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לתת בהם
סימנים
בראיון שהעניקה לשבועון ”לאשה” )יולי  (2008הכרי־
זה מנכ“ל שדולת הנשים הנכנסת ,נורית צור ,כי תדאג
לתעד ותפרסם דו“ח שיפרט אלו חברי כנסת ואלו מפ־
לגות הצביעו בעד אינטרסים נשיים ,ואלו הצביעו נגדם ,על
מנת לאפשר לנשים לקבל החלטות מתוך עמדה שיפוטית ומ־
עשית ,הנשענת על עובדות בשטח .מדובר ,כמובן ,ביוזמה מבו־
רכת ,שאם תתממש יהיה בכוחה לשנות את ההתייחסות לציבור
הנשים ,לפחות מן הפריזמה של יושבי בית הנבחרים.
כל עוד לא יידעו הנשים מי הצביע בעד האינטרסים שלהן
ומי יצא נגדם ,הן לא יוכלו לשנות את התנהלותן האלקטור־
לית .והתוצאה :נשים ימשיכו להרוויח פחות בהשוואה לגב־
רים עבור אותה שעת עבודה ,ויוסיפו להיות מקודמות פחות
ומנוצלות יותר — כיוון שהאפליה מתחילה ביחס ,במחשבה,
במיתוג ,ורק בסופו של תהליך מתגשמת במציאות היומיומית,
כפועל יוצא שהוא הביטוי הכמותי ,הכלכלי.
לסקטורים אחרים ,המהווים פלח קטן יותר באוכלוסייה,
כמו חקלאים ,חרדים ,גימלאים ,יש לוביסטים וקבוצות לחץ
שיודעים לסמן כל הרמת יד ,כל הימנעות ,התנגדות או תמי־
כה ,ומצליחים למרקר למרחוק את המיטיבים ולהרתיע את
המתנגדים .קבוצת לחץ המייצגת את האינטרסים הנשיים
עדיין לא קיימת ,וכפועל יוצא גם לא מנגנוני שכר ועונש או
הרתעה מכל סוג כלפי חברי כנסת שמרימים יד בעד חוקים
הפוגעים בקידום נשים — בין אם מדובר בחוק המחייב עק־
רות בית לשלם מס הכנסה )חוק שלא עבר לפני שנה ,ובה־

