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נשאלתי על ידי רבים, מה הביא את שרונה רעייתי ואותי לפעול בתחום הרווחה.   במהלך השנים, 

בכל הקשור  "פור חיינויס"את גם לכלול כאן  תימתבקשת זאת, החלטו חוזרת  שאלהמענה לב

 להתנדבותנו בתחום הרווחה.

 
 סיוע למאיון התחתון    -סיפור חיינו

, שלימים מוזגה בתוככי עמותת "גגון מעון זמני לכל נזקק"עמותת את הקמנו  1985בשנת  

המספקים  ,ופרויקטיםמוסדות  34 כיום וללתכלשובע עמותת . פעילות 1990-שהקמנו ב ,"לשובע"

 .ם לנמנים על המאיון התחתון בחברהישרותים בסיסים וחיוני

 20  ,הפרוסים מקרית שמונה וצפת ועד ערד ואופקים, בתי נוער "קדימה" לחינוך משלים

ילדים ונוער בסיכון ממשפחות במצוקה, המופנים על  960בהם מתחנכים בכל יום חול  

 רווחה.ידי רשויות ה

 6   ,דרי  110-לגברים,  בהם לנים בכל לילה כ 4-לנשים ו 2מעונות "גגון"  לדרי הרחוב

 רחוב. 

 3  ארוחות חמות  2,000מסעדות  "לשובע"  בת"א, עכו וכרמיאל, המספקות בכל יום  מעל

 ומזינות.

 למאושפזים במוסדות בריאות   ,אוטובוס לאיסוף וחלוקה של בגדים מיד שניה -בגד -אגד

וכמובן לדרי הרחוב, סועדי  שכונות מצוקה,הנפש,  מוסדות גריאטרים, חסות הנוער

 לשובע  וילדי "קדימה"  אשר עמנו.

 "רועים, מסעדות ומוסדות.יניידות לאיסוף עודפי מזון מאולמות א  -"אסיף העיר 

 חבילה סלולארית מוזלת לנזקקים שאין ברשותם כרטיסי אשראי וככאלה -לשובע"-"טל, 

 רשם כמינוים רגילים  בחברות הסלולאריות. ייכולתם להאין ב

  כרטיס לשובע" כרטיס מגנטי המאפשר למחזיק בו לקבל במרכול הקרוב לביתו מוצרי"

 לחודש. הכרטיס שומר על כבוד הנזקק ופרטיותו. ₪ 250מזון בשווי 

 שבבעלות מלאה של עמותת )מובטלים צובעים בע"מ, חברה לתועלת הציבור  -ע"צמב

ראשון   בעבודות צבע, וזאת כשלב ,ומובטלים , מכוריםלהעסקת דרי רחוב לשובע(

  בתהליך חזרתם  לעבודה. 

 

בתחום הרווחה, ובוודאי מצפים לתשובה שתכלול התנדבותנו רבים שואלים  מדוע וכיצד החלה 

, והתשובה נואת עצמ נושאל ונגם א .רקע אישי, ארוע מרגש או  תפיסת עולם מגובשת -אחד מאלה

לאגף  נופני נו,וכרבים מחברי דין,-הגורל הטוב, שבמסגרתו, כעורכי  –היתה  נוהיחידה שנת

לטפל ללא תמורה בכמה תביעות ועניינים משפטיים של נזקקים.  נוהרווחה בעיריית ת"א והצע

ם שכולו רע.  ההמשך העירייה הפנתה למשרדנו שני תיקים של נשים דרות רחוב, וכך נחשפנו לעול

מי שעוסק במצוקות כה קשות לא יכול שלא להזדהות ולפעול למענם עוד ועוד,  .מתבקש מאליו

במקביל להמשך פעולתנו כעורכי דין ו ,כך נדרנו את שליחותנו ואפילו להתמכר. ,להיסחף מרצון

ש מהר שחי ,את דרכנו בתחום הרווחהבהתנדבות מלאה כמובן,  ,התחלנועצמאיים במשרדנו, 

 היתה לדרך חיינו.



הקמנו את  1985-ב .והחלטנו להקים עבורם מעון ההומלסים, -ראינו את מצוקת דרי הרחוב

הקמנו  ,לקוחות ומעצמנו, עמותת גגון מעון זמני לכל נזקק, ובסכום צנוע ביותר שגייסנו מחברים

 , הקמנו ,ים שגדלוליד שוק הכרמל.  בהתאם לצרכאת מעון "גגון"  בכרם התימנים , 1986בתחילת 

הומלסים, לינה שמהווה  110-בהם לנים בכל לילה כ ,מעונות גגון לדרי הרחוב 6   ,(2017עד היום )

 את הצעד הראשון והמכריע בהליך השקום. 

הקמנו את  1990כך זה התחיל וההמשך מהיר ומתבקש.  דיירי המעון זקוקים גם למזון, ובשנת 

את אמונו, וזרם התרומות איפשר להקים ולהפעיל מסעדות גם הציבור נתן   מסעדת לשובע בת"א.

ארוחות חמות מזינות   2,000מסעדות לשובע מספקות בכל יום מעל  3  .בעכו ובכרמיאל

 ומשביעות, ולדעת רבים גם טעימות.

