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לצד זאת, השנה ניתן לראות סממנים של שינוי בגישה הממשלתית ביחס לתפיסת האחריות שלה על צמצום העוני: החל בהחלטת שר 
הרווחה ח"כ מאיר כהן להקצות למעלה מ-100 מיליון ₪ לצמצום אי ביטחון תזונתי, כמחצית מתוכם לראשונה בבסיס התקציב, דרך 

הובלת יום למאבק בעוני ובאי ביטחון תזונתי בכנסת ע"י יו"ר ועדת העבודה והרווחה ח"כ אפרת רייטן, והקצאת מיליארד וחצי ₪ 
לעדכון קצבת השלמת הכנסה לקשישים. אנחנו אמנם צריכים הרבה יותר מזה כדי לשנות מגמה ולטפל בעוני, לרבות תכנית ממשלתית, 

יעדים מדידים וגוף שיתכלל את הנושא - אבל זו התחלה. המשבר הכלכלי ימשיך ללוות אותנו ביתר שאת בשנים הקרובות וידרוש מדיניות 
כלכלית מאקרו חברתית שתתייחס לצמצום הפערים כמשימה לאומית, לצד אתגרי בלימת המגפה, איחוי השסעים ומיגור האלימות, 

איומי הביטחון האזוריים ואתגרי ההתחממות הגלובלית. 

אנחנו, כמו תמיד נהיה פה, נפעל בשטח ונעשה הכל כדי לסייע לאלה הזקוקים לכך, נעסוק בחינוך ובהקניית ערכים, ונחתור לפתרונות 
ולשינוי המצב. נצליח לעשות זאת, בשל תחושת השליחות והאחריות שאנו חשים, הודות למערך האפקטיבי והיעיל של תכניות ההתערבות 

שפיתחנו ובזכות האמון והתמיכה שלכם בנו, השותפים שלנו לדרך.

שותפים יקרים,
כבר שנתיים שאנחנו תחת האלונקה, מתמודדים עם השלכות התפרצות הקורונה והמשבר הכלכלי, מרחיבים את הפעילות, מגיעים 

לעוד עשרות אלפי משפחות, פועלים ללא ליאות כדי לתת מענה לצורך. העניים הפכו עניים יותר, משפחות חדשות התדרדרו 
למצוקה, ולפי דו"ח העוני האלטרנטיבי ל-2021, כמעט רבע מהישראלים לא הצליחו להתאושש והגיעו לסף העוני עם סכנה 
ממשית להידרדר אליו. "עניי מעמד הביניים". אי השוויון מחריף, ובשעה שקטר ההייטק דוחף קדימה, נגררים מאחור קרונות 

מקרטעים ורבים מדי, ללא יכולת להתקדם ולהגיע אל המסעדה בחלק הקדמי של הרכבת.

 ערן וינטרוב
מנכ"ל ארגון לתת
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633,000
משפחות חיות באי בטחון 

תזונתי בישראל

2.5 מיליון
נפשות בישראל )27.6%(
חיות בעוני, מתוכן מעל 

מיליון ילדים

233,000
 משקי בית נוספים

נקלעו למצוקה כלכלית
בעקבות המשבר

402,000
 ילדים חיים באי בטחון 

תזונתי חמור

מנתמכי הסיוע הארגוני נפגעו 
תעסוקתית במהלך הקורונה

23.6%80.8%
"עניי מעמד הביניים"

23.6% מהמשפחות נמצאות 
על סף עוני ובסכנה ממשית 

להידרדר אליו 

השפעת הקורונה 
על המצוקה 

הכלכלית והעוני
יש לי מרפאה לרפואה משלימה שהקמתי 

בפברואר 2020. זמן קצר אחרי הפתיחה, משרד 
הבריאות הודיע שאנחנו נכנסים לסגר בעקבות 
התפרצות הקורונה והעסק לא יכול לעבוד. כך 
נכנסנו למצב הישרדות להשגת תרופות ומזון. 

הקושי הכי גדול היה להרים את הטלפון בפעם 
הראשונה לרווחה ולהגיד "אין לי". אני פעילה 

בתוך העיר שלי, ומכירים אותי בדיוק מהצד 
השני, שאני תורמת ומבקשת בשביל אחרים." 

