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עֹולים?
ָמה אֶ ְפ ָשר לַ עֲ ׂשֹות כְ ֶשהַ ְמ ִח ִירים ִ
ישית בַּ ִס ְׁד ָּרה עַּ ל עֲלִ יַּת הַּ ְׁמ ִח ִירים.
כ ַָּּתבָּ ה ְׁשלִ ִ
ּקֹודמֹות ִה ְׁסבַּ ְׁרנּו מָּ ה קֹובֵ עַּ אֶ ת הַּ ְׁמ ִחיר ֶשל ְׁדבָּ ִריםִ .ה ְׁסבַּ ְׁרנּו גַּם לָּ מָּ ה הַּ ְׁמ ִח ִירים
בַּ כ ַָּּתבֹות הַּ ְׁ
עָּ לּו.
יֹותר .הֵ ם יְׁכֹולִ ים לִ ְׁקנֹות פָּ חֹות
אֲ נ ִָּשים ל ֹא אֹוהֲ ִבים ֶשהַּ ְׁמ ִח ִירים עֹולִ ים .הֵ ם צְׁ ִריכִ ים לְׁ ַּשלֵ ם ֵ
יֹותר ְׁב ִמי ֶשאֵ ין לֹו
ְׁדבָּ ִרים .זֶה פ ֹוגֵעַּ ְׁבאֵ יכּות הַּ חַּ יִ ים ֶשלָּ הֶ ם .עֲלִ יָּה ֶשל ְׁמ ִח ִירים פֹוגַּעַּ ת עֹוד ֵ
הַּ ְׁרבֵ ה כֶסֶ ף .פִ ְׁתאֹום הּוא ל ֹא יָּכֹול לִ ְׁקנֹות הַּ ְׁרבֵ ה ְׁדבָּ ִרים.
אֹומ ִרים ֶשהָּ אַּ ְׁח ָּריּות ֶשל הַּ מֶ ְׁמ ָּשלָּ ה ֶש ְׁדבָּ ִרים
יֵש הַּ ְׁרבֵ ה אֲ נ ִָּשים ֶשכֹוע ֲִסים עַּ ל הַּ מֶ ְׁמ ָּשלָּ ה .הֵ ם ְׁ
י ְִׁהיּו זֹולִ ים .הֵ ם ְׁמבַּ ְּׁק ִשים מֵ הַּ מֶ ְׁמ ָּשלָּ ה לִ ְׁדאֹ ג ֶשל ֹא י ְִׁהיּו עֲלִ יֹות ְׁמ ִח ִירים .מָּ ה הַּ מֶ ְׁמ ָּשלָּ ה יְׁכֹולָּ ה
לַּ עֲׂשֹות?
יֵש ְׁמ ִדינֹות ֶשבָּ הֶ ם הַּ ְׁמ ִדינָּה מַּ חֲ לִ יטָּ ה מָּ ה י ְִׁהיּו הַּ ְׁמ ִח ִירים ֶשל ְׁדבָּ ִריםִ .אם הַּ מֶ ְׁמ ָּשלָּ ה ל ֹא דֹואֶ גֶת
ֲׂשה ֶנזֶק .יֵש הַּ ְׁרבֵ ה אֲ נ ִָּשים ֶשיַּפְׁ ִסיקּו לְׁ יַּצֵ ר וְׁלִ ְׁמכֹר.
ֶש ִמי ֶש ְׁמיַּצֵ ר ּומֹוכֵר י ְַּׁרוִיחַּ זֶה ל ֹא ַּי ֲעבֹד .זֶה ַּיע ֶ
יֵש אֲ נ ִָּשים ֶשיְׁ יַּצְׁ רּו ְׁוי ְִׁמכְׁ רּו ,אֲ בָּ ל הֵ ם ל ֹא י ְִׁמכְׁ רּו בַּ חֲ נּויֹות .הֵ ם י ְִׁמכְׁ רּו אֶ ת זֶה ְׁבסֹוד ִב ְׁמ ִחיר י ָָּּקר
קֹור ִאים לָּ זֶה "שּוק ָּשחֹ ר" .שּוק ָּשחֹ ר מַּ מָּ ש מַּ זִ יק .אָּ ז
יֹותר .הַּ ְׁמ ִדינָּה ל ֹא ֵת ַּדע ֶשהֵ ם מֹוכְׁ ִריםְׁ .
