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כותרת :אבשלום וילן  -מתייחס לדברי שלמה
מעוז
אמיר איבגי :יותר ממאה שנה לקיבוץ היום מתכנסת ועידת
התנועה הקיבוצית ,אפרופו הדברים שאמר מעוז ותכף נגע בהם
שוב ,בניסיון לגבש מעין תעודת זהות חדשה ,אם תרצו פניו
החדשות של הקיבוץ בעידן ההפרטה או הקיבוץ החדש ,כפי
שמעדיפים להגדיר את זה שם .אבשלום אבו וילן ,מזכ"ל התאחדות
החקלאים ,איש קיבוץ נגבה ,באולפן בתל אביב ,שלום לך.
אבשלום וילן :ערב טוב
אמיר איבגי :אנחנו חייבים להתחבר לעניין הקודם .הרי גם
הקיבוצניקים ספגו מלשונו של מעוז על הקרקעות ששדדו מהמדינה
כהגדרתו .מגיעה לך זכות התגובה.
אבשלום וילן :תשמע ,קודם אני חושב שהדברים של שלמה מעוז
הם דברי הבל מהתחלה ועד הסוף .אומר לך גם מדוע.
אמיר איבגי :אין פערים בין מזרחים לאשכנזים בישראל?
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אבשלום וילן :ודאי שיש .הם על רקע סוציו אקונומי והבעיה
הגדולה שהרקע הסוציו אקונומי ב 70%-חופף גם לרקע העדתי
וזאת הבעיה אבל ההתמודדות היא קודם כל עם הבעיה הסוציו
אקונומית ,כלומר זה סדר עדיפויות חברתי אחר ובמובן הזה יש
הבדל בין מי שתומך ביותר שוויוניות חברתית לבין מי שתומך
בפערים קפיטליסטים ולכן כל הדיבור הזה ,למשל על הקיבוצים,
זה הרי בדיחה עצובה .אמרת קודם שאני חבר קיבוץ נגבה ,נולדתי
בנגבה .במשך חצי שנה מלחמת העצמאות הנגב היה מנותק
ממדינת ישראל .המקום היחידי שממנו עוד אפשר היה לחדור לנגב
היה קיבוץ נגבה שהייתה נקודת החיבור היחידה בין מדינת ישראל
לנגב .נגבה נתנה לעם ישראל את הנגב ולא להפך .נגבה כל חייה
חיה מחקלאות .לא מכרה דונם אחד ומעבדת חקלאות לתפארת
עד עצם היום הזה.
אמיר איבגי :אם אני מבין אותך נכון ,הגישה הקפיטליסטית של
שלמה מעוז היא בעוכריו בעניין העדתי ,אתה אומר?
אבשלום וילן :לא ,אני חושב קודם כל שעניינית כל הדיבור 91% ,
מהקרקעות במדינת ישראל הן אדמות ציבוריות .יש שתי אפשרויות:
או להפריט אותם ואז מטבע הדברים יאחזו בהם הטייקונים
הגדולים ,לא אף אחד משכבות נמוכות כי לא יהיה לו את סכומי
הכסף או להמשיך לקיים על כל השטח הזה חקלאות .כל מה
שהיום ,צריך להבין את זה ,עד היום מתוך  1,200,000דונם
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שהקיבוצים יושבים עליהם נלקחו פחות מ 2,000-דונם לנדל"ן .על
מה מדברים?  80%מההתיישבות העובדת יושבות בפריפריה  .הגיע
הזמן להזים את כל השקרים האלה .עכשיו ,שלמה מעוז ברח עד
הסוף .לא קיבלו אותו לבל"ל בגלל שיש שם אשכנזים? לא קיבלו
אותו מכל מיני סיבות .אגב ,הוא כלכלן מאוד מוכשר .אני חושב
שהפיטורים שלו הם שטות והבל ורעות רוח ,כמו כן הדברים שלו.
אמיר איבגי :אבו וילן ,אבל העובדה שאנחנו ממשיכים לעסוק
בעניין הזה גם  63שנה אחרי הקמת המדינה מלמדת משהו
שהחברה הישראלית עדיין לא סיימה את הויכוח סביב העניין
הזה?
אבשלום וילן :מלמד שכמה אנשים באקדמיה וכמה אנשים
בתקשורת מטבע הדברים אוהבים כל פעם שהסערה הזאת
מתפרצת לעסוק בזה יום יומיים וזה חוזר על עצמו .הרי תראה,
אני לא ספרתי אבל אם עכשיו כבר היום הבוקר התחלתי לספור
כמה מטייקונים הם אשכנזים ,כמה מזרחים ,כמה באמצע .אתה
יודע מה ,חצי חצי .תבדוק למשל בצמרת הצבאית או באליטות
האחרות ,תשמע ,זה או ככה או ככה  ,אני לא מכיר במדינת
ישראל שאנשים ברמות האלה נבחרים על סמך מוצאם העדתי .אני
כן מכיר ,אני כן מכיר הבדלים משמעותיים ,מה שאמרתי קודם,
תוצאה ממצב סוציו אקונומי אבל מה אתה גם תוקף לדוגמה את
שכבות הביניים ,את המפגינים הצעירים הללו? אגב
4128738
עמוד

