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 כל הסיפורים נלקחו מתוך העלון ''שלום לעם''

 (גלעד ביר)ית ספר לדוגמא ב

אם היו שואלים את איוון מהו חלום חייו, סביר להניח שמיד הוא היה משיב:      

להצטרף ל'קרקס המרחף של מוסקבה'. איוון, שהיה אתלט מוכשר ואקרובט מחונן 

היה מתאמן שעות בכל יום בקפיצות ובפעלולים על מתח ועל חבל וחבריו אהבו לומר 

וא מבלה יותר זמן באוויר מאשר על גבי הקרקע. הוא אף הופיע לא עליו בצחוק כי ה

מעט בכפר הקטן בו גדל ונחשב לגיבור מקומי, אך איוון חלם בגדול ולא הסכים לשמוע 

על משהו קטן יותר מהקרקס המרחף. לאחר שפעמיים נסע למוסקבה להופעות של 

ירוב בשל חוסר הקרקס וניסה לדבר עם מנהל הקרקס ולהציע את עצמו ונענה בס

סבלנותו והקשבתו של האיש העסוק, נפוצה יום אחד השמועה כי הקרקס המרחף 

יצא לסבב הופעות ברחבי ברית המועצות ואף יגיע להופעה בכפר. בכל האזור נתלו 

מודעות עם תמונותיהם של חברי הקרקס ואיוון התאמן לקראת הגעתם בקדחתנות 

ראשו נרקמה תכנית מפורטת כיצד לגרום ובהתמדה כמו שלא התאמן מימיו. כאשר ב

  .לאנשי הקרקס להבחין בכישרונותיו

כשהגיע היום הגדול, דאג איוון למתוח מספר חבלים מעל הכביש המוביל אל      

הכפר. הוא גם הכין כמה חביות בשולי הדרך וכשראה מרחוק את שיירת הכרכרות 

עצרו הכרכרות  –רה של הקרקס מיהר וחסם את הכביש בעזרתן. כשהגיעה השיי

וכמה מהאנשים ירדו מהן על מנת לפנות את הדרך. באותו הרגע החל איוון להופיע 

מעליהם על גבי החבלים. הוא קפץ מחבל אחד למשנהו תוך שהוא עושה קפיצות 

טפחו לו על השכם והזמינו   ,לגובה רב באוויר של האקרובט הלא מוכר ובתום ביצועיו

הוא אפילו   .וכך הגשים איוון את חלומו והיה מאושר  .אותו להצטרף לצוות הקרקס

לא טרח להתעמק באנשי הקרקס אליהם הצטרף. הוא לא התייחס לכך שהם מדברים 

בשפה מלוכלכת ובוטה, שהם מתייחסים בצורה מזלזלת לעובדי הבמה המקומיים 

בכל מקום ומקום ושהם יורדים אחד על השני ללא הרף. איוון היה שקוע באושרו 

שהפך לחבר מן המניין בקרקס, ונהנה להתאמן לצד אלו אותם העריץ משך כל 

  .ילדותו

באחד הימים, כשעה לפני אחת ההופעות, עסקו כולם במתיחות ובחימום      

כשלפתע בקעה צעקה מפיו של איוון והתברר שהוא מתח את אחד משרירי רגליו. 

"המופע של מחר יותר גדול  בעודו נאנח מכאבים, פנה אליו מנהל הקרקס ואמר לו:

וחשוב, אל תעלה היום לבמה ושמור את כוחותיך". איוון קצת התאכזב אך ידע כי 
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המנהל צודק. "אז ללכת לכרכרה לנוח?", שאל. המנהל חייך ואמר: "לנוח?! בזמן 

