
על הפתק שבלב כתוב מרצ
אבי גרפינקל

שאנן ש נוה  בשכונת  גדלה  אלוני  ולמית 
תופ ולאם  נגר  לאב  אביב,  תל  יבדרום 

רת. הוריה מרדו באבותיהם הרבנים, עלו 
לישראל מפולין, ובכך הצילו אותה ואת עצמם 

ימהשואה. הוריה נפרדו, והיא ואחיה עברו בי
ניהם ולעתים הופרדו. "גדלנו כחיות בר קטנות", 

יהיא אמרה. כילדה היא עבדה בניקיון בבית הס
פר, ובכיתה ז' נשלחה לפנימייה לילדים מבתים 

יהרוסים או עניים, שם עבדו היא וחבריה להש
למת הוצאות החזקתם. 

מת  נמצא  הוא   ,12 בן  אחיה  כשהיה 
חשבה  היא  שמן.  בן  הנוער  בכפר  בבריכה 

בלימודי המ ישהוא התאבד. אף שהצטיינה 
תמטיקה, החליטה לא להמשיך ללמוד אלא 
לסייע לילדים פליטי השואה. בגיל 16 גויסה 

ילהגנה. בין השאר במסגרת תפקידה התחפ
שה לאשה בהריון והבריחה נשק. במלחמת 

לימ ובמקביל  בפלמ"ח,  שירתה  יהעצמאות 
דה ברובע היהודי בעיר העתיקה בזמן המצור. 
לאחר המלחמה לימדה במעברות, והיתה 
ממקימי בית הספר לעולים ברמלה. במקביל 

ילעבודה בהוראה סיימה לימודי משפטים וחי
30 התחיי בגיל לימוד באזרחות.   ברה ספר 
לה לשדר ברדיו את "מחוץ לשעות הקבלה", 

שהבטי ואנטייממסדית  צרכנית  יתוכנית 
חה כי "לא תניח לאף תלונה לזכות בתשובה 

מע בקידום  השאר  בין  ועסקה  ימתחמקת", 
מד האשה, תוך שהיא מנסה למצוא פתרונות 

ילמצוקותיהן של נשים בתוך ההלכה. פתרו
נות כאלה קיימים, הסבירה, אך יש להפעיל 

ילחץ על הרבנים משום שהם חוששים להשת
מש בהם. ב–1964 פרסמה את הספר "זכויות 

הילד בחוקי מדינת ישראל".

ופנחס ספיר  לוי אשכול  ביקשו  ב–1965 
ילנצל את הפופולריות שלה כאשת רדיו המ
יסייעת לאזרח הקטן, והציעו לה להצטרף למ

ערך. היא התנתה את הסכמתה בכך שתוכל 
ילהשתתף בכתיבת מצע המפלגה, כך שתיכ

לל בו כוונה לחוקק חוק זכויות אזרח ואדם. 
בנאום הבכורה שלה בכנסת דיברה על קיפוח 

יבני השכונות לעומת בני הקיבוצים. בכל שנו
תיה בבית המחוקקים פעלה למען זכויות אדם 
ונגד כפייה דתית, ובין השאר פעלה לביטול 
החוק שאסר על קיום יחסים הומוסקסואליים. 
היא גם היתה מהראשונים שקראו לפסול את 

רשימת כ"ך של מאיר כהנא.  

ילאחר פרישתה מהחיים הפוליטיים קיב
ילה אלוני את פרס ישראל על תרומתה לחב

רה, בזכות "מאבקה על כבוד האדם וזכויותיו 
יהיסודיות והטבעיות, היותה פה לאזרח, מא
הש דגל  הנפת  עוולות,  תיקון  למען  יבקה 

וויון בין העמים והאמונות השונות בישראל 
והכבוד ההדדי" — כך נכתב בהחלטת ועדת 

יהפרס. עוד נכתב, כי "רבים מן הנושאים שע
יליהם נאבקה בעוז כחלוצה לפני המחנה הפ

כו במרוצת השנים לנחלת הכלל, וכמה מהם 
אינם שנויים עוד במחלוקת".

1952 התחתנה ועברה לכפר שמי  בשנת
ריהו, שהיה אז אזור שומם, ושם גרה בצריף 
עד יום מותה. היא ילדה שלושה בנים, שלימים 

יהיו לאלוף משנה בחיל הים, איש חינוך וקול
נוען. בשנתיים האחרונות לחייה סבלה ממחלת 
אלצהיימר, ולפי עדות בנה, שבה לדבר יידיש.
אלוני מתה ב–24 בינואר 2014 בגיל 86, 
בכך  דתית.  בקבורה  נקברה  בקשתה  ולפי 

יסיימה חיים פריווילגיים מעוררי קנאה, שה
רי אין פריווילגיה גדולה מהזכות לעמוד לצד 

יהחלשים ולימין הצדק. פרט לשמה ולתארי
כי  לידתה ומותה, נכתבה על מצבתה מלה 
9 באפריל, בבחירות, יעמי –אחת: "אזרחית". ב
דו זה מול זה ממשיכי דרכה ואנשים שברובם 

יהולכים בדרך ההפוכה. בפתק שבלב הכתו
בת כבר רשומה.

