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השונה בחברה

כדי להבין מה יוצר שונות או אחרות ראוי להתייחס למושגים משמעותיים אחדים:

נורמות

כללי התנהגות המקובלים בחברה במצבים ספציפיים ומצופה שיתנהגו לפיהם. 
הנורמות משתנות מחברה לחברה ומהוות מעין קוד התנהגות מחייב באותה 
חברה. ככל שהחברה סגורה יותר המחויבות לנורמות המקובלות תהיה גדולה יותר.

סטיגמה

אפיון של אדם כשונה מאחרים לשלילה. בעל הסטיגמה נתפס אדם רע, חלש, 
נכשל, מוגבל או בעל מום ולכן הוא הופך בעיני החברה לאדם פחות ערך ונחות. 
לחברות שונות בעולם יש נורמות התנהגות שונות, ובהתאם לכך משתנות גם 
הסטיגמות המוטלות על חבריהן. התנהגות שתיחשב בחברה אחת נורמלית 

ורגילה, עשויה להדביק סטיגמה על אדם שנוהג לפיה בחברה אחרת.

סטריאוטיפ

הכללת יתר המייחסת תכונות לקבוצת אנשים, בדרך כלל על בסיס אתני, עדתי 
או מגדרי. כמו הסטיגמה, גם הסטריאוטיפ משמש כלי עזר לעיבוד ולקידוד 
נתונים הנקלטים מהסביבה החברתית שבה מתפקד האדם. הסטריאוטיפ לוקה 
בפשטנות ובצמצום יתר של תופעות חברתיות. הוא מתבסס על חשיבה מכלילה 
הנוטה להתעלם מפרטים חשובים ומתכונות בלעדיות של מושאיו וממהרת לקטלג 

אותם על פי קטגוריות חברתיות.

“צל“

יונג: “החלק הנחות והבלתי מפותח של האישיות, הכולל בעיקר  על פי קרל 
את התכונות הנחשבות שליליות. בגלל אי התאמתן של איכויות הצל לעמדות 
של התודעה, נוטה ה‘אני‘ להכחיש את קיומן ולהדחיק אותן ללא מודע, משם 

הן פועלות. תפקיד המודעות להעלות לתודעה את חלקי הצל, לשחרר את 
האנרגיות הטמונות בצל ולאפשר להן לעבור התמרה בשירות ההתפתחות“. 
הדברים באים לידי ביטוי באמצעות השלכה של הצל שלנו על אדם אחר או על 
קבוצה אחרת, והתוצאה היא שאנחנו מאשימים, מבקרים או מתנקמים בגללו. 
אם החומר המושלך חיובי, אנחנו יכולים להעריץ, לאהוב, לקנא או אפילו לשנוא 
את האחר על שיש לו מה שאין לנו. מכיוון שאיננו יכולים לשנות אחרים אלא רק 
את עצמנו, השינוי נעשה בדרך כלל רק כאשר אנחנו מודעים למרכיבים הדורשים 
שינוי באמצעות השתקפותם במישהו אחר. כל זמן שמרכיבים אלה קבורים בלא 

מודע האישי איננו יכולים להגיע אליהם ומובן שאיננו יכולים לשנותם.

מטרת הערכה שלפניכם להעלות על פני השטח התמודדויות מורכבות עם סוגיות 
העוסקות בחיי היומיום והקהילה. דרך התבוננות במצבי חיים ובמערכות יחסים 
אצל ה“אחרים“ שבסרטים וניתוחם ניתן להגיע לתובנות אישיות וקבוצתיות 

על פי קבוצת ההשתייכות של כל אחד ואחת.

כדאי לנתח את הסרטים תוך התייחסות לנושאים האוניברסליים העולים בהם, 
כמו יחסים בין דוריים, התמודדותו של השונה בקבוצת ההשתייכות שלו, יכולת 
ההכלה ועוד. הזרה של נושאים רגישים והעברתם לאחרים מאפשרת התבוננות 
עמוקה יותר ומאיימת פחות, מכיוון שהדברים קורים “שם“, אצל האחר. מומלץ 
להפנות את המבט למה שקורה אצלי - או אצלנו - רק בשלב השני, לאחר 

הניתוח של האחרים.

