”כל בני־האדם נולדו בני־חורין ושווים בערכם ובזכויותיהם .כולם חוננו
בתבונה ובמצפון; לפיכך חובה עליהם לנהוג איש ברעהו ברוח של אחווה“.
סעיף א’ מההכרזה לכל באי־עולם בדבר זכויות־האדם ,עצרת האו”ם 1948
לפניך דף שעיקרו רשימה )לצערי הרב חלקית מאוד( של אופנים שבהם פוגעת מדינת־ישראל בזכויות של
בני־אדם ,ובסופו קריאה למאבק נגד פגיעות אלה )’…לפיכך חובה עליהם לנהוג איש ברעהו ברוח של אחווה‘(.
אשמח מאוד אם תקראי את הדף הזה )והקישורים ∗( והוא לא ישרה עליך רוח רעה של יאוש אלא רוח של
תקווה לשינוי ,על־ידי פעולה של בני־אדם )כן ,גם את!( אלו למען אלו ולמען עצמם .מוצג כאן חצי־הכוס
הריק דווקא ,שהרי מהתבוננות בחצי המלא לא תתמלא הכוס…
בקרוב — ביום ה־ 20באפריל השנה — יציינו רבים את ’יום־העצמאות‘ ,ורבים אחרים )אם כי בעיקר ב־ 15במאי ,ר’
] ([cYvNlKאת ’יום־הנכבה‘ )ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ; נהגה  yōm in-nákbaבערבית פלסטינית( .זה זמן מצויין לעצור ולחשוב על
הפ ָס ָדה’ ,שלטון־העם‘ ,לא?(.
החברה שבה אנחנו חיים ועל מה שעושה מדינת־ישראל בשמנו )זה הרי לפחות ָ

לאור זה שאנחנו חיים במדינה…
• ששוללת זכויות־אדם ומפלה בכל תחומי־החיים מליוני אנשים לפי מוצאם
• שיש בה דין שונה — דה-יורו ודה-פקטו — לאנשים ממוצא שונה
• שמענה ומתעללת בנחקרים ועצירים ][9YoUpE
• שבה המשטרה יכולה ,בלי צו בית־משפט ,לקבל נתונים על תקשורת אלקטרונית ]) [br90tuלמשל ,המיקום שבו נמצא
טלפון נייד בעת שיחה וזהות המשתתפים בשיחה ,נתונים על גלישה באינטרנט והתכתבות בדואל )הגנה חלקית.([28eq6j] :
כן ,גם שלכם( ,וזאת מבלי שתהיה אפשרות למי שהמשטרה מרגלת אחריו לדעת את זה

• שבשקט בשקט מרשתת את הרחובות בה במצלמות־מעקב ויתכן שיוקם בה מאגר זיהוי ביומטרי בכפיה בעוד פחות
משנתיים ][cxqc2Y
• שמבצעת פשעי־מלחמה על בסיס יומיומי )דוגמאות לפשעי־מלחמה :הוצאות־להורג ללא משפט )’חיסולים‘( ,עינויים
והתעללות ,ענישה קולקטיבית )’סגר‘’ ,חישוף‘( ,הריסת־בתים כענישה ,הפקעת אדמות ובתים ,מניעת אספקת מזון וטיפול רפואי,
שימוש בכלי־נשק שלא מאפשרים הבחנה בין חיילים ואזרחים ועוד…( ][deubWz] [dkAfUw

• שמדכאת מחאה עממית לא אלימה נגד העוולות שהיא מבצעת ,ורודפת את המוחים )ושאר פעילים לזכויות־אדם
] ,([9rjJw4] [bzt7cDתוך הפרת חוקיה-שלה ] :[adw3eVבמחאה נגד הטיהור האתני בשיח’ ג’ראח ,לדוגמה ,היו כמאה
מעצרים )לא חוקיים ] ([9z7ZaE] [add04Aללא עילה ,החרמת ציוד־הפגנה ,חקירות ללא הצדקה וברוטליות משטרתית — כך
נראית סתימת־פיות
• שמפרה דרך קבע אמנות והכרזות שהיא חתומה עליהן )לדוגמה :ההכרזה לכל־באי עולם בדבר זכויות־האדם ][c60wSr
ואמנות־ז’נבה ] ,([cFPvPQכמו גם את חוקיה-שלה וחוקים בינלאומיים
• שיוצאת ל־’מלחמות יש ברירה‘ רוויות־דם )מהשנים האחרונות :בהתקפות על הלבנונים ב־450–300 — [9jTzZY] 2006
אזרחים נרצחו ) 45%מסך כל הנרצחים שם במלחמה( ,כ־ 2,500אזרחים נפצעו וכ־ 1,000,000אזרחים נעשו פליטים )רבע
מאוכלוסית־לבנון( )במדינת־ישראל במלחמה 44 :אזרחים נרצחו; כ־ 2,000נפצעו(; בהתקפות על העזתים ב־[bH2OWl] 2008
] 762 — [5KydDH] [d9xxa8אזרחים נרצחו ) 55%מכלל הנרצחים שם במלחמה;  318קטינים( ,למעלה מ־ 5,300נפצעו
)למעלה מ־ 350קשה( וכ־ 20,000אזרחים נותרו ללא קורת־גג )במדינת־ישראל במלחמה 3 :אזרחים נרצחו ו־ 183אזרחים נפצעו
) 28קשה((; תסתכלו גם אחורה וקדימה ב־’קרב לפני/אחרי‘ בוויקיפדיה בקישורים( שממיטות הרס עצום על תשתית אזרחית

• שסוגרת את דלתותיה לפליטים ומבקשי־מקלט שנסים על נפשם ,שולחת רבים מהם חזרה ,גם כאשר צפויה להם
סכנת־חיים ] ,[b6mYQbועתידה אולי לאשר הצעת חוק זוועתית נגד הפליטים ומי שיסיע להם ][aci0OD] [9n610w
• שמטילה מצור של חנק על יותר מ־ 1,500,000אנשים בעזה )המכונה גם ’הכלא הגדול ביותר בעולם‘( ,מהם כ־1,000,000
פליטים ,שכמחציתם מתגוררים במחנות־פליטים ] :[c6tDyiמניעה של יבוא מוצרים שונים )מהפריטים שאסור להכניס:
ספרים ,צעצועים ,כלי־נגינה ,נורות־חשמל ,צבעים לציור ,נעליים ,שמיכות ,ספלים ,חומרי־בניין )לשיקום ההרס מ־ (2008ורבים
רבים אחרים; רוב מה שכן מגיע מוברח במנהרות ,תוך הסתכנות בנפש ] ,([aIoF17מניעה של אספקת תשתית למחיה )מים,
חשמל ,דלק וכו’; בעניין :סרט ] ([buZpRFומניעה של כניסה ויציאה מ/-אל עזה
• שבחסותה ובעזרתה קבוצה דתית אחת כופה את דרכיה על שאר האוכלוסיה ,בכל תחומי־החיים ][adOpBM
• שכשליש מהתושבים בעיר־הבירה שלה נטולי־אזרחות ,מעמד ’תושבי־הקבע‘ שלהם עומד תמיד בסכנה )לימודים
בחו”ל או מעבר־דירה ,אי ’הוכחת מגורים‘ באמצעות תשלום־מיסים ,[9zZ5M5] (… ,אינם מקבלים שירותי עירייה ,רפואה
וחינוך )חסרות יותר מ־ 1,350כיתות ] ([9dnmouבאופן שיוויוני )מלבד ,כמובן ,גביית־מיסים…( ,לא מאושרת להם בניה
] [9oYuDbוקרקעותיהם נגזלות ,על בתיהם מרחפת סכנת־הריסה )באיזור־ירושלים בלבד חולקו עד היום כ־22,000
צווי־הריסה נטולי־תאריך ] ,([bLGd5wוחלקם מתמודדים מול טיהור אתני )כך ,בין השאר ,בשכונת שיח’ גראח ,בה מסמכים
∗ רפרנסים לדפים באינטרנט מופיעים בסוגריים מרובעים; יש להוסיף ’ ‘http://bit.ly/לפניהם .כדאי לך לקרוא את הדפים האלה ,שהרי אפשר
להכניס מעט מאוד מידע בדף קטן כמו זה .מקור־מידע משמעותי שכדאי לקרוא ,בכל הנוגע לדיכוי אנשים ממוצא פלסטיני ,הוא האתר של ְבּ ֶצ ֶלם:
 .btselem.orgהאגודה לזכויות־האזרח .acri.org.il :הטלוויזיה החברתית .tv.social.org.il :אינידמדיה.indymedia.org.il :

