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מגזין חצי שנתי מסכם 2018

סמינר אמצע הדרך
ב־6.3.18 התקיים סמינר "אמצע הדרך" המציין את סיום שלב החשיפות. בשלב זה נחשפים חניכי 
ומכירים את עולם הסיוע ההומניטארי. השלב  נזקקות בחברה הישראלית  נוער לתת לאוכלוסיות 

הבא הוא שלב היוזמה - כל קבוצה תתכנן ותבצע יוזמה חברתית למען קהילה נזקקת בעיר שלה. 

בסמינר החניכים נהנו מתכנים מעשירים אשר חיזקו את יכולת עבודת הצוות ושיתוף הפעולה 
שלהם, יחד עם חיבור לערכים ולעשייה של ארגון לתת. בסמינר השתתפו כ־1,200 חניכים שמחויבים 

ליצור בארצנו חברה צודקת וטובה יותר.

אירוע סיום
הפעילות   שנת  של  המובחרות  החברתיות  היוזמות  את  המציין  שנה  סוף  אירוע  התקיים  ב־14.6.18 
בנוער לתת. מתוך 160 קבוצות נבחרו 15 קבוצות להציג את פעילותם בפני הנהלת ארגון לתת והנהלת 
)הנגשת  ״ווטסבתא״  בין היוזמות:  בנק מזרחי טפחות השותפים מזה 6 שנים לפעילות ארגון הנוער. 
אפליקציות למבוגרים(, סיפורי חיים, הקמת גינה טיפולית, הגשמת חלומות לניצולי שואה, הפנינג לחולי 
סרטן ומשפחותיהם, משחקייה נודדת, יום להעלאת המודעות לחיים בריאים, מועדון שיעורי בית ועוד.

2,500 חניכים
41 ערים

130 מד"צים
160 קבוצות ברחבי הארץ
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ת'עיניים  ״פותחים   - הארץ  ברחבי  ומרגשת  מיוחדת  ארצית  יוזמה  לראשונה  התקיימה  ב־16.1.18 
יחד  חברו  הארץ  רחבי  מכל  ואזרחים  מתנדבים  לתת,  נוער  חניכי  היום  במהלך  תודה״.  ואומרים 

לפעילות של הכרת תודה, אכפתיות ואהבת האחר.
לצפייה בסרטון "פותחים ת'עיניים ואומרים תודה"

כ־4000 מתנדבים חניכי לתת
נוער לתת ואזרחים לקחו חלק

בפעילות ביום התודה

" הרעיון ליוזמה הארצית שהגיע מצורך אמיתי - להוקיר תודה ולשים לב לאנשים אחרים, גרם לי 
לשנות את התפיסה שלי, לשים לב יותר לנותני שירות, לאנשים שסובבים אותי ובעיקר גרם לי להבין 
שיש לנו כוח לשנות! ליצור שינוי חברתי רחב ממדים שיוצר ערבות הדדית ואפס אנוכיות. שמחה וגאה 

להיות חלק מה יוזמה מבורכת זו ומארגון נוער לתת."  
שקד אלמה, מד"צית נוער לתת

אנחנו עוברים לידם ברחוב או בגינה, חולפים על פניהם בחנייה, 
בכניסה לבית הספר או לקניון, אפילו בעבודה. עד היום הסתכלנו, 

אבל לא ראינו. מהיום הבחירה שלנו היא לפתוח את העיניים, 
ולהגיד תודה.

https://www.youtube.com/watch?v=2ohXYW8LzsQ
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מבצע לתת בפסח 2018 
במבצע  וערב.  בוקר  במשמרות  שופרסל  סניפי  ב־187  התקיים  הפסח  חג  לפני  מזון  איסוף  מבצע 

נאספו 13,835 ארגזים במשך 8 ימים, והשתתפו בו כ־6,275 פעילי סניף ו־278 רכזים. 
מחכים לכם במבצע ראש השנה - להרשמה

כנס הוקרה למתנדבי ארגון לתת
כנס ההוקרה שהתקיים ב־4.6.18 במועדון הבארבי עם להקת התקווה 6 שבאו בהתנדבות והקפיצו 
ישראלית. במהלך  את הקהל. השתתפו למעלה מ־1,000 מתנדבים מרחבי הארץ, שחגגו באווירה 
הערב הוענקו תעודות הצטיינות למתנדבים וכמו־כן הוענק אות לתת לשישה מתנדבים הפועלים 

בארגון למעלה מעשור של נתינה. 

