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לא רק אליטיסטים
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מאמרו "האליטות הליברליות נגד הדמוקרטיה" ("הארץ",
 )25.7טוען גדי טאוב ,כי העולם השתנה .על ההגדרות הישנות
של ימין ושמאל אבד הכלח .העולם מתחלק היום למעמדות
ניידים ונייחים .הניידים כוללים את האליטות הליברליות,
שחבריהן נוסעים תדיר לכנסים בחו"ל ,וכשהם לא מתניידים בעצמם
הם מניידים את הכסף שלהם מהחשבון בציריך לחשבון באיי קיימן.
לעומתם המעמדות הנייחים כוללים את הרוב העצום של האזה
רחים ,המושרשים באדמתם ,קשורים "לתרבות ולשפה ספציפיות,
למרקם חברתי לוקלי .בסיס הסולידריות שלהם ומוקד הזדהותם
הרגשית הם לאומיים ,וכוחם הפוליטי נטוע בהליך הדמוקרטי" .הם
לא מעוניינים בגלובליזציה ורוצים שיניחו להם להגדיר את זהותם
על פי תרבותם ולאומיותם ,שהן התרבות והלאומיות של הרוב.
טאוב מסביר ,כי עלינו להשכיל להבין את השינוי הזה שחל בעוה
לם ,ואת האופן שבו האליטה הליברלית הקטנה ממשיכה לנסות
לשמר את כוחה על חשבון המעמד הנייח העצום שמאס בעריצות
הניידים .רק כך ,הוא אומר ,נוכל להבין מדוע בחרו האנגלים לפה
רוש מאירופה ,מדוע בחרו האמריקאים בדונלד טראמפ ומדוע תמכו
הישראלים בחוק הלאום (הטענה הזאת לא הועלתה במאמר ,אלא
בוויכוח שניהל עם עיתונאית "הארץ" רוית הכט).
זה נשמע כמו ניתוח מקורי .חבל רק שבמהלכו שכח טאוב חלה
קים גדולים מאוכלוסיית כדור הארץ .בין היתר ,הוא שכח קרוב
למחצית מאוכלוסיית ארה"ב ובריטניה וכחמישית מאוכלוסיית
ישראל .רוב בעלי זכות הבחירה בארה"ב העניקו את קולם בבחירות
האחרונות להילרי קלינטון .הסיבה לניצחונו של טארמפ היא שיה
טת הבחירות האמריקאית ,שמעניקה יתרון לאזרחים החיים במה
דינות שבהן מתקיימת תחרות צמודה .מאז ( 1992שש מערכות
בחירות נשיאותיות) הצליח מועמד רפובליקאי להשיג יותר קולות
מיריבו הדמוקרטי רק פעם אחת ,וזאת אף שהרפובליקאים ניצחו
לבסוף בשלוש מתוך שש מערכות הבחירות.
ומי הם אלה שמצביעים לדמוקרטים? לפי טאוב ,מדובר בכל
אותם טיפוסים ניידים אליטיסטים מפונפנים .אכן ,יש גם כאלה,
אבל רוב מצביעי המפלגה הדמוקרטית הם צעירים ,מקסיקאים,
שחורים ושאר מיעוטים .האם השחורים בשכונות העוני של שיקגו
ופילדלפיה ושוטפי הכלים המקסיקאים במסעדות של לוס אנג‘לס
וניו יורק הם הניידים השבעים והאליטיסטים שעליהם טאוב מדבר?

