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מיה סאבו
בניגוד למתנדבים והתומכים הרבים הפוקדים את"פתתון-לב" מדי
יום ביומו ,אני מודה ומתוודה שהגעתי למקום משיקולים פרסיים
ואישיים שלי .במסגרת לימודיי התבקשתי על ידי המרצה לעיתונאות,
להכין כתבה כלשהי העוסקת בנושא ,התמיד אקטואלי" ,עוני".
למזלי הרב ,הרבה על התתום המדובר לא ידעתי בתיי ומלבד מלההים
את הטלפון מדי פעם ,לחייג מספר כלשהו שמופיע על מסך הטלוויזיה
ולתת את תרומתי הצנועה)בכל זאת ,אני טטודנטית( .לעצם העניין,
ממש לא עשיתי הרבה .אם להגיד את האמת ,האסוציאציות
הראשונות שעלו במותי לשמע המושג ״עני" היו קשורות בכל אותם
מסוממים הפוקדים לאחרונה את הצמתים המהומזהים של ארצנו,
כל אותם טיפוסים מוזהים שמניתים בובות ומתזיקי מפתחות על
השולתנות במסעדה וכל אותם הומלסים הנראים כפטלי-אדם
ישנים על הספסלים בגן הציבורי .מטעמי בורות כנראה ,לא עלה
בדעתי שהוב העניים הם אנשים מאוד פשוסים ,בדומה לכולנו ,רק
עם קצה יוחר בעיוח בחיים ,ההבה פתות הזדמנויות ולמי שמאמין
בזה ,אז אולי גם פחוח מזל.
על מנת לההגיש שגם הם יכולים לנצל אותי ולא רק אני אוחם
פתתתי ,ערב לפני הביקור ,את ארון הבגדים שלי והוצאתי מתוכו
כמות מכובדת של דברים שכבר מזמן לא זכו לראות אור יום .כך
הגעתי ביום המתרת ל״פתתון-לב״ עם שתי שקיות גדולות ועמוסות.
המטרה הכללית הייתה ,לראיין"עניים״ רבים ככל האפשר ולהגיע
לסיפורים קשים ככל האפשר ,על מנת שיגרמו לזעזוע גדול ככל
האפשר אצל אנשים הבים ככל האפשה ,שכתוצאה מכך ,כמובן,
יתרמו כמה שיותר...
ואולי זה המקום להסביר בעצם ,מה זה ״פתתון-לב"" .פתחון-לב"
זהו ארגון)מלכ״ר( הומניטרי הפועל למען ההעבים בישהאל .הארגון,
בראשותו של ניטים ציוני ,מתקיים כבה שלוש שנים .מטרותיו:
הושטת סיוע ותלוקת מוצהי מזון ,הלבשה והנעלה לרעבים ולנזקקים
והנעת הממסד לפעולה למען התלשים בישראל .למעשה בכל תודש
מתלקים לכ 3000 -משפתות סלי-מזון הכוללים את כל המצרכים
הבסיסיים )שמן ,קמח ,לחם ,בשר ,דגים ,מזון לתינוקות( ובגדים
נאותים.
להשיג את המסרה שלשמה הגעתי ,היה קל עד להפחיד .כבר
בשיחותיי הראשונות נגלו לפניי אנשים ,שההיסטוהיה של כל אחד
מהם יכולה להוות תטריט הוליוודי טהאגי בפני עצמו .כמה
מהסיפורים האלה הייתי רוצה לתלוק עמכם)כל השמות בדויים(:
חנית ,בת  ,54אישה בעלת מהאה מסופת .מספרת לי על עברה ,דבר
שהיא לא ממש מתגאה בו ועוצרת בערך כל שתי דקות על מנת
להזכיר לי עד כמה היא אוהבת את המקום הזה ועד כמה כולם
נהדרים פה .״למדחי עד כיחה חי" היא אומהת" ,ככה שאין לי השכלה
גבוהה .גדלתי בבית עם אבא עיוור ועם עוד תשעה אתים .הרבה
לא היה לנו ולכן עם הזמן נזרקתי לרתוב והתדרדרתי לזנות .נולדו
לי שני בנים שאני אפילו לא יודעת מי האבות שלהם .הצלחתי
איכשהו לשמור אותם ולגדל אותם בכל מיני מוסדות ,אבל כשהם
התבגרו וגילו מה העיסוק שלי ,הם ניתקו אתי כל קשר .לפני כשנתיים,
בתורף קר וגשום ,הלכתי למשרד ההוותה עם נעלי-דפנה ותולצה
דקה ורסובה עליי .העוזרת הסוציאלית הפנתה אותי ל״פתחון-לב"
ומאז ועד היום  -אושר עילאי ,פשוט אושר עילאי!" .תנית גרה היום
במטבחה של דירה שכורה .שותפיה הם :פועל ערבי ואשתו ,פועל
רומני וישראליח נוספח" .להם יש חדרים ,לי יש מיטה במטבח ,כי
ככה אני משלמת פתות" היא מסבירה .את העמותה הזו היא מכנה
גן העדן שלה ,״אין לי אף אתד בעולם הזה וכשאני באה לפה יש עם

מי לדבר ,עם מי לצחוק ,כולם חברוחיים ,גם אנשי הצווח  -זה כמו
משפחה".
