
  

 

 לפני עשור התמוטט הבנק שהיה גדול מכדי ליפול

         להיעלםהמשבר הקפיטליסטי העולמי מסרב  ומאז
  
  

 15-בי ליהמן ברדרס הגיש אהאמריקענק ההשקעות     
, בקשה לפשיטת רגל. הבנק ,באופן רשמי, 2008בספטמבר 

הרביעי בגודלו  שהיה
בארצות הברית ואחד 

, שקע כולו הגדולים בעולם
מיליארד  60בחובות של 

כושלות דולר בשל השקעות 
רקע  לוזאת ענדל"ן, ב

משברי הנדל"ן  ו המיתון
את  ווהאשראי שפקד

המדינה הקפיטליסטית 
הגדולה בעולם מאז הקיץ 

אנו מציינים  .2007של 
 בימים אלה עשור למשבר

של זה, שהוא משבר 
  הקפיטליזם הגלובלי. 

אט -אט קיףה של הגלובליזציה, המה שהחל כמשבר בלב    
מדינות את לתוכו לאחרונה חף סמדינות רבות ואף 
!) כגון טורקיה, וקא הקטנות שבהןהפריפריה (ולאו דו

אפשר ללא צל של ספק, עשור לאחר מכן, ארגנטינה. וברזיל 
גלי הגירה : מאוד השתנהשעולמנו הקפיטליסטי לומר 

, גיעה ברמת החיים של העובדיםפ .שנאה אתניתב יםמלובה
סימני ההיכר הפכו לאומנות וגזענות וגילויי  קיטוב כלכלי

  שחלף. האבוד של העשור 
בחירתו של הנשיא דונלד טראמפ לעמוד בראש      

סימן דרך היא בעולם החזקה המעצמה הכלכלית והצבאית 
 המשבר. תולדה שלכללו ולשינויים העמוקים שהתח

טראמפ מייצג את המגזר התוקפני ביותר בבורגנות הגדולה 
לשקם את שיעורי הרווח כי אפשר הסבור  ,האמריקאית

מדיניות באמצעות הגבוהים במיוחד שנרשמו לפני המשבר, 
-ברית ויריבים ומדיניות ניאו-יעלשל יד חזקה כלפי ב

  מעצורים מבית. חסרת ליברלית 
  את האמרה הצה"לית לבם טראמפ ותומכיו אימצו אל כך,     

  

באניית  הולך ביותר כוח". –לפיה "מה שלא הולך בכוח 
מדיניות רצויה עד מאוד להיה  גיון זהיה, יזם השוקעתהקפיטל

  המעמד השליט ברחבי העולם.את המייצגות הממשלות בקרב 
ות מדינות מרכזי    

במערב אירופה ובמזרחה 
דוגלות בלאומנות 

 כתשתיתובבדלנות 
 ואולם, .תומדיני תכלכלי

השימוש בכוח אינו 
מסוגל לפתור את הבעיות 
הקשות שעמדו בשורש 

 2007-המשבר שפרץ ב
ספטמבר ו עד חריפוה

2008    .  
  

התרוששות העובדים     
אך  .גדליםאינם השווקים ת לכך שוגורמ והעמקת הפערים

 ;למקסם רווחים אי אפשר ,כאשר השווקים אינם גדלים
קונים, נפתחים שערי המשבר הבא. מנגנון  מייצרים ואיןשכו

קרל מרקס עוד בידי ניתוח מפורט בהוא זכה  :זה אינו חדש
שהמשבר איננו  חזר והדגיש. מרקס 19-המאה הבאמצע 

  .ממנונפרד -חלק בלתי , אלא"תאונה" בדרכו של קפיטליזם
  

הבנקים נוקטים , של העובדים בהיעדר גידול בכוח הקנייה    
ים ימוסדות פיננס. במדיניות של ריבית שליליתהמרכזיים 

, את העובדים ומשפחותיהם ללוות כסף רבנים מעודדים שו
 חובותאך . פרועבמהרה חובות שיש לנעשות הלוואות ואילו 

מוביל אותנו חזרה לשורשי זה  .יש ממהרק כש פרועאפשר ל
  . 2007-המשבר הקפיטליסטי שפרץ בארה"ב ב

  

 200% הברית עולה על-בארצות בית של משקיכולל החוב ה    
, הבריטיםדומה. מחזיקים בשיעור חוב פרטי הסינים ; תוצרמה

. מהתוצר 230%חוב של שיעור עולים עליהם, עם מצדם, 
 הוא דומה, ו150%הוא  "החסכנית"החוב הפרטי בגרמניה 

בועת שוב תתפוצץ . מתי לרמת החוב הפרטי בישראל להפליא
  החובות?

 2018 בספטמבר 5, מיוחד לחג 35גיליון 



 2תגובות/
        

        
        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם

            : המיטב: המיטב: המיטב: המיטבתשע"חתשע"חתשע"חתשע"ח
  כולנו: אחד בפה ואחד בלב

ו"ר סיעת כולנו בכנסת, ח"כ רועי פולקמן, חבר מפלגתו של "י
אמר השבוע במפגש עם חברי תנועת  שר האוצר כחלון,

כי לציפייה  'הדיוריחד נוריד את מחירי  -המחאה הגדולה '
רדו בשיעור דרמטי כתוצאה מצעדי שמחירי הדירות בארץ י

לא תהיה ירידה דרמטית ' ך.הממשלה, אין על מה לסמו
דרמטית, וגם במחירי הדיור כי אנחנו לא מעוניינים בירידה 

ין בירידה דרמטית, ולא תהיה", אמר ח"כ הציבור לא מעוני
לדבריו, הנוגדים את הצהרות ששר האוצר בעבר, . ולקמןפ

המטרה איננה הורדה במחירי הדירות אלא ייצוב השוק 
והמשך העלייה במחירים בשיעורים מתונים בקצב עליית 

  ".המדד פחות או יותר
  )29.11(ידיעה ששודרה ביומן הכלכלה של רשת ב', 

  החזון הציוני של מרצ
 אינהמנדטים למרצ,  10 ,לנונשאלתי אם המטרה שהצבתי "

מעל לכוחנו. אני מבינה את הטלת הספק, הרי לא טעמנו 
ניצחון יותר מדי זמן, אז למה דווקא עכשיו ומה גורם לנו 
לחשוב שיש לנו את העוצמות האלה? החזון הציוני לא 

  ".התבסס על המתנה, אלא על נקיטת פעולה להגשמתו
  )6.7ברתי תנועתה, יו"ר מרצ, ח"כ תמר זנדברג, באיגרת לח(

  שתי כותרות לשני עמים
תשעה  –פחם שהצית אשפה -"מאסר שנתיים לתושב אום אל

 חודשי מאסר לשוטר מג"ב שהרג נער פלסטיני".
  )26.4כותרות של ידיעות שפורסמו בעמוד השער של "הארץ", (

  

 מכתבים

  למערכת    
  

  מחקר היסטורי על שירי המפלגה 
הנציח מבקש לנתח ולההוא מחקר  "מחוץ למעגל הרוקד"    

הנוער ו המפלגה הקומוניסטיתאת השירים והמוסיקה של 
למן מלחמת העולם השנייה ועד לפילוג של  הקומוניסטי בארץ

  . 1965-מק"י ב
החוקרים כעת את  ,החתום מטהמין חביב ופרופסור ג'ס    

שהיו  מק"י, בנק"י והמקהלותמוותיקי מבקשים הנושא, 
לקבל ם, התיוכרוניאת ז עמנומסונפות למפלגה לחלוק 

חומר ארכיוני אחר הקשור כל ומסמכים או  שירים, שירונים
  מחקר. נושא הב

  בילצקי-ד"ר אמיר לוקר
  אוניברסיטת קונקורדיה, קנדה

  

בילצקי בעברית או באנגלית באמצעות -ד"ר לוקרלנא לפנות 

 alockerb@uoguelph.caהדוא"ל: 
 

לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל     אפשראפשראפשראפשר
zohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.com        
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  זה עמוק בשטחים הכבושים - "מזרח גוש דן"
המקום הזה כנראה ידע  מקום מדהים. מי שרכש אתבחרתם "'

, אמר שר הבינוי השיכון יואב גלנט במסגרת 'מה הוא עשה
סיור מיוחד שערך בשבוע שעבר בשטח העיר החרדית 

הסיור יצא לדרך  העתידית 'דורות עילית', במזרח גוש דן.
בסיוע שני מסוקים, שהמריאו משדה התעופה שדה דב בתל 

אל הסיור  עד של העיר במערב השומרון.אביב אל השטח המיו
לאחר טיסה קצרה נחתו הבכירים  ח"כ יעקב אשר. ההתלוו

בשטח 'דורות עילית' והתרשמו מהאזור ההררי המרהיב, 
  ".עיר תל אביב נמצאת במלא קו האופקכאשר ה

  )19.6, 10(אתר חדרי
  

  ההפגנות בגבול עזהו שבסגר בניכוי הפלסטינים

תגובתו לסיום חג ן אביגדור ליברמן מסר היום שר הביטחו"
חג הפסח שמסתיים בשעה זו היה מהשקטים ש'הפסח וציין 

 .'"והבטוחים שידענו בשנים האחרונות
  )7.4(אתר "וואלה", 

  

  זקוקים לעירוי דם מהפנסיונרים בישראל

 350ייס : דוכסים מאירופה רוצים לגאביב-לדם כחול בת"
הדוכס ריפרנד ארקו והדוכסית ה. מיליון שקל מחוסכי הפנסי

מריה ביאטריס מתכננים להנפיק בבורסה את חברת הנדל"ן 
  ."שבשליטתם, אמריקן אסטס

  )6.12(כותרת ב"דה מרקר", 
  

  וגר זאב עם כבש
באווירה חברית, שכם אל שכם, התייצבו שר האוצר, משה "

כחלון, ויו"ר ההסתדרות, אבי ניסנקורן, על הבמה בגני 
 1החגיגי של ההסתדרות לכבוד  אביב, בכנס התערוכה בתל

מערכת היחסים בין שר האוצר ליו"ר ההסתדרות היא   אי.במ
אחד הממשקים המהותיים ביותר לדרך שבה מתנהל המשק. 
היחסים המצוינים בין כחלון לניסנקורן משתקפים בשקט 

המשק לא סבל נהנה כחלון בקדנציה שלו:  התעשייתי שממנו
בשנות כהונתו. הוא הושבת לחצי יום  משביתות משמעותיות

