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ודברת בם
קשת מזכרת בתיה
לחיות ולחנך ביחד

המושג שלי - הנתיב המהיר
המהיר  הנתיב  נפתח  לערך  שנה  לפני 
תוך  אל  מדרום   1 מספר  בכביש  לנוסעים 

תל-אביב.
בתוך  כלוא  כלות,  בעיניים  איך  זוכר  אני 
מכוניתי הממוזגת, בנסיעה למקום עבודתי 
הנתיב  של  המזדחלת  בסלילתו  צפיתי 
בפקק  בעצמי  מזדחל  בעודי  המהיר, 
שפעמים רבות החל לאחר מחלף בן-גוריון. 
ונכדותיי  נכדיי  שאולי  וקיוויתי  פיללתי  איך 

יזכו לנסוע בו... 

פקקים על הבוקר זה סיוט מתמשך, שאף 
בגל"צ,  פרידמן  מיכה  של  הקטיפתי  קולו 
מסייע  לא  הבוקר,  חדשות  את  המקריא 
הענוגים  צליליה  לא  ואף  ממנו,  להתנער 
של מוזיקה שהולחנה על ידי גדולים. והינה, 
לתיאוריה  ניצחת  הוכחה  הינו  תנועה  פקק 
יותר  הרבה  עובר  הזמן  כשסובלים  לפיה 

לאט.
בשעה טובה הוא נפתח ואמור להיות מהיר 
זעמו,  כמובן  החברתיים  בתשלום!  אך   –

הציניקנים חזו כישלון... אך מדובר בהצלחה. 
התקצר  המהיר  בנתיב  שנוסעים  לאלו 
ולמזדחלים  הנסיעה,  משך  משמעותית 
בכביש מספר 1 התקצר משך הנסיעה גם 
הכביר  התנועה  פקק  שִקְלַלת  ובמקום  כן, 
היא  בן-גוריון  מחלף  אחרי  מעט  תחל 

מתחילה במחלף גנות. שינוי משמעותי!
הייתי  ופלאיו  המהיר  הנתיב  שללא  ייתכן 

נכנע ומסרב לעבוד בתל-אביב.
איציק פרנדלס

ראש בראש                            העסקה ישירה של עובדי קבלן
בעד

בימי החורף הקרים, כאשר יורד הגשם, אני 
מודה לאלוהים, ולמזלנו הטוב, על הבריאות 
שניתנה לנו, על קורת הגג ועל הרדיאטור. 
ביטחון  מאליהם.  מובנים  אינם  הדברים 
אינו  כלכלי,  ביטחון  המאפשר  תעסוקתי 
הכלכלית  הגישה  במקומותינו.  שכיח  דבר 
השלטת, ולצערי גם החברתית, הבוחנת כל 
תרמה  ממנו,  המופק  החומרי  ברווח  הישג 
לכך ששיעור עובדי הקבלן במשק עולה על 
זה שקיים במרבית מדינות העולם המערבי.

הקבלן  עובדי  מרבית  במקרה  לא 
בתחום  עובדים  במשק  המועסקים 
האבטחה והניקיון, ואחוז העולים החדשים 
האוכלוסייה  בכלל  מאחוזם  גבוה  בקרבם 
המחקר  מרכז  שערך  ממחקר  )לקוח 
הבחירה,  שבידיו  מי  בכנסת(.  והמידע 
עובדי  עם  להימנות  שלא  מעדיף  ובצדק, 
שעובדים  למי  מתייחסת  )ואיני  הקבלן 
בקבלנות. על אף המינוחים הדומים השוני 
אופן  את  מי שמצדיק  כל  מהותי(.  ביניהם 
אם  עצמו  את  נא  ישאל  הנ"ל,  ההעסקה 
הוא היה מוכן להיות מועסק באופן זה, ואם 

הוא היה מאחל לילדו שיהיה עובד קבלן.
אבל השאלה כמעט מצחיקה. סטטיסטית 
הרבות  ההכללות  על  הקוראים  לי  )ויסלחו 
יש  כלל  לכל  ובוודאי  למאמר,  שהכנסתי 
או  מאיתנו  שמי  הסיכוי  הכלל...(  מן  יוצא 

מילדינו יועסק כעובד קבלן זניח. 
נס  על  מעלה  אשר  תחרותית  בחברה 
תתי- למסד  דאגנו  "עילית",  מקצועות 
ומנהגים  שפה  השכלה,  בעלות  חברות 
ולעבוד  ללמוד  לגור,  בוחרים  אנו  דומים. 
חתך.  לאותו  המשתייכים  במקומות 

