לתת עדכון
" אתה נוגע באנשים במצבים קשים וזה נותן תחושת
סיפוק שאני לא יכול לתאר .זו השנה הראשונה שלי
בארגון לתת וזה הדבר הכי טוב שעשיתי .התרומה
לקהילה מצד אחד מאוד קשה ומצד שני מאוד מעצימה" .
אהוד בשארי ,מתנדב חלוקה בלתת בעיר

בואו לראות מה עשינו

מתנדבים

מבצע איסוף המזון 'לתת בפסח '2017
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ימים
של פעילות

20,000 187

סניפי
רשת שופרסל

9,000
מתנדבים
לקחו חלק במבצע

ארגזי מזון
נאספו

כנס המתנדבים השנתי של לתת
4.6.2017
כ 1,100-מתנדבים של הארגון נהנו מהופעתה של להקת "."Red Band
מטרת הכנס הייתה להוקיר תודה מיוחדת לעשייה המבורכת של כל
מתנדבי הארגון  ,ובמסגרתו הוענקו תעודות הצטיינות ל 19-מתנדבים.

"

אני מתנדבת מזה שנתיים וחצי בארגון לתת .בעיניי זהו תפקיד
משמעותי ביותר .אני חושבת שארגון כמו לתת הוא ארגון יחיד במינו
במדינת ישראל .זהו ארגון שהוא לא רק עוזר לשכבות החלשות של
המדינה ,אלא גם עוזר למלגאים בכך שנותן כלים להתמודדות בחיים.
שמחתי לקחת חלק ולקבל את כל הכלים האלה ואני מקווה מאד
שאוכל להמשיך בלתת.
משי אוחיון ,רכזת עיר תל אביב במבצעי איסוף מזון

"

פורים
לכבוד חג הפורים נאספו לניצולי שואה

2,300
משלוחי מנות

בעזרת

25

מסגרות שונות

(בתי ספר וחברות)

" אני כבר שנה שנייה בארגון וקשה לי לחשוב על תקופה בה
לא אתנדב .אין לי ספק שיותר ממה שאני תורמת לארגון,
הארגון תורם לי ואין הרגשה יותר טובה מלראות את גודל
המשמעות של העשייה שלי בתוך כל ההתנדבות בלתת "
מריה גרישייב ,מתנדבת בעמותה שותפה של ארגון לתת

ביטחון תזונתי
חילקנו

בשווי של
86,800,000

 6אלפי טון מזון

86.8

מיליון ש״ח

״לתת בתעשייה״
כחלק משיתוף הפעולה האסטרטגי עם חברות המזון הגדולות בתעשייה הישראלית ,התקיים ב13.2.17 -
יום עיון במרכז הלוגיסטי של חברת אסם .מטרת יום העיון הייתה רענון נושא בטיחות המזון בכלל ומזון
שמקורו בהצלת מזון בפרט .ביום העיון לקחו חלק ממנהלי עמותות שותפות ,אשר נהנו בין היתר מביקור
מודרך במרכז הלוגיסטי המרשים של אסם.

" התרומה בארגון לתת היא פשוט עצומה .זה עושה טוב לראות את המשפחות והאנשים
שתורמים ועוזרים להם .ההתנדבות בארגון מעניקה תחושת סיפוק ונותנת עוד כוחות
להמשיך להתנדב ובאמת לתת" .
הדר רדין ,בקר עמותות

לתת לתינוק
ארגון לתת החל בפיילוט למיזם חדש – ״לתת בריאות לתינוק״.
מטרת המיזם לענות על צורך קריטי העולה מן השטח מצד משפחות צעירות
ומשפחות חד הוריות ,החיות בגבולות העוני ומתקשות לרכוש תחליף חלב
לתינוק ,החיוני להתפתחות תקינה ובריאה של תינוקות.
במסגרת המיזם תתבצע חלוקת תחליפי חלב לאמהות ,באמצעות העמותות
השותפות של ארגון לתת.
בשלב הפיילוט מתמקד המיזם בעמותות בדרום הארץ ואף חבר לעמותת יחדיו,
המציעה סדנאות לימוד והעשרה בנושאי התנהלות כלכלית נבונה.

הרחבת חלוקת חלבון מן החי לעמותות השותפות
במהלך שנת  2017הרחיב ארגון לתת את חלוקת החלבון מן החי במספר מועדים .תוספת זו של חלבון
מן החי מעשירה את סל המזון באנרגיה ,חלבון איכותי ,ברזל ,אבץ ,מגנזיום ,ויטמין  Bוויטמין .B6

מיזם הצלת מזון מרשת שופרסל
המיזם ,אשר פועל מזה שנה וחצי ,מחבר בין עמותות מזון מקומיות לסניפי הרשת והצלת מזון
בתדירות שוטפת כל יום .במהלך השנה הראשונה למיזם הוצלו  250טון מזון ובימים אלה מתרחב
המיזם גם להצלת מוצרי חלב מהרשת.