אחד הדברים הבולטים בכל הסרטים הוא מידת השיפוטיות הבלתי נסבלת של 
החברה ושל היחיד שהוא חלק ממנה. קיים קושי גדול לצאת מעמדה זו ללא מרד 
כלשהו, בעיקר בגיל ההתבגרות, והדבר מתעצם ככל שהחברה סגורה יותר. יש 
מקום להרחיב בנושא זה במטרה לפתח מסוגלות רבה יותר לכבד ולהכיל את 
האחר גם במקרה שיש חילוקי דעות עמו, ולאפשר דיאלוג מפרה ובונה שייתן 
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תקציר

חוזה הוא עובד זר המטפל במסירות בקשיש המרותק לכיסא גלגלים, אך הוא עובד ללא 
רישיון ומשטרת ההגירה מחפשת אותו כדי לגרשו מהארץ. הוא נחוץ מאוד לקשיש ויש ביניהם 
יחסים קרובים. הבן והבת של הזקן אמנם מגיעים אליו בליל שבת אבל הם מתייחסים אליו 
בריחוק ובהתנשאות. כאשר משטרת ההגירה מגיעה לרחוב שבו מתגורר הקשיש המתח 
עולה, ולא ברור אם חוזה יצליח להסתתר מפניה. הבן והבת מנסים לשדל את אביהם להסגיר 
את החוזה למשטרה כדי להימנע מתשלום קנס, אולם הזקן נחוש להשאיר אצלו את חוזה. 

מה יעשה כאשר השוטרים יכנסו אל הבית? 

נושאים
כיבוד אב ואם - כיבוד הורים בעידן שבו האחריות עוברת לעובדים זרים	 
היפוך התפקידים בעת זקנה - מערכת היחסים בין הורים לילדים כשההורים נזקקים 	 

לעזרת ילדיהם
אינטימיות וריחוק בין הורים לילדים - הקשר בין הורים לילדים במצב אידאלי 	 

ובמצבים של מתח וניכור
היחס החברתי לעובד הזר - המתח בין היות העובד נטע זר לבין היותו חיוני לטיפול 	 

בקשישים
התנגשות בין החוק לרגש - הקונפליקט בין דרישת החוק להסגיר עובד זר לא חוקי 	 

לבין הקשרים האישיים שהקשיש יצר אתו

א-מיישה

מקום לכל אחד. הדבר נכון גם ביחסים הבין דוריים. ההיררכיה מקשה לעתים 
על ניהול שיח נכון ומכבד. חשוב לזכור שבין אם אני הבוגר והמנוסה ובין אם 
אני הצעיר והיודע אין מקום לבטל את דעתו ואת רגשותיו של האחר. דיאלוג 
מכבד, אהבה וניסיון אמיתי להבין את השני טומנים בחובם סיכויים רבים לאין 

ערוך לקשר מוערך, מכבד ואוהב.

פרומה לאור
פסיכותרפיסטית ויועצת חינוכית
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ניתוח תוכן 
ושפה קולנועית

תוכן

דמויות   .1

הדמות הראשית

הזקן, קשיש רתוק לכיסא גלגלים אולם הוא מלא אנרגיה. הוא דעתן, בעל חוש הומור, 
לא מתפשר, לא נכנע לתכתיבים, עקשן ודבק באמונותיו. הוא אלמן המתגעגע לאשתו 

רוחל'ה וזקוק לחברה ולאינטימיות שלהן הוא לא זוכה מילדיו.

דמויות המשנה

חוזה, עובד זר הממעט בדיבור אך מקשיב לזקן וסבלני כלפיו. הוא אחראי ורגיש, ודואג 
לשלומו ולבריאותו של הזקן. הוא אציל נפש ועדין ומוכן לפנות את מקומו כדי למנוע 

מחלוקות.

היחסים בין חוזה לקשיש באים לידי ביטוי חזק בסצנות אחדות: הקשיש מזמין את 
חוזה להצטרף לקידוש וגם מניח יד על ראשו במקום כיפה; חוזה מהסס כאשר הקשיש 
מבקש לשתות וודקה וניכרת הדאגה לבריאותו; הקשיש אומר לחוזה דבר תורה על 
החלות והיין ומרכיב עליו את משקפיו לאות חיבה; האינטימיות ביניהם מגיעה לשיאה 
כאשר הזקן מראה לחוזה תמונות שהוא ראה מן הסתם כבר פעמים רבות, ולמרות 

זאת חוזה מקשיב בסבלנות לאותו סיפור שוב ושוב.

הבן, בחור נוקשה, פורמליסט, קר ומרוחק, חסר חוש הומור וכוחני. הוא אינו יושב ליד 
אביו אלא עומד מעליו, ובכך יוצר תחושת ניכור והתנשאות, ואפילו איום וכוחנות. הוא 
אינו עונה לאב בשפתו - ביידיש - אלא מדבר אליו רק בעברית. הבן מדבר עם אביו 
רק בטונים של ביקורת, אזהרה וביטול, והדבר מגיע לשיא כאשר הוא ממש צועק עליו 

"אבא תקשיב לי!".

