
 

 

 

  

  

  

  משכורות 146דו"ח רשמי: לרכישת דירה ממוצעת נדרשות כבר 
  

   

משה כחלון, שר האוצר בממשלת נתניהו, דרש וקיבל     
על בתחום התכנון והבנייה, שלטענתו נדרשות לו -סמכויות

כדי לממש את הבטחתו להוזלת מחירי הדיור. אך 
  החודשים חולפים, ומחירי הדיור ממשיכים לעלות.

וע שעבר פרסם משרד הבינוי והשיכון דו"ח בנושא בשב    
. מדו"ח זה עולה, 2015מחירי הדיור ברבעון הראשון של 

כי התייקרות הדירות נמשכת, ולרכישת דירה ממוצעת 
שיא של כל  –משכורות ממוצעות  146כבר  ותנדרש

משכורות לרכישת  108, למשל, נדרשו 2008- ב .הזמנים
בחמשת דירה ממוצעת. 

שנה ההראשונים של  החודשים
-עלו מחירי הדיור בהנוכחית 

  .אחוזים 3.2
העלייה במחירי הדירות     

הייתה גבוהה יותר בשוק של 
דירות יד שנייה, אותן רוכשים 
אלה שאין באפשרותם לרכוש 
דירות חדשות. במקביל, עלו גם 

  מחירי השכירות. 
ומה הצפי לעתיד? משרד     

השיכון קובע באופן ברור 
דו"ח, כי "הסבירות באותו 

  לירידה משמעותית במחירי הדיור היא נמוכה".
כחלון כמה צעדים - לכאורה, נקטה ממשלת נתניהו    

שנועדו לבלום את עליית מחירי הדיור, כמו העלאת מס 
הרכישה על דירות חדשות, שבוצעה ביוני השנה, וכן 

רוכשי של מחצית מערך הדירה ללמשכנתא קביעת תקרה 
כזאת שהרוכשים אינם מתכוונים לגור ( דירה להשקעה

. תוצאה מיידית של צעדים אלה הייתה דווקא )בה
  התייקרות של דירות להשכרה. אך מה קרה בשוק הדירות?

רכישת דירות בידי משקיעים מושפעת מהעלאת מס או     
ארוך  חממגבלות על נטילת משכנתא רק לטווח קצר. לטוו

כוש דירה נוספת יותר, הנהירה של בעלי חסכונות לר
קודם כל משער הריבית האפסי על החסכונות  תמושפע

  בבנקים.

בנק ישראל, בניסיון לדרבן פעילות כלכלית, ובהתחשב     
על שער ריבית  מאז מרסבמצב בארצות אחרות, שומר כבר 

. שער ריבית כה נמוך דחף משקיעים לשוקי המניות 0.1%של 
ואגרות החוב, אך גם לרכישת דירות, הממומנות גם 

  במשכנתאות.
אך כאן העניין מסתבך. כאשר לא רק עשירים, אלא גם     

משפחות מהמעמד הבינוני מתפתות ונוטלות הלוואות 
כאשר הבנקים נותנים משכנתאות ביד  .גדולות לרכישת דירה

ההאטה הכלכלית, שכבר תחריף החשש הוא שכאשר  ,רחבה
 – סימניה הראשוניםמבחינים ב

יתקשו לווים רבים לפרוע את 
המשכנתא שלהם. במצב כזה 
עלולה בועת הנדל"ן להתפוצץ, 
וקורבנותיה העיקריים יהיו 
הרוכשים החלשים יותר מבחינה 

, שיפסידו את הדירות כלכלית
לאחר שלא יעמוד בפירעון 

  .המשכנתא
בתמרונים של הממשלה     

בתחום מחירי הדיור טמונה 
בעיה עיקרית, שעמה הממשלה 
אינה מתמודדת. כל עוד שוק 
הדיור נשלט בידי חברות בנייה פרטיות גדולות, המעוניינות 
בעליית מחירי הדירות שהם מוכרים, וכל עוד הבנקים 
מעוניינים לשווק משכנתאות והלוואות אחרות לרוכשי 

ומי השקעה יצרניים מוגבלים ביותר במשק דירות, שכן תח
מחירי הדיור ימשיכו  –שצמיחתו היא בעיקרה פיננסית 

  לעלות.
  

בתחום הדיור נחוץ שינוי מהותי: מאחר שהקרקעות הן     
ממשלתיות ברובן, חיוני שגם הבנייה תהיה ממשלתית, בידי 
חברות ממשלתיות שמטרתן העיקרית לא תהיה השאת 

דיור במחירים נמוכים, יחסית, לרבות  רווחים, אלא הספקת
דירות קטנות ובינוניות המתאימות לזוגות צעירים. במקביל, 

כדיור  להרחיבוחיוני  –במקום לחסל את הדיור הציבורי 
   ממשלתי או עירוני ארוך טווח.
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 2תגובות /

 

  
  

  
  

  דברים בשם אומרם
  

  חב"ד וקוקה קולה
 –קולה, וממילא גם בית חב"ד -קוריאה יש קוקה- "גם בדרום

קולה יש -כפי שאומר הפתגם העתיק 'בכל מקום שיש קוקה
גם בית חב"ד'. אגב, הפתגם נכון חלקית כיוון שבקובה, 
מדינה קומוניסטית, אין את מותג השתייה האמריקני, אבל 

ליובאוויטש פועלים שם כבר עשרות שלוחיו של הרבי מ
  שנים". 

