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ראש הממשלה נתניהו בחר לטבוח במפגינים בעזה
ולשלול מחדש את זכויות הפליטים דווקא בחג החירות
איזה עיתוי מדהים! בעיצומו של חג הפסח ,חג חירות,
בחרו בנימין נתניהו וממשלתו הימנית להרוג על גבול
רצועת עזה עשרות מפגינים פלסטינים הדורשים את הפסקת
המצור הממושך )ר' עמוד  (8וגם
לשוב ולשלול זכויות בסיסיות של
רבבות הפליטים האפריקאים
המתגוררים בישראל.
דבק בגישה הצה"לית ,לפיה
"מה שלא הולך בכוח – הולך
ביותר כוח" ,יצא נתניהו לעוד
"מסע צלב להגנת המולדת" מפני
ה"ברברים" האפריקאים והערבים.
אין לו ,לנתניהו ,כל יכולת לשנות
את עמדותיו הבסיסיות הגזעניות;
ולכן הוא פועל כך בכל הגזרות,
הפנימיות והחיצוניות.
הוא מנופף ב"ריבונות ישראל",
תוך פגיעה חוזרות ונשנות במעט
הריבונות הפלסטינית ברצועת עזה
ובריבונות הפלסטינית האפסית
בשטחי הגדה המערבית; הוא מגן
על "תושבי דרום תל-אביב",
בתנאי שאותם התושבים אינם מהגרי עבודה ,פליטים,
מבקשי מקלט או תושבים ותיקים שאינם מוכנים להשלים
עם עמדותיה הקסנופוביות של ממשלת הימין הקיצוני.
ה"פליק-פלאק" הביביסטי הטיפוסי והידוע לשמצה שבר
במהלך החג שיאים שלא ידענו כמותם .ביום אחד )(2.4
ביטל נתניהו את תכניתו לגירוש הפליטים מסודאן
ומאריתריאה שגובשה בעצה אחת עם האו"ם; לקראת חצות
השהה את תכנית הביטול; ולמחרת בבוקר ,לקראת השעה
 ,10:00הוא ביטל את הביטול .קרי :נתניהו הכריז על
פתיחתו מחדש של מתקן הכליאה "חולות" וחידש את
החיפוש אחר מדינה אפריקאית לגרש אליה את מבקשי
המקלט – בכוח ,כמובן" .למרות המגבלות המשפטיות
והקשיים הבינלאומיים ההולכים ונערמים ,אנחנו נמשיך

לפעול בנחישות למצות את כל האפשרויות העומדות
לרשותנו להוצאת המסתננים" ,אמר נתניהו ).(3.4
יחד עם נתניהו ,השתתף בפגישה ,בה נמסר על ביטול
הביטול ,גם שר הפנים אריה
דרעי ,שהיה שותף הסוד
למו"מ מול האו"ם בחודשים
האחרונים .כן ,זה אותו אריה
דרעי שבמערכת הבחירות
דיבר בזכות "השקופים".
כזכור ,בתשדיר של ש"ס
במערכת הבחירות של
 ,2015שפזל באופן תקדימי
לקהלים שאינם רק חרדים או
מזרחים ,נראו אנשי "מעמד
הביניים" מתמרמרים על
יוקר מוצרי המותרות ,בצד
אדם עני שכלל אינו יכול
להרשות לעצמו אותם.
המסר היה ברור :אנחנו נדאג
העניים-
מיליון
ל2-
השקופים החיים מתחת לקו
העוני.
יוצרי הסרטון ,כמובן ,שכחו לציין כי ש"ס ונציגיה היו
שותפים מלאים לממשלות האשמות בעלייה ביוקר המחייה
ובשחיקת השכר של העובדים ,וכן שדגלו במדיניות ההפרטה
המואצת ,לרבות הפרטת השירותים החברתיים והאזרחיים.
המאבק נגד הגירוש ,מאבק המוני ודמוקרטי ,הפתיע רבים
ובייחוד את ממשלת הימין .הוא מוכיח כי ישנם רבים המוכנים
להתייצב ברחובות ולעמוד לצדם של השקופים .בשבועות
האחרונים נשלמות ההכנות לקראת הפגנת ה 1-במאי  ,יום
העובד הבינלאומי ,בנצרת ובתל אביב .כותרת האירוע בת"א
תהא "מצעד השקופים" :מבקשי מקלט ,פלסטינים ,נשים,
עובדי בניין ,עובדות סוציאליות ,והרשימה עוד ארוכה .או
בקיצור ,רוב העם .איך נאמר? עברנו את פרעה ,נעבור גם את
נתניהו!

תגובות 2/
מכתבים
למערכת

משום מה ,לא פורסם בעיתונים

דברים בשם אומרם
אורלי לוי מצאה שם למפלגה שלה :פאשלה
"מיהו ח"כ חברתי ומי פחות? התשובות שנותן המדד החברתי
של ארגון 'המשמר החברתי' המסכם את השנה האחרונה של
הכנסת מפתיעות ביותר .ח"כ אורלי לוי אבקסיס ,שהקימה
לאחרונה מפלגה חברתית ,הגיעה למקום ה 40-שנמצא
בעשירייה האחרונה של האופוזיציה .בעשירייה הזו ממוקם
גם יו"ר ההסתדרות לשעבר ח"כ עמיר פרץ .המתמודדת על
ראשות מרצ ח"כ תמר זנדברג ,צנחה מהמקום ה 6-למקום ה-
 .22יו"ר יש עתיד ח"כ יאיר לפיד הגיע למקום האחרון
באופוזיציה".
)"כלכליסט"(21.3 ,
\

התחילה ברגל ימין
"יו"ר מרצ ח"כ תמר זנדברג הגיבה בגלי צה"ל לביקורת
כלפיה על שנעזרה ביועץ האסטרטגי של הימין הקיצוני משה
קלוגהפט בבחירות המקדימות ועל שהכחישה זאת בפני
עיתונאים ששאלוה על כך .לדבריה' ,ייתכן שהייתה זו טעות'".
)"וואלה!"(25.3 ,

סיימה ברגל ימין
"זהבה גלאון בטרם פרשה מהמרוץ לראשות מרצ נעזרה
ביועץ שטח שמגיע מן הליכוד .יוסי דרוק ,מי שבדו״ח הפנימי
של מבקר הליכוד )עו״ד שי גלילי( נמצא בטבלת מקבלי השכר
בגין ניהול מטה השטח של המפלגה בבחירות  2015נשכר
בידי גלאון להיות איש השטח שלה".
)"גלובס"(26.3 ,

נשלמות ההכנות לחג הפסח  /א'
"עמותת 'חסדי נעמי' עובדת במרץ כדי להכין את סלי המזון
ליותר מ 50-אלף נתמכים לקראת החג .אפשר בתאום לצלם
את ההכנות או לקבל מרואיינים שיקבלו מאיתנו סלי מזון".
)הודעה שמסרה לעיתונות עמותת "חסדי נעמי"(25.3 ,

