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משך לשיחתנו הטלפונית ולבקשתך, הנני מתכבד להעביר לך את החומר הב

 המבוקש בכתב.

אני מאמין שנוכל לזכות להיות בין הארגונים המאושרים לקבל סטודנטים 

ילה ולפרט בעירנו באר הלקמכם דרך לשכת הדיקן ובכך נוכל יחד לתרום 

 שבע, בירת הנגב.

 אנו מודים מראש על שיתוף הפעולה.
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 טיפול בפרט מהלידה ועד הפרידה" –עמותת "חיי אדם 

 

הוא צריך  עמותת "חיי אדם" כשמה כן היא נותנת מענה לחייו של האדם בכל התחומים בהם

 ".מהלידה ועד הפרידהעזרה, סיוע, הדרכה והיא משמשת לו כתובת לכל דבר "

 גדול" לשלושה חלקים עיקריים:חומים בהם מטפלת העמותה מתחלקים "ב: התתחומי טיפול

 

 האדם: שמחות שלבכל התכנים  .א

 

כת י: דאגה למוהל, כסא של אליהו הנביא, חליפה לתינוק, מקום לערברית מילה .1

 לאלה שאין ידם משגת לערוך הברית באולם.הברית 

: בלשון עמך "בריתה" הגעה לאולם או לכל מקום בו נערך הבת" טקס "זבד .2

זכרת ושיר מיוחד מלילדה, הכנת קלף ל םברכה לילדה, קריאת ש ,הטקס

 אשר נושא אקרוסטיכון של שמה של הילדה.

רה בבית, לימוד תו ,: הגעה לבית המשפחה, דאגה למניין אנשיםחנוכת בית .3

 מזוזות, קביעת המזוזה, הכנת ברכה לבית וסעודת מצווה.

: דאגה לתשמישי קדושה, סט לבר מצווה, לימוד הילד, קריאה בר/בת מצווה .4

רד, הכנת דרשה לבר/בת שמים במייבתורה, שעורים מעשיים, פרטיים המתק

הנושא את שמו של הילד/ה,הכנת קלף  מצווה, טקס הדלקת נרות בחרוזים

 למזכרת ממנו קורה הילד את הדרשה והנרות, הגעה לטקס באולםמיוחד 

שם הקנית בטחון בעת הקריאה מול כל צבור האורחים והחברים, הנחיית ל

 הטקס באולם.

 ץליווי ויעו ,דאגה וליווי הילד לבית הכנסת ביום בר מצוותו ובשבת חתן

 להצלחת האירוע. ךלמשפחה בכל הכרו

בלה בזמן מראש ותרגולים מעשיים, ללא הגם פרטיים לימוד הילד/ה, שעורי

וכל אחד מקבל שעות לפי הצורך ולפי הקצב שלו, היכולת שלו והכישורים 

 שלו.
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 מאורעות עצובים: .ב

 

מומים, מבולבלים ו"מאבדים את הצפון" בעת ה: רוב האנשים עומדים פטירה .1

 ו מבני המשפחה ואינם יודעים מה עושים.השנפטר מיש

 ו בכל מה שקשור בשעה קשה זו.אנו מגישים את עזרתנ

: אנו פונים למשרד הבריאות לאחר קבלת תעודה פטירה חתומה ע"י שיון קבורהיר .2

 רופא שקבע את מותו של האדם ומוציאים רישיון קבורה.

דישא את מועד הלוויה לפי בקשת המשפחה, ק: מתאמים עם החברה ארגון לוויה .3

 את במקומה.ים את המשפחה לכל מקום שצריך או עושים זימלו

: אנו מכינים במחשב שבמשרד את מודעות האבל ודואגים שיודבקו מודעות אבל .4

 במקומות שהמשפחות מבקשת.

יה אנו מכינים דברי הספד, דרשה, דברי תורה לנשמות המנוח ו: בעת הלוהלווי .5

 שנאמרים מול הקבר הפתוח לעיני המלווים.

