ראש השנה תשע"ד
לכבוד
חברי התאחדות התעשיינים
לתת באהבה עם ארגון לתת  -ראש השנה 3102
חבר יקר,
אני פונה אליך בבקשה להצטרף אלינו כשותף-דרך במאמצינו לסייע לאוכלוסיות
במצוקה ,הסובלות מאי ביטחון תזונתי .אנו מאמינים כי השותפות שלכם תתרום
לערבות ההדדית בחברה הישראלית ותאפשר למשפחות רבות לחיות בכבוד.
"הגירעון בתקציב  3102ו 3102-גדול .הטיפול בו מחויב המציאות .הטיפול יהיה כואב .העם צריך לעבור
את השנה וחצי הקרובות ביחד ,תוך שמירה על רשת ביטחון לעניים ולאוכלוסיות החלשות"
 3...02מר שמעון פרס ,נשיא מדינת ישראל.
ארגון לתת ממשיך לפעול למען השגת פתרון כולל לנושא אי הביטחון התזונתי יחד עם ממשלת ישראל
ולפעול יחד עימכם לצמצום המצוקה בישראל.
ארגון לתת סיוע הומניטרי ישראלי ,נוסד במטרה לפעול לצמצום העוני למען יצירת חברה צודקת
וטובה יותר ,ע" י הענקת סיוע לאוכלוסיות במצוקה על בסיס אוניברסאלי ,הנעת החברה האזרחית
לערבות הדדית ונתינה והובלת שינוי בסדר העדיפויות הלאומי.
לקראת ראש השנה והחגים הקרבים ,יוזם ארגון לתת מבצע לאומי לאיסוף ארוחות לחג עבור
משפחות נזקקות .כידוע לכם ,ארגון לתת מסייע באופן קבוע ל 01,111-משפחות ,יחד עם  051עמותות
וארגונים מקומיים ,הפועלים עימנו בשיתוף פעולה ב 55-יישובים ברחבי הארץ.
הדרך שלכם לפעול ולעזור
תרומה בשם החברה והעובדים ,באמצעותה נוכל להכין ולחלק חבילות מזון רבות ככל שניתן.
שוויה של כל חבילת מזון .₪ 0.1
בנוסף ,רתימתם של העובדים לתרומה ולהתנדבות תוכל להגביר את תחושת השייכות לחברה ואת גאוות
היחידה ותאפשר סיוע למספר משפחות רב יותר.

ארגון לתת – סיוע הומניטרי ישראלי

דרכי התרומה
 משלוח המחאה או תלושי חג :עבור ארגון לתת ,המסגר  22ת.ד 53020 .תל אביב 03302
 העברה בנקאית :לח-ן מס' 03-015-311511
ארגון לתת הינו ארגון גג ,עצמאי וא-פוליטי ,שומר על מנהל תקין ושקיפות מלאה ,מקפיד על תקורה
נמוכה בשיעור  ,3%פועל ביעילות מכסימלית וממנף כל שקל של תרומה לכדי  ₪ 5שווי מזון ,מבוקר ע"י
קוסט פורר גבאי את קסירר  e&yועבר בהצטיינות אנליזה של "מידות".
התרומות לארגון לתת מוכרות לצורכי מס עפ"י סעיף  64א' לפקודת מס הכנסה.
לתיאום פגישה וקבלת מידע נוסף ניתן ליצור קשר עם אסנת פרי בטלפון ;054-4666222

osnat@latet.org.il
בברכת חג שמח,

ערן וינטרוב ,עו"ד
מנכ"ל ארגון לתת

