דו"ח
השפעה
חברתית
חצי שנתי
ינואר-יוני 2021

ארגון לתת בשלהי
משבר הקורונה
התפרצות הקורונה החלה כמגיפה בריאותית ,שעדיין נותנת אותותיה ,והתפתחה למשבר
כלכלי רחב ממדים ,שהחברה הישראלית תיאלץ להתמודד עם השלכותיו בשנים הקרובות.
החמרה והעמקת העוני בקרב משפחות ,קשישים וניצולי שואה שהיו עניים טרום הקורונה,
והתדרדרותן של עשרות אלפי משפחות למצוקה בעקבות המשבר הכלכלי ,חייבה אותנו
להגיב באופן מהיר ועוצמתי ,על מנת לממש את ייעודנו כארגון מוביל בחברה האזרחית
אשר חותר לשמש קו הגנה ראשון ורשת ביטחון חברתית ,בשגרה ובחירום.
הודות לצוות הנפלא שלנו ולתמיכה יוצאת דופן מכלל מחזיקי העניין והתומכים של לתת -
הציבור הרחב ,הפילנתרופיה והמגזר העסקי  -הצלחנו להקים את קרן החירום המשותפת,
לתגבר ולהרחיב באופן משמעותי את מערכי הסיוע ,להתאים מענים חדשניים לאוכלוסיות
היעד ,להפעיל אלפי מתנדבים בתוכניות ההתערבות ולבצע מאות יוזמות חברתיות
באמצעות חניכי נוער לתת.
בזכותכם ,העשייה נמשכת ביתר שאת ,ויחד ,אנחנו יוצרים חברה צודקת וטובה יותר.
שלכם,
ערן וינטרוב ,מנכ"ל ארגון לתת

לתת ביטחון תזונתי
צמצום בעיית אי הבטחון התזונתי בקרב משפחות ובודדים החיים
בשגרה של עוני ,באמצעות הצלה ,איסוף וחלוקת מזון.
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3,500
טון מזון חולק באמצעות
200

עמותות ,אגפים לשירותים חברתיים
והתאגדויות בכל רחבי הארץ.
בשווי של כ-

74,250,000

₪

80,000

משפחות קיבלו תמיכה
וסיוע חודשי

12,000

משפחות חדשות שהחלו לקבל
סיוע חודשי בזמן המשבר.
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הצלת מזון
מערך ייחודי ורחב היקף להצלת מזון מזון שאינו בר שיווק (בדר"כ תוקף
קצר) המיועד להשמדה והעברתו למשפחות נזקקות.

2,000

טון
מזון

הוצלו בחצי שנה האחרונה
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בשווי

60,800,000

₪

85%

מהמזון שחולק מקורו
בהצלת מזון

10= ₪1

₪

על כל  1ש"ח שמושקע
בתכנית אנחנו מחלקים מזון
בשווי של כ 10-ש"ח
4

מיזם פורץ דרך
להצלת מזון
מבוזבז מרשתות
השיווק
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כצעד להרחבת היקף המזון המוצל ,אנו פועלים
בשיתוף פעולה עם רשתות קמעונאות גדולות בארץ.
המיזם שלנו מחבר בין כ-

 80סניפים ל 60-עמותות

מזון מקומיות

עמותות אלו מחלקות מזון (פירות וירקות ,מוצרי
חלב ומאפים) שהוצל מהסניפים ,למשפחות ובודדים
הנמצאים באי ביטחון תזונתי.
בחצי השנה האחרונה הוצלו בזכות המיזם מזון
בשווי של כ 2.7 -מיליון ₪
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לתת סיוע לחיים
תכנית הפועלת להקלה מיידית ושיפור איכות חייהם של ניצולי
שואה נזקקים ,ומספקת להם סיוע ברמת הפיסית והחברתית
על מנת לאפשר חיים בכבוד.