הגיע הזמן לפרסם מי הם חברי
הכנסת והשרים שדואגים באמת
לאינטרסים של נשים בבית
המחוקקים ,ומי מצביע נגד
האינטרסים המובהקים שלנו
תאם לכל הכללים של שיטת ”מצליח“ הישראלית עבר בתק־
ציב  2009בשינוי אדרת ,ומחייב את עקרות הבית לשלם בי־
טוח בריאות בסך  90שקלים בחודש( ,ובין אם זה ניסיון להוביל
להכרה של המדינה בהוצאות שיש למשפחות צעירות סביב
הטיפול בילדים.
האם ציבור הנשים בישראל זוכר כי ביום האחרון של מו־
שב החורף בכנסת ,ימים ספורים לפני שהושג תקדים עו“ד
ורד פרי ,נפלה הצעת החוק להכרה בהוצאות הטיפול ביל־
דים? האם לנשים בישראל יש דרך לעקוב ולדעת כי מי שב־
עצם גרמו להפלתה של ההצעה היו בין היתר גם כמה ח“כיות
שהצביעו נגד? אגב ,ימים אחדים לאחר שהתקבל פסק הדין
התקדימי של פרי ההצעה הוגשה מחדש ,והחוק עבר באחרונה
גם בקריאה טרומית וגם בקריאה ראשונה ,ברוב של  60מול
) 31נצרו את פקקי השמפניה ,עוד ארוכה הדרך עד למימוש
מלא של הפנטזיה(.
כיום ,בחסות האיפול וחוסר השקיפות ,עדיין לא מתקיים
מעקב מסודר ,המפרסם בפומבי ובאופן שיטתי מי הם חברי
הכנסת והשרים שדואגים באמת לאינטרסים של נשים בבית
המחוקקים ,ומי ,באין שופט ובאין בוחן ,מצביעים באופן שנו־
גד את האינטרסים המובהקים של הנשים.
אם תקים השדולה את אותו מנגנון נשכני חיוני ,שיסייע
לקראת הבחירות הקרובות לנשים באשר הן — קרייריסטיות
טרודות ,עקרות בית עמלניות ,אמהות עסוקות — לעקוב אחר
הפוליטיקאים שמרוממים את הנשים ואלה שמסרסים אותן,
ומקבעים את מעמדן לעוד שנים רבות של אפליה ,נצליח לת־
רגם את היתרון היחסי שלנו באוכלוסייה לעוצמה אלקטור־
לית ,לכזה שמסוגל לחולל שינוי אמיתי√ .
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אני לא מאמין שהדבקות שבה מנסים חוגים רחבים במ־ נים בכישוריהם של הנבחרים באורח דמוקרטי להוביל ולנהל
ערכת השלטונית להפריט את שירותי הבריאות ,החי־ את המדינה.
לא ,אינני חושב שרבים בחברה הישראלית מייחלים לדיק־
נוך ,בנק הדואר ובתי הסוהר ,למכור נכסי לאום ,להפחית
בכוחה של הממשלה ולהעצים את בעלי ההון נובעת רק טטור הגדול ,לרודן שייקח את הדברים לידיו ,ידביר את השחי־
תות וירפא את כל הסרטנים .החברה הישראלית אינה פרו־דיק־
מתוך מה שהם מכנים שיקולים כלכליים מקצועיים טהורים.
לא יכול להיות שאת האנרגיה לעשות את התמורות המהותיות טטורה אבל היא אנטי־דמוקרטיה .היא מפלה במתכוון בין אזרחיה
הללו שאבו פקידים רק מקריאת האקונומיסט וקומץ קורסים במ־ היהודים והערבים .היא משלימה עם העובדה שזה  40שנה שול־
חלקות לכלכלה ,משפטים וניהול ,שמסתיימות בבחינות קוויז טת ישראל במיליוני אנשים משוללי זכויות ונעדרי הגנות .היא
למ ֵצע בין עמדות
מתייחסת לכל ניסיון ַ
טריוויאליות .צריך להט של ממש כדי
לגיטימיות כאל סחר־מכר .היא התמכ־
להתעקש ולהתמיד בהעברת השלי־
רה למערכות משפטיות במקום למער־
טה על המשק מהמערכת הציבורית אל
כות ערכים.
ידיים פרטיות.
יש בינינו מי שמייחל שבתי דין של
הוויתור של השלטון על כוח כלכ־
תורה יחליפו את בית המשפט העליון,
לי מצטרף למה שכבר דובר בו רבות:
יש מי שחושב שהמתנחלים הם קבו־
במשך חצי יובל הגבירה המערכת המ־
שפטית את מעורבותה בעניינים שבד־
צת אידיאליסטים מורמים מעל למ־
מוקרטיה מתפקדת צריכים להיות מו־
רוּת דמוקרטית ,ויש מי שכופר בזכות
כרעים במערכת הפוליטית .באותו זמן • אריאל רובינשטיין • מדינת היהודים למשול באזרחיה הלא
שמרה גם המערכת הביטחונית על מע־ פוליטיקאים ואליטות
יהודים .השדרה המרכזית של החברה
הישראלית מזדעזעת וחרדה מכל אלה,
מדה האיתן ,המוביל והמטרפד בהכרעות
אבל השדרה המרכזית חושבת שמוטב
מדיניות .התוצאה היא שבישראל 2008
שמקצוענות כלכלית ,משפטית וצ־
שולטת במידה רבה קבוצה של קצינים,
באית תנהל את ישראל מאשר נבחריה.
משפטנים ,בעלי הון וכלכלנים.
במילים אחרות :השדרה המרכזית רו־
פוליטיקאים ,כך אנו מאמינים ,הם
צה בשלטון האליטה .גם זו אינה עמ־
עם של רודפי שררה וכוח .והנה פלא:
אותם פוליטיקאים ויתרו על כוח והשי־
דה דמוקרטית.
לו מעצמם אחריות .הם עשו זאת ללא
לפעמים גם אני מפקפק בתבונת
מהפכה ,מרצונם החופשי ,לפעמים אפי־
הכרעות העם ,שהביאו לכמה תוצאות
לו בהתלהבות ,או לפחות בהסכמה שבשתיקה .מה הניע את מי פוליטיות קטסטרופליות .יכול להיות ששלטון מוחלט של האלי־
טה יזניק את הצמיחה ,יגאל אותנו מהשחיתות ,יפחית מסים ,יביא
שהיה לו הכוח לוותר עליו?
לפריחת התיירות וישפר את יחסי החוץ של ישראל .אבל ,קשה
בעיני זו חידה אנושית של ממש.
ההשערה היחידה שאני יכול להעלות לפתרון החידה היא לי להאמין שאליטה ,מוכשרת ככל שתהיה ,יכולה לאורך זמן
שמאז עליית הליכוד לשלטון ,ב־ ,1977השכבה החברתית המ־ להוביל מדינה כישראל לא למלחמה ולא לשלום.
נהלת את המדינה ,מה שקרוי האליטה ,בעצם אינה מכבדת את
דמוקרטיה לא מביאה בהכרח לתוצאות רצויות ,אבל יש לה
השלטון הנבחר .בהתחלה לא נתנו כבוד לימין ,ואחר כך הלך ערך בפני עצמה .מכל מקום ,אני חושש שכדי שאנשים יהיו מו־
הכבוד גם מהמרכז ומהשמאל .העיתונות ,הצבא ,אנשי משק כנים להקריב חייהם בקרב על המולדת או להמיר שיכרון לאומי
וכלכלה ,מנהלים בשירות הציבורי ואנשי רוח מזלזלים בגאון בשלום צריך דמוקרטיה של ממש ולא שלטון אליטה ,אפילו אם
בכל קול היוצא מפי נציגיו הנבחרים של הציבור ,ולא מאמי־ האליטה משתדלת מאוד שלא להיות יהירה ומנותקת√ .

