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תודתנו העמוקה לכל התומכים ,השותפים והמתנדבים
היקרים שלנו .בזכותכם מתקיימת עשייה חברתית
משמעותית ואפקטיבית.
בימים מאתגרים אלו ,אנו חווים עלייה חדה וכואבת בביקוש לסיוע מצד קשישים
ומשפחות נזקקות .אנו ממשיכים לסייע לנתמכי הארגון ,לצד עשרות אלפי
משפחות חדשות שהצטרפו למעגל העוני.

המיזם לביטחון תזונתי והצלת מזון
צמצום בעיית אי הביטחון התזונתי בקרב אוכלוסיות נזקקות

במחצית הראשונה של שנת ,2020
חילקנו  4,153טון מזון בשווי של כ 82 -מיליון ש"ח

68%

2,322

מהמזון שחולק
מקורו בהצלת מזון

טון מזון שהוצל

56

8

מיליון ש"ח
שווי המזון שהוצל

חברות חדשות הצטרפו
למעגל המצילות

מיזם הצלת מזון בשיתוף
עם הרשתות הקמעונאיות
במסגרת המיזם עם רשת שופרסל להצלת מזון ,פיתחנו אפליקציית דיווח וקישרנו בין סניפי הרשת
לבין עמותות מקומיות הפועלות בשיתוף עם לתת .העמותות השותפות יכולות לאסוף מזון במהירות
ובאופן ישיר מסניפי הרשת ולחלק אותו לנזקקים .השנה הצטרפו למיזם גם רשת אושר עד ,דרכם
מצילים לחמים .בזכות המיזם ,אנו מבטיחים שנתמכי הסיוע יוכלו ליהנות ממזון טרי ,איכותי ומגוון.
פעלנו לעלייה של  25%בתרומות המזון מהמיזם ביחס לאותה נקודה שנה שעברה.

מיזם "תעשיית המזון
הישראלית  -יחד בשבילכם"
"זה פעם ראשונה ,מאז קום המדינה ,שיצרני המזון מתאגדים ומתאחדים ביחד למען
מטרה חברתית וזה מרגש לראות ולהיות חלק מהמיזם הזה"...
 גליה שגיא ,מנכ"לית איגוד המזון בהתאחדות התעשייניםבצל משבר הקורונה התקיים לראשונה שיתוף פעולה ייחודי בין תעשיית המזון הישראלית וארגון
לתת ,במסגרתו נתרמו מאות אלפי מוצרים על ידי  43חברות מזון ישראליות ,אשר נארזו ב10,000-
חבילות שחולקו לאזרחים ותיקים ומשפחות נזקקות.
שיתוף הפעולה הגיע לשיאו עם הגעתם של עשרות מנכ"לי חברות המזון למרכז הלוגיסטי של ארגון
לתת באזה"ת הר-טוב להשיק את המיזם ולסייע באריזת ערכות הסיוע.

מבצע סיוע חירום ארצי

עם פרוץ משבר הקורונה ,ארגון לתת לקח על עצמו משימה לאומית דחופה ויצא למבצע חירום
רחב היקף במטרה לסייע לאוכלוסיית הקשישים הנזקקים .מבצע חירום זה הצריך עבודה מאומצת
במספר משורים; גיוס משאבים ומתנדבים ,רכישה רחבה של מוצרי מזון והיגיינה ,הקמת מרכז
לוגיסטי ייעודי לפרויקט בבסיס צה"ל בצריפין ,אחסון ואריזת המוצרים ,הקמת נקודות חלוקה
בכל רחבי ישראל ויצירת חמ"ל סיוע לקבלה וטיפול בפניות רבות של משפחות וקשישים נזקקים.

