לא זורקי אוכל

מתנדבי אוספי אוכל במסעדות ובאולמות ומעבירי אותו למשפחות
עניות .חקלאי מזמיני את המתנדבי לקטו פירות וירקות מהשדות
שלה.
מאת איילת גרנות.
במקומות רבי בישראל זורקי אוכל .זה קורה בעיקר במסעדות ,בבתי
מלו ,באולמות לשמחות ועוד .באותו הזמ יש בישראל מספר גדול של
עניי ,שלא תמיד יש לה כס לקנות אוכל.
בגלל המצב הזה ,החליטה קבוצת אנשי להקי את ארגו ''משולח
לשולח'' .בארגו הזה אנשי מתנדבי לאסו את האוכל שנשאר
במסעדות ,בבתי המלו ועוד ,ולתת אותו למשפחות עניות'' .זה אוכל
טוב וטעי שנשאר במטבחי .חבל לזרוק אותו'' ,אומר דניאל שוור,
עוזר מנכ''ל ''משולח לשולח'' .לארגו יש ג פרוייקט מיוחד שנקרא
''לקט'' ,המתנדבי של פרוייקט ''לקט'' יוצאי לשדות ולפרדסי .ה
קוטפי פירות וירקות ,שהחקלאי החליטו להשאיר בשדה .בכל חודש
המתנדבי אוספי כ! 200טו של פירות וירקות.
''באי אלינו מתנדבי מכל מקו'' ,מספרי ב''לקט'' .יש כא תלמידי
של בתי ספר ,סטודנטי ,חיילי ועוד .עשרות אלפי המתנדבי עובדי
קשה ,אבל נהני מכל רגע .ה אוספי אוכל שהיה מתקלקל בשדה א
הוא היה נשאר ש ,ואנחנו נותני אותו למי שבאמת צרי"''.
א ג את רוצי להתנדב ולעזור בקטי של פירות וירקות ,את
יכולי להתקשר לארגו ''משולח לשולח'' בטלפו .09!7441757
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לֹא זְ.רִקי אֶֹכל

ִמְתַנְִ7בי אְ.סִפי אֶֹכל ְִ6מְסָעד.ת ְ4באַ4ל.5ת ַ4מֲעִביִרי א.תְ .לִמ ְ/ָ 1ח.ת
ט ֵ/ר.ת ִויָרק.ת ֵמַה ָ8ד.ת
ֲע ִנ.:תַ .חְקָלִאי ַמ ְזִמי ִני ֶאת ַה ְִ5תַנְִ7בי ִלְק ֹ
ֶֶ;ָ 1ה.
ֵמֵאת ַאֶֶ:לת ְ<ָרנ.ת.
ְִ6מק.מ.ת ַר ִ6י ְִ6י ְ?ָרֵאל זְ.רִקי אֶֹכלֶ .זה קֶ.רה ְִ6עָ>ר ְַ5ִ 6סָעד.תָ6ְ ,ב ֵ=י
ָמל6ְ ,.אַ4ל.5ת ִל ְ?ָמח.ת ְוע.ד6ְ .א.תַ .ה ְ@ַמ ֵיִ6ְ 1י ְ?ָרֵאל ִמְס ָ/ר ָ<ד.ל ֶ1ל
ֲע ִנִ:יֹ;1ֶ ,א ָ=ִמיד ֵיָ 1לֶה ֶֶAס ִלְקנ.ת אֶֹכל.
ְִ6גַלל ַה ַDָ 5ב ַהֶ@הֶ ,הְחִליָטה ְקבַ4צת ֲאָנ ִ1י ְלָהִקי ֶאת ִאְר<ִ'' 4מ ְBCלָח
ְל ְ1Cלָח''ִ6ְ .אְר<ַ 4הֶ@ה ֲאָנ ִ1י ִמְתַנְִ7בי ֶלֱאֹס ֶאת ָהאֶֹכל ֶַ1ְ Eִ 1אר
ְִ6מְסָעד.תָ6ְ ,ב ֵ=י ַה ָ5לְ .וע.דְ ,וָלֵתת א.תְ .לִמ ְ/ָ 1ח.ת ֲע ִנ.:תֶ'' .זה אֶֹכל
ט.ב ְוָטִעי ֶַ1ְ Eִ 1אר ְִ6מְט ִָ6חיֲ .חָבל ִל ְזֹרק א.ת ,''.אֵ.מר ִָ 7נֵ:אל ְַ1וְר,
עֵ.זר מנכ''ל ''ִמ ְBCלָח ְל ְ1Cלָח''ָ .לִאְר<ֵ 4י/ְ <ַ 1רֶ.יְקט ְמיָCחד ְֶEִ 1קָרא
''ֶלֶקט''ַ ,ה ְִ5תַנְִ7בי ֶ1ל ְ/רֶ.יְקט ''ֶלֶקט'' יְ.צִאי ַל ָ8ד.ת ְ4לַפְרִֵ7סיֵ .ה
חֶד1
קְ.טִפי ֵ/ר.ת ִויָרק.תַ1ֶ ,הַחְקָלִאי ֶהְחִליטְ 4לַה ְִ1איר ֶַ8ָ 6דהֹ6ְ .כל ֹ
ַה ְִ5תַנְִ7בי אְ.סִפי כ! 200ט1ֶ .ל ֵ/ר.ת ִויָרק.ת.
'' ִָ6אי ֵאֵלינִ 4מְתַנְִ7בי ִמ ֹAל ָמקְ ,''.מַס ְִ/רי ב''ֶלֶקט''ֵ .יAָ 1א ַ=ְלִמיִדי
ֶ1ל ָ=ֵ 6י ֵסֶפרְ ,סטֶ4ד ְנִטיַ ,חִָ:לי ְוע.דֶ .ע ְ?ר.ת ַאְלֵפי ַה ְִ5תַנְִ7בי עְ.בִדי
ָק ֶ1הֲ ,אָבל ֶנֱה ִני ִמ ֹAל ֶרַגעֵ .ה אְ.סִפי אֶֹכל ֶָ1הָיה ִמְתַקְלֵקל ֶַ8ָ 6דה ִא
ה4א ָהָיה ִנ ְַ1אר ַָ ,1וֲאַנְחנ 4נְ.ת ִני א.תְ .לִמי ֱֶ6ֶ 1אֶמת ָצִריְ"''.
ִא ַ< ַא ֶ= רִ.צי ְלִהְתַנֵ7ב ְוַלֲעֹזר ְָ6קִטי ֶ1ל ֵ/ר.ת ִויָרק.תַ ,א ֶ= ְיכִ.לי
ְלִהְתַק ֵBר ְלִאְר<ִ'' 4מ ְBCלַח ְל ְ1Cלָח'' ֶַGֶ 6לפ.09!7441757 .
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jeter
nourriture
bénévole
rassembler
salle

