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תנועת “הערבות” היא תנועה חינוכית-חברתית, א-פוליטית, שהוקמה מתוך מטרה להעלות את 
המשבר  לפתרון  כדרך  כולה,  ובאנושות  ישראל  עם  בקרב  ההדדית  הערבות  ערך  של  החשיבות 

החברתי שמקיף את כל תחומי חיינו.

בתנועת “הערבות” פעילים אזרחים מכל שכבות האוכלוסייה, גברים, נשים ובני נוער מכל המגזרים 
והמעמדות השונים בחברה, ללא הבדל מין, דת וגזע.  

תנועת “הערבות” מפעילה סניפים רבים ברחבי הארץ והעולם. 

 )arvut.org/live( “הערבות”  ערוץ   ,)www.arvut.org( “הערבות”  אתר  נמנים:  מפעליה  על 
מדי  והעולם  הארץ  ברחבי  שמתקיים  העגול”  “השולחן  פרויקט  בפייסבוק;  “הערבות”  וקבוצת 
שבוע, מעגלי שיח, פעילויות חינוך שונות והוצאתו לאור ב-300,000 עותקים של עיתון “הערבות”, 

שאותו אתם מחזיקים כעת בידיכם. 

מטרת העיתון היא להוות במה תקשורתית חופשית, דמוקרטית ומכבדת, שתאפשר לנציגים מכל 
קצוות הקשת של החברה הישראלית לדבר מנקודת מבטם על הצורך בהגברת הערבות ההדדית 

כדרך אל הצדק החברתי. 

בימים שבהם מתקיים דיון חברתי מבורך על אופייה של החברה הישראלית, כולנו נדרשים לגשת 
מול האתגרים  אל  הזו  לחזק את האחדות  לה למטרה  תנועת הערבות שמה  אליו מתוך אחדות. 

המורכבים הניצבים בפני החברה הישראלית.  

בשבוע שעבר ירד לו הגשם הראשון, היורה. 
במיוחד  גשם,  באוויר.  התפשט  רענן  ריח 
שהוא  רק  לא  מרגש.  דבר  הוא  בישראל, 
ממלא את מאגרי המים של המדינה, הוא גם 
שוטף את הכול, מנקה את הלכלוך ואת האבק 
ברבים  מפעמת  לאחרונה,  העיר.  את  ומטהר 
מאיתנו תחושה שגם בישראל, ערב ראש שנת 
וישטוף  משהו  שיבוא  עז  צורך  יש  התשע”ב, 
והמניפולציות,  השחיתויות  את  יסיר  וינקה, 
השקר  את  והבדידות,  הניכור  את  יפיג 
של  לבנייתה  תקווה  יפיח  ובעיקר  והגסות, 

חברה צודקת.

לנוע אל עבר החלום, עלינו  אבל כדי שנוכל 
ולעשות  החולפת,  השנה  על  לאחור,  להביט 
הזדמנות  הוא  השנה  ראש  ערב  נפש.  חשבון 

מצוינת לעשות זאת.

אז מה היה לנו השנה? 

העולם,  בכל  הדים  שעורר  לעזה  משט 
שהגיעו  טורקיה  עם  ביחסים  הידרדרות 
כישלון  היכרנו,  לא  לאחרונה לשפל שכמותו 
נוסף של נבחרות ישראל בכדורגל ובכדורסל 

ואפילו ניסיון להכרזה על מדינה פלסטינית... 
לכל  טיפוסית  “ישראלית”  שנה  כאן,  עד 

הדעות. 

אלא שהשנה קרה משהו נוסף, שככל הנראה 
שלנו.  הצעירה  המדינה  ימי  בקורות  ייחרט 
אל  להציף  שהצליחה  אחת  חברתית  מחאה 
במשך  ששכנו  שאלות  הציבורי  השיח  מרכז 
הישראלית:  הקולקטיבית  בתודעה  רב  זמן 
למה כל כך יקר לחיות כאן? למה קשה למצוא 
כאן מוסכניק שאפשר להאמין לו? מה קורה 
למערכת החינוך שלנו, ואילו ילדים גדלים לנו 
כאן? איך איבדנו את הסולידריות החברתית 
שפעם הייתה סימן ההיכר שלנו? ומעל הכול 

- לאן נעלמה התקווה?

לצדק  הדרישה  לאחרונה  שפורסמו  בסקרים 
מהעם.   90% בקרב  הזדהות  עוררה  חברתי 
צדק חברתי הוא צורך עמוק שמפעם בתוכנו. 
אלא  החיים,  את  עלינו  יקל  שזה  בגלל  ולא 
באזרחי  טבועה  לצדק  שהדרישה  בגלל 
מייחלים  כולנו  בפנים  עמוק  הזאת.  המדינה 
של  עקרונות  על  שמבוססת  אחרת,  לחברה 

ערבות הדדית. 

איך  הזאת?  לערבות  להגיע  אפשר  איך  אבל 

מספקים לכל אזרח במדינה תחושת ביטחון? 
ייפול  הוא  שאם  “שקוף”?  לא  שהוא  הרגשה 
מחר, יש מי שידאג לו; איך מבטיחים לשמונה 
העוני,  לקו  מתחת  שחיים  ילדים  אלף  מאות 
שמחר בבוקר יהיה להם מה שנחוץ לקיומם? 
כולנו  כי  להם,  לדאוג  מתחייבים  שאנחנו 

משפחה אחת...

הניסיון לענות על השאלות המורכבות האלה 
 - ההדדית  הערבות  שאלת  על  ובעיקר   -
הזה.  בעיתון  דף  כל  דרך  השני  כחוט  עוברת 
כעת  שניצבת  המרכזית  השאלה  זו  לטעמנו, 

בפני הציבור הישראלי.

כתבו  הערבות  עיתון  של  הנוכחי  לגיליון 
את  המייצגים  שונים,  אנשים  והתראיינו 
 - הדרה  במלוא  בישראל  החברתית  הקשת 
נציגים  ודרוזים,  בדואים  וערבים,  יהודים 
פשוטים  אנשים  ומהשמאל,  מהימין  בולטים 
פרופסורים  הפירוד,  בעיית  את  שכואבים 
ואישי ציבור, כמו גם נציגים מראשי המחאה 

החברתית. 

גילינו דבר  הזמנו אותם לכתוב על האחדות. 
כך שונים פתחו את הלב  כל  מדהים: אנשים 
והביעו איש איש בדרכו הייחודית את הצורך 

וההכרח של החברה שלנו בערבות הדדית. 

בשינוי.  להתחיל  מצוין  זמן  הוא  השנה  ראש 
ִמפנֶה,  שנת  להיות  יכולה  הקרובה  השנה 
שינוי  של  שנה  והישגים,  תקווה  מלאת  שנה 

חברתי-ערכי שכולנו מייחלים לו. 

אבל שינויים אמיתיים אפשר לעשות רק יחד. 
מתוך אחדות. באהבה. מתוך דאגה הדדית זה 

לזה ולמדינה. 

כי השנה אנחנו חייבים לבנות כאן חברה של 
צדק ושל מופת, לנו ולילדינו.

 מקווים שתיהנו, ונשמח אם תגיבו. 
 שנה טובה וגמר חתימה טובה!

צוות העורכים

משפחה אחת
עודד מנשה

18

להיוולד מחדש
רחל מלסה

17

מורה לחיים
רוני בלצרקובסקי

11

כי מותר לאהוב
אילה יונייב

20

השלום מתחיל בתוכי
איבתיסאם מחמיד

19

“היסטוריונים יביטו לאחור ויאמרו שאלה לא היו זמנים רגילים, אלא רגע מכריע:
 תקופה חסרת תקדים של שינוי גלובלי, עת שבה פרק אחד הסתיים ופרק אחר התחיל“.

גורדון בראון, ד“ר להיסטוריה, ראש ממשלת בריטניה לשעבר.

דבר המערכת

ני
בג

: י
ום
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אותה  פנימי,  ביטחון  אותו  זהו 
יכול להפסיק  רוגע, שאני  תחושה של 
שלי  ביותר  הבסיסיים  לצרכים  לדאוג 
כל  כי  לעצמי,  מהדאגה  ולהשתחרר 
השאר דואגים לי. ואני דואג להם. בדיוק 
כמו במשפחה. זוהי אותה הרגשה חמה, 
כל  אמיתית, שאנחנו,  כך  וכל  מלטפת 

ישראל, “ערבים זה לזה”.

אנחנו, זה כולנו

בטוחים  אשר  אנשים  ישראל.  משפחת 
מהכול.  יותר  חשובה  שלנו  העם  שאחדות 
המפלגתיים  מהחשבונות  יותר  חשובה 
הצרים והטובה האישית. חשובה אפילו יותר 

מהממשלה.

אנחנו עם אחד, שחייב להיות מחובר בקשרי 
דאגה הדדית, בתחושה של חום ואהבה, כמו 

במשפחה. 

אבל אנחנו גם לא תמימים.

מבקשים  שאנו  האחדות  שאת  לנו  ברור 
לנו שחייבים  ברור  גם  לבנות. אבל  זמן  ייקח 

להתחיל. 

 למה? 
כי המציאות מחייבת. המציאות של היום 

היא גלובלית. משבר רודף משבר, והתובנה 
הזאת רק הולכת ומחלחלת עמוק יותר אל 

אולי זאת התחושה הנעימה של ה”ביחד” עם עוד הרבה אנשים שהביאה איתה המחאה החברתית, 
וגעגועים ל”ביחד” של  נוסטלגיה  )אני חוגג 45 בתשרי(, אבל פרץ חזק של  זה סתם הגיל  ואולי 
פעם הסיט אותי השבוע מנתיבי איילון הסואנים, אל עבר דרומה השקט של העיר תל אביב, אל 

“מחניים” - שכונת ילדותי. 

בדרך לשם אני חוצה את השכונות החדשות, מפלצות בטון שניצבות על השטחים הפתוחים שהקיפו 
את ילדותי. בינינו, אין לי על מה להתלונן, כי 
גם  כזאת.  בשכונה  בדיוק  עכשיו  גר  אני  גם 
רב  בניין  לאותו  מהעבודה  יום  כל  חוזר  אני 
קומות זר ומנוכר, שהשכנים שגרים בו בקושי 
מדברים זה עם זה, אלא אם כן לא שילמת ועד 
בית או שחסמת למישהו את החניה. געגועים 
עזים ליחסים האישיים הקרובים שהיו בינינו 
פעם, מתחילים להציף אותי. מה לעזאזל קרה 

לאהבה?!

מתוק  עצוב  געגועים  שיר  מתנגן  ברדיו 
לבדי  כך  כשאני  “ולפעמים  בנאי:  יוסי   של 
אני חוזר לסמטאות ילדותי  אל נעורי שנעלמו 

עם השנים לחברים שלי ההם הישנים”.

ככה, עם שאלה אחת גדולה ובלי תשובה של 
לשכונה  איטית  בנסיעה  מתקרב  אני  ממש, 
הילדות  אל  והקצרה  הארוכה  בדרך  הישנה. 
ששימש  השעשועים  גן  דרך  עובר  אני  שלי, 
נפגשים  כולם  של  ב”ישראל  השכונה  כמרכז 
שקמה  עצי  לאותם  מתחת  בארבע”.  למטה 
עתיקים עדיין עומדת המגלשה החלודה ולידה 
כמה נדנדות. אבל הגן ריק. נער מתבגר יושב 

לו לבד על ספסל וגולש באינטרנט דרך האייפון. כנראה שככל שיש לך יותר חברים וירטואליים 
אתה פחות צריך חברים אמיתיים. 

בצעד נוסטלגי מהוסס אני חוצה את הגן אל בלוק הרכבות שמעברו השני. המבנה הארוך שעמד 
שם עוד מתחילת שנות החמישים, הוקף פתאום גדר אלומיניום כסופה. רעש בולדוזרים שכותשים 

תוך ההרגשה. 

 לא נוכל לברוח איש מרעהו.
 לא נוכל.

 כמה שלא ננסה.
 מאות כתבות.

 עשרות מאמרים מדעיים.
אינספור אמירות של מדינאים. 

 ומסר אחד שחודר את הכול
“בעידן הגלובלי - כולנו בסירה אחת”.

האנשים  לרחובות,  שיצא  העם   - אנחנו 
שמרותקים למסכים, הפוליטיקאים שמהלכים 
חסרי אונים במשרדי הממשלה - כולנו, שטים 

באותה הסירה. 

והסירה הזאת מתחילה להתמלא במים. יש בה 
סדק שהולך ומתרחב. 

הסדק החברתי

איש לא אשם בפילוג בינינו, כולנו יצרנו אותו 
עוד  מציפים  המים  שעובר  יום  ובכל  יחד. 
ועוד את הסירה. אם היא תטבע, היא תוריד 
סיפונה: את  מי שנמצא על  כל  למצולות את 
 אלו שנחים בתאי הפאר במחלקה הראשונה, 
את אלו שיושבים בתאים הקטנים של מחלקת 
על  שינה  בשקי  שישנים  אלו  את  הנוסעים, 
מאחורי  שנמצאים  אלו  את  וגם  הסיפון. 

ההגה. 

את כולנו.

אולי נראה לנו שזה לא נורא כל כך, שאפשר 
עדיין להתעלם. 

 אבל בתוכנו אנחנו כבר יודעים:
 אנחנו חייבים לאחות את הסדק הזה.

פשוט חייבים. 

 ואנחנו יכולים לעשות את זה רק יחד.
מתוך הסכמה והבנה הדדית. 

כי הגיע זמן הערבות
מופשט רעיון  לא  מעשי.  עניין  היא   הערבות 

הערבות מחייבת קורת גג הולמת, חינוך נאות 
וזכויות בסיסיות לכולם. כל אחד מאיתנו זכאי 
לחיות בכבוד. לשם כך עלינו להציב את חזון 

הערבות לפני הכול. 

מבלי  למקום,  ממקום  תקציבים  העברת  כי 
את  תסיט  רק  אמיתי,  חברתי  שינוי  לערוך 
ימשיכו  המים  אבל  לצד.  שיווי המשקל מצד 

לחלחל לתוך הסירה. 

אנחנו חייבים להבין: עיסוק בנושאים כלכליים 
זה דבר הכרחי. אבל זה טיפול בסימפטומים.

הנגע הממאיר הוא הפילוג, האדישות שאנחנו 
מפגינים כלפי הזולת. זה הסדק שנפער בבטן 
עמו  וההתמודדות  שלנו.  המשותפת  הסירה 

חייבת לעלות לראש סדר העדיפויות.

הבוערות,  במצוקות  הנמרץ  לטיפול  במקביל 
לבעיות  האמיתי  שהפתרון  לשכוח  אסור 
הוא  שלנו  והקיומית  החברתיות  הכלכליות, 

רק הערבות. כי מהי ערבות הדדית?

לחתיכות את המקום שפעם קראתי לו בית, מחריש את אוזני. רגע לפני שזורקים את מה שפעם היה 
הבית שלי לאתר פסולת הבנייה של ההיסטוריה, ורגע אחרי ששומר ברוחב של מקרר חוסם את 
דרכי, אני מבין שבעצם, אני לא מתגעגע לבית. ואפילו לא להרגשה המופלאה הזו של להיות ילד. 
אני מתגעגע לאווירה המיוחדת שהיתה שם. לשכנים חמים ופשוטים, אנשים קשי יום שמשאירים 

את הדלת פתוחה בערב. לקהילה תוססת וחמה שדואגת לכל חבריה.

פונה  חזרה,  דרכי  את  לעשות  מתחיל  אני 
הישן,  המסחרי  למרכז  אינסטינקטיבית 
היינו  איך  נזכר  אני  בצלאל.  של  לפלאפל 
וחולצה  צמודים  שחורים  מכנסיים  לובשים 
עם צווארון מורם, שופכים על עצמנו אפטר 
שייב זול ויורדים לפגוש את הבנות בשכונה. 
אני  לכבודו  אבל  שם,  לא  מזמן  כבר  בצלאל 
לוקח מנה בטעם של פעם ומשלים את המסע 

אל מחוזות ילדותי. 

לאוטו,  נכנס  השכונה,  על  אחרון  מבט  גונב 
מנסר  דוכין  באיטיות.  ושואף  סיגריה  מדליק 
ברקע. הפעם בשיר לא אופייני: “רק במקום 
שבו כולם ערבים זה לזה ואוהבים זה את זה, 

יהיה לי למולדת...” צודק ארקדי... 

קצת מביך שהייתי צריך לעשות את כל הדרך 
לשכונה שבה גדלתי, כדי להבין שמה שחסר 
המשפחתיות,  הרגשת  אותה  היא  היום,  לי 
הביחד. פתאום אני חושב שאם נצליח להחזיר 
את האהבה, על פני הציניות והאגו ששולטים 
ממה  אפילו  חזק  יותר  יהיה  הזה  הביחד  בנו, 

שהיה אז. 

 איך עושים את זה?
 אין לי תשובות.

אבל ברור לי שאנחנו חייבים את זה לעצמנו ולילדים שלנו.

דוכין מנסר ברקע.
הפעם בשיר לא אופייני: “רק במקום 
שבו כולם ערבים זה לזה ואוהבים זה 

את זה, יהיה לי למולדת...“

איפה היינו ואיפה נהיה?
גדי ישראלי | כותב עצמאי, צלם ובמאי בערוצי הטלוויזיה

ני
בג

: י
ום

ציל מחברים  מבטון;  השחקים  לגורדי   - השקמים  עצי  עם  הישנה  מהשכונה 
שנפגשים בארבע למטה - לחברים וירטואליים בפייסבוק. התקדמנו? יש לנו 
כמעט הכול? עושה רושם שאת הדבר האמיתי שהיה לנו פעם הצלחנו איכשהו 

לאבד בדרך...

הערבות היא עניין מעשי. לא רעיון 
מופשט. הערבות מחייבת קורת גג הולמת, 

חינוך נאות וזכויות בסיסיות לכולם.

כל אחד מאיתנו זכאי לחיות בכבוד.

