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 ,שלום לחברות ולחברים
 

 שבריריות האג'נדה
"כנס שדרות לחברה" שהתקיים אצלנו השבוע הוא מותג בעלייה. לחלק 

מהפוליטיקאים הוא מזכיר את האישה האולטימטיבית הסטריאוטיפית: אי אפשר איתה 
 ולמרט ואת סילוון שלום. ואי אפשר בלעדיה. תשאלו את אהוד א

, נגעו בעצבים החשופים במכללהדיוני התוכן העיקריים, שהתקיימו דווקא בשער הנגב, 
של החברה המקוטבת, המתפערת בעושרה, המתפלשת בשחיתותה, הנגועה 

 בשוביניסטיותה, המתאבנת בדתיותה, הלכודה בכיבושיה.
רון בקביעת גבולות ש-רוב מוצק של ח"כים בכנסת הבאה יגבה את ממשלת פרץ

 המדינה. הגיעה עת סדר היום החברתי.
אבל, אל תשלו את עצמכם. עומק החיוניות שבהצפת סדר היום החברתי כשבריריותו 

 –בתשומת הלב הישראלית. פיגוע משמעותי אחד ואנחנו חוזרים להתנתקות המדינית 
 אנושית.  –ביטחונית במקום להתחברות החברתית 

  
 רצח-פוטו

הכבוד להנחות ב"כנס שדרות" את המושב שעסק בסרטי סטודנטים ומורים היה לי 
מ"ספיר" על אודות הקבוץ. צפינו בשלושה סרטים שעסקו ברצח ובמוות ובסרט אחד 

על פני  םכגיהינומאשימים את הקבוץ  -שעניינו חיים וצמיחה. ראינו סרטים שמתארים 
וץ, כגן העדן האבוד של מבכים את הקב -האדמה. מנגד, ראינו סרטים שמפארים 

 ילדותנו.  
ציפורה פרידברג חברת נען, חלוצת העלייה החמישית שקבלה מצלמה ליום הולדתה 

והיא מתעדת את עולמה הקיבוצי המשתנה, היא גיבורת הסרט רב החסד של  90ה
חמוטל גורן. ציפורה מכירה במחירים ששילם דורה בגין המאבק להקים מדינה, 

של אחרי מהפכת  יהקיבוצגילה היא מצפה לרנסנס היחד  להפריח ארץ. ממרומי
 השינויים הנוכחית.

 
 קיבוצניקים מתאזרחים

כלכלית שלנו.  –בשלבים הססניים אנחנו מגלים את החורים ברשת הביטחון החברתית 
בשלבים הססניים אנחנו מגלים את הזכויות האבודות, שלא חשבנו שמגיעות לנו ואם 

 . לא נכון לדרשן –מגיעות 
 האזוריותאני מלווה צוות משותף של עובדי בריאות ורווחה מטעם מרכז המועצות 

והתנועה הקיבוצית. מטרת הצוות לאתר את התחומים הלא מטופלים, שדורשים מענה 
חדש. הקליינטים שלנו הם בעלי הצרכים המיוחדים והסיעודיים, המובטלים וחסרי 

נים נדרוש מהממשלה, חלק נקים הבטחת ההכנסה, המוכים והמנוצלים. חלק מהמע
 מחדש בתבנית אחרת. חלק מהפערים יישארו בלתי פתירים.

ההיסטוריה לא תשפוט אותנו לחומרה אם נשנה את הכללים אלא אם בשוך הסערה 
נתקרב לחברה אותה מוקיע ישעיה הנביא: "יתום לא ישפטו וריב אלמנה לא יבוא 

 אליהם" )א', כ"ג(. 
 

 כרחים להתעורר-מו
ורמה במשק החלב ודרישות איכות הסביבה מוצאת מספר לא קטן של משקים הרפ

 במושב יכיני בלתי כשירים כלכלית להתמודד עם ההשקעות הנדרשות.
 30חולבות. מה יעשה מושבניק ולו  300לקבוצים רבים לא כדאי להחזיק רפת עם 

 חולבות?  11ואף  20חולבות? מה יעשה מושבניק ולו 
 ויציאה לדרך חדשה. המכסהאיחוד רפתות או מכירת המוצא היחיד הינו 



קשה שלא  לכבד את הדבקות בעבודת החקלאות הסיזיפית של רפתנים מושבניקים, 
שלא מוכנים למכור את מיכסת החלב שלהם ולעזוב את הרפת  ואף אינם מוכנים 

 להתאחד עם רפת אחרת. לכבד, אמרנו ולא לקבל בהכרח. 
יומם. צו  בשגרתחייבים בדין אם נפקיר את רפתני יכיני  אותה היסטוריה תוציא אותנו

 השעה הוא להתעורר, בטרם חידלון.
 

 אין -אאוט, רוטציה  –דרבי 
המונח "דרבי שדרות שער הנגב" במאבק על ראשות הממשלה, מונח שטבענו כאן 

 תפס תאוצה בתקשורת הארצית.  -לפני שבועיים 
יון "הרוטציה בין ראשי הממשלה מסובב אני מעמיד בזאת לרשות כתבי הצמרת את רע

 עזה ". 
 אני, דרך אגב, בעד.  שחקו אותה.    
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