
 הרשמה להתנדבות

www.lasova.org.il אתר העמותה 
יוליה צמח, מנהלת קשרי קהילה והתנדבות ארצית     

050-8292970community@lasova.org.il

פרטים לשאלות

בכל המוסדות אנו מפעילים מתנדבים במסלולים שונים ומגוונים.
אנא צרו קשר עמנו, ונתאים לכל אחת ואחד מכם  מסלול התנדבות המתאים ליכולותיכם ואפשרויותיכם!

מזון

3 מסעדות (בתי תמחוי) המגישות אלפי ארוחות יום יום לנזקקים
פרויקט ניידת אסיף העיר לאיסוף עודפי מזון באזור גוש דן

חינוך

 רשת בתי הנוער "קדימה" – 21 בתי נוער לחינוך משלים לילדים ונוער בפריפריה
הגיאו-חברתית בישראל

מעונות לגיל הרך – 2 מעונות יום לפעוטות להורים חסרי מעמד בדרום תל אביב

מחסה

3 בתי מחסה לדרי רחוב
7 דירות מעבר לשיקום דרי רחוב

https://forms.gle/yt5umZGpsM8ZYCm47 

התנדבות במוסדות עמותת לשובע
 עמותת לשובע הוקמה במטרה לספק לכל אדם באשר הוא מענה לצורך הבסיסי 

עבורו בתחום המזון, חינוך ומחסה.
 זאת מטרתנו  וזאת פעולת 36 מוסדותינו בכל רחבי הארץ, המפורטים כאן, בכל יום 

וברציפות מאז הקמת העמותה בשנת 1990.

https://forms.gle/yt5umZGpsM8ZYCm47
https://forms.gle/yt5umZGpsM8ZYCm47
www.lasova.org.il


מסלולי ההתנדבות

מסעדת ”לשובע“
 מסעדות לשובע - תל אביב, עכו וכרמיאל - (בתי תמחוי) - פועלות שישה ימים בשבוע

 ומספקות ארוחת צהריים ללא עלות עבור נזקקים. בכל יום עוברים במסעדה מאות סועדים
וחשוב שהמתנדבים יהיו אדיבים, מכבדים ובעלי רצון לתת לסועדים חוויה נעימה וטובה.

תל אביב (רח‘ צ‘לנוב 18)
רוית - 050-7456677

עכו, (רח‘ פנקס 12)
יורם - 052-6076039

כרמיאל, (רח‘ המגל 1)
חגית - 050-6879706

פרטים ליצירת קשר

ימי א‘-ה‘ 10:00-14:00
ימי ו‘  09:30-13:30

 ערבי שישי וחג - משתנה, בתיאום מראש.
*משתנה מעט בין הסניפים

זמני ההתנדבות

מזון

ההתנדבות הינה לתפעל את מרחב המסעדה וכוללת:
     סיוע בהכנת המסעדה לפני ואחרי הארוחה

     הגשת המזון ישירות לסועדים
     משימות נוספות הקשורות לארוחה.

ההתנדבות לגילאי 18 ומעלה.
ניתן להגיע כקבוצות/חד פעמי בתיאום מראש.

T. A בימי הקורונה הארוחה מוגשת בחמגשיות
    והמתנדבים מגיעים לפני לעזור באריזת החמגשיות.

    נפתח גם מסלול חדש של חלוקת מנות לביתם של
    סועדים אשר לא יכולים לבוא לקחת אוכל.



מזון

 פרויקט "אסיף העיר" של עמותת "לשובע" מפעיל ניידות המותאמות לאיסוף מזון במרכז הארץ.
ניידות אלה אוספות תרומת מזון ממטבחי תורמים, המועברים למטבח המרכזי של העמותה.

פעילות אסיף העיר מתבצעת בשתי משמרות:
משמרת ערב, בימים א'-ה'- בין השעות 18:00-22:00

משמרת לילה, בימים א'-ה'- בין השעות 22:00-02:00 (כרגע לא פעילה - תיפתח בהתאם לדרישה)
  בכל חודש יוצר סידור מתנדבים - לכל מתנדב/ת יש 2-1 משמרות בחודש.

ההתנדבות הינה בצוותים:  (יציאה ממסעדת לשובע, צ'לנוב 18, תל אביב)
נהג: נהיגה ברכב מסוג ’רנו קנגו‘ ידני,  נדרש - רשיון נהיגה ב'.

