
  

 אפוד מגן לממשלת ימיןכ מתפקדיםהגנצים והפרצים 

  בעוד הזעם הציבורי גובר על רקע המשברקיצוני 
       

) בין ראש 20.4ההסכם שנחתם ערב יום השואה (    
הממשלה המואשם בפלילים, בנימין נתניהו, לבין מי 

(בשם תנאי  כלבשהבטיח לא לשבת עמו 
יותר  אינו –"הדמוקרטיה", כמובן), ח"כ בני גנץ 

מאפוד מגן לממשלת הימין הקיצוני (ר' מאמר 
  ). 3בעמוד 

ן נתניהו וגנץ תירצו את הקמת ממשלת הימי    
במצב החירום שנוצר בעקבות מגפת הקורונה, 

הנושא "נשכח" בהסכם שנחתם.  – אך אבוי
משדר אטימות למצבו של גנץ -נתניהוהסכם 

מובטלים ולמאות אלפי המיליון  1.1-הציבור, ל
עצמאים. הוא מסדיר כמעט אך ורק את חלוקת ה

בכל  לנתניהוומעניק זכויות וטו  כיסאות השרים,
אין לצפות  .המשפטיים, לרבות התחומים

יוזמות חקיקה אנטי  בלוםת ממשלה זוש
   .בעתיד דמוקרטיות

אין בהסכם שנחתם שום בשורה, חידוש,     
לחילוץ המדינה הצעה לרפורמות או רעיונות 

שינהל בפועל  ת המשךמהמשבר. זו ממשל
עתירה במשרדים ממשלתיים אשר ו ,נתניהו

בזבזניים ומיותרים ובהסדרים המבוססים על 
  עיוותים חוקתיים. 

ל לבן לאורך כל גדלבן" הרימה -"כחולמההסכם עולה כי     
ים ילסיפוח השטחים הפלסטינ גם המו"מ והסכימה
את  המאה" של טראמפ עסקת" מתווההכבושים על פי 

 )איימן עודה (חד"שנתניהו. יו"ר הרשימה המשותפת, ח"כ 
בנימין נתניהו ובני גנץ היא  קימוהשהממשלה  כי אמר

סטירת לחי לרוב האזרחי שיצא פעם אחר פעם לקלפי כדי 
להדיח את נתניהו. "גנץ לא היה אמיץ מספיק לנצח ובחר 

  ."יר את הסיפוח, הגזענות והשחיתותלהכש
 ,הרשימה המשותפת) –ח"כ עופר כסיף (חד"ש לדברי     

 וסיפוח על אפרטהייד גיעה להסכמהממשלה גזענית שהזו "
 , עלההפקרות בניהול משבר הקורונהבגדה, על המשך 

  .פגיעה במוחלשים ועל חיסול עצמאות מערכת המשפט"

הרשימה המשותפת)  –סלימאן (חד"ש -ח"כ עאידה תומא
היא "ממשלת ימין מסוכנת. בני  שהוקמהשהממשלה  הדגישה

רק  אך בפועלף את נתניהו להחלי התיימרגנץ 
אנחנו נוביל את ההתנגדות לממשלת . מחזק אותו

  .אחריה"לבזמן הקורונה ו – אתהסיפוח וההון הז
 נהלמרות בגידתם של הגנצים והפרצים, יש    

בחשיכה השלטונית. עוד בטרם  בוהקתנקודת אור 
הוקמה הממשלה וחולק שלל הביזה בין שותפיה, 

 19-ב. ציבוריתאופוזיציה  והתגבשהקמה 
 המביש,יממה לפני חתימת ההסכם באפריל, 

נערכו ברחבי ישראל ארבע הפגנות של עצמאים 
בכיכר רבין (ר'  רבת משתתפים ושכירים ועצרת

