
שדה האוהלים

מסקנות מהמחאה החברתית

ברוך אורן וחברימות

2012מהדורת חג החירות – אפריל 

1



לעשות   לעטוף,   להפיץ,   לצלם,   להעתיק, מלאחשובאיזוסיבה  נפשך  חשקה   אם 
 עפיפונים, להוציא דברים מהקשרם, לקדם את דיעותיך, להמחיש שהאנרכיסטים /
 פעילותי המחאה החברתית הם ערימה של מעופפותים,  לרדת עלי, לעשות לי יחסי
 ציבור, להראות שגם בבני ברק גדלותים מהפכניותים, לקשר, להרצות, להתחיל עם
 בחורות, לדחות בחורים, להוציא א.נשים לרחוב, לגלות שאף אחתד לא ממש רוצה
 לצאת לרחוב, להרגיש שפגשת משהו חדש, לתת מתנה לשוטר.ת – מתוך האמור

והנכתב בספר זה – אז תרגיש.י חופשי.ה לעשות זאת. 

, אבל תעשו מה שנראה לכןם.1לגבי הציטוטים, נא לתת כבוד למקורות

מומלץ מאוד לקרא ולחשוב בעצמכןם.

.2012גבעת עדה, מרץ 

"2008תמונת השער: בןציון סליוז / "חורשה בשוויץ, 

ו בעברית  אופיס    אופן   בלבד: פתוח  קוד  תוכנות  באמצעות  לאור  יצא  זה  ספר 
Inkscape(: על גבי מערכת ההפעלה אובונטו. תודה לקהילת הקוד הפתוח 

 . הוצאה עצמית. זמין גם בסלון מזל,התעוררות לפעולה ישירה), 2001ערמון, רוני (כנראה 1
.2תל אביב. עמ' 
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למה?
למה את:ה קורא:ת את הספר הזה?

למה חשוב לי שאת:ה תרגיש:י שאת:ה שותףה?

כי המהפיכה הזו היא שלך.

 קצת כמו ב"סיפור שאינו נגמר", בזה שהחלטת לפתוח את הספר הזה ולקרא בו,
 קידמת את המהפיכה בעוד צעד קטן. את/ה עוד לא יודע/ת את זה, אבל את:ה
קיץ   של החברתית    המהפיכה   ממובילי "אחד:ת    לעצמך לקרא    להתחיל  הולךת 

2012 .”

סיבה דיי טובה לכתוב ספר, הא? והאמת, גם קצת מלחיצה.

 אני רק בן אדם, לרשותי כושר רטורי וכושר כתיבה מוגבלים – אבל בכמה מאות
 העמודים שבהם נלך ביחד, אנסה כמיטב יכולתי, לתת לך את ההרגשה הטהורה
 והכנה, שהמהפיכה הזו היא בעיקר שלך. אני נמצא כאן רק על תקן תפאורה. גם
 הספר הזה, הוא בעצם מראה. את:ה יכול:ה להשליך עליו מה שבא לך: אשמה,
 כעס, ביקורת, זלזול, אולי גם תבונה, הומור, אהבה. בסופו של דבר, הספר הזה לא
 מכיל באמת ידע חדש. הוא מכיל את מה שממילא ידעת. הוא רק כאן כדי לספק

לך את הבבואה שלך בראי: את/ה המהפכןית שלו/ה חיכינו.

ואין זמן יותר מוצלח לצאת מהארון, מאשר ממש עכשיו.
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23עודד רוזן: קריאה לפעולה

כוסומו המדינה הזאת, 

כוסומו החיים. 

כוסומו בית ספר תיכון, כוסומו הצבא. 

כוסומו המפקד הדביל הזה. 

כוסומו לחזור מהודו. 

כוסומו ללמוד עכשיו מקצוע. 

כוסומו מבחנים, כוסומו סמינרים, כוסומו דירת שותפים מעופשת. 

כוסומו לריב עם ההורים. כוסומו עבודה זמנית. 

 2012רוזן, עודד (2  קריאה לפעולה), .J14.org.il  – האתר הרשמי של המחאה,  31/3/012. 
http://j14.org.il/articles/20754, 31/3/2012נדלה בתאריך 

.12מפאת עליונות חשיבות הניסיון לחבר עוד א:נשים למחאה, תוכן הענינים נדחה לעמוד 3
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. צלם: עודד רוזן31/3/2012: מאהב כיכר רבין, 1צילום 
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כוסומו אלכוהוליזם קל, כוסומו חברים שנוטשים אותך, כוסומו ביטוח לאומי. 

כוסומו לחפש עבודה, כוסומו לחתום חוזה דרקוני, כוסומו להתפטר אחרי רגע. 

כוסומו פרידות, כוסומו בגידות, כוסומו זיונים בלי אהבה. 

כוסומו פיקאפ ברים, כוסומו אלכוהוליזם כבד. 

 כוסומו אלו ש'מצליח' להם בחיים. כוסומו למכור את החיים שלך בשביל משכורת
עלובה ובוס אידיוט. 

 כוסומו הצקות מההורים, כוסומו בדידות, כוסומו מחשבות שחופרות כמו תולעים
בראש. 

כוסומו אנשים 'נורמלים', כוסומו השכירות, כוסומו מילואים עכשיו. 

כוסומו פרסומות בכל מקום. 

כוסומו חברים שמסוגלים לדבר רק על קניות או גאג'דטים. 

כוסומו אוברדראפט, כוסומו בנקים, כוסומו תל אביב. 
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. צלם: עודד רוזן31/3/2012: מאהב כיכר רבין, 2צילום 



כוסומו המירוץ הדבילי הזה אחרי שום דבר. 

כוסומו המדינה הזאת, 

כוסומו החיים. 

כוסומו זיכרונות מהודו, כוסומו תינוקות של אחרים. 

כוסומו הדודה הזאת ששואלת מתי החתונה. 

כוסומו העלאה קטנה מדי בשכר. 

כוסומו בעלת הדירה הזאת שמעלה כל שנה. 

כוסומו מחירי הדלק, כוסומו הסתימה בשירותים. 

כוסומו מלחמה, כוסומו מקלטים עוד פעם. 

כוסומו לאבד מישהו קרוב. 

כוסומו פסיכולוג. כוסומו כדורי שינה. 

 כוסומו להתפשר. כוסומו להבין שאת/ה בעצם לבד כאן בכל החרא הזה. כוסומו
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. צלם: עודד רוזן31/3/2012: מאהב כיכר רבין, 3צילום 



לבכות במקלחת. 

כוסומו הגעגועים לאהבה שנאבדה. 

כוסומו להתאכזב מעצמך. 

כוסומו בני אדם, 

כוסומו הבדידות, 

כוסומו המדינה הזאת, 

כוסומו החיים. 

כוסומו, אי אפשר להמשיך ככה יותר. 

כוסומו, דרוש שינוי. 

. יוצאים לרחובות. 2012כוסומו 

מבינים שאנחנו כאן ביחד. 
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. צלם: עודד רוזן31/3/2012: מאהב כיכר רבין, 4צילום 



מבינים שאנחנו יכולים להשפיע. אם לא על הממשלה – על עצמנו. 

מבינים שאנחנו כאן אחד בשביל השני. 

מבינים שזה לא מירוץ. זו לא תחרות. 

מבינים שפירגון זה לא רק רעיון טוב, זו דרך חיים. 

מבינים שפסימיות לא תוביל אותנו יותר לשום מקום. 

מבינים שאפשר גם אחרת. 

מבינים שחיים רק פעם אחת. 

יוצאים לרחובות. 

  – יוצרים את השינוי. בעצמנו. בכל שדרה, בכל שכונה, בכל עיר,2012כוסומו   
בכל יישוב. ביחד. 

 —

שהוקם החדש  מהמאהל  הינם    כאן המופיעות  התמונות    להצטרפות. קריאה     זוהי
. אתם מוזמנים להגיע ולתמוך.30.3.2012בכיכר רבין ב

4אורי פורת: רשמים מהמאהל הרשמי של המהפכה

ברירה להם    שאין זה    הראשון   מהבית. אנשים  להוציא  שיכולים  דברים    שני  יש 
 אחרת, כמו שקרה במצרים, בלוב, בספרד, ביוון, ובמקומות רבים נוספים. אנשים
 יצאו לרחובות כי לא היה להם שום דבר אחר שנשאר לעשות, הכלכלה התפרקה,
השחיתות   גרוע. כזה  לא  עוד  המצב  בישראל    רעבו. והאזרחים    גאתה,  השחיתות 
מתרחשת בעיקר מצידו של דמוקרטיה, הפרת זכויות אדם   צבועה בצבעים יפים 
 המזון גבוהים אבל לא בלתי נסבלים. עדיין.  ומחירי  דימיוני,  השני של איזה קו
שם שכייף  המחשבה  היא    מהבית, שיכולה לגרום לאנשים לצאת   הסיבה השנייה 
המאהל להיות  והופך  שהולך  במה    רוטשילד, בשדרות  לילות    שני   אחרי    בחוץ.
הרשמי של המהפכה הישראלית החדשה, אני יכול להגיד לך דבר אחד  כייף שם. 

  לא באנו לצעוק, להרביץ ולשרוף. יש הרבה זעם, הרבה כאבזו לא מהפכה אלימה.
 עצור, בליבותיהם של האנשים שיושבים בשדרה. מדובר באנשים טובים, מובילים
 בחברה. אנשים שעובדים קשה כדי לחיות הגון. ובאו מים עד נפש. זו לא מהפכה

4)   אורי    2011פורת, המחאה),   של   הרשמי   מהמאהל   אקטיביזם,רשמים   אתר   (בלוג)   . 
http://activism.org.il/node/960, 30/3/2012. נדלה בתאריך 16/7/2011
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של שוכרי דירות בלבד. זה רק התירוץ. המחאה בשדרות רוטשילד שייכת לכול
 ם. היא שייכת לשמאלנים, לימנים, לאוהבי אדם ובעלי חיים. היא שייכת לאקולוגים
היושב מהעם  ואחת  אחד  לכל  שייכת  והיא    וסהרוריים, ולהזויים   ולאסטרולוגים 

בציון, ללא קשר לדת גזע ומין. 

 כי הגיע הזמן שבו נאמר לא עוד. לא עוד לעושק האזרחים, לגזל משאבים לאומיים
 וחלוקת מתנות לבעלי ההון והשררה. לא עוד לחוקים דרקוניים, לסחבת פוליטית,
ולאדישות   לניכור   לאלימות,   להתלהמות,   עוד לא    הכל. שעוצרת     לבירוקרטיה
לא   מוזרים, לא  הם  ברוטשילד  המחאה  מאהל  את  המאיישים  האנשים     הכללית.
הצעירים,   אנחנו,   כאן. החברה  של    המרכז של    המרכז זה    שוליים. ולא     הזויים,
 מפתחים  הולכים לעבודה,  מניעים את הכלכלה בעיר הזאת ובארץ הזאת. אנחנו
קפה,   בבתי   בברים,   כסף   מוציאים   ואנחנו   המוצרים, את    משפרים    טכנולוגיות,
 במסעדות. אנחנו הצעירים שעושים את העיר הזאת לעיר ללא הפסקה. ובלי ששמנו
 לב, הפכו אותנו לגלגלי השיניים שמניעים את העיר, וכרגע, אנחנו בעיקר צריכים

לעבוד ללא הפסקה, כדי שנוכל להמשיך להניע אותה. 

 מעבר לכל הסופרלטיבים שאני יכול לשפוך על האנשים שעומדים בראש הדבר
 זה לא מאבק שנועד לקדם מישהו ספציפי. איןהזה, אני רוצה להדגיש דבר אחד. 

   את  לי  תנו אוביל,  כולםשם אנשים שאומרים "אני   מקשיבים,  כולם   הכוח".
 לכולם יש זכות להביע דעה.  כולם מדברים. הבחורה שהתחילה אתמתעניינים,   

המיקרופון את  לוקחת    קול,   בלי וכמעט    שינה,   בלי כמעט  יומיים    אחרי    הכל,
 ומבקשת מאנשים לזכור שזאת רק ההתחלה, שמכאן נצא כולנו ונחזיר את הכוח
 לידיים שלנו. שלא מדובר רק על דיור או על משהו אחר, אלא על הדרך שבה
 החברה שלנו מתנהלת ומתארגנת. בצד, בינתיים, אני שומע מישהו צועק שצריך
 לכעוס ולשרוף דברים. בחור גדול שיכול להשתיק אותו ברגע מסתכל עליו בחיוך.
 "אני אוהב אותך" הוא אומר לו, "אבל לא צריך לצעוק." מאחורי מתארגן שולחן
 ארוך מלא כל טוב, לקראת קבלת השבת. הכל מתנות ותרומות שאנשים הביאו,
 מרצונם הטוב. אין סוף לשפע. אנשים בכל רחבי המאהל מנהלים שיחות עמוקות,
 מדברים ברצינות, מסתכלים בעיניים. מעגלי גיטרות וילדים מחייכים, לצד פעילים
 שאוחזים בשלטים ומטיפים בלהט. אם מישהו רוצה לדבר, אחרים מקשיבים. אם
 למישהו חסר, אחרים מתנדבים. הולכים לקרוא ליושבי הפאבים להצטרף, ויוצאת
 תהלוכה קטנה. כולם מרגישים שאנחנו ביחד בסיפור הזה. אין זרים במאהל, אין
 הירארכיה. יש הרבה אנשים שיצאו לרחוב, לדרוש חזרה את החיים שלהם. את

החיים שלנו. 

 בכמה שיחות לקחתי חלק בשנה האחרונה. על המצב הבלתי אפשרי במדינה שלנו,
 על עושק האזרחים בידי האליטות, על כמה שבלתי נסבל לחיות כאן. ולכולם היה
 ברור הגיע הזמן שהעם יתעורר, הגיע הזמן שאנשים יצאו מהאדישות שלהם, הגיע
לאלו   מחדש, ובנייה  מוחלטת  להשמדה    סביבי   שקראו   אלו   בין   למהפכה.    הזמן
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 שאמרו שרק מאבק אלים, לאלו שדגלו במהפכה של אהבה וחיבוקים, היה מכנה
משותף. כולם הרגישו בצורך, כולם שאלו מתי גם העם בציון יצא אל הרחובות. 

 ובכן, חברות, חברים, מכרים, שותפים, ושאר עוברי אורח, הרשו לי לספר לכם.
 העם יצא אל הרחוב. הוא יצא חמוש ברוח קרב, ובאמונה גדולה בעצמו. הוא יצא
 מוקף באהבה, ובתודעת בעד. העם יצא אל הרחוב, ואתם נשארתם בבית. אז אנא
המחאה אפקטיביות    לגבי שלכם  המוסריות  ההתלבטויות  את    ממני   חסכו    מכם,
 ומטרותיה. מנעו ממני את הקיטורים שלכם על זה שאנשים יוצאים מהבית לטובתם
 הפרטית בלבד. ובמיוחד תוותרו לי על כל דיוני הסרק בנוגע לקהילתיות, ערבות
 הדדית, סולידריות וממציאות אחרת. בשדרות רוטשילד יש מחאה אמיתית, הגונה,
 חיובית וצודקת. יש שם אנשים ונשים, צעירים ומבוגרים, חסרי בית ואנשי הייטק,
כדי ותוך    זכויותנו. את  ולדרוש  להתאחד    שלנו   הזמן שזה  מבינים  ביחד   וכולם 

שעושים את זה, גם לחייך ולהיות נחמדים, ולא להיות באגו. 

 אני מזמין אותך, כחבר שלך, כשותף שלך, כבן אדם לבוא ולהצטרף. לצאת
 מאזור הנוחות שלך, ולחבור למה שקורה שם, בחוץ. בכיכר העיר החדשה. לבוא

ולקחת חלק במהפכה, ולא חשוב באיזה שם קוראים לה. 

 ואם אחרי כל זה עוד לא השתכנעת, אני רוצה לשנות לרגע נימה. אני רוצה לחלוק
 איתך את מה שהוביל אותי לכיכר הבימה בערב חמישי האחרון. התחושה הזו בערה
חזקה יותר.  אך  עדינה יותר,   עדיין,   מפעמת בי והיא    מהבית,   אותי  הוציאה   בי,
 מאוששת על ידי כל האנשים הטובים שפגשתי ביומיים האלו. כי כבר הרבה זמן אני

   , אני צריך להיות26מרגיש שנמאס לי מאיך שהעולם הזה מתנהג אליי. אני בן
 בשיא חיי, ולא לרדוף אחרי שכר דירה בעבודות מזדמנות וחסרות משמעות. אני
 מוקף באנשים טובים, ולא יכול להיות שכל מה שמזיז את כולם פה מסביבי זה כסף.
 אני גר במרכז של המרכז, וטוב לי פה. למרות שאני צריך להתחלק עם עוד שלושה
 שותפים בדירה, כדי שנצליח לעמוד בתשלומים. אני אחד מני רבים שהם העתיד
 וההווה של הארץ הזו, ואני מרגיש שמישהו עושה בשבילי את ההחלטות. מישהו
 קובע מה חשוב ונכון, בשבילי, בשביל החברים שלי, ובשביל הילדים שאולי אני
מהשחיתויות,    נמאס לי מהמלחמות, מזה. נמאס לי     ונמאס לי אביא לעולם.  עוד 
 נמאס לי מהאלימות, ומההרס של העולם שאנחנו חיים בו. אני רוצה באמת שמשהו
הסדר   הזו, המקולקלת  הכלכלה    הזו, המעמדית  שהמערכת  רוצה    ואני    ישתנה,

החברתי המטופש הזה, ישתנה כבר. 

 וכוס אמא של כולכם, עשירים, מלחכי פנכה, מחזיקי משרות שליטה ובירוקרטים
   3,000מסריחים. אין לי מילים אחרות. דירת חדר, מוצר כל כך בסיסי שעלותו

 שקל, קיבינמאט. אני לא יודע אם גם הפעם יתקפלו התל אביבים שמרבים לדבר
 בגנותם. אני לא יכול לראות את העתיד. אני כן יודע שלי אין מה להפסיד יותר.
 בעוד חודש נגמר לי החוזה על הדירה. ואם אני רוצה להמשיך לגור במרכז העיר,
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 ולא לעבור לאחת משכונות העוני שתל אביב מפתחת באדיקות רבה כל כך, אצטרך
 לעבוד מאוד קשה בשביל לממן דירה באיכות לא גבוהה. ואני רוצה להביע מחאה
 על זה, ביחד עם שאר תושבי העיר שאין להם. אין להם יכולת להחזיק רכב בעיר
 הזאת, כי אין פה חניה ואין פה תחבורה הגיונית, אבל גם אין להם אלטרנטיבה, כי
 לכו תסמכו על תחבורה ציבורית. אין להם זכות להקבר פה, כי מסתבר שמי שבחייו
 מקבל מתנות מהמדינה, מקבל גם במותו, אבל כל השאר מקבלים רק ז**. תושבי
 העיר שאין להם לאן ללכת, כי המדינה לא מפתחת את הפריפריה, ואין להם רצון
בתחומים פה  שקורה  מה  את  רק  זה    אוהבים.   אנחנו הזאת  העיר  את    כי    ללכת,

מסוימים, שאנחנו לא אוהבים. 

 אז עכשיו, אנחנו תושבים שיש להם. יש להם מחאה, יש להם כוח, ויש להם אחד
 את השני. יש לנו את המקום הכי מגניב בעיר, ואנחנו המסיבה הכי טובה בה. כולם,
שנהיה ככל  הזויים    בהערכה. ומביטים  עוצרים    לילה,   בלייני ועד  מוניות     מנהגי
 בעיניי חברי הכנסת, אנחנו יודעים שאנחנו צודקים. זה לא מוזר להיות נחמד איש
 גם לעשות לילה באוהל  וואלה, חיים טובים.  בכלל לרצות   וזה לא הזוי  לרעהו,
 ולשבת במעגל עם גיטרה ביד זה לא כזה מופרך. אם תשאלו אותי, ההזויים הם

אלה שרצים בתוך המטריקס כמו עכברים לבנים על גלגל ענק. 

 אנחנו לגמרי חיים בעתיד. מכל מקום אפשר להוציא מכשיר קטן מהכיס, ולספר
חשמל לעשות  יכול  אתה     הבטריה, לו נגמרת  ואם    עליך. עובר  מה  העולם   לכל 
 מהשמש. בעולם כזה, שבו הגבולות עוד קיימים על הנייר, אבל אין להם זכות קיום

  שלנו.   החיים   את   לשנות   שנרצה   הגיוני   רק   לא   זה   הישנהברשת,    המערכת
 שמבוססת על הירארכייה, על שלטון של מעטים, ועל תחרות, פשוט לא הגיונית
 יותר. אז כן, אני הזוי וסהרורי, כי אני רוצה ומאמין בשלום ובצדק. כי אני שואף
 לחיות בחברה שבה נימוס הוא להסתכל למישהו בעיניים, ולא להפך. כי אני מעיז
 לצאת מהבית ולנסות להגשים את החלום שלי. כי אני לא רוצה להמשיך לצרוך
 כמו משוגע. כי אני לא רוצה שמספר מצומצם של בעלי הון ימשיכו לנהל את
 המדינה שלי, בהתאם לאינטרסים שלהם. אני הזוי, אני סהרורי, ומצדי אני גם

 תתבעו אותי, נראה אתכם. משוגע, וכל זה רק כי אכפת לי.

מעלה הם תובנה  הדברים הכתובים  שתחלחל.  מקווה   שאני  והערה קטנה לסיום,
 אישית שלי. אבל אולי, אם מספיק אנשים מרגישים כמוני, ואם כולנו נעמוד הערב
 ביחד בכיכר הבימה, לא נצעק, לא נקלל, פשוט נהיה שם, נביע את מחאתנו ואת
 זכותנו להפגין, אולי משהו סוף סוף ישתנה בסיפור הזה. אולי אזרחי ישראל יבינו
 שהאחריות למצב היא אכן בידיים שלנו, ושיש לנו כוח לשנות. אולי פרנסי העיר
אביב היא  תל   כי אותנו, ולהתחיל להתחשב. שהגיע הזמן להפסיק לעשוק   יבינו 
 העיר של כולנו. לא רק של בעלי הממון. וזה, אגב, נכון לכל מקום שאנחנו נמצאים

בו.
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הקדמה
 את כתיבת הספר הקדים הרעיון של ד"ר דניאל דור. על הרעיון ועל עבודת ההכנה
 לקראת הסופשבוע עדויות ומסקנות, ממנו נולד הספר, תוכלו לקרא בפרק שייחדנו

לכך.

באמת לא  המסחרית  התקשורת    השיח.   במעגלי היא    שלנו המהפיכה  של   החוויה 
 ידעה לסקר אותם. גם אנחנו הסתפקנו בפרוטוקולים תמציתיים. ועם זאת, כל ניסיון
את   צירפנו   הדיונים.   תמלולי את  לנתח  צריך    המעגלי, השיח  את    להבין    עתידי
מהתיעודים אחד    זהו   הנראה,   שככל הבנה    מתוך   מהסופשבוע, הדיונים   תמלול 
לחוקרותים   יאפשר   הזה   הטקסט   אם   נשמח   הזו.   העבודה   צורת   של    הבודדים

נוספימות לקחת חלק בניתוח המסקנות.

את הידע  להוציא   כדי הפסח,  ערב  חשיבות עליונה בהדפסת הספר לפני    ראיתי
 שנצבר, שלא יחמיץ, ועימו לשחרר את העם מעבדות לחירות. מחיר הזריזות בדפוס
 – בויתור על עריכה ביקורתית יותר, ובהשמטת חלק ניכר מדיוני סופהשבוע של
 העדויות והמסקנות. במהדורה הבאה של ספר זה נשתדל להביא טקסט עשיר ובשל

יותר.

 והכי חשוב לי להגיד תודה לבן זוגי היקר, בןציון "בנצ'” סליוז – שבלי האהבה,
הסבלנות, התמיכה והחיבוק שלו, כל זה לא היה קורה.
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5סימן ראשון: סרגל הזמן של המחאה

  – מוחמד בועזיזי, צעיר תוניסאי שנואש ממצבו הכלכלי המידרדר, הצית17.12.10
.6עצמו כאות מחאה, ומת

28.12.10  – מתחילות הפגנות ענק באלג'יריה, וכן מקרים של הצתות עצמיות4    
.7של אזרחים

.8 – מחאות ענק פורצות בלוב13.1.11

.9 – נשיא תוניסיה, זין אלעאבדין בין עלי, נמלט לערב הסעודית14.1.11

.10 – מחאות ענק מתחילות בכיכר אתחריר בקהיר, בירת מצרים25.1.11

.11 – מחאות בהיקף צנוע מתחילות בסוריה26.1.11

  אלף מפגינים בצנעא, בירת תימן. נשיא תימן, עלי עבדאללה סלאח,20 – 3.2.11
 2013 שנים, מודיע כי הוא לא יבקש להאריך את כהונתו בשנת 35ששלט במשך 

5  המאמר: של  מדוייק  העתק    הינו זה  פרק    שסומנו, תוספות  למספר  שלפרט   כרונולוגיה 
 מהפיכה .J14.org.il  – האתר הרשמי של המחאה,  4/2/2012   ,30/3/2012. נדלה בתאריך

http://j14.org.il/articles/15296
6)   ערב   בארצות   המחאות    )20102012גל בתאריך   נדלה   ויקיפדיה,   .30/3012, 

http://he.wikipedia.org/wikiהאביב_הערבי/
אלג'יריה7   של    היסטוריה בתאריך   נדלה   ויקיפדיה,   .30/3/2012, 

http://he.wikipedia.org/wiki/  היסטוריה_של_אלג'יריה   
8)   ערב   בארצות   המחאות    )20102012גל בתאריך   נדלה   ויקיפדיה,   .30/3012, 

http://he.wikipedia.org/wikiהאביב_הערבי/
שם.9

שם.10
שם.11
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http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%90%D7%9C%D7%92'%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%90%D7%9C%D7%92'%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91_%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99
http://j14.org.il/articles/15296


ו.12ולא יעביר את השלטון לבנ

.13 – נשיא מצרים, חוסני מובראכ, מתפטר מתפקידו11.2.11

.14 – מתחילות בלוב הפגנות ענק15.2.11

.201215 – נשיא תימן מודיע על קיום בחירות דמוקרטיות בתחילת 10.3.11

גדולות15.3.11 ערים  במספר  הפגנות  ומתקיימות    מתרחבת, בסוריה  המחאה   –   
.16במקביל

גבינת6.11 של  מקנייה  אלרוב פותח קבוצת פייסבוק הקוראת להמנע  – איציק    
 החרם שיועד להפתח  בדרך להורדת יוקר המחיה בישראל.  כצעד ראשון  קוטג',

ב  1בתאריך  ביולי הצטרפו2011  קצר    זמן ותוך  התקשורת    בכלי לפרסום  זכה    
.17 גולשותים100,000לקבוצת המחאה בפייסבוק מעל 

– עפרה שטראוס, יו"ר שטראוס גרופ, שברה את השתיקה מצד בעלי20.6.11   
18חברות החלב, ואמרה בכנס קיסריה כי "טעינו; יוקר המזון הוא מכה".

 מנכ"ל קרן ההשקעות הפרטית אייפקס פרטנרס ישראל,21.6.11 – זהבית כהן,   
 שהיא בעלת השליטה בתנובה, הודיעה שתנובה לא תעלה את מחיר הקוטג' עד סוף

שם.12
שם.13
שם.14
שם.15

16 2012  Syrian  uprising.  English  wikipedia,    בתאריך   30/3/2012נדלה , 
http://en.wikipedia.org/wiki/2011–2012_Syrian_uprising

הקוטג'17    מחאת בתאריך   נדלה   ויקיפדיה,   .30/3/2012, 
http://he.wikipedia.org/wikiמחאת_הקוטג/'

שם.18

24

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%90%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%98%D7%92
http://en.wikipedia.org/wiki/2011


 השנה, אך גם לא תוריד את המחיר. בתגובה להצהרתה של כהן, נפתחות קבוצות
19נוספות שקוראות להחרים את כל מוצרי תנובה.

 3 ש"ח. כעבור 5 – תנובה מודיעה כי תוריד את מחיר הקוטג' לפחות מ29.6.11
 שעות, שטראוס הצטרפה גם היא למהלך ההוזלות, וכעבור שעה גם טרה הודיעה

.20על הורדת מחיר זהה

  – לאחר שפונתה מדירתה, פותחת דפני ליף אירוע בפייסבוק תחת הכותרת1.7.11
 "מצב חירום, לוקחים אוהל ונוקטים עמדה". היא מכריזה על הקמת אוהל בשדרות
 רוטשילד בתל אביב כמחאה על מחירי הדיור ּומזמינה את כולם להצטרף אליה. עד
 מהרה יוצרים איתה קשר סתיו שפיר, רגב קונטס, יגאל רמב"ם, יונתן מילר, ג'וליאן

פדר ורועי נוימן. השביעייה הזאת מארגנת את הקמת המאהל הראשון. 

– האוהל הראשון מוקם בשדרות רוטשילד בתלאביב במחאה על מחירי14.7.11   
כ   ההולך200הדיור.   במאהל   הלילה את    ּומבלים לקריאה    מצטרפים   תושבים   

רון   אביב   תל עיריית  ראש  למאהל  מגיע    הערב   באותו עוד    בשדרה.    ּומתארך
חולדאי, אך מתקבל בעוינות ועוזב. במקביל, בד בבד מאהל מחאה בירושלים. 

 – ח"כ מירי רגב מגיעה למאהל רוטשילד, מתקבלת בעוינות ועוזבת. 15.7.11

.21 – התאחדות הסטודנטים מצטרפת למחאה16.7.11

 עמותת "שישה צבעים – בונותים קהילה גאה בישראל" מצטרפת למאהל רוטשילד.
.22דגל גאווה ענק נתלה בסוף שדרת האוהלים

שם.19
 .אחרי תנובה: כל חברות החלב הוזילו את הקוטג'), 2011גולדשטיין, תני וקריסטל, מירב (20

   ynetאתר ,30/6/2011  בתאריך   נדלה   .30/3/2012, 
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4088885,00.html

במפגש21   הסטודנטים, התאחדות  יו"ר    שמולי, איציק  שאמר  דברים    לפי אורן.  ברוך   המקור: 
.28/3/2012במרכז העירוני לקהילה הגאה, 

המקור: ברוך אורן, עדות אישית.22
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  – ראש הממשלה בנימין נתניהו מתייחס לראשונה למחאת האוהלים וקורא17.7.11
 למפגינים לבוא לירושלים להפגין נגד מחירי השכירות, כדי לסייע לו להעביר את
 הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל. חברי ועדת הכלכלה מגיעים לביקור מתוקשר
 במאהל רוטשילד. יו"ר הוועדה, ח"כ כרמל שאמה (ליכוד), אומר למפגינים: "או

שהמחירים יירדו או שהממשלה תרד". 

23 נרשם ע"י אסתי יודקוביץ'.j14.org.il – שם המתחם 18.7.11

  – מחאת האוהלים מתרחבת, ּומאהלים קמים בקריית שמונה, בבארשבע,19.7.11
וּבעוד ערים. המפגינים מודיעים על  באשדוד, בחולון, בשכונות בדרום תלאביב 

עצרת שתתקיים במוצאי שבת. הסטודנטים מצטרפים למחאה. 

24 נרשם ע"י ברוך אורן.shakufbaohel.org.ilשם המתחם 

  – הפגנה ראשונה של מחאת האוהלים ברחבת המוזיאון בתל אביב. למעלה23.7.11
מעשרים אלף בני אדם מגיעים. איש לא ציפה לכמות כזו של מפגינים. 

  – בפארק הירקון מכנסים נציגי אסיפתהמאהלים הראשונה . מגיעים נציגים26.7.11
  מאהלים ברחבי הארץ ביניהם חיפה, ירושלים, באר שבע, ראשון לציון, ראש25מכ

 פינה ועוד. הדיון הוא על האם מדובר במאבק על דיור ציבורי, סל מוצרים או צדק
חברתי רחב. 

ושר שטייניץ  יובל  האוצר  שר  בשיתוף  עיתונאים  מסיבת  מכנס  הממשלה   ראש 
 השיכון אריאל אטיאס. נתניהו מציע תכנית לפתרון משבר הדיור, שלמעשה מציעה

23   whoisבדיקת בתאריך   נדלתה   פשוטה,  30/3/2012, 
http://www.mxtoolbox.com/SuperTool.aspx?action=whois%3aj14.org.il

24   whoisבדיקת בתראיך   נדלתה   פשוטה,  30/3/2012, 
http://www.mxtoolbox.com/SuperTool.aspx?action=whois

%3ashakufbaohel.org.il
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 פתרונות בעיקר לסטודנטים. אנשי המאבק דוחים את ההצעה על הסף. יו"ר אגודת
מסיבת לאחר    שהוצעו. ההטבות  את  הוא  גם  דוחה    שמולי, איציק     הסטודנטים,
 העיתונאים הזאת נטבע המושג "זה לא הדיור, טמבל", בהתייחס לעובדה שכולם,

למעט הממשלה, הבינו שהמחאה רחבה בהרבה. 

 מודיע על הצטרפות ההסתדרות למחאה27.7.11 – יו"ר ההסתדרות עופר עיני   
 ודורש מנתניהו לכנס צוות מיוחד לדון בפתרונות. גם הרשויות המקומיות מצטרפות

ּומודיעות על שביתה ועל עיצומים כחלק מהמחאה החברתית. 

צועדים28.7.11 הארץ    ברחבי   החברתי. למאבק  מצטרפת    העגלות" "מחאת    –   
אלפים עם ילדיהם, במחאה על העלויות הגבוהות של צרכי חינוך בסיסיים. 

  אנשים מצהירים על כוונתם להשתתף בהפגנת המחאה נגד10,000 – מעל 29.7.11
 ,30.8הפגיעה בדמוקרטיה הישראלית ולמען חופש הביטוי. ההפגנה, שתוכננה ל

לא התקיימה בסוף בגלל ההפגנה המקבילה של מטה המחאה. 

 החלטה על שינוי שם: "מחאת האוהלים" מעתה תקרא "המאהב לדיור הוגן וצדק
.25חברתי"

  אלף אזרחים משתתפים בהפגנה השנייה ברחבת מוזיאון150 – למעלה מ30.7.11
ברחבי שונות  בערים  אלפים  בהשתתפות  הפגנות  מתקיימות  במקביל    אביב.  תל 

הארץ. 

במשכן1.8.11  פרס  שמעון נשיא המדינה  עם  נפגשים  מחאת האוהלים    אנשי  –   
הנשיא בירושלים. 

  – אסיפת נציגי המאהלים מתכנסת פעם שנייה במטרה להמשיך את הדיון,2.8.11

 שינוי שם ליוזמה שלנו25  . נדלה בתאריך29/7/2011. (הודעה לעיתונות) אתר שקוף באוהל,
30/3/2012  ,http://shakufbaohel.org.il/index.php:קובץ/   201107   

29   _הודעה_לעיתונות       FIN2.pdf   
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הפעם מגיעים כבר נציגים מכשישים מאהלים. 

.26ביקור תמיכה ראשון של מנהיגי המתנחלים ברוטשילד

והביעו3.8.11   נגדו   הצביעו האופוזיציה    חברי   בכנסת. מאושר  הוד"לים  חוק   –   
 המסמלות התנגדות בשפת הסימנים של  התנגדותם בתנועות ידיים בצורת איקס,
בהן   ברוטשילד, שונות  הפגנות  בשש  אלפים  משתתפים  בערב    האוהלים.  מחאת 

הפגנת המילואימניקים, התומכים בשחרור גלעד שליט, והפגנת אנשי ימין. 

  אלף עובדים וחברי ועדי עובדים של ההסתדרות משתתפים בעצרת12 – כ4.8.11
המונית ברחבת ההסתדרות בתלאביב. 

.27עולה דרישה ערבית לדובר ערבי על הבמה בעצרת הקרובה

– האסיפה של רוטשילד מחליטה ברוב גורף, להוקיע קריאות להפרדה,5.8.11   
:28ואף לגרש א:נשים או קבוצות המקדמים תפיסות כאלו

 "המאהל יכיל כל קבוצה או אדם ללא סייגים זהותיים כגון דת, גזע, מגדר,
 קבוצה אתנית, לאום, מקום מגורים וכו'. המאהל יגנה כל סיסמא \ קריאה
זהותו רקע  על  מהמאהל  אדם    או קבוצה  הוקעת  שמטרתה  פעולה   \ 
 (לדוגמא, 'רוטשילד ליהודים בלבד', או 'לחרדים אין מקום פה') ויבקש
 מהאדם או הקבוצה שמקדמים זאת לחדול. במידה ולא יחדלו, תפורסם

הודעת הוקעה פומבית ובקשה מהאדם \ הקבוצה לעזוב את המאהל"

מ6.8.11 למעלה    השלישית, בהפגנה   – במוקדים350  משתתפים  אזרחים  אלף    

אתר .ביום שאחרי הקסםד), 2011מטר, חגי (26  MySay,התקשורת החופשית של ישראל –   
2/8/2012  בתאריך   נדלה   .2/3/2012, 

http://www.mysay.co.il/articles/ShowArticle.aspx?articlePI=aaarsx
 2011מטר, חגי (27 אתר .כולם כולל כולם – חוץ מהימין הקיצוניב),  MySayהתקשורת –   

  ישראל,   של    4/8/2012החופשית בתאריך   נדלה   .2/3/2012, 
http://www.mysay.co.il/articles/ShowArticle.aspx?articlePI=aaarut

28)   חגי    2011מטר, חזרהג), דרך     .אין אתר  MySay,ישראל של  החופשית  התקשורת   –   
7/8/2012  בתאריך   נדלה   .2/3/2012, 

http://www.mysay.co.il/articles/ShowArticle.aspx?articlePI=aaaryp
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שונים ברחבי הארץ. בתלאביב הפגנת ענק לאורך רחוב קפלן. 

.29עודה בשאראת, דובר ערבי ראשון על במת העצרות

– ראש הממשלה מודיע על הקמת "צוות רוטשילד", שמאוחר יותר יהיה7.8.11   
 מוכר בשם "ועדת טרכטנברג". הצוות מורכב משרים ּוממומחים, ונועד לגבש תכנית
 רחבה להקלת הנטל על מעמד הביניים. בראש הצוות מונה לעמוד פרופסור מנואל
 המורכב  המחאה על הקמת "צוות ספיבקיונה", מודיעים אנשי  מנגד   טרכטנברג.

מכלכלנים ּוממומחים בראשות פרופסור אביה ספיבק ופרופסור יוסי יונה. 

  – הדגש עובר לפריפריה. לראשונה מתקיימות הפגנות במוצאי שבת ללא13.8.11
 מוקד בתל אביב. עשרות אלפים מגיעים מכל הארץ להפגנות בחיפה, בבאר שבע,

במודיעין, בנתניה וּבעפולה. 

  – פרופסור מנואל טרכטנברג מגיע במפתיע למאהל, מקשיב למוחים ּומציג14.8.11
את פעילות הוועדה שבראשה הוא עומד. 

 מובילי המחאה החברתית מודיעים על ביטול18.8.11 – בעקבות פיגוע בדרום,   
 עצרות המחאה שתוכננו לסוף השבוע, ומחליטים על קיום צעדת מחאה שקטה בתל

אביב לאות הזדהות עם תושבי הדרום. 

30 נרשם ע"י רםאון אגמון.uti.org.il – שם המתחם 21.8.11

– סקוואט ראשון: כ22.8.11 פעילים פולשים ל"בית צעירות מזרחי" בתל150    
  שנים, במחאה על חוסר הניצול12אביב, הנמצא בבעלות העירייה ועומד נטוש זה 

 של מבנים כאלה לטובת הציבור. לפנות בוקר מגיעה המשטרה ּומפנה את הפעילים.
רובם מתפנים בשקט, מקצתם מתנגדים ונעצרים. 

ג).2011מטר, חגי (29
30   whoisבדיקת בתאריך   נדלתה   פשוטה,  30/3/2012, 
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טרכטנברג24.8.11   מנואל   מפרופסור   ליף   דפני דורשת    עיתונאים במסיבת    –   
כ"אחראי בהיסטוריה  ייזכר  שלא    כדי   הזו," הסרק  בוועדת    מתפקידו  "להתפטר 
שמולי, איציק  מצד  בעיקר    קשה, לביקורת  זוכה    זו הצהרה    שלטונית".  להונאה 

שנמנע מהשתתפות במסיבת העיתונאים. 

בהפגנה27.8.11 משתתף  שליט  נועם    הארץ.   ברחבי מפגינים    אלפי עשרות   –   
 של בנו. 25המרכזית בתל אביב, לציון יום ההולדת ה

צדק3.9.11 דורשים  הארץ    ברחבי מפגינים    מיליון   כחצי   המיליון". "הפגנת   –   
המדינה. בכיכר  בתלאביב  מתקיימת  המדינה  בתולדות  הגדולה  ההפגנה     חברתי.

  עצרות שונות בצפון תוך תיאום בתכנים8החזית הצפונית מאחדת כוחות ומובילה 
 אלף איש יוצאים מהבית בצפון לבדו. 120ובהפצה. כ

למאהלים.7.9.11   פינוי   צווי הוצאת  בעקבות  תלאביב  עיריית  מול  הפגנה    –   
הפינויים נדחים. 

10.9.11  אירוע  – וּבעוד1,000  בתלאביב    המוזיאון ברחבת  עגולים  שולחנות    
מוקדים ברחבי הארץ. 

 

בדרכם12.9.11 ומבקרים    לירושלים, לצעדה  יוצאים  ראשפינה  מאהל    אנשי  –   
מאהלים שונים ברחבי הארץ. 

  – יום העפולה הבינלאומית נגד הבנקים – הפגנה בשדרות רוטשילד מול17.9.11
 Occupyמטה בנק הפועלם. בינתיים עשרות אוהלים מוקמים בוול סטריט – תנועת 

Wall Streetיוצאת לדרך. בתוך זמן קצר היא מתפשטת לרחבי ארצותהברית   
וקנדה. 

  הקונגרס החברתי הראשון. מתקיים מפגש עם דני האדום. 23.9.11
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 – פינוי סופי (?) של המאהלים בשדרות רוטשילד וּבגינת לוינסקי. 3.10.11

 איש משתתפים באירוע המחאה הגלובלי ברחבת המוזיאון בתל1500 – 15.10.11
מתקיים   הארוע    הראש. על  עמידה  וגם  עם  אסיפת    דיון,   מעגלי שכולל     אבי,

  העולם;   ברחבי   מדינות   בעשרות   לאירועים   רחובuבמקביל   מסיבת   לאחריו   . 
 ברוטשילד מול "בית העם", ובמקביל גם בירושלים ובחיפה, שם מסתיימת מסיבת

הרחוב באלימות משטרתית ושלושה מעצרים. 

מחודש17.10.11   למעלה   לאחר   לירושלים   מגיעים   ראשפינה   מאהל   אנשי   –   
בדרכים. 

 – אירוע מאה ימים לרוטשילד בסוכות: צעדת הקפות בתלאביב. 20.10.11

 – כינוס ראשון של האסיפה הכללית של ת"איפו 21.10.11

  – חוזרים לרחבות בהפגנות ברחבי הארץ. בהפגנה המרכזית בכיכר רבין29.10.11
 מפגינים. 50,000בתלאביב כ

  – הכנסת חוזרת מפגרה ּופותחת את מושב החורף. מחוץ לכנסת מפגינים31.10.11
וּבתוך המליאה יושבים אזרחים רבים, בהם אנשי מחאת האוהלים.  כמאה אנשים 
החברתי "המשמר    חברי   למחאה. אחרת    או   כזו בצורה  מתייחס  נאום  כל   כמעט 

בכנסת" מתחילים בעבודתם. 

  – מירוץ לילה אלטרנטיבי של אנשי המחאה מתקיים במקביל למרוץ נייקי,1.11.11
שבגללו סגרה העירייה את רחובות תלאביב. 

– אסיפת עם לפעילים מתקיימת בנהרייה. פעילים רבים מגיעים מכל13.11.11   
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רחבי הארץ. 

 – הפגנת 'קורת גג לכולם' מול ביתו של שר השיכון בירושלים. 17.11.11

 – 'טקס לוויה' לדיור הציבורי נערך בתלאביב. 29.11.11

מגיעים1.12.11 פעילים  עוד    בקריתשמונה. מתקיימת  לפעילים  עם  אסיפת   –   
מרחבי הארץ. 

 – מצעד זכויות האדם השנתי מתקיים בתלאביב. 9.12.11

 – מחאת העשוקים מול ועידת ישראל לעסקים בתלאביב. 11.12.11

 – אנשי המחאה נוכחים בישיבת מועצה בתלאביב ּומפונים. 19.12.11

 – עוד הפגנת 'קורת גג לכולם' מול ביתו של שר השיכון. 27.12.11

 – פסטיבל חנוכה אלטרנטיבי במאהל התקווה בתלאביב. 28.12.11

  – לילה שחור במאהל התקווה. מאות מגיעים מרחבי הארץ להפגין על פינוי7.1.12
המאהל. 

– פינוי מאהל התקווה. הפגנה מול עיריית תלאביב מסתיימת במעצרים15.1.12   
הפינוי, למרות    רוטשילד. בשדרות  אוהלים  שישה  קמים  לילה    באותו    אלימים.

הפעילים נמצאים באזור, על מחצלות, גם ביום המחרת. 
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  ציון חצי שנה למחאה. 14.1.12

  – מפגן הזדהות בחיפה על פינוי התקווה. שחרור בתים נטושים בירושלים.16.1.12

 – הפגנת "שמים סוף לגזענות" חוסמת את צומת עזריאלי. 25.1.12

 ? …ומחר

 הרשימה הזו נועדה להמשיך ולגדול – כולןם מוזמניםות להוסיף בתגובות למאמר
 , כל ציוןדרך במחאה שלא הוזכר. את התמונה הגדולה באמת,J14המקורי באתר 

זוג עיניים אחד אינו יכול לראות!
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סימן שני: מדריכים – ידע שנצבר במהלך הפעילות

ידע בנושא תקשורת לא אלימה, מאבק לא אלים
:31נאמץ את ההגדרה שמציעה ויקיפדיה למושג אלימות

 "אלימות היא התנהגות כוחנית, בין אם פיזית, פסיכולוגית או אחרת תוך
 כדי פגיעה או כוונה לפגוע בבני אדם, בע"ח, צומח או חפץ דומם כלשהו.
למטרות   מבוצעת   והיתה   יותר   מקובלת   היתה   אלימה התנהגות     בעבר
וחילוקי סכסוכים  יישוב    רגשות, הבעת    לחצים, שחרור    חינוך,    ענישה,
ההתנהגות את    הוקיעו בעולם  רבות  חברות  כיום    ועוד. שעשוע     דעות,
אלימות כנגד  חוקים    חוקקו מדינות    סוג, מכל  אלימות  ומגנות   האלימה 

והתקבלו תקנות בינלאומיות נגד התנהגות אלימה.”

/אלימותhttp://he.wikipedia.org/wiki, 28/3/2012. ויקיפדיה. נדלה בתאריך אלימות31
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1810: "כחיות פרא", איור מתוך "מוראות המלחמה" מאת פרנסיסקו דה גויה, מסביבות 1איור 
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 השיח הפמיניסטי, מבקש לבחון את הדרכים לפרק את הכח החברתי המופעל כנגד
בסיס להוות    יכולה הפמיניסטית  השיחה  תרבות    לכן,   ודיכוי.   אפלייה   –    נשים

:32לתקשורת לא אלימה

 "גברים משתלטים על הדיון. גם בתשובות שלנו. כשאישה מתפרצת לדיון
לוקחים גברים    אסרטיביים. הם  זה  את  עושים  וכשגברים    צווחנית,  היא 
יותר נשים    קיים. לא    עצמו את  מבטא  שלא    מי   גבר. יותר    מי  לוויכוח 

חושבות לפני שהן מדברות. ולא מתפרצות.

"איפה הבנות? חדר שבו שעה וחצי צעקות של בנים, זה מבריח נשים.

מרחב לבנות    קודם.   לדבר לנשים  לתת    מתקנת.   אפליה   עושים?  "מה 
בשבילהן.

משתתפת היא חשובה שכל   "תרבות הדיון הפמיניסטית מבוססת על כך 
 ועשויה לתרום תרומה מכריעה לדיון, גם אם היא בחורה שקטה. לכן לא
שואפות   תמיד   אלא   רובניות,   ובבחירות   בהצבעה   בכלל    משתמשות
 לקונצנזוס. אי אפשר לברוח מההחלטה מי בעד מי נגד. כל אישה נחשבת,

  שעות דיון כדי שכולנו נרגיש שהתבטאנו ואנו מבינות אחת14לכן נעשה 
את השניה. ונסכים. בהסכמה בלי כעס.”

זו כל התורה בפחות ממאה מילה. 

 ערמון, "התעוררות לפעולה של רוני   את הספר המצויין מומלץ לקרא גם   ממש 
עמודים בדיוק על הנושא הזה, של איך לעבוד על54ישירה" – שמכיל כמעט    

"   לדיון להפנות  גם    הזמן זה    אנשים. עם  ביחד    חברתי   לאשינוי תקשורת   על 
.305" ממש בהמשך של הספר הזה, בעמ' אלימה, מאבק לא אלים

  – קואופ שמטרתו לחנוךSeeds Of Changeהבאנו כאן עוד קצת מדריכים מבית 
 קבוצות והתארגנויות לשינוי חברתי, כי באמת יש בנושא הזה המון ידע, וכדאי לנו

ללמוד.

 שוחררו ברישיון Seeds Of Changeהחומרים של 
@nti-copyright (copyleft),מותר לך להעתיק –  

נשאר   הסופי התוצר  עוד  כל    אותם, ולהפיץ   לשנות 
.nti-copyright@ברישיון 

 . הוצאת שישה צבעים,קורס מדריכות ומדריכי קבוצות חברתיות גאות), 2007אורן, ברוך (32
.38. עמ' 2007תל אביב, אוגוסט 
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חתירה לקונצנזוס – תרשים זרימה
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33הנחיית פגישות

Meetings are a necessary part of working in any group – they give 
us the chance to share information, to reach decisions and to get 
jobs done. But too often they drag on and on, with tempers running 
high, people talking over each other, and no decisions being made. 
Bad meetings leave you wondering why you bothered turning up. 
Unfortunately this pattern is very common in groups. However by 
using some facilitation skills it's easy to turn around the style of 
meetings  and  actually  make  them  an  enjoyable  and  inspiring 
experience. 

What is facilitation? 

 Facilitation is about helping the 
group  to  have  an  efficient  and 
inclusive meeting. It's also about 
making  sure  everyone  can  be 
involved  in  discussions  and 
making decisions. It combines a 
series  of  roles  and  tasks. 
Sometimes these are taken on by 
one  person  –  the  facilitator, 
however  there's  no  reason  why 
they can't be shared between one 
or  more  people  in  the  meeting. 
Good  facilitators  stay  neutral, 
winning the trust of everyone in 
the  meeting  and  treating 
everyone  as  equals.  At  no  time 
do they make decisions for the group or take sides in a conflict. 

33Facilitating Meetings – a short guide   . נדלהSeeds of Change. מתוך: אתר
http://www.seedsforchange.org.uk/free/shortfacilitation, 31/3/2012בתאריך 
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Was the meeting successful? 

Tasks  – What got done? Did 
you get the necessary results? 
Were  problems  solved,  and 
were  the  objectives  of  the 
group met? 

Maintenance  –  How  did  it 
get  done?  How  did  people 
feel  and how will  this  affect 
morale  and  group  cohesion? 
Did  the  meeting  make  good 
use of the pooled talents? Was 
it enjoyable? 

http://www.seedsforchange.org.uk/free/shortfacilitation


Key facilitation tasks 

• Help  the  group  plan  the  meeting  agenda.  Think  about 
timing and order of agenda items, and how to tackle each 
point. 

• Prepare  the  room  so  it's  comfortable  and  everyone  can 
participate; sort out materials the meeting might need e.g.: 
paper, pens. 

• Introduce the meeting, what it's about and how the meeting 
works (e.g. consensus or voting, handsignals, breaks). 

• Keep the group to the agenda and decision-making process. 

• Keep the meeting focused on one item at a time. 

• Help everyone to participate. Keep track of who wants to 
speak. Draw out quiet people and limit those who talk a lot. 

• Challenge aggressive or discriminatory behavior and put-
downs. 

• Introduce techniques such as ideastorming, go-rounds and 
working groups  to  make the  meeting  more  efficient  and 
participatory. 

• Clarify  and  summarize  points,  make  sure  everyone 
understands the discussion. 

• Test for agreement and get clear decisions made. 

• Ensure that action points and decisions are recorded. 

• Keep the meeting to time. 

• Help the group deal with conflict. 

• Listen for underlying issues,  concerns  or emotions.  Help 
bring them out so they can be dealt with. 
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Co-facilitation roles at a meeting 

Instead of just one facilitator you could have two or more people 
sharing the different tasks: 

Co-facilitators can take turns facilitating and support each other. 

Taking hands: the job of keeping track of whose turn it is to speak 
next and of giving appropriate time limits to speakers. 

Vibes-watchers pay attention to the emotional atmosphere of the 
meeting, They watch out for individuals' feelings and intervene if 
necessary. 

The timekeeper keeps track of the time and the agreed time frame 
for the different agenda points, negotiating extensions if needed. 

Notetakers or  recorders take minutes  or  notes,  collect  reports, 
and  also  draw attention  to  incomplete  decisions  -  e.g.  "who  is 
going to contact so and so, and when?". 

The  doorkeeper welcomes people in, bringing them up to speed 
on the meeting and practical stuff. 

A facilitator's skills and qualities 

Good listening skills  to hear underlying concerns in the group. 
This  includes  strategic  questioning  to  be  able  to  understand 
everyone's viewpoint properly. 

Understanding of  the aim of the meeting as well  as long-term 
goals of the group. 

Respect for all participants and interest in what each individual 
has to offer. 

Neutrality  on  the  issues  discussed.  Avoiding  taking  sides  or 
manipulating  the  meeting  towards  a  particular  outcome.  If  this 
becomes difficult, or you know in advance that you'll struggle to 
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remain impartial try: 

• letting someone else facilitate; 

• making it clear when you're expressing your own opinion 
and when you're interving as a facilitator. 

Assertiveness - know when to intervene decisively and give some 
direction to the meeting. 

Clear  thinking  and  observation -  pay  attention  both  to  the 
content of the discussion and the process. How are people feeling? 
What is being said? 

Facilitating consensus 

Many grassroots groups use consensus decision making rather than 
voting in  their  meetings.  When working to  reach consensus we 
bring  together  different  ideas  and try  to  find  a  proposal  that  is 
agreeable  to  everyone.  Consensus  is  about  participation  and 
equalising  power.  Good  facilitation  plays  an  important  role  in 
helping a group to reach agreement. 

The key to helping a group towards consensus is to help all 
members  of  the  group  express  their  needs  and  viewpoints 
clearly,  find  the  common  ground  and  find  solutions  to  any 
areas  of  disagreement. Active  listening,  summarising  and 
synthesis are three skills that help the facilitator with this. 

1. Active Listening 

When  we  actively  listen  we  suspend  our  own  thought 
processes and give the speaker our full attention. We make 
a  deliberate  effort  to  understand  someone's  position  and 
their underlying needs, concerns and emotions. 

2. Summarising 
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A succinct and accurate summary of what's been said so far 
can be really helpful to move a group towards a decision. 
Outline  the  emerging  common  ground  as  well  as  the 
unresolved differences: "it seems like we've almost reached 
agreement on that element of the proposal, but we need to 
explore this part  further to address everyone's  concerns". 
Check with everyone that you've got it right. 

3. Synthesis 

After  discussing  the  issue  freely  move  on  to  finding 
agreement  on what  needs  to  be done.  During  this  stage, 
sometimes called synthesis, you need to find the common 
ground,  find  connections  between  seemingly  competing 
ideas and weave them together to form proposals. 

Start with a summary of where you think the group and it's 
different  members  are  at.  Then start  building  a  proposal 
from whatever agreement there is. Look for ideas on how 
the  differences  can  be  resolved.  Focus  on  solutions  that 
address  the  fundamental  needs  and  key  concerns  that 
people within the group have. It's not unusual for people to 
be willing to give way on some things but not on others 
which affect them more closely. The solution will often be 
found by combining elements from different proposals. 

To make summarizing and synthesis easier it is helpful to write up 
key issues on a flipchart as the discussion happens. 

Top Tips for Facilitators 

• Design  a  good  agenda.  Be  realistic  about  what  the 
meeting  can  achieve.  Set  time  limits  and  tackle  all 
points. 

• Be aware of both content and process. 
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• Keep the group moving towards its aims. 

• Use  a  variety  of  facilitation  tools  to  keep  everyone 
interested. 

• Create a safe and empowering atmosphere to get the 
best contribution from everyone. 

• Put a stop to domineering, interrupting, put-downs and 
guilt trips. 

Some facilitation tools for meetings34 

Excitement sharing -  people share something good or  exciting 
that has happened to them recently / since the last meeting. Good 
at start of meetings as it creates a lot of positive energy and puts 
people more in touch with each other's lives. 

Group  Agreement -  the  group  agrees  at  the  beginning  of  the 
meeting  what  behaviour  will  help  make  the  meeting  a  safe, 
respectful place for everyone. May include things like: switch off 
phones; no smoking; one person speaking at a time; no put-downs; 
respect etc. 

Go-rounds - everyone takes a turn to speak without interruption or 
comment from other people. Go-rounds help to gather opinions, 
feelings  and ideas  as  well  as  slowing  down the  discussion  and 
improving  listening.  Make  sure  that  everyone  gets  a  chance  to 
speak. 

Handsignals can make meetings run more smoothly and help the 
facilitator see emerging agreements. Three simple signals should 
suffice: 

34 For  more  tools  see  our  briefing  Facilitation  Tools  for  Meetings  and 
Workshops: http://www.seedsforchange.org.uk/free/tools
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Raise a hand in the air - Raise a hand when you wish to contribute 
to the discussion with a general point. 

Raise both hands in the air - Raise both hands if your point is a 
direct response to the current discussion. This allows you to jump 
to the head of the queue, so use it wisely and discourage overuse! 

Wave both hands in the air = 'Silent applause' - when you hear an 
opinion  that  you  agree  with,  wave  a  hand  with  your  fingers 
pointing upwards. This saves a lot of time as people don't need to 
chip in to say "I'd just like to add that I agree with..." 

Ideastorming gathers a  large number of ideas quickly.  Start  by 
stating  the  issue.  Ask  people  to  say  whatever  comes  into  their 
heads as fast as possible - without censoring or discussion. This 
encourages creativity and frees energy. Write down all ideas for 
later discussion. 

Paired  listening  creates  a  space  where  everyone  is  heard,  so 
participants  can  explore  and 
formulate their own thoughts 
and  feelings  on  an  issue 
without interruption. In pairs, 
one person is the listener, the other speaks about her thoughts and 
feelings  on  the  issue.  The  listener  gives  full  attention  to  their 
partner without interrupting. After a set time swap roles within the 
pairs. 

Parking space - when something comes up that's not relevant to 
the discussion at hand "park" it in the parking space (a large sheet 
of paper on the wall) and deal with it at an appropriate time later. 
This allows you to stay focused but reassures participants they will 
be heard. 

Small Groups create safer spaces for people to contribute to the 
meeting. They can also make meetings more efficient - any topics 
are  discussed  more  effectively  in  a  smaller  task  group,  and 
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different  groups  can  discuss  different  topics  simultaneously. 
Explain clearly what  you want groups to do.  Write  up the task 
where people can see it. If you want feedback at the end, ensure 
each group appoints a notetaker to report back. 

Talking stick - people may speak only when they hold the talking 
stick. This makes people conscious of when they interrupt others. 

Throw back to the group -  many facilitators feel they have to 
deal with all the problems that arise in meetings. Where possible, 
let the group do the work. If someone asks a question, you don't 
have to answer it so throw it back to the group. Get them to make 
the major decisions about things like time, and priorities for the 
meeting.

מעורבותים (ולהשאר)  (להיות  א:נשים  לעידוד   רשימת-תיוג 
35בקבוצה שלך

New people at your meetings? 

✔ If you see someone new arrive, welcome them, talk to them 
- just don't ignore them. 

✔ Bring a friend or neighbour to the group. Word of mouth 
and  encouragement  are  the  most  effective  ways  of 
involving new people. 

✔ Act  as  a  mentor,  or  buddy,  for  a  new member,  explain 
things  if  necessary,  such as  references  to  previous  work 
done by the group. Generally check they're comfortable. 

35Checklist for Encouraging People (to Be (and Stay) Involved in Your 
Group)  אתר   .Seeds  of  Change  בתאריך   נדלה   .31/3/2012, 

www.seedsforchange.org.uk/free/checklist.pdf
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What to do with new people? 

✔ Share out tasks  among members.  If  you are working on 
something,  try  and  include  at  least  one  person  who has 
never done that particular sort of work before. 

✔ Get small working groups to do particular jobs, reporting 
back  to  the  main  meeting  for  support,  to  answer  any 
questions and to check it's OK to continue. These smaller 
groups should try and have someone new involved and not 
be  made  up  exclusively  of  regulars  or  the  most 
experienced. 

Can new people get involved in your group? 

• Regularly  consider  the  practicalities  of  your  meetings  - 
how accessible, or easy to find, are your meeting spaces? 
When do you hold your meetings? Try different meeting 
times and days, and ask people when is better  for them. 
Consider young people, parents and carers. 

• Recognize the value of people's different life experience. 

• Take account of people's different abilities to commit time 
and energy. 

• Now  and  again  plan  activities  that  encourage  wider 
involvement.  Make  sure  that  all  the  usual  suspects  get 
involved, and talk with new people. What might seem like 
a “simple” piece of work to you may be really exciting to a 
potential new member. 

• Where do you publicize the group and its meetings, if at 
all? If you want to do something about a gender imbalance, 
or  want  to  work  with  more  black  and  minority  ethnic 
groups,  does  your  publicity/word  of  mouth  go  to  where 
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these people will  see or hear  about it? Does it  welcome 
them explicitly to your group? Does it encourage them to 
get involved? 

Keeping People 

Publicise and celebrate your achievements. Make your own posters 
or newsletters, to let people know you're successful. 

Don't forget to thank people when they do something. When things 
are going well say so. 

Pass around an agenda at the beginning of each meeting so that 
people can add their points to it. 

During meetings,  do you challenge put-downs or discriminatory 
remarks? Does your group have an understanding of equality of 
opportunity and what this means practically? Do you set aside time 
in any meeting to consider these issues and how they affect your 
group? 

Agree  basic  rules  for  the  running  of  your  group (such  as  how 
decisions are made, what the structure is, how meetings are run) 
together  with everyone involved.  Write  them up and make sure 
everyone has a copy of these. This makes it more transparent and 
easier for people to be involved.

36הובלת שינוי בקבוצה שלך

Ever wondered how to introduce a new way of doing things to 
your group? Think things could be done better, but not sure how to 

36Making Changes in your Group – a short guide אתר .Seeds of Change. 
  בתאריך    ,31/3/2012נדלה

http://www.seedsforchange.org.uk/free/makingchanges
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bring the topic up? Seeing room for improvement but not feeling 
able to help make change happen can be very frustrating - it can 
lead  to  groups  losing  focus  on  their  campaigns  and  people 
dropping out. 

On the other hand, if your group manages to develop positively 
then that can help energise you all. Here's a step by step guide to 
how you can make changes in your group: 

Step 1: Ask yourself some questions 

First of all, it may be worth asking yourself some questions, like: 

• "Does the group really need change?" 

• "Will changing the way things are done help the group to 
become a more effective and inclusive campaign group?" 

• "On the other hand, do I  want this for personal reasons, 
even  if  it  won't  be  too  beneficial  for  the  group  or  its 
members?" 

Step 2: Introduce the case for change and listen to the group's  
responses 

After you've asked yourself the kind of questions in step 1, find the 
time to take your ideas about what  might  need changing to the 
group. Don't assume that you'll meet resistance. You may do, but 
sometimes  we  create  more  tension  and  conflict  around  change 
because of the way we approach it. 

Make your case in a clear and fair way, then give people time to 
think about it. It helps to be positive - the question What are we 
doing wrong? is  harder  to swallow than Could we do anything 
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even better? 

For the moment stick to what you think needs to be improved and 
why, rather than leaping ahead to what you think the solutions are. 
You've probably got ideas about how to deal with the problems 
you've identified, and you can bring them up at the next stage. In 
the meantime, if the group can be actively involved in working out 
what  needs  to  change,  they're  more  likely  to  be  committed  to 
finding ways to improve the situation. 

Resistance to new ideas? 

Recognizing the reasons for any uneasiness about things changing 
can help you understand and address them. 

Providing time and space for this to happen is essential to helping 
your group make changes. 

Consider  some  of  the  more  common  reasons  for  resistance  to 
change, and think of ways to overcome these difficulties: 

• The  group  feel  they  lack  the  skills  to  take  on  new 
approaches and ideas. 

• The group may not see the need - you might have to help 
people see how they could benefit from change. 

• Concerns that new ideas won't work and will end up being 
a waste of limited group resources. 

• Time and energy - people know that they need change but 
are  too  busy  dealing  with  the  everyday  running  of  the 
group  and  campaign  activities,  even  if  what  you  are 
suggesting would save time in the long run. 

• Personal reasons - for example power holders fear that they 
might become less central to the group if things were done 

49



differently, or people who have invested a lot in the current 
system don't want to lose that. 

It may be that just one or two people are wary of change and that 
many  other  group  members  would  support  it.  Sometimes  all  it 
takes is for someone to bring the subject into the open - to say 
what many people have been thinking but have been afraid to say. 

Step 3: Make time and space for discussions 

Think about how you can encourage your group to consider the 
case for changing the way you do things: 

• Some people may need to reflect so allow some time and 
be prepared to take things a step at a time. 

• Big changes can be scary, so work out if you need to break 
the  problem  down  into  manageable  chunks  rather  than 
introducing a lot at once. 

• See how everyone else feels  -  all  members of the group 
should have the opportunity to express their own views and 
ideas  on  what  should  be  changed,  and how.  This  is  the 
stage at which you should set out any ideas you have about 
solutions to the group's problems. Again, don't be impatient 
- you may have had a while to think about your ideas, but 
they might be new to others. 

Step 4: Agree and implement the changes. 

Once people have had a chance to get their heads round things it's 
time to agree the changes. If you haven't already used the group's 
decision making processes to get this far, now is the time for your 
group to decide on the changes. 
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 As well as being undemocratic, imposed changes are much more 
likely to fail. So make sure everyone is involved in deciding not 
just what needs to change, but also what the group will do to make 
it happen. 

Step 5: The future 

Getting  a  group  to  agree  to  change  is  only  the  first  step  -  be 
persistent.  New  ideas  may  take  time  to  settle  in  and  new 
approaches may not seem to work as well at first.  If the agreed 
changes are significant then it'll help for the group to work out a 
strategy of how to phase them in in a manageable way. You can do 
this by agreeing how and when to implement each bit.  Build in 
some review stages to make sure that things are improving and be 
prepared to adapt the plans if necessary to make things work.

37קורי אוגילבי: מדריך לצילום מהפיכות

 כדי ברוטלי כוח  מפעילה  הנוכחית  המדינה    מתקדמת, שלום  של  מהפיכה   כשכל 
 ליצור סצנות של אלימות. האלימות הזו, בתורה, מרחיבה את הצורך של המדינה
 הנוכחית באספקת בטחון לציבור. זהו מעגל מרושע בשימוש עריצים ומחליפיהם,
 כדי להאריך את החזקתם בכוח. אבל לפעמים, קטע וידאו בודד או פוטומונטאז'

יכול לנער את הציבור ממעגל מרושע זה. 

גדולים מדי הם    המרכזי. של הזרם  התקשורת    זה? נדיר שאמצעי את   מצלם   מי
 חיים בעולם בו אנחנו  לא, זה את:ה, האזרח:ית נושא:ת המצלמה.   ואיטיים מדי.
 הא.נשים תופסותים ומפיצותים הוכחות חזותיות ישירות בחזרה לא.נשים. אין יותר

37 Corey,  Ogilvie  (2012),   Filming a  REVOLUTION a Tutorial  -  Your 
Camera is your WEAPON. OCCUPY.

  בתאריך. נדלה youtube.com ,18/1/2012תרגום חופשי (תורגם ע"י ברוך אורן) לסרטון באתר 
20/3/2012  ,www.youtube.com/watch?v=vUMPssUP0bcכמאמר   גם   (מופיע   

  – האתר הרשמי של המחאה,j14.org.il של המחאה. כיצד לצלם? באתר #2מתכוננים לשלב 
 )http://j14.org.il/articles/19625, 20/3/2012. נדלה בתאריך 18/3/2012
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סוגיות של "האיש שבאמצע" וחצאיאמיתות. 

 חשוב/חשבי על זה. במצרים, אחרי שערוץ התקשורת הציבורי (של המדינה) נכשל
לשאת יכל  לא  הוא  אבל    האינטרנט, את  לסגור  ניסה  מוברק    ההמונים,  בהרגעת 
 בעלויות של השבתת כל הכלכלה. תוך ימים, המדיה החברתית הוצפה באלפי וידאו
 ותמונות, ממצלמות של א.נשים. הדימויים נשאו כל כך הרבה עוצמה, שהצליחו

 יום. או בפינוי פארק זוקוטי, משטרת ניו יורק (18 שנים ב30להפיל עריצות של 
NYPDבלוק   במרחק   המרכזי   הזרם   של   התקשורת   כלי   כל   את   חסמה   ( 

מההתרחשות. אבל האנשים שגורשו פנימה, צילמו את כל הסיפור מבפנים. 

 זה שילמד  צפי:ה בוידאו את:ה רוצה להצטרף לצלמותים האמיצותים האלו,  אם 
אותך איך לצלם מהפיכה. 

 יש שני סוגים של סצנות במהפיכה: שלוות ואלימות. סצנות שלוות כוללות איציות
 אזרחי, פלאשמוב, הפגנות, שביתות וכו'. כל עוד זה שליו, צלםי מה שאת:ה רוצה,

איך שאת:ה רוצה. באמת אין הגבלות. 

 דיי מהר עשויה אלימות המשטרה לדרוס את המוחותים השלוויםות, ואת:ה צריךה
עכשיו לצלם בבטיחות ובאופן אסטרטגי. חמישה כללים חשובים לזכור: 

קרא לעוד "מצלמות!" הביא:י עוד א.נשים סביב, כמה שיותר, יותר טוב..1

אל תצלםי מלמעלה. זה כלל שמסביר את עצמו. צילומים כאלו הם סופר.2
מתסכלים לעריכה. 

 שמרי/שמור על המרחק שלך. את:ה לא יכול:ה לצלם אם את:ה פצוע:ה או.3
אם הם לוקחים את המצלמה שלך. 

 הגןי על עצמך. שימ:י לב לנשק מגוון, כולל: תרסיס גז פלפל כימי, גז.4
 דמעות רעיל, רימוני הלם מזרחן, כדורי גומי, מחבטים מעץ, תותחי קול

וסוסים דוהרים. 

 עמדי:עמוד על זכויותיך. "אני מסרב להמשיך וללכת" (רוצה לצלם) "זה.5
לא חוקי שהמשטרה צועקת על העיתונות" 

הנה   רבמצלמות!   כיסוי   השיגו   אחריםות. צלמותים  עם  תהיי:ה  אחרים   במקרים 
שלוש צורות שתוכלו לבצע ללא כל קושי: 

 . אם הפעילות מסביבכםן, התכנסו גבאלגב וצלמו כלפיתצורת שבשבת.1
 חוץ בתצורת שבשבת. זה ישמור על היציבות שלכןם בתוך הבלאגן מסביב.
 היי:ה שמרןית עם זויות הצילום שלך, ייתכן שאת:ה היחידי:ת שמצלםת

52



בזוית הזו. 

 . אם הפעילות ממוקדת, הקיפו אותה. אל תלכו רחוק מדי,תצורת ההקפה.2
מכןם כמה  שיש    כיוון   הזויות, עם  יצירתיותים    היו   תיפרדו. שלא     כדי

שמכסיםות את אותה הזוית. 

. זה הכי מסוכן. אם יש צלםת אמיץה שהולךת קדימה לקלוזVתצורת ה.3
  בתצורת   מאחוריה:ו   וצלמו   הזדנבו   חיוני, צילומו:ה,Vאפ  באמצעות    . 

מובכים להיות  רוצים  לא  שהם  בגלל    מהמשטרה,   עליו מגינותים   אתןם 
 בגלל איזה סרט ויראלי באינטרנט. שמרו עליה:ו מהבלאגן מסביב, אם הוא
 נשאב פנימה. אם היא:וא נלקח:ת ע"י המשטרה, החליףי אותה:ו או גבו

את האמיץה האחר:ת שעושה זאת. 

 אלו רק כמה רעיונות. העיקרון הכי חשוב הוא לחשוב כיחידה אחת, לא כקבוצה
 של צלמותים נפרדימות. שמרו אחתד על השני:ה, קודם כל, ועל זויות הצילום,

אחר כך. זכרו, הבטיחות קודמת לכל. 

 לגבי העריכה, לפני שאת:ה יוצר:ת יצירת אומנות, העלי:ה גרסה ברזולוציה נמוכה
 לרשת, לטובת הציבור. כללי/כלול בשם הסרטון את תאריך הצילום, מיקום הצילום

 , כדי להקל עלCreative Commonsושם האירוע. שחרר:י גרסה זו תחת רישיון
אחרותים לשכפל אותה, וכך להקשות על הסרתה מהרשת. 

 זכרו שבמהלך מהפיכה שלוה, כל מסגרת וידאו של אלימות המדינה עוזרת לשמור
 על השלווה. כל יום השערים שלנו יתרחבו ויכללו כל אחת מהתוכניות, הטקטיקות
 והטעויות שלהם. כשאתםן בפגישות, כיתות, מעונות, פארקים  תפסו כל שימוש

לרעה בכח, ונביא לסדר עולמי חדש. 

האח הגדול, אנחנו צופים בך 

 www.OccupyTheMovie.comתמכו ועקבו אחרי סדרת הסרטים העצמאיים 

 – מוקדש לעיתונאי:ת האזרחי:תCorey Ogilvieמדריך מאת 

ידע בנושא הפקת [אירועי] מחאה
הוא בהפקה  חשוב    הכי הדבר    לכן,   ל"אחריות". נרדפת  מילה  בעצם    זו    "הפקה"

  יש כמה סיבות טובות לקחת שותפותים להפקה אבללמצא עוד שותפותים להפקה.
 בת'כלס הסיבה הכי חשובה היא פשוט כדי לא לקחת על עצמך יותר מדי אחריות,
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 ולמצא את עצמך בסוף על יותר מדי קפה / סיגריות / שוקולד / עצבים / חוסר
 סובלנות לאנשים / ביטול האירוע כי לא הספקת לבד / מרירות כלפי כל העולם על
 שלא עוזר לך עם האצבע בסכר / מחסור בשעות שינה / "שפעת של לפני הפקה" /
 שפשפת במפשעה כי לא התקלחת שבוע / תאונת דרכים כתוצאה מהנ"ל; מחק/י את
 המיותר. בעצם כולם מיותרים. פשוט צריך למצא עוד שותפותים להפקה. אגב, כל
 אחד מהרשימה הנ"ל  קרה לפחות פעם אחת הקיץ. כן, כולל התאונת דרכים, עם

פצוע קשה.

אופיר אביגד מציע:

לאזן בין תנועת המחאה ובין היוזמה שלך.1

לגבש צוות אחראי ורחב.2

למצא את האנשות שרוצותים לעבוד איתך.3

להגדיר את הצרכים ולפרסם את זה.4

:38ובמילים של אופיר

 “המטרה היא לשמור על איזון בין קשר עם גוף המחאה כולו, לבין האיבר
 שאתם. על כך כמובן אפשר להגיד: "לתמוך בתנועה כאילו אין לי יוזמה,

ולקדם את היוזמה שלי כאילו אין תנועה”. 

 "זה קריטי להבין למי המטרה שלך הכי נוגעת – ולפנות אליהם. הצוות
 שעובד איתך הוא הכלי החשוב ביותר בנושא, וזה נחשב גדולה, להצליח
 לשלב כמה שיותר אנשים בפעילות כלוקחי אחריות. כלומר – ככל שיש

יותר מחויבים ללפיד, כך האור שלו גדול יותר. 

 "אל תבזבו את זמנכם בויכוחים עם אנשים שלא רוצים להקשיב. יש המון
אנשים שמחכים לכם. שרוצים לעשות, ולא יודעים איך לשאול. 

להתפלא   עלולים   אתם   זה.   את   ותפרסמו   צריכים   אתם   מה    "הגדירו
אל   בעיניהם.   חן שמוצאת  מטרה  פוגשים  כשהם  אנשים  של   מנדיבותם 
מהסביבה פעם    מדי הראש  את  להרים  חייבים    חולמים. להיות     תהססו
מראה מרומם יותר   אין   מתרחשת סביבנו.  המוכרת ולראות כמה עשייה 

מלהבין שאתה חלק מהתנועה הגדולה בעולם.”

 2011אביגד, אופיר (38  . הקונספירלה – כל מה שמעיד עלאני ואתה משנים את העולםב),
  (בלוג),    28/12/2011התעוררות בתאריך   נדלה   .3/3/2012, 

http://conspiral.wordpress.com/2011/12/16אניואתהמשניםאתהעולם/
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ל   חילקנו   כאן,   אותו לפרוש  שנצליח  כמה  עד    שהצטבר, הידע  נושאים:3את    
עם היחסים  מערכת    בד"כ), מלחיץ    הכי זה  (ת'כלס  המדינה  עם  היחסים   מערכת 

הציבור בישראל, ומערכת היחסים עם עצמך, כחבר בצוות ההפקה.

מערכת היחסים עם המדינה

 קריטיים להצלחת אירוע מחאה הוא:  פחות ידועים אבל הכי  אחד הנושאים הכי
 מערכת היחסים בין מפיק/ת האירוע לבין המדינה. לנושא הזה יש כמה היבטים,
 וכולם הרבה יותר מרגיעים אחרי שמתנסותים בהפקה של איזה אירוע מחאה אחד
 או שניים. בגדול, יש כאן שלוש שאלות: אחריות היוזםת לפני האירוע, או: הצורך
היוזםת אחריות    רישוי;   אותו אל  הנכספת  והדרך  האירוע  של  אישור    /    ברישוי
 במהלך האירוע, או: איך לעבור אירוע שלם בלי שמפקד המחוז יציק לך בסלולארי;
 ואחריות היוזםת לאחר האירוע – שמסתכמת בלהגיד לכל השוטריםות שלקחו חלק
 באבטחה, תודה. אפשר גם להזמין אותםן לבירה על חשבון ההפקה או בעל/ת הון
 אחר/ת, שוטריםות ממילא לא יכוליםות לבוא לשתות בירה על מדים. אפשר גם

לשלוח להןם מכתב תודה, אבל זה ממש לחננות.

אחריות היוזםת לפני האירוע, או: הדרך אל רישוי האירוע

 בהמשך מצורף המדריך למפגין של עו"ד יוסי וולפסון. היתרון בו, למרות שהוא
  שנים, הוא שיוסי כלל את המסמכים המקוריים בתוך המדריך.10נכתב לפני כמעט 

 למה זה חשוב? כשתהיה/י בשטח, תמיד תדעי שאפשר להראות לשוטר:ת / פקח:ית
העתק מהמסמך הממשלתי המראה שהוא פשוט טועה ומטעה.

 יש אחד באתר המשטרה  שמתרוצצים ברשת, אפילו  .39יש מספר מדריכים כאלו
 אגב, האחרון ממש לא מומלץ; המשטרה לא מתייחסת כלל למה שמעניין את מי
 שמפיק:ה אירוע בפועל, אלא רק למה שלדעתה חשוב – כמה המשטרה היא גוף

מדהים שצריך להשתחוות לו. 

לאור   כתב,   שיוסי למה  מעבר  פסקאות  כמה    כאן לכלול  צורך    ראינו זאת   בכל 
 . אין ספק שערכן2011השאלות הפשוטות שחזרו על עצמן כל פעם מחדש בקיץ 

של פסקאות אלו לא יסולא בפז ברגע האמת.

אירועי למפיק:ת  להיות  אמור    דמוקרטית, מדינה  להיות  שואפת  שישראל     כיוון
 מחאה חופש מהצורך הגרוטסקי לשאול את המשטר האם הוא מרשה להפיק אירועי

מחאה. ובכל זאת, במדריך שמתחיל בעמוד הבא, תוכלו ללמוד את הרוב מיוסי.

39http://www.police.gov.il/meida_laezrach/Pages/rishayun_lasefa.aspx  
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איך משיגותים והיכן מגישותים טופס רישוי לאירוע?

בקישור:   המשטרה,   של   האינטרנט   מאתר   ולהדפיס   להוריד   ניתן   רישוי    טופס
http://www.police.gov.il/aspnet_client/Files/pdf/4151.pdf

 את הטופס יש להגיש בתחנת המשטרה האחראית על האיזור בו יתקיים האירוע.
תחנת משטרה של  אחריות  מתחום  מתקיים במרחב הכולל יותר   במידה והאירוע 
גם אפשר    אז    במשטרה, ממפקד המחוז יתקבל   האישור  יש להגיש בכולן.    אחת,

להגיש ישירות אליו אם זה עושה לך טוב.

אם   ובין מחאה    אירועי   רישוי על  האחראי:ת  לשוטר:ת  אם    בין   ההגשה,  לאחר 
לשיחת הזמנה    ובו   טלפון   תקבל:י  – בתחנה  הקבלה  לפקיד:ת  הגשה   באמצעות 

 לוקחת כ  פגישה זו דקות בד"כ ומטרתה15הבהרה על כוונתך בנאמר בטופס.   
לוודא שאת:ה יודע:ת לכתוב.

שבה   המחוז, מפקד:ת  עם  מו"מ  לפגישת    תוזמןי   הצורך, ובמידת    תסתיים,    כשזו
   חשוב שלאתקבל:י את רשימת התנאים לקיום האירוע. זהו למעשה ה"רישיון".

 . קודם כל כדילוותר בשום אופן על הדרישה לקבל את רשימת התנאים בכתב
 שלא יגידו לך בשטח "בכלל לא היית ולא ביקשת בקשה", מה שכבר קרה בעבר;
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 : חוגגותים את הגשת הבקשה למצעד גאווה קהילתי. מימין לשמאל: אביב סלע, ברוך אורן,5צילום 
.2010לילך בןדוד ושירי אייזנר. ערב פסח, 
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 ואחרי כן, כדי שניתן יהיה להתמודד משפטית עם תנאים הזוים ולא חוקיים כגון
התניית רישוי האירוע באישור ממד"א, כיבוי אש או אפילו ראש העיר.

כשהמשטרה לא יודעת את החוק

 הדבר העיקרי שנשכח מהחוברת של יוסי, הוא: מה עושים כשהשוטרותים לא ממש
יודעימות את החוק. ובכן, לרשותך מספר אופציות:

להכנס לחרדה ולהחליט לבטל את כל האירוע.•

 להסביר לשוטר:ת הרלוונטי:ת שאת:ה בכלל לא קשור לאירוע הזה, יכול•
 להיות שפשוט המפגיניםות יגיעו לשטח באותו יום ושעה שהצגת, אבל
בכלל את:ה    אחריות. זה  על  לקחת  המעיק  הצורך  על  מוותר:ת   את:ה 

אנרכיסט:ית. ושהמשטרה תתמודד עם זה לבד.

שאין• שמראים  המשפטיים  המסמכים  את  הרלוונטי:ת  לשוטר:ת   להראות 
לו:ה מושג על מה היא/הוא מדבר:ת.

 להתקשר לעורך:ת דין מהזירה החברתית ולבקש עזרה. אגב, הכי מומלץ•
מקצוענים ממש    הם   האזרח, לזכויות    מהאגודה   לחברות:ים לפנות     זה

בנושאי אירועי מחאה.

 לחייג ליועצת המשפטית של המשטרה, ולבקש שהיא תסביר לשוטר מה•
בדיוק אומר החוק.

מפיקותי• על  במשטרה  שמערימותים    הקושי כנגד  מחאה  אירוע     לארגן
אירועי מחאה

המשטרה• התנהלות  דרך    או שוטר:ת    אותה:ו נגד  לבג"צ  עתירה   להגיש 
בכלל.

כל התשובות נכונות.•

כמות המשתתפותים באירוע

 אם כך, ראינו שכל מה שצריך כדי לארגן הפגנה או עצרת הוא בסך הכל לעדכן
 את משטרת ישראל. בד"כ המשטרה תשאל כל מיני שאלות לגבי כמות הקהל. מעל

 איש המשטרה ממש בלחץ.1,000 איש המשטרה מתחילה להילחץ ומעל 50
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 יהיה הרבה יותר  מארגן:ת ההפגנה,  דווקא מעיד על כך שלך,  הלחץ המשטרתי
  אישה ואיש,1,000פשוט במשאומתן מול המשטרה על פרטי האירוע. כשיש מעל 

 המשטרה הרבה יותר מעוניינת שאת:ה תקח:י אחריות על האירוע, ולא שהאירוע
באים משטרה    קציני אף לראות    זכינו    בקיץ, אנרכיסטי.   באופן  "מעצמו"   יתארגן
 "לשתות איתנו קפה" במאהב, כדי לבקש מאיתנו לקחת אחריות ולעדכן אותם על
 פרטי הפגנה – אפילו אם כלל לא תכננו אחת כזו. הם היו עושים זאת רק מתוך
 הידיעה שיש סיכוי לא זניח, שבעוד כמה ימים אולי נחליט לעשות אחת כזו, בכל

אופן.

תבחינים להבדלה בין אירוע עסקי לאירוע מחאה

 העירייה, מצידה, דווקא הייתה שמחה לגבות מאיתנו תשלום עבור כל החגיגה הזו.
   " או בלשון הפקידים4לכן תמיד ראש העיר תעדיף שנעשה מה שנקרא "טופס

  תבחינים שקבע5"רישוי עסקים". מה לעשות, הפגנה זה לא עסק. כך לפחות לפי 
).5009/1997 (בג"צ 1997בג"צ "פרשת מולטימדיה" משנת 

 זכויות עובדים היא אחת הסוגיות הקרובות למחאה. ואכן, המשטרה בלחץ בין היתן
 משום שהיא רוצה לשלם משכורות לעובדים שלה. בסך הכל גם היא רוצה צדק
 חברתי. השאלה היא מי יממן את הצדק הזה. אנחנו תמיד צריכים להזכיר למשטרה
 שהרשות המקומית מחוייבת ע"פ בג"צ תנועת הרוב נ' עיריית תל אביב, משטרת

  משנת ואחרים  מד"א    אירועים2006ישראל,   של ההוצאות    כל את  לשלם       
המוגדרים "מחאה ציבורית".

תקציב "חירום" סוגשל  לפחות    או   מתאים,   תקציבי סעיף  להיות  צריך   לעיריות 
 עבור אירועים כאלו. וגם אם הרשות המקומית לא שיריינה כספים כאלו, זו ממש

לא הבעיה שלך, מארגןת ההפגנה.

שאל:י את עצמך:

 האם האירוע מתקיים במקום בעל אופי ציבורי (כיכר העיר) או במקום.1
בעל אופי פרטי (גן אירועים לחתונות)

האם נגבה כסף בכניסה?.2

3.  כל קבוע    באופן   מתקיים האירוע    הג'אזXהאם   פסטיבל   למשל   זמן   
באילת?

האם תוכנית האירוע כוללת נאומי מחאה?.4

האם זה פסטיבל כמו למשל משחק כדורגל או בעל תוכן הפגנתי?.5
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ושוב: מה בדיוק האחריות של מארגןת אירוע מחאה?

 במידה והאירוע נחשב לאירוע מחאה, אנחנו לא צריכים לשלם על אמבולנס, לא
 צריכים לשלם על אבטחה, לא צריכים אישור ממד"א או ממכבי אש או מהעיירייה
איומים   שאין   תאשר   שהמשטרה   הוא   שנדרש   היחידי   הדבר   אחד.   מאף    ולא

ביטחוניים לשלום המפגינים.

  את העירייה או מד"א או את כיבוי אש, ע"י שליחתנעדכןהמשטרה יכולה לבקש ש
   כזה. אבל אין בסמכות המשטרה לבקש שקבל מאף אחדאישורפקס או משהו   

 מהגורמים הללו. חשבו למשל על הדוגמא הקלסית: האם ראש עיריית ירושלים היה
על אישור    פוליטי, מגוף  לבקש    גרוטסקי זה  גאווה?  מצעד  בעיר  להפיק   מאשר 

הסכמתו לקיום מחאה ציבורית נגדו.

מצד שני, מתחייבים מארגנות האירוע על שני דברים:

 הן מודעות לצפי הקהל, או לפחות משתפות את הערכתן לכמויות באופן•
כנה ותום לב,

 ושהן מודעות לכך שבמידה והמשטרה תטען שלא ניתן לשמור על הסדר•
 הציבורי באירוע או שישנה סכנת חיים לחלק ממשתתפי או כל משתתפי
האירוע  יעשו מארגנות האירוע כמיטב יכולתן כדי לפזר את ההתקהלות.

מהנדס בטיחות, מהנדסת חשמל וקונסטרוקטור

סכנה   יוצר לא  שהחשמל  למשטרה  להבטיח    צריך   בחשמל, ומשתמשים   במידה 
 לציבור. אם בונים במה, צריך להביא מהדנס קונסטרוקציה וכו'. התשלום הוא על

מארגני האירוע אלא אם כן הצלחנו להשיג מהנדס כזה בהתנדבות.

  של2011בקיץ  בתרומה  או  בהתנדבות  את רוב האישורים הללו  לקבל  הצלחנו   
 גופים מקצועיים, כאשר הסברנו שמדובר באירוע של מחאה עממית שיכלול מעל

  איש:ה. במאהב מודיעין היה אפילו מתנדב שהוא מהנדס בטיחות, ובמאהב20,000
  לפחות   הסתובבו רוטשילד"    הייתי   בהתנדבות5"לו   שסייעו מוסמכים  חשמלאים    

בהזדמנויות איןספור.

 כאשר מגיע חשמלאי:ת כזו:ה, דאגו לצלם (במכונת צילום) את תעודת הרישיון שלו
ב לפחות    בחשמלאות. שונים2לעיסוק  אירועים  בשטח40    האחראי   הקצין איים    

שיבטל את רישוי האירוע אם לא נציג העתק כזה.

4/2/2012, אירוע זיכרון ליוהנס ברקו 15/10/2011מאוחדות לשינוי עולמי 40

74



אחריות היוזםת במהלך האירוע

 קודם כל את:ה אחראי:ת שהאירוע יצליח להעביר את המסר המחאתי לשמו כונס.
בהקשר של מערכת היחסים מול הממשל, האחריות שלך מצתמצמת ל:

שמירה על החוק

שמירה על לוחות הזמנים שאושרו ברישיון

 נכונות לסייע למשטרה לפזר את הקהל בסוף האירוע או במידה ורישיון האירוע
לציבור   סכנה   –   כלשהי   חוקית   מסיבה   כתוצאה   פתאומי41מתבטל   שינוי   או   

 בהיערכות כוחות המשטרה. יש לזכור שהתנהגות קהל, דומה מאוד להתנהגות עדר,
 וקשה למנוע או לצפות תהליכים כוחניים או אלימים. רשימת הדוגמאות אינסופית,
נרמסו   בו ערד  פסטיבל    אסון   קרסה,   בבניין הרצפה    בו   וורסאי   אסון   זאת:  ובכל 

למוות אנשים בגלל דחפנות ועומס יתר בקופות בכניסה להופעה.

מערכת היחסים עם הציבור בישראל

 שאלות ההפקה: 7בהמשך לנושא זה, נשאלות 

איך מסתדרותים בלי כסף?

איך לפרסם? 

איך להביא א:נשים לאירוע? 

איך לארגן הגברה/תאורה/במה/מחסומים וכו'? 

האם להזמין אומנימות במה, אילו אומנימות להזמין, ואיך להזמין? 

איך להפוך את האירוע למוצלח?

והכי חשוב: מה יהיה?

על כל השאלות האלו יש תשובה אחת מצויינת: הכל בסדר!

 300,000בהפגנת ה41 ברחוב קפלן בתל אביב,  , המפגינים טיפסו על פיגומים של6/8/2011 
היה נציג סגל, אשר  מנת לראות את הבמה. המשטרה ביקשה אז מברק  על   בניין בשיפוץ 
 ההפקה לקשר עם המשטרה, להודיע מספר פעמים לאורך האירוע, שהיא מאיימת לבטל את
 האירוע אם המפגינים לא ירדו מהפיגומים. זאת כמובן מחשש לקריסת הפיגומים ופגיעה בחיי

אדם.

75



אז אין טעם שנחזור על  שאר התשובות למעשה כתובות לכל אורך הספר הזה, 
 עצמנו כל הזמן. תקרא/י את הספר הזה, והכל ייראה לך ברור. בכל אופן ניתן כמה
 מילים על כל שאלה כזו, כדי שיהיה לך יותר קל לקשר בין השאלות לבין שאר
מורכבת   שלנו המחאה    תשובות... שיש    שאמרנו   אח"כ   תגידו אל  רק     הדברים.

מהשאלות בלבד, לאללה פתרונים :)

איך מסתדרותים בלי כסף?

באחת הדרכים הבאות:

  – למשל, במקום לחפשהצעד הראשון לפתרון הוא להגדיר מחדש את הבעיהא. 
 תקציב לרכישת כלים חדפעמיים, בקש/י מכל משתתףת להביא צלחת רב פעמית
(מה   אנושי   מגפון להוות  משתתףת  מכל    בקש/י   הגברה, לחפש  במקום     מהבית;

  בתנועת ”Occupyשמכונה    בחו"ל:  mike checkאוטובוסים   לארגן במקום    ;(” 
עוד לה  לחפש    רכב, עם  שמגיע:ה  משתתףת  מכל    בקש/י  – כסף  ימבה   שעולים 
 נוסעותים נוספיםות, או כווןי מראש את האירוע שלך לקהל שלא נזקק לתחבורה

(אירוע שכונתי/עירוני). 

ההפקה עלויות  כך   – מקיימת    / סביבתית    / ירוקה  יותר  תהיה  שהחשיבה   ככל 
 צונחות. למשל: שירותי קומפוסט ולהשתין על עצים זה הרבה יותר זול משכירות
 והובלה של שירותים כימיים; ליקוט מזון בשדה בר הרבה יותר זול מרכישת מזון;

חסכון בחשמל הרבה יותר זול מתשלום דיזל לגנרטור, וכו'.

  =CrowdFunding, או למען הדיוק 42 = מיקור המוניםCrowdSourcingב. 
 – פנייה לציבור רחב יותר, תאפשר איגום של יותר 43מימון המונים (מימונמונים)

משאבים. זה אפשרי באינספור שיטות, למשל:

  של קואופרטיב או חברה ציבורית ככלי לגיוס הון. למשל –מכירת מניות•
   לגייס לעצמו שהבטיח    באמצעות1,000,000קואופרטיב "שלנו", ש"ח    

.201244 ש"ח כל אחת, עד ספטמבר 1,000 מניות בשווי 1,000מכירת 

42  ויקיפדיה:   לפי   בתאריך/מיקור_המוניםhttp://he.wikipedia.org/wikiהתרגום   נדלה   , 
26/3/2012.

באנגלית:43   אפשר   אבל   תרגמה,   לא   עדיין   העברית   ויקיפדיה   זה   את    טוב,
http://en.wikipedia.org/wiki/Crowdfunding 26/3/2012, נדלה בתאריך.

44  בתאריך נדלה    המציאות, את  משנים   –   שלנו אתר  מתוך  ותשובות"   ,26/3/2012“שאלות 
http://www.shelanoo.co.ilשאלותנפוצות/
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  ברשת חברתית באמצעותהפצת בקשה לסיוע במשאבים בתפוצה נרחבת•
 רשימת תפוצה בדוא"ל, בפייסבוק, בטוויטר ואפילו בחדרי שיחה="צ'אט”.

כ   של   תפוצה   רשימת   כשיש   ביותר:   המוצלחת   איש:ה300הדוגמה   
 )2004מחוייבותים לעניין ההפקה, כמעט כל בקשה תענה בחיוב. בעבר (

 ברוך אורן כבר הצליח להשיג באמצעות רשימת תפוצה כזו, לקראת הפקה
 , דגםKill Billשל הצגה: בובת מין מתנפחת, חרב סמוראים כמו בסרט 

בקבוק   בתוך   אוניה    של
פריטים   ועוד    זכוכית
 שבעולם הממשי מאוד קשה
 להשיג. אגב – ככל שבקשת
מקורית   יותר    ההפקה
 ונועזת – הקהל נעתר יותר
החיפוש   לבקשת    בקלות

"   גם    המדריך(ראי/ראה
).90" בעמ' ליצירת באזזז

לסיוע•   בקשה    הפצת
נרחבת בתפוצה   במשאבים 
רשת   שירותי    באמצעות
המונים:    למימון

kickstarter.com, 
indiegogo.comשמציק)   

למיזמים   מתאים   לא    כי
מ   הוא1,000$בפחות      

של תרומה    לנו מחק   פעם 
כי זה היה פחות מדי50$   

בשבילו),    כסף
chipin.comוחדשות  , 

הקוידש:    מארץ
mimoona.co.ilבקיצור   . 
ב מימונמונים   –web 2.0 

זה כבר כאן.

קסמים• הכיכובע  הדרך   –   
של טכניקה  ממש     פשוטה,
כובע,   לשים   הביניים.    ימי
מים   בקבוק   קערה,    צלחת,
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 מינרלים גדוע ראש, ולבקש מכל אחדת בקהל לשים מטבע, איזה שבא
של ”  שיר על זה – על הלחן  אפילו שנוח לה/לו. יש  מה   Theלו/לה, 

Lion Sleeps Tonight” מתוך   ”The Lion King,קסמים ”כובע    :” 
   ,Magic hat, magic hatכובע קסמים, מה שנותנים זה מה שמקבלים.

what you give is what you get.”

  – ההלוואות החברתיות מאפשרות גם להתארגנויות שאין להןג. הלוואה חברתית
 ) של בעלותי ההון.gridעורף כספי, לעבוד עם אשראי זול וקהילתי, מחוץ לסבכה (

 הלוואה חברתית ניתן לקחת למעשה מחברימות ואפשר גם לפנות לארגנונים לשינוי
  שקלים כדי להפיק משהו מחאתי. החבריםXחברתי באותה הצעה. הרעיון: חסרים 

שקל   את כספה בחזרה, מהן תקבל  אחת   כל  שהם יכולים כהלוואה.  כמה   ישימו
 לשקל, או שאולי אפילו השתתפות ברווח, אם המיזם היה הצלחה מסחררת; מה
 שמחליטות מראש. אם המיזם הצליח להחזיר את כספי ההלוואה, המלווים יקבלו
 את ערך הלוואתם והריבית בתור התחלה. אם המיזם לא הצליח להחזיר את כל

הכספים, יקבלו המלווים סחורות בשווי יתרת החוב.

למטרות הבאות קל יותר להשיג אשראי חברתי:

 . רוב סוגי הציוד הלאמתכלה כמו: מגפון, אוהל, לפטופ וכו',רכישת ציוד.1
 שהמיזם שאחרי  משום   אין בעיה לרכוש אותם "מחוץ" לתקציב המיזם,
או אחרים  לפרויקטים    אותו לנצל  אפשר    הזה, ברכוש  להשתמש   יסיים 

למכור אותו.

המוניות.2  הפקות  מעל של  אירוע  כל    לגבות1,000. מאפשר  משתתפים    
 " בעמוד הקודם) ולכן להחזירכובע קסמיםתרומות במהלך האירוע (ראי "

 כמעט מיידית את האשראי, לפי קנה מידה של לפחות שקל למשתתףת
  ש”ח למתנדב:ת שמתרוצץת עם כובע קסמים2,000באירוע ולכל היותר 

בודד.

 . כגון: סוללות נטענות, כליםרכישות ציוד אשר מוזיל עלויות שוטפות.3
 רב פעמיים במקום חד פעמיים וכו'. זה קצת יותר מורכב לשכנע לגבי
 דברים כאלו, בהחלט צריך לדבר על זה. אבל בעיקרון הגישה הציבורית

לנושא החיסכון והיעילות היא חיובית.

  – שיתופי פעולה נהנים מרצון טובשיתופי פעולה בין פרויקטים /יוזמות.4
שזו להראות    יותר   קל   לכן   במשאבים. מתמיכה  וגם  הצדדים    כל    של

השקעה חברתית משתלמת.
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ומה עושותים כשיש כסף?

 בין אם המאהב שלכםן מאוגד משפטית ובין אם לא, יש ידע רב שנצבר לגבי נהלים
ציבורית תקינות  על  בשמירה  ערך  רואה  אשר    שהיא, התארגנות  כל   המחייבים 

והמנעות משחיתות.

משאבים• לחלק    או להעביר    אין   ולכן   כספי רווח  למטרת    איננו  המאהב 
העברת   מדוע   בכתב,   נימוק   ללא   איש/ה   לאף   כספים   שלא    ובוודאי
 המשאבים הזו תשרת את מטרות המאהב. לכן, קבלו באהבה והבנה, אבל

עלאין למאהב אפשרות להעביר כספים ללא הצגת חשבונית רכישה   
 סכום זהה. פשוט אי אפשר. נכון, אלו תרומות, אבל אי אפשר להעבירן
 לא  זהו כסף ציבורי ואף אחת מאיתנו  לאף איש/ה ללא תיעוד מסודר.

רוצה לעשות "מעשה המעטפות של אולמרט". תודה על ההבנה.

 רישום מדוייק של כל ההכנסות והכספים נדרש. זאת כדי להיות מודעים•
למקרים של אבדן או גניבה של משאבים או כספים מהמאהב.

  אנשות במקביל. זאת כדי למנוע2פעולות בכספים כדאי לבצע באמצעות •
 למשל  ספירת כספים לפני הפקדה תבוצע ע"י שתי א:נשים.  טעויות.

החלטה על אישור הוצאת כספים תבוצע על ידי שתי א:נשים.

 כדאי מאוד לדאוג לתיעוד מסודר, ורצוי מאוד חתום, ומתוארך, של כל•
 פעולה בנושאי כספים. הכסף הוא ציבורי ותמיד יש שמועות וספקולציות
  רק הוכחות בכתב יכולות לנקות חשדות לאיסדרים. קחו אחריות על

המשאבים שלנו וכמובן, קחו אחריות על השם הטוב שלכן.

הוצאת משאבים/כספים

 2מנו לכםן שלוש/ה א:נשים להיות מורשות החתימה במאהב – כשתמיד לפחות 
מתוך ה2מהן נגישות בסמיכות למאהב. אישור של  יספיק כדי לאשר הוצאת3    

כספים או לאשר התחייבות בשם המאהב מול ספקים.

תכנון הוצאות מראש

 להעדיף תמיד לתכנן הוצאות מראש. המאהב מלא בנשים וגברים שרוצים•
לתרום, כמעט ואין צורך לרכוש דבר. רק צריך להביע משאלה.
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התקין.• המנהל    כללי את  הנוגדת  פעולה  היא  בדיעבד  הוצאות   אישור 
כספים   בנושאי ההחלטות  מקבלות  על  גבוה  לחץ  המפעיל    בכלי  מדובר 
 ונחשב לפעולה לא תקינה, מאותה קטגוריה של הפעלת איומים וסחיטה.

נא להבין זאת.

 הוצאות שכבר בוצעו וכעת יש בקשה לקבלת החזר  יועלו לדיון בצוות•
  שעות ממועד הגשת הבקשה, כדי לאפשר דיון רגוע.24הגזברות לאחר 

אין כלל הבטחה שבקשות כאלו יכובדו.

 הרשאה להתחייב בשם המאהב ("תביא לי עכשיו אוטובוס, הגזברות תדאג•
 לכספים אח"כ") וכן רכישות באמצעות מתן כרטיס אשראי אישי כבטחון,
של  ללא אישור מראש ממורשי החתימה   הן בעייתיות מאוד אם בוצעו

המאהב.

רכישה / הזמנת עבודה

 נוהל זה הינו נוהל מצוי ברוב המוסדות הציבוריים, ונראה נכון לאמץ אותו גם כאן.
מדובר בכספים ציבוריים וחובת הנאמנות לציבור חלה על המשתמשת בכספים אלו.

 שלבים:3לנוהל יש 

  הצעות מחיר בכתב. אם מדובר במוצר אשר3עבור כל רכישה יש להשיג .1
 ) או מפוקח כגון45מחירו ידוע (ראי "מחירון ידוע" באתר שקוף באוהל

 קוטג' (סתאאאאם, קוטג' כבר לא מפוקח) או במוצר שמחירו צנוע מאוד,
  עבודה עבור לשכר  המוצר23ומשתווה  עלות    (כלומר, שעות עבודה    

 שווה לעלות זמן השגת הצעות המחיר)  האדם הסביר הייתה מוותרת על
הדרישה הזו ועוברת לשלב הבא.

  מורשות חתימה (אפשר גם2קבלת אישור לרכישת המוצר או השירות מ.2
 באמצעות טלפון אבל תמיד רצוי בכתב), וכן יש לוודא שיש כסף מזומן
 בחשבון המאהב המשוריין לטובת הרכישה. '''חובה להשלים שלב זה לפני
 המעבר לשלב הבא, אחרת אנחנו נכנסות לעבירות שחיתות כבדות מאוד,

כגון  גניבה, שוחד, מרמה, הפרת אמונים וכו' '''

 בירוקרטיה: משלוח הזמנת עבודה וקבלת חשבונית על שם המאהב, במידה.3

45http://shakufbaohel.org.il/index.php  מחירון_ידוע/  
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  לספקית. התשלום  העברת    וכמובן   משפטית. מאוגד  להרשותוזה     אין
 רישום חשבונית לשום דבר לפני שהושלם שלב קבלת האישור לרכישת
 המוצר ושיריון הכסף, בשום פנים ואופן, אחרת אנחנו נכנסות לעבירות

שחיתות כבדות מאוד, ראי לעיל

.

איך לפרסם?

 יש אינסוף ידע בנושא הזה, ת'אכלס, אנשים לומדים על זה לדוקטורט. אבל אנחנו
מדברותים על פרסום חברתי, מחאתי, יעיל, וזול. זה קצת מצמצם את מרחב הידע. 

 פרינט (דפוס),  יח"צ (עיתונות),  בשילוש הקדוש:  השתמשנו  ברוב עצרות הקיץ,
ובאזזז ברשת. 

איך עושיםות יח"צ?

 קצת הודעות לעיתונות, קצת לקשקש בטלפון / פייסבוק / אימייל עם כתביםות,
קצת מסיבות עיתונאים, ובסוף יוצאות מזה כמה כתבות בעיתונות, רדיו ובטלוויזיה.

איך לכתוב הודעה לעיתונות

בעבודת   הצלחתו לטובת  אשר    ביותר, מוחלש  כקהל  מסתבר  העיתונאיםות   קהל 
 העיתונאות מוקצים משאבים מצומצמים בלבד. כדאי להתחשב בכך, ולנסות להבין
 שהגישה השמרנית ביותר בכתיבת ההודעה לעיתונות, היא שתאפשר את התקשורת

עם העיתונאי:ת העמוס:ה והתשוש:ה.

ובעיקר   לעיתונות,   להודעה   סופרמקובע   מבנה   על   מדברת   השמרנית    הגישה
מקדשת את חמשת המ"מים: 

 – מי הא:נשים המעורבים בהודעהמי•

אומתי•   בבוקר, למחר    או שעה  עוד  של  לחדשות    רלוונטי זה  האם   –   
בשבוע הבא ואפשר לשלוח כתב:ת לסקר

 – על מה לעזאזל מדובר בהודעהמה•

  – אם זה בפריפריה כנראה זה לא מעניין את העורךת הראשי:ת, ואםמקום•
קרוב אולי בכ"ז נשלח כתב:ת לסקר

  – זה בעצם החלק הכי חשוב, מדוע לדעתך זה מעניין אותנו.. או:מדוע•
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מדוע זה בכלל חשוב לציבור?

:46תבנית ההודעה דיי שגרתית כאמור, למשל

 "הודעה לעיתונות היא הכרזה רשמית המונפקת ע"י ארגון מסוים בכדי
 זהו כלי יקר ערך ביחסי הציבור  להכריז על נושא או אירוע חדשותי. 
הודעה   המדיה. עם  תקשורת  ליצירת  ביותר  האמינה  הצורה    שזו  מאחר 

לעיתונות צריכה להכיל את כל המרכיבים הבאים:

 – הלוגו של הארגון הוא המקביל לחותמת אישור בהודעה לעיתונות.לוגו"

 כותרת/תת כותרת"   אם היו כופים עליכם להעלים את כל המפשטים  
 בהודעה לעיתונות מלבד משפט אחד, איזה מהם תשאירו?  משפט זה, או

צורה משכנעת ומתומצתת שלו תהיה הכותרת שלכם. 

    יש להציב תאריך ביום התפוצה של ההודעה במדיה.  מומלץתאריך"
 ההודעה במידה והתוכן לא השתנה – אפילולא לשנות את התאריך של 

שינוי     שבוע.   לפני שהופצה  לעיתונות  הודעה  של  בהפצה  מדובר   אם 
התאריך עלול לערער את אמינותה של ההודעה לעיתונות.

    יש לכלול  תמיד שם ומספר טלפון של נציג הארגון.  אישאיש קשר"
 מנהל יחסי הציבור או אדם שמונה על תחוםהקשר צריך להיות אדם כמו 

 יחסי הציבור ואשר ביכולתו להכין מראש משפטים לדיבור עם התקשורת
עבור ראיון פוטנציאלי.

  – באופן כללי, יש חשיבות לכלול ציטוטים – לפחות אחד אבלציטוטים"
מ   יותר לסייע34לא    יכולים   ציטוטים     לעיתונות.   הודעה   בתוך   –   

אבל   הארגון   נציגי עם  ראיונות  לנהל    הזמן את  בידם    שאין  לעיתונאים 
 חשוב לציין כי  מעוניינים להשתמש במסרים של הנציגים בתוך הכתבה. 

ציטוטים רבים מדי יכולים לדלל את המסר העיקרי המועבר לתקשורת.

  – יש לכלול את תבנית הטקסט הקבועה על הארגוןתבנית טקסט קבועה"
פיסקה היא    קבועה   טקסט תבנית      לעיתונות.   הודעה   כל   של    בסופה
 המתארת את החזון, הפעילות, ואסטרטגיה והסיבה לקיומו של הארגון –

והכל בפסקה אחת.”

47 בונוס3 שלבים + 25מסיבת עיתונאים ב-

הגדרת הנושא .1

מתוך אתר "ידיד – מרכזי זכויות בקהילה". נדלה בתאריך לא ידוע ע"י אורנה מור עמוס.46
 מתוך אתר "ידיד – מרכזי זכויות בקהילה". נדלה בתאריך לא ידוע ע"י אורנה מור עמוס. את47

הכותרת היצירתית החדשה, אנחנו המצאנו.
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קביעת מועד המסיבה .2

קביעת מקום המסיבה .3

תאום עם אגודת העיתונאים .4

תאום עם ראש תא הכתבים .5

קביעת שעת המסיבה .6

הכנת הזמנות .7

משלוח הזמנות לעיתונאים .8

פולואפ .9

הכנת ידיעה מקדימה .10

הכנת הודעה של עקרי הדברים .11

הכנת תיקי עיתונות .12

הכנת חומר רקע .13

הכנת תמונות .14

קביעת המשתתפים במסיבה .15

קביעת סדר הדוברים .16

הזמנת צלם לתעוד .17

משלוח תמונות למערכות .18

תאום עם הרדיו והטלוויזיה .19

תזכורות ביפר ביום הארוע .20

סימולציה למשתתפים .21

בדיקת המסיבות ה"מתחרות" .22

תחבורה למסיבה "רחוקה" .23

משלוח חומר לעיתונאים שלא הגיעו .24

25.GIVE AWAY 
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ושלושה שלבי בונוס: 

בדיקת תוצאות החשיפה .26

הכנת תיק קטעי עיתונות .27

בדיקת אפשרויות הרחבה .28

הלך לך בענק: ראיון בטלויזיה

 אם כבר פתחנו בית ספר ליח"צ, איך אפשר בלי מדריך להופעה בטלויזיה? הטיפ
 הכי חשוב הוא: סימולציה ועוד סימולציה. בסימולציות אפשר "לנקות" את ההופעה

החיצונית ולהתמודד עם הפתעות צפויות ופחות צפויות.

לגשש שווה    שמסכימותים,   לפני   באסרטיביות. להשיב    כדאי   ראיון לכל   להזמנה 
   מי המראיין? על איזה נושא בדיוק הראיון? האם ישנםולערוך משא ומתן קצר.

 עוד משתתפים בדיון? מה אורך הראיון? מתי הראיון מתקיים? היכן? מתי צריך
 להגיע? מה צורת הישיבה באולפן (האם מסביב לשולחן או בתפאורה של כסאות
 בודדים)? האם ייאספו אותך במונית לאולפן על חשבון ההפקה? וכידוע, בזכותך
לא   למשל:   מתאימה,   שאינה   ראיון   למתכונת   ולסרב   לך,   החשוב   על    לעמוד

למרואיינים נוספים, לא לעימות עם מרואייןת נוסףת וכדו'.

:48 מהבלוג של רן שרירעוד כמה דברים שכדאי לחשוב עליהם, היישר

האפשרות בה  וניתנת    משמעותית, היא    בטלוויזיה שהופעה    ספק    "אין
את לשווק  להם  ולסייע    החברה,   או המומחה  של    תדמיתו על   להשפיע 
 מרכולתם לציבור הרחב, אך עצם ההגעה להופעה המיוחלת בטלוויזיה לא

מבטיחה את ההישגים הללו כלל וכלל.

רייטינגיות, במסגרות  בייחוד    בטלוויזיה, שההופעה  לזכור  צריך    [ ]”… 
 ממתגת מאד ומאד אפקטיבית. אני מכיר מעט מאד מומחים שצמחו בשנים

האחרונות שלא דרך הרדיו או הטלוויזיה.

 "הייתי אומר שההופעה בטלוויזיה חשובה, אך חשובות ממנה הן המטרות
שלה, והמסרים שאנו רוצים להעביר באמצעותה אל קהלי היעד שלנו.

צריכים ראשית    אפקטיבית? הופעה  בטלוויזיה  מופיעים  איך    אז   [ ]"… 
 להכיר את המדיום הטלוויזיוני. המדיום הזה הוא מדיום מיידי, ויזואלי,
למה בחשיבותה  שווה  ההופעה  טיב  בטלוויזיה    ואפקטיבי.   שטחי    מהיר,

 2008שריר, רן (48 המדריך השלםמי צריך ייעוץ תקשורתי? או: איך להופיע בטלויזיה?),   
  דמרקר,   קפה   אתר   (בלוג),   ציבור    6/9/2008ליחסי בתאריך   נדלה   .26/3/2012, 

http://cafe.themarker.com/post/611128
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 שיש לכם להגיד. לכל אחד מהשניים יש ווליום. חשוב מאד שהווליום של
 התוכן שלכם, יעלה על הווליום של ההופעה שלכם. הצופים לא צריכים
 ללחוש לעצמם בונא איזה יפה הוא או היא, ולא לשמוע מה שיש לכם
משיכות האף הטלוויזיה – "מה זה  להם לצעוק על  שאסור    כמו    לומר,

הקולניות האלה?!"  

] ג'ון לנון אמר לעורך הדין שלו, שאם הוא רוצה להופיע בטלוויזיה ]… “ 
  מילים לכל5ושיזכרו את מה שהוא אומר, הוא חייב לדבר במשפטים של 

נכון. מאד  הוא  הקיצור    עיקרון אבל    לדעתי, הגזים  קצת    לנון    היותר.
 הטלוויזיה אוהבת פשטות. צריך לדעת להסביר בצורה קצרה וקולעת גם
טכניים,   לפרטים   כניסה   ומפותלים,   ארוכים   משפטים   מורכבים.  מצבים 
 מקצועיים ומורכבים, דקלום או הקראה מהדף – כל אלה יוצרים תחושה

לא נעימה אצל הצופה.

ולא   לדקלם, לא    להתווכח. לא   – לשוחח    לשוחח. בא  אתה   "בטלוויזיה 
לכפות מידע.

הזמן את  לכמת  יודעים  לא    לראיון, לתכנית  שמוזמנים  רבים   "אנשים 
כל את    יבהירו אשר  עד  במה  להם    שתינתן וחושבים    לרשותם,  העומד 
מתכוננים גם  הם    לכן   הגיעו. הם    שלשמו הנושא  על  המפורטת   דעתם 
 להגיד איזושהי בדיחה על ענייני היום שלא כל כך קשורה לנושא. אנשים.
כבר אתם    רדיו   או טלוויזיה  לתכנית  שהוזמנתם  זה  מעצם    לכם.    תדעו

נמצאים במצוקת זמנים נוראה!

 "לאייטם טלוויזיוני ורדיופוני ממוצע יש מתמטיקה מאד אופיינית. הזמן
  דקות בממוצע (תלוי7 דקות, ובקיצור 10 ל5המוקדש לאייטם הוא בין 

 כמה זמן בזבז לך המרואיין לפניך). חצי מהזמן ידבר המנחה, חצי מהזמן
  וחצי דקות). תשובה טובה אורכה דקה, ולכן3מוקדש לתשובות שלכם (

 בממוצע.4 שאלות, גג 3תוכלו לענות על 

 "אם אתם מרואיינים באותו אייטם עם מרואיין נוסף – הזמן שלכם יתקצר
 פי שתיים – כלומר – ישאלו אתכם מקסימום שתי שאלות. אם יש שני
 מנחים ולא אחד, כמו ברבות מתכניות הבוקר, הזמן שלכם מתקצר עוד
 יותר. אם אתם האייטם האחרון לפני היציאה לפרסומות מצבכם חמור יותר

– כלומר – אין לכם זמן!

 "מה יהיו השאלות? האמת שזו לא כל כך בעיה לשער מה הן יהיו, אבל
 לדעתי זה לא כל כך חשוב. למה? כי ברדיו ובטלוויזיה אתה בא יותר על
 מנת לשדר לצופים איזה אדם אינטליגנטי מבין עניין ונחמד אתה, ובדרך
קהל את    שיקראו המסרים    שלך. החשובים  המסרים  את  להשחיל   אגב 

המאזינים לפעולה.
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בנו   יראו היעד    שקהלי מעוניינים    אנו   שלנו מההופעה  כתוצאה    [ ]”… 
 מבינים בתחום, ולא רק מבינים, אלא גם בני אדם שאפשר לעשות איתם
להשתמש   ידע,   להפגין   היא   זה   את   לעשות   הדרך   נחמדים.    עסקים.
על   ולנגן   ברור, השכל  מוסר  עם  בסיפורים    וקצרים, ברורים   במשפטים 
 הנקודה הכואבת והמפחידה שתביא את הלקוחות הפוטנציאליים להשתמש

בשירותיך. (אני אוהב להפחיד, זה מאד יעיל).

לתשובה כפתיח  לשאלות  עונים    המראיין, עם  משוחחים    עושים?  "מה 
 בקצרה ומראים שאנחנו מבינים מאד בתחום המדובר, ואז דוחפים את אחד
ארוכה   היא   לתת   יכול   שאתה   כשתשובה   למשל,   יותר.   או    המסרים
 ומורכבת מדי  ולא הולכת לכיוון המסר  שווה לענות בקצרה ולהוסיף
דקות חמש    במהלך הזה    בתחום   לייעץ   אפשר   ושאי   מורכב,    שהתחום
את  לסכן מאד   אנשים עלולים להפסיד או אבל ללא ייעוץ,    בטלוויזיה,

עצמם.”

.330”, בעמ' על הטלויזיהונסיים את המדריך הנהדר והמקיף בהפנייה לדיון: ”

 (דפוס)?PRINTאיך עושימות 

 טוב, אז כדי להפיק דפוס מתחילותים עם קצת עבודה גרפית, כרגיל, מומלץ מאוד
לפנות לסיוע ההמונים ברשת, יש שם המון כשרונות.

  חולצות – הופיע בכמויות4בקיץ היו  –   הראשון  מאוד.  לנו שעזרו  דפוס  סוגי   
 מסחריות, אבל בת'כלס עזר רק להרגשה הטובה של כולנו; קשה להאמין שהוא

הביא א:נשים להפגנות ולאירועים. 

 – מנשר.  העברי בשמו   או   הפלאייר, מפוקפקת –  יעילות   – גם הוא בעל   השני
כדי איש:ה  מאף  אישור  צריך  לא    רעיונות, להעברת  זול    אמצעי הם   פלאיירים 
 להפיץ אותם, העלות אפסית – החל בהפקה ביתית במדפסת וכלה בדפוס אופסט
 שעומד על כמה מאות שקלים. היעילות המפוקפקת באה דווקא משום כך, הפלאייר
שלהםן. מהתודעה  הזה  המדיום  את  מסנניםות  פשוט  א:נשים  והרבה  נפוץ   מאוד 

נותרנו עם שני המדיה הכי אפקטביים: סטיקרים וכרזות.

  ש"ח אפשר להדפיס אלף מהם). הם נדבקים לכל500הסטיקרים הם דיי זולים (ב
הקלסר/תיק/לפטופ/רכב/   עצמםן,   על   מלהדביק   נהניםות   ממש   א:נשים    מקום,

whateverוהמסר מגיע לכל מקום. חשוב מאוד כשמכינותים סטיקר – לזכור שזה , 
היותר לכל  להכיל  יכול  הוא    שלו, המסר  העברת  ביכולת  מצומצם  מאוד   מדיום 
 משהו כמו משפט וחצי וקישור לאתר האינטרנט. אגב, אל תצפו שבאמת מישהי/ו
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 יכנס לאתר בגלל שהיא/הוא ראו את זה על הסטיקר. החיסרון בסטיקרים הוא שרוב
 הציבור לא מודע לכך שייתכן שסטיקר יזמין אותו לאירוע. לכן עשוי סטיקר עם

מסר המזמין לאירוע "לחמוק" מהזיכרון.

 ואחרונים ברשימה, הפמפלטים. במחאה הם הם היו החידוש. זה בעצם מדיום סופר
 מדיום  זהו אליו. לחזור    שהחלטנו הוא דווקא  החידוש    חדש. כל    בו   ואין    עתיק,
 מעורר התלהבות, כלומר, אם הצלחנו לכסות את העיר עם הפמפלטים שלנו, אז גם
 הא:נשים שאנחנו אף פעם לא חשבנו לדבר איתם או מעולם לא פגשנו אותן, יראו
 את המסר הזה. וזה מגניב. עדויות רבות על א:נשים ששמעו על העצרות דווקא
 מהפמפלטים, כי הםן לא היו חלק מהמחאה ולא ראו בפייסבוק – אבל בדרך לבית
 ספר או בדרך לעבודה ראו את זה ברחוב וזה תפס אותםן. הפמפלטים מתכתבים גם

 על המרחבעם השימוש החדשני שלנו במרחב הציבורי – וזה הזמן להפנות לדיון "
.338", בעמ' הציבורי

 10מספר הערות קטנות על הכרזות. ככלל: חשוב להעביר מסר סופרתמציתי, מעל 
 מילים בהודעה, כנראה אף אחדת לא ת:יקרא בכלל. תזכרו שזה צריך להיות קריא
 מרכב שחולף בסמוך. בנוסף, מלאכת ההדבקה דורשת צוות מחוייב לעניין, שיקח

על עצמו לעשות כמה סבבי הדבקה בשבוע שלפני האירוע.

 איך מדביקיםות? לוקחות דלי, קונים דבק פלסטי בחבילה של קילו לפחות (מספיק
פמפלטים) או מכינותים דבק מקמח ומים למי שיודעת איך, מדללים במים50ל   

דילול. בעזרת מברשת צבע של סיידים, או רולר אם בא לך, וכמובן50%בערך    
 מקל של מטאטא, עוברותים בעיר על אופנוע או ברכב מגניב ופשוט מדביקותים

בלי חשבון.

 : אם בא/ה פקח:ית ואומר:ת משהו – זכרו שהחוקלגבי ההיבט החוקי, חשוב לזכור
 ,50 גם אם אלו יוצרות לכלוך49מתיר חלוקת פליירים והצבת שלטים במסגרת מחאה

 52. הן בית המשפט51מסחריותאו שהיו דורשות רישוי ו/או תשלום אילו היו הודעות 
 , ביטלו קנסות שניתנו בהקשרים כאלו. יש לנו53והן פניות ישירות לרשות המקומית
פריווילגיה, שנקראת חופש הביטוי.

 . (זכותון) האגודה לזכויותמדריך משפטי להגנה על חופש המחאה), 2012שליו, עו"ד נירה (49
  ינואר   אביב, תל    בישראל,  2012האזרח  פסקה   ,229  עמ'   האגודה,42, באתר  גם    זמין   . 

www.acri.org.il 26/3/2012. נדלה בתאריך ,http://www.acri.org.il/he/?p=20166, 
http://www.acri.org.il/he/wp-content/uploads/2012/03/protest-legal-

manual-March2012.pdf
.4243, עמ' 230שם, פסקה 50
.43, עמ' 231שם, פסקה 51
.43, עמ' 231שם, פסקה 52
.43, עמ' 232שם, פסקה 53
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יצירת באזזז ברשת

 לסחרר את הבאזזז ברשת נשמע כמו מטלה למכשפות זקנות וידידותיות. האמת היא
 שזה ממש פשוט. במיוחד אם זכרת שלא לעשות הכל לבד (זוכר:ת את הרישא של

 ידע בנושא הפקת [אירועי] מחאההפרק הזה? ”  ), אז בטח יש לך המון53", עמ'
 א:נשים שותפותים ליצירה, ואז פשוט כל אחתד מהםן צריך לעשות קצת בזז, וביחד
 יצא באזזזז ענק. איך עושותים? יוצרות קשר עם בלוגיסטים ידועיםות, ומבקשותים
המחאה, אירוע  לכבוד  בדיוק    שפתחנו החדש    בבלוג   בעצמנו כותבות     שיכתבו.
כל   את   ומתייגותים   לפייסבוק   ומעלות   מגניב   שלט   עם   עצמנו   את    מצלמים

החבריםות, ובקיצור, כל השיטות המוכרות. 

כוווווווולםן   עכשיו   מגניב,   בפרינט?   סטיקר   הדפסנו   לשלב:   גם   אפשר    וכמובן
 מצטלמות עם הסטיקר על ה.. ומעלימות את התמונה לפייסבוק / בלוג / טוויטר. יש
להכניס   קישור, להעלות    הזמן זה    ג'זירה"?   אל   של "הסטודנטים    ברדיו    כתבה

ליוטיוב, להפיץ ולהפיץ.

ש  כפיר  מציעה דורין   מדריכים טכניים יותר, לכמה  שנעבור     פשוט תבקשולפני
  בפייסבוק, וזה לאSHARE. כן, כל כך פשוט. זה לא עולה כסף לעשות לשתף

 גם כשמבקשותים  אגב, מהתיכון. חברות   עולה כסף לשלוח הודעת דואל לחמש 
מכןם לעשות שיתוף, תעשו. זה מחזק את קורי הרשת שלנו.

המדריך ליצירת באזזז

 תסלחו לנו (54כך מארק יוז מסכם את הספר שלו, הנושא את השם המופלא "באזזז"
ההיפרקפיטליסטי   הטון למרות    הכותב, את  לכבד    רצינו   המדוייק, הציטוט   על 

:שלו)

 השיווק בבאזזז הוא כל דבר מלבד מקרי. הוא לא בלתי מכוון, הוא לא
 אקראי. אם תשווקו את העסק שלכם מדי יום תוך התייחסות למבנה של

"ששת הסודות", תצליחו להשיג צמיחה פורצת דרך.

אם תתרגלו את ששת הסודות, לא יהיה לכם קשה לעשות זאת.

 . אין בנמצא ספר לימוד כלשהו שיורהלחיצה על ששת כפתורי הבאזזז.1
 לכם כי השמועה מפה לאוזן היא צורת השיווק הכי חזרה עלי אדמות.
 ברגע שתצליחו להביא לכך שאנשים ידברו על המותג שלכם, הוא יצמח
 בטור גיאומטרי. אולם המפתח להבנת טבעו של השיווק בעזרת שמועות

 . תרגום מאנגלית: אראלה לרר. עמ'2006. הוצאת מטר, תל אביב, באזזז), 2005יוז, מארק (54
193195
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 מפה לאוזן טמון בכך שתספקו לאנשים סיפור מן המוכן שהם ידברו עליו.
  רייט:   בוני ועם    איתי   Let's“שירו  give  'em something to  talk 

about,בואו ניתן להם משהו לדבר עליו! בין אם זה נושא אסור כלשהו ” 
 נושא שערורייתי, או אחד מהנושאים האחרים – לחצו על כל אחד מששת

הכפתורים, ותצליחו להתניע שיחה.

 . בכוחה של התקשורת לעצב את התדמית שלכםכיבוש אמצעי התקשורת.2
  את    תשאלו שלכם.   ג'רי'זולהוסיף שמן על הבאזזז  אנד  ג'וןבן  את  או   

 מקנרו. הסוד אינו נעול מאחורי סורג ובריח – פשוט נסו להבין את חמשת
   סיפורהסיפורים החדשותיים השכיחים ביותר בתקשורת. [כאן הכוונה ל:

מעורר   הסיפור   הדופן,   ויוצא   השערורייתי   הסיפור   וגוליית,    דוויד
שכבר   החמים   הנושאים   המפורסמת,   האישיות   עם   הסיפור    המחלוקת,

 (ב.א.)]55נמצאים בתקשורת

ונגמר.3 מתחיל  הכל   – המוסכמות  (לעזאזל  לב  תשומת  לצורך   פרסום 
 . לחנך, ליידע, לשכנע – תתעוררו אנשים, זו אינה המטרה!בתשומת לב)

 כדאי מאוד שתצליחו למשוך תשומת לב, כי עבר זמנם של כללי הפרסום
 המקובלים. המציאו מחדש את התקשורת או צרו אמצעי תקשורת משלכם,

עוד בבורמה שייבכפי שעשה אלן אודל עם   . אם תלכו יחד עם1925 
העדר, איש לא ישמע אתכם.

 . בוודאי זכור לכם כיצד דון פרייס נאלץטיפוס על האוורסט של הבאזזז.4
 ללא פרסום בכלל, והפך על פניו את גורלו ריטלנהל את צבעי הבד של 

 של מותג שכבר היה יותר מת מחי. תוך כדי כך הוא יצר את התופעה
האמריקנית של צביעת בדים בקשירה. מהו האוורסט של הבאזזז שלכם?

 . בין שמדובר בהנרי קיסינג'ר או בג'ימי ג'ונסון, עליכםגילוי היצירתיות.5
 לדרוש את הטוב ביותר כדי לקבל את הטוב ביותר. והיזהרו במה שאתם
 שואפים אליו – רעיונות גדולים עלולים להסב לכם אינוחות. האם יש
 לכם די אומץ לכך? הבחירה בידיכם: לחשוב יותר מהמתחרים שלכם או

לבזבז יותר מהסכומים שהם מבזבזים.

 שלילי עלול לטרפד את כל המאמציםפיקוח על המוצר שלכם.6  . באזזז
 שלכם בשבריר של שנייה. אם תרפו לרגע מהעמידה על משמר המוצר

אויבים על כל10,000שלכם, המספרים יכולים לפנות נגדכם ביחס של    
שפיקח על23   מנהיג פנאטי ג'ובס היה   סטיב   בפועל. שתקבלו תלונות    

 מקינטושהמוצר שלו וגילה את האומץ הנדרש לעכב משלוח של מחשבי 
 שכבר פיגר ואיחר את מועד השיגור שנקבע לו. אבל היכן באמת מתחיל

.77שם, עמ' 55
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 הבאזזז? הוא מתחיל בבית: אם אתם רוצים שהצרכנים יפיצו את בשורתו
של המוצר שלכם, התחילו בעובדים שלכם ותנו להם משהו לדבר עליו!

ביותר החלק הקשה    היגיון.  יש  הבאזזז של  בסודות  מוכנים?  אתם   האם 
 לזרימה במערכת  שיתחבר נכון  הוא לחולל את הרעיון היצירתי  בבאזזז
 שלכם. להעלות רעיון כמו שינוי שמה של עיירה הוא עניין אחד – אבל

 אותו הלכה למעשה, זהו כבר עניין שונה לחלוטין. לשם כך נדרשיםלבצע 
אומץ, מחוייבות, אמונה ומאמץ.

 לא קיימת תוכנית מדף סטנדרטית ליצירת באזזז. כל רעיון מתחיל מלוח
ולעולם נטולת סיכונים  אינה  לעולם  הפחות סלול   הבחירה בנתיב   חלק.

אינה קלה. אבל השיפור שיש בידה לחולל הוא עצום.

”האם אתם מוכנים לכך?

איך להזמין את כל החברים בפייסבוק?

 האמת היא שפשוט לא צריך לעשות את זה. החברים הקרובים יזמינו את החברות
שהציע ברוטשילד  אחד    מהפכן איזה    אפילו  היה  ננצח.  וביחד  שלהםן,  הקרובות 
 לעבור עם לפטופים ברחוב ולבקש מכל עובר אורח שיכנס לפרופיל שלו ויזמין את
 כל החבריםות שלו. בקיצור, צריך לבנות על כח הרשת. להזמין כל מיני חברותים

  פעמים שהמחאה לא מעניינת אותםן, רק יגרום10שבמקרה פגשת וכבר אמרו לך 
להטרדה. 

 מצד שני, פעם בכמה חודשים, או נניח פעמיים במהפיכה, בכל זאת בא לך לחרוג
  (מלשון ולהספים    האינטרנט) רשת  (=אתיקת  הנטיקה    כלSPAMמכללי את    ( 

 החבר'ה. אז איך עושיםות את זה? פייסבוק מנסים בכל הכח למנוע את זה, כלומר,
 כל כמה שבועות הם משנים את התכנות של האתר כדי שכל מנגנון שיצליח להזמין
 את כל החברים, ייכשל. מאידך, ימבה האקרים ברחבי העולם מנסותים לפתור את
 ככה שיוצא שהפתרון הכי טוב  התעלומה מייד עם כל שינוי בתכנות הפייסבוק.
 לשאלה: ”איך להזמין את כל החבריםות בפייסבוק" הוא פשוט לשאול את גוגל,

מוח הרשת כברhow to select all friends on facebookמשהו בנוסח "  .” 
יענה לנו את התשובה הכי נכונה ומעודכנת.

איך להביא א:נשים לאירוע?

לדבר עם המשפחה כי הכי חשוב שאמא ואבא יבואו.
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לדבר עם החברימות הקרוביםות ולשכנע אותםן להגיע עם ההורים שלהםן.

.81לעשות יח"צ כדי להביא את הציבור – ראו בעמ' 

.81לעשות דפוס ולתלות ברחבי העולם – ראו בעמ' 

  היה2011ולעשות טאליבן – להתרוצץ בעיר עם מגפון ולכרוז לא:נשים. בקיץ   
 מאוד כיף לעשות את זה, הכורזים קיבלו המון חיוכים, חיבוקים, צפירות הזדהות

ומחיאות כפיים.

איך לארגן הגברה/תאורה/במה/מחסומים וכו'? 

" שנקרא  במה  משתמשות  הברית  humanבארצות   megaphone"   או   ”mike 
checkשהם האמת    האלו. הקפיטליסטיות  השטויות  כל  את  צריך  לא    ואז      ” 

משתמשים בזה בגלל שהחוקים שם מגבילים יותר מאשר כאן.

אם לא משתמשים במייק צ'ק, כל השאלה הזו היא תלוית גודל.

(עד   קטן  באירוע 
 איש/ה)70

 תסתפקו במה שיש – קול אנושי או מגפון, בידורית ניידת או
 מהסוג שמשרת בד"כ  עם הגברה,  מדונה (הכוונה למיקרופון

מדריכותי תיירים)

בינוני    באירוע
   1,000(עד

איש:ה)

להיות צורך  יש  אם  אלא    מגפונים, עם  בד"כ  להסתדר     ניתן
  או להקה  שיש    או   עיתונאימות) מסיבת  (נניח   .DJפלצנים 

 במקרים כאלו, כדאי ליצור קשר עם ארגונים לשינוי חברתי,
לאירועים   במחסן   זמינות   הגברה מערכות  יש    בד"כ    שלהם

בגודל כזה.
אגב, בגודל כזה גם בד"כ אין צורך בבמה ותאורה.

 חשמל במקרים כאלו יכול להיות ניזון מסוללות, מצבר לרכב
 עם ממיר מתח או גנרטור קטן, ואם הם בתוך הרכב, לא צריך

אפילו חשמלאי למשטרה (ראו בסעיף , עמ' )
אם חייבותים גנרטור, מן הסתם מדובר בגנרטור קטן (פחות מ

10KVAובמקרים כאלו, המשטרה יכולה להסתפק באישור ( 
בכתב של כל חשמלאית זוטר.
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עד   גדול    אירוע
 1,000ענק (מעל 

איש:ה)

אירוע גודל  לאיזה  מחליטים    פשוט.   הכי זה    כאלו  במקרים 
בדיקה עושות    הציוד,   לספקי זה  את  מסבירותים     נערכותים,
מתחייבותים   ואז   זול,   הכי   מי לדעת    כדי ספקים  מספר   מול 

לשלם להן.
 באירוע עצמו, מפעילותים צוות של מאפשרימות, שמגייסותים
מעל  כשיש בקהל  את עלויות האירוע.  להחזיר   תרומות כדי

התכנון1,000   בין   ביחס   מתפרעותים   לא   ואם   איש:ה,   
 למציאות, האירוע בד"כ מסתיים אם יתרת תרומות, שמאפשרת

להיות יותר רגועותים בהפגנה הבאה.
.76ראו גם "איך מסתדרותים בלי כסף" בעמ' 

האם להזמין אומנימות במה, אילו אומנימות להזמין, ואיך להזמין? 

 . היו את הספרטנים שטענו שבכלל לא2011דיון נרחב התקיים בנושא הזה בקיץ 
 צריך במות או מוזיקה כי אנחנו במאבק. היו את אלו שרצו רק במות עם דוברותים.
אלו את   שגרות בפועל באוהל. היו  אבל רק כאלו אמניםות,   את אלו שרצו   היו
 שאמרו שסבבה אומנימות, אבל רק כאלו שכתבו במיוחד שיר למחאה. והיו את אלו
אלו (רק  הציבוריות  של  הפריפריה    או האומנותית  מהפריפריה  שצריך     שאמרו
 שעדיין לא מפורסמותים) או מהפריפריה הגיאוגרפית. היו את אלו שרצו את שלום

 טוב.SHOWחנוך וכל השאר לא עניין אותן. והיו את אלו שרק רצו שיהיה 

 אין פתרונות בדברים הללו, ובטח שאין טיפים. צריך לדבר על זה, צריך ללמוד את
 נדע יותר טוב.2013זה. אולי בקיץ 

 אופציות.3בכל אופן, אחרי שכבר מחליטותים להזמין, יש 

 השיטה הישראלית: פותחים פייסבוק ורואותים מי החבריםות המשותפותים.א
בינך לבין עברי לידר.

גישה.ב    יש להםן שעובדיםות בתחום ההפקה. א:נשים   מחפשותים במאהל 
 לספר טלפונים כזה של פעם, שנקרא "בידור ובמה", ויש בו את הטלפונים

של רוב האמרגניותים.

 פשוט לעצור את האומןית כשהיא עוברת בסביבת המאהב, ולהגיד: אולי.ג
תבואי להופיע במוצ"ש?
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איך להפוך את האירוע למוצלח?

את קובע  באירוע  המשתתפותים    שמספר   הוא,   ביותר   הנפוץ   המחשבתי    הכשל
 הצלחתו באופן בלעדי. זה נכון שיש חשיבות עצומה למספר המשתתפיםות באירוע;
שחשוב באירוע שכונס היחידי   הדבר   אבל זה ממש לא הפרמטר החשוב ביותר.

למטרות מחאה, הוא, המחאה. ולכן המסר הוא הדבר הראשון בחשיבותו.

 אין דרך מהותית לשמור על המסר חוץ מאשר לנקוט כל הזמן בגישה ביקורתית
 כלפי הרעיונות שלך ודרכי הוצאתם לפועל. אפשר למשל לחשוב על המעשים שלך
הסופרת   של ההנחיות  את  שקוראיםות    בזמן   לפועל, אותם  הוצאת  בה     והדרך

הפמיניסטית האמריקאית נעמי וולף למחאה אפקטיבית:

דעו מהי דמוקרטיה. דעו על מה אתןם נלחמותים ומה הזכויות שלכםן..1

 אל תעמדו – שבו. צרו הפרעה למצב ה"עסקים כרגיל", בדרכי שלום: אל.2
של מיליטריסטית  בשפה    תשתמשו   אל   הפנים, את    תכסו   אל    תצעדו,
 מלחמות ואיומים, אל תשחיתו רכוש. אל תיכנסו לקרבות עם המשטרה
הישגים, לה    אין היסטורית  שמבחינה  גרועה  טקטיקה  זאת     מיוזמתכןם;
סוכנותים   של   להסתננות   ומסייעת   נגדכןם   הציבור   את    מסיתה

פרובוקטוריותים.

הפעילו עורכותי דין מטעמכןם..3

 המחאות היעילות ביותר שילבו שמחה ויצירתיות, משכו אליהן א:נשים,.4
ממכןם לקחת    במקום   אנרגיה   לכןם שתביא    להתאספות   זה את     הפכו

אנרגיה.

צרו מודל של החברה האזרחית שאתםן רוצותים לראות..5

 התנהגו כעיתוניאיותים: תעדו באופן אובססיבי כל מה שקורה, צרו אתר.6
משטרה   ומפקדותי   שוטרותים   של   וסרטים תמונות    תשימו   שבו    מעקב

שפוגעותים בכםן או באחרותים.

 השתלטו על המרחבים הציבוריים – אלו הם המקומות בהם הדמוקרטיה.7
חיה.

 חישבו כמו מפיקותי טלויזיה: מוחותים רבותים מתלוננותים שהתקשורת.8
לסקר לתקשורת  יגרום  מה  לדעת    עליכםן אבל    המחאה, את  מכסה   לא 

מחאה. הראשון שבהם: תמונות ותצלומים טובים.

 התלבשו / התחפשו לכבוד המחאה. במידה רבה זה תיאטרון, ותיאטרון.9
 הוא מדיום ויזואלי, קחו דגל איתכםן להפגנה, הוא יגן עליכםן ועל המסר

שלכםן – אף אחד לא רוצה להיות השוטר:ת שיורה על מפגיןה עם דגל.

95



בנו תשתית: צרו מערכת יחסים, היכרות, רקע לשיתופי פעולה..10

 ארגנו את עצמכםן והפכו לגוש מלוכד של בוחרותים. יחד, יש לכםן כח.11
והשפעה רבים יותר מאשר אלו שנגדםן אתםן נאבקיםות.

 אבל לא.12 א:נשים שמדברותים בשם המחאה,    אתןם צריכותים דוברותים:
שוטרימות,   מורותים,   כאלו:   עשרות   בחרו   עליה.   להשתלט    מנסותים
של התנועה צריכים להיות הפנים של כולםן, לא  צבא, הפנים   קצינותי

הפנים של אף אחדת.

הסעיף   חשבון על  שקיבלתןם    שתי"ל, של  הטיפים  עשרת  את  גם  יש     לחלופין,
:56הבא

  תנאים: מעל3אישור משטרה  יש צורך באישור משטרה אם מתקיימים .1
תחת 50 פעילות    איש,  כיפת השמיים, שיהיו נאומים פוליטיים. למידע 

55 נוסף ומדויק נא לעיין ב"מערכת היחסים עם המדינה”, בעמ'

 חידוד מסרים ומסגור  מה המסרים שרוצים להעביר? ואיך רוצים להעביר.2
 אותם? מה מטרת האירוע? איך הוא יראה? מה אני רוצה שאנשים יחשבו
 כשיראו אותנו? מי ידבר? באיזה סדר? כמה זמן לכל דובר? אם רוצים אז
 אילו אמנים אני יכולה לגייס? אילו סיסמאות לכתוב על השלטים? אילו
באירוע   שיעברו   שהמסרים   חשוב   וכד'.   לקרוא?   ניתן  שירים/סיסמאות 

יתייחסו למי נאבק? לשם מה? ומול מה? 

 מקום ושעה יבחרו בהתאם למסרים/למטרה שאתם רוצים להעביר. חשוב.3
 למצוא את חלון ההזדמנויות שיאפשר לכם מקסימום חשיפה, למשל: אם
 יש אירוע שמתקיים בעיר, או דיון רלוונטי בכנסת. דוגמאות: עצרת מחאה
 מול בית של מקבל החלטות, צעדת עגלות בשעות אחה"צ, צעדה ברחובות
העירייה מול בית    התושבים, של  לגיוס סולידריות  של העיר   המרכזיים 
 בזמן ישיבת מועצה, מול הכנסת כאשר יש הצבעה על חוק רלוונטי או

שמתקיים דיון בנושא 

 צרכים חומריים וטכניים בהתאם לאופי הפעילות: הגברה, תאורה, במה,.4
למצוא   כדאי   קטנים/גדולים. שלטים    נגינה,   כלי מגפון,    מאבק,  חולצות 

אנשים מהמאהל שכל אחד יהיה אחראי על משהו 

איך להקים מאהל מחאה?”, העתקנו חלקים נרחבים מהחוברת שהוציא ארגון56  “בסעיף הבא, 
שתי"ל. בנספח לאותה חוברת, הופיעו הטיפים הללו.
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סיוע.5 על    שאחראי קשר  איש  למנות    כדאי מהיערכות  כחלק     תקשורת
המאהל,   את   מציג   עיתונאים,   מאתר האירוע:    כדי   תוך    לעיתונאים
 הדרישות, מחבר למרואיינים וכו'. הימנעו מהצבת יעד של מספר האנשים

שיגיעו.

ורשתות,.6   פייסבוק   האפשריות:   הדרכים   בכל   משתתפים   וגיוס    פרסום
המקומי,   ברדיו   פרסום   מגפון,   עם   בעיר נסיעה    ומודעות,    פליירים
גם בולט    במקום למאהל    בכניסה   שלטים תליית    קהילתיים,    באירועים
פניה   בעיר,   משפיעות   לדמויות   טלפון   שיחות   אורח,   ועוברי    לנהגים

לארגוני נוער 

 גיוס משאבים לפני האירוע: כסף ושווי כסף מהקהילה ומעסקים מקומיים,.7
מעל הבימה להודיע לכולם    במהלך האירוע:   אחרים. ומאהלים   ארגונים 
(צמיד/סטיקלייט/חצאית שהוא    כל   זיהוי   סימן   עם   אנשים    שמסתובבים

אדומה וכד') שמתרימים לכיסוי ההוצאות; מכירה של חולצות המחאה 

 רכז אחד והרבה אחראים: התנהלות המאהל לקראת האירוע היא מפתח.8
 להצלחתו: במידה שיש משיהו שיש לו יכולת לרכז/לתאם אז כדאי שיהיה
 רכז אחד ולחלק תפקידים בין יושבי המאהל (לפזר את המשימות). תחומי
 אחריות אפשריים: אחראי שילוט שיפעיל אנשים בכתיבה וחיבור למוטות,
פרסום,   חולצות,   מנחה,   הכספים,   גיוס   במה,   דוברים, והכנת   תקשורת 
 אישור משטרה. סיכוי טוב שככל שיהיו יותר מעורבים, כך ההשתתפות
על שמירה  תוך  האירוע  את  לבצע    ניתן יהיה  וכך  יותר  גדולה   תהיה 

הכוחות של המאהל ומניעת שחיקה ועייפות 

 תיעוד – אם הצלחתם להביא תקשורת וגם אם לא... בכל מקרה, יש צורך.9
עם לעשות    ניתן מה    בוידיאו.   הנייד,   בטלפון   במצלמה, צילום     בתיעוד:
של לאתר  התמונות  את  לעלות  שהיה,  על  לתקשורת  להעביר   המידע? 

המאהל וכד' 

 גימיקים חישבו יצירתית בהתאם למסרים שאתם רוצים להעביר מה יכול.10
 להביא עוד אנשים? עוד תקשורת? מה יכול להיות מעניין? מוסיקה או
הפנים/ על  לבנות  מסכות  חבישת    קביים/ על  הולכים  אנשים     ריקודים/
הצבע/   באותו חולצות    מתפשטת"/ "המחאה  תחתונים  בגדים  עם   ללכת 
 סחיבת אוהל בצעדה/ הליכה בטור לאט ובשקט/ יצירת מעגל ידיים סביב

בניין ועוד .
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איך להקים מאהל מחאה?

  אוגוסט חודש  לארגונים2011במהלך  וייעוץ  תמיכה    שירותי  – שתי"ל    ארגון   , 
 חברתי הפועל מטעם הקרן החדשה לישראל, ריכז מאמץ שכלל ארגונים  לשינוי
 שונים ופעילותי מחאה מרחבי הארץ, והפיץ חוברת הדרכה למאבק במאהל. הגרסה

 . מאז1/9/201157העדכנית ביותר שפורסמה עד מועד כתיבת שורות אלו, היא ב
 נצבר ידע רב בנושא שימוש במאהלים ככלי למחאה חברתית – למשל המאבקים
 המשפטיים שנערכו מול עיריית תל אביביפו ומול עיריית קריית שמונה – ועדיין,

זהו גוף הידע הכי מלא שקיים בנושא. הבאנו מתוכו מספר פרקים רלוונטיים.

הקמת מאהל וניהולו הלוגיסטי

החלטתי להקים מאהל – מה אני עושה? 

 נקודת הפתיחה: כל אחד/ת יכול/ה להקים מאהל. ניסיון המחאה עד כה הוכיח
 שברגע שאדם אחד העיז והקים אוהל, הצטרפו אליו אנשים נוספים. לאחר הקמת
 האוהל הראשון, ניתן להפעיל את המאהל באופן שמכוון גם לגיוס שותפים. פעולות
תומכים   ימשכו   בהמשך)   שיפורטו (כפי  התקשורת  עם  ועבודה  יומיומיות   מחאה 
 ופעילים, אם לכמה שעות או לכמה לילות. הפעילים והתומכים יכולים להיות גם
 ממקומות וממאהלים אחרים ולאו דווקא מקומיים. בנוסף, ניתן לדבר עם חברים,
 מכרים, שכנים ולהציע להם להשתתף ולהצטרף. ההשתתפות יכולה להיות חלקית,

כל אחד/ת יכולה לתרום את מה שהוא יכול/ה. 

 , למשל: הקמת מאהל בנושא הדיור בהרצליה,להגדיר מראש מה המטרהמומלץ 
 שיבטא את מצוקת הדיור המקומית. באופן זה המאהל יהווה ביטוי למצוקה: הוא
שכורה, בדירה  צעיר    זוג   הציבורי, מהדיור  משפחה    אנשים:   למגוון   ביטוי    ייתן
 עולים, חד הוריות ועוד. לכל אחד יש את הסיפור שלו וכדאי לאפשר את הבמה
התקשורת, את  מושכים  אישיים  סיפורים    מגוון   וקולות. סיפורים  שיותר   לכמה 
 שכאמור, יש לה את הכוח להגדיל את הנראות וההשפעה של המאהל. בנוסף, זה

מגדיל את ההזדהות ומסייע לחבר שותפים נוספים וגם לגייס משאבים.

שתי"ל:57   לספריית   בקישור   יותר   עדכנית   גרסה   קיימת   אם   בעצמכןם   לבדוק    תוכלו
http://www.shatil.org.il/libraries/shatil/1312115734
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ה מתמקמים? שיקולים לבחירת מקום: איפ

  שתהיה לו ניראות, למשל: ליד מרכז קניות הומה,מרכזי ואסטרטגימקום •
 רחוב ראשי או בכניסה לעיר, מול העירייה/בית המשפט/משרד השיכון,

כיכר מרכזי או גן וכד' 

  המאהל מהווה מוקד משיכה למבקרים: תומכיםקירבה לעסקים/בתי מזון•
 ומתעניינים, עוברי אורח מזדמנים וכד'. המפגש בין המאהל והעסקים יוצר
 סביבה תוססת שמיטיבה עם בעלי העסקים ומגייסת אותם לתרום למאבק
 המפגש בין  עיתון וכד'.  מים,  רשת צל, בקבוקי  לחמניות,  יכולתם:  כפי
 האנשים במאהל והפעילות יוצרת רעש (של קריאות, נגינה וכד') ומזמינה
 לעיתים גם אורחים לא קרואים, ועל כן מומלץ שלא להקים את המאהל

בקרבת מגורים מתוך כבוד לתושבי המקום.

  נהגים יכולים לראות ולצפור לאות הזדהות,קירבה לכביש מרכזי/ראשי•
 עוברי אורח יכולים להיכנס ולבקר. חשוב שיהיה מקום לעצור ולחנות (אם
 לשמור על בטיחות בעיקר אם יש ילדים  לביקור ואם לפריקת ציוד),

במאהל עדיף להתמקם במרחק סביר מהכביש. 

 : חיבור לחשמללספק את התשתית למאהלמומלץ לבחור מקום שיוכל •
(אפשר גם דרך בית עסק), ברזיה, צל, קירבה לשירותים ציבוריים וכד'. 

 אספלט או דשא? לא מאד משנה אבל אם יש ממטרות, ניתן לכסות עם•
דליים/פחים. 

ציוד נדרש למאהל 

 כל ריהוט הבית יכול להתאים גם למאהל וניתן להביא את הציוד למאהל בהדרגה.
אזור   למלא: צריך  שהוא  השונות  הפונקציות    פי על  המאהל  את  לסדר   מומלץ 
 לאורחים ומבקרים ה"סלון", אזור מגורים ללינה ופרטיות, אזור לבישול ואכילה,
 אזור לשירותים וכד'. ישנה חשיבות לשמירה על היגיינה: הקפידו להפריד את פינת
 השירותים מהמאהל, דאגו שיש כיור נגיש לשטיפת ידיים עם סבון. ניתן להביא

למאהל ערכת עזרה ראשונה ליתר ביטחון. 

 כורסאות/כסאות, שולחן, מחצלת/שטיח, וכד' יוכלו לשמש כ"סלון" בו ניתן לקיים
 את דיונים, הופעות, ביקורים של אורחים ופעילים וכד'. בסלון, או בכניסה למאהל
 ניתן להציב לוח עם רשימת לו"ז היומי ופעולות מתוכננות, הזמנה להירשם ברשימת
 קשר, רשימה של אחראים, רשימת הצרכים במאהל, הודעות למיניהן וכד'. מקרר
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 או צידנית, פינת אוכל, ארון וכד' יוכלו להוות את המטבח וחדר האוכל הן לדיירי
שטיפת פינת  את  להרחיק    נסו   שעות. לכמה  לבקר  שבאים  לפעילים    והן  האוהל 

הכלים מהמטבח. 

 בימים חמים אלו מומלץ למתוח רשתות צל תחתן יהיה ניתן לשבת במהלך שעות
 היום, לאכול ולקבל את פניי האורחים. בכדי לייחד את המאהל ניתן לגדר/ לתחם
פלריגים   יוטה, יריעות    עליהם, קשורות  שקיות  עם  חבלים  בעזרת  המקום   את 

ובזנטים. כמו כן, ניתן להדפיס חולצות, כובעים וכד'. 

 , כגון: מגפון, מערכת הגברה, מצלמת סטילס, מצלמתלציוד לפעילותמומלץ לדאוג 
 גואש ומברשות לשילוט, פוליגלים ובריסטולים, סטיקרים, פליירים,  צבעי  וידאו,
 כלי נגינה (משרוקיות או כלי מטבח ממתכת), בלונים, סרטים צבעוניים. זהו ציוד
 חיוני לפעילויות במאהל שיקדמו את מטרתו. כמו כן, אפשר לגייס ולהקים "מרכז
 תקשורת" שיהיה בו מחשב נייד או טלפונים עם אינטרנט, פקס וכד'. השטח דינאמי
את   ולהזמין פעילויות  ליזום  גם    כמו שקורה  מה  על    הזמן כל    להתעדכן  וחשוב 

התקשורת לסקר, לעדכן על פעילות ברשתות חברתיות (פייסבוק) וכד'. 

במאהלים   תומכות   המקומיות   הרשויות   שרוב   מוכיח,   היום   עד   המחאה    ניסיון
  הנדרשת להפעלתו: ברזייה או מקור מים אחר, נגישותהתשתיתומספקות להם את 

 לשירותים או שירותים כימיים, חיבור לחשמל או גנרטור ודלק וכד'. לרוב, ניתן
ומעסקים. הקהילה    המקומית, מהרשות  ושתייה    מזון כולל    הציוד, כל  את   לגייס 
 במקרה של תרומת מזון מבושל, הקפידו על טריות המזון וודאו שהמזון לא חומם

ושהועבר בתנאי קירור. אם תנאים אלו לא מתקיימים, כדאי לוותר על התרומה. 

גיוס משאבים 

 משאבים הם כל מה שיכול לסייע לקיום המאהל: קשרים, ציוד, מזון, חשמל, כסף,
 פעילות לילדים, ידע וכד'. כפי שהוזכר להלן, לרוב, ניתן לגייס את כל המשאבים
 מהרשות המקומית, מארגונים, מהקהילה ומעסקים. התרומה מבטאת את השותפות
 שלהם במאבק ועל כן חשוב לקבל כל תרומה למעט במקרים שהתרומה ניתנת מתוך

אינטרס שלא פוגש את המטרות שלכם. 

 רגע לפני שמתחילים כדאי לבדוק מה אתם צריכים ולעשות מעין "רשימת מכולת"
מפורטת ככל הניתן.את "רשימת המכולת" יש לחלק לשתי רשימות משנה – 

שירותים.1   או כמוצרים  לקבל    ניתן משאבים    מעסקיםמוצרים: בתרומה    
או   למאהל)   ציוד   באזור,   ממסעדות   ארוחות (למשל    פרטיים    ואנשים
 שירותים בהתנדבות – הפעלות ופעילויות שונות, סיוע של אנשי מקצוע
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   כל דבר שאינו נכלל ברשימה הראשונה ואתםמתחום החשמל ועוד).
צריכים עבורו כסף – כדאי לעשות הערכת עלויות. 

 . לאחר שאתם יודעים מה אתם צריכים וכמה זהכמה כסף אתם צריכים.2
 עולה, השלב הבא יהיה לזהות ממי ניתן לקבל את המשאבים השונים ומי
 יכול לסייע לכם להגיע אליהם – זה הזמן להפעיל קשרים אישיים, את

הרשות המקומית, ארגונים, בנינוער בחופש ועוד. 

פעילויות של   קיום  המקומית עם המאהל על ידי הקהילה  של   הגדלת ההזדהות 
 משפרת את הסיכויים לקבלת תרומות. פניה ישירה למכרים ובעלי עסקים בבקשה
 לתרומות היא מתבקשת אין מה להתבייש. אתרו את המשאבים המקומיים וגייסו
של והפעלות  הרקדות    מקצוע, מבעלי  עיסויים    מקומיים, אמנים    למאהל:  אותם 

מדריכי תנועת נוער, סרטים והרצאות של חברי קהילה ועוד. 

