
  מאת מיכל ברק" / לתת"עמותת 

  
מתנדב או מתנדבת . ובידיכם הקניות שלכם, אתם יוצאים מן הסופרמרקט

ניגשים אליכם ושואלים אתכם אם תסכימו לקנות עוד כיכר לחם ושקית 
אלה הם המתנדבים של . מוצרים אלה יהיו תרומה למשפחה ענייה. חלב

  .שעוזרת לעניים, עמותה ישראלית – לתתהארגון 
  
הוא היה . 1996בשנת  לתתהקים את , ישן מצרפת-עולה חדש, יל דרמון'ג

ידעתי " –. שהגיע לישראל מצרפת ולמד עברית, 27אז בחור צעיר בן 
חיפשתי את הדרך שלי : "והוסיף, אמר" ,שאני רוצה להיות מעורב

  ".לעשות שינוי חברתי בישראל
  

וגם ממסעדות , וספים אוכל בסופרמרקטיםכל יום המתנדבים א
. האולמות תורמים את מה שנשאר להם בסוף היום. ומאולמות אירועים

: אורזים אותו ומעבירים למשפחות עניות, המתנדבים ממיינים את האוכל
  .מכל רחבי הארץ –עולים וגם ותיקים , זקנים, צעירים, ערבים, יהודים

  
וכאשר המתנדבים . וממחסורמשפחות רבות בישראל סובלות מעוני 

המטרה . חשוב להם לספר על העוני הזה, אוספים מזון בסופרמרקט
זאת . שלהם שאנשים בישראל יהיו מודעים למה שקורה במדינה שלהם

. דוח העוני האלטרנטיביגם הסיבה לכך שהארגון מפרסם מדי שנה את 
  .הדוח הזה מתאר את מצב העוני בישראל

  
בלי , שמגיע לישראל בלי ניסיון מעשי בניהול, צעיר, ואיך עולה חדש

מצליח להקים מפעל , והוא בקושי יודע עברית, להכיר אנשים רבים
הרבה , סוד ההצלחה הוא מזל: "יל עונה'על כך ג? מרשים ומצליח כל כך

, במשך השנים פגשתי כמה מלאכים –וכמובן . עבודה קשה ואמונה
יש לי עוד . שליש הדרך שליהיום אני ב: "הוא מדגיש, אבל". שעזרו לי

!". מיליון רעיונות
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. ולמטח



  מאת מיכל ברק" / ָלֵתת"ֲעמַתת 

  

ִמְתַנֵדב או . ּוִביֵדיֶכם ַהְקִניֹות שלכם, אתם יוצאים מן הסּוֶּפְרַמְרֶקט
ר ִמְתַנֶדֶבת ניגשים אליכם ושואלים ֶאְתֶכם אם ַתְסִּכימּו לקנות עוד ִּכיּכַ 

אלה הם . מּוָצִרים אלה יהיו ְתרּוָמה ְלִמְׁשָּפָחה ֲעִניָיה. ֶלֶחם וַׂשִקית ָחָלב
  .שעֹוֶזֶרת לֲעִנִיים, ֲעמּוָתה ִיְׂשְרֵאִלית – ָלֵתתהמתנדבים של הארגון 

  
הוא . 1996בשנת  ָלֵתתֵהִקים את , ָיָׁשן מָצְרַפת-עֹוֶלה ָחָדׁש, יל ַדְרמוֹן'גִ 

 –. שִהִגיַע לישראל מָצְרַפת ולמד ִעְבִרית, 27היה אז ָּבחּור צעיר בן 
ֶרְך חיפשתי את הדֶ : "והוסיף, אמר" ,ידעתי שאני רֹוֶצה להיות ְמעֹוָרב"

  ".שלי לעשות שינוי ֶחְבָרִתי בישראל
  

וגם מִמְסָעדֹות , כל יום המתנדבים אוספים אוכל בסּוֶּפְרַמְרֶקִטים
. האּוַלמֹות תורמים את מה שנשאר להם בסוף היום. ומאּוַלמֹות ֵאירּוִעים

אֹוְרִזים אותו וַמֲעִביִרים למשפחות , המתנדבים ְמַמְייִנים את האוכל
 ִמָּכל ַרֲחֵבי –עולים וגם ָוִתיִקים , זקנים, צעירים, ֲעָרִבים, יהודים: עניות
  .ָהָאֶרץ

  
וכאשר המתנדבים . משפחות רבות בישראל סֹוְבלֹות מעֹוִני ומַמְחסֹור

המטרה . חשוב להם לספר על העוני הזה, אוספים מזון בסופרמרקט
זאת . שלהם שאנשים בישראל יהיו מּוָדִעים ְלַמה שקֹוֶרה במדינה שלהם

. ִביֶטרְנִָטידַח ָהעוֹנִי ָהַאלְ גם הסיבה לכך שהארגון ְמַפְרֵסם מדי שנה את 
  .הדוח הזה מתאר את ַמַצב העֹוִני בישראל

  
בלי , שַמִגיַע לישראל ְּבִלי ִניָסיֹון ַמֲעִׂשי ְּבִניהּול, ָצִעיר, ואיך עֹוֶלה ָחָדׁש

ַמְצִליַח ְלָהִקים ִמְפָעל  ,והוא ְּבקֹוִׁשי יודע עברית, ְלַהִּכיר אנשים רבים
, סֹוד ַהַהְצָלָחה הוא ַמָזל: "יל עונה'על כך גִ ? ַמְרִׁשים ּוַמְצִליַח כל כך

ְּבֶמֶׁשְך השנים פגשתי כמה  –ְוַכמּוָבן . ַהְרֵּבה ֲעבֹוָדה ָקָׁשה ֶוֱאמּוָנה
. ליהיום אני ִּבְׁשִליׁש ַהֶדֶרְך ש: "הוא מדגיש, אבל". שעזרו לי, ַמְלָאִכים

!". יש לי עוד מיליון ַרְעיֹונֹות
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