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הצורך ההולך וגדל במזון בקרב חלק ניכר באוכלוסיה, ומנגד – עודפים רבים של מזון, הובילו 
בשנת 2003 להקמת ארגון לקט ישראל. כיום, מוביל הארגון את תחום הצלת עודפי המזון 

במדינה והוא הארגון היחיד בישראל שכל עיסוקו הצלת מזון, למען הזקוקים לו. 

1.3 מיליון טון של עודפי מזון איכותי מושלכים בישראל בשנה*. מודל הפעילות של לקט ישראל מאפשר 
להפוך את עודפי המזון של האחד, למזון ובטחונו התזונתי של האחר, שידו אינה משגת.

מזון  ומטעים,  איכותי ממגוון מקורות: תוצרת חקלאית משדות  מזון  עודפי  אוסף הארגון  יום  מדי 
קצר תוקף, מזון מבושל איכותי מבתי מלון, מאולמות אירועים, מחברות קייטרינג, מצה”ל, ממסעדות 
ועוד. את המזון מוביל הארגון – כשהוא בשיאו – לכ-175,000 נתמכים באמצעות 195 עמותות בכל 
רחבי הארץ. כ-52,000 מתנדבים בשנה, מהארץ ומהעולם, עוטפים את לקט ישראל ברוחב לב יוצא 
דופן , מתוכם כ-25,000 בני נוער. זהו מערך מתנדבים מרגש שאוסף, מלקט, קוטף, מכין ומחלק בזמנו 

החופשי ומעומק הלב.

יום בכל רחבי הארץ. הארגון פועל כל העת לחיפוש  13 שנים שהחזון של לקט ישראל מיושם מדי 
מקורות נוספים של עודפי מזון מתוך מטרה לממש את חזונו: הצלת כל עודפי המזון הראויים בישראל 

למען אלה הזקוקים להם.

לקט ישראל מוכר ע”י רשת בנקי המזון הגלובלית GFN כבנק המזון הלאומי של ישראל. הארגון זוכה 
פרס הנשיא להתנדבות, בעל תו “מידות לאפקטיביות” והוכר על ידי המשרד לאיכות הסביבה כארגון 

מדווח וולונטרי. כל התרומות מוכרות במס עפ”י סעיף 46 א’.
* מתוך: הדו”ח הלאומי לאובדן מזון והצלת מזון בישראל 2015 )הופק והוגש על ידי לקט ישראל, נערך על ידי BDO זיו האפט(

1,295 מ”ר שטחי אחסון
10 משאיות

100 עובדים
184 עמותות

אספקת מזון למעלה מ-140,000 נתמכים 

הוצאות: 41,000,000 ₪ **

ערך כספי של המזון שנתרם 147,000,000 ש”ח

כמות המזון שסופקה: 15,930,000 ק”ג

* הערכה. נתוני דו”ח לא מבוקר  ** כולל הוצאות לשיפוץ המרכז הלוגיסטי

סיכום שנת 2015 במספרים*



35,000 משפחות
מקבלות 8.8 ק”ג 
מזון טרי למשפחה לשבוע

עיקרי הפעילות למען הקהילה 2015

אספקת מזון

 15,930 טון
מזון מזין ובריא חולק לאלו הזקוקים לו

קשרי עמותות

 1,620 ביקורות
 בעמותות ‘חבר לקט’

 לחיזוק והידוק קשרי העבודה
וההקפדה על הנהלים המקצועיים

פרויקט הכריכים

 1,400,000 כריכים
 חולקו מדי יום לילדים בסיכון

ב-125 בתי ספר בכל רחבי הארץ

לקט לשולחןלקט חקלאי גידול עצמילקט מהתעשייה

 12,000 טון
יבול חקלאי טרי ומזין נקטפו, 

 נאספו מכ-500 חקלאים
וחולקו לקהילה

 770 טון
 מוצרים מהתעשייה הוצלו,

נאספו וחולקו לקהילה

1,750,000 
 ארוחות מבושלות
 נאספו וחולקו למען אלו

הזקוקים להן

 1,900 טון
מגוון ירקות ופירות טריים גודלו 
במיוחד ונקטפו על ידי מתנדבים 

למען הקהילה

התנדבות

 52,000 מתנדבים
מסייעים בפעילויות הארגון בהם: 
משפחות, תנועות נוער, בתי ספר, 

ארגוני ציבור ולמעלה מ-100 
חברות במשק

תשתיות לעמותות
₪ 669,000 

 לשדרוג תשתיות בעמותות ‘חבר לקט’
לשיפור עמידה בנהלי בטיחות מזון


