
פרק רביעי

"סבתא, ימיך שונים מאלה שלי": 
השסע התרבותי בעולמו של 

הצעיר הפלסטיני

בני  כשל  חיים  אורח  המקיימים  אנשים  תראה  כאשר 
ייפלא  אל  מודרניים,  כלים  באמצעות  הקודמים  הדורות 

הדבר בעיניך, שכן אתה במדינה ערבית...1

וג'יהה חוידר, פעילת זכויות אדם סעודית 

ניגוד חריף בממד התרבותי, במיוחד בין מודרנה למסורת, מלווה 

את המערכת הפלסטינית מזה עשרות שנים, וזאת בדומה למתרחש 

אותו הקיטוב  ואולם בעשורים האחרונים  ביתר המזרח־התיכון. 

קיבל ביטוי עז מבעבר. בתקופות קודמות המתח בין שני העולמות 

לערים  צעירים  של  פיזית  הגעה  בעקבות  היתר,  בין  התהווה, 

הגדולות, שם הם נחשפו לסממנים החיצוניים - הטכנולוגיים או 

הרעיוניים.  להיבטיה  גם  אך  המערב,  תרבות  של   - האופנתיים 

חשיפה לתכנים או למוצרים שמקורם במערב, וכן מפגשים עם 

משכילים מקומיים או עם נציגי תרבות המערב, איפשרו לצעירים 

ופיתוח  מהמערב  ההיקסמות  לצד  המודרנית.  להווייה  להתוודע 

השאיפה להידמות לו, נוצר בקרב רבים מהצעירים תסכול נוכח 

היכולת  חוסר  או בעקבות  פיגורה של התרבות המקומית  הבנת 

 7 )ערב־הסעודית(,  אל־וטן   - )"כאשר"(  ענדמא  בשם  שיר  מתוך   .1
בפברואר 2007.
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נגד,  לתגובות  הוביל  הזה  הפער  הציג.  מה שהמערב  את  לממש 

שאחד מביטוייה הקיצוניים היה האסלאם הפונדמנטליסטי. 

הצעיר  נחשף  שבאמצעותן  הדרכים  השתנו  השנים  במהלך 

הערבי לתרבות המערב. בעידן התקשורת המודרנית לא היה הכרח 

להיטלטל בנסיעות ארוכות מהפריפריה אל המרכזים האורבניים 

בערוצי  וצפייה  רדיו  לתחנות  האזנה  עיתונים,  קריאת  הגדולים. 

טלוויזיה חשפו את הצעיר לעולם החיצוני גם בלי שביצע עקירה 

פיזית - לרוב טעונה ומייסרת - אל הכרך הגדול. האנתרופולוג 

במחקר שפרסם  האלה  התמורות  את  לתאר  היטיב  לרנר  דניאל 

ב־1958 בנושא השפעת אמצעי התקשורת המודרניים על החברה 

בהפצה  סייעה  המודרנית  המדיה  ניתוחו,  לפי  במזרח־התיכון. 

מהירה של ידע ושל רעיונות, חשפה בפני הצעירים את העולם 

הרחב, אך במקביל גם גרמה להתפתחות ציפיות בקרבם. לדברי 

לרנר: "לאחר שחוו את טעמם של חיים טובים יותר, הם ]צעירי 

המזרח־התיכון[ חותרים לאתר דרכים להשיג את אותם החיים".2 

זעם  גם  הצעירים  אותם  בקרב  התפתחו  החלומות,  לצד  ואולם 

ואכזבה, בעיקר לאחר שהבינו את הקושי לממש את דגם החיים 

הפער  כי  לרנר  הזהיר  משהו,  נבואי  בניסוח  נחשפו.  הם  שאליו 

בין החלום למציאות עלול להוליד הקצנה רעיונית ופרצי אלימות 

שיונהגו על־ידי אותם צעירים מתוסכלים.3 

חשיפת  את  העצימה  האחרונים  בעשורים  המידע  מהפכת 

הצעירים למתרחש מעבר לזירות שבהן הם חיים. אותה המהפכה 

גם הגבילה את השליטה ואת יכולת הבלימה מצד השלטונות או 

ביטוי  לידי  ובאו  יעילות למדי בעבר  ההנהגות החברתיות שהיו 

 Daniel Lerner, The Passing of Traditional Society –  .2
 Modernizing the Middle East (New York: Free Press of
Glencoe, 1958), p. 402.

שם, שם.   .3
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במגוון שיטות: החל באיסור על הפצת עיתונות וספרות שנתפסו 

כחתרניות מבחינה פוליטית ותרבותית או על התקנת צלחות לוויין 

להגבלת  ועד  באיראן(,  האסלאמי  המשטר  שנוהג  )כפי  בבתים 

מכירה של מוצרי צריכה מערביים. את "העולם האחר" - השונה 

מהחברה המסורתית השלטת ברוב המזרח־התיכון - חווה הצעיר 

בגדה המערבית או ברצועת עזה ב"התקפה רב־חושית": קליפים 

דחופות  צבעוניות  והודעות  רעשניות,  פרסומות  מוזיקליים, 

המופיעות ללא הרף על צג הטלפון הנייד.

העולמות  שני  בין  המתח  הפלסטיני,  הצעיר  הדור  בני  עבור 

הפלסטיני  הצעיר  הערבי.  העולם  ביתר  שקיים  מזה  יותר  חריף 

נורמלית",  כ"לא  חי  הוא  שבה  המציאות  את  לתפוס  מצווה 

ביטוי  כל  הכיבוש.  נגד  המתמשך  למאבק  חייו  את  ולהקדיש 

לאורח חיים שגרתי או חתירה למימוש יעדים חומריים עלולים 

להיחשב חולשה מנטלית, נהנתנות והעדפה של "הכאן והעכשיו" 

על־פני הדבקות ביעדים קולקטיביים ואידיאולוגיים. המתח הזה 

המציאות  כלומר  האחר",  "העולם  כי  העובדה  רקע  על  מתעצם 

יותר  הרבה  הפלסטיני  הצעיר  הדור  לבני  קרוב  האלטרנטיבית, 

שנמצא  עולם  זהו  הערבי.  בעולם  הצעירים  רוב  עבור  מאשר 

הפלסטיני  שהצעיר  )במידה  הישראליות  בערים  קצר -  במרחק 

ב"בועות  לחילופין  או  ירושלים  במזרח  אליהן(,  להגיע  מצליח 

הפלסטינית  העיר  רוַאבי,  של  או  ראמאללה  של  התרבותיות" 

