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

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

 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 מ

 טון מזון.  3,000

 

  :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  •
 
 רכז/ת פרויקטים תורמים אורזים .3

-ט התנדבות תפעולית בפרויקטים "אורזים תורמים" ברחבי הארץ, בדגש על התקופות לפני החגים )אוגוס •

 אפריל( -פטמבר, מרץס

 הקמת הפרויקטים בשטח והכנת הציוד והמזון לפני כל פרויקט במרכז הלוגיסטי בהר טוב  •

 עצמאית לבית שמש יכולת ניידות או הגעה   •

 שעות( בתפעול, מיון ואריזת מזון    50התנדבות באחד מהמחסנים הלוגיסטיים באופן שוטף לאורך השנה )עד   •



 

Latet – Israeli Humanitarian Aid, Hamasger 44 St. POB 57636 Tel Aviv 67214  67214ת"א  57636ת.ד  44סיוע הומניטרי ישראלי )ע"ר(, המסגר  – ארגון לתת 

Tel. 972-3-6833388, Fax. 972-3-6839911 Bank account for donations 12-609-200-900  12-609-200-900חשבון בנק לתרומות   03-6839911פקס  03-6833388טלפון 

Non-Profit Org: 58-029-494-0, latet@latet.org.il, www.latet.org.il  '58-029-494-0עמותה רשומה מס  latet@latet.org.il    ,www.latet.org.il 

 

 ההתנדבות מצריכה עבודה פיזית   •

 בזמן הפרויקטים שעות לא שגרתיות )ימים ארוכים ומלאים, התחלה מוקדמת בבוקר( •

 
 שעות(  130) שותפות עמותות ותבקר .4

 ות השותפ   ותהניהול התקין של העמותמעקב אחר   •

 בדיקה של אחסון המזון ואיכותו  •

 ה יוידוא חלוקה שוויונית לכלל סוגי האוכלוסי  •

 שמירה על כבוד הנתמכיםוידוא  •

 ליווי העמותות השותפות בתיקון ליקויים ושיפור, התמקצעות וייעול תהליכי העבודה  •

 (  באזור צפון/שרון/מרכז/דרום )כל בקר אחראי על מספר עריםחובה   יכולת ניידות •

 

 ( ולמי שאושרה לו התנדבות מהבית ע"י מעניק המלגה  )רלוונטי בעיקר בתקופות החגים "ל פניות נזקקיםחמ .5

 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  אחריות אישית גבוההנדרשת  •

 

  

 תכנית סיוע לניצולי שואה נזקקים בישראל  

ניצולי שואה הסובלים מבעיות פיזיות, בדידות וממצוקה   1,450  -תכנית "לתת סיוע לחיים" מעניקה סיוע שוטף לכ

תמהיל הסיוע    .על מצוקתם של ניצולי שואה נזקקים, באמצעות סיוע פיזי וחברתי  להקלמטרת התכנית   כלכלית.

חירום    בתכנית  וקרן  ניידת שיפוצים  ליווי חברתי,  מזון חודשי,  עזר בתחומי  לכולל סל  ואביזרי  טיפולים  אספקת 

היומיומי. והתפקוד  הפיזי הבריאות  ומצבם  גילם המבוגר  בתלות -בשל  הנזקקים מאופיינים  ניצולי השואה  נפשי, 

 קומיות ברחבי הארץ. ערים ומועצות מ 25- כמתנדבים ב 1,300 -בעזרתם של כ , הניתן גבוהה בסיוע

 
 :בתוכנית אפשרויות התנדבות

 )ניתן לשלב עם מבצע איסוף מזון או מרכז לוגיסטי(  שעות( 60)לאורך כל השנה  ליווי חברתי )דוברי רוסית(      .1

 ניצולי שואה אחת לשבוע ל  או פרונטלי ליווי חברתי טלפוני       •

 לניצולי השואה    ת/המתנדבשעות הפעילות גמישות ומתואמות בין        •

 יכולת הכלה, הקשבה, סבלנות ואחריות        •

 עודי( על השיחות עם ניצולים והצפת בעיות ועדכונים מהשטח ידיווח שוטף )באמצעות טופס י        •

 עדכונים וגיבוש-השתתפות בזום/מפגש חודשי עם הרכז       •

 דוברי רוסית בלבד        •

 

 שעות(  130) ת ניסיון רלוונטי/או בעל שנת התנדבות בארגון ה/מלגאי/ת שביצע  -רכז/ת הפגת בדידות       .2