•
•
•
•
•
•

•
•

מלפני  1948יפים לשיבה של אנשים ממוצא יהודי אך מסמכים מקבילים של אנשים ממוצא פלסטיני נטולי כל תוקף… ][aBCCk0
]([adw3eV
שמטילה צנזורה וצווי איסור־פרסום ]) [9pkj48ואולי איסור־פרסום על זה שיש איסור־פרסום על משהו… אין לדעת…(,
שאין בה חופש עיתונאי מלא )עיתונאים ישראליים בעזה? מה פתאום! ] [a0CaROוכן ] ([cKJan4ושעיתונאים בה
נרדפים ][9ysgTl
שהוקמו בה ’ 600ישובים יהודיים‘ ואף לא ’ישוב ערבי‘ אחד )למעט כמה עיירות שהוקמו על אדמות בדואיות( ],[a5Cshg
אין תוכניות־פיתוח עדכניות ומתאימות עבור ישובים שבהם האוכלוסיה ממוצא פלסטיני ][cfrGGt] [9oYuDb
] [908xloאך הרס־הבתים נמשך במלוא־הקצב ,וקרקעות פרטיות נגזלות ][asxTQu
ש)על־פי פרסומים זרים…( מחזיקה בכלי־נשק להשמדה המונית ]) [10eNewלא ,בדימונה זה לא מפעל־טקסטיל(
שמונעת אספקת־מים סדירה )או בכלל( לאנשים ממוצא פלסטיני ]) [dz5krP] [9yMxuSתמהתם פעם למה משמשים
הדודים השחורים על גגות־הבתים?( .פעם יש ,פעם אין ופעם המים לא נקיים
שהחריבה יותר מ־ 18,000בתים של אנשים ממוצא פלסטיני מאז ) 1967זה יוצא כ־ 8בתים בשבוע בממוצע; ) 8ויותר(
משפחות שחרב להן ביתן ,בכל שבוע(
שמקימה מאז  2002חומת־אפרטהייד )אגב ,הידעת? פירוש המילה ’ ‘Apartheidבלשון אפריקנס היא… ’הפרדה‘ )תרגום
מילולי לאנגלית יהיה  ((apart-hoodשרק עליה אפשר למלא הרבה מאוד דפים כמו זה .הרס ,הגבלת־תנועה,
גזל־קרקעות ומשאבים )הגזלת וגם בנית חומה באמצעות הגזל? ר’ מהדורה  39של ] ([zQxxBופגיעה בחקלאים ,פירוד,
’ניהול‘ אוכלוסיה אזרחית ונסיון לשבירת־רוח הם רק חלק קטן מהביטויים המתאימים כאן .הרשויות המבצעות מצפצפות
על הרשות השופטת לא רק במעצר בלתי־חוקי של מפגינים ,לדוגמה ,אלא גם בעניין תוואי־החומה
שחצי משטח ’קרקעות־המדינה‘ בה הם שטחים צבאיים ]) [cwikcKתסתכלו במפה :שליש משטח ישראל מוגדר כשטחי
אימונים וניסויים )מה שיהיה הפירוש של זה…((
שיש בה חוק גיוס חובה ,שכופה על אנשים לקחת חלק בארגון צבאי ,ובפרט בכזה המבצע פשעי־מלחמה )אגב ,מצד
שני ,כמה נתונים לגבי אי-גיוס )מי אמר ’צבא־העם‘?( :לפי ראש אגף כוח־אדם בצבא הישראלי  44%מהנקבות ו־ 25.8%מהזכרים
שב־’פוטנציאל הגיוס‘ לא מתגייסים;  17%מהזכרים מתגייסים אבל עוזבים לפני תום שלוש־השנים של עבודות־הכפיה )המקור,
] ,[9hVgwvפרו-מיליטריסטי ,אבל הנתונים הם העיקר כאן( .מחישוב שנעשה ב־ 2005עולה ש־ 46%מכלל בני ובנות ה־ 18לא
מתגייסים ] .([b1QIG4אגב ,הידעת? התאבדות של חיילים היא סיבת־המוות מספר אחת בצבא הישראלי )רפרנס:
] .([91xumYבעניין־הגיוס :מוזיקה ] ,[cpPEyiעזרה ] [dAYfkv] [aHerQzומידע ][b1QIG4

• שבה בני אותו מין וכן בני דתות שונות לא יכולים להנשא ,ואנשים שהם אתאיסטים מוחלטים משוייכים )לעניין זה
ולעניינים נוספים( באופן גזעני לדת מסויימת לפי מוצאם ][bqyyah
• שפוגעת פגיעה אנושה בחופש־התנועה של  3,500,000אנשים ממוצא פלסטיני בגדה המערבית ,באמצעים שונים,
הן בתוך הגדה המערבית והן לחוץ ] .[dny1Saבשנת  2006הוטל סגר מוחלט בסה”כ  78ימים )יותר מחמישית מהשנה(
ובשנת  2005בסה”כ  132ימים )יותר משליש( ] ,[cZHkJLכאשר  305,000האנשים ממוצא יהודי שמתגוררים שם יכולים לנוע
בחופשיות ,כמובן .הפגיעה בחופש־התנועה משמעותה גם פגיעה בכל תחומי־החיים :בריאות ,פרנסה ,השכלה ,וכו’
)חשבו מה קורה לגוף אם מפסיקים את זרימת־הדם…(
• שמכבידה את עולה ,מנצלת באופן שיטתי ופוגעת במהגרי־עבודה ומשפחותיהם ][9SHwsR] [c0LpFU

• שמדורגת הרביעית בעולם בהיקף עסקאות נשק ליצוא ,ומכרה נשק למשטרים רודניים שטבחו בעשרות־אלפים
][aY4cCk

• שמפרידה בין אנשים וחוצצת ביניהם בעופרת ,בטון ודיו
∗
• ששני צדדים של דף  A5לא מספיקים כדי לתאר את העוולות שהיא עושה…

…האם נשתוק ולא נפעל לשינוי יסודי בחברה בה אנחנו חיים?!
אני פונה אליך בבקשה לעשות מה שביכולתך כדי להפוך את המקום שאנחנו חיים
בו לפחות גזעני ,פחות מיליטריסטי ,פחות אלים ,פחות מפלה ופחות קונפורמיסטי:
ה־טוֹב( .אפשר לפעול
)סוּר ֵ ֭מ ָרע( ובפעולה נגדו )וַ ֲע ֵשׂ ֑
בסירוב לקחת חלק בעוול ֣
כיחידים או בקבוצה )ר’ ] [9lBGOlלהצטרפות לפעולות קיימות( .שינוי משמעותי
לא בא מפתק בקלפי אחת לכמה שנים :הוא בא מפעולות של אנשים אלו למען אלו
תודה ☺
ולמען עצמם .אני בכנות מאמין שיש מקום לתקווה.

כמעט כל הכתוב בדף מתבסס על מקורות משניים .אם יש בידי טעות או מידע לא מעודכן אבקש את סליחתך ואשמח מאוד לקבל
תיקון בכתובת  ;xipushit❁gmail.comהכל נעשה בתום־לב.

