מוצע למכירה
מכירות את החפצים האלו שיושבים לכן בבית בסגנון לא לאכול ולא להקיא? אין מה לעשות איתם ואתן גם לא מסוגלות לזרוק? סתם
משלמים עליהם ארנונה ...לכל אחת מאיתנו יש כמה כאילו ,דברים שהיינו שמחות למכור ,אבל לזרוק? לא ,אנחנו לא מסוגלות .ככה הם
תופסים את הארון ,תוקעים את הבית ,מונעים מדברים חשובים באמת למצוא נחלה.
הגיע הזמן להציע אותם למכירה .אפשר בסייל – אחד פלוס אחד ,אפשר במכירה פומבית – לכל המרבה במחיר ,אפשר בכל דרך ,העיקר
למכור כבר.
עם ההצעה הזאת פנינו לעשר נשים שאתן מכירות .תנו לנו חפץ ששוכב אצלכן ללא שימוש ותרצו למכור אותו בסייל ,ביקשנו מהן .והן
נענו ,וגם צילמו .מוזמנות להציץ.
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איתנו :הגברת רות בייפוס ,ציירת ,מאיירת ,סופרת
ילדים ,מחברת 'הטיפ החודשי לקריאה' וסיפורי
ראשית קריאה במכון 'התמקדות'
מציעה למכירה:
מדף שלם עמוס להתפקע אביזרי ציור.
"יש לי בארון בבית מדף שלם ,עמוס להתפקע,
בצבעים מכל הסוגים .אספתי אותם במהלך שלושה
עשורים וכעת יש שם צבעי שמן ומים ,פנדה וגיר,
עיפרון ואקריליק .הרבה מאוד כסף מונח על המדף
הזה .הוא מכיל צבעי עיפרון יקרים מאוד תוצרת
לי
עלה
שוויץ .כמה סטים של צבעים שכל אחד מהם
ממאגר הצבעים האין סופי של רות בייפוס .מי קונה?
כמה מאות שקלים .יש סטים של צבעי מים שצרפתי
קוביה לקוביה .יש שם עטים ורפידוגרפים לעשרות שבשביל לרכוש אותם שוטטתי בחנויות אומנות בכל הארץ .במשך שנים חיפשתי בנרות את
העט המיוחד זה שייצור לי את הקו החלק והזורם .הייתי נכנסת לכל חנות אומנות שמצאתי ,מנסה את העטים שלהם וכל מה שהיה נדמה לי
שיצור את הקו הזה נרכש מיד .עם השנים הבנתי ,כמובן ,שזה לא העט או העיפרון עושה את הצייר אלא המיומנות ,הידע והנסיון .אלפי שקלים
חבויים במדף הזה שמרוב עומס קשה מאוד לצלמו ויש לברך על העובדה שיש דלתות לארונות.
מודה באמת ,כבר חמש עשרה שנה שאני כמעט לא נוגעת בשום דבר שם .מאז נכנס המחשב לעולם האיור הפך הכל ללא רלבנטי .פעם הייתי
מציירת ביד וצובעת בצבעי מים ,והכל סביבי ידעו שכאשר אני באמצע העבודה ,גם אם דברים יעלו באש אני לא אעצור ,כי עצירה בצבעי מים
פרושה שוליים כהים וכתמים על הדף .אבל מאז נכנס המחשב לציור הכל השתנה .אפשר לצייר ,לטעות ולתקן ,אפשר לצבוע ולהפסיק ,ואפשר...
אפשר לגנוז את כל מאגר הצבעים שלי .אפילו לפסח לא צריך לנקות את המדף שלהם ,ידוע שיד אדם לא נגעה בצבעים שם מהשנה שעברה ועד
השנה הנוכחית .רק לזרוק אי אפשר – זה כמו לזרוק חתיכת אצבע לפח.
חוץ מזה יש לי חלום .ביום מן הימים ,כאשר יהיה לי זמן (אף פעם בעז"ה) ,אקח רפידוגרף ובקו נקי אצייר לי ציור .אני אצבע אותו בצבעי המים
היקרים שלי ואסדר את השוליים בצבעי עיפרון .כמה חבל שהחלום הזה לא יתגשם לעולם ,גם בגלל שאין לי זמן וגם בגלל שמי שהופך תחביב
למקצוע נהנה בעבודה אבל מפסיד את התחביב .היום הדבר הראשון שאעשה כאשר יהיה לי זמן הוא  - - -לא לצייר...
