עמותת "לתת"  /מאת מיכל ברק
אתם יוצאים מן הסופרמרקט ,ובידיכם הקניות שלכם .מתנדב או מתנדבת
ניגשים אליכם ושואלים אתכם אם תסכימו לקנות עוד כיכר לחם ושקית
חלב .מוצרים אלה יהיו תרומה למשפחה ענייה .אלה הם המתנדבים של
הארגון לתת – עמותה ישראלית ,שעוזרת לעניים.
ג'יל דרמון ,עולה חדש-ישן מצרפת ,הקים את לתת בשנת  .1996הוא היה
אז בחור צעיר בן  ,27שהגיע לישראל מצרפת ולמד עברית" – .ידעתי
שאני רוצה להיות מעורב ",אמר ,והוסיף" :חיפשתי את הדרך שלי
לעשות שינוי חברתי בישראל".
כל יום המתנדבים אוספים אוכל בסופרמרקטים ,וגם ממסעדות
ומאולמות אירועים .האולמות תורמים את מה שנשאר להם בסוף היום.
המתנדבים ממיינים את האוכל ,אורזים אותו ומעבירים למשפחות עניות:
יהודים ,ערבים ,צעירים ,זקנים ,עולים וגם ותיקים – מכל רחבי הארץ.
משפחות רבות בישראל סובלות מעוני וממחסור .וכאשר המתנדבים
אוספים מזון בסופרמרקט ,חשוב להם לספר על העוני הזה .המטרה
שלהם שאנשים בישראל יהיו מודעים למה שקורה במדינה שלהם .זאת
גם הסיבה לכך שהארגון מפרסם מדי שנה את דוח העוני האלטרנטיבי.
הדוח הזה מתאר את מצב העוני בישראל.
ואיך עולה חדש ,צעיר ,שמגיע לישראל בלי ניסיון מעשי בניהול ,בלי
להכיר אנשים רבים ,והוא בקושי יודע עברית ,מצליח להקים מפעל
מרשים ומצליח כל כך? על כך ג'יל עונה" :סוד ההצלחה הוא מזל ,הרבה
עבודה קשה ואמונה .וכמובן – במשך השנים פגשתי כמה מלאכים,
שעזרו לי" .אבל ,הוא מדגיש" :היום אני בשליש הדרך שלי .יש לי עוד
מיליון רעיונות!".
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עֲמתַת "לָתֵת"  /מאת מיכל ברק
ַדב או
וּבידֵיכֶם ַה ְקנִיוֹת שלכםִ .מ ְתנ ֵ
הסוּפּ ְר ַמ ְר ֶקטִ ,
ֶ
אתם יוצאים מן
יכּר
ַד ֶבת ניגשים אליכם ושואלים ֶא ְת ֶכם אם ַת ְס ִכּימוּ לקנות עוד ִכּ ַ
ִמ ְתנ ֶ
רוּמה ְל ִמ ְשׁ ָפּ ָחה ֲענִייָה .אלה הם
מוּצ ִרים אלה יהיו ְת ָ
ושׂ ִקית ָח ָלבָ .
ֶל ֶחם ַ
ֲמוּתה י ְִשׂ ְר ֵא ִלית ,שעוֹ ֶזרֶת ל ֲע ִניִים.
המתנדבים של הארגון לָתֵת – ע ָ
מצ ְר ַפתֵ ,ה ִקים את לָתֵת בשנת  .1996הוא
ָשׁן ָ
גִ'יל דַרְמוֹן ,עוֹלֶה ָח ָדשׁ-י ָ
מצ ְר ַפת ולמד ִע ְב ִרית– .
יע לישראל ָ
שה ִג ַ
היה אז ָבּחוּר צעיר בן ִ ,27
ֶך
הדר ְ
רוֹצה להיות ְמעוֹרָב ",אמר ,והוסיף" :חיפשתי את ֶ
"ידעתי שאני ֶ
ָתי בישראל".
שלי לעשות שינוי ֶח ְבר ִ
ממ ְס ָעדוֹת
בסוּפּ ְר ַמ ְר ֶק ִטים ,וגם ִ
כל יום המתנדבים אוספים אוכל ֶ
האוּלמוֹת תורמים את מה שנשאר להם בסוף היום.
ַ
ירוּעים.
ומאוּלמוֹת ֵא ִ
ַ
ֲב ִירים למשפחות
ומע ִ
אוֹרזִים אותו ַ
המתנדבים ְמ ַמיְינִים את האוכלְ ,
ֲבי
יקים – ִמ ָכּל ַרח ֵ
ָת ִ
ָבים ,צעירים ,זקנים ,עולים וגם ו ִ
עניות :יהודיםֲ ,ער ִ
ָהאָרֶץ.
וממ ְחסוֹר .וכאשר המתנדבים
סוֹבלוֹת מעוֹנִי ַ
משפחות רבות בישראל ְ
אוספים מזון בסופרמרקט ,חשוב להם לספר על העוני הזה .המטרה
מוּד ִעים ְל ַמה שקוֹרֶה במדינה שלהם .זאת
שלהם שאנשים בישראל יהיו ָ
גם הסיבה לכך שהארגון ְמ ַפ ְר ֵסם מדי שנה את דחַ הָעוֹנִי הַָאלְטֶרְנָטִיבִי.
הדוח הזה מתאר את ַמ ַצב העוֹנִי בישראל.
ֲשׂי ְבּנִיהוּל ,בלי
ִיסיוֹן ַמע ִ
יע לישראל ְבּ ִלי נ ָ
שמ ִג ַ
ואיך עוֹ ֶלה ָח ָדשָׁ ,צ ִעירַ ,
יח ְל ָה ִקים ִמ ְפ ָעל
קוֹשׁי יודע עבריתַ ,מ ְצ ִל ַ
ְל ַה ִכּיר אנשים רבים ,והוא ְבּ ִ
יח כל כך? על כך ִג'יל עונה" :סוֹד ַה ַה ְצ ָל ָחה הוא ַמזָל,
וּמ ְצ ִל ַ
ַמ ְר ִשׁים ַ
מוּבן – ְבּ ֶמ ֶשׁ ְך השנים פגשתי כמה
ֲבוֹדה ָק ָשׁה ֶואֱמוּנָה .ו ְַכ ָ
ַה ְר ֵבּה ע ָ
ֶך שלי.
אָכים ,שעזרו לי" .אבל ,הוא מדגיש" :היום אני ִבּ ְשׁ ִלישׁ ַה ֶדר ְ
ַמ ְל ִ
ַעיוֹנוֹת!".
יש לי עוד מיליון ר ְ
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