   ".ולא יותר ,לאות הזדהות עם הפיטורים של עובדי טבע
  )2.5(חגי עמית, "דה מרקר", 

  

  הודאת המדינה: בגבול עזה אין זכויות אדם

הפגנת ם אינם חלים במקרה של האירועים בדיני זכויות האד"
לא ניתן ליישם ביחס לאירועים אלה את כללי  ]...[ השיבה

  אכיפת החוק שבדיני זכויות האדם כמות שהם".
  )1.5הוראות פתיחה באש, לחשיפת עתירה בעקבות ה(המדינה 

  

  אפשר גם להקים מחנות ריכוז
"הפכו את חולות לבית הבראה. בג"ץ פסק על גודל החדר, על 

שהם אוהבים המטבח, על מיזוג אוויר, על תבלינים מיוחדים 
ושאנחנו מחויבים לתת להם. הכי חמורה העובדה שאתה נותן 
להם לצאת בבוקר ולחזור בערב, ואין סמכות לפקח עליהם. 
אתה גם מאכיל אותם, וגם במשך היום הם הולכים לעבוד; אין 

  שום מנוף לחץ בזה".
  )4.5(שר הפנים אריה דרעי, "ישראל היום", 

  

  בין סוחרי נשקשיקום האסיר המשוחרר: בורר 

"ראש הממשלה לשעבר, אהוד אולמרט, ישמש כמגשר 
אביב לשעבר, רוני -בסכסוך שמתנהל בין ראש עיריית תל

מילוא, לבין חברה גיאורגית שטוענת כי מילוא חייב לה 
כספים מעסקאות ביטחוניות רגישות בשווי מיליוני שקלים, 
שנעשו בין התעשיות הביטחוניות בישראל לבין ממשלת 

  .יאורגיה"ג
  )2.7("גלובס", 



 3/עובדים 
   

  מדינת האקזיט: הכל למכירה 
  

  אפרים דוידימאת 
  

(ר'  משלה, בנימין נתניהושתי אמירות של ראש המבאפתח     
סרטון  מתוך –מעשה אחד. הראשונה ב, וצילום: לע"מ)

השנים האחרונות פיתחנו  20-"ב: )15.8( לשכתו צהשהפי
כלכלה חופשית כדי לממן בעיקר את 

מול צבר האיומים אנו . צרכי הביטחון
היום אנו נדרשים  :בנקודת היפוך

להשקיע יותר בביטחון כדי להגן על 
ההישגים ולהבטיח את המשך הצמיחה 

נאמרה לאחר  השנייה ."הכלכלית
 תהאמריקאיהמשקאות  יתשענק

את החברה הישראלית קנתה  "פפסיקו"
הנאבקת בהתמדה  )20.8( "סודהסטרים"

רכישות ה"בהתארגנות עובדיה: 
הגדולות האחרונות של חברות 
ישראליות מוכיחות לא רק את היכולות 
הטכנולוגיות אלא גם את היכולות 

  ". העסקיות שהתפתחו בישראל
למנכ"ל   הורה תניהונ: והמעשה    

משרדו אלי גרונר לבחון את ביטול שכר 
המינימום וההפרשות לפנסיה לעובדים 

פי לכך  ,הזרים בתחום החקלאות
פי ל). 13.8הפרסום ב"ישראל היום" (

תמיהה על כך נתניהו דיווח, הביע אותו 
ינימום שעובדים זרים מקבלים שכר מ

 הגבוה פי שבעה מבמדינות ,ישראלי
במהלך פגישה עם שר  ,מוצאם

נתניהו  .ואנשיו אורי אריאל החקלאות
אף הביע תרעומת על כך שחלה חובת 

המועסקים הפרשה לפנסיה לעובדים 
שנים ואז חוזרים לארצם, זאת על כמה 

אף שבארצות מוצאם כלל אין חובת 
  .הפרשה לפנסיה

צבאית עצמה נתניהו: מדיניות  וז   
, ;של מדינת ישראללשימור הקולוניות 

 ליברלי המסייע-ניאוקפיטליזם 
להתעצמות הצבא והמשרת היטב את 
האינטרסים של ההון הבינלאומי 

  . , כמובןניצול עובדיםו ;והמקומי
ברגע שיבוטל שכר כי , לא קשה לנחש    
מינימום לעובדים התאילנדים ה

לעובדים בהמשך בחקלאות, הוא יבוטל 
 לירדנים המועסקים, הפלסטינים בבנייה

בבתי המלון באילת ולפיליפיניות 
המועסקות בסיעוד. "ומדוע להמשיך 
ולשלם שכר מינימום לעובדים הערבים 

בשביל מה  ?אזרחי מדינת ישראל
נתניהו לאחר ש"פתר יטען -שאלחוק הלאום?" יחוקקנו את 

   את בעיית שכר המינימום בחקלאות". 
 השוטים, הכלחסידיו מבקפיטליזם הגלובלי, שנתניהו הוא     

 : עבודתם של הפועלים התאילנדים בחקלאות, "צברסחיר
  הון  לבעלי  ישראלית  חברות  של  חיסול  מכירת  האיומים", 

  
  מקומיים ולבעלי הון זרים. 

את התעשייה  שנהממשלת הימין הפריטה בחודש מארס ה    
 ,לטובת אלביט שבבעלות סוחר הנשק מיקי פדרמן  הצבאית 

כפי שכתב ל. הלקוח הגדול ביותר של הרכש הביטחוני בישרא
הפכו זה "משרדי אלביט  ,)12.3"דה מרקר" (אלי ב-אבי בר

מכבר לתחנת מעבר עבור קציני צה"ל 
הפורשים, ויש אומרים שבמסדרונותיה 
מוכתבות תכניות ההצטיידות של 

  ו.צבאנ
זוהי תמצית סיפורה של ההפרטה "    

באימפוטנציה הישראלית, שתחילתה 
וסופה באוליגופול  ,ניהולית והפקרות

 .אלי-שאולי יהיה לו גם צבא", סיים בר
, ההיא מההפרטה לא עברה חצי שנה    

ובשבוע שעבר פרסם משרד הביטחון 
יבצע רכש של צה"ל "לפיה  ,הודעה

רקטות מדויקות במאות מיליוני שקלים 
מתעש. מדובר בעסקה ראשונה היוצאת 

שבינואר אישר שר לדרך, לאחר 
הביטחון, אביגדור ליברמן, הקצאה של 
סכום ראשוני של חצי מיליארד דולר 
מתקציב הביטחון למימון הקמת מערך 

קרקע מדויקים, לטווח של -טילי קרקע
  ".ק"מ 300עד 

איזו הפתעה משמחת לפדרמן!    
על רכישת ליברמן בינואר החליט 

רקטות מדויקות במאות מיליוני 
 ;פריט את תעשהקלים; במארס ש

על ליברמן אותו הודיע ובאוגוסט 
לטובת תעש  ההזמנה הגדולה

 ?. איך אומרים בעלי עסקיםהמופרטת
  הכל עניין של עיתוי". זה לא מזל. "

ואם בעיתוי עסקינן, קצב מכירת     
ר תאגידים וחברות ישראלים להון הז

שבועות גדל במהירות עצומה. ב
האחרונים נמכרו לבעלי הון זרים (פרט 

 חברות רבות: לסודהסטרים")
קנעם נמכרה לחברה וקולורצ'יפ מי

מיליון דולר;  300סינית בסכום של 
אמריקאית מובילה בתחום  החבר

ודיעה כי רכשה את ע האבטחת המיד
אפ הישראלי סולביט תמורת -הסטארט

  . מיליון דולר 100-כ
ת שבועיים לאחר שחבר ,זאת    

סיילספורס האמריקאית הודיעה על 
רכישת דאטורמה הישראלית, בסכום 

פייסבוק . מיליון דולר 850-בכרך המוע
פיתחה ש הישראלית רדקיקס רכשה את

, הודעות מידיות ולוח שנה באפליקציה וא"לדמוצר המשלב 
  זו רק רשימה חלקית. ואחת. 

התאגידים הזרים מעוניינים בידע, לא ממש בעובדים. בעוד     
טים למיניהם על יהמועסקים באקזזאת יחושו שנה או שנתיים, 

 להזכיר את המקרה של טבע "הישראלית"? צריךבשרם. 
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 הכרחי אינו הביטחון בתקציב הגידול

  ליברמן ונתניהו (צילום: לע"מ)
  

לקבינט את ) 16.8בחודש שעבר (נתניהו הציג בנימין     
כי בכוונתו להגדיל את הודיע ו", 2030ת הביטחון ש"תפי

מאז, . 2030מיליארד שקל עד שנת  40-תקציב הביטחון בכ
על  וראש הממשלהכחלון משה שר האוצר מתחרים ביניהם 

מיליארד שקל לעשר שנים,  30הציע כחלון  :הגדלת התקציב
   .הלאומימהתוצר  6%-ל ומיליארד וקיבוע 37 –ונתניהו 

, גדעון עשתגדעון עשתגדעון עשתגדעון עשתת העלאה צפויה זו, שוחחנו עם העיתונאי לקרא    
  ובבלוג פרי עטו. ב"ידיעות אחרונות"כלכלי פרשן לשעבר 

  

  על חשבון מה מגיעות ההגדלות בתקציב הביטחון?
יש מעט מאוד שאלות כלכליות שיש להן תשובות כלכליות.     