התכנית תומכת בכ-

1,200
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ניצולי שואה

6,659

חבילות מזון מותאמות חולקו
ישירות לנתמכים

210

דירות שופצו ,על-מנת לאפשר
רמת חיים ראויה ומכבדת

199

6

מנתמכי התכנית קיבלו סיוע רחב הכולל
משקפי ראיה ,טיפולי שיניים ומוצרי ספיגה

"הרגשתי צורך לעשות
משהו ,שחסר לי משהו.
להרגיש שאני נותנת
מעצמי .קשה לי להסביר
במילים ,חיפשתי עד
שהגעתי ללתת ומאז
אני בבית .אני אוהבת
כשאני מתנתקת לרגע
מהשגרה המטורפת
ועושה משהו עבור
מישהו אחר".
מתנדבת מראשל"צ ,המעניקה תמיכה
על-בסיס קבוע לשתי ניצולות שואה

מתנדבי לתת
התנדבות הינה אחד הערכים המובילים בייעוד של לתת ,שלאורו אנו
צועדים בדרך לשינוי .אנחנו מאמינים שאזרחים מתנדבים ופעילים
הם מפתח מרכזי לחברה טובה וצודקת יותר.

6,900

כ-
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מתנדבים ,ביצעו יחד

172,860
שעות התנדבות

כ2,500-
מתנדבים אספו

כ14,000-

חבילות מזון במבצע ארצי לקראת
פסח בשיתוף רשת שופרסל

100

מתנדבים חילקו חבילות מזון
תחת אש ביישובי הדרום במהלך
מבצע "שומר החומות".
7

לתת
בפורים
פרויקט מרגש ומיוחד לאיסוף משלוח מנות
לניצולי שואה הנתמכים .במבצע נאספו
כ 2500-משלוחי מנות תוך שיתוף  42בתי ספר
ברחבי הארץ ובתחנות משטרת ישראל.
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"ההתנדבות בלתת בשבילי
זה לדעת שיש מקום שעוזר
לאנשים שצריכים עזרה,
והעזרה הקטנה שלי יכולה
לעשות שינוי עצום בחייהם"
שי פריצקי ,רכז מבצע איסוף מזון

8

נוער לתת
ארגון הנוער שלנו ,מחנך בני נוער בכתות ז'-יב' מכלל החברה הישראלית
להתנדבות ,מנהיגות ויזמות חברתית .מעורבות של בני הנוער בפיתוח
יוזמות חברתיות והתנסותם בהתנדבות באופן עקבי מסייעים בבניית חברה
סולידרית ומשפיעים על דמותו של הנוער הישראלי.
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125

קבוצות נוער

1,500
חניכים וחניכות

44

ישובים בהם מתבצעת הפעילות

לתת תודה יום התודה הישראלי ,יום שכולו מוקדש להוקרת תודה לנותני
שירות במרחב הציבורי .השנה הובלנו את היום בשיתוף עם תנועות וארגוני נוער
נוספים .ביום זה יצאו כ 9000-בני נוער מ 450-מסגרות להודות לכוחות הבטחון
והרפואה ,ועוד אלפים שלחו גלויות תודה במייל עם תוכן אישי ומרגש.
לתת בשביל במהלך חודשים מאי ויוני יצאו כל חניכי ארגון הנוער לטייל
ולנקות את מסלולי הטבע לאורכה ולרוחבה של הארץ 75 .ק"מ שנוקו על ידי
החניכים שלנו.

9

שותפים
לדרך

קרן החירום
המשותפת
עם פרוץ משבר הקורונה הקים ארגון לתת את "קרן
החירום המשותפת" .תוצאות המשבר הכלכלי בעקבות
השפעת הקורונה ילוו אותנו עוד תקופה ארוכה.
נתונים מתןך דו"ח העוני האלטרנטיבי:2020 ,
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 268,000משקי בית הצטרפו למעגל העוני
בעקבות המשבר הכלכלי
 50.7%מהאוכלוסייה הכללית העידו על
פגיעה חמורה בתחום הכלכלי
 143,000משפחות הצטרפו לחיים באי
ביטחון תזונתי
 34,000משפחות הידרדרו לאי ביטחון
תזונתי חמור
בשל כך ,המשכנו גם השנה את פעילותה
האקוטית של "קרן החירום המשותפת" שהוקמה
במהלך המשבר ואפשרה לנו להרחיב את הסיוע
לעוד  12,000משפחות שהתדרדרו למצוקה.