מי פוחד
מדמוקרטיה

איתן הבר • הגזמנו

בארץ ועדות החקירה
חלמתי חלום בלהות .ובחלום :המו־
נים צובאים על שערי היכל הספו־
רט ”נוקיה” בתל אביב ,צווחים ונד־
חפים ,וסדרנים מכוונים את תנועותיהם” :מי
שבא לוועדת החקירה לענייני המחסור במים,
שיילך ימינה” ,והמונים פונים ליציע ההוא בצד
ימין” .מי שרוצה לשמוע ולראות את דליה דו־
רנר וניצולי השואה ,שיעלה במדרגות ,שמא־
לה” .׳ואתם ,הלו ,אתם ,גוש קטיף? ועדת הח־
קירה למפוני גוש קטיף תחליף בשעה 14:00
את ועדת החקירה לענייני המים ...ומה אדו־
ני רוצה? ועדת החקירה לכשלי קליטת העלייה
מאתיופיה? זה לא כאן! זה באיצטדיון רמת גן”.
התעוררתי שטוף זיעה ,והנה זה לא חלום.
בארץ שהתפארה פעם בגידול תפוחי זהב ובי־
צוא יהלומים ,אנחנו מגדלים בשנה האחרונה
ועדות חקירה.
מנו וספרו ,ותגיעו לתוצאה הבאה :במשך

 60שנות קיומה של מדינת ישראל הוקמו —16
 17ועדות חקירה ממלכתיות ,וכולן ,או כמ־
עט כולן ,עסקו בנושאים שבנפשה של המדי־
נה :ועדת אגרנט ,למשל ,לחקירת מחדלי מלח־
מת יום הכיפורים ,ובוודאי ועדת שמגר לבדי־
קת הטבח במערת המכפלה ,וועדת שמגר לח־
קירת רצח רבין ,וועדת כהן לבדיקת אחריותה
של ישראל לטבח במחנות הפליטים סברה וש־
תילה ,ופה ושם גם ועדה לבדיקת שערוריות
בכדורגל.
והנה בשנה האחרונה פרחו וצצו ועדות הח־

התעוררתי שטוף זיעה,
והנה זה לא חלום .בארץ
שהתפארה פעם בגידול
תפוחי זהב וביצוא יהלומים,
מגדלים ועדות חקירה