האחרון.  העשור  במהלך  לראמאללה  מצפון  שהוקמה  המודרנית 

בין  פעם  לא  הקיים  הזיהוי  נוכח  יותר  עוד  גובר  הפנימי  המתח 

המודרנה - בעיקר בהקשרה התרבותי - ובין ישראל. יש במערכת 

המערב  מקסמי  אחר  הנהייה  את  מתאר  שאף  מי  הפלסטינית 

לחומרנות  הפלסטינים  את  לדרדר  ישראל  להצלחת  כביטוי 

ולהסיטם מהתמקדות במאבק הלאומי נגדה. 
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הפך  הכיבוש  נגד  במאבק  ולדבקות  לסגפנות  הציווי  ואולם 

לאומיים  הישגים  העדר  נוכח  האחרונים.  בעשורים  יותר  קשה 

ועקב הדימוי השלילי של ההנהגות הלאומיות והחשיפה הרחבה 

למען  להקרבה  ההטפה  הופכת  ל"מקסמי הרשת",  הצעירים  של 

המאבק הלאומי לשחוקה ובמידה רבה אף נתפסת כאנכרוניסטית 

איש  אל־ביתאוי,  אחמד  הצעיר.  הדור  מבני  ניכר  חלק  בעיני 

הפלסטינית  החברה  כי  הזה  בהקשר  טען  מראמאללה,  תקשורת 

פוצלה בין "עולם רואבי" ובין היקום שבו חיים יתר הפלסטינים. 

מסוחרים  עסקים,  מאנשי  המורכב   - הראשון  העולם  לדבריו, 

בראמאללה  בוקר  מארוחות  נהנה   - בכירים  ממשל  ומפקידי 

השני  שהעולם  בשעה  בדובאי,  או  עמון  ברבת  ערב  ומארוחות 

הפוסט  את  חתם  הוא  לכיבוש.  ההתנגדות  בנטל  לשאת  ממשיך 

"תרבותנו  ולפיה:  באמירה  שלו  הפייסבוק  בדף  שפרסם  החריף 

נגד  מהמאבק  שנוטרלה  האוכלוסייה  ושכבת  הזמן  עם  משתנה 

הכיבוש הולכת וגדלה".4 עובד באחד הארגונים הלא־ממשלתיים 

)NGO’S – Non Governmental Organizations( בגדה המערבית 
ביטא את התחושה הזאת כאשר טען: "לא ראיתי בפריס מכוניות 

הפכה  ראמאללה   ]...[ בראמאללה  שראיתי  כפי  חדשות  מרצדס 

לקופי־שופ גדול ]...[ איננו רואים עוד תמונות של שהידים ולא 

]...[ מרבית האנשים לא  פוליטיות כפי שראינו בעבר  סיסמאות 

מסוגלים לנקוב בשמותיהם של ארבעה שרים או ארבעה חברים 

הארגונים  בוועדה המרכזית של הפתח.  חברים  או של  באש"ף, 
האלה הפכו סמליים בלבד".5

ביטוי מוחשי למתח שבין הכמיהה ל"נורמליות" לבין הציווי 

פסטיבל  בראמאללה  נערך  כאשר   ,2021 ביולי  ניתן  למאבק 

המחול המודרני לרגל ציון מאה שנים להקמת העירייה ביישוב. 

דף הפייסבוק של אל־ביתאוי, 20 באוגוסט 2017.   .4
הלאל, אל־שבאב אל־פלסטיני, עמ' 36.  .5
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ורקדניות,  רקדנים  יחד  הופיעו  שבהם  מופעים  כלל  הפסטיבל 

מצד  בפרט  הפלסטינית,  המערכת  בתוך  חריפה  ביקורת  וגרר 

מרשים  ראמאללה  במרכז  כי  נטען  הזאת  במסגרת  החמאס. 

לכאורה  חיים  שהם  ולחוש  בריקודים  לפזז  פלסטינים  לעצמם 

בעיר מערבית ובמציאות נורמלית, בעת שיתר בני עמם, במיוחד 

ברצועת עזה, ממשיכים להיות מגויסים למען העימות המתמשך 

נגד ישראל ולסבול ממצוקה קיומית חמורה. לכך כאמור נלוותה 

גם ביקורת מרומזת שנגעה לעירוב בין המינים הניצב בסתירה 

לצווי ההלכה האסלאמית. הביקורת הפנימית החריפה אילצה את 

הרשות הפלסטינית להבהיר שאין לה כל קשר לפסטיבל.6 

השורה  מן  אזרחים  עם  והשיח  הפלסטיני  ברחוב  השיטוט 

סיורים  מורכבת.  תרבותית  מציאות  אותה  את  היטב  ממחישים 

בחברון  בשכם,  גם  אך  ירושלים,  ומזרח  ראמאללה  ברחובות 

ובג'נין, משקפים את האימוץ הנרחב של סממני אופנת המערב 

במגוון  מעוטרים  הרחובות  הפלסטיני.  הצעיר  הדור  בני  בקרב 

טלוויזיה  ותוכניות  ג'ינסים  ניידים, בשמים,  לטלפונים  פרסומות 

ברקע  ואולם  נולד"(.  )"כוכב   Arab Idol דוגמת  פופולריות 

בדמות  והמוכרת  הוותיקה  למציאות  תזכורות  גם  משובצות 

כרזות לזכר שהידים ואסירים, או גרפיטי הנושאים דברי עידוד 

החיצוני  המראה  הפוליטיים.  הארגונים  דגלים של  לצד  למאבק, 

של בני הנוער בערים הגדולות מעיד גם הוא על המתח התרבותי. 

משוח  ששערם  או  "מוהוק"  בסגנון  תספורות  מהם  גדול  לחלק 

שבהם  והנהגים  מערביים,  לבוש  במותגי  מתהדרים  הם  בג'ל, 

הגדול  בחלקן  הנערות,  ומאובזרים.  נוצצים  ברכבים  מצוידים 

ולרבות  אופנתיים,  ותכשיטים  שעונים  עונדות  חג'אב,  עטויות 

מהן חולצות וג'ינסים מודרניים המשתלבים עם הלבוש המסורתי 

אנס עדנאן, "ע'דב וסח'ריה מן אפתתאח מהרג'אן לל־רקצ אל־מעאצר   .6
פי ראמאללה״, www.npa.ps, 10 ביולי 2021. 
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האסלאמי. הצעירים ובני הנוער ממלאים את הקניונים השוקקים 

ואת מקומות הבילוי שבהם לא נדיר כיום לחזות בגברים ובנשים 

תרבות  של  הדומיננטיות  ואולם  בצוותא.  נרגילות  המעשנים 

המואזין,  בקריאות  פעם  מדי  מופרת  הציבורי  במרחב  המערב 

או בהפגנות שמתקיימות סביב סוגיות לאומיות ופוליטיות שעל 

הפרק. 