בעלי  שאינם  מי  כי  מעדיפים  אנחנו 
נתונים דומים לשלנו, לא ישתייכו לקבוצת 
חברה  לעצמנו  יצרנו  שלנו.  ההתייחסות 
הקבלן  עובדי  בחברות  הנעזרת  מובדלת, 
"המבטיחות" לנו, שחלילה, גורלנו כעובדים 
קשר  קשור  יהיה  לא  לארגון,  המשתייכים 
שונה  סוציו-אקונומי  חתך  לבעלי  הדוק 

באופן משמעותי משלנו.
החוויה  להפסד  מעבר  בכך?  רע  ומה 
שונה  עולם  עם  שבהיכרות  האנושית 
מייצרים  אנו  שונה(,  מאוד  לא  )ואולי 
"אדונים  של  דה-פקטו,  חברתית,  חלוקה 
הקבועים  העובדים  קיימים  ומשרתים". 
מזה  וחשוב  התעסוקתי,  הביטחון  בעלי 
מתייחסת  )ואיני  הארגונית  ההשתייכות 
וקיימים  הנלוות(,  ולהטבות  לשכר  כרגע 
אנשים  אותם  שקופים.  אנשים  אותם 
המאפשרים  כלל(,  )בדרך  מדים  בעלי 
לזהותם מרחוק, שאינם משתתפים בחוויה 
)במקרה  בארגון  המתנהלת  הארגונית 
הטוב(, ואינם נוכחים בהווייתם בארגון אותו 
האם  הקבלן  עובד  יחסר  לו  משרתים.  הם 
אותו  לשאול  נדאג  האם  בחסרונו?  נרגיש 

מדוע נעדר ביום האתמול?
אותי בתופעת  בניסיון להסביר מה מטריד 
ששמעתי  בדברים  נזכרתי  הקבלן,  עובדי 
מקובי אוז על הלחן שחיבר לפסוק "... ַמִּציל 
ָעִני ֵמָחָזק ִמֶּמּנּו, ְוָעִני ְוֶאְביֹון ִמֹּגְזלֹו" )תהלים 
שבחר  ההקבלה  לגבי  דייק  אוז  י(.  לה 
משורר ספר תהילים להציב אל מול העני. 
כמוני  באדם,  אלא  מדובר,  הון  בבעל  לא 
כמוך, שחזק מהעני. כי עוניו של אדם אינו 
גזירה משמים, ובמקום בו יש "חזק" מהעני, 
מקומם:  טיעון  לכאורה  הצלה.  דורש  העני 

האם קיומם של עניים בהכרח מניח כי קיים 
עוול? האם אין עני אשר אחראי לעוניו? 

החרדים,  את  לנגח  נוהגים  בהם  בימים 
ברצוני להזכיר תופעה מרגשת המתקיימת 
פרנסיה,  על  החרדית,  החברה  זה.  במגזר 
כלל,  בדרך  גרה  וענייה המרובים,  עסקניה 
לבייב, עד אשר  גם  גיאוגרפי אחד.  באזור 
בני-ברק.  בלב  לגור  בחר  לאנגליה,  היגר 
בתוך עמו ישב. אין חובה כי כולם יהיו עניים 
אליבא  עני,  תרגיש  שלא  מנת  על  סביבך 
דמשורר ספר תהילים. די כי העשיר היושב 
כ"חזק"  ולא  עניו,  או  כ"עני"  ינהג  בקרבך 

ומנוכר.
ואסיים בחלק משיר, שכנערה רשמתי על 
ג'ון  האנגלי  המשורר  שכתב  חדרי,  דלת 
בזכות  להכירו  וזכיתי   ,)1631-1573( דאן 
צלצלו  "למי  המינגוויי  ספרו המטלטל של 

הפעמונים", ששמו אּוַמץ משורה בשיר:  
שום אדם איננו אי 

כולו משל עצמו,
כל אדם הוא חלק מן היבשת, 

פיסה מארץ רבה.
אם גוש עפר ייגרף על ידי הים -

אירופה תהיה נחסרת
ממש כמו לו היה ֵּכף-סלע
כמו לו היה אחוזת מרעיך

או אחוזתך שלך היה;
מותו של כל אדם מפחית ממני

יען כי כולם בגזע האדם.
על כן אל תשלח לומר, למי צלצלו פעמוני 

הכפר ברעום תותחים בכיכר -
לך הם צלצלו.

רבקי



פרשת תרומהפרשת השבוע למשפחה
נתינת   - תרומה  אבן-שושן:  מילון  מתוך 
רכוש או כסף באופן וולונטארי ללא קבלת 

תמורה. 
מילים נרדפות: נדבה, מתנה, מנחה, מתן-
בסתר, מענק, הקדשה; קורבן, זבח; תוספת, 

הוספה. 

