
 ,בוגרות ובוגרים יקרים

אחת האנלוגיות . חשבתי לצלול מעט לאנלוגיות הרבות הנעשות בין עצים לבני אדם, אותו חגגנו השבוע, חג האילנות, ו בשבט"לכבוד ט

שהרג , אבימלך, פונה לאנשי שכם לאחר שבחרו באחיו( גדעון)יותם בן ירבעל . המורכבות והאקטואליות ביותר היא משל יותם, המפורסמות

 :על מנת למלוך( למעט יותם)את כל אחיו 

דּו ְליֹוָתם  ז" ֶלְך ַוַיֲעֹמד ְבֹראׁש ַהר, [על מעשי אבימלך ובחירתו למלך]ַוַיגִּ ים-ַויֵּ זִּ ָשא קֹולוֹ , ְגרִּ ְקָרא, ַויִּ י , ַוֹיאֶמר ָלֶהם; ַויִּ ַלי ַבֲעלֵּ ְמעּו אֵּ ׁשִּ

יֶכם, ְׁשֶכם ְׁשַמע ֲאלֵּ ים, ְויִּ יםח   .ֱאֹלהִּ צִּ יֶהם ֶמֶלְך, ָהלֹוְך ָהְלכּו ָהעֵּ ְמֹׁשַח ֲעלֵּ ת; לִּ ינּו, ַוֹיאְמרּו ַלַזיִּ ת, ַוֹיאֶמר ָלֶהם ט  .ָמְלָכה ָעלֵּ י , ַהַזיִּ ֶהֳחַדְלתִּ

י-ֶאת ְׁשנִּ ים-ֲאֶׁשר, דִּ ים ַוֲאָנׁשִּ י ְיַכְבדּו ֱאֹלהִּ י; בִּ ים-ָלנּוַע ַעל, ְוָהַלְכתִּ צִּ ים י  .ָהעֵּ צִּ ָנה, ַוֹיאְמרּו ָהעֵּ י  :ַלְתאֵּ ינּו, ַאְת -ְלכִּ י ָעלֵּ ַוֹתאֶמר  יא  .ָמְלכִּ

ָנה, ָלֶהם י ֶאת, ַהְתאֵּ י-ֶהֳחַדְלתִּ י ַהּטֹוָבה-ְוֶאת, ָמְתקִּ י; ְתנּוָבתִּ ים-ָלנּוַע ַעל, ְוָהַלְכתִּ צִּ ים יב  .ָהעֵּ צִּ י  :ַלָגֶפן, ַוֹיאְמרּו ָהעֵּ י , ַאְת -ְלכִּ ָמְלכִּ

ינּו י ֶאת, ַהֶגֶפן, ַוֹתאֶמר ָלֶהם יג  .ָעלֵּ י-ֶהֳחַדְלתִּ ירֹוׁשִּ ים, תִּ ים ַוֲאָנׁשִּ ַח ֱאֹלהִּ י; ַהְמַשמֵּ ים-ָלנּוַע ַעל, ְוָהַלְכתִּ צִּ ים-ַוֹיאְמרּו ָכל יד  .ָהעֵּ צִּ -ֶאל, ָהעֵּ

ְך ַאָתה  :ָהָאָטד ינּו-ְמָלְך, לֵּ ים-ֶאל, ַוֹיאֶמר ָהָאָטד טו  .ָעלֵּ צִּ יֶכם, ָהעֵּ י ְלֶמֶלְך ֲעלֵּ ים ֹאתִּ ם ֶבֱאֶמת ַאֶתם ֹמְׁשחִּ י, אִּ לִּ ם; ֹבאּו ֲחסּו ְבצִּ ן-ְואִּ --ַאיִּ

ן ׁש מִּ א אֵּ צֵּ י ַהְלָבנֹון-ְוֹתאַכל ֶאת, ָהָאָטד-תֵּ  ('פרק ט, ספר שופטים" )ַאְרזֵּ

". לנוע על העצים"מנהיג כ/המשל מגדיר את תפקיד מלך. לתאנה ולגפן העלתה חרס, פנייתם לזית. העצים יצאו לחפש מלך שימלוך עליהם