)1.10(האתר החרדי "כל הזמן",   

  
  האמת? אני מסכים עם ביבי

"האמת? נתניהו שוב אמר באו"ם דברים שרובנו מזדהים 
  איתם ואפילו מסכימים עליהם". 

העבודה, ח"כ חיליק בר, מפלגת  (אגרת של מזכ"ל  

)2.10לחברי מפלגתו,   
  
  

  של השומר הצעירבית כנסת חדש בקיבוץ 
בשנים האחרונות מתרחש תהליך מרתק בקהילות "

הקיבוציות הכולל שינוי ביחס התושבים ליום כיפור. תהליך 
 יםזה בא לביטוי בין היתר בכך שהשנה יותר משני שליש

מהקיבוצים בתנועה הקיבוצית, קיימו אירועים מיוחדים 
 סביב יום הכיפורים ומשמעותו הן בפן הקיבוצי והן בפן
הדתי... ערב יום הכיפורים זימן אירוע מיוחד במינו בקיבוץ 

ש שנבנה בקיבוץ. שער הגולן, עת נחנך בית הכנסת החד
התקבצו והגיעו למבנה החדש שנבנה על  איש 200- למעלה מ

  חורבות לולי התרנגולות". 
)2.10(הודעה לעיתונות של דובר התנועה הקיבוצית,   

  

  
  

  וגם ירשת?
ומים שבשומרון הגיש לפני כשבועיים "תושב ההתנחלות קד

מיליארד שקל נגד  75בקשה לאישור תביעה ייצוגית בסך 
עכשיו, בטענה כי הוציאה את דיבתו ואת דיבת  עמותת שלום

כל היהודים המתגוררים בגדה המערבית. התובע, דביר 
יפו כי יש –אביב-המשפט המחוזי בתל-זולדן, טוען בפני בית

שטענה כי  הוצאת דיבה משוםאת תנועת השמאל בלחייב 
יהודים הם שתקפו את בית משפחת דוואבשה בכפר דומא 
ורצחו כמה מבני המשפחה. לפי כתב התביעה, כבר למחרת 

עכשיו 'אשמות כוללניות כלפי  מעשה התקיפה העלתה שלום
ציבור רב אשר טרם הוכח המעשה וטרם הוכח כי המעשה 

   ".נעשה בידי יהודים מה שמוכחש מכל וכל'
)1.10("העין השביעית",   

  
  סקרים או שקרים?

"עריכת סקרי דעת קהל ליהודים בלבד והצגת ממצאיהם 
כאילו הם משקפים את כלל האוכלוסייה אינן עילות 
מספיקות לפתיחה בחקירה פלילית על בסיס חוק איסור 
אפליה, כך הודיע אתמול עו"ד עמית איסמן, המשנה 

-, לעו"ד שחר בןדינה (תפקידים מיוחדים)המלפרקליט 
  . "מאיר

  )27.9העין השביעית", (“

  
  

  תוספת אבן
שקל  10,000- "[שר האוצר, משה] כחלון החליט להעלות בכ

שקל בחודש) את משכורות השוטרים  800-בשנה (כ
הנלחמים בטרור האבנים כדי לצ'פר אותם על השירות 

  רה". התובעני ולעודד שוטרים נוספים לעבור לבי
  )25.9"ידיעות אחרונות", (

  
 כחלון, הון ושלטון

"[שר האוצר, משה] כחלון היה מועמד מהסוג הזה. מרבית 
הבוחרים שמשך היו אמנם אנשי ימין ומזרחים, אבל המסר 

-שהוא ניסה להעביר היה שהוא אינו חלק ממועדון ההון
השלטון או העיתון שניהל את המדינה בעשור האחרון. 

ה כמיהה בקרב הציבור למועמד שלא מחובר הצלחתו שיקפ
לעמדות הכסף והכוח במגזר הפרטי והציבורי. כמה מצער 
ומאכזב היה לגלות שברגע שכחלון נחת על כס שר האוצר, 
הוא החליט כמו קודמיו לא לצאת לעימותים עם קבוצות 

 ."הכוח המרכזיות במשק
 )25.9מוסף השבועי של "דה מרקר", ה(גיא רולניק, 

 
  ית בונה סוכה אבל רק בתוך שלומ

 הקו הירוק
"צביקה קליין, שגדל בשומרון, הופתע לגלות כי רבים 

דתיים, ימנים, בוגרי מוסדות חינוך  –מחבריו הטובים ביותר 
לא מוכנים לבקר ביישובים שנמצאים מחוץ לקו  –נחשבים 

הירוק. שילוב של פחד, חשש ויחס הסביבה גורמים גם 
בשומרון, בגוש עציון או בבנימין  לאנשים שקרוביהם גרים

לוותר על ביקורים אצלם ולהיפגש רק במרכז הארץ או 
 בירושלים".

  )25.9"מקור ראשון", , (מאמר המערכת

  
 

 גוש אימונים

מהשטחים שנסגרו לאימונים בגדה הצבא כלל לא  78%-"ב
 מתאמן".

  )24.9(כותרת ב"הארץ", 

 
 

 שקיפות
מי נותן לך את הרשות "אני לא רוצה שתשאל אותי שאלות. 