" אני מאוד שמח על ההתנדבות בארגון לתת .אנחנו עושים עבודת קודש .התפעול של הארגון מאחורי
הקלעים הכולל העברת מוצרים למחסנים ווידוא שכל הארגון יתופעל בצורה חלקה ויעילה הייתה בשבילי
משמעותית מאוד .זה כיף ומספק לראות את כל הארגון עובד בצורה חלקה ובסוף לראות שהמשפחות
והאנשים שזקוקים לעזרה שלנו מקבלים את המשלוחים ואת המוצרים שאנחנו ,בצוות תפעול ,מספקים .יש
לי את הזכות והגאווה לעבוד עם מנהלי המחסן שלי יוסי ועידן והרכזת המדהימה נעמה שהם תמיד זמינים
ואכפתיים ,דואגים וקשובים" .
מור פארי ,מתנדב במחלקת תפעול "

הצלת מזון
אנו מצליחים לגייס חברות חדשות ,בזכות שיתוף פעולה עם איגוד המזון בהתאחדות התעשיינים,
עורכים כנסי הסברה ומודעות לנושא הצלת המזון ,הסרת חסמים ורגולציה לעידוד הנושא.
•בחצי השנה האחרונה גייסנו  11חברות חדשות בנוסף ל 23-בשנה שעברה.
•עשרות אלפי מוצרים ניצלו מהשמדה והגיעו לעשרות אלפי משפחות וילדים.
•החברות קיבלו זיכוי במס על התרומה.
•בנוסף לשמירה על הסביבה ,משפחות רבות זכו למזון משובח שלא הושמד.

נוער לתת
סיכום שנת פעילות תשע״ז
במהלך השנה האחרונה נוער לתת לקח חלק בפעילות ארצית בכ 50 -ישובים מבית
ג'ן ועד ירוחם 2400 ,חניכים 250 ,מדריכים ,מד"צים ומתנדבים .בני הנוער נחשפו
ל 350-יוזמות סיוע ומפגשי התנדבות בקהילה ,לקח חלק ב 3-סמינרים וקורס
הדרכה ארציים ,ויצר  140מיזמים חברתיים בקהילה.

מבצע לתת בפסח
כבכל שנה ,ארגון לתת מקיים מבצע איסוף מזון ארצי למען משפחות נזקקות ב200-
סניפי רשת שופרסל בכל הארץ .נוער לתת לקח גם השנה חלק פעיל במבצע איסוף
המזון! במהלך המבצע איישו כ 800 -מתנדבים בחולצות 'נוער לתת' את סניפי
שופרסל ב 133 -משמרות ועודדו את הקונים לקנות מוצרי מזון למען משפחות
נזקקות לכבוד חג הפסח.

קורס הדרכה וקורס מובילים חברתיים יולי 2017
גם השנה התקיימו שני קורס הכשרה במהלך חודש יולי לחניכי נוער לתת מכל רחבי
הארץ – קורס הדרכה ל 87-בוגרי שנת יזמות וקורס מובילים חברתיים ל 12-בוגרי
שנת מנהיגות .החניכים הגיעו לחוות ביחד את עולם ההדרכה ,ההתנדבות והיזמות
החברתית בצורה ייחודית המשלבת אתגר והנאה .יחד ,הם התנסו בהדרכה ,חוו
פעילויות העשרה והתגבשו כשכבת ההדרכה .וכשכבת ההדרכה המובילה של נוער
לתת בארץ .כל החניכים מיועדים להמשיך ולהתנדב כמדריכים צעירים במהלך שנת
תשע"ז ולהיות המובילים החברתיים של נוער לתת.

יזמות חברתית
לא רק מדברים!

בשלב היוזמה ,החל מחודש מרץ ועד לסיום שנת הפעילות ,כל המאמצים של
הקבוצות המדריכים והצוות הופנו לפיתוח וביצוע יוזמות חברתיות בקהילה בה
הם חיים! היוזמות הן מגוונות ומטרתן ליצור שינוי או סייע לאוכלוסיות הזקוקות
לכך – למשל קבוצה מאשדוד שמפיקה הצגה בבית הספר בנושא אלימות מילולית,
קבוצות מחולון שמובילות את "פרויקט אוצרות" לאיסוף ציוד לשנת הלימודים
תשע"ח לילדים מעוטי יכולת ,קייטנה בחופשת הפסח לילדי רווחה בבאר שבע,
הפנינג בריאות ואורח חיים בריא בחורפיש ,יוזמות עירוניות בחיפה וירושלים להכרת
תודה ל'אנשים השקופים' ועוד ...ועוד...