כך גם . לשלד המרכבה אין תנועה משלו זולת הגלגלים אך הוא מגדיר את כלי הרכב כולו. לשלד מרכבה הנע על הגלגלים? למה הדבר דומה

לנוע על , מהעצים נדרש להפסיק את הייצור והיצירה שלהם ולנתב את כוחם וכישרונם לטובת הציבור –תפיסת המנהיגות במשל שלפנינו 

בלית . כל עצי הפרי מסרבים בתוקף. אל תועלת הציבור( החשובה כשלעצמה)להחליף את מקור המוטיבציה מהעשייה פנימית בלבד . הציבור

האטד מסכים בתנאי שאם הכוונה היא אמיתית יחוסו העצים בצילו . שיח קוצני שאין לו כלום משל עצמו, פונים העצים אל האטד, ברירה

לאטד אין צל ולפיכך משמעות הבחירה בו היא שריפת ארזי  –תוצאה אחת לו , תנאי זה של האטד. ואם לא ישרוף האטד את ארזי הלבנון

 .הלבנון

הנוח והמועיל שלהם לטובת , עלייתו של האטד לשלטון נבעה מכך שאלו שיש להם משהו משל עצמם מסרבים לוותר על המקום הטוב

איומו . אנשים שאין להם משהו משל עצמם וכל המניע אותם זו השררה ומכאן ההרס הציבורי, במצב כזה מגיעים האטדים. השירות הציבורי

אך , מהם נבנה המקדש, ארזי הלבנון הם המועמדים הטבעיים למלוכה. של האטד מכניס לתמונה את ארזי הלבנון שלא מופיעים קודם במשל

האטד משמיד את אויביו )אלא גם גורמת לשריפתם , לא רק שמביאה את האסון של האטד, שתיקתם וחוסר התגייסותם לטובת הכלל

 (. הטבעיים כמעשה ראשון על מנת לשמור על השררה

אך חשוב לא פחות , "הגפן"ו" התאנה", "הזית"חשובים מאוד אנשי . שליחות ושירות ציבורי, משל יותם מלמד אותנו פרק על מנהיגות

שיש בהם , כאנשים שיש להם משל עצמם, בוגרי המכינות הקדם צבאיות, חשוב בעיני שאנו". לנוע על הציבור"שאנשים אלה יפנו עצמם 

השליחות , חשוב שנפנה את היכולות שלנו. ננתב עצמנו גם ובעיקר לכיוון של שליחות ציבורית, הפוטנציאל לעשות טוב ולתרום למען הכלל

העדר אנשים טובים , המרחב הציבורי אינו ריק. שלנו והנכונות שלנו ליצור מציאות טובה יותר גם לכיוון של שליחות ציבורית משמעותית

 . במקומות המרכזיים מכניס בהכרח את האטדים שבינינו לשם

 ...כי כשבארזים תיפול שלהבת זה עלול כבר להיות מאוחר מדי –רגע לפני הבחירות משל זה הופך רלוונטי מתמיד 

 ,בברכה                                                                                                                                                                                
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 4‘ עלון מקוון מס

 !בוגרים יקרים

. מעוררים השראה ומתרחבים לכיוונים שונים לא תמיד צפויים, “מדבקים”דברים טובים ... עשייה מייצרת עשייה ומולידה עשייה

מזמינה . נוצרות עוד ועוד יוזמות משותפות לכלל המכינות, לצד הפעילות המכינתית שלנו, לצד יוזמות של כל מחזור לעצמו פנימה

. לבוא ולספוג את כל הטוב שניתן לכם“ רק סיימו“ומחזורים ש“ פעם”מחזורים ותיקים מהמכינה של , אתכם להיות שותפים

אך , אומנם היום שבוחרים מסתכם ביום יחיד. מכתיבה בעלון ועד להביא רעיון שלכם לכדי מימוש, מזמינה אתכם להיות מעורבים

להגיע לאותו יום עם תחושה של יד חזקה האוחזת בפתק ומכניסה אותו למעטפה . ההכנה לקראתו הנה תהליך ותקופה של ממש

