ינ
ואר
 יוני 2
202

דו"ח
השפעה
חברתית
חצי שנתי
A
1

שותפים
יקרים,
אני ממליץ לכם בחום להקדיש את מספר הדקות הדרושות לקריאת דו"ח ההשפעה החברתית של ארגון לתת ולהבין כיצד
המחויבות והתמיכה שלכם במהלך ששת החודשים האחרונים הצליחו להקל על עשרות אלפי משפחות במצוקה בישראל.
מסמך זה מוכיח ,שיחד בכוחנו לשנות ולהשפיע על מצבן של משפחות רבות החיות בעוני ובאי ביטחון תזונתי.
המאבק על סדר העדיפויות הלאומי ועל צמצום הפערים החברתיים רחוק מלהסתיים ובכל פעם נוספים אתגרים חדשים.
עליית האינפלציה וגל עליות המחירים הגלובאלי ,שלא נראה כמותו כבר עשרות שנים ,משפיעים בצורה קשה על המשפחות
השבריריות ביותר בחברה שלנו .בין אם מדובר במחירי מזון ,מוצרי צריכה ודלק או במשבר הדיור ,השינוי הקטן ביותר בתקציב
של המשפחות הללו מאיים על יכולת ההישרדות שלהן ומסמן את ההבדל בין להרים את הראש מעל המים לבין טביעה תחת גל
ענקי של חובות.
בתקופה שבה אנו נכנסים ,שוב ,למצב של חוסר ודאות פוליטית שיעכב עוד את קבלת ההחלטות הנחוצות לחילוץ המשפחות
הללו מעוני ,אנו עדים לניצני מחאה חברתית ,תזכורת לכך שהמצב החברתי שלנו נפיץ .יהיה זה פזיז מצד ההנהגה הפוליטית
לא לספק החלטות דרסטיות במהירות לבעיה זו ,ואנחנו מעזים לקוות  -שהנושא המרכזי בקמפיין הבחירות יהיה הפעם הבעיה
החברתית-כלכלית ,ממנה סובלים כרבע מאזרחי ישראל.
ביחס אליכם ,השותפים שלנו לדרך וכלל מחזיקי העניין של לתת  -זו אחריותנו ומחויבותנו להיות ,שנה אחר שנה ,הכלי היעיל
ביותר במאבק בעוני ,תוך שמירה על ערכים של שקיפות ,יעילות ,אפקטיביות ,חדשנות ועצמאות.
תודה לכם שבחרתם בנו ,כדרך להפוך את העולם הזה למקום טוב יותר.

A

				
ז'יל דרמון
מייסד ונשיא

2

80,000

לתת
ביטחון
תזונתי
מיזם שמטרתו צמצום בעיית אי הביטחון התזונתי
החמור בישראל בקרב משפחות ובודדים ,באמצעות
הצלת מזון ,רכש מזון ,איסוף וחלוקה .המיזם
מתבסס על רשת של  200העמותות השותפות של
ארגון לתת התומכות באוכלוסיה הנזקקת.

A

 101מיליון

₪

משפחות קיבלו תמיכה וסיוע
חודשי ,כולל  12,000המשפחות
שהצטרפו במהלך שנתיים של
משבר הקורונה

שווי המזון ,מוצרי היגיינה ומוצרי
חורף שחולקו ליותר מ200-
עמותות ,אגפים לשירותים חברתיים
והתאגדויות ברחבי הארץ

108,000

 4,603טון

חבילות מזון שחולקו
לנתמכי הסיוע

36,360

חבילות היגיינה שחולקו
לנתמכי הסיוע

מזון חולק
מתוכם  117טון חלבון מן החי

303,500

₪

הוקצו לרכישת מזון באמצעות
שוברים ,אשר חולקו לאוכלוסית
שונות יוצאות מקלטי סיוע ,חיילים
בודדים ועוד

3

 70מיליון

₪

שווי המזון שהוצל

הצלת
מזון
מערך ייחודי להצלת מוצרי מזון המיועדים להשמדה
וראויים למאכל ,עבור משפחות נזקקות החיות באי
ביטחון תזונתי.

A

הארגון עובד בשיתוף פעולה מלא עם חברות המזון
והרשתות הקמעונאיות ,אוסף את המזון קצר המועד
ופסול השיווק אך מעולה למאכל ומחלק אותו
לרשת העמותות השותפות ומהן למשפחות הנזקקות
ולנתמכי הסיוע.

