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מאת: דוד גרין 

"כדי להבין את הלב והמחשבה של אדם, אל תסתכל על מה שהשיג - 
אלא על מה שהוא שואף עוד להשיג", כתב המשורר ג'ובראן ח'ליל ג'ובראן. 
ואולי, מתאימה אמירה זו במיוחד לפורשי צה"ל, אשר חושבים לעיתים 
כי הגיעו לפסגת הישגיהם בשירות צבאי ממושך ותובעני - ועדיין יכולים 

לשאוף ולהציב לעצמם את האתגר הבא. 
העירייה  ראש  כחלון-כידור,  שושי  לסא"ל  החיים  זימנו  רבים  אתגרים 
הנבחרת, כפר יונה, מאז שהיא זוכרת את עצמה כילדה בשכונת מורשה 
קשת היום בה גדלה, בדירת שני חדרים צפופים, עם עוד תשעה אחים. 
כשהדימוי  קדימה,  רצה  היא   - מאחור  נותרו  מהשכונה  מחבריה  רבים 
רצה אינו בעלמא. כנערה הייתה אצנית מוכשרת - עוד אתגר שהציבה 

לעצמה לעמוד בו ולהצטיין. 
נקודת המבט ארוכת הטווח, התובנה שלעולם לא מרימים ידיים והאמונה 
כי גם אם יש מהמורות בדרך הן ניתנות לצליחה - הן אלה שהובילו אותה 
גם להתמודד בבחירות המקומיות האחרונות על ראשות העיר, פעם נוספת. 
זאת, לאחר שהייתה כה קרובה - מרחק חמישה קולות בלבד - מניצחון 
בבחירות הקודמות. מבחינתי, יום ההפסד היה יום ההתחלה של המירוץ 

לבחירות הבאות", אומרת שושי. 

- ואין בך תחושת החמצה, אולי תסכול, חמישה קולות בלבד...
"אין ולא היו אפילו לא לרגע. ואם מישהו היה מתוסכל, הרי זה הציבור 
שתמך בי והוביל אותי להישג שהיה מדהים - אפילו שלא הושלם. אבל 
הזה  והאירוע  לימונדה,  גם  לעשות  אפשר  מהלימון  שאומרים,  כמו 
שלח אותי לישיבה בת חמש שנים באופוזיציה. כך ניתנה לי האפשרות 
ללמוד את המערכת, להכיר טוב יותר את העיר ותושביה, לאתגר את 
ראש העיר ולנסח לעצמי סדרי עדיפויות אותם אנחיל - לא באם אהיה 

רק חמישה קולות הפרידו בין סא״ל שושי כחלון-כידור לבין כיסא ראש העירייה כפר יונה 
בבחירות 2013, אך היא לא הרימה ידיים. הישיבה באופוזיציה רק חיזקה את היכרותה עם 

המערכת ולאחר הבחירות ב-2018 לא נזקקה אפילו ליום חסד אחד. ״אני מביאה לתפקיד 
תרבות ארגונית אחרת ואת הכל לקחתי מצה״ל״, אומרת שושי, שעשתה את כל הדרך משכונת 

המצוקה בה גדלה, לקריירה בצה״ל ולתפקיד ראש העירייה, במטרה לחולל שינוי

למרות הקושי ואפילו המצוקה, היא בהחלט זוכרת 
אמה,  ובעיקר  ההורים,  נחישות  את  ומוקירה 
ש"הילדים לא יהיו כמונו - שואבי מים וחוטבי עצים״. הם 
העניקו לנו ביטחון בעצמנו ונטעו בנו את הידיעה שאנחנו 
יכולים לנווט בעצמנו את חיינו. וגם אהבה - בלי זה אי אפשר. 

אהבה הייתה הכוח להצליח

ראש העירייה, אלא לכשאהיה ראש העירייה. 