ולבוא לקלפי בתחושת מוכנות  -מאחלת לכם להאמין . שיהיה נקי וחף משחיתות, שיהיה טוב, מתוך אמונה אמיתית שיהיה אחרת

 מיטל, שבת שלום.         וידיעה
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מלווה בברכה , אלה שנשארו אחרונים זכו גם להדלקת נרות
ובשירים שהיינו רגילים אליהם במעגל , הקבוצתית שלנו משנה שעברה

 .גדול בצוק
אלא כי היה בו את , ולא רק בגלל הגעגוע שהיה לנו, האירוע היה מרגש

, כך האירוע תאם את הרציונאל שלו. הקסם הקבוצתי הייחודי שלנו
 .בארגון לפני ובשישי עצמו

בכך שהאירוע היווה בסיס ראשוני , ראשית
, לחקירה בנושאים הפוליטיים המגוונים
ובעיקר עזר לנו להבין שהידע שלנו על 

, הפוליטיקה מוזן מסטיגמות ומהתקשורת
ושכדאי להרחיב ולהעמיק את הידע הזה 

 .גם בדרכים אחרות
היכולת שלנו להתבונן סביבנו על המציאות 
ולהבין שראוי שנתייחס לבחירות הקרבות 

נובעת , ולמתרחש בפוליטיקה הישראלית
מהרצון לפעול מתוך בחירה מושכלת ולא 

ומההבנה שלנו שאם אנו , מתוך בורות
להיות חלק , מעוניינים בדרך כזו או אחרת

חשוב שנדע מי , משפיע בחברה הישראלית
 .הדמויות העומדות מולנו ומהן מייצגות

ההתכנסות והעבודה על הפרויקט המשותף , אך מעבר ללמידה עצמה
בתור , הזכירו לנו את הכוח שיש לנו בתור קבוצה, הקטן הזה שלנו

אך מה שהפך , אנו מסוגלים ליהנות יחד תמיד במפגשים. בוגרים
אותנו לקבוצה המסוימת שהיינו בזמן המכינה היה התוכן שהעסיק 

 .אותנו
שהגיע אליו כל מי , המפגש האחרון

, שלא סגר שבת וגם המחנכים שלנו
הוא חיבר . לא היה רק כייף גדול

, אותנו על בסיס מטרה משותפת
מטרה שעומדת לפנינו מאז בחירתנו 

המפגש הזכיר לנו את . ללכת למכינה
היכולת המדהימה שלנו לדון ולחשוב 

אלה ייחדו אותנו . וליצור יחד
, ואלה מה שיצליחו לחבר ולייחד אותנו היום, כקבוצה בזמן המכינה

 .וכך לפעול יחד בתור בוגרי מכינת הנגב

 .שמונה חודשים לאחר סיום המכינה
עוד לומדים לאזן בין המטען הרגשי והמחשבתי שבחרנו לקחת 

בוגר "מה זה אומר בכלל להיות , איתנו הלאה משנה שעברה
". צבא"לבין המקום החדש המוזר הזה שנקרא , "מכינת הנגב

ובכל , עדיין חדשים מידי בכדי להרגיש לגמרי בתוך העניינים
לא , באופן לגיטימי לחלוטין, זאת

עובר זמן ומחיאות כפיים שקטות 
( סימנים מוכרים לנו כמחזור)

וללקסיקון , הופכות להצדעות
 .ליות"מתווספות מילים צה

שמונה חודשים לאחר סיום 
 .וחודש לפני הבחירות, המכינה

נראה שהכנסת התפזרה כדי לייצר 
כמובן בסגנון , לנו סיבה למסיבה

 .עם רציונאל ומטרות -שלנו 
חילקנו תפקידים בינינו והתחלנו 

עבדנו . זה לה היה קל. לעבוד
אל )שמירות , ש רבות"בשעות ט

אך . שים"וסופ...( תגלו למפקדים
זה היה שווה את ההשקעה ללא 

 .ספק
היה נציג שחקר ולמד על , מרכזית וגם פחות, לכל מפלגה

על , על הדמויות המרכזיות בה, המצע והאידיאולוגיה שלה
, בנוסף. ועל הפעילות שעשתה בעבר,  חוקים שונים שהעבירה

