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ְוֶלֶקט ְקִציְרָך ֹלא ְתַלֵּקט – על עמותת לקט
מאת: טליה זיסקין 

/   "בתי החינוך של החמד הם בתים של תורה... מקדמים חדוות הדעת ומצוינות"  )מתוך חזון החמד(

 משרד החינוך
מינהל החינוך הדתי

ביניהן  לחברו.  אדם  בין  מצוות  של  ארוכה  רשימה  מופיעה  בפרשתנו 
פרט  בשדה,  ופאה  לקט  ולגר:  לעני  לסייע  שנועדו  חקלאיות  מצוות 
ָׂשְדָך  ְּפַאת  ְתַכֶּלה  ֹלא  ַאְרְצֶכם,  ֶאת-ְקִציר  בכרם.  ּוְבֻקְצְרֶכם  ועוללות 
ֹלא  ַּכְרְמָך  ּוֶפֶרט  ְתעֹוֵלל,  ֹלא  ְוַכְרְמָך  ְתַלֵּקט.  ֹלא  ְקִציְרָך  ְוֶלֶקט  ִלְקצֹר; 
סוף  ט-י(.  יט  )ויקרא  ֱא-ֹלֵהיֶכם  ה'  ֲאִני  ֹאָתם,  ַּתֲעזֹב  ְוַלֵּגר  ֶלָעִני  ְתַלֵּקט:  
הפסוק: ֲאִני ה' ֱא-ֹלֵהיֶכם מחזק את חשיבות המצוות שבין אדם לחברו, 
חסד  ארחותי  וכל  א-להיכם  שאני  ומכיון  הפסוק  על  ספורנו  כדברי 
 – הנביאים  לפני.  הרצוים  אלה  הצדקה  מיני  לשמור  לכם  ראוי  ואמת, 
בתוכחותיהם את העם על הקפדה מרובה במצוות שבין אדם למקום 
וזלזול במצוות שבין אדם לחברו – הדגישו עיקרון חשוב זה. כדבריו של 
ישעיהו "ֹלא תֹוִסיפּו ָהִביא ִמְנַחת-ָׁשְוא... ָחְדֵׁשיֶכם ּומֹוֲעֵדיֶכם ָׂשְנָאה ַנְפִׁשי 
ָהיּו ָעַלי ָלֹטַרח ִנְלֵאיִתי ְנֹׂשא... ַּגם ִּכי-ַתְרּבּו ְתִפָּלה ֵאיֶנִּני ֹׁשֵמַע ְיֵדיֶכם ָּדִמים 

ָמֵלאּו" )א יג-טו(. 

בייסודה של מדינת ישראל הודגשה חשיבות השמירה על ערכי חברה 
מדינת  העצמאות  במגילת  כמוזכר  מספר-הספרים,  השאובים  ומוסר 
והשלום לאור חזונם  יסודות החירות, הצדק  ישראל תהיה מושתת על 
של נביאי ישראל. ערכי החברה והמוסר נוכחים בחקיקה וגם בעשייה 

חברתית רבה בתחומים שונים. 

דגלו  על  חרת   )2003( התשס"ג  בשנת  שהוקם  ישראל'  'לקט  ארגון 
לראשונה  המופיעה  הלקט  מצוות  אל  מחבר  הוא  ובשמו  אלה  ערכים 
בפרשתנו. הארגון עוסק בהצלת עודפי מזון ממקורות מגוונים לטובת 
מאות אלפי נזקקים ברחבי הארץ. הצורך ההולך וגדל במזון בקרב חלק 
ניכר מהאוכלוסייה מחד ובזבוז המזון הרב מאידך, הובילו להקמת ארגון 
‘לקט ישראל’, במטרה להעביר את עודפי המזון האיכותיים למי שזקוק 
להם )מתוך אתר האינטרנט של לקט ישראל(. הרווח מפועלו של ארגון 
אוכל  מייצרים  ואין  נזרק  לא  האוכל  כאחד.  וסביבתי  כלכלי  הוא  זה 
מיותר. בבעלות הארגון צי של משאיות להובלה בקירור, והן מעבירות 
את המזון למרכזים הלוגיסטיים בצפון ובמרכז ואל מחסני הקירור. שם 
ממוין המזון, נשמר באופן אופטימלי ומועבר לעמותות שונות המחלקות 
הארגון  הציל   2017 בשנת  הארץ.  רחבי  בכל  נזקקים  לכ-175,000 

14,300 טון פירות וירקות, 500 טון מוצרי מזון עודפים מתעשיית המזון 
ו-2,260,000 ארוחות מבושלות.

הארגון אוסף מזון בשלושה מצבים: מזון מבושל ממסעדות, מאולמות 
ומצונן  יבש  מזון  ומשטרה,  צה"ל  ומבסיסי  הייטק  מחברות  אירועים, 

מתעשיית המזון ופירות וירקות טריים משדות ומבתי אריזה. 

במינה  יחידה  יוזמה  היא  ישראל  לקט  של  החקלאי  הלקט  מחלקת 
במדינת ישראל ומהבודדות בעולם. מחירי שוק נמוכים מאוד, כמות יבול 
גדולה מדי של תוצרת חקלאית ופגמים אסתטיים מביאים לכך שאלפי 
טונות של תוצרת חקלאית מושמדים מדי שנה במדינת ישראל. הארגון 
היבולים  איסוף  ואת  הקטיף  את  ומארגן  אלה  יבולים  על  מידע  אוסף 
מראש  להיערך  להצליח  כדי  האריזה.  ומבתי  מהמטעים  מהשדות, 
מבחינת גידולים חקלאיים, ולא רק להסתמך על שדות אקראיים, יזם 

הארגון אתרי גידול ייעודיים בקבוצת שילר )גן שלמה( ובנהלל.

אל  מגיעה  הארץ  בכל  מחקלאים  נתרמת  אשר  החקלאית  התוצרת 
ניתן  הייעודיים  הגידול  אתרי  אל  וגם  לשם  ברעננה.  הלוגיסטי  המרכז 
ברחבי  לעמותות  העברתה  לפני  התוצרת  במיון  להתנדבות  להגיע 
של  סדירה  אספקה  לנתמכים  לספק  המאפשרת  התנדבות   הארץ, 

תוצרת חקלאית.
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פרשה ארץ ישראלית      אחרי מות-קדושים

•	www.leket.org :'אתר האינטרנט של עמותת 'לקט