כשיש בינינו ערבות:
•החלש לא נרמס. כי ערבות פירושה אחריות הדדית. •

•חשוב לי שלא רק לי תהיה עבודה שמפרנסת בכבוד. •
•איש אינו פוגע ברעהו או עושק אותו. כי ממתי פוגעים בבני משפחה? •

•אין מקום לצריכה מוגזמת, בזמן שאחרים רעבים ללחם. •
•איש אינו מעלים מס, כי למה לגנוב מהעוגה המשפחתית הכללית. •
•איש אינו משכיר דירה במחירים מופקעים. ככה תעשה לילד שלך? •

•איש אינו יכול להיות מאושר, מבלי שכולם יהיו מאושרים. •

גלעד שדמון | ד“ר למדעי ההתנהגות, 
רב סרן )במיל‘( חיל הים ומנהל תחום 
חינוך בתנועת “הערבות“

“זה יופי מה שקורה היום.
העם התעורר, אבל הוא לא מבין שהקוטג‘ והדירות
הם לא הבעיה. הבעיה היא שלא סיימנו לעשות 

מהמדינה עם. כדי ליצור עם כל אחד צריך להחליט מה 
 הוא יכול לתרום, לא רק מה הוא יכול לקבל“.

סטף ורטהיימר, זוכה פרס ישראל לשנת 1991
על תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה.
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המהפכן הראשון

בבלי אחד  בשיאה של ההתפרקות, קם חכם 
בית”.  “שלום  לעשות  כוחו  בכל  שמנסה 

אברהם שמו. 

את  לחקור  מתחיל  הוא  אמיתי,  מדען  כמו 
שהתפרק  הפאזל  חלקי  בבבל.  המתרחש 
סביבו מתחילים להתחבר שוב לתמונה אחת: 
נשאר  האדם  של  האגו  רק  המאוזן.  הטבע 

בחוסר איזון עם הטבע. 

אל מאחורי הקלעים  להיכנס  אברהם מצליח 
של “הטבע” - המחשבה שיוצרת את שרשרת 
בהרמוניה,  שפועלים  הגוף  איברי  את  המזון, 
מגלה  הוא  “החיים”.  מכנים  שאנו  הפלא  את 
לפסגת  האדם  את  להביא  הטבע:  מטרת  את 
ההתפתחות, להכרת מחשבת הטבע שמניעה 
התענוג  מבין.  לא  האדם  אבל  עולמנו.  את 
מעוור  והאחרים  הטבע  על  בשליטה  האצור 
מנתקת  העצמית  החשיבות  בועת  עיניו.  את 
היו  רק  אם  סבל.  לו  וגורמת  מהטבע  אותו 

הבבלים מבינים...

אלא שהבבלים לא יכולים להבין.

בכוונה  בונה  אברהם,  מגלה  כך  הטבע,  כי 
תחילה קיר של דחייה הדדית בין אחיו. 

 למה?
כדי לאפשר להם להתפתח בעצמם.

למה הכוונה?

 דמיינו לרגע שאתם משחקים במשחק מחשב. 
שנעשים  האתגרים  על  להתגבר  המאמץ 
קשים ככל שאתם מתקדמים בשלבים, הופך 
אתכם לשחקנים טובים יותר. שלב אחר שלב, 
אתם מתקדמים לדרגה שבה תשלטו לחלוטין 

במשחק.

כך גם הטבע מגביר כל הזמן את האגו שבנו, 
הסופי  השלב  אל  לצמוח  לנו  לאפשר  כדי 

בהתפתחותנו.

עם כל התגברות על דרגת אגו חדשה, כולנו 
כלומר,  יותר.  טובים  לשחקנים  הופכים 

איפה הכול התחיל?

מחזירים את האהבה הביתה

בבל המודרנית. 4,000 שנה מאוחר יותר. 

העולם  את  דחף  להתפתח  שהמשיך  האגו 
)ואותנו בתוכו( לבנות את מגדל בבל המודרני 
גלובליים,  קשריים  של  סבוכה  רשת   -
המבוססים על אינטרסים אגואיסטיים צרים.

אך שלא כמו בתקופת אברהם, במשבר הנוכחי 
אין לנו לאן לברוח.

שיטה  לעולם  נחוצה  פעם,  מאי  יותר  היום, 
שתאפשר לו להתמודד עם האגו. 

אהבת  בסיס  על  שנוסד  העם   - אנחנו  וכאן 
 - ההיסטוריה  כל  לאורך  אותה  ונשא  הזולת 
חייבים להיכנס לתמונה. עלינו להוות לעולם 
דוגמה למימוש שיטת הקשר בין אדם לאדם, 

אותה השיטה שלימד אברהם.

מושג אהבת הזולת כדרך חיים, כסדר חברתי 
חדש, הוא הנכס היחיד שיש לנו להציע.

חברה צודקת שמושתתת על דאגה והתחשבות 
הדדית, תהפוך אותנו מקיבוץ גלויות שעדיין 

שקוע בגלות פנימית - לעם מאוחד. 

חיובית  לדוגמה  שכנינו,  של  השנאה  ממוקד 
שכולם רוצים לחקות אותה.

פנימיים  במאבקים  שנמצאת  ממדינה 
וחיצוניים מתמידים, למדינה אוהבת ונאהבת. 

דולק  עדיין  והאגו,  הציניות  לשכבות  מתחת 
אותו ניצוץ של ערבות הדדית שהצית אברהם 
ונצרב בנו לאורך דורות. אם נחייה אותו, הוא 
שכולנו  וההתחדשות  הפריחה  את  לנו  יביא 

מייחלים להן. 

אם רק נרצה, זו ממש לא אגדה...

בבל. לפני כ-4,000 שנה. כל בני העולם חיים כמשפחה אחת.  מרוכזים במקום אחד. מדברים 
בשפה אחת. מבינים ומרגישים איש את רעהו. וגם קרובים מאוד אל הטבע. טוב להם.

ואז, פתאום, הכול מתחיל להשתנות. הרצון ליהנות על חשבון אחרים מתפרץ לשגרת החיים.
האנשים מתחילים לרמוס ולנצל זה את זה. ה“אגו“ קורע לגזרים את המשפחה הבבלית המאוחדת

ערבות

עוד  מבינים  בינינו,  יותר  עוד  מתחברים 
נדבך  עוד  ומרגישים  חיינו,  מהלך  את  יותר 

מהשלמות וההרמוניה שממלאות את הטבע.

בשיאו של המשחק הופכת האנושות למשפחה 
על  לשמור  הניסיון  אחת.  ואוהבת  מחוברת 
משחק  זהו  המתגבר,  האגו  למרות  האחדות, 

החיים. כך גילה אברהם.

ועוד דבר: במשחק הזה אי אפשר לנצח לבד. 
זו  לזה.  זה  לעזור  חייבים  אנחנו  לנצח  כדי 

המשמעות של ערבות הדדית. 

 כל זה היה כל כך ברור לאברהם. 
וכל כך לא ברור לבבלים...

לבנות  בבל  תושבי  את  הוביל  המתגבר  האגו 
את מגדל האגו, מגדל בבל. אבל המגדל חרב. 
תושבי בבל התפזרו על פני הכדור והתחלקו 
לארצות, לעמים ולתרבויות שונות. במקביל, 
ברבות  הפכו  לאברהם,  שהקשיבו  המעטים 
כוחם  בכל  ניסו  הם  ישראל.  לעם  הימים 
להמשיך ולשמור על עקרון אהבת הזולת, על 

אף כל הקשיים.

החברה  פני  שינוי  לכולנו:  ברור  כבר  עכשיו 
שלנו  התודעה  משינוי  מתחיל  הישראלית 
דורסנית  מתחרותיות  ל”אנחנו”,  מ”אני”   -

להתחשבות הדדית ולערבות.

כל  נשמע.  שזה  כמו  רחוק  לא  ממש  זה  ולא, 
החברתי  הערכים  סולם  את  לשנות  הכלים 
נמצאים בידינו. איך נעשה את זה? באמצעות 

השפעת הסביבה.

ובמדעי  בפסיכולוגיה  מחקרים  אינספור 
סולם  את  קובעת  הסביבה  מוכיחים:  החברה 

הערכים של האדם.

 הסביבה קובעת: 
 מה נקנה.

 איך ניראה.
 כיצד נתנהג.

על מה נחשוב. 

הדוגמה הטובה ביותר להשפעת הסביבה היא מה שקורה כאן בשבועות האחרונים: 

פתאום כולם מדברים על צדק חברתי. 

נכון, מקימי המאהלים ברוטשילד הציתו את המדורה, אבל מי מלבה את האש?

התקשורת 

לכן כצעד ראשון בדרך לצדק החברתי עלינו לחתור לשינוי בשיח התקשורתי. 

במציאות של היום אין צורך בתוכניות ריאליטי ושעשועונים שמנפחים את האגו.

אפשר ליצור בידור מרתק לא פחות, שכולו ספוג בנתינה ובדאגה לזולת.

היום, אנחנו צורכים תקשורת של פעם. תקשורת שמיוסדת על רייטינג, שמונעת על ידי דוח רווח 

והפסד, ששוטפת אותנו בערכים נבובים וחלולים. 

היום, אנחנו צריכים תקשורת אחרת. תקשורת שממחישה לנו שהאגו לא מנצח, הוא רק מפסיד.  

תקשורת שממחישה לנו שגם אם אנחנו לא רוצים, אנחנו בכל זאת מחוברים.

רשת הקשר בינינו

כלי התקשורת צריכים להפוך להיות הסביבה 
שקושרת בינינו. כל הזמן.

ייעלמו  האוהלים  מחאת  שהדי  אחרי  גם  אז 
והגשם  הישראלי,  הקולקטיבי  מהזיכרון 

לרגע,  שם  שהרגשנו  ה”יחד”  את  ישטוף 

גבוה  באוויר,  להחזיק  תמשיך  שלנו  הסביבה 

ולא  הכסף  לא  ואז  הערבות.  רוח  את  גבוה, 

אלא  הטייקון,  ולא  הסלבריטי  לא  השררה, 

המחשבות  את  שימלא  הוא  הערבות,  ערך 

והרצונות של האנשים. 

רשת האינטרנט

מאות  הוציאה  הרשת  מתקשורת.  יותר  היא 

מהפכות,  עוררה  לרחובות,  אנשים  מיליוני 

שינתה את פני המציאות בצורה דרמטית. כוחה טמון בקשר שהיא יצרה בין מיליארדי אנשים.

בדיוק בגלל זה היא מאפשרת לנו להניע את מהפכת הערבות. 

וזה כבר תלוי בנו. רק בנו. לא במנהלי רשתות התקשורת.

מעל כל הבמות שמאפשרת הרשת - פייסבוק, מיי-ספייס, יו טיוב, טוויטר ועוד - עלינו לייצר 
דיונים חופשיים וסוערים על הדרך ליישם את הערבות בינינו. על טבע האדם, על מצב העולם, על 

מהות הבעיה ועל דרכי הפתרון. 

הרשת מאפשרת לנו להתעלות מעל ההבדלים החיצוניים שמפרידים בינינו, ועכשיו היא יכולה 
להפוך לסביבה שבה נחנך מחדש את עצמנו. 

אנחנו חיים בתקופה מרגשת

בימינו נפתח חלון הזדמנויות שלא היה כדוגמתו בעבר. אם ננצל אותו כדי לעטוף בערבות כל אדם 
במדינה, תחושות כמו חום וביטחון יחליפו את אי שביעות הרצון והדאגה לעתיד. שינוי המודעות 
החברתיות  המדיניות,  המערכות  גם  מאליהן  ישתנו  שבמסגרתו  חברתי,  הבראה  תהליך  יחולל 

והכלכליות.

שינוי הסביבה שלנו יאפשר לנו להחזיר הביתה את הצדק החברתי. לתמיד.

השאיפה לערבות צרובה בנו.
עמוק בפנים כולנו מייחלים שתהיה כאן 

חברה מאוחדת ולבבית, כמו משפחה.
כל קורותינו כעם, מהראשית ועד היום, 

מובילים אותנו לגלות שוב את אותה 
הערבות. להתחבר באמת. לב אל לב.

הסביבה קובעת:
מה נקנה. איך ניראה.

כיצד נתנהג, על מה נחשוב...
עלינו לחתור לשינוי בשיח התקשורתי.

אקטואליה

כדי לשנות את פני החברה הישראלית נחוץ לנו שינוי ערכי.
הדרך המהירה וההכרחית ביותר להשיג את השינוי הזה טמונה בערוצים

שמעצבים את דפוסי המחשבה שלנו - התקשורת ורשת האינטרנט

לימור סופר-פטמן | פסיכולוגית חינוכית יישומית ופסיכותראפיסטית, תושבת זכרון יעקב

אורן לוי | סופר ועורך בהוצאת הספרים של תנועת “הערבות“

“האתגר האמיתי שניצב בפנינו היום
הוא לשנות את דרך החשיבה ולא רק את המוסדות 

שלנו, ולממש את ההבטחה האדירה שעומדת בבסיס 
 העולם הכול כך מקושר שיצרנו“.

פסקל לאמי, יו“ר ארגון הסחר העולמי.

מגדל בבל מאת פיטר ברויגל האב
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את  כיבו  מהכורסה,  קמו  ישראל  אזרחי  בישראל.  דבר  נפל  הקיץ 
הטלוויזיה ואת המזגן ויצאו אל הכיכרות. בגרון ניחר ובכאב זעקו 

מאות אלפים את זעקתו של עם שלם: העם דורש צדק חברתי.

לא הייתה זו זעקה לעוד כמה דירות או להנחה במחיר הקוטג’. 
לו.  שמקשיבים  צדק.  עמו  שנעשה  להרגיש  רוצה  העם 

שמתחשבים בו. שלמנהיגים שהוא בחר באמת אכפת.

שיש  להרגיש  במערכת,  שוב  להאמין  מייחל  ישראל  עם 
וכל  יותר.  חזון, שיש כאן תקווה לעתיד טוב  למדינה שלו 
ניסיון לסתום בכסף את תחושת הקיפוח וחוסר האמון, רק 
יעורר תסכול גדול עוד יותר ויביא למחאה חריפה בהרבה.

של  הכלכליות  הדרישות  את  לספק  יהיה  ניתן  שלא  ברור 
כולנו. והאמת, שגם אם תיפרץ מסגרת התקציב, זה לא יביא 
החברתי  הצדק  כי  למה?  החברתי.  הצדק  הרגשת  את  לעם 

שאנחנו דורשים מחייב שינוי בגישה של הממשל. העם 
אותו.  ש”סופרים”  שקוף,  לא  שהוא  להרגיש  רוצה 

בקבלת  מעורב  להיות  חייב  כולו  העם  כך,  ולשם 
החלטות שחורצות את גורלו. 

איך עושים את זה? 

כלכלנים,  פוליטיקאים,  העם,  -נציגי  כולנו 
סביב  להתיישב  -צריכים  ואחרים  סוציולוגים 
הנכון  הדבר  מהו  יחד,  ולחשוב  עגול  שולחן 
ביותר עבור המשפחה המורחבת שלנו, משפחת 

ישראל. 

אלה לא רק מילים יפות. כי “משפחה” הוא מושג 
מפתח במציאות הנוכחית. 

לא  המדיניות  קובעי  משפחה,  בני  שכולנו  ההרגשה  ללא 
יצליחו לקבל החלטה צודקת.

יתר על כן, אם לא נרגיש שכולנו בני משפחה, המצב במדינה רק 
יחריף. חברתית, פוליטית ומדינית.

למה?

כי כל אחד ימשיך לתרגם לפי הבנתו את המושג “צדק” 
את  מייצג  שהוא  למגזר  או  לעצמו  לחתוך  ולנסות 
החתיכה הכי גדולה מהעוגה. ושוב יישארו מגזרים 

שיקבלו רק פירורים... וצדק - לא יהיה. 

כדי להביא לצדק חברתי אמיתי, יהיה על משתתפי 
ישתדלו  שהם  לכך  להתחייב  העגול  השולחן 
שלהם  הפרטיות  והדרישות  האגו  מעל  להתעלות 

ולדאוג לכולנו. מה פירוש להתעלות מעל האגו?

לוותר זה לזה, גם כשזה כואב.

מסכימים,  כשלא  גם  ודואגת,  אוהבת  במשפחה  כי 
מחפשים את טובת המשפחה. 

רעבים  להישאר  לילדיה  לאפשר  יכולה  לא  משפחה  כי 
ללחם, ללא קורת גג, בלי יכולת לסגור את החודש.

במשפחה דואגים קודם כול לחלש.

לחשוב  נצטרך  כולנו  החלש,  לצורכי  שנדאג  אחרי  אבל 
“המשכורת  את  בינינו  לחלק  הנכונה  הדרך  מהי 

המשפחתית”.

ולשם כך נדרש תנאי הכרחי נוסף להצלחת “השולחן 
העגול” -שקיפות.

לעבור  חייבים  כולם,  ממש  הדיונים,  כל 
הספקות  והמחלוקות,  הריבים  חי.  בשידור 
להתרחש  הכול  על   - הקשות  וההחלטות 
דבר.  מסתירים  לא  מהמשפחה  כי  העם.   לעיני 

לכולנו יש מקום סביב השולחן. 

בעיה  באיזו  להחליט  יצטרך  אחר,  מישהו  ולא  העם, 
מטפלים קודם.

 יחד. 
 בהסכמה. 

בוויתור הדדי.

מדובר על תהליך מתמשך, אבל הכרחי. 

שיושבת  מהמשפחה  חלק  להרגיש  כדי 
סביב השולחן העגול, כולנו צריכים להיות 
מעורבים בקבלת ההחלטות ולהבין את 

התמונה הכללית. 

נגלה שבשלב הראשון אין  כך גם אם 
ומיד,  הכול  יקבלו  שכולם  אפשרות 
במקום  להיפך.  מקופחים.  נרגיש  לא 
אנחנו  מוותרים  שכשאנחנו  להרגיש 
לוותר  נרצה  משהו,  מעצמנו  מחסירים 
יותר  הזה  לכסף  שזקוקים  לאנשים 
בוודאות שבעתיד  נדע  כי  למה?  מאיתנו. 
חלק  אנחנו  גם  כי  עלינו.  גם  יפסחו  לא 
לכולם.  דואגים  הזאת  ובמשפחה  מהמשפחה. 
הביטחון בכך שדואגים כאן לכולם, יאפשר לכולנו 

לדאוג גם לאחרים.