" בשבילי התנדבות בלתת זו הגשמת חלום. לפני ארבע שנים הגעתי לסניף שופרסל בבת־ים מתוך רצון 
לתרום לסביבה ולתרום גם לעצמי ולעיצוב האישיות שלי. רציתי ללמוד להוביל, להיות אחראית יותר 
ופתוחה יותר לאחר. לאחר שנה בהתנדבות לקחתי איתי את אחי ציון כדי ללמד אותו לתרום ושיגדל עם 
רצון לעזור לסביבה שלו. הסיפוק מההתנדבות בכל מבצע איסוף מזון הוא אדיר וההשפעה שיש לה 
על האישיות של ציון ושלי היא עצומה - אין לי ספק שנמשיך לעשות זאת. במהלך ההתנדבות, נדהמתי 
לגלות עד כמה החברה שלנו פתוחה, נותנת ועוזרת, עד כמה חשוב לה לתרום. ריגש אותי לראות את 
כמות הארגזים שאספנו בסוף כל יום ולדעת כמה משפחות ישבו לארוחת חג בזכות המתנדבים שהגיעו. 

אני גאה לקחת חלק ממשפחת לתת ולא יכולה כבר לחכות למבצע הבא." 
סנדרה יוסף, מתנדבת במבצעי איסוף מזון

 
מתנדבים

16,009 מתנדבים
 בהיקף חצי שנתי של
 400,691 שעות
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סייענו ל־44 עמותות שותפות בציוד, כגון: 
שמיכות ותנורים, מקררים ומקפיאים 
תעשייתיים,  ציוד בישול לבתי תמחוי.

"בשבוע שעבר זכינו להשתתף במפגש עמיתים של העמותות השותפות של לתת. המפגש היה מעניין, 
ההכרות עם העמיתים - מרחיבת אופקים ומלמדת, והסיור במרכז הלוגיסטי המאורגן והמצוחצח היה 
מרשים מאוד. אבל מעל לכל אלו - כשרואים את כמויות המזון שהארגון מצליח לגייס יחד עם "איגוד 
עבור  העצומה.  ומחשיבותה  המשימה  מגודל  המומים  נותרים  מזון,  הצלת  במיזם  המזון"  תעשיות 
עמותה שותפה קטנה כמונו, בלתי־נתפס לחשוב על הפער בין כמויות המזון התקין והבריא המיועד 
להשמדה לבין הצורך במזון שאנו עדים לו ברמה היום-יומית. יישר כוח לארגון לתת על הפעלת המיזם 

המבורך. נקווה שכמה שיותר גורמים מתעשיית המזון ירתמו ויצטרפו לפרויקט חשוב זה. "   
מנהלת עמותת ״קרן, עזרה לעולים נזקקים״ מבאר שבע

בוקר לתת
במחצית הראשונה של השנה אירחנו שני מפגשי עמיתים במרכז הלוגיסטי שלנו הממוקם באזור 
התעשייה הר־טוב. בפאנלים לקחו חלק כ־40 מנהלים מהעמותות השותפות של הארגון והתקיים 

שיח מרתק ומעצים בנושאים המשמעותיים לעבודה המשותפת. 

רכש מרוכז 
קבוע  באופן  ליהנות  המזון  לעמותות  המאפשרת  ונגישה  קבועה  פלטפורמה  השקנו  לאחרונה, 

ממחירים מוזלים וליהנות מכח הקנייה של ארגון לתת.

4



מגזין חצי שנתי מסכם 2018

סלים רב־פעמיים חולקו לעמותות השותפות לפני חג הפסח
מלאכת  את  עליהן  שיקלו  רב־פעמיים,  בסלים  שלנו  השותפות  העמותות  את  לצייד  בחרנו  השנה 
אריזת סלי המזון. הסלים הרב־פעמיים איכותיים, בעלי ידיות נוחות להחזקה ביד או נשיאה על הכתף 
ומסוגלות לשאת משקל גבוה רב, הם קלים, מתקפלים ואינם תופסים מקום והם אפילו ידידותיים 

וטובים לסביבה שלנו.

