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אחיטובנטע

גוזנימגד!נילוס:

דבעלמפתיעהעובדהנהץ—*

תכופותמתרגשהואהנין:

שלדמעותמזילאחתולא

התדמיתכימפתיעזההתרגשות.

שקולאדםשלהיאשלוהציבורית
לרגשנות.נוטהשפחותורציונלי

עלהחדשהדוקומנטריבסרטאבל
דב","החברהיוצא,הכנסתחבר
נכון.לאשזההצופיםמגלים

האינטימיהיפהפה,בסרט

חניןנראההזהוהמשעשעהמרגש
כשלאאחתפעםפעמיים.בוכה

תו־שלהפינויאתלמנועהצליח

שבי

$TS1$תושבי$TS1$

$DN2$תושבי$DN2$חו־עלאביב,בתלעמלגבעת

רבות

$TS1$חורבות$TS1$

$DN2$חורבות$DN2$ג׳מאסין.הפלסטיניהכפר
לשםהועברוהנוכחייםהתושבים

אתלתפוסכדיהמדינהידיעל

אושברחופלסטיניםשלמקומם

תש"ח.במלחמתמשםהוברחו

למכרההאזורמשהפךעכשיו,

מב־מפוניםהםמפתה,נדל"ני

תיהם

$TS1$מבתיהם$TS1$

$DN2$מבתיהם$DN2$.באמתמזה,עצובחניןבכוח

אחתצועקתהפינוי,במהלךעצוב.

השוטרים:עלהמפונותהנשים

שהמ־וניכרערבים?",אנחנו"מה

שפט

$TS1$שהמשפט$TS1$

$DN2$שהמשפט$DN2$לחנין,כואבהואגםהזה
שמעו־מהצערמפחיתלאזהאבל

רר

$TS1$שמעורר$TS1$

$DN2$שמעורר$DN2$הד־אשה.אותהשלהפינויבו

מעות

$TS1$הדמעות$TS1$

$DN2$הדמעות$DN2$מלמדותוהןאותנטיות,שלו

באמתהואחניןעלעובדהעוד

שלנולמחנהחסרעמוק"משהו

אומרמלמטה",|וע7עו£היבנות

עםכתמיד.ואופטימינמרךחנין,ידב

שיעלהדב","החברהסרטהקרנת

רוקו,ביסובהמשךהקולנוע^בבחי
ומהמהכנסתפרשלמהתנין!מסביר

מהלח"יהמורהבנעוריואותולימדה

להיות1"יכול
אבלשנפסיד,
פייט"לתתורורז

בענז'המשך

עמוד 1



ידעיהאלהצילום:לאומי"סכסיךמכלגדיליותרהרבהאתגרהואהאקלים"מעוברבכנסת.תניןרב

מעבדהמשך

לעצמושקבעהמצפוניבצודבק
הסרט:במהלךמכריזהואושעליו

ידיעלאחדעוולפותרים"לא

חדש".עווליצירת

הדוקומ־הבמאייצרהסרטאת

נטרי

$TS1$הדוקומנטרי$TS1$

$DN2$הדוקומנטרי$DN2$אל־של)"הריקודהימןברק

פונסו",

$TS1$,"אלפונסו$TS1$

$DN2$,"אלפונסו$DN2$מיהוואדי",על"גשר"

נאות:גילויעכשיו"(אותייאהב

עםיחדמשפחהקרוביאנחנו

ני־וערכהלוי,אוריוהבמאיהצלם

לי

$TS1$נילי$TS1$

$DN2$נילי$DN2$גןבאשיר",עם)"ואלספלר"

משתתףהוא"המוזיאון"(.עדן",
שלהרשמיתבתחרותאלובימים

יוקרןהבאומשבועדוקאביב,
השנהובהמשךלבהקולנועבבתי

הקרןעם)שיחדדוקוביסישודר
היהוטלוויזיה,לקולנועהחדשה

בהפקה(.שתמךהגוף
הזול־לדמעותיועדיםהצופים

גות

$TS1$הזולגות$TS1$

$DN2$הזולגות$DN2$פגישתבמהלךנוספתפעם

משותפיוהשנהבינוארפרידה

המ־"הרשימהממפלגתהערבים

שותפת".

