
 

 

 

 המיידי "אחר"ה

 מרב בטיטו

לעולם לא אשכח את הפעם הראשונה בה התוודעתי לטעמו של בשר חזיר. הייתה זו שעת 

 –לשלוש בנות דתיות  ימא, א39בת  –צהריים בג'ונגל הבטון של רחובות מנהטן, ואני 

 "אחרהדבר ה"מזמינה ביודעין כריך קטן ובתוכו בייקון וגבינה, מוליכה אל פי ביד רועדת את 

למעשה, לא היה כל צורך לוודא סכנה איומה. של ממנו הורחקתי כל חיי כמו מאזור 

משפחה , בל אתפתה לכך. בבית הגידול שלי ישאשמר מפני מאכלים אסורים או להשגיח עלי

הצדקניות, אם הזכירו  ילא היו בנמצא אוכלי חזיר. סבותי, מסורתית דתית ובסביבותיו

א יזהמו את פיהן ולו באזכור שמה זאת במרוקאית תקנית שמבכלל את השם המפורש, עשו 

לעשות בה שימוש שכן הייתה בלתי היו צריכים אומרי התהילים כלל לא  יהחיה, וסבי של

 . מרבית האנשים שהכרתי מקרוב עד שנותרלוונטית לחלוטין במחוזותיהם הקדושים

י שחוקקה היהדות בת כם מסמל הטומאה האולטימטיבהשלושים לחיי, גם הם הדירו את חי

 .חוות את הטעם האסורול , כך שמעולם לא נולד בי הדחף להניחו על לשוניאלפי השנים

לא היו רבים כאלו, גם הם הדירו מצלחתם את הבשר הלבן, ורוב החילונים שהכרתי מקרוב, 

הגדול שליד השוק מרכול הוא ממילא לא היה מצוי במכולת השכונתית ואפילו לא בו

וגם אלו  ,דר היום הגסטרונומי של רוב היהודים בישראל נעדר נוכחות חזיריתהעירוני. ס

שמדי פעם חוטאים בו ללא כל רגשות אשם, עושים זאת מחוץ למטבח הפרטי הכשר יחסית 

 . בביתם שהם מחזיקים

עמוקים כל כך עד שהגיעו הם שורשי האיסור ההלכתי יהודי על אכילת חזיר, 

ה יאני עדיין לא מסוגלת להסתכל. רפלקס הדחי. על שרימפס לוגיתוה פתילתהומות של דחי

שהיה מתעורר בי כל אימת שהייתי שומעת על אוכלי חזיר, נדמה לי כל השנים כאילו 

, יואחיותי י, אחייתו וכאילו נחקק על הלוח הגנטי שלי, וכך גם על אלו של הוריינולדתי א

של ולא ב ,לא היה נושא לדיון זה כלל. משפחתי המורחבת והשכנים הקרובים והרחוקים

אצל שנמנעו מלדבר אודותיו במתכוון, אלא דווקא משום שזה לא עמד על הפרק העובדה 
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ביהדות, ההתמודדות עם אי אכילת החזיר  אחריםגורפים איסורים עשרות . בניגוד לאיש

התבררה כפשוטה מאין כמוה, שכן היו לה אינספור פתרונות ותחליפי בשר כשר אחרים, 

עיקר משום שהיה נוח וקל לשמור על האיסור. זוהי גזרה שהציבור לא רק יכול היה וב

לעמוד בה בקלות, הוא אף עודד ודירבן וחיזק את מרכזיותו של האיסור הזה, עד שהפך 

אותו לאייקון נצחי. ללמדך כי נפש האדם יודעת לרקום מנגנוני חיזוק סביב המקומות בהם 

למלא את החוקים והכללים ללא קושי, ולהיות חלק  היא מצליחה להתעלות על עצמה,

מקבוצה גדולה מבלי לשלם כמעט שום מחיר אישי משמעותי. הוויתור על אכילת חזיר 

כמוה כמו תשלום מינימלי שיהודי בישראל משלם עבור כרטיס הכניסה שלו לקבוצה 

ת בזירת ות הכי משתלמוא, וזאת, כך מתברר, אחת העסקהגדולה ביותר בחברה הישראלית

הרוב והמיעוט, בה נדרש אדם להטיל על עצמו מגבלה שולית כדי להיות חלק מהגמוניה 

 שולטת. 

, זה "אחר המיידי"אחרת בחברה הישראלית מתגלמת בהתייחסות ל עסקה משתלמת

שמצליח להקים נגדו אשכנזים ומזרחים, דתיים וחילונים, אתיופים ורוסים, נכים 

אייקונים של אדם הערבי. ל כוונתי .חסרי דיור ובעלי בתים וספורטאים, אקדמאים ובורים,

נות דור כדי להתגבש ולהפוך לקונגלומרט של שנאה, הם יכולים תיעוב אינם זקוקים לש  

ממש לעבור תהליך מואץ בחסות מציאות מדממת וחזון שגוי של מנהיגים משני הצדדים. 

