש, המבוגר והילד ומעצם כך גם על החברה בכללותה. 

למשל, השפעה על המצב הבריאותי של בני הבית - הם חשופים 
יותר לתאונות בית, נפילות, מחלות ריאה ונשימה שונות, תנאי 
המשפחות  של  הנפשי  המצב  ועוד.  ירודים  והיגיינה  סניטציה 
והבודדים מושפע אף הוא מתנאי דיור לקויים – לחצים ומתחים, 
תופעות של דיכאון, התקפי חרדה ותוקפנות שכיחים יותר בין 

בני הבית וכלפי אחרים.

בני משפחות ובודדים שסובלים מתנאי דיור לא ראויים בבתיהם 
הם  הבית.  מצב  בשל  משיפוטיות  וחוששים  בושה  מרגישים 
מסוגרים  ומשפחתיים,  חברתיים  וקשרים  ממפגשים  נמנעים 

יותר, וניכר כי תחושת הבדידות שכיחה יותר בקרבם. 

בקהילה'  'תנופה  של  העבודה  צוותי   2014 שנת  מראשית 
יומיומי, ומשנים את  משפצים בתים של מעוטי יכולת על בסיס 

מציאות חייהן של מאות משפחות מידי שנה.  

בית אחר בית, משפחה אחר משפחה, הם יוצרים שינוי בחייהם 
עם  אנשים  הוריות,  חד  שואה,  ניצולי  קשישים,  ילדים,  של 

מוגבלות, מתמודדי נפש, חיילים ממשפחות במצוקה ועולים.

לא לכולנו הבית הוא מקום הולם, מכבד או כזה שניתן לקיים 
בו חיים אנושיים. 

לא לכל ילד יש חדר שינה שראוי לישון בו. 

לא לכל קשיש יש מרחב שבו יוכל לחיות בכבוד. 

לרבים  ונוח  נעים  מקום  אינו  עוגן,  עבורנו  שמהווה  הבית, 
"השקופים"  האנשים  הם  אלה  אותנו.  הסובבים  מהאנשים 
מודעים  אנו  אין  רוב  פי  ועל  מוזנחים  הרוסים,  בבתים  שחיים 

לתנאי המגורים הקשים שבהם הם חיים. 

תופעת העוני בדיור
בישראל, עשרות אלפי משפחות ובודדים מעוטי יכולת, מקרב 
האוכלוסיות המוחלשות, חיים בדירות בתנאים קשים, מסוכנים, 
בתת  שגרים  כאלה  גם  ביניהם  יש  בסיסיות.  תשתיות  וללא 
תנאים – ללא מים זורמים או מים חמים, עם מערכות חשמל 
קורסות,  תקרות  רקובים,  מטבחים  בטיחותיות,  ולא  חשופות 

גגות דולפים, ללא תאורה בכל חללי הבית וכיוצא בזה.  

לתופעת 'העוני בדיור' יש השלכות מרחיקות לכת על הפרט, 

הבית כבר "
אינו רק 
מבנה פיזי 
אלא הפך 
לבית! 

"

אל עמותת "תנופה בקהילה" שלום רב,

שמי נ', לאחרונה ביתי עבר שיפוץ יסודי על ידי יעקב וצוותו, 
הם השקיעו בביתי שעות רבות וביצעו את העבודה בצד המקצועי הטוב 
ביותר. ניכרת היתה האכפתיות שלהם והרצון העז לתיקון מצב הבית, הם 

הבינו שהם עושים תיקון גם בצד הנפשי שבדבר. 

בבית  ירודים  ובתנאים  בהזנחה  חייתי  ונפשיות,  אישיות  מסיבות 
קרעה  בבית  ישיבה  כל  בביתי.  אותי  לבקר  לי  יקרים  מאנשים  ומנעתי 
הכוחות  לי  היו  לא  האפשר.  ככל  ממנו  לברוח  רק  ורציתי  נשמתי  את 
אפשר  השתנה.  הכל  עתה  ולשנותו.  המצב  עם  להתמודד  הנפשיים 
 לאמר שהבית כבר אינו רק מבנה פיזי אלא הפך לבית תרתי משמע.

הפכתם אותם לחיים נורמליים בתנאים נורמליים. מהפך של 180 מעלות. 
הוספתם צבע לא רק לקירות אלא לנפש

- נ'
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החברתי של הילדים והשתלבותם בחברה. 
סביבה ביתית ראויה מעניקה לילד הזדמנות להפוך לאדם 
בוגר המסוגל לממש את עצמו ולהיות עצמאי. אנו למדים 

כי לאורך השנים הסיוע של תנופה בקהילה מצליח לקטוע 
את מעגל העוני בקרב משפחות אלה. 

השפעה בקרב ילדים
הסיוע ההוליסטי של העמותה מייצר עבור ילדים ממשפחות 
מעוטות יכולת מרחב ביתי תקין ובטוח שבו יש להם יציבות 
להתפתחותם  יותר  טובים  תנאים  ומייצר  לגדול,  וביטחון 
השפעה  ישנה  והרגשית.  הפיסית   - והבריאה  התקינה 
המעגל יצירת  ועל  בלימודים  הישגיהם  על  גם  מיטיבה 

בחברה,  השתלבות  תעסוקה,  כמו  שונים  חיים  בתחומי 
על  נטל  פחות  ולהוות  משפחתיים  וקשרים  הורי  תפקוד 
ועזרה הדדית מצד  החברה. בנוסף, הם חשים אכפתיות 
החברה ופוגשים את הפנים היפות של החברה הישראלית. 
מנזקק  להפוך  המשפחה  בן  של  רצונו  על  השפעה  לכך 
לפיכך,  לחברה.  ומעצמו  מיכולותיו  ומעניק  הנותן  לאדם 
משפחות  אלפי  של  חייהן  איכות  את  מיטיבה  התוכנית 
בדיור  העוני  תופעת  לצמצום  ופועלת  מסייעת  בישראל, 

ולצמצום הפערים בחברה הישראלית. 

על  לטובה  משפיע  למשפחות  שניתן  המשולב  המענה 
המצב הבריאותי והנפשי של בני המשפחה, תורם לחיזוק 
תחושת הביטחון העצמי והדימוי העצמי שלהם ובונה את 

החוסן הפנימי של בני הבית. 
המשפחות  בני  של  בהוצאתם  מסייע  זה  מענה  כן,  כמו 
ממצבי מצוקה ויאוש, מאפשר להם לחזור למצב של זקיפות 
וכלכלית.  חברתית  לעצמאות  מקפצה  ומהווה  קומה, 
יותר  יש  כאשר תנאי המגורים משתפרים, לבן המשפחה 
ומאמצים כוחות  להשקיע  חייו,  על  אחריות  לקבל  פניות 

תכופים יותר, קבלת קצבאות, הבאת מטפל לעזרה יומיומית ועוד. 
לעיתים, כניסתנו לבית היא זו שגורמת לבני המשפחה להירתם 
לשינוי בחייהם של הקשישים, ברכישת ריהוט או מכשור חשמל 
וכן בסיוע ברכישת  בסיסי כמו מיטה, מקרר, מכונת כביסה, 
מזון או בישול ארוחה חמה יום-יום. עבודתנו בבתים מסייעת 
להפגת  בדידותם של הקשישים - ואנו מזהים יותר נכונות ורצון 
בקרב הקשישים להכניס בני משפחה ואורחים לביתם לאחר 

השינוי במצב הבית.

השפעה בקרב בני הגיל השלישי והרביעי
הסיוע הכולל של העמותה משפר את איכות חייהם של בני 
הגיל השלישי והרביעי, תוך הענקת תנאי מגורים מכבדים, 
הסוציאלי  והסיוע  הבתים  שיפוץ  יותר.  ונוחים  בטיחותיים 
מהווים נקודת מפנה בחייהם - למשל מחדשים ומעצימים 

את הקשרים המשפחתיים או החברתיים של הקשישים. 
בני  את  לעזרה  מגייסים  אנו  השיפוץ  בתהליך  לעיתים, 
והניצולים   הקשישים  של  מכרים  או  שכנים  המשפחה, 
ואלה נענים ומסייעים לשפר את חייהם באמצעות ביקורים

שינוי באיכות החיים של משפחות מעוטות יכולת
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בזכותכם אני 
יכולה לעשות 
לבת שלי מסיבת 
פיג'מות כמו כל 
הגן שלה ולהזמין 
חברות הביתה

הם הופיעו כמו 
מלאכים בלבן, 
הרימו אותנו 
מהשבר הכי קשה 
בחיינו

"

"

חד  אם  של  ביתה  שיפוץ 
ביתה  עם  שחיה  הורית 
היחידה, בת ה- 3, בבית 
ונזילות  רטיבויות  מלא 
למערכת  מהגג  שחדרו 

החשמל.
והבת  האם  חורף,  בכל 
נאלצו להתפנות מהבית.

משפחה  של  בית  שיפוץ 
הנמצאת  יכולת  מעוטת 
קשה  כלכלית  במצוקה 
כתוצאה  נשרף  שביתה 
השיפוץ  חשמלי.  מקצר 
במערכות  טיפול  כלל 
חיבור  ובנוסף,  החשמל, 
אחרי  לגז  המשפחה 

תקלה של שנים.

לפני

לפני

אחרי

אחרי

 2022
בשטח

דרום

צפון
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השיפוץ החזיר לי את האמון 
בעצמי. חזרתי לחיים נורמלים, 

הבן שלי יכול לחיות בבית 
והתחלתי לחפש עבודה

צרכים " עם  לילד  הורי  חד  אב  של  ביתו  שיפוץ 
 - תנאים  בתת  ארוכות  שנים  שחי  מיוחדים 
שבורה  רצפה  עם  בבית,  להתקלח  יכולת  ללא 
ומפורקת ותקרה מלאה בסדקים - שלא אפשרו 

לו לגדל את בנו בבית.

לפני

לפני

אחרי

אחרי

ירושלים

אחרילפני
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התחומים בהם ניתן סיוע ותיווך עם אירגוני סיוע אחרים ע"י עו"סית העמותה

למשל: קצבאות של ביטוח לאומי, חוק סיעוד 
לקשישים, סל שיקום למתמודדי נפש, פריסת 

חובות, קבלת ייצוג משפטי, ניהול כלכלי נכון וכד'.

ייעוץ והכוונה למרכזי תעסוקה ועוד.

מיצוי זכויות

השתלבות בתעסוקה

כגון: קבלת טיפול רגשי, טיפול זוגי, הדרכה 
הורית, סומכת, חונכות, שילוב במועדונית ועוד.

כגון: תווי קנייה, סלי מזון, ארוחות חמות, ריהוט 
)בעיקר מיטות(, מוצרי חשמל, בגדים, טיפולי 

שיניים, ציוד רפואי לקשישים וכד'.

תיווך לטיפול בקהילה

סיוע חומרי

מבצע חורף- 
חלוקת רדיאטורים 

לקשישים וניצולי שואה

אספקת מיטות ומזרונים איכותיים 
עבור משפחות במצוקה

אספקת מוצרי חשמל 
בסיסיים עבור משפחות במצוקה

אספקת סלי מזון 
עבור משפחות נזקקות

ליווי סוציאלי למשפחות בזמן השיפוץ ולאחריו בשנת 2022
ליווי סוציאלי לפרק זמן ממושך ע״י העובדת הסוציאלית של תנופה בקהילה למשפחות שבביתן מתבצע שיפוץ. 
יחד  איתם  ובונה  חיים שונים לכל בני הבית  מיפוי צרכים במישורי  עורכת  נפגשת עם המשפחה,  העו״סית 

תוכנית שיקום סוציאלי.
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אספקת מכונת כביסה חדשה בשת"פ עם עמותת "תן גב"    
"בשנים האחרונות, נמנעתי מלכבס את בגדיי ורק במקרי הצורך הייתי מכבסת באמבטיה כשאני כפופה וכאובה, מאז 

שקיבלתי את מכונת הכביסה אני מכבסת בתדירות גבוהה יותר וכאבי הגב נרגעו".

ל, בת 64, אור יהודה. בודדה, שכלה את בתה היחידה בתאונת דרכים

אספקת מיטות חדשות בשת"פ עם עמותת "פרויקט יוסף"
"שנים שהילדים שלי ישנים על הספה בסלון כי לא הייתה להם מיטה נורמלית, הלילה הם יוכלו סוף סוף לישון במיטה 

משלהם בחדר הילדים".

משפחת ט, זוג+3 ילדים, תל אביב. זוג הורים עם מוגבלות ומתקשים לעבוד

אספקת מזון בריא המורכב מחומרי גלם איכותיים בשת"פ עם עמותת "נתיביה"
"עד היום לא יכולתי לספק לילדיי אוכל מזין, כשהעו"סית חיברה אותי ל"נתיביה", התחלתי להכין אוכל בריא יותר ואנחנו 

יושבים ביחד לארוחות משפחתיות".

ח, בת 46, קריית גת. אם חד הורית ל- 4 ילדים, עולה מאתיופיה המתמודדת עם פוסט טראומה

סיוע במיצוי זכויות מול ביטוח לאומי, קבלת עזרה ממטב"ית והפגת בדידות
"כשהזדקנתי, הרגשתי בודדה בעולם והתקשיתי לבצע פעולות בסיסיות בבית. בעקבות הליווי מט"בית מגיעה אלי 3 

פעמים בשבוע, מבשלת ומסדרת את ביתי, אני מרגישה שלמישהו אכפת ממני".

א, בת 74, בית שמש. קשישה ערירית

ליווי רגשי לצעירה שחוותה אלימות במשפחה
"כל השנים ישנתי עם נעליים מפחד מהמכות של אבי, בסיוע העו"סית החלטתי לעזוב את הבית ולצאת לדרך חדשה".

ג, בת 23, אשקלון. סטודנטית לחינוך וחברה

סיוע בהשתלבות במעגל התעסוקה ע"י ליווי פרטני
והכוונה פרטנית במרכז  נכנסתי לתהליך עומק  "5 שנים שאני מתקשה להביא הביתה פרנסה, בליווי של העו"סית 

תעסוקה. יש לי תקווה". 

נ, בן 44, ירושלים. אב ל- 5 ילדים, ביניהם ילד עם צרכים מיוחדים
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התקנת דוד חדש לקשיש שחי ללא מים חמים במשך 4 שנים. 

תיקון תקרה וקירות בבית של אישה, עולה מאתיופיה, אלמנה+8, שסבלה במשך 5 שנים מרטיבות מדירת השכנים שלא טופלה.

החלפת אמבטיה בחדר רחצה ישן ומוזנח של משפחה עם ילד מתמודד נפש.

הנגשה והתקנת דלת חדשה בחדר האמבטיה החשוף בביתה של ניצולת שואה עם מוגבלות פיזית קשה.

לפני

לפני

לפני

לפני

אחרי

אחרי

אחרי

אחרי
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פינוי הדירה, הדברה ע"י העירייה, ניקוי וחיטוי, שפכטל וצביעת הדירה, החלפת ניצול שואה בן 91 קטוע רגל עם פרוטזהירושלים
תשתית החשמל, טיפול בצנרת המים, החלפת חלונות עץ לחלונות אלומיניום 
זכוכית כפולה, צביעת רצפת השירותים, התקנת פרקט כולל פילוס הקרקע, 
מזגן, מטבח חדש, התקנת אסלה וברזים, דלת שירותים, ידיות אחיזה, מוט 

וילון ופעמון כניסה, החלפת מנגנון וצילינדר דלת כניסה, איטום ביוב אסלה
מרחב קשישה אלמנה+ 5 נכדיםירושלים לילדים  לאפשר  מנת  על  הבית  לתוך  חזרה  דיור  יחידת  של  חיבור 

כאשר  קטנה,  חדרים   2 בדירת  התגוררה  הסבתא  בתוכו.  לחיות  מינימלי 
3 נכדים בסלון. פתיחת פתח בקיר והתקנת דלת מעבר אל  היא ישנה עם 
היחידה. באיזור הפתח טיפול בבעיית אינסטלציה מורכבת ובוצעה החלפת 
ריצוף  כביסה,  ומכונת  מטבחים   2 של  וביוב(  )הזנה  אינסטלציה  תשתית 
חדר שירות, בניית מדפים, החלפת גופי תאורה, מפסקים ושקעים להכנסת 
עד  חיו  שבה  בדירה  הדירה,  כל  וצביעת  שפכטל  ליחידה.  מהנכדים  חלק 
כה בוצעה החלפת קו מים חמים בין ברז אמבטיה לברז שירותים, השלמת 
אריחי קרמיקה באמבטיה, התקנת ברזים ומוט וילון לאמבטיה, תיקון נזילה 

בשירותים, התקנת גופי תאורה, שקעים ומפסקים
תקרה קשיש עם בעיות בריאות קריית גת תיקון  חמים,  מים  ללא  שנים   5 לאחר  וקולט  שמש  דוד  התקנת 

במקלחת וצביעה, החלפת דוש וגוף תאורה
תיקוני קירות, טיפול בעובש קשה במיוחד, צביעה אינטנסיבית  כולל 2 חדרים זוג+ 5חצור

שעברו שריפה, החלפת גוף תאורה
שפכטל וצביעת הדירה, תיקון תריסים, החלפת רשתות, שקעים, מתגים, גופי אם חד הורית+ 4, עולה מאתיופיהבאר שבע

תאורה וברזים
שפכטל, יסוד, החלקות וצביעת הדירהשתי אחיות עם מוגבלותתל אביב

וגופי זוג+ בת מתמודדת נפששדרות דלת  התקנת  הדירה,  וצביעת  שפכטל  פריימר,  שריפה,  לאחר  בית 
תאורה ועבודות חשמל ע"י חשמלאי חיצוני מוסמך

