
 

 2/9/02//9                                                                            ערה"ש תש"פ

    

 ,כולם מכובדנולתורמים, למתנדבים ולכל אשר עמנו, 

 :דוח פעילות  חצי שנתי -עמותת לשובע

 

כמנהגנו,  לקראת תחילת השנה העברית החדשה ושנת הפעילות בבתי הנוער 

 ו מתכבדים להביא בפניכם דוח חצי שנתי.קדימה, אנ

  טיםקיפרו 9-מוסדות  ו 63ים כיום, לריענון הזיכרון אנו מפעיל

 אלו, וכולם פועלים באופן רצוף ותקין:

 90 חניכים,  ///0-ל רחבי הארץ בהם מתחנכים כבתי נוער קדימה,  בכ

 המופנים אלינו על ידי רשויות הרווחה בערים השונות. 

 6 9בת"א, עכו וכרמיאל, המספקות בכל יום מעל  –ע מסעדות לשוב/// 

 ארוחות חמות מלאות ומשביעות.

 0/  :דירות למגורי  6 ;דירות שיקום 4 ;בתי מחסה 6גגונים לדרי הרחוב

 קבע של דרי רחוב כרוניים.

 9 תינוקות ופעוטות להורים מבקשי מקלט מאריתריאה.  //6-ל מעונות יום 

 לארית מוזלת ומסובסדת לנזקקים שאין חבילה סלו :לשובע–פרויקט טל

ברשותם כרטיס אשראי ואין ביכולתם להיות מנויים רגילים בחברות 

 הסלולאריות.

 איסוף וחלוקה לנזקקים של בגדים מיד שניה.  -פרויקט בגד 

 

 :עדכונים מהדוח הקודם שנשלח לקראת חג הפסח

  

 דימה שנים בניהול ק 5שנים בעמותה, מהן  2-לאחר כ פרישת המנכ"ל

שנים כמנכ"ל העמותה. איל גלס, הודיע על רצונו לפרוש  מתפקידו.   6-וכ

איל פורש בטוב וכולנו בעמותה מודים לו  בקרוב.איל יסיים את תפקידו 

על תרומתו הרבה ומלווים אותו בהמון הערכה ובברכת בהצלחה בדרכו 

 החדשה. 

 

 

 



 

  חפירת   לצערנו, בעקבות - בניית  בית המחסה החדש לדרי הרחוב

,  אנחנו עדיין 9/02היסודות וגילוי קברים מוסלמים במגרש, בדצמבר 

"תקועים".  לבקשת  המועצה המוסלמית ביפו, נתן בג"צ  צו מניעה זמני 

האוסר על המשך הבניה. מאוחר יותר העתירה הועברה לדיון בבית 

אביב יפו, והדיון צפוי להתקיים בחודש אוקטובר -המשפט המחוזי בתל

. לצערנו, בינתיים אנו נאלצים להלין את דרי הרחוב בצפיפות רבה 9/02

 במבנה זמני שאינו מתאים למטרתו.

 הרחבנו את פעולתנו למען דרי מגורי קבע לדרי רחוב כרוניים ונכים  .

הרחוב, ומעתה גם מעונות זמניים וגם מעונות לדיור קבע. באישור ועדת 

חברת עמידר וחברת חלמיש, שכרנו מהחריגים של משרד הבנוי והשיכון, 

דירות למגורי קבע של דרי רחוב כרוניים, כולם בעלי מוגבלויות,  6

 המוכרים על ידי המוסד לביטוח לאומי.  

 בית  –ברשת קדימה  90-הקמנו את בית הנוער ה-בית נוער חדש בלוד

 אמאם )קדימה בערבית( לנערים ערבים בעיר לוד.-אלא אל -נוער קדימה

 בעקבות ההצלחה הרבה בפעילות גן סלאמה, בניהולה - גן נווה שאנן

יפו, בניין -של יעל בונה לוי, קיבלנו בשכירות ללא תשלום מעיריית ת"א

מעון יום   -, ומתחילת ספטמבר פועל בו גן "נווה שאנן"6ברחוב הגר"א 

נוסף לתינוקות להורים מאריתריאה. עם השלמת הרישום יהיו במעון זה 

 .תינוקות ופעוטות /08

 אל"מ )מיל( אורית חורש, לשעבר ראש מת"ש -חברים חדשים בעמותה

יעקב בסיחאס, לשעבר מנכ"ל   ;בצה"ל שתכהן גם כיו"ר ועדת בקורת

עדנה סבן לשעבר סגנית גזבר  ;( על-חב' כתית )חברת המזון של אל

 עמוס גבר לשעבר סגן נשיא אוניברסיטת חיפה.   ; יפו–עיריית ת"א 

 תמר גת, חדשה ברשת בתי הנוער קדימה מנהלת  חדשה והנהלה  :

מונתה לתפקיד מנהלת הרשת,  קדימה ביפו,-שניהלה את בית הנוער חץ

מנהלת  -ומנהלי בתי נוער אלה קודמו להנהלת רשת קדימה: דפנה סתר 

עמרי  ;מנהלת שכבת הצעירים -רחל מרשה  ;פדגוגיה והשתלמויות צוות

נטע  ;מנהלת כוח אדם -קלטלי פס ;מנהל שכבת הבוגרים -רובינשטיין

 מנהלת תחום הבוגרים. -רוזנפלד

 



 

 הילה קוטלר ששימשה כמנהלת בית הנוער  -מנהלת קשרי קהילה

מונתה לתפקיד מנהלת קשרי הקהילה של  –עדי באור יהודה -קדימה

 .העמותה

  יוליה צמח, שניהלה את בית הנוער קדימה  -מנהלת תחום ההתנדבות

 מונתה לתפקיד מנהלת תחום ההתנדבות.  -קסירר

 רכשנו תוכנת ניהול מתקדמת  action base שתסייע רבות בתקשורת ,

בין בעלי התפקידים, דיווחים ומעקב שוטף אחר ביצוע המשימות. אנו 

 בשלבי הטמעת התוכנה.

