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ודברת בם
קשת מזכרת בתיה
  לחיות ולחנך ביחד

שיתוף מיתרים
ב

המושג שלי - “מהגרי עבודה”
מהגר עבודה הוא אדם העוזב את מדינתו ועובר למדינה אחרת, 
פרנסה.  למצוא  בכדי  קבע,  תושב  של  חוקי  מעמד  לו  אין  שבה 
אטרקטיביות  אינן  אשר  מׂשרות  העבודה  מהגרי  ממלאים  לרוב 
נוקטות  והמעמד. מדינות שונות  לאזרחי המדינה מבחינת השכר 
וכלה  וכליאה  בגירוש  החל  עבודה,  למהגרי  ביחסן  שונה  מדיניות 
בשיתוף מהגרי העבודה בחברה והפיכת מעמדם לחוקי. בישראל 
בעת  השמונים,  שנות  סוף  מאז  למשמעותית  התופעה  הפכה 
פועלים  של  הגעתם  את  הפחיתה  אשר  הראשונה,  האינתיפאדה 
העבודה  מהגרי  ומעזה.  המערבית  הגדה  פלסטיניים משטחי 

הבניין,  החקלאות,  מעובדי  משמעותי מאוד  חלק  להיות  הפכו 
עבודה  מהגרי  הגיעו  האחרונות  בשנים  בארץ.  והסיעוד  הניקיון 
מתבצעים  בהן  כמדינות  שהוגדרו  אפריקה,  ממדינות  רבים 
פשוטה  לא  דילמה  מציבה  זו  אוכלוסייה  האנושות.  נגד  פשעים 
מחבריה  שחלק  שכחברה  מאחר  ולממשלה,  הישראלית  לחברה 
היה בעבר במצב של פליטּות אנו עומדים מול צו מוסרי להגיש 
עזרה לעומדים בגבולנו, ומאידך גיסא, קליטת מסות של פליטים 
בישראל יכולה להוות בעיה קשה מבחינה כלכלית וחברתית עבור 

מדינת ישראל.
אפרת נצר-וייס

בחטא  בעיקרה  עוסקת  לך”  “שלח  פרשת 
המרגלים, שנתפס כחטא החמור ביותר של 
חטא שבעקבותיו  זהו  במדבר.  ישראל  בני 
בארבעים  ישראל  בני  את  הקב”ה  העניש 
שנות נדודים במדבר ובאי כניסת כל הדור 
ההוא לארץ ישראל. אך מה היה חטאם של 

המרגלים, ולמה הוא גרר עונש כה חמור?

שעולה,  זה,  לחטא  הסבר  להציע  אנסה 
לדעתי, מפשט הפסוקים, ולהראות שחטא 

זה רלוונטי מאוד לימינו. 

למשימה,  צאתם  לפני  כי  עולה  מהפרשה 
מה  בפירוט  המרגלים  את  משה  מנחה 
על  משה,  הנחיית  פי  על  לבדוק.  עליהם 
מישורים:  בשני  בדיקות  לערוך  המרגלים 
האחד – מה טיב הארץ )מה טיב הקרקע 
והפירות בארץ(; והשני – לתאר את האויב 
)אם הוא חזק ומבוצר(. המרגלים התבקשו 
לספק דיווח עובדתי מהימן על מצב הארץ, 
אישיות  והערכות  ניתוחים  לספק  ולא 

שלהם בדבר אפשרות כיבושה.

כי  רואים  אנו  חוזרים  כשהמרגלים 
בתחילת הדיווח שלהם הם אכן מילאו את 
הם  משה.  ידי  על  שנצטוו  כפי  המשימה, 
דיווחו שהארץ טובה ותיארו את האויב כפי 
שהתרשמו ממנו: אויב חזק ומבוצר. תיאור 
מצטייר  שאינו  לגיטימי  תיאור  הינו  זה 

במקרא כחטא.