במחצית הראשונה לשנת 2018 הצלנו מזון 
מרשת שופרסל 100 טון מזון 
בשווי כסף של 1,600,000₪

מיזם הצלת מזון מרשת שופרסל
שיטת העבודה במיזם הינה קישור בין כ־70 סניפים ל־50 עמותות מקומיות המחלקות מזון שהוצל 
והועבר מהסניפים למשפחות ובודדים הנמצאים באי־ביטחון תזונתי. במטרה לחזק את המודעות 
של לקוחות הרשת ועובדיה למיזם, הפקנו בשיתוף עם רשת שופרסל ארגזים ממותגים אותם ניתן 

לראות במחלקת הפירות והירקות בסניפים.

"זה עושה טוב לראות את המשפחות והאנשים שתורמים ועוזרים לארגון לתת. ההתנדבות בארגון 
מעניקה תחושת סיפוק ונותנת עוד כוחות להמשיך להתנדב ובאמת לתת. "   

הדר רדין, בקר עמותות
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המעבדה החברתית 
ביולי 2016, ארגון לתת הקים לראשונה בישראל מעבדה חברתית בליווי מכון המחקר )ERI(, המהווה 
חממה לפיתוח פתרונות חדשניים בתחום העוני ואי־הביטחון התזונתי. מטרת המעבדה היא לפתח 
את מודל ההתערבות האפקטיבי ביותר בתחום אי־הביטחון התזונתי ולעצב פתרון חדשני ופורץ 

דרך שניתן יהיה ליישמו בהיקף רחב בזירה העירונית והארצית. 
גבוה  נוסח פתרון אפקטיבי המציג שיעור  לאחר שנה של הפעלת מודל שלושת השלבים בשטח, 

ביותר של חילוץ מרעב בהשוואה למודלים שמופעלים בעולם.

מחקרים שהתמקדו בהתערבויות בתחום המזון במדינות מפותחות מצאו כי רק כ־30% או פחות 
מהמשתתפים הצליחו להיחלץ מרעב. לעומת זאת, תוצאות המעבדה מראות כי:

52% מהמשפחות חולצו מרעב בסוף השלב השלישי.  •
73% מהמשתתפים חולצו מרעב לפחות באחת משלבי ההתערבות.  •

 

בימים אלה אנחנו עובדים על מחקרי ההמשך של המעבדה החברתית:
בשלב הבא שמנו למטרה - בניית מודל משותף לחילוץ בר־קיימא מאי־ביטחון תזונתי ועוני באמצעות 
שיתוף פעולה עם תכנית התערבות העוסקת בחילוץ מעוני, שמטרתה היא העלאת הכנסות מתעסוקה.

עיצוב מודל חדשני ואפקטיבי
לחילוץ מאי־ביטחון תזונתי
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"חשבתי שאגיע, אתרום, אעשה טוב וארגיש טוב ושם זה יגמר בכל חודש מחדש. אבל החיים תכננו 
אחרת ומצאתי את הדקות הופכות לשעות ואת המילים הופכות לסיפורים. הכרתי זוג שהאהבה שלהם 
אחד לשנייה נותנת השראה, שהכוח שלהם מחזק את החזקים ביותר ושהאוכל שהם מכינים גורם לך 

להרגיש בארץ אחרת.
לא יכולתי להישאר אדישה לכוח ששאבתי מהביקורים החודשיים ושכנעתי את בעלי להגיע איתי, רק 
לפעם אחת. רק להכיר את אלו שעושים לי כל כך טוב... כמובן שמאז הוא מגיע איתי כל חודש מחדש. 
מבחינתו הם סבא וסבתא שמעולם לא היו לו. אני אומנם מתנדבת בלתת אבל אני זו המרגישה מקבלת, 

כל חודש מחדש."
י., מתנדבת בתכנית סיוע לחיים בדרום הארץ

מגזין חצי שנתי מסכם 2018

חלוקת משלוחי מנות לפורים  
כמיטב המסורת ביצענו איסוף וחלוקה של משלוחי מנות לניצולי שואה נזקקים. כ־2000 משלוחי 
מנות הגיעו לניצולים בצירוף ברכות שנכתבו על ידי ילדים מכל הארץ, כדי שהניצולים ייהנו מחג 

פורים שמח במיוחד. 
בנוסף, התקיימה מסיבת פורים בשיתוף חברת Intel, בפתח תקווה.

