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פרופיל
ארגון לתת - סיוע הומניטרי ישראלי נוסד בשנת 1996 במטרה להעניק סיוע לאוכלוסיות במצוקה, בארץ ובעולם, על בסיס אוניברסלי 
ושוויוני, על ידי הנעת החברה האזרחית בישראל למעורבות בשדה הפעולה ההומניטרי ובכך ליצור מודעות חברתית, להקנות ערכים של 

ערבות הדדית ונתינה ולפעול לצמצום העוני.

מאפיינים, ערכים וחוזקות:
   ארגון עצמאי - לא ממשלתי, א-פוליטי, א-מפלגתי, הפועל ללא כוונת רווח.

   מתנדבים - יותר מ-5,000 מתנדבים מחויבים בפריסה ארצית, 200,000 שעות התנדבות בשנה.

   ארגון גג ארצי - מקיים שותפות עם 150 עמותות וארגונים מקומיים.

   שוויוניות ואוניברסליות - סיוע שוויוני ב-95 יישובים בארץ ובכל המגזרים וסיוע בחו"ל. 

   פעולה בשטח - בעל מניפה רחבה של תחומי פעילות, תמיכה ב-50,000 משפחות בשוטף בישראל.

   תמיכה אזרחית - מודעות ציבורית גבוהה, 95% מהתרומות מגיעות מהחברה הישראלית.

   יעילות - 7% תקורה בלבד. עבור כל ₪1 תרומה, מחלקים מזון בשווי 5 ₪ לפחות.

   המגזר העסקי - שיתופי פעולה אסטרטגיים ארוכי טווח עם חברות מובילות במשק.

   תרבות ארגונית וניהול תקין - חותר למצוינות, מקצוענות ומובילות ופועל באמינות ובשקיפות מלאה.

   צוות ביצועי - איכותי, מקצועי, מסור ולויאלי, המונע מרצון עז להשפיע וליצור שינוי.

תכניות ותחומי פעולה הפועלים במסגרת הארגון:

מזון לחיים
לאור מצוקת העוני ובעיית מחסור המזון בישראל, יזם ארגון לתת את תכנית ”מזון לחיים” הפועלת מזה 12 שנים. התכנית נועדה להעניק 
סיוע יעיל לכמות גדולה ככל הניתן של נזקקים במלחמת ההישרדות היומיומית. הפעילות כוללת איסוף וחלוקת מזון, דרך רשת של עמותות 

וארגונים מקומיים. בנוסף, מבקשת התכנית להגביר את המודעות בחברה הישראלית למצוקה ולעוני.

אני בשבילך
סוציו-אקונומיות  משכבות  נוער  בני  בקרב  לקהילה  ונתינה  התנדבות  ערכי  להטמיע  שמטרתה  מנהיגות  ופיתוח  העצמה  חינוך,  תכנית 
נמוכות. הפרויקט פועל ב-25 יישובים בארץ, מתקיים ב-55 מוסדות חינוך )בתי ספר ופנימיות( ומשתתפים בו 1,500 חניכים בגילאי 12-18.

 החניכים עורכים היכרות עם העולם ההומניטרי, נחשפים לפעולות התנדבותיות ובשיא הפעילות יוזמים פרויקט סיוע למען הקהילה שלהם. 
את הקבוצות מנחים 150 מתנדבים של ארגון לתת, אשר מעניקים 30,000 שעות הדרכה בשנה.

לתת בריאות
מטרת התכנית לסייע לאוכלוסיות חלשות בישראל, הסובלות ממגבלת נגישות כלכלית ו/או פיסית לתרופות )חולים כרוניים, קשישים עריריים( 
לשמור על שגרת חיים תקינה, באמצעות מימון ההשתתפות העצמית לרכישת תרופות הנמצאות בסל הבריאות. הפעילות כוללת הגעה של 
מתנדבים לבתים של הנזקקים, חלוקה של שוברים למימוש רכישת תרופות, סיוע למוגבלי ניידות ומתן מידע על זכויות במערכת הבריאות 

ועל אפשרויות לקבלת עזרה. תכנית לתת בריאות מוקדשת לזכרו של עו"ד יונתן בך ז"ל.

סיוע לחיים
מטרת התכנית לסייע לניצולי שואה נזקקים לקיים חיים בכבוד, להקל על מצוקתם ולהעביר להם מסר שהם לא לבד - על ידי הפגנת אכפתיות, 
נזקקים ברחבי הארץ, באמצעות מימון רכישת תרופות  לניצולי שואה  ודאגה פיסית למצבם. התכנית כוללת סיוע חודשי  ערבות הדדית 
וחלוקת מזון קבועה, יצירת רשת חברתית וקידום נושא מיצוי הזכויות של ניצולי השואה בישראל. הפעילות מתבססת על קשר אישי וקבוע 
של מתנדבי ארגון לתת, אשר מעניקים את הסיוע ומארחים חברה לניצולים. בנוסף, כוללת התכנית קרן חירום מיוחדת, המאפשרת טיפול 

מיידי בצרכים דחופים ומשמעותיים שאינם מקבלים מענה. 
החולים,  קופות  עם  פעולה  שיתופי  על  מתבססים  לחיים",  ו"סיוע  בריאות"  “לתת  בתכניות  התפעולי  המערך  והפעלת  הנזקקים   איתור 

אגפים לשירותים חברתיים, עמותות מקומיות וגופים התנדבותיים. 
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לתת עתיד
ולהוציאם ממעגל  בכבוד  קיום  נמוכה במטרה לשפר את מצבם הכלכלי, לאפשר להם  זעירה בקרב בעלי הכנסה  יזמות  לפיתוח  תכנית 
העוני, באמצעות שילובם במעגל התעסוקה והכשרתם לחיים עצמאיים. התכנית מעניקה כלים למשפחות ויחידים החיים בגבולות קו העוני 
)Near Poor(, ליציאה ממעגל המצוקה באמצעות פיתוח עסקים זעירים. משתתפי התכנית מקבלים הכשרה עסקית, תמיכה והלוואה 

להקמת מיזם/עסק זעיר שיאפשר להם לצאת ממעגל העוני, ליצור מסוגלות תעסוקתית ושליטה בגורלם. 

