
  

  

דו"ח מיוחד של מבקר המדינה האשים את המוסד לביטוח לאומי בכישלון 

  סיעודיים החיים בביתם. מה צריך לעשות? הקשישים ה תחוםב
  

התמודדותה של הממשלה עם הבעיות הנלוות לעלייה -אי    
ובמיוחד במספר  ,ומעלה) 65התלולה במספר הקשישים (בני 

הקשישים הסיעודיים, שבה ועלתה על סדר היום בעקבות 
הטיפול של  בנושא )1.10הדו"ח החמור של מבקר המדינה (

  . הביטוח הלאומי בקשישים סיעודיים שאינם מאושפזים
דו"ח זה הוסיף עוד     

 תיאוריםהיבט חשוב ל
: מושכבר פורס

המצוקה הגוברת של 
קשישים ללא פנסיה 
מהעבודה הנאלצים 
לחיות רק על קצבת 

ולבחור בין מזון  הזקנה
; מקרי לתרופות

האלימות כלפי קשישים 
סיעודיים בבתי אבות; 
הצפיפות במחלקות 
הפנימיות בבתי החולים 
הסובלים ממחסור 
באחיות; השירותים 
המצומצמים לקשישים 

  בקהילה.
בהינתן העובדות, מה צריכים לעשות הממשלה,     

  המחוקקים, הציבור הרחב?
שאלה דחופה שכבר נמצאת על סדר היום, אך טרם נפתרה     

היא הביטוח הסיעודי. שר הבריאות ליצמן אמנם התחייב 
 ,סיעודי ממלכתי, אך לא עשה דבר בשעתו כי ידאג לביטוח

  הצעות חוק בנושא.ואילו הממשלה מונעת קידום 
הונהגה בישראל גמלת סיעוד, המתבטאת  1988בשנת     

במימון המדינה (באמצעות הביטוח הלאומי) של מטפלות 
בקשישים סיעודיים שעמדו במבחני זכאות או בשהותם בבתי 

-כ –אבות סיעודיים. הסכום המוקדש לנושא בתקציב המדינה 
מיליארד שקל בשנה, אינו נותן תשובה הולמת לצרכים.  6

  ותר על המטפלות ועל בתי האבות הסיעודיים.חלקי בי

  במקביל לתקציב הסיעוד, משקיעות משפחות רבות סכומים    
, שנועד להבטיח טיפול הגדלים משנה לשנה בביטוח סיעודי

  באיכות גבוהה יותר למבוטחים בהגיעם למצב סיעודי.
  

 –נוכח השינויים הדמוגרפיים, הדרישה הדחופה היא     
הכללת הביטוח הסיעודי כענף במסגרת ביטוח הבריאות. צעד 
כזה משמעו שכל תושב 
בישראל יהיה מבוטח בביטוח 
סיעודי, וכי הקף התקציב של 

לא יהיה תלוי  הענף הזה
בהחלטה שנתית של 

יגדל כמו הממשלה, אלא הוא 
ביטוח הבריאות, כלומר 

   בצמוד לגידול בשכר.
  

  לא   זה   חיוני   בצעד  אולם     
 מדיניות  נחוצה   במקביל   די. 

המעדיפה את הטיפול הביתי 
בקשיש הסיעודי על פני 
העברתו למוסד סיעודי. 
הטיפול הביתי הוא אישי 
יותר, מכבד יותר וגם חסכוני 
יותר. לפי נתוני הביטוח 
הלאומי, עלות חודשית של 

שקלים, בעוד שעלות  15,000שהות במוסד סיעודי היא 
שקלים, כלומר מחצית  7,500 מטפלת זרה היאהעסקתה של 

  מהסכום.
  

לשיפור טיפול ביתי תשחרר אפוא תקציב בהדגש  שימת    
עו"סיות מספר הולם של העסקת איכות הטיפול באמצעות 

כמפקחות על המטפלות; קורסים להכשרת המטפלות; תמיכה 
  קהילתית במשפחות המטפלות.

  

וכן יישום הוראת המפקחת על הביטוח,  בכיוון הזהצעדים     
יהיו חייבות חברות הביטוח לאמץ את  2018כי מינואר 

יתרמו  - החלטת הביטוח הלאומי לגבי היות המבוטח סיעודי
  להקלת המצוקה של החולים הסיעודיים ושל משפחותיהם.

  2017 אוקטוברב  11,  38ליון יג   



  

 2תגובות /

    
  דברים בשם אומרם

  

  הדור הבא של מנהיגי הליכוד
בני בגין ליכודניק, אבל יש לו ראייה לא נכונה של "

המציאות. הוא חושב שאנחנו צריכים להיות דמוקרטים גם 
        ".אם זה יחריב את מדינת ישראל

  )20.9ח"כ דוד ביטן, מוסף "הארץ", (
\  

  עם חברים כאלה
כי הוא מתייחס נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר "

לנשיא טורקיה כאל חבר למרות המתיחות בין שתי המדינות, 
בעקבות התקרית שבה היו מעורבים מאבטחיו ובה נאבקו 
במפגינים נגד ארדואן בוושינגטון בחודש מאי. בפגישה 
בשולי העצרת הכללית של האו"ם המתקיימת בניו יורק 

של ארדואן  שבארצות הברית, טראמפ שיבח את הנהגתו
הנשיא: . עוד הוסיף י הוא הפך לחבר שלוטורקיה ואמר כב
  '".אני חושב שאנחנו קרובים עכשיו מאי פעם'

  )22.9(סוכנות הידיעות רויטרס, 
  

  א' , חלקלא כשר וגם מסריח
רוב גדול של התלונות שאני נחשפתי להן מתוקף המינוי הן "

מסטודנטים ימנים על מרצים שמאליים. בכיוון ההפוך כמעט 
. לדעתי האישית, כשמשלמים לאדם כדי שילמד קולנוע, אין

והוא מדבר על דב חנין, זאת שחיתות. כשמרצה כותב 
לסטודנטית במשוב על עבודה 'השמילי דעותייך', כשברקע 

  ".יש יחסי מרות, זה אותו דבר בדיוק כמו הטרדה מינית
  )29.9(פרופ' אסא כשר, "ישראל היום", 

  
  

