
לתת עדכון 
מגזין שנתי מסכם 2017

למעלה מ-16,000 מתנדבים 
התנדבו 400,691 שעות תוך 

שמירה על מקצועיות בניהול 
הקשר עמם על אף מספרם הגבוה 

ותפקידיהם המגוונים 

מעבדה חברתית       חילצנו 51% מהמשפחות מאי-בטחון תזונתי חמור 

 יזמנו 140 יוזמות חברתיות 
משמעותיות בקהילה

שיפצנו 270 דירות 
לניצולי שואה נזקקים

חילקנו כ- 5,300 טון מזון.
תמכנו ב-60,000 משפחות החיות 

באי ביטחון תזונתי. 
הצלנו מזון מרשת השופרסל בשווי כסף 

של מעל 1.9 מיליון ₪

לתת 
מתנדבים

חילקנו מזון בשווי של 
כ- 100 מיליון ₪
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 מהמתנדבים שלנו

מתנדבים

 אירועים מיוחדים

לתת בפסח ולתת באהבה  
לקראת ראש השנה ופסח, למעלה מ-13,000 מתנדבים 

לקחו חלק במבצעי איסוף המזון הארציים לקראת ראש 
השנה ופסח בשיתוף רשת שופרסל במטרה לאסוף מוצרי 

מזון לטובת משפחות נזקקות. 

כנס מתנדבים 2017

הצטרפו עכשיו

 בשבילי, התנדבות בלתת היא 

הזדמנות לצאת מהבועה הקטנה 
של חיי ולתת לקהילה.

"

"
דוד, רכז מתנדבים

בשני המבצעים השתתפו מעל 13,000 מתנדבים

סה״כ נאספו 36,500 ארגזים

במבצע איסוף מזון ברשת שופרסל 
נאספו בראש השנה 16,500 ארגזים 
ובלתת בפסח נאספו 20,000 ארגזים

גם השנה הפקנו ערב שכולו מוקדש למתנדבי הארגון,  כבכל שנה, 
לפועלם. התודה  והוקרת  השייכות  תחושת  הקשר,  חיזוק  שמטרתו 

בכנס הוענקו תעודות הוקרה למתנדבים מצטיינים שנהנו מהופעה 
בהתנדבות של להקת רד בנד. בכנס השתתפו מעל 1,000 מתנדבים. 

הצטרפו עכשיו

https://www.latet.org.il/volunteering/
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ביטחון תזונתי

 זרקור על האירועים המיוחדים של השנה

באוגוסט השנה התקיים בבית התפוצות באוניברסיטת 
העמותות  ועובדי  למנהלי  השראה  כנס  אביב  תל 
ומתנדבים  עמותות  מנהלי  לתת.  ארגון  של  השותפות 
את  שנותנים  הישראלית,  והחברה  הארץ  קצוות  מכל 
הלב והנשמה עבור אוכלוסיות נזקקות בקהילות שלהם 
נהנו  ושותפות.  העצמה  בידור,  של  מיום  להנות  הגיעו 
רפואי  נס  על  מרתקת  הרצאה  פורה,  עמיתים  משיח 
בידור למחשבה  וממופע  גרשוני  נעם  זהב של  ומדליית 

של ערן בידרמן.

כנס השראה 
מיזם הצלת מזון מרשת השופרסל מחבר בין 53 סניפים ל- 
46 עמותות מזון מקומיות המחלקות מזון מונצל למשפחות 
בשיתוף  השנה,  תזונתי.  ביטחון  באי  הנמצאים  ובודדים 
אפליקציה  הושקה  השופרסל,  ורשת   Eye-Do חברת 
ייעודית לדיווח שוטף ויום יומי לשימוש העמותות הלוקחות 
מאפשרת  האפליקציה  מהרשת.  מזון  הצלת  במיזם  חלק 
דיווח פשוט ואמין עבור משתתפי המיזם ומסייעת בניהול 
221 טון מזון בשווי של מעל  המידע. בזכות המיזם הונצל 

כ-  1.9 מיליון ₪.

