דו"ח
השפעה
חברתית
שנת 2020
בצל הקורונה והמשבר הכלכלי

דו"ח בצל משבר הקורונה

סיוע חירום הומניטרי בצל התפרצות הקורונה והמשבר הכלכלי
גאים לשתף אתכם בדו”ח ההשפעה החברתית של ארגון לתת לשנת ,2020
אשר מתאר את היקף הפעילות בתוכניות ההתערבות ,הפרויקטים השונים
והעשייה החברתית בצל הקורונה והמשבר הכלכלי.
התפשטות נגיף  Covid-19ברחבי הגלובס ,יצרה אתגרים אדירים לאנושות ,לממשלות ,לארגונים
ולאוכלוסיית העולם עצמה .ההתפרצות יצרה משבר בריאותי ,אשר עדיין נוכח בחיינו ,כאשר
אנו בציפייה שהחיסונים יבלמו את המגפה .אבל המשבר העיקרי כתוצאה מהקורונה ,הוא בזירה
הכלכלית חברתית 422,000 :משפחות הצטרפו למעגל המצוקה הכלכלית 268,000 ,משפחות
התדרדרו לעוני 143,000 ,משפחות נוספו לאלו החיות באי ביטחון תזונתי ,מעמד הביניים התכווץ
ב .15.5%-המשפחות שהיו עניות טרום המשבר נכנסו אליו פגיעות ומוחלשות ,ומצבן החמיר מאוד
עקב השהות הממושכת בבית ,חוסר האמצעים לדאוג לצרכים המתגברים ואובדן מקור התעסוקה
של עשרות אלפי “עניים עובדים”.
אלפי משפחות מהמעמד הבינוני נקלעו למצוקה כלכלית ,החלו מתדרדרות לעוני ופנו לקבלת סיוע
לראשונה בחייהן ,הילדים והנוער נאלצו להתמודד ,בנוסף למחסור הפיסי ,גם עם פערים דיגיטליים
וחברתיים הולכים וגדלים ,והקשישים וניצולי השואה ,לצד המצוקה והעוני ,מצאו עצמם בסיכון
גבוה לתחלואה ,מרוחקים חברתית ,ובודדים Covid-19 .הפך ל.Poverty-21 -

ובתוך המציאות הכאוטית הזו ,אנחנו בארגון לתת הבנו שזוהי שעת מבחן.
שעכשיו יותר מתמיד ,החברה הישראלית זקוקה לנו.
הניסיון הרב של פעולה במצבי חירום בארץ ובעולם ,יכולת המיפוי ,הבנת הזירה והפריסה הארצית
והמגזרית .הבנת גודל השעה וההון האנושי המופלא שלנו הכולל צוות מקצועי ומתנדבים שנרתמו
למשימה ועבדו לילות כימים .התשתיות הלוגיסטיות ויכולת הביצוע .האמון והתמיכה יוצאי הדופן
שקיבלנו מהחברה האזרחית הישראלית ,שיתופי הפעולה האסטרטגיים עם המגזר העסקי ובניית
קואליציה רחבה עם העולם הפילנתרופי .כל אלו סייעו בידנו להכפיל את היקף הפעילות של לתת
ולהעניק לשטח את הסיוע ההומניטרי הנרחב והאפקטיבי ביותר ,מאז הקמתו של הארגון.
יחד עם כל מחזיקי העניין שלנו  -הציבור הרחב ,המתנדבים ,הצוות הביצועי ,העמותות השותפות,
השותפים במגזר הפרטי והפילנתרופי  -הצלחנו השנה לעשות כמעט את הבלתי אפשרי.
לצד האופטימיות הזהירה לאור מבצע החיסונים רחף ההיקף ,השפעתה של הקורונה הכלכלית
תלווה אותנו עוד זמן רב ,ולצערנו אנו מעריכים ששיא המשבר הכלכלי עוד לפנינו.
לכן ,אנו נערכים גם השנה להרחיב את מעגל הסיוע ,בבואנו לממש את הייעוד שלנו כקו הגנה
ראשון ורשת ביטחון חברתית ,שיאפשרו לאותן משפחות וקשישים נזקקים להקל את מאבק
ההישרדות וההתמודדות עם המשבר הכלכלי החמור שידענו מאז קום המדינה.
תודה גדולה לכל מי שבחר לתת .אנו מעריכים את האמון והתמיכה ומחויבים להמשיך את העשייה.
ערן וינטרוב
מנכ”ל