  מכתבים  

    למערכת  
 

  שותקים האכיפהרמי גו
  

יחוד הלאומי ויו"ר האמטעם ח"כ לשעבר מיכאל בן ארי,     
לוד לעזוב את הארץ למדינה  לערבייקרא , עוצמה יהודית

סס את קריאתו על היות מדינת ישראל יהוא ב. ערבית
עלולה , אשר בלבד. זו התבטאות גזענית ומסוכנתליהודים 

ומם וביטחונם לסכן את שלו ,יהציבורהסדר לגרום להפרת 
  ושל ערביי לוד בפרט.בכלל, ישראל הפלסטינים אזרחי של 
, וההסתההגזענות נוכח גילויי שתיקת גורמי אכיפת החוק     

החוזרים  התמהמהות הרשויות בטיפול בגילויי הגזענותבצד 
כעידוד לתופעה המסוכנת העלולה מתפרשות , והנשנים

 .בתוך ישראלערבים ל יהודיםהיחסים בין לדרדר לשפל את 
        .זו העת לעצור מיד את הגזענות ואת הגזענים המסוכנים

  ,, משפטןנידאל עותמאן
 מנהל המטה למאבק בגזענות

  

ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל: ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל: ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל: ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל: 
zohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.com        
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  ב' , חלקכשר וגם מסריחלא 
טוב, התראיין זאת מילה התראיין ל'ישראל היום'.  אסא כשר"

ם כן, אסא כשר קילל קילל. א ―כללית מדי, אולי עדיף 
. הוא קילל שמאלנים. פתח 'ישראל היום'בסוף השבוע ב

עליהם ג'ורה. כראוי למומחה בעל שם עולמי לפרגמטיקה 
, 'עלובים'ם: ה, הוא הפגין עושר רטורי מרשישל השפ

מבלבלים את ', 'אזרחים גרועים', 'מעמידי פנים', 'נקלים'
 .'בז להם'. וכן, הוא בהחלט 'המוח

כשר זה ההוא שקוראים לו כשרוצים לנסח איזשהו קוד או 
אמנה, שיאפשרו לגוף המזמין להמשיך את מה שהוא עושה, 
רק במצפון שקט יותר. כשהצבא, למשל, רוצה להפציץ כל 

הוא חייב איזו אוטוריטה  ―ע"ע נוהל חניבעל  ―מה שזז 
פילוסופית, שתיצוק תוכן מוסרי לתוך קני התותחים וחריצי 

ים. כך אפשר יהיה מאוחר יותר לנזוף בכל מיני ריצ'רד הרוב
גולדסטונים ושאר יפי נפש בוגדניים שיבואו בטענות על 

אם כן, כשר פתח פה על  פשעי מלחמה והתבהמות צבאית.
  שמאלנים. ניכר שהפה חיכה זמן רב להיפתח. 

לחן, ולמה באמת שיתפלא אם ההוכחות מונחות על השו
במסגרת המינוי שלי נפגשתי 'שר: ממש לנגד עיניו? מספר כ

עם כל נשיאי האוניברסיטאות. כשבאתי לפגישה עם אחד 
מהם, וכדרכי הקדמתי, שמתי לב שבחדר ההמתנה מונחת 
ערימת פרוספקטים של האוניברסיטה, ולצדם עיתון 'הארץ' 

  .מאותו בוקר. סליחה? למה דווקא 'הארץ?'"
  )3.10(אלון עידן, "הארץ", 

  

  בסדום עוד עיתון צדיק
ריח הירושימה עולה באפינו. גם אם לא יהיה עימות גרעיני "

בחצי האי הקוריאני, ארצות הברית מרוויחה בפוקר הזה. אין 
ממנה. מלחמה שארצות הברית כאימפריה לא הרוויחה 

למה איש אינו מדבר על  ]...[ הרוגיה? היא לא סופרת אותם
נוטוני הוא כך? אמריקה היא אנחנו. יוצא מן הכלל בנוף המו

ביטאונה של המפלגה הקומוניסטית, 'זו הדרך', שהקדיש את 
, למכשול האמריקאי הזה בפני 22.9-מאמר המערכת שלו, ב

פירוז. קל לומר 'קומוניסטים, תומכים בצפון קוריאה'. כבר 
מזמן לא מדובר בכך. חבל רק שלחלק קטן בלבד בשמאל 

מרונים ובן שארה"ב מסכנת את שלום העולם. תהישראלי מ
צבאיים עם דרום קוריאה, מדי שנה, מחממים את הגבול. 
תעשיית הנשק שלה מתרחבת בכל פעם שחצי האי ההוא 

  מתקדם אל ההרס".
  )26.9(יצחק לאור, "הארץ", 

  

  

  חרדיםוהערבים ה בניכוי שוב
ד"ר מיכאל שראל, לשעבר הכלכלן הראשי באוצר וכיום "

המובילים  ראש פורום קהלת לכלכלה, מסביר שהנתונים
צמיחה ופערים הפוכים מהמציאות.  בתקשורת בהקשר של

ארגונים חברתיים מזינים את התקשורת בנתונים, שלפיהם '
הצמיחה בארץ גבוהה ואינה מחלחלת לשכבות החלשות 
ואילו הפערים גדלים. בפועל הנתונים הפוכים לגמרי. 
הצמיחה בישראל שומרת על מרחק קבוע מהכלכלות 

יים מצטמצמים ואילו הפערים החברת החזקות בעולם,
ד"ר שראל מסביר שישראל היא מקרה מיוחד   .'בעקביות

בעולם, שבו מרבית העניים הם החרדים והערבים. החרדים 
למעשה בוחרים באורח חיים שממקם אותם בעשירונים 
התחתונים, ואילו הערבים, בשל אורח חייהם הכפרי ומסיבות 

משקפים תמונה מהימנה נוספות, מטים את המדדים, שלא 
  ."על המצב לאשורו

  )25.9("ישראל היום", 



  

 3/עובדים
 

אי שקט 

  תעסוקתי
שנת הלימודים הקרובה,  תחילתעם 

  במכללות הסגל הבכיר  רךענ

  לפתוח בשביתההציבוריות 
  

  יוסף לאורמאת 
  

מכללות כל הבבספטמבר הוכרז סכסוך עבודה  27-ב    
האקדמיה למחול, בצלאל, בית ברל למעט ( ציבוריותה

