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הקדמה

 בידם עלה בבגרותם אשר החברה, בשולי ובמצוקה בעוני החיות למשפחות הנולדים הילדים הם רבים
 את המעסיק הנושא וממשפחותיהם. מהוריהם בהרבה טובים חיים ולחיות המצוקה מעגל את לפרוץ

 אנשי יכולים כיצד הוא ג׳וינט-ברוקדייל, מכון של ולנוער לילדים במרכז מהצלחות ללימוד היחידה
 שנולדים הילדים לכלל לתרום שיוכלו פעולה ודרכי ידע אלה ילדים של מניסיונם להפיק מקצוע

אלה. במשפחות

 סוציאלית, עובדת וכיום צעירה חונכת אז נמיר, אורה ידי על נכתב כאן, המובא יפה, משפחת של הסיפור
 עם נפגשה היא אלה בשנים השבעים. בשנות המשפחה ילדי ועם ההורים עם וקשריה עבודתה את ומתאר

 הראוי מן כי לנו היה נראה פעם. בכל שעות 3כ- במשך בשבוע פעמים 5 קבוע באופן והילדים המשפחה
 מנע אשר מסע והמשפחה, הילדים עם המשותף מסעה את מתאר שהוא מאחר זה סיפור לפרסם

 לזה מעבר החינוך. ומשרד ירושלים עירית אז שיזמו הפרויקט מטרת ־ הבית מן אלה ילדים של הוצאתם
 עם כי לומר ניתן יותר מאוחר שנים שעשרים לכך גם תרמו המשפחה עם ועבודתה קשריה כי לשער ניתן

בחברה. דרכם את אלה ילדים מצאו התבגרותם

 וילדים משפחות עם העובדים מקצוע אנשי הן לשמש עשוי שהוא מחשבה מתוך זה סיפור מפרסמים אנו
 למען לעשות אלה ולילדים למשפחות לעזור היא שמגמתן החברתיות המערכות את והן במצוקה החיים

ממצוקתם. יציאתם

 מחויבות תחושת לו שיש צעיר שאדם להיווכח מאפשר הוא אחד מצד כפול: מסר לסיפור כי נדמה
 ואשר המשפחה, לקצב הפעולה דרכי את ולהתאים המשפחה בני לניסיון להקשיב מתאימים וכשרונות

 הכשרה ללא גם אורה שתרמה את ולמשפחות לילדים לתרום יכול מלווה, מסגרת לרשותו עמדה גם
 הילדים עם העובדים מקצוע אנשי של ולחקר ללמידה גלם חומר לשמש הסיפור יכול ומאידך מקצועית.

הרווחה. ובמערכות המשפחות עם במצוקה, החיים

 בלתי פעולה ואפיקי דרכים לגלות אלה ושל אלה של ליכולתם יתרום שהסיפור היא תקוותנו
 ולשוליים לעוני למצוקה, מעבר חיים אפיקי אלה וילדים משפחות עבור יסללו אשר קונבנציונליים

החברתיים.



מהצלחות לימוד בנושא ברוקדייל גיוינט־מכון של נוספים פרסומים

 וילדים. משפחות עבור דיים" "טובים שירותים לקראת חולמים": "וחיינו .1997 י. סייקס, י., רוזנפלד,
.97-310דמ-

 למידח תכנית ומשפחותיהם. בסיכון ילדים דיו" טובח חורח "לחיות .1997 א. ונמיר, ב. לוי, י. רוזנפלד,
)אנגלית( 97-87מ־ ;)עברית( 97-80מ- .1996-1991 הפעילות סיכום - הציבור בריאות לאחיות פעילה

 .97-304דמ- מיועדיח. את החולמת סוציאלית עבודה לעצב כיצד - מהצלחות לימוד .1997 י. רוזנפלד,

 בשירותי מקצוע אנשי של מתרומתם לקחים המצר. מן ביציאה .1996 י. וסייקס, ד. שון, י. רוזנפלד,
.96-41פמ- מוצא. להם נמצא שלא ולילדים למשפחות הרווחה

02-6557400 טל: ; 91130 ירושלים ,13087 ת.ד. ברוקדייל, לג׳וינט-מכון לפנות ניתן פרסומים להזמנת



דבר פתח

 במשרד בעירייה, גורמים בו מעורבים שהיו ניסיוני בפרויקט חונכת בתור הועסקתי השבעים בשנות
 הנמצאות גדולות למשפחות אינטנסיבית עזרה לספק היתה הפרויקט מטרת הסעד. ובמשרד החינוך

 זו ושותפות לפרויקט שותפים היו שונים משרדים הבית. מן הילדים להוצאת כתחליף במצוקה,
 לפרויקט, שירותים סיפק כ״שלו", הפרויקט את ראה השונים המשרדים מן אחד שכל בכך התבטאה

 היחס היה קטן, כה היה שהפרויקט היות הפרויקט. עובדי בנו, ובתמיכה אחריו במעקב במימונו, השתתף
וקרובה. אותנטית הייתה המשפחה בבני וההתעניינות מאוד אישי

 המליצו הלשכה עובדי הסעד. לשכת ידי על שטופלו מאוד ופגועות מאוד גדולות משפחות בארבע דובר
 תפקידם ולמלא להתארגן ההורים של יכולת חוסר גדולה, הזנחה בשל הבית מן הילדים כל את להוציא
 בהיקף חונכים להעסיק הוצע גדולות, כה היו שהמשפחות מכיוון כאוטי. שהיה המשפחות בבית והמצב

 שאינם תפקידים מגוון למלא יוכלו החונכים אם לבחון הוצע משפחה. בכל שבועיות שעות 15 של
 משפחה ילדי של הוצאתם על החודשית ההוצאה שכן כספיים, היו השיקולים ההורים. ידי על מתבצעים

 הייתה יותר זולה שיטה מאוד. גבוהים לסכומים הגיעה לפנימיות קטנים ילדים הרבה כה עם אחת
 רבות שנים לאורך להעסיקם יידרש אם אפילו בעבודתם, מקצועית הדרכה שיקבלו חונכים של העסקתם

 לילדים חוגים יממנו המארגנים שהגופים הוחלט חונכים, להעסקת בנוסף המשפחות. לצורך בהתאם
 ובגן במוזיאון ציבורית, בספריה חברות לאוטובוסים, כרטיסיות יספקו שונות, נורמטיביות במסגרות

תרבותיים. באירועים והשתתפות להצגות יציאות החיות,

 עם שעבדו שלהם, העשרים שנות בראשית צעירים חונכים ארבעה הניסיוני הפרויקט כלל דרכו, בתחילת
 תום עם )פנסיונרית(. מבוגרת בחונכת והוחלפה אחת חונכת נשרה חודשים מספר לאחר המשפחות. ארבע
 )אני( צעירה חונכת ונשארה מאוד כבד היה הנטל שכן נוספים צעירים חונכים שני נשרו הראשונה השנה

 שנים. 10 במשך להתקיים המשיך הפרויקט נוספת. משפחה עם )אווה( מבוגרת וחונכת יפה משפחת עם
 שנים באותן שנים. 10 במשך השנייה המשפחה עם עבדה ואווה שנים 7 במשך יפה משפחת עם עבדתי אני

 אשר חינוכית בפסיכולוגית רבות נעזרתי עבודתי במהלך סוציאלית. עבודה ללמוד בחרתי לא עדיין
 בלשכה סוציאליות עובדות שתי פעיל באופן השתתפו כן כמו שוטף. באופן אווה ואת אותי הדריכה

 הומור וחוש כאריזמה ובעלת יצירתית מנוסה, ממני, מבוגרת שהייתה אווה, המשפחה. של מגוריה באזור
 להתמיד מסוגלת שהייתי חושבת אינני משבר. בעתות ידיי את וחיזקה עבודתי את העשירה אדיר,

 עבודתנו במהלך בינינו שנוצרה השותפות ולכן רב היה הרגשי העומס לבדי. לגמרי עבדתי אילו בעבודתי
 תוכל זה מסוג אינטנסיבית כך כל שעבודה להבטיח הכרחי ולתנאי ביותר משמעותית לתשומה הפכה

זמן. לאורך להתקיים
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והם אנחנו ראשונית: היכרות א.
 ארבע לבקר. ונלקחנו המשפחות על שמענו הנחיות. וקיבלנו נפגשנו צעירים. חונכים ארבעה היינו

 לי שנועדה המשפחה רחוב, באותו התגוררו משפחות שתי מצוקה. שכונת מאותה היו המשפחות
 הפסיכולוגית עם ביחד ואני, השני החונך המשפחות, בבתי לבקר הלכנו נוסף. לחונך שנועדה והמשפחה

בפרויקט. בעבודה הדרכתנו על ממונה שהייתה

 הייתי שאני למשפחה הלכנו מכן לאחר רק החונך. של המשפחה בבית לבקר קודם ועצרנו לרחוב הגענו
 במשפחה ה״סיפור" בהריון. הייתה האם ילדים. 13ו- ואם אב מנתה זאת משפחה אליה. להיכנס אמורה

 היא זאת במשפחה שההיתקלות לנו סיפרה הפסיכולוגית המשפחות. ארבע מבין ביותר הקשה היה
כולו. הניסיוני הפרויקט להולדת התמריץ את שהיוותה

 עמד המקרר ומטונף. ענקי למטבח ישר פתוחה לדלת מבעד נכנסנו לנו. חיכה לא איש - לבית כשהגענו
 הכיור עובש. מלאי היו וחלקם יבשים שנראו לבן לחם כיכרות של ערמות נערמו החדר בקצה וריק. פתוח
 דרך לו מפלס קבוע, שנראה במסלול הרצפה על איטית בזרימה וטפטף גדותיו על עבר מים, מלא שהיה

והחוצה. הדלת אל ־ הרצפה כל לאורך שעבר חום־חלוד כתם פני על

 השקט. אל נכנסנו שקט. מאוד היה שבורים. אופניים גלגלי זנוח, מאוד כלבלב שם, היו ילדים כמה
 הסתרקה לא כאילו שנראתה הרה אישה שרועה הייתה המיטה ועל ריקה שידה כסאות, וכמה שולחן

 הצורך בשל נוחות אי של תחושה והשרה המיטה קצה על ישן עירום תינוק ילדים. וערמת שנים כמה
 טלוויזיה דלקה ממול המיטה. מקצה לנפילה מועד הוא רגע כל כאילו מסוכנת, מתנוחה להצילו

 נראתה ומתחתן עקורות היו מרצפות הרבה ומרצד. ריק מסך ומפגינה צורמני קול משמיעה בשחור-לבן,
 ועשתה מעליו השתופפה מים, מלא כזה לחור ניגשה הקטנות הילדות אחת וביוב. מים של רקובה צנרת

 שורץ וראשו ומלוכלך, קרוע בלבד, עליון בבגד לבוש היה הוא בחיוך. התקרב אחר פעוט צרכיה. את
אותן. אלא לראות ניתן שלא כך כל כינים

 שנקרה חזיון זה היה לא בלט. כה בסיסיים הרגלים כל כהעדר שנראה ומה הלכלוך ההזנחה, הזדעזענו.
 הפסיכולוגית ממקומה. זזה ולא האישה שאלה - רציתם? מה מדהים. היה השקט גם אך יום. כל לעינינו

 חונך. על משהו לה אמרה הסוציאלית שהעובדת זוכרת היא - באדישות אמרה - כן אה, לה. הסבירה
 חונכים הרבה דבר. אין בסדר. תבואי. לבוא? רוצה את מתי מאוד. נעים החונכת? זאת מי? שיבוא. בסדר,

 ואחת נורית, אחת לנו הייתה תבואי. - רוצה את אם דבר. אין סוציאליות. עובדות הרבה גם באו. כבר
תקווה.... גם לנו והייתה אביבה, ואחת יהודית,

 והבטנו ואני החונך הפסיכולוגית, נעצרנו, ואז מהבית. מה למרחק עד בשתיקה הלכנו מהבית. יצאנו
 נגעל מזעזע. כך כל דבר ראה לא פעם אף נסער. המום, היה הוא דברים. בשטף פרץ החונך בשני. האחד

 כל במקום לעבוד נוכל "אנחנו" ואיך כך? לחיות יכולים "הם" איך מהעוני. מהפרימיטיביות, מהטינופת,
 שיקף שבהחלט שלו, לזעזוע ביטוי ונתן ודיבר המשיך שהוא ככל זאת?.... לסבול אפשר איך מזעזע? כך
 שהייתה נוספת תגובה גם בי הייתה בתוכי. קורה אחר משהו שגם הבחנתי כך - שלנו הזעזוע את גם

 - כך אחר נפשות. הרבה כה עם בבית השקט היה בעיני בולט הכי הדבר לגמרי. אחר במקום ממוקמת
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 מוזר מחזה היה זה הקטנים. וגם הגדולים הילדים גם אצבע, מצצו שם שראיתי הילדים שכל העובדה
 הקווים על והטלוויזיה, אצבע, מוצצים כולם לזה, זה קרובים כה רובצים הזה הבית בני כל את לראות

 הנוסף הדבר בוהים. והם מולם. אחיד בקול שורקת בה, המרצדות הנקודות ועל הכחולים־שחורים
 כה שהם אחת במשפחה ילדים הרבה כך כל ראיתי לא פעם אף שלהם. היופי היה אותי שהרשים

 חשבתי - בכך הבחינו לא הם בפליאה. החונך וגם הפסיכולוגית גם בי הביטו - זאת כשאמרתי יפי-תואר.
הללו? הילדים של המדהים היופי את לראות שלא אפשר איך - מופתעת

 מנוף ולחלק במשפחה היום משגרת לחלק הפכתי בשבוע. ימים חמישה שעות, לשלוש יום כל באתי
רבים. שבועות הדבר נמשך כך עזבתי. 6 בשעה הגעתי. 3 בשעה הרחוב.

 אני שתיארתי. הראשון המפגש שלאחר הראשונים הימים של האירועים ואת התכנים את זוכרת אינני
 ביקוריי בעת בבית ששררו הקשים הפיזיים התנאים מפני רתיעתי על להתגבר עלי שהיה זוכרת

 בה להתיישב פינה למצוא היכן ביקוריי, בעת ללבוש בגדים איזה התלבטתי המשפחה. בבית הראשונים
 תכשיר לבקש המרקחת לבית שנכנסתי פעם בכל בושתי עם להתמודד וכיצד הילדים, עם הבית בתוך
 במהלך בו לעמוד מוכנה שאני מחיר זה אם עצמי את שאלתי פעם אחרי פעם בכינמת. לטיפול נוסף

 הנכונות לגבי בהתלבטויותיי שיתפתי אותם רבים, באנשים נעזרתי המשפחה. בני עם השוטפת עבודתי
 מחיר לשלם טעם שאין ממחשבות החל שונים, לכיוונים נשאוני השיחות כזאת. מחויבות עצמי על לקחת

 שליחות של לתחושה ועד קיצוני כה במצב משמעותי באופן לעזור סיכוי ושאין "עבודה" עבור גדול כה
 "שלי" הם המשפחה שבני מרגישה שאני לי התברר מהרה עד מעורבת. אני בו הפרויקט מן והתלהבות

 אבל איתם. הולכת ושאני בחייהם מעורבת שאני לצדם, שאני לעצמי פנימית אמירה הייתה זו ולגבי
פעם. לא במבוכה אותי העמידה איתם" ה״הליכה

 מקופלות חלקן המיטות, כל היו בו לחדר שבבית האחד השולחן את סחבנו הראשונים, הביקורים באחד
 הבנות אחת לשולחן. מסביב והתיישבנו מתנדנדים כסאות והבאנו אחרות, מיטות על מורמות ואחרות
 שהיא עד שיעורים, לו שאין לאח אותו שייקח אחר, לאח לשולחן מעבר התינוק אחיה את העבירה
 הילדים המחברות. ועל השולחן, ועל לראשי, מעל ההעברה ברגע פיפי עשה התינוק שיעוריה. את תסיים
 בשרוולים השולחן את ניגבו חם. פיפי קצת זה מה תרגישי דבר. אין :לי אמרה והילדה בלבביות צחקו