כיאה לגיליון הראשון של מאתיים הגיליונות 
להזכיר  רוצה  הייתי  עלוננו,  של  הבאים 
ולהוקיר את כתיבתם של קודמיי על פרשת 

"תרומה". 

טובה  סיפרה  הראשונה,  בשנה   ,18 בגיליון 
בני-ישראל  התלכדות  על  קרמר-אביחי 
לעם לאחר יציאת מצרים. היא הדגישה את 
שהוא  פרט,  כל  של  שבהרגשה  החשיבות 
שותף בבניית המשכן. כמו כן פירשה טובה 
ִמְקָּדׁש,  ִלי  "ְוָעׂשּו  הפסוק  של  הסיפא  את 
ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם" )שמות כה ח(, כך: "בתוכם, 
קדושה  מייחסת  אינה  ישראל  תורת  כי 
למקום בלבד אלא לבני האדם ולהתנהגות 

ראויה".

בגיליון 54 הבהיר דוד גרונר את הקשר בין 
בבניית  לחול,  הקודש  בין  לרוחני,  הגשמי 
של  תרומה  מרים  ישראל  "עם  המשכן: 
חומרים מתוך נדיבות לב... ועוד טרם ישכון 
שם ה' נקרא הבניין על כליו 'מקדש'. ִמַניִין 

באה הקדושה? מעצם העשייה המדוקדקת 
והמיוחדת – עשייה של חול נהפכת לעשייה 
של קודש". דוד מסיים באומרו, ש"תפקידנו 
בין  החיבור  את  ליצור  לנסות  הוא  בעולם 
הקודש לחול במעשה היומיום של כל אחד 

מאתנו".

בגיליון 94 סיכמה עבורנו יעל גרוס רוזן את 
תוכן הפרשה: 

בני ישראל נקראים לתת תרומה של זהב, 
כסף, בדים ועוד לבניית משכן

ה' מפרט את התוכנית לבניית המשכן
כלי המשכן מפורטים: שולחן, מנורה, מזבח, 

מלקחיים, מחתות ועוד 
המשכן מורכב מאוהל מועד שנודד ובתוכו 
מכוסה  הארון   – הקודשים  וקודש  קודש 

הפרוכת וכרובים מעל
וההרכבה  הפירוק  נושא  את  הדגישה  יעל 
טון, מעשה   300 של המשכן, ששקל מעל 
שהצריך שיתוף פעולה של כל בני שבט לוי, 
שקיבלו על עצמם עול זה במהלך כל שנות 

הנדודים במדבר. 

בגיליון 130 כתבה שרי דרור על ההקבלה 
המקדש  בית  ובניית  "תרומה"  פרשת  בין 
העולם.  ובריאת  "בראשית"  פרשת  לבין 
בעצמו.  ליוצר  הופך  האדם  בפרשתנו 
נטלו חלק אמנים, אך הם  ביצירת המשכן 

לא היו עצמאיים אלא שליחים של הציבור 
כולו, ציבור שמתגייס לתת תרומה מעצמו. 
לתרומה  דאז  התרומה  את  משווה  שרי 
בימינו של כל פרט לבניית גנים, בית ספר 

וקהילה. 

אהרונוביץ  עירית  מראיינות   166 בגיליון 
על  "אולגה"  גן  ילדי  את  לבון  ואפרת 
הפרשה. הילדים מבינים את המושג תרומה 
כ"משהו שנותנים למישהו כי רוצים לשמח 
אותו ולעשות לו טוב". המראיינות מסכמות 
כי תרומה היא נתינה מכל הלב, ללא ציפייה 
לתמורה, והיא חלק מכל קהילה – בין אם 
אם  ובין  הקהילתית,  בעשייה  פנים  כלפי 

כלפי חוץ לקהילות אחרות בסביבה. 

אסיים עם תוספת קטנה משלי. ברור כיצד 
מרוויחים שני הצדדים -  התורם והמקבל 
הסיפוק  לעתים  התרומה.  ממעשה   -
במשקלו  בעיניי  עולה  הנתינה  ממעשה 
על שמחתו של מקבל התרומה. אך יש פן 
נוסף: כאשר אנחנו תורמים כסף או נכס או 
לקהילה  אם  היקר,  מזמננו  תורמים  פשוט 
או לבית הספר שלנו ואם לארגון או עמותה 
"רחוקים יותר"... אנו מרוויחים כפל-כפליים, 
כי אנו בעצם תורמים לעצמנו, בהרבה יותר 

מובנים משנדָמה תחילה. 
ירון נשר

תרומות וגמ”חים – נקודת מבט אחרת
ֶאת  ִּתְקחּו  ִלּבֹו  ִיְּדֶבּנּו  ֲאֶׁשר  ִאיׁש  ָּכל  "ֵמֵאת 