1,000 ניצולי שואה נזקקים נתמכים בתכנית 
ופיזי  חברתי  סיוע  ומקבלים  לחיים  סיוע  לתת 

בהתאם לצרכיהם.
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פ'  פ'.  את  לבקר  התחלנו  שנים  כשמונה  לפני  שנים,  עשר  כמעט  לפני  בתכנית  להתנדב  "התחלנו 
הכירה אותנו כזוג סטודנטים רווקים, לאחר מכן כזוג נשוי ולפני כשלוש וחצי שנים כהורים.מהרגע 
שבננו הגיע לעולם החלטנו שהוא ייקח חלק פעיל בביקורים אצל פ' ומאז כשהוא רואה את החבילה 
לפ'  נתנה  התכנית  של  הפלטפורמה  שמגיעים.  עד  לזה  ומצפה  אליה  הולכים  מתי  שואל  כבר  הוא 

לדעתי הרבה יותר ממה שחשבתי שאני הולכת לתת מלכתחילה.
תודה על ההזדמנות להשתתף בתכנית, באמת שזכינו לתת באופן מיוחד מאוד! "

ע. מתנדב בתכנית סיוע לחיים בדרום הארץ

פסח
לקראת פסח, התקיימו שבעה אירועים חברתיים לניצולי שואה נזקקים בכל הארץ בהשתתפותם 
בזכות  התקיימו  אלה  אירועים  מתנדבים.  מ־300  למעלה  של  ובתמיכתם  שואה  ניצולי  כ־650  של 
שיתוף פעולה ורצון ענקי לשמח ניצולי שואה של מספר חברות עסקיות: מדינול, Intel, בנק לאומי, 

AppsFlyer, ישראכרט, Cloudinary ומלון דן קיסריה.
כל ניצולי השואה שבתכנית קיבלו סלי מזון מותאמים לחג וחולקו גם סלי מזון לניצולי שואה נוספים 

שפנו לקראת ערב החג בבקשה לסיוע נקודתי. 

7 אירועים חברתיים התקיימו מתחילת השנה
100 דירות של ניצולי שואה נזקקים ברחבי הארץ 

שופצו במסגרת ניידת השיפוצים מתחילת השנה 
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פיתוח 
משאבים 

ישראל 

מתחם אריזה שיתופי
ב״יום המעשים הטובים״, ארגון לתת הפיק את מתחם האריזה השיתופי הראשון מסוגו בישראל 
  Abbott ,בשיתוף עם קריית עתידים. במהלך היום, חברות מהקריה, ביניהן: כלל, נס טכנולוגיות
ו־NSO, הגיעו למתחם ונהנו מהפנינג שכולו התנדבות ונתינה. החברות השונות ארזו יחד כ־2,500 

חבילות מזון לניצולי שואה ומשפחות נזקקות לכבוד חג הפסח.

תורמים - אורזים
כמדי חג, גם בחג הפסח האחרון, ארגון לתת חבר לחברות עסקיות ביניהן התעשייה האווירית 
ו־Applies Materials לטובת פעילות של תרומה ואריזת חבילות מזון לניצולי שואה ומשפחות 
זו נארזו כ־5,500 חבילות מזון שהועברו הישר לעמותות השותפות של  נזקקות. במסגרת פעילות 

ארגון לתת ומשם לשולחן החג של משפחות נזקקות.