כמעט לכל השאלות הכלכליות יש רק תשובות פוליטיות. מהו 
שיעור מס ההכנסה השולי הרצוי? הנה עוד שאלה שתשובתה 
כולה פוליטית. כך גם לגבי תקציב הביטחון ואפילו לגבי 

ך תקציב החינוך. אתחיל דווקא מהנושא האחרון. אני מערי
. שכל קוראי "זו הדרך" בדעה שראוי שתקציב החינוך יגדל

 משוואה ולפיה יותר מתקיימת שלנו במחשבה כי למה?
תקציב שווה יותר חינוך. ולא היא. אם נוציא ממערכת החינוך 
 את הריצה אחרי הציון ככלי השוואתי ל"ידע", החיסכון
הכספי יהיה משמעותי וכך אפשר יהיה לקבל כיתות קטנות 

  .ר, להקטין את נטל ההשקעה במשמעת הנובע מכיתותיות
  .בלי גרוש אחד נוסף .גדולות, ולקבל יותר תלמידים סקרנים

האם, בהקבלה, נקבל יותר ביטחון אם יוגדל תקציב     
הביטחון? ממש לא. אם מקבלים את טענת הממשלה לפיה 
התגברו האיומים הביטחוניים אזי תוספת תקציב לרכישת כלי 
נשק תגרום לצד השני, זה שלכאורה מאיים, להוציא אף הוא 

  יותר תקציב. כך היה מירוץ החימוש בימי המלחמה הקרה. 
הגדלת  .האם תוספת הנשק הגדילה את הביטחון? ספק ענק    

תקציב הביטחון אינה נובעת מצורך אמתי שהתגלה זה עתה. 
היא מהווה חלק ממערך תעמולה שנועד לקבע בתודעת אזרחי 

  ישראל כי יש איום וכי הממשלה נחושה לטפל בו. 
היא מערך הטנקים. יש , משעשעת ביותרה , לטעמיאהדוגמ    

טנקים. טנק הוא כלי התקפי מובהק. הבה  2,400-לישראל כ
, נניח כי מחר בדרך נס מהמשיח אפשר לכבוש את כל סוריה

ירדן ועיראק בהתקפה וללא אבדות לצבא ישראל. נצא 
  טנקים  1,800לפחות  מחזיקים  אנחנו  מה?  בשביל  לכבוש? 

  

מיותרים, מתחזקים אותם, מתאמנים בהם, מתקנים אותם, 
מילואים עבורם. ועל אמת? אין מלחמה שבה מגייסים 

המסקנה די ברורה: כדי לייצר אווירה של     .נשתמש בהם
מלחמה מתמדת (שאיננה) נזקקים לחדד איומים ולדאוג 
שהציבור יישא בנטל. כמה נטל ומי יישא? אף אלה 
החלטות פוליטיות. אבל אם יקום מחר איש ויאמר שצריך 

ם עד בחילה, תהא עוד רופאים כי חדרי המיון עמוסי
        .תשובה חדה וברורה: האיום האיראניה
  

כמה רחב הלובי שלוחץ כדי לכפות את אותן 

  העלאות "הכרחיות" בתקציב הביטחון?
שימו לב: . טחוןיבישראל לא צריך לובי לתקציב הב    

הצבא אפילו לא דרש עוד כסף. הצבא היה מרוצה 
שנתי שהושג בין שר הביטחון הקודם, -מההסכם הרב
שר האוצר כחלון. מי ערער על ההסכם למשה יעלון, 

. הזה? שר הביטחון ליברמן וראש הממשלה נתניהו
, ושנית ,ראשית, כי איש לא שאל אותם על אותו הסכם

עיקר, הם זקוקים לרעש תופי המלחמה העתידית. ובישראל, ה
וצה פה מול תוספת פאינו גם בעבר ובטח בהווה, איש  ,תמיד

  .לתקציב הביטחון למעט חד"ש
  

  תקציב לבין המצב הביטחוני?הקשר בין קיים 
גם המצב הביטחוני אינו גורם כפוי שמכתיב תקציב, או     

היערכות, או כל מילה שכזו. המצב הביטחוני הוא לרוב 
שבאה  1973תוצאה של החלטות פוליטיות. אפילו במלחמת 

ב הייתה משמעותית רק "ת מארהבהפתעה, הרכבת האווירי
-אם במידה מוגבלת. ישראל ניצלה אז את הרכבת לקבל רובי

ראש הממשלה  א. "שהועברו מיד לכוחות הלוחמים בהג 14
חבר לשר  ונתניה סיפר כי מחליפו, לשעבר, אהוד אולמרט

מיליארד שקל על תכנית  7הביטחון דאז, אהוד ברק, להוציא 
להתקפה על איראן. זה נקרא "מצב ביטחוני"? לא היה בכך 
כל צורך שהוא, למעט הצורך בהאבסת האגו של שני 

  .מטורפים
מכה גרעינית "ועל זה נכתב רבות, יש יכולת , ראלישל    

תנו, הצוללות מדינה תפתיע ותחסל אואם . מה זה? "שנייה
שלנו יחסלו גם אותה. כמה צוללות צריכים בשביל זה? 

  ? כי לפעמים אחת בשיפוצים. שתיים ולא אחת. למה שתיים
לפי תכנית ההצטיידות  שש או תשע כאלהצריך האם     

שהממשלה כפתה על הצבא? ממש לא. אבל צריך להאביס את 
  ו.האגו של ראש ממשלתנ

  

  ותר בביטחון?כיצד תיראה רפורמה נכונה י
לשאלה הזו אין לי תשובה במונחים צבאיים. אבל אם     

אז  ,יעלון-הגנרלים שלנו הסתפקו בתקציב לפי הסכם כחלון
אפשר להתיישב על נוסחה זו. הבה נזכור שגם בעת חתימתה 
  היו איומים לא פחותים מאלה ששרי ממשלתנו מונים גם היום.

ואחרי כל זה חשוב לזכור דבר שבשמאל נוטים לשכוח:     
גודלו של הצבא לא צריך להימדד לפי הסכמים מדיניים. גם 

ובאותה עת נחתם  ,הסכם שלוםיחתמו אם מחר ישראל ואיראן 
כשלעצמו זה , אין הסכם ןגם הסכם עם כל מדינות ערב שעמ

צריך להכתיב צבא קטן יותר. בזירה של האזור הזה שבו אינו 
המשטרים אינם יציבים, להסכמים יש תוקף מוגבל והם 
לכשעצמם אינם בסיס לקביעת גודלו של הצבא. בדיוק כפי 

 .שתרחישי האימים שמנפיק נתניהו אינם קשורים לעניין



 5/פוליטי
  

 משמר ההגנה

  של הימין

) המריאו שישה מחברי הרשימה המשותפת 3.9השבוע (    
לבריסל ונועדו עם שגרירים ושרים באיחוד האירופי. יו"ר 

עודה (חד"ש), מסר: "המאבק  הרשימה המשותפת, ח"כ איימן
שלנו בחוק הלאום ימשיך בכל החזיתות. שמירה על הזכויות 

ה הצטרפו יוסף יעוט לאומי איננה עניין פנימי". לעודשלנו כמ
סלימאן (חד"ש), מסעוד גנאים -ג'בארין ועאידה תומא

  (רע"ם), ג'מאל זחאלקה (בל"ד) ואחמד טיבי (תע"ל).
לסבב פגישות קודם של חברי הנסיעה הנוכחית היא המשך     

סלימאן וג'בארין עם בכירים באיחוד האירופי -הכנסת תומא
 בעניין חוק הלאום. לאחר שתוכן פגישות אלה דווח בתקשורת

, פנה ח"כ עודד פורר (ישראל ביתנו) ליועמ"ש בדרישה )26.8(
לחקור את חברי הרשימה המשותפת בגין "פגיעה ביחסי החוץ 

ברקו (הליכוד) קראה "להסיר את של ישראל". ח"כ ענת 
, היה ראש צפויהכפפות ולהחרים גם אותם". גדול המסיתים, כ

הממשלה בנימין נתניהו, שהצהיר: "יצא המרצע מן השק. 
גבאי ולפיד, ראשי השמאל, צריכים להסביר לציבור מדוע הם 

  בעד הפלסטינים ונגד חוק הלאום".
ת הציונית לא בות מצדה השמאלי של המפה הפוליטיהזדנה    

חברי : יו"ר המחנה הציוני, אבי גבאי, טען כי "בואאיחרו ל
המשותפת ממשיכים להשמיץ את המדינה שלנו בכל  הרשימה

חברת סיעתו, יו"ר  ;מקום. נמשיך להילחם בתופעה הזאת"
של  האופוזיציה ציפי לבני, הבטיחה כי "תתייצב נגד הניסיון

נעמדו "ראשי  ". שובם הערבים לפעול נגד ישראלכיהח״
השמאל" לימין נתניהו ונענו לאתגר שהציב האחרון, כלומר 
נפלו למלכודת שטמן להם. בדבריהם, כפי שרמז נתניהו, 

גם אם כלפי חוץ התנגדו , הצדיקו באופן עמוק את חוק הלאום
  לו בשם "ישראל השפויה של פעם" ונופפו במגילת העצמאות.

צמו להחליף את נתניהו, יאיר לפיד (יש עתיד), המייעד את ע    
כינה את הפנייה לאו"ם "חרפה וחתרנות". ח"כ איילת נחמיאס 
ורבין (המחנה הציוני) אף טענה כי "הניסיון להשתמש בחוק 

לגיטימציה של ישראל גרוע לא פחות -הלאום כדי לייצר דה
הוסיפה כי "טוב יעשו חברי הרשימה ומחוק הלאום עצמו", 

שלהם ישמרו לכנסת ולכיכר רבין המשותפת אם את המאבקים 
ולא יעבירו אותם לחו"ל". אגב, את הפגנת ועדת המעקב 

  בכיכר רבין בחרו נציגי המחנה הציוני להחרים.
מסע ההסתה, ומכיוונה לא נשמעו דברי ל הצטרפהמרצ לא     

אופוזיציה, אך שתיקתה הספסלי בלע כמו מחברותיה ל
יחיד, כמו במקרים הרועמת בלטה. ח"כ מוסי רז (מרצ) היה ה

רבים אחרים, שהתייצב לצד חברי הכנסת של חד"ש והרשימה 
מסע הסתה בן יותר משבוע. מיו"ר ל תגובההמשותפת ב

מפלגתו, תמר זנדברג, לא נשמע ציוץ (במציאות או בטוויטר). 
כך גם יתר חבריה לסיעה, שידעו לגנות בקול רם את חוק 

רב ולהפקיר את שלא לצעוד לקו בחרהאמת הלאום, אך ברגע 
  הציבור הערבי ואת נציגיו. 

