
  

התהפכו היוצרות: תקציב המדינה וחוק ההסדרים שאושרו על ידי 

     ומעבירים לעשירים מהשכיריםכסף לוקחים  ממשלת הימין

           

      
רובין הוד, שהיה לוקח אודות ל עזוכרים את הסיפור     

מהעשירים כדי לחלק בקרב העניים? ממשלת הימין כסף 
חוק ההסדרים  הצליחה לעשות עם הצעת התקציב ועם

. בנימין נתניהו את ההפך המוחלט 2018-2017לשנים 
קרי: לוקחים מהעניים  -ו ל"הוד רובין" כומשה כחלון הפ

  כדי לחלק לעשירים!
עמד בראש חבורה  בסיפור העממי האנגלי, רובין הוד    

ששמה "האנשים העליזים". במציאות הישראלית ממשלת 
 ים העשיריםישראל דואגת, בראש ובראשונה, לאנש

  . שבוודאי הופכים עליזים יותר בעקבות מדיניותה
. יעני דואג 'שר אוצר חברתי'להצטייר כ כחלון מבקש"    

אבל לא באמת.  .כלומר דופק את העשירים ,לעממיות

", דייק הפרשן בפועל הם חברים שלו. אז הוא עושה כאילו
  .)11.8גדעון עשת בטור שפרסם ב"ידיעות אחרונות" (

  

דומה עד מאוד לתקציביהם של שרי האוצר כחלון תקציב     
האסיר שטייניץ, רוני בראון ו איר לפיד, יובללשעבר י

לתקציב  ,מזה שנים רבות. אברהם הירשזוןהמשוחרר 
קוו -טוסת: שמירה על סטשתי מטרות עיקריובמדינת ישראל 

ים הכבושים ודאגה מתמדת יהפלסטינקולוניאלי בשטחים 
הרווח של בעלי ההון והתאגידים הגדולים,  להעלאת שיעורי

הזרים והמקומיים. ומי שמשלם את החשבון הם השכירים, 
המובטלים, הסטודנטים, הנשים, ההורים... כי מעבר לוויכוח 
הסרק על "מיסוי הדירה השלישית" (שלכאורה "דופק את 

במסגרת התקציב צפוי קיצוץ העשירים", כלשון עשת), 
. קיצוץ גדול יותר 4%-הממשלה של כ רוחבי בכל משרדי

 בעבר. נעשהממה ש
  

 םדיוניהחיסיון על הוטל  ,)14.8על פי "דה מרקר" (    
אבל  ,שנערכו בשבוע שעבר בממשלה על תקציב הביטחון

מיליארד שקל (!) לשנתיים  120-אושרו יותר מבסעיף זה 
מיליארד  60.7יהיה  2018תקציב "הבאות. בידיעה נאמר כי 

לא יכלול שורה של הוצאות  קציב הביטחוןשקל. ת
[הקמת] ביטחוניות כבדות משקל כמו מעבר צה"ל לנגב, 

המזרחית, מים כלכליים, הפרטת תעש וקיצור שירות  הגדר
 ף "שמירת המים הכלכליים", מתייחסאגב, הסעי ."החובה

 הלשמירה על אסדות הגז של נובל אנרג'י האמריקאית ושותפ
הידיעה ניתן ללמוד שהקיצוץ מהמקומי יצחק תשובה. 

עוד צפויות  – להיפך. "הרוחבי" לא יחול על הביטחון
עוד  .מיליארד שקל 120מעבר ל"תקרה" של  הוצאות נוספות

 1%-מס החברות בבסוכם בישיבת התקציב על שתי הורדות 
. 2018ינואר - ב 23%-אחוז נוסף לבו 2017בינואר  24%-ל

בייחוד בבעלות הורדות המס על התאגידים הגדולים (
 6%אמריקאית) תהיה משמעותית יותר וייתכן שישלמו רק 

 ישלמו, כמובן.  אכן אם  –מס על רווחיהם 
  

נושא בשורות של עידוד הצמיחה, הגדלת  התקציב"   
אמר נתניהו  ,"והפחתת יוקר המחיה , צמצום פעריםהתחרות

 שלבעת כהונתם שנאמרו  אותן המיליםבתום הדיונים. בדיוק 
  .ד, שטייניץ, בראון והירשזוןלפי

 2016 באוגוסט 17, 32 גיליון   



  

 2תגובות /
 

        
  

        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
  צ'אבס זלג מ"הגדה השמאלית" לדפי "הארץ"

צ'אבס הופיע כמנהיג רודני [נשיא ונצואלה המנוח הוגו] "
 סוציאליסטי מאוחר, שעורר אצל רבים התרגשות בגלל
הנוסטלגיה והתחושה שיש עוד מנהיגים חשובים שמגשימים 

לצ'אבס תססה באתר 'הגדה השמאלית'  סוציאליזם. ההערצה
ואפרים דוידי.  במשך שנים, עם גרופיז מסוגם של דב חנין

  '".מפעם לפעם זלגה ההערצה אפילו לעמודי 'הארץ
  )2.8 ,מידה"" ,אמנון לורד(

  

  הורסים, עוקרים... זה נשמע מוכר ממקום אחר?
שבר  עקירת גוש קטיף וצפון השומרון הייתה קו"

, בישראליות ונותרה צרובה עמוק בבשרנו. הבה נדאג לכך
האחרונה מסוגה. אל לנו לוותר עוד על חבלי  שהיא תהיה גם

השקט במקום שבו עוקרים  ארץ, כי עוד לא נולד הפיוס או
 במקום שבו הורסים, לא יצמח שלום; מהמקום בו   נטוע.