 זה הזמן להיות יצירתיים חישבו על דרכים נוספות בכדי לגייס משאבים, למשל:
 "כובע קסמים" – מיכל כלשהו (מיכל מים ריק, קופסא גדולה) שמוצב במקום בולט
 וקבוע במאהל (אפשר גם לקבע). נסו למצוא כלי שיהיה קשה לפתוח אותו במהלך
 היום ושיהיה קשה להזיזו. על הכלי, תלוי שלט המזמין את האורחים לתרום כפי
 יכולתם. תקבעו אחראי על הכסף וסיפרו את הכסף בנוכחות מספר אנשים בסוף כל

יום.

מטרות ומסרים 

 , המאהל או אירוע המחאה אותו אנו מארגנים,מטרת המאבקכשאנחנו קובעים את 
 . בכל אחד מהמימדיםתוצאות, תהליכים ויחסיםכדאי להתייחס לשלושה מימדים: 

להשיג רוצים    שאנחנו מה  את  להגדיר    לנו שיעזרו    שאלות, לשאול    ניתן    האלו
שהוא   כיון הפעילות  להצלחת    וחיוני   קריטי   הינו זה  מקדים  תהליך     מהפעילות.
 מסייע במיקוד של הפעולות ומגדיל את הסיכוי להשיג השפעה. בנוסף, התהליך
 המוצע, הופך את העבודה ליעילה יותר (חוסך באנרגיה) ומסייע להבהיר לכולם את
 התפקידים והסמכויות ובכך מקטין את הסיכוי לקונפליקטים. יתרה מזאת, תהליך
ודה להמשיך בעב  כמספר דקות ולרוב מאפשר   קצר ואורך  הנ"ל הינו  החשיבה 

משותפת לאורך זמן.

"מוחשיות" בטווח הקצר והארוך: מה התוצאה הרצויה אותה אנו רוציםתוצאות   
שיהיו רוצים    אנו חברים  כמה    ליצור? רוצים    אנו אותה  ההשפעה  מה     להשיג?
שינוי איזה  להגיע?  רוצים    אנחנו   אליו בתקשורת  הראיונות  מספר  מה   במאהל? 
למצב מציעים    שאנחנו החלופות  מהן    להשיג? רוצים    אנו הקהל  דעת   בעמדות 

הקיים? 
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   הגדרה של התפקידים ושל השלבים בפעילות מסייעים לסביבה להביןתהליכים 
מאפשר זה    בנוסף,   בעיה. כשיש  לפנות    ניתן   ולמי ולתרום  להשתלב    ניתן  כיצד 
 חלוקה בנטל של הארגון והעשייה ומבטיח שמירה על כוחות למשך זמן רבה יותר.
 שאלו את עצמכם: מה היא דרך הפעול שאנחנו רוצים לנקוט בה? מי אחראי על
את לנהל  איך    ומשתפת? יעילה  היא  פועלים    אנחנו שבה  הדרך  כמה  עד     מה?
ההחלטות?  התקשורת במאהל, בין מאהלים ועם השותפים למחאה? איך יתקבלו 

איך להעביר את המסרים שלנו? 

ושותפותיחסים   אמון   שייכות,   נוחות,   ירגישו שאנשים    לכך   לשאוף   מומלץ      
 בפעולות בכדי שניתן יהיה להמשיך ולעבוד ביחד לאורך זמן. חישבו מה אפשר
 לעשות כדי להבטיח זאת: כיצד ניתן לפעול כך שהיחסים בין השותפים יאפשרו
 עבודה, תחושת מעורבות ותרומה משמעותית? מה ניתן לעשות כדי להגדיל את
כלל   כלפי   פתיחות   של   מסר   ליצור   איך   מגוונות?   דעות   להשמיע    היכולת
 האוכלוסיות השותפות למחאה? איך לבנות את האמון בין השותפים? איך אפשר

לפרגן/לחזק? כיצד לוודא הבנה של הדברים בדרך מכבדת? ועוד. 

הצלחה בכל אחד מהמימדים הללו קריטית ליכולת להחזיק את המחאה לאורך זמן. 

  היא שאלהמי נאבק? לשם מה? ומול מה?השאלה הציבורית של מיקוד מסרים – 
לדיון התקשורתית    "הכותרת" באמצעות  ניתנת  התשובה  רבות  פעמים     מכרעת.
 הציבורי. האם זהו מאבק על דיור ציבורי? דיור בהישג יד? יוקר המחייה? חשוב
 שתנסחו לעצמכם על מה אתם נאבקים, מה מטרת הקמת המאהל? מה אתם מצפים
 להשיג ולאן אנו רוצים להגיע? מה הבעיה שאיתה אתם מתמודדים? ומה הפתרון

הרצוי שאתם מציעים וכיצד ניתן להשיגו? 

 אפשר להתייחס לפתרונות ברמה המקומית ולקשר אותם לרמה הארצית. לדוגמא:
 ברמה המקומית, הפתרון יכול להיות: הפשרת קרקע בעיר לבניית פרויקט לזוגות
 צעירים עם עדיפות ברורה לתושבי המקום. פתרון זה הינו חלק מהמטרה ברמה
 הארצית השואפת למציאת פתרון מקיף וכולל למצוקת הדיור. כדאי להבין מה זה
 "דיור בהישג יד" ובאיזה אופן הוא יכול לתת מענה לבעיה. חשוב לאסוף נתונים על
 הבעיה והפתרון, כדי שיהיה אפשר לפתח דיון אמיתי עם גורמים, כגון: ראש עיר
והבניית בחידוד    שיסייעו מקצוע    באנשי להיעזר    ניתן   כך, לשם    כנסת. חבר     או

הפתרונות המתאימים והרלוונטיים לבעיה שאיתה אתם מתמודדים. 

    זהו ביטוי לריכוז המסרים העיקריים שמאפשר הצגתם באופן"קופסת מסרים"
 לרשום על דף ולחלק לפעילים במאהל, למבקרים ולמשתתפיםעקבי ומאוחד. כדאי 

את   והפגנות. מחאה   32המסרים האלה כדאי לשנן וללמוד להציג ב בפעולות 
הסיכוי את  מגדילים  ועקביים  ברורים  מסרים     לגייס תומכים, משפחות משפטים.

לכתוב   וניתן   בתקשורת,   להתראיין   הסיכוי את  ומגדילים  למאהל   אותם ופעילים 
 כסיסמאות וכד'.

102



  כדי לדעת לאיזה כיוון לכוון את המסרים והפעולות חשוב להבין,מיפוי שחקנים 
 מי השחקנים בזירה? מי נגדכם? בעדכם? ומי, ולעיתים זה החשוב ביותר, יושב על
 הגדר. מה מקורות הכוח של כל אחד מן הגורמים המרכזיים? תשובה על שאלות
 אלו יסייעו לכם לנסח את המסרים והסיסמאות באופן יעיל ולהפנות אותם לגורמים
 הרלוונטיים. למשל: האם ראש העיר בעדנו או נגדנו? מה האינטרס שלה לשיתוף

פעולה? מה מאיים עליה? וכיו"ב 

  ואפקטיביהכנת שלטים חשוב    כלי היא    ובסביבתו המאהל  על  שלטים  תליית    
 להעברת המסרים והדרישות שלכם. ניתן לעדכן ולהוסיף שלטים התאם למסרים
 שאתם רוצים להעביר. שלטים גדולים, ברורים ורבים מגדילים את הנראות של

המאהל ויכולים למשוך אורחים ודיירים חדשים לאוהל. 

 הכיתוב על השלטים צריך להיות באותיות גדולות וברורות בצבע בולט•
בכדי שניתן יהיה לראותם מרחוק וכדי ש"יצטלמו" טוב.

במקומות•   המאהל, בקרבת    האוהל, על  מוצבים  להיות  יכולים   השלטים 
חשובים בישוב וגם לשמש להפגנות ואירועי מחאה שונים. 

 מומלץ לכתוב את השלטים במספר שפות (למשל: רוסית, אנגלית), על פי•
 אוכלוסיות היעד ה"סובלות מהבעיה" ובכדי להיות מוכנים במידה ותגיע

תקשורת זרה. 

יכולות לתאר את הבעיה או את הפתרון המוצע (מקומי או ארצי), הןהסיסמאות   
 יכולות להתייחס באופן ישיר למצוקת הדיור או מסרים רחבים יותר המבטאים את
(באינטרנט) במרשתת  ממידע  רעיונות  לשאוב  ניתן    אחרים. לנושאים   ההקשרים 
 ומהתקשורת, מאנשי קשר במאהלים ברחבי הארץ וכמובן מסיעור מוחות בין יושבי

המאהל. להלן דוגמאות. 

שהונפוהערה: שלטים    במאהלים,   התלויים משלטים  לקוחות    להלן, הדוגמאות    
הסיסמא סוג  את  להמחיש  היא    ומטרתן בתקשורת    שהופיעו ומתמונות     בהפגנות,

וחשיבות מיקוד המסר. 

 דוגמאות לתיאור מצב טעון שינוי, למשל בתחום הדיור: בסוכות תשבו•
 שבעה ימים ולא כל החיים; אני עובד משרה מלאה אבל אין לי אפשרות
 לרכוש דירה; כל הארץ אוהלים אוהלים  רק ל... יש בתים; אנחנו עבדים
נלשכר דירה; שיר: הווו איזה בלגן, הממשלה מכרה, מדינה שלמה, לאילי 

 , ושוב ושוב;3,2,1דלן! 

 דוגמאות לפתרונות ממוקדים או כלליים למצב: דיור ראוי מחיר שפוי;•
 להכניס דיור בר השגה לחוק הוד"לים; דורשים בנייה לזוגות צעירים עם
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מדינת ... (להוסיף); התשובה להפרטה   בעד   אנחנו  עדיפות למקומיים;
הרווחה; דורשות דיור ציבורי; העם דורש חינוך ציבורי לכולם; 

ולאמירות• שציינתם  המסרים מעבר לבעיה הממוקדת   דוגמאות להרחבת 
 עקרוניות: רוצים צדק לא צדקה; מדינת רווחה היא זכות וגם חובה; העם
 דורש/החליט צדק חברתי; דורשים בטחון תזונתי, דיור בר השגה וחינוך
 חינם; חמשת המ"מים: מעון, מזון, מרפא, מורה ומשלח יד; צדק ורווחה
 לפני רווח וצדקה; עינינו פקוחות לרווחה; דור שלםדורש עתיד; נשארים

כאן עד השינוי; רוצים לנשום לרווחה; הפרטה=הפקרה; 

עבודה עם התקשורת [במאהל]

 הצטרפתם למאבק הזה לקידום מטרה/נושא וכל המאהלים יחד, גם אם לא באופן
 מתואם, עובדים למען המטרה הזאת. החשוב הוא, שהמסר והנושא שאתם מבקשים
עם עבודה  איך    להבין   חשוב   כן,   ועל   התקשורתי היום    סדר   על נמצא   לקדם 
והחשיפה   התקשורת עם    העבודה   המאבק.   בקידום   לסייע   יכולה    התקשורת

 המאבק והמסרים שלכם, היא אינה המטרה.כלי לקידום מטרותהתקשורתית היא 

 לרוב מערכות התקשורת ישנם סניפים וכתבים מוניציפאליים בערים הגדולות, על
 כן קל יותר לתקשורת לסקר את המתרחש בשוטף בערים אילו וקיים קושי להגיע
 למאהלים בערים שונות ברחבי הארץ. יחד עם זאת, יש חשיבות לנוכחות המאהלים
צילום   צוותי   אין אם  גם    חדשות. בערים  המאהלים  ולהתפשטות  נוספות   בערים 
במסגרת מדווחים    לרוב בשטח    שקמים   חדשים   מאהלים   מאהל,   לכל    שמגיעים
אחרי   בעניין   עוקבת   התקשורת   הביטחוני,   למצב   ומעבר   והחדשות,    המבזקים
 ההתפשטות של המאהלים ומדווחת עליהם. נוכחותכם בשטח והעבודה שלכם מול
 העיתונאים היא בעלת חשיבות גדולה והיא זו שיוצרת את התחושה שכוח המחאה
 קיים ואף הולך וגובר. סיקור תקשורתי מתמשך ונרחב יגביר את הלחץ ציבורי על
 מקבלי ההחלטות, יגדיל את המודעות והתמיכה של הציבור הרחב למאבק, ולרוב

אף ישפיע על יכולת גיוס המשאבים/ מתנדבים/ פעילים. 

 תקשורת ארצית ותקשורתבעבודתכם עם אמצעי התקשורת יש לעשות הבחנה בין 
 . כלי תקשורת ארציים הם אילו שקהל היעד שלהם הוא תושבי המדינהמקומית

 כולה, כלי תקשורת מקומיים, הם אילו שפונים לקהל יעד מצומצם המוגדר באזור
 גיאוגרפי מוגבל. בניגוד לתקשורת הארצית שמתקשה להגיע לכל מקום ולתת ביטוי
 לכל מאהל, התקשורת המקומית תתעניין מאוד בנעשה בתחומה, ובביטויי המחאה
עם לעבוד  מומלץ    מסקרת. היא    שאותו   הגיאוגרפי באזור    או בעיר   והתפשטותה 
 התקשורת המקומית, ליידע אותם על אירועים המתרחשים במאהל, ליזום פעולות
 מחאה מקומיות, וליידע אותם על כל התפתחות (למשל: תמיכה או אי תמיכה של

ראש עיר או התגייסות אחרת מצד גופים מוניציפאליים אחרים ועוד).
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 כאמור, לאמצעי התקשורת אין את משאבי הזמן וכוח האדם לסקר את כל הנושאים
 אז מה מעניין את התקשורת?שמוצעים, ומתוכם עליה לבחור מה לפרסם ומה לא. 

 כל מה שהוא בגדר חדש, מעניין, חשוב, מסקרן, מרגש, דרמטי, מעורר הזדהות,
 קונפליקטואלי או ביקורתי כלפי הממסד. בימים אילו, בהם נוצרה תנועת מחאה
 שטרם נראתה במדינה במימדים ורבדים כה רבים, התקשורת עוסקת רבות בנושאים,
את   הממחישים   אישיים   סיפורים   מביאה   ולעיתים   השונים,   בהיבטים    בבעיות,
מורכבים   מסרים   להעביר   הקושי   בגלל   לרוב,   המדוברות.   והבעיות    התופעות
תיאורטיים   דיונים   פני   על   ורגשיים   אישיים   לסיפורים העדפה  יש     בתקשורת,

 הדגישו לצד הסיפור הפרטניאקדמיים. אם התבקשתם לספר את סיפורכם האישי, 
למדיניות   החיבור את    ועשו   העקרוניים,   המסרים   את   הכללית,   המצוקה    את

הקיימת.

 עד כה המאבק זכה לחשיפה חסרת תקדים בתקשורת. אולם, אסור לנוח על זרי
 הדפנה, שכן התקשורת תמיד תחפש את ה"סיפור" הבא, וסבלנותה הולכת ופוקעת
 (ולו בשל משך הזמן שחלף מאז תחילת המחאה או עקב המצב הביטחוני). ניתן
 לראות כי התקשורת מחפשת זוויות חדשות ומעניינות לסיקור המאבק הנמשך אבל
 גם את הקונפליקטים בקרב המוחים. על כן, צפים ועולים גם דברי הביקורת על

המאבק, הדרישות והקונפליקטים בין ההנהגה והמאהלים.

  והשמירה האחד על השני, גם אם קיימים קונפליקטים היא חשובהאחידות המסרים
התקשורתי והשיח    הדיון את    מסיט   קונפליקט   סיקור   טעמים: משני    מאוד    עד
לצד משדר  קונפליקט  סיקור    יותר חשוב  אך    למאבק, יצאתם    לשמו  מהנושא 
 שמולכם, לראש הממשלה והצמרת הפוליטית, שהמאבק בדרך לכישלון, שכעת מה
 שנותר להם לעשות הוא לשבת על הגדר והמאבקים הפנימיים בתוך ההנהגה ובין

   ,58אל תצאו לתקשורת עם קונפליקטים פנימייםהמאהלים יכבו את אש המאבק.
 , גם אם יש דילמה על הדרך או על ההנהגה, לטובתהיזהרו בדבריכם ליד עיתונאים

חדרים   בחדרי להסכמות    הגיעו   להסכמות59הנושא/המאבק, שהגעתם  לאחר  ורק    
שיקלו האם כדאי לצאת לתקשורת וכיצד. 

 כחלק מחיפוש אחר הסנסציה, התקשורת מבקשת ליצור שוב ושוב שיאים לפעילות

 אני ממש לא מסכים עם זה. יכול לכתוב על זה פרק שלם. בתור התחלה,גרררררררררררררר! 58
ארגון לא  שמחאה זה  לעשות  מה   במחאה.  שלנו מהתוכן  חלק  הם  הפנימיים   הקונפליקטים 
 היררכי, וגם הקונפליקטים שלנו אינם היררכיים. אז הם ממילא לא מעניינים את התקשורת.
 ובכל זאת, אני ממש חושב שצריך להראות לציבור בישראל שהמחאה היא לא מקשה אחת

  מהמחאה זה עבודה של פתרון קונפליקטים,99%והיא מורכבת בעיקר, אולי אפשר לומר ש
את   בבקשה   סקרו   בקיצור,   חדשים.   יצרתיים   פתרונות   וחלימת   לדימיון   מרחב    בניית
 הקונפליקטים שלנו!!! נכון, זה לא מוכר פרסומות אז זה לא יצולם בטלויזיה המסחרית (ראו

), אבל לנו זה יעשה רק טוב אם תסקרו את זה.330עמ' 
 המרחב הציבורי. (ראו "איכסוש חדרי חדרים59  ). אני מתחיל להבין למה בימין338" בעמ'

כועסים על הקרן החדשה לישראל.
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משתתפים   מספר   לגבי   יעדים   מלהציב   להימנע   להשתדל   כדאי לכן,     המחאה.
 בפעילויות וכדומה, שכן אירוע שלא יעמוד ביעד שהוצב ופורסם – יהפוך במהירות
 בתקשורת לכישלון גדול המסמל את דעיכת גל המחאה וירידה בתמיכה הציבורית,

גם אם אין לכך כל אחיזה במציאות.

מה עליכם לעשות ומהם הכלים לעבודה עם התקשורת? 

   האיש/ה האחראי מטעם המאהל60עם הקמת המאהל חשוב לקבוע מיהו הדובר/ת
 על הקשר השוטף עם עיתונאים ואמצעי התקשורת, חתום על ההודעות לעיתונות,
עבור   כתובת   ומשמש   ההתפתחויות   על אותם    מיידע   העיתונאים,   עם    מדבר
לא הוא  הדובר    מידע. ולקבל    להתעדכן מעוניינים  הם  בהם  במקרים   העיתונאים 
 המרואיין היחיד בתקשורת, אלא האדם שיהיה אחראי לעמוד בקשר עם התקשורת

ולהפנות אותה לדוברים השונים, וכן לקיים שיחות רקע עם העיתונאים השונים. 

לתקשורת היציאה    הלפני   מהו המטרה    מהי לעצמכם    הגדירו אתםמסר    אותו   
מנת   ועל   במאבק, הרבות  וההתפתחויות  ההתרחשויות  .לאור    להעביר    מבקשים
 להיות רלוונטיים, בחנו שאלה זאת בכל פנייה לתקשורת ועדכנו את המסרים לאור
 ההתפתחויות. בכדי לשמור על אחידות המסר בין יושבי מהמאהל, חשוב ליידע את

כולם על המסרים ושתהיה הסכמה באשר למסר שאיתו יוצאים החוצה. 

 (יותר מאחד), מי הם האנשים שיתראיינוהגדירו מי הם המרואיינים הפוטנציאליים 
 בתקשורת ויציגו את הבעיות, הדרישות, שיוכלו לספר את הסיפור האישי שלהם

   משחקי תפקידים ולנסות לחזות תגובות (מצדולענות על שאלות. כדאי לעשות
  והתקשורת).   החלטות   מקבלי   מצד    וטיפים לקראת ראיונות הצעותהציבור,

 הלך לך או בסעיף "בחוברת המקורית של שתי"ל 5בתקשורת ניתן למצוא בנספח 
.84” בעמ' בענק: ראיון בטלויזיה

הפנייה לתקשורת 

 ניתן לפנות לתקשורת במגוון דרכים, תלוי בזמן ובמשאבים שעומדים לרשותך:
 ); פקס או/ו דואר אלקטרוני; פניה בפייסבוק.SMSאו מסרון ( פניה טלפונית; ביפר

 מקרה, הפנייה צריכה לכלול מספר מרכיבים ניתן להשתמש ביותר מדרך אחת. בכל

  אחוז99%נו, שתיל, מה יהיה. לא מסכים. לא צריך דובר:ת למהפיכה הזו, זה פשוט מצחיק. 60
 מהעם לא צריכיםות לעבוד תחת דובר/ת אחדת. כן צריך ללמוד איך לדבר עם עיתונות, וכן
 צריך ללמוד שהעיתונות פשוט לא יכולה להקשיב, כי היא מסחרית, ואנחנו עושים משהו

שהוא אנטיקפיטליסטי.
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כמפורט להלן.

הודעה לתקשורת 

 הודעה לתקשורת היא מסמך כתוב המנוסח בפורמט קבוע שאנו מפיצים לעיתונות
 כאשר ברצונו לדווח על הקמת מאהל או על פעילות מתוכננת, להגיב על מסיבת

 להביע עמדה או לעניין עיתונאים באירוע מסוים.עיתונאים או דיון שהיה בכנסת, 
אתכם על  היא יכולה לשמש  מיידי,    מנת להגיב באופן כמעט ההודעה היא כלי

  שמתוכנןמיידי למסיבת עיתונאים של ראש הממשלה או ליידע על אירוע מחאה
  על מנת ליידע09למחר או מחרתיים. במידה ויש לכם אפשרות אל תחכו לדקה ה

 את העיתונאים על אירוע מתוכנן, או הקמת מאהל חדש, תאפשרו להם להיערך
 הסיכויים לחשיפה גדולה יותר. חשוב לציין על גבי ההודעהבהתאם, כך תגבירו את 

בפינה (למעלה  שליחתה  תאריך  לתקשורתהשמאלית).  את  הודעה  פורמט     ראו
  מספר שתי"ל1בנספח  המקורית של  בחוברת  בסעיף     או הודעה“  לכתוב   איך 

.81” בעמ' לעיתונות

ההודעה מיועדת בד"כ להפצה כללית ונרחבת. אפשר לשלוח אותהלמי לשלוח?   
 כתבים במערכות, לכתבים עצמם, לכותבי טורים, עורכי מדורים או לעורכים, רכזי

 ישנם כתבי תחום אשר אמונים על הסיקור הנעשה מפיקי תוכניות. בימים שבשגרה
  בתחום החינוך, כתב שיכון ונדל"ן אתבתחומם, למשל: כתב חינוך יסקר את הנעשה

ומוקדיה    המחאה   התפשטות   בשל   הדיור.   בתחום    הרבים, ההיערכותהנעשה
המאב במערכות היא שונה, וכתבים רבים שאינם עוסקים בתחום הדיור מסקרים את

 ק. על כן, אנו ממליצים לשלוח את ההודעות לעיתונות לריכוזי הכתבים ואז לוודא
לאיזה  כתב ההודעה הועברה. הכינו לכם רשימה שמית של הכתבים, עם מולם 

 ראווגם לאותו כתב שבתחילה עבדתם מולו.  פרטיהם ובעתיד שלחו גם לריכוז
  בחוברת המקורית של2מספר  רשימת ריכוזי כתבים ותוכניות אקטואליה בנספח

שתי"ל.

לשלוח? לכתובאיך  אפשרות  לכם    ואין במידה    אלקטרוני דואר    ע"י   או בפקס    
 ניתן להעביר הודעות קצרות  הודעה בשל אילוצים של זמן או אילוצים אחרים,
 בביפר או במסרון, אל תשכחו גם בהודעות אילו לציין את שמכם, מספר הטלפון

הנייד אליו ניתן לחזור לצורך קבלת פרטים נוספים. 

תוכן ניסוח ושפה

 מודפסתההודעה צריכה להיות קצרה (לא יותר מעמוד אחד), כתובה בעברית, 
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 לאחר עריכה והגהה. יש לשאוף שהתוכן יעביר את המסר שאתם רוצים להעביר
 באופן ברור. רצוי לחלק את ההודעה למספר פסקאות שפרט לראשונה בהן, במידה
 והודעה תעבור קיצוץ או עריכה, ניתן יהיה להשמיט כל פסקה מבלי לפגוע ברצף

התוכני של הנאמר בהודעה כולה. 

 הפסקה הראשונה לכלול וצריכה  ביותר  החשובה  הפסקה  היא  ההודעה  של   5 
 . אלו הם הדברים החשובים ביותר בהודעה עבור מקום ומדועמי, מה, מתי,ממי"ם: 

שאר   בפתיח פירוט  וביתר  בכותרת  להופיע  צריכים  הממי"ם  חמשת     העיתונאי.
 הפסקאות בהודעה הן הרחבה של חמשת הממי"ם. ההודעה צריכה להתמקד במידע

 ורצוי לצטטובעובדות. המידע חייב להיות חדש, מעניין, מאומת ומעודכן. ניתן 
 דברים בשם אומרם.

 סוף ההודעה צריך לכלול סיכום ברור לתוכן ומטרת ההודעה וכתובת לעיתונאי של
 אדם או שניים מהמאהל עם פרטי ההתקשרות שלהם (טלפונים ניידים) במידה והוא
מומלץ ההודעה  משלוח  לאחר    למרואיינים. בחיבור  או  נוספים  בפרטים     מעוניין
 לעקוב ולדבר עם העיתונאי שאליו הועברה ההודעה, להשלים להם פרטים, ו/או

לחבר אותם למרואיינים. 

0525345937לסיוע בתחום התקשורת ניתן להתקשר לאסף רז משתיל 

קבלת החלטות במאהל- שותפים רבים למאבק,
 איך עובדים יחד? 

 המחאה מצריכה שיתוף פעולה בין קבוצות או פעילים בתוך המאהל כדי לקדם את
 מטרותיי, אך לעיתים מתגלעים קונפליקטים בין יושביו או בין יושבי המאהל לבין
התנהלות על  מקשים  ועוד  התנאים    הלחץ,   הדוחק, הצפיפות,    חיצוניים.  אורחים 
יושבי כל  של  הוא  החלטות  וקבלת  הסכמות  לבניית  האתגר    כזה, במצב     נינוחה.

המאהל. 

  שלושה מרכיבים: מחייבת  אחרת,   כל משימה   כמו  הסתכלותהובלה של המאבק,
והאפשרויותאסטרטגית   מסביב   התנאים   של   מתמיד   (זיהוי   מטרה מכוונת    

  גמישיםלהתקדמות); להיות  ויכולת    לשינויים; להקשיב    תוכניות, לשנות   יכולת 
: להשתתף בפעילויות ולשתף אחרים. לשתף ולהיות שותפים

 שיתוף יושבי המאהל ויצירת במה להשמעת מגוון הקולות, מאפשרת דיאלוג ושיח
 פתוח המקטין את הסיכויים לקונפליקטים ומגדיל את האחידות במסרים. באופן זה,

ניתנת במה לתרבויות, ערכים ושיטות שונות בקרב הפעילים המיוצגים בקבוצה. 
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מה אפשר לעשות? 

של•   וברצונות   בדרישות   השונות   שלמרות   לכולם   להזכיר   הזמן    כל
 השותפים, כרגע מתכנסים למטרה משותפת, נסו לגרום לחברים להיזכר

מדוע הוקם המאהל מלכתחילה 

להתעניין ולשאול מה חדש אצל חברים, לפרגן על עשייה ולעודד •

לקיים ארוחות משותפות עם זמן "לקשקש" וליהנות סביב הארוחה •

יכולים• אנשים  שלושה  ששנים  וממוקדות  קצרות  משימות  כמה   ליצור 
לבצען. ביצוע עבודה 

אמיתית ביחד היא פעולה שמסייעת לבניית מערכות יחסים •

או לחלק אותם ושיהיה ידוע לכל אחדתפקידיםמומלץ לקיים בחירות ל•   
במאהל מי אחראי על מה במאהל, למשל: 

 "שרי החוץ" הנמצאים בקשר שוטף עם גורמים שמחוץ למאהל,•
לדוגמא: 

 נציגות שתוכל לבטא את הצרכים והמסרים ברמה•
המקומית, מול תושבים ומול הרשות המקומית 

 נציגות המאהל, שתוכל להעביר את המסרים האחידים•
הארצית,   או האזורית  בנציגות  בביקורים  המאהל   של 

שתהיה בקשר עם מובילי המאבק 

רכז תקשורת (ראו הרחבה בפרק ג') •

 "שרי הפנים" אחראים על דברים המתרחשים בתוך המאהל,•
לדוגמא: 

אחראי לוגיסטיקה ותחזוקת המאהל, •

אחראי מטבח/טבח, •

אחראי על מזון או/ו מים, •

אחראי הגיינה, •

עם• גם    קשר   שיוצר   לילדים תרבות"/הפעלות   "ועדת 
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ארגונים חיצוניים, כגון: אמנים וגם עם יושבי המאהל, 

הרחבה•   (ראו   פעולות   שמארגן   מחאה   פעילות    צוות
), 117בסעיף ”פעולות יומיומיות במאהל” בעמ' 

אחראי על לוח המודעות, ועוד•

 יש חברים בעלי מוטיבציה גבוהה שמשקיעים זמן רב ומאמץ ואילו אחרים•
  הנוכחים: ולהזכיר לכל  לזכור  חשוב     בכל מקרה, פחות.  שעלינועושים 

וזה יכוללגלות הבנה ולקבל שכל אחד/ת תורמים את מה שהוא יכול   
 להיות דברים שונים: אחד יכול לישון בלילה במאהל והשני לא יכול כי
 הילד שלו חולה, אחד יוכל לשמור על המאהל בשעות היום והאחר לא
 יכול כי הוא חייב ללכת לעבודה וכד'. זה בסדר שכל אחד תורם משהו
 אחר: אחד הסעה, שני רעיון, שלישי אוהל נוסף וכד'. זה המפתח להצלחת

המאהל ולשיתוף פעולה פורה 

 , למשל: לקיים שיחהכללי יסוד לשיחהמומלץ להסכים מראש על כמה •
לכל   זמן כמה    לשיחה: כללים  ולקבוע  יום  כל  בסוף    או בתחילת   יומית 
 דובר, להקשיב עד שיגיע תורך, רק מי שמחזיק במקל מדבר וכד'. כדאי
של הזמנים  לוח  עם  מודעות  לוח  ליצור    ניתן   במאהל, כך  על   להודיע 

הפעילות ולהזמין את כולם לשיחה 

תקועים•   מרגישים   בלבול,   של   ברגעים   נתקלים   אנחנו   המאבק    במהלך
 :הסתכלות מנקודת מבט חיצוניתוהולכים במעגלים. רגעים אלו מצריכים 

   3ללכת צעד אחורה כדי לראות את מכלול הדברים ולשאול את עצמנו
שאלות: 

שהצבנו•   במטרה   לרגע   (להיזכר   להגיע?   רוצים   אנחנו    לאן
לעצמנו) 

 היכן אנחנו "כאן ועכשיו"? (מה השגנו, מה אין לנו, מה אנחנו•
יודעים) 

 ומתוך אלו לבחון מה האפשרויות העומדות בפנינו להגיע מ"כאן"•
ל"שם". 

 לעיתים קרובות, במהלך דיונים באוהל או באסיפות שונות, השיחה סוטה•
 לכיוונים ונושאים שמתרחקים מהמטרה של הדיון. גם כאן, אפשר לחשוב
 בקול רם יחד עם הקבוצה: "הזמן קצר, יש לנו עוד שתי החלטות לקבל,
 אם לא נתמקד כרגע, נצטרך לוותר על חלק ממטרת הפגישה מה אנחנו
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בוחרים לעשות?" 

הצעות לכלים לבניית עבודה משותפת ואפקטיבית
 של שותפים שונים במאבק

 לרוב, ככל שלאדם יש יותר יכולת להשפיע על קבלת החלטה, כך הוא יהיה יותר
 מחובר ומחויב לקדם את יישומה ולכן נשאף לשיתוף מרבי. מצד שני, אסור להפוך
 הוא  הפתרון  ולכן שיתוף לחזות הכול ובכך ל"מקל בגלגלים". של   את הרציונל 

למצוא את רמת המעורבות המתאימה לשותף ולסיטואציה. 

 שלבים בתהליך קבלת החלטות:

עם.א ראיונות  לתאם  האם    עכשיו: להתקבל  שצריכה  ההחלטה    מהי    חדדו
 התקשורת יחד עם מאהלים נוספים? האם לפנות לרשות המקומית ואיך?

האם להזמין גורמים מחוץ למאהל לישיבה של היושבים בו או לא? 

תומכים.ב   רק   לא   ההחלטה   לקבלת   הרלוונטיים   השותפים   מיהם    זהו
פוטנציאליים אלא גם מי שעלול להתנגד ולסכל אותה. 

 כיצד תתקבל ההחלטה? הסכימו מראש לא רק על מה צריך להחליט, אלא.ג
 על הדרך בה תתקבל ההחלטה: אפשרות אחת היא הסכמה מלאה, כדי לא
פי על  מכריעים    לקונצנזוס, מגיעים  לא  שאם  להסכים  אפשר     להיתקע,

החלטת רוב. 

 שימו לב, לפעמים, ההחלטה היא לא בידכם, היא צריכה להתקבל במסגרת אחרת
 ותפקידכם הוא רק להמליץ או לנקוט עמדה. חשוב לשים לב לזה ולהימנע מבזבוז

אנרגיה על החלטות שיתקבלו במקום אחר. 

גיבוש הסכמות בקבוצה 

 באיזה ישתתף בקבלת ההחלטה ומי ההחלטה שצריכה להתקבל, מהאחרי שחידדנו 
 הסכמות רחבות נשענות על היא תתקבל, אפשר להתחיל בגיבוש ההסכמות. אופן

  שנבנות לאורך הדרך. כדאי לבסס הסכמות "קטנות" ברמה של תוכןהסכמות קטנות
התוכן  ברמת    קבלתה: ותהליך  מהההסכמה  (האםעל  להסכים  צריכים    אנחנו   

  נגבש את ההסכמה (מיאיךלהכניס דרישה לדיור ציבורי או לא). ברמת התהליך 
ישתתף בדיון, איך תתקבל החלטה, מה נעשה אם לא נצליח להגיע להסכמה).

 . לייצר1 שלבים: 3רעיון נוסף המסייע בגיבוש הסכמה הוא לקיים שיחה שיש בה 
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 מרחב להעלות רעיונות, סיעור מוחות ללא שיפוטיות (כלומר, כל אחד יכול לעלות
  שאלות; ולשאול   להבהיר  זמן לאנשים  אפשרויות2רעיון) ולתת   לנסח רשימת  . 

לא   אפשרויות   של ביטול    הצבעה,   בעזרת   האפשרויות   את   ולצמצם    ברורה
. לבחור את הפתרון המועדף.3רלוונטיות; 

 מה שחשוב בגיבוש ההסכמה הוא לוודא שלפני שנדרשת מאנשים הסכמתם להצעה
 זו או אחרת, הם הבינו את ההצעה והייתה להם הזדמנות לברר מה שאינו מובן. כך
 להימנע ממצבים בהם אנשים מושכים את תמיכתם מהחלטה כי "הם לא הבינו כך

את ההצעה". 

 גיבוש ההסכמה יכול להיות תהליך דמוקרטי, שיתופי, הנותן ביטוי למגוון הקולות
 והרעיונות של האנשים בקבוצה. אחד מהכלים שמאפשרים השתתפות מרבית של

אנשים הוא "אסיפה עממית". 

 אסיפה עממית היא גוף קבלת החלטות שיתופי השואף להגיע לקונצנזוס (להחלטה
 שכולם יכולים לחיות איתה בשלום). התהליך נעשה באמצעות חיפוש אחר הצעה
 שממזגת את כלל הדעות הקיימות. לא מדובר בבחירה בין עמדות מנוגדות. התהליך
 מתנהל באופן שליו, תוך נתינת כבוד לכל הדעות המושמעות. חשוב להשאיר את
 הדעות הקדומות והאידיאולוגיות בבית. אסיפה עממית לא אמורה לסוב סביב שיח

מה נדרש לנו? איך נשיג זאת?”.  “אידיאולוגי, אלא סביב שאלות פרקטיות  

 האסיפה מבוססת על התאגדות חופשית. אם אינך מסכימ/ה עם מה שהוחלט, אינך
 מחוייב/ת לעשות זאת. כל אדם הינו חופשי לעשות כראות עיניו. האסיפה שואפת
את מקדמת  האסיפה    משותפים. פעולה    קווי ולהגדיר    קולקטיבית, חוכמה   לייצר 

)www.activism.org.ilהדיאלוג ומאפשרת לנו להכיר אחד את השנייה (

אסיפומידע מפורט על מריבי האסיפה וניהולה ניתן למצוא ב"מדריך מהיר לניהול 
www.activism.org.il/node/966ת עממיות  

 כחלק מהמחאה המתפתחת מתפתחים גם מנגנוני שיתוף לקבלת החלטות במאהל
 פאנלים מומחים במאהלים, של  שיח  מעגלי  מתקיימים   בכל יום   וברמה הארצית.
ב למשל    ישירים, בשידורים  ומועברים  הארץ  בכל  מתקיימים  הרעיונות   לגיבוש 

YNET61 ועוד. תוכלו להתעדכן באתרי המחאה השונים.

אפשרות לשיתוף בקבצים / מסמכים הנערכים במסגרת  יש לכם   בהמשך לאמור,
 פעילות המאהל, כגון: רשימת פעילים, משימות, רשימות קשר וכיו"ב. ישנם מספר

ועוד.wikia דוקס, דרופבוקס, כלים לשיתוף בקבצים, למשל: גוגל

 .) הופיעה רשימת אתרים, אך זו נמצאה בעיקרה14בחוברת המקורית של שתי"ל (שם בעמ' 61
לא רלוונטית ולכן הושמטה.

112

http://www.activism.org.il/node/966
http://www.activism.org.il/node/966
http://www.activism.org.il/


הוא כלי טוב להרשמה, הרצת שאלונים, איסוף מידע, ועוד. למשל:טופס בגוגל   
 מאהל ירושלים השתמשו בטופס גוגל לתיאום הסעות לב"ש והטמיעו את הטופס

בדף שלהם בפייסבוק: 

https://www.facebook.com/JlmTent?sk=app_190322544333196

שלכם! והאתר  בפייסבוק  שלכם  מהדף  חוץ  מקומות  בעוד  ושותפים  נוכחים     היו
להיכנס   שניתן   (להלן), בהחלטות  ומעורבות  הציבור  לשיתוף  פלטפורמות     באותן

אליהם באופן פתוח ולהשפיע.

חגיגת הצלחות

 הדלק להמשיך את המחאה טבוע בתחושה שאנחנו מצליחים. כבר הרגשנו את זה
 קורה: מאהל אחרי מאהל, הפגנה אחרי הפגנה, צעדה אחרי צעדה המספרים גדלים
 וההשפעה מתרחבת. לראות את כל אלה מביאים את כולנו להתרגש, ולרצות ללכת
 עד הסוף. לקום מהכסא ולרדת למאהל, לעזוב את הטלוויזיה ולצאת להפגנה. אבל
מהן ואחת  אחת  לכל  לב  לשים    שבת.   במוצאי  לא רק  בכל מקום,    ההצלחות הן
 ולטרוח לציין שראינו אותה, גדולה כקטנה, משמעו להמשיך לטפטף את הבנזין

לתוך המנוע הזה של המחאה החברתית הגדולה בהיסטוריה.

 אז ארוחת ערב מוצלחת במאהל, עוד משפחה שהצטרפה, עוד פעילות מעשירה
 לילדים, עוד מוביל דעה שהביע את תמיכתו במאבק, כתבה מפרגנת בעיתונות...
 הרבה הצלחות קטנות שמזינות את המחאה שתוביל לשינוי אמיתי. פרגנו לעצמכם
לבקר הבאים  אורחים  בפני    המאהל, של  באירועים    האלו ההצלחות  את     וציינו

וכמובן בפני התקשורת... 

תשתית תקשורת חברתית למאהל 

 להלן, מובאים כלים פרקטיים לניהול התקשורת בין המאהל לבין פעילים, קהילה,
חברתית תקשורת  תשתית  הקמת  חשיבות    וכד'. ארצית  הנהגה  החלטות,     מקבלי
 במאהל טמונה ביכולת לגייס תמיכה ומשאבים, להעביר את המסרים והדרישות של
מטרות להשפיע באופן ממוקד יותר על השגת  טובה יותר ובכך   המאהל בצורה 

המחאה. 
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פתיחת תיבת דוא"ל 

 תיבת דוא" ל ייעודית למאהל תאפשר לכם לנהל תקשורת באימייל עם מתעניינים
 מומלץ לבחור שםgmail.com  לפתוח תיבת דואר בחינם בובין הפעילים. תוכלו

פה. בעל  לבטא  גם  יהיה קל  לזכור ושלכם  שלאנשים יהיה קל  וקצר     משמעותי
 ohel_natanya@gmail.comלמשל 

 אם פתחתם תיבת דוא"ל ואתם נותנים את כתובתה לאנשים – חשוב להיכנס, לקרוא
 את מה שמקבלים ולענות לפונים. תוכלו לחלק את פרטי המשתמש לכמה חברי

צוות ומתנדבים ולחלק את העומס ביניכם. 

רשתות חברתיות 

אינטרנט   גולשי בקרב  ביותר  הפופולארית  החברתית  הרשת  כיום  היא   פייסבוק 
 בישראל, וכנראה בעולם. פייסבוק משמשת ככר שוק הומה לרישות, פרסום מידע
 והחלפת דעות במחאה הנוכחית. כדי להיות חלק מהשיחה, כדאי להקים נוכחות

בפייסבוק. 

 https://www.facebook.com/pages/create.phpמומלץ לפתוח דף  

צרו דף מסוג "קהילה" או "מטרה". •

 פרטו מידע על המאהל: שם המאהל, מיקום, מידע על החברים / מטרות•
המאבק, פרטים ליצירת 

קשר (אנשי קשר, מספרי טלפון, כתובת דוא"ל). •

 קשרו את הדף לדפי מאהלים אחרים לפי איזור גיאוגרפי או אוכלוסיות,•
כמו גם לדפי קהילות, עסקים וארגונים באזור המאהל שלכם. 

סטטוס•   עדכוני   הנעשה: על  עדכונים  ולפרסם  הדף  את    לעדכן    הקפידו
בנושאים   שמתפרסמים   ומאמרים   לכתבות קישורים    תמונות,    (טקסט),

שמעסיקים אתכם. 

הקפידו להגיב לפניות ותגובות בדף. •

 אפשר שכמה משתמשים ינהלו את הדף. תוכלו לנצל זאת כדי להפעיל•
עם בקשר  להיות  צריכים  בפייסבוק  הדף    מפעילי זאת,  עם     מתנדבים.
 הנהגת המאהל, מעודכנים בתכניות ובפעילויות  כדי שיוכלו לכתוב בדף
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בשם המאהל. 

פרסום אירועים 

הרצאות,   מקצועיים, צוותים    מפגשי   מליאה, (ישיבות  אירועים  עורכים   כשאתם 
כך   בפייסבוק. המאהל  בדף    ופרסמו בפייסבוק  אירוע    פתחו  –   אחרות)  פעילויות 
 אנשים שתומכים בכם יכולים לסמן שהם באים, תוכלו לעדכן בקלות כשיש שינויים
 בתכניות, משתתפים יוכלו לשתף עם חברים שלהם ולהזמין אותם ביתר קלות. את
בדוא"ל לשלוח  גם    כמו   בפייסבוק, נוספים  בדפים  לפרסם    תוכלו לאירוע   הלינק 

לרשימת התפוצה שלכם. 

ניהול רשימת תפוצה 

 עם כל הפופולאריות של פייסבוק, דוא"ל (מייל) הוא עדיין אמצעי תקשורת חשוב
 ושימושי. בל נשכח שיש אנשים שלא חברים בפייסבוק, כמו גם אנשים שמשתמשים

במייל יותר מאשר בפייסבוק. 

תוך   במאהל, ומבקרים  תומכים  של  פרטים  לאסוף    הקפידו   תפוצה! רשימת     בנו
 הסכמה שלהם לקבלת עדכונים מכם בעתיד. אפשר להדפיס טבלה ולבקש להירשם

בכתב יד. זה דורש עדכון ידני באופן שוטף בחשבון הדוא"ל. 

 אם יש לכם מחשב נייד או טלפון חכם במאהל – השתמשו בו כדי להזין פרטי קשר
של תומכים. 

 בקשוgoogle groups. , למשל בקבוצת דיון מדוורתאפשרות נוספת היא פתיחת 
כתובת מקבלת  בגוגל  קבוצה  כל    לקבוצה. אותם    וצרפו הסכמתם  את   מתומכים 

למשל:      כל חבר בקבוצה (שמקבלmygroup@groups.google.comדוא"ל.
הקבוצה.   חברי לכל  יגיע  והמכתב    זו לכתובת  מייל  לשלוח  יכול    לכך)  הרשאות 
 כמובן שאפשר להגדיר שרק מנהלי הקבוצה רשאים לשלוח מיילים חדשים, ושאר
הקבוצות, של    ההגדרות באפשרויות    הגיוון   לענות.   רק   יכולים   הקבוצה    חברי
 מאפשר שימוש לקבוצות תפוצה או עבודה שונות. למשל: רשימת דיוור לתומכים,

קבוצה עבודה בנושא מסוים, ועוד. 
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אתר ובלוג 

 אמנם אפשר לפרסם (כמעט) הכל בפייסבוק, אבל דף בפייסבוק הוא לא תחליף
 לאתר אינטרנט. פייסבוק טובה בהצגת תכנים עכשוויים, אבל פחות בחיפוש חומר
 לפי נושאים, פחות מתאימה לטקסטים מורכבים וארוכים יותר מפסקה, העיצוב בה
תנאי את  לשנות  שיכולה    פרטית, חברה  היא  פייסבוק   – ובכלל    ונוקשה,  מוגבל 
חושדים הם  אם  משימוש  אתכם  לחסום    או התראה  ללא    (והפרטיות)  השימוש 
לפרסם אפשר    שבו למאהל  אינטרנט  אתר  להקים  מאוד  מומלץ    לכן,    במניעיכם.

דעות, תשתית לאתר קהילתי או אישי, בסיס לשמירה על קשר אחרי המאבק. 

 בלוג יכול להיות כלי פשוט ושימושי לעדכון מידע, בסיס לאתר קהילתי, מדורת
שבט להתכנס סביבה  ולא בפייסבוק. דוגמאות: 

 http://kehilaym.wordpress.comבלוג קהילתי ביהוד מונוסון: •

 מספק מידע על המאהל: צוותzedek.tk - אתר המאהל הירושלמי בבלוג •
 המטה, ומהווה דוגמא לבנייה של בלוג שמאפשר פרסום של מאמרי דעה,

תגובות, מידע על פעילות ועדכונים וכד' 

איך מקימים בלוג/ אתר קטן? 

 אפשר לפתוח בחינם בלוג, אשר יכול לשמש אתרwww.wordpress.com באתר 
חדשות, פרסום    קבועים, דפים  פרסום    עיצוב, להתאמת  אפשרות  יש    וטוב.    קטן

חיבור לדף בפייסבוק, ועוד. 

ראשונה    היכרות
עם וורדפרס

http://he.support.wordpress.com/introduction

עם   להתחיל    איך
וורדפרס

http://he.support.wordpress.com/getting-started

  היא בחינם  קטנים  אתרים  להקמת  טובה  פלטפורמה   עוד  .google  sitesזאת 
פלטפורמה פחות דינמית ומתאימה יותר לניהול ידע משותף. 
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פעולות יומיומיות במאהל 

 המאהל הוא מוקד פעילות בכדי לקדם את המחאה הכללית והמטרות שלשמו קם.
 המאהל מהווה אמצעי חשוב כדי להנכיח את הקולות של האוכלוסיות המוחלשות
כן,   על   למאבק. להתגייס  בקהילות  נוספים  לגורמים  לקרוא  הזדמנות    גם,    כמו
 העיקרון המנחה לפעילות הוא יצירתיות: להשתמש בגימיקים ולייצר עניין בכדי
 להשאיר את הנושא על סדר היום הציבורי ולהוציא כמה שיותר אנשים מהבתים אל

הרחובות. 

 יש חשיבות לארגון אירועי המחאה גם כי הם דרך להשמיע ולהגיע לאוכלוסיות
 נוספות וסוגיות נוספות. לדוגמא: מאהל שמארגן עצרת מחאה ליד עמידר ודיור
מחזק   זה  חינוך וכד' חד הוריות, בריאות,   הפגנות עם  מאהל שמארגן    ציבורי,
 ומרחיב את מעגלי הסולידריות. הפעילות מגבירה את הנראות של המאהל ומעוררת
 שיח במפגש עם הציבור שמגיע להפגנה או לצעדה, להרצאה או להרקדה. תכנון
 הפעילות וקיומה מסייעת לגיבוש וחיזוק הקשרים בין יושבי המאהל, נותנת תחושה
 של כוח ועוצמה ובונה את הכוח של המאהל ושל המחאה. היא מגבירה תמיכה
לאות שצופרים  ונהגים  עסקים    בעלי   למשל:   חיצוניים, גורמים  של  גם   והזדהות 

תמיכה. 

להלן כמה דוגמאות לפעילויות אפשריות: 

ישירה.1   העוצמהמחאה   את   להגדיל   העיקריות   מהדרכים   אחת   היא   
 וההשפעה של המחאה, להפיץ את המסרים, לגייס פעילים/ות ולהגדיל את
 ההשפעה של המאהל. דוגמאות לפעילות מחאה ישירה: הפגנות, מצעדים
על   רועשת)   או   (שקטה איטית  הליכה    שלטים;   עם ברחובות   וצעדות 
 מדרכות ובמעברים עם שלטים; משמרות מחאה במקומות/צמתים מרכזיים,
 כגון: משרד השיכון ובאתרי בנייה. ראו טיפים לארגון הפגנה/צעדה בסעיף

.95"איך להפוך את האירוע למוצלח?” בעמ' 

 הערה: במידה שעוכבת או נעצרת ע"י המשטרה בגין פעילות כלשהיא,
 מומלץ לא לחתום על כתב התחייבות או הגבלה כלשהו ללא נוכחות עו"ד.

כדי לגייס את הקהילה המקומית לפעילות ולשיח וכדיפרסום והסברה:.2   
בפייסבוק, בדף  הפעילות  את  לפרסם    ניתן שלכם  המסרים  את   להפיץ 
לתלות   מגפון, עם  ברכב  להסתובב    וארצית, מקומית  לתקשורת   לפנות 
 שילוט בכל העיר ובעיקר בכניסה לעיר, לחלק פלאיירים, לעלות סרטונים

(כ קצר  תעודה  סרט    מוקרן ערב    מדי   אחרים. במקומות    או  5ביוטיוב 
 דקות) על מקום אחר במסגרת מחאת יוקר המחיה את הסרטונים הקצרים

http://yes.walla.co.il/?w=2/7853ניתן לראות ב: 

מסרים".3   העברת   גדולה"ביקורי   או   צנועה   משלחת   עם   להגיע    
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מקבלי   של   התכנסויות   ציבור,   אנשי של    בכנסים    לביקור/השתתפות
 החלטות, ישיבות מועצה, סיור של חה"כ או שר באתר/ישוב מסוים וכד'.
האירוע   לפני   להלן ההסברה  מפעילויות  אחת    כל לעשות  לבצע     ניתן
 (סיור/ישיבה וכיו"ב), במהלכו או אחריו, ברחבת האירוע או בקרבת מקום.

ניתן להודיע לתקשורת על כוונתכם לביצוע הביקור. 

  יש חשיבות לקשר בין המאהלים, בעיקררישות וחיבור לפעולות ארציות:.4
 אם הם באותו ישוב או בקרבת מקום. החיבור יכול להיות בכדי להחליף
 מילים, דעות ומשאבים" לחבר בין צרכים של אוהל אחד למענים שאולי
בין   מפגש   דוגמאות:   ועוד.   סולידריות   למטרת   השני,   באוהל    קיימים
סקייפ בעזרת    מאהלים   בין שיחות    ותמיכה, הזדהות    ביקורי    מאהלים,

  כדאי62במחשבים ניידים, שיחות התייעצות ועוד. פרטי קשר של מאהלים
  או באתרwww.shakufbaohel.org.ilלחפש בדף הקשר הפומבי באתר 

www.uti.org.ilהקישור בין המאהלים, 

אתמעגלי שיח ודיון:.5 מחזק    אחיד, מאפשר לחדד מסרים ולבנות מסר    
 הכוח של הקבוצה ועוד. מומלץ לתת במה לכל השותפים ולקבוע כללים
 לשיחה, למשל: "נרשמים" אצל המנחה ואז מדברים בתורות. חשוב לתת
אחד, באף  פוגעים  לא  עוד  כל  הדעות  לכל  לגיטימציה  שיש   הקדמה 
 שההקשבה היא חשובה. הגדרת זמן לכל דובר מסייעת לאנשים להמתין

  דקות. ראו הרחבה בפרק ד' על קבלת החלטות3בסבלנות לתורם, למשל: 
ועבודה עם שותפים. 

במהלך היום מגיעים אורחים ותחלופה של אנשים למאהל,קבלות פנים:.6   
 כדאי למנות תורן במאהל ש"יכניס אורחים/ות" יסביר להם על המאהל,
 יושביו, המסרים שלו, יעשה סיור במאהל, יזמין אותם/ן לשבת, יציע כוס
 מים וכד'. אפשר לבקש מה"אורחים" פרטי התקשרות ולרכזם ברשימה וכך
של   תפוצה רשימת  יש    וכד'   הפגנה   דיון,   פעילות/   מקיים    כשהמאהל

.63תומכים

 , המאהל הינו מרחב המזמין גם עובריטקסים/ אירועים/ הפעלות לילדים.7
למאבק,   תוכן" "יוצקות  זה    מסוג פעילויות    ולהשתתף. להזדהות   אורח 

בחוברת המקורית של שתי"ל היתה המלצה פחות עדכנית.62
 כל נושא ה"רשימות תפוצה" וכו' – רלוונטי רק למקומות מאוד קטנים. ברגע שהרשימה עברה63

  איש:ה, קשה מאוד להתחיל לנהל איתםן מערכות יחסים וירטואליות, למעשה, רק400את ה
  איש:ה יכול להיות מטלה של כמה ימים (כולל וידוא שלא400הקלדה של רשימת מיילים בת 

 נפלו טעויות כתיב). בנוסף, בלהט הקיץ ובהיסטריית הלחץ המשטרתי והתקשורתי, הדפים /
 קבצים הללו נוטים להעלם. ממש מומלץ לעשות רישומים כאלו ישירות באינטרנט, דרך דף

  אתר של    הפומבי אוwww.shakufbaohel.org.ilהקשר  גוגלדוקס    פתרון באמצעות    או   
אחר.
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 מסייעות בחיבור בין האנשים, "ממלאות את הזמן" בתחושה של עשייה
לילדים   פעילויות   למאבק.   להצטרף   הקהילה/הסביבה   את    ומזמינות
לילדים   ומסייעות   "גדולים"   של   לשיח   ההורים   את   לפנות    מאפשרות
 להתמודד עם העשייה במאהל. דוגמאות: קבלת שבת, הצגות קהילתיות
 ופלייבק, שירה בציבור (להביא כלי נגינה), הופעות של אמנים תומכים,

הרקדות, סדנאות יצירה ועוד 

  ניתן להזמין מרצים ודוברים על פי עניין וצורך לקייםהרצאות וסדנאות:.8
החל נושאים    במגוון להיות  יכולה  הפעילות    במאהל. והרצאות   סדנאות 

מאיכות סביבה ועד פיתוח הקשבה. ראו כמה רעיונות להלן. 

הרצאות   ומקיימים   במחאה   שמעורבים   רבים   וארגונים   אנשים   קיימים    הערה:
וסדנאות ברחבי הארץ. הרשימה להלן הינה חלקית. 

 ההרצאות שמארגנת המכללה החברתית כלכלית במאהלים ברחבי הארץ,•
והמצב   ושלטון   הון   סביבתי,   לצדק   חברתי צדק    בין הקשר     בנושאים:
 החברתי, כלכלה, חברה וסביבה, מדיניות ציבורית, נשים במדינת רווחה

manager@sea מייל: 037306444ועוד, לתיאום ניתן לפנות לטלפון: 
.org.il

 מעביריםwww.socialjustice.org.il מרכז ישראלי לקידום צדק חברתי •
המגזר   בין   הנכון   האיזון   בנושאים:   וירושלים,   המרכז באזור     הרצאות
 הציבורי, העסקי והאזרחי, מדיניות החברתית כלכלית של הממשלה כלפי:
 חינוך, עוני, אוכלוסיית הנכים והמוגבלים, ילדים בסיכון, תעסוקה נכונה;
 מדיניות מיסוי מצמצמת פערים; שיתוף הציבור בתהליך עיצוב המדיניות
לדוא"ל:   לפנות   ניתן   לתיאום   ועוד.    החברתיתכלכלית

elinor_m@hotmail.com  :0524526113נייד

סיוע•   אקטיביסטית,   פעילות   בליווי   מתמחה   בכבוד   לחיים    התנועה
 למתקשים בהחזרי  משכנתאות, סיוע בפנייה לרשויות ומניעת פינוי ביתם
חברתי   לשינוי פעילות    אלימה, בלתי  ישירה  ופעולה  חוקיים   באמצעים 

יעקב    בר   חיים   לפרטים:   ועוד,   והפוליטית   הציבורית   0526בזירה
373381

רווחה,•   מדינת   על   הארץ   בכל   מדברים   קהילתיים   סוציאליים    עובדים
  דוא"ל   בפייסבוק,   עתידנו   קבוצת   והזמנות: לפרטים    ועוני,    הפרטה

maavakos.tchai@gmail.com:או בטלפון  
0528, דרור גביש 0547547299, מעיין לוי 0547733538ענבר מדני 

789470
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 הקואליציה לדיור בר השגה: עוסק בעיקר בקידום מדיניות דיור חברתית•
  רונה פרי,http://israelaffordablehousing.blogspot.comבישראל 

  תשמח לתאם מרצה0544995686רכזת הקואליציה לדיור בהישג יד   
ולייעץ 

הרצאות•   הארץ, בכל  להעביר  יכול    (ע"ר) בקהילה  זכויות    מרכז    ידיד
 מדיניות  חינוך, חברתיות וחוקי היסוד,  החברה בישראל: זכויות   בנושאי
ממשל   ממלכתי, בריאות  ביטוח  וחוק  הבריאות  מערכת    לישראל,  דיור 
 ואתיקה, שלטון מקומי ועוד ובנוסף גם סדנאות בנושאים: מיומנויות וכלים

למנהיגות וניהול חברתי, לדוגמא: 

גיוס•   ציבורי,   מאבק   תכנון   אזרחיות:   פעילויות   לניהול    כלים
תמיכה, בניית קואליציות, 

קביעת קווים אסטרטגיים •

 עבודה עם התקשורת: העברת מסרים, בניית תכנית תקשורתית,•
הכנת דוברים אמינים ו"עוברי מסך" 

גיוס משאבים לפעולות מחאה •

מערכת המשפט ככלי לניצחון במאבק ציבור •

פעילות פרלמנטרית ובניית לובי •

  בטל.   והסברה, חברתית  מדיניות  סמנכ"ל    מלמד,   לרן לפנות    02ניתן
פקס.6796710  153545902096  נייד.   ,0545902096  דוא"ל   , 

ran@yedid.org.il .אתרwww.yedid.org.il 

64זכותון למפגין/ה [במאהל]

היא   הביטוי. לחופש  מהזכות  נפרד    בלתי מרכיב  היא  והתהלוכה  ההפגנה   "זכות 
היום סדר  על  חברתיות  סוגיות  ולהעלאת    דעות, להבעת  מרכזי  מכשיר   מהווה 

65הציבורי"

פרק זה הובא בחלקיות, בשל כפילות לידע שכבר קיים בספר זה.64
 מטה הרוב נ' משטרת ישראל 2557/06בג"צ 65
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האם הקמת מאהל מחאה היא חוקית? 

חופש  גם  עם זאת,   לחופש הביטוי. היסוד  מזכות  חלק  מחאה היא  מאהל   הקמת 
 הביטוי הוא זכות שאפשר להגביל, אם מתקיים חשש ממשי וקרוב לוודאי לפגיעה
 בשלום הציבור. אין איסור בחוק על הקמת מאהל מחאה בשטחי ציבור, ובהחלטה
 האם מאהל כלשהו הוא חוקי או לא אמורות הרשויות לשקול מצד אחד את הזכות
 לחופש הביטוי ומצד שני את הפגיעה שהמאהל גורם. בית המשפט קבע פרמטרים

 . ככל66לבחינת איזון זה, ובהם משך המחאה ומידת הפגיעה שנגרמת לציבור הרחב
את לפנות  לעירייה  להתיר  המשפט  בית  ייטה  כך    יותר, ארוכה  תהיה   שהמחאה 
 המאהל. מחאת "כיכר הלחם" נמשכה שמונה חודשים עד לפינויה, במקרים אחרים
ניתן   כן ועל    קבע,   למגורי המאהל  את  הופכים  חודשיים    כי המשפט  בית   קבע 

לפנותו. 

האם נדרש רישיון להקמת מאהל? 

 המצב המשפטי אינו חדמשמעי. הקמת מאהל יכולה לעמוד בניגוד לחוקים שונים
 ולתקנות עירוניות העוסקות בתכנון ובניה ובשמירה על הסדר והניקיון בשטחים
לפנות   או   מחאה   אוהלי   לפנות   העירייה את    מסמיכים   אלה   חוקים    ציבוריים.
חריגה אותה להתיר   הם גם מסמיכים   עם זאת, שתפנה אותם.  למשטרה בבקשה 

מהכללים ולאפשר את מאהלי המחאה. 

האם מותר לעירייה להתנות תנאים באישור להקמת מאהל? 

 לעירייה מותר להתנות תנאים להקמת המאהל, אך הם אמורים להיות סבירים ולא
 לסכל את המחאה. תנאים סבירים הם למשל דרישה שהמאהל ימוקם במקום שלא
 יסכן את יושביו או את הציבור, דרישה כי יישמרו תנאי סניטציה הולמים במאהל
לעמדת   המחאה. תקופת  בתום    כנו על  הסדר  את  להשיב  מהמפגינים   והתחייבות 

האגודה לזכויות האזרח תנאים הנובעים אך ורק מנוחות העירייה, כמו 

הדרישה שכל מאהלי המחאה ירוכזו במיקום אחד בעיר, אינה סבירה.

שכמות66 ככל    המפגינותים. כמות    שתי"ל: של  המקורית  בחוברת  שנשכח    משמעותי  פרמטר 
 המשתתפותים במאהב גדולה יותר, כך גם הלגיטימציה לקיום המחאה גדלה. לכן, מאהל בן

  מוחימות הוא1030 מוחותים הוא "כשר" להפרעה לסדר הציבורי, בעוד מאהל בן 100מעל 
לא.
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 כיצד אפשר לערער על סירוב העירייה לאשר הקמת מאהל או על דרישות לא
סבירות שהעלתה כתנאי להקמתו או להמשך קיומו? 

התחום על  המופקד  בעירייה  הגורם  עם  מנומס    ומתן משא  לנהל  לנסות   אפשר 
 ולהזכיר לו כי חופש המחאה הוא עקרון יסוד במשפט ובחברה בישראל, וכי בתי

המשפט התירו פינוי מאהלי מחאה רק לאחר חודשים.

התמודדות עם הטרדות מיניות במאהל/ בהפגנה 

 מאז תחילת המחאה הגיעו למרכזי הסיוע מספר פניות של נשים שדיווחו על פגיעה
 הסיוע  במרכזי  מינית בשטחי המאהלים ברחבי הארץ. בעקבות הפניות שהתקבלו

בנושא ביקשנו להביא בפני ציבור המפגינים והמפגינות מידע חשוב בנושא.

 נוטים פוליטית,   או חברתית  של התגייסות כללית סביב מטרה  שבתקופות     ידוע,
 א/נשים שלא לדבר על מה שעובר עליהן/ם ברמה האישית ומתגייסות/ים למאבק
 הכללי. נטייה זו נובעת לעיתים מחשש שהמאבק "האישי" יפגע במאבק "הגדול"
 ומתפיסה מוטעית שנושא הפגיעה המינית אינו רלבנטי לנושא המחאה. אך בניגוד
מנושאי מיניות אינם מנותקים  פגיעות  שהדיווח והשיח על  חשוב לדעת     לאמור,
 המחאה החברתית. המאבק באלימות מינית אינו מאבק אישי של נפגע או נפגעת
 אלא משקף תופעה רחבת היקף, המתקיימת בכל מקום, בכל חברה ובכל שכבות
 האוכלוסייה. אנו, באיגוד מרכזי הסיוע, סבורות כי מיגור תופעת האלימות המינית
 הינה חלק בלתי נפרד מהרצון להביא לשינוי חברתי ומהשאיפה לכינונה של חברה
 המבוססת על ערכי השוויון והדמוקרטיה. לפיכך, יש להבטיח טיפול הולם במקרים

בהם עולה חשש לפגיעה מינית, גם במקום ממנו יוצאת קריאה לצדק חברתי. 

מהי תקיפה מינית? 

 תקיפה מינית היא כל התנהגות ו/או מעשה מיני הנכפה על אישה, גבר או ילד ללא
 הסכמתם. תקיפה מינית כוללת פגיעה באישה, בילד ובגבר על ידי גבר, אישה או
 ילד. תקיפה מינית היא אלימות המתבטאת במין, ולא דחף מיני בלתי נשלט. זהו
ביטוי   לידי לבוא  יכולה  מינית  תקיפה  בקרבן.  ולשלוט  להשפיל    שמטרתו  פשע 
 בדרכים רבות: אונס (החדרת אבר מאברי הגוף או חפץ לאבר המין של אישה ללא
 הסכמה), מעשה מגונה (כל תקיפה מינית שאיננה כוללת חדירה אך נועדה לשם
 גירוי, סיפוק או ביזוי מיני), הטרדה מינית (אקט בעל אופי מיני שאחד הצדדים
 איננו מסכים לו, כגון חיזורים מיניים בלתי רצויים, בקשות לחסדי מין וכל התנהגות

מילולית או פיזית בעלת אופי מיני).
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מה אפשר לעשות במאהל? 

במסגרת מיניות  מתקיפות  בטוחה  יצירת סביבה  חשיבות  על  לדבר  וצריך   אפשר 
 השיחות והדיונים המתקיימים במאהל. איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה
 מינית יכול לסייע בתכנון הדיונים ובקיום הרצאות וסדנאות בנושא. לתיאום, אנו

.0737013241/244פנו אלינו בטלפונים: 

 מאחר ולא ניתן להצביע על "טיפוס" אחד של תוקף, שיש להיזהר ממנו (התוקף
 יכול להיות עובר אורח או שותף למאבק שזה עתה ישב בחבורה) חשוב לעלות את
 המודעות והנראות של הנושא. מומלץ לתלות שלטים באזור המאהל המציינים את

  לקו החירום לסיוע לנשים1202 – המספר הוא 67מספרי החירום של מרכזי הסיוע
 לקו החירום לסיוע לגברים נפגעי תקיפה מינית.1203נפגעות תקיפה מינית ו

 אם עברת תקיפה מינית במאהל או בהפגנה, או אם ידוע לך על קורבן של תקיפה
 מינית חשוב לדעת שאת/ה לא לבד! ניתן לפנות למרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי

   ללא צורך בהזדהותתקיפה מינית. הסיוע ניתן ללא תשלום, שעות ביממה,24,   
  (קו החירום לנשים) או התקשר1202 ימים בשנה, בכל אזורי הארץ. התקשרי 365

גמיש1203   באופן   ולאחריו המשבר  בשעת    ניתן הסיוע    לגברים). החירום    (קו   
המותאם לכל נפגע/ת על פי צרכיה/ו ורצונה/ו כפי שהיא/הוא מגדיר/ה אותם. 

 זכרו: הפנייה למרכזי הסיוע או הגשת תלונה על התקיפה המינית שעברת אינם
 בגדר פגיעה במאבק החברתי ואינם מהווים פעולה של אי סולידאריות! חומר נוסף

 ww.1202.org.ilבנושא ניתן למצוא באתר האיגוד: 

מערכת היחסים עם עצמך, היוזםת של אירוע המחאה

  ערמון,   רוני של  הנהדר  לספר  ישירה“הפניה  לפעולה  במיוחד68"התעוררות   –   
אל תהיה  “לפרק "שינוי פנימי, שינוי חברתי" על האיזון הפנימי, ולמאמר הסיכום, 

אקטיביסט".

 ” בעמ'על אהבה, על האהבה לעצמי, על ההשתקפות שלי במראההפניה לדיון: "
272

  ניתן למצאwww.1202.org.ilבחוברת המקורית של שתי"ל וכן באתר איגוד מרכזי הסיוע 67
גם מספרי טלפון לקהלי יעד נוספים, כגון דוברי שפות שאינן עברית.

 ). ניתן להשיג את הספרIndyרוני ערמון הוציא את הספר בהוצאה עצמית (מה שנקרא בלעז 68
בד"כ בסלון מזל, תל אביב.
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328” בעמ' איך להרחיב את מעגל השותפותים במחאה?הפניה לדיון: "

 "על המחאה בפרספקטיבה של חצי שנהוהפנייה אחרונה חביבה, לדיונים בסימן: "
.137בעמ' 

ידע בנושא עבודה עם משאבים ציבוריים

מ- בפחות   - לציבורי  פרטי  בין  גבוליות:  הוצאות   1000נוהל 
69מילים

 מזון וכיבוד

 רכישת מזון וכיבוד, בין אם במרכול ובין אם במסעדה  נראית כרכישה פרטית.
  לרשותינו   עומדות   ציבוריות,   למטרות   ברכישה   שמדובר   טיעון   לחזק    2כדי

אופציות: 

 התייחסות לרכישה כרכישת מלאי  כמו למשל כיבוד לטיולים או לפיצ',•
 בהם המשתתפותים משלמותים עלות סמלית עבור המזון. במקרה זה עלינו
רכשו   שלנו   הפעילות   שמשתתפי   המוכיחות   מכירה,   חשבוניות    להציג

מאיתנו מזון, כדי לחזק טענת רכישה למלאי.

לפעילות•   כיבוד   כרכישת   המזון   לרכישת   התייחסות   שניה:    אפשרות
התנדבותית. כאן שוב מתפצלים לשני מקרים: 

 כאשר הכיבוד נרכש ע"י העמותה: במקרה זה המדינה תכיר רק.1
וב80%ב   ציבורית,   כהוצאה   הכיבוד   מסכום תבקש20%    

את   לקנוס   כלומר,   ציבורית,   כהוצאה   להכיר   שלא    המדינה
 מס הוצאות עודפות. 20%העמותה ב

כאשר הכיבוד נרכש ע"י מתנדב/ת: כאן המדינה מוכנה להכיר ב.2
100%  עד של  בסכום    ציבורית, כהוצאה  מההוצאה  ש"ח30    

  ש"ח למשתתףת נחשב30למשתתףת בפעילות. כל שקל מעל   
  מס. כדי להוכיח את כמות90%מייד להוצאה עודפת, וייקנס ב

המתאים   נוכחות   רישום   להציג   יש   בפעילות,    המשתתפותים
רישום   טופס   באמצעות   צבעים   (בשישה   הכנסה   מס    לתקנות

 . אתר מילים1000נוהל הוצאות גבוליות: בין פרטי לציבורי  בפחות מ), 2011אורן, ברוך (69
  בישראל,   גאה   קהילה   בוניםות   –   צבעים   שישה   בתאריך23/10/2011עמותת   נדלה   . 

3/3/2012 ,http://www.6tzvaim.com/node/1891

124

http://www.6tzvaim.com/node/1891


 נוכחות בפעילות); בנוסף, יש למלא טופס החזר הוצאות כיבוד
 למתנדב וכמובן, להתמודד עם נהלי מס הכנסה להחזרי הוצאות 

ראי/ה למטה. 

 טלפוניה

 הוצאות טלפון נחשבות להוצאות אישיות, משום שחלק גדול מהערך בטלפון הוא
  ש"ח למתנדב100היותו צמוד לאדם מסויים. לפיכך מס הכנסה מתיר החזר של עד 

לחודש עבור הוצאות טלפון מהמכשיר האישי. 

הוצאות   אז   ההתנדבות, במקום  נייחים  קוים  התקנת  הוא    זו לבעיה  טוב     פתרון
הטלפון משולמות ישירות ע"י העמותה. 

 "מכשיר חום"  במידה ובמקום ההתנדבות קיים מכשיר סלולארי, אך מכשיר זה
 אינו צמוד למתנדב מסויים אלא נשאר במקום ההתנדבות בשעות הלילה  ייתכן

ואפשר לקבל טענה כאילו מכשיר סלולארי זה, דינו כדין מכשיר נייח. 

 הוצאות נסיעה והוצאות רכב

 באופן עקרוני הנסיעה ברכב פרטי לפעילות, והן נסיעה בתחבורה ציבורית, נחשבות
הוצאות   החזרי מתיר  הכנסה  מס    לכן   פרטי.   היננו ממנה    מהותי שחלק   כרכישה 

  ש"ח ליום עבודה. סכום25 ש"ח לחודש, שהם בערך 600בסכום של לכל היותר 
זה דומה לסכום המירבי המוכר לעובדים שכירים כהוצאות נסיעה. 

*55%כל שקל מעל סכום זה נחשב להוצאה פרטית, והמדינה דורשת עליו מס של 
 בגין הוצאה עודפת. 90%

 נסיעות בתחבורה ציבורית או באמצעות השכרת רכב הינן יחסית "פשוטות", משום
 שקל לראות שהן מיועדות למטרה ספציפית. לעומתן, נסיעה ברכב פרטי מציגה
לתקינה זכה  הנושא    וציבוריות. פרטיות  נסיעות    בין והפרדה    מעקב של   בעיה 
את "עלרד  להכנס לעומק הפסיקה (ובכל זאת רק נזכיר  מבלי    ופסיקה נרחבת.
 פקיד שומה"), הפסיקה בנושא דורשת מערכת רישום נסיעות  הנדסת מעליות נ'
 ממוחשבת, או לכל הפחות, ספר רכב. בנוסף, נדרש להפעיל איש ביקורת, שיבחן
 שאכן הרישום בספר הרכב תקין, ושאכן מבוצעת הפרדה ברישום נסיעות פרטיות

וציבוריות. 
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 הוצאות לינה באכסניות ובבתי מלון

 הוצאות כאלו אינן מוכרות כלל כהוצאה ציבורית, זולת אם המתארח שילם לארגון
עבור השהות, שאז אפשר לראות ברכישה "מלאי". 

 החזר הוצאות למתנדב/ת

 העברת כספים מהעמותה למתנדב עשויה להראות כחלוקת נכסים שלא למטרות
ציבוריות. לכן יש להקפיד על שני כללים פשוטים: 

א. החזרים ילוו תמיד באסמכתאות להוצאה (חשבוניות רכישה). 

של חתומה  שנתית  והצהרה    המתנדב, של    ת.ז. צילום    הכנסה: מס  דרישות     ב.
(ט'   ההחזר   מוענק   תמורתן   מהרכישות   הנאה   טובות   לו   היו   שלא    המתנדב

1254/1255 .(

 לכן בשישה צבעים בכל שנה נבקש לצלם ת.ז. ולחתום על טפסי מס הכנסה לגבי
החזר הוצאות למתנדב.

ידע בנושא (אי) כדאיות תהליכי הפרטה
עקבו   לשם, ואלעד  פזפוקס  אמיר  ד"ר    בירושלים, ואןליר    ממכון חוקרים     שני

   2011בשנת אחר ו34  הפרטה    מקרי הופיע4  מחקרם    בישראל. הלאמה    מקרי   
 כדו"ח השנתי של המרכז לצדק חברתי ע"ש יעקב חזן. המחקר מציג תמונה דיי

עגומה על הפער בין הציפיות מההפרטה לבין הכשלון הכמעט קבוע שלה. 

 מהמחקר עולה כי ברוב המקרים, הפיקוח על הביצוע של קבלני המשנה לקוי, ובכך
שיקול דעת  העברת   נוסף על כך, את הבסיס להצדקת ההפרטה.  למעשה שומט 
 שלטוני לגופים לאשלטוניים יוצרת פגיעה בזכויות יסוד של אזרחיות. ומעל זאת,
 פעמים רבות נמצא שההפרטה בוצעה מבלי בדיקת ייעילות כלכלית, ואף לעיתים

::70בניגוד לתוצאות בדיקה שכזו

לפיקוח   הוקצו לא    רוב   פי   על   כי מראים  בדו"ח  שנסקרים   “המקרים 
על   נאות   פיקוח   התאפשר   לא   ולכן   הנדרשים,   והמומחיות    המשאבים
 התהליך, ובכך נשמט הבסיס להצדקת ההפרטה. יתרה מזו, נמשכת אפילו

המגמה של הפרטת הרגולציה. 

70)  צבי   לביא, אצל   2012מצוטט  מ),   הפרטה במשק?34מה יצא לנו   תהליכי    אתר  ynet 
   6/3/2012כלכלה, בתאריך   נדלה   .10/3/2012, 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4199145,00.html

126

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4199145,00.html


בשירותים רבים שהופרטו הועבר שיקול דעת שלטוני לגורמים לא“[...] 
 שלטוניים במהלך שהביא לפגיעה בזכויות יסוד של אזרחים  כגון הזכות,

 מבלי שנבדקהפעמים רבות התברר שההפרטה בוצעה . לשוויון ולפרטיות
 יעילותה וכדאיותה הכלכלית  ובמקרים שנעשתה בדיקה כזאת לא תמיד,

 בתוצאותיה  התחשבו  בחינת הדברים לעומקם מגלה כשלים ופגמים לא.
מעטים במדיניות ההפרטה.

הצער   למרבה   [..]“  למדיניות,   וההתנגדות   החברתית   המחאה    למרות
".ההפרטה – השיירה עוברת

ידע על הפקות קואופרטיביות: 
הניסיון של קואופרטיב מסקנות המחאה

 האמת היא שבכלל הרעיון היה אחר. במהלך שיחת סלון, אמר ד"ר דניאל דור,
 חוקר תקשורת מאוניברסיטת תלאביב, שהגיע הזמן שנמצא דרך לכנס את כל מי
 שעש(ת)ה דברים משמעותיים בקיץ לאותו חדר, ולעשות ביחד סופשבוע עד שיצא
 עשן לבן. הכוונה הייתה גם במישור הרגשיטיפולי, כי הרי נפצענו רבות בקיץ אחד
מה   להבין   מעגל. סגירת    לאיזשהי להגיע    התנוענתי, במישור  גם  אבל     מהשניה.

עשינו, היכן טעינו והיכן דווקא היה ממש מוצלח.

בכל   לי חשוב    הכי שהיה  הדבר  עם    אותו   הצלבתי   הרעיון, את    כששמעתי  מייד 
גם אבל    למהפיכה, שטובים  דברים  לעשות  גם  אפשר  איך    האחרונה:  התקופה 
 מאפשרים לכל אחדת מהשותפותים, תגמול כלשהו על המאמץ. אפשר לקרא לזה
 סוגיית הקיימות. איך לוקחותים את המאמץ לרפא פצעים וללמוד מהעבר המשותף,

ויוצרותים ממנו אוכל, לינה ומענה לשאר טרדות היוםיום.

 הדרך הכי פשוטה שעלתה לי בראש הייתה: בואו נמכור את זה. להוציא מזה ספר.

 אולי לסקר את זה ולהוציא סרט תיעודי. אולי לגייס חסויות. העיקר לייצר כסף.
"הקיבוץ   הספרים הוצאת    מנכ"ל   עם   טלפון שיחת    שכלל   בנושא,   מחקר    קצת
 המאוחד", הבהיר לי שבעצם תעשיית הספרים בארץ, לא מגלגלת מספיק כסף כדי
 לממן מיזם מסקנות שכזה. וגם בדיקה עם כמה מפיקות קולנוע, הראתה לי שכדי
 לקבל תמיכה בסרט דקומנטרי, צריך הון התחלתי; אי אפשר להתחיל לדבר על כסף
 מקרנות הקולנוע, בלי להשקיע שבועיים עבודה בכדי לכתוב תסריט ואולי אפילו
 להכין פרומו. וכמובן, לוחות הזמנים בקרנות לקולנוע מדברות על לפחות חצי שנה

עד שיגיע הכסף. בקיצור, צריך היה להמציא את הגלגל מחדש.

 זה לקח כמעט חודש, מהרגע שהעלינו את הרעיון, ועד שהחלטתי שזהו, הולכים
 על זה. גם אם המשמעות היא שמוותרותים על הצורך לגייס אשראי ראשוני, על כל
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 ההשלכות של זה. אנחנו מבטיחותים משכורות לעובדותים גם בלי שיש לנו כסף
 בקופה. כי זה מיזם חדשני וזה בסדר, זה קואופרטיבי וכולנו מתחלקותים באחריות

וגם בתוצרים.

שלב א': רתימה עקרונית של שותפותים

 ברגע שהרעיון התחיל להיות לי הגיוני, התחלתי לעשות פינגפונג עם חברותים
 קרוביםות מהמחאה. לשאול אותםן מה דעתםן, האם זה אפשרי, האם ירצו לקחת
 חלק. התשובות היו מגוונות. בעיקר הפתיע אותי שרובםן לא היה מוכן לקבל כל
 תגמול עבור הפעילות שלו. כן, גם א:נשים שחלפו כמה חודשים מאז שהןם ראו

מקום עבודה מסודר לאחרונה.

 מעבר לזה, התחלתי להבין שכדי להגיע לאירוע בקנה מידה גדול, נצטרך לפחות
  שעות שבועיות10 א.נשים, שכל אחדת מהםן נותן את ה1015צוות עובד של כ

לפחות. זה אומר, כל אחדת מהןם משקיע/ה מהלב. זה היה אתגר כי:

 א. אף אחד לא הולך למות אם לא נארגן את הכנס בלו"ז שקבענו. כלומר, יכול
למחאה   עשור   חוגגים   עצמנו   את   נמצא   אינציקלופדיה,   שנגיד   שלפני    להיות

החברתית.

 ב. יש עוד פרויקטים מגניבים במחאה ולהתמקד בפרויקט אחד זה אומר, לוותר על
הזכות לקחת חלק באחרים. וזה בהחלט קשה למי שרואה כל מיזם מחאה כמו ה

baby.שלו/ה 

 ג. כאמור, מדובר בהרבה מאוד עבודה (כמעט חודש עבודה רק על ההכנות). כדי
 להשקיע כל כך הרבה עבודה, צריך להאמין שהפרויקט יצליח לשלם שכר. אבל גם
 מי שהיו זקוקותים לכסף מזומן, לא באמת האמינו עד הסוף שהמיזם יצליח לתגמל
תעסוקה מקומות  לשחרר  להצליח    להםן שמאפשרת  במידה  לא  לפחות     אותןם.

מקבילים.

 ד. גם אחרי שהסכמנו לוותר על ההון הראשוני, על כל ההשלכות וכו', עדיין היינו
סביבת   הבסיסיים, הייצור    כלי את    לעצמנו לבנות    כדי   הון, מינימום   צריכותים 
טלפון   קוי   עבור   הזה,   הסופרבסיסי   המשאבים   איגום גם    המינימלית.  העבודה 
מעין   משותף, עבודה  למרחב  הבסיסית  הדרישה    אפילו   אינטרנט, עם   ולפטופים 

משרד, היוו אתגר.

 ה. אתגר משמעותי נוסף היה להשיג כלי עבודה מקצועיים באמת, כגון ציוד צילום,
 הגברה ותאורה. ולו רק כדי לעמוד תחת צילן המאיים של הציפיות המקצועיות

שלנו מעצמנו.
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 ו. לוקיישן.. קשיים אדירים במציאת מיקום לסמינר, בהעדר האפשרות לשלם מחיר
שוק עבור האירוח.

אלו   א.נשות מקצוע.  נדרשותים  מקצועי,  להפיק מוצר   כדי הנחייה מקצועית.    ז.
 בד"כ דורשותים תשלום רב עבור זמנן, ופעמים רבות מחוייבותים כבר לפרויקטים
 אחרים. התוצאה – קשה מאוד לאתר א.נשות מקצוע, במיוחד כאלו שיכולותים /

ש למרות    כאמור,   וזה,   אחריםות. להנחות  מתעניינותים    / מהעם88%רוצותים    
בעדינו...

 ח. החזון. קשה להסביר את החזון וקשה לא.נשות אחריםות להבין במה מדובר ולמה
כדאי להשקיע בזה זמן.

 הפתרונות המשמעותיים שמצאתי היו: פשוט להפגש עם א.נשים במרחב הציבורי.
בדואל   הארצית.   באסיפה   אחרים,   אירועים   של   בישיבות   בהפגנות,    בפאבים,
 ובפייסבוק זה פשוט לא עבד, א.נשים פשוט לא הצליחו להבין מה אנחנו רוצותים
 מהםן. חלקםן הצליחו להבין את המסרים כשניסינו בטלפון, ועדיין אין ממש מה

להשוות ליכולת שלנו כשאנחנו נפגשימות פניםמולפנים.

השגנו   להשיג,   הצלחנו   שכן   הראשוניים   המשאבים את    נוספת:   חשובה    נקודה
לעזור   שהסכימו   ומהמהפיכה   המהפיכה   מלפני   חברימות   עם   אישיים    מקשרים

במשאבים, בעיקר על בסיס האמון שהיה קיים / נוצר במחאה.

שלב ב': תאריך ראשוני ומפגש ראשון עם המציאות

 הוא בעצם מלחיץ כי  התאריך   צריך לקבוע תאריך להפקה.  להתחיל כמובן  כדי
יותר ארוכה  תקופה  נדרשת  שלא    הסכמנו   כצוות.   שלנו   הראשונה  ההתחייבות 
 משבועיים עבודה כדי להפיק את זה. כלומר, שבועיים אם אנחנו באמת מחוייבותים

 שעות עבודה בשבוע כל אחד:ת.3040לנושא ועובדיםות עליו לפחות 

 אבל זה לא היה כך. בפועל, כאמון, היה קשה לאגם משאבי הון, כלי עבודה, מיקום
(לוקיישן), ובמיוחד היה קשה לאתר את ההון האנושי – עובדימות.

 בנוסף, שאלה מהותית היא האם אנחנו מתנגשיםות עם אירועי מחאה אחרים. אז
 בדקנו  מידע" ואת כל הלוחות זמנים.  בשביל זה בדיוק יש את "רוטשילד מרכז
 וראינו – אין שום אירוע בתזמון שרצינו. הגדלנו ראש ופנינו גם לאסיפה הארצית,
 כדי לוודא שלא מתנגש לנו עם הסמינר שלהםן. התשובה: לא יודעות. אולי מתנגש

אולי לא. אז תדחו בשבועיים.

אז דחינו בשבועיים.
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 ,SETTINGבהנחיית קבוצות אומרותים תמיד שצריך לשמור ביראת קודש על ה
:71המסגרת. למשל אצל ג'רלאט פ. פנסון

 חוזה חשוב לחברי הקבוצה.ערוך חוזה עם קבוצתך וודא כי יהיה פשוט: ”
 הוא מתווה את הזכויות והתפקידים של המנחה והחברים וסימן שעל פיו
 ניתן לאמוד ולהעריך את ההתנהגות בקבוצה. תנאי החוזה ישתנו בהתאם

לקבוצה, אך באופן כללי עלייך לכלול סעיפים לגבי:

בחירתם של החברים להשתתף בקבוצה.•

סודיות – מה אפשר להוציא ממסגרת הקבוצה ומה לא.•

מטרות, יעדים של הקבוצה.•

לוחזמנים, הפסקות, זמן התחלה.”•

:200772ואצלי (ברוך אורן), בטקסט מ

 ”קבוצות מעדיפות שגרה, מצב יציב בלי איוודאות או דברים מאיימים.
 לכן יש כח בקבוצה שמושך את המדריך לתפקיד הגורו. כדי להשאר מחוץ

לתפקיד הגורו, המדריך צריך להשקיע מאמץ, זה לא טריוויאלי.

לייצב יותר  קשה    שגרה,   חיי אוהבים  לא    האישי שבאופיים   "למדריכים 
שגרה בקבוצה.”

 [  הוא חלק מהותי מחוזה הקבוצה.”ניהול הזמן בקבוצה…”[

:73וגם

 "לקבוצה עשוי להיות קשה להתמודד עם הכעס, ואז יופיעו הגנות, למשל
– בדיחה, דאחקה אוחצ'ית זו הגנה. 

על לשמור    בו? להשתמש  איך    הכעס, את  להחזיק  יכול  המדריך   "איך 
גבולות, לא לתת לקבוצה לברוח מהנושא, להחזיר חזרה לנושא [...]"

 ככה שמשחק הזמנים הוא תהליך שמפעיל כוח רב בקבוצה. אם דוחות מפגש אז
 המשתתפים בועטות בחזרה בקבוצה או במנחה. וכך היה. דחיית התאריך הובילה
 לשבוע שלם של דיונים חסרי ביטחון לגבי תזמון חדש לאירוע. בסופו של דבר

קבענו ללכת על תאריך שהיה כמעט חודש מהתאריך עליו חשבנו בהתחלה. 

 1987בנסון, ג'רלאט פ. (71  . מאנגלית: רות רז. הוצאת "אח",יצירתיות בעבודה עם קבוצות),
.57. עמ' 1992קריית ביאליק, 

 . הוצאת שישה צבעים,קורס מדריכות ומדריכי קבוצות חברתיות גאות), 2007אורן, ברוך (72
. (ההדגשה במקור)2630. עמ' 2007תל אביב, אוגוסט 

.21שם, עמוד 73
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בכלל.   עליו לוותר    החלטנו כמעט  כבר    הסמינר, של  התאריך  על  דיונים   מרוב 
 החרדות צפו ועלו. בסוף, הצלחנו הרי להגיע להחלטה, אבל התהליך גבה כל כך
 הרבה משאבים, ששכחנו את הדבר הכי חשוב: לעדכן אחורה את קהילת המחאה.

רוטשילד מרכז מידע". 74לא השארנו הודעה ל"משטרת התאריכים" “ – כאמור, 

 אז כך יצא שהמשמר החברתי, קבוצת פעילות משמעותית במחאה, ארגנה אירוע
קואופ   של   הקבוצה   ובין   החברתי   המשמר   בין   אגב,   יום.   לאותו   בדיוק    גדול

  א.נשים שמגדירותים עצמןם10המסקנות, יש חיתוך משמעותי. כלומר, יש לפחות 
 שייכותים לשתי ההתארגנויות. זה לא עזר למנוע את הפאשלה, ש"עלינו" עליה

כשכבר היה מאוחר מדי לדחות את הסמינר וגם את האירוע של המשמר החברתי.

 המסקנה העיקרית שמצאתי בשלב זה: דבקות במשימה, חשיבות התיאום הרשתי
 בנושאי תזמון ומשאבים. חשיבות העבודה הישירה מול בעלי עניין בטלפון, ולא

דרך פייסבוק או כל אמצעי וירטואלי אחר.

שלב ג': התאמות סגל, המאבק לעלייה לקרקע

 אז  כמו שאמרתי, היו באמת הרבה קשיים וחרדות בהקשר של התאריך, אבל מעבר
כל על    הון, של  גיוס  בנושא    משמעותי מאוד  מאוד  במאבק  באמת    היינו    להם,
 ההיבטים שלו. הון, בעיקר כאמצעי ייצור. זה היה תהליך שגזל מאיתנו המון עבודה
 ומשאבי תיאום. למרות שהיה לנו רעיון ראשוני על מה נדרש לעשות, לא היה אף

אחד:ת שלקח/ה אחריות על נושא המיקום (לוקיישן) מקצה לקצה. 

פה בעצם אנחנו נכנסותים לשורה של דיונים על התאמות סגל.

 כמו שכבר התייחסנו בסעיף הקודם, היה קושי מאוד רציני בהירתמות ומחוייבות
 לעבודה במיזם הזה, כיוון שלא היה לנו את היכולת להבטיח שנשלם שכר, במזומן
 ומהר. וכתוצאה מהסיטואציה הזו, א:נשים שהיו בעלותי יכולת לעזור לנו בתיאומים
שהשקיעו   משמעותי אחריות  בנתח    ו/או בעבודה  עסוקותים    שהיו   או    המנהליים,
 במיזמי מחאה אחרים, או בעבודה שגרתית בשוק, או שרצו לעזור לנו, אבל לא
 הצליחו לבנות אמון בכך שאכן יקבלו שכר ולכן במקביל לניסיון לעזור לנו, הםן גם
 כן חיפשו עבודה במקומות אחרים, ואף מצאו עבודה במקומות אחרים. התוצאה

הייתה שהןם לא היו זמינותים לנו באופן יציב והחלטי.

נושאים,   על   לקצה   מקצה   אחריות   נלקחה   שלא   היתה   המשמעות   היתר    בין
 וכשמישהי/ו כן לקח:ה אחריות על משהו, מהר מאוד חזר:ה אליי ואמר:ה: אני לא

 אם לא היה ברור מהמרכאות הכפולות, אז נבהיר שוב: זה נאמר בטון סאטירי, אירוני, בגיחוך,74
לא באופן רציני וכו'. נא לא להעלב.
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2יכול:ה להתמודד עם האחריות הזו, התחלתי עבודה חדשה / אני מעורב:ת בעוד 
פרויקטים אחרים במחאה ואני לא מצליח:ה למצא זמן, אני צריךה להקדיש גם3   

להם זמן.

וכמובן, לא עלינו, היו א:נשים שתפסו וירוסים אופייניים לעונה זו של החורף.

להתחייב יכולותים    שכן צוות    א:נשי של  אינסופיים  חיפושים    בפני   עמדנו  בעצם 
 ולקחת חלק בפרויקט. בסופו של דבר מצאנו א:נשים כאלו, ועם הא:נשים האלו היה

הרבה יותר קל לעשות את המטלות שנשארו והיה צריך לעשות.

 אבל אין ספק שמשך הזמן העצום בו עסקנו בהתאמות סגל בהקשר הזה, היה משהו
 שממש, אבל ממש, לא צפינו בשלב תכנון הפרויקט. למותר לציין שממש לא תכננו
 להקדיש לזה את כמות הזמן שזה דרש. והתוצאה כמובן, היא שזה בא על חשבון

הרבה תכולות אחרות שרצינו להספיק, ונאלצנו לוותר עליהן.

 וככה יצא, שכאשר הצלחנו להתאים את הא:נשים בצוות, הצלחנו לקחת אחריות
ולהתקדם עם המטלות שעמדו על הפרק, בין היתר:

הנושא הכי קריטי בעולם, אחריות לפרסום וחיבור א:נשים למיזם•

עבור•   מיקום   סגירת   של   ודחופה   קריטית   הכלכך   למטלה    אחריות
הסופשבוע

אחריות לתיעוד הקולנועי של הסופשבוע•

אחריות להקלטת השמע בסופשבוע ותמלול ההקלטות•

 וכמובן, נושאים יותר בנאליים כמו מזון בסופשבוע ותחבורה אל המקום•
המארח.

ואכן,•   העדיפויות, רשימת  לסוף    השארנו לשינה  המזרנים  את    כן,  אה 
 האורחותים הסתפקו בלינה בשק שינה על הרצפה. כן, גם המפיק והמנהל

ישן בשק שינה על הרצפה. דוגמא אישית כבר אמרנו?

 אני חושב שבסופו של דבר, הנושא שהכי העסיק אותנו וגבה מאיתנו הכי הרבה
 משאבים, היה סגירת המיקום עבור הסופשבוע. זה נושא מאוד משמעותי ועקרוני
 לכל כך הרבה תיאומים, שבעצם, עד שלא סגרנו אותו, אי אפשר היה להתקדם

כמעט בשום נושא אחר.

או   צלםת   או   במאי:ת   אף   כי   מאוד   אתגרי   היה   הקולנועי   התיעוד   נושא    כל
whatever,לא הסכימו לעבוד לפני שיש וודאות לגבי איפה הצילומים יתקיימו   

 ובעצם איך אפשר להתאים את הציוד ולתכנן צילום, בימוי וכו' לפני שיודעותים
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את המאפיינים של המיקום הספציפי שעליו אנחנו מדברותים.

   כמו מזלינו, ומשהו שעות לפני האירוע, קיבלנו סוףכלסוף תשובה48התמזל    
 חיובית ממכללת בית ברל, בה בסופו של דבר נערך הסופשבוע. באמצעות התשובה

הזו, יכלנו להתקדם למטלות סופרקריטיות נוספות שעמדו על הפרק.

 שעות24שלב ד: נשארו עוד 

 ?24 ל48 שעות שבין ה24 שעות. איפה הלכו ה48זה בעצם שלב הנשארו עוד 
קטנים, קצוות    מיני   כל   בלסגור   בעיקר   רווי   שלפני, היום  של  היום  תמיד   זה 

 שעות עד האירוע.24ולהתכונן נפשית לרגע הזה שבו יישארו לך 

שב   כך   תכננו   מכל48טיפ:   חופש   יומיים   לקחת   תוכלו   האחרונות,   שעות   
אלו   וכו'. בגינה   עציצים  חתולים,   משפחה,    עבודה, בעולם,   שלכםן  ההתחייבויות 

 שום דבר,48תמיד ה  לעשות בהםן תתכננו אל     וכן,  פחות צפויות. שעות הכי   
היומיים הללו פשוט יתכננו את עצמם.

במקרה שלנו, הצוות עסק בעיקר בחיבור נושא הטרמפים, כדי לא להתקע בדקה ה
  עם הטרמפים. וכמובן, סגירת נושא המזון בדיוק מאותה סיבה. מדובר על תכנון90

של ורכש    מזון, ליקוט    וסכו”ם, סעודה    הגשה,   כלי   בישול, ציוד  איסוף     תפריט,
החוסרים.

 לנו אין   את היריעה.  קצת   אגב, נושא הטרמפים הוא דבר שצריך להרחיב עליו
 באמת, במחאה הזו, מספיק משאבים כדי להוציא לכל פרינססה מונית ספיישל עד
 הבית. אז צריך לתאם טרמפים. עכשיו, זה כולל את זה שמי שרוצה לבוא בטרמפ,
שאם   להבין וצריךה    לבוא. רוצה  שהיא/הוא  מראש  ימים  כמה  להחליט   צריך:ה 
אין   כי נשארותים בבית  אחריםות  א:נשים    אז   תופסיםות מקום בטרמפ,  היא/הוא 
 להםן הסעה. רנן רז, שעשה ימבה טלפונים כדי לוודא ולתאם את הטרמפים, הגיע
 בין לנו שיש  חוסרהמחוייבות  מכל   כתוצאה  שפיות, איבוד  סף  של    נפשי  למצב 
 א:נשי המחאה. חברותים, צריכותים להתמודד עם זה. א:נשים, תחליטו אם אתםן
באיםות או לא, ואם לא יודעותים, אל תרשמו שאת:ם צריכותים טרמפ. זה מטריף.

שעות האחרונות? עוד כמה סגירות אחרונות של א:נשים48מה עוד הספקנו ב   
שעדיין לא שמעו על הכנס ורוצותים לקחת בו חלק.

  שעות לכנס. בשלב הזה24ועכשיו אפשר באמת לדבר על שלב הנשארו עוד   
נשאר לסגור רק קצוות אחרונים.

 קיבלנו באופן מפתיע לחיוב, אישור לרכוש עוד ציוד צילום: מצלמה, מיקרופונים
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 ועוד קצת ציוד טכני ופיצ'פקס שידענו שאם לא יהיו לנו בשטח, בטח לא נצליח
הדבר היה  הזה  הרכש    אז   יתפקששו. דברים    אפילו   ואולי   מקצועי, מוצר   לייצר 

המשמעותי שעבדנו עליו בכמה שעות שנותרו עד הכנס.

 כל נושא התחבורה של ציוד, מזון וא:נשים עדיין העסיק אותנו קצת. ועוד קצת
 לנוח ולעשות איזשהו פלאייר קטן ומגניב של "תקנון" או "מדריך" למשתתף בכנס.

ולהעמיס קצת ציוד באוטו.

 נושא הטרמפים בסוף הכריע את רנן. הוא לא הצליח לגייס מוטיבציה להפגש עם
 הא:נשים שכל כך הציקו לו בטלפון. זה נשמע מתנשא, אבל זה פשוט מגיע ממקום

 24של תשישות. הבעיה היא שרנן גם לקח אחריות על נושא המזון; נשארו פחות מ
שעות, ואין לנו רכז מטבח.

ב   הספקנו   עוד   בוודאי24מה   שאתםן   וכפי   להתרגש.   בעיקר   הללו?   שעות   
  שעות האחרונות לפני הכנס אי אפשר לעשות בעצם שום דבר חוץ24יודעותים, ב

מלהתרגש.

שלב ה': במהלך הסופשבוע

  א:נשים שיהיו4כפי שידענו מראש, ואפילו אפשר לומר שתיכננו, היינו צריכותים 
 בתפקיד של "צוות הפקה". זה כמובן לא כולל עוד מישהו/י שת/יטפל בנושא של

הללו הצטמצמו לברוך4ההפקה הקולנועית, לפחות בת/בנאדם אחד:ת. כיוון שה   
 אורן אחד, וכמובן לא היה מי שלקח אחריות על ההפקה הקולנועית, אז גם זה

  עליי. ככה שמצאתי את עצמי לוקח אחריות גם על ההפקה הקולנועית,75התמחדל 
 א:נשים, שזה לנהל בפועל את הכנס.4וגם על מה שהיו אמורותים לעשות עוד 

בין ולשבץ  הזמנים  לוחות    אחרי לעקוב    הכנס? את  שמנהלותים    ממי נדרש   מה 
 מנחותי מעגלי שיח לבין הנושאים והחדרים שלהןם, מעבר במעגלי הדיון עצמןם
 ולוודא שהדיונים ממוקדים, יעילים ומצליחים לענות על המטרה שלשמה כונסו,

דהיינו: להעלות את העדויות והמסקנות שלנו מהמחאה בקיץ ועד כה. 

 ועוד תפקיד שהתמחדל עליי היה תפקיד ה"עומד בשער", כלומר להכווין א:נשים
שהגיעו באיחור או שהיו צריכותים לעזוב מוקדם.

 עומס התפקידים הללו גרם לי להיות דיי מפוזר במהלך הכנס, וגם גרם לזה שלא
 הייתה לי דקה פנויה לענות לטלפון. כך יצא שכל מיני א:נשים שהלכו לאיבוד
 בדרך לכנס, שוטטו סביב בית ברל בגלל שלא ידעו איך מגיעיםות. טוב, זה משהו

 תפקיד שצנח על מישהו/י, רק בגלל שאף אחד אחר לא לקח:ה אחריות, ובמקרה היה כך75
שהראשוןה הוגדר:ה כ"אחראי/ת לנושא" כ"ברירת מחדל”.
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 שצריך להתמודד איתו בתרבות שלנו: לפני שיוצאות מהבית, צריך להסתכל במפה
ולוודא שיודעות איך נוסעים.

 90בנקודה זו אני ממש חייב לציין לטובה את בנזוגי היקר, בנצ', שהחליט בדקה ה
 לקחת אחריות ולהוביל את כל נושא האוכל: ליקוט, בישול, מטבח, הגשה, הסעדה
 וכו'. בנצ' הוא קרניבור ידוע ("אין דבר כזה ארוחה בלי בשר") שהצליח להתמודד

עם מטבח טבעוני  עשבוני לחלוטין. שאפו!

שלב ו': אריזות ראשוניות והתאמות סגל

של יוםיומיים  איזה    לקחנו   לנוח. קצת  צריכותים    היינו   הסופשבוע, סוף   לאחר 
למה   סגל ואריזות. התאמות   בתהליך  את עצמנו   מצאנו   שוב,    זה,  ואחרי  מנוחה,
 הכוונה? היה צריך בעצם לאסוף את כל החומרים שצולמו בוידאו והוקלטו, ואת כל
 הפרוטוקולים למינהם, מרשם שמות ושעות המשתתפותים וכל הבירוקרטיה סביב
מי שמוכןה לקחת אחריות על שלהם באמצעות   והאריזה   העבודה,  איסוף תוצרי

עריכת תוכן ועריכת וידאו.

 מהר מאוד הגענו להחלטה שמי שצריך לערוך את הטקסטים זה כנראה יהיה אני, כי
 אני ממש חרמן לעשות את זה וכי אני בין היחידיםות שמוכנותים להרשות לעצמםן
 את מרחב הזמן כדי להתמודד עם זה. וגם מתוך תחושה שיש לי הרבה מאוד מה
 להגיד בנושא הזה של מסקנות המחאה. לנושא עריכת הוידאו, הצלחנו לרתום את

ג'וליאן פדר.

 כדי להתמודד עם תמלול כל הסופשבוע, היה צורך בצוות נרחב שיעמול על זה.
 בסופו של דבר השתתפו בעבודת התמלול שישה א:נשים שונים. היה צורך כמובן

לארוז את קבצי ההקלטה ולהפיץ בין המתמללותים השוניםות.

לתקופת   עכשיו, גם    אותנו   ליוו שכר    לתשלומי   הון גיוס  של  בעיות    אותן    שוב,
 הביניים הזאת. למזלינו, הרוב המוחלט של השותפותים הצליחו לגלות מעט רווחה

כדי לדחות את תשלום השכר עד שנגיע לשלב מכירות הספר.

שלב ז': אריזות

 זה השלב בו לקחנו את תוצרי הביניים, את התמלולים ועוד קצוות חוטים, וניסינו
שהצבנו היעד  מתוך    וגבר, הלך    הזמן לחץ  זה  בשלב    למוצר/ים. אותם   להפוך 
 לעצמנו, לשלם משכורות לקראת חג הפסח. כלומר, לפחות מוצר אחד צריך להגיע
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לקו הגמר.

 המשמעות הייתה שנאלצנו, בשלב זה, לבחור בין התוצרים. הסרט התיעודי נשאר
מסויים,   במובן   רצה,   ג'וליאן   ראשית,   סיבות. ממספר    העריכה, חדר  רצפת   על 
 להשען על עבודת תמצות המסקנות בכתב. שנית, העריכה היא מקצוע מתיש, וראוי
 לאפשר קצת יותר רווחה למי שעוסק בזה במשרה כמעט מלאה. אולי אפילו אפשר
 לומר משרה וחצי – תשאלו את ג'ול. כלומר, עדיף להתמודד עם התוצר הקולנועי
 אחרי שנשיג קצת הכנסות ממכירת הספר. וסיבה לא פחות חשובה – ראינו שלערוך

מושב אחד, לוקח בערך שבועיים; הסרט ממילא לא היה מתכנס עד חג הפסח.

התמקדנו בעיקר בעבודה על הספר שאת:ה קורא:ת כרגע.

אינסוף בעיקר  דרש  שהוא  לכך  פרט    הזה, השלב  על  להגיד  מה    מדי יותר     אין
 נחישות ומעט מאוד שעות שינה. אבל, הנה, את:ה קורא:ת את הספר, אז כנראה

שעמדנו ביעד שלנו.
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סימן שלישי: דיונים על המחאה 
בפרספקטיבה של חצי שנה – 

Jul14 - Jan14פרויקט 

76אורי פורת: אשרי הניצוץ

 פוסט זה מוקדש לכל מי שלקחה חלק, לכל מי
חופשיות   נפשות   אותן   לכל   שותף,    שהיה
את ביחד    יצרו   אשר   יפים, באנשים   ששוכנות 

הבלגן שהתבלגן פה בקיץ האחרון. 

רוטשילד, שדרות    אחורה. שנה    חצי    פלאשבק,
 תלאביב. כמה אוהלים, קצת יותר אנשים, מעט
 תדהמה והרבה חוסר ודאות. לא יהיה נכון לומר
קודם,   כבר   קרו   דברים   שם.   התחיל    שהכול
 הובילו לזה. קבוצות פייסבוק, רשומות בבלוגים,
חקיקה  תהליך   שיחות סלון, הפגנות ספונטניות,
הובילו אשר  וארגונים  קבוצות    דמוקרטי,    אנטי
מצוקה   המתרחש,   על   מחאה   ושהביעו    שינוי
מתחת   טואטאו אשר  אנושיים  קשיים  ּושאר  ייאוש    כבד, ניכור    אִמתית,  כלכלית 
לזה, זה    השונים   האלמנטים   נמחצו   הציבורית, ההדחקה  באפילת    שם,    לשטיח.
 התייבשו מחוסר יחס, והפכו לערימה גדולה של חומרי בעירה המוכנים להידלק.

האוהל הראשון ברוטשילד, במשל הזה, היה רק הגפרור שהצית את האש. 

 אני זוכר את הימים הראשונים ברוטשילד. בתוך כל ההמולה שהייתה שם, בינות
 לסקרנים, לתקשורת, למפרגנים וּלמטיפי המוסר, ברגעים שבין הוויכוחים לגיטרות,
 בין צריך לעשות לבין מה עוד אפשר, הייתה שם תחושה משותפת שנגעה בכולנו,
 שמשהו חדש קורה כאן. משהו גדול יותר, שונה מעט, משהו לא מוכר. משהו שלא
 היה ברור בדיוק לאן הוא הולך, היכן הוא מתחיל וּמתי הוא יסתיים. את התחושות
 האלה ניסינו להסביר לעצמנו. אז לא ידענו מה לענות על השאלות ששאלנו את
של במציאות    בשבילנו. גם  חדש  היה  זה    כי   חווים,   אנחנו מה    הבנו לא     עצמנו.
כוונה   אִמתית,   שיחה   שותפות,   תחושת      גדלנו   שבתוכה   הישראלית    החברה

 2012פורת, אורי (76  אשרי הניצוץ), .J14.org.il  – האתר הרשמי של המחאה,  4/2/2012. 
http://j14.org.il/articles/15441, 2/4/2012נדלה בתאריך 
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 לא מחוץ לנורמה.    דברים שנמצאו אלה היו  כל  אידיאולוגיה וערכים,    משותפת,
 , הדבר שנחשב כמגניב לעשות,2011שלא הכרנו אותם קודם, אבל בישראל של 

מאהל   הזו, במציאות    הגדול". "האח  ולראות  הטלוויזיה  מול  בבית  לשבת   היה 
 באמצע שדרה עירונית היה דבר כל כך שובר שגרה, עד שאין פלא שבשבועיים
 הראשונים היינו עסוקים יותר בלהתרגש מאשר כל דבר אחר. כל דבר חדש שקרה
 שימח אותנו, כל אדם שהצטרף היה מתנה. כל בוקר יצאתי לטיול לאורך השדרה
 והתפלאתי מחדש לראות איך כבשנו עוד רחוב, איך החזרנו לעצמנו את המרחב
 הציבורי. ויותר מכל, שמחתי לראות את האנשים שחזרו לחיים אחרי שנים ארוכות
 של תרדמה, את היצירתיות שפרצה מכל פינה. יש משהו מקסים בהתרגשות. היא
 מדבקת. אדם שמתרגש, פניו קורנות, עינייו בורקות, קצב פעימות לבו גובר ומה
 שיפה הוא שאפשר לראות את כל אלה. לכן רוטשילד, כמו גם המאהלים האחרים,
 היו הרבה יותר ממפגן מחאה של אוכלוסייה זו או אחרת. להגיע למאהל וּלדבר עם
 אנשים, החזיר אותנו למקום שבו אנחנו הם האחראים על חיינו. שיחה משמעותית

גורמת לך להרגיש בעל ערך, וזה דבר שאף תכנית טלויזיה אינה יכולה לספק. 

 באופן אישי, התחושה הזו לא הייתה לגמרי חדשה לי. בתור אחד שמרבית חייו
 הבוגרים הוקדשו ליצירת מציאות אחרת וּלתיקון העולם, היו לי חוויות קודמות של
 שותפות רעיונית עמוקה ושל הרגשת ביחד כזו, שמשולבת בידיעה שמה שאנחנו
 עושים באמת משנה. כי הרי זה מה שגורם לנו לזוז קדימה. כמו שאמר לי אתמול
 חבר טוב  זו הידיעה שאנחנו מסוגלים להשפיע וההרגשה שההשפעה הזו חשובה.

  , הלכתי לסמינר של שבוע עם בני הגרעין שלי בתנועת השומר19כשהייתי בן
 הצעיר. היינו ילדים, האמנו בכל הכוח, דיברנו על ערכים ועל הגשמתם. קראנו
 טקסטים גדולים ומלאי משמעות ופאתוס, וחלקנו יחדיו את התחושה שאנחנו משנים
 את העולם. יש שיאמרו שהיה זה תמים מצדנו, ויתכן שכך היה, אבל בשבילנו זו
 הייתה התרגשות גדולה, וזו הייתה חתיכת חוויה. אני מספר את זה כאן כי אני זוכר
זוכר   אני   בעיניים.   ניצוץ   לי שיש    לי אמרה    מישהי הזה    מהסמינר    שכשחזרתי
 שאמרתי לה שזה בגלל שמצאתי משהו ששווה לי להתאמץ בשבילו. משהו שמזיז

לי בפנים, שנוגע לי בלב, שגורם לי להתרגש. 

 את הניצוץ הזה ראיתי מאז להרבה אנשים בעיניים, אבל הוא תמיד הבהב, כמו
 להבת נר הנאבקת ברוח. בחברה שלנו לא פשוט להיות אידיאליסט, ויש דברים
בפעם   וברוטשילד,   שיהיו. ככל  קשוחים    האקטיביסטיים,   חיי על  המקשים   רבים 
 הראשונה זה שנים, היינו באמצע העיר, בשיא המרכז, בלבו של המיינסטרים, והיה
 מותר לנו לחשוב שלשנות את העולם זה בסדר. ולא רק שזה היה בסדר, אלא לרגע
 אפילו היה נדמה שכולם בעדנו. בשבועות הראשונים הארץ רעשה, ואף אחד לא
 העיז באמת לבקר את מה שקורה. היו הרבה שאמרו שצריך לעשות כך או אחרת,
 הרבה שצעקו והזהירו מפני גורמים כאלה ואחרים או מפני אינטרסים זרים. אבל
 בקול רם, כולם – כולל חברי הכנסת ושרי הממשלה, בוודאי שהעיתונאים ונהגי
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המוניות  היו לטובתנו. וברור שהם היו לטובתנו, כי אנחנו הרי היינו לטובתם. 

 גם בהמשך, כשמכונת התעמולה המשומנת היטב של האידיאולגיה הכלכלית ושל
 תעשיית הכסף הצליחה להתעשת, גם כאשר התחלנו להרגיש את הלם ההדף של
 תרבות הצריכה והחומרניות, גם כשהעיתונות כבר התחילה לדבר קצת אחרת, עדיין
 רבים מבין העוברים והשבים היו לטובתנו. ולשורות המחאה נכנסו אנשים שרצו
הוא הקיים  הסדר  של  האידיאולוגיה    ימינו, ועד  רומא    מאז   כי   ולפלג,  להחליש 
שחלילה ולא    וממושמעים, מפולגים  שנהיה  יותר  נוח    ולשלטון   ומשול",  "הפרד 
 נדרוש שמשהו עמוק ישתנה. אז הם סיפרו שקרים וגרמו לנו לריב אלה עם אלה.
 הם הצליחו לעורר בתוכנו את המחנאיות והמגזריות שטופחו בבטנה של החברה
 הישראלית שנים רבות. הם הצליחו לגרום לנו לפקפק בדבר שהוציא אותנו לרחוב
שאמור   כמו   רוצים,   שהיינו   כמו מתנהל  לא  בעולם    שמשהו בהבנה     מלכתחילה,
את שמנהל    שמי   הזו,  בתחושה המסתורית אך הברורה  לנו. שמגיע    כמו    לקרות,
התחלנו קצת    אז   בזה, לפקפק    וכשהתחלנו   לטובתנו.   דואג בדיוק  לא   העניינים 
 להתבלבל. אין ספק שהיו הרבה קטעים לא קלים שם. החברה פצועה ומדממת, וכל
שהעולם הרחיק אנשים    בית,   וחסרי פושעים     העניינים.  למרכז זרם יופי  הלכלוך 
לראייה,   אותם. להכיל    וידענו   לב, תשומת  לקבל  הם  גם    באו   חשוכות,  לפינות 
 חודשיים אחרי שפירקו את רוטשילד עדיין היו חסרי בית שהסתובבו בקבוצה ודאגו

זה לזה, כי הם למדו את כוחה של סולידריות. 

 גם עם עצמנו לא היה לנו קל. לקיים שיחה משמעותית עם כל מי שנמצא סביבך,
של בניה    כולנו   מהם. להתעלם  רוצה  שאתה  חלקים  עם  להתמודד  אותך   מכריח 
 הנחנו לאורך השנים שכבות הגנה מסביב ללב. והציניות  מציאות מנוכרת, כולנו
 וחוסר האמונה, הפחד מהאחר והשונה, כל תוצאותיה של כלכלה מבוססת מחסור
 שמלמדת אותך כל היום שאתה בתחרות עם שאר העולם, כל אלה היו שם. וזה
 עלה אל פני השטח וגרם למתיחויות ולריבים. וגם את זה ידענו להכיל. כי כוחה של
 קהילה, כוחו של הביחד, כוחם של חברים, אלו דברים שמאפשרים לאדם להתבונן
את מרחיקה    שלנו שהתרבות  הסיבות  אחת    זו   ואולי   ולהתמודד.   עצמו תוך   אל 
 הערכים האלה מאיתנו. כי הרבה יותר קל להפוך אדם בודד וחלש לצרכן שמתפקד
 היטב. אולי בלי הפחדים ובלי חוסר הביטחון לא היינו קונים כל מה שמוכרים לנו,

ולא היינו מוכנים לקבל את זה, שאנחנו שחקנים במשחק של מישהו אחר. 

 וגם אז, בתוך זה, עדיין האמנו בצדקת דרכנו. וכשכתבו עלינו שטויות בעיתונים זה
 הצחיק אותנו. וכשאמרו עלינו שאנחנו הזויים, היה נראה לנו שההזויים זה הם. כי
 מה כל כך מוזר ברצון לשבת ביחד, לנגן בגיטרה, לחייך ולאהוב זה את זה? מה לא
 סיפוק שלעולם לא מגיע,  בלהפסיק לרדוף אחרי  בלשמוח? מה לא הגיוני  שפוי
 אחרי הצלחה שלעולם לא תתרחש, ולהרשות לעצמך לשבת לרגע, לנשום ולהנות
 מהעובדה שיש אחלה אנשים במדינה הזו, ושמותר לנו להאמין בעצמנו, ושיש סיבה

להתרגש? 
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 בחרנו אז לא להקשיב לכל אלה שהטיפו לנו שאנחנו טועים. במקום, התייחסנו לכל
 מי שעצר וחייך. לכל הנהגים שצפרו לכבודנו, הוציאו את הראש מהחלון וקראו

לעברנו "כפרה עליכם". 

 , בדרך לחברים. בחוץ מזג אוויר חורפי, ואני5חזרה להווה. שישי בערב, אני על קו 
 מסתכל על העצים בשדרה וחושב, מזל שאני לא צריך לגור באוהל בגשם הזה.
 וכמה עצוב שיש אנשים שזו מציאות החיים שלהם, גם אחרי כל מה שקרה בקיץ
 האחרון. אבל מנחם אותי לחשוב שבפעם הראשונה מזה שנים, מתקיים דיון ציבורי
 אמיתי מסביב לנושא. כי תמיד היו אנשים שהיה להם אכפת, אבל זה לא היה בסדר
 לדבר על זה, לפחות לא בקול רם. היום כשבאים לפנות משפחות בשכונת התקווה
 מאוהל, יש הפגנה ועצורים וזה מגיע למהדורת החדשות. וכשבאים לזרוק לרחוב
 משפחה בבאר שבע, הם נאבקים ומצליחים לבטל את הפינוי. אז נכון שהעולם לא
 התהפך בעקבות אירועי הקיץ, אבל משהו משמעותי בהחלט קרה פה. נהיה לנו
 אכפת. כציבור. ויותר מזה, הבנו שאנו ראויים ליותר, שנצליח רק ביחד ושיש לנו

אחריות. 

 החברה הישראלית עוברת תהליך של התבגרות בתקופה האחרונה. הוא לא קל ולא
 פשוט, אבל הוא מבגר אותנו. עושה אותנו רציניים יותר, מפוכחים יותר, תמימים
 קצת פחות. אנחנו כבר לא מוכנים לקבל את מה שמוכרים לנו בתקשורת. אנחנו
 מסתכלים מקרוב על חברי הכנסת שלנו, ובודקים טוב טוב מה הם עושים והאם הם
 ממלאים את תפקידיהם כנבחרי הציבור. אנחנו מייצרים מבנים חברתיים חדשים,
 מתארגנים מחדש להמשך הבנייה של חיינו, ומטפחים את זרעי השינוי שנבטו כאן
 בקיץ האחרון. אנחנו מרשים לעצמנו לבקר את המציאות ולא לשפוט את עצמנו,
 אלא להיות בתשומת לב, לדבר בכנות עם האנשים שסביבנו, ולא פחות חשוב מכל

אלה, אנחנו מרשים לעצמנו לחלום. 

 את האש שנדלקה אז והתפשטה לכל רחבי הארץ, לא הגשם ולא אף סופר טנקר
 יצליחו לכבות. היא בוערת בלבבות של כולנו, מחממת ומאירה את המציאות של
 החורף הקר הזה. אם מסתכלים טוב אפשר לראות אותה מנצנצת אצל כל מי שחוו

ועדיין חווים את זה: את האמונה שאפשר אחרת. 

 אז בפעם הבאה שאתם יוצאים לרחוב, או נכנסים לחדר, תסתכלו לאנשים שסביבכם
 בעיניים, תחפשו את הניצוץ. כדי שנדע שאנחנו לא לבד, כדי שנתחזק ביחד. כי זה
שלנו לפחד  מרשים  לא    כשאנחנו אבל    לפחד. גם  בסדר  וזה    להאמין, גם   בסדר 
 לשלוט בנו ומנסים להשפיע, אנחנו יכולים לשנות את העולם כולו. וזה אולי הדבר

הכי חשוב שלמדנו, כיחידים וכחברה, מהקיץ האחרון. 

ולמעבירי המוסר    למטיפי   הקשבנו לא  המאהלים  של  הקשים  שבימים    כמו    נ.ב.
 הביקורת, כי ידענו שאנחנו צודקים, אין סיבה שעכשיו נתנהג אחרת. שאף אחד לא
 יספר לנו שהמחאה מתה. אנחנו יודעים את האמת. כולנו חיים את החיים שלנו
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 אחרת. כולנו ממשיכים לתקן. וכל הכבוד לנו על זה. זה לא מובן מאליו בכלל. אז
 בפעם הבאה שאתם מסתכלים על עצמכם במראה, תפרגנו. תקשיבו לנהג המונית

שמוציא את הראש מהחלון ההוא, וקורא לעברנו כל הכבוד. כפרה עלינו. 

, שיכון ותיקים, רוטשילד.27אורי פורת. אוהל 

 של המחאה החברתית:DNAד"ר אילון שוורץ: ה-
77תובנות פוליטיות

לזכור בוחרים    שאנו מה    פוליטי. הוא     הזיכרון
 ואיך נזכור  יכתיב לא מעט מן העתיד שלנו.
 הישראלי  לכן, גיבוש הזיכרונות שלנו מהקיץ 
 שחלף הוא כה חיוני לסיכוי לשינוי חברתי. אם
של   כהתקוממות   הזה   הקיץ את    לזכור    נבחר
החודש, את  לסגור    הקושי נגד  הביניים   מעמד 
את נזכור  אם    בפנינו. הפתוח  האופק   יצטמצם 
הבנה   נטולי   צעירים   של   כפסטיבל    הקיץ
 פוליטית, גם אז יהיה האופק שלנו מוגבל. הכוח
 של הקיץ טמון לא מעט בדרך שבה נזכור אותו.
 המאבק על הזיכרון החל מהרגע הראשון  מה

יהיה הסיפור שנספר לעצמנו על מה שהיה? 

 הנה שניםעשר סעיפים  שהקשרים ביניהם אולי
חיוניות. זיקות  ביניהם  יש  אבל  ליניאריים   לא 
 אם הם נראים כמובנים מאליהם, זו הוכחה שהם

מבטאים את שארע, ולא פחות חשוב: אולי את מה שעוד יכול להתרחש. 

 אשר על כן, וגם לרגל מלאת חצי שנה להקמת האוהל הראשון, חשוב לי לנסות
 ולהיזכר, חשוב לי לספר את הסיפור בדרך שהמוני האנשים שהיו שותפים לו יוכלו
 לזהות בו את עצמם, ולומר: "על זה יצאתי לרחוב, את זה  צעקתי בדרישה לצדק
החברה את    הישראלית, הכלכלה  את  לשנות  הכוח    טמון הזה    בקיץ      חברתי".
 הישראלית ואת הפוליטיקה שלה. אבל רק בתנאי שנבחר לזכור אותו כך, משום

שהמאבק על הזיכרון הוא בעצמו מאבק פוליטי.  

 J14.org.il.  של המחאה החברתית: תובנות פוליטיותDNAה), 2012שוורץ, ד"ר איילון (77
  המחאה,   של   הרשמי   האתר   –4/2/2012  בתאריך   נדלה   .2/4/2012, 

http://j14.org.il/articles/14850
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הדיור".1  ויוקר  יקר מדי"בין מחיר הקוטג' שפשוט  התחיל בזה  – הכל    
במדינה. 

   עבור רובנו הצלחת הכלכלה"אם הכלכלה למעלה, למה אנחנו למטה?".2
 בישראל א ינה מיתרגמת להצלחה. לא עבור המעמד הבינוני, שעובד קשה
 בטחון כלכלי וללא רמת חיים מספקת. גם לא עבור  יותר ויותר, נטול 
אינה   הכלכלית   השיטה   מאחור.   ונותרו   שנשכחו   הנמוכים,    המעמדות

פועלת לטובת רובו המכריע של הציבור. 

בחינוך"!.3   שעובד   מי   סוציאלית."פרייר   ובעבודה   בבריאות.   וגם   
הציבור   לתועלת   שהם   המקצועות   בכל   בעצם   ובאקדמיה.    ובאמנויות.
הצטמצמה היא    לחברה, תרומה  אינה  כבר  עבודה    כי   החברה.  ולשגשוג 
 לאמצעי לעשות כסף, וזהו. מסתבר שהמשבר אינו רק בשל יוקר המחייה,

הוא משבר שלבו דלדול רוחה של החברה. 

   – השיטה עובדת לטובת קבוצה מצומצמת של"העם דורש צדק חברתי".4
ההולכים הכלכלייםחברתיים  הפערים      עתק.   סכומי המרוויחה   אנשים 
 וגדלים אינם אנושיים והם בלתי צודקים. פערים אלה בין המאיון העליון

 ולא רק בארץ, אלא,99%לבין היתר (ה  ) מכרסמים ברקמה החברתית. 
כך מתברר, גם בכל העולם. 

  – דמוקרטיה דורשת כוח פוליטי שווה לכל"בעל המאה הוא בעל הדעה".5
(הוןשלטון) פוליטיקאים  עם  וקשריהם    ההון   בעלי   הוא. באשר   אזרח 
אין   עולמם. תפיסת    לטובתם,ולפי כלכליותפוליטיות  הכרעות   מכתיבים 

שקיפות, אין שיתוף, אין שיוויון. 

 – היציאה למאהלים ולרחובות אפשרה"יצאנו לרחוב וגילינו את הבית" .6
היוםיומית   במציאות   נפגשים   שאינם   החברה   של   חלקים   בין    פגישה
 הישראלית. בשיחות במאהלים גילו אנשים את הכאב של אוכלוסיות רבות
 שהיו מבודדות בתוך בתיהן. נוכחנו שאנחנו לא לבד. הקיץ השיב אלינו
 את האמפתיה, נזכרנו שהיא הדבק שמאפשר קשר וערבות הדדית. במקום
 דמוניזציה של קבוצות – חרדים, ערבים, מתנחלים, מובטלים – נוצר נסיון
 כן להבין זה את זה, את עולמותינו ומצוקותינו. לא שמאל מול ימין, לא
 דתיים מול חילונים, לא יהודים מול ערבים – אלא חברה מגוונת שדורשת

חיים בכבוד לכל חלקיה.  

 זה לא  פשוט, כי החומות בין כולנו עדיין  גבוהות מאד. נכון, לא כולם התגייסו
המחאה   זאת,   ובכל   כאן.   עוד   החששות   והתרגשות.   התלהבות   באותה    למחאה
 התעקשה לחפש מקום עבור כולם – בנאומים בהפגנות, בביקורים בין המאהלים

ובשיחה מכבדת ומזמינה. 
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  – האוהל היה סמל לבירור ערכי, על מה חשוב לנו באמת."ב' זה אוהל".7
הסגור הבית  את    החליף האורחים  הכנסת  עם  לסביבה  הפתוח     האוהל
אוכל   הכינו אנשים    הקיץ, במשך  הארץ    ברחבי שבת    בערבי      והנעול.
דנו.   שרו.   ביחד.   שבת   ארוחת   וסעדו   נרות   הדליקו   משותף,    במטבח
החברה   בחיים. חשוב  באמת  מה    נזכרנו שם    נרקמו, קהילות     התחברו.
תחרותית.   מדי יותר    אינדיווידואליסטית,   מדי ליותר  נהפכה   הישראלית 

בקיץ חזרנו לפשטות המזינה של קהילה ושל חיים בצוותא. 

– הייתה התרוממות רוח בקיץ הזה. בהפגנות"עוד לא אבדה תקוותנו".8   
 הגדולות לא היה זעם, הייתה שמחת חיים. במקום פוליטיקה של כעס, של
עתיד. ושל  תקווה  של  פוליטיקה  נוצרה    אובדן, תחושת  ושל   האשמות 

מתברר שזו הרבה יותר מגייסת, הרבה יותר מזמינה. 

9.  אתם רוצים?" שירותים"מה    העוגה, של  צודקת  חלוקה  שצריך    ודאי   
ועדת דו"ח    הצורך. לשעת    משמעותי   ביטחון   וסל   איכותיים    ציבוריים
בדרך צורך   יש  נקודתיים. אך    חשובים, רעיונות  כמה   טרכטנברג העלה 
 אחרת, ואנו רוצים דיון ציבורי על הדרך הזו.  באלפי שיחות בארץ במשך
 הקיץ, בהרצאות ובדיונים במאהלים ובאסיפות עם, התחלנו, רק התחלנו,
 לחשוב על כלכלה עם פנים אנושיות – כלכלה שמשרתת את שאיפתנו
ערכיות   החלטות   של   פרי   היא   מדויק.   מדע   איננה   כלכלה    כחברה.
 ופוליטיות.  זה הזמן לשינוי פרדיגמטי, והגיע הרגע לשאול שאלות יסוד

על איך לבנות מערכת כלכלית שמיטיבה עם כולנו, היום ובעתיד.  

  – בניענוע ידיים ובהקשבה כה לא אופיינית לסטריאוטיפ"שיח דמוקרטי".10
הדמוקרטיה   עגולים,   לשולחנות   ומסביב   לכוכבים   מתחת      הישראלי,
 הישראלית נולדה מחדש.  לא דמוקרטיה של קלפי, אלא דמוקרטיה של
 ופועלים ביחד. זו דמוקרטיה  מתלבטים,  מתדיינים, שמתאספים,  אזרחים 
צרים. ובאינטרסים  בציניות  הנאבקת    סגורים, בחדרים  מדיונים     הפוכה

דמוקרטיה שמנסה באמת ובתמים לקדם את הטוב המשותף של כולנו. 

  – דור הולך ודור בא.  זו היתה הכרזה של"אנחנו הישראלים החדשים".11
 דור שלא ישלים עם המצב הקיים  בו קשה לשרוד, החלוקה לא צודקת,
 התועלתנות מחליפה רוח, הסקטורליות מפוררת, והשיטה הדמוקרטית לא

סופרת אותם.  

 הם אוהבים את המקום הזה, ומתכוונים ברצינות לשנות אותו. נשבר הסטריאוטיפ:
השינוי להיות  צריך  שהוא    ומבין   שינוי, שדורש  דור  ואנוכי,אלא    אפטי דור   לא 

שרוצים לראות בעולם. 

חדשה".12 פוליטיקה    ימין, ולא  שמאל  להיכנע"לא  שסירבה  מחאה     –   
 לדיכטומיות של הפוליטיקה הישנה.  גם אם הרבה מן המנהיגות הצעירה
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 טקטי. עניין היה  להזדהות עם השמאל לא  הסירוב    מ"השמאל".  הגיעה 
 החיבור בין רוטשילד לג'סי כהן, בין תל אביב לבאר שבע וקרית שמונה,
פוליטיקה     חדשה. פוליטיקה  אלא    אפוליטיות, לא    זו   תפיסות.  שינה 
כבסיס   לקלפי,   הליכה   רק   ולא   יוםיומית,   אזרחית   מעורבות    שרואה
איןספור ושל    רוטשילד, של  מהבועה  שיוצאת  פוליטיקה       לפוליטיקה.
 בועות אחרות, ומבקשת לשוב ולהקשיב באמת לכל הפינות של החברה
 הישראלית; פוליטיקה שמחזירה את השיח הפוליטי ליוםיום של אנשים –
והקבוצתית;   האישית   הזהות   הקהילתית,   הרקמה   להסתדר,    הקושי
 פוליטיקה שמבינה שאין היררכיה בין הנושאים שעל סדר היום    שלום
 ובטחון, יחסי רוב ומיעוט, דת ומדינה, עוברים דרך הנושאים המוזנחים
 של כלכלה, חברה וזהות. רק התמודדות איתם תאפשר שינוי בשיח על

הנושאים "הגדולים" ותשנה את השיחה גם שם. 

 זו פוליטיקה שמסרבת להיות פסימית, לא מפני שהיא נאיבית, אלא בגלל שהייאוש
 והציניות הם הדרך הקלה שלא מובילים לשום מקום, והנחישות האופטימית היא
 ערך חיוני. בקיץ הזה, ישראלים בחרו להסתכן, וכנגד כל הסיכויים, לבחור להאמין

באפשרות להיות שותפים בעיצוב העתיד של ביתנו המשותף.

78ליאורה יוקלה: המתעוררים

 ביהודה הלוי. אני יושבת לצהריים עם טל ועודד,  יום שני בצהריים, קפה ג'ורג'
 חברים ושותפים שלי באסיפה הארצית, אחרי פגישה הקשורה בפרויקט "דיורטיוב"
של דיור  צוות  של    לכולם" "דיור    קמפיין את  שפותח  הווידאורחוב  פרויקט   – 

האספה. 

בבית   ישבתי שבה  האחרונה  שהפעם  קולטת     אני
 הקפה הזה הייתה ממש לפני חצי שנה. ישבתי פה
 אז עם איתי, חבר ושותף ליוזמה אחרת, עם אשתו
 ועם אחותה הצעירה. היוזמה שלנו הייתה לארגן
 הפגנה של אזרחים, מכל קצוות הקשת הפוליטית,
הדמוקרטיה   בערכי   השלטון   של   הפגיעה    נגד
 וּבחופש הביטוי – מגמה שהחלה עוד לפני הקיץ.
 היינו אחרי פגישה גורלית בדירה כלשהי בבלפור
פגישה   הדיור,   מחאת   של   העצרות   מפיקי    עם
 שהובילה לביטול האירוע שתיכננו למוצ"ש. ישבנו

78http://j14.org.il/articles/14788  
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 שם במעין נפילת מתח; אנשים שמעולם לא היו ממש פעילים בשום דבר, בלא כל
נצטרך שלא    בעצם   לנו רווח    ארועים. בהפקת    נסיון   ואפס   וכלכלי   ארגוני    גב
 להתמודד עם מחסומים, עם משטרה, עם במות ועם דוברים. עם זאת הייתה באוויר
של בגב    או   מאורגן בגוף   צורך  שאין להראות   הזדמנות   פספסנו  תחושת פספוס.
 אנשי מקצוע כדי להרים קול זעקה משמעותי. די להיות אזרח חרד. פספסנו את
לאי   הציבורי השיח  את  לדרדר  תפסיק  שהממשלה    כאזרחים,   לדרוש,  ההזדמנות 
שהיא כשם    לימין, שמאל    בין המפלג  כנשק  בחקיקה  להשתמש  ושתחדל   שפיות 

מנסה לפלג בתוך מעמדות ּומגזרים. 

 ישבנו ודיברנו על מה נעשה הלאה עם הדבר הזה שרצינו לעסוק בו, הדמוקרטיה.
 סביבנו כולם התרכזו מאוד בדיור וּביוקר המחייה, ודומה שלדמוקרטיה מתייחסים
האיןסופי   שהמינוס   לעצמי   חשבתי   אותי.   הלחיץ   זה   מאליו.   מובן   דבר    כאל
 והשכירות המאמירה הם הדברים המטרידים אותי, אבל אני מבינה כעת שערעור
 כוחה של הדמוקרטיה הוא הדבר המפחיד אותי באמת. אם לכל תושבי ישראל יהיה
 בית שהם קנו בעצמם, אבל לדעה שלהם לא תהיה השפעה מחוץ לבית הזה – אזי

יהיו הבתים האלה בתי כלא. 

 באותו מוצ"ש הייתה העצרת השנייה של מחאת הדיור. זמן קצר לאחר מכן טסו
בין   עצמי את  מחפשת    כאן,   נשארתי   אני   בחו"ל. לימודים  לשנת    ואשתו    איתי
המיליון להפגנת  בערבית  פוסטרים    להכין   קודם? לעשות  מה    ליוזמות.  מאהלים 
 (מבלי לדעת ערבית)? להביא אוכל ללוינסקי? ללכת להפגנה של ניצולי השואה או
 להפגנה של הדיור הציבורי? הפוליטיקות הפנימיות של המחאה, אלו שהיה אפשר
 להבחין בהן רק מקרוב ולא דרך הטלוויזיה או מתוך הקהל שמול הבמה, הרתיעו
של הדפוסים  את  מלשכפל  להימנע    נשכיל לא    המתעוררים,   אנחנו, אם     אותי.
איזו   הכוח,   מאבקי ושל  המניפולציות  של    הבלופים, של    זו   הישנה,  הפוליטיקה 
 דוגמה נשמש למה שכן צריך להיות? כיצד ניצור כאן חברה טובה יותר אם לא

נהיה טובים יותר בעצמנו? 

אותם מהשטח ולקפל  מאהלים   לקטוף   הרשויות החלו  קרים יותר.  הלילות נעשו
לתוך פחי צפרדע, וּלפתע היה נדמה שנהיה שקט. 

 אלא זה שלא באמת היה פה שקט. נציגינו הבלתי מייצגים בממשלה המשיכו לדבר.
 הם גם המשיכו לעשות, ולא לעשות. לעשות – בניצול גס של המנדט שנתנו להם
לא   שלהם. הכיסים  של  הריפוד  את    שלהם, החברים  את    עצמם, את  לקדם     כדי
למען   הציבורי,   הדיור   נפגעי   למען   לפעול   ביכולתם להשתמש    לא       לעשות
 המתמחים, למען המורים, למען התלמידים, למען ניצולי השואה, למען השכבות
 המוחלשות, למען עובדי קבלן, למען מעמד הביניים, למען תושבי הכפרים הבלתי

מוכרים, למען הנשים, למען הפליטים, למען האתיופים וּלמען המיעוטים. 

 בו בזמן הופר השקט גם על ידי רחשים של רוח שלא הפסיקה לנשוב; רוח של
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 עשייה ושל אמת, רוח קרב שנשאה ִאתה לא אבק כוכבים אלא אבק דרכים. במאהל
בפורום   ובביתהעם, המכות  עשר  של  באקטיביסטים    הארצית, ובאספה   התקווה 
וּבאספת ראשוןלציון, בוועדת  במשמר החברתי  וּבמאהל קרייתשמונה,  פריפריה 

החיפאית וב  בחזית  את הניצולים, וּבמצילים  ואיידמוס  וUTIממשל   J14,וזה   . 
כמובן, עדיין לא הכול. 

 זוהי רוחם של האנשים האמיצים ביותר שאני מכירה, האנשים הממשיכים לעבוד
ואת ממבטעל  הגדולה  התמונה  את  הרואים  האנשים    תנאי, שום    בלי  ולהיאבק 
או   הפנימיים,   העימותים   או   הביורוקרטיה,   זה   אם   הדברים.   כל   בין    החיבור
 המכשולים הפיזיים שמציבות הרשויות או הרגליים ששמה התקשורת הממוסדת 
ּוממה  נעים   תמיד יידרש אומץ רב כדי לא לברוח ממה שאינו נוח, ממה שאינו 
 שלא כיף להתמודד איתו. האומץ בא לידי ביטוי ודווקא בהתמדה וּבנחישות היכן
ּומתסכל, היכן שצריך להביט למציאות בעיניים. כשאני בוחנת את  שאפור וקשה 
 ששת החודשים האחרונים, אני מתמלאת יראת כבוד וגאווה על כך שהדרך הובילה
 אותי אל האנשים האלה. אלו הם המתעוררים – שהתעוררו לא רק לעיוות שבשיטה
הם   לזה.   וזה   לעצמם   גם   אלא   הקיימת,    הפוליטיתכלכליתחברתיתסביבתית
–  את נפש הצדק החברתי   מלכתחילה,  היה בהם  שאולי מה  את     וגילו  התעוררו

הנפש הסולידרית, האמתית והכנה. 

 וּלכל מי שתוהה מה בין זה לבין הדמוקרטיה שעסקתי בה בהתחלה, התשובה שלי
–  אנחנו  – הם    וּבכוחם. באנשים  – האמונה  הדמוקרטיה  של   הנשמה  שזוהי  היא 
 מייצרים את הממשלות, ואנחנו הם אלה שנייצר ממשלות טובות יותר. עם להיכנס
 למפלגות או בלי, אחרי הכול ממשלה אמורה להיות שיקוף של האזרחים הבוחרים
 בה ושעבורם היא עובדת; ואם אין המצב כך כיום, התיקון בראש ובראשונה צריך

לבוא מאתנו. 

 אם נשמור על ערכי האמת, על חופש הביטוי, על הסולידריות, על הכבוד ההדדי,
 אם נפתח את החשיבה הביקורתית שלנו ונהיה אזרחים פעילים יותר, ישרים יותר,
 מודעים יותר וקשובים יותר  נדע לייצר לנו ממשלה פעילה יותר, ישרה יותר,
 מודעת יותר וקשובה יותר. זה ההבדל בין הפוליטיקה הישנה לפוליטיקה החדשה.
שבין היחסים  מערכת  היא  פוליטיקה    ּותנועות. מפלגות  בהכרח  אינה   פוליטיקה 
 האזרח לשלטון. כרגע, מערכת היחסים הזו אינה מאוזנת – אחד מבני הזוג מנצל את
 כוחו על השני לרעה. כשנלמד כיצד לזהות זאת, להימנע מכך וּלשנות את הדורש
אבל   נאיבית, סתם    אני   אולי   כנו. על    המאזן את  להשיב  הכוח    לנו יהיה     שינוי,
 תחושת הבטן שלי אומרת שאז נראה את השינוי החברתי הגדול שאנו מייחלים לו,
 והוא יחלחל לכל המקומות שיש בהם סימפטומים של איצדק – בחינוך, בבריאות,

בדיור, בזכויות אדם, בלב תלאביב וּבפריפריה. 

 אחיי ואחיותיי המתעוררים, תודה רבה על כל מה שהיה עד עכשיו ועל כל מה
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שיהיה. 

המתעוררים   בתי   לכל   באשר   האישיות   בבחירותיי   מתעניין   מישהו   אם    אגב,
הארצית באספה    מצאתי   שלי   הגג קורת  את    אז   הדרך, לאורך  להם     שהתגבשו
 ובאספה האזורית שלי, אספת תלאביביפו. אלה מקומות העוסקים בכל הנושאים
 שמדברים עליהם בהקשר של צדק חברתי, דיור וחינוך למשל, וגם בתפיסה שהדרך
 היא חלק בלתי נפרד מהמטרה. דרך האספות היא לאזן וּלשלב בין היכולות וכוח
 ההשפעה האישיים של כל אחד מאתנו לבין היכולות וכוח ההשפעה של האחרים
 סביבנו באופן שוויוני ותוך כבוד הדדי. בעיניי זו הדרך המגשימה יותר מכל דבר
עדיין ונמצאת  בוסרית   גם אם היא  החברתי, והצדק  הדמוקרטיה    את ערכי  אחר 
 בשלבי פיתוח. אם זה מדבר אליכם, אפשר לקבל עוד פרטים על האסיפה הארצית

בפייסבוק או באתר הבית, ועל אסיפת ת"איפו באתר האסיפה.

79חמי שטורמן: בעקבות חוכמת הפטריות

 . חצי שנה של2011חצי שנה עברה מאז אותו קיץ היסטורי ובלתי נשכח של שנת 
 מאבק, של יצירה ושל השראה, ועדיין לא ברור לי מה בדיוק קורה כאן וּלאן פנינו
 מוּעדות. מה היא ההוויה הזו שעוטפת אותי ואת חבריי החדשים כמו עולם חדש?

ולמה לעזאזל כל הכלים המוּכרים לי אינם עוזרים לי להבין? 

והחודשים   גדול! מפץ    בקיץ.   חווינו וזעקה  זעם    תסכול, של  אדיר  אנרגיה   פרץ 
 עוברים והדי הפיצוץ כבר שככו, אך אנחנו ממשיכים ּומתפזרים. יחידים וקבוצות,
 כל אחד בדרכו, חותרים להתחבר מחדש ותחת זאת ממשיכים להתפצל וּלהשתכפל.

לא מזהים כיוון אחד אלא נעים לכל הכיוונים. 

 המפץ שהיה דוחף אותנו להמשיך ולנוע. גם אם התכלית עדיין לא לגמרי ברורה,
 גם אם אין מפה, גם אם עדיין לא ברורה לנו צורתו של היקום העתידי המתהווה –
 אנחנו חלקיקים שאינם יכולים עוד להפסיק לנוע. וּבינתיים, אטאט הולך המאבק

הולך ומתפשט בתוך החושך הגדול. 

מהות?   ישות? ולייצר  ידיים  לשלב  נצליח  האם    הלהט? את  לשמר  נצליח   האם 
גלקסיה חדשה? 

 אני מאמין שכן. אני מרגיש את זה, את אחיזת הידיים שלנו בתוך תנועה הפיזור
הגדולה. 

 בשבועות האחרונים אנו מתחילים להתקרב ולזהות זה את זה. מתחילים לבנות גוף
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 אורגני חדש. מחפשים בית ליצוק בו את דרכנו ואת ערכינו. רקמות חיים ראשונות
נאחזים   הצלה,   חבלי   כמו   ונימים,   גידים   גוף.   חלקי   בין   למרחקים    מושלכות
אך   ולתגובה, לתנועה    לנשימה,   חדשים, לחיים  שואפים    אנו   אטאט.  ומתחברים 
 עדיין אין גוף. אנו מבינים היטב שכדי לשרוד ולהילחם בחושך הגדול, עלינו לחזק
את האחיזה, להשלים את תהליך ההיכרות ולהתרשת לכדי אורגניזם אחד חי וחזק. 

הצלחנו! הצלחנו להיאחז למרות הכל. איזה הישג אדיר. 

 ומהו בדיוק האורגניזם הזה? האם יש לו ראש? היכן הרגליים, מה דרכן ומה כוחן?
 מהי היד? כיצד תתחיל היד לבנות וליצור? מהי הרגל? האם יש ראש? אין ראש?
 איך מייצרים מרכז, כוח  איך בכלל נעים יחד?   מה יגרום לרגל להתחיל ללכת? 

משיכה?  ואולי זה בכלל לא גוף אלא ייצור אורגני מסוג אחר? 

 אני מחפש אחיזה בתהליך רציונאלי של למידה. של שאלה. איזה אורגניזם אנחנו
 רוצים להיות בעצם? אני רואה ייצור  שמסוגל לשרוד בתנאים קשים, שיודע לנוע
 יודע לייצר מכל  במהירות, להתפשט, להפיץ את עצמו בצורה שווה לכל כיוון. 
 הפרטים מערכת אחת דינאמית מסונכרנת, שכל חלקיה ומתקשרים ויוצרים יחד את

השלם. 

והחזקה האינטואיטיבית  אך    הקודח,   במוחי עולות  הטבע  מעולם  רבות   מחשבות 
מכולן היא על הממלכה המופלאה של הפטריות. 

 זמן גוגל עכשיו ואני קורא וקורא ולא מפסיק להתפעל. איזה עוצמה ותחכום יש
 ליצור הקדום המופלא הזה. למרות שאין לו מוח הוא מחולל פלאים בטבע. בכל
אפילו   תנאי,   בכל שורדות      במזון. באדמה    במים,   באוויר,   פטריות. יש   מקום 
להתחקות מנסה  המדע  שעולם  ייחודיות  סגולות    להן יש    אותן.   מצאו  בצ'רנוביל 
פלסטיק שמפרקות  פטריות    (על מזהמים    ופירוק   וטיפול   סרטן   בריפוי    אחריהן

שמעתם? כן, יש גם את זה). 

 ואני ממשיך וקורא ונתקל במאמר הבא בעיתון כלכליסט, בו נערכו ראיונות עם
 מספר חוקרי פטריות (מיקולוגים) המתארים את החשיבות המהותית של הפטריות
 לקיום החיים, את הסגולות והאנרגיות האדירות המסתוריות שלהן. הפלא הגדול
ביותר בעיני שיושב שם במאמר, כאילו חיכה לי, הוא קורי התפטיר של הפטריות (

Myceliumמגדולי אחד    סטמץ, פול  להם  קורא    לאדמה, שמתחת  האינטרנט    .( 
שעליה   סבוכה בתשתית    מדובר   לכתבה. במיוחד    שהתראיין     הפטריות,    חוקרי
 יושבים כל הצמחים בעולם. רשת תקשורת חכמה ולומדת ומסועפת באופן בלתי
 נתפס. וכדי לקבל איזשהו מושג – שטח של כף רגל אנושית מכסה כחצי מיליון
 ק"מ של קורים צפופים.  כל קור עצמאי ויכול לאסוף מידע ולהעבירו לכל הרשת
 ואם ענף אחד נשבר הוא מוחלף במהירות בהצטלבות של צמתים אחרים. צמתים
 באזורים אסטרטגיים, הופכים עם הזמן לגדולים יותר, על חשבון מקומות שאין בהם
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פעילות. 

 אורגניזם חי  זהו האורגניזם אותו אנחנו צריכים לייצר (ולדעתי כבר מייצרים). 
ומתפתחים ומתעצמים  מתואמת  בצורה  מתנהגים    חלקיו שכל  רשת  במבנה   אחד 
 בנקודות מפגש מרכזיות על פי הצורך. החוכמה וההצלחה טמונה ברשת עצמה ולא
 באף אחד מהמוחות והתודעות המרכיבים אותה. כל רעיון הנולד במקום אחד מפיץ
 את עצמה ומתרבה לכדי כח פעולה מתואם  יחד בתוך מערכת רשתית אינטליגנטית

מדויקת ורבת־עוצמה. 

 חשבו על זה. גם האינטרנט החל כרעיון במוח של מישהו ועד מהרה הפך בעצמו
  שנה אחר כך העולם כולו השתנה ע"י רשת שאף15לסוג של מפץ גדול. והנה,   

 אחד לא שלט בה או ארגן אותה – היא פשוט התהוותה כאילו מעצמה, ע"י כך שכל
 אחד תרם את חלקו על פי הבנתו ולמען האינטרסים הפרטיים שלו, ובסופו של דבר

זה יצר משהו שמועיל וטוב לכולם. 

זה הסוד. וזו הידיעה אותן חיפשתי.  הידיעה שאנחנו בכיוון הנכון! 

 מותר לנו ואף רצוי שנאמין בחוכמתה ובכוחה האדיר של רשת הקורים אותה אנו
מחאה מוקד  ובכל    יורק,   ניו   בספרד, מדהים    ובדמיון במקביל  נבנית  היא     בונים.
 שצומח בעולם. בכל מקום  אנשים מבינים שהם אינם יכולים עוד לסמוך על המידע
 שהם מקבלים מרשתות ההון שלטון עיתון ועל כך שיציג נאמנה את ההתרחשויות
 שהם מייצרים. על כן הם חותרים לחלוקת המידע ביניהם, מכפילים אותו ואת כוחו
יצטבר,   ממנו שמספיק  עד  ובלבבות  במוחות    אחיזתו את  ומעמיקים   בפעולותיהם 

ויאפשר לנו לבנות בפועל את אותם פתרונות. 

 אין צורך בראש (מטה) או כלל נוקשה (מטרת על) או הכוונה ברורה וידועה מראש
 רק שנשכיל להמשיך ולהיאחז, ולרקום עוד  (תכנית אסטרטגית – המחאה לאן).
 רקמות / קורי תפטיר של שיתוף ידע ומעשים בהם אנו יוצקים את ערכי המהפכה,
 אחד ועוד אחד ועוד אחד בכל מקום. מעשים שיכולים להגיע רחוק וליצור תשתית

בריאה לצמיחה חברתית. עד שנבנה את הרשת החזקה כולה. השמיים הם הגבול. 

משותפים ערכים  של  גדול  פנס  רק  ומעליה  ומתואמים  עצמאיים  מוקדים   רשת 
המאיר לכולם את הדרך היא המפתח להמשכה והצלחתה של המחאה לאורך זמן. 

 והיא כבר כאן!  רשימת היוזמות הגדולה של המחאה. הנמצאת בעיצומו של תהליך
בתחילת שבע  בבאר    המתוכנן   הארצי הפעולה  בכנס  יהיה    ששיאו ורישות     מיפוי

חודש מרץ. 

 אז בוא ניקח אוויר, נלמד את סוד הקסם המופלא של קורי התפטיר של הפטריות
רשתי   המוני   אורגאני מערך  יחד  יוצרים    אנו   הנכון.   בכיוון   אנו   בדרכנו.    ונאמין
 ועצמתי, המתפקד וחי ויוצר בתחכום מהות חדשה מתוך סך חלקיו. מערך שלא רק

שורד אלא מתרחב ומפיץ את עצמו ואת בשורתו. 
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בשורת המבנה החברתי החדש. 

בשורת השלב הבא באבולוציה החברתית של משפחת האדם.

80איל עופר: כשלונה השני של המחאה החברתית

אני שואל את עצמי: האם לסגור את הבאסטה ולוותר על המחאה? 

 בחוגי השלטון יש מי שטורח להחדיר בעם את התחושה שהמחאה לא השיגה דבר.
 לצערי, אם ימשיכו אנשי המחאה להתנהג כמו בקיץ – הם יביאו את העם לידי

יאוש. 

 היה נדמה  לרגע אחד בסתיו  הוא ארוך והוא בעיקר על התודעה.  המאבק שלנו
 שנפל האסימון. בישיבה בביתהעם אמרה אחת ממנהיגות המחאה כי בקיץ חשבנו
 שאם רק נפגין – יבינו סוףסוף הממשלה והכנסת שהן אמורות לייצג אותנו. אולם
 כעת התפכחנו מהאשליה הזו. הבנו שהשינוי לא יהיה מהיר. הממשלה אינה עובדת

בשבילנו. 

אחד   זהו   לכאורה   ברהשגה".   "דיור נושא    דרך     השבוע   קיבלנו   לכך    דוגמה
החלטות את  המחאה    מנהיגי   תקפו התקשורת    אמצעי בכל    העיקרים.  המאבקים 
 אטיאס. אבל, האם מישהו לרגע עצר לחשוב? האם כל בעיית הדיור של דור שלם
 תלויה בשינוי הקריטריונים? בתום הדיון בכנסת ברכו את עצמם המוחים בפייסבוק:
 איך הצלחנו "להשפיע" על הדיון. אטיאס אפילו הוציא הודעה מיוחדת לעיתונות
 אלפים לרחובות. כל  אבל לא בשביל זה יצאו מאות   כאשר היינו בכנסת. יופי, 

דירות אשר ייבנו בשנים5,000ההישג של ה"דיור ברההשגה" של אטיאס הוא    
 הקרובות.  אלא שהנושא האמיתי הוא מחירי הדיור במדינה – אלה אינם שפויים.
שכחו אטיאס  מול  העימות  בלהט    השכירות.   מחירי וגם  לקניה  הדיור    מחירי  גם 
 כנראה מנהיגי המחאה את גודל הבעייה: תוצאות העובדה שדור שלם אינו יכול
 לקנות דירה בגלל המחירים הגבוהים הן ירידה מן הארץ, מניעת מוביליות חברתית,

  …השתעבדות למשכנתה שוחקת

ּומנגד – את העתיד,   מחירי הדיור הגבוהים הורסים לחלק ניכר מתושבי ישראל 
שכבה דקה של קבלנים, בנקאים ומאכערים בעיריות ובממשלה ממשיכה להתעשר. 

 דירות? 5,000וכאשר כל זה נמשך – אתם מתעסקים בקריטריונים ל

  במקום   שתנצחו. זאת4,000נניח    יקבלו   מהמדינה, מוזל  דיור    שיקבלו חרדים    
 חילוניים יוצאי צבא יגרילו גם הם"דירה מוזלת" (בכמה? ב1,500 בלבד ו3,500
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  צעירים המחפשים  דיור בכל100,000 מתחת ל "מחיר השוק"). ּומה עם עוד 20%
   130שנה? הם ימשיכו לשלם ע ד משכורות ממוצעות עבור דירה, כאשר140    
  משלמים העולם  להיות6575בשאר  צריך    אמיתי ברהשגה  דיור      משכורות.   

לכווווולם.  הבעיה היא לא מי יקבל מתחת למחיר השוק. הבעייה היא מחיר השוק! 

 הגיע הזמן שאנשי המחאה יפנימו שהשיטה הכלכלית במדינה היא זו שדופקת דור
 שלם. לא משנים שיטה על ידי ריצה לכנסת והתמקדות בנושא אחד מול הממשלה.
 השינוי חייב לבוא תחילה מהעם. כל עוד מנהיגי המחאה ימקדו את השיח הציבורי
בנושאים שוליים (שוב, מול השלטון – זה אכן מרתק את התקשורת) הם יאבדו אט

אט את העם שיתעורר עוד כמה שנים ויתמה: למה הכול עדיין יקר כלכך?! 

שבה רוב העם הוא אריס הכלכלית  השיטה  האם    אחרת?   האם זה יכול להיות 
 למספר אוליגרכים היא חוק טבע?  האם האוליגרכיה שולטת בממשלה? אלו בדיוק

השאלות שיש להתחיל ולשאול!

81ברק סגל: המהפכה הגיעה

אתם   שלכם. השחורה  העבודה  את    שעשינו וּלגלות  היום  כל  לעבוד    לנו  נמאס 
שלנו, לילדים  הולכות    אינן   שלכם העתק  משכורות    עובדים.   ואנחנו  מרוויחים 
 הדיוידנדים שלכם אינם הולכים לאוכל שלנו, הנכסים ומכוניות הפאר שלכם אינם

הולכים לתשתיות שלנו. נמאס לנו מרחמים עצמיים. 