ארגון לתת ארז ושילח  73,000ערכות סיוע חירום
כפולות ,הכוללות חבילת מזון וחבילת היגיינה,
עד לפתח הבית של קשישים וניצולי שואה

15,000

3,000

שמתוכם

ניצולי שואה נזקקים ועריריים

קשישים נזקקים קיבלו
ערכות סיוע חירום למפתן דלתם
במשך  3חודשים

חלוקת הערכות התקיימה

73,000

ב90-

ערכות חירום כפולות
(חבילת מזון  +חבילת הגיינה)
חולקו לקשישים הנזקקים

רשויות מקומיות ,בכל המגזרים
בחברה הישראלית

6,400

24,000

פניות ישירות של קשישים טופלו על ידי מוקד
הסיוע של הארגון בהתאם לצרכיהם השונים

שעות התנדבות של חיילים
באריזת ערכות החירום

3,200

יותר מ19,000-

מתנדבים מסורים השתתפו באריזה
ובחלוקות לבתי הקשישים במהלך המבצע

שעות התנדבות ונתינה של אזרחים
כחלק ממבצע החירום

סיוע לחיים

חבילת סיוע הוליסטי לניצולי שואה נזקקים

118

15,000

דירות שופצו

חבילות מזון חולקו לניצולי שואה

SOS

33

1,000

278

ערכות חורף חולקו
בשיתוף בנק לאומי

לחצני מצוקה
הותקנו

89

81

28

משלוחי מנות
חולקו לפורים

זוגות משקפיים
חולקו

ניצולי שואה מקבלים
מוצרי ספיגה באופן קבוע

טיפולי שיניים
בוצעו

רשת תמיכה חברתית
הפגת בדידותם של ניצולי השואה הנזקקים הינו אפיק מרכזי של חבילת הסיוע שהארגון מעניק
לניצולים .כחלק ממאמצנו ,אנו מקשרים בין הניצולים לבין מתנדבים המלווים אותם בקביעות
והמהווים רשת תמיכה עבורם .המתנדבים נחשפים באופן ישיר לצרכי ניצולי השואה ובמקרים
רבים ,הם אלה המפנים אלינו את הבקשות לסיוע חירום נוסף.

יאנה ,סטודנטית מראשון לציון ,מספרת
על ההתנדבות שלה עם הניצולה סימה
"מאז נובמבר  ,2019אני מלווה את סימה .כל שבוע ,אני
עוזרת לה ללמוד עברית ,אנחנו קוראות עיתונים וספרים,
יוצאות לטייל .היא תמיד שמחה כשאני באה .בתקופת
הקורונה לא יכולתי להמשיך להגיע פיזית לסימה .שמרתי על
קשר טלפוני כדי לבדוק אם לא חסר כלום ואיך מצב הרוח
שלה .בנוסף ,עזרתי לארגון לתת בשיחות טלפון לניצולים
מכל הארץ כדי לבדוק שיש לכל אחד מי שדואג להם ,שיש
מספיק אוכל ותרופות .כבר מהשיחה הראשונה הבנתי
כמה זה חשוב ומשמח ניצולי שואה שאני מתקשרת,
מתעניינת ושאנחנו דואגים ועוזרים להם כל הזמן.
אני שמחה לעזור במה שאני יכולה".

מתנדבים

 5,620מתנדבים |  168,880שעות התנדבות (ינואר-יוני )2020
בעקבות משבר הקורונה ולאור ההגבלות השונות ,הוחלט
לקראת חג הפסח לקיים את מבצע איסוף המזון הארצי
בשיתוף פעולה עם רשת שופרסל במתכונת של ארגזים
בקופות ,ללא מתנדבים הקוראים ללקוחות לתרום מוצרי
מזון .רכזי מתנדבים בכירים תפקדו כסיירים ,פעלו על
מנת לחבר את צוות הסניף למשימה והגבירו את הנראות
בשיטות מגוונות ויצירתיות.
למרות הנסיבות הצלחנו להעביר מסר חשוב לציבור הרחב,
כי על אף הקשיים אנחנו ממשיכים לסייע יחד.