ַנֲעֶלה  “ָעֹלה  אומר:  שָּכֵלב  לאחר  רק 
יג  )במדבר  ָלּה”  נּוַכל  ָיכֹול  ִּכי  ֹאָתּה,  ְוָיַרְׁשנּו 
גישתם  את  המרגלים  לפתע  משנים  ל(, 
ואומרים: “ֹלא נּוַכל ַלֲעלֹות ֶאל ָהָעם, ִּכי ָחָזק 
המרגלים  כאן  לא(.  שם  )שם  ִמֶּמּנּו”  הּוא 

חרג  שָּכֵלב  כפי  )ממש  מתפקידם  חורגים 
ומציגים את הערכתם האישית  מתפקידו(, 

בפני העם.
על  בכך.  מסתפקים  אינם  המרגלים  אך 
מנת לחזק את הניתוח שלהם בדבר חוסר 
הסיכוי לכבוש את הארץ הם מסלפים את 
רק  קודר.  באור  אותן  ומציגים  העובדות 
מציין  ַלֲעלֹות”,  נּוַכל  “ֹלא  שאמרו:  לאחר 
המקרא: “ַוֹּיִציאּו ִּדַּבת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָּתרּו ֹאָתּה 
ָעַבְרנּו  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֵלאֹמר:  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל 
ִהיא,  יֹוְׁשֶביָה  ֹאֶכֶלת  ֶאֶרץ  ֹאָתּה  ָלתּור  ָבּה 
ִמּדֹות”  ַאְנֵׁשי  ְבתֹוָכּה  ָרִאינּו  ֲאֶׁשר  ָהָעם  ְוָכל 
)שם שם לב(. קודם לכן הדיווח שלהם היה 
את  לשכנע  שכדי  דומה  לגמרי.  לגיטימי 
החלו  הם  ָּכֵלב,  ולא  הצודקים  שהם  העם 
כך שחשו  ועל  הענקים  על  לספר פתאום 
שאיננה  סובייקטיבית  )תחושה  כחגבים 

תיאור עובדתי(.

ניתן לומר, שחטא המרגלים היה בכך שהם 
חרגו מתפקידם ובמקום לדווח על עובדות, 
הם הוסיפו פרשנות, שגרמה לדמורליזציה 
בעם, ועל מנת לתמוך בפרשנותם, הם אף 
ואת הממצאים  החלו לסלף את העובדות 

שגילו במשימת הריגול.

דברי  את  לאמץ  העם  את  הוביל  זה  דבר 
של  מדעתם  להתעלם  המרגלים,  רוב 
להם  שעדיף  למשה  ולומר  וָכֵלב,  יהושע 
למות  או  העבדות  לחיי  למצרים  לשוב 
הארץ.  את  לכבוש  לנסות  מאשר  במדבר 
בכך הראה העם שהוא עדיין לא השתחרר 
יכול  איננו  ושהוא  עבד,  של  מהמנטאליות 
חיים  ולנהל  להילחם  להפוך לעם המסוגל 
עצמאיים של בני חורין. על כן נמנעה מדור 
זה הכניסה לארץ, ורק הדור החדש, שנולד 

חופשי ולא חווה חיי עבדות נכנס לארץ.

מאוד  רלוונטי  המרגלים  מחטא  הלקח 
לגבינו גם היום. אנו מגבשים את עמדותינו 
סמך  על  שונים  בנושאים  עולמנו  ותפיסת 
אלינו  המגיע  ממידע  ניזונים  אנו  מידע. 
מהתקשורת(  )בעיקר  שונים  ממקורות 
העובדות  בין  להפריד  יכולים  שאנו  מבלי 
תלוי  המידע  הצגת  אופן  לפרשנותן. 
הוא   - המידע  מוסר  של  עולמו  בתפיסת 
בדיווח שהוא  לכלול  עובדות  המחליט אלו 
ועוד.  בפנינו  אותן  להציג  ואיך  לנו,  מספק 
על מנת לאשש את תפיסת עולמו, מסלף 
ַסַּפק המידע לא אחת את העובדות ומעניק 
בתפיסותיו  התומכות  לעובדות  רב  משקל 
תוך הצנעת עובדות שאינן מתיישבות עימן. 
כי אותם אירועים  כך אנו מוצאים לעתים, 
שונה  באופן  מתוארים  עובדות  ואותן 
ידי  ועל  שונים  עיתונאים  ידי  על  בתכלית 
באופן  שונות.  עולם  תפיסות  בעלי  אנשים 
הספר,  בבית  המתרחשים  אירועים  דומה, 
מסופרים על ידי כל ילד בדרך שונה, ולכל 

