נִּתּוחַַרעְ יוֹןַה ִק ְדמָ הַ,נוֹשֵׂ אִ ַ:שוְ יוֹןַבֵׂ יןַה ִמינִיםַ .
שּוריםַ
בּנוֹשֵׂ אַשֶׁ קָ שּורַלְ רעְ יוֹןַה ִק ְדמָ הַלָמ ְדנּוַ ְשנֵׂיַ ִמסְ מָ כִ יםַ,ה ְק ִ
ֻּכלָםַלְ ִשוְ יוֹןַה ִמינִיםַָ.אכֵׂןַ ָראִ ינּוַשֶׁ ל ְמרוֹתַשֶׁ מצבַהּנ ִָשיםַהִ ְשּתפֵׂ רַ
וְ שֶׁ אֶׁ פְ שָ ר ַלִ ְמצֹא ַאוֹתָ ן ַ ְממַלְ אוֹת ַּתפְ ִק ִידים ַש ֹונִים ַוחֲשּובִ יםַ
בעֲבו ָֹדהַ,היחסַכְ לפֵׂ יהֶַׁןַבְ נ ֹוגֵׂעַַלְ ִמ ְשפָ חָ הַֹלאַה ְשּתָ נָהַ.עָ ב ְדנּוַעלַ
טּורהַוְ עלַהסִ פּורַשֶׁ לַאִ י ָלנָהַוְ ר ֹונִי.
קָ ִריקָ ָ
נ ִָשים ַּוגְ בָ ִרים ַרוֹצִ ים ַשֶַׁיִ הְ יֶׁה ַלָהֶׁ ם ַ ִמ ְקצוֹעַ ַ ְמע ְניֵׂןִ ַ ,מ ְשפָ חָ הַ,
ּת ְחבִ יבִ יםַובילוייםַּ.ובְ כָלַזֹאתַ,יֵׂשַהֶׁ בְ ֵׂדלַבֵׂ יןַה ִמינִים.
בְ עָ בָ ר ַהָ יָה ַהֶׁ בְ ֵׂדל ַגָדוֹל ַבֵׂ ין ַהּתפְ ִק ִידים ַשֶׁ ִמלְ אּו ַנ ִָשים ַּוגְ בָ ִריםַ
בחֲבֵׂ ָרה ַּוב ִמ ְשפָ חָ ה ַ– ַהגְ בָ ִרים ַיָצְ אּו ַלעֲבו ָֹדהָ ַ ,דאֲגּו ַלְ פ ְרנָסתַ
ה ִמשְַפָ חָ הַוְ הִ ְשּת ְּתפּוַבְ כָלַהּתפְ ִק ִידיםַהחֲשּובִ יםַבחֶׁ בְ ֶׁרהַ,וְ אֵׂ ילּוַ
הּנ ִָשים ַנ ְִשאֲרּו ַבְ ביִתִ ַ ,טפְ לּו ַבִ יל ִָדיםַ ,בִ ְשלּו ַוְ נִקּו ַ.לְ ַאט ַלְ ַאטַ
ה ְשּתָ נָה ַהמצָ בַּ ,וכְ יוֹם ַהּנ ִָשים ַלו ְֹמדוֹת ַ ִמ ְקצוֹעַַ ,עוֹבְ דוֹתַ
ּומתְ פ ְרנְסוֹתַכְ מ ַֹוַהגְ בָ ִריםַ.יוֹתֵׂ רַוְַיוֹתֵׂ רַנ ִָשיםַ ְממלְ אוֹתַּתפְ ִק ִידיםַ
ִ
חֲשּובִ ים ַבְ אִ ְרגּונִים ַש ֹונִיםַ ,וְ יֵׂש ַבֵׂ ינֵׂיהֶׁ ן ַמנְהִ יגוֹתַ ,מ ְמצִ יאוֹתַ,
נְשוֹת ַעֲסָ ִקים ַוְ כדוֹמֶׁ הַ .כיוֹם ַיוֹתֵׂ ר ַגְ בָ ִרים ַ ִמ ְשּתּתְ פִ ים ַבְ ִטפּולַ
בביִתַּובִ יל ִָדיםַ.כְ לוֹמרַ,יֵׂשַיוֹתֵׂ רַ ִשוְ יוֹןַבֵׂ יןַגְ בָ ִריםַלְַנ ִָשים.