נשלמות ההכנות לחג הפסח  /ב'
"לקראת חג הפסח וכמיטב המסורת ,פונו פתקי התפילה
ונבדקה תקינות אבני הכותל ברחבת הכותל המערבי .משעות
הבוקר החלו לפנות עובדי הקרן למורשת הכותל המערבי את
הפתקים ,שנטמנו בין נדבכי הכותל המערבי והם יועברו להר
הזיתים ,שם ייטמנו בקבורה יחד עם ספרי הקודש המועברים
לגניזה .מדי שנה מוטמנים מיליוני פתקים בידי מתפללים
מהארץ ומהעולם ,יהודים ושאינם יהודים ,פתקים הנשלחים
באמצעות אתר האינטרנט של הכותל ,הפקס והדואר".
)אתר "שטורעם.נט"(21.3 ,

בהמשך צפויה הפרטת האוויר שאנו נושמים
"התוכנית של נתניהו :חוקרים וחברות פרטיות יקבלו גישה
למידע הרפואי של הציבור".
)"דה מרקר"(25.3 ,

ביום שני 12 ,במארס ,הפגינו סטודנטים פלסטינים ליד אל-
בירה )בכביש המוביל למחנה עופר( ,במחאה על מעצר
סטודנט בידי מסתערבים באוניברסיטת ביר זית.
בעימותים עם שוטרי מג"ב ,נפצעו  17מפגינים .צוות רפואי
באמבולנס של הסהר האדום הותקף בידי שוטרי מג"ב כאשר
ניסה לטפל בשניים מהפצועים.

עמוס גבירץ
קיבוץ שפיים

המתמטיקה לא הייתה ניטרלית
בילדותי אהבתי מאוד מספרים .אהבתי מאוד לתרגל
מתמטיקה עם אבי ,שלימד אותי פתרון בעיות במגוון שיטות
שלמד באתיופיה .בבית הספר ,אף שהגעתי לתוצאות הנכונות
במבחנים ,המורה לא נתנה לי ציון כמו ליתר התלמידים .היא
דרשה ממני לשבת ליד שולחנה ולעשות מבחן חוזר .היא
הסבירה שעליי לפתור את התרגילים בשיטה שהיא לימדה.
מאז לא השתמשתי עוד בשיטות של אבי.
כשחילקו אותנו להקבצות לא שובצתי בזו הגבוהה ,על אף
שמתמטיקה הייתה תחום שהצטיינתי בו .המורה הבהירה לי
כי אין לי סיכוי לעלות הקבצה ,ושהדבר נעשה לטובתי
האישית ,כדי לאפשר לי חווית הצלחה .זו הייתה הנקודה שבה
הבנתי כי המתמטיקה מעולם לא הייתה ניטרלית :המתמטיקה
כדיסציפלינה והאופן שבו היא נלמדת הם בעצם השתקפות
של יחסי הכוח ,הערכים והסיפורים של האידאולוגיה השלטת.
כשהתבגרתי והתחלתי לעסוק בחינוך ,גיליתי שלתחושות
שלי יש גם ביסוס מחקרי .מחקרים מראים כי מוצא ומגדר
משפיעים על תפישותיהם של מורות ומורים באשר ליכולות
התלמידים במתמטיקה .ההטיות הללו משפיעות על
התנהגותם כלפי תלמידים והציפיות מתלמידים מקבוצות
מיעוט לעומת תלמידים אחרים ,וכלפי בנות לעומת בנים.
תפישות אלה מנציחות את הפערים החברתיים.
גיליתי גם מי נוכח ומי נעדר :את ספרי הלימוד במתמטיקה
ממלאות משפחות לבנות ויהודיות ,שגרות בבית יפה עם גינה.
יש להן כסף בארנק ,והן עסוקות בקניות של ממתקים ,כלי
כתיבה ורהיטים .הידעתם ,למשל ,שלמשפט פיתגורס היו
הוכחות מוקדמות הרבה יותר מזו המוכרת לנו :במצרים,
בבבל ,בהודו ובסין? הידעתם שאת המדע שכולנו מכירות
כאלגברה פיתח מתמטיקאי ערבי מוסלמי ,ושמקור המונח
"אלגברה" הוא במילה הערבית "אלג'בר" ,שפירושה חיבור
של חלקים שבורים?
אפשר וצריך לחנך אחרת .בדיוק כשם שהוראת המתמטיקה
יכולה לשעתק ולשמר יחסי כוח ודעות קדומות ,כך היא גם
יכולה להפוך לכלי למאבק בהן .כך גם שאר מקצועות הלימוד.
בספר של האגודה לזכויות האזרח" ,שיעור לחיים" ,אנחנו
מסבירים בדיוק איך ,ומציעים כלים מעשיים לתהליך מעמיק
של חינוך נגד גזענות בהוראה של מקצועות שונים .כל מורה,
מרצה והורה יכולים ליטול חלק בשינוי.

מסי אייצק
רכזת חינוך נגד גזענות באגודה לזכויות האזרח

מאוהדי הקוד הפתי
"כך צריך לעשות כדי לגמור את הבולשביזם האקדמי
בישראל".
)בן-דרור ימיני" ,ידיעות אחרונות"(26.3 ,

מכתבים למערכת נא לשלוח באמצעות הדוא"ל:
zohaderekh@gmail.com
או לתיבת דואר  26205ת"א-יפו 6126102