מה פתאום! תעזור למוכר הכריכים שעובר בקהל וכך נגדיל את היקף   !?הופעה

ש קצת רע עם כך שבמקום להיות על הבמה יצטרך לכתת את המכירות!". איוון הרגי

רגליו בין הצופים אשר בטח לא יזהו אותו, אבל מהר מאד הוא נזכר שהוא חלק 

אלא שנכונה לו הפתעה. בעודו מהלך   .מהקרקס המפורסם ועליו לשמוח במה שיש

 בין הצופים הרבים הבחין בשניים מנערי ההעמסה של הקרקס עוברים גם הם בין

האנשים הרבים כשבידיהם שקים ריקים. איוון הסקרן ניסה לעקוב אחריהם במבטו 

ונדהם לראותם מכייסים את הצופים באופן שיטתי. הוא המשיך ועקב אחריהם וראה 

כיצד הם ממלאים את שקיהם, ולבסוף ניגשים להניח את השלל מאחורי הקלעים בידיו 

האם  –הנדהם לא ידע מה לעשות הם איוון  –של המנהל. המשמעות הייתה ברורה 

לפנות למשטרה ובכך להביא למעצרם של אנשי הקרקס וגם לסיום עבודתו שם או 

להתעלם? כשראה מקרוב כמה מהאנשים בקהל מופתעים לגלות שארנקיהם נעלמו 

ושמע את קולות השבר, כמעט והחליט לפנות למשטרה המקומית. אבל בלילה, בזמן 

ואכלו את ארוחת הערב שלהם, נכונה לו הפתעה נוספת. שכולם ישבו מסביב למדורה 

. "ראיתי שהבחנת בכייסים שלנו", אמר לו אתוהמנהל, בכבודו ובעצמו, ניגש לדבר 

זכור כי הדבר יביא לקיצו של הקרקס.  –בפשטות. "אם אתה מעוניין לפנות למשטרה 

שקול   ?ןאני בטוח שאתה מעוניין בהמשך הצלחתנו ונהנה להיות מפורסם, הלוא כ

  ."!את צעדיך בתבונה

איוון נזכר כמה עמל קשה על מנת להיות חלק מהקרקס הנערץ והחליט להימנע      

מלגשת למשטרה. אבל למחרת בבוקר הוקפה שיירת הכרכרות בכמה עשרות 

שוטרים שהחלו בחיפוש קדחתני בכל הכרכרות, הארגזים והתיבות. תוך זמן קצר 

ים גנובים ובה ארנקים, שעונים ותכשיטים. אנשי נאספה ערימה של עשרות פריט

עברו כמה ימים עד שהמשטרה   .הקרקס נעצרו בזה אחר זה וביניהם גם איוון

השתכנעה כי לאיוון לא היה חלק גדול בגניבות והוא נידון לעונש מאסר קצר על תנאי, 

בגלל שלא דיווח לרשויות. מרבית חברי הקרקס האחרים נידונו לתקופות מאסר 

ממושכות בהרבה ואיוון מצא עצמו בודד. לבסוף שב אל כפרו וכעבור זמן מה פתח 

  * ...במקום את בית הספר הראשון לאקרובטיקה

בפרשתנו אנו רואים מה קורה לסדום ועמורה. לוט היה מוקסם מהאזור המרהיב      

הזה שנקרא סדום, עד שלא באמת הבחין בעוולות הנוראיות המתרחשות שם 

 –ם של בני המקום. בסופו של דבר אמנם הוא ניצל, אך שילם מחיר יקר וברשעות

הוא איבד את אשתו ואת שני חתניו. ולכן אנחנו יכולים ללמוד מכך. עד כמה עלינו 
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לשים לב לבחור את החברים שלנו על פי המידות הטובות שבהם ולא לפי עד כמה 

 .הם מקובלים

 (אבינועם הרש)הבוס הקנאי 

ואכן כשחלפו   ,עמנואל מגיל צעיר היה לעבוד בחברת הייטק מובילה החלום של     

השנים הוא התקבל לעבודה בהייטק, אמנם הוא לא עבד ב'אינטל' כמו שחלם אלא 

בחברת הייטק אחרת אבל סוף סוף הייתה לו את האפשרות להשתכר בכבוד ואף 

  .לעזור להוריו ולאחיו בהוצאות הכספיות

ליעם, הבוס הישיר שלו שהחל לחשוש  –נואל חוץ מאדם אחד כולם העריכו את עמ     

למעמדו ומהר מאוד הבין שאם הוא לא יעשה משהו בכדי להוריד את קרנו של עמנואל 

ואת הערכתו בעיני כולם, עמנואל עוד עלול להחליף אותו בתפקידו. ליעם היה ההפך 

דיף לחפף הגמור מעמנואל שהיה מופנם ויסודי מטבעו, ליעם היה חברמן שהע

בעבודה והצליח להתקדם בעיקר בזכות הרשת החברתית הענפה של קשרים 

שהשכיל לטוות לעצמו בקרב מקבלי ההחלטות. ליעם ידע להחמיא בדיוק כשצריך 

ולהגיד את המילה הנכונה לבוסים שלו בכדי שיחשבו שהוא משקיע בעבודתו, למרות 

  .שליעם והשקעה היו בעצם כמו שמן ומים

הבקרים כשליעם הגיע לחברה ופגש במנחם סמנכ"ל הכספים ליד מכונת  באחד     

הקפה, שאמר לו בהתלהבות: "תשמע, אני חייב להגיד לך שאתה זכית במיליון דולר! 

אתמול הגאון הזה חסך לנו   .זה שיש לך בצוות עובד כמו עמנואל זו מתנה אדירה

ליעם   "...צוות הפיתוחמעל עשרה מיליון דולר! רק בגלל רעיון מבריק שהעניק ל

הסתכל על מנחם בתדהמה והקפה כמעט נשפך לו מהיד. הוא ניסה לצנן את 

ההתלהבות של מנחם ואמר: "תשמע, אתה לא חושב שאתה קצת מגזים? בכל זאת 

מה הסיכוי שבן אדם יחסוך לחברה עשרה מיליון דולר? והקנאה נשמע היטב מתוך 

  .גרונו של ליעם

ל ליעם לדבר עם עובדים אחרים ולצייר בעיניהם את עמנואל בימים הבאים הח     

כאגואיסט שדואג אך ורק לעצמו. "מה?" היתמם ליעם בפני נחשון: "עמנואל לא הציע 

 ..."ממש מוזר לי  .לך עזרה בפרויקט שלך? הרי על זה בדיוק ביקשתי ממנו לעבוד

אנושי: להתרגז כמובן שהדברים לא היו ולא נבראו, אולם ליעם ניצל את הטבע ה

בקלות לפני שמבררים את העובדות. הדברים המקוממים של ליעם הספיקו בשביל 

להצית את אש הנקמה אצל נחשון שמיהר לספר לחבריו על המעשה הלא חברי של 

עמנואל התחיל להבחין בכל מיני פרצופים שעושים לו חבריו מהמשרד ולא   .עמנואל
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נמצא במשרד ותמיד השתדל לנהוג  הבין על מה ולמה. מעל חמש שנים שהוא