  ) בהשתתפות ח"כ עודה. 12 ודידיעה בעמ
לבין אופוזיציה ציבורי השילוב בין מאבק     

לוחמת בכנסת יכול לקצר את ימיה של ממשלת 
ח"כ יוסף חדשה. כפי שהבטיח -הישנהנתניהו 

"גנץ  :הרשימה המשותפת) –ג'בארין (חד"ש 
הכשיר את נתניהו ואת דרכו המסוכנת. הוא 
הכשיר הסתה, גזענות, סיפוח ושחיתות. הוא נתן 
יד ליוזמות של חיסול המרחב הדמוקרטי 

כפי שהוכחנו לכל אורך הדרך,  ולהנצחת הכיבוש.
בה היחידה לממשלת הרשימה המשותפת היא האלטרנטי

    .נתניהו וגנץ. אנחנו ניאבק ונוביל בגאווה את האופוזיציה"
  

  

  הקרוב  גיליון  ה  
    

  
  

 במאי 1-המיוחד / 
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 2תגובות /
        

        

        
        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם

  משבר קורונה? הצחקתם את משרד רה"מ
מה שהאמריקנים הציגו בתוכנית המאה הוא מפה "

קונספטואלית, אנחנו עובדים על המפה גם בימים אלה. אנחנו 
אחד לעבוד על הנושא לקראת סיום העבודה, לא הפסקנו לרגע 

קילומטרים  800הזה. זה לא פשוט, מדובר בתוואי של יותר מ־
שצריך לדייק. התוכנית נותנת מענה ביטחוני מקסימלי, ומענה 
מלא להתיישבות ביו"ש. שום יהודי לא ייעקר, תנופת הבנייה 

זה בדיוק מה שאנחנו עושים  –תימשך. לגבי המובלעות 
ה חנוק בלב שטח פלסטיני, זה לא במיפוי. לא ניתן שיישוב יהי

יקרה. אנחנו עובדים על הדברים האלה עכשיו. למשבר 
הקורונה אין השפעה. ההנחיה שקיבלנו מראש הממשלה היא 

  .להמשיך את העבודה"
  )8.4(רונן פרץ, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, "מקור ראשון", 

  

  חכם לא נכנס למצבים שפיקח יודע לצאת מהם
קרא לחשוף את הסכם השוחד  ,ניצן הורוביץח"כ  ,"יו"ר מרצ

בין אורלי לוי אבקסיס לראש הממשלה בנימין  הפוליטי
 267,480נתניהו. 'אורלי לוי לא מייצגת ולו בוחר אחד מתוך 

שהצביעו לרשימה שלנו. המהלך הבזוי שלה הוא בפועל 
גניבת קולות שמאל להשגת טובות הנאה אישיות', אמר 

י אבקסיס הודיע שהיא ממליצה על הורוביץ. זאת לאחר שלו
  .נתניהו להרכבת הממשלה"

  )12.4(הודעה לעיתונות של דובר מרצ, 

  יחס גורר יחס
 מאחל לאורלי לוי שנתניהו יתייחס אליה באותה דרךאני "

  ."שהיא התייחסה לבוחרים שלה
  )13.4(ח"כ איימן עודה בטוויטר, 

  למה, מה קרה? 
מטוסים פרטיים לא "הנוסעים הנכנסים לישראל באמצעות 

עוברים ולא עברו בשום שלב תהליך מיון הקשור לקורונה, 
לפחות . ולא חלה עליהם כל חובת בידוד במלונות מפוקחים

על אדם אחד כבר ידוע כי הגיע לארץ במטוס פרטי, ולאחר 
  מכן התברר כי הוא חולה בקורונה".

  )14.3("דה מרקר", 

  בעל ניסיוןכאין חכם 
אפשר להרעיב את מערכת הבריאות. ירדנו ברור לכולם שאי "

ממוצע של לברופאים, באחיות, במיטות לנפש מתחת לחציון ו
המדינות המפותחות. הרי למה עושים סגר כה הרמטי? מכיוון 
שיודעים שבשיא המשבר אין לנו מספיק מיטות ומכשירי 
הנשמה. האמצעים האלה נובעים מהחשש שנגיע למצב 

