
 הדילמה של שירי
 

 בלגן ענקי. .אני יושבת כאן, באמצע החדר שלי, מוקפת בערמות של חפצים

חמץ, אלא ציפתה שאמצא שם היא לא . חדר לקראת פסחאת המא ביקשה ממני לסדר יא

 .ניקיון יסודי חשבה שזו הזדמנות טובה לנקות את החדר

 ,"שירי, את כמו אוגרת, אוספת כל דבר שפעם השתמשת בו, וכבר אין מקום בשבילך בחדר"

  :השאראת  ולמיין שאני עדיין צריכה לשמור את מהל, ולי לעבור על הכ היא אמרה והציעה

בחדר שלך אמרה, " ","את הדברים שיכולים להיות שימושיים למישהו אחר שימי בערמה אחת

  .לזבל" – הם לא משמשים אף אחד, וזה ממש בזבוז. הדברים שאין בהם שימוש בכלל

 

. "תשחיתבל "מצוות  עללמדנו בשיעור תורה שלפני שבוע האמת היא  שדבריה הזכירו לי 

בתורה כתוב שאסור לכרות עץ נושא פרי בזמן מלחמה כי אסור להרוס את מה שאלוהים ברא. 

למדנו שחכמים הסבירו שלא מדובר רק בזמן מלחמה ולא רק בעץ פרי, אלא שאסור לקלקל 

בזבוזים שלנו, והיו די הרבה דוגמאות. כבר אז חשבתי הדברים בעולמנו. בכיתה דיברנו על 

 הנות מהם.ילא מעט דברים שסתם יושבים שם ושמישהו אחר יכול ל שבחדר שלי יש

 

 נתרום למי שצריך.  – את הבגדים הישנים שמתי בערמה

 גם ספרים שכבר לא מעניינים אותי.

שנמצא שם כבר  בורקסיה על מקל ואכלתי אותה, כדי לא לבזבז, ואת חצי הימצאתי סוכר

 . קיבהקלקול  יהיה ליש לא נראה לי שהחכמים התכוונו – שבועיים זרקתי

לדוגמה, . מה לעשות בהם נתקלתי בכמה דברים שלא יכולתי להחליטאבל ל טוב ויפה, והכ

בת שבע. נכון, לא הייתי החולצה שסבתא קנתה לי כאשר נסענו יחד לספארי ברמת גן  כש

 היא מזכירה –אבל קשה לי לוותר עליה נה ממידתי, טקשנים כי היא  ארבעלבשתי אותה כבר 

 ? אם אשמור עליה, זה יהיה בזבוזאותו יום כיפי, וכמובן את סבתא. את לי 

אבל סתם אף שהן עדיין במצב טוב. בטוח שכבר אין לי שום סיבה לשמור את כל הבובות שלי 

לא נעים לי לחשוב שילדה אחרת תשחק בדברים שפעם היו יקרים למישהו אחר?  ןלתת אות

 אבל זה בטח יהיה בזבוז...לי. אני מעדיפה לזרוק אותן לפח. 

כבר הרבה זמן. אבל אי בהם משחקי המחשב? נכון שיש הרבה משחקים שלא נגעתי  םעומה 

מישהו אחר בטח היה נהנה ובכל זאת, אחד מהם שוב? באפשר לדעת, אולי פעם ארצה לשחק 

 שוב...בהם מהם כבר עכשיו, ומי  יודע אם באמת ארצה לשחק 

אבל האמת היא שאני אף פעם  תה א'.ימכ שמרתי על כולן .ישנותמחברות והנה מגרה מלאה ב

יר. אבל יאת כל מה שעשוי מנר חזּולמ  מא אמרה שכדאי למסור ילא מעיינת בהן. לזרוק לפח? א

 לא נעים לחשוב שכל ההשקעה שלי תיהרס...    

אותו. שמונח מולי מעורר בי התלבטות. למה? כי כבר אין לי חשק לאכול  כריךואפילו חצי ה

זה ממש בזבוז. אז מה, אני חייבת לאכול אותו, אפילו אם אני ממש לא  –אבל לזרוק אותו 

אבא תמיד מזכיר שיש ילדים עניים שהיו שמחים לאכול את מה שיש לי. אבל לא יעזור  רוצה?

 לשום ילד רעב אם אוכל את הכול...

 

 וערמת הדברים כלל לא פחתה... ,כל כך הרבה התלבטויות

 