הכנסת  במליאתבמערכה העקרונית, לא זו שהתנהלה     
ביולי, אין באמת פערים גדולים בין נתניהו,  19-בהצבעה ב

  ליברמן, לפיד, גבאי ולבני. אפשר לספר שהאחרונים חוששים 

) לקראת הבחירות של 61ועסוקים בתרגילים אריתמטיים (עד 
זו לא התמונה כולה. בשאלת הזכויות הלאומיות של , אך 2019

היחס בין הציונות בשאלת פלסטיני בישראל, -המיעוט הערבי
בשאלת  ואקרקע ההזכויות על בשאלת למדינה, 

ראשי האופוזיציה הציונית חלוקים  –בישראל " התיישבותה"
  הדרך.  סביבבעיקר עם שקד, בנט וליברמן 

הם מתקרנפים יחד עמם על מנת לקושש קולות ולהתנער     
הם, אך במובנים רבים הם במהתדמית השמאלית שדבקה 

סעיפי חוק הלאום. אחדים מהם רוב על מערערים אינם 
התבטאו באומרם כי "אין צורך בחוק הלאום", או כי החוק 

לא בטח שניקה". לא לגזענות, חלילה, אהוא ביטוי ל"פ
כן כך: לשיטתם, מערכת הגזל שמיישמת לאפרטהייד. וא

את  , אולםמספיק "טוב"מדינת ישראל מראשיתה עבדה 
אין יכולים אנשי המחנה הציוני חוקתית -כמוהמעבר לאפליה 

להכיל עוד. בבואם להתנגד לחוק הגזעני, הם אינם מבקשים 
, ממוסדות גזענותועל מערכות קודמות של אפליה גם לערער 

ולצבוע על כנו המוכר את להשיב מסתפקים בדרישה  לאא
  של אוטופיה.שקריים אותו בצבעים 

להפחיד  למוסדות בינלאומיים פנייהיכולה מדוע לי מובן     
איש אינו רוצה לחיות במדינה מבודדת  :ישראל רבים מאזרחי

 או פנימי עניין ישראלי מקומיאיננו חוק הלאום  אך ומגונה. 
על אזרחי לכת השלכות מרחיקות  בלבד שכן טמונות בו

ועל  , שהם מיעוט לאומי,פלסטינים-ישראל הערבים
גם  על אופייה של המדינה , והפלסטינים בשטחים הכבושים

  . על אזרחי ישראל היהודיםגם  ומכאן
גם המאבק בחוק (כחלק מהמאבק למען שלום, שוויון לכן     

שראל, של מדינת י תחום לגבולותאמור להיות וצדק) אינו 
בעברית. וושינגטון, המתנהל ולבטח לא של השיח היהודי 

הן בריסל ופריז הן זירות לגיטימיות, גם אם לא היחידות, ב
בין המאבק  – אתמאבק על אופי החיים בארץ הזמתנהל 

  אפרטהייד. אנחנו גאים לבחור בדמוקרטיה.לדמוקרטיה 
  

  יוסף לאור
  

  ארבע רציחות ביומיים
  

) 24), יונתן ניוסרי (20), מחמוד חג'אג' (19( רימא אבו ריט    
. יונתן נויסרי ) נרצחו בסוף השבוע האחרון33ורדאד רדאד (

נורו חג'אג' ואבו ריט זוג הארוסים מהכפר ריינה נדקר למוות; 
זרקא. -נורה למוות בג'סר אורדאד , ברכבם בכניסה לטירה

רובם , בני אדם בחברה הערבית 37נרצחו , 2018מאז תחילת 
  .מירי ובידי אלמונים

 עשרות) 3.9השבוע (השתתפו , לריבוי הקורבנות בתגובה    
. ההפגנה התקיימה מול בהפגנה שיזמה ועדת המעקב העליונה

ח"כ דב חנין (חד"ש, הרשימה המשותפת) . מטה משטרת ת"א
שנאם בהפגנה קרא להתפטרותו של השר לביטחון פנים גלעד 

טעויות, זו מדיניות מכוונת  ארדן בגלל מחדליו: "אלה לא
המעוניינת להפוך את האוכלוסייה הערבית לקהילה מסוכסכת 

  ומוחלשת". 
אנו מפנים אצבע מאשימה כלפי : "ממארגני ההפגנה נמסר    

טיפול באנרכית הנשק -מדיניות של אי –מדיניות המשטרה 
פענוח פשעים ושל היעדר הרתעה -ביישובים הערביים, של אי

  ". ולשלילת הביטחון האישי ביישוביםות רהמביא להפק
בית אלפים בלווייתו של נויסרי בחלק  , נטלו)2.9(קודם לכן     

. דועא טאטור, תושבת הכפר, סיפרה ריינההעלמין ב
, אבל 70-"בריינה לא זכור מקרה של רצח משנות הל"הארץ": 

הרצח הזה רק מסביר לאן הידרדרנו. אם זה קורה כאן, אין עוד 
  .אפשר להגיד שהוא חסין מאלימות"מקום ש
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  פליקר) (צילום:

  לדבר מה על אין איתם

  והפלסטינים נתניהו ,טראמפ
  

   אבישי ארליךמאת 
  

 נשיא ארה"ב, דונלדמכה נוספת הנחית בשבוע שעבר     
. ארה"ב הודיעה על הפסקת המימון הפלסטינים, על טראמפ

שהעבירה לסוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם לפליטי 
). הסוכנות מטפלת מאז UNRWAפלסטין במזרח הקרוב (

בתזונה, בבריאות ובחינוך במחנות הפליטים  1948
  הפלסטיניים בעזה בגדה, בירדן, בלבנון ובסוריה. 

-מחדש, ובאופן חדמגדירה מעתה שהיא ארה"ב החליטה     
כפליטים, ולא את ארבעת  1948-צדדי, רק את אלה שגורשו ב

מנוגדת להחלטות  טראמפדורות צאצאיהם מאז. החלטת 
באופן  מנסה להורידהאו"ם ולחוק הבינלאומי. הגדרה זו 

לפי מתווה רותי אונר"א: ישרירותי את שיעורי הזכאות לש
שירותים אלה, ליהיו זכאים כחצי מיליון בני אדם רק טראמפ, 
  . עכשיו הסיוע המדובראת המקבלים מיליון  5לעומת 

ארד דולר יכמיל(ארה"ב מימנה כשליש מתקציב הארגון     
, אמריקאי ואם לא יימצא מקור חלופי . בלא מימון)בשנה

ייפסקו שירותי הארגון בסוף החודש. בכך יוצרת ארה"ב 
משבר הומניטרי שיחולל שרשרת תגובות שליליות. כעשרים 
מדינות כבר הודיעו על הגדלת תרומתן לאונר"א במקום 

  המימון האמריקאי. 

  

פגיעה באונר"א המשך להחלטות קודמות של ביש לראות     
החלטה ה ;טראמפ: הקטנת הסיוע לרשות הפלסטינית

והעברת את  ;להכיר בירושלים כבירת ישראל 2017מדצמבר 
השגרירות האמריקאית לירושלים. גם הכרזת ירושלים עומדת 
בניגוד להחלטות האו"ם, שמעולם לא הכירו בבלעדיות 

  השליטה של ישראל בירושלים. 
ממדיו של סכסוך בין עמים הם סך הבעיות שמעלים העמים     

שבסכסוך אחד כלפי השני. החלטות האו"ם לאורך שנות 
הסכסוך מבטאות את הקונצנזוס שנוצר בעולם בעניין טענות 
הצדדים, וגם את יחסי הכוח הבינלאומיים בנקודות זמן שונות. 

ן פלסטיני כאדו-טראמפ, מצדו, ניגש לסכסוך הישראליהנשיא 
בורא העולם, כאילו כל מה שהיה לפניו לא קיים או אינו 

, ארה"ב לבדה תחליט וכולם יעשו טראמפ חשוב. מבחינת
  דברה. כ

מציב את עצמו כמי שחותר, כביכול, לפתרון  טראמפ    
פלסטיני. ואולם, בו בזמן הוא גם מגדיר את -הסכסוך הישראלי

ה עד הסכסוך מחדש לטובת צד אחד. הוא מתעלם ממה שהי
שהגיח לשלטון: ממוסדות בינלאומיים, מהגדרותיהם 
לסכסוך, מהחלטותיהם, מארגונים שהקימו, ממאמציהם 

  כולו  העולם  כלפי  טראמפ  של  כללית  גישה  זו   ומהישגיהם.
------------<<<<        
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-סכסוך הישראלילובעיותיו, וזו גם גישתו כלפי המזה"ת ו

  פלסטיני בפרט.
  

  צדדי-כוחני וחד" פתרון"
את יחסו לשני פרמטרים מרכזיים  טראמפעד כה כבר הגדיר     

בשאלת השליטה בירושלים, לב לבו של הסכסוך  :של הסכסוך
בעיני מרבית המוסלמים בעולם, החליט הקיסר האוונגליסטי 

, 1948להעניקה ליהודים המשיחיים. את שאלת הפליטים של 
לכל הדעות, "פתר" טראמפ כפי מאוד שאלה סבוכה 

שאלכסנדר מוקדון פתר את הקשר 
  הגורדי, כלומר באבחת חרב. 

בהגדרתו  מחסל, טראמפ    
ובהחלטתו, את הפליטים הפלסטינים. 
שאלת הפליטים לא נפתרה דורות, כיוון 
שהם לא קיבלו אזרחות אחרת במדינות 

פתרון הסכסוך קיבע אותם -המקלט. אי
 ינםאהם במצבם ובמעמדם: מצד אחד 

אזרחים בארצות הערביות (למעט 
יכולים לשוב  ינםאהם ירדן), ומצד שני 

מדינת ישראל לבתיהם ולאדמותיהם. 
התנערה תמיד מאחריותה ליצירת 
בעיית הפליטים, ולא הביעה שום 
נכונות לשאת בנטל פתרון שאלת 

  הפליטים. 
על כן, ממשלת נתניהו הנוכחית     

ששה ושמחה בעקבות החלטות 
היא מוחה כפיים טראמפ האחרונות: 

מסלקות  בהניחה שהן החלטות אלהל
את שאלות ירושלים והפליטים מסדר 

זה מסוכן יום של פתרון הסכסוך. קו ה
תואם את עמדות ממשלות ישראל 

  לדורותיהן.
  

  בממשלת ישראל חוגגים
להוסיף  חיוני, צעדי טראמפ ים אותנוליבכדי לראות  לאן מו    

ליברמן -בנט-לתמונה גם את ממשלת ישראל. ממשלת נתניהו
היא הממשלה הימנית ביותר שהייתה כאן. ממשלה זו פועלת 
תוך תיאום הדוק עם טראמפ. שרי הממשלה, כמו גם רבים 

-מתומכיה בציבור, אינם רואים בשטחים שכבשה ישראל ב
שטחים כבושים לפי החוק הבינלאומי, אלא רואים  '67

שנה  2,000בוש חזרה ל"שטחי מולדת" שהוענקו לפני בכי
  בהבטחה אלוהית. 

