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 /הקראת פתיחה – 1נספח /  

 .68גב' מ. ישראל בת 

 .93 ממוצע בגרויות:

 .670ציון פסיכומטרי: 

 תואר ראשון: בחינוך מיוחד.

 תואר שני: בסוציולוגיה.

 7שנות וותק בייעוץ, 15שנות חינוך, 10דוקטורט: במדעי החברה,

 שנות פיקוח על יועצות,

   ושלישיי בנים ושתי בנות.כולם בעלי תואר שני גידלה שנ

 מרשים למדי...

 אבל,

 מה תאמרו על ההמשך:

 חיה בנפרד מבעלה.

 אחד מבניה גרוש + ילדה, 

 עולם,אחת מבנותיה לא נישאה מ

 בנה הנוסף חי בחו"ל ומנותק ממשפחתו במפגיע.

 משהו נפשי בבסיס העמוק אהמ.. משהו עקרוני נכשל,

 לוקה בחסר
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אספקט א' כלכלי 2נספח   
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 הקיבוצים מתמודדים עם ההפרטה

במקום חלוקה שוויונית, יש חברים שחיים מתחת לקו העוני. במקום האסיפות בחדר האוכל, שכנים לא אומרים שלום זה לזה. 

שניסיון הרצח וההתאבדות ברמת במקום ערבות הדדית, משפחות נקרעות תחת מאבקי ירושה. ומעל לכל מרחף החשש 

ווסדה, התנועה הקיבוצית נדרשת להתמודד עם המחיר היקר פתיחה. ערב פתיחת חגיגות המאה לההכובש היו רק יריית ה

 של ההפרטה

 
  | Share on twitterhare on facebookS27/6/2009 20:20ליאת שלזינגר

נגמר כשהורידו אותו מהטרקטור, הושיבו אותו על כיסא והודיעו לו שהוא הולך לקורס ניהול. פועל מהשטחים  הוא הבין שהכל
קיי, אם ככה אתם רוצים, אין -עמר הבין את המסר. "אמרתי או-יחרוש במקומו. זה לא אישי, אמרו לו, זה פשוט יותר זול. הדי בן

 ." בעיה. מיד הבנתי שזהו זה. הקיבוץ נגמר

 
 צילום: משה מילנר, לע"מ ר אוכל משותףחד

 
בעוד כמה חודשים תחגוג התנועה הקיבוצית מאה שנים לייסוד הקיבוץ הראשון בעולם, דגניה. כמו הקיבוצים שקמו אחריו, גם  

לבן, הקיבוצים מתמודדים עם -דגניה עובר היום תהליכי הפרטה. אך רגע לפני המסיבות וההקרנות של סרטי הארכיון בשחור
  שאלות לא פשוטות

  ?למה חשבת שזה עלול להיגמר בזה

זה כמו הגירה למדינה אחרת: החוקים שונים,  כי במקרים רבים, החברים נשלחים לדאוג לעצמם בלי תחושה של ליווי ותמיכה."
השפה חדשה, המעמד שלך מתערער. כמו עולה מרוסיה, שהיה פרופסור לרפואה וכאן הוא מנקה חדר מדרגות. כן, יש היום 
 קיבוצניקים שעובדים בניקיון. כל מה שהכרת מתפרק לך מול העיניים. זה אובדן נוראי. אני מכיר מזכיר קיבוץ בצפון שהתאבד

כי לא התמודד נפשית עם מה שראה שזה עושה לחברים. אני מבין מה עבר עליו. הזדהיתי איתו. אני אומר לך, קיבוצים שעברו 
 ."  הפרטה זה לא פחות מרעידת אדמה

 
 השינוי: נמאס לחיות בתוך כלוב

משינויים חברתיים בתוכם . ההפרטה שהחלה בשנות התשעים, נבעה מהמשבר הכלכלי שתפס את הקיבוצים לא מוכנים,  
 .ומהתהליך שעבר על המדינה כולה שאיבדה את זהותה כמדינת רווחה
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 צילום: לע''מ לינה משותפת

 
האידאולוגיה התפוררה בין האצבעות, ומאבק עיקש ניטש בין התומכים והמתנגדים, בין אלה שרצו לשמור על החלום לאלה 