הבית. בשיעורי והמשיכו

 נטלו הלחם, כיכרות לערמת למטבח ניגשו רעבים כשהיו הרצפה. על צורכיהם את עשו הקטנים הילדים
 לפעמים ולאכול. ממנו לחתוך ויוכלו יתרכך שהלחם מנת על שבכיור העומדים במים וטבלוהה לחם כיכר
 - עייפים כשהיו חומות. סוכריות והכינו הגז את הדליקו משחור, שחורה מחבת לקחו בבית. סוכר היה

 היו והרגליים קר להם כשהיה לפה. אצבע שהכניסו לאחר מיד ונרדמו מקום שהיה היכן הילדים נשכבו
לזה. זה ונצמדו להתכסות משהו חיפשו כחולות

 מכונת שהגעתי. לפני מאוד קצר זמן למשפחה הובאו הכביסה מכונת וכן והמקרר שהכיריים למדתי
משומשים. מאוד כבר נראו והכיריים המקרר ומקולקלת. פתוחה ועמדה פעלה, לא כבר הכביסה
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 לפני זו לסביבה והועברו אחרת עוני בשכונת מבלוק פונו הם קיצוני. חברתי מניכור סבלה המשפחה
 אותם. ורדפו להם בזו עליהם, צחקו כולו. ברחוב ונלעגת מוקצה הייתה הזאת המשפחה כשנתיים.
 מכסי על או האבן, גדרות על שישבו והנשים המשפחה, ילדי את לקבל רצו לא העלוב השכונתי במועדון

 המשפחה אם שלהם. החצר אל בוז במבטי הביטו ביחד תה ולשתות שמש לקלוט ברחוב הביוב בורות
אליהן. להצטרף הוזמנה לא מעולם

 אולם השכונה, לילדי מועדון שימש לביתם הסמוך הבית הספר. ובבית בשכונה נמוך היה הילדים מעמד
 לעג של מקיתונות להסתתר כדי במועדון החברתית הפעילות בעת בביתם מסתגרים היו המשפחה ילדי

 לבית הגעתי בהן בשעות התקיימה המועדון פעילות המועדון. מן לעברם שהושלכו אבנים של ומטר
 בדחיות עצמם בכוחות הילדים התמודדו בהן אלה עצובות בשעות לצדם לעמוד שיכולתי כך המשפחה,
הגנה. כל בלא ובהשפלות

 השכונה. בכל נערצת דמות ויצירתיות; חן ומלאת מסורה פתוחה, אישה הייתה המועדון מרכזת
 ולאחר לבדי למועדון הלכתי בהתחלה המועדון. אל קצרים לביקורים לקפוץ והתחלתי עמה התיידדתי

 לילדי ניתנה המועדון, מרכזת ושל שלי ההגנה ועם בחסותי וכך, המשפחה. ילדי לביקוריי התלוו מכן
 פעילות לארגן ביקשתי מה זמן לאחר לביתם. הסמוך בבית ממש שהיה במועדון רגל דריסת המשפחה
 בפעילויות צפו אך להשתתף מוכנים היו לא הם המשפחה. ילדי את לשתף וניסיתי במועדון קבוצתית

 הילדים, בבית הילדים ואת אותי לבקר המועדון מרכזת את הזמנתי המועדון. בתחום ונשארו רב בעניין
 בהם ימים היו אולם מאוחרת, שעה עד נשארת הייתה היא לרוב השכונתי. במועדון פעילותה תום עם

 לדמות המועדון מרכזת הפכה לאט לאט הביתה. הלכה בטרם מעט לפטפט המשפחה לבית נכנסת הייתה
פעם. מידי למועדון ללכת העזו והילדים המשפחה לילדי ביחס ומגוננת מוכרת קרובה,

 יוזמי של שמשלחת הפסיכולוגית לי הודיעה המשפחה, בני עם עבודתי תחילת לאחר חדשים כארבעה
 כך על הודעתי לביקור. להגיע עומדת בפרויקט המעורבים השונים המשרדים מטעם ומפקחים הפרויקט

 השתן, ובתוך הסמוך לחדר השולחן את כהרגלנו סחבנו כרגיל, הגעתי המיועד וביום המשפחה, לבני
 של עולמות כך, כל לאט לנו שיצרנו העולמות את ופרשנו בשלוותנו ישבנו העקורות, והמרצפות המיטות
 אינו שכבר כאבן קשה מחק של בשארית שנעשו שחורות ומחיקות מוכתמת במחברת שחורות אותיות

 אנשים של פלישה - והנה שהכנו. גזורות נייר ופיסות וחבלים״, ״סולמות משחקי ושל מה, משום מוחק
 ברגע המשפחה. עיני דרך המקצוע אנשי את ראיתי לפתע הגיעו! "הם" זה. עולם לתוך ומנוכרים זרים

 בבד ובד למבקרים ביחס המשפחה בני של הקיצונית בפגיעותם להיווכח לי היה קל הזרים, של הכניסה
הבית. דיירי כלפי האורחים של בעיוורונם להבחין יכולתי

 מטילים שהם האימה ואת המבקרים המקצוע אנשי של הזרות את עזה כה בעוצמה חוויתי לא מעודי
 הותירה המשפחה לבית הבוטחת כניסתם לה. מתכוונים שהם מבלי ובוודאי לה מודעים שהם מבלי וזאת

 בקלות כך כל לפרטיותם. האורחים של פלישתם מול לעמוד אונים וחסרי מאוימים המשפחה בני את
 בני של הרופפות ההגנות את מכוונת בלתי בבוטות ולערער זר בבית בית" "בעלי לחוש האורחים יכלו

 הערותיהם, והעירו להם לא במחברות עיינו האורחים ־ הפקחים כאשר חרדותיהם. את להחריף הבית
 משום מהם. יילקחו לבל המוכתמות המחברות את בחוזקה לפתו הקטנות הידיים שכל הרגשה לי הייתה

להם. שיש כל את למוטט מאיימים שנשאלו והשאלות הביקור עצם כאילו זה היה חשופים, כה שהרגישו
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 הבית תמיד אם שאלוני מכבד. לא כה באופן "עליהם" שאלות ושאלוני נציגתם, כאל אליי, פנו האורחים
 גם שיש או טיפוליות בכיתות הילדים כל האם שאלוני מהכינים. להידבק פוחדת לא אני ואם מטונף, כה

 כל לי ואמרו כאן? לצרכים דואג ומי בכלל מתפקדים לא ההורים אם שאלוני ביניהם? מוצלחים יותר
הכבוד. כל ממש שלי. העבודה על הכבוד

 שהרגשתי לכך גרמה הילדים, מצד שחשתי הגדולה החרדה על בנוסף שבגישתם, והפטרונות ההתנשאות
 טקט בחוסר נוהגים האורחים שחבריי על התביישתי ה״מארחים". לבין ה״אורחים" בין נקרעת שאני

 ביתם על המשפחה בני של בזכויותיהם פגיעה משום בהתייחסותם שהיה שהרגשתי משום והתמרמרתי
 כך על כעסתי עליהם, מדברים שהם בעת נוכחים שהילדים מכך התעלמותם על כעסתי פרטיותם. ועל

 ומכאיבות. פוגעות שהערותיהם לכך רגישותם חוסר ועל אובייקטים, כאל הילדים אל מתייחסים שהם
 לא בחוויה משהו השונים. העולמות בין שבר ושל בתוכי שחשתי פיצול של תחושה מפאת נסערת הייתי
 והכוח הסמכות בעלי ה״כובשים" למחנה להשתייך רציתי לא ביחד. ה״מחנות" בשני להיות לי אפשר
 עצמם על להגן היכולת וחסרי שוליים פגועים, חלשים, כנועים, אנשים של הלב מהמיות ולהתעלם לפגוע

קניינם. ועל פרטיותם ועל

 הבית. את עזבתי רגיל שבאופן השעה זו הייתה שכן איתם, לצאת אם התלבטתי יצאו כשהאורחים
 המשפחה בני של הבידוד בתחושת נלכדתי כשהלכו. לרווחה נשמתי הילדים עם ויחד להישאר, העדפתי

 שני שבין הגבול על לעמידתי שהתלווה הרגשי מהמתח תשושה הייתי מכן, לאחר כשעה וכשיצאתי,
 שחשתי האחריות ומגודל הקונפליקט מגודל חרדה ומלאת הזאת מהחוויה מבולבלת הייתי העולמות.
כתפיי. על שרובצת

 על ולענות עבודתי על יותר לו לספר מנת על המנהלים אחד של למשרדו מוזמנת הייתי בבוקר למחרת
 להקנות החלטתי ערכים אילו נשאלתי מכן. לאחר רב זמן עוד שהביכוני שאלות שתי זוכרת אני שאלון.

 כשלא גיחך המראיין במשפחה. להכחיד או לשנות יש לדעתי אשר ההתנהגויות מהן ונשאלתי למשפחה
 שאל והוא המשפחה בני את טוב מספיק מכירה שאני מרגישה אינני שעדיין אמרתי להשיב. יכולתי
אותם? "להכיר" כדי רק שנה רוצה אני אולי מצפה? אני זמן לכמה ניכר סבלנות בחוסר

 יכולתי רבה. בוודאות לומר שיכולתי אחד דבר רק היה ברורים, לי היו שלא הדברים כל בין זה בשלב
 פגיעים אנשים הם הפרויקט, במסגרת נשלחתי אליהם המשפחה, בני כמה עד לעצמי תיארתי שלא לומר

 הוסר שהעור כאנשים חשופים כה חשים הם כאילו לי נראו הם צעד. כל על לנפילה מועדים הם כמה ועד
 את משאלותיהם כוח בכל ליצור המכאיבים מאמציהם את לראות יכולתי בתוכם. כואב והכל מגופם
 חולשתם החברתי, בידודם מחריד. מגעיל, מוזנח, מטונף, בית היה שבעינינו שלהם, היקר הקלפים" "בית

אליהם. ולהתלוות לצדם להתייצב אותי חייבו כך כל הגדולים ופגיעותם

 הצד שהם ומכאן שלהם, הוא הטוב שהרצון שלהם, היא לפרויקט שהיוזמה ברור היה הפרויקט ליוזמי
 והתבצרו נסוגו כן ועל הם, גם זאת ידעו המשפחה בני הקובע. ולפיכך הפוטנטי החזק, המחליט, הפעיל,

 בני את "נעלה" המשפחה לבית המבקרים של כניסתם עם שהותוותה היחסים מערכת בניתוקם.
 בלתי יחסים מערכת שסביב סכנה הייתה המושפל. ובמעמדם שלהם האונים בחוסר בכניעותם, המשפחה
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 ביחס שונות הצהרות יצהירו יוזמיו אם אף איזון חוסר שמנציח פרויקט יתגבש שכזאת הדדית
לכוונותיו.

 משפחת עם כשאני עמי מביאה אני מעצמי חלקים אילו עצמי שאלתי :בשאלות מוצפת מהראיון יצאתי
 אנשי בקרב ההוויה שבין הפער פשר מה שלי? התפקיד בדיוק מה בחוץ? להשאיר עלי חלקים ואילו יפה

 משלמים מה על המשפחה? בבית בהיותי מייצגת אני מי את המשפחה? בני בקרב ההוויה לבין המקצוע
 בקנה שעולה המשפחה בני כלפי מחויבות לי יש האם צד? כל כלפי שלי המחויבות מה הפרויקט? יוזמי לי

 וכשאני מחד, - הבית לתוך פוסעת כשאני שלי לערכים קורה באמת מה שולחיי? כלפי מחויבותי עם אחד
 שיווכחו מנת על הפרויקט ליוזמי לספק עלי "הוכחות" אילו הפרויקט? מנהל של השאלון מול מתייצבת

ולהמשיכו? לפרויקט כסף להקצות טעם שיש

 במהלך שעברנו התהליך על חשבתי אולם במשפחה. להשיג שיש רצויות תוצאות על לחשוב קשה לי היה
 התקשיתי אך חלשים, כה אנשים של חייהם על הרבה שלימדני תהליך זה היה היכרותנו. של החודשים

 במשפחה, ה״בעייתיות" את למדוד הניסיון הפרויקט. יוזמי שולחי את זה ובכלל אחרים בו לשתף
 כל - מהר-מהר לשנות אלא לשנות, סתם לא לשנות, והרצון כלשהו חיצוני מידה קנה באמצעות להעריך

 ולמרחב רב לזמן הזדקקנו המשפחה. בני עם שלי לחוויה לחלוטין רלוונטיים בלתי זה, בשלב היו, אלה
 הפרויקט מפקחי בין לנווט שעלי חשתי מהירים. שינויים לחולל קסם מטה בידינו היה ולא פעולה

 היו למטרה" "התכוונות או ש״תוצאות" המשפחה בני לבין תהליך לאפשר מבלי לתוצאות שמצפים
 שישנו מהירות קסם לדרכי שאפו הם שגם למרות וזאת לגביהם, רלוונטיים ובלתי נתפסים בלתי מושגים

גורלם. את

 לבית הגיע בהתנהגותו, מאוד פרוע היה )אבי( הילד בית. לביקור הילדים אחד של מורתו באה אחד יום
 הגיע. לא ואיש הספר לבית רבות פעמים ההורים את הזמינה המורה לשעורים. ואיחר מוזנח הספר
 לי הראו הילדים אך הייתה, לא כבר המורה ־ כשהגעתי בבית. קורה מה לברר לבוא החליטה לבסוף
 מביקורה התרגשות מלא היה אבי והלכה. שהייתה לי סיפרו והם להם הביאה שהיא ממתקים קופסת
 לי וסיפר מודאג היה זאת עם שוב. שתבוא וקיווה ובכבוד, גדול בשי שזכה כמי עצמו ראה הוא אצלו.
 אחר יום, באותו הספר. בבית צרות למורה עושה הוא למה יודע ואינו הספר בבית רע" "ילד שהוא

 מורים היו והם הקסמים, ארץ את מכירים שלא מורים היו פעם” :הבא הסיפור את כתב הוא הצהרים,
 דווקא ראו הילדים אבל דבר. שום ראו לא הם הילדים. בארץ לבקר המורים באו אחת פעם רשעים.

 ביקשו ואז קורה מה הבינו ולא התפלאו המורים כיף. להם והיה ממתקים אכלו וצחקו, ושיחקו הרבה
נהנו." וכולם הכיף. כל את לראות למורים שיתן מילד-קוסם

שותפות .ברית כריתת ב.
 בדרכנו הצטרף. - להצטרף שרצה מהילדים מי בסביבה. לטייל לצאת החלטנו היפים האביב מימי באחד
 "עניים! להם: וצעקו המשפחה בני על שלגלגו מהשכונה ילדים בקבוצת נתקלנו הסמוך, ברחוב חזרה,

 הרביצו הילדים השכונה. לילדי המשפחה בני בין עימות התפתח בקללות. להם ענו הילדים עניים!".
 את אספתי הנצים. בין הפרדנו להתערב שניאותו מבוגרים מספר בעזרת אלו. את אלו וקיללו צרחו וירקו,

משם. ללכת ופנינו והחבולים המוכים הילדים
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 ילדי לבין המוחרמת המשפחה בני בין ו״הם", "אנחנו" עוד כאן נתגלע דממה. הייתה בשתיקה. הלכנו
 היום שעד משהו קרה ואז הזה. בריב והרהרתי המשפחה בני עם הלכתי מצוקה. שכונת עצמה, השכונה

 "עניים!". :צרחתי עושה אני מה לחשוב שהספקתי לפני במשפחה. במעורבותי תפנית נקודת בו רואה אני
 בשמונה בהם, והבטתי "עניים!" :קולות בקולי שוב צעקתי נעצרו. אליי. מבוהלים מבטים הרימו הילדים
 כלפי, הללו המבוהלים המבטים כשכל בשקט, יותר הפעם אליהם, אמרתי ושוב האלה. היפים הילדים

 וצעקנו צעדנו זונות". "בני :צעק הבנים אחד ואז במתיחות, הצטחקו והם ״עניים״, :אליהם יוצאת ונפשי
 כאב בתחושת מלוות היו הראשונות הקריאות זונות....". "בני צעקו והם "עניים" צעקתי: אני הדרך. כל

 בהקלה חשתי צעקה כל עם ואז, קרביהם, מתוך הזעקה את קרעו כאילו זה היה נסבל. בלתי כמעט
 הכוחות בכל צרחנו וכך העזה, וביתר התרסה ביתר וצעקו קולם הגבירו והילדים הכאב של בעצמתו

 ובאותו תפיסתי, פי על הילדים, של "הבית" זה היה ־ זה לאירוע עד מרומם. רוח במצב הביתה והגענו
 עדיין עבורם הייתי אני אבל לי, חשובים היו הם זה לאירוע עד הביתה".” איתי חוזרים שהם הרגשתי יום
 להם חשובה שנהייתי הרגשתי להם. שהיו והעובדים החונכים וכל ותקווה ויהודית ואביבה, נורית, כמו

חדש. משהו משלנו, משהו יצרנו זה שבאירוע הרגשתי אחר. במובן

 כריתת זו הייתה ספק. של צל בלא למשפחה כניסתי זו הייתה אך - שם אירע בדיוק מה ידעתי לא רב זמן
בינינו. השותפות ברית

המשפחה עם להיות ג.
 בבית המשפחה. לילדי והצטרפה )ענת( 14 מספר התינוקת נולדה המשפחה בבית לביקוריי הרביעי בחודש

 ובעלה היא והפעם האחרונות, הלידות בעת כבר שנעשה כפי נוספים הריונות למנוע לאם הוצע החולים
 מהעובדת וגם ומהילדים מאשתו עליו שמעתי רק ראיתי, לא עדיין המשפחה אבי את לכך. הסכימו

המשפחה. של הסוציאלית

 מאוחר לארץ הגיעה ואמו בחו״ל נפטר אביו משפחתו. בלי ,16 בן כשהיה לארץ שעלה אדם היה האב
 זמנו ובילה בסמים השתמש גדולות, בכמויות אלכוהול שתה רבות, שנים מזה מובטל היה הוא יותר.