 גיוס וקליטה של מתנדבים )ציוות מתנדבים לניצולים ומעקב אחרי השיבוצים(         •

 דיווח שוטף למנהלת המתנדבים בתוכנית ושיחות מדגמיות עם הניצולים  מעקב שוטף אחר ההתנדבות, כולל        •

 הנחיה וליווי המתנדבים החברתיים בשטח ומחוצה לו        •
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 הצפת בעיות, עדכוני מתנדבים  – רכזת המטה  ת בזום עם חודשי ישיבה        •

 ברכות והטבות למתנדבים שליחת  ,דיווחי שעות חודשיות למלגאים ,עם המתנדבים  ותחודשי שיחות       •

 ביצוע משובים לקראת סוף ההתנדבות של המתנדבים שעוזבים וביצוע תהליך פרידה מסודר        •

 מעקב אחריות על תהליכי פרידה של המתנדב מהניצול/ה          •

 הצורך   לפיליווי מקצועי ורגשי של מתנדבים         •

 :דרישות התפקיד       

 התחייבות לשנה וזמינות למתנדבים         •

 חובת הגעה להכשרות         •

 שליחת עדכונים שוטפים מתוך דיווחי המתנדבים        •

 אוריינטציה טכנולוגית )שימוש תכוף במערכות מידע(        •

 ת כתף תומכת למתנדבים במקצועיות, יעילות ורגישות רבה יולה - יכולות הכלה ואמפתיות         •

 יתרון  –הפעלת מתנדבים ניסיון ב  •

 
 שעות(  130, לטווח ארוך וזמינות גבוהה דורש אחריות ומחויבותתפקיד ה - )רכז/ת חלוקות  רכז/ת ידיד לחיים .3

 ם והשמתם, ניהול וליווי המתנדביםאחריות על תחום ניהול מתנדבי העיר, כולל קליטת המתנדבי •

  4  -ניהול של חלוקת חבילות הסיוע לניצולי השואה וכן מפגש עם המתנדבים אחת לחודש בשעות אחה"צ לכ •
 מיילים/טלפונים בשעות גמישות   /צאפשעות. שאר העבודה נעשית באמצעות ווא

 מעקב וביקורת על חלוקת חבילות הסיוע ועל פעילות המתנדבים  •

 מול רכזת המטה של התכנית טיפול בפניות שוטפות של ניצולים ושל מתנדבים  •

 פ ובטלפון צאזמינות במהלך החודש במייל, בווא •

 יתרון –רכב  •

 יתרון   –דוברי רוסית  •

 הדרכות בשנה 3השתתפות ב  •
 

 שעות לאורך כל השנה )ניתן לשלב עם מבצע איסוף מזון או מרכז לוגיסטי(  50-70כ –סוגר/ת חלוקה  .4

 איסוף חבילות מזון שלא נאספו על ידי מתנדבים קבועים והעברתן לניצולים על פי הנחיות הרכזים האזורים  •

 אחת לחודש בשעות אחה"צ בשבוע האחרון של החודש  •

 ךעדכונים שוטפים לגבי ניצולים לרכזי האזור בהתאם לצור •

 חובה  -רכב •

 התחייבות לשנה  •

)ייתכן צורך בערים    , חדרה, עכובת ים, חולון, פ"תראשל"צ, נס ציונה, לוד,  אשדוד, ב"ש,    רלוונטי בערים: •
 נוספות( 
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 חינוך להתנדבות, מנהיגות ויזמות חברתית לבני נוער 

נוער לתת הינו ארגון נוער של ארגון לתת, הפועל במטרה לטפח את ערכי ההתנדבות, הנתינה והיזמות החברתית  

בקרב בני נוער מהפריפריה החברתית והגיאוגרפית בישראל. ארגון הנוער מתמקד בפיתוח כישורי מנהיגות ובהטמעת  

ב חברתית.  ואחריות  הומניטארי  ערכים  סולם  לצד  אישיות  פרויקטים מיומנויות  וביצוע  ייזום  פיתוח,  אמצעות 

 בקהילה, נחשפים בני הנוער ליכולותיהם האישיות, לצרכי הקהילה ולכוחה של הקבוצה בהנעה לשינוי.  