1 = 10

על כל  ₪ 1שמושקע בתכנית
חולק מזון בשווי של ₪ 10

50

כ-

חברות תרמו מזון ומוצרי
NON FOOD

2,644
טון מזון הוצל

80

%

מכלל המזון שחולק
מקורו בהצלת מזון

50

%

שליש מהמזון המיוצר
בעולם הולך לפח כאשר
 50%ממנו ראוי למאכל

4

מיזמים פורצי דרך להצלת מזון מרשתות השיווק
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 עליה
משמעותית במודעות ובשיח הציבורי והתקשורתי בנושא זה.
נכון להיום  177סניפים של רשתות קמעונאיות מצילים מזון.

איך אתה יכול לתרום?
פשוט  -וודא שאתה עושה את הקניות שלך
רק בסניפים שמצילים מזון!

5

1,450

לתת
סיוע
לחיים

A

תכנית שמטרתה להוביל לשיפור איכות חייהם
והקלה מיידית על מצוקתם של ניצולי שואה נזקקים.
התכנית מספקת סיוע לניצולי שואה 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.

24

ניצולי שואה קיבלו
תמיכה הוליסטית

לחצני מצוקה
הותקנו

200

100

דירות
שופצו

197

זוגות משקפיים
חולקו

טיפולי שיניים
בוצעו

187

ניצולים קיבלו
מוצרי ספיגה

6

אירועים חברתיים לניצולי השואה
חיכינו בסבלנות שמגיפת הקורונה תדעך ונוכל לחזור לאחד
המרכיבים החשובים ביותר בתכנית  -קיום אירועים חברתיים
ומסיבות חג לניצולי השואה ,וכך השנה ,לראשונה מאז פרוץ המשבר,
החלטנו לחזור לשגרה ולקיים את ארוחות החג החגיגיות ,שהופקו
יחד עם חברת טבע ואליהן הוזמנו ניצולי שואה מאזור המרכז.

אני מתנדבת עם הדסה כבר כמעט שנה ,כחלק מפרויקט סיוע לחיים
של לתת .כשפגשתי את הדסה בפעם הראשונה היא הפתיעה אותי
מכל הבחינות  -היא לא התמונה הדו-ממדית של ניצולת שואה
שמוצגת לנו בתקשורת .היא בן אדם מלא ,ובן אדם מלא חיים .יש לה
כל כך הרבה אור פנימי ,כל כך הרבה ניסיון חיים ,שזה ממלא אותי בכל
מפגש מחדש בהשראה ,מוטיבציה ,ולרוב אני גם יוצאת עם הסתכלות
קצת אחרת על דברים בעולם או דברים בחיי ששיתפתי אותה בהם .זה
מעבר לליווי והפגת בדידות בשבילם ,זה לאפשר לאנשים שעדיין יש
להם כל כך הרבה לתת ,לתת לנו.
הדר רייסין צור ,מתנדבת בתכנית "לתת סיוע לחיים" המלווה
את ניצולת השואה הדסה הרשקוביץ

A
7

2,000
חניכים

נוער
לתת

A

110
קבוצות

ארגון נוער שמטרתו חינוך לערכי התנדבות ,סולידריות
חברתית והקניית ערכים של ערבות הדדית ונתינה,
לצד פיתוח מנהיגות ועידוד יזמות חברתית .חצי
השנה האחרונה מאופיינת כחזרה מלאה ובטוחה
לשגרה ,נפרדנו מהזום וחזרנו להפגש פנים מול פנים,
בפעילויות חברתיות ,התנדבויות ,סמינרים וקורסים.

40

תקופת הקורונה חיזקה את הידיעה שהתנדבות הינה
כלי משמעותי ביותר עבור בניית ופיתוח החוסן האישי
בקרב בני נוער ,נותנת להם תחושת משמעות ומחזקת
אצלם את תחושת המסוגלות והביטחון .לכן ,קיימנו
התנדבויות ויוזמות חברתיות רבות.

500

ישובים בהם
מתקיימת הפעילות

פעולות התנדבות ויוזמות
חברתיות קיימו החניכים

8

לתת תודה 2022
יום התודה הלאומי ביוזמות נוער לתת התקיים זו השנה החמישית.
מטרת היוזמה היא קריאה לחברה הישראלית על כל גווניה לשים לב
למתרחש סביבם ולהודות לנותני ונותנות השירות במרחב הציבורי.
מאות מוסדות חינוכיים ,קבוצות של "נוער לתת" וקבוצות נוער נוספות
ברחבי הארץ ציינו את היום החשוב באמצעות העברת מערך שיעורים,
הפסקות פעילות ויוזמות חברתיות של בני הנוער.
במהלך היום יצאו למעלה מ 20-אלף בני ובנות נוער מכלל תנועות
וארגוני הנוער בישראל -לתת תודה .השנה שמנו דגש מיוחד על
הצוותים הרפואיים ,שוטרים ,כבאים ,צוותי הנקיון ,מאבטחים ,נהגי
האוטובוס ונותני שירות נוספים.