 היה אליה אמו, אצל התגורר למעשה לבית. מחוץ שהה הזמן רוב שויתר. מיואש אדם עבריינים. בחברת
 אני ילדיו. ואת אשתו את ולתקוף שתוי הביתה להגיע נהג שהוא סיפרה הסוציאלית העובדת קשור. מאוד

 אולם המשפחה, מבני דבר כך על שמעתי לא וגם המשפחה בני עם היותי שנות במשך בכך נתקלתי לא
בפחד. מהולה כבוד ביראת אליו התייחסו הילדים

 על בבעלה, וגם הגדולים בילדיה ותלויה מאוד ילדותית מתוחכמת, לא ומאוד פסיבית אישה הייתה האם
 היא לנישואיה. הראשונות ומהשנים בעלה עם מהיכרותה טובים זיכרונות לה היו מהבית. היעדרותו אף

 שביטאו לילדיה, בניגוד אך עליו להתלונן הרבתה היא ביופיו. והתגאתה יפה-תואר גבר עדיין בו ראתה
 בחיבה, מהול ישיר יחס בכלל, החיים ואל שמסביבה האנשים אל אליו, בהתייחסותה היה מפניו, פחד

 אחרת. שיהיה אפשרות שום ובלא מאליו מובן הכל כאילו ;שקורה מה כל עם גדולה והשלמה קבלה
 אותנטי לב טוב בה שהיה חשבתי אני אולם האישה, של קל לפיגור זו תכונה ייחסה הסוציאלית העובדת
ואמיתי.
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 בפסיביות שאופיינו מכיוון אך הבית, חיי את ניהלו למעשה הם זה. בבית רועה" בלא "עדר היו הילדים
 כוחות על־ידי נשלטים חייהם כאילו היה נראה גבולות וחוסר קפריזיות בצד מראש ויתור ובהשלמה,

 לא כלל בדרך מאוד. מיוחדת הדדית מעורבות שררה הילדים בין השגחה. ובלא ניהול בלא נעלמים,
 כלפי במשפחה המתבגרים של זעם בהתפרצויות נוכחתי לעתים אולם ביניהם, במריבות נתקלתי

 בני הבוגרים. בפני גבול להעמיד מאוד קשה והיה הקטנים על שיגן מי היה לא אלה במקרים הקטנים.
 ילדים של תמימות הרבה בו היה אולי לאפיינו: לי שקשה מיוחד כה בהומור התברכו המשפחה
המצוקות. אף על לחיים חיובי יחס איזה :קולקל שלא המטמון שם והיה ;ונאיביות

 הביא הילדים אחד במהרה. שם נהרס הכל אך ביחד, משהו בנינו לפעמים צעצועים. היו לא לילדים
 הייתה הזרעים. את זרענו ובזהירות בחצר ערוגות הכנו וביחד הספר, בבית חקלאות משיעור זרעים

נרמסו. הם יום לאחר אך נבטו, הרכים כשהשתילים גדולה התרגשות

 אמרה היא בובות. מספר לה ונשארו שתפרה מבד בובות בבזאר מכרה שהיא חברה לי סיפרה אחד יום
 לחברתי שאמרתי לפני לא לקחתי, שלי. המפורסמת יפה למשפחת אותן לקחת ארצה אם שתשמח

 לה, אכפת היה לא לבובות. זכר יישאר לא ספורים ימים שתוך לי מתארת אני אך ישמחו בודאי שהילדים
 את אימצו הבנות המשפחה. לבית מבד תפורות יפהפיות בובות חמש לקחתי וכך אותן. לתת רצתה היא

 בהתלהבות למשחק הצטרף ב׳, בכתה שהיה )אלון(, הבנים אחד מיד. לשחק והחלו ליבן אל הבובות
 החליט אולם לעזוב, ושקל לרגע התלבט הוא בבובות. שמשחק בן היותו על לגלגו יותר הגדולים והבנים
 שלא "בנים שהם ושכחו למשחק הבנים כל הצטרפו ספורים רגעים כעבור לשחק. והמשיך אחרת

בובות". עם משחקים

 למרות יפה, מר את שפגשתי הראשונה הפעם זו הייתה בבית. )יעקב( האב הופיע - מכן לאחר ימים מספר
 התפורות הבובות את ראה הוא ־ סיפר - אותי לפגוש בא הוא ביקוריי. ראשית מאז רבים חודשים שעברו

 שברו והן - אמר ־ לילדות בובות קנה פעם עליהן. לי להודות רצה והוא מהחונכת, שהן לו אמרו והילדים
שוברים. מיד - קונה הוא אם לקנות. שווה לא היום. באותו עוד אותן

 ־ סיפר - בחו״ל טוב כל להם היה חייט. היה אביו מצוין. תופר ושהוא לתפור אוהב שהוא סיפר הוא
 ניפוצן והתקוות, לארץ העלייה ועל כילד, בחו״ל, החיים על משפחתו, על סיפר הוא השתנה. הכל ובארץ

 כלום. עושה שאינו אמר והוא כיום עושה הוא מה שאלתי כאן. רוצה שהיה כפי חייו בבניית והכישלון
משועמם. והוא דבר לעשות לו מתחשק לא מאוכזב, מיואש, שבור, בבית. אמו אצל "רובץ" הוא

 כזורק ושאל הילדים עם הייתי בו לחדר נכנס פעם מדי האב. עם מסוים קשר החל זו פגישתנו בעקבות
 הילדים איך ושאל יותר מעט התעכב לפעמים נשמע, מה של בבירור חשוב הבלתי חלקו את האוויר לחלל

 בני לכל יפהפיות תחפושות תופר היה שפעם לי סיפר פורים לפני עושים. אנחנו מה והתעניין בלימודיהם
 היום תחפושות לילדיו לתפור רוצה היה שאילו אמרתי ילדיו. רוב שנולדו לפני עוד המורחבת, המשפחה

 צחק והוא אמרתי, ־ אבינו מיעקב ילדים יותר ילדים, 14 כבר לו יש כיום כי זמן המון לו לוקח היה זה
 במשהו. נזכר כאילו נראה שהוא לו אמרתי ועצוב. מהורהר עומד נשאר שצחק לאחר יעקב. שמו גם שכן
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 של שאלה לא זו יותר. הרבה הכין פעם תחפושות. 14 תופר היה שבקלות ואמר ברכות מבטו הפנה הוא
 להשיג לו לעזור הצעתי הרעיון. את עודדתי כלום. עושה לא הוא שבעולם. הזמן כל את לו יש אצלו. זמן

 של “פורימים“ה ולכל השנה לפורים שנחוץ מה כל יש שלו אימא אצל בעיה. לא שזו אמר הוא בדים.
 ואכן שאנסה. אמרתי תפירה. מכונת למצוא לו לעזור אוכל אם בהתעוררות שאל הוא הבאות. השנים
 את תיקן יעקב בה. להשתמש יהיה ניתן בטרם לתקנה צורך שהיה משומשת תפירה מכונת מצאנו

 לתפירת נרתם האב רקום. בבד אותה וכיסה הכניסה בחדר המכונה את והעמיד בכישרון המכונה
 והם ולהתאים, לנסות למדוד, לילדים קרא בבית, שהה הוא ימים. מספר ארך הדבר לילדיו. תחפושות

 אליו מציצים תופר, כשהיה סביבו התקבצו הם וסקרנות. גאווה וכבוד, יראה של בארשת אליו ניגשו
 הם הגדולים. המספריים את חוט, מים, כוס :מבוקשו עבורו להשיג ירוץ מי עצמם לבין בינם ומתחרים

בקרבתו. ולהיות לו לעזור רצו

 הבית וגאווה. חגיגיות של הייתה בבית האווירה ומיוחדת. אינטנסיבית הייתה פורים שסביב התקופה
 הרבו הם ומתחרים. להוטים נרגשים, היו הילדים בו. ניכרה רבה ותכונה הרגיל מן רועש היה השקט
 בהתרחשויות התבוננה הקבוע, במקומה ישבה אשתו בעוד לילדיו תפר האב ולהכות. לצעוק לריב,

 אותם מלביש ילדיו, לכל בגדים תופר האב בה התקופה של בעיצומה מתערבת. ולא שותקת כשהיא
 לעצמה לקנות )עדנה( האם יצאה שתפר, לבוש פריטי למדוד להם שהרשה לפני להתרחץ מהם ודורש
 לא המשפחה שבני מכיוון למספרה. הלכה ימים מספר לאחר שנים. עשתה שלא דבר בחנות, שמלה

 להציג מנת על אותה למדוד והלכה השמלה את לי הראתה היא החדשים בבגדיהם עסוקים והיו התעניינו
בפניי. החדשה בשמלה לבושה עצמה

 לבושה האם את גם צילמתי לחוד. מהם אחד וכל ביחד, הילדים כל של תמונות צילמתי מצלמה. הבאתי
 ילד כל צולם ובפורים תחפושות. תופר האב את צילמתי החדשה. ובתסרוקתה החדשה בשמלתה

 על הספר בבית פרסים קיבלו הילדים ומגוונות. מאוד יפות היו אכן התחפושות המיוחדת. בתחפושתו
 האחרונים הצילומים מאז חלפו שנים עשרה שלוש באלבום. התמונות כל את סידר והאב תחפושותיהם,

 והתחרו שנאבקו אף מאוחדים ופעילים, מאושרים היו הם במשפחה. פריחה תקופת הייתה זו באלבום.
 בתקופה הבית ניקיון ועל סדר על בשמירה מרוכז מאמץ השקיעו הם אלה. בזמנים מאודם בכל בזה זה

רבות. שנים משך נותק שהקשר לאחר לבקר, הוזמנו משפחה קרובי מספר ואף זאת,

 הוא שנה אותה בפסח במשפחה. יותר גדולה למעורבות להיכנס האב ניסה זו פורים" "תקופת בעקבות
 מה להם אין אבל לו שיעזרו וביקש ללשכה שניגש לי סיפר הוא כסף. מעט והרוויח בתים במספר סייד

 אותי ימשכו שלא "אבל - בתוכחה אמר - ישראל״ על ושלום להציע מה להם שאין שיגידו” לו. להציע
 נראה הוא ישר!". שיגידו בשבילך. כלום אין - כך ואחר תקווה איזו עם לשם מכאן אותי וישלחו באף
 והוא להיעזר ובמי לסמוך מי על לו שיש הרגיש לא שני, ומצד משהו לשנות ונחוש תקווה מלא אחד, מצד
 שרירותיות בדרישות התבטאה בבית מעורבותו ילדיו. על כעס באמצעות וחששותיו תסכולו מבטא היה

 הייתה אם אף ממנו להתייחסות כמהים מאוד היו הילדים כל פיזית. באלימות ואף באיומים מהילדים,
 זאת עם יחד מהבית. היעדרותו פני על זו התייחסות מעדיפים הם כאילו היה ונראה תוקפנית

 התמרמרות עלבון, כעס, בהם עוררה עליהם והתפרצויותיו בעיסוקיהם הפתאומיות התערבויותיו
נקם. של ותחושות
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 בשמלתה עצמה של התצלומים את הטלוויזיה. שמול הישנה הספה על כמעט אורח-קבע ישבה האם
 פעמים בתמונה מתבוננת והייתה שבשידה, וגבוה ריק מדף על אותם הניחה היא בנפרד. שמרה החדשה

 כבחגיגה. בבית והתהלכה אוצר כעל שמרה עליה שמלתה, את לבשה פעם מידי בהנאה. ומחייכת רבות
 פעם לה הצעתי בכאב. והחונקת הצורמת בדידותה עוצמת חשתי אלה בהזדמנויות בה מתבוננת כשהייתי

 ההצעה אולם קפה. לבית שתינו רק פעם שנלך הצעתי היפה. בשמלתה לבושה כשהיא העירה איתי לצאת
 הבעתי וסירבה. בביישנות הגיבה והיא עצמה לגבי בדמיונה להעלות שיכלה ממה מאוד רחוקה הייתה
 שי שקיבלה קטנה ילדה כמו שמחה היא מאוד, אותה הולמת שהיא ואמרתי משמלתה התפעלותי בפניה
 קץ שאין כמי נראתה זאת עם יחד ;״כאילו״ רק שזה יודעת שהיא משום אותה ומביך ממידתה שגדול

הזאת. המתנה על לאושרה

 גם ולפעמים מדפיו, על נאגרו לחם כיכרות פתוחה. עומדת כשדלתו ריק, והיה פעל לא עדיין בבית המקרר
 לא אולם שלהם, הצהרים ארוחת את הספר בית של במסעדה אוכלים שהילדים ידעתי אחרים. דברים

 כילדים התנהגו לא הם בשבתות. או הלילה הבוקר, בשעות האוכל עם מתארגנים הם כיצד לי ברור היה
 לי סיפרה כשהגעתי הימים באחד מורעבים. נראו ולא חסונים היו הם אולם רזה, היה גופם מבנה רעבים.

 לילדים. גדול סלט והכינה הביתה חזרה בזול, ירקות וקנתה יצאה לשוק. לצאת החליטה שהבוקר האם
 רב בהיסוס שישי. ביום לארוחה הוזמנתי מה זמן לאחר הטרי. מהסלט ולטעום להצטרף הוזמנתי

 עבורי. במיוחד בישלה שהאם בדג כיבדוני שישי ביום זה בביקור אבוא. אם שאלוני גדולה ובהתרגשות
 מאושר זרחה האם לתגובתי. בציפייה מבטיהם את הבית בני כל בי נעצו הטעים מהדג שטעמתי בעת

 לכבדני שיכלו מכך דיים מאושרים והיו ולחם, רוטב עם אטריות קיבלו והילדים דג, אכלתי אני ומגאווה.
עבורי. במיוחד הכינה שאמם דג של גדולה במנה

לעזור והרשות הדיאלוג ד.
 לצאת הרבינו ואנחנו השכונתי המועדון בפעילויות קבוע באורח השתתפו הילדים לבואי השנייה בשנה

 היציאה. תנאי לגבי מאבק לנו היה יציאה כל לקראת ולספרייה. להצגות במוזיאון, לביקורים לטיולים,
 וגם זכותי שזו הרגשתי אני מאוד. מחו והם נקיים לבגדים בגדיהם ויחליפו יתרחצו שהילדים דרשתי אני

 מיותר אולי שלהם. פרטיים מאוד בנושאים מתערבת שאני הרגישו והם מהם זאת לדרוש כלפיהם חובתי
 לבית הילדים הלכו רבות פעמים מעיניהם. בראש עמדה לא המשפחה בני של האישית שההיגיינה להדגיש

 מתחת שהדליקו הקומזיץ אותו נשאו בגדיהם הקודמים. בימים או הקודם ביום שלבשו הבגד עם הספר
 יצאו שהם קרה מידי קרובות לעתים הלילה. במשך ישנו גם אלה ובבגדים הקודם בלילה למרפסת

 ספגו וברחוב השכונתי ובמועדון הספר בבית ננזפו הם גדול. והסרחון מפיח שחורות כשפניהם ללימודים
הערות.