נכונה פעם כבר לא עומדת במבחן המציאות. טענתם המרכזית של המתנגדים לשינוי היתה  שחשבו שהאידאולוגיה שהיתה
שהבעייתיות טמונה בשיטות הניהול המיושנות. בעזרת מנהלים טובים יותר, שיגיעו מבחוץ, כאלה שיודעים להסתדר עם הכסף 

 . הגדול, אפשר יהיה לצאת מהמשבר, האמינו

 
ב הכלכלי כדי להצדיק תביעות למהפך יסודי באורחות החיים שעלו הרבה קודם. "המשבר מולם היו כאלה שתפסו טרמפ על המצ

הכלכלי היה רק טיזר", אומר אלטרס. "ברקע היתה החוויה של חיים בתוך כלוב. כלוב של זהב. הגעתי לקיבוץ עמיר בשנות 
טמקות. סיימתי תואר ראשון השמונים כנחלאי. אני זוכר את הפעם הראשונה שהרגשתי את הכנפיים הקטנות שלי מצ

בפסיכולוגיה, והיה לי ברור שאני הולך לתואר שני. אבל אז בא מזכיר הקיבוץ ואמר, "מה פתאום ללמוד. אתה יכול לעשות מאסטר 
 ." במפעל טפנוקים". חשבתי לעצמי, מה פתאום שמישהו יקבע לי ככה את העתיד? רבים מסתובבים עם דוגמאות כאלה

 
עבור את השינוי, אבל זה ממש לא היה בגלל המצב הכלכלי, אנשים פשוט לא רצו לחיות יחד יותר", אומרת החלטנו ל 2001-ב"

( מקיבוץ גשר, שספר הביכורים שלה "ארבע אחרי הצהריים" )הוצאת מטר( עוסק בקיבוץ שבו נולדה ובמשברים 61נועה זית )
בשדה קוצים. ברגע שראו שהקיבוץ השכן מפריט, כולם  שמאיימים לקרוע אותו לגזרים. "המשבר החברתי עבר כמו כמו אש

מיהרו לקפוץ על העגלה. אצלנו רוב האנשים החזקים אמרו שבעצם הם לא רוצים לסחוב על הגב שלהם את אלה שלא מתפרנסים. 
 . שהם רוצים לדאוג לעצמם. זאת היתה הרוח אז, וזאת הרוח היום

 
היו מותשים. הופעל לחץ מאוד חזק על אנשים שלא רצו. הפנסיונרים נדחקו  התחילו דיונים שנמשכו שנים, עד שאנשים כבר"

לפינה. הם סירבו להפרטה, וכל מה שיכלו להגיד היה 'אנחנו לא יכולים לקבוע לכם את החיים'. זה היה תהליך דורסני. לגמרי 
 ." רמסו את הזכויות של החברים

 
אחד דואג לעצמו. השינוי בא לידי ביטוי בביטול המערכת השיתופית כמו בעולם שסובב אותם, החליטו בקיבוצים שמעתה כל 

ומעבר לחברה שבה כל אחד מסתמך על יכולתו להרוויח את לחמו בעצמו. וכך בוטלו השירותים שניתנו עד אז על ידי הקיבוץ: 
 . חדר האוכל, המכבסה ומחסן הבגדים הועברו לאחריות המשפחה

 
  

מופרטים. רבים אחרים מצויים בעיצומו של התהליך. אבל ההשפעה העיקרית של ההפרטה  180קיבוצים בישראל,  272מתוך 
חורגת מארגון מחודש של המשאבים והצריכה. עם השינוי הארגוני מגיע ניכור שבא לידי ביטוי בצמצום חיי החברה, בהסתגרות 

תילים, חוצצים בין הבתים ודורשים פרטיות. בבתים, בתביעות משפטיות, אפילו בהצבת גדרות. פתאום כולם מוסיפים עציצים, ש
בקיבוצים מסוימים קשה להאמין שעד לפני חמש או שבע שנים, אותם אנשים חלקו יחד את המשכורות, את הארוחות ואת המים 