יותר מ־17 חברות עסקיות לקחו חלק 
בפעילות אריזת חבילות מזון לקראת חג הפסח
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השקת משאית חדשה 
 Fondation Lucette Guedjה־ ידי  על  שנתרמה  חדשה  משאית  להשיק  שמחנו  מאי  בחודש 
בשותפות עם ה־Fondation du Judaïsme Français. התרומה האדיבה נעשתה לזכרה של 
לוסט גדג' ז"ל, מורה צרפתייה, שדאגה לזולת הייתה ערך עליון בעינייה. אחותה של לוסט התרשמה 
לטובה מהעשייה של הארגון וראתה בו את הדרך הנכונה לכבד את רצונותיה של אחותה המנוחה 
ולהקל על תהליך חלוקת המזון, באמצעות תרומתה של  כן החליטה לעזור לאלפי משפחות  ועל 

משאית חדשה.

אירוח משלחות מחו"ל 
כחלק מהמאמץ לחשוף את העשייה שלנו לקהילה הבינלאומית, אנו תמיד נרגשים לארח משלחות 
המגיעות מחו"ל. Jewish Federation of Greater Philadelphia השתתפו בהרצאה מרתקת 
בנושא הצלת מזון וחברי הקונגרס הגואטמלי הגיעו למשרדנו כדי ללמוד מניסיוננו הרב. זהו כבוד 

גדול עבורנו לחלוק את הידע שברשותנו ויותר מכך להוות השראה למאבק בעוני גם בחו"ל.

במסגרת שיתוף פעולה עם עמוד 
הפייסבוק ג'וליש, הצלחנו להגיע ל-

2 מיליון צפיות 
27 אלף שיתופים

18 אלף לייקים 
 4 אלף תגובות

פיתוח 
משאבים 

חו"ל
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" לפני כשנתיים ניכרה בידי ההזדמנות להתנדב בצוות השיווק של לתת ומאז זה הפך לחלק בלתי 
נפרד ממני. הזכות והעונג לעבוד עם צוות שחושב בגדול ואחרת על מנת לשנות כמה שיותר תפיסות 
ומסגרות חיים של אנשים לאורך מעגל החיים ובכל פעם מחדש גורם לי לחיוך ענק וללב שמתרחב."

 כלנית, מתנדבת במחלקת השיווק

מגזין חצי שנתי מסכם 2018

עוד 
בלתת    

לתת הרגשה טובה
כשאנו תורמים, אנו זוכים להרגשה טובה. מתוך הבנה זו, פיתחנו יחד עם משרד הפרסום "גפן טים", 
מוצר ייחודי ש"אורז" עבורכם את אותה הרגשה טובה: קופסה צבעונית, שבכל פעם שתפתחו אותה 
גם תמצאו  ובהרגשה הטובה שחשתם כשנתתם לאחר. בתוך הקופסה  להיזכר בתרומתכם  תוכלו 
מראה קטנה שתשקף עבורכם את התחושה החיובית, ותחתיה מסר שיזכיר לכם שההרגשה הטובה 
היא למעשה הנתינה. המוצר מגיע באלפי גוונים של הרגשה טובה. המוצר הושק ביריד האומנות 
רכישת  לתת.  של  האונליין  בחנות  להימכר  ועתיד  ״מרמלדה״  האונליין  בחנות  נמכר  טרי",  "צבע 

המוצר מהווה תרומה לרכישת מזון עבור משפחות נזקקות. 
לרכישת המוצר בחנות מרמלדה

לצפייה בסרטון השקה

1,600 גוונים של הרגשה טובה 
בדרך אליכם.  
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https://www.youtube.com/watch?v=sZu-PyTVAII
https://market.marmelada.co.il/products/3854205664
https://youtu.be/bdfc6YxoigI
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רואים לתת – שת"פ עם רשת אופטיקה הלפרין
לקראת חג הפורים התקיים שיתוף פעולה ראשוני מסוגו בין אופטיקה הלפרין לארגון לתת. בסניפי 
הרשת לצד המשקפיים עמד סטנד נוסף של משקפיים צבעוניים מפלסטיק. במסגרת המבצע נמכרו 
משקפי הפלסטיק בעלות של 10 שקלים, כאשר על כל משקפיים צבעוניים שנרכשו רשת אופטיקה 

הלפרין תרמה 10 שקלים נוספים. כך למעשה, קונים משקפיים ותורמים כפליים.