ילד סיפור שונה על אותו אירוע.

בבואנו  כי  ללמוד  ניתן  המרגלים  מחטא 
על  מאמץ,  לעשות  יש  אירועים,  לתאר 
הניתוח  לבין  העובדות  בין  להפריד  מנת 
לנו  ואל  להן,  מעניקים  שאנו  והפרשנות 
לסלף עובדות על מנת שיתמכו בעמדתנו 
שומעים  כשאנו  שני,  מצד  ובפרשנותנו. 
את  ולברור  לנסות  נדרשים  אנו  סיפור, 
העובדות מתוך הפרשנות, על מנת שנוכל 
אמין  מידע  על  המבוססות  עמדות  לגבש 

ונכון.

אודי הקר

שלח לךפרשת השבוע למשפחה



יוסף )יוסקה( אחיטובמהפכנים יהודים
המחנכים  מחשובי  אחיטוב,  )יוסקה(  יוסף 
הציבור  של  המתון  בזרם  הרוח  ואנשי 
בגיל  האחרונים  בימים  מת  הדתי-לאומי, 
החינוך  מערכות  בוגרי  בהם  אלפים,   .79
אקדמיה  אנשי  רבנים,  הדתי,  הקיבוץ  של 
ואנשי ציבור, ליוו אותו למנוחות בקיבוצו עין 

צורים. 
אחיטוב היה מוותיקי תנועת הקיבוץ הדתי 
הוא  שלה.  המובהקים  הרוח  מאנשי  ואחד 
ואת  והומניזם,  תורה  של  לשילוב  הטיף 
)את  במאמריו  השאר,  בין  כינס,  תפיסותיו 
חלקם הוא כינס בספר “על גבול התמורה”( 
הוא  החינוך.  במערכת  השונים  ובתפקידיו 
מה  את  תקף  אמונים,  גוש  ממבקרי  היה 
וכחבר  משיחיות,  כ”אשליות”  שהגדיר 
היה  הממלכתי-דתי  החינוך  במועצת 
ממבקרי ההקצנה הדתית במחנה. הוא אף 
מתח ביקורת פומבית על העיסוק המוגבר 
הדתיות,  והנשים  הבנות  של  בצניעותן 
רונצקי  אבי  הרב  עם  סוער  פולמוס  וניהל 
בטרם התמנה לרב הראשי לצה”ל, לאחר 
שזה פסק כי מוטב להתחמק מטיפול בגוי 

במטרה להימנע מחילול שבת.
הדתית  הציונות  כי  אחיטוב  סבר  בהגותו 

הרב  בימי  ממקורותיה  מאוד  התרחקה 
הצביע,  עליו  הבולט  כשהתהליך  ריינס, 
יהודה  הוא ההשפעה הרבה של הרב צבי 
קוק, שהביאה את התזוזה לכיוון ימני יותר 

ומשיחי יותר.
הראי”ה  של  בכתביו  כי  טען  אחיטוב 
אוניברסאליים  יסודות  נמצאים  קוק, 
ידי  על  הצידה  שנדחקו  והומניסטיים 