מה , למה בכלל הגענו אליהן, עשינו סקירה כללית על הבחירות
חברי בית הנבחרים אף (. מרכז, שמאל, ימין)משמעות הגושים 
פרשות השחיתות והקמפניים , ההאשמות, לקחו את הירידות

הבוגרים צעד אחד קדימה כדי לייצר לנו עוד קצת אקשן 
 .במפגש

התכנסנו בביתי בהוד השרון לאירוע , 2.6, ביום שישי האחרון
כתבות רלוונטיות , הבית היה מקושט בדגלי ישראל. המיוחל

ובשעות הצהריים החברים התחילו להגיע , וסמלים נוספים
 .מכל רחבי הארץ מהבסיסים השונים

לענות על שאלות , כל נציג עלה בתורו להציג את מפלגתו
לבסוף הייתה הצבעה . ולשכנע למה כדאי להצביע למפלגה שלו

המחנה הציוני זכה ברוב  -למעוניינים)סמלית בקלפי המכינתי 
 (.קולות
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 .אני זוכרת את היום שהממשלה הכריזה על הליכה לקראת בחירות
 .התלהבות הייתה באוויר, בין חברי הקבוצה הוחלפו אמירות בסימן קריאה

 .ולכולנו הייתה התחושה ששנת המכינה תספק לנו את התשובות ותכוון אותנו אל הבחירה הנכונה, זאת הפעם הראשונה שאנו ניגשים לקלפי
 .שזה ממש לא עומד להיות ככה, מהר מאוד הבנתי

 .אני מוצאת את עצמי שואלת יותר שאלות, במקום לקבל תשובות
 .אלא שיש עוד המון באמצע, נוכחתי לדעת שהפוליטיקה הישראלית לא מתבטאת במתח בין שמאל וימין

 .הבנתי שהבחירה צריכה לכלול בתוכה אסטרטגיה לא פשוטה
מה הרקע ? מי הם אותם אנשים. אלא בעיקר על האנשים שנמצאים בתוכה, שהיא המפלגה" עטיפה"לימדו אותי שלא צריך להסתכל רק על ה

 ?איך הם תיפקדו במערכות בחירות קודמות? שלהם בפוליטיקה
 .נכנסתי לבלבול עמוק, לפעול ברוח הדמוקרטיה, שרק רציתי להיות אזרחית טובה, ואני

 74אנחנו קבוצה של . לכל אחד חשוב להגיד את דעתו, כל דיון בנושא מתנהל בטונים גבוהים, נושא הבחירות הוא בין הנושאים הבוערים בקבוצה
 .מה שעוד יותר מקשה על ההחלטה שלי, אני מרגישה שאני נחשפת כל פעם מחדש לדברים שלא הייתי מעלה על דעתי, דעות שונות 74אנשים עם 

תקופת בחירות בזמן שנת מכינה היא ". צרות של עשירים"נראה שהצרות שלי הן , כשאני מסתכלת על הדברים מבחוץ, אך בסופו של דבר
מציף , אז גם אם הדבר מבלבל... להיחשף לעולם תוכן שונה, לשמוע הרצאות מרתקות, הזדמנות נפלאה לפגוש אנשים ממגוון הקשת הפוליטית

 .אני שמחה שקיבלתי את ההזדמנות הזו, ומתסיס
 (;מאחלת לכולנו לבחור את הבחירה הנכונה 
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ת תה ת  תל ת  תי תת ת  תפ תל  ס

ת ת  ת  תת ת  תל ת  ת   מ



תיתהת תהת ת  תת ת ת תבתית  ת תת תשתל  כתמתהתת
ת תה תס תמ תת ת  תל  ס
ת תב ת  תת ת  תל ת  ת   מ
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 "כמה טוב שבאתי הביתה"
מאחורי שקיעה . כפר חמאסי מובהק, בפאתי הכפר סילוואד, ש"ואני צופה אל צריח המסגד הגבוה באיו, יום שישי אחר הצהריים :התפאורה