הכותב הוא סופר ועורך פורטל מס"ע במכון מופ"ת

שולמית אלוני, שהיתה מנהיגת 
מרצ ומחנה השמאל, דיברה 

בנאום הראשון בכנסת על קיפוח 
בני השכונות לעומת הקיבוצים

מכתבים למערכת הארץ
גם בדגניה ובכנרת היה קשה

בתגובה על "העם עם הגולן, המדינה פחות: 'מעדיפים את 
ההתנחלויות והחרדים, הזניחו אותנו, אנחנו משעממים 

אותם'", מאת שוקי שדה )"הארץ", 29.3(

בכותרת המשנה לכתבתו של שוקי שדה נכתב 
50 אלף תושבים, מחציתם דרוזים שאינם אזי  "עם
ירחי ישראל, מחסור בתשתיות ומעט עסקים — הגו

לן הוא לא יותר משכונה שהוזנחה בשולי ישראל". 
לפי כתבה זו, אילו ביקר שדה בטבריה, דגניה וכנרת 
בשנת 1917, אחרי הצהרת בלפור, הוא היה אומר 
שהיהודים מעטים ביחס לאוכלוסייה הערבית, שאין 
תעסוקה ושהיישובים מוזנחים ועלובים. אולי היה 

ינכתב שההצהרה על בית לאומי לעם היהודי מנות
יקת מהמציאות, ושנחום סוקולוב וחיים וייצמן ביז

בזו את הזמן של לורד בלפור.
הראייה ההיסטורית מוכיחה שהמפעל הציוני 
הגולן  ברמת  המתיישבים  אלף  וש–24  הצליח, 
הקימו יישובים לתפארת. ההצהרות של מעצמות 
של  תוצאה  הן  ובריטניה  ארה"ב  כמו  עולמיות 
המאמצים הדיפלומטיים של מנהיגים ישראלים, 
חיים  אופטימית:  עולם  וראיית  חזון  להם  שהיו 

וייצמן, בנימין נתניהו.
למלים יש כוח עצום. אסור לזלזל בהצהרות.

טל ריסמן, חיפה 

"אנחנו": גרסת המציאות
בתגובה על "כדור בנהג שמכוניתו נתקעה, שישה כדורים 

במי שבא לעזרתו", מאת גדעון לוי )"הארץ", 29.3(

20 במארס 2019, אירעה במי  ביום רביעי בערב,
יחלף נתניה תקלה במכונית, שישבו בה זוג ושתי יל

דות קטנות. כשיצא הנהג מהרכב לבדוק את פשר 
הבעיה, הוא נורה מידי שוטר שהוצב לפיקוח על 

יהצומת, ונפצע פציעה חמורה. רכב ובו ארבעה צעי
ירד לעזור לאשה  לידו. אחד מהנוסעים  רים עצר 
המבוהלת, ושלושה מארבעת הצעירים החישו את 

הפצוע לבית החולים הסמוך בנתניה. 
השוטר המשיך לירות עוד שישה כדורים בצעיר, 

ישנותר במקום כדי לעזור לאשה — גם לאחר שה
צעיר ניסה להסתתר מאחורי קוביית בטון — והרג 

יאותו. השוטר טען כי הוא זיהה יידוי אבנים במח
לף ולכן ביצע "נוהל עצירת חשוד", שבסופו נהרג 

המיידה ואדם אחר נפצע.
נערך תחקיר מהיר אצל מפכ"ל המשטרה וסגנו, 
במקביל לעבודת המחלקה לחקירת שוטרים. דובר 

יהמשטרה הודיע שמדובר כנראה, כפי שאמר השו
טר, בהשלכת אבנים: הצעיר שנהרג יידה אבנים על 

ימכונית המשפחה שנהגה נורה. ישאלו הקוראים כי
צד מקרה כה חמור לא הגיע לדיון ציבורי? 

הייתכן ששוטר הורג אזרח ופוצע אזרח נוסף, 
בלי שהיה נתון בסכנה, בעקבות יידוי אבנים שלפי 

ידברי עדים כלל לא התרחש? אמות הספים לא רע
ידו, לא שודרו בערוצי הטלוויזיה כתבות על משפ

חות ההרוג והפצוע, לא נערך דיון מעמיק בעיתונות 
בנוהל עצירת חשוד, למען אותם תמימים ישרי דרך 

שלא ידעו כי נוהל כזה מבוצע בכלל. 
הדרומי  הכניסה  צומת  אלא  נתניה  מחלף  לא 
יהודית אלא ערבית, לא  לבית לחם, לא משפחה 
צעירים יהודים אלא ערבים, לא שוטר אלא חייל, 

ילא המפכ"ל וסגנו אלא מפקד האוגדה ומפקד הח
טיבה האזורית, לא המחלקה לחקירת שוטרים אלא 