transmettre
agriculteur
inviter
cueillir
fruts et légumes
champ
cela se passe
essentiellement, surtout
situation
décider
édifier
organisation
rester
cuisine
aide, second, adjoint
directeur général
spécial, particulier
cueillette
verger
laisser
s'abîmer
prennent du plaisir

 ִל ְזֹרק, ָזַרק,ֵרק.ז
. ָמז,אֶֹכל
ִבי7ְ ִמְתַנ,ב7ִֵמְתַנ
 ֶלֱאֹס, ָאַס,ֵס.א
ת.5ַל4 א,ָל4א
 ְלַהֲעִביר, ֶהֱעִביר,ַמֲעִביר
 ַחְקָלִאי,ַחְקַלאי
 ְלַה ְזִמי, ִה ְזִמי,ַמ ְזִמי
ט
ֹ  ִלְק, ָקַט,ֵט.ק
ת.ת ִויָרק.ר/ֵ
ת. ָ?ד,ָ?ֶדה
ֶרה.ֶזה ק
ִעָ>ר6ְ
בDָ ַמ
 ְלַהְחִליט, ֶהְחִליט,ַמְחִליט
 ְלָהִקי, ֵהִקי,ֵמִקי
4<ִאְר
ֵארBָ  ְלִה,ַאר1ְ  ִנ,ַאר1ְ ִנ
ִחי6ָ  ִמְט,ח6ָ ִמְט
ֵזר.ע
ָלֵליAְ מנכ''ל = ְמַנֵהל
ָחדCְמי
ֶלֶקט
ִסי7ְֵר/ַ ,ס7ְֵר/ַ
ִאיר1ְ  ְלַה,ִאיר1ְ ִה,ִאיר1ְ ַמ
 ְלִהְתַקְלֵקל, ִהְתַקְלֵקל,ִמְתַקְלֵקל
ֶנֱה ִני

