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מעמותת לשובע

לתורמים למתנדבים ולכל אשר עמנו
ערב ראש השנה תשפ"ב
מכובדינו כולם,
תשפ"א -היתה גם וגם ,חצי חצי ,בתחילתה מגבלות הקורונה ובהמשכה חזרנו לשגרה הטובה שכה חיכינו לה .בימים
אלה אנו בגל הרביעי ,ומקווים שהפעם ,ההקפדה על המגבלות לא תמנע את המשך הפעילות השגרתית.
כמה מילים על השנה שחלפה:
מסעדות לשובע -בימי הקורונה פעלנו בשיטת  ,take awayמספר הסועדים במסעדת לשובע בת"א הוכפל,
בממוצע חילקנו  1500ארוחות מלאות בכל יום .עם תחילת המגפה ,נאלצו עשרות המתנדבים המתמידים שכולם
"בגיל סיכון" להפסיק את התנדבותם במסעדות לשובע ,את מקומם מילאו עשרות רבות של מתנדבים צעירים
שהוצאו לחל"ת ,והעדיפו להתנדב במסעדת לשובע ,ולא להסתגר בביתם" .בפרוע פרעות בישראל בהתנדב עם"
)מתוך שירת דבורה ,שופטים ה' (
בגאווה ובתודה נציין שציבור התורמים הפנים את הגידול המשמעותי במספר מבקשי המזון בכלל ,ובקרב קהילת
מבקשי המקלט בפרט ,והיקף תרומות המזון ותרומות כספיות גדל בהתאם.
גגונים -בתי המחסה והמעונות פעלו כרגיל ובתפוסה מלאה .הדיירים הקפידו על הכללים ולא היו אצלנו מאומתים.
גם בימי הקורונה המשכנו לקלוט דרי רחוב ללא כל מגבלת מקום וצורך בבדיקות .עם הגעת החיסונים ובסיוע משרד
הרווחה ביצענו חיסון מרוכז של כל הדיירים בכל המעונות .יצויין שבמהלך השנה פתחנו מעונות חדשים וכן "נקודת
התרעננות" לדרי רחוב שאינם לנים בגגונים -שרות לוקרים לשמירת חפצים ,מקלחת ומכבסה.
בתי הנוער קדימה -מתום הסגר הראשון בתי הנוער הוכרו והוחרגו כמוסד חיוני ,ופעילותנו נמשכה כמעט כרגיל.
בימים בהם הושבתו הלימודים בבתי הספר -אפשרנו לחניכינו להגיע לבית הנוער בשעות הבקר ,להשתתף בשעורי
הזום באמצעות המחשבים של בית הנוער ,וללמוד בעזרת צוות ההדרכה .יצויין שרכשנו וחילקנו  140מחשבים
לחניכים שלא היה בביתם מחשב .יחד עם זאת מחובתנו לציין שתקופת הקורונה פגעה קשות במיוחד וביתר
בתלמידים משכבות המצוקה ,והדבר הביא להעמקת הפערים .ועתה מחובתנו ,ככל יתר העוסקים בתחום
להכפיל ולשלש את מאמצינו ופעולותינו לצמצום הפערים ומתן הזדמנות שווה.
מעונות היום – לתינוקות ופעוטות להורים מבקשי מקלט מאפריקה -ככל מעונות היום בישראל ,גם המעונות שלנו
הושבתו בימי הסגרים .בהכרת המצוקה הנוראה של ההורים שפוטרו מעבודתם ואינם זכאים לחל"ת וקצבאות
כלשהן ,הקפדנו למנוע מהם ומהתינוקות שלנו מצוקת מזון ,וזאת באמצעות תלושי מזון וסלי מזון שחילקנו בימי
הסגרים.

עם בוא האביב ,חזרנו לשגרה ואנו ממשיכים להפעיל את  42מוסדותינו אלה:
·  22בתי נוער "קדימה" בכל רחבי הארץ לחינוך משלים של  1050ילדים ובני נוער ,המופנים אלינו על ידי רשויות
הרווחה.
·  13גגונים -בתי מחסה ,מעונות שיקום ,ומעונות קבע לדרי רחוב כרונים בעלי צרכים מיוחדים ,בכל הגגונים לנים
בכל לילה כ 130-דרי רחוב.
·  3מסעדות לשובע – בת"א ,עכו וכרמיאל ,המספקות בכל יום את מזונם של כ 2000-סועדים
·  2מעונות יום ל 270 -תינוקות ופעוטות להורים מבקשי מקלט מאריתריאה
· צרכניה חברתית.
· נקודת התרעננות -מקלחת מכונת כביסה וארונות שמירת חפצים לדרי רחוב שאינם לנים בגגונים.
· פרויקט כרטיס לשובע ,להבטחת מזון ופרויקט "טל לשובע" חבילה סלולארית מוזלת ומסובסדת.
תחל שנה וברכותיה – ומה נאחל לעמותה ולכל הנעזרים בה?
· גגונים -בחודש דצמבר  2021תושלם בניית הגגון החדש ברחוב אליזבט ברגנר  6ביפו .בית מחסה ומעון תיקני
מרווח ומכבד ל 72-דרי רחוב מכורים ,שנבנה במימון עיריית ת"א -יפו .אנו מלאי תודה ושבח לעירייה ,שבהנהגת ראש
העיר רון חולדאי והמנכ"ל מנחם לייבה ,עמדה בכל הלחצים והמאבקים בקשר עם הקמת המבנה ,וממשיכה להיות
החלוצה והמובילה בישראל בכל הקשור בטיפול באוכלוסיות מודרות ומוחלשות.