" התנדבתי בלתת מעל לשנתיים והכרתי אנשים שהפכו להיות
השראה לחיים ,אנשים שאכפת להם ,שבאים לעבוד מכל
הלב .נהניתי לעבוד עם הילדים שבאים להתנדב במסגרת
המחויבות האישית ונשארים תמיד מעבר לנדרש .כיף
לראות התגייסות כללית של כל החברה הישראלית למטרה
הנעלה ,וכיף לדעת שאתה חלק ממשפחה שעושה כל כך
הרבה למען אנשים רבים".
ארז דואני ,לוגיסטיקה ותפעול ,נוער לתת

לתת בעיר
ארגון לתת הקים לראשונה בישראל ,מעבדה חברתית חדשנית לבדיקת האפקטיביות של התערבויות
לחילוץ מאי ביטחון תזונתי במטרה ליצור פתרון אפקטיבי ובר קיימא לבעיה .המעבדה הוקמה
באוגוסט  2016ומלווה במחקר והערכה ע"י מכון המחקר .ERI
שלבי המחקר :גיוון התמהיל והתאמה מיטבית של סל המזון ,הקניית ידע כלים ומיומנויות בנושא
תזונה בריאה במשאבים מצומצמים והרחבת חופש הבחירה למשפחות שמקבלות סיוע .כל שלב
מלווה במחקר ,מדידה והערכה שמהם אנו לומדים מהי הדרך האפקטיבית ביותר לחלץ משפחה
מאי ביטחון תזונתי.

תזונה בריאה
קיימנו סדנאות תזונה ובישול השמות דגש על הכנת אוכל בריא במשאבים מצומצמים .כל המתכונים
שבושלו בסדנאות היו מבוססים על מוצרים מהסל שאותו מחלק הארגון .כל הסדנאות היו בליווי
תזונאיות מוסמכות המלוות את התכנית במהלך כל השנה.

איסוף מזון לפסח
קיימנו מבצע איסוף מזון לקראת חג הפסח בו השתתפו  40בתי ספר במבצע זה ותרמו מזון כדי שכל
התושבים בבת ים יוכלו לחגוג את החג בכבוד .נאסף מזון בשווי של כ.₪ 20,000 -

 3,000חבילות מזון
חולקו במהלך החצי שנה האחרונה

 500משפחות
המקבלות מדי חודש סיוע באופן ישיר לבתיהם

" תבורכו,כמה עזרה,אין מילים ...המטבח מתפקד בזכותכם,
אתם מכניסים לנו שפע ושמחה" .
גליה (שם בדוי) מקבלת סיוע מתכנית המעבדה

סיוע לחיים
פורים
עם השנים ,איסוף וחלוקת משלוחי מנות הכוללים ברכות לניצולי שואה נזקקים הפכו למסורת ,הממשיכה לרגש
בכל פעם מחדש .השנה נאספו וחולקו למעלה מ 2,000-משלוחים מנות ,שארזו ועליהם כתבו ,ציירו וצבעו
ילדים מכל הארץ כדי שלניצולים יהיה חג פורים שמח במיוחד.

בנוסף ,השנה התקיימו לראשונה שתי מסיבות פורים בשיתוף חברת אינטל בפתח תקווה וחברת טבע באשדוד.

"

ארגון לתת כמנהגו לשמח את ציבור ניצולי השואה מצא לנכון גם השנה  2017להזמין את ציבור
ניצולי השואה למסיבת פסח תשע"ז ,דבר שגרם לנו שמחה רבה ,התרגשות עצומה וארגן עבורנו
נסיעה מאורגנת ליהוד .דבר שגרם לנו התרגשות מאד עזה ,שם חיכו לנו נציגים ונציגות של לתת,
הושיבו אותנו ליד שולחנות עמוסים כל טוב ,מוזיקה טובה שהנעימה לנו כל הזמן והארוחה
האכילה כל טוב .את מרבית הנציגים אנו כבר מכירים משנים קודמות דבר המגביר את השמחה.
כולנו מרגישים שהערך שלנו נשמר ואין לנו אלא להודות לארגון לתת ומנהלה ערן ויינטרוב עבור
המאמצים .שנזכה שבשנה הבאה נפגש עוד הפעם.

"

חלק ממכתב שנשלח אלינו מהניצול ש .ברקוביץ הנתמך בסיוע התוכנית

פסח
התקיימו שמונה אירועים חברתיים לניצולי שואה נזקקים בכל הארץ בהשתתפותם של כ  650ניצולי
שואה ולמעלה מ 300-מתנדבים .אירועים אלה התקיימו בזכות שיתופי הפעולה עם המגזר העסקי
בישראל .בין החברות המארחות :מדינול ,intel, hpe ,בנק לאומי ,ישראכרט ,נמל ת"אcloudinary ,
ומלון דן קיסריה.
כל ניצולי השואה שבתכנית קבלו סלי מזון מותאמים לחג ,בכל חבילה הייתה גם ברכה אישית מרגשת
מחניכי נוער לתת .בנוסף ,חולקו סלי מזון לניצולי שואה שפנו לקראת ערב החג בבקשה לסיוע.

