36

<ĩıĩĨ Ĵł ŀıĺĬ  4856 ķĭıĴıĪ  441451533

<ĭĩĴĳ  5494 ķĭıĴıĪ   441451533
שוטרים תוקפים מפגין
נגד הגירוש .גם בסמוך
למקום מגוריכם
<ķĭŀĳĮ Ĵĳ  441451533

<ŀıĺĬ  4735 ķĭıĴıĪ   441451533

ĹĩĨĴĶ ŀıĺĬ  4375 ķĭıĴıĪ
<  441451533

<ĵıŀĺ ŀıĺĬ  44<4 ķĭıĴıĪ  431451533

<ĨĩĹ ŀļĳ ŀıĺĬ  3333 ķĭıĴıĪ  441451533

<ķıĺıīĭĶ ıŀĺ ŀıĺĬ  969 ķĭıĴıĪ  441451533

<ŀıĺĬ Ĵĳ ŀıĺĬ  4965 ķĭıĴıĪ  441451533

<ĵĭŀī ķĨĳ ŀıĺĬ  4666 ķĭıĴıĪ  441451533

<ıĭľĶĭ ıĭľŀ ŀıĺĬ  556: ķĭıĴıĪ  441451533

<ĬıĴľŀĬ ŀıĺĬ  3333 ķĭıĴıĪ  441451533

המשך מהעמוד הקודם

אני לתומי
חשבתי שאנחנו
נדרשים להתפזר
כי ההתקהלות
מסוכנת מבחינת
הקסאמים.
חשבתי
שהמשטרה
באמת התכוונה
לדאוג לביטחון
שלנו .אבל אז
השוטרים התנפלו
על מישהו שעמד
לידי כדי לקחת
ממנו מצלמה
וגררו אותי יחד
איתו לניידת .הם
אמרו לי 'תפגיני
בירוחם ,לא פה'"
לאה שקדיאל,
פמיניסטית דתייה
מירוחם

שנה דוח לחבר הנאמנים של האוניברסיטאות השונות בצירוף האזהרה
ש'זה מה שאנשים עושים עם הכסף שלכם'" ,מספר ד"ר עמיאל ורדי ,מר־
צה בחוג ללימודים קלאסיים באוניברסיטה העברית ופעיל בתעאיוש.
"כן ,אנחנו בהחלט עוקבים אחרי אנשי אקדמיה שרוצים להרוס את
מדינת ישראל" ,מאשרת עורכת האתר של הארגון דנה ברנט" ,לפי
הרושם שעולה מהדברים שהם כותבים או אומרים בכנסים בינלאומיים
ובראיונות בתקשורת .אקדמאים שקוראים בכנסים בעולם לחרם נגד
ישראל או משתפים פעולה עם ארגונים פרו־ערביים כמו עדאלה ובצ־
לם  -כולנו צריכים לדעת מה הם עושים .אנחנו בהחלט חושבים שרק
בגלל התיעוד הזה אותם אקדמאים הפחיתו את הפעולות שלהם".
פרופ' דיוויד ניומן מהמחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן
גוריון כבר חווה רדיפה מצד איש חבר הנאמנים במוסד שבו הוא מלמד.
לפני כחודש קיבל אי־מייל נאצה ממייקל גרוס ,היושב בחבר הנאמנים
של האוניברסיטה ,בעקבות הופעה טלוויזיונית שהעניק לערוץ  4הבר
ריטי .באי־מייל מאיים גרוס כי יפעיל את כל ההשפעה שלו כדי להדיח
את ניומן .הוא אף משתמש במילים קשות ביותר ,עד כדי איחולי מוות.
חברי הפקולטה למדעי הרוח והחברה באוניברסיטה מארגנים כעת
עצומה שתישלח ליו"ר חבר הנאמנים רוי צוקרברג ,המתגורר בניו
יורק ,במחאה על האי־מיילים של גרוס" .זאת דוגמה לאופן שבו תורם
של האוניברסיטה שנמצא בחו"ל (גרוס מתגורר באנגליה) מנסה לה־
שתלט על סדר היום של האוניברסיטה" ,אומר אחד מחברי הפקולטה.
ניומן הסכים לומר השבוע" :עושים מאבק למעני ,לא אני למען אחרים,
ואני מעדיף לא לדבר על כך".

בשטח מה זה מעניין את הציבור?

מאפיין חשוב ברדיפה של פעילי זכויות אדם הוא התנכלות כוחות
הביטחון אליהם .לטענתם ,הדבר החריף בצורה משמעותית לאחר המ־
בצע האחרון בעזה .דפנה בנאי ,אחת מנשות מחסום ווטש (ואשתו של
השחקן גברי בנאי) ,מספרת ש"בהפגנה שהיתה אז נגד הפעולה בעזה
אנשים הכו את חברה שלי וירקו לה בפרצוף ,ושוטרי יס"מ עמדו סביבה
וצחקו .כשרצינו להגיש תלונה השוטרים מנעו מאיתנו להגיע לתוקף.
כשביקשנו מהם לעצור אותו הם נעמדו בינינו לבינו ,לקחו אותו הצדה
ואמרו לו שילך משם .יש תחושה שאף אחד לא מגן עלינו .החיילים גם.
הרבה פעמים הם עומדים ומעודדים את המתנחלים לתקוף אותנו .אומ־
רים להם 'כן ,יופי ,תמשיכו' ,או פשוט עומדים ומסתכלים ומתחילים
לצחוק כשנשים מבוגרות מותקפות על ידי בריונים".
במקרה אחר ,לפני כחצי שנה ,קיבלה בנאי דוח תנועה על "משהו
מטורף שלא היה ולא נברא" ,לטענתה" .שוטר הקים מחסום פתע על
כביש בשטחים" ,היא מספרת" ,וכשאנחנו (נשות ווטש; ש"ג ,נ"א)
רואות דבר כזה אנחנו עוצרות כדי לצלם .עמדתי בדרך צדדית והשוטר
התרגז שאנחנו עומדות שם ומפקחות עליו .הוא טען שעמדתי על פס
לבן בדרך בין עירונית ,שלא לבשתי אפוד זוהר ושנסעתי אחורה בלי
אדם מכוון .כל זה לא נכון ,צילמתי הכל .הוא נתן לי דוח על סך 250
שקל רק בגלל שהוא לא רצה שנעצור שם".
לאה שקדיאל ,פמיניסטית דתייה מירוחם שפועלת ללא מסגרת של
ארגון ,מספרת על מקרה שקרה לה לפני כשנה" :ב־ 14בינואר הצטרפ
פתי למשמרת מחאה בבאר שבע של קבוצת דרום שלום היהודית־ער־
בית .משמרת מחאה ,לפי החוק ,לא מצריכה רישיון מהמשטרה .מדובר
באנשים שעומדים במקום אחד ,לא מפריעים לתנועה ,לא צועדים ורק
מחזיקים שלטים .אלא שהמשטרה החליטה להפריע לנו באופן אקטי־
בי .באו שוטרים לפינה שבה עמדנו ,במקום די מרכזי בעיר ,חסמו את
התנועה ויצרו בלגן .הקצין הוציא מגפון ואמר שזאת הפגנה לא חוקית,
המשך בעמוד הבא