ְּתרּוָמִתי" )שמות כה ב( 
האפקטיביות  )לקידום  "מידות"  ארגון 
בסקר  בדק  ועמותות(,  תורמים  של 
של  התרומה  הרגלי  את  מיוחד 
הממצאים:  מעיקרי  הישראלי.  הציבור 
הרבה.  הכי  תורמים  והחרדים   הדתיים 
נבדקו  "גיאוקרטוגרפיה"  מכון  באמצעות 
על ידי ארגון "מידות" הרגלי התרומה של 
שמונה- מגיל  היהודי  הישראלי  הציבור 
תורמים  כסף  כמה  ומעלה.  עשרה 
המצטברת  הממוצעת  התרומה  בשנה? 
בקירוב.   ₪  380 היא  הישראלי  של 
 – הרבה  הכי  תורמים  והחרדים  הדתיים 
והסכום  לעמותות.  תורמים  מהם   92%
כ-81%   .₪ כ-613  הוא:  לשנה  הממוצע 
בשנה.   ₪ כ-443  תורמים  מהמסורתיים 
גם החילונים תורמים, אבל פחות: כ-75% 
בשנה   ₪ כ-265  תורמים  מהם   בלבד 
הקונסוליה  "עובדי  מהעיתון:  ציטוט 
מאוד  מתפעלים  בירושלים  האמריקנית 
החרדי,  הציבור  בריכוזי  מהביקורים 
הכנסת,  ובבתי  התורה  בתלמודי  בישיבות, 
בארץ  החרדי  הציבור  חיי  כי  המוכיחים 
לזולת  וסיוע  הדדית  עזרה  על  מושתתים 
וזהו הכוח שמחזיק אתכם ובונה את הציבור 

פט,  סטורט  אמר  אלה  דברים  החרדי". 
בביקורו  בירושלים  הברית  ארצות  קונסול 
בקהילות החרדיות בעיר לפני כחמש שנים.

רבים בחברה הישראלית רגילים לשבח את 
החברה החרדית על העזרה ההדדית שהם 
מקיימים בקהילותיהם בכלל, ועל הגמ"חים, 
זו,  בחברה  ולמאות  לעשרות  המצויים 
כתופעה  זאת  רואים  רבים  אנשים  בפרט. 
ייחודית לחרדים במובן החיובי של המילה. 
זו כנקודת זכות  בדרך כלל נראית תופעה 
גדולה, אשר לעתים "מכפרת" על התלונות 
הרבות שיש לרבים מאיתנו כלפי החרדים. 
נחיתות  ורגשי  רוח  נמיכות  אפילו  קיימת 
ומפעלי  הגמ"חים  מול  אל  רבים  אצל 
"למה  שואלים:  רבים  הרבים.  הצדקה 
אצלנו זה לא כך?" "איך זה שהם מצליחים 
זה  לעזור  מנת  על  יפה  כך  כל  להתארגן 
וטוענים שזו  ישנם המרחיקים לכת  לזה?" 
תופעה ייחודית לעם היהודי בכלל ולחברה 

החרדית בפרט ובעיקר. 
לחרדים?  ייחודית  תופעה  אכן  זו  האם 
האם הם כל כך מיוחדים בתמיכה ההדדית 
היחידים  הם  האם  אותם?  המאפיינת 
שכלל  מסתבר  כך?  שנוהגים  בעולם 
הסוציולוגי  והמחקר  ההיסטוריה  לא.  וכלל 
מקרים  על  מצביעים  והאנתרופולוגי 

תרומה  ומתקיימת  התקיימה  בהם  רבים 
משמעותית של חברי קהילה זה לזה, עזרה 
הדדית נרחבת והתארגנויות תמיכה לטווח 