מרי רייזל • מי אני ,מה אני

המשאית של קאטו
טוקיו .ביום ראשון בהיר וזוהר ,במדר־
חוב תוסס וצבעוני במרכז טוקיו בו טיילו
בני נוער בבגדים אופנתיים ,תיירים עם
תרמילים וסתם טוקיואים שבאו לבילוי של סו־
פשבוע ,דהר יפני בן  25במשאית אל מרכז המ־
דרחוב בתקווה להרוג כמה שיותר אנשים” .אני
רוצה להרוג אנשים באקיהאבארה“ ,כתב הצעיר
בבלוג שלו באינטרנט יום קודם .אלא שאיש לא
קרא את המסר בזמן .או שאולי איש לא האמין
שהוא אמנם מתכוון לכך.
המשאית דרסה את הולכי הרגל שנקל־
עו בדרכה ,שלושה סטודנטים שבאו לקנות חו־
ברות קומיקס ולבלות יום חופש באקיהאבארה,
מרכז הקומיקס והאנימציה הפופולרי והססגוני
של טוקיו .ואז יצא הצעיר מהמכונית ודקר בסכין
יותר מ־ 20אנשים ,עד שמישהו הצליח לעצור
אותו .תוך דקות ספורות שכבו על מדרכות טו־
קיו ,המתגאה בשקט חסר אלימות ,שבעה הרו־
גים ו־ 11פצועים קשה .חלקם מתו מאוחר יותר
מאובדן דם.
עד אותו יום קטלני היה קאטו בחור שקט.
הוא התגורר דרומית לטוקיו ,בשכונה יפה ליד

הים ,עבד במשרה חלקית ולדברי השכנים ניהל
אורח חיים רגיל .מאוחר יותר התברר מהבלוג
שכתב ,שהוא הרגיש בודד מאוד ,דחוי ,מנותק
מהמציאות .והוא לא ידע איך לשבור את מע־
גל הזכוכית שסגר סביבו .אולי קיווה כמו רבים,
שהאינטרנט יהווה מוצא לתקשורת ,מקור לתק־
ווה ולהצלה חברתית.
הבלוג של קאטו היה פעיל מאוד ,וכל פר־
טי התוכנית שלו התגלו שם צעד אחר צעד,
שעה אחר שעה .הוא טען שרצח הוא האמ־
צעי החזק ביותר מבחינתו להרגיש סוף סוף
חי ,להרגיש שהוא ”עושה משהו בעל משמ־
עות“ ,להרגיש שרואים אותו ,ואי אפשר סוף
סוף להתעלם ממנו.

קאטו כתב בבלוג שלו:
רצח הוא האמצעי החזק
ביותר להרגיש סוף סוף חי,
להרגיש שאני ”עושה משהו
בעל משמעות“ ,להרגיש
שרואים אותי

קירה כמו פטריות אחר הגשם .באחרונה החלי־
טה הוועדה לביקורת המדינה בכנסת על כינון
ועדת חקירה לעניין מפוני גוש קטיף .והוצע
להקים ועדת חקירה פרלמנטרית לבדיקת
כשלי הקליטה של העלייה מאתיופיה .יש לו־
מר ביושר :כשלי ההתיישבות מחדש של מפו־
ני גוש קטיף הם באמת נושא לוועדת החקירה.
אפילו היו המפונים מנוולים ,שלא משתפים
פעולה עם ”שלטונות הגירוש” ,עדיין היו הש־
לטונות הללו חייבים להתגייס ולעשות הכל
למענם .עשו הרבה? נכון ,אבל לא עשו הכל
כדי לגול מעלינו את החרפה .האנשים עדיין
כנראה לא נרפאו ,ואולי לא יירפאו מטראומת
הפינוי ,הגירוש ,העקירה ,הכל לפי המתבונן.
הנה כי כן ,אחרי שהצדקנו את כינון וע־
דת קטיף ,באנו לומר שמדינה נורמלית יוד־
עת למנן ולברור את מספר ועדות החקי־
רה ,ובוודאי לכונן אותן רק אם וכאשר מדובר
בדיני נפשות .כל השאר יכול להתברר בדר־
כים אחרות שיש לשלטון ,ואין טעם ואין צורך
להיענות לכל גחמה ולכל טענה של אישיות
רודפת כותרות.
כי בקרוב תוקם בארץ ועדות החקירה ועדת
חקירה שתבדוק למה ומדוע אנו כל כך אוהבים
ועדות חקירה? √