מי רוצה לקנות צבעים בסייל? (לא באמת כמובן ,עוד לא לגמרי התייאשתי .אולי בשנה הבאה")...
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02
איתנו :לאה ראם ,מ'שמורה במבול'
מציעה למכירה :ערימת קסטות.
"למצוא חפץ בלתי שימושי שאני לא זורקת מהבית זוהי
משימה מאתגרת עבורי .אני הטיפוס הכי 'זרקן' שיש.
סיסמאות כמו 'מטר רבוע בבית וגן שווה יותר מהחפצים
שקשה להיפטר מהם' ,מלוות אותי בשעת ארגון הבית,
ואני שומעת לו ומעיפה את כל החפצים הלא שמישים
לפח.
אבל בכל זאת מצאתי אותה.
קופסא גדולה מלאה ב'קסטות' שלי מגיטסהד!!! (לא
להאמין כמה שטח תפס לנו פעם כל קובץ שמע בן שעה
או שעתיים.)...
כשלמדתי בגיטסהד היה לי חבל לפספס את העונג
שבשיעורים בכתיבה ובסיכום ,לכן הייתי מסכמת בשעת
השיעור בנקודות בלבד ובמקביל מקליטה אותו .בערבים
הייתי יושבת להאזין להקלטות ולסכם את השיעורים
במחברות מסודרות המלוות אותי עד עצם היום הזה (והן
אפילו לא למכירה .)...שיעורים ממש ממש חזקים ,הייתי
משאירה גם בהקלטות שעל הקלטת (פעם היינו עולות
על פס ההקלטה כדי להקליט משהו חדש ,מי זוכרת את
זה בכלל?) כדי שאוכל להאזין להם שוב ושוב.
אחרי פטירתו של 'רבי מילר' זצ"ל ,המנהל הבלתי נשכח
של הסמינר המופלא בעולם ,היה לי רעיון ,שאז ,היה
מקורי בהחלט .לרכז מכל הבוגרות קלטות וליצור מאגר
טלפוני של שיעוריו ושיעורי הרבנים האחרים (אני לא
בטוחה אם קול הלשון וקול הדף כבר היו אז ,בכל אופן,
הם ודאי לא פעלו בהיקפים של היום) .בנו של הרב ,הרב
טודרוס מילר שליט"א ,חשב שהרעיון מצוין ואף הפנה
אותי לשותפים פוטנציאלים ,אבל תכל'ס זה לא הלך,
המאגר לצערי טרם הוקם".
אז למה אני מציעה עכשיו את הקלטות למכירה?
"כי אני מבינה שגם אם המאגר הזה יקום הוא כבר לא
יגיע מהקופסא שבבית שלי ,ולי עצמי כבר אין שום דרך
טכנית לשמוע את השיעורים הללו .ומלבד זאת ,שיעוריו
של הרב טודרוס מילר מונגשים לנו בקו ה'שמורה' מידי
שבוע ,באמצעים הרבה יותר זמינים מאלו של הקלטות
הארכאיות".

התמונה שציירה תהילה מנדה .כבר קצת שבורה
ולא מאוד מרשימה .קונות?
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איתנו :תהילה מנדה' ,לב האומנות' מייצרת ערכות יצירה
ומפעילה בדרמה.
מציעה למכירה :תמונה ישנה ושבורה בקו ילדותי ורועד.
"את התמונה הזאת ציירתי בחוג ציור על משי בו השתתפתי
בפנימיית התיכון בו למדתי.
באותה תקופה היה לי רעד בידיים .רעד שכמעט לא הורגש.
אבל בחוג ,הייתי צריכה להתאמץ לצייר בלי לרעוד בכלל.
הרעידות נבעו מדאגה לאימא שלי .אמא שלי הייתה חולה
באותם ימים ,לא היה לה משהו מסוכן ,אבל המצב הבריאותי
שלה היה עניין מורגש ומדאיג מאוד לכל בני הבית (גם אלו
שבפנימייה .)...אני דאגתי לה מאוד .בכל פעם ששמעתי
אמבולנס ברחוב הייתי מצלצלת היסטרית לשמוע שהכל טוב
איתה והאמבולנס לא קשור אלינו (ולמה שיהיה קשור? גרנו
בעיר אחרת לגמרי) .בד בבד עם הדאגה הרגשתי ייסורי מצפון
לא קלים; אני בפנימייה ,נהנית מפעילויות וחברות ואפילו
מציירת על משי ,ואמא סובלת לבדה בבית .אז נכון ,זה מה
שהייתי צריכה לעשות ואבא ואמא בהחלט לא רצו שאהיה
בבית ,אבל לכו תתווכחו עם ייסורי מצפון של מתבגרות.
