בקיבוץ .למרות זאת ,מרקר מעו
לם לא הועמד להצבעה לחברות
בקיבוץ ,שהעדיף להעניק לו מע
מד אחר ,של "בעל צרכים מיוחדים
התלוי בחבר קיבוץ" .ההבדל בין
שני המעמדות ברור :הראשון
מבטיח זכויות סוציאליות ,השני
מעגן זכויות קניין .כאלף אנשים
החיים בקיבוצים נמצאים במעמד
"תלויים בחבר קיבוץ" ,המתייחס
לקשת רחבה של מוגבלויות ,פי
זיות ,קוגנטיביות או נפשיות .לה
ערכת עורכי דין ואנשי ארגונים
חברתיים ,לפחות מאה מהם היו
יכולים להתקבל כחברי קיבוץ
לכל דבר .את מרקר ייצגה הק
ליניקה לזכויות אנשים עם מו
גבלויות בפקולטה למשפטים
באוניברסיטת בר אילן.
בתחילת העשור הקודם ,הפך
רבדים שליד גדרה מקיבוץ שי
תופי לקיבוץ "מתחדש" .במסג
רת השינויים שעבר ,מנגנון הק
בלה האוטומטי של בנים של חברי
קיבוץ הוחלף באסיפה שנדרשה
לאשר פרטנית כל מועמד לקב
לה .ההחלטה נושאת עמה גם מש
מעות כלכלית ,למשל בנוגע לדי
רות הנרשמות על שמם של חב
רי הקיבוץ .הכרה במרקר כחבר
קיבוץ ושיוך דירה תקנה לו ביט
חון כלכלי במקרה שבו הקיבוץ לא
יוכל לעמוד בהתחייבויות כלפיו.
כיוון שלא הועמד להצבעה
כזאת ,פנה מרקר ב 2008-לר
שם האגודות השיתופיות בבקשה
שיוכר כחבר קיבוץ .חוות הדעת
של חוקר שמונה מטעם הרשם
היא מסמך מאלף ,בגלל העמ
דה הברורה של הקיבוץ :אדם עם
נכות נפשית אינו יכול להיות חבר
באגודה שיתופית נוכח "עקרונות
הקואופרציה" ,הכוללים למשל
"חברות אישית מתוך רצון חו
פשי"" ,חובות וזכויות שוות לכ
לל החברים" וגם "עזרה ואחריות
הדדית" .יתרה מזאת ,בשביל הקי
בוץ ,ההגדרה הרפואית של מרקר
כ״חולה נפש" היא הוכחה מספ
קת כי אינו כשיר לפעולה משפ
טית המחייבת ׳גמירות דעת׳" ,ועל
כן הוא אינו יכול)או זכאי( להיות
חבר קיבוץ .יש לציין כי כשרותו
המשפטית של מרקר לא נשללה
אף פעם .למעשה ,איש מעולם לא
ביקש לשלול אותה.
החוקר ,עו״ד איתן מימוני קי
בל את הטענה העקרונית באשר
ל״חוסר יכולתו של בעל נכות נפ
שית להיות חבר בקואופרטיב",
אבל קבע כי אינה רלוונטית הפ
עם ,כיוון ש״למעט מקרים בודדים
מתנהג)מרקר( באופן כללי בצו
רה נורמטיבית" .עם זאת ,מימוני
דחה את הבקשה של מרקר לה
כיר בו כחבר קיבוץ "מכוח הנוהג",
והוסיף כי הקיבוץ דאג לכל צר
כיו .זוהי נקודת מפתח בוויכוח:
היא משקפת את המעבר הנדרש
משיח של צדקה וחסד לדיון על
צדק וזכויות.
ב־ ,2010בהחלטה שהתקב
לה ללא נוכחותו של מרקר ועו
רכי דינו ,אימץ רשם האגודות
השיתופיות את הדו״ח של מימו
ני ודחה את הבקשה להכרה כח
בר קיבוץ .מרקר לא התייאש וע
תר לבית המשפט המחוזי בירו
שלים ,שהורה לרשם לקיים דיון
מחודש בדו״ח החוקר כאשר מר
קר יהיה מיוצג משפטית .המ
שאבים הכספיים של מרקר היד
לדלו ,וייאושו גבר .ב 2014-קיב
לה על עצמה הקליניקה לזכויות