למרבה הפלא ,ולמרבה הצער ,רבים הזדהו
עימו .הבלוג של קאטו זכה לתגובות רבות ,של
צעירים שהביעו אותן תחושות של חוסר משמ־
עות ,של אטימות רגשית מול עולם נטול אמפ־
תיה ,של חיפוש אחר ”משהו“ שיעיר את האני
הרדום בתוכם .המוות צץ שוב ושוב כפת־
רון אולטימטיבי לגירוי ,לריגוש חושני .רצח או
התאבדות ,שני אפיקים לאותו כיוון ,שיוליכו
לקתרזיס של משמעות.
הרצח באקיהאבארה זיעזע קשות את
כל יפן ,בעיקר משום שהתרחש לאחר שו־
רה של אירועים דומים בכל רחבי המדינה.
מעניין ,שהמבצעים כלל לא מנסים לברוח
ולהסתתר .המטרה היא מחאה קיומית ,לצ־
עוק ללא קול ,לשבור את מעטה הבית הרגיל
ולהראות שמתחת לחיים השיגרתיים זור־
מים מים כבדים.
בעוד התקשורת מודאגת מעליית האלי־
מות בעיר־ללא־אלימות ,וצעירות רבות פוח־
דות לצאת בערב לבד ,עולה מלמטה שאלה הר־
בה יותר רחבה ,מורכבת ומשמעותית :כיצד מגי־
עים צעירים שגדלו בעולם של אינספור אפש־
רויות ,צרכנות חסרת גבולות וסיפוקים מיידיים
לנקודה שבה רק המלאך השחור מעורר בהם
תקווה למשמעות? מדוע חברת שפע ועושר ,המ־
תגאה באיכות חיים גבוהה ,דוחפת אנשים צעי־
רים אל פי התהום?
האם רק ביפן זה כך? √

יום ראשון ,ז' באלול תשס"ח 7.9.2008

מראה מקום • גיא אסיאג
דרך הבשמים .ימים ולילות משקיע עמרם צברי ,איש רשות הטבע והגנים ,בשמירה על נכסי הטבע בערבה ,משתדל
לפקח על המטיילים ,מתעד את חיות המדבר ,עוקב אחרי גוזלי הנשר הרכים בעזרת טלסקופ .המוטו של עמרם
הוא ”כל שבראתי בשבילך בראתי ,תן דעתך שלא תקלקל ,שאם קילקלת אין מי שיתקן” ,ואף על פי כן שוב ושוב
ניתן למצוא אותו מגרף חריצים שהותירו אחריהם גלגלי הגיפים ,שחרגו מהתוואי בן אלפי השנים של דרך הבשמים
היפהפייה ,פצעו את השטח האסור לנסיעה ,והפרו את המארג העדין שבין האדם המודרני לטבע הקדמוני
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אוליבר טוויסט
הוא שלנו
אוליבר טוויסט נולד ב־ ,1797באנגליה החשו־
כה של המאה ה־ ,18והוא חי בישראל הנאורה של
המאה ה־.21
זה היה מתישהו בתחילת שנות ה־ ,70כשהיינו ילדים ,כשה־
תאהבנו במחזמר שנכתב בעקבות ספרו של צ׳רלס דיקנס ,על
ילדים מסכנים בארץ רחוקה רחוקה ובעולם אכזרי ,ילדים שאין
להם מה לאכול ושבגיל שבו אנחנו משחקים בחצר בית הספר,
הם נדחקים לפשע ולאלימות .ידענו שגם אצלנו ,בחצר האחו־
רית ,יש ילדים עניים ,אבל היינו בטוחים שבארץ ישראל שלנו
אין ולא יהיה כזה דבר ”ילדים רעבים“.
בחול המועד סוכות יעלה שוב המחזמר המיתולוגי על הב־
מות שלנו .הורים ,שגדלו על הסיפור הקסום והנורא ,ייקחו את
בניהם לראות כיצד ילדים רכים ,אלה שאלוהים עדיין אמור
לרחם עליהם ,מאבדים את ילדותם ואת תמימותם בגיל צעיר,
וכיצד חברה אטומה ואכזרית נותנת לתהליך הזה להתרחש
מתחת לפרצופה השבע.
השאלה היא ,כמה מהם יסבירו לילדיהם הרכים ,בדרך חזרה
הביתה ,שגם במדינה המתקדמת שלנו ,ממש לא רחוק מהבית,
חיים אוליבר טוויסטים כאלה.
בימים האחרונים עוקבת מדינה שלמה אחרי הדרמה של חי־
פוש גופתה של ילדה בת ארבע ,שנולדה למשפחה הלא נכו־
נה ולחיים לא ראויים .בסוף השבוע זכינו אפילו למבט מק־
רוב ,באמצעות מצלמות מיוחדות ,אל תוככי מימיו העכורים
של נחל הירקון.
המבט המציצני הזה שטחי ורגעי .בחדשות של שמונה מא־