כלפיהם בהוגנות ובחברות. כמה שניסה להבין מדוע, הוא לא הצליח להבין מדוע הם 

אולם השיא היה כאשר ליעם החל להזמין את כל   ?מתייחסים אליו בצורה שכזאת

הצוות לישיבות חשובות ובכוונה שינה את תאריך ההזמנה של עמנואל ליום מאוחר 

ן, נזף בעמנואל לפני כולם ושאל אותו: "עמנואל, אני לא יודע מה קרה יותר. לאחר מכ

לך, אבל אתה חייב להיות יותר מסודר. לא יכול להיות שאנחנו עושים ישיבה ואתה 

עמנואל הנבוך לא ידע מה לענות על האשמה הזאת. הרי הוא בודק אלף   "...לא מגיע

ייד שהוא מקבל מהיומן שלו פעם ביומן שלו ומעבר לכך יש לו התראה במכשיר הנ

 ?במחשב. איך זה יכול להיות שהוא פספס את הישיבה

יום אחד הייתה ישיבה חשובה ביותר של ההנהלה הבכירה כאשר לישיבה הזו      

הגיעו גם אורחים מבחוץ. עמנואל בנה מצגת במשך חודש שלם שאותה הוא היה 

שי הנהלה בכירים ניגשו אמור להעביר בישיבה. ובמשך החודש הזה מעל שלושה אנ

לעמנואל, טפחו לו על השכם ואמרו לו כמה שהם סומכים עליו וכמה שהם בטוחים 

ביכולותיו להזניק את החברה קדימה באמצעות המצגת שלו. עמנואל הרגיש שזאת 

מאחר שמדובר   .ההזדמנות שלו לתקן את שמו שנהרס בשיטתיות על ידי ליעם

רוע יוצאת מטעם הנהלת החברה לכלל העובדים באירוע חשוב במיוחד ההזמנה לאי

הרלוונטיים, אולם ליעם רצה להתחכם ולכן ביקש מחבר שלו, מתכנת וותיק שיפרוץ 

את קוד ההזמנה האישית והממוחשבת וישנה את המיקום עבור ההזמנה של 

  .עמנואל

ביום הכנס הגדול, ליעם שכח שאחרי שהוא פרץ את הקוד של ההזמנה      

המיקום השגוי נשאר גם אצלו במכשיר הנייד במקום המיקום הנכון  הממוחשבת,

מאחר שהשעה שנקבעה הייתה חמש בערב, שעת   .והאמיתי שההנהלה שלחה

העומס הגדולה ביותר של המכוניות שנוסעות לתל אביב, ליעם לא שם לב בכלל שהוא 

ח לעמנואל בכלל נוסע לכיוון הרצליה פיתוח לשם הוא הזין את הכתובת השקרית ששל

וככל שחלפה הנסיעה, הוא כבר היה תקוע עמוק בפקקים במקום להגיע לכתובת 

כעבור רבע שעה מפתיחת הכנס ליעם קיבל  .הנכונה: שדרות רוטשילד בתל אביב

טלפון בהול ממנחם סמנכ"ל הכספים ששאל אותו: "איפה אתה? כולם מחכים לך? 

ק הוא נפל לפח שהוא רצה לטמון ורק אז ליעם שם לב, שבדיו  "?למה אתה לא מגיע

לעמנואל ובמקום להגיע לכתובת הנכונה הוא הגיע לכתובת המזויפת שהוא כתב 

, לא התייחס ברצינות להזמנה שקיבל מליעם והשיג את כל מצדועמנואל   .לעמנואל

פרטי האירוע החשוב ממנחם ששלח לו בעצמו את ההזמנה. המצגת שהוא העביר 
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רו בערב הזה על התרומה הייחודית שעמנואל נתן לחברה הייתה מאלפת וכולם דיב

בעזרת המצגת שלו. ועד כמה חבל שהבוס הישיר שלו, ליעם, לא הצליח להגיע 

היחיד שכן שם לב לעובדה שליעם לא נמצא   .לאירוע בשביל לראות את זה בעצמו

אל והיה חשוב לו לברר מדוע הוא לא הגיע היה מנכ"ל החברה, שערך בירור עם עמנו

ומנחם סמנכ"ל הכספים. כאשר עמנואל הראה לו את ההזמנה המזויפת שקיבל 

כעס המנכ"ל וכבר למחרת נחתה בתיבת המייל של ליעם הודעה לשימוע   ,מליעם

לפני פיטורים, שם הודיע לו המנכ"ל על פיטוריו וטרח להדגיש לו שבכוונתו למנות את 

  * ...עמנואל למנהל הפרויקטים של החברה

הקנאה של ליעם היא הדוגמא הקלאסית, עד כמה רגשות שליליים מוציאים אותנו      

מאיזון נכון וגורמים לנו לעשות טעויות שאנחנו מתחרטים עליהם מרות. בכל מה 

שאנחנו עושים, חשוב שנעצור לרגע ונחשב מסלול מחדש ונבדוק באמת מאיזה מקום 

לכים ונוכל להציל את עצמנו מגיעים המעשים שלנו. רק כדי שנבין לאן אנחנו הו

 .ממצבים לא נעימים

 (ראם בנטוב) הדרך לתפקיד

הישיבות של  השעה הייתה כבר שעת צהריים כאשר דוקטור רוני אופק יצא מחדר     

ראשו כאב מהמאמץ  , וועדת האיתור שלפניה ניצב לראיון ושחרר אנחת רווחה

המסובך שהוצג לו, והשאלות הרבות  שהשקיע בשלוש השעות האחרונות מול המבחן

אבל למרות הכל הוא היה מרוצה. הוא הרגיש   ,שהמטירו עליו חברי ועדת האיתור

למרות הבעיות הסבוכות שהוצגו בפניו, ולתחושתו הוא  שהצליח לעבור את המבחן

 י לשמש כרופא בכיר האמור לעמוד בראשותהיכולות הדרושות כד הציג את מירב

  .הוועדה האחראית על סל התרופות במשרד הבריאות

התניע   ,בכניסה ההשתייהוא לגם מעט מבקבוק המים הקרים שרכש ממכונת      

החליט שעליו  את הרכב והחל בנסיעה הביתה, הייתה לפניו עוד דרך ארוכה והוא

א עצר בתחנת הדלק הקרובה, הו  .לעצור בצד הדרך ולהתרענן בכוס קפה מעוררת

לפני הדלפק והמתין לתורו כשלפתע הרגיש  נכנס לחנות הנוחות המקומית נעמד

שם מאחוריו אדם בעל לבוש מרושל שידע ימים יפים יותר ופנה  שמישהו נוגע בו, עמד

לשונו  בבקשה: "סליחה, אולי אתה יכול לקנות לי קפה?" בהתחלה עמדו על אליו

בו רגש של רחמים  ף את האיש המוזר, אבל משום מה התעוררהמילים שידאגו לנפנ

נוסף בבקשה" אמר לבחור  והוא החליט להיענות לבקשת האיש. "אני רוצה קפה

אליו שוב האיש. "אולי אתה יכול  שמעבר לדלפק, אלא שלאחר כמה שניות פנה
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עם הקפה?" "האיש הזה ממש חצוף!" חשב  להוסיף לי גם איזה מאפה חם, ביחד

