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 "צעקות הילדים המוכרים את עיתוני הערב 
 עושים את העיר תל־אביב לגיהינום" — עולמם של 

מוכרי העיתונים הקטנים בישראל

עמוס בלובשטיין־נבו

ב־15 בפברואר 1948 נפל דבר בישראל: קבוצת עיתונאים בראשות 
עורך ידיעות אחרונות, ד"ר עזריאל קרליבך, נטשה באישון לילה את 
מערכת העיתון ורוקנה את תכולתה, ובתוך שעות אחדות הקימה עיתון 
חדש בשם ידיעות מעריב. סיפור עריקת עיתונאי ידיעות אחרונות, 
שזכה לכינוי "הפוטש", כבר תואר בהרחבה.1 ה"פוטש", שספק אם 
יש לו אח ורע בתולדות העיתונות בעולם, הוליד עיתון חדש וחולל 
מהפכה במו"לות ובעיתונות הישראלית, בתכנים, בשיטות העבודה, 
ביחסי העבודה ובמעמד העיתונאים במדינה.2 רבות סופר על גיבורי 
הפרשה, על העורך הראשי קרליבך שחש נבגד, ועל עובדיו שחשו 
מאוימים ועל המו"ל, יהודה מוזס, שמצא בבוקר מערכת ריקה ובתוך 
שעות הצליח להתאושש ולשקם את עיתונו שננטש, אך טרם סופר 
סיפורם של הילדים, שנטלו חלק במהפכה והפכו בעל כורחם לגיבורים 

האמתיים שלה. אלה היו מוכרי העיתונים הקטנים. 
מוכרי העיתונים ברחובות נחשבו מאז ומתמיד לאחת החוליות 
החשובות ביותר בתהליך שיווקו של עיתון יומי בכל העולם. המוכרים, 
מרביתם ילדים, הם שיצרו את המפגש הראשון בין הקורא לעיתון, 
ובזריזותם, בעקשנותם ובשיטות השיווק המקוריות שלהם, תרמו 

רבות להגדלת תפוצת העיתונים ולהצלחתם.
אין פלא, אפוא, שכאשר עזריאל קרליבך תכנן את ה"פוטש", 
המוכרים הקטנים האלה ניצבו בראש סדר עדיפויותיו. כדי לשבור 
באמצעותם את מערך ההפצה של מוזס, צירף קרליבך אל המורדים 

את בני משפחת טופל, מפיצי ידיעות אחרונות. 
הילדים, רובם בני העדה התימנית, שהתרוצצו ברחובות הערים 
הגדולות וצעקו בקולי קולות "ידיעות אחרונות", התבקשו הפעם, 
עם הופעת העיתון החדש, לצאת לרחובות תל־אביב ולהמשיך לצעוק 
"ידיעות... ידיעות...". קרליבך אסר עליהם לצעוק בקול "ידיעות 
מעריב", כי רצה לבלבל את העוברים ושבים. רק כשנטלו לידם את 
העיתון, גילו הקוראים את ההטעיה: העיתון שכל כך אהבו שינה 

לפתע את שמו לידיעות מעריב. 
קרליבך הסתובב ברחובות וחכך ידיו בהנאה. הוא האמין שניצח 
במערכה, אך כעבור שעות אחדות, כשהחל לקבל דיווחים, כי גם 

ידיעות אחרונות של מוזס נמכר — נפלו פניו: להפתעה כזאת לא ציפה. 
מוזס, מתברר, התעשת מיד מהמכה שקרליבך הנחית עליו. בעזרת 
כלתו, המשפטנית חמדה נופך מוזס, הצליח לגייס עורך, מתרגמת 
ועיתונאים, שתוך זמן קצר הוציאו לאור עיתון. כל בני משפחת מוזס, 
כלות, בנים ונכדים, וגם חברים, שכנים ואפילו עיתונאים, התגייסו 
למשימה, ויצאו לרחוב למכור את העיתון במקום הילדים שנטשו. 
חמדה נאלצה, לדבריה, למכור את תכשיטיה. היא סגרה את משרד 
עורכי הדין שלה, ויחד עם בנה הקטן יצאו למכור עיתונים. בינתיים 

החל מוזס לגייס למשימה נערים משכונות הספר של תל־אביב. 
קרליבך לא נכנע והורה לטופל המפיץ להעביר את זירת המאבק 
לרחוב. הוא, שזה עתה נטש את ידיעות אחרונות, בין השאר בגלל 
דיכוי "חופש העיתונות", לא נרתע מלהשתמש באמצעים אלימים כדי 
לדכא את "חופש העיתונות" של יריבו, מוזס. שליחים מטעמו של 
קרליבך תקפו את המוכרים של ידיעות אחרונות בתל־אביב, חטפו 
מידיהם עיתונים וקרעו אותם לגזרים. "מפקחי מכירה" מבוגרים 
הסתובבו ברחובות העיר והציעו למוכרים הקטנים כרטיסים חינם 
להצגות יומיות בבתי הקולנוע אופיר ועדן, ולקחו מהם את העיתונים. 
עם תום ההקרנה החזירו להם את החבילות של ידיעות אחרונות, 
שילמו להם את דמי העמלה שהפסידו מאי מכירת העיתון, וכפיצוי 
גם קנו להם פלאפל. מוזס לא נשאר חייב. הוא פנה להורי הילדים 
והחתים אותם על התחייבות לפקח על ילדיהם בשעת המכירה, "וכך 

נפסקו הפגיעות והחטיפות וחוסלה ההפקרות".3
ותיקי הארץ בוודאי זוכרים אותם מתרוצצים על מדרכות הערים 
הגדולות בבגדים מרופטים, מלוכלכים, שערם פרוע ותחת זרועם 
חבילת עיתונים, צועקים את הכותרות, דוחפים עיתון, סופרים עודף, 
 newspaper boys, paper boys( "רצים כאחוזי תזזית. "ילדי העיתונים
או newsboys) היו דמויות צבעוניות, פוטוגניות ואהודות על צלמים 

ברחבי העולם. גם סופרים ומשוררים אהבו לתאר אותם בחמלה.4
מאמר זה מציג לראשונה את עולמם של הילדים האלה בישראל. 
הוא בוחן את הנושא מנקודת מבטם של הילדים ומנקודת המבט של 
ההורים, המורים, ראשי השלטון המקומי, פקידי עירייה, עובדים 
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סוציאליים, פקחים, שוטרים, עורכי עיתונים וקוראים. מה היה היקף 
התופעה? מה היו הסיבות להתפתחותה ומה היו מאפייניה? מדוע 
דווקא ילדים נבחרו למכור עיתונים? ומדוע מרביתם היו בני עדות 
המזרח? כיצד השפיעו על העיתונות בארץ? וכיצד העיתונים השפיעו 
עליהם ושינו את חייהם? מדוע, בסופו של דבר, הפכו לבעיה חברתית 

ולאומית? וכיצד טרפדו עורכי העיתונים כל ניסיון לשקמם? 
שאלות אלה ואחרות עומדות במרכזו של המחקר, המתבסס על 
מסמכים ארכיונים שטרם ראו אור, על קטעי עיתונות ועל ראיונות 
עם מוכרי עיתונים בני התקופה שבגרו. התופעה מתועדת מראשית 
ימיה בארץ ישראל, בשנות השלושים של המאה הקודמת, ועד שלהי 
שנות החמישים. אף שהתופעה הייתה קיימת בערים אחדות בישראל, 
המחקר מתמקד בעיקר בתל־אביב, שהייתה המרכז התרבותי של היישוב 
והמדינה, ובה נחשפה התופעה במלוא היקפה, מורכבותה וחומרתה.
המחקר מוסיף מידע לא ידוע לתולדות העיתונות בישראל. הוא 
שופך אור חדש על התחרות בין העיתונים ועל תהליכי שיווקם, 
וחושף כיצד העיתונים, שהרבו לפרסם עוולות של אחרים, התעלמו 
מחובתם כשהדבר נגע להם. אך כשביקשו להעשיר את קופתם, שום 
דבר לא עמד בדרכם: הם ניצלו מצוקה של ילדים קטנים ותמימים, 

ורמסו וקיפחו את זכויותיהם לעיני כול.

רקע היסטורי
תופעת מוכרי העיתונים ברחובות נולדה בבריטניה ב־1622, כאשר 
המו"ל נתנאל באטרס )Nathaniel Butters( הוציא לאור את העיתון 
הראשון באנגליה, חדשות השבוע )The Weekly News(, והפיץ אותו 
ברחובות בעזרת מוכרים. באטרס המציא כנראה את השיטה.5 מבריטניה 
התפשטה התופעה לארצות הברית, וכעבור 211 שנה, ב־1833, אימץ 
אותה בנג'מין דיי )Benjamin Day( ביומון האמריקני ניו יורק סאן 
)New York Sun( שהקים. הסאן נחשב מהפכה של ממש בעולם 
העיתונות, שכן דיי יצר לראשונה עיתון חדשות פופולרי שלא היה 
מוכר עד אז. מבחינה שיווקית החליף דיי את עיתון המנויים היקר 

שחולק בבתים בעיתון זול, שווה לכל נפש, שנמכר ברחובות.

במודעה שפרסם בסאן קרא דיי ל"גברים יציבים" חסרי עבודה 
להצטרף למכירת העיתון, אלא שכעבור ימים אחדים נכונה לו הפתעה, 
כשלמערכת הגיע ילד בן עשר, מהגר ממוצא אירי בשם ברנרד פלהרטי 
)Bernard Flaherty(, שביקש להתקבל לעבודה. "אבל אני מחפש 
גברים", התנצל דיי, ופלהרטי התעקש: "אני מסוגל". דיי התרשם כל כך 
מנחישותו של הילד שהחליט לקבלו, וכך הפך פלהרטי, כנראה, לילד 
הראשון בהיסטוריה של העיתונות שהחל למכור עיתונים ברחובות.6 
פלהרטי תפס מיד פינה ברחוב, והחל למכור את הסאן בצעקות תמורת 
פני. עד מהרה הפכו הצעקות האלה למקהלה גדולה של ילדים וילדות, 

שהלכה והתפשטה בארצות הברית כולה וברחבי העולם.7 
בארץ ישראל החלה התופעה מאוחר יחסית, בראשית שנות 
השלושים של המאה הקודמת, כאשר הקרקע הייתה בשלה לקליטתה. 
ארץ ישראל, תחת שלטון המנדט, הייתה אז בעיצומה של העלייה 
החמישית שהשפיעה על חיי הכלכלה והרוח ביישוב, ובעיצומה של 
מהפכת תרבות, שאחד מביטוייה היה פריחה בשוק העיתונות. עשרות 
עיתונים יצאו בתל־אביב, והיא הפכה מרכז העיתונות העברית.8 
הספרן התל־אביבי, זלמן פבזנר, הגדיר את שפע העיתונים שיצאו 
בעיר כ"אחד מהישגי התרבות החשובים ביותר של העיר הזאת ושל 

היישוב העברי בכלל".9
באותן שנים התחוללה ביישוב רעידת אדמה חברתית, שאיימה 
על בניין האומה: אלפי ילדים עזובים נפלטו לרחובות.10 הנהגת 
היישוב ראתה בכך בעיה לאומית. בעיריית תל־אביב, שבה בלטה 
התופעה במיוחד, כינו זאת "מכת היישוב".11 הסיבה להתפתחות 
התופעה הייתה נעוצה בקשיי הגירה שחוו עולים רבים, חלקם מעדות 
המזרח. היו משפחות שסבלו מעוני ומקשיי פרנסה, וחיו בצפיפות 
ובדלות נוראה. הם התקשו ברכישת השפה ובאימוץ התרבות, ולא 
הסתגלו בקלות לחברה החדשה. באין מוצא, ילדיהם היו לקורבנות. 
ההורים לא התעניינו בחינוכם והכריחו אותם לצאת לרחוב כדי לעזור 
בפרנסה. היו הורים שלא יכלו לעבוד, אבל היו הורים שפשוט לא 
רצו. הוצאת הילד הייתה פרנסה "קלה ונוחה להורים".12 לעתים היו 
מוציאים אותם מבתי הספר, לעתים ברחו הילדים ביוזמתם. אלפי 

השיטה הניידת — מוכרי סוכנות "פלס" הסתובבו בעיר עם מתקן התלוי על גופם. 
באדיבות הארכיון ההיסטורי של עיריית תל־אביב

תל־אביב, 1949, מוכרי העיתונים הקטנים היו הגיבורים האמיתיים של ה"פוטש". 
צילום: האנס פין, לע"מ
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ילדים בשנות השלושים לא למדו בבתי ספר.13 גם משפחות שהתפרנסו 
בכבוד שלחו את ילדיהם לסחור ברחוב בגיל צעיר, כי כך היה נהוג 
בקרב עדות המזרח, "שילד שמתקרב לגיל בר מצוה צריך להרתם 

]כך במקור[ לעול פרנסה ולהפסיק את לימודיו".14
מרגע שהילדים נפלטו לרחוב וחיפשו פרנסה, הם היו לטרף זמין 
וזול לכל מי שהציע להם רווחים קלים. לרשותם עמדו מגוון של 
עבודות רוכלות, כמו מכירת שרוכי נעליים, צחצוח נעליים, מכירת 
סבונים, פרחים, דברי מתיקה וסברס. היו שעזרו למוכרי קרח, היו 
שמכרו ירקות בשוק, והיו שהעדיפו לעבוד בתור סבלים, שליחים 

ומקבצי נדבות. ילדות עבדו, בדרך כלל, במשק בית ובתפירה. 
עורכי העיתונים העבריים בארץ, שנחשפו לתופעת מוכרי העיתונים 
הקטנים בארצות מוצאם ובמסעותיהם בעולם,15 החליטו לאמץ את 
השיטה והציעו לילדים העזובים להשתלב בעבודה. מפיצי העיתונים 
יצאו למעברות, לשכונות הנחשלות ולרחובות וגייסו את הילדים. 
חבר הביא חבר. אח הביא את אחיו. לא היה צריך לשכנע הרבה, 

המצוקה הייתה רבה.16

התחילו למכור כבר בגיל חמש
מכירת העיתונים ברחובות, בשונה משאר העבודות, נחשבה עבודה 
מסודרת ומאורגנת: היה "בוס", הייתה מערכת שעמדה מאחוריהם, 
והיו, בדרך כלל, שעות עבודה קבועות ומוגבלות. מכירת העיתונים 
בארץ התנהלה באותן שנים בשתי שיטות: בשיטה הנייחת — באמצעות 
קיוסקים וחנויות שמכרו, בין השאר, גם סיגריות, כלי כתיבה ומוצרים 
אחרים;17 דוכנים;18 ארגזים שהונחו על המדרכה;19 ובשיטה הניידת — 
באמצעות עגלות.20 היו "מוכרים־רצים" — מבוגרים וילדים שהתרוצצו 
על המדרכות עם חבילות עיתונים בידיהם,21 ומוכרים שהסתובבו רגלית 
או על אופניים, כשהעיתונים תלויים על מתקן נייד שקשור לגופם.22 
במקביל ל"מוכרים־הרצים", שמכרו בעיקר את עיתוני הערב, 
פעלו צעירים ומבוגרים שחילקו את עיתוני הבוקר למנויים בבתים, 
ונקראו "מחלקים". הם כמעט לא התרוצצו ולא צעקו את הכותרות. 
בניגוד למוכרים ברחובות, יום העבודה של המחלקים החל בחשכה, 
כשרוב האנשים עדיין ישנו, והסתיים בבוקר. המחלקים רכבו על 
חמורים או על אופניים, והמבוגרים שבהם רכבו לפעמים על קטנוע. 
כישרונם נמדד ביכולתם להשליך את העיתונים אל מרפסות הבתים 
תוך כדי נסיעה. עיסוקם נחשב "יוקרתי" יותר ומעמדם היה מכובד 
יותר מזה של המוכרים ברחובות. לעתים היו מחלקים עיתונים גם 

אחר הצהריים, ובין לבין הספיקו ללמוד.23
הנפוצה  לשיטה  הפכה  הרצים  הילדים  באמצעות  המכירה 
והמוצלחת ביותר כיוון שהיו זמינים, זריזים, מהירים ונקטו שיטות 
שיווק אגרסיביות. למרות תפקידם החשוב במערך השיווקי של 
העיתון, המוכרים והמחלקים — החוליה האחרונה בשרשרת הייצור 
של העיתון — נחשבו במערכות העיתונים לנחותי דרגה ולבנים חורגים, 

וזכו לא פעם ליחס מזלזל ולא מתגמל.24 
כאמור, הם באו לרוב ממשפחות חלשות, קשות יום, של עולים 
חדשים, רובם ממוצא תימני.25 היו בהם ילדים ממש קטנים, בני חמש, 
וגם נערים בני 15 ומעלה.26 לפעמים מכרו בסמוך אליהם גם ילדים 

ערבים.27 אף על פי שהמקצוע הזה היה על טהרת המין הגברי, אפשר 
היה לראות מדי פעם ברחובות תל־אביב גם ילדות ונערות מעטות,28 
ואפילו נשים שמכרו ואף שלחו את ילדיהן למכור.29 בירושלים ובחיפה, 

לעומת זאת, המקצוע נשאר בשליטת הבנים.30 
מה היה מספרם המדויק? קשה לדעת, שכן לא כולם נרשמו אצל 
המעביד, לא כולם קיבלו רישיון ולא כולם התמידו. במפקד שערכה 
המחלקה לטיפול בילד בעיריית תל־אביב ב־1937 נספרו ברחובות 
העיר 46 מוכרי עיתונים קטנים.31 כעבור 15 שנה, ב־1952, כבר היה 
מספרם בתל־אביב כשבעים.32 בירושלים נספרו באותה שנה כשלושים 
ילדים, ובחיפה — 37. סך הכול עבדו ברחבי הארץ באותה שנה למעלה 

מ־300 מוכרי עיתונים מבוגרים וקטנים.33 
יציאתם מהבית לוותה כמעט תמיד במכות, פניהם שידרו עצב 
וזעם.34 "יש להם עינים בהולות — מפחד 'המורה', מפחד אבא, מפחד 
אגרופים סתם", תיאר שלמה את מראה עיניו ברחובות ירושלים.35 
"ילדים אלה הם כל פעם צעירים יותר ורזים", תיארה פולה אפנשלק.36 
שלושת מוכרי העיתונים הקטנים, שהצטופפו ליד תחנת האוטובוס 
בתל־אביב והתחרו בהכרזותיהם הקולניות, משכו את תשומת לבו 
של אריה אפל: "איזו רצינות נסוכה על פניהם, איזה מלחמת קיום 

אכזרית נשקפת מהעיניים האלו".37 
ההורים הכריחו אותם לצאת לעבוד, גם כאשר הדבר היה כרוך 
בהוצאתם מבית הספר. להורים לא היה אכפת כל כך במה יעבדו, 
העיקר שירוויחו.38 "כבר בהיותי בן 10 שנים, אמרו לי הורי: 'הגיע 
זמנך לצאת לחיים'. שאלתי את אבי: מדוע? אבי הסביר לי את המצב 
הקשה בבית, שאין לו אפשרות לתת לי לחם לאכל ובגד ללבוש", 