בחלקו את העולם לליברלים אנטי לאומיים
ולעם שורשי ולאומי ,שכח גדי טאוב מי מצביע
לדמוקרטים בארה"ב ומי התנגד לברקזיט
גם בבריטניה שכח טאוב חצי ממלכה .התמיכה בברקזיט עברה
על חודם של כמה אלפי קולות .האם האליטה הליברלית הבריטית
יחד עם דייוויד בקהאם ושני חברי להקת הביטלס שנותרו ניידים,
היא שהצליחה להוביל את ההתנגדות העזה כל כך לברקזיט? טאוב
פשוט שכח ,שגם בבריטניה יש מיעוטים וגם שם הם מרכיבים קרוב
למחצית מהאוכלוסייה .אמנם ,בבריטניה יש פחות שחורים ומקה
סיקאים ,אבל המיעוטים הסקוטי ,הוולשי והאירי ומיעוטים מהמזה
רח הצביעו באופן גורף בעד הישארות באיחוד האירופי .גם במקרה
הזה קשה להסביר איך נהג המונית הפקסיטאני או בעל חנות המכוה
לת בעיירה בסקוטלנד מתאימים לתיאורי המעמד הנייד של טאוב.
באשר לטענתו כי התנהגותן של האליטות הליברליות,
המנסות לחטוף את הדמוקרטיה מידי העם ,היא שדחפה את
הישראלים לתמוך בחוק הלאום — שוב מגלה טאוב סלקטיביות
ששיכחה בצדה 20% .מאזרחי ישראל הם ערבים .הם כמעט לא
נוכחים באליטה התקשורתית .נכון להיום ,אין להם נציג בבית
המשפט העליון וגם נציגותם באקדמיה זניחה .הם חיים כאן דוה
רות רבים ,מה שהופך אותם להכי נייחים שאפשר .ובכל זאת ,הם
המתנגדים הגדולים ביותר לחוק הלאום .טאוב טוען ,שהמעמד
הנייד — כלומר האליטות — צריך להבין שדמוקרטיה היא אכן
שלטון הרוב ,ולקבל את רצון העם .ובכן ,אילו הערבים בישראל
היו מצביעים בשיעורים שמשקפים את משקלם באוכלוסייה,
והרשימה המשותפת היתה מקבלת  24מנדטים ,חוק הלאום לא
היה עובר.
האמת היא ,שרוב מצביעי טראמפ ותומכי הברקזיט הם אנשים
מבוגרים שחיים בסביבה לא עירונית ,בעוד שרוב מצביעי קלינה
טון ומתנגדי הברקזיט הם צעירים עירונים ,חלקם הגדול שייכים
למיעוטים — ולמצבם הכלכלי יש פחות קשר להצבעתם .בבחירות
הבאות מדרך הטבע יהיו פחות מצביעים לבנים קשישים ויותר בני
מיעוטים .בישראל המצב כמובן שונה (אך ורק בגלל הקו הירוק),
אבל גם בלי סיפוח השטחים אנחנו עדים להתנגדות עזה לחוק
הלאום גם בחוגי הימין ,ויש מקום להניח שהתנגדות זו רק תגבר.
לכן אני חושב שאין לשמאל בעולם המערבי סיבה למהר ולקבל
את העצה הרעה של טאוב ולהידמות לימין הפופוליסטי .דומה שלא
השמאל הליברלי הנאור הוא המנותק .טאוב נמצא כל כך גבוה במה
גדל השן ,שכל המהגרים ,השחורים והערבים נראים לו כמו נקודות
קטנות והוא פשוט לא סופר אותם .אבל הם שם.
הכותב הוא במאי קולנוע

מכתבים למערכת הארץ
אידיוט שימושי כמוני
בתגובה על "לקחים מחוק הלאום" מאת משה ארנס ("הארץ")21.8 ,

מאמרו של משה ארנס ממחיש את עוצמתה של תעמולת השקר
סביב ההפגנה המשותפת לאזרחי ישראל היהודים והערבים ,שנערכה
במוצאי שבת לפני כשבועיים .ארנס מגדיר אותה "ההפגנה שקיימו...
קיצונים ערבים ,שהניפו את דגלי פלסטין" .הוא מוסיף ,ש"השתתפותם
של כמה יהודים ,המתיימרים לייצג את השמאל הישראלי ,בהפגנת
הקיצונים הערבים" הופכת אותם ל"אידיוטים שימושיים".
אני עצמי השתתפתי בהפגנה זו ,כמו גם בהפגנה של העדה הדרוה
זית שבוע קודם לכן .ראיתי סביבי ישראלים רבים; ישראלים ערבים
רבים כמו גם ישראלים יהודים רבים .היינו בדיוק ההיפך ממה שחוק
הלאום ניסה לעשות — ליצור חיץ בינינו .היינו כולנו ישראלים .נכון,
ראיתי גם דגלי פלסטין ,אך ניתן להגדירם כקומץ בלבד .הם הונפו למה
רות שמארגני ההפגנה ביקשו במפורש שלא יונפו דגלים .קומץ דגלים,
גם אם צרמו לישראלים רבים ,לא יכול לבטל את תחושת ה"ביחד" שהה
תעוררה בקרב משתתפי ההפגנה .זהו אותו "ביחד" שאנו מנסים לבה
נות בישראל מאז הקמתה ,שבה ישראלים מכל העדות והדתות ירגיה
שו שייכים ושווים .וזהו אותו "ביחד" שחוק הלאום מנסה לבטל ולבדל.
נראה לי שארנס לא נכח בהפגנה ,והסתמך על דברים שראה בטלוויזיה
או שמע — ועל כן הוא טועה ומטעה.
שימשתי בשנות עבודתי במשרד החוץ כשגריר ישראל בשבדיה ולה
מוסדות האו"ם בז'נבה ,שם ישבתי גם במועצה לזכויות האדם .אלה לא
היו זירות קלות לישראל ,ולא ליקקתי דבש ,אך ידעתי שאני מייצג מדיה
נה חזקה ובוטחת ,שדוגלת בשוויון זכויות וחובות .לצערי ,חוק הלאום
בנוסחו הנוכחי מצביע על חולשה וחוסר ביטחון ,ופוגע בשוויון .ההפה
גנה הערבית־יהודית ניסתה להביא לתיקון המצב במידת מה.
מי ייתן ובפרוס השנה החדשה יבוטל חוק הלאום או למצער יתוה
קן ,כך שגם "אידיוט שימושי" כמוני יוכל לחיות אתו.