סמינר אמצע הדרך 2022
לראשונה מזה שנתיים ,התקיים הסמינר הארצי ואליו הגיעו חניכי
וחניכות הארגון מכלל החברה הישראלית .הסמינר ארך כיום
שלם והובל ע"י השכבה הבוגרת ,שנת המנהיגות של ארגון הנוער
ומטרתו  -הטמעת ערכי הסולידריות ,ערבות הדדית והכרת
השונה בקרב החניכים.

A

הסמינר היה מרגש ועוצמתי בעבור החניכים ,שלקחו חלק
בפעילויות גיבוש וכמובן ארזו חבילות מזון למשפחות נזקקות
לקראת חג הפסח.

9

מתנדבים
ושותפים
לדרך

2,200

מתנדבים קבועים פעילים
בארגון

מתנדבים
ושותפים
לדרך

A

המתנדבים שלנו הם הלב הפועם והנשמה של הארגון,
בלעדיהם לא יכולנו להעניק סיוע לאלפי משפחות
נזקקות ולהגשים את חזון הארגון .הם משתלבים בכל
הפרויקטים הארגוניים במגוון רחב של תפקידים –
תפעול ,ריכוז ,הדרכה ,אריזה ,חלוקה ,איסוף ,בקרה,
מענה לפניות ועוד ועוד .אנו משקיעים משאבים
רבים בניהול ושימור מתנדבים ,במטרה לייצר חוויית
התנדבות ייחודית ומשמעותית לכל מתנדב ומתנדבת.

79

הינו גילו של המתנדב
המבוגר ביותר בארגון

92

%

מהמתנדבים העידו כי ההתנדבות
משמעותית עבורם

530

מלגאים קבועים לוקחים
חלק בעשייה החברתית
לפחות פעם בחודש

640

מהמתנדבים פעילים בארגון
כבר למעלה מ 4-שנים

95

%

מהמתנדבים גאים
להתנדב בלתת

*נתונים מתוך משוב מתנדבים לשנת תשפ"א

10

מתנדבים
מתנדבים
ושותפים
ושותפים
לדרך
לדרך

לתת בפורים
פרויקט מרגש ומיוחד לחג הפורים בו נאספו משלוחי מנות מכל רחבי
הארץ ל 1,450-ניצולי שואה הנתמכים במסגרת התכנית "לתת סיוע
לחיים" .בפרויקט לקחו חלק  60בתי ספר ,חברות עסקיות ,תנועות
נוער אשר אספו יחד  2,690משלוחי מנות יפים ומכובדים.

לתת בפסח
במבצע איסוף המזון המסורתי של הארגון ,בשיתוף רשת שופרסל,
נאספו לקראת חג הפסח כ 11,000 -ארגזי מזון .כמו בכל שנה מחדש,
הציבור הישראלי בוחר לתרום ולסייע למשפחות הנזקקות ביד רחבה.
כמו-כן ,במבצע לקחו חלק כ 1,850 -מתנדבים ,ביניהם חניכי נוער
לתת ,בתי ספר ,תנועות נוער ,ארגונים שותפים והקהל הרחב.

סיפוק שאין כמותו לדעת שבסופו של כל מבצע מגיעים אלפי ארגזים
למשפחות שצריכות את זה .ולראות אותם שמחים מזה שאתה מגיע
עם החבילה זה נותן תחושה שאי אפשר להסביר אותה ,זה פשוט
ממלא אותך בתחושת נתינה והשפעה על הסובבים אותך" .רכז מבצע
איסוף מזון.

A
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אירועים
ושיתופי
פעולה
פורצי דרך

התגייסות
המגזר העסקי
ו"תורמים אורזים"
פרויקט "תורמים ואורזים" של הארגון 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 יגיעו
לשולחנן של המשפחות הנתמכות על ידי רשת
העמותות השותפות של לתת .שמחנו מאד לחזור
לשיגרה ולקיים עשרות פרויקטים של "תורמים
אורזים" ברחבי הארץ .תאמינו או לא  -בפסח הזה
הגענו עם הפרויקט אפילו עד סדום.