שיקף  שנים  מספר  לפני  חברון  הר  באזור  שערכתי  סיור 

בכלל,  הפלסטיני  התרבותי  במרחב  המתקיימים  הניגודים  את 

חבורה  עם  במפגש  החל  הסיור  בפרט.  הצעיר  הדור  של  ובזה 

שאותה ניתן לכנות "היפסטרים חברונים" - קבוצה של צעירים 

בסביבות גיל ה־30, לבושים בגדים מערביים מודרניים, עטורים 

בעלי  היו  כולם  אופנתיים.  כובעים  וחבושים  צרפתיים"  "זקנים 

חלק  והעסקים.  התקשורת  בתחומי  בעיקר  אקדמיים,  תארים 

או  בירדן  וחלקם  המערבית,  בגדה  באוניברסיטאות  למד  מהם 

בארצות־הברית. רובם לא היה נשוי עדיין ועסק בקידום מיזמים 

מול  הר  צלע  על  מהם  אחד  למשל מסעדה שפתח  כמו  עסקיים, 

וואדיות  גבעות  של  מרהיב  נוף  נשקף  שממנה  סוסיא,  היישוב 

מוריקים. הצעירים הודו בצורה גלויה כי הם ממוקדים במימוש 

עצמי וחומרי. אותם הצעירים מייחסים אומנם חשיבות לסוגיות 

הלאומיות והאידיאולוגיות, ומפגינים למשל דאגה נוכח התרחבות 

כי  הבהירו  הם  אולם  חברון,  באזור  הישראלית  ההתיישבות 

יומם  בסדר  עליונה  בעדיפות  נמצאים  אינם  האלה  הנושאים 

האישי. 

מן הכבישים הראשיים החוצים את חברון נשקפת עיר שונה 

בדרך־כלל  מתואר  שבו  הישראלי  בשיח  הרווח  מהדימוי  למדי 

יישוב בעל צביון מסורתי ודתי אדוק. בעיר מתקיימים חיי מסחר 

האחרונות  בשנים  בה  שנבנו  המודרניים  ובקניונים  שוקקים, 

ניתן לרכוש את מיטב מותגי האופנה הבין־לאומית. את המרחב 
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כולו אופפת תחושה של סדר שלטוני: מדחנים מוצבים על שפת 

המדרכות, ושוטרים רבים נוכחים ברחובות. במגרש סמוך לתחנת 

המשטרה המרכזית נערמות משטובות - כלי רכב שנבנו בצורה 

פירטית - פרי מבצעי אכיפה מתמשכים, ובכרזות ענק אשר נתלו 

יו"ר  בחוצות העיר נשקף דיוקנו של מחמוד עבאס )אבו מאזן(, 

הרשות הפלסטינית, ותחתיו הכיתוב - נביעכ - "אנו נשבעים לך". 

ביותר:  המבלבלת  רבה  במידה  הייתה  בסיור  הבאה  התחנה 

המערבית  בגדה  הבולטים  האומנים  אחד  של  יצירה  סדנת 

הממוקמת במרכז מסחרי בחברון. הוא עצמו הלין על חיי תרבות 

של  מצומצם  מספר  ועל  גלריות  מיעוט  על  באזור,  למדי  דלים 

פלסטינים המבקר בהן. התמונות שמילאו את הסטודיו צוירו בשלל 

בחול  שימוש  תוך  לפעמים  ופחם,  שמן  מים,  וחומרים:  סגנונות 

בין  וכשילוב  כאקלקטי  סגנונו  את  תיאר  הצייר  בדים.  ובפיסות 

דגמי אומנות כנענית עתיקה לכאלה שמקורם באמריקה הלטינית. 

הסמלים הלאומיים הפלסטינים, ובראשם מסגד אל־אקצא, מפתח 

השיבה, שיח הצבר והסוס הדוהר, עיטרו רבים מהציורים. באחד 

מהם הופיע דגל המשטר הסורי. הצייר הסביר כי מדובר בביטוי 

לנאמנות כלפי הלאומיות הערבית, זאת שנאבקת באויבים דוגמת 

ארצות־הברית  ערב״,  חצי־האי  של  הריאקציוניים  ״המשטרים 

וישראל, והדף טענות בנוגע לפשעי המלחמה שבוצעו בידי בשאר 

אל־אסד. 

הרחובות  חברון.  של  אחרות  פנים  השתקפו  הסיור  בהמשך 

במרכז העיר כוסו בכרזות של מפלגת השחרור האסלאמית, ובהן 

קריאות להקמת ח'ליפות אסלאמית "כאן ועכשיו", לצד סיסמאות 

ולאסירים  לחללים  הלל  דברי  ופוסטרים שנשאו  בשבח החמאס 

אל־ג'עברי  חמולת  במטה  הסתיים  הסיור  הפלגים.  כלל  של 

לחלק  הצצה  סיפקה  הזאת  התחנה  חברון.  לעיר  ממזרח  בצומת 

אשר  חברון,  באזור  הקיימת  זו  במיוחד  הפלסטינית,  מהמציאות 
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בה לחמולה יש לא פעם כוח רב יותר מזה של הממשל המרכזי. 

ואכן, חלק גדול מהסכסוכים בין התושבים באזור חברון נפתרים 

באמצעות בוררות מטעם ראשי החמולות, שפסיקותיהם נסמכות 

על החוק השבטי, וללא התערבות מנגנוני האכיפה והמשפט של 

הרשות הפלסטינית.7 באותו המסע נחשפו אפוא הניגודים הרבים 

בו לאף אחד  המאפיינים את המרחב התרבותי הפלסטיני, אשר 

מהקטבים אין דומיננטיות מוחלטת, והם מתקיימים בכפיפה אחת 

אך לא בהכרח בהרמוניה.