במקום לעקור    מגרשים אנשים מביתם, לא יכול לצמוח טוב.
  ".לבנות ולבצר את אחיזתנו כאן, עלינו לנטוע -ולהרוס

  )3.8יולי אדלשטיין, בדיון במליאה,  (יו"ר הכנסת
  

  

  מוסיף אבנים לחומה
        

ובעת משני טעמים המתקפה של נתניהו על התקשורת נ    
ש הממשלה רוצה 'לרסן' את משתלבים. ראשית, רא

-כאמצעי לדה ,גם ככה)כלפיו (העדינה מאד התקשורת 
העמקת ההגמוניות לו לגיטימציה מוחלטת של עמדות שמאל

להתריע את גופי החקירה  ת,שני ;הימין בציבור הישראלי של
איומים להפחית את הסכנה שב ואכיפת החוק ובדרך זו

 ובני משפחתושל נתניהו  יהםהפליליים המרחפים מעל ראש
החושפות את קשריו עם ההון הגדול,  במגוון פרשות

  בשלבי חקירה שונים.נמצאות הו
והדמוקרטיה, מתקפת יוזמות החקיקה נגד התקשורת     

שהדוגמאות האחרונות שלה הן החוק למניעת הקלטות של 
, והחוק למניעת ידיעת אחד הצדדיםשיחות טלפון ללא 

חקירות פליליות כלפי ראש ממשלה מכהן 'בעבירות קלות'  
מזכירות את תביעת ההפחדה של חברת הנדל"ן אורבן נגד  –

לה אותביעות מעין העיתונאית שרון שפורר. מטרת חוקים 
  לעבור, אלא הרתעת התקשורת ורשויות החוק.  האינ
תקשורת, מצמצם את הביקורת משמאל הכך, נתניהו, כשר     

את הביקורת  –כראש ממשלה  ,על מדיניותו, ובמקביל
המשפטית על התנהלותו. שני הדברים אינם קשורים במבט 

נתניהו שהתיר כל רסן  הם מרתים אותו אדון.אך  ,ראשון
נה אט אט ובביטחון חומה בצורה סביב שלטונו דמוקרטי, בו

רומסת הביקורת הפוליטית עליו  וערכה של המנטרלת את  –
את הביקורת על התנהלותו. בשנה האחרונה החליט נתניהו 

במהירות לשם שלטון אוטוקרטי, והוא מתקדם  יקיםשהוא 
  מסחררת. 

  נמרוד פלשנברג

  

  

  זיכרונות מאפריקה
קום. ראיתי גם ישראלים בכל מ "ראיתי נשק ישראלי

וכה בדמעות תנין על הפליטים שמאמנים כוחות. ישראל ב
שמגיעים לכאן. אבל ממי הם בורחים? מאיסייאס אפוורקי, 
הרודן האריתראי, חבר טוב של השלטון בישראל. אנחנו 
מאמנים אותו, מממנים אותו, מנציחים את שלטונו, בגלל 

[הרודנים  .האחיזה שלו במצרי באב אל מנדב, בים האדום
אנחנו מתבכיינים שיש  החברים הכי טובים של ישראל. הם]

פליטים? הרודנים האלה פשוט מרסקים את האזרחים שהם 
שולטים עליהם. גם אני הייתי בורח אם הייתי צריך לחיות 
ככה. אנחנו מאמנים את המשמרות הצבאיים של הרודנים 
הללו, מוכרים נשק לצבאות שלהם, הם מבצרים את שלטונם 

וד ועוד פליטים. בזכות הנשק והאימונים הללו, ומייצרים ע
הרבה אריתראים וסודנים ברחו לכאן אחרי שכפו עליהם 
לשרת בצבא, אחרי שהם נאנסו על ידי הקצינים שלהם, 
הורעבו, לקחו מהם את הבגדים והנעליים, ניתקו אותם 
ממשפחותיהם והעבירו אותם קורסים של חינוך מחדש. זו 

הייתי .. .הסיבה שהם ברחו. זו הסיבה שמגיעים לכאן פליטים
  "., יש נשק ישראלי בכל מקוםכמעט בכל אפריקה השחורה

   סיוע לאזורי אסון, אייל רייניך, משתתף במשלחות(

  )29.7מוסף "הארץ", לאיון יבר
  

  

  ישנות של הפאשיזםהמצא מין את מינו: הפנים 

יואב  פנים החדשות של הליכוד: הראפר השנוי במחלוקת"ה
פלגה. ח"כ אורן חזן , התפקד כחבר מ'הצל'המכונה אליאסי 

ומיהר לברך את  החתים אותו על טופס ההתפקדות הרשמי
. הצל מצדו 'הוא שווה לנו חמישה מנדטים': החבר החדש

. 'משמר הליכוד'שלו ולהקים את  'אריות'לגייס את ה הבטיח
אתה נואם פה, וכל ': אליאסי מיהר להחמיא לחזן, ואמר

. הליכוד כל אומר בא לי לזרוק עליך דולרים מילה שאתה
להקיא על חלק  הזמן שובר שמאלה, לפעמים בא לי

  '".מהאנשים. הגיע הזמן לעשות שינוי בליכוד
  )3.8("ידיעות אחרונות", 

  הכה את הערבי והצל את ישראל
שיטיף לי מוסר? הבת שלו  ][ח"כ בני בגין מי הוא"

  ".התאסלמה והבן שלו זורק אבנים בבלעין על חיילי צה"ל
  )4.8ב', ("הצל" ברשת 

  

  "!ּברעכען יָא " :מבסוט וקוראהיה הסתם מן 
אנו זקוקים היום לעוד ז'בוטינסקים, דווקא במחנה הפוליטי "

אני תוהה מה היה חושב ז'בוטינסקי היום על . שלו בישראל
  ".מפלגת הליכוד

  יצחק הרצוג במליאת הכנסת (יו"ר האופוזיציה

  )3.8יום זאב ז'בוטינסקי,  במסגרת 
  

  

  היהודי לא סבל מספיק? / א'האם העם 
מערכת הביטחון, כמו כל עם ישראל וכמו רבים בעולם, "

שנחתם בין המעצמות לבין  מבינה כי הסכמים מסוג זה
 איראן אינם מועילים אלא רק מזיקים למאבק בלתי מתפשר

  ".שיש לנקוט מול מדינת טרור כמו איראן
  )5.8(הודעת דובר משרד הביטחון, 

  

  לא סבל מספיק? / ב'האם העם היהודי 
"כמשפטנית במדינת ישראל אני חייבת לומר שזה [סירוב 

נשיא לשעבר משה קצב] מחזיר המתן קיצור העונש לאנס 
  אותנו לימי האינקוויזיציה ושלטונות טוטליטריים אפלים".