תורן: העמסת המזון, סידור השקיות ברכב על פי התקנות.

בסוף המשמרת פורקים את הסחורה במסעדה.

מסלולי ההתנדבות

פרויקט אסיף העיר

פרטים ליצירת קשר
יוליה צמח, מנהלת קשרי קהילה והתנדבות ארצית

050-8292970community@lasova.org.il



 21 מסגרות חינוך לא פורמאלי משלים הממוקמות בפריפריה החברתית והגיאוגרפית
 בפריסה ארצית. נותנות מענה לכ – 1000 ילדים ובני נוער (כיתות א‘-יב‘) אשר מופנים

אלינו דרך רשויות הרווחה המקומיות.
 המסגרות פועלות בכל ימות השבוע (א-ה), ולאורך כל השנה (למעט אוגוסט) ונותנות

מענה בתחומים שונים: ארוחות חמות, עזרה לימודית, חינוך ערכי, העשרה וכו‘.

 המתנדבים בבית הנוער הינם דמויות משמעותיות עבור החניכים שלנו ומהווים דמות בוגר
 משמעותי לחיקוי. לכל מתנדב/ת אנו בונים מסלול התנדבות מותאם אישית יחד עם
 מנהל/ת בית הנוער בהתאם למסלול ההתנדבות, ימים ושעות ההגעה האפשריות -

נבקש להתמיד בימים ובשעות שנקבעות.

מסלולי ההתנדבות

רשת בתי הנוער ”קדימה“

עזרה לימודית - פרטנית / קבוצתית בשעות הלמידה בבית הנוער
מנטורינג - חונכות אישית עם חניך/ה קבוע/ה

 הגעה ליום פעילות - קבלת החניכים מבית הספר, אכילת ארוחת צהריים יחד, שעת למידה ועזרה בכל אשר
צריך במהלך יום הפעילות

בישול - הכנת ארוחת צהריים בריאה ומגוונת לחניכים
תפעול - עזרה מקצועית בתפעול בית הנוער

העברת חוג/תוכן/סדנה

אפשרויות ההתנדבות

גילאי 18 ומעלה (למעט אישור חריג ממהנל/ת בית הנוער).
מעבר ראיון היכרות ותצפית טרם ההתנדבות.

גברים מעל גיל 18 - נדרשים באישור משטרה להיעדר עבירות מין.
ניסיון בתחום החינוך - יתרון.

השתתפות בימי הכשרות וליווי - ייתנו מראש.

תנאים להתנדבות

פרטים ליצירת קשר בעמוד הבא

חינוך

 ניתן להגיע גם

 באופן חד פעמי

 בתיאום מראש עם

 מנהל/ת בית

הנוער.

בית הנוער. מראש עם מנהל/ת לקבוצות בתיאום מתאימה גם ההתנדבות



פרטים ליצירת קשר - רשת בתי הנוער ”קדימה“

מסלולי ההתנדבות

kadimakt@gmail.com שפרינצק 42, ק.שמונה052-559784904-6997092קריית שמונה

tzfat.kadima@gmail.com לוחמי הגטאות 49, צפת050-829297604-6821239צפת

kadima.bitshean@gmail.com הנעמן 50, בית שאן050-205141904-6581648בית שאן

kadimago@gmail.com הנגב 5, חדרה050-205142004-6211390חדרה

kadima.kfarsaba@gmail.com לוי אשכול 55, כ"ס052-739660009-7666314כפר סבא

kadima.petahtikva@gmail.com טבריה 46, פ"ת050-829297103-9363959פתח תקווה

kadima.pardeskatzd@gmail.com אברבנאל 105, ב"ב050-829252203-5705713פרדס כץ

kadima.shalem@gmail.com מוצא 6, ת"א050-829297303-7306276ת“א כפר שלם

kadima.shapira1@gmail.com התיבונים 28, ת"א050-6879711077-5574572ת“א שפירא

kadima.oztelaviv@gmail.com וולפסון 62, ת"א050-827242703-6884068ת“א וולפסון

kadima.yaffo1@gmail.com הפיקוס 22, יפו050-687972503-5060425יפו

kadima.batyam1@gmail.com חביבה רייך 5, בת ים054-775733103-6597197בת ים

kadima.oryehodajun@gmail.com סקלאר 1, א.יהודה050-829030903-5330338אור יהודה צעירים