סיפר הילד יוסף.39 
הבנתי למה אבי מתכוון. עזבתי את הבית ונסעתי לתל־אביב. הגיע הלילה. 
הלכתי אל דודי ואמרתי לו: דודי היקר! קבל אותי אל ביתך לכמה ימים, 
עד אשר אמצא עבודה. דודי הסכים: נתן לי שמיכה ומזרון קרוע. שמתי את 
המזרון בפנה על הארץ וישנתי עליו. למחרת הלכתי לחפש עבודה. חפשתי 
יום, יומיים ושלושה ימים עד אשר לא היתה לי ברירה אחרת כי אם להתחיל 
במכירת עיתונים. חדש ימים מכרתי עתונים עד אשר קולי נצרד מצעקות וגם 
דודי לא רצה לתת לי יותר מקום לינה. הוא אמר לי: אתה בקשת מקום לימים 
אחדים, ועתה עברו כבר חדש ימים. באין ברירה עזבתי את בית דודי ויצאתי 
לגור ברחובות. משלא יכלתי למכור עתונים, התחלתי למכור "אסקימו". הייתי 

צועק פחות, אבל קשה היה לי "לחסל" את התרמוס.40 

היו הורים שלא חסו על ילדיהם, וגם כאשר היו מוגבלים או חולים 
הכריחו אותם לעבוד. "אכזריות וניצול איום", תיאר המדריך יוחנן 
מהנוער העובד, שפגש אותם ברחוב. "הילד כאילו קיים רק כדי לפרנס 

את המשפחה בפרוטותיו".41
כך היה במקרה של הילד ברוך בן ה־11, שאביו, שמכר ידיעות 
אחרונות, הכריח אותו לצאת ולמכור את העיתון, אף שהיה חולה 
"במחלת לב רצינית". "רופא ביה"ס ומחנכיו מתנגדים בתוקף לניצול 
הזה, ומציינים את הסכנה הנגרמת על ידו לבריאותו של הילד", כתב ש' 
ריגר, מנהל המחלקה לעבודה סוציאלית בעיריית תל־אביב, למערכת 
ידיעות אחרונות. "פנינו פעמים רבות להורי הילד, אך ללא הועיל. 
אנו מבקשים את התערבותכם בדבר, ובאם מר י' לא יסכים להפסיק 

בניצול הילד — לא לתת לו את העיתון למכירה".42 
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ברחוב הם פגשו חברים חדשים, וכמעט כולם עם סיפור חיים 
דומה: שלום התימני בן השש, שנאלץ להפסיק את לימודיו בכיתה 
א' ויצא לפרנס את משפחתו, לאחר שאביו נפצע כשעבד בבניין; 
אברהמ'ל בן השבע, שעזב את בית הספר והלך למכור עיתונים כיוון 
שאביו נפטר, ואמו החולה נאלצה להישאר בבית ולשמור על אחיו 
הקטן.43 ג'קי שאביו חלה ונשארו שישה ילדים קטנים בבית, והכסף 
נגמר. אמא שלו הלכה לאדם אחד, דיברה אתו, והוא נתן לג'קי חבילה 
של מאה עיתונים ואמר לו לרוץ ברחוב אלנבי ממול הדואר ולצעוק 
"מעריב..." "מעריב...",44 ורחמים בן 13 משכונת ג'מוסין, שמעולם 
לא ביקר בגן, ובגיל שש, סמוך לתחילת לימודיו, נאלץ לעזוב את 
בית הספר, ובמצוות אביו, שבקושי פרנס את משפחתו כמתקן נעליים 

נודד, יצא למכור עיתונים.45 
על המדרכות ובשולי הכבישים התרוצצו מוכרי השרוכים הקטנים 
ומצחצחי הנעליים, הילדים־הסבלים סחבו את סלי הגבירות מהשוק, 
ומוכרי העיתונים הקטנים המתינו לחבילות העיתונים שיגיעו מהדפוס. 
לחלקם זו הייתה כבר העבודה השנייה או השלישית באותו יום. 
הנער אליהו מתל־אביב, לדוגמה, היה פותח את הבוקר במכירת 
תה, בצהריים היה רץ למכור עיתונים, ואחר כך היה מגיע לאחד 
מבתי הקולנוע ומוכר ארטיקים. בכסף שהרוויח משלוש העבודות 
קיים משפחה שלמה.46 ילד אחר ממוצא תימני היה מתעורר בשעת 
בוקר מוקדמת, רץ לקטוף כלניות ונרקיסים ומוכר אותם ברחובות. 
בצהריים היה רץ "להביא גלדיולות אצילות אל בתיהן של הגבירות 

מרח' שבטי ישראל", ולעת ערב מכר עיתונים.47 
העובד הסוציאלי דוד רייפן שם לב שמוכרי העיתונים הקטנים 
היו שונים משאר הילדים הרוכלים. הוא אבחן שהיו פחות תוקפנים.48 

חנה ליבוביץ, שעקבה אחריהם בירושלים, שמה לב ש"המקצוע של 
מכירת עיתונים עומד על דרגה גבוהה יותר מכל שאר מקצועות 
הרחוב".49 היא מצאה, שמוכרי העיתונים הקטנים בירושלים באים 
ממשפחות שתנאי חייהן טובים יותר מאלה של ילדים אחרים שעבדו 
ברחוב. הם, בדרך כלל, מלומדים יותר50 משאר הילדים הרוכלים, 
כיוון שהעיתונים נמכרים על פי רוב אחר הצהריים; הם עובדים 
פחות שעות מחבריהם )פחות משמונה שעות לעומת נערים אחרים, 
שמתחילים לעבוד כבר בשבע בבוקר, ועובדים 10 או 14 שעות(; הם 
נמצאים פחות שנים ברחוב מילדים אחרים; רובם מתמידים בעיסוקם, 
בעוד ילדי הרחוב האחרים מחליפים כל הזמן עבודות.51 בשל כל 
אלה כינתה את מוכרי העיתונים הקטנים "מעין אריסטוקרטיה בין 
ילדי הרחוב".52 דוד אידלסון, ה"מפקח על ילדים עוברי חוק" מטעם 

עיריית תל־אביב, כינה אותם "עיתונאים".53

"קפלן מת! קפלן מת! הרבה חדשות"
יום העבודה שלהם התחיל, בדרך כלל, בצהריים, עם צאת המהדורה 
הראשונה של עיתוני הערב, והסתיים לפעמים בשעות הלילה, לאחר 
חלוקת המהדורה השנייה. מעטים היו מוכרים גם בבוקר את עיתוני 
הבוקר. אלה ואלה היו ממתינים בפינות רחוב או ליד בתי הדפוס, 

כדי לקבל את העיתונים.54
המפגש עם חבילות העיתונים היה רגע קריטי בחייו של כל מוכר 
קטן, שכן הזריזים ובעלי המרפקים, שהצליחו להגיע ראשונים למכוניתו 
של המפיץ ולקבל מידיו את מנת העיתונים היומית, היו פותחים בריצה 
אל הרחובות הסמוכים וזוכים בקוראים הראשונים. לכן, הרגע הזה 
לווה בדחיפוֹת, במכות ובצעקות, כפי שהיטיב לתאר עיתון במעלה, 

ילד צועק את כותרות היום. הצעקות נחשבו אמנות של ממש. 
באדיבות ארכיון עזריאל קרליבך

יחפים, מלוכלכים, רצים כאחוזי תזזית. מוכר הארץ 
חובש כובע מיוחד עם שם העיתון 
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במחזה שפרסם ב־1952 על "שוק הילדים" הירושלמי ליד בית סנסור 
בצומת הרחובות יפו ובן־יהודה, לשם הגיעו העיתונים מתל־אביב: 

השעה 12. שעת ַהגיע העתונים — קרובה. המתיחות בין הילדים גוברת ועולה. 
הם מתרכזים ומצטופפים כולם ליד אותה פינה בה יופיע עוד מעט 'האיש 
עם העתונים'. לפי שעה הם נאבקים ביניהם על המקום. סטירות מצלצלות.

השעה 12.15. המתיחות מגיעה לשיאה. האיש עם העתונים הגיע! הידד! 
הילדים עטים עליו בחמת טירוף וברוב צעקות! למה הדבר דומה? לשלב 
האחרון בקרב, כשהמתקיפים משתערים בכידוניהם על האויב ומלווים את 

השתערותם בצעקות פרא!
עוד פה נאבקים עם המחלק, וברחוב נשמעות כבר הכרזות מפי הילדים שזכו 
ראשונים ליטול את העתונים: "הרבה חדשות היום! קפלן מת! קפלן מת! הרבה 
חדשות!". העוברים ברחוב עטים על הילדים המשולהבים במכירת העתון. אחד 
העובדים נותן לילד חצי ל"י ומבקש עודף. הילד תוחב ידו למעמקי חולצתו 
המרופשת ומוציא ]...[ שטרות בלויים של האוצר בני 100 פרוטות. בעל חצי 
הלירה אינו רוצה לקבלם. הילד שאצה לו דרכו, מחזיר לנ"ל את חצי הל"י 

ורץ הלאה: "הרבה חדשות היום! קפלן מת! הרבה חדשות!".
מזועזע ניגש איש אחד אל הילד ושואלו: "מי אמר לך לצעוק 'קפלן מת! 

קפלן מת?!" משיב לו הילד ברוגז: "האיש מהעתון!".
ילד אחד נכנס למסעדה הקואופרטיבית ומכריז על העתון. מיד לאחריו נכנס 
ילד אחר, צעיר מהראשון, ומכריז אף הוא על העתון. ניגש הילד הראשון 
אל זה שנכנס אחריו ופוקד עליו לצאת מהמסעדה: "מקומי הוא זה!" כשהוא 

מסרב, פורצת ביניהם תגרה, ואחד האוכלים מפריד ביניהם.55

הילדים התחרו ביניהם יום־יום מי יהיה טוב יותר, מי ימכור יותר. 
הייתה להם חכמת רחוב תמימה ופשוטה. "מכירת עתון היא אמנות 
מיוחדת במינה", תיאר ידיעות אחרונות את התכונות הנדרשות. 

"נחוצה לכך מידה מסוימת של חוצפה, נימוס, התמדה".56 
מכירת עיתון, תיארה הסופרת הפולנייה, האלינה גורסקה, שעבדה 
עם נוער שוליים, היא כמו ציד, כמו פעילות בתוך גבולות מוגדרים 
שאוי למי שמסיג את גבול רעהו. זהו מאבק על טריטוריות, על פינות 
רחוב, מאבק בין מבוגרים למבוגרים ובין נערים גדולים לקטנים. זהו 
מאבק על תחרות וקנאה, למה ההוא מוכר יותר, ולמה ההוא מרוויח 
יותר. כשיש ילדים קטנים מאוד ומבוגרים יותר שמוכרים עיתונים, 
עוברי אורח ירחמו "על הילד הרך וקונים ממנו בלבד, קונים לפעמים 
אפילו עתונים כאלה שמנער מבוגר לא היו קונים אותם ולא רק קונים, 

אלא גם מעניקים מתת־יד".57
הם הכירו את כל הטריקים: שלחו את אחיהם הקטנים למכור 
במקומם, קרעו את בגדיהם וטינפו את פניהם, רק כדי לעורר את 
רחמי הקונים ולגרום להם לפתוח את כיסם.58 בארצות הברית בנים 
התחפשו לבנות כי להן שילמו יותר.59 אבל כל אלה לא הועילו אם 
לא ניחנו בחושים מחודדים לאתר את הכותרת המעניינת והמושכת, 
או להמציא כותרת כשאין, ולצעוק אותה בקול מתנגן לחלל האוויר. 
השיטה השיווקית הזאת, שהייתה זולה, יעילה ומושכת, הוכיחה את 
עצמה, וברבות השנים הפכה לסמלם המוכר של מוכרי העיתונים 

ברחבי העולם.60 
הקולות האלה היו השעון המעורר של תל־אביב, "המואדזינים", 
בלשונו של נתן אלתרמן, שהתחילו בבוקר "לסלסל פסוקי דזימרא".61 
גם הצעקות, מתברר, נחשבו אמנות של ממש. באמצעותם שלטו 
הילדים על מצב הרוח ברחוב. כותרות התערבלו באוויר בהרמוניה 

מופלאה עם ריחות הבשר וריחות הזבל שעלו מהשווקים. "מעריב, 
מעריב", צעק ילד אחד, "האמריקנים הפציצו", ומעבר לכביש ענה 
חברו: "הגרמנים נכנעו".62 "ידיעות, ידיעות", צעקו אחרים. "שוד 
בתל־אביב לאור היום"; "מחתרת חדשה פועלת בארץ".63 "עיתון ללא 
כותרת המספרת על 'הרוגים ופצועים בירושלים'", כתב הסופר בן־
ציון יהושע, שהיה מחלק עיתונים בנעוריו, "היה באותם ימים עיתון 
חסר ערך, שהובל בקיצור ימים למנוחות בחנויותיהם המאוסות של 

מוכרי ההרינג ושל הקצבים שסינריהם נטפו דם".64
הרחוב חידד את חושיהם ולימדם איכותה של כותרת עיתונאית. 
הם למדו שכותרת טובה חייבת להיות קצרה, דרמטית, מעניינת 
וקליטה — אחרת לא תמכור. פעם, כשאחד העיתונים דיווח על "נקודה 
חדשה בנגב", והם ניסו "למכור" את הכותרת ככתבה וכלשונה, אף 

אחד לא עצר לידם. 
"זיפת!", התלוננו לפני י' סנה מעל המשמר. "אין ידיעות חשובות, 
זה היום השלישי והמכירה כה 'מחורבנת'".65 או־אז לא היססו לנפח, 
להמציא, להגזים, העיקר שיגיעו קונים.66 הכול היה כשר במאבק על 
כיסו של הקורא. "מאיפה להם השכלה כזו?", תמה עיתון חרות, 
כשפרצה מלחמת קוריאה. אחד העיתונים בישר לקוראיו על פרוץ 
המלחמה במילים "התלקחה המלחמה במזרח הרחוק". אחדים מהילדים 
הבינו שזו כותרת גרועה, ובו במקום הפכו אותה לדרמטית יותר, 
והחלו לצעוק "פרצה מלחמת עולם שלישית". "התעוררה בהלה לא 
קטנה", דיווח כתב חרות, "אנשים קנו את העיתון, החלו ויכוחים 
ביחוד בפרלמנט שבשדרות רוטשילד. אלה שבאו לא מכבר ארצה 
אחר שראו את נוראות המלחמה העולמית, הזדעזעו יותר מכולם. 
האמנם פרצה שוב מלחמה? — זוהי השאלה שנשמעה מפי כל ]...[ 
העיקר, עיתון הצהריים נמכר בוודאי בתפוצה בלתי רגילה, וזה ודאי 
הודות לכשרונותיהם של מוכרי העיתונים, שידעו בקריאותיהם להקים 

בהלה לא קטנה".67 
בשנים הראשונות של ידיעות אחרונות נהגו הילדים לבוא "לדפוס 
שעה ארוכה לפני הדפסת העיתון ושואלים את האדמיניסטראטור: 

'תגיד יש היום חדשות הרבה?'" 

הם יודעים היטב מה שדרוש להם: "יש היום ידיעות מלוב? — אין? זה לא טוב. 
אין מה לצעוק". בקיאים הם בפוליטיקה לא פחות מהאסטרטגים המומחים 
של שדרות רוטשילד וכיכר צינה דיזנגוף. הם נותנים עצות לגנרל ווייוול 
]פילדמרשל ארצ'יבלד ויוול היה מפקד הכוחות הבריטים במזרח התיכון במהלך 
מלחמת העולם השנייה[, והם נותנים עצות גם לעורכי העיתון. וכשהכותרת 
הראשית לא נראה להם ]כך במקור[ — כשהיא מסובכת יותר מדי, או שכלול 
בה שם מוזר וארוך — מחליטים הם על דעת עצמם להכריז "הרבה חדשות 
היום מאיטליה", או במקרה שהדמיון אינו מספיק: "הרבה חדשות היום 

בעיתון ערב!".68

יום אחד, כשהקורא בן־עמי מבית חנן יצא אחר חצות מבית הקולנוע אל 
הרחובות האפלים והקרירים של תל־אביב, שמע לפתע נער צועק "עיתון 
מיוחד"... "עיתון מיוחד, חצי גרוש! חדשות היום!..." "התקרבנו", 
סיפר בן־עמי. "לפנינו ילד תימני קטן, כבן תשע. מתחת לבית שחיו 
הוא נושא חבילת עיתונים. לבוש הוא מכנסים מטולאים, המגיעים 
עד לברכיו הרזות, ולעורו חולצה דהה; לראשו מצנפת גדולה על 
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המידה, צונחת עד לאוזניו. עיניו שחורות ולוהטות". בן־עמי פתח 
עמו בשיחה באמצע הרחוב: 

— חדשות היום! חמישה בית"רים נהרגו בחיפה!
— מה? הרוגים?!

הוא הפנה פניו אלינו, הצטחק בערמומיות בחשפו את שיניו הצחורות, וכלאחר 
יד הפטיר:

— לא הרוגים, אדון, רק פצועים...
— ומי פצעם?

הוא עיוה את פניו בתימהון:
— מי? וכי אינכם יודעים מי? — האדומים!

נדהמנו לשמע דבריו אלה, שנאמרו בפשטות ובבטחון. 
— ומדוע צרחת שישנם הרוגים? — שאלתי בכאב.

— זה סתם, אדון, רציתי שתבוא ותקנה...
הוא הושיט לי גיליון. עמדתי על מקומי נדהם. נעצתי עיני באותו ינוקא 
נודד־ליל, וידו הצנומה המחזיקה בעיתון עדיין מושטה למולי. בפניו עמדה 

השאלה: תקנה או לא?...
חברי משכוני בזרועי הלאה, לתוך האפלה. הפניתי את ראשי לאחורי — גם 
הוא הלך והתרחק עד שנבלע באפלה... ושוב נסר מרחוק אותו הקול הצורח, 

אך עתה נסר בעצב והביע צער.
חשבתי: ודאי מכריחים אותו לכך חייו החשכים ומשפחתו המרודה, הם הם 
שאילצוהו בגלל פרוטות־מספר להתרוצץ בלילה ולצרוח ולהפריח שמועות 
שקר. ותשובתו הנוקבת, "האדומים" שהפליט חדרה עמוק ללבי, ודאב הלב 
על אותו אומלל, רעב ונענה. ובמוחי נקרה השאלה: הידוע לאותו ילד מסכן, 
ש"אדומים" אלה הם הנלחמים בכל כוחם להיטיב ולהקל על מצבו ותנאי 

חייו, לתת לא אכלו ושנתו הקבועה ולחזק ולטפח את רוחו המדולדלה?69 

לפעמים הם היו כל כך קטנים, שעדיין לא ידעו לקרוא, ופנו לעוברים 
ושבים שיעזרו להם בקריאת הכותרות. "לא מזמן", סיפר י"פ, "נגש אלי 

אחד )כבן שבע(: 'אולי תוכל להקריא לי כאן את השורה הראשונה?' 
כי כדי לצעוק ברחובות את הכותרות צריך לדעת לקרוא אותן".70 

היה להם הומור טוב, שעזר להם לשרוד ברחוב. יהודה קדוש, שהיה 
האחראי לילדים שמכרו ידיעות אחרונות 
בירושלים, זוכר ילד אחד שהיה נוהג לצעוק 
"13 קורבנות בירושלים", ותיכף אחרי 
שהגיע הקונה והלך לדרכו עם העיתון, 
שינה הילד את "הכותרת" ל"14 קורבנות 
בירושלים"... ברומזו ל"קורבן" הנוסף שזה 
עתה קנה ממנו עיתון.71 "הם בלי ספק 
יוצרי ההומור המלחמתי המוצלחים ביותר", 
"ביום  אחרונות.  ידיעות  להם  החמיא 
השישי, למשל, לאחר שהרוזן ברנדוט 
הודיע בנימה מלנכולית, כי אכן נכשל 
במאמציו להאריך את ההפוגה, הכריזו 
הזאטוטים האלה על עתוניהם: 'ברנדוט 
בגרוש' ]...[ ואילו אמש מיצו את החדשות 
היום במלים: '300 מצרים בגרוש'. כנראה 
שצעירים אלה גילו את הסוד, כי הומור 
הוא סגולה בדוקה לכל דבר, ואפילו לעסק 

של מכירת עתונים".72 
חלומותיהם היו קצרי מועד, שונים מבני 
גילם. למה התפללו? לחדשות דרמטיות, 
למזג אוויר נוח, לרווחים נאים, ושההורים 

השיטה הנייחת – מכירת עיתונים באמצעות ארגזים. 
צילום: האנס פין, לע"מ

השיטה הנייחת — מכירת עיתונים בקיוסקים ובדוכנים. 
צילום: פריץ כהן, לע"מ

של  המפיץ  קדוש,  יהודה 
ידיעות אחרונות בירושלים. 