תפילות וקריאת  יכתראבל לעה: דאגה בכל שבעת ימי את תהיליםיקרתפילות ו .6

 .ילים בבית הנפטר, גיוס מניין במקרה שחסרהת

כל ימי האבל, כל ה"שלושים" אנו מהווים כתובת למשפחות הנפטר  :ליווי והדרכה .7

בכל הנוגע לשאלות שמתעוררות כיתוב על המצבה, עריכת אזכרות לפי מנהג 

 של כל עדה, דברי תורה ודרשה בבית הנפטר ביום האזכרה.

 : "נר נשמה", סידורי תפילה, חומשים וכדומה.להנצחהרעיונות  .8

פניות מבתי אבות, משכנים, לארגן  יםמקבל ו: פעמים רבות אנטיפול בערירים .9

 יה לערירים,לדאוג למניין ולהביאם לקבורה כדמו"י.ולו
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 בעיות סוציאליות: .ג

 

 הואר לשעבר, יועץ נישואין, נותן בהיות הח"מ עו"ס, קצין מבחן לשעבר, חוקר נוע

 תעוררת אצל האדם.ממענה לכל בעיה סוציאלית ש

 הבעיות מגוונות עד אין ספור ואזכיר רק חלק קטן מהם.

גישור,  בית" יעוץ נישואין, הסכם גירושין,מפגשים עם זוגות, "שלום  :בעיות אישית .1

 זכויות וחובות, אלימות במשפחה.

 ,יות במצב כגון זהיחות טיפולש: יעוץ, הדרכה, וקונפליקטים בין ילדים והורים .2

שיחות לטווח קצר וגם לטווח ארוך, שיחות עם הורים, עם ילדים, מתן 

 פתרונות והצעות לאיחוד מחדש.

: זנות, סמים, אלימות, עבריינות, עזרה בשיקום, מציאת "כל שירותי התקון" .3

 מקומות עבודה והמון חיזוקים.

והדפסת מכתבים, ח : הכוונה והדרכה, הפנייה למוסדות, ניסובעיות סוציאליות .4

, קצבאות, קשר עם משרדי ממשלה ומוסדות מוניציפאליים, זכויות בעיות דיור

 מימוש זכויות ועוד.

: בעיקר בחגי ומועדי ישראל, חלוקת תלושי מזון ומוצרים בצורה של עזרה לזולת .5

הרחבנו שרות זה גם לערבי  ,"מתן בסתר". ולצערנו, בשל המצב החמור

שבתות מידי שבוע, בעיקר למשפחות שהיו בעבר תורמות והפכו לנזקקות 

 כאשר ירדו מנכסיהן והגיעו לפת לחם.

נות ואפילו בניית למגיוס תרומות לרכישת תפילין וטלית, עזרה ליתומים ולא

 קברים לערירים ולמחוסרי יכולת.

 

 

 

 להלן,העמותה פועלת בכל התחומים המפורטים 

אולם כאן המקום לציין כי כל כוח האדם הפועל בעמותה, הינו על בסיס מתנדבים וכי הם 

מגיעים אלינו ממסגרות שונות וחלקם מבין אלו שקיבלו שרות בכל תחום שהוא ומאז לקחו על 

 עצמם להיות שותפים בעשייה למען האחר.
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ובפסח הדבר נעשה ביתר  הפעילות נעשית לאורך כל השנה בכל התחומים. אולם בחגי תשרי

שאת, בעיקר בגיוס מוצרי מזון פירות וירקות אשר מהם נו עורכים חבילות מגוונות אותם אנו 

 משנעים עד לבתי המשפחות.

 30בקטן, אנו עושים זאת מדי שבוע, אולם במהלך כל השנה אנו מגייסים מוצרים לטובת 

נחשפות בשל הכבוד העצמי משפחות אשר בעבר היו תורמות והפכו לנזקקות אשר אינן 

 שלהם והאגו והם מתביישים במצבם החדש עד כדי הגיעם לפת לחם.

 

משפחות מקבלות אוכל מבושל לכל סעודות השבת וזאת בשל היותם מוגבלים  10בנוסף, 

בתנועה ואינן יכולות לבשל ולכן מקבלות את המזון בחמגשיות לכל סעודות השבת לפי מספר 

 הנפשות במשפחה.