 לא זה שכן זאת, בכל להתערב אוכל כיצד התלבטתי פעם לא הרשו. לא הם אבל להתערב נואשות רציתי
 אותי העסיק הנושא ובנחרצות. בתקיפות וכל מכל נדחו הצעותיי פעם אחר פעם להתערב. שלא קל היה

 ממנו. סובלים וכה לה זקוקים כה שהם בתחום עזרתי את לקבל מסרבים הם מדוע והתלבטתי מאוד
 לי מציק שהנושא להם אמרתי כך. על המשפחה בני עם לשוחח שהחלטתי אותי, תסכל כך כל הנושא
 לרוחם שאינו דבר עליהם לכפות רצוני אי לצד לעזור רצוני ואת תסכולי את ביטאתי לי. מובן ואינו מאוד

10



 שהניחו בעת אות□ חנקו ודמעות לדבריי בדריכות הקשיבו המשפחה בני בפרטיותם. מדי יותר ולהתערב
 בהרבה כרוך שהנושא ברור לי היה סירובם. את להסביר והתקשו בעזרתי רצו לא הם אולם לדבר, לי

 לאחר אולם מדי, ולהכאיב לפגוע מחשש מה לזמן הנושא את והנחתי זאת בשיחה הסתפקתי כאב. מאוד
 אם ציבוריים. למקומות משותפות יציאות לגבי הסכם שנעשה להם הצעתי שוב. הנושא את העליתי זמן
 סוכם וכך ביחד. נצא לא - לכך מוכנים אינם אם שלהם. נאותה הופעה מחייב הדבר - לצאת מעונינים הם

 והלבשתם. רחצתם של בתהליך להתערב הורשיתי לא אני אולם היציאות, לקראת עצמם שיכינו בינינו
 הילדים והלבשת הרחצה מרובה. בנוקשות זה בתפקיד אחזו והן הגדולות הבנות של תפקידן זה היה

הצעירים. הילדים כלפי רבה בתוקפנות התבצעה הצעירים

 הילדים את לארגן לעזור בבוקר בשבוע פעם שאבוא הבנות ממני ביקשו השלישית השנה בתחילת רק
 לעזור לאט לאט לי אפשר והדבר בבוקר השכם מגיעה הייתי בשבוע רביעי יום בכל הספר. לבית ליציאה

 מאושרת הייתי ואני בברכה נתקבלה עזרתי - הפעם קשה. כך כל להם שהיה מה בבוקר, להתארגן להם
 ובמלחמה במקלחות לעזור מנת על בערב, באתי - בשבוע נוספת פעם להציעה. סוף סוף לי שהתאפשר

 עיסוק לכך התלווה בלבד. טכני עניין הייתה לא בכינים המלחמה עליה. הכריזו עצמם שהילדים בכינים
 התרכז המאבק בשכונה. אחרים ילדים בין למעמדם וביחס שלהם העצמי הערך לתחושת ביחס מרוכז
 בכינים. נגועים היותם בגלל אותם ודחו להם לעגו שם שכן השכונתי במועדון למעמדם בהקשר בעיקר

 ונתמכים מחוזקים חשים הם שכן ההשפלה נגד להיאבק ומסוגלים מוכנים הילדים עכשיו שרק ברור היה
 בדעתם והיה בשכונה, השפלתם כבסמלי בכינים ובזעם, בחרון נאבקו, הילדים ואכן מספקת. במידה
 להם שקשה מכאיב, כה ושהנושא המשפחה, בחיי מאוד מרכזיות ההשפלה שתחושות למדתי לנצח.

 מוכנים היו בטרם לגעת יכולתי לא שבו העז, לכאבם קונקרטי ביטוי היו הכינים עמו. להתמודד
בכך. הכרוכה הרגשית להתמודדות

 שעלו נוספים בנושאי□ כמו בכינים, הטיפול בנושא להתערב לא או להתערב כיצד שלי ההתלבטויות
 המוענקת הסמלית במשמעות ג□ להתחשב שעליי אותי לימדו המשפחה, בבני הטיפול במהלך

 לי אמרו בו מקרה בכל שלהם. ה״לא" לאמירת גם רב קשב להקשיב ושעליי המשפחה ידי על להתערבותי
 חבויה הייתה תמיד יותר, תקיפות בדרכי□ או יותר חלושות בדרכים א□ להתערב, לא המשפחה בני

 את לכבד תמיד למדתי לכן משקעים. ומרובת יותר עמוקה נסתרת, אמת תתערבי" "אל אמירת מאחורי
פעולה". שיתוף "אי או "חבלה" כ״התנגדות", לפרשה ולא שלהם ה״לא" אמירת

 מעמד להשיג נאבקה היא קונקרטי מענה להשיג נאבקה משהמשפחה יותר שלפעמים בכך להכיר למדתי
 בהשתתפותי תלויה הייתה התערבותי קונקרטי. מענה על ומתן משא דרך נעשה והמאבק ערך, לה יש שבו

 הסכנות על שלהם, העדיפויות סדרי על רגשותיהם, על צורכיהם, על המשפחה, בני עם מתמיד בדיאלוג
שונים. בזמנים צורך לה□ היה בהן ההגנות ועל בדרכם, העומדים והמכשולים

ומאבקים משברים ה.
 והתקדמות עלייה של דרך הייתה לא דרכינו המשפחה. בני את ללוות המשכתי הבאות השנים בשלוש
 שונות, תאונות בבית, שריפה כפריצת דרמטיים באירועים התאפיינה הזאת הדרך אדרבה, רציפה;

 לבין הילדים בין עצמם, לבין הילדים בין ההורים, בין רבי□ ובמשברים וכו׳, המשטרה ע□ הסתבכויות
והרווחה. החינוך מוסדות של ונציגי□ מוריה□ לבין ובינם בגילם אחרים ילדי□
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 ניסתה המשפחה אם ומהסביבה. מהבית מאוד ממושכות לתקופות ונעלם האב הסתבך תקופה באותה
 לאותה עד למשפחה. שהגיעה הכספית הקצבה את לידיה לקבל מנת על שלה הסוציאלית בעובדת להיעזר

 הסוציאלית העובדת בין לקשר המשפחה. בני שאר אל הגיע לא ולמעשה האב לידי מגיע הכסף היה עת
 פעולה". שיתוף "חוסר כינתה הסוציאלית שהעובדת מה של ארוכה היסטוריה הייתה המשפחה אם לבין

 הצלחתי שלא ובשיפוטיות בכעסים טעונה כה הייתה הסוציאלית העובדת לבין האם בין היחסים מערכת
 ולא אותה מבטלת הסוציאלית שהעובדת הרגישה האם זולתה. כלפי זו עמדותיהן לשנות אותן לשכנע
 חוסר כלפי כבדות והאשמות כעס מלאת הייתה הסוציאלית העובדת ואילו פעם אף אותה לשמוע מוכנה

 מגיע שלדעתה כפי בהם, לטפל מאחריות ומתנערת לעולם ילדים הרבה כה שמביאה האישה של תפקודה
 חיובי. דבר בה לראות יכלה ולא האישה של כניעותה כלפי סבלנות חסרת הייתה היא שיטופלו. לילדים

 ואדישות נטישתם ילדיהם, הזנחת :מכל יותר המקומם הפשע את בעיניה גילמו יעקב ובעלה יפה עדנה
לגורלם.

 לשוחח לילדים, להתלוות יכולתי אולם להשפיע, יכולת וחוסר אונים חוסר הרגשתי רבים משברים בפני
 להפגין או וכר( מבחן קצין שוטר, )מורה, חברתי נציג עם לשוחח יכולתי קצת, לכוון או לתמוך עמם,

 בהיעדרות קלות, בעבירות הסתבכו הילדים אחרים. לבין בינם או המשפחה בני בין לתווך נוכחות,
 פסיבית, הייתה גישתם להסתבכויות. אותם שגררו ילדים בחברת ובשוטטות הספר מבית ממושכת

 של נציגים או סמכות ברי של התערבות מכל ופחדו להיתפס גדול פחד פחדו הם ומפוחדת. חלושה
 הייתי אני אולם שונים, זמנים בפרקי הילדים לגבי בהכרעות מעורבים היו נוספים מקצוע אנשי הממסד.

 במשאלותיהם בפחדיהם, בהתלבטויותיהם, בי להיעזר יכלו והילדים רצוף באופן בבית המשפחה בני עם
 אף למשפחה, שנגעו החלטות על לשוחח שיכולנו לעובדה שיש העצומה החשיבות את אז גיליתי ובכעסם.

 המשפחה על "להנחית" שונים מקצוע אנשי ניסו לפעמים המשפחה. בני של לרצונם בניגוד התקבלו אם
 כך על והעלבון ההתנגדות את ראיתי המשפחה, בני בקרב שהייתי ואני, צדדי, חד באופן שונות הכרעות

 את משתפים היו אילו להתקבל שיכלו החלטות עימם. התייעצות תוך נעשו לא לגביהם שההחלטות
ולדעתם. לרצונם לשאול לנכון מצא לא שאיש משום רב בזעם נדחו בקבלתן המשפחה

 מיחס נפגעו אכן המשפחה בני פעמים הרבה אולם פנימיות, מתחושות נבעו במשפחה מהמשברים חלק
 של כוונותיהם של מוטעית ומהבנה אינפורמציה מחוסר גם נבעו גדולות סערות ומפלה. מתחשב בלתי

 התקפה של או עלבון של האוטומטית והתגובה גדולה הייתה החשדנות דבריהם. משמעות של או אחרים
 שנראו נורמטיביים דברים לגבי מידע המשפחה לבני חסר רבים במקרים מאוד. המשפחה בני את אפיינה

 שבני הרגשתי בתחילה המשפחה. לבני מובנים שאינם דעתי על העליתי שלא מאליהם מובנים כה לי
 שונים, בתהליכים הקשורים הנוהלים או הנורמות החוקים, את :המשחק״ ״כללי את הבינו לא המשפחה

 ה״מובנים שלנו שהכללים מבינים לא אנחנו כמה עד גם הבנתי יפה משפחת עם שהותי במהלך אולם
 אלא שלהם, ובאינטרסים בפגיעותם חייהם, בתנאי בצורכיהם, בהם, מתחשבים אינם מאליהם"
החברתי. למשחק מחוץ אותם משאירים

 לצד יציבה בעמדה להישאר לניסיון בעיקר הוקדשה אלה, שנים שלוש במשך המשפחה, עם שלי העבודה
 ושל המשפחה בני כל של העיסוק לצד חיים" "שיגרת של לקיומה גם מקום לתת ולנסות המשפחה בני
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 המשפחה, בני של אינסופיים ניסיונות על בחזרה אופיינו הללו השנים תכופים. במשברים אחרים
 התחומים להיות אמורים שהיו בתחומים סדר ולהכניס החיים אירועי על שליטה להשיג בעזרתי,

 אחר דרמטי באירוע פעם כל והעיסוק התכופים המשברים כאמור, אולם, במשפחה. החיים של השוטפים
לפינה. שוטפים" "חיים של ההכרחי קיומם של מאליה" ה״מובנות ואת המרכזיות את אחת לא דחקו

 מסוגלים היו לא המשפחה בני כלשהו לתלם נכנסו והחיים ממשיים משברים פחות הרבה שהיו לאחר גם
 על להשתלט ניסו במשברים, המסיבי מהעיסוק התפנו כאשר בחייהם. סדר ועל חיים שיגרת על לשמור

 הכנת בזמן, הספר לבית יציאה בבוקר, קימה כביסה, רחצה, אכילה, כהרגלי הבסיסיות החיים משימות
 קשה הייתה זמנים בלוח עמידה בתוהו. עלו ניסיונותיהם אולם סבירה, בשעה לישון והליכה בית, שיעורי

 או חצות, לפני לישון ללכת כשהצליחו גאוותם ואת שמחתם את לתאר קשה סוף. ים כקריעת להם
 שתכננו בתכנית או בהתחייבות לעמוד כשהצליחו או בבית, חדר לנקות פעמי חד באופן כשהצליחו

 שרצו השגרה ועל הסדר על לשמור יכולתם לאי ערים נעשו והם פעמיים חד היו הישגיהם אולם מראש.
 להישבר, לנסות, המשיכו והם גדולים היו והאכזבה התסכול יותר. קלים חיים לחיות כדי מאוד כבר בה

שוב. ולנסות לקוות להתייאש, לכעוס,

 כעס של תחושות עליי גברו ולפעמים גדולה, עייפות של תחושות בי עוררה ושוב שוב הפעולות על החזרה
 מתוסכלת. הייתי ולהרוס. לקלקל מבלי זמן לאורך הישגיהם את לשמר מצליחים שלא המשפחה בני על

 אליהם התלוויתי ממנה? להיפטר יכלו לא כך, אם מדוע, - שבחייהם בכאוטיות רצו לא כבר בעצמם הם
 אותן על מהחזרות לי נמאס לחלוטין. אותי וסחטה אותי התישה הזאת ההתמודדות אבל בניסיונותיהם

ממנה. חלק מלהיות מאוד לי ושנמאס סיזיפית בעשייה מעורבת שאני והרגשתי פשוטות פעולות

 להיות יכול שאינו להם זר לסדר הצעות נשארו הצעותיי אך חוץ", תוצרת "סדר להם להציע ניסיתי
 ניסיונות עם מבודדת נשארתי ואני חייהם של הכאוס עם מבודדים נשארו הם בתוכם ידם. על מאומץ
 את להם שיסדר שלהם, שיהיה לבי בכל שרציתי משלי נדיב סדר להם להציע להם, לעזור שלי הסרק
ופנאי.... בטחון מעט רגיעה, מעט שקט, מעט להם ושיעניק החיים

 להכעיס, כאילו אבל, בבית. להישמר החל מסוים סדר אינספור, ניסיונות ולאחר לאט מאוד לאט, לאט
 ילדים בקרב מקומם על ולהיאבק התייחסות לדרוש הילדים החלו ־ מתבססים מסוימים הישגים בעוד

 התנגשויות יזמו הם ודחייה. כעס רב, רוגז שעוררה בדרך זאת עשו שהם הייתה הבעיה בשכונה. אחרים
 היחידה של ברמה תהליך שמתחולל הייתה ההרגשה התגרות. ושל משבר של סיטואציות יצרו ומריבות,

 לא הפעם אלה. בתגרות השתתפו כאחת( ובנות )בנים המשפחה ילדי כל שכמעט משום המשפחתית
 הייתה מריבותיהם של האינטנסיביות כולה. השכונה מול המשפחה אלא המשפחה, נגד השכונה זו הייתה
 האחרים, והמבוגרים המורים המדריכים, השכונה, אנשי וגם הנצים בין להפריד יכולתי לא ואני גדולה
ומרוגזים. אונים חסרי האלימות התפרצויותיהם מול עמדנו כולנו

 כל לטפל שעלי מצאתי חיים, שיגרת על שמרתי אלא במשברים, התערבתי ולא כשכמעט בעבר, כמו שלא
 משום מאוד חרדה הייתי מתנפצים. חפצים מתלוננים, שכנים משטרה, אלימות, בהתפרצויות הזמן

 ודאגות. ספקות מלאת ואני בתוכי גם נפרצים שהגבולות תחושה לי הייתה להתפרצויותיהם שבתגובה
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 לי מגיע - המשפחה עם הקשה העבודה כל ושלאחר לי מגיע לא זה שכל שהרגשתי משו□ ממורמרת הייתי
 ביותר קשה לי היה הכנועה. במשפחה שהכרתי הפסיבי השקט לתקופת התגעגעתי סוף. סוף שקט

 הילדים הפכו כיצד הבנתי לא הכיוון. את בו שאיבדתי שחשתי בתהליך המשפחה בני עם ביחד להישאר
 טעיתי הא המשפחה? בני עם בדרכי טעיתי האם כך? כל וזועמים צעירים לבריונים והמובסים השקטים

 מי תפקידי? ומה אני מי כך? מתנהגים ה□ ולמה הם מי לשווא? הכל האם אותם? מכירה שאני כשחשבתי
 בשכונה, והמבוגרים אני השכונה? וילדי אני המשפחה? ובני אני "אנחנו": של בקטיגוריה נמצא

המקצוע? ואנשי המדריכים

כיוון כשמאבדים גם להישאר .1
 בשכונה, והמבוגרים אני היינו "אנחנו" השכונה. ילדי וגם המשפחה ילדי גם בהכללה, הילדים היו "הם"

 בסיטואציה ייחודי באופן "אני" מי הברורה ההרגשה הייתה לי שחסר מה המקצוע. ואנשי המדריכים
 את לסכל או הזעם התפרצויות את למנוע בניסיון בשכונה המבוגרים שאר עם ביחד פעלתי הזאת.