  ) 4.8, 2ערוץ פרקליטת קצב, סוזי עוזסיני ארניה,  ד(עו"



  

 3/ בשטחים   
 

  פעילי מפלגת העם בהפגנה ברמאללה באפריל האחרון (צילום: מפלגת העם הפלסטיני)    

  כוחות משלבהשמאל הפלסטיני 
  

כל פלגי השמאל הפלסטיני ירוצו ברשימה  – לראשונה    
משותפת בבחירות לרשויות המקומיות שאמורות להתקיים 

) במסיבת עיתונאים 10.8באוקטובר. על כך נמסר ( 8-ב
תתפות נציגי מפלגת העם הפלסטיני כה ברמאללה בהששנער

, החזית העממית לשחרור פלסטין, החזית )הקומוניסטית(
הדמוקרטית לשחרור פלסטין, היוזמה הלאומית הפלסטינית 

ידיעה שפורסמה ב"א). והאיחוד הדמוקרטי הפלסטיני (פיד
 "אל אתיחאד"עיתון המפלגה הקומוניסטית הישראלית ב

ה המשותפת תציג מועמדים בכל העיריות, , הרשימנאמר, כי
רצועת עזה בהעיירות והכפרים הפלסטינים בגדה המערבית, 

יה של מזרח ירושלים. עוד סוכם ששמה של שכונותוב
הרשימה יהיה "הברית הדמוקרטית" ושיצורפו מועמדים 

 אישים ופעילים עצמאיים שהביעו תמיכה במצעה.  -נוספים 

להציג אלטרנטיבה פוליטית  בכוונת הרשימה המשותפת    
ורעיונית לשתי התנועות הגדולות שכבר הודיעו על 
השתתפותן בבחירות: פתח וחמאס. יחד עם זאת, הרשימה 
החדשה מכירה באש"ף (הארגון לשחרור פלסטין) כ"הארגון 
היחיד המייצג את העם הפלסטיני". בין היתר, נמסר במסיבת 

מקת הדמוקרטיה העיתונאים, כי הרשימה החדשה תפעל להע
והשוויון ברשות הפלסטינית ותוסיף להיאבק נגד הכיבוש 
ולמען הקמת מדינה פלסטינית בשטחים הכבושים ובירתה 
ירושלים המזרחית. כמו כן, ראשי הפלגים קראו אתמול 

אסירים הפלסטינים הכלואים בישראל הלשחרורם של כל 
השובת רעב בכלא  כיאדבילאל  ו שלרולשחר פרטוב

  .אשקלון
 

הרשימה המשותפת של השמאל הפלסטיני תציג מצע     
ואת הקיטוב  ,חמאסאתגר את פתח ואת יאלטרנטיבי "ש

פוליטי הקיים ביניהן. אנו מעוניינים לקדם את אחדות העם ה
הפלסטיני, יחד עם זאת אנו נציג עמדה המשלבת את 

. יצוין הלאומי עם היסודות של צדק חברתי"השחרור 
ת, שנערכו למועצה הלאומית שבבחירות האחרונו

, פלגי השמאל השתתפו בנפרד וזכו 2006-הפלסטינית ב
עתה, עקב הסברה היא שמקולות הבוחרים.  10%-בפחות מ

הקיים בין שני הכוחות הגדולים וחוסר שביעות הרצון  מתחה
יום פתח בגדה המערבית -חיי היוםאת  הדרך בהם מנהליםמ

כוחם בל ניכר ודיוחמאס ברצועת עזה, ישנם סיכויים לג
  .האלקטוראלי של כוחות השמאל

  

  כחלון נגד העובדים הפלסטינים
 

) מוועדת הכספים של 8.8שר האוצר משה כחלון ביקש (    
מהן נהנים במס הכנסה  יכויביטול נקודות זלכנסת אישור ה

היום פועלים פלסטינים מהשטחים הכבושים המועסקים 
ליברלי: "כדי -אושל השר הני מםוקבישראל.  הנימוק המ

שלא ישתכרו יותר מאשר הפלסטינים שלא עובדים 
 2.25בישראל".  כיום מקבלים פלסטינים העובדים בישראל 

הפלסטינים יקבלו רק   ,ההצעהלפי נקודות זיכוי שנתיות. 
הם יקבלו  2018-2017בשנים ו, 2019-נקודות זיכוי מ 1.25

  .רק נקודת זיכוי אחת
נאמר כי "עובדים פלסטינים  ,וצרבחתימת שר הא ,בבקשה    

בישראל מרוויחים הרבה יותר ממה שמרוויחים חבריהם 
שעובדים מעבר לקו הירוק. כיוון שכך יש צורך לדאוג 
להשוואה ולא לייצר אפליה ולכן מוצע לצמצם את נקודות 

זוכים כיום הפלסטינים שעובדים בישראל". עוד  ןהזכות לה
ת הקיימות בין ישראל מנומקת הבקשה בכך שעל פי ההבנו

מהמסים שגובה ישראל  75%לרשות הפלסטינית, 
מפלסטינים העובדים בשטחה מועברים לרשות ולכן ביטול 

גבייה גדולה יותר שתעשה ישראל  וובעקבותי זיכוינקודות ה
מהעובדים הפלסטינים בשטחה, תשתלם לרשות כי כך היא 

"כ ח יו"ר הוועדה, תקבל מישראל סכום כסף גדול יותר.
הגיב לבקשה ואמר: "כשקבעתי  ,משה גפני (יהדות התורה)

את הדיון הזה לא הבנתי לעומק את הסיפור. השאלה 
האמיתית היא למי אנחנו מבקשים לדאוג, לעצמנו או 
לפלסטינים? אם היינו מדינת הלכה לא היינו שואלים את 

        ".כי היינו דואגים לעובדים וגם לגרים ,השאלה הזו
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שמרן אליוט -מאחור משקיף האידיאולוג הניאו. (שמאל) אר אשאקיוגנרל הסעודי בדימוס אנהו(ימין) רד החוץ דורי גולד מנכ"ל מש

  , מכון מחקר אמריקאיחוץברה. צילום: המועצה ליחסי בכנס בוושינגטון בשנה שע ,מס, דמות מובילה בימין האמריקאיאבר
  