 לפנות אלי בכלל?!"
לעיתונאי "הארץ" ניר  ,המשפט העליון-נשיאת ביתמרים נאור, (

 )25.9גונטז', 



  

 3/  מדייות
 

  פלסטין או אפרטהייד
  

ההתנחלויות  4"הכשרת"     

   לשדוגמא   –הקיצוניות 

  "מו"מ ללא תנאים מוקדמים"
  
ההודעה של פרקליטות המדינה לבג"ץ בשבוע שעבר,     

לפיה בכוונת המדינה להעניק מעמד חוקי (לפי דיני הכיבוש) 
לארבע התנחלויות בגדה המערבית, שכונו עד כה מאחזים, 

נישול  –המדיניות של ראש הממשלה נתניהו  היא תמצית
העם הפלסטיני מאדמתו וסיכול הקמתה של פלסטין עצמאית 

בדבר הכרה של נתניהו  ו. דיבורי1967ביוני  4- בקווי ה
ומתן -ובדבר רצונו בחידוש המשא בעקרון של שתי מדינות

), אינם 1.10, אותם פלט שוב בנאומו בעצרת האו"ם (המדיני
  לדעת הקהל הבינלאומית.אלא מס שפתיים 

עדי עד, קידה, אש קודש  –ארבע ההתנחלויות שיוכשרו     
ואחיה, שהוקמו בחלקן על קרקע פלסטינית פרטית, נודעו 

  לשמצה כקינים של טרור יהודי נגד פלסטינים.
בצדק הדגיש אבו מאזן, יו"ר הרשות הפלסטינית, בנאומו     

ל התנחלות, היא בעצרת האו"ם, כי הבנייה בהתנחלויות, בכ
הפרה של החוק הבינלאומי וטיפוחו בתחומי הגדה המערבית 

של של משטר אפרטהייד, המתבטא גם בפעילות קלושה 
לחשיפת מתנחלים המבצעים מוסדות האכיפה הישראליים 

בעמוד  ר' הודעת מק"י וחד"ש –מעשי טרור (עוד על הנאום 
  ).זה
לאחרונה טוי התנגדות הפלסטינית לכיבוש באה לידי ביה    

בעימותים סביב ההגבלות שישראל מטילה על כניסת 
וסביב הפעילות הצבאית  ,מוסלמים למתחם מסגד אל אקצה

, וביידוי אבנים לרבות ירי שוטרים במתפללים במתחם עצמו
החליטה הממשלה בתגובה  .לעבר כוחות צבא ומשטרה

ולהחריף את הענישה, קשות עוד יותר לנקוט פעולות דיכוי 
  ות על נערים וילדים פלסטינים.לרב

לאחרונה יזמה הממשלה חקיקה המכונה "חוקי טרור",     
לרבות קביעת עונשי מינימום על יידוי אבנים. חקיקה זו 
שאושרה גם בתמיכת "המחנה הציוני" ו"יש עתיד", 

באופוזיציה, יוצרת אשליה של פעלתנות  ותשלכאורה נמצא
הטלת סגר על ישובים ממשלתית. אך חוקים כאלה ואחרים ו

  פלסטיניים אינם פתרון, אלא העמקת הבעיה.
אינה פותרת דבר, אלא מעמיקה  החרפת הדיכוי והענישה    

של פלסטינים וגם של  את הסכסוך ואת שפיכת דמם
 נורו למוות איתם ונעמה הנקין 1.10-ב ישראלים.

נורה בבטנו יוסף טביב, ילד  3.10-. במההתנחלות נריה
כצפוי, דוברי הממשלה איימו  מעזבת טביב. 6 פלסטיני בן

  בנקיטת אמצעי דיכוי נוספים ובהאצת ההתנחלות. 
שנות כיבוש לימד, כי זה בדיוק  48אלא שהניסיון של     

הביטחון גם -המתכון להנצחת הסכסוך, אשר מגביר את אי
  של ישראלים.

  

  א"ג

   
  מחמוד עבאס (אבו מאזן), יו"ר הרשות הפלסטינית

  
  

  

  י וחד"ש:מק"

  לא לסטטוס קוו של כיבוש
  

מאזן), יו"ר הרשות -נאומו של מחמוד עבאס (אבו    
הפלסטינית, בעצרת האו"ם האשים ובצדק את ממשלת 
נתניהו בהסלמת פשעי הכיבוש ובמאמץ שיטתי לרמוס את 

נאמר בהודעה  –ההסכמים שהושגו בעבר עם אש"ף 
  ).30.9שפרסמו המפלגה הקומוניסטית הישראלית וחד"ש (

בהמשך ההודעה צוין, כי אכן אין לצפות מהצד הפלסטיני     
שיכבד הסכמים, שהצד הישראלי רוקן אותם מתוכנם 
באמצעות הרחבת ההתנחלויות, דיכוי המחאות נגד הכיבוש, 
המשך המצור על רצועת עזה ומניעת שיקומה, והתעללות 

  יומיומית בעם הערבי הפלסטיני. 
ומתן רציני לפתרון -בפני משא נתניהו סגר את הדלת    

הסכסוך בסירובו להתחייב מראש לגבולות המדינה 
  הפלסטינית ולפירוק התנחלויות.

יורק, -פלסטיני בחזית מרכז באו"ם בניוהנפת הדגל ה    
נאמר בהודעה, היא צעד סמלי, המבטא את תמיכתן של 
מרבית מדינות העולם בתביעה של העם הפלסטיני לסיים את 

 –לכונן מדינה פלסטינית עצמאית שבירתה הכיבוש ו
  ירושלים המזרחית. 

מק"י וחד"ש תומכות בצירופה של המדינה הפלסטינית,     
שהוכרה באו"ם כמדינה משקיפה, למוסדות הבינלאומיים, 

  לרבות לבית הדין הבינלאומי.
   