שותפים
לדרך
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מעלים
זיכרון
פרויקט יוצא דופן בשיתוף פייסבוק ישראל ,שנועד לחבר את הדור
הצעיר לעדויות ניצולי השואה באינסטגרם ולעורר את המודעות סביב
מצב ניצולי השואה הנזקקים החיים במדינה.
הפרויקט ,שהושק ביום הזיכרון ה 76-לשואה ולגבורה ,העניק במה
לסיפורי הגבורה במציאות שלך דור הולך ונעלם ופעל לגיוס תמיכה
עבור נתמכי תכנית "סיוע לחיים".
הקמפיין ביקש להפגיש בין אלו שקולם אינו נשמע לבין אלו שקולם
נשמע במלוא העוצמה בפלטפורמה .וכך ,עשרים אמנים ,יוצרי תוכן
ומשפיענים ביקרו בבתיהם של ניצולי שואה ברחבי הארץ ,ולקחו חלק
בשיחה אינטימית ומרגשת על סיפור גבורתם .המפגשים ,שתועדו
על-ידי המשתתפים ,עלו לחשבונותיהם הפרטיים כקטעי Stories
באינסטגרם -כדי לחבר את הדור הצעיר אל העדויות החיות.

שותפים
לדרך

מעלים
זיכרון
במספרים
משפיענים ויוצרי תוכן
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תכירו את ניצולת השואה
בלה נוימן ,בת 90

לתרומה
| *6833

לקחו אותם.
חברים ,סבים,
סבתות ,דודים,
דודות...
את כולם.

קרדיט צילום עדי סופר תאני  :מירי דוידוביץ'

20

ולקרוביהם .בסוף המלחמה
הוא חזר לביתו וגילה
שמישהו אחר "השתלט"
על הבית .יוסף לא הצליח
לשוב לביתו ועלה לארץ
עם קבוצת ילדים בגילו.
לאחר המלחמה הוא נשאר
רק עם אח אחד שעדיין גר
בהונגריה.

ישנם ניצולי שואה שחיים
מתחת לקו העוני.
לתרומות עבור קשישים
וניצולי שואה נזקקים
כנסו לאתר לתת

LATET.ORG.IL

עדי
סופר תאני

מנכ"לית פייסבוק
ישראל

ריף נאמן

מנחה ,שחקנית
ודוגמנית

תכירו את ניצול השואה
יוסף שולט ,בן 91

ניצולי שואה

הדר מרקס

שדרנית גלגלצ

נפגשות לדבר על הרגעים המרגשים
בפרויקט "מעלים זיכרון"

 2.7מילון

 8.4יום חמישי | 14:30
שידור

גולשים

באינסטגרם של @hadar_marks

 425אלף

צפיות בעמוד לתת

 1.1מילון

צפיות בסטוריז של יוצרי התוכן

 24שעות

של תוכן
12

איך נראים החיים בגטו,
לילד בן ?14

תכירו את ניצולת השואה
אסתר גרייצר ,בת 87

במדינת ישראל עדיין
ישנם ניצולי שואה שחיים
מתחת לקו העוני.
לתרומות עבור קשישים
וניצולי שואה נזקקים
כנסו לאתר לתת

לתרומה
| *6833

LATET.ORG.IL

תודתנו ,לכל המתנדבים התומכים והשותפים לדרך.
יחד אנחנו מסייעים לאוכלוסיות במצוקה ומעודדים
ערבות הדדית ,בדרך ליצירת חברה צודקת וטובה יותר.

יחד מנצחים את העוני