התנצלות נוספת :הדף מחולק באופן מבוזר על־ידי אנשים טובים שהתנדבו .אין תיאום ביננו לגבי אופן החלוקה; אם בטעות קיבלת
עותק כפול ,התנצלותי נתונה לך )ואת העותק הכפול אפשר להעביר הלאה…(.
∗ אני בהחלט מודע לכך שתחומים רבים של עוול )חלקם קרובים מאוד ללבי ,כמו פגיעה בבעלי־חיים ובסביבה ,שנעדרים מכאן לחלוטין( לא מצאו
את מקומם בדף; הן כאלו מצד המדינה עצמה והן מצד החברה )שים לב שברשימה הקפדתי להכניס רק עוולות מצד המדינה פרופר; אלו בפועל,
©
כמובן ,עוולות שמבצעים בני־אדם( .אגב ,הסדר מעורבב ואקראי בכוונה תחילה.
✁ v1.4

”כל בני־האדם נולדו בני־חורין ושווים בערכם ובזכויותיהם .כולם חוננו
בתבונה ובמצפון; לפיכך חובה עליהם לנהוג איש ברעהו ברוח של אחווה“.
סעיף א’ מההכרזה לכל באי־עולם בדבר זכויות־האדם ,עצרת האו”ם 1948
לפניך דף שעיקרו רשימה )לצערי הרב חלקית מאוד( של אופנים שבהם פוגעת מדינת־ישראל בזכויות של
בני־אדם ,ובסופו קריאה למאבק נגד פגיעות אלה )’…לפיכך חובה עליהם לנהוג איש ברעהו ברוח של אחווה‘(.
אשמח מאוד אם תקרא את הדף הזה )והקישורים ∗( והוא לא ישרה עליך רוח רעה של יאוש אלא רוח
של תקווה לשינוי ,על־ידי פעולה של בני־אדם )כן ,גם אתה!( אלו למען אלו ולמען עצמם .מוצג כאן
חצי־הכוס הריק דווקא ,שהרי מהתבוננות בחצי המלא לא תתמלא הכוס…
בקרוב — ביום ה־ 20באפריל השנה — יציינו רבים את ’יום־העצמאות‘ ,ורבים אחרים )אם כי בעיקר ב־ 15במאי ,ר’
] ([cYvNlKאת ’יום־הנכבה‘ )ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ; נהגה  yōm in-nákbaבערבית פלסטינית( .זה זמן מצויין לעצור ולחשוב על
הפ ָס ָדה’ ,שלטון־העם‘ ,לא?(.
החברה שבה אנחנו חיים ועל מה שעושה מדינת־ישראל בשמנו )זה הרי לפחות ָ

•
•
•
•
•
•

לאור זה שאנחנו חיים במדינה…
• ששוללת זכויות־אדם ומפלה בכל תחומי־החיים מליוני אנשים לפי מוצאם
• שיש בה דין שונה — דה-יורו ודה-פקטו — לאנשים ממוצא שונה

• שמענה ומתעללת בנחקרים ועצירים ][9YoUpE
• שבה המשטרה יכולה ,בלי צו בית־משפט ,לקבל נתונים על תקשורת אלקטרונית ]) [br90tuלמשל ,המיקום שבו נמצא
טלפון נייד בעת שיחה וזהות המשתתפים בשיחה ,נתונים על גלישה באינטרנט והתכתבות בדואל )הגנה חלקית.([28eq6j] :

כן ,גם שלכם( ,וזאת מבלי שתהיה אפשרות למי שהמשטרה מרגלת אחריו לדעת את זה
• שבשקט בשקט מרשתת את הרחובות בה במצלמות־מעקב ויתכן שיוקם בה מאגר זיהוי ביומטרי בכפיה בעוד פחות
משנתיים ][cxqc2Y
• שמבצעת פשעי־מלחמה על בסיס יומיומי )דוגמאות לפשעי־מלחמה :הוצאות־להורג ללא משפט )’חיסולים‘( ,עינויים
והתעללות ,ענישה קולקטיבית )’סגר‘’ ,חישוף‘( ,הריסת־בתים כענישה ,הפקעת אדמות ובתים ,מניעת אספקת מזון וטיפול רפואי,
שימוש בכלי־נשק שלא מאפשרים הבחנה בין חיילים ואזרחים ועוד…( ][deubWz] [dkAfUw

• שמדכאת מחאה עממית לא אלימה נגד העוולות שהיא מבצעת ,ורודפת את המוחים )ושאר פעילים לזכויות־אדם
] ,([9rjJw4] [bzt7cDתוך הפרת חוקיה-שלה ] :[adw3eVבמחאה נגד הטיהור האתני בשיח’ ג’ראח ,לדוגמה ,היו כמאה
מעצרים )לא חוקיים ] ([9z7ZaE] [add04Aללא עילה ,החרמת ציוד־הפגנה ,חקירות ללא הצדקה וברוטליות משטרתית — כך
נראית סתימת־פיות
• שמפרה דרך קבע אמנות והכרזות שהיא חתומה עליהן )לדוגמה :ההכרזה לכל־באי עולם בדבר זכויות־האדם ][c60wSr
ואמנות־ז’נבה ] ,([cFPvPQכמו גם את חוקיה-שלה וחוקים בינלאומיים
• שיוצאת ל־’מלחמות יש ברירה‘ רוויות־דם )מהשנים האחרונות :בהתקפות על הלבנונים ב־450–300 — [9jTzZY] 2006
אזרחים נרצחו ) 45%מסך כל הנרצחים שם במלחמה( ,כ־ 2,500אזרחים נפצעו וכ־ 1,000,000אזרחים נעשו פליטים )רבע
מאוכלוסית־לבנון( )במדינת־ישראל במלחמה 44 :אזרחים נרצחו; כ־ 2,000נפצעו(; בהתקפות על העזתים ב־[bH2OWl] 2008
] 762 — [5KydDH] [d9xxa8אזרחים נרצחו ) 55%מכלל הנרצחים שם במלחמה;  318קטינים( ,למעלה מ־ 5,300נפצעו
)למעלה מ־ 350קשה( וכ־ 20,000אזרחים נותרו ללא קורת־גג )במדינת־ישראל במלחמה 3 :אזרחים נרצחו ו־ 183אזרחים נפצעו

) 28קשה((; תסתכלו גם אחורה וקדימה ב־’קרב לפני/אחרי‘ בוויקיפדיה בקישורים( שממיטות הרס עצום על תשתית אזרחית
• שסוגרת את דלתותיה לפליטים ומבקשי־מקלט שנסים על נפשם ,שולחת רבים מהם חזרה ,גם כאשר צפויה להם
סכנת־חיים ] ,[b6mYQbועתידה אולי לאשר הצעת חוק זוועתית נגד הפליטים ומי שיסיע להם ][aci0OD] [9n610w
• שמטילה מצור של חנק על יותר מ־ 1,500,000אנשים בעזה )המכונה גם ’הכלא הגדול ביותר בעולם‘( ,מהם כ־1,000,000
פליטים ,שכמחציתם מתגוררים במחנות־פליטים ] :[c6tDyiמניעה של יבוא מוצרים שונים )מהפריטים שאסור להכניס:
ספרים ,צעצועים ,כלי־נגינה ,נורות־חשמל ,צבעים לציור ,נעליים ,שמיכות ,ספלים ,חומרי־בניין )לשיקום ההרס מ־ (2008ורבים
רבים אחרים; רוב מה שכן מגיע מוברח במנהרות ,תוך הסתכנות בנפש ] ,([aIoF17מניעה של אספקת תשתית למחיה )מים,
חשמל ,דלק וכו’; בעניין :סרט ] ([buZpRFומניעה של כניסה ויציאה מ/-אל עזה
• שבחסותה ובעזרתה קבוצה דתית אחת כופה את דרכיה על שאר האוכלוסיה ,בכל תחומי־החיים ][adOpBM
• שכשליש מהתושבים בעיר־הבירה שלה נטולי־אזרחות ,מעמד ’תושבי־הקבע‘ שלהם עומד תמיד בסכנה )לימודים
בחו”ל או מעבר־דירה ,אי ’הוכחת מגורים‘ באמצעות תשלום־מיסים ,[9zZ5M5] (… ,אינם מקבלים שירותי עירייה ,רפואה
וחינוך )חסרות יותר מ־ 1,350כיתות ] ([9dnmouבאופן שיוויוני )מלבד ,כמובן ,גביית־מיסים…( ,לא מאושרת להם בניה
] [9oYuDbוקרקעותיהם נגזלות ,על בתיהם מרחפת סכנת־הריסה )באיזור־ירושלים בלבד חולקו עד היום כ־22,000
צווי־הריסה נטולי־תאריך ] ,([bLGd5wוחלקם מתמודדים מול טיהור אתני )כך ,בין השאר ,בשכונת שיח’ גראח ,בה מסמכים
∗ רפרנסים לדפים באינטרנט מופיעים בסוגריים מרובעים; יש להוסיף ’ ‘http://bit.ly/לפניהם .כדאי לך לקרוא את הדפים האלה ,שהרי אפשר
להכניס מעט מאוד מידע בדף קטן כמו זה .מקור־מידע משמעותי שכדאי לקרוא ,בכל הנוגע לדיכוי אנשים ממוצא פלסטיני ,הוא האתר של ְבּ ֶצ ֶלם:
 .btselem.orgהאגודה לזכויות־האזרח .acri.org.il :הטלוויזיה החברתית .tv.social.org.il :אינידמדיה.indymedia.org.il :

