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לימים שר הרווחה. דו"ח הוועדה הפך למסמך 
יסוד בהתייחסות השלטון למציאות דאז. 
תנועת הפנתרים השחורים הביאה לשינוי 
התייחסות ושינוי עמדות משמעותי מצד 
השלטונות למציאות במדינה. פעילותם 
תרמה תרומה של ממש למהפך הפוליטי 

של 1977. 

הפנתרים של שנות 
האלפיים

2011 היתה, כאמור, נטע  המחאה של 
זר בהיסטוריה זו. היא החלה בתל אביב, 
בשדרות רוטשילד והוליכו אותה אנשים 
מהמרכז שהיו רובם מזוהים בציבור 
כ'אשכנזים'. אבל היו קבוצות שיצרו 
קשר בין המחאות המזרחיות למחאת 
2011. 'הלא נחמדים' הם קבוצת פעילים 
חברתיים יוצאי ערי פיתוח ושכונות, 
מזרחים בעיקר, דור שלישי למצוקה, 
שהחלו את פעילותם מתוך רצון להשמיע 
את קול השכונות והפריפריות בזמן המחאה 
החברתית. לנוכח הסיקור שהמתמקד 
בעיקר במאהל רוטשילד והעובדה כי לא 
ניתן קול ממשי להנהגה מהפריפריות 
והשכונות, החליטו להקים אותם פעילים 
את קבוצת המחאה שלהם, מתוך הבנה 
כי גם במחאה הגדולה ביותר שנראתה 

בישראל לא ניתן להם קול של ממש. 
השימוש המחודש של הקבוצה באמירה של 
גולדה בשם שנתנו לעצמם - 'הלא נחמדים', 
מביע רציפות בתולדות המחאה המעמדית 
בישראל. השם מהווה תזכורת מתמדת לכך 
שאין עדיין שינוי מהותי בהתייחסות הממסד 
אל השכבות החלשות. למרות שהתודעה 
השתנתה, למרות שינויים במצבם של 
יוצאי עדות המזרח בתחומים שונים, כולל 
מבחינה כלכלית, עדיין קיימת זהות גדולה 
בין יוצאי עדות המזרח לפריפריה ולעיירות 
הפיתוח ועדיין קיים פער משמעותי בין 
ערי הפיתוח והשכונות לבין מרכז הארץ 

והישובים הקהילתיים. 
המחאה של 'הלא נחמדים', היא עדתית אבל 
גם חוצת מוצא ועדה. תושבי הפריפריה 

המכריע של הפנתרים היו צעירים יוצאי 
עדות המזרח, ובניגוד למנהיגי האירועים 

בוואדי סאליב - דור שני למצוקה. 
מחאת הפנתרים השחורים התפשטה 
במהירות יחסית מחוץ לירושלים למקומות 
רבים ברחבי הארץ. תחושות הקיפוח 
הפך  עדתי  רקע  על  והפער  התחזקו 
משקוף לנראה ומדובר. השיח הציבורי 
החל להשתנות, כאשר נושא שהיה כמעט 
טאבו תפס את הכותרות וקיבל אפיונים 
ברורים: מצוקה שווה מוצא עדתי ומקום 
מגורים. כך נתפסה פעולתם של הפנתרים 

השחורים כאיום על המשטר.
ראש הממשלה דאז, גולדה מאיר, ראתה 
בפנתרים השחורים פורעי חוק, וטבעה את 
המושג "הם לא נחמדים" שנכנס לפנתיאון 
הלאומי. ביטוי זה העיד על חוסר הבנה עמוקה 
של השלטון למציאות החברתית במדינה, 
אבל למרות זאת אותה ראש ממשלה, 
הקימה בעקבות המחאה את ועדת ראש 
הממשלה לנוער במצוקה, בראשותו של 
מנכ"ל הביטוח הלאומי דאז ד"ר ישראל כץ, 

 בגל המחאה הגדול שפרץ בישראל 
בקיץ 2011 בלט בהעדרו אחד המאפיינים 
הבולטים במחאה החברתית בישראל 
עד אז - המאפיין העדתי־מעמדי. כך, 
החפיפה בין מעמד לעדה שאפיינה את 
ישראל לאורך ההיסטוריה שלה, ובולטת 
בה גם היום, חפיפה המהווה בעיה חברתית 
מרכזית בישראל, לא היתה חלק מרכזי 

בדיון שעוררה מחאת 2011. 
לנוכח  במיוחד  מעניינת  זו  תופעה 
החברתית  המחאה  של  ההיסטוריה 
במדינת ישראל, שלה מאפיינים עדתיים 
מובהקים. נהוג לראות במהומות ואדי 
סאליב, שהתרחשו בקיץ 1959 בחיפה, את 
ראשיתה של המחאה החברתית. המהומות 
התחילו בגל הפגנות על רקע תחושת 
קיפוח חריפה של יוצאי עדות המזרח 
בשכונות העוני בעיר התחתית בחיפה. 
המחאה, שלוותה במעשי אלימות משני 
הצדדים, דוכאה בידי השלטונות, אך היא 
הפכה סמל לגיבוש תודעת קיפוח, ולצורך 