$TS1$."המשותפת$TS1$

$DN2$."המשותפת$DN2$אח־מהכנסתפורשהוא

רי

$TS1$אחרי$TS1$

$DN2$אחרי$DN2$13לפניורגעפעילותשנות

לחבריואומרהואהמשכן,עזיבת

האמיןומעולםשמאזלמפלגה
ומודהערבית־יהודיתבשותפות

לושנתנוההזדמנותעללהם

קשיםבזמניםכזו,שותפותליישם

גננתהיתה"אמי

המפגשהתקווה.בשכונת

היההשכונהעםשלה

היהומבחינתימרתק

היתהזופוליטי.ספרבית

לפניעודימנית,שכונה

ואמא,'77שלהמהפך

היתההשמאלניתשלי

בצורהאהובהאשה

בתקווה"רגילהבלתי

חוקחקיקתובצלגזענותשלאלה

מו־והדמעותנסדקקולוהלאום.

פיעות.

$TS1$.מופיעות$TS1$

$DN2$.מופיעות$DN2$מפטיריםהכנסתחברי

ניכרעמוקה.בחיבהדב"דב,"דב,

הרגשנותאתמכיריםכברשהם

עלמצדםהםגםלוומודיםשלו,
להםהעניקשהואהאפשרות

לשותפות.

היא"שותפות"כלליבאופן

הואחנין.שלבחייומפתחמילת

שרואהמיכלעםפעולהמשתף

קצה־קצהולגביולובעיןעיןאיתו
פעולהלשתףיכולהוארעיון.של
עםגםוהערכהתשוקהבחום,

אחתזומרים.פוליטייםאויבים

המ־להיותאותושהובילוהסיבות

חוקק

$TS1$המחוקק$TS1$

$DN2$המחוקק$DN2$החו־בעשורבכנסתהמוביל

לף,
$TS1$,החולף$TS1$

$DN2$,החולף$DN2$באופוזיציה.היותוחרף

רשומיםחוקיםממאהלמעלה

בזכותהתקבלוכולםשמו,תחת

שעשוייםפעולהשיתופי

כךמפתיעים.מבחוץלהיראות

שכראתלהגדילהצליחלמשל,

כילשעהשקליםל-03המינימום

המ־מכלח"כיםעםפעולהשיתף

פלגות.

$TS1$.המפלגות$TS1$

$DN2$.המפלגות$DN2$חוקאתגםהעבירכך
חו־הארכתחוקמשלם","המזהם

פשת

$TS1$חופשת$TS1$

$DN2$חופשת$DN2$,באגודותשקיפותחוקלידה

כהנהועודספורטוהתאחדויות

סביב־חברתיים,חוקיםוכהנה

תיים,

$TS1$,סביבתיים$TS1$

$DN2$,סביבתיים$DN2$עלוהומניים.פמיניסטיים
שב־ח"כיםגםלצדוחתומיםכולם

כל

$TS1$שבכל$TS1$

$DN2$שבכל$DN2$להתנצחשמחיםהיואחריום

והמ־הממושקףהשדוף,האישעם

עט

$TS1$והמעט$TS1$

$DN2$והמעט$DN2$הישראליבנוףחריג

נפשחשבון

כרםבשכונתגדל(61)חנין

הוריםלזוגאביבבתלהתימנים

מבתיםהגיעוהוריושנימרדניים.

בשאלה,וחזרואדוקיםדתיים
והלכהלעשותהגדילהאףואמו

מצדחריפההתנגדותחרףללמוד

אביה.

