גיליון  17 ,25ביוני 2020

למנסים לתרץ את חברות גנץ בקואליציה הימנית
ברצונו למתן את הכיבוש והגזענות :זו כניעה
לפני שנות דור ,בבחירות  ,1992הנפיקה מרצ את הסיסמא
"להמריץ את רבין" .בבחירות ההן זכו יצחק רבין ומפלגתו,
מפלגת העבודה ,ב 44-מושבים בכנסת .מרצ הגיעה אז
לשיא היסטורי – סיעה בת  12חברים .הישגים אלה איפשרו
לרבין לקבל גם את תמיכת חד"ש ולהקים את ממשלתו,
אחת מממשלות העבודה האחרונות.
עתה ,ישנם המנסים לתרץ את נטישת גנץ את בוחריו
בהצביעם על ההתמתנות כביכול שחלה בעמדותיה הימניות
והגזעניות של ממשלת נתניהו ,שנקווה שתהיה ממשלתו
האחרונה .כתבים ופרשנים שבים ומזכירים ש"אילולא גנץ",
או "אילולא שרי כחול-לבן" הכל היה נראה אחרת.
לכאורה ,מתנגדים ראשי כחול לבן לסיפוח השטחים
הפלסטיניים לפי תוכנית נתניהו ובדחיפתו של שגריר ארצות
הברית ,דייוויד פרידמן .שגריר זה ,נאמנו של הנשיא
טראמפ ,מככב כמחולל הראשי ברעידת האדמה שתיפקוד
אותנו ,תושבי ישראל ואת כל האזור.
גנץ ושר המשפטים מטעמו ,אבי ניסנקורן ,אף הביעו
לכאורה התנגדות ל"חוק הקורונה" ,שמטרתו לקבע את מצב
החירום השורר בישראל מאז  1948ולהעניק סמכויות כמעט
דיקטטוריות לנאשם בפלילים .יש הנתלים במחאות הרפות
של מנהיגי כחול לבן בכל פעם שאחד מדוברי הממשלה
הרשמיים או הסמויים )כגון בנו של ראש הממשלה ,יאיר(
תוקפים את השופטים או את העיתונאים .אגב ,קולם של
הכחולים-לבנים נדם בעת שנתניהו הבן קרא השבוע
לטרנספר" :המהומות ביפו מוכיחות שאין תוחלת לחיים
המשותפים בעיר ת"א-יפו והמיעוט צריך לעזוב את העיר".
החוק הנורבגי שאושר השבוע ) (15.6בכנסת ,הוא יוזמה של
כחול לבן .אך אישורו מסמן בבירור ,כי כחול לבן כבר
הסכימו לדרישת נתניהו לשנות את ההסכם הקואליציוני כך
שהוא ימשיך לכהן כראש ממשלה חליפי גם במקרה שבג"ץ
יפסול מהלך זה .לדברי הליכוד" ,מתנהל שיח בין הליכוד
לבין כחול לבן על הבנות במספר נושאים" .פרשנים
מתמוגגים" :קלקולים בקואליציה" .אין לזלזל בקרעים
הנפערים בקואליציה הימנית .אבל התנגשויות בין מרכיביה

של ממשלת הימין ,תחת ההגמוניה הבלתי מעורערת של
נתניהו ,מתגמדות לעומת הסתירה המהותית בין ממשלת
הסיפוח והגזענות לבין האינטרסים של רוב אזרחי ישראל .לכך
יש להוסיף את הסתירה הגדולה מכל :זו שבין נתניהו ושריו
)כולם – ללא יוצא דופן( לבין האינטרסים של העם הפלסטיני,
המתמודד יום-יום עם הכיבוש ותוצאותיו הרצחניות.
כאשר בוחנים הצהרות מול מעשים ,מתגלה עד כמה מדובר
במחלוקות פוליטיות דה לה שמאטע .לכאורה יש חילוקי דעות
על מפות הסיפוח ,אבל שר הביטחון גנץ עולה על מדי ב' ומכין
את הצבא למלחמה; שר המשפטים ניסנקורן ,חרף  14אלף
ההסתייגויות שהוגשו נגד חוק הקורונה ,העמיד אותו לאישור
הכנסת בשינויים קוסמטיים בלבד; ושר החוץ גבי אשכנזי
משווק )ללא הצלחה יתרה( את הסיפוח ואת הכיבוש ברחבי
העולם .ולא נשכח את עמיר פרץ ואת איציק שמולי שנדבקו
לכורסאותיהם המיניסטריאליות ,והדבק אף עלה לשפתותיהם.
חילוקי דעות בממשלה? רק כאילו .לכן נמשיך לסמוך רק על
מאבקנו העיקש ,הנחוש והעקבי לשלום ולשוויון לאומי
ואזרחי.

תגובות 2/
בחדשות  12יודעים באיזה צד מרוחה החמאה

דברים בשם אומרם

"חברת החדשות של ערוץ  12מתנערת מהתביעה שהודיעה
שבכוונתה להגיש נגד יאיר נתניהו בנו של ראש הממשלה עם
דנה וייס ,כפי שנמסר מטעמה בשבוע שעבר .בחברה הוחלט
לממן לווייס את התביעה נגד נתניהו אם תחליט להגישה
באופן פרטי ,והיא תוכל להיעזר בשירותי היועץ המשפטי של
החדשות ,עורך הדין ישגב נקדימון .ההודעה של חברת
החדשות על כוונתם לתבוע את נתניהו הבן ,יצאה לפני
כשבוע .בהודעה נכתב כי ציוציו של נתניהו ,שרמזו כי וייס
התקדמה בחדשות  12שלא בזכות כישוריה ,מהווים
'התבטאויות שקריות וחמורות המהוות לשון הרע ומקימות
סעדים עפ"י חוק איסור לשון הרע' .הערותיו של נתניהו כונו
'דיבתיות ,מיזוגניות ,אשר אף עולות עד כדי הטרדה מינית'".
)שרון שפורר" ,המקום הכי חם בגיהנום"(5.6 ,

מנכ"ל משרד האוצר ,את מי הוא משרת?
"בניגוד לחיכוכים התכופים עם הפקידים ,מנכ"ל האוצר
היוצא ,שי באב"ד ,לא התקשה למצוא שפה משותפת עם
עמיתיו במגזר העסקי' .הוא אחד שמתחיל את השיחה איתך
באיך אני יכול לעזור לך' ,אומר עליו מנכ"ל באחת הקבוצות
העסקיות הגדולות בישראל".
)"גלובס"(5.6 ,

שר האוצר ,את מי הוא משרת?
"שר האוצר ישראל כץ נפגש עם נשיא התאחדות התעשיינים,
והשניים סיכמו להקים צוות משותף שיבחן צעדים לחיזוק
התעשייה וכושר התחרות ולהעלאת רמת הפריון".
)הודעת דובר משרד האוצר(9.6 ,

אין חכם ככתב פוליטי בעל ניסיון
"בכיכר רבין התקיימה הפגנה משמאל נגד הסיפוח .בראש
ההפגנה עמדה חד"ש ,המפלגה הקומוניסטית .הגיעו לא מעט
מפגינים – רובם אנשי שמאל רדיקלי .עשרות עמותות שמאל
התחברו יחד ,עניין מרעיש למדי בחבורה הטעונה הזאת.
חד"ש יכולה לראות בהפגנה הישג :לא בכל שבת היא ממלאת
כיכר בתל-אביב .נערי ונערות המפלגה הניפו דגלים אדומים
עם הפטיש והמגל .הם עטו גם מסכות אדומות עם הפטיש
והמגל ,בכפוף להנחיות משרד הבריאות".
)נחום ברנע" ,ידיעות אחרונות"(7.6 ,

לא צריך לבלבל את הימין עם עובדות
"שלט אחד הוכיח השבוע שכדי לאחז עיניים לא צריך
פוטושופ ,רק רצון חזק להאמין .למחרת ההפגנה נגד הסיפוח
בכיכר רבין ,השתכנעו רבים לשתף בפייסבוק ובטוויטר צילום
שפרסם רן כרמי בוזגלו ,ובו מפגינה נושאת כרזת קרטון עם
כתובת בעברית' :לעולם לא נכיר בישראל' .אותו צילום הופיע
גם בפוסטים אחרים ,שגם הם הציגו אותו כתיעוד של ההפגנה
בתל אביב .די במבט קצר כדי להבין שאנחנו לא בתל אביב או
בחיפה .זה לא הריצוף הנכון ,אלה לא המבנים הנכונים .ואכן,
עידן רינג מעמותת 'סיכוי' ואתר 'העין השביעית' חשפו
בתגובה לפוסט של כרמי בוזגלו שהמקום הוא קהיר ,והשנה
היא ."2011
)"גלובס"(9.6 ,

עוד נתגעגע לאיוב קרא
"חבר הכנסת וסגן השר לשיתוף פעולה אזורי פאטין מולא
)הליכוד( כתב בקבוצת וואטסאפ פנימית של המפלגה כי
הידבקותו בנגיף הקורונה של ח"כ סמי אבו שחאדה היא
'פיגוע של הרשימה המשותפת בכנסת' .ח"כ עאידה תומא-
סלימאן גינתה את דבריו וכתבה 'לא מפתיע ,אבל מגעיל שזו
מפלגת השלטון .מסע החנפנות בליכוד לא מפסיק  -וגם מולא
יודע שהדרך לליבו של נתניהו עוברת דרך גזענות".
)אתר וואלה(5.6 ,