אביתר מנור ,שגריר בדימוס ,תל אביב
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השוואה של חוק הלאום למגילת העה
צמאות חושפת בבירור את הסכנות
שחוק זה נושא בחובו ,הן מבחינת הגה
דרת הזהות והאופי של מדינת ישראל,
והן מבחינת קיומו של משטר דמוקרטי תקין.
חוק הלאום מייצג כוונה של המחוקק לבטל
את הדמוקרטיה השוויונית ,שבמסגרתה התה
קיימה גם ההתייחסות החוקתית השוויונית
למיעוט הלא־יהודי בישראל .ניתן לזהות כיום
מגמת חקיקה אנטי־דמוקרטית גוברת ,וחוק
הלאום הוא אחד משיאיה .חוקים ויוזמות
חקיקה בשלבים שונים מכוונים בבירור להה
צר את המרחב הדמוקרטי ,כולל פגיעה במיה
עוטים ובארגוני זכויות אדם ,הגבלת סמכויות
של בית המשפט העליון ופגיעה בחופש הביה
טוי והיצירה.
הפגיעה בערך השוויון כפי שבאה ליה
די ביטוי בחוק הלאום ,רומסת ברגל גסה
את שיווי המשקל העדין שבין ה"יהודית"
ל"דמוקרטית" בהגדרת הזהות של ישראל.
המאפיין היהודי המשמעותי ביותר במגיה
לת העצמאות קובע ,כי "מדינת ישראל תהא
פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות" .הזה
כות האוטומטית להתאזרחות של יהודים
(חוק השבות) היא עיקרון יסוד של הציונות,
והיא מאפיין בלתי שוויוני בעליל של החוק
בישראל .אך באותה פיסקה ובאותה נשיה
מה מוגדר גם היסוד הדמוקרטי האזרחי־חיה
לוני :המדינה "תקיים שוויון זכויות חברתי
ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת ,גזע
ומין; תבטיח חופש דת ,מצפון ,לשון ,חינוך
ותרבות".
הגדרת עיקרון השוויון בצמוד לעיקרון
היהודי־הציוני של עלייה יהודית וכחלק בלה
תי נפרד מאזרחות ישראלית ,ללא קשר למוה
צא אתני ,לדת או ללאום — זה מה שיוצר את
האיזון בין ההעדפה של יהודי התפוצות לבין
מדינה דמוקרטית שנוהגת שוויון בכל אזרחיה.
מול מלאכת מחשבת זו של שילוב ואיזון
במגילת העצמאות ,בין היהודי והאוניברסלי

לבין הלאומי־הדתי והאזרחי־החילוני ,מזדקר
בגסות חוק לאומני אשר מתיימר להגדיר מחה
דש את זהותה של מדינת ישראל תוך התה
עלמות מוחלטת מעקרונות דמוקרטיים כמו
זכויות המיעוט .חוק המייצג תפישה לאומנית
קיצונית ,שאינה מותירה מקום לדו־קיום עם
בני לאומים אחרים — מדינה של העם היהודי
ולא של אף אחד אחר.
ישראלי גאה ובן של היסטוריון יהודי צריך
היה להימנע מלהוביל נבזות כזאת ,אפילו במה
חיר של כמה מנדטים.
ב– ,1938שנה לפני שהיטלר פלש לפולין,
אמר כומר אמריקאי הלפורד אדוארד לוקוק,
בדרשה שנשא לפני עדתו ,כי אם הפשיזם יגיע
לאמריקה לא יירשם עליו "מיוצר בגרמניה",
ולא יסמנו אותו בצלב קרס .הוא אפילו לא ייקה
רא פשיזם ,הוא יקרא "אמריקניזם".

ישראלי גאה ,בנו של היסטוריון
יהודי ,צריך היה להימנע
מלהוביל נבזות כמו חוק הלאום,
אפילו במחיר של כמה מנדטים
חוק יסוד :ישראל — מדינת הלאום של
העם היהודי ,הוא השם שניתן בישראל לחוק
לאומני קיצוני ומסוכן ,שמזכיר תהליכים היסה
טוריים שהביאו למשטרים חשוכים .חובה על
כולנו לעצור אותו בשער.
במשטר דמוקרטי הקשר בין שוויון לאה
זרחות אינו ניתן לניתוק .אם אין שוויון של
כל האזרחים ,אין דמוקרטיה .אין יותר־שוויון
או פחות־שוויון — לא במתמטיקה ולא באזה
רחות .אי אפשר לומר שכל האזרחים שווים
אבל יש כאלה ששווים יותר (או פחות) .את
זה יש רק ב"חוות החיות" של אורוול ,ולשם
אנחנו לא רוצים להגיע .על זה אנו נאבקים.
עיקרון השוויון מכתיב את מרבית העקרוה
נות של משטר דמוקרטי .גם העיקרון הבסיסי
של שלטון העם והכרעת הרוב נשען על התה
פישה שכולם שווים ,שאם לא כן צריך היה