פיתוח והטמעה של אפליקציה 
לדיווח שוטף – שופרסל 

חלוקת ארונות עזרה 
ראשונה לעמותות

שחולק 
בשווי של

5,300  טון 
מזון

99 מיליון 
ש״ח

בשנת 2017 בוצעו

בעמותות השותפות 
של ארגון לתת

600 ביקורות

זרקור על הישג משמעותי השנה
סל המזון של ארגון לתת נועד לתת מענה לתזונה הולמת, באמצעות 
מרכיבי תזונה חיוניים של מוצרי עוגן קבועים ומגוונים מקבוצות המזון 
השונות. הסל שלנו מורכב בהתייעצות עם תזונאים ומושתת על מוצרי 
יסוד שמקורם העיקרי ברכש ועל מוצרי חלב ומוצרים נוספים שמקורם 
בשנת 2017 ביצענו חלוקה דו חודשית של עופות  בהצלת מזון. 
לאורך השנה באופן מרוכז לכלל העמותות השותפות של ארגון 
המזון  סל  הועשר  החי  מן  חלבון  של  קבועה  בהוספה  לתת. 
שמקבלות המשפחות הנתמכות באנרגיה, חלבון איכותי, ברזל, 

 .B6 וויטמין B אבץ, מגנזיום, ויטמין

תודה למתנדבים שלנו
" שלום, שמי אלינור, אני עולה חדשה מארגנטינה, עשיתי צבא, ורציתי להגיד לכם 
תודה רבה. תודה לכל התורמים על הארגון. אני מקבלת חבילות וכל פעם מחדש זה 
ומכל  יש את האנשים האלה שנותנים מעצמם את הכל  מרגש אותי לדעת שתמיד 

הלב. תודה רבה מכל הלב, חג שמח ושנה טובה לכולנו."   
במהלך ראש השנה התרגשנו לקבל סרטון בו אלינור שעלתה לבדה מארגנטינה לפני 
חמש שנים מבקשת למסור את תודתה לארגון לתת. אלינור מתגוררת בבאר שבע 
ונתמכת ע"י קרן עזרה לעולים חדשים בב"ש, עמותה שותפה של ארגון לתת, מאז 
עלייתה. אלינור שירתה בצה"ל כחיילת בודדה ולא ראתה את משפחתה מאז העלייה 
תודתה.  את  למסור  וביקשה  מזון  חבילת  לאסוף  הגיעה  השנה  ראש  בערב  ארצה. 

לסיפור המלא לחצו כאן

למתן  גדולה  חשיבות  יש  רבים  רפואיים  במצבים 
לרבות  מקום,  שבכל  מאוד  חשוב  לכן,  מיידי.  טיפול 
בעמותות הסיוע, ימצא ארון עזרה ראשונה המכיל את 
כל מה שדרוש למתן טיפול ראשוני מהיר ואפקטיבי. 

בשנת 2017 צוידו העמותות השותפות של ארגון לתת 
בארון עזרה ראשונה תקני . 

עמותות,  רשת  עם  פעולה  משתפים  אנו  גג,  כארגון 
הזקוקים  לאלה  חברתית  אחריות  מתוך  שפועלת 
לסיוע, יחד עם שמירה על סטנדרטיזציה גבוהה של 
מנהל תקין. אנו מבקשים להוביל תרבות של בטיחות 
תוך  ופגיעה,  לתאונות  סיכונים  וצמצום  בעבודה 
הבנה ויישום האחריות לשלומם ובריאותם של עובדי 

העמותה ומתנדביה.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=897973927020663&id=411161529035241
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"ארגון לתת כמנהגו לשמח את ציבור ניצולי השואה, 
מצא לנכון גם השנה להזמין את ציבור ניצולי השואה 

למסיבת פסח. כולנו מרגישים שהערך שלנו נשמר ואין 
לנו אלא להודות לארגון לתת עבור המאמצים. שנזכה 

שבשנה הבאה נפגש עוד הפעם. "
ש' ניצול שואה נתמך בתכנית

"המתנדבים הם המשפחה הכי קרובה שלי!." 
ר' ניצולת שואה נתמכת בתכנית

"זכיתי השנה להתנדב אצל שני ניצולי שואה. אני 
מאוד גאה שקיבלתי הזדמנות לעזור להם, לדבר איתם 

ולשמוע אותם. לדעתי ההתנדבות היא אחת החוויות 
החשובות בחיי. אני ממליץ לכמה שיותר אנשים לנצל 

את ההזדמנות, לבוא לבקר ולדבר עם העדים האחרונים 
של השואה, כי זה מאוד חשוב לזכור ולא לתת לזה 

לקרות שוב." 
דניאל, מתנדב בתכנית סיוע לחיים

סיוע לחיים

השנה, אודות לשותפים והמתנדבים הנפלאים 
של התכנית קיימנו 23 אירועים חברתיים בחגים 

לניצולי שואה ברחבי הארץ.

