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מעט מדי
פחות משנתיים חלפו מאז אישרה הכנסת

ספינת  שהיה  בנטל",  השוויון  "חוק  את 
הדגל של "יש עתיד". החוק, למרות שמו 
האטרקטיבי, היה רחוק מלהבטיח שוויון 
— ולאחר חקיקתו הוגשה לבג"ץ עתירה 
נגדו ונטען שהוא יגביר את אי־השוויון. 
בינתיים, עוד לפני שבג"ץ הספיק לדון בטענות נגד החוק,
־הספיקה הכנסת, באמצעות חקיקה חדשה, למסמסו. הפת

רון: עוד בג"ץ, הפעם על הפגיעה בחוק הראשון.
שנים  או  חודשים  וכמה  בג"ץ  יחליט  מה  אתנבא  לא 

־יחלפו עד שיינתן פסק דינו. אוכל רק להעריך שני דב
רים: ראשית, פסק הדין ישתרע על עשרות ואולי מאות 

־עמודים; שנית, הוא לא יביא לגיוס החרדים, כשם שפס
קי הדין הרבים והארוכים שכתב בג"ץ בעבר בנושא לא 
הביאו לכך. מתברר שאין בכוחו של בג"ץ להציע מזור 

לכל מכאובי החברה.
להבטיח אפשרות  הייתה  לא  מעולם  הצער,  למרבה 

־שוויון בנטל. פגיעה חמורה בשוויון נוצרה עם קום המ
דינה כאשר ניתן פטור לנשים דתיות )ולנשים נשואות( 
משירות בצה"ל. מעולם לא קמה בציבור התנגדות חריפה
לאפליה זו, כשם שאין התנגדות ממשית לפטור מהשירות
־שניתן לרוב בני המיעוטים. בג"ץ, שדן בגיוס חרדים בשו

רה ארוכה של פסקי דין, לא עסק כלל באפליה בין בנות 
דתיות לחילוניות. וכיוון שהציבור מתעניין בגיוס חרדים 
ומשלים עם אי־גיוס נשים דתיות, אין פלא שגם בג"ץ וגם
־הפוליטיקאים עוסקים בנושא אחד ומדירים רגליהם מה

נושא האחר, אף ששניהם מעוררים בעיה זהה.

בתחום  הקיימת  האפליות  לשורת  מושלם  פתרון  אין 
השוויון בנטל, אך יש דרך יעילה לצמצם את אי־השוויון 
חובה.  בשירות  למשרתים  ראוי  שכר  תשלום  באמצעות 
נעוצה רק בכך שקבוצה  איננה  חשוב להדגיש, האפליה 
אחת חייבת לתת למדינה שנתיים או שלוש שנות שירות 

־בעוד שקבוצות אחרות פטורות, אלא גם בכך שהמשר
תים בצבא נדרשים לעשות זאת כמעט חינם. התוצאה היא
נושאים במס אדיר, בעוד האח ־שאלה המשרתים בצבא 

רים פטורים מכך.
את גובה המס הזה ניתן להעריך לפי השכר הממוצע 
שקל  ל־10,000   9,000 בין  האחרונה  בשנה  שנע  במשק 
בחודש. גם אם ננכה מסכום זה את שווי תנאי השירות 

־)מזון, ביגוד, דיור והשכר האפסי המשולם לחיילים(, יתב
רר שהמס המוטל על חייל בשלוש שנות שירות חובה הוא
יותר מ־250 אלף שקל. לכן, ככל שהשכר יהיה גבוה יותר,
־כן יצטמצם אי־השוויון, לא רק בהשוואה לאברכי הישי
בות אלא גם בין הבנות המשרתות לאלה שאינן משרתות.