ֵ
מָּ ה כֵן אֶ פְׁ ָּשר לַּ עֲׂשֹות?
צּורה אַּ חֶ ֶרתִ .בגְׁ לַּ ל ֶשהַּ ְׁמ ִח ִירים עֹולִ ים
מֶ ְׁמ ֶשלֶ ת י ְִׁׂש ָּראֵ ל הֶ חֱ לִ יטָּ ה לַּ ֲעזֹר לַּ אֲ נ ִָּשים בַּ ְׁמ ִדינָּה ְׁב ָּ
נֹותנִים לַּ ְׁמ ִדינָּה .בַּ כֶסֶ ף הַּ זֶ ה
הַּ ְׁמ ִדינָּה ִת ַּּקח פָּ חֹות ִמ ִסיםִ .מ ִסים זֶה הַּ כֶסֶ ף ֶשהָּ אֲ נ ִָּשים בַּ ְׁמ ִדינָּה ְׁ
עֹוׂשה אֶ ת כָּל הַּ ְׁדבָּ ִרים ֶשצָּ ִריְך ֶשיִ ְׁהיּו בַּ ְׁמ ִדינָּה .יֵש ִמ ִסים ֶש ְׁמ ַּשלְׁ ִמים מֵ הַּ מַּ ְׁׂשכ ֶֹרת
ָּ
הַּ ְׁמ ִדינָּה
ישים
ֲבֹודה .יֵש ִמ ִסים ֶש ְׁמ ַּשלְׁ ִמים כְׁ ֶשּקֹונִ ים ְׁדבָּ ִרים .אֲ נ ְַּׁחנּו אֲ פִ לּו ל ֹא מַּ ְׁרגִ ִ
ֶש ְׁמ ַּק ְׁבלִ ים עַּ ל הָּ ע ָּ
ֶשאֲ נ ְַּׁחנּו ְׁמ ַּשלְׁ ִמים ִמ ִסים .פָּ שּוט חֵ לֶ ק מֵ הַּ כֶסֶ ף ֶש ִשלַּ ְׁמנּו לַּ מֹוכֵר מַּ גִ יעַּ לַּ ְׁמ ִדינָּה .הַּ ְׁמ ִדינָּה הֶ חֱ לִ יטָּ ה
הֹוריד חֵ לֶ ק מֵ הַּ ִמ ִסים ֶש ְׁמ ַּשלְׁ ִמים עַּ ל אֹ כֶל .י ְִׁהיּו פָּ חֹות ִמ ִסים עַּ ל אֹ כֶל .הַּ יַּצְׁ ָּרן יִצְׁ טָּ ֵרְך לְׁ ַּשלֵ ם
לְׁ ִ
פָּ חֹות ִמ ִסים .הַּ מֹוכֵר יִצְׁ טָּ ֵרְך לְׁ ַּשלֵ ם פָּ חֹות ִמ ִסים .הַּ ְׁמ ִחיר ֶשל הָּ אֹ כֶל י ֶֶרד .הַּ יַּצְׁ ָּרן וְׁהַּ מֹוכֵר י ְַּׁרוִיחּו
ְׁשלְׁ מּו פָּ חֹות ִמ ִסים
אֹותֹו ָּדבָּ ר .הַּ מֶ ְׁמ ָּשלָּ ה הֶ חֱ לִ יטָּ ה ֶשאֲ נ ִָּשים ֶשיֵש לָּ הֶ ם יְׁלָּ ִדים ְׁקטַּ נִים י ַּ
יֹותר כֶסֶ ף .הָּ עֲלִ יָּה ֶשל הַּ ְׁמ ִח ִירים פָּ חֹות ִתפְׁ גַּע בָּ הֶ ם.