ערבות הדדית
משבר הקורונה העלה באופן משמעותי את מספר הפניות להתנדבות בחירום ,וזכינו לחוות
את ישראל היפה ואת הערבות ההדדית שמתעוררת בקרב הציבור הרחב בתקופות מורכבות.
״כשמגיעים לארגון לתת זה אמנם לתת ולעזור לאחרים אבל בעיקר ״לתת״ לעצמך"
משה ויצמן ,מתנדב של ארגון לתת ,מספר על התקופה הלא פשוטה:
תפקיד בשגרה  -רכז סניף שופרסל במבצעי איסוף מזון בחג ראש השנה וחג הפסח.
תפקיד בחירום  -מתנדב בחמ"ל פניות נזקקים וגם בחלוקת חבילות מזון לקשישים נזקקים בנתניה.

"עקב הנגיף המשימה הפכה ליותר קשה ומורכבת .בשעות
הבוקר התנדבתי בחמ"ל פניות כדי לספק מידע עבור
האנשים במצוקה שפנו בבקשה לקבלת סיוע .השיחות היו
קשות .הכאב של אותם פונים דחף אותי לתת מעצמי יותר
כשהגעתי כל צהריים לסניף .שם לא היו איתי מתנדבים
כמו בשגרת תקופת החגים ,עשיתי את המקסימום על מנת
שאנשים יתרמו כמה שיותר .בזכות שתי פעילויות ההתנדבות
המשלימות אחת את השנייה ,יחד עם החוויה של חלוקת
חבילות מזון לקשישים ,התחדדה לי המשמעות העמוקה של
התפקיד שלי והבנתי איך כל חבילת מזון שאני אוסף יכולה
להציל חיים ולתת תקווה לעוד משפחה ועוד נפש בישראל.״

נוער לתת

 1,800חניכים |  140קבוצות |  45ערים ויישובים

יום התודה הישראלי
ב ,13.01.20-התקיימה היוזמה הארצית "לתת תודה" בשנה השלישית ברציפות.
במסגרת הפרויקט ובהובלת חניכי נוער לתת ,בני נוער ,מתנדבים ואזרחים מכל רחבי הארץ חברו
יחד לפעילות של הכרת תודה ,אכפתיות ואהבת האחר.
השנה 56,746 ,בני נוער ואזרחים יצאו לרחובות להגיד תודה לנותני שירות במרחב הציבורי.

סמינר "לתת בראש"
בתחילת השנה התקיים הסמינר "לתת בראש" בגבעת חביבה ,בו השתתפו  150חניכים וחניכות.
מטרת הסמינר היא היכרות וגיבוש בין קבוצות שנת יזמות מכל הארץ ,הכנת החניכים ליוזמה
חברתית רחבת היקף והשפעה .הסמינר מתמקד בהעשרה והעמקת הידע בנושא יזמות חברתית,
חיזוק השייכות וההזדהות עם נוער לתת ועם ארגון לתת ,כמו כן העלאת המוטיבציה להתנדבות
בשנת יזמות ומנהיגות.

חירום
מתכונת
מפעילות פרונטלית לעולם הוירטואלי
עם פרוץ משבר הקורונה ,עבר ארגון נוער לתת
למתכונת מיוחדת בפלטפורמות האונליין השונות.
המשבר היווה שעת כושר עבור החניכים להפגין
את ערכי ההתנדבות והערבות ההדדית ,המצויים
בליבת ערכי ארגון הנוער .בהתאם להנחיות
והמגבלות השונות ,פעלו חניכי וחניכות נוער לתת
כמתנדבים במוקד פניות הנזקקים שהקים ארגון לתת ויזמו פעולות סיוע והפגת בדידות עבור
קשישים נזקקים על מנת להקל על מצוקתם .כל קבוצה נפגשת פעמיים בשבוע באפליקציית
'זום' לפעולות חברתיות ערכיות ,במטרה ליצור שגרה בתוך אי הודאות ולהמשך התהליך החינוכי.
בפעם הראשונה בהיסטוריית נוער לתת התקיים סמינר "אמצע הדרך" בזום ,אליו הצטרפו כ300-
חניכים וחניכות.

דו"ח השפעה חברתית
יחד מנצחים את העוני