"התייעלות" תוכנית  על  שמענו  לאחרונה  רק  אגב, 
בק־ ת  משאיו נהגי   300 פיטורי על  המבוססת  בצה"ל 

מבלי חובה,  בשירות  "זולים"  בחיילים  והחלפתם  בע 
חובה  חיילי  בו.  ששלטונות צה"ל ערים לעוול שמדובר 
"זולים" לצה"ל, אבל להם המחיר של שירות ללא שכר 

כבד וגובל בשערורייה.
לכל זה ניתן להוסיף כי הגדלה משמעותית של שכר 

־החיילים בשירות חובה היא לא רק צודקת אלא גם יעי
לה. היא תתרום לשימוש יעיל יותר בכוח אדם ולהגדלת 
הגיוס, הן של בנות דתיות והן של אברכים מהמגזר החרדי.

הצעד הראוי שעשה שר האוצר כחלון בהגדלת התשלום 
לחיילי חובה החל מינואר — צעד שאומץ אתמול על ידי 
הנכון, אלא שזה מעט מדי. רק  בכיוון  הוא  הממשלה — 
שינוי דרמטי בגובה השכר לחיילים יתרום לצמצום אי־

השוויון בנטל ולצדק האלמנטרי. √

הצעד של הגדלת התשלום 
לחיילים בשירות חובה הוא בכיוון 

הנכון, אבל רק שינוי דרמטי 
בגובה השכר יתרום לצמצום

אי־השוויון בנטל ולצדק האלמנטרי
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כל ילד וילדה יודעים לדקלם את סיפורם של 
המכבים. בכלל, מימי הציונות חנוכה הפך מחג 

הצ  - הגיבורים  של  לחגם  המקדש  ־טיהור 
בא הקטן והחכם שהביס את האויב וכונן מדינה 
הסיפור  בתוך  החשמונאים.  בהנהגת  עצמאית 
המוכר לעייפה מסתתר סיפור נוסף, מאוד לא 
מוכר. הגיבור אינו לוחם עטור קרבות אלא דווקא גיבורה - כלה 
צעירה. והנשק אינו חניתות ומגנים, אלא הפגנה ומילות תוכחה. 
התוצאה? בשל אותה אישה, מספר המדרש, החל המרד שבגינו אנו

חוגגים את חנוכה.
־לפי "אוצר המדרשים" מימי הביניים, מרד המכבים נולד בג

לל אחותם. באותם ימים גזרו היוונים גזירות קשות מאוד, ובין 
השאר קבעו כי כל עברייה בליל חתונתה תלך אל ההגמון, והוא 
יהיה הגבר הראשון שלה. מה שנקרא בעולם העתיק - זכות הלילה
־הראשון. היוונים אנסו את בנות ישראל יותר משלוש שנים, ול

כן רבים החליטו שלא להשיא את בנותיהן והן נשארו ברווקותן. 
כשהגיע זמנה של בת מתתיהו )יש אומרים ששמה חנה( להינשא 
לאלעזר בן חשמונאי, היא סירבה לקבל את רוע הגזירה. האישה 
האמיצה קרעה את בגדיה, נעמדה עירומה מול משפחתה ודרשה 

שלא יעמדו מנגד כשהם יודעים שלמעשה גופה הותר ועוד באותו
לילה היא עתידה להיאנס. 

האחים המבוישים לא ידעו כיצד להתמודד עם אחותם החצופה
־והעירומה, וקמו עליה להורגה. אך האומץ של בת מתתיהו לא נג
מר שם. לפי לשון המדרש היא נזפה בהם ואמרה, אתם מקנאים לי
־ורוצים במותי כיוון שעמדתי עירומה מולכם למרות שלא חטא

תי במאום, אך לא מוכנים לקנא לי ולהגן עליי מהתעללותו של 
ההגמון?  

שלהם, את  עשו  העירום(  גם  )וכנראה  והדמעות  הצעקות 
־והאחים החליטו לעזור לאחותם. הם דרשו שבת הכהן לא תימ
סר להגמון, אלא למלך עצמו, ובאותו לילה נכנסו יחד איתה לחדר

השינה והתנקשו בחייו. כך החלה, לפי אחד המדרשים, מלחמת 
המכבים ביוונים.