הבת, רכה ואמהית, ומדברת אל אביה כאילו היה בנה. היא מגיעה בבגדי ספורט, מחבקת 
את אביה, יושבת לידו ומדברת אתו ביידיש במבטא ישראלי. למרות זאת היא אינה 

מבינה אותו ונוזפת בו כמו שנוזפים בילד קטן ושובב.

הזקנים, שלושת חבריו של הזקן. הקשיש האמצעי, המספר בדיחה על הטיטניק, הוא 
החביב והפטפטן מבין השלושה, הוא מגיב רגשית ואינטואיטיבית ומעיר הערות על 
גבול הרכילות. הזקן הממושקף האוחז בעיתון הוא האינטלקטואל, האיש החושב 

השואל את השאלות החכמות.

הקונפליקט הדרמטי  .2

הזקן רוצה להמשיך את הקשר עם חוזה, שמעבר לעזרה הפיזית יש ביניהם גם קשר 
עמוק. הילדים לוחצים עליו להפסיק את עבודתו של חוזה או להסגיר אותו למשטרה 
כדי להינצל מהקנס. היחסים בין חוזה לזקן משקפים לילדים את חוסר הקשר ביניהם 
לבינו. חוזה הפך תחליף בן לזקן שלא מתקשר עם ילדיו. הילדים הפקידו את הטיפול 

באביהם בידי העובד הזר ובעצם איבדו את האב.

מבנה הסרט  .3

אקספוזיציה - חבורת זקנים יושבת בגן ציבורי. אחד הזקנים מספר בדיחה ביידיש. 
הזקנים נמצאים בשוליים של החברה, הם מדברים בשפה זרה ויש להם הווי משלהם. 
את הבדידות שלהם הם מפוגגים באחוות האאוטסיידרים המבודחת. זהו המקום שבו 
הזקן מספר את הסיפור. מאוחר יותר, בשיחה עם הבן, מתברר שלחוזה אין רישיון 

שהייה בארץ.

אירוע מחולל - המשטרה מגיעה, נוצר סיכון שייקחו את חוזה ושיטילו קנס על הזקן 
המחזיק עובד זר ללא רישיון. בנו ובתו של הקשיש מנסים לשדל אותו להסגיר את 

חוזה, הוא מסרב ומנסה להרגיע את עצמו ואת חוזה.

נקודות מפנה והתפתחות בעלילה - חוזה מבין שילדיו של הקשיש נגדו והוא אורז 
חפצים ומתחיל להתכונן לפינוי. הבן מגלה שהשוטרים באים לחפש את חוזה ולוחץ 

על הקשיש שיסגיר את חוזה למשטרה. הקשיש מסרב.

שיא - השוטרים שואלים מי נמצא בשירותים, השעון מצלצל והזקן חייב להחליט 
ולמצוא פתרון.

התרה - השוטרים הלכו חוזה נשאר. הילדים לא מרוצים אבל הקשיש מאושר, האנושיות 
גברה על החוק היבש. במקרה זה הצופים מזדהים עם הגיבור ולא עם אנשים החוק. 

קתרזיס )זיכוך( - הצחוק המתגלגל של הקשיש אחרי שהערים על השוטרים ועל ילדיו.

סוף - צילום פנורמי של כל הזקנים והפיליפינים. תמונה אחרונה: איש הולך עם ילדה. 
התמונה הזו מציפה את נושא הסרט - יחסי הורים וילדים. השאלה המטרידה מהדהדת: 
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מה יקרה בעוד חמישים שנה, האם הילדה תחזיק לאביה הקשיש את היד ותוליך אותו 
באופן מטפורי אל הגן הזה?

שפה קולנועית

הנרטיב

מבנה של סיפור בתוך סיפור. סיפור מסגרת ובו שלושה קשישים יושבים בגן ציבורי 
ומספרים בדיחות וסיפורים כדי להעביר את הזמן, ובתוך סיפור המסגרת סיפור על העובד 
הזר. מדי פעם הרצף הסיפורי נקטע על ידי הערות ודיונים של הקשישים בגן. הסיפור 

נחתם שוב בסיפור המסגרת בגן הציבורי.

