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כותרת :איתן ברושי ,מזכ"ל התנועה הקיבוצית.
שיעור הקיבוצניקים בכלל האוכלוסיה
בן כספית

המרכזית לסטטיסטיקה שיעור

; לפי נתוני הלשכה

תושבי הקיבוצים בכלל האוכלוסיה היהודית לא עולה על שני
אחוז .לעומת זאת ,שיעור הקיבוצניקים בקרב חללי צהל עומד על
שלושה עשר אחוז ומחצית .שלושת אלפים וארבעה חללים מראשית
הציונות מהקיבוצים .איך קורה שתנועה כזו קטנה מעלה קורבן
כזה גדול?
האם השינויים העצומים שעברו על התנועה הקיבוצית בעשור
שניים אחרונים לא עומדים לשנות את התמונה הזאת .איתן
ברושי -מזכל התנועה הקיבוצית ,לשעבר עוזר שר הבטחון לענייני
התיישבות ,שלום לך.
המזכ"ל איתן ברושי
בן כספית

;ערב טוב.

; אתה גם סגן אלוף במיל' ,אבל זה באמת חתיכת

כאילו יותר מפי  5פי  6משיעור התנועה באוכלוסיה קבור .יש
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לזה הסבר?
המזכ"ל איתן ברושי

;קודם כל זה נתון ,הוא בהחלט מדהים

ומכאיב .אני רוצה לומר רגע מהסוף ,שאין שינוי בעיקרון במדיניות
של התנועה לראות בשירות בצהל שירות חשוב ומשמעותי .לפני זה
גם לא מעטים בשנת שירות .צריך לומר שההתגייסות שלנו היא
כמעט מאה אחוז מכל בני המחזור שמתגייסים בכל שנה ושנה.
ברובם לשירות משמעותי ביחידות מיוחדות וקרביות ,גם לא מעטים
ממשיכים בקבע .אם כי אנחנו רוצים לעודד את הקבע הארוך,
להגיע גם לעמדות הפיקוד הבכירות עד המטכל ובכלל .אני יכול
לומר..
בן כספית

; יש רמטכלים קיבוצניקים ,נכון ,לא חסרו?

המזכ"ל איתן ברושי

;היו .ישנו היום שר בטחון בוגי שהוא חבר

קיבוץ גרופית ,היה ,היו אחרים כמו משה וחצי ז"ל ,ברק שיבדה
לחיים ,דן שומרון ז"ל ,לא עשינו פה את הסדר המדוייק .אבל גם
יש היום אלופים בפיקוד הבכיר וקצינים נוספים .בהחלט היינו
רוצים לראות יותר בני קיבוץ שהם נשארים חברי קיבוץ בתפקידי
פיקוד בכירים שזה לא רק בטחון .זה השפעה על דמותה
של החברה .על אופיה של המדינה ,זה חינוך ,זה כור ההיתוך של
החברה הישראלית .מקומנו שם .אנחנו נפעל כדי לחזק את
ההישארות בקבע .צריך לומר שאין ציבור ,גם לא חובשי הכיפות,
שהוא מתגייס יותר מבני הקיבוצים גם היום.
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בן כספית

; גם לא חובשי הכיפות?

המזכ"ל איתן ברושי
בן כספית

; גם לא חובשי הכיפות.

; איך זה מבחינת בוגרי בהד ?1

המזכ"ל איתן ברושי

;אז אני אומר ,בגיוס לצהל ובגיוס ליחידות

קרביות ,מה שקוראים שירות משמעותי של בנים ובנות ,בתי הספר
שלנו הם המובילים ותנועות הנוער שאנחנו מדריכים אותם הם
המובילות .התנועה הקיבוצית נשארה בחזית של החזית .גם מספר
הנופלים הגדול מעיד גם על שיעור המתגייסים ,גם על מיקומם
בקרב.
בן כספית

; אם הייתי מודד את הנופלים בעשור אחרון,או שני

עשורים אחרונים הייתם באותו שיעור? רף כאילו..
בן כספית

;אני מפנה אותך לדבריו של ראש אכא לשעבר ,אלוף

שטרן ,אלוף במיל' שטרן מה הוא אמר אחרי מלחמת לבנון
השניה .אני חושב שבאמת זה לא שעה ,ערב יום הזכרון להקצין
את ההתבטאות .אנחנו משרתים את כולם ואנחנו תומכים .אצלנו
שוויון בנטל הוא לא גימיק של בחירות .אנחנו לא .התעקשנו על
שוויון בנטל .אנחנו הובלנו את השירות ,רואים בשוויון בנטל דבר
חשוב גם בתחום הקהילתי חברתי ,בודאי בתחום הבטחוני וצבאי.
בן כספית

