לחברינו עורכי הדין
20/3/2020
עיגול לטובה למען עמותת לשובע
כרבים רבים מכם ,המקבלים תיקי פרו בונו ,פנינו בשנת  1985לאגף הרווחה של עיריית תל אביב
ובקשנו לקבל כמה תיקים ,והופנו אלינו  3דרי רחוב )הומלסים(.
כך הגורל הטוב שלנו הפגיש אותנו עם הגורל הרע של האלפיון התחתון .מאז התחברנו ,נסחפנו
ונשארנו ,ובלשוננו המקצועית מצאנו את "הדבר מה נוסף" שהיה למפעל חיינו -הבטחת צרכים
בסיסיים וחיוניים לנמנים על המאיון או האלפיון התחתון .כדברי וברוח הנביא ישעיהו
המצוטטים למטה.
ליישום האמור ,הקמנו את מעון גגון ,בית המחסה הראשון בארצנו לדרי רחוב ,יסדנו את עמותת
לשובע ,ומאז השרשרת נמשכת.
עמותת לשובע מפעילה כיום בכל רחבי הארץ  37מוסדות רווחה אלה:
• " 10גגונים" ל 125-דרי רחוב –  3בתי מחסה 4 ,דירות שיקום,ו 3-דירות למגורי קבע של
דרי רחוב כרוניים בעלי מוגבלויות.
•  22בתי נוער "קדימה" לחינוך משלים של ילדים ובני נוער בפריפריה הגאו -חברתית .בהם
מתחנכים בכל יום  1000חניכים המופנים על ידי רשויות הרווחה.
•  3מסעדות "לשובע" ) בתי תמחוי( בת"א עכו וכרמיאל ,המגישות בכל יום וללא תשלום
מעל  2000ארוחות חמות ומלאות.
•  2מעונות יום ל 200-תינוקות ופעוטות להורים מבקשי מקלט מאריתריאה.
• פרויקט טל לשובע – חבילה סלולארית מוזלת ומסובסדת לנזקקים שאין ברשותם כרטיס
אשראי ואינם יכולים להנות מהרפורמה של כחלון והמחירים הזולים.
• למתעניינים במידע נוסף ,עיון באשורים הרשמיים ובדוח הכספי המבוקר ,אנא גלשו
לאתר www.lasova.org.il
בימי הקורונה ,בשונה מרוב האוכלוסייה ,קהל היעד שלנו כבר נמצא מתחת למדרגה התחתונה,
על כן שליחותנו מחייבת אותנו למנוע מהנזקקים אשר עמנו כל פגיעה נוספת בגין הקורונה .אנו
נחושים לעמוד במשימה.
לנוכח הגבלות השבתנו את מעונות היום לתינוקות ואת בתי הנוער "קדימה" ,אך המדריכים
נמצאים בקשר מדיה עם החניכים.
חרף הקשים הרבים הנובעים מהצפיפות ,ובהעדר כל מענה אחר ,בתי המחסה ומעונות גגון לדרי
הרחוב פועלים כסדרם תוך הקפדה מרבית על כללי מניעת ההדבקה.
 3מסעדות לשובע עברו לשיטת  take awayאנו מחלקים את הארוחה בחמגשית גדושה וכן שקית
ובה לחם ירקות פירות וכן דברי מזון ארוזים .יצויין שמספר הנזקקים המבקשים מזון גדל מאד
בשבוע האחרון  ,ורבים מהם אנשים קשיי יום שעבדו באופן לא מוסדר בעבודות מזדמנות ,ועתה
כמובטלים אינם זכאים לדמי אבטלה .אנו צופים שתוך ימים מעטים מספר מבקשי המזון יוכפל
פי כמה ואנו נערכים לכך .

ככל העמותות ,גם לשובע נסמכת על תרומות ,אך איננו עורכים ארועי התרמה ולא פרסומות
פומביות ,איננו מעסיקים מתרימים ואיננו משלמים עמלות ,אנו פועלים בשיטת "חבר מביא
חבר" ,אתם.
ברשותכם חברים ,אנו מבקשים את עזרתכם בתרומת אגורות או שקלים בודדים בכל חודש
במסגרת פרויקט "עיגול לטובה" .פרויקט המאפשר לכל בעל כרטיס אשראי ),למעט דיינרס
ואמריקן אקספרס( להורות לחברת האשראי לעגל את האגורות בכל רכישה המתבצעת בכרטיס
אל השקל הבא ,ולקבוע לאיזה עמותה ברצונו להעביר את הפרש האגורות.
הנתונים מאשרים שעיגול האגורות לשקל הבא מצטבר ל ₪ 4 -בממוצע לחודש ,סכום קטן
יחסית ,אך כאשר אלפי תורמים מעגלים לטובה את העמותה -מתקבלת תרומה גדולה
ומשמעותית ביותר  . small change can a big change -על כן אנו זקוקים לעוד ועוד מעגלים,
ובודאי לעו"ד ועו"ד ...
פעולת העיגול מתבצעת בקלילות רבה ,אנא הקליקו על הלינק ,רשמו את פרטיכם ואת פרטי
כרטיס האשראי וזהו זה  2 -דקות לכל היותר.
הלינק https://www.round-up.org.il/לשובע
יצויין שחברות האשראי והבנקים אינם מחייבים את פעולת העיגול בעמלות כלשהן והסכום
מועבר במלואו לעמותה פעם בחודש .כמובן שבעל הכרטיס רשאי בכל עת לבטל את העיגול או
לשנות את העמותה המוטבת.
ברוב תודה ,ובברכת חברים לבריאות טובה ובשורות טובות
שרונה וגיל-עד חריש
מייסדים ויו"ר עמותת לשובע
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