
אינה סברדלוב ז"לקרן ע"ש סמל   

 

 מי היא אינה?

בקזחסטאן )בריה"מ לשעבר(. בהיותה בת שנתיים, בגל  9191-אסתר )רופאה( ויוסף )מוזיקאי( ב -אינה נולדה להוריה 

העלייה ההמונית מבריה"מ, עלתה עם הוריה ואחותה ליליאן לישראל והתיישבה בקיבוץ עלומים סמוך לעוטף עזה, 

. אינה ומשפחתה חוו על בשרם קשיי קליטה אופייניים ואשר בגינם 9111-בית ראשון במולדת" עד לבמסגרת תכנית "

 שנים, ניסיון שלא צלח. 1ניסו את מזלם בניכר בקנדה למשך 

נטשו את קנדה חזרו לארץ והתיישבו בצפת. ואכן, ניסיון קליטה שני צלח מעל המשוער. ההורים השתלבו  9111בשנת 

במקצועות בהם התמחו בארץ מוצאם והבנות השתלבו בהצלחה רבה מכל היבט אפשרי בבתי הספר,  בעבודה אם כי לא

 בחברה ובקהילה.

אינה בלטה במסירותה, בשקדנותה, הצטיינה בלימודיה ובשירותה הצבאי. ערך הרעות והנתינה טבועים עמוק באישיותה. 

היא חיה ובמסגרת שירותה הצבאי בחיל הרפואה  מעלות אלו בא לידי ביטוי ביחסה למשפחתה, לחבריה, לקהילה בה

 בצה"ל.

 

לאינה הייתה תכנית סדורה, שחלמה להגשים לאחר שירותה הצבא והיא בין היתר גם ללמוד הוראה ולהתמחות בהוראת 

 האנגלית.

 שאיפות אלה נגוזו, ביום ירושלים תש"ע, בעקבות תאונת דרכים קשה ומחרידה שאירעה עקב נהיגה רשלנית חסרת

  אחריות של נהג האוטובוס, בסמוך לעיר כרמיאל, בה נספתה אינה.

 

אסתר, אימה של אינה, כואבת על שלא התאפשר לאינה מסיבות שונות לצאת עם חבריה וחברותיה למסע לפולין. עובדה זו 

ה וחבריה גרמה צער ותחושת החמצה, על שלא עלה בידה לממש חלומה. מסיבות אלה ומתוך רצון עז של משפחתה מכרי

  להנציח את זכרה, ראו, בהקמת קרן הנצחה שתסייע לאחרים, להגשים שאיפות וחלומות אותם החמיצה אינה.

דרך ארץ קדמה לתורה )ע"ר( העוסקת בסיוע לנזקקים בצפת  –המשפחה החליטה להקים את הקרן במסגרת עמותת דקל 

. חשוב לציין שאסתר, אמה 61ישור תרומות לפי סעיף שנה. לעמותה, יש את כל האישורים המתאימים, כולל א 13-מזה כ

נזקקים מידי שבוע ובשל כך ראתה כנכון דווקא  64-של אינה מתנדבת כעשור שנים במסגרת העמותה, בחלוקת מזון ל

 לייסד את הקרן במסגרת עמותת דקל, כהמשך לפעילותה.

 

 מטרות הקרן:

 ולהישגיות במקצוע האנגלית.סיוע לימודי לתלמידים נזקקים עם פוטנציאל ללמידה  .9

סיוע במימון טיולים ואירועים אשר מטרותיהם חינוכיות וערכיות תוך הלימה עם מסורת ישראל, אהבת העם  .2

 והארץ.

 עידוד תלמידים לעשייה התנדבותית למען הזולת תוך דגש לפעילות עם זקני צפת ולמענם. .1

 ל תהא זאת נחמה פורתא למשפחתה.תרומתך תסייע למפעל הנצחתה של אינה ז"

 

להלן האפשרויות: למעוניינים לתרום  

 לחץ על לינק "אני רוצה לתרום" באתר כאן ובחר באפשרות הנוחה לך. .9

 

 מיד לאחר קבלת התרומה תועבר לידך קבלה חתומה ומאושרת כחוק.

 לפקודת מס הכנסה. 64הערה: למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 
 

"והיה מעשה הצדקה שלום" בברכת חברים  

 

 עו"ס / בנימין אלגד                     אסתר סברדלוב

 יו"ר העמותה     נציגת המשפחה בקרן         

 