מצ"ח, לא דובר המשטרה אלא דובר צה"ל.
נוסף מצדו האפל של הירח,  ייאמן  סיפור לא 

שבו הכל כבר ייאמן. 
שי קופליק, תל אביב־יפו

הפרדת רשויות, שקד?
בתגובה על "מתחשק לקנות את הבושם של איילת שקד, 

 גם אם הוא מצחין עד השמים", מאת מורן שריר
 )"הארץ", 20.3(

יאחד הערכים שאיילת שקד מספחת לעצמה בס
בושם  עצמה  על  מזליפה  היא  שבו  המגניב,  רטון 

יבשם "פשיזם", הוא "הפרדת הרשויות". בצד הסי
סמה של הימין החדש, "שקד תנצח על בג"ץ", לא 
היא  המשפטים  כשרת  כהונתה  שבתקופת  ראינו 

יפעלה למען הפרדת הרשויות — שהרי ועדת הש
רים לענייני חקיקה היא המחוקקת בפועל, בשעה 

ישחברי הכנסת המאשרים את החלטות הוועדה מת
פקדים כרובוטים בלבד. 

חקיקה  לענייני  שוועדת השרים  לציין  למותר 
יאינה מנמקת את החלטותיה, ואינה מפרסמת פרו

ביוני 2018  כן, מבדיקה שערך  יתר על  טוקולים. 
"שקוף", גוף תקשורת של הציבור )פועל כעמותה(, 
עולה כי ועדת השרים לענייני חקיקה אינה באמת 
קיימת. יו"ר הוועדה, שרת המשפטים איילת שקד, 

ייושבת שם לרוב כמעט לבדה ומקבלת החלטות בע
צמה, לפי מה שנסגר לפני כינוסה.

מכאן שכאשר, בהתאם לאג'נדה של שקד, ייעשה 

יושלם   — המשפטים  שר  מטעם  השופטים  מינוי 
י"איחוד הרשויות" ולא הפרדתן, ותתגשם "המהפ

כה", שלאחריה הממשלה תהיה הרשות המחוקקת, 
המבצעת והשופטת. ה"פשיזם" לא יהיה עוד בושם, 

אלא רעל שימית את הדמוקרטיה.
ריקה קידן,  תל אביב

נעלבה מאלפקה
 בתגובה על "קנו לדודה מתנה", מאת יהודה ויזן 

)"הארץ", 22.3(

אני אוהבת שירה, מכירה שירה. הודות למסלול 
לקרוא  יכולה  אני  לאושרי  והמפותל,  הארוך  חיי 
שירים בשפות המקור )כולל הונגרית ולטינית(. אגי 
יפים, תוך שימוש  משעול כותבת שירים חכמים, 
מקורי, ולפעמים שובב, בשפה. היא מעוררת תהודה 

רגשית. היא משוררת. עד כאן משעול. 
מעניינת  דוגמה  הם  ודומיו:  ויזן  ליהודה  אשר 

ילקנאה שחורה לא מודעת, הגורמת לרצון עז לת
קוף את האובייקט שלה. במקרה זה קנאה ביכולת 

יאמיתית ליצור. מי יזכור אותם, כשרבים עוד יזכ
ירו את  משעול, שנעלבה מאלפקה ומדברת אל הנ

שמונת שלה.
שושנה גוטסמן, תל אביב

לפעמים סיגר הוא רק סיגר
בתגובה על "נתניהו מודה: אישרתי מכירת צוללת 

מתקדמת למצרים, שר הביטחון והרמטכ"ל מודרו", 
)"הארץ", 23.3(

יאף אחד לא שם לב עד כה עד כמה גוף של צו
ללת דומה בדיוק לסיגר. איזה דימוי משעשע: "קבל 

סיגר — תן צוללת".
דן מירקין, תל אביב                                                                                                                                         
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זקנה במסדרון
נורית וורגפט

קיום בכבוד

יומרים על זקנים, שהם לא ממהרים לצאת למאבקים במה שנוא
גע ישירות אליהם. הם מפגינים נחושים נגד שחיתות שלטונית 
למשל, אבל לא מוחים על תנאי האשפוז המחפירים במחלקות 

מוות לא  הם  יוצאים,  כבר  ואולם, כשהם  אבות.  ובבתי  יהפנימיות 
רים בקלות.

אתמול, אחרי שנה של משחקי חתול ועכבר, הגישו שלושה 
מארגוני הגמלאים הגדולים של קרנות הפנסיה הוותיקות עתירה 

ילבג"ץ, בבקשה להקפיא את הקיצוץ המתוכנן לחודש יוני בקצ
באות הפנסיה. בעתירה, שהגיש עו"ד אורון שוורץ ממשרד שוורץ, 
נרקיס ושות', נכתב כי הקיצוץ נעשה מלכתחילה בניגוד להחלטת 

יממשלה, וכי נוצר הרושם שבאוצר ממילא לא התכוונו לדון בנו
שא. לכן הם מבקשים לדחות כל פעולה עד לדיון בבג"ץ.