זקנה במסדרון
נורית וורגפט
לשקלל דעות ולא רק לספור קולות .גם עקה
רונות דמוקרטיים אחרים נשענים על הכה
רה בנחיצות השוויון ,ובכלל זה הפלורליזם,
הסובלנות ,וההגנה על זכויות המיעוט .לכוה
לם זיקה מובהקת לעיקרון הבסיסי של שוויון.
על כן ,כשאנו יוצאים להילחם בחוק הלאום
הנוכחי ,אנו יוצאים להגן על הדמוקרטיה
הישראלית ועל השוויון לכולם .וכאשר אנו
יוצאים להילחם על מתן תוקף חוקתי למגילת
העצמאות ,אנו יוצאים להגן על האיזון האפה
שרי היחיד בין שוויון ולאומיות ,ועל הפתה
רון המעשי היחיד לשילוב יהודית־דמוקרטית
בהגדרת זהותה של מדינת ישראל.
אנו ,בני העדה הדרוזית ,חשים במלוא עוה
צמת הפגיעה והעלבון שבחוק הלאום ,המה
ערער על הזיקה שלנו למדינת ישראל .לכן
לקחנו על עצמנו ללכת לפני המחנה ,כי מדיה
נת ישראל היא הבית והמדינה שלנו ,ואנו
מוסרים את נפשנו על הגנתה .איננו אורה
חים ולא נהיה צבא שכירים — אנו מגינים
על ארצנו ומולדתנו כפי שכל ישראלי אמור
לעשות.
אבל הדרישה לביטול חוק הלאום ומתן
תוקף חוקתי למגילת העצמאות אינה מאבק
לזכויות הדרוזים — היא מאבק של כל אדם
שמאמין בדמוקרטיה ובשוויון .הדרישה לביה
טול חוק הלאום במתכונתו הנוכחית חוצה את
הגבולות שבין ימין לשמאל ,בין דתיים לחיה
לונים ,בין יהודים ,דרוזים ,מוסלמים ונוצרים.
הדרישה הזאת נעצרת רק על מפתן הגזענות
שבה היא נלחמת.
על כן ,לא עלינו המלאכה לגמור ולא
אנו בני חורין להיבטל ממנה (ככתוב במשה
נת אבות) .אני קורא לכל אזרח בעל מצפון
שמאמין בדמוקרטיה להצטרף למחנה הדורה
שים לבטל את חוק הלאום .נדרוש יחד להה
שיב לנו את הישראליות של כולנו ,ונפעל יחד
למען עתידה של ישראל כמדינה דמוקרטית,
שוויונית וצודקת .זה סוד חוסנה של ישראל,
ועל כך גאוות אזרחיה.
הכותב הוא תא"ל (מיל') ומוביל המחאה נגד חוק
הלאום

דורשים ועדת חקירה ממלכתית

ב

דליה וירצברג־רופא

חודש שעבר דיברתי בדיון הוועדה לביה
קורת המדינה ,בעקבות הדו"ח הקשה
של מבקר המדינה על מערך האשפוז
בבריאות הנפש .בדו"ח נכתב בין היתר,
כי "נמצאו תנאי אשפוז הפוגעים באיכות חייהם
של המטופלים עד כדי ביזוי ופגיעה בכבודם".
אחרי כשבועיים נפגשנו ,בעלי ,צביאל רופא
ואני ,עם שופטת בית המשפט העליון בדימוס
ונשיאת מועצת העיתונות ,דליה דורנר ,לשיחה
שבסופה היא הביעה נכונות לעמוד בראש ועה
דת חקירה ממלכתית לעניין זה .ממשרד מבקר
המדינה הודיעו ב– 7באוגוסט ,שתלונה שהגשנו
הועברה לאחר התייעצות משפטית לידי המבה
קר ,ומבית נשיא המדינה ,ראובן ריבלין ,קיבלה
נו מכתב מעודד ואף שיחת טלפון ,שבה הובע
רצון לסייע.
בחינה ראויה חייבת להיות חיצונית ובה
לתי תלויה ,כמו גם בעלת סמכות משפטית,
קרי ועדת חקירה ממלכתית .המטרה היא
שידוד מערכות יסודי ועמוק במערך האשפוז
הפסיכיאטרי ,לצורך הבראת המערכת החוה
לה ושינוי הפרדיגמה שלה ,הערכים ,המבנה
וההתנהלות .המצב הקשה של המערכת גורם
לנו להימנע מקבלת טיפול בשעת הצורך ,ואף
גובה קורבנות בנפש.
מערך האשפוז המוסדי בולע מחצית מהתה
קציב ,אף שהוא נותן מענה רק ל– 10%מקרב
אנשינו 90% .חיים בקהילה המיובשת למוות
מבחינה תקציבית .המצב בישראל כיום הוא
אנומליה מוחלטת ,במיוחד בהשוואה למדיה
נות מתוקנות .כל המשאבים ,הכוחות האקה
דמיים ,מעצבי ההחלטות וקובעי המדיניות,
נמצאים בבתי החולים .המוסדות האלה צברו