כך  כל  אליו  להפנות  שראוי  משהו  באמת  זה  העירייה  ראש  להיות   -
הרבה אנרגיה, זמן, משאבים, בתחילה במערכת הבחירות ולאחר מכן 
בכהונה? מישהו מעריך את זה? הרי לתושבים יש רק טענות וההפגנות 

נגדך לאחרונה אולי מעידות על כך...
החיים  איכות  על  ישיר  באופן  להשפיע  משמעו  העירייה  ראש  "להיות 
ביישוב. בחיי היומיום, אין כמעט נושא שאינו משיק לכך: חינוך, תרבות, 

תחבורה, בינוי, חזות, תעסוקה ועוד. 
לפני הכל, אני תושבת העיר ומבחינתי זו שליחות. זה לא ג'וב, לא מעמד, 
לא קריירה ולא משכורת. זה לקחת את האהבה שלי לעיר ולהפוך אותה 

מדיבור או אולי קיטור - לעשייה משמעותית ומחוללת שינוי".
 15 היום שושי כלפי העיר אליה עברה לפני  את המסירות הזו מפגינה 
שנים, כאשר במקום הוצעו מגרשים לאנשי קבע במחירים אטרקטיביים. 
"עברנו לכאן מהרצליה ובמהלך השנים ביססנו כאן בית, על כל המשתמע 

מהמילה הזו". 
הסלוגן שלי בבחירות היה: כפר יונה רוצה שינוי - ולא בכדי. תפיסתית, 
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החיים יחד עם עוד 11 נפשות בבית קטן מכתיבים 
הורגלנו  אליה  צבאית,  כמעט  קפדנית,  משמעת 
מסודרים  להיות  חייבים  בחדר  ילדים  ארבעה  אפס.  מגיל 
ומתחשבים זה בזה. שעות הארוחות קבועות - מי שלא בא 
לא אוכל. בבית שלנו אין לא אוהב או לא רוצה - זה מה שיש 

ותסתדרו. כך התרגלתי לחיות

שנים.   41 במשך  ברצף  המושכות  את  שיחזיק  מישהו  להיות  יכול  לא 
כבר כשנכנסתי לתפקיד אמרתי שלא אשמש ראש העירייה יותר משתי 
זו  אהיה  לא  אני  אם  וגם  השינוי  את  לחולל  כדי  מספיק  זה  קדנציות. 

ש'גוזרת את הסרט' - אדע כי הנחתי את אבן הפינה. 
המחנך הגדול קורצ'אק אמר: 'הדואג לימים זורע חיטים, הדואג לשנים 
נוטע עצים, הדואג לדורות מחנך אנשים'. וחינוך, בכל מישור של החיים, 
הוא תהליך שלוקח זמן... אבל לפני הכול, אני רוצה לדעת שהנחתי את 
הכול   - דבר  שום  ממציאה  לא  אני  חדשה.  ארגונית  לתרבות  היסודות 
לקחתי מצה"ל. שם רכשתי את הכלים, את הניסיון ובעיקר את הביטחון 

שאפשר לעשות הכול, צריך רק לרצות מספיק. 
צה"ל הוא המודל וההשראה. שם למדתי את כל הדברים החשובים: סדר, 
הובלת  הוליסטית,  ראייה  ארוך,  לטווח  תכנון  משמעת,  שיטה,  ארגון, 

צוות, עבודת צוות, מדדים, יעדים, ערכים והכי חשוב - דוגמא אישית".
0 0 0

401 ואם לשתי בנות,  שושי נשואה למוטי כידור, אל"ם, לשעבר מח"ט 
נועה )18( ויעל )15(. היא בת למשפחה מרובת ילדים, שבע אחיות ושני 
אחים, כשעול הפרנסה וגידול הילדים נפל בעיקר על כתפי האם. למרות 
הקושי ואפילו המצוקה, היא בהחלט זוכרת ומוקירה את נחישות ההורים 
ובעיקר אמה, ש"הילדים לא יהיו כמונו - שואבי מים וחוטבי עצים". הם 
העניקו לילדים ביטחון בעצמם, ונטעו בהם את הידיעה שהם אלה שיכולים 
לנווט את חייהם. "ואהבה", אומרת שושי, "בלי זה אי אפשר. אהבה הייתה 