עקירת דלתות ומשקופים להנגשהקשיש מתמודד נפש קטוע רגלייםהרצליה
זוג קשישים, האיש חרש ואילם ובעיות ניידות, שניהם קריית מלאכי

סובלים ממחלות כרוניות
התקנת מעקות לבניין

וגופי חד הורית+ 3, יוצאת אתיופיהאשקלון בחלונות  זכוכיות  כיור,  ארון,  החלפת  מהדירה,  חלק  וצביעת  שפכטל 
תאורה והתקנת אסלה

החלפת מנגנון נעילה, תיקון הפנלים, החלפת זכוכית חלון ותיקון תריסיםחד הורית+ 3מגדל העמק
החלפת מטבח, שפכטל וצביעת מטבחמבוגר, ערירי, יוצא אתיופיהקריית מלאכי

על זוג+ 9ירושלים חיצונית  אינסטלציה  תשתית  התקינה  המשפחה  הכלכלי  הקושי  בשל 
חנוכיות  סידור  חיצונית(,  )הזנה  אינסטלציה  תשתית  החלפת  הבית.  קירות 
למים הקרים, בניית חיפוי גבס לאינסטלציה וחיפוי קרמיקה בשירותים ומטבח, 
החלפת ברזים, החלפת סיפון, שפכטל וצבע בשירותים, התקנת אביזרי חדר 

אמבטיה, החלפת גופי תאורה, שקעים ומפסקים.
דירה לאחר שריפה, שטיפת הקירות עם גרניק, תיקוני שפכטל והכנת הדירה חד הורית+ 5, יוצאת אתיופיה בית שמש

לצבע
איטום גג ומעטפת הדירה, החלפת שקעים, שפכטל וצביעת הדירהחד הורית+ 4, עם בעיות רופאיותתל אביב

תיקוני קירות וצביעת רב הדירה, בעקבות צינור ביוב פתוח בתוך הבית וריח זוג+ 4מבואות ירושלים
חריף בדירה, כך המשפחה חיה יום יום, בוצע יצירת קו צינור מהבית החוצה 

עם תריס אוויר ובנוסף קופסת גבס לכיסוי הצינור, החלפת גופי תאורה 
וצביעת הדירה, החלפת שקעים קשיש עריריירושלים וחיטוי, שפכטל  ניקיון  פינוי דירה מאגרנות, 

אמבטיה,  וילון  מגבת,  מתלה  מדף,  מראה,  תאורה,  גוף  התקנת  ומפסקים, 
מכונת  הוצאת  במקלחת,  יד  ומאחז  באמבטיה  חימום  תנור  אסלה,  מושב 

כביסה מהבית
תיקון תריס, התקנת ברזים פתיחת סתימות, התקנת תנור חימום באמבטיה, ניצול שואהירושלים

מתלה לדוש ושקע
תיקון תריסים, דלתות, ריהוט, התקנת שידותניצולת שואהירושלים
פתיחת סתימה במנול קו ראשי של הבנייןניצול שואהירושלים
צביעת תקרות בחלק מהבית וניקוי עובש ניצול שואה, מרותק לדירה בשל קשיי ניידותירושלים
התקנת ידית אחיזה במקלחת, תיקון תריסים ורשתות, חיזוק שקעים, תיקון ניצול שואה ירושלים

ארונות וברז
שפכטל וצביעת הדירה, תיקוני דלת, חלון, איטום כיור ושישניצולת שואהירושלים
תיקוני שפכטל וצביעת חלק מהדירהזוג קשישים, האישה ניצולת שואהירושלים
תיקון תריסים וחלונותניצולת שואהירושלים
התקנת רשתות לחלונות, תיקון חלונותניצול שואהשדרות
תיקון חבלי כביסה, החלפת מנעולי חלונות, תיקון תריסיםקשיששדרות

תיקון מפסקים, שיש, איטום צינורות מים, התקנת מוט דוש, פתיחת סתימה קשישהירושלים
באמבטיה ואספקת כיריים חדשים 

ותריסים, קשישה בכסא גלגליםירושלים חלונות  תיקון  ומנעולים,  ידיות  החלפת  כולל  בבית  דלתות  תיקון 
תיקוני חשמל

תיקון תריסים, תליית וילונות, תיקון ריהוט, משקוף והדבקת שישקשישה סבתא+ בת חד הורית+ 6ירושלים
ריצוף, ערירית קשת יום מוכר ת לבריאות הנפשירושלים תיקון  ברז,  התקנת  ראשי,  ומנול  ומקלחון  בשירותים  סתימה  פתיחת 

תיקון חלון והחלפת רשת
יד קשישהירושלים מאחז  והתקנת  לבית  בכניסה  מדרגות  בחדר  בטיחות  מעקה  התקנת 

במקלחון
סיוע במעבר דירה, סתימת חורים בקירות וצביעהקשישהירושלים

דו"ח שיפוץ דירות שנתי
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תיקון מעקה אחיזה במדרגות הבניין, הלחמה וחיזוקקשישה קטועת רגלייםירושלים
אישה אחרי גירושין קשים, הרכבת ארונות וספריהחד הורית+ 4, בת עם סכרת נעוריםירושלים
החלפת פקק בקולט דוד שמש עקב פיצוץניצול שואהירושלים

התקנת מאחז יד והחלפת מנגנון נעילה לדלת כניסהניצולת שואהירושלים 
תיקון דוד המים והחזרת מים חמיםניצולת שואהירושלים

איטום שיש וכיור במטבח ובמקלחון, הדבקת קרמיקהניצולת שואהירושלים 
התקנת מאחז יד, תיקון חוטי חשמל בדירה, תיקון מנורה ניצולת שואהירושלים 
התקנת ידיות אחיזה ומתקן במקלחתניצולת שואהירושלים
תיקון והחלפת שקעים ומפסקים, תיקון רשתניצולת שואהירושלים
תיקון גוף תאורה במטבחניצול שואהירושלים
תיקון ברזים, החלפת סוללות וראשי ברזיםניצולת שואהירושלים
תיקון חלון והחלפת זכוכית, החלפת גופי תאורה ונקודות חשמלזוג ניצולי שואהירושלים
תיקון נזילה בשירותים, ניאגרה, חלונותניצולת שואהירושלים
תיקון חלונות, תריסיםניצולת שואהירושלים
התקנת  ותיקון גופי תאורה, החלפת מפסקים ושקעים קשישירושלים
התקנת גופי תאורה, תיקון דלתות וחלוןקשישהירושלים
טיפול בבעיית יונים קשה - ניקוי מסתור כביסה והוצאת יונים, ניקוי רפרפות קשישהירושלים

והדבקת דוקרנים 
התקנת גלאי עשן וחלון בשירותיםניצול שואה, בודד, לקוי שמיעה וצרכים רפואייםירושלים
תיקון תריסיםזוג קשישים, האיש לקוי ראיהירושלים
סתימה, ניצולת שואהירושלים פתיחת  מטבח,  ארונות  תיקון  ומפסקים,  שקעים  תאורה,  גופי  החלפת 

החלפת סיפון ואספקת רדיאטור ושולחן 
שפכטל וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה, שקעים ומפסקים, תנור חימום אלמנה, חולה אונקולוגיתירושלים

ארונות, פתיחת סתימה  צביעת  חידוש מטבח- החלפת דלתות,  לאמבטיה, 
בקו ביוב, תיקוני חלון וריהוט

אישה מבוגרת, לקוית ראיה, בעיות בריאות, גרה עם ירושלים
בן מתמודד נפש

תיקון בטיחות חשמל, תיקון דלת, פירוק דלת, התקנת תנור חימום באמבטיה, 
קבלת רדיאטור

באקרינול זוג+ 9, לאב בעיות בריאות קשותירושלים קירות  צביעת  דלתות,  חידוש  מהדירה,  חלק  וצביעת  שפכטל 
וקרמיקה ואמבטיה באמיל, התקנת גופי תאורה, החלפת שקעים ומפסקים

תיקון תריסים, החלפת קולט דוד שמש ע"י אידיאלניצולת שואהירושלים
החלפת דוד שמש וקולט ע"י אידיאל קשישה, חולה אונקולוגיתירושלים
התקנת גופי תאורה, השלמת קיר גבס, תיקון דלתות וצביעת המטבחקשישהירושלים
וצביעת הדירה, התקנת סף מים ניצולת שואה, לקוית ראיה, בעיות בריאותירושלים השלמת קיר גבס, תיקון דלתות, שפכטל 

וגוף תאורה
אסלה זוג+ 9ירושלים מושב  התקנת  תריס,  תיקון  דלתות,  תיקון  הדירה,  וצביעת  שפכטל 

ודיקט לגב ארון
שפכטל וצביעת הדירה, החלפת ברז, ראש דוש, גופי תאורה, מושב אסלה, אם חד הורית+ 6ירושלים

שקעים ומפסקים, תיקון דלתות, תריסים ונזילה בניקוז כיור
שפכטל וצביעת הדירה כולל ארגזי תריס, התקנת דלת, מפסק דוד חשמל, זוג+ 5, האם חולה אונקולוגיתירושלים

רשתות, איטום שיש וחלון 
שפכטל וצביעת הדירה, תיקון דלת כניסה ותריסים, החלפת פעמון כניסה, זוג+ 5, האב מתמודד נפש, ילדים עם קשיי תפקודירושלים

רשתות, מושב אסלה, גופי תאורה ושקע, איטום חלון, השלמת אריחי קרמיקה
שפכטל וצביעת הדירה והחלפת חלוןקשישה, לקוית ראייהירושלים
שפכטל וצביעת קירות, איטום מעבר צנרת וחור בקיר, תיקון תריסים, פתיחת זוג+ 3, האב עם בעיות בריאות.ירושלים

סתימה בניקוז מקלחת והחלפת מנגנוני נעילה וידיות של דלתות
שפכטל וצביעת הדירה עקב שריפה, החלפת קווי חשמל, שקעים ותאורה ע"י זוג עם קשיי בריאותירושלים

חשמלאי, טיפול בתשתיות גז, קיבוע גז ע"י איש סנפלינג מקצועי
דלתות, קשישה, אלמנהירושלים תיקון  הדלתות,  וכל  חדר  צביעת  שפכטל,  מעקה,  סורגים,  צביעת 

איטום גג מרפסת
שפכטל וצביעת חדר, החלפת גופי תאורה, ברז אמבטיה, צינור ניאגרה, תיקון זוג קשישים, עם ילדים עם בעיות תפקוד בביתםירושלים

דלתות ומנעולים
איטום נזילות, השלמת אריחי אמבטיה והחלפת ברזים זוג קשישים, בעיות בריאותירושלים
רטיבות, זוג+ 5, האב מוגבל תנועה ירושלים נזקי  הנמכת תקרה בשל  אמבטיה,  איטום  ורשתות,  החלפת דלת 

שפכטל וצביעת הדירה
שפכטל וצביעת הדירה, החלפת ניאגרה כולל נקודת מים, ברז וצינור, תיקון קשיש ערירי, נכה צה"ל, לקוי ראייהירושלים

חלון והחלפת רשתות וברזים, תיקוני ריהוט והתקנת גופי תאורה
החלפת ברזים, שפכטל וצביעת הדירהקשיש עריריירושלים
שפכטל וצביעת הדירה כולל תקרה, איטום קיר, תיקון דלתות וידיות, ניאגרה זוג+ 2, ילד עם צרכים מיוחדים, אם מתמודדת נפשירושלים

וריהוט התקנת מושב אסלה, החלפת מוט וילון מקלחת וגופי תאורה
החלפת דלתות, בניית נישה מגבס בחדר ילדים וצביעת החדראם חד הורית+ 5ירושלים
לקו המים במטבח, התקנת ברז מבוגר, ערירי, מתמודד נפשירושלים יצירת מעקף  לדירה-  מים  אי הגעת  עקב 

והתקנת דוד חשמל
סדר זוג+ 10 ירושלים מילוי  כביסה,  חבלי  רשת,  ברזים,  התקנת  סלון,  וצביעת  שפכטל 

באמבטיה ותיקון ארון
שפכטל וצביעת הדירה, פתיחת סתימה בביוב, התקנת גופי תאורה, החלפת ניצולת שואהירושלים

שקעים ומפסקים, התקנת מוט במקלחת והתקנת טלוויזיה
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בניית קיר מגבס ותליית טלוויזיהאם חד הורית+ 6ירושלים
שפכטל וצביעת הדירה, חידוש מטבח - איטום שיש, חידוש דלתות, החלפת זוג קשישים, הקשיש ניצול שואהירושלים

מפסקים ושקעים, התקנת כיסוי לנקודות חשמל ותיקון גוף תאורה
תיקון דלת שנעקרה, התקנת אם חד הורית+ 6ירושלים נישה,  עם  מגבס  מזנון  בניית  הדירה,  צביעת 

ברז, מושב אסלה, וילונות ורשתות, תיקון דלתות וצירים וחשמל לא בטיחותי
כניסה, מבוגרת, ערירית, מתמודדת נפשירושלים דלת  תיקון  מקלחון,  איטום  ברז,  החלפת  הדירה,  וצביעת  שפכטל 

תיקון צבע במשקופים
וארון, תיקון תריס, זוג+ 9, עולים מאתיופיה, אם מתמודדת נפשירושלים נזילה, תיקון מגירות  צביעת הדירה, החלפת ברז, תיקון 

התקנת מעצור לדלת
צביעת הדירה, תיקון דלת ארון, החלפת גופי תאורה, בידוד נקודות חשמל אם חד הורית+ 4ירושלים

חשופות, תיקון תריס
תיקוני טיח, גבס, שפכטל וצביעת הדירה, חידוש דלת, התקנת דוש מקלחת, מבוגר, ערירי, בעיות בריאותירושלים

איטום ותיקון חלונות, התקנת גופי תאורה, שקעים ומפסקים
ושירותים, איטום ארונות מטבח, התקנת ארון עליון במטבח, קשישה ערירית, מתמודדת נפש.ירושלים צביעת מטבח 

חידוש ארונות ומגירות מטבח כולל החלפת צירים
על ירושלים מיוחדים  צרכים  עם  קשיש,  אחד  אחים,   2

הספקטרום
שפכטל וצביעת חלק מהדירה, החלפת ברז, התקנת מושב אסלה, מוטי וילון 

אמבטיה, גופי תאורה, שקעים ומפסקים
ריצוף, התקנת גופי תאורה, שקעים ומפסקיםחד הורית+ 1ירושלים
וצביעת הדירה חד הורית+ 2, מתמודדת נפש עם בעיות בריאותירושלים קירות  תיקוני  ישנה,  טופלו כראוי אחרי שריפה  נזקים שלא 

ותיקון נזילה בשירותים
שפכטל וצביעת חלק מהדירהזוג מבוגר+ 4, אב נכה, חיילירושלים
בעיות ירושלים ועם  נפש  מתמודדת  מפרס,  עולה  קשישה, 

בריאות
קיבוע אסלה, תיקון תריס ודלת ארון, בדיקת ליקויי אינסטלציה בשל ריח ביוב 

שנבע מליקויים בבניין
תיקוני טיח, גבס וצביעת המטבח, ניקוי אסלה עם חומצת מלח, תיקון תריס, קשיש מתמודד נפש ירושלים

התקנת גופי תאורה, שקעים ומפסקים
ניקיון, קשיש אלמןירושלים פסולת,  פינוי  דלתות,  החלפת  מקלחת,  שירותים  וצביעת  שפכטל 

הדברה
החלפת ברזים, ניאגרה ומושב אסלה, התקנת דלת שירותים, הדבקת ריצוף, קשיש, גרוש, עריריירושלים

איטום נזילה
הסרת עובש, צביעת חלק מהדירה, איטום קירותקשישה+ בת ונכדהירושלים
שפכטל וצביעת חלק מהדירה, איטום קרמיקה במקלחת, החלפת מנגנון נעילה זוג עם ילדים, אחד הילדים מתמודד נפשירושלים

בדלת כניסה, החלפת זכוכיות חלונות
מהדירה, קשישהירושלים חלק  וצביעת  שפכטל  והחלקה,  בתקרה  גבס  טיח  פסולת,  פינוי 

איטום קיר חיצוני, התקנת רשתות, גופי תאורה, שקעים ומפסקים
צביעת הדירה, תיקון תריסים ודלת, איטום גגקשישה ובת+ 3, שתיהן עם בעיות בריאותירושלים
איטום גג, תיקון רעפים ומריחת פוליגגניצולת שואהירושלים
שפכטל וצביעת חלק מהדירהזוג קשישיםירושלים
שפכטל וצביעת הדירה, תיקוני דלתות, חידוש מרצפות, החלפת מושב אסלהקשישהירושלים
תיקון דלת ממ"ד, דלת שירותים ומנעול, החלפת ברז, רשתות, תריסים וחוט ניצולת שואה, בעיות בריאותיות, מתמודדת נפשירושלים

פתיחת סתימה בכיור, שפכטל וצביעת חלק מהדירה
החלפת קשישה עם בעיות בריאותירושלים סיפון,  החלפת  אמבטיה,  חלון,  איטום  הדירה,  רב  וצביעת  שפכטל 

מפסקים ושקעים
איטום יריעות הגג, שפכטל וצביעת חלק מהדירה, החלפת ראש דוש מקלחת, חד הורית+ 2ירושלים

