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משרד התרבות החליט לבטל את תמיכתו בתיאטרון אל-מידאן
ובזאת עלול לגרום לסגירת התיאטרון הערבי היחיד בישראל
אוויר לנשימה עבורה .על המדינה לממן מוסדות תרבות עבור
ועדת התמיכה של משרד התרבות הודיעה בשבוע שעבר
אזרחיה .וכשם שהיא מממנת מוסדות תרבות לרווחת
) (19.2כי תבטל את התמיכה הממשלתית בסך  1.1מיליון
אוכלוסיית הרוב ,עליה לממן גם מוסדות עבור המיעוט
שקל בתיאטרון אל-מידאן .הסיבה הרשמית לשלילת
הלאומי ,בשפתו ובעריו.
התקציב ,רטרואקטיבית ,לשנים  2016ו-
תיאטרון אל-מידאן מייצג מאבק
 – 2017קיום מספר מועט של הצגות
אמיץ למען עקרונות פוליטיים
לעומת הסף הנדרש .אם לא עומד היה על
וחופש אמנותי .במשך שנים בחרו
הפרק גזר דין מוות לתיאטרון הערבי
שחקניו ,במאיו ומנהליו לא
העצמאי היחיד בישראל ,מבדר למדי
להתקפל אל מול איומי הממשלה
לחשוב כי משרד התרבות אכן ביטל את
התקשורתית.
וההתקרנפות
תמיכתו בתיאטרון אל-מידאן בשל מיעוט
הערוצים המסחריים ,שכינו את
הצגות.
אנשי התיאטרון "תומכי מחבלים"
בפועל ,מיעוט ההצגות נבע מפגיעה
והאשימום ב"חתירה תחת קיום
אנושה בתקצוב הממלכתי ,זכר לניסיונות
המדינה" ,העניקו רוח גבית
משרד התרבות לצנזר ב 2015-את ההצגה
לצנזורים המאיישים את ועדות
"הזמן המקביל" שנכתבה בהשראת
משרד התרבות.
חוויותיו של האסיר וליד דקה .הצהרות
יש לציין לטובה את סיעת חד"ש
ראשי משרדי התרבות והחינוך חושפות
במועצת העיר חיפה שהובילה את
מה באמת עומד מאחורי ההחלטה .במארס
העירייה לתמוך בהמשך התקצוב
 2017טענה השרה רגב בעניין התיאטרון
תיאטרון אל-מידאן .התנכלות המדינה לו חצתה כל העירוני לתיאטרון למרות לחצים
החיפאי" :זה לא תיאטרון ,זו לא אמנות.
גבול )צילום :ויקימדיה( מכיוון הממשלה ,סניפים מקומיים
זה תיאטרון חתרני שפועל נגד מדינת
של מפלגות ועמותות ימין .העירייה אישרה את התמיכה
ישראל"; כשנה וחצי לפני כן ,טען השר בנט בחשבון
העירונית בתיאטרון עבור השנה הנוכחית ) 1.2מיליון שקל,
הטוויטר שלו" :אני מודיע שמכוח סמכותי כשר החינוך,
 40%מתקציב התיאטרון( בתמיכת  11חברי מועצה ,לעומת
ובניגוד להמלצת ועדת סל התרבות ,מרגע זה ההצגה 'הזמן
התנגדותם של שישה בלבד.
המקביל' מוסרת מסל התרבות" )ספטמבר .(2015
שרת התרבות ממשיכה לרדוף מוסדות תרבות ,מרגע
רגב נחבאת מאחורי הטיעון כי חופש הביטוי איננו שקול
כניסתה לתפקיד ועד היום ,כמעט שלוש שנים לאחר מכן .אל-
לחופש המימון ,ועל כן זכותה של המדינה להחליט אלה
מידאן ותיאטרון יפו ,שופטי האקדמיה לקולנוע ,המשורר
תכנים היא מממנת .לגרסת רגב ומקורביה ,שלילת תקציבים
מחמוד דרוויש והמשוררת דארין טאטור ,הסרט "פוקסרוט"
מתיאטרון אל-מידאן )וממוסדות תרבות נוספים ,כמו
והשחקן נורמן עיסא – כל אלה עוררו את חמת שרת התרבות
תיאטרון יפו( – אינה פגיעה בחופש הדיבור והיצירה .אך
וסבלו את נחת זרועה .דווקא האמנות היא שמוציאה את שרי
שלילת התקציבים מתיאטרון אל-מידאן היא ניסיון תוקפני
הממשלה הפופוליסטים מדעתם.
להכפיף תרבות עצמאית לתכני הימין הקיצוני ומובילה
המתקפה של ממשלת הימין הקיצוני על חופש הביטוי
בהכרח לסגירתו.
והיצירה מאיימת על כולנו :על התרבות והאמנות ,על
זו חובת המדינה להשקיע בתרבות המיעוט הערבי-
האקדמיה ועל העיתונות החופשית .זו חובתנו לצאת נגד
פלסטיני ,המתקיימת בגבורה למרות מאמצים בני עשורים
מדיניות זו!
למחוק אותה .מעט התקציבים המועברים אליה הם בבחינת
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דברים בשם אומרם
עוד פדיחה של האורח הקבוע במדור
"בחשבון הטוויטר של שר התקשורת איוב קרא הופיעה
תמונתו של 'נסיך בחריין מובארק אלכליפה' במפגש עם קרא
בתל אביב ,בצד ההודעה הדרמטית של השר' :נפגשתי איתו
בגלוי בפעם הראשונה ,לחיזוק הקשר בין שתי המדינות.
ביום שני יהיה לי גם הכבוד לארח אותו בכנסת ישראל' .אלא
שלמרבה המבוכה ,גורמים ישראלים המקושרים למדינות
המפרץ הפרסי אמרו ל'כאן חדשות' כי האיש שבתמונה כלל
אינו מוכר להם .מתברר כי שמו של נסיך הכתר האמתי של
בחריין הוא סלמאן אבן חמד אבן עיסא אלכליפה .גם בין
שאר הנסיכים ,בניו של המלך חמד אבן עיסא אלכליפה ,לא
מופיע אף אדם בשם מובארק אלכליפה כטענתו של קרא.
התבטאויותיו של קרא עוררו בעבר אי נעימות בדרג המדיני:
כך כשטען שרעידת אדמה שאירעה באיטליה התרחשה בגלל
ההחלטה באונסק"ו המכירה במערת המכפלה כאתר מורשת
פלסטיני ,ו'חשיפתו' כי בידי ישראל 'רובוט' מחומר מיוחד
שאי אפשר לפגוע בו".
)אתר "כיכר השבת"(5.2 ,