, טירת כרמל, ק.  צפון )בית ג'אן, חורפיש, פקיעין, ג'וליס, ירכא, כסרא סמיע, עין קינא, מג'אר :אזורי הפעילות
זרקא(; מרכז )באר יעקב, חולון, נתניה, מבשרת ציון, בת ים,  -טבעון, ק. ביאליק, ק. אתא, דלית אל כרמל, ג'סר א

 כפר סבא, כפר קאסם, מעלה אדומים, פ"ת, ראש העין, ר"ג, יפו, פרדסיה(; דרום )ב"ש, קרית גת, אשקלון, רהט(. 

 

 :אפשרויות התנדבות

 ( תוספת מלגה למתאימים!שעות )אפשרות ל 170 – מדריך/כה קבוצה .1

 שעות שבועיות(  4ה"צ )סה"כ בשעות אח   ,גיוס וגיבוש קבוצת נוער לפעילות קבועה פעמיים בשבוע •

 ימים ושעות קבועים לאורך השנה  •

 העברת תכנים חינוכיים לקבוצה בכל מפגש  •

 הכנה לקראת כל מפגש על פי תוכנית חינוכית קיימת  •

 התכנים של הארגון לצרכי הקבוצה התאמת מערך   •

 יצירת קשר אישי עם כל חניך/ה  •

 יצירת שיתופי פעולה והתנדבויות באזור הפעילות  •

 הובלת יוזמה התנדבותית עם הקבוצה  •

 דיווח לרכז/מנהל האזור על הפעילות באופן שוטף לאורך השנה  •

 מפגשי הכשרה במהלך השנה  3- השתתפות בדרושה  •

 יתרון  -כיתניסיון בהדרכה, בעבודה חינו  •

 ממשיך להתנדב  בה עבור כל שנה נוספת ש ,למלגה₪  1000של   מלגאי מקבל תוספת

 
   שעות שנתיות(  60-130) מלגאי לוגיסטיקה  .2

 ופעילות בסניפים  , סמינרים, טיוליםאירועים -פעילויות הארגון  עזרה לוגיסטית ב •

גמישות   • קורסים  והתחייבות  דרושה  סמינר,  בימי  מלאה  השנה להשתתפות  מתחילת  ארציים    ואירועים 
 )תאריכים ידועים מראש( 

 נדרש רכב   דרוםצפון ובאזור  חובה,נהיגה רישיון  •
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ק. זוכים להדרכה וליווי מקצועי בהתאם לפרויקט בו הם נוטלים חל   תוכניות השונות שמפעיל ארגון לתתים בלגאהמ

הישיר שלו בפרויקט ומקבל ממנו הסבר רחב על מקבל המלגאי שיחה מהרכז    חדש לארגון,   מלגאיעם קליטתו של  

ועל התפקיד.   לחוויית התכנית  זה שדואג  ועניין במהלך תקופת ההתנדבות,  דבר  לכל  לכתובת  גם משמש  זה  רכז 

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

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

וכולל כלים   דב בארגון מחלקת מתנדבים מפעילה מערך התנדבות מקצועי, המקיף את השלבים השונים בחיי המתנ

ונהלים.   הנחיות  הדרכות,  ומעשיים,  מתנדביועיוניים  של  לרווחתם  דואג  לתת  ארגון  אלה,  כל  על  הטבות    :נוסף 

לעת ברכות    שנשלחות מעת  בזה(,  וכיוצא  ומופעים  )לידה/נישואין(, ו  לחגים )כרטיסים להצגות  מיוחדים  אירועים 

סיום עם  מד   המלצות  ועוד.  ההתנדבות  מתקיים  י  תקופת  מתנדבים שנה  שבו  לתת,  ארגון  למתנדבי  הוקרה  כנס 

 שהצטיינו בפעילותם מקבלים תעודת תודה והערכה.

 

 להרשמה להתנדבות אנא מלאו את הטופס הרלוונטי:

 הרשמה למלגאי אימפקט והישג
 

 שעות התנדבות  80הרשמה למלגאי מעורבות חברתית )נ"ז( ומלגות עד 
 

 הרשמה למלגאי שח"ק )מנהל הסטודנטים העולים( 
 

 הרשמה למלגאי מסגרות אחרות
 

 ענבל מריח 
 רכזת מלגאים ארצית 

054-6644095 
.il@latet.orgmilgaim 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclFtZEPM-tqgEq0IhHDYgwkvBU8TAzel08Klk9ZtpvONFsSQ/viewform?usp=send_form
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