תיקון דלת כניסה
חיזוק פרגולה, תיקון דלת כניסה, התקנת מאחזים בכניסהזוג קשישים עם בעיות בריאותירושלים
שפכטל וצביעת חלק מהדירהקשישהירושלים
שפכטל וצביעת חדר, הדבקת קרמיקה, איטום אמבטיהזוג+ 7 ירושלים
איטום חיצוני לדירה, ניקיון עובש, שפכטל וצביעת חדר, יצירת נישת מדפים זוג+ 8ירושלים

מגבס, התקנת דלת לחדר ילדות, החלפת מוט וילון אמבטיה ורשתות
שפכטל וצביעת הדירה, איטום בקיר, החלפת ידיותניצולת שואהירושלים
שפכטל וצביעת הדירה, החלפת שקעים ומפסקיםניצולת שואהירושלים
שפכטל וצבע בסלון ובחדר השינהניצולת שואהירושלים
פירוק הסקה, קשישהירושלים וקאנטים במטבח,  קרמיקה  וקו חשמל,  תאורה  גופי  התקנת 

איטום שיש, שפכטל וצביעת מהדירה, איטום חור מזגן, הרכבת ריהוט
שפכטל וצביעת רב הדירה, תיקון ניאגרהזוג נכים, לאישה ניוון שרירים, לאיש עיוורוןירושלים
החלפת ידיות לדלתות, מנגנוני נעילה וצירים, התקנת סוגר פנאומטי לספסל זוג+ 11, בת אוטויסטית, הקטן עם מום בלבירושלים

עם מושב נפתח, תיקון תריס, ריהוט, החלפת מפסקים, שקעים וגופי תאורה
פתיחת סתימה, תיקון תריס, ניאגרה ושירותים, התקנת גב ארון מטבח, ברז ניצולת שואה ירושלים

ורשת חלון
שפכטל וצביעת חלק מהדירהזוג קשישים, האיש נכהירושלים
שפכטל וצביעת רב הדירה, תיקון שירותיםקשישהירושלים
איטום גג כולל מרזב, שפכטל וצביעת הדירה, החלפת ברזמתמודדת נפשירושלים
ניאגרה, שקעים, קשישה עם מוגבלות פיזית ונפשיתירושלים תיקון  סיפון,  כולל חשמלי, החלפת  תיקון תריסים שבורים 

תאורה ומפסקים
שפכטל וצביעת חלק מהדירה, פירוק ריהוט והרכבת חדש, החלפת רשתות פליטת שואה אלמנהירושלים

בכל החלונות
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החלפת דלתות פניםזוג+ 2ירושלים
החלפת צילינדר דלת כניסה, רשת חלון וברזיםקשישהירושלים
שפכטל וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורהקשישהירושלים
שפכטל וצביעת הדירה, איטום כיורחד הורית+ 2 ירושלים
החלפת ברז, צביעת חלק מהדירה, התקנת סוגרים לחלונות הזזה, התקנת קשישה אלמנה שסובלת מבעיות בריאות רבותירושלים

ראש דוש
שפכטל וצביעת הדירה, החלפת ברז וגופי תאורהזוג+ 11ירושלים
שפכטל וצביעת הדירה כולל משקופים, תיקוני תריסים, תיקון ברז, החלפת חד הורית+ 5ירושלים

גוף תאורה, התקנת מדף, תיקון דלת
סיפון, קשישהירושלים החלפת  סתימה,  פתיחת  מקלחון,  נסגרה,  שלא  כניסה  דלת  תיקון 

שפכטל וצביעת הדירה
וסדק קשישהירושלים אסלה  מושב  תריס,  תיקון  הדירה,  וצביעת  שפכטל  שקעים,  החלפת 

בשירותים, החלפת ידיות ותיקון דלת כניסה
שפכטל וצביעת הדירה, תיקון ריהוטקשישהירושלים
שפכטל וצביעת הדירה, תיקון ריהוט, תריסים והחלפת גוף תאורהזוג+ 4ירושלים
ברזים, זוג קשישיםירושלים החלפת  מטבח,  וארון  תריסים  תיקון  הדירה,  בכל  דלתות  החלפת 

שפכטל וצביעת הדירה
החלפת שקעים ומפסקים, תיקון רשת, שפכטל וצביעת חלק מהדירה ותיקון ניצולת שואהירושלים

ריצוף
שפכטל קשישהירושלים מטבח,  ומגירות  צירים  חלון,  דלתות,  תיקון  תאורה,  גופי  התקנת 

וצביעת הדירה, איטום שיש ואיטום גג
ברז, קשישירושלים והחלפת  כיור  קיבוע  ושקעים,  מפסקים  החלפת  תאורה,  גופי  התקנת 

שפכטל וצביעת הדירה ותיקון תריסים
תיקון נזילה בשירותים ותיקון תריסיםקשישירושלים
- זוג קשישים ירושלים וצביעת חלק מהדירה, חידוש מטבח  החלפת מפסקים ושקעים, שפכטל 

ניקיוי קרמיקה, החלפת דלתות, צירים, ברז והתקנת רצפת פרקט
תיקון תריסים, ליטוש דלתות מלמטה, איטום כיורים ושיש, חידוש פורמייקה זוג קשישים ירושלים

בארונות מטבח, החלפת ברז
החלפת אמבטיה ותיקון נזילה במערכת הביובחד הורית+ 4, יוצאת אתיופיהירושלים
מרפסת ללא חלונות עם קן יונים. ניקוי וחיטוי, התקנת חלונות גדולים עם מסגרות שורדת שואה, צרכים רפואייםירושלים

מרושתות ואיטום ע"י לוחות סנטף
תיקון דלתות, התקנת גוף תאורה, סיפון ומושב אסלה, תיקון שירותים וריהוט, זוג+ 5, לאב בעיות בריאותירושלים

ואיטום שיש
זוג+ 5, יוצאי אתיופיה, האם מתמודדת נפש, סובלת ירושלים

מפוסט טראומה
שפכטל, איטום קירות וצביעת הדירה, הדבקת קרמיקה, תיקון דלתות, החלפת 

גופי תאורה, סיפון, וחלון, תיקון ניאגרה
זוג+ 11, בן אחד נפטר, תינוק עם תסמונת דאון, האב ירושלים

נכה עקב פיגוע טרור ובפוסט טראומה
שפכטל וצביעת מהדירה, החלפת סיפונים וצנרת

שפכטל וצביעת הדירהזוג + 6 ילדים, בן חיילירושלים
שפכטל וצביעת חלק מהדירה, החלפת מושב אסלהפליט שואה ערירי, ילדיו נפטרו, לקוי ראיה ושמיעהירושלים
פינוי פסולת רב של אגרנות, צביעת חלק מהדירה, בדיקת תשתית החשמל, מתמודד נפשירושלים

החלפת פיוזים, נקודות ביקורת וחיבור הארכה 
צביעת הדירה כולל תקרות, החלפת סיפון, ברז, תיקון דלתות, תריסים וקיר זוג+ 3ירושלים

גבס
מה שיש לה בחיים הם הנכדים. צביעת הסלון באפקט לוח מחיק, ציורי קיר מתמודדת נפש שחיה בעוני ובצמצוםירושלים

בחדרי השינה וסלון וצביעת כל הדירה, תיקון דלתות, רשתות, גופי תאורה, 
בצורה  הצעצועים  של  לאחסון  מדפים  מערכת  מפסקים,בניית  שקעים, 

מסודרת
צביעת חלק מהדירה, החלפת שקעים ומפסקיםקשישהירושלים
צביעת חלק מהדירה, החלפת ברז ופינוי פסולתניצולת שואהירושלים
שפכטל וצביעת הדירה, תיקון דלת ואיטום אמבטיהניצולת שואהירושלים
שפכטל וצביעת חלק מהדירה, החלפת מושב אסלה, תיקון ארונות מטבח, קשישירושלים

דלת כניסה, תיקון ברז, החלפת סיפון, החלפת זכוכית חלונות, גופי תאורה, 
שקעים ומפסק

צביעת הדירה, החלפת ברז, תיקון תריסים וחלונותניצולת שואהירושלים
תליית ארונות עליונים וכיור במצב קריסה, החלפת ברזים, סיפון, ניאגרה וכיור, תיקון קשיש עם חובות, גר עם בן בוגרירושלים

ריהוט, התקנת מדפים
התקנת ברזים, פתיחת סתימות ניצול שואה, בעיות רפואיות ותפקודיותירושלים
וצביעת רב הדירה, החלפת דלתות, שקעים, אב חד הורי חרש+ 4ירושלים התקנת גופי תאורה, שפכטל 

מפסקים, ברזים וסיפון, חיבור ניקוז מכונת כביסה לסיפון
שפכטל וצביעת רב הדירהקשישהירושלים
התקנת גוף תאורה, החלפת שקעים ומפסקיםקשיש מוגבל פיזית מגיל צעירירושלים
תיקון דלת חצר, התקנת מנעול, התקנת צינור דוש, החלפת שקעים שבורים, ניצולת שואהירושלים

ארון חדר שינה וברזים
שפכטל וצביעת חלק מהדירהניצולת שואהירושלים
שפכטל וצביעת מהדירה, החלפת שירותים ותיקון נזילהניצולת שואהירושלים
וסיפון, זוג+ 10ירושלים ברז  התקנת  הדירה,  וצביעת  שבור,שפכטל  בקיר  גבס  לוח  החלפת 

תיקון דלתות, ארון
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שפכטל וצביעת הדירה, החלפת דיקטים בארון מטבח, תיקון ארונות, תריסים חד הורית+ 10ירושלים
ודלתות

שפכטל וצביעת מהדירה, החלפת ידיות ומנגנוני נעילהזוג קשישיםירושלים
פירוק והרכבת קרמיקה, שפכטל וצביעת הדירהניצולת שואהירושלים
נזילה חד הורית+ 11ירושלים עקב  מרזב  התקנת  ודלתות,  ארונות  תיקון  חלון,  זכוכית  החלפת 

והחלפת מושב אסלה
שפכטל וצביעת חלק מהדירהניצולת שואהירושלים
צביעת חלק מהדירה, איטום סדק בקיר חיצוניניצולת שואהירושלים
תיקון דלת וברזניצולת שואהירושלים
צביעת חלק מהדירה, תיקון צירים והחלפת דלתות קשישירושלים
חד הורית+ 9, בת עם צרכים מיוחדים, בעלה נפטר ירושלים

מקורונה
איטום תקרה, החלפת ניאגרה, איטום שיש, החלפת צירים במטבח וצביעת 

חלק מהדירה
שפכטל וצביעת הדירהניצול שואהירושלים
צביעת מרפסת ומשקוף, תיקון תריסים, התקנת גופי תאורהניצולת שואהירושלים
שפכטל וצביעת רב הדירה והחלפת מושב אסלהניצולת שואהירושלים
החלפת שירותים ואסלה, שפכטל וצביעת חדרניצול שואהירושלים
עזרה באריזת הבית למעבר דירהניצולת שואהירושלים
פתיחת סתימות בגג בשל הצפות מיםקשישהירושלים

הרכבת ותיקון ריהוטחד הורית+  1, עולים חדשים, ילדה עם צרכים מיוחדיםמבואות ירושלים
תיקוני קירות וצביעת חלק מהדירה, PVC חדש, הוחלף גוף תאורה ומתגקשישמבואות ירושלים
חיזוק דלתות ארון, תיקון תריסים, דלתות, התקנת רשתות, התקנת מתלים, שפכטלזוג קשישים, האחד בשיקום עקב מבואות ירושלים
החלפת גופי תאורה, תיקוני שפכטל וצביעה, תיקון שקעים, בניית קיר גבס, חד הורית+ 2מבואות ירושלים

תיקוני דלתות
סידור בלטות, טיפול בגבס, החלפת מרצפות, צבע ושפכטל בכל הבית, תיקון דלתחד הורית+ 1מבואות ירושלים
תיקון קשישהמבואות ירושלים תאורה,  גופי  החלפת  הדירה,  וצביעת  שפכטל  מטבח,  ברז  החלפת 

תריסים, החלפת רשתות, תיקון ניקוז ונזילות מכיור, איטום שיש ומקלחת
תיקון נזילה בסיפון, תיקון וילון, ידית, גגון, צביעת חלק מהדירהחד הורית+ 2מבואות ירושלים
תיקון נזילה מהגג, החלפת רשתזוג קשישיםמבואות ירושלים
החלפת דלתות, השלמת פאנלים בבית וקרמיקה בשירותים, שפכטל וצביעת הדירה, זוג וילדיםמבואות ירושלים

איטום חלון ואמבטיה
השלמת מרצפות במדרגות, שפכטל וצביעת הדירהחד הורית+ 4מבואות ירושלים
שפכטל וצביעת רב הדירה, החלפת גופי תאורהזוג+ 5מבואות ירושלים
מקלחון, חד הורית+ 2, לילד אחד סכרתמבואות ירושלים תיקון  דוש,  מוט  החלפת  בשירותים,  נזילה  וחלונות,  תריסים  תיקון 

צביעת חלק מהדירה, תיקון ידיות, החלפת גופי תאורה
שפכטל וצביעת רב הדירהזוג+ 3מבואות ירושלים
וצביעת הדירה, התקנת גופי תאורה, החלפת דלתות, איטום חלונות, זוג+ 8, לאב בעיות רפואיותמבואות ירושלים שפכטל 

החלפת שקעים ומתגים 
נכותמבואות ירושלים עם  ומתמודד  צה"ל  פצוע  האב   ,3  זוג+ 

פיזית ונפשית
תיקון ואיטום ריצוף, הרכבת פלטות גבס על חלק מהקירות, שפכטל, איטום וצביעת 
הדירה, חדר אמבטיה חודש מהיסוד, החלפת שקעים ומפסקים, איטום חלונות 
ודלת כניסה, איטום גג, החלפת דלתות, התקנת צנרת ביוב, התקנת דוד וקולט 

טיפול בחשמל  
החלפת ברז, תיקון דלת כולל עבודת אלומיניום קשישהמבואות ירושלים
קרמיקה, אישה מבוגרת ובודדהמבואות ירושלים השלמת  שיש,  איטום  מרצפות,  החלפת  הדירה,  וצביעת  שפכטל 

החלפת קופסת שקעים שרופים, איטום חלון, סגירת הפרשי גובה בחדר
גופי חד הורית+ 3מבואות ירושלים החלפת  הדירה,  רב  וצביעת  שפכטל  גג,  איטום  גבס,  תקרות  חידוש 

תאורה, איטום אמבטיה
החלפת ברזים וגופי תאורה, איטום חלון וצביעה, צביעת הדירהזוג+ 4מבואות ירושלים
החלפת לוחות גבס בתקרה, הדבקת קרמיקות באמבטיה, סגירת בור ברצפת זוג+ 7מבואות ירושלים

הכניסה, החלפת ברז, התקנת גוף תאורה, צביעה חלקית
החלפת ברז, התקנת חימום, תיקון תקרה עם גבס וצבע, החלפת גוף תאורה, קשישמבואות ירושלים

תיקוני חשמל
חיבור תקשורתזוג קשישיםמבואות ירושלים
חדשה זוג+ 6מבואות ירושלים מסגרת  דלת,  תיקון  מהדירה,  חלק  וצביעת  שפכטל  ברז,  החלפת 

לרשת חלון
התקנת גופי תאורה, תיקון חלונות, החלפת רשתותזוג קשישיםמבואות ירושלים
תיקון תריסים, חיזוק ואיטום אסלהזוג מבוגר, האיש חולה מאודמבואות ירושלים
שפכטל וצביעת הדירה, הרכבת דלתות, תיקון תריסיםזוג+ 7מבואות ירושלים
עבודות גבס, שפכטל וצביעת הדירה, החלפת שקע וקו חשמל והחלפת דלתותזוג+ 9מבואות ירושלים
ברזים, זוג+ 6מבואות ירושלים החלפת  אמבטיה,  איטום  הדירה,  וצביעת  שפכטל  תריסים,  תיקון 

התקנת גוף תאורה
התקנת גופי תאורה, שפכטל וצביעת חלק מהדירהזוג+ 8מבואות ירושלים
שפכטל וצביעת מהדירה, הדבקת פאנלים, תיקון ברזזוג+ 5מבואות ירושלים
גופי זוג+ 6מבואות ירושלים התקנת  רחצה,  לחדר  ודלת  משקוף  התקנת  הדירה,  וצביעת  שפכטל 

תאורה, החלפת כיור
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התקנת גופי תאורה, התקנת צינור גז, שפכטל וצבע ברב הדירה כולל טיפול זוג+ 5מבואות ירושלים
בעובש,  תיקון חלון, החלפת מושב אסלה וברזים, פתיחת סתימה

ושקע, זוג+ 5מבואות ירושלים חשמל  קו  תאורה,  גופי  דלתות,  החלפת  הדירה,  וצביעת  שפכטל 
תריסים, רשתות וברז

החלפת שקעים וגופי תאורה, איטום שיש והתקנת ברז, איטום חורים, שפכטל זוג+ 4מבואות ירושלים
וצביעת חלק מהדירה

שפכטל וצביעת חלק מהדירה, החלפת גופי תאורה, יצירת תעלות חשמלזוג+ 7מבואות ירושלים
ריצוף, שפכטל וצביעת חדר, החלפת דלת זוג+ 11מבואות ירושלים
שפכטל וצביעת הדירה, התקנת גופי תאורה, הרכבת ידיות והחלפת חלון שבורקשישמבואות ירושלים
תיקון תריסים, החלפת שקעים, סיפון ומושב אסלה, דלת, השלמת פאנלים, זוג+ 4מבואות ירושלים

שפכטל וצביעת הדירה
תיקוני שפכטל אינטנסיביים וצביעת חלק מהדירה, הדבקת ריצוף, החלפת זוג+ 8, האבא נכה מרותק לכסא גלגליםמבואות ירושלים

