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מו־בעלהיהתמירשהואאף

דעות

$TS1$מודעות$TS1$

$DN2$מודעות$DN2$לירתמפותחת,חברתית

מיכאלאצלחיזקהילדיושני

להיאבקהרצוןאת33זץ

וסובלניתהוגנתחברהלמען

יותר.

ומאמיןחברתייםדגליםכמהנושאהואהיום

חברתית.במעורבותלבובכל

משפחה׳׳כולנועמותתבהנהלתחברזץ

המאפשרתחברתיתמציאותלקדםהמבקשת

עלונוסףהמשפחה,לחייהעבודהביןאיזון
לצמ־הפועלתבעמותהתחוםראשהואכך

צום

$TS1$לצמצום$TS1$

$DN2$לצמצום$DN2$במודיעיןלפריפריה.המרכזביןהפערים
ובהםהורים,שלמאבקיםבמספרמעורבהוא

רוצים״אנחנוהצהרונים.להוזלתהמאבק

המאבקמטרתעלהשבועאומרהואשקיפות״,

ברחביבעריםאלאבמודיעין,רקלאשמתנהל

הארץ.

דוןשלמוגשאתהל&עמיפמרגישאתה

קישוט?

חושבלאאניאבלקישוט,דוןקצת"אולי

ממשייםדבריםאלהרוח.בטחנותנלחםשאני

אנח־חברהבאיזהועכשיו,לכאןשקשורים

נו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$נוותר.לאערכיםאיזהעללחיות,רוצים

הולךלאןליתראואותם.לצעוקליחשוב

אתהתשובות,מקבללאשאתהברגעהכסף.

בש־נלחמיםלאאנחנובסדר.לאשזהמרגיש

ביל

$TS1$בשביל$TS1$

$DN2$בשביל$DN2$.שצועק.זהלהיותצריךלפעמיםלהילחם

בדבריםגםהדגלאתנושאשאנימרגישאני

חברהבאיזההיאיסודיתהכיהשאלהאחרים.

שלי".הילדיםאתלגדלרוצהאני

לחיפהממוסקבה

חמשבןאיילשלואבאלאילנהנשויזץ,

משנתבמודיעיןמתגוררשנתיים,בתוליאור

רכבמהנדסלאבבמוסקבהנולדהוא2008

אחריקצרזמן1990ב־עיתונאית.ואמא

משפחתועלתההמועצות,בריתהתפרקות

האנטישמיותבגללבעיקר״עלינולארץ.

זץ,נזכרהברזל",מסךנפילתבזמןשחווינו

לשמורמגיעההייתהשהמשטרהזוכר״אני

בביתלמדנובה.שגרנובשכונההיהודיםעל

הספרלביתבאנואחדויוםאמריקאי,ספר

כתובהיהועליהשליאחשלתמונהוראינו

גבאתששברהקשהיהזהיהודון׳.׳דרוש

עוזבים״.שאנחנוהחליטשליואבאהגמל,
העלייהמגליבאחדלארץהגיעההמשפחה
הילד״הייתיבחיפה.והתיישבההראשונים

אטרקציה.הייתיספר.בביתהראשוןהרוסי

מרוסיה.שהגיעהילדמילראותרצוכולם

שלכתהליךעלייההגדירפעםמיכאלסמי

ככה.פחותהיהזהשלנובמקרהעקירה.

הראשוןהעלייהבגלשהגענובגלל

״גרנונזכר.הואאותנו״,עטפוכולם

הביאווהםותיקיםעוליםשלבבניין

אות־לקחוכלים,שולחנות,כיסאות,לנו

נו

$TS1$אותנו$TS1$

$DN2$אותנו$DN2$הערךכלום.לנוחסרהיהלאספר.לבית

הואילדבתורשחוויתיהדדיתערבותשלהזה

היום״.עדאותישמלווהמשהו

רוממהבשכונתהתגוררומשפחתוובניזץ

טו־מאודזיכרונותליישהיום"עדבחיפה.