קצר וארוך. 
שצדקה  כך  על  מצביעים  המחקרים 
קשורה בצורה מהותית לסולידאריות. ככל 
פעילות  כך  יותר  סולידארית  שהחברה 
גם  קשורה  צדקה  יותר.  אינטנסיבית  זו 
לאינדיבידואליזם(.  )המנוגד  לקולקטיביזם 
חשיבות  בהן  קולקטיביסטיות,  תרבויות 
שיעור  לאין  רבה  הקבוצתי  האינטרס 
בַיזמּות  מאופיינות  האישי,  מהאינטרס 
רחבה מאוד של עזרה הדדית. החרדים הם 
וכן  מובהקת,  בצורה  זאת  המדגים  מקרה 
ההיסטוריה הארוכה של הקהילה היהודית. 
גם ההיסטוריה של הכנסייה ותפקודם של 
המנזרים והנזירים - בייחוד הפרנציסקנים 
הֶאִמיש  קהילות  זאת.  מדגימים   -
האמריקניות הן דוגמה מודרנית לעקרונות 
ולכן  חוץ,  כלפי  מאוד  סגורות  הן  אלה. 
לזולת  ועזרה  לקהילה  תרומה  של  הערך 
חשוב ביותר. לדוגמה, כאשר הילדים גדלים 
ומתחתנים, צריך לדאוג להם לבית. מכיוון 
אדמה  ברכישת  הצורך  חסכונות,  שאין 
ובניית בית מביא להתגייסות הקהילה כולה 
לקניית  משהו  תורם  אחד  כל  לפרויקט. 
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כולה  הקהילה  בונה  הבית  ואת  האדמה, 
פעילות  האסלאם,  בארצות  גם  במשותף. 
את  מאפיינת  ההדדית  והתמיכה  הצדקה 
לניצחון  היסוד  והיא  הדתיות,  הקבוצות 
"האחים המוסלמים" במצרים, של החמאס 

בעזה וגם של האסלאם השיעי באיראן.
אם נחזור לחברה החרדית, קיימים מספר 
של  הערך  את  המעודדים  מאפיינים 
ושל  לזולת  משמעותית  תרומה  הענקת 

עזרה הדדית:
זו חברה מסורתית, שבה ערך הפרט קטן 	 

לעומת ערך הכלל
והפיקוח 	  גבוהה  החברתית  הלכידות 

החברתי חזק

כלפי 	  גבוהות  חומות   – ערכית  מבחינה 
חוץ, המתגבהות עם הזמן

של 	  חזקה  תחושה  קיימת  זו  בחברה 
 – עוינים  חיצוניים  גורמים  מצד  רדיפה 

החילונים בעיקר
היותה 	  בגלל  מחסור,  ותנאי  מתגבר  עוני 

בראש ובראשונה "חברת לומדים"
קיים צורך חזק לשמור על כל אדם בתוך 	 

לתרבות  "ייצא  שלא  הסגורה,  החברה 
רעה", חס וחלילה.

על  להתפלא  אין  הללו,  הגורמים  כל  לאור 
הקיימת  החזקה  ההדדית  התמיכה  תופעת 
להתפלא  שיש  אולי  היחיד  הדבר  שם. 

אלה  של  המופרזת  ההתפעלות  הוא  עליו, 
כאן  יש  כאילו  והמחשבה  חרדים,  שאינם 
משהו ייחודי. חוסר ידע על תרבויות אחרות 
יחד עם חוסר הבנה של תהליכים  בעולם, 
סוציולוגיים גורמים לאנשים לחשוב ש"רק 
אצלנו יש דבר כזה". ובכן, אנחנו לא כל כך 
חושבים.  שאנחנו  כפי  וייחודיים  מיוחדים 
יותר  קצת  ונלמד  שנתבונן  כדאי  אולי 
פחות  קצת  ונתרכז  שמסביב  העולם  על 
רצוי  אולי  המידית?  ובסביבתנו  בעצמנו 
שנהיה קצת פחות אתנוצנטריים וקצת יותר 

קוסמופוליטיים?
אריאל סלע 

סיקריקים – “ְמָהְרַסִיְך ּוַמֲחִריַבִיְך ִמֵּמְך ֵיֵצאּו” )ישעיהו מט יז(מהפכנים יהודים?
אלימה  כקבוצה  ידועים  היו  הסיקריים 
רצח  כולל  אמצעי,  באף  בוחלת  שאינה 
הם  מטרותיהם.  את  להשיג  כדי  פוליטי, 
החופש  לוחמי  שבקנאים,  הקיצוניים  היו 
היהודים, בסוף ימי בית שני. השם סיקריים 
והעקום  הקצר  הפגיון  שם  על  להם  ניתן 
ובו  בבגדיהם,  חבוי  שהיה  ברומית(  )סיקה 
היו דוקרים בחשאי את מתנגדיהם, לרבות 

יהודים.
קבוצה  של  פעולתה  על  הראשון  הדיווח 
היו  בו  ירושלים,  על  המצור  מימי  הוא  זו 
טרור  וזרעו  לרומאים  ההתנגדות  ממובילי 
בקרב כל מי שהעז להתנגד להם. חברים 
במצדה  התבצרו  אף  קבוצה  מאותה 
המסופר  ולפי  בן-יאיר,  אלעזר  ובראשם 
שם  התאבדו  בן-מתתיהו,  יוסף  ידי  על 
הרומי.  הצבא  של  ממושך  מצור  לאחר 