 4משטרה /
 

  

  משטרה צבאית
  

  רוני אלשיך למפכ"ל המשטרה של המתנחל איש השב"כ הצפוי מינויו 

  , לציבור הערבי ולחברה האזרחיתחדשות רעות למרחב הדמוקרטי  הוא
  
  

  נמרוד פלשנברגמאת 
  

גלעד ארדן הציעו להחליט איזה מהמינויים ש קשה    
גרוע יותר. לתפקיד מפכ"ל המשטרה  ובנימין נתניהו

אדם  – גל הירשהראשונה הייתה סוחר הנשק האופציה 
כבעל שיגעון גדלות. הירש היה תיארו שרבים בתקשורת 

 2002-לכיבוש ערי הגדה ב חומת מגן"מבצע " מהוגי
חברת הנשק שלו הוא קרא על שם המבצע) ואחד (ול

 התיאורטיקנים הצבאיים של צה"ל.
מינוי זה ירד מהפרק אחרי שבכירי 

ותם המשטרה הביעו את התנגד
עבר יש ואחרי שהתברר כי להירש 

  .  בגיאורגיה מפוקפק כסוחר נשק
אך המינוי שהגיע במקומו גורם     

חשוב שאולי הירש לא היה כל נו לל
סגן ראש , רוני אלשיךכך גרוע. 

תושב ההתנחלות הקיצונית שב"כ וה
, שמינויו עד לאחרונה"כוכב השחר" 

ראש  ימלא את תפקידדאי, נראה ו
מינוי של ים הקרובות. המשטרה בשנ

איש צללים לתפקיד מפכ"ל 
המשטרה מבשר רעות לציבור הערבי 

 מרחב הדמוקרטי. לו
  

  מובהקתבחירה ימנית 
עיקר עבודתו בפועל הוא השב"כ הוא ארגון חשאי ש    

חשאיותו של  .םלחקור ולפעמים גם לענות פלסטיני לרדוף,
, הארגון, ו"קדושתו" בחברה המיליטריסטית הישראלית

ת לו להתעלם מהחוק ולפעול מעליו. במובן זה ומאפשר
הוא מתייחס לערבים כאויבים  –דומה לצה"ל  שב"כה

אך צה"ל לכל  .ומכשיר כל פעולה או כלי התורם לרדיפתם
הפחות נתון לביקורת ציבורית כלשהי, בגלל שמרבית 
פעילותו גלויה. השב"כ הוא קופסא שחורה של פעילות 

ובהקת לפורר את מרקם החברה עם המטרה המ –אלימה 
  הפלסטינית.  

 בד בשב"כ שנים רבות,לא רק ע נראה כי אלשיך המתנחל    
אלא גם מחזיק  ואימץ מן הסתם את המנטליות האלימה שלו,

לפי ספי רכלבסקי  .מהבית האידיאולוגית-קפה ימניתהשב
קוקיאני, משיחיסט, מבריק, חי , מדובר ב")30.9הארץ, (

  ."תיאולוגיה
בחירה נכונה "סבורים שזו  , לעומת זאת,דוברים מהימין    

. ונראה שזו גם מטרתו "של עימותים בירושלים בתקופה
מרץ לקדם את המשטרה ככלי דיכוי נ –הכללית של נתניהו 

ירושלים. מזרח ה הערבית בישראל ובישל האוכלוסי יותר
יחד עם חקיקה שתקל על פתיחה באש מול מפגינים והגדלת 

ידוי אבנים, הממשלה נערכת לקרב מול יעונשי המאסר על 
ית להמשך מדיניות הכיבוש והנישול ההתנגדות העממ

   . נגבבלהפקעות ולהריסת כפרי בדואים בשטחים ו
דוגמה לאופן בו הכיבוש, דרך מינויו של אלשיך הוא עוד      

מתחזקים אותו, המנטליות שהוא מייצר, ההמנגנונים 
 טריזציה שהוא כופה, חודריוהמיל

זה קורה . בישראללתוך החברה 
מיליטריזציה של ארגון כמו באמצעות 

 באמצעות המשטרה, אבל לא פחות 
מתנחליזציה של החברה. ההשתלטות 
של הימין האידיאולוגי על תחומים 

 –הולכים וגדלים בחברה בישראל 
וכמובן  שפט, באקדמיהבתקשורת, במ

בצבא, מייצרת תנופה של סטנדרטים 
רבים במשטרה בה מעוותים.  אתיים

כעברייני  נחשפומהקצינים הבכירים 
 נבחר אלשיך אךיש צורך בשינוי.  ,מין

לא מסיבה זו. הוא אמור להביא עמו 
 ב השחר'ב'כוכ המקובליםהערכים את 

   ודחיקת הפלסטינים. נישול והפקעה -
  

  אזרחית צריך גישה
מה שהמשטרה צריכה, כדי לממש את תפקידה, הוא פחות     

ויותר גישה אזרחית.  היא  –חשיבה צבאית ו'בטחוניסטית' 
לא צריכה לחשוב על איך היא מייצרת הרתעה, אלא על איך 
היא מפתחת נגישות. במקום תהליכי ההתחמשות של 

אותה לדומה יותר ויותר לצבא, יש  יםהופכההמשטרה, 
המודל הבריטי, בו המשטרה לא נושאת מ השראה קבלל

נשק. משטרת ישראל צריכה לנקות את עצמה מתרבות של 
, נראית כסטנדרט מקצועי בארגוןה ,תקיפות והטרדות מיניות