גם ַהיוֹם ַה ִשוְ יוֹן ַבֵׂ ין ַגְ בָ ִרים ַלְ נ ִָשים ַאֵׂ ינֶּׁנּו ַמָ לֵׂאַ .יֵׂש ַ ְמקוֹמוֹתַ
עֲבו ָֹדה ַשֶׁ מע ֲִדיפִ ים ַלְ העֲסִ יק ַעוֹבְ ִדים ַגְ בָ ִריםַ .בִ ְמקוֹמוֹת ַעֲבו ָֹדהַ
רבִ ים ַהּנ ִָשים ַ ְמקבְ לוֹת ַּתפְ ִק ִידים ַפָ חוֹת ַחֲשּובִ ים ַ ִמן ַהגְ בָ ִרים;ַ
וְ השָ כָרַשֶׁ לַנ ִָשיםַנָמּוְךַ ִמ ֶַׁזהַשֶׁ לַהגְ בָ ִריםַַ,אףַעלַפִ יַשֶׁ הֵׂ ןַעוֹשוֹתַ
אֶׁ תַאוֹתָ ּהַעֲבו ָֹדה.
בשָ נִים ַהָ ַאחֲרוֹנוֹת ַנ ְֶׁח ְקקּו ַבְ י ְִש ָראֵׂ ל ַּובְ עוֹד ַ ְמ ִדינוֹת ַחֻּ ִקים ַש ֹונִיםַ
שֶׁ ּנ ֹועֲדּוַלְ ק ֵׂדםַאֶׁ תַה ִשוְ יוֹןַבֵׂ יןַנ ִָשיםַלִ גְ בָ ִריםַ.לְ מָ שָ לַ,לְ פִ יַהחֹ קַ,
בְ כָל ַהצָ עת ַעֲבו ָֹדה ַחיָבִ ים ַלָתֵׂ ת ַהִ זְ ד ְמנּות ַשָ וָה ַגם ַלִ גְ בָ ִרים ַוְ גםַ
לּנ ִָשיםַלְ הצִ יעַַאֶׁ תַעצְ מָ םַלְ תפְ ִקידַ.חיָבִ יםַלְ קבֵׂ לַלעֲבו ָֹדהַאֶׁ תַ ִמיַ
שֶׁ הֲכִ יַמתְ אִ יםַלּתפְ ִקידַ,וְ ֹלאַ ְמש ֶּׁנַהַאִ םַהּואַגֶׁבֶׁ רַא ַֹוַאִ שָ ה.

טּורה ַאֶׁ פְ שָ ר ַלִ ְראוֹת ַאִ שָ ה ַ ְמאֹ ד ַעֲסּוקָ הַ .בְ יָד ַי ִָמין ַהִ יאַ
בקָ ִריקָ ָ
ְמבשֶׁ לֶׁתַ,בְ יָד ַ ְשמֹ אל ַהִ יא ַ ְמגהֶׁ צֶׁ ת ַואֲפִ לּו ַחֶׁ בֶׁ ל ַהכְ בִ יסָ ה ַקָ שּורַ
לצּוָארַשֶׁ לָּהַ ִמצדַאֶׁ חָ דַּומֵׂ הצדַהשֵׂ נִיַהּואַקָ שּורַלְ מ ְטאֲטֵׂ אַ.הִ יאַ
עָ מּוסָ ה!ַאְך ַכשֶׁ ב ֲעלָּה ַנִכְ נס ַל ִמ ְטבָ ח ַבִ ְמק ַֹום ַלְ הצִ יעַ ַלָּה ַעֶׁ זְ ָרהַ
הּואַשוֹאֵׂ לַאוֹתָ ּהַאִ םַהִ יאַ ָראֲתָ הַאֵׂ יפֹ הַהּואַשָ םַאֶׁ תַהָ עִ ּתוֹןַשֶׁ ל ַֹוַ.