גורמים קיצוניים מבחינה דתית ולאומית.
אחיטוב נולד בגרמניה ב-1933 ועלה בגיל 
צעיר לישראל, גדל בחולון והצטרף לנח”ל 
במסגרת גרעין של “בני עקיבא”. כשישים 
שנה הוא היה חבר עין צורים, שימש מחנך 
יבנה,  בקבוצת  האזורי  הספר  בית  ומנהל 
ומרכז  ישיבת הקיבוץ הדתי  והיה ממקימי 
יעקב הרצוג בקיבוצו. הוא היה חבר במכון 
של  מתקדמים  ללימודים  המכון  “ון-ליר”, 
“מכון שלום הרטמן”, ועד לאחרונה המשיך 

להעביר שיעורים והרצאות. 
של  כתביו  את  שערך  שגיא,  אבי  פרופ’ 
ספר  של  משותף  עורך  והיה  אחיטוב 
היובל לכבודו, ספד לו בהלוויה. הוא אמר: 
“יוסקה אחיטוב היה קיבוצניק, סוציאליסט, 
וציוני-דתי  חכם,  תלמיד  מאמין,  איש 

שהציונות  התמורה  את  עבר  שלא  קלאסי 
הוא  האחרונות.  בשנים  עברה  הדתית 
האופציות  את  הישראלית  לציבוריות  תיווך 
העמוקה  בצורה  שגלומות  ההומניסטיות 
“התבוננתי  היהודית...”  במסורת  ביותר 
אלה  אם  עצמי  את  ושאלתי  בקהל 
באתוסים  שספוגים  החומה  על  האחרונים 
העמוקים של תורה עם דרך ארץ, של תורה 
שעוברת  שלנו  החברה  אם  אנושיות.  עם 
חושים  קהות  של  התבהמות,  של  תהליך 
אנחנו  ששונה...  מי  כל  שזר,  מי  כל  כלפי 
חיים היום במציאות שלא האמנו שיהודים 
ושאלתי האם  כך אחרים,  לקרבן  מסוגלים 
שנשארו  בחומה  האחרונים  הם  אלה 
בישראל  שלא.  מקווה  אני  לפֵליטה? 
מול  התייצבה  ההומניסטית  האופציה 
היה  ויוסקה  ישראל,  מסורת  של  האופציה 
קול נדיר שהצביע על כך שההומניזם נעוץ 
תרבות  של  התשתית  עומק  בתוך  עמוק 

ישראל”. 
שגילם  נדיר  איש  מכול  יותר  היה  אחיטוב 
לרעך  “ואהבת  הפסוק  את  בהתנהגותו 
כמוך”, אם כי דומה שלא פעם העדיף את 

הֵרע על עצמו. יהי זכרו ברוך.
אלי רבל

12בר/בת מצווש 13
חופש גדול

כל  קרוב.  הגדול  שהחופש  שאומר  מה  השנה,  לסוף  מתקרבים  אנחנו 
בגלל  במיוחד,  ואנחנו  השנה,  סיום  לקראת  מתרגשות  מאוד  הכיתות 
שאנחנו לא רק מסיימים את כיתה ו’ אלא גם את בית הספר היסודי. כולם 
ה’,  יודעת שעד כיתה  יבוא כבר, אבל אני  מאוד רוצים שהחופש הגדול 

אחרי שבועיים חופש כבר טיפסתי על הקירות. 

אז הינה כמה טיפים לילדים הקטנים שקוראים את זה: 
1. כדאי לכם להגביל את העיסוק במחשב ואת שעות הצפייה בטלוויזיה 
בחופש. תגבילו את עצמכם לשעה טלוויזיה ושעה מחשב ביום )אפשר 

גם פחות(. 
2. אפשר ללכת לקייטנה, זה יעסיק אתכם במשך השבועיים הראשונים 

או יותר של החופש. 
3. לכו לחברים. תיפגשו עם לפחות חמישה חברים בשבוע )עדיף יותר(. 

4. לכו לבריכה, לפארק או לסיבוב באופניים עם חברים, ותארגנו פגישות 
כיתתיות. 