  . לא כדי להרבות ירי באזרחים
מנות לתפקיד המפכ"ל מישהו ל שרצהגישתו של ארדן,     

בארגון  עםמבחוץ, לא חפה מבעיות, אך אולי יש בה ט
לא עלה בדעתו של שנמצא במצב כל כך גרוע. עם זאת, 

משפט, או הרווחה, לבחור מישהי מתחום ה , כמובן,השר
אמור להגן על האפילו החינוך, לעמוד בראש הארגון 

רק מי  –האזרחים מפשיעה ו"לשמור על הסדר הציבורי" 
     לתפקיד הרם.  , מסתבר,שצבר ניסיון בדיכוי פלסטינים כשיר
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  תחילת המאבק –סוף השביתה 
  

התחילו את שנת הלימודים תי הספר הכנסייתיים באלף התלמידים ב 33

  , שנקט סחבת בטיפול בדרישות ההנהלותמשרד החינוך באשמתבאיחור 
  

  
  

  רהתרג'א זעמאת 
  

 
ימים באה לסיומה שביתת בתי הספר הכנסייתיים  27לאחר 

, שבהם בתי ספר, רובם בגליל ובערים המשותפות 47 –
 תלמידים ערבים מכל העדות.אלף  33לומדים 

מזה כעשור סובלים בתי ספר אלה מקיצוץ מתמשך 
אותם לגרעון גדול והכביד אף יותר על  דרדרשבתקציב, 

בניגוד לבתי ספר זאת  .ההורים ששילמו אלפי שקלים לשנה
אחרים המוגדרים כחינוך מוכר לא רשמי, היינו מערכת 

ניסה משרד החינוך להשתלט על  להיהחינוך החרדית. תח

בגלל אטימות הממשלה,  .בתי הספר הללו ולהפכם לרשמיים
 המו"מ חודשים רבים. נתקע

אינו מושלם; יש בו היענות בשבוע שעבר ההסכם שהושג 
: הכנסייתיים לדרישות הצודקות של בתי הספר תחלקי

מהתקציב  55%(כלומר  ₪מיליון  50תוספת תקציב של 
אפשר הפחתת תשלומי שתלשנה),  ₪מיליון  90הרגיל שהוא 

שנת הלימודים הנוכחית. ללא תוספת זו, ב 25%-ההורים ב
  לשנה לילד. ₪ 6,800תשלום ההורים היה מגיע עד 

 

שתי ועדות שיבחנו את נושא התקצוב  יוקמוההסכם לפי 
השוואה מלאה של התקציבים, לוהמעמד של בתי הספר. 

יקה ובתקנות, לרבות ים שינויים בחקנחוצ, במו"מ הוסבר
א בתי הספר לשע קובבחוק יסודות התקציב. בנוסף, ההסכם 

  . 2016עד סוף שנת  ושבתי

כמו בכל שביתה צודקת, הממשלה התעלמה, התעמרה, 
התישה ולא בחלה באמצעים נלוזים. למאבק הזה התווסף 

אליו של הפרדה עדתית, תוך ניסיון לשרבב  –מימד נוסף 
יות לגיוס צעירים ערבים נוצרים תכנבדמויות הקשורות 

 לצבא. אלא שמנהלי בתי הספר דחו כל מעורבות כזו.
ועדיין, שבועות ארוכים של שביתה חשפו גם כמה נקודות 

צד הישגים לימודיים מרשימים של בתי הספר ב .תורפה
מועצות אין הכנסייתיים, ברובם אין ועדי הורים ובחלקם 

תקציבית שימש את למידים. היעדר שקיפות ניהולית ות
לתקוע טריז בין במאמציהם הממשלה ועסקני השלטון 

ההורים להנהלות. התפיסה של השביתה כחלק ממאבק 
יתה יפוליטי לשוויון זכויות לא ה

בות ורקלעתים  .מובנת מאליה
המעורבות של הרשימה נתפסה 

המשותפת ושל ועדת המעקב 
אוכלוסייה הערבית ה לשהעליונה 

 . כצעד אחד יותר מדי
ובכל זאת יצא קצת מתוק מכל 
העז הזה: התודעה הכוזבת של חלק 

כאילו הם   -מבני העדה הנוצרית 
מדיניות פני מ ,יחסית ,חסינים

האפליה הלאומית נגד הציבור 
מתחילה להתפוגג מול  –הערבי 

המציאות; ההורים גילו את כוחם 
ומבקשים להתארגן, להשפיע 
ולהיות שותפים; ושיח ציבורי סביב 

תי הספר הכנסייתיים והצורך ב
בדמוקרטיזציה שלהם נהיה לא רק 
כורח המציאות אלא צורך קונקרטי 

  להמשך המאבק.
  איור: תומר טולדנו                         

  

  
  

  ניתן לקבל את

  מדי שבוע זו הדרך""

  אלקטרוני בדואר

  או בדואר רגיל
  

שים לשלוח , ללא תשלום, מתבקהמעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני

 zohaderekh@gmail.comכתובת דוא"ל  אל:  
, מתבקשים לכסות את הוצאות המעוניינים לקבל בדואר רגיל

בשיק לפקודת המפלגה  שקל 150המשלוח באמצעות תרומה של 

  6126102אביב, מיקוד -, תל26205 "דת הקומוניסטית הישראלית, 

 



 6בעולם /
  
  
  
  
  
  

  מהפכה,
  נגד,-הפיכת

  מהפכה
העממית  ההתקוממותשנה לאחר 

נגד יוצא , העם בבורקינה פאסו

 לחסום את דרכוהניסיונות 
     

  עמרי עברוןמאת 
  

 