הקיצוץ הזה חוגג בימים אלה שנה להיווסדו. זה התחיל בהודעה, 
שנמסרה לנציגי הגמלאים בקרנות הוותיקות במסגרת הרמת כוסית 
לפני חג הפסח בשנה שעברה. הקיצוץ הכרחי כדי לסגור גירעון 
אקטוארי, טענה חברת "עמיתים", שמנהלת את הקרנות הוותיקות. 
הגירעון האקטוארי נוצר, לפי האוצר ועמיתים, בשל חוסר הצלחתן 
של כמה ממשלות להעלות את גיל הפרישה המינימלי לנשים ל–64.
העלאת גיל הפרישה היתה חלק מעסקת חבילה להצלת שמונה 
קרנות הפנסיה ההסתדרותיות, שלפני 15 שנים עמדו על סף פשיטת 

ירגל. הממשלה הלאימה אותן בתנאים מסוימים — בין היתר הצמד
תן למדד ולא לשכר הממוצע, מה שהביא לשחיקתן המהירה. אחד 
התנאים היה שגיל הפרישה יועלה — לגברים מ–65 ל–67, ולנשים 
מ–60 ל–64 לפחות. גיל הפרישה המינימלי לנשים הועלה ל–62, 

יאך שם זה נעצר. אמנם בממשלה ניסו לייחס את הכישלון הזה לא
רגוני הנשים וחברות כנסת, אבל האמת היא שהוא נובע, בין היתר, 
מההתעקשות לדחות כל מתווה שהוצג להגנה על נשים שלא יוכלו 

לעבוד עד גיל 64, ויחיו בעוני שנתיים יותר מאשר כיום.
מאז "עמיתים" מודיעה מדי פעם על קיצוץ, הגמלאים זועקים 
והקיצוץ מוקפא זמנית. המרוויח הגדול מהמהלכים הללו עד כה היה 
שר האוצר משה כחלון, שהכריז שלא יקוצצו קצבאות כדי לסגור 

יאת הגירעון האקטוארי, ואז חזר והצהיר "לא יקום ולא יהיה", ולב
סוף הודיע — "לא במשמרת שלי". את זה אגב, הוא אמר לפני שבוע.

יובינתיים, ביקום מקביל, הקרנות כבר החלו לקצץ לאלה שמוש
כים את כל הסכום. בהודעות לגמלאי הקרנות הוכנס הקיצוץ בהיקף 
של כ–1.3% לחישוב הזכויות, ונכתב שזה נעשה "בשל אי העלאת 
גיל הפרישה לנשים ל–64". ארגוני הגמלאים חוששים שביוני, ערב 
הקמת ממשלה חדשה, יופעל הקיצוץ אוטומטית, ולכן עתרו לבג"ץ.
יבעתירה מוזכר סעיף בהסכם שנחתם בשעתו בין יו"ר ההסתד

רות אז, עמיר פרץ, לבין שר האוצר, בנימין נתניהו, ולפיו כל עוד 
לא הועלה גיל הפרישה לנשים, "יכוסה ההפרש על ידי הגדלת 

יהסיוע הממשלתי". עוד מתואר בה כיצד יו"ר ועדת הכספים בכנ
יסת היוצאת, משה גפני, ניסה להגיע למתווה שיעלה את גיל הפ
ירישה לנשים ובמקביל יספק רשת ביטחון לאלה שנאלצות לפ

רוש מוקדם יותר. 
2018 אמר: "אני מעריך שלי  גפני נכשל, ובדיון בוועדה ביולי
ימישהו יש כוונה שהקדנציה תסתיים... ובקדנציה החדשה ישי
ימו יו"ר ועדת כספים שלא יתעקש ויעבירו את העלאת גיל הפרי

שה בלי לשלם על זה שום דבר ובלי לתמוך בנשים שזקוקות לכך".
עו"ד שוורץ אמר אתמול, שהוא מייצג "ציבור רחב שאי עמידה 

יבהסכם שנכרת משפיעה על קיומו בכבוד. צר לנו כי ממשלות יש
ראל נעדרות כבוד לדור מייסדי המדינה, ולכן לא נותר לנו אלא 

לגרור את הממשלה ושר האוצר לבית המשפט".
נראה שבאוצר הולכים בכוח: פועלים להעלות את גיל הפרישה 
באופן חדיצדדי, בלי לבדוק כמה נשים היו מעוניינות לפרוש בגיל 

ימאוחר יותר, אילו רק איפשרו להן לעבור לעבוד בחצי משרה למ
של, בלי שייפגעו זכויות הפנסיה שלהן, או לעבור לתפקיד שוחק 
פחות. מכיוון שברוב המקרים אין זה אפשרי, נשים רבות מנצלות 
את זכותן לפרוש בגיל 62, וממשיכות לעבוד בהיקף משרה קטן 

ייותר, ולעתים קרובות בתנאים פחותים כעובדות קבלן. גם לא נב
ידקה האפשרות לבטל את חוק חובת הפרישה, שמאפשר למעסי
יקים לפטר עובדים רק על בסיס גילם. הממשלה היא המעסיק הג

דול ביותר שנוהג כך.
בינתיים, כמה מיוזמי העתירה, בהם יו"ר פורום הארגונים של 
גמלאי הקרנות הוותיקות, ראובן קורמן, שמנהל את המאבק מול 
האוצר, הקימו מפלגה, "אחריות למייסדים", והיא רצה בבחירות. 
לדבריו, המפלגה תיאבק על הגדלת כל הקצבאות, כך שיאפשרו 