מכתבים
למערכת

עינויים הם עינויים הם עינויים
לאחרונה דחה בית המשפט ערר שהגשנו בשם אסעד אבו
גוש ,שספג מסכת עינויים קשה מצד חוקרי השב"כ.
מהחלטת בית המשפט עולה כי הטחות בקיר ,מניעת שינה,
תנוחות לחץ מכאיבות וכיפופי איברים למשך ימים – אין
בהם כדי להצטבר לידי עינויים ,או על מנת להצדיק חקירה
פלילית .לטענת בית המשפט ,מר אבו גוש לא חווה עינויים,
אלא רק נחשף לשימוש מתון ב"אמצעים מיוחדים".
בית המשפט לא ראה בסיפורו של אסעד אבו גוש מקרה
קיצוני וקשה .לנחקרים רבים נגרמות חוויות דומות ,ושיטות
פסולות כאלה ואחרות מופעלות נגדם כדבר שבשגרה.
לפיכך ,על אף שאנו מברכים על כך שמנגנוני הפיקוח
והאכיפה של המדינה מצאו לנכון )לראשונה( לפתוח
בחקירה נגד חוקר שב"כ בחשד לעינויים ,אנו מתריעים מפני
הנהירה אחר הקיצון.
הן משום ששלילת הקיצון עלולה להכשיר את השגרתי,
אך בעיקר כי בכל הנוגע בעינויים ,אין תחום אפור .יש לשוב
ולומר בקול ברור :עינויים אסורים בכל מקרה ותחת כל סייג.
אין עינוי קיצוני ועינוי מתון .הדבר הקיצוני היחיד הם הכאב
והסבל שחווים הקרבנות ,ועליהם אין לעבור בשתיקה.
ד"ר רחל סטרומזה ,מנכ"לית
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל
אפשר לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל:
zohaderekh@gmail.com
או לתיבת דואר  26205ת"א-יפו 6126102

"מעיון ביומנו של שר העבודה והרווחה חיים כץ ,שנחשף
באמצעות בקשת חופש מידע של עמותת 'הצלחה' ,נמצא
שהיומן צפוף מאוד ,מה שמעלה את התחושה שימי השר
מלאים .למעשה ,מדובר בימים מלאי 'חורים' ,שכלל לא
ברור מה עושה בהם השר .ביום א 22 ,בינואר ,הוא מתחיל
את יום העבודה שלו ב 10:00-ומסיים ,כך לפי היומן ,ב-
 ;15:30יום ג' 24 ,בינואר ,דליל אף יותר :הוא מתחיל ב-
 07:00ועד  08:00ב'תורנות מליאה' ,כשהפגישה הבאה
מתחילה ב .12:00-את היום הרשמי הוא מסיים ב .15:30-את
יום ד' 25 ,בינואר ,הוא שוב מתחיל ב .12:30-ימי חמישי,
כמעט כולם ,מוקדשים לפעילות פוליטית ,או כפי שהיא
מופיעה ביומן' ,פגישה פוליטית מתוקף היותו יו"ר המרכז'".
)"דה מרקר"(7.2 ,

שלום ,שלום ואין שלום
"בל נשלה עצמנו לגבי סיכויים לחתימת הסכם שלום עם
הפלסטינים בעתיד הקרוב .אבל אין הדבר מחייב שבינתיים
נירה זה בזה; אפשר לחיות ביחד ולשתף פעולה".
)יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין במפגש עם שגרירים(6.2 ,

אין דין ,אבל יש דיין
"אם זו הציונות שלנו כפי שהיא היום ,אז אני כבר לא
ציונית".
)רות דיין ,החוגגת " ,101ישראל היום"(2.2 ,

אין תקציב לתאונות עבודה ,אבל יש ויש לגירוש
"פרט קטן קפץ לעיניי בטור השבועי של סימה קדמון
ב'ידיעות אחרונות' .מספר פקחי ההגירה שיוכשרו לגירוש
הפליטים הלא-חוקיים הוא  ,140היא כתבה .המילה 'פקחים'
הקפיצה אצלי את הפיוז המיועד לתחום .מאה וארבעים,
חשבתי לעצמי ,פי שתיים מכל פקחי הבטיחות בעבודה
במדינת ישראל .ניסיתי למצוא את הנתון המוסמך על פקחי
עבודה באתר משרד העבודה ,הרווחה והשירותים
החברתיים .לא הצלחתי .כתבתי לשני נושאי תפקידים
במשרד ,לא קיבלתי תשובה .במקביל ,פניתי לכמה מידידיי
המומחים ,והמספר המשותף שעלה הוא שישים עד שבעים
איש 70-60 .פקחי שטח לבטיחות בעבודה ,בכל ענפי המשק
בישראל .מידע אמין ,הנמצא בידיי ,מעיד על מספר של 45
פקחים לשנת  .2009אכן התקדמנו רבות מאז .בענף הבנייה,
הבעייתי מכולם ,מועסקים היום  22איש .אין כסף ,זו
התשובה הידועה .והנה ,לגירוש כמה אלפי פליטים אומללים
נמצא לפתע סעיף תקציבי שיממן  140פקחים חדשים".
)מתוך הבלוג של תמר בן יוסף(7.2 ,

מהנעשה במדינה ה51-
"בתחילת השבוע הורה ראש הממשלה להקפיא את התוכנית
לייצוא קנביס רפואי ,זאת בניגוד לעמדת משרדי הבריאות,
החקלאות והאוצר שתומכים בייצוא .אף שוועדה בין-
משרדית קבעה כי ייצוא הקנאביס יכניס מדי שנה בין
מיליארד ל 4-מיליארד שקל למשק הישראלי ,נתניהו הורה
על ההקפאה במהלך יוצא דופן .יש לנתניהו סיבה טובה
מבחינתו לנסות ולדחות את הנושא ,וקוראים לה דונלד
טראמפ .כבר בתחילת הדיון עם ארבעת השרים ,עוד בטרם
העלו הנציגים את הטענות בעד ונגד ,ציין נתניהו שטראמפ
שוחח עמו בנושא והזכיר את גישתו הכללית נגד לגליציה
של קנאביס .בשלב זה נציג האוצר העיר בפני הנוכחים כי
ניתן להימנע מכל עימות אם הממשלה תבחר שלא לייצא
קנאביס לארה"ב ,אולם נתניהו שב וציין את עמדת הממשל
בוושינגטון והדגיש כי לצאת נגדו בנושא זה לא בהכרח
ישרת את האינטרסים של ישראל".
)דנה ויס ,חדשות (7.2 ,2
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תיק תקשורת
בעוד זו חוגגת את חשיפת השחיתויות
של נתניהו ,ממשיכים בעליה הטייקונים
להשפיע על התכנים וליהנות מחסינות
מאת טליה קלינמן
סדרת הטלוויזיה על מלחמת וייטנאם ,שכיכבה בחודשים
האחרונים על מסכי הטלוויזיה ,מצטיינת בין שאר תכונותיה
הטובות ,בשני מאמצים גדולים :הראשון ,שאיננו קשור
ישירות לעניין שעליו אני מבקשת לכתוב ,הוא ההגמדה של
הסיוע הסובייטי לכוחות השחרור של וייטנאם; השני – הצורך
המתמיד של התקשורת האמריקאית להפוך עצמה לגיבורה.
הם סיפרו בחטף על שיתוף הפעולה שלהם עם הממשל
האמריקאי בשנים הארוכות של המלחמה עד ש"גילו את
האמת" ,ואז לדבריהם שינו את תפקידם ההיסטורי .נניח
לסיבות שחוללו את התפנית .הן קשורות במאבק הפוליטי
בתוך ארה"ב ,בתנועת השלום ובעיקר במחיר הכבד ששילמה
הבורגנות האמריקאית עבור המלחמה .אבל לענייננו ,חשוב
להיזהר ברגעים "דרמטיים" מפני נפילה בפח התקשורת
החוגגת את ניצחונה.
תקשורת חופשית היא אכן דבר חשוב .ונגד הגבלות עליה
על כל איש שמאל להתקומם .בייחוד חשוב לצאת נגד
האובססיה של ראש הממשלה נתניהו לשליטה בה:
התעקשותו לפצל את זכייניות ערוץ  ;2ניסיונו לסגור את ערוץ
" ;10ישראל היום" שהרוויח ביושר את הכינוי "ביביתון";
הקשרים האסורים עם נוני מוזס; "חוק ערוץ  "20וכן הלאה.
אבל במקביל עלינו לזכור תמיד את החובה לגלות
ביקורתיוּת כלפי התקשורת .הנה דוגמא אחת :לטענת
המשטרה – שלא מצאה ראיות משך זמן רב לטובות ההנאה
שקיבל איש העסקים מילצ'ן – התגלתה "לפתע" ראייה ,חוק
מילצ'ן .ובכן ,החוק נדון שוב ושוב ,ושום עיתונאי לא חשב
שיהפוך ראייה מכרעת .מדוע לא ראו את חוק מילצ'ן?
אפשרות אחת – שחוק מילצ'ן היה חלק מהחקיקה הניאו-
ליברלית ,וזו "טובה" בעיני כלי התקשורת ובעליהם.
אפשרות אחרת ,והיא מעניינת הרבה יותר :מילצ'ן הוא
חברם הקרוב של המוני אנשים חשובים ,ורבים מהם נקלעו
לקלחת .בציבור נוטים לאמץ את הודעות המשטרה ,אך אין
לנו מושג מנין מגיע המידע למשטרה ,כלומר מאיזה צד של
המערכת הקפיטליסטית השלטונית .מי עומד לצד מי? כל