בכל אופן ,את התמונה הזאת ציירתי בתקופת מחלתה של אמא
והיום היא מסתובבת לי סתם בבית .בחנוכה דרכו עליה בטעות
והזכוכית התנפצה ,אך בכל זאת קשה לי להוציא אותה מהבית.
רואים שהציור לא מדויק והיא גם לא הכי מוצלחת ,אבל היא
מזכירה לי כמה התאמצתי ועד כמה שמרתי על מחלתה של
אמא בסוד ,מפחד מה יחשבו עלי .היום יש בי רחמים גדולים
לאותה ילדה קטנה ומתאמצת ורק בגללם אני לא מצליחה
לזרוק את התמונה .מי רוצה לקנות?"

אחת הקלטות של לאה ראם .מבצע אחד פלוס אחד...
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איתנו :בת-שבע פיינהנדלר – 'בחיוך ותובנה' ,רכזת
חברתית ומפעילה תכניות לבתי ספר ,מסיבות צוות ,בת
מצוות ועוד
מציעה למכירה :את המזוודה המיתולוגית .סימן ההיכר
שלה
"היא הלכה איתי לכל מקום ,שותפה פעילה בכל הופעה,
מלווה דינמית כל תופעה .יחד הפלגנו במוניות ,מבת-ים
עד אופקים דרך יסודות ,יחד נדחסנו באוטובוסים
ורכבות ,ויחד ישבנו מחובקות במוניות .חוץ מטיסה
בשמי הארץ התגלגלנו בכל כלי רכב אפשרי.
מי? כמובן המזוודה המיתולוגית ואני.
'המזודה' היא אוסף נדיר של כובעים ,צעיפים ורקעים
שאספתי לי במהלך השנים .ברט רוסי שנידבה לי אימי
מהעובדת הרוסיה שלה ,מטפחת צרפתיה שהשגתי
מידידה ,ואפילו כובע שוטר אנגלי שחברה טובה
הביאה לי כשחזרה מאנגליה .האביזרים נשלפו תמיד
ברגע הנכון ,והצליחו להצחיק ולרגש את הקהל כפי
שהתפללתי והמזוודה הפכה ממש לסימן היכר שלי.
כעת השתנתה הטכנולוגיה .שיטות ההפעלה התקדמו
והיום רוב רובה של התכנית שמור בתוך דיסק אונקי
קטן .למזוודה המיתולוגית שלי יש פחות ופחות שימוש
והיא סתם תופסת מקום ,נפח ושטח בבית .הכי נכון לצרף
אותה לאיזה סייל .מוכנות לארגן?"

מזוודת התחפושות של בת שבע פיינהדלר
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הכיסא של שירי .יש לו היסטוריה ,מעוניינות?

איתנו :שירי נשיא ,מורה לפיתוח קול ומוזיקאית יוצרת ,מפיקה
תוכניות 'קולולם' ובעלת אולפן הקלטות.
מציעה למכירה :כיסא נדנדה
"בואו נתחיל מזה שאני אלופת המכירות של יד שניה .אני לא סובלת
שיש לי בבית דברים מיותרים ולכן ממיינת את כל תכולתו לעיתים
קרובות ומוסרת /מוכרת /זורקת כל מה שאיבד בעיניי את חינו או
שימושו.
חוץ מאת הכיסא הזה .כסא קש שידע ימים טובים יותר אבל הוא
אפילו לא עתיק או וינטאג' .סתם ישן .מזכרת מימים עברו.
בגיל  17למדתי במגמת מוזיקה תובענית .המגמה הזאת הייתה הרבה
מעבר ללימודים ,היא הייתה ממש משפחה קטנה ,ובראשה המורה
ברכי שניצר האהובה .השיעורים התקיימו במרתף של התיכון בחדר
מוזיקה אחד גדול אך מוזנח .ולאורך השנים המורה ברכי הייתה
מבטיחה לעצמה ולנו שיום יבוא והחדר יטופל.