בפעולה אקטיבית, שתשנה מציאות. 
הבאה  המשמעותית  הציון  נקודת 
בהיסטוריה של המחאה החברתית היתה 
מחאת הפנתרים השחורים שהחלה בשנת 
1971. התנועה, שקמה בין השאר כתוצאה 
מהשפעות עולמיות, החלה לפעול בשכונות 
העוני של ירושלים, בתחילה במוסררה 
ואחר כך בקטמונים. לשכונות אלה היו 
מאפיינים סוציו־אקונומיים ודמוגרפיים 
דומים לשכונת ואדי סאליב בחיפה. רובם 

הם לא נחמדים:
 המחאה 

 החברתית־מעמדית 
בישראל

נעמה לזימי היא חברה במזכירות חוג יסו"ד. בת 27, גדלה במגדל העמק 
וכיום תושבת חיפה ///  תודה לקבוצת 'הלא נחמדים' על שיתוף הפעולה 
 ולכרמן אלמקייס־עמוס, מקבוצת 'הלא נחמדים', על הראיון עימה /// 

naamal86@gmail.com :דוא"ל 

נעמה לזימי

'הלא נחמדים' הם קבוצת מחאה 

שראשיתה בגל המחאה של שנת 

2011, אבל הם לא נעלמו עם העלמות 

המחאה. קבוצה זו, שמייצגת את 

נעדרות הקול בחברה  השכבות 

הישראלית, ממשיכה לייצר תודעה 

של צורך שינוי ובצדק

> >> 
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השימוש 
המחודש 
של הקבוצה 
באמירה 
של גולדה 
בשם שנתנו 
לעצמם - 'הלא 
נחמדים', 
מביע רציפות 
בתולדות 
המחאה 
המעמדית 
בישראל. השם 
מהווה תזכורת 
מתמדת לכך 
שאין עדיין 
שינוי מהותי 
בהתייחסות 
הממסד אל 
השכבות 
החלשות

המזרח בניסיון שלהם לשנות את המציאות. 
בניגוד לדפוס זה, 'הלא נחמדים' שואפים 
לשינוי תודעתי שיביא להבראה מתוך 
פעולה מאורגנת, חוץ ממסדית, שתציף 
את בעיות ותאלץ את השלטון להתייחס 
למצוקות. הישגים לאוכלוסייה המוחלשת 
יהיו כרוכים במאבק, לעיתים אגרסיבי 
דוגמת ואדי סאליב והפנתרים, שיאלץ 

את השלטון, שלא מרצונו, להתערב. 

שינוי מלמטה
"פונים אלינו המון אנשים להזמין 

אותנו לעיר ולשכונה שלהם, אז כרגע 

התחלנו בתהליך של חוגי בית ברחבי 

הפריפריה כדי להעצים ולהגביר את 

המאבק. בעיקרון היינו הכי רוצים 

להתרחב לכיוון הפריפריות. לשם 

היינו מכוונים" )כרמן אלמקייס־עמוס(. 

'הלא נחמדים' קוראים את הסוגיות 
הבעייתיות בחברה הישראלית היום בצורה 
הטובה ביותר. הם מנותקים מסיסמאות 
חלולות של מעמד ביניים ושוויון בנטל, 
ומבינים בדיוק היכן מתקיימות הבעיות 
בחברה. בשונה מהפנתרים, 'הלא נחמדים' 
מפוכחים יותר ומשכילים יותר. הזעם 
שלהם לא ממוקד בקיפוח, אלא בצדק 
חלוקתי ובחלוקת עוגת התקציב. הם 
מעלים טענות ששמות מראה מול החברה 
הישראלית: רובנו מעמד נמוך, רובנו לא 
מצליחים לסיים את החודש; והמטריד 
מכל - רובנו מעמד שיציבותו הכלכלית 
והאופק שלו מעורערים ומתערערים עם 
הזמן. לכן 'הלא נחמדים' מדברים על קיום 
בכבוד, על התלות המעגלית בלשכות 
הרווחה, על מערכת חינוך מדירה, מסלילה 
שמייצרת גורל סטטי ולא אופטימי עבור 
דורות שלמים - ולא רק על קניית דירה... 
אני צופה שככל שהקבוצה הזאת תמשיך 
לפעול ותגיע ליותר מקומות, המסר 
יהיה ברור יותר. אם היא אכן תתרחב, 
יכול להיות לה תפקיד בהטיית מעגלים 
שלמים, בעיקר אלו שלא נשמעים בחברה, 
להצבעה על בסיס מעמיק יותר. לקבוצה 
הזו יכול להיות תפקיד חשוב בהחלפת 
שלטון הימין הניאו־ליברלי. היתרון הגדול 
ביותר שלהם, שהם נמצאים במקומות 

שהתודעה שכחה להגיע אליהם. /// 

כי אין לנו כבר מה להפסיד" )כרמן 

אלמקייס־עמוס, ממנהיגות הקבוצה(. 