מהלך מתואם זה של הסגל  .)מעוןוהמכללה להנדסה סמי ש
 ועד ספירבצפון תל חי מבמכללות בכל רחבי הארץ, ר הבכי

סכסוך העבודה הכרזת  .הוא חריג בנוף הישראלי ,בדרום
גיבוי  ותמעניקשל הוועדים במכללות והחזית המגובשת 

, המועצה המתאמת של הסגלים הבכיריםשל המו"מ לצוות 
ועד ראשי האוצר, משרד עם שיחות  מקיים ימים אלהבש

   .(ות"ת) וועדה לתכנון ותקצובוה(ור"מ) המכללות 

הסגל האקדמי ועד  יו"ר ,סמדר נויד"ר  שוחחתי עם    
ומרצה לסוציולוגיה  אשקלון האקדמית הבמכלל

המתקרבת, שאולי  , לקראת שנת הלימודיםואנתרופולוגיה
  .מכללותב המרציםמאבק ב ההחרפהלא תיפתח בשל 

כעת, איפה דברים עומדים? מהן הדרישות 

  ?ותהנהלהעיקריות מה
אנו מכללות ציבוריות.  17-סכסוך העבודה הוכרז ב    

להתקדם לכיוון הוא ניסיון ההסכם שכר חדש. דורשים 
לשפר את  . ראשית, סכם של הסגל הבכיר באוניברסיטאותהה

. הקידום של מרצים במכללות, כמו תנאי המחקר
אין לנו את אך  .באוניברסיטאות, תלוי בפרסומים אקדמיים

מענקי התשתיות הנחוצים (היקף משרה, חדרים, התנאים ו
בפועל השכר , שנית. )ן הלאההצטיינות וכ מחקר, מענקי

הוא לא מאשר באוניברסיטאות.  נמוך משמעותיתבמכללות 
כן. השכר התעד, על אף שבאוניברסיטאות 2017-ב התעדכן

קביעות. בשונה יצירת מנגנוני  יםרשודשלישית, אנו 
 במכללות. אנו כאלהוגים מנגנונים א נהמהאוניברסיטאות, ל

כאלה שיגנו עלינו ויעניקו לנו מבקשים להסדיר מנגנונים 
  ביטחון תעסוקתי ואקדמי.

. 2016דצמבר ם הקיבוצי החדש התחיל בהמו"מ על ההסכ    
כי לא נוכל לפתוח  הודעתנו חרף ,מתנהל בעצלתייםהוא  מאז

ות, עלויות כספיל בכל הקשור. תשע"ח את שנת הלימודים
רם קשיים וזקוקים לאישור האוצר, שלצערנו ע ור"מנציגי 

  לפשרות. ןמוכ וואינ

 קשה אף יותר,שהסגל הזוטר, שמצבו אני מבין 

על אף שבאשקלון  זאת. חלק מהמאבק הזהו אינ

  ועד. מדוע? אותו הם חלק מהמרצים הזוטרים 
אינני . הסגל הבכירלצערי הרב, הסכסוך הוא אכן רק של     

מדוע ההתארגנות , ואינני יודעת ת ההיסטוריהמכירה א
 שלמועצה  ישנהאבל, . בלבד במועצה היא של הבכירים

 הודיעה סגל ההוראה". המועצה"שנקראת הזוטרים המרצים 
  לור"מ לפני שבועיים שגם היא תפתח במו"מ ארצי. במכללת

  למאבקים בשנה הקרובה מתכונניםסמדר וחומי 

  
 הזוטר הסגל  את  כולל   העובדים   עד ו למשל,  ספיר, 
כי הוועד  החליט . שםבאשקלון כמו אצלנוגם יחד,  והבכיר

מקריאה להשבתה גם השביתה תהיה של כולם. אנחנו נמנענו 
ב רושלית היא מסיבות שונות. הסיבה הפורמ של הסגל הזוטר

 יננווא ,הבחודשי החופש חברי הסגל הזוטר לא מקבלים שכר
   .םלהכביד עליה יםצור

האיגוד  בנימה אישית, מה משך אותך לפעילות

? מה המחיר האישי שנאלצת המקצועי במכללה

  לשלם?
אני מלמדת . לה שקשה לי, רגשית, להתמודד איתהשאזו     

 כלל, הרבה שנים היו לנו. שנים 15כבר במכללת אשקלון 
 יםמתייחסיש מי שהנהלה בשתלונות על כך , חברי הסגל
לא חשוב ובר  אדם כוחם, אלא כאל שותפיכאל אלינו לא 

מייל קצרצר קיבלנו שלוש שנים כלמשל, לפני  החלפה.
הרצאות בסמסטר קיץ עבור השכר מלשכת המנכ"ל על כך ש

גם את ההסכם הקיבוצי שנחתם זה המון כסף. . 40%-יפחת ב
  . מקיימים רק באופן חלקי –איתנו 

. תטיביקולקבצורה גורם  שוםאל  יכולנו לפנותלא בעבר     
יכול היה לפנות לראש החוג כמובן כל אחד , אישיבאופן 

ה אל. הבהרות או שיפור בתנאים ולבקששלו או לרקטור 
, מאוד למען הסגלשמשתדלים  אנשים חכמים ומקסימים

צמם כנאבקים אבל נדמה לי שהם למדו לא לראות את ע
. תמיד "בכינו" זכויותיהם ןעלמואפילו לא , זכויותינו מעןל

משה  ,הקודםכשיו"ר הוועד אך העזנו לעשות דבר. ולא 
י לוועד , חברירץ לבחירות, וכשנדב ועוגן אינוהודיע ש, גברא

התחברנו להיכנס לוועד, הביעו נכונות  ,העובדים כיום
   .הסגל לטובת חבריבלי פחד והתחייבנו שנפעל 

מחשבות על  מאז, במשך שנה וחצי, אני הולכת לישון עם    
הרבה מאוד מתח והמון זה לא קל. . בבוקריתן אהוועד וקמה 

חברי סגל כשוגם ברמה הארגונית  גם קשייםדילמות ו, בעיות
להם. דברים שקרו על ומספרים לי  ,ספציפיים מתקשרים אליי

לקבל עזרה מנסה לעזור להם, אבל חלקם מפחדים בכלל  אני
 .כבולות יוידי "פסיכולוגית"על תקן  לפעמים אני מהוועד.
ולא להיות  ,מרתיחים את הדםשסיפורים מקוממים,  לשמוע

ת סגל חוששים שנתערב ו/יחבר .יכולה לעשות משהו עם זה
, כואב אשמיי, זה קשה – אין לנו מספיק כוח לעזורשאו 
ם, להסביר לפעמים אנחנו צריכים להיות אפולוגטיי תסכל.ומ

 והדביקש היו בעלי תפקידים במכללה שאנחנו לא "הרעים".
אותנטי. מה אומר לך, זה  שאנחנו לא ועד וג כזה, טענלנו תיו

לעובדים כוח הארגון נקודת האור היא אנשי  לא כיף.
  שמלווים אותנו באכפתיות ובמקצוענות.