] אסתר, בת 40, נשואה ואמא לארבעה ילדים [

"
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225 טון
חלבון מן החי חולק 

לנתמכי הסיוע

182 מיליון ₪ 

1.5 מיליון ₪ 
לרכישת מזון באמצעות שוברים 
שחולקו לאוכלוסיות שונות כגון 

יוצאות מקלטי סיוע, חיילים בודדים, 
פוסט טראומטיים ועוד

2 מיליון ₪ 
שווי ציוד חורף שחולק 
לקשישים, ניצולי שואה 

ומשפחות נזקקות

הגדלה פי-

3
של תקציב הרכש 

להקצאות עבור עמותות 
שותפות

הגדלת היקף 
הפעילות של

ארגון לתת כמענה
למשבר הכלכלי

שווי המזון שחולק לנתמכי הסיוע 

השנה החולפת, בצל מגפת הקורונה והמשבר הכלכלי 

החמור שחוותה המדינה, מאופיינת בהתאוששות שברירית 

ואיטית של המשק, אך יחד עם זאת, באוכלוסיות חדשות 

שהידרדרו למצוקה כלכלית ובהחמרת העוני בקרב 

אוכלוסיות מוחלשות רבות.  

לצורך כך הקמנו עם פרוץ המגיפה קרן חירום, שכחלק 

מפעילותה הרחבנו את הסיוע במזון לאלפי משפחות נוספות 

שנפגעו משמעותית במהלך המשבר, כך שכיום אנו מסייעים 

כארגון גג ובנק מזון ארצי ל-80,000 משפחות במצוקה.

אנו רוצים להאמין שהסיוע העניק לאותן המשפחות "גלגל 

הצלה" והקל עליהן בתקופה מאתגרת זו.

מתוך דו"ח העוני האלטרנטיבי של ארגון לתת 2021 
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לתת
ביטחון
תזונתי

"לתת ביטחון תזונתי" הינו מיזם שמטרתו צמצום 

בעיית אי הביטחון התזונתי בקרב משפחות ובודדים 

באמצעות הצלת מזון, איסוף וחלוקת מזון על ידי 

העמותות השותפות שאותן אנו דואגים להעצים  

והעלאת המודעות לבעיית המחסור במזון בישראל. 

במהלך שנת 2021 הגדלנו את היקף התמיכה בעמותות 

כמענה למשבר הכלכלי, חילקנו מזון בשווי של כ-182 

מיליון ₪, ליותר מ-200 עמותות, אגפים לשירותים 

חברתיים והתאגדויות בכל רחבי הארץ.

]אושר בת 18, משפחתה נתמכת ע"י ארגון לתת[

ה
צי

ר
ט

ס
לו

אי
ת 

מונ
ת

*

אתה לא רוצה שידעו שקשה לך, שאין לך 
אוכל בבית. מוצאים דרך לבלף את זה. אז 

הולכים לחברים ונשארים אצלם כמה שעות 
וחוזרים עם בטן מלאה. או קמים בבוקר 
יום למחרת ואתה יודע שמישהו יביא לך 

סנדוויץ בבית-הספר, או אוכלים אורז 
שהשכנה הביאה לנו ונהנים מכל ביס כי 

אתה לא יודע אם מחר מחרתיים יהיה לך".

"
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12,000
משפחות חדשות הצטרפו למעגל 

נתמכי הסיוע של הארגון, בשל 
משבר הקורונה

משפחות קיבלו תמיכה וסיוע 
חודשי לאורך כל השנה

80,000

 כ- 300 אלף ₪ 

הוקצו לסיוע העמותות עבור 
הצטיידות )פי 5 משנה שעברה(

בתום הגבלות הקורונה, חזרנו לקיים מפגשים פיזיים עם העמותות 

השותפות. המפגשים היו קטנים ואינטימיים וכללו בכל פעם כ-15 

עמותות הפעולות באותו אזור, במטרה לעודד ולסייע באיגום משאבים 

בין אותן עמותות ובכך לעזור בכוחה של רשת העמותות של הארגון.

מבצע "לתת בחורף"
השנה חילקנו 10,000 ערכות חורף לקשישים, ניצולי שואה ומשפחות 

נזקקות בעלות של כ-2 מיליון ש"ח. ערכות החורף כוללות: תנור חימום, 

שמיכת חורף, בקבוק חם, כובע צמר, בגדי חורף, חבילת מזון ועוד. 

3 כנסים אזוריים לעמותות השותפות
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הצלת 
מזון

תחום "הצלת המזון" נותן מענה לכשל שוק מתמשך, 

במסגרתו מצד אחד,  מאות אלפי ישראלים סובלים 

מאי ביטחון תזונתי חמור ומהצד השני מושמד מדי 

יום מזון מעולה למאכל בהיקף של מיליארדי ש"ח.