•
•

מלפני  1948יפים לשיבה של אנשים ממוצא יהודי אך מסמכים מקבילים של אנשים ממוצא פלסטיני נטולי כל תוקף… ][aBCCk0
]([adw3eV
שמטילה צנזורה וצווי איסור־פרסום ]) [9pkj48ואולי איסור־פרסום על זה שיש איסור־פרסום על משהו… אין לדעת…(,
שאין בה חופש עיתונאי מלא )עיתונאים ישראליים בעזה? מה פתאום! ] [a0CaROוכן ] ([cKJan4ושעיתונאים בה
נרדפים ][9ysgTl
שהוקמו בה ’ 600ישובים יהודיים‘ ואף לא ’ישוב ערבי‘ אחד )למעט כמה עיירות שהוקמו על אדמות בדואיות( ],[a5Cshg
אין תוכניות־פיתוח עדכניות ומתאימות עבור ישובים שבהם האוכלוסיה ממוצא פלסטיני ][cfrGGt] [9oYuDb
] [908xloאך הרס־הבתים נמשך במלוא־הקצב ,וקרקעות פרטיות נגזלות ][asxTQu
ש)על־פי פרסומים זרים…( מחזיקה בכלי־נשק להשמדה המונית ]) [10eNewלא ,בדימונה זה לא מפעל־טקסטיל(
שמונעת אספקת־מים סדירה )או בכלל( לאנשים ממוצא פלסטיני ]) [dz5krP] [9yMxuSתמהתם פעם למה משמשים
הדודים השחורים על גגות־הבתים?( .פעם יש ,פעם אין ופעם המים לא נקיים
שהחריבה יותר מ־ 18,000בתים של אנשים ממוצא פלסטיני מאז ) 1967זה יוצא כ־ 8בתים בשבוע בממוצע; ) 8ויותר(
משפחות שחרב להן ביתן ,בכל שבוע(
שמקימה מאז  2002חומת־אפרטהייד )אגב ,הידעת? פירוש המילה ’ ‘Apartheidבלשון אפריקנס היא… ’הפרדה‘ )תרגום
מילולי לאנגלית יהיה  ((apart-hoodשרק עליה אפשר למלא הרבה מאוד דפים כמו זה .הרס ,הגבלת־תנועה,
גזל־קרקעות ומשאבים )הגזלת וגם בנית חומה באמצעות הגזל? ר’ מהדורה  39של ] ([zQxxBופגיעה בחקלאים ,פירוד,
’ניהול‘ אוכלוסיה אזרחית ונסיון לשבירת־רוח הם רק חלק קטן מהביטויים המתאימים כאן .הרשויות המבצעות מצפצפות
על הרשות השופטת לא רק במעצר בלתי־חוקי של מפגינים ,לדוגמה ,אלא גם בעניין תוואי־החומה
שחצי משטח ’קרקעות־המדינה‘ בה הם שטחים צבאיים ]) [cwikcKתסתכלו במפה :שליש משטח ישראל מוגדר כשטחי
אימונים וניסויים )מה שיהיה הפירוש של זה…((
שיש בה חוק גיוס חובה ,שכופה על אנשים לקחת חלק בארגון צבאי ,ובפרט בכזה המבצע פשעי־מלחמה )אגב ,מצד
שני ,כמה נתונים לגבי אי-גיוס )מי אמר ’צבא־העם‘?( :לפי ראש אגף כוח־אדם בצבא הישראלי  44%מהנקבות ו־ 25.8%מהזכרים
שב־’פוטנציאל הגיוס‘ לא מתגייסים;  17%מהזכרים מתגייסים אבל עוזבים לפני תום שלוש־השנים של עבודות־הכפיה )המקור,
] ,[9hVgwvפרו-מיליטריסטי ,אבל הנתונים הם העיקר כאן( .מחישוב שנעשה ב־ 2005עולה ש־ 46%מכלל בני ובנות ה־ 18לא

מתגייסים ] .([b1QIG4אגב ,הידעת? התאבדות של חיילים היא סיבת־המוות מספר אחת בצבא הישראלי )רפרנס:
] .([91xumYבעניין־הגיוס :מוזיקה ] ,[cpPEyiעזרה ] [dAYfkv] [aHerQzומידע ][b1QIG4
• שבה בני אותו מין וכן בני דתות שונות לא יכולים להנשא ,ואנשים שהם אתאיסטים מוחלטים משוייכים )לעניין זה
ולעניינים נוספים( באופן גזעני לדת מסויימת לפי מוצאם ][bqyyah
• שפוגעת פגיעה אנושה בחופש־התנועה של  3,500,000אנשים ממוצא פלסטיני בגדה המערבית ,באמצעים שונים,
הן בתוך הגדה המערבית והן לחוץ ] .[dny1Saבשנת  2006הוטל סגר מוחלט בסה”כ  78ימים )יותר מחמישית מהשנה(
ובשנת  2005בסה”כ  132ימים )יותר משליש( ] ,[cZHkJLכאשר  305,000האנשים ממוצא יהודי שמתגוררים שם יכולים לנוע

בחופשיות ,כמובן .הפגיעה בחופש־התנועה משמעותה גם פגיעה בכל תחומי־החיים :בריאות ,פרנסה ,השכלה ,וכו’
)חשבו מה קורה לגוף אם מפסיקים את זרימת־הדם…(

• שמכבידה את עולה ,מנצלת באופן שיטתי ופוגעת במהגרי־עבודה ומשפחותיהם ][9SHwsR] [c0LpFU
• שמדורגת הרביעית בעולם בהיקף עסקאות נשק ליצוא ,ומכרה נשק למשטרים רודניים שטבחו בעשרות־אלפים
][aY4cCk

• שמפרידה בין אנשים וחוצצת ביניהם בעופרת ,בטון ודיו
• ששני צדדים של דף  A5לא מספיקים כדי לתאר את העוולות שהיא עושה…

∗

…האם נשתוק ולא נפעל לשינוי יסודי בחברה בה אנחנו חיים?!
אני פונה אליך בבקשה לעשות מה שביכולתך כדי להפוך את המקום שאנחנו חיים
בו לפחות גזעני ,פחות מיליטריסטי ,פחות אלים ,פחות מפלה ופחות קונפורמיסטי:
ה־טוֹב( .אפשר לפעול
)סוּר ֵ ֭מ ָרע( ובפעולה נגדו )וַ ֲע ֵשׂ ֑
בסירוב לקחת חלק בעוול ֣
כיחידים או בקבוצה )ר’ ] [9lBGOlלהצטרפות לפעולות קיימות( .שינוי משמעותי
לא בא מפתק בקלפי אחת לכמה שנים :הוא בא מפעולות של אנשים אלו למען אלו
ולמען עצמם .אני בכנות מאמינה שיש מקום לתקווה.