  

 4פוליטי/

   פלסטינית מדינה

  אזורי" "הסדר לפני
  

מהטוענים לרשתו טוענים כי הסכמות עם הפלסטינים יגיעו רק  כמהוכאשר נתניהו 

. לתחזק ולשמר את הכיבושאחרי "מהלך מדיני כולל" במזרח התיכון, הם מנסים 

  סביב "האיום האיראני" היא עוד דוגמא לכךהפארסה 
  

  יובל הלפריןמאת 
  

לפני בחירת דונלד טראמפ לנשיאות ארצות הברית,     
התהלך שר החוץ בנימין נתניהו בעולם ונשא בשורה 

דגל מרעישה: "הסדר אזורי לפני פתרון הסוגיה הפלסטינית". 
"פטנט" ישן שמעולם לא פתר שום בעיה, אך היה  אהוזה 
במשיכת זמן. בראש מעייניהם למנהיגים הישראלים עיל הו

שימור הסטטוס קוו של הכיבוש הישראלי  ו ועומדיםעמד
  .ככל שניתןה של מדינה פלסטינית תומניעת הקמ

משהבהירו אפילו המנהיגים הריאקציוניים ביותר בעולם     
ת ועקפנ כל עודביחסים עם ישראל  הערבי שדבר לא "יזוז"

נתניהו נואש. לא אמר הדרישות הצודקות של העם הפלסטיני, 
סה למכור ניו ,מעבר לגבולות העולם הערביאל הוא פרץ 

יש לפתור את פלסטינית" הסוגיה ה" קודם לפתרוןשבעולם 
  איראנית". הסוגיה ה"

ברם, המאבק הפלסטיני אינו נמצא באינטרס המידי של     
ממשלה איראנית כלשהי הן בגלל מיקומה והן בגלל התנועה 
השלטת בה. הזרמים האסלאמיסטיים שאינם פלסטינים לא 

את המאבק הפלסטיני בראש סדר העדיפויות ברובם מציבים 
שלהם. כשארגון אל קאעידה היה בשיא כוחו, הוא ביצע את 

  האנושות (לפחות של  בתולדות  ביותר  החמור  רור הט  פיגוע
  

  

  
  

  את קבלו

 זו הדרך
  מדי שבוע

  אלקטרוני בדואר

  או בדואר רגיל
  

לום מתבקשים לשלוח ללא תש המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוניהמעוניינים לקבל בדואר אלקטרוניהמעוניינים לקבל בדואר אלקטרוניהמעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני

  zohaderekh@gmail.comאל:  כתובת דוא"ל 
 

מתבקשים לכסות את הוצאות  ,המעוניינים לקבל בדואר רגילהמעוניינים לקבל בדואר רגילהמעוניינים לקבל בדואר רגילהמעוניינים לקבל בדואר רגיל

בשיק לפקודת המפלגה  שקל 150המשלוח באמצעות תרומה של 

  6126102אביב -תל 26205 "דת הקומוניסטית הישראלית, 

  או"ם. נתניהו (צילום: קובי גדעון, לע"מ)בגם  דיבורי "הסדר אזורי"
  

ממלכתי") בארצות הברית. הארגון לא עשה -הטרור ה"לא
  גורם ציוני.נגד כמעט שום פעולה נגד ישראל או 

הממשלה האיראנית אימצה את הנושא הפלסטיני כמיתוג,     
ובשאר מדינות  יותערבהמדינות הכי בקרב ההמונים בכל 

איראן הנהגת האסלאם יש אהדה גדולה למאבק הפלסטיני. 
  . וזמאהדה תועלת ק הפיל מעוניינת

מדינה פלסטינית עצמאית  קיימתכי כעת, תארו לכם     
המקיימת יחסי שלום ודיפלומטיה מלאים עם ישראל. האם 
היה נותר משהו ממה שנקרא "הסכנה האיראנית"? האם איראן 

ר שאהייתה נושאת את דגל שחרור פלסטין כולה, כ
  לא נראה לי. שלום עם ישראל? חייםהפלסטינים עצמם 

איראן הנהגת דיבורים של אם  אך גם לשיטת נתניהו,    
רק קידום  ,על ישראל באופן "קיומי ואסטרטגי" יםמאיימ

 את. זו זלנטרל  יםהסוגיה הפלסטינית וסיום הכיבוש יכול
המחשה ברורה ופשוטה לביטוי "לב הסכסוך", שתקף היום 

 נאי מוקדםכפי שהיה תקף בעבר. הסדר אזורי כולל תלוי בת
: סיום הכיבוש והקמת מדינה פלסטינית עצמאית. רק ברור

תיסלל הדרך לשלום אזורי, או לפחות למניעת  מפתרון כזה
ההנהגה הנוכחית של הדבר נכון גם לגבי מלחמה אזורית. 

  .איראן



  מ
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  מזכ"ל המפלגה  :משמאל ; "למען רפובליקה פדרלית וסולידריותעמדתנו? " ,תון המפלגה הקומוניסטית הספרדיתעישער  :מימין

  נואם ומאחוריו הדגל האדום ודגל הרפובליקה (צילומים: מונדו אובררו)חואן סנטייה 

  סוציאליסטיתרפובליקה  נגד היפרדות, בעד  
בין השכבה  ת הקטלוניתלהעמיק את הקרע בתוך הבורגנוקוראים  בספרד הקומוניסטים  

  וקשורה בהון נחרצות העליונה המתנגדת לה השכבה המצדדת בעצמאות לבין הבינונית 
 

נערך בקטלוניה משאל עם על היפרדות  אוקטוברב 1-ב    
החבל מספרד. הממשלה במדריד שלחה כוחות גדולים 

תר מאלף בני אדם לדיכוי המשאל, עליו הכריזה כלא חוקי. יו
מיליון  2.26, בקטלוניה לדברי הממשלהנפצעו במשך היום. 