הבדיחה קשורה לסיפור עצמו: היא עוסקת בפערי השפה שבין היהודי לבין הסיני, אותם 
"אחרים" השונים  פערי שפה שהזקנים עצמם חווים בישראל, והיא גם עוסקת בשני 

מסביבתם הטבעית - היהודי והסיני*.

הבחירה בסיפור מעשייה מאפיינת את התרבות היהודית ובעיקר את תרבות היידיש. 
סיפור הגבורה של האנדרדוג שמצליח בחולשתו לנצח את הממסד משקף את כוחו של 
הזקן המשתף את חבריו בניצחון על המערכת ובכך מחזק את תחושת הגאווה של האחר 

המאכלס את שולי החברה.

המשותף לזקן ולעובד הזר הוא ששניהם מאופיינים כ"אחר" בחברה. הם לא נמצאים 
במקומם הטבעי, הם נוודים שבמרכז התודעה שלהם נמצאת המזוודה אשר בה מקופלים 
חייהם האחרים. שניהם חיים בחוסר ודאות באשר לעתיד ושניהם חווים את חווית הנרדף, 

הקשיש שבא משואת אירופה והעובד הזר הנמלט ממשטרת ההגירה.

מוטיב התמונה מופיע כאשר הזקן מראה לחוזה את התמונות וכך גם מספר לצופים על 
עצמו. מוטיב זה מתחזק כאשר חוזה קורע את תמונתו עם חברתו כדי להשאיר לזקן 

מזכרת ממנו.

הז'אנר והשפה הקולנועית

מיקום הסרט כפול. הסיפור עצמו מתרחש כולו בבית הקשיש ובסביבתו, ואילו סיפור 
המסגרת של מפגש הזקנים מתרחש בגן ציבורי. בית הקשיש הוא בית ישן האופייני לבני 

גילו. הרהיטים וסידור הבית משדרים שהזקן חי בעבר. 

השעון שהביאה רוחל'ה, אשתו המנוחה, מזכיר לו אותה בצלצוליו. גם תמונת האישה על 
הקיר משדרת געגועים. התחושה הזו מתחזקת באמצעות העיון בתמונות. כל אווירת 

הבית מובילה לתחושה שתפארתו של הזקן נמצאת בעברו.

השעון כסמל. בתחילת הסרט הקשיש מציין שזהו השעון של אשתו שנפטרה. השעון 
הזה גם מצלצל ברגע הקריטי כדי לאפשר לזקן שהות לארגן את תכניתו ולהערים על 

השוטרים. השעון מסמל את האישה הנעדרת שמשגיחה ממרומים. 

שפת הסרט נעה בין עברית, אנגלית ויידיש. הזקן מדבר בעיקר יידיש, רק עם השוטרים 
הוא מדבר עברית. עם חוזה הוא מדבר יידיש ומעט אנגלית, וחוזה עונה לו באנגלית. עם 
ילדיו הוא מדבר יידיש, הבת עונה לו ביידיש אך הבן עונה בעברית. היכולת של חוזה להבין 

ולדבר יידיש היא הפואנטה בסוף.

"שלום עליכם מלאכי  הפסקול המוזיקלי מורכב בחלקו מאלתורים על מנגינת הפיוט 
השרת" שנוהגים לשיר בליל שבת לפני הקידוש. נגיעות הפסנתר מתאימות לסיפור הקטן. 

בקליפ הסיום, שבו נגלים לעינינו כל הקשישים בגן הציבורי עם המלווים הפיליפינים, 
מתנגן ברקע שיר ביידיש המבטא את הגעגועים לתרבות המקור וגם את תחושת הזרות 

בארץ המשותפת לזקנים ולפיליפינים שלהם.

שם הסרט הוא ביידיש, ומשמעותו מעשייה. אלא שביידיש זה נשמע יותר טוב. כאמור, 
השם מאפיין ענין תרבותי יהודי - "המעשייה". יש בשם הסרט רמז לכך שלא לגמרי משנה 

אם הדבר קרה באמת או לא, עצם הסיפור כבר משקף תודעה ומצב חברתי ומשפחתי.

המעשייה הספרותית היא ז'אנר בפני עצמו שיש לו מאפיינים סגנוניים ותוכניים: 
הפתיחה והסיום - המעשייה בדרך כלל פותחת ומסיימת במלים כמו "פעם אחת", "היה 

היה", "לפני הרבה שנים", "והם חיו באושר ועושר". 
יסוד על טבעי - פעמים רבות המעשייה נפתרת בעזרת כוחות על טבעיים, מאגיים, בלתי 

אנושיים או פלאיים.
ניגוד - הדמויות הן סטריאוטיפיות, "טובות" או "רעות".