הצעיר  של  השסוע  הפנימי  לעולמו  להתוודע  נוספת  דרך 

צורך.  שהוא  הפופולרית  התרבות  עם  היכרות  היא  הפלסטיני 

באופן  משקף   2017 בקיץ  שהתפרסם  )סבתי(  סתי  יא  השיר 

ובוצע  נכתב  השיר  הצעירים.  של  התרבותי  עולמם  את  קולע 

זמרים  שני  אל־נג'אר,  וקאסם  אל־בוריני  שאדי  הצמד  על־ידי 

סיעוד  לימודי  בוגרי  לשכם,  הסמוך  בורין  מהכפר   1985 ילידי 

ללהיט  במהירות  שהפך  השיר  מילות  אל־נג'אח.  באוניברסיטת 

משועשעת  ברוח  געגוע  מגלמות  ביוטיוב(,  צפיות  מיליון  )שבע 

בין  שהפער  בכך  הכרה  גם  אך  העבר,  של  השורשי  לעולם 

הצעירים  התמקדות  את  שיקף  השיר  לגישור.  ניתן  לא  הדורות 

בעולם הווירטואלי ובמצוקות שמקורן חברתי וכלכלי, תוך נגיעה 

במהלך  ואידיאולוגיות.  לאומיות  פוליטיות,  בסוגיות  בלבד  קלה 

מאלה  שונים  ימיך  "סבתא,  ואל־נג'אר  אל־בוריני  קראו  השיר 

לרשות  באזור  החמולות  בני  בין  לחיכוכים  לפרקים  גורם  הדבר   .7
הפלסטינית. כך, בסוף 2020 התפתחה תקרית ירי בין מנגנוני הביטחון 
הודיעו  שראשיה  לאחר  אל־ג'עברי  חמולת  לבני  בחברון  הפלסטינים 
כי לא יצייתו להנחיות בדבר הסגר הכללי שהוטל על המחוז בעקבות 
בהזנחה  בראמאללה  הממשל  את  האשימו  ואף  הקורונה,  התפשטות 
בדצמבר   11  ,www.maanews.net ראו:  חברון.  אזור  של  ממושכת 

.2020
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לפייסבוק,  כהתמכרות  כיום  הצעירים  חיי  תיאור  תוך  משלי", 

פיצה  אחר  מתמשכת  וכנהייה  ולסנאפצ'ט,  לטוויטר  לווטסאפ, 

וקנטאקי פרייד צ'יקן )KFC(. בהמשך תואר באריכות הקושי של 

צעירים בוגרי תארים אקדמיים לאתר תעסוקה ולהקים משפחות. 

"הטרטור"  כגון  פוליטיות  בעיות  אוזכרו  כאמור,  בשוליים,  רק 

הניכור  או  המערבית  הגדה  בתוך  במעברים  פלסטינים  שחווים 

פלסטין  בעלי השררה בממשל הפלסטיני. להקת "שגרירי  כלפי 

וצעירים  צעירות  כללה  בקליפ  שהופיעה  עממית"  לאומנות 

שמלות  בעיקר   - פלסטיני  עממי  בלבוש  בצוותא  ושרו  שרקדו 

שרווחים  המקומיים  בלהגים  שימוש  תוך   - וכאפיות  רקמה 

באזורים השונים במערכת הפלסטינית.8 

ואולם אימוץ סממני אופנה או תרבות ברוח המערב אינו נטול 

ואף  ונדמה כי הוא נעצר בנקודות המוכרות לקולקטיב  גבולות, 

מוסכמות על־ידי רובו. המדובר בתופעה הניכרת במזרח־התיכון 

בטכנולוגיה  השימוש  עצם  שנים:  ממאתיים  למעלה  מזה  כולו 

מודרנית ואימוץ נהגי צריכה ובידור בסגנון מערבי, אין משמעם 

תרבות  מתבססת  שעליהם  המרכזיים  הרעיונות  הטמעת  בהכרח 

והתרבותי.  החברתי  זה  וחומר  קל  הפוליטי,  בהיבט  המערב 

המינים,  בין  ליחס  הנוגע  בכל  בעיקר  מסורתיות,  מוסכמות 

כיום  הערבי  העולם  צעירי  לפרוץ.  שקשה  טאבו  עדיין  מהוות 

אומנם נועזים יותר מקודמיהם בהתרסתם כלפי מקורות הסמכות 

הפוליטיים והאידיאולוגיים, אולם עדיין מסויגים בהתמודדות עם 

התרבותיים  הקודים  ועם  הדומיננטיים  החברתיים  הכוח  גורמי 

קהל  דעת  בסקר  גולם  הזאת  למורכבות  מוחשי  ביטוי  הרווחים. 

שנערך בספטמבר 2018 על־ידי מכון JMCC בקרב אלף צעירים 

פלסטינים בגילאי 29-15, ובו הועלתה השאלה האם הם נוהגים 

ראו כתבה על השיר: אל־איאם )ראמאללה(, 17 באוגוסט 2017.   .8
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ללחוץ את ידו של בן המין השני. 65.3% השיבו בשלילה. מתוך 

אותם הצעירים שסירבו ללחוץ יד, 81% העידו כי מניעיהם הם 

הלכתיים־דתיים. בסקר אחר שנערך על־ידי אותו המכון ופורסם 

המוסלמים  הפלסטינים  מהצעירים   96.2% העידו   2020 ביוני 

לחינוך  התנגדות  הביעו  ומחציתם  רמדאן  חודש  במהלך  צמו  כי 
מעורב של בנים ובנות.9

עבאד יחיא, סופר פלסטיני צעיר חווה על בשרו את הקווים 

האדומים המלווים את המתח התרבותי בעקבות פרסום רומן פרי 

הספר  ראמאללה(.10  פי  )ג'רימה  בראמאללה  פשע  בשם  עטו 

חברתיות,  בסוגיות  חריגה  פתיחות  שיקף  ב־2017  אור  שראה 

וכלל תיאורים של צריכת אלכוהול, תרבות להט״בית ויחסי מין 

בין צעירים לא נשואים. הרומן עורר מהומה ציבורית ופוליטית, 

ואף גרר צו מעצר נגד יחיא בעת ששהה בחו"ל, איומים על חייו 

הרקע  על  ומהספריות.  הספרים  מחנויות  הספר  עותקי  והחרמת 

מתגורר  הוא  וכיום  המערבית,  מהגדה  להימלט  יחיא  נאלץ  הזה 

בקטר. 