צילום: עמוס נבו

ז'ק כהן, המפיץ של מעריב 
בירושלים. 

צילום: עמוס נבו
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לא יכו אותם בשובם הביתה, כי כשחל שיפור במזג האוויר תנועת 
האנשים ברחובות גדלה, וכשהיו חדשות דרמטיות — המכירות עלו.73 
תחילה מכרו בכל מקום, אחר כך כל אחד קיבל רחוב משלו, 
ובשנות החמישים כבר קיבלו אזורי מכירה.74 לפעמים היו מתחננים 
לפני המפיץ שייתן להם רחוב או אזור אחרים, "כי שם לא נמכרים 
הרבה עיתונים. אני זקוק לדמי כיס".75 הודות למיקום חלקם פיתח 
יחסים אישיים עם קונים קבועים שפגשו מדי יום ברחוב וגם במשרדים, 
בבתי קפה ובחנויות.76 אלה נתנו להם "כמה מילים יותר ממחיר 

העיתון — רק משום שידעו ללכוד את לבם".77 
אט־אט, עם הגידול בתפוצת העיתונים, במיוחד של עיתוני הערב, 
עלה מעמדם של מוכרי העיתונים, ואל המוכרים הקטנים החלו להצטרף 
גם בני משפחה; משפחות שלמות ביססו את פרנסתן על מכירת 
עיתונים.78 הם עבדו יחד וחילקו את אזורי המכירה: האב מכר באזור 
אחד והבן באזור סמוך. לפעמים האב החל לעבוד בלילה בחלוקת 
עיתוני בוקר, ולאחר שהעיר התעוררה לחיים המשיך להסתובב ברחובות 
ולמכור עיתוני בוקר, עיתונים לועזיים ושבועונים, ואחר הצהריים 

מכר את עיתוני הערב.79

מתדרדרים לפשע
הרחוב היה עבורם בית ספר לחיים. הוא זימן להם מפגשים מרגשים 
ומיוחדים עם אנשים שניסו לעזור להם ועם אירועים היסטוריים 
חשובים שחוו בזמן אמת דרך הכותרות שצעקו.80 אבל הוא שימש להם 
בעיקר טקס בדרך להתבגרותם: הם למדו להסתדר בעצמם, פיתחו את 
תחושת האחריות שלהם, למדו מיומנויות עסקיות, חושיהם המסחריים 
התחדדו. הם למדו להתמודד עם אנשים וכסף, עד כי בבגרותם חלקם 

היו לאנשי עסקים מצליחים.81
אבל לרחוב הייתה בעיקר השפעה שלילית עליהם. הרחוב שרץ 
סכנות מכלי הרכב שביניהם התרוצצו,82 או מתגרות שפרצו בינם 
לצעירים ערבים ויהודים על שטחי מחיה.83 לא פעם נפצעו הילדים 
או שילמו בחייהם, כשבימי הפרעות והמלחמות הם המשיכו לרוץ 
בין האזעקות והפצצות ולמכור עיתונים.84 לפעמים הם נעצרו על 
ידי הבריטים, כשהסתובבו ברחובות בשעות העוצר,85 או כשעבדו 
בשירות המחתרות ומכרו את עיתוניהם.86 הסכנה הגדולה ביותר, 
שהוגדרה "סכנה רצינית לישוב מבחינה חברתית ופוליטית",87 הייתה 
התדרדרותם לפשע. זו הייתה לא רק מנת חלקם של מוכרי העיתונים 

הקטנים, אלא של כל הילדים הרוכלים שנפלטו לרחובות.
כבר הוכח במחקרים, שעבריינות שכיחה יותר בקרב ילדים עובדים 
מאשר בין ילדים לומדים, והרבה יותר בקרב ילדים רוכלים מאשר בין 
אלה שעובדים בעבודות אחרות.88 ההתדרדרות של מוכרי העיתונים 
החלה ביום שהוריהם הוציאו אותם מבית הספר או לא שלחו אותם 
לשם, ותחת זאת שלחו אותם לסחור ברחוב. בסופו של כל יום עבודה 
התלבטו מה לעשות בכסף שהרוויחו.89 מצד אחד רצו מאוד לשמור את 
הכסף לעצמם, כדי שיוכלו לקנות אוכל ובגדים ולצאת לבלות,90 אך 
מצד שני ידעו כי אם ישובו הביתה ללא הכסף — יוכו על ידי ההורים.91 
הדילמה הייתה קשה. דוד כהן, "האבא" של תנועת הנוער העובד,92 
היה עד להתלבטותם על המדרכה, ולפעמים ראה "נער עומד לפני 

קיוסק ביום קיץ חם, מהסס ושוקל בדעתו אם להרשות לעצמו לשתות 
כוס גזוז בשני מיל, או לשמור את כל הפדיון כדי להביאו לביתו".93 
לעתים היו מאבדים את כספם או שוכחים אותו, והעוברים ושבים 
מצאו אותם ממררים בבכי על שפת המדרכה, ותיכף היו מתגייסים 
לאסוף למענם את הכסף.94 ה"אמיצים" שבין הילדים לקחו את הכסף 
לעצמם, ובסיומו של יום עבודה היו נכנסים "למועדוני המשחקים 
בתקווה לזכות שם בגרושים החסרים. לא פעם אפשר לראותם עם 
עודף העיתונים מתחת לזרוע בצל מכונות המשחק, כשעיניהם בוערות: 
היחזיר לי הגרוש שזרקתי לתוך המכונה את הכסף 'שבזבזתי' — או 

אפסיד גם פרוטות אחרונות אלה?"95 
ה"מלחמה" על הכסף דרדרה את יחסיהם עם ההורים עוד יותר, 
"וכתוצאה מזה עזבו אחדים תיכף את הבית, ואחרים כעבור זמן מה".96 
לא פעם הצטרפו אליהם גם "ילדים מבתים הגונים", עזבו את הבית 
ואת הלימודים והתדרדרו.97 העבודה ברחוב, מספר המפקח על ילדי 
רחוב, דוד אידלסון, קסמה להם. היא הפגישה אותם עם חיים אחרים, 

טובים יותר, שלא הכירו: 
בשבתות ובערבים ביקרו הם בחוצות תל־אביב, ראו את חיי המותרות בעיר 
זו: התלבושות, בתי הקפה, בתי השעשועים וכו', התקנאו באנשי תל־אביב 
והתעורר הרצון להנות גם כן מהחיים. בעזבם את הבית ]...[ הם נהיו אדונים 
לעצמם. ]...[ הם יכלו לבקר בבתי השעשועים ומשכר עבודתם לקנות בגד 
יפה, נעליים חדשות ]...[ אולם היכן ילונו ומה יאכלו? את הלינה סדרו מהר 
בכל ארגז ]Lift[, בכל אוטו, ובקיץ על הספסלים בשדרות רוטשילד, בחצר בית 
הבריאות הם ישנים. 01 נערים ויותר בארגז אחד ]...[ בבוקר השכם יוצאים 
הם מהארגז, נכנסים לאחד או שניים מהבתים הקרובים, מאספים ע"י הדלתות 
את העוגות, הלחם, החמאה, הלבן והקפיר ]משקה חלב[ המוכן לארוחות בוקר 
לשוכני הבית, הולכים אל שפת הים ומסדרים להם ארוחה שמנה. אחר זאת 
נהנים שם מהחיים כשאר תושבי תל־אביב: מתרחצים, משחקים ומשתובבים. 
אגב רחצה "סוחבים" ארנק אצל גברת מתרחצת, וארוחת הצהריים מובטחת. 

ומי ירצה לעבוד ועוד ללמוד מקצוע, לימוד שאיננו משתלם?!98

הם החלו לעשן סיגריות,99 וכשחלפו ליד בית קפה שבו נערכה באותה 
שעה שמחה, היו ממתינים לריקודים ואז מתפרצים פנימה וחוטפים 
מהשולחנות דברי מאכל.100 כשלא מכרו, הלכו לשוק וגנבו פירות, 
ירקות וכסף, נטפלו לנשים זקנות וגנבו את ארנקיהן, את שעוניהן ואת 
תכשיטיהן. את הסחורה הגנובה היו מוכרים בחנויות הערביות בנווה 
שלום, ובערב היו יושבים בבתי קפה, משחקים בקלפים במועדונים 
תמורת כסף עד שעה מאוחרת, או הולכים לקולנוע ושבים לישון 
בארגזים. לפעמים המשטרה הייתה מחרימה להם את הכסף ועוצרת 
אותם. "הם היו גאים להיקרא עבריינים או בריונים, ביודעם כי מפחדים 
מהם, אך למעשה רכשו לעצמם מעמד שלילי בעיני הציבור", כתב 

דוד אידלסון. הדימוי הזה לא הפריע להם, גם לא להוריהם.101 

התושבים והסוחרים מכריזים מלחמה על הילדים
לצד מעשי הפשע המתגברים נאלצו תושבי העיר להתמודד מדי יום 
עם מאות רוכלים שהשתלטו עם מרכולתם על המדרכות והכבישים, 
חסמו את הכניסות לבתים, את פתחי החנויות והמשרדים, ויצרו לכלוך, 
צחנה ורעש בלתי פוסק. צעקותיהם של מוכרי העיתונים נמהלו בשאון 

הרחוב, וחיי התושבים הפכו בלתי נסבלים.102 
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"איני יכול להביט אליהם", רגז נתן ק' מעל דפי על המשמר. 
"הם חוטפים את חבילת העתונים ופורצים עם אבק השריפה הזה אל 
הרחוב המעריב־הסואן, ושם הם מטילים אותו בקולות נפץ רועמים. 
ובמקום שיטרחו להביא קצת נחת ]...[ הם מטילים ערב ערב חרדה 
בלב העיר. שונא אני את שעות הערב העירוניות. הכל מתכנס אז אל 
הדירים, הרפתים והבתים וגם האבק שוקע אז על פני האדמה. ואפילו 
העצב העולה חרישית מחורשת האורנים אף הוא אינו מחריד מרבצם 

את הפחדים הרעים".103
"אספסוף", כינה חיים אלפרין, המפקח העירוני הראשי של תל־
אביב, את הילדים "היוצאים 'ככדורים מתותח' ופורצות צעקות 
ומהומות ברחובות".104 "אי אפשר ממש לשבת בבית מרוב השאון 
שנוצר ברחוב", התלוננו דיירי רחוב רבינוביץ בעירייה.105 אליעזר 
זיגפריד הופיין, מנכ"ל בנק אנגלו־פלשתינה, התקשה לעבוד בגלל 
הרעש. "צעקות הילדים המוכרים את עיתוני הערב עושים את העיר 
תל־אביב לגיהינום", התלונן במכתב זועם, ששלח לעיתונים הארץ, 

דבר והבקר. 
הרעש והשאון ברחוב כמו רחוב הרצל הם גם בלי זה מעמסה קשה מאד על 
עצבי האומללים, המחויבים לעבד בסביבה זו, אולם הצעקות הללו מביאים 
את תושבי העיר לידי יאוש, וכל זאת בלי כל תועלת איזו שהיא למישהו, לא 
לעיתונים, לא למוכרים ולא לקהל! הלא אין בכל עיר אדם אחד שאיננו יודע 
שזה כמה חודשים יוצאים כל העיתונים בהוצאת ערב החל משעה שלוש בערך. 
אין אף איש המעוניין במה שמתרחש בארץ שישכח לקנות עיתון ערב. האם 
אמנם אי אפשר להנהלות שלושת העיתונים לבוא לידי הסכם ביניהם, שכולם 
יחד יאסרו איסור גמור על מוכרי עיתוניהם למכור את סחורתם בצעקות? 
יש לי הרושם, כי מספר המוכרים גדול מאד הוא. האם אי אפשר לקבוע להם 
מספר רב של מקומות בפינות הרחובות וכו' כמו שעושים בלונדון, אשר שם 
עומדים מוכרי העיתונים בלי כל צעקה, לפעמים רבות גם שניים יחד, וכל 
העוברים קונים את העיתונים כדבר מובן מאליו? האם הקהל לא יקנה עיתון 

אם לא יעורר לדבר ע"י צעקות שדים?

אנא, רבותי, עיינו בדבר שלוש ההנהלות יחד, ועשו מעשה תרבות! אל נא 
תרשו עוד ברחוב הנושא את שמו של הרצל, ברחוב הראשי של עיר התרבות 
בארץ, צעקות פרועות אשר תושבי טימבוקטו היו מתביישים עליהן לו נשמעו 

בשוק העיר!106 

רק עיתון הבקר ענה להופיין, כי "לצערנו איננו רואים אפשרות 
לסידור לפי הצעת כב' ע"י הסכם בין הנהלת שלושת העיתונים".107 
הופיין לא הסתפק בכך ופנה לסגן ראש העיר, ישראל רוקח, וביקש 
ממנו להתערב ולהפעיל את השפעתו על העיתונים, "שישימו קץ 
לשערוריית הצעקות המטילה חרפה על עירנו".108 בתשובה ענה יהודה 
נדיבי, מזכיר העיר, להופיין: "באנו בדברים עם המשטרה בשאלה 
הנ"ל, והובטחה לנו פעולה מידית בנידון זה. יחד עם זאת הננו מקווים 
שבימים הקרובים תאשר המועצה ותעביר לאישור הממשלה את הצעת 
החוק העוזר ]חוק עזר[, שיאסור בין יתר אופני הקמת הרעש, גם את 

ההכרזה בקול על עיתונים וסחורות שונות".109 
החוק האמור פורסם בידי העירייה רק בשנת 1940. עשרות עבריינים 
הובאו לבית המשפט העירוני, אך בשל הקנסות הנמוכים שהוטלו 
עליהם, הבעיה לא נפתרה.110 המפקח העירוני הראשי, חיים אלפרין, 
החליט לפנות ישירות לעורכי העיתונים ודרש מהם "לאחוז בכל 
האמצעים בכדי למנוע את הצעקות הפראיות של מוכרי העיתונים. לא 
תהיה כמובן התנגדות, אם המוכר יכריז על שם העיתון בצורה מתקבלת 
על הדעת",111 אך פנייתו לא נענתה. כעבור כחודשיים, במאי 1948, 
הועלה הנושא לדיון בישיבת מועצת העיר, ומזכיר העיר שלח מכתב 
אזהרה לעיתונים בזו הלשון: "קולות קריאותיהם וה'תחרות' בין מוכרי 
העיתונים בהקמת רעש גדול יותר, אין בהם צורך כלל, ואינם אלא 
גורמים לפעמים בהלה. אשמח אם תועילו להורות, כי הדבר יתוקן. 
אחרת נהיה נאלצים לאחוז באמצעים מיוחדים להפסקת הרעש".112 
אבל הרעש לא פסק, כנראה בשל סירובם של העיתונים לוותר על 
הכלי השיווקי היעיל שהגביר את מכירותיהם. התושבים פנו לעירייה 

דחיפות, מכות וצעקות. המפגש עם חבילות העיתונים היה רגע קריטי. 
צילום: משה מילנר, לע"מ

פניהם של הילדים שידרו עצב וזעם. צילום: וילי פולנדר. 
באדיבות הארכיון ההיסטורי של עיריית תל־אביב
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ולמשטרה. אנשים נטשו את דירותיהם, אחרים סירבו לבוא במקומם. 
הנשארים איימו שיפסיקו לשלם מסים.113 

המשטרה והעירייה כשלו במאמצי האכיפה. הגיעו דברים לידי 
כך שב־1949 הנושא הועבר לטיפולו של משרד ראש הממשלה, 
לאחר שבמזכירות המשרד התקבלה תלונה מהמזכיר הכללי של 
משרד החקלאות בקריה בתל־אביב, ע' בן דוד, על מוכר עיתונים 
שעובר מדי יום בשעות אחר הצהריים ברחובות הקריה ו"מכריז על 
סחורתו בקול רם )בצעקה(. אם כי הסחורה היא מכובדת 'ספרות' 
)עיתוני ערב(, נראה לי כי מן הראוי לעורר את תשומת לב הממונים 
על אפים של רחובות הקריה, ולבקשם לדאוג לכך למצא ]כך במקור[ 
סדור מוצלח יותר להספקת עיתונות ערב לעובדי הקריה".114 ב־14 
באוגוסט השיבה מזכירות ראש הממשלה לבן דוד: "בקשנו ממנהל 
לשכת הקריה להפסיק את הנוהג של מוכרי עיתונים: להכריז על 

סחורותם ]כך במקור[ ברחובות הקריה".115 
גם זה לא עזר. בחיפה, לעומת זאת, דווקא נרשמו הישגים בבלימת 
הרעש, כשהעירייה החלה לעצור את הילדים המוכרים, שהפריעו 
למנוחת התושבים. זה קרה ב־1952, לאחר שלעירייה החלו להגיע 
תלונות מנכבדי העיר שהצעקות של מוכרי העיתונים העירו אותם 
משנת הצהריים. בעקבות כך פנה ראש העיר, אבא חושי, למנהלים של 
עיתוני הערב וניסה להסדיר את הנושא, אך כיוון ש"שניים מהעיתונים 
הסכימו להסדר המוצע, והעיתון השלישי סירב לקבלו", הוא החליט 
להביא את הנושא לדיון במועצת העיר. המועצה החליטה להכריז על 
"מבצע שקט" ברחבי העיר, והורתה לעצור את הילדים המרעישים 
בשעות המנוחה. "היה צייד על המוכרים, ובייחוד על הנערים שפקחי 
העירייה שמו אותם במעצר לאותה שעה, כשנכבדי העיר ישנים את 
שנת אחר הצהריים", עדכן דוד גלעדי, מנהל סניף חיפה של מעריב, 
את חבריו במערכת. "והיו מקרים של החרמת עיתונים, והיה צורך 

בהתערבות ב'שלב גבוה' לביטול הגזירה".116
המחאה נגד מוכרי העיתונים הקטנים בתל־אביב גברה, ואל המוחים 
הצטרפו חברי ענף מוכרי העיתונים בהתאחדות הסוחרים הכללית, 
שראו בדאגה את התרבותם של מוכרי העיתונים ברחובות. הם דרשו 
לאסור "מכירת עיתונים בהכרזה ברחובות העיר" בידי ילדים ומבוגרים 
סמוך לחנויות שלהם ולקיוסקים, כיוון שהם גורמים נזק. "המכריזים 
הנ"ל", כתבו לראש העיר, "אין עליהם עֹל של תשלום שכר חנות, 
מסים עירוניים, מים, חשמל וכו', ועל כן יש להם האפשרות למכור 
את העתונים במחירים יותר זולים, וע"י כך גוזלים הם את פרנסתנו 

