
 

 

 ,עמנו אשר ולכל למתנדבים לתורמים

 

 "וברכותיה שנה תחל ,וקללותיה שנה תכלה"

 

 יש אך שונה, במידה אחד בכל בכולנו, פגעה הקורונה מגפת כולנו, על עברה טובה לא שנה

 ,בחברה התחתון האלפיון על נמניםה הם אלו. בכלל ולא עוד אל ,שיפגעו שאסור אנשים

 .תמחוי בבתי והסועדים הרחוב דרי התחתית, של לתחתית הגיעו שכבר הנזקקים

 התאמנו, רבה כי ובעזרתכם, אליה הסתגלנו מהר חיש אבל כולנו, את הפתיעה הקורונה

 הנזקקים למען בפעולתנו נוגע שהדבר שככל, בפניכם לאשר וביכולתנו, פעולתנו את והגברנו

 מעונות ,מחסה בתי  10 -שלנו בגגונים החוסים הרחוב ודרי לשובע מסעדות  3-ב הסועדים

 ,הסדר ליל כגון חגיגיים אירועים ביטול כמובן למעט. כלשהי פגיעה ארעה לא, הקבע ודירות

 .'וכו מסיבות טיולים, ושבת חג ערבי ארוחות

 המגפה תחילת מאז . Take Away בשיטת מזון לחלוקת פעולתן את הסבו לשובע מסעדות  -

 בשקית ניתנת הארוחה. האוכל בחדרי ולא, שלנו המסעדות בפתח הארוחה את מחלקים אנו

 או/ו פרי גם יום בכל וכמעט, לטס, למרק פעמיים חד כלים וכן, בחמגשית מלאה ארוחה ובה

 .חטיף

 מבקשי אותמ נוספו. 3 יפ בממוצע הוכפל לשובע במסעדות המזון מקבלי / מבקשי קהל - 

 כל ללא ונותרו פוטרו כולם, וכו ניקיון עבודות, מלון בתי, במסעדות שעבדו מאפריקה מקלט

 .כלשהי ממסדית תמיכה או קצבה לקבלת זכות וללא, פרנסה מקור

 יום בכל שעבדו, יום קשיי מובטלים כולם, החברה בשולי החיים ישראלים מגיעים עמם

 .ת"החל לקצבת זכות וללא רישום ללא, םזעו בשכר, מזדמנות יומיות בעבודות

 הנוער בתי החניכים של משפחות-1000 ל מזון סלי חילקנו, שלנו במסעדות לחלוקה בנוסף  -

 .קדימה

 להורים ופעוטות תינוקות- 216 ל שלנו היום מעונות שני נסגרו הקורונה של הראשון בגל  -

 להוריהם וחילקנו ,מזונם את יחלהבט וחובה זכות לעצמנו ראינו .מאריתריאה מקלט מבקשי

 .לתינוקות מזון גם שכללו מזון סלי

 לנזקקים מזון סלי של רבות מאות של בחלוקה סייענו הקורונה של הראשון הגל במהלך  -

 .וטייבה אסד-אל דיר, שאן בית בישובים

 ת.ומסעדו מלון בתי, על– אל מחברת מזון עודפי תרומת יום בכל קיבלנו המגפה לתחילת עד - 

 ,השוטפות תרומותיכם בזכות. המזון את רוכשים אנו ובמקביל פסקו אלה נפלאות שתרומות כמובן

 כאן במשימה. לעמוד הצלחנו הקורונה בימי המזון להבטחת מיועדות ותרומות, מיוחדות תרומות

 .בחמגשיות חמות ארוחות כאלף יום בכל לנו שסיפק ,ישראל לקט לארגון תודה להביע המקום



 

 תורמת למענם, השכירות דמי את לשלם יכולת לאי רבים הביא ההכנסה מקור אובדן  -

 לתשלום לסיוע מיועדת כתרומה מאד נכבד סכום לנו העבירה, שמה את נחשוף שלא שביקשה

 .משפחות 40 של המגורים מקום אובדן למניעת התרומה כספי שימשו עתה עד. השכירות דמי

 פועלים קבע למגורי דירות  3 -ו שיקום דירות 4 ,מחסה בתי 3 - הרחוב לדרי הגגונים 10 כל - 

 במעונות התגלה לא היום שעד בגאווה נציין. הזהירות כללי על יתרה הקפדה תוך אך, כרגיל

 . Touch –wood .הקורונה תסמיני עם אחד אדם ולו

 והחניכים הושבתו  -קדימה הנוער בתי 21 הקורונה של הראשון בגל הכללי הסגר בימי - 

 עם בקבוצתם. החניכים עם הדוק קשר על שמרו המדריכים אך, בבתיהם להישאר ונדרש

 משרד להוראות בהתאם ,הרגילה לפעילות חזרו הנוער בתי, הרלבנטיות ההגבלות הסרת

 .הבריאות

 במסגרתה ,מוגברת לפעולה נערכים אנו, א"תשפ הלימודים שנת תחילת לקראת אלה בימים  -

 חלקם, הערב וארוחת הצהרים ארוחת את יסעדו וכולם, הנוער בתיל יום בכל יגיעו החניכים כל

 ביום הספר לבית מגיעה שאינה בקפסולה חניכים. בחצר וחלקם האוכל בחדר חלקם, בכיתה

 באמצעות מרחוק הלמידה בשעורי ולהשתתף הבקר בשעות הנוער לבית להגיע יוזמנו, מסוים

 .הנוער שבבית המחשבים

 התרומות היקף, כשליחיכם בנו ואמונכם החברתית גישותכםר בזכות  -כספים ענייני  -

 המשמעותית ובירידה הגוברים בצרכים לעמוד יכולתנו את והבטיח, גדל הקורונה בימי לעמותה

 .ואיתנה יציבה העמותה, ולשמחתנו, כן על. המזון תרומות ובהיקף המדינה בתמיכות

 ,הכפולה אחריותנו במסגרת אך, הקורונה ימי ימשכו מתי עד לדעת אין  -א"תשפ ולקראת - 

 הבאים כל של בטחונם על ונקפיד מוסדותינו כל של והסדירה המלאה בפעולתם נמשיך

 .בשערינו

 ,הנאמנים שותפינו - ולמתנדבים לתורמים תודה בהבעת מכתבנו נסיים ובגאווה בעונג - 

 שהתנדבו ,ת"לחל שהוצאו צעירים של רבות לעשרות תודה. רבים לכה והמיטיבים הטובים

 את והחליפו "םהאדו האזור" בלב השוכנת, לשובע במסעדת המזון של וחלוקה בהכנה לסייע

 העמותה של והמסור הנפלא העובדים לצוות תודה, הסיכון מקבוצות המבוגרים המתנדבים

 .המשמרת על עמד, בתפקידו אחד כל, שכולם,

 .להפסיקה אפשר שאי, יםנגנ ורבת גדולה תזמורת, ועובדים מתנדבים תורמים, כולכם  -

 

 ומאושרת בריאה ,טובה שנה – ולכולכם, אתם שאתם תודה, עמנו שאתם תודה

 חריש עד-וגיל שרונה

 

 

 

 