בים

$TS1$טובים$TS1$

$DN2$טובים$DN2$.איתי״,זהאתלוקחואניכיףהיהמשם

השתלטתימהרודיבאולפן״הייתיאומר.הוא

והשכניםעוליםשלבבנייןגרנוהשפה.על

סוכהלנוהייתהמהמשפחה.קרוביםיותרהיו

היינוספרמביתחוזריםוכשהיינוקהילתית

הילדיםאתרואהכשאניביחד.הילדיםכל

אינדיבידואלי״.יותרהכלהיוםשונה.זהשלי

הציונותבשם

לארץזץשלסבתוגםעלתה1994בשנת

מאודהיה״זהיונה.לכפרעברהוהמשפחה

יותרהייתה״חיפהזץ,נזכרמחיפה״,שונה

פההטרוגני.מאודמשהובהוהיהמשפחתית

חפרברמותלמדתיהומוגני.מאודמשהוהיה

היולאשבוייחודיספרבביתמעברותבקיבוץ

אתעיצבווהמוריםהמקצועות,בכלבגרויות

קדימהאותידחפוהםתמיד.ביוהאמינוהדרך

מצאתימזמןלאשבי.הפוטנציאלאתוראו

ועשינוהפייסבוקדרךלישהייתההמורהאת

לאיפהלראותמרתקהיהזהכיתתי.מפגש

כולם״.אתזרקוהחיים

בווינגייטבבה״דזץשירתבצבא

אחרילוגיסטיקה.קציןעוזרבתפקיד

הקיץבמחנותלשליחותנסעהואהצבא

שם,הברית.בארצותהיהודיתהסוכנותשל

החינוךואתהציוניהחינוךאתגילהלדבריו,

הבריתמארצות״כשחזרתיפורמלי.הבלתי



להיותןליבאמאודנולדו״כשהילדים

באמתואניופעיל,מעורבהורה

להכיןהילדים,אתלאסוףמקפיד

עבראיךלדעתבבוקר,כריכיםלהם

אותם״ולפתחהיוםעליהם

UnSf

מאודמשפטלנואמרו״בפינלנד

עובדים׳אנחנואיתי.לוקחשאנייפה

לחיות׳.בשבילולאלעבודבשביל

קיוםלחשיבותשםמודעיםמאודהם

משגשגים״פרטייםחיים



בע־ועבדתימשפטיםללמודהתחלתי
בודה

$TS1$בעבודה$TS1$
$DN2$בעבודה$DN2$מאמיןאנידלק.בתחנתמועדפת

אתלהביןכדימלמטהלהתחילשצריך

חי־כךאחרמולו.עומדשאתההאדם

פשתי

$TS1$חיפשתי$TS1$

$DN2$חיפשתי$DN2$פורמלי.הבלתיבחינוךעבודה
תנועתשלסניףרכזלהיותהתקבלתי

שנתייםובמשךיונה,בכפרהצופים

יונה״.בכפרהצופיםאתריכזתיוחצי

במכ־במשפטיםראשוןתוארסייםזץ

ללת

$TS1$במכללת$TS1$

$DN2$במכללת$DN2$במחלקתהתמחותוהתחילנתניה
היה״זהתל־אביב.עירייתשלארנונה

הפערמה״הבנתינזכר,הואמרתק״,

המשפטיםשלהתיאורטיהעולםבין

העיסוקלביןאותימענייןשמאוד
אניבשבילי.שפחותשהבנתיהיומיומי

רצהשטח.עבודתוחייבאנשיםחייב

מתנועתאלייהתקשרוובדיוקהגורל
דוברמחפשיםשהםליואמרוהצופים

הצופיםפעילותאתלפתחכדירוסית

שמ־אמרתילשעבר.המועצותבברית

תאים

$TS1$שמתאים$TS1$

$DN2$שמתאים$DN2$בלתיציוניבחינוךלעסוקלי
לשורשים״.ולחזורפורמלי

׳לצופיםחזר

בת־לעבודזץחזרההצעהבעקבות

נועת

$TS1$בתנועת$TS1$

$DN2$בתנועת$DN2$,נע־עבודתורובהפעםהצופים
שתה

$TS1$נעשתה$TS1$
$DN2$נעשתה$DN2$״הקמנוהעמים.חברבמדינות

היהודיתבקהילותהצופיםתנועתאת

והיוםועודבלרוסרוסיה,באוקראינה,

במ־הצופיםשלפעילותמוקדי30יש

דינות

$TS1$במדינות$TS1$

$DN2$במדינות$DN2$״בקיץמספר.הואהעמים",חבר

ואפילובבלרוםקיץבמחנההייתי
וחיזק־הקמנואחרינו.עקבהק.ג.ב.