משאלה כמוסה - לגיבור תהיה משאלה כמוסה שאותה ירצה להשיג.
סוף צודק - הטוב בדרך כלל יקבל את השכר המגיע לו והרע יבוא על עונשו.

הסרט מתאים ברובו לחוקי הז'אנר שעיקרם שהטוב מנצח. בסיפור שלנו מטרת המעשייה היא 
לחזק את תחושת הערך העצמי של הקשישים ולהציג אותם כמנצחים ולכן גם כרלוונטיים.

יצחקסברדלוב,בה|ימסרט,|ףמו|עולמחדיהרוסימ.דבריהיפיעעלנקודת *
הבטוכ"זר"בחברממייר|לית
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מתודיקה

פירוט הנושאים והרחבת הדיון

כיבוד אב ואם

ערך אוניברסלי וגם מצווה מהתורה. הערך הופך לאתגר כאשר מתעוררים חילוקי דעות 
בין ההורים לילדים, כאשר נוצרים קונפליקטים הנובעים מפערים שקשה לגשר עליהם, 
ובעיקר בעת היפוך התפקידים, כאשר ההורים אינם עצמאים וזקוקים לעזרה ולתמיכה 
של ילדיהם. הבמאי מעלה את השאלה מה מקומו של כיבוד הורים בעידן העובדים הזרים. 
האם השימוש בעובדים זרים לא יוצר ניכור וגורם להחמצת השנים שבהן יכול היה להיווצר 

קשר עמוק בין הילדים לבין האב הזקוק להם, האם אין בכך כפיות טובה?

היפוך התפקידים בעת זקנה

הזקן כבר אינו עצמאי ונוצר מצב של היפוך תפקידים שבו הילדים דואגים לאביהם. עולה 
השאלה האם הם מחזירים לאב טובה תחת טובה או שהם מנסים לצאת ידי חובה. האם הם 
מצליחים לכבד אותו ולשמור על מקומו ועל כבודו כאבא גם כאשר הוא נזקק וחסר אונים.

אינטימיות וריחוק בין הורים לילדים

יחסי הורים וילדים באים לידי ביטוי בשפת הדיבור ובשפת הגוף. מה קורה ליחסי אבות 
ובנים כאשר הילדים משאירים את הטיפול בהורים הזקנים בידי עובדים זרים? האם זוהי 
תמונה חדשה של כיבוד אב ואם, או שאולי זו התחמקות מהחובה הבסיסית ומאחריות 

לשלב את הקשיש בתוך המשפחה.

היחס החברתי לעובד הזר

הבן והבת מתעלמים מקיומו של חוזה, מבחינתם הוא לא קיים כאישיות עצמאית, הוא 
רק עניין פונקציונלי שנועד לשרת איזשהו צורך. בניגוד אליהם, הקשיש יוצר עם חוזה 
מערכת יחסים אינטימית שדומה ליחסים אבהיים. תמונת הסיום, שבה רואים את כל 
העובדים הזרים והזקנים יושבים בגן הציבורי בזוגות, מחדדת את תחושה ה"אחר" שנדחק 

אל שולי החברה.

התנגשות בין החוק לרגש

כאשר יש התנגשות ברורה בין החוק לרגש, האם אנחנו מזדהים עם החוק או עם הרגש? 
החוק מגביל את זמן שהותם של העובדים הזרים בארץ, אולם לעתים נוצרים קשרים 
רגשיים וחבריים בין העובדים הזרים לבין אזרחי ישראל וגזרת הניתוק על פי החוק יוצרת 
תחושה של עוול לשני הצדדים. הדבר מציג את הבעייתיות שבאדישותו של החוק היבש 
למצבים אנושיים ורגשיים. האם העובדים הזרים בכללם מועילים לחברה או מסכנים 
את אחדות האומה? האם מוסרי להיעזר בעובדים הזרים ואחר כך לזרוק אותם מהארץ?

הצעות לשאלות

היחס לשונה בחברה, האם אנחנו רואים בעובדים הזרים בני אדם ומתייחסים אליהם   .1
כשווים? 