5. ודבר אחרון, ואת זה תזכרו במשך כל החופש )זה ממש יעיף אתכם 
מהספה( – תזכרו את החופשים הגדולים האחרונים, שבהם לא משנה 
- החודשיים עברו  כמה היה לכם משעמם או כמה תוכניות עשיתם 
שתיהנו  זה  חשוב  והכי  שאפשר.  כמה  הזמן  את  נצלו  שבועיים.  כמו 

מהחופש. אבל עד אז יש לנו עוד כמה שבועות...

מיה שמש

שימו לב!
דרושים בדחיפות מתנדבים 

לעריכה וכתיבה 
לעיתון ”ודברת בם”

שנת תשע”ג

בסקר שערכנו,
הבעתם שביעות רצון רבה 

מהעיתון
וכולנו רוצים להמשיך מסורת 

מבורכת זו!

כל מי שמוכן לקחת חלק
נא לפנות במייל:

vedibarta12@gmail.com

לא יהיה!אם לא נעשה



חדשות מן הדרום

“ִיְגַדל אלוהים חי”

סוף השנה כבר בפתח, וכמו בכל שנה אני נדהמת מחדש איך חלפה 
לה השנה כל כך מהר...

סיום השנה הוא גם הזדמנות לספר על מערכת החינוך במדרשת “בן 
גוריון” אשר זכינו להכיר השנה.

מדרשת “בן גוריון” היא יישוב קטן בן אלפיים תושבים, אך עם מערכת 
חינוך מקיפה: תינוקייה, גנים, בית ספר יסודי, בית ספר תיכון ומוסדות 

מחקר אקדמיים.
הפעם אספר על בית הספר “צין” שבו לומדת תמנע - כעת בכיתה ב’.

חיל  מבסיס  גוריון”,  “בן  ממדרשת  ילדים  לומדים  “צין”  הספר  בבית 
האוויר “רמון” ומהתיישבויות בודדים. הוא מוגדר כ”פריפריה מצליחה”, 

ובמילים פשוטות - הורים רבים הם חוקרים וטייסים...

גודל הכיתות סטנדרטי בהתאם לתקני משרד החינוך, אך בכל כיתה 
נחלקת  רבים  ובשיעורים  ההורים(  של  תשלום  )ללא  סייעת  גם  יש 
הכיתה לשתי קבוצות, כאשר כל קבוצה לומדת עם מורה אחרת, כך 

שהלימוד מתבצע בקבוצות קטנות יותר.

בית הספר עצמו יושב בלב היישוב, במתחם חדש שבנייתו הסתיימה 
לפני כשנתיים. בבית הספר מבנים שונים ובכל מבנה לומדות מספר 
שכבות גיל. כך לדוגמה, כיתות א’ עד ג’ שוכנות במבנה נפרד. במרכז 
כיתת  גם  יש  במבנה  ומשחק,  ישיבה  פינות  ובו  גדול  חלל  המבנה 
תלמידים,  של  קטנות  לקבוצות  פרטניות  לימוד  וכיתות  מחשבים 

והתכנון יוצר מבנה מזמין ונעים. 

מיקומו של היישוב משפיע על אופי הלימודים בו - קיים דגש רב על 
הטבע ועל הכרת הסביבה.

כך לדוגמה, כאשר תמנע למדה על הרגלי החיזור של בעלי החיים, 
בין  )קרבות  עת  באותה  שהיה  היעלים  בחיזור  לצפות  כיתתה  יצאה 
למדו  ובמסגרתה  צפרות,  בנושא  היא  שנתית  התוכנית  הזכרים(. 
ואחת  ציפורים,  בטיבוע  והשתתפו  המדבר  ציפורי  על  הילדים 

לשבועיים-שלושה יוצאים הילדים ל”סיורים” – טיולים בני יום באזור.

הסביבה האקדמית תורמת גם היא לבית הספר באמצעות מעורבות 
על  הסבירה  גיאולוגית,  שהיא  ֵאם  תמנע,  של  בכיתתה  ההורים. 
היווצרות הסלעים במהלך אחד הסיורים, ובסיור אחר למרכז הניסויים 
)וכמובן גם  זני עגבניות  לחקלאות מדברית למדו הילדים על טיפוח 

קטפו עגבניות ואכלו מכל הבא ליד(. 