משמיים: תשנא ערבים כמו רוב  כמו בהימנעות מאכילת חזיר, מזומנת לאזרח היהודי עסקה

האנשים סביבך, ותזכה להיות חלק מקבוצה גדלה והולכת ששולחת את נציגיה לבית 

של המקרים, לא יהיה ביטוי מעשי להשקפת העולם השוללת רוב המכריע המחוקקים. ב

לכל היותר יהיו דברי בלע ומשטמה, ניאוצי . לאומיות-אדם על הסף מסיבות דתיות

שאולי לא יניעו לפעולה מיידית אבל בהחלט ידשנו  פוסטים נוטפי ארס גזעניטוקבקיסטים, ו

 את הקרקע לקראתה. 

, מובנה במסלול "האחר הישראלי"אפשרות הכללתו של הוויתור המוחלט מראש על 

וכלה בפערי לקבוצות אוכלוסייה שונות, הערים והשכונות הנפרדות מציאות החל מ ,חיינו

הבטחה לעוני ולבורות, לנחשלות ולניכור, ויוצרת ה בתוכ תמקפלמציאות זו ענק כלכליים ש

כמעט לגישור. מוסדות המדינה, מערכת החינוך, השירות הצבאי ואף נים נית םאינש

מוחזקות ברובן  –ודה ועל התשתיות הירודות המערכת האקדמית, שלא לדבר על שוק העב

הפשיעה בקרב האוכלוסייה ידי הרוב השולט ומכוונות לרווחתו. די לראות את רמת -על

 הערבית בישראל ובמזרח ירושלים, כדי להבין שמדובר בהזנחה ארוכת שנים של ממשלות

ם יקמפיינים אינטרנטיאל ירכתי התודעה. הערבי  "אחר", ובדחיקה מתמשכת של הישראל

מתוחכמים להמרצת המודעות הקולקטיבית נגד רצח נשים למשל, היא אחת הדוגמאות 

ערך ליברלי בסיסי  ,בו. מחד יםלוק יםנאורהצדדי שאזרחי ישראל -סר החדהמובהקות למו
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אדישות מוחלטת כלפי נשים שחיות תחת אידך, של זכות האישה על חייה וגופה, ומ

 ,שוויוני של חוק שווה לכולן, ומאידך ערך ,התעללות מתמדת עוד טרם עמדו על דעתן. מחד

 ,ומאידך ,הצהרות של מגילת העצמאות ,מחד .מחסור פושע בתקנים של עובדים סוציאליים

חברתיים הדחקה מוחלטת של הצורך הבהול בהוספת נקודות משטרה ובחיזוק כוחות 

חיוביים בשטח. דוגמאות כאלו לא חסרות גם בשאר תחומי החיים הנוגעים לאחריות 

עזרת ד דיור, מתעבורה ועד תברואה, אבל המשותף לכולם הוא שבמתעסוקה וע –המדינה 

לו הייתה כזו, ניתן היה להשיג שינוי משמעותי תוך שנים  –מערכת חינוך טובה ואפקטיבית 

ת. מנתונים שמציג משרד החינוך עצמו, נראה שנקודת הפתיחה של הילד הערבי ספורו

בכל  יםאלף שקל 24-השקיע משרד החינוך כ 2015-בלעולם תהיה נמוכה מזו של היהודי: 

מהתקציב שקיבל תלמיד תיכון  %36-נמוך בכהקיבל תקציב  תלמיד תיכון, אך תלמיד ערבי

מהתקציב שקיבל תלמיד תיכון דתי.  %16-נמוך בהותלמיד יהודי חילוני קיבל תקציב  ,דתי

יותר בשנה בתלמיד תיכון דתי מאשר בתלמיד  יםשקל 5,000-לאמור, המדינה משקיעה כ

טרם דובר בהערבים. כל זה עוד  יותר מאשר בתלמידי התיכון יםאלף שקל 11-יהודי חילוני ו

של על המצב במזרח ירושלים, שם אמורה המדינה לבטא את ריבונותה לא רק בתוספת 

תחת וכי אם בחובתה הבסיסית כסוכן חברתי המספק כלים לאזרחי המחר,  ,ניידות משטרה

, גדל היקף הנשירה כיצד גדל המחסור בכיתות לימודבאדישות זאת עומדת מנגד ומתבוננת 

עצום ממילא, מעמיקה האפליה בתקני כוח אדם מקצועי בבתי הספר, ומתפשט אי מימוש ה

תלמיד תיכון כמו היה מגפה בלתי נמנעת. הנתונים מצביעים על כך ש 3-5 חינוך החובה לבני

ערבי לתלמיד תקציב המ %73-יהודי מהמעמד הכלכלי הנמוך ביותר מקבל תקציב גבוה ב

כשיכאב את לכתו של קורבן חף אף אחד לא יזכור את זה אבל נדמה ש .ממעמד כלכלי זהה

מפשע שעבר עם רכבו בסביבה ונהרג ממטח אבנים שהשליכו לעברו כמה נערים שלא לימדו 

 אותם את ההבדל בין טוב לרע. 