 אבודים. הרגישו הילדים וגם עת באותה אבודה הרגשתי אבל גררו, אלה שהתפרצויות העזות המריבות
התערערה. כלפיהם שלי הלוייאליות ותחושת ברורה הייתה לא הילדים לבין ביני היחסים מערכת

 הגדולים אחיו וכלפי כלפיו בתוכחה שהגבתי לאחר זה היה )אלון(. הילדים אחד עלי התפרץ אחד יום
 שלי התוכחה טון היה אותו שהכעיס מה בשכונה. נוספת אלימה בתגרה הפעילה השתתפות□ בעקבות

כלפיו.

 ייאוש תנועת במעין רפויה הייתה ידו אולם איום, של בתנועה זרועו את מניף כשהוא מולי עמד אלון
גלויה. ובביקורתיות בשנאה בי הביט הוא חלושה. וויתור

 מותר מה יודע לא שאני חושבת "את ־ בכעס שאל הוא - מוסר?״ לי להטיף זכות לך שיש מרגישה ״את
מאשי□?" כזה במבט עלי מסתכלת את מה שלך? המזויפות להטפות זקוק ושאני אסור ומה

 את מפלצת? רואה? את "מה :בי הטיח והוא חמתו את העלו בו והסתכלותי שתיקתי בו. והבטתי שתקתי
 איך מושג לך אין כולם. כמו את עלי. מסתכלת לא הרי את בכלל? אותי רואה את מפלצת? שאני חושבת

 את למה מרגיש. אני מה מבינה היית - עלי חושבת היית א□ הזמן. כל עלי כועסת את זה בגלל מרגיש. אני
 אותי שואלת לא את למה להם? שמרביצים האלה האפסים הילדים מרגישים מה רק חושבת הזמן כל
מרגיש?" אני מה

כעסו. של מהעוצמה ומבולבלת אוני□ חסרת שאלתי - מרגיש?״ אתה ״מה
 שאמרתי מרוצה את חרא. מרגיש אני ־ אפס מרגיש אני ־ וטיפש חלש מרגיש אני ־ קטן מרגיש "אני

זח!" את להגיד קל שזה חושבת את זה! את
 פנה והוא כרגיל." לכעוס, יכולה את לומר? מה לך אין שותקת? את "מה :בבוז בי הטיח ואלון שתקתי

רבה. ברוגזה ללכת
 היה אלון מול עומדת עצמי כשמצאתי מטבעו. ומאופק חכם עדין, ילד היה אלון בדבריו. ארוכות הרהרתי

 ביד□ שעולה דבר כל אחיו, עם ביחד שעושה, ילד הוא - שמולי והבז המתגרה המאיים, שהילד לי ברור
 רואה הוא כיצד אלון? עבור והצלחה גדילה התבגרות, של המשמעות מה ולהצליח. לגדול מנת על לעשותו
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 אונים, חוסר של כעולם נתפס הילדות עולם האם ומבוגר? בחור של לעולמו ילד של מעולמו המעבר את
 יודע שהוא אף - החיים על שליטה ליתר תקווה בחובו חופן המבוגרים עולם בעוד וקסם השפלה

 תמיד הוא שגדול מי האם וסבל? בדידות עוני, של בתנאים לחיות מילדים מונעים אינם שהמבוגרים
 חסרות עניות, משפחות ושל ילדים של פגיעותם של ולעצמה למידה רגיש ובלתי עיוור אדיש, שרירותי,

 המוכה להיות במקום משפיל או פוגע לועג, שמרביץ, החזק הוא שמצליח מי האם ומושפלות? אונים
והפגוע?

 המוסר "הטפות מול ואל אישי, באופן לבינו האלה"( )"האפסים האחרים הילדים בין הבחין אלון
 נציגה מחנכת? חונכת? מולו? בעמידתי אני ומי תפקידי מה טענותיו. בי הטיח הוא שלי המזויפות"

 לא כולם(? )כמו אותו לראות שלי היכולת אי פשר מה עליו? כעסי פשר מה החברה? נציגת מבוגרת?
 את משתק מה כך? כל מתקשה אני מדוע זה? בשלב בדרכי עומד מה לשאלה בתשובה לגעת הצלחתי
 לי גורם באמת מה האחרונה? בעת כלפיו בהתנהגותי למשהו זיוף של בייחוס צודק הוא האם רגשותי?

 איתו להיות במקום בבעלותי, המוסר כאילו מוסר", לו ו״להטיף צדדי חד באופן בסמכותי להשתמש
בינינו? היחסים ועל מחאתו על רגשותיו, על ולהידברות אישית להשתתפות עצמי את ולפתוח

 עם עבודתי אין האם תהיתי התלבטות של רבים ימים במשך ממני. הרפתה לא שתיקתי פשר מה השאלה
 ובני אני אליה החברה ואת אותי המאפיינת השתיקה את להבקיע שלי נסיוני את משקפת המשפחה בני

 הליכתי אין האם נפרדים. עולמות לשני שלנו החברה את המחלקת שתיקה שייכים, יפה משפחת
 האישית הצעקה את מבטאים המשותפת בדרכנו פוסעים אנו בו והאופן יפה משפחת עם הממושכת
כאחד? ושלהם שלי והחברתית

 שני בין לעמוד שלי ובקושי המשפחה בבית הפרוייקט יוזמי ביקור לאחר שלי הפיצול בתחושת נזכרתי
 אני האם הקול. ובעלי הכוח בעלי של עולמם לבין הקול וחסרי האונים חסרי של עולמם בין :עולמות
 שני יש האם נפרדים? עולמות בין מדלגת אני שמא או ביניים? עולם יש האם ביניים? בעולם ניצבת

נפרדים? עולמות

 שונות דרגות בעלי אנשים חיים שבו אחד עולם יש נפרדים. עולמות שני שאין הרגשתי מחשבות כדי תוך
מתמיד... דיאלוג להתקיים צריך השונים האנשים בין עוצמה. ושל אונים חוסר של

 המשפחה בבית ששררה והצורמת הכנועה בשתיקה נזכרתי עצום? כה זעם באלון מעוררת שתיקתי מדוע
 על ויתור היה הכנועה בשתיקה המשפחה. לבית שהגעתי הראשונה בפעם חזק כה רושם עלי עשתה ואשר

 ביחד שהשמענו בצעקות נזכרתי מאד... גדולה מחאה צעקת גם בה חבויה היתה אולם קולם, השמעת
....זונות! בני עניים! זונות! בני עניים! :בינינו השותפות ברית את שיצרנו בעת ברחוב

 מצדי נכונות והבעת המצב של קבלה על מבוססת היתה אז בינינו שנוצרה שהשותפות כך על חשבתי
 התמודדות משום בכך היתה לא אולם כך, כל הטראומטיות חייהם בסיטואציות המשפחה בני עם להיות

 עם משלים לא אלון כיום. לעשות מנסים שהילדים כפי החוצה, דרך להבקיע וניסיון הטראומה עם
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 מה כך? על אומרת אני מה ואני? כואב. הוא כך, על זועם הוא מוחה, הוא לו. שהיו הטראומטיים החיים
בינינו? בדיאלוג שלי הצד

 בכול משפחתו ושל הוריו של האונים חסרת לפסיביות שדומה שתיקתי, על בכעסו צדק שאלון הבנתי
 את שליבתה בדידות של ולתחושה הילדים של למצוקתם תרם וליבי עיני לפקוח שסירובי הבנתי הזמנים.

 אם ותהיתי המשפחה בני של הכנועה לשתיקה בגעגועי כשהרהרתי התביישתי שלהם. הזעם התפרצויות
 ועל כבודה על נפשה, על מקומה, על מאודה בכל שנאבקת משפחה על כנועה משפחה מעדיפה באמת אני

ערכה.

 לשבור הצלחתי הם. מי רגשית בהירות ביתר ראיתי בי. זרמו חדשים כוחות - מכן לאחר ספורים ימים
 האונים חוסר תחושות של בעוצמה להודות יכולתי באמצעות המשותקת, הפנימית מחאתי חומת את
 הסדריה מוסדותיה, את המעצבים והאידיאולוגיות האישים על - שהחברה על רב בכעס המלוות שלי

 למשפחות עורף מפנה שהיא בזמן בו חזקות למשפחות מקום המעניקה חברה - ונוהליה החברתיים
והכחשה. התעלמות שתיקה, השלמה, אדישות, של חומה ידי על חצויים עולמות שני בכך ויוצרת חלשות

 ערך בעל מקום על המשפחה בני של במאבק קשורות המשפחה ילדי של האלימות שההתפרצויות ההבנה
 כך. על להיאבק יכולתם את מאוד להעריך לי ואפשרה בסבלנות, להיאזר לי עזרה )ובעולם( בשכונה
 על אדיר סיפוק חשתי זאת ובעקבות בינינו עמד מה להבין יכולתי הילדים, התנהגות על לכעוס במקום

 בבת כוחנו. ומה ביחד אנחנו מי והבנתי מולם, בעומדי אני מי מובחן באופן ידעתי ביחד. שעשינו הדרך
 של להמשך המילה, מובן במלוא שלי, השותפים את המשפחה בבני לראות יכולה שאני לי ברור היה אחת

 ולחוסר לחולשה עורף הפניית תוך עוצמה, להשיג יעד לעצמו ששם בעולם והתבגרות, משותפת גדילה
 ישע חסרי של והקרבתם ניצולם תוך חלשים, של דריסתם תוך העוצמה קוטב להשגת לחתירה אונים.

כבד. אנושי מחיר יש - בהם התחשבות ואי פגיעה ותוך

 עוד היו פעם מדי רק לראותם. שיכולתי מרגע הנפחדת ולמחאתם לצעקתם כך כל נזקקו לא כבר הילדים
 עיני לעצום הזדקקתי לא כבר אני אונים. וחוסר בדידות של בתחושות שהוצפו בעת זעם של התפרצויות

 ההשפלה ממעגל ולצאת מובסותם את להביס לפניהם: שעמדה המשימה של מעוצמתה ולהתעלם
 בפחדיהם אותי שיתפו הם כואבים. מאד רגשות וביטויי זכרונות לשחזר החלו הילדים והאלימות.

 הילדים של מעמדם הכל בסך רבות. אישיות שיחות עצמם לבין בינם וגם בינינו היו ובתקוותיהם.
הישגיהם. על והערכה מאבקם על האהדה קולות התרבו ובשכונה והתבסס, הלך בחברתם

סיום ז.
 בפעילויות מאוד הרבה דחויים, כה שהיו הילדים, השקיעו המשפחה בני עם עבודתי של האחרונה בשנה

 להתמקד הבחירה לבין כולה המשפחה בין זמני את לחלק כיצד התלבטתי תקופה באותה חברתיות.
 את ביחד ותיאמנו עדיפויות סדרי על בהחלטות המשפחה בני את שיתפתי באם. או הילדים באחד

 התמקדתי הפרויקט, סיום מתהליך כחלק המשפחה. בני לצורכי בהתאם אליהם, אבוא בהם הזמנים
 בתקופה עליי נפל הנטל כל לא הבית. למסגרת מחוץ שונות במשימות ויותר הבית בתוך במשימות פחות
 במועדון, המדריכה :שונים בתחומים המשפחה בני לעזרת נוספים אנשים לרתום שהחלטנו משום זאת
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 אחריות לקחו המשפחה בני הלשכה. של הסוציאלית העובדת ואף מתנדב תיכוניסט עזר, לשיעורי המורה
 בתחנת הספר, בבית :לבית מחוץ מפגש מקומות קבענו בזמן לחסוך וכדי אלה, בתיאומים שלהם הצד על

 אדם בני נעשינו וליעדנו. פגישתנו למטרת בהתאם אחרים במקומות או בלשכה, מסוימת, אוטובוס
לזולת. ביחס האחד יותר להדדיים הפכו ויחסינו ויותר יותר שווים

 הם בגרותם. את סימל הפרויקט סיום בחייהם. משמעותי דרך ציון הפרויקט בסיום ראתה יפה משפחת
 ומתמצאים חייהם אירועי על שליטה בעלי שהם רגליהם, על עומדים שהם כך על מאוד גאים הרגישו
 מועד על לבדי החלטתי לא כך צדדי, חד באופן יצרתי לא בינינו המפגש תנאי שאת כשם אותם. בסובב
 הדרגתית, הייתה ההינתקות והדדי. הדרגתי היה התהליך בינינו. המפגשים של הסיום תנאי ועל הסיום

 לסייע שאמורות לפעולות הנוגע בכל החלטות בקבלת ויותר יותר המשפחה בני את שיתפתי במהלכה אך
חייהם. בקידום

 יכלו נוספים מקצוע שאנשי עד ופחתה הלכה כמתווכת או למשפחה עזרה כנותנת שלי הייחודיות
 שלי שהייחודיות למרות ידם. על ולהיעזר לבקש לפנות, מסוגלים היו המשפחה ובני ולעזור, להמשיך
 עד וקיימת בעינה נשארה בינינו שנוצר שבקשר הייחודיות ונמוגה, הלכה המשפחה לבני עזרה כנותנת

 סיום עם לבדה נשארה לא המשפחה המשפחה. לבני וגם לי גם החיים, לכל נכס בעיני והיא היום
 לעמוד שיוכלו ושירותים מקצוע אנשי של רחבה תשתית של ליצירה דאגנו הפרויקט במהלך הפרויקט.

 המשפחה. בפני פתוחה דלת השארתי עבודתי תום לאחר גם השוטפים. חייה במהלך המשפחה לרשות
 הן ואכפתי אוהד יחס של ולהמשך נדיבה בתמיכה לזכות והמשיכה איתי, קשר על שמרה המשפחה

הרווחה(. למשרד בינתיים )שהפך הסעד ממשרד והן החינוך ממשרד

 הגדולה התרומה ועל יפה, משפחת בני עם ביחד שעברתי והממושך הארוך התהליך על חושבת אני
 חייב המשפחה בני עם אינטנסיבי דיאלוג לקיים הצורך עבורי. והן עבורם הן ביחד שעשינו לדרך שהייתה

 חוסר של ההכלה היה מכל הקשה התוכן קשים. רגשיים תכנים עם שלי פנימי דיאלוג גם לנהל אותי
אונים. חוסר כלפי קיצוני סובלנות חוסר יש כשלנו והישגית אינדיבידואליסטית כוחנית, בחברה אונים.

 לא שהיא בלבי ספק היה לא שכן בדרישות, עליה הכבדתי שלא לי ברור יפה גברת על חושבת כשאני
 רוצה היא מתי בחרה היא מסוגלותה. אי על אותה האשמתי לא דרישות. של בנטל לשאת מסוגלת הייתה

 היא אחריות. ליטול מנסה של במעמד ופעם ילדה מעין של במעמד פעם וכמה, לקחת ממה להצטרף,
צורה. ובאיזו לתת רצתה היא מה החליטה והיא שלה האיטי בקצב פעלה

 פסעה היא אבל בילדים, יותר והתרכזתי האם של התפתחותה על הדעת את נתתי שלא להודות עלי
 משמעותית. כיחידה המשפחה של עתידה הובטח עשתה, שהיא שבצעדים לי, ונדמה גדולות פסיעות
 על להגן וכיצד קולה להשמיע כיצד הידיעה ובאי בחולשתה בפגיעותה, טמון היה שלה העיקרי הקושי
 אחרת. ידעה לא פשוט היא להזניח. כוונה או זדון מתוך ילדיה את הפקירה לא היא ילדיה. ועל עצמה

זיוף. של שמץ בה היה לא כי אליה ביחסי ישירה להיות לי היה קל מרובה. וחיבה רוך בי עוררה היא
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 מובנים ובלתי ממנה שונים היו אם גם האחרים את שלה והאותנטית המלאה הקבלה ביכולת קינאתי
ולחיבה. לסלחנות לאהדה, לכבוד, ראויה נשמה יש אדם שלכל האמינה היא לה.