האפשרויות פתוחות .למשל ,ניצב בדימוס יואב סגלוביץ',
ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה לשעבר ,הצטרף לשורות
"יש עתיד" לפני כחצי שנה .באמת לא נותרו לו חברים
והשפעה בארגון ממנו פרש? אין לו קשר לעדות של לפיד?
אפשר לשאול שאלות דומות על תיק  .4000אכן ,גידי ויץ
ב"הארץ" עסק בכך בלא הרף .אבל הערוצים המסחריים –
כמעט שלא .כל פרשה שולית הרעישה יותר מהשאלה
הפשוטה לגבי חוק בזק .העיתונות עסוקה בנתניהו אבל
מתעלמת מהעיקר ,ממה שיכול היה להיות בסיס פוליטי
להתנגדות .השחיתות הזאת ,פלילית או לא ,היא חלק
מההשתוללות החזירית של הקפיטליזם בכלל ובעניין
התקשורת בפרט.
כבר יותר מרבע מאה שהחדשות בארץ ,בשני הערוצים
הנצפים )כיום שלושה( ובעיתונים הנפוצים ביותר )"ידיעות
אחרונות" ו"ישראל היום"( ,לא סוטות מהקונצנזוס המדיני-
ביטחוני-כלכלי הצר.
עלינו לנסות ולראות מי באמת שולטים ביומיום שלנו בשם
"רצון העם" )רייטינג( ורצונם שלהם .באמצעות ההעדפה של
הריאליטי על פני כל דבר אחר ,גם החדשות נקבעות לפי מידת
הסיפוק של הצופים .בשם צרכנות זו ,כל מה שלא מהנה ,לא
מענג ,או גורם "לזפזפ" – מורד מהחדשות :ידיעות מהעולם
או סיקור הנעשה בשטחים הכבושים )שלא מנקודת הראות
ה"ביטחונית"( .ומנגד ,החדשות מתגייסות לדיכוי כל שביתה
באמצעות תעמולה נגדית.
חברת החדשות שייכת לרשת ולקשת יחד .למי שייכת
רשת? לאודי אנג'ל ולמשפחת עופר ) ,(51%למשפחת
שטראוס ) (16%ולחברה הולנדית ) .(33%מיהם בעלי קשת?
משפחת ורטהיים ) ,(51%גל נאור ,בתו של איש העסקים יצחק
תשובה ) ,(20%משפחת למלבאום ) (8%ואלכס גלעדי ).(6%
חשוב להזכיר כאן שמשפחת ורטהיים שולטת בקוקה קולה
ישראל ובבנק מזרחי טפחות .טייקונים מעצבים את חיינו
ותודעתנו מדי יום .שמם אפילו אינו נזכר.
 51%מהבעלות על ערוץ  10נמצאת בידיה של קבוצת
התקשורת  ,RGEשבבעלות המיליארדרים לן בלווטניק )כלל
תעשיות( ,אביב גלעדי ואודי רקנאטי )מבעליה בעבר של
 .(IDBעוד חבר במועדון :יוסי מימן ) ,(33.5%שקיבל את
הזיכיון לייבוא הגז ממצרים ,ובבעלותו קניונים ועוד
אינטרסים שאין לתקשורת שום כוונה להסגיר לנו .ארנון
מילצ'ן ,לכאורה הנבל היחיד בפרשה ,מחזיק רק ב15.5%-
מערוץ  .10אך הוא דמות מפתח :הוא לא רק בצד של ביבי,
הוא בצד של ראשי ממשלה .לבנו קרא שמעון על שם פרס.
הוא בצד של בוז'י הרצוג כשצריך ושל יאיר לפיד כשצריך.
עכשיו אני מגיעה לענק הגדול ,בזק-וואלה!-פלאפון-
יס :במאי  2005הופרטה החברה ונמכרה לקבוצה "אייפקס-
סבן-ארקין" בראשות איש העסקים הישראלי חיים סבן שאיננו
אזרח ישראלי ולכן גייס שותפים מקומיים .בשנת  2010מכרה
הקבוצה את שליטתה לחברה אינטרנט זהב-קווי זהב מקבוצת
יורוקום ,הנמצאת בבעלות איש העסקים שאול אלוביץ'.
העסקה בוצעה באמצעות חברה בת של אינטרנט זהב הנקראת
" Bקומיוניקיישנס" .כיוון שהמירוץ הגדול של אתר
"וואלה!" ,שבבעלות אלוביץ' ,הוא להיות גם ענק טלוויזיה,
יש לנו כאן רק התחלה של סיפור .לא סוף.
אה ,כן ,את תפקיד מנכ"ל בזק עד אפריל  2013מילא אבי
גבאי ,תקווה כבר לא חדשה כל-כך של מפלגת העבודה .מי
בתקשורת מוכן לשבת עם הרשימה הזאת ולנסות להבין מה
עומד מאחורי ה"אנרכיה" שאנחנו חיים כרגע? חיינו מתמצים
בלגנות את ביבי ,אבל אנחנו יודעים רק מה שמאחורי גבנו
דואגים שנדע ,ובעיקר ,שלא נדע.

