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חרושתלשקרים

ניר
מאיר
$TS1$ושומרי $TS1$הקטנה כל כך במדינה היא מוצר במחסור שראוי לש־
$TS1$לשמור$TS1$
ערכיים ,משרתים ,חרוצים ושו־
הקיבוצים הם אנשים
ומוסדות שירות שונים .אלא שכלפעילות
במשבצת הקיבוץ טעונה אישור שלהשלטונות
$DN2$לשמור $DN2$אתעיקרולדורות הבאים .ממשלות ישראללדו־
$TS1$לדורותיהן$TS1$
מור
מרי
30%
$DN2$ושומרי$DN2$חוק ,שמתגוררים בספר ובפריפריה
(ואגב,
ותשלום מלא בעבור שינוי
הליכוד) אימצו את
$DN2$לדורותיהן( $DN2$גם בעשרות שנות
הקיבוצים הם יוצאי ארצותהמזרח ,ורובנו צי־
מחברי
שקשה מאודלקבלו
שלטון
$TS1$ציבור $TS1$רותיהן
ולנו מכירים כבר את המתכון לשיח השנאה,
ץ■*
הגישה התכנונית הזאת.אגב ,החיים הוכיחו כי במ־
$DN2$ציבור"$DN2$מעורב" של בני כלהעדות) .למה אנחנו שם? כי
בור
והשיסוי ,ששוכלל בישראללכדי אט־
$TS1$אט_/נות$TS1$,
ההסתה
$TS1$במקומות $TS1$הייעוד של הקרקע.
נוריאלי
וזובידה ,כמוחלק מהפקידים ברשות מק־
$TS1$מקרקעי$TS1$
$DN2$במקומות $DN2$שבהם אין שטח שיפוט של מועצהאזורית,
לשםנשלחנולפני קום המדינה ובימיה הראשונים קומות
$אט_/נות $DN2$,ומעמיק את השסעיםהחברתיים ,במקום
_/נות,
האחרונות ,מנסים לחסל את הת־
$TS1$התנועה$TS1$
$DN2$מקרקעי $DN2$ישראל בשנים
המדינה איבדה את ריבונותה על הקרקע ,הלכה למ־
להכנה :מעטהטעיה ,מתו־
$TS1$מתובלת( $TS1$הקוהירוק המזרחי היה אזגבול וכך גם חוףהים).
$TS1$למעשה $TS1$.רקעי
לפתור אותם.המתכון קל
לנוריאליוזו־
$DN2$למעשה $DN2$.אבל מדוע לתת
 100קיבוצים מסמנים היום הלכהלמעשה את גבו־
$TS1$גבולות$TS1$
$DNמתובלת$DN2$בחלקי עובדות ובקורט מידע מעוות ,בתוס־
$TS1$בתוספת$TS1$
בלת
$DN2$התנועה$DN2$הקיבוצית באמצעות
$TS1$וזובידה $TS1$נועה
עשה.
מנגנון של הקצאת הקרקע
לעובדותלקלקל
לבנייה ,מגוריםופרנסה ,בשטח המחנה .אלה וגם אלה
$DN2$וזובידה $DN2$את הסיפור.
בידה
את
מסמנים
אחרים
לות
$DN2$גבולות$DN2$
שנאה.
אמת
של
פת
המדינה ,ועשרות
יוצקים
ומעט
$DN2$בתוספת $DN2$שקרים בעטיפה
"הקוהירוק"
החלוקתי" .במקום לא־
$TS1$לאפשר$TS1$
את
מינו
לתו־
$TS1$לתושבי$TS1$
השיפוט
שטח
הכלכלית
שאלת
מו־
$TS1$מושבים$TS1$,
נבנו
ש״בפנים
בשטחים
לציבור
ומגישים
טוב
הכל
עצמם
בעיקר
(קוהתפר).
לקערה ,מערבבים
ל״פקחי הצדק
שבין
הזיקה
הארץ"
טוב,
$DN2$לאפשר $DN2$הסדרת שימושים חורגים באותו שטח ,הם מונ־
$TS1$מונעים$TS1$
פשר
$DN2$לתושבי $DN2$המועצההאזורית ,גם היא שאלה של מדיניות
שבי
עולים חדשים מכלל תפו־
$TS1$תפוצות$TS1$
$DN2$מושבים $DN2$,שרובםאוכלסו בידי
שבים,
בביטחון ובחתימת אנשי אקדמיה.