אנשים עם מוגבלויות את ייצו
גו של מרקר ,ובתחילת יולי קיב
לה סגנית רשם האגודות השיתו
פיות ,עו״ד אלה אלון ,את הערעור
שהגישה עו״ד איריס פינקלשטיין
מהקליניקה.
הדירה של מרקר נמצאת בא
מצע הקיבוץ ,לא הרחק ממגדל
המים ,שריד מתקופה אחרת .הדי
רה פשוטה :חדר שינה וסלון קט
נים ,מטבח קטן עוד יותר" .נולדתי
וגדלתי כאן" ,סיפר השבוע .לדב
ריו ,בכל פעם שהוא או אביו ני
סו לקדם הצבעה על אישור הח
ברות" ,בקיבוץ אמרו שידאגו כל
החיים שלי לגג ואוכל .אבל את
זה יש גם לחתול שלי .זה לא מס
פיק .אני רוצה יותר מהחיים" .הוא
עוצר לכמה שניות ,ואז ממשיך:
"אז מה אם אני לוקח כדורים פסי
כיאטריים? הקיבוץ הוא כמו מש
פחה .כל הסיפור מרגיש ניסיון לז
רוק את הילדים החלשים".

מרקר" :בקיבוץ אבות
שידאגו כל החיים שלי
לגג ואוכל ,אבל את זה
יש גם לחתול שלי"
לדברי מרקר ,בקיבוץ הזהירו
כי אם יתעקש על קיום אסיפה,
"החברים לא יצביעו בשבילי ואצ
טרך לעזוב .ככה בעצם יימחקו
עשרות שנים של ותק" .עדות מז
כיר הקיבוץ ,המופיעה בדו״ח החו
קר ,מחזקת את דבריו" .אסף בי
רר אפשרות להתקבל לחברות.
יעצתי לו לא לעשות כן .אמר
תי שאפשר להעלות אותו לחב
רות ,אבל)אני( מעריך כי החברים
לא יקבלו אותו ,ולכן לא כדאי.
באותה הזדמנות הסברתי לאסף
את מחויבות הקיבוץ לדאוג לע
תידו כבעל צרכים מיוחדים" ,סי
פר" .אמרתי שאם)הוא( הופך לח
בר רגיל ,הוא צריך לעבוד ולפרנס
את עצמו .הסברתי שלפי התפיסה
ברבדים לא נכון שהוא יהיה חבר
קיבוץ ,כי הוא לא יצר את הנכ
סים כמו שאר החברים".
רבדים לא זז מהתנגדותו העק
רונית גם בדיון המחודש אצל סג
נית רשם האגודות השיתופיות.
בתגובה שהגיש בסוף  2015נכתב
כי הבקשה היא "ברובה ׳מניפסט׳
באשר לזכויות וחשיבות שילובם
של בעלי מוגבלויות בחברה בכלל
ובאגודות שיתופיות בפרט" ,וש־
מרקר לא הסכים ולא רצה להיות
חבר או מועמד לחברות.
מבחינת עו״ד פינקלשטיין ,הנ
קודה המהותית היתה עצם החל
טת הקיבוץ שלא להעמיד את קב
לתו של מרקר להצבעה ,כמו בני
קיבוץ אחרים .שם מתחילה האפ
ליה ,הנשענת על הסטריאוטיפ
שלפיו אדם המתמודד עם מחלת
נפש אינו כשיר להיות חבר קיבוץ.
"הדעת אינה סובלת כיצד דווקא
במקום אשר חרט על דגלו את ער
כי השיתוף ,השוויון והערבות הה
דדית מתגלה תפיסה שגויה ,צרה,
מיושנת וחד־ממדית ביחס לאנ
שים עם מוגבלות נפשית" ,כתבה
בערעור לרשם העמותות.
בהחלטתה מותחת סגנית הר
שם ,עו״ד אלון ,ביקורת על הת
נהלות רבדים" .הקיבוץ ,כתאגיד
המבוסם על עקרונות הערבות הה
דדית ,מחויב לדאוג לצרכיהם של
בעלי מוגבלויות החיים בו .הקיבוץ
לא עשה עם אסף חסד ,אלא נתן
לו את הזכויות המגיעות לו  -וגם