השפעת הקורונה על
המצוקה הכלכלית והעוני
מתוך דו"ח העוני האלטרנטיבי של ארגון לתת 2020

656,000

422,000

268,000

10.7%

395,000

15.5%

ממשקי הבית נאלצו
לוותר על מזון בזמן
המשבר

( )15.8%ילדים חיים באי
ביטחון תזונתי חמור

מכלל מעמד הביניים
הצטמצם

משפחות חיות
באי בטחון תזונתי
בישראל

משקי בית נוספים
נקלעו למצוקה כלכלית
בעקבות המשבר

משפחות הצטרפו
למעגל העוני
בעקבות המשבר

כ93%-
של
גידול
בפניות לארגון (מ 44-אלף פניות בשנת  2019ל 86-אלף פניות בשנת )2020

הגדלת היקף
הפעילות
של ארגון לתת
כמענה למשבר
הכלכלי

3
פי
הגדלה
של תקציב הרכש להקצאות עבור עמותות שותפות
15,000
קשישים וניצולי שואה נזקקים קיבלו מזון ומוצרי היגיינה בחלוקה ישירה
28,000
קשישים נוספים קיבלו ערכות חירום מתקציב משרד הרווחה
דיגיטלים
שוברים
אלפי
לרכישת מזון חולקו לאוכלוסיית "העניים החדשים"
10,000
ערכות חורף חולקו לקשישים ומשפחות נזקקות
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לתת
ביטחון
תזונתי
צמצום בעיית אי הביטחון התזונתי בקרב משפחות
ובודדים החיים בשגרה של עוני ,באמצעות הצלת מזון,
איסוף וחלוקת מזון ,תוך כדי העצמת עמותות מקומיות
והעלאת המודעות לבעיית המחסור במזון בישראל.
במהלך שנת  2020הגדלנו את היקף התמיכה
בעמותות כמענה למשבר הכלכלי ,וחילקנו מזון
בשווי של כ 155-מיליון  ,₪ליותר מ 200-עמותות,
אגפים לשירותים חברתיים והתאגדויות בכל רחבי הארץ.

60

אלף משפחות

קיבלו תמיכה וסיוע חודשי לאורך כל השנה
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אלף משפחות חדשות

15

אלף קשישים נזקקים

הצטרפו למעגל נתמכי הסיוע של הארגון בשל משבר הקורונה

זכו לסיוע ישיר של מזון ומוצרי הגיינה למשך  3חודשים ב"גל הראשון"

15

עמותות שותפות

זכו לסיוע ברכישת ציוד לתמיכה בהרחבת הפעילות
(מקררים ,מקפיאים ,עגלות ועוד)

7

"יחד בשבילכם" -פרויקט משותף
עם איגוד המזון הישראלי
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במהלך ה"גל הראשון" של המשבר התקיים שיתוף
פעולה ייחודי וראשון מסוגו בהובלת איגוד המזון
בהתאחדות התעשיינים וארגון לתת ,במסגרתו חברו
יחד  43חברות מזון ישראליות לתרומת עשרות אלפי
מוצרי מזון לקשישים ברחבי הארץ.
שיתוף הפעולה המרגש הוכיח שיש מקום גם לתחרות
וגם לאחדות אדירה בצל המשבר.