שהמערכת צפופה ואין לנו רזרבות? מי אשם בזה  .האיטלקי
הממשלה, ובראשה ראש הממשלה, שזאת המדיניות שלו מאז 
ומתמיד: תוריד מסים ותקטין את התקציב. נתניהו תמיד רצה 

הסיבה היחידה שהמגמה הזאת נבלמה  -להקטין את הממשלה 
היא המחאה החברתית. זה היה סיגנל חזק עבורו ועבור 

  ".ציבור הישראליהפוליטיקאים לגבי העדפות ה
 )10.4בסט, לשעבר מנכ"ל האוצר, "דה מרקר", -(פרופ' אבי בן

 מכתבים

    למערכת  

  סיוע לרועים פלסטינים בבקעה
קבוצת פעילים  ,נרתמנו בעיצומו של משבר הקורונה   

 במצוקהפלסטיניות  משפחות למעןלגיוס כספים  ,ישראלים
בנדיבות לב של  .הכבושהבקעת הירדן צפון המתגוררות ב

כמחצית  .אלף שקל 20-עד כה כנאספו  ,תורמות ותורמים
  .משפחות 50-לכ הכבר חולק הסכום

ביקשנו  ,נתקלנו בקשיים בירוקרטיים עקב הסגרשמאחר      
רכוש את המוצרים בהקפה ולחלקם בעצה מהפעילים במקום ל

. בשבוע שעבר עם וועדה שנבחרה לבצע את המשימה יחד
  ה של המזון היבש.החלוקהסתיימה 

 – רנו בשורה טובה על "עזרה לחקלאים"נתבש ,כמו כן    
, מפלגת העם שעב-בחסות חיזב אל תהפועליוזמה 

ותשווק אותה  םתוצרתשתרכוש מהרועים את הקומוניסטית, 
אליה וקוץ בה, מתברר שבגלל מחסור  בערים ובעיירות.

הרועים להזין את  נאלצים ,בתערובת להזנת הצאן והטלאים
 כרת בכמויותימה שגורם להפחתה נ ,הטלאים בחלב הכבשים

  ולירידה בהכנסות הרועים.החלב לייצור הגבינה 
אין שכמעט  .ביקוש לקניית טלאים היעדרקושי נוסף הוא     

נצטרך ללמוד את הבעיה לעומקה . הכנסות מהכיוון הזה
  .ולהחליט יחד עם הרועים כיצד להשתמש ביתרת הכסף

קיימת  רבים כפריםבש יםממקורות שונים אנו למד    
נקלעו לקשיים למשפחות ש לסיוע התארגנות של חקלאים

  סגר.עת הב כלכליים

  כפר סבאמנור,  יעקב	
  ת פלסטיניות במצוקה נא לפנות להעברת תרומות למשפחו

  manor12@zahav.net.il 	דוא"ל:ה אמצעותב
  

  אלתרמן על חוקי חירום, אז והיום 
איתן קלינסקי הזכיר את נתן אלתרמן במדור "תרבות"     

-במארס. וזאת בהקשר הדה 25-של "זו הדרך" מ 13בגיליון 
    לגיטימציה של חברי הכנסת של הרשימה המשותפת. 

  של אלתרמן: אחרשיר מתוך אקטואלי קטע להלן      
 ַהֶּמְמָׁשָלה: ָמה ַרב ַהִּׁשְעמּוםָאְמָרה 

 אּוַלי ְקָצת ְנַׂשֵחק ְּבַתָּקנֹות־ֵחרּום?
  ָאַמְרנּו ָאנּו: ַמהּו ַהִּמְׂשָחק ַהָּלז?

  ָאְמָרה ַהֶּמְמָׁשָלה: ִמְׂשָחק ָיָקר ִמָּפז.
  ַאֶּתם ִּתְהיּו ּפֹוְׁשִעים, ָהֵחל ִמּיֹום ָמָחר,

  ְוָאֹנִכי ֶאְתֶכם אֹוִׁשיב ְּבַמֲאָסר.
  ָאַמְרנּו ָאנּו: טֹוב, ֶזה ֶּבֱאֶמת ָׂשֵמַח.
  ַא ַמה ִּיְהיּו ְּפָׁשֵעינּו ַּתַחת ַהָּיֵרַח?