שנה אחת החלטנו לתת לה מתנה ליום הולדת ולשפץ את חדר
המוזיקה .זו הייתה חוויה מדהימה .קיבלנו בסודי סודות תקציב
מהמנהלת ופטור מלימודים ליום שלם ועבדנו ללא לאות .צבענו
את הקירות בשני גוונים של צהוב (אל תשאלו אותי למה צהוב),
קרצפנו ,מצאנו נשל של נחש באחד החלונות ,ארגנו ,תלינו ,עיצבנו
פינה לתמונות מהווי הקונצרטים והחזרות ,ציירנו על הקירות תווים
וסולמות .היה נחמד.
עייפות אך מרוצות נגררנו הביתה מאוחר מאוד בערב .ואז ,ליד אחד
הבתים ראינו אותו ,כיסא קש חביב ונוח שמישהו השליך ליד הפח.
פה אחד הוחלט שהכיסא הזה ראוי לבוא בקרב חדר המוזיקה הנוצץ.
סחבנו אותו לבית שלי כדי שבבוקר נסיע אותו אחר כבוד ואחרי ניקוי
יסודי לחדר המוזיקה .אבל אז קרה דבר לא צפוי ונקשרנו מאד - -
הכיסא ואני .הייתה לי פינה בחדר בדיוק בשבילו .כל יום הבטחתי
לעצמי שמחר אביא אותו ,וכל יום התחרטתי .בסוף מצאנו למורה
ברכי כיסא אחר ואת כיסא הנדנדה לקחתי לעצמי .הייתי יושבת
עליו שעות עם הגיטרה .בתור נערה רחפנית עם דמיון מפותח ביותר
הקסימה אותי העובדה שישבו עליו אנשים לפניי ומי יודע מי הם היו
ומה עשו .כיסא בעל היסטוריה כבירה.
התחתנתי ב"ה .עברתי  4דירות ,לא תמיד היה לו מקום פיזי ,אבל
לזרוק אותו לא יכולתי .עד היום הוא עובר מחדר לחדר ואין לי תכלס
מה לעשות בו .לזרוק אני לא יכולה ,אנחנו לא מסוגלים להיפרד ,אולי
למכור בסייל ילך?"
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איתנו :אתי רוזנצוויג' ,קריאת כיוון' ,מאבחנת דידקטית
ומנחת הורים.
מציעה למכירה :מבחן עם ציון נמוך במיוחד
"אני בוחרת למכור את המבחן המצורף מכיתה ז' (מבחן
בחשבון פשוט מלפני יותר משלושים שנה!) .את המבחן
הזה לא הייתה לי שום סיבה לשמור ,להיפך ,הייתה לי
סיבה חשובה מאוד להשליך אותו מיד לפח; קיבלתי בו
.28
כן.28 .
לא  28מתוך .30
 28אחוז.
ודווקא לכן שמרתי אותו.
עד היום אני זוכרת בחדות את ההלם שקבלתי כשראיתי
את הציון (לא הייתי תלמידה מצטיינת ולא הייתי רגילה
למאיות ,אבל בהחלט גם לא הייתי תלמידה נכשלת).
ואת ההחלטה הפנימית הנחושה שנבטה בי ברגע שאחר
כך .אני את המבחן הזה אשמור לילדים שלי ,לתלמידים
שלי ולכל מי שיצטרך הוכחה שלמרות הכישלונות ניתן
גם לצמוח ולפרוח ,החלטתי.
חייבת להודות לבית היוצר של הוריי המדהימים ,שידעו
תמיד לכוון נכון את אלומת האור ולגדל את ההצלחה
ולא את הכישלון .משפט בנוסח' :אתי ,את סופר כשרונית
בעברית ,אנגלית ובדרמה .נגד עין הרע שלא בהכל,'....
אפיין את השיח שלהם איתי ,ובעיקר את הדרך.
מכיוון שעם המבחן הזה כבר גמרתי להשתמש אצל
הילדים שלי ,והם יודעים היטב שכישלונות הם דבר
שמתרחש לכולם ולא צריך להיבהל מהם ,אני מזמינה
אתכם לקנות אותו .לקנות את היכולת לשבת עם ילדכם
ולשתף בחצר האחורית ,ההיא שלא פרחה וגם כיום
אינה פורחת ,ולגלות שדווקא חוסר המושלמות ,מאפשר
שלמות מדויקת יותר".