עם כמה מחשבות  –ואני באמצע . ומלפני עיר הולדתו של חאלד משעל -מאחורי עופרה מעוז ההתיישבות. ומלפני ענני גז מדמיע לפיזור הפגנות
 .שעולות לי עת שקיעה

הכיבוש הוא גם מותג . הוא סמן של דיקטטורה והוא חטא בעוון קדושת אדמה. טרור ואפליה, הוא שם קוד לפחד. הכיבוש הוא מותג :הקונפליקט
להיות פה . הכיבוש שואל אותי במה אני מאמין. הוא התייפייפות משוועת. הוא גיבוב של מילים גבוהות של אשכנזים מתנשאים. של שמאלנים

 :גורם לי להאמין בהכל
 הימני הוא גם אני

 ?כמה מאיתנו בכלל רואים את הכיבוש
יצא לי . יצא לי לראות זריחות מקדם של בקעה וירדן. יצא לי לראות את זה אחרת. נפלה בחלקי זכות גדולה לבלות ימים רבים ביהודה ובשומרון

ך "ולשחזר בתוכן צעד אחד צעד את פסוקי התנ, זכיתי להיכנס לתעלות המים הקדומות בכפר ביתין. לראות שקיעות ממרחק קסאם לתל אביב
 (.ביתין הקדומה)המספרים על בית אל הנצורה 

על בית . הכפר מוחמוס הוא מכמש העתיקה. הכפר ענתא הוא עלמון. יפנא הוא גופנה המקראית של קרבות המכבים'הכפר ג -אני ממשיך ונסחף
הוא אתר , "שער השמיים", הארטיס. בשפה שלהם, חומת הפרדה. והיום היא מוקפת גדר ביטחון, חורון יהודים נלחמו גם לפני מאות ואלפי שנים

 .שילה היא שילה היא שילה. היא עליה הניח יעקב אבינו את ראשו וחלם חלומו-חלום יעקב וכל אבן שנייה שם היא
 ...לפעמים זה גורם לי להתרגש, בכנות

מהדהדת במחשבה של שיבה לארצנו אל מול דרך האבות . הציונות היא מוחשית כל כך כשאתה נוגע בה. ההרגשה היא כאילו ובאמת באתי הביתה
 .הכל רוקם עוד וגידים על גבעות הטרשים. בו אני נוסע לבסיס 26כביש  -בה פסע אברהם מצפון לדרום

 .אני פוגש גם את המתנחלים
יש לו אפילו תחביבים . הוא מתלבש יפה. או באזורי התעשייה הפרוסים ביהודה ושומרון, או בירושלים, המתנחל של היום נוסע לעבוד בתל אביב

נדמה שהפכנו לאחד בלי ששמתי . לא נראה לי? מפחיד אותי שהמתנחל של היום הוא כמוני מידי. כמו רכיבה על אופניים ושיט ואמנות
, אבנים פזורות על הכביש. אמצעי הלחימה מסתתרים במגירות התחתונים -עכשיו אני רואה זאת בעיניי. המתנחל תמיד סיפר ולא האמנתי .לב

 .החמאס הוא אידיאולוגיה של מסגדים כמו זה המלהיט את היצרים ממש כאן לידי. נועדו למרר חיים של אמהות וילדים
 ובינתיים בין ימין ושמאל

 .התחושה היא שאין ושלא יהיה הסכם שלום עתידי
כשנאלצים להתמודד , שמאל וימין הוכיחו כולם שבסוף. ושתי אידיאולוגיות בוערות, יהודים-מאות אלפים של יהודים בתוך מאות אלפים של לא

 .קוו שהתחזיות לגביו אומרות נואש גם כן-אומרים נואש ונכנעים לסטטוס, עם הסוגיה
 !"יכול"השמאל אומר , לשם שינוי, הפעם

 ?למה אני פה
 .אני פה בגלל אנשים ששמו את קדושת האדמה לפני קדושת חיים

 .נון בהר עיבל שבשומרון-אנשים שמקריבים את מדינת ישראל על המזבח של יהושע בן
לצורך הקמת עוד בית כנסת מפואר או סלילת ציר גישה לצרכים , סמל הסטטוס של מעמד הביניים, אנשים שסוחטים את המשכורת הדלה של אבי