אלפי  יצאו מאות, 2014י כשנה, בסוף אוקטובר לפנ            
לרחובות במדינה המערב אפריקנית צעירים ועובדים 

ת העממיות המשמעותיות בורקינה פאסו באחת מהמהפכו
ביותר של השנים האחרונות (גם אם לא ממש שמו לב אליה 

מערבי -שנות דיקטטורה של הרודן הפרו 27במערב). לאחר 
  המפגינים  בנשק,   אלים  דיכוי בלייז קומפורה, ולמרות 

 מפגינים בבורקינה פאסו

  
אילצו את הממשלה בבירה וואגאדוגו והשתלטו על מבני         

 מפורה לברוח מהמדינה.קו
קומפורה הסיבה המידית לפרוץ ההפגנות הייתה כוונתו של   

יך פעם נוספת את מספר הכהונות שלו כנשיא המדינה. ארלה
זה פרק בהיסטוריה של המאבק בין השאיפות במהותו אבל 

בין הכוחות המקיימים את הסדר להמהפכניות של העם 
 הקיים.

אחר שרצח את תומאס קומפורה עצמו עלה לשלטון ל    
סנקרה, מנהיגה המהפכני של בורקינה פאסו. סנקרה, הידוע 

ונל שהוביל מהפכה כ"צ'ה גווארה האפריקאי", היה קול
ההיא השיגה  עקבות המהפכהב .1983-מרקסיסטית ב

לאומיים נסדות ההון הביבורקינה פאסו עצמאות כלכלית ממו
רפת, ומהדומיננטיות של השליטה הקולוניאלית לשעבר צ

וכך אפשרה למדינה לספק שירותי בריאות וחינוך לכל 
האזרחים. הרפורמה האגררית שחילקה את אדמות העשירים 

  שהייתה  במדינה  לחקלאים עניים הביאה לעצמאות תזונתית 

  
  

מוכת רעב, ומדיניות פמיניסטית מובהקת קידמה את מעמדן 
  של נשים בכל תחומי החברה. 

ת כל מכוניות אשר מכר א – המהפכה וסנקרה עצמו    
 –היוקרה של שרי הממשלה וחי בצניעות בדירת חדר קטנה 

אך הסירוב  .פופולאריות רבה במדינה וברחבי אפריקהבזכו 
חובות למוסדות הפיננסיים והלאמת נכסי התאגידים  פרועל

של מעצמות המערב. צרפת וארה"ב  ןהזרים עוררו את חמת
, רודנות הצבאית שהקיםפורה ובתמכו בהפיכת הנגד של קומ

. בורקינה פאסוב  שליטתו של ההון המערביהחזירה את ש
אחת המדינות העניות המדינה התרוששה במהרה והפכה 

עולם, בזמן שקומפורה עצמו הכניס לכיסו מיליונים בביותר 
כ"בעל ברית במלחמה נגד  שבחים מהמעצמותבזכה ו

בא במדינה שבה הוקם מרכז השליטה של צ . זאתהטרור"
  ). AFRICOMארה"ב באפריקה (

 

למרות שכל הרפורמות המהפכניות בוטלו, סנקרה עצמו     
"אי אפשר לרצוח רעיונות". ואכן, כי אמר לא איבד תקווה ו

ערכי המהפכה של עם הזדהו עם סנקרה ו 2014- המפגינים ב
מוקרטיה עם צדק שנות השמונים. הם קשרו את המאבק לד

חברתי ועצמאות כלכלית, תוך הצגת סיסמאות ודיוקנות של 
  ". 2.0סנקרה, וכינו את המהפכה שלהם כ"מהפכה 

 

אבל הפלתו של קומפורה לא הבטיחה את ניצחון העם     
הצבא  להקים ניסה והמהפכה. לאחר מנוסתו של קומפורה, 

המפגינים המשיכו בהתנגדות עד  ךא .ממשלה צבאית
חה לקיים בחירות יהבטשקמה ממשלת מעבר שהו

. אולם 2015אוקטובר ב 11-ב -חודשים 12דמוקרטיות תוך 
אנשי המשמר הנשיאותי (יחידת ביצעו בספטמבר  16-ב
ידי צרפת) הפיכה צבאית בשל הצבא שאומנה  עיליתה

נות התקשורת ועצרו את חברי חבמדינה, השתלטו על ת
  ר.ממשלת המעב

שמיים להפיכה ברחבי העולם, מנהיגים למרות גינויים ר    
הציגו "הסכם" עם בספטמבר  20-בזרים באו למדינה ו

ויתורים רבים לאנשי  העניקמנהיגי ההפיכה, אשר בפועל 
המשטר הישן. איגודי העובדים, מפלגות האופוזיציה 

על הרדיקאליות והמפגינים הצעירים לא היו מוכנים לוותר 
. למרות שמאות נפצעו ויצאו לרחובות פעם נוספתיעדם 

עלה ידי המשמר הנשיאותי, בולפחות עשרה נורו למוות 
הוביל להפלת מנהיגי לו המפגינים לשתק את המדינהבידי 

 ,יחידות הצבא התייצבו לצד העם .בספטמבר 23-ההפיכה ב
  המשמר הנשיאותי  רשמית. פורק יומיים לאחר מכן ו
 

שאלה  סימןניצב בחירות, עדיין למרות שנקבע מועד ל    
". אליטות 2.0"המהפכה של עתיד של בורקינה פאסו וה לגבי