קשישים וצעירים,  מובטלים ומוגבלים, דרי  –קהל הנזקקים הסועדים במסעדות לשובע מגוון 

עוני מרוד  –ידניות ) מונח נכון יותר לאמהות חד הוריות(  לכולם מכנה משותף רחוב ואמהות יח

בהקשר זה, נציין שלהכרתנו כי רבה אין בישראל תופעת . ומשפיל, וכמובן חוסר ביטחון תזונתי

אך קיימת בהיקף נרחב חמור ומחמיר תופעת חוסר ביטחון תזונתי ותת  תזונה, שפגיעתה  ,רעב

 ובני נוער השרויים בסיכון ובמצוקה. יםקשה במיוחד אצל ילד

הסועדים עמנו ארוחה מתאימה יותר לטעמם ולגילם,  הצדיק ובני הנוער הרצון  לתת לילדים 

לשלב את   -להגיש את ארוחתם  באגף נפרד,  ובהמשך התפתחה  והתגבשה  הנוסחה המנצחת

 ,צורך צמצום פעריםהיותם עמנו במסעדת לשובע לאחר שעות הלימודים, עם  חינוך משלים ל

 .מניעת נשירתם מבית הספר וקידומם

ובני הנוער בתחילה, הבאנו מחשב,  שהיה אז נדיר יותר, ומדריך שיסייע בהכנת שעורי בית לילדים 

בתי  20הקמנו את בית הנוער הראשון ברשת "קדימה", הכוללת כיום  1998בשנת הסועדים עמנו. 

שכולם  בסיכון ובמצוקה,  ילדים ובני נוער   960 ,(8/2017נכון ל ) ,בכל יום נוער, בהם מתחנכים

 רשות המקומיות.מופנים אלינו על ידי אגפי  הרווחה ב

הביא אותנו  ,בת"א גורל הרע של דרי הרחוב שנה ל 32שחשף אותנו  לפני  ,הנה אפוא הגורל הטוב

,  פרויקט "קדימה"בתי הנוער   20 ",לשובע"מסעדות  3לדרי רחוב,  "גגון"מעונות  6הקמת  ל

, "אסיף העיר", "בגד -אגדחבילה סלולארית מוזלת לנזקקים, " -לשובע"-"טל, "כרטיס לשובע"

שפעולתם מתוארת בתמצית בדפי מובטלים צובעים בע"מ )חברה לתועלת הציבור(,  -ע"צוחב' מב

יחים של  עוד ועוד את הזכות שניתנה לנו לשמש כשל , אנו מנצלים 1985המידע המצורפים.   מאז 

אלפי תורמים נדיבים ולפעול  עם ובאמצעות אלפי מתנדבים,  לסייע בהבטחת הצרכים הבסיסיים 

 ביותר  לנמנים על האלפיון התחתון בחברה.

 

נגנים וכלי נגינה,  ואנו גאים על הזכות להקימה ולנצח  ,עמותת לשובע הנה כתזמורת רבת מנגינות

 .עליה

 ,המגיעים אלינו בשיטת חבר מביא חבר ,לפי תורמיםאנו מודים על האמון המתמיד של א

ללא כל  פרסומים פומביים, ארועי , המתקבלות 2016בשנת   ₪מיליון  14  -כ ,תרומותיהםו

כל פעולה רצופה של   ,1986אז מ מאפשרות . ,מתרימים ותשלומי עמלה ,התרמה, יחצ"נות

   .מוסדות העמותה

מדי שנה בנות שרות לאומי המשמשים  45-)ש.ש( ו ות מתנדבי שנת שר 60 –אנו גאים עד מאד ב 

כמדריכים בבתי הנוער קדימה, במאות מתנדבים קבועים ומתמידים ואלפי מתנדבים  אחרים 

  .אשר בחרו בעמותת לשובע כמסגרת לשליחותם החברתית



העובדים בעמותה, רבים מהם במשרה חלקית, אשר מהווים את הבסיס  82-אנו גאים עד מאד  ב

שהיו בעברם דרי רחוב קבועים עובדים  12-תן בכל המוסדות, באופן מיוחד אנו גאים בהאי

 .והשתקמו במוסדותינו

הגענו לתחום הרווחה מעולם המשפט, ועולם הרווחה הוציא אותנו מעולם המשפט.  1985-ב

סגרנו את משרדנו לעריכת דין והחלטנו לעסוק אך ורק בתחום הרווחה. מאז אנו   2013בשלהי 

 קדישים את מלא זמננו ומרצנו, בהתנדבות מלאה כמובן, לניהול עמותת לשובע. מ

במקביל לסגירת משרדנו לעריכת דין,  רכשנו בית בחצור הגלילית ואנו מחלקים  ימינו בין רמת 

 נכדינו.  7-ילדינו ו 3כמובן, אי אפשר לסיים  את ספור חיינו ללא אזכור    השרון וחצור הגלילית.

 

 הכולל גם את המסמכים המתעדים  את הפעילות.  ,www.lasova.org.ilלשו לאתר להרחבה, ג

 

http://www.lasova.org.il/