ביר  מאוניברסיטת  סטודנטים  שלושה  ניצבים  הספר  במרכז 

זית השוכרים יחד דירה בראמאללה וקשורים לפרשת רצח של 

צעירה ממוצא עזתי בשם דוניא. הראשון, רא'וף, נקלע לסערה 

הצעירה  אותה  עם  אקראי  מפגש  בעקבות  ולדיכאון  נפשית 

בשיחה,  עימה  לפתוח  מתקשה  הוא  במונית.  נסיעה  במהלך 

ייאוש.  רוויית  לאובססיה  הופכים  מכן  לאחר  לאתרה  ומאמציו 

בשלל  מלווים  ראמאללה  ברחבי  רא'וף  של  החיפוש  מסעות 

צעירים  הצעיר:  הדור  בני  של  השסוע  עולמם  אודות  תיאורים 

 .www.jmcc.org :שני הסקרים מצויים באתר האינטרנט של המכון  .9
 )2017 אל־מתואסט,  )מילאנו:  ראמאללה  פי  ג'רימה  יחיא,  עבאד   .10

]להלן: יחיא, פשע בראמאללה[.
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המקיימים לכאורה אורח חיים דתי אדוק אך משוטטים במקביל 

מתפילות  ששבו  לאחר  מייד  לפעמים  פורנוגרפיים,  באתרים 

את  שמאפיין  והריקני  התיאטרלי  האופי  במסגדים;  שישי  יום 

מסעות הבחירות למועצת הסטודנטים באוניברסיטאות; והעושר 

כמי  מתוארים  אשר  הפלסטינית,  ברשות  בכירים  של  הראוותני 

שמרבים לערוך מסיבות רוויות אלכוהול. 

הצעיר השני, נור, לומד גם הוא באוניברסיטת ביר זית. נור 

נעלם  לכן,  קודם  צוין  אשר  רא'וף  שאהובו,  הומוסקסואל  הוא 

מחייו ללא סיבה ברורה והותיר אותו שבור לב. כמו רא'וף, גם 

לזנוח  לו  שגורם  דבר  אהובו,  אחר  חיפושים  במסע  פותח  נור 

הביטחון  מנגנוני  על־ידי  נעצר  נור  האקדמיים.  לימודיו  את 

ולאחר  ומושפל,  מעונה  המינית,  נטייתו  רקע  על  הפלסטיניים 

שחרורו עוקר לצרפת ומבסס שם חיים חדשים. הגיבור השלישי 

מותה  ובעקבות  שנרצחה,  לבחורה  המאורס  צעיר  ויסאם,  הוא 

גיבורים המייצגים  שוקע בדיכאון עמוק. מדובר אפוא בשלושה 

זרמי עומק בקרב בני הדור הצעיר הפלסטיני. הם נתונים בבלבול 

עמוק ובניכור ביחס לעולם הערכים ולשפה של דור האבות. אותם 

בנעשה  עניין  חסרי  מוביל,  רעיון  או  נרטיב  נעדרים  הצעירים 

במישור הפוליטי ומקרינים חוסר ביטחון עמוק ביחס לעתיד. 

פאיז עלאם, מבקר תרבות וסופר מפורסם ממוצא סורי, טען 

במאמר בשם "הרומן פשע בראמאללה: תבוסות הדור הפלסטיני 

המציאות  בקריאת  שמצליחה  ביצירה  "מדובר  כי:  החדש", 

כיום  חי  אשר  הפלסטיני  הצעיר  הדור  של  והחברתית  המדינית 

הסוגיות  דור  הוותיק,  הדור  של  יורשו  ]זהו[  גדולות,  בסתירות 

]הלאומיות[ הגדולות, אך גם התבוסה הגדולה. בה בעת זהו דור 

הסובל ממצוקות היום־יום, ומתבוסות חדשות הנגזרות מהמציאות 

הנוכחית בפלסטין. זהו דור שהופך את נציגיו לקורבן של המקום 
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ודרכי מילוט, דבר המגולם בבחירות של  ונעדר חלופות  והזמן, 

יום".11  מדי  מתמשך  פשע  אותו  את  שחווים  הגיבורים  שלושת 

מנגד, ספג הספר ביקורת מצד רבים במערכת הפלסטינית שטענו 

הגדה  תושבי  של  החיים  אורח  את  מייצגות  לא  בו  הדמויות  כי 

חריפה  התקפה  ראמאללה.  של  "הבועה"  את  אלא  המערבית 

במיוחד הופנתה כלפי תיאורי צריכת האלכוהול, סצינות הבילויים 
והמתירנות המינית, שנטען כי אין להן כל אחיזה במציאות.12

נבי  לרגל  והעלייה  התפילה  באתר  אירע   2020 בדצמבר 

בין  התרבותי  המתח  את  שהמחיש  אירוע  ליריחו  הסמוך  מוסא 

הדורות במערכת הפלסטינית. חבורה של עשרות צעירים מהגדה 

מסיבת  השבוע  מסופי  באחד  ערכה  ירושלים  וממזרח  המערבית 

ובנות  בנים  של  משותפים  בריקודים  היתר  בין  שלוותה  טכנו, 

ובצריכת משקאות אלכוהוליים. התגובה של תושבי האזור הייתה 

והציוד  מהמתחם  באלימות  סולקו  הצעירים  ונזעמת:  מהירה 

ששימש אותם נהרס. היה זה אות לפתיחת שיח ציבורי ותרבותי 

נוקב במערכת הפלסטינית שנמשך כמה שבועות, ובמוקדו ניצבה 

הדאגה מפני מה שתואר כהידרדרות הערכית והמוסרית של בני 

רועשת  ריקודים  מסיבת  בניהול  פסול  ראו  שלא  הצעיר  הדור 

באתר אסלאמי קדוש. במסגרת הזאת ננקטו כמה צעדים מעשיים, 

ובראשם הקמת ועדת חקירה ממלכתית מטעם הרשות הפלסטינית 

שבחנה כיצד התאפשר לצעירים לקיים את האירוע באתר; טקסי 

יסודי של  וניקוי  וכללו תפילות המוניות  טיהור שנערכו במקום 

המבנה; וכן מעצר מתוקשר למשך מספר שבועות של סמא עבד 

אל־ג'יל  הזאא'ם  ראמאללה":  פי  "ג'רימה  "רואית  עלאם,  פאיז   .11
אל־פלסטיני אל־ג'דיד״, www.raseef22.net, 17 בפברואר 2017.