כפי שאפשר לראות, בית הספר משקף את הקהילה בה הוא פועל - 
נשמע מוכר?

עד כאן בינתיים.

חופשה נעימה לכולם.
להתראות,
שירית לוי רוזנבאום

לפני מספר שבועות התכבד בננו יובל בשירת “יגדל 
אלוהים חי”, המושרת בסיום התפילה. לכאורה, שלב 
)בקבוצת  ילד  של  הרליגיוזית  בהתפתחותו  טבעי 
הראשונה.  הפעם  של  ההתרגשות  לרבות  התפילה(, 
אודות  משפחתי  שיח  האירוע  חולל  זאת  ובכל 
שהשתרש  נשכח  ילדות  זיכרון  אצלי  והעלה  הפיוט 
על  דעתי  את  נתתי  לא  פעם  ואף  במשפחתנו, 

המשמעות שהוא טומן בחובו.

נסביר  ותחילה  לסוף  נשאיר  הילדות  זיכרון  את 
למי  ולהדגיש  להבחין  מטרתו  שכל  הפיוט,  על  קצת 
מתפללים. הפיוט נכתב במאה ה-13 על ידי ר’ דניאל 
בן יהודה הדיין שחי ברומא, והוא מבוסס על שלושה-
בפירושו  הרמב”ם  שחיבר  האמונה  עיקרי  עשר 
כאלה  היו  אכן  שלושה-עשר?  דווקא  מדוע  למשנה. 
לשישה,  היהדות  עיקרי  את  לתמצת  שניתן  שחשבו 
כאלה  והיו  עשרה  רק  שיש  שחשבו  כאלה  גם  היו 
שהתנגדו לקביעת העיקרים, כמו האר”י, שטען שכל 
היא  הרמב”ם  של  גישתו  ואולם  עיקר.  כולה  התורה 
שהשתרשה לאורך הדורות וכיום תוכלו למצוא לפיוט 
שלמה  של  ביצוע  אפילו  )יש  לחנים  כארבעים  זה 

ארצי(. 

ומהם שלושה-עשר העיקרים? 
ננסה להסבירם בשפה פשוטה:

)1( להאמין בהימצאותו של הבורא בכול ובהשפעתו 
על הכול.

)2( להאמין שהבורא הוא אחד ואין שני אלוהים.
)3( להאמין שלבורא אין גוף וצורה.

)4( שהוא קדמון וראשון לכול.
)5( שיש לעבוד רק את ה’ ולא שום אל או אדם אחר. 

)6( להאמין שיש נביאי אמת.
)7( שמשה רבנו הוא גדול הנביאים.

)8( להאמין שהתורה ניתנה מן השמים למשה.
)9( שאסור לבטל או להוסיף מצוות לא לתורה 

שבכתב ולא לתורה שבעל פה.
)10( שהבורא יודע על כל מעשי בני האדם.

)11( שיש שכר ועונש.
)12( שיבוא המשיח.

)13( שיגיע זמן תחיית המתים.

זיכרון הילדות: כשהיה הקהל מגיע לעיקר  וכמובטח, 
האחד-עשר, כפי שזה מופיע בפיוט: “גומל לאיש חסד 
סבי, חכם  היה  כרשעתו”,  רע  לרשע  נותן   – כמפעלו 
“נותן  ואומר:  הקהל  את  מהסה  השלום,  עליו  מרדכי 
לצדיק טוב כצדקתו – אין רשעים בשבת, בשבת כולם 

צדיקים”. 

אביעד מור

הִגרסה האופטימית



מוטי הרי-גתראיון אסוציאטיבי

מיהו חזירי
)סיפור בארבעה פרקים( 

שומר בבית הספר בימי שישי, גר באשקלון, נשוי 11 שנים ואב להראל )9(, אביאל )8( ויסמין )שנתיים(.