 

לתת ארוחה במתנה - קמפיין פסח 2018
בפסח, יזמנו מבצע גיוס ארוחות חג עם המסר "לתת ארוחה במתנה", בעבור עשרות אלפי משפחות, 
המתנה הכי טובה לחג היא ארוחה. לקמפיין התגייסו מיטב ההורים של הידוענים: גל גדות, סטטיק, 
רותם כהן, טל ועידו מוסרי, שי מיקה ומור סילבר. ההורים קראו לילדיהם, להעניק ארוחה לאנשים 

שבאמת זקוקים לה במקום לקנות להם מתנה שהם לא צריכים.  
לצפייה בסרטוני הקמפיין

עוד 
6 הורים של סלבריטאים נטלו חלק בלתת    

בקמפיין "לתת ארוחה במתנה"
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https://www.youtube.com/watch?v=aFIilxpSZso&list=PLE2ZnvWht9edPmAvRapqfJpMaD39UqyzY
https://www.youtube.com/watch?v=aFIilxpSZso&list=PLE2ZnvWht9edPmAvRapqfJpMaD39UqyzY
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עוד 
בלתת    

תו מידות לאפקטיביות
ארגון לתת קיבל את "תו מידות לאפקטיביות" למשך 3 השנים הבאות. תו המידות מעיד כי הארגון 
מחויב לתרבות ארגונית המעניקה חשיבות רבה לתכנון ולמדידה, להתמקדות בתוצאות ולשיפור 

מתמיד, וזאת במטרה להשפיע על מוטביה ולחולל שינוי משמעותי לטובה בחייהם.
במסגרת תהליך הבדיקה נרשם: "התרשמנו מפעילותה החברתית של העמותה הפועלת לצמצום 
העוני על־ידי הענקת סיוע לאוכלוסיות במצוקה, קידום והנעת החברה האזרחית לערבות הדדית 
והובלת שינוי בסדר העדיפויות הלאומי. עוד התרשמנו כי תהליכי הניהול המונהגים בעמותה למען 

קידום אפקטיבי של מטרותיה החברתיות, הינם בולטים לטובה וראויים לציון מיוחד".
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תו האיכות לניהול התנדבות
ארגון לתת קיבל את "תו האיכות לניהול התנדבות". תו האיכות מבטא ידע אודות פרקטיקות מיטביות 
לניהול התנדבות, שהצטבר במחקר ובשדה, בישראל ובעולם. התו משקף את תפיסת העולם ואת 
הערכים העומדים בבסיס מיזם ההתנדבות הישראלי והרשת ואת תפיסות השחקנים השותפים בהם.



אמא של גל גדות היא הוונדר וומן האמיתית
היא האמא של וונדר וומן וכעת תבינו מאיפה מגיע כל הטוב הזה שקוראים לו גל גדות. 
האמא של הישראלית הכי מצליחה בעולם נרתמת למען מטרה חשובה ופותחת את הלב. 

וואלה! סלבס דובון אכפת לי
תגיות: גל גדות, סטטיק, רותם כהן, טל מוסרי, שי מיקה

               ליהי עטר בכר
                  יום שני, 12 במרץ 2018, 13:00

מגזין חצי שנתי מסכם 2018

מן 
התקשורת    

אלפי עובדי חברות פרטיות וציבוריות מרחבי הארץ, 
נרתמו לסייע לארגון 'לתת' באריזת חבילות מזון 

10,000- משפחות נזקקות וניצולי  עבור למעלה מ 
שואה נזקקים, לקראת חג הפסח. ארגון 'לתת' 

בראשות המנכ"ל ערן וינטרוב פועל לצמצום העוני 
בישראל על ידי סיוע לאוכלוסיות במצוקה והנעת 
החברה האזרחית לערבות הדדית ונתינה. לתת, 

משמש כארגון גג ובנק מזון ארצי, ומשתף פעולה 
עם כ-180 עמותות מזון וארגוני סיוע הפועלים 
ב-105 יישובים בפריסה ארצית בכל המגזרים 

בחברה הישראלית. שיתוף הפעולה עם עמותות 
המזון ברחבי הארץ מאפשר סיוע לכ-60,000 משפחות המונות כ-200,000 נפש.