שהסיקריים  גם  מספר  בן-מתתיהו  יוסף 
במצדה נהגו לפשוט על היישובים היהודיים 
הפסח  הוא מתאר שבחג  בפרט  הקרובים. 
את  המיתו   ..." עין-גדי,  על  פשטו  הם 
החלשים אשר לא היה להם כוח לברוח, את 
הנשים והילדים, שבע-מאות נפש ומעלה", 

ובזזו את המקום.
על פי המסופר בתלמוד, בשעת המצור על 
על  הם שמרו  הגדול  המרד  בעת  ירושלים 
יוחנן  רבן  לצאת.  לאיש  נתנו  ולא  השערים 
בירושלים,  הפרושים  ממנהיגי  בן-זכאי, 
"ריש  סיקרא,  אבא  מנהיגם,  עם  נפגש 
אליו  ובא  אחיינו,  שהיה  דירושלם",  ביריוני 
האוכל  כל  את  שרפו  שהם  על  בטרוניות 
)אוצרות המזון( ומרעיבים את כולם למוות. 
אחיינו השיב לו שאין לו שליטה על אנשיו, 
יעץ  הוא  יהרגוהו.  הם  למתנם  ינסה  ואם 

לדודו שיביים את מותו כדי לצאת מהעיר 
ולהיפגש עם המצביא הרומאי אספסיינוס. 
רבן יוחנן בן-זכאי עשה כדבריו וכשתלמידיו 
נדקר  כמעט  הוא  לקבורה  אותו  הוציאו 
שאין  לוודא  רצו  כאשר  הסיקריים,  בידי 
איש שיוצא בחיים מתוך ירושלים )גיטין נו 
ע"א(. במשנה ובגמרא הוסב השם סיקריקון 
ובעיקר  נכסים  המפקיעים  זרוע,  לבעלי 
שדות מידי בעליהם, בעזרת השלטון. בשם 
גזלן,  הנחשב  המפקיע,  רק  לא  נקרא  זה 
אלא גם מקבל הנכסים המופקעים. לימים 
המציין  משפטי  למונח  "סיקריקון"  הפך 
כל הלוקח רכוש בכוח תוך איום על בעליו 

)גיטין נה ע"א(.
http:// בבלוג   קראו את המשך המאמר 
/www.geshermb.org/vedibartabam

אלי רבל

העוני  מצב  על  דוח  פורסם  מכבר  לא 
ובולטות,  גדולות  הכותרות  בישראל. 
להישאר  יכול  מי  לב;  שוברות  התמונות 
ובקשישים  בילדים  כשמדובר  אדיש 

רעבים?!
כשבוחנים דברים לעומקם, עולות לא אחת 
שאלות; האם העוני הוא מוחלט או יחסי? 
האם אנשים אחראים למצבם או שמישהו 
ובכלל,  יקרה?  לא  שזה  לדאוג  היה  אמור 

מהו עוני במאה העשרים ואחת?
בתיה  במזכרת  לחיים  לאחור,  מבט 
מאכלס  בוודאי  היה  הראשונים,  בעשוריה 
“עוני  בעיתונים:  ראשיות  כותרות  היום 
לבית  רעבים  צועדים  “הילדים  מחפיר”; 
הספר”; ו-”ילדים עובדים לפרנסתם”; ואלה 

רק חלק מהן. 
העשרים,  המאה  של  השלושים  בשנות 
ובעיקר בשנות המרד הערבי הגדול )-1939
ובמה  לאכול  מה  היה  לא  לאנשים   )1936
להאכיל את ילדיהם. שנות הארבעים, ואיתן 
את  שיפרו  לא  השנייה,  העולם  מלחמת 

המצב. התזונה היומית כללה שלוש ארוחות 
זהות: לחם בן כמה ימים עם בצל, שנטבל 
היה  ניתן  גיוון  לרככו.. לשם  כדי  זית  בשמן 
למרוח עליו מעט מרגרינה ולפעמים ריבה. 
ישר  לפעמים היו הילדים שותים חלב טרי 
ופירות  ירקות  מעטין הפרה בזמן החליבה. 
היו עונתיים, במידה שהיה יבול באותה שנה. 
הייתה  היחידה  המלאה  החמה  הארוחה 

ארוחת השבת. 
הנ”ל,  בתזונה  התמיד  ימיו  סוף  שעד  סבי, 
ילדיו מבקשים  איך שמע את  סיפר בכאב 
אוכל ופשוט לא היה מה לתת להם. לדודתי 
כדי  בתה  ביסקוויט  טובלים  היו  שבכתה 

להשקיט את רעבה.
יש שיקראו לזה תזונה ים תיכונית, ותופעה 
של השמנת יתר פשוט לא הייתה אפשרית, 
אולם ספק אם ילד בן זמננו היה מחזיק יום 

אחד שלם כזה.
הפסח,  חג  לקראת  לילדים  נקנו  בגדים 
הבגדים  שנתיים-שלוש.  של  בדילוגים 
דודים,  בני  בין  לשני,  אחד  מילד  הועברו 

ובגדים משומשים נשלחו מעת לעת על ידי 
קרובים מבוססים מאמריקה. 