גופי תאורה
החלפת ברזים, איטום שיש, החלפת צירים ארונות מטבח, החלפת ניאגרה, זוג+ 5מבואות ירושלים

דלת וגופי תאורה 
התקנת גופי תאורה, החלפת שקעים ומפסקים, שפכטל וצביעת הדירהקשישה יוצאת אתיופיהבית שמש 
שפכטל וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה ושקעיםזוג+ 8, נער עם מוגבלות שכלית קשה, סיעודי בית שמש
ותקשורתי בית שמש התפתחותי  עיכוב  עם  ילדה   ,8 זוג+ 

ואפילפסיה
שפכטל וצביעת הדירה, תיקוני דלתות ומנגנוני נעילה, החלפת סיפון כיור, גופי 

תאורה, תיקון דוד שמש
החלפת כיור, גוף תאורה ושקעים, תיקון דלת, שפכטל וצביעת חלק מהדירה, חד הורית+ 5, נער עם אוטיזםבית שמש

חיפוי קרמיקה
וצביעת הדירה, בניית תעלה חד הורית+ 4בית שמש נזילות, ריצוף, החלפת ברזים, שפכטל  איטום 

לוונטה, החלפת גופי תאורה, כנפיים של דלתות ואינטרפוץ
איטום זוג+ 5, ילד לקוי שמיעה ובעיות רפואיותבית שמש סורגים,  התקנת  דלתות,  החלפת  הדירה,  וצביעת  שפכטל  תיקוני 

אמבטיה וכיור
4, יוצאת אתיופיה + אחות האם במצב בית שמש חד הורית+ 

סיעודי
החלפת גופי תאורה, התקנת מאחז יד, תיקון כיור, דלת וצביעת חדר 

שקעים, חד הורית+ 1, מתמודדת נפשבית שמש החלפת  משקופים,  השלמת  תריסים,  תיקון  חלון,  זכוכית  החלפת 
החלפת ארון מטבח, החלפת מנעול דלת, איטום מרצפות

תיקוני קירות וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה, תיקון תריס, רשת וחלונות, חד הורית+ 2, יוצאת  אתיופיה עם צרכים רפואייםבית שמש
תליית ארון

צרכים בית שמש עם  ילדים   2 נפש,  מתמודד  האב   ,4 זוג+ 
מיוחדים

תיקוני קירות וצביעת הדירה, תיקון דלת

שפכטל וצביעת הדירה כולל משקופים, התקנת גופי תאורה, שקעים ומתגים זוג+ 3בית שמש
כולל מכסים, החלפת דלתות, תיקון תריסים, סידור קרמיקה באמבטיה 

תיקון זוג קשישיםבית שמש תאורה,  גוף  החלפת  איטום,  והמשקופים,  הדירה  צביעת  קיר,  תיקוני 
רצועת תריס

תיקוני קירות וצביעת כל הדירהחד הורית+ 2, יוצאת אתיופיהבית שמש
תיקוני קירות וצביעת הדירה, השלמת לוח גבס בתקרה, ניקוי עובש בכל הדירה, חד הורית+ 2בית שמש

החלפת שקעים ודלתות
שפכטל וצביעת רב הדירהזוג+ 5, בן אחד עם אוטיזםבית שמש
השלמת קירות גבס, התקנת דלת, גוף תאורה ומתג, שפכטל וצביעת הדירהזוג וילדיםבית שמש
החלפת צירי ארונות מטבח, תיקון פנלים, איטום אמבטיה, שפכטל וצביעת קשישהבית שמש

חלק מהדירה, תיקון דלת
זוג+ ילדים, אב המשפחה היה חולה קורונה, והיה בין בית שמש

חיים למוות, ועד היום לא חזר לעצמו.
קירות שחורים כתוצאה מרטיבות שהיתה ותוקנה. שפכטל וצביעת הדירה, 

החלפת גופי תאורה, שקעים ומתגים, איטום קיר חיצוני
ואיטום, החלפת זוג+ 3, נוער בסיכון, לאם בעיות רפואיות, חובותבית שמש וצביעת הדירה, השלמת קרמיקה בחדר אמבטיה  שפכטל 

דלתות ומושב אסלה
חד הורית+ 8, ישנם ילדים הסובלים מקשיים רגשיים בית שמש

ולקויות למידה
שפכטל וצביעת חלק מהדירה, החלפת גוף תאורה וניאגרות, איטום גג, תיקון 

ריהוט
שפכטל וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה, ניקוי ארונות מטבח, החלפת זוג, האישה חולה מאודבית שמש

רשת
קרמיקה זוג+ 9, האב מתומדד נפשבית שמש השלמת  ושקעים,  תאורה  גופי  החלפת  הדירה,  וצביעת  שפכטל 

בשירותים, הדבקת פנלים, תיקון חלון והחלפת רשתות
שפכטל וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורהזוג, האישה נכה, סובלים מקשיים כלכלייםבית שמש
החלפת גופי תאורה ורשת, שפכטל וצביעת חדרחד הורית + 5, סובלת ממצב נפשי ורפואיבית שמש
ומתמודדים בית שמש טראומות  עברו  ההורים  שני   ,3 זוג+ 

נפשית ומבעיות בריאות
ודלתות,  פלדלת  תיקון דלת  תאורה,  גופי  החלפת  הדירה,  וצביעת  שפכטל 

החלפת שקע ומכסי חשמל
בעקבות בית שמש נפש  מתמודדי  חלקם   ,4 הורית+  חד 

אלימות קשה מצד הגרוש
שפכטל וצביעת הדירה כולל משקופים, החלפת ידיות ומנגנוני נעילה, הדבקת 

כיור ואיטום, איטום אמבטיה, החלפת גופי תאורה, שקעים, מתגים וסיפון
קו חד הורי+ 1בית שמש והעברת  ומפסקים,  תאורה שקעים  גופי  החלפת  וצביעת דירה,  שפכטל 

חשמל, החלפת דלת, ברז, כיור וניאגרה
פינוי חד הורית+ 4, יוצאת אתיופיהבית שמש דלתות,  תיקון  שקעים,  תאורה,  גופי  החלפת  הדירה,  וצביעת  שפכטל 

ריהוט ותיקון ריהוט
אם חד הורית+ 3, האב היה אלים והתגרשו, קשיים כסלון

רגשיים של האם והילדים
שפכטל וצביעת הדירה, תיקוני גבס, תיקון דלתות, הדבקת פנלים, החלפת 

מנורות
מתפקדת בית שמש האם  נפש,  מתמודד  האב   ,3 זוג+ 

ומפרנסת לבד
שפכטל וצביעת חלק מהדירה, החלפת גופי תאורה
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סידור חשמל, שפכטל וצביעת הדירהחד הורית + 1, מתמודדת נפש, בן עם צרכים מיוחדיםרמת גן
שפכטל וצביעת הדירה, איטום חלון, סידור החשמלזוג+ 1 עם צרכים מיוחדים, עולים מקולומביהרמת גן
שפכטל וצביעת הדירה, תליה של דברים חד הורית+ 3 כולם עם צרכים מיוחדיםרמת גן
שפכטל וצביעת הדירה, סידור אסלות השירותיםמרכז נועררמת גן
שבירת קיר, שפכטל וצביעת הדירהזוג+ 1רמת גן
שפכטל וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורהמבוגרת לבדרמת גן
שפכטל וצביעת הדירה,זוג קשישיםרמת גן
שפכטל וצביעת הדירה, חשמל, בניה ותלייהחד הורית+ 1רמת גן
שפכטל וצביעת הדירה, חשמל, הרכבה ותלייהחד הורית+ ילדים עם פיגוררמת גן

תיקון ארון, התקנת מדפים ברחבי הדירה ומוטות תליהחד הורית עולה+ בת עם צרכים מיוחדים ומוגבלות פיזיתמבשרת ציון
שפכטל וצביעת הדירה, התקנת מאחזי יד וגופי תאורהקשישתל אביב
איטום הגג, שפכטל וצביעת תקרות, התקנת מאחזי יד, תיקוני תריס, ברזים קשישהתל אביב

ומפסקי חשמל.
התקנת גופי תאורה והחלפת ברזים, תרומת שטיחזוג קשישיםתל אביב
התקנת ידית אחיזה בשירותים, תיקוני ניאגרה, נזילה בברז ותיקון דלתותקשישהתל אביב
שפכטל וצביעת הדירה, צביעת קרמיקה, התקנת דוש מקלחת,התקנת גופי תאורהזוג מבוגרתל אביב
איטום הגג, שפכטל וצביעת הדירה, השלמת קרמיקה, התקנת גופי תאורה, חד הורית+ 1תל אביב

התקנת  באמבטיה,  יד  מאחזי  התקנת  שיש,  תיקון  מטבח,  ארונות  צביעת 
שקעים ומפסקים, החלפת צינור ניאגרה

והתקנת זוג+ 4תל אביב חלון  תיקון  אסלה,  מושב  ברז,  התקנת  וארון,  שיש  כיורים,  איטום 
החלפת  וחלונות,  תריסים  של  נרחב  תיקון  אמבטיה,  ארון  הרכבת  רשתות, 

ראש ברז ומכלול פנימי, תיקון דלתות
שפכטל צביעת דירה, איטום שיש, תיקון עמודיםחד הורית+ 3תל אביב
שפכטל וצביעת הדירה, התקנת דלת, צביעת קרמיקהקשישהתל אביב
תיקוני שפכטל וצביעת הדירה, צביעת אמבטיה, השלמת קרמיקה, החלפת חד הורית+ 1תל אביב

חלונות, צביעת דלתות, שפכטל וצביעת הדירה, כולל דלתות ומשקופים 
שפכטל וצביעת הדירה, איטום מקלחון ושיש באמבטיה, תיקון נזילה בניאגרה, תיקוני זוג מתמודד נפש+ 2תל אביב

חלונות, תריסים ורשתות, התקנת ידיות בדלת, החלפת גופי תאורה
עבודות חשמל ע"י חשמלאי - הארקה לבית, סידור לוח חשמל, יצירת בידוד חד הורית+ 1תל אביב

בדירה, החלפת שקעים ומפסקים ותיקון תריסים
שפכטל וצביעת הדירה, התקנת גופי תאורה ודלת במקלחתאדם מבוגר חולה דיאליזה תל אביב
החלפת אסלה וגופי תאורה שפכטל וצביעת רב הדירהזוג+ 3תל אביב

וצביעת הדירה, חד הורית+ 7, יוצאת אתיופיהיפו ומנופים, שפכטל  תיקוני תריסים, החלפת תפסים, מובילים 
תיקון השירותים

שפכטל וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורהזוג+ 2, האב עבר שבץתל אביב
שיקום דירה לאחר שריפה, שפכל וצביעת הדירהקשישהתל אביב
שפכטל וצביעת הדירה ואיטום חלונותחד הורית+ 1תל אביב
שפכטל וצביעת דירה, החלפת גופי תאורה, שקעים, מתגים, איטום גגחד הורית יוצאת אתיופיה+ 3תל אביב
שפכטל וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה, השלמת ריצוף, איטום גג, התקנת שני אחים בוגרים, מתמודדת נפשתל אביב

תשתית לשקע וקופסא 
שפכטל וצביעת הדירה, איטום גג, החלפת גופי תאורהקשיש עם בעיות בריאותתל אביב
שפכטל וצביעת הדירה, תיקון התאורה, קרמיקה באמבטיה, ארונות מטבח קשישה עם בעיות ניידותתל אביב

ושיש
שפכטל וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה, תיקוני אינסטלציה וקרמיקה קשישתל אביב
שפכטל וצביעת הדירה, תיקוני קרמיקה במטבח, החלפת גופי תאורה ומתגיםמבוגרת עריריתתל אביב
איטום הגג, שפכטל וצביעת חלק מהדירהניצול שואה תל אביב
איטום גג, שפכטל וצביעת חלק מהדירה, תיקון פאנלים, התקנת גופי תאורה, זוג מבוגר, האיש חולהתל אביב

שקעים ומפסקים  
שפכטל וצביעת הדירה, כולל משקופים, תיקון דלתזוג קשישיםתל אביב
תיקון קשישה, חולהתל אביב מטבח,  ארונות  תיקוני  תאורה,  גופי  החלפת  הדירה,  וצביעת  שפכטל 

דלת, איטום הגג
התקנת ידיות אחיזה, החלפת שקעים, גופי תאורה, הדבקת אסלה למקומה קשישה ערירית עולהתל אביב

ותיקון ניאגרה
איטום קשישהתל אביב ניאגרה,  תיקון  תאורה,  גופי  מהדירה, התקנת  חלק  וצביעת  שפכטל 

שיש, תיקון תריסים 
שפכטל וצביעת הדירה כולל משקופים, החלפת גופי תאורה, שקעים ומתגיםקשישה סיעודית ובן מוגבלתל אביב
שפכטל וצביעת חלק מהדירהקשישהתל אביב
שפכטל וצביעת חלק מהדירהקשישהתל אביב
גופי זוג+ 8תל אביב החלפת  הבית,  חזית  תיקוני  דלתות,  תיקון  הדירה,  וצביעת  שפכטל 

תאורה, מתגים ושקעים
תיקון תריסים, התקנת ברז במטבח והתקנת שקעקשישה, מתגוררים איתה בת חד הורית ונכדיהוד
רוב הבית תקרת הסלון, החלפת ברז, צביעת קשישה יהוד צביעת  נזילות קשות,  תיקוני 

מעקה סלון
בגירים, אור יהודה והשאר  נער  אחד   ,5 אלמנה+  הורית  חד 

כולם גרים בבית, משפחה לבבית ונעימה
החלפת גופי תאורה, שפכטל וצביעת הדירה, איטום רטיבות
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ניקוי ברזים מקורוזיה, תיקון פיצוץ בברז, החלפת דוש וצינור, שפכטל וצביעת חד הורי+ 1אור יהודה
חלק מהדירה

שפכטל וצביעת הדירהזוג+ 2, האישה סיעודית ועיוורתאור יהודה
טיפול בסתימות בכיורי מטבח, איטום חור חיצוניזוג+ 3, האב מתמודד נפשאור יהודה
תיקונים וצביעת מטבח ושירותיםזוג מבוגרים אור יהודה

תיקון תריסים, התקנת ברזים והחלפת שקעקשישה, בת חד הורית ונכד מתגוררים עימה יהוד
שפכטל וצביעת הדירה, החלפת רשת, תריסים, דלת וגופי תאורהזוג+ 3, האב נכה בשל אירוע מוחיאור יהודה
שפכטל וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה ומפסקיםחד הורית+ 4, 3 ילדים בעלי צרכים מיוחדיםאור יהודה
שפכטל וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה ודלתקשישה אור יהודה

אחיזה, קשישה, מצב בריאותי קשה. יהוד ידית  והתקנת  במקלחת  אריחים  הרכבת  הדירה,  וצביעת  שפכטל 
סידור ניאגרה בשירותים 

2 אור יהודה אתיופיה+  יוצאת  נפש  מתמודדת  הורית  חד  אם 
בנים חיילים

שפכטל וצביעת חלק מהדירה, התקנת גופי תאורה, תיקון חלונות ותריסים

שפכטל וצביעת הדירה, הדבקת אסלהזוג קשישים עם  בעיות רפואיות וקשיי ניידותאור יהודה
שפכטל וצביעת הדירה, תיקון שירותים ודלתותקשיש בודדאור יהודה

שפכטל וצביעת הדירה כולל דלתות ומשקופים, החלפת גוף תאורה, תיקון ניצול שואה+ בתרמלה
ברז וסיפון

החלפת גופי תאורה, שפכטל וצביעת הדירה כולל משקופים ודלתותקשישה עם קושי תפקודירמלה
צביעת חלק מהדירה כולל דלתות, משקופים וסורגים, התקנת גופי תאורה קשישה, מתמודדת נפש רמלה

וסיפון ופתיחת סתימה
איטום גג, תיקון מעטפת הבית3 אחיות מתמודדות נפש בוגרותרמלה

גז, מבוגר בודדלוד צינור  חור  איטום  תיקון דלת,  שקעים,  החלפת  הדירה,  וצביעת  שפכטל 
תיקון ריצוף

החלפת גופי תאורה ושקעים שפכטל וצביעת הדירהאב חד הורי+ 4, האב מוגבל תנועה, שריפה בדירהקריית מלאכי
החלפת ברז במטבח, מפסק ופתיחת סתימהזוג+ 5, בן חייל, לאם בעיות בריאותקריית מלאכי
וצביעת חד הורית+ 4, ברקע בעיות אלימות במשפחהקריית מלאכי כיור, שפכטל  ותריסים, החלפת דלתות, גופי תאורה,  תיקון חלונות 

הדירה כולל משקופים
שפכטל וצביעת הדירהקשישהקריית מלאכי
שפכטל וצביעת חלק מהדירה והחלפת גופי תאורהקשיש יוצא אתיופיה עם בעיות בריאותקריית מלאכי
צביעת הדירהמבוגר עריריקריית מלאכי
מיוחדים, קריית מלאכי צרכים  עם  ילדים  אתיופיה,  יוצאי   ,2 זוג+ 