כך, לפי ממשלת ישראל, על זכויות היהודים אין התיישנות,     
אולם על זכויות הפליטים הפלסטינים יש גם יש. הממשלה 
אינה רוצה בפתרון פשרה של שתי מדינות: היא מעודדת 
התנחלות בכל שטחי פלסטין/א"י, ורוצה לספחם ולהחיל 

  עליהם את הריבונות הישראלית. 
מתכוון נתניהו לאזרחות שווה. אך בהחלת ריבונות לא     

התושבים לא האזרחים הערבים בישראל ולא  מבחינתו,
הפלסטינים בשטחים הכבושים יהיו אזרחים שווי זכויות 

ולשפיטה לחקיקה  לכן מוביל נתניהו. השלמה" רץ ישראל"אב
ת ליהודים לתפוס שטחים ולהתנחל על קרקעות והמאפשר

דרה", "תקנת השוק", "חוק ההס"אדמות מדינה", פלסטיניות (
תקדים "מצפה כרמים"), ובסופו של דבר גם ל"חוק הלאום" 
הקובע כי המדינה תהא יהודית ומחויבת להתיישבות יהודית, 

זכויות לאומיות כמו ליהודים ושפתם  יוקנו בעוד לערבים לא
   .במעמדה שווה איננה

  המתנגד לחוקאו דרוזי, אם ישנו אזרח ערבי, מוסלמי, נוצרי     

  
זכויותיו הלאומיות הוא  הגנתל במסגרת המאבק הציבוריהזה ו

נושא את דגלו, הרי שהוא טרוריסט. ליהודי, הרוצה להיות 
  מוכר כיהודי, אסור להיראות במחיצתו. 

  

  מתנחלים או בוגדים
נתפש איננו  עמהמתפישה זו נגזר גם שיהודי שאינו מסכים     

 ,מלכתחילה, ערביאזרח בוגד (כנחשב יהודי, או שהוא עוד כ
כבוגד). מתפישה זו נגזר גם שיש להחרים ולשלול נחשד 

  בציבור.  הממתנגדי הממשלה את הזכות לטעון נגד

ימי בית ספר של אונר"א בבניין במוצאים מחסה פליטים פלסטינים 

  (צילום: אן פק/אקטיבסטילס) 2014עזה, יולי המלחמה ב
  

שואף להרחיב את מוטת המאבק הציבורי נגד "חוק ומי ש    
על אחת  –עולם בירות הובוחר להביע את התנגדותו בהלאום" 

בוגד. כך, כונחשב  דיבהמואשם בהוצאת כמה וכמה שהוא 
פת תחברי כנסת מטעם הרשימה המשוצריך להעניש ולהדיר 

את משמעותו המקומית  ריבסשנסעו לאו"ם כדי לה
ואף דוברי הקואליציה ( לפי, "הלאום חוק" והבינלאומית של 

  ).דוברים אופוזיציוניים של כמה
  

טראמפ זכויות העם הפלסטיני של את מחסלת המדיניותם     
מו"מ לפתרון  עתלהתנ חותרת להנצחת הכיבוש ולאנתניהו ו

לראות כיצד תגיב אירופה המפולגת לעוד עוד נותר הסכסוך. 
  הסכמה עם טראמפ. -נושא של אי

  

    אמריקאית למדינה פלסטינית.-כעת, אין נכונות ישראלית    
לישראל אין גבולות, ואיש אינו דורש ממנה להגדיר את 

 ואילו ,מקבלים גיבוי מלא מהצבאגבולותיה. המתנחלים 
ה התקפהאת או המוחים נגדם חשופים לאלימות פיזית (ר

בשבוע שעבר). למעט  ארגון תעאיושפעילי  הביריונית על
מרצ, אין יותר בקרב המפלגות הציוניות גורמים פוליטיים 

  . אין שמאל. והתנחלויות הדורשים לפנות שטחים
  

ארה"ב וישראל הורידו את שאלת ירושלים מהדיון (בלי     
תנאים מוקדמים). ארה"ב הורידה את שאלת הפליטים מהדיון. 

לאכול רימונים  אלא ל מה נשאר, אם כן, לדבר? לא נשארע
 בהתמדה כדיולפעול בסבלנות להמשיך ותפוח בדבש, ו

אחרי התיקים,  :של שפיות פוליטית שיבואו זמנים אחרים
גם אם יתמהמהו, בוא יבואו. לא לעולם  .אחרי הבחירות

  טראמפ וביבי.
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  קמניץ (צילום: מטילדה) מרקס בעירשל  ליד פסלנאצים מפגינים –ניאו

 בושה מעמדית
על הצלחת הימין הקיצוני בלב 

  אזורים קומוניסטיים מסורתיים
  

  סופי גראהלמאת 
  

צורך חברתי  מה מניע אדם לברוח מהעוני של ילדותו?    
אולי, או הדחף להמצאה מחדש. לדידי הסופר דידייה  ,וחומרי

הדבר גם במידה רבה של בושה וגועל. אריבון כרוך אריבון, 
היה הראשון הוא וגדל בפרברי ריימס שבצרפת.  1953-נולד ב

עבר לפריז  ולאחר מכן יסודי,-במשפחתו להשלים חינוך על
הביתה אריבון  חזראביו, לאחר מות  ולמד פילוסופיה. 20בגיל 

. בזיכרונותיו, כתב המשפחתיים באלבומי התמונותוהתבונן 
כי לא הייתה זו רק ההומופוביה שהרחיקה אותו ממשפחתו 

בורגני, כי אם גם צורך -לחיק המילייה האינטלקטואלי הזעיר
  עז לברוח מהרקע הכלכלי והחברתי של המשפחה.

, "החזרה לאנגליתשתורגם זה עתה  2009-מ בספרו    
לריימס", הוא מציע חקירה פוליטית מרתקת ומעוררת 
התפעלות של מה שהוא מכנה "בושה מעמדית". אביו היה 

; אמו עבדה בעבודות 14עובד מפעל שנשר מבית ספר בגיל 
ניקיון זמניות ובמפעל. שניהם עבדו עד שנות החמישים 

ם וה "פרישה מוקדמת"נכפתה עליהם המאוחרות שלהם, אז 
  החוצה מהמערכת שניצלה אותם כל חייהם. נזרקו 

הוריו של אריבון, וכל הקהילה שלהם, הם דוגמא אחת מני     
רבות לאזור קומוניסטי מסורתי שהפך, כולו, ימני קיצוני. 
בשנות החמישים עד שנות השביעים הייתה כל משפחתו של 
אריבון קומוניסטית, ולא רק במובן שבו הם הצביעו 

קומוניסטים בבחירות. אריבון מסביר כי "המפלגה  למועמדים
הייתה עיקרון מארגן של יחסם לפוליטיקה". באיזו נקודה, 
ומדוע, הפכו אזורים שלמים בפריפריה הצרפתית לתומכי 

  החזית הלאומית והתפשט בהם השיח הימני קיצוני?
 יםפרשנים ליברלים המנסים להסביר את תמיכתו של חלק    

אינם מסוגלים אלא  לרוב – בימין הקיצוניממעמד הפועלים 
להגיב בזעזוע. עיתונאי התקשורת הממסדית, מצדם, ינסו 
לטעון כי פערי הדורות הם הסבר לכך (למשל, הצעירים תומכי 

  ההישארות באיחוד לעומת סביהם תומכי הברקזיט). 
כדי לבחון את הפער שנוצר בין מעמד הפועלים לשמאל,     

חירה במועמד הסוציאליסטי פרנסואה טוען אריבון כי הב

גרמה למעגלים רבים לאבד אמון  1981-מיטארד לנשיא ב
בפוליטיקאים בהם תמכו בעבר. ממשלתו של מיטארד עוררה 

כאלה גם כלפי המפלגה הקומוניסטית אמון -איבציבור רגשות 
הצרפתית, שהייתה מעורבת עד מאוד בממשלה ההיא. ארבעה 
ממנהיגיה של המפלגה חברו לקבינט של מיטארד, שהבטיח 

  להוליך את המדינה ב"דרך הצרפתית לסוציאליזם".
דיבורים נועזים אלה על רפורמות לא היתרגמו למציאות.     

-פחתה, והיא נבעה גם מאיהתמיכה במפלגה הקומוניסטית 
הצלחתה להתמודד עם התנועות החברתיות שקמו לאחר מאי 

התרחקותה מברית המועצות. תהליכים אלה יצרו מ' ו68
מעגלים רחבים של מצביעים ממעמד הפועלים שלא הצביעו 

. "מימין או משמאל, אין הבדל", הייתה חוזרת כללבתחילה 
  בר".שוב ושוב אמו של אריבון, "כולם אותו ד

. שמרנית מדיניות פיסקליתיישם מיטארד בסופו של דבר     
נכנע והכתיב מדיניות צנע, דבר שהכריח את המפלגה  1983-ב

הקומוניסטית לעזוב את הממשלה. באותן שנים שינתה 
המפלגה הסוציאליסטית את האתוס שלה, וניסתה פחות 
לתקשר עם אנשי מעמד הפועלים. זן חדש של אינטלקטואלים 

  אקציונרים חתר לחסל את כל מה שנותר מהשמאל.רי
 ההוביל המפלגה הסוציאליסטית את השיח המעמדינטישת     

, זכתה 70-בשנות ההפועלים לרעות בשדות זרים. עוד ועוד 
-בחירות. בהמהקולות במערכות  10%-כהחזית הלאומית ב

-מהקולות. הצלחתה של מרין לה 14%-ביותר מזכתה  1986
  בשנה שעברה היא המשך ישיר למגמה זו.פן בבחירות 

הבסיס האלקטורלי של החזית הלאומית איננו רק נכון,     
מצביעים מאוכזבים ממעמד הפועלים. החזית הלאומית סחפה 
מגזרים חברתיים רבים, חלקם מבוססים למדי. ואולם, אריבון 
מסביר כיצד הסרה הדרגתית של כל רטוריקה מעמדית של 

סטיות החלישה את הסולידריות שבעבר המפלגות הסוציאלי
  . , וייצרה את אותה בושה מעמדיתאת מעמד הפועליםאפיינה 

שנהגו להצביע באחדות קולקטיבית, עתה התיישרו עם מי     
אחרות: סוחרים זעירים, גמלאים אמידים  חברתיותקבוצות 