יקיום בכבוד לזקנים אבל גם לנכים ולאמהות חדיהוריות. "תשלו
מי הפנסיה זה חסכונות של אנשים — לא טובה שהמדינה עושה 

ילהם", אמר קורמן. "וחוץ מזה, ההגנה האקטוארית לא צריכה לי
פול על החוסכים — בטח לא כאפשרות ראשונה". 

nurit.wurgaft@haaretz.co.il

משום מה הפתרון הכי זמין לגירעון בקרנות 
הפנסיה הוא קיצוץ בקצבאות. ממה יחיו 

הזקנים? זה לא מעניין אף אחד           

עבד ל. עזב

והוא משמש פ "זו עז, גם אם היא עפה",  ידוע אומר  תגם ערבי 
לתיאור אדם שעושה או אומר דבר שטות וממשיך להתעקש שזה 
נכון. נראה כי זה מה שקורה לתמר זנדברג ובגללה, למרצ. היא 
מתעקשת להציג את מרצ כמפלגת ימין, בעקבות אותה פנטזיה — או 

שמא אותה טיפשות — שכך היא תמשוך "קהלים חדשים".
יביום שלישי שעבר התקשרה אלי צעירה והציגה את עצמה כמ

תנדבת במטה הבחירות של מרצ. היא ירתה שאלות בקצב, ולמרות 
ישאני מבין עברית, בקושי הצלחתי להבין מה אמרה. ביקשתי שת

דבר לאט, והיא שאלה שלוש שאלות: האם אתה מתכוון להצביע 
למרצ? האם אתה מנסה לשכנע אנשים להצביע למרצ? האם תהיה 

ימוכן להתנדב למען מרצ ביום הבחירות? תשובותי לשלוש השא
לות היו "כן". נחזור אליך, היא השיבה בטון מתלהב. 

מעבר לכך שזו תשובה שערבים מקבלים בדרך כלל מיהודים — 
עד לכתיבת שורות אלה הם לא חזרו אלי. גם בתקופת הפריימריז 
במרצ קיבלתי עשרות טלפונים שהסתיימו במשפט הזה, וכמובן, 

ימעולם לא חזרו אלי. מאוחר יותר באותו ערב קיבלתי הודעת טק
סט לטלפון הלאיחכם שלי, ובה נאמר שתעמולת הבחירות של מרצ 
נפתחת בציטוט מדבריו של מנחם בגין. בדקתי באינטרנט והתברר 
שהדבר נכון: תמר זנדברג מופיעה בדרמטיות אחרי דברים של בגין 

יעל "השלום". הופעתה לא משאירה צל של ספק: זהו המנהיג הנע
רץ עליה, זהו המנהיג שהיא היתה רוצה להיות בקרבתו.

הנטיות הימניות של זנדברג אינן סוד. ההערצה שלה למנהיגים 
ימנים אינה הפתעה מרעישה. מי שהכשירה את ליברמן כשותף 

יקואליציוני, תעריץ את בגין ותשב בכל קואליציה ימנית. בעי
יני זנדברג, אין מנהיג ממחנה השמאל, בארץ ובעולם, שדיבר בש
יבחי השלום או בקשיים בדרך להשיג שלום, שאפשר לצטט מדב

ריו. רק מנחם בגין. 

יבכך ממשיכה זנדברג בקו הכושל, שמטרתו למשוך "קהלים חד
שים". הקהל החדש שהיא מנסה למשוך הוא מצביעים ימנים מעדות 

יהמזרח, ולכן היא מצטטת את מי שנתפש בעיניה כאשכנזי שהצ
ליח יותר מכל אחד אחר למשוך את המזרחים למחנהו. בגין אכן 
עשה זאת. הוא היה הדמגוג הגדול בתולדות מדינת ישראל, איש 

ישנאה, גזען שהשתמש בבני עדות המזרח בציניות גדולה מזו שנ
תניהו משתמש בהם כיום. 

על יחסו לערבים אזרחי ישראל בפרט, ולערבים בכלל, אין טעם 
לדבר, פרט לעובדה שהוא תיעב אותם וראה רק דרך אחת לדבר 

יאתם: מלחמה. "אסד, יאנוש ורפול מחכים לך", הוא אמר לתומ
כיו בבחירות 1981.

בגיניס גם  אלא  זנדברג,  תומכי  רק  לא  יקפצו  לבטח  יוכאן 
טים מודחקים אחרים כמו רוגל אלפר, שלדעתו, דבקותו של בגין 
אלפר,   .)28.3 )"הארץ",  הישראלי  השמאל  את  חיסלה  בשלום 
כמו ניאוישמאלנים יהודים רבים, מסנגר על בגין ואומר שטעו 
המפא"יניקים שכינוהו פשיסט. כשקראתי זאת, שיפשפתי עיניים. 
מסתבר שגם אלפר, כמו זנדברג, מטהר את הפשיזם הימני, וכדי 
להישמע משכנע, אלפר קובע שגנץ, לפיד, רבין, פרס, ברק ושרון 

