
עמותת   "לשובע"

ִביא ָבִית ים ְמרוִּדים ּתָ ִּ "ֲהלֹוא ָפרֹס ָלָרֵעב ַלְחֶמָך, ַוֲעִני
ם" ְרָך לֹא ִתְתַעּלָ ׂשָ יתֹו, וִּמּבְ י-ִתְרֶאה ָערֹם ְוִכּסִ  ּכִ

(ישעיהו נ"ח ז)

הכרות עם העמותה וסקירת פעילות



חזון העמותה

נפעל ככל יכולתנו לסייע
לנזקקים בכל רחבי הארץ במגוון תחומים,

תוך שמירה על כבודם וצנעתם של הנזקקים.
 

נפעל לספק לנזקקים, באיכות וברמה נאותה,
את הצרכים הבסיסיים- מזון, לינה ובגדים,

וזאת באמצעות מסעדות, תוכניות המאפשרות
קבלת מוצרי מזון ומעונות לדרי רחוב.

 
נעניק לילדים ובני נוער בפריפריה הגיאו-חברתית

מסגרת יציבה ומתמידה לחינוך משלים,
אשר תקדמם, ותבטיח את השתלבותם- בבוא העת,

כאזרחים טובים
 



עמותת לשובע במספרים

  בתי נוער "קדימה" יש לנו 
 

 לחינוך משלים 
של ילדים ונוער בפריפריה הגיאו-חברתית 

ילדים ונערים 1000אליהם מגיעים מדי יום כ-
ארוחות  2,000אנו מספקים מעל

חמות ומזינות מידי יום
שהקמנו לדרי רחובגגונים6ב-

המסעדותוב-3

מתנדבים ובאמצעות מעל

שפתחנו לנזקקים

בכל שבוע 800

22



ייעוד העמותה

הבטחת הצרכים הבסיסיים ביותר לאדם:
מזון, מחסה וביגוד,

וכן קידום ילדים ונוער בפריפריה 
הגיאו-חברתית ללא הבדל דת, גזע ומין.



תחומי פעילות- עמותת לשובע

מזון 
 -בתי תמחוי 3

אסיף העיר

כרטיס לשובע
בת"א, עכו וכרמיאל

- 

- 
כרטיס לריכשה של מוצרי מזון

מתנדבים הפועלים לאיסוף עודפי מזון

מחסה
מעונות לדרי רחוב6

3
3

גגונים
דירות מעבר

חינוך
"קדימה"

רשת בתי נוער
בפריסה ארצית

לחניוך משלים עבור ילדים
ובני נוער הפריפריה הגיאו-חברתית



רשת בתי הנוער "קדימה"

רשת ארצית לחינוך משלים לילדים ובני נוער
מהפריפריה הגיאו-חברתית.

מהווה בית חם, תומך, מחנך ומעשיר עבור כ-1000
ילדים ובני נוער מידי יום.

הילדים מקבלים מענה הוליסטי, בתפיסה של תנועת
נוער, במטרה שישתלבו במרכז החברה הישראלית,

יממשו את עצמם ויהיו אזרחים מועילים ותורמים



רשת בתי הנוער "קדימה"

קדימה היא לא רק מסגרת חינוכית
ולא ניתן להגדיר אותה במספרים

קדימה היא מקום בו ישראל היפה עדיין קיימת חיה מגוייסת,
מקום שיוצר עולם ערכי הומני ומכבד את מרכיביו.

אבל מעל לכל עבור הילדים-
קדימה היא מרחב בטוח שנותן נראות, מאפשר הזדמנות.
מרחב שמתמקד בילדים שגדלים להיות אנשים ומעצים את

תחושת המסוגלות שלהם



בקדימה אנו פועלים
למען...

הוצאת ילדים מה"רחוב" ומניעת נשירה מבתי הספר

הילדים מקבלים סיוע והעשרה בלימודים, חינוך לערכים
וחיזוק תחושת המסוגלות כל יום באמצעות צוות הדרכה

חדור שליחות ומוטיבציה. 