האב עם מוגבלות מרותק לכיסא גלגלים
שפכטל וצביעת הדירה והחלפת שקעים

החלפת ארון מקלחת וקרמיקה, צביעת דירה ותיקון סתימהחד הורית+ 2  קריית מלאכי
התקנת חבלי כביסה, תיקון תריס וצינור מים של גינהקשישהקריית מלאכי
שפכטל וצביעת הדירה השרופהאח ואחות מבוגרים, האח מתמודד נפשקריית מלאכי
החלפת ברזים, התקנת תריס, החלפת זכוכית חלון והתקנת צינור לדושקשישה עם בעיות בריאותקריית מלאכי
שפכטל וצביעת הדירהזוג קשישים יוצאי אתיופיה, בעיות ניידות ותפקודקריית מלאכי
שפכטל וצביעת הדירהקשישה יוצאת אתיופיה, סובלת ממחלות כרוניותקריית מלאכי
שפכטל וצביעת הדירהקשישהקריית מלאכי
שפכטל וצביעת המטבח והסלון, טיפול חשמל, צביעת המקלחתקשישה יוצאת אתיופיהקריית מלאכי
שפכטל וצביעת חלק מהדירה והחלפת שקעיםחד הורית+ 1, יוצאת אתיופיהקריית מלאכי
תיקון דלת שירותים, החלפת ניאגרה, שפכטל וצביעת שירותיםקשישהקריית מלאכי
שפכטל וצביעת דירהקשישה, יוצאת אתיופיהקריית מלאכי
שפכטל וצביעת הדירה, החלפת שקעים, תיקון חלון, החלפת דלתות ופתיחת זוג+ 3, ילד עם צרכים מיוחדים, מתמודדת נפשקריית מלאכי

סתימה
התקנת תריסים וחלונות וצביעת הדירה קשיש, יוצא אתיופיהקריית מלאכי
השלמת ריצוף, תיקון סיפון, פתיחת סתימה והחלפת ברזקשישהקריית מלאכי
שפכטל וצביעת רב הדירה, התקנת גופי תאורה ותיקון דוד חשמלחד הורית+ 6, יוצאת אתיופיה קריית מלאכי

תיקוני תקרה, שפכטל, צביעת הבית, החלפת גופי תאורה ושקעים זוג מבוגרים עם בעיות בריאותקריית גת
שפכטל וצביעת הבית, החלפת גופי תאורהזוג קשישיםקריית גת
שפכטל וצביעת חלק מהדירהמתמודד נפש עריריקריית גת
ניקיון וטיפול בעובש בקירות, החלפת גופי תאורה, צביעת רב הדירהקשיש חולה + 1קריית גת
שפכטל וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורהקשישה+ 1 , חד הורית יוצאת אתיופיה קריית גת
ניקיון וטיפול בעובש בקירות, שפכטל וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה, זוג + 2, האב מתמודד נפש ועם צרכים רפואייםקריית גת

התקנת הארקה וסידור החשמל שיהיה בטיחותי ותקין 
שפכטל וצביעת הדירהחד  הורית סובלת ממחלה אונקולוגיתקריית גת
בריאות,  קריית גת בעיות  עם  אתיופיה  יוצאת   ,5 הורית+  חד 

התגרשה עקב אלימות במשפחה
שפכטל וצביעת דירה, החלפת גופי תאורה

שפכטל וצביעת הדירהקשישהקריית גת
שפכטל וצביעת כל הדירהקשישה+ 1 יוצאת אתיופיה קריית גת
הרכבת דלת לשירותים , שפכטל וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורהקשישה יוצאת אתיופיה+ חד הורית+ 1קרית גת 
שפכטל וצביעת כל הדירה שהיתה במצב קשה ביותר, החלפת שקעים וגופי חד הורית+ 1, מתמודדת נפשקרית גת 

תאורה, פינוי חפצים וסידור הבית, השגת ריהוט בתרומה 
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קשה זוג+ 5, יוצאי אתיופיהקרית גת  במצב  שהיתה  הדירה  וצביעת  שפכטל  בקירות,  בעובש  וטיפול  ניקיון 
ביותר, החלפת גופי תאורה ושקעים 

שפכטל וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורהקשישה + ילד בוגר , אשתו וילדיהםקרית גת 
שפכטל וצביעת הדירהחד הורית+ 1קריית גת
שפכטל וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה ושקעים בכל הדירה, הרכבת זוג+ 5, האם מתמודדת נפשקריית גת

ארון
תרומת מיטות לכל הילדים ועוד תיקוני צביעהזוג+ 8 ילדיםקריית גת
שפכטל וצביעת רב הדירהניצולת שואה ערירית, מוגבלת מאוד בתנועה קריית גת
וסיפון, חד הורית יוצאת אתיופיה+ 3קריית גת וגופי תאורה, החלפת ברז  וצביעת הדירה, החלפת שקעים  שפכטל 

פתיחת סתימה
מבעיות קריית גת סובלת  שנה,  לפני  שהתאלמנה  קשישה 

בריאות ותקפוד, סובלת מקשיים רגשיים
תיקוני קירות, החלפת גופי תאורה

שפכטל וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה ושקעים, התקנת ברז וזוויות לאמבטיהזוג+ 4קריית גת
תיקונים וצביעת רב הדירה, החלפת גופי תאורה והחלפת ידיותחד הורית+ 6, רק של אלימוות של הגרושקריית גת

שפכטל וצביעת חלק מהדירהזוג קשישים +בן בוגר, סיעודייםלכיש 
שפכטל וצביעת חלק מהדירה והחלפת גופי תאורהזוג קשישים, בעיות בריאותלכיש 
שפכטל וצביעת הדירהקשישה עם בעיות בריאות ואחותהלכיש 
שפכטל וצביעת הדירה והחלפת גופי תאורהקשיש, עם בעיות בריאותלכיש 
שפכטל וצביעת הדירה והחלפת גופי תאורהקשישה התאלמנה לא מזמןלכיש
צביעת הדירהזוג קשישים, האישה סיעודיתלכיש
מנת קשישה, סיעודיתלכיש על  מסדרון  והרחבת  תאורה  גופי  התקנת  הדירה,  וצביעת  שפכטל 

לאפשר מעבר עם כסא גלגלים
הרחבת מעבר לשירותים והתקנת דלת ומשקוף רחבים למעבר עם הליכון זוג קשישים, האשה סיעודיתלכיש 

וצביעת חלק מהדירה
שפכטל וצביעת הדירה, הוספת קיר גבס שמחלק את הסלון, החלפת גופי זוג + 6, האם מתמודדת נפששפיר

תאורה, שקעים, תיקון תריסים
שפכטל וצביעת הדירה, החלפת ברז שירותים ותיקונים בחצרזוג + 5, האב מתמודד נפששפיר 
שפכטל וצביעת חלק מהדירה והתקנת מאחז יד וגופי תאורהזוג קשישים עם בעיות בריאותשפיר 

ריצוף קיר ורצפת מקלחת, קיר גבס חדש, שפכטל וצביעת מקלחתזוג+ 4 ילדים עם קשיי לימודבאר טוביה
שפכטל וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה ואריכיםקשישהבאר טוביה
שפכטל וצביעת חלק מהדירה, תיקון חור מזגן והתקנת ידית אחיזהקשישה, בעיות בריאות ומוגבלות תנועהבאר טוביה
עם באר טוביה האישה  מיוחדים,  צרכים  עם  בוגר  בן  קשישה+ 

בעיות בריאות ומוגבלות תנועה
שפכטל וצביעת חלק מהדירה והדבקת אריכים שנעקרו

תאורה, קשיש, מוגבל תנועהבאר טוביה גופי  החלפת  הדירה,  וצביעת  שפכטל  לקיר,  התקרה  בין  איטום 
שקעים ומפסקים בכל הדירה

שפכטל וצביעת הדירהניצולת שואה+ נכדה מוגבלת תנועהבאר טוביה
פינוי של כל תכולת הדירה עקב אגרנותערירית, מתמודדת נפשבאר טוביה 
שפכטל וצביעת הדירה, התקנת פאנלים חדשים ותיקון ריצוףזוג קשישים, עם בעיות בריאות ומוגלות תנועהבאר טוביה
שפכטל וצביעת הדירהקשישה, לקויית ראייה, עם בעיות בריאות ומוגבלת תנועהבאר טוביה 
התקנת מעקות במדרגות בבית ובכניסה, התקנת ידית אחיזה ואיטום חיצוניזוג קשישים, האיש נכה צה"ל ועם בעיות בריאותבאר טוביה
התקנת ידית אחיזה, תיקון קירות חיצוניים וטיפול נגד פטריותאם חד הורית+ 2 בוגרים, האם עם בעיות בריאותבאר טוביה
התקנת דלת ומשקוף והחלפת שירותיםזוג+ 3, האב מתמודד נפש, בן עם צרכים מיוחדיםבאר טוביה
שפכטל וצביעת הדירה, החלפת אריחים ופנלים שבורים ואיטום האמבטיהאם חד הורית+ 2באר טוביה
מוגבלת באר טוביה האם  בריאות,  בעיות  עם  האב   ,4 זוג+ 

תנועה, בת חיילת, בן עם צרכים מיוחדים
איטום, שפכטל וצביעת חדר

שפכטל וצביעת הדירהזוג קשישים + בת בוגרת עם צרכים מיודחיםבאר טוביה
החלפת סיפון, תיקון נזילה בשירותים, התקנת כיור ושיש ותיקון דלתקשישהבאר טוביה
שפטל וצביעת הדירהשתי אחיות, עם בעיות בריאות ואחת עם ליקויי ראייהבאר טוביה

החלפת דלתות, גופי תאורה ושפכטל וצביעת הסלוןזוג+ 3 , האב מוגבל תנועה וחולה אנקולוגינתיבות
החלפת גופי תאורה ושקעים ושפכטל וצביעת הדירהאלמנה ואם שכולהנתיבות
שפכטל וצביעת הדירה והמשקופיםאם חד הוריתנתיבות
שפכטל וצביעת הדירה, איטום קיר גבס והחלפת גופי תאורהאם חד הורית+ 8, בן מתמודד נפש, אם עיוורת בעין אחתנתיבות
צביעת חלק מהדירה החלפת גופי תאורהזוג+ 10, עולים מאתיופיהנתיבות
שפכטל וצביעת הדירה והתקנת גוף תאורהחד הורית+ 3, האם מתמודדת נפש נתיבות
החלפת דלת, הדבקת פנלים בחדר שינה, התקנת גופי תאורה וצביעת סלוןקשישה סיעודיתנתיבות
שפכטל וצביעת הדירה והחלפת גופי תאורהזוג+ 2, עולים מאתיופיהנתיבות
שפכטל וצביעת הדירה, התקנת גופי תאורה ומתג, התקנת פרוז'קטור בחוץזוג+ 4נתיבות
שפכטל וצביעת חלק מהדירה והתקנת גופי תאורה זוג קשישיםנתיבות
שפכטל וצביעת הדירה והחלפת גופי תאורה בכל הדירהקשישה+ בן בוגר, עולה מאתיופיה, סיעודיתנתיבות
חד הורית+ 6, עולה מאתיופיה, האם מתמודדת נפש נתיבות

בעקבות נישואים אלימים
תיקון התריסים, שפכטל וצביעת הדירה והחלפת גופי תאורה, מתגים ושקעים 

ומושב אסלה
שפכטל וצביעת הדירה והתקנת מאחז יד בשירותיםמבוגר, עם בעיות בריאות, מתמודד נפשנתיבות



2022 י ת נ ש ח  " ו |  תנופה בקהילהד

20

עבודות שיפוציםמצב סוציאליעיר

שפכטל, איטום קירות וצביעת הדירה והתקנת גופי תאורה, ברזים ומושבי אסלהניצול שואהנתיבות
החלפת גופי תאורה, צביעת הדירה והתקנת מאחזי ידזוג+ 3שדרות
שפכטל וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה והתקנת מאחזי ידניצולת שואה+ בנהשדרות
שפכטל וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה והתקנת מאחז ידקשישהשדרות
וצביעת ניצולת שואה, בעיות בריאותשדרות שפכטל  מלט.  ע"י  לאדמה  וקיבוע  לבית  בכניסה  מעקה  התקנת 

הדירה והתקנת גופי תאורה.
שפכטל וצביעת חלק מהדירה, החלפת גופי תאורה, שקעים ומציף בניאגרה, קשישה עם בעיות בריאותשדרות

התקנת מאחז יד בחדר רחצה ואיטום מחסן
התקנת מעקה במדרגות והחלפת גוף תאורהבודד, בעל בעיות בריאותשדרות
שפכטל וצביעת הדירה, התקנת מאחז יד, החלפת דלת וחלונות ואיטום מרפסתניצולת שואה+ בןשדרות
צינור קשישה סיעודיתשדרות תיקון  טיפול בפטריות,  גופי תאורה,  הדירה, החלפת  וצביעת  שפכטל 

בחצר, התקנת מעקי בטיחות
שפכטל וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה, מערכת דוש, ארון אמבטיה, כיור וברזאב חד הורי יוצא אתיופיה+ 5שדרות
שפכטל וצביעת רב הדירהקשיששדרות 
התקנת מעקה למדרגות הבית ולחדר מדרגות בכניסה והתקנת מנורת לדקשיש, בעיות בריאותשדרות
שפכטל וצביעת הדירה והחלפת דלתותזוג+ 1שדרות
שפכטל וצביעת הדירה והחלפת גופי תאורהניצולת שואהשדרות
שפכטל וצביעת הדירה והחלפת גופי תאורה, דלת, ברז, וניאגרהניצולת שואהשדרות
שפכטל וצביעת חלק מהדירה והתקנת גופי תאורהזוג+ 2שדרות
החלפת גופי תאורה, שפכטל וצביעת חלק מהדירהניצולת שואהשדרות
שפכטל וצביעת הדירה והתקנת גופי תאורהאם חד הורית+ 2, בן חייל, האם מוגבלת תנועהשדרות
שפכטל וצביעת הדירה והתקנת גופי תאורהאם חד הורית+ 4שדרות
שפכטל וצביעת חלק מהדירה והתקנת ברז ומאחזי יד וגוף תאורהקשישהשדרות
שפכטל וצביעת הדירה והחלפת גופי תאורהקשישהשדרות
שפכטל וצביעת הדירה והתקנת גופי תאורה בכל הביתניצול שואה, בעיות בריאותשדרות
שפכטל וצביעת כל הדירה, החלפת גופי תאורה ושקעיםקשיש, עולה מאתיופיהשדרות

תיקוני שפכטל וצביעת רב הדירה, התקנת גופי תאורה ומאחזי ידקשיש, בעיות בריאותשדרות 
התקנת מעקה במדרגות כניסהזוג קשישיםשדרות 
שפכטל וצביעת הדירה, הרכבת פלטת גבס, התקנת דלת מקלחת וגופי תאורהניצולת שואה, בעיות בריאות, מוגבלת תנועהשדרות
שפכטל וצביעת הדירהקשישהשדרות
החלפת רצועות תריסים, מנגנון וארגזקשישהשדרות
החלפת רצועות תריסים, מנגנון וארגזזוג קשישיםשדרות
הדירה, החלפת קשיש, מוגבל תנועהשדרות תאורה בכל  גופי  הדירה, החלפת  וצביעת  איטום, שפכטל 

ניאגרה בשירותים והרכבת דלת לשירותים
התקנת מעקות בכניסהזוג ניצולי שואהשדרות
חד הורית+ 6, 2 קטינים, האב היה אלים, לאם בעיות שדרות

בריאות, בן מתמודד נפש
שפכטל וצביעת הדירה, איטום קיר גבס והחלפת גופי תאורה

שפכטל וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה, התקנת מושבי אסלה והחלפת דלתותניצולת שואה+ בןשדרות
שפכטל וצביעת הדירה והתקנת גופי תאורהקשיש שדרות
שפכטל וצביעת הדירה קשישהשדרות
שפכטל וצביעת חלק מהדירה והתקנת מאחזי ידזוג קשישיםשדרות
שפכטל וצביעת הדירה והתקנת גופי תאורהקשישה, סיעודיתשדרות
שפכטל וצביעת הדירה והחלפת גופי תאורהניצולת שואהשדרות
שפכטל וצביעת הדירה קשישהשדרות
שפכטל וצביעת הדירה והחלפת גופי תאורהקשישה סיעודיתשדרות
צביעת חלק מהבית, איטום חלון וגגון והתקנת גופי תאורהקשישה עם בעיות שמיעה וניידותשדרות
שפכטל וצביעת הדירה, התקנת גופי תאורה והחלפת שקעים וברזקשיששדרות
שפכטל וצביעת הדירה כולל גגוניםניצולת שואה, סיעודיתשדרות
התקנת מעקה אחיזה בכניסה זוג, האיש אחרי אירוע מוחי, מוגבל תנועהשדרות
שפכטל וצביעת הדירה והחלפת גופי תאורהקשיששדרות
שפכטל וצביעת הדירהקשישהשדרות
שפכטל וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה, ברז ושקע ואיטום גגקשישהשדרות
שפכטל וצביעת הדירה, התקנת גופי תאורה ותיקוני דלתותחד הורית+ 1, מוגבלת תנועהשדרות
שפכטל וצביעת הדירה והחלפת גופי תאורהזוג קשישיםשדרות
שפכטל וצביעת הדירה והחלפת גופי תאורהחד הורית+ 3שדרות
התקנת מעקות בכניסה לבית ובקומה תחתונה בבנייןניצולת שואהשדרות
שפכטל וצביעת הדירה כולל משקופיםמבוגרתשדרות
שפכטל וצביעת הדירה, התקנת גופי תאורה והדבקת אריחיםמבוגרת+ בת בגירהשדרות
שפכטל וצביעת הדירה והתקנת דוש מקלחתזוג+ 4 שדרות
שפכטל וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה ואיטום במטבח זוג מבוגר+ בן בוגר, האיש מתמודד נפש שדרות
תיקון חבלי כביסה, החלפת מנעולי חלונות ותיקון תריסיםקשיששדרות
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שפכטל וצביעת הדירה, החלפת שקעים, גופי תאורה, מתגים וידיות בדלתותאם חד הורית+ תאומיםאשקלון
שפכטל וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה והדבקת פנליםקשישה+ 2 ילדים בוגריםאשקלון
החלפת ניאגרה ומושב אסלה, צביעת רב הדירה, החלפת דלתות ותיקון תריסאם חד הורית אשקלון
הרכבת דלת לשירותים, אחרי שנה בלי דלתקשישה בודדה, בעלת בעיות בריאותאשקלון
החלפת דלתות, משקוף, שפכטל וצביעת מסדרוןקשישה, עולה מאתיופיהאשקלון
שפכטל וצביעת חלק מהדירה, החלפת ברז במקלחת, גופי תאורה ושקעים, זוג קשישים, עולים מאתיופיה, בן בצבאאשקלון