מסוגלת  מעלינו  שתיפרס  הערבות  שמטריית  נגלה  אז 
בינינו  שנגלה  החום  יתואר.  כלכלי בל  ערך  גם  לייצר 
יכסה על רוב הדרישות שלנו. הרגשת ה”יחד” תעניק 

לנו סיפוק ותקווה לעתיד. 

כל  כלכלית.  תוכנית  כאן  להציג  מתיימרים  איננו 
שניסינו לעשות הוא להציף על פני השטח את הגישה 

הנכונה, שבלעדיה לא יתקבל שום פתרון כלכלי.

רק אם העם ייקח חלק בקביעת המדיניות ויראה שנציגיו 
מתחילים ומסיימים כל פעולה מתוך מחשבה על אחדות 
עמו  שנעשה  ירגיש  הוא   - האישית  טובתם  על  ולא  העם, 

צדק.

“השולחן העגול” הוא הצעד הראשון בדרך אל הצדק החברתי.

הדרך אל הצדק החברתי
כדי לעשות צדק חברתי, קובעי המדיניות חייבים לשנות את הדרך שבה הם מקבלים החלטות. מדיונים 
סגורים בחדרים קטנים לדיונים פתוחים לכלל הציבור; ממאבק על תקציבים מתוך אינטרסים צרים לדיון 

אמיתי מתוך דאגה לטובת כל משפחת ישראל

אקטואליה

סמיון וינוקור | במאי, תסריטאי ומרצה לקולנוע במכללת “ספיר”, זוכה פרס האוסקר הישראלי

תמונות: יבגני
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על  דוקומנטרי  סרט  צילמתי   2005 בקיץ 
את  ריכזה  המצלמה  עדשת  ההתנתקות. 
מצוקת התושבים, חקלאים ותיקים שנאבקים 
על ביתם, כמו אוספים קרני שמש. היא הציתה 
בתוכי אש שחורה של פילוג, של בושה וכאב. 
מבפנים.  אותי  קורעת  השנאה  איך  הרגשתי 
כשחזרתי הביתה לאשתי ולבתי הקטנה אחרי 
יכולתי  לא  עזה,  ברצועת  שבועות  שלושה 
להוציא מילה במשך ימים ארוכים. הכאב היה 

צורב מדי. והדמעות חנקו את הגרון.

נוסף.  דוקומנטרי  סרט  צילמתי   2006 בקיץ 
כשחזרתי  השנייה.  לבנון  מלחמת  על  הפעם 
מהצפון אחרי חמישה שבועות מאובקים ללא 
שינה, כבר חיכו לי בבית שני ילדים. זה עדיין 

כאב, אבל פחות. לקח לי זמן לעכל איך ייתכן 
שכאב המלחמה, עם הרוגים ופצועים ונזקים 
קשים בגוף ובנפש, כואב פחות ממה שחוויתי 

בהתנתקות. 

יותר להילחם באויב  זה. קל הרבה  אבל ככה 
מכאיב  שבינינו,  זה  הפנימי,  האויב  חיצוני. 
וקשה הרבה יותר מקטיושות וגראדים, ואילו 
האויב החיצוני דווקא מחזק אותנו בסופו של 
את תחושת  לגלות  אותנו  מחייב  הוא   - דבר 
עדיין  הצער  שלמרבה  והרעות,  האחווה 

מקודשת בדם. 

שוקעת  מהר,  נעלמת  הזאת  שהאחווה  אלא 
לכיסוי  המייגע  במסע  השוחקת,  בשגרה 
הקרב  שדה  נגמר.  שלא  המינוס  המשכנתא, 

כהרגלי, הגעתי מוקדם ותפסתי מקום בשורה 
 35 לעשות  יכולים  רעש  כמה  האחרונה. 
ילדים, חשבתי לעצמי תוך סקירה מהירה של 
פרצופים שאת רובם הכרתי מהיסודי. פרצוף 
אחד התבלט במיוחד - פרצופו המיואש של 
על  להשתלט  סיכוי  שום  לו  היה  לא  המורה. 
להיות  רציתי  אותי.  עצבן  זה  הכללי.  הבלגן 

במקום אחר. 

המחשבות נשאו אותי למחנה הקיץ למדריכים 
היה  בחופש.  בו  שהייתי  בתנועה,  צעירים 

הבדל עצום בין המחנה לבין הכיתה. למה?

אולי בגלל ששם היו רק עשרה ילדים בקבוצה, 
מרגש,  בסיפור  נפתח  שהמפגש  בגלל  אולי 
 - ואולי בגלל שכולם באו עם אותה המטרה 

להיות מדריכים.

שני ילדים התווכחו ביניהם למי שייך הכיסא, 
למרות שהיו שם עוד כיסאות פנויים. המורה 
השתרר  יצאו,  כשהם  החוצה.  אותם  העיף 
יותר  עוד  הבליט  שרק  מוזר,  שקט  בכיתה 
לא  במחנה  שלי.  הרועשות  המחשבות  את 
כשמישהו  אבל  מהפעילות,  אחד  אף  הוציאו 
לא התנהג לפי הכללים, עצרנו את הפעילות 

ודיברנו על זה. 

“שלום, אני המורה לגיאוגרפיה”. נכנס לכיתה 
מהשנייה  ועצבני.  נמוך  שיער,  כסוף  מורה 
שהוא נכנס, הבנתי שהוא לא רוצה להיות פה. 
זאת לא הפעם הראשונה שאני יושבת בכיתה 
שבה המורה “מתמודד” עם התלמידים, כאילו 
להיפטר  שצריך  רצוי,  לא  טפיל  איזה  אנחנו 
ממנו. אני מאמין שהרגשתם ככה לא פעם. לא 

נעים, נכון?

הבנתי אותו, כי גם אני לא רציתי להיות שם. 

נזכרתי בשי, המדריך שלי במחנה. נער חייכן 
בגובה  י”א. הוא דיבר איתנו  ומצחיק מכיתה 
העיניים ותמיד נתן לנו להרגיש שהוא יעשה 
הכול כדי שנבין. לילה אחד הוא לא הלך לישון כי 
הוא הרגיש שלא היה מוכן לפעילות שלמחרת. 
איתו, לצחוק  שאפשר  הרגשתי   ובכלל, 

רוני בלצרקובסקי, 14 | תלמידת תיכון

מורה לחיים
זה קרה ביום הראשון שלי בתיכון, בגיל 14 

וחודשיים. הבנתי מה אני רוצה להיות כשאגדל

עמית שלו | במאי וצלם דוקומנטרי, נשוי ואב לשלושה

הרהורים מבעד לעדשת המצלמהשער הדמעות

ממש כמו חבר. 

סדר  להשליט  מנסה  המורה  אנגלית.  שיעור 
מבעד  החוצה.  נודדים  שלי  המבטים  בכיתה. 
הדשא  על  יושבים  נערים  כמה  ראיתי  לחלון 
במעגל, ומדברים. לא יודע על מה הם דיברו, 

אבל הם נראו מרותקים.

הפער בין הבחוץ לכיתה החזיר אותי למחנה.

לא  כשווים.  במעגל;  רק  ולמדנו  ישבנו  שם 
היה אפילו לוח, הנחנו בריסטול גדול במרכז 
נושאים  העלה  שי  עליו.  ושרטטנו  המעגל 
לדיון, שאל שאלות והקשיב לתשובות שלנו. 
הוא לא הרים את הקול, ובטח לא איים. מדי 

פעם הוא התערב, כשהרגיש שהדיון סוטה.

התחלתי לחשוב: מה אני מרוויחה מהלימודים 

שבועיים  בתוך  למדתי  במחנה  הספר?  בבית 
שש  במשך  כאן  אותי  ילמדו  שלא  מה  את 

שנים. מה בכלל אני עושה פה?

ריחמתי על עצמי, והרחמים התחלפו בהבנה. 
מישהו צריך לשנות את המצב, כי אף אחד לא 
)ובטח  התלמידים  לא  המורים,  לא   - מרוצה 

שלא ההורים(. 

אבל מי?

אז החלטתי - אני אהיה מורה. כשאני אלמד, 
נלמד  אלא  ונוסחאות,  תאריכים  נלמד  לא 
להקשיב אחד לשני; נשב יחד במעגל ונשוחח 
ש”צריך  מה  על  רק  לא  שונים.  נושאים  על 
על  נלמד  שמעניין.  מה  על  גם  אלא  לדעת”, 
מקומות  מיני  בכל  לטייל  יחד  נצא  החיים, 

מעניינים. נלמד דרך משחקים. 

אני רוצה שהילדים יגיעו לבית הספר כי כיף 
וטוב להם שם, ולא כי יש חוק חינוך חובה.

 זהו. החלטתי.
אני יודעת מה אני רוצה להיות כשאגדל.

זאת לא הפעם הראשונה שאני יושבת בכיתה 
שבה המורה “מתמודד” עם התלמידים, 

כאילו אנחנו איזה טפיל לא רצוי,
שצריך להיפטר ממנו.

היומיומי. 

עד הקיץ האחרון. 

שם, ברחובות שלנו, כמו תמיד מבעד לעדשה 
האחווה  בתוכי,  האנשים  את  לוכד  המיוזעת, 

שוב הרימה ראש. 

ידיים  הלפידים,  לאור  נוצצות  עיניים 
מים  בקבוק  כתף,  על  נשען  ראש  משתלבות, 
ולב  לגעת,  שרוצות  מילים  במעגל,  עובר 
שרוצה להקשיב. האוויר התמלא במשהו עדין 
גדול  היה  השלם  וסיסמאות,  מקריאות  יותר 

מסך חלקיו.

האחרונה,  העצרת  בתום  הביתה  כשחזרתי 
ברקע  עובדת.  המחשב,  מול  ישבה  אשתי 

והנחתי  המצלמה,  את  הורדתי  החדשות. 
 - הדואר  מתיבת  שהבאתי  השלל  את  לפניה 
חבילת חשבונות, צו אזהרה אחד, הודעה על 
דבר דואר רשום וגם גלויה יפה לילדים מאחי, 
שכבר חי שנים בחו”ל. מהמחשב בקעו קולות 
של צדק חברתי, ואשתי הביטה בי באירוניה 
המרירה-מתוקה שלה. לא היה צורך במילים. 

ה-3  ובת  ה-9  בת  הילדים.  לחדר  נכנסתי 
ה-6  ובן  מיטה,  באותה  יחד  מכורבלות  היו 
היה מרוח חציו על המיטה חציו על הרצפה. 
סידרתי אותם במיטות, התיישבתי על הרצפה 
המציאות  על  תוהה  בחושך,  בהם,  ובהיתי 

שאליה הם גדלים. 

ושוב עלו הדמעות. 

ממני  מנותקות  שונות,  היו  הן  שהפעם  רק 
בתקווה  מהולות  כאב,  נטולות  רבה,  במידה 

ובחשש. 

שמלווה  הפנימי,  הקרע  שאולי  תקווה 
מתחיל  באמת  ההתנתקות,  מאז  כצל  אותי 

להתאחות. 

בלב  מקום  אצלנו  מתפנה  שאולי  תקווה 
מי  להיות  נוכל  שממנו  מקום  הקולקטיבי, 

שאנחנו, באמת. משפחה. עם. אחד. 

ממאבקי  ממניפולציות,  מבלבול,   - וחשש 
כוחות, מחוסר רגישות, מהיעדר חזון ודרך. 

הקטנה התעוררה פתאום, רוצה מים. גם אני 
רוצה, קצת מים לנפש עייפה. 

התכרבלתי איתה במיטה, והרגשתי שזה רגע 
טוב לחשבון נפש. 

בחוץ, השכנים הגבירו קצת את הרדיו.

שולי רנד שר “כל השערים ננעלו, חוץ משער 
במסתרים  לחופשי,  הדרך  דרכו  הדמעות, 

תבכה נפשי”. 

הרבה  אבל  שלא.  תגידו  מקרה,  שזה  תגידו 
מדי דמעות זרמו במהלך החיים שלנו, ונשפכו 
לים, כי הן היו דמעות פרטיות. כל אחד בכה 

על עצמו. 

אותי  עטפה  העיניים,  לי  שנעצמו  לפני  רגע 
נשתדל  שרק   - אחת  בקשה  רק  העולם  ואת 
לנתב את הדמעות שלנו לכיוון אחד. למקום 
למקום  נכון.  לפעול  אפשר  שממנו  היחיד 
דאגה  מתוך  חיים  כולנו  שבו  הזה  המשותף 
לנו  אין  כי  באהבה.  בביטחון,  בחום,  הדדית, 

היום דרך אחרת לחיות.

נכנסתי לחדר הילדים.
בת ה-9 ובת ה-3 היו מכורבלות יחד 

באותה מיטה, ובן ה-6 היה מרוח חציו על 
המיטה חציו על הרצפה. סידרתי אותם 
במיטות, התיישבתי על הרצפה ובהיתי 

בהם, בחושך, תוהה על המציאות
שאליה הם גדלים.

בדיוק כשנדמה שאין ברירה ושהמציאות מחייבת אותנו לשלוף ציפורניים,
לחשוף שיניים ו... לתקוף החיים מלמדים אותנו שאפשר גם אחרת. וזה תלוי רק בנו

אימא זאבה או אימא אווזה?
שלי פרץ | אמא לשלושה, שחקנית, כותבת, מנחה

השעשועים.  בגינת  טיפוסי  הצהריים  אחר 
ילדים יש כאן בשפע, גם אימהות יגעות מיום 
החיים.  פשוטים  לא  שעות...   24 של  עבודה 
חיים  כשאנחנו  בעיקר  הציניקנים,  ויוסיפו 

בעידן ה”תן לי מהכול וכמה שיותר”. 
הילד שלי מחכה לנדנדה כבר רבע שעה, אבל 
מי סופר? בטח לא האימא שמנדנדת את בתה 
מוחלטת  בהתעלמות  שעתיים,  כבר  העייפה 
הנה  הנכסף.  לתענוג  שמחכים  הילדים  מיתר 
משהו:  המנוכרת  התחושה  לתוכי  מסתננת 
אפילו בגן השעשועים, כשבסך הכול ביקשנו 
קצת ליהנות, צריך לגלות אסרטיביות, כריזמה 
)שכרגע אינם ברשותי(, חוסר סבלנות מאופק, 
שלמישהו  כדי  עוקצניים,  במבטים  משולב 

יהיה אכפת! 
הצליח  שלי  הרגשות  תמהיל  אבל  ייאמן,  לא 
לבתה  לרמוז  החלה  המנדנדת  משהו.  להזיז 
מאוחר.  נעשה  כי  הביתה,  ללכת  כבר  שצריך 
לאחר מלחמת התשה הנדנדה מתפנה. זאטוטי 
הוא  לעשות,  מה  אבל  קדימה,  שועט  האהוב 
והוא  ושמנמנות  קטנות  רגליו  תינוק,  עוד 
שהוא  סיכוי  אין  כצפוי,  לזירה.  שני  מגיע 
צווחות  בסדרת  פותח  הוא  וכמקדמה  יוותר, 
הנדנדה  את  למשוך  מנסה  בעודו  סביבתית, 
בן  הצעיר  הגברבר  של  מידיו  הנחשקת 

השנתיים שאוחז בה בביטחון. 
תקווה  נמלא  שלי  הלב  פתאום,  עושים?  מה 
היה  הוא  ינצח במלחמה,  עזה שהוא איכשהו 

הראשון אחרי הכול...

אלא  כיאה.  שהתנדנדנו  לאחר  הביתה  חזרנו 
שהפעם, שלא כמו ביתר הימים, לבי לא שקט 
להציף  החלו  מטרידות  ומחשבות  נח,  ולא 

אותי. איזה מין עולם זה? עולם של מלחמות 
על הכול! על נדנדה בגינה, על מי הכי מקובל 
בכיתה, על קריירה, על מקום חניה, על יוקר 

המחייה... נלחמים על כל דבר! 
מוחץ  ניצחון  לראות  רוצה  אני  טובה  כאימא 
חכמה  יותר  קצת  כאימא  אבל  ילדי,  מצד 
מבעל חיים ממוצע, הלב שלי צובט ואומר: לא 
בטוח שזו השיטה הנכונה. ניצחון מוחץ? הרי 

המשמעות היא, שבצד השני מישהו נמחץ! 
את  חובקת  בעודי  הגיעה.  השינה  שעת 
כנגד  מעושה  חיוך  פניי  כשעל  השלושה, 

מפתיע.  משהו  קורה  הדוקרניות,  המחשבות 
שבה  הזירה  הוא  השינה  זמן  ערב,  בכל  כמו 
מפגינים הקטנים את מרב ההשתוקקות לחום 
כי  מלחמה...  ניטשת  כך  על  וגם  אימא,  של 
רבים  ה”גדולים”  וגם  לינוק  צריכה  התינוקת 

מי יישן הכי קרוב לאימא אווזה. 
אבל הפעם לפני שנכנסתי איתם לקונפליקטים 
את  דרש  אחד  כל  יפה:  דבר  קרה  מיותרים, 

מקומו, ועמד על כך בתוקף, אבל... גם התחשב 
שהתינוקת  יצא  כך  האחרים.  של  בצרכים 
התמקמה על הלב, הבן, למרות שרצה להיות 
במקומה, נשכב על הרגל, והגדולה חיבקה את 

ידי, שחיממה כך את לבה. נרדמנו. 
ג’ונגל.  להיות  חייבים  לא  שהחיים  מסתבר 
פתאום זה נהיה לי כל כך ברור: אני את ילדי 

אגדל לוותר, כי אחרת הם לא ישרדו...
קול.  בלי  בשקט.  לעבוד  המשיכה  הטלוויזיה 
מוכרות  תמונות  הילדים.  את  להעיר  לא  כדי 
האוהלים,  מחאת  ראשי  עיני.  לנגד  התחלפו 
כנסת...  חברי  בין  וויכוחים  טכטנברג,  ועדת 
פרשנים שאומרים כנראה משהו חכם... ואני 
לא  שם  אחד  שאף  זה,  איך  לעצמי:  חושבת 

מוכן לוותר אחד לשני?
לינוק  סיימה  התינוקת  שקט.  הכול  בבית, 
על  ראשה  הניחה  הצעיר,  בני  אל  והזדחלה 
גבו, וישנה יחד איתו. כל אחד מהם עשה את 
כל  לנו.  כולם. עכשיו טוב  הויתור שלו למען 

כך טוב...
לא  וגם  פוליטיקאית  לא  אימא.  רק  אני 
כלכלנית. אבל נראה לי שאם רק היינו יכולים 
לעשות את הוויתור הקטן הזה לטובת המדינה, 
אם כל אחד היה מוותר רק קצת, או לפחות 
רק מסכים להקשיב גם לשני, ולא רק לעצמו, 
לאותה  הזה.  לאושר  להגיע  יכולים  היינו 
מרגישה  שאני  ביטחון  שלווה  של  הרגשה 
שלי,  האהובים  על  מסתכלת  כשאני  עכשיו, 

ששוכבים עכשיו לפני.
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רודנים  נופלים,  משטרים  דרמטיים.  שינויים  חווה  העולם  האחרונות  השנים  בעשר 
מאבדים את כוחם, רשתות חברתיות עוזרות לשליטה לעבור מיחידים לרבים, ובכלל, 

נדמה כי אנו נמצאים בפתחו של שינוי גדול מכדי שנוכל להכיל. השינוי הזה הוא כה 
משמעותי, שיש המכנים אותו “שינוי אבולוציוני”. 