המהפכה הגיעה, אנחנו ערים 

 נמאס לנו שטרחתם ביסודיות לפלג את העם הזה כדי שנפחד זה מזה – האשכנזים
בטלנים,  החרדים  המתנחלים קיצוניים,   שתיינים, הרוסים    חמים, המזרחיים     קרים,
מפונקים,   במרכז   נחמדים,   האתיופים   שונאים,   השמאלנים   פאשיסטיים,    הימניים
 – אתם צוחקים. אנחנו עם אחד בלב אחד. ועכשיו  בפריפריה עניים ומעל כולנו 

אתם לבד. 

 מפחדים.  אתםאיך זה מרגיש? עכשיו

המהפכה הגיעה, אנחנו ערות 

ושחייבים קשה    בחוץ   שהמצב   זה   על   סיפורים   לנו   מספרים   שאתם   לנו    נמאס
 פיטורים, שהמשקיעים יברחו וכולם מצטמצמים. אתם עדיין חוגגים, לכם לא קשה.
 אתם כובשים אותנו ּומדכאים אותנו – השטרות שלכם הם כדורים, עורכי הדין הם
המלחמה של  הפסיכולוגיה  הם  שלכם  הסיפורים    מרגלים.   החשבון   ורואי    טנקים,
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נגדנו. 

המהפכה הגיעה, אנחנו ערים 

 נמאס לנו ששולחים אותנו למלחמות לקבור את האחים שלנו כשאתם לא יודעים
או להרוג אתם לא מקצועיים     כי שלנו את השוטרים   לשרוף  אתם נכנסים,  למה 
ישלמו, והשוטרים  החיילים    עכשיו  – ושורדים  נאבקים    אנחנו   כי בתפקיד   אותם 

וישלמו יותר כאזרחים. 

המהפכה הגיעה, אנחנו ערות 

 תלויים וּבארגונים שלכם ללא תנאים, חייבים לעבוד בחברות     שאנחנו  נמאס לנו
ּומגשימים, חולמים    עצמאיים, יותר  מעט  להיות    נעז שלא  שלכם    הזמני  בשוחד 

משוחררים. אין לנו סיכוי לשרוד בזכותכם, ואין לנו היכולת להתמודד מולכם. 

המהפכה הגיעה, אנחנו ערים 

 נמאס לנו לקבור את הפנסיות שלנו בהשקעות שלכם, במשכורות שלכם, במצנחי
 הזהב שלכם, בתספורות שלכם, בהפרטה שלכם. אם אין לנו עתיד, אז לכם לא יהיה

הווה. 

המהפכה הגיעה, אנחנו ערות 

 נמאס לנו לדעת שיהיה בסדר, שעוד רגע זה מגיע, שלא נעז לבקר אתכם כי אתם
 מושלמים, להתבייש להתקומם כי אולי אנחנו מגזימים, אולי אנחנו טיפשים, אולי

אנחנו בכיינים. 

העברתם אותנו ייסורי גיהינום ועכשיו ניקח אתכם איתנו. 

התעוררנו, המהפכה הגיעה, ואתם בהחלט לא הולכים לאהוב אותה!

!82סתיו שפיר: מזל טוב, מהפכה
 השבוע אנו מציינים חצי שנה לתחילת המאבק. אני לא יודעת אם אנחנו מרגישים

צעירים או זקנים יותר, עירניים או עייפים יותר, שמחים יותר או כואבים יותר. 

 20אנו מציינים חצי שנה של להתעורר בשש או בשבע בבוקר, של ללכת לישון כ
שעות אחר כך וּבאמצע לשאול את עצמנו אם כבר אכלנו היום, ומה. 

 חצי שנה של להגיד לאמא ולאבא, "השבת לא נבוא הביתה, יש המון עבודה. אולי
 בשבת הבאה", ולדעת שאנחנו משקרים. ולהתנצל בפני החברים הכי טובים שלנו
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שנעלמנו   "סליחה   קרירה,   ורוח   גולדסטאר שליש    על   שבועות   בשלושה    פעם
 בתקופה האחרונה" (ורגע אחר כך להיעלם שוב כי מישהו מהמאבק צלצל ויש בעיה

דחופה). 

 חצי שנה של לא לנגן בפסנתר יותר מארבע דקות ברציפות. וגם לא בגיטרה, או
בעּוד או בתופים. היה תוף אחד, והוא הוביל אותנו למקומות שונים מהמתוכנן. 

 חצי שנה בלי ספרים, בלי ללכת לאוניברסיטה, בלי לסדר את החדר, בלי עבודה
 קבועה. ועברתי לדירה אחרת, דרומית יותר, ועוד לא הספקתי להביא שטיח קטן

מיילים בג'ימייל שצריך לענות להם2012מהקודמת ולחפש שולחן כתיבה. ויש    
 בפייסבוק, אחרי ניקוי יסודי. 978ועוד 

או   אותנו!",   ישברו לא   "לעולם  ברחוב, שפוגשים    מי לכל  להגיד  של  שנה     חצי
"בוודאי שממשיכים!" 

 נלחמים בה רעה יותר, שאנחנו  כמה המערכת   על בשרנו שבה למדנו שנה     חצי
אכזרית יותר, מוטרפת יותר משאי פעם יכולנו לדמיין. 

 חצי שנה שבה ראינו כמה רחוק עלולים אויבנו ללכת כדי לחסלנו, וגם כמה קרובים
 הם יכולים להיות, וידידותיים למראה. חצי שנה שבה הבנו באופן הכי עמוק שניתן
 שכשיש משהו טוב באמת, נכון באמת  אז אפשר לעשות הכול, ואין פחד, ואין
 חשש, ואי אפשר לברוח מזה. חצי שנה שבה גילינו שהחברים הטובים באמת יודעים
 להיות שם בשבילנו ולחזק גם מבלי שנבקש, ומבלי שהם יודעים מה עובר עלינו שם

בבטן. 

 חצי שנה שבה למדתי מה זה משפחה, בעיקר בזכות המשפחה אליה נולדנו פעם –
בעולם,   מאורגן   והכי מוחלט  כאוס  סביב  שנוצרה  החדשה  המשפחה  בזכות   וגם 
 משפחה של פעילים שנהפכו לקהילה אחת גדולה, שחושבת שהיא נורא מפולגת

אבל למעשה אין מגובשת ממנה. 

 חצי שנה שבה גילינו שכשאנחנו משלבים ידיים חזק ומחבקים זה את זה, השוטרים
הזינזאנות   אל   אותנו   לגנוב   יכולים    אינם
 והפוליטיקאים אינם יכולים לבלבל את רוחנו. חצי
גיל ללא    מגוון,   כעם מחדש    נולדנו   שבה    שנה
 וזהות ומגזר אך עם כל הגילים והזהויות והמגזרים
ימשיך   ועוד   יחד   יעמוד   שעוד   עם    האפשריים,
 להילחם, גם מול אלף הגזרות והמכות והאגרופים

שיונחתו על פניו.  

העולם אל  מתנצלים    חצי מבטים  של  שנה     חצי
חסרי   ּומבטים   אותו,   שנטשנו   על   שלנו    הקודם
חייבים   אנחנו   שבו   הנוכחי,   העולם   אל    מורא
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 להילחם כצבא אמיץ, דואג ויצירתי, ויודעים גם ברגליים וגם בבטן וגם בלב שבסוף
ננצח. 

ביולי ּומאז לא עצמנו14חצי שנה שנדמית ליום אחד, ליממה ארוכה שהחלה ב   
 עין. יממה שתסתיים רק כשנוכל ללכת לישון בשקט. כשנוכל לכבות את האורות
 ולדעת שבבוקר נקום לאור השמש, שנתעורר אל מדינת ישראל אחרת, ויפה באמת.

מזל טוב לך, מהפכה!

83 תומר פרסיקו: מלחמת תרבות ישראלית

קו השבר העיקרי במלחמת התרבות בישראל 

 ברשימה הזאת אנסה לשרטט את אחד מקווי החלוקה המרכזיים בעיניה של החברה
 הישראלית כיום. קו זה קשור לחלוקה בין דתיים לחילונים, אבל הוא עצמו אינו
 החלוקה הזו. הוא נובע מתהליכים שעברו על היהודים החילונים והדתיים בעשרות
לאחרונה.   רק   השטח   פני   אל   ועלה   לפרקו   שהגיע   תהליך   האחרונות,    השנים
 החיכוכים האחרונים (שירת נשים, תג מחיר) מבטאים את תוצאות התהליכים הללו

ואת הבשלתם המוקדמת. אנסה להראות כיצד. 

באופן   אותי מדכדכות    כיום, בעיצומה  נמצאים    שאנו   זו   כגון   משבריות,  תקופות 
 אישי. מה שטוב בהן הוא שאנחנו נדחפים קצת יותר להגדיר לעצמנו את הערכים
 העומדים בבסיס השקפת העולם שלנו, כמו גם את צורת החיים שחשוב לנו לבססה
 וּלהגן עליה. המחאה החברתית של הקיץ האחרון פרצה גם משום שלא יכולנו עוד
להתעלם מכך שמדינת ישראל מתרחקת מאוד מדמותה הציוניתחלוציתחילונית
 ליברלית שרבים מהיוצאים לרחובות גדלו עליה. ישראל ההיא הולכת ונמוגה לא
 רק בגלל עצירת תהליך השלום עם הפלסטינים, ולא רק בגלל הדמוגרפיה המאיימת
מסמן   ומשגשג,   מוצלח   כשהוא   דווקא   הקפיטליסטי,   השוק   גם   הילדים.    בגני
 פרגמנטציה חברתית ופשיטת רגל ערכית אל מול ההגיון ההיפרקפיטליסטי (למשל
הם   היחידים   הערכים   שבו   התקשורת),   התשתיות,   הבריאות,   החינוך,    בתחומי

התחרות, הרווח והעלותמולתועלת. 

של "ארץ  היציאה אל הרחובות סימנה אפוא גם רצון לחזור לסולידריות ההיא, 

 http://j14.org.il/articles/15605חלק ראשון: 83
 http://j14.org.il/articles/15588חלק שני: 

 http://j14.org.il/articles/15589חלק שלישי: 
http://tomerpersico.comלבלוג של תומר: 
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יותר   אלא   האחוס"לית,   להגמוניה   שיבה   דווקא   לאו   והטובה".   הישנה    ישראל
 לתחושה של ההגמוניה ההיא, להרגשה שיש כיוון משותף לכל העסק הזה, ושהוא
 הכיוון של כולנו. כפי שהודגש שוב ושוב על ידי המפגינים, הרצון היה לשלב כמה
המדינה "שלנו", להחזרת  ערגה    איזושהי מתוך    פוליטיות, ונטיות  מגזרים   שיותר 
 שאבדה לנו. זהו סממן היכול ללמדנו משהו חשוב. מה שאני רוצה במיוחד להדגיש
 ברשימה הזאת הוא שה"שלנו" הזה מוגדר כיום פחות על ידי מוצא עדתי והשקפה
 פוליטית, ואף לא על ידי זהות דתית, אלא על ידי שדה ההתייחסות הכללי של
 עולמו הערכי של הפרט. במילים פשוטות, קו השבר שחשוב כיום לשים אליו לב
 הוא לא בין חובשי כיפות לאלו שאינם חובשי כיפות, הוא לא בין שמאלנים לימנים
 או יהודים לערבים, אלא בין מי ששם בראש מעניניו את החברה בכללותה ובין מי

שפועל אך ורק למען מגזרו או אמונתו. 

באין חזון 

 כל תלמיד מדעי המדינה בשנה א' יודע שמה שמייחד את מדינת הלאום לעומת
 הממלכה הוא הפיכת הנתינים לאזרחים, שטבועה בהם תחושת מחויבות למדינה.
 מחויבות זו היא מעבר למחויבות שלהם לכל תתמגזר שהם שייכים אליו. במדינת
 ישראל של שנות החמישיםשישים, בהנהגת בן גוריון, ניסיון זה ליצור "ממלכתיות"
 הצליח, ואזרחי ישראל היהודים, למעט החרדים (שהיו אז מעטים יחסית, ובןגוריון
המגזר   המתהווה. לאומה  שייכים  ובראשונה  בראש    הרגישו   מראש) עליהם   ויתר 
להשתתף   דאז   נכונותו   את   אלה   בכינויו   מקפל   הציונידתי,   או    הדתילאומי,

בפרוייקט הציונילאומי. 

ששת מלחמת  לאחר  והתעשר  התעצם  ההוא  המגזר  של    נכונותו של    הדתי  הצד 
ישראל מדינת    חזון   אבותינו", "נחלת    ושומרון, יהודה  כיבוש  עם  כאשר     הימים,
 כ"ראשית צמיחת גאולתנו" קיבל חיזוק קונקרטי אדיר. זה היה הרקע לפריצת 'גוש
 אמונים' בניסיון ליישב את ארץ האבות מתוך ודאות שלא רק שהקב"ה רוצה זאת,
 אלא שגם "עם ישראל" תומך בחלוצים שומרי המצוות. ראיית מפעל ההתנחלות
 כ"רצון העם" היתה חלק הכרחי מתפיסת העולם של 'גוש אמונים', שנוסחה כבר

בידי הרב קוק ככזו שנשענת ושואבת את כוחה מתפיסה אורגנית של האומה. 

 מכאן שהמשבר הגדול הראשון בתפיסת העולם הזאת הגיע עם פינוי סיני כחלק
בקלות מסכים  דווקא  העם  שרוב  ברור  היה  כאשר    מצרים, עם  השלום   מהסכם 
 להחזרת שטחי ארץ ישראל. המשבר הגדול השני הגיע עם הסכם אוסלו, כאשר שוב
חיים לחיות  מהאפשרות  הישראלים    לרוב חשובה  פחות    ישראל   שארץ    התברר
 נורמלים. המשבר השלישי, ואולי החמור מכולם, הגיע כמובן עם הריסת הישובים

ופינוי גוש קטיף. 
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אותה   הועידה   אמנם   אביו לתורת  קוק    הרצי"ה   של הגסה  הלאומית   הפרשנות 
החילונית בחברה    שחלו שינויים  בעקבות  גם  הגיע  זה    כישלון אולם     לכישלון,
 ובתפיסתה העצמית. בין שנות השישים לשנות התשעים היו למילים "חיים נורמלים"
החילוני  אם בעבר התגבש רוב הציבור   משמעויות שונות עבור הציבור החילוני.
 בארץ סביב אתוס רפובליקני, קולקטיביסטי, לאומי, ציוני; הרי שעד שנות התשעים
 הוא שינה את טעמו ופירק את הלאום לפרודות שמבקשות כל אחת את "החיים
איש   חומרית, והנאה  כלכלית  רווחה    דהיינו   הקפיטליסטית, במשמעותם   הטובים" 
 איש לעצמו ולמשפחתו. בהמשך לכך, הופקר המרחב הציבורי לרוחות פלורליסטיות
 שנישאו על בשורת הרבתרבותיות, ובמקום האתוס הלאומי לא הוצב שום כיוון

אידיאולוגי כללי מאחד, ואף לא מסגרת ערכית ברורה. 

שלו   הרקע84בדוקטורט   את   ומאלפת   מבריקה   בצורה   פישר   שלמה   מנתח   , 
הדתית הציונות  בבסיס  שטמונים  הרעיונות  של    ההיסטורי והמהלך     האידיאולוגי

לגווניה, ואת המשבר שבינה לבין מדינת ישראל כיום. על פי פישר 

 "עד שנות השישים והשבעים האליטות החילוניות בישראל החזיקו על פי
דמוקרטיות ונטיות  יסודות  עם  (יחד  חזקה  רפובליקאית  בהשקפה  רוב 
 ליברליות שונות). משנות השבעים והלאה הן אימצו בצורה גוברת יותר
אינדבידואליסטיותרב   נטיות   עם   מוסיף:   [והייתי   ליברלי   שיח   ויותר
 תרבותניקיות מודגשות – ת.פ.]. בציונות הדתית ההפך התרחש: התרבות
הציונית דתית עד שנות השישים כללה, כפי שראינו, זרמים אקספרסיבים
 רפובליקאים [כלומר כאלה הרואים במדינה את הביטוי המושלם של העם,
ואינדבידואליסטים   ת.פ]  – העם    מבני אחד  כל  ושל    העם",   של "רצון
 ליברלים. משנות השבעים והלאה הקהילה הציונית דתית אימצה עמדות
 אקספרסיביסטיותרפובליקניות חזקות. אם מביטים במצב באור הזה, ניתן
 להבין בצורה שונה את "הברית ההיסטורית" בין מפלגת העבודה למפד"ל.
 ההרמוניה ההיא התקיימה לא רק מפני שהציונות הדתית עדיין לא אימצה
המשיחיתאקספרסיביסטית, הקוקיסטית  הפילוסופיה  את  מוחלטת   בצורה 
העבודה שתנועת  משום  גם  שם  שררה  ההרמוניה    לחשוב.   שנהוג    כפי
 הציונית עצמה היתה רפובליקאית באופן כללי, ולכן קרובה יותר ליסודות

) 408הרפובליקאים בציבור הציונידתי. "(עמ' 

 כלומר בעוד מרבית הציבור החילוני התרחק מהתפיסה המעמידה את העם והמדינה
 במרכז חייו האזרחיים, הציבור הדתילאומי דווקא התקרב אליה. בעוד הראשונים

84 Shlomo Fischer,  Self-Expression and Democracy in Radical Religious 
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 יותר ויותר לעבר הגלובליזציה הקפיטליסטית, האחרונים עפו על עמישראל  נהו
הוא אלה  קבוצות    שתי   שבין שהקרע    מכאן   הקוקיסטיתמשיחית. התפיסה   מתוך 

תוצאת התזוזה של שתיהן זו הרחק מזו. 

ההתחרדות של הציונות הדתית 

  היה ניתן עוד1979מהי התוצאה של כשלון התפיסה הקוקיסטיתמשיחית? עד   
 הנסיגה אחרי    העם" הוא בהתיישבות בשטחים הכבושים.  בקלות ש"רצון  להאמין
יותר הרבה  קשה  כבר  מעזה    הפינוי   אחרי ולאחרונה    אוסלו, הסכם    אחרי    מסיני,

ב ביכה    בןנון יואל  הרב  כאשר    בכך.   ש"לא1992להאמין כך  על    לי) (נדמה    
 התנחלנו בלבבות" הוא ביטא כבר אז נסיגה מהעמדה הקוקיסטית הברורה מאליה,
 שכלל לא צריך להתנחל בלבבות מפני שלבבות יהודיים טהורים יתענגו באופן טבעי
 על כל רגב אדמה של ארץ הקודש. כיום ברור שלא כך. יש עוד כמה חילונים
ש'האיחוד לב    שימו אבל    לביבי. חובר    היהודי' 'הבית    כן ועל    שבקטע,  בליכוד 
סמי השקפה  מאמץ  ולמעשה    החילונים, עם  לבריתות  מעבר  כבר  הוא    הלאומי'

חרדית. 

 וזה לב העניין: כפי שפישר מדגיש במחקרו, תפיסת העולם של הציונות הדתית
עמדה תמיד על שתי רגליים: תורה ומצוות מחד, והתפיסה הקוקיסטית, האורגנית
חזרה   הארץ,   (כיבוש   הזה   בזמן   תפקידם   ושל   והארץ   העם   של    אקספרסיבית
 בתשובה, ביאת המשיח וכו') מאידך. אלא שהרגל השניה נשברה, ועתה נותר לבני
דפוסי לאמץ  כך  ובתוך    הראשונה, לרגל  המשקל  את  להעביר  הדתית   הציונות 

 , התחרדות85חשיבה חרדיים ביחס לעולם התורה ועולם החולין. כפי שכתבתי כאן
ניתוק בעומקה  כוללת  אלא    המצוות, שמירת  על  יתרה  בהקפדה  מתמצה  לא     זו
 מהעולם המודרני על אנשיו ועל ערכיו. כאשר בני קצובר ואליקים לבנון מספרים

  שהדמוקרטיה הישראלית סיימה את תפקידה, הם מעידים שעבורם86לנו רק השבוע
 אין כל דושיח בין תורת ישראל לעולם המודרני. יש רק דרך אחת להיות (מדינת)
 יהודים, והיא על פי הפרשנות החרדיתאורתודוקסית של ההלכה (עם איזה וורט

של הרב קוק פה ושם). 

85http://tomerpersico.com/2011/12/29/mercaz_ginzburgization  
86http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1611387   

http://www.kipa.co.il/now/47258.html
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הקפיטליזציה של החילניות היהודית 

 אבל האם אכן קיימת דרך אחרת להיות יהודים? אם נפנה אל היהדות החילונית,
או אתית    אלטרנטיבה   מציעה ולא    חמור,   ערכי   במשבר שהיא    כאמור,    נראה,
משורות החדשים  ומצטרפיהם  הותיקים  החרדים  של  לתפיסתם  רצינית   תרבותית 

 ) צורף לעיתון 'הארץ'20.12.11הציונות הדתית. כך, למשל, לפני כמה שבועות (ב
היופי   –   כתרבות   יהדות   שכותרתו   פוזן,   קרן   ידי   על   שמומן   מיוחד    מוסף
יהדות   בדיוק   מהי   לנסח   ניסיונות   כמה   למצוא   ניתן   הזה   במוסף    שבחילוניות.

חילונית, וכולם, לצערי הרב, דלים ביותר. 

כך למשל, ידידיה יצחקי, שכתב ספר ("בראש גלוי") על הנושא, קובע ש: 

ערכים   בעלת   הומניסטית,   עצמאית,   עולם   השקפת   [היא]    "החילוניות
 משלה, כגון סובלנות ופלורליזם. [...] החילוניות, הרואה את ריבונותו של
 האדם על עצמו ועל אורחות חייו כנתונה לו מעצם היותו אדם חופשי,
 מבקשת אם כן להשיב לאדם, ברמה גבוהה יותר, את ריבונותו ואת חירותו
האלוהיות   ל"התגלויות"   קדמה   שלתפיסתה   הראשונית,    האוניברסלית

 ) 8הקדמוניות." (עמ' 

 או יעקב מלכין, פרופסור אמריטוס בפקולטה לאומניות של אוניברסטית תלאביב,
שגורס כי: 

[...]   חילונים"   "יהודים   הביטוי משמש  מדת  החופשיים  יהודים   "בשיח 
 ככינוי ליהודים המאמינים באדם כריבון לחייו, בזכותו לבחירה חופשית
 באורח חייו ובהיותו מחוייב לכללי צדק, לחוקי הדמוקרטיה ולסולידריות

) 12חברתית ולאומית." (עמ' 

 מהי, אם כן, יהדות חילונית? במקרה הטוב – הומניזם. במקרה הפחות טוב  הטיות
 שונות של השורש ח.פ.ש. אני אגב מאוד מאוד בעד הומניזם (תפיסה שהיא רק
 מעט פחות טובה מבודהיזם) ולו אכן היו היהודים החילונים הומניסטים וריבוניים

שניסיתי לטעון כאן  החרשתי, אבל כפי  שכזה87למעשיהם,  , מטען תרבותי דליל 
 מוביל כמעט תמיד להסחפות חסרת שליטה אל תוך גלגלי השיניים של המכונה
רבות   פעמים דומה  התרבותית    במשמעותו   שהחילון   מכאן    ההיפרקפיטליסטית.
לציין, יש  שונות  (במידות  אחרות  מערביות    במדינות   שמתחולל   לזה    בישראל
 היהודית שלנו,  זניחת התרבות המקומית (במקרה   ומשמעותו  וסקנדינביה תעיד),
אמריקניזציה   לטובת   כלליים,   הומניסטים   עקרונות   גם   ולעיתים    כמובן),
 קפיטליסטית. מדובר בהתפרקות ערכית שבה אובדת הסולידריות הקהילתית לטובת

התשוקה לשדרג את הסמרטפון ולהידחף בפתיחת סניף של רשת אופנה. 

87http://tomerpersico.com/2011/07/27/importance_of_judaism  
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לאן מכאן 

 מכל זאת עולה שהחברה הישראלית נמצאת כיום בצומת שאליו הובילו שתי דרכים:
 האחת היא ההתפרקות החילונית מהערכים הציוניים, היהודיים, ולבסוף ההומניסטים
ההתעצמות, היא  והשניה    החופשי; השוק  של  הגלובלית  הרבתרבותיות   לטובת 
 המספרית והאידיאולוגית, של השקפת העולם החרדית, כאשר אל אחוזי הילודה
יחד גם  אלה  וכל    המודרנה, נגד  הפונים  דתייםלאומיים  מתווספים   המרשימים 
 מקצינים את עמדותיהם. מצד אחד נמצאים חילונים שריבונים ללכת לקניון, ומהצד
 השני חרדים וחרד"לים שמנסים לשכנע את עצמם שאלוהים באמת לא רוצה שהם

ישמעו אישה שרה. 

 מתוך הצומת הזה עומדות בפנינו כמה ברירות. האחת היא המשך הכיוון הנוכחי,
 דבר שיוביל להתפרקות למגזרים נבדלים, ליברלים לצד פונדמנטליסטים, יהודים
 לצד ערבים, עשירים לצד עניים, ולהפיכת מדינת ישראל ללבנון נוספת על חופו
מצומצמים, לאוטונומיה בגבולות  שזוכים  של שבטים  לפדרציה    התיכון,  של הים 

ובעצם למדינת עולם שלישי הן מבחינה כלכלית והן מבחינה דמוקרטית. 

 מאידך, הפחד מזה יכול להעלות לשלטון מנהיג שלא רק מבטיח אחדות, אלא גם
 כופה אותה על ידי הוצאה לפועל של אתוס סמיפאשיסטי בסגנון אתאטורק, פוטין

   , ובמסגרתוwith a vengeanceאו ליברמן, בו "כור ההיתוך" הבןגוריוני חוזר
 החרדים נאנסים להשתלב בחברה הכללית ולשאת בנטל המשותף, היהדות הופכת

המדינה   של   ומנגד88לשפחתה   שונות,   פריבילגיות   לבניה   המעניקה   ולדתגזע   
משתיקה "בוגדים" למיניהם במגוון צורות. 

 האפשרות השלישית (בטח יש נוספות) היא שהמסה המרכזית של הציבור, אותם
אותם עם   יחד  הקפיטליסטית, מתרדמתם  אותם  העירה  לתהום  שהקרבה   חילונים 
 ציונים דתיים (וחרדים ספורים) שעדיין מבקשים לשלב שמירת מצוות עם מודרנה,
 דהיינו יהדות עם דמוקרטיה ופמיניזם (לכתחילה), יצליחו איכשהו לקומם הנהגה
 שתדע למתן את הכלכלה הקפיטליסטית, לשכנע (או לכפות) את החרדים להסכים
 ללימודי ליבה ולהשתלבות, ולסיים את הסכסוך עם הפלסטינים בצורה שתאפשר
 למדינה להמשיך ולהיות דמוקרטית (או למעשה, להתחיל להיות באמת דמוקרטית).

 נוער הגבעות  בין  חילונים לחרדים,  אינה בין  אם כן, הנוכחית,  מלחמת התרבות 
אלה כל    בין היא    ימני.   יהודי   שאינו   מי לכל    מיכאלי אנסטסיה    בין   או    לצה"ל,
 שהחברה הישראלית ככלל (ואולי אף כדמוקרטיה ליברלית) חשובה להם, לבין אלה
 שמה שחשוב להם זו רק הקבוצה שלהם, תתהמגזר שבו הם נטועים, על מנהגיו
האולטרה והחרדים    מחד,   ההיפרקפיטליסטים החילונים    המסויימות.   ואמונותיו
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בסיפור ורק  אך  הם    שכן   הזה,   הכללי בסיפור  נמצאים  לא    מאידך,  אורתודקסים 
 הפרטי שלהם. כל מי שמבקש סולידריות עם עובדי הקבלן, מערכות בריאות וחינוך

ממלכתיות טובות יותר, וזכויות אדם ואזרח לכולם ולפני הכל, נמצא בסיפור. 

המגזרים   את   במחאה   לשתף   בקיץ   שלנו,   המפגינים,   של   רצונם   נכון,   זה    אם
 (החברתיים, הפולטיים, הדתיים) השונים היתה (גם) ביטוי של ההגדרה העדכנית
 דהיינו ניסיון לסמן מי בתוך הדאגה לכלל, ומי בחוץ,  של המרחב הציבורי,  הזו
 ניסיון להכניס אל תוך הזירה של "המדינה" כמה שיותר, כמו גם לראות מי נשאר
הנמצאים   ולאו,   שרלו   כמו רבנים    כן, אם    בכדי לא    שלו.   הספציפי במגזר   נטוע 
כמובן   בחוץ.   היו וליאור  מלמד    כמו   ואלו   בפנים,   היו   המודרנה, עם     בדיאלוג
 שהתמונה מורכבת ממשתנים רבים נוספים (למשל, הצורה בה אנחנו מגדירים את
החשוב   ולדעתי   מהם, אחד  זה  אבל    אזרחית).   או אתנית  כישות  אם     "המדינה",

שבהם. 

89מאשה צור-גלוזמן: אני העם

המחאה   להתעוררות   שנה    חצי
ספור   אין   בישראל:    החברתית
הספידו   מתה, שהיא    אמרו  פעמים 
 אותה, ספדו לסופדים והספידו את
 ההספדים. תקפו אותה משמאל על
תקפו   דיה,   פוליטית   שאינה    כך
 אותה מימין על כך שהיא פוליטית
מלמעלה על כך אותה     תקפו  מדי,
אותה   תקפו   ברורה,   די    שאינה
מרוכזת   שהיא   כך   על    מלמטה

בעצמה. 

 אני תוהה על מה לכתוב, מכרסמת
ימים. כמה  כבר  זה    דמיוני    עיפרון
בשכונת   הסוערת   ההפגנה    על
 התקווה, שבה גברים ונשים הצעידו
במשך   משטרה   כוחות    יחדיו
השכונה   כל   סביב   וחצי    שעתיים
 בעודם צועקים כנגד הפינוי הכפוי
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 של חסרי הדיור? אני נחשפת לעוד ועוד פוסטים ולינקים, שמקשרים לעוד ועוד
 התבטאויות מעוררות קבס, הצעות חוק מבחילות והתרחשויות מתסכלות. ואני חיה
מה על  איך?    אהובה. גג  קורת  בצל    היקרה,   משפחתי עם    הנעימים,   חיי את     לי

לכתוב? 

ה את  מאופרה14לתאר  ידיד  עם    חזרתי   שבו   קיצי   חמישי ערב    אותו   ביולי,   
 בפארק? את איך ראיתי את היוזמה המסקרנת מהרשת החברתית הופכת לשדרה

ביולי, אותו צהרי שישי עם האווירה15מתפקעת מאנשים ואנרגיות? לתאר את    
 הענוגה, והחומוס והיין והפרחים והאוהלים והשטיחים, ואיה כורם מנגנת על גיטרה
 ושרה ומירי רגב שבאה לדבר, והמים ששפכו עליה ודפני ליף שניסתה להרגיע,

ושני המחנות שמיד הסתמנו – המיליטנטי ושוחר השלום? 

שהתרחש ברוטשילד במהלך המופלא  הדבר  רגעים על   להתעכב לכמה  אולי    או
יהודים   ופועלים,   בורגנים   וזקנים,   צעירים   וגברים,   כשנשים   הראשון,    החודש
 וערבים, אשכנזים ומזרחיים, חילוניים ודתיים, שכירים ועצמאיים, היפסטרים וסחים,
 סטלנים ואנשי הייטק – זרמו מכל הארץ כדי לתקוע יתד, להתדיין בלהט על בעיות
 ועל פתרונות, לנאום, להפגין, לצעוק, לשאת שלטים, לצייר שלטים, לרקוד, לשיר,
הפוליטיות   התרבותיות,   החברתיות, היוזמות  כל  על    וּלהקשיב?   להתהלך,    לנגן,
וּבוטחת אל לב השמיים כשמסה כה גדולה של  והכלכליות שפרצו בתרועה רמה 

אנשים התארגנה בשקט, בנעימות, ללא חסויות של אף גוף מסחרי או ממשלתי? 

שהעלו   שבוע,    בסדרה הנדסית מדי שתפחו   ההפגנות האדירות,  לכתוב על   אולי
 דמעות בעיני גברים חסונים וגרמו לנערות ענוגות להידחק לתוך קהל צפוף, חסר
 אוויר, דחוס בלחות מיוזעת? אותן ההפגנות שהיכו את העם – אותו העם עצמו

שיצא לרחובות – בהשתאות אקסטאטית? 

 ואולי לכתוב על הלכלוך, על הריבים וההפרעות, שאטאט השתלטו על המאהל
 ברוטשילד, ועל המאבקים עם העירייה? או על המאהלים שהתפרשו על פני הארץ
עזרה   הדדית,   תמיכה   של   ומסועפות   חדשות   בריתות   ביניהם   ושטוו    כולה,

וסולידריות? 

 ואולי לכתוב על האחוז הגבוה של העם שיצא להפגין, אחוז כה גבוה עד כי אם זה
 היה מתרחש במדינות כמו רוסיה או ארצותהברית, הכמויות היחסיות היו נמדדות
פגרת   בזמן מתרחש  זה  שכל    כך, שמנוהלת  ממדינה  הייאוש  על    או  במיליונים? 
 הפרלמנט שלה? או אולי על העובדה כי התכנסותו מחדש של הפרלמנט סימנה את

שובם של ההקצנה, של הטירוף, של החשד ההדדי ושל הציניות המדוכדכת? 

 לא  שאכתוב על כל הדברים האלה? לא גייסתי, אני,  ככלות הכול – מי   ואחרי
יזמתי, לא הקמתי, לא ייסדתי ולא שלהבתי. 

 אבל הנקודה הזאת בתוך הנפש, שהוארה בקיץ האחרון ולא תכבה שוב לעולם,
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מהבהבת ושבה ּומבטיחה: אני העם, ועתיד המקום הזה הוא גם בידיי.

90אשר שכטר: ההישג הזה הוא אני

רוצים הישג למחאה? קבלו: 

 צעירים שרק חלמו לברוח מכאן וחיו מחודש לחודש נשארים כאן – כדי להילחם

 . מה שמשך אותי, בהתחלה, היה הסיפור. לא הצדק. לא הסיפור של דפני, אף על1
 פי שמזווית הראייה שלי כעיתונאי הוא היה סיפור נהדר. גם לא הסיפור האישי

שלא רואה עתיד במדינה הזאת, וגם ההווה שלו הולך ומצטמצם26שלי, בן ה   
ביולי ואילך, היה הסיפור של כולנו:14מיום ליום. מה שמשך אותי פנימה, מה   

 בנים ובנות לדור שהחיים פה רומסים אותו, שחי מהלוואה להלוואה, שהשכירות
 שלו גבוהה כמעט כמו חובות הענק שחונקים אותו. שמדי יום – במקום להתנהג כמו
 צעיר בשיא אונו ויצירתיותו – צריך להתפלל שהחיים שלו יתקצרו בחודש, כדי
 שהמשכורת תיכנס והוא יוכל לנשום ליומיים. אולי, אולי אפילו לצאת לקפה. דור
 שההווה שלו מחורבן כלכך ושהאופק שלו עגום כלכך, עד שלא נותרה לו ברירה
 אלא לצאת לרחוב ולנסות ליצור עולם שיש בו מקום גם לנו וגם לכל אחד אחר
 שנדחק לשוליים במרוצה המטורפת של התרבות שלנו לפח האשפה ההיסטורי שבו

קבורות כל האימפריות הכושלות. 

 זה היה, פחות או יותר, הסיפור של כל מי שהיה שם ברוטשילד לפני חצי שנה
 14וקצת, ב ביולי. כן, לא כולם היו בני פלוס; כן, חלק היו מבוגרים ובעלי20    

 משפחות ובכלל לא מתלאביב. אבל כולנו חלקנו מאפיין אחד חשוב, שממנו נותר
 מאז הגרעין שמניע את התנועה הזאת: כולנו, ללא יוצא דופן, הרגשנו רמוסים.
 חשנו כבולים לתורן, מנסים לקפוץ מהספינה טובעת שמתעקשת לקחת אותנו איתה
 למצולות. כולנו הרגשנו פעם דפוקים, עצלנים, לא מצליחים, לוזרים, לגמרי לבד
סביבנו   הסתכלנו   אחד, יום    שהתעוררנו עד    שלנו.   היוםיומי ההישרדות   במאבק 

ואמרנו: יודעים מה, אנחנו דווקא בסדר, אתם אלה שצריכים להשתפר. 

  ביולי הגעתי כעיתונאי. ציני, מזלזל. אתם מכירים את הטיפוס. בדיוק כתבתי14ל
 כתבה גדולה על הדור האבוד והאומלל שלי, שברובו אינו מבין אפילו עד כמה
 אומלל הוא יהיה עד סוף חייו, ושמעתי על האיוונט של דפני. הזווית המקומית

90http://j14.org.il/articles/15891  
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 התאימה לי, אז באתי. היו שם שלושה אוהלים, שתי בחורות בשם סתיו ואורלי
 שנתנו ראיונות לתקשורת, יגאל רמב"ם אחד בחולצה אדומה ומסיכה של גאי פוקס

 , שמתזזת ממקום למקום בסלון של יונתן מילר. מאז,25ודפני, כולה בחורה בת 
פשוט נשארתי. לא יכולתי לעזוב. 

 היו שם גיטרות והיו שם שירים והייתה שם המוןהמון תקשורת, אבל זה לא הרגיש
 כמו פסטיבל היפי או גימיק תקשורתי. בכאלה כבר הייתי. האווירה הייתה אחרת,
 מתוחה יותר. היו שם אנשים כמוני שרצו מדינה טובה יותר, עולם טוב יותר, אבל
 בניגוד אליי היו משוגעים דיים כדי לחשוב שאפשר להשיג את זה – ועוד ללא
 בקבוקי מולוטוב. לקח לי קצת זמן להבין שגיטרות הן המולוטובים של הדור שלי,

לפחות עד שיעמידו אותנו עם הגב לקיר וניאלץ להשיג מולוטובים אִמתיים. 

לצערי   שלו. למחילה  את המחאה וחזר     נטש ברובו שלי  והדור  אחרי, שנה     חצי
 הרב , הדור שלי פחדן. כל החיים לימדו אותו לשנן, כמו תוכי, שאם תלמד קשה –
 תצליח. שעבודה קשה משתלמת. שאנחנו לא ברוסיה הקומוניסטית פה, שלפחות
לסופ"ש   נסעת   או   חדש   מחשב   קנית   בדיוק   והנה,   ללחם.   רעבים   לא    אנחנו
 באמסטרדם, חוצפן שכמוך, אז אל תעז אפילו להתלונן שמחירי המזון, החשמל,
ללא   משכיל   בור   אותך פלטה    החינוך שמערכת    אותך, שוחטים    והדיור  הדלק 

  תשלומים עם רבית ושלקחת שתי20כישורים אִמתיים, שבכלל קנית את המחשב ב
כדי לקחת    חייב   חייב, שהיית    בחו"ל ההיא    החופשה את    לממן   כדי  הלוואות 

 15להתאוורר. שאתה עובד  או אפילו שעות ביום, כמו חמור, כדי לשלם על16    
 החופשה הזאת. עוד שנה ואולי עוד הלוואה יצליחו לשקם את חשבון הבנק שלך
בור   לאותו אותך  שתחזיר    לחופשה הבאה,   בדיוק בזמן  –   נתון הוא    שבו  מהבור 

בדיוק. 

 אבל לא נישאר פחדנים לזמן רב. חלק גדול מִאתנו, לצערי, עדיין חולם להשתלב
 בעולם הישן, עדיין חושב שאם יסיים את התואר, ילבש חליפה, יסרק את השיער
 ויעשה התמחות – הוא יתקבל למועדון של הגדולים ויצליח. שלו לא יקרה מה
 שקרה לכל הלוזרים האחרים שם ברוטשילד: הוא יצליח לרכוש בית, הוא יצליח
 להקים וּלקיים משפחה, הוא יצליח גם לצאת מחו"ל מפעם לפעם. החלומות האלה,
 הקטנים והצנועים, מקיימים אותנו ואת המערכת הכלכלית שבה אנחנו חיים. הם
 גורמים לנו לצרוך יותר וּבכך להניע את הצמיחה הכלכלית. הם גורמים לנו לקחת
 הלוואות וּבכך לפרנס את הבנקים. הם גם מובילים אותנו לצבור יותר ויותר חובות
ציר   העולמי, החובות  שהר  הסיבה  בדיוק  והם    לעצמנו, להרשות  יכולים     שאיננו
 החלומות הלאמשולמים שסביבו סובב כיום כדורהארץ, קורס עכשיו לתוך עצמו

כמגדל קלפים. כשזה יקרה, לא תהיה לנו ברירה אלא לייסד עולם חדש. 
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 . חצי שנה אחרי, וכולם מדברים כבר בהצלחות וּבכישלונות. מה השגנו, מה לא2
 השגנו. בואו נעמיד פנים שהדיון הזה לגיטימי בכלל, ונציג הישג אחד של המחאה.
 הישג אחד קטן, נלעג אפילו, פתטי אולי, אבל הישג בכל זאת. ההישג הזה הוא, מה

לעשות, אני. 

בישראל והצעירים    מזלנו אתרע    אז   פחדן, הוא    שלי שהדור  קודם    כתבתי  אם 
 פחדנים כפליים. ככה זה כשאומרים לך מילדות שאתה רק עוד סטטיסט במאבק
 הדמוגרפי, עוד חייל לעתיד במלחמה הבלתי נגמרת על ביטחון המדינה – אתה

ביולי אולי הגעתי עם כסות צינית ומזלזלת של14נוטה להפנים את מקומך. ל   
את נאמר    בואו אבל    הביתה, וללכת  המג'נונים  את  לסקר  שבא  מנוסה     עיתונאי

האמת: הייתי פאקינג פחדן. 

 13מגיל צעיר, אתם מבינים, הרגשתי חסר שייכות, חסר אונים, חסר הזדהות. מגיל 
 כבר חסכתי לי כסף בנרתיק הגיטרה כדי לברוח מכאן. אני מכיר עוד המון אנשים
 בגילי שפתחו תוכניות חיסכון דומות. בטקסי בית ספר, בשירים ובסמלים המדינה
 תמיד הדגישה עד כמה אני שלה, אבל אף פעם לא אמרה שהיא שלי. תגידו מה
אזרחיה, לכל  שייכת  היא    לפיו האתוס  על  הוקמה  למשל  ארה"ב  אבל     שתגידו,
אמריקאי לעולם    תראו לא    לכן   מועדות. פניה    לאן לקבוע  שווה  זכות   שלכולם 
 שחושש להתעטף בדגל ארה"ב, גם כשהוא מוחה על היחס של הממשלה כלפיו. כל

  היה מדינה שבה רק קבוצה מצומצמת של גנרלים2011מה שאני הכרתי עד יולי 
 כסופי שיער יכולים לקבוע לאיזה כיוון הולכים, והזכות היחידה שלי כאזרח היא
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 להקשיב לנציגיהם עלי אדמות, הפרשנים הביטחוניים, מתווכים אליי את הפרטים.
בגלל זה אני מסתכל בדגל היום ולא מרגיש דבר. 

מפת האכזבות הישראלית של שלושת  הם  חיי  תולדות   יכול להאשים אותי,  ומי
שעלו להורים  הראשונה    לבנון מלחמת  של  בסופה    נולדתי   האחרונים:  העשורים 
 מרומניה, עם אב ששירת בלבנון ואם שהיתה ממפוטרי אתא, עם סבתא שהמציאות
שלי הראשונים  הזכרונות    בין   הגוף. ואת  הלב  את  לה  שברה  בישראל   שגילתה 
 נמצאת מלחמת המפרץ, ילד קטן שמקבל מסיכת גז ומזרק אטרופין וזה נראה לו
 טבעי לגמרי. ואז ההורים שלי בוכים מהתרגשות באוסלו, ואז בוכים שוב בגלל רצח
 רבין. עד חטיבת הביניים, הטקסים המוזרים שבהם אנחנו מלעיטים את עצמנו כבר
 נראו לי פחות טבעיים, מקאבריים אפילו: בטקס יום הזיכרון בבית הספר הריאלי,
 עשרות נערים ונערות במדי חאקי ותלמידי פנימיה במדי ב' עם רובים על הכתף
במחלקות   הסתדרו   תופים,   לצלילי   הכדורגל   מגרש   סביב   שעות   במשך    צעדו
 והקשיבו במשך שעות בשמש הקופחת לרשימת הבוגרים שנספו, עד שעשרות לא

יכלו יותר והתעלפו. 

 ואז אתה מתחיל פעילות פוליטית. אקטיביסט נלהב, כמו שרק תלמיד תיכון יכול
 להיות. מדסקס שעות על מרקס ואנרכוסינדיקליזם וז'ורז' סורל ונועם חומסקי עם
 עוד כמה לוזרים כמוך. מקימים תא אדוםשחור בבית הספר. מנסחים את מכתב
 השמיניסטים – כן כן, אותו מכתב שעליו חתומה גם "הסמולנית הקיצונית" דפני
טמבל שהשמאל  מבינים    מתבגרים,   ואז   מהפכה. על  מפגרים    כמו   חולמים,    ליף.
 בשלב הזה, אתה משתחרר מהדוגמות ומתכנס בתוך עצמך, נכנס  והימין משוגע.
 למירוץ הבלתינגמר של החיים הבוגרים ומשקה את הציניות שלך כמו אבא גאה.
של כוריאוגרפיה    כמו   אחורה, צעד  וחוזר  מתקדם    אחורה, צעד  וחוזר   מתקדם 
 מלחמת התשה, כל זאת בזמן שקומץ אנשים מנצל את המצב הביטחוני כדי לחזק
וגדל   הולך נתח    לך   ותופס   שלנו   הפנסיה   בכספי   בכלכלה,   שלו   השליטה  את 
 מהמשכורת  בזמן שאתה מתמסטל מדיבורים על האח הגדול ועזה והגדה המערבית.
 אתה חי מחודש לחודש, והם שוכרים להם יערות שלמים ומחתנים את בנותיהם. אז
 איך לא תרצה לעזוב? יש לך חברים בחו"ל, אתה יודע שיכול להיות לך טוב יותר
אתה מסביר   הבית, זה    כי   למה.   מבין  ולא  נשאר, אתה  אבל    בקנדה,   או    בברלין

לעצמך. אידיוט. 

 ואתה נכנס לשגרת עבודה. ואתה חי מחודש לחודש. ואתה מתחיל לפחד. מתפלל
 שהחיים שלך יתקצרו קצת, רק בשלושה שבועות, שהראשון בחודש יגיע והשכר
 דירה יירד ללא בעיות. שהעשירי לחודש יגיע, ואז תוכל לקנות משהו שאתה צריך
 ולא יכול לקנות היום. אתה מסתכל במראה ורואה שמירוץ העכברים הפך אותך
 לעכבר בעצמך. לפעמים, אתה מסתכל במראה ונשבע שאתה רואה עכברוש. אתה
 רוצה לברוח, אבל מפחד גם את זה לעשות. זה הבית, אחרי הכל, האוכל, האנשים,

העברית. אידיוט. 
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 רוצים להדביק הישג למחאה? הנה: המחאה הזאת גרמה לי, צעיר מנוכר ומיואש
 שחסך כדי לעוף מפה, כמו כל אחד מחבריי, לאהוב את המדינה שלי. לא את מה
 שהיא כיום (איכס), אלא את מה שהיא יכולה להיות. המחאה הפכה אותי לפטריוט
 של ישראל שעדיין לא קיימת, ושאולי גם לעולם לא תקום באופן רשמי. אבל אני
 יכול לראות ניצוצות שלה בפניו של כל אדם שמגיע בגופו למנוע פינוי של מחוסרי
 דיור במקומות כמו ג'סי כהן ושכונת התקווה, בפניו של כל אדם שעובר מחנות
משרד הם  המחאה    פעילי שעבורה    מחולון הורית  חד  לאם  אוכל  ומחפש   לחנות 
שהיא קיימת. בכל אדם שהגיע להפגנה נגד הגזענות נגד שיודע   הרווחה היחיד 
מחצלת, על    או   בכיכר, הקיץ    מאז ששב  אדם  בכל    בירושלים. האתיופית   העדה 
 וניסה להפנים כמה שיותר ידע על כלכלה, על צדק חברתי ועל דמוקרטיה. לא כדי

לדעת, חלילה, אלא כדי ליישם. 

 אני רואה את כולנו היום, כל מי שהיה שם מההתחלה, וכולנו שרופים, שבורים,
 רצוצים, עייפים. החיים לעולם לא יחזרו למסלולם עבורנו, לא כפי שהיו קודם. אלו
 מאיתנו שלומדים נשרו, או בדרכם לנשור. אנחנו מכורים לאידיאל, רודפים אחרי
 החלום של ישראל החדשה גם למאהלים מרוחקים בקור ובגשם, רק כדי לראות
 סיכוי לעתיד כלשהו. היום, אתם מבינים, אנחנו כבר מבינים משהו שלא ידענו לפני

 ביולי: אנחנו דווקא בסדר – את, ישראל, חייבת להשתפר.14ה

איה שושן: בדרך לשינוי עולמי
כשבעה   לפני היה   זה 
באחר   חודשים,
בכיכר   אביבי  צהריים 
הססגונית    קרמן
מטרים    במדריד,
מכיכר    ספורים
סול   דל    פוארטה
 ההומה אדם. אז פעל
האנרגיה   במלוא    שם
הספרדי    המאהל
 שהצית מחאה המונית
כמה   המדינה.    ברחבי

 עשרות צעירים, בהם ספרדים, ארגנטינאים, יוונים, אירים, הולנדים, אמריקנים ואני
  נפגשים בפעם הראשונה. כל אחד התבקש לספר על מצב ההתעוררות האזרחית
 בארצו ועל קבוצות שהוא מכיר ושמתארגנות לקראת מחאה עממית. ביוון תפסו
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 כבר ההפגנות מומנטום בלתי מבוטל. באירלנד, בגרמניה וּבארגנטינה צצו לא מעט
 קבוצות שקיבלו השראה מגל המחאה בספרד. אני זוכרת את עצמי אומרת בעצב:
 "בישראל לא קורה כלום. שקט. דממה. אף אחד בכלל לא יודע על מה שקורה

פה".

ה תנועת  של  הבינלאומית  התיאום  ועדת  של  הראשונה  הפגישה  היתה     15Mזו
  – הזועמים. התנועה התחילה בהפגנהindignadosהספרדית, הידועה גם בשם ה

נהפכה ספורים  ימים  ובתוך    בספרד, הדמוקרטיה    למען במיוחד    דופן יוצאת   לא 
 לרשת של מאות מאהלים, אסיפות עירוניות ושכונתיות והפגנות של מאות אלפים

בכיכרות. 

 מהר מאוד שאם המהפכה נגד השיטה הנאו  הוועדה הביןלאומית הבינו מקימי
 ליברלית לא תהיה עולמית, היא לא תהיה בכלל. יצירת קשר עם מדינות אחרות

נראתה להם צורך ראשון במעלה. 

 יצאתי מהפגישה ברגשות מעורבים. שמחתי לשמוע על שלל יוזמות והתארגנויות
 שצצות להן ברחבי תבל. מי יודע, אולי באמת תקרה פה התעוררות עולמית שלא
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 נראתה כמותה. אך הצטערתי שגל האנרגיה המדבק הזה לא עושה את דרכו למדינה
קיפאון כמה    לעצמי.   חשבתי   הזה,   לניעור   זקוקים   אנחנו   כמה   לישראל.    שלי,

ושמרנות יש אצלנו.

יש רגעים שבהם אתה לא יכול להיות שמח יותר כשאתה נוכח לדעת שטעית. 

ומיהרתי בבית  המזוודות  את    שמתי   בארץ,   נחתתי   מכן לאחר  מחודשיים   פחות 
 למאהל רוטשילד שהיה אז בן יום אחד בלבד. מהפכת האוהלים הגיעה לישראל,

נוכחתי במו עיניי והתקשיתי להאמין. 

 אחרי חמש שנים של חיים בחו"ל, שבהן כמעט וויתרתי על לחזור לכאן, גיליתי
 בקיץ הזה ישראל אחרת. גיליתי מוכנות חסרת תקדים לשבור מוסכמות, לערער
סולידריות להביע    ואתניים, מעמדיים    סקטוריאליים, גבולות  לחצות     פרדיגמות,
 ואחווה, לדבר זה עם זה, ובעיקר  להרשות לעצמנו לקוות, יחד, שאפשר לשנות.

גזֵרה משמיים. העתיד כבר לא נראה כמו 

 ראיתי מחזות שלא יכולתי לדמיין  בריתות בין שכבות אוכלוסיה מוחלשות שעד
פוליטיכלכלי, שליטה    ככלי הכיבוש  על  חדש  שיח    כאויבות,   עצמן   ראו    עכשיו
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 התגייסות המונית חסרת תקדים של אנשים ּומשאבים למען מטרה משותפת, פתיחות
 לצורות התארגנות של דמוקרטיה רדיקלית, והבנה עמוקה בקרב כה רבים שמצג

השווא הזה שאנו קוראים לו דמוקרטיה אינו הרבה יותר מאשר 'אופיום להמונים'.

 יש מי שאומר היום שכל זה היה לשווא, בזבוז אנרגיה ּומשאבים. מה יצא לנו מזה?
הממשלה היא אותה ממשלה, הכלכלה אותה כלכלה, והדיכוי אותו דיכוי. 

 מי שאומר זאת חוזר בעצמו לפרדיגמות הישנות שמהן ניסינו להתנער הקיץ. שינויי
לרחובות לצאת  שציפה    מי   בשנה. לא  גם    חודשים, בשלושה  קורים  לא   עומק 
 פעמייםשלוש בשבתות, ליהנות מהאווירה ּומהמוזיקה, ובכך להשיג מדינה חדשה
 וצודקת יותר, עדיין שבוי בעולם של סיפוקים מהירים, בעולם שבו אחרים צריכים
 לעשות בשבילו את העבודה, בעולם שבו לעשות לייק בפייסבוק נחשב לאקט של

מעורבות פוליטית. 

הזה העולם  את    שהשאירו אנשים  של  רב  מספר  הקיץ  במהלך    הכרתי    לשמחתי,
 מאחור. רובם ככולם עובדים ברגעים אלו ממש על יצירת עתיד טוב יותר. מיוזמות
 להקמת קואופרטיבים, דרך פרויקטים למציאת פתרון למחוסרי הדיור, ועד בקרה
 אזרחית על התנהלות הכנסת, הפגנות נגד חוקים לא דמוקרטיים ונגד אפליה עמוקה
מי יש    חדשים.   ושיח   פוליטיקה ליצירת    נלאים   בלתי   ּומאמצים   שנים  וארוכת 
האופוריה בהרגשת    כרוך   אינו   כבר   הדבר   כן,   שינוי.   למען   להיאבק    שממשיך

והאופטימיות חסרת התקנה של הקיץ. כן, זו עבודה סיזיפית וקשה. 

אבל מי יעשה את העבודה הזאת אם לא אנחנו?

91בעז גאון: זמן פוליטיקה

 נמרוד נוי הוא ילד בן שישים פלוס מגבעת שמואל. יש לו רעמה לבנה, שצף דיבור
  את אחד הספרים92היפראקטיבי משהו, עיניים נוצצות וידיים מתנופפות. הוא כתב

המדפים   על   שמתגלגלים   ביותר,   ידועים   והבלתי   ביותר,   המגניבים    הפוליטיים
 שבועות  המקוונים של השיח הפוליטי המתחדש. ישבתי איתו ב"בית העם" לפני
פרדיגמה "לקראת  את  שכתב  האיש  נראה  כיצד    עיניי   במו להיווכח    כדי  מספר 

 בעז (91  2012גאון, פוליטיקה),  זמן  .J14  המחאה, של  הרשמי  האתר   – נדלה26/1/2012   . 
http://j14.org.il/articles/14940, 31/3/2012בתאריך 

 ספרו של נמרוד נוי זמין בקישור:92
http://www.mediategy.com/nimrodnoy/index.html 

 הוא נכתב במקור – החזיקו חזק – עבור מפלגת "קדימה", מתוך מחשבה, נואלת בדיעבד,
 שתהיה מסוגלת להוות "פרדיגמה פוליטית חדשה". כעת מחפש נוי, כמו רבים אחרים, מסגרת

פוליטית אלטרנטיבית.
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הסופר מטרת    בישראל. הפוליטית  המערכת  של  בחולשתה  העוסק  ספר     חדשה",
נעשתה כיצד   – כותב  הזה  השיער    לבן הילד  כיצד    תבינו ומהציטוט   –    להבין
 כזו שאיננה שמסוגלת לחולל של חמורים",  הפוליטיקה הישראלית ל"פלטפורמה 
 שינוי, שאיננה מסוגלת לייצר פתרונות ושאיננה מסוגלת ליצור אף מנהיג מנהיגה
 שראוי לשים אותו על טישרט. במקום זה היא מלאה בנשים וּבגברים שיש להסתיר

את הילדים מפניהם, שמא תישרט נשמתם הרכה. 

 וכך כותב נוי: "מציאות הזויה הוא צמד המילים המתאר באופן המדויק ביותר והטוב
 ביותר את המערכת הפוליטית כיום בישראל ומסכם את מצבה. זהו המקום היחידי
 במדינה בו אנו מוכנים לחשוב ולהתנהג כ'מטומטמים'. שום מערכת אחרת בארץ הזו

  שכזה. אחריות  וחסר    מקצועי   בלתי   באופן להתנהל  לעצמה  מרשה   אנחנואינה 
חיינו של  והנטושה  הזנוחה  האחורית  לחצר  הפוליטיקה  את    אנרכיההשלכנו   . 

בניין סמלה  על    כיום, מצטיירת  והיא  היסודיים  ממאפייניה  הם   ואינפנטיליזציה 
הרס הזורעת    הישראלית, החברה  בלב  וארכאיות  שמרנות  של  כמצודה     הכנסת,

ופורענות על כל סביבותיה". 

 את הכשל שהוביל לכל האמור – לאמור, אל חברת כנסת השופכת מים על חבר
חברת אל  הזועקת  כנסת  חברת  אל    אחר,  כנסת 

 ", אל ההחלטה38כנסת אחרת כי היא "רווקה בת 
 להעביר חמישה מיליון שקל מהדיור הציבורי אל
 אבטחת שכונות יהודיות במזרח ירושלים, אל טקס
הממשלה   בגלל   שנגרם   אסון   לחללי    'אזכרה'
 הנוכחית ושנפתח בדברי שבח על ראש הממשלה,
 אל חבר כנסת בשם דוד רותם, אל חבר כנסת בשם
בשם   דו"ח   של   חמור   קבורת   אל   לבין,    יריב
את להפיל  תובעים  שהרחובות    מבלי    טרכטנברג
הכשל את    ובכן  – הדו"ח  את  שהפילה   הממשלה 

   בעמוד  . וכך נכתב: "הכשל15האמור מתאר נוי
ולהפריד   הפוליטיקה'   ל'הגיון   המדינה'   'הגיון   בין   להבחין   יכולתנו   מחוסר    נגזר
 ביניהם. כך קורה שהעיסוק בענייני ניהול המדינה נתפס על ידנו כמעשה הפוליטי

   האולטימטיבי  הפוליטיקה עוסקת בשיח הציבורי במובן של אבטחת[... אלא ש]
תפקידה של  [...]   אותו הנושאים  הרעיונות  הכלליות של  ובמשמעויות     איכותו
תכניות לכלל  בציבור  האלה  הכלליים  הרוח    הלכי את  לתרגם   – הוא   המדינה 

עבודה". 

הפוליטי למהלך  שנה    חצי במלאות    זאת, לומר    הזמן וזה    המדינה! כשלה   ובכך 
  מהפך   מאז   האפקט) (מבחינת    ביותר והמרעיד  ביותר  השיח77המרשים  את    .' 
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   במובהק – שעורר קיץ  – והוא היה פוליטי  קרי2011הפוליטי דחתה המדינה,   
 ממשלת נתניהו, בשאת נפש. היא סרבה למעשה לתרגם את הפוליטיקה האמורה,
תכניות   ועוד,   זאת   עבודה".   ל"תכנית   החברתית,   המחאה   של   הפוליטיקה    את
 העבודה שהיא כן בחרה להגיש לציבור משקפות פוליטיקה אחרת, כזו הנוגדת את
האסתטיקה את    תרבותה, את    רעיונותיה, את    החברתית, המחאה  של   הפוליטיקה 
של הביטחון הלאומי, את חשיבות  את העמדת הביטחון האישי באותו רף   שלה, 
 קידומה של התרבות הישראלית על פני משרדי ממשלה חלולים ונטולי ערך כמו
 "השר לעניני מודיעין", את שאת הנפש הקולקטיבית שהביעה המחאה בכל הקשור

בגזענות הישראלית הפושטת בכל פינה, ועוד היד נטויה. 

 " הייתה אם כן פוליטית, במובן שמגדיר אותה נוי. היא עוררה2011"מחאת קיץ 
שתתרגמן   מהמדינה   ותבעה   עדיפויות   סדרי   של   בשאלות   ועסקה   ציבורי    שיח
 דברים בתגובה: היא טענה כי "אסור  לתכניות עבודה. מדינת ישראל עשתה שני 
 של השיח הציבורי את תרגומו  אסור לה לתבוע   היינו פוליטית",  למחאה להיות 
 לתכניות עבודה שישקפו אותו (למרבה התדהמה, רבים מאיתנו קנינו את הטיעון
 המופרע הזה); והדבר השני, ייצרה תכניות עבודה אשר שיקפו פוליטיקה המנוגדת

 2011לפוליטיקה של המחאה, ושמטרתה הפרקטית היא לקבור את הזעקה של קיץ 
 ולחזר אחר שיח ציבורי אחר – גזעני, לא דמוקרטי, אלים, המשחר לפתחם של
 כל זאת עוד לפני  הירוק. העליון ושל הישובים היהודיים שמעבר לקו  האלפיון 

  האלפיונים האחרים ובנעשה בבית. "הם", המחנה הזה,999שהוא מתפנה לעסוק ב
 הלאדמוקרטי, מעולם לא חשב "להשליך את הפוליטיקה לחצר האחורית והזנוחה
 של חיינו". הם הבינו אז את מה שאנו מבינים כיום – כי פוליטיקה היא תרגום
 השיח, אל תכניות עבודה. שיח בפני עצמו – הוא רק חצי הדרך. המון הדורש "צדק
 חברתי" איננו מסוכן כל עוד הוא איננו תובע להוציא מן כוח אל הפועל תכניות
 עבודה קונקרטיות (קרי, פוליטיות). לחילופין, המון המאיים על הכנסת, המאיים על
 הממשלה הנוכחית, שיש לו משאבים, שיש לו ארגון – הוא המון שצריך להתחשב

בו. 

  צריך להיות חורף פוליטי. כולנו יודעים זאת כעת. זה זמן2011אשר על כן חורף 
מחירים   לשלם   המדינה   תיאלץ שאחרת    –   ליישומן   והתביעה   העבודה    תכניות
השיח   ידי   על   שנתבעו   עבודה תכניות    של   ביצוען   אי   של   מחירים    פוליטיים,
 משרדי  ששלמו  מחירים כפי ששלמו "שופרסל" ו"תנובה", מחירים כפי  הציבורי,
 הפרסום וגופי השידור על ירידה חדה בפרסומות ההבל, מחירים כפי ששלמו עד כה
 כל מי שבחרו להוציא מן הכוח אל הפועל תכניות עבודה אשר סותרות במובהק –
 הסיבה  זו בדיוק. שנה    חצי   שהתעורר לפני   הציבורי את השיח   –   בזדון  ולעתים 
 שהממשלה הנוכחית מבקשת לייבש את המקורות הכספיים של עמותות זכויות אדם
תכניות ליישם  האפשרות  את    מהן ליטול    וכדי השיח  במשבצת    להותירן   כדי  – 
 עבודה. זו גם הסיבה שהממשלה הנוכחית רוצה לסגור תקשורת, לעצור אנשים בלי
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 צורך להגיש כתב אישום, לאסור חרמות המכוונות נגד ישובים ליהודים בלבד מעבר
 לקו הירוק. לא כדי להפסיק את השיח הדמוקרטי – אלא כדי לנטרל את היכולת

לתרגמו לפעולה. 

 זוהי הפוליטיקה וזוהי תפקידה וכל מי שטוען שיש בשיח האמור משהו "פסול" או
 "מדיף מפוליטיקה ישנה", שכן הוא
ואל   ישראל   מוסדות   אל    מכוון

  ולא רק מתכנס בתוך2012בחירות 
של   לספין   נכנע   –   דיון    מעגלי
על   הנוכחית   ישראל    ממשלת
מאיתנו   מי   הדורסניות.    שלוחותיה
או   ביצוע, ללא    "בשיח"  שמסתפק 
מתמקד   שאיננו   בביצוע    לחילופין
למחנה   מאפשר   המדינה,    במוסדות
ולבעוט   להמשיך    האנטידמוקרטי
 כדורים לשער ריק. כפי שהם עושים
ושוב,   ושוב,   שוב,   שנה,   חצי  כבר 
את   לראשונה   שגדשנו    מאז

הטריבונות וצעקנו: "די". 

 "הפוליטיקה", כותב נוי, "היא מהות
ישות   היא   עצמה.   בפני    העומדת
 עצמאית. תפקידה להוות את הזירה
הדמוקרטיים.   חיינו   של    העיקרית
 היא מופקדת על 'פיתוח עוצמה של
שבה   במדינה   דמוקרטיים'    חיים

של ל'פלטפורמה  משולים    אנו   זו במציאות    [...] מתקיימת  איננה    הזו  העוצמה 
חמורים' עליהם רוכבים הפוליטיקאים לכנסת ולממשלה – ותו לא". 

 התהליך הזה צריך להיפסק בחורף הזה ולהגיע לשיא באירוע הפוליטי המשמעותי
 יותר של השנה קרובה, שלאחריה ייגזרו תכניות העבודה על ידי מדינת ישראל

  –2011את רוטשילד של קיץ . 2012 – והוא בחירות לארבע השנים שלאחר מכן
שם יוקמו האוהלים, ושם יתקיימו ההפגנות,.2012צריכה להחליף הכנסת בקיץ    

 ובתוך מסדרונותיה יסתובבו כל מי שהסתובב עד כה בשכונת התקווה, ובלוינסקי,
מועמדים להישלח  צריכים  הזה  המוסד  תוך  אל    וכן,   ציון. ובכיכר    רבין  ובכיכר 
 פוליטיים (מפתיעים, עצבניים, פוליטיים עד לשד עצמותיהם) שהם תוצר של קיץ

בשיח2011 ורק  אך  להתעסק    הדמוקרטי) (המחנה  אחד  מחנה  ימשיך  שאחרת    , 
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 ציבורי, כדי "לא להיות פוליטי"; ואילו המחנה השני (מחנה החמורים, כפי שהגדיר
 ענין  שאין לו פוליטי  יריב   על כך שייצר לו  נוי) ימשיך להודות לאלוהיו  אותו
 בניסוחן וביצוען – של תכניות עבודה אלא רק בשיח ציבורי. מגניב, יצירתי, מרהיב

– ובלתי מאיים בעליל. 

אהרן פורת: "גם אני, טקסט פוליטי"
93(בתגובה ל"זמן פוליטיקה" של בעז גאון)

היתה   החברתית   המחאה   תנועת   כנגד   הקיץ   במהלך   שנשמעו   ההאשמות    אחת
 התגובה במאהלים היתה כמעט פבלובית – הכחשה  שמדובר בתנועה "פוליטית".
 נחרצת. אבל בעצם, המחאה החברתית היא התנועה הכי פוליטית שפעלה בישראל
 בעשורים האחרונים. הטענה שמדובר בתנועה פוליטית יכולה להיתפס כעלבון רק
 אם מקבלים את משמעות המילה "פוליטיקה" במובן הצר מאוד שבו היא משמשת
 כיום. אבל פוליטיקה היא לא רק עניין לחבורת גנרלים מזדקנים ויהירים. פוליטיקה
ושאר   השרים   הח"כים,   סביב   לרכילות   למפלגות,   לחלוקה   מעבר   הרבה    היא
ההומניסטית התפיסה    בין והמתמשך    ההיסטורי לעימות  מעבר    ואפילו    העסקנים,

לתפיסה הלאומנית. 

 בבסיסו של המונח פוליטיקה, במשמעות הרחבה שלו, נמצאת ההבנה שאין הפרדה
 מוחלטת בין הפרט לחברה. מעשיו של הפרט משפיעים על החברה – והוא מושפע
 ממנה באותה המידה. המעשה הפוליטי היא מעורבות של הפרט במתנהל במעגלים
 החברתיים שסובבים אותו, ושותפות בקבלת ההחלטות לגבי אופן חלוקת המשאבים,

או לפחות ניסיון להשפיע עליהן. 

 מבין השיטות הפוליטיות שנוסו במהלך ההיסטוריה, דמוקרטיה היא אכן השיטה הכי
שבה   שלטון שיטת    נהדר: דבר  הוא    כשלעצמו   הדמוקרטי   הרעיון   גרועה.  פחות 
אבל   אדם.   בני אותם  אלה  החלטות    מאותן שמושפעים  ואלה  ההחלטות     מקבלי
הרעיון את    להגשים   שנועדו   הפוליטיים המוסדות    האחרונים   העשורים    במהלך
 הדמוקרטי הלכו והתרחקו ממנו, עד שהפכו את ה"דמוקרטיה" למילה חלולה, שאין

שום קשר בין השימוש בה ובין המציאות. 

הפוליטיים האלה. המרד הזה החל בצעקה  למרוד במוסדות   בקיץ האחרון יצאנו
 גדולה וקצת מבולבלת, שהורכבה מהמון קולות אבל המסר העיקרי שלה היה אחד
 – המערכת הפוליטית והכלכלית אינה פועלת לטובת האינטרס שלנו, אלא למען

קבוצה קטנה מאוד של פוליטיקאים, טייקונים, עסקנים וכל מיני מקורבים. 

93http://tikunolam.co.il/2012/01/07/p2341  
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 עכשיו, הקיץ נגמר. הצעקה התפוגגה, אבל כל אותם קולות שהרכיבו אותה עדיין
 נשמעים. מתוך מאות האלפים שיצאו להפגין נשארו כמה אלפי פעילים, מפוזרים

 . גם אם התקשורת2011 ביולי 14בכל הארץ, שלא חזרו לשגרת חייהם שלפני ה
 המסחרית מתעלמת ממנה – הפעילות נמשכת. הדבר הראשון שעולה לראש בהקשר
 הזה אלה ההפגנות, החרמות והמחאות. אבל התנועה שנולדה בקיץ האחרון פועלת
אחרת, פוליטית  מערכת  ליצור   – המטרה  לאותה  שמכוונות  דרכים    מגוון  בעוד 

שתפעל למען האינטרסים של כולנו, ולא רק לטובת האחוז האחד שבשלטון. 

את הראשונה מנסה לשנות    אסטרטגיות. שלוש    מתבצעת על פי  הפעילות הזאת 
 המערכת מבפנים, השנייה מנסה להשפיע עליה מבחוץ והשלישית מבקשת לבנות
 מערכת חדשה לגמרי. בפוסט הזה אנסה לבחון את היתרונות והחסרונות של כל

אחת מהאסטרטגיות האלה. 

לשנות את המערכת מבפנים 

חדשות, מפלגות  את הניסיונות להקים   כולל  אני  במסגרת האסטרטגיה הראשונה 
 להריץ מועמדים למפלגות קיימות או להתפקד אליהן. אני מעריך את הניסיונות
 האלה, לפחות את חלקם, אבל אני חושש שכולם צפויים לכישלון, והסיבה לכך היא
שהם אינם מסוגלים לעבור הנוכחיים בנויים בצורה כזאת   שהמוסדות הפוליטיים 

שינוי. 

בוועדות בהתנהלות    עבור   המפלגות,   ומרכזי הקולות    קבלני   דרך    מהפריימריס,
 הכנסת ובמליאה ועד לשרים ולראש הממשלה – כמעט כל מי שפועל במוסדות
 האלה משקיע את רוב האנרגיה והזמן שלו בהישרדות ולא בהגנה על האינטרסים
 של אלה שאותם הוא אמור לייצג. זה לא שאין אנשים כנים וטובים בפוליטיקה
 הישנה, אבל האנשים האלה כמעט אף פעם לא מצליחים להגיע לעמדת השפעה.
 כדי להגיע לעמדת השפעה במפלגות, בכנסת או בממשלה אדם חייב לעשות כל כך
 הרבה פשרות מוסריות ואידאולוגיות, שהתוצאה הכמעט בלתי נמנעת היא החלפת

האמצעי במטרה, ולרוב גם זניחת המטרה לגמרי. 

בצורה   מתקבלות   החשובות   שההחלטות   כך   בנוי   הייצוגית   הדמוקרטיה    מודל
 ריכוזית, על ידי פוליטיקאים מקצועיים שמופעלים עליהם לחצים אדירים מכיוון
 לוביסטים מקצועיים לא פחות. אין בה מקום לשיתוף האוכלוסיה שמושפעת מאותן
 כל כך הרבה רצון טוב וניסיונות כנים לשינוי נשטפים דרך המפלגות,  החלטות.
שאפשר שמאמינים  אנשים    עדיין שיש  לראות    אותי שמפתיע  והממשלה   הכנסת 

להשפיע דרך המסלול הזה. 
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 לשמחתי, זאת לא הדרך היחיד שבה אנחנו מנסים לשנות את המערכת הפוליטית.
 גם רוצה  ואני תקוות הרבה יותר גדולות, תולה    אני  האסטרטגיות הבאות   בשתי

להאמין שהן יממשו את הפוטנציאל שלהן. 

להשפיע מבחוץ 

הסודות אחד  את    השקשוקה" בסרט "שיטת  רוזנטל    מיקי חשף  שנים  כמה     לפני
קבלת   אופן   על   ביותר   המשפיע   הגורם   הישראלית:   הפוליטיקה   של    הגלויים
אלא   –   הממשלה ראש  לא    ואפילו   השרים לא    המפלגות, לא  הוא     ההחלטות
 הלוביסטים. הסיבה לכך פשוטה: אם מספיק לשכנע את הנציג, למה להשקיע בכלל
אצל בעלי עצמה גם  את  הוכיחה   השיטה הזאת  הציבור? ואכן,  אנרגיה בשכנוע 

ההון, וגם אצל הדתיים (ו)הלאומנים. 

 אם השיטה הזאת עובדת היטב אצל קבוצות אינטרסים קטנות, אין סיבה שהיא לא
רוב את    ובעצם   הביניים   מעמד את    לייצג שמבקשת    קבוצה   עבור   גם    תצליח
 הישראלים. לכאן נכנסת הפעילות של "המשמר החברתי", המקומי והארצי. קבוצה
 נחושה של פעילים ומעגל רחב של מתנדבים שמגיעים לוועדות הכנסת ולמליאה,
לדיון שם  שעולים  הנושאים  את  לומדים    הח"כים, של  ההצבעות    אחרי  עוקבים 
ומדווחים באמצעות הרשת על מה שהתקשורת המסחרית לפעמים מתעלמת ממנו. 

 לי עצמי יצא להשתתף בפעילות של המשמר החברתי גם ברמה הארצית, בוועדת
 הכספים של הכנסת, וגם ברמה המקומית, בישיבת מועצת העיר תל אביב. בשלב זה
 עיקר התועלת של המשמר החברתי היא במישור התקשורתי, אבל אני מאמין שככל
פוטנציאל כך    יתרחב, בה  הפעילים  ומעגל    זמן לאורך  תימשך  הזאת   שהפעילות 

ההשפעה שלה על מקבלי ההחלטות יגדל. 

 זאת פעילות חיונית ברמת כיבוי השריפות, אבל עיקר ההשפעה שלה הוא ברמת
הופתעו   החברתי המשמר    פעילי אבל    רקובה, שהמערכת    ידענו תמיד     התודעה.
 לגלות את עומק הריקבון, ומיהרו לספר על זה הלאה. זה שלב חשוב מאוד בדרך
אספר שעליו   לטווח הארוך,   להתפכחות, והוא נותן דחיפה גדולה לכיוון השינוי

בפסקאות הבאות. 

בונים מערכת חדשה 

 והרבה. וזה בדיוק מה  כשבונים בניין, לפני שמניחים את היסודות צריך לחפור,
 מעגלי דיונים,  שאלה שפועלים על פי האסטרטגיה השלישית עושים – חופרים:
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מסמכים, וניסוח  פאוארפוינט  מצגות    בצוותים, עבודה    הכנה,   מפגשי    סמינרים,
 פרוטוקולים, נפנופי ידיים ותיבת מייל מפוצצת. המשמעות הסלנגית של השורש

חפ"ר מקבלת פתאום משמעות חדשה. 

 וזה מעייף. גם אותי לפעמים. ואני יודע שיש לא מעט פעילים שלא מבינים בכלל
 בשביל מה לבזבז את הזמן עם כל הדיבורים האלה. אבל אני מאמין שהפעילות
היא השאיפה  שבה  שיטה    אחרת. פוליטית  לשיטה  היסודות    ביסוס היא   הזאת 
 לקונצנזוס ולא לרוב, שיטה שפתוחה לכל מי שמוכן לקחת בה חלק ושיטה שאינה

מבוססת על עסקנים מקצועיים – אלא על כל מי שמוכן לקחת אחריות. 

וכולן מהשנייה  אחת  השראה  ששואבות  מקבילות  יוזמות  עולות  העולם     ברחבי
 חולקות מטרת משותפת: לגבש שיטה חדשה לקבלת החלטות. זה הצד המואר של

 , אומצה על ידי המפגינים1999הגלובליזציה. שפת סימנים שפותחה בסיאטל ב
ב  2010בספרד  ביולי אביב  בתל  רוטשילד  לשדרות  הגיעה    את2011, וסחפה    

ומשתכללת, הולכת  הזאת  השפה    עכשיו   מכן. שלאחר  בחודשים  הברית   ארצות 
 ומשמשת במנגנון שהוכיח שאפשר לקבל החלטות בצורה מושכלת תוך כדי שיתוף

כמה שיותר אנשים. 

ובאסיפות   הארצית   באסיפה   מתממשת   הזאת   הפעילות   את   רואה   אני    בארץ
 המקומיות (אני יכול להעיד על המתרחש באסיפת תל אביב, אבל אני מניח שגם
 שאר האסיפות עוברות תהליכים דומים) ובניסיונות לבנות פלטפורמות אינטרנטיות

לדיונים וקבלת החלטות, כמו איידמוס. 

 נכון לעכשיו, נראה שלהתארגנויות האלה אין שום כוח השפעה, וגם כלפיהן כבר
 מושמעת ביקורת. אבל צריך לזכור שהן פעילות בסך הכל כמה חודשים בודדים.
שטוחות, שקופות, הוגנות ומשתפות לקבלת שיטות   בפגישות האלה מדברים על 
הפירמידות את  להחליף  שתפקידה    הרשת, הוא    אותן שמוביל  המודל     החלטות.
פוטנציאל  – התשעים  שנות  בתחילת  היתה  שהאינטרנט    וכמו   בחיינו.  ששולטות 
הפוליטיות השיטות  גם  כך   – להתפרץ  המתאימה  להזדמנות  מחכה  שרק   אדיר 
 החדשות האלה הן רק בתחילת דרכן, ואני מאמין שההשפעה שלהן על המציאות

שלנו עוד תפתיע. 

 ***

 אנחנו דור שהורגל לפאסיביות. ההסכם הלא כתוב בין המדינה לביננו היה – אתם
ואנחנו   הכלכלית, במכונה  צייתנים  ברגים    תהיו   בטלוויזיה,   תצפו   תקנו,    תעבדו,
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 נקבל את ההחלטות עבורכם. פעם בארבע שנים גם אתם רשאים להשתתף לרגע
 במשחק, לבחור בין "הבובה שמימין לבובה שמשמאל", אבל מעבר לזה ההשפעה

נשארת בידיהם של אנשי המקצוע. 

 במציאות הפוליטית כזאת השחיתות והסיאוב אינם באג אלא פיצ'ר. כפי שהיטיב
 שנה: 40לתאר ש"י עגנון כבר לפני 

 החכמים מושכים ידיה מהנהגת העולם מפני שהם יודעים שיש חכמים מהם ורוצים
 שיתנהג העולם על ידי חכמים גמורים. בתוך כך, קופצים הטיפשים והרשעים ובאים

ונוטלים את העולם לידיהם ומנהגים את העולם כפי זדונם וכפי טיפשותם. 

 הדור שנולד במהלך השנים שבין פרסום הקטע הזה ועד עכשיו הולך ומגלה את
 הנזק שגורמים המוסדות הפוליטיים שמנהלים את חייו, הוא מתנער מהפאסיביות
 ומתחיל לפעול כדי לשנות את המציאות הזאת. אני שמח להיות חלק מהמהלך הזה,

חלק מהדור הזה.

294אהרן פורת: "גם אני, טקסט פוליטי" 

 מנכ"ל מרמרי, חנוך    שלח לי   פוליטי",  טקסט  אני,  "גם  האחרון,  בתגובה לפוסט 
תנועת "ישראלים להצלת הדמוקרטיה" את הטקסט הבא: 

 "המערכת הפוליטית היא שלד מבני, פלטפורמה ופניה, בכל מדינה, הם
כפני תושביה. 

 "הדמוקרטיה הייצוגית (הפרלמנטרית) היא הכלי היעיל ביותר, ששוכלל
 על פני מאות שנים ובתרבויות שונות, כדי לבטא ציבורים שונים ולתרגם
שאין   כפי   ברק, בה    שאין   ייתכן   ומעשיות. שקולות  לתכניות  לב     רחשי
ממנה.   טובה   שיטה   אין   אבל   "דיוןמשברפשרה", בשיטת  ברק   הרבה 
בליל היא  ישירה  דמוקרטיה    פנטזיה.   אשליה, היא  הישירה   הדמוקרטיה 
לתכניות המושכל  עיבודם  של    ההכרחי המרכיב  ללא  ורעיונות   רצונות 
 פעולה. ובעצם ויתור על הצורך בהחלטות הנשענות על מידע מורכב, ידע

וניסיון. 

אינטרסים קבוצות    של   להצלחתן דוגמאות  תמיד  להביא    מעייף  "קצת 
דרכים ויש  תמיד  תהיינה  אינטרסים  קבוצות    השיטה.   לכשלי  כהמחשה 
 להפעיל נגדן קבוצות אינטרסים אחרות. ראו נא, רק לשם השעשוע, את
ואפילו   הריאליטי.   משחקי של  הישירה  בדמוקרטיה  האינטרסים   קבוצות 

94http://tikunolam.co.il/2012/01/09/p239  
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יכולות   ומאוזנות,   מורכבות   נשלטות,   מערכות   רק   הפנטזיה    במגרשי
להתמודד עם רצון הציבור (הצופים) בהצלחה. 

 "אחד מסימני הבגרות בתפיסת הציבור את המערכת הפוליטית שלו, היא
 בהיחלצות לפעולה ובהפעלת לחצים לגיטימיים מתוכה ומחוצה לה כדי
 לתקנה ולשפר את ביצועיה. גם במקרה שלנו שום רעיון פנטסטי לא יביא
 תיקון לכשלים, אלא רק יגדיל את הניכור בין הציבור למערכות השלטון

בו. "

תגובתי לדברים: 

על   לגיטימיים   לחצים   והפעלת   לפעולה   היחלצות   שום   פסלתי   לא   כל,    קודם
 המערכת. כמו שכתבתי, אני עצמי שותף במשמר החברתי שזה בדיוק מה שהוא
 עושה – מפעיל לחץ על המערכת הפוליטית כדי לשפר את ביצועיה. מה שכן, אני

לא מאמין שאפשר לתקן את המערכת. 

העשרים.   במאה   ביותר   היעילה הפוליטית    השיטה היתה  הייצוגית     הדמוקרטיה
הזאת השיטה    התקשורת, בטכנולוגיות  התפתחויות  בעקבות    האחרונים,  בעשורים 
טכנולוגיות   רלוונטית.   לבלתי  –   לסופו הגיע  שטרם  מתמשך  בתהליך   –  הופכת 
 התקשורת שזמינות לנו היום – ובראשן האינטרנט – יכולות לספק לנו כלים שיהוו
 תשתית לקבלת החלטות שתשתף את כל האוכלוסייה, ולא רק חבורה מצומצמת של
חדשני   אבל כל רעיון   ומופרך,    עתידני  רעיון נשמע כמו שזה   יודע  אני    נציגים.

נשמע כך בתחילת דרכו. 

 אבל טכנולוגיה אינה מספיקה כדי לעשות את השינוי. כדי לממש את החזון הזה
מתרבות   יתנער     שלם   דור   שכתבתי,   כמו   שבה,   תודעתית,   מהפכה    נדרשת
 הפאסיביות שאליו נולד, יתחיל לקחת אחריות על חייו וידרוש להיות שותף פעיל
כמו בהתארגנויות  מתחילים    אנחנו הזה  התהליך  את    ההחלטות. קבלת   בתהליך 
 האספה הארצית והאספות המקומיות, שמלוות בדיונים ובתקשורת אינטרנטית כל

מיני פלטפורמות. 

 ובאשר לטענה שדמוקרטיה ישירה אינה מאפשרת להגיע להחלטות על בסיס מידע
 מורכב וידע מעמיק: טכנולוגיות התקשורת החדשות, מעבר ליכולת שהן מספקות
 כמעט לכולם להביע את דעתם, מנגישות גם המון מידע שעד כה היה זמין רק
 לקבוצה קטנה מאוד של בני אדם. כיום כל אחד יכול להגיע באמצעות האינטרנט
 לאינספור נתונים, מסמכים, פרוטוקלים, דיונים מוקלטים ומצולמים, וכך לבסס את

ההחלטות שלו על מידע מורכב. הניסיון, כך אני מאמין, יבוא עם הזמן. 

 אין לי דרך להעריך כמה שנים יעברו עד שחזון כזה יוכל להתממש במציאות. הוא
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באופן   –   יותר ועוד    הכלכלית, בשיטה  מקבילה  מהפכה    בלי לקרות    יוכל  לא 
של הנזק  בהפחתת  שמושקעים  למאמצים  שבמקביל  היא    דעתי   שלנו.  המחשבה 
עכשיו כבר  לבסס  להתחיל  צריך    השריפות),   כיבוי (ברמת  הנוכחית   הפוליטיקה 
מהן, אבל נלמד   טעויות בדרך –   נעשה המון יהיה פשוט, לא  זה    אחרת.  שיטה 
 נשכלל את השימוש שלנו ברשת, כמודל וכטכנולוגיה, וניישם רעיונות מקבילים
 שהוכיחו את עצמם במקומות אחרים בעולם. זאת שאיפה לטווח ארוך, ואין לי שום
שמעגל לראות  אשמח  אבל    חלק, בה  לקחת  סבלנות    לו   שאין   מי על   ביקורת 

הפעילים ששותפים לשאיפה הזאת יתרחב. 

95אוסו באיו: כניסה לאזור הסיכוי

ילד יפה ּומתוק שלי, בן שבע. 

 כמו בכל שנה, אני כותבת לך מכתב יוםהולדת.
 אני מקווה שלא אכפת לך, שהפעם לא רק אתה

תקרא. 

אני  יודע לקרוא.  ּומבין, ואפילו  אתה כבר גדול, 
השנה ועל  עליך  רק  לא  השנה  לך  לספר   רוצה 
 שהייתה לנו, אלא גם על המציאות סביב, זו שאתה
 גדל לתוכה, זו שקשה לי יותר ויותר להסתיר ממך,
 עכשיו כשאתה כבר מצרף אות לאות את כותרות

העיתונים. 

 , והשנה נפרדתי מעוד שכבה דקיקה של תמימות ילדים39אני אמא שלך, וּכבר בת 
שאיכשהו נותרה בי. לא הכול אני יכולה להסביר לך, אבל אנסה. 

אני זוכרת את הפעם הראשונה שבה תפסתי את עצמי משקרת לך: 

היית בן שלוש בערך, ושאלת אם תפסו את הגנב שגנב לאבא את הטוסטוס. 

אז סיפרנו לך את מה שסיפרו לנו הורינו בילדותנו: 

טביעות   לפי גנבים  מוצאים  שהם    הטוסטוס, ואת  הגנב  את  מחפשים   שהשוטרים 
אצבעות, שהם שומרים עלינו ושהם עוזרים לאנשים בצרה. 

אחרי שני משפטים השתתקנו, הסתכלנו זה בזה ואמרנו יחד: 

Why are we lying to the kid ?

95http://j14.org.il/articles/15517  
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נכנסת לכתה א’, ושוב אני משקרת לך. 

 אני אומרת לך שלא כל הזמן ישעמם לך בכיתה, שבביתהספר יְלמדו אותך לחשוב
 ולחקור את מה שמעניין אותך, שיעזרו לך למצוא תשובות לכל השאלות הסקרניות

שלך. 

 האמת היא שנכנסת למוסד שכל תכליתו לנרמל אותך, להפוך אותך לחייל ספוג
אתוס שלא רואה בעיניים, ואחרכך לאזרח צייתן שממלא הוראות, מייצר וצורך. 

 אבל אל תדאג, לחשוב תלמד בבית. אבא ואני נמשיך לעשות הכול כדי לשמור על
הספקנות ועל  היצירתיות  על    שלך, הידע  תאוות  על    שלך, הנלהבת   הסקרנות 

הבריאה שלך, ולא לתת להן לכבות. 

בחצי השנה האחרונה נאלצת לחלוק אותי עם אנשים אחרים, זרים. 

 פעמים רבות נשארת עם אבא, או עם סבתא, או עם תאיר הבייביסיטר. נעלמתי
 לשעות ארוכות לכל מיני ישיבות מסתוריות, לאסיפות, לפגישות וּלהפגנות. לעתים

נעלמתי סתם לחדר שלי כדי לכתוב דברים של גדולים במשך שעות ארוכות. 

הרבה משעות אחר הצהריים שלנו ביחד התמלאו בפעילויות שלא עשינו קודם. 

לצעדות,   להפגנות,   איתי אותך    לקחתי   ענקיים. שלטים  בגואש  לצייר    לי  עזרת 
למאהלים, להסיע תרומות של אוכל וּבגדים שאספנו לכל מיני מקומות. 

בחצי השנה האחרונה סיפרתי לך הרבה מן האמת שבדרך כלל לא מגלים לילדים. 

 סיפרתי לך שיש בארץ שלנו, חמש דקות מהבית שלנו, ילדים עניים, ושהממשלה,
 שהייתה אמורה לדאוג להם, מגרשת אותם אל הרחוב מפני שבעצם היא דואגת רק

לעשירים. 

 גיליתי לך שגם לנו, המבוגרים, אין על מי לסמוך, אלא רק על עצמנו. שהממשלה
לחזָק ולא לחלש. שלא  שלנו חוטאת לתפקידה, עושה עוול ולא צדק. שהיא דואגת 
מעצמם, רק  אכפת  המבוגרים  שלְרוב    היא, שהאמת   – עוול  עושה  הממשלה   רק 
 ושאין הם דואגים לאיש מלבד למשפחה שלהם – אבל כן מצפים שאחרים ידאגו

להם. 

 לא בלי לבטים חלקתי ִעמך את המציאות הזו, שיתפתי אותך במאבק שלי, אף שאני
יודעת שצפויים לנו בדרך גם קשיים ואכזבות. 

 אני אמא שלך, ואיני יכולה לגדל אותך שלא לפי צו הלב, שלא בהתאם לערכים
והדדית. אישית  אחריות    מעורבות.   יושרה.   הגינות.   מוסר.   מאמינה:   אני  שבהם 

יוזמה. תעוזה. צדק. עזרה לחלש. נדיבות. צניעות. חמלה. 

 בהמשך עוד תגלה שרוב בניהאדם נכנעו זה מכבר לסט אחר לגמרי של ערכים, זה
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 שמשרת את המיעוט החזק: תחרותיות. צרכנות. הצלחה חומרית. אגואיזם. רדידות.
אסקפיזם. 

"אזור   מכנים: שהם  אשליה    לעזוב פחד  מתוך  פועלים  האדם    בני שרוב   תגלה 
הנוחות". 

זה אזור די קטן, בדרך כלל לא יותר משקע בספה, בגודל הישבן. 

אני התרחקתי מאוד מאזור הנוחות. 

 למעשה, מעולם לא הייתי בו. את כל מה שהשגתי בחיי אני חבה לאומץ שלי לעזוב
 שוב ושוב את האזור המשעמם והצר הזה: בחרתי לחיות את חיי באזור הסיכוי, ואני

מקווה שכשתהיה גדול, תבחר גם אתה לחיות בו. 

 רוב האנשים לעולם אינם מגיעים לאזור הסיכוי: הם נשארים בשקע שלהם בספה,
 ופוחדים לאבד אותו, פוחדים להשיג יותר ממה שיש להם – רק לא להתמודד עם

כשלון, לא להתנסות באכזבה. 

זו בחירה די טיפשית, ילד, לא? 

 היית גוזר על עצמך מראש להיכשל, לא להצליח, להישאר תמיד באותו מצב?!
 וּבמקום את חייך לחיות חיים מושאלים, דמיוניים, של אחרים, מתוך מכשיר שהולך

ּומטפש אותך? 

לעומת זה, באזור הסיכוי: 

לוקחים   הרבה, עובדים    ארוחה. על  מדלגים  לעתים    מספיק, ישנים  לא   לפעמים 
ללמוד   חדשים,   אנשים   מול   לעבוד   חדשים,   דברים   לעשות   מעזים    אחריות,
 מיומנויות חדשות, לנסות, להתנסות, ליפול לפעמים על הטוסיק בלי אף ספה מתחת

שתרפד – ולקום, ולחוות בצבעים עזים סיפוק, תקווה, התלהבות, יצירה, הצלחה. 

 באזור הסיכוי אני כותבת לעצמי מטרות על פתקי נייר, מניחה אותם בקלסר של
 הנהלת החשבונות כדי להיתקל בהם פעם בחודש, מפרקת אותם למעשים קטנים,
 ועושה. כל יום קצת. עכשיו, כשאתה יודע לכתוב, הגיע הזמן לגלות גם לך את

הסוד הזה. 

 כשאני עוברת לאחור על הפתקים שלי זו חוויה שלא תאמן – וואו, כל זה באמת
 קרה? את כל זה בניתי בשתי ידיים? כן! וזה מאפשר לי לכתוב פתקים נועזים יותר
 בכל שנה, ולדעת שכל עוד אמשיך לכתוב ואז לבצע, תמיד יש סיכוי שגם הפתק

הבא יעלה בי יום אחד חיוך של ניצחון. 

 באזור הסיכוי מותר לרקום חלומות גדולים, ולקום להגשים אותם צעד אחר צעד,
ומותר לטעות, וצריך ללמוד מטעויות ולהוקיר לעצמי תודה עליהן. 
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 באזור הסיכוי אפשר לבנות מאפס. עסקים, חברויות, יוזמות, עולם חדש – כל מה
שרק תרצה. 

באזור הסיכוי החיים מלהיבים, השגרה נשברת לעתים קרובות. 

 באזור הסיכוי מותר לכעוס, להיכשל, להרוס, להתאבל, לכאוב, להיות לצחוק, ואף
 על פי כן להמשיך הלאה, אל עתיד אפשרי שבו כל מה שמטריד אותנו היום יהיה
 פשוט לא רלוונטי. מותר להתחיל, לא חייבים להגיע, לא חייבים לדעת לאן רוצים

להגיע. מותר להשתנות ולשנות. 

 באזור הסיכוי לא עובדים עד צאת הנשמה בתקווה שיום אחד, כשתהיה זקן ועייף,
יהיו לך פנאי וכסף לעשות את ה’זה’ שלך – יהא אשר יהא. 

 הפוך! באזור הסיכוי אתה פשוט עושה את ה’זה’ שלך הכי טוב שאתה יכול, טוב
 כלכך שאתה משיג בעזרתו פנאי, וכסף, וחברים, וכל מה שרק תדמיין ותרצה –

אתה יכול לדמיין את זה? 

אנשים פוחדים מאזור הסיכוי; הוא נראה להם טוב מכדי להיות אִמתי. גן עדן. 

המקום האגדי שיש בו מספיק לכולם, כל הזמן. 

 זה בדיוק המנגנון של חרב הפיפיות: כדי לעבור דרכה, חייבים לנצח את הפחד,
וּלהתחיל לרוץ ישר לתוכה, וּבתמים שיש סיכוי, ואז לקום   חייבים להאמין באמת 

בכל הכוח. 

ילד שלי. תזכור את הדרך? 

אוהבת אותך מכאן ועד איןסוף וּבחזרה, 

אמא

96יוס ברוך: האחווה שבתקווה

ההפגנה   בשכונת התקווה. להשתתף בהפגנה  הזכות    היתה לי אחת  שבת     במוצאי
 היתה סוערת. כבישים נחסמו, אנשים נעצרו, אבל מה שהיה סוער באמת בהפגנה
 הזאת נסתר מעין המצלמה. בשכונת התקווה הפגינו יחד אנשי המעמד הנמוך ואנשי
 המעמד הבינוני. אי אפשר לקרוא למה שקרה בתקווה "מחאת מעמד הביניים" או
 "מחאת יוקר המחיה". מי שהרימה ראש בתקווה היתה גברת אחת צרפתיה, שבמשך

הרבה שנים חשבנו שהיא ירדה מהארץ. לגברת הזאת קוראים "אחווה". 

96http://j14.org.il/articles/14610  
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 את ההפגנה בתקווה הובילו האנשים של "פורום פריפריה". עד שעצרו אותם. אבל
 את ההפגנה בתקווה הובילה התובנה הפשוטה שאם לא נצעד יחד,  לא רק הם.

שונים וחלוקים, לא תהיה תקווה, לאף אחד מאיתנו. 

אפקטיבית פעולה    התארגנות,   התפרצות,   – מוצלח  במאבק  יש  שלבים   חמישה 
רק חשוב    מכירים.   כולנו וההתארגנות  ההתפרצות  את    ושימור.   נצחון    מחזורית,
 לזכור שמי שנשאר בהתפרצות או בהתארגנות, לא יגיע לעולם לפעולה אפקטיבית

מתמשכת ובטח שלא לנצחון. 

 מהו הנצחון, תשאלו? הנצחון יהיה היום שבו מדינת ישראל תיישם מדיניות סוציאל
 דמוקרטית הלכה למעשה. הנצחון יהיה היום שבו יעבור תקציב חברתי אמיתי ולא
 תיקונים חברתיים קוסמטיים לתקציב חזירי מגדיל פערים. הנצחון יהיה היום שבו
 הב' תחזור להיות בית, הבית יהיה בר השגה, והמדינה תבנה בתים לאנשים שאין
 להם. הנצחון יהיה ביום בו יאכף חוק איסור העסקה קבלנית, וחברות הקבלן יסגרו.
שמחויב הסתדרות  יו"ר  ולא    חברתי הסתדרות  יו"ר  יהיה    בו ביום  יהיה     הנצחון

  חודשים ועד סיום הלימודים3לממשלה ולמעסיקים. הנצחון יהיה חינוך חינם מגיל 
 האקדמיים. הנצחון יהיה כשחוק סיעוד חינם יהיה עובדה בשטח, ושירותי הבריאות,
 הרווחה והנפש יחזרו להיות ציבוריים. הנצחון יהיה כשהטבע והמים שלנו יחזרו
חברתית, ממשלה    חברתית, כנסת    לנו תהיה    בו ביום  יהיה    הנצחון   שלנו.  להיות 

וגברת או אדון ראש ממשלה חברתית. 

הפוליטיקה   של   המטונפות   האורוות   דרך   גם   לצערנו,   עוברת,   לנצחון    הדרך
 הישראלית. לא ננצח את המאבק רק בעזרת מהלכים חוץ פרלמנטריים. כל עוד
למערכת   מחוץ    נהיה
נשאר    הפוליטית,
המוחים,    בעמדת

 המתריעים,
אלה   –    המתלוננים
 שצופים מבחוץ בעוד
את   שוחט    המלך
 כל עוד הרש.  כבשת 
 תנועת המאבק תפעל
למוקדים    במקביל
מתקבלות    שבהם
ההחלטות    ההחלטות,
ידי   על    יתקבלו
חברתיים, לא   אנשים 
 שטובת הציבור אינה לנגד עיניהם. המשמר החברתי הוא צעד ראשון הכרחי בדרך

למעורבות אמיתית של הציבור בשלטון, אבל הוא שדולה חיצונית למערכת. 
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 הצעד השני הוא כניסה אל תוך מוקדי הכוח הפוליטיים, והשפעה מבפנים. הצעד
 השני הוא להיכנס אל תוך המערכת כמו שוירוס נכנס לגוף או חיידק אל מחזור
 הדם. להכנס ולהתרבות, במספרים ובהשפעה. רק כך אפשר לשנות את המערכת,
 מתוך הקרביים שלה. עצם המחשבה מגעילה אותי, אבל אין דרך אחרת – התפקדות
 והקמת מפלגה הן הדרכים היחידות שבהן נצליח להושיב אנשים חברתיים בעמדה
 שלוחצת על הכפתורים של מכונות ההצבעה, ועל הברזים של התקציב הציבורי. רק
 כך נוכל להשיב את הציבור הישראלי שהודר מהשיח השלטוני אל המרכז. רק כך
 נהפוך משבעה מיליון אזרחים של הפריפריה השלטונית, לאזרחים הנמצאים במרכז

סדר העדיפויות השלטוני. 

 כדי להגיע לשם, יש שבעה מיליון ישראלים שאנחנו צריכים להקשיב להם, לדבר
 שביחד יש להם כח,  איתם, להתחבר ולשכנע שוב ושוב – שהם יכולים לשנות,
תקווה   שיש   מכל   וחשוב   והמדינה,   והמחירים   השלטון   על   להשפיע    שאפשר

לישראל.

97לין חלוזין-דברת: יום הולדת לרחוב הישראלי

– הרחוב  היה  צהריים  אחר  בכל    הילדים.   שלנו, הממלכה  הרחוב  היה     בילדותי
 המדרכה ואפילו הכביש – שלנו. כשמכוניות היו נכנסות לשם הן היו זרות למקום,
 וגם הן הבינו את זה. הן היו נכנסות לרחוב באטיות, מתנצלות ומזדחלות מבוישות

לחזור   גג קורת  היתה    לכולנו   החנייה.  למקומות 
 אליה, ולכן יכולנו לשחק כך, שעות על גבי שעות,
– וזר  פרוץ  שטח  היה  לא  הרחוב    ברחוב.    בחוץ,
שיכולנו מקום    בתים,   בין   בטוח, מקום  היה   הוא 

לברוא בו עולם משותף. 

ברחוב.   התאהבנו   –   משהו   לנו   קרה   הזה    בקיץ
להתאסף,   לנו מציע  שהוא  האפשרות  את     גילינו
שישה   המפגש. על    שלנו ההתמודדות  את   לברר 
 חודשים אחרי, חשוב לומר זאת: ההתאהבות ברחוב
 לא הייתה בגדר אהבה ממבט ראשון. זה לא קרה
בתלאביב,   רוטשילד   בשדרות   הראשונים    בימים

 וזה לא קרה בהפגנה הראשונה. רק כשמאהלים החלו לצוץ בכל מקום, זה הפך לאש
מרחבים להם  דורשים  מאד  שונים  וילדים  וגברים  שנשים  כשהסתבר  רק     גדולה.

 2012חלוזיןדברת, לין (97  יום הולדת לרחוב הישראלי), .J14.org.ilהאתר הרשמי של –   
http://j14.org.il/articles/15534, 2/4/2012. נדלה בתאריך 22/1/2012המחאה, 
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 התחוור באופן העניין    הרחוב הישראלי.  נולד לו אז  רק   בעשרות ישובים,  כאלו
 מאהלים התקבצו כדי לבדוק יחד, מה מכל  בלתי משתמע לשתי פנים כשפעילי
 הדברים שהוציאו אותנו לרחוב יכול להפוך אותנו לציבור שיש לו אמירות ופעולות

  יולי חודש  בסוף    רחבי2011משותפות. בכל  ממאהלים  פעילים  להתכנס    החלו   , 
 הארץ לבירור משותף. באספה הארצית השלישית כבר נכחו כתשעים איש – נשים
 צעירים ומבוגרים.  עניים ולאעניים,  יהודים וערבים,  מזרחים ואשכנזים,  וגברים,
 ולכל אחד חוויות החיים שלו, ואין הן דומות כהוא זה לחוויות החיים של האחר.

לרגע הפכנו את אוניברסיטת תלאביב לרחוב. 

אז מה אתם דורשים? 

מחאה מתנועת המחאה הופנתה כבר בעבר לתנועות     התביעה ל'דרישות ברורות'
מה  שנדע   כדי לברר. האספה הארצית  עליה  קִבלה    הזו השאלה  את     ספונטניות.
 'אנחנו' דורשים, צריך קודם לשאול: מי זה 'אנחנו'? כשנפגשנו ברחוב בקיץ, היה
אפשרה הרגע  של  בייחודיות  ההכרה    ההבדל; ואת  השונות  את  להשעות   אפשר 
של ההשהיה יוכל שהרגע הזה     כדי את החשד ההדדי.  להניח לכמה דקות בצד 
 לצמוח לכדי סולידריות חוצת גבולות, צריך קצת יותר מכמה דקות. מה מבטיח
בגלל   לרחוב   יצא   ושבכלל   פרטי,   בית   בבעלותו שיש    שמישהו   דיור    למחוסר
 הריכוזיות במשק, ידאג גם לו? אין שום ערובה כזו מן המוכן. ביטחון כזה נבנה

לאורך זמן, והוא נקנה רק במאבק משותף. 

 ברור שכל האנשים שבחדר אינם דוברים בקול אחד, ולכל אחד ואחת שיצאו לרחוב
 יש סדר עדיפויות משלו. במהלך החודשים האחרונים בדקנו באספה דרכים מגוונות
 לקדם את המאבקים השונים תוך כדי יצירת שפה משותפת שתבנה אמון. גילינו
עבודה קבוצות  להקים  לפעילים  לסייע  היא  זאת  לעשות  ביותר  הטובה   שהדרך 
 המתמחות בתחום פעולה ממוקד, ומקדמות פתרונות שישרתו את המטרות של מגוון

דוגמה מצוינת לכולנו:14הציבורים הפעילים באספה. צוות הדיור נתן באספה ה   
 תחת הכותרת 'דיור לכולם', הצוות הציע מדיניות ציבורית כוללת בתחום הדיור.
 מדיניות זו מותאמת לצרכים של אוכלוסיות שונות, ומספקת רמות מדורגות של
ההבנה את  משקף    הרגולציה' 'רצף    עקרון   הצרכים.   מן אחד  לכל    ציבורי  סיוע 
 שאנחנו תלויים זה ברווחה של זה – ללא סולידריות ביןמעמדית, ללא דיור ציבורי
 הולם למשל, לא יפתרו בעיותיו של מעמד הביניים, ובמצב העניינים הנוכחי, ספק
 אם בכלל יישאר משהו ממעמד הביניים. גם ההפך נכון – ללא סיוען של אוכלוסיות
 חזקות יותר, ספק אם המאבק של העשירונים התחתונים יישא פרי. בניגוד למה
 שמספרים לנו, בינתיים עוד לא ראינו שההון זולג למטה; מה שבטוח הוא שהעוני

נוזל אטאט למעלה, ויש יותר ויותר עובדים עניים. 
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האינטרסים   מהם   לברר   לנו   שיאפשר   הזמן את    דורשים   אנחנו   ראשון,    בשלב
 המשותפים שלנו. אנחנו דורשים שכל מי שיושב בחדר – כל מי שחולק איתנו את
 הרחוב – יוכל להשפיע על סדרי העדיפויות, על ההחלטות ועל הביצוע שלהן. דבר
 אחד אנחנו יודעים בוודאות: מי שמופקד על המשאבים שלנו ומי שאמון על הביחד
 שלנו – לא עושה את העבודה שלו. יש לנו חשבון בנק משותף בבנק שאין לנו
 השפעה על המנהלים שלו. איך זה קורה? איך זה יכול להיות שבאופן רשמי אנחנו
 חיים בדמוקרטיה, אבל למעשה אין לנו כמעט שום השפעה על מה שקורה פה?
להם   שאין מרגישים  מחאה    פעילי  – מפלגתיים  הפרדה    קווי חוצה    הזו  ההבנה 
 השפעה גם אם הצביעו לליכוד, המפלגה שנמצאת בשלטון. במילים אחרות, משהו
 עמוק ויסודי לא עובד כאן. ברחוב הזה שנפגשנו בו בחודשים האחרונים, הזכרנו
למקום   אותו להחזיר  צריך    לכן   פוליטי. וראשונה  בראש  הוא    שהכלכלי    לעצמנו
 שהוא שייך – לאזרחים. כיום, במקום שהריבון, העם, אמור לנהל בו את ענייניו –
 בכנסת וברשויות המקומיות – יש לנו, האזרחים, גופים שצמחו מן המחאה ועוקבים
 בהשתאות אחר עבודת הנבחרים שלנו: המשמר החברתי בכנסת, והמשמר החברתי

המקומי, שהשיג כבר פריֹשה יפה בכמה רשויות מקומיות. 

אבל מה בעצם הבעיה? 

חוק הדיור   חוקים כמו של  ההקפאה     ואיפה הבעיה? האם זו  תיקון מה טעון    אז
בַשׁמות שעושה חוק ההסדרים בחקיקה  הציבורי? ואולי זה עניין כללי יותר, ומדובר 
 החברתית? או שמא זו חלוקת הסמכויות הבעייתית בין השלטון המרכזי והרשויות
 המקומיות? האם זו העובדה שאין לנו חוק יסוד זכויות חברתיות? שאין לנו חוקה
לפעול בכלל  אמורה  הכנסת  אם    עלינו   להגן צריך  ולמה  עלינו?    שתגן  חברתית 
שתקציב לכך    שדואג החוק   – ההוצאה  כלל  בחוק  נעוץ  הכול    אולי    לטובתנו?
 ההוצאה הציבורית יקטן בהתמדה? האם זו העובדה שהתקציב של משרדי הממשלה
 נשלט בידי האוצר, ומנוהל בפועל על ידי פקידות שאינה נבחרת, ושרובנו מעולם
 לא ראינו את פניה? איך שאנחנו לא מסובבים את השאלה, היא חוזרת לנקודה אחת
 כאובה – מנגנוני הייצוג. מי שמנהל את חשבון הבנק המשותף שלנו זה לא אנחנו –
 אלו אמורים להיות הנציגים שלנו. אבל יש משהו במנגנון הייצוג שפשוט לא עובד,
 שלא מאפשר לנו להגן על האינטרסים שלנו. מי שאמור לייצג אותנו לא עושה את
 זה כמו שצריך – או כי היא לא רוצה; או כי הוא לא מסוגל. ואולי משהו במנגנון

הייצוג עצמו לא מאפשר לנו לפקח על הנציגים שלנו? 

 במהלך החודשים האחרונים, הטחת האשמות בין פעילים נעצרה פעמים רבות רק
 בכתב האישום האולטימטיבי: "בעצם מה שרצית כל הזמן זה להצטרף למפלגה", או
 רחמנא לצלן, "להקים מפלגה". נדמה שמה שעומד ברקע חילופי  דברים אלה אינו
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 רק חשד פרטני בדבר גזירת רווח אישי. אם כללי המשחק היו מאפשרים לנו לשלוט
 בחשבון הבנק המשותף שלנו, לא היינו ממלאים את הרחוב; היינו מצביעים למפלגה
 אחרת. הבעיה היא שאנחנו מרגישים שאין זה משנה כלכך לאיזו מפלגה אנחנו
 מצביעים. ה'מפלגה', ולא משנה איזו מהן, הפכה לסדין אדום בעיני רבים מפעילי
אם   (גם   תקיפה מחאה    עניינה   לרחוב   היציאה   של   ליבה   שלב   משום    המחאה,
רק   לא   הנאוליברלי,   בעידן   הייצוג.   מנגנון   של   הנוכחי   מצבו   נגד    מגומגמת)
מערכות ההון   התחתונים אינם מיוצגים בידי הפריפריות החברתיות והעשירונים 
 שלטון: למרבה הפלא, פחות ופחות ברור מי כן מיוצג. הססמה של תנועת המחאה

 " לא הפכה לססמה ביןלאומית סתם כך – בעולם כולו99%האמריקאית "אנחנו ה
חשים רבים שמנהיגיהם אינם מייצגים אותם נאמנה. 

 בשבועות הראשונים של המחאה, כשפעילי מאהלים נפגשו, אחד העניינים שהעסיק
 את האספה היה מנגנון הייצוג בתוך המחאה: איך יוחלט מי ייצג את המאהל? מהם
 תפקידיו של 'נציג' ומהו היחס הנכון בין כמות עבודה, כוח ביצועי ואחריות? כיצד

 תוסדר ההגמוניה התקשורתית של מי שכונה בתקשורת 'מנהיג מחאה' או 'מובילת
 כלפי הציבור שהוא מייצג בתקשורת 'מוביל מחאה'  מחאה'? מהם מחויבותיו של 

187

2012: צוותי עבודה באסיפה הארצית, ינואר 20צילום 



 ומהי האחריות שלו כלפי הציבור שהוא מנהיג? בעיות אלה העסיקו לא רק פעילים
 בישראל. בכל מקום שצמחה בו מחאה המונית בשנה האחרונה, עמדו שאלות דומות
ולאופי   הייצוג   למנגנוני הנוגעות  השאלות    בישראל,   פעילים.   בין   הדיון    במרכז

ההנהגה המתאימה לתנועה המתהווה נותרו סתומות ולא התבררו. 

 קהילות המחאה ספגו את הנזקים שהיו כרוכים בכך. האספה הארצית פנתה לדרך
 חדשה: בשלב זה אין לאספה מנגנוני ייצוג. באספה נפגשים מדי שבועייםשלושה
מי   ופעילויות. נושאים  של  רחבה  בקשת  המתעניינים    הארץ,   רחבי מכל   פעילים 
 שרוצה להיעזר באספה, יכול להקים קבוצה בתחום מוגדר – צוות פעילים שמקבל
יוכלו   הקבוצה   חברי   שכל   כדי   ושוויוני.   משותף   באופן   אותן ומבצע   החלטות 
היוצרים פעילים  של  מצומצם  ממספר  מורכבים  הצוותים    פעילותה, על   להשפיע 
 תכנית פעולה מוסכמת ומבצעים אותה בעצמם, בסיועם של צוותים אחרים. צוותי
 האספה יכולים להיות ארציים או מקומיים, ולעסוק בכל נושא העשוי לקדם את
 מטרות המחאה, והעולה בקנה אחד עם השתתפות פוליטית שוויונית. הקמת צוותים
 נערכת במפגשי האספה בתיאום עם הצוותים הקיימים, ורכזי הצוותים נפגשים באפן
 קבוע לתיאום שוטף בפורום קישור. הצוותים מיידעים את האספה באופן שוטף על
 לעבוד שלנו  האספה היא המקום   עבודתם. את תוצרי  ומביאים בפניה   פעילותם,

ביחד, לשתף, להתלבט, לקבל סיוע ולתת יד לפעילים אחרים. 

אז לאן הולכת המחאה? 

שצמחו הפעולה  וקבוצות  ההתארגנויות    היוזמות, איןספור    התחילה. רק   המחאה 
 ממנה מעידות על כך כאלף עדים. ההתאגדויות האזרחיות השונות שקמו – קבוצות
 קהילתיות; קואופרטיבים; רשתות פעילים וארגונים – הן כולן התפתחויות חיוביות
 המלמדות על תודעה פוליטית מתרחבת, ועל עוצמה אזרחית הולכת וגדלה. אולם
 כדי להשיג הישגים משמעותיים אל מול המשטר המרכזי והמקומי, תנועת המחאה
מנוס יהיה  לא    בו, להצליח    וכדי   ארוך, מאבק    זהו   קשה. לעבוד  עוד   תצטרך 
 מלהתמודד עם השאלות הקשות שמעלים הצרכים הארגוניים. ללא שיח מעמיק על
 הבעיות של מנגנוני הייצוג ועל האתגרים שבהשתתפות רחבה בניהול משאבים, לא
יזכו מסוימים  ציבורים    הטוב, במקרה    לה. מחוצה  ולא  בתנועה  לא   – דבר   נשיג 
 בליטרת בשר דלה; במקרה הרע והראלי יותר, מי שדפוק יידפק עוד יותר. פתרונות
ישויות הקמת    או   קיימים, מפלגתיים  במנגנונים  פרטנית  השתלבות    כמו    חפוזים,
 משפטיות המשעתקות את יחסי הכוח השגורים –  לא יפתרו דבר. הם רק יעמיקו
 את החשד ואת הייאוש מן ההתמודדות מול מנגנונים שחזקים מאתנו פי כמה וכמה.

מספטמבר ואילך, הרחוב חזר להיות במה למחזות אלימים: דיירים במאהלי האין
 ברירה מפונים מן השדרות והגנים אל הרחוב, נרדפים על ידי פקחים ונעצרים בידי
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של הפקרתם  על  להתקומם    העזו   כי כך  סתם  נעצרים  אחרים  פעילים     שוטרים;
 חבריהם, ומוכים בעודם אזוקים. אל מול הברוטליות הזו של המדינה אנחנו נדרוש
 שוב ושוב את הרחוב. והרחוב יוכל להיות העולם המשותף שלנו רק אם נמשיך
 לחפש אחר פתרונות אמתיים להשתתפות פוליטית שוויונית. כוחו של הקיץ האחרון
בקשר משמעות  ליצוק  מסוגלים    שאנו   הרגשנו   עמו: נשא  שהוא  בהבטחה   היה 
היא   הזו ההבטחה  של  ההתממשות    מאוד. שונים    אנחנו אם  גם    בינינו,    הפוליטי
 תהליכית, והמצלמות לא תמיד מבחינות בה. האמנה בינינו – בין אנשים שחולקים
 מקום וזמן משותפים – נרקמת יום אחר יום במאבק שכם אל שכם. הערבות ההדדית
 היא התוכן של האמנה הזו, והיא מתגבשת לכדי מציאות פוליטית חדשה בכל פעם
 שכל אחד ואחת מאתנו מביאים את קולם לעשייה המשותפת. באספות ובהפגנות;
 בפעילות העקבית בקבוצות, בצוותים ובקהילות – אנחנו משנים את פני הרחובות

שלנו. ואנחנו כאן כדי להישאר.

98עדי פלד: שני שליש היריון

  יצאנו לרחוב כי הגיעו מים עד נפש, כי ניצתה בנו הבנה אידיאליסטית2011בקיץ 
 וחולמת, כי עלתה בנו תחושת דחיפות לשנות ולעשות. נכנסנו לקצב מסחרר. לא
 עצרנו לשנייה לחשוב מה הלאה. התמיכה הציבורית הלכה וגברה ככל שהתבססה

  איש ברחבת המוזיאון, ועד לכיכר20,000המחאה, למן העצרת הראשונה שמנתה 
 המדינה הומת האדם – חצי מיליון איש שיצאו וקראו לצדק חברתי, בתמיכה מוכחת

מהציבור. לא היה די87%של    
לא   ישתנו.   שדברים   כדי    בכך
 שציפינו לריצה לטווח קצר, אך
שיצאנו   חשבנו   שפעם    בעוד

 , היום אנו יודעים5,000לריצת 
בסדרת   הפחות   לכל    שמדובר
 טריאתלון של "איש הברזל" אם
למסע   יצאנו   מזה. למעלה   לא 

של החיים שלנו. 

 . כילדים80אנחנו ילדי שנות ה
כל   עם   בַּרחובות.    שיחקנו
וההתפתחות    הִקדמה

98http://j14.org.il/articles/15621  
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התיישבנו מול המסכים ונדמה ששכחנו מהאחר. אך21הטכנולוגית של המאה ה   
 בעזרת הרשתות החברתיות חזרנו "לשחק" ביחד ברחובות. במאהל נוצרו מפגשים

  ביולי16אנושיים ספונטניים ּומתוכננים בעת ובעונה אחת. הגעתי למאהל במוצ"ש 
 מתוך הבנה  עשיתי  שצריך לעשות, שזיהיתי מה   כל   במגנט.  כמו  ומייד נשאבתי
באחריות   זאת   לעשות   חשוב   הציבורי,   במרחב   משותפים   חיים   לקיים    שכדי
במעגלים   ישבנו שלמים  ערבים    אותי. שמשך  הוא  בשדרה  הקסם     ובקהילתיות.
 ושוחחנו עם אנשים שזה הרגע הכרנו, פתאום לא חוששים להיישיר מבט, משוחחים

ּומגלים שכולם מרגישים. 

 כמוני, שגם אם מסלולי החיים שלנו שונים, כולנו חווינו כך או אחרת את תחושת
 הניכור והבדידות. רוטשילד הסיר את כל המסכות, וכשהן הוסרו – התגלתה כל
 קשת הרגשות. גילינו זה את זה מחדש, חווינו יחד רגעי צחוק וּכאב, ואנשים הבינו

שזה בסדר, שיש מי שמקשיב ּומי שאכפת לו מהאחר. 

הפך לביתי הזמני. חשמל13נדמה שהיה בשדרה כל מה שאנו זקוקים לו. אוהל    
 מטוני וספה, צחצוח שיניים בשירותים של הסווינג – או קפה המהפכה, כפי שחשבו
– בסיסיים  עם קצת דברים  יחד  שאפשר לחיות    גילינו   המכונן. בקיץ    לו  לקרוא 
 אוכל, מים, מקום לישון, חברה טובה והרבה אהבה באוויר. בתוך ימים ספורים קם
 מטבח מפואר, בארגונה וּבמומחיותה של ארין מדר האחת והיחידה. היכרות חפוזה

190

   22צילום חמישי,  . מימין לשמאל: ברוך21/7/2011: צוות המטבח, מאהב רוטשילד, בבוקר יום 
 "מגשים החלומות" אורן, ליאור מנצ'ר (מאחור), אוריאל רז המאושר (מאחור), עדי פלד, הני נועה
(מאחוריה), שלום  דרור    מדר,   ארין   חולצה), (ללא    בקמן   "דיוויד" דויד    במטבח, מתנדב     בראל,

מתנדבת במטבח, שאול "שף" ואישתו דורית (דורי) פרויד. צילום: בןציון סליוז



 ביני לבין אסיף אלמוזני הובילה לשיתוף פעולה וּלתפעול מטבח, שבימיו הסוערים
  איש בארוחה. הצלחנו, בעזרת אחרים שבאו וקיבלו עליהם400של המאהל הזין כ

  לקיים   האוכל,34אחריות, יבוא  מאיפה    ידענו שלא  בימים  גם    ביום. ארוחות    
ּותרומות אחרות שנתנו הרבה כוח להמשיך.  הופיעו באורח פלא סירים, קופסאות 
 היצירתיות פעפעה בשדרה ּופרצה בהמשך בעוצמה רבה. מתחמים קמו על ימין ועל
 שמאל. שוק קחקח, מתחם סבבילון עם הופעות מדי ערב, רדיו קול העם, מתחם
ּומתחם   מגוּונות, וּלהופעות  להצגות    שדאג   הרחוב   אמני מתחם    הדדית,  ערבות 
 קולנוע המאבק, שממשיך לפעול כיום כקולנוע ביתהעם. אפילו יוזמה של משרד

שידוכים הייתה שם שבועות מספר. 

 קבוצות מחאה שונות חברו יחד – א' זה אבא, מחאת הפסיכולוגים, מחאת המתמחים
 פרוטוקול לטובת תיעוד  כתבנו אסיפה יומית ואפילו  בשדרה   קיימנו  ועוד ועוד.
 והמשכיות. כן, עד כדיכך התארגנו והפכנו למיומנים יותר ויותר ככל שהזמן עבר,
 עם צוות הכנת אסיפות ואפילו שכלול של תורות הדיבור וההצבעות. אבל מעל
שעברו למה  קשר  כל  בלא    המאהל,   אנשי   בין והקרבה  הסולידריות    בלטו  הכול 

  קיץ   לפני   מחבקים/סולידריות,2011בחייהם   צוות   צמח   הזה   מהמקום   בדיוק   . 
 במידת  או וּלהרגיע,  היה לשמור על יחסים תקינים בין יושבי המאהל   שתפקידו

הצורך להרתיע מפני כל סוג של אלימות. 

 התקופה הזו הובילה להבנה שהעוצמה בידינו, שאנשים שמחויבים לשינוי, שרוצים
 בשינוי ּומוכנים לשלם מחיר אישי במסע הארוך עד לבואו  יכולים לחולל אותו.
 למדנו לבקש זה מזה סיוע מבלי לצפות לתמורה. הבנו שהיוזמות עצמן הן התמורה
 של כולנו. יוזמות רבות צצו ויש תחושה של עשייה מבורכת באוויר. אנשים רבים
 וטובים עושים במלאכה כל העת, בין בקבוצות וּבין כיחידים. זוהי לקיחת אחריות
 אמִתית. כולנו בעשייה שמטרתה שינוי פני החברה בישראל, והפיכתה של המדינה,

שכולנו אוהבים כלכך, למקום שטוב לחיות בו. 

של וּבחקירה  בחיפוש  שנמצא  דור    המדבר", "דור    שאנחנו   מזמן לא  כתב   חבר 
 המוסכמות, דור שמוחה נגד סדרי העולם כפי שאנחנו מכירים היום ּופועל בדרכים
 שונות כדי שיחד נשנה ושיתאפשר לנו וּלכולם לחיות בכבוד. יש קולות שאומרים
 שהמאבק ילך ויחריף. אני חושבת שאלימות אינה הפתרון. יצירתיות – כן. שימוש
 יביא ליצירת וּלהתעוררות חברתית נחושה וסולידרית,  בדרכים שונות להתנגדות 

חברה ישראלית אחרת, מוסרית ואחראית. 

 חושך אין מגרשים בחושך, אלא בהדלקת אור. בהתחלה הוא קטן, אך הוא ילך
ויתעצם ככל שנפעל בתיאום להבאת השינוי.
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99: רשת חדשה2012עופר ברקן: 

 מיליוני מילים נכתבו על הקיץ האחרון, על תקומת החברה הישראלית, על הצדק
 החברתי שנכנס פתאום למייןסטרים, ועל שינוי כללי המשחק. מעט מאוד  יודעים
המשך את  מציירים  אם    הקרוב'. 'העתיד  הנקרא  זה  על    אפילו   העתיד, על     אנו
 המאבק, מגוון הדעות הוא כמגוון האנשים והקבוצות. אנו עדיין חוגגים את הקיץ
 האחרון ועסוקים במה שקורה כאן ועכשיו. פחות מדי מוכנים באמת לעתיד. כמעט
ואיננו מוכנים לכך ששלטון ההון יחריף את המאבק בנו ויחמיר את כללי המשחק. 

 פגועים מהריכוזיות בקבלת ההחלטות במאבק, יצאנו לדרכים נפרדות, לפלורליזם
ותן חיה   – בהסכמה  הסתגרות    לבין אידיאולוגיים  ויכוחים    שבין   משהו    מחאתי.
 לחיות. או אולי – מחה ותן למחות. האחדות בחורף רחוקה מהקיץ, למעט אירועים
ּומת חומם, גם ּומת אלול   נקודתיים כמו הסולידריות עם מאהל התקווה. מת אב 
בין בוטה  ניגוד  עם    בזכרון, חרוטה    עדיין הקיץ  אהבת    עמם. ומת    תשרי  נאסף 
 ההתרגשות מהנשיקה הראשונה לבין מאבק פוליטי ציני ומר, אך חי ובועט. וכמו
 תלמידי כיתה ט', כולנו מחכים לחופש הגדול שבו יחזרו מנעמי הקיץ, או אולי

. 2.0מהפכה 

99http://j14.org.il/articles/14702  
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 מביטים לעתיד הקרוב, אנחנו שלא רק    מפני מגיעים הרעים בסרט הזה –   והנה 
 המאבק אינו חי בוואקום. אותם אנשי שלטון ובעלי הון יהיו  לימים המתארכים.
 הפעם מוכנים יותר, לוחמניים יותר, לחוצים יותר – במובן הרע של המילה. הכנה
 אחת כבר היתה – כתישת הדמוקרטיה. הכנה נוספת היא הפריימריז בליכוד לביצור
הנוסף. השלב  היא  תקשורת  איש  לכל  הכנפיים  גדיעת    המפלגה. בתוך   המעמד 
המיתון   מפני מזהירים  כשהם    הבוס, עם  פעולה  משתפים  שחורות    חוזי  כלכלנים 
 אולי רק  הנורא שצפוי להמשך. מה עוד? פינוי מאהלים, מעצרים המוניים – זו
 ההתחלה. ומעל הכול מרחף לו הנשק האולטימטיבי – הפרד ומשול. שר הביטחון
ּומלבה את הימין הקיצוני, ושר  מכוון את הזרקור לאיראן, הצבא מפנה מאחזים 
 החוץ חוגג על האירופאים והמצרים – ושוב יש כאן רק ימניים ושמאלניים. מחאה
 חברתית? היה פה משהו פעם. התקשורת מלבה את השנאה לחרדים ואת הפילוג
 המר מצד אחד, ומצד שני ממשיכה להרדים אותנו עם 'מעושרות' ועם 'האח הגדול'.

  כי הם פחדו בקיץ האחרון. לא רקהכול חלק מתכנית ברורה, מאורגנת, מתוזמנת.
 בגלל רוטשילד, אלא יותר מכך – בגלל וולסטריט, פאורטה דהלהסול, אתונה

  שאין לו לאן לברוח. השקעות בחו"ל, טירה2011ורומא. הטייקון הממוצע גילה ב
גלובאלית. שהמהפכה  משום    אותו.   יצילו לא  ברוסיה  מכרות    או   ולכןבלונדון   

 המאבק יהיה מר וקשה יותר ממה שנדמה לנו, מפני שאנשי שלטון ובעלי הון עם
 הגב לקיר. מכאן הם יילחמו במעוררי המהפכה בכל כוחם ולא יבחלו באמצעים.

אם היו הרחמים – הם נגמרו.

 איך אנחנו, קהילת המאבק, נכנסים למחצית השנייה של שנת המאבק הזו? עדיין
 מופרדים ומשולים. יוזמות איחוד קמות וצצות וִעמן ההבנה כי אין נוסחת קסם ואין

  או בכינוס מדהים.  המסלול לאיחוד לא יעבור במפגש יחיד   דרך.  מאבקקיצורי
 שטוח, דמוקרטי וּמאוחד יעבור דרך יצירת שיתופי פעולה והיכרות מעמיקה זה
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 ,עם זה, קבוצה אחת עם רעותה. יש לפנינו תהליך של יצירת רשת קהילות מאבק
 שתפעל בשיטה הדומה לריזום – שיטה שבה לכל קבוצה אוטונומיה. רשת הקבוצות
 הכללית תשמש רשת ביטחון מצד אחד, ורשת חברתיתקואליציונית מצד אחר. כך
הקבוצות חוצת  הסולידריות    גילוי אבל    קשות, התוצאות  אמנם    התקווה.  במאהל 
 והדעות. אבל לצערנו, גילוי הסולידריות הזה בין כלל קבוצות המאבק זו רק נקודת

ממשק בודדה. בודדה מדי. 

המנהיגות מלחמות  את  לשים    באמת! אבל   – בצד    האגו את  להניח    הזמן  הגיע 
 בבוידעם – לא רק במילים אלא גם במעשים. אנחנו במשחק סכום אפס מול שלטון

(ה   בינינו אבל    בנו99%ההון, השריש  הקפיטליזם    שונה. להיות  חייב  המשחק    ( 
 עקרונות תחרותיים ואגואיסטיים עד כדי כך שאנו מביטים לצדדים ומלחששים מי
 מהפעילים מקים תנועה ומי יוזם איחוד. בואו לא נייפה את המצב, יש יותר מדי
 חשדנות, ועל כל אחד מאיתנו להביט במראה ולשאול במה הוא תרם לכך. חשבון

  של   אפילו נפש    חשבון   חורף. של  הראי5נפש  מול  לעמוד  ננסה    בואו   דקות.   
ולשתוק. ואז לשאול, כל אחד את לבו, את השאלה האחת הזו. לא יותר. מומלץ. 

 תכנית פעולה ארצית ומשולבת חייבת להימנע משאלות של הירארכיה, להימנע
 ארגון חייב להיות! כלמבדיקה מי מאחד את מי ומה המסגרת שעוטפת את כל זה. 

 קבוצה חייבת לדעת לא רק מה היא עושה ומה מטרותיה. היא חייבת לדעת מה
 עושות קבוצות אחרות. כל קבוצה חייבת לשתף פעולה עם יוזמות אחרות ולהכיר

 אם נרצה לאחד כוחות – נהיה חייבים למתוחאת המשאבים ואת הצרכים שלהן. 
 את גבולות הסובלנות. לדעת שאין רק דרך אחת נכונה. פשרות ושיתופי פעולה –

כך נבנה את המשך המאבק. 

 מה לגבי ארגוני החברה האזרחית? רוב הארגונים  אינם יודעים איך לאכול אותנו.
 הנה הגיע החלום של כל ארגון לשינוי חברתי, אבל הוא לא מלוטש, לא מוגדר, לא
לרגע   לנו, מחכה  רק  הזה  הממסד  אבל    חברתי. ממסד    באותו שם    שחלמו    כמו
 הקריאה. אם נפנה לארגונים, רובם יתנו כתף, יצטרפו למרות המשאבים המוגבלים

שלהם. הם שם, רק הושט ידך וגע בם, ותרומתם תהיה משמעותית. 

מכל   ממשלה, מכל  חזקה  תהיה    החוצה, וגם  פנימה  המאבק  בתוך  גם    כזו,  רשת 
 שלטון ּומכל הון שבעולם. רשת כזו כבר הקימה מדינה כאן פעם, למרות פערים

אידיאולוגיים ואישיים. עכשיו נשאר לנו רק לשקם את החברה שחיה כאן.
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100שולה קשת: עד שהקיר יישבר

 את מאהל שאגת הדרום הקמנו בחצר האחורית של כל החצרות האחוריות בישראל,
 בגן הקווקזים ברחוב לוינסקי שבנווה שאנן. במהלך שני העשורים האחרונים חל
 שינוי באופייה של השכונה הזאת. הזנחה ממושכת של הרשויות השונות, בראשן
פעילות   למוקד   האזור את    הפכה   החוק, אכיפת  וזרועות  המוניציפלית   הרשות 
 עבריינית של סחר בנשים וסחר בסמים, על כל המשתמע מכך: הקמת מכוני ליווי
 ומוקדי מפגש להפצת סמים ולצריכתם, ומכאן לגרורותיה של פעילות מסוג זה כמו
ופריצה אלימות    הציבורי, הסדר  הפרת    והפקרתה, הרבות/ים  רשות  של   השחתה 
תרמה המגורים  בשכונת  החדשה  המרכזית  התחנה  של  הקמתה    היחיד/ה.  לרשות 
 זיהום האוויר  רבות לתמורות שחלו בה, כאשר בנוסף היא הפכה לאחד ממוקדי

והקול הגבוהים בישראל. 

 לנוכח זה חל פיחות במעמדו של האזור כסביבת מגורים על פי כל סטנדרט מוכר
נפגעיו   דרמטי.   באופן   התערער   התושבות/ים   של   והמנטאלי   הפיזי    וביטחונן/ם
בתוך נולדה  המאהל  להקמת  היוזמה    ונשים. ילדות/ים  הם  המצב  של   העיקריים 

 , תנועה פמיניסטית מזרחית, ימים ספורים לאחר שהחלה מחאת האוהלים101אחותי
 של רוטשילד, מתוך הבנה כי המחאה לא יכולה להישאר בגבולות העיר הלבנה,
של הבלבדית     כמחאתו שלנו   הקולקטיבי   בזיכרון להיחרת  שאינה יכולה     ובוודאי

מעמד הביניים הישראלי. 

 המאהל הראשון שקם מתוך שכונות שחיות במצוקה כלכלית שאגת הדרום הנו
 חברתית חריפה, ואשר היווה שופר לאוכלוסיות המוחלשות ביותר בישראל. כחברה,
את גם  המחאה  לתוך    צורך להזין  היה  למגדר ולאתניות, ברובה עיוורת     שעדיין
 המרכיבים הללו שעדיין מהווים בסיס מתמשך לאפליה. בזמן שנדמה היה כי כולן/ם
 נלחמות/ים עבור אותה מטרה, היה מקום וצורך חיוני להזכיר שכחברה ישראלית
 אנחנו עוד לא שם. במילים אחרות, בזמן שמחאת רוטשילד נלחמה על הזכות לבית,
שמחאת   ובזמן   להכרה ולגיטימציה;   יותר: על הזכות הבסיסית  גם    נלחמנו    אנחנו
 רוטשילד נלחמה על שפיות מחירי השכירות, אנחנו נלחמנו על תשתיות, מינימליות

ובסיסיות ביותר. 

 אל שאגת הדרום הצטרפו מאות רבות של פעילות ופעילים מכל רחבי הארץ, והוא
אתיופיה,   יוצאי/ות   מזרחיות/ים,   של   שוקק   פעילות   למרחב   במהרה    הפך
 פלסטיניות/ים, יוצאות/י חבר העמים, פליטות/ים פוליטיות/ים, הומלסיות/ים, נשים
 קורבנות סחר, כולן/ם מומחיות/ים מניסיון החיים ולא מעמדה אקדמית כלשהי. לא
במקרה הופנתה כלפי המאהל, שהציב בפני העירייה והמדינה כולה מראה בלתי

 ,3/4/2012. נדלה בתאריך 22/1/2012. אתר העוקץ, עד שהקיר יישבר), 2012קשת, שולה (100
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 , חוזרת ונשנית: פינוי בכוח של האוהלים, לקיחת ציוד,102מחמיאה, אלימות קשה
מעצרים אלימים, גז מדמיע, שוקרים חשמליים, וכן הלאה. 

מצד   כלפינו האלימה  ההתנגדות  ומתוך  מנשוא  הקשה  האנושית  המצוקה   מתוך 
 הרשויות כבר מהיום הראשון, שאגת הדרום הפך בן רגע לבית, למשפחה, לקהילה.
המודרות מחאת  את    לשאוג וביחד  איןברירה    מאהלי ועוד  עוד  להקים     קראנו
לזכות   השוביניזם, למיגור    הגזענות, למידור    לכבוד,   חתרנו   בישראל.  והמודרים 
 המחאה, לייצוג פמיניסטי רבאתני ורבלאומי, ולחלוקה שוויונית של כל משאבי

החינוך, הדיור, התרבות, הכלכלה והתשתיות. 

 ואכן, הצלחנו להביא סוגיות וקולות אלה לקדמת הבמה של המחאה תוך יצירת
שלנו   הדרישה היא    הדרום שאגת    בתוכה. שונות  קבוצות    בין   פעולה    שיתופי
 לזיכרון. אנחנו מזכירות שהמחאה שלנו לא התחילה בקיץ האחרון, אלא הינה נדבך
לא   שלנו שהמחאה  מזכירות    אנחנו   מאבק. שנות  עשרות  של  בהיסטוריה   נוסף 
מזכירות   אנחנו   גשומות. בעונות    לנוח   הפריבילגיה את    לנו   אין   שכן    עונתית,
 שהקבוצות המודרות משלמות את המחיר הכבד ביותר – אותן נשים, גברים, ילדות
שעם האיןברירה    מאהלי ומשאר    כהן   מג'סי   מהתקווה,   הדרום, משאגת   וילדים 

פירוקם האכזרי נותרו ללא קורת גג. 

 אני רואה את אטימות הלב של הרשויות, הגוברת מיום ליום, וחושבת על עשרת
 המכות המשחררות: התמדה במאבק לאאלים, סולידריות בין הקבוצות המדוכאות,
 השמעת הקולות המושתקים, יצירתיות, ביוש בעלי הכוח והשררה, שחרור השדה
 העדתית שוב ושוב, הסתננות למוקדי קבלת החלטות, מחאה בגדול ובזעיר אנפין –

והמשך גירוד הטיח עד שהקיר יישבר.

חגי מטר: קיץ, חורף, וכסאות קשורים לעצים בגשם:
טור לא עצוב במלאת שישה חודשים

103 למחאה החברתית

 "העירייה תאפשר ותסייע בהקמת מתחמי הדברות בעבור מעגלי שיח, כמובן ללא
הצללות   העירייה   תציב   אלו   במקומות   בסמוך.   המתגוררים   לתושבים    הפרעה
רוטשילד..." בשדרות    יוקמו המתחמים    ומזרנים. כסאות  הצבת  ותתיר   ומחצלות 

 בספטמבר). 6(מתוך הודעת עיריית תל אביביפו על פינוי המאהלים, 

 בשדרות רוטשילד לא קמו מתחמי הדברות. עם חיסול אחרוני האוהלים, ולאחר

102http://www.haokets.org/2011/07/25  מחאהכןבדרוםלא/  
  – חדשות,mysay. אתר קיץ, חורף, וכסאות קשורים לעצים בגשם), 2012מטר, חגי (103
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http://www.mysay.co.il/articles/ShowArticle.aspx?articlePI=aaawsq

196

http://www.mysay.co.il/articles/ShowArticle.aspx?articlePI=aaawsq
http://www.haokets.org/2011/07/25/%D7%9E%D7%97%D7%90%D7%94-%D7%9B%D7%9F-%D7%91%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%90


כתר   כסאות   ערימות   והציבה   צל   רשתות   העירייה   התקינה   השדרה,    "שיקום"
 פלסטיק קשורים לעצים בפינת רחוב בצלאל יפה ומול כיכר הבימה – במקום בו

ב האוהלים    ראשוני   את14הוקמו פתח  לא  מעולם  איש    ידיעתי, למיטב    ליולי.   
 המנעול שמחזיק את השרשראות שכובלות את הכיסאות האלה. אף מעגל שיח לא
 חסה תחת רשתות הצל. חודש עבר, ועם הרוחות הראשונות של הסתיו העלימה יד
בלב גדולות  שלוש   – הפלסטיק  כתר  כסאות  ערימות    הצל. רשתות  את   נעלמה 

המאהל לשעבר ושתיים בפריפריה שלו – נותרו קשורות לעצים עד היום. 

 זה היה יכול להיות טור עצוב. למעשה, זה היה אמור להיות טור עצוב. בתחילת
האזוקים, לכיסאות  ליבה  תשומת  את    הסבתי   חברה, עם  בשדרה    חלפתי  השבוע 
 וסיפרתי לה את הסיפור שלהם, שסביר שרוב מי שחולף על פניהם אפילו לא מכיר.
 כצפוי, היא הופתעה לשמוע שהכיסאות הנטושים האלה לא סתם עומדים שם, אלא
הקיץ   ממחאת   העירייה)   (בחסות   בשדרה   שנותר   היחיד   הפיזי   השריד    שהם
הכיסאות   מול ובחושך  בקור  בעמידה    הזו, בהבנה  נוגה    משהו היה     האימתנית.
 הכבולים, ובמחשבה על הפער בין עליבותם הזועקת לבין התסיסה האופטימית של

המאבק. אמרנו שאולי אכתוב על זה משהו. זה היה אמור להיות טור עצוב. 

 

שדרות רוטשילד הן לא הסיפור 

 אבל זה לא יכול באמת להיות טור עצוב. אתמול נזכרתי שוב כמה חזקים גלי ההדף
עד להיות    כשזכיתי  – ההמונים  הפגנות  השפעת  עמוקה  כמה    הקיץ,   אוהלי  של 
 לצעדים הראשונים בשטח של ארגון עיתונאים חדש ומבטיח, שבתקווה יוכל לשנות

 התקשורת בארץ אותי104את פני  ליוותה   וההתרגשות הזו  בכנס הזה,  התרגשתי . 
 בהמשך היום, וממשיכה ללוות אותי עד עכשיו. והעניין הוא שזה לא רק הכנס הזה:
 בכל הארץ, באינספור חזיתות שונות, המחאה החברתית חיה ופועמת, ויוצרת שינוי
שקשה לצפות איך יתפתח ולאן ומתי נקטוף את פירותיו המיוחלים – אבל הוא שם.

 זה שינוי שנמצא במאהלים שנותרו, ובסולידריות עם חסרי הבית בעיקר בתל אביב
העם"   וב"בית   הציבורי,   הדיור   למען   הפריפריה"   "פורום   ובמאבק    ובירושלים,
 בשדרות רוטשילד. זה שינוי שנמצא בתנועות שקמו וממשיכות לקום למען צדק
 חברתי, וב"משמר החברתי" בכנסת, ובאסיפות הקהילתיות והשכונתיות והעירוניות
 והארציות שבונות מסורת דמוקרטית עממית, ובהישגי שביתת הרעב של ג'קי אדרי,
רבים,  לאאתיופים  שאליה הגיעו   מלאכי גזענות בקרית  האתיופית נגד   ובהפגנה 
 שהכירו פעילים אתיופים במהלך הקיץ ונענו לקריאה שלהם למאבק משותף. זה
 שינוי בשיח הפוליטי והתקשורתי, בצורה שבה פתאום מרימים גבה נוכח בזבזנות

104http://www.mysay.co.il/articles/ShowArticle.aspx?articlePI=aaawry  
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 והתפארות מנקרת עיניים של בעלי הון, בפגיעה בעולם הפרסום, בדרישה העיקשת
 והמהדהדת להורדת יוקר המחייה, בביקורתיות הגוברת על תנאי העסקה נצלניים.
 זה שינוי שנמצא בלבבות של מאות אם לא אלפי אנשים שנעשו פעילים, שהחליטו
 שגורל החברה שלנו נתון בידיים שלנו ושהם מוכנים ויכולים לשנות אותו. זה שינוי

של שאילת שאלות, ושל חיפוש אחר תשובות במקומות חדשים. 

 אז נכון – השינוי עוד לא הגיע לממשלה. או לכנסת. ממשלת הימין הקפיטליסטית
 לא רוצה ולא יכולה להיענות לדרישות השינוי שעולות מכל מקום בארץ. ונכון –
לא   אזרחית,   מחשבה   של   חדשה,   ערביתיהודית   ברית   לפיתוח   התקווה
 לאלאומנית ולאמתבדלת, עוד רחוקה מלהתממש. ונכון – רצינו  מיליטריסטית,
מתיש שינוי פוליטי  אבל נכנסנו להליך ארוך וקשה וסבוך ומאתגר של   מהפכה, 
 וסיזיפי. וכן – כל מה שנשאר ממאהל רוטשילד המפואר הוא ערימות כסאות כתר

פלסטיק קשורים בשרשראות לעצים ונרטבים בגשם. 

 אבל מה בכך? כן, עזבנו את רוטשילד. גם אם הערב תהיה מסיבת רחוב בשדרה
 (ואמורה להיות), שאחריה שוב יישארו הכיסאות הריקים מיותמים, אין כל רע בכך.
 התקדמנו. למדנו. אנחנו עדיין לומדים. הנה, לקח לנו חצי שנה כדי להקים איגוד
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 עיתונאים ראוי לשמו, וייקח לנו עוד הרבה יותר זמן לגייס מספיק חברים, ולבצר
להישגים   ולהגיע   מלחמה,   ולהשיב   מכות,   ולספוג   היריבים,   מול   כוחנו    את
 משמעותיים. אבל הרי ברור באותה מידה שעוד נצליח, כי בקיץ למדנו לא לפחד
 להגיד שמגיע לנו, ולמדנו על הכוח באחדות, ועם הכוח הזה ננצח. וזה נכון לארגון

העיתונאים, וזה נכון לחברה כולה. אז למה שיהיה טור עצוב?

 אורן פסטרנק: הלפיד האמיתי של החברה – מעמד האוהלים
105חוגג חצי שנה

 "רגע, אתה רוצה להגיד לי שאתה קצין במילואים? שריונר? מה זה אתה גם לומד
 משפטים?", שאל אותי השוטר המופתע בחדר החקירות של תחנת המשטרה של
 מרחב ירקון, "ועוד בבינתחומי? מה אתה עושה כאן עם כל התקוואים מהשכונה?".
 היה זה מאוחר מאוד בלילה, והייתי מותש. לך תסביר לו מה עברנו פה כל הקיץ,
לך תסביר לו מה למדנו, מה נולד בנו בכל אותם חודשי מחאה, ומה כבר מת מזמן. 

 רק חייכתי ושתקתי. ובזמן שהוא המשיך לשאול שאלות, אני רק העלתי שוב ושוב
 בראש את התמונות מההפגנה האדירה שבה נעצרתי. קרה בה משהו, שלא קרה אף
 בהפגנת המליון המפורסמת. מאות מפגינים צעדו בהפגנה לתמיכה בתושבי מאהל
 התקווה, אחד ממאהלי האין ברירה היחידים שנשארו עוד מהקיץ הסוער. יש כאלו
 שקראו למאהל  "מצדה של הדיור הציבורי". יכול להיות שהם צדקו. הדבר שהיה

כל כך מיוחד בהפגנה הזו בשבת האחרונה, היא לא כמות, אלא איכות המפגינים. 

החברתי הצדק    פעילי כל  של  מחדש  באיחוד  אך    אנשים, במאות  מדובר     אמנם,
 מהקיץ האחרון – מזרחים, אשכנזים, ערבים, יהודים, כאלה שיש להם בית וכאלה

   45שאין להם בית, מילואימניקים, פריפריה, מרכז ואפילו ילדים. לא סתם נעצרו
 (!) מאיתנו. הם פחדו. ישראלים מאוחדים ביחד תחת מטרה משותפת? סולידריות?

 ? נו, אם כך  חייבים לעצור את זה מהר, לפני שהם יצליחו2012עוד נשאר מזה ב
בטעות. 

 כמובן שהנסיון לעצור ולהכות במחאה, יחד עם הפינויים הנוספים שצפויים, מהווים
 חלק ממגמה הולכת וגוברת. זוהי מגמה של ניסיון להשתיק את המחאות העתידיות
 שיבואו, וכמובן את זו הנוכחית. לא בכדי (ושלא ינסו להפריד בין המקרים) עומד
 המאהל בקריית שמונה לקבל צו פינוי בימים הקרובים, באותו אופן בו אנו עדים

 . דמרקרהלפיד האמיתי של החברה – מעמד האוהלים חוגג חצי שנה), 2012פסטרנק, אורן (105
 ,3/4/2012. נדלה בתאריך 13/1/2012– דעות, 
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 לגל החקיקתי הקשה ביותר שראתה המדינה מאז ומעולם, בחודשיים שחלפו מאז
חזרת הכנסת מהפגרה. 

טקטיקת   הבעיה. שורש    זהו אבל    לגופו, מקרה  כל    לבחון צריך    כי   לנו  אומרים 
תעבוד לא    מתמשך,   בספין לציבור  להעביר  הממשלה  שמנסה    ומשול"  ה"הפרד 
 הפעם. נכון, אם היה מדובר במקרה אחד או שניים או חוק אחד בעייתי, הדבר היה
פוליטיקאים, של    טבעי מפחד  שנובע    ומסוכן עכור  בגל  מדובר    כאן אבל     מובן.
הפגנות,   אוהלים,   כמו:   לעין" נעימים  ש"לא  ממושגים    הממשלה, ראש   ובראשם 
 דרישות, צדק חברתי ודפני ליף אחת. הנסיון לקרוא לנו שמאלנים ואנרכיסטים לא
ונרגילות,   סושי   יותר. וחריפים  חדשים  דברים  מנסים    עכשיו   אז   בהתחלה,  עבד 

זוכרים? 

 "הי, אני מדבר אליך!", צעק השוטר פתאום והתעוררתי פתאום ממחשבותיי. "אתה
שכונת ברחובות  מסתובב    כמוך,   הארץ, מלח    שקצין, זה  איך    לי להסביר   יכול 
 התקווה בהתקהלות בלתי חוקית? אתה רוצה תיק פלילי? אתה לומד משפטים לא?

 ?". כנראה שמשהו בדיבור שלו26אתה רוצה להרוס לך את כל הקריירה כבר בגיל 
 הזכיר לי קצת את אבא שלי, כי פתאום שמעתי את עצמי שואג עליו בפאתוס שלא

  מ.א.   פסטרנק,   אורן   "אני,   צ'רצ'יל:   את   מבייש   בשריון7455202היה   סגן   , 
 במילואים, עוד רגע סרן, דרך אגב, גאה להאבק לצד אחיי, נושאי דגל העצמאות
 והצדק החברתי בשעתנו היפה במאבק על העתיד שלנו ועל החברה האזרחית שלנו.
מהדבר חלק  ולהיות    עמם, יחד  להיעצר  עצומה  גאווה  גם  זאת   – הזה   ובהקשר 

האדיר והמרגש הזה שאנחנו מובילים". 

 הקצין הביט בי בתימהון שרק גדל כשקמתי בהתרגשות מהכיסא, נשאתי עיניי על
"ב   והוספתי:  14האופק  ביולי במדינת2011  חדש  מעמד  נוסד    השוטר,   אדוני   , 

אליו שייכים    האחרונים, בימים  התבלבל    מישהו ואם    האוהלים. מעמד   –  ישראל 
 אנשים מכל המעמדות, המקצועות והערים, והוא שווה, דרך אגב, הרבה מנדטים.
 בשכונת התקווה נוסדה מדינת הסולידריות האמיתית של החברה הישראלית. לא
של   לטובתו מעצמה  להקריב  שמוכנה    כזו אלא    סקרים,   או   "לייקים" של   כזאת 
 האחר, בידיעה שביום מן הימים, הגלגל עלול להסתובב, וזה שנאבק עלול למצוא
 עצמו באותו המצב. זוהי חברה שמוכנה לקום מהכורסה ולעשות מעשה, גם אם

ה אם    קל. לא  לפעמים  אזרחים3המחיר    מיליון   חצי   יצאו   בו היום    בספטמבר,   
 הוא הכ"ט  שנרגיש במשך שנים, מבלי   שנלקח מאיתנו מה  את   לרחובות לדרוש 

בינואר אפשר לסמן את תחילתה7בנובמבר של החברה האזרחית שלנו, הרי שב   
של המערכה השנייה על העצמאות המחשבתית והחברתית של אזרחי ישראל". 

  איננה שנת בחירות, בניגוד למה שרבים חושבים. זו תהיה שנה חשובה2012"שנת 
 בהרבה: שנת המאבק על אופייה של המדינה שנשאיר לנו ולדורות הבאים. עכשיו
 זו כבר לא סיסמא, זו דרך חיינו. ולא נעצור – עד שננצח. ותרשה לי להוסיף עוד
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 משהו, אדוני השוטר", אמרתי לקצין שכבר לגמרי נראה מבולבל, "גם אתה שווה
יותר" . 

 חצי שנה כבר עברה, וההישגים שלנו מדהימים. אנחנו משנים את השיח במדינת
 ישראל, את התודעה, והשלב הבא יהיה שינוי השיטה הכלכליתחברתית והעוולות

שעשרות שנים נמכרו לנו, לכל המרבה במחיר". 

 המחאה מתה, תחי המהפכה. ומהפכות, כמו שאתם יודעים  לא עושים בחודש, לא
 בחודשיים ולא בחצי שנה. אבל אנחנו בדרך הנכונה. מספיק לראות את כל היוזמות
 שקיימות (ובדקות אלה ממש נוצרות עוד כמה כאלה ברחבי הארץ) על מנת להבין
דיור מדברים על    כיתה י'   תלמידי לראות  מספיק    שיכול לנו. בעולם   כוח   שאין
 ציבורי וחינוך חינם ושואלים אותנו "איך אני יכול להרים הפגנה", כדי להבין: רק

התחלנו. 

ה   הקרובה,   שבת   אותנו14במוצאי   לעצור   שניסו   איפה   ברוטשילד,   בינואר,   
 בהתחלה, אנחנו נחגוג חצי שנה לתחילת הקמתה של החברה האזרחית. נסמן חצי
 שנה לרגע שבו התחלנו להרים את הראש ולזכור שאנחנו כאן כדי לחיות, לא רק
 כדי לשרוד, ונכריז בגאווה אמיתית על תחילתו של השלב השני במהפכה: העם

עושה צדק חברתי!

אור-לי ברלב: "אתה התרופה לכאב, 
אתה הפתרון לבעיה":

ריאיון בלעדי לכבוד חגיגות חצי שנה
106 לנטיעת האוהל הראשון בישראל

 ננסה שוב:  …חצי שנה למחאה. המממ

   לא, זה לא זה …חצי שנה למאבק. מממ …

אה, הנה זה בא: חצי שנה ל מהפכה ! 

זהו, עכשיו זה יושב בדיוק. 

הפעם רציתי אבל    לכתוב מאמר.   התבקשתי    השנה למהפכה, חצי חגיגות   לכבוד 
לפגוש רוצה    אני רב    זמן שזה    מישהו שיש    נזכרתי   חגיגי.   שונה,   משהו  לעשות 

ולשוחח אתו. אז התקשרתי אליו והצעתי לו להתראיין. 

 …בתחילה הוא היסס. מצד אחד הוא דברן גדול, רק תנו לו לדבר. מהצד האחר

106http://j14.org.il/articles/15372  
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 להתראיין למהפכנית שכותבת עבור אתר המחאה הרשמי? אולי זה עלול להשפיע
 על התדמית שלו. עוד יקראו לו אנרכיסט. אלא שלאחר שיחה קצרה הוא השתכנע.

פתחנו יומנים וקבענו פגישה. 

אהלן, נעים מאוד. אני אורלי ברלב מהמהפכה. 

שלום, נעים להכיר. אני העם. 

 אני באמת שמחה להיפגש סוףסוף, כי כבר חצי שנה אנחנו מדברים עליך.

מדברים עליי? 

 כן. כבר חצי שנה אנחנו מספרים בכל רחוב, בכל עיתון, בכל ערוץ טלוויזיה –
שאתה דורש צדק חברתי. 

 העניין הזה. כן, אני באמת דורש צדק חברתי.  …אהה

למה? 

 לך אני צריך להסביר? תראי איך אני חי! עובד כמו חמור ואין מספיק כסף. הכול
את   לי שודדים    הרצפה, על  ציבורית  בריאות    ראוי, חינוך    אין   דיור,   אין    יקר!
 יש  אנשים רעבים!  יש כאן אלוהים אדירים,   חשמל ודלק  מעלים לי   …הפנסיה,
 אנשים ששוכבים לישון בחוץ בקור ובגשם! וכמה שנאה מלבים בין כל המגזרים
 ועוד לא אמרתי מילה על זה שסותמים  …שבי. אני מרגיש מפוצל לגמרי, מרוסק
 לי את חופש הביטוי, שמנסים להשתלט על מערכת המשפט, שמשתמשים במשטרה
–   תשמעי   הדמוקרטיה? מחיקת  עם  ומה    אלימה. לא  מחאה  להשתיק    כדי    שלי

הרשימה כל כך ארוכה שייקח לנו חודש רק למנות את כל הסעיפים. 

כן, אני מסכימה. 

 אם הייתי צריך לסכם הכול, הייתי אומר
 שתכלס, איבדתי שליטה. פעם הקמתי כאן
הריבון.   הוא   שאני   היה   הרעיון    מדינה.
 דמוקרטיה זה הרי שלטון העם, אבל לאן
 הריבון שאני  זה נעלם? איך יכול להיות 
 אם הכול פועל נגדי? הרי אם הכל פועל
הריבון,   לא   כבר   שאני   אומר   זה    נגדי,
ולמה   זה?   את   איבדתי   איך   אז    נכון?
כאן   שיש   לי   ולומר   לשקר    ממשיכים

דמוקרטיה, בזמן שכל העדויות מראות שבדיוק ההפך? 