  המזרח התיכון של ישראל וסעודיה
  

  אבישי ארליךמאת 
        

סעודיה לא הכירה בישראל ואף שלחה את צבאה     
יזמה את חרם הנפט  70- . בשנות ה'73- ו '67, '48למלחמות 

בין חוזה השלום חתימת . לאחר הבינלאומי שכוון נגד ישראל
החרימה את מצרים. בעקבות  , סעודיה אףמצריםישראל ל

היו  הםבארצות הברית, ב 2001בספטמבר  11-י הגועיפ
האסלאמית את נתה הממלכה יקר סעודים, שימעורבים בע

  גישתה האסטרטגית.
הליגה  אימצה אותה  ,2002- תכנית השלום הסעודית מ    

רה ולנרמול היחסים בין קוראת להכ הערבית מאוחר יותר,
מהשטחים תיסוג ישראל ש לאחרוישראל  יותערבהארצות ה

ון מדינה כית  ן,כולל ממזרח ירושלים והגול ',67-שכבשה ב
 יושגשבירתה בירושלים, ו ,בעזהובגדה ריבונית פלסטינית 

פי החלטת ל ת הפליטים עיפתרון צודק ומוסכם של בעי
  .194האו"ם 

אולמרט ה, אולם שרון שלל את התכנית מעיקראריאל     
נאלצה  2005-ב ומתן.- ופרס מצאו בה נקודות חיוביות למשא
 כתנאי על ישראל כליסעודיה לבטל רשמית את החרם הכל

אושררה  2007-בי. להתקבלותה לארגון הסחר הבינלאומ
 ,הערבית חברות הליגה 22 דייבהערבית   שוב תכנית השלום

מצו אותה. יאת חברות ארגון המדינות המוסלמיו 54 וגם
בל את התכנית ומחמוד עבאס קרא לאובמה יערפאת קיאסר 

מתייחס ו שמית של ארה"ב. נתניהלאמץ אותה כמדיניות ר
בחיוב, אך למעשה מתנגד לכל הדרישות לכאורה לתכנית 

  כלפי ישראל המופיעות בה.
נתניהו את  ", הביעג'רוסלם פוסט"ל 2014-בראיון שנתן ב    

שהיוזמה  הוא אמר .תכנית השלום הערבית בנושאעמדתו 
אחרת במזרח התיכון ואינה  שורטטה בזמן בעל משמעות

 ,אם יקבל את ההצעה הסעודית ,רלבנטית יותר. כשנשאל
"אם תקרא  :אמר שהשאלה אינה הצעת השלום הסעודית

ית ינטועה בתקופה אחרת, לפני על אותה בעיון תראה שהיא
ש תפס , לפני שדאעלפני שהחמאס השתלט על עזה החמאס,

רק את הארצות הללו, לפני יק ובעצם פאנתחים מסוריה ועיר
 :הוסיף נתניהו. עוד "ן האיצה תכנית גרעיניתאשאיר

 כולל 1967"התכנית שקראה לישראל לסגת לקווים שלפני 
על קעידה -של אללפני ההשתלטות  תההחזרת הגולן הותוו

  .(26.4.16) "סוריה והגולן

  
  דה פקטו עמוקים  םיחסי

נתניהו מבקש לעקוף את התכנית הסעודית, לאכול את     
זרח הוא מעלה 'סדר יום מ רותיה ולא לשלם את מחירה.יפ

שבו השאלה הפלסטינית מועלמת ואינה צריכה  ,תיכוני' אחר
 יותערבהארצות ה שום תפקיד ביחסים בין ישראל, מלאל

למרות שתכנית השלום הערבית לא  וארצות מוסלמיות.
 – זו אצל זו נתקבלה וסעודיה וישראל לא פתחו שגרירויות

 ללא פן באופן עמוק, אך הן משתפות פעולה בעשור האחרון
עכשיו ועד השנים האחרונות היו המגעים חסויים  מלי.פור

  .הם מתנהלים בגלוי
 בדברהעולמית שמועות  תקשורתבת ומזה זמן רוחש    

למשל, שהסעודים נכתב,  קשרים בין ישראל לסעודיה.
 במרחב האווירי שלהםסכימו שמטוסים ישראלים יעברו ה
ידות יעל מימון סעודי של ההצט ;ןאהתקפה על איר עתב
 ;ן והמלחמה האלקטרונית נגדהאישראלית למתקפה על אירה

שישראל  ;יפת ברזל"את "כ רכוששישראל הציעה לסעודים ל
ירי ולמכירת טנקים גרמניים וציוד או 2011- הסכימה ב

על עסקת מלט"ים ישראליים   ;מתקדם מארה"ב לסעודיה
 מהלך המתקפה על עזה,שבעל  ;ך דרום אפריקהלסעודיה דר

                             תאמו       ומצרים      ראל יש       סעודיה,      , ן'אית     'צוק
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מודיעין ומהלכים; על פגישות 
סדירות בין ראשי המודיעין 
הישראלי והסעודי; על שהמלך 
הסעודי סלמאן תרם באמצעות 

 80-מיליארדר ישראלי בלונדון כ
בחירות במיליון דולר לביבי 

; על התגייסות ישראל 2015
לטובת השדולה הסעודית 

)  תמורת SAPRAC( בוושינגטון
או  קשה לאמת .מילארדי דולרים

 ריבויהאך  ,יםדיווחלהפריך את ה
רומזים על שיתוף פעולה  והרצף

סעודי רחב ורב ממדי. -ישראלי
כי שתי המדינות הן  ,ניתן להסיק

וכי הן  ,בעלות ברית אסטרטגיות
מנסות להרחיב את הברית גם 

 טורקיה. ללמפרציות, למצרים ו

להתנגד לתוכנית  אין מקום    
אבל בעוד  .השלום הסעודית

ודים באים כביכול לדבר על הסע
תכנית שלום, הם מנהלים למעשה 

קשרים כלכליים, צבאיים ודיפלומטיים עם ישראל ללא שלום 
וכך נותנים לגיטימציה לממשלה הכי ימנית שהייתה  –