$DN2$מונעים$DN2$מקיבוציםלבנות
העולים לא נחש־
$TS1$נחשבו$TS1$
$DN2$תפוצות$DN2$ישראל .המתיישבים במושבי
צות
לפני שבוע פורסם כאן מאמר מאת ד״ר בני נו־
$TS1$נוריאלי$TS1$
עים
ממשלתית .המדינה היא שקבעה שתושבי המועצות
ולקלוט חברים חדשיםמבחוץ,
לטעמם .וב־
$TS1$ובכן?$TS1$
חיינו ,שאינו
ובכך מנסיםלנהל את אורח
מההכנסות מן הקרקע,ואילו תוש־
$TS1$תושבי$TS1$
האזוריות יחיו
$DN2$נחשבו$DN2$לבני
בו
זובידה ,שכותרתו" :הנה תנסו :׳שכו־
$TS1$׳שכונת$TS1$
$DNנוריאלי $DN2$וד״ר הני
ריאלי
(ועודם נחשבים בעי־
$TS1$בעיני)$TS1$
להיפר ,הם נחשבו
מזל,
$DN2$ובכן? $DN2$מי שמם
בי
$DN2$בעיני)$DN2$לחלוצים שחיו בתנאים קשיםמאוד ,גם בהשוואה
בעפולה" .זהו מאמר המשך למאמר שפור־
$DN2$׳שכונת $DN2$גבת׳
נת
לקבועבעבורנו את צורת החייםהקיבו־
$TS1$הקיבוצית$TS1$
$TS1$שפורסם $TS1$ני)
$DN2$תושבי $DN2$המועצות המקומיות ימומנו מתשלומי העברה.זו כן?
השנים?
$DN2$הקיבוצית $DN2$בת
צית
סם
110
קביעהאומללה .כאשר הצטרפתי בשעתו,לצעדת
שכותרתו "מה משותף
ב״הארץ״
$DN2$שפורסם $DN2$אף הוא (28.7),
נוריאלי וזובידהטוענים שהקיבוץ הוא "יצור מו־
$TS1$מוזר"$TS1$.
כראש
ולמתנחלים? ביזה ברשות המדינהובעידו־
$TS1$ובעידודה"$TS1$.
המחאה שהוביל מיכאל ביטון(בעת שכיהן
לקיבוצים
יצור ,אלא יצירה מופ־
$TS1$מופלאה$TS1$
$DN2$מוזר" $DN2$.ראשית,הקיבוץ הוא לא
זר".
המאמריםהללו הםחלק ממסע הסתה נגד הת־
דה".
$DNובעידודה"$DN2$.
$TS1$התנועה $TS1$נוריאליוזובידה ,מי שמכםלקבוע
המועצה המקומיתבירוחם) ,היה זה בשם התביעה
החיים הקיבוצית בת
לנו את צורת
לאה
יקבל אחריותכוללת על כלל אז־
$TS1$אזרחיו$TS1$.
שהשלטון המרכזי
הקיבוצית ,המתנהל במסווה
אידיאולוגיובסיוע
נועה
$DN2$התנועה$DN2$
$DN2$מופלאה $DN2$וייחודית שנוצרה ישמאין .התרבותהקיבוצית
השנים ,או למנוע מאתנו לבנות
$TS1$כוונתם110$TS1$
הקיבוצית היא
אינה אשכנזית ואינה מזרחית .התרבות
משיקוליה לא מיישמת מדיניות נכונה
$DN2$אזרחיו $DN2$.המדינה
רחיו.
המלומדים .על פניו נראה כיכוונ־
"אקדמי" של שני
תרבותמקורית.למורתרוחם ,התנועההקיבוצית חיה
איננה
שלה
המדיניות
תוצאת
כזאת.
בסוגיית
רפורמה
בישראל
$DN2$כוונתם $DN2$היאלחולל
תם
חדשים
חברים
קיבוצים עשי־
$TS1$עשירים$TS1$
הק־
מקיפה
מבחון?
$TS1$הקרקעות $TS1$,ולקלוט
היום ,כו־
$TS1$כולם$TS1$,
יישוב.
אינו
ומשגשגת.
