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 להיות ישראלי זה לתת

 

 ארגון לתת

 הענקת ;ידי על, יותר וטובה צודקת חברה יצירת למען, העוני לצמצום לפעול הוא לתת ארגון של הייעוד

 והובלת ונתינה הדדית לערבות האזרחית החברה הנעת, אוניברסלי בסיס על במצוקה לאוכלוסיות סיוע

 .הלאומי העדיפויות בסדר שינוי

 .שלנו ההפעלה ותפיסת הארגון פעילות את המנחה תת,בל ליבה ערך איה התנדבות

 

  במגוון תכניות בפריסה ארצית רחבה:ניתן להתנדב בלתת 

 

 לתת ביטחון תזונתי 

 לאורך השנה. רחבי הארץבמזון וחלוקת איסוף תכנית סיוע לנזקקים באמצעות 

מודעות בחברה הישראלית הוהעלאת  ,סיוע קבוע במזון לעשרות אלפי משפחות, העצמת עמותות מקומיות

 -במהלך שנת פעילות אחת מחלק ארגון לתת למעלה מ ולתופעת העוני. מזוןבלמצוקה, לבעיית המחסור 

 .טון מזון 3,000

 אפשרויות התנדבות:

 :מזון במבצעיםהאיסוף ריכוז פעילות  .1

 לקראת ראש השנה ופסח המגוריםבסופר הקרוב למקום  מרוכזת פעילות 

  ,פעילים בסניף במהלך איסוף המזון ניהול והדרכת מתנדביםגיוס 

 ואחריות על הלוגיסטיקה והציוד תוך ניהול הקשר עם צוות לתת ומנהל הסניף וכ' 

 בשבועיים הקודמים למבצע ובמהלכו זמינות 

  מיון ואריזת מזון במרכזים הלוגיסטיים: .2

 ימים  -ובאר שבע  ,ת ביאליקי, קרטוב-התנדבות באחד ממחסני מיון ואריזת חבילות מזון: הר

  9:00-17:00 בשעות א' עד ה'

 ההתנדבות מצריכה עבודה פיזית 

 עמותות: ותבקר .3

 מעקב אחר הניהול התקין של העמותה השותפה 

 בדיקה של אחסון המזון ואיכותו 

 היווידוא חלוקה שוויונית לכלל סוגי האוכלוסי 

 שמירה על כבוד הנתמכים 

 הליקויים ושיפור, התמקצעות וייעול תהליכי העבודה  ליווי העמותות השותפות בתיקון

 בעמותות השותפות
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  לתת סיוע לחיים

 תכנית סיוע לניצולי שואה נזקקים בישראל 

ניצולי שואה החיים מתחת לקו העוני ומצבם  1,100 -תכנית "לתת סיוע לחיים" מעניקה סיוע שוטף לכ

מטרת התכנית הינה שיפור חייהם והקלה  סובלים מבעיות פיזיות, בדידות וממצוקה כלכלית. -קשה 

מיידית על מצוקתם של ניצולי שואה נזקקים, באמצעות סיוע פיזי וחברתי, המאפשר חיים בכבוד על ידי 

למצבם. תמהיל הסיוע בתכנית כולל סל מזון חודשי, ליווי חברתי, הפגנת אכפתיות, עזרה הדדית ודאגה 

ניידת שיפוצים וקרן חירום המשמשת אספקת טיפולים ואביזרי עזר בתחומי הבריאות והתפקוד 

נפשי, ניצולי השואה הנזקקים מאופיינים בתלות גבוהה בסיוע -בשל גילם המבוגר ומצבם הפיזי היומיומי.

מתנדבים בפריסה  1,300 -כנית "לתת סיוע לחיים", בעזרתם של כם במסגרת תיזי והחברתי, הניתן לההפ

 ערים ומועצות מקומיות ברחבי הארץ. 25-כארצית ב

 אפשרויות התנדבות:

 ליווי חברתי: .1

 2. לכל מלגאי יצוותו ליווי חברתי מתקיים בבית ניצול השואה אחת לשבוע, למשך כשעה וחצי 

 ניצולי שואה. 