כנס "לתת השראה"
על אף השנה הבלתי רגילה לא ויתרנו על כנס העמותות
המסורתי שהתקיים באופן איטראקטיבי והשתתפו
בו  130מנהלי העמותות השותפות של ארגון לתת.
בכנס השתתף שר הרווחה והשירותים החברתיים
ח"כ איציק שמולי ,והתקיימו בו שתי הרצאות מרתקות
ומעוררות השראה של ראש עיריית ירוחם ,טל אוחנה,
ושל הצלם זיו קורן ,אשר תיעד את המציאות בשנה
האחרונה מבעד לעדשה ,כשהוא מצליח להעניק זווית
הסתכלות ייחודית ועמוקה על המשבר.

הצלת מזון
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מערך ייחודי להצלת מוצרי מזון המיועדים להשמדה
וראויים למאכל ,עבור משפחות נזקקות.
אל מול משבר הקורונה ,המצוקה הכלכלית והצורך
המתרחב לסיוע במזון – קיבל תחום הצלת המזון
מקום משמעותי בדיון הציבורי והתחזקה ההבנה שיש
להפוך כל אבן על מנת שמזון ראוי למאכל וצריכה לא
יגיע לפח האשפה אלא למשפחות הרבות הסובלות
מאי ביטחון תזונתי חמור.
ההתגייסות של תעשיית המזון הישראלית ,יצרנים,
יבואנים ורשתות קמעונאיות הביאה השנה לקפיצת
מדרגה משמעותית בהיקף הצלת המזון .

117.5

מיליון ₪

שווי המזון שהוצל השנה וחולק למשפחות
הסובלות מאי ביטחון תזונתי חמור
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75%
 4,500טון

מכלל הסיוע במזון של הארגון מקורו בהצלת מזון

מזון מעולה למאכל ,הגיע לשולחנם של אלו
הזקוקים לכך במקום להגיע לאשפה

11= ₪1

₪

בשל הצלת המזון – על כל  1ש"ח שמושקע
בתכנית אנחנו מחלקים מזון בשווי ₪ 11

10

הצלת מזון ברשתות השיווק
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על פי מחקרים רבים ,בזבוז מזון בר ההצלה המשמעותי ביותר
לאורך השרשרת נמצא במקטע הקמעונאי וברשתות השיווק.
מיזם הצלת מזון של ארגון לתת עם רשת שופרסל מהווה
את פריצת הדרך ואבן פינה הראשונה בהצלת מזון
במקטע הקמעונאי.
המיזם פועל כיום ב 78-סניפי רשת שופרסל ,מציל מזון בשווי
של יותר מ 5-מיליון שח בשנה והתרחב לרשת “אושר עד”.
תודתנו לרשת שופרסל ולרשת אושר עד ותקוותנו שמודל
המיזם יהווה דוגמא לרשתות שיווק נוספות לעסוק בתחום
מתבקש והכרחי זה.

לתת סיוע לחיים
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תכנית שמטרתה להוביל לשיפור איכות חייהם ולהקלה מידית
על מצוקתם של ניצולי שואה נזקקים .התכנית מספקת סיוע
לניצולים ברמה הפיסית והחברתית ומאפשרת חיים בכבוד
על-ידי הפגנת אכפתיות ,ערבות הדדית ודאגה למצבם.
ניצולי השואה הנזקקים מצאו את עצמם בתקופה זו במאבק
כפול-לצד הסכנות הבריאותיות התעוררו השלכות נפשיות
חמורות :הן כתוצאה מהבידוד החברתי והן מהחששות הרבים
הכרוכים ביכולתם להתמודד עם מחסור ועוני בתקופה קשה זו.
לצד הסיוע החומרי המתוגבר (מזון והגיינה) ניסינו ,יחד
עם מערך המתנדבים של התכנית שנמנע ממנו להפגש עם
הניצולים פיסית ,לתגבר את הקשר והסיוע בדרכים אחרות
שעמדו לרשות המתנדבים על מנת לסייע להם בבדידותם
ולאתר צרכים נוספים לסיוע של "קרן החירום".