הקניית ערכים, העצמה, ומתן שיוויון הזדמנויות לילדנו.



מסעדות לכל דחפין- "לשובע"

עמותת "לשובע" מפעילה

המסעדות פתוחות לכל אדם, ללא תשלום, ללא שאלות וצורך באישורים

מסעדות 3
לנזקקים: בת"א, עכו ובכרמיאל.

לקחת עימם מנות אוכל
2500

בנוסף לארוחה רשאים הסועדים
לביתם

מנות חמותהעמותה מספקת כ-
ביום לבתי הנוער ברשת "קדימה" ולמסעדות.

מקורות המזון- תרומת יצרנים, חקלאים ועודפי מזון מצה"ל, 
מוסדות ואולמות אירועים.



"גגון"- קורת גג לדרי רחוב

עמותת "לשובע" מפעילה 6 מעונות המהווים קורת
גג לדרי רחוב:

מעון לנשים

-הומלסים עם רקע של התמכרות לסמים ואלכוהול מעון לגברים
 
מעון לדרי רחוב שאינם מכורים

מעונות לדרי רחוב בשלבי שיקום מתקדם  3



"אסיף העיר"- ניידת לאיסוף מזון

ניידות לאיסוף מזון אשר אוספות תרומות של חומרי גלם
ועודפי מזון מבתי קפה, מסעדות אולומות אירועים

שעות פעילות הניידות: בכל יום מ- 17:00 ועד אחרי חצות.



בואו להיות שותפים שלנו
והצטרפו לעשייה משמעותית

לתרומות:
העברה בנקאית-

 
אתר לשובע

בנק דיסקונט (11)
סניף כיכר רבין (085) חשבון 063332

כרטיס אשראי-
www.lasova.org.il

המחאה-

לפקודת עמותת "לשובע",
 ת.ד. 7112 חולון

תרומה טלפונית-
משרדי העמותה: 
03-373-1660



עלויות- לתרומות ייעודיות

 

650,000  
הקמה ואימוץ של בית נוער חדש ברשת בתי הנוער

ש"ח"קדימה" והפעלתו בשנה הראשונה
(בית הנוער יישא את שם המאמץ)

אימוץ בית נוער קיים ברשת "קדימה" 
לשנה

95,000

400,000

65,000

ש"ח

ש"ח

ש"ח

אימוץ מעון דרי רחוב לגברים ביפו
400,000 לשנה

רכישת ניידת "אסיף העיר" לאיסוף מזון

אימוץ מעון דרות רחוב נשים בבית לשובע
ש"ח90,000לשנה

אימוץ מעון דרי רחוב לגברים בת"א 
ש"חלשנה



תרומות מיועדות

 

ש"חעלות הפעלת בית נוער קיים לחודש35,000

ש"ח9,500ב"קדימה"ילדים10עלות קייטנת קיץ ל-

עלות השתתפות ילד בבית נוער "קדימה" 
ש"ח6,000לשנה

ש"ח4,500ילדים50עלות טיול יומי ל-

ש"ח3,600עלות מגורי דר- רחוב במעון גגון לשנה

ש"ח3,000"כרטיס לשובע" לקניית מזון לשנה



תרומות מיועדות

עלות ארוחת צהרים יומית
במסעדת לשובע ל-

עלות הפעלת ניידת "אסיף העיר"
ש"חלאיסוף עודפי מזון לחודש

 

ש"ח2,400עולהנזקקים400

עלות ביקור

1,500בבית נוער "קדימה" לרבעוןילדעלות עבור

ש"ח

ש"ח

"קדימה" ילדי בית הנוער50

2,300 במוזיאון עולה
 

1,500



תתארו לכם עולם יפה

 

תתארו לכם קצת אושר
 

פחות עצוב ממה שהוא ככה...

כי הוא כל כך נדיר כאן

מי שרעב ימצא
אצלנו פת של לחם

מי שעייף ימצא
פה צל ומי באר