מהו היחס לקשישים כיום ואיך היה ראוי שיהיה?  .2
כיום, כשלא חיים בחמולות והילדים לא גרים סמוך להורים, איך מתנהלת מערכת   .3

היחסים עם הדורות המבוגרים?
האם המציאות של עובדים זרים היא תופעה חיובית? מצד אחד הם עוזרים ומצד שני   .4
עלולים לגרום להתבוללות, וככוח עבודה זול הם עלולים גם לתפוס מקומות עבודה 

של ישראלים.
מהו יחס ההלכה אל העובדים הזרים?  .5

האם החובה לציית לחוק היא מעל הכול?  .6

מקורות

פסוקים מהתורה: "כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך על האדמה אשר ה' א-לוהיך 
נותן לך" )שמות כ'(; "איש אמו ואביו תיראו" )ויקרא י"ט(.

דיון של הרב יובל שרלו בסוגיית העובדים הזרים )ראו נספח(

מאמר של הרב מרדכי אליהו בעניין כיבוד הורים )ראו נספח(

מושגים שניתן להנחיל

עובדים זרים, בדידות, אינטימיות במובן של קרבה נפשית, בן ביולוגי, יחסי אב ובן, טון 
דיבור מכבד וטון מתנשא, המעשייה ככלי הביטוי של החלש.
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 הרחבה 
לתחומים נוספים

מקורות להעשרה בנושאים משיקים
עובדים זרים

היחס אל הזר במדינת ישראל.מאמרים מעניינים מזוויות שונות ניתן למצוא בכתב העת 
http://toravoda.org.il/book/export/html/3099 :דעות" גיליון 51, בקישור הבא"

כיבוד אב ואם

עיון במחזה "המלך ליר" של ויליאם שקספיר העוסק בכיבוד אב באופן עמוק ודרמטי.

סרטים נוספים בנושא

"כבר לא זרים" )על בית הספר ביאליק רוגוזין בתל אביב(, קירק סיימון וקארן גודמן, ארה"ב

"נודל", איילת מנחמי, ישראל 2007 

רשימת סרטים על היחס לאדם המבוגר ניתן למצוא באתר עמותת "אשל", האגודה לתכנון 
http://www.eshelnet.org.il/category/Home_Page :ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל

סרטי מעלה בנושא

"וינה. סוף" )על היחס למבוגר(, עידית גן צבי

נספח

 גישה הלכתית לסוגיית העובדים הזרים - הרב יובל שרלו  
)פורסם באתר ישיבת ההסדר 'אורות שאול', פתח תקוה,

)http://www.ypt.co.il/show.asp?id=25610 

מבוא
זה למעלה מאלפיים שלא קיימת מדינה יהודית כמדינה עצמאית. באופן טבעי, מלווה 
הדיון ההלכתי את המציאות - זו הריאלית או העומדת בפתח - ועל כן שאלת המדינה 
הישראלית נעדרת כמעט לחלוטין ממסורת התורה שבעל פה. עם כינונה מחדש של מדינת 
ישראל נעשו ניסיונות ראשוניים בעיצוב דרכה ההלכתית של מדינת ישראל כמדינה )להבדיל 
משאלות שבת, כשרות, נישואין וגיור, הנוגעים יותר לחיי פרט(. ניסיונות אלו נעשו על 
ידי הרבנים הרצוג, נריה, ישראלי וגורן זכר צדיקים לברכה, שפתחו נתיבים חדשים לדיון. 

ברם, אלה היו מצמצמים בהיקפם.

יהודית  בשל כך אין התייחסות של ממש לשאלת העובדים הזרים ומעמדם במדינה 
ריבונית ועצמאית. במצב זה, אחת הדרכים המקובלות ביותר לדיון היא חיפוש אנלוגיות 
וניסיון להקיש ממקרים דומים  מתקופת המקרא וראשית ספרות התורה שבעל פה, 
שאירעו בימים קדומים על עמדתה של ההלכה לגבי מציאות זמננו. חוות דעת זאת היא 
חוות דעת ראשונית בלבד, והיא למעשה טיוטה לדיון. אין לראות בה פסיקת הלכה או 

קביעת מדיניות הלכתית, אלא קווי מחשבה בלבד.

גר תושב
באופן כללי, ההלכה מתנגדת לישיבת גויים בארץ ישראל. הדבר נובע מרצון לשמור על 
דרכה היהודית של המדינה, על קדושת הארץ ומצוותיה, ועל המבנה החברתי והמשפחתי 
היהודי. העובדה כי לרוב קיבוצי העובדים הזרים כוללים בתוכם גם מאפיינים של שכבות 

מהגרים רק מוסיפה להימנעות זו.