ְֵ1אל.ת ! לֹא זְ.רִקי אֶֹכל
ַ .1מִהי ַה ַָGָ 5רה ֶ1ל ָהִאְר<ִ'' 4מ ְBCלָח ְל ְ1Cלָח''?
ט ֵ/ר.ת ִויָרק.ת ַ8ָ 6ד.ת?
ַ .2מה ֵַ 1ה ְ/רֶ.יְקט ֶָGְ 5ַ 1רתִ .לְק ֹ
ֵ .3איְ" ֶאְפ ָ1ר ְלִהְתַנֵ7ב ָלִאְר<ִ'' 4מ ְBCלָח ְל ְ1Cלָח'' ?
ִ .4מי ֵה ַה ְִ5תַנְִ7בי ֶ1ל ָהִאְר<? 4
ַ .5הִא ָהֲעבָ.דה ְ?ָ 6ד.ת ִהיא ֲעבָ.דה ַק ָ;ה?
ַ .6מַ47ע ַהַחְקָלִאי ַמ ְִ1איִרי ֵחֶלק ֵמַה ֵ/ר.ת ֵ4מַהְָ:רק.ת ֶַ8ָ 6דה ?
ֵ .7איֹפה זְ.רִקי אֶֹכל ט.ב ְוָטִעי ְִ6י ְ?ָרֵאל?
ָ .8ל ָ5ה זְ.רִקי ֶאת ָהאֶֹכל ַהֶ@ה ?
ַ .9הִא ְלֹכל ֶאָחד ֵיֶAֶ 1ס ִלְקנ.ת אֶֹכל ְִ6י ְ?ָרֵאל ?
ֵ .10מֵאיֹפה לְ.קִחי ֶאת ָהאֶֹכל ְֶ.E1ת ִני ָלֲע ִנִ:י ?
חֶד? 1
5ָ Aַ .11ה ט.נ.ת ֶ1ל ֵ/ר.ת ִויָרק.ת אְ.סִפי ַה ְִ5תַנְִ7בי ְֹ6כל ֹ
ַ .12מה ָהָיה קֶ.רה ִא; 4לֹא ָהי 4אְ.סִפי ֶאת ָהאֶֹכל ֵמַה ָ8ד.ת ?
ַ .13מה ֶזה ''ְלִהְתַנֵ7ב'' ?
ַ .14הִא ָהִייָת ִמְתַנֵ7ב ְלִאְר<ֶAָ 4זה ? ֶהְס ֵ6ר
ִ .15מיהִ 7ָ 4נֵ:אל ְַ1וְר ?

Commentaire
ְלִע ִ=יַ ,מה ְֶEֶ1ח ַ1ב ְִ6לי ֵעֶרְ" ֲעב4ר ָאָד ֶאָחד ,ה4א ְַ7וָקא ֹצֶרְ"
ְִ6סיִסי ְוִחִ4:ני ְלָאָד ַאֵחר6ְ :דֶ.מה ְלֹרב ְמִדינ.ת ַה ֲַ5עָרב<ַ ,
ְִ6י ְ?ָרֵאל ֹכֵ 25%מאֵ.כל מָ4כ ְותֶ.צֶרת ַחְקָלִאית Cמ ְָ1מד ֹAל ָָ1נה
ֵעֶקב חֶֹסר מָ4דע4ת ִצִ46רית א .חֶֹסר ֶאְמָצִעי לִ.גיְסִטִ:י ְלָהִביא
ֶאת ַה ָ5זַ .לְ@קִ4קי ל..
ִמ ְBCלָח ַל ְBCלָח הַ4ק ְָ6ינָ4אר ִAְ 2003אְר<<ַ 4ג ְלַה ַָDלת ָמז.
ְִ6י ְ?ָרֵאל ְֶ5ַ 1בִטיַח ֶ1עְ.דֵפי ָמזַ .י ִ<יעְ 4לַיֲעָד ַהָEכֲ :.אָנ ִ1י
ִנְזָקִקי.
מנכ"ל ָהִאְר< ,4מר יוס גיטלרֶ ,הְחִליט ְלָהִקי ִאְר<ְ 4לַה ַָDלת
ָמזַ .הֶ.7מה ְלִאְר<ִ4ני בארה"ב ַהְִEקָרִאי " ְַ6נק ָמזַ . ".הְָ:זָמה
ֶ1ל יֵ.ס גיטלר ָנְבָעה ֵמָהָרצִ .לְמנַֹע ֵמאֶֹכל ִָ6ריא ֵ4מִזי ְלִהָ@ֵרק
אַ .לֲעֹבר ְלַה ְָ1מָדה ֵעֶקב חֶֹסר מָ4דע4ת ִַ>ְ6ה ָ;ה א .חֶֹסר ֶאְמָצִעי
ֶלֱאֹס ְ4לַח ֵ;ק א.ת6ְ ,.ע.ד ֶַ5ֵ 1על ֵ 24%מָהCאְכלִ4סָ:ה ֵ.Aלל
כְ 738,000יָלִדי ַחִ:י ִמ ַ=ַחת ְלַקו ָהֹעִני ְ4רֵעִבי.
ְֶ6אְמָצע4ת ַאְנ ֵ1י ָהִאְר<ְ4 4קב4צ.ת ֶ1ל ִמְתַנְִ7ביִ ,מ ְBCלָח
ַל ְBCלָח אֵ.ס אֶֹכל ֵמאַ4ל.5ת ֵארִ4עיִ6ְ ,סיֵסי ָצָבאַ ,חְדֵרי אֶֹכל
ִמְפָעִלִ:יְ ,מַגְֵ7לי ֵ/ר.ת ִויָרק.תִ ,מְפָעִלי ְלִי4Dר אֶֹכל ְוַכֶ.7מה
ְ4מַח ֵ;ק ֶאת ָהאֶֹכל ָלֲעCמ=.ת ֵמֵחיָפה ְוַעד ְ?ֵדר.ת ַה ְַ5ט ְ/ל.ת
ְִ6נְזָקִקי6ִ ,יָלִדי ְ4בָנ ִ1י ְִ6סְ6ִ ,4Aק ִ1י ִ1י ְ4בִמ ְ/ָ 1ח.ת
ְמע4ט.ת ְיכֶֹלת.