הסיפור הזה נעלם מהמסורת בת ימינו. לא לומדים עליו בגנים 
ובבתי הספר, לא שרים עליו שירים ובטח לא מציגים אותו בהצגות
חנוכה. קל לנו יותר לעכל אלימות שגרתית, של רעים מול טובים,

רבים מול מעטים, הרג ודם בכלי נשק מוכרים. הרבה יותר קשה 
־לתת קול ושם לאלימות מינית. אלימות קשה לא פחות, אבל הר

בה פחות הרואית, אלימות מושתקת.
אבל בת מתתיהו בחרה לא לשתוק. היא עשתה את המעשה הכי
־נועז שיכולה הייתה להעלות בדעתה. היא ידעה שהבושה צרי
כה להיות נחלתו של התוקף, לא שלה. ובזכות העובדה שהצליחה

לגייס דווקא גברים למאבק הנשי שלה, נולד המרד.
בימים שבהם מרבים לשאול למה היא דיברה דווקא עכשיו, ומה
־בדיוק היה שם, וכמה צנועה וחסודה הייתה המתלוננת, כדאי לז
כור את סיפורה של הגיבורה האמיתית של חנוכה. כשתדליקו נר

הערב, חשבו עליה. ספרו לילדיכם, לחבריכם, לתלמידיכם, את 
סיפורה של הנערה האמיצה. מודל נוסף לגבורה המוכרת. √

חן ארצי־סרור • המכבית שהושכחה

בת מתתיהו בחרה לא לשתוק. 
היא עשתה את המעשה הכי נועז 
שיכולה הייתה להעלות בדעתה. 

היא ידעה שהבושה צריכה להיות 
נחלתו של התוקף, לא שלה

מרב בטיטו • סטירת לחי לנכים

גרמניה בשני קולות
הבונדסטאג  נשיא  לאמרט,  נורברט  ברלין. 
לא  גרמניה,  של  התחתון  הנבחרים  בית   —

־היסס בבחירת מילותיו. במהלך מסיבת עיתו
נאים משותפת שקיים בשבוע שעבר בברלין 
עם עמיתו הישראלי, יולי אדלשטיין, הגדיר 
את החלטת האיחוד האירופי לסמן מוצרים 
מיישובים יהודיים מעבר לקו הירוק "החלטה לא נחוצה ולא 

חכמה". 
בשיחות עם חברי בונדסטאג התרשמו אדלשטיין ומשלחת 
הח"כים שהתלוותה אליו לביקור רשמי לציון 50 שנות יחסים 

־דיפלומטיים עם גרמניה, כי הנבחרים הגרמנים הופתעו מה
תגובה הישראלית החריפה לסימון המוצרים. בעיקר הפתיעה 

האנטי נובע מהמסורת  הישראלית שהסימון  הקביעה  ־אותם 
שמית האירופית של סימון יהודים. הצירים הגרמנים, שבכל 

הנפ מההיסטוריה  למדה  להדגיש שארצם  טורחים  ־הזדמנות 
שעת שלה כלפי העם היהודי, דחו את ההאשמה באנטישמיות 
והבהירו שהם בטוחים כי עסקים בגרמניה לא יוציאו לפועל את

סימון המוצרים.
־התגובות הגרמניות הרשמיות לסוגיית סימון המוצרים עלו
לות ליצור רושם מוטעה שלפיו האיחוד האירופי ביצע על דעת

עצמו מחטף מדיני בסוגיה רגישה מאוד ביחסים עם ישראל. 
זה כך. בדיעבד, משתמשת גרמניה הרשמית באיחוד  אין  אך 

־האירופי לקידום מדיניות המבקשת לכפות על ישראל פתרו
נות והסדרים שאינם מקובלים עליה באמצעות הפעלת לחצים 

־כלכליים. "במציאות הקיימת, אי־אפשר להצביע על מי שקי
בל את ההחלטה בעניין סימון המוצרים, ולכן גם לא ניתן לפעול
־לשינוי ההחלטה", אומר בכיר באגודת הידידות הגרמנית־יש

ראלית, שהתגייסה לבטל את סימון המוצרים.
וזו  האירופית,  הנציבות  על  האחריות  את  מטילה  גרמניה 

־מתגוננת בטענה שפעלה בהתאם לבקשות שהופנו אליה מהמ
דינות החברות באיחוד. אלא שבמציאות צירים גרמנים בפרלמנט