מֵ הַּ מַּ ְׁׂשכ ֶֹרת ֶשהֵ ם ְׁמ ַּק ְׁבלִ ים .י ְִׁהיֶה לָּ הֶ ם ֵ
מָּ ה עֹוד אֶ פְׁ ָּשר לַּ עֲׂשֹות?
יֵש פְׁ עָּ ִמים ֶשבָּ הֶ ם מֹוכְׁ ִרים ְׁויַּצְׁ ָּרנִים מַּ ֲעלִ ים ְׁמ ִח ִירים ְׁס ָּתם .יֵש יַּצְׁ ָּרנִ ים ֶשחָּ ְׁשבּו ֶשאֶ פְׁ ָּשר לְׁ הַּ עֲלֹות
חֹוש ִבים :אֲ נ ִָּשים ל ֹא י ִָּׂשימּו לֵ ב .אֲ נ ִָּשים י ְַּׁמ ִשיכּו לִ ְׁקנֹות כ ָָּּרגִ יל .אֲ נ ְַּׁחנּו
ְׁ
יֹותר ִמ ַּדי .הֵ ם
ְׁמ ִח ִירים ֵ
יֹותרִ .אם אֲ נ ִָּשים ל ֹא ָּׂש ִמים לֵ ב חֲ בָּ רֹות ַּיעֲלּו אֶ ת הַּ ְׁמ ִח ִיריםִ .אם אֲ נ ִָּשים י ִָּׂשימּו לֵ בַּ ,יעֲלּו
נ ְַּׁרוִיחַּ ֵ
אֶ ת הַּ ְׁמ ִחיר ַּרק כְׁ ֶשחַּ י ִָּבים.
מָּ ה זֶה אֹומֵ ר לָּ ִׂשים לֵ ב?
יֹותר זֹולִ ים .לִ פְׁ עָּ ִמים
יֹותר י ְָּׁק ִרים ְׁויֵש סּוגִ ים ֵ
בַּ סּופֶ ר יֵש הַּ ְׁרבֵ ה סּוגִ ים ִמכָּל ָּדבָּ ר .יֵש סּוגִ ים ֵ
"אם אֲ נִ י קֹונֶה אֶ ת הֲ כִ י י ָָּּקר ,אֲ נִ י קֹונֶה אֶ ת הֲ כִ י טֹוב" .הַּ ְׁרבֵ ה פְׁ עָּ ִמים זֶה ל ֹא
חֹוש ִביםִ :
ְׁ
אֲ נ ִָּשים
נָּכֹון .כְׁ ֶשבָּ ִאים לַּ סּופֶ ר כְׁ ַּדאי לִ ְׁבדֹק אֶ ת הַּ ְׁמ ִח ִירים ֶשל הַּ סּוגִ ים .כְׁ ַּדאי לַּ חֲ שֹב הַּ ִאם הַּ ְׁמ ִחיר הּוא
טֹוב אֹו גָּבֹוהַּ ִמ ַּדי .אֲ נ ִָּשים ל ֹא י ְִׁקנּו ְׁדבָּ ִרים ֶשהֶ עֱלּו לָּ הֶ ם אֶ ת הַּ ְׁמ ִח ִירים ְׁס ָּתם .הַּ מֹוכְׁ ִרים וְׁהַּ יַּצְׁ ָּרנִ ים
יֹורידּו אֶ ת הַּ ְׁמ ִח ִירים.
י ִָּבינּו ֶש ָּשמּו לֵ ב .הֵ ם ִ
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ְב ֵרכַת ָדגִ ים ְבעֵ ֶמק בֵ ית ְשאָ ן הָ ְפכָה ְל ִבצָ ה.