דמוקרטיה3/

פוליטיקה של המונים ופוליטיקה של ייצוג
הפוליטיקה השתנתה לגמרי .מרצ ערכה פריימריז שהשילו
ממנה כל טיפה של עקרונות .המועמדים בזבזו כספים עצומים
וזמן יקר של תומכיהם לשם קידום עצמי חסר בושה .אבי
בוסקילה ,למשל ,שכר מטה בדיזנגוף סנטר ופעילי המפלגה
ישבו שם ועבדו בשכר לאורך חודשים .ההשקעה בקמפיינים
פרסונליים על חשבון מאבקים אמתיים לטובת הציבור
מסגירה את האמת המרה :מדובר בתחרות על מיקומם של
הדימויים הפוליטיים ,כלומר במטרה לייצג את "השמאל
היפה" ולא לשנות מציאות בשטח.
ואז תמי זנדברג מנצחת .משה קלוגהפט ,שסייע לבנט,
שהגה את "קמפיין השתולים" ואת ההסתה נגד הקרן החדשה,
מספר שייעץ לה .היא מכחישה ,האמת מתגלה ,והקהל זועק:
איך היא שיקרה ,מילא ,אבל איך העזה להיעזר באיש המנוול
והמסית הזה?! ואני מבולבלת .מדוע זה משנה איזה יועץ
פרסום שכרה? פרסום המונים הופך ממילא את האידיאולוגיה
שלך למוצר צריכה .מה משנה האידיאולוגיה של היועץ
הפרסומי שלך? על מי היא משפיעה? אפשר כמובן לטעון
שפרסומאי מכניס את תפישותיו ומטה את הדברים לכיוונים
לא רצויים ,אבל לא בכך מדובר.
הבעיה האמתית היא ,שאין כבר הפרדה של ממש בין
הפרסומת לבין הפוליטיקה עצמה .קלוגהפט נתפש כשחקן לא
פחות מזנדברג ,על אף שאינו מייצג שום ציבור .הבעיה היא
בכך שזנדברג נבחנת בשאלה איזו מין פרסומות היא עושה,
ולא בזו המהותית ,איזה שינוי בכוונתה להוביל.
זנדברג ,שנבחרה להנהיג את מרצ ,נועדה לייצג לא רק את
פניו היפים של השמאל על מרקע הטלוויזיה .מרצ רוצה
שהפרסומת היפה תהיה מושלמת ,ללא מטען שלילי הפוגע
בטוהר הדימוי הטלוויזיוני .הפוליטיקה של מרצ נגוזה .גם אם
העקרונות והפתרונות הפוליטיים שמציעים אנשי מרצ הם
ברובם ליברליים שמאליים ,הדרך בה הם מנהלים את
הפוליטיקה נכנעה לליברליזם הגס ,לקפיטליזם החזירי
ולהמונים של תרבות הצריכה – וזאת בהבדל מההמונים
הנאספים בכיכרות.
ניקח לצורך השוואה את פוליטיקה ההמונים שמקדם ח״כ
דב חנין .לאורך שלוש הקדנציות שלו ,בצד העבודה
הפרלמנטרית המוערכת ,ניסה להקים תנועה שמאלית א-
מפלגתית שתאפשר את הנעת ההמונים למאבק ולא להצבעה
חד פעמית בפתק הנושא את שמו .הניסיונות הקודמים צלחו
באופן מוגבל ולבסוף קרסו ,אך תנועת עומדים ביחד מצליחה.
פעילי חד״ש מנוסים בשיתוף פעולה עם פעילים ממפלגות
אחרות וארגונים לא-מפלגתיים ,הצליחו להקים מסגרת
פוליטית המונית וארצית ,המקדמת מאבקים בנושאים
שהשמאל צריך לעסוק בהם :גזענות ,איכות סביבה ,צדק
חברתי ,התנגדות לכיבוש וכעת התנגדות לגירוש הפליטים.
בחד״ש ובמק"י עוררה התנועה חששות ואף ויכוחים סוערים
וקשיים בתיאום .אך נניח כעת לזווית הפנימית ,ונראה מה
עושה התנועה ,ומה החזון העולה ממנה באשר לשאלות
הקריטיות :מהי פוליטיקה ומהם המונים.
כשהחל הגל הנוכחי של המאבק נגד הגירוש ,נכנסה
התנועה ללב העניינים .פעיליה הרבים ראו ולמדו ממאבקים
קודמים בארץ ובעולם .הבעיה הגדולה ביותר במאבקים למען
מהגרי עבודה ומבקשי מקלט היא הקונפליקטואליות מול
התושבים הוותיקים והעניים .כקומוניסטים ,הבינו פעיליה
הבולטים של התנועה שסתירה בין המדוכאים היא רק חלק
קטן של האמת .חלקה הארי הוא ההבנה שזו מערכת

הפוגעת בכל המדוכאים .לכן בחרו לכרות ברית עם הגורם
היחיד שכבר פעל בשטח ושם לעצמו למטרה לייצר את איחוד
המאבקים :תנועת ״אחותי״ ,שבראשה עומדת שולה קשת.
תנועת המונים שמאלית החליטה אפוא לכוון בכל הכוח
לכך שהעמדה הפוליטית של ״אחותי״ ,השוחה נגד הזרם
בקרב תושבי השכונות וגם בקרב פעילי זכויות האדם ,תהפוך
העמדה ההגמונית של המאבק נגד הגירוש .הם השיקו את
הקמפיין ״דרום ת"א נגד הגירוש״ ,השקיעו את כל כוחם
בחלוקת פלריגים לתלייה במרפסות בשכונות הדרום ובארגון
הפגנה גדולה ראשונה ברח׳ לוינסקי ,ודאגו שהדוברים על
הבמה ייצגו במדויק את הקו הפוליטי של חיבור המאבקים.
וההמונים? חלקם הביטו בבמה מבולבלים .רובם הגדול של
המפגינים נגד הגירוש הם ,בכל זאת ,תל אביבים יפים
וליברלים שלא רוצים בכתם הגירוש ,ומזדהים עם הסיסמא
" "refugees welcomeשל האירופים אליהם הם מבקשים
להידמות .גם בהפגנת הענק בכיכר רבין ראיתי כיצד הם
מתייחסים לדיבורים על הזנחת שכונות הדרום במשיכת כתף,
ובוחנים בחשדנות את הקריאות נגד ג׳נטריפיקציה .ואולם ,זה
הקו הפוליטי שנשמע מעל הבמה .ההמונים שיצאו מההפגנה
ההיא 15,000 ,במספר ,שוחחו על חיבור המאבקים.
במארס הצהירה תנועת עומדים ביחד על תכניתה לפיזור
ולקליטה של מבקשי המקלט כחלופה לגירוש .אלה עיקריה:
הסדרת מעמדם של מבקשי המקלט ,פיזורם בערים שונות
ברחבי הארץ ,פיתוח מדיניות קליטה ,תעסוקה ודיור וכן
תכנית לשיקום שכונות דרום ת"א .נקודות אלה אימצו
בהכנעה ,כמעט במלואן ,ראש הממשלה ושר הפנים ) .(2.4אך
יממה לאחר מכן ,בלחץ גורמי הימין הקיצוני ביותר
בממשלתו ,הצהיר נתניהו כי החליט לבטל את ההסכם,
ובהמשך גם קרא להקים ועדת חקירה נגד הקרן החדשה.
השתוללות הימין והפניקה האוחזת בנתניהו מאז מצביעות
על הצלחת המאבק ועל הצורך להמשיך בו ,ולא על כישלונו.
ועם זאת ,המתחים עדיין רבים .סביב ארגון ההפגנות התעוררו
ויכוחים מרים .תנועת הסטודנטים )״עוצרים את הגרוש״(
והנהגות קהילות הפליטים העדיפו בשלב מסוים לבדל את
מאבקם ממאבקים אחרים .הצלחתה של תנועת עומדים ביחד
טמונה ברצון יתר הפעילים לשתף עמה פעולה בכל זאת .הכוח
הארגוני שהצליחה לטפח הפרך את חיבור המאבקים הקו
הפוליטי המרכזי של המחאה.
עמדה שמאלית היא זו הרואה במאבקים של כל המדוכאים
חלק ממאבק אחד גדול ,ולכן תומכת בכולם תוך התעקשות
על אי מחיקת אחד עבור האחר .אלה הלקחים שיש להפיק
כאשר רוצים לכוון לניצחון .ובחזרה לתחילת המאמר :את
זמנו ,את מרצו ואת כוחו של פוליטיקאי אפשר לתעל באופנים
שונים לפי תפישתו את הפוליטיקה ואת תפקידו ביחס
להמונים .במרצ ,הכוחות מושקעים במכירת העקרונות כפי
שמוכרים במבה .ההמונים הם צרכנים פסיביים המשלשלים
פתקי הצבעה .לא מעבר.
בחד״ש ,לשמחתי ,מושקעים הכוחות לא בקמפיין אישי
למען קבלתו בציבור של ח"כ אחד כמנהיג השמאל ,אלא
בארגון המונים לפעולה .ההמונים נתפשים כגורם שיש
לשכנע ,למסגר מחדש את תחושת הבטן שלו בתמונה מדויקת,
אך גם כגורם המניע מאבקים ,המתארגן והמחולל שינוי
במציאות ,זו שנמצאת מעבר לתשדיר הפרסומת.