י ברית לגיטימיים, עלבישראל. בקבלם את הסעודים כב
מכשירים את מדיניות  "יש עתיד"המחנה הציוני, מרצ ו

 מהפלסטינים של נתניהו, ליברמן ובנט.ההתעלמות 

 

 יחד נגד ארה"ב של אובמה
בין ישראל וסעודיה, שתי בעלות הברית העיקריות של     

ארה"ב במזרח התיכון, התגבשה בעשור האחרון זהות 
אינטרסים רחבה: שתיהן מתנגדות ל'פרופיל הנמוך' 
שארה"ב של אובמה נוקטת במזרח התיכון. שתיהן רואות 

יראן סכנה קיומית ומתנגדות בחריפות להסכם במשטר בא
נים. שתי המדינות קיוו אהגרעין של אובמה עם האיר

מלחמה קרקעית בסוריה והתאכזבו. שתיהן  נהלשאובמה י
לבנון בעיראק, במאשימות את ארה"ב בנעשה בסוריה, 

מצרים. ישראל וסעודיה מגבשות ציר בלוב וב(חיזבאללה), 
 לעומתי במזרח התיכון.

תומכת היום  ,סעודיה, שבעבר תמכה באחים המוסלמים    
במשטר הצבאי של סיסי במצרים ומקיימת אותו כלכלית. 

עידה נגד אק-מורדים של אלל עבירה הספקההיא מממנת ומ
אסד. היא מגינה על המשטר בבחריין נגד המיעוטים 

היא מעורבת עמוקות (ובסיוע ישראלי ככל הנראה)  .השיעים
מאיימת על  סעודיהם החותים בתימן. במלחמה נגד השיעי

' במדינה סראבמ 14-חיזבאללה בלבנון ומממנת את 'חזית ה
 (סעד חרירי ושותפים).

 

 בין סנפיר וטיראן לגוש עציון
באפריל השנה החזירה מצרים לסעודיה את האיים סנפיר     

שני איים קטנים וצחיחים השולטים על הכניסה  - וטירן 
ם הייתה חלק מהסכמים בין שתי למיצר עקבה. השבת האיי

מיליארד דולר במצרים.  25לפיהם תשקיע סעודיה  ,המדינות
היסטורית, האיים היו של סעודיה והיא העבירה אותם 

לחסום את נתיבי השייט  זוכדי לאפשר ל ,1950-למצרים ב
הוצב באיים כוח או"ם. סילוקו של  '56לאילת. אחרי מלחמת 

  .'67   ידי נאצר היה העילה לפרוץ מלחמתבהכוח מהאיים 
  למצרים אותם    החזירה   האיים,    את     שכבשה    ישראל,

ישראל שופכת 'עופרת יצוקה' על עזה בעוד הליגה הערבית 

  2012לאטוף, קרלוס  הנהגת סעודיה מסתכלת הרחק.ב
  

  
בהסכמי השלום תמורת הסכם לחופש שייט במיצר עקבה. 

שלטת באיים ואין הסכם שלום בינה ובין  כשסעודיה ,עכשיו
התברר שסעודיה הבטיחה בכתב לישראל ולארה"ב,  ,ישראל

שתקיים חופש שיט. ישראל לא התנגדה להעברת האיים. 
 ,פרשנים ממסדיים ישראליים גזרו מפרשה זו את המסקנה

כגון  –שניתן לפתור על פי אותו עקרון גם שאלות אחרות 
 י התנחלויות.  נויחילופי שטחים במקום פ

ואר עשקי, גנרל סעודי בדימוס, קר בישראל אניביולי ב    
ונפגש עם מנכ"ל משרד החוץ דורי גולד ועם מתאם 
הפעולות בשטחים הכבושים, האלוף יואב (פולי) מרדכי. 
עשקי, שהגיע בראש משלחת של אנשי אקדמיה ועסקים 
 מסעודיה, נפגש גם עם קבוצת חברי כנסת מהמחנה הציוני,

מרצ, ו"יש עתיד". עשקי שימש בעבר בתפקידים בכירים 
בצבא ארצו וכן במשרד החוץ הסעודי. כיום הוא עומד בראש 

 מכון מחקר בסעודיה. 

ברור שללא אישור  ,רשמית לאמשלחת שהייתה זו למרות    
לא היה יכול עשקי להגיע לישראל.  –של ממשלת סעודיה 

אותה כמקור דורי גולד, מומחה לסעודיה שבעבר תקף 
הטרור העולמי, היה שגריר ישראל באו"ם וכיום הוא מנכ"ל 
משרד החוץ. הוא גם זה שניהל את השלבים האחרונים 

מו"מ לחידוש היחסים עם טורקיה ושיזם את מסע רה"מ ב
לאפריקה. במפגש באפריל בהרצליה אמר גולד: "לפני 

שלושים שנה כולם אמרו: פתור את הנושא -עשרים
היה לך שלום עם העולם הערבי. אנחנו הפלסטיני וי

פר על ימשוכנעים יותר ויותר שזה בדיוק להפך". הוא ס
מגעיו עם דיפלומט ערבי שאמר שהנושא הפלסטיני הוא 

 :עכשיו בין הנמוכים בסדר העדיפויות הערבי הממסדי
 וזה בדיוק מה שאנחנו עושים".  ,"עלינו ליצור סדר אחר

משותף נוסף התקיים במאי ישראלי -מפגש פומבי סעודי    
במכון וושינגטון למזרח הקרוב בין האלוף יעקוב עמידרור, 

טחון לאומי ויועץ רה"מ, לבין ראש ימי שהיה ראש המטה לב
המודיעין הסעודי לשעבר והשגריר לשעבר של סעודיה 
בארה"ב, טורקי בן פייסל. טורקי בן פייסל אמר בוושינגטון 

הולכים ומעמיקים,  הם אלדברים דומים לדברי גולד. קשרי
  .לשוליי הדיון הבינלאומינדחקת השאלה הפלסטינית  לוואי
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  : רום אפריקהיות בדעירונהבחירות ה
  