לאומי והמעצמות נמקומיות ומושחתות, כמו גם ההון הבי
חזרתם של ערכי  ממשיכים במערכה נגדהאימפריאליסטיות, 

תושבי המדינה הענייה לעשות יוכלו לא ברור מה  .סנקרה
גות , מספר מפלובכל זאת. שובכאשר ינסו להכשיל אותם 

לצדן  .סנקריסטיות הודיעו על הקמת חזית מאוחדת לבחירות
תנועת מחאה אזרחית בשם "מטאטא האזרחים"  פועלת

)Balai Citoyen לציון טאטוא השחיטות הפוליטית וגם ,(
פעולות הקהילתיות לניקיון המרחב הציבורי ה איזכורכ

  בתקופת סנקרה. 
ת מחאה ושני זמרים, דומה לתנוע ומיתנועה זו, שהק    

בזהות אידיאולוגית שונה  אךעכשוויות אחרות בעולם 
, אפשר להתרשם מהאומץ והיכולת של בינתייםמובהקת. 

ן הצעירים והעובדים בבורקינה פאסו להיאבק ולהתארגן למע
לאחוז בתקווה לעולם  – דירותאאל מול מצוקות וזכויותיהם, 

   צודק.



  

 7/ תרבות
 

 

  שירים  רועי (צ'יקי) ארד
  

  
 \גם פרפרים 

   

  גם פרפרים לבנים

  תומכים בהעלאת

  לשעה. ₪ 30שכר המינימום ל

  משק כנפיהם

  בגן הקוצים היבשים

  אומר

  כן

  כן

  כן

  

  איור: תומר טולדנו 

  

  

  

 \ הדב
   

  איך לחלק את הדב

  מי יקבל את הזנב?

  מי יקבל את הרגל?

  מי יקבל את החוכמה?

  ?מי יקבל את הצער

  הדב לא מת וכבר אתה מחלק את הדב

  לחברי המרכז

  לעיתונאי התחת

  לאנשי הספסל האחורי

  שלג על המדרכות

  ואי אפשר ללכת עליהן

  כולם הולכים על הכביש היבש ליד השוטרים

  ראיתי בחורה ששמה גרב ועליו שקית ועליה גרב

  אנשים 150וראיתי 

  הם הועלו לאוטובוס

  ראשם מוטה על השמשה

  ר, הדב חולק.החוב נסג

  הוציאו את הגולות מהכיסים

  גם אתה, משקפופר

  

  , ירושלים)2013בדצמבר  18(

  

  

 \סרטן 
   

  השקית הפכה עורב

  סמנכ"ל רגולציה –האידאליסט 

  אבל סרטן הים

  נותר סרטן הים

  בשולי השלולית

  מושיט יד עקומה

  לאהוב לאהובה

  

 ג'אז מחבר אנשים
יתקיים במרכז מנדל  באוקטובר, 10-8שבת, -בימים חמישי    

ראשון מסוגו, ללא חסות של גוף פסטיבל ג'אז חברתי ביפו 
ציבורי או פרטי. את הפסטיבל יזם עמיקם קימלמן, נגן 

  סקסופון, מעבד ומחנך בתחום הג'אז.

נגנים  37-נגני ג'אז נודעים מחו"ל ו 8בפסטיבל ייטלו חלק     
עים ובהם ישראלים. ההופעות יהיו מחוות לאייקוני ג'אז נוד
  ג'ו הנדרסון, ביל אוואנס, פילי ג'ו ג'ונס וג'ק ברוס.

הושג באמצעות 'מימון המונים', שבוצע  מימון הפסטיבל    
ברכישה מוקדמת של כרטיסים. מארגניו מתארים אותו 

המוזיקאים שהתאחדו והצופים כפסטיבל חברתי של 
  באהבתם לג'אז. 

  /http://www.hotjazz.co.ilפרטים על ההופעות באתר     
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   הארכיאולוגי השטח של הכלל בפני וסגירת את למנוע יםרשוד 

  העתיקה	העיר למרגלותש בכפר שטחים על ההשתלטות ואת
  

 נגד השווה עמק ארגון עם בשיתוף )28.9( הוגשה העתירה
 בתהליך סוגרת זו רשות .(רט"ג) והגנים הטבע רשות

 אלע"ד הימין ואנשי המתנחלים עמותת ובשיתוף  הדרגתי
 פתוחים  היו בעבר אשר ,יםיארכיאולוג ושטחים ציבור שטחי
   .המבקרים ציבורלו סילואן הכפר תושבי לכלל

 ",G שטח" השטח הארכיאולוגי, המכונה תהליך סגירת
שערים סביב של החל לפני כחודשיים עם בנייתם של גדרות ו

השטח ויצירת אפשרות לנעילתו. שטח ארכיאולוגי זה פתוח 
  המנדט הבריטי. מתקופת עוד לציבור 

הוא נמצא  כאשרסגירת שטח ציבורי גם פעולת רט"ג ל
בסילואן  מעשיהשטח בנוי, מאפיינת את בעיבורו של או ליד 

  כבר שני עשורים. 
"בפניה לבג"ץ אנו דורשים את  :מעמק שווה נמסר

הפסקת את פתוח לציבור ולתושבים ו Gהשארת שטח 
אלע"ד  ידי רט"ג ועמותתבההשתלטות על שטחים בכפר 

 ות, סוגרשטחים ציבוריים לטובת הגן הלאומי ותהמנכס
בהם, ללא הצגת תכנית פיתוח ברורה ומאושרת  ותאותם ובונ