נו

$TS1$וחיזקנו$TS1$

$DN2$וחיזקנו$DN2$ובמקביל,היהודיות,הקהילותאת

שלהמסלולאתמסיימיםשהםזיהינו

עושיםחלקםראשון,ותוארהצופים

שצריךוהבנולצבאומתגייסיםעלייה

המשכיות״.שלמסרלייצר

החליטוהצופיםלתנועתוחבריוזץ

דובריבודדיםלחייליםגרעיןלהקים

בו־לחייליםצברלגרעיןדומהרוסית,

דדים

$TS1$בודדים$TS1$

$DN2$בודדים$DN2$את״בנינוהברית.מארצותשעלו

חמי־ישהיוםבחיפה.הראשוןהגרעין

שה־שישה

$TS1$חמישהשישה$TS1$

$DN2$חמישהשישה$DN2$בודדיםלחייליםגרעינים

להת־הכבודאתליהיהרוסית.דוברי
חיל

$TS1$להתחיל$TS1$
$DN2$להתחיל$DN2$הלב".אתמחמםזההזה.המיזםאת

עלחישבהןשניםשלושאחריואולם,
שמיצה.זץהרגישרוסיה,ישראלקו

ואמרתיגדוליחסיתהיהכבר״אייל

הואלסיים",רציתיהתעייפתי׳,׳די,

שמ־ליאמרוהצופים״בתנועתמספר.

קימים

$TS1$שמקימים$TS1$

$DN2$שמקימים$DN2$עוליםלקליטתחדשהמחלקה
הק־שנתייםובמשך׳בשמחה׳,ואמרתי

מתי

$TS1$הקמתי$TS1$

$DN2$הקמתי$DN2$הקהילהאתהכרתיהמחלקה.את
ומ־עמותותעםנפגשתיהאתיופית,

נהיגים

$TS1$ומנהיגים$TS1$

$DN2$ומנהיגים$DN2$חרשתיהארץ,בכלחברתיים

צרי־משהםשיותרלמדתיהארץ,את

כים

$TS1$צריכים$TS1$

$DN2$צריכים$DN2$תנו־אותם.צריכיםאנחנואותנו

עת

$TS1$תנועת$TS1$

$DN2$תנועת$DN2$הייצוגאתלהכילצריכההצופים

למדתיהישראלית.החברהכלשל
כת־הדרך.באותהפוניםלכולםשלא

בתי

$TS1$כתבתי$TS1$

$DN2$כתבתי$DN2$אתוהטמעתיעבודהתוכניות

לפיהן״.לעבודשצריךהתפיסות

הצופיםאתזץעזבדברשלבסופו

העמותותבתחוםעבודהלחפשוהחליט
בעמותהפיתוחתחוםראשהואוכיום

המר־ביןהפעריםבצמצוםשעוסקת

כז

$TS1$המרכז$TS1$

$DN2$המרכז$DN2$.הצופיםאת״כשעזבתילפריפריה

והגעתיהשלישיבמגזרמשהוחיפשתי

לומדשאנימרתקתחוםזהלעמותה.

מאוד״אניומוסיף,זץמסביראותו״,

חברהפעילה.אזרחיתבחברהמאמין

אחריבידיה.גורלהאתלקחתצריכה

חיוני.זהכמהראו2011שלהמחאה

עמו־בעודףמאמיןלאאנישני,מצד

תות.

$TS1$.עמותות$TS1$

$DN2$.עמותות$DN2$מטרהשתהיהצריךעמותהלכל

אמיתית״.

בעיותלהציף

המו־אתיותרחיזקהילדיושנילידת

דעות

$TS1$המודעות$TS1$

$DN2$המודעות$DN2$״כשהילדיםזץ.שלהחברתית
מעורבהורהלהיותליבאמאודנולדו

מק־באמת"ואנימספר,הואופעיל",

פיד

$TS1$מקפיד$TS1$

$DN2$מקפיד$DN2$להםלהכיןהילדים,אתלאסוף

עליהםעבראיךלדעתבבוקר,כריכים
לגןנכנסכשאיילאותם.ולפתחהיום

השמירהאתהסירובדיוקבמודיעין

היהמקוםבכלוגםהמאבטחיםשל

ההורים,שללמאבקיםהצטרפתיחול.