kadima.oryehodasen@gmail.com יחזקאל עבודי 052-745777303-634672819אור יהודה בוגרים

kadima.ramla@gmail.com בן צבי 20, רמלה050-687972308-9243426רמלה

kadima.lod@gmail.com חללי אגדיר 6, לוד052-6871754לוד

kadima.rehovot1@gmail.com גבריאלוב 20, רחובות050-687972208-9464625רחובות

kadima.yavne2@gmail.com שבזי 24, יבנה053-227090108-9327355יבנה

kadima.kiryatgat@gmail.com שדרות הגולן 2, ק.גת054-646089208-6601186קריית גת

052-743777308-9266245ofaqim.kadima@gmail.comאופקים קרית ספר 18

kadima.arad@gmail.com סמטת האקליפטוס 050-688122408-99551556ערד

חינוך



מעון סלמה - רחוב נחלת בנימין 142 ת"א
 מעון נווה שאנן - רחוב הגר"א 3 ת"א

פעילות בימים א'-ו' בין 07:00-18:00
שעות ההתנדבות גמישות - נדרשת התחייבות ליום ושעה קבועים.

מסלולי ההתנדבותחינוך

 "מעונות לגיל הרך" הינן מסגרות פעוטונים לתינוקות בגילאים 3 חודשים-3 שנים בדרום תל
 אביב להורים חסרי מעמד. המעונות קמו כמענה לתופעת ה"בייביסיטרים", תופעה בה נפגעו

 עשרות תינוקות.
 המעונות מאובזרים ומחולקים לכיתות לפי תקן של גן עירייה ובכל מעון נמצאת רכזת

פדגוגית, עובדת סוציאלית, אם בית, מבשלת וצוות גננות מהקהילה.

מעונות לגיל הרך

 יעל בונה-לוי, מנהלת המעונות
yaelbonlev@gmail.com 052-3549918

פרטים ליצירת קשר

עבודה עם תינוקות בקבוצות קטנות
ליווי אישי לילדים

אפשרויות ההתנדבות



מסלולי ההתנדבותמחסה

עמותת לשובע נותנת מענה לכ-120 דרי רחוב במסגרות הגגונים לדרי הרחוב:
 3 גגונים מופרדים בפעילותם ומיועדים לאוכלוסיות שונות:

גגון 1 - נותן מענה לגברים מכורים (סמים ואלכוהול)
גגון 2 - נותן מענה לנשים נקיות משימוש (סמים, אלכוהול וזנות)

גגון 3 - נותן מנה לגברים נקיים משימוש.
 בנוסף יש עוד 7 דירות מעבר לשיקום וחזרה לקהילה

"גגונים"- מסגרות לדרי רחוב

עזרה ולווי פרטני - תהליך אישי עם דייר/ת סביב מיצוי זכויות, שיחות אישיות ומחשבות להמשך הדרך.
העברת תוכן/סדנא - העברת חוג שבועי/מספר סדנאות תוכן לדיירים/ות.

נוכחות במשמרת ערב - ארוחת ערב משותפת, שיחות אישיות ויצירת מרחב משותף.

אפשרויות ההתנדבות

גילאי 24 ומעלה.
תואר (גם סטודנטים) בקרימינולוגיה/עבודה סוציאלית/מדעי החברה - יתרון.

השתתפות בהכשרות מקדימות + הכשרה חודשית קבועה.
רצון לעבוד עם אוכלוסיית מכורים/דרי רחוב, מבוגרים וקבלת המורכבות בעבודה עמם.

תנאים להתנדבות

חביב חג'אג', מנהל הגגונים
03-5187170      050-6879703

gagontlv@lasova.il 

פרטים ליצירת קשר



 הרשמה להתנדבות
https://forms.gle/yt5umZGpsM8ZYCm47

 אתר העמותה
www.lasova.org.il

יוליה צמח, מנהלת קשרי קהילה והתנדבות ארצית
community@lasova.org.il

פרטים לשאלות

050-8292970

https://forms.gle/yt5umZGpsM8ZYCm47
https://forms.gle/yt5umZGpsM8ZYCm47