 1,000ניצולי שואה נזקקים
נתמכים בתוכנית לתת סיוע לחיים ומקבלים סיוע חברתי
ופיזי בהתאם לצרכיהם.

התכנית מפעילה באופן קבוע למעלה מ-
הצטרפו עכשיו

 1,300מתנדבים מסורים

מתחילת השנה התקיימו

 12אירועים חברתיים
לניצולי השואה בתכנית

במסגרת "ניידת שיפוצים" שופצו מתחילת השנה

 155דירות של ניצולי שואה

שינוי מדיניות
הצגת מדד העוני הרב ממדי שפיתח יחד עם מכון המחקר  ERIבמסגרת ציון היום הבינ"ל למאבק
בעוני בכנסת.

השתתפות בתהליך תכנון משותף של משרד הבריאות ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים בנושא עוני,
הדרה חברתית ובריאות.

שיתוף פעולה עם מרכז השלטון המקומי מקדמים ואיגום משאבים עירוניים בתחום הביטחון התזונתי.

קידום הצעות חוק בנושא ביטחון תזונתי והצלת מזון.

עוד בלתת
לתת מכל הלב

שת"פ עם רשת Si Cafe

במהלך חג הפסח הזמנו את לקוחות רשת בתי-הקפה לתרום  ₪ 5ולעזור ולסייע להעניק ארוחות חג.
הציבור שהיה בדרכו לסדר ,לטיול החג המשפחתי או סתם בדרך לעבודה ועבר בסניפים הממוקמים
על כביש  , 6נרתם ותרם.

לתת כמו שצריך למי שצריך -
מבצע מארזים ברשת שופרסל
במהלך חודש יוני ארגון לתת ורשת שופרסל השיקו בפעם השלישית את מבצע המארזים המשותפים.
במסגרת שתוף-הפעולה ,קופאיות הרשת הציעו ללקוחות לרכוש ולתרום מארז מוצרים ייחודי,
הכולל :אורז ,שמן ,טונה ופסטה ,בעלות של .₪ 15
סה"כ נתרמו כ 20,000-מארזים אשר הועברו למשפחות נזקקות ברחבי הארץ.

יש לכם מה לתת

קמפיין פסח 2017

השנה השיק הארגון קמפיין פסח ייחודי ויצירתי
שמטרתו הייתה גיוס תרומות לרכישת מזון
למשפחות נזקקות .במסגרת הקמפיין הענקנו
לתורמים את ההזדמנות לתת ליקיריהם מתנה
ייחודית ולתרום בשמם ארוחת חג למשפחה נזקקת.

בפסח הזה מעניקים תרומה במתנה
מודעה זו ניתנה בתרומה

היכנסו לאתר
בחרו אדם שאתם רוצים
להעניק לו מתנה לפסח

פסח 2017

תרמו בשמו
ארוחת חג לנזקקים
שלחו ברכה מרגשת
עם הקדשה אישית

בפסח האחרון השקנו קמפיין בינלאומי באמצעות שיתוף פעולה עם  , Jewlishעמוד פייסבוק מוביל
בקהילה היהודית בצפון אמריקה .מטרת הקמפיין היה להציע מתכונים יהודיים מסורתיים הנוגעים
לחג הפסח ולהעניק להם טוויסט מודרני .הקמפיין הציג  4סרטונים שמציגים מתכונים להכנת מנות
מיוחדות לחג ממצות תוך קריאה לתרומת ארוחת חג למשפחות שזקוקות לכך .הסרטון זכה להצלחה
אדירה ,הפך במהירות לויראלי והגיע ללמעלה ממליון איש במסר של .#ShareYourMatzah
גם ארגונים רבים לקחו חלק ושיתפו את הסרטונים .בזכות פרויקט זה הצלחנו להגיע לקהלים חדשים
וקידמנו את המיצוב וההשפעה שלנו בקרב הקהילה הבינלאומית בעיקר בצפון אמריקה.

Jewlish

לתת בתקשורת

הייעוד של לתת

לפעול לצמצום העוני למען יצירת חברה צודקת יותר ,על ידי :
סיוע לאוכלוסיות במצוקה על בסיס אוניברסלי ,הנעת החברה האזרחית
לערבות הדדית ונתינה והובלת שינוי בסדר העדיפויות הלאומי.
תודה על היותכם
שותפים לדרך!

הצטרפו אלינו!
*6833