מכתבים
למערכת

חשיפת פעילות המוסד בלבנון
קבוצה של אזרחים עתרה בדרישה לקבל מידע ,מסמכים
ותיעוד לתמיכה של המוסד הישראלי במיליציות הנוצריות
השונות בלבנון בשנים  .1982-1975העתירה הוגשה
באמצעותי יחד עם פעילי זכויות האדם ובהם ד"ר סנאית
גיסיס ,נוני טל ,שאול צ'ריקובר ,ד"ר צביה שפירא ,רחל חיות,
פרופ' בן ציון מוניץ ,סמדר יערון ,ד"ר יונתן ניסים גז ,נורה
בנדרסקי ,עודד אפרתי ,יהודית אלקנה ,רוני סגולי ,פרופ'
ורוניקה כהן ,ד"ר אליוט כהן ,דליה קרשטיין ,יואב הס ,ד"ר
גלעד ליברמן ,אמנון לוטנברג ,רעיה רותם ,גיא בוטביה ,סיגל
קוק אביבי ,ורד ביתן ,יעל אגמון ,ד"ר חנה ספרן ,עפר ניימן,
שירלי נדב ,ד"ר רוחמה מורטון ,גיא הירשפלד ,צילי גולדנברג
ופרופ' יגאל ברונר.
בעתירה נאמר כי בחקירת הטבח במחנות הפליטים
הפלסטיניים סברה ושתילה הופנה הזרקור לצה"ל ,אך מי
שהיה אחראי מתחילת מלחמת האזרחים )בשנת  (1975לקשר
עם המיליציות הנוצריות היה דווקא המוסד .כך נקבע בדו"ח
ועדת החקירה שעסקה באירועים במחנות הפליטים בביירות -
"ועדת כהן" .הוועדה הטילה "אחריות עקיפה" לטבח בסברה
ובשתילה על בכירים ישראלים שונים ,אך זו הצטמצמה אך
ורק להחלטה לאפשר לפלנגות להיכנס למחנות ללא פיקוח
מספק ,ולאי-עצירת הטבח מהרגע שהחל.
אותה "אחריות עקיפה" שלא נידונה בוועדה ,היא לגבי
התמיכה ארוכת הטווח של המוסד במיליציות הנוצריות
בשנים שקדמו לטבח בסברה ובשתילה .הרצחנות של חברי
המיליציות הנוצריות לא שכנעה את המוסד להפסיק את
התמיכה בהן .המוסד תמך במיליציות הנוצריות השונות )לא
רק בפלנגות( באמצעות הדרכה ,אימונים ,כסף ונשק.
התמיכה שניתנה למיליציות דומה לחימוש שחימשה מדינת
ישראל את "חוליות המוות" בגואטמלה .החימוש המסיבי
ההוא החל בשנת  ,1974למרות מודעות האחראים הישראלים
לשורה ארוכה של מעשי טבח .בדיעבד העמידה מדינת ישראל
פני מופתעת כאשר הידרדר המצב בגואטמלה לג'נוסייד של
ממש ,שהתבצע באמצעות נשק ישראלי בשנים .1983-1981

עו"ד איתי מק ,ירושלים
ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל
zohaderekh@gmail.com
או לתיבת דואר  26205ת"א-יפו 6126102

חברה ועבודה 3 /

עובדי המעבדות :בין ניצול להפרטה
הסתדרות המיקרוביולוגים ,הביוכימאים ועובדי המעבדות,
המסונפת להסתדרות הכללית ,הכריזה השבוע ) (16.6על
סכסוך עבודה על רקע הנטל הכבד המוטל על עובדי המעבדות
בתקופת הקורונה .מההסתדרות נמסר"" :עובדי המעבדות
נדרשו לבצע עשרות אלפי בדיקות ביום לזיהוי נגיף הקורונה
ומאות אלפי בדיקות סרולוגיות לזיהוי נוגדנים כנגד הנגיף,
וזאת בנוסף לעבודת המעבדות השוטפת .המצב הביא
למחסור בכוח אדם ,ומנגד תגבור בכוח אדם לא מקצועי ,לא
מיומן וללא הרשאות – בניגוד ל'תקנות בריאות העם' .בנוסף,
עולה דרישה לביצוע שעות עבודה נוספות מעבר לתקן ללא
תגמול ראוי ומוסכם .הסכסוך חל על כל עובדי המעבדות
המועסקים במשרדי הממשלה לרבות משרד הבריאות;
בשירותי בריאות כללית; במרכזים הרפואיים הדסה ,שערי
צדק ,איכילוב ,בני ציון ,אסותא; ברשויות המקומיות ,בקופת
החולים מאוחדת ובעובדי קרנות המחקר אצל המעסיקים
השונים".
"כאשר קראתי ש]יו"ר ימינה ,ח"כ נפתלי[ בנט מציע לערוך
 100אלף בדיקות ביום ,לא ידעתי אם לבכות או לצחוק.
לבכות – כי לאיש אין מושג מהו מצבם של שירותי הבריאות
בישראל; לצחוק – כי עבור עובדי המעבדות זו לא הצעה או
תוכנית – זו בדיחה עצובה" .כך מספרת מ' ,עובדת מעבדה
ותיקה באחד מבתי החולים במרכז הארץ ,בתשובה לשאלת
"זו הדרך" מה צפוי במערך הבדיקות לאחר הגל הראשון של
נגיף הקורונה.
"אני לא יודעת איפה להתחיל :בשעות העבודה הארוכות,
ארוכות מדי מאז פרוץ המגפה בפברואר? או בשכר העלוב
שאנו מקבלים מזה שנים? אולי במחסור בכוח אדם במעבדות
ברחבי הארץ ובהזדקנות הצוותים – כי צעירים לא רוצים
להצטרף לעבודה כפוית טובה שכזו?" הוסיפה.

צעדה להצלת השירותים החברתיים
איגוד העובדים הסוציאליים חידש את המאבק לחתימת
הסכם קיבוצי ולהצלת מערכת הרווחה בישראל .בשבוע שעבר
) (7.6הפגינו פעילי האיגוד מול האוצר .הפעילים מסרו
שבעקבות משבר הקורונה חלה החמרה במשבר בשירותים
החברתיים ,שהוא תולדה של שנים רבות של הזנחה וייבוש
תקציבי בשירות מדיניות ניאו-ליברלית.
עתה מתכוון האיגוד לעלות מדרגה במאבקו :ביום ראשון
הקרוב ) (21.6תצא מתל-אביב לירושלים "הצעדה להצלת
השירותים החברתיים" .לפי התכנון יצעדו עובדים סוציאליים
מרחבי הארץ ,סטודנטים ותומכים במאבק מדי יום כ 10-ק"מ,
עד להגעתם לירושלים ביום חמישי 25 ,ביוני.
ההפגנה תצא מתל-אביב ב 21.6-בשעה  ,8:00ותצעד עד
לצומת בית דגן  -בשעה  17:00תיערך עצרת במקום .למחרת,
בשעה  8:00תצא הצעדה מצומת בית דגן לכיוון הערים רמלה
ולוד .הצועדים יעברו דרך רמלה ובשעה  17:00יערך אירוע
סוף היום בלוד.
ביום שלישי בשעה  8:00תצא הצעדה מלוד לכיוון צומת
לטרון – שם יתקיים אירוע מחאה .ביום רביעי ייצאו המפגינים
בשעה  8:00מבית שמש דרך כביש  1עד להגעתם בשעה
 17:00לאבו גוש .הצעדה תסתיים ביום חמישי בשעה 8:00
בהתכנסות בגשר המיתרים בכניסה לירושלים ,ומשם תצא
הפגנה לכיוון קריית הממשלה .בסביבות השעה 11:00
תתקיים עצרת מחאה מול משרד האוצר והכנסת.

לדברי מ'" ,כולם שמעו על עומס תורנויות המתמחים בבתי
החולים .בעבר הועסקו המתמחים  36שעות ברציפות ,במהלך
הקורונה הם עבדו במשמרות בנות  24שעות ,ועכשיו מבקשים
מהם לשוב לתורנויות הארוכות של  36שעות – ונגד זה הם
יצאו להיאבק .אצלנו המצב דומה ,אבל הפוך .פעם עבדנו
כשמונה שעות ביום ,ולפעמים בסופי שבוע .אגב ,כולנו רצינו
לעבוד בסופי שבוע בגלל התוספת למשכורות העלובות שלנו.
עקב הקורונה ,התחלנו לעבוד  12שעות ביום ואף יותר –
שבעה ימים בשבוע .היו שבועות שבמשך ימים שלמים לא
חזרנו הביתה .ממש כך .המצפון לא נותן לך לחזור למשפחה
כאשר מאות ממתינים לתשובה האם נדבקו בנגיף או לא".
"שעות העבודה הארוכות ,יום אחר יום ,מזמינות גם טעויות.
טעויות בתום לב ,כמובן .במקרה הטוב המשמעות היא שצריך
לחזור אל המטופל ולבקש ממנו לבצע שוב אותה בדיקה.
במקרה הפחות טוב – מסירת תוצאה שגויה" ,הדגישה.
לדברי מ'" ,הממשלה ,הממשיכה במדיניות הייבוש של
המעבדות ,הוסיפה חטא על פשע :הפרטת עבודת המעבדות.
היא גייסה את המעבדות הפרטיות מיי הריטג' ,המשלמות שכר
גבוה הרבה יותר מהמעבדות הציבוריות הקיימות בקופות
החולים ובבתי החולים".