 .ביטחוניים
 ?ומה בבחירות הקרובות

לא אוכל להרשות שילדיי יגדלו לתוך מציאות של עם . לא אוכל להרשות לעצמי לוותר מראש, כאדם העומד מול קלפי בבית הספר היסודי בשכונה
נקווה . העם ימשיך להחליט בשבילי? אבל העם. לא אוכל לעולם להשלים עם האמירה שכלו כל התקוות. שמשרת אדמה ולא אדמה שמשרתת עם

 .שהפעם יחליט נכון
 ?מהפך

אבל יש לי תחושה שעוד . מוקפת בגדרות, כבר סלולה כמעט כולה, "אדם רגיל ומתנחל", שלי ושלו האחודים יחדיו, נדמה שדרכנו המשותפת
אצביע למי שסיכוייו הם הגדולים ביותר להחליף את , חוסר האמונה וחוסר הלהט שיש בהם, על אף הסלידה. יש לי חובה להאמין באפשר. אפשר

 .יהודית ודמוקרטית -למי שמשאיר צוהר למדינה ציונית. אתן את קולי לרשימה היחידה שמציעה תקווה. השלטון
אבל זכות זו . יש לי זכות על מורשת ועל תרבות ועל כל אבן ושעל. יש לי זכות על השיבה. יש לי זכות על האדמה -לא אוכל בלי קצת הטפה, ולסיום

 -מראה עיניים מול מס שפתיים. תשפטו אתם". בכיבוש"מצרף לכם כמה תמונות שצילמתי , לפני שנדבר על מוסר. חובת המוסר -מימושה בחובה
 .רק אז תוכלו לתת -קודם כל האמינו שכל זה שלכם: הפשרה. בגלל זה האמת שלהם כל כך חזקה
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ת תל ת תכת ת  ת תרתת ת תבתת תל תרתהתת תשת  ת ת  תפתל תת ת ת   ? תמתהתת

ת ת  תת ת  תל ת  ת  תמ תת תב ת  תס תל תב תת ת  ת   ס

, לכן(. עיריות, רשויות מקומיות ואיזוריות)
עד כמה שנעבוד קשה על מנת לשנות את 

כל עוד נימנע מהפוליטיקה , המציאות שלנו
לא נשנה את יסודות החברה אלא רק 

אני יכול ללמד ילדים . סימפטומים שלה
היסטוריה ועל הדרך לחנך אותם להיות 

אבל אם החברה מחוץ לבית , אנשים טובים
תצופף , הספר תמנע מהם רפואה טובה

תמנע מהם ביטחון , אותם בכיתות קטנות
לא עשיתי  -אישי ויכולת לגמור את החודש

בחרתי לעסוק גם בפעילות , לכן. הרבה
 . פוליטית

לפני ארבע שנים בערך הצטרפתי למפלגת 
העבודה וכחצי שנה מאוחר יותר הקמתי 

מה שיפה בפעילות . בה את החוג הגאה
פוליטית שלא כמקצוע הוא שהיא אינה 

כל אחד ואחת יכולים , כלומר. מחייבת
זה יכול להיות . לעשות כמה שירצו או יוכלו

וזה יכול , להצביע בפריימריז אחת לזמן מה
להיות פעילות אינטנסיבית יותר בגופי 

, המפלגה השונים כמו תאים סטודנטיאלים
. מוסדות המפלגה ועוד, חוגים רעיוניים

העניין הוא ששום דבר לא מחייב מלבד 
מעבר לפעילות . הרצון שלנו חברי המפלגה

יש לחברות במפלגה דמוקרטית , מפלגתית
יכולת להשפיע השפעה אדירה על 

הפוליטיקה הארצית והמקומית והיא זכות 
הבחירה במועמדים ובמועמדות לתפקידים 

רשימת , השונים כמו נציגים בעיריה
ר המפלגה ואפילו "יו, המפלגה לכנסת

מועמד המפלגה לראשות הממשלה 
כל חבר וחברת מפלגה . במפלגות הגדולות

וזה ניכר בפריימריז , יכולים להשפיע

לרובנו יש דעה על , רובנו קוראים עיתונים
המציאות ורובנו גם עושים ועושות משהו 

לא חייבים להיות אנשים . בקשר לזה
שעובדים ועוסקים בשינוי חברתי כל הזמן 
. כדי להיות אנשים שמשפיעים על המציאות