3

מתוך

5

אמיר איבגי :בוא נשאיר ,אבו וילן ,נדמה לי שמיצינו את זה.
אנחנו בכל זאת רוצים להשאיר כמה דקות
אבשלום וילן :כל המהפכות החברתיות בעולם התחילו ממעמד
הביניים .מה קרה?
אמיר איבגי :אני בכל זאת רוצה להשאיר כמה דקות לעניין
שלשמו ביקשנו אותך .ועידת התנועה הקיבוצית שהתכנסה היום.
נותר עוד משהו מאותה הגדרה נוסטלגית של קיבוץ אפרופו
העיסוק שלכם בפניו של הקיבוץ לאן?
אבשלום וילן :יש לי חדשות בשבילך .יש בישראל כ 270-קיבוצים.
הם חיים ,נושמים ובועטים ואולי הדבר היפה ביותר שבעשור
האחרון התחילה תנועה משמעותית של שיבת בנים הביתה .אמרתי
לך קודם ,אנחנו ב 80%-כמעט יושבים לאורך הגבולות ,בנגב ,בגליל,
בפריפריה ובמובן הזה הקיבוץ השתנה ,הוא לא ויתר על
הסולידריות בתחומים העיקרים שלו זה הבריאות ,זה החינוך ,זה
הפנסיה אבל הוא השתנה וכל הועידה היום הייתה ניסיון לאחר
מאה שנה להתחיל להגדיר מחדש את הכיוונים שלנו ,כולל לא רק
פנימה אלא גם החוצה .איך אנחנו מתחברים מחדש לחברה
הישראלית דרך תנועות הנוער ,דרך שותפות במאבקים החברתיים,
דרך תרומה ועשייה.
אמיר איבגי :אתה אומר הקיבוץ לא ויתר על הסולידריות אבל
ודאי יש ויכוח בתוך הקיבוצים איך מממנים את הסולידריות הזאת
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מתוך התקציב הקיבוצי ואלה דברים שכן קרו בהם שינויים בשנים
האחרונות?
אבשלום וילן :אנחנו את הפעולה המשותפת שלנו בחברה
הישראלית עושים מתוך תקציבנו אנו במובן הזה מהתקציב הכללי
הדברים לא השתנו .מה שכן השתנה בגדול זה בעצם החלוקה
הפנימית .אם פעם היה שוויון כמעט מוחלט .היום אנחנו
מאפשרים פערים כלכלים בין האנשים בערך ביחס של  1:3ואנחנו
העברנו הרבה יותר אחריות לפרט מאשר לקהילה ועם זאת,
הקהילות חיות ומקיימות חיי חברה ותרבות עשירים וכו'' והראיה
שאנשים צעירים מצטרפים ובתי הילדים שלנו מלאים .כלומר,
קהילה קואופרטיבית שיתופית שחיה

הסיפור הזה בכל אופן של

בערבות הדדית ודואגת אחד לשני בשורה שלמה של נושאים הוא
חי וקיים והוא מתחדש .זה אולי הדבר היפה.
אמיר איבגי :כן
אבשלום וילן :מה שניסינו לעשות היום זה בכל אופן להתאים את
ההגדרות שלנו למציאות שהשתנתה ולחבר אותם מחדש לתוך
הפעולה שלנו בחברה הישראלית.
אמיר איבגי :אני מודה לך מאוד שבאת אלינו ,אבו וילן
אבשלום וילן :תודה לכם
אמיר איבגי :תודה רבה לך
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