פי  "ג'רימה  תצאדר  אל־פלסטיניה  "אל־סלטאת  הזה  בהקשר  ראו   .12
ראמאללה"," www.bbc.com,ם7 בפברואר 2017.
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הפרשה  באירוע.13  שתקלטה  מראמאללה  הדי־ג'יי  אל־האדי, 

שיקפה את הפער בין עולמם התרבותי של הצעירים הפלסטינים 

הקולקטיביים  האדומים  הקווים  את  גם  אך  הוותיק,  הדור  לבני 

שנהיר לכולם כי אסור לחצות.

ונוגע  הפוליטי  במרחב  מגולם  יותר,  מורכב  אחר,  טאבו 

המערביים,  והלבוש  החיים  סגנונות  אימוץ  ישראל.  כלפי  ליחס 

התרחבות עולמות הבידור והפנאי בחיי הפלסטינים והדומיננטיות 

בערעור   - לפחות  כה  עד   - מלווים  אינם  הרשתי,  המרחב  של 

על הנרטיבים הנטועים בעומק התודעה הקולקטיבית הפלסטינית. 

כפי  ההבה,  במהלך  הפיגועים  מבצעי  של  החיצוני  דיוקנם 

בחוצות  התלויות  מהכרזות  או  הפייסבוק  מדפי  שמשתקפים 

וצעירות  בצעירים  המדובר  הזה.  הפער  את  ממחישים  הערים, 

בעת  בה  אולם  המערבי,  האופנה  צו  לפי  ולבושים  המסופרים 

המאבק  ובקידוש  למדי  דמוני  באופן  ישראל  בתפיסת  דבקים 

המערבית  בגדה  צעירים  עם  שנערכו  ראיונות  נגדה.  האלים 

צעירים  קבוצת  צולמה  מהם  באחד  הניגוד.  אותו  את  משקפים 

"בוגרי"  רובם  לראמאללה,  סמוך  אל־ג'לזון  הפליטים  ממחנה 

הם  ברואבי.  שעשועים  בפארק  בילוי  במהלך  הישראלי,  הכלא 

על  לא  אך  טובים,  לחיים  כמהים  הצעיר  הדור  בני  כי  הבהירו 

חשבון המשך המאבק נגד ישראל, וכי הפלסטינים יכולים בו בזמן 

ליהנות ממנעמי החיים של רואבי ולהמשיך בהתנגדות אלימה.14 

בריאיון אחר תועדה נערה פלסטינית בת 13 בשם אימאן ט'אהר 

הוותיק  והדור  אחד  בוואדי  ״׳אנחנו  מילשטיין,  מיכאל  ראו:  להרחבה   .13
בוואדי אחר׳: אירועי נבי מוסא כבבואה לתמורות ולמתחים במערכת 
באוניברסיטת   )IPS( ואסטרטגיה  למדיניות  המכון  אתר  הפלסטינית״, 

רייכמן )www.idc.ac.il(, 3 בינואר 2021.
במסגרת כתבה של אוהד חמו - "5 דקות מראמאללה: בירת התרבות   .14

של הרשות״, חדשות ערוץ 2, 24 ביוני 2017.
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שנשאה  בעת  לראמאללה,  שמצפון  אל־שרקיה  אל־לבן  מהכפר 

בלהט נאום בדבר הצורך במאבק נחוש נגד ישראל ״עד לעקירת 

כלל היהודים מפלסטין״. כל זאת, תוך התכחשות מוחלטת לזכות 

קיומה של ישראל, אי רצון להכיר ישראלים וניהול ויכוח מתריס 

ולא שגרתי עם אביה שניצב בסמוך לה וניסה למתן את דבריה 

)"כשאבי אומר לי שאנו מעוניינים לחיות בשלום, אני אצא נגדו, 
אפילו שמדובר באבי"(.15

בני  החשיפה לתרבות המערב מולידה תגובה קוטבית בקרב 

עתיק  לשסע  בהדהוד  כאמור  מדובר  הפלסטיני.  הצעיר  הדור 

עם  הטעון  המפגש  בעקבות  האסלאם  בעולם  המתקיים  יומין 

המערב. הקוטב האחד מתבטא באימוץ אופנה, נהגים וטכנולוגיה 

הרעיוני  התוכן  בהפנמת   - יותר  מוגבלת  ובצורה  מודרניים, 

המלווה את תרבות המערב, או בערעור על הקודים החברתיים 

ובדבקות  הדת  אל  בחזרה  מגולם  השני  הקוטב  השליטים. 

בצורה  משתקף  הזה  הקוטב  האסלאם.  של  הקיצונית  בפרשנות 

על  הסלפיים־ג'האדיים  הרעיונות  שמשרים  בקסם  מובהקת 

צעירים רבים, וביטוים הקיצוני מגולם בדאעש - ארגון המדינה 

האסלאמית בעיראק ואל־שאם - ששינה בחלוף השנים את שמו 

לספרות  להטפות,  הצעירים  היחשפות  האסלאמית".  ל"מדינה 

באמצעות  בדרך־כלל  נעשית  ארגונים  אותם  של  ולסרטונים 

שיטוט במרחב המקוון. במסגרת הזאת, הצעירים מבקרים באתרי 

ב"מרחק  אך  החברתיות,  ברשתות  בשיח  משתתפים  או  בידור 

הקלקה" עוברים להאזנה, לקריאה ולצפייה בחזון קיצוני שמגלם 

פתרונות בזק למצוקות ההווה. 