לקראת חג הפסח אלפי עובדים מהחברות המובילות במשק חברו לארגון לתת במטרה 
לקחת חלק בפעילות התנדבותית שמטרתה אריזת אלפי חבילות מזון למשפחות ולניצולי 

שואה שחיים מתחת לקו העוני. הנהלת החברות או ועדי העובדים באותן חברות, מממנים 
את רכישת המזון, והעובדים בחברות אורזים אותו, באחד המרכזים הלוגיסטיים של ארגון 

'לתת' או באתר החברה עצמה. למטרה זו נרתמו חברות מהמובילות במשק וביניהן: 
 Applied ועד עובדי התעשייה האווירית, תנובה, ישראכרט, פרטנר, קבוצת שטראוס,

Materials , מזרחי-טפחות, ועד עובדי חברת חשמל, Ness Technologies, NSO, כלל 
Abbott, מיקרו פוקוס, וביטוח ישיר.  ביטוח, 

TMI יודע ש... אלפי עובדי חברות פרטיות וציבוריות מרחבי הארץ, נרתמו 
לסייע לארגון 'לתת' באריזת חבילות מזון לקראת חג הפסח

 תגיות: רכילות עסקית, הלאונג׳
28/03/2018 06:22 | מיכל גלנטי

פרסום ראשון: יותר מ-100 עמותות מזון פנו למוסד לביטוח לאומי בדרישה כי 
יפרסם את הנתונים שאסף לגבי כמות הרעבים בישראל בשנת 2015.

 
לטענת העמותות, אף על פי שהנתונים נאספו כבר לפני כשלוש שנים 

במסגרת מחקר מקיף בנושא, הביטוח הלאומי לא מציג את הנתונים למרות 
התחייבות מפורשת. בעמותות מעריכים כי הסיבה לכך היא תוצאות בלתי 

מחמיאות. עד כה פרסם המוסד לביטוח לאומי פעמיים נתונים בנושא, אך 
הפעם האחרונה הייתה לפני כארבע שנים.

עמותות מזון: הביטוח הלאומי מסתיר 
מידע על כמות הרעבים

יותר מ-100 עמותות טוענות במכתב, כי על אף הבטחתו - המוסד 
לביטוח לאומי טרם פרסם נתונים שאסף ב-2015 בנוגע לביטחון 

תזונתי. "אנחנו מקווים שהנתונים לא חמורים", אמר מנכ"ל לתת. 
המוסד לביטוח לאומי: "המחקר עדיין בשלבי עבודה"

07:40 , 07.06.18 אמיר אלון    פורסם:  

"פותחים ת'עיניים ואומרים 
תודה" הוא המבצע החדש של 

ארגון לתת שיוצא לדרכו השבוע. 
עשרות אלפי ילדים ובני נוער 
יעברו מערכי הדרכה ופעילות 

בית ספרית, נוסף על כ־4,000 
בני נוער שייצאו למאות מוקדי 

פעילות בשביל מטרה אחת 
ויחידה – לומר תודה.

לתת בחזרה: כ־4000 בני נוער 
יחלקו מאות אלפי אגרות תודה

יום שלישי, 16.1.2018

חניכי ומדריכי "נוער לתת" ייצאו היום )שלישי( למאות מוקדים 
ברחבי הארץ ויחלקו גלויות תודה למאבטחים, מנקים, אחים ואחיות, 

נהגים ולוחמי אש, בבקשה לאתגר את הציבור הישראלי. המבצע 

קל ללכת לאיבוד בגשם השיח הציבורי 
הקודר, המוקצן, שמנבא חדשות רעות 

על שחיתויות ורדיפה אחרי כוח. דווקא 
עכשיו פותח ארגון נוער לתת את המטרייה 

שלו ומבקש לעצור ולומר תודה לנותני 
השירותים במרחב הציבורי – מאבטחים, 
מנקים, אחים ואחיות, נהגים ולוחמי אש.

במבצע הארצי הראשון מסוגו של נוער לתת, ביוזמתם של חניכי ומדריכי 
נוער לתת, יגיעו בני נוער למאות מוקדים ברחבי הארץ ויחלקו גלויות 
מיוחדות, אקט של אכפתיות לאנשים שחיים סביבנו ולרוב אינם זוכים 

להכרת תודה על עבודתם. המבצע יתועד ויעלה לרשת, ויאתגר את הציבור 
הישראלי לעצור ולחשוב על האנשים שאנו נוטים לקחת כמובנים מאליהם.