כָּל יְׁצּור חַּ י צָּ ִריְך כַּמָּ ה ְׁדבָּ ִרים כְׁ ֵדי ֶשהּוא יּוכַּל לִ ְׁחיֹות .הּוא צָּ ִריְך בַּ יִת לָּ גּור בֹו .הּוא צָּ ִריְך מָּ זֹון
ּוש ִתיָּה כְׁ ֵדי לִ ְׁחיֹות .אֲ נ ְַּׁחנ ּוְׁ ,בנֵי הָּ אָּ ָּדם ,בֹונִים לְׁ עַּ צְׁ מֵ נּו בָּ ִתיםִ .אם אֵ ין מָּ קֹום לִ ְׁבנֹות בֹו בָּ ִתים
ְׁ
עּותיָּ .ככָּה יֵש מָּ קֹום לַּ אֲ נ ִָּשים לָּ גּור .אֶ ת הָּ אֹ כֶל
ֲׂשה מָּ קֹום ָּכזֶה .זֶה ְׁמאֹוד חָּ שּוב ּומַּ ְׁשמָּ ִ
ַּנע ֶ
אֲ נ ְַּׁחנּו קֹונִים בַּ חֲ נּויֹותְׁ .מג ְַּׁדלִ ים אֶ ת הָּ אֹ כֶל ִב ְׁמקֹומֹות אֲ חֵ ִרים.
אֵ צֶ ל הַּ חַּ יֹות זֶה ְׁקצָּ ת שֹונֶה .הַּ חַּ יֹות צְׁ ִריכֹות לִ ְׁמצ ֹא מָּ קֹום לָּ גּור בֹו .הַּ חַּ יֹות צְׁ ִריכֹות ֶשיִ ְׁהיֶה
בַּ מָּ קֹום מַּ יִם וְׁאֹ כֶלִ .אם אֵ ין מָּ קֹום כְׁ זֶה הֵ ם ל ֹא יְׁכֹולֹות לִ ְׁבנֹות ְׁבעַּ צְׁ מָּ ם מָּ קֹום ָּכזֶה .הֵ ם יֵלְׁ כּו
לְׁ חַּ פֵ ׂש מָּ קֹום אַּ חֵ ר .לִ פְׁ עָּ ִמים הֵ ם ל ֹא י ְִׁמצְׁ אּו ְׁויָּמּותּו.
זֹורעִ ים עֹוד וְׁעֹוד ָּׂשדֹותְׁ .בהַּ ְׁרבֵ ה ְׁמקֹומֹות
בָּ אָּ ֶרץ יֵש עֹוד וְׁעֹוד אֲ נ ִָּשים .בֹונִ ים עֹוד וָּעֹוד בָּ ִתיםְׁ .
ל ֹא נִ ְׁשאַּ ר לַּ חַּ יֹות מָּ קֹום לַּ חַּ יֹות בֹו.
אֲ נ ְַּׁחנּו רֹוצִ ים ֶשיִ ְׁהיּו חַּ יֹות בָּ אָּ ֶרץ .ל ֹא ָּת ִמיד זֶה ַּקל לְׁ הַּ ְׁש ִאיר לָּ הֶ ם מָּ קֹום לִ ְׁחיֹות בֹו .מָּ ה אֶ פְׁ ָּשר
לַּ עֲׂשֹות?