גם הם בגיניסטים. 
עלי להודות שאני מסכים אתו לגבי גנץ, לפיד ושרון, אבל 
כי  וקובע  מהסיוט,  מתעורר  כנראה  הוא  המאמר  סוף  לקראת 
"כשזנדברג מזדהה כבגיניסטית, היא ממחישה את מיותרותה". 
את  ממחישה  היא  כבגיניסטית,  מזדהה  כשזנברג  אוסיף:  ואני 
אבו  עם  שמצטלמת  בגיניסטית  רוצה  מי  ואפסותה.  עליבותה 
מאזן במוקטעה בלוויית עיסאווי פריג', שאין לו עמדה ואמירה 

ברורה בנושא כלשהו?
הימין הישראלי הולך ומקצין, וזוכה להצלחה גדולה. השמאל, 

ילעומת זאת, מתרפס ומתבטל בפני הימין ונוחל כישלון אחר כי
שלון. נתניהו, שהפך את ה"שמאל" למלת גנאי, שרבים מחסידיו 

יכבר שכחו איך מאייתים אותה ובמקום זאת כותבים "סמול", מעו
לם לא ציטט מנהיג שמאל אחד, ואם הוא עשה זאת — זה היה כדי 

לנגח את אותו מנהיג או את השמאל כולו. 
לא תמצאו במחנה הימין מנהיג אחד שישבח את מי ממנהיגי 
השמאל. וכאן טמון סוד ההצלחה של הימין: הוא משוכנע בצדקת 

ידרכו ומנהיגיו. זנדברג משוכנעת שהצדק נמצא בצד ימין, וכדי לה
יגיע לשם — להצטרף לליברמן ולהופיע כבגיניסטית — היא מש

תמשת במפלגת שמאל אמיתי, מרצ.
יאני פונה להנהגת מרצ, שיש בה נשים וגברים רציניים ואינט
ילקטואלים: הצילו את המפלגה, הצילו את המדינה, הדיחו את זנ

דברג. היא תתקבל בברכה ובאהבה בכחול לבן, בימין החדש, וייתכן 
ישגם בליכוד. מעריצה של בגין מקומה במפלגה של בגין. מי שרו

צה לחבור לליברמן, שתעשה זאת עכשיו ולא אחרי הבחירות. מי 
שרוצה לקדם שלום חייב להילחם נגד הימין, כל ימין. שמאל אמיתי 
זה שולמית אלוני ומאיר וילנר. שמאל אמיתי לא מצטט את הימין. 

שמאל אמיתי זה לא תמר זנדברג.

זה מה שיש לכם מרצ, 
נאום של בגין?

עדיף שבראש מרצ יעמוד איש שמאל אמיתי, 
לא מנהיגה שסרטון התעמולה שלה חושף את 

הערצתה למנהיג הימין המיתולוגי

כשהגזענות בישראל הרימה את ראשה, עת ביקש כהנא להקים 
מפלגה הדוגלת בגירוש ערבים וטרור, ידענו לעמוד כחברה ולומר: 
נרצחו  כשיהודים  השתולל,  כשהטרור  אחרים,  קשים  ובימים  לא. 

אמו מחיק  נקרעו  וילדים  התפוצצו  כשאוטובוסים  חוצות,  יבראש 
תיהם, ידענו להעמיד רף מוסרי נוקב. כשכהנא נאם, דיבר או הפגין, 
ידענו לעמוד  ידיים,  ברגעי האמת שילבנו  עורף.  לו  כולנו הפנינו 

יבפרץ, לקום ולומר: לא. ממסד שלם קם על רגליו להוקיע את הגזע
נות והטרור. מפלגות ויחידים מיאנו לשמוע. באותם ימים, לחמנו על 
דמותה המוסרית ועל ערכיה של אומה. כשהגזענות והטרור היהודי 
החלו מרימים ראש, בישרנו בקול, שהידהד ברחבי העולם, שישנה 

רק תשובה אחת: לא.
ובימים אלה, הכל קרס. זה התחיל כשתלמידי כהנא, אנשי עוצמה 

ייהודית — הנכלוליים המסתתרים תחת רטוריקה המערפלת את הג
זענות והשנאה — התקבלו בזרועות פתוחות במפלגת הבית היהודי. 

יהצ'מברליין שמונה לעמוד בראש הבית היהודי נכנע לעריצותו המו
יסרית של ראש הממשלה. שיקולים פוליטיים נקלים הביאו למתן הכ

רה ממסדית, פוליטית וחברתית לאנשי כהנא. זה המשיך כשמפלגת 
"זהות" — שהעומד בראשה מטיף בגלוי לגזענות, לאפרטהייד ולגירוש 
אלים של מאות אלפים — זוכה לחיבוק ולחיזור תקשורתי מרהיבים. 