בבית־הספר  הבאה?:  תמימי  "עהד   - ברגר  גל  של  כתבה  במסגרת   .15
מלמדים אותנו שאין דבר כזה יהודים", כאן 11, 1 במאי 2018.
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היום  עד  שהכריזו  הפלסטינים  הצעירים  מספר  בפועל, 

של  היוצר  מבית  האסלאמיים  לארגונים  השתייכות  על  בפומבי 

שחלק  והמעשים  קיומם  חשיפת  ואולם  יחסית,  מצומצם  דאעש 

מדובר  הפלסטינית.  במערכת  וחששות  הדים  עוררו  ביצעו  מהם 

שהתגייסו  עזה  ומרצועת  המערבית  מהגדה  בודדות  במאות 

בהקשר  השונות.  בזירות  הארגון  מטעם  ולחמו  דאעש  לשורות 

שהתגייס  עזתים  צעירים  של  יחסית  גדול  מספר  בולט  הזה 

חברים  חלקם  סינאא'(,  )ולאית  דאעש  של  סיני  מחוז  לארגון 

ההיקף  התנועה.16  משורות  שפרשו  החמאס  של  הצבאית  בזרוע 

המוגבל של הצעירים הפלסטינים המצטרפים לדאעש נובע, בין 

נגד  לה  ומחוץ  הפלסטינית  במערכת  שמקודם  מהמאמץ  היתר, 

הזרם הסלפי־ג'האדי. הן ישראל והן הרשות הפלסטינית והחמאס 

פועלות למיגור האתגר, והגישה הרווחת בציבור הפלסטיני כלפי 

דאעש שלילית מיסודה ומגלמת הבנה כי מדובר בתופעה המזיקה 

שבהם  המקרים  הקיים.17  הסדר  על  ומאיימת  הפלסטיני  לעניין 

בשם  או  דאעש  בהשראת  פיגועים  ביצעו  פלסטינים  צעירים 

הארגון היו כאמור ספורים, אולם זכו להד ניכר. כזה למשל היה 

הפיגוע שבוצע במתחם שרונה בתל־אביב ביוני 2016 ובו נרצחו 

ארבעה ישראליים. הפיגוע נעשה בידי שני צעירים מהעיירה יטא, 

 -  2018 בינואר   9 אל־וטן,  נבד  באתר  הזה  בהקשר  כתבה  ראו   .16
.www.nnpress.com

בסקר שערך מכון JMCC באפריל 2016 בקרב אלף צעירים בגילאים   .17
מהנשאלים  כ־60%  טענו  עזה  ומרצועת  המערבית  מהגדה   29-15
שלילית  גישתם  כי   24% ועוד  מאוד  שלילית  דאעש  כלפי  גישתם  כי 
למדי. בסקר דומה של המכון מספטמבר 2016, טענו 48% מהנשאלים 
לו.  תורם  הוא  כי  אחוזים  שני  ורק  הפלסטיני  לנושא  מזיק  דאעש  כי 

.www.jmcc.org :הסקרים מצויים באתר האינטרנט של המכון
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שאחד מהם ספג את רעיונות האסלאם הקיצוני במהלך לימודים 

אקדמיים בירדן.18 

לארגונים  דרכם  המוצאים  הפלסטינים  הצעירים  דיוקן 

האסלאמיים הקיצוניים תואם את זה של הצעירים בעולם הערבי 

המצטרפים  במערב  המוסלמיות  הקהילות  בקרב  וכן  והמוסלמי, 

לשורות אותם הגופים. עליית דאעש אינה רק תופעה פוליטית, 

במישורים  עומק  למגמות  ביטוי  אלא  ואידיאולוגית,  צבאית 

מעלה  דאעש  חברי  של  הדיוקנאות  ניתוח  והתרבותי.  החברתי 

צעירים,  אליו  מושך  הארגון  מאוד.  צעירה  בתופעה  מדובר  כי 

או  עמוק  חברתי  משבר  החווים  וילדים,  נוער  בני  אף  ולפרקים 

וחיו. הם אפופים בלהט של  הרס של המסגרות שבהן הם גדלו 

חזון המגלם חתירה לסדר חדש, תוך מחיקת המציאות שבה הם 

צמחו.19 המוני הצעירים הצפון־אפריקאים, העיראקים, הסורים, 

הירדנים, העזתים, הסעודים אך גם המרכז־אסייתים ובני המזרח 

הרחוק, דומים במידה רבה לאלה שהניעו את המהפכות הגדולות 

של המאה ה־20. הם ניתקים מהמרחב המשפחתי והתרבותי שבו 

גדלו, ומשתלבים במפעל מהפכני שתכליתו להכרית "עולם ישן" 

בשעה  חלוצים,  עצמם  רואים  מהם  רבים  במקומו.  חדש  ולכונן 

"דמויות  המספקת  החדשה"  כ"משפחה  על־ידם  נתפס  שדאעש 

זאת במידה רבה בדומה לדגם שהתפתח בברית־המועצות  אב". 

בתקופת סטלין או בקמבודיה בעת שלטון האימים של פול פוט. 

כמו הלוחמים המוסלמים באפגניסטן או בצ'צ'ניה, אותם הצעירים 

ראו בהקשר הזה כתבתם של חזי סימנטוב ואביעד גליקמן, "היהודים   .18
בשרונה״,  מהפיגוע  המחבלים  עדויות  אותם:  לרצוח  ומותר  כופרים 

רשת 13, 13 ביולי 2016. 
)מזרח־תיכונית(  "אפוקליפסה  מילשטיין,  מיכאל  הזה:  בהקשר  ראו   .19
המזרח־התיכון  צומת  ותרבותית״,  חברתית  כתופעה  דאעש  עכשיו": 

)מרכז משה דיין לחקר המזרח־התיכון(, כרך 9 )19 בפברואר 2019(.
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מצטרפים לתנועה מהפכנית שמציעה משמעות לחייהם. זהו דור 

שנואש מהיכולת לממש את "פירות העולם המערבי" שנשקפים 

מעוניין  הנשימה  באותה  אך  ומהאינטרנט,  הטלוויזיות  ממסכי 

בסיפוק מהיר ומלא ריגוש. בדומה למתווה של תוכניות ריאליטי, 

ברורות  קצרות,  תשובות  לצעירים  מציע  דאעש  ארגון  גם 

מהעיר  לבנוני  ממוצא  אמאם  ברכאת,  אל־דין  צלאח  ונחרצות. 

מאלמו בשוודיה, ביטא את אותה המגמה כאשר טען: "הצעירים 

שנוסעים לסוריה לא גדלו על הקוראן. הם גדלו על משחקי וידאו, 

על הוליווד ועל MTV. זוהי תרבות מלאה באלימות, וכשצופים 

בסרטונים של דאעש רואים שהצעירים לא נמשכים לעולם של 
דת, אלא לעולם של משחקי מחשב וספרי פעולה".20

התהליך  את  ששיקף  באירוע  לחזות  לי  הזדמן  כעשור  לפני 

התרבותי המורכב ורב הניגודים אשר חווה המרחב האזורי. ערב 

סתיו ירד על רחובותיה של העיירה הדרוזית מג'דל שמס והחל 

קיומו  על  שהמודעות  הגולן,  רמת  פסטיבל  של  הפתיחה  מופע 

תחת השם "פסטיבל הגולן הסורי הכבוש" התנוססו בכל החנויות 

והרחובות בעיירה. בכרזות בלטה דמות עטוית מסכה שאחזה ביד 

אחת במיקרופון, בעוד ידה האחרת הייתה כבולה בתיל דוקרני. 