כנסת4/

שוויון לאומי ואזרחי
שיחה עם ח"כ ג'בארין בעקבות הצעת חוק
המספקת תשובה לחוק הלאום הגזעני
"מטרת חוק-יסוד זה לעגן את ערכיה של המדינה
כדמוקרטית וכרב-תרבותית המקיימת שוויון אזרחי ,תרבותי
ולאומי גמור בין כלל אזרחיה" ,כך נכתב בהצעת חוק שהניח
השבוע ח"כ יוסף ג'בארין )חד"ש ,הרשימה המשותפת( על
שולחן הכנסת.
בדברי ההסבר להצעה כתב" :ביסוד העקרונות
הדמוקרטיים של מדינה עומד עקרון השוויון בחלוקת
משאביה ,שבלעדיו אין דמוקרטיה מהותית .תחום אחד של
הוא המשאבים החומריים ,ובעיקר תקציבים ציבוריים ,קרקע,
ותשתיות [...] .תחום נוסף של המשאבים הציבוריים מתייחס
לזכות של מיעוט לאומי וילידי להיות מיוצג באופן הוגן
ואפקטיבי בכלל הגופים הציבוריים במדינה ובמשרות
הציבוריות ,לרבות במוקדי קבלת ההחלטות" .שוחחתי עם
ג'בארין ) ,(46יוזם הצעת החוק ,בהשכלתו ד"ר למשפטים.

האם ייתכן שוויון אזרחי בלי שוויון לאומי?
חד משמעית ,לא .האזרחי והלאומי שזורים זה בזה ,ולכן
תמונת המצב שחלק מהאקדמאים ומהפוליטיקאים מנסים
להציג – כאילו אפשרית ההפרדה בין השניים ומדינת ישראל
יכולה להבטיח שוויון מסוג אחד ולא אחר – מעוותת ומטעה.
נתבונן באפליה במערכת החינוך .כאשר ילד יהודי לומד את
המורשת ,ההיסטוריה והתרבות של עמו בעוד שילד ערבי אינו
לומד ,האפליה היא במישור האזרחי או הלאומי? לא ברור.
כשמערכת החינוך לא מלמדת אזרחות שווה ולא מטפחת
ערכים דמוקרטיים משותפים – זה אזרחי או לאומי? ההפרדה
המלאכותית אינה נותנת מענה למציאות המורכבת בישראל.
לצערי ,הפכו חלק מהפוליטיקאים את ההפרדה לדרך
פוליטית של ממש ,והם טוענים כי זכויות לאומיות יוענקו
לערבים במדינה הפלסטינית העתידית .גם טיעון זה הוא עיוות
והטעיה :זכויות קולקטיביות מגיעות לקבוצות מיעוט
במסגרת המדינה בה הם אזרחים ,ולא במסגרת מדינה אחרת.
למשוואה חשוב להוסיף שמושא ההתייחסות הוא מיעוט
ילידי .רבים מהפוליטיקאים ומהאקדמאים בישראל מנופפים
בדוגמאות מהעולם על מנת לנרמל את המצב בישראל .הם
משווים את המיעוט הערבי-פלסטיני בישראל ,לדוגמא,
למיעוט הטורקי בגרמניה .אך שם זה מיעוט לאומי ודתי
)בערך חמישה אחוזים מאזרחי גרמניה( שהתהווה כתוצאה
מהגירה ,ולכן קיבל המיעוט הדתי והלאומי את כללי המערכת
החדשה .אבל לגבי מיעוטים ילידיים המצב שונה .לפני קום
המדינה ,הייתה לפלסטינים זהות מפותחת ותרבות פעילה,
ולכן אנו דורשים לשמר את הזהות והייחודיות גם כעת.

למה הנחת את הצעת החוק דווקא עכשיו?
נכון ,אפשר היה להעלות רעיונות אלה לפני עשורים .אבל
חוק הלאום משנה את כללי המשחק .השיח סביבו
וההתלהמות ,בעיקר בשורות הקואליציה ,מנותקת מערכים

בסיסיים של שוויון ,של שותפות ,של אזרחות שווה ושל
זכויות מיעוטים .אסור להשאיר את הבמה באופן בלעדי לימין
הקיצוני ולחוק הלאום שיזם .יש לאתגר אותו באמצעות הצעת
חוק אוניברסלית ,דמוקרטית ורב-תרבותית; באמצעות חזון
שבלבו שיח שהתפתח רבות בשני העשורים האחרונים בעולם,
אך בישראל – כמעט שאינו קיים.
אתגר נוסף הוא הפעילות בזירה הבינ"ל .חשוב לי לא רק
להצביע מה אנחנו מוצאים לפגם במדיניות הממשלה
בישראל ,אלא גם להציע חזון אחר למדינה .בזירה זו הרעיונות
הללו אהודים מאוד ,וזוכים בהסכמה מקיר לקיר.

איזה ביטויים פרקטיים ,דמיוניים בינתיים ,מכיל החוק?
העיקרון הבסיסי הוא ,שדמוקרטיה לא יכולה להתקיים בלי
אזרחות שוויונית .בלי עיקרון זה ,לא רק שאין דמוקרטיה ,גם
לא קיים הבסיס המוסרי שעליו אמורה להיות מושתתת
החברה .כל היתר הם פרטים שאפשר להתווכח עליהם בהנחה
שהמסגרת נשמרת.
החוק דורש להבהיר שגבולותיה של מדינת ישראל הם
גבולות השטח שחל עליו החוק הישראלי עד  5ביוני .1967
אין התייחסות קונקרטית להמנונה ,לדגלה ולסמליה של
המדינה ,אך צוין בהצעה שאלה צריכים להיקבע בחוק,
ועליהם לבטא את זיקתה השווה של המדינה לאזרחיה
היהודים והערבים .אשר לשפה רשמית :העברית והערבית הן
השפות הרשמיות של המדינה ,שיזכו במעמד שווה בכל
תפקודיהן ופעילויותיהן של הרשות המחוקקת ,הרשות
המבצעת והרשות השופטת ,ושל האזרחים מולן .מעמד הולם
לשתי השפות יינתן גם בשלטי חוצות וכך הלאה.
זאת תשובה לחוק הלאום ,המעניק עליונות ליהדותה של
המדינה ,הן בהיבט הלאומי והן בהיבט הדתי-הלכתי ,והמעניק
לשפה העברית קדימות על פני הערבית.

אתה חושב שיעדים אלה הם בני השגה?
אני חושב שאפשרי לפתח את השיח ,גם אם לא יצטרפו
להצעת החוק .דיברתי עם חברי כנסת רבים מהאופוזיציה.
רובם אמרו לי שקראו את ההצעה ,שאין בה שום דבר שהם
מתנגדים לו ברמה הערכית ,אבל אינם יכולים לחתום מסיבות
שונות .בינתיים חתמו עליה כל חברי סיעת הרשימה
המשותפת וחברי הכנסת מוסי רז ועיסאווי פריג' מסיעת מרצ.
חשוב מאוד בעיניי לאתגר את השיח המתפתח גם בחוגי
השמאל .קראתי לאחרונה מאמר שפרסם אהרן ברק ב"הארץ"
) .(16.2ברק קרא לחזק את האלמנטים היהודיים של המדינה,
הציוניים וגם המסורתיים-הלכתיים ,אבל טען שאין סתירה
בינם לבין השוויון .לדעתי ,טענה זו מצביעה על דבר והיפוכו,
אך ברק אינו מבחין אפילו בסתירה .במשטר דמוקרטי,
עליונות בחוק לקבוצה אחת סותרת את עקרון השוויון.
ניקח כדוגמא את החוק האוסר איחוד משפחות כשאחד
מבני המשפחה חי בשטחים הכבושים .זו זכות אזרחית
ממעלה ראשונה ,אבל בגלל שיקולים לאומיים זכות זו אינה
מתממשת עבור האזרחים הערבים .זו דוגמא טובה לאופן שבו
האדנות היהודית גוברת על ערכים דמוקרטיים בסיסיים.
זו גם הביקורת שלי כלפי הנשיא ברק .הוא תומך בשוויון
של האזרחים הערבים ,אבל הוא קורא ליישם את השוויון
במדינה שהיא יהודית-יותר .זה לא בר מימוש .אני מדגיש:
האזרחים הערבים הם מיעוט לאומי ילידי ,ולכן אין שום
הצדקה ליתרון של קבוצת הרוב על פניהם לא במישור
האזרחי ,ולא במישור הלאומי.