נועה לוי

סביבה4/

המערכה על שדה בריר נמשכת
כאשר תחלואות הלאומנות פוגשות בתחלואות ההון-שלטון
מאת יעלה רענן
משפחת עופר מקדמת כריית פוספט בבקעת ערד באזור
שדה בריר .בסוף ינואר אישר קבינט הדיור את הקמת המכרה.
סלעי הפוספט משמשים לייצור זרחן ,שהוא יסוד חיוני לכל
צורות החיים :הוא גורם מפתח בתהליכים פיזיולוגיים
וביוכימיים ,בבניית רקמות בעלי החיים והצמחים ובהפעלת
תהליכים מטבוליים .סלעי הפוספט המצויים בבטן האדמה הם
המקור היחיד ,כמעט ,בעולמנו לאספקת זרחן ,מעבר לזרחן
הקיים באופן טבעי בקרקע ובחומרים אורגניים.
בישראל ,סלעי הפוספט נמצאים בעיקר בנגב הצפוני
והמרכזי ,והם חלק מ"חגורת הפוספט הים-תיכונית" .כריית
הפוספט נעשית כיום באופן בלעדי בידי חברת כי"ל-רותם
בשלושה אתרים עיקריים :בקעת צין ,אורון ומישור רותם.
כי"ל-רותם שייכת למשפחת עופר .עידן עופר ,העומד בראש
ממלכה זו ,חי בלונדון.
אין תחרות רבה בעולם בתחום
הדשנים הזרחניים ,ועל כן הרווח
מהפוספטים גבוה 95% .מתעשיית
הפוספט הישראלית מופנים לייצוא
בעבור תמלוגים למדינה שנקבעו
בפקודת המכרות ועומדים על  2%בלבד
משווי סלעי הפוספט .בשנת  2012נגבו
כ 5.4-מיליון דולר בתמלוגים ,כאשר
התוצר למשק מתעשייה זו נאמד
בכמיליארד דולר.
אין להקל ראש בחשיבות הייצוא
מישראל לכלכלת המדינה ,אך כמו במקרים רבים אחרים ,רוב
הרווחים מעשירים את כיסי משפחות הטייקונים ,ואזרחי
ישראל כלל לא נהנים מהרווחים המגיעים מאוצרות הטבע של
מדינתם .יתרה מזאת ,העלויות למדינה בשל הרס הסביבה
והטיפול בהררי הסיד הרדיואקטיבי ובבריאות האנשים –
גבוהות בערך פי  30מאשר התמלוגים שחברת כי"ל-רותם
משלמת.
ושדה בריר? משפחת עופר מנסה לשים את ידה עליו
למעלה מ 20-שנה 15,000 .דונם אלה ממוקמים כשלושה ק"מ
מזרחית לכסייפה וכשלושה ק"מ מערבית לערד .הרוח לרוב
נושבת ממערב למזרח ,ולכן תושבי ערד עלולים לסבול מאבק
רדיואקטיבי .לפי הערכות ,כשבעה אנשים צפויים למות בכל
שנה בערד בשל זיהום האוויר שיגרום האבק.
באופן לא מפתיע ,נתניהו מעורב בסיפור באופן אישי.
לאורך הדיון על הקמת המכרה ,קיבל משרד הבריאות כמה
חוות דעת המבהירות את הסכנה הבריאותית לתושבים באזור.
בתגובה ,הציגה משפחת עופר חוות דעת פרטית המראה כי
שום סכנה אינה נשקפת .לפי התחקיר של ערוץ ) 10ינואר
" :(2011הכדור חזר למשרד הבריאות ,ששוב הזהיר מסכנת
האבק .אלא שבעקבות לחץ של החברה ,הוחלט לפנות ליועץ
חיצוני שיקבע את משמעות הדוחות .איש אינו מוכן להסביר
מה או מי גרם לשינוי ההחלטה .לחדשות  10נודע כי מי שכפה
את מינוי היועץ היא לא אחרת מלשכת ראש הממשלה".
האדמה בה רוצה משפחת עופר לכרות נמצאת מתחת לכפר

בדואי גדול ,אל-פורעה .באל-פורעה רבתי )הכולל גם את
הכפרים זערורה ואל-ע'זה( חיים כ 15,000-תושבים .המדינה
הכירה בכפר רק ב ,2006-אולם תכנית המתאר ליישוב
מתעכבת יותר מעשור בשל המחלוקת סביב תכנית כריית
הפוספטים בשדה בריר .כדי לכרות את הפוספט ,מבקשת
המדינה ,בשירות משפחת עופר ,לעקור  10,000אזרחים
ערבים-בדואים ממקומם .עקירת תושבים ומחיקת כפרים הן
חלק מהתנהלות המדינה כיום נגד אזרחיה הערבים .היא
מחפשת כל תירוץ אפשרי "לנקות" את הקרקע מיושביה
הערבים ולרכזם ביישובים עירוניים עניים שנבנו למטרה זו.
ב"דה מרקר" )ינואר  (2016מצוטט חליל ג'ברי ,תושב אל-
פורעה" :אנשים מיואשים .הם יודעים שהקמת המכרה אושרה
למרות המלחמה של תושבי ערד ,למרות כל ההמלצות נגד,
למרות המומחה מחו"ל ולמרות עמדת משרד הבריאות .אם
שני שרי בריאות לא הצליחו לשנות כלום ,אז אנשים אומרים:
'מי אנחנו שבשבילנו ישנו
החלטה?' .אבל גם אם יהיה
מכרה במרחק מטר מפה ,איש
לא יעזוב את האדמה .כל תושבי
אל־פורעה נולדו פה .אף אחד
לא קנה את האדמה או עבר
לפה ,ואנחנו נישאר .אם יהיה
לנו סרטן ,יהיה סרטן".
הייתי כמה פעמים באל-
פורעה כדי לשוחח עם
התושבים .המדינה משקיעה
המון כסף בכפר ,אך הכסף
מיועד לתהליכים של הרס הקהילה המקומית ולא למען
שגשוגה .נציגי המדינה פועלים כבר עשור בשירות
הטייקונים ,מספרים שקרים לתושבים על שכניהם ,וכך גורמים
לייאוש ,לחוסר אמון ולהיעדר אמונה .התושבים כבר אינם
יודעים על מי לסמוך.
לביקורי האחרון הצטרפה ד"ר שרית עוקד ,תושבת ערד
וממובילות המאבק נגד מכרה שדה בריר .ד"ר עוקד הסבירה
את משמעות הכרייה" :כאשר הפוספט באדמה ,אין לו קרינה
רדיואקטיבית .אך כשמתחילים לחפור ,נפלט רדון ,גז
רדיואקטיבי .הוא יהרוג אתכם ,יגרום למחלות לילדים שלכם.
אם לא נעצור את המכרה עכשיו ,אתם לא תוכלו ולא תרצו
להישאר כאן .בסין החזירו אנשים לקרקע שהפוספט נכרה
ממנה .לכפרים הללו קוראים היום 'כפרי המוות'".
ההפגנה שאר ַגּנו בצומת ערד נגד המכרה בתחילת פברואר,
בה השתתפו יהודים מערד )חרדים וחילונים( ,וערבים-בדואים
מאל-פורעה הייתה מרשימה ומיוחדת .הפגנה כזו מפחידה את
נתניהו .הוא עסוק מאוד ב"הפרד ומשול" ,והפגנה זו הייתה
מפגן כוח של חיבור .עבורי ,הייתה זו גם חוויה להיות שותפה
בארגונה .ח"כ דב חנין )חד"ש ,הרשימה המשותפת( וסגן השר
יעקב ליצמן )יהדות התורה( פעלו מאחורי הקלעים ,פעילים
מקומיים מערד וחברי כנסת ומנהיגים ערבים מהנגב השתתפו.
קשה אמנם לנצח בקרב שבו אינטרסים של הון-שלטון
חוברים למדיניות לאומנית ,אך הקרב טרם הוכרע ,ואנחנו
ממשיכים להיאבק.