; תגיד איתן ,אנחנו רואים כל הזמן ברקע תמונות

ממה? זה אנדרטה חדשה לאותם  3004חללים..
נכון .האנדרטה הוקמה לפני מספר שנים .נחנכה פעם נוספת לפני
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מספר ימים בימים שבין יום הזכרון לשואה ליום הזכרון

לחללי

מערכות ישראל ,בין שואה לתקומה נחנכה כי הוספנו עליה את
השמות .היא פרי יוזמה של חברים ותיקים.
בן כספית

;איפה היא?

המזכ"ל איתן ברושי

;היא נמצאת באיזור גו'ערה .היא נמצאת

במקום מרשים ,יער הקיבוצים באיזור של טבע.
בן כספית

; היא בסוג צורת חומה ומגדל כזאת.

המזכ"ל איתן ברושי

;נכון .רואים ממנה גם את עמק יזרעאל

שזה ערס ההתיישבות .אני רוצה לומר ,התנועה הקיבוצית מאז
מאה שנות התיישבות ראתה ופעלה למען הקמת המדינה .בטחונה
וביצורה לא רק בבטחון .מספר חברים ידליקו משואות ביום
עצמאות הזה ,יש לנו גם לא מעט חברים שהדליקו משואות בעבר.
יש כאלה שזכו בפרס ישראל .אני חושב שהחקלאות היא
המתקדמת בעולם .תעשיה מתקדמת ,תרבות וגם דברים נוספים.
בן כספית

; אתה אמרת בזמן אחרון ,היו לך כמה אמירות ככה

שהמדינה לא כל כך מכירה בחשיבות בתרומה..
המזכ"ל איתן ברושי
בן כספית

; נכון.

; מפנה סוג של כתף קרה לקיבוצים.

המזכ"ל איתן ברושי

;אני אומר שהתנועה הקיבוצית לאורך השנים

ראתה מחוייבות גדולה להקמתה של המדינה ,שמירתה ,הגנתה
ובטחונה .כפי שאמרתי בהרבה דברים נוספים .בשנים הראשונות
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התנועה הקיבוצית היא הקימה את המדינה .היא ראתה את עצמה
אחראית ,גם לא מעט פעולות יזמה ומימנה אפילו .בשנים אחרונות
אנחנו עדים להתעלמות והתנתקות .ואני בודאי לא צריך להזכיר
תקופות שבהם כינו אותנו בכינויים ממליונרים ועד בכלל ,גם
בשנים אחרונות אתה נתקל בבורות ועויינות של פקידות בכירה.
שחלקה לא היה פה בעת שאנחנו עוסקים בתקופות שאנחנו
מדברים .חלקה לא מכיר את האיזורים האלה .צריך לומר שעם
כל השינויים בתנועה הקיבוצית ,הדבר המרכזי לא השתנה .אנחנו
פרוסים לאורך גבולות הארץ .מנרה ומשגב עם לא התרחקו מגבול
לבנון ,להיפך ,הגבול התקרב למנרה .בלי הקיבוצים ומושבים ,בלי
ההתיישבות בעוטף עזה ,אין גבול בעוטף עזה .זה נכון ממנרה ודן
עד גבול מצרים דרך רמת הגולן שהיום זה מקום רגיש  ,דרך
בקעת הירדן ,ערבה ,ואין התיישבות שאין בה מרכיב של התנועה
הקיבוצית ,ותנועה המושבית .אין מדינה בלי התיישבות.
בן כספית

; חד משמעית  .נשים כאן נקודה כי הדברים נוקבים

וברורים ולא צריך להוסיף עליהם..
המזכ"ל איתן ברושי

; אני מקווה שהאנדרטה הזאת לא יתווספו

אליה חללים ,ואני מקווה ..
בן כספית

; לזה כולנו שותפים .חללים בשום אנדרטה ,בשום

רשימה.
המזכ"ל איתן ברושי

;בשום מקום.
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בן כספית

;שלא נדע לוויות .איתן ברושי מזכ"ל התנועה

הקיבוצית תודה רבה לך.
המזכ"ל איתן ברושי

; תודה רבה.
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