עוצמה חסרת פרופורציה.
מנהלי בתי החולים מתפקדים כיחידה עיה
לית ,וממלאים בדרך כלל תפקידים בכירים
במשרד הבריאות ,אם כראשי שירותי בריאות
הנפש ,כחברי ועדות הרפורמה או כיועצים
לשרים ומנכ"לים — ומרגישים מחויבים לקה
בוצת ההתייחסות שלהם .השיטה מושפעת מלה
חצים אישיים וסקטוריאליים .מדובר בניגוד
אינטרסים מובנה ,המונע מראש כל סיכוי לחוה
לל שינויים דרסטיים ,הנחוצים מאין כמותם.

המצב הקשה של מערכת
האשפוז בבריאות הנפש גורם
לנו להימנע לעתים מקבלת
טיפול ,ואף גובה קורבנות
נוצר מצב שבו פורום מנהלי בתי החוה
לים שולט על משרד הבריאות ,ולדוגמה הוא
הטיל וטו על בקשה של ארגון "בזכות" לקבל
נתונים לפי חוק חופש המידע ,לצורך חיבור
דו"ח על קשירה של חולים .הוא אף מונע את
התפתחותו של הסקטור הקהילתי .פתרונות
קהילתיים ,מעונות יום ובתים מאזנים ,דרוה
שים כאוויר לנשימה ,ועשויים לחסוך כמחה
צית מהאשפוזים .ראשת השירות הנוכחית,
ד"ר טל ברגמן־לוי ,שמינויה הוא יוצא דופן
בדפוס הקבוע ,ביצעה רגולציה של הבתים
המאזנים .אבל קופות החולים לא מממנות
אותם אף שעלותם נמוכה יותר מעלות האשה
פוז .פורום מנהלי בתי החולים הוא גוף
ריאקציונרי עם אופוזיציה קטנה.
קל לנצל את חולשת הקבוצה הקטנה
שלנו לצד אדישות הציבור לגורלנו ,שלה

הפורעים היהודים
בתגובה על "פעילי שמאל הותקפו על ידי מתנחלים,
למרות נוכחות חיילים" מאת עמירה הס ("הארץ".)26.8 ,

כשפלסטיני פוגע ביהודי ,צה"ל מטיל על כפרו
סגר ואולי גם עוצר ,וכוחות הביטחון עושים חיפוה
שים מבית לבית ביום ובלילה.
בשבת האחרונה תקפו פורעים מהתנחלות מצה
פה יאיר אזרחים ישראלים ,פעילים של תעאיוש
שבאו לתעד את עבירות הבנייה שלהם ,ופצעו חלק
מהם .מה קורה עכשיו במצפה יאיר?

נפתלי ספיר ,ירושלים

כבר מתגעגע
לכתו של אורי אבנרי העלתה בקרב מכריו ,מוה
קיריו ומלוויו במשך עשרות שנים ,כעיתונאים או
כלוחמים לשלום ,את האורי אבנרי "שלהם" .ראשית
האורי אבנרי "שלי" בגיל הנעורים בבית מפא"יניקי
ובתנועת הנוער ,אז אסרו עלי לקרוא ,וחס וחלילה
לקנות ,את "העולם הזה" בגלל דעותיו ,ולא פחות
בגלל שערו האחורי .סקרנותי סופקה בהצצה בעיתון
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שותפים כמעט כל חברי הכנסת .בתום שבוה
עות ארוכים של ניסיונות לגייסם לתמוך
ביוזמת וועדת החקירה ,מתחשק לי לעתים
להטיח ראש בכותל מרוב תסכול .האדישות
הזאת נובעת מכמה גורמים :הזנחה של תחום
החינוך והיידוע בנושא זה ,פחד אוניברסלי
שמא זאת מחלה מידבקת והעובדה שכולם
עסוקים במאבקים קיומיים ,או במאבקים חבה
רתיים הקרובים יותר ללבם.
לפי מישל פוקו ,חולי הנפש ירשו את
מקומם של המצורעים לאחר דעיכת המה
גיפה :בתי המחסה שהתרוקנו ממצורעים
התמלאו מחדש .השיגעון התמסד .כל מורה
שת הנידוי ,הרתיעה והרחקת "האחר" המה
צורע עברה להיות נחלתנו .עורכי "פרנויה:
עיונים בדיאגנוזה" ,ספרם של יהודה פריד
ויוסף אגסי ,כתבו בהקדמה" :דרוש מאמץ כדי
להתייחס אל חולה הנפש כאל יצור אנוש —
מאמץ אשר החל רק במאה ה– ,20והוא עדיין
רחוק מסיומו".
מצב עניינים מדכדך זה מעלה בי זעם .כיה
לדה בת  10הייתי עדה להתאבדותו של אבי,
בני וירצברג ,ניצול השואה ,ביריית אקדח
בעקבות כישלון ספרו" ,מגיא ההריגה לשה
ער הגיא" ,שיצא לאור בעיתוי אומלל מבחיה
נתו .מגיל  17ועד שמלאו לי  41הייתי "חולה
פעילה" ,ועברתי ארבעה אשפוזים .בהיותי בת
 42נישאתי למייסד תנועת מתמודדי הנפש
בישראל ,צביאל רופא ,שהחיים לצדו הפה
כו אותי לאקטיביסטית בלתי מתפשרת .אני
נחושה להוביל את ארגון "מתמודדים למה
ען מתמודדים" ,ולפעול להקמת ועדת חקיה
רה ממלכתית.
הכותבת היא מתמודדת נפש ויו"ר ארגון "מתמודדים
למען מתמודדים"