 כה במידה חלשה לאישה מקום בקרבי לפנות לצורך הודות והתרחב התעשר שלי הרגשי שהעולם הרגשתי
 על ויתרה לא זאת ועם קשות כה חיים מצוקות ועם גדול כה עוני עם להתמודד שהצטרכה גדולה

 החלשים עם הזדהותה וכושר ליבה טוב על התחכמויות, ונטול תמים באופן השלם ראיית על אנושיותה,
 ב״תיקים" שהופיעו ההגדרות מאוד. עד ללבי ליקרה אותה עשו שלה אלה תכונות והפגועים.

 כ״אם כ״מפגרת", גבולית", אישה“כ שונות בתקופות שהגדירוה כלפיה הקליניות ובאבחנות הסוציאליים
 בתקווה ילדיה ואת אותה הזין ואשר בה שהיה האנושי היופי את ללכוד הצליחו לא ואפסית" מזניחה
להם. שניתנו בהזדמנויות ולהשתמש בכוחותיהם להשתמש ובאומץ

 משלי. שונה תוף של לקולו החיים בנתיבי צעדו הם שכן ולכבדו המשפחה בני של לקצב להקשיב למדתי
 ולחילופין חוץ כלפי ובוויתור בפסיביות שהתבצרה לאישה כוחות חוסר מלייחס מאוד להיזהר למדתי

 לאוויר נחשפים כאבו כשמוקדי באלימות שמתפרץ ותובעני תוקפן נער חובה לכף מלדון מאוד להיזהר
העולם.

 באותן ואינטנסיביים. קצרים זמן לפרקי בבית מופיע היה הוא שכן מקוטע, היה האב עם שלי הקשר
 מתפרץ שהיה יתכן ואלים. מריר גם לפעמים אך ונסער חיים מלא גועש, כולו הבית היה קצרות תקופות

 עצמו. שלו האונים ולחוסר לכישלונותיו ראי היו שלהם האונים וחוסר ילדיו כישלונות כאשר ילדיו כלפי
 לבית והכנוע הפסיבי השקט חזר היעדרותו בתקופות הופיע. בה פתאומיות באותה נעלם היה הוא

המשפחה.

 חברתית מערכת של מסיבית יותר תמיכה בהעדר לו, לעזור יכולתי לא שכן הנעלם האב אחר חיפשתי לא
 שיכולתי חברתיות או טיפוליות מסגרות לרשותנו עמדו לא כמוהו. באדם לתמוך ונכונות הבנה שתגלה

 הוא סבירה. ערך תחושת לעצמו לבנות ועזרה לכאבו הבנה עבודה, להשיג שייעזר מנת על אליהן להפנותו
 אלה תכונות ונזקק. חלש היותו עם להשלים קשה לו היה וחברתית. רגשית ומבודד מעצמו מאוכזב היה

האנושי. ובכבודו בעצמאותו בגבריותו, כפוגעות ידו על נתפסו

 חד לצד חווייתית, מבחינה גדולה הדדיות בה הייתה אשר דרך כברת ביחד עברנו ואני יפה משפחת
 לא ואף "חברות" זו הייתה לא עליהם. כאחראית עצמי את שראיתי מכך שנבעה מסוימת צדדיות

 נזהרתי אחריות. עליי הייתה אך "אדנות", בי הייתה לא א-סימטרית. שותפות זו הייתה "הורות".
עצמם. על לשמור כיצד ידעו הם בטרם עוד פרטיותם, את וכיבדתי

 ביתם. את לתחום גבולות בחירה, פי על ולפתוח לסגור לכבד, להגן, לשמור, - דלת הצבתי כאילו זה היה
 איתם וניהלתי המשפחה בני עם הייתי לכך. שהזדקקו ככל אליהם הצטרפתי אותם. לשנות ניסיתי לא

גדולה. הייתה ושהאימה אזלו שהמלים בזמנים גם מתמיד דיאלוג
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 את שהרחיב הוא עקרונותיי, ואת גבולותיי את שמתחתי היכן הבנתי, שלא היכן דיאלוג לקיים המאמץ
 כבר שלאחריה לכך וגורמת אדם בני שמשנה דרך כברת ביחד לעשות ולהם לי ותרם מכל יותר אופקיי

לפניה. שהיו מה אינם

 באתי לא כבר המשפחה. עם בקשר הייתי עדיין - יפה משפחת בבית הראשון ביקורי לאחר שנים עשר
 על ושמרנו בטלפון שוחחנו אצלם. ביקרתי ואני פעם מידי אצלי לבקר באים היו הם אלא קבוע, באופן
קשר.

 בתוך לביתה. בכניסה ניצבת יפה גברת של גדול תצלום - שישי ביום העיתון של במוסף ראיתי אחד, יום
 בישראל. העוני לקו מתחת החיות משפחות ריבוי של בהקשר יפה, משפחת על גדול מאמר היה העיתון

 הפרויקט יוזמי של הראשון הביקור בעת כמו לרגע הרגשתי אותי. זעזעה ובמאמר בתמונה ההיתקלות
 ועתה אז בין ההבדל זאת, ועם ומסכנות. הזנחה עוני, תיארה הכתבת המשפחה. בבית עבודתי בתחילת

 הכתבת את שהזמינה והיא המרואיינת, הייתה היא האם. של יוזמתה פרי הייתה כולה הכתבה שכן בלט,
 חייה מציאות את תחשוף שהעיתונות רצתה היא למחות. לדבר, רצתה היא להתלונן. מנת על לביתה
 העיתונאית לראיון. התנגדו מילדיה שחלק העיתונאית, הזמנת על בבית ויכוח שהיה סיפרה היא הקשה.
 בלי "גם :בתגובה אמרה האם בצבור. קולם משמיעים הם אין כי על להערתה האם תגובת את ציטטה

 המשפט סביב מילים במשחקי קצת השתעשעתי הללו, המלים את כשקראתי ואני, הכל" לנו מגיע קול
 קול?". לנו מגיע - כל בלי ״גם האם אמרה שמא תהיתי קול?( חסרת כל? )חסרת יפה למשפחת ביחס הזה
 מחיים היא וההתקדמות שנים 10 חלפו הנה :הראיון את שקראתי בעת אמביוולנטיים רגשות בי היו

 שנים 10 לפני חייהם בין עצום הבדל שיש היטב ידעתי אך העוני. לקו מתחת חיים אל העוני לקו מתחת
 לקו מתחת החיה במצוקה, משפחה היותם למרות היום, מובסים. באמת היו הם אז עתה. חייהם לבין

 אפטית - אז יפה. גברת על גאווה מעט בלא לחוש שלא יכולתי לא קול. עם משפחה הם זאת בכל העוני,
 נראית בלתי - אז העיתון. דפי מעל דבריה לפרסם מנת על מתראיינת - והיום מוחלט, ויתור בתוך וחיה

השבועי. המוסף עטיפת גבי על מתנוסס שלה כשתצלום ונראית נשמעת - והיום נשמעת ובלתי

אחרי שנה עשרים ח.
 הפרספקטיבה היא יפה משפחת כמו משפחות עם לעבודה המתאימה שהפרספקטיבה לי נראה

 הכוח את מצאה התכנית, בעקבות האם, ממנו. הפיק ולא לפרויקט שותף היה לא האב הבינדורית.
 שגם מאוד מקווה ואני השני בדור לראות ניתן העבודה של הממשי הפרי את אך קולה, להשמיע והיכולת

השלישי. בדור

 גדלו, הילדים יפה. במשפחת הילדים בקרב שחלה התמורה את להעריך ניתן בין־דורית בפרספקטיבה
 ומצאו מלא צבאי שירות לאחר מהצבא השתחררו ילדים שבעה לימוד, שנות 12 סיימו מהם שמונה
 ידי על מטופל אינו הילדים מבין אחד אף משלהם. משפחות הקימו וכבר דירה רכשו ופרנסה, עבודה

 תקין. באורח חייהם לנהל מתקשים הם בהם זמן ובפרקי בקשיים נתקלים שהם למרות הרווחה, שירותי
בבית. מתגוררים עדיין הילדים מבין שלושה
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 הוא מאז דרכים. בתאונת ונפצע כנהג בצבא ביותר קצרה תקופה שירת שנים. 8 למד הבכור, האח - שאול
ילדים. לשלושה ואב נשוי הוא נכות(. 100%) נכה

 היא נישאה. בטרם דירה וקנתה כסף חסכה למפגרים, במוסד כמדריכה עבדה הגדולה, האחות - בתיה
 ילדים שני להם יש וירידות. עליות הרבה עם יציבים בלתי ויחסיהם לשקם, שניסתה עבריין לגבר נישאה

מועד. שבעלה בתקופות גם בעבודתה מתמידה והיא בלימודיהם המצליחים

 לימודיו. סיים ולא הספר בית ממסגרת נשר הוא הכישלון. ממעגל יצא לא אשר היחידי האח הוא - יוסי
 הוא אמו. בבית לגור נשאר הוא מסוימת. בתקופה פסיכיאטרי חולים בבית ואושפז לצבא גויס לא הוא

 של והחיבה לו נשמר במשפחה מקומו אך ואבוד. בודד מרגיש והוא משפחה הקים ולא נישא לא מובטל,
וקשייו. משבריו כל על שהוא כפי אותו מקבלים ובמשפחתו מתמדת אליו הבית בני

 והם בת להם נולדה מאוד. ומסור פשוט אדם בהרבה, ממנה המבוגר לבחור 17 בגיל נישאה - אביבה
 כשרונות וגילתה המורחבת המשפחה בני כל של הלב תשומת במרכז עמדה הילדה מאוד. אותה פינקו
 יש להורים הרבה. בהן ומושקע לחוגים הולכות הילדות נוספת. בת הזוג לבני נולדה שנים 7 לאחר רבים.

מהן. גבוהות ציפיות

 קלה נכותו אולם משאית, בתאונת הוא אף נפצע - הצבאי שירותו במסגרת לימודיו. סיים לא - יחזקאל
 שאיפות לו אין ילדיו. ושני אשתו את בכבוד ומפרנס כחשמלאי עובד הוא הבכור. אחיו של מנכותו יותר

מהקיים. רצון ושבע נוח מזג בעל אדם הוא גדולות.

 לו למצוא מאוד והתקשה מהצבא נשר לימודיו, סיים לא מאוד. מכך וסבל כילד לפנימייה יצא - אבי
 לא החליט שנישא מאז אולם מאסר, עונש וריצה החוק עם הסתבך כמבוגר שנים. מספר במשך מסגרת

 בעבודתו מאוד מצליח הוא כאינסטלטור. עצמאי באופן עובד הוא היטב. בכך מצליח והוא יותר להסתבך
 מתוחים אשתו עם שיחסיו למרות זאת ילדיו, לשלושת כאב לתפקד ומתאמץ בכבוד משפחתו את ומפרנס

אלימות. של בהתפרצויות גם ומלווים מאוד

 היא ואימפולסיבית. מרירה ילדה הייתה אז וכבר למשפחה כשהגעתי שבע בת הייתה - איטה
 ממסגרת ועוברת מנוחה לעצמה מוצאת אינה ממורמרת, היא אולם וכשרונית מאוד אינדיבידואליסטית

 של חיצוניים בתנאים ולא פנימי שקט בחוסר קשייה שמקור בבירור ונראה נחת, בחוסר לשניה אחת
 שוהה הבת בחברה. ומקובלת בלימודים מאוד המצליחה אחת בת לה ויש מבעלה בנפרד חיה היא חייה.
דודותיה. עם וביחד סבתה אצל ארוכות תקופות במשך

 הצטיין מצטיין. ספורטאי והיה בלימודיו הדרך כל לאורך הצליח הוא חן. ומלא מוכשר ילד היה - אלון
 את והחלו הראשון ילדם את ילדה היא סדיר. בצבא בעודו התחתנו הם מיחידתו. בחיילת והתאהב בצבא

 מקיימים הם ובנחישות. בהתמדה התגברו הם אולם קשים מאוד כלכליים בתנאים המשותפים חייהם
ילדיהם. שלושת עבור ותקין אוהב בית
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 הייתי א׳ בכתה השנים. כל לאורך מוצלחת תלמידה הייתה היא ונעימה. צייתנית ילדה הייתה - ירדנה
 בפרחים המחברות את ומקשטת בית שעורי מכינה הבית בחצר המדרגות על יושבת אותה מוצאת

 בעלה תאומות. וילדה הצבאי השירות סיום עם מיד התחתנה לצבא. והתגייסה תיכון סיימה צבעוניים.
כמרכזנית. עובדת והיא במוסך כמכונאי עובד

 במהלך בלימודיה התקשתה היא קושי. כל על להתלוצץ ויכולת הומור חוש עם ילדה הייתה - שירה
 הייתה. בו מקום בכל ולהתחבב כאחד ומבוגרים ילדים עם טובים קשרים ליצור הצליחה אולם השנים,

מלון. בבית עובדים שניהם הטרי, ובעלה היא

 הוא תמימה. שנה במשך ושוטט הספר מבית הורחק הוא מעשיו. בכל מאוד יסודי אך איטי ילד היה ־ ישי
 לבית אותו שיקבל בבקשה הספר בית למנהל ביוזמתו פנה כאשר המורים ואת המשפחה בני את הפתיע
 כ״נהג בצבא שירת בתיכון. לימודיו את לסיים והצליח ללמוד חזר הוא נוספת. הזדמנות לו ויעניק הספר
 טוב. הכלכלי ומצבו כנהג עבודה מצא מהצבא שחרורו לאחר ומכוונת. אבהית דמות במפקדו וראה בוס"
להינשא. ועומד לחברתו מאורס הוא

 לעת ועובד מזמן, לא והשתחרר בצבא שירותו סיים הוא לצבא. והתגייס מקצועי ספר בבית למד - עמי
קשור. מאוד הוא אליו אבי, אחיו, עם ביחד עתה

 מועטים. לא וחברתיים לימודיים קשיים עם שהתמודד לאחר מקצועי ספר בבית לימודיו סיים - דניאל
 והוא הבנות לב את שובה החיצוני מראהו ובינתיים הקרובה בתקופה בצבא שירותו לסיים עומד הוא

חייו. של זה בשלב ומחוזר פופולרי מהיותו מאוד נהנה

 על החליטה טרם אך ללמוד, רצונה הביעה קצר. זמן לפני מהצבא השתחררה - ענת הקטנה, האחות
דרכה. המשך

 הבית הנכדים. עבור קניות עם הביתה בחזרה השוק אל בדרכה קרובות לעתים פוגשת אני יפה גברת את
 החוק. עם והסתבך ביותר קשה תקופה עבר יפה מר מאוד. בנכדיה גאה והיא חיים שוקק תמיד אצלה

 אותו דוחים הזוג בני וגם הילדים רוב משפחתו. בני עם קשר מקיים ואינו בבית מתגורר אינו הוא
 מעשיו. על שמעו מה לשני האחד ולספר בשיחותיהם עליו לדבר שמרבים אף לראותו, ומסרבים בתקיפות

 ייאוש, של תחושות גדולה: כה בעצמה להם המוכרות התחושות את המשפחה בני כל עבור מייצג הוא
 סגור במעגל נלכד הובס, הושפל, שהתדרדר, מי של ונקמה מחאה אכזבה, רגשות עם ביחד וכשלון עלבון

בכבוד. חייו ניהול על השליטה את ואיבד הרס של

שנים וחמש עשרים לאחר הערות ט.
 נכתב זו עבודתי על הסיפור סוציאלית. עובדת להיות הוכשרתי בטרם עשיתי יפה משפחת עם עבודתי את

 סוציאלית. בעבודה שותפות של פרקטיקה בנושא רוזנפלד יונה פרופסור של קורס במסגרת גמר כעבודת
 של יחסים יפה משפחת עם שלי היחסים מערכת את לכנות ניתן אם עצמי שאלתי הקורס במהלך

 סוג של במורכבות הרהרתי השנים במהלך מרובה שותפות בינינו שהייתה הרגשתי אם גם "שותפות".
בינינו. שנרקמה השותפות
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 תרגמה ורדי דינה רוזנפלד. פרופסור של בקורס ללימוד שימש ומאז 1991ב- ידי על נכתב הסיפור
 ניתן בצרפת. ,Quatre Mond atd הרביעי, העולם לתנועת אותו ושלחה לאנגלית הטקסט את לראשונה

 .נשיאת(Rosenfeld & Jaboureck, 1989) Emergence from Extreme Poverty בספר התנועה על לקרוא
 במסגרת בטקסט להשתמש רשות ביקשה Alwyne de Vos steenwijk גב׳ הרביעי, העולם של התנועה

 החלק נספח(. )ראה יורק בניו 1994 באוקטובר שהתקיים הרביעי העולם משפחות של השני הקונגרס
 ב״אלבום שפות בארבע ופורסם וגרמנית ספרדית לצרפתית, מאנגלית תורגם הטקסט של הראשון

המשפחה. למען הבינלאומית השנה לרגל הוצא אשר (Album de Famille, 1994) המשפחות״

 פקר פנינה של בקורס גם הטקסט נלמד זאת ובעקבות הסיפור את קראו נוספים מקצוע אנשי
 הילד לשלום ביחידה בנדור ניצה ידי על שהועברה בהשתלמות שימוש בו ונעשה תל-אביב באוניברסיטת

 להקמת כבסיס בסיפור השתמשו ישראל בג׳וינט ונוער חינוך מאגף סולימני ורמי גולדשטיין ענת בחיפה.
 הופעל הפרוייקט אתיופיה. יוצאות משפחות עבור ומשפחה( חברה חינוך, )שילוב ש.ח.מ." "פרוייקט
היום. עד נמשך והוא 1997 בספטמבר שבע בבאר לאומי שירות בנות ידי על לראשונה

 2000 בשנת יורק בניו שיתקיים The International Federation of Psychoanalytic Societies של בכנס
 ביקרה אשר וסוציולוגית, פסיכואנליטיקנית סילבר, קתרין ד״ר ידי ועל ידי על ניתוח בליווי הסיפור יוצג

 זה ניתוח הטקסט. ניתוח של משותף בתהליך התחלנו הסיפור את שקראה ולאחר ,1996 באפריל בישראל
 תהליך שיושלם לאחר תפורסם זו עבודה סוציאלית. עבודה של אלטרנטיבי מודל להצגת אותנו הוביל

כתיבתה.