 . החמים

 
ל הופרט אצלנו בקיבוץ זה הגיע למצב שמכרנו את כלי הנגינה שלנו, את קולטת?", אומרת רחלי שוורץ מחולתה. "חדר האוכ"

לגורמים חיצוניים והוא הפך למקום מפגש של בודדים, האוכל פשוט לא היה טעים יותר. את מקום אסיפות הקיבוץ תפס הלוח 
האלקטרוני שמודיע הודעות. סגרנו את האופנייה, אנשים פוטרו, נטשנו את מחסן הבגדים, אפילו הפרות נמכרו. הרגשתי שאני 

 ." מאבדת את הבית שלי
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בוערת ביותר שניצבת היום בפני חברי הקיבוץ היא התעסוקה. זה כבר לא סוד שבכמה מהקיבוצים יש עוני. בעקבות הבעיה ה 
ההתייעלות קוצצו תקנים רבים ומאות אנשים שעבדו כל חייהם מצאו עצמם פתאום כחלק ממעגל האבטלה. עבודה כרפתן, או 

  .ליכמנהל ארכיון, היא לא בדיוק מבוקשת בימים של משבר כלכ

  
  

למרות הטראומה של ההפרטה, קשה למצוא חברי קיבוץ שחושבים שהשינוי לא הכרחי. הקיבוצים סבלו ממשבר כלכלי קשה. 
  הבנים סירבו לחזור הביתה, החובות הצטברו, הצ'קים חזרו. הכעסים הופנו האחד כלפי השני 

החשמל. "ביטלנו צ'קים, סגרו לנו את האשראי בבנק. עמר זוכר את הימים שבהם לא ידעו ביד חנה איך ישלמו את חשבון -בן
היינו צריכים לשלם במזומן, שלא היה בקופה. זה לא קרה ביום אחד. אתה שוקע ושוקע ויום אחד אתה מתעורר ומבין שכבר 

  ."טבעת

 
  

ובמזרע הוקמו מרכזים השינויים שעברו על הקיבוץ הביאו להתגברות מגמות רוחניות בין תושביו, כולל חזרה בתשובה. בחולתה 
  מיוחדים לבני קיבוץ שחזרו בתשובה

עטר נכנע לבסוף למעט הרהורי נוסטלגיה. "אני -בבית הזכוכית שלו שמשקיף כעת על פרויקט בנייה של אנשים אחרים, בן
. האמנתי מתגעגע לתום שהיה בנו ועכשיו הוא איננו. חשבנו שאנחנו עושים דברים חשובים. חשבתי שאני עושה עבודת אדמה

  שזה חשוב. ביום שבו התחלנו לחשב עלויות, איבדנו את זה
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 ההתיישבות היהודית החדשה בחבל עזה

 חבל עזה הוקם על ידי מדינת ישראל, בגיבוי מלא וברור של ממשלת ישראל, כדלהלן:

היאחזות ראשונה אחרי השיחרור. זו היתה תחילת  –דרום -ל כפר“, הוקמה היאחזות נח11.10.70, א“א בתשרי תשל“בי

  . דרום נתפס כמעשה של צדק היסטורי-ההתיישבות היהודית בחבל עזה. חידוש היישוב בכפר

  
העיקרון היה לשבור התגברות הטרור בתחילת שנות השבעים הגבירה את ההצעות לזירוז ההתיישבות, כתשובה ציונית לטרור. 

“ אצבעות 5“ את הרצף הערבי של מאות אלפי ערבים פלשתינים, על ידי הקמת ישובים יהודיים. את המגמה הזו דימו להכנסת 

 . יהודיות לתוך הרצועה מתוך שטח ישראל, שיחוברו ברצף טריטוריאלי לישראל הריבונית

 

  
ישוב אזרחי ראשון בחבל עזה. ראש  –חזני -קטיף ונקראה נצר , אוזרחה היאחזות1977בפברואר  10ז, “ב בשבט תשל“כ-ב

זהו יום גדול למדינה ולהתיישבות, יום המסמל את ביסוס אחיזתנו באיזור, שמאז מלחמת ששת “הממשלה רבין אומר בטקס: 
תים, יחד עם אחרי הטקס קבע רבין את המזוזה הראשונה על פתח אחד הב“. הימים נעשה לחלק בלתי נפרד מהמדינה וביטחונה

 . בנו של השר המנוח חזני

 
למרות כל הנ"ל ביום )לא( בהיר אחד, החליט ראש ממשלת ישראל )אריאל שרון( בשם מדינת ישראל לעקור את ישובי חבל עזה 

 )תכנית ההתנקות( ולהעביר את המתישבים שהגיעו בשליחות המדינה למקומות אחרים ולשקמם.