כמהחושבלפעמיםאתה

לראותגאיםהיושלךההורים

כנסת?כחבראותך

דמ־נמלאותועיניו)משתהה

עות,

$TS1$,דמעות$TS1$

$DN2$,דמעות$DN2$בשקט(משיבמהזמןאחרי
במשךגאים.היושהםחושב"אני

גננתהיתהשליאמאשנים,הרבה

המפ־אביב.בתלהתקווהבשכונת

גש

$TS1$המפגש$TS1$

$DN2$המפגש$DN2$מרתקהיההשכונהעםשלה
פוליטיספרביתהיהומבחינתי

שכונההיתהזוראשונה.ממדרגה

לפניהרבהעודימנית,מאוד

הש־שליואמא,׳77שלהמהפך

מאלנית

$TS1$השמאלנית$TS1$

$DN2$השמאלנית$DN2$בצורהאהובהאשההיתה

אניהיוםעדבתקווה.רגילהבלתי

המפהקצותמכלאנשיםפוגש

יל־בהיותםשנזכריםהפוליטית

דים

$TS1$ילדים$TS1$

$DN2$ילדים$DN2$ומתמלאיםשולהשלבגן

עצום".בחום

מדהיםארכיוןקטעישבסרט

משתתףאתהשבוכנער,שלך

היהודיהיישובתולדותבחידון

הראשוןבערוץישראלבארץ
בידענותהמגישאתומהמם

אותךקיבלההסביבהאיךשלך.
שגרתי?הכילאכילד

שנהנהמוכשר,ילד"הייתי

ספר.בביתהמוריםעםלהתווכח

לפתורלחבריםעזרתיתמידאבל

אחדהייתיכיאהוב,והייתיבעיות

בסביבה.נמצאשהואשטובכזה

שתיאבלואנרכיסט,פרועהייתי

מש־והכניסוביהשקיעומחנכות

מעת

$TS1$משמעת$TS1$

$DN2$משמעת$DN2$.שליהמחנכותאחתלחיי

שלימ־לח"י,אשתהיתהבחטיבה

דה

$TS1$שלימדה$TS1$

$DN2$שלימדה$DN2$שלפרקיםפהבעלאותנו

ז׳בוטינסקי.שיריכלואתהתנ"ך
היתהלכנסתשנבחרתיאחרי

בני־עםפגישהוליברכהלמוחמד

מין

$TS1$בנימין$TS1$

$DN2$בנימין$DN2$אזשהיוסער,וגדעוןנתניהו

עללשוחחכדיבאופוזיציה,
הפעולותועלהגזענותעליית
כדילנקוטיכולהשהאופוזיציה

הפגי־במהלךהמצב.אתלשנות

שה

$TS1$הפגישה$TS1$

$DN2$הפגישה$DN2$פהבעליודעמיתחרותעשינו

בואיז׳בוטינסקי.שלשיריםיותר

לברכההפסידשהליכודנאמר

ולי".

ולשנייםחניןליעלנשויהוא

29בניבנים,שלושה ונ־ו-33,42,

כדה

$TS1$ונכדה$TS1$

$DN2$ונכדה$DN2$מת־הםחודשים.שמונהבת

גוררים

$TS1$מתגוררים$TS1$

$DN2$מתגוררים$DN2$אביבתלבמרכזבדירה

וסביבתיצנועחייםאורחומנהלים

אופ־עללרכובמרבהחניןלמדי.

ניים

$TS1$אופניים$TS1$

$DN2$אופניים$DN2$ציבורית.בתחבורהולנסוע

המרות־משעשותהסצינותבאחת

הזה"לאישהצופיםשלהלבאתלפתוח"רציתי

ישראל"מדינתשלהמיטותל"חדרלהיכנסהצליחהניןדרךאיךמספרהימן,ברקדב","החברהסרטיוצר

דב","החברהסרטיוצרהימן,ברק
כש־ב-3002,לראשונהחניןדבאתפגש

נשלח

$TS1$כשנשלח$TS1$

$DN2$כשנשלח$DN2$מעלות",42"המנוחהמגזיןידיעל
והלאהצעירהדיןעורךעלכתבהלעשות

במשבצתגוז׳נסקיתמראתשהחליףמוכר

שהתאהבאומרהימןחד"ש.שלהיהודי

בכ־קייםהזהשהיצורהאמנתי"לאמיד.

לל.

