
// יענקלה רוטבליט // יליד 1945, משורר ואייקון 

מחאה, גר בירושלים. השיר הוקלט על-ידי החצר 

האחורית ויצא לאוזניות שלכן.ם ממש בקרוב. 

 בלפור // חיים וייס 

את רחוב בלפור ואת כיכר פריז אני מכיר היטב מהפגנות 
השמאל בהן נטלתי חלק. היו אלה לרוב הפגנות קטנות 
של קהילה מאוד מוגדרת: השמאל הירושלמי. הטקס היה 
קבוע ומוכר: יום שישי בכיכר, נעמדים עשרים או שלושים 
איש, בידיהם כמה דגלים שחורים וסביבם חגים נהגים 

יורקים ומקללים. לעיתים נדירות, תומכים.
כל זה נעלם ונמחק בשבועות האחרונים. אלפים של מפגינים 
מכל הצבעים ומכל הסוגים מגיעים לכיכר פריז הנראית 
יותר כשוק ססגוני מאשר כמו איזור הפגנה. כל אחד ואחת 
עומד ומכריז על מרכולתו האידאולוגית והאישית: זה 
רוצה את סיום הכיבוש וההוא מבקש וועדת חקירה לילדי 
תימן. האחד מעוניין בהוספת תקנים לאנשי חינוך והאחרת 
מבקשת עוד ימי חופשת לידה. שוק! ערב-רב של מפגינים, 
דעות, עמדות ואפשרויות ללא כל הנהגה או יד מכוונת. 
אלו הן הפגנות נטולות נאומים מרכזיים, ללא פוליטיקאים 
וללא ציר מרכזי. המפגינים נעים בין מיצגים, תחפושות 
ואפשרויות. אפשר לעשות יוגה, אפשר להצטרף למעגל 

עלון לתרבות מחאה ///  הגות // שירה // פרוזה // אמנות //

גיליון  2

>>>

  הפסיקו את המוזיקה  

// יענקל'ה רוטבליט  
הַפְִסיקו את המוזיקה 

ִאספוּ את הכלים 
יבואו המְנַגְנִים

גם הם
בְִּקהל המוּבְָטלִים

]...[
ֵאיפֹה הייָת בדיוק

כְּשהָעֹולָם עָצַר
כל כך הרבה קורה

בזמן כל כך קצר

אז איפה זה תפס אותך 

ננעץ כמו סכין 

ספר לי על הרגע 

בו התחלת להבין

אני יודע שהיה 

קשה להאמין

אם לא תקום להיות אזרח 

הם יעשו אותך נתין. 

2020kriaa

2020kriaa@gmail.comקריאה - עלון לתרבות מחאה
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מתופפים ואפשר לשוחח עם זקני העדה העומדים במאהל שלהם 
ומשתאים אל מול יצור הפרא המופלא אותו הם בראו בלא כוונה.  

"אנרכיה", מכנים זאת בבעתה אנשי נתניהו בתקשורת, והם צודקים! 
זוהי אנרכיה נפלאה שיש בכוחה להפילו משלטונו הארוך והאכזרי. 
משמעות המילה אנרכיה ביוונית היא "ללא שליט". ואכן, אלו הן הפגנות 
המבקשות חירות, חירות מאכזריותו של האדון. כל אחד ואחת וטעמם 
עימם: כיבוש, עול כלכלי, שחיתות, השחתת המערכת הציבורית, הדרה, 
סכסוך קהילות ישראליות אלו באלו. כל אלו מובילים לאנרכיה מקסימה. 
עם זאת, אין לטעות ולו לרגע, תחת יריד התחפושות הססגוני של רחוב 

בלפור מסתתר זעם עמוק ומוצדק. 

// פרופ' חיים וייס // יליד 1969, מרצה לספרות, גר בצור הדסה.