עם השלמת הבניה וחנוכת הגגון החדש יחל עידן חדש בכל הקשור להלנה וטיפול בדרי הרחוב בישראל .אנו מודים
על האמון הניתן בנו ,ומתחייבים להפעיל את הגגון באופן מיטבי ,להלנה ,טיפול ושיקום .כך גם לגבי דרי הרחוב
שאינם מכורים ,עבורם ,נשכור ונפעיל בשנה הקרובה  4דירות שיקום נוספות על ה 7 -הקיימות .במצב זה ,כל דרי
הרחוב בתל-אביב ,יזכו להלנה ושיקום בתנאים אנושיים ,תקניים ,בטוחים מרווחים ומכבדים.
· בתי הנוער קדימה -בשנה הקרובה נקים  3בתי נוער חדשים ,נמלא את התפוסה האפשרית בבתי הנוער הקיימים,
ומספר החניכים יגיע ל .1200 -להכנת החניכים לדרישות החיים ושוק העבודה בעתיד הנראה לעין ,אנו מתאימים
בימים אלה את תוכנית הפעולה של רשת קדימה ,וזאת במטרה להקנות להם את היכולות והמיומנויות שידרשו מהם
בבגרותם .במסגרת האמור ,נכלול בתוכנית בתי הנוער  4שעות שבועיות לשעורי אנגלית ויישומי מחשב .תוכנית
הפעולה החדשה של קדימה מחייבת את פעולתם של לפחות  8מתנדבים בכל יום בכל בית נוער ,שיסייעו לחניכים
בהכנת שעורי הבית ,והתנדבות של כ 300-מתנדבים בגילאים  25-38שישמשו כחונכים )"אחים בוגרים"( לחניכים
הלומדים בבית ספר התיכון.
· מסעדות לשובע  -איננו רואים צורך להקים מסעדות נוספות .על כן נתמקד במזון בריא יותר ובשיפור איכות המזון.
בנוסף ובהמשך לפעולתנו בימי הקורונה ,נמשיך בחלוקת מזון לבתי נזקקים המרותקים לביתם .נמשיך את "פרויקט
ויקטוריה" – יצירת קשר טלפוני עם סועדים מתמידים ,קשישים וערירים ,ביום בו לא יגיעו למסעדה ,וזאת במטרה
להושיט עזרה מיידית ולמנוע אסונות שניתן למנוע.
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· טל לשובע -חבילה סלולארית מוזלת ומסובסדת לנזקקים ,שאין ברשותם כרטיס אשראי ואינם יכולים להיות מנויים
רגילים בחברות הסלולאריות )שיחות והודעות ללא הגבלה  40+ג'יגה במחיר  .(₪ 25נפעל לשווק את טל לשובע
לנזקקים רבים ככל האפשר ,בעיקר באמצעות עמותות הפועלות בתחום הרווחה.
· חברת מבצ"ע -מובטלים צובעים בע"מ ,חברה לתועלת הציבור שכל מניותיה בבעלות עמותת לשובע .לאחר
הקפאה ארוכה נחדש את פעילות חב' מבצ"ע ,שמטרתה להעסיק דרי רחוב ומובטלים בעבודות פשוטות יחסית,
ובאופן זה ,ברגישות ובהדרגה ,להחזירם למעגל העבודה.
מצבנו הכספי – בעזרתכם ובאמונכם בנו כשליחיכם-גם בימי הקורונה היקף התרומות לא פחת .על כן ,ולשמחתנו,
לא היינו זכאים לתמיכה כלשהי בגין הקורונה .מצבנו הכלכלי יציב ,ומאפשר את הפעילות הסדירה שלכל 42
מוסדותינו .אתם מוזמנים לעיין בדוח הכספי המבוקר לשנת  2020באתרנו .www.lasova.org.il
תודה מקרב לב לתורמים ,למתנדבים ולכל אשר עמנו ,תודה שהייתם עמנו בשנה החולפת ,אנא היו עמנו גם
בתשפ"ב .עיניכם הקוראות -המצוקות רבות וגוברות ועלינו לתת מענה .ובעזרתכם נצליח להיטיב ולהרחיב את
פעולתנו עוד ועוד ,ככל האפשר.
ולהבטיח בכך לחניכי קדימה ,סועדי לשובע ודיירי הגגונים  -שנה הרבה יותר טובה.
בקשה  -עמותת לשובע אינה עורכת ארועי התרמה ,אינה עורכת פרסומות ותשדירים ,אינה מעסיקה מתרימים ואינה
משלמת עמלות .התרומות לעמותה מתקבלות בשיטת "חבר מביא חבר" ובהמלצות העוברות מפה לאוזן .נודה
ונעריך על עזרתכם גם בהרחבת מעגל התורמים.
ובשולי הבקשה  -עוד בקשה "קטנה" אנא עגלו אותנו לטובה  -תרומת הפרש האגורות לשקל הבא ברכישות
המתבצעות בכרטיס האשראי )בדרך כלל ברכישות מזון ודלק(ההרשמה לעיגול לטובה למען עמותת לשובע נמשכת
דקה אחת לחצו כאן או כנסו לאתר .www.igul.org.il :אנא והעבירו והמליצו גם לבני המשפחה והחברים.
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