
לתת עדכון
דו"ח פעילות חצי שנתי 1-6-2015

לתת ביטחון תזונתי
4,997 טון מזוןחילקנו 

בשווי
20,000,000 ש  חשל כ-

ארגון לתת הנו
150 עמותות מקומיותארגון גג ל-

ומסייע
60,000 משפחות נזקקותל- 

ברחבי הארץ
ובכל המגזרים ב- 95 יישובים

בהן
221,008 נפשותכ- 

“



לתת בצרפתית
כחלק משיתוף הפעולה עם שגרירות צרפת נערכה סדנת שף לטבחי העמותות השותפות, במסגרתה  למדו 
מתכונים וטכניקות בישול מהמטבח הצרפתי על בסיס מוצרי המזון המחולקים על ידי ארגון לתת. הסדנה 

הועברה ע"י השף הראשי של ארמון האליזה הצרפתי.

עמותות שותפות

פורומים מקצועיים למנהלי 
העמותות

במהלך חודש יוני התקיימו 2 פורומים 
מקצועיים למנהלי העמותות 

השותפות שלנו בנושא פיתוח 
משאבים בהנחייתה של הגברת רותי 

סרברו, יועצת אסטרטגית בכירה 
לפיתוח וגיוס משאבים.



אומרים תודה למתנדבים

 מעל 3,000
מתנדבים קבועים

עד כה התנדבו:

ומעל 10,000
מתנדבים לפעילויות מיוחדות

13,000
מתנדבים בשנה

270,000
שעות התנדבות

השתתפו

כ- 9,000 מתנדבים

נתרמו

כ- 18,000 ארגזי מזון

אומרים תודה למתנדבים 
ב-31.5 התקיים כנס המתנדבים הארצי במועדון 

הבארבי שנרתם לטובת האירוע. בכנס השתתפו מעל 
ל-1000 מתנדבי הארגון שנהנו מהנחייתו הקומית של 

אבי גרייניק ומהופעה של הבלקן ביט בוקס, 
שהופיעו בהתנדבות ובאהבה.

מבצע איסוף המזון התקיים בפסח  ב- 220 סניפי 
שופרסל והשתתפו בו אלפי מתנדבים ותורמים מכל 

רחבי הארץ.

מבצע איסוף מזון



נוער לתת

לתת בחזרה

בתחילת השנה, הגיע למשרדי הארגון אדם שסיפר לנו שבמשך שנים קיבל חבילות מזון על 
בסיס חודשי מארגון לתת. הוא שיתף אותנו בכך שחבילות אלו היוו בשבילו עוגן ויציבות 

ועזרו לו לשמור על כבודו מול ילדיו.לאחרונה מצבו הכלכלי השתפר והחלום שלו היה 
"להחזיר" לארגון לתת , ולכן הגיע עם תרומה אישית ממנו, עבור אלו שזקוקים לכך היום.

כנס תובנוער
מד"ציות נוער לתת הרצו בכנס "תובנוער" של עמותת תובנות בחינוך, בפני 300 אנשי חינוך - על כוחו של 

הנוער בהובלת שינוי והתנדבות, וייצגו אותנו בכבוד.

סמינר יזמות "לתת בראש"
במהלך חופש חנוכה התקיים ברעננה סמינר יזמות ל- 

350 חניכי שנת יזמות של נוער לתת מכל רחבי הארץ 
ומכל גווני החברה הישראלית בכיתות ט'-י'. 

החניכים הכירו והתגבשו בין הקבוצות השונות, עברו 
פעילויות כהכנה ליוזמה קהילתית משפיעה והעשרה 

בנושא יזמות חברתית. הסמינר היה מגבש ומרגש. 

סמינר "אמצע הדרך"
בחודש מרץ התקיים סמינר המציין את 'אמצע הדרך' של שנת הפעילות בנוער לתת – סיום שלב החשיפות, 

בו נחשפים החניכים לאוכלוסיות נזקקות בחברה הישראלית, ואת תחילת שלב היוזמה.
בסמינר השתתפו כ- 1200 בני נוער –מכל הדתות, הצבעים, והדעות. יחד עם המגוון והשוני, בני הנוער הללו 

גם מאוד דומים: כולם בעלי רצון עז לשנות ולהשפיע, כולם מאמינים ביכולת ובכישרון הטמון בהם וכולם 
בלי יוצא מן הכלל, חניכים בנוער לתת!



40 ישובים2,300 חניכים המתנדבים ויוזמים בקהילות 
בהן הם חיים, בפריסה ארצית של

יוזמות חברתיותמעל 100
למען אוכלוסיות נזקקות

שעות34,100
התנדבות מדריכים, מתנדבים, 250

בוגרים ומד"צים 

קבוצת נוער לתת מבית ג'אן יצגה אותנו ביום ארגוני הילדים והנוער בכנסת ישראל
וייצגו בכבוד את ערכי נוער לתת 



סיוע לחיים
לתת חג שמח

לכבוד חג הפסח והשבועות התקיימו תשעה אירועים 
חברתיים לניצולי שואה נזקקים מכל רחבי הארץ. 

