


מה יותר גרוע מיתמות?
אנו רגילים לחלק את העולם לכאלו שיש להם הורים, וכאלו 

שהם יתומים. היתומים הם החלשים והמסכנים, ואלו שיש 

להם הורים - הם הבריאים והשמחים.

אבל יש פן נוסף, בלתי מוכר.

משפחות מפורקות.

עם  אבא,  עם  משפחה 

משפחה.  לא  וכל-כך  אמא, 

מסוגלת  שאינה  משפחה 

מינימום  את  לילדיה  לתת 

שכל  והביטחון  התמיכה 

הורה מעניק לילדיו. הילדים 

האלה,  המשפחות  של 

רבות  פעמים  נמצאים 

נקרעים  מאבק,  של  בליבו 

יכולים  ולא  עולמות,  בין 

אמא  זרועות  על  להתרפק 

או אפילו להתגעגע על רגבי 

העפר שעל קבר אבא, רח"ל. 

הדמויות שהיו אמורות להיות 

עצמן  הן   - למשענת  עבורם 

מערבולת  עבורם  מהוות 

אותם  מותירות  בלבול,  של 

שסועים וחבוטים.

את  לבטא  רגילים  יתומים 

ומצבם  מאחר  תחושותיהם, 

אין  בהבנה.  ומתקבל  ידוע 

כולם  אמא,  שאין  או  אבא 

משתתפים  וכולם  מרחמים 

שנמצאים  הילדים  בצער. 

עליהם  שכופה  איום  במכבש  נתונים  פרודות,  במשפחות 

בין אבא לאמא,  יכולים לספר מה שעובר  שתיקה. הם לא 

או שאין אוכל בבית, או שהם מופיעים בבית דין או בבית 

משפט. הם נעולים וחתומים, ואיש אינו יודע מה מתרחש 

בתוכם.

מים,  בתוך  נמצא  הדג  מדג.  חוץ  לצעוק,  יכול  חי  בעל  כל 

ואיש לא יכול לשמוע את קריאת העזרה שלו. הילדים האלו 

טובעים בים של כאב, חוסר אונים ופחד, אפילו לצעוק הם 

לא יכולים.

והילדים האלו, אמורים להופיע ללימודים, להתנהג כראוי, 

הקטנות.  כתפיהם  על  איום  כשמטען  חברים,  עם  לשחק 

בדרך כלל, בסוף הם קורסים 

איש  ואין  משאם,  תחת 

שיפרוק את המשא מעליהם.

בשבילם אנחנו כאן.

ארגון "יאספני", הוקם על ידי 

בעצמם  שחוו  יקרים  אנשים 

אומללות  ילדות  שנות 

שהם  לעצמם  ונדרו  שכאלו, 

לא יתנו לאחרים לסבול.

כזה,  ילד  לכל  מציב  הארגון 

סומך מבוגר, מנוסה ומוכשר, 

שיתמוך בילד ויקל מעליו את 

המשא. הסומך אחראי לוודא 

שילד יש בגדים, אוכל ומיטה 

מסודרת, שהוא מוגן עד כמה 

מבוגרים  מאנשים  שאפשר 

המצב  את  לנצל  שעלולים 

קשבת  אוזן  לו  ושיש  לרעה 

כל הזמן, אוזן מכילה ומזדהה, 

מבינה ותומכת.

לתת,  בשביל  פועל  הארגון 

הוא  כך  לשם  אבל  להעניק, 

מכיוון  מתמיכות,  רק  מתקיים  הארגון  לקבל.  גם  חייב 

שההורים אינם יכולים לעזור לילדם בזמן שהם נלחמים על 

עצמם. 

הגב הכלכלי שתתנו לנו, הוא הגב הרגשי שאנו ניתן לילדים, 

שאין להם שום משענת אחרת.



"תשמעו מה קרה אתמול. לא בטוח שתצליחו להבין. המלמד ביקש חתימה של אבא על 
פתק. לא חשוב מה היה כתוב שם, זה לא היה משהו משמח, ואני לא רוצה שתהיו עצובים.

התקשרתי  אליו,  להתקשר  לי  אמרה  היא  לחתום.  יכול  אבא  אם  ושאלתי  לאמא,  פניתי 
וזכרתי להתקשר ממספר חסום, כי אם לא - הוא לא עונה.

אבא ענה לי וסיפרתי לו שאני צריך חתימה, ואז הוא אמר לי משהו בערך כזה: "תגיד לה 
שקודם תשלם ארנונה ולא תשלח לי הוצאה לפועל".

אבא אמר משהו מהר מהר, וצעק וצעק ולא הבנתי מה שהוא אומר, ולכן קשקשתי על 
הכל, וגם שבכיתי והדמעות לכלכו את הנייר.

מה דעתכם, נכון שזה מצחיק? מה הקשר בין הפתק מהמלמד לארנונה ובכלל למה אמא 
לא חותמת והכי מצחיק שזה לא מצחיק ותמיד כשהמלמד אומר משהו שקשור לאבא 

שלי זה נגמר בצעקות, דמעות, ולפעמים גם משהו יותר גרוע מזה, אני מפחד להגיד מה.
נכון שלא הבנתם? המצחיק הוא שגם אני לא הבנתי, אבל אבא ואמא לא ביחד ואין לי את 

מי לשאול שיסביר לי מה קורה כאן.

אני רק בן 6, אז אני לא כל כך יודע לכתוב יפה.
הגעתי היום לחיידר עם מכנסיים מצחיקות. אני יודע שאלו לא המכנסיים הרגילות שלי, אבל אני לא 

מבין מה לא בסדר. החברים קצת צחקו, אבל יענקי אמר להם שלא יפה לצחוק עליי.
המנהל הסתכל והיה משהו משונה בפנים שלו, אבל אני לא מבין כלום כי אני רק בן 6.

אני לא מצליח לספר לחברים שלי מה היה אתמול כי אני מתחיל מיד לבכות, אבל לכם אספר.
סבתא וייס קנתה לי מכנסיים. היא נתנה אותם לאבא, ואבא לקח אותי עד הבית, אבל הוא לא עלה 
אתי. אני עולה תמיד לבד, לאמא שתמיד בוכה ובוכה. חיוך של אמא זה משהו שיש לחברים שלי. לי לא.

אז בקיצור, עליתי הביתה ואמא ראתה את השקית. היא כעסה והיתה נראית כמו עגבנייה. היא זרקה 
את השקית מהחלון אפילו בלי להסתכל. אני יודע שהיא לא אוהבת לקבל דברים מסבתא וייס, אבל 
יודע לעצור את הדמעות. גם אתם  היה חבל על המכנסיים. לא בכיתי, כי כבר חטפתי מספיק ואני 

יודעים?
אז זהו, שלא היו לי מכנסיים והייתי חייב ללכת עם המכנסיים שאמא מצאה שבוע שעבר ליד הפח 

הגדול. היא כיבסה אותם ודווקא היה להם ריח די טוב.
אתם גם חווים חוויות כאלו? אל תספרו לי, כי בלב הקטן שלי אין מקום לעוד סיפורים.

אם הייתי מוצא מישהו מבוגר לחלוק איתו את הכאב והדמעות, בטח היה לי קל יותר. אבל אני בן 6 ואני 
מתבייש לדבר עם מבוגרים, כי אולי הם חברים של אבא ואז אמא תכעס.

חותמת של אבא

מכנסי ברוגז 
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