  שעות הפעילות גמישות ומתואמות בין המתנדב לניצולי השואה 

 יכולת הכלה, הקשבה, סבלנות ואחריות 

 דיווחים שוטפים על ביצוע ביקורי הבית ואופיים תוך עמידה בזמנים 

   עמידה בדרישות נהלי התכנית 

  סדנאות במהלך השנה 2השתתפות באירועים חברתיים שנערכים לניצולי השואה, ו 

 סית בלבדדוברי רו 

 רכז ביקורי בית .2

 ביצוע ביקורי בית אצל ניצולי שואה באיזור גיאוגרפי מוגדר 

 כחלק ממערך חלוקת המזון לניצולי שואה, מבקר הרכז לאורך השנה את נתמכי התוכנית בעיר 

  ביקורים בממוצע 2בכל שבוע 

 עדכון המטה על מצב הניצול כפי שנחשף אליו בביקור הבית 

 וקת חבילת מזון אחת לחודשלעיתים מתן סיוע בחל 

 השתתפות בהכשרה והדרכה לאורך השנה 

 יחסי אנוש טובים 

 דוברי רוסית בלבד 

 :חלוקת חבילות מזון ריכוז .3

 אחריות על תחום ניהול מתנדבי העיר, כולל קליטת המתנדבים והשמתם, ניהול וליווי המתנדבים 

  המתנדבים אחת לחודש בשעות ניהול של חלוקת חבילות הסיוע לניצולי השואה וכן מפגש עם

 שעות. שאר העבודה נעשית באמצעות מיילים/טלפונים בשעות גמישות.  4 -לכ אחה"צ
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 מעקב וביקורת על חלוקת חבילות הסיוע ועל פעילות המתנדבים 

 טיפול בפניות שוטפות של ניצולים ושל מתנדבים מול רכז המטה של התכנית 

 ביקורי בית אצל הניצולים ע"פ צורך 

 זמינות במהלך החודש במייל ובטלפון 

  יתרון–רכב 

  הדרכות בשנה 3-4השתתפות ב 

 ליווי טלפוני .4

  שעות.  4הגעה אחת לשבוע למשרדי הארגון בתל אביב למשך 

  עריכת שיחות יזומות להפגת הבדידות לניצולי שואה, התעניינות בשלומם ומעקב אחר ניצולים

 ספציפיים שביקשו ליווי טלפוני

  בהכשרה ובהדרכה לאורך השנההשתתפות 

 מותנה באישור מראש מאימפקט לעבודה משרדית 

 

 נוער לתת

 חינוך להתנדבות, מנהיגות ויזמות חברתית לבני נוער

הוקם במטרה לחנך לערכי התנדבות, סולידריות חברתית ולהקנות תת, שלהוא ארגון הנוער של נוער לתת' '

ונתינה, לפתח מנהיגות ולעודד יזמות חברתית, למען יצירת חברה לנוער הישראלי ערכים של ערבות הדדית 

, ת והתנסותם בהתנדבות באופן עקביצודקת וטובה יותר. מעורבותם של בני הנוער בפיתוח יוזמות חברתיו

 .מסייעים בבניית חברה סולידרית ומשפיעים על דמותו של הנוער הישראלי

 התנדבות: אפשרויות 

במהלך המפגשים יעברו החניכים מערכים בנושא התנדבות  - ברחבי הארץת נוער וקבוצהדרכת  .1

 בקהילה ה חברתיתיוזמ המדריךויזמות חברתית ויפיקו בסיוע 

  ה בשעות הצהריים/אחה"צ -שבוע  ימים אב פעמיים באופן קבוע להתנדבותוהתחייבות זמינות

 (13:00-19:00ווח שעות ההתנדבות: )ט

 כל תקופת ההתנדבותת קבועות במשך שעות התנדבו 

 הפגישות מתקיימות במרכזי נוער/מוסדות חינוך/ כפרי נוער שונים 

 אזורי הפעילות: מרכז, שרון, דרום וצפון 

 בוצהנוכחות חובה בכל ההכשרות והמפגשים עם הק 

  קבוצת נוער לעשייה חברתית הובלתיכולת נדרשת 

 יתרון -בעבודה חינוכית /ניסיון בהדרכה 

 מטעם ארגון לתת ₪ 4000ם בשבוע ישנה תוספת מלגה על סך קבוצה פעמיי בהדרכת 

וגיוס  התנדבויות)תיאום העירוני סניף ב השוטפתהלוגיסטית פעילות אחריות על ה - ז שטחוכיר .2