הנעל  שנים.  לכמה  אחת  נרכשו  נעליים 
הייתה גדולה בכמה מידות על מנת שתוכל 
צמחה  כשהרגל  ארוכה.  לתקופה  לשמש 
הלכו לסנדלר על מנת שיפער פתח בחזית 
כדי לאפשר מקום לכף הרגל. את הגרביים 
ועוד  פעם  מתקנים  היו  מהצמר  האפורים 
פעם. עקרת בית טובה ידעה להעניק לגרב 

חיי נצח.
המפתיע הוא שכששומעים את ילדי הדור 
ההוא מספרים על ילדותם, הסיפורים מלאי 
האשמות.  או  מרירות  ללא  ואהבה,  חיבה 
אבל  בדיוק,  מידה  באותה  עניים  היו  כולם 

אף אחד לא הגדיר עצמו כעני. 
במצבם  להמעיט  מבלי  לימינו:  ובחזרה 
מאזרחי  מבוטלים  לא  חלקים  של  הקשה 
המדינה, דומה שהעוני היום, בניגוד לעבר, 
תחושתו  מחומרי:  פחות  לא  חברתי  הוא 
של היחיד כי הוא עני ביחס לעצמו וביחס 

לחברה סביבו. 
אילנית קיש



)38(, רותם )בת 9.5(, מעין )בת 8(,  יוסי   ,)37( ורדה 
דנה )5( בגן "אולגה", וקרני )כלבה לברדורית גזעית 

אך עצלנית(
הספר  בבית  למדה  דתית,  למשפחה  בירושלים  נולדה  ורדה    
"פלך" ושירתה בצבא כקצינת הוראה. אחרי הצבא טיילה בעולם 
וחזרה ללימודי תיאטרון קהילתי באוניברסיטת תל-אביב. בהמשך 
ותואר שני  למדה דרמה תרפיה ב"מדרשה לאמנות" בבית ברל, 
תרפיסטית  כדרמה  עובדת  תל-אביב.  באוניברסיטת  בתיאטרון 
"ברזילי",  החולים  בבית  ולנוער  לילדים  הפסיכיאטרית  במחלקה 
נולד  יוסי  פרטית.    ובקליניקה  גור  חסידי  של  טיפולי  במרכז 
בצרפת למשפחה דתית ועלה לארץ בגיל חצי שנה. הוא הבכור 
מתוך שישה ילדים. גדל בשכונת בית וגן בירושלים, למד בתלמוד 
לישיבה התיכונית בחיספין  ומשם  "חורב"  לישיבת  תורה. המשיך 
"גולני"  בסיירת  שירת  בעלי.  הקדם-צבאית  למכינה  כך  ואחר 
כחובש. אחרי הצבא טייל במזרח ובאפריקה. כשחזר לארץ למד 
מפעלים,  ניהל  וניהול.  תעשייה  והנדסת  בניין  הנדסאי  לתואר 