סידור תריסים שבורים והתקנת דוש וצינור
שפכטל וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה, שקעים ומתג והדבקת קרמיקהקשישה, עולה מאתיופיהאשקלון
דוש קשיש, ניצול שואה, בעיות רפואיותאשקלון מערכות  אסלה,  מושב  תאורה,  גופי  החלפת  הדירה,  וצביעת  שפכטל 

ומערכת ניאגרה, תיקוני תריסים, השלמת בלטות ברצפה והתקנת מכסה ניקוז
ריצוף חד הורית+ 5, עולה מאתיופיהאשקלון דלת,  צביעת  ושקע,  תאורה  גופי  החלפת  הדירה,  וצביעת  שפכטל 

מתחת לכיור ואיטום נזילה
שפכטל וצביעת הדירה, התקנת גופי תאורה, החלפת זכוכיות בחלונותזוג קשישיםאשקלון
צרכים אשקלון עם  האיש  מאתיופיה,  עולים  קשישים,  זוג 

רפואיים ובעיות ניידות
תיקון תריסים, שפכטל וצביעת הדירה והחלפת נורות

חלונות קשישה, מתמודדת עם צרכים רפואייםאשקלון החלפת  במקלחת,  זכוכיות  התקנת  תאורה,  גופי  שקע,  החלפת 
שבורים, שפכטל וצביעת חדר

הרכבת דלת לשירותים, אחרי שנה בלי דלתקשישה, עולה מרוסיה, מתמודדת עם צרכים רפואייםאשקלון
החלפת מטבח, הדבקת אריחים והחלפת ברזקשישהאשקלון
תיקוני קירות וצביעת כל הדירה, תיקוני ברזים, החלפת גופי תאורה ומתגיםזוג+ 3, עולים מאתיופיה, בן עם צרכים רפואייםאשקלון
שפכטל, מריחת פריימר וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה, תיקון תריסיםניצול שואה עריריאשקלון
שפכטל וצביעת חלק מהדירהקשיש+ בת בגירה, עוליםאשקלון
שפכטל וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה וחיזוק שקעיםאם חד הורית+ 4, עולים מאתיופיהאשקלון
מיוחדים אשקלון צרכים  בעלי  חייל,  בן  הורית+  חד  אם 

ומוגבלות פיזית
תיקוני שפכטל וצביעת הדירה והתקנת גופי תאורה

שפכטל וצביעת הדירה ואיטום חלונותאם חד הורית+ 2, אחד בן חייל, + סבתאאשקלון
קשישה+ בן בוגר מתמודד נפש ועם בעיות בריאות, אשקלון

האם עם בעיות רפואיות. עולים מאתיופיה
שפכטל וצביעת הדירה והחלפת גופי תאורה

וידיות בארונות מטבח, קשישה+ 7, מתגוררת עם 2 מהם. עולים מאתיופיהאשקלון וצביעת הדירה, איטום שיש והחלפת צירים  שפכטל 
גופי תאורה ותריסים

שפכטל וצביעת הדירה והרכבת קרמיקה במטבחקשישה מתמודדת נפש ומוגבלת תנועה+ 1אשקלון
זוג+ 5. לילדים קשיי התנהגות. לאב מוגבלות פיזית אשקלון

ונפשית, לאם בעיות רפואיות
שפכטל וצביעת הדירה

שפכטל וצביעת רב הדירה לאחר שריפה ואיטום סביב החלונותזוג קשישים, האיש ניצול שואה. אשקלון
הורדת תקרה אקוסטית, תיקוני שפכטל וצביעת הדירהקשיש, ערירי, נכה צה"לאשקלון
החלפת סיפון, שפכטל וצביעת חדר, החלפת גוף תאורהקשישה, ערירית, עולה מאתיופיה, בעיות בריאותאשקלון
האם אשקלון מאתיופיה,  עולים  חייל,  בן   ,6 הורית+  חד  אם 

בעלת מוגבלות פיזית
התקנת אסלה, החלפת נורות, התקנת ידית דלת, שפכטל וצביעת הדירה

התקנת ידיות אחיזה, תיקוני קירות וצביעת הדירהקשיש, ערירי, סובל מבעיות רפואיות.אשקלון
שפכטל וצביעת רב הדירהזוג קשישיםאשקלון
שפכטל וצביעת הדירהקשישהאשקלון
2 בגירים, עולים מאתיופיה, נכווה בעקבות אשקלון קשיש+ 

שריפה בבית
החלפת צנרת במקלחת, אסלה, גופי תאורה, הדבקת קרמיקה והתקנת דלת

שפכטל וצביעת הדירה והחלפת גופי תאורהזוג קשישים וחד הורית+ 1אשקלון
שפכטל וצביעת הדירהקשיש+ בן בגיר, עולים מאוקרינהאשקלון
תיקוני שפכטל וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה והתקנת דלת וסיפוןקשיש ואשתו, מתמודדי נפשאשקלון
הרחבת דלת מקלחת להנגשה, שפכטל וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה זוג קשישים, עולים מאתיופיה. האיש סיעודי.אשקלון

והתקנת כיור וברז
שפכטל וצביעת הדירה והתקנת גופי תאורהזוג קשישים, עולים מאתיופיה. האיש סובל מבעיות בריאותאשקלון
התקנת גופי תאורה, תיקון תריסים ודלת, שפכטל וצביעת הדירהקשישה ערירית, סובלת מבעיות בריאות ותפקודאשקלון
תיקוני קירות וצביעת הדירה, חידוש פאנלים, החלפת גופי תאורה, התקנת ניצולת שואה עריריתאשקלון

מאחז יד ותיקון ברז
שפכטל וצביעת הדירה והחלפת גופי תאורהקשישה אשקלון
שפכטל וצביעת רב הדירהקשישאשקלון
ביוב, אב חד הורי+ 5, עולים מאתיופיה, בן חיילאשקלון חורי  סגירת  וניאגרה,  אסלה  החלפת  הדירה,  וצביעת  קירות  תיקוני 

החלפת דלתות, איטום שיש, החלפת סיפונות ותיקון תריסים
שפכטל וצביעת הדירה, התקנת ידית אחיזה וגופי תאורהניצולת שואה+ בת קשישה ו- 2 נכדים בוגריםאשקלון
שפכטל וצביעת הדירה, החלפת תאורה, שקעים ומתגים, תריסים וזכוכיות לחלונות זוג+ 9אשקלון
רפואיים אשקלון צרכים  עם  אתיופיה  יוצאת   ,1  + הורית  חד 

ומוגבלת תנועה
שפכטל וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה ודלתות

שפכטל וצביעת הדירהחד הורית עם בעיות רפואיות+ 5אשקלון
שפכטל וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה ושקעיםקשישה יוצאת אתיופיה וזוג+ 2אשקלון
שפכטל וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה ושקעיםקשישה אלמנהאשקלון
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האחרונות, אשקלון בשנים  ילדים   2 איבדה  שואה,  ניצולת 
מצב נפשי ירוד

שפכטל וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה וברזים

שפכטל וצביעת הדירהזוג קשישיםאשקלון
שפכטל וצביעת חלק מהדירהקשישאשקלון
תיקוני שפכטל וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה, תיקוני מרצפותזוג+ 1אשקלון
התקנת מאחז יד בשירותים, תיקון תריסים, ארונות ומדפים, פתיחת סתימה ניצולת שואהאשקלון

בכיור, החלפת חלונות, סורגים ודלתות
שפכטל וצביעת המרחב הציבורי, התקנת מטבח פנימייה של נערות בסיכוןאשקלון
שפכטל וצביעת תקרות, הדבקת טפטים, הרכבת מדף, צביעת סורגים ותיקון ניצולת שואהאשקלון

טיח מחוץ לבית
שפכטל וצביעת רב הדירהניצולת שואה, בעיות ניידותאשקלון
שפכטל וצביעת רב הדירה, הדבקת פנלים ואריחים במטבחקשיש עריריאשקלון
השלמת קרמיקה בקיר מטבח, החלפת סיפון במטבח ומקלחת, השלמת גבס בקירניצולת שואה עריריתאשקלון
שפכטל וצביעת רב הדירה, החלפת צנרת בשירותיםזוג קשישים, האיש ניצול שואה, האישה עם בעיות ניידותאשקלון
שפכטל וצביעת רב מהדירהניצול שואה עריריאשקלון
שפכטל וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה, ברז ומושב אסלהקשישה+ בן בגיר, עולה מאתיופיה, בעיות בריאותאשקלון
שפכטל וצביעת רב הדירהניצולת שואה בודדהאשקלון
שפכטל וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה, התקנת מאחזי יד ומדף ובניית ניצול שואה בודדאשקלון

מדרגות כניסה
שפכטל וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה והתקנת מאחז יד במקלחתניצול שואה בודדאשקלון
התקנת מעקה אחיזה בחדר מדרגותניצול שואה עריריאשקלון
שפכטל וצביעת חלק מהדירה, התקנת מאחז יד וגופי תאורהניצולת שואה בודדהאשקלון
שפכטל וצביעת הדירה, התקנת גופי תאורה, איטום חריצים בשיש והחלפת ניאגרהניצולת שואה בודדהאשקלון
שפכטל וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה ומתגיםזוג קשישים+ 3 בגירות, אחת חד הורית+נכד, יוצאי אתיופיהאשקלון
וברזים, אם חד הורית+ 6, נער עם בעיות בריאותיותאשקלון מפסקים  שקעים,  תאורה,  גופי  החלפת  הדירה,  וצביעת  שפכטל 

השלמת קרמיקה ואיטום שיש במטבח ועבודות חשמל ע"י חשמלאי מוסמך
קרמיקה קשיש בודד, מוגבל תנועהבאר שבע חיפוי  הדירה,  וצביעת  שפכטל  חיצוניים,  קירות  וצביעת  איטום 

במטבח, השלמת גבס תקרה והחלפת גופי תאורה
שפכטל וצביעת הדירה, הרכבת דלת, גופי תאורה, אסלה וניאגרה ואיטום גגקשישה לקוית ראיהבאר שבע
שפכטל וצביעת הדירהזוג קשישיםבאר שבע
החלפת אסלה, ניאגרה וגופי תאורה, הנגשת מקלחתקשישבאר שבע
הרכבת דלתות, צביעת סלון, התקנת מושב אסלהחד הורית+ 3באר שבע
שפכטל וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה, שקעים ומתגיםזוג+ 3, עולים מאתיופיה, האיש מוגבל תנועהבאר שבע
דוש, זוג+ 4באר שבע כיור,  ברזים,  שקעים,  תאורה,  גופי  החלפת  הדירה,  וצביעת  שפכטל 

ריצוף בחדר שירותים והתקנת טיימר
בעקבות שריפה ניקוי אריחים וצביעת הדירה והחלפת שקעים וגופי תאורהקשישהבאר שבע
שפכטל וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה ושקעים והשלמת קרמיקהקשישה המתפקדת כאם חד הורית + נכד צעירבאר שבע
שפכטל וצביעת רב הדירה והתקנת פקק חשמלניצול שואהבאר שבע

החלפת גופי תאורה, דלתות, ברז, הרכבת פנלים, שפכטל, צביעת הדירהזוג+ 7חדרה
זוג קשישים, האיש לקוי ראייה ושמיעה ובעל בעיות בריאות חדרה

נוספות, האישה חולה אונקולוגית ולקויית שמיעה
איטום קיר, שפכטל וצביעת הדירה, הדבקת פנלים ותיקון חלון 

וארונות זוג+ 5, עולים מאתיופיהחדרה שיש  ומשקופים,  דלתות  תיקון  חלון,  זגוגית  תאורה,  גופי  החלפת 
מטבח וצביעת הדירה

ודוש, החלפת אם חד הורית+ 4מגדל העמק תיקון ברז  וקרמיקה,  כיור  איטום  וצביעת המקלחת,  שפכטל 
רשתות, שקעים, תריסים ומנגנון לדלת כניסה 

שפכטל וצביעת חלק מהדירה, טיפול בעובש והחלפת גוף תאורהזוג+ 4מגדל העמק
שפכטל, טיפול בעובש וצביעת הדירה, תיקון תריסים, החלפת גופי תאורה וכיוראם חד הורית+ 4מגדל העמק
צביעת הדירה ותקרת הסלון, החלפת צילינדר בדלת.קשישהמגדל העמק
שפכטל וצביעת הדירהזוג קשישיםמגדל העמק
שפכטל וצביעת הדירהקשישהמגדל העמק
שפכטל וצביעת הדירה, כולל תקרהאם חד הורית+ 7, מתמודדת נפשמגדל העמק
התקנת גופי תאורה, ארון וכיור למקלחת.קשיש ערירימגדל העמק
שפכטל וצביעת הדירהמתמודדת נפשמגדל העמק
שפכטל וצביעת רב הדירהקשישמגדל העמק
שפכטל וצביעת הדירהזוג+ 1, הילד עם מוגבלות שכליתמגדל העמק

שפכטל וצביעת רב הדירה, תיקון דלתות והתקנת גוף תאורהאם חד הורית+ 3יקנעם 
שפכטל וצביעת הדירה והחלפת מושב אסלהקשישמגדל העמק

ניצול שואה עם בעיות רפואיות, יקנעם זוג קשישים, האיש 
האישה מוגבלת תנועה

שפכטל וצביעת הדירה

צביעת חלק מהדירה, איטום חור קרמיקה במקלחת ותיקון ארון מטבחזוג קשישיםמגדל העמק
צביעת חלק מהדירה והתקנת דלתות, רשתות, תריסים וחלונותזוג+ 3מגדל העמק
תיקון דלת כניסה, תיקון דלתות ארונות מטבח,שפכטל וצביעת חלק מהדירהקשישהמגדל העמק
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התקנת רשתות, שפכטל וצביעת הדירהזוג קשישיםמגדל העמק
שפכטל וצביעת חלק מהדירה, תיקון דלתות והתקנת רשתות וגופי תאורהחד הורית+ 2מגדל העמק

מוגבלת יקנעם בת  מאתיופיה,  עולים   ,2 קשישים+  זוג 
שכלית, האישה עם בעיות רפואיות

איטום שיש מטבח, צביעת הדירה, תיקון תריסים ודלתות

עם יקנעם האישה  חייל,  בן  מאתיופיה,  עולים   ,2 קשישה+ 
בעיות בריאות

שפכטל וצביעת הדירה, החלפת גופי תאורה ותיקון משקוף דלת מקלחת

בעיות יקנעם עם  האישה  מאתיופיה,  עולים  קשישים,  זוג 
רפואיות, האיש עיוור

צביעת כל הדירה, תיקון תריס, החלפת מנגנוני דלתות וגופי תאורה

תיקון מרצפותקשישה, ערירית, עולה מאתיופיהיקנעם
תיקון דלתות,  תיקוני רשתות ותריסים, החלפת גופי תאורה, תיקון ניאגרהזוג קשישים, עולים מאתיופיה + בת חולת דיאליזהיקנעם
שפכטל, איטום וצביעת הדירהניצולת שואה, כבדת ראייהיקנעם

תיקון תריסים, רשתות, שפכטל וצביעת תקרות במקלחת ובמחסןמבוגרת ובת בוגרתמגדל העמק
תיקון שני תריסי גלילה והחלפת רצועות קרועותרווקמגדל העמק
מנגנון חד הורית+ 2מגדל העמק והחלפת  דלתות  הרכבת  נורות,  התקנת  פרוזדור,  וצביעת  שפכטל 

מונובלוק
החלפת זכוכיות בחלונות, חיזוק שקעים, תיקון תריסים, החלפת ידית ומנגנון חד הורית+ 1, בן חיילמגדל העמק

לדלת כניסה
שפכטל וצביעת הדירה, כולל תקרה, התקנת גוף תאורהזוג+ 3מגדל העמק

תיקוני קירות וצביעת חלק מהדירה, החלפת גופי תאורה ושקעזוג קשישים, האיש לקוי ראיהחצור
שפכטל וצביעת רב הדירה, החלפת שקעים, גופי תאורהקשישהחצור
החלפת מפסק ושקע, תיקוני קירות וצביעהזוג קשישים, האישה סיעודיתחצור
תיקוני קירות וצביעת הדירה כולל טיפול בעובש, החלפת שקעים ומפסקאם חד הורית+ 2 ילדים מתמודדי נפשחצור
החלפת גופי תאורה ושקעים, תיקוני קירות וצביעת הדירהחד הורית+ 3חצור
טיפול זוג קשישיםחצור הדירה,  ושאר  המטבח  וצביעת  קירות  תיקוני  שריפה,  שעבר  מטבח 