מכלל בעלי זכות  42.3%איש הצביעו במשאל העם, 
 אחוזים  90תוצאות המשאל לא הפתיעו: ההצבעה בחבל. 

היעדרות . הצביעו בעד הכרזת עצמאות והיפרדות מספרד
ניכרת מהצבעה במשאל העם נרשמה בשכונות הפועלים 

   לונה ובערי הפרבר שלה. בברצ
, הדיכוי האליםלאחר אמר  ,קרלס פוג'דמון ,נשיא קטלוניה    

צדדית על עצמאות החבל. -כי נפתחה הדלת להכרזה חד
"ביום זה של תקווה וסבל, אזרחי קטלוניה הרוויחו את 
הזכות למדינה עצמאית", אמר בנאום טלוויזיוני, כשהוא 

שביתה כללית בחבל ה הוכרז ,. למחרתמוקף בחברי ממשלתו
  לרחובות הערים והכפרים.יצאו מאות אלפים והצפוני 

השמאל העקבי קרא להשתתף במחאות ובהפגנות, אך     
המעמדי של בשל האופי , במשאל העםבהצבעה להימנע 

מייצגת את האינטרסים של הבורגנות זו " .תכנית ההיפרדות
הבינונית, שבעקבות המשבר הקפיטליסטי העולמי, רואה 

  ."בכלכלה הספרדית המקרטעתמטה -מטהת עצמה נגרר
   ואחריה,    העם    למשאל    שקדמה    המערכה     ךהלבמ     

המהווה המפלגה הסוציאליסטית המאוחדת המקומית (קראו 
הספרדית) והמפלגה לק מהמפלגה הקומוניסטית ח

בהנהגת שהקומוניסטית הקטלונית (חלק מחזית השמאל 
להקמת רפובליקה קטלונית במסגרת ספרד  הקומוניסטים)

של היום, זאת, בניגוד לספרד רפובליקאית וסוציאליסטית. 
מלוכנית וקפיטליסטית. מדיניות זו איננה חדשה, שורשיה 

. מתהקודמאה בבמאבק נגד הפשיזם ומשטרו של פרנקו 
ולא עם הקומוניסטים נוהגים להפגין עם דגל הרפובליקה (

  ם.תטישלשבבעיריות דגל ספרד הרשמי), ולהניפו 
ראש ממשלת  .קשהפוליטית תסבוכת מאז המשאל נוצרה      

תנגד לקריאות שותפיו מי חוֹ אמריאנו רהימני ספרד 
נשיא  , דןבמקביל .את ממשלת קטלוניהלקואליציה להשעות 

  .יעד קבע תאריך טרםאך , וסח הכרזת העצמאותבנ הקטלוני
 צטרף הלחץ של ההון הפיננסי.אל המבוכה הפוליטית ה     

דיע על הגדול ביותר בקטלוניה, הו ,קאישהבנק דירקטוריון 
בעקבות חוק חדש  ,זאת חבל.מחוץ לאל העברת המטה שלו 

הודיע הבנק מקל על מעבר של חברות. ה ,במדרידשהתקבל 
בנק בעקבותיו הודיע בוולנסיה. יהיה  כי המטה החדש

ברה לאליקנטה, את מטה החכי יעביר  ,בגודלו, השני סבאדל
  . לקטלוניהדרומית 

זכותו של העם הקטלוני להיפרדות שרירה וקיימת, ציין     
-השמאל העקבי. ואולם, תכנית ההיפרדות היא ביסודה ניאו

  ליברלית, ואין היא מבטיחה כל שינוי חברתי. 

 
  א"ד



 6/םבעול
  

  

  (תמונה: ויקימדיה) גווארה במדי הצבא הקובני צ'הארנסטו 
  

  בפלסטיןצ'ה 
  

 50במלאות לזכרו של לוחם הגרילה, 
  על אדמת בוליביה שנה למותו

 

  אפרים דוידימאת 
  

את  בירייהסמל בצבא בוליביה  רצח, 1967באוקטובר  9-ב    
לאצבע ללחוץ על ההדק הגיעה הפקודה צ'ה גווארה. 
לרגל יום  .וושינגטון, CIA-הממטה  :מרחוקהבוליביאנית 

 מוקדשים לזכרוהשנה החמישים למותו של המהפכן הנודע, 
נטינה, ברחבי אמריקה גאירועים ונכתבים מאמרים בקובה באר

  הלטינית ובארצות רבות אחרות. 
ספר כאן על ביקורו של גווארה ברצועת עזה ועל מפגשיו א    

  . באותו חלק של פלסטיןעם תושבים 
שגריר תפקיד של גווארה  מילא, הקובנית לאחר המהפכה    

, ביקר 1959ספטמבר לארצות. בין יוני כמה בקובה נודד של 
ידע על רכש ביוגוסלביה  צ'ה ביוגוסלביה, במצרים ובהודו.

בין קשר הבחן את מצור; בהודו בהנתונה תיעוש במדינה 
  תיעוש. בין חקלאות ל

, סייר צ'ה לאורכה ולרוחבה של 1959ביוני  30-ל 15-בין ה    
כאן ביקש גווארה ללמוד על אפשרויות . של נאצר מצרים

הרפורמה האגררית במדינה בעלת גידול חקלאי משמעותי 
 .נאצר-בד אלעאה, גמאל אחד (כותנה), אותה קידם נשי

 ייהסטאת מארחיו בהצעת צ'ה  עיפתבמהלך הביקור ה
  .של המסע המתוכנןממסלולו 

לבקר במחנות הפליטים לאפשר לו ו דרש ממארחיגווארה     
ירי בכ .מרחק רב מאזורי הסיור שלו -ברצועת עזה  הפלסטינים

  הביקור. את למנועניסו  פילווא, נרתעו מהדרישהמשטר ה
  שלטון תחת יתה רצועת עזה ישנים ה צריך לזכור כי באותן     

  
  

   לתושביה  לא הותרה פוליטית מצרי. שום פעילות צבאי
המארחים נרתעו  .ניהל את חייה המצריהצבא ו ,הפלסטינים

ממפגש של מנהיג המהפכה עם פעילים פלסטינים, בעיקר עם 
  פליטים, שמא תשפיע עליהם הגותו של האורח.