  ָאְמָרה ַהֶּמְמָׁשָלה: א ִּתְצָטְרכּו ִלְטֹרַח.
  ִמן ַהְּבִחיָנה ַהֹּזאת ִיְהֶיה ֶזה ַקל ָונֹוַח.

  ַאֶּתם ַרק ַּתַעְברּו ַעל ֹחק ֲאֶׁשר ָקַבְעִּתי.
  ֶאְקַלע ְּבֹאֶפן אֹוטֹוָמִטי.ְוָאז ָּבֶכם 

פרסם  ,בתיו הראשוניםאלה ש ,את השיר "חוקת המשחק"    
המשורר נתן אלתרמן במסגרת "הטור השביעי" בעיתון "דבר" 

... ואנו עדיין מתמודדים עם שנה 71לפני  ,1946בפברואר  1-ב
    חוקי חירום.

  חולון אדם קלר,
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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 3/ פוליטי
  

  המאבק נמשך –ממשלה חדשה 
אמור לסיים תקופה  )20.4(ההסכם שנחתם בין גנץ לנתניהו     

של למעלה משנה בה התנהלה מדינת ישראל באופן חריג 
התקיימו  וך שנה זהלובלתי תקין מבחינה חוקתית. במ

הכנסת  ;בישראל שלוש מערכות בחירות ללא הכרעה
לא  ;וועדותיה היו משותקות

והחלטות  ;נחקק חוק תקציב
ממשלת  אימצהמכריעות 

מעבר בראשות נאשם 
שלה זו בפלילים. תחת ממ

הופעל מצב חירום ביוני 
, ואחר כך שוב במארס 2019
. ממשלה שאינה כפופה 2020

בלמים מצד ללאיזונים ו
הכנסת שלטה באמצעות 
תקנות חירום במקום 

באמצעות חוקים הנדונים 
ומאושרים בהצבעה במליאת הכנסת. יו"ר הכנסת היוצא יולי 

בית אדלשטיין הקפיא את הזרוע המחוקקת וביזה את החלטת 
המשפט העליון. שר המשפטים אמיר אוחנה הטיל, בפעם 
הראשונה בתולדות המדינה, צו חירום גורף למשך חודש על 
פעולת כל בתי המשפט. בני גנץ, שהחליף את אדלשטיין 
בתפקיד יו"ר הכנסת, השהה גם הוא את פעילות ועדות הכנסת 

  ועיכב הצבעה על הצעות חוק. 
 מהגרשכלכלי -ברתימגפת הקורונה והמשבר הח    

ו לגיטימציה, לכאורה, יקנהעאסטרטגית המאבק במגפה 
בתחום לנטייתו של נתניהו לשלטון אוטוקרטי. תואנות 

ו לפגיעה בפרטיות והכשירו את רעיון "מדינת נוצלבריאות ה
סמכויות המשטרה  ורחבוהקורונה  הבחסות המעקב". 

מידה  איכון ומעקב אחר האוכלוסייה בקנהוהונהגו והשב"כ 
חסר תקדים. פרקטיקות שפיתחו שירותי הביטחון בשטחים 

ללא שקיפות ופיקוח. כולה הכבושים מוכלות כעת על ישראל 
 תגבילומאיסור ההתקהלות והצרת התנועה במרחב הציבורי 

ד את אפשרויות הפעולה הפוליטית. תקנות החירום ומא
 פות. הן פגעו  בחוקי העבודהוומשתנות תכבניסוחן עמומות 

בזכויות נשים בהריון ובזכויות ניסיון ציני לקצץ  רבותל
מוחלשות: עובדים האוכלוסיות ההמורים. פגיעות במיוחד הן 

מהשטחים הכבושים, מהגרי עבודה, נשים, קשישים ,עובדי 
  שירותים, עובדי קבלן ועוד.