פשיסטים או -דרום צרפת, ואפילו טיפוסים צבאיים ופרומ
דוקות. במהלך מערכת הבחירות משפחות קתוליות א

, היטיב לתאר זאת הסופר אדוארד לואיס במאמרו האחרונה
  ).4.5.2017פן" (ניו יורק טיימס, -"מדוע אבא שלי מצביע ללה

עצם פעולת ההצבעה השתנתה. בעוד שההצבעה  אם כן,    
ביטוי לדעות קולקטיביות שנוצרו  נתנהלמפלגה הקומוניסטית 

בתיווך המפלגה, ההצבעה לחזית הלאומית הייתה חוויה 
אינדיווידואליסטית לחלוטין המתבססת על דעות קדומות 
ספונטניות, שנצמדו למפלגה ונוסחו כתכנית פוליטית 

. ללא גיוס פוליטי ארוך טווח, הופכות פרקיםל קוהרנטית
שכן השתייכות פוליטית  צפויות יותר,-נטיות ההצבעה בלתי

  הופכת חלקית או עקיפה, ולא חלק ממאמץ משותף. 
אריבון מספק את הדוגמא של אמו שתמכה במדיניות נגד     

הפלות שהציע ז'אן מארי לה פן, אף שהיא עצמה עברה הפלה. 
תופעות ימניות ופופוליסטיות עכשוויות, כמו התמיכה 

הגיוניות בהקשר -יבטראמפ או בברקזיט, אינן עד כדי כך בלת
, שמאליים של היעדרות ארוכת שנים של מבנים פוליטיים

  .נוכח שחיקת וקריסת מפלגות השמאל והאיגודים המקצועיים
באזורים רבים  נוכח עליית המיתולוגיה הימנית הקיצונית    

, על השמאל למצוא דרך לבטא בעיות חברתיות באירופה
ל"מובן דות כזו ופתרונות בשפה של המעמד והדיכוי. התנג

דורשת גם שנבנה בעשורים האחרונים ריאקציונרי ה מאליו"
  גזענות.וה התנגדות חריפה לכל צורות הקנאות

, בפרפרזה לז'אן ז'נה: הספר תוךמ אחרון בציטוט אסיים    
עד היא פוליטית גאווה זו רגע שבו הבושה הופכת גאווה.  "יש

ביותר של משום שהיא מתנגדת לכוחות העמוקים הסוף, 
 ג'קובין אתר                 ."הנורמליות ושל הנורמטיביות



 9/תרבות
  

  אל תמהרו לקרוא לו נועז
  "יונתן אגסי הציל את חיי", הזוכה בפרס הדוקו בפסטיבל 

ירושלים לפני כחודש, עולה כעת לאקרנים בישראל
  

  . מתוך הסרטואמויונתן אגסי 

  
סרטם החדש של האחים היימן, "יונתן אגסי הציל את חיי",     

. מגולל את סיפורו של כוכב הפורנו הגאה  מחולון, יונתן אגסי
, זריקות וכל זכרייםאיברי מין  מתיימר "להראות הכל":הוא 

מה שעולם הפורנו הגאה יכול להראות. אבל דבר עיקרי אחד 
טות המכוונת): חורי מראה (וסליחה על הבואינו הסרט דווקא 

לומר שזה סרט על אולי . אפשר מין אנאלי תחת, או לפחות
ולא סרט פורנו כשלעצמו, אבל יש כאן  ,עולם הפורנו הגאה

הן בבסיסו מדובר בסרט סטרייטי,  .בעיה עקרונית יותר
הסיבה זו עלילה. אולי המבחינת והן דימויים המבחינת 

הסרט התיעודי להצלחה בה זכה עד כה (הסרט זכה בפרס 
  הטוב ביותר בפסטיבל ירושלים).

בלי לגלות יותר מדי פרטים, הסרט מראה כיצד עולם     
אגסי מחיים של ילד מוקצה חברתית יונתן הפורנו הציל את 

ממשפחה קשת יום רק כדי לחשוף את האופן שבו התעשייה 
יונתן היא  את הרסה אותו מבפנים. מי שבסופו של דבר מצילה

אמו המסורה, שבראה את יונתן "המקורי" (ששינה את שמו 
לשם הבמה "אגסי"). היא מקבלת אותו ללא תנאים וללא 

  מקבל אותו.  ,, כביכולכמו שהסרט ;ביקורת
האחים היימן ממשיכים כאן קו עלילתי של סדרת הדוקו     

כאלטרנטיבה  ואמובבימויים, "משפחות", שם הוצגו אגסי 
למשפחה הנורמטיבית: משפחה ללא אב, יחסים פתוחים 

  ומקבלים מדי מצד האם. 
יכול לחיות בשלום עם אינו על פניו, עולם הפורנו הגאה     

המודל המשפחתי. גברים ששוכבים עם גברים לפרנסתם לא 
לא ביולוגיות ולא  –מדובר בעובדות  לאיכולים להביא ילדים. 

א בדיכוטומיה עקרונית: סקס כדרך חיים אל –סוציולוגיות 
  עם משפחה. אך המשפחה של אגסי איננה  ביד  יד  הולך   אינו

  
משפחה נורמטיבית, ובתחילת הסרט היחסים 

קריירת  עם בסתירה עמדוהמשפחתיים לא 
 מול אמו, הפורנו. יונתן יכול להיות מיני 

  שהוא   מכסף   כלכלית   בה   לתמוך   ואפילו 
ליווי לקוחות ומ סרטיםמהשתתפות ב מרוויח

  פרטיים. 
מה הבעיה בכל זאת? ככל שהסרט מתקדם     

מגלים שגם משפחה אלטרנטיבית היא בסופו 
של דבר משפחה, כלומר מערכת תרבותית 

יכולה לסבול את החבילה השלמה אינה ש
של מין, כסף ורגשות. עולם הפורנו הגאה 

רדיקלית לתא יכול היה להציע אלטרנטיבה 
המשפחתי, אבל לא באופן שבו בוחרים 
להראות אותו האחים היימן, ששופטים את 

  אותו כאדם החי באשליות.  ציגיםאגסי ומ
הסרט מתיימר לעסוק ביונתן אגסי כוכב     

הפורנו, רק כדי להגיד שעל מנת להיות אדם 
להיות חלק ממשפחה מתפקדת.  ישמתפקד 

מצדה  םוהאֵ יונתן צריך ללמוד את הלקח, 
  צריכה ללמוד לשים לילד שלה גבולות. 

זאת גם הסיבה לכך שהדימויים "הפרובוקטיביים" שהסרט     
היעדרן של מ לבדמתהדר בהם מתמצים באיברי מין זכריים. 

המראות  לביןהזה המראות בסרט בין גדול נשים, אין הבדל 
. אפשר לטעון שמין בלי נשים הוא סטרייטיהפורנו ב

הומוסקסואלי, וזה אולי תנאי הכרחי, אבל תנאי נוסף הוא מין 
  אנאלי. 

המצלמה של האחים היימן מתעקשת להתמקד דווקא     
בפנים של יונתן כשהוא מקיים יחסי מין, באותה תנועת 

הנידוי שאפף אותו מצלמה שתופסת אותו מזיל דמעה על 
רט מחפש את מסחטת הדמעות של כלומר, הס ילדותו.ב

הדרמה המשפחתית קורעת הלב, ולא את מה שיש לעולם 
הפורנו הגברי להציע כאלטרנטיבה לעלילות ולדימויים 

  המשפחתיים הסטרייטיים.
קולנועית של "עלייתו ונפילתו" של הבמסגרת כי  אין ספק    

יונתן אגסי, עושים האחים היימן את עבודתם נאמנה. הסרט 
מצטרף לגוף עבודות מרשים בהיקפו, שלעתים מספק סרטים 

  טובים ואף מצוינים. 
צופה המחפש "דוקו טוב", "יונתן אגסי הציל את חיי" הוא     

ת מסגרת עלילתי למחפשיםאפשרות מספקת למדי. ואולם, 
וקולנועית הפורצת את השבלוניות המוכרת, ואפילו לצופים 

הפעם  אמליץ ,המחפשים אחר סרט מצוין של האחים היימן
  לוותר.

  

 106 ה,ישראל וגרמני ,2018( "יונתן אגסי הציל את חיי"
. בימוי: תומר הימן; הפקה: ברק הימן, תומר הימן; דקות)

, יונתן אגסי; עריכה: טל רבינר, צילום: עדי רייס, תומר הימן
 .אלכס חוסיד

  

  דורית גרסטנפלד
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קומוניסטים במעברות ובשכונות
  

"קומוניסטים מזרחים, בפרדס הוצאה לאור בימים אלה יצא     

ספרה השישי , המערכה נגד אפליה עדתית ולמען הזכות לדיור"

 8הכלכלנית והחוקרת החברתית תמר גוז'נסקי. הספר, ובו של 

-פרקים, חושף את האופי ודרך הניהול של המאבקים החברתיים

 70-וה 60-, ה50-עדתיים בשנות ה

ואת תפקידם  20-של המאה ה

המרכזי של קומוניסטים במאבקים 

  אלה. להלן קטעים מתוך הספר.
  

המחאה על האפליה וההדרה     
בקים המגוונים של מזרחים והמא

נגדן הופיעו בזירה הישראלית 
בהקשרים שונים ובעוצמות 
שונות. מאבקים אלה התארגנו 
ברובם מלמטה בשכונות 
ובמעברות, ביישובי פיתוח 
ובמושבים, ובקרב יוצרים 

  ואקדמאים. 
עצמתה והיקפה של המחאה     

עדתית הושפעו -החברתית
ישירות מהמצב הפוליטי הכללי 

מלחמה ועימותי  ונפגעו בתקופות
דמים. המערכה שניהלו הפנתרים 

 70-בתחילת שנות ההשחורים  
נקטעה בפועל עקב מלחמת 

(מלחמת יום  1973 אוקטובר
גם השילוב בכלכלה  הכיפורים).