  ליוזמות ופרויקטים בקהילה( שיתופי פעולה
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  קבוצתיות ואזוריות  התנדבויותליווי 

  הפעלת צוות לוגיסטיקה בסמינרים 

  ישיבות צוות שטח לפי דרישות השטח 

  השתתפות בישיבות רכזי שטח אזוריים אחת לחודש עם מנהל האזור 

 אחריות על ציוד ומבנה הסניף 

 הצוות הלוגיסטי לפי דרישות השטח נוכחות בישיבות 

 ליווי אישי ומקצועי של רכזי לוגיסטיקה ורכזי פרויקטים 

  קשר רציף עם מנהל האזור 

ק ממקום שמייצר תותחי הדרכה? אוהבים אנשים? רוצים להיות חל -וזלהדרכה וריכמלגת נוער לתת  .3

 תי?שינוי חברתי אמי

 מלגת הדרכה: 

 .חינוך להתנדבות, מנהיגות ויוזמה חברתית –הדרכת קבוצות נוער לתת 

 יוני(-פעמיים בשבוע בשעות אחה"צ, למשך שנת הלימודים )ספטמבר

  ₪ 7,000 –שעות שנתיות  170 –ש"ש  5

 מלגת רכז סניף: 

הדרכת קבוצת נוער לתת, ניהול צוות הדרכה )מד"צים ובוגרים(, הובלת תהליך חינוכי, הפקת 

 .אירועים ויוזמות סניפיות, לוגיסטיקה

 .פעמיים בשבוע בשעות אחה"צ + פגישות

 ₪ 14,000 –שעות שנתיות  – 330 –ש"ש  10

 

 

 הכשרה וליווי מקצועי למתנדבים

ים בתוכניות השונות שמפעיל ארגון לתת, זוכים להדרכה וליווי מקצועי בהתאם לגאחשוב לציין כי המ

רך ההדרכה והליווי המקצועי שקיבלו המלגאים מהארגון משתנה בהתאם לפרויקט בו הם מעלתכנית. 

הישיר שלו בפרויקט ומקבל שיחה מהרכז  המלגאימקבל  חדש לארגון, מלגאיעם קליטתו של ק. נוטלים חל

משמש לכתובת לכל דבר ועניין במהלך תקופת  זה גםרכז ר רחב על התכנית ועל התפקיד. ממנו הסב

 ההתנדבות, זה שדואג לחוויית ההתנדבות הפרטית של כל מתנדב ומלווה אותו בצורה אישית.

מקבל ערכה למתנדב הכוללת הסבר על  ובהכל מלגאי מקבל הכשרה פרטנית או קבוצתית )תלוי תפקיד( 

הארגון, הסבר על התכנית או הפרויקט בו הוא מתנדב, נהלים וחומר מקצועי. מחלקת מתנדבים מפעילה 

וכולל כלים עיוניים ומעשיים,  מערך התנדבות מקצועי, המקיף את השלבים השונים בחיי המתנדב בארגון

הטבות שנשלחות מידי  :ן לתת דואג לרווחתם של מתנדביונוסף על כל אלה, ארגוהדרכות, הנחיות ונהלים. 

שבוע )כרטיסים להצגות ומופעים וכיוצא בזה(, ברכות לימי הולדת, אירועים מיוחדים )לידה/נישואין(, 

חגים, המלצות עם סיום תקופת ההתנדבות ועוד. בנוסף, מדיי שנה מתקיים כנס הוקרה למתנדבי ארגון 

 בפעילותם מקבלים תעודת תודה והערכה. לתת, שבו מתנדבים שהצטיינו
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 ם בכל שאלה!נשמח לעמוד לרשותכ

 

 נוהר אליגור

 רכזת מלגאים ארצית

nohar@latet.org.il 
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