קיבל מאסף את הכנסתו עקב נכו
תו מהמוסד לביטוח לאומי ואת
כוח עבודתו" ,כתבה .במלים אח
רות ,משפטיות פחות :רבדים לא
עשה טובה למרקר; הדאגה לצ־
רבי אדם עם מוגבלות היא חובה
בסיסית ,בוודאי במקומות שעדיין
מקדשים ,לפחות לכאורה ,עקרו
נות של ערבות הדדית.
לדברי עו״ד אלון ,סיפוק צרכיו
של מרקר חשוב אבל איננו רלוונ
טי לשאלה העקרונית  -אם הופ
לה לרעה בכך שאסיפת הקיבוץ
לא דנה בחברותו .התשובה חד־
משמעית" :אפלייתו של אסף בשל
מוגבלותו הנה ברורה וצפה על פני
השטח לאורך כל הדרך" ,כתבה.
"שאלת העלאת חברותו של אסף
להצבעה באסיפה כללית ,כפי שנ
עשה לגבי בנים אחרים בקיבוץ,
כלל לא עמדה על הפרק בשל מח
לתו" .התפיסה של הקיבוץ לגבי
היעדר היכולת של מרקר להיות
חבר ,הוסיפה" ,אינה תואמת את
מאפייני מחלתו אלא מבוססת על
דעות קדומות".
על המסרים המרגיעים
והמאיימים )והבלתי מבוססים,
נכתב בהחלטה( שקיבלו מרקר
ואביו במשך השנים ,כתבה עו״ד
אלון כי "נועדו להסוות את העמ
דה האמיתית של הקיבוץ" .בא
שר לטענת רבדים כי עדיף לאנ
שים עם מוגבלות להיות במעמד
של "תלויים בחבר קיבוץ" ,נכתב
בהחלטה כי "שזורה בה התייחסות
מפלה ,המתייחסת אל כל בעלי

המוגבלות כאל מקשה אחת ...במ
קום להתייחס לכל אדם קודם כל
כאל אדם ,על כל ההיבטים המ
שפיעים על אישיותו ועל יכולו
תיו ,וביניהם המוגבלות הייחודית
שלו" .בשורה התחתונה ,הורתה
עו״ד אלון לרבדים להכיר בו כחבר
קיבוץ מאז שהיה בן  -18בדיוק
כמו בני קיבוץ אחרים.

מזכיר הקיבוץ הסתייג
ממועמדותו של מרקר "כי
הוא לא יצר את הנכסים
כמו שאר החברים"
"פסק הדין נותן תקווה להר
בה אנשים הנמצאים במעמד ׳תלוי
בחבר׳ ורוצים להיות מוכרים כח
ברי קיבוץ" ,אומרת עו״ד תמר שי
מקיבוץ מעלה החמישה ,יו״ר אר
גון "אהדה" המייצג הורים לילדים
עם מוגבלויות בתנועה הקיבוצית.
לדבריה ,אסור להשלים עם משפ
טים בסגנון "תגידו תודה ,כי בעיר
לא הייתם מקבלים דבר"" .בחרנו
לחיות בקיבוצים דווקא בזכות הע
רבות ההדדית .הרבה פעמים אנ
שים עם מוגבלות לא רוצים לעבור
הצבעה ,כי הם חוששים מהשפ
לה" .את המעמד המיוחד של "תלוי
בחבר" ,היא מוסיפה ,יש לשמור
למי שבאמת רוצה בו.
"היה לנו חשוב להיאבק על
כך שעקרונות ׳חוק שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות׳ יחולו בכל
שדרות החברה ,כולל קיבוצים

ואגודות שיתופיות ,שנהנים מס
מכויות רחבות ביחס לקבלה לשו
רותיהם" ,אומרת עו״ד פינקלש־
טיין" ,העובדה שהקיבוץ סיפק
לאסף את צרכיו איננה מספיקה,
בין השאר כי היא מדגישה תפי
סות ישנות כלפי אנשים עם מוג
בלויות  -במושאים לתמיכה וח
סד ,ולא כנושאי זכויות" .לדבריה,
להחלטה ש״לא ניתן להפלות אנ
שים בקבלה לחברות לקיבוץ בשל
מוגבלותם יש פוטנציאל להשפיע
על מימוש זכויותיהם .אני מקווה
שהמסר יחלחל ויעצב שיח חדש
ושוויוני בין אנשים עם מוגבלויות
לבין הקבוצות בהן הם חיים".
מנגד ,אומרים ברבדים כי הח
לטת סגנית הרשם "מנוגדת לח
לוטין ובצורה תמוהה" לדו״ח
של החוקר מימוני ו״מציגה את
הקיבוץ באור שלילי ,כאילו ני
צל לרעה את מצבו של אסף -
ולא היא" .לטענת הקיבוץ ,הוא
מעולם "לא קיבל את בניו באופן
אוטומטי" ,ואין יסוד לקביעה
ש״הקיבוץ אינו מאפשר קלי
טה לחברות של בעלי צרכים
מיוחדים" .רבדים "תמיד הכיר
בחשיבות הרבה של דאגה לב
עלי הצרכים המיוחדים ,בין אם
הם חברים או תלויים בחבר כמו
אסף .בכל מקרה ,הקיבוץ דואג
לשמירה על כבודם ושילובם של
בעלי הצרכים המיוחדים בחיי
הקיבוץ ,ולסיפוק צרכיהם השו
נים" .כאמור ,בקיבוץ הוסיפו כי
נשקל ערעור על ההחלטה.