אפרים דוידי

הקורונה לא עומדת להיעלם
"למשרד הבריאות ולמשרד האוצר נדמה שמחר בבוקר
הקורונה נעלמת ,הלוואי שאני טועה ,אבל הקורונה תישאר
כאן בשנה הקרובה .כל כך הרבה כסף מיותר נשפך על המגפה
במקום לתגבר את הבדיקות ואת המעבדות"  -אמרה יו''ר
הסתדרות המיקרוביולוגים ,הביוכימאים ועובדי המעבדות,
אסתר אדמון ,ל"כלכליסט" ).(10.5
אדמון התריעה עוד בתחילת המשבר הנוכחי על מצבן
הקשה של המעבדות בישראל ,והצביעה על האנדרלמוסיה
המאפיינת את התנהלות משרד הבריאות .כעת היא קוראת
לגיוס מהיר של עובדי מעבדה נוספים לפני גל קורונה נוסף.
אדמון מדגישה כי מערך שירותי המעבדות נמצא על סף
קריסה כבר שנים .היא מזכירה שוב ושוב את דו"ח מבקר
המדינה מ ,2016-שחשף ליקויים חמורים ,כמו גם דו"ח של
משרד הבריאות מ 2017-לפיו שכר עובדי המעבדות – רבים
מהם בעלי תואר שני ומעלה – נמוך יותר מזה של רופאים,
אחיות ורוקחים .זאת על אף שמדובר בעובדים הנדרשים
לתקופת הכשרה ארוכה – ארבע שנים לעובד מעבדה בכיר –
ואפשרויות הקידום הפתוחות בפניהם מוגבלות מאוד.

פוליטי 4/

מק"י וחד"ש :לא לפגיעה
בבית הקברות ביפו
המפלגה הקומוניסטית הישראלית )מק"י( והחזית
הדמוקרטית לשלום ולשוויון )חד"ש( פירסמו השבוע )(14.6
הודעה משותפת בה הביעו את התנגדותן לפגיעה בבית
העלמין המוסלמי "איסעאף" ביפו .מק"י וחד"ש מזהירות
מפני "הידרדרות המצב ביפו כתוצאה מהתעקשותה של
העירייה לקדם פרויקט בנייה" במקום .מק"י וחד"ש הביעו
תמיכה במאבק התושבים וקראו לעיריית תל-אביב-יפו למצוא
פתרון הולם תוך הידברות עם התושבים ,ללא פגיעה בבית
העלמין.
הרשימה המשותפת הביעה אף היא את עמדתה נגד הריסת
בית הקברות" .הניסיון למחוק את שרידי העבר הערבי ביפו
הוא חלק מניסיון למחוק את הקיום הערבי ביפו בהווה",
נמסר .לדברי הרשימה" ,טרקטור אשר עולה על קבר כדי
להרסו ,פוגע בכפו גם בקהילה שלמה אשר מכבדת את מתיה
ואת מקום קבורתם .אלה אשר רואים ניתוץ קברים בשכונתם,
חוששים כי גם בתיהם יהרסו וגם קבריהם ינותצו בבוא העת.
אל לעיריית ת"א-יפו ולראש העיר חולדאי לקחת חלק
במדיניות הממשלתית ארוכת השנים של הרס ,נישול ודיכוי
הציבור הערבי-פלסטיני .בעת שממשלת הימין הקיצונית
הורסת בתי ערבים בחסות חוק קמיניץ ומנשלת עשרות אלפי
ערבים בנגב ,תפקידה של עירייה המשרתת את תושביה להגן
על המקומות הקדושים היקרים ללבבות התושבים ולא
להורסם" ,ציינו.
"אנו קוראים לעיריית ת"א-יפו לחדול מיד מהרס בית
הקברות אל-אסעאף ולהידבר בכוונה טובה עם הוועד להגנה
על בית הקברות .ניתן למצוא פתרון לבניית המעון לדרי רחוב
מבלי לפגוע בקהילה המקומית" ,הוסיפו ברשימה המשותפת.
המחאות ביפו נמשכות כבר למעלה משבוע .בשבוע שעבר
) (9.6ערכו המפגינים מצעד מחאה שיצא משכונת עג'מי בעיר
לכיוון אתר הקבורה ,שם התכוונו לערוך תפילה המונית,
ובדרכם חסמו כבישים .כשהגיעו לכיכר השעון החלה
המשטרה לפזר את ההפגנה באמצעות סוסים ורימוני הלם.
לאחר מכן החלו כמה מהמפגינים להצית פחים וליידות
אבנים .במקביל מחו כ 30-מפגינים ליד בית הדין הצבאי ביפו
על הירי של שוטרי מג"ב באיאד אל-חלאק בירושלים.
התושבים שהגיעו כדי למחות מול העבודות בבית הקברות
פרסו שלט גדול בו נכתב" :חולדאי מחלל קברים מוסלמיים".

קבלו את

זו הדרך
מדי שבוע בדוא"ל
או בדואר רגיל
המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני ,ללא תשלום ,מתבקשים לשלוח
כתובת דוא"ל אלzohaderekh@gmail.com :
המעוניינים לקבל בדואר רגיל ,מתבקשים לכסות את הוצאות
המשלוח באמצעות תרומה של  150שקל בשיק לפקודת המפלגה
הקומוניסטית הישראלית ,ת"ד  26205תל-אביב 6126102

עו"ד אמיר בדראן ,חבר מועצת העיר מטעם חד"ש ,מסר:
"לקהילה המוסלמית ביפו ולתושבי העיר בכלל אין בעיה עם
הפרויקט לדרי הרחוב ,ומן הראוי למצוא לו מקום פיזי – אבל
לא על בית קברות מוסלמי" .בדראן הוסיף כי "העירייה
מייחסת לפרויקט זה חשיבות רבה ,ויכלה למצוא חלופה
ראויה שתייתר את העימותים בינה לבין התושבים ביפו.
הנושא רגיש מאוד ,יש בו מטענים גדולים מהעבר – סוגיות
דומות לגבי בתי הקברות טאסו וג'מאסין בעיר עדיין עומדות
על הפרק .גם אם ניתן פסק דין בבית המשפט ,המציאות
מחייבת חשיבה מחדש על הקמת הפרויקט".

הצעת חוק של חד"ש :גבולות
מדינת ישראל – לאורך הקו הירוק
בתגובה למדיניות הסיפוח והכיבוש של ממשלת הימין,
הניחו בשבוע שעבר ) (9.6חברי הכנסת של חד"ש על שולחן
הכנסת הצעת חוק לפיה גבולות מדינת ישראל ותחומי
ריבונותה יהיו קווי ה 4-ביוני  .1967את הצעת החוק הניחו
במשותף חברי הכנסת עאידה תומא-סלימאן ,ג'אבר עסאקלה,
איימן עודה ,עופר כסיף ויוסף ג'בארין.
בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב" :מאז הקמתה ,טרם
גובשו ועוצבו גבולותיה של מדינת ישראל .הצעת החוק נועדה
להביא לקיצה את האנומליה לפיה למדינה אין גבולות
מוגדרים .ריבונות המדינה תחול ,אם כן ,על השטחים
הנכללים בתחום האמור" .עוד נכתב" :הסכמי שלום עם
מדינות ועמי האזור יתבססו על גבולות המדינה כאמור ועל
ההסכמים ההדדיים" .יצוין ,כי הצעות חוק זהות הניחו על
שולחן הכנסת השמונה עשרה חבר הכנסת לשעבר מוחמד
ברכה וח"כים נוספים מסיעת חד"ש.

סקר ערוץ  :12רוב הציבור
בישראל מתנגד לסיפוח השטחים
רוב הציבור מתנגד לסיפוח השטחים הכבושים – כך עולה
מסקר שתוצאותיו פורסמו בשבוע שעבר בחדשות 46% .12
מהמשיבים אמרו ,כי הם מתנגדים למתווה טראמפ לסיפוח
שטחים .מתוכם 25% ,ענו שהם מתנגדים מאד ו 21%-די
מתנגדים 34% .השיבו שהם תומכים במתווה – בהם  25%די
תומכים ו 9%-השיבו שהם תומכים מאוד במהלך כזה20% .
מהמשיבים לא הביעו עמדה .בהתייחסה לתוצאות הסקר
העירה ח"כ עאידה תומא-סלימאן )חד"ש – הרשימה
המשותפת(" :הציבור בישראל – למרות כל השקרים
והתעמולה של השלטון – לא רוצה סיפוח .אם יותר ויותר
ייצאו מהבתים וימחו יחד – נוכל להדוף את הסיפוח".
בחדשות  12פורסם כמו-כן סקר שבדק את כוחן של
הרשימות השונות אילו היו מתקיימות באותו יום בחירות
לכנסת .לפי הסקר ,סיעת הליכוד בראשות בנימין נתניהו
הייתה הגדולה בכנסת ,בפער דרמטי מיתר המפלגות :בהיעדר
אלטרנטיבה שלטונית ,זוכה הליכוד ב 40-מנדטים .הסיעה
השנייה בגודלה ,לפי הסקר ,היא הרשימה המשותפת,
ששומרת על כוחה  15 -מנדטים – ומקדימה את כחול לבן ויש
עתיד-תל"ם.
לעומת זאת ,מפלגת העבודה בראשות עמיר פרץ ,ששניים
מחבריה מכהנים כעת כשרים בממשלת הימין ,לא עוברת ,לפי
הסקר ,את אחוז החסימה וזוכה ב 1.9-אחוזי תמיכה בלבד.
פלג נוסף של איחוד העבודה-גשר-מרצ שלא צפוי לעבור את
אחוז החסימה הוא מפלגת גשר בראשות אורלי לוי-אבקסיס,
שהשיגה  0.5אחוזי תמיכה בלבד.