שרוב
היא
התוצאה
פריפריה
רים
$DN2$עשירים$DN2$
גדו־
$TS1$גדולה$TS1$
מטרה
להם
יש
השטח
לפני
מתחת
אבל
העו־
$TS1$העושר$TS1$,
עניות.
וערי
הקיבוצים
רק
קיבוץ
רקעות,
$DN2הקרקעות$DN2$,
משוכללים,המקיימיםבין חב־
$TS1$חבריהם$TS1$
לה
$DN2$כולם $DN2$,הםקואופרטיבים
$DNגדולה $DN2$בהרבה לפרק אתהקיבוצים.
$DN2$העושר $DN2$,הנכסיםוהכלכלה הישראלית מרוכזים בגושדן ,לם,
שר,
ריהם
מתגוששים בבריכות הבוץ שבנה
ואנשי הפריפריה
להתווכח על נושאהקרקעות.ניתןלהסכיםלמקביליהם שהתיישבו במעברות ואחר כך בערי מר־
$TS1$מרכז$TS1$
אפשר
$DN2$חבריהם $DN2$מערכת הדוקה של שותפות וערבות הדדית .כך
המתחדשים
השלטון המרכזי
$DN2$מרכז$DN2$הארץ .כך למשל הוקם כפראחים ,מושב של שורדי
כז
עם גישתם אולהתנגדלה .אי אפשרלהסכים לשי־
$TS1$לשיטות$TS1$
בעבורם
בקיבוצים
השיתופיים ,וכך גםבקיבוצים
טות
הסדרי החובות היו מהלך שהובל על ידי (גםהקיבוץ המתחדש ביותרמקיים שותפות מלאהבין
מישראל)כץ,
$DN2$לשיטות $DN2$שבהןמנוהל מסע ההסתההזה ,וודאי אסור לתת שואה ,ובובין היתר המשפחות שלגנץ
המרחב הכפרי
ממשלות ישראל כדי לשקם את
עולי פרס
וכך הוקם מושב חגורבשרון בידי
יד
חבריו על גורמי הייצורועל שטחיהקיבוץ ,וערבות
ובולגריה,
לכוונתו הנסתרת מןהעין.
לקביעה הזאת שותפים חב־
$TS1$חברינו$TS1$
חלוץ ואשכנזי
ובהןבין היתר משפחות
אז
להלןהעובדות:
הדדיתבין כללחבריו).
מנזקי התוכניתלייצוב המשקמ ,5891-ובכךלחלץ
הבינלאומית ,אר־
$TS1$ארגון$TS1$
רינו
$DN2$חברינו$DN2$
מהסתבכות גם את המערכת הפיננסית בישראל.
התנועההקיבוצית איננה "המרחבהכפרי" ,כפי
חלוקת השטח במרחב הכפרי היתה במקורה בע־
$TS1$בערך$TS1$
בריתהקואופרטיבים
3-ica,
$DN2$ארגון"$DN2$קטן" המונה כ3.1-מיליארד בני אדם בכל רח־
$TS1$רחבי$TS1$
ומכיוון שבמרחב
למושבים.
חוק גל במושבים היה יקר יותר מהסדרהקיבוצים גון
קיבוצים
$DN2$בערך" $DN2$חצי־חצי"בין
רך
שטוענים השניים .היא אמנם חלק חשובממנו ,אך
בי
$DN2$רחבי$DN2$
זובידה
זה
מושבות
יישובים
גם
הכפרי
מועצות אזו־
$TS1$אזוריות$TS1$,
54
אינה שולטת בו .בישראל יש היום
(ואת דווקאהעלימו ונוריאלי).המהלך העולם.
קהילתיים,
קיימיםבנוסף
הפרושיםמאל־רום ברמת הגו־
$TS1$הגולן$TS1$,
צומ־
$TS1$צומחים$TS1$
והם
המושבים
המרחב
כי
שמאליו
הרי
וכפרי
יש
279
ותיקות
קיבוצינו
והקיבוצים התאוששו,
הצליח,
מובן
מיעוטים,
$Dאזוריות $DN2$,רק בראש 11מהן עומד חברקיבוץ.ברובן
ריות,
העליון ,עמקיהצפוןוגבולהלב־
$TS1$הלבנון$TS1$,
$DN2$הגולן $DN2$,משגב עםבגליל
$DN2$צומחים $DN2$ומתרחבים.