תכנית לתת סיוע לחיים תומכת בכ-1,100 
ניצולי שואה נזקקים ומעניקה סיוע חברתי 

ופיזי בהתאם לצרכיהם. הוענקה תמיכה 
לכ-600 ניצולי שואה אשר נהנו ממוצרים 

מהקרן חירום, הכוללים מוצרי ספיגה, 
שמיכות, תנורים, מאווררים, טיפולי 

שיניים, משקפיים ועוד. 
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  JEWLISH לתת בחגים" בשיתוף עמוד הפייסבוק"

פיתוח משאבים
ישראל וחו״ל

״תורמים אורזים״

מדי שנה לקראת החגים, ארגון לתת חובר לחברות עסקיות לפעילות "תורמים אורזים", 
במהלכה עובדי החברה תורמים ואורזים חבילות מזון למשפחות נזקקות. גם השנה הארגון 

קיים את הפרויקט עם חברות עסקיות מובילות במשק וחיבר אליהן לפעילות של תרומה 
והתנדבות מרגשת ומגבשת. 

#shareyourpomegranate #shareyourmatza

מתכונים פשוטים, יצירתיים וטעימים במיוחד! עמוד הפייסבוק jewlish, שיוצר 
מתכונים יהודיים מסורתיים עם טוויסט מודרני, יצר עבורנו את המתכונים הבאים: 

הכנת מצה בריי ב-4 דרכים, חלת רימונים וגלידת רימונים. תוך כמה ימים, 
הסרטונים צברו מאות אלפי צפיות וגייסו חברים חדשים לקהילה הבינלאומית 

של ארגון לתת. יחד עם JEWLISH, הצלחנו להעניק ארוחות חג לאלפי משפחות 
נזקקות, מתוך נתוני הקמפיין:

מעל 2,500 מתנדבים 
בפרויקט "תורמים אורזים" 

מעל 15,000 ארוחות חג נארזו בפרויקט

2 מיליון צפיות
29,000 שיתופים
20,000  לייקים
5,000 תגובות
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בשנת 2017 חילק ארגון לתת מזון בשווי שוק של 99.97 מיליון ₪. מעל ל- 80% מסכום זה מקורו בהצלת מזון, תוצאה של שיתוף 
פעולה ארוך שנים עם חברות המזון ועם איגוד המזון בהתאחדות התעשיינים.

מהי הצלת מזון?

הצלת מזון

תרומות מזון

שיתוף פעולה אסטרטגי עם איגוד המזון בהתאחדות התעשיינים
בהתאחדות  המזון  איגוד  עם  אסטרטגי  פעולה  בשיתוף  הארגון  פועל  שנתיים  מזה 
בישראל.  המזון  הצלת  נושא  את  ולהרחיב  להסדיר  לעודד,  שמטרתו  התעשיינים 
שיתוף הפעולה הפורה הביא להצטרפותן של מעל 20 חברות מזון חדשות למעגל 

מצילות המזון בשנים 2016-2017 . 

יעוד מוצרים "פסולי שיווק" המיועדים 
להשמדה, עבור תרומה למשפחות נזקקות: 

מוצרים בעלי תוקף קצר שאינם ניתנים 
לשיווק בנקודות המכירה, עודפים שנובעים 

מפערים בין תכנון לביקוש, מוצרים טובים 
בריאותית שנפסלו לשיווק בתהליך בקרת 

האיכות, מארזי מבצעים שהסתיימו, מוצרי 
קד"מ, אריזות פגומות והחזרות.
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במסגרת השלב השלישי של המעבדה נוסף רכיב של סוכנות אשר אפשר את הרחבת חופש הבחירה של המוצרים המרכיבים את 
סל המזון, כך שיתאימו לצרכיהם והעדפותיהם האישיות של מקבלי הסיוע. על מנת להגדיל את חופש הבחירה של המשפחות 

ולבחון את השפעתה על הביטחון התזונתי, הקים ארגון לתת אתר אינטרנט חדשני הפועל כסופרמרקט וירטואלי )אתר אונליין(, 
המאפשר למשפחות הנתמכות לבחור את מוצרי המזון אותם יקבלו במסגרת סל המזון. 

לתת בעיר

הסתיים השלב השלישי במעבדה החברתית של לתת

מה ראינו עד כה?  