מ

כיבוש 5/

רגעיו האחרונים של איאד
זו הייתה שיחה ארוכה ומזעזעת ,מהקשות שניהלתי בחיי.
דיברתי עם ורדה אבו חדיד ,המטפלת של איאד אל-חלאק,
שנרצח בעיר העתיקה של ירושלים בידי שוטרי מג"ב.
שוחחתי איתה כדי לשאול שאלה קצרה ,אבל דבריה,
שזרמו בשטף ,מוטטו אותי ,ומייד הבנתי שאני חייב לתרגם
אותם מילה במילה ,בלי לערוך דבר .כך סיפרה:
"אני אישה נשואה .יש לי ילד ,בן
שלוש-עשרה ,שמאז הירי הנפש שלו,
כמו הנפש שלי ,נחרבה .הוא אמר לי
היום' :די אמא ,שאף-אחד לא יבוא
הביתה יותר .אל תעני לטלפון' .הבן
שלי ראה אותי בתקשורת ,ושמע
שסיפרתי על הדם של איאד ,שניגר
מול עיניי .מאז הוא לא יוצא מהבית.
אבא שלו אמר לו היום 'בוא נטייל',
והוא סירב .מפחד מהשוטרים .אתה
מבין?
"עשרים וחמש שנים אני עובדת
כמטפלת במרכז לבעלי צרכים
מיוחדים .זו משימת חיי .ביום ההוא,
בדרך לעבודה ,עברתי כמו תמיד ליד
תחנת המשטרה .לא היה שם איש.
המשכתי .הגעתי לחנייה ,ליד חדר
האשפה .ראיתי את פועלי הניקיון
העומדים בחוץ.
ואז שמעתי צרחות .הסתובבתי לאחור ואני רואה את איאד.
זה איאד ,איאד! אהוב שלי! ואני שומעת גם צעקות של
חיילים .שומעת את קול הנשק ביד שלהם .ואז ירייה .ירו בו,
באיאד.
אחרי הירי אחד מעובדי הניקיון אומר לי' :סבתא ,בואי
תתחבאי כאן ,בואי תתחבאי' ,ואני ,בכנות ,חלאס ,הפחד
השתלט עלי ,ורציתי להגן על עצמי .נכנסתי לחדר האשפה.
רעדתי .איאד צלע אחרי .הביט בי ,וצעק לעבר החיילים:
'איתה! איתה! אני איתה!' .הוא שרוע על הרצפה ,גוסס .דם
זורם מהרגל שלו ,והוא צועק כל הזמן' :אני איתה .אני איתה'.
החייל צורח עליו' :תן ת'נשק .תן ת'נשק' .צורח גם עלי .ואיאד
הרים את היד' .אני איתה .ורדה אני איתך' .אני הייתי הישועה
שלו.
איאד היה בחור רזה .מסכן .איש כנוע .באופן כללי ,בעלי
צרכים מיוחדים הם מאד חלשים .לא יודעים להגן על עצמם,
רק באמצעות מילים שהם שיננו' .אני איתה .אני איתה' .זה מה
שהוא ידע.
דיברתי עם החיילים .חמש ,שש דקות דיברנו .אמרתי להם:
'אני עובדת במרכז לבעלי צרכים מיוחדים .איאד מטופל שלי.
אין נשק .יש לו תעודה בכיס .תבדקו את התעודה .גם לי יש
תעודה ,תבדקו אותה' .והם שומעים ,אבל לא רוצים לשמוע.
ואיאד חי ,על הרצפה ,וכל הזמן אומר' :אני איתה' .ואז הם ירו
בו שוב ,אחרי חמש דקות ,מול העיניים שלי .שמעתי שלושה
כדורים .אולי שניים .לא הייתי מרוכזת .יורים במישהו מול
העיניים שלך ,מה אמור לקרות? האדם שבי התמוטט .השכל
שלי ,הנפש ,הוצאו להורג יחד איתו.
נכנס מישהו לחדר .לבוש במדי צבא .חיילת גם נכנסה,
התקרבה ,הצמידה את הנשק שלה אלי .אם ישחררו את

התיעוד מהמצלמות כל זה יתגלה .היא אמרה' :אני עושה
עלייך חיפוש' .הרמתי ידיים .עכשיו ,הניכור שבגוף שלי ,גרם
לכך שהיד שלה ,כשהיא טפחה לי על הגוף ,הרגישה כמו מכת
חשמל .וזה שרף כמו עינוי .כל מגע יד ,בכל פעם שהיא נחתה
על גופי ,העביר בי זרם חשמלי .ואז לקחו אותי לתחנת
המשטרה .שתי חיילות ,אחת משמאל ,אחת מימין .אני כמעט
מתעלפת מעייפות .צמתי באותו יום .בחדר
גרמו לי להוריד את הבגדים .תתפשטי,
'יאללה ,חג'ה'  -החיילת אמרה בערבית.
ושוב ,העבירה ידיים על הגוף שלי ,ואותו
דבר ,חשמל מקפיא אותי ,בכל מגע יד.
חיפשו לי גם בתוך השערות.
הנחתי מטפחת על הראש .ישבתי בכיסא.
החיילת אומרת לי ,בעברית' ,רוצה מים?'.
אמרתי לה לא .לא רוצה ,צמתי .לאט-לאט
החדר מתמלא חיילים ,ואני מטושטשת.
העיניים שלי דהויות ,לא שמה לב .מה קורה.
מי שם בכלל .ממוטטת.
הכניסו אותי למכונית ,לקחו אותי
לחקירה .הרגליים רועדות והפה יבש .לא
מצליחה לבטא כלום ,לדבר .מרגישה
שהשפתיים לא יכולות לנוע .ארבעה חיילים
משכו אותי למגרש הרוסים .מישהו בשם
אדם אמר' :אני אחקור אותך' .וזהו.
הסיפור הזה ,זה כאילו מישהו מחק אותי.
יש דברים בחיים שלי ,זכרונות אישיים מפעם ,שנעלמו מאז.
מספרים סודיים שזכרתי ,ועכשיו אני לא מצליחה לזכור.
שכחתי את מספר תעודת הזהות שלי .בלילה אני לא ישנה .כל
הזמן חושבת שמישהו מגיע ,מישהו שרוצה לירות בי .הבן
שלי משחק במחשב ,איזה משחק טיפשי שיש בו ירי .צרחתי
עליו 'באלוהים ,תנמיך!' .באלוהים .לא רוצה לשמוע את הקול
הזה ואני מפחדת להיות שם לבד ,בעיר העתיקה שוב .אני
מדברת איתך עכשיו וכל הגוף שלי רועד.
צעקתי להם ,בעברית' :זה נכה .זה נכה .יש לו תעודה'.
אבל הם לא רצו לשמוע אותי .זה כאילו החייל החליט
שאיאד מחבל ,והוא רצה .רצה להרוג אותו .ראיתי שהוא חיכה
להשתמש בנשק .שום סכנה לא הייתה שם .החיילים אלימים
כלפינו בעיר הזאת תמיד .איאד זה מקרה אחד .אני גרה בעיר
שנים ,ותמיד מפחדת .חיילים לא מקשיבים לערבים .בודקים
אותם סתם ,בבוז ,לא רואים אותם כבני-אדם ,אלא כחיות .והם
בעיר העתיקה ,חמושים ליד בתי ספר ,מרכזי טיפול".
**********

כמה נוח ,כמה עלוב ,יהיה להגיד אחרי כל זה" :זה מזעזע,
אבל זו רק טעות .זה פשע של חייל בודד ,של יורה .זה לא
אנחנו" .אבל זה כן אנחנו ,וזו המדינה .כי אלימות משטרתית
תמיד ,תמיד ,נובעת ממדיניות ומאנשים ששותקים מולה.
כל עוד נמשיך לשלוט בעם הפלסטיני ,להפקיע את
אדמותיו ,להרוס את בתיו ,ולמנוע ממנו זכויות אזרח ולאום –
בירושלים ,בכל מקום בין הנהר לים ,ברור לי שאלימות
משטרתית זו תימשך .אז כישראלי אני מבקש ,מכל מי שהגיע
בקריאה עד כאן :אל תחריגו את רצח איאד .הביטו במערכת.
החרגת המקרה מרושעת בעיני לפחות כמו הצדקתו.