גםהבעיות,אתולהציףלדברניסינו

השנייה״.הסייעתנושאאת

במאבקפעילזץהאחרונהבתקופה

הצהרונים.להוזלתוהעירוניהארצי

הנושאאתהעליתישעברה״בשנה

״גיליתיאומר,הואהיום״,לסדרהזה
הרשמהדמישקלמאהמשלםשאני

בהמשך.אותםמקזזיםולאלצהרונים

ההורים.אצלעמוקכיספהמצאוהם

העליתישקל?מאהלוקחיםמהעל
כשםאבלההורים,להנהגתהנושאאת

ממשיכה״.והגבייהירדזהעלהשזה

שה־שמעונוביץרותםאליופנהואז

תחיל
$TS1$שהתחיל$TS1$

$DN2$שהתחיל$DN2$במודיעין.הצהרוניםמחאתאת

אניכיסקפטיקצתהייתי״בהתחלה

לנהלקושיבהוישמודיעיןאתמכיר

השותףלביןבינךשיסכסכואומאבק

זץ.אומרבסדר",שהכלשיגידואושלך

למא־המחודשתהצטרפותובעקבות

בק

$TS1$למאבק$TS1$

$DN2$למאבק$DN2$לב־והתחילהקורהלעוביזץנכנס
דוק

$TS1$לבדוק$TS1$
$DN2$לבדוק$DN2$״אניבכלל.ההוריםתשלומיאת

מהכסףשחלקשלימהמקורותיודע

עוברהצהרוניםעבורשנגבההעורף

כיאחרתאוכזאתקהילתיתלפעילות

לאעירייהאףסתםלאעמוק.כיסזה

אומריםהאלה.הסליםאתלחשוףרוצה

נכוןלאזהאבלסל,סעיפישאלהלי

כשאומריםבמאזנים.להיותחייבהכל

שקל005,1מקבלבגןשהמפעיללי

מהורהשקל50כסף,המוןזהאחרבגן

מביאאניכילימסתדרלאבלוילציור

תקרותשקל90שלי,מהעבודהרפים

מש־וציורסליקהרמישקלמאהניהול,

רדי

$TS1$משרדי$TS1$

$DN2$משרדי$DN2$לקזז״.שאפשרבטוחאניהמוןזה

שקיפותדורשים

אתמנצלותשהעיריותסבורזץ

״שי־שבוי.קהלהםשההוריםהעובדה

פסיקו

$TS1$״שיפסיקו$TS1$

$DN2$״שיפסיקו$DN2$יפגעשזהבזהאותנולהפחיד

׳סחלבים׳מקבל.שהילדבשירותים

הזאתהמחאהלצערי,כמונופול.פועל

ארצי״.זהאבלנודניקי,משהונתפסת

היאההוריםמאבקמטרתלדבריו,

׳החגיגהמכנהשהואמהאתלהפסיק

לוקחפרטי״צהרוןהצהרונים׳.של
שקל970לוקחיםפהשקל,002,1

עירו־במבניםשימושעושיםכשהם

ניים.

$TS1$.עירוניים$TS1$

$DN2$.עירוניים$DN2$להפחידמנסיםמסתדר.לאזה

אתםמהעלבחוגים.יפגעשזהאותנו

ההוריםשלהאלהההפחדותמדברים?

״אנחנוומוסיף,אומרהואמיותרות״,

ואתהמספריםאתלחשוףמבקשים

עלפיקוחומבקשיםהחשבון,דפי
לנשותייעודיתהכשרההצהרונים,

סף״.ומחירהמזוןעלפיקוחהצוות,

הגניםתלמידיהוריאתמזמיןזץ

קבוצתבעצם״אנחנולמאבק.להצטרף

מתעליםלאאנחנולמהענקית,רכישה
״שת־אומר,הואשלנו?״,הכוחותאת

קנו

$TS1$״שתקנו$TS1$

$DN2$״שתקנו$DN2$שאלות.שאלנוולאשניםהרבה

עלהעירוניתברמהנלחמיםאנחנו
דובריםהרבהישלעירייההשקיפות.