בנזקים קשים של מים, החלפת שקע
תיקוני קירות וצביעת חלק מהדירה כולל דלתות ומשקופים, החלפת שקעים, מבוגרת+ בן בוגר מתמודד נפשחצור

מפסקים, ידיות לדלתות
תיקוני קירות, טיפול בעובש קשה ביותר, צביעת רב הדירהקשישה + 2 ילדים בגירים, מתמודד נפשחצור
סלון עם פיח, הרבה נזקי רטיבות בדירה, תיקוני קירות וצביעהאם חד הורית+ 8, ביתם נשרףחצור
טיפול בעובש, תיקוני קירות וצביעת הדירהאלמנהחצור
תיקוני קירות וצביעת הדירהקשישהחצור
טיפול בעובש, תיקוני קירות וצביעת הדירה ודלתזוג קשישים, האישה בעלת מוגבלות פיזיתחצור
זוג מבוגר, האישה מתמודדת נפש ובעלת מוגבלות חצור

פיזית
תיקוני קירות וצביעת הדירה, החלפת גוף תאורה

תיקוני קירות וצביעת הדירהקשישהחצור
החלפת שקעים, תיקוני קירות וצביעת כל הדירהאם חד הורית+ 3, האם חולה אונקולוגיתחצור
תיקוני קירות במצב קשה, טיפול בעובש, צביעת הדירהזוג קשישים, האישה בעלת נכות.חצור
תיקוני קירות וצביעת הדירה, החלפת מפסקים וגופי תאורהאם חד הורית. מתמודדת נפשחצור
טיפול בקורוזיה, תיקוני קירות  וצביעת חלק מהדירה, החלפת גופי תאורה ניצול שואה עריריחצור

ומפסקים ע"פ הצורך
שפכטל וצביעת הדירה. טיפול בקורוזיה.אם חד הורית+ 2 ילדים בוגריםחצור
תיקונים וצביעת חדר השינה, סלון ומסדרון והחלפת שקע.בודד, מתמודד נפשחצור
החלפת שקעים וחיזוק שקעים ישנים, תיקוני טיח, צביעת רב הדירה.זוג+ 9 ילדים קטנים. האב בעל מוגבלות פיזיתחצור
שפכטל וצביעת הדירהזוג+ 3. האישה חולה אונקולוגיתחצור
טיפול בקורוזיה, שפכטל וצביעת מטבח ומקלחתזוג קשישים. האיש ניצול שואה וסיעודיחצור
תיקוני גבס, טיפול בקילופים במקלחת ושירותים, צביעת הדירה.זוג+ 7חצור
תיקון שקעים ומנורה, החלפת גופי תאורה, הרכבת כיור עם ארון, צביעת רב זוג קשישים, האישה לקויית ראיהחצור

הבית.
שפכטל וצביעת הדירה. החלפת נורה, טיפול בקורוזיה.קשישה עם צרכים רפואייםחצור
שפכטל וצביעת הדירהזוג קשישים ובנם הבוגרחצור
שפכטל וצביעת הדירהקשישה בודדהחצור
שפכטל וצביעת הדירהקשישה חד הורית+ 1, גרה עם הנכדהחצור
שפכטל וצביעת הדירהאלמן, בעל מוגבלות פיזיתחצור
שפכטל וצביעת הדירהקשישה בודדהחצור
שפכטל וצביעת הדירהזוג+ 5, האיש בעל מוגבלות פיזיתחצור
שפכטל וצביעת הדירהזוג חצור
שפכטל וצביעת הדירהאם חד הורית+ 4חצור
שפכטל וצביעת הדירהקשישהחצור
שפכטל וצביעת הדירהזוג+ 3   חצור
שפכטל וצביעת הדירהזוג+ 4חצור
שפכטל וצביעת הדירהזוג+ 4, אחד הילדים בעל צרכים מיוחדיםחצור
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ביקור בית, הגשת חוק סיעוד וקבלת מטפלת מביטוח לאומי.קשישה, גרושה+ 2. אגרנית. קשיי תפקוד. ירושלים

על קריית גת  ישנים  הילדים  עובד.  לא  ילדים. האב   7 זוג+ 
מזרונים.  

ביקורי בית. ארגון מיטות ושידות לילדים מפרוייקט יוסף וקניית סדינים.

נשואה+ 5. לא עובדת. אחד הילדים בעל צרכים בית שמש
מיוחדים. הסבתא מקבצת נדבות עבורם. 

ביקור בית, תווי קניה, הפנייה לעמותת "הנני" לאמהות לילדים עם צרכים 
מוחדים ולהדרכה הורית במרכז "קשת".

נשוי+ 7. לא עובד. חלק מהילדים סובלים גוש עציון
מקשיים רגשיים וילד אחד על הרצף האוטיסטי. 

ביקורי בית, הפניית האב למרכז תעסוקה  "הזדמנות".

חלקית גוש עציון עובדת    .3 שניים+  מנישואים  פרודה 
ומקבלת הבטחת הכנסה.

בתעסוקה.  ובהשתלבות  הזוגי  בקושי  נפשית  ותמיכה  ליווי  בית,  ביקורי 
השגת מחשב מעומתת "תן גב"

בניהול גוש עציון בסומכת  נעזרת  האם  עובדים.   .6 זוג+ 
הבית. המשפחה נמצאת בטיפול ריגשי משפחתי.

ביקור בית.

לבית ירושלים סמוך  עץ  ישנו  עובדת.  לא   .4 גרושה+ 
שמפריע לה.

ביקור בית, שיחות טיפוליות , ליווי והפנייה למרכז תעסוקה. הפנייה לשי"ל

ויש ירושלים בריאותיות  מבעיות  סובלת  בודדה.  קשישה, 
לאומי.  ביטוח  סיעוד  חוק  מטעם  מטפלת  לה 

זקוקה לנעליים אורטופדיות.

שיחת טלפון, הפנייה לחנות נעליים אורטופדיות לבירור מחירים. 

זוג+ 4. האם נכה בכסא גלגלים, מקבלת קצבת אור יהודה
נכות. האב לא עובד מטפל באשתו. בחובות מול 

ביטוח לאומי. 

והפנייה לש"י"ל עקב חובות לביטוח לאומי. הפנייה  ביקור בית, הדרכה 
להגדלת שעות של חוק סיעוד מביטוח לאומי.

עזרה רמלה  איתם. בקשו  1. בנם גר  ניצולי שואה+  זוג 
בעיצוב הבית מחדש.  

והשגת  החברתיות  ברשתות  פירסום  טיפולי.  טלפוני  קשר  בית,  ביקור 
מעצבות בית. 

3. בודד. סובל מבעיות בריאותיות אשקלון קשיש, גרוש+ 
קשות ומקבל קצבת נכות. אין לו תנור אפיה וכירה 

חשמלית שעובדת חלקית.

ביקור בית, השגת  תנור אפיה משולב כיריים גז מעמותת "תן גב" 

יום אשקלון ממחלמת  נכה  רווק.  קשיש,  שואה,  ניצול 
יש  הבטחון.  ממשרד  נכות  קצבת  מקבל  כיפור. 
עליו  ממונה  סיעוד.  חוק  במסגרת  מטפלת  לו 

אפוטרופוס חיצוני. ישן על מיטה רעועה.

ביקור בית, השגת מיטה מפרוייקט יוסף אך בסוף סירב לקבלה 

קשישה, רווקה. מגדלת ואפוטרופס של 5 נכדיה. ירושלים
סובלת ממקקים רבים בביתה. 

ביקור בית, השגת הדברה ללא עלות ממדביר מקצועי. הפנייה לבקשת 
לחוק סיעוד מביטוח לאומי. 

יש לו מטפלת מביטוח לאומי ירושלים קשיש, רווק. אגרן. 
מיטה  על  ישן  ברחצה.  לו  שעוזר  פרטי  ומישהו 
כירה  על  ומבשל  אפיה  תנור  לו  אין  רעועה, 

חשמלית. 

בקשה  הגשת  יוסף.  מפרוייקט  מיטה  השגת  טלפוני,  וקשר  בית  ביקורי 
לתנור אפיה משולב כיריים חשמליות מעמותת "תן גב" 

ביקורי בית וקשר טלפוני. תווי קניה, ליווי קבלת חוק סיעוד מטעם ביטוח קשיש, רווק, מכור לשעבר ומטופל בתחליף סם. ירושלים
לאומי.                                                                                                                                                                              

לאומי ירושלים מביטוח  נכות  קצבת  מקבלת   .3 נשואה+ 
עובד  בעלה  ופיזיים.  נפשיים  קשיים  רקע  על 
לילדים  חסר  זוגיים.  קשיים  מזדמנות.  בעבודות 
לה  ואין  הפיברומיאלגיה  ממחלת  מיטות.סובלת 

מזגן.  

יוסף, רכישת  ביקורי בית, קשר טיפולי טלפוני. השגת מיטות מפרוייקט 
מזגן בשיתוף עמותת "תן גב". 

זוג+ 7. האם עובדת חלקית. האב לא עובד כרגע. גוש עציון
כל הילדים מאובחנים על הרצף האוטיסטי. 

ביקור בית.

אלמנה+3 .מקבלת קצבת נכות ממשרד הבטחון. ירושלים
הוצאו  קטינים  היו  כשהילדים  נפשיים.  קשיים 

למסגרות חוץ ביתיות.

ביקור בית, הפנייה לפעילויות בבית הלוחם. בשיתוף עם העו"ס מהרווחה- 
בקשה למיטה מעמותת "תן גב". 

מביטוח ירושלים הכנסה  מקבל הבטחת  בודד.   4 גרוש+ 
לאומי. בעל עבר פלילי. 

ביקור בית 

ומטופלת. ירושלים  נפשיים  מקשיים  סובלת   .3 נשואה+ 
מתפקד.  איננו  בעלה  נכות.  קצבת  מקבלת 
הסבים מטפלים בבני המשפחה. המכונת כביסה 

מקולקלת. 

ביקור בית וקשר טלפוני בניסיון להשיג להם מכונת כביסה. 

רווקה ,סובלת מקשיים נפשיים. מטופלת במרפאה ירושלים
לבריאות הנפש.

ביקור בית.

2 אחים  רווקים הסובלים מסכיזופרניה. מתקיימים ירושלים
מקצבת נכות. האח הגדול אפוטרופס של שניהם.  

ביקור בית וקשר טלפוני. השגת ארוחות חמות מסובסדות מטעם אשל 
חב"ד.

היה ירושלים נכות.  קצבת  מקבל  טראומתי.  פוסט  צעיר. 
מכור לסמים. כיום משתמש בקנביס רפואי. 

אך  כפולה.  לתחלואה  למרכז  הפנייה  טלפוני.  טיפולי  וקשר  בית  ביקור 
בסוף התחיל תהליך טיפולי לסל שיקום בהתחנה לבריאות הנפש.  

קשיש, בודד. נכה בכסא גלגלים.  נעזר במטפלת שדרות
מביטוח לאומי.

ביקור בית.

דו"ח עבודה סוציאלית שנתי
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אלמנה+ 4. מקבלת קצבת זקנה. יש  לה מטפלת שדרות

מביטוח לאומי. המשפחה מסייעת לה. 
ביקור בית.

נכות. אור יהודה  קצבת  מקבלת  אגרנית.  נכה.   .2 פרודה+ 
הבן הגדול גר איתה, לא עובד. 

ביקור בית וקשר טלפוני. השגת ארוחות חמות מידי שבוע מארגון "נתינה 
בלב", השגת מיטות מפרוייקט יוסף.

סובלת גוש עציון עובדים.  ההורים  ילדים.   5 נשואה+ 
בתהליך  זוגיים,  קשיים  ניכר  נפשיים.  מקשיים 

טיפולי ברווחה.  

ביקור בית.

לא אור יהודה  מסכיזופרניה.  סובלת  אגרנית.   .2 גרושה+ 
מטופלת ולא מתפקד, הבת הגדולה מסייעת לה. 

ביקור בית. הפניית והשתלבות טיפול ריגשי עבור הבת הגדולה, הפניית 
האם  עבור  טיפול  לקבלת  ותמיכה  ליווי  הרווחה.  בלשכת  תיק  ופתיחת 
במרכז לבריאות הנפש.                                                                                                                

 גרושה+ 3. סובלת מקשיים נפשיים, לא מטופלת. ירושלים
מקבלת קצבת נכות. האב ניתק קשר עם הילדים, 

תומכת כלכלית בילדיה. 

ביקור בית, תווי קניה, קבלת סל מזון יבש מסיירת סח"י. הפניית הבן למרכז 
תעסוקה.                                                                                                                                                                       

מטפלים ירושלים ישנם  הזוג  לבני  נכה.   .2 נשוי+  קשיש. 
לא  שלהם  והאמבטיה  השירותים  לאומי.  מביטוח 

נגישים. הפלאפון של האשה התקלקל.  

ביקורי בית וקשר טלפוני, עזרה ברכישת ציוד הנגשה מ"יד שרה". הפנייה 
לעו"ס קופ"ח עבור עזרה בהנגשת האמבטיה. הבאת מכשיר פלאפון חדש.                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                

אלמן+ 7 .עובד. המשפחה במשבר לאחר פטירת אשקלון
האם, רוב הילדים מטופלים בטיפול ריגשי. חסרה 

מיטה לאחד הילדים.

ביקור בית, הצעתי להשיג מיטה לנער, אך סירב.

קושי בית שמש עגונה.  הייתה  רבות  שנים   .4 גרושה+ 
ביציבות בעבודה ועם חובות מרובים. 

ביקור בית וקשר טלפוני, ליווי ותמיכה במציאת עבודה.                                                                                                                       

נפשיים. בית שמש  מקשיים  סובלים  ההורים   .3 נשואה+ 
מילדי  אחד  עובד.  הבעל  נכות,  קצבת  מקבלת 
סובל מקשיים נפשיים. המיטות של בני המפשחה 

רעועות.  

ביקור בית, השגת מיטות לכל בני המשפחה מפרוייקט יוסף.                                     

עגונה מספר שנים+ 5 ילדים. ילד אחד על הרצף בית שמש 
מתקשה  ריגשיים.  מקשיים  סובלת  האוטסטי. 

להשתלב במעגל התעסוקה. התקלקל המזגן.  

ביקור בית וקשר טלפוני, תמיכה וסיוע בהשתלבות בעבודה. סיוע ברכישת 
מזגן.

נשואה+ 4. עובדת. הבעל סובל מקשיים נפשיים בית שמש
הילדים  שיקום.  סל  במסגרת  במפעל  ועובד 
מטופלת  ומטופלים.  ריגשיים  מקשיים  סובלים 

בטיפול ריגשי. קושי בהתקדמות בתעסוקה. 

ביקור בית וקשר טלפוני, הפנייה והשתלבות במרכז תעסוקה.

ממאניה דרפסיה. גם בעלה גוש עציון סובלת   .+4 נשואה 
קצבת  מקבלים  שניהם  נפשיים.  מקשיים  סובל 
נכות על רקע נפשי. בת אחת גם סובלת מקשיים 

נפשיים ובהוסטל. ניכר קושי כלכלי 

ביקורי בית וקשר טיפולי טלפוני, השגת מיטות מפרוייקט יוסף.

נשואה+ 7 ובהריון. ההורים עובדים, הבת השניה גוש עציון 
על הרצף האוטיסטי. 

ביקור בית 

מקשיים ירושלים  סובלת  בודדה.   .1 גרושה+  קשישה, 
נפשיים. מתקיימת מקצבת נכות. 

ביקורי בית, ליווי ותמיכה רגשית. סיוע בפריסת חובות. תווי קניה, השגת 
מטפלת מביטוח לאומי. הפנייה וטיפול בקבל שיניים תותבות.                                                     

ביקור בית, השגת מיטות מפרוייקט יוסף, אך בסוף סירבה לקבל.נשואה+ 9. הורים לא עובדים. מיטות רעועות.  ירושלים
מקושי ירושלים סובלת  אגרנית.   .  4 גרושה+  קשישה, 

נפשי, לא מטופלת. ישנו סכסוך שכנים 
ביקור בית, קשר טלפוני. הפנייה לאגף מיצוי זכויות של העירייה.

ריגשיים. ירושלים  מקשיים  סובלת  בודדה.   .4 אלמנה+ 
מתקיימת מקצבת זקנה.

 ביקורי בית, ליווי ותמיכה ריגשית. תווי קניה.

בגלל ירושלים ביתו  בגינת  יישן  אגרן.  נכה.   .3 גרוש+ 
פשפשים בבית. לא מוכר לרווחה.   

עם  התייעצות  ברווחה.  זכאות  וקבלת  עזרה  טלפוני,  וקשר  בית  ביקור 
מדביר פרטי ופנייה לאגף שפ"ע.

ניצולת שואה, בודדה. אגרנית. סובלת מבעיות ירושלים
בריאותיות. ניכר חוסר אמון במערכת. 

ביקור בית ושיחות טיפוליות בעיקר ליצירת אמון. סיוע במיצוי זכיות לניצולי 
שואה ובקבלת מטפלת מביטוח לאומי.

נפשיים. ירושלים מקשיים  סובלת  ילדים.   6 גרושה+ 
הקטינים במסגרות חוץ ביתיות. 

ביקור בית, סיוע בקבלת סל מזון מסיירת סח"י.