 מבצעת זממה // ענת לבני

ְרשׁוּת מְבַצַּעַת
בְֶּאזְָרֶחיהָ זְמָמָּה 

דְּמָמָה
ֵקט וּבְבְִטָחה בְּהַשְׁ

הַדֵּמֹוְקַרְטיָה נִלְְקָחה

ֶסגֶר 
לַּפֶה

יָד לַכִּיס

ּפַעַם, לֹא מִזְּמַן
ר  ֶאפְשָׁ לֹא הֱֶאמַנְּתִי שֶׁ

לְִסגֹּר יָם
יֹום ֶאָחד ָטְרקוּ בְּפָנַי

גַּל ַאַחר גַּל

  // ענת לבני // ילידת 1972,

  ביבליותרפיסטית, מטפלת 

  רגשית והבעה ויצירה, 

 משוררת, גרה בקיסריה. 

 ;AP ,רישום אנונימי // ע"פ תמונה של אריאל שליט //

ירושלים, יולי 2020. 

>>>>>>>



הוא היה נראה כל כך שלו בתמונה. עיניו עצומות, ידיו שלובות על 
חזהו, כאילו ישן. השוטרים נושאים אותו כמו שיח'. 

נפגשנו בכביש שחור, האוויר היה שחור, זרנוקי המים מבהיקים 
בחשכה. רעדנו בהתרגשות רטובים וזועמים ותמים, מתקבצים כמו 

חלוקי נחל שחורים בתחתית נהר עמוק. 
הם לא חיכו שנציית, דחפו אותנו במורד והתגלגלנו, מפולת אבנים 

מפוחדות. ראיתי שוטר שולח יד וחונק מפגין.
מול גן העצמאות חזיון סוריאליסטי

בצד אחד של הרחוב עומדים השוטרים בשורה, בצד השני של 
הרחוב עומדים המפגינים בשורה, באמצע כביש.

מי מפחד מהדוב הגדול?
אף אחד

ואם הוא יבוא 
שיבוא

ואם הוא יטרוף

 מי מפחד מהדוב הגדול  // מארה רנוב יעבץ

// מארה רנוב יעבץ // ילידת 1997, 

אמנית-מחנכת בקהילת הבוגרים 

של תנועת 'תרבות', ירושלים. 

 על המחאה // חמי בן-נון

המחאה האזרחית בשבועות 
האחרונים תופסת תאוצה והיא 
אירוע חשוב לדמוקרטיה בישראל, 
זו שישעיהו ליבוביץ קרא לה 
"דמוקטטורה". אזרחים אחראים 
מבינים כי כלו כל הקיצין ואנו 
עלולים "להפסיד" את המדינה, 
והם קמים  על רגליהם ואומרים 

בגופם "לא עוד".
המחאה איננה אקט מוסרי אלא 
אקט פוליטי המאחד את כולם – 
אנו נלחמים למען הדמוקרטיה. 
מאחר שמדובר במחאה אזרחית 
משמעותית שאינה "מרי אזרחי", 
המלחמה הזו חייבת להיות לא-

אלימה ולערב כמה שיותר אנשים 
שיבהירו לזרועות השלטון כי קצה 
נפשם בהתנהלות הבעייתית שלו 

והם מבקשים סדר חדש והוגן.
נזכור כי תפקידה של המדינה הוא 
לתת לאזרחיה תחושה של בטחון 
אישי וכלכלי ולאפשר לכל פרט 
לממש את עצמו ואת חלומותיו. 
ברגע שהמדינה אינה מבצעת את 
תפקידה, זהו הזמן להזכיר לה, על 
ידי מחאה – אפילו מאורגנת – כי 

סרחה.
מחאה חוקית אינה מרי אזרחי. 
מרי אזרחי הוא מעשה פוליטי 
לשנות  המיועד  חוקי  בלתי 
בנוהל מהיר ודרמטי את סדר 
היום הציבורי-פוליטי. מבצע 