$TS1$.בכלל$TS1$

$DN2$.בכלל$DN2$שאיךזהללבלישנגעמהבעיקר
נחרצתבצורהשמדבראדםלהיותיכול

כבדות,הכיהעוולותכלעלונחושה
ומלאאופטימיכךכלהואזמןובאותו

ומאודישראלימאודפטריוט.וגםחיים,

למצ־בשביליהפךהואזמנית.בולוחמני

פן

$TS1$למצפן$TS1$

$DN2$למצפן$DN2$נבחרחניןב-6002מוסרי".ומגדלור

כלאותוללוותהמשיךוהימןלכנסת,

לע־גםהחליטב-4102רקאבלהשנים,
שות

$TS1$לעשות$TS1$
$DN2$לעשות$DN2$סרט.עליו

להתרשמו־שבניגודלהבהירלוחשוב

תי

$TS1$להתרשמותי$TS1$

$DN2$להתרשמותי$DN2$שכ־בדוקאביב,הקרנתואחרימהסרט

ללה

$TS1$שכללה$TS1$

$DN2$שכללה$DN2$שהמחויבותשנראהלכךהתייחסות

החברתיות,לעוולותהיאחניןשלהגדולה
הדגלפחותהואהפלסטיניהנושאואילו

לש־הכנסתחברבעיניונושא,הואאותו

עבר

$TS1$לשעבר$TS1$

$DN2$לשעבר$DN2$הכיבושלסיוםמאודמחויבדווקא

מוטרדהימןהפלסטינים.עםוהסכסוך

חלק"זהבסרט.ברורמספיקלאשזהמכך
אבלשלו.הפוליטימה-^סמשמעותי

שחשוב,במהמתעסקרקלאאתהבסרט
יתאים.ומהטובשיצטלםבמהגםאלא

לאהפליטיםבנושאשלוהמאבקלמשל

לראשותשלוהריצהלאוגםבסרט,נמצא

פשוטשאותהב-8002,אביבתלעיריית

צילמתי".לא

קשרקשורמבחינתו,הסרט,שיא

קוראחניןשבוהרגעוהואלכיבוש,הדוק

אזר־שלשמותיהםאתהכנסתבמליאת

חים

$TS1$אזרחים$TS1$

$DN2$אזרחים$DN2$הביטחוןכוחותמידישנהרגוערבים
המ־אבל,2000אוקטובראירועימאז

ליאה

$TS1$המליאה$TS1$

$DN2$המליאה$DN2$מהגםשזהחושב"אנימאדם.ריקה

שהכנסתהביןהואכילפרוש,לושגרם

אלאזזים,הדבריםשבוהמקוםלאהיא

הרחוב".

שה־לכךסיבהעודשהיתהמודההימן

מאבק

$TS1$שהמאבק$TS1$

$DN2$שהמאבק$DN2$בסרט.הצידהמעטהוזזהפלסטיני

לאישהצופיםשלהלבאתלפתוח"רציתי

כעוכרבציבוררביםידיעלשמוגדרהזה,

אליה,שייךשהואהמפלגהבגללישראל
מנהל.שהואהחברתייםהמאבקיםדרך

וכןאמיתיאדםשהואיבינושהםחשבתי

אתלהכילמסוגליםיהיוהםאזואוהב,

נגדהמאבקכמויותר,ה׳קשים׳הדברים

השמותוהקראתחיראן,אלאוםפינוי

באוםהסרטאתמתחילהייתיאםבכנסת.

הייתיהאדמה,יוםובעצרתחיראןאל

א1ןברדניאלצילום:הימןברק

האלה".האנשיםאתמאבד

שהמאבקיםסבורהימןדבר,שלבסופו

התו־וזובשני,אחדעמוקבאופןקשורים

בנה

$TS1$התובנה$TS1$

$DN2$התובנה$DN2$אוםחנין.אתשמובילההפוליטית"

מג־ומפוטריעמלגבעתמפוניחיראן,אל

בות

$TS1$מגבות$TS1$

$DN2$מגבות$DN2$,השיטהנגדמאבקיםכולםהםערד

והגז־המושחתתהצינית,הקפיטליסטית,

ענית,

$TS1$,והגזענית$TS1$

$DN2$,והגזענית$DN2$תגרקוראחניןכולם.אתשדורסת

הפוליטיקאיםרובהזה.ומשולההפרדעל
שהצבי־האנשיםעלגםבקשתמשתינים

עו

$TS1$שהצביעו$TS1$

$DN2$שהצביעו$DN2$,בעבורגםולילהיוםעובדוחניןלהם

ואתהלו.יצביעולאשלעולםאנשים

נב־כבראניאומר,הואלמה,אותושואל

חרתי

$TS1$נבחרתי$TS1$

$DN2$נבחרתי$DN2$,זהשלי.התפקידזהועכשיולכנסת

פולי־עליודעיםשאנחנומהמכלהפוך

טיקה.

$TS1$.פוליטיקה$TS1$

$DN2$.פוליטיקה$DN2$עלמשתוללאותוצילמתיבכנסת
הפלי־עלבדיוןהפניםבוועדתרגבמירי

טים,

$TS1$,הפליטים$TS1$

$DN2$,הפליטים$DN2$איתהמשתףכךאחרשעהוחצי

זהעמל.גבעתמפוניבענייןבדיוןפעולה

ומשופשףמיומןפוליטיקאיאיזהמראה
עלמוותרולאפינותמעגללאהואהוא.
פעולהלשתףיודעגםאבלשלו,הערכים
שלהםכשהאינטרספוליטייםאויביםעם

חופף".
עלמצהיראתההסרטבתחילתמיד

פהנצפהשלאכלומר,אליו.אהבתך

ביקורתי.אואובייקטיבילסרט
לבי־אובייקטיביביןלהפריד"חשוב

קורתי.