היקף הסיוע במסגרת התכנית:

12,000

1,131

דו" השפעה חברתית | סיכום שנת 2020

ניצולי שואה קיבלו
תמיכה הוליסטית
במהלך השנה

150

ערכות חורף
חולקו

64

חבילות מזון מותאמות
חולקו ישירות למפתן
דלתם של  1,000נתמכים

דירות שופצו

טיפולי שיניים
בוצעו
13

248

28

לחצני מצוקה
הותקנו

4,000

ניצולי שואה קיבלו
חבילות סיוע בתמיכת
ועידת התביעות

6,000

חבילות סיוע חולקו עם
מוצרי הגיינה ,שכללו
גם מסכות ואלכוג’ל

97

נתמכים קיבלו מוצרי
ספיגה באופן קבוע

168

זוגות משקפיים
חולקו

״ארגון לתת נתן לי גם את מעיין (המתנדבת)
וגם את החבילה .בתקופת הקורונה אני או ישן
או יושב בבית והעזרה הזאת עושה הבדל משמעותי״,
אומר יוסף ,ניצול שואה ונתמך בתכנית סיוע לחיים.
״אני גם יוצא ,הולך פעמיים בשבוע ברגל .כשהיה
סגר מלא הייתי בבית ,אבל מעבירים לי בכל חודש
את ארגז הסיוע ,זה מצוין".
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נוער
לתת
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ארגון נוער שמטרתו חינוך לערכי התנדבות ,סולידריות
חברתית והקניית ערכים של ערבות הדדית ונתינה,
לצד פיתוח מנהיגות ועידוד יזמות חברתית.
בעקבות משבר הקורונה העברנו את הפעילות בשטח
לאון-ליין ודאגנו להיות עוגן עבור החניכים שלנו
בתקופת חוסר הוודאות .בנוסף ,החניכים יצאו ויזמו
התנדבויות מגוונות על פי צרכים שהקורונה זימנה לנו,
כגון אריזת חבילות מזון והשתתפות בקמפיין העלאת
מודעות לעטיית מסיכה.

1,500
 200פעילויות התנדבות
ויזמות במהלך השנה
חניכים
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140
 45רשויות בהם
מתבצעת הפעילות
קבוצות

מבצע הפגת בדידות לקשישים
במהלך המשבר חניכי נוער לתת התנדבו גם מהבית והתקשרו
לקשישים על-מנת להפיג את בדידותם ולבדוק האם ניתן
לסייע להם בתקופה מאתגרת זו .שני פוגל ,חניכה שהשתתפה
במבצע ,מספרת" :דיברתי היום עם ניצולת שואה .אנחנו גרות
באותו איזור ורציתי לדעת אם היא זקוקה לעזרה כלשהי...
בעלה נפטר וקשה לה להיות לבד אז הבטחתי לה שאני אשמור
איתה על קשר ואעזור לה בכל מה שהיא צריכה בסגר אני
ממש אוהבת אותה ומקווה שנהיה חברות טובות".
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מבצע "לתת מחשב"
כשהחניכים בנתניה הבינו שהלמידה מרחוק
לא מסתיימת בקרוב ,הם החליטו להרים מבצע
ובמהלכו אספו מחשבים ישנים וחילקו לילדים
הזקוקים להם .במסגרת המבצע חולקו  50מחשבים.
17

שינוי
מדיניות
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מגוון פעילויות להעלאת המודעות לבעיית העוני והובלת
שינוי בסדר העדיפויות הלאומי.
היעד המרכזי שלנו השנה היה דרישה מהממשלה להכניס
מימון עבור ביטחון תזונתי לבסיס תקציב המדינה .עקב אי
היציבות הפוליטית והעובדה שלא אושר תקציב ,פעלנו על
מנת להגדיל את המימון הממשלתי הנמוך שהוקצה בעבר
לטיפול באי ביטחון תזונתי  -בעיה שהתרחבה לממדים
חסרי תקדים על רקע המשבר הכלכלי .במסגרת מאמצים
אלה הוכפל פי  3מבחן התמיכה לחלוקת סלי מזון וארגוני
גג-עד ל 18-מיליון .₪
זו השנה ה 18-שהשקנו את דו"ח העוני האלטרנטיבי .הדו"ח
כולל מחקר ייחודי המתייחס להשפעת משבר הקורונה על
המצוקה הכלכלית והעוני בישראל ,תמונת מצב עדכנית
של בעיית אי הביטחון התזונתי ,ומבט ייחודי להשפעות
הקורונה והמשבר הכלכלי על אנשים החיים בעוני ונתמכים
על ידי העמותות השותפות של ארגון לתת.
הדו"ח הוענק לנשיא המדינה וזכה לחשיפה תקשורתית
נרחבת במטרה להציב את בעיית העוני ואי הביטחון
התזונתי בסדר היום הציבורי ולקדם פתרונות.