 ממעגל החוצה שמובילה הדלת את המשפחה בני בפני פתחה יפה משפחת עם שהעבודה לראות ניתן
 הם אף זאת התנסות על והרהוריי התנסותי אודות שלי שסיפורי גם לראות ניתן שלהם. והסבל ההשפלה

 מזה עדיין. מיצוי לכדי באה לא יפה ממשפחת שלמדתי מה כל בעקבות שלי האמירה אולם הצלחה. נחלו
 וארגוני טיפוליות מסגרות הכרתי הסוציאלית. העבודה של שונים בתחומים עובדת שאני שנים מספר

 משפחות, עם העבודה נעשית בו ולאופן סוציאלית בעבודה השונות המקצועיות לגישות התוודעתי רווחה,
 ושל שלי הסוציאליזציה, מהלך אחר רב בעניין עקבתי חברתיים. לשירותים בלשכות יפה, משפחת כמו

 את בקרבי חשתי הזמן וכל הלימודים לאחר מקצוע כאנשי עבודתנו והתחלת למקצוע אחרים, סטודנטים
 ראיתי יד. הושטת במרחק שיהיה, שאפשרי ומה להיות היה שצריך מה של ההחמצה ותחושת האכזבה

 החברתי המימוש לבין סוציאלית עבודה ללמוד פנו אשר רבים צעירים של המקוריות השאיפות בין פער
בפועל. יעודנו של

 לעובדת הפכתי בטרם שנעשתה עבודה יפה, משפחת עם עבודתי סיפור אל כיום לחזור לנכון מצאתי
 הסוציאלית העבודה של שעיקרה אותי לימדה יפה משפחת עם שעברתי שהחוויה משום זאת סוציאלית.

 אתוס אותו מכבלי משוחררת הייתי יפה משפחת עם עבודתי בעת ההתנסות. באמצעות עבודה היא
 קיים האותנטית. הרגשית המעורבות ואת החשיבה את ומגביל הישירה ההתנסות מן המסיט מקצועי
 ומה לבין לעשות שניתן מה לגבי שלי, האישי הניסיון בעת וחוויתי יודעת שאני מה בין רב דיסוננס
 להיעזר המשפחות של יכולת והעדר פתולוגיות, עומס, שחיקה, של בנושאים רבים מקצוע אנשי שחווים
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 שהוא בכך נעוץ הערות מספר בליווי זה אישי סיפור לפרסם הצידוק הציבוריים. הרווחה שירותי ידי על
 התלבטויות, רגשיות, תגובות רשמים, קליטת של כתהליך יפה משפחת עם העבודה תהליך את פורש

 לתהליך ביחס שלי האישית וההתנסות התפיסה הבהרת אישית. ראיה מנקודת ומחשבות דאגות
 יפה משפחת עם שלי שהמפגש מנת על תפקידי. מילוי בעת כאדם המלאה נוכחותי את מבטיח המתרחש

 שבמפגש להבטיח עלי והיה תפקיד, כבעלת והן כאדם הן נוכחותי להבטיח עלי היה לשינוי, לתרום יוכל
 במצוקה. כאנשים והן ושאיפות הצלחות הישגים, בעלי אדם כבני הן נוכחות המשפחה לבני תהיה בינינו
 ביחד שעברנו לתהליכים הבסיס היה והוא מלכתחילה קיים היה שלא התנסותי מרחב בינינו יצרנו

 במערכת מובחנים כפרטנרים נוכחים להיות הצדדים לשני איפשר בינינו שנוצר הפעילות מרחב בהמשך.
 ובכך לסבלם עדה שאני לחוש המשפחה לבני ואיפשר הזולת לסבל להתכחש לא לי איפשר זה יחסים.

למצוקותיהם. אדיש או/ו עיוור שהוא עולם מול אל התמרמרותם את להפחית

 בו החברתי המרחב מן השונה מרחב מקצוע ולאנשי למשפחות לספק אמורה הסוציאלית העבודה לדעתי,
 של הפעילות מרחב בר-השפעה. קול וחסרות דחויות נכשלות, מבודדות, עצמן מוצאות המשפחות

 ידי על לפחות - נתפסות החברה בשולי החיות המשפחות שבו מרחב להיות צריך הסוציאלית העבודה
 חברתית תמיכה לקבל זכות ובעלות קולן להשמיע זכות בעלות ערך, כבעלות ־ הסוציאלים העובדים

 בקרב נוכחותם עצם הוא למשפחות להעניק יכולים מקצוע שאנשי מהתמיכה מהותי חלק משמעותית.
 המשפחות של המהוסס מקולו יותר הרב החברתי המשקל ובעל המגובש קולם השמעת ועצם המשפחות

 או חברתי, ופיקוח בשליטה עוסקת הסוציאלית העבודה כאשר לקרות יכול לא זה המשפחות. למען
 נטולת בחברה ומבודדות נטושות נשארות המשפחות אז כי נהלים, או חוקים של ביישום מתמקדת

לצורכיהן. מספקת חברתית אהדה

 כל בלא כספית ולתמיכה לאהדה יפה, משפחת עם עבודתי במהלך זכיתי, אישי באופן כי להדגיש ברצוני
 בכובד לעמוד התקשיתי זאת, למרות כ״שלו". הפרוייקט את שראה מי כל מצד בירוקרטיים מכשולים
 מן שחלק כפי מקצועית, ובלתי צעירה שהייתי משום היה לא הדבר עליי. שרובצת שחשתי האחריות
 בתפיסת מבודדת שהרגשתי משום אלא לטעון, ניסו שכתבתי הטקסט של המקצועיים הפרשנים
 שהתייצבתי שבעת בטקסט כתבתי תפיסתי. בבידוד לעבוד קשה והיה המשפחה כלפי שלי האחריות

 מה אולם לי. ברורים לא רבים תחומים היו עדיין לעבודתי הראשונים בחודשים הפרוייקט מנהל במשרד
 שעמדה היא שלהם זאת פגיעות פגיעים. אנשים הם המשפחה שבני הוא מלכתחילה לי ברור שהיה

 אם כי מצידי חופשית בחירה ממש זו היתה לא כלפיהם. בי שהתעוררה האחריות תחושת בבסיס
מסוים. במובן מוסרית" "התגייסות

 של בבסיסה העומדות מוסריות הנמקות של שונים דגמים שני בין מבחין (Goodin, 1985) גודין זאת ברוח
:חלשים״ של לרווחתם החברתית ״האחריות

 כלפי החופשי, רצונה מתוך עצמה, על נוטלת שהחברה חובות מילוי של דגם הוא המסורתי הדגם א.
 קובעת לעזור, ברצונה יש להן האוכלוסיות את ומגדירה בוחרת החברה זה דגם פי על החלשים. חבריה

 מי הם החזקים בכך וכיוונה. היקפה ההיעזרות, תנאי על מחליטה לעזור, ברצונה בה התחומים את
לסיים. ומתי להתחיל מתי לעזור, כיצד לעזור, למי החלשים, צרכי מהם שמחליטים
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 ביחס מיוחדת אחריות החברה על מוטלת זה דגם פי על הפגיעות. דגם הוא האלטרנטיבי הדגם ב.
 בהחלטות מאד תלויים הם הזולת לעזרת והזדקקותם חולשתם שמפאת הפגיעים חלשים לאנשים

 היא החזקים, של הטוב רצונם ולא החלשים, של פגיעותם עצם מהם. חזקים אנשים של ובמעשים
 נתפסת אלא וולנטרית אינה האחריות זה במובן אליהם. ביחס מיוחדת אחריות החזקים על המטילה

 דור מעשי בפני פגיעים למשל, בהווה, קול חסרי שהם העתידים הדורות אנושית. מוסרית כמחויבות
 רווחה שירותי של והחלטותיהם מעשיהם בפני מיוחד באופן פגיעות חלשות משפחות גם וכך ההווה

חברתיים.

 היו תמיד לא הפרוייקט שיוזמי והעובדה מפגיעותם נבעה המשפחה כלפי עצמי על שנטלתי המחויבות
 של לתמיכתם והזדקקתי עליי מוטל היה כבד מוסרי נטל וחרדה. דאגה בי עוררה זו לפגיעות מודעים
 שמוביל במסלול לצדן, הליכה מחייבת המשפחות, עם שותפות תוך עבודה ולתפיסה. לראייה שותפים
 ושליטה עצמה בתחושות התנסויות עבר אל אונים חוסר של ותחושה חייהם על שליטה חוסר של מחוויה

 אנשי בין היחסים מערכת אם להם הנחוץ התהליך את לעבור ניתן לא האישיים. החיים על מסוימת
 פרוצדורליות נורמטיביות, רגשיות, קוגנטיביות, הפרדה חומות ידי על חצויה משפחות לבין מקצוע

 הערך חוסר תחושת את מגביר זה דבר "הם". לבין "אנחנו" בין מפריד קו במתיחת המתבטאות וחוקיות
 לעזר להיות המקצוע אנשי של יכולתם על מקשה - ומאידך מחד, - המשפחות של האונים וחוסר

.למשפחות.

 פונים שהם בעת נוכחים שהילדים מכך הפרוייקט יוזמי של התעלמותם על ש״כעסתי בטקסט כתבתי
 שהרגשתי משום כעסתי ואכן, אובייקטים". כאל הילדים אל מתייחסים הפרוייקט שיוזמי כך ועל אליי,

 הם שלהם, העזרה ממושאי מתעלמים ולעזור, לגשר שנועד פרוייקט של יוזמיו שהם אנשים, שכאשר
 השוליות ככינון אז על־ידי שנתפס מה אל מכוון היה שלי הכעס לעכלו. שקשה דו-משמעי מסר מעבירים

 בעלי המשפחה בני של מהיותם התעלמותם באמצעות הפרוייקט יוזמי ידי על המשפחה של החברתית
הביקור. בעת וחברתית אישית נוכחות

 להתערבות ניסיונות דווקא שלפעמים (1994) חזן טוען חברתית שוליות של בכינונה שעיסוקו במאמר
 את ומונעים ההפרדה לחומת נדבכים מוסיפים ל״הם", "אנחנו" בין גשרים לבניית המיועדים חברתית,

 ברובד :רבדים בשני משמעי דו מסר העברת באמצעות נעשית שההפרדה טוען הוא לגשר. האפשרות
 השוליות של כינון - הסמוי וברובד בחברה, ספציפית אוכלוסייה לשלב כוונה על הצהרה - הגלוי

 לא כ״אחרים הגדרתם באמצעות ספציפית אוכלוסייה לאותה ששייכים מי כל של החברתית
 באמצעות שונות: בדרכים להיעשות יכולה משמעותי" לא כ״אחר הזולת הגדרת משמעותיים".

 או הזולת, של דה-הומניזציה של תהליך באמצעות ומרחיקה, מבטלת התייחסות באמצעות התעלמות,
 בהדמיה המצוי באובייקט נתונה במציאות הפועל הסובייקט כ״המרת מתאר (1994) שחזן מה באמצעות

 מכל המנותק סמלי לטיפוס חברתית נוכחות בעלת מדמות הנזקק את להפוך ניתן כך המציאות. של
 הקיימת פרדוכסלית לתופעה עדים אנו זו שבדרך טוען חזן ויומיומית". תרבותית חברתית, התנסות
 ציבור של חברתי דימוי של "שעיצובו - חזן כותב - היא״ ״טענתנו לנזקקים. הרווחה שירותי של בתחום
(.6 עמ׳ ,1994 )חזן, ותמיכה״. שילוב של הפוכה כוונה מתוך לעתים נעשה למחנה מחוץ כמצוי כלשהו
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 וחוסר תלות פגיעות, של להכלה מיוחד מקום לתת לדעתי, צריך, יפה משפחת כמו משפחות עם בעבודה
 לי שנגרם הגדול הזעזוע את תיארתי המשפחות. של החיים בדינמיקת מרכזיים כה שהם משום אונים

 - הטקסט מן להיווכח שניתן כפי יפה. משפחת עם שלנו הראשון המפגש מן כתוצאה לעבודה ולחבריי
 חקוקה נשארה המשפחה לבית הראשונה כניסתנו בעת חושינו בכל ונקלטה לעינינו שנגלתה התמונה

 הכרתי שלא בתופעה הכרתי בחיי לראשונה דופן. יוצאת ובחדות רבה בעוצמה הזה היום עצם עד בקרבי
 בתנאי אנשים חיים מאתנו, רחובות מספר במרחק שלנו, והמתקדמת הנאורה בחברה :ידעתי לא ואשר

 הכרה להרחיק עליי הקשתה המשפחה לבית כניסתנו של המוחשית ההתנסות עצם נסבלים. בלתי מצוקה
 לי אין שלנו. פגיעותינו את והגביר חרדה בנו עורר רוחנו, את הסעיר הביקור מתודעתי. זאת נעימה בלתי
 עצמנו של בפגיעות להכיר יכולת מחייב יפה משפחת כמו משפחות עם מקצוע אנשי של שהמפגש ספק
 למקצוע. עמו להביא יכול סוציאלי שעובד ביותר הטוב הבסיסי הציוד היא זאת ויכולת זולתנו, ושל

 המפגש בעת עלו אנחנו ומי הם מי אני, מי השאלה לגבי עבודתי, במהלך , אותי שהעסיקו השאלות
 של היומיומיים החיים של טיבם על שהכרתי מה כל של הסיפים אמות את זעזע אשר מפגש הראשון,
משפחות.