נורת אזהרה 
לקונגרס הלאומי 

  האפריקאי
במאות רשויות התוצאות הרשמיות בבחירות שנערכו     

כמה ל מובילות באוגוסט 5-בדרום אפריקה ב מקומיות
השתתפות בהן היה שיעור ה ראשית, . מסקנות פוליטיות
 ת,שני. בלבד מבעלי זכות הבחירה 53%-נמוך במיוחד: כ

 בשלטון מאזהאוחז  )ANCהקונגרס הלאומי האפריקאי (
מפלות קשות בערים  ספג, 1994ביטול האפרטהייד בשנת 

, בירה הכלכליתבאזורי הספר. ב ועל כוח הגדולות ושמר
ואילו מפלגת , מהקולות 44%-הקונגרס זכה ב, יוהנסבורג

 )DAליברלית "הברית הדמוקרטית" (-הימנית האופוזיציה
כי שתי ככל הנראה, עולה  מהתוצאות. 38%- זכתה ב

   .משותפתלהרכיב קואליציה  , לראשונה,המפלגות ייאלצו
המפלגה השלישית, שכוחה עולה ממערכת בחירות אחת      

"הלוחמים למען דמוקרטיה כלכלית"  מכונה ,הלמשנה
)EFF( .קבוצה שגורשה מתנועת הנוער  את המפלגה הקימה

מגדירה את עצמה יא י והשל הקונגרס הלאומי האפריקא
זכתה זו מפלגה  .לניניסטית ומהפכנית-כמרקסיסטית

במחוז כי  ,מקולות הבוחרים. יצוין 11%-ב ביוהנסבורג
השיגה מלמה, לימפופו, בו נולד וגדל מנהיג התנועה ג'וליוס 

הקונגרס  מחוז זה ניצח באך  .מהקולות 17%התנועה  
 .8%לו רק הליברלים הימניים קיבש בעוד ,69%בגדול: 

 ה"ברית הדמוקרטית" הגיעה להישגים משמעותיים בכמה

  אזורים, כולל נלסון מנדלה ביי האסטרטגי. 
טעם מ נבחרשהשחור אתול טרוליפ, ראש העירייה     

טען כי זה "אך הולם שבעירו של נלסון  ,המפלגה הימנית
פיוס, נהיה  מנדלה, שנקראה על שמו של מנדלה שקידם

הברית ה עם מפלגות פוליטיות אחרות". ולחייבים לשתף פע
כגוף של אזרחים לבני שהיו דרכה  החלה את הדמוקרטית

הנהגה לבנה עד  שמרה על , והיאבאופוזיציה לאפרטהייד
, 46%-הברית בזכתה בנלסון מנדלה ביי  .לשנה שעברה

נלסון מנדלה ביי כולל . 5%-והלוחמים ב 41%-גרס בהקונ
מקור הכוח המעמדי הוא ו את המרכז התעשייתי של המדינה

של ו )COSATU(של פדרציית האיגודים המקצועיים העיקרי 
) השותפות SACPהמפלגה הקומוניסטית של דרום אפריקה (

זו הפעם הראשונה במסגרת הקונגרס הלאומי האפריקאי. 
לה ביי, בה מתגורר נלסון מנדהשלטון באת  מאבדהקונגרס ש

בערים נוספות גם ת נחל כישלונו. הקונגרס רוב של שחורים
מספר גדול של מצביעים שחורים ממעמד העובדים בהן 

נוכח פרשיות  גב ולליטו להפנות חהש  ,ושכבות הביניים
הנשיא ג'ייקוב זומה.  ,ובהן הסתבך מנהיג ,שחיתות

לבחירות המקומיות עשויה להיות השפעה מעריכים, כי 
     .2019-לנשיאות שייערכו במדינה ב גדולה על הבחירות

הקונגרס  ציפליות הזהיר מזכ"לילקראת הבחירות המונ    
המפלגה תזכה רק אם , גווידה מנטשה, כי האפריקאי הלאומי

אך . "עלול להביא לקץ התנועה"זה , מהקולות 60%-ב
בכל שמונת המחוזות ו ,זהרתו לא הצילה את המפלגהא
אוכלוסייה, ספגה מה 40% יםמתגורר םגדולים במדינה, בהה

  מעריכים    ה.ב  ספרתית בשיעור התמיכה- רידה דוהמפלגה י

שנערך באצטדיון  ,למפלגהשנה  95פעילים קומוניסטים באירוע לציון 

  ביוהנסבורג באפריל (צילום: המפלגה הקומוניסטית של דרא"פ)

  
 25%-ב הברית ,54%-בהקונגרס ברמה הארצית, זכה ש
 . ההפסד בבחירות עלול להטיל לחץ לא10%- בכהלוחמים ו

יריביו  הנשיא זומה ולעודד אתרק על  המפלגה אלא גם על 
  .מבית ומחוץ לקרוא תיגר על שלטונוהפוליטיים 

קונגרס גברו בשנים האחרונות חילוקי הדעות בתוך ה    
-המדיניות הניאושל של פרשיות השחיתות של זומה ו בצילן

פדרציית האיגודים ליברלית העקבית של ממשלתו. 
 ה הקומוניסטית של דרום אפריקההמקצועיים והמפלג

ה אל הקצה את המדיניות הכלכלית צקהן לשנות מ דורשות
והחברתית יש הסבורים שהדברים יגיעו עד כדי פיטורי 
השרים הקומוניסטים מהממשלה. המפלגה הקומוניסטית 

נמסר טרם פרסמה הודעה מטעמה על תוצאות הבחירות. 
ישיבה בת שבסוף השבוע הקרוב יתכנס הוועד המרכזי ל

  כדי לנתח את התוצאות ולהחליט על דרכה.  ,יומיים
מחוזות גדולים במפלגה כבר החלו להסיק מסקנות  אך    

 רנטיבי" לניהול הרשויות המקומיותואף פרסמו "מצע אלט
חוץ; הובו חמש נקודות מרכזיות: הפסקת ההפרטות ומיקור 

מאבק בשחיתות; תוספת כוח אדם והגדלת שעות קבלת 
הקמת קואופרטיבים מקומיים למאבק באבטלה  הקהל;

קיימא; יצירת ממשק בין תכניות -לפיתוח כלכלי וחברתי ברו
הפיתוח המקומיות למחוזיות ולארציות; הענקת כלים 
לתושבי הערים והרשויות המקומיות כדי "לנפץ את צורות 

של שירותים  ותהייצור והשיווק הנצלניות הקפיטליסטי
   ומוצרים".