דווקא על רקע התנגדות זו התמודדה ההלכה עם ישיבת זרים בארץ כבר מימי התורה 
שבכתב, בולטת קביעת סטאטוס מיוחד לגויים היושבים בארץ ואינם נדחים על ידי הישות 
היהודית. סטאטוס זה נקרא "גר תושב". ההגדרה ההלכתית הקלאסית של גר תושב היא 

גוי שקיבל עליו מצוות מסוימות וכללי התנהגות, ומכוחם מותר להושיבו בינינו.

מעמד מיוחד זה העניק לו זכויות פרט רבות. 'חוק יסוד חופש העיסוק' חל עליו )עם מעט 
תנאים מגבילים(, ובעיקר: "גר תושב מצווה עלינו להחיותו, ומצווה עלינו לרפאותו )קרי: 
להחיל עליו את חוק הבריאות הממלכתי(. לו היינו מחילים על העובדים הזרים את המעמד 
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הזה הייתה ההלכה קובעת כי הם כלולים בחוק בריאות ממלכתי. אין צורך לציין כי כל 
האיסורים על אונאה והתעללות חלים עליו באופן היותר מובהק.

יישום עקרונות גר תושב בימינו
ההגדרה הקלאסית של גר תושב אינה מתאימה למציאות זמננו בשל הסיבות הבאות, 
בעיקר בשל העובדה שהסטאטוס הזה קיים רק בזמן ששנת היובל ההלכתית נוהגת. ברם, 
השאלה העקרונית היא האם ניתן להסיק כי עמדת ההלכה היא כי ישנם זרים שיש להחיל 

עליהם מעמד מיוחד, הכולל בתוכו אחריות לבריאותם.

בעניין הזה נחלקו הפוסקים. יש שטענו כי גם היום יש להחיל על זרים שאינם עוינים את 
'גר תושב', ויש  מדינת ישראל ואמונתו, ואינה פוגעים בה, את העיקרון העומד במוקד 
שטענו שכיום סטאטוס זה אינו קיים עוד, ובשל כך אין לנו מקור המחייב אותנו להעניק 

להם ביטוח רפואי.

שיקולים נוספים
ישנם עוד שני שיקולים הלכתיים אחרים העשויים לעודד הענקת ביטוח רפואי לעובדים 

זרים, על אף הרצון שלא להרבות בעובדים זרים וההתנגדות העקרונית למעמד זה: 
מצוות קידוש השם ומניעת חילול שם שמים: הפליה על רקע גזעי נתפסת כיום   .1
כהשתייכות לגרועות שבאומות. הדבר הזה מנוגד למצווה הגדולה על קידוש שמו 
הגדול. בשל כך, ייתכן כי על אף העובדה שאין להם מעמד של גר תושב, יש לעשות 
זאת בשל קידוש השם שיתגלה לאור העובדה שעם ישראל נוהג בצדק ובחסד עם 

הזרים.
"וגר לא תונה ולא תלחצנו, ואתם ידעתם את נפש הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים". אף   .2
שפסוק זה נאמר על גר צדק )כלומר: מי שהצטרף באופן מוחלט לעם היהודי( ולא על 
גר תושב, נושבת ממנו רוח ההלכה הטוענת כי מי שידע רדיפה ואפליה ייזהר שלא 

לגרום זאת לשני.
פיקוח נפש: בשל הרצון שיוענק ביטוח רפואי בעולם כולו לכל אחד מהיהודים, גם אם   .3
הוא זר בארצו, יש צורך לנהוג כך בארצנו שלנו, ולמנוע מצב בו יהודים ייכנסו לסיכון 

בעולם הרחב בשל ההתיחסות הישראלית לעניין.

שיקולים נוספים לכיוון ההפוך

עניי עירך ועניי עיר אחרת - עניי עירך קודמים.  .1

הרצון שלא לעודד הגירה לכאן. ההנחה היא שככל שמעמדם האישי יהיה טוב יותר   .2
יבואו רבים, דבר המסכן את יהדותה של מדינת ישראל ואף את מעמד העובדים עצמם.

 כיבוד אב ואם - הרב מרדכי אליהו 
)http://www.yeshiva.org.il/midrash/shiur.asp?id=4157 :פורסם באתר ישיבה(

יש מטחינו ברחיים ויש מאכילו פסיוני

הגמרא בקידושין )דף ל"א( אומרת: "תני אבימי בריה דרבי אבהו, יש מאכיל לאביו פסיוני 
וטורדו מן העולם, ויש מטחינו ברחיים ומביאו לחיים העולם הבא".

ומבאר רש"י: "פסיוני - עוף חשוב ושמן, מין שליו שירד במדבר. וטורדו מן העולם - שנענש 
עליו שמראה לו צרות עין על סעודתו. ויש מטחינו ברחיים - שהיא מלאכה קשה".