דומה ש'הלא נחמדים' הם בין השרידים 
המאורגנים והנחושים של הארגונים שקמו 
כתוצאה מהמחאה החברתית הגדולה 
בתולדות ישראל. הם שואבים את היציבות 
שלהם מהקשר למחאת העבר אך הם 
מוסיפים להקשר זה תכנים חדשים, שלא 
היו אופייניים למחאה החברתית ההיסטורית 

ושאינם אופייניים לישראל של היום. 
בניגוד לשיח הרווח על ניפוץ תקרת הזכוכית 
של בני עדות המזרח ויוצאי הפריפריות, 
קבוצת 'הלא נחמדים' מדברת על שבירת 
רצפת הבטון. הם אינם קשורים במנהיג, 
בסמל  או מפלגה. הם אינם נוטים להתפשר 
ומבקשים להתנתק מאינטרסים שעלולים 
לפגוע ברעיון הרחב של צדק חלוקתי. הם 
מכוונים לשינוי שורשי ובמערכות שלמות 

וחלוקת משאבים צודקת ומתקנת. 
מאפיין משמעותי של קבוצת האוכלוסייה 
אליה קשורים ה'לא נחמדים' הוא תת 
הייצוג הפוליטי הבולט שלה. לא מדובר 
על תת ייצוג עדתי, אלא בהיעדר דמויות 
המייצגות באופן מובהק את ערי הפיתוח 
והשכונות. 'הלא נחמדים' הם מייצגים 
אותנטיים ואינם מדברים במונחים של 
צדקה, אלא של צדק ומתוך כוונה לחולל 
שינוי מערכתי ולא נקודתי. אין ספק שללא 
ייצוג וכוח פוליטי שיצמח בנוסף למחאתם 
יהיה קשה מאד לחולל שינוי. בייצוג, הכוונה 
להנהגה שצומחת מהשטח ומהמקומות 
הנחשלים בחברה, הנהגה אינטלקטואלית, 
וחברתית־מעמדית. כיום כמעט ואין ייצוג 
כזה, והקיים, ברובו אינו מחובר מהותית 

וטוטאלית לרעיון ולשינוי נרחב. 
'הלא נחמדים' נלחמים על התודעה לא פחות 
מאשר על זכויות ומעמד. אחד האתגרים 
החשובים שעומדים בפניהם הוא שבירת 
מעגל התלות - לשבור דפוס התנהגות 
שלטונית קבוע, בו "נותנים כדור אקמול 
כל פעם שיש מחלה". דוגמה טובה לכך 
היא ש"ס, שלמרות התמיכה הגדולה של 
יוצאי עדות המזרח בה דואגת לשכבה 
מצומצמת של אוכלוסייה, חרדית בעיקר, 
ועל בסיס סקטוריאלי, ויוצרת יחסי תלות 
בקרב מצביעיה. לכן התרומה של ש"ס 
לצמצום הפערים בישראל היא שולית. 
זאת אחת ההחמצות הגדולות של בני עדות 

מכל מוצא, הם קבוצת האוכלוסייה הבולטת 
ביותר בסולם הקיפוח החברתי־מעמדי. 
מיושבות  והשכונות  הפיתוח  עיירות 
בעיקר ביוצאי עדות המזרח. בעשרים 
השנים האחרונות נוספו אליהם עולי ברית 

המועצות לשעבר ויוצאי אתיופיה. 
חלוקת המשאבים במדינה מייצרת באופן 
מובנה, לאורך עשרות שנים, מציאות לפיה 
החלשים יחלשו יותר ומעמד הביניים 
בהגדרתו הקלאסית ישקע ויצטמצם דרך 
הרחבת הבסיס של השכבות החלשות. 
ממשלות ישראל, באופן מודע ולא מודע, 
החלישו את הפריפריות תוך כדי תעדוף 
התיישבות חדשה, חלקה בתחומי הקו 
הירוק וחלקה מעבר לו. כיוון שכך, מצבן 
של רוב עיירות הפיתוח הלך והתדרדר בשני 
העשורים האחרונים. גם תנועת ההגירה 
הפנימית במדינת ישראל הנציחה מציאות 
לפיה ערי הפיתוח היו חלשות מבחינה 
חברתית־כלכלית וכך גם נשארו. שינוי 
במצב זה יכול להתרחש אך ורק בשינוי 
עדיפויות אמיתי ומכוון מצד השלטון, תוך 
העדפה מתקנת רוחבית בתחומים רבים.

מהפכה אמיתית מגיעה 
מהתחתית 

"...הם יודעים שכאשר א/נשים יצאו 

מרחבי הפריפריות לרחובות או יתחילו 

לקיים מאבקים אצלהם בשכונות אז זה 

לא יראה אותו דבר. בגלל זה ממאבק 

המזרחים/ות המדינה מפחדת מכיוון 

שהיא יודעת מה עלול לקרות. אני 

חושבת שהיתה הוראה מלמעלה לדכא 

ולהשתיק את המחאה. זה היה נחמד 

כל עוד זה היה גיטרות ברוטשילד. ואז, 

כשעניי/ות המדינה התחילו להיראות 

ברחובות ובכל מקום זה כבר לא התאים 

להם שם למעלה! מה שהם לא מבינים 

שאנחנו פה כדי להישאר, עד שננצח. 
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