הוא החליט להיענות גם לבקשה זו. "תוסיף גם מאפה  מו, אבל במחשבה שנייהלעצ

מהמוכר וקיווה שזאת בקשתו האחרונה של הקבצן, הא נטל את  חם לחשבון" ביקש

שהודה  את הקפה והמאפה לאיש שמאחוריו הקפה ויצא החוצה לא לפני שהגיש כוס

   .לו מכל הלב

כשרכב  כמעט הגיע אל העמדה התדלוק, הוא כשנכנס למכונית והתקרב לעמדת     

כעס עלה בקרבו  ונעמד מול עמדת התדלוק, הוא הרגיש צהוב עקף אותו במהירות

מהרכב בחור גבוה שנעמד  עוד לפני שהספיק לומר משהו יצא ומאיים להתפרץ, אבל

שני ילדים לבד ואני חייב לחזור  אני ממש מצטער, אבל השארתי בבית " :מולו ואמר

הוא התגבר על רגשותיו ושתק, "לא יקרה לי  קשה להתאפק, אבלבמהירות!" היה לו 

ארבע דקות" חשב לעצמו. "כנראה שמישהו החליט כי  כלום אם אמתין עוד שלוש

  .המעשים הטובים' ולא עדכנו אותי" לחש לעצמו בשקט היום הוא 'יום

לכיוון פתח  הנסיעה הביתה הייתה שקטה וחלקה, הוא נעל את המכונית והתקרב     

בחליפה יוקרתית, שהושיט  ין כאשר התקרב לעברו איש בעל שיער כסוף לבושהבני

מי אדוני?" שאל הדוקטור והאיש הציג את   ,לו יד. "דוקטור אופק?" שאל האיש. "כן

הייטק גדולה ומוכרת בשוק הישראלי. "קבלתי את השם  עצמו כסמנכ"ל של חברת

 איש. "יש לי בעיה נפשיתשחשב שאולי אתה תוכל לעזור לי" אמר ה שלך מחבר טוב

להתמודד  אני מתמודד בעשרים השנים האחרונות, לאחרונה החלטתי אתהמסוימת 

כך יש צורך באישור  לתפקיד המנכ"ל בחברת ההייטק שבה אני עובד, אבל לצורך

שאולי אתה יכול לעזור לי בכך..."  רפואי המצהיר כי איני סובל משום בעיה. חשבתי

שהספיק להוציא מילה מפיו הוציא האיש מכיסו  ע, ועוד לפנידוקטור אופק נרתע לרג

והושיט אותם לעברו. רוני הדף אותו בנחרצות ואמר: "אני  חבילת שטרות גדולה

יכול לעזור לך. לא אשתף פעולה עם שקר שכזה". האיש לא הרפה  מצטער שאיני

המעלית  אני מוכן להכפיל את הסכום". אבל דוקטור רוני אופק התקדם לעבר " :ואמר

  .ולא טרח אפילו לסובב את ראשו לאחור

להגיע  שבוע לאחר מכן, קיבל דוקטור אופק טלפון מוועדת האיתור והוא הוזמן     

קבלתו ליו"ר  לפגישה נוספת. הוא תהה האם מדובר בפגישה שבה יודיעו לו על

שמדובר בפגישת ניחומים.  סל התרופות במשרד הבריאות, או הוועדה האחראית על

מסביב לשולחן ישב כל צוות ההנהלה   ,אבל כשנכנס אל הפגישה נמוגו מיד החששות

ניגש אליו מנכ"ל משרד הבריאות ולחץ את ידו בחום:  הבכירה של משרד הבריאות ואז

ע לעבר שלושה לך כי נבחרת לתפקיד יו"ר הוועדה!" אמר והצבי "אנו שמחים לבשר
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אתה מכיר אותם?" שאל המנכ"ל, והדוקטור היה " .בלתי מוכרים שעמדו לצדו אנשים