 ויקיפדיה 

 שיקום מפוני גוש קטיף וצפון השומרון

על אף הבטחותיה של ממשלת ישראל ומנהלת סל"ע בקמפיין תקשורתי רחב היקף כי "יש פתרון לכל מתיישב", שיקומם של 

 .מתיישבי גוש קטיף לאחר ההתנתקות לקה במחדלים רבים, ונמתחה עליו ביקורת קשה

פעלה להעברה פרטנית של התושבים והכינה מאגר של דירות שכורות בערים לשלב המעבר הראשוני. רבים מן  מנהלת סל"ע

ערי אוהלים בתי הארחה ומוסדות חינוכיים.  ,בתי מלוןו יחדיו ולכן נותרו להתגורר זמן רב בהמפונים עמדו על כך כי יישאר

היו שטענו שהדבר היה באשמת התושבים שסירבו לשתף  השאלה מדוע לא הוכנו פתרונות קהילתיים מראש נתונה במחלוקת.

פעולה עם מנהלת סל"ע משום שהתמקדו בניסיון לבטל את התוכנית ולא בחיפוש חלופה. לעומת זאת, טענו חלק ממנהיגי הגוש, 

שהם פנו למנהלת ודרשו העברה קהילתית, אך נתקלו בהתעלמות. כן נטען שגם יישובים שתיאמו מראש עם  ,צבי הנדל בהם

 .מנהלת סל"ע על מעבר קהילתי נתקלו בסחבת ארוכה

על מנת לשמור על  ,חולות ניצנים גובשה תוכנית להעתקת כל יישובי גוש קטיף כמיקשה אחת אל אזור 2005אפריל -במרץ

לא יצאה לפועל תוכנית זו לפועל. מיד לאחר הפינוי הועברו  ,הירוקים אחדות הקהילות, אך בעקבות מחאה עזה של ארגוני

ימים, אך בפועל נשארו תושבים רבים בבתי המלון במשך  10המתיישבים למלונות. התכנון היה להשאירם במלונות למשך 

יד  ,תל אביבכיוון שלא היו דירות המוכנות לקליטת המפונים. קבוצות גדולות של מפונים הקימו "ערי אוהלים" בחודשים, מ

מספר משפחות מועט  .הנגב המערבי באזור קרווילותהמפונים שכן קבלו מקום מגורים חלופי שוכנו לרוב ב .נתיבותו מרדכי

 [54]מהמפונים הגיעו לבתי הקבע %35שנים לאחר הפינוי רק  7-זכו למגורי קבע סמוך לאחר הפינוי, ו

הפינוי גרם למשבר כלכלי גדול בקרב המפונים. בשנים הראשונות שלאחר הפינוי רובם איבדו את מקום עבודתם והפכו 

( עדיין מחכים לפתרון 400)מתוך חקלאים  50-, ו%14שנים לאחר הפינוי עמד אחוז האבטלה בקרב המפונים על  7למובטלים. 

 [54]לקרקע חקלאית.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9D_%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%99_%D7%92%D7%95%D7%A9_%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%A3_%D7%95%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%AA_%D7%A1%D7%9C%22%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%9C%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%91%D7%99_%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%91%D7%99_%D7%94%D7%A0%D7%93%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%93_%D7%9E%D7%A8%D7%93%D7%9B%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%93_%D7%9E%D7%A8%D7%93%D7%9B%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%93_%D7%9E%D7%A8%D7%93%D7%9B%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%91_%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%A0%D7%92%D7%91_%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%99&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%AA#cite_note-35.25-54
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%AA#cite_note-35.25-54
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ל במפוני גוש לבדיקת הטיפו[56] [55]ועדת חקירה ממלכתית על הקמת הועדה לביקורת המדינה החליטה 2008ביולי  30-ב