מזון מצריך מאיתנו עבודה רבה כי זה ממש "רוטינה" ועד סיום החלוקה ביום שישי נושא ה

 בצהריים. כבר ביום ראשון, צריך להיערך לגיוס תרומות של מוצרים לשבת הבאה.

כאן המקום להצביע על הצורך בגיוס אנשים טובי לב שיכולים להיות שותפים איתנו בהשגת 

 ות.מוצרי מזון לחלוקה כולל ירקות ופיר

כמוכן, ישנם נושאים חריגים בהם אנו מקבלים פניות לעזרה, כגון: פניות מבית אבות 

וממוסדות רווחה לקבורת ערירים ולהבדיל, פניות בנושא השגת ערכה של תשמישי קדושה 

לילד שהגיע למצוות. לצערנו אין שום מוסד שמסייע בתחום זה. אנו פונים לאנשים שאכפת 

 בהשגת תרומות של תשמישי קדושה לבר המצווה.להם ומבקשים את עזרתם 

 

 

 

מערך הסטודנטים בעמותה תורם רבות בעזרה ובסיוע שהם מגישים ועיקר הפעילות שלהם 

היא עזרה בהכנת חבילות מזון, אריזתם, מיון מוצרים והכנת מזון מבושל בחמגשיות. כמוכן 

י פניות למוסדות עזרתם באה לידי ביטוי בכל הקשור לעבודה משרדית, הקלדת מכתב

 ואישים.

הקלדות דרשות לבר מצווה, הספדים לנפטרים, תיוק, עזרה בחזרות עם ילדים אותם אנו 

 מכינים לבר מצווה ועוד לפי צורך השעה.
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לא פעם יושבים עם הממתינים, שומעים ומרגיעים אותם עד אשר מגיע תורם לקבל השרות 

אקונומית גבוהה יותר, -שכבה סוציושלשמו הגיעו. בהיות הסטודנטים ברמה גבוהה ומ

תרומתם רבה להפגת מתחים ולהרגעת הרוחות. כך שלמעשה התנדבותם של הסטודנטים, 

פנסיונרים בעלי מקצועות טיפוליים, בעלי ניסיון בחיים היא רבה ביותר וחלקם רב בנתינה 

 למען האדם שנמצא במשבר ומגיע לכאן לקבלת עזרה.

 

כללה הטכנולוגית של חיל האוויר ומבתי ספר תיכוניים במסגרת מתנדבים נוספים מגיעים מהמ

מחויבות אישית. בני נוער אלו חשים בפועל מהו ערך הנתינה, מתחככים עם ערך זה 

 בתרומתם ובעבודתם למען הזולת, הכלל והפרט.
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 לסיכום

 

ה כל הטיפול דלעיל המתואר המפורט פחות או יותר, ניתן ללא כל תמורה, בהתנדבות מלא

של אנשים טובים העומדים לרשות העמותה וביניהם גם אנשי מקצוע כמו עורכי דין, טוענים 

 רבניים, פסיכולוגיים ופסיכיאטרים.

דת, מין, מעמד, מצב כלכלי ואפילו בדואים  -הטיפול ניתן לכל אדם, לכל פונה מבלי הבדל

 נעזרים בנו בעיקר בייעוץ, בכיתוב מכתבים ובהדפסתם.

י הצבור מכתיב לנו נושאים שלא חשבנו עליהם ובמידה ויש כאלה אנו לומדים חשוב לזכור כ

 אותם ומשתדלים לשלבם בפעילות העמותה.

המשרד מהווה מקום לקבלת קהל, ללימוד ילדים, לשיחות ופגישות תוך דגש מקסימאלי 

 להרגשת נוחות מרבית בזמן ההמתנה.

 יכות.שאיפתנו היא שכל אדם ימצא תשובה ומענה בפנים מחי

 

 

 

 שלום שגב, עו"ס,

   מנכ"ל העמותה

, פינת החלוץ34מען: האבות   

 6060שבע ת.ד. -באר 08-6236092טלפקס: 

 050-6668046נייד 

E-mail: sagavshalom@gmail.com 