בעיקר של מזון. כיום עוסק ביזמות נדל"ן ובנוסף הקים חברה בשם Challenge לתוספי אנרגיה לספורטאים )השם אינו מקרי, חכו לפרק 
התחביבים(.   היכרות: הכירו ב"בליינד-דייט", שהביא להתלהבות של כמה ימים אבל לא מעבר לזה. אבל בכל זאת המשיכו להתראות מדי 
פעם. יוסי גם דאג לבקר לפעמים במוזיאון הטבע שם עבדה ורדה )מאוד התעניין בפוחלצים(. כשוורדה חיפשה פרטנר לטיול בסיני היא 
פנתה ליוסי, והשניים נסעו כידידים וחזרו כזוג )ורדה: "על הר סיני פתאום ראיתי אותו אחרת"(.   איך הגיעו ל"קשת": הכירו כדתל"שים )דתיים 
לשעבר(, למרות שוורדה מעידה על עצמה ש"תמיד הייתי מחוברת רוחנית לדת". שנה לפני החתונה החליטו "להתחזק", ואחרי החתונה גרו 
בניצן )יישוב דתי(, כי יוסי עבד בדרום. יוסי החל להתרחק שוב מהדת וורדה המשיכה לקיים אורח חיים דתי. כשהבנות הגיעו לגיל בית ספר 
הבינו שבית ספר דתי רגיל לא מתאים לדרך החיים שלהם. הם שמעו על "קשת" ומצאו את מקומם בקבוצת התפילה. יוסי מגדיר את עצמם 
כ"זוג מעורב".   השבת שלנו: ורדה הולכת לפעמים לבית כנסת או סתם לטיול רגלי עם הבנות ויוסי רוכב על אופניים. אוהבים לארח חברים 
ומשפחה. ורדה :"חשובה לנו בעיקר החוויה היהודית, ה'זכור' יותר מה'שמור' ההלכתי המוקפד".  תחביבים: במקביל לשפע העיסוקים הם 
גם משפחה ספורטיבית ביותר )"אפשר להספיק הכול עם ניהול נכון של הזמן"(: יוסי השתתף בתחרות "איש הברזל" )ריצה, שחייה, ורכיבת 
אופניים, ראו גיליון 196(, מסיים קורס מאמני טריאתלון וחובב מצנחי רחיפה. ורדה רצה, שוחה ועושה פילאטיס מכשירים, ובזמן שנשאר 
משתתפת בקבוצת תיאטרון "פלייבק"... הבנות גם הן אוהבות מאוד ספורט.  בילוי משפחתי/זוגי: ארוחות ערב משפחתיות, מפגשים עם 
חברים, טיולים מכל הסוגים: בשטח, בחו"ל; היו השנה בשוודיה - "חוויה מגבשת". רצים יחד, רואים סדרות במחשב.   תרומה לקהילה: ורדה 
חברה בצוות אירועים ובצוות באל"י )ניהול זמן כבר אמרנו?(   משהו מפתיע לגלות עליכם: יוסי טייל באפריקה וגם נשלח לאמן את צבא קונגו 

)"ההשקעה ירדה לטמיון, כולם נהרגו"(.    מסר לאומה: לֵהֵעז לעשות, לא להיתקע בפחד.
ראש בראש: שלומי שבת או שלומי שבן? ורדה: שבן; יוסי: שבת. אנטריקוט או ירקות? יוסי: אנטריקוט; ורדה: שוקולד מריר 70%. "מקור 
השורשים  למרות  תל-אביב,  תל-אביב?  או  ירושלים  בעומר.  ל"ג  מדרש?  בתי  או  בעומר  ל"ג  מדורת  "ידיעות".  "הארץ"?  או  ראשון" 

הירושלמיים. בוב ספוג או בוב הבנאי? ורדה: בוב דילן; יוסי: בוב מרלי.

הנסיך הקטן חזר אלינו

doronlil@013net.net  או ללילך ענתי  uriliat@netvision.net.il המעוניינים להתראיין למשפחה מבוקשת מוזמנים לפנות לליאת ואורי נוי

משפחת בלונדר קשתמשפחה מבו

הנסיך  את  לשאול  אני  החלטתי  הפעם 
אחר:  למדור  אולי  ששייכת  שאלה,  הקטן 
 – או מהפכן  גיבור  היית צריך לבחור  "אם 

במי היית בוחר?"
"למה הכוונה בגיבור?" שאל. 

עניתי,  החיים,"  את  חי  סתם  שלא  "מישהו 
"אלא משאיר איזה חותם על הסובב אותו".

הנסיך חשב רגע ואמר: "אה, אני יודע במי 
אבחר: לפני מספר ימים נסעתי במונית פה 

במושבה".
"מוזר," חשבתי לעצמי, "חשבתי שגיבורים 
הגיבור שלו  סוסים, אבל  גבי  על  מופיעים 

מגיע במונית שירות".
"באיזו תחנה עלה הגיבור שלך?" שאלתי.

לבחור  רוצה  "אני  השיב,  עלה,"  לא  "הוא 
בנהג".

נוהגים  "רובם  מתפלא,  קראתי  "הנהג?!" 
הנהיגה,  חוקי  את  מזכיר  שרק  באופן 
נדחפים לפני אוטובוסים, ובדרך כלל אינם 

מחלקים קבלות על הנסיעה!"
"אולי," נתן לי לסיים והמשיך ברוגע, "אבל 
שמתי לב שישנם נוסעים רבים המדברים 
אליו בחוסר נימוס ובחוסר סבלנות: 'עצור 

לי כאן,' הם דורשים במקום לבקש".
בשלב זה עדיין לא הייתי בטוח שהוא הבין 

את שאלתי עד הסוף. 
לנמק  הקטן  הנסיך  המשיך  נהג,"  "ואותו 
להתייחס  נהג ממשיך  "אותו  בחירתו,  את 
אליהם בכבוד, נפרד יפה מכל נוסע ונוסע 
שיהיה  יום  'אחלה  בברכת  אותו  ומברך 
לך!'. ככה משפיעים על הסביבה והופכים 

אותה לטובה יותר".
יאיר הרטמן

  ביום שני י”א באדר
5.3.2012
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