הכוח להצליח. לעזור להורים? בוודאי, אך לא על חשבון הלימודים". 
הזיכרונות מהילדות חקוקים בה עד היום: למשל, ללכת למכולת לקנות 
לחם בהקפה, כי החנווני לא יסרב לילדה קטנה; למשל, את אמה אסתר, 
נאבקת כדי להכניסה לבית ספר נווה מגן, למרות שלא היה באזור הרישום 
שלה. "הבת שלי תלמד כאן", אמרה האם בנחישות, גם לאחר שסורבה 

בטיעון "לבת שלך אין כישורים חברתיים". 
ולא שהיה קל שם, ללמוד עם אלה שגדלו עם כפית זהב בפה", אומרת 
יצרתי קשרים הדוקים עם חבריי  נחיתות.  רגשי  לי  היו  "אבל לא  שושי. 

לכיתה, אשכנזים ברובם, והרגשתי שחובת ההוכחה היא עליי. נחשפתי 
לתרבות שלא הכרתי והייתי פתוחה לקלוט". 

השרון,  ברמת  רוטנברג  מקצועי  בתיכון  לימודיה  את  המשיכה  היא 
כמו  לפחות  טובה  שהיא  להוכיח  כדי  ואולי  אדריכלי,  שרטוט  במגמת 
אחרים התחילה גם לרוץ והצטיינה בתחרויות למרחק 400 מ' ו-1000 מ' 
וינגייט. "שש פעמים בשבוע הייתי  באגודת ספורט רמת השרון ובמכון 

רצה בפרדסי הסביבה", היא נזכרת. 
כבוגרת תנועת מחנות העולים התגייסה לנח"ל, לגרעין לוטם "אך לאחר 
כמעט שנה היה לי ברור שאני לא נשארת שם, אבל מאוד רוצה להישאר 

בצבא. הבנתי שזה המקום בשבילי ונשארתי בצה"ל 25 שנים". 

- ככה, בגיל כל כך צעיר, מקבלים החלטות שעשויות להשפיע על כך 
מהלך חייך? 

"לא אכחיש שהסיבה המרכזית הייתה כלכלית. לא רציתי לחזור למקום 
ממנו באתי. חיפשתי מקום ראוי, הכנסה קבועה, עצמאות כלכלית - וכמובן 
תפקיד מעניין. הסיבה השנייה - שאותה אומר בהומור, שיש בו שורש של 
11 נפשות  אמת - הוא המודל המשפחתי בו גדלתי. החיים יחד עם עוד 
בבית קטן מכתיבים משמעת קפדנית, כמעט צבאית, אליה הורגלנו מגיל 
אפס. ארבעה ילדים בחדר חייבים להיות מסודרים ומתחשבים זה בזה. 
שעות הארוחות קבועות - מי שלא בא לא אוכל. בבית שלנו אין לא אוהב, 
או לא רוצה - זה מה שיש ותסתדרו. כך התרגלתי לחיות ואת זה מצאתי 

בצבא וזה התאים לי...". 
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בקריירה שלה רשומים תפקידי פיקוד ומטה רבים, שגולת הכותרת בהם: 
המג"דית הראשונה בקורס מג"דים. "לא עשיתי לעצמי הנחות, עד חודש 

רביעי עוד רצתי בשטחי אימון". 
שושי מעידה כי השנים בצבא לא הפכו אותה פחות דעתנית. "לא הסכמתי 
לעשות משהו מבלי שהבנתי מדוע. לפני שקיבלתי דרגת סא"ל עברתי 
הולכת  לא  'עצמאית,  עליי,  נאמר  קונפורמיסטית'  'נון  הערכה.  מרכז 
עם הזרם'. התשובה שלי הייתה: כך אוכל להועיל למערכת, אוכל לתת 