חברה5/

נשיא המדינה יצחק נבון בסיור בחממה בלכיש) 1980 ,צילום :לע"מ(

נבואה המגשימה

את עצמה
על תכנון ויישוב חבל לכיש
מאת סמדר שרון
לוי ארגוב ,מנהל חבל לכיש ,כתב בעיתון "הבקר"
)אוקטובר  (1959על המתיישבים יוצאי ארצות האסלאם
בחבל לכיש" :לימדנו אותם לעשות חקלאות ,אך לא לימדנום
להקים קהילייה עם מוסדות דמוקרטיים ולקבל עול אחריות
על עצמם .עד היום ,לאחר  5שנים ,לא הוכשרו יישובי החבל
להנהלה עצמית" .בשורות הבאות אציג חלק מניתוחי את
דפוסי התכנון החקלאי ויחסי העבודה במושבי חבל לכיש.
בחבל לכיש הוכנסו חידושים משמעותיים בתחום התכנון
החקלאי ותהליכי העבודה במשק .הם הותאמו ,לדברי
המתכננים ,לצרכים ולאפשרויות של יוצאי צפון אפריקה.
ראשית ,במקום הגידולים החקלאיים המגוונים שהיו מקובלים
במושבים עד אז ,המתכננים החליטו לבסס את החקלאות
במושבי-העולים של לכיש על מה שכונה "משק שדה":
בעיקר גידולים תעשייתיים כגון כותנה וסלק-סוכר .המאפיין
את משק שדה הוא שתוצרי הגידולים ,בניגוד לחלב ,בשר או
ירקות ,אינם מופנים לא לצריכה עצמית וגם לא לשיווק באופן
פרטי לשוק ,אלא נמכרים באמצעות שיווק מאורגן משותף.
גידולים מסוג זה משתלמים לא בחלקות משפחתיות קטנות
אלא בחוות גדולות היקף.
איפיון זה הוביל לשינוי המשמעותי השני בתחום הייצור:
אמצעי הייצור – חלקות האדמה החקלאיות והציוד החקלאי
– ניתנו למתיישבים לא מיד אלא בהדרגה ,לאחר כמה שנים
שבהן עבדו כשכירים בשטחי המושב שלהם עצמם ,בחוות
חקלאיות שניהלו חברות קבלניות .המתכננים טענו כי בדרך זו
יוכשרו המתיישבים מבלי שייאלצו להתמודד עם קשיי ניהול
משק עצמאי.
אלא שמאפיינים אלה ,כפי שעולה מניתוח תהליכי העבודה,
העמיקו את התלות של המיושבים במוסדות המיישבים.
ההנחות האוריינטליסטיות ,שהיו חלק בלתי-נפרד מתהליכי
הקולוניאליזם הפנימי שבמסגרתם נשלחו רוב המהגרים

האסלאם
מארצות
לפריפריה ,עיצבו במידה
רבה גם את תהליך
העבודה החקלאית .על
אף שהמתיישבים בלכיש
קיבלו יותר משאבים
יחסית למושבי עולים
שהוקמו בראשית שנות
השפיעו
החמישים,
הנחות מוצא אלה על
עיצוב המרחב החקלאי
וגרמו במידה רבה
לכישלונו של הפרויקט.
התכניות של המוסדות
המיישבים ויחסי העבודה מִ לכדו את העולים והקשו עליהם
להפוך חקלאים עצמאים המסוגלים להתפרנס בכבוד .כך
הפכו התפישות האוריינטליסטיות מעין נבואה המגשימה את
עצמה.
פרק הזמן שבו יועדו לעבוד כשכירים בחוות חקלאיות של
חברות קבלניות נקבע לשנתיים .בפועל ,היו מושבים שבהם
נמשך שלב זה שנים רבות יותר .חשוב לציין ,כי רק העולים
חויבו לעבוד בחברות הקבלניות ,בעוד שנוער "ישראלי" קיבל
הכשרה חקלאית שמיד לאחריה הוקצו להם חלקות במושבים
לעיבוד עצמאי.
לאחר שלב "המשק המנוהל" החלו העולים בכמה מושבים
לקבל באופן הדרגתי לרשותם את החלקות ואת אמצעי הייצור
שהוקצבו להם .אז עברו לשלב שכונה "שלב הביסוס" ,כלומר
שלב שבו המשקים נמצאו עדיין בטיפול שוטף של המחלקה
להתיישבות ,אולם כבר לא היו שכירים מטעם החברות .לפי
התכנית ,שלב הביסוס אמור היה להימשך כשלוש שנים ,אך
בפועל הוא ארך בכמה ממושבי העולים שנים רבות :היו
בלכיש מושבים שבשנת  1972עדיין לא הגיעו לעצמאות
מלאה ונותרו בטיפול הסוכנות.
בתקופת המשק המנוהל ,היו עולים שהגיעו כמעט לפת
לחם מאחר שהיו תלויים לחלוטין באספקת עבודה מבחוץ.
המדריכים ניסו לסייע בידם אף במחיר עימותים מול
מעסיקיהם מהמוסדות המיישבים .המדריכים התלוננו על
הלנת שכר שנמשכה לעתים חודשים מספר ,ועל כך שהשכר
לפועלים החקלאיים היה נמוך משמעותית מהשכר ששולם
באותה עת לפועלים לא-מקצועיים בערים .הם גם יצאו נגד
רעיון החווה כשלעצמו ,שלטענתם יצר פרולטריון של שכירים
במקום מתיישבים עצמאים ,וניסו ללחוץ על המוסדות
להקדים את יציאת המושבים לשלב הביסוס.
אך גם בשלב הביסוס הייתה מעורבות המוסדות המיישבים
רבה :הם קבעו עבור העולים את סוג המשקים החקלאיים,
פירטו מהן עבודות המשק והדריכו אותם כיצד לבצען ,וכן
ריכזו את שיווק התוצרת החקלאית ואת מכירת מוצרי הצריכה.
ההיסוס של הגורמים המיישבים להתיר למתיישבים לנהל את
המושב בעצמם ,והחלטת המתכננים להעביר חלק
מהפונקציות של השירותים מהמושבים למרכז הכפרי ,צמצמו
את היסוד הקואופרטיבי במושב ומנעו מחבריו את האפשרות
לפתח עצמאות.
במילים אחרות ,ההנחות המוקדמות של המוסדות על
אודות תרבות העולים שמטו את הקרקע מתחת לאפשרות לתת
להם לנסות לפתח מסגרת קואופרטיבית של ממש .בשיח
הציבורי של התקופה עולה בבירור התפישה בדבר חוסר
היכולת לפעול בהתאם לערכים שיתופיים הטבועה כאילו
בנפשם של המתיישבים מארצות האסלאם.