המלאכים שמאכילים את הרעבים
2,500 מתנדבים ב�גרים הפ�ו  י�תר מאלף מתנדבים מרחבי הארץ, מת� ך

עלים בא�פן קב�ע בארג�ן לתת, הגיע� השב�ע לערב ה�קרה מי�חד שער ך 
למענם הארג�ן. מד�בר בסיירת של ארג�ן הר��חה הגד�ל בישראל, הפ�על ללא 

תמ�רה לא�ר ך כל ימ�ת השנה �מל��ה בא�פן ש�טף משפח�ת נזקק�ת, קשישים 
�ניצ�לי ש�אה מע�טי יכ�לת, חלק מו2.5 מילי�ן ישראלים שחיים במצבים כאלה 

�אחרים של מחס�ר בתנאי מחיה בכב�ד. בין מקבלי תע�ד�ת הה�קרה הי� גם 
מתנדבים שפעילים בארג�ן למעלה מעש�ר. ז׳יל דרמ�ן, י�״ר �מייסד ארג�ן 

ולתת: ״באיר�ע ניתן היה לרא�ת עד כמה העשייה של לתת היא עממית, �שב
ס�פ� של דבר הפתר�ן מתחיל בשרשרת של ס�לידרי�ת של אזרחים מן הש�רה 

שמחליטים לשנ�ת את הע�לם ביחד. זאת ההזדמנ�ת שלנ� ל�מר להם ת�דה״.
י�בל בגנ�     ציל�ם: של�מי מזרחי

מארגון "לתת" נמסר: "גם בחג הזה ארגון 'לתת' מסייע למשפחות נזקקות באמצעות 
חבילות מזון שיאפשרו להן לחגוג את חג הפסח בכבוד ולהניח אוכל על שולחנן.

כחלק מהפעילות למען משפחות נזקקות ועידוד התרומות, יצא ארגון 'לתת' בקמפיין 
בהשתתפות הורים של סלבריטאים שפונים ישירות לילדיהם המפורסמים ומבקשים 
מהם לא לקנות להם החג הזה מתנה. בכל שנה בפסח אנחנו מתארחים בחג אצל 
ההורים שלנו, הדודים, החמות והגיסות וקונים מתנות חג שהן לרוב קצת מיותרות...

אבל בחג הזה - שמים לזה סוף!

נכון שתמיד רציתם לדעת מה עומד מאחורי המפעל 
הזה שנקרא גל גדות? היא יפה, היא חכמה, יש לה 
קסם חד פעמי, אך הדבר שכל כוכב הוליוודי נהנה 

לומר עליה זה שהיא פשוט - אישה טובת לב! משהו 
שמרמז על כך שמישהי כאן חונכה היטב, ואמא 

אבא הנחילו את הערכים שלהם טוב טוב.

אז זה הרגע שלכם לפגוש את האישה האחראית 
על פאר היצירה שנקרא וונדר וומן, הכירו את אירית, 

אמא של גל גדות שהולכת לעשות משהו מאוד 
חשוב לקראת החג המתקרב ותספר לכם למה היא 

לא רוצה שגל תקנה לה מתנה השנה.

אירית חברה לניצה, אמא של סטטיק, מיכאל אבא 
של רותם כהן, בלה אמא של שי מיקה ורחלי אמא 

של טל מוסרי ויחדיו הם הצטלמו לקמפיין מרגש 
לקראת חג הפסח של ארגון "לתת".

הארגון שפועל ללא מטרות רווח ולמען צמצום העוני 
ובניית חברה צודקת וטובה יותר, החליט לצאת 

השנה בפרויקט מיוחד בו הוא מגייס את הוריהם של 
המפורסמים תחת האמרה: "במקום לקנות מתנה 
לחג שאף אחד לא צריך, תורמים ארוחה לחג למי 

שצריך אותה באמת".
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ייעוד ארגון לתת 
לפעול לצמצום העוני למען יצירת חברה צודקת וטובה 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

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/