פרספקטיבה אחרת". 
כשקיבלה את דרגת הסא"ל, אמה הייתה זו שחשפה את דרגותיה. "אני 
חייבת לה הכול". היא אומרת בעיניים נוצצות. היא לימדה אותי להיות 

עם הרגליים על הקרקע. חלומות? מה פתאום, צריך לשרוד". 
0 0 0

כשהשתחררה לפני כעשר שנים החליטה לקחת פסק זמן, כדי "ללמוד 
להיות אמא", לדבריה. "התפקידים בצבא היו תובעניים ולא הייתי יכולה 
להיות אמא במשרה מלאה". אבל, לא לעשות כלום זה לא משהו שהיא 
גדלה עליו, והיא הפכה מעורבת בחינוך הילדים, בין השאר כיו"ר הנהגת 
ההורים בבית הספר. אחר כך זכתה במכרז לתפקיד מנהלת פרויקט "עיר 

ללא אלימות" בכפר יונה, ושימשה בתפקיד שלוש שנים. 
זו הייתה תקופה משמעותית מבחינתה, בה נחשפה לחשיבות העשייה 
המקומית, "ובעצם, לאי העשייה בתחומים רבים - מה שעודד אותי במרץ 
2013 לרוץ באופן עצמאי לראשות העיר, ללא תמיכה של אף מפלגה". 

בעלה, מוטי, היה ראש המטה שלה ויחד יצרו מעגל תומכים - "הסגולים" הם 
נקראו. בבחירות, כאמור, חסרו לה רק חמישה קולות. חמש שנים באופוזיציה 

רק עשו אותה נחושה יותר ודרבנו אותה להגיע לתפקיד ראש העירייה. 

- אחרי שמונה חודשים בתפקיד - דברים שרואים מכאן לא רואים משם? 
"רק במידה מסוימת. אם אני עושה טעויות, הן ודאי לא עקרוניות אלא 
אולי מתוך יושרה, קיום מינהל תקין, ומתוך מחשבה שאוכל להתגבר על 

פוליטיקות קטנות...". 

- את מתכוונת למחאה ולהפגנות נגדך בעניין הארנונה?
"כן, לא רק - ואני לא מצטערת לרגע. על-פי הוראת משרד הפנים יש לחייב 
בארנונה מרתפי חנייה. לא התחלנו לבצע את תהליך הוצאת השומות 
לפני שקיבלנו חוות דעת משפטית. לא ציפיתי שההתקוממות תהיה כה 
עזה. כנראה שאנשים יכולים לחיות בשלווה - עד שפוגעים להם בכיס. 
התרגלו כך עשרות שנים, והנה בא מטאטא חדש... עשו הפגנות מול הבית 

שלי, הניפו שלטים: עושק, גזל, בריחת תושבים מהיישוב.
אני מבחינתי לא רואה דרך אחרת להתנהל, לא ייתכן שחוקים לא ייאכפו. אני 
נחושה לעשות זאת גם בנושא התחבורה והחנייה וגם בנושא בנייה לא חוקית".

- בעוד חמש או עשר שנים בתפקיד, מה ייחשב בעינייך הצלחה? 
"קודם כל להמשיך ולטפח את הקיים ויש הרבה דברים טובים בעיר הזו. 
אחוזי הזכאים לבגרות הגיע ליותר מ-85% ושיעור הגיוס לצה"ל נמצא 
בעשירון העליון. ובאשר לעתיד: לבסס מערכת חינוך שתהיה אבן שואבת 
לתושב,  השירות  ולשיפור  העיר  חזות  לשיפור  לפעול  כולה,  לסביבה 
להטמיע בקרב התושבים ערכי שמירה על הסדר, הניקיון והסביבה, להגביר 
את תחושת הגאווה והשייכות וכמובן לפעול להקמת אזורי תעשייה כדי 

למשוך אוכלוסייה חזקה ולהגדיל את הכנסות העיר". 