 9/08-בלתקופה המקבילה  ובהשוואה 8/9/02נכון לסוף  -מצב כספי 

אנו מצליחים לשמור על   ;8%עור יחלה ירידה בהיקף התרומות בש

תזרים מזומנים שוטף ובכל עת מחזיקים בקרן "יום סגריר" סכום המספיק 

חודשים,  5-להבטחת המשך פעולה יציבה ושוטפת של העמותה במשך כ

 ללא כל הכנסה.  

 

  פעילות הקיץ ברשת בתי הנוער קדימה   : 

חניכי השכבה הבוגרת  025-ל השנתיים קיימנו את קורסי ההדרכה-

תה י',  יתה ט', מד"מים לבוגרי כימד"צים לחניכים בוגרי כ –של "קדימה"  

 תה יא'.יוקדימה לצה"ל לבוגרי כ

 9 -החניכים  השתתף במהלך הקיץ ב ///0-כל אחד מ  קייטנת הקיץ-

במוזיאונים או בתערוכה,  קוריםיב 9ביקורים בבריכות שחיה,  4טיולים, 

אוטובוסים   /03ובילוי יום שלם בלונה פארק בת"א. בסה"כ שכרנו 

 להסעות יומיות בכל רחבי הארץ. 

נשמנו לרווחה עם סיום פעילות הקיץ ללא כל  -הבטיחות מעל הכל

 תקלה ותאונה. 

מתנדבי שנת שרות   /8-מ נפרדנו לשלום ובהמון המון תודה -

בנות שרות לאומי שסיימו שנת  /6-לה לצה"ל ומהמתגייסים  בימים א

המדריכים  005הדרכה בבתי הנוער. במקביל קיבלנו בברכה את 

 בנות שרות  לאומי. /6-מתנדבי ש.ש  ו 85  ,החדשים

 

 

 

 



 

 שלוש בקשות  

 רועי התרמה, ו/או תשדירי פרסום, איננו יכידוע לכם איננו מקיימים א

שלמים עמלות. פעולתנו נסמכת מעסיקים יחצ"נים ומתרימים ואיננו מ

אנא הביאו את דבר קיומנו ופעולתנו  ,על שיטת "חבר מביא חבר"

 לידיעת חבריכם  ובעזרתכם נרחיב את חוג התורמים ואת פעולתנו.

 תרומת הפרש  -קט עיגול לטובהאנא עגלו אותנו בפרוי -גול לטובהעי

 ₪ 4-האגורות לשקל הקרוב, בכל קניה בכרטיס האשראי )בממוצע  כ

לחודש לכל כרטיס(, לכאורה כסף קטן מכל אחד, שמצטבר לכסף 

 לחצו כאן–גדול מאלפי מעגלים. להצטרפות 

 את המשך הפעולה  אנא המשיכו והיו עמנו ותאפשרו בכך -והכי חשוב

 חברתית.-שכולם, בפריפריה הגיאו ותינמוסדו 63 הרצופה והטובה של

  המון המון תודה, לכל שמאפשרים את פעולתנו בכל  -תודה

מים  מכספם, תורמי המזון המוסדות, המאמצים של בתי הנוער, התור

מנהלי הקרנות, המתנדבים, המנהלים, העו"סים ועובדי  והציוד,

רד דום נוער במשיהעיריות בהן אנו פועלים, המנהלים  במחלקה לק

החינוך, לעובדים המסורים של העמותה , ואחרונים חביבים  לחברינו, 

 חברי  העמותה והועד המנהל, שכולם פועלים בהתנדבות מלאה.

 

תודה על הכל, כמה טוב  -ולכולכם יחדיו -לכל אחד ואחת מכם

 שאתם עמנו.

 

 ,שלכם ועמכם ,בה ומאושרת לכם  ולבני משפחותיכםבברכת שנה טו

 חריש עד-שרונה וגיל

 מייסדים ויושבי ראש

 

    https://www.lasova.org.ilאתם מוזמנים לגלוש לאתר העמותה  – נ.ב

  לחץ כאן-עמותת "לשובע"  Lasova- לדף הפייסבוק שלנוו

 לחץ כאן-רשת בתי הנוער "קדימה" - Kadimaולדף הפייסבוק שלנו 

  5668/62-/5/   עד-ולכל שאלה, הסבר וכו' אנא אל תהססו לפנות לגיל

 

https://www.round-up.org.il/%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%A2
https://www.round-up.org.il/%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%A2
https://www.lasova.org.il/
https://www.facebook.com/lasova/?eid=ARDYNjDlKbpw-YlOXgjiOwWvr8w5wnYxaZPUvyPP_ketikAqIH3UZ7bmkUv2sqRRGGYRSy_EmHRfw-Nj
https://www.facebook.com/kadima.youth/?modal=admin_todo_tour