לנשיאת  2010 ביוני 15-הגישה את מסקנותיה ב אליהו מצא קטיף. הוועדה בראשותו של שופט בית המשפט העליון לשעבר

 הוועדה הגישה דו"ח חריף על התנהלות המדינה ומנהלת סל"ע .ראובן ריבלין ,וליו"ר הכנסת ,דורית ביניש ,בית המשפט העליון

ותפקודם לקראת ולאחר הפינוי, וקבעה כי "הממשלה כשלה כישלון שקשה להפריז בחומרתו בטיפולם במפונים", וכי היה פער 

גדול בין הרטוריקה של המדינה לבין מעשיה בשטח. חמש שנים אחרי הפינוי עדיין היו רוב המפונים משוכנים בקרווילות, מבני 

גבוה בקרב המפונים. הקרווילות התגלו כקטנות מידי, הן עבור הרכוש והן עבור  אבטלהציבור לא הוקמו כלל, והתקיים אחוז

והזמן ולא היו מוגנות מפני משפחות מרובות ילדים. כמבני גבס, הם סבלו מחוסר בידוד אקוסטי ותרמי ומפגעי מזג האוויר 

חבר הוועדה [57] התקפות טילים על האתר בניצן. הוועדה סיכמה כי "מלאכת שיקומם של המפונים רחוקה מסיומה".

 בתולדות מדינת ישראל". זכויות אדםאמר כי "אירוע ההתנתקות גרם לפגיעה הגדולה ביותר ב ידידיה שטרן 'פרופ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA_%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94_%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%AA_%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94_%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%AA#cite_note-55
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%AA#cite_note-56
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%AA#cite_note-56
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%9E%D7%A6%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%9E%D7%A6%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/15_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/15_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9F_%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%91%D7%9F_%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%9C%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%98%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%98%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%AA#cite_note-57
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%AA#cite_note-57
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%93%D7%99%D7%93%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%93%D7%99%D7%93%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%93%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%93%D7%9D


 

 | מה הגבול שלי? 

 

 אספקט ג' כלכלי 2נספח 

4372990,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 

 

 בונים אתוס משותף"

חוקרים וכלכלנים מסכימים עם אריה דרעי שקרא לממשלה לא לאשר את השטרות החדשים, שעליהם לא יונצח אף לא מזרחי 
 ד היום על הכסף שלנו? בדקנואחד. בנט הבטיח: אעמוד על כך שייכלל גם משורר/ת מיהדות ספרד. כמה מזרחים הודפסו ע

  

לא יקבל אותו בינתיים:  -רק אדם אחד ממוצא מזרחי מובהק הופיע עד היום על השטרות בישראל, ומי שציפה לתיקון עוול  
הממשלה צפויה לאשר בבוקר )יום א'( חלק משטרות הכסף החדשים שייכנסו בשנים הקרובות למחזור, ועליהם משוררים ידועים. 

בהדרגה את השטרות הקיימים, שעל רובם הופיעו דיוקנותיהם של פוליטיקאים. הדיון בממשלה ייערך כשברקע הם יחליפו 
 טענותיו של אחד ממנהיגי ש"ס אריה דרעי, על כך שבין האישים החדשים שיזכו לכבוד על השטרות אין אף לא מזרחי אחד.

  
שקלים בצבע ירוק עם דיוקנו של שאול טשרניחובסקי  50בישיבה הבוקר תאשר הממשלה להכניס לשימוש שטר חדש בסך  

שקל עם דיוקנו של נתן אלתרמן, ועליו ציטוטים  200וציטוטים מהשירים "הוי ארצי מולדתי" ו"אני מאמין", ושטר נוסף בסך 
תיהם של ש"י מהשירים "פגישה לאין קץ" ו"שיר בוקר". הם יונפקו בעוד כמה חודשים, ויחליפו את השטרות הקיימים עם דיוקנו

 עגנון וזלמן שזר.
  