המרי האזרחי מוחה כנגד חוק 
או מדיניות שלדעתו פוגעים 
בציבור ובמשטר עצמו. הוא היה 
מעדיף להישאר בגבולות מערכת 
החוק ושזו תכיר בלגיטימיות של 
פעולותיו, שכן הוא מכבד בעיקרון 
את מערכת החוק והסדרי השלטון, 
אך בהתרסתו הבלתי חוקית כלפי 
הממשל הוא "מדלג" על הנוהל 
המקובל לשינוי החוקים )כגון 
הצבעה בבחירות( שנגדם הוא 
יוצא. בכך הוא מאתגר את המערכת 
הציבורית-דמוקרטית. מניעיו 
וכוונותיו של מבצע המרי האזרחי 
מצביעים על רצונו להישאר 
במסגרת המשטר הדמוקרטי ואין 
הוא מתכוון לפגוע במדינה. כוונה 
זו נלמדת מכך שהוא מוכן לעמוד 
לדין על הפרת החוק שבחר לבצע. 
מרי אזרחי הוא אקט תקשורתי 
שנועד לתפוס מקום מהותי בסדר 
היום הציבורי ועל ידי כך לאותת 

לשלטון כי אין הוא כל יכול.
חרף ניסיונות ההפחדה של אנשי 
תקשורת, מדינאים, אישי ציבור, 
מערכת המשפט ומערכת אכיפת 
החוק - אין הוכחה היסטורית לכך 
שמרי אזרחי סיכן משטר או מדינה 
כלשהם. הוא לא חותר תחתיהם. 
מנגד, יש אישושים למכביר באשר 
לתועלת הרבה שהביאו מעשי 

מרי אזרחי.

//פרופ' חמי בן נון // יליד 1952, מרצה, חוקר ומחבר הספר 

מרי אזרחי.



  אלו דברים שאין להם שיעור  

// אורית קלופשטוק  

 לך   ]קטע[ // יוסי צברי

לך.
עשה טובה,

לך.
צא לנו מהחיים.

הנח לנו ללקק את הפצעים
שהותירו בנו עשר שנים

של שלטון עוועים.
לך.

לך, רודף בצע ושלמונים,
לך.

כי במקום אזרחים
ראית בנו נתינים.

רק שבימים האלה
אין מלך בישראל
ואפילו אין מנהיג

לשאת אליו עיניים.
]...[ 

אז לך.
אתה מפוטר.

לך בגלל האפסיות
בגלל האלימות

בגלל תאוות הנקם
לך, כי נמאסת

לך כי לא באמת נבחרת,
לך, אנחנו כבר נתמודד עם כל 

החרטא.

אבל לך.
לך כי כבר מזמן שכחת

מה זה פשוט להיות
בן אדם.

// יוסי צברי // יליד 1972, שחקן, יוצר ואמן 

ספוקן וורד, גר בתל אביב.

פתוחים לקרוא שירים, פזמונים, קטעי מסות //// 

ורעיונות. פתוחים לכל קריאה למחאה, למחשבה, 

להתנגדות, להתבוננות, לפעולה ולעצירה. 

רוצות לקחת חלק? הרשמו לרשימת התפוצה, //// 

קבלו קובץ להדפסה במדפסת הביתית ותוכלו 

לחלק בהפגנה הקרובה לביתכן.ם במוצ"ש הבא. 

 //// 2020kriaa@gmail.com :מייל המערכת 
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בְּכָל בֶֹּקר ֲאנִי מְַחּתִימָה כְַּרִטיס 

ן עֹולָם.  ְרֵאה ֱאלֹהִים,  לְַתּקֵ

בָּנֶיךָ וּבְנֹוֶתיךָ ֲחֵסִרים

וֲַאנִי ַרק עֹובֶֶדת סֹוצְיָאלִית ַאַחת 

עוּר קֹומָה וְֵאין לִי שִׁ

ן כָּל זֶה. לְַתּקֵ

דֹוֶתיךָ,  מַנִּיָחה  ֲאנִי הֹולֶכֶת בִּשְׂ

כְָחה  לֶֶקט,  ּפֵָאה וְשִׁ

וְֵאין לִי ֶקֶרן 

וְֵאין לִי ּפֵרֹות,

נְָּתנוּ לִי הֹוַרי, ַרק ּתֹוָרה שֶׁ

מַּפַת דְָּרכִים 

מתוך הספר לא יכולתי לרשום כְּנֶגֶד כֻּלָּם.

את זה בתיק, הוצאת פרדס.

// אורית קלופשטוק// נ+4, 

משוררת, עו"ס לשעבר ומנחה 

מפגשי כתיבה חווייתיים. 
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