שלום רב,

בריון הרשת יואב אליאסי ,המתקיים על הפצת שנאה וידוע בכינוי "הצל" ,אירגן
השבוע לינץ'־רשת נגד רבקה מיכאלי .הסיבה להתקפה על מיכאלי היתה ,שהיא
העזה להודיע שתשתתף בטקס יום הזיכרון הישראלי הפלסטיני ,שמארגנים
"פורום המשפחות השכולות הישראלי הפלסטיני" ותנועת "לוחמים לשלום",
ומדברים בו בני משפחות שכולים ,ישראלים ופלסטינים.
מיכאלי יודעת לנשוך .ב– 2016עשו לה "אם תרצו"  שבית המשפט קבע שהיא
"תנועה בעלת סממנים פשיסטיים"  תרגיל כזה .היא התיזה בחזרה ,שמדובר
ב"אם תרצחו" ,ושהיא מבינה שמאחר שמדובר ב"אם תרצו" ,השלב הבא הוא תג
מחיר "וזה בסדר ,יש לי כמה עצים בגינה".
נראה שאין מנוס מלייחד כמה מלים לבריון אליאסי  בדרן כושל ,שכדי להתאושש
מפשיטת רגל נהפך לפרובוקטור ימני .מפעם לפעם הוא מעלה שמאלני כלשהו
על הכוונת )גילוי נאות ,גם אני הייתי נתונה להתקפות קשות מצדו( ,ואז חצי מיליון
העוקבים שלו הופכים את החיים של המטרה לגיהנום .מיילים מאיימים בלתי
פוסקים ,התקפות חריפות ברשתות חברתיות ,ואם מדובר בנשים  ההתקפות
הן מיזוגניות .באופן כללי ,זרנוק של חרא שמיועד להפחיד ,להשפיל ולגרום למי
שמחזיקים בדעות השונות מזאת של אליאסי להפסיק להביע את דעתם.

חברי "אם תרצו" ופעילי ימין קיצוני כמו איתמר בן גביר ומיכאל בן ארי תקפו
במשך שנים את אירועי טקס הזיכרון הזה ,ונהגו לערוך הפגנות נגד במקום .אין
מדובר באירוע מנומס נוסח הייד פארק .כשהשתתפתי באחד האירועים הללו עם
חברי כנסת ממרצ ,ירקו עלינו והושלכו לעברנו שקיות מלאות שתן .על הקריאות
איני רוצה לדבר.
מה מרגיז אותם כל כך בטקס השכול המשותף ,עד כדי כך שהם צריכים להפגין
אלימות ושנאה כזאת? הטקס חותר תחת שתי תפישות בסיסיות של הימין
היהודי :האחת ,שמי שניצבים מולנו אינם בני אדם ,אלא תת־אדם ,שרצחנות
טבועה בהם; השנייה ,ואולי המסוכנת יותר :לנצח תאכל חרב .המלחמה שלנו
היא נצחית ,אומר הימין ,אין בכלל טעם לנסות להפסיק אותה.
עצם העובדה שיש אנשים שאינם רוצים עוד לשלם את מחיר הדמים ואינם רוצים
להמשיך להקיז זה את דמו של זה ,והם יושבים עם הורים שכולים פלסטינים,
שאומרים שמלחמה היא היפוך הטבע  כי בדרך העולם הילד קובר את הוריו,
ובמלחמה ההורים קוברים את ילדיהם ,כפי שכתב חנוך לוין ב"מלכת אמבטיה",
"אבי היקר ,כשתעמוד על קברי"  מוציאה אותם מדעתם .עובדה זו מוכיחה,
שאפשר אחרת ,שהתפישה הימנית של מלחמת נישול לנצח איננה הכרחית,
שבצד השני יש בני אדם בדיוק כמונו; שצער של הורה פלסטיני זהה לזה של
יהודי .שהייאוש הוא רק משהו שתועמלני הימין הרגילו אותנו אליו.
טקס הזיכרון הישראלי פלסטיני מעורר את הספק שמא המוות היה לשווא.
טקס הזיכרון האלטרנטיבי מתכחש לנכבה.
טקס הזיכרון המשותף מוציא את הימין מדעתו ,אך לא ברור מי באמת נותר בחוץ
הטקס מאפשר לשמאל הישראלי לחוות משהו שכמעט לא קיים פה :תקווה .ובלי
תקווה ,אין טעם במעורבות פוליטית.
הטקס המשותף נערך זה  17שנה ,והגיע הזמן להכיר תודה לפורום המשפחות
השכולות הישראלי־הפלסטיני ולאנשי "לוחמים לשלום" והשותפים הפלסטינים
שלהם .הטקס ייערך ,כמדי שנה ,בערב יום הזיכרון .בואו והשתתפו בו .הראו
לאנשים האמיצים האלה שהם לא ניצבים לבדם .ואם על הדרך ההשתתפות
שלכם תגרום ל"הצל" וחבריו לאבד עשתונות  ובכן ,לא אכחיש שזה יהיה בונוס.
)פורסם לראשונה בהארץ(2.5.2022 ,

הערב אהיה שם ובעמוד הפייסבוק שלי יועבר השידור כולו לצופים מהבית .אתם
מוזמנים ואתן מוזמנות לקחת חלק בארוע החשוב הזה ,בערב יום הזכרון,3.5 ,
בשעה .20:30

לשידור הטקס בעמוד הפייסבוק של זהבה גלאון

שלך,
זהבה גלאון
נשיאת זולת לשוויון וזכויות אדם

אני רוצה לתרום לזולת
לעדכונים שוטפים על פעילויות זולת בקרו בפייסבוק ,בטוויטר ,בערוץ היוטיוב וכמובן באתר שלנו