  

פעולה שלנו היא זעקת קרב נגד  כל<<

האימפריאליזם וקריאה לאחדות העמים 

נגד האויב הגדול של המין האנושי: ארצות 

  >>הברית של צפון אמריקה
 )1967(צ'ה גווארה, מתוך "איגרת לשלוש היבשות", 

  
נחתו גווארה עם הבכירים הקובנים , ההתנגדותחרף     

של צבא קובה המהפכני, , במדים 1959ביוני  18-בהאחרים 
ההרוס על שמו של  נמלה(היום קרוי  רפיחשל התעופה  בנמל

  . יאסר ערפאת)
של הרצועה, הצבאי עם המושל נפגשו ים הקובנהבכירים     

רה דרש להיפגש עם . גוואמאנשיוכמה עם אחמד סלים, ו
  שאטי.הפליטים כך הגיע למחנה ו הפלסטינים עצמם

 קרא לפליטים להמשיךדברים. הוא גווארה נשא שאטי ב    
מדובר כי  צייןבדבריו ולהיאבק בנחישות למען זכויותיהם. 

בני עם מתיישבים חיים שבישראל משום מורכב", "במצב 
  אחר.

-מוסטפא אבואת ג'. בורי-מחנה אלבצ'ה  קריב בהמשך    
אין מדוע צ'ה שאל פליט פלסטיני תושב המחנה, מדין, 

 ככל הידוע, .פלסטינים המוני פליטיםהתארגנות מהפכנית של 
עיתונות הלמחרת שב לקהיר.  .תשובות מספקותבלא זכה 
  .הביקורהתעלמה כליל מהמצרית 

   

" סיפורו של מהפכן – צ'ה גווארההספר " הוא מחבראפרים דוידי 
  בהוצאת רסלינגשראה אור ) 2004(
  

 " גווארהצ'ה" ארנסטו

1967-1928  
  

ארנסטו (צ'ה) גווארה בהירצחו. ד"ר הרופא היה  39בן     
מתנוססת על חולצותיהם ותמונתו  ,לאייקון פופולריהיה מאז, 

   .יהקפיטליסט במערבובעולם השלישי  ומבוגרים צעירים של 
השתתף במאבק לצד  1954-ב. היו קצריםחייו הציבוריים     

 ,אדמות לאיכרים ענייםשחילקה  ,הנבחרת גואטמלה תממשל
גולה, מי שהיה מנרצח בבוליביה. עשרה שנים -ומקץ שלוש
לוחם גרילה מן השורה,  צמחעיתונאי, ו רחוב מובטל, צלם

 יחד עם ,במהפכה הקובניתמילא והגדול המרכזי  ותפקידואת 
שר התמנה לפידל וראול קסטרו. אחרי ניצחון המהפכה 

 כמנהיג קובני פעל. בקובה נגיד הבנק המרכזילהתעשייה ו
, נשא נאומים וכתב חיבורים ברוח נודד של המהפכה שגרירכ

בשנים בהן "נעלם מן העין", שהה באפריקה, ארגן  .המרקסיזם
  .חצנרכוחות מהפכניים בקונגו, ואז הגיע לבוליביה שם 

. בכל ילדיו לחמשתמסור היה אב והתחתן פעמיים צ'ה     
את  לא שכח לרגעים והסודיים, ימסעותיו ברחבי העולם, הגלו

  .משפחתו בארגנטינה
 

 א"ד



  

 7/תרבות
 

  

  על פליטות והגירה חושבים מחד"ש
  

דיונים ההרצאות והסדרת ב התקיים) 2.10מפגש נוסף (    
הפעם נושא המפגש . שיוזמת חד"ש במועדון הגדה השמאלית

, מזכירת סניף עה לויו. נבישראל עבודה ות והגירתפליטהיה 
נדים טוגוד השתתפו בדיון  .הנחתה את הערבת"א של חד"ש, 

מרכז של ב העומר, מבקש מקלט מדארפור וחבר הנהל
רכזת תחום נועה קאופמן, "וואדי הוואר",  הסודאניתהקהילה 

דוקטורנט ומתן קמינר,  ,קו לעובד המבקש מקלט בעמות
  חד״ש. החוקר את הגירת העבודה התאילנדית לישראל ופעיל

המתארים את אופי נתונים סטטיסטיים  ן הציגהקאופמ    
חיים בכיום מבקשי מקלט  38,540-כ ההגירה לישראל.

קטנה . זו קבוצה אהריתיארמן ואמסוד וגיעהבישראל, רובם 
. מצויה בליבו של השיח הציבוריהיא של מהגרים, אך למדי 
 בתחומי בעלי אשרות עבודהמהגרי עבודה  85,900-כישנם 

מגיעים ברובם מאסיה וממזרח והסיעוד, ה חקלאות, הבנייןה
נמצאים בארץ ללא המהגרי עבודה  74,000-כו ,אירופה

קבוצה מעמד. כל אשרה, רובם מבריה"מ לשעבר והם חסרי 
שהגיעו לישראל עם אשרת  ,מהגרים 18,000-מונה כ נוספת

  . לאחר שפג תוקפה לארצות מוצאםשבו עבודה אך לא 
בסודאן  פעיל פוליטיכ חוויותיועל  סיפרעומר טוגוד     

מתח ביקורת על  ,בתוך כך .וכמבקש מקלט בישראל ובישראל
דמות ל. זכויות האדםארגוני הסיוע לפליטים ועל פעילי 

הפליט המסכן שיצרו מובילי המאבק בתחילת דרכו השלכות 
מרק לוינסקי, למשל, יצר לטענתו.  ,תמרחיקות לכ פוליטיות

שורות ארוכות של אנשים שקיבלו צדקה באמצע גינה 
יש בו את דמות הפליט המסכן, בתודעה  וקיבעציבורית, 

הם  רבים ממבקשי המקלטואולם,  .לרחםעליו צריך לתמוך ו
משטרים הדכאניים של התנגדות ל אנשים משכילים בעלי עבר

מעסיקים מבקשי אינם , ארגוני הסיוע בארצות מוצאם. בנוסף
אינם שולטים  אלה. ניםמתורגמלמעט מקלט בשורותיהם, 