השנים  בשלושים  חוקר  אני  שאותו  מהעולם  מטאפורה  לכם  להציג  לי  הרשו 
ואולי  כיום,  האנושות  מצב  על  אור  לשפוך  שביכולתה  לי  נראה  האחרונות. 

אפילו לספק השראה לחשיבה חדשה בדבר העתיד המסעיר שצפוי לנו.

מבט חוקר אל מבנה גופו של הזחל יגלה מיליארדי תאים. שבעה מיליארד, 
עובדים  דומים. התאים  די  ואנחנו  הזחל  היא, שתאי  העניין. האמת  לצורך 
קשה יום-יום. יש תאים שממוקמים במערכת העיכול ותפקידם לאסוף מזון, 
לפרק אותו ולייצר ממנו מוצרים שונים. תאים אחרים מגנים על הזחל מפני 

אויבים שונים מתוקף תפקידם כחיילים נאמנים במערכת החיסון. תאי מערכת 
הנשימה דואגים לאספקת חמצן לגוף. לכל קבוצת תאים יש משימה, ורק שיתוף 

הפעולה המתקיים ביניהן מאפשר לזחל לגדול. 

“הכלכלה  הבאות:  במילים  הזחל  גדילת  את  מסקר  היה  הוא  לאזור,  נקלע  היה  כלכלי  כתב  אם 
משגשגת, יש שפע של מקומות עבודה והגידול בתוצר נמשך”.

של  השלֵו  עולמם  את  לחלוטין  שמערער  משהו  קורה  וההצלחה,  השגשוג  בשיא  שדווקא  אלא 
מיליארדי תאים. 

הזחל מגיע לנקודת השיא בגדילה שלו, הוא מאט את קצב האכילה והתפתחותו נעצרת. כתגובת 
אין  כי  במשאבים,  לקצץ  נואש  בניסיון  עובדים,  של  עצום  מספר  העיכול  מערכת  מפטרת  מנע, 
בפועל,  לאיברים השונים.  מגיעים  חומרים  ופחות  לפחות חמצן,  נזקק  הגוף  לעכל.  מזון  מספיק 

המערכת כולה נכנסת למצב של צלילה חופשית. 

ואז, מתוך חוסר הוודאות הכללי שמאיים על המשך קיום תאי הזחל, וברגע שנראה שהמערכת 
כולה עומדת לקרוס, קבוצת תאים אחת מסרבת להשלים עם המציאות המרה. 

אחרת.  “חושבים”  שהם  הוא  היחיד  ההבדל  הזחל,  תאי  לשאר  גנטית  מבחינה  זהים  אלה  תאים 

ולכן הם מגיבים אחרת לאותו המצב. 
מדענים העניקו להם את השם “תאים 
 .)Imaginal Cells( דמיון”  בעלי 
לעשות  “אפשר  חזון:  יש  האלה  לתאים 
והם  טוב!”  יותר  הרבה  משהו  הזה  מהזחל 

מחליטים להוביל שינוי.

אבל  גדולה,  בהתנגדות  נתקל  השינוי  בהתחלה 
גיבורינו אינם מוותרים. בעוד המערכת ממשיכה 
להתפורר, הם מתחילים להתחלק במהירות ובצורה 
מאורגנת. הם יוצרים יחד אשכול של תאים חדשים - 
תאים שקשורים זה לזה ו”מתקשרים” לתאים אחרים 
גבוהה  בתדירות  אותות  שמשדרת  מערכת  באמצעות 
תא  כל  בשינוי.  חפצים  שאינם  אלה  האחרים,  מהתאים 
מקבוצת “בעלי הדמיון” יודע בדיוק מהו כיוון ההתפתחות 

הכללי. 

בגופו  המשמעותית  לקבוצה  הופכים  הם  זהות  חסרי  מתאים 
המתנוון של הזחל. כל תת קבוצת תאים כזו מתפתחת לאיבר חדש, שלא 
היה קיים בזחל המקורי. חלקם יהפכו לכנף, האחרים לרגליים, קבוצה אחרת תרכיב את איברי 
לגמרי,  חדש  יצור  הזחל,  של  הגווע  מגופו  מגיח  פעילותם,  בתום  הלאה.  וכך  הזעירים  התעופה 

מפותח ומשוכלל בהרבה - הפרפר.

אז מה לנו ולאבולוציה של הפרפר? 

גם אנחנו חלק מהטבע. וגם העולם שלנו עובר שינוי איכותי בדרכו לחברה מחוברת )אינטגרלית( 
יותר מבחינת אבולוציונית. במצב הזה כל אחד מאיתנו צריך לבחור: להישאר במצב  ומתקדמת 
ולתת  עתידית  התפתחות  על  לחשוב  להתחיל  או  יחמיר,  ושהמצב  רע  שהכול  ולחשוב  הקיים 
השראה לאחרים בבניית חזון לעולם חדש וטוב יותר. עולם שמושתת על ערכים חדשים. עולם 
שבו הכלכלה, החברה, החינוך ושאר המערכות החברתיות יתקשרו זו עם זו בדרך חדשה והרמונית, 

שטרם הכרנו. עולם שנצעד אליו יחד כשותפים.

כבר  תוכנה  מהנדס   ,40 בן  גיל,  מאוד,  נעים 
חמש עשרה שנים. הפעולה החברתית ביותר 
בין  לחבר  היא  האחרונות  בשנים  שעשיתי 
הלפ-טופ  את  סוגר  כשאני  והמקלדת  המסך 
יום העבודה. מעולם לא שיערתי שיש  בסוף 
קשר בין העבודה שלי לבין צדק חברתי. אבל 
לי  שגרם  שלי,  בחברה  משהו  קרה  לאחרונה 
דורנו  של  הגדולים  המנהיגים  שגם  לחשוב 

יכולים ללמוד משהו מעולם התוכנה... 

באחד  הלקוחות  התלוננו  חודשים  כמה  לפני 
שלנו,  והמושקעים  החשובים  הפרויקטים 
עבורם  שפיתחנו  תוכנה  של  חדשה  שגרסה 
גורמת לנעילת מוות. נעילת מוות היא הסיוט 
במפתיע,  מגיעה  היא  תוכנה.  מהנדס  כל  של 
בחובה  טומנת  והיא  מקורה,  את  לאתר  קשה 
לפי  רק  אותה  לזהות  אפשר  צרורות.  צרות 
ומפסיק  איטי  נהיה  המחשב  הסימפטומים: 
להגיב, התוכנות נתקעות. נעילת מוות נגרמת 
לבין  התוכנות  בין  תיאום  מחוסר  כתוצאה 

משאבי המערכת. 

המחאה החברתית האחרונה גרמה לי לחשוב 
חברתית.  מוות  נעילת  בפני  עומדים  שאנו 
משבר  מרגישים  מרוצים.  לא  כולם  פתאום 
המחייה,  יוקר  המזון,  הדיור,  התחומים:  בכל 
החינוך,  והשלטון,  העם  יחסי  הרווחה, 
נדמה שהמערכות  בינינו...  היחסים  הרפואה, 

החברתיות מהבהבות הבהוב אחרון לפני שהן 
מפסיקות לתפקד. 

מצהירה  הוועדה  ועדה.  מקימה  הממשלה 
שהיא תשנה את סדר העדיפויות. אבל העם 

לא מרוצה. 

מתוחה,  צוות  ישיבת  אותה  את  לי  הזכיר  זה 
על  להתלונן  הפסיקו  לא  שהלקוחות  לאחר 
הגרסה החדשה של התוכנה. בשלב מסוים קם 
המהנדס הראשי והטיח במנהל הפרויקט: “אי 

תיקונים  ידי  על  מוות  נעילת  לפתור  אפשר 
מערכתית,  בבעיה  מדובר  בתוכנה.  מקומיים 
אנחנו  שבה  בדרך  מקיף  שינוי  דורשת  והיא 
מנצלים את משאבי המערכת. אם אתה חושב 

שיש פתרון אחר, אתה חי באשליות”.

באלגנטיות,  להתחמק  ניסה  הפרויקט  מנהל 
להציע פתרונות אחרים, פשוטים יותר, זולים 

יותר. אבל המהנדס הראשי לא הרפה.

הדבר הקשה ביותר הוא לשכנע את המנהלים 

מנסים  הם  מהשורש.  מערכתי.  שינוי  לבצע 
תוך  שכאלה,  משינויים  להימנע  תמיד 
שאפשר  כולם,  את  להשלות  התעקשות 
לפתור בעיות גם על ידי תיקונים קוסמטיים. 
נדרש  מערכתית,  היא  הבעיה  כאשר  אבל 

פתרון מערכתי...

שבנינו  החברה  את  אותנו.  לי  מזכיר  וזה 
מרוצים,  לא  אנשים  הרבה  כך  כל  אם  כאן. 
הרי שהורדת מחירי הקוטג’ או אפילו החלב 
והקצאת עוד כמה דירות - לא באמת יעזרו. 

נדרש כאן טיפול שורש. 

התקבלה  סוערת  ישיבה  אותה  לאחר  שבוע 
החלטה לבצע את התיקון המערכתי.

לטובת  הוקצו  ביותר  הטובים  המהנדסים 
ובמאמץ  יחד  ישבו  כולם  פתרון,  מציאת 
משותף פתרו את הבעיה. זה אומנם הצריך זמן 
ומשאבים, אך משזיהו את הבעיה המערכתית, 

הכניסו תיקון ששינה את כל התוכנה.

עם שחרור הגרסה החדשה הלקוחות הפסיקו 
 - לרווחה  נשמה  הפיתוח  קבוצת  להתלונן, 

והסיוט נגמר.

טיפול  נבצע  אנחנו  גם  מתי  תוהה...  ואני 
כאן  שתבנה  גרסה  ונשחרר  הבעיה,  בשורש 

חברה חדשה...

משל לפרפר
משל מעולם החי למצב העולם שלנו היום

מעולם לא שיערתי שיש קשר בין העבודה שלי לבין צדק חברתי. אבל לאחרונה קרה משהו
בחברה שלי שגרם לי לחשוב שגם המנהיגים הגדולים יכולים ללמוד משהו מעולם התוכנה...

רוצים ערבות? 
עכשיו אפשר למצוא גם באינטרנט:

מחקרים, דיונים, שאלות, דעות, שידורים חיים,
שולחנות עגולים... הכול ערבות.

נדמה כי אנחנו נמצאים בפתחו של שינוי גדול מכדי שנוכל להכיל.
השינוי הזה הוא כה משמעותי, שיש שמכנים אותו “שינוי אבולוציוני“.

מוצאים ערבות ברשת

העולם שלנו הפך גלובאלי ואינטגראלי,
כלומר כולנו מקושרים זה לזה. השינוי הערכי החשוב שאנו נדרשים אליו

הוא להפסיק לחשוב על “האני“ ולהתחיל לחשוב על “אנחנו“.
פרופ‘ יהודה כהנא, פרופ‘ בפקולטה לניהול אוניברסיטת תל אביב

וראש מכון אקירוב לעסקים והסביבה.

“אנו חווים כעת 
תקופה של האטה -
גם בארה“ב וגם 

באירופה. יש יותר 
אי-סדר מאשר בעבר. 
אנחנו במצב מסובך. 
מה שקורה עכשיו 
זה לא מה ש’כתוב 
בספרים ולא מה 
 שציפינו שיקרה“.

סטנלי פישר,
נגיד בנק ישראל.
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רק טוב יכול לצמוח לנו מזה

יותר אנשים יזכו לקורת גג, נשלם פחות על מוצרי צריכה,
יהיו פחות אנשים רעבים, נהיה שותפים לקבלת החלטות, ובעיקר - נרגיש שכולנו שווים.

על התועלות שיצמחו לכולנו מכלכלה המבוססת על ערבות הדדית

ממשבר  להתאושש  הצליחה  ישראל  מדינת 
2008 ואף לצמוח מאז בכ-3% בממוצע לשנה. 
בשיעור  בירידה  לוותה  המרשימה  הצמיחה 
קברניטי  של  נוסף  הישג  לכ-6%.  האבטלה, 
הריבית  הפחתת  הוא  הישראלית  הכלכלה 

במשק ל-1%, הריבית הנמוכה אי פעם. 

“דילגה”  הכלכלית  שההתאוששות  אלא 
השוויון  ואי  האוכלוסייה,  שכבות  רוב  על 

החברתי-כלכלי רק גדל. 

הנתונים המרשימים,  לכך שלמרות  גורם  מה 
נראית רחוקה מאי  הדרך אל הצדק החברתי 

פעם? 

לנגיד  המשנה  לשעבר  ספיבק,  אביה  פרופ’ 
יוזמי  צוות המומחים של  וראש  ישראל,  בנק 
החברתי  הצדק  בעיית  את  העמיד  המחאה, 
בישראל על יסוד אחד: “המדינה לא מתפקדת 

בתחום הערבות ההדדית”. 

הכנו עבורכם רשימת תועלות, שמוכיחה את 
הכדאיות להנהיג כלכלה חדשה המיוסדת על 

ערבות הדדית:

1. רמת חיים הוגנת 
לכולם

על פי מדד הג’יני, שמציג את מידת אי השוויון 
והפערים החברתיים במדינות העולם, ישראל 
היא המדינה כמעט הכי פחות שוויונית מבין 
מפגרת  היא  בכך  המפותחות.  המדינות  כלל 

רק אחרי ארה”ב. 

התחשבות  על  המיוסדת  כלכלית  מדיניות 
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ציבוריים  משאבים  להקצאת  תביא  הדדית, 
מעל  החלשות  השכבות  להעלאת  הכרחיים 

לקו העוני. 

הדאגה לצדק חברתי תוליד הכשרות בתחום 
כישורי חיים וכלכלת בית מאוזנת עבור אזרחי 
ישראל, מתוך רצון אמיתי לאפשר להם לפתח 
כי  להבין  חשוב  ואישית.  כלכלית  עצמאות 
ניהול משק בית מאוזן יכול לחסוך לישראלי 

הממוצע 1,500 עד 3,000 ש”ח בחודש.

2. הורדת יוקר המחייה
תמחור השירותים והמוצרים על ידי רשתות 
השיווק ויצרני המזון הוא מופקע. כל גוף דואג 
בלבד.  שלו  הפרטית  התועלת  את  למקסם 
שונות:  מחאות  הוליד  הזה  המעוות  המצב 
מחאת הקוטג’, ניסיון למחות על מחירי הדלק, 

חרם על רשת השיווק “שופרסל” ועוד. 

הדדית  הערבות  ערך  חשיבות  העלאת 
בתקשורת, וכתוצאה מכך גם בשיח הציבורי-
המזון  בענף  גופים  תדרבן  בישראל,  חברתי 
את  גם  שלהם  הכלכלית  במשוואה  לכלול 
להוזלה  שיתורגם  שינוי   - הציבור  טובת 
אוגוסט  בחודש  לדוגמה:  המחייה.  יוקר  של 
האחרון ירד מדד מחירי המזון ב-0.2%. ירידה 

זו נזקפת להדי המחאה החברתית. 

3. רפורמה אמיתית 
ויסודית בתקציב 

המדינה

ועדת טרכטנברג או ועדת המומחים שהקימו 
לא  יונה,  יוסי  ופרופ’  ספיבק  אביה  פרופ’ 
יוכלו לאזן בין עלות הדרישות הכלכליות של 
המוגבלות  היכולות  לבין  החברתית,  המחאה 

של המדינה והתקציב. 

על מנת להגיע לאיזון כזה נדרשת גישה חדשה 

לחלוטין בבניית תקציב המדינה. בניית תקציב 
סביב “שולחן עגול” מתוך דאגה לטובת כלל 
מפליגים  שכולנו  ההרגשה  ישראל.  משפחת 
עדיפויות  סדר  לקבוע  סירה תאפשר  באותה 

צודק בחלוקת התקציב. 

4. שקיפות
לעם  תאפשר  בשקיפות  שמתנהלת  כלכלה 
להבין את השיקולים שעל בסיסם מתקבלות 
מחקרים  פעיל.  חלק  בהן  ולקחת  החלטות 
מוכיחים,  הארגונית  ההתנהגות  בתחום 
ושותפות  מעורבות  של  תחושה  יצירת  כי 
המדיניות.  קובעי  כלפי  תסכול  מנטרלת 
תאפשר  לעם  השלטון  בין  חדשה  שותפות 
יחד,  שיתקבלו  בהחלטות  ותמיכה  הסכמה 
הפנימי  הסיפוק  כולם.  לרוח  אינן  אם  גם 
שמקבלת  אחת  משפחה  שכולנו  מהתחושה 
החלטות יחד, יסייע להתעלות מעל לחילוקי 

הדעות ולהגיע לוויתורים.