תודה ☺

כמעט כל הכתוב בדף מתבסס על מקורות משניים .אם יש בידי טעות או מידע לא מעודכן אבקש את סליחתך ואשמח מאוד לקבל
תיקון בכתובת  ;xipushit❁gmail.comהכל נעשה בתום־לב.
התנצלות נוספת :הדף מחולק באופן מבוזר על־ידי אנשים טובים שהתנדבו .אין תיאום ביננו לגבי אופן החלוקה; אם בטעות קיבלת
עותק כפול ,התנצלותי נתונה לך )ואת העותק הכפול אפשר להעביר הלאה…(.
∗ אני בהחלט מודעת לכך שתחומים רבים של עוול )חלקם קרובים מאוד ללבי ,כמו פגיעה בבעלי־חיים ובסביבה ,שנעדרים מכאן לחלוטין( לא
מצאו את מקומם בדף; הן כאלו מצד המדינה עצמה והן מצד החברה )שימי לב שברשימה הקפדתי להכניס רק עוולות מצד המדינה פרופר; אלו
©
בפועל ,כמובן ,עוולות שמבצעים בני־אדם( .אגב ,הסדר מעורבב ואקראי בכוונה תחילה.
✁ v1.4

”כל בני־האדם נולדו בני־חורין ושווים בערכם ובזכויותיהם .כולם חוננו
בתבונה ובמצפון; לפיכך חובה עליהם לנהוג איש ברעהו ברוח של אחווה“.
סעיף א’ מההכרזה לכל באי־עולם בדבר זכויות־האדם ,עצרת האו”ם 1948
לפניך דף שעיקרו רשימה )לצערי הרב חלקית מאוד( של אופנים שבהם פוגעת מדינת־ישראל בזכויות של
בני־אדם ,ובסופו קריאה למאבק נגד פגיעות אלה )’…לפיכך חובה עליהם לנהוג איש ברעהו ברוח של אחווה‘(.
אשמח מאוד אם תקראי את הדף הזה )והקישורים ∗( והוא לא ישרה עליך רוח רעה של יאוש אלא רוח של
תקווה לשינוי ,על־ידי פעולה של בני־אדם )כן ,גם את!( אלו למען אלו ולמען עצמם .מוצג כאן חצי־הכוס
הריק דווקא ,שהרי מהתבוננות בחצי המלא לא תתמלא הכוס…
בקרוב — ביום ה־ 20באפריל השנה — יציינו רבים את ’יום־העצמאות‘ ,ורבים אחרים )אם כי בעיקר ב־ 15במאי ,ר’
] ([cYvNlKאת ’יום־הנכבה‘ )ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ; נהגה  yōm in-nákbaבערבית פלסטינית( .זה זמן מצויין לעצור ולחשוב על
הפ ָס ָדה’ ,שלטון־העם‘ ,לא?(.
החברה שבה אנחנו חיים ועל מה שעושה מדינת־ישראל בשמנו )זה הרי לפחות ָ

לאור זה שאנחנו חיים במדינה…
• ששוללת זכויות־אדם ומפלה בכל תחומי־החיים מליוני אנשים לפי מוצאם
• שיש בה דין שונה — דה-יורו ודה-פקטו — לאנשים ממוצא שונה
• שמענה ומתעללת בנחקרים ועצירים ][9YoUpE
• שבה המשטרה יכולה ,בלי צו בית־משפט ,לקבל נתונים על תקשורת אלקטרונית ]) [br90tuלמשל ,המיקום שבו נמצא
טלפון נייד בעת שיחה וזהות המשתתפים בשיחה ,נתונים על גלישה באינטרנט והתכתבות בדואל )הגנה חלקית.([28eq6j] :
כן ,גם שלכם( ,וזאת מבלי שתהיה אפשרות למי שהמשטרה מרגלת אחריו לדעת את זה

• שבשקט בשקט מרשתת את הרחובות בה במצלמות־מעקב ויתכן שיוקם בה מאגר זיהוי ביומטרי בכפיה בעוד פחות
משנתיים ][cxqc2Y
• שמבצעת פשעי־מלחמה על בסיס יומיומי )דוגמאות לפשעי־מלחמה :הוצאות־להורג ללא משפט )’חיסולים‘( ,עינויים
והתעללות ,ענישה קולקטיבית )’סגר‘’ ,חישוף‘( ,הריסת־בתים כענישה ,הפקעת אדמות ובתים ,מניעת אספקת מזון וטיפול רפואי,
שימוש בכלי־נשק שלא מאפשרים הבחנה בין חיילים ואזרחים ועוד…( ][deubWz] [dkAfUw

• שמדכאת מחאה עממית לא אלימה נגד העוולות שהיא מבצעת ,ורודפת את המוחים )ושאר פעילים לזכויות־אדם
] ,([9rjJw4] [bzt7cDתוך הפרת חוקיה-שלה ] :[adw3eVבמחאה נגד הטיהור האתני בשיח’ ג’ראח ,לדוגמה ,היו כמאה
מעצרים )לא חוקיים ] ([9z7ZaE] [add04Aללא עילה ,החרמת ציוד־הפגנה ,חקירות ללא הצדקה וברוטליות משטרתית — כך
נראית סתימת־פיות
• שמפרה דרך קבע אמנות והכרזות שהיא חתומה עליהן )לדוגמה :ההכרזה לכל־באי עולם בדבר זכויות־האדם ][c60wSr
ואמנות־ז’נבה ] ,([cFPvPQכמו גם את חוקיה-שלה וחוקים בינלאומיים
• שיוצאת ל־’מלחמות יש ברירה‘ רוויות־דם )מהשנים האחרונות :בהתקפות על הלבנונים ב־450–300 — [9jTzZY] 2006
אזרחים נרצחו ) 45%מסך כל הנרצחים שם במלחמה( ,כ־ 2,500אזרחים נפצעו וכ־ 1,000,000אזרחים נעשו פליטים )רבע
מאוכלוסית־לבנון( )במדינת־ישראל במלחמה 44 :אזרחים נרצחו; כ־ 2,000נפצעו(; בהתקפות על העזתים ב־[bH2OWl] 2008
] 762 — [5KydDH] [d9xxa8אזרחים נרצחו ) 55%מכלל הנרצחים שם במלחמה;  318קטינים( ,למעלה מ־ 5,300נפצעו
)למעלה מ־ 350קשה( וכ־ 20,000אזרחים נותרו ללא קורת־גג )במדינת־ישראל במלחמה 3 :אזרחים נרצחו ו־ 183אזרחים נפצעו
) 28קשה((; תסתכלו גם אחורה וקדימה ב־’קרב לפני/אחרי‘ בוויקיפדיה בקישורים( שממיטות הרס עצום על תשתית אזרחית

• שסוגרת את דלתותיה לפליטים ומבקשי־מקלט שנסים על נפשם ,שולחת רבים מהם חזרה ,גם כאשר צפויה להם
סכנת־חיים ] ,[b6mYQbועתידה אולי לאשר הצעת חוק זוועתית נגד הפליטים ומי שיסיע להם ][aci0OD] [9n610w
• שמטילה מצור של חנק על יותר מ־ 1,500,000אנשים בעזה )המכונה גם ’הכלא הגדול ביותר בעולם‘( ,מהם כ־1,000,000
פליטים ,שכמחציתם מתגוררים במחנות־פליטים ] :[c6tDyiמניעה של יבוא מוצרים שונים )מהפריטים שאסור להכניס:
ספרים ,צעצועים ,כלי־נגינה ,נורות־חשמל ,צבעים לציור ,נעליים ,שמיכות ,ספלים ,חומרי־בניין )לשיקום ההרס מ־ (2008ורבים
רבים אחרים; רוב מה שכן מגיע מוברח במנהרות ,תוך הסתכנות בנפש ] ,([aIoF17מניעה של אספקת תשתית למחיה )מים,
חשמל ,דלק וכו’; בעניין :סרט ] ([buZpRFומניעה של כניסה ויציאה מ/-אל עזה
• שבחסותה ובעזרתה קבוצה דתית אחת כופה את דרכיה על שאר האוכלוסיה ,בכל תחומי־החיים ][adOpBM
• שכשליש מהתושבים בעיר־הבירה שלה נטולי־אזרחות ,מעמד ’תושבי־הקבע‘ שלהם עומד תמיד בסכנה )לימודים
בחו”ל או מעבר־דירה ,אי ’הוכחת מגורים‘ באמצעות תשלום־מיסים ,[9zZ5M5] (… ,אינם מקבלים שירותי עירייה ,רפואה
וחינוך )חסרות יותר מ־ 1,350כיתות ] ([9dnmouבאופן שיוויוני )מלבד ,כמובן ,גביית־מיסים…( ,לא מאושרת להם בניה
] [9oYuDbוקרקעותיהם נגזלות ,על בתיהם מרחפת סכנת־הריסה )באיזור־ירושלים בלבד חולקו עד היום כ־22,000
צווי־הריסה נטולי־תאריך ] ,([bLGd5wוחלקם מתמודדים מול טיהור אתני )כך ,בין השאר ,בשכונת שיח’ גראח ,בה מסמכים
∗ רפרנסים לדפים באינטרנט מופיעים בסוגריים מרובעים; יש להוסיף ’ ‘http://bit.ly/לפניהם .כדאי לך לקרוא את הדפים האלה ,שהרי אפשר
להכניס מעט מאוד מידע בדף קטן כמו זה .מקור־מידע משמעותי שכדאי לקרוא ,בכל הנוגע לדיכוי אנשים ממוצא פלסטיני ,הוא האתר של ְבּ ֶצ ֶלם:
 .btselem.orgהאגודה לזכויות־האזרח .acri.org.il :הטלוויזיה החברתית .tv.social.org.il :אינידמדיה.indymedia.org.il :