לעריםביחסבסדרשהמחירשאומרים
אנימעניין,לאזהאותיאבלאחרות,

ורו־המותאם,המחיראתלשלםרוצה

צה

$TS1$ורוצה$TS1$

$DN2$ורוצה$DN2$הולך״.הכסףמהעללדעת
מחירעשו,וחבריושזץחישובלפי

850מ־יותרלהיותצריךלאצהרון

פה״ישומזינה.טובהארוחהכוללשקל,

הגבייהואתהבחנהבלימטורפתגבייה

ראשלהפסיק.מבקשיםאנחנוהזאת

ואנ־שקיפותבערשהואכתבהעירייה

חנו

$TS1$ואנחנו$TS1$

$DN2$ואנחנו$DN2$התוש־אותה.לראותרוציםמאור

בים

$TS1$התושבים$TS1$

$DN2$התושבים$DN2$לאגםוהםהעירייהעלנטללאהם

העי־שלשותפיםהםהתושביםהלקוח.
רייה.

$TS1$.העירייה$TS1$
$DN2$.העירייה$DN2$מייצגיםוהםאותםבוחריםאנחנו

לאאניבדרך.השתבשמשהואותנו.
בשמיים״.שלנושהדרישהחושב

באאבא

השו־במאבקיםמעורבותובעקבות

נים

$TS1$השונים$TS1$

$DN2$השונים$DN2$משפ־׳כולנולעמותתזץהצטרף

חה׳

$TS1$משפחה׳$TS1$

$DN2$משפחה׳$DN2$משפ־׳כולנו2013בשנתשקמה

חה׳

$TS1$משפחה׳$TS1$

$DN2$משפחה׳$DN2$מציאותלקדםהשארביןמבקשת

המאפ־ממשלתיתומדיניותחברתית

שרות

$TS1$המאפשרות$TS1$

$DN2$המאפשרות$DN2$העבודהביןאיזוןומעודדות

אתלשפרוהפרט,המשפחהלחיי

החינוכיותהמסגרותשלאיכותן

הדדיתהתאמהוליצורהרך,לגיל

המו־העבודהשוקשלאופיובין

דרני

$TS1$המודרני$TS1$

$DN2$המודרני$DN2$״לעמותההחינוך.מסגרותלבין
לאיזוןשקשורמהבכלדגליםכמהיש

מדוברשלאנושאזהלעבודה.ביתבין

והרבהאיזוןאיןשבעצםמספיק,עליו

הביתה״,העבודהאתלוקחיםהורים

לוקחפרטי״צהרון

לוקחיםפהשקל,200

כשהםשקל970

במבניםשימושעושים

מסתדר.לאזהעירוניים.

אותנולהפחידמנסים

בחוגים.יפגעשזה

שלהאלהההפחדות

מיותרות״ההורים

להגבילשואפים״אנחנוזץ.אומר

חקיקהבאמצעותהעבודהשעותאת

שחיקתשללנושאהמודעותוהעלאת

לטו־שדולהקמהכברבכנסתההורים.

בת

$TS1$לטובת$TS1$

$DN2$לטובת$DN2$איתןהכנסתחברבהובלתהעניין

המו־להעלאתפועליםגםאנחנוכבל.

דעות

$TS1$המודעות$TS1$

$DN2$המודעות$DN2$ושבי־לאבהותשקשורמהבכל

רת

$TS1$ושבירת$TS1$

$DN2$ושבירת$DN2$אבהות.לגביהקיימותהפרדיגמות

יוש־האמארקלאהיוםהשתנה.המצב

בת

$TS1$יושבת$TS1$

$DN2$יושבת$DN2$הגידולהילדים.אתומגדלתבבית
שניביןלהתחלקצריךהילדיםשל

גורםלהיותצריכיםוהאבותההורים

שלהם״.בגידולמשמעותייותר

יותרלהיותהאבותאתלעודדכדי

פייסבוקקבוצתזץהקיםמעורבים

את״הקמתיהעיר.לאבותהמיועדת

עללדברכדיהעיראבותשלהקבוצה
חלקיתתפס״זהמסביר,הואאבהות״,

הקבו־לשתף.אוהביםפחותבעירכי

צה

$TS1$הקבוצה$TS1$

$DN2$הקבוצה$DN2$בגללאוליפעילה.מאודהארצית

נעי־איישכולםאתמכיריםשכולם

מות״.