פרויקט הצלת המזון של ארגון לתת הוא מערך 

ייחודי להצלת מוצרי מזון המיועדים להשמדה 

וראויים למאכל, עבור משפחות נזקקות. בעזרת מערך 

ארצי של בנק מזון ארצי, עבודה שיטתית ושיתופי 

פעולה אסטרטגיים, מצליח ארגון לתת להציל מזון 

בשווי של יותר מ-100 מיליון ש"ח בשנה ולחלקו 

לנזקקים.  הצלת מזון הינה פתרון חברתי, כלכלי 

 וסביבתי ראשון במעלה.

כל היצרניות הגדולות במשק כבר הבינו את הבשורה 

ועושות כל שניתן כדי שמזון ראוי למאכל לא יזרק 

ובראשן שטראוס, אסם, תנובה ויוניליוור.

הצלת מזון היא פתרון מנצח לחברה, 
לסביבה ולכלכלה. במזון המוצל ניתן 

להאכיל נזקקים, ובה בעת להפחית את 
כמויות הפסולת המוטמנות בקרקע 

ומזיקות לסביבה".
]מתוך דו"ח מבקר המדינה | 2014[

"
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138 מיליון ₪
שווי המזון שהוצל 

  כ-  50
חברות תרמו מזון

Non- Food ומוצרי
טון מזון הוצל 

4,93080  %  
מכלל המזון שנתרם 
מקורו בהצלת מזון  

הצלת מזון מרשתות קמעונאיות 
בזבוז ואובדן מזון הוא הגורם השלישי בחשיבות למשבר האקלים 

העולמי. ארגון לתת פועל מזה שנים רבות להצלת מזון מיצרניות 

ויבואניות המזון. לפי הנתונים מתוך דו"ח אובדן מזון והצלת מזון 

בישראל, מעל 50% מאובדן המזון בר ההצלה נמצא ברשתות השיווק. 

תיאורטית, גם הצלתו של חצי מהמזון הראוי למאכל שנזרק ברשתות 

השיווק - הייתה פותרת את בעיית אי הביטחון התזונתי בישראל. 

בעקבות מאמצים מרובים של לתת, הארגון היחיד בישראל שעוסק 

ומקדם את הצלת המזון מהרשתות הקמעונאיות, חלה עלייה משמעותית 

במודעות ובשיח הציבורי והתקשורתי בנושא זה. זוהי תחילתה של 

מהפכה ואנו גאים לעמוד בראשה ולהוביל אותה יחד עם שותפינו.
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 במהלך השנה הוצלו במסגרת מיזם הצלת המזון 1,600 טון, בשווי של
 16 מיליון ₪, גידול של 113% מהשנה שעברה.

 התחלנו לתפעל רכב ייעודי לאיסוף וחלוקת המזון לעמותות השונות.
במהלך שנה הבאה - יצטרפו למיזם חברות יצרניות ויבואניות נוספות.

יחד עם רשת שופרסל אנו מצילים מזון מעולה למאכל מ - 118 סניפי 

הרשת. המיזם פורץ הדרך נמצא בהתרחבות משמעותית בשל מחויבות 

הרשת וארגון לתת למיצוי הפוטנציאל הרב הגלום במיזם. 

"הצלת המזון מהסניפים הופכת את הלקוחות שלנו לשותפים למהלך 

חברתי גדול, והכי חשוב זה מאפשר לעובדים שלנו להיות שותפים לדבר 

כל כך חשוב"

מיזם הצלת מזון שופרסל ולתת

]דוד לרון, משנה למנכ"ל קבוצת שופרסל, מתוך "ירוק בלילה", ערוץ 13[

במהלך של מחויבות אדירה והשקעה, סללה שטראוס מהלך חלוצי 

וייחודי להצלת מוצרי החברה מסניפי רשת יוחננוף. תחילתו בפיילוט 

התכנות בשלושה סניפים מרכזיים של הרשת שהוכתר כהצלחה ומתרחב 

בימים אלו לכל 34 סניפי הרשת. 

מיזם הצלת מזון יוחננוף, שטראוס ולתת
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"לתת סיוע לחיים" הינה תוכנית שמטרתה להוביל 

לשיפור איכות חייהם ולהביא להקלה מיידית 

על מצוקתם של ניצולי שואה נזקקים. התוכנית 

מספקת סיוע ברמה הפיסית והחברתית ומאפשרת 

חיים בכבוד על ידי הפגנת אכפתיות, ערבות הדדית 

ודאגה למצבם, וכן מעניקה חבילת סיוע הוליסטית, 

מכבדת ומיידית הנוגעת בכל תחומי החיים, בדגש 

מיוחד על התאמת והנגשת הסיוע עד לבית הניצול.