 להציב חלופה נועד כי ה"מצע האלטרנטיבי" ,נמסר    
גרס הלאומי יהיו אלה נציגי הקונ – ליברליים-לכוחות הניאו

תוצאות הבחירות ישפיעו באופן או הברית הדמוקרטית. 
המחוזיות, אולם הן  ישיר רק על העיריות ועל המועצות

 יםשואבהו, תעשויות לפעול כמנוף לחץ על זומה ועל ממשל
לפני סיום כהונתו  השיורים הכפריים, לפראזבבעיקר  תמיכה

   אומת הקשת בענן". " השנויה במחלוקת בהנהגת
    

א"ד                                                               
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  איור בכריכת הספר: דותן מורנו

  לאן נלך

  עם הרעב
  

  לילך וברמאת 
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

בספרה השני "מורה 

מציגה עובדת קבלן", 

מיטל נסים נרטיב 

 חניכה מפוקח וחומל
     

לאחר שספרה הראשון של מיטל נסים, מורה לספרות    
"הטעים  :נגמר בתהייה ,ועוזרת הוראה במכללת אורנים

, ספרה השני מציע את כל אחר החתונהל הסטייק לאורחיי"
מה שנכלל תחת הכותרת האגדתית של "והם חיו באושר 

כאן עולות שאלות של מעמד, של צרכנות, של  עושר".בו
התמודדות יומיומית עם השגרה ושל מקומה של השירה 

  בחיי העבודה והמשפחה. 
בטקסט הפרוזאי "בלוז תלושי המשכורת", ששמו הוא     

האצבע של עורך הספר רוני סומק, נסים מטביעות אחת 
תוהה בקול רם מול קהל ביקורתי על חשיבות הכסף בבחירת 

ומראה איך העין הבוחנת חודרת למקומות  ,פרטנר לחיים
מֹורֹות, ֶׁשֲאִני ּתֹוֶפֶסת ִאָּתן ְטֶרְמּפ ָאְמרּו ִלי, הפרטיים ביותר: "

ֶׁשָּבּה ֲאַנְחנּו א ִנְפָּגִׁשים  ֶׁשּזֹו א צּוָרה, ֶׁשֵאיֶזה ִמין זּוִגּיּות זוֹ 
ִּבְכָלל, ּוִבְכָלל ִאם ָּכָכה, ִּבְׁשִביל ַמה ִמְתַחְּתִנים, ֵהן ָׁשֲאלּו אֹוִתי. 
ַוֲאִני ָאַמְרִּתי ֶׁשֶּכֶסף ֶזה ָחׁשּוב, ֶׁשַּגם ָּבִעָּדן ַהָּקִּפיָטִליְסִטי ֵיׁש 

   ָּׂשְרדּות ַהַּכְלָּכִלית".ִאיְנִטיִמּיּות ֶׁשל ֻׁשָּתפּות ּגֹוָרל, ֶׁשל ַההִ 
שחקרה במהלך לימודי התואר השני שלה את ספרה  ,נסים    

 ,"טראנספורמציותאן סקסטון "המשוררת האמריקאית של 
אגדות בחיי בו התגלמו  יודעת דבר או שניים על האופן

גם על הצורך  ןככמו  .של מחצית המאה העשרים היומיום
את הזדמנויות החיים  לרענן את הדרך שבה השירה חושפת

   העומדות בפנינו. 
את השיר "טיוטה להרצאה בסימפוזיון פמיניסטי" מעניין  

לקרוא מבעד לטרנספורמציה ממשית בחייהן של נשים 
   האחרונות: םלאורך מאה השני

  
  

  הֹו עֹוָלם ֲחַסר ָּכל ֶהֶדף ֶׁשל ְמכֹוַנת ְּכִביָסה

  ֲהֵרי ֲאִני ֹלא ְיכֹוָלה ָלמּות ְּבקֹוְמִּביֶנזֹון ָקָטן

  ֶׁשל ֲעֶקֶרת ַּבִית ְּכלּוָאה

  זֹו ַהְּכרּוָכה ַאַחר ַמֲחַבת ְוַכף

  ּדֹוַמַעת ַעד ְלֶעֶצם ַהָּזָנב.

  
  

הקופי  פמיניסטי מגיע עד עצם הזנב, המקורהדיון ה    
של ההבדלים הפיזיים שמייצרים את חוסר הזהות בין 

שים, וכבר כאן שבדרך כלל קוראות לו גברים ונמה 
 בשיח. הלא אין עדיין ניכרת שליטת הפטריארכיה

  חלופות מספקות שנקראות כטבעיות.

"מכתב ליונה וולך" היה יכול להיות שמו של הספר.     
משוררית לעולם נעשית מול דמויות -החניכה הנשית

וטבולה בלא מעט דיכאון  מטיות ספורותגפרדי
ל חולשה, של באינטימיות ש ליה. נסים פונה לוולךומלנכו

ההיפוכונדרית אל המשוררת שמתה מסרטן השד. דרך 
ת בפייסבוק, שחושפת שבני משפחתה ומציצנאינטימיות של 

רמליים, שחושפת שהמהות הוולכית עוברת ושל וולך נ
. שיש להתפייס עם האם השירית טראנספורמציה מורכבת

  :ות הקיומית שדמותה נושאתתוך ביטוי של האמביוולנטי
  

  

  ֲאִני ִאָּמא ִלְׁשֵני ְיָלִדים 

  ָּתְפרּו אֹוִתי ַּכֲהָלָכה 

  ְלִמּדֹות טֹובֹות 

  ַאֲחֵרי ַהֵּלָדה 

  ְוִנְׁשַּכְבִּתי ְּבתֹוַדַעת ָהֵאם ֶׁשהֹוַלְדִּתי 

  ְּבכַֹח ַעל ַהַּצד 

  ְוִהְתרֹוַמְמִּתי 

   ְּכֶׁשַרַעד ָּפַׁשט ִלי ְּבָכל ָהֵאיָבִרים

  ִהיא ִּכְמַעט ֵמָתה 

  ַהְמַיֶּלֶדת ָאְמָרה 

  ֵאיזֹו ִאָּׁשה מּוָזָרה. 