אשקלון - עברתי לשם למרות שגרתי שלושים שנה ברמת גן. עברתי לשם ואני מאוד מרוצה - עיר 
יפה ונחמדה, לא רועשת מדי ולא שקטה מדי, זה מה שאני אוהב. בית כנסת – אני תמיד הולך 
בחגים. ביומיום לא יוצא לי הרבה, יש לי סדר יום מאוד עמוס: בדרך כלל מ-06:00 בבוקר עד 02:00 
בלילה. מילואים – אני עושה מילואים. שלוש שנים הייתי נהג סיור בט”שית בלבנון. זה מאוד קרבי 
למרות שבמקור אני לא קרבי. כבר עשרים שנה אני נהג קשר בפלוגת רפואה. מאוד נחמד לי, זה 
הורים – נושא ארוך. עם אבא שלי אני לא בקשר  שובר שגרה. אני רואה במילואים חוויה טובה. 
מאז שאני זוכר את עצמי. גדלתי אצל סבתא שלי עד גיל ארבע-עשרה, ומגיל ארבע-עשרה אני 
מגדל את עצמי לבד בלי הרבה עזרה. עם אימא אני בקשר און-אנד-אוף - לא פשוט בכלל. היו לי 
הרבה קשיים כלכליים. מורכב. הגעתי ַלכול בכוחות עצמי, לא קיבלתי הרבה מההורים. אחים ואחיות 
אין לי. היו לי הרבה חברים וחברות, אבל את מושג המשפחה הכרתי רק כאשר פגשתי את אשתי. 
קישקשתא – נוסטלגיה. מאוד אוהב נוסטלגיה, מקשיב גם הרבה למוזיקה של שנות השמונים. אני 
מראה את התוכניות “של פעם” לילדים, והם מאוד אוהבים אותן, אפילו יותר מהתוכניות החדשות. 
הגששים – תמיד אוהב לשמוע. מצחיק ואקטואלי. דני רופ – לא רואה הרבה טלוויזיה. בזמן הפנוי 
המועט שיש לי אני בעיקר מבשל, יושב מול המחשב ומתעסק בגרפיקה. אני אוהב ליצור סרטונים, ציורים וקליפים. אני מגיע מהרקע של 
עיצוב. למדתי אדריכלות ועסקתי בעיצוב פנים, אבל מסיבות כלכליות זנחתי את התחום. לאחרונה למדתי גרפיקה וכיום אני עושה עבודות 
קטנות בתחום. צבע אדום - חי את זה בערך שמונה שנים. הילדים שלי נולדו לתוך זה. לא נראה לי שיהיה לזה פיתרון. אני לא אופטימי. 
לא נראה לי שמישהו באמת רוצה שזה ייפתר. בפעם הראשונה שנפל טיל, אני זוכר שאשתי אמרה לי: “תראה, ייכנסו בהם, יטפלו בהם”, ואני 
אמרתי לה: “את תראי, ייפלו גם מאה טילים ביום והמדינה לא תעשה כלום, זה לא מזיז לאף אחד”. עברו כשמונה שנים, ולפעמים יש גם 
שבעים אזעקות ביום, שזה אומר כל רבע שעה בממוצע אזעקה. המשמעות היא שאתה לא יכול להתקלח, לישון או אפילו ללכת לשירותים. 
עכשיו יש תקופה של שקט, אבל לכי תדעי מה יהיה מחר. אנחנו כבר רגילים למצב, זה בא בתקופות. שורדים וזהו. לא נראה לי שזה ייפתר 
בשנים הקרובות. שבת – משתדל להיות כמה שיותר עם הילדים. במהלך השבוע אני רואה אותם אבל אני עובד המון. לפעמים אני גם עובד 
בשבת, אז לפעמים אני איתם יותר ולפעמים פחות, אבל משתדל להיות איתם בשבת כמה שניתן. בית ספר – זוכר כתקופה מאוד נחמדה 