5. הגדלת “העוגה 
הכלכלית“

בבית,  מאיתנו  אחד  לכל  יש  דברים  כמה 
שאנחנו לא צריכים? 

כאשר כל אזרח, עסק, עירייה ומשרד ממשלתי 
ירגישו חלק ממשפחת ישראל, יתגלו עודפים 
בכלי  במזון,  בשירותים,  בסחורות,  אדירים 
נעביר  והמזון  הביגוד  עודפי  את  ובכלל.  בית 

לנזקקים, ועודפים כספיים יופנו לכיסוי חלק 
משמעותי מן הדרישות הנוכחיות. 

מדי שנה אנו זורקים מזון בשווי 3.6 מיליארד 
ענף  של  השנתי  מהמחזור   6% )המהווים   ₪
רעבות  שלמות  שאוכלוסיות  בזמן  המזון(, 
צורך  יש  מזון,  אותו  את  לשמר  כדי  ללחם. 
כוללת  בעלות  וחלוקה  איסוף  מערך  בהקמת 
של 20 מיליון ש”ח בלבד. בגלל אינטרסים - 
זה לא קורה. חלוקת עודפי המזון משמעותה 
ירידה  תגרור  שבהכרח  ההיצע,  העלאת 
רווחי  להקטנת  שתוביל  המזון,  במחירי 
אשר  בכלכלה  והמרכולים.  המזון  יצרניות 
מזון  לזרוק  נסכים  לא  ערבות,  על  מבוססת 

כשחלק מבני משפחתנו זקוקים לו.

6. צמצום הפערים 
הכלכליים בין 

המונופולים והטייקונים 
לבין האזרח הפשוט

ומנהלים מוערכים  בישראל של היום חברות 
רק על פי שורת הרווח בחשבון הבנק שלהם. 

בדירוג  גבוה  מיקום  מבטיח  יותר  גדול  רווח 
החברות והמנהלים “המצליחים” באותה שנה. 
הראשון  המקום  אחרי  החברות  של  המרדף 
בדירוג השנתי בא, כמובן, על גבו של האזרח 
הפשוט. מה גורם לתאגידים המגלגלים מאות 
מכל  כמה שקלים  עוד  לגזול  מיליוני שקלים 

לקוח? הערכת הסביבה. 

אם נשנה את הערכים בחברה כך שטייקונים 
תרומתם  מידת  פי  על  להערכה  יזכו  וחברות 
את  ניצולם  מידת  פי  על  במקום  לחברה, 
מדיניות  לנהל  מרצון  יידחפו  הם  החברה, 
מתחשבת ואף ישמחו לוותר על חלק מהונם 
יותר  הוגן  כלכלי  לאיזון  להביא  כדי  העצמי, 
לגרום  יוכל  הציבור  בדעת  שינוי  בחברה. 
להנהגת תו תקן “חברתי” שיחליף את אמות 

המידה שלפיהן אנו מגדירים הצלחה.

הביא  הציבורי  בשיח  שינוי  לאיך  דוגמאות 
מנהלים בכירים במשק לעשות שינויים, ניתן 
לראות בשבועות האחרונים. גזי קפלן, מנכ”ל 
“מוגזם,  שכרו  כי  לאחרונה  הצהיר  אוסם, 
על  החליט  קפלן  בחברה”.  למצב  ביחס 
הקפאת שכר הבכירים באוסם והעלאת רמת 
בעל  לוי,  רמי  הזוטרים.  העובדים  של  השכר 

השקמה”,  שיווק  לוי  “רמי  ברשת  השליטה 
בין  שלו  הרבעוני  הבונוס  את  לחלק  החליט 

מאות מעובדיו. 

7. צמצום מצוקת 
השכרת הדירות 

בישראל
כי  עולה  חשמל  חברת  שאספה  מנתונים 
ריקות.  דירות  אלף  כ-47  עומדות  בישראל 
למה?  כלכלית.  מבחינה  בפרדוקס  מדובר 
מחירים,  הורדת  יגרור  בשוק  היצע  עודף 
מתמדת.  מחירים  לעליית  עדים  אנו  ואילו 
הדירה  את  להשאיר  מעדיפים  הדירות  בעלי 
ריקה, מאשר “להתעסק” עם שוכר. פרדוקס 
כי  הדדית.  ערבות  בכלכלת  ישרוד  לא  כזה 
איך תוכל להשאיר את הדירה ריקה בידיעה 
רק  אלה  לראשו?  גג  קורת  אין  שלך  שלילד 
המעבר  כמה  עד  שמראות  מהדוגמאות  חלק 
לכלכלה חדשה מבוססת ערבות הוא הכרחי. 
בחברה  חדשה  דינמיקה  ייצור  כזה  שינוי 
מניצול  והפחד  החרדה  תחושת  הישראלית. 
אישי.  וביטחון  לכידות  בתקווה,  תתחלף 

אם נשנה את הערכים בחברה כך 
שטייקונים וחברות יזכו להערכה על פי 

מידת תרומתם לחברה, במקום על פי 
מידת ניצולם את החברה, הם יידחפו 

מרצון לנהל מדיניות מתחשבת ואף ישמחו 
לוותר על חלק מהונם העצמי, כדי להביא 

לאיזון כלכלי הוגן יותר בחברה.

ההרגשה שכולנו משפחה אחת תגרום לבעלי 
שפויים,  בסכומים  מרצון  להשכירן  הדירות 
עובדיהם  את  לשעבד  להפסיק  למעבידים 
בביטוח  לפקיד  דרקוניים,  הסכמי שכר  תחת 
לחייך  בעירייה  ארנונה  במחלקת  או  לאומי 
לאזרח, ואפילו בנקים ועסקים פרטיים יהפכו 
“אנושיים” יותר. עלינו להבין כי  כלכלה איננה 

חוק טבע אלא מערכת שמשקפת את היחסים 

למקסם  מרצון  הכלכלה  מונעת  כיום  בינינו. 

רווח על חשבון אחרים, ולכן אנו עדים לסדק 

החברתי המחריף. העלאת קרנה של הערבות 

ההדדית תחזיר לרחוב הישראלי את הערכים 

שחסרים בו, ותוביל אותנו לצדק חברתי. 

“התלות ההדדית חלה על כולנו. תחשבו על: 
סיכוני השימוש באנרגיה גרעינית, סכנת העשרת 
הנשק הגרעיני, איום הטרור, ההשפעות הנלוות 
לחוסר היציבות הפוליטית, ההשלכות הכלכליות 

של המשברים הפיננסיים, המגיפות, מצבי החרדה 
הפתאומיים, שינויי האקלים. שום דבר אינו מבודד 

לחלוטין. הבעיות של אנשים אחרים הן עכשיו 
הבעיות שלנו, איננו יכולים יותר להביט עליהן 

באדישות, או לקוות להפיק מהן תועלת אישית. 
 עלינו ללמוד את כללי המשחק החדשים“.

חאבייר סולאנה, מזכ“ל נאט“ו
.ESADE לשעבר, נשיא המרכז הכלכלי הגלובלי 
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“האדם הוא חלק משלם שאותו אנו מכנים יקום... אנו חווים את עצמנו, את המחשבות 
 והרגשות שלנו, כמשהו נפרד מכל היתר, אך זהו סוג של אשליה אופטית של המודעות“.

אלברט איינשטיין, פיזיקאי.
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וראש  לכלכלה  פרופ’  וינטר,  אייל 
הרציונאליות  לחקר  המרכז 
בירושלים,  העברית  באוניברסיטה 
האוצר,  שר  של  יועציו  על  גם  שנמנה 
כלכלית  בהתנהגות  במחקריו  מתמקד 
תחום  הוא  התמחותו  תחום  אנושית. 
חדש יחסית במדע הכלכלה - הכלכלה 
בחשבון  שלוקחת   - ההתנהגותית 
שמאחורי  האנושיים  היצרים  את  גם 
המספרים. על רקע המחאה הכלכלית-
חברתית בארץ ובעולם, יצאנו לשוחח 

עמו על התובנות שיכול להציע תחום מחקרו בנושא המחאה הכלכלית.

מהי בדיוק כלכלה התנהגותית?

גם כמשהו  יכולה להיתפס כמשהו חומרי, אבל  “המודלים בכלכלה מדברים על תועלת. תועלת 
פסיכולוגי, נפשי, פנימי יותר. עד השנים האחרונות במדע הכלכלה לא הייתה הבחנה ברורה בין 
הצד החומרי לבין התועלת הפסיכולוגית. זה השתנה עם כניסתו של תחום חדש יחסית לכלכלה 
- הכלכלה ההתנהגותית. הכלכלה ההתנהגותית מסבירה שאי אפשר לחשוב על הפרט רק כיחידה 
כי  הקלאסית,  הגישה  שטוענת  כמו  שלה,  החומרית  התועלת  את  למקסם  ששואפת  כלכלית 
אנשים לא באמת מתנהגים כך. צריך לקחת בחשבון גם תועלת נפשית-פנימית. כמו כן, הכלכלה 

ההתנהגותית מנסה לברר איך הרצונות הנפשיים שבאדם מסייעים לשרידותו האבולוציונית”.

ובתחום הכלכלי הרצון העיקרי הוא כמובן להצליח, וכמה שיותר...

“הצורך להישגיות והצלחה הוא צורך קיומי, הישרדותי. תחושת הכאב שלנו, למשל, גם היא מנגנון 
הישרדותי. כמו שאנו לא יכולים לעצור את הרגשת הכאב גם כשאיננו זקוקים לה יותר, כך גם את 
הצורך להצלחה אנחנו לא מצליחים לעצור. פעמים רבות זה גורם לעשייה שלנו להיות ממוקדת 
אך ורק בניסיון להצליח יותר מהאחר. והכשל הזה בא לידי ביטוי בהתנהגות הצמרת הכלכלית-
מסחרית של מדינת ישראל. למרות שאני חושב שחלק מהדרישות מהממשלה אינן מוצדקות, אני 
בציניות  מתייחסים  הפרטי  והסקטור  הכלכלית-מסחרית  שהצמרת  הטענה  עם  לחלוטין  מסכים 

לציבור. זה נובע מתאוות בצע לשמה”.

איך אתה מסביר את תאוות הבצע?

“מדובר באנשים שההון שלהם נעמד בעשרות או מאות מיליוני דולרים, ולפעמים אף יותר. אז 

הטייקון החברתי

אז יש כאן רצון לסיפוק מהתחרות עצמה, ובכלל לא ממשהו חומרי...
ובכל זאת, אם התחרות היא דחף הישרדותי שקיים באדם, איך אפשר לנתב אותה 

לאפיקים חיוביים ולא רק לאפיקים אנטי-חברתיים?

פרופ‘ אייל וינטר, ראש המרכז לחקר הרציונאליות באוניברסיטה העברית, מציע גישה עסקית אלטרנטיבית 
לעסקים וחברות - במקום לנצל אותנו, תתחרו עלינו ועל התרומה לחברה. התבוננות מדעית בטבע האדם, 
מסביר וינטר, תגלה שזה ממש לא מדע בדיוני. אם החברה הישראלית תתמוך בשינוי, היא תגרום לראשי 

התאגידים להרגיש שמבחינת התועלת האישית שלהם, משתלם יותר לדאוג לכולנו

גוונים בחברה הישראלית

השונים  המגזרים  בין  לחבר  למטרה  לו  רב-שיח ששם  מיוחד,  פרויקט  הוא  הישראלית  בחברה  גוונים 
בחברה הישראלית. בעולם שבו הקשר בינינו הולך ומתברר כהדוק יותר, הזמנו את נציגי הקשת החברתית 
בישראל במלוא הדרה - יהודים וערבים, בדואים ודרוזים, נציגים בולטים מהימין ומהשמאל, אנשים פשוטים 
שכואבים את בעיית הפירוד, פרופסורים ואישי ציבור, כמו גם נציגים מראשי המחאה החברתית, לכתוב על 
חיבור, על אחדות ועל חשיבות הערבות ההדדית בינינו כאזרחים. גילינו דבר מדהים: אנשים כל כך שונים 

פתחו את הלב והביעו איש איש בדרכו הייחודית את הצורך וההכרח של החברה שלנו בערבות הדדית.

כלכלה

להם  למה  עוד?  צריכים  הם  למה 
עוד  לגנוב  כדי  טריק  איזה  לעשות 
מה  הפשוט?  מהאזרח  שקלים  עשרה 
זה ייתן להם? אני לא מדבר על חברות 
שאו- קשה,  כלכלי  במצב  שנמצאות 
טו-טו זורקות לרחוב עשרות עובדים... 
זאת לוקחים מאיתנו  אז למה הם בכל 
שבסוף  כדי  נוספים?  שקלים  עשרה 
השנה, כשמגזין “דה מרקר” יפרסם את 
המנהל  את  העשירות,  החברות  דירוג 
בטופ.  יהיו  הם   - הלאה  וכן  המצליח 

כלומר, המטרה היא התחרות לשמה”.

ובכל זאת, אם התחרות  ובכלל לא ממשהו חומרי...  יש כאן רצון לסיפוק מהתחרות עצמה,  אז 
היא דחף הישרדותי שקיים באדם, איך אפשר לנתב אותה לאפיקים חיוביים ולא רק לאפיקים 

אנטי-חברתיים?

“אנחנו באמת יכולים וצריכים לנסות לנתב את הרצון האובססיבי להצליח לטובת מטרות אחרות. 
וזה לא דבר בלתי ניתן לביצוע. מה שיפה פה הוא שאתה לא מדכא את היצר התחרותי שבאדם, אלא 
נותן לכולם להמשיך ולממש אותו, רק כך שהאנרגיות שמושקעות בו יופנו למטרות שמשרתות את 
החברה. במקום להתחרות על רמת הרווח שמשיגה כל חברה, החברות, בעליהן ומנהליהם יכולים 
להתחרות על תרומה לחברה בעשייה פילנתרופית בפיתוח מיזמים שיש בהם תרומה משמעותית 
ועיתונים  גלובס  גופי תקשורת כמו דה-מרקר,  יוכל לקרות רק כאשר  זה  חיינו.  לשיפור איכות 
אחרים ינהיגו דירוגים שנתיים של בעלי הון מבחינת תרומתם לחברה, במקום הדרוג הקיים על 

כמה כסף הצליח לגלגל בעל ההון”.

לאחרונה מנכ”ל אסם, גזי קפלן, הצהיר על תכניתו להקפיא את שכר הבכירים ולהגדיל את שכר 
העובדים הזוטרים. נראה שזו תוצאה של המחאה החברתית. אם מסתכלים על המפה הפסיכולוגית 
של מה שקורה כאן, אפשר לומר שהציבור צריך “לאותת” לצמרת הכלכלית מה מקובל עליו ומה 

לא, וכך לייצר את השינוי הערכי שאתה מדבר עליו. 

“בהחלט. הייתי אומר שזו מלאכה בכלל לא קשה, משום שהצמרת הכלכלית באמת מחפשת את 
התחליף הזה. היא זקוקה נואשות למשהו שיהווה אלטרנטיבה לתחרותיות שעובדת במונחים של 

‘כמה הון צברת’”.

גוונים בחברה הישראלית

שלי  אבא  לבד.  לישראל.  עליתי   16 בגיל 
הצטרף מאוחר יותר. 

העלייה לארץ היתה כמו לידה מחדש בשבילי. 
עם  להתאחד  כדי  הביתה  שהגעתי  הרגשתי 
המשפחה המורחבת שלי. אף פעם לא שאלתי 
קבעתי  פשוט  ישראלית,  אני  האם  עצמי  את 
שאני כזו. ואני חושבת שזה תקף לרבים מבני 

העדה האתיופית.

אחרת.  אווירה  כאן  הייתה  לארץ  כשהגעתי 
אומנם חיינו בקרוואנים, בתנאים לא קלים - 
חם בקיץ וקר בחורף - אבל לצד קשיי הקליטה 
לבקר.  באו  הזמן  כל  השכנים  פשוטים,  הלא 
הם נהגו להביא לנו דברים, ובכלל, דאגו לנו. 
היתה אהבה בין האנשים. וזה גרם לי להרגיש 

בבית. ה”ביחד” הזה היה הישראליות שלי. 

הישראלית  בזהות  נעלם  משהו  הזמן  עם 
לא  וגם  ישראלית  הרגשתי  לא  פתאום  הזו. 
את  לייצר  צריכה  שאני  הרגשתי  אתיופית. 
הזהות שלי מחדש. השתנינו מאז, ולא כל כך 
שיסכים  מישהו  למצוא  קשה  היום  לטובה. 
לדאוג  ובמקום  שכירות,  לחוזה  ערב  להיות 
אחד לשני אנחנו אוכלים אחד את השני. ככל 

מורכב  יותר  הרבה  נהיה  השנים  שחולפות 
לחיות כאן. 

אסון  או  מלחמה  כמו  אסון,  שכשקורה  נכון 
הכרמל, אנשים מתגייסים לעזור ומדברים על 
לא  אחד  אף  ביום-יום,  אבל  הדדית.  ערבות 
מתעסק בזה. זה לא מעניין אנשים. וזה מעציב 

אותי. מאוד. 

הזו  שהאווירה  בטוחה  אני  זה  בגלל  דווקא 
חייבת להשתנות. חייב להיות כאן יותר טוב. 
מיצינו את השיטות הקודמות. לא בשבילן אני 
ובני העדה שלי עשינו מאות קילומטרים ברגל, 
הזאת. תמיד  פיסת הארץ  על  לדרוך  כדי  רק 
סיפרו לנו שכאן דואגים זה לזה. שישראל זו 
חושבת  אני  האכזבה,  ולמרות  אחרת.  מדינה 
חייבים  אנחנו  ועכשיו  הזה אפשרי,  שהחלום 
לבנות כאן חברה אחרת, אנושית יותר, עוטפת 

ומחבקת יותר. 