הספר המקומי .לימים ,ב–,1964
בקיוסקים או אצל ּ
כסטודנט למשפטים באוניברסיטה העברית ,הצטרה
פתי אל אבנרי לצד סטודנטים נוספים ,וכולנו שכה
בנו על הכביש בכניסה לירושלים ועצרנו את התה
נועה ,ביום שהתקיים בכנסת הדיון בהפקעת אדמות
"שט ח  "9בבעלות אזרחים ערבים בגליל ,כדי ל�ה
קים את כרמיאל.
אחר כך ,כעיתונאי ,פגשתי אותו בצמתים רבים
של מאבקיו — ב"הייד פארק" בן שמן לשלום ב–,1974
שבו חזר על תביעתו להקמת מדינה פלסטינית ,בהפה
גנות המחאה להחלפת הממשלה לאחר מלחמת יום
כיפור וכחבר כנסת בלתי נלאה.
לאחרונה ,כשפגשתי אותו כמשתתף באחד הכיה
נוסים לאיחוד ושיתוף פעולה בין ארגוני השלום הרה
בים ,אמר לי בראיון עיתונאי קצר" :מחנה השלום
פשט את הרגל .כישלון חוזר ונשנה הוא סימן לשיגה
עון .צריך מפלגה שלו שתתמודד בבחירות ,אבל אין
לה מנהיגות כריזמטית .ארגוני השלום עושים דבה
רים יפים ,אבל המחנה חסר השפעה .באין אפשרות
לאיחוד צריך מוסדות משותפים ,ליח"צנות ולקבוה
צות מיקוד איך להתקרב ליוצאי ברית המועצות ,לחה
רדים ולערבים" .דבריו אלה של אבנרי לא ריפו את
ידיו במאבק על עמדותיו ועל השלום ,עד יומו האחה
רון .אני כבר מתגעגע.

עודד הון הוניגווקס ,עיתונאי לשעבר
ב"על המשמר ו"מעריב"

מי גאון
בתגובה על " "I see no urgencyמאת גדעון לוי
("הארץ")26.8 ,

נדהמתי לשמוע שראש הממשלה שלי הוא גם
נצר לגאון מוילנה .כמי שעוקב כבר שנים אחרי סיה
פורי שלמה זלמן קרמר ,הוא הגאון מוילנה ,אשמח