יוסף לאור

פוליטי5/

כוח לעובדים מצטרף למאבק נגד גירוש הפליטים
למרות שאלפי מבקשי המקלט בישראל נמנים עם מעמד
העובדים בישראל ,מסרבת ההסתדרות בעקשנות להצטרף
למערכה נגד הגירוש .הארגון "כוח לעובדים" החליט אחרת
והצטרף למאבק נגד גירוש מבקשי המקלט.
הנהגת הארגון מסרה" :בשבועות האחרונים מתנהל
קמפיין ציבורי רחב נגד גירוש מבקשי המקלט מישראל
במחאה על המדיניות הממשלתית ,שתצא לפועל החל באחד
באפריל .גירוש מבקשי המקלט מלווה בחששות כבדים,
בעיקר בגלל טענות שעולות בדבר חוסר ההוגנות של הליך
בדיקת הבקשות להכרה בפליטות ,ובגלל חוסר הביטחון

שמספק הפתרון שמציעה המדינה – גירוש למדינה שלישית
באפריקה – שבמקרים מתועדים הוביל למות המגורשים או
לנפילתם קרבן לסחר בעבדים".
עוד נכתב" :מלבד נימוקים אלו נגד גירוש מבקשי המקלט

דורשים לבטל את הפיצוי
של מתנחלי נתיב אבות
עו"ד איתי מק עתר יחד עם פעילים נוספים בדרישה לבטל
את הסכם הפיצוי למתנחלי המאחז הבלתי-חוקי נתיב האבות
בגדה המערבית .בין העותרים :יהושע רוזין ,יעל שמואלביץ,
ניבה אורן ,רע הס ,יואב הס ,דני וילנסקי ,טל זילברשטיין,
גדי שניצר ,ענבר שקד ורדי ,עמרי ברנס ,זמיר הלר-אלגזי,
איתן קלינסקי ,דורית גרסטנפלד ,נבו הס ,יסמין ערן ורדי,
מיכה קמינר ,יובל הלפרין ,רענן חרל"פ ,אסתר קלינסקי
ומיכה רחמן.
הממשלה אישרה השבוע ) (25.2תקציב להסכם
שערורייתי ,בסך כ 60-מיליון שקל ,על מנת לפצות את
מתנחלי נתיב האבות בתמורה לפינוי מוסכם של  15בתיהם.
"בהינתן שבנפרד מסוגית הבעלות על הקרקע במקום ,מדובר
במשפחות שידעו מלכתחילה כי בתיהן אינם חוקיים ונבנו
במאחז בלתי-מורשה ,ודאי שאין הצדקה ובסיס חוקי לשלם
להן פיצוי או מענק כספי אישי כלשהו .הדבר פוגע בשלטון
החוק ויעודד עבריינות וסחטנות דומה מצד תושבי מאחזים
ישראליים נוספים בגדה המערבית" ,נכתב בעתירה.
העותרים ציינו ,כי המדינה הגישה תביעת נזיקין בסך 1.8
מיליון שקל נגד תושבי הכפר הערבי-בדואי אל-עראקיב
בדרישה שאלה ישתתפו בעלויות הפינוי .כמו כן ,מעולם לא
שילמה המדינה פיצויים לערבים בשטחי ישראל או הגדה
המערבית שבתי מגוריהם נהרסו מאחר שנבנו בלא היתר .ועל
כן ,טענו העותרים ,ההסכם עם המשפחות מפלה ופסול.

יש למדיניות זו גם השלכות עמוקות על שוק העבודה
בישראל .מבקשי המקלט הם קבוצת עובדים מוחלשת ,ללא
ייצוג או יכולת להתאגד .כעת מבקשת המדינה להפוך את
המקצועות בהם מועסקים מבקשי המקלט לארעיים עוד
יותר .את מבקשי המקלט מתוכננים להחליף עובדים
פלסטינים ועובדים זרים שיועסקו דרך חברות קבלן בשיטת
הדלת המסתובבת.
"ההתמודדות עם אוכלוסיית הפליטים היא סוגיה שארגוני
עובדים בכל העולם ,ובפרט באירופה ,נדרשים אליה.
איגודים בעולם לוקחים חלק מרכזי בהגנה על מעמד
הפליטים ובשילובם בחברה ובשוק העבודה .נוסף לדאגה
לגורל העובדים מבקשי המקלט ,קשה להשלים עם מדיניות
שמבקשת לדרוס את העבודה ומעמד העובדים .כארגון
המתמודד מדי יום עם השלכות ההפרטה ,ההעסקה הקבלנית
ופירוק הביטחון הבסיסי של עובדים ,ברור לנו שמדיניות
המבקשת להחליף עובדים קבועים בעבודה קבלנית וארעית
היא הרת אסון לעבודה בישראל .זו מדיניות שחותרת לפרק
את כוחם של העובדים ומחזקת את חברות הקבלן וההון.
ההשלכות של מדיניות כזאת פוגעות לא רק בציבור מבקשי
המקלט ,אלא מחלישות את כלל ציבור העובדים .לכן אנו
בארגון 'כוח לעובדים' רואים במהלך זה פגיעה אנושה
במעמד העובדים בישראל ,ומצטרפים לקולות המתנגדים
לגירוש מבקשי המקלט מישראל".