 תשמע, עם יקר, אני מקשיבה לך כאן זועק מעומק הלב, וכל מה שבא לי זה קודם
 כול לחבק אותך. אתה הרי צודק. זה לא ייאמן שאיבדת את הריבונות. זה לא
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לפתוח צריך    הרי בזה    המדינה. בתולדות  ביותר  הגדולה  השערורייה    זו    ייתכן.
 מהדורות חדשות, לפרוץ בשידור חי עם עשרות כתבים בשטח, להדפיס עיתונים

במהדורה מיוחדת עם הכותרת: "העם איבד את הריבונות!" 

נו, אז למה לא עושים את זה? למה אני לא שומע על זה בתקשורת? 

 יודעת את  לא בטוחה שאני  אני  שואלת.  שגם אני  אתה שואל שאלה קשה,
 התשובה במלואה. יש לנו תקשורת שאוהבת להמליך מלכים וקשה לה להתרכז
 בעיקר, כשהעיקר הוא כל אחד ממיליוני האנשים שחיים כאן ומה שהם עוברים.
 אבל יש גם לחץ על התקשורת. השלטון וההון שרוצים לשמר את כוחם מפעילים
 מן הסתם לחצים גלויים או סמויים על התקשורת. הם הרי לא רוצים את המחאה

הזו כאן. 

 אבל אתה יודע מה, יש סיבה נוספת לשתיקה של התקשורת, שהיא גם אותה
 סיבה ששופטים בישראל נותנים פסיקות שמשרתות את השלטון ולא אותך. זו
 סיבה שאפשר לסכם אותה במשפט אחד (לא שלי): דגים לא רואים את המים.

אתה מבין למה הכוונה? 

אני חושב שאני מבין. כלומר, אני לא בטוח אם אני רואה את המים. 

 זה לגמרי מובן. לא קל להתעורר יום אחד ולצאת מהמטריקס. אבל אני כן חשה
 שאתה מבין שמשהו כאן לא בסדר, לגמרי לא בסדר. אתה מרגיש את זה מבפנים
 ולכן יצאת לרחובות לזעוק. אבל אני לא בטוחה שמישהו מאתנו באמת מצליח

עדיין לראות את המים ממש כמו שהם. והמים האלה עכורים, עכורים. 

מה את מצליחה לראות? 

 אני רואה משטר טוטליטרי בראשות מפלגה אחת: מפלגת הוןשלטון. היא עושה
 כאן כרצונה, ורצונה אינו רצונך ואינו טובתך. לכן איבדת את הריבונות. אבל זה
 לא התאפשר כך סתם. זה התאפשר בגלל תרבות מעוותת. תרבות של תחרות,

שנאה ורמיסה של הזולת במקום סולידריות, שיתוף פעולה, איחוד ואהבה. 

 תראי, אני די מיואש. יצאתי באמת בהמוניי בקיץ לרחובות ואני מרגיש שלא השגתי
משהו משמעותי. 

היום וסדר    הציבורי השיח    כאן! קרה  מה  תראה  משמעותי?    משהו השגת   לא 
 הציבורי השתנו לחלוטין! המודעות היא אחרת לגמרי, עוד ועוד אנשים מתחילים
 לגלות מעורבות ולהשתתף בעשייה, הסולידיריות בין קבוצות הולכת ומתחזקת,
הולכת האהבה    הניכור, ואת  הבדידות  את  ומדביר  הולך  האנשים    בין  החיבור 
 ופושטת בינינו. תראה כמה אנשים הגיעו לקריית מלאכי להיאבק בגזענות נגד

האתיופים! אתה מדמיין כזו תמיכה לפני פרוץ המהפכה? 

למה את קוראת לזה כל הזמן מהפכה? 
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 כי זה מה שאתה עושה! המחאה היא שלב במהפכה. כך גם המאבק. אבל תהליך
 השינוי הכולל, מן היסוד, אותו תהליך של ניקוי המים שלנו כך שלא יהיו עוד

עכורים אלא זכים, טהורים וצלולים – זו המהפכה. ואנחנו כבר עמוק בתוכה. 

 תשמעי, זה נורא נחמד ההתלהבות שלך אבל אני באמת מתוסכל ועל סף ייאוש
 מוחלט. חזרתי לשקוע לתוך הספה ואני רואה את 'האח הגדול'. חייב לטשטש את

הכאב איכשהו. 

 זה בדיוק הזמן לקום! אם אתה לא רוצה לחוש עוד בכאב הזה, אתה חייב לקום
אתה   שלך.   הזמן זה    היסטורית. בתקופה  חיים    אנחנו   לרחוב! ולצאת   מהספה 

התרופה לכאב. אתה הפתרון לבעיה. 

לא יודע, אני מרגיש שזה חסר סיכוי. יש כאן כוחות כל כך גדולים שפועלים נגדי. 

 אבל אתה לא לבד! אנחנו כולנו יחד! זה הכוח שלנו. וכן, אנחנו הריבון. זה שלנו
מלכתחילה. חל כאן רק בלבול, ויחד נוכל לסדר אותו. 

 אני חייב לשאול אותך משהו. הרי ברור שהמצב מחורבן. אבל מה גורם לך לקום
ולעבוד קשה כל כך כדי לשנות אותו? מאיפה יש לך כוח? 

 זה גדול ממני. זה חזק ממני. זו לא אני שבוחרת במהפכה, זו המהפכה שבוחרת
 בי. אני לא מסוגלת להיות אחרת. אני חייבת להיות שותפה לשינוי ההיסטורי
 שאנחנו יוצרים כאן. זה גדול מכולנו. צריך רק להרגיש את זה. ואני אספר לך
 עוד משהו. השבוע שאלתי אח יקר לדרך מה מניע אותו להיות שותף למהפכה.
ולא אונס  לראות    ברחוב, לעבור    כמו זה    אחרת. יכול  לא     "אני לי: ענה   הוא 

להתערב, לא לעצור אותו". 

מבין? 

 מתחיל להבין.  …הממממ

טוב, את יודעת מה? אני סוגר ת'אח הגדול. מתי ההפגנה הבאה?

107עודד רוזן: תרבות התקווה

יום אחד נהפוך למערך שיעור. 

 מישהי תכנס לכיתה ותשמע מהמורה שלה על מה שקרה בארץ בימי 'מחאת הצדק
 החברתי'. אינני מתכוון לסיפורי האוהלים של רוטשילד, להפגנות הענק הסוחפות

או לירידה במחירי הקוטג'. אני מתכוון לסיפור שהתחיל לאחר מכן. 

107http://j14.org.il/articles/17443  
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אבל לפני שקופצים קדימה בזמן, בואו נחזור קצת אחורה. 

 ההורים שלי נפגשו בנח"ל, איאז בסוף שנות השישים. הגרעין שלהם הקים את
 קיבוץ אלרום שבגולן. אמא שלי הייתה מדריכה במחנות העולים, ואבא שלי –
ושדות. מטעים    הפיס, למפעל  מנויים  כמה    אדומים, פנקסים    חייו. כל   מושבניק 
החלה   רק   כשהאמריקניזציה   –   השמחים   האייטיז   בימי   במושב   וגדלתי    נולדתי

להראות את אותותיה הראשונים בישראל. 

העובד בנוער  פעילה  הייתה    מר"צ, מפלגת  עם  הזדהתה    הבכורה,   אחותי    עדי,
 והלומד והדריכה בחוגי סיור. היא העריצה כל להקת בנים אפשרית, והרדיוטייפ
מכל ושטויותפופ  להיטים    מצעדי להשמיע  הפסיק  לא    המשפחתי    (דאבלקסט!)
 הסוגים והמינים. מגיל מאוד צעיר היא כבר כתבה שירים, ציירה ציורים מדהימים,
 ובאופן כללי הייתה עסוקה בלהיות בנאדם מהמם. אחרכך היא התגייסה ולימים

  בפיגוע1995שירתה כקצינת ת"ש בצנחנים. ואז הגיע הפיגוע. עדי נהרגה בשנת 
ביתליד, כשהייתי בן עשר. 

והמשפחה שלי הפסיקה ברגע אחד להאמין בבניאדם. 

כמה בכל  פיגוע    השנים.   באותן דומה  תהליך  עברה  כולה  המדינה    כאילו  נדמה 
 שבועות, סיכולים ממוקדים, איומים על מלחמה בקיץ, ומאוחר יותר גם קסאמים,
'הסכמי  גראדים, איראן. המציאות נהייתה מפחידה יותר ויותר ככל שחלף הזמן. 
פִּרפר כמה שנים  אוסלו' הפכו מיוזמה ברוכה למושג שאסור להזכיר. גוש השמאל 
להיחשב   החלו   שלום   להסכם   חתירה   על   שדיברו   תנועות   לגמרי.   שמת    עד
 לשוויון זכויות,  לקיצוניות. אחר כך גם תנועות סוציאליסטיות, או כאלו שקראו
 קיבלו מיתוג של אויבות העם. גם אצלי במשפחה, "שמאל" הפך להיות מילה גסה.
 ולא רק בתפיסה הפוליטיתבטחונית: גם האינדיבידואליזם, תופעת הלוואי הנוראית

של הקפיטליזם, החל להיות גורם משמעותי בחיים של כולנו. 

הביטוי קיבל  שבה    תוססת, קהילה  במקום    אחרת. להיראות  החל  המושב     אפילו
המכנה   למשפחותמשפחות.   הפכנו   אִמתית,   משמעות   לאפעם   הדדית'    'עזרה
מיני   וכל   טרקטורונים   ג'יפים,   של   סוגים   מיני   בכל   והתחלף   הצטמק    המשותף
 קשקושים ממונעים. הבתים נעשו גדולים יותר וצצו בהם בריכות פרטיות, בעוד
 שהבריכה המשותפת של המושב חדלה אטאט לשמש אטרקציה. אמא שלי קוראת
שלי,   מהילדים   מעצמי,   רק   אכפת   כאינדיבידואל   לי   הבדידות':   'תרבות    לזה
 מהמכונית שלי, ולפעמים גם מקבוצת הכדורגל שלי או מגיבור הריאליטי שאני הכי
 מתחבר אליו. החיים הרי אינם פשוטים, ובעיקר אינם זולים. לא כולם מצליחים
 לגמור את החודש, אז אני חייב להשתמש בכל מה שיש לי כדי להשיג יתרון על

אחרים. זו הישרדות, זה הכול. 

כולנו   ואת   כתחרות   הכול   שרואה   הזו,   העולם   תפיסת   את   מבין   בהחלט    אני
 כמתחרים. זו תפיסה שיכולה להיוולד אחרי שנים של אישקט בטחוני, אישקט
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 כלכלי, משכורות הולכות ונשחקות וּבעיקר המון פחד. אותה תפיסה אחראית גם על
 הדגשת השוני שבין חלקי החברה השונים. הפסקנו כבר לדבר על המכנה המשותף:

אותנו מעניינים רק ההבדלים. 

 לא המצאנו את זה. האימפריה הרומית, שהייתה צריכה לשלוט בעמים רבים, דאגה
 כבר אז למדיניות 'הפרד ומשול' מכוונת. הרומאים גם ידעו שכדי לשמור על הסדר
 ועל השלטון, כל שצריך הוא לספק לנתינים לחם ושעשועים – ועדיף שעשועים

לא למדו את הלקח הזה עד הסוף.21אלימים. מסתבר שבישראל של המאה ה   
 נכון, מספקים לנו שעשועים למכביר, והם אכן אלימים, אבל קצת שכחו כאן את
 הקטע של הלחם. וזה בדיוק מה שהצית את הגפרור – בשבועות הראשונים של
 המחאה דיברנו בעיקר על יוקר המחייה. רוב הישראלים שיצאו לרחובות עשו זאת
 בגלל הקשיים הכלכליים האישיים שלהם. אבל כשהם יצאו, הם מצאו ברחוב משהו
 שהם לא ציפו לו. אחרי שנים של בידול, של הפרדה מכוונת, של טלוויזיה  קרה

נס. אנשים הסתכלו זה בעיניו של זה והחלו לדבר. 

 אותי זה תפס במאהל נורדאו, שהוקם בסמוך לדירה התלאביבית בה אני מתגורר.
לשדרה לצאת    אחד   ערב   כשהחלטתי   בטלוויזיה,   משעמם   משהו שהיה     כנראה
 ולבדוק מקרוב מה הולך שם. נדהמתי מהשלווה. מאות זרים יחד ברחוב, ואיכשהו
 אין שום ריב. מאותו ערב והלאה, פקדתי את המאהל מדי יום. קשה להישאר בבית
 כשכל הטוב הזה נמצא ממש מחוץ לדלת. בנורדאו היה רק מרכז פעילות אחד,
ושעשועים, לחם    והופעה. ערב  ארוחת    הרצאות,   שתי   קבוע: כמעט  היה     והלו"ז
 להבדיל אלף אלפי הבדלות. ההרצאות הכלכליות והשיחות שקיימנו במאהל הצליחו
 אטאט לפתוח לנו את העיניים – הבנו שעובדים עלינו. למדנו איך הכול קשור
תחרות   עכברים, מירוץ    אינדיבידואליזם,   הפרטה,   חופשי', 'שוק    קסמים:  במעגל 
 דורסנית, שנאה, הדגשת ההבדלים התרבותיים, מלחמה, פחד, בדידות, עוד קצת

שנאה. 

 ככל שעברו הימים, יחד עם ההרצאות, השיחות וה'ביחד' הקיצוני הזה, חשתי כיצד
הגנה שכבות    אותן כל    שירדו עד    קליפה, אחר  קליפה    הרוע. מכל  מתקלף     אני
שיר איזה  שיש  זה  את  מכירים    הפיגוע.   מאז   בהן להתעטף  כך  כל     שהתאמצתי
אתם במקרה אליו ממש, ואז יום אחד  אלף פעם, בלי לשים לב   ששמעתם כבר 
 שומעים אותו שוב, ּופתאום הוא נשמע לכם חדש ונפלא? אז אותו דבר, אבל לא
 עם שירים ברדיו, אלא עם החיים. פשוט התעוררתי. התחלתי להסתכל על הכול
 אחרת. המוזיקה מסביבי היא אותה מוזיקה, המילים אותן מילים. אלא שלפתע הלחן

נשמע לי שונה, טוב יותר, גדוש ברגשות חדשים. 

 הפעם הראשונה שבה שמעו אותי אומר משהו במאהל הייתה אחרי הפיגוע באילת
 וחזרתם של הקסאמים. החלו להשמיע ביקורת כלפי המחאה: איך אתם מוחים על
 קוטג' כשבדרום נופלים טילים? בתגובה לאותה ביקורת, תפסתי את המיקרופון של
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 המאהל וּבקול רועד סיפרתי למאה איש על אחותי. סיפרתי על זה שהמשפחה שלי
 במושב נמצאת בקו הגראדים, שהאזעקות והנפילות מתחילות להיות שגרת חיים.
להילחם צריך    הפעילות. את  להפסיק  אסור    לעצור. "אסור    אמרתי,   זאת",  "עם 
 בטרור, אבל צריך להילחם גם באינדיבידואליזם, בתפיסת העולם הצרה, בתחרות

הדורסנית, בשנאה המקיפה אותנו מכל עבר". 

 אינני יודע כיצד אפשר לנצח את הטרור. אנחנו ממש עדיין לא שם. השנאה עדיין
 מוחשית, הטילים עדיין מתעופפים, ואין הם מתעופפים סתם כך מעצמם – מישהו

משגר אותם. 

ב'שוק שמתחילה    הבדידות", "תרבות  את  לשבור  אפשר  איך  יודע    כן   אני  אבל 
 חופשי' ונגמרת בשנאה. אני עושה זאת כבר חצי שנה, עם המון אנשים נפלאים.
דיור   למען שפועלות    מגוונים, בתחומים  רבות  פעולה  קבוצות  הולידה   המחאה 
 לכולם, לחינוך טוב יותר, לזכויות חברתיות – בכנסת, בעיריות ובקהילות – ובכך
 מגדירות מחדש את מושג האזרחות במדינת ישראל. הן מורכבות מבני אדם נלהבים
 וחדורי אופטימיות, שרואים לנגד עיניהם לא רק את עתידם שלהם, אלא את עתיד

החברה הישראלית כולה. 

יום אחד נהפוך למערך שיעור. 

 מישהי תכנס לכיתה ותשמע מהמורה
בימי   בארץ   שקרה   מה   על    שלה
תלמד היא    החברתי'. הצדק   'מחאת 
 איך השיחות שהתחילו ברחוב גרמו
איך   כיוון, לשנות  בישראל   לחברה 
 הן גרמו לקרעים בחברה להתאחות,
גרמו   להצטמצם,   לפערים    גרמו
ונגמר   מתחיל   זה   להיעלם.    לפחד
מי   לראות   העיניים,   את    בלפקוח
איתו.   לדבר   ּופשוט   מולך,    נמצא
 משם והלאה, זה רק עניין של זמן.
החברה על  היום  המוטלת   המשימה 
להמשיך   פשוטה:   היא    בישראל
החלונות   את   לסגור   לא    וּלדבר.
העיניים   את   לעצום   לא    שנפתחו,
מחדש   להתעטף   לא    שנפקחו,
להתרגש להמשיך    ההגנה.  בשכבות 
 כל פעם מחדש מהמוזיקה שהעולם
להיות   להמשיך   לנו,   משמיע    הזה
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  שנה27צילום   חצי   נורדאו, במאהב  שבת  קבלת    : 
. צילם: עודד רוזן20.1.2012אחרי ההקמה 



 אופטימיים גם כשקשה, להמשיך לאהוב, גם כשהזכרונות הקשים עולים והעיניים
מתמלאות דמעות. 

עדי, 

בימים אלו מציינים אוהבייך הרבים שבעעשרה שנים לפיגוע שבו נרצחת. 

 הפעם, לראשונה מאז הפיגוע, אני מרשה לעצמי לדבר גם על תקווה, ולא רק על
מוות. 

דולקת   עדיין שלה  האש  אבל    וּבצער, בדמעות  מלאה  היא  אמנם    תקווה.  ויש 
ּומחממת, עדיין מאירה למרחוק. 

 —

מאהל נורדאו עדיין פעיל, דרך אגב. 

 אמנם כבר אין אוהלים, אך הקהילה המגובשת שנוצרה במאהל ממשיכה להיפגש
וּלאסיפות פעילים – לרוב בשדרה  כמה פעמים בשבוע להרצאות, לקבלות שבת 
 עצמה או במתנ"ס הסמוך. לא מעט יוזמות כבר נולדו בנורדאו, ּופעילים שהחלו את
 דרכם במאהל משתתפים ביוזמות אזוריות או כללארציות שונות, מפיצים את הטוב

שצברו במאהל במהלך הקיץ. 

 —

. 108עדי של כולנו  סרטון הנצחה משפחתי

. 109עמוד הפייסבוק של מאהל נורדאו

.110האוניברסיטה החברתית של שדרות נורדאו – כתבה בדה מרקר

111אורן ברוך: המעבר שלי לשלב ב'

 אז אולי אתה רוצה שנפריד את חשבונות הבנק, נקים חשבון לכל אחד מאיתנו וכל
 אחד יפקיד בתחילת החודש את החלק שלו למשכנתא?" זו השאלה שמסמנת עבורי

108http://docu.nana10.co.il/Article/?ArticleID=552644  
109http://www.facebook.com/nordaurevolution  
110http://www.themarker.com/news/tent-protest/1.680645  
 . נדלה בתאריך20/10/2011. (בלוג) פייסבוק, המעבר שלי לשלב ב'), 2011אורן, ברוך (111

2/4/2012 ,http://www.facebook.com/note.php?
note_id=10150344913954226
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 יותר מהכל את המעבר לשלב ב' של המחאה. השלב שהכי מורכב להבין, השלב
חלומות שהגשמת    להבין   אותנו שמחייב  השלב    וכו'. לספוג    לעכל, מורכב     שהכי

כרוכה בשינוי גם ברמה האישית. 

 הרבה מחברותי וחברי למהפיכה התעוררו יום אחד וגילו שגנבו להםן את הפלאפון.
 זה הרי ידוע שזכות הקניין היא לא הערך הכי חשוב במאהב לצדק חברתי. במקביל,
 היו כאלו שמצאו שתחזוקת מערכת רומנטית במקביל לשינוי חברתי, דורשת מהם
 משאבים על גבול הבלתי אפשריים. לי משום מה זה היה יותר קל, אולי כי בן זוגי
 היקר "כבר מכיר את השטיקים" שלי. אולי זה בגלל שבאהבה שלנו אפשר למתוח

קצת את הגבולות.

כל זה היה אפשרי בשלב א'. הניצוצות הראשונים של דעיכת שלב האוטופיה,   
  לאוגוסט. היום הקסום בו14ה"הכל אפשרי אם רק נדמיין"  הגיעו מייד לאחר ה

 כולנו גילנו שבעצם עבר חודש מאז תחילת המחאה, ולעשות שינוי חברתי במשרה
 מלאה זה לא משלם שכר דירה. אז היו כאלו שהצליחו להסתדר כי לא הייתה להםן
 דירה או כי היו להםן חסכונות (אני וזוגי היקר לקחנו מגההלוואה מהבנק). פתאום
 התחלנו לשמוע קריאות של "מי מאשר פה החזרי דלק", "אם לא משלמים לי על
 הנסיעה אז אני מוותר על ההפגנה, אין לי אפשרות להרשות לעצמי", "אם זה לא
חולצה בחינם אז אני לא צריךה", "תזמינו אותי לארוחה לא אכלתי מאתמול" וכו'. 

 בשלב ב' של המחאה צריך למצא את שביל הזהב בין הליכה עם הדימיון עד הסוף,
קשבת,   באוזן   באיזון, הצורך    אותם  לבין ולהגשים  חלומות  לחלום  החופש     בין
 בקשר אנושי, בקורת גג ובפת לחם. וכן, יש כאלו שגם צריכיםות לשלם משכנתא.
 איך משיגים את הקסם הזה, של שינוי חברתי במקביל לשרידה בעולם קפיטליסטי?

 מודלים. 3יש בערך 

 המודל הראשון הוא לחזור ולשחק במגרש הישן. למצא עבודה במשרה מלאה או
התרבות שמתירה  הבודדות    הפנאי בשעות    שמרני.   או   מהפכני במקצוע     חלקית,
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ל הנושקות    לאיזו10הקפיטליסטית, להצטרף    מהפכנית, ממש  את  אם  בשבוע    
עבודה לתחזק    הצלחתי   בחיי, היפה  בתקופה    שאפשר. מה  ולתת  עבודה   קבוצת 

  ימים בשבוע, מה שאיפשר לי שינוי חברתי בשאר השבוע. אבל זה23בהייטק של 
 אתגר מורכב בתרבות ההתמכרות לעבודה בשוק ההיטק הישראלי. היום מאוד קשה

לי למצא נקודת שקט במשוואה של המודל הראשון. 

מינימלית, בפרנסה  שיש  החופש    על לוותר       השני   הקיצון הוא    השני  המודל 
 ולהתמכר לחיי הרחוב. ללא משכורת, וללא קורת גג, גם קשה לעשות שינוי חברתי
 אפקטיבי. אין תשתיות חשמל מים ואינטרנט, אין מקום לנוח בשקט, רוב הזמן גם
 אין מזון ברחוב. שלא לדבר על זכות הקניין שנמצאת באיום מתמיד. אה.. שכחתי

להגיד שכפי שאמרו כבר ב"קברט", מודל זה איננו מתאים לחיי זוגיות בריאים: 

"But when hunger comes to rap, 

rat-a-tat rat-a-tat at the window 

*knock knock* (at the window) 

Who's there? (hunger) oh, hunger!! 

See how love flies out the door..."” 

 וכאן אנו מגיעות, יקירי, למודל השלישי. המודל שעדיין לא נמצא בו שקט. בין אם
 מדובר במשיכת שכר מהמהפכה או מאחד/ת מנדבניה העשירות? אולי סתם המשך
לקהילה הצטרפות  אינסופיות?  הלוואות  לקיחת  תוך  הקיימות  מבעיית   התעלמות 
 יצרנית שאולי תאפשר מגורים ומזון בתמורה לשינוי החברתי? מי יודע/ת. אשמח

לשמוע רעיונות יצירתיים.

112אורן ברוך: נטישתה של האוטוסוגסטיה

את עצמי113היא מהכל ופשוט להדביק   בעבר להתנתק  איפשרה לי   הייתה כאן,   
את תקופה ארוכה להסתיר    איפשרה לי   אפילו    ללמוד.  לעבוד,  לעניין, להתרכז,

 , אני114הזהות המינית שלי. והנה פתאום, כאילו טיפסתי גבוה מדי בסולם מאסלו
 מוצא את עצמי בלתי מוכן להענות לדרישה להתפרנס. לדרישה לקבל את חוקי

112)   ברוך    2012אורן, האוטוסוגסטיה),   של    נטישתה פייסבוק,   (בלוג)   נדלה13/2/2012.   . 
   2/4/2012בתאריך ,http://www.facebook.com/note.php?

note_id=10150563050719226
113http://he.wikipedia.org/wiki  אוטוסוגסטיה/  
114http://he.wikipedia.org/wiki  מדרג_מאסלו/  
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 , אני מוצא115שוק התעסוקה. יחד עם תומש סאס והאסכולה הפוסטפסיכיאטרית
 שההתנתקות שלי מההסדרה הקפיטליסטית היא לא ממש מחלת נפש אלא דווקא
לדני   גם והאמת    דלז,   ז'יל   לאסכולה,   לשותפו   שלי.   הנפשית   לבריאות    הדרך

   לא באמת117, אני רוצה להגיד שההנחה שהמהפיכה שלנו היא ריזומטית116גוטווין
 מקלה עלי להתנתק מגוף השורשים. ובוודאי שאיננה מאפשרת לי התנתקות, גם אם

זמנית, גם אם מלאכותית, שיכולה להקנות לי חופש לסוגסטיה. 

לא פשוט    מאיתנו חלק    מחאה. כקהילת    שלנו,   שלי, מההארה  חלק  כנראה     זו
 מצליחים לחזור אחורה. זה נס שהוא גם אסון, כמו כל הרס יצירתי אחר. אני באמת

 .118כבר לא יכול להיות מהנדס מחשבים יותר. כי אני עכשיו איש מחאה. מרי לנצח
לגוף   לאנכרוניסטי, הפך    ממנו, ללקט    שידעתי הכיף  כל  עם    במחשבים,  העיסוק 

  (ואולי אפילו אוכףמשמעת) הרבה יותר מהיכולת שלו לייצר לי119מייצרמשמעת
רווחה. 

שאני   מאז   כי   נס    זהו
כישות   עצמי את     זוכר
בי   הייתה   לא    חושבת,
נחישות   הרבה   כך    כל
 וכל כך הרבה החלטיות
לגבי   שלי.   הרצון    לגבי
רוצה   שאני    הכיוון
כמובן   זו   בו.    ללכת
מאוד    תחושה

 אינדיבידואליסטית,
אולי   הזה.    הכיוון
היא   הזו    המהפיכה
של   מהפיכה    באמת
סוף שהצליחה     תודעה,
 סוף לנטרל את האפקט
דורשלישי   של

נשאר120לשואה   שעוד   
דווקא   זה   ואולי    בי.

115http://he.wikipedia.org/wiki  ז'יל_דלז/  
116http://www.youtube.com/watch?v=92ihFptvINg  
117http://en.wikipedia.org/wiki/Rhizome_%28philosophy%29  
118http://www.shiron.net/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=764&wrkid=2231  
119http://www.vanleer.org.il/Data/UploadedFiles/Publications/TUV/24/15.pdf   
120http://he.wikipedia.org/wiki  דור_שני_לשואה/  
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   : הפילוסוף הצרפתי ג'יל דלז. טבע את המונח "ריזום"28צילום
 כדי לתאר תיאוריה ומחקר שמאפשרים נקודות כניסה ויציאה רבות
 ובלתיהיררכיות בייצוג ובפרשנות מידע. צילום מסך מתוך תוכנית

טלויזיה צרפתית, תחת הנחת שימוש הוגן.
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 היותי אוד מוצל מאש, שדוחף אותי בכזה תנע לעבר [עבודת] מחאה עם הילה של
 מושיע צלוב. שליחות שאין בה ודאות, שאין בה הגיון קפיטליסטי, שאין בה הגיון

רומנטי  שיש בה רק את אי השפיות של האהבה שאינה תלויה בדבר. 

 חייבים להמציא את הגלגל הזה מחדש. חייבים למצא את הדרך לקיימות  אנחנו
 , מציר הקפיטליזם, מציר הכסף. חייבים121שמסוגלת לשחרר אותנו מציר המשמעת

להתקיים   לנו שתאפשר  בצורה    אנשים, עם    [עבודה] לעשות    הדרך את   למצא 
 . אולי פשוט חייבים להצליח במהפיכה הזו, ולספק חיים בכבוד לכולםן.122בכבוד

 ואז משם תצמח הסוגסטיה הזו  שמי שירצה יותר כבוד, או יותר רווחה  יוכל
פשוט להעביד את עצמו במקצועות ללא אנשים. 

 מבלי רצון להיות דרמטי, אני חייב לציין שמנקודת מבטי הנוכחית, ובהקשר המאוד
מצומצם הזה, נראה שאני איבדתי את יכולת הסוגסטיה הזו לתמיד. 

123אופיר אביגד: נקודת המפנה

 בכדור הארץ ישנן אינספור מערכות המתאזנות אחת מול השניה – מערכות של
 החיים של בעלי לידה ומוות    והשפל,  הגאות  התחדשות הצמחים,   המים,    האויר,
 וסיבוב הכדור מסביב לעצמו ולשמש. מתוך התהליך הזה כל החיים בכדור הארץ,
 כל המינים של בעלי החיים והצמחים נולדו, ואליו הם חוזרים כאשר הם מתים.

  מיליארד שנים על מסלול קבוע של ריבוי הצורות4.6המצב הזה נמשך משהו כמו 
והזנים, והפיכת רשת החיים לסבוכה יותר ויותר. 

  לפני שרק  אומרים    הגענו.   אנחנו   לאדמה10,000ואז להתייחס    התחלנו שנה    
הצלחנו,   אנחנו אבל    החקלאות. לידת  עם  מסודרת  בצורה  אותה  לעבוד     כרכוש,

  שנה האחרונות להפוך לאיום על עצמנו והמון מינים אחרים... מדוע?150בעיקר ב

שאנו   רואי קצרת  באשליה  חיים    אנו   הזה, מהאורגניזם  חלק    שאנו   פי על   אף 
 השליטים בו. האשליה הזו, מעבר להיותה הגורם המרכזי הגורם למלחמות בינינו
 על שליטה, הביאה אותנו להתמודד עם הרס סביבתי הולך וגובר, ולהבנה שאנו

בדרך להשמיד את עצמנו. 

 יש כאלה שאומרים שצריך לחזור לחיים  …היום יש המון ניסיונות לתקן את המצב
 פשוטים, יש כאלה שאומרים שצריך לתת לטכנולוגיה לעשות את העבודה בשבילנו
 ושכולנו נצא לחופש, ויש כאלו שממליצים לקנות אוכל יבש ולהתחיל לגדל ירקות,

121http://www.vanleer.org.il/Data/UploadedFiles/Publications/TUV/24/15.pdf   
122http://avot.cet.ac.il/Entry.aspx?pid=17#C2083$22003  "ראה "האופי החברתי 
123http://conspiral.wordpress.com/2011/11/21  נקודתהמפנה/  
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כי סוף העולם מגיע. 

 הכתוב כאן מובא כדי לתאר את התהליך שהתרחש, ומתרחש עדיין, סביבנו ובתוכנו
 כדי לנסות ולשפוך קצת אור. אני מציג כאן שלוש רמות של תודעה, המתפתחות

אחת מן השניה ומתארות את התהליך שאנו עוברים. 

הישרדות – אני חי! 

 המח המפותח יחסית של האדם, העוסק בניסוי ותהייה, פיענוח של תבניות והסקת
 מסקנות ובניית כלים, מונע ע"י הרצון לשרוד. מכיוון שהידע האנושי נצבר בצורה
 קולקטיבית על פני זמן, כל התרבויות התחילו מהמקום הזה, אך משום שבתקופה

הזו הכלים שהיו לנו לא היוו איום על הטבע, היה לזה מקום. 

לפני   אבותינו של    לאלו הדומים  בתנאים  חיים    עדיין האדם    מבני מחצית   היום 
שנה. בהשירדות אין מחשבה או עירנות מעבר לאינסטינקטים החייתיים10,000   

 ולקרב האינסופי להתרבות ולבסס שליטה. הישרדות היא טריטוריאלית, היא דחף
 מיני, היא פחד ממוות. תודעת ההישרדות נמצאת כמובן גם בעולם המערבי, והיא
 התירוץ לכך שאנו מתמכרים לנוחיות שהטכנולוגיה הביאה איתה עד לרמות שבהן

אנו פוגעים במערכת האקולוגית שתומכת בנו. 

…יש הבדל כמובן, בין לשרוד ולחיות

 

מודעות – למה אני חי? 

 עם חלוף הזמן, והצטברות הידע האנושי שוחררו שכבות מסוימות של האוכלוסיה
מהעבודה היומיומית והדאגות של ההישרדות החלו להשכח אט אט. 

 בתנאים של שפע חומרי ועבודה הולכת ופוחתת הנדרשת כדי לשרוד, הגיע האדם
 להעסיק את עצמו בשאלות אודות הסביבה שלו, מקור החיים וטבע הבריאה. זהו
 תחילתו של המדע המוקדם, שהמשיך את יצירת הכלים הפשוטים שקדמו לו. עם

פיתוח הכתב המחקר נמשך גם על פני דורות בשלל הנושאים הנוגעים לחיינו. 

 בני האדם גילו חוקיות בטבע, ולמדו איך לנצל אותה בשלל דרכים להפקת תוצרים,
בפילוסופיה ובמתמטיקה. 

 אך היו שאלות שאי אפשר היה לענות עליהן; לתוך הריק שנפער בשאלות כגון
 מדוע אנו מתים, או מה יש מעבר לקצה של האוקיינוס, יצק האדם תפיסות עולם
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  …בכלים המוגבלים שלרשותו

 דת ואמונות תפלות או כוזבות מילאו כל חלל, וכיום הם מגיעים אלינו על דפי
ויצורים   הים   בקצה   מפלים   האלים,   על   מופלאים   סיפורים   בדמות    ההיסטוריה

מופלאים. 

 הטבע של האדם הוא לנסות ולהגיע לתמונה שלמה, הוליסטית, מתוך הצורך להבין
 את משמעות קיומו ומותו, ומתוך כך הוא אינו רק משלים חלקים בתמונה מדמיונו,

אלא גם מגן עליהם בחירוף נפש והופך אותם למנהגים ולתרבות של עמו. 

לכל ולהתנגד    שלו, העולם  תפיסת  את  ולמסד  להקפיא  ינסה  תמיד  הוא     בנוסף,
 תפיסה חדשה שקוראת תיגר עליה. האמונה ומנהגיה הופכים לקדושים, ולסמל הכח

של מעמד השליטים. 

גם   כמו הפרט    של   והבסיסי   המהותי   שהצורך   מכיוון   אדיר, הוא    שנגרם  הנזק 
 הקולקטיב לשאוף לשלמות ולהמשיך ולשאת את לפיד הבנת ופיענוח העולם הוא
 בלתי נמנע, ואי הבנה של האמת הזו הביאה למעגל בלתי פוסק של מלחמות, ניהול
 בזבזני של משאבי הטבע, חורבן, הרס, אמונה כוזבת, בגידות, התמכרויות, דתות,
היחידה החיה  להיות    אותנו להביא  מצליח  ואף    נפש, מחלות    דיכאונות,    כתות,

בעולם ששמה יד בנפשה שלה. 

הידע חסרת    הדעת, פרהעץ  מתמימות  הנדרש  המעבר  ספק    בלי היא   המודעות 
 וההבנה של העולם סביבנו והחוקיות הטמונה בו, אל האדם הסקרן והאנליטי. היא
 מסמלת את הניסוי והתהייה והילדותיות, ובעיקר את ההתעקשות להתנסות באופן

אישי המאפיינים כל כך את גיל ההתבגרות. 

 המודעות מסמלת את העולם המערבי ככלל היום, הבנוי על שלל תפיסות מיושנות,
 שמצד אחד נחשבות לאמת מוחלטת, ומצד שני היא המדרגה למחקר אישי ומעמיק

אודות העולם שלנו. 

תודעה – איך אני חי? 

 אבל לסיפור שלנו חסר עוד חלק. יש עוד בחיים מעבר למה שעין בלתי מזוינת
יכולה לראות. 

הבשילו התנאים לעלייתה של התודעה לעלות20במחצית השניה של המאה ה   
החברתיים המדעים    הפלנטה, קצוות  כל    מיפוי   האמפירי, המדע   – השטח     לפני

ואמצעי התקשורת האלקטרונים חיברו את כל תושבי העולם לכדי מאסה אחת. 

 אבל זה היה גילוי התחממות כדור הארץ, היכחדות מואצת של מינים, והתדלדלות

214



 של משאבים מסוימים שיצרו את התנועה הסביבתית והתודעתית חובקות העולם
והתודעה; החוויה דומה לכזו של יציאה לראשונה מבית ההורים: 

 ההבנה שאם הבית שאתה גר בו מבולגן, אתה הוא זה שתסבול, ואמא לא תבוא
לסדר אחריך יותר. 

הפלנטה קצוות  כל  את    שכבשנו ולאחר    הארץ, בכדור  בודד  ניצב    האנושי    המין
רוצים בכלל    אנחנו   לאן נלחמים?  בעצם    אנחנו   מי נגד  השאלה  לעלות   התחילה 

להגיע? 

 , כשצולמה התמונה הראשונה של כדור הארץ בשלמותו מהחלל – אז1969בשנת 
התחילה לעלות התובנה שאנחנו צריכים לטפל בדבר הזה. שהוא שברירי. 

שהוא סופי. 

 אנשים התחילו לשאול שאלות, ולעקוב אחרי הכח, הכסף והשליטה. ריקבון נוראי
התגלה בשלטון. 

התפוצצה שליטה  לשם  בשליטה  אלא    בטובתנו רוצות    אינן שהאליטות   ההבנה 
' המאוחרות, כפי שתיאר קארל סייגן: 60בשנות ה

מתפתחת   מכוחן. לאבד  מתחילות    ומיני   גזעי   לשוביניזם דתי, הישנות   "המשיכות 
 מודעות חדשה אשר רואה את כדור הארץ כייצור חי שלם ומכירה בכך שייצור שחי

במלחמה עם עצמו, נידון למוות. אנחנו כוכב לכת אחד." 

ביותר המחריד  הדבר    בלאגן.   המון   כאן שיש    וגילינו   אחד, יום    התעוררנו  וככה 
החלטות לקבל  שמוכרחים  יודעים  לא  עוד  האנשים  שרוב  רק  שלא  היה   לגלות 

קשות, 

השלטונות מונעים מהם את המידע הזה פעם אחר פעם. 

 לחקור עתיד  להתנגד למשטר וכדי  כדי  להעביר מידע, חדשה נדרשה כדי  דרך 
חדש: איאלימות. אתם יודעים מה? 

שלום. 

 את הדרך לשפה  סללו  ערבוב הרוחניות והמדע בין המערב למזרח בתקופה הזו
חדשה, כזו שבונה סוף סוף גשר בין מה שהלב יודע לבין מה שהמח חושב. 

שפה שמבוססת על הרמוניה, ערבות הדדית, העצמת הפרט ושיתוף פעולה. 

 * * *

כיום המדע מוכיח את מה שהיה שמור למלומדים המצטיינים של הרוחניות  

עדין   באיזון בהכול    תלוי הכול  שבה  גדולה  אחת  מערכת  הכול    וביקום,    בעולם,
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 והכול משפיע על הכול. אין אנו שליטים של הטבע אלא חלק ממנו, ואנו תלויים בו
ובאיזון שלו כדי להתקיים. 

 התודעה האוניברסאלית הזו, שלוקחת כל כך הרבה יותר פרטים בחשבון מביאה
בטבע האלמנטים  בכל  והשזורה  הטבועה  המחזוריות    כגון   רבות, תובנות   איתה 
 צורות אלמנטים גיאומטרים ומתמטים באלפי של   הימצאותם   כצורה בתוך צורה,

בטבע, ודימיון במבנה התאים והדנא שלנו לבין היקום. 

של האמיתית  טבעה    של השטח    לפני לעליה  האחרונות  בשנים    מוביל    המחקר
 התודעה הטבועה בכולנו, שכאשר אנו פוגשים את עצמנו נקיים אנו עצמתיים לאין

שיעור, 

ושלמעשה החיים הם פרי יצירתנו ושיש לחיות אותם כאמנים. 

אשלית של    ההרסני לנגיף    כחיסון העולם    ברחבי כיום  מתפשטות    אלה,  תובנות 
 השלטון שלנו על הפלנטה יוצרות אצל הפרט מהפכה אישית של ממש, ואין זה
האנושות קיום  המשך  על  הממשית  הסכנה  דרך    זו לאמת  נחשף  הוא  אם   משנה 
 האמת היא אותה אמת:  …בכדו"א, חוסר צדק ואיזון חברתי או דרך תרגול רוחני
 ומכאן  כולנו צפים על אבן בחלל …בכל מה שבאמת משנה, אין באמת אחר … 

שהדרך הטובה ביותר להתנהל בתוך אמת זו היא בהרמוניה עם הסביבה שלך. 

ואהבת לרעך כמוך! 

 ישנם מורים גדולים בכל התחומים שאותם צריך לצלוח כדי לעשות מעבר מהעולם
 שלנו, אבל אם יש דבר אחד שהבנתי זה שזה הכרחי שכל אחד מאיתנו יחווה ברמה

האישית עולם חדש בזווית הייחודית שלו. 

את   הביאו אחרים  עבור  הפתרונות  את    ולהמשיג להסביר  השכלתניים   הניסיונות 
 העולם לאן שהוא נמצא היום. העבודה היא תמיד שלי, וכל מה שאפשר באמת

לעשות עבור אחרים הוא להצליח להיות הגרסא הכי טובה שלנו שאפשר. 

 הציטוט הבא מיוחס באופן פופולארי לנלסון מנדלה בנאום ההכתרה שלו, אך זו
טעות נפוצה ובעצם הוא נכתב על ידי מריאן וויליאמסון, מורה רוחנית אמריקנית: 

 "הפחד העמוק ביותר שלנו הוא לא שמא אנחנו חלשים מדי. הפחד העמוק
ביותר שלנו הוא שאנחנו בעלי עוצמה שמעל לכל שיעור. 

 אנחנו מכל.  יותר  אותנו שמפחיד    שבתוכנו  לא האפלה   "זה האור שבנו
מוכשר   יפהפה,   מבריק, להיות    לי יש  זכות  איזה    עצמנו, את   שואלים 

ואהוב? למען האמת, איזה זכות יש לכם לא להיות? 

 "אתם ילדיו של אלהים. כשאתם בוחרים לשחק בקטן אתם לא משרתים
 את העולם. אין שום דבר נאור בצמצום האישיות שלנו כדי שאחרים לא
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ירגישו חסרי ביטחון. 

 "נולדנו כדי לממש את הקסם האלוהי הגלום בנו. הוא לא גלום רק בחלק
 מאיתנו, כל אחד מאתנו נושא את הקסם הזה בתוכו. כאשר אנחנו נותנים
לאחרים רשות    מודע,   בלי   מעניקים,   אנחנו לזרוח    שלנו   הפנימי  לאור 

לעשות כמונו. 

"כשאנחנו משתחררים מהפחדים שלנו, הנוכחות שלנו משחררת אחרים."

124אופיר אביגד: אני ואתה משנים את העולם

 הכול התחיל כשהייתי השבוע בפגישה עם פעילים מכל הארץ בתנועת המחאה. הם
 הגיעו מחיפה עד בארשבע, וכל אחד מהם הוביל יוזמה אחרת. השיחה אורגנה ע"י
 אחד הפעילים שביקש לעשות סדר במתרחש במתנועת המחאה. מה שהוא ביקש
אירגון להקמת  הצעה    אפילו   או   משותפת, לפעולה  תכנית  הייתה  לא   להעביר 
 משותף. מה שהוא הציע זה שנתסכל אחרת על מה שאנחנו כבר עושים. שינוי מבנה
 המאבק מפירמידה למעגל, השטחתו והפיכתו למשותף  כאן הוא צייר מעגלים של
דיור   למחוסרי עזרה    הכנסת, מול  עבודה    מדיה,   תחומים:   לפי השונות   היוזמות 
ואוכלוסיות מוחלשות, הפצת אירועים של המחאה ויצירת פעילויות שטח והפגנות. 

מנחה המפגש נתן לנו שלוש טיפים, או בעצם יותר נכון להגיד ביקש מאיתנו: 

שנכיר את החברים סביבנו ואת פועלם. .1

שנחפש צרכים משותפים. .2

 לתמוך אחד בפעילויות של השני – לפרסם, להושיט יד, או לפחות להגיב.3
בצורה חיובית כשנשאלים. 

 "אפשר לדמיין שאנחנו בעצם כמו גוף אדם", אמרה אחת הפעילות. כל אחד עושה
 את התפקיד שלו, ויש אינטואיציה שמכוונת את כולנו, לא צריך הנהגה. המח הוא
 השילוב של כולנו למעשה. אחת התובנות המרכזיות שנחתו עלי בשנים האחרונות
כולנו   למעשה,   התנועה. באותה  שונים  בצוותים  פועלים    כולנו   שלמעשה,  היא 
 פעילים באותו אירגון ענק ללא ידיעתנו ואנחנו ממלאים בו שורה כזאת רחבה של

משימות, שלעיתים קשה להבחין בקו המחבר.

124http://conspiral.wordpress.com/2011/12/16  אניואתהמשניםאתהעולם/  

217

http://conspiral.wordpress.com/2011/12/16/%D7%90%D7%A0%D7%99-%D7%95%D7%90%D7%AA%D7%94-%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D


 אבל התנועה קיימת, גדלה מיום ליום, והיא התנועה הגדולה בעולם, ובהיסטוריה
 של האנושות על הפלנטה הזאת. מנקודת המבט הזו, ההוליסטית, אפשר להבחין

בכמה חוקי יסוד בתנועה הזו. 
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בכל.א עשייה ופרסום    פיתוח,   במחקר,   הושקעו אדירים   שמשאבים   מכיוון
 תחום, טבעי להבין שכל כיוון שהתנועה שלנו הלכה בו הכרחי. שום תחום
 לא פשוט "קרה על הדרך". בכל מקום כזה היו הפגנות, מעצרים, שיחות
 אינספור לתוך הלילה, פליטיקות, התבחבשות על מערכות קבלת החלטות

ובעיות תקציב וגיוס משאבים ופעילים. 

 מתוך ההבנה הזו נשאלת השאלה: "אם כל הפעילות הכרחית, מהו הכיוון.ב
 המרכזי? כיצד נתאחד סביב מטרה משותפת?" העובדה הפשוטה היא שכל
 אחד צריך לפעול בתחום שבו הוא הכי מבריק, זריז, מחובר ואוהב. כך
 הוא גם הכי מאושר, וגם הכי יעיל. הדרך של התנועה לספר לך שאתה
 בכיוון הנכון היא בכמה אתה נלהב לגבי מה שאתה מקדם/מתעסק איתו.

שכולנו   המרכזי   הכיוון   –   השאלה    ולגבי
פועלים ממנו הוא מהלב. 

 גג ואיחוד המחאה  ניסיונות רבים לאירגוני
 נעשו ועוד יעשו, אבל מי שיצליח להוביל
 את המהלך הזה יצרתך לסחוף את הפעילים

השונים מהלב, ולא מהמח. 

 בין.ג פועלים,   אנו בהם  מהתחומים  אחד   אף 
או   חוק   מניעת   סביבתי,   או   חברתי    אם
שלמה להצלחה  להגיע    יכול   אינו    יצירתו
 לבדו. הצלחה של כל אחד מהגורמים תלויה
תורמת   מתרחשת   היא   וכאשר    באחרים,
 לתחומים סביבה. חברה שיווינית גם מטפלת
וגם   בסביבה   בחינוך,   בכלכלה,   טוב    יותר

תלויה בכל אלה. 

 עכשיו, כשהתמקמנו בנח ליד כל האיברים המשרתים
 איתנו, אנו ניצבים בפני שאלת מערכת היחסים בינינו.
גוף   עם   קשר   בין   איזון   על   לשמור   היא    המטרה
כמובן   כך   על   שאתם.   האיבר   לבין   כולו,    המחאה
 אפשר להגיד: "לתמוך בתנועה כאילו אין לי יוזמה,

ולקדם את היוזמה שלי כאילו אין תנועה". 

 אפשר כמובן גם לשים לב לכך שהצרכים המשותפים
 לכל הפרויקטים הם מקצועיים  נוכחות ברשת, ייצוג
 חוקי, אירגון מתנדבים, טכנולוגיה ודפוס הם רק חלק
 מהדוגמאות לנקודות השקה שיכולות ליצור שיתופי

פעולה טבעיים. 
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 אבל אם יש צורך אחד מרכזי שמשותף לכל אדם באשר הוא שרודף צדק, הוא איך
ולהניע להפיץ  ואיך    עצמו, את  להסביר  איך    טוב,   הכי   שלו המסר  את   להעביר 
 אנשים מאדישות לפעולה. והתרחיש הבא, שבו נתקלנו כל אחד בקיר שלו, הוא

  …המשותף ביותר לכולנו

 גם כאן ישנן מסקנות מהצלחות רבות. זה קריטי להבין למי המטרה שלך הכי נוגעת
 – ולפנות אליהם. הצוות שועבד איתך הוא הכלי החשוב ביותר בנושא, וזה נחשב
 גדולה להצליח לשלב כמה שיותר אנשים בפעילות כלוקחי אחראיות. כלומר – ככל
 שיש יותר מחויבים ללפיד, כך האור שלו גדול יותר. אל תבזבו את זמנכם בויכוחים
 עם אנשים שלא רוצים להקשיב, יש המון אנשים שמחכים לכם. שרוצים לעשות,

ולא יודעים איך לשאול. 

 הגדירו מה אתם צריכים ותפרסמו את זה. אתם עלולים להתפלא מנדיבותם של
חולמים. להיות    תהססו אל    בעיניהם.   חן שמוצאת  מטרה  פוגשים  כשהם   אנשים 
 חייבים להרים את הראש מדי פעם מהסביבה המוכרת ולראות כמה עשייה מתרחשת

 התנועה הגדולה בעולם.סביבנו. אין מראה מרומם יותר מלהבין שאתה חלק מ

את המח והלב את זה, לתת   "עליכם להבין את זה, להכנס לזה, לבחון 
שלכם, ואת כל מה שיש לכם, כדי למצוא דרך לחיות אחרת. 

 "זה תלוי בכם, ולא על מישהו אחר, מכיוון שבזה אין מורה, אין תלמיד;
אין מנהיג; אין גורו; אין מאסטר; אין מושיע. 

 "את/ה בעצמך המורה והתלמיד, המאסטר. אתה הגורו, אתה המנהיג. אתה
הכול."  קרישנמורטי 

 אבל באמת שהכי חשוב זה לזכור שאנחנו לא רצים למאה מטר. לא מדובר בקמפיין
 אחד, או באיזה ספרינט. זה שינוי תודעתי, פנימי וחיצוני, וזה לוקח זמן. תנשמו

עמוק לפעמים, מותר.

125אופיר אביגד: אנחנו כבר לא לבד

כולנו מרגישים את העומס... 

 לקחנו על עצמנו משימה ענקית – להוביל את העם שלנו לשינוי שאנחנו אפילו לא
 מצליחים להגדיר במילים. חשבון הבנק הקורס, שעות השינה, העומס הרגשי, ימי
אנחנו כמה  משנה  ולא    מתמיד, במרדף    אנחנו   אותם... שניקח  שמחכים   החופשה 
 עושים זה מרגיש לא מספיק, לא מספק. אנחנו מתרגשים בפעולות ובהפגנות, כאילו

125http://conspiral.wordpress.com/2011/12/27  אנחנוכברלאלבד/  
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 המחאה הזו היא הילד שלנו. מתי בחרנו להיות כאן? האם זה באמת היה הקיץ, או
שכל החיים חיכינו? 

 אני פוגש אנשים שויתרו על קריירה, אוכלים חסכונות, חזרו לגור אצל ההורים,
 ישנים על ספות, חוטפים ביקורת מהקרובים אליהם, נכנסים לויכוח אחר ויכוח עם
של ל"פוליטיקה  נכנסים    מצמטקת, מחאה  עם  מתמודדים    מונית,   ונהגי  משפחה 
 המחאה" אפילו שהם שונאים את המילה הזאת. הם לא נותנים לאדישות להוריד
וממשיכים   ובטלויזיה,   בעיתון   שקורה   הזה   השיט   כל למרות    אופטימים    אותם,

להאמין. 

בדידות,   מוזה,   חוסר   של    רגעים
החיים,   כל   חוו   שלא    קשיים

מעורבבים עם רגעי אושר, 

שלי",   היעוד   את   "מצאתי    תחושת
של בחיים  וכנה  אינטימית   מעורבות 
   לפני   חודש   הכירו   שלא    אנשים
 חברים הכי טובים שהזוי שנפגשו רק
אזרחים   שבועות...   כמה    לפני
 מהמניין שמבינים בפרלמנט, בעיריה,
טוב   יותר   ובכלכלה   במדיה    בדיור,

 מה"מומחים" וממקבלי השכר של המדינה לעשות את זה. כי אכפת להם, כי הלב
שלהם שם, כי זה חשוב יותר מאי פעם. 

 זה הקרב האחרון, אם לא זה אז לחו"ל, מה יהיה עם המדינה אם ניכשל? הדרכון
למצוא חייבים    והמרה, הקשה  הישראלית  בתעשיה    המבוזבז   הכישרון    האירופאי,
 איזה עבודת ביניים, אבל קשה לוותר על השעות שהיה אפשר להשקיע במאבק.
על   התגברו   הרגלים,   ששינו   מאחורה, זוגיות  יחסים  מערכות    שהשאירו  אנשים 

פחדים, שמכירים את עצמם מחדש ומרגישים פתאום ענקים. 

אתם כאלה יפים. הרגשתי לבד, מוזר ובודד. 

 כולם היו כאלה מרוצים מהריאליטי, ומהעבודה ה"בסדר" שלהם, ואני הייתי כאן
 ולא ידעתי מה לא בסדר איתי. למה לכולם כיף ורק אני מתעקש לעקוב אחרי מצב

המשק? 

 "למה אתה לוקח את כל המדינה עליך" אבא שואל – "אתה לא יכול לשנות כלום,
אתה לא בפוליטיקה"...
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 בטח שאני יכול לשנות. אף אחד לא מאמין לי, אבל זה קורה בכל מקום. אין עיר
היה   שלי בפייסבוק  האיוונטים  כפתור  רק  אם    בעולם.   עזבו,   בארץ. מחאה     בלי
 מהדורת החדשות המרכזית במקום כל הבולשיט הזה שמאכילים אותנו כדי לעשות

לנו ספינים. 

 החרא,  אוכלים אותו  אנחנו אני כבר לא מרגיש לבד,    לי טובה.  תעשו  תמשיכו,
 והשמחה שלנו משותפת. אנחנו ביחד, וספקנים כבר לא מורידים אותי. אני מאחל
 להם שיצטרפו אלינו לא כי צריך עוד כח אדם במחאה – אלא בשביל עצמם... כי

זה יהיה הצעד הכי חשוב שהם עשו עבור עצמם בחיים שלהם. 

 להיות פעיל זה לאהוב, לכאוב, שיהיה לך באמת אכפת, להיות מעורב. להיות פעיל
זה לחיות. תודה 

נ.ב. בימים קשים לזכור  

 "אלו שרוקדים נראים משוגעים בעיני מי שלא שומע את המוסיקה." 
אלברט איינשטיין

126ברק סגל: למה אני נאבק

 …אנשים חושבים שמאבק כלכלי זה רק חישובי רווחוהפסד, משחק סכום אפס
למאבק כלכלי עוד השלכות רבות על החיים שלי (שלנו). מאבק כלכלי זה: 

 זה לריב כסאח עם אמא על מה אני עושה עם החיים שלי, ולמה אני חייב לדאוג
לכולם ולא לעצמי. אם הייתי נשוי בטח גם זוגתי הייתה כועסת עליי. 

 זה להתווכח עם כאלה שיש להם ולהסביר להם שלעבוד בבנק/הייטק/קרןהון/נדלן
 ולהבין שהם  …זה לא מהות החיים לכולם. יש כאלה שצריכים להיות משהו אחר

126http://j14.org.il/articles/20484  
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צוחקים עליך למרות שבסוף היום גם נהנים מהעבודה שלך. 

זה לא להרגיש שלם עם הבחירות שעשית בחיים שלך. 

 זה לבחור לנסוע באוטובוס ולבזבז שעה נוספת בתירוץ שאקרא מאמר בדרך כשחם,
  שקלים (למי שנולד בצד הנכון של13מסריח וכואב הראש מזה כדי בתכלס לחסוך 

המטבע ויש לו האופציה של הורים שקנו לו רכב בכלל) 

   שבגיל  ההורים עוד עוזרים. בחיים לא דימיינתי עוד28זה להרגיש מושפל כי   
 אצטרך להעזר בהם. איך זה יכול להיות? שיקרו לי שאני פוטנציאל? אולי אני

כישלון? 

  גר סלמי ב140 או 12.90 גר הודו ב120זה לעמוד בסופר ולחשב מה יותר זול: 
13.60 

 זה לפחד לפתח מערכת יחסים. בעולם בו רק הכסף נחשב, אולי היא לא תאהב את
 אולי בגלל זה אני  …זה שהדירה שלי קטנה מדי ושאין לי כסף לצאת כל הזמן

אוהב טיולים ברגל בכלל? 

 איזה בן אדם  …זה לבקש כסף שהלוויתי לחברים. אבל הם גם בעצם במאבק כלכלי
חרא אני. 

 זה לחסוך במזגן של האוטו, כי אני הרי לא מפונק, והדלק כל כך יקר היום. אז
  …יהיה לי חם ואני אזיע קצת, אז מה

זה לדאוג לעצמך על חשבון האחר. אין מה לעשות, החזק צריך לנצח, לא? 

  לעבוד (לימודים,12זה  יחד  גם  והעתיד    (עבודה) ההווה  בשביל  ביום  שעות    
 עייף   להיות עייף כל הזמן. כל הזמן ועדיין לא להספיק כלום …פרויקטים) … …

כבר תעוף    סבלנות. וחסר    ומיואש,   ועצבני,   ומוטרד,   הזמן, כל  עייף  להיות   זה 
מהדרך אידיוט אתה לא רואה שאני ממהר??!@#$@#? 

 זה לחשוב מחשבות של כעס, ותסכול, ושנאה כלפי עובדי ציבור מושחתים ובעלי
 הון רקובים שמנצלים עובדים. אבל אין על מי להוציא. הרי זה לא שהם יתפטרו או

ישתנו 

 זה לכעוס על עצמך שהתגאית להיות מורה. ולהוציא את זה על הילדים. ולכעוס
 על עצמך שוב. ולזכור. השכר שלך זו הזכות לחנך, לעצב, לגעת בעולמות של
 איזה לוזר הפכתי להיות, על מי אני עובד  …ילדים ולתת להם הכוח להיות עצמם

בכלל? 

ומשכורת יפה ודלק  רכב  חיים קלים עם  לעצמם    שעשו שלך  בחברים   זה לקנא 
 ותנאים מהעבודה. למה לא יכולת להישאר בהייטק כמו כולם? למה? אז מה אם
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היה לך רע? אז מה? 

  …זה להתפשר על איכות האוכל שאתה קונה

 זה להסביר להורים ולחברים שאתה לא הזוי, דפוק או מפונק, ההפך: אתה עובד
 יותר קשה בשביל פחות. אתה פשוט רוצה חיים אחרים משלהם. אולי בעצם אני

הזוי? דפוק? 

 עד טיפת הדם האחרונה אני נאבק. לא כי  ולמרות כל הקושי …——אני במאבק … 
אני פנטזיונר ולא מאגו. כי אחרת אני מת גם ככה—–

 המשמר החברתי בכנסת: סיכום מושב החורף של המשמר
127החברתי

ואזרחיות   אזרחים   למשמרת:   התייצבנו   הכנסת   של   החורף   מושב   פתיחת    עם
שהחליטו לעשות מעשה ולשנות את כללי המשחק במקום שחיינו נקבעים בו.  

 כל הקיץ הייתה הכנסת בפגרה, והנבחרים מצאו לנכון להתעלם מהזעקה העממית,
להתחפר בבתיהם, לחכות שהעם יתעייף. יפה, אמרנו. 

 נפגוש אתכם בסתיו. לא באתם אלינו, אז נבוא אנחנו אליכם. נגיע למקום העבודה
 שלכם. נבחן אתכם מדי יום ביומו, נראה מה אתם עושים בפועל, נבדוק את מידת
 המחויבות שלכם לעם שבחר בכם, שיצא לרחובות בדרישה לשינוי מהותי ביחסים
 בין המדינה לבין העם, בחלוקת המשאבים הלאומיים, במחויבות של החברה לכל

פרט ופרט בה. 

  – האתר הרשמיJ14. סיכום מושב החורף של המשמר החברתי), 2012מחברותים שוניםות (127
http://j14.org.il/articles/20114, 2/4/2012. נדלה בתאריך 21/3/2012של המחאה, 
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 ידענו שאיש לא ידאג לנו אם לא נדאג לעצמנו. ידענו שקבוצה נחושה של אנשים
יכולה לשנות את המציאות.

 הפצנו את הקריאה ברשת, וזכינו להיענות נלהבת. יחד הקמנו התארגנות יעילה
 מסתפקת בהבעת המצוקה והזעם,וממוקדת שלא נרתעת מהזירה הפוליטית, שלא 

מוחה  ולא רק  שמשפיע על המהלכים, פעיל  אזרח לשחקן   שמבקשת להפוך כל 
 התהליך פשוט: כל מי שנרשם באתר שלנו (ובינתיים נרשמו יותר עליהם בדיעבד.

איש), מקבל מדי שבוע את לו”ז הוועדות של הכנסת.600מ  יש מי שמתעניין  
 בחינוך, יש מי שמתעניינת בבריאות – כל אחד יכול לבחור את התחום שמעניין

 בקשות השיבוץ, צוות המשמר דואג לקבלת האישורים. אותו. הפעילים שולחים את
 קורה שם,  דיונים, ולספר לציבור בדיוק מה400כך הצלחנו לעקוב אחרי יותר מ

  סביב שולחנות הוועדה.

 לאחר כמה שבועות ראשונים של לימוד השטח אף התחלנו להציג שאלות, שאלות
 של אזרחים מן השורה שרוצים להבין מדוע השר לא הגיע לדיון, מדוע הלוביסט
 מסתובב בלי שרוך מזהה כנדרש בחוק, מדוע נציגי הרשות לא מוכנים למסור מידע
 בנוכחות אזרחים, ועוד ועוד. למעשה, יצרנו גוף חסר תקדים, שהפך לחלק קבוע

מהכוחות הפועלים בכנסת.  

מה גילינו?  

גילינו שהכנסת אינה עשויה מקשה אחת. 

חקיקה לקדם    כדי שביכולתם  מה  כל  שעושים  וטובים  יקרים  אנשים  שם   שיש 
חברתית, אל מול כוחות אדירים שמבקשים לרפד את כיסי האלפיון העליון.  

לקצץ בתקציבי ממשיכה   הממשלה  חברתי,   שינוי של    העין מראית  שחרף     גילינו
ממשיכה   טרכטנברג, ועדת  להמלצות  ביותר    סלקטיבי   באופן מתייחסת     הרווחה,
שלמים הפרועה ובאפליית מגזרים   ממשיכה בהפרטה  את הדיור הציבורי,  לייבש 

בחברה.  

 גילינו שהכנסת חלשה, ושאחיזתה של הממשלה בבית המחוקקים היא אחיזת חנק,
 שבאה לידי ביטוי בוועדת השרים לענייני חקיקה – ועדה שפוסלת חוק אחר חוק
לפרסם    לרשום ובלי  בלי המצביעים, שמות  את   להציג   בלי נימוקים,  להציג   בלי
 פרוטוקולים. גילינו שיש ח"כים שמופיעים רק על הנייר, וכמעט שלא רואים אותם

במשכן.  

גילינו שיש ח”כים שמציעים חוקים, זוכים לכותרות – ואחר כך מצביעים נגדם.  

של בתפקוד  המכריע  הגורם  היא  הסיעתית  המשמעת    דבר של    שבסופו    גילינו
צריך סימנים  בהם  ולתת  הח"כים  של  פועלם  את  להעריך    ניסיון שכל     הח"כים,
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ובעיקר, בהצבעות.  כלומר    במעשים, ולהתמקד   – והבטחות  מהצהרות   להתעלם 
התנהלות על  להשפיע  קרובות  לעתים  יכול  בוועדה  שיושב    הגון שאזרח     גילינו

המבט הקבוע שלנו משנה בהדרגה את כללי המשחק. הדיון:  

המדד החברתי 

המדד החברתי הוא אמצעי למעקב שיטתי ורצוף אחר חברי הכנסת, 

כ לחקיקה כלכליתחברתית צודקת.  “שמטרתו למדוד את תרומתו של כל ח

בדו"ח המלא מפורט דירוג חברי הכנסת, לפי מפלגה ע"פ המדד החברתי.
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סימן רביעי: מסקנות המחאה – 
תמצית סופשבוע של עדויות ומסקנות

על החיבור האישי למחאה
נקודת החיבור למחאה, ההתעוררות, היא ברגע שהיחיד:ה צריךה עזרה מהמדינה.

):355דיור ציבורי > גיא שמיר (עמ' 

חיים" שהם  אנשים  שזה קורה להרבה    [...]  שלוש שנים,    לפני  התחלתי
 חיים נורמטיביים ושורדים, ואז פתאום נתקלים באינטראקציה עם המדינה,
 וזה לא משנה איזו אינטראקציה. פתאום הם צריכים את המדינה או שהיא
 מהווה גורם מכריע בחיים שלהם. ואז אתה נתקל ואתה נזכר עם מי יש לך
שאתה   ואז   כאילו, בשקט  שנים  הרבה  להעביר  יכול  אתה  כלומר     עסק.
מה אתה מגלה  את המדינה ואז  או צריך   צריך עזרה או נתקל במדינה 
 עומק הנפילה ולאן הוא לא מגיע. אז בעצם המדינה העצמה העירה אותי
 ונתקלתי בכל הרוע האפשרי בבת אחת כולל המשטרות, הרווחה, השיכון,

הדיור, ההוצאה לפועל וכו'.”

): 364דיור ציבורי > גיא שמיר (עמ' 

רק   לא   מהרגליים,   וקם   מהכורסא   שיצא   מעם   לטובה   הופתעתי    "אני
 ברוטשילד אלא בכל הארץ. והבין שהוא היה אפאטי ובינתיים משכו לו
ומאוד   דיקטטורי   מאוד   נהיה   והכל   [...]   לרגליים   מתחת   השטיח    את
או    נתקלים בשוטר, או   שפונים לפקיד,  [...] גם   האזרח.  כלפי  אגרסיבי
 מגיעים לשופט. ההתנשאות, היהירות, האגו ה – אני המדינה, אתה העם 

זה נגמר." 

 ועם זאת, המניע לחבירה דווקא לקהילת המחאה, נובע מתוך חוזק הקהילה, שהוא
המגנט למצטרפימות. 

): 449מושב על המחאה ואיגודי עובדותים > עידן בינשטוק (עמ' 

 "גם אנשים, ככל שיש להם אמינות, יש עם מי לדבר, ועם מי לשוחח, יש
 לך אוזן קשבת, אז בהקשר, אנשים יבואו להתנדב. זה כמו שהייתי במטה
 של שליט, אנשים אמרו בואו רק להתנדב, להבדיל מהמאבק של הקיץ.
 שמה היה מאוד ברור, אנשים אמרו קחו פרויקטים וזה. אפשר ללמוד מזה
 המון, אגב, שבמטה של גלעד שליט כמות המתנדבים שהיו מוסיפים לקיץ
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 פשוט מדהים. אפילו לא היינו קרובים כאילו לזה. ויש חזון מאוד ברור,
 וגם מטרה ברורה. ומי שמשחק עם אגו וכל מני דברים כאלה פשוט לא

מוצא את עצמו שם."

התדמית של המחאה יוצרת ניכור ומרחק

): 445מעגל המשך על האיזון בין המחאה והחיים > אבי דהאן (עמ' 

 "כי אנחנו מוצגים בצורה מסוימת, שלא מספיק נכונה לאנשים; אנחנו לא
אצל   לשינוי   שתביא   רוצים   שאנחנו   כזאת   למודעות   מגיעים    מספיק
פעם לא  נתפסים    כי   וברורים; בהירים  מספיק  לא    אנחנו   כי    האנשים;
 כקבוצה הזויה, שאפתנית, מתוך מקום של הגשמה עצמית; ועוד הרשימה
 ארוכה, אני לא רוצה להכנס לזה, ולהצטייר כאיש רע, וכאומר דברים לא

נעימים." 

): 464מושב על המחאה ואיגודי עובדותים > ג'רמי ליבן (עמ' 

 "הדעה שלי לגבי העניין הזה של המחאה החברתית, המאבק החברתי וועדי עובדים
 – זה המיתוג שעשו לנו, בעצם, למחאה. שאנחנו מעמד הביניים. ולא מעט אנשים
 אליטיסטיים אשכנזים. ואפשר גם לשמוע את זה בגוש הפריפריה, שיש את הלבנים
 מרוטשילד ואת השחורים מבת ים, ככה הם, חלק לפחות מתייחסים לזה. וכנראה
 שעובדים, וועדי עובדים ממפעלים או מחברות כאלה ואחרות, בעצם לא התחברו
 למחאה בגלל בעצם אותו מיתוג. בגלל שבעצם הצטיירנו ככאלה. למרות שרובנו,

לא מעט מאיתנו לפחות לא אשכנזים, אבל לא ניכנס לזה עכשיו." 

[חיבור אישי] בניית גשרים

 בחירת הערוץ האנושי היא הבחירה הנכונה בדרך לסולידאריות, שיתוף מאבקים,
ושכנוע.

): 465מושב על המחאה ואיגודי עובדותים > ג'רמי ליבן (עמ' 

 "וכן להגיע פיזית, ולא לדבר דרך פייסבוק ודרך תקשורת. זה גם מאוד
דווקא בהכרח  להם    אין   מפעל,   עובדי אותם  גם    כזו. בצורה   מתנשא 
לא   אנחנו   צריכים, גם    שאנחנו   פשוטים, אנשים  הם    וטוויטר.  פייסבוק 

צריכים, אנחנו מחויבים להגיע ולדבר איתם בשפתם." 
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לקחת   שכדאי נקודות    הן   לנו, שדומה    למי   להקשיב והנטייה  החבויה   הגזענות 
בחשבון: 

 להשתמש בידע הזה, כלומר, שכל אחתד מאיתנו ת/ידבר עם מי שנראה/ית.1
 להםן שיהיה נוח, במטרה שיווצר חיבור ראשוני, שיהיה קשב. אחרי בניית
משמעותית בצורה  הנושא  להתמודד עם  אפשר לנסות    הראשוני,  הגשר 

יותר.

להציף את זה כנושא לשיחה בקבוצה, להתמודד עם זה..2

): 464מושב על המחאה ואיגודי עובדותים > ג'רמי ליבן (עמ' 

 אז  ומוצא אלג'יראי. את הפריבילגיה להיות ממוצא צרפתי  יש לי   "אני
ברוטשילד אני צרפתי ובבת ים אני אלג'יראי." 

 כדי לשכנע, צריך להכיר לעומק את רבדי החברה הישראלית, להכין דף שאלות
ותשובות לפי קהל הנמענותים. 

): 444מעגל המשך על האיזון בין המחאה והחיים > אבי דהאן (עמ' 

 "ציינת מקבץ נרחב של קבוצות, אני מכיר אותן ואני חושב שלכל אחת יש
 את הטיפול משלה, אוקי אם אנחנו בדיאגנוסטיקה הרפואית, ממש כך. וזו

  לכל אחתdebateמלאכה, ואם דיברנו על קורסים והתמקצעות, זה פשוט 
 מהקבוצות הללו. איזה תשובות? איך מדרבנים? איך פתאום מוצאים זמן
הוא אם    אומרת, זאת    לפנות. שאפשר  משאב  זה    זמן   כי   אחד?    לאותו

  אז הוא יבוא והוא יגיע. איך אנחנו מביאיםpriorityמספיק ירגיש שזה ב
ה את    לו   עושים   אנחנו   איך   הזה?   ולמצב   הזו   החשיבה לנקות    אותו

switch "?

[חיבור אישי] על קו המים, בנקודת ההשקה

שעומדותים   א:נשים   שלה,   הגישה   את   ותשנה   תתפתח   המחאה    כשקהילת
וממתינימות בפתח, ישמחו להכנס. 

): 441מעגל המשך על האיזון בין המחאה והחיים > גיא שמיר (עמ' 

בסדר   התנהלו והם    ברוטשילד. מתנהלים  הדברים  איך    ראיתי גם     "אני
 גמור. כמה שאנשים יגידו שלא, היה שם התפתחות טבעית, ונוצרו חדרי
 מצב, ונוצרו פונקציות לכל דבר, וזה שלב. השלב הזה הגיע למיצוי. אנחנו
 חייבים לקחת את זה למקום הרבה יותר גבוה. כדי לתת מענה לאנשים
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כולם   להצטרף. רוצים  שהם    הראו כבר  הם    שם. הם    להצטרף,  שרוצים 
 קלוש בעולם שאנשים לא רוצים חשש בכלל הכי  לי  אין  נמצאים שם. 
 להצטרף, אני בכלל לא בדיון הזה. כי אני יודע שאנשים רוצים להצטרף,
 ואני יודע שאנחנו בתהליך של לדעת איך לקבל אותם יותר טוב, איך לתת
גם   ואנחנו שהם  מה  איך לאפשר להם להיות    להתבטא יותר טוב,  להם 

בכיוון, זה הכל מתפתח ביחד וגדל." 

): 443מעגל המשך על האיזון בין המחאה והחיים > אבי דהאן (עמ' 

 "אנחנו מנסים לגייס אנשים, אנשים, בציבור יש נכונות, הסקרים הראו את
 זה, יש הסכמה, יש תמיכה. "אנחנו איתכם" – כמה פעמים שמעתם את זה?
 גם פה כשהיו פה את החבר'ה שדיברו על הבירה, "אנחנו מאחוריכם" אז
 לא במקרה זרקתי את היציאה  "אז לא אנחנו לא רוצים אתכם מאחורינו
 תהיו איתנו”. זה בדיוק העניין. למה הם מאחורינו ולא איתנו, לא סתם
 הוא זרק את זה? למה הוא מרגיש? למה יש את הפער הזה בכלל? זה לא
 במקרה נאמר כפי שזה נאמר. כי יש סיבות, ללמה אנשים לא שם, או לא
 איתנו. לזהות אותן זה האלמנט הראשון בטיפול בבעיה. נזהה אותן, ניתן
 לבעיות האלו, ניתן לסימפטומים האלה, ניתן למניעים האלה פיתרון ראוי

– נצליח לחבר אותם." 

[חיבור אישי] הושטת יד

להצטרף מהסקרניותים  חלק  אצל  משתקפת    המחאה, של  הערכים  סולם   נחישות 
 למחאה כנורת אזהרה שיפוטית: סולם הערכים שלך לא "כשר" ולכן נדחה אותך

מהצטרפות לקהילה.

): 426מעגל המשך על האיזון בין המחאה והחיים > רחלי רגב (עמ' 

 "אני כל הזמן מרגישה שאומרים לי –תצמצמי, תורידי, תפסיקי, אל תקני,
 אל תסתובבי בקניון, קניון זה דבר רע. אני לא מבינה. אני שונאת קניונים
 – תמיד שנאתי קניונים. אבל אם אנחנו כל הזמן נפנפם את זה לאנשים, זה
 יגרום להם להתרחק. כי זה ה'אני' שלהם, זה הטבעי שלהם. אז מה, נגיד

להם 'זה לא בסדר'?. לא נביא אותם ככה." 

פחד מדחייה חוסם א:נשים וקהילות מהצטרפות למחאה; נדרשת הושטת יד.

): 416משאבים ציבוריים ומניעת אלימות > גילי גלזמן (עמ' 

 "היה את המאהל של הנחמדים שמה בפינת שנקין. אם אתם זוכרים. לא
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 הטיפי, המאהל של הנחמדים, של האתיופים. אמרו: אנחנו רוצים לבוא,
יהיה והכל    תבואו,   רוצים, אתם  אם    להם:   אמרתי   מפחדים.   אנחנו  אבל 
 בסדר. וואלה, באמת, באו, והיה להם באמת מאהל מגניב שמה. ובאמת,
 כל מי שרצה, עוד פעם, לא לדבר כאילו, זה שהם רוצים לבוא, אמרתי
באו   בתכנון,   שבאו אנשים  מלא    באו   זוכר,   ואני   תבואו.   סבבה,    להם:

לראות, וכאילו נשארו יעני עד סוף רוטשילד שם." 

ההקשבה לסיפור האישי מייצרת את החיבור האישי, ולכן גם את החיבור הפוליטי 

): 362דיור ציבורי > איתמר ברגר (עמ' 

 "הרעיון הוא באמת לבוא למקום, לסתום את הפה, להקשיב, לשמוע מה
 יש להם להגיד. שוב, להתחיל מבית, כמה אנשים פה רואים את הילדים

  שנים עם בית משלהם, לא הרבה ידיים באוויר. שוב, אפשר10שלהם תוך 
  שנה הצלחתם להגיע לבית, הילד שלכם לא יכול. מצבו20לראות שאחרי 

 הרבה יותר גרוע ואתם עובדים קשה כולכם עובדים נורא קשה ואף אחד
 פה לא מגיע לבית. אתם חושבים שאתם אשמים או שמשהו פה... לזרוק
שלהם,   בשפה   מהם   לצוף   ימשיך   ושזה   הפה.   את   ולסתום   זה,    את

בטרמינולוגיה שלהם." 

 הציבור מחפש את הדרך להשתתף במחאה. הציבור רוצה להשתתף, לעזור, לתת
כתף  צריך רק לעזור ולהושיט לו יד. 

): 408משאבים ציבוריים ומניעת אלימות > ברוך אורן (עמ' 

 "במהלך כל העצרות בקיץ הסתובבנו עם בקבוקי מים מינראליים גדועי
לשים מאנשים    וביקשנו   השונות, בעצרות  איתם    הסתובבנו פשוט     ראש.
 מטבע. כמה שבא להם. מדובר על זה שמראש קראנו לזה "צוות אפשור"
 לא "צוות התרמה". זאת אומרת, שמבחינתנו אנשים שבאו להיות הקהל
 בעצרת, שזה אחד הדברים המבאסים  לאפשר להם להרגיש שהם עושים
שהם פשוט  ברמה   מאיתנו,  ואנשים התלהבו מעבר ללהיות קהל.    משהו

רדפו אחרינו עם השקל או שניים שלהם." 

[חיבור אישי] חלימת, הצמחת או מציאת תפקיד משמעותי

 ריכוז מידע על משימות פתוחות הוא תנאי הכרחי להצלחה בשיבוץ לתפקידים.
התנאי ההכרחי והמספיק להצלחה במשימת השיבוץ – הוא ההיכרות המשולשת:

:: המצטרףת החדש:ה לקהילה, חלומותיו:ה והעדפותיה:ו
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:: משימות וצרכי הקהילה על סדר חשיבותם

:: פתיחות הקהילה ליוזמות חדשות.

): 440מעגל המשך על האיזון בין המחאה והחיים > רחלי רגב (עמ' 

 "התקשרתי אליו והוא אמר לי תקשיבי: אני נכנס לתוך הלילה, מסדר פה
 משימות, שולח לך במייל, תבחרי לאיזה משימה להתחבר. זה היה מאוד

מאוד מזמין. [...] 

 "כאן זה באמת הנקודה: לגרום לאנשים להבין מה הם רוצים, למה הם
ונאווה   מבחינתם, מה    לתת, יכולים  שהם  השעות  היקף  מה     מתחברים,
 אמרה פה משהו מדהים, מה ממלא אותם? לא מרוקן אותם. זה סוג של

ראיון, ראיון עבודה, ותיאום ציפיות." 

על שילוב מאבקים
האנושי החיבור    ולכן   הפוליטי, הוא    האישי   המחאה. את  מחזק  המאבקים   שילוב 
היא המחאה    נושאי   בין הפרדה  כל    הפוליטיקות.  = המאבקים  שילוב  על     נשען

החלשת המחאה. 

): 365דיור ציבורי > גיא שמיר (עמ' 

"המחאה של כולם וכל הנושאים, ולא יפרידו בינינו" 

): 365דיור ציבורי > גיא שמיר (עמ' 

 "היה רגע ברוטשילד שניסו לעשות את ההפרד ומשול על כל המחאה וזה
 בא ישירות מהממשלה דרך התקשורת ועשו המון המון בלאגן ברוטשילד.
 אנשים שם אפילו קנו את הלוקש, שאלו את עצמם – האם באמת זה דיור,

אולי נתמקד בדיור, נפתור את זה והכל יגמר. 

לאיזשהו להגיע    כדי הבעיות  בכל  שורשית    רוחבית, לטפל  צריך    [...]" 
 פתרון מעשי שלאנשים יהיה בית ואוכל ותלוש [משכורת (ב.א.)] וחינוך
 וזהו, הדברים הכי בסיסיים. באמת צריך ללכת לעומק, להרים את השכבות
 התחתונות, לעודד ולגבות ולתמוך בשכבות הבינוניות, ולאזן את השכבות
 הגבוהות. גם אם יאזנו אותם למטה, הם עדיין יהיו בעננים. אני מכיר גם

וגם וגם מכל השכבות." 
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[שילוב מאבקים] בניית גשרים

שיטת אבי דהאן לחיבור בין מאבקים: 

להסתכל במראה, לראות איך אני נראה.1

להתמודד עם הזהות שלי.2

להתגמש ולהשתנות כדי להתאים לאחר/ת, לפנות לו/ה מקום בבית.3

לדבר בשפה שבה יבינו אותי.4

להושיט יד.5

לדבר על האג'נדה של כל צד.6

למצא את האג'נדה המשותפת..7

): 466מעגל המשך על האיזון בין המחאה והחיים > אבי דהאן (עמ' 

  לעניין שלהם. בעיות פנים ארגוניות ותוdedicated"הם מאוד ממוקדים, 
 לא. רוצים לעשות, לחבר אותם? רוצים לממשק אותם? צריך לדבר ברור
כחלק   החברתית,   מהאג'נדה   כחלק   שלהם   האינטרסים   את    ולהכניס
 מהמטרות שאנו נלחמים עליהם. לא כל כך ברור [...] מה אנחנו רוצים
 ואיך הם מחוברים אלינו. איך יש שותפות אינטרסנטית כזאת, שהם יוכלו
 להגיד – וואלה, הם יכולים לעזור לנו ואנחנו להם? הם לא שם, הם לא

שם כי אנחנו לא מספקים להם את הסחורה. 

הקודם   בדיון שיחה  אותה    קודמת. שיחה  לאותה    אותנו מחזיר  זה     "אז
 שדיברנו על העוקץ, זה סוג של עוקץ שאנחנו לא זיהינו אותו, או אם
הבא שבוע  אתם    אנשים. אותם  את  לשלב    כדי   בו,   טיפלנו לא     זיהינו,
 ברהט? קודם כל תקשיבו, תראו מה הבעיות, תנסו למקד, תנסו לראות
 איפה זה כואב יותר. הצלחנו? מתאים לנו לטפל בזה? זה מתחבר למחאה?
 בואו, גם אנחנו נאבק, ונאמר את הדברים, כדי שאחר כך, גם הם יוכלו
 להשתתף במחאה. כדי לראות ולהתחבר. כי הבנו אותם, ואנחנו מכמתים
 את הבעיות ומעלים אותם בשמם. אז יהיה להם נורא קל להתחבר. כרגע –
 הם לא מוצאים את החיבוריות. ואתם אמרתם יפה, הרבה יותר טוב ממני,
 גם למה. כי זה נתפס איך שזה נתפס וכו' וכו' וכו'. לא צריך לחזור על זה

שוב." 

 בחירת הערוץ האנושי היא הבחירה הנכונה בדרך לסולידאריות, שיתוף מאבקים,
ושכנוע. 

): 465מושב על המחאה ואיגודי עובדותים > ג'רמי ליבן (עמ' 
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 "וכן להגיע פיזית, ולא לדבר דרך פייסבוק ודרך תקשורת. זה גם מאוד
דווקא בהכרח  להם    אין   מפעל,   עובדי אותם  גם    כזו. בצורה   מתנשא 
לא   אנחנו   צריכים, גם    שאנחנו   פשוטים, אנשים  הם    וטוויטר.  פייסבוק 

צריכים, אנחנו מחויבים להגיע ולדבר איתם בשפתם." 

 אין בעצם מאבקים או קבוצות שהרגישו שהם נמצאים "מעל" המחאה או שלא יהיה
 להם טוב להתחבר אל המחאה כי המחאה "תקטין" אותם או שהשילוב בין המאבק
 שלהם למחאה החברתית לא ייראה "טוב". אלו שהיו חלשים מדי מכדי להצטרף,
 חיפשו יד מושטת לעברם  ולא מצאו. מי שהיו חזקים מספיק כדי להושיט יד, כדי

"להציע חברות" למחאה  התחברו באהבה.

): 470מושב על המחאה ואיגודי עובדותים > (עמ' 

 ברוך אורן: "אז אני קורא לזה מעמדי, אולי נקרא לזה ריבוד, יש כאן
 רבדים שונים של עוצמה, בסדר? אז יש כאן כל מני רבדים, יש כאן את
 הרובד התחתון שזה נשות השוטרים וזה כנראה ארגונים שנמצאים אפילו

מתחת לזה, שאפילו לא הצליחו לארגן את עצמם. 

 "[...] הנקודה היא שיש את השכבה התחתונה יחסית, מעליה יש שכבת
 ביניים שהם גם חזקים אבל הם גם לא מספיק חזקים כדיי להיות לבד. ופה
 נניח, הייתי מחבר את המאבק של גלעד שליט, שהצליח להגיע לעצרות

שלנו בסופו של דבר. 

את מבחינה תפיסתית, תופסים   ששוב   העובדים, את וועדי  ומעל זה יש 
איתנו לשתף    רצו לא  הם    ולכן   החברתית, המחאה  מעל  ברובד   עצמם 

פעולה, זה מה שאני שומע ממך. נכון?" 

 [...]

 [...]

 ג'רמי ליבן: "כשאמרת שוועדי עובדים רואים את עצמם מעל המחאה, אני
 חושב שזה בדיוק ההפך; הם רואים את עצמם מתחת למחאה. וכך בעצם,
 לא משתפים פעולה, כי אומרים בעצם זה המאבק שלנו, הוא לא ברמה
קיומי יותר  הרבה  והוא    קיומי,   כאילו בשביל  יותר  הרבה  הוא     שלכם,
 והרבה יותר קטן. ואתם, אתם מדברים על מעמד הביניים, ובית, ודיור בר
 השגה, ורפורמות מיסים – זה לא מעניין אותנו – אותנו מה שמעניין זה

לקבל את המשכורת." 

המפתח לחיבור: שיתוף אינטרסים 

): 475מושב על המחאה ואיגודי עובדותים > סתיו שפיר (עמ' 
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שהיו  "גם ההסתדרות וכוח לעובדים וכל הגופים מהסוג הזה הם גופים 
  הצדדים. אגודות הסטודנטים2שותפים. השאלה היא אם יש, מה הרצון מ

של המחאה, והציעו להצטרף, [...] היה אבל רצון3פנו אלינו ביום ה   
משני הכיוונים כי זה מתאים. 

 "עם דברים כמו ועד, איגוד מגדלי הבקר, ועוד המון המון איגודים שפנו
 אלינו, שאנחנו פנינו אליהם – היה קשר טוב לארגון הפגנות, או לגיחות
 כאלה ואחרות. הקשר השוטף היה הרבה יותר חלש, כי אני חושבת שגם
שותפה   להיות   ברור   אינטרס   יש   להתאחדות   שונים.   היו    האינטרסים
הדיור.   בתחום   והתמקד   סטודנטיאלי   מאוד   היה   שבתחילתו    למאבק,
מירב   כי,   הדיור. מתחום  יתרחב  שהמאבק  לזה  התנגדה  גם   ההתאחדות 
 האינטרס שלה נמצא בתחום הדיור. אחר כך, הם למדו והפנימו והבינו,
 במאבקים הם ישקיעו אם  גדול  הרבה יותר  הולך להיות  שלהם   שהכוח 
 אחרים, ויהיו שותפים למאבק שהוא כללי, מאבק של מדינה שלמה, של

ציבור שלם לא מעמדי וכו' וכו' וכו'. אבל זו הייתה התפתחות." 

 כדי לחבר את ועדי העובדיםות למחאה, צריך להכניס לאג'נדה של המחאה את
האג'נדה של  ועדי העובדותים.

): 471מושב על המחאה ואיגודי עובדותים > ג'רמי ליבן (עמ' 

 צריך בעצם  דיבר על זה, מה שאבי את   צריך   כן,  "ופה הבעיה בעצם.
מפעל ועובדי    עובדי  וזכויות העובדים, את התאגדות העובדים,  להכניס 
 רכבת וכל, להכניס אותם לאג'נדה החברתית, יותר מכל מה שעלה בחצי

שנה האחרונה." 

ולכן יותר קל להתחבר למה שנראה דומה לי, קרוב אליי פוליטית.

): 475מושב על המחאה ואיגודי עובדותים > סתיו שפיר (עמ' 

דרור   עם   נגיד,   פעולה,   ששיתוף   רואים   אידיאולוגית,   מסתכלים    "אם
 ישראל, שזה איגוד מסוג אחר, אולי לא איגוד עובדים אלא תנועה מסוג
 אחר, היה יותר קרוב וגם שם ההתרחבות למה שהוא כללי ולא רק נוגע
 לדיור הייתה הרבה יותר טבעית. כי ההבנה הייתה שיש פה בעיה, שורש
 שהוא בעייתי, ולא רק איזה שהוא, זאת אומרת מה שהוא סקטוריאלי ולא

מקום מאוד מאוד צר שבו צריך להכנס." 
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[שילוב מאבקים] הושטת יד

פחד מדחייה חוסם א:נשים וקהילות מהצטרפות למחאה; נדרשת הושטת יד.

): 416משאבים ציבוריים ומניעת אלימות > גילי גלזמן (עמ' 

 "היה את המאהל של הנחמדים שמה בפינת שנקין. אם אתם זוכרים. לא
 הטיפי, המאהל של הנחמדים, של האתיופים. אמרו: אנחנו רוצים לבוא,
יהיה והכל    תבואו,   רוצים, אתם  אם    להם:   אמרתי   מפחדים.   אנחנו  אבל 
 בסדר. וואלה, באמת, באו, והיה להם באמת מאהל מגניב שמה. ובאמת,
 כל מי שרצה, עוד פעם, לא לדבר כאילו, זה שהם רוצים לבוא, אמרתי
באו   בתכנון,   שבאו אנשים  מלא    באו   זוכר,   ואני   תבואו.   סבבה,    להם:

לראות, וכאילו נשארו יעני עד סוף רוטשילד שם." 

פתיחת דלת למאבק וועדי העובדותים

שיטת אבי דהאן לחיבור בין מאבקים: 

להסתכל במראה, לראות איך אני נראה.1

להתמודד עם הזהות שלי.2

להתגמש ולהשתנות כדי להתאים לאחר/ת, לפנות לו/ה מקום בבית.3

לדבר בשפה שבה יבינו אותי.4

להושיט יד.5

לדבר על האג'נדה של כל צד.6

למצא את האג'נדה המשותפת..7

): 466מעגל המשך על האיזון בין המחאה והחיים > אבי דהאן (עמ' 

 "שאלת על ועדי עובדים? בעיניי מאוד ברור למה הם לא הצטרפו. במקרה
 של הרכבת להם יש בעיות מאוד ספציפיות, נקודתיות. [...] גם שם וגם

  ממוקדים, מאוד  הם    בו, שביקרתם  שלהם.dedicatedבמפעל    לעניין   
 בעיות פנים ארגוניות ותו לא. רוצים לעשות, לחבר אותם? רוצים לממשק
 אותם? צריך לדבר ברור ולהכניס את האינטרסים שלהם כחלק מהאג'נדה
 החברתית, כחלק מהמטרות שאנו נלחמים עליהם. לא כל כך ברור לאותו
 רוצים ואיך הם אנחנו מה     וועד לחילופין, חברי או   עובד זוטר במפעל 
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 מחוברים אלינו. איך יש שותפות אינטרסנטית כזאת, שהם יוכלו להגיד –
 וואלה, הם יכולים לעזור לנו ואנחנו להם? הם לא שם, הם לא שם כי

אנחנו לא מספקים להם את הסחורה. 

הקודם   בדיון שיחה  אותה    קודמת. שיחה  לאותה    אותנו מחזיר  זה     "אז
 שדיברנו על העוקץ, זה סוג של עוקץ שאנחנו לא זיהינו אותו, או אם
הבא שבוע  אתם    אנשים. אותם  את  לשלב    כדי   בו,   טיפלנו לא     זיהינו,
 ברהט? קודם כל תקשיבו, תראו מה הבעיות, תנסו למקד, תנסו לראות
 איפה זה כואב יותר. הצלחנו? מתאים לנו לטפל בזה? זה מתחבר למחאה?
 בואו, גם אנחנו נאבק, ונאמר את הדברים, כדי שאחר כך, גם הם יוכלו
 להשתתף במחאה. כדי לראות ולהתחבר. כי הבנו אותם, ואנחנו מכמתים
 את הבעיות ומעלים אותם בשמם. אז יהיה להם נורא קל להתחבר. כרגע –
 הם לא מוצאים את החיבוריות. ואתם אמרתם יפה, הרבה יותר טוב ממני,
 גם למה. כי זה נתפס איך שזה נתפס וכו' וכו' וכו'. לא צריך לחזור על זה

שוב." 

היא   העובדימות   ועדי   את   לחזק   הדרך   ביןקהילתית/ביןמאבקים:    סולידאריות
 להצליח לחזק בהם את הסולידאריות עם ועדים אחרים, את ההרגשה שיש מחוייבות

לעזור להם כשיבקשו. 

): 456מושב על המחאה ואיגודי עובדותים > ג'רמי ליבן (עמ' 

 "אנחנו במחאה  הזו הצלחנו לעורר איזה שהיא תכונה, שהייתה עם הקמת
 המדינה, והתפוגגה עם הזמן וההתקדמות, שזה סולידאריות. אנחנו הפכנו
 בעצם את  עוררנו אנחנו אינדיבידואליסטית.   מחברה סולידארית לחברה 
עם השני. אחד   באמת סולידאריים  שאנחנו  בזה   התכונה הזאת במחאה,
 אנחנו באים, עוזרים אחד לשני מי שמתקשה אנחנו עוזרים לו. מי שצריך
 עזרה, אנחנו מציעים גם כן את העזרה שלנו לאנשים אה, פה אני רואה

שזה מתחיל בתעשיות כאלה ואחרות, אבל זה עדיין לא בא לידי ביטוי. 

 "ברגע שאנשים יראו שיש להם גב, שיש להם בעצם גיבוי; אני חוזר שוב
 וואלה,YNETפעם ל  וכל האתרים:  ; אם באמת אותם עובדים יפוטרו

YNETאת האתרים שלהם ל   אז בעצם24, כולם בעצם יפילו שעות,   
 יהיה גם סיקור תקשורתי וגם הנושא יעלה לסדר היום, לשיח הציבורי,
 ואנשים יתחילו לדבר על זה, וברגע שזה מגיע לציבור, זה מגיע, אחרי
שהזם יחזרו לשדר, זה יגיע מהתקשורת ומהתקשורת יגיע גם כן לכנסת. 

למרות הסכנה   לאנשים, גורמים   בעצם  אנחנו שאיך    העניין, בדיוק   "וזה 
 לפיטורים, כן להחזיר את הסולידאריות. כמו שיש לפעילי המחאה, ביננו,

להפיץ את זה החוצה." 
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סולידאריות תחבורתית 

 גם כשהאסיפה נודדת ברחבי  הארץ, ותשאר מנותקת,  הפריפריה מנותקת ממרכז
 הארץ. סולידאריות בתחום התחבורתי יכולה לפרוץ את תקרת הזכוכית התחבורתית

בפריפריה. 

): 398משאבים ציבוריים ומניעת אלימות > איתמר ברגר (עמ' 

 "אנחנו כרגע תקועים, קומץ קטן של אנשים, בלי יכולת לחבור לאנשים
 שעושים דברים; וכסף, הוא בהחלט מן קיר שאנחנו נתקעים בו. זה התקרת
 זכוכית שלנו, שזה הרכבת לתל אביב, הלוך חזור, היא משהו, שמי שמגיע
 להפגנות, מי שמגיע לסמינרים, זה מי שיש לו איזה שהוא מקור מימון, או
תקוע בבית ולא  נשאר  לו,   שאין   ומי   שהוא טריק; איזה  שמצא     מישהו

עושה." 

[שילוב מאבקים] טיב האינטימיות

חספוס   בו יש    מקרה, בכל  עבודה  דורש  העממית  והמחאה  מוסדות    בין  החיבור 
תמידי. 

): 473מושב על המחאה ואיגודי עובדותים > סתיו שפיר (עמ' 

 "אין חיבור טבעי של איגוד עובדים. אין דבר כזה חיבור טבעי. זה בגלל
 וכולנו  שרוצים להתחבר לתוך מחאה שהיא עממית,  שמדובר במוסדות,
 רוצים לשמור עליה כמחאה עממית. החיבור אף פעם לא יהיה טבעי. זה
 תמיד חיבור שיש בו איזה שהוא חספוס כזה. אפילו עם גופים שהם הכי
 מתאימים לנו, שהם נגיד תנועות נוער, [...] וגם איתם זה חיבור שהוא
 תמיד, חיבור ממוסד, חיבור של מחאה עממית גדולה, רחבה, פתוחה שאין
 עליה חולצה עם סמל, שאין עליה שלטים שהם שייכים כאילו רק, אין לה
 כלום, [...] אז החיבור אף פעם לא יהיה טבעי, גם עם ההתאחדות, הרי זה

לא היה חיבור טבעי, זה היה חיבור מלא מוקשים."

ההיסתדרות לא באמת "חיבקה" את המחאה. 

): 464מושב על המחאה ואיגודי עובדותים > ג'רמי ליבן (עמ' 

 "גם כן בעצם כשהגענו לשם לסלינה ושמענו בחצי אוזן שנציג ההסתדרות
 שהיה אמור להגיע למחרת בבוקר, הגיע במפתיע שעתיים לפני שהגענו,
 ודיבר איתם, ואמר להם לא לדבר עם אף אחד. כאילו לא איתנו, לא עם
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 הכוח לעובדים, לא עם שום דבר. הם שמעו, כן הם שמעו שאנחנו מגיעים,
 אני ורמבם וגו'וליאן. שמעו שפעילי המחאה מגיעים ופשוט דיברו עם ועד
 העובדים ואמרו אל תדברו איתם, הם רק רוצים לתפוס עליכם טרמפ והכל

וזהו. " 

יחיד וקהילה
לחיות ביחד זה יותר כיף, ויותר חסכוני בזמן ובמשאבים.

): 430מעגל המשך על האיזון בין המחאה והחיים > אור עמית (עמ' 

 "[...] קוהאוזינג, משהו שמאפשר לאנשים לחיות ביחד, לחסוך בהוצאות
לשתף במטלות וגם לאפשר לכולם יותר זמן." 

 יתוף המידע בקהילה ותחושת השותפות בחזון, מחזקיםהשותפות יוצרת תנועה. ש
 את תחושת השותפות והערך העצמי של הפרט כגורם משמעותי בהצלחה. זהו שינוי
הערכים, סולם  כל  של  מחדש  הערכה  לבצע  שמאפשר    הפרט, אצל     משמעותי

ולהגיע לנקודת איזון חדשה. זהו שינוי סדרי עדיפויות שורשי ברמת הפרט. 

): 426מעגל המשך על האיזון בין המחאה והחיים > יהודה יוגד (עמ' 

 3"אני הייתי במצב שעבדתי משרה וחצי לפני זה וכל החשיבה שלי על ה
  מחליף את האוטו2011, סוף 2011שנים לפני המחאה הייתה איך אני ב

ברגע   לעשות   ומה   החשיבה.   היה   זה   כאילו   מהחברה.   חדש    לאוטו
 שהתחילה המחאה, אז החיסכון של האוטו נפתח, בגלל שכפר סבא רצו
 לנסוע לאיזה, לא, סליחה, החיסכון בהתחלה נפתח כי ג'סי כהן היו צריכים
 לא זוכר מה וסתיו שפיר הוציאה קול קורא שצריך איזה משהו לג'סי כהן
שם יש    החיסכון. את  פותחים  לעשות?  מה    טוב:   אמרתי   טה.   טה,    טה,

  שקל, יהיה בסדר, זה לא מה שיהרוג אותי.500מספיק כסף, נוציא איזה 
שקל האלה, זה הפך ל,אוקיי, כפר סבא רוצים לעשות עצרת.500ומה   

 צריך כמה גרושים לאני לא זוכר מה, להגברה, לאבטחה. אחרי זה הפך
החשיבה וכל    הלאה.   וכן   במאהל, לשבת  אוכל  לקצת  כסף  קצת   להיות 
 הופכת להיות טוב, אז האוטו לא יהיה אוטו מחברה, יהיה אוטו יד שנייה,
 ואז יד שלישית, ואז זה. בסוף אמרתי: פאק את האוטו שלי, הוא שנת

 , למה לעזאזל צריך להחליף את האוטו? כאילו זה פשוט הפך להיות2005
זה. 

  שיקולים שרצים בתוך הראש: אחד אומר צריך2"אני חושב ש, שיש לי 
 להתקיים ולא צריך לסבול, ולא צריך להרוג את עצמך. אפשר לוותר על
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  גם עוד 2005דברים, אני יכול לנסוע עם אוטו שנים לא יקרה כלום5    
 מצד אחד. מצד שני, אני לא יכול להגיע למצב שאני רוצה ללכת לאכול
 משהו והבנקט אומר לי לא. ברמות האלה, צריך למצוא את האיזון בין זה

לבין זה." 

 כשהקהילה חזקה, היא מספקת רשת בטחון, בכך שהיא מראה ליחיד:ה שלא כל
 מטלות המחאה תלויות בה:ו באופן בלעדי. זה מאפשר לשחרר קצת מהלחץ האישי

שפועל על כל אחד:ת מאיתנו.

): 427מעגל המשך על האיזון בין המחאה והחיים > יהודה יוגד (עמ' 

 "והשיטה שאני מצאתי, באיזה שהוא מקום, זה להגיד: אוקי, מה יש לי?
 מה יש לי באמצעים? מה יש לי ביכולות? כמה שעות שינה אני באמת
 צריך? כמה אוכל אני באמת צריך? מה יש לי? יש לי בית? יש לי אוטו?
 יש לי אמצעים, יש לי את תמיר [חג'ג' (ב.א.)], יש גם לו יכולות. יש את
 כל אחד מאיתנו: יש לי את אסף [בז'רנו (ב.א.)], יש לי את ג'רמי [ליבן
 (ב.א.)] יש לי את רחלי [רגב (ב.א.)]. כל בן אדם שיושב פה במעגל, יש
מסוגלים   אנחנו מה    אז   לעשות. יכול  שהוא  דברים    לו יש    יכולות,    לו

לעשות בשמחה ובכיף, בלי להרוג את עצמנו?"

האחריות האישית של הפרט בקהילה: איזון אישי

צרכים של אדם

הגיינה בסיסית היא צורך קיומי.

): 428מעגל המשך על האיזון בין המחאה והחיים > יהודה יוגד (עמ' 

 "ואם אפשר לדאוג שאמא תכבס, אז אמא תכבס. ואם לדאוג שלאכול,
 כאילו מבחינתי לפני המחאה הזאת אני רעב אני נכנס למסעדה. זה משהו
 במוח, כי, עוד לא עשיתי אותו במאה אחוז,  שאני צריך לעשות סוויץ'

אבל מסעדות זה כבר פסה." 

חופש התנועה הכרחי לקיום מרחב חברתי בטוח.

): 429מעגל המשך על האיזון בין המחאה והחיים > ג'רמי ליבן (עמ' 

 "מצאתי את עצמי שלושה חודשים פשוט בלי עבודה. עד שהגעתי למצב,
 שאם אני לא חוזר לעבוד, פשוט ייקחו לי גם את החיים, גם את האוטו,
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את כל מה שיש לי בעצם, וזהו." 

כשמושגת שלמות עם התפקיד, האפקטיביות נוסקת.

): 428מעגל המשך על האיזון בין המחאה והחיים > יהודה יוגד (עמ' 

 שליטל  ליטל. חייב להאמר על אנשים כמו שלדעתי   דבר   "[...] אמרתי
  בערך   כמו   לנו יש15שווה    לעשות, מה    כי   השני. בצד  בשכר  אנשים    

 אנשים שעושים את זה מהלב, יש אנשים שעושים בדיוק את מה שהם
 טובים בו, ואת מה שהם יודעים לעשות, ואת איך שהם יודעים לעשות.
אבל   שלה, האוכל  את  ותאכל    שלה, השעות  את    תישן   כאילו,    וליטל,

מהשנייה שהיא קמה ועד השנייה שהיא הולכת לישון, היא שם." 

איזון אישי :: אחריות אישית

 כשהעבודה החברתית מספקת תפקיד, אשר יוצר תחושת שלמות  יש סיכון של
 קריסת האיזון האישי בין הרצון לקחת חלק במחאה לבין הרצון לשמור על הצרכים
 הבסיסים של הקיימות. לכן חשוב להכנס למעורבות באופן מדורג, תוך שמירה על

איזון. 

): 430מעגל המשך על האיזון בין המחאה והחיים > ג'רמי ליבן (עמ' 

 "מה המסקנה שלי? בחצי שנה האחרונה פשוט אני ויתרתי על הכל. אני
 6מצאתי את עצמי פשוט מ בבוקר עד  3  בבוקר במחאה ישן שעות3    
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 וככה הייתי, ואנשים שנמצאים פה יכולים להעיד על זה שראו אותי עם
באמת, אבל    שלי. לבריאות  לדאוג    התחילו וכבר     עיניים נפוחות כאלה,
ספרינט, להתחיל    פשוט, טעות  הייתה    וזו   הנכון. כדבר  זה  את     ראיתי

להתחיל מרתון בעצם מספרינט. צריך פשוט בהדרגתיות, ולא למהר." 

): 432מעגל המשך על האיזון בין המחאה והחיים > אבי דהאן (עמ' 

 לצורך  גם לא רק למוחים,  הוא נכון אישי, של סדר עדיפויות     "העניין
 העניין. מה בא לפני מה וכמה, ואם לי עכשיו חשוב עיסוק מסוים, תחביב
 מסוים, וזה בא על חשבון עבודה ולימודים, אז צריך לדעת שאני משלם

את המחיר, והאם אני מוכן לזה." 

): 433מעגל המשך על האיזון בין המחאה והחיים > אבי דהאן (עמ' 

  וזה אפילו מביא את זהover"לדעתי, שוב, אנשים לוקחים על עצמם   
 לידי נקודת שבירה. או עלול להביא את זה. יש מי שנשבר, יש מי שאמר:

די, מאסתי, התעייפתי, זה גדול עליי." 

): 438מעגל המשך על האיזון בין המחאה והחיים > רחלי רגב (עמ' 

לדרוש. לא  גם  לדעת  צריך    לדעתי אבל  לקבל  לדעת  שצריך   "אמרת 
יודעים ולא    שבר   לנקודת   מגיעים   אנשים   אפרופו   לתחושתי,    כלומר,
 להתמודד. היה לנו תקופה למשל בחדר מצב שמצאנו את עצמנו, עובדים
 סוציאליים, כל הזמן קוראים עם מספרי חשבונות של אנשים  תעבירו
 כספים לפה, תעבירו כספים לשם. וזה היה מצב מאוד מאוד בעייתי, שכמו
 שאמרת, לא הייתה אחריות אישית לא להגיע למצב הזה. ואז קצת פספסנו
 את הרעיון של המחאה. אז צריך לדעת לא רק לא, כלומר צריך לדעת

לקבל אבל גם לדעת לא לדרוש, כלומר לדעת לבקש ולא לדרוש." 

מיקוד אישי :: הרמוניה בקבוצה

 כשהפרט מפוזר, נוצרת סביבו הילה של חוסר בהירות. נדרשת מידה מסויימת של
 מיקוד אישי, כדי לסייע לקהילה להכיר את הזהות של הפרט, וכדי לסייע לקהילה

 לכבד את בחירותיו של הפרט. לפחות סוגמסויים של התמקדות; לאו דווקא
מקצועית, אולי פוליטית: באיזה פרויקט אעסוק היום?

 המיקוד האישי אינו שייך באופן בלבדי לתחום האחריות של הפרט; התיאום
הקהילתי נחוץ וחיוני כדי לאפשר בחירת נושאים / קריטריונים להתמקדות אישית.

): 436מעגל המשך על האיזון בין המחאה והחיים > גיא שמיר (עמ' 
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 "כשיהיה ברור, מה כל אחד עושה, אם זה מבחינת כספים, משאבים ואם
יכול לא  הוא    הפגנה,   לארגן   שיכול אדם    בן יש    יכולות. מבחינת   זה 
 להתעסק עם כספים; יש בן אדם שיודע להתעסק עם אסטרטגיה, הוא לא
 יכול להתעסק עם תקשורת. יש מגוון. צריך לדעת לעבוד בצורה הרמונית

יותר, ובריאה יותר. " 

לחץ ציבורי :: לחץ אישי

 על כל פעולה תגובה: הפעלת לחץ ציבורי משתקפת בלחץ שחוזר אל המפעיל:ה.
 האישי הוא הפוליטי, ולכן הפעלת לחץ ציבורי יעיל, דורשת תמיד הפעלת לחץ

אישי. 

): 366דיור ציבורי > גיא שמיר (עמ' 

 מהכורסא אחרת,  דרך  אין    רוצה לדבר על המאבק בשטח. אני    "עכשיו
אינטנסיבי כואב    אישי בלחץ  רק    הישגים,   יהיו לא  וכדומה   ומהאמבטיה 
 ובהתמדה, שזו מילה מאוד חשובה, אנחנו נגיע ליעדים הסופיים. רק בדרך

הזאת." 

 מצד שני, המזור ללחץ הוא הקתרזיס, ההזדככות, שמופיעה כאשר הפרט מבין את
המדוכאות:ים, אחוות  את  לראות  מאפשר     החיבור האנושי מעשיו. של   החשיבות 

ולהתעלות מעל לקשיי היוםיום.

): 373דיור ציבורי > קרין נץ (עמ' 

 "זו מודעות מדהימה, והסיפוק שאני מקבלת מזה הוא מדהים, כי במקום
 להתעסק במה שקשה לי כמה שאני לא גומרת את החודש, אז אני רואה
 שיש אנשים במצב הרבה יותר גרוע, וזקוקים יותר. גם לתשומת לב, וגם
 לחיבה, וגם לשמיכה חמה וגם לאוכל. כי לי יש משפחה וחברים מדהימים
 שבורכתי בהם, ולהם אולי אין את זה, אז זה המקום שלי מבחינת המודעות

שהגעתי אליו העקבות המחאה." 
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אלימות 

צלילות שאינם בתחום     פרט למי לדבר. הבלתימוקשב  של  הדרך   האלימות היא 
 ש אנשים שלא מקשיבותיםושפיות הנפש  אפשר לומר שאין אנשים אלימים, י

להם. האלימות היא בעצם הדרך שלהם להביע את מה שחשוב להם. 

): 410משאבים ציבוריים ומניעת אלימות > ברוך אורן (עמ' 

האלימות עם  להתמודד  זה    אלימות, למנוע  באיך  הראשונה   "הנקודה 
"צריך   להגיד   כמו   זה   ב>אלימות"   "להלחם   להגיד   כאילו,    מהשורש.
 להלחם ב>מלחמה"; אי אפשר להלחם ב>אלימות. אפשר להתמודד עם

האלימות. 

 האלימות היא חוסר תקשורת, שמגיע כתוצאה מאיזה שהוא בדרך כלל, או
 מגיע מתוך איזה שהוא מצב חברתי  מצב נפשי לחוץ ומדוכא, או שזה 
זה את  לראות  היה  אפשר    הראשונים, בימים  וברוטשילד    ומדכא.  לחוץ 
למחנה,   שהגיעו אנשים    מיני   כל   ידי   על   בולטת, מאוד  מאוד   בצורה 
 והרגישו שהמחנה לא סופר אותם. אין להם מקום לדבר, אין להם מקום
שייכים, שהם  להרגיש  בעצם    כדי,   ואז   ההחלטות. בקבלת  חלק   לקחת 
 באיזה שהוא אופן, למחנה, הדרך שלהם הייתה, פשוט להתחיל להרים את
מקום, שהוא  באיזה    שלהם, הדרך  וזה    אנשים. לדחוף  ולהתחיל     הקול,

הייתה להתבלט ולתפוס תפקיד. זה לפחות מה שאני ראיתי. 

 "[...] תחשוב כאילו על הסיטואציה הזאת. שעד היום בן אדם היה סתם,
שלו. בחיים  תקוע  היה  שסתם    או   מקום, שהוא  באיזה  עבד    יודע,  לא 
 ופתאום, הוא מסתכל ברחוב ורואה התפוצצות של עשייה אזרחית, שהוא
 לא היה יודע שהייתה קיימת אף פעם לפני זה. עכשיו, באיזה שהוא מקום,

הוא מרגיש שהוא רוצה לקחת בזה חלק, אוקיי, מצד אחד. 

 "מצד שני, הוא מרגיש שלא נותנים לו מקום כאילו, אתה מבין? כאילו,
 תחשוב שהיית מגיע לרוטשילד שבוע אחרי מתי שהגעת. והיית רואה מלא
 אנשים רצים ממקום למקום, איזה אחד עם כובע מצחיק, לא יודע מה,
 דפני פה, דפני שם, לא יודע מה. באלאגן גדול, ואתה אומר וואלה קורה
 פה דבר מגניב וסופר חשוב למדינה שלי, ואתה אומר אני רוצה גם לעזור
שקרה, מה  בדיוק  זה    עכשיו שנייה    והכל, כישורים    כאילו   לי יש     בזה.

 Xאנשים הגיעו ואף אחד לא ספר אותם כי היו את הלא יודע, את ה
 אנשים שהגיעו ביום הראשון וביום השני ואני במקרה, שתבין הגעתי ביום

  כי דוד היה שם שאני מכיר אותוNOBODYהשני כבר הרגשתי שאני 
  משפטים והוא חיבר אותי כאילו. אבל מי שלא היה לו את2ודיברתי איתו 
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של   הזה   המקום   כאילו   הגיע   ומשם   התחבר.   לא   אז   הזה.   אדם    הבן
שהם רוצים   שהרגישו האנשים  של  מהמקום  האלימות הגיעה     האלימות.

לקחת חלק, ודוחפים אותם החוצה, אתה מבין?" 

התרחקות ופרידה

 כוחה של הפרידה. כלי יעיל להתמודדות עם כוחנות הוא פשוט להפרד מאיש:ה
כוחני:ת.

): 417משאבים ציבוריים ומניעת אלימות > איתמר ברגר (עמ' 

מתוך   חוזק, מתוך    קיבלנו   החזק. הרוב    השפוי.   המכריע,   הרוב,    "אנחנו
 מקום של המון עצמה, החלטה. שאנחנו לא נכנסים לעימות עם הבן אדם
קלפים המגדל  כל    אחורה. צעד  לוקחים    אנחנו   הזה.   והשתלטן    הכוחני
חזרנו, ימים  כמה  תוך    חוזרים.   ואנחנו   מתפנה, הוא    קורס, בנה   שהוא 
זאת   שלנו. היה  המאהל  אבל    אוהלים,   בלי אמנם    שלנו. היה   ומהאהל 

החלטה שהייתה מאוד נכונה לדעתי." 

השיטה להרחיק: להפעיל כח מבלי להקשיב 

): 436מעגל המשך על האיזון בין המחאה והחיים > גיא שמיר (עמ' 

 "נעשו הרבה טעויות ברמה הארגונית, שגרמו לפרודים ואגואים, ודברים
כזה    ומן צמצומים, היה    את המעגלים,  להרחיב  להיפתח, במקום     כאלה;
 שתלטנות על המשאבים. אם זה תקשורת, ואם זה כספים, ואם זה 'נחליט

מתי ואיך ולמה כמה'" 

מנהיגות

המנהיגות החדשה: זהות וגישה 

): 378שדה המפלגות > גיא שמיר (עמ' 

 "נחזור לעניין של ההישג של המחאה הזה, שכל המנהיגים של הדור הבא,
 וכל האנשים שחיכו בשקט עד שראו אווירה סביבם שיהיה מתאים, חשפו
 את עצמם בעצם, ונעמדו קדימה בפרונט. לאו דווקא בקטע של אגו טריפ,
 שהיה עד היום בפוליטיקה, אלא פשוט מהלב מהנשמה. נעמדו והרגישו
חושבים גם מה הם   להגיד   יותר בנוח ובבית. להגיד את הדעות שלהם,
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לגבי העתיד וגם בדברים שנחשבים בלתי אפשריים בפוליטיקה." 

 ה"מנהיגות" של המחאה, לא קורצה מהחומר המתאים למשחק הפוליטי בעולם הישן

): 384שדה המפלגות > אור עמית (עמ' 

"לצערי הרב, פה סתיו שפיר ופה דפני ליף, ואנחנו רואים את זה. 

יכולים לחשוב  בכלל  אנחנו  איך  אז    שם, אנחנו  אם  אומרת    אני    "ואז
והם   אלה. וכל    ו"דילים"   "מסחרה" הכל  זה  ששמה  לפרלמנט   להתקרב 
 יודעים לעשות את זה, הם יודעים לשרוד שם ביחד דווקא כשאנחנו לא

רוצים אותם. אז אנחנו צריכים לגדול ולהתפתח." 

החשיבות בניסיון לעשות את הבלתי אפשרי, היא ההשראה לאחרותים.

): 435מעגל המשך על האיזון בין המחאה והחיים > גיא שמיר (עמ' 

 "אין דרך נאמנה מניסיון וטעייה. רק הניסיון מביא את הבן אדם לחשוף
 overאת עצמו, בפניו, ולהגיע למקסימום שלו. ואני בעד לעשות משימות 

 ולהכשל. ואני בעד לעשות את הדברים הבלתי אפשריים, כי אחרת לא
 נדע שהם אפשריים. ולא נוכל להרחיב את הגבולות הפנימיים שלנו. וגם
לא נוכל להרחיב את ההשראה ואת הדוגמא האישית שנותנים לאחרים." 

אחריות הקבוצה: הסברה וחניכה למצטרפותים חדשיםות

למצטרפותים   תסייע   במחאה,   בפעילות   והתועלות   העלויות   בנושא    שקיפות
חדשותים 

): 426מעגל המשך על האיזון בין המחאה והחיים > רחלי רגב (עמ' 

 "אני תמיד אומרת: אז אני לא הולכת לחדר כושר  אז על [הזמן שהתפנה
 לי בגלל (ב.א.)] זה אני אעשה מחאה. אז בואו נראה מה יש לכם בזמן,
 כלומר אני אומרת על ה, אני כן הפגנות זה חדר כושר. אבל מה בלו"ז
 שלך אתה כן יכול לוותר? אני כל הזמן חושבת איך להניע אנשים. הראש
שמתגלגל לי מה   זה  אנשים להצטרף.  איך להניע  חושב,    כל הזמן  שלי
 בראש. על מה אתה יכול לוותר, ביום יום שלך, בשביל לעשות פעילות

חברתית מחאתית. ואז איך אתה משלב את זה והמסר." 

חניכה: האחריות של בעלותי הניסיון 

): 435מעגל המשך על האיזון בין המחאה והחיים > גיא שמיר (עמ' 
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 פה כבר יש  כי  יכולים לעזור לאנשים שבאים אחרינו,  כן שאנחנו  "מה 
 אנשים עם נסיון. ואני עם נסיון עבר, ויש פה אנשים שזה נסיון ראשון

  ממה10שלהם. וזה נסיון כביר, כי גם הניסיון עבר שלי לא הכין אותי לפי 
 שכבר חוויתי, שזה גם עוד נסיון חדש. אם לא הייתי הולך על זה, אז לא
 הייתי יכול לכוון אנשים שבאים אחרי, כמו שכל אחד פה יכול. עכשיו זה
 שתוכלו להדריך ולייעץ ולהנחות אנשים אחרים איך להתמודד, או איך
 לעשות קפיצות וקיצורי דרך, ולהמנע מבורות, זה עדין לא אומר שהם
הפרטי   האישי   הניסיון את  להם  ושיש    בתוכם.   יהיו ושהם  אליהם     יפלו
 שלהם. לא בהכרח כל אחד שאתה מייעץ לו ומדריך אותו משתמש בזה.
לא   הטעות, את  עושה  שהוא    אחרי ורק    שומע, רק  שהוא  להיות   יכול 
טעות, רק אחרי שהוא חווה את החוויה הקשה, הוא לומד את זה באמת." 

): 437מעגל המשך על האיזון בין המחאה והחיים > רחלי רגב (עמ' 

 "אבל אני יכולה להגיד, שבתוך המחאה יש המון אנשים פעילים, שכבר
  שנים במגזר שלישי, ויודעים להניע מתנדבים, ועושים10נמצאים יותר מ

גם יכולים  הם    ולקחת, לתת    ואפרופו   שלהם. בעבודה  יום  יום  זה   את 
להעביר את התורה הלאה." 

איזון קבוצתי :: קיימות קבוצתית :: אחריות קבוצתית

 אחריות על הקיימות בקהילת המחאה, המודל של רחלי רגב: המחאה יצרה נורמה
בחזרה   עליו לקחת    שצריך נושא  זה    לקיימות, אישית  מאחריות  התנתקות   של 

אחריות אישית באמצעות: 

שיחות שיתוף ותמיכה קבוצתית.1

 הרחבת קבוצות העבודה במחאה.2

צמצום נתח האחריות האישי, משימות מצומצמות.3

התמקדות וצמצום החופש "לנדוד" בין מיזמי מחאה שונים .4

): 422מעגל המשך על האיזון בין המחאה והחיים > רחלי רגב (עמ' 

 "קודם כל, אני חושבת שאחד הדברים שמשפיעים אחד על השני זה יצירת
 נורמה. כי לתחושתי, הייתה בתחילת המחאה מין אווירה כזאת של, זה
 בסדר לנטוש חיים אישיים, זה בסדר לפרק את כל מה שהיה לך לפני זה,
מחאה, של  בפעולה  רק  ולהתמקד    שלך החיים  את    להפוך   בסדר  וזה 

ולשכוח מהחברים הישנים, ולשכוח מהעבודה. [...] 
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 "עכשיו, אחד הדברים שלדעתי צריך לעשות, זה לגלגל איזו שהיא נורמה,
את   הבנו   אנחנו   אוקי,   חברים: של  אווירה  שהיא  איזה  וליצור     ושיחות,
 הרעיון, אנחנו נהננו ממננו. בוא נראה איך משלבים פרנסה, עבודה וחיים

אישיים. בהמון שיחות אישיות, בין לבין, וביצירת נורמה. 

 "השאלה: איך יוצרים את הנורמה? אז דבר שני, אחד הדברים שאנחנו,
 שאני מנסה לעשות, זה פשוט להביא עוד אנשים. יש המון המון אנשים
 שנורא רוצים לעשות, לא יודעים מה לעשות ואיך לעשות ואיך להתחבר.
 ועדיין הם יושבים על הכורסא ורואים האח הגדול. נורא רוצים, אבל לא
 עושים. ואני חושבת, שככל שיהיו יותר אנשים שיעשו, יהיה אפשר לתת
 לכל אחד איזה שהוא משימה יותר מצומצמת, שיהיה אפשר לשלב את זה
 יחד עם עבודה ויחד עם משפחה ויחד עם חיים אישיים. לדוגמא, אנחנו

איש, ואני חושבת שאם נהיה20עכשיו [בחדר המצב (ב.א.)] צוות של    
איש, היום קרין מצטרפת אלינו ותהיה ה30צוות של   , אז כל אחד21 

 4יכול לתפוס משמרת של חדר המצב, כל אחד יכול לתפוס משמרת של 
 שעות, ואז נוכל גם ללמוד ולעבוד ולעשות עוד כל מני דברים. פשוט
 להביא עוד אנשים. ושכל אחד יעשה משהו מאוד מאוד מסוים ויתמקצע

בו עד הסוף. זאת לדעתי הדרך שלי לאזן." 

 אחריות על הקיימות בקהילת המחאה: העוצמה, המשאבים שקהילת המחאה יכולה
להעניק כדי לסייע לפעילותים

): 424מעגל המשך על האיזון בין המחאה והחיים > אור עמית (עמ' 

 "[...] סביב פעילות המחאה יכולה להתארגן מערכת של פתרונות לצורך
 העניין, שתאפשר לאנשים באמת לחסוך בהוצאות כדי להיות יותר פנויים.
 ושיהיה להם את מה שהם צריכים באופן בסיסי, כדי שהם יוכלו להיות

כמה שיותר מעורבים." 

 חובה לבחון באופן קבוע וביקורתי את הנורמות ושיטות העבודה שלנו בקהילה.
 למשל, להשוות את הגישה שלנו מול הדרך שבה המגזר השלישי – מגזר העמותות

– מנהל מתנדבים. למשל, נדרש לעשות ביטוח מתנדבותים

): 437מעגל המשך על האיזון בין המחאה והחיים > רחלי רגב (עמ' 

 "אבל יש הבדל בין להתנדב בעמותה, בתנועה, בגוף מסודר, שגם משלם
יודע תמיד  לא  שאתה    משהו, שזה    במחאה, ומתנדבים    וביטוח,  נסיעות 
 להגיד לבן אדם השני למה הוא הולך להתנדב. כלומר זה משהו הרבה
 יותר מורכב, ובעיני גם הרבה יותר מאתגר. אז לדעתי צריך לדבר על זה

אבל לא במעגל הזה." 
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תיאום קהילתי :: אחריות קהילתית
התמקצעות ולמידה לעבוד ביחד: האחריות שלנו כקהילה 

): 436מעגל המשך על האיזון בין המחאה והחיים > גיא שמיר (עמ' 

לא   ארגון   להיות דווקא    לאו   שלנו.   במחאה   להתמקצע   חייבים   [...]" 
 אלא לדעת איך לפזר  זה גם לגיטימי, או עמותה וזה,  ממשלתי ממוסד 
גיוס   מתנדבים.   לגייס   איך   במשאבים,   להשתמש   איך   אנרגיה,    פחות

מתנדבים, ניהול מתנדבים, זה מקצוע" 

המאהבים. את    קיפלנו   בחורף,   משתנותים.   אנחנו   כח,   עלינו מפעילה   כשהמדינה 
המרחב על  הויתור    הזה. המהלך  של  ההשלכות  כל  את  לראות    כדי אומץ   צריך 
 הגיאוגרפי, הביא לויתור גם על מעגל האחריות לקביעת סדר יום במחאה. התוצאה:

איבדנו את הקוהרנטיות שלנו בתקשורת החוצה. 

):437מעגל המשך על האיזון בין המחאה והחיים > גיא שמיר (עמ' 

 "מה שכן, כל מעבר משלב לשלב, אם זה היה שלב של הפיצוץ הראשוני
 של מחאה שהייתה מדהימה. ואחרי זה אנחנו בשלב המאבק, אנחנו עברנו
אז  –  החליטו לתקוף אותנו  מהראשון לספטמבר   כלומר אנחנו,  למאבק.
 לא תוקפים ואנחנו לא אלימים  אנחנו  אנחנו לא משתפים פעולה יותר:
לא   כלומר   וזה מחאות  שיש    הפגנות, שיש    מודיעים לא    אנחנו    אבל,
שברגע   מאמין,   אני   שלנו. ולמצב  לדבר  השלכות  יש  כלומר     מודיעים.
 שנעבור ממאבק למהפיכה, שזה אומר כבר ממש להפוך את הדברים דה
 פקטו, אז אנחנו כבר ממש נצטרך להיות ארגון לא מאורגן, מאוד מאורגן
צוות   תקשורת,   כספים,   חוליות,   הכל,   מקצועי.   שיותר   וכמה    והרמוני
 דוברים  לא צריך להיות דובר אחד; צריך להיות דובר אחד, שהוא ראש

  דוברים, מקומיים, נושאיים, כשהוא יודע לתעל את30צוות הדוברים עם 
 התקשורת לכיוונים. דברים כאלה נעשו בחלק מהאירועים, ויש המון המון

מה ללמוד ולשדרג מזה." 

לדעת לבקש ולהיות ערוךה לקבל

 חשוב לבנות ערוצי תקשורת ולשתף במידע, כדי לאפשר לעוד א:נשים לסייע
במשאבים ובמטלות. 

 מעגל המשך על האיזון בין המחאה והחיים > סתיו שפיר, מצוטטת ע"י יהודה יוגד
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): 431(עמ' 

  אלף איש שיצאו לרחובות, ועוד אנשים450"היא אמרה לי משהו על ה
אמרה לי,  היא   לרחובות.  לא יצאו אפילו אבל   שמאוד תומכים במחאה 
 בגדול, הם גם רוצים לתמוך, הם גם רוצים לעשות, ולא צריך להתבייש
להביא   או   כסף, לשלם  שמוכנים  אנשים  בינהם  יש  ואם    מהם.  לבקש 
 אמצעים, או להביא יכולות, או כל דבר, צריך לדעת איך להשתמש בהם.
או לפעילים  לשלם    אפילו ומוכנים  רוצים  הם  אם  קיימים  הם    שם,  הם 
 לשלם עבור עבודה, או לשלם עבור כל דבר; צריך לדעת לנצל את זה,

ולא להתבייש." 

): 436מעגל המשך על האיזון בין המחאה והחיים > גיא שמיר (עמ' 

 "מאוד חשוב לדעת לקבל. גם לקבל את המצב וגם לקבל עזרה. לא רק
 לדעת לבקש. לא שמים לב, שמסביבנו יש הרבה מאוד אנשים שרוצים
 לתת, ואנחנו לא ערוכים כדיי לקבל. וזה בעיה. ובעיה שדרוש לה פתרון

מיידי." 

על המרחב הציבורי
 במרחב הציבורי יש שיתוף בידע. בניגוד לשוק הקפיטליסטי, בו האסימטריה של

הידע וחסימת הפצת הידע משרתות באופן מבני את הצבר ההון של העשירים.

):360דיור ציבורי > שיר אלוני (עמ' 

] מה שהפתיע אותי זה קיומם של פתרונות.  …"בתוך המחאה ברוטשילד, [
בועת על  למשל    עמדה, ניירות  עם    הגיעו   שבאו, אנשים  מאוד   הרבה 
 הנדל"ן, והפתיעו אותי עם כמות הידע שהיה להם. לי אישית לא היה את

הידע, אבל הם באו והביאו פתרונות מדהימים.”

את התלות בשוק  להרחיב את זמן העבודה במרחב הציבורי, אפשר לצמצם   כדי
הקפיטל=כסף 

): 423מעגל המשך על האיזון בין המחאה והחיים > גבי ויינרוט (עמ' 

 "וכשאני דיברתי על מה שאת קראת לו "קוהאוזינג" – לא דיברתי על
שתוכל   כדי   ההוצאות שלך, את  לצמצם  דרך  על    דיברתי    דיור.  פיתרון

להמשיך להיות כמה שיותר זמן במרחב הציבורי." 

המאהבים. את    קיפלנו   בחורף,   משתנותים.   אנחנו   כח,   עלינו מפעילה   כשהמדינה 
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המרחב על  הויתור    הזה. המהלך  של  ההשלכות  כל  את  לראות    כדי אומץ   צריך 
 הגיאוגרפי, הביא לויתור גם על מעגל האחריות לקביעת סדר יום במחאה. התוצאה:

איבדנו את הקוהרנטיות שלנו בתקשורת החוצה. 

):437מעגל המשך על האיזון בין המחאה והחיים > גיא שמיר (עמ' 

 "מה שכן, כל מעבר משלב לשלב, אם זה היה שלב של הפיצוץ הראשוני
 של מחאה שהייתה מדהימה. ואחרי זה אנחנו בשלב המאבק, אנחנו עברנו
אז  –  החליטו לתקוף אותנו  מהראשון לספטמבר   כלומר אנחנו,  למאבק.
 לא תוקפים ואנחנו לא אלימים  אנחנו  אנחנו לא משתפים פעולה יותר:
לא   כלומר   וזה מחאות  שיש    הפגנות, שיש    מודיעים לא    אנחנו    אבל,

מודיעים. כלומר יש השלכות לדבר ולמצב שלנו.”

צדק תרבותי: השתקפות ערכי המחאה בשדה האומנות
 מוזיקה מעצימה את המחאה כשהיא מגיעה עם מסר חברתי. וכשהיא מגיעה ללא

שום קשר, היא מייצרת חסימה. 

): 402משאבים ציבוריים ומניעת אלימות > דויד בקמן (עמ' 

 "אם המוזיקה מתאימה למהפכה, זה דבר ענק. יש מוזיקה שהיא מתאימה
למחאות. 

 "[...] עכשיו, מי שאחראי על הכסף, הוא גם, כביכול, נותן את האחריות
 שלו למישהו שמביא את המוזיקה, את העצרת, את כל הדברים האלה.
את   נותן   תמימה, בצורה    הכסף, על    שאחראי   שמי להיות  יכול     עכשיו,
 הכסף שלו למוזיקה מסוימת, והוא אפילו לא יכול להבין שהמוזיקה הזאת
 לא קשורה, והורסת ומחריבה כל רגע של מהפכה, כי היא לא קשורה לזה!
 מי הולך לתקוע עכשיו טבעת יהלום לבת זוג שלי, עכשיו, כשאני רוצה
 להביא שינוי חברתי, סבל, עוני, מרמור, תודעה, קולקטיב, אחדות, שלום,
 אהבה, תקראו לזה איך שאתם רוצים, ופתאום אייל גולן בא ושר לי שירי

אהבה. 

 "[...] אייל גולן הוא בסדר גמור הוא מותק; אבל השירים עצמם, המוזיקה
ים של אנשים שרוצים לעשות שינוי." VIBEעצמה לא קשורה ל

): 402משאבים ציבוריים ומניעת אלימות > גילי גלזמן (עמ' 

 "אני עוד מהעצרת הראשונה אני זוכר. מי ששר שם, כשהיה במוזיאון תל
 אביב. אמרנו עצרת, וואלה כולם כבר רוצים להתפוצץ, פתאום עולה זמר.
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 אנחנו אומרים מה זה פה? כאילו מה? מה זה, כאילו מי אישר בכלל? אני
 לא זוכר מי שר בכלל. אבל אני חושב ש, וואלה מאותו יום לא הלכתי

יותר לעצרות, כאילו. זה כאילו   שבר אותנו."

 

מרכז ופריפריה

 דרשנו תיקון להצבר העוצמה במרכז, על חשבון שאר המקומות? יש לבחון גם את
שאנו   החברתי   התיקון   הללו. הדרישות  לאור    המחאה, בקהילת    שלנו,  הפעולות 
הדוגמא את    בו ויש    בחוץ; לשכנע  מאשר  קל  יותר  תמיד  הוא  בבית   עושותים 

האישית, את הכח שלה לשנות גם כלפי חוץ. 

): 416משאבים ציבוריים ומניעת אלימות > גילי גלזמן (עמ' 

 לי,  אמרו  אם זה זמרים,  לי אנשים,  יותר מזה, אני זוכר שבאו  "עכשיו
מפוצץ היה    כבר   כשרוטשילד   ברוטשילד, להופיע  לבוא  רוצים     אנחנו
 בהופעות. אמרתי להם: אין בעיה, אתם רוצים להופיע? לכו ללוינסקי, לכו
 לתקווה אבל לא פה. קודם תלכו לשם, אחרי זה נראה אם בכלל תבואו

לפה." 

על חופש ושפע
השפע נמצא מחוץ לשיטה הקפיטליסטית

)359דיור ציבורי > שיר אלוני (עמ' 

 "צריך להסתכל גם על בתים נטושים שאף אחד לא משפץ אותם לטובת
לא אחד  ואף  ריקות  שעומדות  דירות  מאוד  הרבה    להם.   שאין  אנשים 
 משתמש בהם. כלומר יש פתרונות, יש שפע. פשוט מסתכלים רק על מה
שאפשר לקנות מקבלן  שרק מה   את האשליה הזו,  מוכרים לנו  שנמכר.
 פלוני זו דירה. ולכן, אנחנו האזרחים צריכים למצוא את הפתרונות שהם,
 אולי זה יבוא גם במאבק עם המערכת הקיימת, אבל אנחנו אלה שצריכים

להטוות את הדרך ולהראות – אנחנו עושים את הדירות האלה.”

): 396משאבים ציבוריים ומניעת אלימות > גילי גלזמן (עמ' 

 "אנחנו חיים שמה על העודף. מה זה אומר על העודף? כל מה שנגיד בן
חיים על   אנחנו   אז כוס?  רבע  הוא    שלו כוס והעודף  שותה  נגיד     אדם,
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העודף של מה שאנשים לא צריכים. ויש הרבה עודף. אפשר לחיות מזה." 

)gridהשחרור מהסבכה (

): 407משאבים ציבוריים ומניעת אלימות > דויד בקמן (עמ' 

 "בסך הכל צריך לדעת: לתת, יש לך? תפרגן. לא לשמור אף פעם עודפים.
 החמץ, תוציא אותו החוצה, מהר, שלא יחמיץ. החמץ זה העודפים, עודפים

זה חמץ. לשחרר את זה, זה פותח את הצינורות, זה פותח את השפע." 

) והערת א:נשים נוספותים gridשני פנים לחופש: ירידה מהסבכה (

): 369דיור ציבורי > שיר אלוני (עמ' 

 "אני אישית, בכלל מעדיפה להישאר רק על הנתיב החיובי של לפעול על
הפתרונות החיוביים שלנו שמתנתקים מהמערכת. 

 [...] אני מעדיפה את הפן החיובי של לצור את העצמאות שלנו, למרות
מי   להבין הציבור  את  שמעירות    הזה,   מהסוג בהפגנות  משתתפת     שאני

באמת שולט בתמונה. 

 "גם במאבק של ניצולי השואה זה היה לי חשוב מאוד להעיר את הציבור
 להבין עד כמה הערכים שהם כל כך בסיסים למדינה הזו פשוט מופקרים

לחלוטין, כדי שהם יבינו עד כמה המערכת לא מתפקדת." 

 החופש מהתלות בבעלי ההון. ראינו כבר מה הם מוכנים לעשות למען החברה; כדאי
לנסות למצא שיטות אחרות. 

): 421מעגל המשך על האיזון בין המחאה והחיים > אבי דהאן (עמ' 

מאוד ממקום  בא    הרי   אני   צלחו. לא  והם    כאלה, ניסיונות    היו    "הרי
 פרגמאטי. להעלות את זה כשאיפה, אבל לא צלח. אפשר לנסות את זה
 בשישית, בשביעית אבל וואלה מתוך הנחה שאולי כן, אולי יצליח. יחד

עם זאת, בואו פחות נסמוך על זה שיעזרו לנו אושיות וכאלה [...]" 

 ותרו על הצרכנות (ההעדפה לקנות, ללא תלות בצורך): תקבלו חסכון של לפחות
 מההוצאה החודשית, כמעט ללא ויתור על רמת החיים.2030%

): 433מעגל המשך על האיזון בין המחאה והחיים > אבי דהאן (עמ' 

  חושב שרוב האנשים יכולים לבטל    20"אני עד  מהצרכנות /30  אחוז   
 תרבות המערב, מבלי לפגוע ברמה. וזה העניין, ולא צריך את אלון גל
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 בשביל זה. זה הרבה נובע מאיזה שהוא אפקט עדר, עניין תדמיתי, מה,
כולם עושים, אז אני לא אעשה? כולם קונים, אז אני לא אקנה?" 

שפע   וקבלו   משפחתי) תא  לכל  דיור  (יחידת  הנפוצה  הדיור  מתכונת  על     ותרו
משאבים לשאר הדברים בחיים וצימצום התלות בשוק הקפיטל=כסף.

): 423מעגל המשך על האיזון בין המחאה והחיים > גבי ויינרוט (עמ' 

 "וכשאני דיברתי על מה שאת קראת לו "קוהאוזינג" – לא דיברתי על
שתוכל   כדי   ההוצאות שלך, את  לצמצם  דרך  על    דיברתי    דיור.  פיתרון

להמשיך להיות כמה שיותר זמן במרחב הציבורי." 

לחיות ביחד זה יותר כיף, ויותר חסכוני בזמן ובמשאבים.

): 430מעגל המשך על האיזון בין המחאה והחיים > אור עמית (עמ' 

 "[...] קוהאוזינג, משהו שמאפשר לאנשים לחיות ביחד, לחסוך בהוצאות
לשתף במטלות וגם לאפשר לכולם יותר זמן." 

החופש לתת

נתינה גוררת נתינה. כשנותנותים מהלב, א:נשים מוכנותים לתת בחזרה, באהבה. 

): 405משאבים ציבוריים ומניעת אלימות > ברוך אורן (עמ' 

 "ובאיזה שהוא שלב, ככה עם ההתבגרות של המחנה, נוצר מצב שפשוט
באיזה יודע  שהוא  ברמה    עצמו את  שמחזיק    משהו להיות  הפך   המטבח 
 שעות הוא נותן אוכל, והוא נערך לתת אוכל לאנשים, ובישל לאנשים.
 ותוך כדיי ההתבשלות הזאתי, גם נוצר מצב שכעל מי שבא לאכול, היה לו

  אנשים,100 שקל. וככה נוצר מצב כאילו שאם 20, 10סבבה לשים איזה 
  שקל אז בום! אלפיים שקל ביום. וזה רק לארוחה20, 10כל אחד בא ושם 

אחת. אתה מבין מה אני אומר?" 

): 407משאבים ציבוריים ומניעת אלימות > דויד בקמן (עמ' 

 "לגביי ההצלחה הכלכלית, איך עושים כסף ברוטשילד, איך הכסף התחיל.
התחיל  המטבח  נתינה.    כמו: מאוד, מתחיל מדברים פשוטים  זה     לדעתי,
 דבר ראשון מנתינה. הוא נתן הוא לא שמר עודפים אף פעם. דאגנו שלא
 יישארו לנו עודפים, כאילו, יאללה בואו נשמור את זה לחבר'ה שלנו. כל
 פעם שהיה מגיע אוכל, היינו שמים את זה על השולחן. היינו שמים את זה
 בתור כיבוד, ומי שרצה לקח. [...] אנשים מגיעים, שמים טיפ, טיפ, אה
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 תרומה. [...] אז אתה לא שומר את זה לעצמך [...] אתה מוציא את זה
 ישר החוצה ואתה מחלק. אנשים רואים נתינה, הם נותנים, זה הכל. ברגע
 שיש נתינה אז יש קבלה, ברגע שיש קבלה יש נתינה, זה דבר שהוא גורר

דבר." 

 בסוף היום, כשנגמר השוק, מחיר המוצרים מאבד את זכות הקיום שלו; הוא כבר לא
נמדד על ציר המטבע.

): 400משאבים ציבוריים ומניעת אלימות > גילי גלזמן (עמ' 

 "כשהיינו בירושלים אני זוכר יום אחד הלכתי, אמרתי נלך להביא דברים
 מהשוק. זה היה בספטמבר, אוקטובר אולי. זה היה איזה חג. [...] לא זוכר
 היה שישי שבת, לא זוכר מה וואלה, אני בכלל עושה לו טובה שאני בא
 לקחת ממנו, לא הוא עושה לי טובה שהא נותן לי. למה? אני, את עצמי
 אני מקריב, אתה מבין? אז מה, הוא כאילו ילך כל היום יעבוד, ילך הביתה
 ישן בבית, כולו סבבה. ואני, כאילו, נמצא שם בגן, בפאקינג קור. אז אני,

בלי כסף, כבר הייתי כולי מפוצץ שקיות, כבר אין לי מה לקחת." 

מחאה = התעוררות = חופש = חגיגה 

): 366דיור ציבורי > גיא שמיר (עמ' 

 "קודם כל המחאה הייתה חגיגה של החיים, היה קיץ שאומר – אנחנו כאן,
 אל תתבלבלו, לא נוותר. היה מטורף, היה קיץ שאמרתי לעצמי – מי צריך
 חו"ל?! מי צריך מלון חמישה כוכבים?! זה הבילוי קיץ שאני מאחל לעצמי
 כל קיץ. אם אפשר שניים כאלה בשנה גם באביב וגם בקיץ, קניתי מיד.
את   לי   תביאו    שום דבר. רכבים, מלונות לא  לא  צימרים  צריך   לא   אני
 רוטשילד, תביאו לי את שדרות בן גוריון, תביאו לי את מרכז באר שבע.

חגיגה, אוהל, וזהו לא צריך יותר שום דבר בחיים, זה החופש המושלם." 

על שדה השפה
 השפה היא שדה העבודה שלנו. העבודה שלנו היא בשדה הסמנטי, ללמוד ולהמציא
 הייצור האחרון שנותר  אמצעי  הייצור הסימבולי,  השפה היא אמצעי  את השפה.

. 99%שפע ממנו ברשות ה

): 369דיור ציבורי > גיא שמיר (עמ' 
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הידיים   תנועות   החדשות,   והתנועות   החדשה   השפה   של    "המשמעות
עצם שלפעמים  אומר    שאני מה    עצמה. מהתנועה  גדולה  היא     החדשות,
 השפה החדשה, עצם סימני הידיים החדשים אין להם משמעות לעצם אלא

כדי לפתוח דלתות חדשות במודעות, כדי לעשות דברים שונים. 

 "קודם כל, אם אתה עושה דברים שונים, דברים משתנים. [...] עצם השפה
 החדשה, המנטליות החדשה, אפילו בקטנה, יש הרבה תנועות ידיים והרבה
 מילים חדשות שאני לדוגמא, תשמע אני ותיק, אני מדור שלום לא הסתדר

  לדעתי. אז חיפשתי את מה שיש19967לי כי אני רצתי עם דור שלום , 
מודעות רמת    אחרת,   דיון רמת    חדשה, שפה    חדשות, מילים  זה     היום.
מסופק.   הייתי  להישגים ולא  הגענו    רצתי, אז   אחרת.  טכנולוגיה   אחרת,
 כלומר לא הצטרפתי אחרי זה לפוליטיקה למעשה, במועצת העיר, לסגנות
 ראש עיר וכל מיני ועדות, וזה כי הבנתי שפרצנו דרך סדק, אבל עדיין
 אין, כלומר אני מקדים את הדור שלי, לא מתאים לי. יש משהו חדש אבל
 עם שפה ישנה, וזה לא עבד. [...] היום אני רואה שפה חדשה, התנהלות

חדשה, מודעות חדשה."

): 361דיור ציבורי > איתמר ברגר (עמ' 

 "אין דבר יותר מאחד, אין מכנה משותף יותר רחב מבית. אנחנו צריכים
מתחבר אחד  של   מדברים בשפה  אנחנו  על איך   לעבוד על הסמנטיקה,
 אליה, לא רק בשפה שלנו. השפה שלנו נדבר פה בינינו. אנחנו הולכים
 היום לרהט, אנחנו עושים קודם צוות חשיבה של איך מדברים "רהטית".
 לא יודע מה זה זה אומר. למצוא את האנשים שם, שהם ידברו עם הציבור

שם על בית." 

): 370דיור ציבורי > עמיר נהרי (עמ' 

 "אני מסכים שהשפה החדשה והתנועות ידיים חשובות מעבר למחוות עצמן
כאיזושהי אמירה לעשות תרבות דיון אחרת, יותר חיובית, יותר מכבדת." 

 הגדרה מחדש של "רמת חיים" לפי המדד: עד כמה רמת החיים שלי מאפשרת לי
להיות אזרח/ית פעיל:ה? 

): 424מעגל המשך על האיזון בין המחאה והחיים > גבי ויינרוט (עמ' 

 FRAMING"זה סגנון חיים, שאם אני כן אעמיד את זה באיזה שהוא 
 צמצום הוצאות,  צמצום רכוש,  חיים שמדבר על צמצום:  סגנון  אז  כזה,
 צמצום דברים. כי זה תפיסה אחרת של רמת חיים. כי את דיברת, למשל,
 על זה שאת רוצה כן להשאר באותה רמת חיים. והשאלה היא, האם אותה
 רמת חיים שאת מנסה לקיים אותה, האם היא מאפשרת לך להיות אזרחית
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 פעילה? כי אם לא, אז זאת הסיבה שמפמפמים לך שזאת רמת חיים שאת
צריכה להיות בה. וזה המדד שלי, כאילו, לפחות." 

 מול מצטרפותים חדשימות, ומול שאר החברה הישראלית, ניתן לראות כיצד השיח
אנחנו   האם   כוחניים.   למנגנונים   עוצמה   לנקז   מתובנת    הממלכתימיליטריסטי

צריכותים לשבור את המנגנונים הללו? או לנצל אותם באופן חכם?

 שימוש בשפה פומפוזית ו"צבאית", מייצרת תחושת שלמות עם התפקיד אצל מי
שעדיין לא מרגישה חלק מקהילת המחאה.

): 440מעגל המשך על האיזון בין המחאה והחיים > רחלי רגב (עמ' 

  תגיעי לדירה כזאת וכזאת5"למחרת קיבלתי מייל [...] "אה, היום בשעה 
נורא נורא  המיליון.”  צעדת  לקראת  חמ”ל  פותחים  וכזאת  כזאת   בשעה 
 שמחתי, כי להכין שלטים – אני לא מתחברת. לקרוא ברכבות, לצעוק, אני
 לא מתחברת, לצעוק בחוף הים אני גם לא מתחברת. לעומת זאת, מטה של
 פייסבוק וכאלה, אני כן מתחברת. ומצאתי את עצמי מגיעה לדירה, ומאז

אני בעצם פה, עדיין."
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 : נאבקות במיליטריזם בשדה השפה: הופכים חמ"ל (חדר מלחמה) לחמלה. פעילה בחזית29צילום 
.13/8/2011הצפונית וברוך "ההומו" אורן מאחורי הקלעים של עצרת ההמונים ההיסטורית בעפולה, 



קאייזן
לאכול את כל העולם בביסים קטנים, ובהתמדה. 

): 366דיור ציבורי > גיא שמיר (עמ' 

  אנשים, עשית הישג. וזה23"גם אם אתה עומד לבד ברחוב ובאים עוד 
חפירה וחפירה ועוד ועוד ועוד והתמדה" 

): 400משאבים ציבוריים ומניעת אלימות > גילי גלזמן (עמ' 

 בוא נגיד,  וללא משאבים.  "אה, וגם להתחיל עוד פעם פעולות קטנות,
 שאם נלמד לעבוד ללא משאבים  אחרי זה, כשיהיו לנו את המשאבים,

נדע לעשות איתם דברים הרבה יותר טובים." 

בשדה הפערים: משאבים ציבוריים בשדה האוהלים
 עבודה בשדה בו יש פערי עוצמה  מייצרת שמועות. עבודה עם משאבים ציבוריים
 נרחבים, כגון עבודה עם כספים  יוצרת סביבה הילה של שמועות. כך קרה למשל

סביב הפקת העצרות, וכך קרה גם סביב ניהול הכספים. 

): 393משאבים ציבוריים ומניעת אלימות > קרין נץ (עמ' 

מני בכל    נתקלתי מעט  לא    פה; האנשים  לב  תשומת  את  אסב    כן    "אני
 האשמות, בין אם הן הדדיות או לא הדדיות, לגבי גזילת כספים. [...] אני
הרבה   היו   שמועות, הרבה    היו   ולקח. שבא  אדם    בן   ראיתי לא   אישית 
 האשמות הדדיות. זה אחד הדברים הכי מכוערים שנתקלתי בהם במחאה.
 כי באמת, זה לא קל לפגוש בן אדם שבאיזה שהוא מקום הוא חבר שלך,
 או שותף לדרך שלך, ושבאים אנשים ומאשימים אותו. יכול להיות שהם
 צודקים, יכול להיות שהם לא צודקים. אבל אני, מבחינתי, יוצאת מנקודת
 הנחה, שאם יש לך הוכחה – אז בוא נראה, בוא נדבר, בוא נתמודד איתה.
 ואם אין לך את ההוכחה, אז לבוא וסתם להאשים, זה זה ... פשוט זה לא
 ש... בהתחלה, הפוקוס היה על בן אדם אחד. אחר כך על בן אדם אחר,
 ואז על בן אדם אחר, כאילו כל פעם יש את הקטע של: כולם צבועים! אז
 כולם מעלימים וכולם גנבים, ולכולם יש כסף בכיס, וכולנו קיבלנו כספים
מהמחאה, וככה זה באיזה שהוא מקום יצא שזה פשוט יצא מפרופורציה." 

את מרסקות    הן   איתן, מתמודדים  לא  ואם    בקבוצה. לעבודה  חומר    הן  שמועות 
הקבוצה. 
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): 397משאבים ציבוריים ומניעת אלימות > איתמר ברגר (עמ' 

נפרד הפעילים  של  הקשה    מהגרעין   מהליבה, גדול  חלק  רבה   "במידה 
 וזה ממש  בגלל סכסוך בין הפעיל הזה לפעיל הזה,  בגלל כסף.  מאיתנו
 משסע עד היום. כספים מעצרת המיליון, בשלישי בספטמבר. אנחנו כבר
 כמה חודשים אחרי, ויש אנשים שלא איתנו, כי לא הצלחנו להגיע לאיזה
שהיא דרך לשים סוף להאשמות, לשמועות. כי אומרים שהוא לקח כסף." 

הקצאת המשאבים היא התפקיד הפוליטי השנוא ביותר

): 396משאבים ציבוריים ומניעת אלימות > גילי גלזמן (עמ' 

 "לא יכול להיות שבן אדם אחד רק מנהל את הכספים. שזה הדבר הכי
 גרוע. עכשיו, בטח זה לא כזה תפקיד מגניב, ובטח שלא אני רוצה לעשות

אותו" 

 עבודה עם משאבים דורשת  לכן  עצמה  יש חוסר ביטחון; פערי  יש   בשדה בו
אבטחה 

): 404משאבים ציבוריים ומניעת אלימות > דויד בקמן (עמ' 

 "הייתי עם בוקסר. עכשיו האחריות על הכספים הייתה בעייתית, כי לא
היה לי איפה לשים את הכסף, פשוט. היה חם, זה היה פשוט נורא." 

אמון נוצר כשיש שקיפות

 ככל שמצוקת המשאבים קשה יותר  עולה חשיבותו של האמון. מצוקת המשאבים
בפריפריה, יוצרת רגישו גבוהה לנושאי משאבים ואמון. 

): 396משאבים ציבוריים ומניעת אלימות > איתמר ברגר (עמ' 

 "מאהל כמו רוטשילד, שיש שם הרבה אנשים, הרבה פעילים – היכולת
 שלו לספוג שינויים היא הרבה יותר גדולה. אם יש חריגה, אם יש, דברים
איזה   נותן הגודל    כי   איתם. להתמודד  יודע  שהוא  דברים   מתאזנים,יש 

  מאהל נהריה ברגע שירדו   חוזקה.  העסק קורס.100שהיא   בום! שקל,   
וכששני פעילים לא מסתדרים בינהם, זהו, נגמר." 

בשדה בו יש פערי עוצמה  לשקיפות יש כח למנוע דורסנות.

): 395משאבים ציבוריים ומניעת אלימות > גילי גלזמן (עמ' 

הם, המשאבים    עכשיו   משאב. של    סוג זה  שכסף    שקורה, מה     "עכשיו
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    ולא כאילו בלי כסף. ויכולנוunlimitedכאילו, הלוואי והיה לנו כאילו
 לעשות מה שאנחנו רוצים. אבל, כאילו, בשביל לעשות דברים, לפעמים
 גדולים, צריכים כסף. [...] עכשיו, כשיש משאבים מצומצמים או מוגבלים,
לא   אז   ברוטשילד,   הייתי   כשאני   אומרת, זאת    ההחלטות, לפעמים    [...] 
 מהתחלה ידעתי, כאילו מה, נגיד צריכים משהו, אז מאיפה מביאים את

זה? אז רוב הדברים גם אנחנו קנינו מהכסף האישי שלנו." 

התמודדות קבוצתית עם פערי עוצמה

 פערי עוצמה בקהילה יוצרים חיכוך, עבודה קבוצתית נותנת שיכוך. פערי עוצמה
השעות כמות    כגון פשוטים  בהיבטים  החל    הזמן. כל  ומתרחבים  נולדים   בקהילה 
חברתיים כישורים    כמו יותר  מורכבים  בהיבטים  וכלה    במחאה, להשקיע     שניתן
מהשותפותים, לחלק  תפקידים  הגדרת  של  במקרים    אישיים. כלכליים   ומשאבים 

נוצרת היררכית עוצמה רשמית. 

הקהילה   הקבוצה,   עימו נושא  ומהווים  חיכוך  יוצרים  וההיררכיה  העוצמה     פערי
על קבוצתית    עבודה באמצעות  אפשרית    ההיררכיה השטחת    להתמודד.  צריכה 

הקשיים הללו, ושיטות כגון ביזור תפקידים ורוטציה. 

): 415משאבים ציבוריים ומניעת אלימות > איתמר ברגר (עמ' 

לעבודה, וללכת  בבוקר  לקום  שצריכים    חיים, להם  שיש  אנשים    [...]" 
לכמה המאהל  את  לנטוש  נאלצים    מחויבויות,   מני כל    משפחה,    ילדים,
 שעות; מי שאין לו חיים, או שיכול להרשות לעצמו להשאר במאהל, הוא

צובר כוח, יוצר מציאות; כשאנחנו חוזרים בערב המאהל נגדנו. 

[ ]"…

] המשקל של בן אדם אחד, אינדיווידואל שרואה בדמוקרטיה שלנו ]"… 
 חולשה, הוא אדיר. ואין כל כך, לדמוקרטיה, כלים להתמודד עם מישהו
 שנלחם בו בכלים שלה. שלוקח את הכלים שלנו, שלוקח את הסובלנות

שלנו, ומשתמש בזה נגדינו." 

): 417משאבים ציבוריים ומניעת אלימות > דויד בקמן (עמ' 

 "הוא השתלט לכם והוא לקח לכם והוא דפק את העסק. אה, תראה זה
 מעניין. אם יש תקשורת בין האנשים, אז הם מנצחים את הדביל. כשיש
 אנשים ביחד, מתוקשרים, ביחד, מדברים על הדברים ביחד, אז הם מנצחים
 הריי אם אנשים מאמינים  את האידיוט האחד שיושב ודופק את העסק.
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את  הם קודם כל צריכים לפתור  אז   חברתי,   שינוי  שהם יכולים להביא 
הבעיה של השינוי החברתי אצלם." 

תקינות ציבורית

 עבודה עם משאבים ציבוריים דורשת תהליך ציבורי, וזה סופרקשה לעמוד בזה
תוך כדי מהפיכה.