בעולם6/

לא לתפוס טרמפ על מלחמה באיראן
המינויים החדשים בוושינגטון מלמדים על כוונה לבטל את הסכם הגרעין
בעקביות ארוכת טווח ,מייצבת איראן את עצמה כמעצמה
אזורית .ראינו זאת בוועידת הפסגה המשולשת הרוסית-
איראנית-טורקית על עתיד סוריה שנערכה באנקרה ).(4.4
במאי צפויים אירועים נוספים הממחישים את השפעתה
הגוברת של איראן במזרח התיכון ,למשל :ההתמודדות
המרכזית במערכות הבחירות בעיראק ובלבנון היא בין חזית
פרו-איראנית לבין חזית פרו-מערבית.
לעומת איראן ומדיניותה הסדורה ,התנהלות טראמפ
במזה"ת רוויית תהפוכות וסתירות .אחרי הבטחות רבות
שיוציא את הכוחות האמריקאים מסוריה מיד לאחר תבוסת
דאעש ,הודיע טראמפ בשבוע שעבר על השהיית היציאה.
החלטת זו מעמתת שוב את ארה"ב ,הנשענת על הכורדים
בסוריה ,עם טורקיה החברה בנאט"ו .העברת שגרירות ארה"ב
לירושלים ,הצפויה אף היא במאי ,תעורר מחאה מוסלמית
חובקת עולם .טראמפ גם הבטיח כי עד אמצע מאי יחליט
באשר להסכם הגרעין עם איראן ) :(JCPOAלגבי המשכו ,או
ביטולו ,או שינויו ,או התנייתו בהסכמים נוספים.
הסכם הגרעין נחתם
ביולי  2015לאחר מו"מ
ממושך וקשה בין איראן
לבין חמש החברות
במועצת
הקבועות
הביטחון )ארה"ב ,רוסיה,
צרפת ,בריטניה ,סין
והאיחוד
וגרמניה(
האירופי .לפי ההסכם,
מגבילה איראן את יכולת
הייצור וההעשרה של
ופלוטוניום
אורניום
למשך  15שנים ומסכימה
לפיקוח חיצוני על
האטומיים
המתקנים
שלה .זאת ,בתמורה להפסקת הסנקציות הכלכליות שהוטלו
עליה מאז המהפכה החומייניסטית .הסכם זה נחשב גולת
הכותרת של מדיניות החוץ של אובמה .טראמפ שואף לבטלו,
כשם שביטל את ביטוח הבריאות שהשיג אובמה בעמל רב.
ההסכם חשוב מאוד עבור טהראן ,כיוון שהסנקציות מנעו
ממנה השתלבות בשוק העולמי ,הרעו את תנאי הסחר שלה
וצמצמו את השקעות החוץ במדינה .ביטול הסנקציות,
העריכה ,יאפשר צמיחה מוגברת והעלאה של רמת החיים.
הוויכוח בעניין היתכנות ההסכם החל הרבה לפני המו"מ.
האפשרות של הסכם הייתה מותנית מלכתחילה באופן בו
הוגדרה בעיית ה"עולם" עם איראן .כאשר מתייחסים לבעיה
כפיתוח גרעין לצרכים צבאיים באופן צר ומוגדר ,אפשר
להגיע להסכם .אך אם המטרה בהסכם היא קיבועה של איראן
תחת משטרה הנוכחי כמדינה חלשה צבאית וחסרת השפעה
במרחב שבו היא ממוקמת ,אי אפשר לצפות שאיראן תסכים
למהלך שמשמעותו – תכתיב שיחליש אותה דרך קבע.
אפשר לראות דמיון בין הגישה הניצית והלוחמנית כלפי
איראן לבין יחס המערב כלפי משטרים מהפכניים אחרים:
בברית המועצות ,בקובה ,בווייטנאם ובקוריאה .למרות
ההבדל באופיין של המהפכות ,מהפכות סוציאליסטיות

לעומת מהפכה אסלאמיסטית ,ביקש המערב לחנוק את כולן.
הצלחת פיתוח העוצמה האיראנית ,תחת משטר הסנקציות,
הוכיחה את ריקנות גישת החניקה.
ההסכם שהוביל אובמה הושג לאחר ניסיונה המר של
ארה"ב באפגניסטאן ובעיראק .טראמפ לעומת זאת הודיע עם
בחירתו כי הוא מתנגד לו .בדצמבר  2016הצביע הקונגרס
בעד הארכת הסנקציות על איראן למרות כניסת ההסכם
לתוקף.
טראמפ טוען כי איראן אינה מקיימת את "רוח ההסכם" מפני
שהיא מפתחת טילים בליסטיים ותומכת בתנועות "טרור".
ההסכם ,כפי שנחתם ב ,2015-אינו כולל את שאלת פיתוח
הטילים )שאינם גרעיניים( .אלה אמנם מפחידים את בעלות
בריתה של ארה"ב ,ובייחוד את ישראל ואת סעודיה ,אך הם
אינם חלק מהסכם הגרעין ועל כן אין להאשים בגינם את איראן
בהפרתו .שאלת התמיכה בטרור היא – מי כמונו ,ישראלים,
יודע – בעייתית בבסיסה :ארדואן ,למשל ,טוען כי ארה"ב
תומכת בטרור בשל תמיכתה בכורדים אותם מגדירה טורקיה
טרוריסטים.
מדיניותו של טראמפ
כלפי איראן מתבהרת
נוכח מינוייו האחרונים:
מזכיר המדינה החדש
מייק פומפאו ,שנכנס
השבוע לתפקידו ,החליף
את רקס טילרסון .פומפאו
– מדינאי ניצי ומחרחר
מלחמה ,היה חבר קונגרס
רפובליקאי וכיהן כראש
ה .CIA-לתפקיד היועץ
לענייני ביטחון מונה ג'ון
בולטון ,שגריר ארה"ב
באו"ם בימי בוש הבן .שני
האישים )ר' צילומים :מימין – בולטון; משמאל – פומאפו,
איור :פליקר( ידועים בעמדותיהם הימניות הקיצוניות ,ושניהם
תומכים בביטול הסכם הגרעין ובשימוש בכוח צבאי לשינוי
המשטר באיראן ובמקומות אחרים.
פרדריקה מוגריני ,שרת החוץ של האיחוד האירופי,
הצהירה כי איראן עומדת בתנאי ההסכם .אירופה אינה תומכת
בביטול ההסכם ומנסה לגבש עמדת ביניים בין העמדה
האמריקאית לעמדות הרוסית והסינית .היא מבקשת להוסיף
להסכם הגרעין עניינים אחרים העומדים על הפרק ,אך מתנגדת
לשבירת כלים .חידוש הסנקציות על איראן ,אם יקרה ,לא יזכה
בתמיכת רוסיה וסין; יעלה את מחירי הנפט בעולם; ויפגע
בצמיחה הכלכלית המתונה שהתחילה רק לאחרונה באירופה.
שינוי מדיניות המערב כלפי טהראן יגרום להחרפת הדיכוי
גם באיראן ,ויחזק את הכוחות המתנגדים לרוחאני; הימין
הפשיסטי בישראל תופס טרמפ על הימין הפשיסטי
האמריקאי .בעקבות אירועי הימים האחרונים :אנחנו קוראים
לא לשימוש בנשק כימי בידי אף אחד מהצדדים ,ולא למלחמה
ישראלית-סעודית-אמריקאית הרת אסון נגד איראן!