ערוץ הספורט :אין עיוור יותר

מזה שלא רוצה לראות
זה קרה ביום רביעי שעבר ) (21.2בערוץ הספורט ,במחצית
המשחק בין מנצ'סטר יונייטד לסביליה .לפתע נדדה
המצלמה לבסיס מילואים ,במסגרת פינה קבועה המתעדת
חיילי מילואים צופים בכדורגל .כיתוב בתחתית המסך הסגיר
היכן מצולם הקטע :בסיס עתניאל ,בכניסה להתנחלות בדרום
הר חברון הנושאת אותו שם.
הרבה דאחקות .המנחה רותם ישראל מתבדחת עם
החיילים ,החיילים מתבדחים בינם לבין עצמם .כולם
מתחבקים עם כולם .המג"ד מספר בגאווה על שגרת השיטור
בשטחים הכבושים ,לרגע בלי לקרוא להם ,חלילה ,כך:
"אנחנו שומרים על ביטחון המתיישבים ,מבצעים פעילות
התקפית בכפרים מסביב כשצריך ,ומשרתים במסירות את
המדינה".
המג"ד מתפאר בשבחם של  200הסטודנטים שלוחמים
בגדוד המילואים עליו הוא מפקד ועוזבים הכול בכל פעם
שנקראים אל הדגל; המנחה מתלוננת ,ברוך ובמתיקות ,על
כך שהנשים נאלצות לחכות בבית לחיילי המילואים
שמחרפים את נפשם .עוד מפגן מרשים של חנפנות עבר
בשלום ברוח אווירת הסבבה הישראלית.
רבע שעה ארוכה צפינו במחזה זה ,לפני ששבנו לצפות
במשחק הכדורגל .אך הכתם לא יימחה בקלות מעל ערוץ
הספורט :זה אותו ערוץ המנהל קמפיין נגד עירוב פוליטיקה
וספורט ,והמתיימר למגר את הגזענות בספורט הישראלי .לא
פחות .לנישול ולהתעמרות בדרום הר חברון ,לעומת זאת,
ערוץ הספורט – על פרשניו ומפיקיו – עיוור.

יוסף לאור
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חסן רוחאני בביקור במוסקבה ,מארס ) 2017צילום :הקרמלין(

למנופפים באיום האיראני:

יש ברירה
אחרת  -שלום
מאת אבישי ארליך
מאז בחירת טראמפ ,העלו ישראל ,סעודיה ומדינות המפרץ
את מינון הלחץ שהן מפעילות על מנת לגרום לפתיחה מחדש
של הסכם הגרעין עם איראן שחתם הנשיא אובאמה .כעת ,הן
דורשות להגביל בהסכם גם את היכולת הטילית של איראן
ולהפסיק לחלוטין את פעולותיה מחוץ לגבולותיה .אין שום
סיכוי שאיראן תסכים לדרישות אלה .תכליתן האמתית – גיוס
קונצנזוס בינלאומי שלילי נגד איראן ,הטלת סנקציות כלכליות
ופגיעה ביכולתה לגייס השקעות בינ"ל.
למסע נגד איראן קשר הדוק לשנויים המתרחשים בחזית
הסורית .בסוריה קיוותה ישראל ששלטון בשאר אל-אסד
ימשיך לדמם ושסוריה תתפרק לכמה מדינות-חסות .ישראל
הופתעה מההתערבות הרוסית ומהמיליציות השיעיות שהביאו
משמרות המהפכה האיראניות מפקיסטאן ומאפגניסטאן .אלה
הכריעו את דאעש בסוריה )ובעיראק( וייצבו את משטר אסד.
איראן תמכה באסד לאורך כל תקופת מלחמת האזרחים
והשקיעה בתמיכה זו עשרות מיליארדי דולרים .עתה מקווה
איראן לקצור פירות כלכליים וצבאיים מהברית עם אסד.
לאיראן זיכיונות על מאגרי נפט ,מרבצי פוספטים וחוות
חקלאיות בסוריה .איראן ,נוסף לכך ,מתכננת גם להקים
בסיסים צבאיים בסוריה.
לפתע מוצאת ישראל את איראן במרחק חמישה
קילומטרים ,ולא  ,2,000מרמת הגולן .ישראל נלחצת גם משום
שהיא מגלה שחיל האוויר שלה מוגבל ביכולותיו נוכח חידוש
אספקת אמל"ח אנטי-אווירי רוסי יעיל לסוריה )למשל הפלת
מטוס  F16בתחילת החודש( ,ונוכח המגבלות שמטילים
הרוסים על טיסות ישראליות במרחב האווירי של סוריה.
בשבוע שעבר התבטא נתניהו לראשונה בעניין האפשרות
של עימות ישראלי-איראני ישיר בסוריה ,בצד אפשרות
מלחמה נגד החיזבאללה בלבנון )"הארץ" ;(19.2 ,צה"ל מאיץ

אימוני גיוס פתע חטיבתיים ואוגדתיים; ונערכים אימונים
אוויריים רחבי היקף בשיתוף חילות אוויר זרים .שוב מנשבות
רוחות מלחמת הברירה .במקרה או שלא במקרה ,מופיעות
ידיעות בדבר הנזק העצום ואלפי הקורבנות שייגרמו
מהפצצות טילים מסיביות על ערי ישראל; וכמובן ,בלא שום
קשר ,נערכים במשרד הביטחון לקראת "רעידת אדמה"
מסיבית שתדרוש פינוי מיליון איש מהערים )"הארץ".(5.2 ,
העיתונאי הוותיק עקיבא אלדר פרסם באחרונה מאמר בשם
"הצעד האיראני הדרמטי שהישראלים לא שמעו עליו" )"אל-
מוניטור" .(2.1 ,אלדר מצטט ממסמך שנחתם במושב של
ארגון מדינות האסלאם באיסטנבול ) .(13.12.17על המסמך
חתמו מנהיגים ערבים ומוסלמים רבים ,וביניהם גם נשיא
איראן חסן רוחאני" :אנו תומכים בהקמת מדינה פלסטינית
עצמאית וריבונית בגבולות  4ביוני  1967שבירתה אל-קודס;
אנו תומכים בשלום המבוסס על פתרון שתי מדינות ומזרח
ירושלים בירתה של פלסטין .גבולותיה של העיר יקבעו במו"מ
] [...אנו תומכים ,כבחירה אסטרטגית ,ביוזמת השלום הערבית
מ 2002-שאימצה ב 2005-הפסגה האסלאמית".
כשנתקבלה יוזמת השלום הערבית ,נמנע נשיא איראן דאז,
מחמוד אחמדיניג'אד ,מחתימה עליה .העמדה של הנשיא
העכשווי רוחאני ,שחתם גם על הסכם הגרעין ,מייצגת קו מתון
יותר; קו שגם מסתייג מתקציבי העתק שמזרימה איראן
לסוריה ,לחיזבאללה ולחמאס ולמדיניות של המשמרות
המהפכניים .אך ממשלת ישראל משוכנעת שטראמפ ניצב
לצדה ,ולפיכך מקצינה את עמדותיה נגד כל פתרון מדיני.
המידע החשוב הזה שהביא אלדר לא זכה בפרסום נרחב
בתקשורת הישראלית ,בטח שלא בזו המצויה תחת פיקוחו
הצמוד של ביבי .אך הוא נקלט אצל אורי בר-יוסף ,פרופסור
ליחסים בינלאומיים מאוניברסיטת חיפה ומומחה לסכסוך
הישראלי-ערבי .הוא כתב מאמר בשם "מעולם לא היה מצבנו
הביטחוני רע כל כך" שראה אור ב"הארץ" בשבוע שעבר
) .(22.2בר-יוסף מצטט את החלטת הפסגה הערבית ,ומציין כי
רוחאני חתם עליה .הוא מזהיר מהיהירות הישראלית
ומהחורבן ומהקורבנות הצפויים במלחמה הבאה .המצב הזה,
הוא כותב" ,אינו גזירה משמים ] [...הבעיה היא שישראל של
היום מתמקדת רק במתן תשובות ביטחוניות לאתגר שאין לו
מענה צבאי .המשך ההתעלמות מיוזמת השלום הערבית הוא
מעשה חסר אחריות .אנחנו יודעים איך הסתיימה מלחמת יום
הכיפורים .הפעם זה עלול להסתיים רע עוד יותר".
למחרת כתב פרופ' משה מעוז ,מבכירי חוקרי האסלאם
בישראל ומי שעמד בראש מכון טרומן באוניברסיטה העברית
)"הארץ"" :(23.2 ,אני מבקש לשבח את המאמר החשוב
והאמיץ של פרופ' אורי בר-יוסף .גם להערכתי ,המבוססת על
שנים של מחקר ,פתרון מוסכם של בעיות מזרח ירושלים והר
הבית עלול להפיג או לנטרל את האיומים החמורים של איראן,
חיזבאללה וחמאס על ביטחון ישראל".
חיוני למדינה למנוע תהליך מסוכן שעלול להוליך למלחמת
גוג ומגוג מוסלמית-יהודית בתסריט הגרוע ביותר ,תוך נטרול
הקנאים המשיחיים היהודים הזוכים בתמיכה של נוצרים
אוונגליסטים מבית מדרשו של סגן נשיא ארה"ב מייק פנס.
בעקבות הפלת המל"ט האיראני ,הפצצת בסיסים איראניים
בסוריה והפלת המטוס הישראלי ,כתב בר-יוסף מאמר נוסף,
ובו העלה חמש שאלות :על מה היריבות בין ישראל לבין
איראן? על מה אנחנו הולכים להילחם? האם יש חלופה
למלחמה? האם אפשר יהיה למנוע את המלחמה כאשר זו
תתקרב? ומה יהיה אחרי המלחמה הבאה? מסקנתו" :איראן
תמשיך להיות שכנתנו ,וכנראה שגם ארגון חיזבאללה לא
ייעלם ] [...נעמוד שוב בתחילת המסלול שיוביל ל'מלחמת
הצפון' השנייה" אם לא ייפתח תהליך השלמה בין הצדדים.
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ואז נשמעה
הפקודה" :לפזר!"
אלימות המשטרה בהפגנת מק"י ברחוב
אלנבי בת"א ,ינואר 1950