שגם כך מצויה בקשי רב".117
גם הרבנות הראשית בעיר השמיעה קול זעקה כשעיתונים לועזיים, 
שחלקם יובאו ממצרים, החלו להימכר בקולי קולות בעיצומה של השבת, 
בעיקר על ידי רוכלים ערבים. "לדעתנו", כתב הרב הראשי לתל־אביב, 
הרב בן־ציון מאיר חי עוזיאל, להנהלת העיר, "יש באפשרותה של 
העירייה למנוע לפחות בעד מחזה מרגיז זה, העושה רושם מדכא על 
כל יהודי, לכל הפחות בשבתות ומועדי קודש".118 גם ועד בית הכנסת 
הגדול ברחוב אלנבי הצטרף למחאה, כשביקש להרחיק מהמדרכה 
שליד בית הכנסת את הילדים היהודים המוכרים עיתונים כל השבוע, 
"משום כבוד בית־הכנסת".119 בקשותיהם של הרב הראשי ושל ועד 

בית הכנסת נפלו על אוזניים קשובות, והעירייה התנתה את מתן 
הרישיונות למכירת עיתוני הלעז בהתחייבות בכתב של הרוכלים, 

"כי עיתונים אלה לא ימכרו בשבתות ובמועדי ישראל".120

"אשמח שהעניין ההפקרי הזה יתוקן" 
כל המחאה הזאת לא הייתה מרגשת כמו מחאת ילדי העיר, שכניהם 
ובני גילם של המוכרים הקטנים, שראו אותם יום יום בעליבותם, 
בדרכם לבית־הספר. התופעה הדידה שינה מעיניהם. הם תיארו את 
כאבם במכתבים נרגשים ששלחו לעיריית תל־אביב, ובהם התחננו 
לפתור את מצוקתם של המוכרים הקטנים. "הנני ילדה קטנה כבת 
שתים עשרה שנה", כתבה תקוה בת ה־12 מכיתה ז' בבית־הספר 

תלפיות למחלקת החינוך בעירייה.
מבקשת אנוכי שתאשרו את בקשתי ותתנו חינוך לילדים העזובים, בראותי 
אותם צועקים בשארית כוחותיהם את פזמונם הידוע אשר חדר לעמקי לבבי 
]...[ אולם, לא המלים הם העיקר, אלא המנגינה, אעפ"י שהמנגינה לא יפה 
בשבילי היא מלאה תוגה, ובשמעי אותה דמעות פורצות בגרוני, אעפ"י שאין 
הן נראות לעין הן נצרבות בפינה נסתרת בלבי. ולא עוד, אלא ששפתי לוחשות, 
ואין קולי נשמע, ואומרת אנוכי מה ארחמך ילד חביבי, מי ייתן והיית לומד 
אתה במקומי, ואינני גורעת עיני ממנו עד אם הרגיש בי ועזבתיו לנפשו, 

אולם המנגינה עודה מצלצלת באוזני, אולם לא קול אדם הוא אלא דמיון. 
והנה מעשה שקרה עם אבי: פעם ביום גשם אולץ אבי לנסוע ברכבת הראשונה 
לחיפה, בשעה החמישית בבוקר. חושך ואפלה וגשם עז ניתך ארצה. ופגישתו 
הראשונה הייתה עם ילדים קטנים כבני שש או שבע שנים, המסתתרים 
במבואות הבתים ורועדים מקור, כאשר העיתונים תחת זרועם וצועקים בקול 
גדול "דבר" או "הארץ" וכו'. אבי חקר אחד מהם למקום מגוריו, ונודע לו 
שהוא לומד, אולם עד חצי שמונה הוא מוכר עיתונים, ואחר כך הוא הולך 
ללמוד. וסבורים אתם, שהוריו זקוקים לפת לחם? לא, הם בעלי מגרש או בית 
בתל־אביב. ומדוע כך? מפני חוסר השגחת המוסדות שלנו, ההורים מנצלים את 
ילדיהם לעבודה. תסלחו לי מאד על ההערה הפתאומית הזאת, כי רק מרגש 
לבי אולצתי להעיר לכם, ומאד אשמח שהעניין ההפקרי הזה יתוקן, ואסירת 

תודה אהיה לכם, אם תעשו את חפצי זה.121 

לפעמים, הגיעו התחנונים גם מצדם של המוכרים הקטנים עצמם, 
שלא יכלו עוד לשאת את סבלם. אחד הילדים האלה פנה בעילום 
שם לראש העיר, מאיר דיזנגוף, ודרש לסייע להם. הוא סיפר לראש 
העיר, שבכסף שהרוויח קנה אופניים "בשש לירות וחצי", אך כנראה 
מוכרי שרוכי הנעליים "הקטנים הספרדים", לדבריו, גנבו לו אותם: 
הנני מודיעך אדוני היקר מר דיזינקיוף ]כך במקור. צ"ל: דיזנגוף[, שאני מצטער 
מאד מאד על הילדים שלנו הצעירים שנמצאים בתל־אביב ]...[ בבקשה אדוני 
מר דיזינגיוף. היו צריכים לסדר את הדבר ]...[ בעדינו ולתת לנו עבודה, 
ואנחנו היינו נותנים לכם את הכסף שהיינו מרויחים, ואתם תתנו לנו אוכל 
ולישאון ]כך במקור. צ"ל: לישון[ וגם ללמוד שיעורי ערב. הלא זה רחמנות. 
הלא צריכים לעשות איזה פעולה. ההורים שולחים אותנו לרחוב. וחוץ מזה, 
עכשיו הקור בערב נורה ]כך במקור. צ"ל: נורא[, ואין מה ללבוש ]...[ הלא 
צריכים איזה פעולה בעד זה בישבילנו ]...[ כל יום ויום יש יותר גנבות ויותר. 
אי אפשר להביט הלא זה רחמנות. אני מקוה שאדוני היקר מר דיזינגיוף ימלה 

]ימלא[ את בבקשתי ]בקשתי[.122 

הצעירים ביטאו את כאבם גם בעלוני בית־הספר ובעיתוני הילדים 
והנוער. בסגנונם האישי הטיבו לתאר את המראה החיצוני של המוכרים 
הקטנים, את העצב שניבט מעיניהם, את הסיפור המשפחתי הקשה 
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שלהם, את העול שמוטל על כתפיהם בגיל כל כך צעיר, ואת המחשבות 
שטורדות אותם על עתידם.123 

מכל עיתוני הנוער היה במעלה של הנוער העובד העיתון היחיד 
שהעמיד את הנושא במרכז, ובמשך שנים לחם את מלחמותיהם של 
הילדים האלה ופעל להוצאתם מהרחוב. העיתון כאב את כאבם, תיאר 
את חייהם הקשים, הקדיש להם כתבות מצולמות ושירים,124 דאג 
לשלומם ולעתידם, ועורר את בני הנוער לצאת ולמחות נגד התנועה 
על שאינה עושה די למענם.125 כך כתבה בעיתון הנערה תקוה ד', 

שגם היא נמנתה פעם עם ילדי הרחוב:
עצמתי עיני, והנה עלו בזכרוני אותו הרחוב אותם האנשים... זוכרת אני, לפני 
שנים מספר הייתי בין אנשים אלה. אז לא שאלתי: מדוע החיים הם כאלה? 
]...[ אראה בעיני רוחי את אותם הילדים מוכרי שרוכי נעלים, עיתונים. עיניהם 
השחורות כאילו אף הם ישאלו: מדוע? ילדים אלה אינם יודעים קרוא וכתוב, 
אינם יודעים מהו בית־ספר. ואם יש ביניהם כאלה שלמדו, הרי רק כיתות 
ראשונות של בית־הספר גמרו, וכבר נאלצו להפסיק ולחפש את פת לחמם. 
וביתם הדל — בימי החורף דולף הגשם על ראשיהם הפעוטים, ויש ילדים 

שאפילו קורת גג אין להם. 
כן. אתם שומעים? אל כולנו אני פונה: אל לנו לשכוח כי בראשנו ובדמנו תהא 
ההזנחה. ילדים אלה יסחפו אל תנועות הפשיזם בארץ. על כולנו לפתוח לפניהם 
זרועות ולאמצם אלינו. ילדים אלה יודו לנו אחרי כן, ושכם אחד יהיו אתנו.

עלינו לשלוח מדריכים לכל הפרברים האלה, ללכת אליהם מתוך אהבה.
ואתם, ילדי המשקים, אתם שילדותכם נעמה לכם, ועול פרנסה לא הוטל 
עליכם — אתם אינכם יודעים מאומה מכל זה. ועוול הוא. אסור לכם שלא 

לדעת זאת.126 

הנער יוחנן ביצר מגבעתיים, ששוטט ברחובות עירו בערב ראש השנה, 
קלט במצלמתו ילדים על המדרכה רוכנים על רגליהם ומקפלים עיתונים, 
ושלח את התצלום לבמעלה. "לא תמיד צריך לשעשע בצילומים", 
כתב בדברי הסבר לתמונה, שפורסמה במדור "מכתבים למערכת". 

"כל נער רגיל בערבי החג לנוח, ללכת לים, או לעזור לאמא. כאן 
יושבים הנערים ביום הפנוי ומקפלים עיתונים. אולי הצילום לא כל 

כך משובח, אבל הנושא חשוב", כתב.127 

מנסים להציל את הילדים
אט־אט החלה לחלחל בעייתם של מוכרי העיתונים הקטנים ומצוקתם 
של שאר הילדים העזובים בארץ לתודעת מנהיגי היישוב ומנהיגי 
הרשויות המוניציפליות. בתל־אביב, שם, כאמור, בלטה העזובה במלוא 
חומרתה, החליטו לבער אותה, בין השאר על ידי חיסול הרוכלות, בעיקר 
רוכלות הילדים, שהתרחבה מיום ליום ופגעה בילדים, במשפחות, 

בתדמית העיר, באופייה ובאיכות החיים בה.128 
המשימה לא הייתה פשוטה, שכן לא היה חוק נגד התופעה. בשנות 
המנדט הבריטי נחקקה, אמנם, הפקודה שהסדירה את עבודת הילדים 
והנשים בארץ־ישראל, אך זו התייחסה בעיקר לתנאי העסקתם של 
ילדים ונשים בתעשייה, בבתי מלאכה, במלונות, במסעדות וכדומה.129 
לא היה ברור אם הפקודה חלה גם על הרוכלים, ומנהל מחלקת החינוך 
נאלץ לבקש מהבריטים חוות דעת, אם העירייה רשאית לחוקק חוק 
עזר "האוסר על ילדים עד גיל ידוע לעסוק במסחר רחוב, כגון מכירת 
עיתונים, שרוכי נעליים, ממתקים וכד'".130 גם חוק לימוד חובה, 
שהיה מחייב את ההורים לשלוח את ילדיהם לבית־ספר ומציל אותם 
משוטטות ברחובות, עדיין לא היה קיים, וחוקק רק לאחר הקמת 
המדינה, ב־131,1949 ואילו חוק עבודת הנוער, שנועד להגן גם על 

זכויותיהם של הילדים הרוכלים, חוקק ב־132.1953
ראש העיר והעובדים הסוציאליים היו חסרי אונים,133 ושינו את 
החלטותיהם לעתים תכופות. בשלב מסוים אף דנו באפשרות לשלוח 
משלחת לירושלים ולחיפה, כדי ללמוד כיצד לטפל בתופעות הרוכלות 

והילדים העזובים.134

"שקט בבקשה". כיכר מגן דוד, תל־אביב, 1951. כך נלחמה העירייה ברעש המכוניות וברעש הרוכלים ומוכרי העיתונים
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תחילה החליטה העירייה לחייב את הרוכלים המבוגרים להצטייד 
ברישיונות אישיים, לאסור עליהם להכריז בקול על מרכולתם ולאסור 
העסקת ילדים ברחובות.135 פניות של המחלקה הסוציאלית למשטרה 
להוציא את מוכרי העיתונים הקטנים מהרחוב, ולהעביר אליה את 
שמותיהם ואת כתובותיהם, לא נענו, בנימוק ש"אין לה כוחות לפעולה 
זו".136 עובדי העירייה נאלצו להוציא את הילדים מהרחוב בעצמם 
ולשלבם בלימודי מקצוע, אך היוזמה נכשלה.137 בעקבות כך הציע 
סגן ראש העיר, ישראל רוקח, להחיל את חובת הרישוי גם על הילדים 
הרוכלים, כולל מוכרי העיתונים הקטנים, אבל המחלקה הסוציאלית 
התנגדה, מחשש שהרישיונות יפתו את הילדים להישאר ברחוב, בשל 
הרווחים הקלים, ולא יתרמו לחיסול התופעה.138 שוב חזר הנושא 
להנהלת העיר, וזו החליטה הפעם לשנות את החלטתה הקודמת 
ולהתיר לילדים למכור עיתונים, בתנאי שיהיו מעל גיל 139.14 כעבור 
כחודשיים וחצי שוב שונתה ההחלטה, והעירייה פנתה למערכות 

העיתונים ודרשה שלא יעסיקו יותר ילדים במכירת עיתונים.140 
ההחלטות הסותרות והמבלבלות האלה לא היטיבו עם הילדים. 
נושא הרישיונות נפתר רק אחרי למעלה משנה, כאשר ב־31 במארס 
1936 נפגשו אנשי המחלקה לטיפול בילד עם נציגי העיתונים והגיעו 
להסדר שמצד אחד יאפשר "פיקוח ציבורי רציני על הנערים העוסקים 
במכירת עיתונים", ומצד שני יאפשר "להלחם בהשפעתו הרעה של 

הרחוב עליהם".141 
פרטי ההסדר היו:142 )א( רישיונות למכירת עיתונים יינתנו רק 
לנערים מעל גיל 143,14 בתנאי שיוכח שאין אב או אח גדול במשפחה 
שיכול לפרֵנסה. )ב( מוכרי העיתונים בגילאי 17-14 יחבשו כובע 
מיוחד עם שם העיתון ומספר המוכר, שיסופק להם על ידי מערכות 
העיתונים. "בכדי שלא להעמיד את הילדים מוכרי העיתונים במצב 
מיוחד, הוסכם שגם המוכרים המבוגרים ילבשו את הכובע המיוחד".144 
)ג( כל עיתון ימסור לעירייה את שמות הנערים )בצירוף גיל, כתובת 
ושמות ההורים( שבכוונתו להעסיק. הרישיון יונפק עם צילום, ולא 
יותר להעבירו לאדם אחר. )ד( כל נער יעבוד עד השעה שבע וחצי 
בערב. )ה( כל נער יחתום על התחייבות להשתתף בשיעורי ערב של 
העירייה או של ארגון אחר. החתימה היא תנאי לקבלת הרישיון. 
אם יתברר שהנער אינו מבקר בשיעורים באופן קבוע, יישלל ממנו 
הרישיון.145 )ו( הנהלת העיתון תמסור לכל נער את מספר העיתונים 
שביכולתו למכור. )ז( הנערים יקבלו את העיתונים ישירות מהמערכת 
וייאסר להעסיק אותם באמצעות סוכנים.146 )ח( גם את השכר יקבלו 

ישירות מהמערכת.
נדמה היה שההסדר הזה, שפרטיו הועברו לפקחי העירייה ולתחנות 
המשטרה ברחבי העיר, יאפשר סוף־סוף לחלץ את "ילדי העיתונים" 
מהרחובות ללא פגע. אולם עד מהרה התברר שההורים והילדים לא 
תמיד היו מעוניינים בפתרון ובעזרה, והיו שמצאו דרכים יצירתיות 
להפר את ההסדר. ברחובות המשיכו להסתובב ילדים ללא רישיון 
ומתחת לגיל המותר,147 ילדים שהתחייבו בחתימת ידם כי יתחילו 
ללמוד אך לא למדו, וכאלה שהתחילו ללמוד אך הפסיקו, ולא דיווחו 
על כך. העובדים הסוציאליים, הפקחים והשוטרים גילו ילדים שבניגוד 
להסדר הופעלו על ידי סוכנים ועבדו עד שעות מאוחרות, וכאלה 

שנשלחו למכור עיתונים על ידי אבותיהם או מוכרים מבוגרים אחרים, 
שדאגו להעביר להם את כובעיהם הרשמיים עם מספרי הרישוי כדי 

להערים על שומרי החוק.148
"בפנת אלנבי הכרמל עומד רוכל עיתונים, סעדיה בן משה, שמעסיק 
כ־8 ילדים שמוכרים עיתונים", התלונן בעירייה מר פרידמן, בעל 
חנות עיתונים באלנבי 47. "יש רוכלים שלוקחים כ־800 עיתונים 
'ידיעות אחרונות' ומעסיקים ילדים קטנים לכך".149 בתל־אביב היו 
גם קיוסקים למכירת עיתונים, שבעליהם התלוננו, אמנם, כי הילדים 
גוזלים את פרנסתם, אך בה בעת שיתפו אתם פעולה והעבירו להם 

עיתונים למכירה ברחוב.150 
הנערים מוכרי העיתונים ראו כי טוב, והחלו גם הם להעסיק ילדים 
קטנים ללא רישיונות. הם היו לוקחים מהמפיץ עיתונים על חשבונם, 
ומחלקים אותם בין ארבעה־חמישה ילדים. את הרווחים היו מחלקים 

ביניהם "לפני שקיעת החמה על מדרגות קולנוע 'מוגרבי'".151 
נכשלנו, דיווח בייאוש דוד רייפן לממונים עליו בעירייה בדצמבר 
1937. "בתחילת הפעולה לא הערכנו כראוי את כל הקשיים הרבים 
שנתקל בם ]...[ חוסר העקביות בפעולתנו הפריעה לתקנת המצב. לא 
ידענו להוציא לפועל את תוכניתנו, והכזבנו ע"י זה את התקוות שתלו 
בנו כל המעוניינים בדבר ]...[ בטיפול היום יומי ברחוב", הוסיף, "הייתה 
מורגשת ההשפעה השלילית של חוסר העקביות מצדנו, בדרישתנו 
לנערים. כתוצאה מזה הם חדלים להתחשב אתנו כגורם רציני ובעל 

יכולת, ומשתדלים לבטל את תביעתנו אליהם".152

העימות עם עורכי העיתונים
ישראל רוקח, שבינתיים התמנה לראש העיר, החליט להתערב אישית 
בנושא. "זה פשוט נורא!", הגיב למראה הרוכלים הקטנים שניסו לדחוף 
לידיו עיתון בעת שצעד ברחוב אלנבי.153 מוכרי העיתונים הקטנים 
קיבלו יחס אישי ממנו ומפקידי העירייה. הם היחידים מקרב רוכלי 
הרחוב שזכו, כאמור, להסדר מיוחד ומפורט על תנאי העסקתם. ייתכן 
שהדבר נבע מכך, שמאחורי הילדים האלה, בשונה מהילדים הרוכלים 
האחרים, עמדו מעסיקים מאורגנים, מסודרים ומוכרים, שאפשר היה 
לשאת ולתת אתם על פתרון הבעיה. ומדוע ראש העיר בכבודו ובעצמו 
נרתם לסייע? אולי משום שרצה להפיק מכך תועלת אישית, שהרי 
היה איש ציבור ופוליטיקאי, וקשריו עם העיתונות היו חשובים לו 
להמשך הקריירה. מצוקת מוכרי העיתונים הייתה בשבילו הזדמנות 
טובה לחזק את קשריו עם העיתונות, בתקווה שתעזור לו לעצב את 
דמותו כאיש ציבור מצליח, ותסייע לו לקדם את ענייני העיר ולפתור 