 100-שקלים )ועליהם דיוקן רחל המשוררת( ו 20במועד מאוחר יותר אמורה הממשלה לאשר גם שטרות חדשים עם ערך של 
)ועליהם דיוקנה של לאה גולדברג(. בניגוד להיום, יהיו הבדלי גדלים בין שטרות בעלי ערכים שונים. שני השטרות האחרונים 

 .2017, והשטרות הישנים ייצאו באופן סופי מהמחזור בשנת 2014מונפקים באביב  אמורים להיות
  
   

ח"כ מש"ס אריה דרעי אמר ביום שישי בעקבות הכוונה לאשר את השטרות: "לא ייתכן שלא מצאו ולו משורר מזרחי אחד להטביע 
משלה לא להרים יד בעד אישור השטרות את דיוקנו על השטרות. כסף עם דמות מזרחית לא שווה פחות. אני קורא לשרי המ

 החדשים".
  

הבוקר נראה שלביקורת יש הדים. "איפה מורשת יהדות ספרד?", שאל שר הכלכלה נפתלי בנט בעמוד הפייסבוק שלו, והצהיר כי 
לוי "בישיבת הממשלה אעמוד על כך שייכלל גם משורר/ת מיהדות ספרד בשטרות החדשים". הוא ציטט משירו של רבי יהודה ה

 "לבי במזרח".
  
  
   
   

ד"ר יפעת ביטון מהמכללה למנהל, מנהלת מרכז תמורה למניעת אפליה, אומרת: "הבעיה במאבק המזרחי לשיוויון היא 
שכשמדברים בשפה כללית הוא נחשב 'כשד עדתי' ומאיימים עלינו לא להוציאו מהבקבוק, אבל כשעוסקים בדוגמאות נקודתיות 

כמו בתקציבי התרבות, בזכאות לבגרות, בהיעדר שמות מזרחיים של רחובות, בייצוג של שופטים מזרחים  -של חוסר ייצוג ואפליה 
 התגובות הן שמדובר בעניין נקודתי בלבד ולמה לעשות מזה בכלל עניין?". -בבית המשפט העליון או בייצוג על שטרות 

  
רחב יותר: "דרך היחס הזה משתיקים את הדיון הראוי והחשוב לדבריה, מדובר בניסיון להקטין את המשמעות של היעדר הייצוג ה

בנושא. כמו בפרס ישראל, גם כאן למרות הנקודתיות יש ערך סמלי רחב יותר בהצגת פרסונה מסוימת כמייצגת את הישראליות 
ויחלחל הלאה וכל עוד דמויות מזרחיות ייעדרו מהמרחב הציבורי הסמלי אל לנו להיות מופתעים כאשר מסר הקיפוח ימשיך 

 לשאר תחומי החיים".
  
שנה לאחר קום  65הכלכלן שלמה מעוז, שהתבטא בעבר בנושא, מסכים: "מדובר בתופעה לא רצויה שממשיכה להתקיים גם  

המדינה. מצער שבמדינת ישראל יש שטרות של עדות מסוימות בלבד. יש מקום לעצור את תהליך ההנפקה. אמנם הדרך לבחירה 
   גיטימית, אבל עם זאת היא פסולה מבחינה מוסרית". החוקית הייתה ל

פרופ' אמנון רובינשטיין, שחקר את נושא האפליה בישראל, נעלב מחלוקת פרסי ישראל האחרונים: "הפריע לי מאוד שבחלוקת 
הפרס. חשוב הפרסים האחרונה לא היה מזרחי אחד, ודבר לא ישכנע אותי שלא היה ניתן למצוא ולו מזרחי אחד הראוי לקבל את 

   לשלב מזרחים בכל התחומים כך שכל המגוון של החברה הישראלית יהיה מיוצג, 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4372990,00.html
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: "ההצבעה היא סימפטום להתנהגות השלטון כלפי הציבור המזרחי. הדרת מזרחים קיימת ynet-אריה דרעי עצמו אמר אמש ל
   בבית המשפט העליון, באקדמיה, בתקשורת, בפרס ישראל, 

על השטרות הישראליים עד היום? בדקנו. בסדרה הראשונה של שטרות בנק ישראל שהונפקה עם דמויות  אז כמה מזרחים היו
, הופיעו 1969-, הופיעו דמויות ללא ייצוג עדתי: חקלאית, ימאי, פועל, מדען, חקלאי וחלוצים. בסדרה שלאחריה, מ1959בשנת 