): 404משאבים ציבוריים ומניעת אלימות > דויד בקמן (עמ' 

המבקרת, הרשות  להיות  הופכת  היא    כאילו,   פרדוקס, נוצר  לאט   "לאט 
 ואפילו יותר מזה. כי היא כבר מכירה את הדמויות של זה וזה, ועכשיו
 לא פה,  אני  לא,  צריכה זה,  אני את הקבלה, אני צריכה  אלי,   תתקשר 
 עכשיו תשלח לי פקס וזה, לך תשלח לי מייל. מה? מה ה הדברים האלה?
 אנחנו עכשיו באמצע מחאה, אני צריך כסף עכשיו בשביל זה, בשביל זה,
 בשביל זה אין לי זמן עכשיו לכל השטויות האלה, שיחתמו לי אנשים על

זה, על זה, וזה." 

): 406משאבים ציבוריים ומניעת אלימות > ברוך אורן (עמ' 

שאני   ברגע   אומרת, זאת    גדול.   כסף   על   כשמדובר   מתחילה    "הבעיה
  שקל בקופה. [...] נוצר מצב3000התחלתי להבין שברוטשילד רץ ביום 

 שהיה צריך גם להחליט מה קונים ומה לא קונים. [...] אז זה היה חלק
 מהדיון שלנו, שצריך לעשות איזה שהיא חשיבה, כאילו, שהיא הרבה יותר

אחראית לגביי מה לעשות עם הכספים ואיך לנהל אותם." 

איפשור – איגום משאבים

 איפשור הוא המילה שהמצאתי בקיץ לטובת התפקיד החדש של אלו שיאגמו את
 המשאבים. המילה חדשה כי התפקיד חדש; התפקיד הוא: כיצד נאפשר לאיש:ה
 שעדיין לא מרגיש:ה חלק מהמהפיכה, את ההרגשה הנפלאה של להיות חלק ממשהו

גדול וחשוב? התשובה: נציע לו/לה לתת פרוטה לכובע הקסמים.

  מאפשר שפע מתוך שותפות.CroudSourcingמיקור המונים  

): 408משאבים ציבוריים ומניעת אלימות > ברוך אורן (עמ' 

 "[למדתי (ב.א.)] שכשמדברים על לאסוף הרבה כסף, זה גם צריך לבוא
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שנותן  גוף אחד,   או  זה לא צריך להיות בן אדם אחד, אנשים.  מהרבה 
או   כקבוצה,   שלנו,   קבוצתי מאמץ  להיות    צריך זה    אלא,   כסף;  הרבה 
 כקהילה, או כחברה, לאסוף את המשאבים האלה. [...] אלא צריך לבנות
 את הקהילה מאחורי זה. שכל אחד ישים את השקל שלו. לשים שקל זה

כלום כאילו. כן." 

על התקשורת

תקשורת מסחרית, מה ציפית?

 אין לנו באמת ציפיה מהתקשורת המסחרית לסיקור שמדבר בשפה של המחאה.
 ברור לנו שצריכת חדשות בשפה של אנשי המחאה היא בערוצים האלטרנטיביים:

 התקשורת הלא מסחרית, התקשורת הקואופרטיבית (מגפון), הבלוגוספירה
והרשתות החברתיות. 

): 458מושב על המחאה ואיגודי עובדותים > גבי ויינרוט (עמ' 

קשור ולא    קשור   זה   תקשורת,   שיטת   על   שדיברתם   למה   קשור    "זה
 ווינט, שוואלה,    יום  שלא יהיה סיקור באותו    זה לא נכון  להתארגנות.
של   בעידן   כבר   שאנחנו   תשכחו   אל   ריקים.   בעמודים   יצאו    וידיעות
 תקשורת אלטרנטיבית. לדעתי קודם כל  זה יעצים ערוצים אחרים. אותם
 עיתונאים אחרים יכתבו בבלוגים שלהם, ובפייסבוק יעשו שיתוף, ויום כזה
 יעלה את התקשורת האלטרנטיבית. אז עוד יום כזה ועוד יום כזה ועוד

יום כזה, עד ש... זה רק עוד אפקט חיובי לשביתה כזאת." 

תקשורת קהילתית

 היתרון בתקשורת האלטרנטיבית הוא השחרור מלפיתתןם של בעלותי ההון. השינוי
הוא אמנם איטי יותר, אבל הוא ללא ספק מתרחש. 

): 459מושב על המחאה ואיגודי עובדותים > גבי ויינרוט (עמ' 

 "הציבור עצלן, אנחנו יודעים את זה, מי כמונו יודע את זה. אה, הביקורת
אנשים פה  יש    כן אם  אלא    אוקי? לאט  שזה  פה  שומע    שאני  היחידה 
ברורות לא  (הערות    פשוט  זה    הביתה. נלך    ובואו   ונכשלנו    שהתייאשו
 וצחוק) כן, זה פשוט לאט אבל אין יותר חזק מזה, התארגנות כזאת שהיא
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ששולטים    הון,  אותם בעלי ממומנת על ידי  כן? היא לא  מלמטה,  באה 
וכשהם   המחאה, את  מעלים  הם  רוצים  וכשהם    התקשורת.   גופי  באותם 
 רוצים הם מנמיכים אותה. ככה הם עשו את זה בקיץ. וכל עוד זה יצמח
 מלמטה, לא תהיה להם את השליטה הזאת. אבל יש כאן חיסרון, שזה לאט

וזה מאוד מאוד לאט." 

 פייסבוק זו דרך להפיץ מסרים למי שגם ככה נמצאותים במעגל החברתי הקרוב, לא
מעבר לזה. 

): 465מושב על המחאה ואיגודי עובדותים > ג'רמי ליבן (עמ' 

 "וכן להגיע פיזית, ולא לדבר דרך פייסבוק ודרך תקשורת. זה גם מאוד מתנשא
בצורה כזו."

על משק הדיור
 מחירי הדיור הם קו אדום אישי, ולכן פוליטי, ועל פיהם יקומו ויפלו ממשלים. את
השלכות משבר הדיור ניתן למדוד במדדי ההגירה השלילית, כלומר, ירידה מהארץ.

)360דיור ציבורי > שיר אלוני (עמ' 

 "הדיור הוא כ"כ בסיסי ברמה כזאת שאנשים חושבים אם להישאר בארץ
או לא על בסיס זה.”

 הפתרון הנחוץ הוא פתרון שורשי. פתרונות נקודתיים לא יעזרו, ואולי אף ירעו את
המצב

):358דיור ציבורי > יהודה יוגד (עמ' 

 "מה שקורה זה שבעצם יש לנו מספר אוכלוסיות שונות שצריכות פתרונות
 שונים. מצד שני, כל פתרון נקודתי של אוכלוסיה מסויימת, בדרך כלל
עכשיו אם    כלומר,   השנייה. האוכלוסיה  של  הבעיה  של  להחרפה   גורם 
 נותנים פתרון נקודתי בסיוע בשכר דירה, לאנשי המעמד הנמוך, ומכניסים
 אותם למאגר האנשים ששוכרים דירות  הם דופקים את כל מי ששוכר

דירה.

 "[...] אחד הדברים שכן למדנו והבנו במעגלי דיון של האסיפה הנודדת.
 יצאה שם עבודה יפה בעיני, שכן נתנה איזה סל פתרונות, ואמרה: או כל

הפתרונות האלה ביחד, או כלום.”

 חדרים שנבנות בשוק, פשוט לא מתאימות לצרכי הדיור הנפוצים4דירות 
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):357דיור ציבורי > גיא שמיר (עמ' 

אני   עליה.   יחלקו אנשים     ואולי פרטית, אישית    שלי דעה    זו  אמנם   "אז
 חושב שהנקודה הזאת היא קריטית, כי זה לא תופעה כבר. המיינסטרים
 הורים שגרים של משפחות זה לא המשפחה הנורמטיבית של שני  היום 

 שנה ומשלמים משכנתה. זה כבר קרוב למת, זה נדיר אפילו”20ביחד 

יצירת שינוי בממשל

השיטות, הכלים לשינוי

   הממסד מצפה להתנהגותכדי לשנות דרוש כח פוליטי או כח ברוטלי (אלימות).
 פוליטית (תמיכה במפלגות קיימות, הקמת רשימות חדשות) או לחלופין, התנהגות

אלימה. ללא שינוי שורשי, אכן יהיה קשה להמנע מאלימות.

):357דיור ציבורי > גיא שמיר (עמ' 

 "גפני אמר את זה, יו"ר ועדת הכספים – עד שלא תשרפו צמיגים ותשרפו
 דברים לא נגיב. אתה מסתכל על זה ואתה אומר – מה האפשרויות שלי.
 [...] אני שמח מאוד שעדיין לא הגענו לשריפת צמיגים. אני מקווה גם
את יפתח    הציבורי המגזר  וכל  הרשויות  שכל  מקווה    ואני   נגיע.  שלא 
פעולה תהיה  שלא  עד    לפעול. ויתחיל    פעולה, לשתף  ויתחיל   הדלתות 
תהפוך   למאבק,   שהפכה   והמחאה,   ויחריף,   יחמיר   רק   המצב    אמיתית

למהפכה, ולגרילה, ולטרור, שאני רואה בעתיד, ולא שמח.”

עבודה ישירה מול הפקידות הבכירה

כשמדובר   גם   הביןאישיים,   המחסומים   את   להסיר   מאפשרים   וישירות    אומץ
באושיות השלטון 

): 362דיור ציבורי > תמיר חג'ג' (עמ' 

 "הייתה לי יוזמה אישית ללכת לשר השיכון. פשוט הכתבתי לו – אני מגיע
או ללוביסטים  והולכים  יפה  שמדברים  אנשים  מאותם  לא    אני    לכנסת.
 לעוזרים ומתחננים לפגישה. אני רואה את השר, פשוט מתיישב לידו, מזיז

את מי שצריך, ואומר לו מה שיש לי להגיד." 
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 עבודה אחראית ומסודרת מול הפקידות הבכירה, מאפשרת שיתוף פעולה. לאחר
 שהוכחה עוצמה ציבורית, השר הממונה פותח חיבור בין הפקידות הבכירה לבין

מנהיגות המחאה. מכאן, עבודה מסודרת ואחראית מאפשרת קידום עניינים רבים. 

): 363דיור ציבורי > תמיר חג'ג' (עמ' 

שאני   פירסמתי הוא    שעשיתי ביותר  והמהירים  הישירים  הדברים   "אחד 
 הולך לשר השיכון, שכל מי שיש לו בעיות עם משרד השיכון ימסרו לי
 מספרי ת.ז., טלפון ושם, ואיפה הבעיה שלהם. זה היה בסוף חודש נובמבר

   כשהגעתי לשר, אספתי כבר [שמות (ב.א.)]. [...] אז ישבתי30בערך.   
 ואמרתי לעוזר כל מה שאני רוצה והבאתי לו את הרשימות. יצרתי קשרים.
 בעקבות זאת אנשים קיבלו בתים, וקיבלו סיוע בשכר דירה. כמה מהם עלו
 לוועדות עליונות. ואחרי שנפגשתי איתו המשכתי להיות בקשר עם משרד
 השיכון בשקט במחשכים, ואני ממשיך להזרים להם כל הזמן מספרי ת.ז.
של אנשים שיש לי בעיות איתם, ואני מקבל תשובות, וזה אחד הדברים." 

תעמולה שלילית במרחב הציבורי, יוצרת מצד הממשל מניע לקשר עם המחאה 

): 363דיור ציבורי > תמיר חג'ג' (עמ' 

 "הדרך השנייה היא להבהיל אותם. והכוונה שלי זה לא חס וחלילה לאיים
 להם על החיים או פועל באלימות, פשוט מארגן להם הפגנות ליד הבית,
 מסביר להם שהמשחק שלהם נגמר, מציק להם בדף של הפייסבוק. [...]
 כמובן שלא לוותר על המהומות כי בעקבות המהומות הם מתחילים לפחד

ואז מחפשים דרכים ליצור איתך קשר, וזה דבר מאוד חשוב." 

דיור ציבורי > גיא שמיר (עמ' ): 

 "ובסוף השר מכיר אותך, יודע מי אתה, אתה משתמש גם במקל, גם בגזר.
 קובע פגישה, מעולה מתקדמים. לא קובע פגישה, בא אליך הביתה. אתה
 לא בבית, אני אבוא איפה שאתה נמצא. אתה לא יודע איפה אתה נמצא,
 יש לי צוותים בכל הארץ שיעקבו אחריך ואנחנו נדע מי אתה ואיפה אתה,
 ומה אתה מדבר ומה אתה עושה. ואתה תעבוד בשבילנו. ואם לא תעבוד
אמנם   והדברים   אותך.   נטריד   אבל   מינית   לא   אותך,   נטריד    בשבילנו

חמורים, אבל זו המחאה." 
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: גיא שמיר: מודל שלושת שלבי המאבק7איור 



הממשל של  הלגיטימציה    אתכןם. נחליף       תעשו לא  ואם    בשבילנו, שם     אתםן
לכן,   בהם.   לחיות   בסיסיים   תנאים   לתושב:ת   לתת   התחייבותו   היא    לשלוט,
 הלגיטימציה לדרוש מהממשל, נובעת מהזכות ומהסמכות של הציבור, להחליף את

הממשל, במקרה הפשוט, ולהחליף את שיטת הממשל, במקרה היותר מורכב. 

): 367דיור ציבורי > גיא שמיר (עמ' 

ידידותי   הכי   בסוג במאבק    ואנחנו   מאבק, של  סוגים  שלושה  עוד   "יש 
 וראשוני. זה חשוב לזכור כי לכל אחד מהשרים וחברי הכנסת ואנשים שהם

עיניים, אני אומר להם את האמת, את האפשרויות4מקבלי החלטות, ב   
 הבאות עלינו לא לטובה, ושיפתחו את הדלתות ושיתחילו לפעול. אם לא

יתחילו לפעול זה לא ייגמר, זה יחמיר ויחריף." 

על המהלך הפוליטי הלא-מפלגתי

 המרחב הפוליטי הלאמפלגתי הוא מרחב של לימוד ושת"פ, שיש לו תכונות של
 עוצמה ודינמיות. הוא מאפשר ליצור שיתופי פעולה בין גורמים מזוהיםמפלגתית
 לבין גורמים מנוטרלי זהות מפלגתית. במרחב הזה פעלה בבטחה תנועת המחאה,
כמה עד  להתווכח  (אפשר    "שמאל"   או   כ"ימין" עצמה  מלזהות  נמנעת   כשהיא 
 התקשורת המסחרית הסכימה לעזור למאמץ הזה, אבל חד משמעית, זו הייתה כוונת
 תנועת המחאה). במרחב הזה עדיין פועלות תנועות רבות, ובינהן מיזמים חברתיים

שנולדו במחאה כגון: המעברה, בית העם, המשמר החברתי, האסיפה הארצית.

 כל עוד אין בציבור שינוי בתמיכה הגורפת שיש כיום לגוש השלטון=הימין, ככל
הנראה זהו המרחב היעיל ביותר לעבודה על הצדק החברתי.

): 380שדה המפלגות > דניאל דור (עמ' 

 "שהמהלך הפוליטי הלא מפלגתי שהתפרץ בקיץ יצר אפשרויות תקשורת
בין אנשים ששום מהלך מפלגתי לא יכול היה לייצר. 

 "[...] לקחת אנשים שבאופן עקרוני מסכימים לא להסכים על הרבה מאוד
ואחרים.   אידיאולוגיים בורות    מיני   לכל   להיכנס לא    מסכימים    דברים,
בשביל פעולה    לשתף איך  ללמוד  להתחיל    או פעולה    לשתף  ומוכנים 
להתעסק רוצה  שהיא  אמרה  הזאת  שהמחאה  נושאים  של  אוסף   לתקוף 

איתם. 

על   להישאר   צריכה   בהמשך המועדפת    העבודה צורת    מבחינתי   [...]" 
 המישור הזה של פעילות לא מפלגתית, ומאוד פוליטית, שכל רגע נתון
השפה,    בשינוי  ארגונים מתרכזת במטרות ספציפיות,  כוחות בין  בשינויי
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אל קיימים  פוליטיים  גורמים  של  משיכה  תוך    ציבורית, עמדה     בשינוי
 המקום שהם מתעניינים בנו משיקולים שלהם. ואם אנחנו מסתכלים עכשיו
 על הפעילות שלנו במשמר, אנחנו מקפידים מאוד, ואנחנו בתהליך למידה,
 לנסות כמיטב יכולתנו לעודד כל מי שיש לו חשיבה יותר מתקדמת בקשר

לצדק חברתי. ללא קשר לשאלה באיזו מפלגה הוא נמצא." 

קואופים - שינוי מהשטח

): 383שדה המפלגות > אור עמית (עמ' 

 "אני חושבת שנקודת מפתח היא בניית מודלים מהסוג הזה שנותנים לציבור כח,
של   המודל   האנרגיה.   במשק   כמו   שינויים,   ליצור   מעטים,   כלכליים    באמצעים
 קואופרטיבים כמו הקואופרטיב לאנרגיות מתחדשות, שאומר שאנחנו יכולים לבנות

כח בתחומים חשובים, ולשנות מלמטה ולהגיד אמירה." 

מפלגות?

חצי מליון איש:ה שיצאו לרחובות  האם זהו סימן בשדה המפלגות? 

 היכולת לתרגם את ההצבעה ברגלים להצבעה בקלפי, טמונה ביכולת ללכוד את
חברתית אג'נדה  שמציעה  מפלגה    לכדי אותה  ולקרקע    חברתי" "צדק   הפנטזיה 
 ברורה ומובנת. הציבור יצא לרחובות כי משהו הפריע לו. האם נשכיל לתרגם את

ההפרעה הזו לשינוי בקלפיות? 

): 382שדה המפלגות > תמיר חג'ג' (עמ' 

אחת, תארו  מצביעים למפלגה   שיצאו החוצה היו  מיליון  "אם כל החצי
 לכם, האנשים האלה, חלקם באמת יצאו בשביל המופעים והזמרים. אבל
 אני רוצה להיות אופטימי, ולהאמין שרוב רובם, משהו הפריע להם, ולכן

הם יצאו החוצה."

 להקים מפלגה/ות חדשה/ות או להצטרף לקיימות? הכל הולך 

): 378שדה המפלגות > גיא שמיר (עמ' 

 "מבחינת המפלגות ברור שהגענו לאיזשהו סוף דרך של המפלגות הקיימות
 והמפה הפוליטית הולכת להשתנות בגדול. לדעתי כל האפיקים לגיטימיים
 וכל אחד מתאים לאפיק אחר, כלומר כל בן אדם צריך לדעת שאם הוא
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שלו, את הדיעה   להגביר כח ולהיכנס ולתת  אז מפלגה     שייך לאיזושהי
והיום יש את כל האפשרויות פתוחות בפני כולם.”

לדון בשלה  הישראלית  החברה  האם    חוץ.   בנושאי עמדה  דורשת  מפלגה   הקמת 
בהשלכות המושג "צדק חברתי" על שדה יחסי החוץ? 

): 381שדה המפלגות > עמיר נהרי (עמ' 

 "אחד מהדילים החזקים שעשו בעיני מנהיגי המחאה, זה שהם סרבו לדבר
של הרגיל  לפח  ליפול  לא    כדי   בכוח, ממש  ושלום    ביטחון   נושאי  על 
 לדרדר את הדיון לשם. אבל אם זה מפלגה, היא תצטרך להתמודד עם

הנושאים האלה." 

הדמויות   מאבקים. שילוב  בנושא    במחאה, פנימית  עבודה  דורשת  מפלגה   הקמת 
את להרחיב  צורך  יש    רחבה. לא  זהויות  קשת  מייצגות    במחאה, כיום   הבולטות 
שורות ההנהגה, ולוודא שהן כוללות נציגות לכלל המאבקים שאנו רוצותים לייצג. 

): 382שדה המפלגות > תמיר חג'ג' (עמ' 

 "אני כמעט משוכנע מכל ליבי שחייבים להקים מפלגה אחת. אבל לפני
 שנקים אותה, צריך לעשות לה תשתית מתוך המחאה. מכל האנשים שדי
 מובילים במחאה, ובתוך המפלגה הזו גם להכניס ערבים, דרוזים, בדואים,
 יהודים. מכל המפלגות, לשכנע אנשים לצאת מהמפלגות שלהם ולהתאחד

בתוך מפלגה אחת. זו עבודה לא פשוטה, אבל היא אפשרית." 

שילוב מאבקים: פנים וחוץ פרלמנטרי 

): 382שדה המפלגות > תמיר חג'ג' (עמ' 

  דמויות56"אני מאמין שגם אם בסיבוב הזה של הבחירות הקרובות נכניס 
 חזקות. [...] שחוץ מעל המחאה לא ידברו כלום בכנסת, ויציעו כל היום
 רק הצעות חוק רק בנושאים חברתיים. זה יתיש את המערכת, זה יתיש את
 ראש הממשלה והרבה אנשים מסביבם. אנחנו תפקידנו יהיה מבחוץ לתמוך
 בכל מי שיכנס, חובתינו לתמוך בהם בכל הכח, כל היום לצאת להפגנות,
 לעשות מהומות, לתמוך בהם. וזה מה שישבור את כל השיטה שהייתה עד

היום, גוף אחד, וזה לא משנה אם זה ליכוד או מערך." 

גרעיני מתפקדותים: כלי יעיל להשפעה בשדה המפלגות 

): 381שדה המפלגות > עמיר נהרי (עמ' 

של גרעינים  על  דיבר  והוא    מדבר, זליכה    ירון את    מזמן לא     "שמעתי
 מתפקדים. הרבה מהכח למשל של הקיבוצניקים, של הקיבוצים, להוביל
 מדיניות ולקבל את השינויים של הם רצו, זה בא מהתארגנותם בקבוצות
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  איש בתוך10002000והתפקדו כקבוצה. כך, אפשר בקבוצה גדולה של 
על   השפעה   המון   לך   יש   מאורגנת.   בצורה   שעובדים   אבל    מפלגה,

מועמדים, המון כח, המון דרך להשפיע. 

  הזו החברתית  לתנועה  יהיה   2000ואם  או בליכוד  איש  איש2000    
בקדימה שיעבדו כגרעין, אז אני חושב שזה יכול מאוד לקדם." 

הדברים אותם צריך לשנות, הדורשים תיקון

פתרונות,   ולהציף   לשתף   והמדינה.   הציבור   בין   היחסים   במערכת   שינוי  נדרש 
ולדרוש ביצועם ע"י הממשל. לפתור בעיות בעצמנו היכן שהממשל נכשל

):360דיור ציבורי > שיר אלוני (עמ' 

 "כאילו לא רק להגיד – לנו אין פתרונות, ממשלה יקרה, הו, תעזרי לנו.
 רוצים ואנחנו אנחנו מה   יודעים  אנו    פתרונות,  יש לנו  האזרחים,  אנחנו
לא   אם   בעצמנו   זה   את   נעשה   ואנחנו   זה,   את   להשיג   איך    יודעים

תתעוררו.”

נדרשת חוקה.. 

): 363דיור ציבורי > תמיר חג'ג' (עמ' 

"לדעתי הפתרון לדבר הזה, [...]. שמדינת ישראל תיקח אחריות" 

דרושה חוקה לישראל, במיוחד חוק יסוד: הזכות לדיור

):358דיור ציבורי > יהודה יוגד (עמ' 

 "ועוד דבר שלמדתי בקיץ הזה, שהבנתי אותו קצת פחות, זה הדבר החוקי.
 בסופו של דבר בארץ הזו יש דבר שנקרא חוק יסוד. ברגע שיוגדר חוק
 יסוד על דיור, כרגע קיים חוק יסוד על זכויות האדם, זה קיים שם. אבל
 כל דבר שחוקק לפני חוק היסוד הזה, לא חל עליו. זאת אומרת שהוצאה
 לפועל יכולים לזרוק אדם מהבית. למה? חוק הוצאה לפועל קיים לפני

חוק יסוד.

 "כיום אף אחד לא נותן דיור חלופי לאף אחד. אומרים לא יכולים, אין
 באפשרותינו. זה במידת ההיתכנות וכל מיני דברים כאלו. עקום לחלוטין.
 בקיצור בלי תעדוף נכון של הנושא הזה ע"י המדינה, בלי להגדיר אותו
 כזכות יסוד של בן אדם ולבנות את זה, לא נפתור כלום. פתרון נקודתי

בכל נושא לא יפתור.”
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סימן חמישי: דיונים במסגרות אחרות
שיח על המחאה החברתית והקשריה השונים.

על אהבה, על האהבה לעצמי, על ההשתקפות שלי במראה
:128וויין וו. דייר כותב

את נסה    המגדירים. למספר  שווה  הגדרותיה  שמספר  מילה  היא   ”אהבה 
   היכולת והנכונות להרשות לאלה הקרובים לליבך להיותההגדרה הבאה:

 . יתכןמה שהם בוחרים להיות מבלי לדרוש מהם שישביעו את רצונך
לאמצה מסוגלים  מעטים  שכה  היא  עובדה  אך    שימושית, הגדרה     שזוהי
תהיה מסוגל להרשות לאחרים שבו  תצליח להגיע למצב   כיצד   לעצמם.
את   שיגשימו   מהם   לדרוש   מבלי   להיות,   בוחרים   שהם   מה    להיות
 כך שתרגיש כי אהבתעצמך; על ידי  על ידי   ציבפיותיך? פשוט מאוד.
תחדל   טוב, אתה  כמה  עד    שתבין ברגע    ויפה.   בעלערך   חשוב,  אתה 
 להיזקק לסימוכין מצד הזולת בכל הנוגע לערכך, או לערכיך, המתבטאים
 בהתנהגות בהתאם להוראותיך. אם אתה בטוח בעצמך, אינך מעוניין או
 זקוק לכך שאחרים יהיו כמוך. ראשית כל, אתה יחיד במינך. שנית, זה
 יגזול מהם את הייחוד שלהם, והרי הדברים שאתה אוהב אצלם הם בדיוק

אותן תכונות ההופכות אותם לאנשים מיוחדים ושונים זה מזה.

[ ]”…

 "אימוני האהבההעצמית מתחילים במוח. עליך ללמוד לשלוט בחשיבתך.
 הדבר דורש מודעות רבע לרגעי הווה באותן הזדמנויות שבהן אתה מגלה
 אותות של שלילהעצמית בהתנהגותך. אם אתה מסוגל לתפוס את עצמך
מאחורי   הטמונה   המחשבה   על   במתקפה   לפחות   תוכל   הפעולה,    בזמן

התנהגותך.

 "אתה מגלה כי זה עתה אמרת משפט כגון "אני בעצם לא כל כך חכם,
 כנראה שסתם היה לי מזל וקיבלתי ציון גבוה על העבודה הזאת". כעת
 כלפי עצמי.  חייב הפעמון לצלצל בראשך. "עשיתי זאת. התנהגתי בבוז
 אבל כעת אני מודע לזה, ובפעם הבאה לא אניח לעצמי לומר את הדברים
 שאמרתי כל ימי חיי”. השיטה היא לתקן את עצמך בקול רם עם משפט
 כגון: "זה עתה אמרתי שהיה לי מזל, אבל בעצם אין לזה כל קשר עם מזל.

 . מאנגלית: עפרה בןעמי. רעים – הוצאה לאור,איזורי המשגה שלך), 1976דייר, וויין וו. (128
.2639תלאביב. עמ' 
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 ”. זהו צעד אחד לקראתקיבלתי את הציון הגבוה משום שהוא הגיע לי
 אהבהעצמית, צעד שפירושו – הכרה בהשפלתךהעצמית בהווה והחלטה

לנהוג אחרת.

[ ]… “

 "בחר לך תגובות חדשות לניסיונותיהם של אחרים להעניק לך את אהבתם.
 במקום להטיל מיד ספק במחוות האהבה, קבל אותה במשפט כגון "תודה

רבה" או "אני שמח שכך אתה מרגיש".

 ואמור "אני  בטא זאת בפניו  "אם אתה חש אהבה עמוקה כלפי מישהו,
 אוהב אותך", וכאשר אתה בודק את התגובה שקיבלת, תוכל גם לטפוח

לעצמך על הכתב על כי נטלת את הסיכון.”

 האהבה לעצמי, אם כן, היא היכולת לתת לעצמי את המרחב להיות מי שאני. על
 נקודות החוזק והחולשה. זו היכולת להיישיר מבט גם אל נקודות כואבות בזהות
 שלי, בעבר שלי, ולדעת שגם להן יש חלק במי שאני. זו היכולת להבין שמערכות
 היחסים שלי נושאות עימן חלקים משמעותיים מהזהות שלי. זה להיות גאה בזהות

שלי, לצאת מהארון.

של דמותי אל עבר הבבואה  היכולת להיישיר מבט   היא   האהבה לעצמי  אם כן,
 במראה, ולהגיד: זה אני, אני אדם מלא, עשיר בחוויות, טוב לעצמי ולבריות. אני

יפה, ואני אוהב את עצמי.

 מהן מערכות היחסים שלי? הן מראות. כל אחת מהן היא הזדמנות לראות א:נשים
 אחרימות, דרך נקודות ההשקה בין הזהות שלהןם, לזהות שלי. אם יש אדם שקשה
 לי להיות איתו בקשר – זה בוודאי נובע מכך שאותו אדם מצליח לשקף לי פן
 בזהות, בדמותי שלי, שמעורר בי רגשות שליליים כלפי עצמי. פן שמפחיד אותי

בעצמי, שמעורר בי תחושה לא שקטה.

שלי החולשות  את  לראות    שלי היכולת  היא  האחר:ת?  עם    שלי התקשורת     מהי
או   שלי, המשגה  נקודות  את  האחר:ת    בפני   לחשוף היכולת    באחר,  משתקפות 
 הכשלון שלי, ולדעת שהאחר:ת ת:יאהב אותי כמו שאני, מתוך כך שאני אוהב את

עצמי כמו שאני.

המשתקפת   בבואתי אל  מבט  להיישיר    שלי היכולת  היא    שלי המנהיגות    כך,  אם 
במראה.

 על האהבה לאחר אפשר ללמוד אצל אהרן שבתאי, המתייחס למשמעותה הפוליטית
:129בכתיבתו על מנחם בגין

 2012שבתאי, אהרן (129  דור הגיבורים),  . נדלה בתאריך24/2/2012. אתר הארץ – סופשבוע,
10/3/2012 ,http://www.haaretz.co.il/magazine/begin/1.1647118
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 “הייחוד של מנחם בגין היה בכך שהוא היה איש עממי שאהב ברגש פשוט
 וממשי את העם ברחוב. התובנה שיש להרחיב את האהבה, מהמשפחה אל
עדיין היא    בספר שמתנהלת  השיחה    ולכן   חיוני, שלב  היתה     האחרים,
 אקטואלית ופתוחה. המניע האתי החיובי היה תקף ונשאר כזה, כמרכיב
 דינמי. הכלים הפסיכולוגיים שבהם השתמשתי עשו את תפקידם, ונתגלו
למרכיב נהפכה    המשפחתי, ובתא    באני שמתמקדת    התרפיה,    כמגבילים.
 מבני בהפרטה של הארוטי ושל הפוליטי. אין תוקף לפסיכולוגיה שמנותקת
 מהפוליטי, מהחינוך ומהאתיקה. כמו שהראה בין היתר ז'יל דלז, יש מקום

להרחבה של ארוס, לרשת מסועפת יותר של אהבה פוליטית.

 "כך שאהבת העם, בספר "בגין", היא שלב שבכוח מביא להבנה שהאהבה
 אינה נעצרת, אלא מקיפה ונשלחת אל כל האנשים והדברים. ניתן לומר
 שעם בתור עם, שמצטרף במובן הפוליטי החיובי, בנוי להבנה ולאהבה של
 כל האנשים מכל עם, משום שהוא ענף של האנושות. להבדיל משנאות,

כל האהבות שלנו הן חוויות שמכשירות דרכים חדשות לאהוב.”

על סדר ואנרכיה במחאה, גבולות וטשטוש גבולות
 למרות שניסינו130תום @ ישראבלוג כתב פוסט נהדר בשם "עושים (אי) סדר" . 

אישורו את  ולקבל  תום  עם  קשר  ליצור    הצלחנו לא    עדיין   העולם, את   להפוך 
 לשימוש בחומר, אבל אתןם מאוד מוזמנותים לקרא את הטקסט המלא שלו (ולהנות
 מהצילומים המוצלחים) אצלו בבלוג. נסתפק בציטוט בריא ובהרבה טעם של חוסר

בפה:

 . המאבק הזה הוא בין הֵסדר לאיסדר. המאבק הוא בין השאיפה לקטלג1”
 את העולם באופן יציב וקוהרנטי לבין קריאת התיגר על השאיפה הזאת
 וחשיפת ההטיה המובנית שבה לטובת הסדר הקיים. המאבק הוא על הכוח
 לכן אותו. ההבחנות הבינאריות המייצרות   ואת  מאליו את המובן   לפרק 
המבט   כך.   כל   מפחיד   כך,   כל   מסעיר   כך,   כל   טוטאלי   הזה    המאבק
 הדומיננטי בהפגנה של אתמול לא היה מבט של התרסה או של שמחה,
 אלא של פליאה ותדהמה. מה זה הדבר הזה? מאיפה הוא הגיע? מה הוא
 אם היה משהו  בתוכו? כי  ממקמים את עצמנו  אומר עלינו, ואיך אנחנו
 מנחם בייאוש של השנים האחרונות, הרי שהוא היה טמון בעובדה שהוא
 היה מוכר וצפוי כל כך. טובים מול רעים, מעטים מול רבים, יודעיכל מול
 שטופי מוח. אבל איפה אנו עומדים כאשר על פי כל הסימנים החיצוניים

המוכרים לנו, אנו אלה שנראים כמו המון גועש ויצרי? 

130)  2011תום  סדר),   (אי)    עושים ישראבלוג, אתר    .8/2011  בתאריך נדלה    .31/3/2012, 
http://israblog.nana10.co.il/blogread.asp?blog=2894&blogcode=12669705
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 . המאבק הזה נסב על מסמוס של קטגוריות. הטקטיקה הבסיסית שלו2”
שנועד   המשחקי האלמנט  מתלווה  לאלה  כאשר    והצרימה, השיבוש   היא 
 לסייע לעיכול המסרים, מצד אחד, וממסמס בעצמו את ההבחנה המקובלת
 בין ה"רציני" ל"מבודח", מצד שני. לידתו במשחק של מסמוס לשוני, "ב'
 זה אוהל", והמשכו במסמוס של כמעט כל הבחנה או צורת ארגון קטגורית
 מקובלת שאנחנו מכירים. מרחבית, הוא קורא תיגר על ההבחנה בין הפרטי
 הבית  המאבק שבו  זהו  האישי לפוליטי.  בין  בין הבית לרחוב,  לציבורי,
 והגוף האנושי החשוף יצאו החוצה וניכסו לעצמם את המרחב הציבורי. לא
 במקרה, ההתנגדות המקומית למחאה במאהל רוטשילד הגדירה את עצמה
 על בסיס ההתנגדות לאותם מקרים שבהם הגוף האנושי הנכיח את עצמו,
בחצרות צרכים  עשיית  דרך    ביותר, הגולמיים  באמצעים    פרטיותו,  ואת 
של המסעדות הפלישה לטריטוריה המוגנת לכאורה     על ידי או    הבתים,
על ביותר  הרווחות  הביקורות  אחת    במקרה, ולא    הסמוכים.  הקפה   ובתי
 השוכנים במקום היא שהמרחב שלהם אינו פוליטי מספיק; העובדה שהם
או בנגינה    או   חולין בשיחות  מזמנם  ניכר  חלק  לבלות  לעצמם   מרשים 
 במשחק נתפסת כביטוי לחוסר ה"אותנטיות" של המחאה. היא מבטאת את
 הציפייה השגרתית שלנו שמרחב שנוכס לצורך מחאה פוליטית יקדיש את
 כל כולו לפוליטי ולא "יזהם" את עצמו בעניינים של יוםיום. הפגנה היא
 הרי דבר רציני, כואב, כועס  אז מה זה כל הסיסמאות השנונות האלה,
בומבמלה   או   לבומבמלה   שהתחפשה   מחאה   זו   האם   הקרנבל?  אווירת 
 בתחפושת של מחאה? "כאן מוחים בכיף", נכתב על כמה וכמה אוהלים,
 בסוג של הגחכה משחקית של הדומסטיות הישראלית הצעירה. וכיצד נוכל
 לקחת ברצינות את אלה שבאמת נראים כאילו המחאה שלהם מענגת כל

כך? 

שורה3“   להן מתלווה    מהסיפור. חלק  רק    הן המרחביות  הפרקטיקות    . 
 ארוכה של מסמוסים נוספים, המאתגרים – ושעות הכתיבה הארוכות של
 פוסט זה הן עדות לכך – אפילו את היכולת לנסות לתעד אותם באופן
 מסודר ומקיף. על חלק מאלה נשפכו כבר הררים של מילים. האם המחאה
של   אותנטית", "לא    או   "אותנטית"   פוליטית", "לא    או   "פוליטית"  היא 
 "מעמד הביניים" או של "הדפוקים", "ציונית" או "אנטיציונית"? האם יש
 לה "הנהגה" או לא? האם יש לה "תביעות" מוגדרות או שהיא מבטאת
 תסיסה אמורפית וחסרת מיקוד? האם היא יכולה "להצליח" או לא? על
הטשטושים אחד    חשובות. פחות  לא    הן אבל    פחות, קצת    נכתב  חלק 
 המעניינים ביותר של המאבק הוא זה שבין ההיסטורי ליומיומי. המוחים
 עסוקים כל הזמן במקומם בתוך "ההיסטוריה", אבל המקום הזה נבנה כולו

  אתר הכרזת המדינה ברוטשילד   הפרקטיקות היומיומיות ביותר.  12על 
 מופקע מידיו של ה"מנהיג" ההיסטורי ומועבר לידיו של "העם", המקריא
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 את הדברים במשותף ותוך הדגשה מכוונת של כל החלקים שיש לנו נטייה
לשכוח בהכרזה המקורית. 

פרט4”   הזמן,   רוב   סמויים   נותרו   מגדריים   למסמוסים הניסיונות    גם   . 
 להתייחסות חוזרת ונשנית לכך שחלק נכבד מ"מובילות" המאבק הן נשים.
 המסמוס הזה זוכה לביטויים לשוניים הנעים גם הם על הגבול הדק שבין
 הרציני למגוחך. אתר "שקוף באוהל", המרכז את המאבק ברשת, מגדיר
 את עצמו כ"חלום ויוזמה של אנשות". "אנשות = אנשים + נשים", מוסבר
הודעות   המגדר".   מכבלי שחרור    העברית, השפה  של    שדרוג   "זהו    שם.
 ונכתב בהן כי  רשמיות לתקשורת מופנות ל"אנשות תקשורת יקריםות",
 "זה השינוי שאנו מביאיםות... יש מזון לכולםן, יש חיבוק לכולםן... זוהי
את שתתאר  בצורה  השיח  את  לבנות    תקשורת,   ככלי   שלכםן  האחריות 
 השינוי שכולנו רוצותים". אפילו עקביות לשונית אין כאן: פעם סיומת זכר
 קודמת לנקבה, ופעם להפך. כאילו לא רק על כבליה המגדריים של השפה

קובלים המוחים, אלא על עצם הדרישה שלה לחוקיות סיסטמטית. 

מוֹכרים לנו את ההבחנה בין5”  . ועוד הבחנה, בין דיבור לפעולה. שנים 
בצינורות   שפועלים   אלה   בין   ש"מדברים",   ואלה   ש"עושים"    אלה
 הפוליטיים המקובלים ומשנים את "המציאות" לבין אלה שרק "מבקרים"
 ו"כותבים". והנה, פתאום יש לנו פעולה שהיא מצד אחד פיזית לגמרי, כל
 כולה הצבה אנכרוניסטית של הגוף האנושי בתוך המרחב הפיזי הממשי,
אחד קורא    ְתפֻיְסְָבּק!", לא  "המהפכה    –   וירטואלי והלא    מדומיין  הלא 
 השלטים הציוריים ביותר ברוטשילד – ומצד שני, מה עושים כל הגופים
לזה.   זה   ומקשיבים   זה   עם   זה   מדברים   יחד?   מתקבצים   כשהם    הללו
מזמנם ניכר  חלק  מקדישים  אלא    ומקשיבים, מדברים  רק  לא     ולמעשה,
 לדיבור מטאדיבורי שכל כולו פליאה על כך שאנשים מדברים זה עם זה
אחת סיפרה    הזיעה", למרות    אותי גרר    שלי "חבר    לזה. זה   ומקשיבים 
זה   שקרה   "מה   שלה.   הראשונה   החוויה   על   מאהל   בישיבת    הנוכחות
לא   שונה.   משהו   כאן שקורה    והבנתי   השיחה, של  במעגל     שהתיישבתי
 ראיתי אנשים ישראלים מקשיבים אחד לשני ככה בחיים. הדבר הזה הוא
פעם   וואו.   שמדברים. חשוב  אלא    התוכן, לא  זה  שחשוב  מה     מטורף.
ראשונה פעם    זו בתשע  מחר    מדברים. אנשים    שראיתי בחיים   ראשונה 
דומים דברים  לשמוע  אפשר    השפה". את    אבין   אני   כי   בכיכר,  שאהיה 
 לאלה כל הזמן. בתוך מרחב המבוסס על נוכחות פיזית, הפעולה החשובה
המתדיין,   הדיבור   אלא   הדיבור,   סתם   ולא   –   הדיבור   היא    ביותר
להוביל   אולי היא  הסופית    מטרתו   המתפלמסאךמקשיב;    הדליברטיבי,

לפעולה (ואולי לא), אבל חשיבותו העיקרית היא בעצם קיומו. 

 . המאבק הזה מהדהד חזק כל כך בגלל המסמוסים הללו; מאחר שהוא6”
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המוּּכרים לנו משדה המאבקים הפוליטיים; מאחר  לא מציית לרוב הכללים 
שבין ובסדקים  ברווחים  המתקיים    לימינלי מרחב  בתוך  מתרחש   שהוא 
 קטגוריות ולא בין קטגוריות לבין עצמן. האנתרופולוג ויקטור טרנר דיבר
 על כוחם של מרחבים לימינליים כאלה ועל הסכנה שהם טומנים בחובם
 למבנה החברתי הדומיננטי, כמו גם על האפשרויות שהם פותחים לשינוי
אלה בימים  המתרחשת    זו דוגמת  חברתיות  דרמות    אנטימבני.    חברתי
"קומוניטס": כינה  שטרנר  מה  של    להתהוותו להוביל  עשויות   ברחובות 
הסולידריות את    חווים אדם    בני   שבה   חזקה קהילתית  אחווה   תחושת 
חברתיים שינויים  לעבר  אותה  לתעל  ועשויים  אדירה  בעוצמה     והשוויון
 גדולים. השינויים הללו מאיימים, כמובן, על הסדר הקיים, ולכן מטרתם
 העיקרית של אלה שמייצגים את הסדר הזה ומאמינים בו היא למסמס את
 המסמוס עצמו, לכפות על השיח מחדש את הקטגוריות שהתערערו ואיבדו

“את כוחן. 

[...]”

 . ובתוך כל אנרגיית המסמוס הזאת, צריך לומר גם שקטגוריה אחת14”
 שהמאבק מדינת הלאום, של   הקטגוריה   זוהי מדהימה ביציבותה.  נותרת 
 כולו מתנהל בתוכה ונתחם בין גבולותיה. אין בכך כדי לומר שהמאבק אינו
משמעויותיו  –   הללו מהגבולות    החורג שיח  עם  גם    ומתן במשא   נמצא 
בעת בספרד  ומהמחאה    הערבי בעולם  מהמהפכות    השאר,   בין    ניזונות,
 האחרונה, כמו גם מתולדות המאבק החברתי הלא אלים לאורך הדורות –
 אבל דומה שהמאבק מגביל את עצמו רוב הזמן לעיסוק בזכויות האזרחיות,
העצום   והריבוי   הלאום,   מדינת   גבולות   בתוך   והחברתיות    הפוליטיות
 בשימוש בסמלים לאומיים מעיד על כך יותר מכל. זו החמצה מצערת, כי
 אם יש קטגוריה שראוי להתחיל בתהליך המסמוס האיטי שלה, ולו ברמה
לחיים שהזכות  לומר    הזמן הגיע    הלאום. קטגוריית    שזו   הרי    הרטורית,
מזלם שהתמזל  לאלה  מוגבלת  להיות  צריכה  אינה  אותם  לחיות     שראוי
 לחסות תחת כנפיו של דגל מסוים. הגיע הזמן להכיר באחריות המשותפת
 שלנו גם לחייהם של אחרים שמעשינו משפיעים עליהם. זה נכון, כמובן,
יותר. רחבים  הקשר    במעגלי גם    נכון וזה    אלינו, הסמוכות   בטריטוריות 
 תהליך יצירת הסולידריות חוצת המגזרים שהמחאה הנוכחית מובילה נמנע
 באופן כמעט מופגן מתנועה לעבר העללאומי. הסולידריות הזאת מומשגת
יותר   בתוכו לכלול  יכול  הזה    "העם" אם  גם    "העם", של   כסולידריות 
 משהוא מכיל בדרך כלל. השטחים שמעבר לקו הירוק עולים בשיח רק
 בהקשרים צרים להחריד הנוגעים לחלוקת משאבים כלכלית ולהשפעה של
 הזרמת כספים להתנחלויות על חלוקת המשאבים בתוך גבולות ישראל –
 כאילו הוויכוח על ההתנחלויות הוא בסך הכל שאלה כלכלית צרה של
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 הקצאת משאבים, כאילו הוויכוח הוא על האם המתנחלים זכאים לביטחון
משלילת הנובעות  מהותיות  מוסריות  שאלות  על  ולא  ולרווחה   ולחינוך 

הזכויות של אחרים כתוצאה מזכאותם זו. 

 מעולם15”  גם בזירה הרחבה יותר – המאבק הזה נראה כשאוב כולו . 
 הפרקטיקות של תנועת המחאה נגד הגלובליזציה, ועם זאת גבולותיו שלו
 עצמו מצומצמים כמעט לגמרי למרחב הלאומי. קשה שלא לחוש צביטה
הניקיון   עובדי ברוטשילד  למאהל  מגיעים  כאשר  ערב  בכל  בושה   של 
אפריקה,   ממדינות   כלכליים   פליטים   ככולם   רובם   למקום,    הנשלחים
לזה, יש    ושבים. מהעוברים  גדול  חלק    בפני   לחלוטין שקופים   ונותרים 
 כמובן, יוצאים מן הכלל יש כאלה שמנסים באומץ רב לעשות רדיקליזציה
 של השיח מבפנים, לסמן את הקווים הברורים הקושרים בין סוגי העוולות
של זירת המאבק דומה שהצמצום    עדיין, אבל   –  נגדן שמוחים   השונות 
 למרחב הלאומי הוא לא רק אסטרטגיה ליצירת סולידריות פניםקהילתית
 אלא גם נקודה עיוורת, או חציעיוורת, בתודעה הקולקטיבית של רבים

מאיתנו. 

 . והנקודה הזאת היא אכן עיוורת, והעדר ההכרה באוניברסליזם של16”
 המאבק הוא בעיקר מצער בכך שהוא מונע מאיתנו את החיבור למאבקים
 גדולים יותר ולא מאפשר לנו ללמוד מניסיונם של אחרים. ראו, לדוגמה,

" מתוך  הבא  הקצר  הקטע  Weaponsאת   of  the  Weakשל   ספרו   ," 
 ג'יימס סי סקוט על כפר חקלאי במלזיה של סוף שנות השבעים. ראו עד
 כמה הדברים מזכירים את הגלגלים שהניעו את המאבק הנוכחי, לפחות

בראשיתו: 

שדות אורז שנעשה בהדרגה קשה יותר ויותר למצוא   "הטענה 
הכל על  ושנואה    סדאקה,   ב(כפר) הכל  על  מקובלת   להשכרה 
 באותה מידה. כפריים קשישים זוכרים עדיין כיצד אביו של (אחד

  של  אדמה בשטח  ו20התושבים) וכמה אחרים קנו רלונג30    
סמלי.   סכום   בעבור   ג'יווה   מטנגקו   מקומית)   מדידה    (יחידת
 כפריים בגיל העמידה זוכרים כיצד, לא מזמן, לא היה אף אחד
אם   ובין כשוכר  אם    בין   לעבד, אדמה    לו הייתה  שלא   בכפר 
 כבעלים. "בתקופה ההיא", מוסיף עבדול רחמן, "דמי השכירות
 חושבו עם חמלה, האדמה הייתה זולה, והייתה אדמה רבה. אדם

רלונג בעצמו". תופעה זו20עשיר לא יכול היה לעבד יותר מ   
למטרה   חברתית   כמובן   מובנית   ההם"   הטובים   "הימים    של
 המוצהרת של השוואה עם המצב הנוכחי. "היום", אומר עבדול
 רחמן, כדי להשלים את ההנגדה, "אדם אחד יכול לעבד אפילו

  רלונג בעצמו; הוא שומר לעצמו את כל הכסף והוא100 או 50
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 שומר לעצמו את כל האורז". טוק מחמוד עושה השוואה שונה,
גבוהים, השכירות    דמי   אנשים, יותר  יש  "היום    משלימה:  אך 

ובעלי האדמות עושים שימוש בתנאי שכירות אכזריים". 

 מהדברים של תום אפשר ללמוד כי בעצם חוסר הסדר הוא סוגשל סדר עולמי
חדש. ובנוסף, בתוך הסדר הזה, יש לנו גבול שעדיין לא חצינו: המסמן הלאומי.

ביטחון   להםן שיש    מי רק  שכנראה    (תגית) חורגת  מציינת    לתום, תגובה   בפוסט 
 בזהות, יכלו לקחת חלק במחאה. כלומר, המאבק הדיר את מי שלא הרגיש:ה בטוחה

:131בזהות שלה

 , צריך שתהיה זהות מוגדרתTAZ“כדי שיהיה מסמוס זהויות, כדי שיהיה 
 לכתחילה, והאדם או הגוף או הציבור שמחזיקים או מזוהים עם הזהות הזו
 במרחב הזה מנת לדבר/למחות בשמה. מספיק על  חזקים   צריכים להיות 

  וכיף כי מי שנכנסTAZיכול להתרחש מסמוס, במרחב הזה יש קרנבל ו
ובמאהלים   מגניב   ברוטשילד   לכן   כוח.   של מעמדה    אליו מגיע     לתוכו
מחוללים המהפכות  שאת  ידוע    (ובכלל, פחות  הרבה    או   לא,  האחרים 
שחרור   אחרי   בכתנות   להתהלך   המשיכו   וחסריהמכנסיים    החזקים

הבסטיליה).

 קשה הרבה  הכוח והדבק המלכד,  הקטגוריה) היא מעוז  “כשהזהות (או
 יותר להתפרק ממנה. על אחת כמה וכמה אם היא כפויה מבחוץ, אם את

מרגישה בתוכה שלא בנוח, אם הזהות כשלעצמה היא מושא למאבק.”

 אם כך, מעניין ללמוד את מידת השותפות של אוכלוסיות מודרות על רקע זהות,
 ומידת תפקודן במאבק. נראה שאכן, הנוכחות של אוכלוסיות מודרות על רקע זהות
היו  –   מין   עובדי   נכים,   טרנסג'נדרס,   פלסטינים,   כגון: אוכלוסיות    שולית.  הייתה 
בחברה   לשכיחותן   בהשוואה   המחאה,   ולרוחב   לאורך   נדירות   יותר    הרבה

. 132הישראלית

 אחת הסוגיות המעניינות בהקשר הסדר ואיהסדר במחאה, הייתה תהליך שרטוט
של האסיפה  הצליחה    שלה, המשמעותיות  מההחלטות  באחת    במחאה.  הגבולות 
 רוטשילד לגרש מהמאהב את אלו שהובילו הפגנה תחת הכותרת "תל אביב ליהודים

 , האסיפה של רוטשילד מחליטה ברוב גורף, להוקיע קריאות5/8/2011בלבד". ב

 2011חורגת (תגית) (131  רוטשילד פינת וונדרלנד),  . נדלה בתאריך8/2011. אתר ישראבלוג,
2/3/2012  ,http://israblog.nana10.co.il/blogread.asp?

blog=454677&blogcode=12677409
 מעניין לציין ששכיחותן של אוכלוסיות אלו דווקא הייתה בעליה, במאהב רוטשילד, בימיו132

 האחרונים – כאשר מעט מאוד מהכוחות ההגמוניים של המחאה, אם אפשר לקרא לזה כך,
נותרו בו; המאהב בימים הללו היה מעון בעיקר לאוכלוסיה מאוד מוחלשת.
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:133להפרדה, ואף לגרש א:נשים או קבוצות המקדמים תפיסות כאלו

 "המאהל יכיל כל קבוצה או אדם ללא סייגים זהותיים כגון דת, גזע, מגדר,
 קבוצה אתנית, לאום, מקום מגורים וכו'. המאהל יגנה כל סיסמא \ קריאה
זהותו רקע  על  מהמאהל  אדם    או קבוצה  הוקעת  שמטרתה  פעולה   \ 
 (לדוגמא, 'רוטשילד ליהודים בלבד', או 'לחרדים אין מקום פה') ויבקש
 מהאדם או הקבוצה שמקדמים זאת לחדול. במידה ולא יחדלו, תפורסם

הודעת הוקעה פומבית ובקשה מהאדם \ הקבוצה לעזוב את המאהל"

 בהמשך אף הגיע נציג האסיפה פיזית וביקש מקבוצת מפגיני הימין, שארגנה את
 ההפגנה המדוברת, לעזוב את המאהב. המשמעות היא, כמובן, שגם בתוך איהסדר

  ערכיDNAהטבוע באופיה של המחאה, ישנו  , שמצליח להוביל את הקבוצה134 
בנתיב שפוי.

 רבות מ"מאוכזבות:י המחאה" נוטותים לציין את "חוסר המיקוד של המחאה" כאשם
 עיקרי לכך שאין למחאה הישגים. ראשית, זהו כזב, משום שלמחאה הישגים רבים

 . שנית, זוהי טעות, מתוך יתרונותיו הרבים של שילוב המאבקים, היוצר135מספור
 בהכרח אג'נדה רחבה, או אם תרצו, לא ממוקדת. דיונים רחבים יותר בנושא שילוב

.291 ובעמ' 233המאבקים תוכלו למצא בעמ' 

133)   חגי    2011מטר, חזרהג), דרך     .אין אתר  MySay,ישראל של  החופשית  התקשורת   –   
7/8/2012  בתאריך   נדלה   .2/3/2012, 

http://www.mysay.co.il/articles/ShowArticle.aspx?articlePI=aaaryp
.141 של המחאה, בעמ' DNAראי גם את המאמר של ד"ר איילון שוורץ בנושא ה134
 2012ראו למשל אצל אביגד, אופיר (135  . הקונספירלה – כל מה שמעיד עלפירות המחאה),

.21/1/2012התעוררות (בלוג), 
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על תצורת התחריר;
136לין חלוזין-דברת: מי זה העם ומה הוא דורש

 התצורה הפוליטית "תחריר" מיוחדת בכך שהיא מבקשת להגדיר מחדש את
 הפוליטי. המנדט של הנהגת התחריר הישראלית מותנה ביכולת להעמיד מנגנון

משתף, ייצוגי ושוויוני

 מישהו שאל אותי אתמול אם מאז שכל זה קורה, הפסיקו לדחוף כאן באוטובוסים.
 לא הייתי בטוחה שאני מבינה מה הוא שואל. "זה מה שקרה בתחריר," הוא הבהיר,
 "אנשים הפסיקו לדחוף אחד את השני באוטובוסים." מזה זמן, תחריר זה כבר לא
 רק שם של מקום – זו תצורה פוליטית. לכן, היה נדמה לי שהשאלה "האם הפסיקו
 לדחוף באוטובוסים?" נועדה לברר בעצם איפה אנחנו, והאם כבר הגענו לתצורה

הפוליטית "תחריר". 

 אולי גם הטענה הרווחת נגד המחאה מיומה הראשון, שהיא לא ממוקדת, שלא ברור
 מה המסרים שלה, זו בעצם אותה השאלה מן הצד ההפוך: "מה היא תצורת הפעולה
 הזו? לאן רוצים להגיע?" או במילים אחרות, אולי מדובר באזהרה: "אם תמשיכו

ככה, תגיעו לתחריר". 

 עם מניין של כמעט חודש לתנועת המחאה הגדולה ביותר שקמה בישראל, כולנו,
 באוהלים ובבית, עדיין מנסים להבין מה קורה כאן – למה מאות אנשים, גם כאלו

  אישה ואיש, ואחר כך30,000שיש להם פתרונות דיור, עברו לגור באוהלים? למה 
150,000  ואחר כך – למה כל האנשים האלה יוצאים לרחוב? מה זה300,000    

שהעם דורש ולקראת מה הולכים? האם אנחנו בדרך לתחריר? 

 אין ספק, התחריר היא תצורה פוליטית שאנחנו לא מבינים עדיין, ולא יודעים עדיין
 לאפיין. אף על זאת, אני רוצה להציע שזה אכן מה שקורה כאן. זוהי התקוממות
 פוליטית נגד תנאי חיים בלתי נסבלים, ודרישה נחרצת מן השלטון לשנותם – אך
 בכך כשלעצמו אין באירועים האחרונים כל ייחוד. תנאי חיים בלתינסבלים הם מנת
 חלקם של ציבורים רחבים בישראל שכבר יצאו לרחוב לא פעם. התחריר מיוחדת
 בכך שהיא מבטאת רצון להיות ביחד, לנכס את המרחב הציבורי ולשהות בו, להיות

סולידריים במאבק – לצקת תוכן חדש לפוליטי. 

 אולי לכן בישראל המעמד הבינוני הרחב הוא זה שנושא את דגל התחריר. משום
 שרק כשהמעמד הבינוני חש שהוא מנושל מן הפריבילגיות שלו, יכול להתפרץ לו

136)  לין    2011חלוזיןדברת, ומה הוא דורש), זה העם     מי העוקץ, אתר    נדלה10/8/2011.   . 
   2/4/2012בתאריך ,http://www.haokets.org/2011/08/10מיזההעםומההואדורש/

 , לין הייתה בצוות קישור מאהבים. מאז זרמו הרבה2011הערה: המאמר נכתב באמצע קיץ 
מים ברשת המאהבים. הוא מובא כאן בעיקר כדי לדון בנושא "תצורת התחריר".
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ו"הפוליטי",  "הכלכלי"  בין המפרידות  ההגדרות  על  התקוממות    כזה: תחריר     מין
ביחד, ולהיאבק    והלאומיות, האתניות    המעמדיות, המחיצות  את  להפיל   תשוקה 

בסולידאריות, למען סדר יום לאומי חדש. 

 במילים אחרות: העם דורש להיות יחד במאבק למען חיים טובים יותר לכולם; העם
 דורש להגדיר מחדש את הפוליטי, את הדבר המשותף הזה שעושה מכל מי שחי פה

"עם". 

 בימים האחרונים הועלו חששות רבים: שום דבר לא מבטיח לנו שהאשכנזים האלו,
 הבורגנים האלו, הלבנים האלו מתלאביב, לא יקפלו את האוהל ויחזרו הביתה בלי
 לדאוג לכל היתר. זה נכון. שום דבר לא מבטיח לנו את זאת, ולכן כולנו צריכים
 להיות בתהליך הזה, ולדאוג שהתחריר שלנו לא ייגמר בהפרד ומשול מסוג חדש

ורע יותר. 

ולמדינת   חברתי לצדק  הדרישה  מול  שעומדים  האדירים  לכוחות  מודעים     כולנו
 רווחה – חלקם כוחות מערכתיים, חלקם ארגוניים וחלקם פרסונליים – כי יש הרבה
 אנשים שאין להם שום חשק לראות את הדיסקט מוחלף. עם זאת, האדישות לסבלו
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 בפוליטיקה משתפת שחותרת לחלוקה  הגזענות והיעדר הניסיון שלנו  של האחר,
אנחנו ואיתם    המתנגדים, בכוחות  החזקים    אולי הם    משאבים, של  יותר   שוויונית 

צריכים להתמודד בימים אלה. 

 ברוח זו, הקולות שהגיעו בשבוע שחלף מן המאהלים, דרשו הגדרה מחודשת של
הפגישה   אוחיון, שירה    כאן שסיפרה    כפי   המאבק. הנהגת  עם  היחסים   מערכת 
רב פגישה  בהחלט  היתה  המאהלים    נציגי של  הארצית  האסיפה  של  האחרונה 
נציגי  – חשוב  פחות  לא    וכנים. מרגשים    היו בה  הסולידריות    וביטויי    תרבותית,
 המאהלים הביעו אמון במייסדי המאבק, ונציגי ההנהגה הביעו מצדם מחויבות לייצג
היא   הזו   ההדדית   ההתחייבות   של   משמעותה   המאהלים.   נציגי   דרישות    את

שההנהגה, שכידוע אינה הנהגה נבחרת, קיבלה מן המאהלים מנדט לייצג אותה. 

של קבלת    משתף ושוויוני  להעמיד מנגנון מותנה ביכולת של כולנו  המנדט הזה 
היסטורית: במלאכה  פותחים  הארציים  הקישור    צוותי   הקרוב, בשבוע     החלטות.
 חיבור כל המאהלים בכל רחבי הארץ לצוותי העבודה הארציים. נציגים אזוריים של
דרך נציגי השטח    מן מידע     יאספו עם ההנהגה,   בקשר יומיומי    המאהלים יעמדו
 צוותים  המאהלים באזור שלהם, וישתתפו בקבלת החלטות עם ההנהגה הארצית.
 קיימים – כמו צוות תקשורת וצוות סולידריות בין המאבקים השונים והמאהלים
 השונים – יקבלו ביטוי ברמה האזורית, כדי שיוכלו ליצור עבודה מקצועית ומבוזרת
בעת ובעונה אחת. אסיפת נציגי המאהלים תיפגש פעם בשבוע ותפקח על המנגנון. 

אין לאף אחד מאתנו  התהליך הזה עוד יקח זמן רב ויש מהמורות רבות בדרך. 
 פתרונות מן המוכן לכל הבעיות שעומדות לפתחנו, אבל אנחנו מנסים להעמיד לנגד
 עינינו ניסיונות עבר, להיעזר במומחים, וללמוד על צרכים וחששות מכל הקולות
 שבכל המאהלים. בתור חברת אחד מצוותי קישור, נדמה לי שאם לכשנגיע למשא
 ומתן עם הממשלה, מירב הקולות המשתתפים בתהליך יעריכו שהם מיוצגים בו,
עכשיו, שנוצרים    והאמון הקשרים   – לשם  נגיע  לא  אם  גם    דרך. כברת     עשינו
קדימה   גדול צעד    אותנו לוקחים    כאלו מנגנונים  ביצירת  היומיומית   וההתנסות 

לקראת תחריר ישראלי. 

 אדישותה המופגנת של הממשלה למאבק לא צריכה לבלבל אותנו – אכן הממשלה
 לא צריכה להיות מודאגת. הצהרות מנהיגי המאבק שהם אינם מעוניינים בהפלת
 לא להפיל  הממשלה הן הצהרות מאד כנות. התחריר רוצה לשנות את המשטר,
 ממשלה זו או אחרת. התחריר רוצה להגדיר מחדש את היחסים בין העם לבין נציגיו

– המחוקקים והמושלים. 

 ונתחיל  באוטובוס, את השני אחד  פחות   גם נצליח לדחוף קצת  אולי    על הדרך,
 לחלוק את העוגה, במקום לחלק אותה. נדמה לי שמי שנמצא בימים אלו במאהלים
 ובהפגנות לא יכול שלא להרגיש שהעם דורש תצורה חדשה של הפוליטי. עכשיו

זה תלוי בנו: באסיפות היומיות במאהלים, בצוותים, בנציגים ובהנהגה. 

283



על מנהיגות

:137 באוגוסט טענה בפומבי דפני ליף שהיא איננה מנהיגה2כבר ב

 ”חברה שביקרה אותה באוהל באחד הערבים אמרה לי: ”נורא חשוך פה
 בלילה, איך אתם בכלל רואים משהו?” על מה את מדברת, השבתי לה,
אתם רואים. זה אור שרק    חייכה וענתה:   חברתי   מוצפת אור.  “השדרה 

אולי זהו האור בקצה המנהרה".

"האם היא צודקת? זה תלוי רק בנו.

 "אני לא המנהיגה, לא אני זו שצריכה להחליט. אם העם יקבל מהממשלה
 את מה שהוא צריך, הוא יקפל את האוהלים. אם לא, אני סומכת על כולנו
נשיא   העם. של  היפה    שעתו   זוהי   החגים.   אחרי גם  באוהלים   שנישאר 
בזוית חיוך    שראיתי לכם  (נשבעת  אתמול לעם "המשיכו"   המדינה קרא 

פיו) – ואנחנו ממשיכים.

שצעקתכם עד    ותזעקו   קומו   אוהלים, עוד    הקימו   להוראות,   תחכו  "אל 
תנדנד את כסאותיהם של מי שיכולים להחזיר לנו את מה שנגזל מאיתנו.”

“”ציטוט מידיעות אחרונות"

 האם אנחנו מדברותים על מותה של המנהיגות? או שהיא פשוט המשכו של אותו
 הדבר, בדרכים אחרות (על משקל "המלחמה היא המשכה של הדיפלומטיה בדרכים

אחרות”)?

שלא מוכחשת,  חצי  מנהיגות  חדש;   המחאה החברתית מדברת על מנהיגות מסוג 
 מגדירה את עצמה "מנהיגות", אבל כן מכירה באחריות וביכולת ההשפעה שלה.

 פרמטרים:3היא מנהיגות שנבחנת ב

 בתי הקברות מלאים בא:נשים שאין להםן תחליף – המנהיגות הזו אינה.1
 מנסה למצא בידול וייחודיות, אלא להיפך, להוות כלי להפצת כישורים
 חברתיים ומנהיגותיים. מכאן משתמע שמנהיג:ה שלא הלךה לישון למשך
 שבוע כי היה לה עומס – לא שייכת לדור החדש. אצלנו השינה היא חלק
האנושית: החוויה  איכויות  כל  על  לשמור    כדי הנחוץ    הנפשי,    מהאיזון
 סבלנות לאחר, חכמה, זיכרון. גם המפגין הבודד צריך לדעת את החוק על
 בוריו, וטעות קטנה שנובעת מחוסר בשעות שינה, כמו למשל התבטאות
להוביל עשויה    –   ציבור עובד  כהעלבת  להתפרש  שעשויה  זהירה   לא 

למחירים כבדים.

 . עמ'2/8/2011. ידיעות אחרונות, המוסף הראשי, 2011הילדים של קיץ ), 2011ליף, דפני (137
2.
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בשדה.2 הפועלים  לכוחות  מודעות  מתוך  מנהיגות   – ורדיקליות   פמיניזם 
 החברתי, ומתוך מודעות לחשיבות השילוב בין מאבקים. מנהיגות שכופה
 על עצמה את שיטת הרבעים הפמיניסטית, שמבטלת מדי פעם את האירוע

:138שבמרכז כדי לתת דגש לפריפריה

 ”אומרים שלערי האוהלים אין הנהגה. לטעמי, בשנים האחרונות
 לא היה גוף עם הנהגה רצינית ואמציה כמו זו של ערי האוהלים.
 הצעד הנועז בויתור על הפגנהת ענק בתל אביב, לטובת חיזוק
של יועצי לא עצה    זו   שלהם. ההחלטות  אחת  הפריפריה הוא 
זו   טובים. דברים  לעשות    רצון עם  אנשים  של  אלא     תקשורת,

מנהיגות.”

לא.3 ולעולם    ישירות, דרכים    באלפי זמינה  החדשה  המהיגות   –  זמינות 
פוניםות   "להרחיק"   שתפקידםן   "מקורביםות"   או   ב"עוזרותים"    נעזרת

למנהיג:ה. להיפך, המנהיגות הזו רוצה להשאר בגובה פני השטח.

העוקב:ת   של   החשיבות   הוא   מנהיגות,   לגבי   לשכח   שנוטיםות   משהו    עוד
:139הראשון:ה

 "מנהיג:ה צריךה אומץ לעמוד לבד ולהראות מגוכח:ת. אבל מה שהיא:הוא
 עושה הוא כל כך פשוט, שזה כמעט כמו ללמד. זו נקודת מפתח. את:ה

צריךה להיות קל לחיקוי! 

לכולם להראות    חיוני:   תפקיד עם  הראשוןה  המצטרף:ת  מגיע:ה   "הנה 
אותה/אותו מקבלת   לב כיצד המנהיג:ה  שימו    איך לחקות.  פומבי  באופן
 כשווה, כך שזה כבר לא רק המנהיג:ה  זה שניהם ביחד, רבים. שימו לב
להיות   אומץ   נדרש   להצטרף.   שלה:ו   לחברותים   קורא:ת    שהיא/הוא
 העוקב:ת הראשוןה! את:ה עומד:ת ובאומץ מגכיח:ה את עצמך. יש הערכת
מטורףת שהופך  מה  שזה  למרות    הראשון, העוקב  של  למנהיגות   חסר 
 בודד:ת למנהיג:ה. אם המנהיג:ה היא המוץ, העוקב:ת הראשוןה היא/הוא

הניצוץ שמתחיל את האש. 

היה שהראשוןה  הוכחה    זו   המפנה: נקודת  הוא/היא  השני:ה   "המצטרףה 
 סבבה. זה כבר לא מטורףת בודד:ת, וזה גם לא שני מטורפיםות. שלושה

זה קהל וקהל זה חדשות. 

 "תנועה חייבת להיות ציבורית. וודא:י שאלו שטרם הצטרפו רואיםות יותר

138)   צ'יקי   רועי    2011ארד, האמיתית),  ההנהגה  הראשי, המוסף    הארץ,   עמוד14/8/2011.   . 
ראשון.

139 Sivers, Derek (2010), Leadership Lessons from Dancing Guy. (Blog)
http://sivers.org/ff, 31/3/2012תרגום חופשי: ברוך אורן. נדלה בתאריך 
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משום   המצטרפותים,   את   שיראו   חשוב   המנהיג:ה.   את   רק    מאשר
שמצטרפיםות חדשים מחקים את המצטרפותים  לא את המנהיג:ה. 

 [...]“

"היי/היה ציבורי:ת. היי/היה קל:ה לחיקוי! 

 "אבל השיעור הכי גדול כאן  שמת לב? מנהיגות זוכה לזוהר עודף. נכון,
 זה התחיל עם הבחור הערום, והוא יקבל את הקרדיט, אבל את:ה ראית מה
מטורףת   שהפךה   הראשוןה   המצטרףת   הייתה   היה/זו   זה   קרה:    באמת

בודד:ת למנהיג:ה. אין תנועה בלי העוקב:ת הראשוןה.”

 על צורות התארגנות והתאגדות – קואופרטיב או עמותה, מה
כדאי?

 לאחר כמעט שלושה חודשי מחאה, אפשר לראות ששרדו במחאה רק אלו שהצליחו
 לייצר לעצמם סביבה חברתית שאיפשרה להם "לצוף מעל המים". הוצאות קריטיות
 כגון תקשורת (פלאפון), תחבורה (לפגוש חברים ואת ההורים), כסף למזון, ויתרת
לה שאיפשרה  סביבה  לעצמה  לייצר  שהצליח    מי   למחאה. לתרומה  אישית   כסף 
הצליחו שלא  משום    נשרו השאר    זמן. לאורך  במחאה  שרדה     זמינים   משאבים 

"לסגור את החודש".

– המחאה  לעבודת    מקיימת" "סביבה  לבנות  נדרש    זה, מצב  עם  להתמודד     כדי
 כשכאן המילה "הלאמה" מתייחסת לכך ש"מקום העבודה" דואג לכסות את העלויות

באופן מלא:

מזון לעובדות•

הקלה בעלויות התחבורה או כיסוי מלא.•

הקלה בעלויות התקשורת או כיסוי מלא.•

הקלה בעלויות הלינה / מגורים כיסוי מלא.•

 יש לציין שלפי עמדתו של בן ציון סליוז, מומחה למיסוי, כל הטבה שיש בה משקל
שכר. תלוש   גוררת הוצאת   ולכן תחשב למשכורת,     מגורים וכו' הסעדה,    כגון:

  ש"ח ליום,30הגבול עובר כמובן בתקנות מס הכנסה  למשל על כיבוד מדובר על 
שאינם נחשבים "שכר".
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על הבעיה העקרונית בשינוי חברתי

 כדי לעשות שינוי חברתי צריך משאבים. את המשאבים הללו, הכוללים זמן, כח
 אדם, משאבי תמיכה ומשאבים חומריים  יש לצבור לטובת מטרה ספציפית. לאחר
 תום המסגרת הייחודית עבורה גייסנו משאבים, המוסר מחייב שעודפי הצבר ינוקזו

לטובת מטרות זהות לאלו שהושגו.

 בשיטה הישנה, ההצבר היה מנוקז לתוך מבנים כגון עמותות או חל"צ או מפלגות.
 אלו היו מקלות על עודפי ההצבר לנוע מהפקה להפקה. היום המצב שונה ממספר

סיבות.

  גורמת למצב שפחות ופחות ישתלםא. הוזלת מחירי הסחורות מול מחירי הדלק.
 לשנע משאבים ממקום למקום. הדוגמה הכי טובה: מגפון. בעבר עלה הרבה כסף
 ביחס לעלות הדלק. היום יותר זול שכל קהילה תחזיק מגפון משום שעלותו כעלות
 נסיעה הלוך ושוב מחיפה לירושלים. הדברים באים גם על משאבים יקרים יותר כגון
פרטייםות   אנשים   שגם   לכך מביא    הזה   השינוי   וכו'.   חשמל   הגברה,  מערכות 
 רוכשיםות ציוד שבעבר היה נרכש רק למטרות ציבוריות או מסחריות. ולזאת יש
 להוסיף גורמים מסחריים שמוכנים לנדב ציוד מסחרי לטובת הציבור. למשל, קבלן

בניין המנדב גנרטור לטובת הפקה.

 המשמעות של שינוי זה היא החלשות כוחם של התארגנויות משפטיות, אשר יתרונם
הבולט היה בהצבר המשאבים שעמד לרשותם.

  הרצון למנוע שחיתות ציבורית מחד,ב. ייקור עלויות הקיום של גופים משפטיים.
 והרצון לצמצם את המדינה מאידך, מובילים למצב בו גופים ציבוריים כגון חל"צ,
 עמותות ומפלגות נאלצים להשקיע משאבים רבים ב"אישורי ניהול תקין" למיניהם.
 פעם הסתפקו באישור מטעם מס הכנסה. אח"כ הופיע אישור מטעם רשם העמותות.
"תו   כגון:   מוסדות   של   ציבורית"   ל"איכות   מדרוג   גופי   במשק   צצו    לאחרונה
 השקיפות". העלויות הנדרשות כדי לעמוד באופן שנתי באישורים אלו, משיתות על

גופים ציבוריים עומס המעכב את יכולתם לפעול.

 . הפגנות האנטיגלובליזציה ומהפיכות האביבג. הניהול החדש  על גבול האנרכי
 הערבי, הביאו לדרישה לסגנון ניהולי על גבול האנרכי. כתוצאה מתקיימים לחצים
חתירה      התוצאה   מאוגדים.   מגופים   הנדרשת   מבירוקרטיה   להמנע    אדירים
להתארגנויות לא היררכיות ולא מאוגדות משפטית. הממשק בין התארגנויות לא
 היררכיות לבין הדרישות לקיום גופים משפטיים, מעורר פעמים רבות חוסר אמון

ותיסכול.

החברתי.   השינוי של  קפיטליזם    רווחהד.   ששירותי לכך  מביא  המדינה  צמצום    
של   העלויות   של   החצנה   יוצרת   עצמה   ההתנדבות   מאידך   בהתנדבות.    ינוהלו
 השירותים החברתיים. כתוצאה מכך, העלויות של השירותים החברתיים מועמסות
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השכבות על  עומס  יותר  יוצרות       שיוויוני לא    באופן אך    החברה, על   בחזרה 
והוצאה   מיסוי    הרווחה  של  מחדש  והחלוקה  האיסוף    מנגנוני   בנוסף,    החלשות.
 ממשלתית  מצטמצמים, וכך גדלים הפערים עוד יותר. הרצון להרחיב את השירות
 החברתי במציאות של עבודת מתנדבים, מייצר אוירה של "קדושת ההתנדבות". כל
תנועת נוצרת  כך    שכר. מקבלים  אשר  חברתיים  לעובדים  דיסוננס    מייצר  זאת 
 מלקחיים כאשר מחד, שכר העובדים החברתיים צונח, ומאידך, הלגיטימיות שלהם
אין וגם  סביר  בגובה  לא  השכר    שבו מצב  נוצר    צונחת. היא  גם  שכר     כמקבלי

לגיטימציה להיות עובד חברתי.

 . בעקבות האמור בסעיף ב', ניכר כי התפוקהה. תפוקות נמוכות לעובדים חברתיים
 החברתית של עובד חברתי הינה נמוכה ביותר, במיוחד אם נשווה אותה לזו של
 מתנדב, אשר אינו נדרש לעסוק בתקורות הקיום של גוף משפטי. כך נוצר הרושם
 כי עובדים חברתיים אינם אפקטיבים ו"אפשר לצמצם אותם". במקביל, עקב חוסר
 הלגיטימציה המתואר בסעיף ד', מתקשים גופים משפטיים לגייס משאבים ציבוריים

כאשר אלו מופנים בגלוי לטובת שכר לעובדים חברתיים.

לעובד החברתי יש צורך בכישוריםו. הצורך בעובדים חברתיים במשרה מלאה.   
 אנושיים גבוהים, ביכולת טיפולית, בידע טכנולוגי כגון שימוש בציוד משרד, ציוד
 הגברה, רשתות חברתיות וכו'. הדרישות הללו מייצרות צורך אדיר בעובדים בעלי
 ידע וניסיון. מאידך עלות ההעסקה גבוהה, מייצרת העדפה לנצל כח מתנדב. אך כח

  שעות בשבוע. נוצר צורך120כזה לא יוכל לתת משרה מלאה בד"כ. רק בין   
  עובדים חברתיים אשר עוסקים באותו2בחפיפה בין בעלי אותו תפקיד. חפיפה בין 

 תיק הינה מורכבת. במיוחד לאור הידע והניסיון המורכב הנדרש מכל אחד מהם,
 ומהאופי המורכב של העבודה החברתית. כאשר אין אפשרות להעסיק עובד במשרה

מלאה, נוצרת עוד חולשה בתוצר החברתי של העובד.

השוואה בין קואופ ועמותה

הקמה

 בהקמה, גם בעמותה וגם בקואופ, הקושי העיקרי הוא תיאום עמדות המייסדותים
 לגבי התקנון. ככל שיש יותר מייסדימות, כך יהיה קשה יותר להגיע לקונצנזוס או

החלטות לגבי התקנון.

בקואופ, אין תקנון מצוי ולכן למעשה כל הסעיפים פתוחים לדיון.

מצד שני, אין דמי רישום לאגודה שיתופית.

   7נדרשים מעל   הפחות.  לכל  מייסדימות,  ההקמה הופכת ליותר33  מייסדימות,   
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מורכבת.

 בעמותה, יש תקנון מצוי שפותר את רוב הנקודות שמעסיקות עמותות, ויש העדפה
מצד הממשל וכן נטיה מצד מקימי עמותות, לדבוק בתקנון המצוי.

  עבור2נדרשים ממס  לפטור  בקשה  להגיש  שרוצה  עמותה  ועבור    מייסדימות,   
מייסדימות שאין בין יותר7א' לפקודת מס הכנסה) – נדרשים 46תורמים (סעיף    

מחצי מהם קשר קרבה משפחתית.

 ש"ח.760עלות רישום עמותה כ

 קצת יותר פשוט עם עמותה.סיכום:

מידת תחושת השותפות של חברי האסיפה הכללית

 בקואופ, ישנה תחושה של מעורבות גבוהה יותר, הן בשל הזכות להשתתף בהצבעה,
והן בגלל הזכות להיות שותפיםות בהכנסות.

סוגיית רק  נידונה  הכללית  באסיפה    כאשר   ניכור, של  תחושה  ישנה     בעמותה,
 הבחירות לחברותי הועד המנהל, אחת לשנה בדרך כלל. בנוסף, השותפות בתוצר

החברתי היא עקיפה (אין חלוקה של רווחים לחברי העמותה).

אם רוצותים אסיפה כללית חיה ושוקקת – עדיף קואופ. רודמת – עדיףסיכום:   
עמותה.

גיוס משאבים מהציבור: תרומות.

 מנגנון הקואופרטיב כמנהל מחאה ציבורית, איננו מוכר, וייתכן שייתקף כאמצעי
 לייצור הון ולא כאמצעי לאיפשור קיימות. לכן מציב אתגר הסברתי. קואופ גם לא
להגשת   החוק בדרישות  עומד  שהוא    המאשר   תקין,   ניהול   אישור לבקש     יכול
בגיוס   משמעותי   קושי   מעורר   תקין,   ניהול   באישור   המחסור   למדינה.    מסמכים
 משאבים מקרנות וגופים ממסדיים, אשר החוק אינו מתיר להם להעביר כספים למי

שאין ברשותו אישור כזה.

מנגנון עמותה הוא מוכר ואף מאפשר מתן הנחות בתשלום מס לתורמות.

לגייססיכום: פשוט  יותר  הרבה    עמותה. עם  תרומות  לגייס  פשוט  יותר  הרבה    
השקעה במיזם באמצעות קואופרטיב.
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גיוס משאבים מהציבור: מכירת מניות או דמי רישום

 בקואופ, מכירת מניה זה תהליך יחסית פשוט ויעיל לגיוס הון. מבחינה פסיכולוגית,
 המניה נתפסת כהשקעה, כמעורבות ישירה. לכן קל יותר לשכנע חברותים לקנות

מניה.

  מקבילה למניה, אבל אפשר למכור רישום לעמותה כחברבעמותה, לא ניתן לרכוש
במחיר צנוע או במחיר של "גיוס הון".

סיכום – .אין הבדל דרמטי, אבל נשמע יותר קל למכור מניות בקואופ.

הענקת שכר לעובדות/ים

בקואופ אין שום בעיה.

   שם השכר המקסימלי השנתי הוא  פרט לועד המנהל,  15,000בעמותה – כנ"ל,
ש"ח, כלומר הרבה פחות משכר מינימום.

אם מי שמתנדבותים לועד המנהל אינם מתכננותים למשוך שכר משמעותיסיכום:   
אז  – נוסף  עבודה  במקום  עובדימות  שהןם  כך  על  חייהם  את  מבססים     כלומר,
על   רק "עובדות    של   מודל   על   מדובר   אם   מאידך,   בהחלט. אפשרית     עמותה
 המחאה", אז רוב תשלום המשכורות הוא מהגוף המשפטי שיוקם. כיוון שעמותה

  ש"ח לחבר/ת ועד בחודש – נשמע שמודל קואופרטיבי1,000יכולה לשלם לערך 
מתחייב.

השתתפות / תשלום הוצאות רכב, פלאפון, הסעדה

קואופ: כל תשלום לעובד ינוכה מתלוש השכר שלו

 עמותה: לחברות ועד יש מגבלה שנתית של סה"כ החזרים+שכר לא יכול לעבור את
. לשאר העובדות  חופף לקואופרטיב.15,000ה

 כמו בסעף "שכר".ראי קריטריון שכר לעובדות/יםסיכום:

מכירת שירותים ליוזמות חיצוניות

קואופרטיב יכול למכור שירותי ייעוץ, הפקה, וכו' להתארגנויות נוספות.

נכון נתפס  לא  זה  אבל    נוספות, התארגנויות  עם  פעולה  לשתף  יכולה   עמותה 
 ציבורית שעמותה תמכור שירותי הפקה עבור דברים שאינם בגדר קידום מטרותיה,
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קשה   ציבורית,   בקיצור,   מטרותיה. בתחום    שכן שירותים  שתמכור  מוזר   וממילא 
מאוד לשכנע שעמותה יכולה למכור שירותים.

 באופן חד משמעי, בסחר עם גורמי חוץ עדיפות לקואופרטיב.סיכום:

על שילוב מאבקים
שהוא מאפשר תנועת המחאה. זאת משום  של  את כוחה   שילוב המאבקים מחזק 
 חיבור בין משאבי כל אחד מהמאבקים. בנוסף, הוא יוצר תשתית של לימוד והיכרות
למאבק השותפותים    בין סולידאריות  יוצר  הוא    לכל, ומעל    ואנושיים.  פוליטיים 

המשולב.

הפילוג החברתי את   מציג  תנועת "הפנתרים השחורים",    ממקימי  אברג'יל,  ראובן
:140ככלי לשימור הסדר החברתי, כלומר, הקבוצות החזקות בחברה

  שנות קיום המדינה, הממסד הצליח בשיטות המתוחכמות שלו53”במשך 
 לפלג אוכלוסיות לקבוצות ולתתיקבוצות. נוצר קרע; לא רק בתוך העם –
 אלא בתוך הקבוצות העניות, ובתוך תתיהקבוצות של העניים. מעבר לכך,
 נקבעו סטנדרטים של מי אומר, מה הוא אומר, למי מותר לומר, ומה אסור
הערבים,   את   ישנאו   שהמזרחים   לכך   לגרום   הצליחה   המערכת    לומר.
הקיבוצניקים,   את   שונאים   המזרחים   המזרחים,   את   ישנאו    הערבים
הדתיים   את   שונאים   החילוניים   המזרחים,   את   שונאים    הקיבוצניקים
את העניים, והעניים  העשירים שונאים  את החילוניים.  והדתיים שונאים 
 שונאים את העשירים. יש קבוצה אחת שאינה מעורבת באף אחת מהדברים
כל   ואת   שיפוטיות,   של   בעמדה   למעלה   גבוה   יושבים   הם    שהזכרתי.
 הקבוצות הם יעמידו בחיכוך מתמיד. החיכוך המתמיד גורם בכך לליבוי
כל   השלטת, והקבוצה    בתוכם; הכעסים    ולליבוי   שנאה,   לליבוי    היצרים,
הזמן כאילו משליטה סדר בתוך הקבוצות האלה – והיא שקובעת את סדר
 היום הציבורי מתוך כוח השיפוט שלה מלמעלה. היא שמתווה את הדרך,

ואומרת לאנשים מה טוב להם ומה רע להם.

 ”כך גם בנושא של היחסים בין היהודים והערבים. המערכת השלטונית היא
 היחידה שרשאית וראויה לדבר על שלום. כביכול להם יש את המעמד
 הזה, מבחינה מוסרית וככלכלית ושלטונית. אף אחד אחר לא יוכל לדבר
 על התחום הזה של השלום, כי בלאוהכי אתם נמצאים בעימות במשך כל
 קבוצות בחיכוך מתמיד, זה כמו לקחת שתי  השנים. אז כשאתה מעמדי

 . הוצאה עצמית. זמין גם בסלון מזל,התעוררות לפעולה ישירה), 2001ערמון, רוני (כנראה 140
.8788תל אביב. עמ' 
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 פצירות ולשייף אותן כל הזמן. התוצאה ברורה מאוד: אתה תקבל רק גיזים
 ואש. זה מה שקורה בתוך האוכלויוסת האלה העניות: היהודים והערבים,
 העולים החדשים מול העולים הוותיקים, בין החילוניים לדתיים. מי שחוגג
ומן הרווחים    מן שנהנות  שליטות  קבוצות    אותן   הן   העיניין, כל   סביב 
 הסכסוכים המתמידים בתוך הקבוצות האלה. לכן הסיכוי, שקבוצות אלו
 יקומו ויתנגדו לשלטון המושחת או לרודנים האלה, שואף לאפס. יש נידוג
 אינטרסים בתוך הקבוצות ותתיהקבוצות האלה. עד ששמה לא יבינו ישיש
 מישהו שגורם לכך שהם יתנהגו בצורה זו – הם לא יוכלו להפנות את האש
 והיזמים,  הומתעשרים,  והעשירים, השלטון, שהוא    העיקרי, האויב     כלפי
 וקומץ המשפחות ששולטות בתקשורת במדינה הזו. מאיפה זה בא? זה בא
כיום   ביכולתי היה    לו   הבנה. וחוסר    אינפורמציה, חוסר    ידיעה,  מחוסר 
 להעמיד על סדרהיום הציבורי תהליכים של שינויים חברתיים – קודםכל
 הייתי מחנך לאזרחות ולמאבק בשיטה המאוסה. הייתי מנסה לחנך אנשים,
 לפני שהם לומדים קרוא וכתוב, איך להגן על זכויותיהם מול הדמוקרטיה
ומתנהגים   הדמוקרטיה   בשם   מדברים   דמוקרטית.   להיות    שמתיימרת
תורמת   ואינה   חדסטרית   היא   הדמוקרטיה   אנשים.   כלפי    בברוטליות

לאוכלוסיות החלשות.”

 השילוב קריטי להצלחת השינוי החברתי. רבות מן הרעות החולות במציאות שלנו,
 נבנו במטרה לייצר רווח הון (כספי או פוליטי) באמצעות הפרדה. טכניקת "הפרד
 צריך לבנות את השפעתה, מפעיליה. כדי לצמצם   ומשול" מייצרת כוח רב אצל 
של בתגובית  זאת  לראות  אפשר    לשכנותיה. הארץ    ובין   העם,   חלקי   בין  גשרים 

Assaf141:

 "באשר לנושא המאמר עצמו, בקיץ האחרון היה נראה שתנועת המחאה
או   קיץ, ליל  חלום  רק  זה  היה  האם    לגשר. להתחיל  סוףסוף   מצליחה 

סנונית שבישרה את האביב שעוד יגיע?

 "כשהייתי צעיר יותר חשבתי שהזמן, ותהליכים דמוגרפיים כמו נישואים
 בין בני קבוצות אוכלוסיה שונות, יפתרו את הבעיות החברתיות האלה. לא
 לקחתי בחשבון שיש די הרבה אנשים, שיכולים להרוויח המון כסף והמון

כוח מהעמקת הפערים ופמפום השנאה בין חלקי העם.

 "כל זה מתגמד, כמובן, לעומת כמויות הכוח שאפשר להרוויח מהעמקת
 הפערים ופמפום השנאה בינינו לבין הפלסטינים. הכל בעצם חלק מאותה
 בעייה, כמו שאתה כותב, ואי אפשר להתעלם מאף חלק שלה אם באמת

141Assaf (2012 ,(תגובית) . ,(8/3/2012) (צ'יקי) אז למה בעצם), 2012, בתוך: ארד, רועי 
 ,10/3/2012. נדלה בתאריך 8/3/2012. ארץ האמורי (בלוג), הוא מת? תגובה לדויד גרוסמן

http://haemori.wordpress.com/2012/03/08/grosman/#comment-10717
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רוצים לפתור אותה.”

אנושית היכרות    (ידע), פוליטית  היכרות  הם  השילוב  להצלחת  הכרחיים   תנאים 
 (תקשורת), והתחשבות בערכים הפוליטיים של כל אחת מהשבטים השותפים. לא
הערכים אחד  את  להשאיר    או   השני,   חשבון על  אחד    פוליטי ערך  לקדם     ניתן
 הפוליטיים "על המדף" בתוכנית העבודה לשנה הבאה. כלל זה, שלא ניתן לדרוס
תת של    היחסי בהיקפה  תלות  ללא  תקף    מהקבוצה, חלק  של  פוליטיים  ערכים 
 הקבוצה. אצל מעיין נייזנה, ניתן ללמוד עד כמה דרמטי כלל זה; היא מתייחסת
 לשימוש שעשתה תנועת "סולידאריות שיח ג'ראח" במודעה שמשווה בין הכשרת

:142המאחז מגרון לאונס

של   היומרני   השקר   את   מיד,   מלהוריד,   נתחיל   בואו   –   בכנות    "אז
מה   לי אכפת   לא  הזאת. מהתנועה הסקסיסטית והמיזוגנית   "סולידריות" 
 אתם עושים נגד הכיבוש וכמה מהר תביאו את השלום. פשוט לא אכפת
 לי. סולידריות זה עוד משהו מעבר ל"כמה אנשים משתפים פעולה במאבק
 אחד". לשלב שבו אתם סופסוף מנסים לחשוב לעומק איך אתם נופלים כל
 פעם מחדש לטעות הזו נגיע אחר כך – כנראה שכמה נשים שהן פעילות
עם   להתמודד   שמנסות   ישיבות   למסמס   גם   מספיק.   לא   זה    מרכזיות

שוביניזם וסקסיזם לא ממש תורם לעניין, אגב.

 "אונס הוא לא כלי שיווקי לגיטימי. לא למטרות מסחריות, לא למטרות
 עקרוניות, לא לסיום הכיבוש, לא למחאה נגד מדיניות הממשלה. הוא לא

כלי לגיטימי. זה עד כדי כך פשוט.

“[...] ובכן, "חברים" – לא.

 התנערות אחדים "צדקנים"!) זו אחדים" (ועוד  של   “"פוגע ברגשותיהם 
 מאחריות ושומדבר מעבר לזה – זה לא שאתם מבינים שהייתם לא בסדר
 (ו"לא בסדר" זה האנדרסטייטמנט של העשור ל"חשבנו למכור את עצמנו
באמצעות אונס. מה, לא חזק?"), זה שפשוט כמה נקבות צדקניות ואובר
 רגישות מצרות את אמצעי הביטוי של המחנה שלנו ומפריעות לנו להיות
 צודקים. הדבר היחיד שמפריע לכם להיות צודקים הוא העובדה שאתם

טועים.

 "וגוף שמקדם את המטרות שלו על חשבון קרבנות אלימות מינית צריך
 לקבל בדיוק את אותה התגובה שהייתה מקבלת חברה מסחרית על זה –

 2012נייזנה, מעיין (142  .העם הפלסטיני שואף לחופשי, אל תקחי את האונס באופן אישי),
Inter  Spem  et  Metum  (בלוג),    4/3/2012  בתאריך   נדלה   .4/3/2012, 

http://interspem.wordpress.com/2012/03/04העםהפלסטינישואףלחופשיאל/
תקחיאתהאו/
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לשותפים פנייה    למפרסמים. פנייה    למשתתפים. פנייה    למממנים.  פנייה 
 ושותפות. בלי נשים בהפגנה הקרובה. ואם עדיין יש שם גברים שהמילה

"סולידריות" אומרת להם משהו – גם בלעדיהם.

 "ביטול פעולות משותפות. ביטול פאנלים משותפים. אפס סובלנות, אפס
מתוך   זה.   את   עושות   שאנחנו   ל"סולידריות"   ולספר    סולידריות.

אידאולוגיה.”

 רועי (צ'יקי) ארד מבחין בין הומניזם לרחוק ולעקרוני, ובין דאגה והבנת המורכבות
:143האנושית גם של האחר הקרוב. הוא טוען שזו המסקנה העיקרית שלו מהקיץ

 "שמאל (יהא ציוני או אנטיציוני, לאחרונים פשוט אנגלית יותר טובה)
לעתים   והעקרוני,   הרחוק   כלפי   הומניסטי   להיות   יכול   רבות    שפעמים
 האקזוטי, על חשבון זה הקרוב והיומיומי. שמאל שירתיח מרק לפליטים
ערסים   בשוטרים   יראה   מהרכבת,   מהברברים   יזדעזע   אבל    מאפריקה,
 וישפיל את המאבטח המבוגר של בית ביאליק, כשם שעשה כותב אחר של

השמאל.

 "לפני שבוע שהיתי ככתב עם הפליטים שמד"א אכסנה בסערה הגדולה.
 אחד המאבטחים, אנשי כח האדם, אמר במרירות כשסירי האוכל הרבים
 הוגשו והונחו על ידי מתנדבות: "כשאנחנו ניפול, לא ידאגו לנו ככה". זה
 אדם,  לשמאל – דאגה לפליטים ולפלסטינים כבני  צריך להיות המתכון
עם לתאונה    האחראי מכוניות  גנב  הוא    ג'ריבאן   (אבו מורכבותם   והבנת 
 ליכוד וישראל  ש"ס, מצביעי אהדה למורכבות  אותה  אבל גם   פצועים), 
 ביתנו, שחלקם דחוק אל שולי החברה. וגם אל השוטרים. כך אני רואה את
 מה שלמדנו בקיץ – לדאוג לא רק לרחוק, לאיזה "אחר" גמור שלעולם לא

נתנגש בו, אלא גם לקרוב.”

:145 ארד מאהרן שבתאי, בכתיבתו על מנחם בגין144את המושג "דאגה לקרוב" שואל

 (צ'יקי) (143 רועי  2012ארד,  האמוריאז למה בעצם הוא מת? תגובה לדויד גרוסמן), ארץ   . 
   8/3/2012(בלוג), בתאריך   נדלה   .10/3/2012, 

http://haemori.wordpress.com/2012/03/08/grosman/
144)  (צ'יקו),   רועי   השראה2012ארד, היווה  שהשיר  מסביר  הוא    לדודי,   רועי של  בתגובה    .( 

המאמר.    לכתיבת
http://haemori.wordpress.com/2012/03/08/grosman/#comment-10727

 .דור הגיבורים), 2012. (פואמה) הוצאת כתר. בתוך: שבתאי, אהרן (בגיןשבתאי, אהרן (), 145
  סופשבוע,   –   הארץ    24/2/2012אתר בתאריך   נדלה   .10/3/2012, 

http://www.haaretz.co.il/magazine/begin/1.1647118
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שילוב בין המאבק הלהט"בי למחאת האוהלים

ברוך אורן: יושבות כאן בעיר האוהלים עם דגל גאווה ענק
ומנסים להסביר לכל הנשים ששואלים

146למה דגל גאווה קשור למאבק על שכר הדירה

 כל הזמן שואלות אותי למה  משפט הקדמה: במאהל המחאה על יוקר המגורים,
לשמוע מאוד  אשמח    בנושא, למנשר    שכתבתי טקסט  זה    גאווה. דגל    כאן  צריך 

תגובות והצעות לשיפור. תודה! 

 הדף הזה לא יהפוך אותך למשהו אחר. הוא פשוט יאפשר לך להבין אותנו יותר
טוב. 

בראש היא  הדירה  לשכר  במאבק  שלך  התמיכה    כאן,   שנפגשנו בגלל  כל   קודם 
 מעיינינו. אבקש תרומה צנועה, ככל שנוח לך, כדי שנוכל להמשיך את המאבק הזה
 לאורך זמן. אם יש לך אפשרות לתמוך בכסף, אם בעזרה למחנה ואם בגיוס של

אוהלים ודיירותים חדשיםות למאהל. 

מחירי על  למאבק  לסייע  החלטת  דרך    באיזו לשמוע  רוצה    הייתי שנמשיך     לפני
הדיור? 

 ועוד שניה אחת לפני זה, רוצה לבקש עוד קצת תרומה לקהילת הלהט"בק, שבזכות
 הדגל שלה נוצרה כאן למידה בנושא חשוב. כל תרומה תתקבל בברכה. אולי תגשי

לקנות לנו בירה ונשב ביחד כמו חברות טובות? 

 עכשיו כשאנחנו יודעות שאנחנו באותו צד, כלומר, תומכות במאבק להורדת מחירי
הדיור, בואי ננסה ללמוד ביחד כמה תשובות לשאלות נפוצות. 

למה באת לכאן והקמת אוהלים? 

כדי לתמוך במאבק על הורדת מחירי הדיור. 

מה זה הדגל הזה? 

 זהו דגל הגאווה, הדגל של קהילת הלהט"בק: הומואים, לסביות, ביסקסואליותים,
טרנסג'נדריםות וקווירים. 

מה הדגל מסמל? 

 יושבות כאן בעיר האוהלים תחת דגל גאווה ענק ומנסים להסביר לכל), 2011אורן, ברוך (146
–הנשים ששואלים למה דגל גאווה קשור למאבק על שכר הדירה צבעים  שישה  אתר   . 

  (בלוג),   בישראל   גאה   קהילה    18/7/2011בונותים בתאריך   נדלה   .3/4/2012, 
http://www.6tzvaim.com/node/1852
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 הוא מסמל שכל אחת יכולה להיות צבע יפה ושונה, ועדיין נצליח לחיות בהרמוניה.

 המאבק של הדיור הוא כלל ארצי, זה מאבק שחוצה את כל הגבולות, לא צריך
במאבק הזה דגלים. למה אתן שמות כאן דגל גאווה? 

נכון שהדגל הזה יפה? 

 אנחנו מביאים אותו לכאן משום שבלי הדגל הזה, נרגיש שהמאבק הזה איננו מקום
כפי   אותנו מכבדים  ואתה  שאת  לראות    לנו מאפשר  הזה    הדגל   עבורנו.  בטוח 

שאנחנו, עם השונות והיופי שאנחנו מביאים למאבק הזה. 

הדגל הזה מסמן שאת ואתה רואות חשיבות להקשיב למה שבוער בליבנו. 

 יש לנו זהות, והדגל הזה מסמן שאת ואתה לא תדרסו את הזהות שלנו תוך כדי
מאבק. 

 הדגל הזה מסמן שבדרך לשינוי מחירי שכר הדירה, לא נשכח ולו לרגע, שהחברה
שלנו מורכבת מאנשיםות, וכל אחת ואחד מאיתנו עולם ומלואו. 

 לא נוותר על הנפת הדגל הזה בגאווה. משום שברגע שנוריד את הדגל הזה, זה
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 יהיה מאבק שאיננו בטוח ללהט"בקיםות. וזה אומר שנצטרך לפרוש ממאבק שחשוב
לנו.

 לא, זה לא עניין של אגו. זה עניין של איך אנחנו רוצות להשתתף בחברה שלנו.
אנחנו לא רוצות למחוק אחרות בדרך לשינוי שלנו, וגם לא רוצות שימחקו אותנו. 

אני לא שמה דגל שאני סטרייטית, אז למה אתה צריך דגל שאתה לסבית? 

יציב במקום  שאת    כסטרייטית, מרגישה  את    מדוע?   דגל. שמה  לא  שאת   ברור 
 ומקובל בחברה. לי זה ברור  הזהות שלך היא זהות שחיה בשלווה עם ההסכמה
 הכללית בחברה הישראלית. לכן את לא מרגישה שדורסים את הזהות שלך אם אין

כאן את דגל הסטרייטים. 

 למעשה, דגל הסטרייטים לא קיים משום ששאלות כגון "למה את צריכה מצעד
 גאווה, למה את צריכה לתלות כאן דגל כזה?" הן שאלות שתפקידן, אולי מבלי
 שתהיי מודעת לזה, לחזק את מעמדך כסטרייטית. הן שאלות שמוחקות את הזהות

המיוחדת שלי כלהטב"קית. הן שאלות שמוחקות את המרחב הבטוח שלי כאן. 

 אבל יש סוף טוב: יש לך רצון ללמוד, ולכן אתה קוראת את הטקסט הזה. כלומר,
יש סיכוי שתרצה בסוף לכבד את הדברים שבוערים בליבי.

 אני לא מנסה להתנצח, אבל אני מוצאת את העניין קטנוני  שתבוא קבוצה של
 רופאים ותשים דגל של רופאים, תבוא קבוצה של עורכי דין ותשים דגל של

עורכי דין?

רק למה    אליטה? קבוצות  של  דוגמאות    הן שלך  הדוגמאות  כל  למה  כל   קודם 
 רופאים ועורכי דין? ולמה לא נשים רופאות ועורכות דין? זה שאלת בונוס לחשוב

עליה בבית.

 איגוד פועלות הטקסטיל, אחד מהאיגודים המקצועיים  איגוד  שכל  מציעה     אני
 מאבטחי הרכבת, ועד עובדי בתי הקפה וכל שאר ההתאגדויות המקצועיות יבואו נא
 ויכבדו את המאבק שלי. רוצה לראות אוהלים אוהלים. הזהות של כל אוהל תמיד

תהיה יפה וייחודית.

 המאבק שיוזמת המאבק, אשת החזון האהובה דפני, יצאה אליו, הוא מאבק של דיור
 שלא שייך למגדרים. כל מגדר יש אנשים שיש להם מקום לגור ויש אנשים שאין
 להם מקום לגור. אני חושבת שלשים את נושא המגדר על השולחן לנצל את את

הבמה הזו.

 גברת נכבדה, נושא המגדר נמצא כאן גם אם תתעלמי ממנו. הדיכוי על רקע זהות
מגדרית ונטייה מינית, קיים בכל מרחב חברתי, בכל סיטואציה שיש בה יותר מאיש
 ה אחדת. כמו כל דיכוי אחר בחברה, יהיה קשה לנו להפסיק את הדיכוי במחיאת

כף. 
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נשאר לנו להחליט האם להתעלם מהדיכוי או לדבר עליו. 

 את  לדעת שמחקו שלהן בלי  לאוהל   שמדכאות יחזרו  אלו  אז  אם נתעלם ממנו,
הזהות של אחרות והכאיבו להם. 

מקיימות   שאנחנו   כמו פשוטה  שיחה  גם    בחברה, הכוחות    מיחסי נתעלם  לא   אם 
 עכשיו תהפוך מייד לכלי לשינוי חברתי. בזה שנחשוף את הדיכוי הזה, נבנה פה
 סביבה שבטוח גם למדוכאות ומדוכאים לקחת בה חלק. אז גם נרגיש יותר טוב עם

עצמנו, וגם בנינו מרחב שעוד אנשים יכולות להצטרף אליו.

האם להטב"ק סובלותים באופן ייחודי מגובה שכר הדירה? 

אני מאוד שמח על השאלה הזו! בואי נחלק את התשובה לחמש תשובות. 

. תקציר מנהלות (באדיבות ליעד חוסיין קנטרוביץ') 1

 חשוב לציין את הקשר בין העובדה שלהט"בים בעצם צריכים את תל אביב בגלל
 חוסר הסובלנות וההומופוביה שקיימים במקומות אחרים שמסכנים את האוכלוסיה
 הזאת, דבר שבעצם גורם ללהט"בים להשקיע כמויות עתק בשכר דירה כי בפועל,

להרבה מהם אין באמת את הברירה לגור במקום אחר. 

2   בלי להכנס יותר מדי לעומק, ברור שהדיכוי שמופעל על. טרנסים וטרנסיות.
מייד מתרגם  הזה    הקושי   תעסוקה. מקום  במציאת  גדול    קושי יוצר   טרנס'ג'נדרס 
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מקבלת   עבודה למצא    קשה   אביביפו   בתל   אם   שכורה.   דירה   להחזיק    לקושי
למצוא   אפשרי   בלתי כמעט    אביביפו, תל  מדינת  לגבולות  מחוץ     לטרנס'גנדרים,

תעסוקה כזו. ובלי תעסוקה, אין כסף לשלם מגורים. 

האמת שאני צריך עדיין ללמוד לגבי הקשיים של. ביסקסואלים וביסקסואליות.3   
ביסקסואלימות בנושא דיור. 

 טרנסיות וביסקסואליות.4  נשים לט"ב  לסביות,  כבר עובדה. אם בישראל זו   
פחות שכר, אז חישוב זריז מראה70%מוכרת, שעל עבודה שווה מקבלות נשים    

  פחות. ובהשוואה18%שתא משפחתי לסבי מול תא משפחתי סטרייטי, משתכר   
  פחות. בהתחשב בכך שעלויות הדיור היום יכולות להגיע ליותר30%לזוג גברים, 

ממחצית ההוצאה החודשית לתא משפחתי... 

 . נכון, הרבה הומואים הינם "מבוססים" מקצועית כלכלית וכו וכו'. אבל. הומואים5
 בואו נזכור שיש גם הרבה הומואים שלא. מספיק להזכר באותם מקרים של הומואים
מהבית ללא    נזרקו מביתם לרחוב בשל העדפתם.    שגרים מחוץ לגוש דן שנזרקו
פיזית   שלא נזרקו   אלו  וגם   ולרוב גם ללא מקצוע.  תכנון מוקדם איך להשתכר,
או שלהם    הקטן שבמושב  מבינים  השכונתית  במכולת  ביקור  בכל  אבל     מהבית,
 בעיירת הפיתוח שלהם, לעולם לא ימצאו שקט וכבוד עצמי. והם מוצאים עצמם
 נוטשים הכל ועוברים לגור בתל אביביפו, כי פה אפשר להיות הומו בלי לקבל

מכות. 

  רק בואו לא נשכח שלפני פחות משלוש שנים, רצחו בדם קר להט"בים כאן ממש
בשדירת רוטשילד.

שילוב בין המאבק הפמיניסטי למחאת האוהלים

את המציאות על סמך מערכת יחסי  לפרש  /   הראייה הפמיניסטית מציעה לבחון
גברים לנשים   בין יש147הכוחות    זו, גישה   לאור  בחברה. כח  קבוצות    בין ובכלל    

 לשאול עצמנו, למשל, האם המאבק כנגד הדרת נשים, אינו אלא דרך של ההגמוניה
מציעה שפיר     לקהל הדתי/חרדי? סתיו  הגברית ליצור יריבות בין הקהל החילוני

:148לבחור לעבוד ביחד, בשותפות, בין קהלים שונים – כדי להביא לשינוי בחברה

 פמיניזם147 בתאריך   נדלה   החופשית.   האנציקלופדיה   –   ויקיפדיה   .9/3/2012, 
http://he.wikipedia.org/wikiפמיניזם/

148)   סתיו    2012שפיר, קמפיין),   או   עובדתי סיקור   – נשים  הדרת  ועד  האוהלים   ממחאת 
 לשכנע. בתוך: 4/3/2012 פאנל במסגרת כנס ירושלים (תמלול של צילום וידאו), תקשורתי?

 ,9/3/2012. נדלה בתאריך 4/3/2012  האתר הרשמי של המחאה, J14. את הלא משוכנעים
http://j14.org.il/articles/19217
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מהדברים   להרבה   שותפה   אני   נשים,   הדרת   של   לנושא    “כשמגיעים
 שנאמרו פה בפאנל. גם אני נזהרתי מלהכנס לתחום הזה, בגלל שחששתי
 שיש פה ריצה אל המקום המוכר והידוע, של מאבק בציבור החרדי במקום
שווה   מקום   יש   שלנשים   חושבת   אני   האמתית.   המטרה   למען    מאבק
 לחלוטין בחברה. ועם זאת, אנחנו כל כך רגילים לתקוף אחד את השני,
 חילונים נגד חרדים, יהודים נגד ערבים. כל דבר שאפשר לתקוף, כולנו
לאיזושהי שייכים    כולנו   כמובן. ימנים  נגד  לאיזושהי..שמאלנים   שייכים 
 קטגוריה והדבר הראשון שאנחנו עושים זה לתקוף את הקטגוריה הנגדית

שכאילו לוקחת לנו. נו באמת. 

 המדינה הזו שייכת לכולנו. אנחנו צריכים לעמוד ביחד. המאבק נגד הדרת
כזה. אחד  להיות  יהפוך  שהוא  ואסור  חרדים  נגד  מאבק  לא  הוא   נשים 
 ואסור שיעשו שימוש ציני במטרה הכל כך חשובה הזו כדי להפנות את
 להיפך. צריך להתאחד, ולעבוד ביחד,  האש לכיוון ציבור אחד בחברה.
כפי בדיוק    לכולכם, שברור    לי נראה    כי   להתקדם. אפשר  איך     ולהבין
לא היא  אם    להתקיים, להמשיך  תוכל  לא  ישראל  שמדינת    לי,  שברור 
 תתחיל לייצר פה חברה אחת. חברה שבה סולידאריות היא ערך עליון.
 חברה שנאבקת למען כל אחד, כל פרט ופרט בתוכה. כי רק ככה יש לנו
 איזשהו עתיד. אנחנו לא נמצאים באיזה מקום שכל כך מלא בפריווילגיות
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ולא   שלנו   הקטנטנות   בקהילות   להתקבץ   לנוח,   פשוט   לנו    שמאפשר
להסתכל הצידה.”

צדק חברתי גם לערביםות –
 שילוב בין המאבק הפלסטיני למחאת האוהלים

.274ראו בפרק על סדר ואיסדר במחאה, בעמ' 

שילוב בין הציבור הדתי למחאת האוהלים

על הגישה הצרכנית, כפרספקטיבה שהכתיבה לחלק מהקהל149ניתאי פרץ מצביע   
 הדתי את ההנחה שהמחאה צריכה להתאים את עצמה אליו. זאת בעוד שהמחאה
 עצמה קראה בגלוי "אל תהיו צרכנים של המהפיכה, היו המהפיכה". כלומר, לא
 ניתן לטעון שהמחאה איפיינה את עצמה כמדירה דתיים – אלא להפך, שהציבור
 הדתי התנזר מהמחאה ולכן בלטו במחאה מאפיינים שאינם מתאימים לציבור הדתי.

זאת בהשוואה לקהלים אחרים (הקהילה הגאה, הימין הרדיקלי, הערבים וכדומה).

ניתאי   טוען לטענתו,150בנוסף    פוליטית. טעות  עושה    והחרדי   הדתי הציבור    כי   
 תמיכת קהלים אלו בממשלה לא תבטיח את "רעיון העיוועים של שלמות הארץ",
 משום שזה ממילא תלוי בעיקר בוושינגטון; ובנוסף לכך, תמיכה זו בממשלה עשויה
 לחזק את הליכוד וקדימה, מה שיובל להחלשת כוחם של קהלים אלו ואף לקיצוץ

בקצבאות.

שילוב בין המאבק ברחוב למאבק במסדרונות השלטון

151נילו: מהרחוב לכנסת

אמי של  בגיל  אשה  עם  מסתובב    אני   מהרגיל. וגשום  קר    צהריים.   רביעי.  יום 
 ברחובות שכונה ד' בבאר שבע, באזור שזכה לכינוי המבטיח "הגטו". הנה מישהו
 מסתובב בחוץ, אנחנו עוצרים אותו ושואלים אותו שאלות. דופקים על עוד דלת

פרץ, ניתאי (149  2011  הרהורים של אבא –טובו אוהליך ישראל – קריאה לחברי הדתיים.),   
(בלוג), בה  חיים    שאנחנו החברה  ועל    בכלל, משפחות  ועל    שלי המשפחה  על   מחשבות 

7/8/2011  בתאריך   נדלה   .2/3/2012  ,http://nadav.blogdebate.org/archivesטובו/
אוהליךישראלקריאהלחבריהדתיים

שם.150
151http://j14.org.il/articles/17337  
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 ומנסים לברר: האם גם הדירה הזו היא של עמידר? האם גם היא ריקה? מצלמים
  דירה..." רגע!23עוד תמונה ורושמים עוד כתובת – "ר ח ו ב   ה כ נ ס ת   מספר 

פלאשבק. 

מיפוי דירות 

של    הדיון  אולם הנגב,  הכנסת,  משכן שלישי,  יום   לאתמול, אחורה בזמן  חוזרים 
 הוועדה המשותפת לפנים וכלכלה בעניין דיור בר השגה. הוחלט לא לאפשר עוד
 לאף אחד להיכנס לאולם, אך לא מפני שרוצים למנוע את נוכחות הציבור. יחד עם

  ח"כים שנכנסים ויוצאים לסירוגין, וכמה נציגים של משרדים ממשלתיים, צבאו15
 עשרות פעילים חברתיים על הדלתות ומילאו את האולם עד אפס מקום. היו שם
הארצית", "האספה    החברתי",  "המשמר  במחאה:   שהתהוו קבוצות    ממגוון  נציגים 
 "פורום גוש הפריפריות" ועוד. חברי הכנסת אמרו את דברם, וגם התקשורת וכמה
 מאורחי הוועדה כבר דיברו, ומי ששרד עד שלב זה זכה לשמוע את הרחוב, למשל
 מחוסרי דיור כגון תמיר חג'ג' (מאהל כפר סבא) ואיציק אמסלם (מאהל התקווה),
 וגם אם חדהורית: נאוה לוי זקין (מאהל מודיעין). מה בשורות הוועדה? הממשלה
 הסכימה שיהיו דירות בגודל המתאים לזוגות וליחידים, אך מחיר הדירות ייקבע על
 פי כוחות השוק, או במשפט אחד – יש דיור, אין בר השגה, ואין דיור ציבורי. מה

קרה למחאה? 

במשפט   אחד – מ ה ר ח ו ב   ל כ נ ס ת. 

 עוד באותו היום קבעתי עם פעילה נוספת, בזכות שידוך של רנן מקבוצת "באר
שבוע   אותו   שיצאו צוותים  מכמה  אחד    היינו   למחרת. לצאת    המשוחררת"  שבע 

דירות עמידר ריקות שמצאנו בב"ש. חזרנו ליום רביעי, לקור, לגשם31לתיעוד    
 ולדירות הריקות. אפשר היה לעשות זאת ביום אחר, אולי ביום מעונן חלקית עד
 בהיר? לא? לא! ידענו כי חייבים להכין בזמן את הראיות למשפט של עדן ורועי
 טרנטו, שעלולים להיזרק לרחוב על ידי עמידר. משפחת טרנטו פלשו בלית ברירה
מצפים   אנו כעת    למגורים. לראויה  אותה    והפכו   ומוזנחת, נטושה  עמידר   לדירת 

בכליון עיניים להגשת העתירה ולמשפט הבא. 

 ב מ ש פ ט   א ח ד   של משפחה אחת אנו מקווים ליצור תקדים משפטי שימנע
את תופעת הפינויים של זכאים לדיור ציבורי הפולשים לדירות עמידר ריקות. 

 כך מתנהלת פעילות המחאה בין הרחוב, הכנסת ובית המשפט. כל אחד יכול לתפוס
 את הזירה המתאימה לו ביותר, וצריך להמשיך להיאבק בכל הזירות בעת ובעונה

אחת. כאמור, תרתי משמע:  

ב מ ש פ ט   א ח ד – מ ה ר ח ו ב    ל כ נ ס ת.
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שילוב בין עבודת המגזר השלישי (עמותות) למחאה

 על הקשיים שמערימה הכנסת על גיוס כספים לעמותות אפשר לקרא גם במאמר
 של עידן לנדו.152“כסף אסור, כסף מותר"

:153אופיר אביגד וניר גירון מספרים על הבעייתיות של העבודה עם המגזר השלישי

 “אתמול הייתה לי שיחה מרתקת עם אחד הפעילים הוותיקים בארץ, ניר
 גירון, שהפיק את פסטיבל אקטיביזם בשנתיים האחרונות. הסיפור של ניר
הישנים" "השחקנים  מכנה  שהוא  מה    בין בדיוק  נמצא  הוא    כי  מרתק 

ל"שחקנים החדשים". 

והגורמים הקרנות    מנהלי   האירגונים,   העמותות, הם  הישנים   "השחקנים 
 במערכת שחותרים לשינוי כי גם הם מבינים לאן היא לוקחת אותנו. להם
 יש משאבים, ידע, קשרים, ניסיון ותקשורת פורמלית עם מנגנון המדינה.
 הבעיה, הוא הסביר לי, שהשחקנים הישנים מודעים אליה, היא שהם לא
 מחוברים לשטח. השחקנים החדשים מדברים בשפה שהם לא תמיד מבינים,

ויותר מזה, הם לא יודעים מה מעסיק אותם. 

 זה שהתעוררו אנשים  של  שמכילה רוב    תנועת המחאה, השטח,     "פעילי
 עתה, יכולה בהחלט להנות מהתמיכה הזאת בקידום הערכים והיוזמות –
 כמעט כולנו מרוששים, וגם מי שלא , יכול להזדקק לכל עזרה כדי לקדם
צדק בכנסת, באסיפות העממיות, בתקשורת החברתית ובאסיפה הארצית. 

 "אבל בוא נחזור רגע לאתגר שעלה כאן; השחקנים הישנים לא מדברים
שהיינו מסכימים בקלות עם המשימות  אפילו   לכאורה את השפה שלנו,
 סביבתי, זכויות אדם,  כאן כבר לפנינו עם צדק חברתי,  שלהם: הם היו
הלוגיסטים היסודות  את    הצמיחו הם    אלטרנטיבי.   וחינוך שלום     בע"ח,
אגודת   בלי   היום   היינו   איפה   עלידם.   נתמכה   הקיץ   של    שהמחאה
 הסטודנטים, דרור ישראל וכל העמותות ששמו כסף, חשבונות בנק שהיכלו

תרומות, ציוד, הקימו וניהלו מאהלים מאילת ועד דן? 

 "הסיבה שהם לא מצליחים להרגיש מחוברים זה כי אנחנו בהחלט מצליחים
 אתם מכירים אותו מהמאהל,  …להביא משהו חדש שלא נראה כאן לפנינו
 מהשיחות באסיפות הארציות ומהמדיה שלנו: ההפך מהיררכיה, דמוקרטיה
 שטוחה/ישירה, מעגל במקום פירמידה. אנחנו מסתכלים על אירגונים עם
 מנכ"לים וקשה לנו לראות אותם שותפים אלינו, קרנות של פילנטרופים

152http://j14.org.il/articles/17226  
 . הקונספירלה – כל מה שמעידבחן את עצמך: האם אתה סוכן שינוי?), 2011אביגד, אופיר (153

  (בלוג),   התעוררות    22/12/2011על בתאריך   נדלה   .3/3/2012, 
http://conspiral.wordpress.com/2011/12/22בחןאתעצמךהאםאתהסוכןשינוי/
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מריחות לנו מצביעות והעמותות משעממות אותנו.”

השיתוף   מערכות   המחאה,   פעילותי   מצד   המתעוררים   הללו,   הקשיים    ממול
ה(אי)סדר   לבין   השלישי המגזר    בין   הגבול   מאבני כמה  מאירות   עמותות:מחאה 

שב(אי)התארגנות המחאה. 

 למשל כמה מורכב  ראו  אחד הקשיים המהותיים הוא נושא העבודה עם כספים.
 הוצאות גבוליות:לנצל, למטרת המחאה, כספי ציבור המנוהלים בעמותה – בנוהל "

.124" בעמ' בין פרטי לציבורי

על תקשורת לא אלימה, מאבק לא אלים
 אלימות היא הפעלת הכח, היא התנהגות פוגענית. התנהגות פוגענית נוצרת ממקום

:154של חוסר אונים אישי, מול הרצון השפיע בכח על אדם אחר

“Non-Violent Communication is based on the idea that all 
human beings have the capacity for compassion and only 
resort to violence or behavior that harms others when they 
don't recognize more effective strategies for meeting needs. 
[…] NVC theory supposes all human behavior stems from 
attempts  to  meet  universal  human  needs  and  that  these 
needs  are  never  in  conflict.  Rather,  conflict  arises  when 
strategies for meeting needs clash.  NVC proposes that if 
people can identify their needs, the needs of others, and the 
feelings  that  surround  these  needs,  harmony  can  be 
achieved.”

איך, אם כך, נמנעותים מלהגיע לצורך כזה?

שמירה על איזון אישי: שינה מספקת, תזונה תקינה, טיפול נפשי•

אהבה, מתן מרחב של חופש לכל אדם•

קבלת החילטות משותפת•

154 Non-violent Communication. English wikipedia. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Nonviolent_Communication, 31/3/2012נדלה בתאריך 
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לגיטימציה•   בראשה לעומד:ת    כאילו   אשליה   היוצרת   היררכיה,    מניעת
להפעלת כח על אלו שתחתיה:ו

לכן בעצם צריך היה להרחיב כאן על דרכי שמירת איזון אישי, דרכי תקשורת בין
אישית ועל קבלת ההחלטות בקבוצה.

לפעולה התעוררות    נהדר, ספר  זה  על  בדיוק  כתב    ערמון   רוני   הטוב,    “למזלינו
עוסקים155ישירה"   אשר   אצלו,   פרקים   למספר   נפנה   וקולחת.   יפה בעברית    –   

 בנושאים אלו: "שינוי פנימי, שינוי חברתי" על האיזון הפנימי, ו"עבודה בקבוצה
 שיתופית", "קבלת החלטות בקבוצה" על הדינמיקה של הקבוצה בשינוי חברתי. ואם
אל  “כבר את:ה אוחז:ת בספר הנהדר שלו – מומלץ בחום גם על מאמר הסיכום, 

תהיה אקטיביסט".

156מיכאל סטון: איך תנועת אוקיופיי יכולה להתמודד עם עימות

מייק צ'ק. (בדיקת מיקרופון) 

עם התלהבות. 

מייק צ'ק. 

מייק צ'ק. 

 קוראים לי מייקל סטון . באתי לכאן מטורונטו, ניו מקסיקו, מונטריאול, ואוקיופי
אוקופיי מתנועות  בחלק    שראיתי מה  על  קצת  לדבר  רוצה    אני   אז   סטריט.  וול 
 האחרות, מה שלמדתי, וחלק מהפחדים שלי, וחלק מהחששות שלי, על השלב הבא

של התנועה הזו.

 השלב הבא של התנועה הזו הולך להיות איך אנחנו מתמודדים עם קונפליקטים
כאן   בבניינים   כשהאנשים יגיע    שבוודאי   והדיכוי   פנימיים   עימותים    (עימותים).

והמשטרה יתחילו להילחץ. 

 אז קודם כל, זו לא מחאה. דבר אחד שלמדתי בתהליך הזה, זה שזו לא מחאה, זו

 ). ניתן להשיג את הספרIndyרוני ערמון הוציא את הספר בהוצאה עצמית (מה שנקרא בלעז 155
בד"כ בסלון מזל, תל אביב.

156 Stone,  Michael  (2011),  How  the  Occupy  Movement  can  deal  with 
conflict. Speech on Occupy Vancouver, 6/11/2001.

  של   Ianסרטו  MacKenzieבתאריך   תומלל   אורן.   ברוך   ע"י   תמלול   של   חופשי   תרגום   , 
31/3/2012 ,http://vimeo.com/31735800

  יולקה:   ליאורה   מאת   בעברית   כתוביות   עם   גם   ?http://www.youtube.com/watchזמין
v=I33LMbStOhs
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 תנועה. קשה לתקשורת לבטא מה זו התנועה הזו, כי אין לנו דרישות. אבל זה לא
 נכון. תנועות לא פועלות עם דרישות. תנועות פועלות דרך תהליך. במקום להציב
 דרישות, שיעמדו למשא ומתן למשך שנים עם פוליטיקאים נבחרים – שכבר ניסינו,
 במשך שנים, עם פוליטיקאים נבחרים – אנחנו מנסים להדגים את הערכים שלנו,

ולבטא משהו הרבה יותר גדול מדרישות.

 אנחנו כושלים, בתרבות שלנו, ממחסור בדמיון. ומה שאנחנו משיגים כאן זה מרחב
לדמיון . 

 זו לא סתם מהפיכה. זו תנועה קולקטיבית למשוך באופן קולקטיבי בלם יד, בלם
 חרום. הכלכלה הקפיטליסטית מבוססת הצמיחה הזו, יכולה רק לשרוד אם צמיחה

  שנים, גודלה של הכלכלה הזו יוכפל. מקורות24 בשנה. זה אומר שבעות 3%של 
 המים שלנו, הדגים שלנו, היערות שלנו, הצעירים שלנו, לא יכולים לעמוד בסוג
 כזה של צמיחה. אז זהו משבר של צמיחה. הצד המוסתר בצל המערכת הכלכלית

שלנו הוא  הדרדרות אקולוגית. 

 וזוהי תנועה משום שהיא מגוונת. על מנת להיות מגוונת, אנחנו צריכים לתקשר עם
 אנשים מחוץ ומעבר למה שאנחנו יודעים. אנחנו צריכים לתקשר עם אלו שאיננו

מכירים. אנחנו צריכים להקשיב. דרושים לכך חמלה ודמיון.

חמלה היא עבודה קשה; אבל זו העבודה ששווה לעשות. 

הקשבה היא עבודה קשה; אבל זו העבודה ששווה לעשות. 

 אז תנועת אוקיופיי צריכה ללמוד להקשיב לנקודות מבט אחרות, על מנת לטפח
דמיון שוב. 

היררכיה להפגיש  אפשר    אי   היררכית. שאינה  משום  לנצח  הולכת    הזו  התנועה 
 האויב של יצירתיות הוא כעס.  צריכים להפגיש היררכיה ביצירתיות.  בהיררכיה.
שאת:ה צודק:ת, ואת:ה  את:ה חושב:ת   את:ה לא יצירתי:ת. כי  כשאת:ה כועס:ת,

 מגיע להם את החמלה1%חושב:ת שהם טועים. ל לא מגיע את השנאה שלנו.   
שלנו. השנאה שלנו תשרוף אותנו.

 ליצור  זה מוקדם מדי  מאיטים. אנחנו שבו   זה מרחב   עד עכשיו שהשגנו  מה   אז
יחבור   שלנו,   שהדמיון   כדי   ולחכות,   לעצור, צריכים    אנחנו זה  במקום     דרישות.
 באופן קולקטיבי, ויבטא דרך חיים המבוססת על ערכי התלות ההדדית, החמלה,

הגיוון; לא כעס. 

 כשאת:ה כועס:ת  אל תעשה:י כלום, אל תגיד:י כלום, לךי לטיול, הסדר:י את
 הנשימה שלך. עשי/עשה יוגה. אם את:ה לא בעניין של יוגה, שתי:ה בירה, הסדר:י
 את הנשימה שלך. אבל אל תעשי שום דבר. בררי איך את:ה מרגיש:ה. ומתחת למה

שאת:ה מרגיש:ה, יש יצירתיות.
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 אבל אל תשתמשו ב"מגן גנדי" האידיאליסטי, הבלתי נראה. שכאשר הוא פילוסופי,
 הוא לא מצליח לעשות כלום. כעס אינו רע. אז אתם צריכים לנצל את המומנטום
 של הכעס שלכם, כי המומנטום של כעס גורם לדברים להתבצע. אבל זה רק עובד

אם זה משולב עם יצירתיות. 

 צריך מומנטום של כעס, כי השלב הבא של התנועה הזו הולך להיות הדגמה. כשאנו
 פוגשים בנקודות מבט המנוגדות לנקודות מבט שלנו, כעס מתעורר. ואנחנו צריכים
 להראות שאנחנו יכולים לפגוש את הכעס הזה ואת נקודות המבט המנוגדות הללו

עם יצירתיות. והיצירתיות הזו הולכת להראות את הערכים שלנו. 

זה לא עניין של להציב דרישות! זה עניין יצירת מרחב לדמיון והשגנו את זה. 

 אתמול בערב הייתי כאן כשאשה צעירה נפטרה. זה טראגי. אבל בבקשה אל תהפכו
אותה לסימבול. היא אינה דימוי. להיות פה במאהל זה לא דימוי. זה להיות אנושי.

יחזור להיות אנושי1%מה שאנחנו צריכים זה להיות אנושיים. אנחנו רוצים שה   
שוב. להישאר אנושיים. 

 כשהובהה התחיל לגבש הקהילה, הוא אמר להם ללבוש בגדים. לכו ומצאו בגדים
 מחומרים שהושלכו לפח. אם החומר נאכל על ידי עכברושים, אם החומר הושלך,

צריך לקחת את החומר הזה ולהפוך אותו למלבוש.

 בין אם אתם מחבבים את הבודהה או לא, זהו תרגול נפלא. לקחת את מה שהושלך
 ולהכניס אותו לתוך הלב שלכם. כשיש מגוון, אנחנו צריכים לקחת חלקים מהקהילה
 שלנו שהשלכנו. משום שיש אנשים שאנחנו מתייחסים אליהם כמו זבל. יש חלקים
 במערכת האקולוגית שאנחנו מתייחסים אליהם כמו זבל. יש חלקים בעצמנו שאנחנו
שמידרנו,   הלו החלקים  את  לקחת  צריכים    ואנחנו   זבל.   כמו אליהם   מתייחסים 

ולהביא אותם לתוך המרחב הזה. ככה מתרחש הדמיון. וככה ננצח. 

תלות   פשוטים, חיים  ולהדגים  להראות  זה    אידיאולוגי. לא  זה    פילוסופי. לא   זה 
הדדית. לדעת איך לטפל בכעס שלנו. לא לפגוש כעס בכעס.

האם זה אפשרי? אנחנו מראים את זה! 

 התקשורת לא יודעת איך לדווח על זה. כי התקשורת צריכה דרישות, והם צריכים
 אלימות. ואנחנו לא ניתן להם דרישות או אלימות. אנחנו לא ניתן להם דרישות, כי
 אנחנו מבטאים חלום הרבה יותר גדול. ואנחנו לא ניתן להם אלימות, משום שאנחנו

מטפלים בכעס שלנו. 

 אלו מכם שגרים כאן, אלו מכם שתומכים בזה, אתם לוקחים על עצמכם אחריות
אלא    הסדר". של "שומרי    לא המושג האבסורדי שלום.    להפוך למשכיני  עצומה,
רוחנית, תנועה    שזו הסיבה    זו   חיצונית. שלום    ולהשכין פנימית  שלום     להשכין
 שיוצרת סוג חדש של צבא, שמשכין שלום, בו זמנית, שלום פנימה והחוצה. זהו
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 העתיד של הצבא: להשכין שלום בכל הכיוונים. וזה מה שאנחנו מראים. אנחנו לא
צריכים לבטא את זה ברשימות ודרישות. אנחנו צריכים להראות את זה. 

אל תפחדו לדבר על אהבה. אל תפחדו לדבר על טוב לב.

כשאנחנו   אוהבים,   שאנחנו   מישהו   מאבדים   כשאנחנו   משהו,   מאבדים    כשאנחנו
 מסיימים נשיפה, כשאנחנו מאבדים פרדיגמה, אנחנו תמיד כך כך ממהרים למצא
 מאהב חדש, פרדיגמה חדשה. וזה אף פעם לא עובד. אמנם סטוצים הם דיי כיפיים,

אבל הם לא מחזיקים. כי הם זריזים מדי. 

 וכשאנחנו משחררים, ומושכים את בלם היד, יש מרחב חדש. ומתוך המרחב הזה,
אל   אז   חדשה. חיים  של דרך  את הזרעים   ולזרוע  ולדמיין,   לנסח,  יכולים   אנחנו
 תרגישו תחת לחץ לגבש דרישות. אנחנו צריכים להכנס למרחב שניתן להשגה רק

כאשר מושכים את בלם היד. 

 אנחנו מראים בגוף שלנו ואנחנו מראים בגוף שלנו שהתנועה הזו מאורגנת. יש לה
מבנה. אפשר שיהיה מבנה בלי היררכיה. אפשר שיהיה מבנה בלי סקסיזם והי

 אפשר שיהיה מבנה ויצירתיות בלי דיכוי, בלי סקסיזם, בלי אפליה על רקע מעמדי.
את   שתעזבו  זה   מודאג ממנו שאני  ומה  אבל זה כואב.    מראים. שאנחנו מה   וזה 
תנועת   כיום,   הזה.   מהפארק   יותר   גדולה   הזו   שהתנועה   ותשכחו, הזה     המקום

 ערים. זה הרבה יותר גדול מבעיר הזו.1980אוקיופיי קיימת ב

 תודה שהקשבתם לי. הייתי בהרבה מוקדי אוקיופי. וכולם שונים. ולכולם יש בעיות.

 וכולם מנצחים. משום שיש להם בעיות והם מטפלים בהם. וזו באמת עבודה קשה.
אבל זו העבודה ששווה לעשות.

 ברק סגל: עוצמה מתוך שליטה: המחאה חייבת להישאר לא
157אלימה

 נחי אלון הוא פסיכולוג קליני העוסק זה שנים רבות בלימודם של סכסוכים. עם
 פרופ' חיים עומר הוא כתב את הספר "השטן שבינינו", העוסק בניהולם של מאבקים

בונים החותרים להתנגד ביעילות לעוול ובו בזמן לצמצם את מחיר העימות. 

 ברק סגל, מפעילי המחאה החברתית, מקים בימים אלו צוות משטרה שמטרתו תהיה
 לספק לפעילים הבנה בנוגע למבנה הפסיכולוגי של מערכת האכיפה והאנשים שבה,

  – האתרJ14. עוצמה מתוך שליטה: המחאה חייבת להישאר לא אלימה), 2012סגל, ברק (157
  המחאה,   של    15/2/2012הרשמי בתאריך   נדלה   .31/3/2012, 
http://j14.org.il/articles/17540
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 לייצר ערוץ תקשורת איכותי בין המחאה לכוחות השיטור והפיקוח וכמו כן לספק
 להם מידע על המאבק ועל חיוניותו גם להם. הצוות יורכב מאנשי מקצוע ּומפעילים

של המאבק. 

 איך אתה מסביר את העובדה שבהתחלה היו הפקחים והשוטרים יותר 'עדינים'
לעומת   בכלל   והמחאה   הפעילים   כלפי   שלהם וההתערבות  התוקפנות   מבחינת 

השבועות האחרונים? 

 המחאה השכילה בשלביה הראשונים לשמור על אי הפרת החוק ועל פנייה לכולם.

 הססמאות היו כלליות , שהרי אי אפשר שלא להסכים עם הדרישה לצדק חברתי.
 גם השיתוף בדיונים פנה לכולם. לכן, לדעתי, לא הוותה המחאה בשלב הראשון
 איום על איש, כולל לא על המשטרה. בעצם, כמעט שלא היו מקרים שבהם היה
אפילו   התעמתה. לא  המחאה    שכן   כוח,   או סמכות  להפעיל  המשטרה  של   צורך 
 בעניין פינוי המאהלים הלכה המחאה על פי צווי בתי המשפט מבלי לקרוא עליהם
הייתה  המחאה   כן,  כמו מתעמת באופיו.    הוא בלתי 'מחאה'    הביטוי אפילו    תיגר.
 בעלת אופי מקיף ועממי יותר, בשונה מהפעולות עכשיו וכנראה שגם בעתיד, שהן

של קבוצות קטנות בהרבה. 

 ככלל, אין להתפלא על כך שהמשטרה אינה עדינה. עדינות אינה הצד החזק של
עלינו   להפתיע. עדינים צריכה    היו שהם  העובדה  ודווקא    סמכות,   בעלי  ארגונים 

לצפות שבעתיד הם לא יהיו עדינים. אין לבנות על התקדים העדין של הקיץ. 

 כיוון שאני מאמין שמאבקים יפרו חוקים שונים, כגון חוקי ההפגנות, האיסור על
 כניסה למקומות שונים, האיסור לחנות על הדשא וכולי, לצורך הגנה על דברים
 שייראו לנו חשובים יותר עלינו להתכונן לעימותים רציניים. אם נפחד מזה, נישאר

באיזור הנוחות של 'מחאה' ולא נצא למאבק של ממש, שהוא הנחוץ לנו. 

 בשבועות האחרונים לבשו פעולות המחאה אופי מתעמת יותר, כמו למשל בהפגנה
הזו והמגמה    "נחמדים", אינם  המחאה    אנשי   עכשיו   התקווה. שכונת    פינוי  כנגד 
 תימשך ככל שנעבור מ'מחאה תרבותית' למאבק משמעותי. אני חוזה שיקשה לגייס
 מאות אלפים להפגנות "נחמדות", וגם שהמאבק ילבש אופי ממוקד ומתעמת יותר.

זה עתיד להוביל לגישה פחות עדינה של המשטרה. 

 ישנן תלונות רבות כלפי פעולות בלתי חוקיות של הפקחים ושל השוטרים, כגון
 אי ענידת תגי שם, פינויים בלתי חוקיים, דו"חות שאין להם תוקף וכולי. איך

ניתן להסביר שאנשי החוק פורעים לעתים בעצמם את החוק? 

 אנשי חוק מרגישים לעתים קרובות שהם הקרבנות של שמירת החוק, משום שהוא
 מגביל אותם בעוד שהוא אינו מגביל את יריביהם. אני בטוח שהם באמת מרגישים
ראה   החוק. שמירת    למען מצבם  לשיפור  תחבולות  מחפשים  הם    ולכן    מאוימים,
 סרטים דוגמת 'הארי המזוהם', שמראים כיצד המערכת מסרסת את השוטרים בעוד
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כפי   חוק הפרות    כזו,   בראייה   עיניהם. כראות  לעשות    לפושעים   מרשה  שהיא 
 בנח"ל  קשה להסתדר. שבלעדיהן תחבולות קטנות    כעין  שתיארת נראות לשוטר 

ידעו כולם שאסור לגנוב, אבל מותר 'לסחוב'. 

 מה שעוזר  לעתים לשוטרים לעגל את פינות החוק הוא העובדה שאנשים 'רגילים'
 משטרה אומר כשקצין   לכן,   אותו. יודע  על החוק וגם  שומר   מאמינים שהשוטר 
 ש'הפינוי הוא חוקי' או ש'ההפגנה איננה חוקית' רבים מאמינים לו. זה ימשיך להיות

כך. התרופות היחידות נגד זה הן: 

  – צריכה להיות חלק מן ההכשרה שכל פעיל יקבל.ידיעת החוק על בוריו.א
מה איפה  לדעת  וצריך    אומר, שהשוטר  למה  מראש    להאמין סיבה     אין

שהוא אומר אינו נכון. ידע הוא כוח! 

אצל שוטרנכונות להתעמת עם מעשים כאלו.ב – למשל לסרב להיחקר    
שאינו מזדהה. 

 לאחר מעשה על מעשים בלתי חוקיים של שוטרים. נכונות להתלונן.ג

 שהפעילים, שחרטו על דגלם מאבק שאינו אלים ביחס למחאות  לעתים נדמה 
החוק   גורמי   כלפי   אלימות   נקטו   כאילו   בתקשורת   מצטיירים    בהיסטוריה,

ושהאלימות והמעצרים מוצדקים. 

 השלטון והמשטרה דואגים במצבים כאלו להזין את התקשורת במידע המציג את
פרובוקטורים   שותלות   גם   משטרות   לעתים   וכאלימים.   חוק   כפורעי    הנאבקים
 שמפעילים אלימות כדי להצדיק אלימות נגדית. כל זה אינו חדש וקורה בכל מקום.
רצוי   המאבקים, של  טוב  תיעוד    א.   הוא: לעזור  שיכול  מה    לנו. גם  יקרה   זה 
 תמונה שיציגו   אינטרנט ויוטיוב,   אתרי    כגון חלופי,  ערוץ מידע     ב.    בווידיאו.
 מדויקת יותר.  ג. קשר הדוק עם התקשורת. כשם שאנו זקוקים לצוות משטרה, כן

אנו זקוקים לצוותי תקשורת, בדיוק למצבים כאלו. 

  עלינו לעשות הכול כדי שבמקרים של עימות לא ננקוט אלימותוהנקודה הקריטית:
האימון   מן חשוב  חלק    רבה. אלימות    יפעילו   שמולנו   אלו כאשר  גם    מה,    ויהי
 ומהחינוך שעלינו לפתח יהיה הצורך בריסון עצמי ובנכונות לחטוף בלי להשיב. כל
 תגובה אלימה מצדנו תיתן הצדקה לשלטון ולאלו שמולנו להפעיל אלימות מוגברת.

זה מחייב מערכת הסברה נרחבת כבר מהיום, בלי לחכות למה שיהיה בעתיד! 

 אם המחאה אמורה לעזור לכלל האוכלוסיה, ּובה גם השוטרים והפקחים, איך אתה
מסביר את העובדה שהם עוצרים את הפעילים ו'מפריעים' למאבק? 

 אני מניח שהמרקסיסטים שבנו היו משתמשים בביטוי "חוסר תודעה מעמדית" כדי
 לתאר את העובדה ששוטרים נאבקים כנגד מאבק שנועד לעזור גם להם. זה לא
שאינם   ככאלו   אותנו   להציג דואגת  והתדרוך  המידע  כשמערכת  בעיקר     מפתיע,
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 דואגים לטובת הכלל, אוכלי סושי, מעוניינים רק בעצמנו וכולי.  גם כאן דרושים,
החלופית התקשורת    בערוצי לשוטרים  ישירה  פנייה    תקשורת,   חינוכית,  מערכת 
ומוכנים   כולנו לטובת  להילחם  עצמם  על    לקחו שהנאבקים  כך  על  דגש   ושימת 

להקריב לשם כך. 

איך היית מציע להתנהל מול מערכות האכיפה השונות – המשטרה והפיקוח? 

הפגנה מנהיגים    אנחנו אם    שליטה. הפעלת  ומתוך  עוצמה  מתוך  להתנהל     עלינו
 ויכולים להתחייב על כך שלא תהיה אלימה, שלא תחרוג מגבולות הרשיון וכולי –
 כדאי להם לשאת ולתת איתנו, לעזור לנו. ראיתי כיצד משטרה שהייתה אלימה
נוכחה   היא   כאשר   אלף,   עם   פעולה   משתפת   הייתה   מפגינים   חמישים    כנגד
לאנשינו, ולהסברה  לחינוך  חשיבות  יש    לכן     באלף. לשלוט  יכולה   שהמנהיגות 
ההמון בתוך    הצבה, הוא    כאלו באירועים  חשוב  דבר    גדולים. באירועים   בעיקר 
כלומר   מקומית. במנהיגות    מינימלית, גם    ולו   הכנה,   שעברו אנשים  של     הגדול,
הגאווה   במצעד   מקומית.   אלימות   תתלקח   שלא   לכך   לדאוג   שיכולים    אנשים
 בירושלים אימנה המנהיגות כמה מאות פעילים, שהתפזרו בין רבבת הצועדים, נשאו

שלטים בולטים ודאגו שהרוחות לא יתלהטו. 

 אלימותהמסקנה המרכזית בדברי היא שעלינו להתחיל להכין את אנשינו לכך ש
  אי אלימות מצדנו לאמולנו תהיה גם תהיה, ושעלינו לרסן את עצמנו בכל מחיר.

 תבטיח שלא תופעל מולנו אלימות. עלינו להתכונן לאלימות כלפינו, ולא לראות
 אותה ככשלון או בהוכחה לכך שאי האלימות שלנו אינה פועלת. עלינו לאחוז באי

 הפעלת אלימות היא כשלון שלנו, שיש לואלימות בכל מחיר, גם נוכח אלימות. 
  באי אלימות איני שופט את פעולותיי על פי מה שעשה הצד השני, כימחיר גבוה.

 אם על פי השאלה האם מה שעשיתי הוא ראוי לי על פי ערכיי ומטרותיי. לכן אל
לנו להיבהל מאלימות נגדית. 

אפשרות,   היא   נגדית   שאלימות   לדעת   צריכים   שהפעילים   היא   שנייה    מסקנה
 ושעלינו לתת לכל אחד את הבחירה מהי רמת הסיכון שהוא מוכן לה. יש אנשים
לפעולה מוכנים רק    שיהיו   מחשש לאלימות, הראשונה  בשורה  ללכת     שלא ירצו

   צריך לקבל זאת ולשבץ בהתאם לרמת הסיכון שכל אחד מוכןמסוכנת פחות.
  לא כולנו גיבורים, לא כולנו מסוגלים, ולכן כל אחד על פי יכולתו,לקבל על עצמו.

כל אחד על פי התרומה שהוא מוכן לה.
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158אורי פורת: למה אי אלימות? כי אי אפשר אחרת

 כמו שזה נראה כרגע העולם בדרך לקטסטרופה. אלפי השנים שבהן הוביל הרצון
 לכוח את האנושות בניסיון להשיג שליטה על החיים בכדור הארץ, הובילו אותנו

בסדר159למצב של אובדן שליטה כמעט מוחלט. הכותרות מנבאות משבר כלכלי   
  של הפלאנטה. אזרחים בכל160גודל שלא הכרנו. המדענים מודאגים בקשר לעתידה

ויוצאים לרחובות, האינטרנט מפיץ את הזעם ומשלהב161העולם לא רואים תקווה   
 את הלהבות, והמשטר בכל מקום מגיב בדרך היחידה שהוא מכיר חיזוק הכבלים,

 . התגובה האזרחית הישירה היא החרפת המאבק162הכבדת הדיכוי, הגברת האלימות
 מול השלטונות. וככה אנחנו נכנסים למעגל אימים שאין לו קצה הגיוני. המנטרה

ההיסטוריה במהלך  האנושית  ההתנהלות    פוסקת,   בלתי צמיחה  המציאות163של    , 
 החברתית שאת השלכותיה אנחנו חווים בחודשים האחרונים, העובדה שנדמה כאילו

אנחנו לא לומדים, כל אלה מובילים אותי פעם אחר פעם למסקנה בלתי נמנעת 

 

אנו שבה  הדרך  את  דרסטית  בצורה  לשנות  אלא  ברירה    לנו   שאין ההבנה   את 
 מתייחסים לעולם סביבנו, ובהכרח גם את הדרך שבה אנו מעצבים את החיים שלנו
 כאן, הפנמתי כבר מזמן. אני חושב שרוב בני האדם החיים היום מחזיקים בצורה כזו

 , ויותר מזה,164או אחרת בתפיסה די דומה. ההבנה שאי אפשר להתרחב לאינסוף
  שכן משתמשים בהם, היא כבר נקודת165שצריך לחלק בצורה שונה את המשאבים

158)   אורי    2011פורת, אחרת),   אפשר   אי   כי   אלימות?   אי    למה .Activizen,(בלוג)   
6/12/2011  בתאריך   נדלה   .31/3/2012  ,http://activizen.co.il/2011/12/06למהאי/

אלימותכיאיאפשראחרת
159http://www.themarker.com/wallstreet/1.1583849  
160http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4141426,00.html  
161http://www.themarker.com/markerweek/1.671932  
162http://www.themarker.com/wallstreet/1.1576536  
163http://www.themarker.com/wallstreet/1.1569944  
164http://www.themarker.com/markerweek/1.1574394  
165http://cafe.themarker.com/post/2360776/?last_method=create  
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מוצא בכמעט כל שיח שאני שותף אליו לאחרונה. 

אם זה כזה ברור, למה אני טורח להדגיש את זה? משתי סיבות: 

 גם כי זה שהכל חייב להשתנות לא אומר שהשינוי יבוא בנעימים או שהוא יקרה
לטובה. 

 וגם, אני מניח, שהטענה הזו אמנם התבססה במחשבה שלנו, אבל עדיין לא הפנמנו
 את מלוא משמעותה, כי זה מפחיד. לקבל את העובדה שהדרך שבה נראים החיים
 שלנו צריכה להשתנות בצורה קיצונית, זה להיות מוכנים להתמודד עם הפחד הכי
 גדול של כולנו לצאת מאיזור הנוחות ולהתמודד עם הלא נודע. אנחנו לא יודעים
 איך תראה החברה העתידית, אנחנו לא יודעים האם דברים יעבדו או לא. אנחנו רק

יודעים שהדרך הנוכחית כבר לא טובה לנו יותר. 

מלחמה אל    אותנו תוביל  העולמית  האזרחית  שההתעוררות  להיות  יכול   בהחלט 
  של167"1984 טוטאליטרית כמו בספרים סטייל "166גלובלית, או אל חברה ריכוזית

  של אלדוס האקסלי. שתי האופציות שתיארתי168ג'ורג' אורוול ו"עולם חדש נפלא"
שבה. זה  ועל הנוחות   אלמנטים שמאיימים על שגרת חיינו  להלן נושאות בתוכן
 בדיוק למה רבים האנשים, אשר למרות העובדה שהם מבינים היטב את הקריטיות
 שבמצבנו הנוכחי, הם מסרבים, במודע או שלא במודע, לשתף פעולה עם המהפכה,

 העולםואף מטיחים כנגדה ביקורת או מנסים לכבות את האש. אם כן, הטענה היא ש
 .כפי שאנו מכירים אותו הולך להעלם ולהיות מוחלף במשהו בלתי מובן עוד יותר
 הסרטון הבא מוכיח את הטענה בציוריות מהנה, ואף מתווה פתרון אפשרי אחד.
שאת   יתכן   עדיין   עליך, מקובלת    הזו   הטענה   תיאורטית   ברמה   אם   גם    ושוב,

  שניות300ההשלכות שלה קשה לך להפנים. ולכן אני מציע לצפות בקטע הקצר "
 ולנסות לבדוק מה עמדתך בנושא.169 שניות"300של דלק ב

   , גםואנחנו לאגם אם אנחנו מאמינים בכוחו של השוק החופשי לשקם את עצמו,
 אם אנחנו סומכים על כושר ההישרדות האנושי, שימצא מקומות אחרים להוציא

 , וגם אם אנחנו סומכיםואנחנו לאמהם משאבים, וימשיך לגדול בצורה אינסופית, 
   ואנחנו בהחלטעל אלה שהובילו אותנו עד היום שימשיכו לעשות זאת בהצלחה,

, אנחנו לא יכולים להתעלם מהסכנות שעומדות בפנינו. לא

 בכל הארצות סביבנו, סוריה מצרים לבנון, לוב סעודיה תימן, ואפילו עירק ואירן,
 היינו עדים בשנים האחרונות להתעוררות אזרחית שנתקלה בתגובה אלימה מצד

166http://j14.org.il/articles/10932  
167http://he.wikipedia.org/wiki/1984  ספר)_  (
שם.168
169www.youtube.com/watch?v=u4zP4Xhj4AQ  
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 . ה"אביב הערבי" הוביל להרבה אלימות, ולמקרי מוות לא מעטים. גם170השלטונות
 ההפגנות במערב, בספרד, באיטליה, ביוון ואפילו בארה"ב, הובילו לאלימות קשה
 ולפגיעה במפגינים רבים. אנחנו לא רוצים להגיע לאותן התוצאות בישראל, אנחנו

לא רוצים למצוא את עצמנו מפגינים מול אחינו ואחיותנו שבצבא ובמשטרה. 

אנחנו לא רוצים שאנשים ימותו כאן, וכל זה קודם לכל שאלה אחרת. 

 1989"ב ,13  המכילות אומות  מהפכות1,695,000,000    חוו   תושבים,   
אם נוסיף  …לאאלימות שהצליחו מעבר לציפיות הפרועות ביותר של הכל

ה במאה  גדולות  לאאלימות  תנועות    פעלו   בהן המדינות    כל  20את 
) המספר מגיע  …(הפיליפינים, דרום אפריקה, תנועת העצמאות של הודו

 3,337,400,000ל שהם   של65%, בשיניה  זאת  כל    האנושות! מכלל    
לא עובדת בעולם שאיאלימות    ללא סוף, ונשנית  חוזרת  אשר     הטענה,

171ה'אמיתי'. ”

 הסיפור של החברה שלנו הוא סיפור של אלימות. אלימות כלפי הטבע, אלימות
 כלפי אחרים, אלימות כלפי עצמנו. החקלאות שלנו היא כפייה של רצונותינו על
 האדמה. החברה שלנו מבוססת על דיכוי ועל פחד. השליטה בהמונים מתבססת על

הפיכתו בכוח של האינדיבידואל היצרני לצרכן פאסיבי. 

 זה נשמע מופרך? קיצוני? מוגזם? נכון. אבל המציאות שאנו חיים בה היא בדיוק
.172כזו. הנה הפוגה הומוריסטית שגם תוכיח את טענתי: הסרטון "הכל בסדר"

ושל   הלבן   האדם   של    ההיסטוריה
בכיבוש   שזורה   המערבית    התרבות
 אלים של תרבויות אחרות, שבסופו
 של דבר השמדנו. ההווה שלנו רווי
בנוגע ומה    ופחד. שנאה     באלימות,
אם   השאלה.   בדיוק   זאת    לעתיד?
 הסיפור של החברה שלנו הוא סיפור
מעוניינים   ואנחנו   אלימות,    של
אני חושב אותו,   ומעוניינות לשנות 
צריכים   שאנחנו   הראשון    שהדבר

לעשות הוא לבחור באי אלימות. 

דרך   כל   קודם   היא   אלימות    ואי

170http://j14.org.il/articles/11678  
וולטר וינק, כפי שצוטט על ידי סוזאן איבס בשיחה ב171  . מתוך הערך "אי אלימות"2001 

/איאלימותhttp://he.wikipedia.org/wiki, 6/12/2011בויקיפדיה. נדלה בתאריך 
172http://www.youtube.com/watch?v=yQ4tbJK7cZE  

315

http://www.youtube.com/watch?v=yQ4tbJK7cZE
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA
http://j14.org.il/articles/11678


 חיים. מתוך ההבנה שהחיים הם בעלי ערך, ושיש לנו אחריות כלפי המתרחש, אנו
 בוחרים לא להגיב לעוולות המערכת על ידי כפיית הדרך שלדעתנו היא הנכונה,
 אלא על ידי זה שאנו מראים אלטרנטיבה, מעוררים רגשות ומחשבות שיעזרו לאחר
 להסיק את המסקנות. זה אולי נשמע כמו  להכנס לתהליך של התפתחות ומתוכו

היפי בולשיט, אבל זה ממש לא. 

 הבעיה העיקרית עם להטיף לאי אלימות היא, שאנשים שזו דרכם עסוקים בדרך
התבוננות של  ומסובך  ומורכב  ארוך  תהליך    שזהו ולספר  צודקים  בלהיות   כלל 
 פנימית וכאלה שטויות. שזה נכון, אבל זה באמת בולשיט. התפיסה שאי אלימות
 דורשת ממך להיות נאור, או סתם היפי שלא אכפת לו, כמו התפיסה של מחאה לא
 אלימה כהמנעות מפעולה, הן תפיסות מסוכנות ובעייתיות. אי אלימות היא מעשה
 אקטיבי שמשפיע על העושה ועל הגורם שמולו באופן ישיר. יותר מזה, אי אלימות
לא אבל  אקטיבית  עשייה  שעיקרה    מסוימת, פעולה  בדרך  יומיומית  בחירה   היא 
 פוגענית, וגם הגדרה זו היא יחסית. המציאות היא תמיד מורכבת יותר מהתיאוריה,
 ובסופו של דבר, כל בחירה היא הזדמנות מחודשת להגיב להתרחשויות, פעם אחר

 . כל מה שצריך זה173פעם. זה אולי נשמע גדול ומפחיד, אבל זה די פשוט למעשה
מאמין   אני ואם    למציאות, להגיב  איך  לבחור  יכולת    לנו שיש  פעם  בכל   לזכור 
 שאלימות היא לא הדרך, אזי הבחירה היחידה האפשרית היא בחירה בפעולה לא

אלימה. זה הרי ידוע שאלימות גוררת עוד אלימות. 

 . פעולה ישירה שמכריחה174יש הרבה דרכים לשנות את המציאות בצורה לא אלימה
 את הגורם הנגדי להתייחס לעניין מסוים, יכולה להסב את תשומת הלב הציבורית.
 כשהפעולה הישירה היא לא אלימה, תשומת הלב תהיה אמפטית יותר, אוהדת

יותר. תומכת    אויותר,   צרכנים,   חרם   כמו   אזרחית,   מחאה   של שונות    צורות   
 , הוכיחו את עצמן פעם אחר פעם כאפקטיביות175התארגנות אזרחית לשינוי הממסד

יותר הרבה  מעוררת  תהיה    שהיא, צורה  בכל  אומנותית  שפעולה    וכמובן    ביותר.
מאשר כל פעולה אלימה. 

אם בך מדובר, מה יעורר בך רגש? מה יניע אותך לפעולה? 

אנשים מעשרה  בהרבה  טובה  עבודה    יעשו   ריקוד,   או שיר    או תמונה    או  ציור 
 צועקים. היה שלט ברוטשילד, הוא היה תלוי גם במרפסת ברחוב שגרתי בו: "כל לב

 , הרי ברור שההתנגדות לו צריכה176הוא תא מהפכני". אם השלטון מבוסס על פחד

173http://www.facebook.com/notes/aviv-saad  /שמעוסיפורשקרהלי/  
10150433115444356

174http://www.haaretz.co.il/magazine/1.1574486  
175http://www.hamishmar.org.il  
176http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150399610092338  
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. 177להיות מבוססת על אהבה

 היא העשייה החיובית אלימה היא הרבה יותר מאשר רק מחאה נגד.  מחאה לא 
 . חיזוק הקשרים179. הקמת המבנים החדשים178בכיוונים נוספים. בניית האלטרנטיבות

 . עם כדור הארץ ועם אמא אדמה. המערכת מבוססת181. חיבור מחדש180האנושיים
 על מבנה חברתי של יחידים מול ממסד. קהילות שמנהלות את עצמן הן תשובה
הגיונית לאבסורד הקיים, ולקדם קהילות כאלה זו אי אלימות, וזו מהפכנות לשמה. 

