הפוך ,גוטה ,הפוך:
הפו
כך נראה ההיגיון
כ
הישראלי ](62

מגזר הכשר קראי
פסק דין שניתן השבוע מספק הצצה
קטנטנה אל המאבק בין הרבנות לקראים
בני העדה הקראית בישראל הרגישו השבוע שהחזירו
להם את הכבוד .זמן רב הם מחכים לניצחון שהושג בבית
משפט השלום ברמלה ,לקול צהלות של עשרות מהם.
תחילתו של הסיפור בקנס בסך  1,000שקלים שהטילה
הרבנות הראשית על אטליז ותיק ברמלה ,המציג עצמו
כ"כשר בהשגחת היהדות הקראית" .הרבנות טענה כי
מדובר בהטעיית הציבור ,שכן על–פי החוק אין להציג
בית אוכל ככשר אלא אם יש ברשותו תעודת כשרות
מטעמה .בעלי האטליז ,שאף מקבלים סיוע ממשרד
הדתות להפעלתו ,טענו ל"אלמנט של כפייה דתית".
לדבריהם ,האטליז נותן מענה לצורכי הקראים ,שדיני
הכשרות שלהם שונים מאלה של ההלכה הרבנית.
בעלי האטליז ,ביניהם גם עמותת היהדות הקראית
העולמית ,לא הלכו לבית משפט בגלל  1,000שקלים
אלא בגלל העיקרון .בני העדה ,המונה כ– 30אלף אנשים,
מנהלים מאבק רב שנים להכרה ציבורית ומשפטית.
הקנס הזה ,שהוטל לראשונה על אטליז קראי מאז
נחקק חוק איסור הונאה בכשרות ב– 1983וריכז בידי
הרבנות את הסמכות הבלעדית בענייני כשרות ,גרם
להם לחשוש משינוי מדיניות מצד הרשויות.
השופט הישאם אבו–שחאדה הורה על ביטול הקנס
וקבע כי לא הייתה הטעייה של הציבור ,שלא יכול
לפרש בצורה שגויה את המילים "בהשגחת היהדות
הקראית" .אבושחאדה ,בעברו עו"ד לזכויות אדם,
שגם יודע דבר או שניים על תחושת קיפוח ,ציין
בפסק הדין כי שירותי הדת עבור הקראים ,שמעולם
לא הוסדרו בחקיקה ,הם אנומליה משפטית "בעידוד
רשויות השלטון" ,ולא חסך ביקורת ממשרדי הממשלה
השונים .פסק הדין הזה מציף בעיה מורכבת וסבוכה
של יחסי גומלין בין דת למדינה .למרבה הצער ,היא
אחת מיני רבות] .רנן נצר[

איסוף נתונים וניתוחם:

איפה דיברו
עיתונות 57%
אינטרנט
תוכן
גולשים 4%
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אזכורים

אינטרנט 38%

ההחמרה במצבו
הבריאותי של
מנכ"ל טבע
לשעבר
אלי הורביץ
לווה בכתבות על
תרומתו לחברה
הישראלית.
הודגשו דבריו
על היותו ציוני
ומחובר לארץ