זוג+ 4 ילדים. עולים מאתיופיה. האב נכה. והאם נתיבות
קצבת  מקבלים  שניהם  נפשיים.  מקשיים  סובלת 
 2 מיוחדים.  צרכים  בעל  מהילדים  אחד  נכות. 
הגדולה  הבת  ביתיות.  חוץ  במסגרות  מהילדים 

בתפקיד הורי  

ביקור בית, הפניית הבת הגדולה לקבלת מילגה ללימודים גבוהים, השגת 
מזרון זוגי מפרוייקט יוסף אך בסוף סירבו לקבלו.

האב קריית גת  מאתיופיה.  חדשים  עולים  ילדים.   6 זוג+ 
עובד במפעל. האם מובטלת. ניכר קושי בתפקוד 

הורי. חוסר בריהוט בסיסי בבית 

מזון  חבילת  הבאת  יוסף,  מפרוייקט  חדשות  מיטות  השגת  בית,  ביקורי 
יבש ובגדים לילדים. השגת חולצות תלבושות לבי"ס עבור הילדה.הפנייה 
הילדים  לרישום  הפנייה  זכיות.  למיצוי  עוצמה  במרכז  תהליך  ותחילת 

למועדונית
קשישה, עולה חדשה מאתיופיה. סובלת מבעיות קריית מלאכי 

בריאותיות פיזיות. 
 ביקור בית, הפנייה לבקשת שעות נוספות ממטפלת מביטוח לאומי. 

נפשיים.ירושלים מקשיים  סובל  אגרן,  ילדים.   4 גרוש+ 
צרכים  עם  הילדים  אחד  נכות.  קצבת  ומקבל 

מיוחדים.  בעל חובות לעירייה.  

ביקורי בית, תווי קניה, הבאת מיטה מפרוייקט יוסף, הבאת קומקום חשמלי 
וטוסטר אובן. השגת מכונת כביסה מעמותת "תן גב" , יצירת קשר עם אגף 
שפ"ע לפינוי פסולות.                                                                                                                                                                                                                                 
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מובטלת. תל אביב מאתיופיה.  עולה  ילדים.   7 פרודה+ 

כלכלית מהפרוד. בעיית מקקים בבית  עזרה  אין 
וחוסר במיטות.

מיטות  להבאת  בקשה  מקצועי.  ממדביר  הדברה  השגת  בית,  ביקור 
חדשות מפרוייקט יוסף.

נשואה+ 6 ילדים. בני המשפחה בפוסט טראומה גוש עציון
אירוע אלים שאירע לאב. נמצאים בתהליך  עקב 

בטיפולים ריגשיים. חוסר במוצרי חשמל קטנים

ביקור בית, שיחות טלפוניות, הבאת מכשירי חשמל קטנים.

ובעלה ירושלים  היא  מאתיופיה.  עולים  ילדים.   4 נשואה+ 
עובדים. ניכר קושי עם הבן השני. מייבש הכביסה 

התקלקל והיה מאד שימושי עבורם. 

ביקורי בית, הבאת מייבש כביסה, השגת חלוקת חבילת מזון יבש מסיירת 
סח"י.

נשואה+ 7 ילדים. מובטלת. סובלת מבעיה רפואית בית שמש
הילדים  כי  ניכר   . נכות  קצבת  מקבלת  לא  אך 
להשתלב  ומתקשים  ריגשיים  מקשיים  סובלים 

במסגרות ומטופלים על ידי העו"ס ברווחה.  

ביקור בית, שיחות טלפוניות, הפנייה להגשת קצבת נכות מביטוח לאומי, 
הפנייה למרכז תעסוקה "הזדמנות".

מקשיים ירושלים סובלת  מאתיופיה.  עולה   .7 גרושה+ 
נפשיים. בעבר שהתה במקלט לנשים מוכות.

ביקורי בית ושיחות טלפוניות, הבאת מייבש כביסה ומסך טלויזיה, השגת 
מיטת קומותיים לילדים מעמותת "תן גב". סיוע בהגשת בקשה לקצבת 

נכות  מביטוח לאומי.
ניצול שואה, ערירי. אגרן.  בעל קשיים בריאותיים. ירושלים 

נרחב  סיוע  מקבל  לאומי.  מביטוח  מטפל  לו  יש 
מהעו"ס הרווחה. 

ביקור בית ושיחות טלפוניות. 

2. מובטל. בני הזוג נכים ומקבלים קצבת ירושלים  נשוי+ 
נכות. אחד הילדים בעל צרכים מיוחדים. 

ביקורי בית ושיחות טלפוניות. 

ועם פלטת ירושלים 4. זקוק לעזרה בבית  קשיש. גרוש+ 
שיניים תותבות שבורה. 

מביטוח  מטפלת  שעות  לבהגדלת  הפנייה  טלפון,  ושיחות  בית  ביקורי 
 .DVI לאומי. הפנייה לפלטת שיניים תותבות במרפאת

זוג הורים+ 4. ההורים נכים אך לא מקבלים קצבת ירושלים 
השלמת  ומקבלת  חלקית  עובדת  האם  נכות. 
הכנסה מביטוח לאומי. ניכר קושי בתפקוד הורי.   

ומיטת  בגדים  ארון  בתיקון  שלנו  צוות  מאיש  וסיוע  הפנייה  בית,  ביקור 
התינוק. שיתוף אחראית בי"ס של הבנות לבירור התפקוד ההורי

קצבת בית שמש ומקבל  נכה  האב  מובטלת.  נשואה+13. 
עצמי  למימוש  רצון  הביעה  לאומי.  מביטוח  נכות 

והשלבות בתיסוקה. 

מיטות  בהשגת  סיוע  "מפתח",  תעסוקה  למרכז  הפנייה  בית,  ביקור 
מפרוייקט יוסף.

סירבה תל אביב  טלפון  בשיחת  מיטה.  חסרה   .1 גרושה+ 
ואולי פגיעה בעבר  ניכר חוסר אמון  לביקור בית. 

מהמערכת.

שיחות טלפוניות.

בריאותיים ירושלים  מקשיים  סובל  אלמנה.  שואה,  ניצולת 
ויש לה עו"ז . מוקפת במשפחה  

ביקור בית 

מקבל בית שמש לא  אך  נכה  בעלה  מובטלת.   ,9 נשואה+ 
מהילדים   3 מהכולל.  מלגה  מקבל  נכות,  קצבת 

ישנים על ספה נפתחת בסלון. 

ביקור בית, שיחות טלפון. השגת מיטה נפתחת ל3 מעמותת "תן גב". 

במסגרות בית שמש  מתקשים  חלק  מובטלת.   .8 גרושה+ 
ובהשתלבות בתעסוקה.  

ביקור בית, הפניית אחת הבנות לפרוייקט ית"ד להשתלבות  בתעסוקה.
סיוע בהשגת מזרון בגודל של מיטה וחצי מפרוייקט יוסף.

בריאותיות בית שמש  מבעיות  סובלת  אלמנה,  קשישה, 
מביטוח  מטפלת  לה  יש  תפקודה.  על  המקשות 
מסודר  לא  לרחוב  מהבית  הגישה  שביל  לאומי. 

ומסכן אותה.

ביקור בית, שיתוף של העו"ס מהרווחה לגביי סיוע לקבלת אישורים עבור 
שביל הגישה. 

גרושה+6. עולה מתאיופיה. הייתה במקלט לנשים נתיבות 
מוכות עם הילדים. בליווי והליך טיפולי עם העו"ס 

מהרווחה. 

ביקור בית, שיתוף העו"ס מהרווחה על הפגישה שלנו. בירור לגביי סיוע 
בטיפולי שיניים.

ביקור בית ושיחות טלפוניות, רצון להשיג מיטה מפרוייקט יוסף ובמקרר ניצולת שואה, אלמנה, בודדה, חיה בדוחק.ירושלים
חדש בעמותת "תן גב" - אך בסוף סירבה לסיוע.

ומטפלת תל אביב  נכות  קצבת  מקבל  נכה,  רווק,  קשיש, 
מביטוח לאומי. בודד. בעיות בריאותיות שונות. 

ביקור בית ושיחות טלפוניות. שיתוף העו"ס מהרווחה על הצורך במזרון 
חדש למיטתו והשגת מזרון. רכישת כיריים חשמליות.

ביקור בית, סיוע בבירור לגביי מטפלת מביטוח לאומי. ניצולת שואה, בודדה. סובלת מבעיות בריאותיות. ירושלים
בודדה. תל אביב  עובדת.  שנהרגה.  לילדה  אם  גרושה, 

סובלת מקשיים נפשיים. 
סיוע  יוסף,  מפרוייקט  מיטה  סיוע בהשגת  טלפוניות.  שיחות  בית,  ביקור 

בהגשת בקשה למזגן מעמותת "תן גב". סיוע ברכישת ארון בגדים.
קצבה בית שמש  ומקבל  צה"ל  נכה  ילדים.  ללא  גרוש, 

שסובלת  גרושתו  עם  גר  הביטחון.  ממשרד 
מבעיות בריאותיות ומקבלת קצבת נכות מביטוח 

לאומי. עזב את עבודתו לטפל בגרושתו.  

ביקורי בית, תווי קניה וקבלת סלי מזון מעמותת "יד עזרא ושולמית". השגת 
תנור אפיה משולב כיריים חשמליות מעמותת "תן גב". סיוע ברכישת פינת 
אוכל.                                                                                                                                                                                                                         

לא בית שמש ההורים  מתימן.  עולים  ילדים,   9 נשואה+ 
כשגרו  הרשויות  ע"י  נלקחו  מילדיהם   6 עובדים. 
בארה"ב. בארץ נולדו עוד 3 ילדים. בעלת קשיים 
נפשיים ומטופלת. האב עבר ניסיון ללינץ' ומטופל 
מביטוח  קצבה  מקבלים  לא  הנפש.  בבריאות 

לאומי.  

ביקור בית, שיחות טלפוניות, הפניית האב למרכז תסוקתי "מפתח" לסיוע 
במיצוי זכויות וחזרה בהשתלבות במעגל התעסוקה. הפניית קבלה סלי 

מזון מעמותת "יד עזרא ושולמית".

קשיש, רווק,ערירי, נכה, מקבל קצבת נכות, סובל ירושלים
מניוון שרירים מילדותו.   

ביקור בית, הגשת בקשה למקרר מעמותת "תן גב".                                                                                                                                            
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קשיש, גרוש, בודד. יש לו מטפלת מביטוח לאומי. אשקלון

נמצא בחובות ועיקולים.
ביקור בית, הפנייה לעמותת "יד לאזרח" לסיוע בחובות ובעיקולים. 

מבעיות אשקלון סובל  ערירית.  קשישה,  שואה,  ניצולת 
בריאותיות קשות. יש לה מטפלת מביטוח לאומי. 

ע"י  לביתה  סטודנטית  בהכנסת  וסיוע  ליווי  טלפון,  שיחות  בית,  ביקור 
הפנייתה לפרוייקט "כאן גרים" ולמשרד לאזרחים ותיקים.

קושי קריית גת  עובדת.  מאוקריאנה,  עולים   .5 נשואה+ 
ניתוחים ביד. חוסר במיטות לכל  בתפקוד לאחר 

הילדים 

ביקור בית ושיחות טלפוניות. השגת ארוחות חמות לשבת מעמותה בעיר. 
סיוע בהשגת מיטות מיוסף פרוייקט .                                                                                                                                           

נכות. מתגורר בית שמש  2. מקבלים קצבת  קשיש. גרוש+ 
עם בנו הבגיר שסובל מתחלואה כפולה קשה ולא 
מתפקד. המכונת כביסה עובדת חלקית והמיטה 

של בנו שבורה.

כביסה  מכונת  השגת  קניה,  תווי  טיפוליות.  טלפון  ושיחות  בית  ביקור 
מעמותת "תן גב". סיוע בהבאת מיטה לבן מפרוייקט יוסף. 

לה ירושלים  יש  בודדה.  שואה.  ניצולת  רווקה,  קשישה. 
רפואיות  מבעיות  סובלת  לאומי.  מביטוח  מטפלת 

קשות.  אין לה כיריים וזקוקה למיחם. 

ביקור בית ושיחות טלפוניות. סיוע ברכישת כיריים והבאת מיחם.                                                                                               

גרושה+ 3. עולה מאתיופיה. נכה ומקבלת קצבת תל אביב 
נכות ועובדת. בת אחת במסגרת חוץ-ביתית.   

ביקור בית, סיוע לבקשה תנור אפיה משולב גז מעמותת "תן גב". וסיוע 
בהבאת מזרון למיטה וחצי לבתה הגדולה                                                                                                                    

מקשיים בית שמש סובלת  מאתיופיה.  עולה   .4 גרושה+ 
 2 גרושה.  מצד  קשה  אלימות  חוותה  נפשיים. 

הבנים עם עבר פלילי וקשיים נפשיים. 

מפרוייקט  מיטות  בהבאת  סיחוע  טלפוניות,  ושיחות  בית  ביקור 
מזון בתווי  לסיוע  "ובנה"  לעמותת  בקשה  הגשת  יוסף, 
                                                                                                                                                                                                                                                          .

לאומי. בית שמש מביטוח  נכות  5. מקבלת קצבת  גרושה+ 
3 ילדים נפטרו ממחלות. סובלת מקשיים נפשיים. 

מטופלת. ישנו סכסוך שכנים

קשה  שכנים.  בסכסוך  סיוע  בקבלת  זכיות  למציוי  הפניה  בית,  ביקור 
יוסף מפרוייקט  הקטן  ולבנה  לה  במיטות  סיוע  מושבים.   2 ספה 
                                                                                                                                                                                                                                                                                     .

ניצול שואה, בודד, לקויי ראיה, בעבר קיבל קצבת נתיבות
נכות. יש לו מטפלת מביטוח לאומי. 

ביקור בית, רכישת רדיאטור, בירור מיצוי זכיות בביטוח לאומי.

אלמנה+ 9, לא עובדת . בתה הקטנה עם צרכים ירושלים
רכישת  המצריכות  בריאותיות  בעיות  מיוחדים. 

ספה חדשה

ביקור בית, סיוע כספי ברכישת ספה.  

מוכר ירושלים  לא  נכות,  קצבת  ומקבל  נכה  ערירי,  רווק, 
ללשכת הרווחה . 

ביקור בית, סיוע בקבלת זכאות בלשכת הרווחה, סיוע בקבלת ארוחות 
חמות. 

עולה חדשה מאתיופיה, רווקה+4 ילדים, סובלת אשקלון
הבת  נכות.  קצבת  ומקבלת  נפשיים  מקשיים 
ישנה על מיטה רעועה, הבן הגדול סובל מקשיים 

ריגשיים וללא מסגרת תעסוקתית 

בנה  בהפניית  עזרה  יוסף,  מפרוייקט  מיטה  בהבאת  עזרה  בית,  ביקור 
למסגרת שיקומית 
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העמותה  ע"י  המועסקים  מקצועיים 
של  ובשילוב  מלאה  ובמשרה  בשכר 

ליווי סוציאלי למשפחות. 

המטרות- לייצר לכל ילד, מבוגר 
וקשיש מרחב ביתי בטוח וראוי 

ולהיטיב את איכות חייהן של 
המשפחות. 

שואפת  בקהילה',  'תנופה  עמותת 
בכל  בדיור'  ה'עוני  תופעת  את  למגר 

רחבי ישראל.
ארצית  תכנית  מובילה  העמותה 
של  בתים  מאות  משפצת  ובמסגרתה 
משפחות נזקקות המתגוררות בתנאים 
תשתיות וללא  מסוכנים   קשים, 

בסיסיות. 

עלות  ללא  מבוצעות  העבודות בבתים 
שיפוץ עובדי  באמצעות  גבי נחמנילמשפחות, 

מייסד ומנכ"ל

חזון העמותה

קרן שופמןקרן אברהם קרן הארי וג'נט ווינברג

מרכז הבנייה הישראלי בע"מקרן לוי לאסןהקרן לידידות

פייז2 פרטנרס בע"מקרן משפחת מאירסוןישראל שלי

JNF UKקרן פרץ נפתליקרן משפחת גיטלר

קרן בראופמןקרן דן וגלוריה שוסטרמןHJH נורבגיה

ICEJקרן מתנאלהקרן היהודית המשותפת

אומגה תעשיות שיש בע"מקרן אברהם חיים ידגרוףהפדרציה היהודית של שיקאגו

ביירון אקוויטיז בע״מקרן בלומנטל ושטרןמשרד המשפטים - האפוטרופוס הכללי

קרן משפחת אלקוסקרן משפחת שמברג קרן אוריון

הקרן המרכזית לישראלקרן סילברברגקרן ליברמן

HOT קרן מוריס קאהןקרן ס.ב. דנוורקרן

שדות ים קיבוץקרן איטוןקרן אברהם וסוניה רוכלין

קרן ברגינסקיקרן בדרקרן רחל

קרן משפחת נבוןקרן יהלישראל 365

קרן משפחת לוביןמור השקעות ייזום & ביצועקרן פרש ליף

קרן משפחת ליברנטקרן עיוורים לישראלקרן סובל

קרן משפחת מרקסקרן ארדיקרן נתן ולילי סילבר

קרן משפחת לםמליסרוןקרן משפחתית אורזי

 קרן משפחת וולמןקרן לנדאוקרן קלור ישראל

אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מאמות השקעות בע"מקרן משפחת ארקין

בריטיש ישראל הייטק )צפון( בע"מאפריקה ישראל מגוריםקרן דוד ואינז מאיירס

קרן משפחת שוורץב.ס.ר. הנדסה ופיתוח בע"מקרן אפריים בלוק

מתן משקיעים בקהילהקרן בן צורצ'ק פוינט טכנולוגיות תוכנה בע"מ

יהודה רווה ושות' עורכי דיןפדרציית טמפהפדרציית מסצ'וסטס
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