וכיפית עם המון חברים וחברות. מאוד מתגעגע לתקופה הזאת. היה לי טוב מבחינה חברתית. מה תהיה כשתהיה גדול – עכשיו אני עובד 
רק באבטחה, אני מאמין שבשנה שנתיים הקרובות אשלב את זה עם הגרפיקה והיצירה, ואז לאט לאט אוריד משמרות באבטחה ואגביר את 
העבודה בגרפיקה. אם יסתדר לי אני מעדיף להתפתח בתחום הזה אבל זה לא תלוי רק בי. אני מאמין שבעתיד הקרוב זה מה שיהיה. מסר 
לאומה – מה שמפריע לי מאוד אלה הפערים הכלכליים הבלתי נסבלים במדינה הזאת. יש שני דברים שהמדינה יכולה להיהרס בגללם: 
הפערים החברתיים הקיצוניים הללו והמצב הביטחוני עם איראן. המצב הרבה יותר נזיל ממה שאנשים חושבים, בקלות יכול להיות הרבה יותר 
גרוע. מבחינה חברתית אתה רואה איך מרמים את האנשים, פשוט עובדים עליהם בעיניים. אנחנו נהפוך להיות עם של עבדים ואריסים, פשוט 
נגיע למצב של פיאודליזם כמו שהיה בימי הביניים. אנחנו נגיע למצב הזה, זה תהליך, ככה אני רואה את זה. זה מלמעלה וזה מתוכנן, זה לא 
במקרה. התהליך הזה עוד יגרום למיתון עמוק מאוד ולאבטלה, נגיע למצב של יוון וספרד, נגיע למצב שהמשק ייעצר, שאנשים לא יהיה להם 
ממה לקנות. כל המשק ייעצר - יהיה עוני קיצוני ויהיה עושר קיצוני, זה יהרוס את כל החברה, זה יפורר אותה לגמרי. אני לא אופטימי. אני 
שומע את שר האוצר אומר: “אין לי כסף, יש לי חור בתקציב”. אין לו עשרה  מיליארד שקל לא לחינוך, לא לבריאות, לא לחברה ולא לביטחון, 
לא ולא ולא... ובהינף יד הוא נותן עשרה מיליארד שקל לטייקונים לסגור להם חובות, ובנוסף מענקים, הנחות והטבות – זו עבודה בעיניים. אם 
אין לך כסף אז למה לדבר? לזה אין לך ולדבר הזה יש לך? זו עבודה בעיניים, זו רמאות לשמה! כי יש לו קומבינות איתם אז זהו, אבל הוא 
אינו כן מספיק להגיד: “אתם זבל, ולהם אני דואג - מי אתם בכלל?” הוא מתנהג כמו פוליטיקאי, באופן דיפלומטי. אומרים “כשלא רוצים יש 

תירוצים”, אז מוצאים כל מיני תירוצים כדי לא להגיד את האמת. צביעות זה אחד הדברים שאני סולד מהם.

פרק שלישי
פתאום  בדלת.  קלות  דפיקות  ואימא  אבא  שמעו  אחד  יום 

הופיעה מולם צ’וניבנה כפי שנראתה לפני שעזבה את הבית.
אבל  מהבוץ,  מלוכלכת  קצת  אולי  ממש,  בנאדם  הייתה  היא 
ואימא  אבא  חזיר.  של  גוף  כמו  בכלל  נראה  לא  שלה  הגוף 
מחדר  חזיר  של  נחירה  שמעו  הם  לפתע  אבל  מאוד,  שמחו 
האוכל. אימא אמרה לאבא: “אם זאת הבת שלנו, אז את מי 
הבאת מהדיר?” הם הלכו לחדר האוכל וראו את החזיר הקטן 
כזה חמוד!  “הוא  ואמר:  אליהם. אבא התרגש  והחמוד מחייך 
כולם  יהיה חלק ממשפחתנו?”  והוא  איתנו  אותו  נשאיר  אולי 

הסכימו שזה רעיון נהדר.
אביאור ודניאלה ביירון