הדרך לשם לא קלה, אבל השינוי מתחיל אצל 
טיפה.  הוא  כל אחד מאיתנו  בפנים.  כל אחד 
עוד טיפה ועוד אחת, אני בטוחה שנגיע לזה. 

בקרוב.

להיוולד מחדש
רחל מלסה | עובדת סוציאלית ואם חד-הורית 

רחל מלסה נולדה באדיס אבבה. העלייה לארץ היתה כמו לידה מחדש עבורה. ועכשיו כדי ליצור כאן 
חברה אחרת, אנושית ומחבקת יותר, יש מצב שכולנו נצטרך לעבור סוג של לידה מחדש...

כשהגעתי לארץ 
הייתה כאן אווירה 
אחרת. אמנם חיינו 
בקרוונים, בתנאים 
לא קלים, אבל לצד 

קשיי הקליטה, 
השכנים כל הזמן 
באו לבקר, הם 
נהנו להביא לנו 

דברים ובכלל
דאגו לנו.
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ולהדליק  האור  אל  הלב  את  לפתוח  הזמן  זה 
וללא  באמת  להקשיב  שלנו.  הפנימי  הנר  את 

שיפוטיות, ובעיקר לאהוב - והרבה.

בשני העשורים האחרונים אני מסתובבת הרבה 
לאנשים,  להסביר  רצון  מתוך  ובעולם,  בארץ 
בפלסטינים  בטלוויזיה  לצפות  מספיק  שלא 
שתי  במשך  באלו  אלו  נלחמים  ובישראלים 
דקות, כדי לחרוץ עמדה לגבי המדינה. על אף 
הבעיות, יש במדינה שלנו המון דברים יפים. 
אם נדע לכבד באמת את השוני, ולא רק לדבר 
מהיופי  ליהנות  נוכל  כולנו  הדדי,  כבוד  על 
העולמית.  הקהל  דעת  את  לשנות  וגם  הזה, 
אבל הכול מתחיל ממימוש הצדק החברתי. כי 
כל עוד אין שלום וצדק בבית שלנו, בינינו - 
בין היהודים לערבים - אין מה לדבר על שלום 

במזרח התיכון.

המדינה  את  מכבדת  אני  הארץ  כתושבת 
ומרגישה שהיא הבית שלי, בדיוק כפי שהיא 
להסתכל  מספיק  אבל  היהודים.  של  ביתם 
לבין  בפורדיס  התשתיות  בין  ההבדל  על 
התשתיות בזכרון יעקב, שכנתה הקרובה, כדי 

להבחין בעומקו של חוסר הצדק החברתי. 

השלום מתחיל בתוכי
איבתיסאם מחמיד
אם לשלושה, מנהלת מחלקת נשים בפורדיס,
פעילה חברתית למען השלום בעשרים השנים האחרונות
וזוכת פרס חברתי מהדלאי למה

את  ושומע  המחאה  בהפגנות  מסתובב  אני 
צדק  דורש,  “העם  בקצב  צועקים  כולם 
חברתי”. אבל אני מרגיש, שמה שכל הצועדים 
באמת רוצים, זה להרגיש שהם חלק מקבוצה, 
ולהם  מהם,  אכפת  לאחרים  שבה  מקהילה 
אכפת מאחרים. משהו שמזכיר בית ומשפחה, 

אבל בהיקף של חברה רחבה.

קרב.  מטוסי  הטסתי  שנה  שלושים  במשך 
מבנה קרבי יכול לבצע את משימתו רק כשכל 
עליך  מגן  שבו,  המטוסים  מארבעת  אחד 
ואילו אתה מגן  בגזרה האחורית של מטוסך, 

עליו בגזרה האחורית של מטוסו.

“ערי  פרויקט  מובילי  על  נמנה  אני  היום 
יש שיאמרו שהדוגמה של המטוסים  חינוך”. 
ולמורים שרוצים  בכיתה  לילדים  דומה  אינה 

לחנך אותם לחיבור.

משכנעת,  אינה  המטוסים  דוגמת  אם  אז 
כשלהקת  ממנו.  ונלמד  בטבע  לרגע  נתבונן 
אווזים יוצאת למסע נדודים, היא טסה במבנה 
של ראש חץ, שבזכותו, מסתבר, כל אווז חוסך 

עד 60% מהאנרגיה שלו. וזה, כמובן, מאפשר 
להם לעוף רחוק הרבה יותר. כדי לשמור על 
זמן,  פרק  כל  מתחלף  הלהקה  מוביל  יעילות, 
כי עקב מיקומו בראש החץ הוא היחיד שאינו 
טייסי  אנו,  החסכוני.  המבנה  מיתרון  נהנה 

הקרב, מחקים את דרכי הציפורים. 

אני  שבה  בעכו,  צבאית  הקדם  במכינה  גם 

המודל  את  ליישם  מנסים  אנחנו  מעורב, 
במכינה  הראשונים  השבועות  שלושת  הזה. 
המכינה  תלמידי  תקנון.  לגיבוש  מוקדשים 
ביניהם,  ההתנהגות  כללי  את  בעצמם  בונים 
שחבריה  לקבוצה  יהפכו  הם  שמיחידים  כך 

דואגים זה לזה.

חינוך”.  “ערי  בארגון  גם  קורה  דומה  תהליך 

אנו מקדמים פרויקט של מעגלי בוקר לשיח 
בבתי הספר, במטרה לאפשר לכל ילד לחוש 
שלאחרים  לדעת  משמע,  אותו”.  ש”סופרים 
אכפת ממנו, ושיהיה לו אכפת גם מהאחרים. 
אפשר  כזה  ממרחב  שרק  מאמינים  אנחנו 

להתחיל לצמוח בכל שדה וכיוון.

החדשה:  המחאה  של  מהמגמה  ולמדו  צאו 
אנשים  מה  למעגלים”.  מאוהלים  “עוברים 
רוצים  הם  שיח,  מחפשים  הם  מחפשים? 
גם  לומדים  הם  ובדרך  להם.  שיקשיבו 
לדעתי,  האחרים.  של  בדעותיהם  להתחשב 
ערבות  של  עקרונות  יציקת  של  התחלה  זו 

הדדית בחברה.

בכיתה  על האדמה,  או  אם אתם בשמיים  אז 
או בטבע, במכינה או במחאה, אתם מחפשים 
 - בית  של  ביטחון,  של  שקט,  של  תחושה 
הניסיון מלמד שאפשר להגיע להרגשה הזאת, 
לכוון  רק  צריך  ההדדית.  הערבות  להרגשת 

ולרצות.

עוד רבה הדרך, אך יש אור בקצה המנהרה.

ערבות בשחקים 
רם שמואלי
תא“ל במילואים,
לשעבר ראש להק מודיעין בחיל האוויר
ומפקד הבסיסים עובדה ורמת דוד.
כיום שותף בפרויקט “ערי חינוך“

 איך פותרים את חוסר הצדק?
לוקחים אחריות. 

כי הבעיה איננה רק בממשלה, אלא בכל אחד 
חברתי,  צדק  כאן  לכונן  כדי  מאיתנו.  ואחת 
אנחנו חפצים  עלינו לעשות את השינוי שבו 

בעצמנו. 

האמונה בכך שהשינוי צריך לבוא “מלמטה”, 
לנשים.  מרכז  בפורדיס  להקים  אותי  הובילה 
של  נשותיו  שם  על  ושרה”,  “הגר  לו  קראתי 
אברהם אבינו, שאיתן התחיל הניתוק בינינו, 
כשכל אחת מהן לקחה את בנה למקום רוחני 

להחזיר  היא  לעצמי  שהצבתי  המטרה  אחר. 
את צאצאיהן שוב לאוהל, לאפשר להן לשבת 
העיקר  אבל   - לריב  אף  ואולי  לדבר  יחד, 

שתצאנה לבסוף בשלום.

הצורך בשיח חברתי אחר הוא גם זה שגרם לי 
בשם  עמותה  יעקב  בזכרון  להקים  ולחברותי 

פעולתה  שבמוקד  בתוכי”,  מתחיל  “השלום 
נמצאים מעגלי ההקשבה. מטרתנו היא לקרב 
מיד  וערבים.  יהודים  בין  וליצור שיח  לבבות 
לא  שאנחנו  גילינו  הפרויקט,  עם  כשהתחלנו 
נשארת  אחת  כל  לזה.  זה  מקשיבים  באמת 

בדעותיה, מסרבת להתגמש ומסתכלת רק על 
הבעיות הפרטיות שלה. 

ומה עם הבעיות של האחר? 

להן”.  גרמתי  אני  לא  הרי  לי,  איכפת  “מה 
מנסות  אנו  הזאת  הפנימית  האטימות  עם 

להיאבק. 

החוסר האמיתי במדינה הזאת הוא ההקשבה 
משא  אותו.  לשפוט  מבלי  האחר,  של  לכאב 
ומתן אמיתי דורש מאיתנו לפתוח את הלב, כי 

רק כך יגיע השינוי שאנו מייחלים לו. 

אבל  מריבות,  פעם  לא  יש  במשפחה  גם 
המפתח להצלחה הוא ניהול דו-שיח דמוקרטי 
ככלי  המשפחה,  בני  כל  בין  דיקטטורי  ולא 
לפתרון הבעיות. הבנה הדדית, ערבות הדדית, 
זהו   - אהבה  הרבה  והרבה  סובלנות  סבלנות, 

המפתח לצדק החברתי.

לפתח  נוכל  זה  את  זה  נכבד  באמת  אם  רק 
דיון אמיתי. ודיון אמיתי יוביל אותנו להבנת 

הבעיה ובסופו של עניין גם לפתרונה.

גוונים בחברה הישראלית

כל עוד אין שלום וצדק בבית שלנו, בינינו 
- בין היהודים לערבים - אין מה לדבר על 

שלום במזרח התיכון.

כשלהקת אווזים יוצאת למסע נדודים, היא טסה במבנה של ראש 
חץ, שבזכותו, מסתבר, כל אווז חוסך עד 60% מהאנרגיה שלו.

וזה, כמובן, מאפשר להם לעוף רחוק הרבה יותר.
לקחנו  ואני  אשתי  החברתית  המחאה  בזמן 
זה  האוהלים.  את  לראות  אבישי,  בננו,  את 
היה בעקבות שיחה משפחתית על מה שקורה 
אנשים  ולמה  הכלכלית,  המצוקה  על  בארץ, 

נמצאים שם באוהלים.

כשחזרנו הביתה שאלתי אותו אם הוא נהנה. 
אם זה נגע בו.

הוא אמר: “לא. זה לא נגע בי בכלל, כי אני לא 
מכיר את האנשים האלה. ומה אכפת לי בכלל 
אם הם סובלים או לא סובלים. אני לא מכיר 

אותם! ולמה שיהיה אכפת לי מהם?”

ואז ניסינו להסביר לילד בן שמונה וחצי למה 
לא  שהוא  האלה  האנשים  למה  חשוב.  כן  זה 

מכיר, כן צריכים לגעת בלבו.

 “אתה זוכר שפעם כאבה לך השן?”
 שאלתי אותו. 

 “כן”, הוא השיב.
 “ואיך הרגשת?”

“נורא ואיום”.

לא  שלך  האחרים  האיברים  הכול  בסך  “אבל 
כאבו. לא כאבה לך הבטן ולא כאב לך הראש, 

משפחה אחת
אחת  שן  רק  האוזניים.  ולא  הגב  לך  כאב  לא 

קלקלה לכל הגוף. כל הגוף סבל עם השן”.

אחיו  כשאוריה,  הרגשנו  איך  לו  הזכרתי 
הצעיר, היה חולה.

והוא אמר: “נורא ואיום. דאגנו לו מאוד”.
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“כן, כי היה לו חום גבוה מאוד והוא לא ישן 
בלילה. אבל אנחנו היינו בריאים. אימא ואני 
ואתה. כולנו היינו בריאים לגמרי. רק אוריה 
היה חולה. אבל בגלל שאוריה היה חולה, כל 
אנחנו  כי  איתו.  יחד  חולה  הייתה  המשפחה 

משפחה אחת.

אז תחשוב, אבישי, שיש אנשים שיש להם לב 
זאת  ישראל  עם  כך שכל  כדי  עד  ורחב  גדול 
או  חולה  מישהו  עבורם. שאם  משפחה אחת 
אם מישהו במצוקה, הם מרגישים את זה, כי 
זה  ערבים  ישראל  ‘כל  הפתגם  את  חיים  הם 
לזה’. גם אם הם לא מכירים או לא יודעים מי 

זה הבן-אדם הזה”.

לתחושה  מגיעים  איך  אותי,  שאל  הוא  אז 
הזאת שהלב כל כך רחב, ואני אמרתי לו שאני 
יודע, אבל אומרים שצריך להפסיק קצת  לא 
להסתכל רק על עצמנו כל הזמן, על הצרכים 
האישיים שלנו, וככה, לאט לאט, הלב מתרחב 

ומסתכל קצת גם על החברה.

הוא שאל אותי: “אבא, ולך יש לב רחב כזה? 
אתה יכול להרגיש את המצוקה של האחר?”

אמרתי לו את האמת. אמרתי לו שגם אני עדיין 
לא מרגיש את זה. כי גם אני עסוק במלכודת 
שלי.  הפרטיים  ובצרכים  שלי  האגואיזם  של 

ולכן גם הלב שלי מצומצם.

הוא אמר לי: “אבא, אל תדאג, עוד מעט ראש 
השנה, זה זמן טוב להתפלל על זה”.

יש לי חברים נוצרים, יהודים ומוסלמים, אבל אני לא חבר שלהם בגלל השפה, הדת או העדה, אלא 
בגלל שאני מרגיש שמה שחשוב לי חשוב גם להם. אני חבר שלהם בגלל היחס האנושי שלהם לכל 

אדם באשר הוא אדם. השאר לא חשוב בעיני. 

רואה  שהוא  במה  ולהאמין  לחשוב  החופש  אחד  ולכל  דמוקרטית,  במדינה  חיים  אנחנו 
לפתח  יכולים  שאנחנו  האנושיים  ביחסים  בהדדיות,  נמדדים  אנחנו  מבחינתי,  לנכון. 
כלפי  זה  ובאנושיות  בכבוד  מתנהגים  לא  אנחנו  אם  דבר,  של  בסופו  כי  במעשים.  בינינו, 
לראות, רוצה  שהייתי  כמו  לא  כולם,  בין  לא  האנשים.  בין  קיים  זה  דבר.  עשינו  לא   זה, 

אבל קיים. 

קצין  לו. פעם,  נותן  רק כשאתה  לך,  נותן  אלינו בהדדיות. הממסד  אינו מתייחס  דווקא הממסד 
ברגע  אבל  לכבוד.  זכה  בישראל  משטרה 
 שאתה מסיים את תפקידך - אתה יכול “לדבר

אל הלמפה”. 

ארבעת הילדים שלי משרתים בצבא - שלושה 
בקבע ואחד בסדיר. אני חי ממשכורת חודשית, 
וגם בני, שמשרת בקבע, מרוויח ששת אלפים 
למחיה,  לו  מספיק  בקושי  זה  בחודש.  שקל 
אז איך אפשר בכלל לחשוב על בית? אני כל 
בכפר  אבל  בית,  להם  לבנות  רוצה  רוצה  כך 
שלי אין מקום לבנייה, ואני לא יכול לאפשר 
לעצמי לקנות להם ארבע דירות במקום אחר. 
כיום  ביותר  לכן, מבחינתי, המחאה החשובה 
היא מחאת הדיור, מפני שזוהי סוגיה קיומית. 
כשילד מגיע לגיל 25, ואין לו בית לגור בו עם 

משפחתו - אנחנו כחברה, בבעיה. 

כולנו בני אדם
פארג‘ פארס
תושב הכפר ראמה, הוא סגן ניצב בדימוס ממשטרת ישראל, לשעבר מפקד משטרת קריית שמונה
בזמן מלחמת לבנון השנייה. פארס היה בין מדליקי המשואה ביום העצמאות ה-59 למדינה

מה צריך לעשות? 
שמילאו  משוחררים,  לחיילים  לאפשר  האזור,  את  לפתח  להתחיל  צריכה  המדינה 
יד.  לזרוק אותם כלאחר  ולא  וממלאים את חובתם למדינה, לצאת אל החיים בכבוד, 
איתה  מרגיש  המוחלט  שרובנו  למדינה,  להתמסר  כחובתנו  רואים  הדרוזים,  אנחנו, 
שותפות גורל באש ובמים. אבל נדרשת גם מידה מסוימת של סולידריות מעשית מצד 

המדינה.

אבל לא באתי להתאונן. 

אני מטבעי אדם אופטימי, שמאמין בבני 
להשתנות.  יכולים  שהם  ובטוח  האדם 
עלינו  נהדרת.  מדינה  לנו  יש  הכול  בסך 
הסולידריות,  מידת  את  לשפר  רק 
הדרוזית  בעדה  שדווקא  ההדדיות, 
מוצאים  אצלנו  מרכזי.  מקום  תופסת 
ובאהבה  בהדדיות  לחיים  ההשראה  את 
לומדים  אנחנו  מהם  שלנו.  העדה  בזקני 
כיצד להתייחס זה לזה בכבוד, ומתוך כך 
אני  והחיכוכים.  המריבות  על  להתגבר 
חושב שכל מגזר או עדה יכולים וצריכים 
להם  המתאימות  הדוגמאות  את  למצוא 
המושג  של  טיבו  על  יותר  קצת  וללמוד 
הכל-כך חשוב הזה, ערבות הדדית. וכך 
לבנות עתיד חדש ומבטיח יותר לכולנו. 

בגלל שאוריה היה חולה, כל 
המשפחה הייתה חולה יחד איתו. 

כי אנחנו משפחה אחת.



שחורות  אצבעות  טביעות  שבורה,  הידית 
לחדור  ניסה  מישהו  הלבן.  על  מרוחות 
לפרטיות שלי ולקחת ממני בכוח את מה שלא 

היה בכוונתי לתת. 