בשנה החולפת הגדלנו את התוכנית והוספנו 350 

 ניצולי שואה למעטפת התמיכה.

משימה זו דרשה מצוות התוכנית לחזק את הקשר 

עם הרשויות והעו"ס ולגייס מתנדבים נוספים.

לתת
סיוע

לחיים

]מתוך מכתב ששלח המתנדב גדי ששון לפניה, ניצולת השואה 
שאותה הוא מלווה מזה 9 שנים. למכתב המלא- הכנסו לאתר לתת[

את פניה הכרתי לפני כ-9 שנים, כחלק 
מהתנדבותי בארגון לתת. הייתי מגיע 

לבקרה בבית האבות בו שהתה בשנותיה 
האחרונות. פניה לא באמת ביקשה חבילת 

מזון בקרטון, וסירבה לראות בי שליח 
שקופץ לחמש דקות ומסתלק, היא ביקשה 

חבר, או משפחה".

"
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הרחבנו את תכנית הסיוע

בעקבות מגפת הקורונה נאלצנו להתאים את אופי ההתנדבות לאוכלוסיית 

הקשישים. המתנדבים המשיכו להגיע לבתיהם של הניצולים ולחלק 

להם חבילות תוך שמירה על עטית מסכה ולקיים שיחות טלפוניות 

על מנת להפיג את בדידותם. במהלך מבצע "שומר החומות" מתנדבי 

התוכנית הוכיחו שוב את מחויבותם ומסירותם לניצולים ודאגו להמשיך 

לתמוך, להושיט יד ולסייע.

הגדלנו את מערך המתנדבים

הגדלנו את חבילת המזון כך שבנוסף למוצרים היבשים קיבלו הנתמכים 

ירקות, פירות ומוצרי חלב מגוונים. בייעוץ עם צוות דיאטנים מתנדב, 

נבחרו המוצרים המתאימים ביותר לאוכלוסיית הקשישים בכדי 

להשלים את צרכיהם ולנסות להקל אף יותר על מצוקתם.
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250

1,350

90

360

300

24250

זוגות משקפיים 
חולקו

ערכות חורף 
חולקו

נתמכים קיבלו מוצרי ספיגה 
באופן קבוע

דירות שופצו

מוצרי קיץ 
חולקו

רדיאטורים ושמיכות 
חולקו

לחצני מצוקה 
הותקנו

1,350
ניצולי שואה קיבלו תמיכה 

הוליסטית במהלך השנה

84
טיפולי שיניים 

בוצעו
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נוער 
לתת

נוער לתת הינו ארגון נוער שמטרתו חינוך לערכי 

התנדבות, סולידריות חברתית והקניית ערכים של 

ערבות הדדית ונתינה, לצד פיתוח מנהיגות ועידוד יזמות 

חברתית. 

במהלך השנה התמקדנו בחינוך להתנדבות בשגרת קורונה 

ושילוב בין פעילויות מכווננות לבין פעילויות פרונטאליות, 

תוך שמירה והקפדה על בריאותם של החניכים והחניכות. 

שמנו דגש רב על התנדבויות ואיתור צרכים חברתיים 

ונתנו מענה למתרחש בשטח על-ידי ביצוע 700 פעולות 

 התנדבות ויוזמות בקהילות המקומיות.

ארגון הנוער מהווה מרחב בטוח לחניכים וחניכות בתקופה 

כה מאתגרת עבורם, מעניק וודאות בתוך מציאות של חוסר 

וודאות, ומאפשר התמודדות עם חרדות, חששות וריחוק, 

בזמן שבני הנוער משוועים למפגשים חברתיים.

]אילי בן 18 , מדריך בנוער לתת[

נוער לתת פשוט הרימו אותי למעלה, הרגשתי 
שיש עוד מישהו שדואג לי. המדריכה ליאור 

הייתה כמו אחות גדולה. מזה 5 שנים אני מדריך 
בנוער לתת, זה מחזיר אותי לאחור, לאיפה שאני 

הייתי בהתחלה, ומזכיר לי מי עזר לי ברגעים 
הקשים, וכמה זה ממלא ומסב לי אושר שאני 

עוזר לחניכים להתקדם למקום טוב יותר, כמו 
שנוער לתת קידם אותי, אם לא היה את הנוער 

)נוער לתת( הייתי גונב ועושה בעיות רציניות". 

"
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יום התודה הלאומי ביוזמת נוער לתת התקיים זו השנה הרביעית. 