מפנים  איננו  שוב  כי  רועמת.  כחברה  שתיקתנו  כי  נמשך,  זה 
ויהודית  ישראלית  חברה  זו  קשה  מוסרית  בשעה  לקולות.  גב 
הראשונה  בפעם  ואפרטהייד.  גזענות  להכיל  שניתן  ואומרת  קמה, 

בהיסטוריה של המדינה, נותנים הכרה מלאה למה שפעם הוקענו.
ההיסטוריה תשפוט אותנו על זמנים אלה, כמי ששינו את פניה 
אנחנו  שגם  אלה,  קשים  בימים  גילינו  כי  החברה.  של  המוסריים 
כיהודים וישראלים יודעים להתפשר עם לאומנות אלימה, חשופים 
כן  ואומרים:  זה אנחנו קמים  ביום  כי  לעיוות מוסרי חסר תקדים, 

לאפרטהייד, כן לגזענות.   
דב הלברטל, מתלמידי הרב אלישיב, ירושלים

אנחנו אומרים כן לגזענות

הגיעו מים עד נפש
ערן רולניק

החביע נמצאת   21 ה לכנסת  הבחירות  –רב 
ואותותיה  שפל,  בנקודת  הישראלית  רה 

יש של  גלויה  בחתירה  רק  לא  יניכרים 
יראל הרשמית תחת זכויות המיעוט ותחת מו

סדות אזרחיים וממלכתיים שתפקידם להסדיר 
את היחסים שבין האזרחים למדינה — אלא גם 
במתקפה הרסנית על ערכים, רעיונות ומושגים 

מופשטים כמו רוח האדם, נפשו ומיניותו. 
יאחד הסממנים לכך הוא הניסיון של הר
יגע האחרון להציג את מועמד כחול לבן לרא
ישות הממשלה בני גנץ כאדם בעל סודות מי

ניים אפלים, שכשירותו הנפשית להנהיג את 
המדינה מוטלת בספק. לתשומת לב מיוחדת 
ראויה הטענה, שהופצה בימים האחרונים, כי 
המועמד לראשות הממשלה היה בעבר בטיפול 
פסיכולוגי. לכאורה נדמה שמדובר בהאשמה 
קלה בהשוואה להאשמות קודמות, שהציגו את 
בני גנץ כשוחר שלום רכרוכי או כפוליטיקאי 
סחיט שסודותיו נמצאים זה מכבר בידי האויב. 
הפסיכותרפיה",  "חטא  את  דווקא  אבל 
שגנץ מואשם בו, כדאי למקם לא רק בהקשר 
הפוליטי התעמולתי או בהקשר אתיירפואי, 
אלא בהקשר אידיאולוגי ומנטלי רחב יותר. 
לטיפול  הבוז  שבין  הקשר  את  להבין  כדי 

ינפשי לבין העולם האידיאי של מנהיגים פו
פוליסטיים מסוגו של בנימין נתניהו, מומלץ 
להביט, חרף האיינעימות הכרוכה בדבר, אל 

העבר הגרמני של ההווה הישראלי. 
בפרקטי עוסקת  ענפה  מחקרית  יספרות 

טוטליטריים  שמשטרים  הפוליטיות,  קות 
יהגדירו באמצעותן מחדש את הספירות הפ

רטית והציבורית, את הגוף האנושי, את נפש 
האדם, את מיניותו ואת לשון הדיבור. בספר 
"הרייך השלישי של החלומות", שראה אור 

יאחרי מלחמת העולם השנייה, פירסמה הפ
סיכולוגית הגרמנייה שרלוטה בראד, סדרת 
חלומות של מטופלים בפסיכותרפיה בשנות 
השלטון הנאצי. ממחקרה עלה, כי כבר בשלב 
מוקדם יחסית של הדיקטטורה הנאצית ביטאו 
חלומותיהם של מטופלים את גודל האיום על 
עצם קיומו של מרחב נפשי פנימי, גם אצל מי 

שלא נחשב רשמית כאויב המשטר. 
החלום  את  גרמני  רופא  חלם  ב–1934 

יהבא: "בתשע בערב לערך, בסיום שעת הקב
לה, אני משתרע על הספה כשבידי ספר על 
גרונוואלד. לפתע אני מגלה  הצייר מתיאס 
קירות  כל  ולמעשה  החדר,  של  שקירותיו 

יהדירה, נעלמו כלא היו. אני מסתכל מסבי
כל  מביט,  אני  שבאשר  לחרדתי  ומגלה  בי 
שאגה  שומע  ואני  קירות.  ללא  הן  הדירות 
'בהתאם  רמקולים:  מתוך  בוקעת  אדירה 
לתקנה מ–17 בחודש בדבר ביטול הקירות'. 
ביום המחרת חלם הרופא חלום נוסף, ותוכנו 
היה שהוא 'מואשם בכך שהוא נוהג לרשום 
באירועי  להיזכר  ניסה  הוא  חלומותיו'.  את 
היום שיכולים היו לספק את הרקע לחלומו 
הראשון. הוא נזכר כיצד ביום האתמול ננזף 
מפי שוער הבניין שהוא גר בו, על כך שדגל 
כנדרש.  דירתו  מחלון  מתנוסס  אינו  הרייך 
השועריהמפקח,  את  להרגיע  מיהר  הרופא 
ארבעת  'בין  לעצמו:  ואמר  כוסית,  לו  מזג 

הקירות שלי... בין ארבעת הקירות שלי'". 
גם הבחירה בספר העוסק בצייר מתיאס 

גרונוואלד תבעה את פענוחה. האסוציאציות 
ישהיו לרופא על אודות הצייר הבהירו כי גרו
ינוואלד — מנציגיו הבולטים של הרנסנס הצ