מה

$TS1$נעימה$TS1$

$DN2$נעימה$DN2$בעיניך?אבהותזאת
שהלךשליאבאשלהדורלא״אנחנו

מקו־אתירעאחרוכלוחזרלעבודה

מו.

$TS1$.מקומו$TS1$

$DN2$.מקומו$DN2$צריכיםואבותהשתנההסדרהיום

מהח־יותרהרבהרואהאניחלק.לקחת

ברים

$TS1$מהחברים$TS1$

$DN2$מהחברים$DN2$להיותכדיחופשימילוקחיםשלי

רג־פניותיותריששלהם.הילדיםעם

שית

$TS1$רגשית$TS1$

$DN2$רגשית$DN2$,לי־לתתשצריךהבנהוגםלזה

לרים
$TS1$לילרים$TS1$

$DN2$לילרים$DN2$רוציםהאבותיותר.הרבהשלנו

סיפור,להקריאשלהמקוםאתהיום

לנושאמודעותיותרהרבהישלקלח.
שתביאלחקיקהימשיךשזהמקווהואני

לעשותמקפידאניביטוי.לידיזהאת
כיףיותרמההאלה.הדבריםכלאת

עדיפויות״.סדרלעשותצריךמזה?

למסורתכבוד

לאנגליהמנסיעהזץחזרבאחרונה

מקוםמטעםטסשאליהןופינלנד

הש־שללימודיתבמשלחתעבודתו

לטון
$TS1$השלטון$TS1$

$DN2$השלטון$DN2$.לנואמרו״בפינלנדהמקומי

איתי״,לוקחשאנייפהמאודמשפט

בשבילעובדים׳״אנחנואומר,הוא

הםלחיות׳.בשבילולאלעבוד

קיוםלחשיבותשםמודעיםמאוד

משגשגים״.פרטייםחיים

מהנסיעה.רשמיואתמשתףזץ

ההבדליםאתלראותמרתק״היה

מאהמתכנניםבאנגליהלבינם.ביננו

למיכבודהמוןישוגםקדימה,שנה
בתורעמדתיהציבור.אתשמשרת

תר־ישבארץמופתי.בשקטהיווכולם

בות

$TS1$תרבות$TS1$

$DN2$תרבות$DN2$,מהר״,להיותצריךהכלאינסטנט



נהדר.החינוך"בפינלנדמספר.הוא

מושק־שהםהספרבבתימתחילזה

עים

$TS1$מושקעים$TS1$

$DN2$מושקעים$DN2$בחירהישללמידה.ומתואמים

ולמסורתלמורהשישוהכבודלילד

המקצו־הספרבתימאליו.מובןלא

עיים

$TS1$המקצועיים$TS1$

$DN2$המקצועיים$DN2$לכלכבודישמרשימים.מאוד

שלו,והמקצועאחדכלהמקצועות.
מנהלים,להיותצריכיםכולםלא
כבוד".להיותצריךמקצועלכלאבל

מה־מעטלאאיתושלקחמצייןזץ

מסע

$TS1$מהמסע$TS1$

$DN2$מהמסע$DN2$.שאפשרדבריםהרבה"ישהזה

הכבודאתבעיקרלארץ,משםלייבא

ממהריםהזמןכלאנחנולמסורת.

לתתלעצור,צריךדברים,למחוק

אותו".ולכבדלישןמקום

כותבזץהספרבביתמימיועוד

הואלמגירה",כתבתי"תמידשירה.

שנקראבאתרשפרסמתי"עדמספר,
היושקיבלתיהפידבקיםחדשה.במה

פעםכלמלטששאניהרגשתיטובים.

כתבתיאיתן׳׳צוקאחריויותר.יותר

בתחרותהשלישיבמקוםשזכהשיר

החמרתיאולי׳אוקיאמרתי,ארצית.

