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

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

 הלאומי. העדיפויות

 שלנו.  ההפעלה ותפיסת הארגון פעילות את המנחה בלתת, ליבה ערך היא  התנדבות 

 ניתן להתנדב בלתת במגוון תכניות בפריסה ארצית רחבה: 

 

 תכנית סיוע לנזקקים באמצעות איסוף וחלוקת מזון ברחבי הארץ לאורך השנה. 

, העלאת המודעות בחברה  שותפות עמותות מקומיותבבאמצעות תמיכה סיוע קבוע במזון לעשרות אלפי משפחות 

הישראלית למצוקה, לבעיית המחסור במזון ולתופעת העוני. במהלך שנת פעילות אחת מחלק ארגון לתת למעלה  

 טון מזון.  3,000 -מ

 

  :בתוכנית אפשרויות התנדבות

 לקראת פסח וראש השנה מזון תרומות איסוף במבצעי ריכוז פעילות  .1

   ברחבי הארץ סניפי שופרסלפעילות ב •

 המבצעגיוס, ניהול והדרכת מתנדבים פעילים בסניף במהלך  •

 שופרסל וגורמים נוספים סניף  ,על הלוגיסטיקה והציוד תוך ניהול הקשר עם צוות לתת אחריות  •

 והערב( בשעות אחה"צ)עיקר הפעילות  !החג ימים לפני ערב  10-גבוהה כזמינות  דרושה  •

  לאורך השנה חלק מהמסגרות לא מאשרות התנדבות מרוכזת במבצע בלבד ודורשות פריסת השעות  -שימו לב  
 )ביניהן המכללה למנהל במסגרת נ"ז, מכללת רופין במסגרת נ"ז, עמותת הנמר( 

 

 מיון ואריזת מזון במרכזים הלוגיסטיים  ,תפעול .2

 ובאר שבע  /קרית ביאליק /טוב )בית שמש(- הר התנדבות באחד ממחסני מיון ואריזת חבילות מזון:  •

   16:00/17:00ד ע 8:00/9:00  שעותבין ה ימים א' עד ה'הפעילות מתקיימת ב •

 ההתנדבות מצריכה עבודה פיזית  •

 באזור הדרום תרומות מזון ף איסו ימשולבת עם התנדבות במבצע באר שבעההתנדבות במרלו"ג  •

 

 )רלוונטי בעיקר בתקופות החגים(  "ל פניות נזקקיםחמ .3

 והפנייתם לעמותות השותפות  ניות בקשה לסיוע שמגיעות למוקד הארגוןלפטלפוני  מענה  •

 ורגישות  יכולת הכלה, סבלנות, אמפטיהמתאים לבעלי   •

   דיוק ותשומת לב לפרטיםדרושה שליטה ביישומי מחשב,  •

 ויכולת עבודה עצמאית  גבוההאחריות אישית נדרשת  •
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זוכים להדרכה וליווי מקצועי בהתאם לפרויקט בו הם נוטלים   תוכניות השונות שמפעיל ארגון לתתים בלגאהמ

הישיר שלו בפרויקט ומקבל ממנו הסבר  מקבל המלגאי שיחה מהרכז  חדש לארגון,  מלגאיעם קליטתו של ק. חל

רכז משמש לכתובת לכל דבר ועניין במהלך תקופת ההתנדבות, דואג לחוויית  הרחב על התכנית ועל התפקיד. 

כל מלגאי מקבל הכשרה פרטנית או קבוצתית )תלוי  של כל מתנדב ומלווה אותו בצורה אישית. ההתנדבות הפרטית

 הכוללת הסבר על הארגון, הסבר על התכנית או הפרויקט בו הוא מתנדב, נהלים וחומר מקצועי.  תפקיד( 

(, ברכות  יו"ברטיסים להצגות ומופעים וכ)כ הטבות שנשלחות מעת לעת :ארגון לתת דואג לרווחתם של מתנדביו

כנס הוקרה למתנדבי ארגון  י שנה מתקיים ועוד. מדמכתבי המלצה בסיום ההתנדבות,  ,אירועים מיוחדיםו  לחגים

 לתת, שבו מתנדבים שהצטיינו בפעילותם מקבלים תעודת תודה והערכה. 

 

 הרשמהטופס הלהרשמה להתנדבות אנא מלאו את 

 לוין  לאה

 להת פרויקטים ושיתופי פעורכז

054-7634914 

leah@latet.org.il 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfUjEgj_ij6el2UF_wDc620f9_T0uBXLdu_2ZPUUxczPdUEg/viewform
mailto:leah@latet.org.il