למה? מה עשיתי לו?

תיעוב  הרגשתי  לא  מזמן  הפורץ.  את  שנאתי 
כזה כלפי משהו בחיים. 

הייתי שמח אם יכולתי לקחת את הדבר הכי 
יקר לו ולפגוע בו. כדי שילמד לא לעשות רע 

לאחרים. 

אצבעות.  טביעות  יש  למשטרה,  לפנות  אולי 
נו, מה הם כבר יוכלו לעשות...?

נכנסתי לאוטו ודהרתי לעבודה. ממש כיף של 
יום להתחיל...

בעל  הפינתית.  המכולת  ליד  עצרתי  בדרך 
הבית עם החולצה המשובצת נראה כבר עייף 
מהיום שבקושי התחיל. מחמש בבוקר מסדר 
כמעט  קונים  אבל  שמגיעה,  הסחורה  את 
שאין. הם קונים בסופרים הגדולים שנמצאים 
מחוץ לעיר. כותרות העיתונים שהיו מונחים 
חברתי,  צדק  דורש  שהעם  צעקו  המקרר  על 
להמשיך.  אפשר  אי  שככה  שינוי,  רוצים  הם 
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כשהייתי קטנה למדו אותי שאי אפשר לשנות. 
אני צריכה לגדול, לעבוד, לעשות צבא, לבנות 
וכך  החיים.  הייצור של  בפס  לנוע  משפחה... 
הרצון לשנות, שעוד הופיע לפעמים כשהייתי 

נערה, נעלם כשבגרתי.

אבל הקיץ הכול השתנה. 

לפני חודש וחצי צירפו אותי לקבוצות מחאה 
אי  הרי  מאוד.  ספקנית  הייתי  בפייסבוק. 

אפשר לעשות כאן שינוי, לא? 

לא יודעת איך זה קרה, אבל מצאתי את עצמי 
שעות  גבי  על  שעות  מבלה  פנימה,  נשאבת 
בדיונים  בוקר(  לפנות  בארבע  גם  )לפעמים 
חומרים,  קוראת  והעתיד.  המדינה  מצב  על 
מתווכחת, מסכימה, מתעצבנת, והכול באותה 

דקה בפוסטים שונים.

רחוב”  “חתולי  מכנה  הייתי  שפעם  אנשים 
מצחיק  זה  שלי.  לחברים  הפכו  ו”סטלנים” 
לי את התקווה שאפשר  החזירו  שדווקא הם 

לשנות... 

כמו  כלי  שיש  טוב  כמה  לחשוב  התחלתי 
ואפילו מסוגל  בין אנשים,  פייסבוק, שמחבר 

לגרום לשינוי של אמונות ותפיסות.

שלא  והבנתי  הערבי,  האביב  הדי  הגיעו  ואז 

גם  יכול  איחוד  שחשבתי.  כמו  ורוד  הכול 
עם  מודעות  ראיתי  אנשים.  בין  להפריד 
קיצוניות...  הודעות  כועסות,  פנים  אגרופים, 
בועת  את  וניפץ  חיי  אל  פתאום  חדר  הפחד 
אלים  לכלי  הפך  פייסבוק  שלי.  האידיליה 
בידי אנשים. במקום לדבר על מהפכה ערכית, 

התחילו לדבר על מהפכה אלימה. 

נפל לי האסימון - הבנתי שפייסבוק זה בדיוק 
מנתחים,  כסכין  לשמש  יכול  הוא  סכין.  כמו 
תלוי  הכול  לרצח.  לשמש  יכול  גם  הוא  אבל 

בנו. במקום שאליו ננווט את הכלי הזה. 

להסכים.  לא  החלטנו  שלי  והחברים  אני 
בישראל הפייסבוק לא יעורר מחאה אלימה!

כמה ימים אחרי הפינוי הראשון של האוהלים 
אנרכיסטים  קבוצת  והמעצרים,  ברוטשילד 

התארגנה ללכת להפגין מול המשטרה ברחוב 

בלגן,  ליצור  המטרה:  אביב.  בתל  דיזנגוף 

את  להפסיק  השוטרים.  עם  מכות  ללכת 

“אמיתית”.  ולהתחיל מחאה  הסושי”  “מחאת 

ואנחנו  שלנו,  אנשים  עצרו  אחרות:  במילים 

רוצים להחזיר. 

שגם  וראיתי  המוכר  של  בעיניים  הסתכלתי 
לו קשה ככה להמשיך. האם כך נראות עיניים 
שמשוועות לצדק חברתי? ובכלל, מה זה צדק 

חברתי? 

לקחתי את הלחמניות שלי, ולפני שיצאתי - 
חייכתי. אולי זה קצת ישפר לו את היום.

הסלולרי רוקד ומנגן על המושב שלצדי. אני 
לא אוהב לדבר בזמן הנהיגה, ובכל זאת עניתי 

על רמקול. 

הקול של אימא מילא את חלל הרכב, רך כמו 
צמר גפן. אני מספר, היא מרגיעה “לא נורא”. 
לאט לאט אני מרגיש את החום של הבית, את 

הדאגה  את  נגמרת,  שלא  אימא  של  הנתינה 
מתגעגע  ואני  נפסקת.  שלא  המשפחתית 
במשחקים  לשותפות  הילדותית,  לתמימות 
פעם,  שהיה  “יחד”  ליותר  הבית,  ליד  בגינה 

לעומת היותר “לבד” שיש היום.

מעביר  הראש  מעל  שמרחף  המחשבות  ענן 

העמומה  החבטה  עד  אוטומטי”,  ל”נהג  אותי 
לי  שגרמו  השחורה  והצללית  ימין  בצד 
מחוץ  נואשות.  הבלם  את  ולסחוט  להתעורר 
מנסה  הצנום  הבחורצ’יק  את  ראיתי  לרכב 
הטוסטוס  את  ולהרים  הקסדה  את  להוריד 
“אתה  רועד:  בקול  אליו  פניתי  מהכביש. 
כולם  מסביב  טוב?”  מרגיש  נפצעת?  בסדר? 

שאקח  רוצה  “אתה  ומסתכלים.  עוברים 
פרטים  לך  אשאיר  אני  חולים?  לבית  אותך 
על  לחפות  מנסה  מלמלתי,  תצטרך...”  אם 

הטמטום. 

על  נסוכה  צחוק  בת  מחייך,  רגוע,  והוא 
שפתיו: “תירגע אחי, הכול בסדר. קורה. הרי 
לא התכוונת, נכון? כולנו משפחה אחת”, הוא 

טופח לי על השכם. 

ידיים,  לחצנו  מניע,  שהטוסטוס  יחד  בדקנו 
ואני - המום לחלוטין מרצף האירועים שפקד 
עצמי  את  לקבור  לאוטו,  מיהרתי   - אותי 
אחד.  לבוקר  מדי  יותר  באמת  זה  מהבושה. 
המשך  את  ולבטל  חופש  לקחת  החלטתי 
במקום  המזח,  בסוף  מפלט  לי  מצאתי  היום. 
שבו נפגשים הגלים עם הסלעים, מול הכחול 

הגדול.

המשפט  המשיך   - אחת”  משפחה  “כולנו 
המחויך  שלו  הפרצוף  עם  בראשי,  להדהד 
והקסדה ביד. המחשבה על חיים כמו במשפחה 
אהבה  חום,  בי  להפיץ  התחילה  גדולה  אחת 
וביטחון. טעם מתקתק התפשט לי בכל הפה. 
התחלתי להבין שקיבלתי מתנה גדולה היום, 

ודווקא בזכות ההוא שפרץ לי לאוטו... 

מה  וחשבנו  חברים,  כמה  של  קבוצה  ישבנו, 
עושים. 

הסברה:  למערך  יוצאים  שאנחנו  החלטנו 
השלט  למרות  פתרון.  לא  היא  אלימות 
ברוטשילד, כאן זו לא כיכר א-תחריר. במשך 
ומתח,  עצבים  מלאי  טרופים,  לילות  כמה 
לכתוב.  הפסקנו  ולא  הפייסבוק  על  ישבנו 

ניסינו לשכנע אנשים שזו לא הדרך. 

בלילה  הגיע.  האנרכיסטים  של  ההפגנה  יום 
למקום  הגעתי  להירדם.  התקשיתי  שלפני, 
המיועד בשעה שנקבעה. חשש מהול בתקווה 

הציף אותי. 

שלושים אנשים. זה מספר האנשים שהגיע. 

הייתה הפגנה  זו  ולא מהומות.  בלגן.  היה  לא 
שקטה. 

שוב, פייסבוק הוכיח לי שאפשר אחרת. 

המקרה הזה שינה אותי. התחלתי להאמין. 

להאמין בנו, בעם שלנו, והכי חשוב - להאמין 
שיכול להיות כאן טוב. 

אחד  שכל  בטוחה  אני  מתמיד,  יותר  היום, 
מאיתנו אחראי למה שמתרחש בפייסבוק. 

חברה  כאן  ליצור  אחראי  מאיתנו  אחד  שכל 
צודקת ומאוחדת. 

אנחנו אחראים למה שיוליד הקשר בינינו. 

לצאת  הכוח  בידיים.  עצום  כוח  לנו  ויש 
מהבדידות ומחוסר האמון, כמו שאני יצאתי, 
ויחד לבנות כאן את המדינה שכולנו חולמים 

עליה.

הכוח  לנו  יש  כי  לפייסבוק.  אליי,  הצטרפו 
לשנות!

המרכזית  החשיפה  חודשים  מספר  לפני  עד 
זכה  הארצית  הסטודנטים  אגודת  שיו”ר 
הדיוור  לרשימת  במייל  הסתכמה  לה, 
הסטודנטיאלית או בידיעה צדדית על מאבק 
חברתי כזה או אחר שבו הסטודנטים נוטלים 
החברתית  המחאה  פרצה  שאז  אלא  חלק. 
ושינתה את הכול. אל מרכז הבמה הציבורית 
עלה איציק שמולי, בוגר תואר ראשון בחינוך 
ממכללת אורנים ותלמיד לתואר שני בתוכנית 
ציבורית באוניברסיטה  למצטיינים במדיניות 
ידי  על  הוכתר  הסטודנטים  מנהיג  העברית. 
בכדי.  ולא  האחראי”,  כ”מבוגר  התקשורת 
שיחה קצרה עם האיש מגלה אדם שקול ובעל 
לחברה  להחזיר  שפועל  גדול,  חברתי  חזון 
על  ריאיון  התקווה.  את  כולה  הישראלית 
הצורך בערבות הדדית, על ההווה ועל העתיד 
של “הישראלים החדשים”, עם אחד האנשים 

המשפיעים ביותר על השיח הציבורי כיום. 

ועל  קוטג’  על  שמחאה  קורה  איך  שאלה: 
לצדק  לדרישה  פתאום  הופכת  הדיור  מחירי 
ואינטרסים  מגזרים  וחוצה  כולל  חברתי 

צרים?

ההחלטה  היה  הטריגר  לדעתי,  שמולי: 
שקיבלו הסטודנטים. ביום שהסטודנטים דחו 
את הצעת ראש הממשלה - שהבטיח לנו את 
- בעבור  כל מה שביקשנו בשנים האחרונות 
הזכות להמשיך ולהילחם למען האחרים, נפל 
לאנשים בישראל האסימון. הם הבינו שאנשים 
עבור  אלא  עצמם,  למען  רק  פה  נלחמים  לא 
משמעותיים  ערכים  עבור  יותר,  גדול  רעיון 
יותר מלהביא לציבור שאותו אני מייצג הטבה 
כזו או אחרת. זה שבה את לבם והיה, בעיני, 

רגע המפנה של המאבק.

שאלה: מה מטרת המחאה במצבה הנוכחי?

איך  לראות  צריך  הקצר,  בטווח  שמולי: 
שיהיו  והדיונים  טרכטנברג  ועדת  מסקנות 
ביוקר  להקלה  מביאים  בכנסת,  בהמשך 
החלשות.  ולשכבות  הביניים  למעמד  המחיה 
וזו המטרה המרכזית, בעיני,  בטווח האורך - 
יֵרד  לא  החברתי  שהעניין  לכך  לגרום  צריך 

“אנו ניצבים בפני בעיות מבניות עמוקות, ולאו דווקא 
קונים אותן בכסף. זה דבר שצריך לחזור ולומר. 

האשליה הזאת שגודל הפתרון הוא כגודל פתיחת הברז 
 זו טעות חמורה“. 

פרופ‘ מנואל טרכטנברג, יו“ר הוועדה לשינוי כלכלי-חברתי.

מסדר היום, לפחות עד לבחירות.

אבל עד הבחירות יש עוד כל כך הרבה דברים 
על  ולפתור  לקדם  יכולים  שאנחנו  חברתיים 
ידי הפעלת לחץ על הממשלה, ואין שום סיבה 

שנפסיק.

כי אפילו לפני יוקר המחיה ומחירי הדיור, זה 
מאבק על החזרת התקווה, על חזון, על ישראל 
שאנחנו רוצים לראות כאן בעוד חמש, עשר, 
יצאו  ישראלים  אלפי  מאות  שנה.  עשרים 
את  להזכיר  כדי  שבוע  אחר  שבוע  לרחובות 
של  בסופו  שלהם.  לממשלה  וגם  לעצמם  זה 
את  לפתור  תוכל  לא  טרכטנברג  ועדת  יום, 
כל הבעיות. שינויים בסדר גודל של הציפיות 
מהמחאה אפשר להביא רק בקלפי או בכוח. 
וכבר אמרתי שבמקום שבו יהיה כוח לא יהיו 

סטודנטים.

שעלו  לערכים  לגרום  אפשר  איך  שאלה: 
הדדית  ערבות  כמו  הציבורי,  היום  סדר  על 
וסולידריות חברתית, להחזיק באוויר לאורך 

זמן?

שמולי: קודם כול דוגמה אישית. אני לא יכול 
להטיף לאנשים לערבות הדדית אם איני נוהג 
שקיבלתי  בהחלטה  התחיל  זה  בעצמי.  כך 
משהו  לקבל  ולא  המאבק  בתוך  להישאר 
מה  כל  עם  יימשך  וזה  האחרים,  חשבון  על 
שהסטודנטים יעשו בשנה-שנתיים הקרובות.

לעיר  להיכנס  רצינית  תוכנית  לנו  יש  למשל, 
כן  ולהפוך אותה לעיר של צעירים. כמו  לוד 
וזו   - עצמנו  על  להכיל  רוצים  מאוד  אנחנו 

שמנסים  שלי,  הגדולות  המלחמות  אחת 
החברתית  המעורבות  חובת  את   - לי  לסכל 
על  רק  זה  את  תכיל  אם  כל הסטודנטים.  על 
תקבל  ראשון,  לתואר  שלומדים  הסטודנטים 
סטודנטים.   160,000 של  צבא  אחד  ברגע 
של  לכיוון  לקחת  יכול  אתה  למשל,  זה,  ואת 
שלי  התשובה  בגדול,  אז  ארוך.  לימודים  יום 
אם  וחינוך.  אישית  דוגמה  היא  שלך  לשאלה 
ותנועות  נוער  בני  ונדבר עם  נגיע לבתי ספר 

הנוער, נוכל לרתום לשינוי את החברה כולה.

יותר, מהי ערבות הדדית  ובפן אישי  שאלה: 
עבורך?

שמולי: אני חושב שפשוט להיות שם בשביל 
האחרים. להיות שם, זה לא לדבר גבוהה גבוהה 
אחריות  להפגין  אלא  “הסטודנטים”,  בשם 
סטטוס  כותב  כשאני  היום,  דוגמה.  ולשמש 
בפייסבוק או עולה לריאיון בטלוויזיה ומביע 
חושב  ואני  מקשיבים.  אנשים  דעותי,  את 
וכמה  כמה  אחת  ועל  ציבור,  כאיש  שחובתי 
כאיש ציבור שעכשיו מקשיבים לו בקשב רב, 
לתעל את זה למקומות נכונים שיעזרו לחברה 
לכיוונים  השאר,  בין  לצמוח.  הישראלית 
ערבות   - לקדם  מנסה  “הערבות”  שתנועת 

הדדית, אחריות וסולידריות חברתית.

היית  מדינה  איזו  תקווה.  על  דיברת  שאלה: 
רוצה לראות בעתיד?

שמולי: המדינה שבה אני רוצה לחיות זו מדינה 
הבסיסיים  הצרכים  דברים:  שני  בה  שקורים 
חמשת  בעיני,  שזה,  מסופקים,  אדם  כל  של 
מורה.  מרפא,  מלבוש,  מזון,  מעון,  המ”מים: 
ובמקביל, רעיון הסולידריות החברתית נטוע 
כל כך חזק בנפש או ב”מיינד” של כל אזרח, 
הערבות  מאליו.  מובן  דבר  נהיה  שהוא  עד 
ההדדית - זו בעיני תמצית הציונות ותמצית 
הישראליות, כי בלעדיה פשוט לא נוכל לשרוד 
פה. ולכן אני מתכוון לא רק לחלום עליה, אלא 
שיותר  שכמה  כדי  שביכולתי  כל  לעשות  גם 

אנשים יתחברו לרעיון הזה.

20

המאבק על התקווהכי מותר לאהוב
אילה יונייב | 20, עוסקת בשיווק באינטרנט וחולמת לשנות את העולם
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התחלתי להבין שקיבלתי מתנה גדולה היום, 
ודווקא בזכות ההוא שפרץ לי לאוטו...

אלימות היא לא פתרון...
ישבנו על הפייסבוק ולא הפסקנו לכתוב.
ניסינו לשכנע אנשים שזו לא הדרך.  

פרצו לי את המכונית

חובתי כאיש ציבור שעכשיו מקשיבים לו 
בקשב רב, לתעל את המחאה למקומות 
נכונים שיעזרו לחברה הישראלית לצמוח.

“המאה ה-21, בשונה מהתקופות שקדמו לה, היא כבר 
לא משחק של מנצחים או מפסידים, אלא היא מורכבת 
כיום מאוסף של אינספור רשתות קשר המחוברות זו 

 לזו בצמתים אינסופיים“.