את תופעת הרוכלות.
רוקח החליט, אם כן, לפנות לעורכי העיתונים ולדרוש מהם 
להקפיד "למסור עיתונים רק לאלה שממלאים את התנאים", ו"לדרוש 
התחייבות מכל מוכר עיתונים, שהוא לא ימסור עיתונים לילדים 
אחרים, שאין להם רישיון".154 באפריל 1948, כאשר הילד דוד בן 13 
וחצי משדרות ח"ן נעדר מביתו ימים אחדים, לאחר שהצטרף ללח"י 
ללא רשות הוריו, והחל למכור ברחובות את עיתון המחתרת מברק, 
היה זה רוקח שהתערב אישית בניסיונות להחזירו להוריו. הוא פנה 
להנהלת העיתון וביקש "להשתדל שהילד יחזור לביתו, ותינתן לו 
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האפשרות לסיים את חוק לימודיו ולבסס את עתידו בחיים". עוד 
באותו יום הבטיח לו עורך העיתון, אליהו עמיקם, כי "באם יתברר, כי 
הנער מפיץ אמנם את ה'מברק' והדבר מפריע בלימודיו — אפטרו".155 
ראש העיר ועובדי המחלקה הסוציאלית ומחלקת הרישיונות 
השתדלו להתחשב בבקשותיהם של מנהלי העיתונים והעורכים, ולא 
פעם זימנו אותם לפגישות בעירייה,156 אלא שהעיתונים לא תמיד 
כיבדו את הסיכומים אתם. הדבר בלט במיוחד בסוגיית גיל הילדים 
והרישיונות. מנהלי העיתונים הצטדקו כל הזמן שאין הם מעסיקים 
ילדים אלא מבוגרים, וכי המבוגרים הם אלה שמעסיקים את הילדים, 
אלא שלא תמיד דיווחיהם היו אמת. העירייה לא ויתרה. היא התריעה 

ונזפה, ולעתים אף דרשה את התערבות המשטרה.157

משבר גדול בסוגיית גיל הילדים אירע לאחר שמפיץ ידיעות 
אחרונות, דוד טופל, שהעדיף למכור עיתונים באמצעות ילדים מאשר 
בקיוסקים,158 הפר את מגבלת הגיל חדשות לבקרים.159 "להוראות 
האלה אין שום הצדקה, והן גורמות נזקים קשים לעיתון, מבלי לפתור 
אף במשהו את שאלת הילדים", כתב לראש העיר. טופל סירב להכיר 
בנזקים שהמכירה ברחוב גורמת לילדים הקטנים, ובחן את הסוגיה 
רק מההיבט הכלכלי. לדבריו, הגבלת הגיל פוגעת קשה בפרנסת 
המשפחות שמתבססת על מכירותיו, ובהפצת העיתון. "העיתון אינו 
נמכר, איפוא, כל צרכו, וצמצום מכירתו והפצתו פוגע קשה באנשים 
התלויים בו ובייחוד בי, סוכן העיתון, המטופל במשפחה גדולה". 
טופל דרש מראש העיר להוריד את סף הגיל ל־13, "היות והגיל הזה 

רק עיתונים בודדים דרשו להפסיק לנצל את 
הילדים. קול העם, 23.2.1947, עמ' 4

שיר שחיברו הילדים ושרו במהלך עבודתם 
)מתוך הספר: יחיאל ב"צ כץ, ילדים עזובים, 

תל־אביב 1939, עמ' 31( 

דבר, 22.10.1935, עמ' 10

הדיווח על מותו של מוכר העיתונים, יעקב מיימון בן 14, מתל־אביב. 
מעריב, 17.2.1948, עמ' 1

הילדים היו מומחים בהמצאת כותרות. על המשמר, 
30.12.1948. עמ' 1
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אינו נחשב לגיל רך לגבי מכירת עיתון ברחובות, ואין בו משום ניצול 
כוחותיהם של אותם סוגי הילדים המועסקים במכירת העיתון ושבלאו 

הכי נמצאים ברחובות מופקרים ללא כל הנאה להם ולהוריהם".160
בתגובה איים אידלסון, מנהל המחלקה לטיפול בילד בעירייה, על 
טופל בתביעה משפטית. "את חשבוננו עם טופל לא התחלנו עדיין, 
ובקרוב הוא יעמוד למשפט בתור גורם ומפתה נערים צעירים לדבר 
עבירה, ותקוותי שיבוא על שכרו בדרך המשפט", כתב. הוא האשים 
את טופל על שהעסיק יותר מארבעים ילדים בני 10-5 במכירת 
ידיעות אחרונות, "ולא עלה בדעתו של מר טופל לחכות עד שימלאו 
להם 13 שנה. וגם כיום לאחר ההסכם, ממשיך הוא במסורת שלו 
ומוסר לילדים בגיל למטה מ־13 שנה עיתונים למכירה ומרהיב עוז 
בנפשו לדבר גבהה גבהה ]כך במקור[ על פקחים המציקים לנערים 
ועל העזרה הסוציאלית הרבה הניתנת למשפחות שילדיהן מוכרים 

עיתונים. התרברבות והתחסדות זו ראויה לנזיפה!"161 

מענישים את ההורים ומחרימים עיתונים
באין מוצא החליטה העירייה לשנות כיוון ולהחמיר בעונשים. הורים 
ששלחו את ילדיהם לסחור ברחוב הועמדו לדין, נדונו לקנס וחויבו 
להפקיד ערבות, שילדיהם לא יחזרו לרחוב.162 גם כאשר הילד יצא 
לעבוד ברחוב מיוזמתו ונתפס ללא רישיון, חויבו הוריו לשלם ערבות.163 
מעתה כל הורה שביקש רישיון רוכלות לעצמו, היה חייב לחתום 

תחילה על התחייבות שלא ישלח את ילדיו למכור ברחוב.164 
גם היחס אל הילדים השתנה. אם בתחילה נמסרו ילדים שנתפסו 
ללא רישיון וללא כובע לטיפולה של המחלקה לטיפול בילד,165 מעתה 
הם נלקחו לבית משפט, נשפטו לפני שופט נוער והועמדו לפיקוח 
קצין מבחן.166 על המבוגרים שנשפטו בבית המשפט העירוני הוטלו 
קנסות, אך אלה, לטענת פקידי העירייה, היו מגוחכים: 500-250 
מא"י, "ומובן מאליו שקנסות כאלה אין בהם כדי להשפיע על הפחתת 
הרוכלות בעיר".167 ראש העיר, ישראל רוקח, פנה לשופטים העירוניים 
ודרש מהם "להעלות את גובה הקנסות ]...[ ועל ידי כך נוכל בכוחות 

משותפים להתגבר במידת מה על התפשטות פגע זה".168
ב־1945, עם גבור תופעת הרוכלות, עלה המאבק במוכרי העיתונים 
מדרגה, והעירייה החלה להחמיר בתנאי העסקת הילדים. כל בקשה 
לרישיון שהוגשה למחלקת הרישיונות בעירייה או למפקח העירוני 
הראשי על ידי מערכות העיתונים או על ידי הילדים או משפחותיהם, 
הייתה צריכה מעתה לקבל אישור גם מהמחלקה לטיפול בילד וגם 
ממחלקת החינוך. אנשי המחלקה הסוציאלית היו נפגשים עם הילד 
כדי להתרשם ממנו, ובדקו את מצבו הסוציאלי.169 נאסר על העסקת 
ילדות במכירת עיתונים. כל הנערים חויבו ללמוד בשעות הבוקר 
במקום בשעות הערב במועדון של המחלקה הסוציאלית.170 המוכרים 
הקטנים חויבו להצטייד, נוסף על רישיון, גם בתעודה מיוחדת עם 
תמונה מטעם המחלקה לטיפול בילד, שאותה נדרשו להחתים במחלקה 

מדי חודש.171 
במקביל החלה מחלקת הפיקוח העירוני להחרים עיתונים מילדים 
ומנערים שעבדו ללא רישיון וללא תעודה.172 מאות ואלפי עיתונים 
בעברית ובלועזית הוחרמו מדי חודש ברחבי העיר.173 מוכרי העיתונים 

הקטנים לא השלימו בקלות עם רוע הגזרה, ולפעמים היו משאירים 
את העיתונים בידי הפקחים, תוקפים אותם ובורחים.174 כך קרה לפקח 
דב לדרמן, שהחרים את התעודה של מוכר ידיעות אחרונות, משה, 
בן 14, שלא הייתה חתומה. משה "התנגד בכח ולא נתן לי להמשיך 
ללכת וזרק בי אבנים", העיד לדרמן. "הקהל שעמד סביבי בקש ממני 
שארחיק אותו מהרחוב, היות והוא סכן את חייהם של העוברים ושבים, 
ולכן הכנסתי אותו לאוטובוס ונסעתי אתו שתי תחנות. בדרך הוא 
בקשני שאעזוב אותו. נתתי לו לרדת מהאוטובוס, וברגע שירד הוא 
התחיל לזרוק אבנים לתוך האוטובוס ופגע באשה וגם בי, אז החלטתי 

למסרו למשטרה. רצתי אחריו עד שהשגתיו".175
העוברים ושבים, שהיו עדים להחרמת העיתונים, ניסו לא פעם 
לגונן על הילדים, ואיימו על הפקחים והפריעו לעבודתם. "ניגשתי 
אל נער כבן 12 אשר מכר עיתונים", סיפר הפקח עמיחי יהודוב, 
שסייר אחר הצהריים בכיכר המושבות. "לאחר שנודע לי שאין לו 
רישיון, החלטתי להחרים אצלו את העיתונים. כשהנער מסר לי את 
שמו, נזכרתי שכבר פעם החרמתי אצלו עיתונים, והזהרתיו לבל יצא 
שוב למכור עיתונים בלי רישיון. באותו רגע )היום( נגש אדם והחל 
להתערב בעבודתי, באמרו שאין לי רשות להחרים עיתונים אצל 
הנער, ושלמערכת העיתון ישנו משרד ועלי לפנות לשם ]...[ הוא 
התחיל לצעוק, וזה גרם להתקהלות גדולה". לדברי הפקח יהודוב, 
הוא רצה לקחת את הנער לקפה גדנסקי הסמוך ולספור בנוכחותו 
את העיתונים, אך אדם בשם יוסף אפריימי מנע זאת בעדו. "בקשי 
הצלחתי לקחת את הילד לתוך הקפה, ובנוכחותו ספרתי את העיתונים. 
על שאלת מר אפריימי, למה אני מחרים רק 'חדשות הערב', עניתי 
לו שבמשרדנו יש כל מיני עיתונים ]...[ כעבור כמה רגעים התערב 
עוד אדם אחד ושמו גרינברג שמעון מרחוב בלפור 39, ואיים עלי 

באומרו: אני אסדר אותך".176
שוב נתגלעו עימותים בין הפקחים לבין טופל, הסוכן של ידיעות 
אחרונות, שלא השלים עם ההחרמות הללו. היו ימים שפקחי העירייה 
החרימו מאות עיתונים שהפיץ. טופל שלח מכתב תלונה לעירייה, וטען 
"כי אין מקום להחרמת חפצים השייכים לאחרים, גם אם יתברר כי 
מוכר העיתונים מכר שלא ברשות", ודרש מהעירייה פיצוי.177 המפקח 
העירוני הראשי השיב לטופל, כי ההחרמה נעשתה כדין, וביקש להזמין 

את טופל "ולהודיע לו שאין להתעשר ע"ח ניצול ילדים קטנים".178
כל רוכלי תל־אביב חשו עצמם נרדפים. הם חיו בפחד מתמיד 
שמא ֵיעצרו, יועמדו למשפט, יקחו מהם את מרכולתם, יקנסו אותם 
והם יאבדו את פרנסתם.179 הגיעו דברים לידי כך, שארגון הרוכלים 
ביפו פנה בשמם לראש הממשלה, משה שרת, בתקווה שיעזור להם. 
"אין לנו כבר למי לפנות", כתבו לראש הממשלה.180 למרות זאת הם 

לא נטשו את הרחובות. 

מחפשים תחליף לילדים: נכים ואלמנות
ב־1949 נדמה היה שמסתמן פתרון לבעייתם של המוכרים הקטנים. 
ב־11 במאי נפגשו בלשכת העיתונות והמודיעין הממשלתית בתל־
אביב מנהלי מעריב, ידיעות אחרונות, הארץ, יום יום, הבקר, חרות 
וקול העם עם מנהל הלשכה, נציגי עיריית תל־אביב והמשטרה, 
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במטרה למצוא תחליף לילדים המוכרים.181 המשתתפים גיבשו את 
דעתם שיש להפקיד את מכירת העיתונים בידי נכים ואלמנות שיישאו 
רישיונות מיוחדים.182 בינתיים, עד שהמבוגרים ישתלטו על הענף, 
תותר המכירה לנערים מגיל 16 ומעלה בלבד. העיר תחולק לאזורים, 
ובכל אזור יהיו מוכרים קבועים. המוכרים יפסיקו לרוץ על המדרכות 
ויעברו למכור בדוכנים ארעיים )"תאים"(, שיונחו על המדרכות 

ויסולקו בתום המכירה.
"מצד העיתונים יש רצון טוב. יש 4 עיתונים המופיעים אחה"צ — 
וכל אחד מהם היה מסכים לכל הסדר של כבוד", אמר יוסף גרביצקי, 
מנהל לשכת העיתונות הממשלתית. "]...[ המניעה היחידה היא, שכל 
עיתון חושש שמא השני לא יעשה כמוהו. יש לכן לקבוע הסדר חוקי 
ולא סתם הסכם. אם שוטר ירדוף אחר ילד מוכר עיתונים, ברור שהקהל 
יהיה לצדו של הילד". גוטמן )גוטקה( רבינוביץ, מנכ"ל מעריב, הסכים 
להסדר המוצע וציין שבשלושת החודשים האחרונים כבר ניכרת ירידה 
במספר הילדים המועסקים בעיתונו. "האנשים חזרו מהצבא, והם 
שוב עוסקים בעבודה הקודמת. כן מועסקים בעבודה זו כמה עולים 
חדשים. אנו מוכנים להעסיק כל אדם, שהמחלקה הסוציאלית של 
עיריית תל־אביב תציע לנו, אבל עד כה לא הוצעו מועמדים". גם 
נח מוזס, העורך האחראי של ידיעות אחרונות, הסכים להחליף את 
הילדים. "העיתונים אינם מעוניינים בילדים קטנים", הבהיר מוזס. "הם 
מוכנים להעסיק נכים ואלמנות. העיר גדלה ונתרחבה ומספר המוכרים 

לא גדל. קשה פשוט למצוא מוכרים. זאת אני אומר מהניסיון".183
כולם, כך נראה, יצאו מהישיבה בתחושה טובה. ועדת המשנה 
שהוקמה חילקה את תל־אביב לאזורים, קבעה היכן יוצבו הדוכנים, 
ואף הכינה רשימה חדשה של מוכרי עיתונים.184 כן הוחלט שאחרי 
שההסדר בתל־אביב ייכנס לתוקפו, ייעשו הסדרים דומים גם בירושלים 
ובחיפה. "לא היה זה קל להביא את עיתוני הצהריים והערב לידי 
הסכמה להסדר בעניין זה, אולם בסופו של דבר הצלחנו להביא לידי 
הסכם בין כל הצדדים המעוניינים", עדכן יוסף גרביצקי את גרשון 

אגרון, ראש שירותי המודיעין )ההסברה( במשרד ראש הממשלה, והביע 
תקווה, ש"ההסדר יהיה יעיל ויכנס לתוקפו בזמן הקרוב ביותר".185 

אך השמחה של גרביצקי, מתברר, הייתה מוקדמת. ד"ר ש' גינתון, 
שטיפל מטעמו בנושא, דיווח לו על קשיים ביישום ההסדר מצד מנהלי 
העיתונים. "לפי דעתי, אין לצפות שמנהלי העיתונים יסכימו מרצונם 
הטוב להסדר כפי שהוצע על ידינו, ומוטב שנסתלק מכל העניין", 
כתב לגרביצקי.186 גרביצקי מיהר לעדכן את חיים אלפרין, המפקח 
העירוני הראשי, בהתפתחות. "קיימת מצד מנהלי עיתוני הערב שיטה 
מחושבת של התחמקות מהסדר רדיקלי של הענין", כתב לו. "לכאורה, 
הושג הסכם בכל הנקודות עם מנהלי העיתונים, אולם למעשה לא 
נעשה על ידם דבר בכדי למלא אחרי ההחלטה שנתקבלה פה אחד. 
אם רושם זה מוצדק", הוסיף, "הרי לא תישאר, לדעתי, בידך ובידי 
המשטרה כל ברירה אחרת, אלא לפעול באמצעים אדמיניסטרטיביים, 
אשר ייאלצו את עיתוני הערב לשנות את עמדתם הנוכחית ולגשת 

להסדר של ממש של הבעיה הכאובה הזאת".187
כעבור כשלושה חודשים עדכן אלפרין את גרביצקי שהעניינים 
מסתבכים. מתברר שלאחר שכבר נקבעו מקומות המכירה ברחבי העיר, 
"ברגע האחרון באה התנגדות מצד מערכת 'מעריב' לסדור הנ"ל, והם 
הציעו הצעה אחרת להגבלת זמני המכירה של עיתוני הערב, ששני 
העיתונים 'מעריב' ו'ידיעות אחרונות' ימכרו בזמנים שונים. לסדור זה 
לא הסכימה הנהלת 'ידיעות אחרונות'. בקשנו משני העיתונים להגיש 

הצעות חדשות, אבל עד היום לא קבלנו שום הצעה".188

עורכי העיתונים מתעלמים מזכויות הילדים ומסבלם
התחרות ואיבת ה"פוטש" בין שני העיתונים הגדולים, מתברר, טרפדו 
את ההסכם ולא אפשרו להציל את הילדים העזובים. מנכ"ל מעריב, 
גוטמן רבינוביץ, הפנה אצבע מאשימה אל כל העיתונים שלדבריו 
סיכלו פתרון. "אנחנו אהדנו — ובמידה רבה יזמנו — כל פעולה 
המכוונת לשוות למכירה צורה מכובדת, שקטה וסדירה יותר", עדכן 
את חבריו במערכת, "אולם היינו יחידים בשאיפה זו. שאר העיתונים 

התנגדו לכל הסדר וסיכלו את הגשמתו".189
על המדרכה ליד בניין סנסור בירושלים המשיכו לעמוד בשנות 
החמישים הילדים של ידיעות אחרונות לצד ילדי מעריב, וחיכו 
לעיתונים שיגיעו מתל־אביב. ספק אם הכירו את סיפור ה"פוטש", אבל 
מעסיקיהם דאגו שהאיבה בין שני העיתונים לא תתפוגג. כששני אחים 
קטנים באו למכור — אחד את מעריב והשני את ידיעות — המעסיקים 
העלימו עין,190 אבל כשאחד העיתונים הקדים את בואו לעיר בחמש 

דקות, פרצה "מלחמת עולם".
"יום אחד, בפברואר 1953", סיפר יהודה קדוש, לשעבר המפיץ 
של ידיעות אחרונות בעיר, "התקשר אלי יודקובסקי ]דב יודקובסקי, 
רכז המערכת והעורך בפועל של ידיעות אחרונות[ והודיע כי היום 
העיתון יאחר מעט, כיוון שבאותו יום נותקו היחסים בין בריה"מ 
וישראל. זו הייתה סנסציה, ולכן הדפסת העיתון התעכבה. הילדים 
שלנו חיכו על המדרכה להגעת העיתון, ולידם עמדו הילדים של 
'מעריב'. חששתי, שבשל העיכוב בהגעת 'ידיעות אחרונות', המוכרים 
שלי יאבדו את הסבלנות וילכו למכור את 'מעריב' שהגיע בזמן. מה 

הקומיקאי האמריקני המצליח, ברני וויליאמס, 
הלא הוא ברנרד פלאהרטי, הילד הראשון 

שהחל למכור עיתונים ברחובות ניו־יורק
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הילדים העובדים בכלל ושל "ילדי העיתונים" בפרט, ומאבקיהם זירזו 
חקיקה שהגנה עליהם ושיפרה את תנאי העסקתם. 