הפגנת הסולידריות עם הקומוניסטים שובתי הרעב ,בשורה הראשונה:
ח"כ תופיק טובי ,אסתר וילנסקה ,אלכסנדר פן )צילום :קובי קסטן(
ב 22-בינואר  ,1950פתחו כמה עשרות קומוניסטים
ממושבים באזור רמלה ,בהנהגתו של שלמה שמלי ,חבר
מועצת פועלי רמלה מטעם מק"י ,בשביתת רעב במשרדי
מחלקת ההתיישבות של הסוכנות היהודית בתל-אביב.
בשביתתם מחו על האיום המוחשי בגירושם מבתיהם בשל
סירובם להתכחש להשקפותיהם ולחתום על הצטרפות
למפא"י ,אז מפלגת השלטון.
משלא נענו דרישותיהם של שובתי הרעב ,ארגנה
המפלגה הקומוניסטית הישראלית שבוע לאחר מכן
הפגנת הזדהות עמם ,שצעדה לאורך רחוב אלנבי בתל-
אביב .המשטרה ,שנערכה במירב כוחותיה ,פיזרה את
ההפגנה באלימות קשה במיוחד ,כפי שעולה מכתבה
שהופיעה ביומון מפ"ם "על המשמר" ).(31.1.1950
קטעים מהכתבה מובאים להלן.

עוד שעתיים לפני ההפגנה ,נראו פלוגות שוטרים ,מזוינים
בכובעי-פלדה ,אלות ומגני-ברזל ,כשהן צועדות בכיוון
הבניין החדש )הפסאז'( שליד הוועד הפועל של ההסתדרות,
בו ממשיכים בשביתת-השבת חברי מק"י מהמושבים.
פלוגות השוטרים התאספו חיש-מהר ליד בית השובתים,
התפזרו ושיתקו את התחבורה ברחוב אלנבי ,בקטע שבין
אחד העם ויהודה הלוי .התנועה בקטע זה נאסרה גם על
עוברים ושבים ,שהופנו לסמטאות צדדיות.

באותה שבת הוכרז מצב הכן במטה מחוז המשטרה ברחוב
השחר .השוטרים נראו שם עומדים וממתינים לפקודה לעלות
על המכוניות ולבוא לעזרת ה"עתודות" ברחוב אלנבי .משעה
שש-וחצי עד שבע-וחצי שרר שקט גמור בקטע הרחוב
המשותק ,וקהל אנשים מסתופפים נראה רק ליד משמרות
השוטרים חמושי כובעי-הפלדה ומחזיקי האלות.
הצלחתי "להסתנן" לקטע האסור ולחזות בנעשה .מדברי
שוטרים וקצינים נודע לי ,כי לפעולה זו גויסה כל משטרת
תל-אביב ,על שוטריה ,סמליה ,קציניה ולבלריה .שוטרים
מספר ישבו בקפה "מאור" וסעדו לבם בסנדוויצ'ים וכוסות
תה .לפתע הגיע במרוצה סמל ופקד" :חבר'ה ,לצאת!
ההפגנה יוצאת ממזא"ה לאלנבי ומתקרבת אלינו".
משנראו מרחוק דגלי המפגינים הקרבים לבניין השובתים,
השתררה מתיחות-מה בקהל ובמשטרה .קציני המשטרה נתנו
את פקודותיהם האחרונות ושרשרות שוטרים מוגברות נעמדו
באמצע רחוב אלנבי ,ליד פינת שדרות רוטשילד ,כדי למנוע
מהמפגינים להתקדם.
ברגע שההפגנה הגיעה ל"מחסום" המשטרה ,נעצרה,
ואסתר וילנסקה עלתה על אי-תנועה והחלה לנאום .בין
המפגינים נראו נשים ,ביניהן שנשאו על כתפיהן את ילדיהן.
לפתע נשמעו צעקות מאורגנות ,שיצאו מפי כמה עשרות
אזרחים ,אשר עמדו על מדרכת השדרה" :בוז
לקומוניסטים!" .המשטרה הורתה למפגינים להתפזר הואיל
וזוהי "התקהלות פרועה וההפגנה אינה חוקית" .מיד לאחר-
מכן התקיפו צועקי ה"בוז לקומוניסטים" את המפגינים ,ובו-
ברגע נשמעה פקודה מפי קציני המשטרה" :לפזר!" .קבוצת
שוטרים בת  100איש הגיחה מעורף המפגינים וזינקה אל
שורותיהם .לעזרת שוטרי העורף באו מיד שוטרים שעמדו
ממול למפגינים ,מכוניות משטרה ופלוגות שוטרים מזויינות
התפרצו אל המפגינים בהרביצם על ימין ועל שמאל.
המפגינים נדחקו ממקומם בכיוון הצירות הסובייטית
ובכיוון רחוב הרצל .מכוניות משטרה ,מצוידות בזרקורים,
התחילו לגשש בפינות ,גילו את המפגינים ועזרו לשוטרים
להרביץ בהם .דקות מספר לאחר התחלת התגרה ,נשמעו כבר
קולות בכי של פצועים .בשדרות רוטשילד נראה קהל נאסף
סביב בחורה שנפגעה מאלות המשטרה .הבחורה צעקה:
"לא האמנתי ,כי יהודים עלולים להתנהג כפשיסטים!".
ה"פיזור" ארך  30רגע ורק מקץ חצי שעה הגיעו מכוניות
מגן-דוד-אדום שהובילו  4פצועים" .קיבלנו פקודה לא
לגלות את מספר הפצועים ושמותיהם" – ענו לי במד"א
כשהתקשרתי אליהם בשם המערכת .לבית החולים הדסה
הגיע יצחק בנדיטר כשהוא פצוע בראשו .שבעה מפגינים
נעצרו ושוחררו אחר-כך בערבות .חייל שנעצר בפסאז' אמר
לשוטרים" :למה אתם יוצאים נגד הפועלים?".
ההפגנה שימשה "נושא הערב" בעיר ,באוטובוס ובבתי
הקפה .רוב המתווכחים גינו את התנהגותה של המשטרה.
סוף דבר :כאשר נכנסה שביתת הרעב ליומה ה,20-
חתמו ראשי המרכז החקלאי על הסכם שביטל את סילוק
הקומוניסטים והבטיח להם אמצעי קיום וייצור.