$TS1$.לביקורתי$TS1$

$DN2$.לביקורתי$DN2$בסאב־טק־עליוביקורתבסרטיש

סט,

$TS1$,בסאבטקסט$TS1$

$DN2$,בסאבטקסט$DN2$לאאבלעליו.שמדבריםאנשיםודרך

סרטלעשותענייןשוםליהיה

שרצי־שלי,אישיתחוויהזואובייקטיבי

תי

$TS1$שרציתי$TS1$

$DN2$שרציתי$DN2$אנשים.הרבהעודשללחוויהשתהפוך

שבה2019שלשבישראלחושבאני

שעודדבריםאלהושמאלניערבילהיות

לעשותאזלחוק,מחוץמוצאיםשנייה
הישראליםרובשמבחינתאישעלסרט

אקטבזהישהיהודילקיוםמסוכןהוא

עושהשאנילאזהבמיינסטרים.לאשהוא

עלסרטעושהאנילאומי.מאמיעלסרט
בעיניהקיים.הסדרעלשמערערמישהו

ונכו־צודקותהגיוניות,מאודשלוהדעות

נות.

$TS1$.ונכונות$TS1$

$DN2$.ונכונות$DN2$שלוהדעותהציבור,רובבעיניאבל

וסהרוריות".הזויות

שלשברירלאאףלךנתןלאהוא

הואשבעינימההאישיים,לחייוגישה

לך?הפריעזהיתרון.
רגילאניכיאותי,הטרידזה"בהתחלה

לדר־להיכנסשעשיתיאחריםמסרטים

מות

$TS1$לדרמות$TS1$

$DN2$לדרמות$DN2$שיש.עמוקההכיבצורהמשפחתיות

הצלחתיולאאותו,אשבורשאניחשבתי

כלשלוהפוליטייםהחייםדברשלבסופו

היהבאמתשלאומרתקים,מסובכיםכך

משפח־רכילויותמינילכללהיכנסצורך

תיות,

$TS1$,משפחתיות$TS1$

$DN2$,משפחתיות$DN2$משע־מאודגםהןשלושבמקרה

ממות.

$TS1$.משעממות$TS1$

$DN2$.משעממות$DN2$לאהואמבחינתיהסרטחסר.לאזה

היש־הפוליטיקהעלאלאחנין,דבעלרק

ראלית,
$TS1$,הישראלית$TS1$

$DN2$,הישראלית$DN2$דב.שלהעינייםדרךישראלועל

נכנסתישלגמרימרגישאניהזהבמובן

לאישראל.מדינתשלהמיטותלחדר

הכ־בוועדתלמשלשראיתילמההאמנתי

ספים

$TS1$הכספים$TS1$

$DN2$הכספים$DN2$מאפיהכמושפועלתהכנסת,של

דמוקרטיתהתנהלותבהואיןסיציליאנית

תקינה".

טניליטמן

עמוד 2
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מיבימום

לשווה

ומ־אוטובוסעלעולההואבסרט,

ציג

$TS1$ומציג$TS1$

$DN2$ומציג$DN2$אותושואלהנהגתעודה.לנהג

עו־וחניןהזאת?"התעודהזה"מה

נה

$TS1$עונה$TS1$

$DN2$עונה$DN2$מנו־שאישניכרכנסת"."חבר

סעי

$TS1$מנוסעי$TS1$

$DN2$מנוסעי$DN2$מזהיםהנהגלאוגםהאוטובוס

שח־מהעובדהמתרגשיםאואותו

בר

$TS1$שחבר$TS1$

$DN2$שחבר$DN2$תחבורהאיתםחולקכנסת

ציבורית.

