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 החצצית אינה גזענית
 

 שולי דיכטר
 
 

מי שלא רצה להקשיב לטענה שמה שקורה "שם", בשטחים, יגיע לכאן, לומד את זה עכשיו בדרך 
 הקשה

עקרון בצומת ביל"ו נגד איחוד הרשויות, הכינה המשטרה כוח בהיקף גדול -לקראת הפגנת תושבי קרית

עקרון, אריק חדד, במכתב למפקד תחנת -קרית מהרגיל, כולל חצצית. על כך התרעם ראש מועצת
המשטרה ברחובות: "מה חשבת, שאנחנו ברברים? שאתה נמצא במשולש?" בתלונתו חשף חדד את 

 התקדמות התהליך ממנו הוזהרנו כבר מזמן: ה"שטחיזציה" של מדינת ישראל.

 
מסביב. אופני פעולה  נראה כי לא ניתן לקיים בועה אזרחית יהודית בתוך משטר צבאי כלפי הפלשתינים

 שסיגלו לעצמם הצבא והמשטרה הופכים לחלק ממהותם, ולא רק ככלי הכרחי נגד "האחר".

 
אזרחות פעילה זקוקה לאוויר שלטוני נקי ולמסגרת מדינית מאפשרת. הפגנות מול חצצית וכוח משטרה 

בצומת ביל"ו.  בלתי סביר משקפות מחנק אזרחי. את קוצר הנשימה הזה חשו, ולו לרגע, המפגינים

אירוע זה צריך לצלצל כפעמון אזעקה לאזרחים היהודים. כי משטר המפעיל אמצעים צבאיים נגד 
 מטרות אזרחיות הוא משטר שמסכן את עצמו ואת אזרחיו.

 

תכונה זו אולי לא כתובה בהוראות ההפעלה שלה, אבל החצצית אינה גזענית. לאחר פעילות לאורך 
ן יהודים לבין פלשתינים בשטחים, ובין אזרחים ערבים ליהודים בישראל. זמן היא מפסיקה להבחין בי

בהתחלה חשבנו שאלימות השלטון תישאר מופנית כלפי הפלשתינים אשר מתקוממים בשטחים, 

ותיעצר בקו הירוק. אחר כך, כאשר המדינה הגיבה באורח צבאי על ההפגנות האזרחיות של הערבים 
מפגינים, חשבו רבים שההתנהלות הזו תיעצר במרחב התפר,  22-וירתה למוות ב 1000באוקטובר ,

פחם וג'ת, או על קווי התפר האזרחי הפתלתל בגליל. עכשיו כבר ברור לאן מוליך הקו -בצומת אום אל

הזה: החצצית מוצבת נגד מפגינים יהודים. בסופו של דבר היא לא הופעלה בצומת ביל"ו, ולכן אולי לא 
 ליך המסוכן הזה.מאוחר מדי לעצור את התה

 

הכיבוש ותנועת ההתנחלות הצליחו להתנחל בדרכי הפעולה והחשיבה של כלי השלטון. כך עבור 
האחר זה כאן, וההבדל בין מפגינים פלשתינים לבין מפגינים יהודים הולך ומיטשטש.  -המשטרה 

וליטיקאים, תהליך השטחיזציה של מדינת ישראל מתקדם לעברנו בכל יום, ואם זה לא מפחיד את הפ

זה צריך להפחיד את אריק חדד, כמנהיג מקומי, ואת אזרחיו המפגינים. לכן, בלי קשר למאבקם למען 
רשות מוניציפלית עצמאית, הם חייבים להיאבק לשינוי איכות האוויר השלטוני אותו הם נושמים. חדד 

פחם, שם -'ת ואום אלאכן צודק: עקבות החצצית מראים שהיא הגיעה לצומת ביל"ו מכיוון המשולש: ג

 .1000ירו השוטרים למוות באזרחים מפגינים באוקטובר 

 
 