צילום :יונתן בלום

פורטפוליו /

גדי לוטן

גיל 48 :תפקיד :מנכ"ל פילת

אני :אדם עם הרבה סבלנות ,מעריך אמינות ,וורקוהוליק
כבד .כשאני נכנס למקום חדש ,אני הופך הכול.
משפחה :ההורים ניצולי שואה מרומניה .הם התחתנו
ב– 1948ומיד אחר כך נסגרו השערים להגירה .אבא היה
חנווני ואימא פקידת חשבונות .הם ילדו את אחותי הגדולה
וב– 1961עלו והתיישבו ברמלה.
ילדות :גרנו במרכז העיר ומול הבית שלנו הייתה תחנת
סמים .אחד מהתחביבים שלנו היה לשבת על הברזלים
ולצפות במרדפי המשטרה אחרי הסוחרים.
עלבון :המורים שלימדו אותנו היו אלה שלא מצאו עבודה
ברחובות או בראשון לציון והם העבירו לנו מסר ברור' ,אנחנו
פה כדי שתהיו במסגרת ולא תסתובבו בחוץ' .הבנו שהיחס
אלינו פחות טוב מאשר לאחרים .כשהייתי נפגש בצופים
עם ילדים מערים אחרות ,ראיתי שהעברית שלהם אחרת,
שסגנון הדיבור אחר ,ושאנחנו חיים בפיגור סביבתי.
שריון :הייתי מפקד טנק ברמת הגולן .בחורף היינו נכנסים
עם הנעליים לתוך שק השינה רק כדי לתפוס שעתיים
תנומה .אחרי שכולם כבר היו במיטות ,מישהו היה צריך
לקום ולסובב את המנורה כדי לכבות את האור .הנהיגו
משחק כזה ,ששואלים שלוש שאלות טריוויה ,ומי שלא יודע
לענות עליהם ,צריך לצאת ולסובב את המנורה .אני הייתי
זה שכיבה אותה באופן קבוע.
לימודים :נרשמתי להיסטוריה ולמדעי רוח בבן גוריון.
הבחירה בבאר שבע לא הייתה מקרית; הביטחון העצמי
אפשר לי להתמודד עם סטודנטים מדימונה ומירוחם.
אחרי חודש קרא לי ראש המחלקה ואמר' ,לא מתאים לך
להיות סטודנט .אתה לא יודע לחשוב .לך לעבוד' .במשך
שלוש שנים קראתי ספרים כמו מטורף .יש ספרים שרק אני
והסופרים שכתבו אותם קראנו .עבדתי בשמירה על מגדלי
הדלק של פי גלילות ליד חצרים ,וכשסיימתי את התואר
זכיתי במכרז להפעלת פאב .ניהלתי אותו כמעט שנתיים
ומאז אני לא מסוגל לגעת בצ'יפס ,חומוס ובירה .התחלתי
ללמוד תואר שני בתקשורת בבר אילן ולא סיימתי.
משרד התקשורת :חבר שמכיר את צבי זרחיה מ"הארץ"
דיבר עם גד יעקובי ,שהיה שר התקשורת .בזכות הלימודים
ידעתי לכתוב ידיעה בעיתון ואת השאר למדתי תוך כדי
עבודה .כשמפלגת העבודה יצאה מהממשלה בעקבות
התרגיל המסריח ,הלכתי הביתה.

ההסתדרות  :1חיפשתי עבודה .אמרו לי שראש אגף כוח
אדם בהסתדרות מחפש עוזר .התראיינתי ואבי יחזקאל
קיבל אותי .כשהוא נבחר לכנסת ,יו"ר ההסתדרות דאז
ביקש ממני להיות העוזר שלו .כמה חודשים אחר כך חיים
רמון נבחר במקומו .עזבתי כי זוהיתי עם ההנהגה הישנה.
יעל :אשתי .אין לי קיום בלעדיה .הכרנו כשהייתה מזכירה
בהסתדרות .היה חדר אוכל קטן וראיתי ילדה בת ,23
יפהפייה ,עם מגש .אמרתי לעצמי שזאת תהיה אשתי .אחרי
כמה ימים ראיתי אותה ברחוב ושאלתי את המזכירה שלי מי
היא .היא אמרה לי לשכוח ממנה כי היא עומדת להתחתן.
חיזרתי אחריה בצורה מטורפת .היום היא בונה את הבית
שלנו ,מגדלת שלושה ילדים ועוד אחת בדרך.
ההסתדרות  :2ניהלתי את משאבי האנוש של מפעלי
התחמושת הכבדה ועשיתי תוכנית הבראה מאסיבית.
כשבשנת  2000ההסתדרות הגיעה למצב של להיות או לחדול,
עמיר פרץ החליט להביא אותי כנציב כוח אדם ואחרי שנתיים
התמניתי גם למנכ"ל .עשיתי תוכנית הבראה עמוקה.
עופר עיני :חבר ומנהיג.
עמיר פרץ :פוליטיקאי .לא נראה לי שיחזור להסתדרות.
פוליטיקה 30 :שנה עשיתי פוליטיקה לא פורמלית .כמי
שעמד מאחורי הקלעים ,אני יודע איך פוליטיקאים חושבים
ועובדים ,אבל להיות ח"כ זה לא בשבילי.
כוח לעובדים :אם הם לא היו קיימים ,ההסתדרות הייתה
ממשיכה בשנת החורף שלה.
עובדי קבלן :אחד מאותות הקלון של מדינת ישראל.
פילת :בעלי המניות התחלפו ,וחבר בדק אצלי אם אהיה
מעוניין לנהל את הקבוצה עבורם .הסכמתי .המותג היה טוב,
אבל החברה לא השכילה להתאים את עצמה לעידן הטכנולוגי
והתחילה להפסיד .כדי להגדיל את השוק ,התחלתי להפנות
את המוצרים שלנו גם לחברות בינוניות ,ולא רק לחברות
ענק שאיתן עבדנו ,כדי להגדיל את השוק.
תעסוקת ערבים וחרדים :מכיוון שלא יגיעו עוד עולים
מרוסיה ,צריך לטפח את המגזרים האלה כדי לצמוח.
כדורגל :אוהב לראות .יש יריבות ביני ובין הבן .אני הפועל
תל אביב ,הוא מכבי חיפה.
תפיסת עתיד :מקווה להית מנכ"ל משרד ראש הממשלה,
אבל בשנים הקרובות אני בפילת .אין אצלי את המילה
"פנסיה" בלקסיקון.

ליאת רון
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