כאן בארץ, לעומת זאת, הילדים לא יצרו איום על העיתונים ולא 
סיכנו את המו"לים, כי לא היו מאורגנים ולא היו להם מנהיגים. הגוף 
היחיד שנאבק למען זכויותיהם של מוכרי העיתונים — ענף העיתונים 
בהתאחדות הסוחרים — דאג בעיקר למוכרים המבוגרים, ובה בעת 
נלחם בילדים, כיוון שגזלו את פרנסתם של המבוגרים. כך לא היה 
מי שיגן על הילדים האלה ויילחם את מלחמותיהם, חוץ מהעובדים 
הסוציאליים שישבו בעירייה. אולי בשל כך הרשו לעצמם עורכי 
העיתונים לנצל את מצוקתם ולרמוס אותם — רק כי רצו להעשיר 

את קופתם. 
בציבור החלו להישמע קולות מחאה נגד משרדי הממשלה שלא 
התערבו,194 ונגד העיתונים שהתעשרו על חשבון החיים המקופחים של 
הילדים. היו שהשתוממו כיצד העיתונים, שמרבים לחשוף מעשי עוולה, 
מאפשרים לעוול הזה לקרות מבלי שהמצפון ייסר את עורכיהם.195 

העיתונים בישראל העלימו עין. לו היו המו"לים קשובים למתרחש 
מעבר לים, ייתכן שגורלם של מוכרי העיתונים הקטנים כאן היה שונה. 
גם בארצות הברית לא אהבו תחילה את יחסם של העיתונים למוכרים 
הקטנים. העיתונים שם נקלעו למתקפה מצד חוגים שונים שהאשימו 

עשיתי? החלטתי להרחיק את הילדים שלי מהזירה, כדי שלא ילכו 
לעבוד עם המתחרה. עצרתי כמה מוניות, לקחתי אותם לטיול לתחנת 
הרכבת וקניתי להם ממתקים, ואחרי כחצי שעה כש'ידיעות' הגיע 

חזרנו, והילדים יצאו למכור אותו בריצה".191
כך המשיכו הילדים למכור עיתונים ברחבי הארץ עד שלהי שנות 
השישים. חוק עבודת הנוער שנחקק ב־1953 בקושי נאכף. גם חוק 
לימוד חובה לא תמיד עזר. הילדים המשיכו למכור עיתונים ללא 
רישיונות, מתחת לגיל המותר ומעבר לשעות המותרות, מבלי שביקרו 
בבית ספר,192 והוריהם ומעסיקיהם המשיכו לנצל אותם ללא רחמים.
מדוע לא אכפו את החוק על עורכי העיתונים? מדוע עורכי 
העיתונים התעלמו מזכויות הילדים ומסבלם? למעלה מ־16 שנים 
ניסתה עיריית תל־אביב להיאבק בתופעה — ללא הצלחה. כל אותו 
זמן עורכי העיתונים, מעסיקיהם של הילדים, היו יכולים לסייע ולא 
עשו דבר. להפך: הם הפריעו! הם לא עמדו בהסדר שסוכם אתם, 

וכשכבר הסתמן פתרון להחלפת הילדים — הם הכשילו אותו. 
"ילדי העיתונים" לא  בארצות הברית למדו העורכים שעם 
מתעסקים, כי הם כוח. הילדים האלה הטילו אימה על מעסיקיהם. 
הם ידעו לעמוד על זכויותיהם, וכשלא נענו להם — פתחו בשביתות.193 
השביתות העלו לתודעת הציבור האמריקני את מצבם הקשה של 

הילדים שהתעשרו
בארצות הברית הם כבר הפכו חלק מהפולקלור הלאומי: אין ספור אנשי עסקים מצליחים שהתעשרו, וגם נשיאי מדינה, רופאים, שופטים, 
עורכי דין, פוליטיקאים, פקידי ממשלה, עיתונאים, סופרים, שחקנים, זמרים, שדרכם להצלחה נסללה כבר בילדותם, כשעבדו במכירת 

עיתונים או בחלוקתם. 
ב־1969 החליטה ארצות הברית להוקיר אותם, וקבעה את 4 בספטמבר בכל שנה — היום שבו הילד ברנרד פלהרטי בן העשר החל 
לעבוד כמוכר העיתונים הראשון בעיתונו של בנג'מין דיי, ניו יורק סאן — ל"יום מוכר העיתונים הלאומי". "הערצתי האישית כלפיהם רבה 
ומיטב איחולי נשלחים להם, והעם כולו גאה בהם", אמר הנשיא ריצ'רד ניקסון, כשהכריז ב־10 באוקטובר 1969 על היום הלאומי החדש.198

הנה רשימה חלקית של המפורסמים והעשירים בארצות הברית, שבילדותם מכרו או חילקו עיתונים:199
נשיא ארה"ב, דוויט אייזנהאואר נשיא ארה"ב, הארי טרומן 

הפילנתרופ, נתן שטראוס הממציא, תומאס אלוה אדיסון 
שדר הטלוויזיה, וולטר קרונקייט מנחה הטלוויזיה, אד סאליבן 

כוכב הקולנוע, בוב הופ המפיק, וולט דיסני 
הזמר, בינג קרוסבי השחקן, ג'ון ויין 

המיליארדר, וורן באפט הסופר, אייזק אסימוב 
איל ההימורים והמו"ל, שלדון אדלסון  הממציא והמיליארדר, סטיב ג'ובס 

כאמור, גם בארץ היו מוכרי עיתונים קטנים, שבבגרותם הפכו אנשים מצליחים בתחומים שונים. חלקם פתחו חנויות משגשגות, 
ועשו חיל כקבלני בניין. ידוע על מוכר עיתונים שנעשה אדריכל מצליח, ואחד שנעשה יבואן רכב גדול. אחדים שירדו לארצות 

הברית, הפכו סוחרי אלקטרוניקה גדולים.200
כמו בארצות הברית, גם בארץ לא שכחו להביע להם תודה והערכה על עבודתם המסורה. ב־1968 ערכו להם טקס חגיגי ביוזמת חברת 
אמפא, איגוד העיתונים היומיים ואגודת העיתונאים בתל־אביב, ובו העניקו לשניים מהם את "אות השירות המצוין". נפתלי עדן בן ה־75, 
זקן מחלקי העיתונים בישראל, שמכר וחילק עיתונים במשך 36 שנים, זכה בפרס כספי בסך 1,000 ל"י. דוד כהן בן 13 וחצי, נציג הדור 

הצעיר, שהחל למכור עיתונים בגיל שמונה ליד קולנוע תמר בתל־אביב, קיבל מלגת לימודים.201 
זו הייתה ההוקרה הפומבית היחידה לאנשים האלמונים הללו, שאט־אט נעלמו מנוף הארץ.
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אותם בפגיעה בילדים. כדי לרכך את הביקורת נגדם פרסמו העיתונים 
כתבות חיוביות על מוכרי העיתונים, והוכיחו כי הם דואגים להם. 
בסיוע העיתונים הוקמה "אגודה לאומית לילדים מוכרי עיתונים", 
שדאגה להקים להם מועדונים לשעות הפנאי ומגורים מיוחדים, שבהם 
יכלו להתקלח, לאכול, לנוח ולישון. העיתונים החלו גם לממן לילדים 
לימודים: עיתון אחד אף הקים להם בית ספר מיוחד עם כיתה אחת... 
היו עיתונים שחילקו מלגות; אחרים הקימו ליגות ספורט, תזמורת, 
ספרייה ומזנון, ערכו להם פיקניקים, הוציאו אותם לטיולים וחילקו 
להם פרסים.196 ב־1960, 73 נערים מוכרי עיתונים מארצות הברית, 
שייצגו 73 עיתונים, זכו בתחרות שנערכה ברחבי המדינה וטסו לסיור 

של עשרה ימים בצרפת ובאנגליה.197 
כך שינו העיתונים בארצות הברית את תדמיתם והצילו את הילדים. 
רק אצלנו המשיכו ילדים קטנים להסתובב יחפים ליד הכנסת הישנה 
בבית פרומין ולמכור עיתונים לחברי הכנסת, שאך לפני שנים אחדות 
חוקקו בבית הזה את החוק שנועד להצילם, ומאז אטמו את לבם 

למצוקתם.
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ארכיון היסטורי עיריית תל־אביב )להלן: אהת"א(, 1427 — 4, עמ' 3. בתל־אביב 
לבד נספרו ב־1934 כ־4,000 ילדים כאלה שנזקקו לעזרה. ראו: שושנה פרסיץ, 
"לתקנתם של ילדי ההפקר", 27.1.1935, אהת"א, ג' — 2116 — 4 )להלן: פרסיץ, 

"לתקנתם"(. 
דוד רייפן, "דו"ח מסכם מפעולותי בטיפול בילדי רחוב", 31.7.1944, אהת"א,   12

א' — 2144 — 4 )להלן: רייפן, "דו"ח מסכם מפעולותי(. 
רייפן, שם.  13

דוד רייפן, "הפעולה בין ילדי רחוב: דו"ח שנתי, אפריל 1937 עד מרץ 1938",   14
27.6.1938, אהת"א, א' — 2143 — 4. 4 )להלן: רייפן, "הפעולה בין ילדי רחוב"(. 

בלובשטיין־נבו, מקומו של ד"ר עזריאל קרליבך, עמ' 57-38.   15
ז'ק כהן, ריאיון אישי, 7.7.2016, ביצרון )להלן: כהן, ריאיון אישי(. כהן היה   16
המפיץ של מעריב בירושלים בשנים 1953-1948, והיה אחראי לגיוס מוכרי 
העיתונים הקטנים. לימים התפרסם כשחקן תאטרון, קולנוע וטלוויזיה. יהודה 
קדוש, ריאיון אישי, 21.7.2016, ירושלים )להלן: קדוש, ריאיון אישי(. כשמלאו 
לקדוש 18, הוא החל לעבוד בחברת המפיץ של יעקב לופז, והיה אחראי לילדים 
שמכרו ידיעות אחרונות בירושלים. לימים התמנה קדוש למפיץ הראשי של 

העיתון בעיר.
הקיוסקים והחנויות מכרו בעיקר את עיתוני הבוקר. בתחילת שנות החמישים של   17
המאה הקודמת היו ברחבי הארץ 400 קיוסקים ו־200 חנויות. ראו: פ' ארנסברג, 
"ארגון ההפצה", ספר השנה של העיתונאים, תל־אביב 1952, עמ' 300 )להלן: 

ארנסברג, "ארגון ההפצה"(.
מכתב ליאו אוסטפלד למחלקת הרישיונות בעיריית ת"א, 6.8.1939, אהת"א,   18
א' — 351 — 4. בתל־אביב היו תושבים שביקשו מהעירייה היתר לנצל את 
ביתם או את המרפסת שלהם למכירת עיתונים. היו שביקשו לנצל למטרה זו 
מרפסות של בניינים אחרים, והיו אנשים טובים שהתירו לתושבים במצוקה 
להקים בכניסה לחצר ביתם מקום למכירת עיתונים וסיגריות. ראו: מכתב מ' בנין 
לוועד הרישיונות, 5.1.1939, אהת"א, ב' — 350 — 4; מכתב המהנדס העירוני 
לראש העיר רוקח, 21.3.1939, אהת"א, ג' — 350 — 4; מכתב א' ברנשטיין 

לעיריית ת"א, 9.5.1939, אהת"א, ג' — 350 — 4. 
ב־3 ביולי 1947 פנתה הנהלת הארץ למפקח העירוני הראשי וביקשה שיאשרו   19
למוכרי העיתון למכור אותו מעל ארגזים שיונחו על המדרכה. לשם כך פנו 
לאדריכל וביקשו שיעצב למענם ארגזים מיוחדים. ראו: מכתב הארץ למפקח 
העירוני הראשי, 3.7.1947, אהת"א, 4 — 361- 4; מכתב הארץ למזכירות עיריית 

תל־אביב, 25.11.1947, אהת"א, 4 — 361 — 4.
מכתב יחיאל קליין לעיריית תל־אביב, י"ח באייר תרצ"ד, אהת"א, ב' — 345 —   20
4; מכתב מזכיר העיר יהודה נדיבי לסגן מפקח המשטרה המחוזית, 15.4.1937, 

אהת"א, ג' — 347 — 4.
מכתב ישראל רוקח ליושב ראש ועדת הרישיונות, 12.4.1937, אהת"א, ג' — 347   21
— 4 )להלן: רוקח ליושב ראש ועדת הרישיונות, 12.4.1937(. ה"מוכרים־רצים" 

מכרו בעיקר את עיתוני הערב. ראו גם ארנסברג, "ארגון ההפצה". 
מכתב ראש העיר, ישראל רוקח, ליושב ראש ועדת הרישיונות, 30.5.37, אהת"א,   22
א' — 348 — 4 )להלן: רוקח, ליושב ראש ועדת הרישיונות, 30.5.1937(. לפי 
החלטת ועדת הרישיונות, השימוש במתקן הנייד נועד רק לאלה שמכרו עיתונים 
לועזיים, ואילו שיטת המכירה ברחוב בידי "מוכרים־רצים" נועדה למכירת 
העיתונות העברית בלבד. אולם ההנחיה הזאת לא תמיד נאכפה. ראו: רוקח 

ליושב ראש ועדת הרישיונות, 12.4.1937. 
כהן, ריאיון אישי; בן־ציון יהושע, ריאיון אישי, 11.7.2016, ירושלים; ב"צ   23
יהושע, שתיקת התרנגול, אסטרולוג 2002, עמ' 258 )להלן: יהושע, שתיקת 
התרנגול(; א' רותם, "זקן מחלקי העתונים בארץ קיבל 'אות השרות המצויין'", 

מעריב, 27.5.1968, עמ' 11 )להלן: רותם, "זקן מחלקי העתונים"(. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Barney_Williams_(actor)
https://en.wikipedia.org/wiki/Barney_Williams_(actor)
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י' פוס, "מיומנו של מחלק עתונים", ספר השנה של העיתונאים, תל־אביב   24
1952, עמ' 288-287.

המוצא התימני של הילדים העובדים בלט בעיקר בתל־אביב, ואילו בירושלים   25
מרבית הילדים העובדים היו ממוצא פרסי או כורדי, וכמעט ולא נמצאו ביניהם 
תימנים. ראו: שנקולבסקי, חזון ומציאות, עמ' 277-275, 288. הילדים התימנים 
שעבדו בתל־אביב באו בעיקר מתלמוד תורה לתימנים, ורבים מהם עסקו במכירת 
עיתונים. ראו: מכתב גלנר, המחלקה לטיפול בילד, אל י' אלטרמן, מנהל מחלקת 
החינוך, 1.12.1937, אהת"א, א' — 1771 — 4. על הרצון לעבוד, שהיה טבוע 
באופיו של הילד התימני, ראו: ישראל ישעיהו, "לדמותו של הנוער התימני", 

במעלה, 20, 12.10.1934, עמ' 9. 
דין וחשבון לחודש ינואר 1945, המחלקה לפיקוח עירוני, עיריית תל־אביב,   26

אהת"א, א' — 328 — 4.
מכתב סוכנות שרות כלכלית לא"י )"פלס"( למועצת עיריית תל־אביב, 3.3.1937,   27
אהת"א, ג' — 347 — 4 )להלן: מכתב סוכנות שרות כלכלית(; "לאחר השביתה 

הערבית", דבר, 6.11.1933, עמ' 1. 
ראו: מכתב הדוויג גלנר, מנהלת המחלקה לטיפול בילד, להנהלת דבר, 29.10.1937,   28
אהת"א, א' — 2143 — 4; מכתב גלנר למזכיר העיר, נדיבי, 23.11.1937, אהת"א, 
א' — 2143 — 4. בארצות הברית החמירו מאוד לגבי העסקת בנות במכירת 
עיתונים, מחשש שהן תידרדרנה לזנות. היו ערים שנאסר על בנות למכור, 
  Digirolamo, Crying :ובמקומות שבהם הותר — הוגבל גילן ל־18 או 21. ראו

the News, pp. 254, 258, 266, 270, 278 
מכתב המחלקה לטיפול בילד אל י' פרץ, מנהל מחלקת הרישיונות, 19.12.1938,   29
אהת"א, א' — 350 — 4 )להלן: המחלקה לטיפול בילד אל י' פרץ(. ב־1947 
הייתה בין הנשים אחת עם תואר דוקטור, ד"ר הדסה שלייכר, שבהוראת ראש 
העיר רוקח קיבלה רישיון למכור עיתונים וסיגריות בשכונת זבלאווי, ליד מכון 
המים. היא לא התרוצצה עם עיתונים בידיה, אלא קיבלה היתר למכור אותם 
על שולחן מטלטל, ש"עם גמר היום יש לפנותו מהמקום". ראו: מכתב מזכיר 

העיר למחלקת הרישיונות, 30.10.47, אהת"א, ד' — 360 — 4. 
ראו קדוש, ריאיון אישי; כהן, ריאיון אישי.   30

מכתב הדוויג גלנר, מנהלת המחלקה לטיפול בילד, ליהודה נדיבי, מזכיר העיר,   31
13.9.1937, אהת"א, 1805 — 4; מכתב גלנר ליהודה נדיבי, 20.6.1938, אהת"א, 
1805 — 4. בירושלים אותרו באותה שנה מאה ילדים בני 15-8 שעבדו ברחובות. 
22 מהם מכרו עיתונים. ראו: "ילדי רחוב בירושלים", למען הילד והנוער, כסלו 
תש"ג, שנה ב, חוב' ט, דצמבר 1942, עמ' 13, ארכיון ציוני מרכזי )להלן: אצ"מ(, 

S90/2131/3 )להלן: "ילדי רחוב בירושלים"(.
לא כל הילדים הרוכלים בתל־אביב היו תושבי העיר. היו שהיגרו אליה, לבד או   32
עם הוריהם, ממקומות שונים בארץ כדי להתפרנס. ראו: יוסף, "מזכרונות חיי", 
עתוננו, עתון פנימי של כפר עבודה לנערים, מספר א', ללא תאריך, עמ' 2-1, 
אצ"מ, J1/2313 )להלן: יוסף, "מזכרונות חיי"(; "דו"ח על בעיית הילדים העזובים 
בת"א ופעולות העירייה לפתרונה", ללא תאריך, אהת"א, א' — 2144 — 4; דוד 
רייפן, דו"ח שנתי מהפעולה בין ילדי רחוב, 4.6.40, אהת"א, ג' — 2143 — 4; 

רזי, ילדי ההפקר, עמ' 122.
ארנסברג, "ארגון ההפצה". ב־1954 העסיקו מעריב וידיעות אחרונות לבדם 120   33
רוכלים, מהם 50-40 קבועים, אך מספרם של הילדים בתוכם אינו ידוע. ראו: 
פגישת רבינוביץ ממעריב עם נציג מחלקת הרישיונות בעירייה, 30.8.1954, 
אהת"א, א' —  364 —  4. ב־1968 הגיע מספרם של מוכרי ומחלקי העיתונים 
בתל־אביב לכ־320. מספרם הכולל בכל הארץ הגיע לכאלף איש. מספרם של 
הילדים בין המוכרים והמחלקים אינו ידוע. ראו: רותם, "זקן מחלקי העתונים", 

עמ' 11.
א' ברוידס, "עזובים", במעלה, 14, 4.8.1935, עמ' 1.  34

שלמה, "סגריר — רשימות מירושלים", במעלה, 2, 19.1.1934, עמ' 9.  35
פ' אפנשלק, "ביוב ופעולות תרבות", על המשמר, 4.9.1951, עמ' 2.  36