הסמנכ"ל בעל השיער הכסוף הוא זיהה מיד למרות שכעת הוא  את -המום לרגע 

שביקש  בג'ינס וחולצת טריקו. אבל לקח לו עוד מספר שניות לזהות את הקבצן לבוש

איך הם הגיעו לכאן?"  " .קף אותו בתחנת הדלקממנו קנה קפה ומאפה ואת הבחור שע

המבחן שעברת כאן בוועדת  -לך  שאל בתדהמה, והמנכ"ל חייך ואמר: "אני אסביר

לעמוד בראש וועדה חשובה שכזאת צריך  האיתור היה חשוב, אבל לא מספיק, כדי

באורך רוח ובנתינה, יחד עם ישרות ואמת פנימית.   ,לדעת בבירור שניחנת בסבלנות

אליך את שלושת האנשים שלנו, שהגיעו אליך בדרך הביתה  נולד הרעיון לשלוחכך 

 לגלות שההערכה שלנו הייתה נכונה ואתה האיש המתאים ביותר לעמוד ואני שמח

  * "...בראשות הוועדה

הוא הזדמנות  החיים הם רצף של ניסיונות, וכל אתגר שאנחנו נתקלים בו בחיינו     

להתקדם ולצמוח למדרגה  לאמון שניתן בנו וכשיריםשלנו להוכיח כי אנחנו ראויים 

  .הבאה בחיינו

מלמדים  ,"סיפורי האבות שבפרשיות אלו, שעליהם נאמר "מעשי אבות סימן לבנים     

להגיע לאן שהם הגיעו  אותנו כי גם חייהם של אבותינו הגדולים לא היו פשוטים, וכדי

ר הובילו אותם לתפקידם שבסופו של דב ,תוניסיונוהיה עליהם לעמוד בהמון אתגרים 

כצאצאיהם ללמוד מהם, ולעמוד בגבורה בכל  ,הגדול והחשוב. והתפקיד שלנו

 .האתגרים של חיינו ולצמוח

  ( רפי פריי)העיר האבודה 

השמש טיגנה ללא רחם את דיונות החול של מדבר מוה'דיב, כל בעל חיים שפוי      

כבר מזמן התחפר מתחת לסלע מזדמן כדי לנסות להימלט מגל החום הקיצוני. לכן 

מל מבוססים את דרכם בחול אפילו העקרבים זקפו גבה למראה מוסטפה כמאל והג

הרותח. מוסטפה הוריד את הכאפייה ספוגת הזעה שלו מראשו ופרס אותה על צוואר 

הגמל. מנרתיק עור דהוי הוא הוציא כאפייה אחרת ועטף בה את ראשו בתנועה 

סיבובית. הכאפייה הרטובה תתייבש תוך כמה דקות ואז הוא יוכל להחליף אותה בזו 

מוסטפה היה חדור מטרה להגיע בכל מחיר אל 'מדינת אל   .שעל ראשו וחוזר חלילה

וואהם', העיר האבודה שאגדות שונות נתלו בה ונלחשו בין עוברי המדבריות. כבר 

שלושה ימים ושלושה לילות הוא רכב בכיוון, מסתמך על מפה עתיקה ובלויה שהשיג 

יו הגנוזים בדרך לא דרך. על פי המפה העיר האבודה של אל וואהם משופעת באוצרות

לא יידע עוני " : של הווזיר ג'ום ג'אבר. "הנווד האמיץ שיזכה בהם" הבטיחה המפה
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ההבטחות   ."ומחסור לעולם, בניו וצאצאיו יהיו חלק משושלת של עשירים מופלגים

החד משמעיות מילאו את לבו של מוסטפה בתקווה וגרמו לו להמשיך לחפש אחר 

  המקום למרות תנאי מזג האוויר הקשים.

במהלך הדרך הוא פגש בשייח' זקן וכפוף שהציג את עצמו בשם חאג' עלי. הם      

החלו לשוחח ועצרו בצד על מנת לחלוק פיתה גדולה ורכה. הם לגמו בזהירות מנאדות 

מוסטפה   .המים שלהם, כל טיפה יכולה להיות ההבדל בין דרך מוצלחת לצמא משתק

. חאג' הקשיב לו בריכוז ובגביני שיתף את חאג' בסיבת שיטוטיו ברחבי המדבר הצחיח

בני אל לך להתפתות " : עיניים מכווצים, לבסוף הוא ליטף את זקנו המקורזל ואמר

לסיפורי בדים ולאגדות כזבים. אם ברצונך לדאוג למשפחתך, חזור אליהם כמה שיותר 

 ."מהר. הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות למען ילדיך, הוא להיות שם בשבילם

אני שוחחתי עם אנשים שחזו במו עיניהם בעיר  !? בן: "מה אתה מביןמוסטפה התעצ

הם חזו בקירות הבדולח ובפיתוחי הזהב שבשעריה. רק   ,האבודה של אל וואהם

 ."!מנעו מהם להגיע לעיר  ,תכנון לא נכון של המשאבים וחוסר ידע בטיפול בגמלים

ל לבי אמרתי, אתה חאג' עצם את עיניו בתערובת של ייאוש ותקווה: "אני את אשר ע

המשך בדרכך והלוואי שרגליך יישאו אותך אל ביתך כמה שיותר מהר", איחל לו 

בעיניים חצי עצומות. "אמן, עם השלל שיהיה בידיי!", מיהר מוסטפה להוסיף. הם 

 ארזו את צרורותיהם ונפרדו איש איש לדרכו. 

מוסטפה כמאל והגמל המשיכו במסעם המפותל בדרך אל העושר. במשך      

שבועיים תמימים צעד מוסטפה, מנווט בעזרת ההוראות הבלתי קריאות של המפה 

מלאי המזון והמים שלו התדלדל באופן דרסטי   .ובעזרת כוכבי השמיים המנצנצים

כאשר כבר עמד להסתובב ולחפש מקום יישוב על מנת   .וכוחותיו הלכו והתמעטו

קבו. הוא שלף את חרבו לחדש את מלאי האוכל והמים שברשותו, עקץ אותו עקרב בע

המעוקלת, קצץ אותו לשניים בחמת זעם ואז הגיע הכאב. גל של צמרמורות ועקצוצים 

שטף את גופו והוא קרס על החול הלוהט. הגמל הביט בו כמרחם אך לא עשה דבר 

מעט על מקום העקיצה, זה כדי לסייע לו. מוסטפה זחל לעבר נאד המים שלו ושפך 

לא שיפר את המצב כהוא זה. "מדוע יצאתי להרפתקאה הנוראית הזאת?", ייבב אל 

השממה. "הזקן צדק, הייתי צריך לשוב על עקבותיי, מדוע לא הקשבתי לו?", ביכה 

מתוך הכאב המשתק, נצנוץ אור במרחק צד את עיניו. הוא הסב את   .את מר גורלו

ונשימתו המקרטעת נעתקה מאפו. באופק הוא ראה בבירור  מבטו אל עבר מקור האור

מחזה מרהיב שלא היה יכול להיות שום דבר אחר חוץ מהעיר האבודה של אל וואהם. 

מוסטפה כמאל גרר  , היופי הימם אותו ולרגע הוא שכח שכל גופו עולה בלהבות הכאב
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אוכף. כאב את עצמו אל עבר הגמל והניח רגל על הרכובה בניסיון לקפוץ על גב ה

  .משתק התפוצץ בעקבו והעולם השחיר סביבו

כשפקח מוסטפה את עיניו הוא מצא את עצמו מביט בבד לבן מקושט במחרוזות      

מוסטפה הביט אל   .צבעוניות. "ברוך הבא בצל קורתנו הצנועה!" בירך אותו קול צרוד

י?" עבר הקול וראה את חאג' עלי המחויך מגיש לו קערת נזיד מהבילה. "איפה אנ

קרקר מוסטפה. חאג' בדק את התחבושת על רגלו והשיב: "אתה במאהל של משפחת 

עלי, כעובר דרך תקבל פה אירוח כיד המלך עד שתתחזק ותוכל לעמוד על רגליך. 