45

A

חברות מהמגזר העסקי
השתתפו השנה בפעילות
המערבת תרומה והתנדבות

3,800

עובדי חברות עסקיות
התנדבו בפרויקטים
ברחבי הארץ

12

אירועים
ושיתופי
פעולה
פורצי דרך

סיוע לנמלטי
המלחמה באוקראינה
המלחמה באוקראינה והמשבר ההומניטרי
שהתפתח הפתיע את העולם .ארגון לתת ,שהוא
בראש ובראשונה ארגון סיוע הומניטרי המסייע
בשגרה ובחירום ,מיהר להתגייס לסיוע.
הסיוע התמקד בשני צירים מרכזיים:
ציר ראשון
שיתוף פעולה עם הג'וינט והקרן לידידות
שהתמקד בשליחת סיוע הומניטרי (מזון ,תרופות
וציוד חירום נחוץ) במטוסים לפליטי אוקראינה
בגבול ובתוך המדינה.
ציר שני
תמיכה בנמלטי המלחמה שנקלטו בישראל,
בשיתוף עם המועצה להתנדבות וגופים עסקיים,
שתרמו וארזו חבילות מזון וציוד לפליטים.

A
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אירועים
ושיתופי
פעולה
פורצי דרך

אירוע הוקרה
"שותפים לדרך"
לאחר שנתיים מאתגרות במיוחד ,בהן פעילות
הארגון גדלה באופן משמעותי ,נחשפנו למלוא
המשמעות של "שותפים לדרך" ורצינו להגיד
תודה לכל השותפים שנרתמו ,התגייסו ,ונתנו
בנו אמון בתקופה מאתגרת זו ,שמאז פרוץ
משבר הקורונה.
האירוע התקיים ב & high-בתרומה של חברת
 fiverrוכינס תחת קורת גג אחת את בכירי
המשק .מנכ"לית  METAבישראל ,עדי סופר
תאני ,נשאה דברים ומיד לאחריה נהנו האורחים
מהופעה של שלומי שבן.

שותפים לדרך
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קבוצות מתנדבים מחו"ל מגיעות להתנדב במרלו"ג לתת
עם החזרה לשגרה של הטיסות ומגמת ההתאוששות בענף התיירות
הנכנסת בישראל ,הארגון שמח לשוב ולארח קבוצות של מתנדבים
שהגיעו מארה"ב ואירופה ,במרכז הלוגיסטי שבאזור התעשייה בהר-
טוב .במשך מספר שעות מלאות באנרגיה ,אווירה שמחה וכמובן
מוזיקה טובה ,המתנדבים והמתנדבות ארזו חבילות מזון שעשו
את דרכן לקשישים ומשפחות נזקקות .כך למשל ,קבוצה של כ80-
צעירים וצעירות מ"תגלית" עשו את כל הדרך מלוס-אנג'לס למרכז
הלוגיסטי כדי לעשות טוב ולסייע לאלו הזקוקים לכך.

מינוי יו"ר חדש American Friends of Latet -

A

בימים אלו אנו בונים ומאחדים את הדירקטוריון החדש של
 American Friends of Latetושמחים להכריז על מינויו של זאק
פאסמן ,חבר ותיק שתרם משאבים רבים למימוש חזון לתת ,כיו"ר
הארגון .זאת לצד מינויים של דיוויד שיזר וסטיבן פרייס לדירקטורים
בכירים .כיום ,זאק מלמד דיני עבודה בבית הספר למשפטים של
אוניברסיטת  .NYUבעבר הוא היה פעיל מאוד בתחומו ועבד בשיתוף
פעולה הדוק עם הקונגרס וגופים גדולים נוספים בארצות הברית.
נוסף על כך ,זאק היה חבר פעיל בבורד של הג'וינט ,של ארגון CSS
ועוד .אנו נרגשים ושמחים על כך שהוא והצוות מצטרפים אלינו.
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"מעלים זכרון"
מהלך משותף שהפיקו ארגון לתת וMETA-
בישראל ,זו הפעם השניה ,לקראת יום הזיכרון
ה 77-לשואה ולגבורה ,שנועד לחבר את הדור
הצעיר לעדויות ניצולי השואה ולהעלות את
המודעות למצב ניצולי השואה הנזקקים
בישראל .במסגרת הפרויקט  22יוצרי תוכן
אירחו ב Story-שבעמוד האינסטגרם שלהם
 22ניצולי 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.
"מעלים זיכרון" נחשף השנה לכ 11-מילון אנשים.
קטעי ה Stories-שעלו לחשבונות האינסטגרם
של המשתתפים בפרויקט זכו ליותר מ5.5-
מיליון צפיות תוך  24שעות בלבד.
במסגרת הפרויקט גויסו כ 600-אלף ₪
לתמיכה בניצולי שואה וקשישים נזקקים.
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תודה
שמחים לחזור עם כולכם לשגרה.
תודתנו העמוקה לכל התומכים ,המתנדבים והשותפים לדרך.
יחד אנחנו מסייעים ליצירת חברה צודקת וטובה יותר.

להיות ישראלי זה לתת
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