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 לכל ידידי עמותת 
 בית חם לכל חייל

 
 תורמים וידידים יקרים,

 
הקמנו את מרכז הסיוע לחיילים בצמידות ינו, שבמהלכה קידמנו נושאים רבים, שנה של עשייה מרובה מאחור

, מרכז המאפשר לנו לסייע לחיילים באופנים רבים מעבר למה שיכולנו לעשות בירושלים למשרדינו בתחנה המרכזית
ו הצנועים. במרכז החדש, חיילים רבים יכולים להגיע ולנוח, לשתות קפה, לאכול משהו קל, קודם לכן במשרדינ

 .ורך יכולים גם לכבס את מדיהםבמקרה הצלהשתמש באינטרנט ו
 

אשר מגיעים מרקע של  או הקמנו את קרן המלגות של בית חם לכל חייל, סטודנטים שהיו חיילים בודדים השנה 
 סייענו להם גם לקבל מלגות נוספות להשלמת החסר. ,ודים למשך כל שנות הלימוד. במקבילמצוקה מקבלים מלגת לימ

 
וחיילות ובמאות משפחות של לוחמים במהלך כל ימות השנה תמכנו כספית בעזרת תווי מזון וביגוד באלפי חיילים 

 וביתר שאת לקראת החגים.
 

שר מתקיימות במרכז, ובהן חיילים מקבלים כלים א הקמנו מערך סדנאות הכנה לאזרחות עבור חיילים משוחררים
 .להתאקלמות בחיים האזרחיים, למציאת תעסוקה ופתרונות דיור, להתנהלות כלכלית נכונה ולהעצמה אישית

 
כאשר אנו רושמים הצלחות ממשיות והישגים מעבר למה  ,הגברנו את המאבק הציבורי להעלאת שכר חיילי החובה

-2016, שכר החיילים עלה בשתי פעימות והוא צפוי לעלות בשתי פעימות נוספות בתקציב ששיערנו כשיצאנו לדרך
 .ומגיע לסכומים המתאימים להוצאות הריאליות 2017

וביטול רישום מפלה בתעודת  ם ביטוח לאומי לחיילים משוחרריםקידמנו שורה של חוקים וביניהם, פטור מתשלו
 השחרור מצה"ל.

 
ורמה בשיתוף רשות האכיפה והגביה ומשרד המשפטים לגבי הטבות לחיילים בעלי חוב במטרה כמו כן, אנו מקדמים רפ

וביטול הריביות ההצמדות והקנסות של חיילים על חובות להוצאה  לבטל את היכולת לעקל חשבונות בנק של חיילים
 .לפועל במהלך שרות החובה

 
דמנו שורה של פניות אל מול נציב קבילות החיילים וגורמי קישל חובות החיילים לחברות הסלולר, טיפלנו באלפי פניות 

 אכ"א בנושאים רפואיים, כספיים, פיקודיים ואחרים.
 

אנו מודים לכל ידידנו  אנו ממשיכים במאמצים לגיוס כספים והגדלת התקציב לרווחת החיילים והחיילים המשוחררים.
 על תמיכתכם ועל תרומתכם בשנים עברו ופונים אליכם בבקשה להמשיך לקבל את אמונכם ותרומותיכם.

 
 חה.מאחלים לכם ולכל חיילי צה"ל שנה טובה שקטה ובטו

 
 שפרה שחר, מנכ"לית

 בית חם לכל חייל
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