הישראלית של פועלים עניים 
יותר ומקופחים יותר (פועלים 
פלסטינים מהשטחים, מהגרי 
עבודה, פליטים) נתן אותותיו 

  ורותיה של המחאה.בהיקפה ובצ
(במעברות, בוואדי סאליב, ביישובי  50-המאבקים בשנות ה    

 60עולים, בשכונות ת"א־יפו, שביתת הימאים), בשנות ה־
של הוועדה היוזמת של ועדי עובדים) בשכונות, ביוזמות (

י, הפנתרים), התמודדו עם (עובדי המגזר הציבור 70ובשנות ה־
ניסה   הממסד הממשלתי־עירוני.  הממסד   שהפעיל   הדיכוי 

  לרמוס את יוזמי המחאה ומשתתפיה באמצעות שימוש
  

  הוועד בשכונה נוזהה א'
, 50הקומוניסטים פעלו בשכונות יפו במהלך כל שנות ה־    

עלתה על הפרק שאלת הפינוי. הם ארגנו מאבקים  עוד בטרם
של תושביהן למען שיפור תנאי החיים ונגד העלאת שכר 
הדירה ששולם לעמידר. בשכונה  נוזהה א' ביפו פעל בשנות 

. חברי התא חברים 20-תא קומוניסטי שמנה למעלה מ 50ה־
יזמו את הקמתו של ועד שכונה, שמרבית חבריו היו 

  יוצאי בולגריה, אך גם יוצאי רומניה). קומוניסטים (בעיקר 
) דיווח ועד נוזהה א', כי בשש 19.7.1961שפרסם ( בכרוז    

שנות פעילותו השיגו התושבים התקנת רשת ביוב, סלילת 
כבישים אחדים ומניעת העלאתו של שכר הדירה. על הכרוז 
חתומים חברי הוועד באותה עת, שכולם היו קומוניסטים: ז'ק 

  זה שם־טוב, נסים אברהם ואליהו לייבוביץ'. עוזיאל, עלי
 מתוך הפרק "מאבק שכונות העוני למען 'דירה תמורת דירה'"

  
במעקבים מצד שירותי במעצרים, באלימות משטרתית,  תכוף

  הביטחון ובשיגור ביריונים.
[  

בכלים  רמוס מאבקיםלהממסד בשנים לאחר מכן העדיף     
כמו הפרטה, טיפוח אינפלציה,  כלכליים־חברתיים־משפטיים

ספסרות בקרקעות, החוק לצינון 
שביתות, קידום העסקה באמצעות 
קבלני כוח אדם על חשבון העבודה 
המאורגנת ועידוד הניצול של מהגרי 

  עבודה. 
אחרי כארבעה עשורים של     

 מדיניות שיטתית של הריסת בתים
ביפו הערבית, החליטה עיריית תל־

 ,80במחצית שנות ה־ אביב־יפו
במקביל לשימוש נמשך בצווי 
הריסה, לשים דגש בכלים כלכליים 
ניאו־ליברליים כמו מכירת רכוש 
ממשלתי באמצעות מכרזים למרבה 
 במחיר, הפרטה וג'נטריפיקציה

שכונה מה(דחיקת התושבים 
. כלים אלה באמצעות בנייה יוקרתית)

גרמו בעשורים האחרונים להאמרת 
לדחיקת רגליהם של מחירי הדיור ו

תושבים ערבים מהאזור המערבי 
 שיכון  ודירות  ישנים   לעבר מבנים

בחלקים אחרים של יפו. תהליך דומה 
ובקנה מידה  21מופעל במאה ה־

ארצי, כלפי תושבים יהודים בעלי 
הכנסה כלכלית נמוכה המתגוררים 
בבתי שיכון ישנים באמצעות 

  ]הפרקטיקה של "פינוי־בינוי".
יפות שניתנת לאמצעים העד    

כלכליים ומשפטיים אין פירושה שבוטלה האלימות 
כאשר בתנאיי השוק הקפיטליסטי המתואר כ"זירה הממסדית. 

שוויונית" (כל אחד רשאי לרכוש דירה במגדל יוקרתי או 
לישון תחת גשר), מתקוממות קבוצות מוחלשות נגד מעמדן 

הפוליטי־משטרתי אינו הממסד  ―ונגד המדיניות כלפיהן 
. כך  הופעלה אלימות משטרתית כוחמהסס להפעיל כלפיהן 

א־מוכרים אל־הלנגד תושבי הכפרים בשנים האחרונות 
חיראן, המתנגדים לפינוים, וגם נגד מפגינים -עראקיב ואום אל

  ]יוצאי אתיופיה, המוחים על אפלייתם לרעה. 
יית המפלגה הקומוניסטית בארץ, שהוקיעה את אפל    

המזרחים (יוצאי המזרח, עולים מארצות ערביות) מאז תחילת 
, גילתה מעורבות במאבקים 20-של המאה ה 20שנות ה־

השונים בדרך של תמיכה פוליטית, סיוע לוגיסטי ומתן ביטוי 
בביטאוניה. במאבקים במעברות, במושבים ובמערכה 
בשכונות למען "דירה תמורת דירה", מילאו חברי מק"י תפקיד 

  ]וזם, מארגן, ומדריך. י
השתלבותם של הקומוניסטים יוצאי בולגריה ועיראק     

העניקה למפלגה ולתנועת הנוער  50-שנות ה במק"י בתחילת
מספרית חסרת תקדים בחברות. פעילותם  קפיצהשלה בנק"י 

המסורה במעברות, בערי עולים, במושבי עולים ובשכונות, 
  הניבו  מזרחים  קומוניסטים  של  המוביל  החברתי  ותפקידם 

        

------------<<<<        
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  תמיכה ציבורית שהשפעתה ניכרה גם שנים לאחר מכן.

השותפות של מק"י עם הפנתרים השחורים במסגרת חד"ש     
-וה 50בשעתה פרקטיקה חדשה: שלא כמו בשנות ה־ הייתה

הפוליטית והפרלמנטרית של הקומוניסטים התמיכה  ,60
במאבק הפנתרים הבשילה לחזית פוליטית של מק"י עם ארגון 

  מחאה עדתי־מזרחי. 
היה זה ניסיון ליישם שותפות יהודית־ערבית על בסיס מצע     

דמוקרטי ולהעניק למערכה נגד אפליה עדתית מעמד מרכזי, 
ום צודק, בדומה לנושאים כמו המאבק נגד הכיבוש ולמען של

לזכויות העובדים והאזרחים, לשוויון האוכלוסייה הערבית 
  ולשוויון האישה. 

אולם השותפות הזאת, למרות חשיבותה בעת כינונה, לא     
מימשה ציפיות בדבר חיזוק מעמדם הן של הפנתרים השחורים 
כתנועה והן של כלל המרכיבים של חד"ש ושל השמאל 

  המדיני והחברתי בישראל. 
הנושא של האפליה העדתית ממשיך לעמוד על סדר היום     

קבוצות כעת ישנן גם ם בקרב המזרחיהישראלית. של החברה 
משמעותיות הפגיעות יותר לתהליכי הגלובליזציה ולמדיניות 
הניאו־ליברלית: פועלים במפעלי ייצור קטנים ובינוניים, 
עובדות במישרות זמניות וחלקיות, יצרנים קטנים ועצמאים, 
תושבי פריפריה ועובדי קבלן. מחפשי עבודה מזרחים נתקלים 

   .עד היום במיכשולים של דעות קדומות
ומאוחר יותר, קמו התארגנויות של  90-בסוף שנות ה    

אקדמאים ושל יוצרים, ששמו דגש באפליה בתחומי התרבות, 
בהחייאת התרבות היהודית־ערבית, בסיפור ההיסטוריה של 

בארצות הערביות ובמאבק משפטי בנושא הקהילות היהודיות 
ריכזה את פעילותה  המזרחיתהקרקעות. הקשת הדמוקרטית 

בניתוח חברתי־היסטורי ואידיאולוגי של האפליה העדתית, 
מזרחית. -תרבות יהודית בעתירות למערכת המשפט ובעידוד

בשם ערס־מזרחים  החלה לפעול מסגרת של משוררים 2013-ב
של המשוררת עדי קיסר. שירתם  פואטיקה, שנענו ליוזמתה

  החברתית המזרחית זוכה בתהודה ציבורית. 
התארגנויות    בחיבור  הקומוניסטים   של   הייחודי   לניסיון     

 ספונטניות למערכות עקביות וממושכות כמו אלה שנוהלו
ובקרב הפועלים ותושבי  במעברות  ובת"א־יפו 50-בשנות ה

  שכונות העוני היו כמה מאפיינים חשובים: 
במקום  ―יוזמת המערכות החברתיות צצה בשטח , ראשיתראשיתראשיתראשית    

  העבודה, בשכונה, במעברה, בקרב אוכלוסייה מופלית לרעה; 
פעילים קומוניסטים בהנהגת המערכות נטלו חלק , שניתשניתשניתשנית    

בעלי ניסיון עבר בתחומי מאבק שונים, שגילו מסירות 
  ורגישות; 

גם כאשר קבוצה ממוצא עדתי מסוים הייתה , שלישיתשלישיתשלישיתשלישית    
דומיננטית במערכה, ההנהגה דאגה לכלול בה את כל הנפגעים 

  שחיו באותו מרחב, ללא הבדל מוצא, שפה ותרבות; 
דרכי המאבק הותאמו לתנאים הייחודיים של , רביעיתרביעיתרביעיתרביעית    
  מקום ושל התקופה; ה

נעשה שימוש בכלים של הדמוקרטיה הבורגנית , חמישיתחמישיתחמישיתחמישית    
כמו חופש ביטוי וזכות הפגנה לארגון מאבק לא־אלים, אך כזה 

  שאינו נכנע לאלימות מצד השלטון. 
בין מאבקים למען מטרות דומות  חיבורה, ששיתששיתששיתששית    

שהתקיימו, למשל, במעברות שונות, בשכונות שונות, בקרב 
אנשים ממוצא שונה, נבנה במידה משמעותית הודות לקשרים 

  בין הפעילים במק"י וידידיה. 
הניסיון של המאבקים העדתיים־חברתיים־פוליטיים מלמד     

ית, כי אין בכוחה של מערכה עממית והתארגנות דמוקרט
שבמקרים מסוימים גם משיגה תוצאות (כמו, למשל, העלאת 
שכר, פיצוי על היוקר, שיכון למפוני המעברות, ביטול 

   לימוד  ,אבטלהילדים וביטוח   הצבאי, הנהגת קצבות הממשל 

  

 תהליכי לבטל  קצבות),  העלאת  , 4-3לבני  ילדים  בגני  חינם 
   .עומק בחברה הקפיטליסטית

כל עוד לא נעשה היפוך מן היסוד של     
הפירמידה הכלכלית־חברתית 
הקפיטליסטית, התופעות של ניצול, 

ה (מעבר דיכוי ואפליה משנות צור
נהלי לכלים מכלים של דיכוי פוליטי־ִמ 

כלכליים נסתרים יותר, מתוחכמים יותר ויעילים יותר), אך 
  אינן עוברות מן העולם.  