א' אפל, "זעקת הנוער", במעלה, 2, 28.1.1938, עמ' 1.  37
ד' רייפן, "ילדי רחוב בתל־אביב בשנים 1935 עד 1944", חברה ורווחה, ו, 1   38

)1984(, עמ' 40-36 )להלן: רייפן, "ילדי רחוב בתל־אביב"(.
הילדים שמופיעים במסמכים הארכיוניים בשמם המלא, מזוהים במאמר זה   39

בשמם הפרטי בלבד, בשל צנעת הפרט.
יוסף, "מזכרונות חיי".  40

יוחנן, "בני ירושלים", במעלה, 23-22 )280-279( ]ללא תאריך[, עמ' 8.  41
מכתב ש' ריגר, מנהל המחלקה לעבודה סוציאלית, למערכת ידיעות אחרונות,   42

20.11.1949, אהת"א, 1806 — 4.
צ' ראל, "ילדים עזובים בחוצות העיר", קול העם, 28.11.1948, עמ' 2 )להלן:   43

ראל, "ילדים עזובים בחוצות העיר"(.
מ' בן שלמה, "מלאכה קלה של עלובי חיים", הצופה, 6.7.1956, עמ' 3.   44

מכתב ש' ריגר לאגף המבחן במשרד הסעד, 1.8.1950, אהת"א, ג' — 2144 — 4.   45
ע' גלביץ וע' תשובה, "נוער ללא דרך", במעלה, 12 )557(, 11.6.1954, עמ'   46
1. מחבר הכתבה, עטור גלביץ, יהפוך לימים לכתב הבידור הראשון בישראל. 
הוא כתב בעולם הקולנוע, בלהיטון ובהעולם הזה, ונודע בשם העט ג. עיטור. 
את הקריירה העיתונאית שלו החל, כנראה, בעיתון הנוער במעלה, שם לחם 

יחד עם הכתבים האחרים למען הילדים העזובים, ובהם מוכרי העיתונים. 
נתן ק', "תימנים, נרקיסים ועתוני ערב", על המשמר, 7.4.1947, עמ' 2 )להלן:   47

נתן, "תימנים, נרקיסים ועתוני ערב"(.
רייפן, "ילדי רחוב בתל־אביב", עמ' 39.  48

"ילדי רחוב בירושלים".   49
מ' שטגליץ סיפר בעיתון במעלה על מוכר עיתונים בשם שמואליק, שפגש   50
בפינת הרחובות אלנבי וגאולה בתל־אביב. שמואליק היה, לדבריו, משכיל 
וסקרן, אהב לקרוא ספרים, וידע לצטט סופרים חשובים. ראו: מ' שטגליץ, 
"שמואליק", במעלה, 19-18 )371-370(, 16.10.1946, עמ' 15-12. גם הנער 
בן־ציון יהושע, שעסק בחלוקת עיתונים בירושלים כשהיה בן 11, הרבה לקרוא. 
הוא קרא את העיתונים שחילק )דבר והדור( מתחילתם ועד סופם, ולמחרת היה 
מגיב במדור "מכתבים למערכת" על מאורעות שאירעו ביישוב ועל התנהגותם 
של המנהיגים, וחותם ד"ר ר' לבנטל. ראו: יהושע, שתיקת התרנגול, עמ' 258. 

"ילדי רחוב בירושלים".   51
שם.   52

דוד אידלסון, דו"ח ביקור במועדון לילדים עזובים, 29.5.1954, אהת"א, א' —   53
.4 — 1770

יש עיתונים שהסדירו בעצמם את מכירת העיתונים ברחוב, יש שמסרו את   54
המכירה לחברת הפצה, ויש שנקטו את שתי השיטות. הסוכן המקומי או האזורי 
היה אחראי לחלוקת העיתונים למוכרים ועל גביית הכספים. ראו: ארנסברג, 

"ארגון ההפצה".
"מחזה־תוגה על שוק הילדים", במעלה, 9-8 )529-528(, 24.4.1953, עמ'   55

109-108 )להלן: "מחזה־תוגה על שוק הילדים"(. 
"במחיצתם של מוכרי 'ידיעות אחרונות'", ידיעות אחרונות, 25.4.1941, עמ'   56

2 )להלן: "במחיצתם של מוכרי 'ידיעות אחרונות'"(.
האלינה גורסקה, "נערים מרחובות הכרך" )סיפור(, במעלה, 24-23 )497-496(,   57

28.12.1951, עמ' 346. 
ראו: קדוש, ריאיון אישי; דוד בזק )בן זקן(, ריאיון אישי, 2.8.2016, אור עקיבא.   58

בזק החל למכור עיתונים בירושלים בגיל 13, ועבד כשנה וחצי. 
Digirolamo, Crying the News, pp. 333-337  59

הכרזת הכותרות בקול היא, כנראה, המשכה של התופעה, שהייתה מקובלת   60
במדינות שונות אחרי המצאת הדפוס, כשמכריזי חדשות, "עיתונים חיים", 
היו עומדים במרכזה של עיר, ובקול רם קוראים בפני ההמון את החדשות. 
לפעמים נלווה אליהם שוטר עם פעמון, שהיה מצלצל בין חדשה לחדשה. ראו: 
"עיתונים חיים", עדן, ירחון מצויר לבני הנעורים, ניו יורק, אלול תרפ"ה, עמ' 
73. באנגליה נהגו מוכרי העיתונים לשאת מודעות ענק, ובהן בישרו באותיות 
גדולות את הכותרות הבולטות. ראו: ג' בובליק, "אנגליה בצל המבוכה", הצופה, 

12.4.1939, עמ' 2. 
נ' אלתרמן, תל־אביב הקטנה, תל־אביב, תשל"ט, עמ' 55. בשנות השלושים של   61
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העימותים עם הבריונים 27 ילדים. במילווקי הציתו בריונים משאיות עם עיתונים. 
 .Bekken, “Newsboys”, p. 195 :ראו

לוי, מוכרי עיתונים, עמ' 71, 75, 76. במארס 1937, כשנזרקה פצצה על עוברי   84
אורח מול התחנה המרכזית ברחוב יפו בירושלים, נפצעו גם ילדים מוכרי עיתונים. 
ראו: "מעשה זוועה של המרצחים הערבים בירושלים", דבר, 18.3.1937, עמ' 
1. בפברואר 1948 נהרג הנער יעקב מיימון בן 14 מתל־אביב מיריות שנורו 
לעברו מאבו כביר, בעת שמכר עיתונים ברחוב הרצל. ההרוג היה בן למשפחה 
בוכרית בת שמונה נפשות, שכולן עסקו במכירת עיתונים. ראו: "נער נהרג ו־3 
נפצעו בתל־אביב", מעריב, 17.2.1948, עמ' 1; א"ר, "מוכר העתונים", מעריב, 

17.2.1948, עמ' 7.
מ' שטגליץ, "שמואליק", במעלה, 19-18 )371-370(, 16.10.1946, עמ' 15-12.  85

לעתים, כדי להסיח את דעתם של הבריטים מן הפעולות המרכזיות של האצ"ל,   86
ביצעו חברי המחתרת פעולות הסחה על ידי אנשים שהתחזו לערבים, למצחצחי 
נעליים ולמוכרי עיתונים. ראו: ב' יהודאי, בכרם בן־ציון, תל־אביב 2011, עמ' 

.73
רייפן, "הפעולה בין ילדי רחוב".   87

ראו למשל ד' קריוין, "ילדים עובדים", מגמות, 4 )1953(, עמ' 254.  88
כמה הרוויחו ביום? קשה לדעת. בדרך כלל, מערכות העיתונים היו משלמות   89
למוכרים כעשרים אחוז ממחיר העיתון. ארנסברג, "ארגון ההפצה"; "הערות 
בקשר עם סדור רישיונות לילדים מחלקי עיתונים", ללא תאריך, אהת"א, 1805- 
4 )להלן: "הערות בקשר עם סדור רישיונות"(. התשלום לא תמיד היה אחיד, 
ומוכרי ידיעות אחרונות, לדוגמה, הופלו לרעה: הם קיבלו את האחוז הנמוך 
ביותר מכל המוכרים של עיתוני הערב, והיו "המנוצלים ביותר". "ב'ידיעות 
אחרונות' אסור היה לכתוב נגד ספסרי קרקעות", מעריב, 19.2.1948, עמ' 8. 
הרווח היומי של הילד היה תלוי בכישרון המכירה, במרץ, בכוח הפיזי ובאזור 
שהוקצה לו, כלומר במספר העיתונים שמכר. ההערכה היא שהילדים החרוצים 
הרוויחו 8-3 גרוש ליום. "במחיצתם של מוכרי 'ידיעות אחרונות'"; שמעון 

 . קטרי, "יומי", במעלה, 22 )374(, 29.11.1946, עמ' 13
מנהג היה אצל מוכרי העיתונים הקטנים בחיפה, שכשהגיעו לגיל בר מצווה נער   90
השמחה היה מזמין את חבריו ביום חמישי, לאחר הנחת תפילין, לסרט קולנוע 

מהכספים שחסך ממכירת העיתונים. ראו: לוי, מוכרי עיתונים, עמ' 103. 
דוד אידלסון, דו"ח על המועדון לילדי הפקר שע"י עיריית תל־אביב, מארס־יולי   91
1934, 2.8.1934, אהת"א, ב' — 2116- 4 )להלן: אידלסון, "דו"ח על המועדון"(. 

היה ממקימי עיתון התנועה במעלה יחד עם המשורר אברהם ברוידס.  92
דוד כהן, ביתי בין נערים, תל־אביב תשל"ו, עמ' 19-18. אידה ספיר, שחקרה   93
את ילדי הרחוב בשנות הארבעים בירושלים, גילתה כי "אלה, שמוסרים את 
כל רווחיהם להורים, זוכים ליחס חיובי יותר מהוריהם מאלה שמתחלקים עם 
הוריהם רק בחלק מהכסף". ראו: א' ספיר, "על ילדי רחוב בירושלים — חמישים 

מקרים חדשים", למען הילד והנוער, שנה ב, חוב' ט, דצמבר 1942, עמ' 29.
"תרומת נערים מוכרי עיתונים", מעריב, 9.12.1959, עמ' 5.   94

ראל, "ילדים עזובים בחוצות העיר".  95
אידלסון, "דו"ח על המועדון".   96

מכתב דוד אידלסון לראש המחלקה לטיפול בילד, ללא תאריך, אהת"א, ד' —   97
2116 — 4 )להלן: אידלסון לראש המחלקה לטיפול בילד(. 

אידלסון, "דו"ח על המועדון".   98
דפים של המפעל להכשרת ילדי ארץ־ישראל במעוז חיים, ]ללא תאריך[, הארכיון   99

לחינוך יהודי, אוניברסיטת תל־אביב.
חיים ק', "אורחים בלתי מוזמנים", עתוננו, עתון פנימי של כפר עבודה לנערים,   100
חוברת ב', ללא תאריך. הארכיון לחינוך יהודי, אוניברסיטת תל־אביב, בס — 

.922
אידלסון לראש המחלקה לטיפול בילד; "בבוקר ובערב מוכרים עיתונים, ובצהריים   101

משחקים קלפים", המשקיף, 12.11.1948, עמ' 6. 
הרעש בעיר הוגדר ב־1934 "אחת ממגרעותיה הגדולים של תל־אביב". רופאים,   102
עורכי דין ועסקני ציבור התכנסו באחד מבתי המלון בעיר כדי לטכס עצה 

המאה הקודמת, בעיצומו של המאבק להשלטת העברית ביישוב, פנה האיגוד 
להשלטת העברית לעיריית תל־אביב בתלונה נגד הרוכלים שמכריזים על 
מרכולתם בשפות לועזיות. מן הסתם התלונה כוונה גם נגד מוכרי העיתונים, 
שמכרו בין השאר גם עיתונים לועזיים. בעקבות כך החליטה העירייה להפיץ 
בין הרוכלים "פתקאות אשר בהן הם מתבקשים להמנע מזה". ראו: מכתב מזכיר 

העיר למחלקת הרישיונות, 31.12.1939, אהת"א, ג' — 351 — 4. 
אברהם לוי, ריאיון אישי, 17.7.2016, כרמיאל )להלן: לוי, ריאיון אישי(. לוי   62
התחיל למכור עיתונים בחיפה בגיל 11. הוא מכר בין השנים 1946-1943. ראו 

גם כהן, ריאיון אישי.
י' גבעון, "יסוריו של צבר" ]רומן מן ההווי[, ידיעות אחרונות, 30.12.1949, עמ'   63

.3
יהושע, שתיקת התרנגול, עמ' 258.   64

י' סנה, "רסיסי יום", על המשמר, 31.7.1947, עמ' 2.   65
כהן, ריאיון אישי; קדוש, ריאיון אישי; לוי, ריאיון אישי.   66

"המזרח הרחוק ותל־אביב", חרות, 26.6.1950, עמ' 4.   67
"במחיצתם של מוכרי 'ידיעות אחרונות'".  68

בן־עמי, "ילדים ברחוב", במעלה, 15, 27.7.1934, עמ' 8.  69
י"פ, "המוכר והקונה", ידיעות אחרונות, 13.8.1948, עמ' 7.  70

קדוש, ריאיון אישי.  71
ר"ג, "יוצרי ההומור המלחמתי", ידיעות אחרונות, 12.7.1948, עמ' 2.  72

א' לוי, מוכרי עיתונים, כרמיאל 2005, עמ' 74 )להלן: לוי, מוכרי עיתונים(.  73
ארנסברג, "ארגון ההפצה"; מכתב יוסף גרביצקי לגרשון אגרון, 1.7.1949,   74

ארכיון המדינה )להלן: א"מ(, תיק ג' 3935/25. 
לוי, מוכרי עיתונים, עמ' 72.  75

רייפן, "ילדי רחוב בתל־אביב".  76
"במחיצתם של מוכרי 'ידיעות אחרונות'". ראו גם: קדוש, ריאיון אישי; לוי,   77

ריאיון אישי; לוי, מוכרי עיתונים, עמ' 2. 
עיתון הארץ למפקח העירוני הראשי, 3.7.1947, אהת"א, 4 — 361- 4.   78

ארנסברג, "ארגון ההפצה".  79
אברהם לוי סיפר כי העבודה ברחוב פתחה לפניו עולם חדש, הפכה אותו סקרן   80
והניעה אותו לקרוא עיתונים מדי יום. "מכאן התחלתי לקרוא ספרים, וקניתי 
כל חודש ספר חדש. האירועים ההיסטוריים שחוויתי במציאות ודרך הכותרות 
שצעקתי, גם לימדו אותי היסטוריה, וידעתי היסטוריה יותר מאחרים. בזכות 
כל אלה הפכתי משכיל יותר, ובבגרותי התחלתי לכתוב ספרים". לוי, ריאיון 

אישי. 
כהן, ריאיון אישי; לוי, ריאיון אישי; קדוש, ריאיון אישי. כהן וקדוש סיפרו   81
שבירושלים היו ילדים שביקשו מהקונים המבוגרים לשמור להם את העיתונים 
הישנים, כדי שיוכלו אחר כך למכור אותם לקצבים ולמוכרי דגים ולזכות 

בהכנסה נוספת. 
לא פעם האשימו הילדים את שוטרי התנועה, שהם מפריעים להם במילוי   82
תפקידם ו"מכריחים אותם לנוד ולנוע ממקום למקום, מבלי הרשות להם להתעכב 
בשום מקום אפילו, כדי להנפש במקצת". ראו: דואר היום, 2.10.1935, עמ' 7. 
בארצות הברית גבתה מכירת העיתונים ברחוב מחיר כבד מהילדים. ב־1934 
נהרגו בניו יורק ארבעה ילדים ושבעים נפצעו בתאונות דרכים. בלוס אנג'לס, 
 J. Bekken, “Newsboys: :בשנות הארבעים, נהרגו 17 ילדים ו־283 נפצעו. ראו
 The Exploitation of ‘Little Merchants’ by the Newspaper Industry”, in:
 H. Hardt and B. Brennen (eds.(. Newsworkers: Towards a History of the
 Rank and File, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1995, pp.

.Bekken, “Newsboys” ( :190-225)להלן 
ראו: "חובלים ומחבלים", דבר, 11.6.1936, עמ' 6; "על פאכרי נאשאשיבי",   83
הצופה, 6.12.1938, עמ' 1; "תיגרות ברחובות קאהיר", דבר, 6.7.1939, עמ' 
6; נ"ש, "מריבה בין מנחה ומעריב", על המשמר, 17.3.1948, עמ' 2. בארצות 
הברית, המאבק על אזורי מכירה היה אלים במיוחד. בריונים מצוידים באגרופנים 
הובאו כדי לסלק את הילדים מוכרי העיתונים המתחרים. בשיקגו נהרגו באחד 
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בבעיה שלדבריהם סיכנה את בריאות התושבים. הם הקימו ועד למלחמה 
ברעש, ודרשו לחוקק חוקים לשם מניעתו. ראו: "לתקנתה של תל־אביב", דואר 
היום, 3.10.1934, עמ' 6. עוד על תופעת הרעש בתל־אביב בשנות העשרים 
עד הארבעים של המאה הקודמת, ראו: ע' הלמן, אור וים הקיפוה: תרבות תל 
אביבית בתקופת המנדט, חיפה 2007; א' גולן ומ' עזריהו, "רעש ועיצובו של 
מרחב עירוני מתפתח: תל־אביב 1940-1926", עיונים בתקומת ישראל, 14 
)2004(, עמ' 96-73; י' שביט וג' ביגר, ההיסטוריה של תל־אביב: משכונות 
לעיר )1936-1909(, תל־אביב 2001, עמ' 253-252; ע' הלמן, התגבשותן של 
חברה אזרחית ותרבות עירונית בשנות העשרים והשלושים, עבודת דוקטור, 

האוניברסיטה העברית 2000, עמ' 74.
נתן, "תימנים, נרקיסים ועתוני ערב".  103

פרוטוקול הפגישה של מנהלי העיתונים, עיריית תל־אביב והמשטרה עם מנהל   104
לשכת העיתונות והמודיעין הממשלתית בנושא העסקת ילדים במכירת עיתונים, 
שהתקיימה בלשכת המודיעין הממשלתית בתל־אביב, 11.5.1949. א"מ, תיק ג' 

3935/25 )להלן: פרוטוקול הפגישה של מנהלי העיתונים(.
מכתב דיירי רח' רבינוביץ להנהלת עיריית תל־אביב, 28.5.1940, אהת"א,   105

ב' — 352- 4.
מכתב אליעזר זיגפריד הופיין להנהלות העיתונים הארץ, דבר והבקר, 21.7.1936,   106

אהת"א, ג' — 335 — 4. 
מכתב ח' לוינשטיין מעיתון הבקר להופיין, 28.7.1936, אהת"א, ג' — 335 — 4.   107

מכתב הופיין לישראל רוקח, 2.8.1936, אהת"א, ג' — 335 — 4.  108
מכתב יהודה נדיבי להופיין, 18.10.1936, אהת"א, ג' — 335 — 4.   109

דו"ח המפקח העירוני הראשי, חיים אלפרין, לראש העיר, 10.10.1945, אהת"א,   110
ב' — 328 — 4, עמ' 9. הרעש שיצרו מוכרי העיתונים היה, כך מתברר, בעיה 
כלל עולמית. בוורשה, לדוגמה, המשטרה אסרה על הנערים להכריז בקול על 
העיתונים ולעלות על החשמליות, והנחתה את השוטרים והמפקחים ברכבות 
להחרים עיתונים מכל נער שיפר את האיסורים. כן חויבו המו"לים של העיתונים 
לשמור על התקנות האלה. ראו: "בדבר הנערים מוכרי העיתונים", הצפירה, 

3.8.1916, עמ' 3. 
מכתב המפקח העירוני הראשי, חיים אלפרין, להנהלות העיתונים המברק ]צ"ל   111
מברק[, ידיעות אחרונות, יום יום, ידיעות מעריב, 17.3.1948, אהת"א, 1806- 4. 