האנשים הסובבים אותי מורכבים מבעלי 
עורכות  -מקצועות שונים ועיסוקים שונים

סטודנטים למקצועות , אנשי היי טק, דין
שאין מה לעשות איתם כמו מדעי המדינה או 

וחלקם עוסקים בשינוי , מחשבת ישראל
. הוראה וכו, עמותות שונות -חברתי כמקצוע

כל מה שמניתי ועוד עיסוקים רבים אחרים 
הם מעולים ואין מי שצריך להרגיש שהוא 

לא תורם את חלקו לחברה הישראלית אם 
גם . הוא לא בחר באפשרות השניה בהכרח

כמו שגם , מהנדסים יכולים ללכת להפגנות
מורות יכולות להצביע בבחירות אחת לכמה 

אני , אני נמנה על הקבוצה האחרונה. שנים
מקרא " )לא נדרש"סטודנט למקצוע 

ואני בשלבים (  והיסטוריה של עם ישראל
האחרונים לכניסתי למערכת החינוך כמורה 

 . מן המניין
בעולם העמותות או , העיסוק בחינוך, לדעתי

אפילו הצבעה בבחירות כולם חשובים אך 
נהפוך חיים של  -רובם מתעסקים במיקרו

אדם אחד או יותר לטובים יותר או מעניינים 
. יותר אבל לא נפתור את הבעיות הגדולות

הסיבה . בעמותות שונות וכו, ככה זה בחינוך
לכך היא שמי שקובעים באמת מה קורה 

בחברה הישראלית ברמת המאקרו הם 
בין אם , השחקנים בזירה הפוליטית

ובין אם ( בכנסת ובממשלה)הלאומית 
המקומית שהיא המשמעותית יותר לדעתי 

האחרונים בליכוד ובעבודה שם הבוחרים 
 -החופשיים גברו בקלות על המפקדים המאורגנים

כך לקבוצות הכח יש , ככל שיש יותר חברי מפלגה
אלף אנשים בחרו את  06כך למשל מעל . פחות כח

אחוז הצבעה )רשימת מפלגת העבודה לכנסת הבאה 
שזה בעצם ממש מעט , (266 -של קצת יותר מ

 .מה שהופך כל קול למשמעותי, אנשים
היכולת שלנו להשפיע על נבחרי , חשוב להדגיש

הציבור שלנו קיימת רק במפלגות הדמוקרטיות 
ולצערי מספרן הולך ופוחת לצד הקמתן של 

, כחלון, רשימות בעלות שליט יחיד כמו יאיר לפיד
היכולת שלנו להשפיע על הנבחרים . ליברמן וכו

, אינה מסתיימת בפריימריז אלא גם לאחר מכן
ולכן עליהם , וזאת משום שתמיד יהיו עוד פריימריז

להיות חברות וחברי כנסת טובים הממלאים אחר 
חברי וחברות  -האידיאולוגיה של בוחריהם

כל עוד מדובר במפלגה דמוקרטית , שוב. המפלגה
, בעלת פריימריז ישירים כמו במפלגות העבודה

הבית היהודי ובמידה מסויימת , הליכוד
 .ש"גם במרצ ובחד( ומצומצמת מאוד)

לא ? האם הבחירה להתפקד למפלגה היא מחייבת
מן הראוי והמצופה שנצביע למפלגה , כלומר. מאוד

אין אף . בה אנו חברים אך זה אינו מחייב כלל וכלל
ולכן עלינו , מדעותינו %666מפלגה שמשקפת 

ואם היא , לבחור במפלגה הקרובה אלינו ביותר
גם אם בסוף תחליטו . להתפקד -דמוקרטית

כל ההשפעה תמורת כמה . להצביע למפלגה אחרת
 .בהוראת קבע, עשרות שקלים בשנה

 !ם/דמוקרטיה נעימה לכולן
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