באירועים לקחו חלק כ- 850 ניצולי שואה בכל 
הארץ, מאות מתנדבים וחברות בישראל. יחד, נדע 

שעשינו טוב עבור אותם ניצולי השואה שעבורם 
היציאה מהבית ותשומת הלב היא עולם ומלואו.

לכבוד צוות לתת וכל המתנדבים, אנו רוצים להודות לכם מקרב לב על עבודת 
הקודש שאתם עושים. היה אירוע פסח נפלא, וחשוב. היה נחמד לפגוש את כל 
האנשים ולחוות יחד את שמחת החג. הלב מתמלא שמחה ותקווה לראות שיש 

אנשים כל כך טובים בארצנו. המון תודה ואהבה

"

"
נ.א חדרה



יום הולדת למטילדה
במסגרת הקשר הקרוב שנרקם בין המתנדבים 

לניצולים אותם הם מלווים, מתנדבים וניצולים בוחרים 
לחגוג את האירוע המשמח יחד.

בחודש אפריל, חגגה מטילדה יום הולדת 97 עם 
המתנדב ובת זוגו שהופיעו יחד לכבוד יום הולדתה.

במסגרת ניידת השיפוצים שמשפצת בתי ניצולים הזקוקים 
לעזרה, הגענו לביתה של ד' , ניצולת שואה המתגוררת עם 

בעלה בדירה קטנה ברמלה. "הגענו אליהם כמו מלאכים 
מהשמיים" (במילותיה של ד'). מיד לאחר הביקור שלנו 

בביתם, נשלח איש מקצוע שאטם את הגג מעל דירתם 
ושופצו הקירות.

ניידת השיפוצים

1,30077,000 מתנדבים באופן קבוע
שתורמים ביחד כ-

16 עריםלמעלה מ- 580 שיפוצים
בוצעו ב-

1,000 ניצולי שואה התכנית
מסייעת למעל

שעות
התנדבות

אף פעם לא מוקדם מדי להתחיל... 
טליה בת ה- 8 היא המתנדבת הצעירה ביותר בעיר 
עכו המלווה מדי חודש יחד עם הוריה את ראיסה.  

ראיסה מספרת שטליה היא כמו הנכדה שמעולם לא 
היתה לה, ובכל ביקור נוהגת לצייר לה ציור ולספר 

לה על חוויותיה מבית הספר. ראיסה,שעלתה ארצה 
בשנת 1990 ללא בני משפחה, מרגישה היום שזכתה 

במשפחה חמה ואוהבת.



לתת בעיר

סדנאות תזונה
כחלק ממערך הליווי בתכנית, משפחות רבות בעיר עברו סדנת תזונה, הכוללת שני מפגשים עם תזונאית 

ומפגש בישול עם שף, המלמדים על הרגלי תזונה בריאים ונותנים מתכונים מזינים בהתאם לסל המזון 
שהמשפחה מקבלת וצורכת, במטרה להעשיר את התפריט המשפחתי ולחלצם מאי ביטחון תזונתי.

אמץ קשיש
גני הילדים בעיר הצטרפו לפרויקט "אמץ קשיש" - במסגרת הפרויקט, ילדי הגנים מארחים את הקשישים 

בפעילויות הגן במהלך השבוע ואוספים עבורם מוצרי מזון בכדי לחזקם ולאפשר להם להזדקן בכבוד. 

ממליצה בחום. חוויה 
מעצימה מלאה 

בנתינה ואהבה. המון 
למידה וסיפוק. 

לראות את החיוכים 
והקרבה בין הדורות 

שווה הכל

"

"
הגננת דורית "מגן המצפן" 

מיזם חברתי עירוני חדשני ופורץ דרך, אשר מציע מודל אפקטיבי ובר קיימא לבעיית אי הביטחון התזונתי 
בישראל. המיזם פועל ליישום מודל עירוני הניתן לשכפול בכל הארץ.



לתת ביחד
בחודשים האחרונים נרתמו עשרות בתי עסק בתחום המזון וההסעדה למערך ההצלה, התרומות וחלוקת 
המזון למשפחות הזקוקות לסיוע, זאת באמצעות תשתית הצלת מזון עירוני, המורכב ממתנדבים, עובדי 

עירייה ועסקי המזון בעיר.



שינוי מדיניות
בהמשך לדו"ח העוני האלטרנטיבי 2014, אשר כלל לראשונה בישראל מדד עוני רב ממדי, לאחרונה יזם 

הארגון מפגש של קבוצת מומחים מהאקדמיה, המגזר השלישי ורשויות הרווחה במטרה לדון ולשפר את 
המדד הרב ממדי. דו"ח העוני האלטרנטיבי 2015 יתפרסם בדצמבר השנה, אז גם יקיים ארגון לתת כנס 

שכותרתו "מנצחים את העוני".