תמר גוז'נסקי
לרגל שנת המאה למפלגה הקומוניסטית בארץ ,יתפרסם
מדור זה בקביעות .מערכת "זו הדרך" תשמח לקבל
מהקוראים זיכרונות אישיים.
כתובת המייל למשלוח חומרים:

zohaderekh@gmail.com

במאבק

"כשהשלטון מציע הסתה ושנאה במקום פתרונות ,אנו
מראים ביחד שאפשר אחרת".
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בתמיכה בסרבני המצפון

מבקשי מקלט בהפגנה נגד הגירוש )צילום :נועה לוי(

תחת הכותרת "נגד הגירוש ,בעד דרום תל אביב" ,נערכה
במוצ"ש ) (24.2עצרת בדרישה לפתרון אמתי וצודק למצוקת
תושבי דרום תל אביב ,תושבי השכונות הוותיקים ומבקשי
המקלט האפריקאים.
כ 20-אלף מפגינים ,ישראלים ומבקשי מקלט ,התאספו
סמוך לתחנה המרכזית החדשה ברחוב לוינסקי ,שהיה צר
מלהכיל את הבאים.
טוגוד עומר אדם ,מבקש מקלט מסודאן ,נשא דברים מעל
הבמה" :אנחנו לא בחרנו להגיע לדרום תל אביב .במדבר סיני
לא מחלקים מפות לרחוב לוינסקי .כשהגענו ,קיבלנו כרטיס
אוטובוס לכיוון אחד ,לתחנה המרכזית החדשה" .הוא הוסיף:
"אני שואל את עצמי ,איך לעזאזל אשרוד את המיליציות ,את
המבריחים ,את המדבר .איך אמצא את הכוח לצאת בחיים?".
שולה קשת ,מנכ"לית התנועה "אחותי – למען נשים
בישראל" ,תושבת שכונת נווה שאנן ,שנמנתה עם מארגני
ההפגנה ,אמרה בנאומה" :אומרים לנו שהגירוש עוד לפנינו,
ואני אומרת שהוא התחיל מזמן .אומרים לנו שהגירוש יתחיל
בפסח ,ואני אומרת שחג החירות יוכתם בחרפת הגירוש .דרום
תל אביב בעד שיקום ,בעד דיור ציבורי ,בעד פיזור הפליטים
ברחבי הארץ ובעד חיים בכבוד לכולנו .מישהו שומע אותנו?
מישהו רואה?".
ח"כ דב חנין )חד"ש ,הרשימה המשותפת( שנאם בהפגנה
אמר" :אני מפגין הערב עם האלפים בדרום ת"א בהתנגדות
לגירוש מבקשי המקלט ולמדיניות הפקרת השכונות.

המפלגה הקומוניסטית הישראלית
סניף רמלה
הרצאה של ד"ר יוני מנדל )מוסד ון ליר( על מעמד השפה
הערבית והתרבות הערבית בישראל
יום ד' 7 ,במארס ,20:00 ,שמשון הגיבור  ,15רמלה

במחאה מול כלא  ,(24.2) 6דרשו המפגינים לשחרר את
סרבני המצפון מתן הלמן ,סער יהלום ואיילת ברכפלד.
הראשון נידון ל 30-ימי מחבוש שבסופם ירצה  80ימי
כליאה במצטבר; האחרונים – ל 20-יום .השלושה הם
ממנסחי וחותמי מכתב השמיניסטיות  ,2017שנשלח לראש
הממשלה ולצמרת הממשלה והצבא.
ח"כ איימן עודה )חד"ש( ,יו"ר הרשימה המשותפת ,אמר
בהפגנת התמיכה בסרבנים" :בזמן שממשלת ישראל
מעמיקה את הכיבוש ומספחת שטחים ,ישנם אנשים
השוחים נגד הזרם ,האומרים לא לכיבוש ,האומרים לא
לעושק ולא לפגיעה בעם אחר .אנחנו כאן כדי לשחרר את שני
העמים מעול הכיבוש".
חברו לסיעה ,ח"כ יוסף ג'בארין )חד"ש ,הרשימה
המשותפת( ,ציין בדבריו בהפגנה" :דווקא בימים הללו ,תחת
ממשלה החותרת להעמיק את הכיבוש ודוחה כל אופציה
להקמת מדינה פלסטינית ,אנו מחזקים את הקול של הסרבנים
והסרבניות ואת העמדה המוסרית שלהם .אנחנו כאן כי אכפת
לנו מהעתיד ,אכפת לנו משלום צודק באזור ,אכפת לנו לסיים
את מעגל הדמים" .בהפגנה השתתפו גם חברי הכנסת לשעבר
של חד"ש ,עיסאם מח'ול ועבדאללה אבו מערוף.

מועדון קולנוע בגדה השמאלית
נוזהת אל פואד– ג'אד נאמן
 ,2006ישראל )ערבית ועברית ,כתוביות בעברית(
אחרי ההקרנה תתקיים שיחה עם הבמאי
מוצ"ש 24 ,בפברואר ,19:00 ,אחד העם  ,70תל אביב

תערוכה בגלריית הגדה השמאלית :החתמה
תערוכה חדשה של האמניות שירה ריימן והגר שפירא
תוצג בגדה השמאלית במהלך חודש מארס
שעות פתיחה :ימי ד'  ,14:00-17:00שישי-שבת 11:00-14:00
פתיחה חגיגית :יום ה' 1 ,במארס,20:00 ,
אחד העם  ,70תל-אביב

האקדמית ת"א-יפו נגד הגירוש
פאנל ביוזמת תלמידי המכללה האקדמית ת"א-יפו בהשתתפות:
עומר עיסא )מבקש מקלט מסודאן( ,ד"ר הדס ירון )חוקרת(,
עו"ד ספיר סלוצקר-עמרן )האגודה לזכויות האזרח( ,שולה
קשת )תנועת "אחותי"( .תנחה ד"ר נועה לביא
יום א' 11 ,במארס ,16:30 ,חבר הלאומים  ,10יפו

ת"ד  ,26205ת"א  ,6126102טל'  ,03-6293944פקס info@maki.org.il ,03-6297263
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