 יש המון מה לעשות. יש המון לאן לשאוף. ושאף אחד לא יגיד לנו שאי אפשר,
שאנחנו לא יכולים.

אשכרה   העולם, את  לשנות  יכולים  שהם    להאמין מספיק  שמשוגעים  אנשים   רק 
יכולים לשנות אותו. 

השגנו כל כך הרבה דברים עד היום. 

 פיתחנו טכנולוגיות שמאפשרות לנו לייצר שפע עבור כל בני האדם על פני כדור
הארץ. 

הגענו לרמה תרבותית ורוחנית שמאפשרת לנו להבין את האחריות שלנו, 

בהקשרים של הטכנולוגיה ושל חלוקת השפע הזה. 

 מצאנו את הדרכים לתקשר עם כל בן או בת אדם באשר הם על פני כדור הארץ,
וכך למוטט את הגבולות הישנים שהפרידו בינינו. העולם הולך ונהיה אחד. 

ואת כל זה הצלחנו. אז למה שלא נאמין בעצמנו שנצליח לנצל את כל זה לטובה? 

. 182אולי כי כדי להאמין צריך להצליח לדמיין את העולם אחרת

 בלי רעב, בלי מלחמות, בלי פחד. אלימות לא תוביל אותנו לשם. אמונה ואהבה כן.
תאמינו. תדמיינו. 

177http://www.onlife.co.il  /מחווהנשיתישראליותמתפשטותלמען  34803  /פנאי/עניין/  
עליאאלמהדי

178http://www.bayadaim.org.il  
179http://cafe.themarker.com/post/2434475  
180http://www.facebook.com/HaAsefa  
181http://www.haaretz.co.il/misc/1.892815  
182http://tikunolam.co.il/2011/12/04/049  
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על אלימות ממסדית
 ראובן אברג'יל, ממקימי תנועת "הפנתרים השחורים", מספר בהרחבה על הכוחות

:183של הממסד מול מובילי מחאה חברתית

הראשונה. ההפגנה    לפני עוד  החלה  המשטרה  של  הראשונה   "הפעולה 

 גונבה לאוזני הממסד השמועה שיש התארגנות להפגנה בשכונת מוסררה.
ואספו   האנשים, של  לבתים  המאוחרות  הלילה  בשעות    הגיעו  השוטרים 
הראשונה   ובהפגנה   לעצור;   הספיקו   לא   הם   אותי   אחד.   אחד    אותם
של הפעולה    שהגיע. החדשה    התנועה   מחברי   היחידי   הייתי    שאירגנו,
 המשטרה נבעה מתוך כך שלמערכת הייתה הרבה יותר אינפורמציה על
 בעיה בשכונת מוסררה. שיש לנו   חשבנו   אנחנו   שהיה לנו.  הבעיה ממה 
נכנסה המדינה    ישראל. מדינת  כל  את  חובקת  שהבעיה    הבנו לא     עדיין
תיבת   איזו   ידעו הם    כי   התנועה, של  ההתעוררות  עם  מייד    לפאניקה,
בשיטות דרך  באף    בחלו לא  הם    לכן,   לפתוח. הולכים    אנחנו  פנדורה 

האלימות שלהם.

 "האלימות החלה בעיתונות המגוייסת שעשתה דמוניזציה לאנשים: כולם
המאבק הוא צודק אבל  “"עבריינים", כולם "פושעים", כולם "אלימים". 
 לא הם האנשים שראויים להוביל אותו, כי יש עליהם תיקים פליליים".

זאת היא האלימות המילולית.

 "האלימות הפיזית שלהם כללה הפעלה של שוטרים סמויים על כל פעיל
עשה.   שהוא   צעד   בכל   חייו   את   ממררים   שהם   תוך   בתנועה,    מרכזי
 את האחים בתוך המשפחה במעצרי האילמות הנוספת הייתה שהטרידו
 באיומים שאם הם לא שלנו  את ההורים   הטרידו  שווא ובעלילותשווא.
 ירגיעו את הילדים שלהם, זה יעלה להם ביוקר. אם היו חובות ישנים של
 ארנונה או אחרים, מייד צפו החובות. הם אמרו שאתם חייבים לשלם אותם
את   תרסנו אם  אתכם  לפטור    או הנחה  לכם  לעשות  אפשר  אבל     מייד,

הילדים שלכם.

 "אחרכך כשהם ראו שאנחנו רציניים ולא נרתעים, התחילו להעליל עלינו
 עלילות אישיות ולזמן אותנו לבתימשפט. בילינו מחצית מזמננו בהופעה
 בבתימשפט, במקום בארגון הפגנות. נאלצים לחכות שם כל היום והשופט
 דוחה את הדיון לחודש הבא, ותביאו עדים וראיות; ואנחנו – לא היו לנו
 תקציבים – לא לעורכי דין ולא לשום דבר. כל אחד היה מופיע בבית
כביכול פליליים  תיקים    לו כשיש    כלום,   ובלי הגנה    בלי לבד   המשפט 
 מילדותו. השופט רואה אותך כעבריין, ואתה צריך כל הזמן להילחם מול

 . הוצאה עצמית. זמין גם בסלון מזל,התעוררות לפעולה ישירה), 2001ערמון, רוני (כנראה 183
.9091תל אביב. עמ' 
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באיטליה.  להרצות  אישית הוזמנתי   אני   המשפט.   של בתי   הזו  האלימות 
 הלכתי להוציא דרכון, ובמשרד הפנים אומרים לי שאני לא אזרח ישראלי
 והנפיקו לי תעודה כמו של פליט במקום דרכון. דרכון כמו של פלסטיני
 בעזה. עם מסמך כזה לא יכולתי לקבל ויזה לאיטליה. אני הבנתי שזה חלק

מהאלימות של הממסד.”

 לאלימות הממסדית הפיזית, ישנו גם אופי טרנספורמטיבי. בלילה שבילה חגי מטר
 במעצר עקב השתתפותו בהפגנה הספונטנית שלאחר עצרת המחאה הראשונה בתל

 ), הוא הבין כי האלימות הממסדית יוצרת הזרה חזקה בין23/7/2012אביביפו (
 האדם לממסד, לחוק. הזרה זו מאפשרת מרחב חדש של סולידאריות והזדהות עם

:184מאבקים נוספים

 "הפגישה הזו עם האלימות החשופה, הישירה, הברוטאלית של הממסד, יש
 משחרר. אבל גם משהו  מפחיד,   מלמד. יש בה משהו מפכח,    בה משהו
 מהצד השני שלה אפשר לראות אחרת את מאבקיהם של אחרים, ולגלות

עמם יותר סולידריות.” 

חלק מהאלימות הממסדית הוא השיח הבטחוני – וזהו בדיוק הנושא הבא עליו נדון.

על השיח הבטחוני ככלי להשתקת המחאה
 שיטה של דחיקת הנושא החברתי לשוליים, באמצעות הטיית תשומת הלב הציבורית
 ואף זכתה  המדינה, מלחמה – מוכרת וידועה במדעי    ודיבורי  פיגועים,  לביטחון,

 ”).rallying around the flag“לשם התואר המפוקפק "התכנסות סביב הדגל" (
ה בשנות  תנועת70כבר  על    והקשו   זו בשיטה  והתקשורת  הממסד    השתמשו   , 

 "הפנתרים השחורים" לשמור על הלפיד החברתי בוער. כך מספר ראובן אברג'יל,
:185ממקימי התנועה

מפסיק לחשוב על דרכים  הממסד לא  מהאלימות הממסדית. חלק     "זוהי
 לתעתע ב"אויב". החלשים הם ה"אויבים" של החזקים. הקבוצה השלטת
 לא מפסיקה לחשוב, איך דופקים אותנו, אם הוא רוצה להפוך את השקל
השני. השקל  את  לקחת    ממי לחשוב  צריך  הוא  שקלים    לשני    שבכיסו
 בעברית פשוטה, זה איך לדפוק אותי. כדי לדפוק אותי – צריך להשקיע
את למנות    ניתן   העשן   ענני   בין   עשן.   ענני לפזר    זמן,   מרץ,    מחשבה,

184)   חגי    2011מטר, לחירותא), למאבק  המעצר  מתא  נודדות   .מחשבות  אתר  MySay–   
  ישראל,   של   החופשית    26/7/2012התקשורת בתאריך   נדלה   .2/3/2012, 

http://www.mysay.co.il/articles/ShowArticle.aspx?articlePI=aaarjx
 . הוצאה עצמית. זמין גם בסלון מזל,התעוררות לפעולה ישירה), 2001ערמון, רוני (כנראה 185

.9293תל אביב. עמ' 
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ישראל, מדינת    ישראל, עם  של    קיומו   ההתנחלויות,   השלום,    הביטחון,
 הציונות, וכל המילים הבומבסטיות האלה. עם המילים האלה הם מרדימים
 חלק מהציבור; ומי שלא נרדם פוגש – את המשטרה. הממסד לא מפסיק
 לחשוב, איך להמשיך ולשלוט ברוב העם. כשהוא מדבר בשם הביטחון –
 הוא מדבר על הביטחון שלו עצמו, לא על הביטחון של האחרים. הביטחון
 שלי בכלל לא חשוב לו. האזרח הוא הביטחון של המדינה, לא העמידה
קסם. הרבה  יש    ביטחון במלה    האמיתי.   הביטחון את  נותנת  האויב   מול 
צרכיו   את   ממזער   האדם   –   חיים   והצלת   פיקוחנפש   על    כשמדברים
 האישיים, ולא נאבק על זוכיות אלמנטריות כמו בקבוק חלב או תוספת
 במשכורת. אני מכיר את זה מאז שנולדתי במדינה הזו; האווירה משתנה
לי נראית  יוםהכיפורים  מלחמת    משתנה. לא  הסיסמא  אבל    פעם,    מידי
הכל, אמר    המודיעין   פתע. מלחמת  הייתה  לא    אפילו היא     קונספירציה.
 האמריקאים אמרו הכל – וכולם ידעו שעומדת לפרוץ מלחמה, כל ילד
 הסערה,  היה בעין  המצב החברתי אז בסיני.  זוטר שישב   וכל קצין  קטן
 ומצב השלטון של מפא"י ההיסטורית היה על חוטהשערה. מלחמה הייתה
כדאית הייתה  שהמלחמה  ובכאב  בציניות  אומר    אני   המצב. את   מצילה 

לממסד, אל מול המצב הקשה שהוא עמד בו.”

 הטענה שהממשלה מנצלת את השיח הבטחוני ככלי להשתקת הדרישות החברתיות,
:186מוכרת ונטענה רבות במהלך המחאה. למשל אצל חגי מטר

היא   מלחמה.   מחזירה   הממשלה   שלנו   החברתיות   לדרישות    “בתמורה
 מחזירה אותנו לשיח הביטחון הישן, שבו האזרחים צריכים לשבת בצד, לא

להתערב בשיח הגנרלים והמומחים, ולהתייצב כשהם נקראים לדגל.”

:187ואצל אופיר אביגד

 "אותנו קשה מאוד למרוח. זיהינו את הספינים יותר מהר וטוב כל פעם
 שהם קורים. אתם יודעים, לא בכל דור הם היו מזהים את הספינים של
 פעם היו בולעים את זה וחוזרים לחורים. לא אותנו,  …ביבי לגבי איראן

לא אנחנו.”

  שננצל את היכולת שלנו להתאחד, ולפתח שפה חדשה. במילון החדש188חגי מציע

186)   חגי    2011מטר, מפחדה),   אני    .כן, אתר  MySay,ישראל של  החופשית  התקשורת   –   
17/11/2012  בתאריך   נדלה   .2/3/2012, 

http://www.mysay.co.il/articles/ShowArticle.aspx?articlePI=aaarsx
 . הקונספירלה –אנחנו לא פעילי מחאה – אנחנו בונים עולם חדשא), 2011אביגד, אופיר (187

  (בלוג),   התעוררות   על   שמעיד   מה    28/12/2011כל בתאריך   נדלה   .3/3/2012, 
http://conspiral.wordpress.com/2011/12/28אנחנולאפעילימחאהאנחנובונים/

עולם
ה)2011מטר, חגי (188
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ביטחון הוא לא עוד מלחמה, אלא צדק חברתי:

 “במילון האזרחי החדש ביטחון הוא לא עוד מלחמה, והוא לא מושג עם
 בקיץ  פצצות מתוחכמות, מקלטים ומטוסים חדישים עם או בלי טייסים.
 הזה אמרנו שביטחון הוא גם הידיעה שתהיה לאדם קורת גג בלילה, מזון
חזקות ורווחה  בריאות    חינוך, למערכות  ושוויונית  נאותה  נגישות     ומים,
הגנה   מכבדת,   פרנסה   עם   עבודה   במקום   ויציבות   זכויות    ומתפקדות,
 ממחסור, מאפליה ומניצול. כל אלה חסרים כל כך לרבות ולרבים מאיתנו,

וזה הביטחון החברתי שיצאנו לדרוש בקיץ.”

:189ובמילון החדש, עזרה הומאניטרית לא מגיעה מלוע התותח

אנו, החתומים על מכתב זה, חוששים שמא אמתלות כגון דאגה  ”אולם 
 לזכויות אדם והגנה על ערכי הדמוקרטיה ישמשו לצורך מתקפה צבאית
של נשגבים  שרעיונות  אסור    האנושות. נגד  פשעים  וביצוע    איראן  נגד 
כוחניות   לשאיפות   מעטה   ישמשו   אנושית   וסולידריות    דמוקרטיה
 ואינטרסנטיות של גורמים כאלה או אחרים ולפגיעה נוספת בעם האיראני

ובאיראן עצמה, תוך סחיפתה של איראן לכאוס עמוק יותר.

התותח,   מלוע   להגיע   יכולה   לא   הומניטארית   עזרה   כי   סבורים    "אנו
על מופגזות  לא    הן   מזל"טים, מתוך  נורות  לא  אדם  וזכויות   דמוקרטיה 
 ראשי אנשים מתוך מטוסי קרב. אנו מתנגדים נחרצות לכל התקפה צבאית
 על ארצנו איראן, תחת כל אמתלה שהיא, [...] ההומניטאריים האמיתיים
 ומבקשי הדמוקרטיזציה של איראן, [..] ולעולם לא יתמכו במתקפה צבאית
 על איראן, בטבח אלפים מבני עמם ובהרס תשתיות שנבנו בעמל על פני

דורות רבים.”

איך לבנות ביטחון מול סוגיית הגרעין האיראני?

 הפתרון שמציע חגי מטר הוא פשוט להגדיר מחדש את השפה שלנו. בשפה החדשה
שכנים עם  גם    טובה, שכנות  באמצעות  יושג    האיראני האיום  מול    ביטחון    שלנו,

:190רחוקים

במזרח   להשתלב   דרכים   למצוא   רוצים   שאנחנו   להגיד   יכולים    "אנחנו
 התיכון מתוך שלום ושוויון, אפילו עם איראן, ושזה יהיה הביטחון האמיתי

שלנו”

 . גילוי דעת של אינטלקטואלים איראנים, תרגמה: אורלי נוי. אתר העוקץ,לא מלוע התותח189
13/11/2011  בתאריך נדלה    .31/3/2012  ,http://www.haokets.org/2011/11/13לא/
מלועהתותח/

ה)2011מטר, חגי (190
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דיון על התבגרות תנועת המחאה
 כבר בתחילת אוגוסט:191פרופ' תמר הרמן, חוקרת תנועות מחאה, העידה

 "מי שמארגנים מחאה ויודעים מה טוב בשבילה צריכים לחשוב על השלב
] אמרתי את זה גם למשפחת שליט. אם תשבו במקום אחד אתם  …הבא. [
 תהפכו לעץ, לאבן. ראיתי לאחרונה את האוהלים בכיכר סינטגמה באתונה,
 והם נראים כמו דוכנים לממכר שרשראות לתיירים. אף אחד כבר לא רואה
 אותם, הנוכחות לא צועקת. מחאה מצליחה רק אם היא מתחדשת – אחרת
לפירוק בג"ץ    יגישו שכנים    מתישהו   שם? יקרה  מה    כי   מתנוונת.  היא 
יתחילו   וההזנחה, הלכלוך  בגלל  עכברושים    יגיעו   הרעש, בגלל   המאהל 
 להופיע תלונות או שמועות על הטרדות מיניות, ויתחילו לכתוב בתקשורת
על הפליטים האפריקאים שצריכים לנקות שם. זה לא יוכל להחזיק מעמד”

שהתבגרות תנועת המחאה היא יכולתה להתמודד192בהמשך לכך, חגי מטר טוען   
  מול בבואתה ולהתמודד עם  המראה; עליה לעמוד  מבחן התורפה3עם  נקודות    

 מעגל מוחותים מצומצם פנימית (נדרשת הגברת הדמוקרטיזציה),  שלה: ריכוזיות 
 (נדרש להרחיב את מעגלי המאבק גם לכיוון האזרחיותים הערביותים), והתעלמות
 ממקורות השפע מהם אמורה להיבנות הרווחה (סימון מקורות התקציב שיממנו את

השינויים הנדרשים בכלכלה).

 איך נכון להשפיע על הסדר הקיים? האם צריך לקחת חלק
במירוץ לבחירות? כיצד נכון להשפיע על הממשלה?

 אופיר אביגד מציע שאין מה לחפש בפוליטיקה; גם רוב בפרלמנט לא יאפשר שינוי
ואהבה אכפתיות  של  עולם   – מציע  שהוא    החזון   הקיימת. המציאות  של     שורשי
 לזולת, ללא היררכיה דורסנית – לא ניתן להשגה באמצעות הממשל עצמו. הדרך

:193אליו היא רק רק באמצעות שותפות בשיח משמעותי ושותפות בלקיחת אחריות

  – התקשורת החופשיתMySay אתר .ביום שאחרי הקסםד), 2011מצוטטת אצל מטר, חגי (191
  ישראל,    2/8/2012של בתאריך   נדלה   .2/3/2012, 

http://www.mysay.co.il/articles/ShowArticle.aspx?articlePI=aaarsx
ד)2011מטר, חגי (192
 . הקונספירלה –אנחנו לא פעילי מחאה – אנחנו בונים עולם חדשא), 2011אביגד, אופיר (193

  (בלוג),   התעוררות   על   שמעיד   מה    28/12/2011כל בתאריך   נדלה   .3/3/2012, 
http://conspiral.wordpress.com/2011/12/28אנחנולאפעילימחאהאנחנובונים/

עולם
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לא רק   לא  הזו של המדינה  הקברניטים   –   משהו אגיד לכם    אני    "בואו
רוצים; אין להם מושג איך.

 …"מה שאנחנו רוצים ודורשים כל כך רחב וקשה לתקשורת להבין אותו
 "הם לא יודעים מה הם דורשים" נשמע על כל מחאה בעולם השנה. זה
 קשה להם מכיוון שהם לא מצליחים לדמיין את העולם שאנחנו כבר טעמנו
 ממנו בקיץ. עולם של אכפתיות כזאת גדולה, של אהבה(מילה גסה) לזולת,

עולם שבו אין היררכיה דורסנית ושלטון בירוקרטי.

אז לך אבא ואמא,  מהילדות ואת  ] זה ממש קשה לשכנע חברים  ]… “ 
 תשכנע את ציפי לבני שהתפקיד שלה זה להנגיש לאנשים כלים ללקיחת

אחריות ולהיות מודל מעורר השראה לחיקוי.

] תרשו לעצמכם לחלום את החלומות הכי גבוהים שלכם, ותלמדו ]… “ 
להגשים אותם כאן. זה הייעוד שלנו.

 "אנחנו חייבים להוות מודל לעולם שאנחנו רוצים לבנות. אני לא יודע איך
 יראו בעולם הזה התחבורה, החינוך או הכלכלה לפרטי פרטים של מסמכי

  עמודים, אבל אני כן יודע שכל אחד שם ידע שהוא לא קורבן של אף50
 אחד. יחנכו אנשים ללקיחת אחריות מלאה על החיים, על ראש גדול, על
 לשים לב לפרטים, על לפעול עם הלב ועל ערבות הדדית – כי כשלמישהו
 אחר אין מה לאכול ואתה מנוכר לזה, הניכור הזה מחלחל לכל פרט בחיים

שלך.

 "הפרויקטים שלנו נמדדים לא ביכולת שלהם לקבל נראות, משאבים או
 לאסוף רשימות מיילים – אלא ביכולת שלהם לאפשר לאזרחים להשתתף

בלקיחת אחריות ובלהרגיש שהם משמעותיים.”

 “[...] אנחנו רצים למרטון, כאן זה לא מאה מטר. השינוי הזה הדרגתי
 ועמוק, ולא עושים אותו בחקיקה חד פעמית או כניסה עם מפלגה לכנסת.

 העולם כפי400,000גם לא עם הפגנה של   … איש. המסר צריך לחלחל
שסיפרו לנו עליו הוא שקר.”

על עבודת הממשל כיום
 יש כאן קצת מידע, אבל בעולם האקדמי יש הרבה יותר ידע בנושא הזה. פרט
 לנאמר בפרק הזה, ממש מומלץ לקרא גם את הדו"ח של המשמר החברתי בכנסת,

.224בעמ' 
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על עבודת ועדות הכנסת

 איסוף מידע משמעותי בנושא עבודת ועדות הכנסת התקיים בחודשים האחרונים
כמשקיפיםות משתתפים    החברתי המשמר    מתנדבותי   החברתי. המשמר   באמצעות 
באתר   שוטף   באופן   דיווחיהם   את   ומפרסמים   בכנסת,   השונות   הועדות    בדיוני

האינטרנט של המשמר החברתי.

חברי/ות הכנסת ופקידי הממשלה מגיעים   האוירה בדוחות רבים מתוסכלת. לרוב 
ברצינות נלקח    אינו   שהדיון משתמע    בנוסף,   בית.   שיעורי   להכין   מבלי  לוועדות 
והימנעות דחיינות  של  ארגונית  תרבות    הפרק; שעל  הנושאים    מאופי  המתבקשת 
 מדיון עמוק, מונעת תהליך קבלת החלטות בעל משמעות. כך למשל בדיווח של אור

:194עמית, מתנדבת ותיקה במשמר החברתי

 “נראה כי איש לא הגיע מוכן באופן רציני לדיון. יו"ר הוועדה אינו מכיר
 את חוק הדיור הציבורי, שואל שאלות שאת התשובות עליהן היה צריך
 לדעת לפני הדיון באמצעות חומר ממרכז המידע, מיוזמי הדיון ומהגופים
 המזומנים – במקרה זה משרדי הממשלה וחברת "חלמיש". יתרה מכך, הוא
 אינו חוקר לעומק את מנכ"ל חלמיש בדבר ניגוד האינטרסים בתפקידו של
 היועץ המשפטי שלה, מקבל ללא קושי את טענת מנכ"ל חלמיש כי "המצב
 הזה קיים בהרבה חברות ואין בזה ניגוד אינטרסים", ונסוג באמירה "אולי
 ההגדרות שלנו אינן נכונות ועלינו להתייעץ עם היועצת המשפטית של
 הוועדה". מדוע היועצת אינה נוכחת? מדוע לא להתקשר מיידית ולשאול

אותה טלפונית?

 "נציגי האוצר ומשרד השיכון אף הם אינם מביאים מסמכים עם נתונים
לא   כלליות,   הן שניתנות  התשובות  כל    חלמיש. חברת  גם  וכך     ברורים,
 ענייניות, לא מנומקות ולא מגובות. גם חנין ולויאבקסיס שיזמו את הדיון

מגיעים בלי מסמכים לגיבוי טענותיהם.

ואת הוועדה  יו"ר  את  יצייד    דיון   המזמן שח"כ    הראוי   שמן   לי  "נראה 
 מזכירתה בחומר רקע ענייני וידאג שהם יעשו שיעורי בית לקראת הדיון.
 ללא הכנה כזאת אין טעם לכנס דיון שמבזבז את זמנם של כל הנוגעים
 בדבר ואינו מקדם את העניין. באותו אופן על הוועדה לדרוש מסמכים מן
 הגופים המוזמנים טרם הדיון, ולהכיר את החומר היטב. יש לנסח נהלים

 2012עמית, אור (194  .חובבנות כפולה בדיון על היעלמות המיליארדים של הדיור הציבורי),
   המשמר החברתי – כל האמת על דיוני הכנסתבתוך: .J14,האתר הרשמי של המחאה –   

http://j14.org.il/articles/18819, 9/3/2012. נדלה בתאריך 8/3/2012
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 שלפיהם כשיתבקש גוף להגיש תשובות לוועדה ולא יעשה זאת, ייחשב
 הדבר למי שאינו מגיע לבית המשפט ולכן המשפט מתנהל שלא בנוכחותו.
הוועדה, את  מכבדים  שאינכם  נראה    הגשתם? לא    להיות: צריך   הנוהל 

והוועדה תתייחס אליכם בהתאם.”

– מחזה גרוטסקי שהוא195לקריאה נוספת, ראו גם את המחזה "אנרגיות טובות"   
הכלכלה וועדת  של    עיבוד,   כל ללא    המקורי, הפרוטוקול  של  המחזה   למעשה 

בכנסת.

על עבודת הממשלה

 הדיון בנושא הביקורת על הממשלה במעגלי המחאה דיי שטוח. ניתן להסביר זאת
אישיתמקצועית   כחולשה   לרוב   נתפסת   הממשלה   אימפוטנטיות   סיבות:   משתי
 פוליטית של העומדותים בראשה, ולא ככשל מבני. מעבר לזאת, את "הישגיה" של
מהווים   אלו היות    ככישלונות, לראות  החברתית  המחאה  תנועת  נוטה     הממשלה,
 תנועה לכיוון הפוך מכיוונו של סדר היום של המחאה – למשל, הפרטות שירותים
לדיור   מימשלית   מאחריות   התנערות   בעובדותים,   הפגיעה   הרחבת    ממשלתיים,

הציבורי וכן הלאה.

 ועם זאת, הספרות מכילה דיונים נרחבים בנושא. החל מגישת תנועת "ישראלים
 להצלת הדמוקרטיה", אותה נצטט מייד, וכלה בטענה שנדרש שידוד מערכות מלא
 בשיטת הממשל בישראל – כמו למשל בספר "לקראת פרדיגמה חדשה” של נמרוד

)169" בעמ' .זמן פוליטיקהנוי (בעז גאון מתייחס אליו במאמר "

הישראלי   "המכון   במסגרת   פועלת   הדמוקרטיה"   להצלת   "ישראלים    תנועת
:197. טענתה המרכזית בנוגע לממשלה, היא196לדמוקרטיה"

 ”הממשלות בישראל, כמו בדמוקרטיות אחרות בעולם, סובלות מפער בין
הנדרש מהן לבין יכולת לבצע זאת”

 אנרגיות טובות – פרוטוקול ועדת הכלכלה בנושא תמלוגי), 2011ארד, רועי צ'יקי (עורך) (195
ישראלי מחזה   –   הטבעי   פרוטוקוליםהגז סדרת    תרבות: גרילת    מעיין, הוצאת    (חוברת)   . 

.2011ומחזות לעם. מהדורה שניה, ישראל, קיץ 
 במסגרת המחאה החברתית עלתה הטענה שהמכון הישראלי לדמוקרטיה מתעלם באופן עקבי196

 ממשולש היחסים הפסול הוןשלטוןעיתון. ואכן, בריפרוף בהמלצות של "ישראלים להצלת"
קשה למצא איזושהי התייחסות לסוגיית ההוןשלטוןעיתון.

197) שונותים   2011מחבריםות  פעולה), ותוכנית    הממשל שיטת    לתיקון ישראליםהמלצות    . 
.31. עמ' 2011להצלת הדמוקרטיה (ו)המכון הישראלי לדמוקרטיה, הרצליה, מרץ 
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:198וזאת, מסיבה אחת ויחידה

כמו   עקרונות   של   בערכם   מהירידה   נובעת   הממשלות   של    "פגיעותן
 שותפות, קולקטיביות ואחריות משותפת במעגלים המשפיעים על יכולתן
 לגבש מדיניות וליישמה  הקואליציה, חברי הממשלה והמפלגות. בתנאים
 אלה, הרשות המבצעת וחבריה חסרים את התמיכה והגיבוי הדרושים להם.
 חמור מכך, לא פעם הם נתונים לאיומים דווקא מצד אלה אשר אמורים

לתמוך בהם ולהעניק להם סיוע.”

תפקוד   בנושא   הצעות   מספר   יש   הדמוקרטיה"   להצלת   "ישראלים   של    בדו"ח
:199הממשלה, בחרנו להתייחס להצעה החשובה ביותר, לדעתינו: גודל הממשלה

הקואליציונית, היציבות  בעיית  את  לכאורה  פותרת  הממשלה   ”הגדלת 
 מכיוון שלממשלה גדולה מובטחת תמיכה אוטומטית בכנסת מצד גוש גדול
 של ח"כים. למעשה, חסרונותיו של פתרון זה רבים מיתרונותיו. ממשלה
סיעות   בקרב   בעיקר   הכנסת, בעבודת  גדולה  פגיעה  משמעותה   גדולה 
את למלא  היכולים  כנסת    חברי   מדי מעט  שנותרים  משום     הקואליציה,
זרועותיה   בין   והתיאום   הממשלה עבודת    גם   הפרלמנטריות.  המשימות 
 השונות, ובינה לבין הרשויות האחרות, נעשים סבוכים יותר אם הממשלה
החלטות. קבלת  של  ולא    דיון של  גוף  כלומר    מיניכנסת, למעשה   היא 
 ולשריין את גודל הממשלה בחוק היסוד,  ממליצים להגביל  אנו    לפיכך,
 הגבלה זו בחוק יסוד: הממשלה. השיריון בחוק היסוד מאפשר להסיר את
 אומצה  מגבלה זו  להזכיר כי  ראוי שני שלישים.  המגבלה רק ברוב של 

 לווה בהתנגדות רבה. ”1999, וביטולה ב1992בישראל ב

על ועדת השרים לענייני חקיקה

התהליך   את   לעקוף   הממשלה   של   הדרך   היא   חקיקה   לענייני   השרים    ועדת
 הדמוקרטיציבורי המתקיים בוועדות הכנסת. כך כותבים במשמר החברתי לסיכום

:200מושב החורף

היא המחוקקים  בבית  הממשלה  של  ושאחיזתה    חלשה, שהכנסת     ”גילינו
ועדה חקיקה –  לענייני  השרים  בוועדת     ביטוי לידי שבאה    חנק,  אחיזת 

שם.198
.36שם, עמ' 199
  – האתר הרשמיJ14. סיכום מושב החורף של המשמר החברתי), 2012מחברותים שוניםות (200

  המחאה,  21/3/2012של  בתאריך נדלה    .2/4/2012  ,http://j14.org.il/articles/20114
.224מופיע גם בעמ' 
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שמות   את   להציג   בלי   נימוקים,   להציג   בלי   חוק   אחר   חוק    שפוסלת
המצביעים, בלי לרשום ובלי לפרסם פרוטוקולים.”

על עבודת בתי המשפט

 יוסי גורביץ מציע שלא לראות בבתי המשפט כלי משמעותי לשינוי חברתי. זאת
מיועד שהוא    לפני   הרבה   הסדר "לשמירת    מיועד   המשפט שבית    ראייה    מתוך

:201לעשיית צדק”

 “זו נקודה קריטית: השמאל התאהב כלכך במערכת המשפט עד שהוא לא
 שם לב לשני דברים עיקריים: קודם כל, שמערכת המשפט היא תמיד כלי
מיועד   שהוא   לפני   הרבה   הסדר   לשמירת   שמיועד   כלי   המשטר,    של
ושנית,   המשטר;   ידי על  נקבעת    "סדר"   מהו ושהשאלה    צדק,  לעשיית 
 שבמאבק בין מערכת המשפט הישראלית ובין הימין (במיוחד הימין הדתי),
נתנה   ואז השמאל  של  האוטומטית  התמיכה  את  המשפט  מערכת   ניצלה 
 שורה של פסיקות ימניות להפליא, שהכשירו את הכיבוש. כשאתה קהל
 בית, לא סופרים אותך. השמאל התרגל לדבר על השביל המואר ביער
 החשוך שהורכב מכמה פסקי דין נאורים, והתעלם מהיער – אלפי פסיקות

שחיזקו את הכיבוש ושדחו תביעה לזכויות חברתיות.”

 אבל את הדיון המשמעותי בנושא מערכת המשפט, נשאיר לאחד מאורחי הכבוד של
 : שבתאי עזריאל. שבתאי כתב ספר שלם על עוולות2011מאהב רוטשילד בקיץ 

 מערכת המשפט, ואין שום טעם להעתיק את כל התוכן הזה שוב. נסתפק בסיכום
:202שהוא עצמו נותן לספר

 "בספר, מתואר כיצד השופטים משתפים פעולה עם הפרקליטות להתעמר
 בציבור, ונכללים בו תחקירים על ניגודיעניינים, מינויים פסולים, נפוטיזם

קיצוני ועוד. 

 "הליכים משפטיים הם קטר המושך אחריו "תעשיותפיקציה" לא יצרניות
סכסוכים   ועוד   בעוד   תלוי   וקיומן   הציבור,   גב   על   מעמסה    המהוות

ומחלוקות. 

 . נדלה בתאריך8/3/2012 – האתר הרשמי של המחאה, J14. התנערות), 2012גורביץ, יוסי (201
9/3/2012 ,http://j14.org.il/articles/19541

 מערכת המשפט במשפט הציבור – ספר, שבתאי עזריאל, פבר' ?), 2011עזריאל, שבתאי (202
2010  פברואר   עזריאל,   שבתאי   של   האתר   .2010  בתאריך   נדלה   .2/4/2012, 

http://www.azriel.co.il/modules.php?name=News&file=article&sid=635
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 משפחותיהם שופטים ובני מדוע   "תורת הרשתות לפי ברבאשי, מסבירה 
ירוויחו מריבוי פניות לבית משפט בכל עניין קטן. 

על לפקח  עליה    לציבור. ביותר  החשוב    האורגן היא  המשפט   "מערכת 
שלה,   הדין   פסקי   באמצעות   הלאומי   והסדר   הציבורי   המינהל    תקינות
 ולתפקד מבחינה לאומית כמחלקת אבטחת איכות ואמינות. ריבוי התקלות

ואבדן השליטה, מעידים על כשלונה. 

  ”הספר מכיל רשימות, תכתובות, עתירות, קומוניקאטים, תחקירים ודיעות
חלקם   ברבים.   הופצו   או   בעיתונות    שפורסמו
ולדרישות לדפוס  להתאימם  קל  שיכתוב     עברו
הספר   בתחילת   הרשימות   המשפטי.    הייעוץ
הקשות,   ועוולותיו   רכוש   למס    מתייחסות
המתרחש   אל   הקורא   את   להכניס    ומסייעות
שלטוניות   ובמערכות   בפרט   המשפט    במערכת
 בכלל. ביןלבין שובצו סאטירות ציניות להפגת
 המתח. בכלל, אזרח ישראמוז חסר חוש הומור,

מוטב שלא יצא למאבק ציבורי (מוז = בננה). 

לעיכול,   קשים   תכנים   מכיל   והספר    "הואיל
צפוייה לקוראיו "קריאה מענה".”

איך להרחיב את מעגל השותפותים במחאה?
 ראובן אברג'יל, ממקימי תנועת הפנתרים השחורים, לא הצטרך למאמץ מיוחד כדי
 להוציא א:נשים לרחוב. כשהמצב החברתי קשה, והקריאה להצטרפות היא במרחב

:203של הזדהות והיכרות אישית, הא:נשים מצטרפיםות מעצמןם

 ”על מנת להוציא את האנשים לרחוב, לא היינו צריכים להתאמץ – כי
 בתקופה שהחלטנו להקים את תנועת 'הפנתרים השחורים', האווירה ברחוב
הישראלי. ברחוב  כיום  חווה    שאני אווירה  אותה    ומדכאת, קשה   הייתה 
 המצב היה קשה, בלתיאפשרי להמשיך לחיות. סךהכל היית צריך לצאת
 לרחוב, להביע את עמדתך – ומייד מצאת איתך עשרות אנשים שמזדהים
 איתך, ומבקשים דרך איך לעשות זאת. המיוחד בפנתרים הוא שהמנהיגות
 האותנטית יצאה מהשכונות – ומייד אותם אנשים שגרו בשכונות וסבלו
 מאותן הבעיות, מהאימפוטנטיות, הצטרפו למנהיגות המקומית. זאת הייתה

 . הוצאה עצמית. זמין גם בסלון מזל,התעוררות לפעולה ישירה), 2001ערמון, רוני (כנראה 203
.8485תל אביב. עמ' 
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 בראש אישית עם האנשים שעמדו  הצטרפות על רקע הזדהות והיכרות 
התנועה.”

 אופיר אביגד מציע קשר סיבתי חיובי בין איכות המיזמים במחאה לבין האושר והכח
 של קהילת המחאה. בהמשך לכך, הוא מציע גם קשר סיבתי חיובי בין האושר והכח

:204של קהילת המחאה לבין כמות השותפותים במחאה

 "הפרויקטים שלנו נמדדים לא ביכולת שלהם לקבל נראות, משאבים או
 לאסוף רשימות מיילים – אלא ביכולת שלהם לאפשר לאזרחים להשתתף
לראות   צריכים   אנשים   משמעותיים.   שהם ובלהרגיש  אחריות   בלקיחת 
 אותנו ואת ההצלחות שלנו, את האושר החדש שלנו, את הכח של הקהילה
 שבנינו ולהתפעל. כולם יודעים שהמצב חרא, כולם מדוכאים ומאוד נח

…להם להגיד לכם שנכשלתם. הם יצטרפו כשהם יראו שהולך טוב

על גם  ישפיע  עושים    שאנחנו דבר  שכל  לשאוף  צריכים    אנחנו   [ ]"… 
פעולה   בין לבחור  צריך  לא    חדשה. לחברה  יסודות  יניח  וגם     הציבור,
 שמקבלת חשיפה לבין פעולה אמיתית ואורגנית – השתיים חייבים להפגש.
 אנחנו צריכים לחשוב ארצי, ולחפש לפעול במקומי. כי במקומי נמצאים

בני האדם שאפשר לגעת בהם, להעיר אותם.

 והכי חשוב לזכור תמיד שאין תחליף לעניין אמיתי בבני אדם. רוצים לגייס
מישהו? תקשיבו לו. רוצים ליצור שיתוף פעולה? תתעניינו באחר.”

 אופיר ממשיך וטוען שכדי להביא לשינוי, נדרשת רק קבוצה קטנה ומאוחדת של
כזו קבוצה    מעשייםות. אחריות    לוקחותי   מאוחדימות,   מחוייבותים, שהןם   אנשות 

:205תיבנה באמצעות

חיפוש בסביבה הקרובה של א:נשים שרוציםות לקחת חלק..1

 לאחר מציאתןם, יש להזמין כל אחד:ת לשיח משמעותי – שיח שבו כל.2
המשתתפות:ים בשיחה משמעותייםות. 

יש לסייע להןם להשתחרר מכבלי מערכת הערכים הקיימת.3

יש להזמין אותןם ליצור או להצטרף לבניית הקבוצה או קבוצות חדשות..4

 . הקונספירלה –אנחנו לא פעילי מחאה – אנחנו בונים עולם חדשא), 2011אביגד, אופיר (204
  (בלוג),   התעוררות   על   שמעיד   מה    28/12/2011כל בתאריך   נדלה   .3/3/2012, 

http://conspiral.wordpress.com/2011/12/28אנחנולאפעילימחאהאנחנובונים/
עולם

 . הקונספירלה – כל מה שמעידטוב להדליק נר מלקלל את החשיכה), 2012אביגד, אופיר (205
  (בלוג),   התעוררות    21/1/2012על בתאריך   נדלה   .3/3/2012, 

http://conspiral.wordpress.com/2012/01/21/טובלהדליקנרמלקללאתהחשיכה/
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:206או, במילים של אופיר

“תרשו לי לשתף אתכם בחזון שיש לי, עם תכנית מעשית עד מאוד.

  איש מחויבים, מאוחדים, לוקחי3,000"נניח שכדי לעשות שינוי צריך כ 
 . תתחילו לחפש אותם –הקרקע הפוריה'אחריות, מעשיים. להם אני קורא '

 כי הם מתים להמצא על ידינו בדיוק כפי שאתם חיכיתם כל החיים עד
לתחושה המשכרת והנפלאה של מה שקורה לנו כבר חצי שנה.

 "את הרציונל שאני מביא כאן לפניכם, שטוב להדליק נר ולעסוק באנשים
 שרוצים ומחכים להקשיב לנו, מאשר רק לקלל את החשיכה, בלי להציע
 או לנוע לעבר פתרונות בעצמנו – את הרציונל הזה ניתן ליישם על תנועת

המחאה השלמה, וגם על כל פרויקט בנפרד. הוא פונה לכולם.

להזמין   פוריות, קרקעות  למצוא    מהשיטה, שמאוכזבים  האנשים   "מתוך 
במערכת, ההיאחזות  את  סופית    איתם   לשבור   משמעותי, לשיח   אותם 
 להכיר להם את כל הדברים הטובים שקורים סביבנו, ולהזמין אותם ליצור
עולם לחוות  לאנשים  תאפשר  שבתורה   – חברתית  ליוזמה  להצטרף     או
 חדש הלכה למעשה.. וחלק מהם יצטרפו לפעילות, ויחפשו את הקרקעות

הפוריות בסביבה שלהם.”

.

על הטלויזיה

על הטלויזיה המסחרית

:207בין חוקרותי התקשורת מקובל היום שהטלויזיה היא תעמולה לפאסיביות

 “כל עוד מדובר בצפייה בטלויזיה אי אפשר להימלט מהבעיה שהועלתה
 ,Lazarsfelf and Mertonכבר בטיעונים הקלאסי של לזרספלד ומרטון (

 ) שתיווכו של התחום הציבורי על ידי התקשורת גורם לפסיביזציה1971
של   וחצי   שעה   פלוס   שעה,   במשך   בחדשות   צפייה   לאחר    פוליטית.

לגמריפופוליטיקה שהם  ברגשה    לישון ללכת  מוכנים  הטלויזיה    צופי   , 

)2012אביגד, אופיר (206
207   1998. בתוך: דן כספי (עורך) (המרחב הציבורי החדשליבס, תמר,  תקשורת ודמוקרטיה),

 . נדלה מתוך אתר עמלנט,1998, 141152. ישראל, הוצאת הקיבוץ המאוחד, עמ' בישראל
   ,20/3/2012בתאריך
http://www.amalnet.k12.il/sites/commun/library/tv/comi0386.htm
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"בעניינים", כשהצורך שלהם בהשתתפות פוליטית מוצה.”

 מעבר להיותה כלי לפסיביזציה, מרחיק בורדיה וטוען כי הטלויזיה היא מדיום ריק.
 , הוא מפרט מדוע לא ניתן לקיים בטלויזיה כל1999בחיבור "על הטלויזיה" משנת 

:208שיח שיש בו תרומה לציבור

 צנזורה סמויה – מגבלת הזמן כופה על השיח הציבורי אילוצים כאלה,.1
 שאין סיכוי להצליח ולומר משהו. צנזורה סמויה המופעלת על המוזמנים
 לתוכנית (מוגבלים בזמן ובנושא השיחה) וצנזורה גלויה (פיקוח) המופעלת
שיח  לקיים  מתוכן כל ניסיון  מרוקנת  העיתונאים העושים במלאכה,  על 
פוליטיים מינויים    בחשבון לקחת  יש    לציבור. תרומה    בו שיש     ציבורי
 למשרות הבכירות בערוצי השידור היוצרים צנזורה פוליטית, וכן בעלות

של איליי הון היוצרת צנזורה מסחרית.

יכולים.2   הטלוויזיה,   ובמיוחד   התקשורת,   אמצעי   –   מסתירים    כשמראים
עלידי זאת  עושים  הם    כי   טוען, בורדייה    בוזמנית. ולהסתיר   להראות 
 מסתירים מידע  ובדרך זו  יקר, גוזל זמן  ערך אך   בו שאין  הצגת מידע 

חשוב או שהופכים את המידע לחסר משמעות.

ליצור.3 אמורה  העיתונאים    בין התחרות   – המידע  של  המעגלית   הזרימה 
 ריבוי דעות ולעיתים אף סכסוכים ועימותים. אולם, התוצר העיתונאי ברוב
הציבורי הסדר  על  מה    לשאול: הנטייה    (אחיד).   הומוגני הוא   המקרים 
זו את    זו בודקות  המערכות    הזמן כל    במסרים, אחידות  מעודדת   היום? 
 והדבר דומה למשחק שבו מראות משקפות זו את זו. "אפקט של סגירות"
 מגדיר בורדייה את התופעה. כדי לערוך יומן צהריים או ערב, שוקדים
מתאימים.   אייטמים   להם   ומחפשים   הבוקר   עיתוני   על   המערכת    חברי
 ההכרעות שמתקבלות הן, למעשה, נטולות נושא. העיתונאים, שיש ביניהם
 מכנה משותף רחב (השכלה, מעמד, מוצא וכו'), פוגשים זה את זה ללא
 הרף בתוכנית רבשיח ובאירועים שונים. קשר זה יוצר מצב של סגירות
 רוחנית. המפיקים והעורכים בטוחים כי ישנו שוני רב בין התוכניות, אשר
כמעט זהים  התכנים  למעשה  אך    לרייטינג; המתורגמת  להצלחה   תורם 

לחלוטין.

4.  Fastבהילות  thinkingבמדיום   בעיקר   הרייטינג,   אחר   הרדיפה   –   
מעודדת איננה  באופייה  הטלוויזיה    ובהילות. ללחץ  גורמת     הטלוויזיוני,

 1999בורדייה, פייר (208  2008. אצל: בלושטיין, רחל (על הטלויזיה),  רייטינג סיכום הספר),
בורדייה   הטלוויזיה",    "על בתאריך   נדלה   עמלנט.   אתר   תקשורת,   עושים   .20/3/2012, 

http://yeda.amalnet.k12.il/Commun/RightMenu/Communication/Tikshoret
Hevra  .תקשורת+וחברה+א/רייטינג+ב/  htm  

331

http://yeda.amalnet.k12.il/Commun/RightMenu/Communication/TikshoretHevra/%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA+%D7%95%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94+%D7%90/%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%92+%D7%91.htm
http://yeda.amalnet.k12.il/Commun/RightMenu/Communication/TikshoretHevra/%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA+%D7%95%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94+%D7%90/%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%92+%D7%91.htm


 מתן זמן למחשבה. המרואיינים צריכים להציג בזמן קצר את משנתם לכן
דבריהם, בדרך כלל, בנאליים, נדושים ושכיחים.

של.5 שעולמם  ניכר    מדומה”,   ב"דיון  – אמיתיים    וכאילו מדומים   דיונים 
 המשתתפים הוא עולם סגור של היכרות הדדית. הם מתווכחים בלהט, אך
 בסיום התוכנית יוצאים לאכול ארוחת ערב משותפת. גם הצופה שיושב
 בבית מבין שהאקשן הוא מדומה. ב"דיון כאילו אמיתי" – על פניו הדיון
 בעל סממנים של דיון דמוקרטי, אך אם בוחנים היטב מגלים כי המנחה
הפאנל הרכב    המשתתפים. על  המשחק    כללי את  וכופה    בדיון  מתערב 
מקורב   חלקם   אינטרס,   בעלי   אנשים   מקדים,   מערך   באמצעות    הורכב
המשתתפים, עם  שיחות    עלידי הכנה  עבודת  נעשית    התוכנית.    למפיקי
 התסריט מוכן מראש. מי שאינם "קליינטים טובים" – כלומר, מי שעשויים
יוזמנו לא     התוכנית    על   או המנחה    על   ול"איים" הסדר  את   לשבש 
 לתוכנית. והמנחה, אפילו זה שהוא נוח למרואיינים, שואל שאלות שאינן

מקדמות שום נושא ושבוי בקונספציה של עצמו ושל חבריו העיתונאים.

 סתירות ומתחים – ישנה סתירה חריפה בין התנאים הכלכליים והחברתיים.6
להפיק   הרצון   לבין   תוכנית, בהפקת  להצליח    כדי   להגיע, יש   שאליהם 
 תוכניות "טהורות" שאינן תלויות באילוצים מסחריים. החיפוש אחר קהל
 צופים רחב מחייב את המפיקים, העורכים ואחרים לפנות לקהל בעל מכנה
אלה   חזקים גם בין מתחים   קיימים   ולדבר בשפה רדודה.  משותף נמוך,
 המבקשים להגן על ערכי האוטונומיה בעשייה לבין אלה המקבלים עליהם
 את "הדין", "מיישרים קו" עם דרישות הרייטינג, ומקבלים בתמורה גמול
 כספי נאה. הטלוויזיה היא עולם שבו הסוכנים החברתיים משכילים, בעלי
הם   בעצם   עין.   למראית   הכול   אך   הילה,   וגם   עצמאות   דעה,    חופש

מריונטות (בובות על חוט) של מציאות הרייטינג.

 אם הטענה של בורדייה לא נשמעת משכנעת מספיק, עוזרת לנו דליה כץ עם מבט
 ספציפי ואקטואלי יותר, על התוכנית "ארץ נהדרת". דליה כץ מגדירה אותנו בעידן
 של "גם וגם – גם לפגוע בך וגם להיות בעדך". בפוסט בפייסבוק לקראת העצרות

ב   הארץ   הטלויזיה13/8/2011ברחבי   בה   הנבזית   השיטה   את   חושפת   היא   , 
 והמחזיקים בה, מסממים את קהל הצופים במטרה למנוע שינוי חברתי מחד, ומאידך

:209מציגים עצמם כ"בעד המחאה"

או   ואכזריות, משפילות    ריאליטי בתוכניות    וצופה   יושב   והעם   [ ]… “ 
 בשעשועונים מטומטמים ומטמטמים וכך עוברות להן השנים. ה "טאלנטים"

דליה (209  2011כץ,  נהדרת),  ארץ   אין לנו  לרחובות כי  ,facebook. פוסט במסעודה צאי
13/8/2011  בתאריך   נדלה   .20/3/2012  ,http://www.facebook.com/notes/dalia-

kats  /264788596880515  /מסעודהצאילרחובותכיאיןלנוארץנהדרת  
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  ערוץ עושים2של  הטייקונים  הבעלים    הבנק, אל  הדרך  כל  מחייכים    
מיליונים ורק המצב של מסעודה והעם הולך מדחי אל דחי.

 "כי בזמן שכולם יושבים מול הערוץ, הם לא שמים לב איך השלטון מתחיל
לגזול מהם לאט לאט את הכסף. 

] תהליך הגזל הזה היה שקוף ולא נראה למרבית העם כי הוא הוסתר ]… “ 
 . וכך בשעה שכולם נורא שמחו בשמחתה2על ידי מסך. המסך של ערוץ 

 של הזוכה בכוכב נולד, או בכו בגלל שמישהו הפסיד את המיליון כאילו
היו כך    שלהם. לכיס  עמוק  היד  את  הכניסה  הממשלה    להם, קרה   זה 

 משתפי הפעולה הטובים ביותר של השלטון.2הטייקונים השולטים בערוץ 

 אפשר להבין אותם. בשביל זה הם חיים.  "אבל טייקונים כמו טייקונים,
 הבעיה היא שהם אמנם סיפקו את הסם אבל הם לא היו מצליחים לולא
 הדילרים המיומנים שלהם – דהיינו הטאלנטים האהובים שלנו. וזו בעיה

  אנחנו נורא אוהבים. איך אפשר2אמיתית. כי את הכוכבים שלנו בערוץ 
 לא לאהוב אותם, הם כל כך נחמדים וחייכנים ועושים לנו טוב על הנשמה.

והם גם כולם בעד המחאה הצודקת שלנו. כוווולם.

 "ואת מי אנחנו הכי אוהבים? את כוכבי ארץ נהדרת. אייל קיציס וחבריו
 הרי תמיד בעדנו. והם במיוחד בעד מסעודה, זוכרים? היום, המחאה של
הפריפריה עם  מזדהה  העם    הזרקורים. באור  עומדת  משדרות   מסעודה 
 ומסעודה צריכה לצאת עם חבריה מהבית, כי הרי סופרים אותנו וזה נורא
 חשוב. ואולי אם יצאו הרבה אנשים לרחובות גם הפעם, אז יהיה יותר טוב
לנגב. אבל דווקא היום יש ארץ נהדרת בטלביזיה. איזה באסה, מה עושים?

 "לי אין ספק שהשיבוץ של ארץ נהדרת היום בערב איננו מקרי. לבעלים
  אין שום אינטרס שהמחאה הזו תצליח. היא מזיקה להם. הם2של ערוץ 

 לא איתנו.  לצערי הרב, בעיני, אין כל הבדל בינם לבין כוכבי התוכנית.
היתה התוכנית    כך,   על עומדים    היו הם  שאם  בטוחה    אני מה   משום 
 משודרת ביום אחר. אבל אל תדאגו,  מחר הם יתראיינו ויספרו לנו איפה
 כל אחד מהם הפגין בזמן שהתוכנית שודרה. הרי זה העידן של גם וגם, גם

לפגוע בך וגם להיות בעדך.

 "לכן אנחנו צריכים לקום כאיש אחד עם מסעודה, לכבות את הטלביזיה
 ולצאת לרחובות. מסעודה, אף אחד לא יעשה את זה בשבילך ואף אחד
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לא יספור אותך אם תשבי בבית.

"קומי צאי החוצה כי הבית בוער.”

  ככלי2פן נוסף של "גם וגם" אפשר למצא אצל נועם יורן. נועם מציג את ערוץ 
 הוא טוען שהדילמה מאפשרת לממסד לעקר את הדיון  ההגמוניה.  הממסד,  בידי
שלנו המעורבות  מאפשרויות  מנותק    שטוח,   רגשי   למצג   אותו ולהפוך     הפוליטי,

:210כאזרחיםות. הוא מדגים זאת באמצעות סצנה מהסדרה "טירונות"

מסתתרת בתוך   בתרגיל לחימה בשטח בנוי   מהסדרה. אחת  דוגמה   "הנה 
 אחד הבתים צעירה בדואית שברחה ממשפחתה. החיילים נכנסים בירי אל
 החדר ופוצעים אותה. בהמשך מתברר שהפציעה קלה למדי, אבל בהתחלה
 זה לא היה ברור. החיילים מזועזעים, מקיפים את הצעירה. אחר כך מגיע
 המ"פ, אקי אבני, ובפאתוס הקבוע שלו נוזף בחיילים. הוא מסביר להם כי
 העובדה שהצעירה חיה היא סימן לכך שהם לא תרגלו נכון, ו"שאם היו
הילדים למה  שלהם  למשפחות  להסביר  צריך  היה  הוא    מחבלים,  בחדר 
 שלהם לא חזרו". הנה סצינה קשה, שמעמתת אותנו עם האכזריות הטבועה

במחשבה הצבאית.

 . הסימן המובהק לכך:2"אבל ניכר שאנו נמצאים כאן בתחומיו של ערוץ 
וגם טוב  סוף  גם  אשמים  לא  גם  אנושיים  חיילים  גם    הקלה.  הבחירה 
 הזדמנות להזדעזע מעט מהאכזריות הצבאית (כלומר, זהו עוד גילוי של
 כרטיס ההגרלה שתמיד זוכה). כדי לראות עד כמה נוחה הבחירה די אם
 נחשוב על מסלול עלילתי מקביל, הממשיך את ההיגיון של אותה סצינה:
 לו נהרגה הצעירה, צריך היה המ"פ לשבח את חייליו המזועזעים על כך
שאכן הסצינה  של  האמת    זו  – טובים  לחימה    כישורי   הפגינו  שלפחות 
אי הזאת  הסצינה  את  אבל    המקריות. שמאפשרת  המחסה  ללא    הוצגה,
השני, בפרק  נאמר  שכבר    כפי   הקלה, הבחירה    להציג.   כמובן,    אפשר,
 מסמנת את הכניסה לפנטזיה. עומד ביסודה היגיון של "גם וגם", המאפשר

ליהנות מכל המסלולים העלילתיים, להזדהות עם כל הדמויות.

 "כדי להבחין במקומה האידיאולוגי של הסצינה, צריך להעמיק מעט יותר
 וללכת בעקבות התחושה כי היא מציגה שוב משהו מאוד מוכר מהייצוגים
 ההגמוניים של הצבא. זוהי הדילמה. דילמה ממשית, כהתלבטות בין שני
 אופני פעולה, אמנם אין בסצינה זו, אבל נוכחותה של הדילמה ניכרת בה

נועם (210    2001יורן, ,(  – הממלכתיות החדשה2ערוץ     בתוך: רסלינג. הוצאת  נועם (.    יורן,
2008  החדשה"), מתוך "הממלכתיות    הצבאי:    כתבנו השביעית",   "העין אתר    .9/3/2008. 

  בתאריך    ,20/3/2012נדלה
http://www.the7eye.org.il/library/pages/noam_yuran_channel_2_the_new_

statehood.aspx
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מול אנושיות    גילויי   בסכנה, אזרחים    לבית, פורצים  חיילים     בהיעדרה.
 הכורח הצבאי בהקשחת הלב, מוסריות של חיילים הקשורה לסיכון חייהם.
 כל אלה הם מרכיביה של דילמה. למעשה מופיעים כאן, אחד לאחד אך
אצבעות מצידון,   שתי את  החותמת   הדילמה  מרכיבי  כל   בהיפוך זמנים,
 הסרט שצה"ל הפיק בזמן שהותו בלבנון. גיבור הסרט צריך לזרוק רימון
 לבית שנחשד כי יש בו מחבלים: אם יזרוק, יפגע באזרחים ששוהים שם;
 אך אם לא יזרוק, יסכן את שאר החיילים. בסוף הוא פורץ בעצמו לבית

ונהרג.

 “הדילמה, אשר סיכמה את הסרט שהפיק הצבא, מופיעה בסדרה טירונות
 במישור הרגשי בלבד: החיילים כבר עשו את מה שעשו, ועכשיו הדילמה
 היא רק כיצד להרגיש עם זה. להזדעזע כמו החיילים או להזדהות עם
 המ"פ הנוזף בהם (או לבחור בכול: גם להזדעזע גם להבין את המ"פ וגם
 לשאלת  עשויה לספק פתרון  השוואה זו ממה שאומר המ"פ).  להזדעזע 

בכלל לבין הייצוגים הממלכתיים של הצבא.2היחס בין טירונות וערוץ    
 הייצוג הממלכתי היה דרך הדילמה, ואילו הממלכתיות החדשה מעבירה
 2את הדילמה המעשית לתחום הרגש. ניכרת בה דחיסת הזמנים של ערוץ 

ללא   בוזמנית, בה  קורה  הכול    ממשית, לדילמה  בניגוד    הפנטזיה:  ושל 
האשליה הדרמטית של הדילמה הממשית.

הממלכתיות   לבין הממלכתיות    בין הזה  היחס  את    להבין להיטיב     "כדי
הדילמה   של   מקומה   את   ולהסביר   לאחור   לחזור   צריך    החדשה
 באידיאולוגיה, דהיינו, להסביר מדוע הדילמה המוסרית היא תמיד מזויפת,
 כיצד היא משרתת תמיד את ההגמוניה. בסרט שתי אצבעות מצידון ברור
הממשלה קיבלה  באזרחים  לפגוע  ההחלטה  את    מזויפת: הדילמה   מדוע 
מסתירה   הזאת   הפוליטית   העובדה   את   ללבנון.   הצבא   את    ששלחה
 ההתלבטות המוסרית. החייל כבר נמצא בלבנון, וההתלבטות שלו חסרת
 ערך מעשי. היא רק מאפשרת להציג את החייל המתלבט, שאנו אוהבים
הרבה גם  נמצא  הדילמה  של    האידיאולוגי שכוחה  נדמה  אולם     לאהוב.
 מעבר לכך; נדמה כי הדילמה עצמה, צורת הדילמה, היא מכשיר הגמוני.
 גם אילו עשו כאן סרט על חייל המתלבט בדילמה החורגת מגבולות הסדר
 הקיים, כמו למשל, אם להתגייס או לסרב לשרת בלבנון, גם אז, כך נדמה,
תפקיד ממלאת    הדילמה   דומה.   אידיאולוגי   תפקיד משרת    היה    הסרט
בדילמה   כמו קורה    אינו בחיים    דבר ששום  בגלל  רק  לא     אידיאולוגי
ובזמן אחר  במקום  מתקבלות    בצער, בכך  נודה    רובנו   שלנו,  (ההחלטות 
 אחר, ובטח לא כתוצאה מהתלבטות מוסרית. ההתלבטות באה לרוב אחרי
 שכבר התקבלה החלטה, והיא משמשת לרוב להצדקתה בדיעבד). הדילמה
 היא מכשיר הגמוני לא רק מפני שהיא אינה משקפת את אופן הפעולה
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 שלנו, אלא גם מפני שהיא מאפשרת לנו לבחור הכול. לא סתם עשינו א',
 אלא עשינו א' אחרי ששקלנו לעשות ב'. כלומר, במובן מסוים עשינו גם
 א' וגם ב' (עשינו א' אחרי שהתברר לנו שא' עדיף על ב', או אולי רצינו ב'
 אך המציאות הבהירה שאין ברירה אולי האמנו בב' א', או   אבל עשינו 

וחייבים א' – יש אינספור צורות לעשות א' וגם ב').”

 גם אצל דליה כץ וגם אצל נועם יורן, ה"גם וגם" הוא תכליתה של הפאסיביות.
 מטרת הטלויזיה המסחרית היא להרוויח, באמצעות מכירת פרסומות. כאשר משודר
 מסר של "לא משנה בעד מה את:ה, בכל מקרה אנחנו עושים את זה בשבילך" – הרי
 אין סיבה לקום מהכורסא. תמים להניח שהטלויזיה תשדר מסר של "עכשיו את:ה
 צריךה לקום מהכורסא, כי אחרת המציאות שלך לא תשתנה". הרי אם חלילה וחס

יצליח לה להעביר מסר שכזה, מי ישאר לצפות בפרסומות?

על הטלויזיה הלא מסחרית

 לפני שנתחיל לדבר על הטלויזיה עצמה, שווה להזכר בדבריו של ראובן אברג'יל,
עצמאית   תקשורת   של   החשיבות   על   השחורים",   "הפנתרים   תנועת    ממקימי

:211למאבק

 ”הייתה לנו בעיה עם כתיבה. אני סיימתי כיתה ג' ולכן הייתה לי השכלה
 הכי גבוהה מכל החברים שלי. מתברר שהחסר בלימודים לא מנע מאיתנו
 מלכתוב דברים יפים – כי הכתיבה שלנו נבעה מבפנים והיינו בתקופה של
 מוזה והשראה, שהכל נבע ממעין פתוח. כתבנו דברים כלכך יפים בכך
 שהם היו פשוטים. הסימסאות והגרפיטי שלנו, הן שתי מילים או שלוש על
די לעשר די לעוני". את זה אמרתי מתוך הבטן.  “הקיר – וזה אמר המון.  “ 
 בחדר אחד". אחר כך כתבנו כרוז, לקרוא לאנשים לבוא להפגנות שלנו.
 לא ידענו הרבה מה לכתוב, אז כתבנו "הפנתרים השחורים קוראים לכם
 לבוא לכיכר ציון". מה יהיה בכיכר ציון? לא יודעים, אבל אנשים באו.
כשאני   קראנו. שלהם  האנשים  של  ובשפה  בקודים    דיברנו   אלפים.    באו
 אומר לבוא לכיכר ציון – כנראה שצריך להיות שם משהו, ואלה קודים
לא   למדנו   אותנו, עוצרת  הייתה  כשהמשטרה    בשכונה.   גדלנו  שעליהם 
 לדבר. כנראה שזה השפיע גם על הכתיבה שלנו שאנחנו לא מדבירם אז
 גם לא כותבים. כשטרחנו לכתוב היה לנו קשה. היינו יושבים – ”חכמי
 זה אומר וזה אומר, משפט. מפליץ   כל המנהיגות – וכל אחד   התורה",
 וכותבים אותו, ואחרכך מתווכחים על המשפט, ומיישרים אותו ומעגלים

 . הוצאה עצמית. זמין גם בסלון מזל,התעוררות לפעולה ישירה), 2001ערמון, רוני (כנראה 211
.9192תל אביב. עמ' 
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 אותו. ומי שיותר דומיננטי, המשפט שלו נשאר; ומי שפחות, אז המשפט
הקמנו מאוחר  יותר    קבוצתי.   בסיעורמוחין   נכתבו הכרוזים    נמחק.    שלו

דוברות, ואנשים התערו במקצוע והתחילו ללמוד את הדברים.

השכונה ביליד    נעזרנו   שלנו, הראשונים  העיתונים    שני את     "כשהוצאנו
 הוא היה סדר בבית דפוס,  הוא לא היה עיתונאי,  ביתדפוס.  שהיה לו
יותר   מאוחר   שנתיים   השחורים'.   'הפנתרים   בשם   עיתון   כתבנו    ואיתו
 וחיים  שלום כהן  כמו  עט:  אנשי התנועה, חדשים לתוך   כוחות   הצטרפו
 הנגבי, שידעו את רזי הכתיבה ועזרו לאנשים שלנו לכתוב. הכתיבה עזרה
את   ליבנו.   את הגיגי אל הקוראים   ולהביא  נוספים, לאנשים  להגיע     לנו
 המשאלות שלנו. את דרכי הפעולה שלנו. כך הגענו גם לאנשים שלא היו
 מעורבים בפעילות היומיומית שלנו. גם כאן, הרגשנו שאנחנו נותנים מכה
 מתחת לחגורה לתקשורת הממוסדת. נכון שלא יכולנו להגיע לכל הבתים
אבל עצם הרצון  במדינה כי היינו מוגבלים בכסף וגם ביכולת הכתיבה; 
 שלנו להוציא עיתון, גם אם הוא יצא בחמש מאות עותקים – זה רק מראה
 על הצורך הנפשי של קבוצה הנאבקת על החיים שלה אל מול מערכת
מהפעולות חוץ    שיוצא החוצה, או הדף    חשוב העיתון  עד כמה   דורסת,
 האקטיביות שלך. זה נותן לך עוד כוח לפעול – מעבר למאבק היומיומי
 שלך, ההתעמתות הפיזית מול המערכת או מול המשטרה. כשאתה יושב
 ואתה כותב – אתה מרגיש שאתה מתחלק עם מישהו אחר נוסף, וזה מה
 שגורם לך להמשיך ולרצות לכתוב ולהגיע לכמה שיותר קוראים. למשל,
את   שינינו  את ההגדה הקיימת,  פסח: לקחנו של  את ההגדה     כשהוצאנו
 הטקסטים, ואת שמות הגיבורים המרכזיים. עלפי הקונוטציה של הטקסט,
 הכנסנו את שמותיהם של האישים הפוליטיים האהובים או השנואים עלינו.
העבדות. ואת    האלימות, את    עבודתהכפיים, את    הרודנות, את     ביטאנו
 במקום המצרים קיבלנו את הממסד האשכנזי, ובמקום העבדים קיבלנו את
 בני עדות המזרח והעניים. מכרנו את ההגדה ברחוב בחמש לירות – שזה
אנשים   חלב.   בדברי   המקרר   את   למלא   כדי   מספיק   כסף,   המון    היה
עוזרים שהם    ידעו  הם  – כי    קנו כמעט כסף, להם  שלא היה     בשכונות,

למאבק. זה היה שווה.”

 ,212להמשך דיון בנושא הזה, מומלץ מאוד להכנס לאתר האגודה לטלויזיה קהילתית
 ומומלץ גם ללמוד את השתלשלות האירועים סביב הסרט "שיטת השקשוקה" של

מיקי רוזנטל.

212www.comtv.co.il  

337

http://www.comtv.co.il/


על המרחב הציבורי
:213תמר ליבס מציעה ניתוח הברמסי לשאלת מצב המרחב הציבורי בישראל

בתהליך   אזרחים   של   אמיתית   דמוקרטית   שהשתתפות   מאמין    "הברמס
 הפוליטי יכולה להיווצר (ואף נוצרה ברגע מסוים בהיסטוריה האירופית),
כוח יש  יחד  שלהם    חברתי, סטטוס    בעלי   פרטיים, אנשים    בין  במפגש 
 לעמוד מול הממסד. המשתתפים בפורום הציבורי ההברמסי מסוגלים לנהל
 דיון רציונלי ושיטתי, המכוון כולו לטובת הכלל, ללא עירוב אינטרסים
להצלחת   התנאי   הממסד.   כלפי   ביקורתי קונצנזוס  הוא  התוצר     אישיים.
שמושג כך  על  הותקף  שהברמס  למרות    בממשל. תלות    אי הוא     הדיון
שנוהגים   מודל   זהו   ריאליסטי,   ולא   נאיבי   הוא   שלו   הציבורי    המרחב
 להסתייע בו להערכת סוגי הדיון הציבורי הקיימים. בפועל, מנקודת המבט
 של המודל ההברמסי, השאלה היא, אם כן, מה קורה בשטח כשזירת הדיון

הציבורי עברה במידה רבה אל הטלויזיה?

 “הברמס עצמו טוען שאנחנו חיים בתקופה שבה ההתערבות המסיבית של
ידי   (על   הציבורי בתחום    הן הבורגנות    של כוחה  את  ביטלה   המדינה 
 החלשת כוחן של תנועות ושדולות חברתיות), והן בתחום הפרטי (על ידי
טוען הוא    כן   המשפחה). של  עצמאותה  את  שביטלה  הרווחה   מדיניות 
לא אלמנטים  מנחילה    בתקשורת,   שלו   העצמי   בדימוי הממסד   ששליטת 
 בעקבות זאת, המרחב הציבורי  הציבורי.  רציונליים וגורמת להרס הדיון
 חזר לתפקד  כמו בתקופה שקדמה לדמוקרטיה, כהצגה מבוימת של יחסי
פוליטית,   מפעולה ההדיוטות    של   דעתם את    להסיח   שמטרתה    ציבור,

כשהטלויזיה משמשת לו כבמה מרכזית.

 “לגבי דידם של האזרחים, הטלויזיה גרמה לאטומיזציה של החברה; היא
הפוליטית   השיחה   את   וניטרלה   פסיביים   לצופים   האזרחים   את    הפכה
 האמיתית שהתנהלה קודם לכן במקומות מפגש יותר או פחות ממוסדים
קפה   ובתי   פועלים,   מועדוני   פוליטיות, אסיפות    המפלגות,   מרכזי    כמו
הפוליטי   הממסד   פלישת   ציבורי.   למפגש   פורום   של   תפקיד    שמילאו
 והכלכלי לתוך תחומו של הדיון מנטרלת את האוטונומיה שלו, ולפיכך גם
 את ערכו החברתי. מה שנותר בדיון, שנציגי הציבור מנהלים על המרקע,
 הוא רק "כאילו מרחב ציבורי" שהדיון במסגרתו הופך להיות חלק מתוצר
 טלוויזיוני שיחסיו עם הצופים הם יחסים של מוכר וצרכן. השפעת הממסד

213   1998. בתוך: דן כספי (עורך) (המרחב הציבורי החדשליבס, תמר,  תקשורת ודמוקרטיה),
 . נדלה מתוך אתר עמלנט,1998, 141152. ישראל, הוצאת הקיבוץ המאוחד, עמ' בישראל

   ,20/3/2012בתאריך
http://www.amalnet.k12.il/sites/commun/library/tv/comi0386.htm
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מתבטאת   ההחלשה   הציבורית.   הביקורת   את   מחלישה   התקשורת    על
 בבחירת הבעיות העומדות על סדר היום ובדרך הגדרתן, בהטיות מעמדיות
דקות   מספר   ובהקדשת   לדיון,   לכניסה   בקריטריונים   הכרוכות  ואחרות 
הרצינות   מידת   עם   קשר   שללא   מכאן   מהנושאים.   אחד   לכל    מוגבל
 והאינטנסיביות של הדיון, הריחוף (הצפוי מראש) בין הנושאים יוצר את
 ההרגשה שהכל חשוב באותה מידה, ושלפיכך, בעצם, שום דבר לא חשוב

)Campbel, 1991; Booth, 1982.(

עולים   וההופעה   הייצוגיות   בטלויזיה,   זה   ציבורי"   מרחב    "ב"פסוודו
של לטרנספורמציה  תורמת  הטלויזיה    כך,   רציונלי.   דיון על   בחשיבותם 
 צופים מציבור רציונלי וביקורתי להמון ש"עובדים" עליו. זהו תהליך של
ואת   לתיאטרון, הציבורית  הספירה  את  שהפכה    חדשה"    "פיאודליזציה
 הפוליטיקה להצגה מאורגנת, עם מנהיגים ומפלגות שבאופן שגרתי מחזרים
של   בתשואות   לזכות   כדי   דהפוליטיזציה,   שעברה   אוכלוסייה    אחרי
 הסכמה. ובכל זאת, מנקודת מבט פחות רדיקלית מזו של הברמס, אפשר
לספק   יכולה האלקטרונית    המדיה   שבהם   תנאים   קיימים   האם    לשאול
חיובית, להיות  יכולה  התשובה    ההברמסית? לשיחה    פונקציונלי  תחליף 
והכלכלי.   הפוליטי בממסד  מתלות  מנוטרל  יהיה    הדיון אם  רק     כאמור,
 אצלנו המצב איננו מבטיח. בעוד שבטלויזיה הציבורית, דוגמת הבי.בי.סי.,
לפוליטיקה, ישירות  מחויבים  שאינם  מאישים  מורכב  המנהל   כשהוועד 
 קיימת עצמאות יחסית; בערוץ הממלכתי שלנו הרכבו של הוועד המנהל
(כספי הכנסת  של  משנה  ועדת    כעין אלא    לתפקד, יוכל  שלא   מבטיח 

 , לעומת זאת, הדיון נתון לעריצותם של הבעלים,2). בערוץ1992ולימור, 
 שהם עצמם, תלויים לא פחות בממסד הפוליטי (לצורך שמירה על זכיון
 השידור, הנהגת פרסומת לכבלים, וכו') ועם זאת פועלים למען האינטרס
 המסחרי בלבד (כלומר, אינם מחויבים לאינטרס הציבורי ומחזיקים בשוט

הרייטינג).”

מתלות מנוטרל  להיות  אפשרות    עדיין נמצאה  לא    הישראלי   הטלויזיוני  למרחב 
 בממסד הפוליטי והכלכלי (פרט, אולי, למרחב התקשורת/הטלויזיה הלא מסחרית,
 שנידונה בדיון נפרד). לפיכך נתור אחרי מרחבים ציבוריים נוספים. מרחב האוהלים,
מרחב שאיפשר לבנות  חידוש – משום  מסויים   שנולד בקיץ האחרון, היה במובן 
 ציבורי הברמסי – כלומר, מנותק מתלות בממסד הפוליטי והכלכלי. ניכר היה כי אין
 לחץ זמן במרחב הזה, אין הענות לדרישות רייטינג, וישנה שפע מוטיבציה מצד

החברה הישראלית לקחת חלק בשיח שהתקיים בו.

:214סתיו שפיר מציעה עוד עדות לכוח הפוליטי של מרחב האוהלים

214)   סתיו    2012שפיר, קמפיין),   או   עובדתי סיקור   – נשים  הדרת  ועד  האוהלים   ממחאת 
 לשכנע. בתוך: 4/3/2012 פאנל במסגרת כנס ירושלים (תמלול של צילום וידאו), תקשורתי?
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 “אני חושבת שזו בדיוק הקריאה שלי לעניין. שמאל וימין הם שני מושגים
 שפשוט איבדו את התוכן שלהם בישראל. הם פשוט לא אומרים שום דבר.
זה   את   רואים   ואנחנו   חברתיים.   כלכליים   בנושאים   כשמדובר    בעיקר
ימין? למפלגות  שמאל  מפלגות    בין הקואליציות  נעשות  איפה     בכנסת.
לעשות   מצליחים   לא   אנחנו   למה   האלה.   בנושאים   כשמדובר    תמיד,
הפרדה. של    תסמין עוד  להיות  הפך  הזה  הדבר    יום? ביום   קואליציות 
שום ולא    שלנו, המדינה  את    שמנהל מה  שזה    – הזה    ומשול  ההפרד 
 אידיאולוגיה או דרך אחרת – ההפרד ומשול מבוסס על זה שגוררים אותנו
חושבת   אני    בדיוק במקומות שבהם יש הסכמה.  ההסכמות הללו אי  אל 

  כמו    80%שמשהו כמו   משהו על  מסכים    הישראלי מהציבור   7080% 
 מהדברים, בסופו של דבר. חילוקי הדעות הם לא עד כדי כך עמוקים.
 כשאנחנו יושבים ביחד אנחנו גם מצליחים להגיע להסכמות. ואת זה אפשר
 להוכיח באמת בכל מקום והמחאה הזו הוכיחה את זה בראש ובראשונה

במאהלים. אנשים ישבו בקהילות למעגלים, והתחילו להגיע להסכמות.”

:215, כותבים שני פעילים אנונימייםOccupy Londonבמכתב פתוח ל

 "ה שאנו  אומרותים  אנו  אם  שלו,  בענק בתפיסה  שזה בעייתי "למרות 
רק99% לא    עצמנו.   בקרב   לדבר   יותר   הרבה יכולימות    אנחנו   אז   ,” 

, אלא בכל מקום אחר.Occupy Londonבאתרים של 

שהם   לאתרים   ביציאה   זמן   להשקיע   זה   טוב,   יותר   שיהיה   מה   [...]” 
מוחיםות כנגד   מי ששורדותים ו/או  המקומות היומיומיים העכשויים של 

  יכולה להיות לכל היותרOccupy Londonהסיוט הקפיטליסטי הנוכחי. 
האתרלהיותסוגשל בסיס ממנו מחפשותים אתרים אחרים, יותר מאשר    

עצמו.

ה בשנות    (מחדש)   שנלמדו   טובים   הכי   הלקחים   הוא2000"אחד   וב   
 שמוזיקה, משחקיות, תחפושות, בובות, מערכות שמע ניידות, חוסר כבוד,
מקדימים   תנאים   יותר   יוצרים   הנע)   הקרנבל   –   (וכך   והומור    כעס
 לפוליטיקה קהילתית ופתוחה, מאשר כל מחאה צווחנית, מאיימת עם השק

השגרתי של סיסמאות ודרישות.

 ”[...] לקחת את הקרנבל לכל מקום בו החיים המציאותיים נתונים במתחים

 ,9/3/2012. נדלה בתאריך 4/3/2012  האתר הרשמי של המחאה, J14. את הלא משוכנעים
http://j14.org.il/articles/19217

215 Two Former Miserabilists (2011), Open Letter To Occupy London from 
2  Working  Class  Old  Buggers.  אתר  Indymedia  UK,  20/12/2012.  נדלה 

25/3/2012בתאריך  , http://mob.indymedia.org.uk/en/2011/12/490403.html
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וסתירות בחיפוש אחר פתרונות ציבוריים כלשהם.

 ”אבל לקחת את הקרנבל רק אם אנחנו מוכנותים לשאול שאלות, ולשמוע
ולשקף לאור מה שנאמר בתשובה.

הפעילויות והמקומות הללו את   צריכותים לראות  שאנחנו  זה לא  [...]” 
 כאתרים לגיוס א:נשים כפעילותים חברתיימות, ולעשות פוליטיקה נשאר
 בסוגשל מרחב נפרד מהחוויה היומיומית. אנחנו לא מומחיםות בטקטיקות
 של מאבק מעבר לידע הממוצע, לחוויות ולהיגיון הבריא שנמצא בכל אחד

מהאתרים הללו.

 ”[...] תנועה מורכבת משאלות. אנחנו לא בעסק של לחפש את התשובות
התשובות   אלו   כאילו   ולמעשינו,   לרעיונותינו   שמחמיאותים    מהא:נשים
 ה'נכונות'. זה כל כך הרבה יותר מעורר השראה לסתום את הפה עם מה
 שאת:ה יודע:ת לדקה ולהקשיב למה שא:נשים אחרימות אומרותים, מה
 אפילו אם זה מערבב  הןם יודעימות ומה הןם למדו מהניסיונות שלהםן, 
 לך את הראש. זה ערבוב טוב! לדבר עם א:נשים באתרים הללו יוצר מרחב
וכן   כדי תוך  עבודה    סתירות,   טיעון,   הסכמה,   לימוד,   להקשבה,    ציבורי
 הלאה. זה ניסיון ליצור מרחב לראות מה אפשרי מתוך הלאנודע ולא רק

נמצאותים,99%מתוך מה שאנחנו אולי יודעותים כבר. זה המקום בו ה   
וזה באמת המקום לכבוש את הפוליטיקה שוב, ולנוע מ ל , באמת.”

על קיימות

(יום  בקיימות   - החברתית  המהפיכה  עתיד  אורן:   103ברוך 
216למהפיכה)

זאת, ובכל    הישראלית. בחברה    לשינוי יוזמות  של  גל  יצרה  החברתית   המחאה 
העסקים מנהל  שאנשות  מה    משמעותי. אחד  בפרט    כולן לוקות    הללו  היוזמות 
 מכנותים: תוכנית עסקית. המשמעות היא לאו דווקא הצורך לתכנן כל דבר לפרטיו
  אלא דווקא הצורך להבין כי ביסודה של כל מערכת שמסוגלת לתפקד לאורך זמן,
הנכנסת משאבים  של  זרימה  דורשת  יוזמה  כל    מסויימת. קיימות  נוסחת   עומדת 
 לתוכה, ומאפשרת רווחה לאלו שלוקחיםות חלק. אחרת השחיקה האנושית בלתי

 . (בלוג) אתר למהפיכה)103עתיד המהפיכה החברתית – בקיימות (יום ), 2011אורן, ברוך (216
  בישראל, גאה  קהילה    בונים   –   צבעים  31/10/2011שישה  בתאריך נדלה    .28/3/2012, 

http://www.6tzvaim.com/node/1894
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נמנעת. 

 יחד עם כמה שנסעתי    פרוץ המחאה, חודשיים לפני שזה היה בערך     מאמין  אני
לו   אין שפשוט  שגילה  עד  בארץ  גר  דרור    דרור. את  לבקר    כדי טובים   חברים 
 אפשרות להתקדם אקדמית, כל התקנים תפוסים וכדי להמשיך ללמוד ולחקור הוא
 חייב לצאת את גבולות ארצינו. אגב, זו גם דוגמא להחלטה של קיימות: כדי לממש
שלו,   האנושי הקיום  במשוואת    בסיסי   משהו לשנות  חייב  היה  דרור    עצמו,  את 

והבחירה הייתה לעזוב את ישראל. 

בארץ,   משפחתי לביקור  קפץ  הוא    שנים. כמה  כבר    חלפו לגרמניה  שעזב     מאז
 והחלטנו לקחת יום חופש ולבוא לבקר אותו בבית משפחתו בצפון. לא באמת לקחנו
 יום חופש.. אריאל ואני עובדים במשרה חלקית ביותר, ולא מורכב מדי בשבילנו
לעבוד אמור   הוא היה  אסף המצב הפוך: אצל    טיול. למטרת  עבודה  יום   לפנות 
 במשרה מלאה, אבל החברה בה הוא מועסק בקשיים כבדים, ולכן "שיחררה" את
ללא מאולצת  חופשה    בחודש. אחד  עסקים  יום  למשך    מעבודה, שלה   העובדים 

תשלום. 

 במהלך הנסיעה אני זוכר שכל הזמן אמרתי להם, חברי למסעות מחשבה מזה שנים
 רבות, שהבעיה שלנו בישראל היא הפנאי. אין בעצם לאף אחד פנאי. אף אחד לא
 מעורב חברתית כי פשוט כולם עסוקים כל הזמן בלשרוד. ואז אפילו שעה אחת
להשקיע   זמן   שאין   בוודאי   בנמצא.   אין   השכונה, ועד  על  להשפיע    כדי  בשבוע 
 במעורבות פוליטית ברמה הארצית. זה לא שאנשים לא רוצות. זה פשוט שהמערכת
 הכלכלית הניאוליברלית יוצרת וואקום של פנאי. לאנשות אין זמן כדי לשפר את

הסביבה החברתית שלהם. בקושי יש להן זמן לשרוד. 

דמות14/7ב וראתה  במראה  הסתכלה  הישראלית  החברה    בישראל.   דבר   נפל   
מתוסכלת ומדוכאת, שמבינה שהגיע העת לעצור את העולם ולהגיד: אנחנו הא
זאת תעשה  לא    הון בעלת  אף    כי   השינוי את  נביא    אנחנו   חיכינו. להןם   נשים 
 בשבילנו. אני לא מבקש לסתור את התובנה הזו. רק להעשיר אותה. לדעתי הדרך
 לשנות היא להבין שפועלים מולינו כוחות עצומים, וכדי לשנות את הכיוון של הגאי
וכדי   לשרוד. ובעיקר    ותושיה. אורחרוח    אהבה, הרבה  צריכים    אנחנו    האוניה,
 לשרוד חייבותים למצא נוסחאות של קיימות. צריך למצא לדפני ליף, למשל, דרך
 להתקיים, להתפרנס. כי אי אפשר שדפני תחזור לעבוד בעריכה. כי צריך שדפני
 תעזור לעוד אנשים להבין שזה בסדר להיות רק סטודנטית פשוטה ועדיין להישיר

מבט לעיניי גנרלים בשמלה אדומה ושתי צמות ולשאול "למה?". 

  אישה ואיש300דפני לא לבד בסיפור הזה. אני יכול להכין בנקל רשימה של מעל 
 אשר בפועל, חיים מחאה במשרה מלאה כבר מעל שלושה חודשים. אבל אין להםן

 . ואני בטוח שאם אביט לימין ולשמאל, הרשימה הזו217מה לאכול ואיך לשלם טלפון

  מילים", המופיע בספר1000במאמר "נוהל הוצאות גבוליות: בין פרטי לציבורי – בפחות מ217
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 . יש המון אנשים שאיכפת להם מה שקורה בחברה הישראלית,20תגדל לפחות פי 
 והבינו בעל כורחם, שאצלנו אי אפשר גם להתפרנס וגם לעשות שינוי חברתי. זה
 על גבול הלאשפוי עם תרבות העבדות הניאוליברלית. אז נשאר לנו רק לברוח
 מהמירוץ, לנסות להתפרנס ממשרות חלקיות ולרוץ בין הטיפות. אבל גם זה לא
 במשרה  לא יכולה להיות עורכת וידאו  דפני מהפיכה.  עובד כשמדובר בלהוביל 

  שעות עבודה בשבוע; אם לא10חלקית, כי אף מעסיק שפוי לא יעסיק עובדת ל
תוכל להתפנות  לא  שדפני   משרה. וכמו חצי  ממנה לפחות    מלאה, ידרשו  משרה 

אישה ואיש שמתנדבים במשרה מלאה6000לחצי משרה כעורכת וידאו, גם עוד    
 במהפיכה לא יכולים לעשות משרה חלקית באף עבודה צדדית. כי המהפיכה צריכה

אותם במשרה מלאה. 

 איך מסדרים את משוואת הקיימות הזו? צריך לבנות מנגנון קיימות חדש. הרבה
 חשיבה יצירתית ועבודה קשה. יש כבר כמה פתרונות באופק. חלקם כבר נפסלו
שהון  כבר   אמרנו אוקיי,   של טייקונים   תרומות ענק  חשבון על   לחיות   מראש.
 שלטון זה לא אנחנו. בכלל, משכורת מכספי תרומות זה בעייתי ביותר במה שקשור
 למהפיכה של הצדק החברתי. הרי את רוב התקציב של המהפיכה אנחנו מגייסים
ההתרמה.  בצנצנות  מפזר לנו הבינונינמוך  המעמד    שהמוני מהפירורים     בעצרות,
 הלחם שלהםן?  איך אפשר להאבק למען החלשים בעודך שואב קיימות מפירורי

בקיצור, אנחנו רוצים להיות מתנדבות במהפיכה הזו. לא נושאי משרה. 

 אפשר למשוך דמי אבטלה או השלמת הכנסה, אבל זה לא פייר (וכמובן לא חוקי)
להצהיר שאין לך עבודה כשאתה בפועל מתנדב במשרה מלאה במהפיכה. 

שברירי של  במתכונת  עבודה  הוא    ניסינו, לא  שעוד  היחיד    שהפתרון מציע     אני
 משרות בתוך התאגדויותקומונה. התאגדויות אשר מקילות על ההוצאות העיקריות

  ש"ח שכ"ד, צריך לאתר נכס משותף שיאפשר3000 מגורים ומזון. במקום לשלם 
ל ומחיה  כלשהי,510מגורים  יצרנית  פעילות  תתקיים  הנכס  בתוך    עובדותים.   

חמישית לעבוד  תוכל  מהפכנית  כל    מהפכניים. ביתקפה    או תוכנה  בית     למשל,
  ש"ח שאמור1000 שעות בשבוע, ולקבל בסוף החודש שכר הוגן של 10משרה  

 להספיק לטלפון ובילויים. עלויות המגורים והמזון ייצאו מה"תקציב" האישי ויכוסו
ע"י העסק היצרני. במתכונת כזו, שיש עוד לבדוק האם יש בה הגיון כספיעסקי
במשרה  שרוצה להתנדב במחאה  מהפכן לכל  לאפשר  שאפשר יהיה     הרי  מיסויי,
כ"עובד" לשרוד  שיוכל    כדי   הקיבוצי, במפעל  ביום  שעתיים    "להתנדב"    מלאה,

במהפיכה. 

  ימי החסד. אנחנו100. מאז חלפו 14/7דפני הקימה את האוהל הראשון בשדרה ב

   , ניתן לקרא מדוע בראי החוק הישראלי, הוצאות טלפון אישיות הן משכורת.124זה בעמ'
 איש טלפון של המהפיכה, לא פותר את הצורך הציבורי300כלומר, זה שנחלק לכל אותם 

 פוליטי להכיר בכך שהחזר הוצאות טלפון הוא בעצם משכורת. כלומר, זו משכורת שמשולמת
מכספי תרומות.
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צריכיםות להתחיל לחשוב לטווח ארוך. חייבים להתמודד עם הקיימות שלנו. 

חלק  – המחאה  תנועת  של  הנשכחת  האחות  פורת:   אהרן 
218ראשון

הקדמה

אקולוגיות קהילות  בכנס    (צ'ה) צ'רטקוף  אסף  את    פגשתי שבוע    שנערך219לפני   
בהמשך והציע  אסף    אליי פנה  הכנס    אחרי   בנהלל.   מאין יש  הפרמקלצ'ר   בחוות 
 לשיחה שלנו באותו הערב שאכתוב פוסט אורח באתר "בידיים" על היחסים שבין

קהילת הפרמקלצ'ר ובין קהילת המחאה. 

 בחודשים האחרונים הלכה והתחדדה אצלי ההבנה שקיים צורך דחוף בחיבור בין
מצוינת הזדמנות    לי נתנה  אסף  של  וההזמנה    הקיימות, לתנועת  המחאה   תנועת 

להעביר את המסר הזה הלאה. 

  – שהולך221; באתר "בידיים"220הפוסט הזה מתפרסם בשלושה אתרים: בבלוג שלי
  –j14.org.ilומתברר כאתר החשוב ביותר של תנועת הקיימות הישראלית; ובאתר 

 אתר החדשות הרשמי של תנועת המחאה בארץ. הכוונה היא שבעצם פרסום הפוסט
  כדאי מאוד להכיר את אתרJ14הזה ייווצר עוד חיבור בין התנועות – לקוראי   

 . וכמובן שכולכם גם מוזמניםJ14"בידיים", וקוראי בידיים ישכילו מאוד מלקרוא ב
לבלוג שלי אם אתם כבר כאן. 

* * *

 אני רוצה לדבר על שתי תנועות אחיות. לשתיהן שורשים ערכיים דומים ושתיהן
 שותפות לאותה שאיפה – לתקן את העולם. למרות זאת, ההבדלים ביניהן גורמים
כאחיות,   אליהן מתייחס    אני   משפחתית.  קרבה  ביניהן שיש  לפעמים  לשכוח     להן
והחשש הקיים  מהמצב  התסכול    – האבא    מאותו   נולדו   ששתיהן   מכיוון    בעיקר
 מהעתיד, ומאותה האמא – האמונה שאפשר להפוך את העולם למקום טוב יותר.
של יחסים מורכבים  התנועות האלה יש    שתי    גם בין אחרות, רבות  אחיות     וכמו

התעלמות ויריבות, אהבה וכעס, אבל גם תחושת שותפות עמוקה. 

  – האתר הרשמיj14.org.il. אתר האחות הנשכחת של תנועת המחאה), 2012פורת, אהרן (218
http://j14.org.il/articles/17117, 28/3/2012. נדלה בתאריך 9/2/2012של המחאה, 

219http://www.facebook.com/events/363479813666745  
220http://tikunolam.co.il  
221http://www.bayadaim.org.il  
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 התנועה האחת, שאותה אכנה "תנועת המחאה", קוראת לתיקון המערכת הפוליטית
 והכלכלית, מפגינה ודורשת "צדק חברתי". התנועה האחות, שלה אקרא "תנועת
 הקיימות", התייאשה מהשיטה, ועיקר הפעילות שלה הוא ביצירת מציאות אחרת

ממש עכשיו, בלי לחכות לחקיקה חדשה, לבחירות או להחלפת שיטת המשטר. 

הישראלית המחאה  תנועת    המקומית. ברמה  שפועלות  גלובליות  תנועות     שתיהן
בארה"ב,   בספרד,   –   המערבי   העולם   ברחבי   דומות   מתנועות   השראה    שואבת
לכאורה שנראות  בבעיות  להתמקד  נוטה  אבל    מדינות, עשרות  ובעוד     באנגליה,
בעובדים הפגיעה    במשק, הריכוזיות    המסים,   המחיה, יוקר   – לישראל   ייחודיות 
 ובזכויות האדם, יחסי הקרבה המושחתים בין ההון לשלטון, וכישלונה של התקשורת

בחשיפת כל התופעות האלה. 

 בתנועה הזאת קיימת הבנה שאנחנו נמצאים בתחילתו של משבר כלכלי גלובאלי.
 הנטייה שלה היא להאשים את השיטה הקפיטליסטית הניאוליברלית כשורש כל רע
 ולחפש אלטרנטיבות במקומות כמו מדינות סקנדינביה. החזון הבולט ביותר בתוך
 תנועת המחאה הוא השאיפה להפוך את מדינת ישראל ל"מדינת רווחה" אמיתית –
הציבוריים,   השירותים   ובשאר   בחינוך   בבריאות,   יותר   מעורבת   יותר,  שוויונית 

ופועלת לטובת האזרחים כולם ולא רק לטובת העשירון העליון. 

 גם תנועת הקיימות חושבת גלובאלי ופועלת לוקאלי. האתגרים שאיתן היא מנסה
 . אנשי תנועת223 ושינויי האקלים222להתמודד הם עולמיים, כמו שיא תפוקת הנפט

 הקיימות מבינים שהמערכות הפוליטיות, שנועדו להתמודד עם בעיות של אומות
שאינם   משברים   עם   להתמודד   מסוגלות   אינן   מוגדרות,   טריטוריות    במסגרת
 מתחשבים בגבולות. המסקנה שתנועת הקיימות מגיעה אליה היא שכל המערכות
לכן   אותן.   לתקן   בניסיון   אנרגיה   להשקיע   וחבל   יותר,   רלוונטיות   אינן    האלה
 הפתרונות שהיא מציעה מבוססים על פעולות קטנות ועל שינויי הרגלים בשגרת

החיים שלנו. 

את שיגביל  חוק  לחוקק  בדרישה  הכנסת  מול    יפגינו לא  הקיימות  תנועת     אנשי
 השימוש בשקיות ניילון, אלא פשוט יפסיקו להשתמש בשקיות ניילון. הם לא ייצאו
 דשנים  לסחוט ממנו  לים המלח בניסיון  ההון  נגד ההרס שגורמים בעלי  בקמפיין
 לחקלאות אלא יקנו מזון אורגני (או אפילו יגדלו אותו בעצמם), שבתהליך הגידול
 שלו לא היה שימוש בדשן כימי. אנשי תנועת הקיימות לא יחרימו את תנובה בגלל
אין להם שום ציפיות   אבל בעיקר כי    רבים מהם טבעונים,  גם כי  מחיר הקוטג',
 מחברה מסחרית. אנשי תנועת הקיימות לא ייאבקו בשופרסל בניסיון להוזיל את
 המוצרים, אלא יקימו קואופרטיבים. הם לא יתבעו משר האוצר או מראש הממשלה
 שיפחיתו את המס על הדלק, אלא יקצצו בנסיעות ברכב הפרטי ויעברו לתחבורה

222http://tikunolam.co.il/2011/02/06/029  
223http://tikunolam.co.il/2010/10/07/024  
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ציבורית ולאופניים. 

 בזמן שהדרישה ל"צדק חברתי"  שכתבה טלי מאירצ'יזיק בשיאו של הקיץ,  כמו
הדהדה בכל הארץ: 

” נמאס לי לדרוש צדק חברתי. 

 ” כשהעם דורש צדק חברתי, ממי הוא דורש אותו? מי הוא החלק הזה
שהוא לא העם ואמור לספק לנו את הצדק החברתי המיוחל? 

 ” אני כבר ממש לא רוצה – אני לא רוצה לדרוש משהו ממישהו אחר. אני
 לא רוצה צדק כזה שמודדים אותו על מאזניים סטטיסטיות ומספקים לו
 הוכחות ומדדים כלכליים. ואני לא רוצה חברה, מין גוש כזה מאסיבי של
ואנתרופולוגים   סוציולוגים   סטטיסטיים,   בכלים   אותו   שמנתחים    אנשים

ואומרים לי באיזה עשירון אני ומה אני מרגישה מבחינה סטטיסטית. 

 ”במקום לדרוש ממישהו אחר שיתנהג אלי בצורה צודקת, אני רוצה לבנות
בעצמי קהילה הוגנת. 

”לא צדק, הוגנות. 

”ובואו נשתמש בכלים שיש לנו כבר עכשו – לבנייה. ”

* * *

בכנסת פעילות  של  המצומצם    במובן לא    פוליטית. תנועה  אינה  הקיימות   תנועת 
 ובממשלה, וגם לא במובן הרחב של המושג. היא אינה מבקשת להשפיע על קבלת

קהילות להקים  אלא    הזאת224ההחלטות, העולם  להשקפת  ששותפים  אנשים  של    
אמנם היא    שלהם. הישיר  האפשרויות  בטווח  שנמצאים  קטנים  שינויים   ולעשות 
 התרחבה מאוד בשנים האחרונות, אבל מעגלי ההשפעה שלה עדיין מצומצמים, כמה
 אלפים בודדים של אנשים כאן בישראל ועוד כמה עשרות או מאות אלפים בעולם

כולו. 

אחותה תנועת המחאה היא תנועת המונים. זאת תנועה שבישראל  בשונה ממנה, 
אותם   לספור   אפשר   ובעולם   מפגינים,   אלפי   מאות   לרחובות   להוציא    הצליחה

", ובצדק. 99%בעשרות מיליונים. זאת תנועה שמכנה את עצמה "ה

פוליטית תנועה  היא  המחאה  תנועת    בכך225ובעיקר,   הביטוי, של  הרחב    במובן   , 
 שהיא קוראת לחזרה לאקטיביות של כלל הציבור בקבלת ההחלטות, וגם במובן הצר
 והמקובל, בכך שהיא מבקשת להשפיע על המוסדות הפוליטיים הקיימים, באמצעות

224http://www.bayadaim.org.il/2012/01  למיקראתקהילהאקולוגית//  
225http://tikunolam.co.il/2012/01/07/p2341  
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, הפגנות, התפקדויות למפלגות והקמת מפלגות חדשות. 226המשמר החברתי

נתון, כמצב  הקיימים  והפוליטיים  הכלכליים  המבנים  את  מקבלת  המחאה   תנועת 
 שעליו יש להשפיע ואותו יש לתקן כדי ליצור עולם טוב יותר. תנועת הקיימות
בקרוב לקרוס  שהם עומדים  מתוך הערכה    אולי   האלה. להתעלם מהמבנים   נוטה 
 (מחשבה שאני עצמי שותף לה, רק שאני לא בטוח בכלל באיזה טווח זמן מדובר –
פשוט   שאפשר מחשבה    מתוך   ואולי   עשורים),   אפילו   אולי   או   שנים    חודשים,
 להסתדר בלעדיהם. בכך היא ניצבת מול סכנה של אובדן קשר עם המצב הקיים ועם

רוב האוכלוסייה. 

המחאה   פעילי   של   הנטייה   הפוכה: היא    המחאה תנועת    מול שעומדת     הסכנה
 החברתית להילחם בעוולות שגורמת המערכת הפוליטית והכלכלית עלולה לגרור
 אותם להתמקדות בפרטים ולהתעלמות מהתמונה הכוללת. הרבה פעילים נשאבים
 לתוך פעילות פוליטית במסגרת המוסדות הקיימים, מתוך מחשבה (שאינה שגויה
עלולים הם  מאוד  מהר  אבל    באמצעותם, היא  להשפיע  היחידה  שהדרך     לגמרי)
 להגיע למצב שבו הם מפסיקים לערער על הנחות המוצא שבבסיס המוסדות האלה.
 כך הם ימצאו את עצמם משקיעים אנרגיה בניסיון לנצח במשחק, או לפחות לקבל

בו עוד כמה נקודות, במקום לנסות לשנות את חוקי המשחק המעוותים מהיסוד.

 תנועת המחאה נחשבת תנועה "חברתית". תנועת הקיימות נתפסת בעיקר כתנועה
את   להרחיב רוצות    הקיימות   תנועת   וגם   המחאה תנועת    גם   אבל    "סביבתית".
משהו אלא    לנו, שמחוץ    משהו לא  זה    ש"סביבה" הבנה  מתוך  האלה   המושגים 
 שמשפיע עלינו לא פחות ממה שאנחנו משפיעים עליו, וה"חברה" אינה מנותקת

משאר האלמנטים שבעולם. 

226http://hamishmar.org.il  
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 כיום יש נתק מסוים בין שתי האחיות האלה. רבים מאנשי הקיימות בזים לדרישה
האחריות והעברת  את השיטה  להציל   כושל   הם רואים בה ניסיון חברתי,  לצדק 
 לשינוי המצב לגורמים חיצוניים. אנשי תנועת המחאה יכולים לטעון בחזרה כלפיהם
 שהם אינם מציאותיים, שהפתרונות שהם מציעים מתאימים לחלק מאוד קטן, אפילו
 זניח, של האוכלוסייה, ושהסירוב שלהם לקחת חלק במשחק הפוליטי פוגע ביכולת

ההשפעה שלהם. 

  לפברואר   נכון   כי   תחרות.   כאן   אין   בעצם,   הפוליטית2012אבל   המערכת   , 
היא עדיין הגורם העיקרי שמשפיע על המציאות של20והכלכלית של המאה ה   

 רוב בני האדם, בארץ ובעולם. אבל במקביל, ההבנה שהמערכת הזאת לא תשרוד
 לאורך זמן הולכת ומתפשטת – ומי שיתמקד רק בניסיונות להשפיע מבפנים ולתקן

את השיטה עלול ליפול יחד איתה. לכן אנחנו נדרשים לפעול בשני מישורים. 

 המישור האחד הוא ניסיון להשפיע על המערכת וכך להפוך את המדינה שאנחנו
 חיים בה למקום קצת יותר טוב. במסגרת הפעילות הזאת אפשר להגיע למספר גדול
 מאוד של בני אדם, וגם אם הגישה הזאת לא מציעה פתרונות לטווח ארוך, יש לה
 השפעה מיידית על החיים שלנו. מהצד השני קיים הצורך לבסס פתרונות שאינם
– של ממש  אלטרנטיבות   לפתח  הנוכחית, הפוליטית והכלכלית  במערכת   תלויים 
האלה   התנועות   שתי   בכך   אדם.   בני   בין   ליחסים   בתים, לבניית    מזון,    לגידול

משלימות אחת את השנייה. 
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 הפוטנציאל קיים. כדי שהוא גם יתממש צריך ליצור רשת של שיתופי פעולה בין
 התנועות ובני האדם שמבקשים בכנות להפוך את העולם למקום טוב יותר לכולם:

 , הקהילות האקולוגיות והחקלאיםTransition Town227בין הפרמקלצ'ר, תנועת ה
האנרגיות   בתחום   הפועלים   האנשים   הפתוח,   הקוד   תנועת   ובין    האורגניים,
הפוליטיות   המערכות   והפיננסיים,   הצרכניים   הקואופרטיבים    המתחדשות,
עצמה, המחאה  ותנועת   – המחאה  במסגרת  להתבסס  שמתחילות   האלטרנטיביות 
 שיודעת להגיע להמונים, לומדת את כשלי המערכת ואת הסדקים שדרכם אפשר

להשפיע עליה. 

 כך תתגבש רשת של קהילות שיהיה בה מקום למגוון של פעילים. לא כולם צריכים
 לעבור לחוות פרמקלצ'ר ולהתחיל לגדל מזון אורגני, ולא לכולם מתאים להשתתף
 בוועדות של הכנסת או לארגן הפגנות ענק, אבל לכל אחד יש מקום בתהליך הגדול
יתבררו אפקטיבית  יותר  פעילות    איזו השאלה  סביב  הוויכוחים    העולם.    לתיקון

כמיותרים, כי בסופו של דבר כולנו פועלים לאותה מטרה, רק בקני מידה שונים.

228אהרן פורת: האחות הנשכחת של תנועת המחאה – חלק שני

הראשון   ותנועת229בחלק   המחאה   תנועת   –   אחיות   תנועות   שתי   על   סיפרתי   
 הקיימּות. התמקדתי בפערים וּבהבדלים שבין התנועות, אך גם ניסיתי להדגיש את
 החשיבות של החיבור ביניהן. בחלק הזה אנסה להראות היכן וכיצד אפשר ליצור

את החיבור הזה, וחשוב אף יותר – להצביע על המקומות שבהם הוא כבר קיים. 

227http://www.transitionnetwork.org  

  – האתר הרשמיj14.org.il. אתר האחות הנשכחת של תנועת המחאה), 2012פורת, אהרן (228
http://j14.org.il/articles/17682, 28/3/2012. נדלה בתאריך 16/2/2012של המחאה, 

229http://j14.org.il/?p=17117  
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 בתור התחלה אני רוצה להביא שני סיפורים שקרו בתל אביב בחודשים האחרונים.
  (עוד230את הסיפור הראשון כתב אלון אלירן, וכך הוא פרסם אותו באתר עץ בעיר

 אתר שכדאי להכיר – לכל מי שמתעניין ברעיונות שמייצגת המילה "קיימות" –
ורלוונטי בעיקר לעירוניים שבנו): 

ִבּׂשדרות רוטשילד אינו מפסיק להפתיע במראות, שעד לא מזמן  "המאהל 
ערוגה   אל מנותבים  מתוכה  המים    שעודפי   ברזייה,   למשל,   חלום:    היו
 יפהפייה. למי תודה, למי ברכה? וּבכן, במקרה זה מדובר ברון מלצר, והוא

בִכלל אינו תלאביבי. 

230http://www.citytree.net/branches/posts/1806  
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 "רון דווקא כן גר באוהל. הוא לא חיכה למחאה כדי לעשות זאת. זה שנים
מספר שכך הוא חי. 

 " מלבד בתלאביב, הוא גינן גם במאהלים בחיפה, והוא מתכוון להמשיך
מקווה הוא    נוספים. וִּבמקומות  בִּבארשבע    בקרייתשמונה,   בטבעון,  גם 

להספיק לשוב וּלגנן עוד בתלאביב יחד עם עוד פעילים. 

ִבפעולה זֹו היא להעביר את המסר של אנשים העושים  "המטרה של רון 
ִבתקופת קובה  של  המפורסם  מהסיפור  השראה  קיבל    רון   עצמם.    למען
המזון רוב  את  הקובנים    גידלו   אז   התשעים. שנות  תחילת  של     הַמשׁבֵּר
 מקווה רון להזכיר לנו  באמצעות הגינות הזעירות הללו  שלהם בעצמם.
מַצּיב ליד כל גינה מעשה ידיו שלט וּלשם כך הוא   שהעצמאות בידינו, 

ועליו סיפורּה של קובה". 

 אני אוהב לחשוב על מאהל רוטשילד כעל "הרחם של המהפכה". מפרספקטיבה של
 חצי שנה אפשר לומר שמה שאיפשר לו למלא את התפקיד הזה היה חופש הפעולה

הבלתי מוגבל כמעט שהיה בו. 

  בקיץ קצרים  שבועות  כמה  אישור2011למשך  לקבל  מלצר    רון צריך  היה  לא    
 מעיריית ת"א כדי להקים גינת ירקות קטנה בלב שדרת רוטשילד. וּבוודאי שהוא
 לא היה צריך לבקש את רשותם של דפני ליף, של סתיו שפיר או של יגאל רמב"ם.

הוא פשוט בא – ועשה. כמיטב המסורת של פעילי תנועת הקיימּות. 

  כך נוצר אחד המפגשים הראשונים בין תנועת הקיימות לתנועת המחאה, שעשתה
 באותם ימים את צעדיה הראשונים: גינת ירקות שתוכננה ברוח הפרמקלצ'ר בלב
 תלאביב, כשסביבה מאהל המחאה הגדול ביותר בתולדות המדינה. אלפי בני אדם
 עברו בשדרה הזאת מדי ערב באוגוסט אשתקד, ורבים מהם עצרו לרגע לקרוא את

 , חלקם קלטו למה חשוב להחזיר את231השלט שעליו כתב רון את סיפורה של קובה
גידול המזון לרמה המקומית וקיבלו הדגמה שמראה עד כמה זה פשוט וקל. 

 תמונות דומות היה אפשר לראות בצד השני של הגלובוס, במאהל שהוקם בניויורק
 מול וול סטריט. הדבר מוכיח שוב עד כמה החיבור בין "מחאה" ל"קיימות" טבעי

. 232ּומתבקש

* * *

הקיימּות, שנוצר בעקבות אדם  דוגמה אחרת למפגש בין תנועת המחאה לתנועת 
 שגר בחוות הפרמקלצ'ר "יש מאין"  גל לוין,  חברי  מספק לי  שפשוט קם ועשה,

בנהלל. 

231http://www.greenchange.co.il/video/kohh-sl-qhylh-yk-qobh-srdh-t  
232http://www.youtube.com/watch?v=86V_GdAaM2I  
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לפני כמה שבועות העלה גל בפייסבוק את הרעיון לבוא לגינת לוינסקי בדרום תל
שם. החיים  לפליטים  מהגשם  מחסה  שתספק  גיאודזית  כיפה  שם  וּלהקים   אביב 
 בתגובה כתבתי לו שקשה לי להאמין שהפקחים של העירייה ייתנו לזה לקרות. גל

 הוא קנה יריעת ניילון ענקית ו  65לא נתן לספקנות שלי לצנן את התלהבותו.
 צינורות ברזל, ברגים ואומים. הוא הידק את קצות הצינורות באמצעות מלחציים
 שבנה מג'ק ישן של משאית, קדח בהם חורים, בדק שהם מתאימים, העמיס על טנדר
 קטן שהשאיל לו גור רותם מהחווה האורגנית "אדמאמא" שבנירמשה, אסף שני

חברים ונסע לתלאביב. 
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 בסופו של דבר החזיקה מעמד הכיפה הגיאודזית שהביא גל ללוינסקי  לילה אחד
), אבל בזכותה נחשפו פעילי מחאה תל233(על שאר מעלליה תוכלו לקרוא כאן

 , שבאמצעותה234אביביים לאחד מסמליה של תנועת הקיימּות – הכיפה הגיאודזית
 אפשר להשתמש בחומרים פשוטים וּנגישים כדי לבנות בקלות מבנים ארעיים (או

קבועים) למגורים. 

 אחרי ההרפתקה הזו חזר גל לנהלל כדי לארגן את כנס הקהילות האקולוגיות שעליו
 סיפרתי בפתח החלק הקודם של הפוסט הזה. אבל הוא הבטיח לחזור לתלאביב

בהזדמנות כדי להעביר סדנה לבניית כיפות גיאודזיות. 

 הסיפורים של רון ושל גל הם התשובה לשאלה "איך יוצרים את המפגש בין תנועת
 הקיימּות לתנועת המחאה". כי בעצם, אין דבר כזה "תנועת הקיימּות", ממש כשם
ּופעילות  פעילים   אדם, שיש הם בני מה    אינה קיימת באמת.  ש"תנועת המחאה" 
 השותפים לאותה שאיפה לשנות את העולם, ורק פועלים בדרכים שונות. לכן, כדי
לבנות   אדם,   בני   בין מפגש  ליצור  בעצם  צריך  התנועות    בין המפגש  את   ליצור 
פלטפורמה להיכרות, להקשבה וּללמידה הדדית, שאולי גם תוביל לשיתוף פעולה. 

 בשנתיים האחרונות הזדמן לי להשתתף בעשרות מפגשים כאלה, ואחד החשובים
אקטיביזם פסטיבל  היה  ארגוני235שבהם    השתתפו שעברה  השנה  של  בפסטיבל    . 

233http://j14.org.il/articles/16228  
234http://www.amalnet.k12.il/Sustainability/Design  תוצרים/סביבות/מבני+הכיפה+הג/  

 אודזית+  Geodesic+dome.htm   
235http://www.activism-festival.org.il  
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 פעילים בקהילת הפרמקלצ'ר  שלום,  ארגוני  ארגונים לזכויות בעליחיים,  סביבה,
נוצרו וּבעיקר  פעולה    שיתופי וכמה  כמה    נולדו הזה  מהאירוע    ועוד.  המורחבת 
 קשרים אישיים בין פעילים מתחומים שונים. השנה יש לפסטיבל אקטיביזם הזדמנות
 לצרף אליו את כל הכוחות החדשים שצמחו בישראל בחודשים האחרונים וּלהפגיש

ביניהם לבין כל אותם פעילים ותיקים. 

 בתוך הניסיון ליצור שותפות וחיבור בין שתי התנועות אני רואה תפקיד מיוחד לכל
שתנועת   החדשה   לתודעה   שותפים   וגם   מחאה   פעילי   גם   עצמם   הרואים    אלה
 הקיימּות מייצגת. להם (או בעצם – לנו) יש יכולות לדחוף קדימה את החיבור בין
במייל, לינק    בשליחת    חבר, של    טלפון מספר  בהעברת    די לפעמים     התנועות.
 בהשתתפות בדיון בפייסבוק או פשוט במפגש עם האנשים הנכונים כדי שהחיבורים

ייווצרו, כאילו מאליהם. 

 חיבור בין התנועות טבעי ּומתבקש, והרבה יותר מכפי שאולי נראה במבט ראשון.
הפערים   נראים    הדדית, והערכה  אישית  היכרות  בסיס  על  מפגש  שנוצר   ברגע 
 משמעות. אין צורך לשכנע או להעביר  לכאורה בהשקפות העולם זניחים וחסרי
 אנשים מצד לצד, אלא רק להבין את התפקיד הייחודי של כל אחד מִאתנו כחלק

מהתהליך שלקחנו על עצמנו לבניית מציאות אחרת, בת קיימא, יציבה והוגנת. 
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נספח: תמלול הדיונים

מעגל על דיור ציבורי
13:00, 10/2/2012יום שישי 

שמיר, גיא     אמיר,  נילו,  ברוך אורן,  יהודה יוגד, אלוני, שיר   דויד (דייב) בקמן, 
איתמר ברגר, אלון שרף, קרין נץ, תמיר חג'ג', אסף בז'רנו, רחלי רגב

שמיר רוטשילדגיא  מאהב    אסטרטג.   מקסימים. ילדים    לשני אבא    ות”א, חיפה    
ומאהבי חיפה, א' זה אבא – מחאת האבות הגרושים

עבורי,   וחצי שנתיים    לפני   שהתחיל   האחרון   בסיבוב   מזמן. מחאה    בענייני    אני
 הפעילות שלי התחילה והייתה ממוקדת בכמה תחומים עיקריים – רובם ככולם זה
שזה  רק אחרי זה גיליתי  חמשת המ"מים.  זכויות אדם וזכויות הילד, ואחרי זה 
 חמשת המ"מים. התחלתי בתור דברים בסיסיים שצריך למחייה שזה מגורים וכל מה
 שצריך כדי להתפרנס, ומה שבן אדם צריך כדי להעביר את היום וכדי לזכות בכבוד

  להרבהבסיסי. קורה  שזה    שהתגרשתי,   אחרי ממש    שנים, שלוש    לפני    התחלתי
 אנשים שהם חיים חיים נורמטיביים ושורדים, ואז פתאום נתקלים באינטראקציה עם
 המדינה, וזה לא משנה איזו אינטראקציה. פתאום הם צריכים את המדינה או שהיא
 מהווה גורם מכריע בחיים שלהם. ואז אתה נתקל ואתה נזכר עם מי יש לך עסק.
או שאתה צריך עזרה  אתה יכול להעביר הרבה שנים בשקט כאילו, ואז   כלומר 
 נתקל במדינה או צריך את המדינה ואז אתה מגלה מה עומק הנפילה ולאן הוא לא
 מגיע. אז בעצם המדינה העצמה העירה אותי ונתקלתי בכל הרוע האפשרי בבת

אחת כולל המשטרות, הרווחה, השיכון, הדיור, ההוצאה לפועל וכו'. 

מה   בדיור. אתמקד  דווקא  אלא    וגירושין, אבות  של    הזו לנישה  אכנס  לא     אני
קטן, כ"כ  לא  שכבר    העם, של  הזה  החלק  של    הזה, המכלול  שמכל     שגיליתי,
 שמתגרש, אז מיד הוא נתקל במצב כלכלי קשה. מה שקורה זה שזוג שמתגרש הוא
כל את  מוריד  מיד  שזה    דיור. יחידות    לשתי אחת  דיור  מיחידת  מתפצל   מיד 
 המשפחה מתחת לקו העוני, אפילו אם היא הייתה במעמד הבינוניהגבוה, דבר כזה
 שהוא כזה משמעותי בתוך התקציב של המשפחה, מפרק אותה כלכלית. זה קודם

355



כל. 

 אז מיד פניתי להקים ולהתחיל את מאבק הדיור. גיליתי שהקהל הזה הוא לא הקהל
 היחידי. גיליתי שהמדינה, כשהיא מדברת על דיור היא מדברת על זוגות צעירים
הדיור, בנושא  שדנה  אחרת    או אקדמית  סביבה  בכל  נמצא  אתה  כלומר     בלבד,
 מדברים על זוגות צעירים כאילו הם הכי נזקקים לדיור, וזאת טעות מאוד גדולה, זו
 אשליה, משום שזה הקהל הכי חזק, זה שני אנשים על יחידת דיור אחת, זה אנשים

בדר"כ מקצועיים, בדר"כ עם שכר.

: וגם להם החיים לא קלים. טוחנים את עצמם בשביל דירה.הערה מהצד

  וגם להם החיים לא קלים. אבל אם אתה מסתכל לעומק וממעוף ציפור,גיא שמיר:
 . סטודנטים שלא צריך להסביר בכלל מה מצוקת2. חיילים בודדים. 1אתה רואה: 

   . זוגות צעירים שמתקשים ברמה גבוהה3הדיור שלהם או תקציב הדיור שלהם.
 יותר, הם מתקשים עם המשכנתה, בלצבור לעצמם נכס, שזה חשוב מאוד. וזה דבר
 ראוי. כל אחד רוצה את תחושת הביטחון שיש לו בית משלו ואי אפשר להעיף

   . נכים –5. זוגות גרושים. 4אותו, למרות שזו אשליה, אבל זה נושא אחר לדיון.
 שנכה אם אינו גר בקומת קרקע הוא במעצר בית. בודדים הבתים שיש להם מעלית
 מסודרת, ברוחב המתאים ועם גישה מתאימה. רק הבתים החדשים באמת עומדים
 ובעצם כל אוכלוסיית הנכים היא במעצר בית. על הקשישים אין  בתקנים הללו.

טעם לדבר ובזה סיימנו בערך את כל האוכלוסייה.

 גם הבתים החדשים לא בדיוק ברי השגה עבור הנכים.יהודה יוגד:

  עוד נקודה קטנה אחרונה ולדעתי מרכזית מאוד בבעית הדיור שצברהגיא שמיר:
נושא   –   לליבי נוגע  שמאוד    העניין הוא    האחרון בעשות  גבוהה  נפיצות   רמת 

  אלף בתי אב10הגירושין. אז אמרנו שזוג מתפצל לשתי יחידות דיור. כל שנה יש 
אלף יחידות דיור נוספים מעבר למה10שמתגרשים, כלומר כל שנה צריך עוד    
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  אלף משפחות לשנה –10שקיים. בעשור האחרון שזה הפך לתופעה והממוצע הוא 
אלף יחידות דיור חסרות לנו רק על הנושא הזה, אני לא מדבר על נושאים100   

אחרים שהם דרמתיים ודחופים. 

 מה קורה בדרך כלל? בדרך כלל האבא יוצא מהבית ומחפש לעצמו לרוב בדחיפות
 100200ובמהירות יחידת דיור ויש לו בדרך כלל קצת יותר מימון לסטודנט, עוד 

הטובות.   מהדירות   הסטודנט את    מפנה   בעצם והוא    הסטודנט,   על   יותר    שקל
ה את  להם    שאין   מכיוון   הצידה, קצת  נדחקים  המיותרים200הסטודנטים  שקל    

בערים בשכירות  מחירים  בעיית  שיוצר  אדיר    שלג כדור  זה  שקורה  מה     הללו.
הגדולות שאנחנו יודעים מה התוצאות של זה. 

חושב   אני   עליה.   יחלקו אנשים    ואולי   פרטית, אישית    שלי דעה    זו אמנם     אז
 שהנקודה הזאת היא קריטית, כי זה לא תופעה כבר. המיינסטרים היום של משפחות

  ביחד שגרים  הורים    שני של  הנורמטיבית  המשפחה  לא  ומשלמים20זה  שנה    
 משכנתה. זה כבר קרוב למת, זה נדיר אפילו. זה בנושא הדיור. אני פניתי לתחום
לפני   שהייתי והפעילות  המחאה    של שיא  והנקודת    משנתיים,   יותר   לפני    הזה

  בנובמבר   הייתה   הארץ2010רוטשילד   ברחבי   שעמותות   מצב   יצרנו   לדעתי,   
בכנסת חירום    דיון והיה    ודחפו   לחצו   התאגדו, ברהשגה  דיור  עם   שמתעסקות 
 בנושא הדיור. מי שזוכר, אחרי הדיון הזה יצא ביבי נתניהו במסיבת עיתונאים ואמר
 יש בעיה, זיהיתי את הבעיה, ובזה זה נגמר. בדיון עצמו נכחו המון קבוצות קטנות,
 שהיו מאוד פעילות, ועשו מחקר, ויצרו כל מיני אפשרויות, ונתקלו במריחה אחת
 גדולה מכל הרשויות המקומיות והארציות והממשלה. בדיון עצמנו הגענו למקום

שראינו שזה ארצי, ראינו שזה רחב. 

 אני רוצה לסכם ולהגיד, שהתגובות, והחברי כנסת אמרו את זה  לא תהיה ברירה
 גפני אמר את זה, יו"ר ועדת הכספים –אלא לשרוף את המועדון, במילים האלה. 

 עד שלא תשרפו צמיגים ותשרפו דברים לא נגיב. אתה מסתכל על זה ואתה אומר –
 מה האפשרויות שלי. זה ההתחלה, חימום קטן על החוויה שלי עם הדיור. אני שמח
 מאוד שעדיין לא הגענו לשריפת צמיגים. אני מקווה גם שלא נגיע. ואני מקווה
 שכל הרשויות וכל המגזר הציבורי יפתח את הדלתות ויתחיל לשתף פעולה, ויתחיל
 לפעול. עד שלא תהיה פעולה אמיתית המצב רק יחמיר ויחריף, והמחאה, שהפכה

למאבק, תהפוך למהפכה, ולגרילה, ולטרור, שאני רואה בעתיד, ולא שמח.
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, כפר סבא. מאהב כפר סבא, עמותת "הקול למען צדק חברתי”35 בן יהודה יוגד

 זה שיש בעית דיור, אני ידעתי גם לפני הקיץ הזה. ראיתי והרגשתי את הקשיים,
 אצל האחים שלי ועצמי. עד כמה הם חריפים, למדתי טוב מאוד בקיץ הזה. עוד
 דבר שהתחלתי להיכנס אליו קצת יותר לעומק, אני ארחיב ואפרט את הדברים של
 גיא שאני מאוד אוהב את הסקירה שהוא עשה על האוכלוסיות השונות וכל הבעיות

 מה שקורה זה שבעצם יש לנו מספר אוכלוסיות שונות שצריכותהשונות שקיימות. 
 פתרונות שונים. מצד שני, כל פתרון נקודתי של אוכלוסיה מסויימת, בדרך כלל
 גורם להחרפה של הבעיה של האוכלוסיה השנייה. כלומר, אם עכשיו נותנים פתרון
 נקודתי בסיוע בשכר דירה, לאנשי המעמד הנמוך, ומכניסים אותם למאגר האנשים
 ששוכרים דירות  הם דופקים את כל מי ששוכר דירה. ואז הם לא יכולים לשכור
 דירה, כי זה שיכל לשים עוד כמה שקלים, שם את הכמה שקלים, והם עוד פעם
 נשארים בלי שכר דירה. הם לא יכולים להרשות לעצמם כי השכר דירה עלה וזו
 בעיה. וברגע שאתה מתחיל להגיד – אוקיי, נפתור את נקודתית פה או פה או פה 

אנחנו בצרות, אנחנו רק מסבכים את עצמנו עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר.

 אחד הדברים שכן למדנו והבנו במעגלי דיון של האסיפה הנודדת. יצאה שם עבודה
 יפה בעיני, שכן נתנה איזה סל פתרונות, ואמרה: או כל הפתרונות האלה ביחד, או
 כלום. זה לא יכול לעבוד אם לא נותנים גם דיור ברהשגה. ואומרים מה זה דיור
 ברהשגה אמיתי, שזה לא דירות קטנות במחיר השוק, כמו שמנסים לזיין לנו את
 השכל עכשיו, שזה אומר באחוזים ממחיר השוק; גם סיוע בשכר דירה למי שכרגע
 צריך פתרונות נקודתיים רגעיים, שאתה שהוא כרגע פשט רגל או במצב כלכלי
 קשה, אבל עוד כמה חודשים הוא כבר יסתדר ויצא מזה. וגם כמובן, מה לעשות?!
 דיור ציבורי. יש אנשים, שלא יעזור כלום, לא יצליחו לפרנס את עצמם. הם יצליחו
 והם מתחרים בשוק בשום מקרה. שהם  אבל לא להגיע למצב  את עצמם   לפרנס 

קיימים, אנחנו רואים אותם מול העיניים.

 בסופו של דבר, ממה שאני למדתי, המדינה צריכה להכיר בכך שדיור זו זכות יסוד,
 מה שהאדם חייב אותו. לא יכול להיות בן אדם שהמדינה אומרת לו  אתה לא
 עומד בתנאים, לך מפה. זה משהו בסיסי. אפשר להגיד  אין לך דיור מסוג א' יש

לך דיור מסוג ב'. קורת גג, זה מינימלי.

 ועוד דבר שלמדתי בקיץ הזה, שהבנתי אותו קצת פחות, זה הדבר החוקי. בסופו
 של דבר בארץ הזו יש דבר שנקרא חוק יסוד. ברגע שיוגדר חוק יסוד על דיור,
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 כרגע קיים חוק יסוד על זכויות האדם, זה קיים שם. אבל כל דבר שחוקק לפני חוק
 היסוד הזה, לא חל עליו. זאת אומרת שהוצאה לפועל יכולים לזרוק אדם מהבית.

למה? חוק הוצאה לפועל קיים לפני חוק יסוד.

[הערה ברקע: לכאורה אתה צריך לתת דיור חלופי.]

 כיום אף אחד לא נותן דיור חלופי לאף אחד. אומרים לא יכולים, אין באפשרותינו.
 זה במידת ההיתכנות וכל מיני דברים כאלו. עקום לחלוטין. בקיצור בלי תעדוף נכון
 של הנושא הזה ע"י המדינה, בלי להגדיר אותו כזכות יסוד של בן אדם ולבנות את

זה, לא נפתור כלום. פתרון נקודתי בכל נושא לא יפתור.

 רק רציתי להדגיש, כמו שיהודה אמר, שזה קיים בזכויות האדם.גיא שמיר:

, ת"א. מאהב רוטשילד, מחאת ניצולי השואה28 בת שיר אלוני

של כלכלה. המערכת הקיימת והשיטה תחת הנושא  מהנושאים,   הדיור הוא אחד 
 הקיימת, נגיד הכלכלה שנבחרה, היא כלכלת השוק. גם הדיור נחשב כסחורה של
נובע   זה   זכות.   כעל   עכשיו   זה   על   מסתכל   לא   אחד   אף   וביקוש.    היצע
והמדינה הממשלה    עצמו, את    יאזן   השוק   –   שוק כלכלת    של    מהאידיאולוגיה
והדרישה,   שלנו הציפיה    ולכן   מהעניין. חלק  זה    בזה, להתערב  שלא   מעדיפים 
שהם חושבים    שאנחנו   כמו שינויים  ותעשה  ותתערב  תיכנס  כביכול   שהמערכת 
פוליטיקאים   שדורש   משהו   זה   יקרה,   לא   זה   כי   בעייתי,   זה   להיות.    צריכים

שמאמינים שהדיור הוא זכות. זה לא משהו שהשוק יפתור בעצמו.

 צריך להסתכל גם על בתים נטושים שאף אחד לא משפץ אותם לטובת אנשים שאין
 להם. הרבה מאוד דירות שעומדות ריקות ואף אחד לא משתמש בהם. כלומר יש
 פתרונות, יש שפע. פשוט מסתכלים רק על מה שנמכר. מוכרים לנו את האשליה
 הזו, שרק מה שאפשר לקנות מקבלן פלוני זו דירה. ולכן, אנחנו האזרחים צריכים
 למצוא את הפתרונות שהם, אולי זה יבוא גם במאבק עם המערכת הקיימת, אבל
הדירות את  עושים    אנחנו  – ולהראות  הדרך  את  להטוות  שצריכים  אלה     אנחנו

האלה.

גם ולעשות  משותפת  אדמה  רכישת  של  קואופרטיב  על  להחליט  יכולים   למשל 
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 לטובת אפילו    לעשות דירות מהכסף שכולם תורמים לזה,  דירות בשביל עצמנו.
חלשים או מוחלשים. 

 אפשרות נוספת היא לבקש מעיריות לתת לנו בתים נטושים, או אפילו למכור לנו
להפוך   או חלשים  לטובת  אותם  ולשפץ  הקואופרטיב    בכספי האלה  הדברים   את 

אותם למעונות למחוסרי דיור. ככה גם לפנות את המקום בשביל מי שצריך. 

 אני נכנסתי למחאה בנושא של הדיור כסטודנטים שכירה, וזה באמת היה הנושא
 הראשון. היה בהתחלה את את הדיון הזה בתחילת המחאה – האם אנחנו נושאים רק

   הדיור הוא כ"כ בסיסינטו על דיור או שנרחיב את המחאה על שאר הנושאים.
 זה נוגע  לא על בסיס זה. או חושבים אם להישאר בארץ   ברמה כזאת שאנשים 

להרבה אנשים, בגלל באמת כ"כ הרבה אנשים הצטרפו בהתחלה.

  אותי שהפתיע  שנשמעמה  מה    שלמשל, לזה  מעבר    ברוטשילד, המחאה   בתוך 
 מהאנשים שהיו קרובים יותר לתקשורת, זה שאין לנו פתרונות – מה שהפתיע אותי
 זה קיומם של פתרונות. הרבה מאוד אנשים שבאו, הגיעו עם ניירות עמדה, למשל
 על בועת הנדל"ן, והפתיעו אותי עם כמות הידע שהיה להם. לי אישית לא היה את
 הידע, אבל הם באו והביאו פתרונות מדהימים. חבל לי שאף אחד לא לקח את
 הפתרונות הללו ועשה איתם משהו. נראה לי שהדבר הבא שאנחנו צריכים לעשות
 בגל הבא של המחאה, הגדול יותר, זה לקחת את הפתרונות האלה, שגם אספתי

אותם, ולהתחיל להרים אותם.

אנחנו    לנו.  תעזרי  הו, ממשלה יקרה,    פתרונות, אין    לא רק להגיד – לנו  כאילו
 האזרחים, יש לנו פתרונות, אנו יודעים מה אנחנו רוצים ואנחנו יודעים איך להשיג

את זה, ואנחנו נעשה את זה בעצמנו אם לא תתעוררו.

, גליל מערבי, מאהב נהריה37, בן איתמר ברגר

 ככה אתם רואים את זה ממדינת ת"א. דיור?! סך הכל זה מאבק על תודעה, על
 השיח, שזה מאבק נורא אינטלקטואלי ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו מתעלים
 כל השנים נתקענו,  כי  לשטח. דיור זה נושא נהדר להילחם עליו,  לרחוב,  אותו
אמור   במחלוקת. שנויים  שנורא  מדינייםפוליטיים  נושאים    מיני בכל     התבחבשנו

  של קונצנזוס  שלא.100%להיות    זהו,   אז   בית. מגיע  אדם    בן שלכל    מהציבור,   
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 אלמנטרי. שלכל בן אדם  איפשהו גם זה הופקע מאיתנו, הדבר הכי בסיסי, הכי
במדינה הזו, לכל אזרח יש זכות בסיסית שתהיה לו איזה קורת גג, זה הופקע, נגמר.

 אנחנו צריכים קודם כל לפרוט את העניין הזה שזה בסיסי, שזה אלמנטרי ומובן
 מאליו, וזאת שפה שיכולה וצריכה לדבר לכל אחד, ולא ברור איפה איבדנו אותם.
 ביתביתבית, זה מדבר גם אל מתנחלים, זה מדבר אל חרדים, זה מדבר אל דרוזים,
הזו. למטרה  מכוונים    אנחנו איך  לראות  צריכים    ואנחנו   דבר. כל    גברים,    נשים,
 לדעתי, אין סיבה שאם נתרגם את זה, אולי עם ההתאמות – באנו לבני ברק, נעשה
 אבל זו  באנו לג'וליס, נעשה התאמות את זה לג'וליס.  ברק,  את ההתאמות לבני

אותה שפה כל הזמן.

ההתאמות את    מה. יודע  לא    הזמן, כל  תלאביבית    שדיברנו   פספסנו פה     אולי
 הקטנות הללו. אבל עם זה אפשר ללכת לכל מקום, לדבר עם כל אחד, כי אחוז
 מאוד גדול מהעם הזה עוד לא התחבר. מבחינתו זו עדיין מחאה של מעמד ביניים /

 אין דבר יותר מאחד,שמאלנים / אשכנזים, ואנחנו צריכים לצאת מהמשבצת הזאת. 
 אין מכנה משותף יותר רחב מבית. אנחנו צריכים לעבוד על הסמנטיקה, על איך
 אנחנו מדברים בשפה של אחד מתחבר אליה, לא רק בשפה שלנו. השפה שלנו
 נדבר פה בינינו. אנחנו הולכים היום לרהט, אנחנו עושים קודם צוות חשיבה של
 איך מדברים "רהטית". לא יודע מה זה זה אומר. למצוא את האנשים שם, שהם

ידברו עם הציבור שם על בית.

 : או, לשמוע במקומות האלה, מה להם יש להגיד בנושא. ואז, מתוך זה,שיר אלוני
 בכל מקום שאנו מגיעים אליו. גם מה שאמרת על  למצוא איתם את הפתרונות,
 תודעה, אז זה קשור לכלכלת שוק שדיברתי עליה. התקשורת והשיח הציבורי נורא
 משכנעים אנשים שזו אשמתם, שאין להם בית, ואין להם כסף לשלם שכר דירה. זו
 שהוא לא בסדר.  שאולי הם לא עובדים מספיק או שהם עושים משהו  אשמתם,
 אנחנו צריכים לגרום לאנשים להבין – אתם לא לבד בזה, זה דבר ראשון. נראה לי
 שזה משהו שהמחאה הצליחה לעשות, לגרום לאנשים להבין שהם לא לבד בבעיה
אשמה של הכלכלה הקיימת, אלא   וזה גם לא אשמתם.   הזאת של לטפל בדיור,

שפשוט מונעת את זה. ולא אשמתם שהם לא מצליחים לגמור את החודש.
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  אני רק אעלה יוזמה, שלא אגע בה עכשיו. פיתחתי פעם איזה מודל שהואאיתמר:
 לא רק שלי, של אסיפה שכונה קהילתית נודדת. אני יכול לדבר שעות על למה זה

   הרעיון הואלא צמח כמו שראיתי את זה צומח. אני עדיין מאמין ברעיון בבסיסו.
 באמת לבוא למקום, לסתום את הפה, להקשיב, לשמוע מה יש להם להגיד. שוב,

שנים עם בית10להתחיל מבית, כמה אנשים פה רואים את הילדים שלהם תוך    
   שוב, אפשר לראות שאחרי שנה הצלחתם20משלהם, לא הרבה ידיים באוויר.   

 הרבה יותר גרוע ואתם עובדים קשה  מצבו שלכם לא יכול.  להגיע לבית, הילד 
 כולכם עובדים נורא קשה ואף אחד פה לא מגיע לבית. אתם חושבים שאתם אשמים
 או שמשהו פה... לזרוק את זה, ולסתום את הפה. ושזה ימשיך לצוף מהם בשפה
 שלהם, בטרמינולוגיה שלהם. אנחנו לא נכפה עליהם את הטרמינולוגיה שלנו, כי
 היא זרה. אפשר להיפרד מהמודל של איתמר מנהריה, של אסיפת קהילה שכונתית
 נודדת. אבל להגיע לקהילה ולהתחיל את הדיון בשאלה: כמה אנשים בדיון רואים

 שנים עם בית.10את הילד שלהם עוד 

: את עצמנו.שיר

 : אני רק רוצה למקד אותנו לטובת המצטרפים. מדברים על דיור ציבורי, ואניברוך
 רוצה למקד אותנו לשאלה מה למדנו. בואו ננסה לחשוב ברמה של עשרת הדיברות
 למי שרוצה להיאבק על דיור ציבורי, או למי שרוצה לעבוד מול שר השיכון או שר

הרווחה. תמצית הידע שצברנו.

 מאהב כפר סבא, פעיל ברמה הארצית. תמיר חג'ג'

 הייתה לי יוזמה אישית ללכתנושא הדיור הציבורי והדיור בכלל מאוד נוגע לליבי. 
אנשים מאותם  לא    אני   לכנסת. מגיע    אני   –   לו   הכתבתי פשוט    השיכון.    לשר
 שמדברים יפה והולכים ללוביסטים או לעוזרים ומתחננים לפגישה. אני רואה את
 השר, פשוט מתיישב לידו, מזיז את מי שצריך, ואומר לו מה שיש לי להגיד. עוד
 לפני זה פירסמתי צעדה לבית הרב עובדיה יוסף, שלדעתי הוא אחד האנשים הכי
 משפיעים בפוליטיקה, אפילו יותר מראש הממשלה. כשהוא רוצה משהו הוא מקבל.
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כדי שאני אבטל את הצעדה הוזמנתי לפגישה עם שר השיכון. 

 אחד הדברים הישירים והמהירים ביותר שעשיתי הוא פירסמתי שאני הולך לשר
 השיכון, שכל מי שיש לו בעיות עם משרד השיכון ימסרו לי מספרי ת.ז., טלפון
לשר,   כשהגעתי   בערך. נובמבר  חודש  בסוף  היה   זה  שלהם. הבעיה  ואיפה     ושם,

  [שמות (ב.א.)]. בסופו של דבר הם עשו לי תרגיל ולא נפגשתי עם30אספתי כבר 
 לא רצה לבוא להיפגש עם  השר. מי שהיה צריך לבוא איתי להיפגש עם השר,
 העוזר שלו. ואני לעולם לא שולל בן אדם, ולפי דעתי זה יצא יותר טוב, כי העוזר
 שלו הקציב יותר זמן מאשר השר בעצמו. אז ישבתי ואמרתי לעוזר כל מה שאני
 רוצה והבאתי לו את הרשימות. יצרתי קשרים. בעקבות זאת אנשים קיבלו בתים,
 וקיבלו סיוע בשכר דירה. כמה מהם עלו לוועדות עליונות. ואחרי שנפגשתי איתו
 המשכתי להיות בקשר עם משרד השיכון בשקט במחשכים, ואני ממשיך להזרים
 להם כל הזמן מספרי ת.ז. של אנשים שיש לי בעיות איתם, ואני מקבל תשובות, וזה

אחד הדברים.

 הדרך השנייה היא להבהיל אותם. והכוונה שלי זה לא חס וחלילה לאיים להם על
להם   מסביר   הבית, ליד  הפגנות  להם    מארגן פשוט    באלימות, פועל    או  החיים 
 כרזה אישית עשיתי   אני   של הפייסבוק.  מציק להם בדף  שלהם נגמר,  שהמשחק 
 שנקראת – אטיאס, השר לסיכול חברתי. וזה עבד, הם נבהלו מזה. יש עוד הרבה
 דרכים. אבל הדרך הטובה ביותר היא הידברות בשקט, בלי להתלהם, בלי לעשות
 מהומות. כמובן שלא לוותר על המהומות כי בעקבות המהומות הם מתחילים לפחד

ואז מחפשים דרכים ליצור איתך קשר, וזה דבר מאוד חשוב.

 והוא לא מועט, זה פשוט  הפתרון לדבר הזה, בעקבות הניסיון שצברתי,  לדעתי
 להקים חברת בנייה. שמדינת ישראל תיקח אחריות, כמו שהיה כשאני הייתי ילד
 כשהיה שיכון ובינוי, היה שיכון עובדים. והיא תקים חברת בנייה. כסף יש, פשוט

  יש פשוט    כסף. מאוד  הרבה  יחזירו2.7יש  שהם  אומרים  שהם  מה    מיליארד.   
 מיליארד לסוכנות זה לא בעיה שלי, זה הם צריכים לפתור את זה, איך להחזיר

מיליארד שקל אפשר לבנות עשרות אלפי בתים, ומדינת ישראל2.7אותם. ועם    
 היא הריבון על הקרקעות, והיא לא צריכה לבקש אישור. הראייה לכך הייתה בזמן
שכונת תקום    ששם   החליט   ופשוט שטח  ראה    שרון   כשאריק   הרוסית,    העלייה
 קרוואנים, תוך ימים קמה שם שכונת קרוונים. זה רק עניין של החלטה, זה לא עניין
 של יכולת. לממשלה יש יכולת טובה מאוד להחליט מה היא רוצה, רק צריך שיהיה
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לה מספיק אינטרס כדי לקדם עניינים. 

 בנוסף לזה, הלחץ הציבורי. כל הזמן, לא להוריד את זה מסדר היום, לגשת לכל
 200הוועדות בכנסת שכשהם רואים שיש ועדה לדיור ברהשגה והם רואים שיש 

 יושבים וסוגרים  עד היום הם היו  כי אותם,  איש שמתארגנים פתאום זה מדאיג 
 200דילים בשקט, אולי היו שם אחדשניים מהציבור, זה לא מעניין, אבל כשיש 

הפיקוח תחת    שהם   יודעים והם  בוועדות  אותם  ומצלמים    פלאפונים היום   ויש 
 המשמר החברתי, שזה אחד היוזמות הכי ברוכות שיצא למחאה עד היום, הם פשוט
שהם הטעויות  את  לנצל  צריכים    אנחנו   טעויות. עושים  הם  בלחץ  ושהם     בלחץ.

עושים.

 : אני רוצה להגיב על כמה דברים. קודם כל על הנושא הזה של ההפרדהגיא שמיר
 של הדיור, והניסיון להפריד את הדיור מהתחושה הכללית של העם, שכמו שנאמר
 בעברינו – נקעה נפשו. השיטות הישנות של הפוליטיקה הן ידועות וברורות, דיבר
 עליהם תמיר עכשיו, והן לא עובדות עלינו יותר. זה הפרד ומשול, יבש ותלה, וכל
 אלה. זה לא עובד עלינו יותר, אנחנו מכירים את זה. כשאתה חופר וחופר וחופר
 ומגיע לפגישה עם השר והוא איננו, וכל מיני תרגילים. זה בסדר, זה הדרך, צריך
 לעבור את זה כדי ללמוד על בשרך מה הטריקים שלהם. כי אנחנו לא משופשפים,

למרות שיש לנו ניסיון רב, עד שאתה לא שם, אתה לא חווה את זה. 

 כשקלטו שהמחאה מתרחבת עוד ועוד, וכבר יש שכונת צער בעלי חיים, ושכונת
הרגליים על  קם  העולם  וכל  וסטודנטים  ותקציבים  תרבות    לדיור, ומעבר     אבות,
 ואמר גם לי יש מחאה וגם אני עובד עליה שנים. אין הפתעה במחאה. את (שיר)
ומגוון   ומחקרים דעות  עם    מאורגנים,   באו שאנשים    במחאה, שהופתעת   אמרת 
שאתה אפשרות    איזו תבחר    אפשרויות.   ויש להם מגוון אנשים מגובשים     דברים,

 אני הופתעתי לטובה מעםרוצה, רק תעשה משהו. הופתעת מזה. אני לא הופתעתי. 
 שיצא מהכורסא וקם מהרגליים, לא רק ברוטשילד אלא בכל הארץ. והבין שהוא
 היה אפאטי ובינתיים משכו לו את השטיח מתחת לרגליים והפריטו את המדינה,
 וניקנקו את הפוליטיקה והפריטו גם את הכנסת והכל נהיה מאוד דיקטטורי ומאוד
 אגרסיבי כלפי האזרח. האזרח, התושב, האדם הממוצע שרוצה להעביר את היום
 בשקט, בשלווה, בשיוויון זכויות וכל הדברים שכאילו גדלנו עליהם, אבל לכאורה,
 כי זה אשליה, כי באמת זה לא קיים. גם שפונים לפקיד, או נתקלים בשוטר, או
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 מגיעים לשופט. ההתנשאות, היהירות, האגו ה – אני המדינה, אתה העם  זה נגמר.
גם אין דרך חזרה, זה דבר סגור וגמור. 

בא וזה  המחאה  כל  על  ומשול  ההפרד  את  לעשות    שניסו ברוטשילד  רגע   היה 
 ישירות מהממשלה דרך התקשורת ועשו המון המון בלאגן ברוטשילד. אנשים שם
 אפילו קנו את הלוקש, שאלו את עצמם – האם באמת זה דיור, אולי נתמקד בדיור,
 נפתור את זה והכל יגמר. וזה לא עבד. אני באופן אישי, נראה לי באמצע אוגוסט,
 קיבלתי קריזה מהעניין הזה, קלטתי שזה באמת מחלחל ומשפיע על הרחוב. הגעתי.
בשטח, עסוק  ממש    הייתי   התקשורת, עם  הרבה    התעסקתי ולא    התראיינתי  לא 

בפעילים, בלנסות לאחד בין הקבוצות.

 זה הגיע לרמה כזו שהבנתי שזה עובד להם, הקטע הזה של להפריד בין המחאות.
 שזה בא להשלים גם את מה שאתה (יהודה) אמרת, שהכל מקשה אחת, אי אפשר
 להפריד. צריך לטפל רוחבית, שורשית בכל הבעיות כדי להגיע לאיזשהו פתרון
 מעשי שלאנשים יהיה בית ואוכל ותלוש [משכורת (ב.א.)] וחינוך וזהו, הדברים הכי
 בסיסיים. באמת צריך ללכת לעומק, להרים את השכבות התחתונות, לעודד ולגבות
 ולתמוך בשכבות הבינוניות, ולאזן את השכבות הגבוהות. גם אם יאזנו אותם למטה,

הם עדיין יהיו בעננים. אני מכיר גם וגם וגם מכל השכבות. 

פעמים, מספיק  זה  את    עברתי   שאני בגלל    אחת. בנקודה    שהתערבתי שמח     אני
אז נכנסתי לחדשות ואמרתי את הדור הבא חוגג על התקשורת.   ונהניתי לראות 
 בכתבה שהמחאה הזאת של כולם, ולא נוותר עליה, ושיבינו את זה, אולי יקח עוד

 המחאה של כולם וכל הנושאים, ולא יפרידו בינינו, וכך היה. וירדו מזה,קצת זמן. 
 זה כמעט עבד. כמו שבדברים אחרים זה כן עבד. שיבשו אותנו, ובתור בן אדם עם

ניסיון באסטרטגיות של פוליטיקאים, זה עבד להם בהרבה דברים.

 היום אנחנו נמצאים בשלב מתקדם ושלב מעולה והכל טוב. היינו יכולים להיות
 במקום גבוה יותר, ואין מה לעשות, צריך לעבור את הדברים האלה כדי לדעת מה
 לא לעשות בסיבוב הבא. ובאמת הדברים עבדו להם, הם דילגו מעלינו, עשו את
 ועדת טרכטנברג, במקום להיכנס לשולחנות דיון או לזמן אליהם את שולחנות הדיון
 ולפתוח את הכל לציבור, עשו מה שעשו לפלסטינאים ולנכים, ולהמון אנשים שעשו
את קצת     פתחו בדברים. בתוך המערכת    ודנו   מעלינו    ופשוט קפצו מחאות,  כבר 
 הדלת, אבל לא ממש, ופשוט החליקו את זה. ובאמת היה איזשהו אייטם שמישהו
 פתח את הפה ואמר שבאחד מדיוני הממשלה אמרו – אנחנו חיסלנו את המחאה,
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 החזרנו את גלעד שליט, אנחנו בעניינים. זה לא יקרה, אין דרך חזרה מכל הסיפור
הזה.

 עכשיו אני רוצה לדבר על המאבק בשטח. אין דרך אחרת, מהכורסא ומהאמבטיה
מילה   שזו    ובהתמדה, אינטנסיבי  כואב  אישי  רק בלחץ   הישגים,  וכדומה לא יהיו

 גם אם אתה עומד לבדמאוד חשובה, אנחנו נגיע ליעדים הסופיים. רק בדרך הזאת. 
אנשים, עשית הישג. וזה חפירה וחפירה ועוד ועוד ועוד23ברחוב ובאים עוד    

 ובסוף השר מכיר אותך, יודע מי אתה, אתה משתמש גם במקל, גם בגזר.והתמדה, 
 קובע פגישה, מעולה מתקדמים. לא קובע פגישה, בא אליך הביתה. אתה לא בבית,
 אני אבוא איפה שאתה נמצא. אתה לא יודע איפה אתה נמצא, יש לי צוותים בכל
 הארץ שיעקבו אחריך ואנחנו נדע מי אתה ואיפה אתה, ומה אתה מדבר ומה אתה
 עושה. ואתה תעבוד בשבילנו. ואם לא תעבוד בשבילנו נטריד אותך, לא מינית אבל
 נטריד אותך. והדברים אמנם חמורים, אבל זו המחאה. היא הפכה את החוקים בגלל
 הייבוש הזה, חוסר ההתייחסות לעם, למאבק. המאבק הוא הרבה יותר פיזי, הרבה
 יותר לוחץ, והוא לא יגמר, אם ימשיכו לא להתייחס למאבק. הוא יהפוך לדברים

חמורים יותר, שאני מעדיף לא להגיד פה במצולם אלא בחדרי חדרים.

: מהפכה, מהפכה, הכל בסדר.תמיר חג'ג'

שמיר עלגיא    ההתמדה. על    זה, על  מדברים  כבר    אנחנו אם    בעיני, המהפכה    : 
 המחאה שהייתה החגיגה של החיים ואנחנו כאן ולא נוותר, ואנחנו חיים ונושמים.
 אמנם היינו אפטים איזה עשור, והפרטתם את כל המדינה, שיחקתם עלינו משחקים,

 קודם כל המחאה הייתה חגיגה שלפירקתם אותנו, הפרדתם ומשלתם. אז זה נגמר. 
 החיים, היה קיץ שאומר – אנחנו כאן, אל תתבלבלו, לא נוותר. היה מטורף, היה
 קיץ שאמרתי לעצמי – מי צריך חו"ל?! מי צריך מלון חמישה כוכבים?! זה הבילוי
 קיץ שאני מאחל לעצמי כל קיץ. אם אפשר שניים כאלה בשנה גם באביב וגם בקיץ,
 קניתי מיד. אני לא צריך צימרים לא מלונות לא רכבים, שום דבר. תביאו לי את
 רוטשילד, תביאו לי את שדרות בן גוריון, תביאו לי את מרכז באר שבע. חגיגה,

אוהל, וזהו לא צריך יותר שום דבר בחיים, זה החופש המושלם. 

 אם עברנו ממחאה למאבק, אני רוצה להגיד מה זה המהפכה. מה שנקרא מחאת
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 האבות. מה קרה בעצם? ברוטשילד הייתה מחאה. אנחנו מבחינתנו, מחאת האבות,
 מה שנקרא א' זה אבא, אנחנו לא התחלנו במחאה. אנחנו עובדים על המחאה שלו

שנים לפני רוטשילד. בשנה שלפני רוטשילד, כבר עברנו למאבק. כלומר7כבר    
 כבר לא היינו במחאה. ואנחנו השגנו את  לרוטשילד במצב מאבק,  נכנסנו  אנחנו
מבחינתנו, מה המשמעות    מהפכה. של   ביעדים   כלומר אנחנו  כבר, שלנו  היעדים 
 שברוטשילד עד עכשיו היה מאבק? אנחנו כבר הוצאנו את המסקנות של הוועדות
 שהיו אמורות לתמוך ברצונות וביעדים שלנו, כבר יש המלצות לחקיקה, אימוץ של

המסקנות של שר המשפטים, הולכים לצאת חוקים. 

שדרוג   פיקוח,   מבחינתנו? המהפכה  של  המשמעות  מה    למהפכה. עוברים     אנחנו
 ותיקון כללי. הבינו את המאבק, יש מודעות, יש תקשורת, הנושא הוצף, הוא כבר
 לא מודחק חברתית, כבר מטופל, כבר מחוקק, שזה אומר שאנחו עוברים למעקב
 ופיקוח וכבר יצירת מסלול חדש מהמקום הזה שהושג. כלומר, יש עוד ניתוחים,

עוד שדרוגים, עוד תיקונים. זה מהפכה כבר, זה לוודא שהדברים התהפכו. 

 יש עוד שלושה סוגים של מאבק, ואנחנו במאבק בסוג הכי ידידותי וראשוני. זה
 4חשוב לזכור כי לכל אחד מהשרים וחברי הכנסת ואנשים שהם מקבלי החלטות, ב

לטובה, לא    עלינו הבאות  האפשרויות  את    האמת, את  להם  אומר    אני    עיניים,
 ושיפתחו את הדלתות ושיתחילו לפעול. אם לא יתחילו לפעול זה לא ייגמר, זה
 מדינה עם מודעות מאוד מאוד  אנשים לא מטומטמים פה, אנחנו  יחמיר ויחריף.
 כבר מאוד בכירים ב"דמוקרטיה העולמית". אנחנו לא נלחמים על  גבוהה. אנחנו
 חיינו ולהשיג דמוקרטיה כמו השכנים, אנחנו כבר מעל ומעבר. אנחנו נלחמים על
 זכויות ועל לחיות בשקט. שיהיה לנו חיים בתור עם, ולא נחייה כשאנחנו עובדים
פרילאנס,   מקסימים, ילדים    שני   גרוש,   ות"א, מחיפה    שמיר, גיא    המדינה.  אצל 

עצמאי בשטח לא צריך טובות.

 : כשגוף רציני, אם זה משרד ממשלתי, מפעל, רוצה להגיע לאן שהוא, הואאיתמר
 אולי מציב את היעד, את החזון שם, אבל אז הוא פורט את זה בשטח למה זה אומר
  יעדים, מטרות, לוחות זמנים. אנחנו לא שם. יש לנו את היעד – דיור ציבורי בר

 ,1,2,3,4השגה, משהו כזה. אם אנחנו עכשיו באים לשר, או לראש העיר ומגדירים 
 זאת אוכלוסיית היעד שצריך לטפל בה, זה הפרוייקט, לדבר קונקרטית, אופרטיבית
  מה אנחנו צריכים. לבוא לעמוד חצי שנה – לא עמדת בזה. או להגיע איתו ביחד
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 למשהו. להציב איזה שהם דברים שאנחנו דורשים מעשית בשטח, תעמדו בזה ובזה
 ובזה. יכול להיות שהם יסכימו לחלק, לא מיליארדים. ולבוא אליהם אחרי איזשהי

תקופה שאנחנו קבענו ביחד, לראות איך אנחנו עומדים בזה.

של ליצור דיאלוג עם המערכת. אם זהשיר אלוני  שומעת את הקול הזה   אני : 
לעקוב   בדרישות, לפנות  זה  אם    ערים,   ראשי זה  אם    שרים, עם  לדבר   בדיבור 
 אחריהן וכל זה. יש כאן שתי אפשרויות של פעולה, שהשילוב ביניהם הוא אפקטיבי
 וחשוב שזה גם ליצור את העצמאות שלנו, שזה לא בהכרח להיות תלויים בחסדי
 המערכת וברצונו של פוליטיקאי כזה ואחר להישאר על הכסא. אלא ליצור לנו את
 הפתרונות שלנו. וזה כן חשוב לי שאנחנו נשנה את הפאזה של החשיבה, של לחכות
 לפתרונות שלהם. כי אנחנו כן יכולים. הרבה מאיתנו אנשי מקצוע טובים. הרבה
 מאיתנו מהנדסים, אדריכלים, מעצבי פנים. מה כל כך קשה שאנחנו נעשה דברים

בעצמנו. זה מפליא אותי שאנחנו נורא פסיביים מול המערכת.

: תקציבים.תמיר חג'ג'

: תקציבים. למשל יש דברים שלא בהכרח צריכים אותם.  באמת לא.שיר אלוני

: אם את רוצה לבנות בית או לפתור בעיה צריך תקציב.תמיר חג'ג'

 : תקציב, זאת חזית אחת שהתייחסתי אליה. החזית השנייה, היא שאנישיר אלוני
 לא ממש בעד דיאלוג עם המערכת, אני יותר חושבת שהדבר הנכון הוא להיכנס
 טובטוב למאבק מול נערי האוצר. סטנלי פישר, התגובה הייתה רצינית מאוד. כי
 אלה אנשים שהתקשורת מאוד מעדיפה להסתיר כסיבה לבעיה. הלוביסטים – אתם
 רואים איזה דבר מדהים זה היה שחשפו אותם סופסוף, למרות שהם היו גלויים שם,
 אבל פשוט הציבור לא היה מודע עד כמה הם משפיעים. ברגע שנאסוף מודיעין
 רציני על נערי האוצר, איפה הם גרים, מספרי טלפון. נתחיל לעשות להם הפגנות
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 לילהלילה מול הבתים שלהם. פשוט להעיר את הציבור לעובדה שאלה האנשים
 שמנהלים לנו את התקציבים במדינה. זה אפיק פעולה נוסף שמשלים את העצמאות

שלנו. 