אומרים התוספות )שם בד"ה וטורדו(: "וטורדו מן העולם - פירוש, שנענש עליו שמראה 
לו צר עין על סעודתו. ויש מטחינו ברחיים - שהיא מלאכה קשה, ומביאו לחיי העולם 
הבא - שמכבדו בדברים טובים וניחומים. ובגמרת ירושלמי )פאה פרק א'( גרסינן מעשה 
בשניהם. מעשה באחד שהיה מאכיל לאביו פסיוני. פעם אחת אמר לו אביו: מאין לך כל 
אלה? אמר לו: סבא מאי אכפת לך? עד דטחון ואכול. כלומר, לעוס ואכול כעין כלבים 
דמדשין ואוכלים. אם כן, הראהו שקשה עליו. ושוב מעשה באחד שהיה טוחן ברחיים ואב 
זקן היה לו, ואתא ציווי לטוחנין, פירוש מצוות המלך בשביל אביו לבוא לעבודת המלך. 
אמר לו בנו: טחון ואני אלך תחתיך לעבודת המלך שאין לה קצבה, אם לבזיונך טב לך ואם 
למלקי טב לך" )היינו, עדיף לך שתטחן כאן בבית ולא בבית המלך ששם מבזים ומלקים(. 
"ולבן שיניים מחלב", היינו להראות פנים שוחקות, ולא יאמר בלשון ציווי  והעיקר הוא 

"תאכל ותשתה" שאין זה מדרך כבוד.

כיבוד אב של רבי אבימי
ועוד אומרת הגמרא )שם, ל"א ע"ב(:

"חמישה בני סמכי הווה ליה לאבימי בחיי אביו, וכי הווה אתא רבי אבהו קרי אבבא רהיט ואזיל 
ופתח ליה ואמר אין אין עד דמטאי התם )כשהיה אביו רבי אבהו דופק על הדלת, היה אבימי 
רץ ופותח לו ואינו מניח לאחד מבניו לילך, ועד שהיה מגיע לדלת היה אומר 'אני בא, אני 
בא'(. יומא חד אמר ליה אשקיין מיא )יום אחד ביקש ממנו אביו כוס מים(. אדאייתי ליה נמנם 
)הביא לו אבימי כוס מים, אך אביו נרדם(. גחין קאי עליה עד דאיתער )המתין אבימי כשכוס 

המים בידו עד שהתעורר אביו(. איסתייעא מילתיה ודרש אבימי מזמור לאסף".

כיבוד אם של רבי טרפון
ועוד אומרת הגמרא )שם(: "רבי טרפון הווה ליה ההיא אמא דכל אימת דהוות בעיא למיסק 
לפוריא גחין וסליק לה )כל פעם שרצתה אמו לעלות למיטה הוא היה גוחן על הרצפה והיא 
הייתה עולה על גביו אל מיטתה(, וכל אימת דהוות נחית נחתת עלוויה אתא )וכן עשה כשרצתה 
לרדת ממיטתה(, וקא משתבח בי מדרשא. אמרי ליה: עדיין לא הגעת לחצי כיבוד, כלום זרקה 

ארנקי בפניך לים ולא הכלמתה"?!



16

שואל בעל הבן איש חי: מדוע לא אמרו לו "יישר כוח, ואשריך שאתה מקיים מצווה זו בצורה 
טובה ביותר" וכדומה? והוא מבאר שלפעמים אדם בא לעולם כדי לקיים מצווה מיוחדת, 
ואם הוא מקיימה כהלכתה אומרים לו: סיימת את תפקידך בעולם ותעבור לעולם הבא. 
ורבי טרפון כיבד את אמו בחשק רב, וזה סימן שאת המצווה הזו הוא בא לתקן, ואם היו 
אומרים לו שקיים מצווה זו בשלמות, הרי שמיד היה עובר לעולם שכולו טוב, ולכן אמרו לו 
עוד לא הגעת לחצי כיבוד, היינו עוד לא קיימת את המצווה כדבעי, כדי שיישאר בעולם הזה.

כיבוד אם של רב יוסף

ועוד אומרת הגמרא: "רב יוסף כי הווה שמע קל כרעא דאמיה אמר: איקום מקמי שכינה דאתיא" 
)רב יוסף היה סגי נהור, אבל שמיעתו הייתה חדה, וכשהיה שומע את הצעדים של אמו 

מיד היה קם לכבודה, והיה אומר אני קם לכבוד השכינה שבאה(.
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