השתייכותה  את  כשבוחנים  המוצרים.  בסימון  תמכו  האירופי 
הלאומית של הפקידות האירופית הקובעת את מדיניות החוץ של

האיחוד מוצאים לא מעט גרמנים — דיפלומטים ממשרד החוץ 
־ומקורבים לקנצלרית מרקל. האם הם פעלו באופן עצמאי או מי

משו מדיניות שגובשה בתיאום עם ברלין? האם נוח לממשלת 
גרמניה לשחק משחק כפול מול ישראל: להציג בברלין מחויבות,

רגישות והבנה, ולפעול בבריסל באופן הפוך?
־בעוד אדלשטיין מתקבל בכבוד בברלין, טרחו ראשי אגו

מכתב לפרסם  גרמניה־ישראל  הפרלמנטרית  הידידות  דת 
־ששיגרו לבנימין נתניהו ובו ביקורת קשה על השקיפות הנ
דרשת מארגונים הזוכים למימון כספי נדיב מממשלות אירופה

הנדרשת  הרגישות  הייתה  לא  לגרמניה  האירופי.  ומהאיחוד 
־למנוע מהאיחוד האירופי לסמן מוצרים מהתנחלויות, אבל כש

בישראל עולה דרישה לגלות שקיפות בכל הנוגע להתערבות 
במלואה.  הגרמנית  הרגישות  מתעוררת  הפנימיים,  בענייניה 

־ולא בכדי: גופים גרמניים רבים — משרדי ממשלה, קרנות פו
ליטיות, קרנות פרטיות, ארגוני כנסיות, ארגוני צדקה למיניהם

— מעורבים במימון פעילויות של גופים שחלקם חותרים תחת 
ריבונותה של ישראל, ובמקרים מסוימים גם נגד קיומה.

באיחוד  אחרות  גם ממשלות  לה  הזו, ששותפות  הפעילות 
הישרא התגובה  רפיסות  בשל  לנורמטיבית  הפכה  ־האירופי, 
לית. כעת, משישראל מנסה לקבוע גבולות ברורים להתערבות

בענייניה הפנימיים, יוצאים האירופאים למלחמה על שמירת 
מרחבי הקולוניאליזם שיצרו לעצמם בישראל.

שנת היובל לכינון היחסים בין גרמניה וישראל עומדת בפני
־סיומה. היא החלה באקורדים צורמים של הפיכת סוגיית "יש

ראלים בברלין" למהות היחסים בין שתי המדינות ומסתיימת 
בקקופוניה מוחלטת. במקום לפתח דיון רציני על בעיות, מהות

והצהרות, שרובם  וקידום הקשרים, קיבלנו שפע של טקסים 
חסרי תרומה משמעותית לעתיד יחסי גרמניה־ישראל. חבל. √

אלדד בק • משחק כפול?

־במילון המילים הנרדפות של החברה הישרא
לית, אם היה כזה, ודאי היה נכתב "עוני מחפיר"

לצד הערך "בעל מוגבלות". לא רק שהשלמנו 
־עם ההוויה של העוני והנכות כגזירת גורל, אפי
לו הצלחנו להחמיץ בזדון את ההזדמנות לשנות
אותה. הנה, רק בשבוע שעבר דחתה הכנסת בבוז
את הצעתו של ח"כ אילן גילאון ממרצ להשוות את קצבת הנכות

לשכר המינימום. 
הקצבה בישראל לנכה בשיעור של 100% עומדת על 2,342
שקל. אפילו המדינה יודעת שזה לא מתקרב לצורכי המחיה של 
אדם נורמלי. היא בעצמה קבעה ששכר המינימום יעמוד מינואר 
הקרוב על 5,000 שקל. אבל מדינת ישראל הרשמית, שהגדירה 

־את שכר המינימום במו ריבונותה, שלחה את ציבור הנכים להמ
שיך לחיות בחצי מהשכר הנמוך במשק.