מגיפה בריאותית שהתפתחה למשבר כלכלי
מתוך נתוני דו"ח העוני
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50.7%

10.7%

15.5%

מהאוכלוסייה הכללית העידו
על פגיעה חמורה בתחום
הכלכלי בעקבות המשבר

שיעור משקי הבית
שנאלצו לוותר על מזון

ממעמד הביניים הצטמצם
ונשחק מהותית

25%

38.6%

80%

מהאוכלוסייה בישראל
הזדקקה לסיוע ולא
קיבלה אותו

שיעור משקי הבית במצוקה
כלכלית בזמן המשבר (עלה
מ 24.1%-טרום המשבר)

מהמשפחות שחיו בעוני
עוד טרום המשבר ,נפגעו
תעסוקתית בעקבות המשבר
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מתנדבים
ושותפים
לדרך
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מתנדבים
ושותפים
לדרך
במהלך השנה ,תחום ההתנדבות בארגון
לתת גדל באופן משמעותי .משבר הקורונה
העלה את מספר הפניות להתנדבות בשעת
חירום .מחמם את הלב וממלא תקווה לדעת
שאלפי מתנדבים נרתמו והתגייסו דווקא
בשעת המשבר ,לסייע ולקחת חלק במבצע
החירום ופעילויות הארגון למען נפגעי
הקורונה .למרות חוסר הוודאות והריחוק
החברתי שנכפה עלינו ,אלפי מתנדבים בחרו
בנתינה ועשייה חברתית למען האחר ובזכותם
הצלחנו להעניק סיוע נרחב לקשישים
מבודדים ומשפחות נזקקות.

כ25,000 -

מתנדבים ,שיחד ביצעו  433,000שעות התנדבות

14,000

ארגזי מזון נאספו למען משפחות נזקקות במבצע לתת
באהבה בשופרסל ובבתי הספר במסגרת פרויקט "מתחילים
את השנה בנתינה"

9,000

חיילים ואזרחים לקחו חלק במבצע החירום למען
קשישים בזמן הקורונה

300

מוסדות חינוך לקחו חלק בפרויקט
בית ספר של נתינה לאורך השנה

95%

מהמתנדבים הקבועים
העידו שהם גאים
להתנדב בלתת

92%
העידו כי ההתנדבות שלהם
תורמת לחברה

מתנדבים
ושותפים
לדרך
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אירועים
ושיתופי
פעולה
פורצי דרך
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קרן חירום משותפת
במסגרת פעילות החירום של ארגון לתת בצל
משבר הקורונה  -הוקמה קרן חירום משותפת
שפעילותה מאופיינת בשלושה מרכיבים
מרכזיים :תמיכה בהיקף נרחב ,יכולת תגובה
מהירה וסיוע לצרכי קיום בסיסיים
מבצע סיוע חירום לקשישים נזקקים
פרויקט בשיתוף הקרן לידידות ועשרות
שותפים נוספים מהפילנתרופיה והמגזר
העסקי – במהלך שלושת החודשים הראשונים
למשבר סייענו ל 15-אלף קשישים נזקקים
בסיוע חומרי (מוצרי מזון והגיינה) ישירות
למפתן דלתם במטרה לצמצם את החשיפה
שלהם לנגיף הקורונה ולהקל על מצוקתם.
פרויקט "לתת בחורף"
פרויקט סיוע יחודי שאליו נרתמו קרן אריסון,
קרן אדליס ואסם-נסטלה ובמסגרתו ,במהלך
חודש נובמבר חולק ציוד חורף חיוני ללמעלה
מ  10,000-משפחות וקשישים נזקקים :שמיכות,
רדיאטורים ,כרבוליות ועוד.