תות  המקומית  הרגאיי  להקת  של  הופעה  ניצבה  הערב  במוקד 

הבילוי  מסצנות  מאחת  נלקחו  כאילו  נראו  חבריה  שכל  ארד, 
והמוזיקה של תל־אביב, ניו יורק או ברלין. את הקהל בן מאות 

גור  ושל  מיקי מאוס  ענק של  בובות  הקיפו בערבוביה  האנשים 

האריות המאויר סימבה, לצד דמויות של הזמרת הלבנונית פיירוז 

ושל גיבורי סדרת הטלוויזיה הסורית הפופולרית באב אל־חארה 

)שער השכונה(, שהקרנתה שברה שיאים בעולם הערבי במהלך 

חודשי הרמדאן בעשור האחרון. ברקע התנופפה שורה של דגלי 

מוסף הארץ, 20 בפברואר 2015, עמ' 38.  .20
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הגגות  ואת  אל־תל  בית  כיכר  את  שגדש  הקהל  הסורי.  המשטר 

דוריות  קבוצות  שתי  במראהו  שיקף  אותה  הסובבים  והחצרות 

ותרבותיות. מרבית הנוכחים היו בני נוער שליוו בהתלהבות את 

ואשר   1967 היה בצעירים שנולדו לאחר  שירי הלהקה. מדובר 

הצעיר  הדור  בני  של  מאלה  שונים  אינם  ותספורותיהם  לבושם 

בישראל. ואולם בתוך הקהל ניתן היה לזהות גם נציגים רבים של 

הדור שנולד לפני 1967: מבוגרים ומבוגרות עטויים לבוש דרוזי 

מסורתי - מכנס רחב בקרב הגברים )שרוואל(, ומטפחות ראש 

)קמבאז( בקרב הנשים.  )נקאב( ושמלות שחורות  ודקות  לבנות 

עם תום המופע עלה המנהל האומנותי של הפסטיבל לבמה והחל 

הנודע,  הפלסטיני  דרויש, המשורר  מחמוד  משיריו של  להקריא 

חלק  ההתנגדות.  רעיון  לחיזוק  כביטוי  הפסטיבל  בשבח  ולדבר 

גדול מהקהל החל לעזוב את הכיכר עוד בראשית דבריו.

המתחדדים  ותיקים  תרבותיים  ניגודים  של  עידן  אפוא  זהו 

בצורה עזה מבעבר. המתח בין תרבות הפנאי והצריכה בהשראת 

לרוב  החיים  עולמות  שני  אלה  וגדל.  הולך  המסגד  ובין  המערב 

 - אחד  מצד  אחת.  בכפיפה  והחברות  הערים  המדינות,  באותן 

תכניות בידור וריאליטי פופולריות או טלנובלות בעלות רייטינג 

אף  )לפרקים  מערבית  חזות  בעלי  פופ  זמרי  של  הערצה  גבוה, 

והבי,  היפאא'  בהופעתה של  כפי שהדבר משתקף  צנועה,  בלתי 

סגנון  את  שפיתחה  למחצה,  שיעי  ממוצא  הלבנונית  הזמרת 

למוזיקת  מסורתיים  ערביים  לחנים  בין  המשלב  הערבי  הפופ 

מערביות  רוק  ולהקות  זמרים  של  ענק  הופעות  וטכנו(,  דאנס 

ומהצד  נרחבת של מותגי אופנה מערבית.  וצריכה  או מקומיות, 

הבולטים הם  החיצוניים  לדת, שסממניה  ניצבת החזרה  האחר - 

עטיית   - הנשים  ובקרב  הגברים,  בקרב  עבותים  זקנים  גידול 

ולבישת  הדתיים(  בנוהגים  שמחמירות  למי  נקאב  )או  חג'אב 



85"סבתא, ימיך שונים מאלה שלי"

לצד  זאת,  אדוקות(.  מוסלמיות  נשים  המאפיין  )בגד  ג'לבאב 
תפילות המוניות במרכזי הערים, קיום קפדני של צום הרמדאן, 

בנייה מואצת של מסגדים, פריחת חנויות ודוכנים לממכר ספרות 

להתחזק  למוסלמים  הקוראים  חוצות  שלטי  ותליית  דת  וקלטות 

באמונתם ולשפר את דרכיהם. 

הצעירים  התרבותי  במישור  גם  רבים,  בתחומים  כמו 

התרסה  ואף  העבר  לדורות  ביחס  שונּות  מפגינים  הפלסטינים 

ממש  לא  גם  מהם  וחלק   - מצליחים  אינם  הם  אולם  כלפיהם, 

הצעיר  לדור  חדשה.  מציאות  ולכונן  גבולות  מנסים - לפרוץ 

כיום יש אפוא נוכחות גוברת במערכת הפלסטינית, אך הוא אינו 

הערבי  העולם  וכמו בשאר  ברורים,  ויעדים  מסגרות  חזון,  בעל 

סובלים  שאומנם  עוצמה,  רבי  חברתיים  כוחות  עם  מתמודד 

בעשורים האחרונים מערעור מסוים במעמדם, אך עדיין מצליחים 

לשמר הגמוניה ולקיים את הסדר התרבותי הוותיק.

 



)2017( אשר  פשע בראמאללה  הסופר עבאד יחיא חיבר את הרומן 
שכלל  הרומן  הפלסטיני.  הצעיר  הדור  מצוקות  עז  באופן  בוטאו  בו 
תיאורים של יחסים להט"בים וצריכת אלכוהול עורר סערה במערכת 

הפלסטינית שבעקבותיה נאלץ יחיא לעקור לחו"ל. 

ממארגני  אחת  שהייתה  מראמאללה  די־ג'יי   - אל־האדי  עבד  סמא 
מסיבת טכנו שנערכה באתר הדתי נבי מוסא הסמוך ליריחו בדצמבר 
סביב מה שתואר  נוקב  ציבורי  דיון  האירוע התפתח  2020. בעקבות 
כ"הידרדרות הנוער הפלסטיני", ועבד אל־האדי אף נעצרה לזמן קצר 

על־ידי הרשות הפלסטינית.




