אהלוואי שלא
ב היה רעב
בית הספר

הלוואי.. .
הל
ליוואיא שתחכה
צה רוחת
ריים בבית

ההלקוורואי שבחגים
כמובים נחגוג
כולם...

יש לנו את הכח להגשים את החלום!
אלפי ילדים ומשפחות במצוקה חולמים לעתיד טוב יותר...

בואו נפתח להם את השנה החדשה באושר!
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אימוץ משפחה באופן מושלם לתקופת החגים
אימוץ הכולל סל מזון גדוש ומלא וסעודות חג מבושלות
ומוכנות .בעזרתכם הנדיבה תוכל משפחה ליהנות
מחג מלא שפע ושמחה ,ללא דאגות מחסור כלל...

סלי מזון עם המון לב ואהבה
בהענקת סל מזון מיוחד ומושלם ,המכיל בשר ,עופות,
דגים ,מוצרי יסוד ,פירות וירקות ,שימורים ,מוצרי
מכולת ,מאפים ועוד...

פרוייקט מיוחד למען ילדים רעבים
בהענקת ביטחון תזונתי מלא לילדים רעבים ,במסגרת
פרוייקט 'ילד רעב לא חושב' .בזכות ההחלטה שלכם,
נוכל לאמץ ילדים נוספים לשנת הלימודים הקרובה.
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הלוואי שבראש
השנה תהיה לנו
סעודה מיוחדת...

לוואי
שכלהיום יהיה לי
ה לאכול
במהפסקת 10

הלוואי
לא יהיושאמובא ואמא
דאגים
כל ת
קופת החגים

שהמ הלוואי
יהיה מלקארר שלנו
באוכל

באיזו דרך תבחרו לתרום?
תרומה בכרטיס אשראי

תרומה בהעברה בנקאית

תרומה באמצעות בנק הדואר

בטלפון02-5474400 :

סניף ( )610הדר יוסף
לחשבון  109628בנק הפועלים

בכל סניפי בנק הדואר
לחשבון 8-38855-9

w w w. n o t n i m . o r g

תודה רבה ):

קצת עלינו...

נותנים באהבה כשמו כן הוא :נתינה לנזקק מתוך אהבה כשווה בין
שווים ,תוך שמירה על כבודו.
ארוחות עשר ,ארוחות צהרים ליום לימודים ארוך ,טיפול בנוער
בסיכון ,סלי מזון לשבתות וחגים ,הכשרה מקצועית לאמהות חד
הוריות.
כל אילו ועוד הם פרוייקטים שלנו לאורך כל השנה למען הקהילה.
בכל מצב ובכל מקום אנחנו ממשיכים לתמוך ,לעודד ,לחלץ ,לסייע,
להעניק ,לתת ,לחבק ובמילה אחת -לאהוב.
נותנים באהבה קוראים לך להצטרף למעגל הנתינה  -אותו מעגל
שעוצר את מעגל העוני  -מעגל קסמים שכולו טוב.

יחד כולנו נותנים באהבה
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