
יחד מנצחים את העוני

גידול בתרומות 
בתחום הצלת מזון

הוצל מזון בשווי 

100
מיליון  ₪ 

שמחולק באמצעות

180
עמותות שותפות

לכ- 60,000 
משפחות

באי ביטחון תזונתי

נרקם שיתוף פעולה אסטרטגי וארוך טווח עם

34
חברות בתעשיית המזון

114
חברות מהמגזר העסקי שיתפו פעולה עם ארגון לתת בתרומה 

והתנדבות עובדים

15
פרויקטים של 'תורמים אורזים'
הופקו ברחבי הארץ בשיתוף

28
חברות עסקיות ארזו יחד

50,000
ארגזי מזון למשפחות נזקקות 

לקראת החגים

לתת- יש בזה משהו מאד אגואיסטי.
כי בסופו של דבר אתה מגיע לרמת סיפוק כזו, 

שאתה כבר לא יודע אם אתה עושה את זה 
בשביל אחרים, או שאתה עושה את זה בשביל עצמך 

ובשביל התחושה שלך.
שרון תוסיה-כהן, מנכ"ל משותף אייר פורט סיטי ונצבא אחזקות

130
מנהלים ומתנדבים הפעילים

בעמותות מזון לקחו חלק בכנס 'לתת 
השראה' שמטרתו חיזוק והעצמת רשת 

העמותות השותפות של הארגון.

בכנס, העמותות קיבלו סקירה על דו"ח העוני 
האלטרנטיבי של לתת, כלים מקצועיים על ניהול 

התנדבות ובטיחות במזון ונהנו מהרצאות מעוררות 
השראה של דויד בלאט והרב שי פירון. כמו כן, לא 
פספסנו את ההזדמנות להוקיר עמותות מצטיינות 

שבלטו במיוחד בשנה האחרונה.

'מפסיקים את העוני לשמר, 
לנו זה עולה יותר!'

מיצג 'מפסיקים לשמר את העוני' בשוק 
הכרמל הוקם במטרה להעביר מסר 

לממשלה הבאה שתקום - להפסיק לשמר 
את העוני ולהכניס את הטיפול בו כיעד 

מרכזי בקווי היסוד של הממשלה.

בנוסף לחלוקה חודשית קבועה של חבילות מזון 
מזינות ומותאמות ל-1,000 ניצולי שואה נזקקים 
ופעילות שבועית להפגת בדידותם, התקיימו 22 
אירועים חברתיים וכן שופצו 445 דירות במטרה 

להנגיש את סביבת המגורים.

מעבר לכך, סופקו 159 זוגות משקפיים, בוצעו 100 
טיפולי שיניים, 75 ניצולים מקבלים באופן קבוע 

מוצרי ספיגה, ל-34 הותקנו לחצני מצוקה,
28 ניצולים קיבלו ציוד לבית.

במסגרת שיתוף פעולה עם אחת החברות 
המובילות במשק מחולקים בימים אלו 900 ערכות 

חורף מפנקות לקשישים נזקקים, 200 מבין 
ערכות אלו חולקו לניצולי שואה המקבלים סיוע 

במסגרת התכנית.

לחצני מצוקה

מוצרי ספיגה

34

34

ערכות חורף
200

טיפולי שיניים

מכשירי שמיעה

100

169

אירועים חברתיים
22

זוגות משקפיים

מוצרים לבית

159

159

דירות שופצו
445

שתי משלחות של רופאי אף-אוזן-גרון הגיעו 
מצרפת במטרה לחלק מכשירי שמיעה 

לניצולי שואה נזקקים. הרופאים, ביחד עם 
צוות ארגון לתת ערכו מבצע משולב, ביצעו 

בדיקות והתאימו מכשירי שמיעה ל-169 
ניצולים ברחבי הארץ.

סיוע
לחיים

משדר 'לתת באהבה'
בשיתוף מאסטר שף שבר

שיאי צפיה ותרומות.
 בקמפיין ראש השנה, 

למעלה מ-

280 אלף 
ישראלים תרמו מזון וכסף בשווי 

כ-12.3
מיליון ₪

דו"ח השפעה חברתיתדו"ח השפעה חברתית
סיכום שנת 2019

אנחנו גאים לשתף אתכם בדו"ח ההשפעה החברתית של לתת ל-2019.
בדו"ח תוכלו למצוא את הנתונים וההישגים של תכניות ההתערבות וכלל פעילות הארגון בשנה האחרונה.
תודתנו העמוקה לכל התומכים, השותפים והמתנדבים היקרים שלנו, שנותנים בנו אמון, ומאפשרים לנו 

לעמוד באתגרים ולקיים עשייה חברתית משמעותית ואפקטיבית.