אתה לא מבין חאג'!"  " ."?מדוע לא הקשבת לי כאשר הפצרתי בך לשוב למשפחתך

ם! ראיתי אותה במו עיניי!". התרגש מוסטפה, "ראיתי את העיר האבודה של אל וואה

לא ראית כלום. אתה נעקצת על ידי  " :חאג' עלי חייך חיוך עצוב והבריש את שפמו

עקרב אל אספר, המין הקטלני ביותר שידוע לאדם. יש לך בכלל נס שאתה יושב כאן 

ומדבר. עקיצת העקרב הזה גורמת לעיתים להזיות קשות, לכן הרשה לי בבקשה 

משהו יוצא מגדר הרגיל. אגדת העיר האבודה של אל וואהם, לפקפק בהנחה שראית 

נכתבה על ידי שבטים בדואים באזור, על מנת למשוך לפה שיירות של אספקה מפעם 

לפעם ולמכור מזון ומים למחפשים המסכנים. כפי שאמרתי לך, על מנת לדאוג 

למשפחתך, הכי טוב שתעשה את זה מקרוב, בלי לצאת להרפתקאות מסוכנות 

  " "...רות שחרוחס

אני עדיין בטוח שראיתי את העיר האבודה של אל וואהם!" התעקש מוסטפה, אבל      

חאג' עלי הבליע חיוך מתחת לשפמו. "הייתי בטוח שעקשן כמוך לא יוותר בשום מחיר" 

אמר והצביע על מטפחת לבנה שאותה פרש מול עיניו של מוסטפה. "הנה כאן תוכל 

שלך בחמת זעם, זאת ההוכחה שצדקתי  לראות את העקרב שביתרת עם החרב

ומראה העיר האבודה של אל וואהם אינם אלא הזיות שנגרמו בגלל עקיצת העקרב..." 

מוסטפה הביט בו בתדהמה, ועוד לקח לו מספר ימים להאמין שחלום חייו למצוא את 

  *** ...העיר האבודה התנדף כעשן ברוחות המדבר

 .ןניסיונם של אנשים חכמים ובעלי אפשר ללמוד דרך הראש, ולהחכים מניסיו     

ואפשר כמובן ללמוד בדרך הקשה. אבל הבחירה היא בסופה של דבר בידיים שלנו, 

האם נבקש עצה טובה, נקשיב ונלמד. או שנתעקש שאנחנו הכי חכמים יודעים 

 ...ומבינים, ונצטרך לשיעורים שיצרבו לנו בבשר

 (אבינועם הרש) לפרוץ את החומה
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 ד המורים הנערצים ביותר בבית הספר, גישתו החינוכית יוצאתבניה היה אח     

רענן  הדופן של בניה והדרך שלו להגיע לכל תלמיד ותלמיד הייתה בבחינת משב רוח

הולכים לפי  בקרב אוכלוסיית ההורים שחוו כבר מורים וותיקים ונוקשים יותר, שהיו

 .הספר ופחות מצליחים להתחבר לדור הצעיר

 הגיע מנהל בית הספר לבניה ואמר לו: "תשמע בניה, הולך להגיע באחד הימים     

 אליך לכיתה בשנה הבאה תלמיד מיוחד במינו, שכמעט רוב המחנכים שלו כבר

לא יודע  התייאשו ממנו. ילד שכבר איבד לגמרי את האמון במערכת ובאמת שאני כבר

אליו ולהשפיע  מה לעשות. אולי אתה היחיד שיוכל להצליח לפלס דרך אליו ולהתקרב

 ."עליו לטובה

 בניה הבין שיש לפניו אתגר מיוחד, אלא שבתחילת השנה כאשר פנה אל יאיר     

שיאיר  בחביבות והאחרון אפילו לא טרח להחזיר לו שלום, באותו רגע הבחין בניה

בשקט" החל  כולו משדר קור וריחוק. שפת הגוף שלו שידרה את המסר "עזבו אותי

בכיתה, כאשר כמעט  ו בכיתה. וכך חלפו להם שבועיים תמימיםמהדקה הראשונה של

עצמו ועל פניו חוסר  ואין הבדל בין המזגן בכיתה לבין יאיר שישב מכונס בתוך

 .אכפתיות מוחלטת

ולכן  לאחר שבועיים החליט בניה שהוא חייב לפצח את הנפש המורכבת של יאיר     

שיאיר לא ידע  ה, אבל בצורה כזוקבע במיוחד פגישה עם ההורים של יאיר בבית קפ

שלו, אלו תחביבים יאיר  שהוא נפגש עם ההורים שלו. הוא החל לתחקר את ההורים

האם הוא אוהב לקרוא ובאופן כללי  ?אוהב? האם הוא אוהב לשחק כדורסל / כדורגל

והוא היה בטוח, שבעזרת המודיעין שאסף  מהם החלומות שהוא היה רוצה להגשים

 .הרבה יותר קלה הגישה אליו תהיה מהוריו של יאיר

יאיר מצדו אכן  .והעניק לו כדורסל מקצועי במתנה במשך השבוע הוא ניגש ליאיר     

 המחנך שלו מעניק לו מתנה, אולם הבלתי צפויה ולא הבין מדוע הופתע מהמתנה

 של המחנך שלו.  התלהבות מיוחדים כלפי המחווה למרות הכול הוא לא שידר סימני

והחליט שהוא ממשיך לתת ליאיר תשומת לב אישית במיוחד:  יה לא התייאשבנ     

בכל פעם כמה דקות שיחות  אתוכמעט בכל הפסקה והתחיל לדבר  הוא ניגש אליו

הוא שאל את יאיר איך הוא מרגיש עד עכשיו, ואיך לדעתו אפשר  .קצרצרות אישיות

טובים שלו ואיך הולך  הוא רוצה להשיג בשנה הזאת, מי החברים הכי לעזור לו ומה

 .מכל מיני בחינות לו בכיתה
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בו בצורה  הופתע מהצעדים הללו של בניה: מעולם אף מחנך לא השקיע מצדויאיר      