הסרטשלהפתיחהסצינתגם

התחבורתיותההעדפותאתמציגה

עלרוכבבהנראההואחנין.של
כשב־אביבתלברחובותאופניים

רקע

$TS1$כשברקע$TS1$

$DN2$כשברקע$DN2$עליושונותאמירותנשמעות
באש־"שוגהאומריהןבקול

ליות",
$TS1$,"באשליות$TS1$

$DN2$,"באשליות$DN2$לחצימיהודילהיות"הפך

ועוד."קומוניסט"ערבי",

בקצהמצויותהאלההאמירות

השניבקצההסקאלה.שלאחד

שח־החמיםהברכהדברינמצאים

נין

$TS1$שחנין$TS1$

$DN2$שחנין$DN2$שע־מאזהאחרוןבחודששמע

זב

$TS1$שעזב$TS1$

$DN2$שעזב$DN2$עשרותופקדהכנסתאת

הורעפובכולםפרידה.אירועי

אוהביםשבחיםפועלוועלעליו

מצונא-הופתעחניןתודה.ומכירי

בכ־שלי"החוויההזה.ההוקרהמי

נסת

$TS1$בכנסת$TS1$

$DN2$בכנסת$DN2$מהיודעלאאחדשאףהיתה

שעשי־מהעשיתישם.עושהאני

תי

$TS1$שעשיתי$TS1$

$DN2$שעשיתי$DN2$הרגשתיאבלגדולה,באהבה

איזהיודעבאמתלאאחדשאף

מצ־אניואיזהמעביראניחוקים

ליח

$TS1$מצליח$TS1$

$DN2$מצליח$DN2$.החוםכמויותלכן,לתקוע

האחרונהבתקופהשקיבלתי

עדאותי,ריגשושוניםמכיוונים

זהלהכיל.קשהלישהיהכךכדי

עצמי.שלבהלוויהלהיותכמוהיה

להגידצריךהייתיפעמים.המון

חי".עדייןשאנילעצמי

מהכנסת?פרשתלמה

פר־אםאותישואלים"הרבה

שתי

$TS1$פרשתי$TS1$

$DN2$פרשתי$DN2$התשובהאזבריאות,בגלל

לאבריא.אניבסדר.שהכלהיא

לאגםואנישמיציתיהרגשתי

ידייםהרמתשלכסוגזהאתרואה

זירההיאהכנסתמפוליטיקה.

אנשיםבהשיהיווחיוניחשובה

אפשרלהילחם.שבאיםטובים

שה־בכליםאנשיםלהרבהלעזור

כנסת

$TS1$שהכנסת$TS1$

$DN2$שהכנסת$DN2$.מו־יישמעאוליזהמעניקה

פרז,

$TS1$,מופרז$TS1$

$DN2$,מופרז$DN2$לנגדלראותיכולאניאבל

ושם,פניםעםאנשים,מאותעיניי
בכנסתהייתילאשאםיודעשאני

אתטובים.פחותהיושלהםהחיים

מתנהזוזו?הרגשהאיזויודעת

הואהחדש"הספר

עםויכוחלמעשה

הקרוביםהחברים
שלהםשהמוטושלי,

כךכלאבוד/׳הכלהוא
טוביםאנשיםהרבה

הגיעוואינטליגנטים

הזאת,השגויהלמסקנה
פוליטיכוחשנותנת

הנגדי"למחנהאדיר

בחייהם.מקבליםאנשיםשמעט

שלממקוםמגיעה"הפרישה

לכנסתנבחרתיעמוק.נפשחשבון

הד־העולם.אתלשנותלנסותכדי

בר

$TS1$הדבר$TS1$

$DN2$הדבר$DN2$הואלהגידיכולשאניהטוב

אותי.שינהלאהעולםשלפחות

הואלהגידיכולשאניהרעהדבר

קטניםשינוייםהרבהשעשיתי

שלנוהחברהאבלומשמעותיים,

צי־כאישנכון.לאבכיווןהולכת

בור,

$TS1$,ציבור$TS1$

$DN2$,ציבור$DN2$האח־אתלגלגליכוללאאני

ריות

$TS1$האחריות$TS1$

$DN2$האחריות$DN2$העסקאםכיאחר,מישהועל

במשמרתטובלאלכיווןהולךהזה

שאל־שלי.אחריותגםזואזשלי,

תי

$TS1$שאלתי$TS1$

$DN2$שאלתי$DN2$להצליח,יכולכןמהעצמיאת

חסרעמוקשמשהוהיאוהתשובה

צריכיםושאנחנושלנולמחנה

מלמטהעצמנואתלבנות

ותרבותיתחינוכיתרעיונית,

בחברהשינוישלתנועהולייצר

הישראלית".

מתמשןאתגר
מדבררקלאכהרגלו,חנין,

מה־פרשרקהואעושה.גםאלא

כנסת

$TS1$מהכנסת$TS1$

$DN2$מהכנסת$DN2$תנועתבתוככיפועלוכבר

לייצרשמבקשתביחד","עומדים

עלולערערתקווהשל"פוליטיקה
כנאמרהפוליטי",מאליוהמובן

מו־גםאלובימיםהתנועה.באתר

פיע

$TS1$מופיע$TS1$

$DN2$מופיע$DN2$עכ־לעשות"מהחדש,ספר

שיו"

$TS1$"עכשיו$TS1$

$DN2$"עכשיו$DN2$הגג(,עלייתספרי)הוצאת

פי־דניפרופ׳עםיחדחיברשחנין

לק,
$TS1$,פילק$TS1$

$DN2$,פילק$DN2$לפוליטיקהמהמחלקה
גוריון.בןבאוניברסיטתוממשל

מפתהשנייםפורשיםדפיובין

הדמוקר־למחנהפרקטיתדרכים

טי,

$TS1$,הדמוקרטי$TS1$

$DN2$,הדמוקרטי$DN2$לא־השלוםושוחרליברלי

חר

$TS1$לאחר$TS1$

$DN2$לאחר$DN2$לתחושתהגורמיםעלשעמדו

בארץבמחנה,שפשתההייאוש

הסיבותאתפורטיםהםובעולם.