גדל התוצר  2016-2000לפי נתונים רשמיים, בשנים     
שהשכר בעוד  125%-ב המקומי הגולמי (במחירים שוטפים)

בלבד. באותה  50%הממוצע השוטף עלה באותה תקופה ב־
, בולטים בחומרתם הפערים בהכנסה משכר בקרב עת

, הכנסתם החודשית הממוצעת 2015-בהשכירים עצמם: 
מהכנסתם של שכירים  87% הייתהמשכר של שכירים מזרחים 

, מהכנסת האשכנזים 47% – אשכנזים; של שכירים ערבים
  ממנה. 43% ―ושל שכירים יוצאי אתיופיה 

הבנת ההקשר המעמדי של הקיטוב החברתי (הון ושלטון     
מול השכירים) ושל הפערים המתרחבים בהכנסות וברכוש 
העמיקה את אחיזתה בעולם המושגים הרווח בישראל, כפי 

  .2011החברתית של  שהוכיחה המחאה
בעקבות מחאה רבת היקף זו, הואץ, למשל, התהליך של     

התארגנות עובדים בחברות ייצור ושירותים; נערכו הפגנות 
של יוצאי אתיופיה נגד אפלייתם; המאבק להעלאת שכר 
המינימום הוכתר בהצלחה; הנכים השיגו הישגים במערכה 

גובה שכר המינימום; ממושכת להעלאת קצבת הנכות ל
התרחב הזעם הציבורי כלפי השחיתות המאפיינת קשרי 

  פוליטיקאים ממוסדים וטייקונים ישראלים וזרים. 
הנחלת הידע לגבי המערכות העממיות נגד ניצול, נישול,     

 – אפליה והדרה שנוהלו בתקופות שונות והפקת לקחיהן
  ובעתיד. לתרום להשגת הישגים במערכות דומות היום עשויות

  

  רק הסיכוםמתוך פ 
  

  "עכשיו ספר התורה יסבול?"
  

מרדכי קצב בריאיון אישי: "את השביתה של מעברת     
ארגן אחי, הקומוניסט כורג'י קצב,  )1952(אוגוסט  רחובות

ואני השתתפתי בה למרות שהייתי אז חייל בסדיר. השהות 
  הייתה קשה למשפחות, ובמיוחד הלינה. (בתל אביב) ברחוב 

קיבלנו סיוע מנשים שהיו פעילות בארגון הנשים "    
הדמוקרטיות. בעיתונים לא כתבו כמעט דבר על השביתה 
ואנשי הסוכנות סרבו להיפגש עם נציגי השובתים. ביום 
הרביעי לשביתה, הכרזנו שביתת רעב, ואילו במעברה הוכרזה 
שביתה כללית. אנשי מפא"י החליטו לארגן פרובוקציה: הם 

למתחם השביתה ספר תורה, וציפו שצעד כזה יעורר הביאו 
  מחלוקת בקרב המפגינים ויפורר את השביתה. 

ורג'י הגיב בצורה שעוררה השתאות. הוא עלה על כאבל "    
במה קטנה שהייתה שם בעודו מחבק את ספר התורה ואמר: 
'לא מספיק שאנחנו סובלים, עכשיו גם ספר התורה יסבול?'. 

האלה וחזר בקול על השאלה. כך  הקהל התחבר למילים
הוכשלה הפרובוקציה והשביתה נמשכה. התקשורת גילתה 
עניין בשביתת הרעב, שאליה הגיעו משלחות הזדהות 

  ממעברות שונות. 
ביום השישי לשביתה, הזמינו את הוועד לעלות למשרדי "    

הסוכנות, ושם ציידו אותו במכתב שבו נאמר שנתקבלו 
  ת צריפים בשטח המעברה".תביעות התושבים להקמ

  

  בי המעברות"שמתוך הפרק "קומוניסטים יוצאי עיראק ומאבק תו



    במאבק
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הפגינו  ,שבוע לאחר תקיפת שלושה צעירים משפרעם    
נאות נגד הגזענות בחוף עשרות ) 30.8(בשבוע שעבר 

בו הותקפו שלושה באותו חוף קריית חיים. ההפגנה נערכה שב
ח"כ  ,יו"ר הרשימה המשותפת: המפגינים. בין ערביםמבלים 

סלימאן -עאידה תומאח"כ ו לסיעה איימן עודה (חד"ש), חברי
ויו"ר ועדת המעקב  )מרצ(יוסף ג'בארין, ח"כ מוסי רז ח"כ ו

מוחמד  מטעם חד"ש לשעבר בר הכנסתשל הציבור הערבי, ח
  .ברכה

פעילים חיפאים: חבר מועצת העיר גם חלק נטלו במחאה     
סוהיל אסעד, חברת מועצת העיר חיפה לשעבר עדנה ד"ר 

א זעאתרה, חבר הנהגת 'רגבעיר זריצקי, מזכיר חד"ש 
ההסתדרות לשעבר בנימין גונן וכן נציגי ציבור ערבים נוספים 

אישה לאישה, קהילת יד ביד, עומדים ביחד, ארגונים וחברים ב
   .מאבק סוציאליסטי ועוד

  

 שלום סיור עצר הצבא
  

פעילי שלום ישראלים בדרום הר  100-סיור של יותר מ    
בסוף השבוע חברון שבשטחים הפלסטינים הכבושים הופסק 

בעקבות  ) בכניסה להתנחלות מצפה יאיר31.8(האחרון 
הסיור התקיים ומשמר הגבול. כוחות הצבא  התערבות
התקפה ברוטלית של מתנחלים תושבי המקום כלפי בעקבות 

  .שבוע קודם לכן   תעאיושארגון פעילי 
החיילים הציגו למארגני הסיור 'צו רידוד', המאפשר לצבא     

לקבוע מי יכול להיכנס לאזור מסוים בשטחי הגדה המערבית 
ומי לא. כצפוי, הצו חל על משתתפי הסיור בלבד, בעוד 

לאחר  .להמשיך ולנוע בחופשיות יכולים היו המתנחלים
. אלא בדרכו המשיךכשעה הסיר הצבא את החסימה והסיור 

בכניסה למאחז מצפה יאיר, מקום התקיפה, שוב אז, ש
   התעמתו החיילים עם משתתפי הסיור ואף עצרו שלושה

  ,ר גבריהואבנ   ,שתיקה שוברים    מנכ"ל   : בולטים פעילים 
  

  (מק"י)המפלגה הקומוניסטית הישראלית 
  סיעת חד"ש בהסתדרות

  ה של על מות ותאבל

  למיס עבדו
  מורה מסורה, מהפכנית, פעילה ללא חת למען 

   השלום וזכויות העובדים והנשים

  ומשתתפות בצער המשפחה
  

  תנועת נשים דמוקרטיות בישראל (תנד"י)
   נפרדת בצער רב מאחת מוותיקות התנועה

  למיס עבדו
שהקדישה את חייה למען תלמידי פקיעין והגליל, והייתה 

  האישהמופת של מסירות למערכה לשוויון 

 

עורך הדין ואחיה שץ, של הארגון, מנהל מחלקת התקשורת 
   ד.מיכאל ספר

  

  ליממההשבתת המעונות 
). ההשבתה 2.9הושבתו במשך יממה (מעונות היום     

בעקבות הסכמות שהושגו בין נציגי משרדי האוצר הסתיימה 
והעבודה לארגונים המפעילים את מעונות היום המפוקחים. 

מטפלות וצוות המעון הבמסגרת ההבנות הסכימו הצדדים כי 
 1,500(במשרה מלאה) יקבלו תוספת למענקי החג בסך 

   .שקלים נוספים בחג הפסח 1,500-שקלים בחגי תשרי ו
הצדדים על הקמת ועדה ממשלתית בראשות  עוד הוסכם בין    

תר הממונה על זרוע העבודה במשרד הרווחה, שתבחן בין הי
הרווחה יבחן  משרדכמו כן, . את נושא התקינה במעונות היום

  .ויפעל לפישוט מנגנון ההכשרות המקצועיות
מטפלות התלוננו על כך שכל הדיונים על מעמדן, שכרן ה    

והתקינה במעונות נערכים ללא השתתפותן. הן דרשו לקחת 
  חלק בדיונים ואף להקים איגוד יציג להגנת על זכויותיהן. 

  

  סניף תל אביב –מק"י 

  ישש: מפגש 21-מרקסיזם במאה ה
בגישות מרקסיסטיות יעסוק רעיוני הקיץ הקורס בהששי המפגש 

  .אשר לויוד"ר  עסאם מח'ול. בהשתתפות לאומיותלביקורתיות 

        \ת"א, 70אחד העם , 20:00, בספטמבר 5, 'דיום 
  

  גלריית הגדה השמאלית

  הקומיקס המסתורי בתבל
  .כניסה חופשית . לריסה מילר. אוצרת דנה ליןתערוכתה של האמנית 

  , תל אביב70העם , אחד 20:00, בספטמבר 6יום ה', פתיחה: 

  , ותהא פתוחה בימים:4.10-התערוכה תינעל ב

  14:00-11:00ש': -; ו'18:00-15:00; ב' 17:00-14:00א' 
  

  די לקטל בענף הבניין
פעילים חברתיים יפגינו בשכונת צהלה מול ביתו של איתמר דויטשר, 

נפלו למותם  הבנייה בבעלותה מראשי חברת אלקטרה שבאתרי

פורום העובדים של חד"ש  תשעה פועלים בשלוש השנים האחרונות. 

  בת"א וביפו קרא להצטרף למחאה.

        , ת"א47יהונתן , 20:00, בספטמבר 6, 'היום 
  

  מועדון קולנוע בגדה השמאלית

  לאה פול – להשתחרר
  ; כתוביות באנגלית)צרפתית(קנדה, צרפת ושוויץ  ,1999

  , תל אביב70, אחד העם 20:00, בספטמבר 8, מוצ"ש

  

  אור  יראההחגים,  לאחר פגרת

 בספטמבר 25הבא ביום ד',  הגיליון