•
•
•
•
•
•

•
•

מלפני  1948יפים לשיבה של אנשים ממוצא יהודי אך מסמכים מקבילים של אנשים ממוצא פלסטיני נטולי כל תוקף… ][aBCCk0
]([adw3eV
שמטילה צנזורה וצווי איסור־פרסום ]) [9pkj48ואולי איסור־פרסום על זה שיש איסור־פרסום על משהו… אין לדעת…(,
שאין בה חופש עיתונאי מלא )עיתונאים ישראליים בעזה? מה פתאום! ] [a0CaROוכן ] ([cKJan4ושעיתונאים בה
נרדפים ][9ysgTl
שהוקמו בה ’ 600ישובים יהודיים‘ ואף לא ’ישוב ערבי‘ אחד )למעט כמה עיירות שהוקמו על אדמות בדואיות( ],[a5Cshg
אין תוכניות־פיתוח עדכניות ומתאימות עבור ישובים שבהם האוכלוסיה ממוצא פלסטיני ][cfrGGt] [9oYuDb
] [908xloאך הרס־הבתים נמשך במלוא־הקצב ,וקרקעות פרטיות נגזלות ][asxTQu
ש)על־פי פרסומים זרים…( מחזיקה בכלי־נשק להשמדה המונית ]) [10eNewלא ,בדימונה זה לא מפעל־טקסטיל(
שמונעת אספקת־מים סדירה )או בכלל( לאנשים ממוצא פלסטיני ]) [dz5krP] [9yMxuSתמהתם פעם למה משמשים
הדודים השחורים על גגות־הבתים?( .פעם יש ,פעם אין ופעם המים לא נקיים
שהחריבה יותר מ־ 18,000בתים של אנשים ממוצא פלסטיני מאז ) 1967זה יוצא כ־ 8בתים בשבוע בממוצע; ) 8ויותר(
משפחות שחרב להן ביתן ,בכל שבוע(
שמקימה מאז  2002חומת־אפרטהייד )אגב ,הידעת? פירוש המילה ’ ‘Apartheidבלשון אפריקנס היא… ’הפרדה‘ )תרגום
מילולי לאנגלית יהיה  ((apart-hoodשרק עליה אפשר למלא הרבה מאוד דפים כמו זה .הרס ,הגבלת־תנועה,
גזל־קרקעות ומשאבים )הגזלת וגם בנית חומה באמצעות הגזל? ר’ מהדורה  39של ] ([zQxxBופגיעה בחקלאים ,פירוד,
’ניהול‘ אוכלוסיה אזרחית ונסיון לשבירת־רוח הם רק חלק קטן מהביטויים המתאימים כאן .הרשויות המבצעות מצפצפות
על הרשות השופטת לא רק במעצר בלתי־חוקי של מפגינים ,לדוגמה ,אלא גם בעניין תוואי־החומה
שחצי משטח ’קרקעות־המדינה‘ בה הם שטחים צבאיים ]) [cwikcKתסתכלו במפה :שליש משטח ישראל מוגדר כשטחי
אימונים וניסויים )מה שיהיה הפירוש של זה…((
שיש בה חוק גיוס חובה ,שכופה על אנשים לקחת חלק בארגון צבאי ,ובפרט בכזה המבצע פשעי־מלחמה )אגב ,מצד
שני ,כמה נתונים לגבי אי-גיוס )מי אמר ’צבא־העם‘?( :לפי ראש אגף כוח־אדם בצבא הישראלי  44%מהנקבות ו־ 25.8%מהזכרים
שב־’פוטנציאל הגיוס‘ לא מתגייסים;  17%מהזכרים מתגייסים אבל עוזבים לפני תום שלוש־השנים של עבודות־הכפיה )המקור,
] ,[9hVgwvפרו-מיליטריסטי ,אבל הנתונים הם העיקר כאן( .מחישוב שנעשה ב־ 2005עולה ש־ 46%מכלל בני ובנות ה־ 18לא
מתגייסים ] .([b1QIG4אגב ,הידעת? התאבדות של חיילים היא סיבת־המוות מספר אחת בצבא הישראלי )רפרנס:
] .([91xumYבעניין־הגיוס :מוזיקה ] ,[cpPEyiעזרה ] [dAYfkv] [aHerQzומידע ][b1QIG4

• שבה בני אותו מין וכן בני דתות שונות לא יכולים להנשא ,ואנשים שהם אתאיסטים מוחלטים משוייכים )לעניין זה
ולעניינים נוספים( באופן גזעני לדת מסויימת לפי מוצאם ][bqyyah
• שפוגעת פגיעה אנושה בחופש־התנועה של  3,500,000אנשים ממוצא פלסטיני בגדה המערבית ,באמצעים שונים,
הן בתוך הגדה המערבית והן לחוץ ] .[dny1Saבשנת  2006הוטל סגר מוחלט בסה”כ  78ימים )יותר מחמישית מהשנה(
ובשנת  2005בסה”כ  132ימים )יותר משליש( ] ,[cZHkJLכאשר  305,000האנשים ממוצא יהודי שמתגוררים שם יכולים לנוע
בחופשיות ,כמובן .הפגיעה בחופש־התנועה משמעותה גם פגיעה בכל תחומי־החיים :בריאות ,פרנסה ,השכלה ,וכו’
)חשבו מה קורה לגוף אם מפסיקים את זרימת־הדם…(
• שמכבידה את עולה ,מנצלת באופן שיטתי ופוגעת במהגרי־עבודה ומשפחותיהם ][9SHwsR] [c0LpFU

• שמדורגת הרביעית בעולם בהיקף עסקאות נשק ליצוא ,ומכרה נשק למשטרים רודניים שטבחו בעשרות־אלפים
][aY4cCk

• שמפרידה בין אנשים וחוצצת ביניהם בעופרת ,בטון ודיו
∗
• ששני צדדים של דף  A5לא מספיקים כדי לתאר את העוולות שהיא עושה…

…האם נשתוק ולא נפעל לשינוי יסודי בחברה בה אנחנו חיים?!
אני פונה אליך בבקשה לעשות מה שביכולתך כדי להפוך את המקום שאנחנו חיים
בו לפחות גזעני ,פחות מיליטריסטי ,פחות אלים ,פחות מפלה ופחות קונפורמיסטי:
ה־טוֹב( .אפשר לפעול
)סוּר ֵ ֭מ ָרע( ובפעולה נגדו )וַ ֲע ֵשׂ ֑
בסירוב לקחת חלק בעוול ֣
כיחידים או בקבוצה )ר’ ] [9lBGOlלהצטרפות לפעולות קיימות( .שינוי משמעותי
לא בא מפתק בקלפי אחת לכמה שנים :הוא בא מפעולות של אנשים אלו למען אלו
תודה ☺
ולמען עצמם .אני בכנות מאמינה שיש מקום לתקווה.

כמעט כל הכתוב בדף מתבסס על מקורות משניים .אם יש בידי טעות או מידע לא מעודכן אבקש את סליחתך ואשמח מאוד לקבל
תיקון בכתובת  ;xipushit❁gmail.comהכל נעשה בתום־לב.