ותוך פגיעה במרחב הציבורי של תושבי הכפר. מחובתה של 
רט"ג לדאוג לעתיקות ולאתרים ההיסטוריים לרווחת כלל 

ולא להפוך את השימוש בגנים לאומיים כלי  ,התושבים
שבג"ץ יעצור  מצפיםנישול תושבים. אנו לכוס שטחים ולני

אלע"ד מוידרוש מרט"ג ו  Gאת תהליך ההשתלטות על שטח 
 ןתכניות הפיתוח שלהם וכיצד ה גבילתת דין וחשבון ל

  צרכי הכפר". ב ותמשתלב
עתירה זו מצטרפת לעתירה שעמק שווה הגיש לבג"ץ 

המחברת בין  המנהרה ניהול בעניין בחודש אפריל השנה,
  מרכז דוידסון שבעיר העתיקה. לחפירות חניון גבעתי 

  

  הקלה ברכבת הפתעה שביתת 
הגי הרכבת הקלה בירושלים לשביתה בשבוע שעבר יצאו נ

הנהגים הודיעו על יום מחלה  אשר מרביתכלא מוכרזת, 
). בין הנהגים לבין חברת "סיטיפס" 29.9באותו יום (

מתקיים סכסוך עבודה זה זמן רב.  ,מפעילה את הרכבתה
  הנהגים דורשים שיפור בשכרם ובתנאי העסקתם. 

  

 "הפצת גיליון היובל של "זו הדרך
  

   של "זו הדרך" גיליון היובל עוניינים לקבל עותקים של המ    
אל  בכתב יפנו - שונות בהזדמנויות לרבות להפצה

zohaderekh@gmail.com	 ויציינו בפנייתם את הכמות
  הדרושה להם. 

 ברחוב המערכת במשרדי גםנוספים  עותקים לקבל ניתן    
  .03-6293944 בטלפון מוקדם תיאום לאחר "א,ת, 5 הס

פעולה נוספת  ההי ,עם ההסתדרות ם, שלא תואצעדה
הנהגים מאז פרץ סכסוך העבודה.  נקטוש פעולותברצף של 

תגבר כאשר  ,פעל נגד העובדיםמצידו משרד התחבורה 
  קווי אוטובוס. של  התנוע
, הורתה בבית הדין האזורי לעבודה בבירה יון שהתקייםבד
פטת שרה ברוינר ישר זדה לזמן את כל העובדים לרופא השו

  בעקבות ההחלטה, שבו הנהגים לעבודתם. .תעסוקתי
  

  טראמפ וקורבין
  
דרג מנהיגים זרים על פי רמת בתקשורת הישראלית נהוג ל

 מדד זה. הכוונה הנסתרת מאחורי ישראל' כלפי "ידידותם"
. נשיא מתנגדיובכיבוש או ה בתומכיהאם מדובר ווח, לדהיא 

ארה"ב לשעבר אייזנהאואר, שתרם תרומה משמעותית לסיום 
הכיבוש של סיני אחרי מבצע קדש, היה הרבה יותר 

בפועל לישראל מנשיא כמו ג'ונסון, שלא ניסה  "ידידותי"
ששת 'למנוע מישראל את המשך הכיבוש אחרי מלחמת 

 . 'הימים
ם עם אחד המועמדים המובילים לנשיאות כך קורה ג  

מועמד לא פחות מארצות הברית, דונלד טראמפ. מדובר ב
יותר משנה  שלו הנשיאות קמפייןהמוגזם בוהעיסוק  ,מגוחך

חסר כל ניסיון  טראמפ. גם הוא מגוחך לפני הבחירות
 סטיותשוביניהן כלפי נשים וזרים הבוטות  אמירותיופוליטי, 

ים של עובד יםפיטורבפרסומו הוא עשה ות, ואת עיקר יגזענו
בשידור חי. לא פחות חמור מכך, מדובר בעשיר מופלג, 

בצורה והחברה סביבה ה מנצל אתההון שלו  צבירתשקצב 
חמורה. בישראל אוהבים אותו, כמובן, כי הוא תומך במעשי 

 מתנהגת בצורה דומה לו.ההאיוולת של הממשלה, 
ייבור החדש בבריטניה, ג'רמי קורבין. מנהיג הל לעומתו,  

שמה. משמעות של המחזיר ללייבור, מפלגת הפועלים, את 
אין צורך לפרט את מגוון דעותיו, אלא רק לציין, שאין לו 

. כיוון שהוא אופנייםעל ב ווהוא מעדיף לרכ מכונית פרטית
ראל לעשות כך, איש המסתפק במועט, הוא ממליץ גם ליש

 .ן כאן כאויבסומ הוא כברש . כמובןולוותר על הכיבוש
את יהודי בריטניה,  יםרמזהי ודומיו כבר דן מרגלית האדונים

 , שולחתמיכל בירן ,הישראלי מה"לייבור" ברת כנסתחאילו ו
 מגוחכים. הפחדהמכתבי 

צליח להיבחר לשלטון צריך לקוות לא רק שקורבין י  
אלא שגם בישראל יקום קורבין משלנו, שיוכל  ,בריטניהב

צריך לעשות, בלי לפחד ממה שאנשים כמו לעשות את מה ש
בלעדיהם, יותר או יפטרו. נסתדר טוב  ,יגידו ,טראמפ יעשו

       וגם בלעדי הכיבוש.

  יוסי ס.                                                        