לא ציפיתי שההתקוממות תהיה כה עזה. כנראה 
שאנשים יכולים לחיות בשלווה - עד שפוגעים להם 
בכיס. התרגלו כך עשרות שנים, והנה בא מטאטא חדש... 
עשו הפגנות מול הבית שלי, הניפו שלטים. מבחינתי אני לא 

רואה דרך אחרת להתנהל, לא ייתכן שחוקים לא ייאכפו

המשך מעמוד 15

המפעל הציוני נמשך
צוללות "גל" - להנחת תשתית לקליטת צוללות דולפין שניבנו באותה 
עת בגרמניה. "אתגר מרכזי היה טמון בקליטת ובהכשרת לוחמים, 
קצינים ומפקידם שיוכלו לאייש את התפקידים הן בצוללות הגל והן 
נמצא  וההכשרה  ההדרכה  נושא  ככלל,  לכשיגיעו.  דולפין  בצוללות 
אולי  שביצעתי.  תפקיד  בכל  כמעט  יומי,  סדר  על  גבוה  רוב  על-פי 
כבר אז החל להיטוות חוט שבסופו של דבר הוביל אותי למדרשה...". 
סיום שירותו הצבאי עמד בסימן קשרים אסטרטגיים. הוא עבר קורס 
דיפלומטיה צבאית וקיבל את הפיקוד על מחלקת קשרי החוץ של 
צה"ל, לרבות אחריות על מערך הנספחים הצבאיים של צה"ל ברחבי 
העולם ולקשר עם הנספחים הצבאיים מחו"ל המשרתים בישראל. 

בתפקיד זה עשה עד לסיום שירותו ב-2003. 
ללמוד  היה  אפשר  חינוך  לבין  צוללות  שבין  הישיר  הקשר  על 
בנושא  הכנסת  לערוץ  שהעניק  בראיון  דיסטניק  של  מהתייחסות 
רכישות צוללות לצה"ל. מדבריו עלה כי הסוגיה אינה צריכה להיות 
האם לרכוש צוללות אלא כמה לרכוש, ומה אפשר לעשות עם הכסף 

שיחסך, "אולי אפשר להשקיע אותו בחינוך. אם רוצים שייטת צוללות 
מצוינת, חייבים מערכת חינוך מצוינת תחילה". 

- אתה באמת מאמין שלפני ביטחון יש להשקיע בחינוך? 
"יותר מכך אומר: שום צוללת לא תתפקד במצוינות הנדרשת ממנה 
מדינה  אנחנו  אנשיה.  את  שתצמיח  מעולה  חינוך  מערכת  ללא   -
צעירה, בסך הכול 71 שנה, וראו מה הצלחנו לעשות כאן. לטעמי זה 
בזכות ערך מוסף שיש לנו - באזור ובעולם כולו. את הערך הזה אנו 
חברתי,  בצדק  ברווחה,  בחינוך,  ולהשקיע  לטפח,  להמשיך  צריכים 
ובמנהיגות  כלכלי  בפיתוח  ובמחקר,  באקדמיה  פערים,  בצמצום 
יכולים  בהחלט  אנחנו  האלה  בדברים  שלום.  ושוחרת  דרך  פורצת 

להיות אור לגויים". 

- אז אלה פני הציונות המודרנית לדעתך? 
"בהחלט. המפעל הציוני נמשך וביתר שאת. אני בר מזל שניתנה לי 

אפשרות לתרום לו ביותר מדרך אחת". 

- לאן מועדות פניך? 
"אני מקווה שתהיה לי אפשרות להמשיך להיות משמעותי ולהשפיע 

על הסביבה החברתית והפיזית, ולא פחות חשוב מכך - רלוונטי". 
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