אירועים
ושיתופי
פעולה
פורצי דרך

יחד ,עושים טוב
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פרויקט משותף רחב היקף עם חברת שטראוס
במסגרתו קיבלו אלפי משפחות שהתדרדרו
למצוקה בעקבות משבר הקורונה ("העניים
החדשים") שוברים למשך  4חודשים לרכישת
מוצרי שטראוס ברשתות השיווק .הסיוע לכל
משפחה עמד על .₪ 800
תודה לחברת שטראוס על שיתוף הפעולה
פורץ הדרך במהותו ובהיקפו.
"היי נועה ,רציתי לעדכן שקיבלתי את תווי
הקנייה ולהודות לכם מכל הלב .החג בפתח וזה
עזר בצורה שלא תעלי על דעתך ...אני רוצה
לשתף אותך שאני לא רגילה לזה ,החיים תמיד
החסירו אצלי משהו ..והנה הפרויקט הזה
עזר לי וזה מאוד מרגש ,אני לא רגילה לזה".
(אם חד הורית לתינוקת בת שנה לקוית שמיעה ,בעלה נפצע
ואח"כ הוצא לחל"ת עקב הקורונה).
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אירועים
ושיתופי
פעולה
פורצי דרך
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כנס בינלאומי
ראשון
במסגרת עבודת גיוס המשאבים בחו"ל,
הפקנו השנה כנס וירטואלי ראשון:
"From Chaos to Relief- Civil
Society's Response to COVID-19:
A US-Israel Dialogue".
בכנס השתתפו יותר מ 1,000-איש ,ביניהם
ראשי קרנות פילנתרופיות ופדרציות אמריקאיות,
לצד ראשי עמותות בישראל ובארה"ב.
הכנס עסק באופן בו משפיעה מגיפת הקורונה
על תחום ההתנדבות ודן באופן שבו הציבור
האמריקאי והישראלי מגיב לאתגרים שהביאו
הקורונה והמשבר הכלכלי.

אירועים
ושיתופי
פעולה
פורצי דרך
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#מחויבים לכם
שיתוף פעולה עם התאחדות הכדורגל,
קרן  ,LAPSאלטשולר שחם וסמלת.
שחקני נבחרת ישראל והתאחדות
הכדורגל ,הובילו יוזמה ייחודית במהלכה
קראו שחקני הנבחרת לציבור האוהדים
ולציבור הרחב לתרום למען סיוע במזון
למשפחות וקשישים בתקופה זו של
משבר כלכלי.
במהלך הפרויקט גויסו מעל  11אלף
חבילות סיוע מורחבות של מזון ,שחולקו
בפריסה ארצית בכלל המגזרים.

משדר
לתת

"לתת באהבה -
בית ספר למוזיקה"
משדר ההתרמה
השנתי
משדר ההתרמה השנתי שודר לפני ערב
ראש-השנה בערוץ  ,12פריים-טיים .המשדר
הופק בשיתוף תכנית הטלוויזיה "בית-ספר
למוזיקה" ,בהשתתפות כוכבי התכנית ,מיטב
זמרי השנה ובהנחיית ליאור סושרד ושני
כהן .במהלך המשדר נתרמו  220,317ארוחות
חג עבור קשישים ומשפחות נזקקות -שיא
התרומות עד כה.
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תודתנו העמוקה לכל התומכים ,השותפים והמתנדבים היקרים שלנו,
שנותנים בנו אמון ,ומאפשרים לנו לעמוד באתגרים ולקיים עשייה חברתית
משמעותית ואפקטיבית גם בשנה מאתגרת זו.
יחד מנצחים את העוני