והתחלתיהשנים׳,לאורךעצמיעם

סדנתעשיתילפרסם.להעזיותר

יותרולמדתיאריאלהבביתכתיבה

ספרלהוציאהואשליהחלוםלדייק.

מצלם.גםאניכיוצילומיםשירה

לי.חשובמאודרוחשלהענייןכל

ברוח.וגםבגשמיגםלהתעסקצריך

צריכההיאהשירה.אתלהנגישצריך

לכולם".לדבר

לציניותדי

חברתיתבמועדותשמחזיקכמי

במחאהגםפעילהיהזץמפותחת,

פעיל"היית.2011קיץשלהחברתית
באוהל",שגרתיברמהלאבמחאה

ועלולהפגיןיצאנו"אבלמספר,הוא
לשלםצריךלמהשלהשאלותכל

למהפה,יקרכךכללמהיותר,הרבה

דירה".כאןלקנותאפשראי

נכשלה?המחאהלדעתךלמה
במחאותפעמיםהרבהשקורה"מה

במקוםלפרסונליותאותןשהופכים
צי־ישעקרוניות.שאלותעללדבר

בור

$TS1$ציבור$TS1$

$DN2$ציבור$DN2$שקשהצעיריםזוגותשלגדול
שהםלמרותהחודשאתלסייםלהם

גםפהלחיותיקרמאודעובדים.

כטובעושהאחדכלפיקוח.איןכי

לק־עזבושליחבריםהרבהבעיניו.
נדה

$TS1$לקנדה$TS1$
$DN2$לקנדה$DN2$לאאנישם.יפיםחייםלהםויש

קשהאבלויהודי,ציוניאניכיאעזוב
מאודלהיותשהפךמשהוישפה.

צינית".חברהנהיינוציני.

לה־יותרקשהשהיוםסבורזץ

ניע

$TS1$להניע$TS1$

$DN2$להניע$DN2$קשה"מאודלפעולה.אנשים
מעברולצאתלרחובאנשיםלהוציא

המ־אתלנטושאפשראילפייסבוק.

גרש

$TS1$המגרש$TS1$

$DN2$המגרש$DN2$ובע־לציניקניםאותוולהשאיר

לי
$TS1$ובעלי$TS1$

$DN2$ובעלי$DN2$.לשלםהואשליהאינטרסאינטרס
עלייעושיםשלאולוודאכסףפחות

מא־שהואומצייןאומר,הואקופה",

מין

$TS1$מאמין$TS1$

$DN2$מאמין$DN2$אתלחוללהפרטשלבכוחומאוד

להעציםצריךפעמים"הרבההשינוי.
המעגל,אתלשבורכדיהפרטאת
נוער,בתנועתמאמיןכךכלאנילכן

המעגל,אתלשבורמאפשרותהן
לה־אפשראיבפריפרייה.במיוחד

שאיר

$TS1$להשאיר$TS1$

$DN2$להשאיר$DN2$מאמיןאניחברתיים.פערים

בישראל.במיוחדהדדית,בערבות

לאאנחנוהעמים.כשארלאאנחנו

צריכיםאלאציניים,להיותיכולים

האלה".בערכיםלדבוק

אותך?מניעמה
מיבשםלדבראתנדבתמיד"אני

הדגל.אתאריםתמידאנישחלש,

לש־כדיפועלאניצדקאיישאם

נות

$TS1$לשנות$TS1$

$DN2$לשנות$DN2$,ארץשדרךשוכחלאאבלאותו

מאודהדרךמבחינתילתורה.קדמה

מאודהציבוריהשיחהיוםחשובה.

האחר.כלפיסובלנותחוסרישאלים.

בסופוהכל.לספוגיכולההמקלדת

החברתיבמרקםפוגעזהדברשל

להיותחייביםאנחנוהחברתי.ובחוסן

אחתבארץאחדעםאנחנומלוכדים.

לה־שלאאפשראחת.מסורתעם

סכים,

$TS1$,להסכים$TS1$

$DN2$,להסכים$DN2$אתלנהללדעתצריךאבל

מסמנת.ולאמכבדתברמההוויכוח

השיחאתעוצרלאאתהאםבסוף,

ויכוחמנהליםלאככהגדל.הואהזה

צריךויכוחובבריונות.בכוחניות

שלבדעהשליהכרהמתוךלהגיע