התנצלות נוספת :הדף מחולק באופן מבוזר על־ידי אנשים טובים שהתנדבו .אין תיאום ביננו לגבי אופן החלוקה; אם בטעות קיבלת
עותק כפול ,התנצלותי נתונה לך )ואת העותק הכפול אפשר להעביר הלאה…(.
∗ אני בהחלט מודעת לכך שתחומים רבים של עוול )חלקם קרובים מאוד ללבי ,כמו פגיעה בבעלי־חיים ובסביבה ,שנעדרים מכאן לחלוטין( לא
מצאו את מקומם בדף; הן כאלו מצד המדינה עצמה והן מצד החברה )שים לב שברשימה הקפדתי להכניס רק עוולות מצד המדינה פרופר; אלו
©
בפועל ,כמובן ,עוולות שמבצעים בני־אדם( .אגב ,הסדר מעורבב ואקראי בכוונה תחילה.
✁ v1.4

”כל בני־האדם נולדו בני־חורין ושווים בערכם ובזכויותיהם .כולם חוננו
בתבונה ובמצפון; לפיכך חובה עליהם לנהוג איש ברעהו ברוח של אחווה“.
סעיף א’ מההכרזה לכל באי־עולם בדבר זכויות־האדם ,עצרת האו”ם 1948
לפניך דף שעיקרו רשימה )לצערי הרב חלקית מאוד( של אופנים שבהם פוגעת מדינת־ישראל בזכויות של
בני־אדם ,ובסופו קריאה למאבק נגד פגיעות אלה )’…לפיכך חובה עליהם לנהוג איש ברעהו ברוח של אחווה‘(.
אשמח מאוד אם תקרא את הדף הזה )והקישורים ∗( והוא לא ישרה עליך רוח רעה של יאוש אלא רוח
של תקווה לשינוי ,על־ידי פעולה של בני־אדם )כן ,גם אתה!( אלו למען אלו ולמען עצמם .מוצג כאן
חצי־הכוס הריק דווקא ,שהרי מהתבוננות בחצי המלא לא תתמלא הכוס…
בקרוב — ביום ה־ 20באפריל השנה — יציינו רבים את ’יום־העצמאות‘ ,ורבים אחרים )אם כי בעיקר ב־ 15במאי ,ר’
] ([cYvNlKאת ’יום־הנכבה‘ )ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ; נהגה  yōm in-nákbaבערבית פלסטינית( .זה זמן מצויין לעצור ולחשוב על
הפ ָס ָדה’ ,שלטון־העם‘ ,לא?(.
החברה שבה אנחנו חיים ועל מה שעושה מדינת־ישראל בשמנו )זה הרי לפחות ָ

•
•
•
•
•
•

לאור זה שאנחנו חיים במדינה…
• ששוללת זכויות־אדם ומפלה בכל תחומי־החיים מליוני אנשים לפי מוצאם
• שיש בה דין שונה — דה-יורו ודה-פקטו — לאנשים ממוצא שונה

• שמענה ומתעללת בנחקרים ועצירים ][9YoUpE
• שבה המשטרה יכולה ,בלי צו בית־משפט ,לקבל נתונים על תקשורת אלקטרונית ]) [br90tuלמשל ,המיקום שבו נמצא
טלפון נייד בעת שיחה וזהות המשתתפים בשיחה ,נתונים על גלישה באינטרנט והתכתבות בדואל )הגנה חלקית.([28eq6j] :

כן ,גם שלכם( ,וזאת מבלי שתהיה אפשרות למי שהמשטרה מרגלת אחריו לדעת את זה
• שבשקט בשקט מרשתת את הרחובות בה במצלמות־מעקב ויתכן שיוקם בה מאגר זיהוי ביומטרי בכפיה בעוד פחות
משנתיים ][cxqc2Y
• שמבצעת פשעי־מלחמה על בסיס יומיומי )דוגמאות לפשעי־מלחמה :הוצאות־להורג ללא משפט )’חיסולים‘( ,עינויים
והתעללות ,ענישה קולקטיבית )’סגר‘’ ,חישוף‘( ,הריסת־בתים כענישה ,הפקעת אדמות ובתים ,מניעת אספקת מזון וטיפול רפואי,
שימוש בכלי־נשק שלא מאפשרים הבחנה בין חיילים ואזרחים ועוד…( ][deubWz] [dkAfUw

• שמדכאת מחאה עממית לא אלימה נגד העוולות שהיא מבצעת ,ורודפת את המוחים )ושאר פעילים לזכויות־אדם
] ,([9rjJw4] [bzt7cDתוך הפרת חוקיה-שלה ] :[adw3eVבמחאה נגד הטיהור האתני בשיח’ ג’ראח ,לדוגמה ,היו כמאה
מעצרים )לא חוקיים ] ([9z7ZaE] [add04Aללא עילה ,החרמת ציוד־הפגנה ,חקירות ללא הצדקה וברוטליות משטרתית — כך
נראית סתימת־פיות
• שמפרה דרך קבע אמנות והכרזות שהיא חתומה עליהן )לדוגמה :ההכרזה לכל־באי עולם בדבר זכויות־האדם ][c60wSr
ואמנות־ז’נבה ] ,([cFPvPQכמו גם את חוקיה-שלה וחוקים בינלאומיים
• שיוצאת ל־’מלחמות יש ברירה‘ רוויות־דם )מהשנים האחרונות :בהתקפות על הלבנונים ב־450–300 — [9jTzZY] 2006
אזרחים נרצחו ) 45%מסך כל הנרצחים שם במלחמה( ,כ־ 2,500אזרחים נפצעו וכ־ 1,000,000אזרחים נעשו פליטים )רבע
מאוכלוסית־לבנון( )במדינת־ישראל במלחמה 44 :אזרחים נרצחו; כ־ 2,000נפצעו(; בהתקפות על העזתים ב־[bH2OWl] 2008
] 762 — [5KydDH] [d9xxa8אזרחים נרצחו ) 55%מכלל הנרצחים שם במלחמה;  318קטינים( ,למעלה מ־ 5,300נפצעו
)למעלה מ־ 350קשה( וכ־ 20,000אזרחים נותרו ללא קורת־גג )במדינת־ישראל במלחמה 3 :אזרחים נרצחו ו־ 183אזרחים נפצעו

) 28קשה((; תסתכלו גם אחורה וקדימה ב־’קרב לפני/אחרי‘ בוויקיפדיה בקישורים( שממיטות הרס עצום על תשתית אזרחית
• שסוגרת את דלתותיה לפליטים ומבקשי־מקלט שנסים על נפשם ,שולחת רבים מהם חזרה ,גם כאשר צפויה להם
סכנת־חיים ] ,[b6mYQbועתידה אולי לאשר הצעת חוק זוועתית נגד הפליטים ומי שיסיע להם ][aci0OD] [9n610w
• שמטילה מצור של חנק על יותר מ־ 1,500,000אנשים בעזה )המכונה גם ’הכלא הגדול ביותר בעולם‘( ,מהם כ־1,000,000
פליטים ,שכמחציתם מתגוררים במחנות־פליטים ] :[c6tDyiמניעה של יבוא מוצרים שונים )מהפריטים שאסור להכניס:
ספרים ,צעצועים ,כלי־נגינה ,נורות־חשמל ,צבעים לציור ,נעליים ,שמיכות ,ספלים ,חומרי־בניין )לשיקום ההרס מ־ (2008ורבים
רבים אחרים; רוב מה שכן מגיע מוברח במנהרות ,תוך הסתכנות בנפש ] ,([aIoF17מניעה של אספקת תשתית למחיה )מים,
חשמל ,דלק וכו’; בעניין :סרט ] ([buZpRFומניעה של כניסה ויציאה מ/-אל עזה
• שבחסותה ובעזרתה קבוצה דתית אחת כופה את דרכיה על שאר האוכלוסיה ,בכל תחומי־החיים ][adOpBM
• שכשליש מהתושבים בעיר־הבירה שלה נטולי־אזרחות ,מעמד ’תושבי־הקבע‘ שלהם עומד תמיד בסכנה )לימודים
בחו”ל או מעבר־דירה ,אי ’הוכחת מגורים‘ באמצעות תשלום־מיסים ,[9zZ5M5] (… ,אינם מקבלים שירותי עירייה ,רפואה
וחינוך )חסרות יותר מ־ 1,350כיתות ] ([9dnmouבאופן שיוויוני )מלבד ,כמובן ,גביית־מיסים…( ,לא מאושרת להם בניה
] [9oYuDbוקרקעותיהם נגזלות ,על בתיהם מרחפת סכנת־הריסה )באיזור־ירושלים בלבד חולקו עד היום כ־22,000
צווי־הריסה נטולי־תאריך ] ,([bLGd5wוחלקם מתמודדים מול טיהור אתני )כך ,בין השאר ,בשכונת שיח’ גראח ,בה מסמכים
∗ רפרנסים לדפים באינטרנט מופיעים בסוגריים מרובעים; יש להוסיף ’ ‘http://bit.ly/לפניהם .כדאי לך לקרוא את הדפים האלה ,שהרי אפשר
להכניס מעט מאוד מידע בדף קטן כמו זה .מקור־מידע משמעותי שכדאי לקרוא ,בכל הנוגע לדיכוי אנשים ממוצא פלסטיני ,הוא האתר של ְבּ ֶצ ֶלם:
 .btselem.orgהאגודה לזכויות־האזרח .acri.org.il :הטלוויזיה החברתית .tv.social.org.il :אינידמדיה.indymedia.org.il :