הֹור ִסים אֶ ת מָּ ה ֶשהָּ יָּה בֹו .הֵ ם ְׁמנ ִַּסים
לִ פְׁ עָּ ִמים ְׁבנֵי אָּ ָּדם ְׁמנ ִַּסים לְׁ ִה ְׁש ַּתמֵ ש בַּ מָּ קֹום .הֵ ם ְׁ
לְׁ ִה ְׁש ַּתמֵ ש בֹו .לִ פְׁ עָּ ִמים הֵ ם ְׁמגַּלִ ים ֶשזֶ ה ל ֹא עֹובֵ דְׁ .ב ִמ ְׁק ִרים כָּאֵ לֶ ה אֶ פְׁ ָּשר לְׁ הַּ חֲ זִ יר אֶ ת
הַּ מָּ קֹום ֶשי ְַּׁת ִאים לְׁ חַּ יִ ים ֶשל בַּ עֲלֵ י חַּ יִ ים.
ְׁתה ָּשם ִבצָּ ה ֲענ ִָּקית .בַּ ִבצָּ ה חָּ יּו הָּ מֹון
הַּ ָּדבָּ ר הַּ זֶ ה ָּק ָּרה ְׁבעֵ מֶ ק הַּ חּולָּ ה .לִ פְׁ נֵי הֲ מֹון ָּשנִ ים הָּ י ָּ
חַּ יֹות .י ְִׁבשּו אֶ ת הַּ ִבצָּ ה ִב ְׁש ִביל ְׁבנֵי הָּ אָּ ָּדםִ .תכְׁ נְׁנּו לְׁ ִה ְׁש ַּתמֵ ש בַּ מָּ קֹום ֶשלָּ ה לְׁ ָּׂשדֹות .אַּ חֲ ֵרי
טֹובים לְׁ ָּׂשדֹות .הֶ חֱ לִ יטּו לַּ הֲ פְֹך אֶ ת הַּ מָּ קֹום הַּ זֶ ה
כַּמָּ ה זְׁ מַּ ן גִ לּו ֶשחֵ לֶ ק מֵ הַּ ְׁמקֹומֹות ל ֹא כָּל כְָּך ִ
בַּ חֲ ז ָָּּרה לְׁ ִבצָּ ה .עָּ ׂשּו ָּשם אֲ גַּם ,וְׁהַּ חַּ יֹות חָּ זְׁ רּו לִ ְׁחיֹות בָּ אֲ גַּם הַּ זֶ ה.
עֹובדֹות טֹוב.
בַּ זְׁ מַּ ן הָּ אַּ חֲ רֹון ָּק ָּרה ָּדבָּ ר דֹומֶ ה ְׁבעֵ מֶ ק בֵ ית ְׁשאָּ ן .גִ ילֹו ֶשיֵש ְׁב ֵרכֹות ָּדגִ ים ֶשל ֹא ְׁ
פֹוריםְׁ .ב ִבצָּ ה
יֹותר צִ ִ
הֶ חֱ לִ יטּו לַּ הֲ פְֹך אֶ ת ְׁב ֵרכֹות הַּ ָּדגִ ים הָּ אֵ לּו לְׁ ִבצָּ הְׁ .ב ִבצָּ ה יְׁכֹולִ ים לִ ְׁחיֹות ֵ
יְׁכֹולִ ים לִ ְׁחיֹות הַּ ְׁרבֵ ה בַּ עֲלֵ י חַּ יִ ים .אֲ נ ִָּשים יְׁכֹולִ ים לָּ בֹוא וְׁלִ לְׁ מֹד עַּ ל בַּ עֲלֵ י הַּ חַּ יִ ים ִאם הֵ ם ל ֹא
מַּ פְׁ ִריעִ ים .עַּ כְׁ ָּשו גַּם הָּ אֲ נ ִָּשים ְׁוגַּם הַּ חַּ יֹות ִה ְׁרוִיחּו .לַּ חַּ יֹות יֵש מָּ קֹום לִ ְׁחיֹות .הָּ אֲ נ ִָּשים יְׁכֹולִ ים
לֵ הָּ נֹות ִממָּ קֹום יָּפֶ ה וְׁלִ לְׁ מֹד בֹו עַּ ל בַּ עֲלֵ י הַּ חַּ יִ ים.
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חדשות הארץ ועולם
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