המבחן הכושל והמכשל של אתי
רוזנצוויג

הסט של דודה ורה .מעט עניין והרבה נוסטלגיה
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איתנו :שלומית חזן ,מייסדת "ריסטרט להצלחה" ,לשילוב אישי
עסקי ומשפחתי
מציעה למכירה :מברשת ומראה
"דודה של אמא שלי עליה השלום נפטרה לפני מספר שנים
בשיבה טובה .האישה הזו ,שלפני התמוטטות מסך הברזל
חצתה אותו הלוך וחזור במסירות נפש על מנת להביא
ליהודים האסורים תחתיו מעט יהדות ,ספרי קודש ,תפילין
ועוד ,הייתה אמנית גם בהפיכת כל גרוטאה לחפץ נוי שימושי.
דודה ורה שוורצל עליה השלום ,עזבה את העולם לאחר
פעילות חסרת הפסקה בכדי שכל יהודי ידע מהי יהדות
והותירה אחריה ירושה לא גדולה .בין החפצים שהיו שם
ניצבו מראה ומברשת ורודים עם איורי פרחים .סט כזה.
ענתיקה .סט שכולם הסכימו בשמחה שאקח לביתי.
אישית הייתי מאד קשורה לדודה ורה .הרבה מילדותי העברתי
בביתה הקסום שברחוב אברבנאל ברחביה .היא סימלה אצלי
את היצירתיות ,ההתלהבות והידיעה מה חשוב ,לצד היכולת
ליהנות מעולמו של הבורא .דודה ורה הייתה נכדה בכל
רמ"ח ושס"ה לסב סביה  -רבי עקיבא אייגר זצוק"ל ,בדרכיו
ביקשה ללכת ,ואני אהבתי לראות איך היא מממשת כל אחד
מכוחותיה.
כיום המברשת מדודה וורה כבר מיותרת לי .יש מברשות יותר
קלות ויותר קטנות וגם המראה שלי מספיק גדולה ,ואינני
זקוקה למראה קטנה עם ידית .עדיין יש לי ויטרינה יפיפייה
עם מזכרות מכל העולם ,כולל מזכרת מדודה וורה ,אבל בעוד
מברשת ומראה שכזו אין לי צורך...
אז למה לא זרקתי אותם? נו באמת ,קודם הם ענתיקה וקשה
להשיג דוגמתם .ודבר שני ,אני לא אוהבת להשליך דברים ,אני
רוצה להעניק אותם למי שתעריך אותם (אף ללא תשלום)"...

08
איתנו :מירי קצנלבוגן אמנית במה ומנהלת קבוצת 'נשות הבמה החרדית'
מציעה למכירה :בקבוק זכוכית שבור
יש לי בויטרינה איזה בקבוק זכוכית שבור ולא שימושי בכלל .אם מישהי רוצה
לקנות אותו אולי אמכור לה (אבל כנראה שלא ,)...כי ת'אמת הוא מאד מוזר
בוויטרינה .הוא לא מכסף ולא קריסטלי ,וגם לא נראה משהו מעבר לבקבוק זכוכית
שבור ,אבל הוא מזכיר לי את אחד הדברים החשובים בחיים ולכן בעצם לא ,לא
הייתי מוכרת אותו .
זה היה בדיוק בט"ו בשבט לפני שנה .היה חסר לנו דחוף משהו קטן לארוחת צהריים
(אני לא זוכרת אפילו מה זה היה ,אולי מרקיות .)...כהרגלנו 'הקפצנו' את שוקי בן
האחת עשרה הבכור הזריז למכולת הסמוכה ,וחיכינו.
כעבור כמה רגעים נפתחת הדלת בסערה ושוקי פרץ הביתה מבועת .בוכה
בהיסטריה אדירה ,משמיע צעקות מבוהלות ומצביע על החולצה שלו למעלה,
באזור של הלב' .יורד לי דם! יורד לי דם!' ,הוא צרח.
בשנייה הראשונה לא הבנו מה קרה .הילד כאן בבית ,לא שמענו שום תאונה או
חריקה ,הוא שלם פחות או יותר ,אבל נראה היסטרי ברמות.
ברגעים הבאים קלטנו שיש לו חתך בכל שכבות הבגדים
במקום שהצביע ואכן יורד לו דם באזור הלב .משברי
המשפטים שאמר שוקי תוך כדי התייפחות הבנו מה קרה.