פופוליס־ימניםמנהיגיםלעליית

טיים

$TS1$פופוליסטיים$TS1$

$DN2$פופוליסטיים$DN2$ביסודותלכרסםשמבקשים

בספרהללוהפרקיםדמוקרטיים.

הכיההסבריםאחדאתמספקים

למצואשניתןהדעתאתמניחים

אחריהם,הנוכחית.למציאותכיום
מציעיםשהםהפעולהתוכנית

יישום.ובתהגיוניתנשמעת

עםויכוחלמעשההוא"הספר

אנשיםעםשלי,הקרוביםהחברים

שהמוטוומעריך,אוהבשאני

מס־הואאבוד׳",׳הכלהואשלהם

ביר,

$TS1$,מסביר$TS1$

$DN2$,מסביר$DN2$טוביםאנשיםהרבהכך"כל

למסקנההגיעוואינטליגנטים
לכשעצמהוהיאהזאת,השגויה
למחנהאדירפוליטיכוחנותנת

בסכנות,מזלזללאאניהנגדי.

אתג־שישלכךמודעאנילהיפך.

רים

$TS1$אתגרים$TS1$

$DN2$אתגרים$DN2$,להתמו־מסובךשיהיהקשים

דד

$TS1$להתמודד$TS1$

$DN2$להתמודד$DN2$,שבנייודעגםאניאבלאיתם

להת־שמסוגליםיצוריםהםאדם

מודד

$TS1$להתמודד$TS1$

$DN2$להתמודד$DN2$תקופהבכלאתגרים.עם
ואנשיםאתגריםהיובהיסטוריה

את־הםשלנוהחייםאותם.פתרו

גרים

$TS1$אתגרים$TS1$

$DN2$אתגרים$DN2$."מתמשכים

רטו־כריזמטי,אדםהואחנין

ריקן

$TS1$רטוריקן$TS1$

$DN2$רטוריקן$DN2$שניבצורהואופטימימוכשר

שוללהואמשיחית.לעיתיםדמית

בהק־"משיחי"המושגאתבתוקף

שר

$TS1$בהקשר$TS1$

$DN2$בהקשר$DN2$,מדועלפרטשמחאבלשלו

האנשים"מחנהאופטימי:הוא

הישראליתבחברהשינוישרוצים

דמוקרטיהשלום,פהשיהיו

ויותרגדוליותרהואושוויון

אותו.לתארשנוטיםממהמגוון

בה־האלההאנשיםאתפוגשאני

מון

$TS1$בהמון$TS1$

$DN2$בהמון$DN2$בתלרקלאבארץ,מקומות

הפריפריות".סוגיבכלאלאאביב

בכיווןפועלתלאהדמוגרפיה
האחרותהקבוצותמתאר.שאתה

בעודילדיםיותרלעולםמביאות

ישראלאתעוזבתשלךהקבוצה
גבוהים.במספרים

שלהיסודהנחתעלחולק"אני

נו־אנשיםלפיוהדמוגרפי,הטיעון

לדים

$TS1$נולדים$TS1$

$DN2$נולדים$DN2$ולאפוליטיותעמדותלתוך

ההנחהאםאותן.לשנותיכולים

חרדיהייתיאנינכונה,היתההזו

הטעםוסבותיי.סבייארבעתכמו

והאתגרהפוליטי,המעשהשל

לשינוילהביאהואשלו,הגדול

האתגראנשים.שלבעמדותיהם

שההיסטוריהכפיאבלפשוט,לא

אפ־בהחלטהואושוב,שובמראה

שרי.

$TS1$.אפשרי$TS1$

$DN2$.אפשרי$DN2$איךהיאהשאלותשאלת

פסיביממצבאנשיםמעבירים

כדילכנסת"נבחרתי

אתלשמתלנסות

הטובהדברהעולם.

הואלהגידיכולשאני

שינהלאהעולםשלפחות

הואהרעהדבראותי.

שינוייםהרבהשעשיתי

ומשמעותיים,קטנים
הולכתהחברהאבל

נכון"לאבכיוון

רקלאהיאדמוקרטיהלאקטיבי.

ואובקלפי,פתקשימתשלטקס

מיאתלקללשניםארבעבמשך

היכולתהיאדמוקרטיהנבחר.שכן

מהעללהשפיעשלנוהיומיומית

כאן".שקורה
הזאתהיבולתתחושתאת

מיואשים.הםלכןאיבדו,אנשים

מהשניםדוגמאותלך"אתן

להג־המוצלחהמאבקהאחרונות:

דלת

$TS1$להגדלת$TS1$

$DN2$להגדלת$DN2$שקלל-03המינימוםשכר
נתניהוממשלתתחתנוהללשעה

קפיטלי־האולטרהההשקפהבעל
סטית.