־היא עשתה זאת בחסות פסטיבל ההתכתשות בין שרת המש
פטים שקד לח"כ גילאון, שהתחרו בצעקות מעל ומתחת לדוכן 
הכנסת, ובמהלכו נבלמה שקד על ידי מאבטחות המשכן לאחר 

־שהתקדמה בנמרצות יתר לעבר חבר הכנסת הישוב בכיסא גל
גלים, במה שהפך לרגע למופע שתפור בול לאירוע. מעולם לא 
מוגבלות  בעל  אופוזיציה  חבר  כה  והחלש  חזק  כה  החזק  נראה 

ממפלגה קטנה. 
התסריט האלגורי המשיך וכתב את עצמו בדבריה הנרגשים של

השרה אודות התרומה של הבית היהודי לחייהן של נכות דתיות 
והנגשתן למקוואות בשכונות מגורים, ובהצהרות חוזרות ונשנות 
על גילאון המסית, המדיח והמשקר. לא רק שקד נשמעה כאילו 
הגיעה לכנס בחירות שבו מונים בעלי השררה את הישגיהם, גם 

אלה שהצביעו כמוה נגד החוק.
מוג לבעלי  להעניק  ההזדמנות  את  החמיצו  הם  רק  ־לא 

בלויות חיים של קיום בכבוד מינימלי - גם אלה שנעדרו 
בו כל  כלפי  הבסיסית  חובתם  את  מילאו  ולא  ־מהמליאה 

גילאון מעל בימת  כן, כל בוחריהם, כפי שהגדיר  חריהם. 
־הכנסת: "אין דבר כזה 'לא מוגבלים'. כל האנשים הם או מוג
בלים, או נשאי מוגבלות, או מוגבלים לפרקים, או שיש להם

מוגבלים במשפחה או שיזדקנו ויהיו מוגבלים".
־עשרות בעלי המוגבלויות שעשו את כל הדרך לירושלים לק
ראת אחד הדיונים הגורליים בחייהם, ישבו ביציע האורחים וקיבלו

את השיעור הכי אותנטי בסדר עדיפויות לאומי. הם באו לראות 
58 חברי כנסת שחתמו כי יצביעו בעד ההצעה לה־ מקרוב כיצד
שוות את קצבתם לשכר המינימום עומדים בהבטחתם, ובמקום 
זה קיבלו נאומים של כנס בחירות, הדגמה חיה של חוקי הג'ונגל 

־בבית הנבחרים וטריקת דלת נוספת בפרצופם. קוראים לזה שי
עור בדמוקרטיה.

בצד השני של המדינה סירב אחד, אבי וורצמן, לחזור לכנסת. 
ינון מגל הודה ורוחם ואף עזב, והבא בתור אמור היה להיות וורצמן
שכבר כיהן בעבר כח"כ, ומשלא נכנס לכנסת בבחירות האחרונות
־פנה לדרך חדשה כמנהל "על"ה נגב" - מוסד שיקומי לבעלי מוג
בלויות בנגב. בשבוע שעבר השיב בשלילה לפנייתו של בנט לשוב

לכנסת, ובראיונות לתקשורת הסביר כי לא ייטוש את שליחותו 
־החינוכית לטובת כיסא בכנסת וכי אין זה מוסרי לעזוב את היל
דים, בני המשפחות והעובדים לאחר שכבר החל במשימה החשובה.
־טוב עשה וורצמן שהלך אחרי ליבו וערכיו ומקדיש את ימיו לע
שייה חברתית וחינוכית, אולם הוא אחד מאותם אנשים שתרומתם

גדולה לאין שיעור מהנזק שהיו עלולים לעשות  מחוץ לכנסת 
בתוכה. האם היה מתרגם את מעשיו לחקיקה? ודאי שלא. הוא היה
־מצביע כמו חבריו לסיעה נגד ההזדמנות לתקן עוול חברתי היס

טורי ומסייע להם בהפלת החוק. √  

עשרות בעלי המוגבלויות, שבאו 
לדיון לראות כיצד עומדים 

בהבטחתם 58 הח"כים שחתמו כי 
יצביעו בעד ההצעה להשוות את 
קצבתם לשכר המינימום, קיבלו 

הדגמה חיה של חוקי הג'ונגל
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