
בוקר. אתם מגיעים בריצה לבית הספר, מניחים את התיק על הכיסא, ורצים לחצר להספיק לשחק 
לפני הצלצול. עצרו רגע! לא שמתם לב שמשהו השתנה? רק אתמול בצהריים השארתם כיתה 
מלוכלכת ומבולגנת, והחצר היתה מלאה בעטיפות ארטיק, שילדים משום מה זרקו על הרצפה 

במקום לתוך הפח. מישהו דאג לאסוף, לסדר, לטאטא ולשטוף. מי זה ה“מישהו“ הזה? האם אתם 
מכירים אותו? האם אתם יודעים מה שמו? 

יש הרבה אנשים שעוזרים לנו, מספקים לנו שירות חשוב או עובדים עבורנו; למשל, עובדי הניקיון, 
הקופאים בסופרמרקט, המאבטחים ועוד. אבל אנחנו לא תמיד טורחים לשים לב לקיומם. לפעמים 

מכנים את האנשים האלה “העובדים השקופים“ – לא משום שחלילה הם באמת שקופים, אלא 
מפני שלעתים קרובות מדי אנחנו עוברים לידם ומתעלמים מהם לגמרי. אם אחד המורים בבית 

הספר ייכנס לכיתה, סביר להניח שרוב התלמידים יבחינו בו ואף יתייחסו אליו; אולם אם אחד 
מעובדי הניקיון ייכנס, ייתכן שאף אחד לא ישים לב. 

בני האדם כולם שווים
בספר בראשית נאמר: “ְבֶּצֶלם ֱאֹלִהים ָעָשׂה ֶאת ָהָאָדם“ )בראשית ו’, ט’(. כלומר, כל אדם נברא 

בדמותו של אלוהים. לאור הפסוק הזה היינו צריכים להתייחס בכבוד אל כל אדם ואדם, אך אנחנו 
אוהבים למיין את האנשים, להגדיר אותם ולמדוד מי שווה יותר ומי שווה פחות. וכך, בכל חברה 
יש מקצועות “נחשבים“ ומקצועות “לא נחשבים“. מי שעובד במקצוע “יוקרתי“ ו“נחשב“ זוכה 

ליחס של כבוד, ומי שעובד במקצוע “לא יוקרתי“ ו“לא נחשב“ זוכה ליחס אחר. עלינו לזכור שכל 
המקצועות הם בעלי ערך לחברה, כל בני האדם דומים זה לזה: לכולם יש משפחה, חברים, וכולם 

חולקים את אותם רגשות ואותם צרכים.

להפוך את השקופים לגלויים!
ועד התלמידים בבית הספר “אלונים“ החליט להעניק 

כרטיס ברכה לכל תלמיד ומורה ביום הולדתו. 
התלמידים שרטטו טבלה יפה וקבעו מי אחראי 

לכתוב כל אחת מהברכות. כשעופרי הסתכלה 
ברשימה היא העירה: “נדמה לי שחסרים כאן כמה 

שמות“. עידו הגיב: “לא יכול להיות, השתמשנו 
ברשימות שקיבלנו מהמזכירּות“. עופרי לא ויתרה: 

העובדים השקופים
איילת גרשוני
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איילת גרשוני

בוקר. אתם מגיעים בריצה לבית הספר, מניחים את התיק על הכיסא, ורצים לחצר להספיק לשחק 
לפני הצלצול. עצרו רגע! לא שמתם לב שמשהו השתנה? רק אתמול בצהריים השארתם כיתה 
מלוכלכת ומבולגנת, והחצר היתה מלאה בעטיפות ארטיק, שילדים משום מה זרקו על הרצפה 

במקום לתוך הפח. מישהו דאג לאסוף, לסדר, לטאטא ולשטוף. מי זה ה“מישהו“ הזה? האם אתם 
מכירים אותו? האם אתם יודעים מה שמו? 

יש הרבה אנשים שעוזרים לנו, מספקים לנו שירות חשוב או עובדים עבורנו; למשל, עובדי הניקיון, 
הקופאים בסופרמרקט, המאבטחים ועוד. אבל אנחנו לא תמיד טורחים לשים לב לקיומם. לפעמים 

מכנים את האנשים האלה “העובדים השקופים“ – לא משום שחלילה הם באמת שקופים, אלא 
מפני שלעתים קרובות מדי אנחנו עוברים לידם ומתעלמים מהם לגמרי. אם אחד המורים בבית 

הספר ייכנס לכיתה, סביר להניח שרוב התלמידים יבחינו בו ואף יתייחסו אליו; אולם אם אחד 
מעובדי הניקיון ייכנס, ייתכן שאף אחד לא ישים לב. 

בני האדם כולם שווים
בספר בראשית נאמר: “ְבֶּצֶלם ֱאֹלִהים ָעָשׂה ֶאת ָהָאָדם“ )בראשית ו’, ט’(. כלומר, כל אדם נברא 

בדמותו של אלוהים. לאור הפסוק הזה היינו צריכים להתייחס בכבוד אל כל אדם ואדם, אך אנחנו 
אוהבים למיין את האנשים, להגדיר אותם ולמדוד מי שווה יותר ומי שווה פחות. וכך, בכל חברה 
יש מקצועות “נחשבים“ ומקצועות “לא נחשבים“. מי שעובד במקצוע “יוקרתי“ ו“נחשב“ זוכה יש מקצועות “נחשבים“ ומקצועות “לא נחשבים“. מי שעובד במקצוע “יוקרתי“ ו“נחשב“ זוכה 

ליחס של כבוד, ומי שעובד במקצוע “לא יוקרתי“ ו“לא נחשב“ זוכה ליחס אחר. עלינו לזכור שכל 
המקצועות הם בעלי ערך לחברה, כל בני האדם דומים זה לזה: לכולם יש משפחה, חברים, וכולם 
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“אני בטוחה, אני לא רואה פה 
את השמות של אורי השומר 
או של יפה עובדת הניקיון“. 

עידו קצת התבלבל: “טוב, כי 
הם לא מורים שלנו...“ 

אבל עופרי המשיכה 
להתעקש: “גם 

ליאת האחות לא 
מורה שלנו, וגם 
דורית המזכירה. 

אני חושבת 
שצריך 

להתייחס לכל 
מי ששייך 

לבית הספר! 
ובכלל“, הוסיפה 

עופרי, “הם תורמים 
ללימודים שלנו לא פחות 

מהמורים“.

אולי תארגנו גם אתם מחווה למען 
“העובדים השקופים“? העובדים 

שתבחרו יכולים להיות מקרב צוות 
בית הספר או אנשים הסובבים 
אתכם במקומות אחרים: עובד 

הניקיון ברחוב, המוכרת בחנות, או 
נהג האוטובוס – אנשים שמספקים 

לנו שירות כלשהו, ועלינו להכיר 
להם טובה על כך. תוכלו לשאול 

אותם לשמם, להתעניין בשלומם, 
ואפילו להביע את תודתכם בעזרת 

שיר, ברכה או פרח. וכמובן, אל 
תשכחו את החיוך... בזכותכם הם 

יהפכו ל“עובדים גלויים“!

 אתם מוזמנים לשתף אותנו בתגובה 
שלהם. 
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