$TS1$.קפיטליסטית$TS1$
$DN2$.קפיטליסטית$DN2$למרותעברנקיאווירחוק

גירושאתהממשלה.התנגדות

שנדלמרותמנענוהמקלטמבקשי

אחתאותם.לגרשרצהתניהו

מעמדןהיאהבולטותהדוגמאות
בישראל.הלהט"בקהילותשל

ממשלהעללהצביעאפשרהאם

במעמדן?שינוישעשתהכלשהי
לטובהשינויחלואתובכללא.

אלאבקלפיבחירהלאזובמעמדן.

שנתנואנשיםהמוןשלתוצאה

בפובלי־שדותמיניבכלפייט

ציסטיקה,

$TS1$,בפובליציסטיקה$TS1$

$DN2$,בפובליציסטיקה$DN2$,בחי־באמנות,בתרבות

נוך,

$TS1$,בחינוך$TS1$

$DN2$,בחינוך$DN2$ובאמצעותהאזרחיתבחברה

הפוליטית".המערכתעללחץ

ולומרצינייםלהיותאפשר

היוםששולטמיכיהצליחושהם

נבחרותממשלותלאהןבפועל

רווחים,צמאיתאגידיםאלא
קנייהכוחמהוויםושלהט"בים

האלה.התאגידיםבעבור
צינית,אינהשלך"האמירה

הואשהעולםכךעלמצביעהאלא

כמהישתופעהולכלדיאלקטי

אחתמזוויתשנראהמיפנים.

חזק,הואאחרתמזוויתחלש,

רובשלהחוויהלדוגמה,ולהיפך.

היאבישראלהמבוססותהשכבות

הע־הפריפריותשלקורבןשהן

ניות,

$TS1$,העניות$TS1$

$DN2$,העניות$DN2$הפוליטיקה.אתשקובעות
בישראלהעניותשלפריפריותכך

יששדרכההמציאותשלזוויתיש

מעסיקהשתמידהשאלהכוח.להן
והת־שינויעושיםאיךהיאאותי

שובה

$TS1$והתשובה$TS1$

$DN2$והתשובה$DN2$הסת־ידיעלהיתרביןהיא

כלות

$TS1$הסתכלות$TS1$

$DN2$הסתכלות$DN2$הלאמהזוויותהמציאותעל

בעצםהואכשהחלששלה,צפויות

חזק".
אתופילקחניןטובעיםבספרם

זובונה""התנגדותהמושג

אבלהקייםלמצבלהתנגדקריאה

דוגמאותאלטרנטיבה.להציעגם

הפעי־בשלללמצואאפשרלכך

לויות
$TS1$הפעילויות$TS1$

$DN2$הפעילויות$DN2$למשלביחד"."עומדיםשל

לבתישניתןלשוני",הדוב"תו

מידעללקוחותיהםהמספקיםעסק

ובערבית.בעבריתשפות,בשתי

התנגדותמבטאתהזאתהפעולה

חלופהמציעהוגםהלאוםלחוק

הערביתהשפהשבהפרקטית,

יומיומי.לדבר־מהמאיוםהופכת

אתלהזכירשלאאפשראי

רבותפעלתהאקלים.משבר

מצליח,ממשלאזהאבלבנושא
מביאזהבעולם.ולאכאןלא

פסימיות?לידיאותך

אתגרהואהאקלים"משבר

סכסוךמכלגדוליותרהרבה

ובכלמסוכן.יותרוהרבהלאומי

מתוחכ־יצוריםהםאדםבניזאת,

מים

$TS1$מתוחכמים$TS1$

$DN2$מתוחכמים$DN2$חבר־שינוייםלייצרשידעו

תיים

$TS1$חברתיים$TS1$

$DN2$חברתיים$DN2$ההיסטוריה.לאורךגדולים

יכו־אנחנוהעקרוניתברמהלכן,

לים

$TS1$יכולים$TS1$

$DN2$יכולים$DN2$האק־משברעםגםלהתמודד
לים.

$TS1$.האקלים$TS1$
$DN2$.האקלים$DN2$להיותיכולהפסדנו.לאעוד

נצליח.שלאלהיותויכולשנצליח

האפש־ההצלחהכמהוואו,אבל

רית

$TS1$האפשרית$TS1$

$DN2$האפשרית$DN2$שווהכמהזה,אתשווההזאת

עלנמצאהרבהכמהפייט.לתת
המאזניים".כף
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