לקראת הבחירות לכנסת קיים ארגון לתת בשיתוף המרכז הבינתחומי עימות בהשתתפות השרים 
החברתיים-כלכליים המיועדים של המפלגות השונות בנושא "מי יטפל בעוני?".

עם תחילת פעילותן של הכנסת והממשלה החדשות ממשיך ארגון לתת לפעול להגברת המודעות בנושא עוני 
והובלת השינוי המיוחל. הפעילות כוללת פגישות עם שרים וחברי כנסת, השתתפות בישיבות ועדות הכנסת, 

קידום יוזמות חקיקה ודיון ציבורי בנושאי המלחמה בעוני ובפערים החברתיים, הבטחת הביטחון התזונתי 
לנזקקים, הצלת מזון ועוד.

לתת עתיד
עמותת לתת עתיד לפיתוח יזמות עסקית זעירה צמחה מבית ארגון לתת והינה עמותת הבת הראשונה של 

ארגון לתת.
'לתת עתיד' קיימת במטרה לסייע לנשים אשר נמצאות במצוקה כלכלית בהקמת או פיתוח מיזם עצמאי זעיר 

במטרה להשיג עצמאות כלכלית .
העמותה מסייעת לכאלו אשר יש להם פעילות עסקית קיימת – עסק קטן, אשר נדרש למנף אותו בכדי 

שיהפוך למקור הכנסה משמעותי יותר , או לכאלו בעלות רעיון מגובש או חלום להקים עסק אשר מצבם 
הכלכלי אינו מאפשר להן לשלם לייעוץ עסקי אישי או השגת הון ראשוני לטובת קידום העסק.

העמותה (כלל ארצית, אוניברסלית, א-פוליטית) מציעה לכל יזמת, מעטפת תמיכה מלאה לטובת העסק , 
ללא תשלום, הכוללת: ליווי עסקי מקצועי, הלוואה זעירה, הכשרות עסקיות וליווי מקצועי אישי , 

כל זאת במטרה להפוך את העסק למקור הכנסה מניב, אשר יוביל לעצמאות הכלכלית של היזמת והמשפחה 
כולה , חילוץ מעוני ופרנסה בכבוד. 



הגעתי לארגון שלכם לפני שלשה חודשים וברצוני להודות על היחס 
והתמיכה שקיבלתי, החזרתם לי את הביטחון , ליוויתם אותי לבנק לקחת 

הלוואה, הצמדתם לי את ליאור היועץ שלי.פתחתי שוב את העסק שלי 
ובזכותכם העסק שלי התחיל לעבוד.

הייתי רוצה לספר את הסיפור שלי אפילו בטלוויזיה כי אני בטוחה שיש עוד 
אנשים שיש להם חלום, למדו והשקיעו אך מבחינה כלכלית אין להם את 

האמצעים ולפעמים הם נופלים...וחבל, אנשים כמו ליאור ואביה ידעו 
להרים אותם בקצב שלהם כמו שעשיתם איתי ואתם יודעים את מצבי הקשה 

ואם אני בדרך להצלחה כל אחת יכולה !!!!

"

"
חיה, קוסמטיקאית המלווה "בעמותת "לתת עתיד"

חיה מקבלת ליווי ע"י מנטור שעוזר לה בצעדי 
פתיחת העסק שלה מחדש.  כיום היא מנהלת 

עסק עצמאי מביתה בקריות שהולך ומתפתח- 
היא  עורכת ערבי נשים ויש לה לקוחות 

חוזרים .
בעזרת ההלוואה שקיבלה הלוואה קנתה ציוד 
נוסף לקליניקה ויכלה להכניס מוצרים נוספים 
ולתת שירותים נוספים . כמו כן  השקיעה חלק 

מההלוואה בפרסום של העסק שלה.

לתת ביחד
בתאריך 24.6 התקיים אירוע היסוד הראשון של 

עמותת 'לתת עתיד'.
לכנס במלון לאונרדו פלז'ה באשדוד הגיעו 

כ-600 נשים מרחבי הארץ שהינן בעלות עסק 
קטן או כאלו בעלות חלום לפתוח עסק זעיר . 



לקראת החגים אנו מציעים למכירה ברשת המשביר 
לצרכן את מארז הברכות שלנו- "לתת מילה טובה". כל 
הרווחים ממכירת המארז הינם תרומה לפעילות הארגון 

- מוזמנים לקנות ולהנות!

לתת מילה טובה

 המשאיות שלנו התחדשו, והן בדרך לתת... 

בדרך לתת



לתת בכותרות

תודה על היותכם
שותפים לדרך!

www.latet.org.il   *6833 :כל הדרכים לתת


