
לתושבי אלון שבות היקרים, 

במשך עשרות שנים זכינו לדמות מופת של חסד בתוכנו, מו”ר הרב גדעון פרל זצ”ל.

הרב עסק רבות בצדקה וחסד והעמיד משפחות רבות על רגליהם בעיתות משבר, כאשר מרבית פעילותו 
הייתה בבחינת מתן בסתר כראוי לנושא זה. הרב סייע לאנשים רבים מרחוק ומקרוב. 

מטבע הדברים, הרב לא היה יכול לעשות עבודת קודש זו בסגנונו הייחודי לולא התמיכה הכספית הנדיבה 
לאורך כל הדרך על ידי כל אלו, מתוך אלון שבות ומחוצה לה, אשר סמכו על מו”ר, ותרמו מהונם בלב רחב.

עם הסתלקותו הפתאומית של הרב נוצר חלל עצום בעולם החסד והצדקה. הצרכים והבקשות לא פסקו, 
וקיים צורך דחוף לתת מענה לכל הנסמכים על עזרתו. 

שומה עלינו כציבור להמשיך את דרכו של הרב ופועלו בתחום חשוב זה, ולתת מענה הולם וראוי כפי שנהג 
הרב זצ”ל לצרכי עמך הרבים.

בעצה אחת ובהסכמה עם משפחת פרל ושותפיו לדרך של הרב, ועדת הצדקה של אלון שבות, בראשות רב 
היישוב הרב זאב וייטמן שליט”א, אשר בשנים האחרונות פועלת בתמיכה בתושבי אלון שבות )דרך עמותת 
שירותי דת וקהילה - אלו”ש(, קיבלה על עצמה להמשיך את העבודה המשמעותית של הרב פרל, ובכך גם 

לתת זיכרון לפעילותו. 

לשם כך, מעתה תיקרא הוועדה:

ועדת הצדקה על שם הרב גדעון פרל זצ”ל
כעת, אנחנו – ועדת הצדקה של היישוב ומשפחת פרל יחד – פונים לציבור בבקשה לעזור לנו להמשיך את 

עבודת הקודש של הרב פרל זצ”ל ובכך גם להנציח את זכרו. 

צרכי עמנו מרובים, בתוך היישוב ומחוצה לו, ויכולתנו לתת להם מענה תלויה בתרומות שנצליח לגייס 
מהציבור. 

השאיפה של ועדת הצדקה על שם הרב גדעון פרל זצ”ל היא להיות שליחים נאמנים לחלוקת כספי הצדקה 
של הציבור.

אמנם עיקר משימתנו היא תמיכה בשכנינו תושבי היישוב הזקוקים לסיוע, אבל עם זאת, אנחנו רוצים גם 
להמשיך לשמש כצינור לציבור לחלק כספי צדקה ליעדים ראויים מחוץ לישוב, כמו שהיה עושה הרב פרל 

זצ”ל כל השנים, וכל זאת, אחרי בדיקה ובחינה שהמטרה והמקבל אכן ראויים.

הדרך לתרום כספים לצדקה על מנת שיחולקו ע”י ועדת הצדקה על שם הרב פרל היא באמצעות העברתם 
לעמותת שירותי דת וקהילה - אלו”ש, ולכך יש דרכים רבות המפורטות להלן.

אנו מזכירים לציבור גם את ארגוני החסד והצדקה האחרים באזורנו )רשימה חלקית בצד השני( שכולם 
ראויים לתמיכה כדי שיוכלו לקיים את ייעודם בסיוע ובעזרה לנזקקים באזור. 

מתפללים ומייחלים שנזכה לסייע לאחינו בית ישראל באהבה ובאמונה וביד רחבה.

בברכה,

הרב זאב וייטמן           דוידי פרל

גבי רוזנפלד           נדין גזונדהייט           יהודה גולדברג            מרים הירשמן

אלול התשפ”ב



 תרומות 
 לעמותת שירותי דת וקהילה אלון שבות

  )זכאות בקבלה עם סעיף 46(
 בדרכים הבאות:

במגביות 
 של משלוח מנות, 

"קימחא דפסחא", וחודש תשרי - 
דרך האתר הייעודי
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 באשראי 
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מספר עמותה 580437515

בפייבוקס 
דרך ועד אלו"ש 
)0583929253( 

 נא לרשום 
תרומה לעמותה

בהוראת קבע 
דרך ועד אלו"ש

judy@vas.org.il נא לכתוב ל

 צ'ק לפקודת 
 עמותת שירותי דת וקהילה 

או מזומן 
 )אפשר להביא לוועד 
 או לאחד מהחתומים 
על המכתב שלעיל(

 חלוקת הכסף נעשית על ידי 
ועדת הצדקה על שם הרב גדעון פרל זצ"ל

 רוב הכסף 
יישאר 

בתוך הישוב

 מיעוט הכסף 
יתחלק 

לצרכים חיצוניים

קרנות אחרות באזורנו שאנו ממליצים לתמוך גם בהן:
הקרן לעזרה הדדית

קרן יעקב בניהולו של עזרא רוזנפלד 

 כל תרומה לעמותה ללא ציון יעוד מסוים - תיועד לצדקה ותטופל כאמור לעיל. 
כדי ליעד תרומה למטרה אחרת - יש לרשום זאת במפורש או לפנות לרוויטל סרמונטה 

revital.amuta@gmail.com :)מנהלת החשבונות של העמותה(