"תבורכו, כמה עזרה שאתם מעניקים לנו. 
בזכות העמותה ומתנדביה אנו יכולים 

להמשיך את שגרת חיינו מבלי לדאוג למזון.
אין לי מילים לתאר את השפע, השמחה 
והאושר שאתם מכניסים לחיינו, המטבח 

מתפקד בזכותכם!."

ג' נתמכת סיוע בתכנית "לתת בעיר" 

מחקרים בעולם אשר בחנו התערבויות לחילוץ מרעב במדינות מפותחות מצאו 
שרק כ-30% מהמשתתפים הצליחו להיחלץ מרעב. 

בתום השלב השני של המעבדה החברתית התוצאות משקפות הצלחה משמעותית 
ביותר בחילוץ ממצב של אי - ביטחון תזונתי ניכר:

51% מהמשפחות חולצו מרעב

72% מהמשפחות עברו שיפור קטגוריאלי

84% מהמשפחות עברו שיפור כלשהו בציון הביטחון התזונתי

מבצע איסוף המזון התקיים ב-40 בתי ספר 
ברחבי בת ים במסגרתו אספנו מזון בשווי 

כ-22,800 ₪ 
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144 קבוצות נוער לתת ברחבי הארץ יזמו 115 פרויקטים חדשניים 
סורוקה  בביה"ח  המתנות  חדר  פתיחת  כגון:  הקהילה.  למען 
)לכתבה(, הפקה והמחזת הצגה נגד אלימות, הגשמת משאלות 
להערכה  ערים  במספר  שהתקיימה  ויוזמה  סרטן  חולי  לילדים 

והכרת תודה ל'אנשים השקופים'. 

נוער לתת
יוזמות משמעותיות וחדשניות

זרקור על הישג משמעותי השנה

  סמינרים וקורסי הדרכה משותפים

כפועל יוצא של פעילות נוער לתת בכלל מגזרי החברה הישראלית, 
הסמינרים והקורסים מהווים מקום לחיבור בין התרבויות השונות 
והכרות עם השונה תוך הבנה כי כולנו נוער לתת וחלק ממשהו 

גדול ייחודי ומשמעותי.

אני גאה להיות 
בנוער לתת,

אני גאה במה שעברתי 
ובמי שנהייתי.

שניר, מתנדב בנוער לתת 

"

"

השפעת התהליך החינוכי של נוער לתת
  

73% מהחניכים מאמינים בעצמם ובכוחם להשפיע על 
הקהילה בה הם חיים במידה רבה ומעלה. שיפור של 26.4% 
מהדירוג הממוצע שניתן על-ידי המדריכים בתחילת השנה 

במאפיין זה.

75% מהחניכים העידו, כי הפעילות בארגון נוער לתת תרמה 
להם ביכולת ליזום וליצור פרויקטים חברתיים, במידה רבה 

עד רבה מאוד. זהו ציון גבוה בצורה ניכרת לעומת המשובים 
משנה קודמת בהם העידו 64% מהחניכים על השפעה זו של 

הפעילות בנוער לתת.

שימת דגש על השוני בקהלי היעד המגוונים 

של ארגון הנוער והנגשת חומרי ההדרכה

מד"צים 
בניית מעטפת ליווי והכשרה ייעודית ל - 130 מד"צים.   

נוער בסיכון
בניית מערכי הדרכה, הכשרות וחוברת ייעודית. 

החברה הערבית
קורס הדרכה ייחודי ללא לינה, תרגום חוברות ההדרכה.

http://www.mako.co.il/news-israel/education-q4_2017/Article-6d4e6ecd680cf51004.htm


מגזין שנתי מסכם 2017

בהעלאת  ולכלכלה,  לסביבה  לחברה,   )win-win-win( "מנצח-מנצח-מנצח"  כפתרון  מזון,  והצלת  מזון  תרומות  לעידוד  פעלנו 
המודעות וקידום יוזמות חקיקה ורגולציה.