כ

עבודה ,כל חיינו

ל אימת שמחממים את גזרת הפנסיות וקצבאות הזיקנה
ומאיימים שהביטוח הלאומי קרוב לפשיטת רגל ולא יהיה מנוס
אלא להקטין את הקצבאות ,זה מזכיר את מה שנוטים לשכוח
— שבכל שנה הביטוח הלאומי מעביר כסף לאוצר .זו מעין הלה
וואה בתנאים נוחים ,אבל כפי שכתב שחר אילן ב"כלכליסט" ,בשנים
האחרונות גדל קצב השאיבה של האוצר באופן שמסכן את יכולתו של
הביטוח הלאומי לעמוד בהתחייבויותיו בעתיד.
ח"כ איציק שמולי ,יו"ר שותף בשדולה למען הזקנים בכנסת,
שביקש את הנתונים ,אומר כי מדובר ביותר –מ– 220מיליארד ש�ק
לים עברו לאוצר מאז נחקק חוק הביטוח הלאומי בשנות –ה–" .80ב�ת
חילת שנה האוצר מעביר לביטוח הלאומי כסף כפי שנקבע בחוק,
אבל בסוף השנה הוא מושך חלק גדול ממה שנתן" ,אמר שמולי; "אם
הוא רואה בביטוח הלאומי קופה נוספת ,זה חוסר אחריות משווע".
כל אימת שעולה ההאשמה ,כי ארגוני הנשים תוקעים את העה
לאת גיל הזכאות לקצבת זיקנה לנשים ,זה מזכיר את מה שנוטים
לשכוח :שארגוני הנשים והח"כיות לא מתנגדות להעלאת גיל הזה
כאות ,להיפך .הן מסכימות שיש להעלות את הגיל ,ואף הציעו איך
לעשות זאת בדרך שתאפשר לנשים להחליף מקצוע או עיסוק ובה
לי לדרדר אותן לעוני .באחרונה הציעה ועדת הכספים מתווה שמה
רכז אדווה היה שותף בניסוחו ,אך זה לא קודם .עו"ד נוגה דגן־בוזה
גלו ,שהיתה שותפה בניסוח ,סבורה שעל בסיס המתווה הזה אפשר
היה להגיע לפשרה ,וכי תמיד קיימת סכנה שגיל הזכאות יועלה
במחטף ,בלי שום התחשבות.
היתרון הגדול של הנשים כיום איננו דווקא ביכולת לפרוש מוה
קדם יותר מעבודה ,אלא בביטחון הקיומי :מגיל  62יודעת אשה,
שגם אם תפוטר היא יכולה לצאת לפנסיה ולקבל קצבת זיקנה.
הרבה יותר קל להמשיך לעבוד בידיעה הזאת עד גיל  ,67ואף יותר
מכך .רבות מהנשים שפורשות בגיל צעיר היו שמחות להמשיך לעה
בוד ,אילו יכלו לעשות זאת בתנאים המתאימים להן.
מורה שפרשה בגי ל  63אמרה ,שהיא ביקשה לשנות את ה�ר
כב העבודה שלה — פחות שעות מול כיתה ,ובלי אחריות של מחה
נכת .היא יצאה לגמלאות לאחר שלא היו מוכנים אפילו לדון אתה
בשינוי .היועץ הארגוני רפי אפלר־חטאב סבור ,שמורות רבות היו
נשארות בעבודה אילו איפשרו להן להכניס שינויים בתפקיד .אבל
לרוב זה לא קורה .כלומר ,מצפים ממורות ,שעבודתן קשה ושוחה
קת ,להמשיך לעבוד בגיל  60בדיוק כפי שעבדו בגיל .30

רוב האנשים רוצים לעבוד גם בגיל מבוגר.
גמישות והתחשבות מצד מקומות העבודה
יכולות לעזור .זה נכון גם לגבי החקיקה
הטענה כאילו ביטחון תעסוקתי פוגע בתפוקה ,חסרת שחר .אנה
שים עובדים לא רק מפני שהם חייבים ,אלא משום שהעבודה היא
אחד המרכיבים שמגדירים אותם ,וחשוב להם לעשות אותה טוב.
זה נכון לגבי נשים וגברים ,ולא ברור מדוע הממשלה מתעקשת
לשלול מהנשים אפילו את פרק הביטחון הזה ,במקום להציע מתה
ווה שיכלול ביטחון קיומי ותעסוקתי לכל העובדים המבוגרים.
אפלר־חטאב ,שחוקר את הנושא בעבודת הדוקטורט שלו (בחוג
לגרונטולוגיה באוניברסיטת חיפה) ,אומר שמה שהכי משפיע על
תעסוקת מבוגרים זה היצע וביקוש" :רופאים יכולים לעבוד עד גיל
 ,800כי יש מחסור ברופאים .במקצועות טכניים מסורתיים ,כמו ה�נ
דסה טכנית והנדסת חשמל ,כמעט שאין צעירים ,ולכן בארגונים
שמתבססים על המקצועות הללו ממשיכים להעסיק גם אחרי הפנה
סיה" .מן העבר השני ,במקומות שבהם אין לעובד המבוגר יתרון על
פני הצעיר ושניהם עושים את אותה עבודה — ינסו להיפטר מהמה
בוגר כי עלות העסקתו גבוהה יותר בשל הוותק שצבר.
במחקר פיילוט שעשה בקרב יותר ממאה ארגונים ,אפלר־חטאב
דיבר ע ם  120אנשי מינהלה ומשאבי אנוש על העובדים המבו�ג
רים שלהם .באופן לא מפתיע ,רוב המנהלים חושבים שמקום עבוה
דתם מכבד את העובדים המבוגרים ,מעריך את ניסיונם ,מתייחס
אליהם בהגינות ואינו מפלה .ואולם ,כמע ט  70%מהם הודו שמק�ו
מות העבודה שלהם לא נוטים להתגמש ולאפשר לעובדים המבוגה
רים להקטין את מספר שעות העבודה ,או לשנות תחום או פורמט.
לפי הפיילוט ,רוב מקומות העבודה( ( )2/3אמרו שעובדים מבו�ג
רים אינם בעדיפות הראשונה לפיטורים במקרה של קיצוצים נרחה
בים .אפלר־חטאב מזכיר ,כי המשמעות היא שלפחות בשליש מהמה
קומות מודים שהמבוגרים אכן בעדיפות ראשונה ,ולהערכתו הנתון
גבוה יותר .במקרים כאלה ,נשים משלמות מחיר כבד על היתה
רון שלהן ,שכן לא אחת מופעל עליהן לחץ לצאת לפנסיה גם נגד
רצונן ,כדי "לחסוך" פיטורים של גבר ,שטרם הגיע לגיל הפרישה.
דווקא במגזר הציבורי גיל הפרישה נשמר בקפידה .במשרד לשה
וויון חברתי (שירש את משרד הוותיקים) ,יש שני עובדים מעל גיל
 60ושלושה מעל גיל  5%( 65מהעובדים במשרד) .עם זאת ,השרה,
גילה גמליאל ,קידמה תוכנית פיילוט שבה הוקצ ו  60תקנים למב�ו
גרים במשרדי הממשלה .היא סבורה שהתוכנית תהווה מנוע לשיה
לוב מבוגרים גם ברשויות מקומיות ובמקומות נוספים.