 אני אישית, בכלל מעדיפה להישאר רק על הנתיב החיובי של לפעול על הפתרונות
החיוביים שלנו שמתנתקים מהמערכת. 

 אבל אני כן לוקחת חלק בפעולות כדוגמת ההפגנה מול הבית של סטנלי פישר.
 ממש שמחתי להיות שם כי הפעולות האלה, המאבק, היה הפגנה מול הבית של
 סטנלי פישר בחודש האחרון, בינואר, כן. הייתה הפגנה מול הבית שלו, נתנו לו
את   מעדיף שהוא    העניין   על   לנו, יקרה    ישראל   של פעולה  הייתה    זו    מכתב,
 האינפלציה ואת הקבלנים על פני האזרחים, מה שמשפיע באופן מיידי על הדיור.
 אז זהו. אני מעדיפה את הפן החיובי של לצור את העצמאות שלנו, למרות שאני
שולט באמת    מי   להבין   הציבור את  שמעירות    הזה,   מהסוג בהפגנות   משתתפת 

בתמונה. 

 גם במאבק של ניצולי השואה זה היה לי חשוב מאוד להעיר את הציבור להבין עד
 כמה הערכים שהם כל כך בסיסים למדינה הזו פשוט מופקרים לחלוטין, כדי שהם

יבינו עד כמה המערכת לא מתפקדת.

 גיא שמיר  המשמעות: מה שאני רוצה להגיד על מה שאמרת, על השפה החדשה,
גדולה היא    החדשות,   הידיים תנועות    החדשות, והתנועות  החדשה    השפה    של
 מהתנועה עצמה. מה שאני אומר שלפעמים עצם השפה החדשה, עצם סימני הידיים
 החדשים אין להם משמעות לעצם אלא כדי לפתוח דלתות חדשות במודעות, כדי

לעשות דברים שונים. 

עם עושה  שאתה  גם    משתנים. דברים    שונים, דברים  עושה  אתה  אם    כל,  קודם 
 הידיים לא לא לא זה כבר אומר שמשהו תפס אצלך למרות ההתנגדות. כדי לשנות,
 וזה לא ססמא שלי, כדי לשנות צריך לשנות. אם אתה עושה אותם דברים אז שום
 דבר לא ישתנה. עצם השפה החדשה, המנטליות החדשה, אפילו בקטנה, יש הרבה
מדור   אני   ותיק,   אני תשמע    לדוגמא,   שאני חדשות  מילים  והרבה  ידיים   תנועות 

  לדעתי. אז חיפשתי את19967שלום לא הסתדר לי כי אני רצתי עם דור שלום , 
מודעות רמת    אחרת,   דיון רמת    חדשה, שפה    חדשות, מילים  זה    היום. שיש   מה 
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 אחרת, טכנולוגיה אחרת. אז רצתי, הגענו להישגים ולא הייתי מסופק. כלומר לא
 הצטרפתי אחרי זה לפוליטיקה למעשה, במועצת העיר, לסגנות ראש עיר וכל מיני
 ועדות, וזה כי הבנתי שפרצנו דרך סדק, אבל עדיין אין, כלומר אני מקדים את
 הדור שלי, לא מתאים לי. יש משהו חדש אבל עם שפה ישנה, וזה לא עבד. זה היה
 איזשהו סיפתח, זה היה איזשהו כיוון לבאות, זה היה איזשהו סדק בחומת בטון.
 אבל עבורי, זה לא סיפק אותי אז שיחררתי. היום אני רואה שפה חדשה, התנהלות
ויכוחים של    פנימית, אלימות  של  שטיקים  ושם  פה  יש    חדשה. מודעות     חדשה,

פנימיים, של פוליטיקה פנימית.

, מאהב רוטשילד, המאבק הלהט"בי33 בן ד"ר עמיר נהרי

 אני מסכים שהשפה החדשה והתנועות ידיים חשובות מעבר למחוות עצמן כאיזושהי
אמירה לעשות תרבות דיון אחרת, יותר חיובית, יותר מכבדת.

 כיוון שאני גם יועץ ארגוני בעצמי, זה כן גרם לי לחשוב, וגם לנסות למצוא עוד
מומחה ולא    כלכלי מומחה  לא    אני   עכשיו,   עליו. שדובר  למה  בנוסף   פתרונות 
 לתקציבים, אין לי מספיק ידע. אבל אני כן חושב שחד הדברים שמאוד חשובים זה
 לא רק  משתמשים בריסון התקציבי, אני חושב שאם לא היינו  הריסון התקציבי. 
 שלא היינו מגיעים למקומות החיוביים שהגענו אליהם כמדינה, אלא קצרה הדרך
 למקום שבו נמצאות יוון, ספרד, איטליה, פורטוגל, אירלנד ומדינות נוספות בכל
 העולם. לכן אני חושב שהדיון צריך להיות גם מעבר לדרישות לעוד ועוד תקציבים

ממשלתיים, גם במובן שצריך לחפש גם חכות ולא רק דגים.

 אחד הדברים שהתחלתי להתעניין בהם בעקבות המחאה זה הנושא של משכורות
 ומה לגבי  למשל. כלומר הציבור מדבר עם הממשלה, אבל מה לגבי המעסיקים.
 ההסתדרות, שעובדי חברת חשמל ומקורות מקבלים משכורות מנופחות, מצד שני
 עובדי הקבלן במצב מאוד קשה, ובזכות המחאה אחד הדברים שקרו זה העיסוק
 בעובדי הקבלן. אבל התחלתי להתעניין גם מעבר למנקה ולעובד הבניין שמועסקים
מאוד הרבה    טוב. יותר  ומועסקים    הסתדרו שכביכול  לאנשים  גם  אלא     קבלנית,
קצת   על   אלו,   חברות   בעצם   וכאשר,   אדם   כח   בחברות   מועסקים    אנשים
את המעסיקים   להבין יכול     ואני וגם למנוע קביעות, חוסכים  שהם   הביורוקרטיה 
 בעניין הזה, לוקחות נתח עצום מהמשכורת של אותו קבלן. אני מדבר על אנשים
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 שכבר עלו בדרגות, יש להם השכלה וניסיון, וגם אי אפשר להתפרנס ואי אפשר
לחסוך לדיור. 

 דובר על שינוי ברמת החיים. הפכנו לכלכלה כמעט אירופאית, אבל גם ארגונים
 שמגלגלים מיליארדים לא משלמים משכורות ראויות והגונות הרבה פעמים. אחד
קובעים איך  על  ולחשוב  המלצות  לנסח    ניסיון זה    שיהיו רוצה    שהייתי  הדברים 
 משכורות ואיפה יש פה עיוותים. כי הרי זה יותר עניין של פוליטיקה וכוח, לא רק
 ברמת הטייקונים. הטייקונים סך הכל כמו כל השחקנים האחרים רק יותר. איפה יש
 ניצול? מי מקבל יותר מאיתנו? מי צריך לקבל יותר? אני חושב שזה אחד מהדברים
 שאם הציבור יפעיל את ההסתדרות וילחץ על המעסיקים, אולי באמת יהיו גם חכות

ולא רק דגים.

 ה"דגים" זה הכסף שהממשלה יכולה לחלק. ה"חכות" זה המשכורות שעוזרות לנו
 לקנות את הדיור הזה. אני חושב שיש הרבה עיוותים ברמות המשכורות, מעובדי
 כח אדם עד עובדים משכילים שעובדים דרך כח אדם, עד ארגונים גדולים שיש
 להם הרבה כסף ולא משלמים. מכיוון שכמו הטייקונים, אבל לא רק הטייקונים, יש
 פה עניין של ניצול, יש פה עניין של שוק לא הוגן של היצע וביקוש. ואני חושב
משכורות בקביעת  הקריטריונים    בכלל מה    ציבורי,   דיון   איזשהו   ליצור    שכדאי

ולעשות חשיבה בנושא הזה.

 ת”א. מאהב רוטשילד, פליטי רוטשילדקרין נץ

 אני הגעתי למחאה בעיקר בגלל כל מה שקשור ליוקר המחייה. הרגשתי שממש,
מזלי, כמו את   לנסות   נסעתי לחו"ל כדי  אבל ממש ממש קשה לי לחיות בארץ.
 שאומרים. היה לי הרבה מאוד מזל שם כי חייתי ממש טוב; ולפני שאומרים שחייתי
 טוב, אפשר לומר שפשוט חייתי. יכולתי לגמור את החודש, לעשות את הדברים
 שרציתי, לקנות את מה שרציתי, חוגים, העשרה, התפתחות אישית, כל מיני דברים.
שהייה   אישורי ולקבל  להגר    הצלחתי שלא  בגלל  בעיקר    סופית,   לארץ,    חזרתי

חוקית. 

  לפני סופית    מאבקים,4חזרתי של    סוג חיה    שאני להגיד    אפשר   ומאז   שנים,   
 הישרדות וכדומה. כמאמנת אישית בחיי, עם כל הפוטנציאל שלי, עם כל העניינים
 וכל ההגשמה העצמית וכל מה שאני עושה, לא הצלחתי לגמור את החודש. הדבר

371



 שהכי הכי הכריע אותי, מבחינתי, היה הדיור. אני גרה כיום בר"ג, משלמת שכירות
  שקלים בערך, איפה עוד חשמל, גז, מים, עוד לא דיברנו בכלל800, ארנונה 3.5

 על לקנות אוכל הביתה. את הקניות שלי אני עושה אצל אמא במקרר, פשוט באה
 עם השקיות ולוקחת. אין מה לעשות. וזה הביא אותי למקום של – ככה אמורים
 לחיות? ממש לא. אני לא רוצה לחיות על ההורים שלי. אני בן אדם מאוד מאוד
 עצמאי, בחורה מאוד חזקה. יש לי כל כך הרבה יכולות וכישורים והגעתי למקום

 , רוצה להביא ילדים. אמרתי יופי, לאן35של  די! לא גומרים את החודש. אני בת 
 אני אביא אותם בדיוק. את עצמי אני לא מממנת, אז את הילדים אני אממן? ועוד

דירה, ועוד צריך מקום, וצריך עניינים, ואין מצב כזה.

 לפני שנה בערך, בלי להיכנס לסיפור ארוך, גם גרתי באוהל לתקופה מסויימת. זה
 עוד לפני שמישהו חשב להקים את המחאה הזאת. ולפני כמה חודשים כשפתחו את
 האוהלים ברוטשילד אז אני אמרתי – הא! מישהו עשה משהו שרציתי לעשות, רק
 שלא היה לי את האומץ אולי, או שהייתי עסוקה יותר מדי בלרוץ ולעבוד כל היום.
 ובהתחלה די חששתי להיכנס לאוהלים. לקח איזה שבועשבועיים עד שהזזתי את
 עצמי, כי נורא פחדתי שזה יתמוסס, אמרתי –רגע, מישהו פה הגשים לי את החלום
 שלי, מישהו עשה את הצעד שרציתי לעשות ולא עשיתי. אמרתי – טוב, אני לא
 אפתח אוהל עכשיו כדי שלא יתנו לי אח"כ את הסתירה בפרצוף. פתאום כשראיתי
 זה מקבל את התאוצה ואת התקשורת, אמרתי לעצמי – וואי, מישהו פשוט הוציא
גם   הזו, התקופה  כל  באוהל    גרתי   אוהל,   הקמתי   באתי,   מהפה. המילים  את     לי
 כשפינו אותנו, אז המשכתי להיות ברחובות, למרות שבו זמנית שילמתי שכר דירה.

 הייתי מגיעה לדירה פעם בשבוע, בעיקר מכבסת ומכינה אוכל ועוד כל מיני דברים,
 אבל חיה באוהלים. אף אחד לא הבין איזו משוגעת משלמת שכר דירה, אבל חיה
 באוהל, לא רואה את הבית. נורא רציתי שהמקום הזה יתרומם, בעיקר שיהיה שינוי
 בשכר הדירה. השתתפות, מימון, הכרה מסויימת. לצערי זה עדיין לא קרה, שכר
 דירה עלה מאז. אבל אז בסביבות אוקטובר כשפינו אותנו באוהלים, אז אני עוד
 חשבתי – רגע, נגמר לי שכר דירה, ועכשיו אני צריכה לחדש חוזה, אז אני לא
 אחדש, אני פשוט אעבור לגור באוהל, כי זה מה שאני עושה גם ככה. זה לא משנה
  אבל פינו אותנו. אז אמרתי – רגע, אואו, מה עושים? אז עכשיו שוב לחתום על
 שכר דירה, שום פעם להיכנס למירוץ הזה. וכבן אדם שהגעתי בעבר למצב שעברתי

  שעות ביום ועדיין לא גומרת את החודש ועדיין18 ואפילו כמעט 15 או 12 או 10
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משהו.   או מותרות  באיזה  חייה    שאני לא  וזה    הרגליים, על  לעמוד  מצליחה   לא 
(מצחקקת). 

 בקיצור, כל המחאה הזו הוציאה ממני כל כך הרבה דברים. (הערה ברקע: מזל שאת
 חייה). ואני מצאתי לי את הפינה המאוד מאוד גדולה שלי, לכן אימצתי לעצמי
 לעבוד עם כל המחוסרי דיור, ולכן אני עוזרת להם כל הזמן, ומקרקרת סביבם כל
 הזמן ומטפחת אותם, ואני מעבירה אותם תהליכים. ואני שואלת אותם אם הם רוצים
 לעבור תהליכים, ואני עושה להם סוג של קואוצ'ינג סמוי, כדי לראות, איך אפשר
 לקדם אותם. וכבר חלק אמרו לי שכבר התחלתי לעזור להם. חלק עם אלכוהול,
 וחלקם עם חשבונות בנק שהם לא ידעו בכלל מה זה, וחלקם עם חסכונות והתנהלות
את  לא גומרת  אני עצמי  אדם להתנהל כלכלית כאשר   מלמדת בן  אני  כלכלית.

החודש. למישהו אחר זה כנראה עובד יותר טוב מאשר על עצמי. 

בלי ברחוב  לעבור  יכולה  לא    אני היום    כי   מבחינתי מדהים  שהוא  דבר  זה   אבל 
 להתייחס להומלסים בצורה מאד מאוד שונה. רק אתמול עברתי וראיתי עוד כמה
 הומלסים ואז אמרתי – אוקיי, אז בפעם הבאה שאני מחלקת להומלסים אז גם פה
 אני אעבור, כי אותם אני לא מכירה, ואולי אף אחד אחר לא מכיר, אז גם הם יקבלו
 וכל פעם אני מוסיפה לרשימה שלי עוד כתובות,  שמיכות וגם הם יקבלו אוכל.

   זו מודעות מדהימה, והסיפוק שאני מקבלת מזה הוא מדהים, כיורחובות ואנשים.
 במקום להתעסק במה שקשה לי כמה שאני לא גומרת את החודש, אז אני רואה
 שיש אנשים במצב הרבה יותר גרוע, וזקוקים יותר. גם לתשומת לב, וגם לחיבה,
 וגם לשמיכה חמה וגם לאוכל. כי לי יש משפחה וחברים מדהימים שבורכתי בהם,
 ולהם אולי אין את זה, אז זה המקום שלי מבחינת המודעות שהגעתי אליו העקבות

המחאה. 

את המושג  שנים להפיץ  אני ניסיתי  שאם  אנשים מדהימים, שפגשתי   מעבר לזה 
 אז המחאה את זה לאנשים,  ערבות הדדית ובואו נאמר שהצלחתי טיפה לטפטף 
 הזאת בכלל הביאה את כל העם הזה לסוג של אחדות וערבות ונתינה. ולשבת כאן
 ביחד. זה בעיני לא מובן מאליו, ואני לא יכולה להסביר לכם מה קורה לי בגוף.

ותודה.

: אני מרגיש כמו במוקד סיוע לנפגעי רוטשילד.דויד בקמן
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 : מבקש לעשות סבב מסכם, שפשוט נעביר את המיקרופון אחדאחד וכלברוך אורן
 מי שיש לו משהו להגיד, במשפט – כל מה שהוא למד על דיור ציבורי בצי שנה

האחרונה, בקיץ האחרון.

 ת”א. חדר המצברחלי רגב

 יש לי שאלה שאני רוצה רק לזרוק לאוויר כי אין זמן (למעגל הזה). קרין כרגע
  אלף שקל בר"ג. אחד הביקורות הכי גדולות כנגד המחאה3.5אמרה – אני משלמת 

 הזאת זה – חברים, אין כסף, אל תשכרו דירה באמצע ר"ג, לכו לפריפריות, צאו
 החוצה. זאת הביקורת הכי גדולה של אנשים מבחוץ כלפינו, כלפי אנשי המחאה.
 זאת הייתה שאלה – מה נעשה עם זה, איך נתמודד עם זה. אבל אין זמן, אז לא

נקבל תשובות.

: גם בפריפריה הייתה מחאה. גם שם קשה.דויד בקמן

 : למדתי, כמו שאמרתי קודם, ואחזור על זה שוב. בתחום הדיור פתרוןיהודה יוגד
 נקודתי לא יעזור לנו, אי אפשר לפתור בפתרון נקודתי רק בלתת לאנשים שאין
 להם בסיוע בשכר דירה, או רק לבנות דירות. צריך סל פתרונות. אם לא יעשו את
השני החלק  לתוך  המשק  של  אחד  חלק  תפיל  פשוט  אתה    בצרות.   אנחנו    כולו

ותרחיב את הבעיות באגף הזה. זה מה שאני למדתי.

, כפ"ס. מאהב כפ"ס. עמותת "הקול למען צדק חברתי"37 בן אסף בז'רנו

 מה למדתי? צודק פה יהודה בזה שהוא אומר שצריך פתרון מערכתי. ועדיין, לי
עם אנשים    או   האישית,  דיור ברמה  מחוסרי הרבה עם  לא יצא להיפגש   אישית 
 בעיות קשות באמת. אחד הדברים במחאה, שזה הפגיש אותי עם אנשים כאלה.
 ואני, שחושב כבר ברמת המדיניות, ואיך לפתור את הבעיות ברמה הארצית. אני
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קודם כל חושב איך פותרים את הבעיה ברמה המקומית – זה מה שלמדתי במחאה.

 ת”א. ממקימי מאהב רוטשילד ומאהב בן גוריון. מחאת השיזוף בעירוםדויד בקמן

 קוראים לי דויד, ואני מהיום הראשון ברוטשילד. אבל זה לא משנה באמת. כל אחד
 והמחאה שלו, אחד שנתיים לפני, אחד שנתיים אחרי. אהבתי את כל מה שדיברו
 פה כולם, כן דיור והכל. ואני חושב שפה אנחנו מעליים את הדברים, אני לא רואה

כרגע את התשובה הנכונה בדיוק עכשיו. אני מאמין שלאטלאט כאן דברים.

כיף להיות פה וזהו.

עמותה לדמוקרטיה מתקדמתרעננה. השבי גטניו 

 הראיה שלנו לגבי כלל המאבקים כמו מאבק הדיור, זה שלמעשה הם כולם נקודות
 על רצף של תהליך, הם סימפטומים של בעית עומק. את הזכרת את הלוביסטים, אז

  וחצי שנים, שאתמול היה לנו רבע יום חג. כולו4זה משהו שאנחנו מתעסקים איתו 
היותר המקום  שזה    מהוועדות, אותם  בלהעיף  מתעסקים    אנחנו   כי   לפנינו    עדיין
 חשוב ולריבלין, [יו"ר הכנסת, שהחליט להוציא את הלובסטים מחלק מאיזורי משכן
 הכנסת (ב.א.)] אין שם סמכויות. אז רוב המאבק עוד קדימה. אז כן, גם הדיור וגם
 הקוטג' וגם האחרים זה למעשה סימפטומים של מחלה, זה לא המחלה עצמה. אז

ככה אנחנו רואים את זה.

ברגר שליאיתמר  התחושה  אבל    האחרונה. שנה    מהחצי תובנות    המון   לי יש    : 
מזה הרבה  יצא   לי,  ואם תאפשרו  על הפריפריה,  פה להתבכיין שלי  שהשליחות 
 מאוד. בהקשר לדיור, אני רק אגיד את שאני מאמין. לכל אדם יש מתג הפעלה,
של בהקשר    קורסות. חומות  פתאום הרבה    אז   עליו, ולוחצים    אותו  ואם מוצאים 
 דיור, אין אדם שמדברים איתו על בית ולא פורצים חומה או שתיים ומתקרבים
 אליו עוד כמה צעדים. רק צריך לבצע את ההתאמות, ולדבר בשפה שלו. ההר צריך
לבוא אל מוחמד, כי מוחמד לא יבוא אל ההר, ודיור זו אחלה לדרך לבוא למוחמד.
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: את המסקנות שלי כבר אמרתי.תמיר חג'ג'

 : מעוניין להגיב על מה שנאמר בחצי שעה האחרונה. הייתה פה תהייהגיא שמיר
 איך לגשת לגישה של המאבק ושל המחאה. לדעתי אין גישה אחת, אין דרך אחת.
מאורגנת,   לא   ארגונית   במודעות   וגם   אישית   במודעות   גם   המון   קשור    זה

ובאפשרויות שיש, באנשים שיוצרים איוונטים. 

 אני מאמין גם בדיאלוג עם המדינה. אני לא מאמין רק במאבק. אני מאמין שצריך
 "לירות לכל הכיוונים" או לפעול לפעול בכל האפיקים שזה   דיאלוג עם הממשלה
 ועם השרים, דיאלוג עם המערכות והפקידים הבכירים, גם להקים מפלגות חדשות
 וגם להשתלב בישנות, גם לשמור על המחאה ברחוב וגם להתארגן בצורה מאוד
 מהירה ומאורגן למאבק עם מגוון אפשרויות שאני לא רוצה לפרט, כמו שאמרתי

קודם. 

של סוגים    שני בעיקר  שיש  לזכור  צריך  אבל    בעיה.   אכן   זו הלוביסטים   בנושא 
 לוביסטים. סוג אחד בשכר מסוכן מאוד מאוד, אינטרסנטי, אגרסיבי, נשכני, מקצועי
 ברמה "לא מקצועית" מאוד. ואל תשכחו שיש המון לוביסטים מתנדבים כמו שכל
 אחד מאיתנו יכול להוציא תעודת לוביסט, שהם לא אינטרסנטים, הם לוביסטים של
 עמותות, הם אנחנו בעצם. זאת אומרת שאם אנחנו דוחפים את הלוביסטים צריך
 להיזהר, לעשות את זה בצורה חכמה, לעשות את זה ברמה של ממש איבחון מה

קורה כדי שלא לירות לעצמנו ברגל.

נהרי רואיםעמיר    הדברים, את  לשמוע    תענוג זה    האלה. במעגלים  חדש    אני   : 
 שנעשתה עבודה מאוד רצינית. ואני רואה שיש הרבה אפשרויות. דובר על מאבק
בעצמך דברים  לקחת  על  דובר    המערכת. מול    דיאלוג על  דובר    המערכת,  מול 
 ולעשות מה שצריך. אני העליתי את הנושא על שכר הוגן. לדבר על מה זה שכר
בעד להילחם  מההסתדרות  לדרוש    הוגן, שכר  לשלם  מהמעסיקים  לדרוש     הוגן,
 החלשים ולא בעד עובדי חברת חשמל, ואם נתגמש ונעשה את כל הפעולות האלה

בבת אחת אז יהיה טוב יותר.
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מילים אז ממש חשבתי איזה מילים – אנחנו לא צריכים34: ביקשת שיר אלוני   
אותם יותר.

[תומלל ע"י נילו – נערך ע”י ברוך אורן]

מעגל על שדה המפלגות
15:00, 10/2/2012יום שישי, 

 שבי גטניו, גיא שמיר, אסף בז'רנו, דניאל דור, עמיר נהרי, תמיר חג'ג', אור עמית,
איתי, יפתח בריל.

רעננה. העמותה לדמוקרטיה מתקדמתשבי גטניו 

 אנחנו פה בדיון שלמעשה הנושא שלו, זה איך אנחנו אמורים לשנות את הדברים.
האם דרך מפלגות, להיכנס לתוכן.

 אנחנו יודעים שלאחרונה יש דיון נרחב מאוד לגבי גיוס של אנשים ממאבק כזה או
 נהיה מבפנים,  נשנה    בואו שלטון מפלגת     הליכוד זו  אחר להתפקד לליכוד כי
 שומעים אפשרויות להקמת מפלגות חדשות שיהוו  קונטרה לפייגלין. או שאנחנו
שקיימת הפוליטית  המפה  של  בכלל    שינוי   או   מאזניים,   לשון הבאות   בבחירות 

במדינת ישראל. 

מה הניסיון  ונראה  המיקרופון את  נעביר    אז   עדויות, כל גובים  פה קודם     אנחנו
 האישי של כל אחד מכם בסוגיות האלה ואחרי זה נפתח את זה לדיון יותר רחב

בשביל לשמוע מה אנשים חושבים.

שמיר רוטשילדגיא  מאהב    אסטרטג.   מקסימים. ילדים    לשני אבא    ות”א, חיפה    
ומאהבי חיפה, א' זה אבא – מחאת האבות הגרושים

 אני ותיק מאוד בענייני פוליטיקה אבל לא נכנסתי אף פעם פנימה כי לא מצאתי
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שפה מתאימה ואנשים מתאימים. 

היציאה   זו המחאה    של   הגדולים   ההישגים אחד    המחאה,   בעניין   כל   קודם    אז
של   ברורה   מגמה   הייתה   האחרונה   העשורים   בשני   הפוליטית.    מהאפאטיות
אחריות מעצמם    הסירו אנשים    של האזרח בהפוליטיקה. ההשתתפות   הידרדרות 
 ובעשור האחרות ממש נכנסו לאפטיות. זה התחיל מרצח רבין והתדרדר עוד הלאה.
 ובחמש שנים האחרונות ממש חטפו את המדינה מתחת לידיים שלנו כי כולם ישבו
 בבית ואמרו  כן, כן, כן   ולא שמו לב שפשוט שינו את המדינה לגמרי, אם זה

הפרטות או אם זה מדיניות או כל דבר אחר.

 מבחינת המפלגות ברור שהגענו לאיזשהו סוף דרך של המפלגות הקיימות והמפה
 הפוליטית הולכת להשתנות בגדול. לדעתי כל האפיקים לגיטימיים וכל אחד מתאים
 לאפיק אחר, כלומר כל בן אדם צריך לדעת שאם הוא שייך לאיזושהי מפלגה אז
 להגביר כח ולהיכנס ולתת את הדיעה שלו, והיום יש את כל האפשרויות פתוחות

בפני כולם.

וכל   הבא, הדור  של  המנהיגים  שכל    הזה, המחאה  של  ההישג  של    לעניין  נחזור 
 האנשים שחיכו בשקט עד שראו אווירה סביבם שיהיה מתאים, חשפו את עצמם
 בעצם, ונעמדו קדימה בפרונט. לאו דווקא בקטע של אגו טריפ, שהיה עד היום
 בפוליטיקה, אלא פשוט מהלב מהנשמה. נעמדו והרגישו יותר בנוח ובבית. להגיד
 את הדעות שלהם, להגיד מה הם חושבים גם לגבי העתיד וגם בדברים שנחשבים

בלתי אפשריים בפוליטיקה.

 אני צופה הקמה של כמה מפלגות, אני צופה שינוי פנימי בתוך המפלגות ואני צופה
 היעלמות של כמה מפלגות בעיקר מהשוליים, אני מכניס את הבית היהודי ומרץ
יודע תינוק    כל   הבאות. בבחירות    יהיו שלא    מעריך   שאני מפלגות    שתי    בתור
 של דבר, וכל ילדה קטנה  בסופו  שהדתיים מצביעים לפייגלין ולא לבית היהודי
 יודעת ששלי יחימוביץ' בעצם היא מרץ החדשה, ומרץ לדעתי תלך ותעלם. זו דעתי

הפרטית ואני מקווה שאני לא מעליב אף אחד.

כי   עובד, זה    איך ולדעת  ללמוד    צריך   עדיין   למפלגה, כניסה    של   עניין    בכל
יהיו   מקווה,   אני   החדשות, המפלגות    הישנות. בשיטות  עובדות    עדיין  המפלגות 
 משהו יותר עתידני, גם בהתנהלות הפנימית וגם מבחינת בחירות. אני רוצה להגיד
 פה, שהקואליציה החברתית של עתיד מדינת ישראל הולכת להתכנס ביום ראשון
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 בבית דני. אני מקריא לכם פה:17:30 בשעה 12.2.2012

הארגונים   נציגי מרבית    השתתפו בה  הכנה  פגישות    שתי לאחר    יקרים.  "חברים 
 והקבוצות שהביעו את הסכמת להקמה של קואליציה חברתית מתוך כוונה להכריז
 בעתיד על הקמה של מפלגה משותפת, הגענו לשלב כנס מכונן.". כלומר זה כנס

מכונן, כולם מוזמנים אליו. יהיו מעגלי דיון ושואפים לבנות מפלגה מסוג אחר.

(שאלה ברקע: מי החברים שלה?)

 : תבוא תראה קודם כל. אני בעצמי מקבל עדכונים כל הזמן כי אין לי זמןגיא שמיר
 ללוות אותם, ואני הולך להוביל את השולחן על אסטרגטיה, אינטרנט, שיווק. על
 ארגונים אני יכול אחרי זה לעשות עוד סיבוב ולברר מה זה כדי לא לבזבז לכם את

הזמן.

 גד הרן.:אסף בז'רנו

  של גד הרן מ"עתיד מדינת ישראל" הובילו את זה והם באמת: החבר'הגיא שמיר
 כינסו את כל החבר'ה שהם קצת יותר ותיקים במחאה, שהתחילו את המחאה כבר

    שנים, שבשבילם כל מה שקורה זה לא הפתעה, אלא פשוט משהו מדהים5לפני
שהם שאפו וחתרו אליו.

 אני לא אומר שום דבר לגבי מפלגות. אני מודע לשלוש מפלגות שאני מעורב בהם
שזה   שלו ההתחלה    אנחנו   שאולי   התקיים  לא    שעדיין   משהו   מידה.    באיזושהי
 האנשים שיצאו שזה השם.  לא אומר  אני   חברתי" בתור שם קוד,  "מפלגת צדק 

אותנתי מהמחאה ברוטשילד.

 המפלגה הזו שעומדת לקום שזה מגוון ארגונים. הכנס המכונן ביום ראשון זה מגוון
 אמצא את המסמך ואני אגיד מי הם. ויש את  של ארגונים שאחרי זה אני אולי
 המפלגה של יאיר לפיד שאני בכלל לא רוצה להיכנס למה שהולך שם. אבל גם שם
 אני מתחיל להיות מעורב. ואולי בעתיד אני אוכל לעדכן מה הולך שם, כי זה עדיין

בחדרי חדרים ומתארגנים על ארגון, אז אין לי מושג מה יקרה.

 אבל, לדעתי, זה לא משנה ממש מה כל מפלגה ומפלגה תגיד או איזה אנשים יעמדו
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 בראשה. אני אשמח לראות קודם כל פרישמיש בתוך כל מה שקיים. קודם כל
 לפרק הכל, ולראות מה קורה אחרי זה. כי מה שקיים לא עובד. זה ברור לגמרי.

הבא בתור.

 ת”א, מרצה באוניברסיטת ת”א. ממקימי המשמר החברתי בכנסת.ד"ר דניאל דור

 אני חשבתי שאנחנו רוצים לדבר קצת על איזה סוגים של מסקנות אנחנו יכולים
 להסיק ממה שקרה בקיץ, ולאו דווקא לדבר קדימה, אני קצת מופתע מהכיוון שזה
 לוקח. אני חושב שהמסקנה הראשונה המשמעותית שאני יכול לעלות על הדעת

 שהמהלך הפוליטי הלא מפלגתיבאספקט שמדברים עליו במעגל הזה, בקיץ, היה 
 שהתפרץ בקיץ יצר אפשרויות תקשורת בין אנשים ששום מהלך מפלגתי לא יכול

היה לייצר.

 מבחינתי הדבר הזה עדיין נשאר נכון. הדינמיקה של הקמת מפלגה, בינתיים, כמו
 שאני רואה את העשייה, עשויה להיות מאוד מאוד הרסנית ביחס למהלך השברירי
ארגונים   מיני בכל  וגם  במשמעות  גם    לעשות, מנסים    שאנחנו הזה  קשה   והכ"כ 
 אחרים, גם בשילוב של העבודה של ארגונים אחרים אחד עם השני, לקחת אנשים
 שבאופן עקרוני מסכימים לא להסכים על הרבה מאוד דברים, מסכימים לא להיכנס
 לכל מיני בורות אידיאולוגיים ואחרים. ומוכנים לשתף פעולה או להתחיל ללמוד
 איך לשתף פעולה בשביל לתקוף אוסף של נושאים שהמחאה הזאת אמרה שהיא

רוצה להתעסק איתם.

 במידה רבה מהניסיון המצטבר של הקיץ וגם של החודשים האחרונים, אני חושב
שותף לא    אני   גורף.   אופן   באיזשהו   מסביבי   או   בי השתנתה  לא    הזו  שהתפישה 
איש יקר  יש  הפוליטית הולכת להשתנות באופן יוצא דופן. שהמערכת   להערכה 

 , מאנשי הימין הקיצוני מהמובהקים והאיומים80אחד בשם זאב גלילי, בן קרוב ל
ויודע חכם  איש  אבל    מהסוג הגרוע ביותר,   ימין איש   באמת  שיש בארץ.  ביותר 
 הפגנת המיליון הוא כתב  מה תגיד אתה  גלילי. ואחרי  לכתוב. אבא של שוקי

 ? אז יכול להיות שתצטרך להרכין את3.9לנכדיך שישאלו אותך  איפה היית ב
אבל רוב    יש טעויות שאנשים עושים.  כי שהיית בהפגנה,  ראשך בבושה על זה 

  מכמעט חלק  שאתה  ובהפגנות7הסיכויים    הזו בהפגנה    היו שלא  אנשים    מיליון   
 האחרות, ואז תוכל להרים את ראשך בגאווה ולהגיד  לא הייתי אידיוט שימושי
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הרוב   כלומר,   מהפכה. פה  עושים  שהם    שחשבו מהשמאל  האלה  המפגרים     בידי
 הגדול של הציבור בארץ לא מקושר למאבק שלי. רוב הציבור, לפי דעתי ימשיך

להצביע לפי  ...

 הניסיון לשנות את הדבר הזה באיזשהו אופן גורף במושגים של לעשות פרישמיש
 לכל המערכת נשמעים לי לא מציאותיים. במובן שזה פשוט, אנחנו יכולים מאוד
 לחלום ולרצות את זה, אני לא חושב שזה יכול לקרות. מבחינתי צורת העבודה
מפלגתית, לא  פעילות  של  הזה  המישור  על  להישאר  צריכה  בהמשך   המועדפת 
במטרות מתרכזת  ארגונים    בין כוחות    בשינויי   נתון רגע  שכל    פוליטית,  ומאוד 
 ספציפיות, בשינוי השפה, בשינוי עמדה ציבורית, תוך משיכה של גורמים פוליטיים
מסתכלים   אנחנו ואם    שלהם. משיקולים    בנו מתעניינים  שהם  המקום  אל   קיימים 
 עכשיו על הפעילות שלנו במשמר, אנחנו מקפידים מאוד, ואנחנו בתהליך למידה,
 לנסות כמיטב יכולתנו לעודד כל מי שיש לו חשיבה יותר מתקדמת בקשר לצדק

חברתי. ללא קשר לשאלה באיזו מפלגה הוא נמצא.

 בעיני, אני מסתכל קדימה לשנה וחצי הקרובות, נגיד עד הבחירות, מתי שהן לא
 יהיו, אני רואה המון המון אנרגיה הולכת להתבזבז על מפלגות חדשות, על מריבות
 בין מפלגות חדשות, על הכפשות של מלפגות אחת את השנייה בשביל לעבור את

אחוז החסימה. כל הסוג הזה של הדינמיקה, בעיני יהיה די מזיק. וזהו.

, תל אביביפו. מאהב רוטשילד, המאבק הלהט"בי33 בן ד"ר עמיר נהרי

 אני מסכים איתך לגמרי. צריך להבין שמי שיתגייס לפוליטיקה ולהקמת מפלגה 
מתחילות   ושמולי.   ליף   דפני   שהתחילו   כמו   שלטוניים,   מאבקים   לו    צפויים

  למיניהם. דילים  לעשות  צריך    בעיניהתכתשויות,   שעשו החזקים  מהדילים   אחד 
 מנהיגי המחאה, זה שהם סרבו לדבר על נושאי ביטחון ושלום ממש בכוח, כדי לא
 ליפול לפח הרגיל של לדרדר את הדיון לשם. אבל אם זה מפלגה, היא תצטרך

להתמודד עם הנושאים האלה. גם בעיני להקים מפלגה זה לא נכון.

 שמעתי לא מזמן את ירון זליכה מדבר, והוא דיבר על גרעינים שללעומת זאת 
 מתפקדים. הרבה מהכח למשל של הקיבוצניקים, של הקיבוצים, להוביל מדיניות
 ולקבל את השינויים של הם רצו, זה בא מהתארגנותם בקבוצות והתפקדו כקבוצה.

  של גדולה  בקבוצה  אפשר    שעובדים10002000כך, אבל    מפלגה, בתוך  איש    
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בצורה מאורגנת. יש לך המון השפעה על מועמדים, המון כח, המון דרך להשפיע.

  איש בקדימה שיעבדו2000 איש בליכוד או 2000ואם יהיה לתנועה החברתית הזו 
כגרעין, אז אני חושב שזה יכול מאוד לקדם.  

 עוד הערה, אני עשיתי עכשיו טעות שהתפקדתי לקדימה כדי לבחור את יושב ראש
 חודשים. 13התנועה, והתברר לי אחרי כן שצריך להיות 

 [הערות מהרקע: צריך לקרוא טוב את התקנון. תמיד אתה יכול לשחרר ולהתפקד
במקום אחר. חשוב הרשימה גם, מעבר לקודקוד].

 אני כן חושב שזו דרך נכונה להשפיע על רשימה, אבל הרבה אנשים שהיו צריכים
במיוחד גב בשביל לעזור לנו, כמו מירי רגב ואחרים.

 מאהב כפר סבא, פעיל ברמה הארצית.תמיר חג'ג'

   אני כמעט משוכנע מכל ליבי שחייבים להקים מפלגה אחת.דעתי שונה משלכם.
 אבל לפני שנקים אותה, צריך לעשות לה תשתית מתוך המחאה. מכל האנשים שדי
 מובילים במחאה, ובתוך המפלגה הזו גם להכניס ערבים, דרוזים, בדואים, יהודים.
מפלגה בתוך  ולהתאחד  שלהם  מהמפלגות  לצאת  אנשים  לשכנע    המפלגות,  מכל 
 אחת. זו עבודה לא פשוטה, אבל היא אפשרית. למדנו שכל דבר הוא אפשרי בעצם,

אין דבר שהוא בלתי אפשרי. רק אם רוצים אותו ונאבק ונאמין בו.

  דמויות חזקות.56אני מאמין שגם אם בסיבוב הזה של הבחירות הקרובות נכניס 
 (הערה מהצד: וואוו, אופטימי). כן, אני לא חושב שזה בלתי אפשרי, זה אפילו

  דמויות חזקות שחוץ מעל המחאה לא ידברו כלום בכנסת, ויציעו56כמעט מובטח 
 כל היום רק הצעות חוק רק בנושאים חברתיים. זה יתיש את המערכת, זה יתיש את
 ראש הממשלה והרבה אנשים מסביבם. אנחנו תפקידנו יהיה מבחוץ לתמוך בכל מי
 שיכנס, חובתינו לתמוך בהם בכל הכח, כל היום לצאת להפגנות, לעשות מהומות,
 לתמוך בהם. וזה מה שישבור את כל השיטה שהייתה עד היום, גוף אחד, וזה לא

משנה אם זה ליכוד או מערך. 

 בעשרות השנים האחרונות לא ספרו אותנו. צריך לחולל פה מהפכה, לא מהפך,
אחרת   הלאה. ולהתקדם  לנקות    שצריך, מה  כל  את  לחרוש  וצריך    מפכה.  אלא 

  קיום. זכות    אין   שלנו מצביעיםלמדינה    היו החוצה    שיצאו   מיליון   החצי כל   אם 
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המופעים בשביל    יצאו באמת  חלקם    האלה, האנשים    לכם,   תארו   אחת,  למפלגה 
 והזמרים. אבל אני רוצה להיות אופטימי, ולהאמין שרוב רובם, משהו הפריע להם,
 ולכן הם יצאו החוצה. כי הם יכלו לבחור ללכת לחברים או לסרט או לכל דבר אחר

שהם היו רגילים.

 אני יכול להעיד על עצמי שהייתי צרכן טלויזיה לא נורמלי, עד שהבת שלי הגדולה
 הוציאה אותי בכח למחאה. ולא חזרתי הביתה עד היום. אני גם לא מתכוון לחזור
 הביתה. כי אני מאמין שאני אחד האנשים שיכולים מהפכות אם בטוב ואם ברע. אני

לא מתבייש להגיד ברע, זה גם אלימות, אם צריך אלימות אנחנו נשתמש בה.

(הערה מהצד: פשוט תגיד תקיפות). 

לא, אני בכוונה אומר את זה.

 זה חשוב מאוד להקים מפלגה או שניים חזקות שיהיה להם אמרות ברורות. של
 אנשים שלא ידברו בשתי שפות, וברגע שיגיעו לפוליטיקה ישכחו אותנו. אנחנו לא

ניתן להם. זהו.

, ירושלים. החברה להגנת הטבע, המשמר החברתי בכנסת45 בת אור עמית

 וחיה במידת האפשר חיים ירוקים. במחאה אני  אני עובדת בחברה להגנת הטבע 
 תומכת נלהבת, פעילה, אבל לא עד כמה שהייתי רוצה. ויש לי גם כמה מחשבות
 על מה שנאמר. אני תומכת בעמדה של דניאל ועמיר. אני חושבת שאנחנו עדיין לא
 בשלים להיכנס לפוליטיקה כגוף או כמפלגה של המחאה. אני רוצה להתחבר למילה
 שדניאל אמר "חלום". אני חושבת שאנחנו צריכים זמן לבנות את החלום של  איך
 אנחנו רוצים, ופחות את הרעיון שאנחנו נשנה את מה שיש, באותה שפה שבה הוא

קיים.

 אני רוצה רגע לדבר על משהו שכביכול מהצד, אבל הוא מאוד מאוד חשוב בעיניי.
 אניאני פעילה בקואופרטיב לאנרגיות מתחדשות, בעלת מניה ומקדמת את הנושא. 

כח,   לציבור   שנותנים   הזה   מהסוג   מודלים   בניית   היא   מפתח   שנקודת    חושבת
של   המודל   האנרגיה.   במשק   כמו   שינויים,   ליצור   מעטים,   כלכליים    באמצעים
 קואופרטיבים כמו הקואופרטיב לאנרגיות מתחדשות, שאומר שאנחנו יכולים לבנות

כח בתחומים חשובים, ולשנות מלמטה ולהגיד אמירה. 
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 אני חושבת שזה מודל שאנחנו צריכים לעבור עליו וליצור תשתית איתנה, שהיא
  שנים אנחנו נרכוש כלים פוליטים,5בעצם תשתית חליפית. למעשה בטווח של   

 אולי אחרים מאלה שקיימים היום. כלומר, בחודש הבא אירגנו יום שבו יהיו נציגים
 מאוד בכירים ממדינות סקנדינביה שידברו על מה שאנחנו יכולים ללמוד מהמודל
 הסקנדינבי. אז אני מאמינה בכיוון הזה, אני מאמינה שאנחנו צריכים ליצור מושגים
 חדשים, תפישה חדשה ותשתית שהיא הולכת גם כלכלית, גם בתחום האנרגיה. בכל
 כמו מוקדם, זה ממש  ומפלגה    חליפיים. של מנגנונים  סוגים  תחומים ליצור     מיני

 לצערי הרב, פה סתיושדניאל אמר, זה המון אנרגיה מבוזבזת ואנחנו רואים את זה. 
שפיר ופה דפני ליף, ואנחנו רואים את זה. 

להתקרב לחשוב  יכולים  בכלל    אנחנו איך    אז   שם,   אנחנו אם    אומרת    אני    ואז
 לפרלמנט ששמה זה הכל "מסחרה" ו"דילים" וכל אלה. והם יודעים לעשות את זה,
 הם יודעים לשרוד שם ביחד דווקא כשאנחנו לא רוצים אותם. אז אנחנו צריכים

לגדול ולהתפתח. 

 אני רוצה שוב להדגיש, גם כי אני מאמינה שזה באמת עניין חברתיכלכליסביבתי,
 המודל של הקואופרטיב לאנרגיות מתחדשות, כן ירבו אני מקווה. ואני חושבת שאם

  שקל האלה לקנות מניה.1000 שקל בבנק, כדאי להוציא את ה1000למישהו יש 
דרך לפחות    בנו.   ופוגעים יודעים  לא    שאנחנו להשקעות  משמש  זה    בבנק    כי
 הקואופרטיב אנחנו יודעים שזה יתמוך בפעולות חשובות לסביבה וגם יתן רווחים

יותר גבוהים. וזה חשוב לנו.

 משפט אחרון, בעניין של מפלגה או פוליטיקה, צריך הרבה כסף מאחורי דבר כזה.
אי אפשר לדעתי לזוז בלי כסף במציאות שבה אנו חיים. תודה על ההקשבה.

, כפ"ס. מאהב כפ"ס. עמותת "הקול למען צדק חברתי"37 בן אסף בז'רנו

 מן הסתם כל מצב שנוכל לבצע השפעה אמיתי על סדר היום בישראל תהיה דרך
 המערכת הפוליטית. כל שינוי צריך לבוא בשינוי שיבוא משם. אם זה בעקיפין דרך
 השפעה שלנו על חברי הכנסת ואם זה בא דרך חברי כנסת שהם חלק מאיתנו או
 פועלים איתנו או שיש להם עוזרים שבאים מתוך המחאה. ההשפעה יכולה להיות

רק  דרך המערכת הפוליטית.
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 את עניין שינוי האנשים שיהיו במפלגות דרך התפקדות  קצת פספסנו. העניין של
 כמות הזמן שבאמת תעבור בין הרגע שעכשיו אנשים מתפקדים עד הרגע שיהיו
 פריימריז קצר מדי, זה כבר לא יצא לפועל. כל הפריימרז יהיו בחודשים הקרובים,

כלומר אתה כבר לא יכול לבחור.

 מה שאפשר להשפיע זה בתקשורת. לעשות רעש, להראות שבעיקרון המחאה עדיין
 חיה, שהאנשים עדיין חושבים ויודעים שיש סדר יום חדש. לקוות שזה ישפיע על
 המתפקדים הקיימים. דברים כמו למשל המדד החברתי של המשמר החברתי. כל
 צורה אחרת שנוציא לאור, כל מיני דברים שעושים חברי הכנסת הקיימים, ונראה
זה הכל  וגם    להשפיע. יכול  גם  זה     פחות    ומי יותר    החברתי כנסת  החבר     מי

בהשפעה עקיפה. אבל זה גם יכול לעשות רעש.

 ברור לחלוטין וגם דיברו על זה שהממשלה הנוכחית מאוד לא תשמח אם עוד פעם
 תהיה התפרצות כמו בקיץ הקודם. כי זה לא בדיוק נוח לה, בייחוד כשזה מתקרב
על ולא    החברתי   על העניין  מדברים  הציבורי  כשבסדר יום  לבחירות.   מדי  יותר 
העניין   על   ולא   חילוני,   הדתי   העניין   על   ולא   צבאי,   המדיני   הצבאי,    העניין
 המתנחלים. מאוד לא נוח להם שהסדר יום הוא חברתי כי בסופו של דבר יבואו

הבחירות.

האנשים   מי   למצא   באמת   חבר'ה,   זה,   שלנו   מהצד   שחשוב   מה   לדעתי    וזהו.
 שהתפקדו, חברים שהם כבר חברי מפלגה, לעזור להם להגיע להחלטה הנכונה. זה
אנחנו שבה  אחרת  צורה  וכל    חברתי. רוב  שמה  שיהיה    הכללית, ברמה   לפחות 
 דואגים שהסדר יום ישאר כל הזמן על המחאה החברתית וכל המצב שהמחאה יצאה

ממנו.

ר"ג, עובד ממשלהאיתי 

אני לא מושתל. פעיל בכמה עמותות רלוונטיות.

 אני חושב שממש היית אדיר, מאוד דברים עובדים ברמה הפרסונלית. הצטערתי
 לשמוע שכבר אי אפשר להתפקד. אני מאוד מאמין שאפשר להשפיע על כן מי
 שכבר התפקד, המטרה היא כן להגיע אליהם, כן להזכיר שהמטרה היא גם שלהם.
 ובעצם זה הדבר שמשפיע על כל פוליטיקאי, מי שמצביע בשבילו במרכז הליכוד,
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עבודה, קדימה.

 אני מאוד חושב שצריך להשפיע על מפלגות קיימות. כולנו אופטימיים ולא משנה
שיקח את הבחירות  שמי   כולם דיי יודעים שקרוב לוודאי הפוליטית,  מה דעתנו 
 בוודאי זה הליכוד, לכולנו דיי ברור מי יהיה ראש הממשלה הבא, הוא דיי דומה

לנוכחי. דעתי, ככה זה כל הסקרים לפחות. 

 דווקא, מי  לפחות היא כן להשפיע על חברי המרכז  המטרה לדעתי  אז איפשהו
  בדרך כלל הם מאוד גבוהים, אבל גם מקום110שמצביע לרשימה. דווקא מקום 

הכל1130 המטרה סך    אז   את החוקים,   שייזמו    בכנסת ואלו שיצביעו   אלו הם    
 להגיע אליהם, ליצור אותם ע"י מציאת חברי המרכז, מציאת המצביעים. ובעצם

הקמת גושי הצבעה בעד אנשים חברתיים יותר. 

ביניים בדרך  פקידים  לכמה  שמדהים  זה    שלי,   האישי   מהניסיון מכיר    שאני  מה 
 ומעלה, יש להם השפעה לאן הממשלה הולכת. לי יש מטרה כן להגיע לפקידים
 במשרד האוצר, משרד המשפטים, אני חושב שיש שם הרבה מאוד כח, אנשים שהם
 ברמה הפרסונלית. אם במשרד האוצר יושב שמה בנאדם שאחראי על חברת עמידר
 ענק לכאן שיכול באמת להניע תקציבי  זה אדם  שאיכפת לו,  זה אדם   ועמיגור,

ולשם, דברים שהמחאה עדיין לא הגיעה.

 אמר קודם תמיר חג'ג' איך הוא הגיע אל השר. זה נכון אבל לא צריך להגיע אל
אבל גם  בעיקר באגף התקציבים   יש שם כח מדהים. מתחיל באוצר,  הכל   השר.
 באגפים אחרים. פשוט הפקידים, אם פקיד ספציפי שם מוקד, משהו שמעניין אותו
 – הדברים האלה קורים וקורים ממש מהר. זה דבר שמאוד לשים לב אליו, למצא

את האנשים, בנקודות מפתח, ולהצביע עליהם, בלי קשר לכל השאר.

 תל אביביפו. המשמר החברתי בכנסתיפתח בריל

 אני בטוח שלגבי האפשרות להשפעה פוליטית, נראה לי דיי טריוויאלי, באמת, לגבי
סיעות   פי על    שבצדק, חושב    ואני   היום, נערכות  הבחירות    הזכירו. שלא     משהו
 מדיניות. אחד המאפיינים של תנועת המחאה או המאבק החברתי, היה, בחצי שנה
 האחרונה, הניסיון להתעלם מ, להמנע מלדבר על חילוקי הדעות המדיניים על מנת
 שאפשר יהיה להגיע להסכמות בנושאים כלכליים. הדבר הזה הוא חיובי בתנאי שלא
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 בפוליטיקה הישראלית,  באופן כללי במדיניות הישראלית,  מפרשים אותו כצורך,
 להתעלם משאלות מדיניות. הנקודה היא, שאנחנו יכולים להגיע להסכמות כאשר
שאנחנו מהעובדה  מוטרדים  להיות    בלי   בהם, פעולה  ולשתף    כלכלי, הוא     הדיון

עדיין לא מגיעים לשאלות מדיניות.

 עכשיו. אם אנחנו נריץ מפלגה לבחירות, כל מי שיריץ מפלגה לבחירות, יצטרך,
 לדעתי, לקבוע עמדה בשאלות מדיניות. כיוון שאני לא אצביע בעד מפלגה שאני
 לא יודע מה העמדות המדיניות שלה, ואני חושב שגם, רוב הציבור לא יצביע בעד

מפלגה כזאת.

 המצב הבסיסי הזה, פוסל מראש, אני חושב, את האפשרות ליצור פה כח מפלגתי
 חזק, מאוחד, של המחאה החברתית, שירוץ לכנסת. הכח של שיתוף הפעולה הוא
 בדיוק שאפשר לשתף פעולה למרות חילוקי הדעות המדיניים. בזה אני סיכמתי את

דבריי.

, תל אביביפו.29 בן ג'רמי ליבן

איזושהי של  בהקמה    השתתפתי המחאה    לפני   נכונים. הדברים    ששני חושב     אני
  מגיל   לצעירים,   נוער,   לבני   להגיע   קמפיין   לעשות   רצו   בעצם    1835יוזמה,

שיתפקדו למפלגות. תתפקדו לאיפה שאתם רוצים.

כלגיא שמיר את  להם    והיו   הלאומי השמאל  של  העגולים  בשולחנות    היו הם    : 
הטפסי התפקדות של כל המפלגות.

ליבן   שבעצםג'רמי   מאמין   אני אבל    בהתחלה. ממש    עזבתי   דיי בעצם    אני   כן.   : 
 ההתפקדות היא נכונה. היא באמת אזישהו גורם שמאחד את כולם בקו אחד. כמו

בעצם בגוש אמונים. זה מה שאני רואה לנכון מבחינת התפקדות.

 לגבי הקמת מפלגה, הקמת מפלגה יכולה להעשות, להצליח אך ורק אם יהיו גם
  דבר   של   בסופו אלא  אחת  פרסונה  רק  לא    שמבחינה34פרסונות, פרסונות    

 תקשורתית מוכרות בציבור הרחב, סתיו, דפני, שמולי ועוד איזה שניים שלושה.
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בקרב הפעילים יש הרבה יותר, אבל מבחינת הציבור הרחב.

  ממה שקורה. והתקשורת מנותקת5%: מבחינת הציבור, הוא יודע בערך גיא שמיר
 מהנושא, כאילו. אבל זה כבר פריצה. העיקר שנעמדו הרבה מנהיגים על הרגליים

ואמרו: אנחנו הדור הבא.

 : בכל מקרה, מה שאני רואה לנכון זה, מבחינת הקמה של מפלגה שכןג'רמי ליבן
 בכל זאת יצליח, זה או לחבר את הדמויות האלה, או חלקן, ולהוסיף עוד דמויות

מרכזיות, לחשוף אותן ולתת להן במה, ובעצם משם, נגיע לציבור הרחב.

 כמובן שרשימה כזאת צריכה לעשות בעיניי, לא מ, סליחה, אליטה אשכנזית אלא
תושבי   כולל   דתיים,   כולל   האוכלוסייה,   כל   בעצם   של   תמהיל   תמהיל,  באמת 
 שכונות, מזרחיים, אתיופים, ערבים, בעצם כולם ביחד. ככה אני רואה את זה נכון.

וזהו בעצם.

 : אני אתייחס לכמה דברים. אני חושב שמה שאתה אמרת, ג'רמי, בעייתי.שבי גטניו

את ה  בקטע שעוד פעם רואים   מאבקissueבעייתי או של פרסונה  של יכולת    
 מסויים, לשנות את המערכת. המערכת זה שיטה. אני איש, לצערי, מר"צ כבר הרבה
 שנים, ובשנים האחרונות אני מנסה בכל כוחי לשכנע את חברי הגופים המסויימים

ואת האנשים בתוך המפלגה הזאת,

 דרך אגב, גם כאיש מר"צ אני מאוד דבק בהערכה שלך [גיא שמיר (ב.א.)] לגבי
 הבחירות הבאות. אני אומר להם, חבר'ה, תסתכלו איך המפלגה הזו מתנהלת, האם
 היא אלטרנטיבה בהתנהלות הבסיסית שלה? משמה יכול לבוא שינוי. שינוי זה לא
את גרסה  שהיא    כמו אותה  תגרוס  המערכת    כי   ככה. שחושבת  פרסונה   לשים 
 טרכטנברג וכמו שהיא גורסת כל דבר אחר. היא מיועדת לגרוס אותה. אם אתה לא
 משנה, ואם אתה לא מציג בעצם אלטרנטיבה אמיתית – אלטרנטיבה אמתית זה
 אומר בעצם מפלגה שאין בה מאעכרים, מה זה אין בה מאעכרים? תמיד יהיו. אבל
 השאלה היא האם המפלגה הזאת בנויה בשביל להלחם בהם? כי התופעה הזאת היא
 תופעה שהיא אנטידמוקרטית, שנשענת על הון, בסופו של דבר. האם אתם יוצרים
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 במפלגה הזאת, זאת השאלה, לא הפרסונה, האם אתם יוצרים מערכת שתשקם את
 האמון של הציבור, בכל, מערכת שיוצרת שיטה חדשה, שמצמיחה מהערכים שלה,
 מההתנהלות הערכית האחרת שלה שיטה חדשה. אם אתם תקימו מפלגה שנשענת
 על אותה שיטה ועל אותם הערכים שכל המפלגות הקיימות הם – אתם תאכזבו

 119בסופו של דבר את העם כי אתם תכנסו לתוך הסחרור ש – תאמין לי, כמעט 
  חברי כנסת אמרו בתחילת הדרך שלהם: אני אגיע למעלה ומלמעלה120מתוך ה

 אני אשנה את השיטה. ותסתכל איפה הם היום. אי אפשר לשנות את השיטה הזאת
אדם   ואני   טוב, אדם    ואני לבפנים  אכנס    אני של  הזאת  מהקונספציה     מלמעלה.
 מקסים, ואני אוכל על השיטה. אתה חייב להתחיל מההתחלה וההתחלה היא קשה.
 לבנות מערכת חדשה, שאין אותה לא בסקנדינביה, ואין אותה לא במדינות ערב,
 בשום מקום אחר. לא להסתכל לא לפה ולא לשם. להסתכל פנימה, להגיד: האם

 תצליח, לא בטוח.100%ניתן לעשות משהו חדש? לנסות! 

 : לעשות באיזה מובן? היום אתה צריך חוק, למשל שיביא להפסקה שליפתח בריל
 עובדי קבלן, שיביא כך וכך מיליארדים לחינוך. מה, אנחנו נעשה בעצמינו, אנחנו

נשלם את החינוך מכיסינו, לא מבין?

 , אני מדבר שקודם כל יש את כל המגוון של כל המפלגות ימין: לאשבי גטניו
מבחינת   כיוון,   מכל   לבוא   יכול   השינוי   מתייחס.   לא   אני   לזה   מרכז,    שמאל,
ערכים   שתצמיח   אמיתית   דמוקרטית   התנהלות   המפלגות.   תוך   של    ההתנהלות

אמיתיים מלמטה. מהמפלגות.

 הכנסת, היא בנויה כך, היא לא בנויה כך סתם, כי זה צמח על האוויר. היא בנויה
 מלמטה. וזה מה שאני מסביר בתוך המפלגה המסויימת, שאני חבר בה הרבה שנים.

אני אומר לה, חבר'ה, אתם לא אלטרנטיבה למרכז הליכוד. אתם מתנהגים כמוהו.

 אני לא מאמין ביכולת של להכנס למפלגה קיימת, ואני יכול להתבדות: אני לא
 הולך לעשות את זה. אני התבדיתי בהרבה דברים שסברתי אחרת. אני אומר, אפשר

לנסות לעשות את זה. אני לא מאמין ביכולת.

 אני מאוד מאוד חושב גם כמו אבל, חדש   אני כן חושב שצריכים להקים משהו 
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 דניאל. יש פה סכנה אדירה, הציבור מאוכזב. יש קריסה טוטאלית של האמון שלו
אתם   אותו, מאכזבים    אנחנו שאם    רגיש, מאוד  מצב  פה  יש    הקיימות.  במערכות 
 יכולים לשער ולתאר מה יכול לקרות מעוד אכזבה. זה מצב מאוד מסובך, מאוד
 עדין. ואני לא חושב שאני או דניאל או מישהו מפה יכולים לשלוט במה יקרה.
 יכולים רק לדבר, לנסות לשכנע. זה דברים שמעבר ליכולות שלנו, זה זרימה של

מה יקרה.

, תל אביב.28 בת שיר אלוני

אנחנו בעצם  ומה  הפוליטית  המערכת  על  חשיבה    הזאת. במחאה  תהליך     עברתי
 הולכים לעשות פה. כל הקשור לדרישות שלנו, לדברים האלה. בהתחלה מאוד,
 נניח, זרמתי עם הסיפור של מסמך הדרישות, והגישה הזו שכן, אנחנו יכולים לכתוב
 אבל התחושה  מסמך דרישות ובאמת, בסופו של דבר יהיה שם מישהו שיקשיב.
 שהלכה וקיננה בי יותר ויותר, והיום היא המרכזית, היא שאין עם מי. צריכים ליצור

משהו שהוא חדש לחלוטין, ממש מאפס. מה שנקרא מהפיכה אמיתית.

 אבל עדיין, אני מודעת לזה שיש אנשים טובים שהם בבחינת בקבוק מים שנשפך
לביצה טובענית. מה שצריכים זה לייבש את זה.

מודל יוצרים    אנחנו איך    הדמוקרטיה. על    לפחות,   מצידי   נעשתה, חשיבה   הרבה 
 אם זה את זה לפני.   את זה אחרת. הרבה אנשים עשו  עושים   חדש, איך אנחנו
מגילת  שלא קרה מאז   משהו שחייבת להיות כבר מושתתת,  דיבורים על החוקה 

העצמאות. אם זה דמוקרטיה איזורית, חלוקה למדינות מחוז. דברים מהסוג הזה.

 אני למשל מדגישה את הפן של הקהילה. לחזור למנגנונים שהם קצת יותר קרובים

 , כאילו, דברים שאתה פחות רואה אותם, אתה פחותup thereלאזרחים ופחות 
עובדת היא  איך  ותראה    קהילתית, היותר  לרמה  זה  את  נחזיר    אז   בהם.  שולט 
 בקרבה. זה גם יוצר פחות כפייה בין האזרחים. נגיד אם החרדים רוצים את המערכת

שלהם, סבבה, שיהיה להם את המערכת שלהם, לנו תהיה את המערכת שלנו.

 כל מיני מחשבות כאלו, שגם יש להן יתרונות וחסרונות, אבל הכל בא בחשיבה
שהמערכת הקיימת, הכנסת, מאוד בעייתית.

 , שווהOKעכשיו, בכל הקשור לבחירות, התפקדות, אני הסתכלתי על זה, אמרתי, 
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 להקשיב לטענה הזאת. אבל חשבתי על זה טוב וזה נשמע לי כמו סוס טרויאני. זהו,
 כאילו, יותר מזה.. רק להכנס, אם זה אפשרי להכנס לתוך ישראל ביתנו [צוחקת].

היה נורא נחמד אם הייתי יכולה להתפקד, להחליט שליברמן עף. דברים כאלו.

 היה לי רעיון ששיחקתי בו עד שדיברתי עם מוסי רז והוא פסל לי אותו לחלוטין,
 אבל אולי איתכם, יהיה מישהו שיעזור לי לחדד את זה, את הרעיון של מפלגה
 פתוחה. מה זה מפלגה פתוחה? זה מפלגה שמבוססת על העקרון של הדמוקרטיה
 הישירה, בלי האנשים שהם קבועים או רשימה קבועה או הבטחות או מצע. אני
 ממש ממש רוצה בחזון שלי, איזושהי מפלגה שהיא חסרת מצע. שהאנשים שהופכים

להיות חברי כנסת הם המצע, הם אלו שבאים ופשוט ממלאים את התוכן.

השימוש   נניח, זה    הזה,   הרעיון   של העקרונות    שבתוך מה    ישירה. מפלגה   זה 
 בטכנולוגיה כדי לבחור אנשים. אלגוריתם ממוחשב שיעשה בחירה אקראית, נניח,
 מי מהמתפקדים במפלגה הזאת, שהוא יהיה החבר כנסת שאנחנו מכניסים לתקופה

Xמוגבלת. לא נותנים לאנשים להשאר יותר מדי זמן בפנים, הם גם יוצאים, הם , 
 מחוייבים לכל העקרונות של המפלגה, הם לא יכולים לעשות מה שבא להם. הם כן
 יכולים להביע את דעתם, אבל כאילו הם מחוייבים למפלגה הזאת, לערכים שלה.
קשובים   יהיו   אינטרסים,   מדי יותר    יחפשו לא  הם    אז   בזמן, מוגבלים  שהם   הזה 
את לקחת    אז   פה,  נניח   דיונים, זה היו  אם  העגולים. בשולחנות    שיעלו  לדברים 

העקרונות האלה ונעשה אותם להצעת חוק.

  יום45אם אנחנו צריכים לעבור תהליכים, נניח, כמו שמוסי רז אמר לי, יש איזה 
 עד שאת מכניסה הצעת חוק, זה תהליך, זה מסובך, אי אפשר ככה. אז נניח ליצור

איזשהו תהליך, שמאפשר, או מנגנון, שמאפשר לעשות תהליכים יותר ארוכים.

 אבל עדיין, שזה לא יהיה פרסונלי, כמו ששבי אמר. הפרסונה זה הבעיה. כאילו, זה
 שמאדירים אנשים, עושים להם כאילו ממש פולחן אישיות. כשכל הערך האחר, של
רואים   שאנחנו   מה   גם   מהשולחן.   נמחק   איכשהו   לאזרחים,   נותנים   הם   מה   – 
 בפרסומות לבחירות, זה התעמולה האישית הזאת. וזה בדיוק מה שאנחנו חייבים

לשנות את השיטה. גם ככה הם לא מחוייבים לכלום הרי.

 אז זהו. מפלגה בלי מצע. אלגוריתם ממוחשב שבוחר את האנשים בו. מנגנון שעוזר
לפתור תהליכים ארוכים.
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 : אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, שיר, אני חושבת שזה, הענייןאור עמית
 של דמוקרטיה ישירה הוא גם איזושהי מחשבה שהתפתחה אצלי. העניין של החלפת

אני חושבת ש שיטה מאוד פשוטה לגרוםWarren Buffetתפקידים.  אמר: יש    
לכך שתקרת החוב לא תעלה, והיא שכל מי נמצא בפרלמנט שהחוב עלה, נניח ב

, לא יוכל להיות יותר חבר פרלמנט.3%

 עד היום, מה שאני רואה, זה שאין מדד לתוצאות של כנסת. ממצאים, החוב עולה,
של מדד    ואין   תחום. בשום    יעדים, של  הגדרה    אין   ככה.   העוני   ככה,  האבטלה 

תוצאות, לא של ממשלה, לא של כנסת.

 אני מאוד בעד העניין הזה של שיר. אבל אני חושבת שיש מצע ברור, ועל סמך
המצע הזה, אותם אלו שמתחלפים אמורים לשמש במה, להוות קול לאותה פעילות.

בהחלט דרך מחשבים וטכנולוגיה.

[תומלל ע"י נילו וברוך אורן – נערך ע”י ברוך אורן]

מעגל על משאבים ציבוריים ומניעת אלימות
15:00, 10/2/2012יום שישי 

ברוך אורן, גילי גלזמן, קרין נץ, דויד בקמן, איתמר ברגר

 , גבעת עדה. שישה צבעים – בוניםות קהילה גאה בישראל; ראש33 בן ברוך אורן
תל    רוטשילד, הייתי   מאהב לו    צוות ספיישל,  רכז אמון וכספים במהפיכה;  צוות 

אביב

  מגבעת עדה. בקיץ הייתי אחראי על הכספים, וגם33קוראים לי ברוך, אני בן   
 ניסיתי לעזור בלנהל את מאהל רוטשילד. ואני רוצה לדבר איתכם עכשיו בסבב
 הזה, במעגל הזה, על שני דברים, והם דיי שונים. יותר בכיוון היצירתי. איך עושים
 כספים? איך מנהלים כספים? איך נכון לעשות את זה בהיבטים של המחאה; איך
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 לגייס אותם? איך ליצור בעצם את כל המשאבים הכספיים שצריך, וגם משאבים לא
 כספיים, שווה כסף. והדבר השני שאני רוצה לדבר עליו, הוא מהצד השני; איך
 למנוע כל מני דברים, בעיקר כל מני דברים שהם יכולים להיות הרסניים למחאה.
 כמו למשל, איך למנוע שימוש לא מתאים בכספי ציבור, בכספים שאנחנו אוספים.
 איך למנוע אלימות במחאה? איך למנוע התנהגויות בעייתיות אחרות בהקשר הזה.

זה הנושא.

 בקיצור זה מה שהיה לי להגיד לגביי הנושא באופן כללי. עכשיו הייתי שמח אם
 נעשה איזה סבב כזה קצר, שכל אחד יגיד מילה או שתיים על איפה הכספים של
 המחאה פגשו אותו. על איפה כספים ומחאה מתחבר אליו, כדיי שאני אדע כיצד
 למקד את המסקנות. כי פשוט יש לי המון המון מסקנות בנושא הזה, ושווה שנהיה

יותר ממוקדים. אז נתחיל עם, מי מתנדב?

 ת”א. מאהב רוטשילד, פליטי רוטשילדקרין נץ

 אני לא יודעת איזה כספים היו, מאיפה הם הגיעו, לאן הם הלכו. אני אישית לא
 נתקלתי בשום כספים. הכספים היחידים שנתקלתי בהם, זה רק הכספים שהוציאו לי
 מהכיס (צוחקת). וכל הזמן הזה, שאני פעילה במחאה, שאני יכולה להגיד שזה.. די

קצת, אה, קורע לי את הכיס. אבל המטרה מקדשת את האמצעים כמו שאומרים.

 אני כן אסב את תשומת לב האנשים פה; לא מעט נתקלתי בכל מני האשמות, בין
 במאהל  אם זה כשהיינו  בין  גזילת כספים.  לגבי  לא הדדיות,  אם הן הדדיות או
נזכיר לא    כשתרמו.   ולקחו   גנבו שהם    אנשים,   מני כל  שם    שהאשימו    רוטשילד,
שמות, זה לא המקום. אבל כן האשימו: זה לקח, וזה לקח, וההוא העלים. וגם את ה

J14האשימו. ועוד כמה אנשים אנחנו יודעים ככה. אני לא יכולה לבוא ולומר על  
 שם של בן אדם, כי אני אישית לא ראיתי בן אדם שבא ולקח. היו הרבה שמועות,
 היו הרבה האשמות הדדיות. זה אחד הדברים הכי מכוערים שנתקלתי בהם במחאה.
 כי באמת, זה לא קל לפגוש בן אדם שבאיזה שהוא מקום הוא חבר שלך, או שותף
 לדרך שלך, ושבאים אנשים ומאשימים אותו. יכול להיות שהם צודקים, יכול להיות
 שהם לא צודקים. אבל אני, מבחינתי, יוצאת מנקודת הנחה, שאם יש לך הוכחה –
 אז בוא נראה, בוא נדבר, בוא נתמודד איתה. ואם אין לך את ההוכחה, אז לבוא
 וסתם להאשים, זה זה ... פשוט זה לא ש... בהתחלה, הפוקוס היה על בן אדם אחד.

393



 אחר כך על בן אדם אחר, ואז על בן אדם אחר, כאילו כל פעם יש את הקטע של:
 כולם צבועים! אז כולם מעלימים וכולם גנבים, ולכולם יש כסף בכיס, וכולנו קיבלנו

כספים מהמחאה, וככה זה באיזה שהוא מקום יצא שזה פשוט יצא מפרופורציה.

 וכן, אני יודעת שיש אנשים שרושמים באופן מסודר, את התקציבים שהם מקבלים,
 ואת התקציבים שיוצאים. יש אנשים שלא עשו את זה. באחת מהפעמים רצו שאני
 אהיה אחראית תקציב מאהל רוטשילד: הייתה שם קופת תרומות, ורצו שאני אקח
 לנהל אותה. ואני עשיתי, ככה, איזה שהיא טבלה מאוד מאוד ממוקדת.  מי תורם
אותי,   כך ויאשימו אחר    יבואו לא  שחלילה    כדיי   הכסף הזה הולך.  לאיפה   למי,
 ורציתי לנהל את זה בצורה נכונה. בסופו של דבר הקופה לא הגיעה אליי למזלי,
 אני מאוד מאוד שמחה. עשיתי את הטבלה כי רציתי להיות מוכנה, אבל עדין לא,
 היו אמורים להעביר אלי את הקופה. הקופה בסוף לא הועברה אליי. הכנתי רק
 טבלה של הכנסות, הוצאות והערות. כי תכננתי לרשום כל שקל, לאן הוא הולך.

כדיי שלא יבואו אלי ויגידו לי 'את מועלת'.

 הכסף? הוא מגיע מאנשים, אנשים ברחוב. התרומות הגיעו כעיקרון מאנשים ברחוב.
 אנשים שעברו, ראו קופה. זה כזה נחמד שזה תרומה למחאה, ושזה תרומה לדיירי
 הרחוב וזה תרומה לכל מה שקורה שם, שלאנשים יהיה ממה להתקיים. ואז אנשים

  ו100ברחוב באו ותרמו. יש כאלה שתרמו  200   .יש גם1000, יותר, לא יודעת,
 כאלה שאמרו שתרמו עשרות אלפים. אני לא יודעת. אני בסוף לא קיבלתי את
 הקופה לידיים שלי; אבל אני כן הייתי באה למקום, ושומעת שהיו ככה האשמות

בין אחד לשני.

 , תל אביביפו. קואליציית צעירי המהפיכה, מאהב רוטשילד, בית37 בן גילי גלזמן
העם, המשמר החברתי.

 אני גילי,(נעים מאוד) אהלן, אהלן. טוב אני מסתכל על זה רגע בצורה אחרת. אני
  עוד מעט 37בן  . מה שאני רוצה להגיד, תכף. אני אספר את הרקע. אני יודע8 

 שהמחאה, קודם כל, המחאה היא מחאה, והרעיון של המחאה הוא הרבה יותר גדול
 מכל הכספים שנאספו; גם אם היה כסף, גם אם לא היה כסף. גם אם לא היה כסף,
 הייתה מחאה. זה לא קשור בכלל. אמה מה? שבמחאה הזאת, היו הרבה כספים. וזה
 אני יודע. ולא 'יודע'; שאני יכול רק לראות עצרת אחת שנעשתה, ואני יודע כמה
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זה עולה לעשות כזו עצרת, ואני יודע שזה הרבה כסף.

 ואם  בעיה. שלו  כסף הוא במהות  חושב שכסף הוא בעיה.   מבחיניתי   אני    בכלל,
 אנשים מתעסקים עם כסף, זה עוד יותר בעיה עכשיו. בואו נגיד שיש כסף. אנחנו

 עכשיו מה שקורה, שכסף זהכאילו צריכים לפתור את הבעיה, צריכים לטפל בה. 

   unlimitedסוג של משאב. עכשיו המשאבים הם, כאילו, הלוואי והיה לנו כאילו
בשביל   כאילו,   אבל,   רוצים.   שאנחנו מה  לעשות    ויכולנו   כסף.   בלי   כאילו  ולא 
 לעשות דברים, לפעמים גדולים, צריכים כסף. אני כאילו קורא לכסף – קורא לו
 משאב. עכשיו, כשיש משאבים מצומצמים או מוגבלים, העניין הוא, שלפי מה שאני
 יודע, ברוטשילד, אתה, כאילו, ברוך התעסק עם הכסף. עכשיו, לפעמים ההחלטות,
נגיד   מה,    כאילו מהתחלה ידעתי,  לא  אז    ברוטשילד, הייתי   כשאני   אומרת,  זאת 
 צריכים משהו, אז מאיפה מביאים את זה? אז רוב הדברים גם אנחנו קנינו מהכסף

האישי שלנו.

המהפכה.   צעירי קואליציית    זו  – הקואליציה    הקואליציה. עם    הייתי  ברוטשילד 
 ברוטשילד, היה לנו למטה, מי שזוכר, ממש בראשון, בקצה בקצה, בראש הזה,
 היה לנו ממש סוכות. וזה היה לנו, וזה איפה שהיה מטה המאבק, מול הבימה. מן
 הסתם אנשים שבאו לרוטשילד, קודם כל באו אלינו. ועוד יותר מזה; כל אלה שבאו
 בערב, או עוברי אורח, באו אלינו. כאילו אנחנו היינו מטה המאבק. הגיעו לשם
 הרבה תרומות. הרבה. של כסף, של ציוד, אוהלים, מים... אה, כל מני דברים. המון

דברים. וכמובן, שהפנינו הרבה החוצה. אוהלים, מים.

: אני זוכר שהייתם משאילים מגפונים שלכם.דויד בקמן

: נכון, גם מגאפונים שלנו, וגם מגאפונים שהיינו נותנים אותם להפגנות.גילי גלזמן

 אבל לא משנה, הכסף הזה בסופו של דבר יצר אצלנו בעיה. הכסף, כמהותו של
 כסף. אבל לא אכנס לזה עכשיו. אני אומר, הכסף יצר אצלנו בעיה בקואליציה,
משנה. לא    או   הלכו,   נעלמו,   ביננו שפתאום    כספים,   מני כל  על    פנימית.    ביננו,

עכשיו, בגלל זה אני אומר: הכסף הוא דבר בעייתי.

 עכשיו, אני אומר, המחאה כן צריכה כסף. הרבה כסף. לכל מני פעולות. כל דבר,
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 אפילו, נסיעה ממקום למקום צריך כסף. מה שכן, אי אפשר שהמנגנון של הכספים,
 שהוא מנגנון חשוב, הוא צריך גם קודם כל לעבוד בשקיפות. אני,כמה שאני יודע
 כל המנגנונים שכביכול עובדים בשקיפות, הם לא תמיד הכי שקופים. כמה שרוצים

 לא יכול להיות שבן אדם אחד רק מנהל את הכספים. שזהלהיות שקופים. וכמובן, 
רוצה   אני שלא  ובטח    מגניב, תפקיד  כזה  לא  זה  בטח    עכשיו,   גרוע.   הכי  הדבר 
חמישה מינימום  של    קבוצה,   דעתי   לפי להיות  צריך    כן   כן, אבל    אותו;  לעשות 

אנשים, שצריכים להתעסק בכסף. שכולם שקופים אחד לשני.

 אני לא יודע אם זה שמחזיק את הכסף יכול להחליט את ההחלטות, לאן ילך הכסף.
 הוא סך הכל שומר על הקופה כאילו, לא בקטע של רמה אסטרטגית שהוא מחליט

לאן זה הולך ולאן זה לא הולך.

 אני אחזור למה שאמרתי בהתחלה: הכסף פה הוא יכול להיות הפתרון, הוא ככה
 הבעיה גם, אותו דבר. ואני רואה את זה היום שבחודשים האחרונים, אני גר בבית

   אנחנו חיים שמה על העודף. מה זה אומר על העודף? כל מה שנגיד בןהעם, אז
 אדם, נגיד שותה כוס והעודף שלו הוא רבע כוס? אז אנחנו חיים על העודף של מה

שאנשים לא צריכים. ויש הרבה עודף. אפשר לחיות מזה. (צוחק) זה הכל בנתיים.

 : אפשר להסתדר עם זה יופי.דויד בקמן

, גליל מערבי, מאהב נהריה37, בן איתמר ברגר

 אני אדבר טיפה על המציאות במאהל נהריה. יש רק שני מאפיינים בהקשר הזה: א'
 הוא הרבה יותר קטן מרוטשילד למשל וב' הוא מנותק גיאוגרפית, גם תרבותית. גם

הרבה דברים אחרים.

 מאהל כמו רוטשילד, שיש שם הרבה אנשים, הרבה פעילים – היכולת שלו לספוג
 שינויים היא הרבה יותר גדולה. אם יש חריגה, אם יש, דברים מתאזנים,יש דברים
 שהוא יודע להתמודד איתם. כי הגודל נותן איזה שהיא חוזקה. מאהל נהריה ברגע

   העסק קורס. וכששני פעילים לא מסתדרים בינהם, זהו,100שירדו שקל, בום!   
נגמר.
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 במידה רבה חלק גדול מהליבה, מהגרעין הקשה של הפעילים נפרד מאיתנו בגלל
 כסף. בגלל סכסוך בין הפעיל הזה לפעיל הזה, וזה ממש משסע עד היום. כספים
 מעצרת המיליון, בשלישי בספטמבר. אנחנו כבר כמה חודשים אחרי, ויש אנשים
להאשמות,   סוף   לשים   דרך שהיא    לאיזה להגיע    הצלחנו לא    כי   איתנו,  שלא 
 לשמועות. כי אומרים שהוא לקח כסף. אישית, מהרגע הראשון ששמעתי דיבורים
 על כסף, זה מאוד הדאיג אותי. אני מיד חשבתי שצריך למנות איזה שהוא נאצי
 חיצוני, אובייקטיבי, מנותק, לא חבר של אף אחד. שכל הוצאה של שקל צריכה
 לעבור דרכו. ואז לא תהיה שום יכולת לבוא ולהאשים שאתה לקחת, אתה העלמת,

אתה משהו.

 היתה לנו מין תיבה שעמדה ברחוב. אנשים היו שמים כסף. ואנחנו די יודעים שהיא
 הייתה מתרוקנת על בסיס יומי, לטובת צרכים פרטיים, של אנשים שהיו במאהל,
 בהעדרנו. אין לנו שום בקרה על זה. אספנו כמה אלפים – שוב, במונחים שלנו,

  שקל זה המון כסף. כשעל חלק יש מעקב; חלק הגיע בעצרת המיליון דרך4,000
הקרן החדשה. 

 היום, לא הגענו למצב שבנינו ביננו את האמון, את היכולת של כולם לחזור  עד 
 לעבוד ביחד. בגלל זה. ויש אנשים, שבאמת אני לא רואה את זה נפתר גם עוד חצי
 שנה. זאת אומרת, הכסף מנקז אליו המון יצרים. המון אנשים, שבנסיבות אחרות היו
 מוצאים איזה שהיא דרך להסתדר [אחד עם השני (ב.א.)], ברגע שזה הגיע לשם –
 אז שם זה נגמר. אז יש דברים שמאהל נהרייה לא מתאושש מהם עד היום. בגלל

שהוא נכנס בצורה לא מסודרת לכסף, הוא לא יוצא משם.

 כאן ועכשיו, כסף הוא אחת הסיבות שאנחנו מנותקים מהעולם. כי אין לנו כרגע את
 היכולת, את החומר האנושי להרים פעילות שלנו, אצלנו. יש לנו אה, אין לי יכולת
 להגיד בואו נלך, שישה, שמונה חבר'ה ביום רביעי ונעשה משהו. עיקר הפעילות

   , לא משנה, אני רואה מה אחיי גיבוריUTI ,J14כרגע בתל אביב. ואני מסתכל,
 התהילה עושים שם, ואני ממש גאה בכולכם. אבל אין לי שום יכולת פיזית להיות

שקל100חלק מזה. וזה גם כסף. זאת אומרת, בשבילי, להפגין מול חולדאי, זה    
ויום מהחיים.

 : אתה יכול לשפוט על פי זה, שאתה יכול לעשות את המחאה שלךגילי גלזמן
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בצורה אחרת.

 : כן, כן, כן. רגע, מכיוון שכרגע העשייה היא במדינת תל אביב, כרגעאיתמר ברגר
 מאהל נהריה והגליל המערבי לא מסוגל לייצר מספיק עשייה משלו. אולי בקיץ
 אנחנו נחזור ליכולת הזאת. המשמעות היא, בעצם, כרגע אין עשייה משמעותית,

 אנחנו כרגע תקועים, קומץ קטןכבר תקופה לא קצרה, בגליל המערבי. זאת אומרת, 
 של אנשים, בלי יכולת לחבור לאנשים שעושים דברים; וכסף, הוא בהחלט מן קיר
 שאנחנו נתקעים בו. זה התקרת זכוכית שלנו, שזה הרכבת לתל אביב, הלוך חזור,
 היא משהו, שמי שמגיע להפגנות, מי שמגיע לסמינרים, זה מי שיש לו איזה שהוא
 מקור מימון, או מישהו שמצא איזה שהוא טריק; ומי שאין לו, נשאר תקוע בבית
 ולא עושה. ויש אנשים רציניים בנהריה, בגליל המערבי, שחדלו להיות רלוונטיים
 למהפכה, כבר כמה חודשים. כי יקר להם. ואני לא רואה את זה משתנה. ואני מניח
לא שהם    בארץ, אחרים  במקומות  גם  אלא    בנהריה, רק  לא  כאלה  אנשים   שיש 
 שותפים למהפכה, כי כרגע זה מהפכה פנימית, פרטית של מדינת תל אביב, ויקר
 להם לקחת בה חלק. ואנחנו הופכים ללא רלוונטיים. ואני גם לא יודע אם בעוד חצי

שנה אני אוכל לחזור אליכם, כי אתם כבר המשכתם הלאה ואני נשארתי מאחורה.

  שומע? קודם כל, אני שמעתי חצי ממה שאמרת, ואני ממש לא מסכיםגילי גלזמן:
 איתך. אני לא מבין, מה יש לך אתה לבוא, מנהריה, לבוא להפגין נגד חולדאי בתל
 אביב? אין לך. עכשיו, זה שהדברים קורים בתל אביב, תשמע אני אגיד לך משהו.
 אם זה לא היה בית העם, או המשמר החברתי.. כל אחד צריך לבחור לו כמה דברים
 באמת, שהוא יכול לפעול בהם. אני באמת, בקיץ, כשפעלנו בחוץ; ואחרי זה אתה
 הולך, ומבזבז אנרגיה ולא מגיע לשום דבר. עכשיו, מה שקורה, שבאמת, כאילו,
 צריך להתמקד באיזה פעולה אחת או שתיים, שלוש גג, שבן אדם עושה במחאה.
 המחאה, עוד פעם, היא גדולה, והיא, אני רואה, בסופו של דבר יהיה פיצוץ. מה
 זאת אומרת פיצוץ? זה שנמשיך להיות מגניבים, ווואלק לא נגיע לשום דבר ושום
 כלום. אז אני גם היום הגעתי למצב, שאם נגיד לא הייתי בבית העם, אולי כן הייתי
 ממשיך לעשות. אולי באמת. גם אני, יש לי המון דברים שאני רוצה לעשות מבחינת
 המחאה. כשאני בבית העם, שזה, תאמין לי, פול טיים ג'וב, זה שתי ג'ובים ביחד;
 והמשמר החברתי, שאני גם רואה איתם, אבל חוץ מזה אני נמצא שמה, אתה יודע,
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לא להכל אני מצליח להגיע. 

: אתה שם.איתמר ברגר

 : שניה; אבל זה שאני שם, אני בכלל, תשמע, גם הייתי כמה חודשיםגילי גלזמן
 בירושלים, עוד הייתי בגינה שם. מה? מה זה בגינה? גן ורדים; אתה מנותק, אין לך
 חשמל, אין לך כלום. כלום, כלום, כלום ועוד קצת כלום. לאן אתה מוחה כאילו?
 עכשיו אתה אפילו לא, לא שאתה לא יודע, גם אצלכם בנהריה אולי. בקיצור, אני
 אומר, זה לא משנה איפה אתה נמצא בכלל. המחאה, כמו שהיא נמצאת בתל אביב
 – היא צריכה להיות אותו דבר בנהריה. ואני חושב שיותר [מאשר במרכז הארץ,
 חשוב שתהיה מחאה (ב.א.)] בכל הארץ. אני, לפני שבוע, שבועיים הייתי בירוחם.
אומר,   אני   עכשיו   בירוחם.   הייתי בכלל  בחיים  ראשונה  פעם    לי נראה     וואלה,
 הבעיות ששמה אתה פתאום תראה, ואני אומר לך יותר מזה; אני שמעתי בקיץ,
 באמת שמעתי סיפורים כאילו, אני יכול לכתוב פה עכשיו אנציקלופדיה על כמה
 בעיות יש במדינה. וכמה שחשבתי שעוד באתי בכלל למחאה, באתי, הראש שלי
 ככה מפוצץ בדברים עוד יותר. וזה עוד לא נגמר. כל יום אני שומע על עוד זווית.
 וזה שנסעתי לירוחם, שמעתי על עוד זוויות. שזה בכלל מה שקורה בתל אביב ומה
 שקורה בדרום – זה שני דברים אחרים; כאילו, הבעיות שלהם הם לא הבעיות של

המרכז.

 עכשיו עוד פעם, זה שהמרכז זה גם חרטא, כאילו אבל, מה שאני אומר; המשאבים,
 עוד פעם, ברור שתמיד צריך משאבים. אבל, כאילו, כל הרעיון במחאה הזאת הוא
 לדעת לפעול בלי משאבים. עכשיו יותר מזה, אני, סתם דוגמה אתן לך. ברוטשילד,

  שעות לא זז מהכיסא. כאילו מה זה לא זז? זה כמו24כשאני הייתי ברוטשילד,   
 קבלת קהל. עכשיו אתה יודע, אם הייתי הולך לפעמים לבית קפה סתם, לדבר עם
אומר, אתה    באינטרנט. רק    שם, לפטופים  עם  יושבים    מגניבים, כולם        מישהו
 בוא'נה, זה כאילו יש את החי"ר [חיל רגלים, אלו שיוצאים לפעולות בשדה (ב.א.)]
 ויש את הפקידים יעני, אז אתה אומר – אני שמה. אלה כל היום מריצים את עצמם
 מהפייסבוק. אתה אומר וואלק מה? כאילו לא יפה. אז אותו דבר, יש גם כאלה

שחושבים שנגיד האינטרנט הוא הכלי, שהיה הכלי, שאיתו נלחמים.
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 אז זה שאתה נמצא בנהרייה ואין לך יכולת לזוז. קודם כל, מה זה יכולת לזוז?
בצפון אפשר לנוע שם  אתה יודע, טרמפים פה, שם, זה לא משנה מה. 

 אה, וגם להתחיל עוד פעם פעולות קטנות, וללא משאבים. בוא נגיד, שאם נלמד
 כשיהיו לנו את המשאבים, נדע לעשות איתם  לעבוד ללא משאבים  אחרי זה,

דברים הרבה יותר טובים. 

 צריך גם אה, צריך גם לדעת כאילו, תראה הנה עוד דבר: כשהיינו בירושלים אני
בספטמבר, היה  זה    מהשוק. דברים  להביא  נלך    אמרתי   הלכתי, אחד  יום   זוכר 
 אוקטובר אולי. זה היה איזה חג. לא, זה היה הרבה לפני שהקמנו את אוהל המשמר
 החברתי. זה היה כשהיה לנו את המאהל בגן הורדים. אז אני זוכר, הלכתי יום אחד
 לשוק. עכשיו, אני זוכר, שאני בא לבקש מאנשים דברים, לא זוכר היה שישי שבת,
 לא זוכר מה וואלה, אני בכלל עושה לו טובה שאני בא לקחת ממנו, לא הוא עושה
 לי טובה שהא נותן לי. למה? אני, את עצמי אני מקריב, אתה מבין? אז מה, הוא
 כאילו ילך כל היום יעבוד, ילך הביתה ישן בבית, כולו סבבה. ואני, כאילו, נמצא
 שם בגן, בפאקינג קור. אז אני, בלי כסף, כבר הייתי כולי מפוצץ שקיות, כבר אין

לי מה לקחת. ואני כל מה שרציתי מה שהיה עוד קצת אבל, ...

 : אני רק רוצה שנתמקד בגדול בענייני כספים ומשאבים, ועכשיו נשארברוך אורן
 גם להגיד עוד כמה דברים. הדברים של גילי  זה היה במקום.. אבל יש כאן עוד

דוברים ואני רוצה לתת גם להם מקום.

בקמן דוד,דוד    קשור לכסף:   אני איך    אז   היה במקום. זה    כן,   :31   רווק, ,1.70, 
 מעדיף אותן אה, אסתטיות, [צוחק]. בקיצור כן, אני ממאהל רוטשילד, ממאהל בן
בקטנה   בעזרה   ככה   קצת   ב...   וגם   רוטשילד   של העגלות    צעדת   ואה,    גוריון

בפריפריה. 

 דרך אגב, זה דבר מאוד מעניין, כי כאילו פשוט התפרצה המחאה לכיוון הפריפריה.
 שרצינו שהם יבואו עד לתל אביב, בגדול, ויפגיזו כאילו בכמות האנשים, יבואו
שכשהיא   הוא,   העניין   הארץ;   בכל התפזרה    לדעתי,   שהמחאה,   טוב זה     אלינו;
 מתפזרת, אז זה כמו הפרד ומשול. זה כאילו, יש לך מליון אנשים, אתה שם כל
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 אחד מאה אלף מטר אחד מהשני, אז זה נחמד אבל זה לא אפקטיבי. הם עושים את
שלהם שם, ובנתיים זה מתעסק עם שלהם שם, והם עושים את המחאה   המחאה 
המחאה, את  להם  והורס  הכסף  עם  מתעסק  וזה    המחאה, את  להם  והורס   הכסף 

ודברים מסתיימים. 

 אבל הייתה תקופה מעניינת, הייתה תקופה טובה. אני לא מצטער על הרגעים, היה
כייף. למדנו הרבה, גם מהטעויות לומדים. 

 אה, הייתי מהיום  הראשון ברוטשילד. עם לי לוי, עם דפני וכל הזה. באתי אליה
 בתור אחד שרוצה לקדם את המחאה שלה, יחד עם החברים של הקואליציה ביחד.
 היא נורא שמחה. אמרתי לה: "כן, כן כן”, היא אמרה: "יופי, מגניב, יהיה פה שמח
 יהיה פה עוד אנשים” אולי במחאה שלנו [של הקואליציה (ב.א.)], כשאנחנו נעשה
 את המחאה שלנו, שזה יהיה הרבה אוהלים ובלגאנים ושזה יבטל את המחאה של
 כיכר רבין  שזה לי לוי רצה לעשות שבוע אחרי, זה תפס לו את הזמן והוא כבר
של   הקבוצה   את   עזבתי   פנימה,   נשאבתי   אני   גם   פנימה,   נשאב   בפנים,    היה

הקואליציה. אחר כך, במהלך המחאה, אז בסוף חזרתי אל הרעיון שהם בסדר.

: בוא נחזור לדבר על הכסף?ברוך אורן

 : אבל זה לא משנה. הכסף עצמו הוא לא בעיה. זה מי שמתעסק איתו הואדוד בקמן
 הבעיה. כסף, זה רק כסף. זה נייר, זה כמו מים; תגיד מים זה בעיה, גזר זה בעיה,
 סכינים זה בעיה? לא, סכינים אוכלים איתם, משתמשים בהם, מזלג, משתמשים בו,
כשמישהו   בעיה, זה  אבל    בעיה. לא  זה    הישועה, זה  כסף    בו. משתמשים   כסף 
 מטומטם מתעסק איתו. או מישהו שהוא לא מטומטם, הוא אגוצנטרי, אז הוא חושב
 שהוא צריך להשקיע את הכסף שלו אה, בכל מני ארועים מטופשים. זה לא בכוונה,
 יכול להיות. זה יכול להיות ניהול, פשוט שהוא לוקח את הכסף והוא משקיע את זה
 באפיקים הלא נכונים. וגורם למהפכה להראות כמו גימיק מטופש של אייל גולן
 ושרית חדד. ואם זה מהפכה, אז זה לא בשבילי, ובטח לא בשביל הרבה אנשים,
 שבאו מהתחלה לרוטשילד. לא בשביל להביא את אייל גולן, ולא את שרית חדד,
 ולא דברים כאלה. וזה הרבה כסף הולך על דברים כאלה, והכסף הזה היה יכול

להגיע לדברים אחרים כמובן. אבל זה לא משנה.
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 מוזיקה, דרך אגב, אפרופו מוזיקה וכסף. מוזיקה שמוציאים עליה כסף, אם כבר
 אם המוזיקה מתאימה למהפכה, זה דבר ענק. ישהזמינו מוזיקה, או לא משנה מה. 

 מוזיקה שהיא מתאימה למחאות. לכל רגע בחיים יש את המוזיקה שלו, כאילו, יש
 לך לחתונה  מוזיקה לחתונות, יש לך ללוויות  מוזיקה של לוויות. מה זה מוזיקה

של המהפכה? אייל גולן? טוב, אז לכל רגע בחיים יש את המוזיקה שלו.

 עכשיו, מי שאחראי על הכסף, הוא גם, כביכול, נותן את האחריות שלו למישהו
 שמביא את המוזיקה, את העצרת, את כל הדברים האלה. עכשיו, יכול להיות שמי
מסוימת, והוא  למוזיקה   את הכסף שלו  נותן  בצורה תמימה,  על הכסף,  שאחראי
 אפילו לא יכול להבין שהמוזיקה הזאת לא קשורה, והורסת ומחריבה כל רגע של
 מהפכה, כי היא לא קשורה לזה! מי הולך לתקוע עכשיו טבעת יהלום לבת זוג שלי,
 עכשיו, כשאני רוצה להביא שינוי חברתי, סבל, עוני, מרמור, תודעה, קולקטיב,
 אחדות, שלום, אהבה, תקראו לזה איך שאתם רוצים, ופתאום אייל גולן בא ושר לי

שירי אהבה.

 או, לא יודע סתם, אין לי משהו נגד אייל גולן, אני אוהב מוזיקה ספרדית. לא, לא
 אבל שלא יגידו עכשיו, מאמר מוסגר: אני אוהב מוזיקה ספרדית, אני, אייל גולן
 המוזיקה עצמה לא קשורה ל אבל השירים עצמם,   מותק; הוא בסדר גמור הוא 

VIBE.ים של אנשים שרוצים לעשות שינוי

פה צריך אחריות לדעת מי מאשר את זה [את המוסיקה (ב.א.)].

 : לא, הוא שואל מי אישר והוא גם צריך לתת אחריות. לפי דעתי, כלגילי גלזמן
  ההופעות האלה, של   האלה  מיהעצרות,    זוכר. אני מהעצרת הראשונה   עוד   אני

רוצים כבר  כולם  וואלה    עצרת,   אמרנו   אביב. תל    במוזיאון כשהיה    שם,  ששר 
 להתפוצץ, פתאום עולה זמר. אנחנו אומרים מה זה פה? כאילו מה? מה זה, כאילו
 מי אישר בכלל? אני לא זוכר מי שר בכלל. אבל אני חושב ש, וואלה מאותו יום לא

הלכתי יותר לעצרות, כאילו. זה כאילו   שבר אותנו. 

 ואני חושב שמישהו גם, בכלל חבל אני הייתי גם שמח, חבל שהם לא באו לפה,
 המארגנים של העצרות. מי שארגן את העצרת, מי ש, אני לא זוכר בדיוק מי זה
 היה. פתאום אני באתי איזה יום אחד, היה איזה, אחד אתה אומר מה זה? הוא לא
 קשור בכלל. פתאום נתנו לו להיות המפיק של העצרת. מי דואג, מי אחראי על
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 התוכן? ומי זה? כאילו אנשים לקחו בלעדיות על כל האנרגיה של האנשים. ולפי
 דעתי, עוד פעם לא אומר שהם, אין מה לעשות, זה כבר שייך לעבר. ואני גם לא
 בעד עצרות בכלל, אני בעד אנשים ברחובות בכאוס לא ב, זהו, זה מה שאני אומר

להבא, לא משנה זה במרכז, בפריפריה, זה ב, בלי במות בכלל, בלי במות.

: טוב, סבבה נחזור לענייני כספים איך מנהלים אותם ומה המסקנות,ברוך אורן

 : ככה אז בהתחלה ברוטשילד אם אתה זוכר הייתי אחראי על הכספים,דוד בקמן
 שאלנו איך כל אחד קשור אל הכספים. טה דה דם. כאילו כל אחד כאילו אני לא
מעולם   אחד לא ראיתי שקל    כסף,   ראיתי לא    אני   מעולם כסף [צוחקים]    ראיתי
 סביבי, בזמן המחאה. [צוחק] לא, לא היה כסף, סתם צוחק. אני מכחיש, לא! העניין
 הוא שהיה כספים, הגיעו הרבה כספים בהתחלה וזה היה דבר מאוד נחמד. כשהקמנו
 את המטבחון הקטן, מהיום הראשון שמנו שולחן, שמנו קופה קטנה ופתאום באים
 אנשים נותנים קצת כסף. אני הולך, קונים מים מינראליים. ואז פתאום מישהו מביא
 לנו עוד קצת מים מינראליים, אז נשאר לנו קצת כסף, אז אפשר לקנות עכשיו
 דברים אחרים אז אנחנו קונים דברים אחרים, פתאום דברים קורים. אנשים מופעים,

מביאים עוד דברים, מביאים עוד כסף, פתאום יש יותר כסף. 

 ואז אתה אומר למישהי, לא משנה עכשיו אין לך כח להכנס לזה. אבל אתה נותן
 את הסמכות הזאת, למישהו אחר. והמישהו אחר הופך את זה לבירוקרטיה. אבל לא

משנה, זה דרכי ניהול שונות. 

 יש לך את החשיבה על כסף: יש לך כסף? תוציא אותו, תוציא אותו על דברים
טובים. אתה רואה שחסר מים? לך תקנה מים. 

: זה לא בדיוק מדויק.גילי גלזמן

צודק.זה לא מדויק, אין לזה חוקיות. :דויד בקמן   אתה   חוקיות,    אין
 אבל דברים בסיסיים, מים קודם כל, שיהיה. אבל זה לא, זה לא חשוב. אני הגעתי
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סוללות לקנות  בשביל    לבירוקרטיה, להגיע  נאלץ    כביכול,   פתאום,   שאני  למצב 
הכסף היה   שהרי   של בירוקרטיה;   להגיע למצב כזה, צריך   אם  עכשיו    למגאפון.

באחריותי בהתחלה. 

 הסיפור  את זה בכלל. אוקיי,  מה שקרה, שהעברתי את זה כביכול, לא העברתי
 האמיתי הוא כזה: אוקי, אוקי אני חייב להוציא את זה כבר ונמאס לי. דיי!  לא היה

 הייתי עםלי בהתחלה פאוץ', הייתי עם בוקסר בהתחלה אם אתה זוכר, בוקסר. אז 
 בוקסר. עכשיו האחריות על הכספים הייתה בעייתית, כי לא היה לי איפה לשים את
 הכסף, פשוט. היה חם, זה היה פשוט נורא. אז ביקשתי ממישהי מהמאהל שלנו,
 שהייתה אצלנו במטבח, בבקשה תשמרי את זה אצלך, בפאוץ', אני רואה שיש לך

   בנתיים. את זה אצלך,  שימי   עליך,  היאפאוץ'  כאילו,  לאט לאט נוצר פרדוקס,
 הופכת להיות הרשות המבקרת, ואפילו יותר מזה. כי היא כבר מכירה את הדמויות
 של זה וזה, ועכשיו תתקשר אלי, אני צריכה את הקבלה, אני צריכה זה, לא, אני
 לא פה, עכשיו תשלח לי פקס וזה, לך תשלח לי מייל. מה? מה ה הדברים האלה?
 אנחנו עכשיו באמצע מחאה, אני צריך כסף עכשיו בשביל זה, בשביל זה, בשביל זה

אין לי זמן עכשיו לכל השטויות האלה, שיחתמו לי אנשים על זה, על זה, וזה. 

 עזבתי את המטבח. הבנתי שאין לי כוח לשטויות האלה, לכסף.  בקיצור עברתי,
עברתי לאוהל אינדיאני ושם היו החיים הטובים כיפיים ומאושרים. [צוחק]

 החיים הטובים. אז אוליגילי גלזמן  באוהל אינדיאני שם היו  נקודה חשובה.  : זו
 המחאה הזאתי באמת צריכה להיות מחאה בנוסח אינדיאני. כאילו לא, כי איפה
 שהוא באמת נהיה ממוסד; זה היה לו את המתחם הזה, זה היה לו את המתחם הזה,
 פה את המתחם הזה, הכל פתאום נהיה איזה סדר. אספה במקום הזה, צריך להיות

איזה כאוס מסוים.

 : אני רוצה קצת להתייחס, אני רוצה קצת להתייחס לדברים שאמרת,ברוך אורן
 דייב. קודם כל, לא נתת מספרים. כאילו דיברת נורא מהקטע הרגשי שלך. אבל אני
 רוצה קצת מספרים. אני מדבר על זה ש, על השבוע הראשון של רוטשילד, כל יום

 שקל. 4000 ל2500בממוצע, לפי מה שאני יודע, נכנסו לקופה בין 

404



 ? אני לא חושב שבימים הראשונים. לא זכור לי שבימים4000 ל2500: דוד בקמן
  של המטבח. יכול5000הראשונים ראיתי שקל רצים בין האצבעות של הקופה    

 להיות שהיה קופה נוספת, בעצם למעשה חשבון. אחי, בקופה של המטבח לא זכור
 לי אלפי שקלים, זה לא. יכול להיות שזה הצטבר לימים הנוספים לאלפי שקלים.

.20 ופתאום ל10 ופתאום ך5אבל לא שזה קפץ מהיום השני לשלישי ל

אורן שבאמת,ברוך  זה  שקורה  מה    הזה.   לעניין להתייחס  באמת  רוצה    אני   אז   : 
 בשבוע הראשון, התרומות, לא היה באמת מטבח, וגם לא הייתה באמת קופה, היה

איזה שהיא צנצנת, שכל מי שרצה היה יכול לזרוק שם מה שהוא רוצה.

 ובאיזה שהוא שלב, ככה עם ההתבגרות של המחנה, נוצר מצב שפשוט המטבח הפך
 להיות משהו שמחזיק את עצמו ברמה שהוא יודע באיזה שעות הוא נותן אוכל,
 והוא נערך לתת אוכל לאנשים, ובישל לאנשים. ותוך כדיי ההתבשלות הזאתי, גם

 10נוצר מצב שכעל מי שבא לאכול, היה לו סבבה לשים איזה  שקל. וככה20,   
  שקל אז בום! אלפיים20, 10 אנשים, כל אחד בא ושם 100נוצר מצב כאילו שאם 

שקל ביום. וזה רק לארוחה אחת. אתה מבין מה אני אומר?

 אני רק אומר שבהתחלה, כשאני רק התוודעתי לכל נושא הכספים של רוטשילד,
  שקל ביום, שהיו קונים סוללות200, 100אתה צודק. בהתחלה זה היה עניין של 

 וזה היה נגמר, או מים מינראליים. ומהר מאוד זה הפך להיות יותר כספים, וגם
הצרכים של המחנה הפכו להיות הרבה יותר מורכבים.

 אני רוצה לדבר על זה במובן של מה למדתי מזה. אז אני רוצה להגיד שלמדתי מזה
 50 דברים: אז קודם כל כשמדובר על כסף קטן, אז חבל בכלל להתווכח. אם זה 2

  שקל  חבל בכלל להתעסק עם הכספים האלה; כי כל העניין500 שקל, 100שקל, 
 של רק לנסוע, להביא קבלה, לחתום, לסוע משם. חבל על הזמן, כאילו, אתה יודע.
מזה שהמדינה שזה אומר, פשוט לשכוח   נתן".  אייבי שיטה שנקראת "שיטת   יש 
 קיימת; לנהל את הכספים בצורה עצמאית; בלי ביקורת, בלי שום דבר. פשוט לנהל
 את זה. פשוט מתוך זה שאני סומך על דייב, או אני סומך על ווטאבר, כי זה כסף

קטן.
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 הבעיה מתחילה כשמדובר על כסף גדול. זאת אומרת, ברגע שאני התחלתי להבין
  שקל בקופה. אני חושב שפחות או יותר, באותה תקופה3000שברוטשילד רץ ביום 

 גם הוקמה עוד קופה נוספת, לפחות עוד אחת. במטה שם בחלק הקדמי הייתה עוד
בצורה   גדל   המחנה   כבר   כי   תרומות,   שנתנו   נוספות קופות    והיו   אחת,    קופה
 אקספוננציאלית. נוצר מצב שהיה צריך גם להחליט מה קונים ומה לא קונים. אוקיי,
 למשל, אם אתה רואה שאתה כל הזמן צריך סוללות למגאפון, אתה מבין? וכל הזמן

 Duracellצריך סוללות למגאפון. וגם, מבחינתנו, אנחנו לא רוצים לגרום לחברת 
 להיות יותר עשירה. יותר אנחנו רק רוצים שיהיה לנו מגאפונים שאפשר להשתמש
 מבין? אז זה היה חלק מהדיון  בהם הרבה זמן. אז למה לא לקנות מטען? אתה 
 שלנו, שצריך לעשות איזה שהיא חשיבה, כאילו, שהיא הרבה יותר אחראית לגביי
 מה לעשות עם הכספים ואיך לנהל אותם. זה שוב, כשמדברים על כסף גדול. אתה

מבין, לא על כסף קטן.

 : מה שאמרנו במטבח. זה לא כספים. בזמן שבו עזבתי את המטבח, הבנתידויד בקמן
 שכן. זה כבר הפך להיות בשעות מסוימות יהיה אוכל, רק בשעה אחת יהיה אוכל,
 רק בשעה אחת זה יהיה, ורק בערב ככה, ואחרי זה סוגרים את המטבח ולא יהיה

יותר, זהו נגמר. 

 : אוקיי, אני אחזור על מה שאמרתי. פשוט שבאיזה שהוא שלב כשהבנו,ברוך אורן
  מידה של  שקנה   זאת אומרת,  זה רק3000שמדובר על כסף גדול, שקל ביום,   

  קופות נוספות. התעורר צורך לחשוב על איך2הקופה שהייתה במטבח. והיו עוד 
הדוגמא את    כאן   ונתתי   אחראית. כקופה    ציבורית, כקופה  בזה  להשתמש   אפשר 
שהיינו  במצב  היינו שאם נניח  אומרת   זאת  של המגאפונים והסוללות.  הקלאסית 

   2500מקבלים של3000, בגדול    השני השבוע  על  מדבר    אני   של, ביום  שקל    , 
ומשהו ליולי אה, אם אתה מקבל כזאת20המחאה אה, על השבוע של ה, של ה   

  מוציא ואתה  כספים  של  מטורפת   1000כמות  או שקל  על3000  בשבוע  שקל    
אנחנו אם    כאילו,   רגע, לחשוב    צריך אבל    מגאפונים. שצריך    נכון   אז  סוללות 
 כמחאה, הדבר שהכי חשוב לנו זה לבזבז כסף על סוללות ולהרוס את הסביבה, או
 שעדיף לנו לקנות סוללות רב פעמיות? זה הדבר שהתחלנו לחשוב עליו. ומתוך זה,
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אפשר   לכספים. שקשורים  אחרים  דברים    מניי   לכל אחראית  לעבודה  צמח   זה 
להרחיב על זה אם תרצו; אבל זה באמת עניין של כסף גדול או כסף קטן. 

 מבחינהדויד בקמן  הם יקרים יותר אני חושב. עכשיו  : המגאפונים הרב נטענים,
 מחאתית, זה בעייתי קצת. כי בדרך כלל, במחאות, יש נטייה של השוטרים לעצור
 אותך ולקחת לך את המגאפון, לגזול לך את המגאפון. הם גוזלים לך את המגאפון
 והם מזמינים אותך למעצר אחרי זה גם כן. אבל אם כבר גוזלים לך מגאפון, כי הריי
 יש נטייה גדולה לשוטרים לגזול לך מגאפונים, כשאתה עושה מחאה. אז אם גוזלים
 לך מגאפון, אז עדיף שהמגאפון לדעתי יהיה קצת יותר זול. אבל זה לא משנה גם
 ככה כי המחאה גם ככה נגמרה וזה. אני רק אומר דברים לפעם אחרת, כן לפעם
 אחרת. המגאפון עם הסוללות הוא קצת יותר חזק בווליום. אבל זה פרטים טכניים
את חזק, נכון, הוא מזהם   בכלל [צוחק] הווליום הוא יותר   שלא קשורים עכשיו
 הסביבה וזה בעייתי. אבל אם עוצרים אותך ולוקחים לך את המגאפון, חבל, הוא

עולה יותר כסף. ללי לוי לקחו, לי לקחו. קורה, לא מחזירים אחרי זה. 

 לגביי ההצלחה הכלכלית, איך עושים כסף ברוטשילד, איך הכסףטוב בכל מקרה, 
 התחיל. לדעתי, זה מתחיל מדברים פשוטים מאוד, כמו: נתינה. המטבח התחיל דבר
 ראשון מנתינה. הוא נתן הוא לא שמר עודפים אף פעם. דאגנו שלא יישארו לנו
 כל פעם שהיה מגיע  יאללה בואו נשמור את זה לחבר'ה שלנו.  כאילו,  עודפים,
 אוכל, היינו שמים את זה על השולחן. היינו שמים את זה בתור כיבוד, ומי שרצה
 לקח. אנשים התלהבו מהכיבוד הזה כביכול, כי הביאו לנו איזה שהוא עוגה כזה,
 והיינו יכולים כאילו לחלק אותה ביננו ויכולנו לשים אותה על השולחן. שמנו אותה
 על השולחן. אנשים מגיעים, שמים טיפ, טיפ, אה תרומה. יש לך קצת יותר תרומה
 אתה קונה. אז אתה לא שומר את זה לעצמך בתוך האוהל ציוד שאנשים שמרו אתה
 מוציא את זה ישר החוצה ואתה מחלק. אנשים רואים נתינה, הם נותנים, זה הכל.
 ברגע שיש נתינה אז יש קבלה, ברגע שיש קבלה יש נתינה, זה דבר שהוא גורר

דבר.

 אז היה לנו בעצם חילוקי דעות, בתוך המאהל של המטבח, איך צריך לנהל את
 המטבח, כביכול, לתת או לצבור ולשמור. ושמה הבעיה התחילה, ולא היה לי כוח

 בסך הכל צריך לדעת: לתת, יש לך?לכל הכאבי ראש האלה, וזהו. אבל זה דרכנו, 
 תפרגן. לא לשמור אף פעם עודפים. החמץ, תוציא אותו החוצה, מהר, שלא יחמיץ.
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 החמץ זה העודפים, עודפים זה חמץ. לשחרר את זה, זה פותח את הצינורות, זה
פותח את השפע.

 : אני רוצה לעבור ככה לנושא של איסוף הכספים בעצרות. זה נושאברוך אורן
מילים, הכסף2שלא התייחסנו אליו. אחד בעצם, המקורות הכי חזקים כאילו; ב   

 הגדול מאוד של המחאה, ואני מדבר על מאות אלפי שקלים, ולא על אלפי שקלים
  ערוצים. ערוץ אחד, זה הנושא של  כרטיסי אשראי. אנשים2 זה כסף שהגיע מ

כספים איסוף  היה  זה    השני, והערוץ    אשראי;   בכרטיסי דברים    מני כל     שתרמו
במחאה. 

נניח   באנו לא  אומרת  זאת    מעסקים. בכסף  תרומות    ביקשנו ולא  כמעט     אנחנו
 לשופרסל, וביקשנו תביאו לנו עכשיו צ'ק, או לקרן הזאת והזאת צ'ק, זה כמעט לא
כספים  זה  קיבלנו,   שכן  רוב הכספים  האלה.  מהמקורות  קיבלנו לא   כמעט   קרה.
 שהגיעו או מאנשים פרטיים שאמרו –וואלה מחאת הצדק החברתי, אני רוצה לשים

  שקל שלי כאילו כדיי לעזור; בין אם זה באמצעות האינטרנט, או בין אם50את ה
זה באמצעות הצנצנות. 

 במהלך כל העצרות בקיץ הסתובבנו עם בקבוקי מים מינראליים גדועי ראש. פשוט
 הסתובבנו איתם בעצרות השונות, וביקשנו מאנשים לשים מטבע. כמה שבא להם.
 מדובר על זה שמראש קראנו לזה "צוות אפשור" לא "צוות התרמה". זאת אומרת,
 המבאסים  הדברים  אחד  שזה    בעצרת, הקהל  להיות    שבאו אנשים     שמבחינתנו
התלהבו ואנשים    קהל. ללהיות  מעבר    משהו עושים  שהם  להרגיש  להם   לאפשר 
 מאיתנו, ברמה שהם פשוט רדפו אחרינו עם השקל או שניים שלהם. זה היה ממש,
 תפסו אותנו רגע בכתף – רגע, שנייה, אני רוצה לשים. זה היה עד כדיי כך. ומצאנו
בעשרות   שהגיעו תרומות  לספור    כדיי שעות    גבי על  שעות  יושבים    עצמנו  את 

  לספור זה  מה    לדמיין, לכם  מציע    אני   שקלים.   ובחצאי שקל60אגורות  אלף    
במטבעות של שקל. אבל זה הגיע.

 כאילו המון כספים הגיעו בצורה הזאת. בגדול, מה שאני למדתי מהשיטה הזאת, זה
   לזכור,  זה גם צריך לבואשצריך כל הזמן  שכשמדברים על לאסוף הרבה כסף,

 מהרבה אנשים. זה לא צריך להיות בן אדם אחד, או גוף אחד, שנותן הרבה כסף;
 אלא, זה צריך להיות מאמץ קבוצתי שלנו, כקבוצה, או כקהילה, או כחברה, לאסוף
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 את המשאבים האלה. וצריך כל הזמן כאילו, להסתכל, כשאומרים, אני צריך עכשיו,
  אלף שקל בשביל להקים אוהל ברוטשילד  אז זה לא רק אני אשלם20לא יודע, 

  אלף שקל, וזה לא רק שרי אריסון תשלם, אלא צריך לבנות את הקהילה20את ה
מאחורי זה. שכל אחד ישים את השקל שלו. לשים שקל זה כלום כאילו. כן.

 : מה שהם היו מביאים על ידי התרומה, שהם שמים כל אחד. והבן אדםדויד בקמן
 צריך לדעת לקחת את הכסף, ולנתב אותו נכון, לדעת לנתח אותו נכון, קוראים לזה

ניהול בעצם.

 : כן, אני רק רוצה עדין בעניין של האיסוף, כאילו, הגענו ממש למצב,ברוך אורן
 שאני יכול להגיד, סטטיסטית, שכל בן אדם שיוצא עם בקבוק לעצרת, חוזר עם בין

  שקל כאילו של תרומות במטבעות. וזה רק אומר, שכאילו, עד כמה2000 ל1000
הצלנו לא    ואנחנו   לתת. ורצתה  הזאת  במחאה  לעזור  רצתה  הישראלית   החברה 

  אלף איש,400 מתרימים בעצרת. עכשיו עצרת של 40להגיע למצב שהיו יותר מ
  שקל. כאילו, הוא לא2000 אלף איש שאסף 10 מתרימים זה מתרים אחד לכל 40

 הגיע אפילו לכל האנשים. אני רוצה רק להגיד על האיסוף הזה, שאם יש דבר אחד
של מהזוית  רק    אני   כסף. שם  לאסוף  קל  נורא  שהיה  זה    בעצרות, טוב   שהיה 

הכספים, מציג את הדברים. 

  דקות לדבר קצת דברים20ועכשיו אני רוצה לעבור קצת באמת, נשאר לנו בערך 
 אחרים. היו כל מני תופעות אחרות שהתנהלו חוץ מהנושא של כסף. למרות שכסף,
לדעת כן?    השני, על  אחד  לסמוך  לדעת  של    העניין כל  עומד    מאחוריו    בגדול,
מאחורי שעומד  מה  בעצם  זה    חכמה. בצורה  מתנהלים  הקבוצה  של   שהמשאבים 

המושג הזה כסף. 

 כקהילה  כקבוצה, לנו חשוב  והיה    שקרו דברים  עוד     כאילו היו לזה  מעבר   אבל 
 לנסות לשלוט בהם. ואני רוצה קודם כל להתחיל לדבר על האלימות, כי האלימות,
 זה היה אחד הדברים שהיו הכי קשים לנו. האלימות, בעצם אני חושב שאני הגעתי

  ליולי, זאת אומרת יומיים אחרי דפני ואחריך. ובאותו לילה16למאהל רוטשילד ב
 שהגעתי זה היה מוצאי שבת. באותו יום שהשמש התחילה לרדת, כבר ראיתי את לי

  בלילה הייתה2 שעות, ובשעה בערך 12לוי ודפני כמעט הולכים מכות. ולא עברו 
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של   אחרת   קבוצה   עם   יחד   מכות   ללכת   שהתחילה   פאנקיסטים   של    חבורה
לעצמי,   ואמרתי   עצמי את    תפסתי מקום  שהוא  באיזה    כאילו   ואני    אקטיביסטים.

כאילו, וואלה האלימות הזאת, זה מה שיהרוס לנו את המאבק.

של עבר  סוג   אדם שמגיע עם עבר,  בן  ספציפית,  כאילו, אני    לא כולם יודעים.
 בצבא. וכאילו מבחינתי, מכות, זה משהו שאולי אני לא הכי אוהב אותו, אבל זה לא
 משהו שגורם לי להסתכל ולהגיד "וואו, במקום הזה אני לא רוצה להיות". אבל יש
למשהו   מפחיד,   למשהו   סממן זה  מכות    כאילו, שבשבילם  אחרים  אנשים   הרבה 
 שמרחיק. ואני מכיר את זה ממקומות אחרים, כאילו,  שבשבילי, כאילו, זה אחרת
אצלנו האלימות  של    הזה,   העניין עם  להתמודד  איך  לבדוק    ניסיתי   ולכן    נתפס.
 במחנה. ואני זוכר שעברתי ודיברתי עם כמה אנשים, ואמרתי להם, כל פעם שיש

 אנשים הולכים הביתה. אתה גם בטח זוכר את הציטוט הזה.10כאן מכות, 

 : היינו עושים סדנאות, נראה לי, לחיבוקים, ולהבין איך לפתור בעיותדויד בקמן
כאלה. אה, זוכר? הבאנו את אה,

: ליאור מנצ'ר. כן בהחלט. ברוך אורן

 אז אני רוצה לתת ככה כמה מהנקודות שהיו מוצלחות באיך למנוע אלימות. אה,
מהשורש. האלימות  עם  להתמודד  זה    אלימות, למנוע  באיך  הראשונה   הנקודה 
 כאילו, להגיד "להלחם ב>אלימות" זה כמו להגיד "צריך להלחם ב>מלחמה"; אי

אפשר להלחם ב>אלימות. אפשר להתמודד עם האלימות.

 האלימות היא חוסר תקשורת, שמגיע כתוצאה מאיזה שהוא בדרך כלל, או מצב
 מגיע מתוך איזה שהוא מצב חברתי לחוץ ומדכא.  נפשי לחוץ ומדוכא, או שזה 
 וברוטשילד בימים הראשונים, אפשר היה לראות את זה בצורה מאוד מאוד בולטת,
 על ידי כל מיני אנשים שהגיעו למחנה, והרגישו שהמחנה לא סופר אותם. אין להם
 מקום לדבר, אין להם מקום לקחת חלק בקבלת ההחלטות. ואז כדי, בעצם להרגיש
להתחיל פשוט    הייתה, שלהם  הדרך    למחנה,   אופן, שהוא  באיזה    שייכים,  שהם 
 להרים את הקול, ולהתחיל לדחוף אנשים. וזה הדרך שלהם, באיזה שהוא מקום,

הייתה להתבלט ולתפוס תפקיד. זה לפחות מה שאני ראיתי.
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  מקומות. דבר ראשון, לנסות2אז ברמה האישית, חילקתי את ההתמודדות הזאת ל
 להסביר לאנשים שיש להם תפקיד ושהם חשובים. גם אם עכשיו אין להם תפקיד,
 בואו נמציא להם תפקיד ביחד. כי ברגע שיהיה להם תפקיד, אז הם יכולו להרגיש

ששומעים אותם. דבר ראשון ליצור להם איזה שהוא תפקיד.
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של איך לגרום מומחה בעניין הזה   שהוא   לשאול מישהו  זה היה   והדבר השני,
 לאנשים אה, להרגיש שייכים. הבאנו את מנצ'ר, ששאלנו אותו איך להתמודד עם
 זה. ברמה של איך לבנות סביבה, שאנשים יכלו להרגיש שמקשיבים להם. והדרך
 לעשות את זה היה, דיברנו, הזמנו את ליאור מנצ'ר, שמה שהוא עוסק בו, זה הנעת

)to motivateתהליכים קהילתיים. אז מה שאני אומר, זה שבעצם ניסינו למצוא ( 
 של איך בונים  מישהו מומחה, שהוא יוכל לעזור לנו להתמודד עם העניין הזה,
 מרחב לאנשים לדבר. ואז הזמנו את מנצ'ר. ומנצ'ר אמר לנו, תקשיבו: הדרך לעשות
 את זה היא כפולה. בערוץ אחד צריך אה, אגב, זה היה תפקיד של בקמן, אחרי זה

  מילים,  מה שמנצ'ר2אם תרצה, אני אשמח אם תדבר על זה מהזווית שלך. אבל ב
 אמר זה כזה דבר: צריך לבנות מנגנון שמאפשר לאנשים לדבר, ומנגנון שמאפשר

לאנשים להרגיש שסופרים אותם. סבבה? איך עושים את זה?

 להם לדבר,גילי גלזמן שיתנו  כמה   קודם כל,  אנשים,  היא כזאת: שלי  : ההערה 
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 ידברו. וואלה באמת, ראיתי במחאה הזאתי; אחד הדברים שהכי מפריעים לי, זה
 הדיבורים [אנשים צוחקים], באמת. כאילו לא, אני בתור בן אדם, אני לא סובל
 דיבורים, כאילו. אז אני אומר, קודם כל. מי בכלל, כאילו, קודם כל, עם כל הכבוד
 לליאור, ויש כבוד, אבל מה? גם אם אני, סתם דוגמה, אגיד עושים שבוע דיבורים.
 יבואו אנשים ורק יזיינו במוח. כאילו, אנשים באמת אוהבים לדבר. ואני רואה את
 זה לפעמים ב, אם יש מיקרופון או מצלמה או ווטאבר, פתאום באים אנשים, רק
 אוכלים את הראש, והם בכלל לא מבינים על מה הם מדברים. כי, לא שהם לא

מבינים, תן להם לדבר, וידברו. 

 עכשיו זה שאתה אומר "מרחב”. לכל בן אדם מרחב סבבה, תן. לכל אחד יש תפקיד
 במחאה, וכל אחד יש לו באמת מקום. ולא מקום של דיבורים. הדיבורים האלה, אני
אחורה,   חוזר   אני פעם  ועוד    מדיי.   מהר רצה    כאילו,   הזאתי שהמחאה     חושב,
מה?   אחרי   אותי שואלים  אתם    אבל עכשיו    זה. אחרי    יבואו  וואלה,  שהדיבורים,
 אחרי שיהיה הפיצוץ. כל עוד לא היה את הפיצוץ שהוא מן נקודה קריטית, שכולם
 פתאום יגידו: "אין מה לעשות, אני במחאה”. מה זה "המחאה”? אני לא קורא לזה
 "המחאה" בכלל, זה מהפכה. אז מה זה דיבורים? דיבורים על מה? מה יש לדבר?
 כאילו תשב בבית, תבין על מה נלחמים. תקרא, תקרא, תקרא, תקרא, יש ים חומר.

אחרי זה תבוא. 

 : גילי, אני איתך. אני אומר, שמעבר לזה שלדבר זה, אתה יודע, אומריםברוך אורן
 שאם מדברים הרבה אז עושים פחות. אבל מעבר לעניין הזה, תחשוב כאילו על
 הסיטואציה הזאת. שעד היום בן אדם היה סתם, לא יודע, עבד באיזה שהוא מקום,
 או שסתם היה תקוע בחיים שלו. ופתאום, הוא מסתכל ברחוב ורואה התפוצצות של
עכשיו,   זה.   פעם לפני אף  שהייתה קיימת  יודע  היה  לא  שהוא    אזרחית,  עשייה 

באיזה שהוא מקום, הוא מרגיש שהוא רוצה לקחת בזה חלק, אוקיי, מצד אחד. 

 תחשוב  אתה מבין? כאילו,  מקום כאילו, שלא נותנים לו  הוא מרגיש   מצד שני,
 שהיית מגיע לרוטשילד שבוע אחרי מתי שהגעת. והיית רואה מלא אנשים רצים
 ממקום למקום, איזה אחד עם כובע מצחיק, לא יודע מה, דפני פה, דפני שם, לא
חשוב וסופר  מגניב  דבר  פה  קורה  וואלה  אומר  ואתה    גדול,   באלאגן   מה.  יודע 
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 למדינה שלי, ואתה אומר אני רוצה גם לעזור בזה. יש לי כאילו כישורים והכל,
 שנייה עכשיו זה בדיוק מה שקרה, אנשים הגיעו ואף אחד לא ספר אותם כי היו את

  אנשים שהגיעו ביום הראשון וביום השני ואני במקרה, שתביןXהלא יודע, את ה

  כי דוד היה שם שאני מכירNOBODYהגעתי ביום השני כבר הרגשתי שאני   
  משפטים והוא חיבר אותי כאילו. אבל מי שלא היה לו את2אותו ודיברתי איתו   

האלימות. של  הזה  המקום    כאילו הגיע  ומשם    התחבר. לא    אז   הזה. אדם     הבן
 האלימות הגיעה מהמקום של האנשים שהרגישו שהם רוצים לקחת חלק, ודוחפים
 אותם החוצה, אתה מבין? אז בהקשר הזה אני רוצה להגיד מה מנצ'ר הציע. מנצ'ר

  שיטות במובן של לתת לאנשים לדבר, הוא אמר: תנו להם, תפתחו לאנשים2הציע 
 את הלדבר שידברו כמה שהם רוצים, עד שיטחנו לעצמם את המוח עד הסוף, אתה
 לא חייב להסכים. סבבה. הרעיון בלתת לאנשים לדבר זה ליצור איזה  שהוא חיבור
 שאנשים ירגישו שבכלל יש להם מקום לדבר, ולהקשיב לאנשים אחרים, ולבנות
מעגלי זה  הציע  שהוא  המתודה  שאגב    לזה, מעבר    משותף. מכנה  שהוא   איזה 

השיחה. המעגלים כמו שאנחנו עושים כאן. 

 מעבר לזה, הוא הציע, פעם בכמה ימים או פעם בשבועיים, לעשות מעגל שמקבל
מה על    ודיברנו   ציבורי, דיור  זה  מה  על  כבר    שדיברנו   אחרי   כן. גם   החלטות 
 המטרות שלנו, דיברנו ובלה בלה, עכשיו בואו נקבל החלטות ונרוץ קדימה. בשביל
 זה הוא הציע לעבוד בשיטה של אספות עם. זאת אומרת לעשות איזה שהיא שיטה

איש, אומרים תקשיבו: היו איזה 500שכל המחנה מגיע, איזה  מעגלים כבר,30    
 שדיברו על דיור ציבורי. הדרישות שלנו זה א' ב' ג' ד'. בואו נראה מה דעתכם על

זה. זה, שוב, זה הייתה הצעה. אפשר לדבר הרבה על מה יצא מזה בשטח. 

 אני רק רוצה להגיד עוד מילה אחת. כמו שהיום אנחנו הולכים לקבל כאן לסמינר
 הזה או לסוף שבוע הזה מלא מלא בירה, גם באיזה שהוא יום בהיר נחת ברוטשילד
 מה  שבאמת לא היה לנו  המשטח של בירה הזה, כיוון  עכשיו של בירה.  משטח 
 לעשות איתו, פשוט חילקנו אותו לכולם. וברגע שאנשים היו שיכורים, בתוספת
למצבי הגיע  זה     אותם  סופרים  שלא    הרגישו שאנשים    מקודם,   שאמרתי  למה 
 אלימות הרבה הרבה יותר חריפים כאילו, ממה שאתה מצפה שיקרו. כי אנשים גם

היו שיכורים, וגם רצו לדבר, וגם הרגישו שלא שומעים אותם.
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 : בצפון, גליל מערבי, נהריה. מה שקורה זה שהמשקל של, של כלאיתמר ברגר
 פרט, של כל אינדיווידואל, הוא הרבה יותר גדול. כי אם יש בן אדם שהוא טיפה

  אנשים רציניים אז100כוחני, אלים, לא משנה מה, ברוטשילד הוא נבלע. אם יש 
 , זה לא משנה מה הוא עושה. ברגע שמגיע מישהו דומיננטי בנהריה,60הוא בטל ב

 ופה גם יש את המפגש בין הניסיון שלנו ללכת על דמוקרטיה, על שקיפות, על
 פתיחות, על כל מני ערכים ליבראליים שלנו, לבין מי שלא מאמין בזה. והוא מנצל

 אנשים שיש להםאת חוקי המשחק שלנו בשביל למחוק אותנו, וזה קרה לנו. וגם 
 חיים, שצריכים לקום בבוקר וללכת לעבודה, ילדים, משפחה, כל מני מחויבויות,
 שיכול להרשות  או  חיים,  מי שאין לו שעות; את המאהל לכמה   נאלצים לנטוש 
בערב חוזרים    כשאנחנו   מציאות; יוצר    כוח, צובר  הוא    במאהל, להשאר     לעצמו

המאהל נגדנו.

 זה בדיוק מה שקרה לנו. בחור אחד הגיע, וזה בדיוק הבחור  בואו נעצים אותו,
תהיה  בוא   ונחזק ונתמוך סבבה.  את הבמה,  ניתן לו מופלה. אנחנו מקופח   בחור 
 אחראי על כל המאהל. אתה שולט במטבח, לא היה לנו שירותים ומקלחת, אז לא
 היה בזה לשלוט, אבל פתאום הוא מחליט. יש אנשים שבאים ומקבלים שירות כיד
 המלך, ויש אנשים שבאים ובקושי מקבלים כוס מים. הוא פתאום אה, הוא מחליט
 מי רצוי כאן ומי אסור לו להכנס. זה לא רק כסף, גם הקופה היא הופכת לקופה

שלו.

 שלב הבא, הוא מביא חבורה של נוער בסיכון, שהופכים לחיילים שלו. כל יום הוא
 מטפטף להם דברים נגדנו, ויוצא מרד. אנחנו גורשנו מהמאהל שלנו. מרד ממש,
 זאת אומרת אה, כל החבר'ה אתם מכירים? נפתלי, אליק, אני, הנערים עשו לנו
 מרד: אנחנו לא רוצים אתכם פה, אתם מבוגרים אתם לא סופרים אותנו אתם לא
 מעריכים אותנו. [השבנו להם: (ב.א.)] אין בעיה, המאהל שלכם, ביי, הלכנו. אחרי
 יומיים הם התקשרו, נפל להם האסימון. הם הבינו שהוא משתמש בהם, מנצל אותם.
 אחרי עוד יומיים הודיעו לנו: "אנחנו בקשנו ממנו שילך”. אז הוא גנב את האוהלים

והלך.

 שוב, זה דבר שבמאהל בגודל של רוטשילד, לא יכול לקרות. כי זה גדול וחזק
שלנו בדמוקרטיה  שרואה  אינדיווידואל    אחד, אדם    בן של  המשקל  אבל     מדיי.
 חולשה, הוא אדיר. ואין כל כך, לדמוקרטיה, כלים להתמודד עם מישהו שנלחם בו
 בכלים שלה. שלוקח את הכלים שלנו, שלוקח את הסובלנות שלנו, ומשתמש בזה

415



 נגדינו. אוקיי, אז זה דבר שאנחנו צריכים לחשוב. איך אנחנו מתמודדים עם אנשים
 שמזהים בדיוק את הנקודות של החולשה, ונכנסים לפה ולפה ולפה, בדיוק איפה
 שאנחנו הולכים לקראתם. ואנחנו מקבלים, ומנחילים ומקשיבים, ושם הם מנצלים,

שם הם משתמשים בכלים שלנו נגדנו.

 והמון כסף. כן? אנחנו לא יודעים כמה, אבל חלק גדול מהקופה הלך לצרכים שהם
בכלל לא קשורים אלינו.

 : בעניין של להגיע לקונצנזוס, אז אני אומר, שזה פה בעיה קצת. למה?גילי גלזמן
 , אלף, עשר אלף איש, סבבה.500כשמגיעים לקונצנזוס, אז אוקיי, יגיעו לקונצנזוס 

 תהיה שבוע בקונצנזוס, ואז פתאום אחרי שהכל מגניב, פתאום תתחיל להבין מה לא
 בקונצנזוס. ואז מתחיל תהליך הפוך, כאילו. אתה מתחיל לריב עם המעגל של המי

שכבר נמצא בעניין.

שישבתי   כאילו,   שאני   הדיבורים, על    כן, שגם    להגיד.   לי היה  דבר  עוד     עכשיו
 במטה, זה היה סוג של וועדת קבלת קהל. באמת, מצב כאילו שלא הפסיכולוגים
 עשו ולא העובדים הסוציאליים עשו., עכשיו כל בן אדם שהגיע כאילו, אומרים,
 לתת לו לדבר. אני חושב רק על ה, כל האכילות ראש שאני קיבלתי ברוטשילד.
 באמת, אין דברים כאלה. צריך לקבל פרס ישראל ווואלק לא אומר את זה סתם
 [צוחקים]. מרוב  שאני לא זוכר, אני לא זוכר מה כאילו, הייתי מוח מחוק כאילו.
 הייתי בא מוח מחוק. אני כבר לא זוכר כלום. אז הכל מצולם בוידיאו באמת. כאילו
 יש לי שעות צילום שמה ברוטשילד, לא יודע, סרט, לא טרילוגיה, טרילוגיה פי

  יעני. אז אני אומר כאילו, כל אחד שהגיע לשם רצה לדבר. אז אני אומר, לא100
 תמיד צריך לתת לכולם לדבר כבר. איפה שהוא צריך גם להגיד, דיי, חלאס שמענו

כבר הכל. 

 עכשיו יותר מזה, אני זוכר שבאו לי אנשים, אם זה זמרים, אמרו לי, אנחנו רוצים
 לבוא להופיע ברוטשילד, כשרוטשילד כבר היה מפוצץ בהופעות. אמרתי להם: אין
 בעיה, אתם רוצים להופיע? לכו ללוינסקי, לכו לתקווה אבל לא פה. קודם תלכו

לשם, אחרי זה נראה אם בכלל תבואו לפה.

 עוד דבר אני זוכר. זה למה אני אומר את זה. אני אומר את זה על המעשים ולא על
 היה את המאהל של הנחמדים שמה בפינת שנקין. אם אתם זוכרים. לאהדיבורים. 
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 הטיפי, המאהל של הנחמדים, של האתיופים. אמרו: אנחנו רוצים לבוא, אבל אנחנו
 מפחדים. אמרתי להם: אם אתם רוצים, תבואו, והכל יהיה בסדר. וואלה, באמת,
 עוד פעם, לא  והיה להם באמת מאהל מגניב שמה. ובאמת, כל מי שרצה,  באו,
 לדבר כאילו, זה שהם רוצים לבוא, אמרתי להם: סבבה, תבואו. ואני זוכר, באו מלא

אנשים שבאו בתכנון, באו לראות, וכאילו נשארו יעני עד סוף רוטשילד שם.

 הוא השתלט לכם והוא לקח לכם והוא דפק את העסק. אה, תראה זה: דויד בקמן
 כשיש אנשים  אז הם מנצחים את הדביל.  מעניין. אם יש תקשורת בין האנשים,
 ביחד, מתוקשרים, ביחד, מדברים על הדברים ביחד, אז הם מנצחים את האידיוט
 האחד שיושב ודופק את העסק. הריי אם אנשים מאמינים שהם יכולים להביא שינוי
 אצלם.  החברתי של השינוי את הבעיה   הם קודם כל צריכים לפתור  אז    חברתי,
 ולהראות שהם מנצחים, ושהם יכולים לנצח את הדבילים שהורסים את זה. הדבילים
 האלה זה אנשים עם אגו, אגו, אגו. שרוצים לקבל משהו לטובת עצמם. ויש כאלה
באופן לפעול  צריכים    אנחנו   אותם, מזהים    שאנחנו וברגע    הזה. בעולם   אנשים 
 קולקטיבי כנגדם. ולא לצפות שהישועה תבוא כהרף עין מאיפה שהוא. ולא, כי זה
 לא עובד ככה. אנחנו רוצים שינוי, ואנחנו בתוך עצמנו לא מצליחים לעשות שינוי
 נורמאלי אחד. אז אנחנו רוצים שינוי? אנחנו צריכים לפחות להראות את זה. אנחנו
 כביכול. את המיעוט ששולט בנו, מתקשרים, ומנצחים  אנחנו מדברים,   קולקטיב, 
 שזה איזה אידיוט אחד שקוראים לו לא משנה מי, בלי שמות, ופשוט מביאים את
החבר'ה וכל    בעצמך.   להאמין פשוט  זה    פנימה. האור  את  מביאים    פנימה.  האור 

ביחד. כי אני בטוח שאתם הייתם רוב על פני אותו בן אדם.

 אנחנו הרוב, המכריע, השפוי. הרוב החזק.: כן, רק משפט לגביי זה. איתמר ברגר
נכנסים לא    שאנחנו   החלטה.   עצמה,   המון של  מקום  מתוך    חוזק, מתוך     קיבלנו
 לעימות עם הבן אדם הכוחני והשתלטן הזה. אנחנו לוקחים צעד אחורה. כל המגדל
 קלפים שהוא בנה קורס, הוא מתפנה, ואנחנו חוזרים. תוך כמה ימים חזרנו, ומהאהל
 היה שלנו. אמנם בלי אוהלים, אבל המאהל היה שלנו. זאת החלטה שהייתה מאוד
 נכונה לדעתי. היינו יכולים להכריז עליו מלחמה, ולהכנס למלחמה. הנערים הבינו
 לבד, ברגע שאנחנו עזבנו, שהמאהל היה שם בזכותנו. ושהבעיה זה הבחור ההוא.
 וברגע שהוא הלך אז חזרנו ושוב, לא התקפלנו. התכנסנו ביחד למקום אחר, עשינו
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תהליך של קבלת החלטות, קיבלנו החלטה מאוד נכונה. וכשהשטח התפנה חזרנו.

 :  דיברנו על המון דברים, והאמת שכל אחד מהנושאים שדיברנו עליוברוך אורן
 הייתי מוכן להרחיב עליו ולדבר עליו עוד איזה שהיא שעה וקצת, ובטח נספיק
 לדבר על הדברים האלה עוד בהמשך. אה, אני רוצה להגיד לסיכום שמדהים כמה
 ידע צברנו, אפילו בעניין של החודש הראשון, אתה יודע בשבוע הראשון, כמה
 את ההזדמנות של  וחווינו. ואני ממש שמח שיש לנו  למידה עשינו, כמה למדנו
 המרחב הזה היום, כדיי לשתף בידע הזה, ואולי להתכונן יותר טוב. אם אנחנו נרצה
 לעשות מאהלים, או עצרות, אני לא יודע, כאילו, יש כאלה שלא אוהבים עצרות,
 יש כאלה שלא אוהבים מאהלים, הכל סבבה. אבל אם נרצה לעשות את זה, לפחות
לכם ותודה    המסקנות. ומכל    כאן, שהייתה  מהתקופה    למדנו מה  קצת   שנסתכל 

שהשתתפתם.

[תומלל ע"י אורה – נערך ע”י ברוך אורן]

מעגל המשך על האיזון בין המחאה והחיים
11:00, 11/2/2012יום שבת 

 אור עמית, אבי דהאן, קרין נץ, רחלי רגב, גבי ויינרוט, ג'רמי ליבן, יהודה יוגד,
נאוה לויזקין, גיא שמיר

, ירושלים. החברה להגנת הטבע, המשמר החברתי בכנסת45 בת אור עמית

   בת  שמי אור, מירושלים. זה שוקו [הכלב (ב.א.)]. אנחנו כאן45שלום לכולם.   
החברתית. והמחאה  אישיים  חיים    פרנסה,   בין מאזנים  איך  בנושא    דיון  בהמשך 
 ניהלנו על זה דיון עכשיו, בקבוצה רחבה יותר, וחלק מאיתנו הרגישו צורך להעמיק
 בזה. אני אגיד כמה מילים על עצמי אבל ממש בקצרה, אני יש לי בית, יש לי
 הכנסות. אני עובדת ויש לי הכנסות אחרות, אין לי ילדים, אין לי הוצאות על שכר
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 דירה. אפשר לדבר על זה אחר כך. ובכל זאת, לא רק שאני מזדהה, ולא מצליחה
 להבין איך אנשים מצליחים להתקיים היום, ילדים, אנשים עם, משפחות עם ילדים
 – גם לעצמי, עם כל מה שיש לי, ועם כל זה שאני באמת אדם ששואף לחיים ברי
 קיימא, ועם כל זה שאני מנסה לעשות דברים בבית ולנסות לצמצם הוצאות בכל
 מני צורות בלי להוריד ברמת החיים – עדין זה לא, לא, לא קל, ועם כל זה מה
 שיש לי, אני מזדהה עם המחאה, על כל הנושאים שעולים בה. אין לי טיפים בכלל
 לגביי איך לאזן את זה, אני לא יודעת. אבל, גבי זרק את הרעיון של, הוא אמר,
 עשרה אנשים להשכיר חדר ביחד. ואני ככה התחברתי לזה, מודל של קוהאוזינג,
 שבו אנשים עם מטרה משותפת, כמו, מטרה של המחאה והתייעלות של המחאה וכן
לנהל   ביחד.   גדול, בית  בשכירות  לקחת  להחליט    המחיה,   בתנאי   וחיסכון    הלאה,
 אותו. זה יכול להיות מקור לצמצום הוצאות. אבל זה אתגר מאוד גדול, אישי, של

ללמוד לחיות בקבוצה. אז אני אשאיר את זה פה.

 ת”א. מאהב רוטשילד, פליטי רוטשילדקרין נץ

 אני אשמח להוסיף. קרין, אני פליטת רוטשילד [צוחקת] נשמע מצחיק כזה. עלה
 רעיון בעבר, מדהים בעיניי, מיזם ממש מדהים. לקחת איזה שהוא בניין, או איזה
 שהוא מקום, שהוא גדול יחסית, ולעשות ממנו משהו, שהוא בעצם, כמו שיש את
 בית העם, אבל משהו שהוא טיפה, קצת שונה. אה, בית העם, יש להם את דרך
והמייזם   וכאלה.   פוליטיות   שהם פעילויות    הרבה   להם ויש    שלהם,    ההתנהלות
 שאנחנו הצענו, זה ממש לעשות את זה ברמה הקהילתית חברתית. לפתוח את זה
 לקהל רחב יותר, בלי עמדות פוליטיות וכאלה, אלא באמת, כי הבעיה שיש כאן
 כרגע, נכון שיש פה הרבה מעורבות של פוליטיקה, אבל בראש ובראשונה זה עניין
 של גישה התנהלותית. שזה דבר שהיה קיים, בכל העולם הוא קיים. אה, ובארץ הוא
 קיים גם ממחאות קודמות, זה לאו דווקא רק ממשלה אחת. זה נכון שהממשלה
את   משאירה   אני   אבל   ככה; לזה  נקרא    עוול',   'דאבל עושה    הנוכחית,    כרגע,

הפוליטיקה בצד. 

 המיזם שרצינו לעשות ביחד, למעשה, זה לקחת איזה שהוא בניין, שתהיה קומה
 אחת למשל למגורים, כמו שאמרנו, של עשרה אנשים, של עשרים אנשים, תלוי
מי שזה    שזה בעצם יהיה הפעילים המרכזיים,    כמה הגודל יכול להכיל למעשה.
 שרוצה לחיות בקהילה השיתופית הזו. ושאר הקומות, למעשה, זה בניין קהילתי.
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 המטרה היא באמת לעשות שם למשל הדרכות, והרצאות, ותרומה לקהילה. ולקבל
 שם אנשים, אם זה נער במצוקה, או חסרי דיור. ולהתחיל לעשות איתם איזה סוג
 של תהליכים, סוג של עבודה. לתת להם ככה, אופטימיות, לתת להם איזה שהוא
 סוג של תקווה. לראות איך אפשר לקדם אותם, לאסוף לשם תרומות. מקום, שכל
 בעצם שזו  אחד.  שהוא מרכז  באיזה   ככה ירוכזו  הפעילויות האלה למען הזולת,
 תהיה נקודת המוצא. למעשה זה גם ייתן כוח להרבה אנשים אחרים, וזה גם יגזול
 כוח למי שמנסה לחלק את הכוח לאחרים. ולצערי המייזם הזה נפל, פנינו לכל מיני

גורמים. 

 זה לא צלח, אבל זה דבר שהוא מדהים בעיניי, כי יש היום כל כך הרבה אנשים
 שמתנדבים ונותנים מכל מני ארגונים ולכל אחד יש את הדרך שלו. אני חושבת
 שדווקא מה שהמחאה יצרה כאן, כל המהפכה הזו והחיבור בייננו, נוצר משהו כל
מפחדים לתרום אנשים  שהיום הרבה  גם  מה    בחוץ. שיש  ממה  שונה  כל כך   כך 
 לעמותות או להתערבב עם עמותות, כי הם אומרים 'רגע, מה אני אתרום לעמותה

  מרוויח שלה  העמותה   30שראש  או אלף  לא50    כאילו?'   בחודש? שקל  אלף    
 יודעים כמה כל אחד גוזל לעצמו. ופה המטרה היא לעשות, אנחנו לא רוצים ממך
 כלום, זה פה, תהיה איתנו, ותיתן את מה שאתה יכול לתת. זה לא מתנהל על פי
 כספים, אלא על פי יותר מעשים, על פי עבודת שטח בתכלס. שזה, אני חושבת,
 דבר שהוא כל הזמן, ברגע שזה יפרה את עצמו, זה מעגל מדהים. כי אז אין לך את
 ה, לבני האדם אין את המקום של הלחשוש של מה המטרה שלו בכל זה, וכמה
 הוא מכניס לכיס שלו, אלא אתה מקבל את הסיפוק המאוד מאוד גדול, וזאת בעצם
 ההפריה ההדדית. ואני עדין במקום של – אם מישהו רוצה להתארגן לאיזה שהוא
 מיזם כזה, אז על אחת כמה וכמה. ואם למישהו יש רעיון איך אפשר להקים מיזם

כזה, משהו שאני לא ידעתי עליו מקודם, אז תבורכו.

  דברים שעלו אצלי.2 מילים למה שאמרת, 2: אני רק רוצה להתייחס באור עמית
 אחד, זה שאני קראתי על יוזמה מקסימה בעיניי, של מישהו שהקים מקום שבו הוא
 מאכיל ילדים, בני נוער שאין להם בתים או, באים אליו לאכול, הוא שף. ואז הוא
ממש לארוחה  כרטיס  קונים  אנשים    מיוחדים. בישול    ערבי   מעין לעשות   התחיל 
 מיוחדת, בכל מני סגנונות, וזה מגייס תרומות למען הפעילות הזו, של להאכיל את
 הנערים. וזה היה נראה לי מעין שילוב נורא יצירתי, בין להציע למי שיש כסף, את
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 התענוגות שהוא רגיל לשלם עליהם, כן? אבל לא סתם בתור בעל מסעדה שרוצה
לנצל מלצרים, ויכניס את זה לכיסו – אלא למטרה חברתית.

 אז זה אולי אחד מהפרויקטים שיכולים להיות במסגרת כמו שאת מדברת עליה. כי
 לדעתי, גם העניין הזה של לעזור לאחרים, הרי אנחנו צריכים לזכור שאם אנחנו לא
 גם להפך, אבל אני לא יכול לעזור  עוזרים לעצמנו, אנחנו לא עוזרים לאחרים,
ואת   מתפרנסת,   בקושי ואת  סוציאלית  עובדת  את  אם    או,   להם.   שאין  לאחרים 
 צריכה לעזור לאנשים שסליחה, האבא נרקומן והאימא לא יודעת מה, את יכולה...

אז אני לא יודעת אם העברתי את הנקודה, אז זה דבר אחד.

 דבר שני, לעניין של עמותות וחוסר אמון בעמותות. וזה נקודה מאוד מאוד כואבת.
 אם אספקט. אליו בכל  חשוב שניגע בו ונתייחס  של אמון הוא גם מאוד   הנושא 
 אנחנו מדברים על איך אנחנו משתפים פעולה בעניין פרנסה, לצורך קידום המחאה

וכן הלאה, נושא של אמון – לא לעכשיו, אבל כאילו, משהו שאני משאירה פתוח.

 תל אביב. מאהב לו הייתי רוטשילדאבי דהאן

 הרי היו ניסיונות כאלה, והם לא צלחו. אני הרי בא ממקוםלגבי מה שאמרת קרין: 
זה את  לנסות  אפשר    צלח. לא  אבל    כשאיפה, זה  את  להעלות    פרגמאטי.  מאוד 
 בשישית, בשביעית אבל וואלה מתוך הנחה שאולי כן, אולי יצליח. יחד עם זאת,
 בואו פחות נסמוך על זה שיעזרו לנו אושיות וכאלה, כי זאת היתה ההתכוננות של

הפרויקט, שאנחנו מכירים אותו היטב, הרעיון של הפרויקט לפחות.

 ויש, יש חיה כזאת: יש לא מעט קומונות. דברי איתי, נצרף אותך. ישמחו לקבל
שיכול   משהו שזה  חושב    אני   עירוניים.  ויש קיבוצים  אחד. זה    מקום,  יש   אותך.
ולהצטרף. להגיע  צריך  פשוט    קיימים. הדברים    בכזה.   הייתי   אני   לך.  להתאים 

הקיבוץ העירוני דבר פנטסטי ומדהים.

 יש, יש בכמה מקומות. אני, כשאני אומר הייתי מבקר, שלא אקח לעצמי קרדיט.
 אבל מספר משפחות שהגיעו לשכונה קשה בירושלים, תכף אני אזכר בשמה. גילה,
 נדמה לי. והם לא באים להתנדב שעה שעתיים, הם חיים שם עם האנשים, תורמים

ופשוט נרתמים שם לעניין, שזה מדהים. גם בלוד יש, בבית שמש.
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אבל איך הם חיים? איך הם ...? :קרין נץ

דהאן   הזה.אבי   בעניין המסר  את    להבין   המקרו. ברמת  לדבר  רוצה  רגע    אני   : 
 השאלה טובה, כן. בכל אופן, זה לגבי התוכניות והשאיפות, שהן לא מגלומניות, הן
 אפילו ברות קיימא. אפשר רק להצטרף, לא צריך אפילו ליזום. מה שלי חורה,
 שאני שומע אנשים במחאה, וזה נדמה לי מרכז הדיון של שילוב של הדברים, אנחנו
 כרגע לא מייצרים פתרונות בהכרח. אני שומע אנשים – "תשמע, בואנה, אני ארבע
מרשה אתה  חודשים  חמישה  אם    בואנה, עבדתי.”  לא  חודשים  חמישה     חודשים,
 לעצמך לא לעבוד, אז אולי מצבך יותר טוב ממה שאתה מציג. אני בכוונה מקצין
 לרגע אחד, לצורך ההמחשה. ואם אתה ארבעה חודשים מצליח לשרוד בלי עבודה,
 יש הרבה אנשים שעובדים, והם לא במחאה, הם לא מרשים לעצמם לעשות את זה.
 אז לבוא בשם מהפכנות וצדקנות ותיקון עולם זה יפה אבל בסדר, תעשה את מה
שאתה עושה, אבל תשלב ועל זה היה הדיון, נכון? אני לא טועה? אה, בסיס הדיון.

 : כן, מה הדרכים לשילוב בין מחאה לעבודה לחיים. אני רוצה רק לחדדאור עמית
 את הנושא. אני חושבת שאחרי שניסינו לדבר על מה למדנו, ולי נדמה שלא למדנו
 כל כך הרבה, כלומר, רובנו עדין לא פתרו את הקושיה. אז אני כן הייתי רוצה
 לדבר לרמה, כן לדבר ברמה של מיקרו. כלומר, לא ברמה של כן הוא עשה טוב או
 לא טוב, אלא מה אפשר באמת, איך אפשר באמת להתקדם לקראת פתרונות, ליצור

פיתרונות, ליצור אפשרויות חדשות.

 ת”א. חדר המצברחלי רגב

 קודם כל, אני חושבת שאחד הדברים שמשפיעים אחד על השני זה יצירת נורמה.
 כי לתחושתי, הייתה בתחילת המחאה מין אווירה כזאת של, זה בסדר לנטוש חיים
 אישיים, זה בסדר לפרק את כל מה שהיה לך לפני זה, וזה בסדר להפוך את החיים
ולשכוח   הישנים,   מהחברים   ולשכוח   מחאה,   של   בפעולה   רק   ולהתמקד    שלך
 מהעבודה. וגם לי היו איזה חודשיים ככה, בהתחלה של חדר המצב; מגיעה ליום
 עבודה, נמצאת רק על חדר המצב אבל לא, לא מבטלת את המשימות של העבודה
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 ואז מגיעים לנקודת  וזה היה גרוע.  זה. מלפני  מזניחה את כל החיים שלי   שלי,
האיזון.

 עכשיו, אחד הדברים שלדעתי צריך לעשות, זה לגלגל איזו שהיא נורמה, ושיחות,
 וליצור איזה שהיא אווירה של חברים: אוקי, אנחנו הבנו את הרעיון, אנחנו נהננו
 ממננו. בוא נראה איך משלבים פרנסה, עבודה וחיים אישיים. בהמון שיחות אישיות,

בין לבין, וביצירת נורמה.

 השאלה: איך יוצרים את הנורמה? אז דבר שני, אחד הדברים שאנחנו, שאני מנסה
 לעשות, זה פשוט להביא עוד אנשים. יש המון המון אנשים שנורא רוצים לעשות,
 לא יודעים מה לעשות ואיך לעשות ואיך להתחבר. ועדיין הם יושבים על הכורסא
 ורואים האח הגדול. נורא רוצים, אבל לא עושים. ואני חושבת, שככל שיהיו יותר
 אנשים שיעשו, יהיה אפשר לתת לכל אחד איזה שהוא משימה יותר מצומצמת,
 שיהיה אפשר לשלב את זה יחד עם עבודה ויחד עם משפחה ויחד עם חיים אישיים.

איש, ואני חושבת שאם20לדוגמא, אנחנו עכשיו [בחדר המצב (ב.א.)] צוות של    
 , אז כל אחד יכול21 איש, היום קרין מצטרפת אלינו ותהיה ה30נהיה צוות של 

שעות, ואז4לתפוס משמרת של חדר המצב, כל אחד יכול לתפוס משמרת של    
 נוכל גם ללמוד ולעבוד ולעשות עוד כל מני דברים. פשוט להביא עוד אנשים.
 זאת לדעתי  עד הסוף. מסוים ויתמקצע בו  מאוד מאוד  אחד יעשה משהו  ושכל 

הדרך שלי לאזן.

 : פשוט רציתי להגיב. להגיד שאת מעלה משהו מאוד חשוב ונכון. אניאור עמית
אשמח אחר כך גם לשמוע ממך יותר על מה זה אומר להיות בחדר מצב.