פועלים . 1 אנו  אשר  התשע"ח–2017,  מזון(,  תרומת  בעד  הכנסה)זיכוי  מס  פקודת  לתיקון  חוק  הצעת  הכנסת  שולחן  על  הונחה 
לקידומה. מטרתה של הצעת חוק זו היא לתמרץ עוסקים במזון )כולל יצרני מזון, משווקים ויבואנים( לתרום מזון, לרבות הצלה 
של עודפי מזון, לארגונים שעוסקים בחלוקת מזון ללא תמורה לנזקקים הסובלים מאי ביטחון תזונתי, באמצעות הגדלת שיעור 

הזיכוי במס. 
מקודמות סוגיות רגולטוריות בנושא הצלת מזון מול הגורמים הרלוונטיים במשרד הבריאות. . 2

שינוי מדיניות

עידוד תרומות מזון והצלת מזון

 LATETech -"2017 בחודש דצמבר התקיים "כנס לתת למאבק בעוני
בנושא פריצות דרך טכנולוגיות וחדשנות ככלים לצמצום העוני, 

בהנחיית מיה אלחלל. במהלך הכנס השיק ארגון לתת את דו"ח העוני 
האלטרנטיבי ואת מדד העוני הרב-ממדי שמגדיר עוני בהתאם למידת 

המחסור ביחס לצרכים החיוניים לקיום בכבוד )ולא על-פי פרמטר 
ההכנסה בלבד כפי שנעשה על ידי המוסד לביטוח לאומי(. גם השנה 
משקף מדד העוני הרב-ממדי תמונת מצג עגומה: 2,525,000 נפשות 

חיות בעוני בישראל )29.1%(, מתוכן 1,464,000 בגירים )25.8%( 
ו-1,061,000 ילדים )35.3%(.

כנס לתת למאבק בעוני
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דו"ח העוני האלטרנטיבי המהדורה ה-15, משקף את המגמות העדכניות ביותר בנושא העוני ואי הביטחון התזונתי בישראל 2017,  
כלי  מהווה  הדו"ח  סיוע.  וארגוני  מקומיות  עמותות   180 עם  פעולה  בשיתוף  הארץ  בכל  הפועל  לתת  בארגון  אותם  שמכירים  כפי 
אלטרנטיבי להיכרות והבנה של תופעת העוני. בשונה מדוחות סטטיסטיים רשמיים, הוא משקף את הפן האנושי של העוני, באמצעות 

ראייה רחבה וניתוח מעמיק של מגמות מחד ומתן ביטוי לקולם של האנשים נתמכי הסיוע והעמותות התומכות בהם מאידך.
לקריאת הדו״ח המלא לחצו כאן

דו״ח העוני
2017

דו"ח העוני הדיגיטלי
לצפיה בסרטון לחצו כאן

https://www.latet.org.il/upload/files/15129707005a2e19ccd12db828273.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nrv7-bz8sOA
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של  במסר  חג  ארוחות  גיוס  מבצע  יזמנו  השנה,  בראש 
"לתת ארוחה במתנה", כי בחג הזה כולנו תורמים ארוחות 
במקום לרכוש מתנות מיותרות. לקמפיין התגייסו מיטב 
האמהות של הידוענים: עומרי כספי, עוז זהבי וטל ועידו 
מוסרי. האמהות קראו לילדיהן, להעניק ארוחה לאנשים 

שבאמת זקוקים לה במקום לקנות להן מתנה.

בקשת   2 בערוץ  לתת  ארגון  של  ההתרמה  משדר 
של  עדויות  שולבו  במשדר  הקונספט.  על  נשען 
עובדי  של  תמיכתם  עם  נעשה  והשידור  נזקקים 
לקו  מעבר  השיחות  את  לקבל  שהתנדבו  פרטנר 

הטלפון לתרומת ארוחות חג. 
ולקחו  גוטמן  גלית  ידי  על  נעשתה  הנחיית המשדר 
בו חלק: אושרי כהן, יובל שרף, פבלו רוזנברג, דנה 

אינטרנשיונל, יובל המבולבל ומיכל הקטנה. 

משדר 
"מי יכול על ישראל- לתת באהבה" 

עוד בלתת

קמפיין ראש השנה

משדר 24

מארוחה  ליהנות  וגם  נזקקות  למשפחות  לתרום 
המובילים  והברים  מהמסעדות  באחת  מדהימה 
הפיק  לתת  ארגון  השנה,  ראש  לכבוד  בישראל! 
פרויקט מיוחד עם המקומות הטובים בארץ. לאור 
שעברה,  בשנה  לתת"  "ספיישל  פרויקט  הצלחת 
בשיתוף  הספיישל  התקיים  השנה  אוגוסט  בחודש 
ברחבי  וברים  מסעדות  מ־50  למעלה  אאוט.  טיים 
תפריט  את  שלהם  הקיים  לתפריט  צירפו  הארץ 
"ספיישל לתת" שכל אחד בנה במיוחד, וכולל מנות 
המזון  בארגז  המצויים  המוצרים  על  המבוססות 
שמחלק הארגון. הרווחים ממכירת המנות בתפריט 

הועברו למשפחות נזקקות לקראת ראש השנה. 