חנה ,בח  .61רועדח מולי במשך כל השיחה ועיניה דומעוח .״ יש לי
שישה ילדים" היא מספהח" ,הקטן שבהם בן  ,21מהמר ,גונב דבהים
מהביח ושוחה .יצא שתיין בדיוק כמו האבא שלו .לפעמים אני פשוט
לא מטוגלת יותה ,אני מהגישה שאני תייבת לברוח מהמציאוח ואז
אני הולכת לישון אצל אנשים או בחוץ בגינה .ככה אני גם שומעת
איך מדברים עליי ,המסכנה הזאת שאין מי שיגדל לה את הילדים.
אני אישה חולה וחלשה ,השעות שאני נמצאת פה הן השעות
היתירות כמעס של נחת שיש לי בשבוע ,שיבורכו ,שיבורכו ...״.
הילה ,בת  .30הגיעה למקום לפני שלוש שנים כשמלאו לבתה שבעה
ימים .הילה היא הבת האחרונה במשפתה מהובת ילדים .אביה נפסה
כשהייתה קטנה ,אהד מאחיה נשרף למוות כאשר נרדם ובידו סיגריה
דולקת" .יצאתי עם בן-אדם" היא מספרת" ,וכשגיליתי לו שאני
בהיריון ,כמה מפתיע ,הוא קם ובהה .לפני כמה שבועות נתקלתי בו
במקרה ברחוב ,כשהייתי עם הילדה ומאז הוא התליס שהוא רוצה
להיוח אבא .שישכח מזה ,אני מעדיפה שהילדה שלי תחשוב שאין
לה אבא בכלל ,מאשר אתד כזה" .כששאלתי אוחה מדוע אינה
עובדת ,אמרה לי שאין דבה שהייתה רוצה יותר" ,היום אני במצב
שכבר אין לי כות לקום בבוקר לעוד יום של שגרה משעממת .בזמנו
מצאתי עבודה אבל כשהודעתי על זה לביטות לאומי הסבירו לי
שכל שכר שארווית בהוץ ירד לי מהקצבה שמגיעה לי מהם )שזה
בערך אותו טכום( זה פשוט לא שווה את זה .׳נועדתי להיות דור
המשך׳" היא מסכמת את העניין" ,ככה זה עובד ,לאימא שלי לא
היה כלום כשהיא גידלה אותנו ועכשיו ,לי אין".
הסיפורים נמשכים ומתגוונים ,אנשים שסיכנו את כספם בעסקים
והפסידו ,אלימות במשפתה ,נכויות ועוד ...אבל אפסיק כאן ,כי
הבנתם את ההעיון.
בשלב מאותר יותר של היום החליטה קבוצה קטנה של אנשים
להוכיח לי ,שהעובדה שהם מוגדרים בנזקקים ,לא מורידה מהם ולו
במקצת את הזכות להיות ישראלים אותנטיים ולהתלונן כראוי:
"אני לא מבינה למה צריך לתכות פה שלוש שעות כל פעם ,הבשר
לפעמים מקולקל ,הדגים מטריחים ,הלחם לא טרי...״ אלו רק תלק
מהתלונות ומהאנשים ,שלפתע מצאתי מחגודדים סביבי .למזלי,
מהר מאוד הגיהה מאתת הפינות אישה בעלת גישה רציונאלית
יותר והזכירה לכולם שהדברים שנאמרים כאן עומדים להתפרסם
בעיתון)מה שלא ממש נכון ,אבל לא נורא( ,דבר שעלול לפגוע
במקום הזה ,שבכל זאת נותן להם ,תינם אין כסף ,את הדבהים הלא
טריים האלה .ההתקהלות שמסביבי התפזהה בן הגע.
בעוד אני מתבוננת בהם תחרים למקומם ,ממשיכים בהמתנה
סובלנית לקריאת המספר שבידם ,התתלתי לתפוס עד כמה תשוב
להם בעצם המקום הזה .זה לא רק המזון והביגוד שהם מקבלים פה,
אלא גם כמה שעות בשבוע של נתת ושלווה ,זו גם הרגשת הביטהון
חו בעיקה החבהה ,חבהה שבה הם מדגישים אהודים ושייכים ,תברה
שבה יש להם עם מי לדבר ואפילו ,אם צריכים מדי פעם ,גם בפני
מי להחלונן.
לטיום פניחי לכמה מהחבר׳ה ושאלחי אוחם מה אומרה להם המילה
"צדק" .רוב הפרצופים ההמומים שמולי נחנו חגובוח דומוח" :מהי...
אאה? ...מה זה אומר? ...למה את מהכוונה?...״ זאח מהפינה עם
הגישה הרציונאלית יותר ,הטיתה בפניי "אין דבר כזה!".
להתנדבות או תרומות ל״פתתון-לב" :מרכז 03-9512755
סניף צפון 04-9985661