•
•

מלפני  1948יפים לשיבה של אנשים ממוצא יהודי אך מסמכים מקבילים של אנשים ממוצא פלסטיני נטולי כל תוקף… ][aBCCk0
]([adw3eV
שמטילה צנזורה וצווי איסור־פרסום ]) [9pkj48ואולי איסור־פרסום על זה שיש איסור־פרסום על משהו… אין לדעת…(,
שאין בה חופש עיתונאי מלא )עיתונאים ישראליים בעזה? מה פתאום! ] [a0CaROוכן ] ([cKJan4ושעיתונאים בה
נרדפים ][9ysgTl
שהוקמו בה ’ 600ישובים יהודיים‘ ואף לא ’ישוב ערבי‘ אחד )למעט כמה עיירות שהוקמו על אדמות בדואיות( ],[a5Cshg
אין תוכניות־פיתוח עדכניות ומתאימות עבור ישובים שבהם האוכלוסיה ממוצא פלסטיני ][cfrGGt] [9oYuDb
] [908xloאך הרס־הבתים נמשך במלוא־הקצב ,וקרקעות פרטיות נגזלות ][asxTQu
ש)על־פי פרסומים זרים…( מחזיקה בכלי־נשק להשמדה המונית ]) [10eNewלא ,בדימונה זה לא מפעל־טקסטיל(
שמונעת אספקת־מים סדירה )או בכלל( לאנשים ממוצא פלסטיני ]) [dz5krP] [9yMxuSתמהתם פעם למה משמשים
הדודים השחורים על גגות־הבתים?( .פעם יש ,פעם אין ופעם המים לא נקיים
שהחריבה יותר מ־ 18,000בתים של אנשים ממוצא פלסטיני מאז ) 1967זה יוצא כ־ 8בתים בשבוע בממוצע; ) 8ויותר(
משפחות שחרב להן ביתן ,בכל שבוע(
שמקימה מאז  2002חומת־אפרטהייד )אגב ,הידעת? פירוש המילה ’ ‘Apartheidבלשון אפריקנס היא… ’הפרדה‘ )תרגום
מילולי לאנגלית יהיה  ((apart-hoodשרק עליה אפשר למלא הרבה מאוד דפים כמו זה .הרס ,הגבלת־תנועה,
גזל־קרקעות ומשאבים )הגזלת וגם בנית חומה באמצעות הגזל? ר’ מהדורה  39של ] ([zQxxBופגיעה בחקלאים ,פירוד,
’ניהול‘ אוכלוסיה אזרחית ונסיון לשבירת־רוח הם רק חלק קטן מהביטויים המתאימים כאן .הרשויות המבצעות מצפצפות
על הרשות השופטת לא רק במעצר בלתי־חוקי של מפגינים ,לדוגמה ,אלא גם בעניין תוואי־החומה
שחצי משטח ’קרקעות־המדינה‘ בה הם שטחים צבאיים ]) [cwikcKתסתכלו במפה :שליש משטח ישראל מוגדר כשטחי
אימונים וניסויים )מה שיהיה הפירוש של זה…((
שיש בה חוק גיוס חובה ,שכופה על אנשים לקחת חלק בארגון צבאי ,ובפרט בכזה המבצע פשעי־מלחמה )אגב ,מצד
שני ,כמה נתונים לגבי אי-גיוס )מי אמר ’צבא־העם‘?( :לפי ראש אגף כוח־אדם בצבא הישראלי  44%מהנקבות ו־ 25.8%מהזכרים
שב־’פוטנציאל הגיוס‘ לא מתגייסים;  17%מהזכרים מתגייסים אבל עוזבים לפני תום שלוש־השנים של עבודות־הכפיה )המקור,
] ,[9hVgwvפרו-מיליטריסטי ,אבל הנתונים הם העיקר כאן( .מחישוב שנעשה ב־ 2005עולה ש־ 46%מכלל בני ובנות ה־ 18לא

מתגייסים ] .([b1QIG4אגב ,הידעת? התאבדות של חיילים היא סיבת־המוות מספר אחת בצבא הישראלי )רפרנס:
] .([91xumYבעניין־הגיוס :מוזיקה ] ,[cpPEyiעזרה ] [dAYfkv] [aHerQzומידע ][b1QIG4
• שבה בני אותו מין וכן בני דתות שונות לא יכולים להנשא ,ואנשים שהם אתאיסטים מוחלטים משוייכים )לעניין זה
ולעניינים נוספים( באופן גזעני לדת מסויימת לפי מוצאם ][bqyyah
• שפוגעת פגיעה אנושה בחופש־התנועה של  3,500,000אנשים ממוצא פלסטיני בגדה המערבית ,באמצעים שונים,
הן בתוך הגדה המערבית והן לחוץ ] .[dny1Saבשנת  2006הוטל סגר מוחלט בסה”כ  78ימים )יותר מחמישית מהשנה(
ובשנת  2005בסה”כ  132ימים )יותר משליש( ] ,[cZHkJLכאשר  305,000האנשים ממוצא יהודי שמתגוררים שם יכולים לנוע

בחופשיות ,כמובן .הפגיעה בחופש־התנועה משמעותה גם פגיעה בכל תחומי־החיים :בריאות ,פרנסה ,השכלה ,וכו’
)חשבו מה קורה לגוף אם מפסיקים את זרימת־הדם…(

• שמכבידה את עולה ,מנצלת באופן שיטתי ופוגעת במהגרי־עבודה ומשפחותיהם ][9SHwsR] [c0LpFU
• שמדורגת הרביעית בעולם בהיקף עסקאות נשק ליצוא ,ומכרה נשק למשטרים רודניים שטבחו בעשרות־אלפים
][aY4cCk

• שמפרידה בין אנשים וחוצצת ביניהם בעופרת ,בטון ודיו
• ששני צדדים של דף  A5לא מספיקים כדי לתאר את העוולות שהיא עושה…

∗

…האם נשתוק ולא נפעל לשינוי יסודי בחברה בה אנחנו חיים?!
אני פונה אליך בבקשה לעשות מה שביכולתך כדי להפוך את המקום שאנחנו חיים
בו לפחות גזעני ,פחות מיליטריסטי ,פחות אלים ,פחות מפלה ופחות קונפורמיסטי:
ה־טוֹב( .אפשר לפעול
)סוּר ֵ ֭מ ָרע( ובפעולה נגדו )וַ ֲע ֵשׂ ֑
בסירוב לקחת חלק בעוול ֣
כיחידים או בקבוצה )ר’ ] [9lBGOlלהצטרפות לפעולות קיימות( .שינוי משמעותי
לא בא מפתק בקלפי אחת לכמה שנים :הוא בא מפעולות של אנשים אלו למען אלו
ולמען עצמם .אני בכנות מאמין שיש מקום לתקווה.

תודה ☺

כמעט כל הכתוב בדף מתבסס על מקורות משניים .אם יש בידי טעות או מידע לא מעודכן אבקש את סליחתך ואשמח מאוד לקבל
תיקון בכתובת  ;xipushit❁gmail.comהכל נעשה בתום־לב.
התנצלות נוספת :הדף מחולק באופן מבוזר על־ידי אנשים טובים שהתנדבו .אין תיאום ביננו לגבי אופן החלוקה; אם בטעות קיבלת
עותק כפול ,התנצלותי נתונה לך )ואת העותק הכפול אפשר להעביר הלאה…(.
∗ אני בהחלט מודע לכך שתחומים רבים של עוול )חלקם קרובים מאוד ללבי ,כמו פגיעה בבעלי־חיים ובסביבה ,שנעדרים מכאן לחלוטין( לא מצאו
את מקומם בדף; הן כאלו מצד המדינה עצמה והן מצד החברה )שימי לב שברשימה הקפדתי להכניס רק עוולות מצד המדינה פרופר; אלו בפועל,
©
כמובן ,עוולות שמבצעים בני־אדם( .אגב ,הסדר מעורבב ואקראי בכוונה תחילה.
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