 כולם אשכנזים. -ויצמן ובנימין זאב הרצל אישים בסדר הבא: אלברט איינשטיין, חיים נחמן ביאליק, חיים 
  

 הרמב"ם. מזרחי אחד, בדד, על שטר אלף שקלים )צילום: מתוך אתר בנק ישראל(
  

 הופיעו הנרייטה סאלד, משה מונטיפיורי, חיים ויצמן, בנימין זאב הרצל ודוד בן גוריון. בסדרת 1975-בסדרה שהונפקה ב
גוריון, זאב ז'בוטינסקי, אדמונד דה רוטשילד, הרמב"ם -פיורי, ויצמן, הרצל, בןהופיעו על השטרות מונטי 1980-השטרות ב

נוספו לסדרה החדשה גם משה שרת, יצחק בן צבי, זלמן שזר וש"י עגנון. הרוב המוחלט  1985-)מזרחי(, לוי אשכול וגולדה מאיר. ב
 ם.של הדיוקנאות על השטרות הישראליים לאורך ההיסטוריה, היה אפוא של אשכנזי

  
ד"ר ביטון אומרת כי מתוך כלל השטרות עד כה, הדמות המזרחית היחידה היא של הרמב"ם, "וגם היא אינה דמות מזרחית 
מודרנית". לדבריה, יש די דמויות מזרחיות ראויות להנצחה, והיא מונה בין השאר את שלום שבזי, אבן גבירול, משה שלוש, אליהו 

 והרה אלפסיה ושושנה דמארי.אלישר, בכור שטרית, יוסף זערור, ז
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 בס"ד

 מזל טוב...מונית ל"מבקר המדינה" ליום אחד...      

אספקט א':חבשי לראשך את כובעו,                                      

הפרטת הקיבוציםובהתאם לקטע המידע שקראת                        

כלכלי           הכיני מסמך לפרסום בעיתונות.                       

מהם?-האידיאלים שעמדו מאחוריו -חזון הקיבוצים  

   

    

 הפרטת הקיבוצים-הכרח מציאותי –על מה ולמה?

  

  

מה ארע לאנשים שם ומדוע?–השלכות אישיותיות   

   

  

בכמה מילים:-סיכום–חזון הקיבוצים נכשל   

בעיקר לגורם הכלכלי שהכריח את הקיבוצים להפריט את עצמם()התייחסי   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 | מה הגבול שלי? 

 

 בס"ד

 מזל טוב...מונית ל"מבקר המדינה" ליום אחד...          

ב': אספקט חבשי לראשך את כובעו                                  

תכנית ההתנתקותובהתאם לקטע המידע המצורף                      

מדיניהכיני מסמך לפרסום בעיתונות.                             

מהם?–האידיאלים שעמדו מאחוריו -חזון ההתישבות בחבל עזה  

  

  

מה היה בה? -ביצוע בפועל-תוכנית ההתנתקות   

  

  

מה ארע לאנשים שם ומדוע?-השלכות אישיותיות  

  

  

סיכום בכמה מילים:-חזון ההתישבות בחבל עזה נכשל  

מה קרה למדינה,מבחי' גודל ושטחים בעקבות תכנית ההתנתקות( -התיחסי בעיקר לגורם המדיני)  

  

 

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 | מה הגבול שלי? 

                                              

 בס"ד

 מזל טוב...מונית ל"מבקר המדינה" ליום אחד..

אספקט ג':הכיני מסמך לפרסום בעיתונות                             

וויון עדתיש            –חזון השיוויון בין העדות במדינת ישראל  

חברתימהם?                      -האידיאלים שעמדו מאחוריו  

  

  

מה מייצגים?-שטרות הכסף החדשים ,פרסי נובל,   

  

  

מה גורמות עובדות אלו לאנשים להרגיש? -השלכות אישיותיות  

  

  

סיכום בכמה מילים:-הבין עדתי נכשל חזון השיוויון  

 )התייחסי בעיקר לגורם החברתי ולתחושות עדות מסויומות במדינה(

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 | מה הגבול שלי? 

קודש/אגרות  – 3/נספח   

  



 

 | מה הגבול שלי? 

 