מכתב מזכיר העיר למנהלים של עיתוני הערב ידיעות אחרונות, ידיעות מעריב,   112
יום יום, מברק, 17.5.1948, אהת"א, 1806 — 4. 

מכתב ד"ר א"י ירוסלבסקי מנחלת בנימין 2 למשטרת תל־אביב, ללא תאריך,   113
אהת"א, ג' — 347 — 4; מכתב דיירי רח' רבינוביץ להנהלת עיריית תל־אביב, 
28.5.1940, אהת"א, ב' — 352- 4; מכתב דיירי וסוחרי רחוב הכרמל לראש 
העיר, אוגוסט 1943, אהת"א, א' — 356 — 4; מכתב אזרחי לוינסקי נחלת בנימין 

למשטרת ישראל ולעיריית תל־אביב, 15.7.53, אהת"א, א' — 363 — 4. 
מכתב ע' בן דוד, משרד החקלאות, לגב' ח' אבן טוב, מזכירות ראש הממשלה,   114

4.8.1949, א"מ, תיק 9039/16. 
מכתב ח' אבן טוב לע' בן דוד, 14.8.1949, א"מ, תיק 9039/16.   115

מעריב — השנה החמישית, דו"ח פנימי על שנת 1952, תל־אביב 1953, עמ' 129;   116
"ויכוח על הרעש ברחוב ומאסר הילדים מוכרי העתונים", חרות, 14.10.1952, 

עמ' 4. 
מכתב א' נער ומ' אלפרין, ענף מוכרי העיתונים בהתאחדות הסוחרים הכללית   117
בתל־אביב ויפו, אל ישראל רוקח, ראש העיר, 19.12.1938, אהת"א, א' — 350 
— 4; מכתב י' שצוב ומ' אלפרין מהתאחדות הסוחרים למזכיר העיר, 28.1.1940, 

אהת"א, ג' — 351 — 4. 
מכתב הרב בן־ציון מאיר חי עוזיאל להנהלת עיריית תל־אביב, כ"ט אדר ב',   118

תרצ"ה, 3.4.1935, אהת"א, א' — 346 — 4. 
מכתב ועד בית־הכנסת הגדול לעיריית תל־אביב, 5.1.1936, אהת"א, ג' — 346   119

 .4 —
מכתב ישראל רוקח ליושב ראש ועדת הרישיונות, 12.4.1937; רוקח ליושב ראש   120
ועדת הרישיונות, 30.5.1937. עיריית תל־אביב הציגה את המאבק בעיתונות 

הלועזית כמאבק נגד מכירת עיתונים בשבת, אולם המאבק הזה היה בעיקרו על 
השליטה בענף העיתונים בעיר, שנשלט בידי היהודים ופרנס כמאה משפחות. 
מכירת העיתונים בשבתות ובחגים על ידי הערבים איימה לפגוע בפרנסתם של 

היהודים. ראו: מכתב סוכנות שרות כלכלית.
מכתב הילדה תקוה למחלקת החינוך בעירייה, 25.1.1935, אהת"א, ב' — 1770   121

 .4 —
מכתב מאת אחד הילדים התל־אביבים לראש העיר דיזנגוף, 11.12.1935,   122

אהת"א, ב' — 1770 — 4.
ראו: צלה רבינוביץ, כיתה ז', "גשמי זעף", הישוב במערכה, בית־הספר לבנות   123
תל־אביב, אדר תרצ"ט, עמ' 7-6, אצ"מ J17/4743; לאה דודקביץ, "בקורי 
במעברה", הארץ שלנו, 23, 4.7.1951, עמ' 15; אורה אשכנזי, "מוכר העתונים 
הקטן", משמר לילדים, 9.10.1947, עמ' 18; "מספר תשובות למשאל על המדור 
'ילדים כותבים'", משמר לילדים, 13, 11.12.1947, עמ' 15; קובה, "מוכר 

העתונים". 
א' ברוידס, "יש ילדים", במעלה, 18 )207(, 2.10.1939, עמ' 6; דור, "מוכר   124

העתונים".
ב' הוחלובקין, "חובתנו לנוער", במעלה, 13)246(, 15.7.1941, עמ' 3; י' זונשיין,   125
"מתי נפתור את בעיית הפרברים?", במעלה, 22 )446(, 18.11.1949, עמ' 472. 
פה ושם שולבו הילדים העזובים בסניפים של הנוער העובד. בחיפה, קבוצה של 
נערים מוכרי מעריב בעיר הצטרפו לסניף המקומי, והמדריך שלהם ניסה לשלבם 
בבתי ספר ערב של התנועה. "ילמדו מזה, וכן יעשו גם סניפים אחרים", כתב 
העיתון. ראו: "ילדי ה'מעריב' — לנוער העובד", במעלה, 24 )472(, 1.12.1950, 

עמ' 378. 
תקוה ד', "אחי בפרברים", שם, 16 )490(, 2.9.1949, עמ' 333.  126

מכתבים למערכת, שם, 2 )652(, 29.1.1958, עמ' 2.  127
מכתב ישראל רוקח להנהלת העירייה, 8.10.1933, אהת"א, א' — 345- 4; מכתב   128
ממלא מקום יושב ראש המועצה למפקח המשטרה במחוז הנגב, 19.11.1933, 
אהת"א, א' — 345- 4 )להלן: ממלא מקום יושב ראש המועצה למפקח המשטרה(. 
הוראות מתוך פקודת העבדתם של ילדים ונערים, 1945, עמ' 5-1, אהת"א,   129
1806 — 4. אברהם דורון, "תחיקת עבודה וביטוח סוציאלי: מדיניותה של 
ממשלת המנדט", בתוך: א' בראלי ונ' קרלינסקי )עורכים(, כלכלה וחברה בימי 
המנדט 1918-1948, קריית שדה בוקר 2003, עמ' 542-525; שנקולבסקי, חזון 

ומציאות, עמ' 282, 288.
מכתב ד"ר א' רוזנבאום, מנהל המחלקה לחינוך בעירייה, למנהל מחלקת העבודה   130

של הממשלה, 23.5.1946, אהת"א, 1806 — 4. ההדגשה במקור. 
חוק לימוד חובה, תש"ט — 1949, התקבל בכנסת ב־12.9.1949. ראו: ספר   131
החוקים, 26, כ"ד באלול תש"ט, 18.9.1949, עמ' 294-287. אף על פי שהחוק 
טרם נחקק, ניסתה עיריית תל־אביב בדרכים שונות לשלב ילדים רבים ככל 
האפשר במסגרות חינוך, אם על ידי ביטול שכר הלימוד, אם על ידי רישום 
הילדים לבתי הספר ללא הסכמת ההורים ואם על ידי התניית הסיוע הכלכלי 
ומתן רישיון רוכלות להורים ברישום ילדיהם לבית ספר. ראו: רזי, ילדי ההפקר, 

עמ' 100, 157, 158.
בחוק עבודת הנוער, שחוקק ב־15.7.1953 נאסר להעביד ילד מתחת לגיל 14   132
בכל עבודה, כולל ברוכלות, אך אם מצבו הכלכלי של הילד חייב זאת, רשאי 
היה שר העבודה להתיר לו לצאת לעבודה לפני גיל 14. כן הותר לשר לאסור על 
ילד לעבוד במקום שעלול להשפיע לרעה על התפתחותו הגופנית, החינוכית, 
הרוחנית או המוסרית. החוק חייב את הנער לעבור בדיקות רפואיות, קבע את 
מספר שעות העבודה המותרות לו ואסר להעסיקו בלילות. ראו: חוק עבודת 
הנוער, תשי"ג — 1953, ספר החוקים, 128, י"א באב תשי"ג, 23.7.1953, עמ' 

.122-115
מכתב ראש העיר, ישראל רוקח, למנהל המחלקה הסוציאלית, 20.4.1945,   133

אהת"א, 1806 — 4.
מכתב מזכיר העיר לוועדת הרישיונות, 25.1.1942, אהת"א, א' — 355 — 4.   134

ממלא מקום יושב ראש המועצה למפקח המשטרה; מכתב יהודה נדיבי, מזכיר   135
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העיר, לא' בן־חורין, שרות כלכלית לא"י, 4.9.1934, אהת"א, ג' — 345 — 4. 
מכתב ג' לשושנה פרסיץ, ראש המחלקה לחינוך וטיפול בילד, עיריית תל־  136
אביב, 25.10.1934, אהת"א, ב' — 2116 — 4 )להלן: מכתב ג' לשושנה פרסיץ(; 
מכתב אגודת הרוכלים לישראל רוקח, סגן ראש העיר, 19.12.1934, אהת"א, 

ג' — 345 — 4. 
אידלסון, "דו"ח על המועדון".   137

מכתב ישראל רוקח לשושנה פרסיץ, 21.10.1934, אהת"א, ג' — 345 — 4;   138
מכתב ג' לשושנה פרסיץ.

ישיבת הנהלה 153, 26.10.1934, אהת"א, 4 — 19 — 2.  139
ישיבת מועצת העיר מס' 133, 13.1.1935, אהת"א, 10 — 209.   140

מכתב מזכיר העיר למערכות הארץ, הבוקר, דבר, פלסטיין פוסט, 11.3.1937,   141
אהת"א, 1805- 4. עיריית ירושלים חייבה את הרוכלים, ובהם מוכרי העיתונים, 
להצטייד ברישיון ב־1935. ראו: "מן העיתון הרישמי", דואר היום, 4.7.1935, 
עמ' 8. למפיצי מעריב וידיעות אחרונות בעיר, ז'ק כהן ויהודה קדוש, זכור 
שהדרישה הזו לא יושמה. ראו: כהן, ריאיון אישי; קדוש, ריאיון אישי. בחיפה 
התקבלה ההחלטה להצטייד ברישיון ב־1936. ראו: "בעיריית חיפה", דבר, 
11.8.1936, עמ' 5. למוכר העיתונים אברהם לוי שעבד בחיפה לא זכור שאי 

פעם הוא וחבריו נדרשו להוציא רישיונות. ראו: לוי, ריאיון אישי. 
מכתב ראש המחלקה לטיפול בילד להנהלות העיתונים דבר, הארץ, דואר   142
היום, הבוקר, הירדן, החיים הללו, 14.5.1936, אהת"א, 1805- 4; מכתב ראש 
המחלקה לבריאות ועזרה סוציאלית, אליעזר פרלסון, לעיתונים הארץ, דבר 
והבוקר, 1.6.1937, אהת"א, 1805- 4; ראש המחלקה לבריאות ועזרה סוציאלית, 

אליעזר פרלסון, למפקח המשטרה המחוזית, 1.6.1937, אהת"א, 1805- 4.
במקומות שונים בארצות הברית עיגנו את גיל הילדים המוכרים בחוק. היו   143
מקומות שהתירו למכור מגיל תשע ומעלה, והיו מקומות שהתירו מגיל 12 
  M. Linder, “From Street Urchins to Little Merchants: The :או 15. ראו
 Juridical Transvaluation of Child Newspaper Carriers”, Temple Law
 .)Linder, “From Street Urchins”  להלן( Review, 63 (1991(, pp. 832-833
בוורשה, לדוגמה, הגיל שנקבע היה 16. ראו: "במה"ע ובמאספים", הצפירה, 
12.9.1905, עמ' 3. לגבי גיל המינימום של הילדים המוכרים בארץ קיימת אי 
בהירות במסמכי העירייה. בשנות השלושים הגיל היה 14. במסמך משנת 1945 
הגיל המצוין הוא 15. ראו: מכתב ד"ר ב' קרוגליקוב, מ"מ מזכיר העיר, להנהלות 
הארץ, דבר, הבוקר, הצופה, המשמר, המשקיף, עיתון מיוחד, ידיעות אחרונות, 
פלסטיין פוסט, 11.1.1945, אהת"א, 1806 — 4. במסמך משנת 1946 מצוין גיל 
16. ראו: מכתב מזכיר העיר להנהלות הארץ, הבוקר, דבר, משמר, המשקיף, 
ידיעות אחרונות, חדשות הערב, הצופה, פלסטיין פוסט, 1.7.1946, אהת"א, 
1806 — 4. במסמך משנת 1947 חוזר הגיל למקור: 14. ראו: מכתב מנהל מחלקת 
החינוך למנהל מחלקת הרישיונות, 11.5.1947, אהת"א, 1806 — 4. האם הגילים 
שונו רשמית על ידי העירייה במהלך השנים, או שמא מדובר בפליטות קולמוס? 

לא נמצאו עדויות לכך במסמכי העירייה. 
הרעיון להוסיף לכובע את שם העיתון ואת מספר הרישיון היה של עיתון הארץ.   144
ראו: מכתב עיתון הארץ לראש המחלקה לטיפול בילד, 1.4.1936, אהת"א, 
1805 — 4; "הערות בקשר עם סדור רישיונות". ההחלטה לצייד את המוכרים 
בכובעים מיוחדים הושפעה, ככל הנראה, ממדינות באירופה, שם לבשו המוכרים 
ברחובות מדים של העיתון שבו עבדו. משפחת שוקן, הבעלים של הארץ, 
 P. Fritzsche, Reading :שעלתה מגרמניה, הביאה את הרעיון כנראה משם. ראו
Berlin 1900, Cambridge, MA 1998, p. 145. בארצות הברית זוהו הילדים 
 .Linder, “From Street Urchins”, pp.832-833 :באמצעות תגים מיוחדים. ראו
בירושלים ציידה העירייה את המוכרים במטבע נחושת שעליו הוטבע מספר 
הרישיון. הרוכל חויב לענוד את המטבע בשעת העבודה על ידו הימנית. ראו: 
"מן העיתון הרישמי", דואר היום, 4.7.1935, עמ' 8. העיתון מעריב דאג החל 
משלב מסוים לצייד את המוכרים שלו בחולצה מיוחדת שעליה נרקם שם העיתון 

מעל הכיס. 
חובתם של הילדים להשתתף בשיעורי ערב הייתה בעייתית, שכן הם מכרו את   145

העיתונים עד שמונה בערב. לכן העירייה הציעה לארגן למענם כיתות מיוחדות 
בשעות 11-8 בבוקר, שכן ב־12 כבר היו צריכים להתייצב במערכות העיתונים. 
ראו: "הערות בקשר עם סדור רישיונות". בארצות הברית הילדים שמכרו עיתונים 

 Bekken, “Newsboys”, pp. 190-225 :חויבו ללמוד בבית ספר. ראו
האיסור להעסיק ילדים באמצעות סוכנים נבע מכך שהסוכנים היו "מקבלים   146
את כל דמי החלוקה בעצמם, ומשלמים לילדים רק 3 עד 4 גרוש ליום". ראו: 

"הערות בקשר עם סדור רישיונות".
בחודש ינואר 1939, לדוגמה, 62 מתוך 75 בעלי רישיונות למכירת עיתונים   147
ברחובות, לא חידשו את הרישיונות. ראו: מכתב מזכיר העיר למפקח הסניטרי 

העירוני, 4.1.1939, אהת"א, ב' — 350 — 4. 
ראו את סיפורו של הילד בצלאל בן ה־13, שנתפס ללא רישיון בפינת הרחובות   148
אלנבי ויהודה הלוי בידי שוטר בריטי. דו"ח השוטר אדוארדס, 15.5.1937, 
אהת"א, 1805- 4. מכתב סגן מפקח המחוז של משטרת תל־אביב למזכיר העיר, 
10.6.1937, אהת"א, 1805 — 4; מכתב אליעזר פרלסון, ראש המחלקה לעזרה 
סוציאלית, להנהלות העיתונים הארץ, הבוקר, דבר, תשע בערב, פלסטיין 
פוסט, עיתון מיוחד, 20.10.1937, אהת"א, 1805 — 4; מכתב הדוויג גלנר, 
מנהלת המחלקה לטיפול בילד, להנהלת הארץ, 16.11.1937, אהת"א, 1805 
— 4 )להלן: מכתב הדוויג גלנר, 16.11.1937(; דוד רייפן, תזכיר, 7.12.1937, 

אהת"א, 1805 — 4 )להלן: רייפן, תזכיר, 7.12.1937(. 
תזכיר פגישה בעיריית תל־אביב עם נציגי הענף של מוכרי העיתונים בהתאחדות   149
הסוחרים, 31.7.1947, אהת"א, ד' — 360 — 4. )להלן: תזכיר פגישה בעיריית 

תל־אביב, 31.7.1947(. 
מכתב הנהלת דבר לראש המחלקה לטיפול בילד, 1.3.1935, אהת"א, 1805 — 4.  150

מכתב הדוויג גלנר, 16.11.1937; "במחיצתם של מוכרי 'ידיעות אחרונות'".  151
רייפן, תזכיר, 7.12.1937.   152

מכתב ישראל רוקח, ללא תאריך, אהת"א, א' — 355 — 4.  153
מכתב ישראל רוקח, ראש עיריית תל־אביב, למערכת הארץ, 22.5.1938,   154
אהת"א, 1805 — 4; מכתב ראש העיר, ישראל רוקח, למערכות הארץ, הבוקר, 
דבר, הזמן, המשקיף, פלסטיין פוסט, הצופה, ידיעות אחרונות, 11.1.1943, 

אהת"א, 1806 — 4.
מכתב ראש העיר, ישראל רוקח, להנהלת מברק, 18.4.1948, אהת"א, 1806 — 4;   155
מכתב העורך הראשי של מברק, אליהו עמיקם, לראש עיריית תל־אביב, ישראל 

רוקח, 18.4.1948, אהת"א, 1806 — 4. 
מכתב מזכיר העיר להנהלות דבר, הארץ, הבוקר, הזמן, ידיעות אחרונות,   156

המשקיף, הצופה, פלסטיין פוסט, 15.2.1942, אהת"א, א' — 355 — 4. 
פרוטוקול הפגישה של מנהלי העיתונים; מכתב סגן ראש העיר להנהלת דבר,   157
22.10.1934, אהת"א, 1805 — 4; מכתב סגן ראש העיר להולצהנדלר, סוכן 
להפצת העיתון המיוחד, 22.10.1934, אהת"א, 1805 — 4; שושנה פרסיץ, ראש 
המחלקה לטיפול בילד, 26.2.1935, אהת"א, 1805 — 4; מכתב הנהלת דבר 
לראש המחלקה לטיפול בילד, 1.3.1935, אהת"א, 1805 — 4; מכתב שושנה 
פרסיץ לנ' הטפורד, מנהל משטרת תל־אביב, 15.3.1935, אהת"א, 1805 — 4; 
מכתב חיים אלפרין למערכות מעריב וידיעות אחרונות, 16.12.1952, אהת"א, 

ג' — 362 — 4. 
תזכיר פגישה בעיריית תל־אביב, 31.7.1947.   158

מדו"ח שחיבר דוד אידלסון בדצמבר 1944 מתברר, כי ידיעות אחרונות,   159
שהיה אז העיתון הנפוץ ביותר, העסיק באותה תקופה שמונים ילדים במכירת 
עיתונים: ארבעים מהם היו בני פחות מעשר, והרוב מארבעים הנותרים — טרם 
מלאו להם 14. עובדי המחלקה הסוציאלית ששוחחו עם הילדים האלה ברחוב, 
הופתעו לגלות שמכירת העיתונים על ידי הילדים האלה לא הייתה "הכרחית 
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