אין קשה ומקומם יותר מהגילוי
שהפכנו לארץ אטומה ואכזרית,
ארץ אוכלת יושביה החלשים .היום,
כדי לראות ילדים שמאבדים את
תמימותם ואת ילדותם לא חייבים
לטייל בעולם השלישי
פשרים לנו להציץ למימיה העכורים של טרגדיה אחת ,ובתשע
עוזרים לנו בעזרת נפלאות הריאליטי להציץ למתרחש בחד־
רי המיטות של וילה עמוסת יפים ויפות .בשני המקרים העין
הסקרנית מביטה ,אבל הראש לא מתעמק במה שמעבר לרי־
גוש הרגעי.
אנחנו מדינה שמתמכרת למציצנות ומזדעזעת בקלות מט־
רגדיות ,אבל לא ממש מתעניינת ביומיום האפור ,הקשה והמר
של כמעט מחצית מתושביה.
בישראל  ,2008במקומות רבים קשה להיות ילד מאושר .יש
עוני ויש רעב ,יש אלימות ויש הורים שמתאכזרים לילדיהם,
גם אם לא תמיד הם מטביעים אותם בגיגית .תקופת המעברות
חלפה ,אבל במדינת הרווחה שלנו צריך עובד סוציאלי ממוצע
לטפל באלפי מקרי מצוקה ובאלפי ילדי מצוקה ,כי אין כסף
לעובדי רווחה ואין תקציב אמיתי לטיפול בשולי החברה.
במסגרת עבודתי העיתונאית אני נתקל בשנים האחרונות
בסיפורי שחיתות וחלמאות ,אבל אין קשה ומקומם יותר מהגי־
לוי שהפכנו לארץ אטומה ואכזרית ,ארץ אוכלת יושביה החל־
שים .היום ,כדי לראות ילדים שמאבדים את תמימותם ואת יל־
דותם לא חייבים לטייל בעולם השלישי או לראות את אוליבר
טוויסט .מספיק לצאת חמש דקות מצפון תל־אביב .מספיק לה־
בין שברחבי המדינה פועלות היום  5,000עמותות פרטיות ,שכל
תפקידן הוא לספק מזון ,בגדים ותרופות לאלה שאין להם.
יותר מ־ 200שנה חלפו מאז תיאר דיקנס עולם חשוך ,המז־
עיף פניו לרך הנולד דקות אחרי שהוא יוצא מרחם אמו .העו־
לם התקדם מאז ,הטכנולוגיה הביאה אותנו לירח והשמיים
כבר לא הגבול ,אבל מעל פני האדמה לא הרבה השתנה .קחו
את דיקנס לסיור קצר ברחבי ישראל ,ואפשר יהיה בחג הבא
להעלות על הבמות כאן מחזה מקורי ,לא מתורגם ,על ילד
ישראלי למהדרין ,רעב ללחם ,שגונב כדי לחיות — ושאין סי־
כוי שעובד הרווחה הקרוב למקום מגוריו יצליח להבחין בו
ולהציל אותו מגורלו√ .
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