פתח  אילן"  ירון  עם  שמח  "שישי  של  מיוחד  משדר 

וקישט את יום שישי שקדם לראש השנה. 

שרוף  ועינת  אילן  ירון  אירחו  התכנית  במסגרת 

)בשידור חי מהמרכז הלוגיסטי של ארגון לתת(, 14 

אמנים בחגיגה ישראלית חיה. במהלך התכנית נקרא 

הציבור הרחב לפתוח את הלב ולהתגייס לתרומות 

ארוחת חג.  

 ספיישל לתת

לצפייה בסרטון ביוטיוב לחצו כאן

https://www.youtube.com/watch?v=yDbpPUcsELg
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סיקור תקשורתי
לכתבה לחצו כאן

לכתבה לחצו כאן

לכתבה לחצו כאן לכתבה לחצו כאן

https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-5054844,00.html
http://www.maariv.co.il/news/israel/Article-613430
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5057005,00.html
http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast-q3_2017/Article-89abd82eb643e51004.htm
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סיקור תקשורתי

לכתבה לחצו כאן

לכתבה לחצו כאן לכתבה לחצו כאן לכתבה לחצו כאן

לכתבה לחצו כאן

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001192621
http://www.mako.co.il/news-israel/local-q2_2017/Article-0950ea876b94b51004.htm
http://www.mako.co.il/news-channel2/Channel-2-Newscast-q3_2017/Article-89abd82eb643e51004.htm
http://www.mako.co.il/news-israel/education-q4_2017/Article-6d4e6ecd680cf51004.htm
https://www.themarker.com/allnews/1.4676141
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ב-2007 הגשנו עתירה לבג"צ במטרה לחייב את המדינה לקחת אחריות על הביטחון התזונתי 
של אזרחיה ובאותה שנה ערכנו גם את העצרת הדוממת בכיכר רבין, תחת הכותרת: "מיליון 
אנשים רעבים בשקט". עשר שנים אחרי, ויש לנו מיליון ילדים עניים לפי מדד העוני הרב ממדי, 
והממשלה, שצוברת 20 מיליארד ₪ עודפי גבייה של רשות המיסים, לא מוצאת לנכון להקצות 
מדהימה  פעילות  לצד  בלבד,  בלתת  ב-2017,  תזונתי.  ביטחון  באי  לטיפול   ₪ מיליון   100 ולו 
של "נוער לתת" ועשייה ענפה ומוצלחת בכל תכניות הסיוע, חילקנו יחד - מתנדבים, תורמים 
אז בשנתה ה-70 של המדינה,  מיליון שקל!   100 ומוצרים בשווי של  מזון   - ועמותות שותפות 
כל שנותר לממשלה  וברוח הישראלית.  ושמחים בחברה האזרחית  גאים  להיות  יכולים  אנחנו 

שלנו, שתכניס לסדר העדיפויות שלה, גם את אלה הנזקקים ביותר.

ערן וינטרוב, מנכ״ל לתת

ניתן היה להגשים השנה יחד. מה שעומד לפנינו הוא הרשימה של  כל כך מרשים לראות מה 
ההישגים הנפלאים שלכם ושלנו ביחד. הדוח המסכם הזה הוא ההזדמנות לראות מה יכולים 
זוהי  יותר.  טוב  עולם  -בהקמת  שלהם  במאבק  ונחושים  טובים  אנשים  של  קבוצה  להגשים 
ההזדמנות לראות את היצירתיות, העוצמה, הייחודיות והיושר שיש בעשייה שלנו בארגון לתת. 
יותר מדי פעמים בתקופה כה קצרה אנו שומעים הכרזות רבות במקום מעשים אמתיים. אנחנו 
הוכחנו גם השנה שהכול מתחיל ממעשים של ממש. השנה, ברצוני לשים דגש מיוחד לצעירים 
שלנו שבאמצעות ארגון נוער לתת מראים לנו שבעוצמה גדולה ניתן לכוון גבוה ובכך מחזקים 

את תחושת האופטימיות שיש לנו כלפי החברה הישראלית.

ז'יל דרמון, יו"ר ומייסד לתת



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
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https://www.instagram.com/latet_/
https://www.facebook.com/latet
https://www.latet.org.il/contact/
https://www.latet.org.il/
https://www.latet.org.il/volunteering/
https://www.latet.org.il/donation/