בדיאלקטים השונים של אוכלוסיית המהגרים. לעיתים 
את יחס השמאל לתושבי שכונות עומר ביקר טוגוד בהמשך, 

הדרום, שגרם לאנטגוניזם מוגבר אצל התושבים ולהתחזקות 
השמאל . הביקורת של בשכונות אלה הימין ככוח פוליטי

י מדיניות הממשלה, שהעבירה מופנית כלפ צריכה להיות
ולא כלפי תושבי עשרות אלפי מהגרים זרים לשכונות עוני, 

  השכונות.
התמקד בבעיית ההגירה הגלובלית בתורו  קמינר    
היא שההגירה  . הטענה הרווחת בעולםפרספקטיבה מעמדיתמ

ת בין כי הגבולו סוברהוא  .את העובדים המקומייםמחלישה 
יתחזקו אם כך, ו ,המדינות צריכים להישאר פתוחים לגמרי

יהיו יותר כוח מנוצל, הם לא יהוו תחרות לכוח ולא המהגרים 
האשמים במצב קמינר, הזכיר העבודה המקומי. ובכל מקרה, 

מהגרים המנוצלים. עניין הלא , מעסיקים המנצליםזה הם ה
בין עבודה לנוסף שהעלה קמינר, הוא שההבחנה בין מהגרי 

על מודל ליברלי של זכויות אדם,  מתבססתמבקשי מקלט 
בין אדם מובטל ל ןבארץ עם משטר עוישמבחין בין אדם נרדף 

לא קשה במצוקה נתון יכול להיות האחרון המבקש תעסוקה. 
  .מאשר הראשון פחות

מדינה  :ישראללבעיה הייחודית ה בדיון עלתה שוב ושוב    
לזכות במעמד חוקי, לאלה שלא נולדו בה מאפשרת שאינה 

אלא אם הם יהודים. למעט חוק השבות, בישראל אפשר לזכות 
הגירה מדיניות על כל טענה במעמד חוקי רק מתוקף נישואין. 

  .מדינההשל י גזענאופי הה צריכה להתמודד עםבישראל 
   

  דורית גרסטנפלד

  

  איתן קלינסקי
  

  אספן של שלום
  

  ִּבְלִּתי ִנְלֶאה ֶׁשל ָׁשלֹוםֲאִני ַאְסָפן 
  ן ָאמֹוץ ֶׁשָּבא ֶאל ַחְצרֹותּבֶ  ַׁשְעָיהּוּיְ ִמ 

  ֻעִּזָיהּו יֹוָתם ָאָחז ְוִחְזִקּיהּו ַמְלֵכי ְיהּוָדה
 א ּגֹוי ֶאל ּגֹוי ֶחֶרבא ִיּשָֹ ִקַּבְלִּתי ֶאת  

  ְוִאם ֶאְפָׁשר ֶׁשַּגם לא ִיְלְמדּו עֹוד ִמְלָחָמה.
  

  ימּות ֶזה ַהֶּנֶׁשק ֶשל ַהֲחָזִקים" ּלִ אַ י ֶאת "ִאי הָ ַּגְנִּדי ָנַתן לִ 
  ְלָידֹו ָּבֹאֶסף ָצַרְרִּתי ֶאת  ַמְרִטין לּוֶתר ִקיְנג

  ימּות ְלֵבין ִאי ִקּיּום"ּלִ ין אַ "ִּכי ַהְּבִחיָרה ְלַמֲעֶׁשה ִהיא ּבֵ 
  ַוֲאִני ָּבַחְרִּתי ַּבִּקּיּום ְּכאֹוָצר ְּבאֹוָסִפי.

  

  ְוַאְרָּבָעה ְסָפִרים ַּבְּבִרית ַהְּיָׁשָנהִרים ֵמֶעֹשְ 
  ִרים ְוִׁשְבָעה ְסָפִרים ַּבְּבִרית ַהֲחָדָׁשהֵמֶעֹשְ 

  סּורֹות ַּבֻּקְרָאןַאְרַּבע ֶעְׁשֵרה ִמֵּמָאה 
  רֹות ֹורֹות ְוִאּגְ ָּדִליִתי ַרק ְנבּואֹות ְּבשֹ 

  ֶׁשְּמַכְּתתֹות ִמְלָחמֹות ְלָׁשלֹום.
  

  ְכִניס ְלאֹוָסִפי ֶאת ּבּוְדָההָלִטי ָנָהאת ָהאן הִ 
  ִּבֵּקׁש ַרק ָׁשלֹום  ֶׁשָהָיה ָאָדם ָּכמֹוִני,
  ֵאַלי ֵמֲעָנתֹות  ְּכמֹו ִיְרִמָּיהּו ֶׁשָּבא

  ְוָנַתן ִלי ַרק ַמְחְׁשבֹות ָׁשלֹום ְולא ְלָרָעה
  ּוהֹוִסיף ְלאֹוָסִפי ַאֲחִרית ְוִתְקָוה

  בֹותֶׁשעֹוד ִיְׁשְּכנּו ְּבָכל ַחְדֵרי ַהְּלבָ 
  ה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיוְוָיִניעּו ֶאת עֹוׂשֶ 

  ֹות ְּכָבר ַּגם ָׁשלֹום ָעֵלינּו .ַלֲעשֹ 
  

  77ספרי עיתון בהוצאת באחרונה , שראה אור "אספן של שלום"מתוך 
  

  א אלנקוהישג
  

  [החיים הללו]
  

  ַהַחִּיים ַהָּללּו: ֲאִני ְמַפֵחד ֵמֶהם.
  ַהֶּזה,ָּבְטָלִנים -ֶׁשל-ֵעֶדן-ַהַּגן

  ַהֲחָמָמה ַהִּׁשּקּוִמית ַהּזֹו,
  ֶׁשְּמַרֶחֶפת ֵמָעֶליָה ַסִּכין ֶׁשל

  ִאְׁשּפּוִזים ּוְתרּופֹות ּוַמְנעּוִלים.
  ְּכֵאֵבי ַהֶּנֶפש, ַהְּדָאגֹות, ַהְּתחּושֹות
  ַהָּקׁשֹות, ְוַהְּדָבִרים ַהּנֹוָרִאים ַהא
  מּוָדע נֹוְרָמִלִּיים ֶׁשֲאִני אֹוֵמר ְּבִלי ִלְהיֹות