יובל אברהם
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על הנזקים הפסיכולוגיים של מערכת החינוך הדתי-לאומי

צעירי המגזר זקוקים לעזרה
כשצעיר בן  ,18בשיא כוחותיו ,סיפר לי שהוא ״טמא״ )אני
הציבור הדתי-לאומי נהנה ממעמד פריבילגי בחברה
משוכנע שהכוונה בעיקר לרגשות אשמה על אוננות( – זה
הישראלית ,לפחות במישור הסוציו-אקונומי והפוליטי .ציבור
מטריד .כשחבר אחר סיפר לי איך הוא ״נרקב בחדר״ ונזנח
זה משפיע בפוליטיקה ,בצבא ,במערכות המדינה ובמגזר
לאורך שנתיים בישיבות ,וחצי שנה אחר כך אותו חבר התאבד
הפרטי .הוא זוכה בסבסוד עבור ההתנחלויות שלו ועבור
– זה מזעזע .כששמעתי מצעיר נוסף שהסיבה שהוא אוהב
מערכת החינוך המגזרית היוקרתית ,ובאופן כללי נהנה
אותי היא ״כי הרב אמר לי
מאיכות חיים גבוהה יחסית לזו
שחייבים לאהוב יהודים״ – זה
של הציבור הרחב.
מצמרר .מאוחר יותר ,חייל
אולי בשל כך ,מופעל על
הודה בפניי שהוא ,במילותיו
צעירי הציבור הדתי-לאומי לחץ
שלו ,״נפגע״ במכינה קדם
רב לעמוד בציפיות הגבוהות
צבאית מוערכת .הבנתי אז
מהם .מצופה מהנערים להצליח
שמדובר בכת פוגענית של זקני
לא רק בבגרויות אלא גם
העדה ,שמטיפים ומנצלים את
מתישים,
תורה
בלימודי
של
תמימותם
ב״מידות״ ובנזירות קתולית
הצעירים הללו ושל
בעולמם המיני .הציפיות הללו
משפחותיהם למטרות אישיות
יוצרות לחץ נפשי גבוה מאוד
)כבוד והערצה( ופוליטיות
בתקופת הנערות ,שהיא שלב
)צבא וכוח אלקטורלי(,
קריטי בהתפתחות האישית .גם
ישיבת ההסדר "הר ברכה" )צילום :מועצה אזורית שומרון( והתמלאתי כעס.
לאחר סיום התיכון ,החינוך הדתי
אני מנסה לעזור לחבריי
אינו מרפה מהם .הם מובהלים
ולהראות להם את הדרך החוצה ,אבל שוב ושוב אני נתקל
למסגרות קדם צבאיות ,למכינות ולישיבות גבוהות או
באטימות ,בהסתגרות ובנידוי מצד המערכת .דעותיי אינן
לישיבות הסדר ,בהן הם עוברים שטיפת מוח מלאת
מקובלות על הממסד הדתי-לאומי ,אבל ההתנגדות להן נובעת
טסטוסטרון מצד אחד ,ותוכנית לימודית מתישה מצד שני
לא רק מההיבט הפוליטי ,אלא גם משום שאני חותר תחת
)מצופה מהם ללמוד משבע בבוקר עד  , 23:30עם הפסקה של
מערכת השליטה של הרבנים ותחת סמכותם .בכל פעם שגילו
שעה וחצי בצהריים( .המערכת המורכבת שנוצרה סביב הגיל
את תפיסתי המרדנית ,הרחיקו אותי מהמסגרת להיכן שלא
הזה מכוונת למטרה פוליטית אחת :למנוע מהצעירים לפתח
אוכל עוד להזיק .פעם אחת אף ניסו לשכנע אותי שאני מנצל
חשיבה עצמאית ,לדכא את מצפונם ואת ביטחונם האישי,
את דעותיי כדי לחפות על ״בעיות נפשיות עמוקות״ ,והובילו
ולהפוך אותם לחיילים בצבא הקדוש של המשיחיות הציונית
אותי לטיפול פיראטי אצל ״מטפל״ שחיטט לי בתת-מודע
)לאו דווקא ציונות דתית(.
בחיפוש אחר שורש המרדנות ה״מוטעית״ .כשסירבתי לשתף
כמה מחבריי התלוננו בפני על מה שחוו בתקופת הלימודים
פעולה ,נאצלתי לעזוב את המקום.
שלהם בישיבות .אני אישית שהיתי זמן משמעותי בישיבות
בגדול ,מערכת זו עובדת היטב .אלה שמיישרים קו עם
הללו ,ודי סבלתי .בישיבות ההסדר מתנהלים החיים במנותק
הממסד הרבני משגשגים ,ואלה שמסרבים לקבל את מרותו
מהעולם שבחוץ ,קצת כמו בצבא .הישיבות ככלל מוקמות
פשוט נכשלים ,חברתית ולימודית .קשה לאדם להתאים את
בפריפריה או בשטחים הכבושים ,הרחק מעין מפקחת
עצמו למערכת שאינה מכבדת את עצמיותו ,והדבר קשה עוד
ומ״הפיתויים״ שבחוץ .משום כך נאלצים התלמידים לבנות
יותר כשמדובר בכת אידיאולוגית קשוחה .המערכת חזקה,
את כל חייהם סביב המסגרת החברתית המלאכותית ,אשר
הרמטית ,מקושרת היטב בפוליטיקה הממוסדת ,והיא יודעת
מתקיימת אך ורק ב״עולם הישיבות״.
גם להסתגל לאתגרים פנימיים וחיצוניים .הרבנים המלמדים
תחילה ניסיתי למצוא ישיבה שתתאים לי .עברתי ממקום
בה הם תלמידי חכמים ,אנשים עם כריזמה יוצאת מן הכלל,
למקום ,אבל אחרי כמה חודשים של חיפושים ושל וביקורים
עם נוכחות אישית מרשימה ועם יכולות תקשורת מפותחות.
התרשמתי שכל הישיבות מחויבות לקו פוליטי אחיד ,מגביל
אף על פי כן ,רבים הצעירים שמחפשים אלטרנטיבה,
ומטריד .אז הייתי עדיין ציוני ,אולם הריקנות של שטיפת
ונזקקים למסגרות אחרות בהן יוכלו לקבל אחריות
המוח שנחשפתי אליה בישיבות ,וישירות הדיכוי הפסיכולוגי
להתפתחותם האישית .הם אינם רוצים להיפטר מאמונתם
שראיתי ,העידו בעיני על השקר באמונותיהם של מנהיגי
הדתית ,אלא לטהר אותה מהסיגים הדוגמטיים שחדרו אליה
הציבור – הרבנים .רק בכוח מצליחים הרבנים לשלוט
דרך מערכת החינוך הדתית-לאומית .אם יתנו להם קול ,הם
בתודעתם של תלמידיהם ,שחלקם אף הטו לעברי אוזן סקרנית
עשויים לשרת דווקא את האינטרסים של השמאל בחשיפת
וביקשו לשמוע את הביקורת החברתית שהבעתי .רק בניצול
הכיעור והדיכוי במערכת האינדוקטרינציה של המגזר .על
חיפושם האותנטי של הצעירים אחר הרוחניות ,מצליחים
כוחות השמאל להבחין בין מנהיגי המגזר – הרבנים
הרבנים להעמיס עליהם נטל מצפוני כבד ,מין טהרנות
והפוליטיקאים– לבין הציבור הדתי-לאומי הרחב .הפער קיים,
אידיאולוגית אדוקה ,שבמו עיניי ראיתי את השלכותיה
ולדעתי טמון בו פוטנציאל נפיץ.
הקשות.