שנתניהו יספר לי נצר של מי משמונת ילדי הגאון
הוא .לא מזמן הכריז ביבי כי הוא מצא שיש לו גן
ספרדי.
אחת האגדות סביב הגאון מוילנה היא ,שהוא
ניסה להפיח רוח חיים בגולם ,כמו המהר"ל מפה
ראג .לדברי האגדה ,הוא נכשל .טעות .אני חושב
שהוא הצליח.

עמנואל דודאי ,נצר ליהדות וילנה ,תל אביב

דברו ברקוביץ'
בתגובה על "געגועי למגמגמים" מאת ניסן שור
("הארץ")24.8 ,

מאמרו של ניסן שור נגד "הדוברים הרהוטים"
ש"השתלטו על סדר היום התקשורתי" הוא גיבוב
של תיאוריות הזויות ,דברי בלע ,גסויות והשמצות.
הוא בז לרוני דניאל ומתנפל על נדב אייל כאילו
הוא אויבו בנפש" :הוא בגיל שלי ויש לו שביל
בצד ...השיער שלו נראה כמו הדברים שיוצאים
לו מהפה" ,ובדרך יורה חצי רעל גם במתן חודוה
רוב ,חזי סימנטוב ואחרים ,ומכנה אותם "חרשנים"
ו"צעירים־זקנים" .הסטיריקנים הם בעיניו חבורת
זחוחים ונפוחים.
מי שמך ניסן שור? של נעליך בפני אלו המוה
כשרים ,עתירי הידע ,המעניינים ,המצחיקים
והרהוטים.

•

דנה בן צור ,רמת השרון

ניסן שור מצטרף לקנאים הרודפים את המוכה
שרים במלאכתם ,והוא צודק! מה זה כל אלו עם
השמיעה האבסולוטית? תנו לנו זייפנים .מי צריך
את אלו הקוראים ,הנוברים ,המדברים לאחר בדיה
קה? דברו מהמיית הלב ,אינסטיקטיבית ,בלי לדעת
על מה שאתם מדברים ,וגמגמו אם אפשר .מה זה
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השביל בצד? (רק נשים ניתן לחפצן? הנה ,גם גבה
רים — תנו לנו שביל באמצע).
איזה כיף זה לשמוע אה ...אה ...כל הזמן .מי
צריך סאטירה שאינה עילגת ומהססת כמו זו
שאנחנו מקבלים בכמויות מגזענינו הימנים והלא־
סנובים ,בקיצור החבר'ה שממלאים את הרשתות
ובלי תשלום .אמור מעתה :שמאלני ,בוגד ,לא־
ציוני ,רהוט.
רוצים לזכות בבחירות? תהיו פופולריים .דברו
ברקוביץ' ,דברו חזן .עברית תקנית אאוט ,עילגות
וגמגום אין! ובא לציון גואל.

ברברה פרוסט ,תל אביב

אלוהי הכרטיסים
בעמל רב הצלחנו לכנס את המשפחה לביקור
באקווריום בירושלים באחת השבתות של סוף אוגוה
סט .היינו קבוצה עליזה של  20מבוגרים וילדים,
וחסרו לנו שלושה כרטיסים .הגענו לאקווריום וגיה
לינו שהקופות סגורות .הסדרן הפנה אותנו לפחון
כחול בפינת הרחבה .מתחת לגג הפח הלוהט ישב
בחור עייף ומיוזע ומכר כרטיסים לכל דורש .עושים
צחוק מאלוהים! אכפת לו לאלוהים אם מוכרים כרה
טיסים מהקופות או מהפחון הכחול?
הגיע הזמן שנפסיק להגחיך את עצמנו ונפסיק
להגחיך את אלוהים והמאמינים בו ונפסיק להגה
חיך את עצמנו החילונים .הגיע הזמן שנדבר בשפה
ברורה ,ולא נעשה את אלוהים והדת קרדום לחה
פור בו .הגיע הזמן שנאמר בשפה ברורה לא להסכה
מים קואליציוניים ,ברמת המדינה וברמת השלטון
המקומי ,שעושים צחוק מהשכל הישר שלנו .שנאה
מר לא להסכמים שעושים שימוש ציני בדת ומגחיה
כים את הציבור כולו.

דליה ישראלי ,ירושלים