סיוע חירום בינ"ל
ארגון לתת שואף להטמיע את ערכי הנתינה על בסיס אוניברסלי ושוויוני ולמצב את החברה הישראלית כחלק מהסביבה הבינלאומית של 
הארגונים ההומניטריים המעניקים סיוע חוצה גבולות. לכן, פועל הארגון במצבי חירום המתרחשים בעולם ואשר יש ביכולתו להושיט בהם 
עזרה. לתת מעניק סיוע לאוכלוסיות במצוקה ולאנשים שנפגעו כתוצאה מאסונות טבע וממלחמות אזרחים, באמצעות משלוח מיידי של ציוד 

סיוע כגון: תרופות, מזון, מים, סיוע רפואי והנדסי, כלי סניטציה, אוהלים, שמיכות וציוד נוסף אשר נדרש במצבי חירום. 
במשך שנות קיומו, סייע ארגון לתת לאוכלוסיות במצוקה ב-24 יעדים בעולם: לפליטי המלחמה בבלקן, לנפגעי הבצורת באוגנדה, לנפגעי 
המלחמה בקוסובו ובקרואטיה, לנפגעי הרעב והאיידס במלאווי ובאתיופיה, ליתומים בגרוזיה, לניצולי רעידות האדמה בתורכיה, באל סלבדור 
ובהודו, לנפגעי התפרצות הר הגעש בקונגו, לנפגעי השיטפונות במוזמביק, וייטנאם והונדורס, לנפגעי ההוריקן בגואטמלה, לנפגעי הפיגוע 
ברפובליקה  והמלחמה  האונס  לקורבנות  ובסרילנקה,  באינדונזיה  הצונאמי  אסון  לנפגעי  ובקמבודיה,  בנפאל  כפרית  לאוכלוסיה  בקניה, 

הדמוקרטית של קונגו, לנפגעי אסון הציקלון במיאנמר )בורמה( ולנפגעי רעידת האדמה בהאיטי.

דו”ח העוני האלטרנטיבי
במסגרת פעילותו של ארגון לתת ושיתוף הפעולה עם עמותות וארגוני סיוע בכל הארץ ובכל המגזרים, מצטברת בארגון אינפורמציה חשובה, 
ולהעיד על התופעות שעולות  אותנטית ועדכנית, אודות מצב העוני בארץ ומגמות שמאפיינות אותו. ארגון לתת מאמין כי חובתו לדווח 
מהשטח ולכן יזם את הפקתו של דו”ח העוני האלטרנטיבי. הדו”ח מבקש להדגים את הפן האישי והפיזי של העוני והעניים, המסתתר מאחורי 
המספרים והנתונים הסטטיסטיים היבשים שמפרסמים המוסדות הממשלתיים והוא משקף את המצב העדכני בשטח, כפי שמכירים אותו 

בארגון לתת.
מסמך זה, יחד עם פעילות שטח אזרחית רחבת היקף, נועד לשמש גם אמצעי לחץ על מקבלי ההחלטות בישראל לממש את תפקידם ולקחת 
אחריות על פתרון בעיית העוני בכלל וחלוקת המזון לנזקקים בפרט. דו”ח העוני האלטרנטיבי מורכב משלושה מחקרים ייחודיים המשקפים 

את מגמות העוני בעמותות המזון, תפיסת העוני בקרב הציבור הרחב ופרופיל הנזקקים לסיוע במזון בישראל.

מי עוזר לנו לתת?
ארגון לתת נסמך בפעילותו על תמיכת הציבור הרחב, המגזר העסקי, ארגונים וקרנות.

חברות: בנק הפועלים, orange - פרטנר תקשורת, אסם, תנובה, יוניליוור ישראל, שופרסל, שטראוס, הריבוע הכחול, טבעול, סלטי צבר, 
 Comsec ,משרד עו"ד זליגמן ושות’, בסט קרטון, קבוצת קרסו ,e&y פליינג קרגו, מבני תעשיה, קוסט פורר גבאי את קסירר ,FedEx
Group, קבוצת עזריאלי, מדינול, אילקס מדיקל, אלטשולר שחם, כלל פיננסים חיתום, קריסטל מכונות ומוצרי חשמל בע”מ, ביפר תקשורת, 
,Unicell Call Center, מירס תקשורת, אידיאולוג’יק, אומניטק, ברעם, הארץ, גלובס, TimeOut תל אביב, !Ynet ,Walla, תפוז אנשים, 

 .y&r ישראל, נענע 10, שלמור אבנון עמיחי MSN

 קרנות: הקרן לידידות, קרן רש"י, הקרן הצרפתית לזכר השואה, חברה להשבת נכסי נספי שואה, קרן פרץ נפתלי, קרן לוי לאסן,
קרן בוקסבאום נטע, קרן דלק, קרן שוקן, הפדרציה של פילדלפיה.

מוסדות וארגונים: עיריית תל אביב-יפו, קרן IMPACT, קרן הישג, תנועת הצופים, תנועת בני עקיבא, רוח טובה, עיר מתנדבת נוער. 

להיות ישראלי זה לתת    