מטרת היוזמה היא קריאה לחברה הישראלית על כל גווניה לשים לב 

למתרחש סביבם ולהודות לנותני ונותנות השירות במרחב הציבורי. 

במהלך היום יצאו למעלה מ-40 אלף בני ובנות נוער מכלל תנועות 

וארגוני הנוער בישראל - לתת תודה. השנה שמנו דגש מיוחד על 

הצוותים הרפואיים, המערכים האפידמיולוגיים, שוטרים ושוטרות, 

שבתקופה הקשה והמאתגרת הנוכחית, עושים עבודה מורכבת, קשה 

ורגישה, במסירות רבה ובמחויבות גדולה. 

לתת תודה 2021

לאחר תקופה ארוכה ללא סמינרים וקורסים, קיימנו את מחנה הקיץ 

הראשון של נוער לתת, המיועד לשכבות ז'-ח' ונפתח גם לבני ובנות 

נוער שלא היו נוכחים במהלך שנת הפעילות בארגון. מטרת המחנה 

היא להקנות לנוער ערכים של התנדבות, סולידריות חברתית והכרת 

האחר ומתן מענה חברתי ומרחב בטוח לאחר תקופה לא פשוטה עבורם. 

במחזור הראשון לקחו חלק 100 בני ובנות נוער מכלל החברה הישראלית. 

מחנה קיץ 2021 מחזור א'

1,500
קבוצותחניכים

120700
התנדבויות ומיזמים 

הוקמו השנה

44
ישובים בהם 

מתקיימת הפעילות
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שינוי
מדיניות

]ח"כ אפרת רייטן מרום, יושבת ראש ועדת העבודה והרווחה[

ישיבת ועדת העבודה והרווחה במסגרת יום המאבק בעוני 
ובאי ביטחון תזונתי בכנסת, בשותפות עם ארגון לתת.

על פי דו"ח העוני האלטרנטיבי, אחת מכל חמש 
משפחות סובלת בימים האלה מחוסר ביטחון 
תזונתי. ובכל זאת אנחנו מכירים את מגלגלי 

העיניים הטוענים שאין עניים ושאף אחד לא מת 
בישראל מרעב. אז אולי הציפייה שעני ייראה 

כמו בסטריאוטיפ, בבגדים מרופטים, מקבץ 
נדבות, נטול קורת גג – זה אולי חלק מהעיוורון 

המכוון לעוני ולהשלכותיו. הסטריאוטיפ 
משרת את עצימת העיניים ועוזר לנו לראות את 

המוחלשים כשקופים. אבל עוני הוא הרבה יותר 
מזה, והשלכותיו רבות ורחבות. המציאות של 

משפחה ענייה מורכבת מחוסר ביטחון תזונתי, 
בריאותי, חברתי וקיומי. היא רצופה בחרדה, 
בהשפלה, בהיעדר אמונה ביציאה מהמעגל 

הנורא הזה, שגם הדורות הבאים כלואים בו".

"

תוכנית "שינוי מדיניות" מתמקדת במגוון פעילויות להעלאת 

המודעות לבעיית העוני והובלת שינוי בסדר העדיפויות 

הלאומי - כגון פגישות עם חברי כנסת, שרים במשרדים שונים, 

השתתפות בועדות ובפורומים שונים, כתיבת ניירות עמדה 

ופרסומים שונים להעלאת המודעות.

בחלוף ארבע מערכות בחירות ושלוש שנים ללא תקציב מדינה, 

ולאחר מאמצי סנגור שנמשכו מעל עשור, הוקצה לראשונה 

מימון לטיפול באי ביטחון תזונתי בבסיס תקציב המדינה.
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זו השנה ה-19 שהשקנו את דו"ח העוני 

האלטרנטיבי. הדו"ח כולל את מדד העוני 

הרב-ממדי כמו גם מדד המצוקה הכלכלית, 

על מנת לבחון את התמורות שחלו בחברה 

הישראלית במהלך תקופת הקורונה. דו"ח זה 

מאפשר  גם 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 השנה הושק במסגרת יום 

העוני ואי הביטחון התזונתי בכנסת, ביוזמת יו"ר 

ועדת העבודה והרווחה, חברת הכנסת אפרת 

רייטן, ובהשתתפות שר האוצר אביגדור ליברמן, 

שר הרווחה והבטחון החברתי מאיר כהן, 

שרת התחבורה מרב מיכאלי, השרה לשוויון 

חברתי מרב כהן, מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי 

מאיר שפיגלר, ח"כים, הקרן לידידות ופעילים 

חברתיים. הדו"ח זכה לחשיפה תקשורתית 

נרחבת במטרה להציב את בעיית העוני ואי 

הביטחון התזונתי בסדר היום הציבורי ולקדם 

מדיניות חברתית ופתרונות.