אבישי ארליך
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ספר שירה חדש של רחל
הרץ" :מסעות ומשאות"
ספר השירה הרביעי של רחל הרץ "מסעות ומשאות" ראה
אור בהוצאת פרדס באחרונה .הרץ נולדה וגדלה במשפחה
דתית בחיפה .היא למדה בביה"ס הירושלמי אפרתה,
והשלימה את לימודי התואר הראשון באוניברסיטת חיפה .את
לימודי התואר השני והשלישי השלימה הרץ בארה"ב .מ־1974
עסקה במחקר אקדמי ,וכיום היא פרופ' אמריטה לפסיכולוגיה
בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה.
לאחר הגעתה לגיל הפרישה מהאוניברסיטה ,פנתה הרץ
לאהבתה הישנה ,כתיבת שירה .היא למדה בחוג לספרות
עברית והשוואתית בתכנית לכתיבה יוצרת .הרץ נשואה
לפרופ' ראובן לזרוביץ ,ולהם שלושה ילדים ושישה נכדים.

בית סראבקי ,חיפה

יוקרן בפסטיבל סולידריות הקרוב

סרט גנוז מתעד

את מופע "יש
גבול" ,אכזיב 1983
לפני חודשים מספר נמצא סרט גנוז" ,יש גבול-סטוק" מאת
אלי שריד .הסרט מתאר את מחאתם הפוליטית של כמה
מאושיות התרבות בישראל נגד מלחמת לבנון הראשונה,
בדמות קונצרט בשנת  1983בפארק אכזיב .את המופע ארגנה
תנועת הסרבנים "יש גבול" שהוקמה בשנת  1982ופעלו בה
מאות קצינים וחיילי מילואים שסירבו להילחם בלבנון.
השתתפו במופע בהתנדבות :חווה אלברשטיין ,דיוויד
ברוזה ,להקת בנזין ,מיקי גבריאלוב ,יהונתן גפן ,שלמה
גרוניך ,שלום חנוך ,דני ליטני ,דני רובס ,להקת מע"צ ,שמוליק
קראוס ואחרים .הם התגייסו למחאה ,נשאו נאומים נוקבים נגד
המלחמה העקובה מדם וקראו להחזיר את החיילים הביתה.
"אנחנו שולחים מכאן ביוזמתנו ,האמנים שמופיעים כאן
הערב ,את זעקותינו ,כאבינו ושאט נפשנו מהרצח והטבח
בהרי השוף .אין בעינינו טבח טוב או טבח רע .למוות לא תהיה
ממשלה ,אפילו לא ממשלת אחדות לאומית" ,אמר גפן בפני
קהל של עשרים אלף איש שמחאו לו כפיים.
הסרט המלא יוקרן לראשונה בפסטיבל סולידריות לקולנוע
וזכויות אדם השישי במספרו שיתקיים בסינמטק תל אביב בין
 26באפריל ל 1-במאי.
במהלך הפסטיבל יוקרנו סרטים תיעודיים ועלילתיים
העוסקים בזכויות אדם ובמאבקים חברתיים ופוליטיים ברחבי
העולם .מלבד "יש גבול-סטוק" יוקרנו גם "חמורים מתים לא
מפחדים מצבועים" העוסק בהשלכות הגלובליזציה על
אתיופיה; " 68ימים ב 69-דקות" על מסעם של הפליטים
הסורים לשוודיה מנקודת מבטה של ילדה בת שלוש;
"שותפים לפשע"  -על ההשלכות הבריאותיות על העובדים
במפעלי האלקטרוניקה בסין ועוד.
לתכניית הפסטיבל המלאה:
https://www.solidaritytlv.org/solidaritfilms

הַ ַלּ ְילָה הַ זֶּה חָ ל ְַמתִּ י:
ַדּ ְחפּוֹר גָּדוֹל עָ לָה עַ ל חֲצַ ר יַלְ דוּתִ י
וְ ִשׁנֵּי הַ דַּ ְחפּו ִֹרים שֶׁ ל בִּ עוּתַ י
הָ ְרסוּ ,נ ְִטיפִ ים-נ ְִטיפִ ים וּנְתָ זִ ים-נְתָ זִ ים
אַריֵה הַ שַּׁ יִשׁ הַ מְּ חֻ טָּ ב
אֶ ת עַ ְ
אֶ ת הַ בְּ רֵ כָה וְ הַ מִּ זְ רָ קָ ה
ֻסכַּת הָ עֵ ץ ,שֶׁ לְּ צִּ ָדּהּ ִטפְּ סוּ יַסְ ִמינֵי יַלְ דוּתִ י
וְ הַ גְּ פָ נִים הַ מְּ שֹׂרָ גוֹת שֶׁ נּ ְִשׁעֲנוּ עָ לֶיהָ לְ עֵ ת חֹ רֶ ף
ֶנאֱחָ זוֹת בְּ י ַָדי הַ צּ ֹועֲקוֹת לְ עֶ זְ רָ ה
ִחטּוּבֵ י הַ בַּ ְרזִ לִּ ים שֶׁ ל גִּ ְדרוֹת גִּ נּוֹתַ י
פְּ סִ יעוֹת רַ גְ לַי עַ ל מַ ְרצְ פוֹת הָ ִרבּוּעִ ים
עֵ ץ הָ אִ זְ ָדּרֶ כֶת הַ סָּ גֹ ל וְ הָ אֶ קָ לִ יפְּ טוּס
ישׁית
שֶׁ נּוֹפ ֹו הִ סְ תִּ יר אֶ ת קוֹמָ ת ֹו הַ שְּׁ לִ ִ
שֶׁ ל בֵּ ית יַלְ דוּתִ י ,נִפְ צְ עוּ פִּ צְ עֵ י מָ וֶת
וַ ֲאנִי עָ מַ ְדתִּ י שָׁ ם
יַלְ ָדּה בַּ ת שֵׁ שׁ ,וּבַ ת ְשׁמ ֹונֶה
אַרבָּ עִ ים וְ אַחַ ת
וּבַ ת ְ
בְּ ִמלְ חָ מָ ה עַ ל חַ יַּי
ס ֹוכַכְ תִּ י עַ ל נוֹפֵ י יַלְ דוּתִ י
וּבָ כִ יתִ י עַ ל נַפְ שָׁ ם הַ נּ ְִקרַ עַ ת
בְּ י ַָדיִם גְּ דוֹלוֹת וְ אֶ צְ בְּ עוֹת ֲענ ִָקים
בִּ קַּ ְשׁתִּ י ַלעֲצֹ ר אֶ ת הַ ַדּ ְחפּו ִֹרים
שֶׁ עָ לוּ עַ ל חַ יַּי
על השיר ,שנכלל בספרה החדש ,סיפרה" :בילדותי גרה
משפחתי בחיפה בבתי סראבקי שנמצאו במורד רחוב יחיאל,
מול מה שאז היה בית הספר של הכנסייה ,לאחר מכן 'מגן דוד
אדום' והיום מגרש חנייה של שוק תלפיות .בכל פעם שנכנסתי
דרך שער הברזל המגולף אל החצר הגדולה ,הרגשתי כי אני
גרה בארמונות .לפניי ניצבו שלושה בניינים :אחד מימין ,אחד
משמאל ואחד מולי .כל בניין היה גדול ומפואר בדרכו שלו,
ואף שלא היו דומים בסגנונם בכל זאת יצרו שלמות .כך היו
זיכרונות הילדות שלי מהבית וכך הם בעיניי עד היום – סיפור
מתמשך של זיכרון ,כאב וגעגוע".
"בניית שלושת הבתים הושלמה כנראה לפני  .1935היזם
היה בעל הבית סראבקי ולו שילמו הדיירים את שכר הדירה
החודשי .הבתים היו בתי אבן ,לכולם מרפסות קדמיות ישרות
או מעוגלות ולחלקם עיטורים וקשתות מרהיבי עין".