טּורהַ ְמסמֶׁ לֶׁתַאֶׁ תַמצָ בָ ּהַשֶׁ לַהָ אִ שָ הַבְ חיֵׂיַהיוֹםַיוֹםַּובְ כָלַ
הקָ ִריקָ ָ
מָ הַשֶׁ הִ יאַעוֹשָ הַבְ נוֹסָ ףַלעֲבו ָֹדהַבחּוץַ.
ב ִמסְ מָ ְך ַהָ ַאחֲרוֹן ַשֶׁ לָמ ְדנּו ַ'' ִַמי ַצָ ִריְך ַלְ וּתֵׂ רַ,הבעל ַא ַֹו ַהָ אִ שָ ה''ַ,
ְמדֻּ בָ רַַבְ אִ שָ הַבְ שֵׂ םַאִ י ָלנָהַשֶׁ ּנְשּוָאהַכְ בָ רַַ30שָ ַָנהַ.הִ יאַעוֹבֶׁ ֶׁדתַ
ּומאֹ דַאוֹהֶׁ בֶׁ תַאֶׁ תַהָ עֲבו ָֹדהַשֶׁ לָּהַ.בעֲבו ָֹדהַ
בְ בֵׂ יתַחוֹלִ יםַכְ ָאחוֹתַ ְ
קּורס ַכְ ֵׂדי ַלִ הְ יוֹת ַָאחוֹת ַבְ כִ ָירה ַבְ מ ְחלָקָ הַ.
מצִ יעִ ים ַלָּה ַלעֲשוֹת ַ ְַ
ָָארץ ַבְ מֶׁ שֶׁ ְךַ
בְ אוֹת ַֹו ַהזְ מן ַמצִ יעִ ים ַלְ ב ֲעלָּה ַר ֹונִי ַלָצֵׂ את ַלְ חּוץ ַל ֶׁ
שָ נָהַכְ ֵׂדיַלְ ק ֵׂדםַאֶׁ תַהקַ ְרי ֵָׂרהַשֶׁ ל ַֹוַבְ ִמ ְשרדַהחּוץַ.אִ י ָלנָהַ ְמסָ ֶׁרבֶׁ תַ
לִ נְסֹ עַ ַאִ ּת ַֹוָ ַ,לכֶׁן ַנ ְִשאֶׁ לֶׁת ַה ְשאֵׂ לָה ַמֵׂ י ַצָ ִריְך ַלְ וּתֵׂ רַ...הטֶׁ ְקסְ ט ַֹלאַ
ע ֹו ֶׁנַה ַעל ַה ְשאֵׂ לָהַ ,אְך ַהָ עֻּבְ ָדה ַשֶׁ היוֹם ַ ְשאֵׂ לָה ַ ָכזֹאת ַנ ְִשאֶׁ לֶׁתַ
מָ ְראֶַׁהַשֶׁ בְ עֶׁ צֶׁ םַה ְדבָ ִריםַהִ ְשּתנּו...
לְ סִ כּוםַ,נִּתןַלוֹמרַשֶׁ מ ֲַעמדַהָ ִאשָ הַבחֲבֵׂ ָרהַֹלאַּתָ ִמידַבָ רּורִ ַ.מצדַ
אֶׁ חַָדַ ,יֵׂש ַלָנּו ַה ְרגָשָ ה ַשֶׁ מעֲמד ַהָ ִאשָ ה ַ ִה ְשּתפֵׂ ר ַאְך ַ ִמצד ַַאחֵׂ רַ
עֲדיִן ַקי ִָמים ַסטראוטיפיםַ .כְָך רֹב ַעֲבוֹדוֹת ַהביִת ַהֵׂ ם ַ ִמּתְ חּוםַ
הָ אִ שָ הַ.עֻּבְ ָדה ַחוֹבֶׁ רֶַׁת ַהו ָֹראוֹת ַלְ תּנּור ַבְ עִ בְ ִרית ַכְ תּובַָה ַבִ לְ ש ַֹוןַ
נְקֵַׂבָ הַכְ אִ לּוַהגֶׁבֶׁ רַֹלאַָאמּורַלְ הִ ְשּתמֵׂ שַב ַֹוַַ.

ַ