לקריאת הדו"ח לחצו כאן

דו"ח העוני 
האלטרנטיבי

מנתמכי הסיוע חוו בשנה 
האחרונה ניתוק מחשמל או מים 
מכיוון שלא הצליחו לשלם את 

החשבונות

40.4%

16

233,000

נפשות בישראל )27.6%( חיות בעוני

מהמשפחות נתמכות הסיוע 
נאלצו לוותר על רכישת 

תרופות או טיפול רפואי נחוץ 
כי לא יכלו לשלם עבורם

67.5%

מהמשפחות חיות
באי ביטחון תזונתי

21.8%

מיליון2.5

משקי בית נקלעו למצוקה כלכלית מתחילת הקורונה

מנתמכי הסיוע נפגעו 
תעסוקתית בקורונה

80.8%

מנתמכי הסיוע העידו שאין 
באפשרותם לרכוש ציוד לימודי 
בסיסי לבית הספר עבור ילדיהם

73.6%

 מהקשישים נתמכי הסיוע
מעידים כי קצבת הזקנה אינה 

 מאפשרת להם או מאפשרת
 באופן חלקי בלבד למלא את

הצרכים הבסיסיים

87.2%

מנתמכי הסיוע העידו כי 
האוכל שקנו לא הספיק ולא 
היה להם די כסף לקנות יותר

77%

16

https://www.latet.org.il/upload/files/163973447461bc5ccabc08627896.pdf
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"

השנה, בצל מגפת הקורונה הכלכלית המתמשכת, 

פעלו בארגון 26,000 מתנדבים שיחד ביצעו כ-410,000 

שעות התנדבות. בזכותם הצלחנו להעניק סיוע לאלפי 

משפחות נזקקות וניצולי שואה נתמכים, וגם להרחיב 

את מעגלי הסיוע לנפגעי משבר הקורונה ולתושבי 

הדרום במבצע "שומר החומות".

להבדיל משנים קודמות, נתונים אלו של התנדבות 

והתגייסות החברה האזרחית אינם מובנים מאליהם 

כשמדובר בשנת מגיפה עולמית, וכל פעילויות הסיוע 

של הארגון מתקיימת תחת מגבלות הריחוק החברתי 

וההתקהלות.

אני זוכרת את עצמי כילדה באמת מתרגשת 
מהשליח שמגיע, פותח את הבגאז', מביא לנו 

ארגז אוכל גדול. כשאת מקבלת ארגז כזה 
תמים זה באמת נותן אוויר לנשימה, רגע של 
אנחה... מבחינתי כשהגעתי להתנדב בלתת, 

אפשר להגיד שזו הייתה סגירת מעגל. זה 
הניצחון הגדול שלי". 

]אוראל בת 26, מתנדבת בארגון לתת כרכזת סניף במבצע איסוף מזון[

מתנדבים 
ושותפים 

לדרך

מתנדבים 
ושותפים 

לדרך
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מתנדבים 
ושותפים 

לדרך

100
מתנדבים השתתפו בחלוקות

במהלך מבצע החירום "שומר 
החומות", גם בעת אזעקות

5,000

25,250

92 %95  %
מתנדבים פעלו במרכז הלוגיסטי 

של הארגון בהר טוב באריזה 
ומיונים של חבילות סיוע

חבילות מזון נאספו למען 
משפחות נזקקות במבצעי פסח

וראש-השנה בשופרסל

מהמתנדבים הקבועים שענו על 
משוב מתנדבים העידו שהם גאים 

להתנדב בלתת

מהמתנדבים הקבועים העידו 
כי ההתנדבות משמעותית 

עבורם

26,000
מתנדבים התנדבו בארגון 

ויחד ביצעו 410,000 שעות 
התנדבות
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מתנדבים 
ושותפים 

לדרך

כנס המתנדבים השנתי של ארגון לתת, אשר 

מטרתו הינה הוקרה והערכה למתנדבים שלנו, 

 התקיים השנה באמפי וואהל עם הופעה של

שלום חנוך. בכנס השתתפו כ- 730 מתנדבים 

מכל רחבי הארץ אשר נהנו מהופעה מצוינת 

וטקס מצטיינים.

כנס מתנדבים

במבצעי איסוף המזון המסורתיים של הארגון, 

המתקיימים בפסח ובראש השנה בשיתוף רשת 

שופרסל, נאספו כ- 25,250 ארגזי מזון.