שהציונים שלו היו  כזאת ולא באמת התעניין בשלומו. תמיד הוא הרגיש שקוף ובגלל

תמיד אמר  אבל בניה מצדו .נמוכים, הוא היה בטוח שהוא לא באמת מעניין מישהו

גבוהות!" אבל יאיר לא השיב לבניה  ליאיר: "אני מאמין בך! ואני יודע שיש לך יכולות

הוא אפילו עשה מעשה קונדס חמור ושבר  על הצעדים בוני האמון הללו, פעם אחת

 .שסיבך את בניה מול מנהל בית הספר את הפלורסנט של הכיתה, מה

כך  יר ואמר: "לא יכול להיות שאני כלבתגובה למעשה הקונדס, בניה כעס על יא     

עושה  משקיע בך ומאמין בך, ואתה בתור תגובה לא רק שלא אומר לי תודה! אלא

חושב שאף פעם  המורה שלך כחסר אחריות. אני -מעשי קונדס שכאלו ומציג אותי 

אתה מתנהג בצורה  אף אחד לא האמין בך כמו שאני מאמין בך ואולי בגלל זה

הראשונה בניה הרגיש  ב רבות על מה שבניה אמר לו ובפעםשכזאת". יאיר חש

החומה הסינית שבניה הקיף  מבחינת יאיר, שאולי בכל זאת הוא הצליח לסדוק את

 .בה את עצמו

הרבה  השנה התקרבה לסיומה אבל בניה הרגיש תסכול ענק. הוא השקיע כל כך     

ששום דבר לא  נראה משאבים וכוחות נפש ביאיר ומהצד השני כמעט לא קרה כלום.

לשדר קור וניכור כלפי  הצליח לחדור באמת את המעטפת הקשה של יאיר שהמשיך

 .בניה

להודות  בוקר אחד, הגיע גלבוע אבא של יאיר ואמר לבניה: "תשמע, אנחנו חייבים     

באמת?" שאל אותו בניה " "?לך על כל השנה הזאת, יאיר לא מפסיק לדבר עליך

אני כבר לא יודע מה לעשות".  ,דר כלפיי כל כך הרבה ניכורהמופתע, "אבל הוא מש

 "!משחק אותה אבל גלבוע חייך: "אל תתרגש ממנו, הוא רק

 בסוף השנה בניה החל לחלק תעודות לכל התלמידים, אבל כשהגיע ליאיר, הוא     

 .ביקש ממנו עט. בניה לא הבין מה הוא רוצה אבל יאיר יצא מהכיתה וחיפש עט

 המשיך בינתיים לחלק תעודות לתלמידים אחרים. ובינתיים יאיר חזר עםבניה      

ידו:  חיוך מסתורי על הפנים וכשהגיע תורו, הוא הגיש ליאיר מכתב שנכתב בכתב

ואחרת רק  "אתה המורה הכי טוב שאי פעם היה לי! כל השנה שלי הייתה יוצאת דופן

 ."!בגללך. אני לא אשכח אותך בחיים

 יש יאיר לבניה שובר שמעניק למכונית שלו טיפול עשרת אלפיםלאחר מכן הג     

כך איך  במוסך של גלבוע, אבא שלו. בניה לחץ בחום את ידו של יאיר ולא ידע כל
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התברר לו שהוא  להגיב, הוא חשב שיאיר הוא כמו החומה הסינית. שהוא קרחון, אבל

 ...קודם לכןלא נגע  בעצם הצליח לגעת בנשמה שלו כמו שאף פעם אף אחד אחר

* 

 אחד מהמשפטים המפורסמים בחינוך אומר: זרעים עפים ברוח. כלומר אנחנו     

אנחנו  .צריכים לעשות את שלנו ולזרוע את הזרעים ואף פעם לא נדע מתי הם ינבטו

ינבטו. זה  רק צריכים לזכור שמדובר בשאלה של 'מתי' הם ינבטו ולא של 'האם' הם

בסוף זה יקרה  ...שנים וגם חמישים שנה. אבל בסוף יכול לקחת שנה, שנתיים, עשר

 ונוכל לראות את הפירות.

 (גלעד ביר)עט המציאות 

תניח את העט בחזרה על השולחן בזמן שאתה מדבר, כדי שלא תשים אותו "     

בטעות בתוך כיס החולצה שלך ותשכח אותו שם..." מייק כבר הכיר את ג'יימס מספיק 

מר ברצינות תהומית, אבל בכל זאת הוא התקשה זמן כדי לדעת שהמשפט נא

, דולר לחודש ומתקמצן על 7,000אתה משלם לי משכורת של  להסתיר את חיוכו. "

עט?!", שאל בחיוך לעגני. "רוצה שאזכיר לך משהו?", ענה לו ג'יימס בפנים חתומות, 

"אתה זה שלימד אותי לחפש תמיד כיצד ניתן לחסוך בהוצאות הקטנות שמצטברות 

לסכומים גדולים". ומיד לאחר מכן, דרבן את בן שיחו לחזור לנושא שבו דנו לפני עניין 

 העט. 

"אז בוא ותסביר לי, מה הרעיון הפרסומי החדש שלך?". מייק כחכח בגרונו ופתח      

בהסבר: "אדוני, העסק שלך מתפקד יפה, אך נראה לי שיהיה נכון לבדל אותו מעסקים 

מות שלך עצמך. אנשים ירצו לעשות עסקים דווקא עם העסק דומים על ידי פרסום הד

רעיון יפה", מלמל ג'יימס בעודו  " ."!דווקא בגלל העובדה שזה העסק שלך –שלך 

מהרהר בדבר, "וכיצד חשבת לעשות זאת?". מייק חשב לרגע ומיד המשיך: "יש לך 

יטארי", הרבה קשרים עם חברות של תרופות, של מזון ובכלל חברות של ציוד הומנ

אתה תארגן משלחת של סיוע במדינת עולם שלישי. ואנחנו נדאג  " ,הסביר מייק

שיינתן  'לפרסם את העניין ובמקביל אדאג ששמך ייכנס כמועמד לפרס 'הנדיב המקומי

על ידי המושל ביום העצמאות. לרוב, הזוכים מקבלים אהדה רבה ופרסום מחמיא 

 …”בכלי התקשורת

מתלהב מהרעיון. הוא כבר התחיל להכין בראשו את התכנית  היה נראה שג'יימס     

למימון משלחת שתיראה כמה שיותר נוצצת ויחד עם זאת תעלה כמה שפחות כסף. 
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תרופות שעוד רגע יהיו פגות  .ראשית, יהיה עליו לדאוג לחומרים זולים ככל האפשר