חים
הכפרי אינו נשלט בידי
קיבוצים ,יישובים
"הקיבוצים" .באשרלטענתם
לן,
יישובים מסוגים שונים:מושבים,
החקלאים בקרקע ,אגדה אור־
באשרלזכויות
נוריאלי וזובידה כי המדינה העבירהל״שליטת"
של
אילות,
$DN2$הלבנון $DN2$,דרך בקעתהירדןועוטףעזה ,ועדקיבוץ
$TS1$אורבנית $TS1$נון,
קהילתיים וכפרי מיעוטים גם יחד .ממלאיהתפקידים
חווים תקופה של פריחהוצמיחה ,ומ־
$TS1$ומקיימים$TS1$
לקיבוצים אלפידונמים ,שבהם בואך אילת
מספרת כי
בנית
$DN2$אורבנית$DN2$
בשלטון האזורי מבטאים נכונה את הרכבו
המרכזיים
המועצות האזוריות כ %68-מקרקעות
הלאום,ובכן
מפעלים ,מיזמי
הםיכולים לבנות כרצונם
נכון.השליטה של מועצה אזורית בשטח השיפוט
השלטון האזורי וראש זה לא
של המרחב הכפרי .יו״ר מרכז
פעילות נרחבת גם מחוץלגדרותהקיבוצים.
נדל״ן ,קיימים
$DN2$ומקיימים$DN2$
אנחנו רואים במרחב הגיאוגרפי שבו אנחנו חיים את
תחנות דלקובו׳ .אבל זו אגדה .לכל קיבוץ "מש־
"$TS1$משבצת$TS1$
למדי.אין היא שולטת בשטחי האימו־
$TS1$האימונים$TS1$
שלהמוגבלת
חג׳ג׳ ,הוא ממושב גי־
$TS1$גילת$TS1$.
המועצה האזוריתמרחבים ,שי
שכנינו ,ומשתד־
$TS1$ומשתדלים$TS1$
בצת
צה״ל ,בשטחי רשות שמורות הטבע והגנים
$DN2$האימונים $DN2$של
נים
לת.
מרחב האינטרס המשותףשלנו עם
$DNגילת$DN2$.מזכ״ל תנועת המושבים ויו״ר התאחדותחקלאי
"$DN2$משבצת $DN2$קרקע" היסטורית של אלפי דונמים שנקבעה
$DN2$ומשתדלים $DN2$ככל
$TS1$בשטח $TS1$על פי מספר פרמטרים ,ובראשם ,מספר בתי האב ,לים
קק״ל ,גם אם שטחים אלה הם בש־
יכולתנו לשתףפעולה עם ערי השדה ועם
ישראל עמית יפרח הוא ממושבערוגות .שי ועמית הלאומייםוביערות
המושבים והכפרים באזורי הארץ השונים.
השנתית באזור וכ־
$TS1$וכדומה$TS1$
הכפרי ,כפי שתיארתיכאן ,פשוט
$DN2$בשטח $DN2$שיפוטה .המרחב
טח
הם חברי ושותפי הם מנהיגיםבעלי
האזור בארץ ,כמות המשקעים
יכולותגבוהות,
נוריאל וזובידה קוראיםלנו בית חרושתלביזה?
דונם) .לכל קיבוץ "שטח
דומה
$DN2$וכדומה$DN2$
"פריווילגיה
המייצגים בכבוד את המגזרים ששלחואותם ,אבל הם אינויכול(מעצם הרכבוהאנושי)להיות
עד
5,500
(2,500
לשקרים ובושה.
מאמריהם הם לא פחות מבית חרושת
לפריווילגיותה".
אשכנזית שמודעתלגמרי
לעשות) אשכנזים.
אינם
400-300
(מה
קיבוצניקים וגם אינם
דונם ,שם בנויים בתיהחברים,
מחנה״בן
מזכ״ל
הוא
הכותב
החיים
מוסדות
כי
שהבינו
פיתחו
השיטה
את
חברי
של
המוחלט
הרוב
ואנחנו
התנועה
בעלי
ענפי
מערכת
הקיבוצית
החינוך,
הציבור,
הקרקע
הבריטים,
הקיבוצניקים?
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