  ֶאת ִמְפֶלֶצת ָהַאָּיָלה ִהְרַּדְמִּתי ַעל ַהָּיַדִים 

  ֲחָלִבי ְוִליׁשֹן 

  זֹו ָמסֶֹרת 

  ְּגֶבֶרת 

  ַהִּכּנּוי ּבֹו ָּפְנָתה ֵאַלי ַאַחר ָּכבֹוד 

  ַּתְלִמיַדת ִּתיכֹון ְׁשִמיִניְסִטית 

ְקֶּדֶמת ַוֲא    ִני ִּבְכָלל ָחַׁשְבִּתי ֶׁשֲאִני ֲעַדִין ְּבָפאָזה מ4

  ְוֹלא ָיַדְעִּתי ֶׁשָעִׂשיִתי ֵמַעְצִמי ִמְסֶּגֶרת 

  ֵהי יֹוָנה,

  ֲאִני ִמְצַטֶעֶרת. 
  

 מורה עובדת קבלן

מיטל נסים. עורך: רוני 

  סומק.

, הוצאת פרדס וגרילה תרבות
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את עתירותיו ) 11.8(המשפט המחוזי בבאר שבע דחה  בית    

 60-יותר מ, השובת רעב כאידשל העציר המנהלי בילאל 
ימים והמאושפז בבית החולים ברזילי באשקלון. נקבע כי 

יוותר כבול בידיו וברגליו למיטתו בבית החולים, ולא  כאיד
לה כי והדין עיזכה לביקור של רופא חיצוני מטעמו. מפסק 

השופט אהרון משניות השתכנע מנימוקי שירות בתי הסוהר 
(שב"ס), שטען כי "קיים חשד שהעציר ייחטף ממיטתו בבית 

  החולים" וכי הוא עדיין "מהווה סכנה לביטחון המדינה". 
מעסירה אלשמאלייה, אמור היה  )35( כאידבילאל    

 14להשתחרר בחודש מארס האחרון ממאסר שריצה במשך 
שנים בגין הרשעתו בבית משפט ישראלי, לאחר ששהה וחצי 

של מאסרו. אך האחרונים בבידוד במשך תשעת החודשים 
למאסר ללא  כאידשעות ספורות בטרם שוחרר, הועבר 

משפט של חצי שנה בצו מנהלי, מבלי שהוא או עורכי הדין 
שלו נחשפו לטענות נגדו או לחומר הראיות שהוגדר כחסוי. 

      .בשביתת רעב כאידפתח  יביונ 15-ב
  

  

  
של מנהיג המהפכה  90-) את יום הולדתו ה13.8ברחבי קובה חגגו בשבת (

בבירה הוואנה נערכו שלל הופעות עם שירים, ריקודי  .הקובנית, פידל קסטרו

האירוע המרכזי, בעל אופי תרבותי, נערך במוצ"ש  .סלסה וזיקוקים

נשיא ונצואלה, ניקולס מדורו. בתיאטרון קרל מרקס בהוואנה בהשתתפות 

במאמר שפרסם בסוף השבוע בעיתון המפלגה הקומוניסטית "גראנמה", 

שיא ארה"ב, ברק אובמה, שלא להתנצל נקסטרו את בחירתו של גינה 

בחודש מאי ביפן על השימוש בפצצות אטום  במהלך ביקורו ההיסטורי

התנצלות על ארה"ב לא הופיעה  במלחמת העולם השנייה. "בנאום של נשיא

את ההשלכות מראש  רצח מאות אלפים בהירושימה, אפילו שארה"ב ידעה

כדי ששום שלטון לא  של הפצצה", כתב קסטרו. "יש צורך לשמור על השלום

 יכול לרצוח מיליונים".

              

יות האדם אמנסטי ובסוף השבוע קרא ארגון זכ    
ושל כל  כאיד של אינטרנשיונל ישראל לשחרורם המידי

ים או "להעמיד אותם למשפט צדק בהתאם יהעצירים המנהל
וה, דובר אמנסטי ולסטנדרטים בינלאומיים". גיל נ

אינטרנשיונל ישראל, הוסיף: "אין דבר כזה מעצר מנהלי. יש 
רק מאסר ללא משפט על בסיס צו מנהלי, שלכאורה מגובה 
בהליך מגונה ובלתי שקוף לחלוטין. מוטב לסיים מידית את 

 ,, שסיים לרצות את עונשו הממושךכאידההתעללות בבילאל 
  . ולשחררו מיידית ממאסרו ללא משפט"

אה בנצרת בדרישה לשחרורו של בשבת הוקם מאהל מח    
  , ומחאות יוסיפו להתקיים ברחבי הארץ עד לשחרורו. כאיד

  
 

סניף יפו –חד"ש   
        

  מזמין לאספה עם 

  מערוף- עבדאללה אבו ח"כ
  י והאתגרים העומדים בפנינועל המצב הפוליט

  נוכח גזירות ממשלת הימין
  

  

  ,19:30ה , בשע17.8, ד'יום ב

  , עג'מי3במועדון חד"ש יפו, רח' השקמה 

  
  

סניף תל אביב –מק"י   
        

  בקורס מושגי יסוד במרקסיזם  שישית ומסכמת הרצאה

  אין מאבק" –"בלי תיאוריה 
  

  שרף חסאןחבר הלשכה הפוליטית של מק"י 

   מהפכה :נושאירצה על ה
  

  

  ,20:00ה , בשע23.8, ג'יום ב

  , תל אביב70באולם הגדה השמאלית, אחד העם 

  
  

 מועדון הגדה השמאלית

, ת"א70אחד העם   
        

  הסרט "סרט אדום" מזמינה להקרנת הסדרה

  החיים על פי אוהד""
 אחרי ההקרנה יתקיים דיון בהנחיית פעיל אנונימוס ומק"י 

   איתי אקנין
  בק הטבעוני למאבק השמאליעל הקשר בין המא

  

  0019:בשעה  ,25.8, ה'יום 