כמו בכל שנה מחדש, הציבור הישראלי בוחר 

לתרום ולסייע למשפחות הנזקקות ביד רחבה. 

בשני המבצעים האחרונים לקחו חלק כ-3,800 

מתנדבים, ביניהם חניכי נוער לתת, תנועות נוער, 

ארגונים שותפים והקהל הרחב.

מבצעי איסוף מזון



A
21

20

אירועים 
ושיתופי 

פעולה
פורצי דרך

ארגון לתת
והקרן לידידות למען 

הביטחון התזונתי בישראל
שיתוף הפעולה הייחודי של ארגון לתת עם 

הקרן לידידות החל עם פרוץ מגפת הקורונה 

במהלכה תמכה הקרן באופן משמעותי 

בפרויקט החירום של הארגון. לשמחתנו 

השותפות המשיכה והתרחבה מעבר למשבר 

וכיום הקרן מהווה את אחת השותפות הבולטות 

והמשמעויות של הארגון בסיוע והובלת שינוי 

בכל הנוגע לאי הביטחון התזונתי בישראל.   

ארגון לתת
וועידת התביעות למען 

ניצולי שואה נזקקים
שיתוף הפעולה הנרחב של ארגון לתת עם 

ועידת התביעות הביא להגדלה משמעותית של 

כ-30% בתוכנית הסיוע של ארגון לתת, המיועדת 

לתמיכה בניצולי שואה נזקקים שזוכים לקבל 

תמיכה הוליסטית. 
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אירועים 
ושיתופי 

פעולה
פורצי דרך

תורמים אורזים" - 
התגייסות המגזר העסקי

פרויקט "תורמים אורזים" מתקיים בהצלחה 

מספר שנים בשיתוף עם החברות המובילות 

במשק הישראלי, במהלכו ארגון לתת מקים 

"מרכז אריזת חבילות מזון" במתחם החברות.  

החברה תורמת את הכסף או מוצרים שווה 

כסף לחבילות המזון,  ועובדי החברה מגיעים 

לארוז את חבילות הסיוע. החבילות מגיעות 

לשולחנן של המשפחות הנתמכות על ידי רשת 

העמותות השותפות של לתת. השנה השתתפו 

52 חברות מהמגזר העסקי בפעילות המערבת 

תרומה והתנדבות, ו-6,000 עובדים לקחו חלק 

בפעילות.

"תחום ההתנדבות יקר לליבנו ומעבר לכך חשוב 

לנו לייצר סינרגיה בין התרומה לתחום ההתנדבות. 

לכן, אנחנו מעודדים את התנדבות העובדים 

בפעילויות ארגון לתת ואף מקיימים אירועי 

התנדבות ייעודים של אריזת חבילות מזון מספר 

פעמים בשנה. הערך לחברה ולעובדים הוא רב". 

] אבי בן אסאייג, מנכ"ל אסם נסטלה [
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אירועים 
ושיתופי 

פעולה
פורצי דרך

הכנס הוירטואלי
הבינלאומי

של ארגון לתת
The Road to Resilience - Towards US - 
Israeli Collective Intelligence: Innovative 
Approaches to Critical Social Challenges.

בהמשך לכנס הוירטואלי המוצלח של 2020, 

השנה בחרנו לחקור כיצד אנו מתקדמים 

במציאות החדשה, תוך ניצול כלים חדשניים 

במטרה לנהל טוב יותר משברים עתידיים 

ולהתמודד עם האתגרים החברתיים הנוכחיים 

והמתפשטים. בכנס השתתפו יותר מ-1000 

איש, מומחים אמריקאיים וישראליים מן השורה 

הראשונה מהמגזר השלישי, הפילנתרופי והעסקי.

"ככל שהעולם שלנו משתנה במהירות, כך גם 

האסטרטגיות והשיטות שלנו. ראינו כיצד במהלך 

המגפה, התפתחויות בלתי צפויות יכולות 

להשפיע על האתגרים עימם אנחנו מתמודדים." 

]נשיא מדינת ישראל, מר יצחק הרצוג[
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אירועים 
ושיתופי 

פעולה
פורצי דרך

"Ford Good" מבצע
במהלך ראש-השנה השקנו שת"פ ייחודי עם 

דלק מוטורס, יבואנית מותג פורד בישראל, 

ובמהלכו הציעה החברה ללקוחותיה לצאת 

לנסיעת מבחן עם רכבי פורד ו"על הדרך" להביא 

חבילת מזון של לתת למשפחה הזקוקה לכך- 

עד הבית.