השנה פרסמנו את
המשקף את המגמות העדכניות ביותר בנושא 

עוני ואי הביטחון תזונתי בישראל 2019.

מדד העוני הרב ממדי לשנת 2019 משקף 
מציאות עגומה -

)20.9%( ו-                                       )25.6%(,
מתוכן                                   )33.5%(. דו"ח העוני 

האלטרנטיבי 

 משפחות עניות  530,000 

דו"ח העוני האלטרנטיבי

2,306,000 נפשות

1,007,000 ילדים

המהדורה 17

לקריאת הדו"ח המלא

מתנדבים ושותפים לדרך
כמיטב המסורת, קיימנו כנס הוקרה מפנק 

למתנדבים, מלגאים ושותפים.
בכנס לקחו חלק כ-1,200 משתתפים, 

שנהנו מאווירת ג'ונגל, כיבוד ובירה שניתנו 
בתרומה, וכמובן גולת הכותרת – הופעה של 
הדג נחש. באירוע התקיים גם טקס מתנדבים 

מצטיינים של הארגון לשנת 2019.

27,000
 מתנדבים לקחו חלק בפעילות הארגון 

השנה ויחד תרמו

477,000
שעות התנדבות

94%
מהמתנדבים הקבועים מעידים כי 

ההתנדבות בארגון משמעותית עבורם 
והם גאים להתנדב בלתת

כ-350 

בתי ספר, מוסדות חינוך, תנועות וארגוני 
נוער לקחו חלק בתכנית "בית ספר לנתינה" 

88%
מתנדבים בתכניות הסיוע למעלה משנה

במסגרת מבצע איסוף המזון הארצי שהתקיים 
בראש השנה האחרון בשיתוף פעולה עם רשת 

שופרסל, אספנו למעלה מ-15,000 חבילות 
בעזרת כ-3,000 מתנדבים, המגלם עלייה של 
16% מאשתקד. המבצע היה מוצלח במיוחד 
ואנו מעריכים שלמעלה מ-200 אלף אזרחים 
לקחו בו חלק ותרמו מוצרי מזון וארוחות חג.

עם תחילת השנה האקדמית, הצטרפו לארגון כ-350 מלגאים חדשים, אשר 
יתנדבו במסגרת מלגות לימודים שונות בלתת. כ-900 מלגאים פועלים בכל הארץ 
ובמגוון תפקידים רחב בתכניות הסיוע והפרויקטים השונים, ויחד הם מהווים חלק 

משמעותי בכוח ההתנדבות של הארגון.

ההתנדבות בשבילי היא לתת 
לאחר קצת אושר ושהעתיד

שלו ושלנו יהיה יותר ורוד.
אליאן פל, מתנדבת מעל 15 שנה במבצעי איסוף מזון 

מובילים
יזמות חברתית

83
מד"צים חדשים 

סיימו קורס הדרכה

26
מובילים חברתיים ימשיכו בעשייה 

ויזמות חברתית בקהילה בה הם חיים

2,000
חניכים לקחו חלק בפעילות ארגון הנוער, באחת משנות 

הפעילות: התנדבות, מעורבות, יזמות ומנהיגות

למעלה מ-

כולנו שווים, זה הערך
הכי חשוב שאנחנו 

מעבירים בנוער לתת.
אין הבדל בין דת, גזע, 

מין וצבע. בנוער לתת
לא רק מדברים ערכים,

גם מיישמים.
סחר סבאק, רכזת חורפיש

יוזמת 'לתת תודה' תופסת תאוצה 
יוזמת 'לתת תודה' התחילה את דרכה בתור יוזמה מקומית, 
תפסה תאוצה והרחיבה את ההשפעה שלה. השנה, הצליחו 

החניכים לסחוף אחריהם כ-60,000 בני נוער שיצאו להגיד תודה 
לנותני שירות במרחב הציבורי במסגרת יום התודה הישראלי. 

זאת בנוסף לפעילות החניכים להעלאת המודעות בבתי הספר.

22
מדינות מרחבי העולם

תמכו בפעילויות השונות של הארגון

תורמים מ-

https://www.latet.org.il/upload/files/15757897105deca48ebbdc3330851.pdf