רים ברוח תוקף, שמיכות ובגדים שנראים טוב אך עשויים מבד זול ופשוט ועוד דב

שבוע לאחר מכן קיבל  ,למרות הרוח החיובית בה נפתחו ההכנות . החיסכון בכל מחיר

ארגון המשלחת מתקדם יפה", אמר ג'יימס מצדו השני של הקו,  " .מייק טלפון נזעם

העלויות הולכות ומצטברות, לא שיערתי  -"אך למרות כל ניסיונותיי לחסוך כמה שיותר 

מייק לא הופתע, הוא ידע שהשיחה   ."!ושב לרדת מהענייןשנגיע לסכום שכזה. אני ח

הזו תגיע והופתע שהיא לא התקיימה מוקדם יותר. "אל דאגה, אדוני, אני אחפש 

ספונסר שיסכים להשתתף במימון חלקי של המשלחת. אתחיל את החיפוש אצל דוד 

ען של אבי, הוא מיליונר מבוגר שכבר שנים אומר כי ברצונו להשתמש בכספיו למ

  ."הכלל, אולי הוא יסכים לתת משהו. בינתיים, תכין דו"ח עלויות מסודר

, הסכים לממן את כל המשלחת אך ביקש מצדוההמשך לא הפתיע איש. הדוד,      

ג'יימס, מצדו, שמח   .לעשות זאת בעילום שם, בדיוק כפי שג'יימס ומייק קיוו שיקרה

לר לא יוצא על כך מכיסו וכל על כך מאד ונהנה לארגן משלחת ביודעו ששום דו

כמה שבועות מאוחר יותר, כשמייק הגיע למשרדו   .הקרדיט יהיה על שמו באופן מלא

של ג'יימס על מנת לסכם יחד את משלחת הסיוע שחזרה לאחרונה מאפריקה, הם 

שתו יחד כוסית של יין וחגגו את הצלחתם בשלב הראשון. כשבא לצאת מהמשרד 

ות ואמר: "העט שלי עדיין ביד שלך!". היה נראה כאילו זה פנה אליו ג'יימס בתוקפנ

היה הדבר ששבר את מייק. "אני סידרתי לך קמפיין תקשורתי בחינם!", אמר בכעס. 

"גייסתי את הדוד של אבא שלי, השקעתי בעצמי מעל ומעבר ואתה עדיין מתקמצן לי 

סק חדש ואנהל ! אני אפתח לי עאתךעל העטים שלך?! אז אני מתפטר ומפסיק לעבוד 

אותו בעצמי. סיימתי להיות היועץ הפרסומי שלך!". מייק הניח את העט על השולחן 

 .בכעס ויצא מהמשרד מבלי להביט לאחור

שבועיים לאחר מכן ישב ג'יימס, לבוש בחליפה יוקרתית, יחד עם כעשרים וחמישה      

כלל לא טרח מועמדים לקבלת הפרס הנכסף ביציע הכבוד של אולם האירועים. הוא 

להסתכל על יתר המועמדים והיה מרוכז בלתפוס בעיניו את אנשי התקשורת שסיקרו 

המושל פתח בדבריו   .את המאורע בתקווה לזכות בכמה שיותר צילומים מחמיאים

ושיבח את כל המועמדים על היותם אנשי מעשה אשר מקדמים את העולם ותורמים 

: "אולי לא כולכם שמעתם על כך, אך לאחרים. לאחר מכן הגיע להכרזה על הזוכה

לפני חודשים אחדים יצאה לאפריקה משלחת סיוע הומניטארית מיוחדת אשר סייעה 

 אתנוהמשלחת יצאה מטעם איש העסקים ג'יימס טינגל אשר גם נמצא   .לאנשים רבים

ג'יימס  ."כאן הערב, המשלחת פעלה רבות וריגשה אותי ואת כל צוות השופטים
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פרפרים בבטן והתכונן לצעוד אל הבמה בעוד רגע כשיוכרז שמו התחיל להרגיש 

כזוכה בתחרות. המושל המשיך: "ולכן החלטנו להעניק את פרס 'הנדיב המקומי' לאיש 

האיש שלא נתן לג'יימס להוציא מכיסו אפילו   ,שעמד מאחורי מימון המשלחת הזאת

ס היוקרתי מוענק ליועץ דולר אחד ולקח על עצמו את כל המימון באופן מלא. ולכן, הפר

עיניו של ג'יימס נפערו   ."!הפרסומי שלאחרונה פתח עסק משלו: מייק שוובר

צועד לכיוון הבמה ומקבל את   ,מייק –בתדהמה, כשהבחין כיצד היועץ שלו לשעבר 

הפרס מהמושל ומספר על העסק שהקים לאחרונה, בעוד שהוא ג'יימס טרח לארגן 

בעצמו לאפריקה. וכל זאת, בגלל עט שעולה פחות  אתהאת כל המשלחת ואף לטוס 

  ...מדולר בודד

שלו   אדם שנוהג באנוכיות, וכל מה שמעניין אותו זה רק הכסף שלו, הכבוד     

הוא ימצא את   ,וההנאות שלו, מבלי לראות את האחר, ומבלי להתחשב באמת בזולת

לול להפסיד גם את והוא ע  ,עצמו בסופו של דבר בודד וחסר חיבור לאנשים אחרים

רווח ותועלת אמיתית אפשר להשיג רק מתוך   .המטרות שהוא חשב להרוויח

התחשבות ושיתוף פעולה אמיתי זה עם זה, מתוך רצון להיטיב ולעשות טוב באמת, 

  .ולא רק מתוך רצון להגדיל ולהעצים את האינטרס האישי

שכאשר הוא מריח את בפרשה אנו מגלים את פרצופו האמיתי של עפרון החיתי      

ודורש סכום עתק. ומיד  "הכסף קרוב, מתגלה פרצופו והוא שוכח את "נדיבות לבו

לאחר מכן מסופר על רבקה שלא מסתפקת בעשיית חסד כפי שהתבקשה אלא 

 .מגדילה ראש ועושה הרבה יותר


