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ראש השנה תשפ"ג

אחיי ואחיותיי למשפחת השכול,

פעילות סניפי ארגון יד לבנים בכול רחבי הארץ התחדשה

בפרוס השנה העברית החדשה אנחנו נוהגים לעשות חשבון נפש,

במלואה אחרי תקופה ארוכה של מגבלות עקב מגפת הקורונה

לחשוב על מה שעבר עלינו במהלך השנה שחלפה

ואנו שבנו במלוא המרץ לעשייה מקומית וארצית יזומה ,עשירה

ולתכנן לעתיד קדימה.

ומגוונת בתחומים רבים ושונים; נופשים ,טיולים ,כנסים ,יצירה,
אמנות ,תרבות ועוד.

בשנה האחרונה המשכנו לפעול ,וביתר שאת ,להנצחת בנינו

נמשיך גם בשנה הבאה עם חוגים ,טיולים ,הצגות ופעילויות רבות

ובנותינו היקרים ,להנחלת מורשתם וגם למען רווחתכם ,ההורים

ושונות ,נייצר שיתופי פעולה חדשים ונשמר את שיתופי הפעולה

והאחים השכולים .קידמנו חקיקה שתיטיב עם בני המשפחות

הקיימים עם ידידינו הרבים והטובים.

השכולות ויצרנו שיתופי פעולה חדשים וחשובים עם ארגונים

זו ההזדמנות להודות למנהלי המחוזות והסניפים של הארגון,

שונים (קרן קיימת לישראל  )FIDF,למען בני המשפחות

שפועלים במשך שנים בהתמדה וללא תמורה לרווחת ההורים

השכולות.

והאחים השכולים ,למתנדבים הרבים ,לצוות העובדים המסור של
ארגון יד לבנים ולמנכ"ל ,יובל ליפקין ,שנכנס לתפקידו בדיוק לפני

ביולי האחרון ,רגע לפני פיזור הכנסת ואחרי מאמצים וקשיים

שנה ומאז הוא פועל בנחישות ,במסירות וללא לאות לקידום עניינם

רבים ,הצלחנו להעביר את חוק האחים השכולים .החוק החדש

של ההורים והאחים השכולים .ישר כח!

מתקן עוול היסטורי מאז קום המדינה ומכיר סוף סוף באחים

בשי שבחרנו להעניק לכם לכבוד החג – מגוון של תבלינים

השכולים כחלק בלתי נפרד ממשפחת השכול .כפי שפעלנו למען

מתוצרת הארץ .מנעד רחב של ריחות וצבעים שמסמלים את כל

חוק האחים ,אנו ממשיכים לקדם סדרה של חוקים למען ההורים

היפה בארץ הזו ,אשר יש בה הכול מהכול.

השכולים ,בכלל זה חוק שיסדיר תוספת  10%בתגמול להורים

עבורנו ,בני משפחת השכול ,שמחת החג לעולם איננה שלמה.

שכולים בגיל הפנסיה .מדובר בחוקים שכבר נמצאים על שולחן

שולחן החג שלנו ,חגיגי כול שיהיה ,לעולם הוא חסר .החג מציף

הכנסת ונפעל לקידומם בכנסת הבאה ובשנה החדשה הבאה

זיכרונות ומגביר את הגעגועים.

עלינו לטובה.

מי ייתן והשנה החדשה תהיה שנה קלה ,בריאה וטובה.
תכלה שנה וקללותיה ,תחל שנה וברכותיה.
שלכם,
אלי בן שם ,יו"ר
הנהלת הארגון
יו"ר סניפים
ארגון יד לבנים