 עם ממפגש כתוצאה הבינוני, למעמד השייכים מקצוע, לאנשי שנגרם בזעזוע ההכרה שעצם חושבת אני
 לאחר לא מסתיים, אינו שהזעזוע משום גם קריטי הוא החברה בשולי קיצוני עוני בתנאי החיות משפחות
 כעובדים פועלים אנחנו בהן הראשונות השנים לאחר ולא הראשונה המשפחה או הראשון הביקור

 מתעלמים מקצוע אנשי אם הדרך. כל לאורך סוציאלים כעובדים חלקנו מנת הוא הזעזוע סוציאלים.
 במהלך בהם שמתעוררים לרגשות מתכחשים הם אזי איתו, מביא זה שמפגש העצום הרגשי מהקושי
 ימצאו הם וכך נפגשו. עמה המכאיבה המציאות של בקיומה להודות או לראות נמנעים והם המפגש
 תגובותיהם פיצול האמיתיים, לקשייהם התכחשות המשפחות, מן התעלמות של בדרך מתגוננים עצמם
 יקבלו רק לא ואלה אונים. חסרות משפחות כלפי וכעס שיפוטיות, קיצונית, במצוקה למשפחות ויחסנו
 לכנות שניתן מה של ליצירתו יתרמו אלא יפה, משפחת כמו משפחות עם המקצועית בעבודתם ביטוי

 ולמשפחות סוציאלים לעובדים המאפשר מובחן מרחב מספק אינו מתגונן שירות מתגונן. שירות
כן. דיאלוג ביניהם ולנהל ומשמעותי אותנטי בינאישי במפגש להתנסות

 לעשות עלולים הם כי הוא מתגונן שירות במסגרת הפועלים המקצוע אנשי של ההיכר מסימני אחד
 שאנשי כך על הצביע (1978) לאיינג החוק. בשפת או בירוקרטית בשפה מקצועית, בשפה יתר שימוש
 חזן הרצוג, מטופלים. לבין מטפלים בין ומרחק זרות ליצור מנת על מקצועית בשפה משתמשים מקצוע

 אבות בבתי בשליטה מאתיופיה, עולים של בקליטתם בבירוקרטיה השימוש על מצביעים (1998) והנדלמן
חברתי. שוויון אי בהבניית נדבך המהווה שימוש - הסוהר ובבתי

 יחסים מערכת בין הבחין בובר "אני-אתה". של מסוג דיאלוג על להתבסס אמור אלטרנטיבי שירות
 מתגונן בשירות "אני-לז". של זיקה על המבוססת יחסים מערכת לבין "אני-אתה" של זיקה על המבוססת

 המתקיים הדיאלוג ולפיכך "אני-לז" של מסוג זיקה על מתבססת בובר, של מונחיו פי שעל מערכת, נוצרת
 להנצחת תורם זה מסוג דיאלוג אובייקטים. לבין אנשים בין דיאלוג הוא קליינטים לבין מקצוע אנשי בין

 למעגל מחוץ אל להובילן סיכוי חסר והוא יפה משפחת כמו משפחות בני של העצמי הערך חוסר מעגל
והמצוקה. העוני
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 המרגישים - יפה משפחת כמו משפחות לבני ויאפשר השירות לייעול יתרום "אני־אתה" של מסוג דיאלוג
 ערך בעלי אדם כבני להרגיש - זכויות ונטולי משמעותית חברתית שייכות נטולי כוח, נטולי ערך, נטולי
 סירוב, או צעקה או שתיקה ביטויי כמו ביטויים שגם לראות ניתן הטקסט מן חברתית. נוכחות ובעלי

 עבור יפלסו אם מקצוע אנשי יעשו טוב כן ועל קומוניקטיבית, משמעות ובעלי ערך בעלי מסרים נושאים
 דיאלוג שמנהל רווחה שירות קיום של התופעה צורכיהן. על בחברה לגיטימי דיאלוג לנהל דרך המשפחות

 של התופעה ואת בבידודן המשפחות של התחפרותן את להגביר עלולה השירות, צרכני עם "אני־לז" של
האמיתי. מתוכנה הסוציאלית העבודה את המרוקנת המשפחות של קולן השתקת

 סבורים המקצוע אנשי בו חד-צדדי למונולוג מובילה "אני־לז" של מסוג דיאלוג על שמתבססת זיקה
 מתקשות שהמשפחות הוא הזה החד-צדדי התהליך המשך שלהם. הקליינטים עבור טוב מה יודעים שהם

 בהן שותפות הן שאין להחלטות מאחריות עצמן מנתקות והן במקומן שמחליטים כך עם להשלים
 או "מחבלות" שהן או "התנגדות" מגלות אלה שמשפחות כנגדן טוענים המקצוע אנשי ואז במילא.
פעולה". משתפות ש״אינן

 העריכה לא שהמשפחה חשבו הם יפה. משפחת כלפי המקצוע אנשי של ההרגשה בבסיס היה זה תהליך
 למתן המשפחה בני של השלילי היחס את להבין ניתן למעשה המקצוע. אנשי של העזרה מתן ניסיונות את

 על דיאלוג עימם לקיים מבלי להם שניתנה ומקרר(, תנור כביסה, )כמכונת קונקרטית עזרה של חד-צדדי
 מערכת של בקונטקסט נעשה שהמתן כך על ומחאה כעס של הפגנתי כביטוי ורגשותיהם, צורכיהם
המיוחדים. צורכיהם על לדיאלוג פרטנרים בהם רואה אינה ואשר אליהם שמתכחשת חברתית

 לחיות הזמנה היא לדיאלוג "הקריאה :אומרים (1995) וג׳ויס קרסנר למתן. הבסיס להיות צריך דיאלוג
 - ה״לז״ לא לעולם זה העצמית, החשיפה של ה״אני״ זהו בשפל. החיים כאשר גם במלואם החיים את

 הסבל האם לשאלה בתשובה המוסר. הטפת של הנורמטיבי החיוב ־ ה״צריך" או התאוריה של האוביקט
לדיאלוג." מונולוג בין ההבדל מצוי - לא או הנאמרת במלה ואוזן קול מוצא

 שלהם לקליינטים לקרוא ששים אינם והם זאת מעין קריאה להשמיע מקצוע לאנשי קל לא אולם
במיוחד. כואבת הקיומית שחוויתן משפחות עם" "להיות מקצוע לאנשי קל לא לגמרי זה לדיאלוג.

1995) Deegan) של בקרבתם זמן לבלות חוששים שאנשים סבורה היא הרגשית. ברמה הסבר לכך מציעה 
 - גדולה״ במצוקה השרוי כואב ״אדם שבתוכם. הרדום הכאב את לעורר מחשש במיוחד כואבים אנשים

 גדולה, שתיקה ובתוך עצמו בתוך מכונס לו ויושב לגמרי שקט הוא אם גם לעזרה. "זועק - מסבירה היא
 השבירות הפצע, הבכי, את להעיר כוח יש הסובל, האדם של זעקתו זו, לזעקה הקריאה. את לשמוע ניתן

 המודחקת שההתנסות בכך הוא סובל אדם עם ההימצאות של הסיכון הוא. באשר אדם כל בתוך הקיימת
 מאשר יותר אחרים, עבור לעשות בניסיונות עסוקים מקצוע אנשי לכן השטח. פני על תעלה בכאב שלנו

אתם". להיות

 העבודה את מאפיינת איתם, להיות במקום במצוקה, משפחות עבור יתר עשיית של נסיונות ואכן
 משום דווקא אולם פסיבי. ובייעוץ בהקשבה באיבחון, רק ולא בעשייה כרוכה היא שמטבעה הסוציאלית
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 המשפחות של בחייהן התערבותם צריכה במצוקה, אנשים של לנעליים נכנסים סוציאלים שעובדים
 אלטרנטיבי שירות להציע צריכה כפרופסיה הסוציאלית העבודה והבנה. הידברות בסיס על להיעשות

 הנזקקות חלשות משפחות עם להיות יכולת מתוך תפקידם לבצע המקצוע לאנשי כל קודם שיעזור
 כל לעשות הסוציאלי העובד של חובתו ולשיחה. לתמיכה לאהדה, כנה, להתעניינות סובלנית, לנוכחות

 בעלי צדדים שני שיש ההכרה על שמתתבסס דיאלוג שבטיפולו המשפחות עם לקיים מנת על שביכולתו
 כך כל שלה העצמית שהעמידה משפחה מול אל גם וזאת אחד, צד רק ולא בדיאלוג המשתתפים ערך

 משמעי חד -ארגוני חברתי גיבוי לקבל המקצוע איש על זאת לעשות שיוכל מנת’על וחלושה. רופפת
ל״הם". "אנחנו" בין ההפרדה לחומות מעבר המשפחות את ולשמוע לראות יכולתו את שתחדד והדרכה

 בהיותן הודאה משום בכך יש עבורן. משמעותי מאד מסר מהווה לדיאלוג, כפרטנריות המשפחות ראיית
 לשלול סיבה אין במצוקה. ושרויות כיוון איבדו הן אם שובש, חייהן מהלך אם גם ערך בעלות

 שניתנת האפשרות ועצם החברתי. בדיאלוג להשתתף הזכות את חייהן על שליטה שאיבדו מהמשפחות
 אל דווקא חייהן על השליטה את לרכוש ביכולתן תקווה של מסר להן מעבירה דיאלוג, לנהל להמשיך להן
 אינו אלטרנטיבי סוציאלי שירות להן. המתאימה ועזרה תמיכה לקבל מעורערת הבלתי זכותן מימוש מול
 משפחות עם עבודה ומשפחות. עובדים של לדה-אינדיבידואציה שתורמים אילוצים תחת להתהוות יכול
זמן. ולאורך מתמשכת אוהדת נוכחות של עקבית השקעה דורשת יפה משפחת כמו

 התוקפנות התסכול, לגילויי שמעבר שאת ביתר להבין חייבים סוציאלים שעובדים סבורה אני
 להיחשב להישמע, להיראות, וכמיהה גדול כאב קיים החברה, בשולי משפחות,'החיות בקרב וההתנגדות

 אותנו מחייב החברה בשולי החיות משפחות לבין בינינו דיאלוג של ניהול שותפים. ולהיות ערך בעלי
 להתקדמות, מדרבן הוא ובזה שלנו, שבחברה והצדק ההגינות מידת על ולתהות עצמנו בפני להיחשף

החברתיים. מוסדותינו של הומניזציה וליתר לייעול
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פריס
1993,22 דצמבר

היקרה, נמיר אורה

 יפה. משפחת עם ותגליותיך חוויותיך על שכתבת הסיפור את לנו ושלחה תרגמה ורדי דינה לך, כידוע
 במרי-סיר-אואז, שלנו הבינלאומי במרכז שבועיים בלתה כאשר שנתיים, לפני כך על לנו סיפרה ורדי דינה
הסיפור. על נוסף חומר לנו לשלוח ממנה ביקשנו ואנו

 מאוד, עניות משפחות עם רבות שנים עבדו ואשר להתנדבות, זמנם כל את המקדישים מתנדבים, כמה
 ברצוננו שלך. החומר את קראו ורז׳ינסקי, יוזף האב עם ביחד התנועה בהקמת שותפים היו וחלקם

הסיפור. אותנו הרשים כמה עד לך לספר

 הראשון לביקור המתייחס המשפט הוא משעבוד שחרור של זה בסיפור המפתח מנקודות אחת לדידנו,
 ואפילו שלהם בסבל הסוף, עד המשפחה אל הצטרפת את השקט". אל "נכנסנו יפה: משפחת אצל שלך

 לקול איפשר שלך השקט איכשהו אבל כך, כל השתנה לא הכלכלי המצב שנים, לאחר שלהם. בדממה
להישמע. שלהם

 הדחייה את עצמך על קיבלת כאשר הילדים, של סיפורים באמצע מתרחש מאוד מרשים שהוא נוסף פרק
 רוזנפלד, פרופי שציין כפי ברחוב. עמם ביחד צעקת מכן, ולאחר אחרים, ילדים מצד עליהם שנכפתה

 ביותר, העניים בעבור השחרור. יבוא אזי ־ אותו כותבים כאשר במילים, הסבל את מבטאים כאשר
 של לסיפוריהם סיפורם את לצרף והיכולת בסבל; הכרה פירושו שלהם לסבל מילולי ביטוי מציאת
 אנשים של הסטוריה מהווים יחדיו, בהצטרפם הללו, הסיפורים בידודם. חומת את שובר נוספים אנשים

 קוראים אנו שלזה באומרו צודק רוזנפלד פרופ׳ האנושות. כלל של להיסטוריה להצטרף המסוגלים
 מן פגוע כה היה אביו אותה. דחו שהכל מאוד, ענייה למשפחה בן בעצמו היה יוזף האב הרביעי. העולם
 האב לנו גרם שלו, האישי הניסיון דרך אותם. שעזב לילדיו, 'ולעזור עבודה למצוא שבאי־יכולתו הבושה

 גם שלהם, בסיפור גאים להיות יכולים הם בו במקום מאוד, עניים אנשים של זו התכנסות כי להבין יוזף
האחרים. לבין ביותר העניים בין המבדילות החומות לניתוץ והכרחי חיוני כאב, מלא הוא אם

 העולם "סיפורי בשם אלבום מכינים אנו סיפורך. את עמנו שחילקת לאחר עכשיו, שקורה מה זה ואכן,
 בני שבין ביחסים יתמקד האלבום העולם. ברחבי מאוד עניות משפחות על סיפורים ובו הרביעי"

 בידי יורק, בניו לאו״ם יוצג האלבום כן כמו (.1994) הבינלאומית המשפחה בשנת ויפורסם המשפחה
 יפה. משפחת על שלך הסיפור מן חלק לכלול מאוד רוצים היינו .1994 באוקטובר, 17ב- המשפחות, נציגי
 להשתתף לרעיון תסכימו יפה ומשפחת את האם אחרים. לרבים וכוח אומץ ייתן שהסיפור ספק אין

למשמרת. הטקסט את לך לשלוח נוכל בהמשך, בספר?

 התנועה. ידידי וש המתנדבים של בניסיון אתך ולהתחלק מניסיונך ללמוד להמשיך נשמח כן, כמו
 גס אך אחרות עניות משפחות כולל הזו, המשפחה סביב הקהילה כיצד לדעת מעוניינים היינו לדוגמה,

 משוכנעים אנו התנהגותם. ואת דעתם את שינו השכונתי, מהמועדון או הספר מבית מקצוע אנשי
 אחרים שאנשי משום גם אלא משתנים, עצמם שהעניים משום רק לא פוסק האנושי שבסבל שאי-הצדק

 את הצלחתם, האם כאלה, שינויים היו אכן אם הם. גם ומשתנים חדשות להבנות מגיעים סביבם
בהם? לתמוך יפה, ומשפחת

בברכה,

סטינוויק ואן ווס דה .א. א
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 בבגרותם אשר החברה, בשולי ובמצוקה בעוני החיות למשפחות הנולדים הילדים הם רבים
 וממשפחותיהם. מהוריהם בהרבה טובים חיים ולחיות המצוקה מעגל את לפרוץ בידם עלה

 מכון של ולנוער לילדים במרכז מהצלחות ללימוד היחידה את המעסיק הנושא
 ודרכי ידע אלה ילדים של מניסיונם להפיק מקצוע אנשי יכולים כיצד הוא ג׳וינט-ברוקדייל,

אלה. במשפחות שנולדים הילדים לכלל לתרום שיוכלו פעולה

 עובדת וכיום צעירה חונכת אז נמיר, אורה ידי על נכתב כאן, המובא יפה, משפחת של הסיפור
 השבעים. בשנות המשפחה ילדי ועם ההורים עם וקשריה עבודתה את ומתאר סוציאלית,

 שעות 3כ־ במשך בשבוע פעמים 5 קבוע באופן והילדים המשפחה עם נפגשה היא אלה בשנים
 מנע אשר מסע והמשפחה, הילדים עם המשותף מסעה את מתאר זה סיפור פעם. בכל

 החינוך. ומשרד ירושלים עירית אז שיזמו הפרויקט מטרת ־ הבית מן אלה ילדים של הוצאתם
 מאוחר שנים שעשרים לכך גם תרמו המשפחה עם ועבודתה קשריה כי לשער ניתן לזה מעבר
בחברה. דרכם את אלה ילדים מצאו התבגרותם עם כי לומר ניתן יותר

 עם העובדים מקצוע אנשי הן לשמש עשוי שהוא מחשבה מתוך זה סיפור מפרסמים אנו
 למשפחות לעזור היא שמגמתן החברתיות המערכות את והן במצוקה החיים וילדים משפחות
 של ליכולתם יתרום שהסיפור היא תקוותנו ממצוקתם. יציאתם למען לעשות אלה ולילדים

 מעבר חיים אפיקי אלה וילדים משפחות עבור יסללו אשר דרכים לגלות אלה ושל אלה
החברתיים. ולשוליים לעוני למצוקה,