פרופ‘ לודגרקו נהארד,
 מנהל המרכז לחקר האינטגרציה באירופה.

איציק שמולי | יו“ר אגודת הסטודנטים הארצית ואחד ממנהיגי המחאה החברתית
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סימנים של ערבות

אנחנו רוצים להיות אזרחים
יוסי יונה | פרופ‘ לפילוסופיה של החינוך במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, ממובילי ועדת המומחים של מנהיגי המחאה

עם הכרזת העצמאות קיבלנו את מרותה 
של מדינת ישראל, מתוך תקווה להיות 
אזרחים שווים בה, כפי שצוין במגילת 
בית  הוקם  משפחתי  בבית  העצמאות. 
בביתנו  המדינה.  מטעם  שבטי  משפט 
לבחירות  הראשון  הקלפי  הוצב  גם 
הראשונות בשנת 1949. הודעות לבוחר 

שקיבלו הורי שמורות עימי עד היום.

במדינה,  בכבוד  לחיות  תקוותנו  אולם 
 1951 שנת  בסוף  לרסיסים.  התנפצה 
נדרשנו לַפנות את כפרנו, אל-עראקיב, 
נאמר  בשטח”.  יתאמן  שהצבא  “כדי 
לנו, “רק שישה חודשים ותוכלו לשוב 
למקום”. הסכמנו בעל כורחנו, והאמנו 
להבטחה שניתנה לנו. בנובמבר הקרוב 
לשוב  לציפיותינו  שנה   60 ימלאו 

הביתה.

הבדואי  המגזר  את  שזעזעה  זו,  עוולה 
ציבורית.  לפעילות  אותי  עוררה  כולו, 
אני סבור כי נישול האזרחים הבדואים 
מאדמותיהם ואי דאגה למקורות פרנסה 
הבטוחה  הדרך  היא  הבדואי,  למגזר 
הנגב  ולהידרדרות  המגזר,  להידרדרות 
באזורי  פרנסה  מקורות  היעדר  כולו. 
בני המגזר הבדואי מהווה  המחייה של 

כי לכולנו מגיע לחיות בכבוד
נורי אלעוקבי | יו“ר האגודה לסיוע והגנה על זכויות הבדואים בישראל, בן לשבט אלעוקבי, תושב הכפר אל-עראקיב שבנגב

לעוני  רחבה, שמובילה  עילה לאבטלה 
ואף  למרמור  מוביל  והעוני  כבד. 

לפשיעה. 

השלטון מזניח ציבור גדול של אזרחים, 
יהודים,  של  גדול  ציבור  גם  זה  ובכלל 
במקום  הכלכלה,  על  לנטל  אותם  והופך 
ולצמיחה  למשק  לתרום  להם  לאפשר 

הכלכלית. 

דני דיין | יו“ר מועצת יש“ע, תושב מעלה השומרון

גוונים בחברה הישראלית

ערבות הדדית -  נמאס לנו להיות יחידים, 

המחאה החברתית הזו מהווה מפגן אזרחי חסר 
תקדים בהיסטוריה של ישראל. היא מספקת 
רצון  הרצון.  על-ידי  המונחה  סולידרי  מפגש 
ליצור שינוי. היא מגלמת בתוכה את התביעה 

של הציבור להחזיר לעצמו את הריבונות. 

המחאה הזאת משקפת את רצונו של הציבור 
להקים חברה מתוקנת, חברה המונחת על-ידי 
משמעותי  תוכן  ליצוק  בבואנו  חברתי.  צדק 
 - המומחים  צוותי  אנחנו   - אלו  למילים 
מחויבים להעניק ביטוי ולהדהד את העדפותיו 
תוצאה  להציע  נרצה  אנחנו  הציבור.  של 
למכאובים  ביטוי  שתעניק  אופטימאלית 
ולמצוקות של הציבור על קבוצותיו השונות. 

יסודות:  שלושה  על  נסמכת  מתוקנת  חברה 
 1985 משנת  וחברה.  פרטי  סקטור  ממשלה, 
פעיל  כגורם  מתה  החברה  מתה  לימינו,  ועד 
המרכיבים  שלושת  בין  האיזון  של  בכינונו 
הללו. מאז שנה זו מתקיימת שותפות של שני 
והממשלה.  הפרטי  הסקטור  בלבד:  מרכיבים 
נציג  אין  לחברה  חיים.  אנו  בה  המציאות  זו 

בניהולה!  

לאדם שני מופעי קיום אפשריים: יחיד ואזרח. 
הוא  כמסגרת שבה  המדינה  את  רואה  היחיד 
שלו,  האישית  התועלת  את  למקסם  מבקש 
האזרח,  של  מעייניו  בזולתו.  להתחשב  מבלי 
המשותף.  לטוב  גם  נתונים  זאת,  לעומת 

האזרח מתעניין בגורל זולתו ואיכפת לו ממנו. 
הישראלית  בחברה  הציבורי המשותף  העניין 
עולה רק בעניינים של ביטחון, בזמן מלחמה. 
אך כאשר מסתיימת המלחמה, כול אחד הולך 
שלו  שהאינטרסים  כמי  נתפס  ואף  לדרכו 
הסולדריות  את  איבדנו  חשבוני.  על  באים 

החברתית. 

לכן, המחאה המופלאה הזו מספקת הזדמנות 
גבולות  חוצה  חוצה  היא  היסטורית. 
סקטוריאליים; היא מאפשרת לכל הישראלים 
לבנות מחדש את האזרחות שלהם. המוחים, 
לעצמם  לבקש  כדי  רק  כאן  אינם  לדוגמא, 
בית, הם גם רוצים שלאחר יינתן בית. מערכת 
על  מושתת  להיות  מתחילה  ביננו  היחסים 
דאגה וערבות הדדית. הרב סלאנט, אבי תורת 
הגשמיות  “הדאגות  אמר:  ביהדות,  המוסר 
של זולתי, אלו הם העניינים הרוחניים שלי”. 
של  המבט  נקודת  מתוך  הדגים,  סלאנט 
היהדות, את ביטוייה של האזרחות האמיתית 
כחלק  עצמי  רואה  האזרח  עומקה.  כול  על 

אינטגראלי מהכלל. 

כלומר המחאה הזאת מאפשרת לנו להסתכל 
כאזרחים,  אלא   כיחידים,  רק  לא  עצמנו  על 
השותפים לעניין הציבורי. אם נוכל לבסס את 
אכפתיות  על-ידי  המונחית  הזאת,  העמדה 
ודאגה לזולת, להרחיב את גבולות “המשפחה” 

המודרכים  להורים  משל  באזרחים  ולראות 
על-ידי אהבה ודאגה טבעית לילדיהם, השגנו 
את שלנו. אמנם קשה יותר להגיד על הזולת, 
שאיני מכיר, שאני אוהב אותו, אבל אולי זה 
לי  שאיכפת  לומר  אפשרי  בלתי  בגדר  אינו 

ממנו, שאני חרד לרווחתו. 

אדוני”,  ענייניי,  הם  “עניינך  לזולת:  לומר 
משקף את האתגר הגדול ביותר של האזרחות. 
אם נצליח לפתח אמנה חברתית המושתת על 
בא  שאני  האומרת  התפיסה  על  סולידריות, 
לפה לא רק על מנת לפתור את הבעיה שלי, 
אלא גם מתוך דאגה לרווחתו של זולתי, הרי 

שעשינו מעשה רוחני חשוב. 

של  ההרחבה  בבסיס  אמנם  ניצבת  זו  גישה 
מהקוטג’,  מתחילה  היא  הזאת:  המחאה 
החינוך  לעבר  פוסעת  ומשם  לדיור  עוברת 
ומשם לתחומים נוספים. אט-אט היא מנסחת 
לעצמה את התפיסה המעמידה את הערך של 

צדק חברתי כולל כנושא המאבק שלה. 

אזרחי  ניצוץ  הזו  היפה  במחאה  רואה  אני 
את  לשקם  רב  פוטנציאל  בה  יש  חדש. 
תפיסת האזרחות הישראלית, הכוללת בתוכה 
משקפת  היא  חברתי.  וצדק  הדדית  ערבות 
להיות  להם  שנמאס  רבים  של  התחושה  את 

יחידים, הם רוצים להיות אזרחים.

הרב סלאנט,
אבי תורת המוסר 

ביהדות, אמר: 
“הדאגות הגשמיות
של זולתי, אלו הם 
העניינים הרוחניים 

שלי”. סלאנט הדגים, 
מתוך נקודת המבט
של היהדות, את 

ביטוייה של האזרחות 
האמיתית על כול 

עומקה.

אם נפעל יחד, ערבים בדואים
ויהודים, כשותפים שווים, נוכל להביא לנגב 

כולו את הצמיחה שכולנו מבקשים.

לבי  בכל  מאמין  אני  פסימי.  אדם  אינני 
אותי  דחפה  בשינוי  האמונה  בשינוי. 
האחרונים  בחודשיים  ערב  מדי  להגיע 
ולנסות  שבע,  בבאר  המחאה  למאהל 
אומנם  במאבק.  חלקי  את  לתרום 
חוסר  הוא  הגעתי למאהל  הכאב שעימו 
המגזר  של  בזכויותיו  ההתחשבות 
הבדואי, אך אני סבור שהממשלה חייבת 

אזרחיה.  כלל  של  לזכויותיהם  לדאוג 
שכדי  מאמין  אני  כי  למחאה  הצטרפתי 
שקולנו יישמע, כולנו צריכים לתת כתף 
מבין  שאני  כפי  הדדית,  ערבות  לזה.  זה 
לעזור  האחריות  כול  קודם  היא  אותה, 

איש לרעהו בעת הצורך. 

תוכניות  ארבעים  הושקו  השנים  לאורך 
של  כוללת  בהשקעה  הנגב  לפיתוח 

נפלו.  כאחת  כולן   - שקלים  מיליארדי 
מדוע? מפני שלא כל האוכלוסייה הייתה 

שותפה להן. 

מעוניינת  בנגב  הילידית  האוכלוסייה 
להשתלב בחברה הישראלית ולחיות בה 
בכבוד. אנו רואים את ייעודנו בבניית נגב 
אחר, משגשג ופורח בהרבה. ולשם כך יש 
להתחשב גם בנו. אם נפעל יחד, ערבים 

בדואים ויהודים, כשותפים שווים, נוכל 
שכולנו  הצמיחה  את  כולו  לנגב  להביא 

מבקשים.

יחד נוכל להתגבר על העוני והמחסור גם 
בדיור. 

המבוססים  חיים  בנגב  לבנות  נוכל  יחד 
לאותם  להזדקק  מבלי  הדדי,  כבוד  על 

מיליארדים רבים. 

אני מאמין כי עוד לא מאוחר, וכי יכולה 
כולם  שבה  אחרת,  חברה  כאן  לקום 
בין  אפליה  שום  ללא  לכולם,  דואגים 
האזרחים. מבלי להבדיל בין יהודי שעלה 
מפולין, ליהודי שעלה מאתיופיה ולערבי 
בדואי שנולד וחי כאן מאות שנים. מדינה 
שבה כולנו שווים, ללא הבדלי גזע, לאום 

ודת.

קורא  אני  זה,  נכבד  עיתון  באמצעות 
ומושיט  מדיניותה  את  לשנות  לממשלה 
המגזר  כל  בשם  בנגב,  השכנים  לכל  יד 
הערבי בדואי, לשתף פעולה למען שינוי 
כל  שנוכל,  כדי  הקשה,  הנוכחי  המצב 

אזרחי המדינה, לחיות בכבוד הראוי. 

בהזדמנות זו אני רוצה לאחל לעם היהודי 
שנה טובה, שנת שלום ואחווה. 

דני דיין, פעיל פוליטי ישראלי ויו”ר “מועצת 
דיין עלה לישראל בשנת  יש”ע המתחדשת”. 
1971 וגדל בשכונת יד אליהו. מתגורר ביישוב 
בכלכלה  ראשון  תואר  בעל  שומרון.  מעלה 
ומדעי המחשב מאוניברסיטת בר-אילן ותואר 

שני במימון מאוניברסיטת תל אביב.

שאלה: איך אתה רואה את המחאה החברתית 
שהתרחשה כאן בחודשיים האחרונים?

שלא  בישראל  אדם  שאין  חושב  אני  דיין: 
ריחפו  הדברים  אומנם  מהעוצמה.  הופתע 
להתעלם  יכול  היה  עיוור  ורק  באוויר, 
מהמצוקות הכלכליות של מעמד הביניים ושל 
המעמד שמתחת למעמד הביניים, אך אין ספק 

שהעיתוי היה לא צפוי, ובעיקר העוצמה. 

ב-1971,  מארגנטינה  לארץ  שעליתי  מאז 
החברה  התנהלות  אחרי  באדיקות  עוקב  אני 
מחאה  התפרצות  זוכר  לא  ואני  הישראלית, 
כזו.  בעוצמה  כך  כל  רחב  ציבור  שסחפה 
חיובית  תופעה  בזה  רואה  אני  זאת  מבחינה 

מאוד.  

שאלה: אילו ערכים היית רוצה לראות בחברה 
הישראלית?

דיין: קודם כל הייתי רוצה לראות ערכים.

אחת הבעיות של החברה הישראלית בעשרים 
מערכים  התפרקות  היא  האחרונות  השנים 
שלי,  הבת  דרך  זה  את  רואה  אני  בכלל. 
החינוך  במערכת  י”ב  כיתה  השנה  שמסיימת 

הממלכתית הלא דתית. אני רואה ריק ערכי. 

הציוניים  היהודיים,  שהערכים  חושב  אני 
ולא  החינוך  ממערכת  הוצאו  והלאומיים 
נשאר  ולכן  אחר,  ערכים  בסט  הוחלפו 
ואקום. בעיני זה קטסטרופלי לעתיד החברה 
תוכל  שישראל  שכדי  חושב  אני  הישראלית. 
שההיסטוריה  הקשה  בשכונה  מעמד  להחזיק 
להיות חברה שיש  צריכים  אנחנו  לנו,  ייעדה 
משימה.  של  תחושה  ייעוד.  של  תחושה  לה 
במידה  זה  את  איבדנו  האחרונות  ובשנים 

רבה. 

הדבר השני הוא הסולידריות החברתית. אני 
תל אביבי במקור. ואני זוכר את תל אביב של 
מנומנמת,  עיירה  והשמונים.  השבעים  שנות 
ושליחות.  ייעוד  תחושת  בה  הייתה  אבל 
כולה,  המדינה  רבה  ובמידה  אביב,  תל  והיום 

אם לצטט את 
ז’בוטינסקי, מורי 
הרוחני, אז ערבות 
הדדית היא שלא 

יהיה אדם בחברה 
שיחסר את חמשת 
הממים: מעון, מזון, 

מלבוש, מרפא, 
מורה.

שכחנו  קצת  אבל  תוססת,  למודרנית,  הפכה 
של  הסטים  שני  אלה  כאן.  אנחנו  מה  בשביל 
לנו: מצד  הערכים שאני חושב שהם חיוניים 
אחד הייעוד והערך הציוני-לאומי, ומצד שני 
סולידריות  של  הדדית,  ערבות  של  הערכים 

חברתית ושל דאגה לחלש. 

כל  את  האלה  לערכים  רותמים  איך  שאלה: 
החברה?

המנהיגות.  של  אישית  דוגמה  ידי  על  דיין: 
שהמנהיגות  זה  עם  משלימים  אנחנו  עוד  כל 
עוסקת בפוליטיקה קטנה, כל עוד אין הרגשה 
במדינה  הפוליטית  המנהיגות  מעייני  שעיקר 
 - החברה  ולטובת  המדינה  לטובת  מוקדשים 
זקוקים לתנועת מלקחיים,  אנחנו  נצליח.  לא 
שנותנת  משרתת  מנהיגות  של  אחד  מצד 

שמבין  ציבור  של  שני  ומצד  אישית,  דוגמה 
שעתידו בידיו ולא בידי מישהו אחר. השילוב 

הזה יכול להביא את התוצאה המקווה. 

שאלה: מהי ערבות הדדית עבורך?

דיין: אם לצטט את ז’בוטינסקי, מורי הרוחני, 
אז ערבות הדדית היא שלא יהיה אדם בחברה 
מזון,  מעון,  הממים:  חמשת  את  שיחסר 
מלבוש, מרפא, מורה. אבל ערבות הדדית היא 

גם בתחום הלאומי.

שלא משסים מגזר אחד במגזר אחר. ערבות 
הדדית היא מדינה ששולחת את מטוסי “אל 
שנמצאים  אתיופיה  יהודי  את  לחלץ  על” 
ביטויים,  הרבה  יש  הדדית  לערבות  בצרה. 
וכשהיא נסדקת, כל הביטויים שלה נסדקים. 

“בליבו של המשבר, הפיתרון היחיד הוא האיחוד, 
 והוא האור שמאיר כרגע בקצה המנהרה“.

יושקה פישר, לשעבר סגן הקנצלר ושר החוץ הגרמני.

למדינת  שלך  והתקווה  החלום  מה  שאלה: 
ישראל בשנה הקרובה?

שהחברה תהפוך לחברה צודקת יותר, לחברה 
צדקת  את  שתזכור  יותר.  וציונית  יהודית 
את  ושתזכור  הציוני-לאומי,  במובן  דרכה 

צדקת החזון הלאומי גם במובן החברתי. 



המפגש ישודר בשידור חי ברשת האינטרנט

אנו מזמינים אותך להשתתף ולקחת חלק פעיל בפאנל מרתק בנושאים 
אקטואליים העומדים על סדר היום של החברה הישראלית.

בשולחן העגול משתתפים:
אישי ציבור, אקדמאים, פעילים חברתיים,

חברי כנסת, אנשי רוח, אמנים ואנשים מעניינים.
מידי שבוע ברחבי הארץ )פרטים באתר הערבות                    (

בתום הפאנל יתקיימו מעגלי שיח בהשתתפות הקהל.