א"ש
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מערכה לשמירה על האדמות בנגב
נבנו על חורבות כפרים פלסטיניים שנהרסו ב .1948-בישובים
עשרות אזרחים ערבים תושבי הנגב הפגינו ביום ראשון
יהודיים קהילתיים קיימות ועדות קבלה החוסמות למעשה את
השבוע ) (14.6מול משרדי קק"ל בירושלים ,במחאה על
גישתם של פלסטינים למגורים בתחומם.
תוכניות להריסת בתים בכפרים הבלתי-מוכרים .בהפגנה
לדברי אריק גולדשטיין ,מנהל חטיבת המזרח התיכון
השתתפו ,בין השאר ,חברי כנסת מן הרשימה המשותפת
בארגון משמר זכויות האדם ,המדיניות הישראלית בשני צידי
וראשי ועדת הייצוג העליונה של ערביי הנגב – הזרוע הרשמית
הקו הירוק מגבילה את הפלסטינים למרכזים מאוכלסים
של ועדת המעקב של האזרחים הערבים בישראל בדרום
בצפיפות ,תוך העמדת כמה
הארץ .רבים מן המפגינים נמנים
שיותר קרקעות לרשות
עם תושבי הכפר הבלתי-מוכר
יישובים יהודיים" .פרקטיקות
ח'רבת אל-וטן ,יישוב שנוסד
אלה מוכרות היטב בכל הנוגע
לפני קום המדינה ובו מתגוררים
לגדה המערבית הכבושה .אך
כ 3,200-תושבים .חלק מבתי
הרשויות הישראליות אוכפות
הכפר מאוימים כעת בהריסה
פרקטיקות מפלות של ניהול
בתואנה שקק"ל מעוניינת לייער
קרקע גם בתחומי ישראל",
את השטח .על השלטים שנשאו
אמר גולדשטיין.
המפגינים נכתב בין השאר:
מדינת ישראל שולטת
"קק"ל נוטעת עצים ועוקרת
במישרין ב 93%-מהקרקעות
אנשים" ,וכן "תרמת לקק"ל?
יו"ר ועדת המעקב ,מוחמד ברכה ,במאהל המחאה בכפר ח'רבת אל-וטן שבשטחה .אדמות מדינה אלה
גזלת אדמות".
)צילום :אל-אתיחאד( מנוהלות ומוקצות בידי
להפגנה בירושלים קדמה
סוכנות ממשלתית – רשות
פגישה שהתקיימה בשבוע
מקרקעי ישראל .כמעט מחצית מחברי הגוף המנהל אותה הם
שעבר בכפר ח'רבת אל-וטן ביוזמת ועדת המעקב ,בהשתתפות
אנשי הקרן הקיימת לישראל ,שתפקידה המפורש הוא לפתח
נציגי מפלגות ,ראשי רשויות מקומיות ,חברי כנסת ,פעילים
ולהחכיר אדמות ליהודים בלבד .הקרן מחזיקה ב 13-אחוזים
ורבים מתושבי הכפרים הבלתי-מוכרים )ר' גיליון  24של "זו
מאדמות המדינה ,והמדינה מחויבת להקצות קרקעות אלה
הדרך"( .בפגישה הוחלט לצאת למחאה נגד תוכניות הריסת
"למען יישוב יהודים" .הפלסטינים אזרחי ישראל הם 21
הבתים ,המאיימות על ח'רבת וטן ועל תשעה כפרים נוספים.
אחוזים מאוכלוסיית המדינה ,אולם פחות משלושה אחוזים
בפגישה אמר יו"ר ועדת המעקב ,ח"כ לשעבר מוחמד ברכה:
מכלל האדמות בישראל נמצאות בתחומי השיפוט של יישובים
"עשרות מכפרי הנגב מאוימים בעקירה ובגירוש תושביהם,
ערביים .הערבים בישראל גרים ברובם ביישובים אלה.
ומצב זה נמשך שנים ארוכות .המטרה הבסיסית )של המוסדות
רשויות המדינה משתמשות בשיטות שונות כדי להגביל את
הציוניים – א"ט( ,העומדת בעינה מאז הנכבה ,היא לרכז את
התרחבותם של היישובים הערביים :ייעוד חלקים משטחי
האוכלוסייה הערבית בשטח קטן ככל האפשר ולהפקיע את
היישובים לשימוש חקלאי או סיווגם כשטחים "ירוקים"
שאר אדמותיה – הנמצאות בבעלותה זה עשרות ואף מאות
האסורים לפיתוח ,וכן סלילת כבישים ובניית תשתיות אחרות
שנים .הצעד האחרון במסגרת מדיניות גזענית זו הוא התוכנית
באופן המונע את התרחבות היישובים .דו"ח שהזמינה
לעקור את בתי הכפר ח'רבת וטן כדי לייער את אדמותיו" .כמו
ממשלת ישראל בשנת  2003מצא כי "יישובים ערביים רבים
כן ציין ברכה כי על אדמותיהם של חלק מהכפרים מאיימות
'הוקפו' בשטחים כמו אזורי ביטחון ,מועצות אזוריות
תוכניות כלכליות של חברות פרטיות – לדוגמא ,מכרה
יהודיות ,גנים לאומיים ושמורות טבע ,כבישים מהירים
הפוספטים "שדה בריר".
וכיוצא באלה ,הפוגעים באפשרות התרחבותם בעתיד".
עוד הדגיש ברכה" :אסור לנו להפקיר את תושבי הנגב
הגבלות אלה יוצרות בעיות של צפיפות ומצוקת דיור
לגורלם ולאפשר לשלטון להפריד בינינו .המאבק נגד עקירת
ביישובים הערביים .לפי הערכה שמסר "המרכז הערבי לתכנון
הכפרים בנגב והמאבק נגד הריסת הבתים במשולש ובצפון הם
אלטרנטיבי" ,בין  15ל 20-אחוזים מבתי המגורים ביישובים
שני צדדים של אותה מערכה ,המשותפת לכל הציבור הערבי
ערביים הוקמו ללא היתרים :חלקם משום שהבקשות שהגישו
– מערכת ההישארות על אדמות המולדת .יסוד הצלחתנו
בעליהם להיתרים נדחו ,ואחרים  -לאחר שהבעלים לא הגישו
במאבק זה הוא אחדותנו .יש לצאת לרחובות להפגין נגד כל
בקשות מתוך ידיעה שהרשויות יידחו אותן בטענה שהן
התוכניות אשר מאיימות על הציבור הערבי ,כמו גם נגד
סותרות ייעודי קרקע קיימים .הארגון מעריך כי ל 60-עד 70
התוכניות המאיימות על העם הפלסטיני בחיסול זכותו
אלף בתים בישראל נשקפת סכנת הריסה .נכון לחודש יולי
לעצמאות לאומית".
 97% ,2015מ 1,348-צווי ההריסה התקפים בישראל הוצאו
בהקשר זה :לאחרונה פרסם הארגון "משמר זכויות האדם"
למבנים ביישובים ערביים.
) (12.5דו"ח בנושא מדיניות הקרקעות בישראל .מדו"ח זה
כדי להתמודד עם מצוקת הדיור בקרב פלסטינים אזרחי
עולה כי מדיניות ממשלת ישראל מגבילה באופן קיצוני את
ישראל ועם הפרקטיקה של ההשתלטות על אדמות יישובים
גישתם של אזרחים ערבים לאדמות ,ובכך מחריפה את משבר
ערביים ,על הרשויות לתת עדיפות לצורכי הגידול של יישובים
הדיור ביישוביהם ומעודדת בנייה ללא רישוי .לפי הדו"ח,
אלה במסגרת תהליכי ייעוד קרקעות ,להקצות להם אדמות
התוצאה של עשרות שנים של הפקעת קרקעות ומדיניות תכנון
מדינה ולהרחיבם ,ולבטל את החוק המתיר אפליה גזענית
מפלה היא יישובים המאוכלסים בצפיפות ,כמעט ללא שטחים
באמצעות ועדות קבלה.
להתרחבות .בינתיים דואגת ממשלת ישראל לצמיחתם
ולהתרחבותם של יישובים יהודיים שכנים ,אשר רבים מהם
אסף טלגם
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טראמפ הוא החלום של האולגרכיה
השבוע נמשכו מאות הפגנות המוניות בארצות הברית
וברחבי העולם .ההפגנות הביאו גם לגל של השחתה
איקונוקלסטית של פסלים וסמלים הקשורים בהיסטוריה
הגזענית של המערב :בסחר העבדים ,בקולוניאליזם ובאפליה
הגזענית .המחאה פנתה גם נגד משטרות ברוטליות וגזעניות
רבות .בארה"ב התגברה הדרישה להפסיק את מימון המשטרה
ולארגן אותה מחדש .מקרים חדשים של
הריגת שחורים בידי שוטרים הזינו את
המחאה .הזעם בארה"ב עמוק ,אך רבים
אינם מסוגלים לתרגם אותו לתמיכה
במפלגה הדמוקרטית ובמועמדה
לנשיאות ביידן .מגפת הקורונה נמשכת,
אך המשבר הכלכלי דוחף לחזרה לשגרת
הייצור למרות הסיכון .עוד לא ברור מה
יהיו השלכותיה הכלכליות ,החברתיות
והפוליטיות של המגפה בטווח הארוך,
אך ברור שהיא מגבירה את אי-השוויון
בתוך חברות ובין ארצות עשירות ועניות.
**********************
ג'יימי דימון ,מנכ"ל בנק ג'יי.פי .מורגן צ'ייס" ,כרע ברך"
בשבוע שעבר לפני מצלמות במטה הבנק שלו ,במחוות מחאה
נגד גזענות שהועתקה מהפוטבול האמריקאי .לארי פינק,
מנכ"ל קרן ההשקעות הענקית בלק-רוק ,גינה כל אפליה
גזענית .חברת סטארבקס נשבעה "לסולידריות עם שותפינו
השחורים ,הלקוחות והקהילות שלנו" .דייוויד סולומון ,יו"ר
ומנכ"ל בנק גולדמן-סאקס ,אמר כי הוא מתאבל "על חייהם
של ג'ורג פלויד ,אחמד ארברי ,ברונה טיילור ואינספור
קורבנות גזענות אחרים ".וכך הלאה ...כל הצמרת של אמריקה
התאגידית משתפכת בסולידרית עם המוחים נגד אלימות
המשטרה כלפי אמריקאים שחורים ונגד גזענות מערכתית.
אבל זו רק הצגה.
בנק ג'יי .פי .מורגן מקשה על אנשים שחורים לקבל
משכנתאות .בשנת  2017שילם הבנק  55מיליון דולר כדי
ליישב תביעה של משרד המשפטים ,בה הואשם באפליית
לווים מקרב מיעוטים .החוקרים מצאו כי הבנקים גובים באופן
קבוע ריבית גבוהה יותר מלוקחי משכנתאות שחורים מאשר
מלווים לבנים .הבנקים גם שוללים משחורים משכנתא שהם
מעניקים ללבנים בעלי אותו פרופיל פיננסי .בלאק-רוק היא
אחת המשקיעות הגדולות בבתי כלא פרטיים ,אליהם
מושלכים באופן בלתי -פרופורציונלי גברים שחורים ולטינים.
סטארבקס אסרה על עובדיה ללבוש חולצות של Black
 ,Lives Matterובמשך שנים נאבקה נגד העברת הדרכה נגד
גזענות לסגל בחנויותיה .מנהלי סניפי סטארבקס האשימו
לקוחות שחורים בהסגת גבול וסירבו לתת להם גישה
לשירותים.
בינתיים ,מאחורי הקלעים – באולמות הקונגרס
ובמסדרונות בתי המחוקקים של המדינות בארה"ב ,בגיוסי
הכספים למען המועמדים לבחירות ובחוגי תדרוך של
המועמדים ,במפגשי אסטרטגיה עם פעילים פוליטיים
ומומחים ליחסי ציבור – מנהלים מנכ"לי הבנקים ,המגנים
לכאורה את הגזענות ,שתדלנות חרוצה לקבלת הפחתות מס
ענקיות ונלחמים נגד הטלת מס על עושר .כתוצאה מכך,
ארה"ב אינה מעיזה לחשוב על תוכנית מסיבית שיספקו