מתברר שהילד מיהר למכולת ולפתע ,מכונית ש'טסה' בנתיב
הכביש ממול ,עלתה על בקבוק זכוכית שהיה מוטל בצד
המדרכה ונפצה אותו כשהיא מעיפה למרחק שבר זכוכית
גדול ומשונן .שבר הזכוכית פגע ישר בחולצתו של שוקי,
קרע אותה ואת כל השכבות שמתחת ונעצר בתוך הגוף שלו.
הזכוכית עשתה לו מעין חור .לא מאד עמוק ,בהחלט מעט
מדמם ,אבל לא משהו מסוכן.
עמדנו מבועתים .הזכוכית ההיא הייתה יכולה לעוף טיפה
יותר גבוה לתוך הצוואר ,היא גם הייתה יכולה לחדור
טיפטיפה יותר עמוק .הרבה דברים היו עלולים לקרות
אלמלא שמירתו המיוחדת של בורא עולם.
שוקי היה בהיסטריה .הרעיון שבן אדם הולך ברחוב ופתאום
עף בקבוק זכוכית משונן ישר לתוך החולצה ,יכול לזעזע גם
מבוגר ,כל שכן ילד .
הבקבוק השבור של מירי קצנלבוגן סגולה לחיזוק האמונה....
לקח לנו זמן להרגיע אותו ולהירגע בעצמנו.
מעט אחר כך בעלי ירד איתו לחפש את שבר הזכוכית עליו
סיפר הילד .הם מצאו אותו מתחת לרכב חונה .היינו בהלם .זה לא היה שבר זכוכית
אלא תחתית של בקבוק שבורה בצורה משוננת במיוחד ועבה .משהו שיכול להרוג.
בכדי שלא נשכח להודות על הנס ומכיוון שהתברר שילדים לא מברכים 'הגומל',
החלטנו לעשות משהו טוב אחר .הנחנו את שבר הזכוכית בויטרינה וממקומו הוא
מזכיר לנו מידי יום כמה ה' אוהב אותנו וכמה חשוב להודות לו על החיים עצמם.
אז אמנם את הבקבוק הזה בדיוק אני לא אמכור ,אבל כדי להזכיר לכולנו כמה ה'
אוהב אותנו ומשגיח עלינו בהשגחה פרטית מדוקדקת ,אני מוכנה למכור חצאי
בקבוקים אחרים .בעצם ,אין צורך .אני מאמינה שלכל אחת מאיתנו יש ברזומה
סיפור כזה של איזו הצלה או איזה נס גלוי ,עם חפץ למזכרת או בלי ,כדאי מדי פעם
להיזכר בהם להניח מול העיניים או באגף הפעיל במוח ,רק בכדי להתעורר להודות
על שיגרה משעממת ועל הרבה דברים שלפעמים אנחנו אפילו נוטות להתלונן
עליהם".

 46קטיפה לבית
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איתנו :בת שבע ראב"ד ,אמנית פלסטלינה ,בעלת "ספריית אשרינו" – הוצאה לאור,
ומנהלת קו התוכן "הלמדנית הקטנה"
מציעה למכירה :מטבח חלומות לילדים
"במשך שנים רבות חלמתי לקנות לילדיי מתנה – מטבחון מהסוג הריאליסטי .הייתי
בטוחה שעם קנייתו אבטיח את ילדותם המאושרת ,עולמות של דמיון ,שעות של
תעסוקה!
אבל החלום נותר בגדר חלום כי מעולם לא פרגנתי לנו את התענוג היוקרתי הזה.
לפני כמה חודשים חמותי הנפלאה הראתה לי את מודעת הפרסומת של המטבח
היפיפה הזה והציעה לקנות לנו אותו במתנה .לכאורה לאחר ההקדמה שכתבתי לכן
אתן ודאי חושבות שקפצתי בהתרגשות על הצעתה הנדיבה (המטבח עלה בסביבות
 500שקל) .אלא שלא סיימתי עדיין את כל ההקדמה .לפני כשנה קיבלו ילדיי במתנה
מטבחון 'פושט' ,כזה שלא הייתי קונה בעצמי .הנה נוכחתי לראות שהילדים נהנים
להיות
מאוד מן ה'פושט' .הם שיחקו בו כמה ימים עד שהקסם נגמר והמטבחון הפך
המטבח של בת שבע ראבד ,יפיפה ומוצע לסייל.