התלמיד היהודי חי בסביבה שלומדת להסתגל לאייקונים, הוא מתבונן סביבו ומפנים 

. הוא לא צריך "תורה למשה מסיני"יים ומקבל אותם כאת המציאות, מטמיע עיוותים מוסר

לשים על עצמו מגבלות מיוחדות או להתחייב לאידיאולוגיה אלטרואיסטית כדי לבוא 

חיל בחוסר שוויון ומסתיים תבשערי ההמון, הוא רק צריך להגיב באדישות כלפי מה שמ

א שומע מפי שעה. ההתלכדות סביב מנטרות שהו-שעה, יום-בחברה שמשקרת לעצמה יום

הרוב, מייתרת  קבוצתדמויות שהוא מכיר מהטלוויזיה, יחד עם המניע האדיר להשתייכות ל

 להפך, הוא רק ירוויח מזה.  .. הוא לא יפסיד דבר אם יעשה כן"אחר"את הצורך להתבונן ב

עם השנים הם עוטים על עצמם  .לייםא רק שאינם נזקקים להסברים רציונסמלים, ל

תם מטען מדומיין של אידיאולוגיה. מגוון הכלים ית והדר פנים, ונושאים אגלימה של מכובדּו

מצומצם ביותר: הם מבינים פשיעה ומניעתה במקרה  הוא של אנשי ביטחון ופוליטיקאים
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הראשון, ומכוונים לביסוס מעמדם במקרה השני. לא פלא שחלק מהם מיטיב לעשות שימוש 

 באייקון הערבי. 

ליה זומנתי לפני כשנתיים בשלהי החופש הגדול, ביקשה בישיבת הורים מצומצמת א

רכזת השכבה רעיונות לפעילות חברתית במהלך השנה. כאשר הצעתי סדרת מפגשים עם 

חזיר.  בשרכאילו הצעתי לערוך סעודה שמבוססת על  ינוער ערבי מעיר שכנה, הסתכלו עלי

ת הייתה הפעם האחרונה דונה, לא מיותר כלל לומר שזאימיותר לציין שההצעה אפילו לא נ

 . יתפתי בהגיגיישש

. בכלל רבו כאלו החוסכים מעצמם אכילת בשריטוב לו לחזיר שלא ייאכל, והלוואי וי

את  מחיש עבורים הוא היה היחיד שהצליח לההביס ההוא במנהטן? היו טובים ממנו, אול

בנת הקלות של אייקון מדומיין. יותר משהיה זה תרגיל באמונה, היה זה שיעור בה טעמו

מה שהחל כאידיאה רוחנית המרחיקה את היהודי מחיה . "אחר"הבלתי נסבלת של הדרת ה

חיה שדווקא מחזיקה בשניים משלושת הקריטריונים , שחיה בזוהמה ומעבירה מחלות

שומרי שבת(,  %38לכשרות, הפך לסמל הטומאה עלי אדמות. הישראלי יעדיף לחלל שבת )

 %70מאשר לטעום מן הדבר האחר )ילדים לא יהודים, לגנוב, לשקר, ולהפלות לרעה 

מהישראלים נמנעים מאכילת חזיר(, אף כי ספק רב אם הוא יודע שקריירת הטרפה של 

שכלי, כפי שאמר רבי אלעזר בן עזריה: "אל יאמר אדם שהוא  (אלעל )החזיר החלה כרעיון 

כי הסיבה היחידה לכך נגעל מאכילת חזיר ולפיכך איננו אוכל אותו, אלא על האדם לומר 

 הוא מפני גזרתו של בורא עולם". 

פי רצונם -בני האדם מעצבים אותו על .לו נסיבות נולד סמליאין זה משנה היכן ובא

הם. כל תים הם מגלים כי הסמל חזק מיפי תהליכים דתיים, לאומיים והיסטוריים, ולע-ועל

-יהודיהילד ה ות זאת., הוא ימשיך לעש"אחר"זמן שהישראלי ירוויח משהו משנאת ה

את חייו של  "לטעום"בדו זה מכבר את הרצון יתים גם מוריו והוריו, אילעוישראלי, 

הם שוכנעו עמוקות באמיתות עליהן גדלו, ונכנעו לזרם המרכזי הסוחף כל העת  ."אחר"ה

       בדלות, לפחד ולניכור.ילה

 

     

 

   

  

    