לקהילות העניות בתי ספר ברמה המקובלת בעולם ,שירותי
בריאות מהשורה הראשונה ודיור בר השגה.
מנכ"לי הבנקים מתנגדים לשכר מחיה ולהכנסה בסיסית
אוניברסלית .הם לא רוצים שחוקי הגבלים העסקיים ורגולציה
יסכנו את כוחם הכלכלי ,ובכך דורשים מהצרכנים לשלם יותר.
הם מתנגדים לתקנות נגד בניה צפופה המשפיעה על בריאות,
ומגבירה את הסיכון לאסונות.
החושפנית ביותר היא שתיקתם לגבי
צביעותו של דונלד טראמפ – רבים
מהם מממנים את מסע בחירתו מחדש
של הנשיא שעגתו )הז'רגון( הפוליטית
התחילה בתאוריית קונספירציה
גזענית )נגד אובמה( וממשיכה בעידוד
תנועות עליונות לבנה.
התנהגותם חורגת מצביעות.
מנכ"לי התאגידים גרפו יותר עושר
וכח בזמן טראמפ מאשר בכל תקופה
מאז "הברונים השודדים" במאה ה19-
– די והותר כדי להשיג תוצאות חקיקה שהם מעוניינים בה
ולארגן את המערכת לתועלתם .הם יודעים שכל עוד תמשך
האיבה הגזענית ייטו אמריקנים ,לבנים ושחורים ,להסתכל
פחות למעלה ולראות היכן מרוכזים באמת העושר והכוח .יש
פחות סיכוי שישימו לב שהשוק מוטה כנגד כולם.
הם ייצמדו למיתוס המריטוקרטיה )שלטון המוכשרים(
ויאמינו שהם מקבלים את מה שהם "שווים" בשוק,
שהמכשולים החוסמים את רווחתם הם הם עצמם ולא
המערכת הבלתי-צודקת .גזענות מפחיתה את הסיכויים שהם
יתחברו יחד כדי לאתגר את המערכת .אין זו אסטרטגיה
חדשה; לאורך ההיסטוריה השתמשו העשירים בגזענות כדי
לפלג את העם ולחזק את שלטונם.
כבר לפני חצי מאה ראה מרטין לותר קינג אותה התנהגות
בקרב 'האצולה הדרומית הישנה' ,אשר "תפסה את העולם
והעניקה לאדם הלבן המסכן את 'ג'ים קרו' )חוקי ההפרדה
הגזענית במדינות הדרום – א"א( כשבטנו המכרכרת מרעב של
הלבן העני זעקה לאוכל שכיסיו הריקים לא הצליחו לקנות,
הוא 'אכל' את ג'ים קרו ,ציפור פסיכולוגית שאמרה לו שלא
משנה כמה רע הוא היה ,לפחות הוא לבן – יותר טוב מאדם
שחור".
טראמפ הוא הדבר הטוב ביותר שקרה אי-פעם לאוליגרכיה
האמריקאית החדשה ,ולא רק בגלל שהוא נתן להם הפחתות
מיסים וחופש רגולטורי .הוא גם ליבה פירוד וגזענות ,כך שרוב
האמריקאים לא מבחינים בכך שמנכ"לים מקבלים משכורות
עתק בעודם מקצצים בשכר העובדים .הם לא רואים את החזרי
המס הענקיים וגלגלי ההצלה לתאגידים הגדולים ולעשירים,
בעוד שרוב האנשים מסתפקים בבתי ספר לקויים וחולמים על
בריאות שאינם יכולים להרשות לעצמם .הם אינם שמים לב
לשיחוד פקידי ציבור באמצעות תרומות בלתי מוגבלות
לבחירות.
הדרך היחידה בה ניתן לתקן עוולות מערכתיות היא
באמצעות חלוקה מחדש של הכוח .הכוח יחולק מחדש רק אם
הרוב המכריע – לבן ,שחור וחום – יתלכד יחד להבטחתו .וזה
מה שהאוליגרכיה מפחדת מפניו יותר מכל.

רוברט רייך" ,גארדיאן" .תרגם :אבישי ארליך
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סמל "ליגת השכונות" ,מיסודה של הפועל קטמון ירושלים

מועדון האוהדים מקטמון משנה שם

הפועל ירושלים

מתחדשת
מועדון הכדורגל הפועל ירושלים הוקם בשנת .1926
בראשית דרכו ייצג המועדון את הממסד המפא"יניקי ,כמו
שאר אגודות הפועל ברחבי הארץ .מגרשה הביתי של הפועל
ירושלים היה ממוקם בשכונת קטמון ,שתושביה הערבים
גורשו ב 1948-ורכושם נגזל .בהמשך נמכר המגרש ,והקבוצה
עברה לשחק במגרש ימק"א ומאוחר יותר  -באצטדיון טדי
במלחה .בשנות ה 90-רכש את הקבוצה קבלן בשם יוסי סאסי,
שפגע מאוד באוהדים ודרדר את הקבוצה .במחזור הפתיחה
של הליגה "שכח" סאסי לשכור חברת אבטחה שתפתח את
שערי האצטדיון .האוהדים נשארו מחוץ למשחק ,והבינו
שעליהם לעשות משהו כדי להציל את הקבוצה.
כך התחילה ההתארגנות של האוהדים בניסיון לרכוש את
הקבוצה מידי סאסי ,והוקמה עמותה להצלת הפועל ירושלים
ולהחזרתה לידי האוהדים .העמותה כשלה אמנם ברכישת
הקבוצה מידי הקבלן ,אך יצרה שיתוף פעולה עם קבוצת
הפועל מבשרת ציון-אבו גוש .כיוון שהשם "הפועל ירושלים"
היה שייך לבעלים ,אימצה העמותה לעצמה את השם "הפועל
קטמון" ,על שם המגרש המיתולוגי בשכונה זו .כך החלה
הפועל קטמון את דרכה בליגה א' דרום בשנת  .2007אז עוד
הייתה העמותה מעין נותנת-חסות לקבוצה ממבשרת ,ולא
קבוצה בבעלות מלאה של האוהדים.
ב 2008-הוקמה הקבוצה מחדש במסגרת ליגה ג׳ בשם
"הפועל קטמון ירושלים" .מאז ועד היום משלמים חברי
העמותה דמי חבר ,מקבלים מנוי למשחקי הבית ורשאים

להשתתף בהצבעות בנוגעות בהחלטות בדבר התנהלות
המועדון .באותה שנה נוצר בירושלים מצב חדש ,כאשר
משחקות בעיר שתי "הפועל ירושלים" .רובם המכריע של
האוהדים עבר להפועל קטמון ,וחלק קטן מהאוהדים המשיך
להגיע למשחקי הקבוצה שבבעלות הקבלן.
למועדון הפועל קטמון היה חשוב ,עוד בראשית דרכו,
להשקיע בפעילות חברתית-קהילתית .אחת מפעילויות אלה
היא הפרויקט "ליגת השכונות" ,במסגרתו משחקים מאות
ילדות וילדים יהודים וערבים מרחבי העיר ונפגשים לטורניר
משותף פעם בחודש .את הקבוצה מלווים בכל משחק חברי
הארגון "בריגדה מלחה" ,הדואגים להגיע עם אביזרי עידוד
ופעמים רבות גם מביעים את דעותיהם האנטי-גזעניות
והאנטי-קפיטליסטיות על שלטים ובאנרים ,אותם הם מניפים
בזמן המשחק .ביציע ברור מאוד שיש מקום לכולם ואין מקום
לגזענות ולהומופוביה .אוהדי הקבוצה נאבקים בהומופוביה
ומשתתפים במצעדי הגאווה בעיר ,וקבוצת הנערות של
המועדון נקראת על שם שירה בנקי – הנערה שנרצחה במצעד
של .2015
המועדון מקדם גם ערכים סוציאליסטיים באמצעות פעילות
ציבורית ,כגון יצירת ציור קיר ענק בעיר וקיום טורניר כדורגל
בהשתתפות פליטים אפריקאים ממתקן חולות .אוהדי הקבוצה
מוציאים לאור עיתון בשם "היציע האדום" המתאפיין בקו
פוליטי שמאלי .פעמים רבות סופגים מפיצי העיתון ביקורת
על התעקשותם להכניס פוליטיקה ליציע.
בזמן שאוהדי הפועל קטמון ירושלים ביססו את קבוצתם
וסייעו לה לעלות לליגה השנייה ,הקבלן סאסי המשיך לדרדר
את הקבוצה שבבעלותו ,ובסופו של דבר הוביל להפסקת
פעילותה .מאז הקמתה של הפועל קטמון ,תמיד היו אוהדים
שרצו לשנות את שם הקבוצה להפועל ירושלים ,וכעת
משנעשה הדבר אפשרי  -נערכה הצבעה בין אוהדי הקבוצה.
הבחירה הייתה בין שלוש אפשרויות :הראשונה הייתה שינוי
השם והסמל של הקבוצה להפועל ירושלים ,בתוספת הכיתוב
"מועדון אוהדים"; השנייה הייתה השארת המילה "קטמון"
בשם ובסמל; ואילו האפשרות השלישית הייתה לשמור על
השם ועל הסמל ללא כל שינוי.
אוהדי הפועל בחרו ברוב גדול באפשרות הראשונה ,כלומר
בשינוי השם להפועל ירושלים – כ 78%-מהאוהדים בחרו
באפשרות זו .להצבעה קדם שיח ממושך בין האוהדים,
שהתקיים ב"שולחנות עגולים" באפליקציית זום .אוהדים ניסו
לשכנע זה את זו ,ומרכז ירושלים התמלא בכתובות גרפיטי
הקוראות להצביע בעד שינוי השם .כך חזרה הפועל ירושלים
לידי האוהדים ,ואין בכוונתם לוותר עליה לעולם .יאללה
הפועל ירושלים!