כאבן שאין לה הופכין ,נודד מפינה לפינה בבית עד מוצא לאשפה.
לאחר סיפור המטבחון סימנתי לעצמי שתי תובנות :קודם כל  -הילדים נהנים גם מפושט אז למה לשלם יקר? ודבר שני יש פג תוקף להנאה...
(אז למה בכלל לקנות?) .לכן שמחתי מאוד שלא קניתי להם מטבח ריאליסטי יוקרתי.
אבל כשחמותי באה אם ההצעה המפתה של המטבח שתמיד חלמתי עליו ,נכנסתי לדילמה .אמנם לא נדרשתי להתמודד עם שאלת התקציב
הכספי אך בהחלט התמודדתי עם הדילמה האם שווה לבזבז מקום (כשהבית כל כך צפוף) על משחק שיש ספק האם הוא יצדיק את עצמו.
בסוף החלטתי לוותר על המטבח ,אך רגע לפני שהודעתי על כך לחמותי עלתה בי מחשבה נוספת .בסך הכל הילדים ודאי יתלהבו עד הגג,
אז למה לא לפרגן להם את ההנאה הזו? חמותי רוצה ,המטבח נמצא ,למה למנוע מהם? ובכלל אולי בכל זאת מהמטבחון המיוחד הזה הם כן
ייהנו בלי סוף ,והקסם שלו לא יפוג לעולם?
אז זהו הודיתי לחמותי על ההצעה הנדיבה והמטבחון נרכש.
הצפי הראשוני
כעת אתן ודאי שואלות מה קרה בסוף ,ובכן אני לא רוצה לקלקל לחנויות המשחקים ,כי אולי הילדים שלי שונים מכולם אך ֶ
היה הנכון .אכן הילדים נהנו מהמטבח כמה וכמה שבועות אך לא עוד.
מה עושים כעת? חשבתי לנסות להציע את המטבחון למכירה ואת הכסף להשיב לחמותי' .ואז חשבתי מחשבה טובה ש -( '...המשפט הזה
היה המודל עליו התבסס הטור שלי 'מחשבה טובה' ב"יתד שלנו" ,זוכרות?) ,חשבתי לעצמי שוודאי יש עוד משפחות החולמות על כזה
מטבח ,ואין באפשרותן להגשים את חלומם .אם הם יקבלו את המטבח שלנו לכמה ימים וייהנו ממנו ,הם ירוויחו כפליים  -גם יוגשם חלומם
והם גם יבינו את העיקרון של 'פג תוקף' ולא יצטערו על כך שאין להם את המטבח הזה לתמיד .וכך הפכתי את המטבחון המיוחד הזה
לגמ"ח .היתרון של הגמ"ח הוא שכל פעם שהמטבחון חוזר אלינו ,יש לילדיי תחושה של התחדשות ,והם חוזרים לשחק בו לתקופה נוספת,
וכאשר הם מאבדים בו עניין הוא שוב נודד לבית אחר וחוזר חלילה.
כעת כבר כמה ימים שהמטבח שוב בביתנו והוא מוצע בזאת למכירה (על מנת להחזיר) לכל מי שגר באזור .אם אתן מעוניינות ,בשמחה".
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איתנו :יראת נתנזון ,מחברת הספר "שיח עם אמא" ומומחית להעשרה
שפתית בבית.
מציעה למכירה :דף מתגלגל ברוח
באחד מספרי היד שניה שהתגלגלו לידי (אני אוהבת ספרים ישנים) מצאתי
דף ישן .דרשת בר-מצווה של שאול ז'ולטי שהתקיימה בשנת תשל"ב .מה
עושים עם דף כזה? לזרוק אי אפשר  -אולי שאול עוד יזדקק לו ( )...אבל
דרך להשיג אותו אין לי.
הייתי מציעה את הדף לסייל ,או שבעצם איני יכולה למכור דבר שלא שייך
לי? אז בואו ננסח את זה אחרת ,אני מוכנה למכור את הדף בשמחה (ואפילו
להעניק מתנה) לכל מי שיסכים ללכת לאתר את אותו שאול מסתורי.
יש מעוניין?"

הדף השכוח שנמצא אצל יראת נתנזון