המפורסמות  מעבודותיו  שאחת  פוןיגרמני, 
היה  לא   — טהורה"  ל"גרמניות  סמל  היתה 

יבחירה מקרית בחלומו הפוליטי. בהמשך הח
לום, לאחר שהתקנה לביטול הקירות מ–17 
בחודש יצאה אל הפועל וכל הדירות נותרו 
ללא קירות, "מהגר" הרופא בחלומו למקום 
האחד והיחיד שבו יוכל להיות בלתי נראה — 

לקרקעית האוקיינוס. 
המהירות  את  הדגים  הרופא  של  חלומו 
והרגישות הרבה שבה הגיב הלאימודע שלו 
על הנעשה בספירה הציבורית. אין זה חלום 

י"משוגע" ואף לא חלום בלהות, שהחולם מת
יעורר ממנו בבהלה משום שנפשו אינה מסו

פוליטי,  זהו חלום  אותו.  ולהכיל  גלת לעבד 
יהמאפשר הצצה לפוטנציאל הפסיכוטי, ובעי
יקר הפרברטי, שהיה מגולם בפוליטיקה הנא

צית, שטישטשה בהתמדה את ההבדלים בין 
מלה לבין מעשה, בין פנטזיה לבין מציאות, 

בין שקר לבין אמת ובין הפרטי לציבורי. 
המפלגה  שאסרה  החזיתית  המתקפה 
הנאצית על האזרחים היהודים והלאייהודים 
נעשתה באופן הדרגתי וברמות משתנות של 

מטופלים  של  חלומותיהם  אולם  תוקפנות, 
בשנים  כבר  מצוקה  אותות  שידרו  רבים 
לשלטון.  הנאצים  עליית  לאחר  הראשונות 

רו של  בחלומותיהם  החוזרים  יהמוטיבים 
פאים, עקרות בית, מנהלי מפעלים, פקידים 
ובביוגרפיה  בפסיכולוגיה  נשזרו  ואמנים 
הפרטיקולרית של כל אחד ואחת מהם, אך 

יבכולם ניכרת נוכחותה של המציאות ההיס
טורית הטוטליטרית שהיה עליהם להסתגל 

אליה בזמן קצר. 
ברחבי  ששרר  הפרנואידי  הרוח  הלך 

יהרייך השלישי גרם לחולם אחד לכתוב בח
ילומו מכתב תלונה ריק לאחת הרשויות, ובח

לום אחר להתקשר למשטרה בלי לומר להם 
ברוסית,  בחלומותיו  דיבר  אחר  חולם  דבר. 
שפה מחשידה כשלעצמה, שהוא עצמו כלל 
לא דיבר. הדרך היחידה להשמיע קול היתה 
בשפה שהדובר עצמו לא הבין. חלומות אלה 

יגם הצביעו על נתיב ההתנגשות הבלתי נמ
נע, שבו נמצאו הפסיכותרפיה והמשטר כבר 

יבשנים הראשונות לעלייתם של הנאצים לש
ילטון. עצם קיומה של ספירה נפשית, קל וחו

מר ספירה "לא מודעת", הועמד בספק על ידי 
יהאידיאולוגיה הנאצית ועל ידי המשטר, שת

בע מאזרחיו "לחיות ללא קירות". 
ימי שמכיר את ההיסטוריה של הפסיכות

רפיה והפסיכיאטריה במדינות טוטליטריות 
במצבו  העיסוק  כי  לחשוב  שלא  יכול  אינו 
הנפשי של בני גנץ, והצגתו כ"מטופל", אינו 

ירק נקודת שפל נוספת במסע ההסתה שמ
אלא  מתנגדיה,  נגד  השלטון  מפלגת  נהלת 
הימין  שבין  הזיקה  להתחזקות  סימפטום 
הישראלי לבין תפישות אדם התנהגותיות, 

מהותניות וביולוגיסטיות. 
ימה פרויד היה אומר לראש ממשלת יש
יראל, וללהקת מוגי הלב שסובבת אותו? בא

יונג,  גוסטב  חד ממכתביו האחרונים לקרל 
לא  האנליטיקאים,  "אצלנו,  פרויד:  כתב 
מקובל להתבייש בקצת נוירוטיות. אבל מי 

וממשיך לצ נורמלית  ישמתנהג בצורה לא 
עוק שהוא נורמלי, מעורר חשד שהוא חסר 
בנימין  בהנהגת  ישראל  למחלתו".  תובנה 
נתניהו לא רק מתנהגת בצורה לא נורמלית 

יוחסרת תובנה, אלא הופכת במהירות למדי
נה מסוכנת מאוד לנפש ולרוח של אזרחיה, 

בין שהם הולכים לטיפול נפשי ובין שלא.

הכותב הוא פסיכיאטר, פסיכואנליטיקאי 
והיסטוריון, ספרו "זיגמונד פרויד — מכתבים" יצא 

בהוצאת מודן

ישראל בהנהגת נתניהו מתנהגת 
בצורה לא נורמלית והופכת 

במהירות למדינה מסוכנת מאוד 
לנפש ולרוח של אזרחיה
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