בפועל הארגון קיבל תגבור עבור משלוחי 

חבילות מזון ובמקביל לקוחות פורד הרוויחו 

נסיעת מבחן עם תרומה משמעותית לקהילה. 

החלוקה התבצעה מכל אולמות התצוגה של 

פורד הפרוסות ברחבי הארץ ובמהלכה חולקו 

כ-200 חבילות.

מתנדב מיוחד 
בפרויקט מרגש

פרופ' דן אריאלי, אחד המתנדבים המסורים של 

לתת, הצטרף אלינו לאירוע תרומה והתנדבות 

של חברת ווסטרן דיגיטל ושוחח עם עובדי 

החברה על התנדבות, תרומה ואושר.   
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משדר ההתרמה השנתי של הארגון, שמטרתו 

גיוס ארוחות חג למשפחות וקשישים נזקקים, 

שודר לקראת ראש-השנה, בערוץ 12. המשדר 

הופק בשיתוף תכנית הטלוויזיה "הכוכב הבא", 

בהשתתפות כוכבי התכנית ומיטב הזמרים בארץ, 

וביניהם: נינט, שירי מימון, יובל דיין, רמי קליינשטין 

ועוד, ובהנחיית אילנית לוי וחיים אתגר.

במהלך המשדר הצלחנו לאסוף מעל 220,000 

ארוחות חג עבור משפחות, קשישים וניצולי שואה 

נזקקים - שיא התרומות שגויס במהלך משדרי 

ההתרמה עד כה.

20

אירועים 
ושיתופי 

פעולה
פורצי דרך

משדר "לתת באהבה -
דואט בהפתעה"

מוקד איסוף התרומות בפרנטר
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20

אירועים 
ושיתופי 

פעולה
פורצי דרך

מעלים זיכרון
מהלך משותף של ארגון לתת ופייסבוק ישראל, 

לקראת יום הזיכרון ה-76 לשואה ולגבורה, 

 Story-ובמהלכו 20 יוצרי תוכן אירחו ב

שבאינסטגרם שלהם 20 ניצולי שואה )חלקם 

נתמכי תכנית "סיוע לחיים"(, וקיימו עימם 

מפגשים אינטימיים ומרגשים שבמהלכם סיפרו 

הניצולים על ילדותם במלחמה ועל המציאות 

הקשה בה חלקם חיים כיום.

לראשונה בעולם בני הנוער קיבלו הצצה נדירה 

לעדות של הניצולים ואת החשיפה לחייהם 

כיום. תוצאות המהלך היו מדהימות ותוך יומיים 

גויסו כ-500,000 ₪ לתמיכה בניצולים.

תכירו את ניצול השואה
יוסף שולט, בן 91

תכירו את ניצולת השואה
אסתר גרייצר, בת 87

תכירו את ניצולת השואה
בלה נוימן, בת 90

לקחו אותם. 
חברים, סבים, 
סבתות, דודים, 

דודות...
את כולם.

איך נראים החיים בגטו, 
לילד בן 14?

יוסף שולט, 91, נולד 
בהונגריה. במהלך מלחמת 

העולם השנייה הוא גר בגטו 
בבודפשט, יחד עם משפחתו. 

מידיי בוקר יוסף היה 
בורח מחוץ לחומות הגטו 

כדי להשיג אוכל למשפחתו 
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.

 8.4 יום חמישי | 14:30

נפגשות לדבר על הרגעים המרגשים
בפרויקט "מעלים זיכרון"

ריף נאמן
מנחה, שחקנית 

ודוגמנית

עדי
סופר תאני
מנכ"לית פייסבוק

ישראל

שדרנית גלגלצ
הדר מרקס

@hadar_marks שידור          באינסטגרם של
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לתרומה

במדינת ישראל עדיין
ישנם ניצולי שואה שחיים 

מתחת לקו העוני.
לתרומות עבור קשישים 
וניצולי שואה נזקקים

כנסו לאתר לתת

  LATET.ORG.IL  |  *6833

לתרומה

במדינת ישראל עדיין
ישנם ניצולי שואה שחיים 

מתחת לקו העוני.
לתרומות עבור קשישים 
וניצולי שואה נזקקים

כנסו לאתר לתת

  LATET.ORG.IL  |  *6833

20 ניצולי שואה ו-20 יוצרי תוכן נפגשו 

במסגרת הפרויקט

3.1 מיליון גולשים נחשפו לפרויקט

1.5 מיליון צפיות נרשמו לסיפורים המרגשים

300 פניות התנדבות הגיעו בעקבות המהלך

500 אלף ש"ח גויסו לתמיכה בניצולים
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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.

תודה

יחד מנצחים את העוני