נבו הס

הן נערות; לא חפצים
המשטרה חוקרת שני שחקנים ממכבי תל אביב בחשד
שניצלו מינית קטינות .רק לאחרונה הורשע שחקן אחר על כך
שצילם והפיץ ברשת סרטון של אישה איתה קיימו הוא וחברו
יחסי מין .לדברי שדולת הנשים" ,אלה שני מקרים ,והם לא
היחידים .השחקנים העלובים שהשתמשו בכוח שלהם לנצל
נערות צעירות ונשים חייבים להיענש על ההתנהגות הדוחה
שלהם ,אבל המעשים שלהם משליכים גם על אחרים ועל
האופן שבו נתפס עולם הספורט הישראלי".
לדברי השדולה "זה עולם לא שוויוני ,לא רגיש מגדרית ,בו
לנערות ולנשים אין כמעט מקום ספורטיבי ,אלא רק כחפצים
לניצול .על אלימות ביציע מקבלים קנסות .אך מה מקבלים על
הרס החיים של נערות צעירות?".

במאבק

פעילי שמאל חסמו השבוע ) (14.6את רחוב הרצל בתל-
אביב במחאה על תוכנית הסיפוח של ממשלת הימין .הפעילים
לבשו בגדי עבודה של פועלי בניין וחסמו את הרחוב במשך
דקות ארוכות באמצעות גדרות ,עליהן נתלו שלטים בעברית,
בערבית ובאנגלית עם הכיתוב" :ישראל לא דמוקרטית –
אפרטהייד"" ,לא לסיפוח" ו"לא לאפרטהייד".
תנועת נשים עושות שלום נערכת להפגין בתל-אביב ביום
חמישי הקרוב ) (18.6נגד הסיפוח .מהתנועה נמסר 12" :יום
לפני תאריך היעד להתחלת הסיפוח ,נשים עושות שלום
מגיעות למחלף השלום בקריאה :הסיפוח חוסם את השלום.
נצא לעצור את הסיפוח ,כדי להגן על החיים ,להגן על הבית,
להגן על ילדינו .מכל רחבי הארץ נגיע אל קריית הממשלה
ומשרד הביטחון ונקרא בקול גדול לממשלה החדשה :עצרו
את הסיפוח! התחילו בתהליך מדיני!" .ההפגנה תיערך בשעה
 17:00תחת הכותרת" :עוצרות את הסיפוח – עושות שלום".
פעילי שמאל נוספים מתכוונים להפגין נגד הסיפוח מול
הקונסוליה של ארה"ב במערב ירושלים ,השוכנת ברחוב
אגרון בקרבת בית ראש הממשלה .ההפגנה תתקיים ביום
שישי 26 ,ביוני ,בשעה  .14:15מקבוצת המחאה "פועלות"
נמסר" :למרות המאמץ מצד אינספור גורמים שונים 'לקבור'
את הסדר שתי המדינות בין הים התיכון לירדן – להסדר זה אין
תחליף .הסיפוח של חלקים מהשטחים הפלסטיניים הכבושים,
או עסקת המאה של טראמפ ,הוא ניסיון נואל של ממשלת
ישראל לגזול אדמות פלסטיניות כבושות ,לגזול את עצמאותם
של בני העם הפלסטיני ,לשלול את כל זכויותיהם ,לבטל כל
סיכוי להסדר שלום ולהפוך את השטח הכבוש לשטח ישראלי
באופן מוצהר".

מחאה בחיפה נגד
אוזלת היד של המשטרה
תושבי שכונת חליסה בחיפה הפגינו השבוע ) (16.6מול
תחנת המשטרה במחאה על אוזלת ידה בטיפול באלימות
הגואה בשכונתם .התושבים דורשים שהמשטרה תחפש את
הנשק שמוסלק בשכונה ,תטפל בסחר הבלתי חוקי בנשק
ותסייע לתושבים להתמודד עם הפשיעה .ההפגנה התקיימה
על רקע רציחתו של תושב השכונה ח'ליל עבד אל-פתאח
ח'ליל בשבוע שעבר ואירועי אלימות נוספים.
בתחילת השבוע נערך במגרש קט-רגל בשכונה כנס
תושבים ביוזמת ועד השכונה ומרכז מוסאווא לזכויות
האזרחים הערבים בישראל .במפגש השתתפו ,בין השאר ,יו"ר
הרשימה המשותפת ,ח"כ איימן עודה )חד"ש( ,תושב חיפה;

החזית הדמוקרטית לשלום ושוויון – חד"ש
משתתפת בצערן של חברתנו נורית חג'ג' ומשפחתה
במות אמה ,ויולה

ח"כ מנסור עבאס ,יו"ר ועדת הכנסת למאבק באלימות בחברה
הערבית; חברת מועצת העיר מטעם סיעת חד"ש ,שהירה
שלבי; ויו"ר מוסאווא ,ג'עפר פרח.
באסיפה קרא ח"כ עודה להתגייס למחאה נגד האלימות כדי
למגר את הפשע בשכונה .ג'עפר פרח הוסיף" :הכנס מתקיים
בעקבות הרצח שהתרחש בשבוע שעבר .הקריאה למשטרה
היא לחפש את הנשק שנמצא בשכונה .אנו דורשים גם לפתוח
בית ספר תיכון בשכונה ,כדי לאפשר לילדים להמשיך את
לימודיהם ,ודורשים לפתור את מצוקות הדיור והתעסוקה.
חליסה היא שכונה במצוקה שיש בה כמויות אדירות של נשק,
ועל המשטרה למצוא את כלי הנשק ולא הסתפק בסיורים
ובחלוקת דוחות תנועה .כשנרצחים יהודים ,המשטרה מסוגלת
למצוא נשק מוסלק .העירייה מצידה חייבת לטפל במצוקות
העוני ,הדיור ,התעסוקה והפנאי בשכונה".

נהגי אוטובוסים הכריזו על סכסוך
עבודה במחאה על היעדר מיגון
במסגרת עבודתם חשופים עובדי חברות התחבורה
הציבורית לאלימות ולנגיף הקורונה – ללא כל הגנה .באחד
מצעדיו האחרונים בתפקיד הכריז שר התחבורה לשעבר ,יו"ר
"האיחוד הלאומי" בצלאל סמוטריץ' ,כי יותקנו מחיצות כדי
להפריד בין נהגי האוטובוס לנוסעים .אך שרת התחבורה
החדשה ,מירי רגב ,שינתה את החלטתו של השר היוצא :את
ההתקנה ,בעלות מיליוני שקלים ,ייאלצו החברות לממן
בעצמן ,מה שיגרום במקרה הטוב לדחיית פרויקט המוגנות.
מאיגוד עובדי התחבורה של כוח לעובדים נמסר" :הבטיחו
לנו מחיצות מפרידות באוטובוסים בין הנהג לנוסעים כבר ב-
 2017סידור שקיים במרבית המדינות ,עוד בטרם פרץ משבר
הקורונה .ההפרדה נדרשה בגלל מקרי אלימות רבים נגד
נהגים .ומה קרה מאז? מחיצות אין ,אבל כ 1,800-נהגי
אוטובוס הותקפו והפגיעה חייבה פינוי לטיפול רפואי".
עוד נמסר" :שר התחבורה היוצא סמוטריץ' אמר שיש
להתקין מחיצות ועזב .מתי יותקנו המחיצות? לא ברור .אין
לוחות זמנים .בינתיים מופקרים הנהגים לסיכון לבריאות של
נגיף הקורונה ,ולפגיעה מצד נוסעים אלימים .פתרון מידי
חשוב יותר מצילומים חייכניים עם שרת התחבורה .בדיוק
משום כך הכרזנו על סכסוך עבודה .נדאג לכך שההבטחה
למחיצות תמומש ולא תישאר רק בהודעות לתקשורת".

חד"ש תל אביב
"רוח הבלהות של הטכנולוגיה"
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