 קריית שמונה. מורה לפיזיקה, מאהב קריית שמונה.33 בן גבי ויינרוט

 אני רוצה להתייחס למה שהתחלת, אחרי זה קרין התייחסה אליו. קודם כל, לדעתי,
 כמו שאני מבין את הרעיון של מחאת האוהלים, זה להחזיר לציבור את המרחב
שהמרחב   הזו, התרבות  את  להעביר    לאוהל. יציאה  של  האמרה  זאת     הציבורי.
 הציבורי קיים גם בשביל המחאה. זה לא, אנחנו לא מבקשים את זה. זאת הסיבה

 וכשאני דיברתי על מהשיש, זו אחת המטרות שיש מרחב ציבורי, כדי למחות בו. 
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דרך על    דיברתי   דיור.   פיתרון על    דיברתי לא   –   "קוהאוזינג"   לו קראת   שאת 
 לצמצם את ההוצאות שלך, כדי שתוכל להמשיך להיות כמה שיותר זמן במרחב

הציבורי.

 אחד הדברים שמקשים על בן אדם להמצא ברחוב, לפעיל, מתוך נסיון של כולנו,
 זה דברים מאוד טריוויאליים: זה איפה אני אאחסן את הדברים שלי, ואיפה אני
 אתקלח, אוקי? אני לא חושב שיש עוד משהו, יש עוד אזושהי בעיה? [צוחק] לא
 לא, לישון אפשר באוהל. אבל עוד פעם, כמובן זה אישי, זה אישי. אז אני דיברתי
 על משהו מאוד מאוד פרקטי. האמת היא, שעוד לפני זה ראיתי את הבית כמחסן
אישית,   פשוט,   אני   אישי.   באופן זה  את  פוגש  אחד  כל    פעם, עוד  אבל     בלבד.
 עשיתי  זה,  המחאה הזאת הגיעה אליי במקום מאוד מאוד נוח. כבר הרבה לפני
 איזושהי החלטה, כבר התפטרתי מהעבודה הקודמת שלי, ומבחינה כלכלית יכלתי
 להרשות את זה לעצמי. אבל כל אחד יחליט לעצמו. אני דיברתי על כמה חברים

ששוכרים ביחד מחסן שהוא מקום ומקלחת, זהו. אוקי? ממש נקודתי.

: תסביר לי, אתה מתפטר מהעבודה בגלל מצב חברתי?אבי דהאן

 FRAMINGזה סגנון חיים, שאם אני כן אעמיד את זה באיזה שהוא : גבי ויינרוט
צמצום   הוצאות, צמצום    רכוש, צמצום    צמצום: על  שמדבר  חיים    סגנון   אז    כזה,
 דברים. כי זה תפיסה אחרת של רמת חיים. כי את דיברת, למשל, על זה שאת רוצה
שאת מנסה חיים  רמת  אותה  האם    היא,  והשאלה  חיים. באותה רמת  להשאר     כן
 לקיים אותה, האם היא מאפשרת לך להיות אזרחית פעילה? כי אם לא, אז זאת
 הסיבה שמפמפמים לך שזאת רמת חיים שאת צריכה להיות בה. וזה המדד שלי,

כאילו, לפחות.

 : לעצמי? כן, אחלה. כאילו אני, קודם כל ההבהרה מאוד חשובה. ונדמהאור עמית
  אוקיי,   : אתה אומר    אז   נכון, מבינה    אני שאם    המחאה יכולהלי, פעילות   סביב 

לחסוך באמת  לאנשים  שתאפשר    העניין, לצורך  פתרונות  של  מערכת     להתארגן
 בהוצאות כדי להיות יותר פנויים. ושיהיה להם את מה שהם צריכים באופן בסיסי,
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כדי שהם יוכלו להיות כמה שיותר מעורבים.

 אני לקחתי את זה, כן. אני לקחתי את זה מהמקום שאני חושבת עליו שהוא מקום
 בתור אני אבל    אחרות,  לא יודעת איך נשים  ש,  יכול להיות  מפונק.  קצת יותר 
 אישה, בטוח יותר מפונקת. ולקחתי את זה למקום יותר, גם של דרך חיים משותפת.

אמהות חד הוריות, וכל אחת צריכה5שהיא גם מאפשרת יותר פנאי. כי אם יש    
 לשלם מעון אחר הצהריים, והיא צריכה בשביל זה לצאת לעבודה, או, לא לצאת
הצהריים אחר  בשבוע  יום    אחת, כל    אז   המזונות. את  תפסיד  היא    כי    לעבודה,
 מקדישה לילדים, וכל האחרות יכולות ללמוד, לעבוד, לצאת להפגנות. זה קצת

יותר מערכתי, ברמה אולי של צרכים שונים של אנשים שונים בתוך המחאה.

 ושוב, לשאלתך בדבר רמת החיים, אז אישית אני, אישית לא חיה לפי רמת חיים
 של קודים מוכתבים של רמת חיים. כי זה שיש לי שרותי קומפוסט אני מרגישה
 יותר עשירה מלא יודעת, מי שיש לו ברזי זהב בבית. וכשאני רואה ערמת עלים
 ברחוב, זה כמעט ארוטי. [צוחקת]. יהודה זוכר איך אספתי עלים בכנסת. עלי תאנה.

רעיונות משלימים אחד לגברים2אז קודם כל אני חושבת שזה אחלה רעיון וזה    
 כדי להיות ליד השני  ואחד צריך  דוגמא.  סתם  ילדים. לנשים עם  אחד     רווקים,
האלה, הדברים  וכל    שמתקלקלים, הברזים  עם  לעזור    יוכלו הרווקים   שהגברים 

לחסוך לנשים את הזה. ורק עוד נקודה אחת, עכשיו אני לא זוכרת. אז מי רצה?

רגב   חייםרחלי סגנונות    לגבי   משהו להגיד  רוצה    אני   משהו, להגיד  רוצה    אני   : 
התפיסה    בחוסר נעימות. את עצמי מוצאת   כל פעם  אני   שמדברים כאן.  השונים 
 הרווחת היא והאווירה היא שכסף זה דבר מלוכלך. וכסף זה לא דבר מלוכלך. ואני

לא חושבת שאני צריכה להצטמצם ולצמצם את עצמי עד רמת מחסן ומקלחת. 

 אני חושבת שעכשיו, אני מייצגת ציבור מסוים, שיושב עכשיו ורואה האח הגדול
פעיל, ברמת ההוויה; ויש אותי, שאני שאתה מאוד   יש אותך,   וריאלטי. כלומר,
מטרות ולקדם    להתפתח להתרחב,   להתקדם,   להרוויח,    חושבת שצריך להתפרנס,
 להביא  מקודם, מה שאמרתי   אנשים, אותם   צריך לחשוב על   במקביל.  חברתיות,
 אנשים חדשים. איך אתה בא ואומר להם: חברים אל תרדו ברמת החיים שלכם,
 אוקי יש אנשים שכמובן יש להם ברזי זהב בבית ואז אתה אומר אולי לא, אולי
 תמכרו את זה בשביל דברים אחרים אבל אה, יש. אל תצמצמו אל תרדו תמשיכו
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לחיות זה בסדר, אנחנו חיים רק פעם אחת!

 אני תמיד אומרת: אז אני לא הולכת לחדר כושר  אז על [הזמן שהתפנה לי בגלל
 (ב.א.)] זה אני אעשה מחאה. אז בואו נראה מה יש לכם בזמן, כלומר אני אומרת
 על ה, אני כן הפגנות זה חדר כושר. אבל מה בלו"ז שלך אתה כן יכול לוותר? אני
 כל הזמן חושבת איך להניע אנשים. הראש שלי כל הזמן חושב, איך להניע אנשים
 להצטרף. זה מה שמתגלגל לי בראש. על מה אתה יכול לוותר, ביום יום שלך,

בשביל לעשות פעילות חברתית מחאתית. ואז איך אתה משלב את זה והמסר.

אל   תקני, אל    תפסיקי,   תורידי,   –תצמצמי,   לי שאומרים  מרגישה    הזמן כל     אני
 תסתובבי בקניון, קניון זה דבר רע. אני לא מבינה. אני שונאת קניונים – תמיד
 זה יגרום להם את זה לאנשים,  כל הזמן נפנפם  אבל אם אנחנו    שנאתי קניונים.
 להתרחק. כי זה ה'אני' שלהם, זה הטבעי שלהם. אז מה, נגיד להם 'זה לא בסדר'?.

לא נביא אותם ככה.

, כפר סבא. מאהב כפר סבא, עמותת "הקול למען צדק חברתי”35 בן יהודה יוגד

 טוב, אני אסביר קצת על המצב שלי כאילו איפה אני התחברתי לדבר הזה, ואיפה
ואיך   שלי, המחאה  וקיום    שלי, האישית  הקיימות    בתוך   עצמי, את  רואה     אני
 ממשיכים את הדבר הזה הלאה. אני באתי מלפני המחאה הזו, כן, אני מוחה מקצועי

ב"נוער שלום עכשיו" וב"נוער13כבר שנים על כל נושא שמציק לי. החל מגיל    
 מרץ" וווטאבר וכן הלאה, כן ירבו, כמו שאסף אמר. ואני לא שמאלני. וגם בשנים
 האחרונות, תפסתי את עצמי בצעדת הנכים, וההפגנה של העובדות הסוציאליות,
משנות חוץ    שלי.  החיים  מעולם לא היה מרכז אבל זה    וכו'   וכו'   וכו'  והרופאים 
 התיכון, נגיד, בהסכמי אוסלו. אבל חוץ מזה, זה מעולם לא היה מרכז החיים שלי.

אבל התקופה האחרונה כן, זה פתאום הפך לדבר המרכזי.

  שנים לפני3אני הייתי במצב שעבדתי משרה וחצי לפני זה וכל החשיבה שלי על ה
  מחליף את האוטו לאוטו חדש מהחברה.2011, סוף 2011המחאה הייתה איך אני ב

של   החיסכון   אז   המחאה, שהתחילה  ברגע  לעשות  ומה    החשיבה. היה  זה     כאילו
 האוטו נפתח, בגלל שכפר סבא רצו לנסוע לאיזה, לא, סליחה, החיסכון בהתחלה
 נפתח כי ג'סי כהן היו צריכים לא זוכר מה וסתיו שפיר הוציאה קול קורא שצריך
 איזה משהו לג'סי כהן טה, טה, טה. אמרתי טוב: מה לעשות? פותחים את החיסכון.
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  שקל, יהיה בסדר, זה לא מה שיהרוג אותי.500יש שם מספיק כסף, נוציא איזה 
  שקל האלה, זה הפך ל,אוקיי, כפר סבא רוצים לעשות עצרת. צריך כמה500ומה

 זה הפך להיות קצת כסף אחרי  לאבטחה.  מה, להגברה,  לא זוכר   גרושים לאני
 לקצת אוכל לשבת במאהל, וכן הלאה. וכל החשיבה הופכת להיות טוב, אז האוטו
 לא יהיה אוטו מחברה, יהיה אוטו יד שנייה, ואז יד שלישית, ואז זה. בסוף אמרתי:

   הוא שנת שלי,    , למה לעזאזל צריך להחליף את האוטו?2005פאק את האוטו
כאילו זה פשוט הפך להיות זה.

 אבל לא, זאת לא החשיבה הנכונה. אני לא אומר שצדקתי, אני לא אומר שטעיתי.
   2אני אומר שזה מה שקרה. היום אני חושב קצת אחרת. אני חושב ש, שיש לי

 שיקולים שרצים בתוך הראש: אחד אומר צריך להתקיים ולא צריך לסבול, ולא
  גם2005צריך להרוג את עצמך. אפשר לוותר על דברים, אני יכול לנסוע עם אוטו 

  שנים לא יקרה כלום מצד אחד. מצד שני, אני לא יכול להגיע למצב שאני5עוד 
 רוצה ללכת לאכול משהו והבנקט אומר לי לא. ברמות האלה, צריך למצוא את

 והשיטה שאני מצאתי, באיזה שהוא מקום, זה להגיד: אוקי,האיזון בין זה לבין זה. 
 מה יש לי? מה יש לי באמצעים? מה יש לי ביכולות? כמה שעות שינה אני באמת
 צריך? כמה אוכל אני באמת צריך? מה יש לי? יש לי בית? יש לי אוטו? יש לי
 אמצעים, יש לי את תמיר [חג'ג' (ב.א.)], יש גם לו יכולות. יש את כל אחד מאיתנו:
 יש לי את אסף [בז'רנו (ב.א.)], יש לי את ג'רמי [ליבן (ב.א.)] יש לי את רחלי [רגב
 (ב.א.)]. כל בן אדם שיושב פה במעגל, יש לו יכולות, יש לו דברים שהוא יכול

לעשות. אז מה אנחנו מסוגלים לעשות בשמחה ובכיף, בלי להרוג את עצמנו?

 שלי נמצא בחניון, ויש אנשים שרוצים אני יושב יום שלם בעבודה, והאוטו  אם 
  מטבריה, בת ללוחם צד"ל לשעבר,14להגיע לטל חג'ג' בירושלים [טל חג'ג', בת 

 שבתה רעב במאהל המחאה בירושלים (ב.א.)] – מבחינתי זה מטומטם שהאוטו שלי
לנסוע, שרוצים    מעלה,   צנעני ששלום  פוסט  רואה    אני אם    כאילו,   בחניון.  יושב 
לירושלים מגיעים  איך    שוואלק,   (ב.א.)], [כפיר    דורין עם  מתכתב    צנעני  שלום 
 לילדה המדהימה הזאת שיושבת שם? אז כן, האוטו שלי עכשיו בחניון, קחו אותו.
 כאילו זה מטומטם. אז בסדר, אז שלום שם קצת כסף, ואני שמתי קצת כסף, ודורין

שמה קצת כסף, והאוטו נסע. 

 בסדר, זה הכל שיקולים כאלה. והשיקול מנגד לקיימות שלי הוא שיקול של – אני
 לא יודע איך לקרוא לזה, אני לא רוצה לומר את המילה 'אויבים'. אבל יש משהו
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 שעומד כנגדנו. אני אתן את הדוגמה שקרובה לליבי. עיריית כפר סבא משקיעה
  אלף600 מליון שקל בשנה על דוברות. עיריית כפר סבא משקיעה בנוסף לזה 1.3

 שקל בשנה על החזקה של דף פייסבוק. כי בן חמו לא יודע להשתמש בתוכנה, והוא
 צריך בנאדם שישב שם משרה מלאה, שיושב לילות, שבתות, הכל, שדואג למחוק
 פוסטים שהם נגד העירייה ולפרסם דברים שהם רק בעד העירייה. עכשיו עם כל

 שווה יותר מ600הכבוד ל אלף שקל שהוא משקיע שם, תמיר חג'ג' אלף600    
שקל. אחד שעובד במשרה מלאה כנגד הדבר הזה, הוא פשוט שווה פי כמה.

 אם תמיד חג'ג' היה מקבל שכר עבור המשימה הזאת היו כמה מיליונים למחאה, כן.
 אה, וזה מערכת השיקולים שלי. מערכת השיקולים שלי אומרת מצד אחד: אה, מה
 הקיימות שלי ומה אני צריך ומה יש לי שאני יכול לתת בלי לפגוע בזה מצד שני
 ההבנה והתודעה שיש מערכת מאוד חזקה, מאוד גדולה מאוד מסואבת שפועלת

כנגדנו. 

 אה, אני אמרתי, הפרעתי לראיון עיתונאי שראיין את ליטל בר, זיו רביב מידיעות
 תל אביב. הוא עשה איזה שהוא ראיון, על הדרך כזה, עם ליטל. והוא שאל אותה

 אמרתי דבר שלדעתי חייב להאמר על אנשים כמודברים על המחאה. והפרעתי שם, 
  אנשים בשכר בצד השני. כי מה לעשות, יש15ליטל. שליטל שווה לנו כמו בערך 

 אנשים שעושים את זה מהלב, יש אנשים שעושים בדיוק את מה שהם טובים בו,
 ואת מה שהם יודעים לעשות, ואת איך שהם יודעים לעשות. וליטל, כאילו, תישן
 את השעות שלה, ותאכל את האוכל שלה, אבל מהשנייה שהיא קמה ועד השנייה
 שהיא הולכת לישון, היא שם. וזה לא בן אדם שמנהל דף פייסבוק כי שילמו לו
תעשה לי    בבקשה,  "אחי,  ואומר לו שבוע מתקשר לתמיר חג'ג'  ובכל סוף   כסף,
 טובה, תרד לי מהראש". כי מה לעשות, זה אנחנו, זה בלב שלנו, אנחנו עושים את

זה מתוך מקום אחר. 

 זו מערכת האיזונים והבלמים שלי; לא יודע, אני לא יודע אם אפשר ללמוד ממנה
  ואם אפשר לדאוג שאמא תכבס, אז אמא תכבס.כל אחד על עצמו, אבל היא שם.

נכנס   אני   רעב   אני הזאת  המחאה    לפני   מבחינתי   כאילו   שלאכול,   לדאוג    ואם
 למסעדה. זה משהו שאני צריך לעשות סוויץ' במוח, כי, עוד לא עשיתי אותו במאה
משהו   שזה גם כן   שווארמה.  זה הפך להיות  פסה. כבר  זה  אבל מסעדות     אחוז,

שצריך למחוק אותו, אבל זה הדרגתי, וכן הלאה. 
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 תל אביביפוג'רמי ליבן

במשרה   בעבודה,   שעבדתי מזה  המחאה  את    התחלתי   אני   אביב. מתל    ג'רמי    אני
 מלאה. לאט לאט. הייתי עוזר מנכ"ל של איזה חברה קטנה, שעושה הרבה מאוד
 דברים. חברה, שהיתה גם אבטחה, גם מסעדה, גם אולם אירועים. בקיצור הייתי
 מנהל פשוט את העסקים בשביל הבוס שלי. בכל מקרה התחילה המחאה, אמרתי,
 נכנסתי פשוט עמוק מאוד למחאה, התפטרתי. הבוס שלי התקשר אליי התחנן אלי
 שאני אחזור, חזרתי. פתאום היה פינוי בבת ים אמרתי לו ביי, נגמר. פתאום היה
הפינוי בבת ים, התקשר אלי: בוא תחזור. שוב פעם חזרתי. והיה פינוי ברוטשילד. 

: דרשת העלאת שכר?אור עמית

 : לא, לא דרשתי העלאות שכר. אבל בכל מקרה אני לא יכולתי להמשיךג'רמי ליבן
  שם. שהגעתילעבוד  עד    עבודה.   בלי פשוט  חודשים  שלושה    עצמי את     מצאתי

 למצב, שאם אני לא חוזר לעבוד, פשוט ייקחו לי גם את החיים, גם את האוטו, את
 כל מה שיש לי בעצם, וזהו. והיום כבר גם כן זה חודשיים וחצי, אני קם כל בוקר

  שעות, תוך כדי עבודה גם עושה טלפונים שקשורים אך ורק10 בבוקר, עובד 6ב
 למחאה, ומסיים את העבודה, הולך לפגישות, הולך להפגנות, הולך לפינויים, הולך

  זה ממש מוקדם. נמצא קצת עם חברה11לכל מה שאני יכול. מגיע הביתה באזור 
 שלי ומוצא את עצמי פשוט נרדם על הספה או איך שהוא מצליח לגרור את עצמי

 בבוקר וחוזר חלילה בעצם עד שישי ואז בסוף שבוע.6למיטה. ושוב פעם קם ב

: זה מרגיש לך טוב?רחלי רגב

 : אוקי, את שואלת אם זה מרגיש לי טוב? זה מרגיש לי טוב, כי מה שאניג'רמי ליבן
 עושה, אני מרגיש שלם איתו. חברה שלי מאוד תומכת בי. היא מבינה שכאילו זה

מאוד חשוב לי, וזה גם חשוב לה. כן, הכלב לא מקבל יחס בכלל.
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: השאלה היא, אם אתה יכול להמשיך כך לאורך זמן?רחלי רגב

 : אני לא יכול להמשיך כך. אני כבר התחלתי גם עבודה נוספת. שהיאג'רמי ליבן
 לא לוקחת ממני הרבה שעות. אני לא, אני מוצא את עצמי פשוט פעם בשבוע ככה
 או פעמיים בחודש, שלוש, פשוט קורס ככה. לא יכול לקום מהמיטה, ישן וזהו.

פשוט אני אישית מקבל את זה. חברה שלי פחות.

 מה המסקנה שלי? בחצי שנה האחרונה פשוט אני ויתרתי על הכל. אני מצאתי את
בבוקר עד 6עצמי פשוט מ  3  בבוקר במחאה ישן שעות וככה הייתי, ואנשים3    

 אותי עם עיניים נפוחות כאלה, וכבר  שנמצאים פה יכולים להעיד על זה שראו
 התחילו לדאוג לבריאות שלי. אבל באמת, ראיתי את זה כדבר הנכון. וזו הייתה
פשוט   צריך   מספרינט.   בעצם   מרתון   להתחיל   ספרינט,   להתחיל   פשוט,    טעות
 בהדרגתיות, ולא למהר. כי באמת, אולי בהתחלה כן חשבתי שזה ייקח איזה חצי

שנה, ומסתבר שלא. זהו בעקרון.

 : תודה רבה על השיתוף בינתיים של כולם, אני רוצה לעשות איזה שהואאור עמית
סיכום קטן של מה שנדמה לי כהצעות אסטרטגיות, רעיונות. 

 גיוס של יותר, למצוא דרכים לגייס יותר אנשים כדיי שהנטל יהיה פחות,.1
יהיה פחות נטל על מעט אנשים.

של.2 נקודות טעינה מחדש     כמו אה,  ליצור נקודות  גבי של   היה המודל 
להתקלח   לישון לבוא  יכולים  אנשים    שבו אחד  מקום  זה  אם   פעילים 
בשיטת המיטה החמה או משהו בסגנון הזה ברמת הממש סטואי ומינימאלי 

3.  כולל, יותר  קצת    משהו של  הנושא  שמאפשרעלה    משהו    קוהאוזינג,
 לאנשים לחיות ביחד, לחסוך בהוצאות לשתף במטלות וגם לאפשר לכולם

יותר זמן. 

 היה דבר שאני דיברתי עליו שזה יוזמה חברתית, סיפרתי למי שלא היה.4
יכולים   אנחנו איך    וחשבתי   בעיניי   חן מצד  שמאוד    שקראתי   משהו  על 
 בתוך המחאה ליצור דברים כאלה. מישהו שהוא שף והיה מכין ארוחות
 צהריים לילדים שאין להם לאן ללכת ואז הוא התחיל לעשות בשילוב עם
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באים   ואנשים   גבוה   רמה   על   מאוד   כאלה נושא    ארוחות   שפים    עוד
  נגיד  200ומשלמים  לפעילות250,   הולך   הזה   והכסף לארוחה    שקל   

 החברתית זאת אומרת ליצור איזה שהוא צינור בין אלה שיש להם שהם
את לקנות  רוצים  והם    שלהם, לתענוגות  רגילים  והם  לרחוב    יצאו  לא 
 התענוגות שלהם לבין מי שאין לו. ובצורה יצירתית וכייפית ומדליקה. אני
 שהמחאה זה לא מסיבה – זה  חושבת, בניגוד למה שגילי אמר מקודם,
 נכון, אבל אני חושבת, שככל שאנחנו נדע לעשות את זה בכיף, ובתבונה,
 וכן להשכיל להכניס משאבים מכל הסוגים לתוך הפעילות – ככה יהיה לנו
 יותר כוח לעשות את זה לאורך זמן, ככה נדליק אנשים אחרים לעשות את
 זה. הרעיון של לעשות מסיבות, יש פה אנשים מאוד מוכשרים בלארגן

הפגנות. אפשר לארגן מסיבות שעושים מהן כסף.

 : טוב, אני אתחיל במשהו שלא עשיתי קודם וזה שלא הצגתי את עצמי.יהודה יוגד
 , כפר סבא. ואז אני35 דברים, אני אציג את עצמי יהודה יוגד בן 2אני אערבב פה 

 אעלה משהו בשם מישהי שלא יושבת פה, שאמרה לי משהו חכם. גברת בשם סתיו
 היאשפיר. ג'ינג'ית כזאת. אני מעריך את המילה שלה לפעמים, בדרך כלל, לרוב. 

  אלף איש שיצאו לרחובות, ועוד אנשים שמאוד תומכים450אמרה לי משהו על ה
 במחאה אבל אפילו לא יצאו לרחובות. היא אמרה לי, בגדול, הם גם רוצים לתמוך,
אנשים בינהם  יש  ואם    מהם. לבקש  להתבייש  צריך  ולא    לעשות, רוצים  גם   הם 
 או להביא יכולות, או כל דבר, צריך  או להביא אמצעים,  שמוכנים לשלם כסף,
 לדעת איך להשתמש בהם. הם שם, הם קיימים אם הם רוצים ומוכנים אפילו לשלם
 לפעילים או לשלם עבור עבודה, או לשלם עבור כל דבר; צריך לדעת לנצל את זה,

ולא להתבייש. זו תובנה שאני חושב שהיא טובה, ואמרתי אותה בשם אומרה.

 אבי דהאן אירועים:  נדרשים לזמן מצטרפים למחאה, להפגנות או  שאנחנו  לפני 
לא אנשים    למה   בסוגיה:   נתהה   אם אשמח    אני   הזה;   בהקשר   אחר,   סוג    מכל

מצטרפים, לפני שרצים לשלם להם. לא, כי הוא העיר את זה, זו הערת שוליים.

 : כדיי להיות בר קיימא אתה צריך להשתמש באמצעים שהם מוכניםיהודה יוגד
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לתת. ועם זה לשלם כסף.

 : אני קצת סולד מהעניין הזה. קצת סולד מהעניין הזה. זה שאלה רטוריתאבי דהאן
רק שתדע. שאלה רטורית. שהסתיימה.

: זה נושא חשוב אבל הוא אחר.אור עמית

 : השאלה הסתיימה. השאלה כבר נשאלה והסתיימה. לא בטוח שאני ששאבי דהאן
להצטרף לכזו קבוצה אגב. אבל השאלה נשאלה ותו לא. 

 אני שומע את מה שאתם אומרים, וזה דברים שאפשר להתחבר אליהם, לדילמות
 העניין של סדר עדיפויות אישי, הוא נכוןהאלה, גם בלי קשר למחאה, זאת אומרת; 

 גם לא רק למוחים, לצורך העניין. מה בא לפני מה וכמה, ואם לי עכשיו חשוב
 עיסוק מסוים, תחביב מסוים, וזה בא על חשבון עבודה ולימודים, אז צריך לדעת
 שאני משלם את המחיר, והאם אני מוכן לזה. אז אני לא מוצא איזה שהוא ערך
 נוסף, לעצם הדילמה האישית הזאת, שהיא קיימת, אני חושב, אצל כל בן אדם

בסדר יום עמוס במדינה.

  לפני התובנות. אם אתם בקטע שלbackground: רגע, שנייה. אני חייב אבי דהאן
לרוץ לתובנות אז.

: לא, לא בסדר היית בכוון תמשיך.יהודה יוגד

 : לא, סליחה שאני אומרת את זה, אבל אה, (בבקשה) איך אני אגיד לך?אור עמית
 הגישה של לבוא ולהגיד זה לא שונה מזה ולכן. זאת הנקודה, ופה זאת הדילמה,
 ופה זאת הבעיה. וזה אתה יכול, אפשר להשוות את זה לתחביבים או לא אבל זה
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 לא משנה, השאלה איך מתנהלים עם זה יותר טוב, ואיזה פתרונות אנחנו יכולים
ושאלו   למחאה.   יותר   עצמם   את   להקדיש   יוכלו   אנשים   שיותר   כדיי    לייצר,
 שמקדישים את עצמם למחאה, יוכלו גם לחיות באיזה שהיא רווחה, כן? אנחנו לא
 מדברים על איזה שהוא עושר, אבל רווחה כן? אפילו למצוא דרכים לממן פעילות
 של פעילים מאוד אקטיביים, שעושים עבודה בשביל הרבה. אחד על מאה, אחד על

. אז, אם אתה חושב שאתה יכול איך שהוא להתחבר לכיוון הזה.15

 : ועכשיו אני מגיע לשאלת השאלות, לשאלה המרכזית. אני, עוד פעם,אבי דהאן
  לכן. קודם  זה  את    אמרתי אבל    דברים. על  חוזר  נשמע    אני   שוב,אולי    לדעתי,

וזה אפילו מביא את זה לידי נקודת שבירה. אוoverאנשים לוקחים על עצמם    
 עלול להביא את זה. יש מי שנשבר, יש מי שאמר: די, מאסתי, התעייפתי, זה גדול
 עליי. ואין לי הרבה מה לומר נגד זה, כי אפשר להבין את זה. אה, איך משלבים את

הדברים? לא רוצה להכנס לזה, כי זה פחות אני.

 אבל מה שכן ארצה להכנס, בעניין של: איך משלבים בכל זאת. הזכרנו את נושא
 הצרכנות, קניונים, אנשים קונים, ואתה הזכרת מסעדה, ואיך משלבים חיי רווחה

   תוך כדי.  20אני חושב שרוב האנשים יכולים לבטל עד  מהצרכנות /30  אחוז   
 תרבות המערב, מבלי לפגוע ברמה. וזה העניין, ולא צריך את אלון גל בשביל זה.
 זה הרבה נובע מאיזה שהוא אפקט עדר, עניין תדמיתי, מה, כולם עושים, אז אני
 לא אעשה? כולם קונים, אז אני לא אקנה? ועוד דברים מהסוג הזה. ואני מצפה
הקונפורמיסטים   כאחרון   לנהוג לא    אידיאליסטים,   בעיניי   שהם   מאנשים  דווקא 
 וללכת מה שנקרא בתור כעדר. ואז נוכל עוד לקבל איזה שהיא אנרגיה, משאב
 נוסף, כדיי להמשיך לעשות את מה שאנחנו עושים. שוב, בלי באמת לרדת ברמת

איכות החיים. איך בדיוק וכו' זה כבר נושא פרטני, אבל צריך לחשוב על זה.

מודיעין. מאהב מודיעיןנאוה לויזקין 

זה שילוב    אין אומרת  זאת    החיים. שזה הופך להיות  חושבת    אני משלבים?   איך 
 החיים. החברים שלי הם החברים, הפעילים. גם האוזן קשבת וגם אני מרגישה שנגיד
 לא  ברגע שאני  משהו, אין לי   מתרוקנת.  לא   מתמלאת,  אני  מגיעה למחאה,  אני

מגיעה, שם באה הריקנות. זה מה שממלא אותי, העשייה הזו.
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 ודיברו פה באמת על עניין הצריכה. אין לי יותר, אני לא  העניין שאם דיברנו,
 יכולה לחסוך, אין לי ממה לחסוך. אני חוסכת בכל דבר שאפשר. הדבר העיקרי
 שאני יכולה לחסוך, זה פשוט לא לשלם שכירות. זאת אומרת שזה מקור ההוצאה.
 עכשיו, דיברתם פה באמת על היכולת לגור יחד. אין לי את היכולת לגור יחד, כי
 אני פשוט עם ילדים, וזה בית ספר, וזה קצת בעייתי. ואני אומרת אני רוצה להיות
 באותם אנרגיות. כי אני לא מסוגלת שלא. וכבר שקלתי, איך אני ממשיכה, אני
 פשוט משחררת את הבית שאני שוכרת ואני עוברת לגור באוהל. זאת אומרת זה

   , אני חייבת להמשיך כיdriveמבחינתי ההמשך. כי אם אני רוצה להמשיך באותו
 אני לא יכולה לחזור אחורה, ואני הולכת רק קדימה, אין לי אפשרות אחרת. אלא

אם כן אני אמצא במודיעין, אולי, אם חד הורית, או זה, שנוכל לגור אפילו יחד.

לגבי הזוגיות, אז אין לי זוגיות. אין לי זמן זה. העניין שאין זמן לזוגיות.

 : לא, בלי זוגיות. אני יכולה? לא, למה אני חושבת שזה יכול להיות אדיראור עמית
של קבוצה  ליצור  חודש  במשך  נגיד    אותן   תקדישי שלך  האנרגיות  עם  את   אם 
 אנשים, גברים נשים עם הצרכים שלך יש ולעשות מודל מגניב של במקום לרדת
 לחיות באוהלים, ניקח ביחד בית יותר גדול, ההוצאות יותר קטנות, אחד ישמור על
 הילדים, לא צריך לשלם בייביסיטר, יעשו תורנויות. וזה יכול להיות מודל לדוגמא.
 אולי דרך זה ליצור פרויקטים כלכליים משותפים. כי אם אתם כבר זה, אז כבר יש
 ילדים, אולי עוד ילדים יכולים לבוא לשמרטפייה של אחר הצהריים וישלמו קצת

כסף.

: באמת הצעה מעניינת.נאוה לויזקין

שמיר  גיא  בן מאהב40    אסטרטג.   מקסימים.   ילדים   לשני אבא    ות”א, חיפה    , 
רוטשילד ומאהבי חיפה, א' זה אבא – מחאת האבות הגרושים

 . אנשים שעברו מחאות איך הם עברו את המחאה הזאת,3אני מחלק את הנושא ל
 אנשים שזאת המחאה הראשונה שלהם, ואנשים שבדרך. אני חושב שאף אחד לא
 יכול להימנע ממשהו, ולהיות משהו. זה יכול לבוא לבוא עם נסיון ממחאות קודמות
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 אבל עדין לא מונע מאיתנו להיות מה שאנחנו וללכת על זה בצורה טוטאלית. ומה
כולו כל  את    שנותן והחלק    הדור,   למען   הפילנתרופי, החלק  את  לעורר   שנקרא 
 למטרה. לאו דווקא אנשים עם כסף או בלי כסף, עצמאים או שכירים זה יהיה, אני
 מזדהה לגמרי עם אבי ועוד דברים שנאמרו פה. שזה דבר שהוא באחריות אישית

של הבן אדם, קודם כל.

 אז זה יכול לבוא באחריות אישית עם נסיון עבר, זה יכול לבוא עם התנסות אישית
 אין דרך נאמנה מניסיוןשל הרבה אנשים שעכשיו עברו פעם ראשונה  מה שעברו. 

 וטעייה. רק הניסיון מביא את הבן אדם לחשוף את עצמו, בפניו, ולהגיע למקסימום

  משימות לעשות  בעד    ואני   הדבריםoverשלו. את  לעשות  בעד    ואני   ולהכשל.   
 הבלתי אפשריים, כי אחרת לא נדע שהם אפשריים. ולא נוכל להרחיב את הגבולות
 הפנימיים שלנו. וגם לא נוכל להרחיב את ההשראה ואת הדוגמא האישית שנותנים

לאחרים. 

 וזה משהו נורא אישי ופנימי של כל אחד. וכל אחד יש לו את המחאה האישית שלו
 ואיך שהיא מתבטאת. אם זה גיאוגרפית, דמוגרפית, אם זה נושאית או אם זה כללי,

ארצי או מקומי. 

 מה שאנחנו כן יכולים לעזור לאנשים שבאים אחרינו, כי פה כבר יש אנשים עם
 נסיון. ואני עם נסיון עבר, ויש פה אנשים שזה נסיון ראשון שלהם. וזה נסיון כביר,

  ממה שכבר חוויתי, שזה גם עוד10כי גם הניסיון עבר שלי לא הכין אותי לפי   
 נסיון חדש. אם לא הייתי הולך על זה, אז לא הייתי יכול לכוון אנשים שבאים
 אחרי, כמו שכל אחד פה יכול. עכשיו זה שתוכלו להדריך ולייעץ ולהנחות אנשים
 אחרים איך להתמודד, או איך לעשות קפיצות וקיצורי דרך, ולהמנע מבורות, זה
 עדין לא אומר שהם יפלו אליהם ושהם יהיו בתוכם. ושיש להם את הניסיון האישי
 הפרטי שלהם. לא בהכרח כל אחד שאתה מייעץ לו ומדריך אותו משתמש בזה.
 יכול להיות שהוא רק שומע, ורק אחרי שהוא עושה את הטעות, לא טעות, רק

אחרי שהוא חווה את החוויה הקשה, הוא לומד את זה באמת. 

מתנדבים הרבה  בחוץ  שיש  בטוח    אני   מורכב. מאוד  מאוד  דבר  שזה  חושב     אני
אנחנו איך    בנו,   תלוי מאוד  מאוד  וזה    תתרחב. והיא  מחאה    אנשי ועוד   ואנשים 
מה כל  בעצם  הוא    הכאוס,   מאורגן. לא    לארגון   מאורגן, מכאוס  להיות   הופכים 
 שקרה. הוא בעצם מין פיצוץ פנימי של העם שיצא. אולי הצלחנו טיפה לתעל אותו,
 אולי הצלחנו טיפ טיפה לארגן אותו. עכשיו אנחנו מגיעים לשלב שאנחנו צריכים
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עם    יותר ממוסדת, עבודה, יותר  שהכוונה היא    לא מאורגן,   בארגון להיות   ממש 
צוותים. 

 וכמו שכל אחד אמר, נגיד אנחנו לקראת הפקה. שכל אחד ייקח תפקיד ויהיה פתוח
 נעשו הרבה טעויות ברמה כמוהו, וזה מתחלק. ועובדים כמו צוות. 8לזה שיש עוד 

 הארגונית, שגרמו לפרודים ואגואים, ודברים כאלה; במקום להיפתח, להרחיב את
 המעגלים, היה צמצומים, ומן כזה שתלטנות על המשאבים. אם זה תקשורת, ואם זה
 כספים, ואם זה "נחליט מתי ואיך ולמה כמה”. אני חושב שזה המקום, ואני מקווה
לנקודה נגיע  אחר    שמדיון מקווה    אני אבל    הדיון, לא  זה    אולי   הזה,    שמהדיון

   חייבים להתמקצע במחאה שלנו. לאו דווקא להיות ארגוןשאנחנו מבינים שאנחנו
 לא ממשלתי ממוסד או עמותה וזה, זה גם לגיטימי, אלא לדעת איך לפזר פחות
ניהול   מתנדבים,   גיוס   מתנדבים.   לגייס איך    במשאבים, להשתמש  איך     אנרגיה,
 מתנדבים, זה מקצוע. אתה בא בשיעור ראשון, אומרים לך: תזהה את האינטרס,
 תשרת אותו. תהיה מאוד רציני, תקבע מראש את היעדים, תקבע, ממש כמו עבודה.
 אמנם בלי שכר, אבל שכר לנשמה. זה מקצועות, זה דברים שהם קיימים, יש אנשים
 שהם כבר מנוסים בהם. והיום, מי שנמצא פה, ולא עשה את זה בעבר – הוא כבר
 מקצוען, גם אם הוא לא למד את זה בצורה ממוסדת, הוא כבר יותר מקצועי. כי
הוא חווה את זה. והוא יכול לעזור לאחרים להבין, שאם יש שני אנשים בנהרייה ו

 אנשים בבאר שבע, זה זה, זה הם.4

 מאוד חשוב לדעת לקבל. גם לקבל את המצב וגם לקבלועוד משהו חשוב לסיום. 
אנשים מאוד  הרבה  יש    שמסביבנו   לב, שמים  לא    לבקש. לדעת  רק  לא     עזרה.
 שרוצים לתת, ואנחנו לא ערוכים כדיי לקבל. וזה בעיה. ובעיה שדרוש לה פתרון

 כשיהיה ברור, מה כל אחד עושה, אם זה מבחינת כספים, משאבים ואם זהמיידי. 
 מבחינת יכולות. יש בן אדם שיכול לארגן הפגנה, הוא לא יכול להתעסק עם כספים;
 יש בן אדם שיודע להתעסק עם אסטרטגיה, הוא לא יכול להתעסק עם תקשורת. יש

מגוון. צריך לדעת לעבוד בצורה הרמונית יותר, ובריאה יותר. 

 ואני אומר, בכוונה, ארגון לא מאורגן. זה סוג של ארגון עתידי, זה דברים שנחקרים
 בימינו. שהם, שזה יותר עבודה מהבית, ועבודה וירטואלית וזה. יש לנו היום את
 הטכנולוגיות שלא היו אף פעם, כדיי להרים כמות כזאת של אנשים לאותו כיוון.
 אלא אם כן זה צבא, ודברים כאלו, שזה ידוע משכבר הימים. אבל צבא העם, בלי
 נשקים, ובלי זה, ובלי דברים, עם כוונות מאוד רציניות להביא שינוי. אנחנו היום

436



 מאוד מאוד משודרגים, תסתכלו פה: מצלמות, וזה, והכל הולך לפייסבוק, ויהיה
סרט, וזה. אנחנו סופר מקצועיים. 

 מה שכן, כל מעבר משלב לשלב, אם זה היה שלב של הפיצוץ הראשוני של מחאה
כלומר   למאבק.    עברנו אנחנו   המאבק, בשלב    אנחנו  זה   ואחרי מדהימה.  שהייתה 
 אנחנו, מהראשון לספטמבר החליטו לתקוף אותנו – אז אנחנו לא משתפים פעולה
 יותר: אנחנו לא תוקפים ואנחנו לא אלימים אבל, אנחנו לא מודיעים שיש הפגנות,
 שיש מחאות וזה כלומר לא מודיעים. כלומר יש השלכות לדבר ולמצב שלנו. אני
 מאמין, שברגע שנעבור ממאבק למהפיכה, שזה אומר כבר ממש להפוך את הדברים
מאורגן מאוד    מאורגן, לא    ארגון להיות  נצטרך  ממש  כבר    אנחנו   אז   פקטו,  דה 
 והרמוני וכמה שיותר מקצועי. הכל, חוליות, כספים, תקשורת, צוות דוברים  לא

 30צריך להיות דובר אחד; צריך להיות דובר אחד, שהוא ראש צוות הדוברים עם 
 דברים התקשורת לכיוונים. את  לתעל  כשהוא יודע     נושאיים, מקומיים,    דוברים,

כאלה נעשו בחלק מהאירועים, ויש המון המון מה ללמוד ולשדרג מזה. 

 : רוצה להמשיך אותך. אני ביקשתי מברוך [ברוך אורן, מארגן הכינוסרחלי רגב
 (ב.א.)] ואני לא יודעת, הוא אמר שזה היה בחצי מעגל על הנעת מתנדבים. אני יש
 לי ים, ים, ים תובנות בעניין הזה. וזה לדיון אחר, צריך לחשוב אם אנחנו רוצים

לעשות את זה.

: מועצה להתנדבות, יש בכל אזור.גיא שמיר

 300: יש את אורי יפה, מהמועצה להתנדבות. זה [קורס (ב.א.) ש] עולה רחלי רגב
 אבל אני יכולה להגיד, שבתוך המחאהשקל, ואפשר ללמוד איך להניע מתנדבים. 

שנים במגזר שלישי, ויודעים10יש המון אנשים פעילים, שכבר נמצאים יותר מ   
 להניע מתנדבים, ועושים את זה יום יום בעבודה שלהם. ואפרופו לתת ולקחת, הם

יכולים גם להעביר את התורה הלאה. אבל זה בעניין אחד.

 שגם משלם נסיעות  אבל יש הבדל בין להתנדב בעמותה, בתנועה, בגוף מסודר,
 וביטוח, ומתנדבים במחאה, שזה משהו, שאתה לא תמיד יודע להגיד לבן אדם השני
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 למה הוא הולך להתנדב. כלומר זה משהו הרבה יותר מורכב, ובעיני גם הרבה יותר
מאתגר. אז לדעתי צריך לדבר על זה אבל לא במעגל הזה.

כלומר,   לדרוש. לא  גם  לדעת    צריך   לדעתי   אבל   לקבל לדעת    שצריך  אמרת 
 היה לנו  אנשים מגיעים לנקודת שבר ולא יודעים להתמודד. אפרופו  לתחושתי, 
 תקופה למשל בחדר מצב שמצאנו את עצמנו, עובדים סוציאליים, כל הזמן קוראים
 עם מספרי חשבונות של אנשים  תעבירו כספים לפה, תעבירו כספים לשם. וזה
 היה מצב מאוד מאוד בעייתי, שכמו שאמרת, לא הייתה אחריות אישית לא להגיע
 למצב הזה. ואז קצת פספסנו את הרעיון של המחאה. אז צריך לדעת לא רק לא,
לבקש ולא כלומר לדעת    לדעת לא לדרוש, גם  אבל  לדעת לקבל   כלומר צריך 

לדרוש.

 : אה, אני רוצה אולי רגע לסכם כמה נקודות שעלו כאופציות למעגליםאור עמית
 נוספים. אחד מהם זה השאלה שאבי העלה, העלית למה יותר אנשים לא מצטרפים
אנשים לא יותר  למה    נגיד ככה:   באו נכון?  השאלה?  הייתה   למחאה נכון? זאת 
כי   הדברים,   שני את  מצרפת    הייתי   אנשים. יותר  לצרף  אפשר  ואיך     משתתפים,

אחרת זה נתקע ברמת להגיד מה הבעיות, ולא להציע פתרונות. 

 מאוד חשוב מה שגיא אמר בקשר לקורס ריכוז מתנדבים. וגם גיוס משאבים, אם יש
לך עוד רעיונות איפה אפשר ללמוד את זה.

: במרכז להתנדבות ארצית וגם אפשר ללמוד את זה בכל אוניברסיטה.גיא שמיר

 היה עוד נושאאור עמית  אוקיי. מקומית,  בכך מועצה   איפה? עוד פעם,  בכל, : 
 שרחלי אמרה עכשיו לגביי מעגל נוסף. מישהו זוכר מה זה היה? חשבתי שהיה עוד

משהו. מישהו זוכר עוד משהו שעלה? אוקי, אה, כן? מה בפיך ברוך?

 , גבעת עדה. שישה צבעים – בוניםות קהילה גאה בישראל; ראש33בן ברוך אורן 
תל    רוטשילד, הייתי   מאהב לו    צוות ספיישל,  רכז אמון וכספים במהפיכה;  צוות 

438



אביב

 טוב האמת שלי יש רק הערות טכניות קטנות. יש לנו עוד בערך, היה אמור להיות
 לנו רבע שעה אבל אנחנו קיבלנו הארכה ממחלקת האוכל. אחרי שאתמול אחרנו

 20 דקות, אז היום אנחנו יכולים לאחר, אז היום הם מאחרים לנו ב40להם בכמעט 
שעה   חצי עוד  בערך    לנו יש    בזמן. מוכנים    יהיו לא  עוד  האדמה    תפוחי    דקות.

  ועשרים20להרוויח, אחד  ובשעה    הזה.   מהדיון להרוויח  שעה    חצי עוד  דקות    
השולחנות, אולי עשרים וחמש השולחן יהיה ערוך לארוחת צהריים.

 : אולי זה כן, על הנושא השני? אז כן? זה נראה לכולם, לקחת את זהאור עמית
 קצת יותר לכיוון של למה לא הצטרפו יותר אנשים למחאה ואיך להביא יותר כוחות

לתוך המחאה? רוצים להתחיל עם זה?

 לי פשוט מאוד, איך שהוא אני מרגישה מאוד חשיבות לרדת מהרמות התיאורטיות.
הרבה מאוד  הדברים יש  שמאחורי  יודעת  כשאני   גיא דיבר,   עכשיו  שנגיד   וכמו
 דברים מאוד מדויקים וטקטיים ואסטרטגיים, שאולי זה לא המקום, אבל אני חושבת
 שזה נורא נורא חיוני שאנחנו נשמע את הדברים האלה, ונבין מה עומד מאחורי
 הרעיונות היותר מופשטים. אז לי נורא חשוב לחזור ולסכם את הדברים של: כן יש
 רעיון שעלה של יצירת נקודות הטענה, שינה מקלחת עבור פעילים באזורים נגיד
 של מאהלים. היה את הרעיון של לנסות לפתח מודל של קוהאוסינג עם סוג אחר
 של צרכים של אנשים: אמהות חד הוריות. נושא של יצירת מקורות הכנסה, כמו
 שאני נתתי את הדוגמא של ארוחות שפים, שמכניסות כסף לפרויקטים שיקומיים.
 יכול להיות לצורך העניין איזה שהיא פעילות שמכניסה כסף לפעילות של המחאה
 לממן את העבודה של תמיר, את העבודה של המחאה או כל אחד שנראה  כדי

אחוז מקדיש לנושא וכן הלאה. יכול להיות שהיו עוד דברים100שהוא באמת    
שאני לא זוכרת אבל זה פשוט המקום, שלי חשוב להחזיר את הדיון למסלול הזה. 

 : אחד הדברים שהכי בוערים לי בעשייה שלי במחאה, זה באמת, איךרחלי רגב
 לגרום לאנשים נוספים להצטרף, מאיזה נקודות עניין. וברוך יודע, אני חופרת לו

על זה: הנעת מתנדבים, הנעת מתנדבים, הנעת מתנדבים. 
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 רק רקע קטן שלי: לא הייתי במאהל רוטשילד, לא התחברתי למאהלים. זה היה
 נראה לי כמו פסטיבל אחד גדול. לא מצאתי את עצמי, הסתובבתי שם ברוטשילד,
 וחיפשתי למה להתחבר, לא הבנתי איך. וההתחברות שלי הייתה דווקא מקול קורא

  שיונתן לוי הוציא קריאה: צעדת המליון צריכים מתנדבים. התקשרתי אליו,J14ב
 אחד הדברים שאגב כן מתחבר להנעת מתנדבים, אחד הדברים שהכי הקסימו אותי,
 זה שיונתן לוי ענה לי עם הרבה הרבה שמחה והרבה אהבה, בשעה עשר בלילה
 בשדה תעופה. הוא היה באמצע ישיבה ואני הייתי באמצע משהו אחר, והאמפטיה
מניעים לאיך  חשובה  מאוד  נקודה  שזה    למחאה.   אותי חיברה  היא    בקול,    שלו
 מתנדבים. הוא אמר לי: אני באמצע ישיבה, דברי איתי עוד שעתיים. הייתי בטוחה

 התקשרתי אליו והוא אמר לי תקשיבי: אני נכנס לתוךשהוא יסנן אותי, והוא לא. 
 הלילה, מסדר פה משימות, שולח לך במייל, תבחרי לאיזה משימה להתחבר. זה היה

   למחרת קיבלתי מייל – לא ממנו, אלא מאמנון דפני; השמותמאוד מאוד מזמין.
  תגיעי לדירה כזאת וכזאת5האלה היו אז זרים לי לחלוטין. "אה, היום בשעה   

 בשעה כזאת וכזאת פותחים חמ”ל לקראת צעדת המיליון.” נורא נורא שמחתי, כי
 להכין שלטים – אני לא מתחברת. לקרוא ברכבות, לצעוק, אני לא מתחברת, לצעוק
 כן אני   של פייסבוק וכאלה, מטה     לעומת זאת, מתחברת.  גם לא  אני  בחוף הים 

מתחברת. ומצאתי את עצמי מגיעה לדירה, ומאז אני בעצם פה, עדיין.

 כאן זה באמת הנקודה: לגרום לאנשים להבין מה הם רוצים, למה הם מתחברים, מה
 היקף השעות שהם יכולים לתת, מה מבחינתם, ונאווה אמרה פה משהו מדהים, מה
 ממלא אותם? לא מרוקן אותם. זה סוג של ראיון, ראיון עבודה, ותיאום ציפיות.
 ולחשוב ולראות רק, אוקי, אם לא מתאים לי לחדר המצב, ולא מתאים לי לפרויקט
 שאני עובדת עליו, אז למה הוא כן יכול להתאים? למשמר החברתי בכנסת, למשמר
 מכירה שמאוד מאוד  שאני מישהו  יש   לחלק פלאיירים. שלטים,  לתלות   האזורי,
 אוהב להדביק סטיקרים על בנקים וזה אחלה דבר. יש ים עבודה וצריך לדעת איך

להניע. 

  שקלים – אני בכוונה רוצה לחדד.300עכשיו לגבי מה שגיא אמר מקודם – לשלם 
 כי בדיוק דיברנו על מה בן אדם יכול לתת ומה בן אדם יכול לקחת. וזה בדיוק
העניין. נגיד, אני מאוד מאוד לא יודעת לעשות הרבה דברים אבל לעשות את ה
 לחבר אנשים להתנדבויות, ולחבר בין גופים לאנשים, זה משהו שאני כן יודעת.
 צריך לבדוק מה כל אחד יודע לעשות ולהשתמש בו. גם דיברנו על זה מקודם זה,
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 שקלים לעיריית תל אביב.300לא צריך לשלם 

: את חושבת שאת יכולה ללמד אנשים אחרים איך לעשות את זה?אור עמית

 : אני עושה את זה בעבודה שלי, אז כן. גם לגייס כסף. אבל את זה לארחלי רגב
הייתי רוצה ללמד, לא מתחברת לזה. הנעת מתנדבים, הנעת מתנדבים.

 : אני רוצה יותר לדבר על הגישה. הגישה והמכניקה והרובוטיקה. גםגיא שמיר
 ההתנדבות מתפתחת. המגזר השלישי הוא מגזר שכל הזמן מתמקצע ומתרחב בכל
 העולם. גם אני, כמוך, עוסק בעמותות, מאז שהתחלתי לעסוק בעסקים ובפוליטיקה.
ניהול   וקורס מתנדבים    רכזי   קורס   עשיתי שלא  עד    במקביל. העסקים   שלושת 
 עמותות, לא ידעתי. קודם כל, כל החומר שהיה בתוכי לא היה מגובש ברמה הכי
 מקצועית שהיה יכול להיות. וגם לא היה מסודר אצלי בראש, אצלי בידיעה, הרבה
 מאוד דברים. כלומר ידעתי את הדברים, אבל ברגע שעשיתי את הקורס הכל נהיה
טובות   שנים   כמה   עברו   שמאז,   מאמין   אני   התמקצעתי.   מקצועי.   יותר    הרבה
 מהקורס, הקורס הוא לא אותו קורס. כי גם הקורס שאנחנו היינו, כולם היו ראשי
 עמותות כל מני דברים כאלה – כבר על בסיס הקורס שהיינו, שידרגו את בסיס
 ההדרכות. וזה מקסים שאת יכולה להדריך, וזה ברמה מסוימת. באיזה שהיא רמה
 אני מאמין שנצטרך להשקיע כדי להתמקצע. ברמה מסוימת ואני מאמין שזה חשוב.

  שקל יגיעו; מבחינתי אני יכול300אני לא אומר, עוד פעם, אני לא יודע מאיפה ה
 לגשת למועצה להתנדבות ארצית וגם להוציא מהם איזה סוף שבוע של התנדבות,
 או לגייס ממישהו שיתרום להם שהם יבואו וזה. כמו שברוך עושה את האוכל, ואת

 , שום דבר הוא לאmustהקפה ואת כל הדברים וזה. לדעתי זה משהו חשוב – לא 

must .

 כמה  בסדר גמור.  והם התנהלו  אני גם ראיתי איך הדברים מתנהלים ברוטשילד.
 שאנשים יגידו שלא, היה שם התפתחות טבעית, ונוצרו חדרי מצב, ונוצרו פונקציות
 לכל דבר, וזה שלב. השלב הזה הגיע למיצוי. אנחנו חייבים לקחת את זה למקום
 הרבה יותר גבוה. כדי לתת מענה לאנשים שרוצים להצטרף, הם שם. הם כבר הראו
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 קלוש בעולם חשש בכלל הכי    לי אין   שם.  כולם נמצאים  להצטרף. רוצים   שהם 
 שאנשים לא רוצים להצטרף, אני בכלל לא בדיון הזה. כי אני יודע שאנשים רוצים
 להצטרף, ואני יודע שאנחנו בתהליך של לדעת איך לקבל אותם יותר טוב, איך
 לתת להם להתבטא יותר טוב, איך לאפשר להם להיות מה שהם ואנחנו גם בכיוון,

זה הכל מתפתח ביחד וגדל.

 : אם אני מורידה את זה לרמה פרקטית של מה שאתה אומר: יש לנו אתרחלי רגב
 היכולות, אנחנו אנשים יצירתיים, אנחנו אנשים מאוד מאוד מוכשרים ואל תזלזלו
 בהתמקצעות. גיא אומר שאנחנו בסדר, אנחנו בסדר גמור, אבל אנחנו יכולים להיות
לגייס   או   משאבים,   או כסף  להשקיע  צריך  אם  גם    אומר, וזה    בסדר. יותר   עוד 
 משאבים, אז לא לוותר על זה. כלומר, לא להשאר רק בחסדי היכולות הפנימיות
 שלנו, אלא להביא יכולות מבחוץ פנימה. גם אנחנו בהתפתחות, סבבה. התנדבות,

הנעת מתנדבים. תמיר, אתה אחלה בהנעת מתנדבים. אתה אחושרמוטה.

 : לגבי הנעת מתנדבים, אני נרשמתי לאיזה שהוא קורס מנהיגות חדנאוה לויזקין
 הוריות במודיעין. וגם במקביל עוד גם לא של החד הוריות, לשניהם. אין לי זמן
 פנוי... רק באמת, כדי להכיר את אותם, ליצור איזה שהוא קבוצה שם, להכיר ואחר
 כך להניע את אותם נשים. כי נורא קשה, נורא קשה, מודיעין אמנם עיר גדולה
 אבל, ויש הרבה מתנדבים, אבל לכן אני יכולה באמת ליצור קבוצה ואז להניע אותם
 ובגלל זה נרשמתי לקורס  זאת היתה המטרה שלי,  לפעולות שאני, זאת אומרת,

הזה.

: סוג של סוס טרויאני של המחאה [צוחקת].רחלי רגב

לויזקין פעילותינאוה  של  שיבוט [שיבוט  צריכים    אנחנו   לשכנע,  כמה שצריך  : 
 המחאה כדי שיהיה עוד כח לשכנע (ב.א.)], וצריך להוסיף עוד כמה שעות למחאה.

לא למחאה, בכלל, ליממה.
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 דהאן זיהויאבי לבוא לאחר  צריך    הזה לטעמי    הדיון לסכם. יודע אם   לא  אני   : 
 הבעיה. בלי זיהוי הבעיה, לא נוכל למצוא לה פיתרון ראוי. אני חושב שבלי הבעיה
 לא נצליח למצא פתרון, זו לוגיקה בסיסית לכל פתרון לדילמה, סוגיה, בעיה, תקלה

וכן אני חושב שזה היה צריך להיות דיון מקדים לדיון הזה. 

 אנחנו נורא מדברים על, וזה בסדר אנחנו עסוקים וטרודים באיך אנחנו מגייסים
חוזרים   שאנחנו   לפני שרגע    אומר,   אני   בשיח. פה    השני השלב  לפחות     אנשים.
בדיוק,   בדיוק.   בלמה, להתעסק  צריכים    אנחנו   זה, את  עושים  איך  על   ושוקדים 
 דנים שאנחנו    לפני  הדבר דומה לסוגיה שדנים כל הזמן במי הוא יהודי,  בדיוק.

בשאלה מה הוא יהודי.

 אנחנו מנסים לגייס אנשים, אנשים, בציבור יש נכונות, הסקרים הראו את זה, יש
 הסכמה, יש תמיכה. "אנחנו איתכם" – כמה פעמים שמעתם את זה? גם פה כשהיו
 פה את החבר'ה שדיברו על הבירה, "אנחנו מאחוריכם" אז לא במקרה זרקתי את
 היציאה  "אז לא אנחנו לא רוצים אתכם מאחורינו תהיו איתנו”. זה בדיוק העניין.
 למה הם מאחורינו ולא איתנו, לא סתם הוא זרק את זה? למה הוא מרגיש? למה יש
 את הפער הזה בכלל? זה לא במקרה נאמר כפי שזה נאמר. כי יש סיבות, ללמה
 אנשים לא שם, או לא איתנו. לזהות אותן זה האלמנט הראשון בטיפול בבעיה. נזהה
 ניתן לסימפטומים האלה, ניתן למניעים האלה פיתרון  אותן, ניתן לבעיות האלו,

ראוי – נצליח לחבר אותם. אם אנחנו יודעים, את שואלת או ש?

 אני חושבת שבחצי שנה האחרונה ניהלת הרבה מאוד שיחות עם:רחלי רגב
אנשים. כל מני,

לא רק בחצי שנה.:אבי דהאן

בני משפחה, חברים.:רחלי רגב
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נכון, כל מני.:אבי דהאן

 : מה התשובות שאתה מקבל? "אין לי זמן”, "המחאה כשלה”, יש לךרחלי רגב
 רשימת תשובות נכון? אנחנו יודעים את התשובות. אנחנו יודעים למה אנשים לא
 מצטרפים כאקטיביסטים למחאה, אנחנו יודעים. כי אני מרגישה שאת שלב הבעיה

פחות או יותר כלומר, שלב הגדרת הבעיה אנחנו יודעים.

מצטרפים   לא   אנשים   למה   הסיבות   את   לקבוצות,   לחלק   אפשרות   לנו    יש
 כאקטיביסטים למחאה. הם מצטרפים קצת, הם מצטרפים בליבם, ברוחם, אבל לא
 בעשייה. אז קבוצות יש, יש לנו נגיד את הקבוצות של "אין לנו זמן”. יש לנו את
 הקבוצות של "פספסתם לקחתם את המחאה למקום אחר אנחנו לא מתחברים”, יש
 לנו את הקבוצות של "עזבי אותי באמש'לך זה לא מעניין" ויש לנו את הקבוצות
 של "מה מחאה? מי זה מחאה? מה יש מחאה?” יש כל מני קבוצות , מה אתה

מרגיש שיש יותר ואני לא יודעת עליהם?

 ציינת מקבץ נרחב של קבוצות, אני מכיר אותן ואני חושב: כן. יש יותר. אבי דהאן
 שלכל אחת יש את הטיפול משלה, אוקי אם אנחנו בדיאגנוסטיקה הרפואית, ממש

  לכל אחתdebateכך. וזו מלאכה, ואם דיברנו על קורסים והתמקצעות, זה פשוט 
איזה תשובות? איך מדרבנים? איך פתאום מוצאים זמן לאותו    מהקבוצות הללו.
אחד? כי זמן זה משאב שאפשר לפנות. זאת אומרת, אם הוא מספיק ירגיש שזה ב

priorityאז הוא יבוא והוא יגיע. איך אנחנו מביאים אותו לנקות החשיבה הזו   

? switchולמצב הזה? איך אנחנו עושים לו את ה

  לאותו אחד ש"וואלה באמש'לך עזבי אותי" ומסבירים לוswitchאיך עושים את ה
 שוואלה, זה חשוב. אם אני מצליח, אם אני מביא שוטר, שאני כבר מזהה אותו
 מהפגנה להפגנה, ויש לנו כבר סוג של שיח; ואני מצליח לשכנע אותו שוואלה,
 השכר שלו יצליח להשתנות, וקופת הגמל שלו תשתנה, אם הדברים יתנהלו אחרת;
 ופתאום הוא רואה אותי בהפגנה, ואומר: "וואלה חשבתי על מה שאמרת, ודיברתי

עם עוד אנשים, וזה נכון וטוב מה שאתם עושים" אז עוד רגע הוא עובר צד, כן?

 קצת מקצין, אז כן אפשר לשנות ולהזיז ולהשפיע. כי זה קיים שם, אצל האנשים.
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מקום זה    טובה. בנקודה    ואנחנו   מהם. רחוק  שהוא    משהו לא  זה    לעורר,  צריך 
את   אלינו נצרף    ואנחנו   הדחיפה, את    את הטריגר הקטן, צריכים    אנחנו  שבאמת 

האנשים.

 : רגע, אתה אומר שעדין אנחנו בבעיה, אנחנו בשלב הבעיה, עדין לארחלי רגב
הגענו מספיק להבנה, מה הן הסיבות שאנשים לא מצטרפים למחאה. 

 ודיברנו על זה שבועאבי דהאן  צריכים עדין לזהות מעבר לזה.  אנחנו  : הגענו,
 בכנס המכללה הכלכלית חברתית. זה כנס מקדים לאותו כנס ואני ממליץ לחברים
 פה ובכלל להשתתף, שם ידברו גם על הנושאים האלה עם אנשי מקצוע. אני מאמין
 שכל אחד יכול לקחת שם דבר או שניים לפחות. דרך הדבר הזה נוכל באמת למנף
 את המחאה חזרה למימדים הטובים שלה בימי השיא. לדעתי, יהיה קשה לא פחות
שהחמצנו,   מרגישים   שעדין   או   ש,   הרגישו אנשים  הרבה    כי   אז, שיהיה   ממה 
 ושכנראה הזדמנות שנייה עדיין לא תהיה, או כנראה תהיה פחות אפקטיבית – אבל

לא נשבור לנו את החזון. וזהו, בעצם אנחנו מאמינים.

: יש את שלב הבעיה, עברנו את שלב הבעיה עכשיו.רחלי רגב

הזהswitch: אנחנו לא מספיק טובים באיך לעשות, איך להזיז את האבי דהאן   
   כי אנחנו מוצגים בצורה מסוימת, שלא מספיקאצל האנשים. פה אנחנו נכשלים.

שתביא  רוצים  מספיק מגיעים למודעות כזאת שאנחנו  לא  אנחנו    נכונה לאנשים;
 לשינוי אצל האנשים; כי אנחנו לא מספיק בהירים וברורים; כי נתפסים לא פעם
 כקבוצה הזויה, שאפתנית, מתוך מקום של הגשמה עצמית; ועוד הרשימה ארוכה,
אז   נעימים. לא  דברים  וכאומר    רע, כאיש  ולהצטייר    לזה, להכנס  רוצה  לא     אני
 בעיקר בגלל ענייני קיבה [ארוחת הצהריים בדיוק הוגשה  אסיים פה, ברשותכם,

(ב.א.)].
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[תומלל ע"י אורה – נערך ע”י ברוך אורן]

מושב על המחאה ואיגודי עובדותים
13:00, 11/2/2012שבת 

ג'רמי ליבן, אבי דהאן, עידן בינשטוק, גבי ווינרוט, ברוך אורן, סתיו שפיר.

, תל אביביפו29 בן ג'רמי ליבן

ניסיון,   חוויתי   אני   עובדים. התארגנות  ועל  התאגדות  על    עכשיו לדבר   הולכים 
 בעצם, של לגרום לעובדי מפעל, בדיוק רציתי לדבר על זה גם. במפעל סלינה,
קיבלו לא  שחודשיים    בגלל   בעצם.   המפעל   בתוך   להתבצר   החליטו  שהעובדים 
 משכורת. בגלל שהמפעל היה על סף פשיטת רגל. ובגלל שלבעלים לא היה כסף
 לשלם לעובדים. וכשבעצם הגענו, חבל שאו ג'וליאן [פדר (ב.א.)] או [יגאל (ב.א.)]
 רמבם לא נמצאים, כי הם בעצם היו יכולים לדבר על זה יותר בהרחבה. בעצם מה
 שרצינו לנסות, לגרום להם להתאגד ובאמת לשבות. לעשות בעצם דברים למען
 עצמם, שיוכלו לעבוד ולחיות יותר בכבוד ובצורה יותר נורמטיבית, נקרא לזה ככה.

 7 שעות ביום, 12מה שגיליתי כשהגעתי לשם, זה בעצם שהאנשים האלה עובדים 
  שקל לשעה. חלק מהם לא מקבלים17 ל10ימים בשבוע. הם מקבלים שכר של בין 

 פנסיה, לא מנכים מהמשכורת שלהם את הפנסיה, וחלק כן מנכים אבל לא מפקידים
 להם את הפנסיה. והאנשים האלה בעצם חיים בתוך בועה שהיא לא מאוד חיובית,

היא מאוד שלילית.

 5כשאנחנו הגענו לשם, אמרנו שאנחנו מתל אביב. הם אמרו לנו מה? אתם עובדים 
  שקל לחודש. לא הבינו מה אנחנו עושים פה. כן. ומה15,000שעות ביום ומקבלים 

 שקורה בעצם, כמו שאני מתאר תמיד, כשבן אדם, כשאנחנו בצבא בשמירות ואנחנו
  שעות מנוחה ושינה (ב.א.)],12 שעות שמירה ואז 12 [משמרות של 12 12עושים 

 מה אנחנו עושים בשעות שאנחנו לא שומרים? אוכלים וישנים. אני מאמין שזה מה
 שהם עושים, אלא שיש להם גם לנהל משק בית, והם לא שומרים אלא הם עובדים

ומזיעים ועושים הרבה מאוד דברים כאלה. 
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 ניסינו, דיברנו איתם, ניסינו לגרום להם בעצם להתאגד, להצטרף לכוח לעובדים.
הצרפתי   המבטא   על   (מצטער   כימיקלים,   חיפה   של   מהמחאה   בכיר   איזה    בא
חצי שלהם שנמשך  שניסה להסביר להם על המאבק    מתפרץ החוצה),  שלפעמים 
שהם רוצים, מה    אותם;   מעניין שזה לא     וגילינו קיבלו. הם  הישגים  ואיזה     שנה,

בעצם, זה לקבל את הכסף שעבורו הם עבדו – ובזה זה נגמר. 

לאנשים   לעובדים, לגרום    בשביל ההצעות  מה    הפתרונות? מה    בעצם:  השאלה 
 שבאמת רומסים אותם; לא רק רומסים אותם, תוך כדי גם עושים להם שטיפת מוח.
 בגלל שהתגובות שקיבלנו מאותם עובדים, כשדיברנו איתם וסיפרנו להם שבעצם
 עובדים עליהם בעיניים, זה ש "מה אתם רוצים? אנחנו עובדים קשה ואנחנו מקבלים

    שעות בשבוע זה לא כסף טוב. אבל הם רואים84 שקל על 6000גם כסף טוב".
 את המשכנתא שיורדת, והם רואים את האוכל שהם יכולים להביא לילדים, וזה מה
 שמעניין אותם. לא מעניין אותם לקבל יותר ממה שהם מקבלים, למרות שזה דברים
 שמגיעים להם. השאלה, בעצם, מה פה אנחנו יכולים להציע בשביל לגרום להם כן
 להתאגד, כן להתנגד בעצם לשיטה, לבועה שהם נמצאים בה, בלי בעצם להכיר את

מה שקורה מחוץ לבועה הזאת. הרבה זמן לא דיברתי.

 מאהב לו הייתי רוטשילדעידן בינשטוק

 אני עידן ממאהל רוטשילד אה, ההקשר שלי בסיפור בעצם לאחרונה, מישהו שמע
 שמעתם? אז הייתי  על התנועה החברתית לישראל? התנועה החברתית לישראל,

בצוות ההנהלה ולאחרונה.

: צדק חברתי לישראל?ג'רמי ליבן

לא.:עידן בינשטוק

: יש תנועה שנקראת תנועת צדק.ג'רמי ליבן

447



בינשטוק   אותיעידן   שמורידים   מהמנכ"ל   פיטורים"   "קיבלתי   ולאחרונה,   לא,   : 
מהצוות הנהלה ולא מה, אני נעשה פעיל מהמניין.

: למה אגב מורידים אותך?ג'רמי ליבן

: אין סיבה מיוחדת.עידן בינשטוק

: לא שאלת?אבי דהאן

: לא, לא היה דיון כי עסקתי בדברים מעבר ל,עידן בינשטוק

: הודיעו לך שאתה יורד מהדרג הבכיר לדרג הזוטר?אבי דהאן

, זה בתור עמותה, התנדבות.pointעידן בינשטוק: לא, לא, בתור 

: ולא שאלת?אבי דהאן

אין תשובה ברורה, יש אתה יודע,עידן בינשטוק ששאלתי. אין תשובה,   : ברור 
 תרוצים. אתה יודע, שעשית פעילות של יותר מדי פרויקטים, ולא פרויקט אחד
 ספציפי, ובלה בלה, וכל החרטות וזה. ואני חושב שכל הרעיון הוא שמה שעשיתי
 בקיץ, למי שראה את האנשים ומה שעשיתי במרכז מידע. ואגב שידעתי להגיד,
 כמה שהייתי בפעילות של הקיץ, במאבק של קיץ שאם נניח, סתם דוגמא, השעות

  בבוקר ושאלו אותי האנשים מה התרומה שלך4,5 עד נניח 8שהייתי באוהל זה מ
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 בקיץ ואמרתי כזה קצה של גרגיר. אמרו לי אבל היית עם כולם וכולם אהבו אותך
ובלה בלה. הפריע לי דבר אחד וזה הפריע לי בתנועה החברתית לישראל גם..

חושב   שאני   הפרקטיקה.   אגב,   לג'רמי   שאמרתי מה  זה  הוא    שהרעיון חושב     אני
 שברגע שאתה עושה דברים: אומר לאנשים "בואו, תיקחו”. להפך, לא בתור מנהל
זה את  לוקחים  שהרבה    משהו זה    אז   הפרויקט”, את  "תיקח    חבר: בתור     מפעל,

   גם אנשים, ככל שיש להם אמינות, יש עם מילעצמם, אנשים, וגם רוצים לשתף.
 לדבר, ועם מי לשוחח, יש לך אוזן קשבת, אז בהקשר, אנשים יבואו להתנדב. זה
 כמו שהייתי במטה של שליט, אנשים אמרו בואו רק להתנדב, להבדיל מהמאבק של
 הקיץ. שמה היה מאוד ברור, אנשים אמרו קחו פרויקטים וזה. אפשר ללמוד מזה
 המון, אגב, שבמטה של גלעד שליט כמות המתנדבים שהיו מוסיפים לקיץ פשוט
 מדהים. אפילו לא היינו קרובים כאילו לזה. ויש חזון מאוד ברור, וגם מטרה ברורה.

ומי שמשחק עם אגו וכל מני דברים כאלה פשוט לא מוצא את עצמו שם.

 תל אביב. מאהב לו הייתי רוטשילדאבי דהאן

  המאבקים, המאבק שלנו הוא מאבק רציונאלי להבדיל2רק איזה שהיא הערה בין 
 מהמאבק של שליט שהוא מאבק מאוד אמוציונאלי. פער שני זה ששם הייתה מטרה
 מאוד ברורה, חדה ממוקדת נכון? אמרתי את זה. פה זה אמורפי, מפוזר אה, ולובש

צורות, פנים ומשתנה מעת לעת אה, זה בהקשר הזה.

  אני רוצה להוסיף, לא, אני חושב אגב שהמאבק של הקיץ, להבדילעידן בינשטוק:
 אלף הבדלות. שלפי דעתי אין מטרה ברורה אחת, שמה שרצינו להשיג בקיץ. היה
מה הם   אחת, ברורה  מטרה  להגדיר     ואנשים לא ידעו בעיות, ואחד  ואלף     דיור,
 רוצים במאבק, להשיג במאבק. זה מה שעכשיו מאוד מתברר לי עכשיו תוך כדיי

  נושאים כאילו ממש כאילו,21 ו10השיחה כאילו. ברגע שיהיה חזון ברור לא על 
לפי דעתי לפחות.

 : תודה. אני רוצה רגע לחזור לביקור שלכם, שהוא ביקור חשוב, מצוין.אבי דהאן
 שמחתי לשמוע אודותיו. לצערי נבצר ממני [להשתתף (ב.א.)]. התופעה היא לא
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 זרה, לא נקודתית, היא לא מקרית. הייתי יוצא בתחושות דומות אני מניח. אבל, מה
גלובאלית,   עליונות,   בו   לנו   שאין   בתחום   שמתחרה   שמפעל   לזה    באשר
 אוניברסאלית? עדין רוצה לשרוד ולא פחות מהמפעל, עובדיו? אז גם אם מודעים
 פחות לעושק שנעשה כלפיהם, הם עדין מוכנים לשאת בתוצאות, לשאת במחיר

  או משהו דומה לזה. למרות שהם אמורים לקבל6000כדיי לקבל תגמול מסוים,   
רק כדיי   תנאים, להשאר באותם   וחרף זאת הם מוכנים  מעבר.   או    הרבה מעבר,
 ברמת  אולי את זה.  עונים לאותם עובדים? אם אפשר להבין  מה אנחנו    לשרוד.
 פרגמאטיות, עדיפה האפשרות הזאת, על פני אנשים מפוטרים, מתוסכלים אולי הם
 לא עשוקים, אבל חיים מאיזה קצבה מינימאלית, ואולי נפלטים מהבית שלהם, והם
 יצטרכו למצוא איזה חלופה מצומצמת, מצומקת יותר, ילדים, חובות, הרגלים וכל

  הדברים על כף המאזניים אולי כן2מה שכרוך בזה לא צריך להרחיב. שמים את 
 אפשר להבין אותם. בלית ברירה הם עושים את מה שהם עושים, אין אלטרנטיבה
 האחרת שיש זה פשוט להיות עוד מובטלים. בוודאי שזה לא  טובה יותר, האחת 
 המצב האידיאלי, היינו רוצים לראות משהו אחר, תמיכה וכו' וכו' וכו'. אבל מעניין

אותי לשמוע אם דיברתם על זה.

 : אגב, אני יכול לשאול אותך בכיוון ההפוך. למשל עובדי הייטק.עידן בינשטוק
שקל. אלף  חמישים    ארבעים,   טק? הם הרוויחו   ההיי של  את הבועה   אתה מכיר 
 הייתה את הבועה, שהם חשבו שהיא לא תגיע. ותיקח את הצד השני, לא של בעלי
 המפעל. אלו שכן קיבלו את התנאים ואז הבועה התפוצצה והתחילו הפיטורין. חיו

מ   עבדו   משפחה, להם  היה  שלא   8בבועה  ועד בבוקר  את11    ראו לא    בלילה,   
הילדים, לא ראו את המשפחה.

דברים שונים. שם אנשים היו להם, היו להם אלטרנטיבות. הם2: זה אבי דהאן   
 בחרו באלטרנטיבה הזאת. פה לאנשים אין אלטרנטיבות; זה רק להיות מובטלים, אם

אפשר לקרוא לזה אלטרנטיבה. זה לא דומה בכלל, כרחוק מזרח ומערב.

ליבן   נוראג'רמי והם  אלטרנטיבה  להם    שאין   נכון זה    ראשון דבר    אה,   תראה,   : 
 מפחדים. מצד שני, אותו בחור מחיפה כימיקלים הוכיח שהמלחמה שלהם היה על
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  אחוזים במשכורת או משהו כזה, והמאבק נמשך חצי שנה; חצי שנה2תוספת של 
 הבן אדם לא עבד. חצי שנה, נכון הוא עצמו נכנס לחובות, הלוואות וכו'. וכן הוא
 השיג מה שהוא רצה להשיג, וכן זה היה עבורו הישג מאוד מאוד גדול. לפחות
 מבחינת עובדי מפעלים, שהם בעצם, נקרא לזה הקטגוריה סוג ב' מבחינת העובדים.

יש גם ג', ד', ז' ...

 : רק אני אכווין. אני מדבר על מפעל, שאם הוא מעלה בחצי אחוז אתאבי דהאן
 השכר, הוא כבר קורס. לא מדבר על אם יש אפשרות. אם יש אפשרות זה עניין
 אחר. אני מדבר על מפעל שאם הוא מעלה – הוא נופל, כי גם ככה הוא חי על
 הקשקש במעגל שרידות שכזה. מדבר על כזו סיטואציה כמו המפעל שביקרתם בו.

זה המצב שם. אז אם אפשר להתייחס לזה?

 : דבר ראשון אותו מפעל הוא עדין מכר את אותה כמות ציוד והכל, בואג'רמי ליבן
 נגיד ככה שבחודשיים האחרונים הם לא קיבלו משכורת, העובדים, אבל עדין הוא
 הצליח לתחזק את הבית שלו בקיסריה ובחיפה ו, אני מדבר על הבעלים. הבעלים

והמנכ"ל. 

דהאן   טייקוניםאבי אותם  עם  שקורה  מה  בדיוק  זה    להנחתה.   לי הביא  הוא    : 
 שמנהלים את הכספים שלנו בשם איזה חברה לפעמים קיקיונית שהם מציגים מיצגיי
 הפסד, מבקשים קיזוזים ומחיקת חובות, אבל בו בזמן הם יודעים לעשות אירועים
במסוקים אותם  להנחית    כולם, את  לאסוף    העולם, מכל  אנשים  עם   גרנדיוזיים 
אחר עוול  זה    אז   מתקזזים. הם  חברה  אותה  ובשם    חשבוננו. ועל  פאר   במלונות 
 שאזור לנו לחיות איתו ולאפשר שיתקיים. אם אותו בעל בית חי חיי פאר על חשבון
 העובדים שלו, או יש לו חברה אחרת רווחית יש לעשות איתו מה שנקרא בשפה
 המקצועית שלנו הרמת מסך, מה שלא מספיק עושים במדינה שלנו, ופשוט להורות
 לו, לשלוח יד לכיס. אבל בהנחה, שוב, בלי לחטט בפרטיו של האיש המסוים הזה,
 בהנחה שגם הוא חי את חייו בממוצע פלוס מינוס ואין, הכיס גם ריק, הכיס הפרטי,

וזו החברה, 
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: הבעלים והחברה זה דבר אחר לגמרי, אם החברה פושטת רגל, ... גבי ווינרוט

 : ברור, זה אנחנו יודעים, ברמת החוקיות. אני גם אומר, שיש מקום שכןאבי דהאן
 למזג בין השניים, וכן לבדוק, מה שנקרא.  עושים את זה: הוכחת יכולת וכו' וכו'
 וכו'. אם יש לך כסף, אני מכיר את החוקיות אבל לא תמיד החוק צודק. אם יש לך
 כסף, ואתה נוסע על מכונית שיכולה לתת משכרות לשנה לעובדים, ואתה לא נותן
 להם משכורת – יש פה טעם לפגם; אתה לא יכול לבוא ולהציב חומה. זו תקלה, אני

חושב שאנחנו מסכימים פה. עזוב רגע איך החוק בנוי.

בינשטוק   שלנו,עידן המדינה    של מהבעיות  אחת    הטייקונים, את  הזכרת  אם    : 
חיים באושר ועושר על חשבון  שהטייקונים והבכירים הגדולים הם   בהקשר לזה,

עובדי המפעל, וזה מה שקורס לנו.

 : ידוע, ידוע. אבל אני רגע מחמיר את השאלה. אני אומר: בהנחה שזהאבי דהאן
 בעל בית, בעלי מניות, שגם הם מה שנקרא בקנטה, וזה או לחיות ככה או פשוט
 לפרק את המפעל. כינוס נכסים, פשיטת רגל וגם העובדים הולכים הביתה מה? מה

אז?

 : דבר ראשון, אתה לא חייב לפרק את המפעל. אם אתה לא יכול לנהלג'רמי ליבן
 את המפעל כמו שצריך, תמכור, פשוט מאוד. אני לא מדבר כרגע על מפעלים שהם
 על סף קריסה, פה הדיון הוא על התאגדות עובדים. אני יכול גם לתת עוד דוגמא,

עובדים מ4חוץ מהמפעל הזה, למשל   YNETבסכנת פיטורים בגלל שהם ניסו   
 להתאגד. אני פוטרתי מהעבודה שלי כשעבדתי בחברת אבטחה וניסיתי לאגד את
או מנהלים מפחדים שיצטבר כוח לעובדים, ובעצם  יש עניין שבעלים   העובדים.
 שיכולו לדרוש את הזכויות שלהם ודברים שמגיעים להם. פה לא מדובר אך ורק על
 מפעל ספציפי שהוא על סף קריסה. אני מדבר בעצם על עובדים שרוצים את הכוח
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 בידיים שלהם, בגלל שבעצם רומסים אותם ולא דואגים בעצם לזכויות שלהם אפילו
הבסיסיות של כסף שזה מגיע להם.

 קריית שמונה. מורה לפיזיקה, מאהב קריית שמונה.33 בן גבי ויינרוט

 כן, קודם כל העניין של הסכנה למפעל. כל עוד העובדים, הם לא גם הבעלים של
 המפעל, השיקול הזה לא צריך לעניין אותם. כלומר: אם משחקים את המשחק הזה,
 אז בואו נשחק אותו עד הסוף. העובדים הם מוכרים סך הכל את העבודה שלהם.
 מוכרים את העבודה שלהם, כן? בעל המפעל הוא הקונה, זה המשחק. זה המשחק
 שהם נאלצים לשחק אותו, אוקיי? אם הם לא הבעלים של המפעל, כמו שלדעתי
 צריך להיות, כן? אם זה לא קואופרטיב, אז הם בסך הכל מוכרים, והם צריכים
 לדרוש מחיר הוגן עבור העבודה שלהם. אם הם לא אז לפחות מחיר הוגן עבור

העבודה שהם מספקים, וגם ככה זה לא הוגן בכל מקרה.

 אנחנו בשוק, אתה לא יכול לקנות אז אוקי, סבבה. יש פה מעטפת שלמה. זה שאין
 להם אלטרנטיבות, זה שאין להם מקומות עבודה אחרים – זה חלק מהבעיה, חלק
יכול אתה  ששאלת?  מה  זה  האלה?  לעובדים  להציע  יכול  שאתה  מה     מהשיטה.
 להציע להם שביתה. ושביתה, למה אני מתכוון? אתה יכולה להציע להם לזקוף את
 הגב שלהם. שביתה זו יכולה להיות חוויה מאוד משחררת שהם לא חוו אותה אולי
 כל החיים שלהם. הרעיון הזה של להשתתף, להתאגד ולהתארגן, לעמוד על שלך
 זה משהו שהוא מיידי, זה סיפוק מיידי. ודרך אגב זה שונה מלדבר על סוציאליזם
 והתאגדות ועל איך החברה הוגנת צריכה להיותץ זה מה שלא מדבר אליהם. אבל
 ההתארגנות המיידית, לתת להם את הכוח הזה ביד, שהם ירגישו אותו, שיצעקו את

הנשמה שלהם מול המשרד של המנהל, זה סיפוק מיידי, ת'כלס.

 : במישרין למה שאתה אומר: שביתה זה לא אם כל הפתרונות. שביתהאבי דהאן
 בסיטואציה שאני תיארתי, לא רק שלא תשפר את המצב, אלא גם תרע את המצב,

לעד כדי כך שאולי זה מה שיפיל את המפעל, אני לא מגזים. מקרה קיצון.

: אתה גם לוקח את המפעל למצב שבו בעצם הוא על סף קריסה.ג'רמי ליבן
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: לא. הוא מדשדש. הוא יכול לחיות במצב הזה עוד שנים.אבי דהאן

 ליבן העובדיםג'רמי   עדין והכל  שהוא עובד והוא משגשג  אבל גם במפעל     כן : 
 מקרה  באותו מפעל,    מה שקרה באותו  גם אם הוא זה,  שכר, אותו  מקבלים את 

ספציפי זה שפשוט חודשיים לא קיבלו משכורת.

 : הם לא קיבלו משכורת כי כנראה לא הייתה הכנסה כי התחרות קשה,ג'רמי ליבן
כי כנראה המחיר, הברייקדאון של,

: זה בעולם אידיאלי.גבי ויינרוט

 : לא, אני מדבר ספציפית כי אני רוצה מאוד להתחבר אליה כי הם הלכואבי דהאן
 וביקרו שם והזדהות, מצוין איתם עד הסוף. אבל יחד עם זאת אתה רגע, עשינו את
 הפרסה, חוזרים הביתה, מתחילים לחשוב: מה אפשר להציע לחברים האלה? רגע,
 שנייה בוא רגע נעזוב ברמה הלאומית. ברמה הספציפית של המפעל? הקופה ריקה.
 שנייה, זה אופציה שנייה אבל היא בעייתית לא פחות זה מה שאני אומר. הוא תאר
 מצב שאני לא יודע אם הוא הכניס את זה כדוגמא אמיתית, אולי רק לצורך מצב.
שם   ממושכן גם    שלו שהבית  להיות  יכול  קיסריה?  עם  הנושא  היה?    אמיתי  וזה 
 כתוצאה מהחברה, אז אני לא יודע. אז אני אמרתי, בהנחה שזה המצב. ואין, לא
את להרים    כדי משאבים  מספיק    במפעל, ולא  הפרטית  בקופה  לא    הבית,  לבעל 
העובדים את  מפטרים    אנחנו   בסוף,   זה; את    הזכרתי   רגל, פשיטת    הזה.  המפעל 

והסיכוי להתרומם כבר חדל.

אחריות,עידן בינשטוק שזה  חושב    אני    שבמאמר מוסגר,  אומר, אני   אז,  בסדר  : 
 ברגע שנניח חברה פושטת רגל, אני חושב שזה אחריות של בעל הבית. וגם אתה
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 רואה בעל הבית ובאמת שכאילו אכפת לו מהחברה, הוא מכריז על פשיטת רגל לא
 בשביל לראות כמה הוא הפסיד. באמת שלשקם את זה, נגיד להתחיל אוקי יש לנו
 מצב, אני חושב אחרי זה הם הוא לוקח ומצמיח את זה, העסק שלו גדול הרבה

יותר.

 עכשיו יותר מזה, סתם למשל חבר כנסת, שעושה משהו ולא מתפטר וממשיך באותו
 סיפור כמו שראיתי בכתבה, לא זוכר, היה משהו עם הבריטי או הגרמני, לא זוכר,
 שקרה משהו, והוא אמר אני מתפטר כתוצאה מזה. העריכו אותו הרבה יותר. וגם
 אם הוא ירצה להמשיך קדנציה נוספת, לא יסתכלו עליו בתור עוד אחד שרוצה
 לעשות שם. אני חושב שברגע שאתה פושט רגל, אבל בקטע, לא בקטע של להוריד
את המפעל, להפך, להצמיח ולהראות בזה רק דברים טובים, אני חושב שזו גדולה. 

 : פשיטת רגל, בסיטואציה שאתם מתארים, אף אחד לא ייקח על עצמו,אבי דהאן
 במדינה שלנו, בתנאים הסוציאלים של העובדים, סיבה מיוחדת להשקיע. תעשיית

   מול המתחרים שלנו במזרחadded valueהטקסטיל בארץ שלו, זה לא שיש לנו 
 הרחוק ובמזרח אירופה. אף משקיע לא ישים את כספו על קרן הצבי, זה פשוט
 לשים את הכסף על קרן הצבי במקרים של מפעל מהסוג הזה. יש מפעלים שאתה
 אומר: וואלה, זה הניהול. במקרה שלנו גם לא שילמו משכורת גם לא נתנו תנאים
 ולא הצליחו לעמוד בזה, זה לא שיש פה איזה פורמולה חדשה שאם נחבר אותה,
 נפעל על פיה נוכל להרים את המפעל, זה לא. יש מקרים שכן אבל זה לא. מה

אולי עוד היה לנו סיכוי, היו פה מפעלים כאלה. היום יש80לעשות? בשנות ה   

  מוניטין; להם  שיש  וכאלה    סגולה,   יכוליםonceייחודי אנשים    מוניטין, לך  יש    
להתמודד, אנשים מוכנים לשלם בגלל הכתובית. 

 : אני חושב שחלק מהניהול, ניהול מוצלח זה גם עובדים יקבלו משכורתג'רמי ליבן
כל חודש.

 תראה, שביתה מיידית, גם כן, היא מאוד קשה בסופו של דבר להתרחש. כשאתה
 בא, ואני אתן שוב פעם את הדוגמא של מפעלי סלינה. אנחנו אמרנו להם אתם, אם
 אתם רוצים עכשיו שביתה, עכשיו סוגרים את הזה, אנחנו נועלים את עצמנו על
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 השערים אתכם. הם אמרו: לא, מה שמעניין אותנו זה הכסף, שתגיע לנו המשכורת
 ואנחנו נמשיך לעבוד. לא עניין אותם העלאת השכר שלהם, תנאים יותר טובים או,

שום דבר אחר; כל מה שהם רצו זה לקבל את הכסף שמגיע להם. 

 השאלה היא בעצם איך אנחנו גורמים להם להבין שתמורת אותה עבודה או אפילו
 פחות עבודה הם יקבלו את אותו שכר, או תמורת אותה עבודה הם יקבלו אפילו
 אותם עובדי  שגם כן השאלה בעצם,  זאת  שהם מקבלים היום. ממה   הרבה יותר 
פוטרתי   שאני סיבה  אותה  וזאת    בנידון.   דבר   שום לעשות    הסכימו לא     מפעל

 בסכנת פיטוריםYNETמהעבודה שלי. וזאת אותה סיבה שאותם עובדים באתר    
 בגלל שהם רוצים להתאגד ולהטיב את תנאי ההעסקה שלהם. השאלה מה אנחנו

יכולים לעשות בשביל שאנשים כן יתאגדו? 

ב   עובדים   אותם   שאם   מאוד   מקווה   אני   כולםYNETוכן,   שבאמת   יפוטרו,   
 ומבחינתי כל תעשיית התקשורת, תשבות, אפילו ליממה אחת, לאות הזדהות. כמו

 , הציעו החשכת מסך ליממה שלמה. גם כן10שהציעו בדיון בכנסת לסגירת ערוץ 
 עמוד הראשון ריק בעיתונים. אה, אנחנו גם כן במחאה הזו אני גם דיברתי על זה

   אנחנו במחאה  הזו הצלחנו לעורר איזהמהתקווה [מאהב שכונת התקווה (ב.א.)].
 שהיא תכונה, שהייתה עם הקמת המדינה, והתפוגגה עם הזמן וההתקדמות, שזה
אנחנו   אינדיבידואליסטית. לחברה  סולידארית  מחברה    הפכנו   אנחנו    סולידאריות.
 עוררנו בעצם את התכונה הזאת במחאה, בזה שאנחנו באמת סולידאריים אחד עם
 השני. אנחנו באים, עוזרים אחד לשני מי שמתקשה אנחנו עוזרים לו. מי שצריך
 עזרה, אנחנו מציעים גם כן את העזרה שלנו לאנשים אה, פה אני רואה שזה מתחיל

בתעשיות כאלה ואחרות, אבל זה עדיין לא בא לידי ביטוי.

ברגע שאנשים יראו שיש להם גב, שיש להם בעצם גיבוי; אני חוזר שוב פעם ל

YNET   וואלה,  וכל האתרים: אותם עובדים יפוטרו  אם באמת  ;YNETכולם  , 
  שעות, אז בעצם יהיה גם סיקור תקשורתי וגם24בעצם יפילו את האתרים שלהם ל

 הנושא יעלה לסדר היום, לשיח הציבורי, ואנשים יתחילו לדבר על זה, וברגע שזה
 מגיע לציבור, זה מגיע, אחרי שהזם יחזרו לשדר, זה יגיע מהתקשורת ומהתקשורת

יגיע גם כן לכנסת. 

 וזה בדיוק העניין, שאיך אנחנו בעצם גורמים לאנשים, למרות הסכנה לפיטורים, כן
להחזיר את הסולידאריות. כמו שיש לפעילי המחאה, ביננו, להפיץ את זה החוצה.
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דהאן   מילה:אבי   אומר: שאתה  למה  אחת  במילה    אחד: במילה  תשובה    לי יש    : 
חקיקה. 

: אני יש לי תשובה במילה אחת גם: אכזבה.ג'רמי ליבן

: ממני?אבי דהאן

: לא, [צוחקים] מחקיקה. אין אכיפה. אתה מחוקק ואין אכיפה.ג'רמי ליבן

 מילים: חקיקה ואכיפה.2: אכיפה. ובאבי דהאן

 : כן, אכזבה, כן נכון. אכזבה מאכיפה ומחקיקה. אין אכיפה. יש הרבהג'רמי ליבן
מאוד חוקים שלא אוכפים אותם.

: אני אומר את המילה האחרונה, זה כבוד: מחאה. [צוחקים]אבי דהאן

  אגב, להציע רעיון: אני חושב שפשוט פעילי המחאה, מי שכבר, מהעידן בינשטוק:
 שאמרו מקודם בדיון הקודם, מי שהיה קודם במחאה בקיץ, פשוט יבואו למפעלים,
 ונתחיל לעשות איזה מן הרצאות פעם בשבוע, פעם בחודש פשוט ייראו שאפשר
 אחרת. פשוט ייראו שאנשים שחודשיים, שלושה חודשים לא עבדו, יש אפשרות
 אחרת. אני חושב שברגע שרואים שאנשים עזבו עבודה, עזבו דירה וירדו לאוהל
 בשביל להשיג את מבוקשם, זה מה, שכאילו, יכול מאוד להחדיר תקווה. זו מילה

אחת שלי.
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 ליבן  זה משהו שכברג'רמי  אה,  מקצרים במילה אחת. אנחנו    זהו  במילה אחת, : 
בעצם מפעל    לעובדי ולקרוא  למפעלים  ללכת    זמן מאוד  הרבה  לעשות     רציתי
 להתאגד, ולהתנגד גם לתנאי ההעסקה שלהם. ההיענות מפעילים שדיברתי איתם
 על זה, הייתה חיובית, אבל רק בתיאוריה. במעשה, רגע, שנייה אני כרגע גם כן
 עובד על היוזמה של להקים חוגי בית בכל הארץ אה, גם כן בשביל, רציתי לדבר
 על הדיון הבא שיהיה לנו אה, בעצם בשביל לגייס אנשים שהם לא פעילים, לבוא
 אליהם הבייתה ולדבר איתם על מה המחאה, מה זה צדק חברתי ועל מה אנחנו
 נלחמים. ולא בסיסמאות, אלא בהסברים. בעצם לסייע להם להבין בעצם מה הבעיה
 ולמה. ואיך משיגים את זה גם. המטרה היא גם להגיע בסופו של דבר למפעלים,

ולשכונות, ולכל מקום אפשרי בעצם. מגזרים. ושזה יתפשט בעצם בכל הארץ.

: אתה מתכוון להגיע לרהט בשבוע הבא.אבי דהאן

: לרהט בשבוע הבא כן. [צוחקים]ג'רמי ליבן

 אוסיף על דבריך ואומר עכשיו אני מתכנן פרויקט. תוכנית שאניעידן בינשטוק: 
 רוצה, להעצים את כל האתיופים. לא משנה, אתיופים זה משהו ספציפי, אפשר
 דרוזים, בדואים, עובדי מפעל. אז זה העניין. ג'רמי מציע, נניח, שנעשה חוגי בית.
 ובשילוב, שנעשה שכן לראות את הקול שלהם. והרצאות, לעשות הרצאות כאלה.
 ולעשות כן, לראות שמגיע להם, ואיפה אפשר כן להלחם. אני חושב שזה חשוב. זה
למרות לעשות  מסוגל    כן אדם    שבן להראות  הוא  החשוב    איפה, לראות   חשוב 

הקשיים, אני חושב שזה מראה המון.

ווינרוט  גבי   זה קשור ולא קשור: שיטת תקשורת,  זה קשור למה שדיברתם על 
 להתארגנות. זה לא נכון שלא יהיה סיקור באותו יום  שוואלה, ווינט, וידיעות יצאו
 בעמודים ריקים. אל תשכחו שאנחנו כבר בעידן של תקשורת אלטרנטיבית. לדעתי
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 קודם כל  זה יעצים ערוצים אחרים. אותם עיתונאים אחרים יכתבו בבלוגים שלהם,
 ובפייסבוק יעשו שיתוף, ויום כזה יעלה את התקשורת האלטרנטיבית. אז עוד יום

כזה ועוד יום כזה ועוד יום כזה, עד ש... זה רק עוד אפקט חיובי לשביתה כזאת.

 : זה בדיוק המצב שאתה מתאר. זה פשוט מה שהיה ומה שקורה. שאנשיםאבי דהאן

ל נעלה    אנחנו   אז מתעדת  ולא    איתנו לא  התקשורת    אומרים:  youtubeפשוט 
ולפייסבוק. וכך זה צובר תאוצה.

: נכון, אבל אין דרך אחרת. לאט לאט זאת הדרך.גבי ווינרוט

 : הסיטואציה שאתה מתאר, לצורך העניין היא קיימת במחאה החברתית.אבי דהאן
 שגם, היא פחות מתוקשרת כרגע בתקשורת הפורמאלית. ואנשים עושים עבודה יפה
 באתריהם הפרטיים, פייסבוק ויוטיוב וכדומה, וזה לא נוסק. אז אל תבנה על זה
 גדולות ונצורות, שאם לאותו כתב יש איזה בלוג, יהיה אחוז צפיות דומה או את

אותו רייטינג לאתר.

 : רגע, רגע, רגע, אני צריך להסביר משהו: אתה לא תראה בהחשכת מסךג'רמי ליבן
 או בהורדת אתר, אתה לא תראה לינק לבלוג של כתב. הוא לא יגיד: טוב, אנחנו
 לא עובדים, אנחנו שובתים אז תלכו לבלוג של הכתב הזה, כי הוא כן מסקר. אנשים

יצטרכו לחפש. אם ירצו לחפש. כמו שעיתונאים עצלנים, גם הציבור עצלן.

ווינרוט    גבי אה,:   זה. את  יודע    כמונו   מי   זה, את  יודעים    אנחנו   עצלן,  הציבור 
אנשים פה  יש    כן אם  אלא  אוקי?  לאט  שזה  פה  שומע    שאני היחידה   הביקורת 
 שהתייאשו ונכשלנו ובואו נלך הביתה. זה פשוט  (הערות לא ברורות וצחוק) כן, זה
 פשוט לאט אבל אין יותר חזק מזה, התארגנות כזאת שהיא באה מלמטה, כן? היא
וכשהם   התקשורת.   גופי באותם  ששולטים    הון,   בעלי אותם    ידי על  ממומנת   לא 
 רוצים הם מעלים את המחאה, וכשהם רוצים הם מנמיכים אותה. ככה הם עשו את
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 זה בקיץ. וכל עוד זה יצמח מלמטה, לא תהיה להם את השליטה הזאת. אבל יש כאן
חיסרון, שזה לאט וזה מאוד מאוד לאט.

 : ברוך אתה רוצה לומר משהו? אולי איזה הערה טכנית? משהו בנוגעאבי דהאן
ללו"ז? איך אנחנו עם הלו"ז?

 וחצי, יש עוד הרבה זמן.3: עד שעה ברוך אורן

 : אז אם זה כך, אם יש לנו הרבה זמן אני לא אתן תשובות במילה אחתאבי דהאן
 עכשיו [צוחקים]. דיברנו על אותו מפעל ספציפי ממושכות, וטוב שכך. אבל אני
 חושב שזה טיפה בים, טיפה בים. מפעל אחד? כמה עובדים? זה גם טיפה בעיה. כי

זו פשוט באמת, זה באמת על קוצו של יוד. 

ששם רוב   הגדולים, המאסיבית והתאגידים  וההעסקה     שרוב הכסף הציבורי  כיוון
חלילה את הביקור מבטל  שוב, לא   במחאה.   לא טיפלנו  בהם לדעתי  המועסקים.
 שלכם, הוא חשוב מאוד. אני מדבר למשל על חברת חשמל לדוגמא. לדעתי שם,
 שם הכסף באמת הוא ציבורי, ושם יש המון שמנת ושם יש הרבה, לא מעט שחיתות
 ולא מעט פוליטיזציה וכספים שמושקעים על דברים הזויים. דוגמת נופשים בעלות
אולי   ווואלה,   אומר, אתה    שאז   בישראל. התיירות  תעשיית  קידום  בשם     אפסית,
 הרעיון לוגי, אבל אז אתה אומר, אם יש נופשים במחיר אפסי, בסבסוד החברה, זה
 קופה ציבורית, למה לא עושים את זה לעובדי רווחה? למה הם פחות ראויים לצאת
 לנופש? באותה מידה יהיה אפשר להניע את גלגלי המשק. למה לא עושים את זה
 לעובדי הוראה, שגם ככה השכר שלהם נשחק, עלוב ואין הערכה לאותם אנשים

(שלא בצדק אגב)?

 זה לא צרות של עשירים, זה הצרות שלנו. ואני לא בטוח שאנחנו כל כך עשירים.
את   ראיתי   אני   עצוב, וזה    שלו.   עוד, נשאר  אם    שלו,   שלו,   שלך, הכסף  זה     כי

  כנסים וחצי שיש להם באותו סוף שבוע;2הדברים. ראיתי במו עיניי. ראיתי את ה
 הם לא בדיוק יעשו את עובדים יותר טובים. ששם הם גם פחות או יותר מבריזים או

עושים כל מני טריקים כאלה.
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 ופתאום לאחרונה, אנחנו שומעים שחברת החשמל מתחילה לעשות סימני קשיים.
 אתה אומר: בואנה, קיבינימט, איך זה יכול להיות? המחירים רק עולים, ועכשיו הם
 עולים כדי לכסות הוצאות וכד' למה? שלא לדבר על זה שיש פה אחלה אנרגיה
גורמים   מני וכל  שכנות  במדינות  אחרת    או   כזו תלות    אותה בלי  שאפשר לתעל 

מהסוג הזה.

: כולנו עם בעיות קשב וריכוז אז אנחנו,ג'רמי ליבן

 : בעיקר קשב אה אבל, לא לא אנחנו לגמרי ממוקדים, אבל נשמח עלאבי דהאן
 העזרה; היות והנאום שלי הוא עוד ארוך, ואנחנו קצרים בזמן, אז אני אעביר לך

את המיקרופון בכל זאת.

 : אמרת שמפעל סלינה זה טיפה בים. אבל זה עדיין חלק מהים. כאילו,ג'רמי ליבן
 אם אתה לוקח נגיד וירוס, אז הוא מתחיל מנקודה מסויימת ומשמה הוא מתפשט.
 מה שאני רוצה להגיד זה שגם אם זה טיפה בים, גם אם זה סימפטום, ברגע שאתה
   כבר כשיש לך  וגם כן, אחר, למקום  אתה הולך    משהוא, שהוא  איזה   3מתחיל 

 טיפות בים.3מפעלים שעושים את אותו דבר, זה כבר תופעה. זה כבר 

 . אתה מתחיל גםYNETזאת אומרת שבעצם אתה נוגע במפעל, את נוגע בעובדי 
 כן לדבר עם עובדי חברת החשמל. אתה מתחיל גם כן להסביר להם את כל העניין
להם   יגידו   הגז, צינור  את    פוצצו שהמצרים  בגלל  במשכורות  להם    שיקצצו  הזה 
 שיפסיקו לקבל הטבות בחשמל בגלל שפוצצו, בגלל ש, הם פשוט התחילו לקצץ
 להם בהטבות על חשמל בגלל שמחיר הנפט עלה או שהפחם, כבר אין פחם כמו

 שנה. אני סתם נותן דוגמאות. 30 שנה 20שהיה לפני 

 אבל כן, בסופו של דבר, הדרך שאני רואה בה בעצם שכן אפשר לארגן אותם,
 שכמו שדיברתי על החוגי בית, אז גם כן, לארגן מסע הסברה. להסביר להם גם כן
 שמה שקורה להם הוא לא הוגן. עובדים עליהם בעצם. הם עובדים, אבל כל השאר
 עובדים עליהם. פשוט לשכנע אותם להתאגד, ולהתחיל לדרוש את המגיע להם.

כמו שאנחנו דרשנו חצי שנה צדק חברתי.
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 : עכשיו שאלה לא קשורה, לא קשורה אבל אמרת שבהקשר לכספיםעידן בינשטוק
 ממשלתיים, שאלה לא קשורה שכספים ממשלתיים שהציבור משלם. אנחנו משלמים
 נניח לחברי כנסת שנוסעים לחו"ל למלונות, זה שחיתות מסוימת ולא? למה לא? לא

יודע, אני חושב.

דהאן    אבי במלון ובילתה  נסעה  שפיר    סתיו למשל    ב5: הייתה  היא    כוכבים.  5 
  כוכבים, חמש פעמים5כוכבים ולא הזמינה אותנו? [צוחקים] אני גם ישנתי במלון 

 הלכתי למלון כוכב אחד ביחד זה חמישה. עכשיו ברצינות. ח"כים ושרים, וראשי
 רשויות, רצוי וראוי שיסעו לחו"ל לטובת משימות ציבוריות. השאלה היא שאלת
הציבור.   חשבון על  חופשית  היא  הויזה  האם    הצדקה,   התקציב, שאלת     המינון,
 השאלה היא כל אותן תתי שאלות של מה שציינתי. והאם המטרה מצדיקה את
 הנסיעה. אני לא יודע, אם יש מקרים שהיא מיותרת, ואפשר לדחות אותה או למזג
צורך   אין ולהגיד  לבוא  אבל    כאלה. שיש  בטוח    אני   אחר,   עניין זה    אז    אותה,
 בנסיעות לחו"ל? לא, אם הוא נוסע ומגייס כספים לציבור, שיסע כל יומיים. אבל

כוכבים ובאה עם חצי כוכב, זה לא, הכוכב שלך זה אתה?5סתיו שפיר נסעה ל   
סתם, אני סתם לצורך המשל, כבודה במקומה.

 , גבעת עדה. שישה צבעים – בוניםות קהילה גאה בישראל; ראש33 בן ברוך אורן
 צוות אמון וכספים במהפיכה; רכז צוות ספיישל, מאהב לו הייתי רוטשילד, תל

אביב

 אני רוצה לשאול כאילו בהמשך לדיון הזה ואני מתנצל אם כבר דיברתם על זה כי
 אני פשוט יצא לי להתרוצץ קצת. מה שאני שואל: איך יכול להיות, מעבר למה

כזה, שאנשים מהמחאה ניסו לבוא ולקחתoutreachשג'רמי סיפר, על זה שהיה    
על לדבר    לנו יצא  אם  לשאול    רציתי   עובדים;   ועדי של  תהליכים  בלהניע   חלק 

הנושא של, למה ועדי עובדים, כועדי עובדים, לא לקחו חלק במחאת האוהלים.

 למשל, באותה תקופה של המחאה, אני מדבר איתכם משהו באזור סוף אוגוסט,
 תחילת ספטמבר, התחילו לדבר ועד עובדי הרכבת על זה שיש להם בעיות שם, עם
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האסטרטגי היועץ  ובמקרה    שביתה. שהיא  איזה  לקראת  נערכים  והם     ההפרטה,
היועץ והוא    איתנו, יושב    שמיר, גיא    אותו קוראים    למעלה,   כאן יושב   שלהם 
 האסטרטגי של ועד העובדים של הרכבת. ואמרתי לו – וואלה, כאילו, החיבור הכי
 טבעי זה בין ועד של עובדי הרכבת שנלחמים בסך הכל על לחם ועבודה, לבין
 אנשים כמונו, שנלחמים על יוקר המחיה בישראל. והוא ניסה לדבר איתם על זה
 ניסה לרתום אותם. אני עפתי לגמרי עם הרעיון הזה, מה, לשים בכל תחנת רכבת
 כאילו, אפשר לעשות, סופיים    אין פעולה    שיתופי   הסמל, בשביל  רק    קטן  אוהל 
 ימבה פעילויות, אפשר לעוף עם זה. ולא מצא חן בעינהם. זאת אומרת, הם נורא

התרחקו מהמחאה שלנו, למאבק שלהם, כמאבק של עובדים.

 ואני מנסה לשאול קודם כל למה, לא יודע את התשובה, וב', אני מנסה ללמוד מזה,
 מה אפשר לעשות למאבק הבא. למשל בצפון, אני יודע שוועד עובדי חברת חשמל
 כן התחבר למאבק החברתי, והם הביאו כמה אוטובוסים לעצרת של עפולה והיה
 חיבור מאוד מוצלח, כאילו, אד הוק  בצפון. ואין לי מושג למה זה עבד שם וזה לא
 עבד ברמה הארצית עם ועדים אחרים. אני אשמח לשמוע עוד דברים כאלה כדי
 לנסות ללמוד איך פעם הבאה להתאים את עצמינו, כדי שועדי עובדים ירגישו שהם

שותפים רצויים. 

אני שמעתי מיושב ראש אגודת ספיר, היה הרי מאהל בשדרות,עידן בינשטוק:   
 שפינו וכאלה. הדבר היחיד שאהבתי בסיפור שלו, שהוא בא, ועבד במשותף נניח
מאוד   הבנה   והייתה   החוק.   על   לשמור   שאומרים האלה    עם   או   השוטרים    עם
עם הבנה  של  הסיפור  כל    ברוטשילד, למשל    לי חסר  שהיה  מה  כל     מסודרת.
 השוטרים לבייננו. למשל בשדרות, אני שואל את עצמי, בתור אחד שהיה במאהל
שבשדרות   כמו עבד  לא  עצמם  והפעילים  השוטרים    בין הסיפור  למה     רוטשילד,
וגם   פעילים, עוד  להביא  וגם    מצוין לעבוד  יכל  זה    שואל.   שאני שאלה     עבד?

להראות את השיתוף פעולה.

 : טוב, אני אענה לך לגבי הרתמות ממה שאני, שוב פעם, ממה שאניג'רמי ליבן
של,   עניין היה    המיליון צעדת  לקראת    כמובן. האישיות    שלי במסקנות     שמעתי
אביב   מתל   הרכבת,   בקווי עבודות    על הודיע    התחבורה,   שר בעצם     שהרכבת,
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והתחלנו   המיליון. צעדת  של  בערב  במקרה    שבע, לבאר  אביב  ומתל   לירושלים 
 לדבר, התחלתי לדבר עם כוח לעובדים, ועם האגודה לזכויות האזרח. ניסינו איך
 שהוא לקמבן איזה שהוא מידע מועד העובדים. ועד העובדים לא הסכים לתת שום
 דבר, כלום. שאלנו שאלה האם זה היה במכוון בתאריך הזה, או האם זה תוכנן כבר
 חודשים מראש? לא הסכימו לתת לנו תשובה ברורה ומדויקת אמרו – זה תוכנן. לא
 אמרו לנו מתי זה תוכנן, אם זה הי לפני פרסום צעדת המיליון או אחרי. אם היה
 ניסיון גם כן למנוע את זה מתחילת העבודה או גם כן את זה לדחות בכמה ימים. כל

זה היה לא ברור, וגם את זה הם לא הסכימו בעצם לתת, לשתף איתנו פעולה. 

 הדעה שלי לגבי העניין הזה של המחאה החברתית, המאבק החברתי וועדי עובדים
 – זה המיתוג שעשו לנו, בעצם, למחאה. שאנחנו מעמד הביניים. ולא מעט אנשים
 אליטיסטיים אשכנזים. ואפשר גם לשמוע את זה בגוש הפריפריה, שיש את הלבנים
 מרוטשילד ואת השחורים מבת ים, ככה הם, חלק לפחות מתייחסים לזה. וכנראה
 שעובדים, וועדי עובדים ממפעלים או מחברות כאלה ואחרות, בעצם לא התחברו
 למחאה בגלל בעצם אותו מיתוג. בגלל שבעצם הצטיירנו ככאלה. למרות שרובנו,
 לא מעט מאיתנו לפחות לא אשכנזים, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. זה בסדר גמור

 אני יש לי את הפריבילגיה להיות ממוצא צרפתילהיות אשכנזי, לא. אני לא אומר. 
ומוצא אלג'יראי. אז ברוטשילד אני צרפתי ובבת ים אני אלג'יראי.

 גםבכל מקרה ככה אני רואה בעצם את חוסר ההירתמות בעצם של ועדי עובדים. 
 כן בעצם כשהגענו לשם לסלינה ושמענו בחצי אוזן שנציג ההסתדרות שהיה אמור
 ואמר איתם,  ודיבר   שהגענו,  הגיע במפתיע שעתיים לפני  להגיע למחרת בבוקר,
 להם לא לדבר עם אף אחד. כאילו לא איתנו, לא עם הכוח לעובדים, לא עם שום
 דבר. הם שמעו, כן הם שמעו שאנחנו מגיעים, אני ורמבם וגו'וליאן. שמעו שפעילי
 המחאה מגיעים ופשוט דיברו עם ועד העובדים ואמרו אל תדברו איתם, הם רק

רוצים לתפוס עליכם טרמפ והכל וזהו. 

 זה מה ש, שוב פעם, זה מה שהגיע לאוזנינו. וכולנו יודעים גם כן מה ההסתדרות
מאוד בעיה    כן גם  שזאת  חושב    אני   לעובדים. דואגת  דווקא    לאו   עושה,  בדיוק 
לדאוג  במקום  בעצם,    ההסתדרות,  קשב וריכוז. פשוט..   אני   ההסתדרות,    רצינית,
 לעובדים, בעיקר דואגת למעבידים, למנוע שביתות. פה השביתה שכרגע מתקיימת
 זה יותר לקראת הבחירות של יושב ראש ההסתדרות. אבל ככה אני רואה את זה,
 נציג ההסתדרות אמר שהוא אמר להם יהיה בסדר,   את זה גם.    הבנתי אני  ככה 
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 לעובדים יהיה בסדר, כשאנחנו באנו לדאוג לעובדים, פשוט שיהיה להם יותר טוב.
 הוא דאג בעצם שיחזרו לעבודה, הוא לא דאג שהם יקבלו בעצם את מה שמגיע

להם באמת.

 : איך אפשר להשתנות במחאה? באמת? מה אתה לומד מזה? מה אפשרברוך אורן
 לעשות כדיי להתחבר לוועדי עובדים. אמרת מה היו הכשלים. מה אפשר לעשות?

מה אפשר לשנות?

 : דבר ראשון, וזאת גם בעיה שאני חושב שהיא קשורה גם כן לדיוןג'רמי ליבן
 שהיה קודם על התקיימות, עבודה ומחאה. אבל אני חושב שאנחנו צריכים, וגם
 דיברתי על זה מקודם, להקים פרויקט של חוגי בית. שבעצם באים לציבור, אליהם
 הביתה, ומסבירים להם על צדק חברתי. מסבירים להם על מה אנחנו נלחמים, מה
אליהם, שאפשר להגיע  הפיתרונות  בעצם  ומה     דווקא רואים, שהם לאו  הבעיות 
 לפתרונות האלה. ואני מאמין שהחוגי בית האלה, הם לא צריכים להיות רק לציבור.
אבל גם כן להגיע למפעלים. גם כן  וזה הציבור גם כן, הציבור זה הכל בעצם. 
 להגיע למגזרים אחרים, כמו יום שבת הבא, אנחנו נוסעים לרהט לשבת עם שיח'ים
 בדואים בשביל ליצור שיתוף פעולה, לרתום אותם בעצם למאבק. יש עוד הרבה
ועדי גם  למשל    וכן   ועם, אחרים  מגזרים  עם  פעולה    שיתופי של  כאלה   יוזמות 
 עובדים, גם להביע למפעלים פיזית. ואפשר גם כן, מצטער אם אני חופר על זה גם

מ   משהו ללמוד  אפשר  אם    [צוחקים]   אה, הפעילים,68אבל  שבעצם    בצרפת,   
  בבוקר עם פלאיירים וחילקו לעובדים. מה5המורדים, הם באו פיזית למפעלים ב

 הם השיגו? הם השיגו העלאה במשכורת מטורפת. אם אני לא טועה זה היה קרוב
מושבתים50%ל להיות  פשוט    רנו, של  למפעלים    גרמו הם    במשכורת. העלאה    

 במשך שבועות. משבר דלק, שזה לא מה שאנחנו רוצים, אבל הם השביתו מדינה
   זה גםשלמה פשוט. פיזית, ולא לדבר דרך פייסבוק ודרך תקשורת.  וכן להגיע 

 מאוד מתנשא בצורה כזו. גם אותם עובדי מפעל, אין להם בהכרח דווקא פייסבוק
 וטוויטר. הם אנשים פשוטים, שאנחנו גם צריכים, אנחנו לא צריכים, אנחנו מחויבים

להגיע ולדבר איתם בשפתם. 
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  אני חושב אחד מהכשלים של ועדי עובדים, גם דיברנו על זה בדיוןעידן בינשטוק:
מאהל,   מהנציגי גם    שמעתי   זה.   על מדברים    מאהל   נציגי   שמעתי גם     הקודם.
 שהשביעייה מול החמישייה ומול העשירייה – הם גרמו לכל מיני קבוצות להתנגד.

במקום להתאחד למשהו אחד ובעצם לעשות את המאבק. וזה הכשל. 

 אני חושב שאם, זה מה שקורה בעצם עכשיו, ה המאבק שלא כל אחד לוקח מנהיג,
 ברגע שאנחנו רואים  אנחנו מתאגדים. וזה מאוד מתחבר לוועד עובדים.  ובעצם,
הצדק את  מובילים    אנחנו ביחד    הכל; את  שמוביל  אחד    מנהיג   אין    שמתאגדים,
 החברתי – זה משהו מאוד נכון, ומאוד פורה, ואני חושב שזה מאוד יכול לעזור. כי
 אני שמעתי, ואני שומע לא פעם ולא פעמיים, דווקא שכמו למשל מהטמה גנדי,
 שהם הלכו בשקט בלי לצעוק וזה, וחיברו דווקא וביחד, אני חושב שזה המתכון

להצלחה זה פשוט וזהו.

 דהאן  אבי לא הצטרפו.: למה הם  מאוד ברור    עובדים? בעיניי   ועדי על   שאלת 
שסובל מקום    נקודתיות.   ספציפיות, מאוד  בעיות  יש  להם  הרכבת  של   במקרה 
 מנפוטיזם. אין שם אה, ערכים אמיתיים, זאת אומרת, גם שם וגם במפעל שביקרתם

    לעניין שלהם. בעיות פנים ארגוניות ותו לא.dedicatedבו, הם מאוד ממוקדים,
 רוצים לעשות, לחבר אותם? רוצים לממשק אותם? צריך לדבר ברור ולהכניס את
נלחמים   שאנו מהמטרות    כחלק   החברתית,   מהאג'נדה   כחלק   שלהם    האינטרסים
 עליהם. לא כל כך ברור לאותו עובד זוטר במפעל או חברי וועד לחילופין, מה
 אנחנו רוצים ואיך הם מחוברים אלינו. איך יש שותפות אינטרסנטית כזאת, שהם
 יוכלו להגיד – וואלה, הם יכולים לעזור לנו ואנחנו להם? הם לא שם, הם לא שם

כי אנחנו לא מספקים להם את הסחורה.

 אז זה מחזיר אותנו לאותה שיחה קודמת. אותה שיחה בדיון הקודם שדיברנו על
 העוקץ, זה סוג של עוקץ שאנחנו לא זיהינו אותו, או אם זיהינו, לא טיפלנו בו, כדי
מה   תראו   תקשיבו, כל  קודם  ברהט?  הבא  שבוע  אתם    אנשים. אותם  את   לשלב 
 הבעיות, תנסו למקד, תנסו לראות איפה זה כואב יותר. הצלחנו? מתאים לנו לטפל
 בזה? זה מתחבר למחאה? בואו, גם אנחנו נאבק, ונאמר את הדברים, כדי שאחר כך,
ואנחנו   אותם,   הבנו   כי   ולהתחבר. לראות    כדי   במחאה. להשתתף    יוכלו הם   גם 
 מכמתים את הבעיות ומעלים אותם בשמם. אז יהיה להם נורא קל להתחבר. כרגע –
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 הם לא מוצאים את החיבוריות. ואתם אמרתם יפה, הרבה יותר טוב ממני, גם למה.
כי זה נתפס איך שזה נתפס וכו' וכו' וכו'. לא צריך לחזור על זה שוב.

 שלא יעשו לי את הסימן הזה, אם יש משהו שאני נרתע ממנו זה הסימן הזה. [ביחס
לסימן גלגול הידיים, שמסמן ש"הבנו את הרעיון, אתה יכול להתקדם" (ב.א.)]

אורן המתמחים,ברוך    (ב.א.)] [הרופאים  של  למאבק  החיבור  על  לדבר  אפשר    : 
כאיזשהו חיבור למאבק עובדים?

 : מאבק המתמחים נורא קל להביע איזה שהיא הזדהות איתו, ואיזושהיאבי דהאן
 תמיכה. כי הוא נשמע, כי כולנו מכירים את הרופאים וכולנו רואים אותם מהצד
 עובדים קשה. אולי הרבה פחות מעובדי המפעלים, כי אנחנו לא תמיד מסתובבים
 שם, אלא אם כן אנחנו בסיור ספציפי. אז נורא קל לבוא ולהפגין סולידאריות. אבל

כשאתה רגע בא ומקלף את הקליפה. 

 המתמתחים והרופאים יש להם חיכוכים ועימותים בינם לבין עצמם והם מחטיאים
 את המטרה לדעתי. אם מקלפים רגע את הקליפה אתה רואה גם קצת קטנוניות מצד
 המתמחים, שזה גורם ללא מעט אנשים איזה שהיא סלידה. נכנסים שם לכל מני
 עניינים ניואנסים של אגו, של כן מי אומר את המילה האחרונה ומי נשבר, ולא
 באמת דברים מהותיים. בתכל'ס, הפערים הם הרבה יותר קטנים ממה שהם באמת
 ורק הם מנסים להציג איזה שהוא מצג כאילו הפערים הם תהומיים וכו' וכו'. פתיר

בעיניי, קנטרני, קטנוני.

המשמעותיpeakהם היו הרבה יותר קרובים למחאה, אני חושב בגלל העיתוי. ה   
 ביותר היה בעידן המחאה, אותו עידן מפורסם לא ווינשטוק, את יודעת, התקופה.
עכשיו   הזמן זה    מחאה, כל    של, התלהבות  איזושהיא  הייתה    השתלב, נורא   שזה 
 להתחבר, להצטרף כי כנראה עומד משהו מאחוריה. לא תמיד אנשים ידעו לפרש
 או להבין את מהותה או את מניעיה או את הדברים מתחת לפני השטח. אני חושב
מה ועל  מוחים  הרופאים  מה  על    מהישוב, האיש  את  שואלים  אם    היום,  שגם 
את לערפל  ככה    ניסיון יש  שגם  חושב    אני   מגמגם. קצת  הוא    מוחים,  המתמחים 
שאותם בטוח  שלא    הבנתי   חפרתי כשקצת    אבל   במילים, אכביר  ולא     הדברים,
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לפחות    לתמוך בהם. אוטומטי   אינסטינקטיבי,    באופן  ונכון איתם,  מתמחים הצדק 
ככלל ובאופן גורף. בבקשה.

 : אני רוצה לשאול אותך מקרוב, נראה לי שיש פה צורך לשאול כמהברוך אורן
חלק שהם    הרגישו   כן המתמחים  למה    להבין רוצה    אני   סבבה?   מקרוב  דברים 
 מהמחאה, ועובדי הרכבת לא מרגישים שהם חלק, וסלינה לא הרגישו שהם חלק?

של ההתחברות בין מאבק עובדים למאבק המחאה החברתית?DNAמה בעצם ה   
איפה היינו, כאילו התנהגנו, אחרת? אתה יודע לזהות? אולי ג'רמי?

 : אנחנו חוזרים בעצם לאותה נקודה, לאותו הסבר שאבי לא רצה לחזורג'רמי ליבן
 עליו, על המיתוג שלנו. הרי המתמחים הם הרבה יותר מעמד הביניים מאשר עובדי
מפעל או עובדי רכבת. אז זה, יש התחברות. גם ההתחברות היא לא הייתה ממשית.

: עניין מעמדי, אתה אומר.ברוך אורן

 : כן, עניין מעמדי. וההתחברות, היא לא הייתה ממשית גם. היא הייתהג'רמי ליבן
 נראית בעיקר בתקשורת. שיתופי פעולה בין המתמחים למחאה החברתית לא היו
 כל כך הרבה. היו, אבל לפי מה שאני זוכר היועצת האסטרטגית של המתמחים לא

הסכימה לשתף פעולה עם המחאה.

: השאלה למה?ברוך אורן

 : אתה שאלת למה אלה כן, ואלה לא, לצורך העניין. למה פה זה עבדאבי דהאן
  המקרים זה לא ממש עבד; לא היה באמת שת"פ2ושם זה לא עבד. אז בגדול ב

אמיתי. וגם כשהוא היה, זה יותר בא מאיתנו, כאקט סולידארי מולם, ולא הפוך.
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 : בוא נדבר על נשות השוטרים. נשות השוטרים הקימו אוהל ברוטשילד.ברוך אורן
 והם היו איתנו איזה שהיא תקופה מסוימת כחלק מהמחאה של רוטשילד. ואולי אני

  מודלים. מודל3יכול להסתכל על זה מהזווית של כל השיחה הזאתי. בעצם יש כאן 
 אחד, המודל הקיצון של סילונה ושל עובדי הרכבת, שאנחנו רודפים אחריהם והם,
 זה לא מעניין אותם. המודל השני זה של המתמחים, שמה שאני מבין זה שאנחנו
 רודפים אחריהם, והם מדי פעם עושים לנו שלום מהרכבת. והמודל השלישי זה,
 שנשות השוטרים, שמגיעות אלינו, וכאילו רודפות אחרינו, ואנחנו לא שיתפנו אותן
 אסטרטגית. זאת אומרת לא ראית אישה, אשת שוטר על הבמה בעצרות שלנו, או

באיזה שהיא דרך אחרת משולבת בהובלה. אבל מצד שני, הם כן באו עד אלינו.

 הם פשוט, זה לאאבי דהאן  : נשות השוטרים להבדיל משאר כל הארגונים הם,
 העובדים עצמם. נשות השוטרים, לשוטרים הרי אין את הזכות. לנשות השוטרים
 כמובן שיש את הזכות והם היו חלשים או חלשות ליתר דיוק, חלשות. כן כן, כי
 קולן לא ממש נשמע כי הן דיברו "בשם”. עכשיו, בעבורן, זו הזדמנות יקרה מפז.
 אז הייתה את הפלטפורמה, הייתה את הבמה והם, זאת אומרת זה היה מתבקש. הן
מספיק לא  שהם    אחרים, מארגונים  להבדיל    בשביל. הזה  הדבר  את  צריכות     היו

חזקים והם לא צריכים שום דבר אחר. ולכן הן הצטרפו לזה. 

 אגב כשאתה בוחן את זה לעומק, אתה שם לב שהיו עוד כל מני ארגונים קיקיוניים
 אפילו וקטנים יותר, שהיו צריכים שוב את אותה פלטפורמה תקשורתית, והם ניצלו
 אותה, ודיי בצדק מבחינתם. לעומת ארגונים אחריםו שהם פשוט יכולים להוריד את

השאלטר והם עושים מהומה רבתי, תרתי משמע, להוריד את השאלטר.

אורן שאסורברוך    לתקנון נוסיף    אנחנו הבא  שלסמינר  להגיד  רוצה    אני   אוקי,   : 
 להכנס ברבע שעה האחרון של הדיון. שנייה רגע, אנחנו פשוט מנהלים דיון של

  עוד   לנו   ונשאר   כה   ורבע   את5שעה   בבקשה   לי   תחסוך   אז   לסכם,   דקות   
האקספוזיציה. יש עוד מעט עוד דיון, שיהיה מעניין לא פחות. 

 אני רק רוצה להדגיש שמה שאני שומע ממך בתכלס זה שיש פה עניין מעמדי. יש
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 כל מני מאבקים, אנחנו בונים בינהם סולם דרגות. יש את המאבק של הכי דפוקות,
 סליחה על הביטוי דפוקות, כן? אבל, הכי בתחתית הסולם, שזה נשות השוטרים,
 ואולי אפילו את הארגונים הקיקיוניים יותר מנשות השוטרים שהם למטה למטה ואף

אחד לא סופר אותם.

דהאן   ענייןאבי לא    לא,   לא,   קיקיוניים. אחרים    אמרתי   קיקיונים,   אמרתי לא    : 
 מעמדי. זה עניין טכני של גופים חזקים שהם לא צריכים את הדבר הזה. אבל זה לא

מעמדי, מעמדי זה עניין אחר. כוחני אולי.

 אז אני קורא לזה מעמדי, אולי נקרא לזה ריבוד, יש כאן רבדים שונים: ברוך אורן
 של עוצמה, בסדר? אז יש כאן כל מני רבדים, יש כאן את הרובד התחתון שזה
לא   שאפילו   לזה, מתחת    אפילו שנמצאים  ארגונים  כנראה  וזה  השוטרים   נשות 

הצליחו לארגן את עצמם. 

הרפתנים דווקא שילבו את עצמם יפה במאבק שלנו. 

 הנקודה היא שיש את השכבה התחתונה יחסית, מעליה יש שכבת ביניים שהם גם
 חזקים אבל הם גם לא מספיק חזקים כדיי להיות לבד. ופה נניח, הייתי מחבר את

המאבק של גלעד שליט, שהצליח להגיע לעצרות שלנו בסופו של דבר. 

 ומעל זה יש את וועדי העובדים, ששוב מבחינה תפיסתית, תופסים את עצמם ברובד
 מעל המחאה החברתית, ולכן הם לא רצו לשתף איתנו פעולה, זה מה שאני שומע

ממך. נכון?

דהאן   שמהאבי   האמצוינאלי, מהצד    שמחתי אישית    אני   אסביר. רגע    אני   אני,   : 
 שנקרא מחאת שליט חברה אלינו. אבל מנגד, אני לא מצאתי את הקשר אלינו, מה
 גם ככה זה אמורפי, אומרת, גם ככה זה מפוזר,  העניין שמיטה להר סיני? זאת 
 עכשיו גלד שליט נכנס שם. איך אנחנו מחברים את זה? אני באופן אישי אגב לא

תמכתי בפעולה. 
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 : אני חושב שאתה קצת מתפזר; בוא תתייחס למודל השלבים, תגיד ליברוך אורן
אם הוא נראה לך הגיוני או לא הגיוני.

: כשאתה אומר מודל שלבים למה אתה מתכוון?אבי דהאן

: שכבות, רבדים. נשמע לך הגיוני?ברוך אורן

 : אה, כן, כן, אתה פשוט תרגמת את זה אחרת; אני, זאת הייתה התשובהאבי דהאן
שלי בגדול, כן, בהחלט. 

 : כשאמרת שוועדי עובדים רואים את עצמם מעל המחאה, אני חושבג'רמי ליבן
 שזה בדיוק ההפך; הם רואים את עצמם מתחת למחאה. וכך בעצם, לא משתפים
 פעולה, כי אומרים בעצם זה המאבק שלנו, הוא לא ברמה שלכם, הוא הרבה יותר
 בשביל כאילו קיומי, והוא הרבה יותר קיומי והרבה יותר קטן. ואתם, אתם מדברים
 על מעמד הביניים, ובית, ודיור בר השגה, ורפורמות מיסים – זה לא מעניין אותנו –

אותנו מה שמעניין זה לקבל את המשכורת. 

 ופה הבעיה בעצם. כן, צריך את מה שאבי דיבר על זה, צריך בעצם להכניס את
להכניס   וכל, רכבת    ועובדי מפעל    עובדי   העובדים, וזכויות    העובדים,  התאגדות 

אותם לאג'נדה החברתית, יותר מכל מה שעלה בחצי שנה האחרונה.

זו מטרה עבור עובדי רכבת" וכד'.אבי דהאן  “: מבלי בהכרח לזהות את זה בשם: 
אותם קבוצות שציינת, אבל בהחלט  שזה יהיה ברמת כותרת,   שלא נהיה כאלה. 

תוכלנה להתחבר לאותן מטרות, זה מה אני אומר.

 עכשיו הזכרת את הרבדים, אני רוצה לחדד. אני אציין את זה אחרת; זה גם רבדים,
 אבל הרבה פעמים זה גם ערוצים שונים. זאת אומרת הערוצים של קבוצות אחרות
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 הם שונים. זה לא שהם פחותים ואלה עליונים. זה פשוט ערוצים שונים, וקטורים
 אחרים. מבחינה אטרטגית. אז החיבור הוא מלאכותי מדיי, וגם מבחינתם, כל יועץ

אסטרטגי יבוא ויאמר להם, נכון, זה טרנדי, אבל זה לא יתפוס, אל תחברו לזו.

 : אני רוצה שאלה לברוך. אני במקרה גם בתוכנית של סטודנטים.עידן בינשטוק
 דיברו על המאבק של הקיץ. זה בהקשר לשיחה של המאבקים. שטענו שכל הסיפור
 של שמולי [איציק שמולי, יו"ר התאחדות הסטודנטים הארצית (ב.א.)] נגד פה..
 שראו שמאבק הסטודנטים – הם לא היו שם במאבק. הם היו במאבק על הזכויות
 שלהם בתור סטודנטים, כאילו, עלויות מטורפות בדיור וזה. אני שואל את השאלה
וכל ההתאחדות    זכויות. אותם    זכויות, באותם  עצמם  את    ראו גם  שהם  זה   איך 
 הסטודנטים. אבל בעצם הם לא היו שם, בעצם מה שהיה בקיץ, מה שקרה שבהם
אחר.  מאבק  ועשו   מה שאמרנו, וכל  השגה  בר  דיור  של  לזכויות    התנגדו  בעצם 

השאלה אם אתה מתייחס לרבדים שדיברנו או זה מאבק בפני עצמו?

 : קודם כל אני רוצה להתמקד בזה שאנחנו מדברים על ועדי עובדים.ברוך אורן
 והתאחדות הסטודנטים, זה סופר לא ועד עובדים. למרות שזה כאילו התאגדות של

צרכנים, שזה כבר התחלה טובה.

: זה אולי הכי וועד עובדים. מצד שני.אבי דהאן

 : לא יודע באיזה מובן? אבל דווקא במובן של לדאוג לזכויות, בוא נקראברוך אורן
 לזה בהיבט השמאלי, דווקא בהיבט השמאלי של להיות ועד עובדים, אני לא רואה
כאלה. ודברים    תרבות,   כאילו,   עושים, יותר  הם    לזכויות; דואגים  בדיוק   אותם 
של הרגשה, זה לא עניין של שוב, זה עניין   כאילו,   וההרגשה הרעה שלי, ואני
 שיפוט מציאות. אני מרגיש ואני יודע שהעבודה הפוליטית חברתית שהם עושים,
 היא בזעיר אנפין, וזה נובע מזה שהם בעצמם חלק מהחברה האזרחית המוחלשת
 בחברה הישראלית. זאת אומרת, הייתה לי שיחה בדיוק לקראת הכנס הזה, שיחה
 עם יושב ראש אגודת הסטודנטים פה בבית ברל, והוא אמר – אנחנו בקושי מחזיקים

472



מצליחים לא  פשוט    ואנחנו   וכאילו,   סטודנטים, כאגודת  המים  מעל  הראש   את 
והעבודה   האזרחי השיח    של   מההשקטה   שחלק להיות    יכול   אז   כלום.  לעשות 
 האזרחית פה בישראל, זה גם השקטה של אגודת הסטודנטים כוועדי עובדים, או

ככוח מניע חברתי. 

 אז אני חושב שזה מדהים מה שכן קרה בקיץ, בוא נסתכל על חצי הכוס המלאה.
 אבל עכשיו יש כאן דיון שלם, של האם, אגב היה אמור להיות היה בלוח הזמנים
 שלנו אבל פשוט הוא לא קרה כי אף אחד לא בא לצערי. מה זה אמור להיות
 בהמשך? אז יכול להיות שיהיה דיון כזה. אז רק שנייה, יכול להיות שיהיה דיון כזה

על תפקידם של הסטודנטים. אני לא רוצה להכנס לזה בגדול. 

  שמאפשר לחבר ביןDNAספציפית, לפלח הספציפי שאנחנו מדברים עליו: מה ה

  שה חושב    ואני   החברתית. והמחאה  עובדים  וועד  של  שאפייןDNAהמאבקים    
 כאילו את החיבור הזה היה שני דברים אולי. קודם כל, אני חייב לציין שאני ממציא
 את התשובה כרגע, כי אני לא יודע, אז אני חושב על זה תוך כדיי. אני חושב
 שקודם כל מדובר על זה שפחות או יותר זה אותו קהל יעד, זאת אומרת אנחנו

 אז זה דבר ראשון. 30, 20מדברים על אזורי גילאי 

 דבר שני, מה שחיבר אותם למאבק, זה תכלס.. אני לא יודע. האמת אני לא יודע.
 יש מישהו שיש לו רעיון יותר טוב למה הסטודנטים הצליחו להתחבר כוועד עובדים

לעומת ועדים אחרים? 

 יכול להיות שהם ממש כאילו, ממש ברובד של המחאה. ובגלל זה הייתה תקשורת
כל כך טובה, אני לא יודע. 

 : למה עם ההתאחדות זה עבד אפילו באופן טבעי, אפשר לומר, להבדילאבי דהאן
מוועדי עובדים אחרים שדחו את הבקשה והדרישה להצטרף?

תל אביב. ממקימות מאהב "לו הייתי רוטשילד".סתיו שפיר 

   אין חיבור טבעי של איגוד עובדים. אין דברשלום, אה, אני חושבת שזה לא, א'
 כזה חיבור טבעי. זה בגלל שמדובר במוסדות, שרוצים להתחבר לתוך מחאה שהיא
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יהיה לא  פעם  אף  החיבור    עממית. כמחאה  עליה  לשמור  רוצים    וכולנו    עממית,
 טבעי. זה תמיד חיבור שיש בו איזה שהוא חספוס כזה. אפילו עם גופים שהם הכי
 מתאימים לנו, שהם נגיד תנועות נוער, שאמנם הם לא בשכבת הגיל של האנשים

 , הם יותר צעירים, אבל עדיין הם החיבור30, 20שהיו קבוצת הכוח של המחאה, ה
 הכי טבעי אידיאולוגית, וגם איתם זה חיבור שהוא תמיד, חיבור ממוסד, חיבור של
עליה   שאין   סמל, עם  חולצה  עליה    שאין פתוחה    רחבה,   גדולה, עממית   מחאה 
 שלטים שהם שייכים כאילו רק, אין לה כלום, החולצות עם הסמל היו ב' זה אוהל,
 שזה היה הסמל של המחאה, אבל לא היה לה שום דבר אחר. אז החיבור אף פעם
 לא יהיה טבעי, גם עם ההתאחדות, הרי זה לא היה חיבור טבעי, זה היה חיבור מלא

מוקשים.

 : למה זה הצליח יותר מועד עובדי הרכבת, זה השאלה, זה השאלה למהברוך אורן
זה היה כל כך טבעי שם? למה זה הצליח?

: כי אני חושבת, אפשר אבל גם לשאול אם זה הצליח. זה הצליח? סתיו שפיר

 : אפשר, אפשר לשאול אם זה הצליח. האמת שאנחנו כבר ממש ממשברוך אורן
למרץ בתכל'ס [התאריך30בחריגת זמן אז אנחנו ננסה,(צוחקים) כן, אנחנו עד ה   

ממש ממש    אנחנו   אז   כן   (ב.א.)].   רבין בכיכר  חדש  מאהב  של  לקרקע   לעליה 
בתמצות. אז אני חושב שאולי נשאל את השאלה הזאת וננסה בזאת לסכם.

 ביחס לשאר החיבורים: החיבור עם נשות השוטרים, החיבור עם ועד עובדי הרכבת,
 החיבור עם המתמחים, פה אולי יהיה איזה שהוא יחסי אהבה שנאה, אבל הייתה
 מערכת יחסים לפחות. אז השאלה היא למה פה הייתה מערכת יחסים יותר טובה,
 או יותר עשירה בתוכן, לעומת מקומות אחרים, את יודעת, עובדי הרכבת, בכלל לא
 היה שום תקשורת איתם, להפך, עוד ניסינו ליזום תקשורת. אתה גם רוצה? ניתן
 לסתיו משפט ואם אפשר, אחרי זה אם אין עוד איזה משהו חשוב להגיד אנחנו

נסכם את הדיון ונצא להפסקה. 
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 : עם הסטודנטים לפחות הייתה רצייה. אם זה צלח או לא, זו שאלה,אבי דהאן
 בסדר. אבל היה, היה ניסיון. עם אחרים לא היה ניסיון. וזה השאלה על הרצון של

הניסיון. מה? עובדות זאת אומרת ועדי עובדים אחרים לא היה ניסיון כזה.

 סתיו שפיר  גם ההסתדרות וכוח לעובדים וכל הגופים מהסוג הזה הם גופים: א'
  הצדדים. אגודות הסטודנטים פנו2שהיו שותפים. השאלה היא אם יש, מה הרצון מ

  של המחאה, והציעו להצטרף, עם אמירה כזאת של, "יש לנו גב של3אלינו ביום ה
 מאות אלפי סטודנטים, הם כולם הולכים לבוא”. עכשיו, יש בזה משהו מצחיק, כי
 כסטודנטית, הקשר שלי לאגודה הוא קשר רופף, אני לא כל כך יודעת על קיומה,
כוח, להם  יש  האם  של  פה  השאלה    אז   אביב. בתל  סטודנטית    אני    כסטודנטית,
באמת, סטודנטיאלי, היא שאלה אחת. היה אבל רצון משני הכיוונים כי זה מתאים. 

 ועוד המון המון איגודים שפנו אלינו,  עם דברים כמו ועד, איגוד מגדלי הבקר,
 שאנחנו פנינו אליהם – היה קשר טוב לארגון הפגנות, או לגיחות כאלה ואחרות.
 הקשר השוטף היה הרבה יותר חלש, כי אני חושבת שגם האינטרסים היו שונים.
מאוד   היה   שבתחילתו   למאבק,   שותפה   להיות   ברור   אינטרס   יש    להתאחדות
 סטודנטיאלי והתמקד בתחום הדיור. ההתאחדות גם התנגדה לזה שהמאבק יתרחב
 מתחום הדיור. כי, מירב האינטרס שלה נמצא בתחום הדיור. אחר כך, הם למדו
ישקיעו הם  אם  גדול  יותר  הרבה  להיות  הולך  שלהם  שהכוח    והבינו,    והפנימו
 במאבקים אחרים, ויהיו שותפים למאבק שהוא כללי, מאבק של מדינה שלמה, של
 ציבור שלם לא מעמדי וכו' וכו' וכו'. אבל זו הייתה התפתחות. בהתחלה זה היה
 הנה, עוד מאבק. אף אחד גם לא ידע מה יהיה הסדר גודל שלו. עוד מאבק, שהוא
 תואם מאוד למה שסטודנטים צריכים ורוצים, ואפשר להשתלב בו, וצריך להשתלב

  וכאן,   דרורבו. עם    נגיד,   פעולה, ששיתוף  רואים    אידיאולוגית, מסתכלים   אם 
 ישראל, שזה איגוד מסוג אחר, אולי לא איגוד עובדים אלא תנועה מסוג אחר, היה
 יותר קרוב וגם שם ההתרחבות למה שהוא כללי ולא רק נוגע לדיור הייתה הרבה
 יותר טבעית. כי ההבנה הייתה שיש פה בעיה, שורש שהוא בעייתי, ולא רק איזה
 צריך שבו  ולא מקום מאוד מאוד צר  שהוא סקטוריאלי מה   זאת אומרת   שהוא,

להכנס.
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: טוב, אז תודה רבה, תודה רבה לכם על העניין. אנחנו יוצאים להפסקה.ברוך אורן

: הכל עניין של אינטרסים.אבי דהאן

 : אינטרסים, ואני, אני עדיין מחזיק במודל של השכבות. זאת אומרת,ברוך אורן
 הרבדים האלה. וגם השיתוף אינטרסים. ובגלל זה הסקס היה מוצלח. אבל בזה בוא

נעצור. תודה רבה.

[תומלל ע"י אורה קמומיל – נערך ע”י ברוך אורן]

476


	למה?
	עודד רוזן: קריאה לפעולה23
	אורי פורת: רשמים מהמאהל הרשמי של המהפכה4

	הקדמה
	תודות
	סימן ראשון: סרגל הזמן של המחאה5
	סימן שני: מדריכים – ידע שנצבר במהלך הפעילות
	ידע בנושא תקשורת לא אלימה, מאבק לא אלים
	חתירה לקונצנזוס – תרשים זרימה
	הנחיית פגישות33
	What is facilitation? 
	Key facilitation tasks 
	Co-facilitation roles at a meeting 
	A facilitator's skills and qualities 
	Facilitating consensus 
	Top Tips for Facilitators 
	Some facilitation tools for meetings34 

	רשימת-תיוג לעידוד א:נשים (להיות (ולהשאר) מעורבותים בקבוצה שלך35
	New people at your meetings? 
	What to do with new people? 
	Can new people get involved in your group? 
	Keeping People 

	הובלת שינוי בקבוצה שלך36
	Step 1: Ask yourself some questions 
	Step 2: Introduce the case for change and listen to the group's responses 
	Resistance to new ideas? 

	Step 3: Make time and space for discussions 
	Step 4: Agree and implement the changes. 
	Step 5: The future 


	קורי אוגילבי: מדריך לצילום מהפיכות37

	ידע בנושא הפקת [אירועי] מחאה
	מערכת היחסים עם המדינה
	אחריות היוזםת לפני האירוע, או: הדרך אל רישוי האירוע
	
	איך משיגותים והיכן מגישותים טופס רישוי לאירוע?
	כשהמשטרה לא יודעת את החוק
	כמות המשתתפותים באירוע
	תבחינים להבדלה בין אירוע עסקי לאירוע מחאה
	ושוב: מה בדיוק האחריות של מארגןת אירוע מחאה?
	מהנדס בטיחות, מהנדסת חשמל וקונסטרוקטור

	אחריות היוזםת במהלך האירוע

	מערכת היחסים עם הציבור בישראל
	איך מסתדרותים בלי כסף?
	ומה עושותים כשיש כסף?
	הוצאת משאבים/כספים
	תכנון הוצאות מראש
	רכישה / הזמנת עבודה

	איך לפרסם?
	איך עושיםות יח"צ?
	איך לכתוב הודעה לעיתונות
	מסיבת עיתונאים ב-25 שלבים + 3 בונוס47
	הלך לך בענק: ראיון בטלויזיה

	איך עושימות PRINT (דפוס)?
	יצירת באזזז ברשת
	המדריך ליצירת באזזז
	איך להזמין את כל החברים בפייסבוק?

	איך להביא א:נשים לאירוע?
	איך לארגן הגברה/תאורה/במה/מחסומים וכו'? 
	האם להזמין אומנימות במה, אילו אומנימות להזמין, ואיך להזמין? 
	איך להפוך את האירוע למוצלח?
	איך להקים מאהל מחאה?
	הקמת מאהל וניהולו הלוגיסטי
	החלטתי להקים מאהל – מה אני עושה? 
	איפה מתמקמים? שיקולים לבחירת מקום: 
	ציוד נדרש למאהל 
	גיוס משאבים 

	מטרות ומסרים 
	עבודה עם התקשורת [במאהל]
	מה עליכם לעשות ומהם הכלים לעבודה עם התקשורת? 
	הפנייה לתקשורת 
	הודעה לתקשורת 
	תוכן ניסוח ושפה

	קבלת החלטות במאהל- שותפים רבים למאבק,
 איך עובדים יחד? 
	מה אפשר לעשות? 
	הצעות לכלים לבניית עבודה משותפת ואפקטיבית
 של שותפים שונים במאבק
	גיבוש הסכמות בקבוצה 
	חגיגת הצלחות

	תשתית תקשורת חברתית למאהל 
	פתיחת תיבת דוא"ל 
	רשתות חברתיות 
	פרסום אירועים 
	ניהול רשימת תפוצה 
	אתר ובלוג 
	איך מקימים בלוג/ אתר קטן? 

	פעולות יומיומיות במאהל 
	זכותון למפגין/ה [במאהל]64
	האם הקמת מאהל מחאה היא חוקית? 
	האם נדרש רישיון להקמת מאהל? 
	האם מותר לעירייה להתנות תנאים באישור להקמת מאהל? 
	כיצד אפשר לערער על סירוב העירייה לאשר הקמת מאהל או על דרישות לא סבירות שהעלתה כתנאי להקמתו או להמשך קיומו? 

	התמודדות עם הטרדות מיניות במאהל/ בהפגנה 
	מהי תקיפה מינית? 
	מה אפשר לעשות במאהל? 



	מערכת היחסים עם עצמך, היוזםת של אירוע המחאה

	ידע בנושא עבודה עם משאבים ציבוריים
	נוהל הוצאות גבוליות: בין פרטי לציבורי - בפחות מ-1000 מילים69

	ידע בנושא (אי) כדאיות תהליכי הפרטה
	ידע על הפקות קואופרטיביות: 
הניסיון של קואופרטיב מסקנות המחאה
	שלב א': רתימה עקרונית של שותפותים
	שלב ב': תאריך ראשוני ומפגש ראשון עם המציאות
	שלב ג': התאמות סגל, המאבק לעלייה לקרקע
	שלב ד: נשארו עוד 24 שעות
	שלב ה': במהלך הסופשבוע
	שלב ו': אריזות ראשוניות והתאמות סגל
	שלב ז': אריזות


	סימן שלישי: דיונים על המחאה 
בפרספקטיבה של חצי שנה – 
פרויקט Jul14 - Jan14
	אורי פורת: אשרי הניצוץ76
	ד"ר אילון שוורץ: ה-DNA של המחאה החברתית:
תובנות פוליטיות77
	ליאורה יוקלה: המתעוררים78
	חמי שטורמן: בעקבות חוכמת הפטריות79
	איל עופר: כשלונה השני של המחאה החברתית80
	ברק סגל: המהפכה הגיעה81
	סתיו שפיר: מזל טוב, מהפכה82!
	 תומר פרסיקו: מלחמת תרבות ישראלית83
	קו השבר העיקרי במלחמת התרבות בישראל 
	באין חזון 
	ההתחרדות של הציונות הדתית 
	הקפיטליזציה של החילניות היהודית 
	לאן מכאן 

	מאשה צור-גלוזמן: אני העם89
	אשר שכטר: ההישג הזה הוא אני90
	איה שושן: בדרך לשינוי עולמי
	בעז גאון: זמן פוליטיקה91
	אהרן פורת: "גם אני, טקסט פוליטי"
(בתגובה ל"זמן פוליטיקה" של בעז גאון)93
	לשנות את המערכת מבפנים 
	להשפיע מבחוץ 
	בונים מערכת חדשה 

	אהרן פורת: "גם אני, טקסט פוליטי" 294
	אוסו באיו: כניסה לאזור הסיכוי95
	יוס ברוך: האחווה שבתקווה96
	לין חלוזין-דברת: יום הולדת לרחוב הישראלי97
	אז מה אתם דורשים? 
	אבל מה בעצם הבעיה? 
	אז לאן הולכת המחאה? 

	עדי פלד: שני שליש היריון98
	עופר ברקן: 2012: רשת חדשה99
	שולה קשת: עד שהקיר יישבר100
	חגי מטר: קיץ, חורף, וכסאות קשורים לעצים בגשם:
טור לא עצוב במלאת שישה חודשים
 למחאה החברתית103
	שדרות רוטשילד הן לא הסיפור 

	אורן פסטרנק: הלפיד האמיתי של החברה – מעמד האוהלים חוגג חצי שנה105
	אור-לי ברלב: "אתה התרופה לכאב, 
אתה הפתרון לבעיה":
ריאיון בלעדי לכבוד חגיגות חצי שנה
 לנטיעת האוהל הראשון בישראל106
	עודד רוזן: תרבות התקווה107
	אורן ברוך: המעבר שלי לשלב ב'111
	אורן ברוך: נטישתה של האוטוסוגסטיה112
	אופיר אביגד: נקודת המפנה123
	הישרדות – אני חי! 
	מודעות – למה אני חי? 
	תודעה – איך אני חי? 

	אופיר אביגד: אני ואתה משנים את העולם124
	אופיר אביגד: אנחנו כבר לא לבד125
	ברק סגל: למה אני נאבק126
	המשמר החברתי בכנסת: סיכום מושב החורף של המשמר החברתי127

	סימן רביעי: מסקנות המחאה – 
תמצית סופשבוע של עדויות ומסקנות
	על החיבור האישי למחאה
	התדמית של המחאה יוצרת ניכור ומרחק
	[חיבור אישי] בניית גשרים
	[חיבור אישי] על קו המים, בנקודת ההשקה
	[חיבור אישי] הושטת יד
	[חיבור אישי] חלימת, הצמחת או מציאת תפקיד משמעותי

	על שילוב מאבקים
	[שילוב מאבקים] בניית גשרים
	[שילוב מאבקים] הושטת יד
	פתיחת דלת למאבק וועדי העובדותים
	סולידאריות תחבורתית 
	[שילוב מאבקים] טיב האינטימיות

	יחיד וקהילה
	האחריות האישית של הפרט בקהילה: איזון אישי
	צרכים של אדם
	איזון אישי :: אחריות אישית

	מיקוד אישי :: הרמוניה בקבוצה
	לחץ ציבורי :: לחץ אישי
	אלימות 
	התרחקות ופרידה
	מנהיגות
	אחריות הקבוצה: הסברה וחניכה למצטרפותים חדשיםות
	איזון קבוצתי :: קיימות קבוצתית :: אחריות קבוצתית

	תיאום קהילתי :: אחריות קהילתית
	לדעת לבקש ולהיות ערוךה לקבל

	על המרחב הציבורי
	צדק תרבותי: השתקפות ערכי המחאה בשדה האומנות
	מרכז ופריפריה

	על חופש ושפע
	השחרור מהסבכה (grid)
	החופש לתת
	מחאה = התעוררות = חופש = חגיגה 

	על שדה השפה
	קאייזן
	בשדה הפערים: משאבים ציבוריים בשדה האוהלים
	אמון נוצר כשיש שקיפות
	התמודדות קבוצתית עם פערי עוצמה
	תקינות ציבורית
	איפשור – איגום משאבים

	על התקשורת
	תקשורת מסחרית, מה ציפית?
	תקשורת קהילתית

	על משק הדיור
	יצירת שינוי בממשל
	השיטות, הכלים לשינוי
	עבודה ישירה מול הפקידות הבכירה
	על המהלך הפוליטי הלא-מפלגתי
	קואופים - שינוי מהשטח
	מפלגות?

	הדברים אותם צריך לשנות, הדורשים תיקון


	סימן חמישי: דיונים במסגרות אחרות
	על אהבה, על האהבה לעצמי, על ההשתקפות שלי במראה
	על סדר ואנרכיה במחאה, גבולות וטשטוש גבולות
	על תצורת התחריר;
לין חלוזין-דברת: מי זה העם ומה הוא דורש136
	על מנהיגות
	על צורות התארגנות והתאגדות – קואופרטיב או עמותה, מה כדאי?
	על הבעיה העקרונית בשינוי חברתי
	השוואה בין קואופ ועמותה


	על שילוב מאבקים
	שילוב בין המאבק הלהט"בי למחאת האוהלים
	ברוך אורן: יושבות כאן בעיר האוהלים עם דגל גאווה ענק
ומנסים להסביר לכל הנשים ששואלים
למה דגל גאווה קשור למאבק על שכר הדירה146

	שילוב בין המאבק הפמיניסטי למחאת האוהלים
	צדק חברתי גם לערביםות –
 שילוב בין המאבק הפלסטיני למחאת האוהלים
	שילוב בין הציבור הדתי למחאת האוהלים
	שילוב בין המאבק ברחוב למאבק במסדרונות השלטון
	נילו: מהרחוב לכנסת151

	שילוב בין עבודת המגזר השלישי (עמותות) למחאה

	על תקשורת לא אלימה, מאבק לא אלים
	מיכאל סטון: איך תנועת אוקיופיי יכולה להתמודד עם עימות156
	ברק סגל: עוצמה מתוך שליטה: המחאה חייבת להישאר לא אלימה157
	אורי פורת: למה אי אלימות? כי אי אפשר אחרת158

	על אלימות ממסדית
	על השיח הבטחוני ככלי להשתקת המחאה
	איך לבנות ביטחון מול סוגיית הגרעין האיראני?

	דיון על התבגרות תנועת המחאה
	איך נכון להשפיע על הסדר הקיים? האם צריך לקחת חלק במירוץ לבחירות? כיצד נכון להשפיע על הממשלה?
	על עבודת הממשל כיום
	על עבודת ועדות הכנסת
	על עבודת הממשלה
	על ועדת השרים לענייני חקיקה

	על עבודת בתי המשפט

	איך להרחיב את מעגל השותפותים במחאה?
	על הטלויזיה
	על הטלויזיה המסחרית
	על הטלויזיה הלא מסחרית

	על המרחב הציבורי
	על קיימות
	ברוך אורן: עתיד המהפיכה החברתית - בקיימות (יום 103 למהפיכה)216
	אהרן פורת: האחות הנשכחת של תנועת המחאה – חלק ראשון218
	אהרן פורת: האחות הנשכחת של תנועת המחאה – חלק שני228


	נספח: תמלול הדיונים
	מעגל על דיור ציבורי
	מעגל על שדה המפלגות
	מעגל על משאבים ציבוריים ומניעת אלימות
	מעגל המשך על האיזון בין המחאה והחיים
	מושב על המחאה ואיגודי עובדותים