  ְלָכ. ְּתחּוׁשֹות ַהְּכֵאב, ֹחֶסר ַהְּצִלילּות,
  ֶהְעֵּדר ַהְּכָלִלים, ַהַּמְׁשָמעּות,

  חּוט ַהִּׁשְדָרה ֶׁשל ַהְּמִציאּות ְוָהעֹוָלם.
  ַהֲחָׁשׁשֹות ִמְּפֵני ֶחְבָרה ֶׁשא ֵּתַדע 

  ְלַעֵּכל אֹוִתי, ֶׁשָּתִקיא אֹוִתי.
  ל ָהַעְצִמי,ַהִקּיּום ְּבתֹו ַהֲחָמָמה ׁשֶ 

  ֶׁשַּמְבִּדיָלה ְּפִנים ְוחּוץ,
  ֶׁשחֹוֶצֶצת ֵּבין ְּפִנים ְוחּוץ.

  ֹחֶסר ַהַּׁשָּיכּות.
  ֲאִני ְמַפֵחד ֵמַהַחִּיים.

  
  אפיק, שראה אור בהוצאת "אפור נוצץ"מתוך 
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  )מסרבות: תמונות( גולן, אברבוך וטלר גומימין לשמאל:      

 
ימי מחבוש  30) 2.10גזר בשבוע שעבר ( יהצבאית הדין ב    

זוהי תקופת מאסרה  .גולן על סרבנית המצפון נועה גורנוספים 
  י. ימים בכלא הצבא 104הרביעית, בסופה תרצה 

כי גם כשגדרות התיל  אני אחזור שוב בפעם הרביעית,״    
כי נראים מאיימים פתאום ומזכירים לי שאני בכלא, אני יודעת 

אל״מ יוסי , גם אם מפקד מיטבעשיתי את הדבר הנכון. 
היה מעדיף שאלך לקב״ן ולא מעוניין לשמוע אותי, , מצליח

או אצהיר שאני דתיה, וגם אם בסוף יחליט שההתנהגות שלי 
, אני עדיין אחשוב שכולנו כחברה בעצם 'רעה וחמורה'היא 

כלואים בתוך הקיבעונות, הפחדים, המציאות . כלואים
חרר, שתעד שלא נשחרר ונהאלימה שאנחנו יודעים לתחזק. 

גור  לשתוק״, כתבה כדי להמשיךמספיק אין לנו תירוץ טוב 
   .גולן בהצהרתה לתקשורת

גולן, שוהים כעת בכלא גם סרבני המצפון  נוסף על גור    
ימי מחבוש  150המרצה כבר  ,, צופית)18אופיר אברבוך (

, 18( הדס טלו ,לאחרונה את תקופת כליאתו השמיניתוסיים 
כל השלושה מחבוש במצטבר.  ימי 50קיבוץ יפעת) המרצה 

  מסרבות, רשת סרבנות פוליטית.בפעילים 
  

 לצדיק צדיק ולמשפחה

 איתכם באבלכם על מות האח

 יהודה צדיק
 הקומוניסטית העיראקית וידיד נאמןשהיה חבר במפלגה 

 יפו של מק"י-מחוז ת"א

  
  

    פלסטיניפיוס לשיחות 
  

 ) הודעה המציינת לחיוב את תרומת5.10חד"ש פרסמה (    
שעשו הרשות הפלסטינית והנהגת חמאס הצעדים האחרונים 

צעדים אלה, הכוללים החזרה של  .לסיום הפילוג הפלסטיני
הם אינטרס השלטון ברצועת עזה לידי הרשות הפלסטינית, 

לאומי עליון של העם הפלסטיני מול הכיבוש הישראלי ומול 
מדיניות סרבנות השלום והסיפוח של ממשלת נתניהו. חד"ש 

את החיים  קםולש ףמוסדות אש" קוראת לבנות מחדש את
  .יםיהפוליטיים הדמוקרטיים הפלסטינ

) 3.10ח"כ איימן עודה, יו"ר הרשימה המשותפת, התקשר (    
לנשיא הפלסטיני מחמוד עבאס ולראש הלשכה המדינית של 
חמאס אסמאעיל הנייה וברכם על ההסכם שהושג. עודה אמר 

חרי השלום בשיחותיו, כי האזרחים הערבים בישראל וכלל שו
מעריכים את המאמצים שנעשו ומביעים תקווה, כי הסכם 

  הפיוס יתרום לאיחוד הכוחות במערכה לסיום הכיבוש.
הנשיא מחמוד עבאס הדגיש בשיחתו עם ח"כ עודה את     

נחישותו להגיע לפיוס שיאחד את העם הפלסטיני תחת 
המטריה של אש"ף, יסיים את המחלוקות ויחזק את המאבק 

  בכיבוש.
  

  החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון

  בנובמבר 25-דחיית מועצת חד"ש ל

לפי החלטת לשכת חד"ש, נדחה מועד כינוס מועצת חד"ש לשבת,     

מאהר בנצרת. על סדר יום המועצה: -באולמי אבו 10:30, בשעה 25.11

  בחירת מוסדות התנועה ודיון בתקנון.

הצירים למועצה, תוך סניפי חד"ש נקראים להשלים את בחירת     

  מהצירים לפחות. 20%הבטת ייצוג לנשים של 

המועד האחרון לשליחת שמות הצירים שנבחרו בסניפים למשרדי     

 . 20.11חד"ש הוא 
  

  ביוזמת יש גבול

   גולן נועה גור שחרור משמרת מחאה למען
  

  6כלא , 17:00, באוקטובר 14"ש, מוצ

        

צומת הרכבת/בגין,  15:45בנייני האומה, ירושלים;  14:45הסעות: 

  צומת נמיר/ארלוזורוב, ת"א.  16:00ת"א; 
  

  מועדון קולנוע בגדה השמאלית

 מיטרה פארהאני –    פיפי מיילל משמחה
  

  )פרסית, כתוביות באנגלית( ארה"ב, 2013

  אבי מוגרביתתקיים שיחה עם  אחרי ההקרנה
  

  , תל אביב70, אחד העם 20:00, באוקטובר 14"ש, מוצ