א"ד

במאבק

עזה 6 ,באפריל )צילום :אשרף אבו עמרה(

בממשלת ישראל מתייחסים למלחמות בעזה כאל שגרה,
ומתחרים מי מסית יותר ,מי דוחף חזק יותר לסבב לחימה
נוסף ,ומי קורא בקול רם יותר להרג אזרחים ומתיר את דמם
של מפגינים לא-חמושים .אביגדור ליברמן ,שר הביטחון ,טען
) (1.4כי "לא תהיה ועדת חקירה על אירועי עזה ,ובפעם הבאה
נגיב באופן חריף יותר" .את הדורשים ועדת חקירה הוא כינה
"מקהלה של צבועים" .ח"כ אבי דיכטר )הליכוד( ,יו"ר ועדת
החוץ והביטחון של הכנסת ,הצהיר כי "ירי חי תמיד אפשרי".
הצהרות הפוליטיקאים מתניעות את רצח המפגינים
והאזרחים הלא-חמושים בשבועות האחרונים בעזה .ב31.3-
נורו למוות  17מפגינים ,ויותר מאלף נפצעו .ב 6.4-נורו למוות
תשעה מפגינים ,בהם עיתונאי שלבש אפוד מזהה ושהה
במרחק  350מטר מהגדר ,ונפצעו יותר מ 300-מפגינים מירי
אש חיה.
השיח הממסדי מקדש את גדר הגבול ,ונוצר קונצנזוס
בישראל סביב הטענה כי עצם ההתקרבות אל הגדר מצדיקה
ירי חי לעבר המפגינים ,אפילו כאשר אלה אינם נושאים נשק.
אולם תהלוכות והפגנות ליד הגדר אינן "טרור" אלא ביטוי
למאבק בלתי-אלים של הפלסטינים למען חייהם וזכויותיהם.
המאבק העממי הוא תשובה למשבר המחריף ברצועת עזה
ולסגר המתהדק .ישראל מקטינה את היקף אישורי המעבר
ועורמת כל קושי אפשרי על שיקום הרצועה .פעם אחר פעם
מבצע הצבא מעצרים ברצועה ותוקף אתרים מעבר לגדר
הגבול .המאבק העממי הנחוש עד לסיום המצור על עזה ועד
להשגת פתרון צודק לסוגיית הפליטים לא ידוכא באלימות
הצבא הישראלי.
מול הממסד והאופוזיציה משתפת הפעולה ,נשמעים קולות
החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון )חד"ש(
אבלה על מותו של האשם מחאמיד
שהיה מחנך ,ראש עיריית אום אל-פחם ,חבר כנסת בסיעת חד"ש
ויו"ר מועצת חד"ש
ושולחת תנחומים למשפחתו

שוחרי השלום ומתנגדי הכיבוש .ב ,26.3-נערכה הפגנה מול
מרכז הליכוד בת"א )מצודת זאב( ,שיזמה תנועת עומדים
ביחד ,והשתתפו בה חד"ש ,מרצ ,שלום עכשיו ,לוחמים
לשלום ,קול אחר ,פורום המשפחות השכולות וארגונים
נוספים .בפתח ההפגנה נאמה ח"כ עאידה תומא-סלימאן
)חד"ש ,הרשימה המשותפת( .הפגנות נוספות התקיימו ביפו
) (6.4ובסכנין ) .(7.4ארגון "בצלם" קרא ) (4.4לחיילים לסרב
לפקדה לירות במפגינים בעזה.
מקי וחד"ש תובעות מממשלת ישראל להפסיק את הירי
באזרחים ,להסיר את המצור מעל עזה ,לשים סוף למצוקה
הכלכלית והבריאותית האיומה ברצועה ,ולחתור לפתרון
שבמרכזו סיום הכיבוש וכינון שלום צודק ישראלי-פלסטיני.
רק כך אפשר להבטיח חיים של ביטחון ושלווה לכל יושבי
הארץ הזו .מול  32אזרחים )נכון לכתיבת שורות אלה( הרוגים
ואלפי פצועים בשני סופי שבוע בעזה ,במהלך הפגנות של
עשרות אלפי אזרחים לא-חמושים ,אנו אומרים באופן הברור
ביותר :לא להרג אזרחים!

"יום השואה"  -תערוכה קבוצתית
אוצרת :מירה צדר .התערוכה פתוחה למבקרים בימי שני ,רביעי ,שישי
ושבת בין  11:00ל ,14:00-עד 28.4
גלריית הגדה השמאלית ,אחד העם  ,70תל אביב

ביוזמת יש גבול

טקס הדלקת משואות לישראל צודקת
בין מדליקי המשואות :מיכאל אתקילתי )מבקש מקלט מאריתריאה(,
עתליה בן אבא )סרבנית כיבוש( ,זהבה גלאון ,חאלד ג'עאר )פעיל חברתי
ולוחם צדק( ,שולי דיכטר )יזם ופעיל חברתי( ,נורלדין מוסא )מבקש מקלט
מדרפור( ,מני נפתלי )לוחם בשחיתות שלטונית( ,רוזמרי סולן )פעילה
שלושים שנות נשים בשחור( ,חגית סיגאוי )פורום הדיור הציבורי( ,נטע-לי
עלי )פעילת המאבק נגד הכיבוש בילעין( ,בומה ענבר )איש שלום(.

ילוו את האירוע :עופר גולני וזאב טנא.
יום ד' 18 ,באפריל,19:45 ,
כיכר אמיל גרינצוויג )מול משרד רה"מ( ,ירושלים

ביוזמת לוחמים לשלום ופורום המשפחות השכולות

טקס יום הזיכרון הישראלי-פלסטיני
זו השנה ה 13-שנערך טקס יום הזיכרון המשותף ,בהשתתפות :אפרת גוש,
לובנה סלאמה ,דן תורן ,יהוא ירון ,עוזי רמירז ,גדי אלטמן ,יונתן שפירא,
מקהלת בית הספר הרדוף ,מקהלת הנשים הערבית-יהודית ראנה ועוד.

יום ג' 17 ,באפריל ,21:00 ,פארק הירקון ,תל אביב

מועדון קולנוע בגדה השמאלית
 – No Sex Last Nightסופי קאל
 ,1996צרפת וארה"ב )צרפתית ואנגלית ,כתוביות באנגלית(
אחרי ההקרנה תתקיים שיחה עם אילת זהר
מוצ"ש 14 ,באפריל ,19:00 ,אחד העם  ,70תל אביב

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