מקפצה פוליטית כבלוק טכני, כה וקמלבן ה-מפלגת כחול    
השלתה שבאמצעותו הדק שעטתה ולתפקידי שלטון. הציפוי 

את הציבור היו סיסמאות ההגנה על "שלטון החוק" 
וההתנגדות להמשך שלטונו המושחת של נתניהו. רפיפותו של 

ה כבר בתמיכתו בתוכנית טראמפ לסיפוח הגדה נחשפגנץ 
-ובנסיעתו לארה"ב כדי לחלות את פני הנשיא. חבילת כחול

קיצוני שלה (הנדל לבן התפרקה נוכח סירוב האגף הימני ה
המשותפת,   והאוזר) לתמוך בממשלת מיעוט בתמיכת

ובנכונות גנץ להצטרף לממשלה בראשות נתניהו. נתניהו 
חסינותו הבטחת "מוסס" את גנץ וכפף אותו להסכמה למתווה 

  מפני משפט. 
פרטי הסכם הרוטציה, לפיו יכהן נתניהו כראש ממשלה     

ים את חוצפתו פגינץ מגנ אותו ףילשנה וחצי ואחר כך יחל
חסרת הגבולות של נתניהו ואת רפיסותם ושחיתותם של 

 26%מיליון מובטלים,  1.1  נםאשכנזי וגנץ: במדינה שבה יש
שרים וסגני  52ה ממשלה שבה מכהנים הוקממכוח העבודה, 

תקופת  וגדרשחצי השנה הקרובה תכן -כמושרים. הוסכם 
ה להתמודדות חירום בה לא תקודם כל חקיקה שאינה קשור

מגפה. למרות זאת הוחרגו שני נושאים חשובים: א. ביולי עם ה
מפ) את איעלה נתניהו לאישור הממשלה והכנסת (באישור טר

מתווה הסיפוח בגדה הכבושה; 
צעירים ב. מכסות הגיוס של 

ממשלה ולא החרדים תקבע 
  כנסת.ה

יוכל נתניהו  ,הסכםהלפי     
להמשיך בתפקידו גם תחת כתב 
אישום. אם יחליט בג"ץ שאינו 
כשיר לכהן בגלל היותו נאשם, 

ערכו בחירות נוספות. לנתניהו יי
תהיה זכות ווטו במינוי היועץ 
המשפטי ופרקליט המדינה. 

צבי האוזר (דרך ארץ), ח"כ 
ו בוועדה לבחירת שופטים. לנתניה כהןהמתנגד לבג"ץ, י

בית המשפט העליון לבחירת השופטים בתהיה, לכן, שליטה 
בשלב הערעור של משפטו. המו"מ שהיה והרכב ידון ר שא

נתניהו.  מול לבן-כחול מלמדים על רפיסותהממשלה 
תל"ם, הרשימה -האופוזיציה, שתכלול את יש עתיד

המשותפת, מרצ, ישראל ביתנו ואולי גם את ימינה, תהיה 
כלכלה, פנים, שטחים ודת ותתקשה ליצור מפולגת בנושאי 

   חזית אחידה מול הממשלה.
תיבחן משך, יאם מגמת הירידה בהידבקות בקורונה ת    

הממשלה החדשה  בעת הקרובה באופן טיפולה במשבר 
רפואה תקציב המוכנות למגפות בגלל קיצוצים בה-הכלכלי. אי

-הציבורית הייתה בשורש מדיניות ה'מופסקות' הכלכלית
  רתית שנקטה ישראל. חב
-ניאוהנעמי קליין הזכירה לכולנו לאחרונה שבחוגים     

ליברליים רווחת כיום התפיסה שמשבר (סביבתי, בריאותי, או 
הלם וחוסר ישע ומחליש את יכולת בקרב נפגעיו כלכלי) יוצר 

ליברלי מילטון -התנגדותם. קליין מצטטת את הכלכלן הניאו
היה עליה בפופולריות פרידמן, שחשש כי בעת משבר ת

תביעות השמאל להתערבות המדינה בכלכלה, למען תכנון 
-כלכלי רציונלי ולדרישות של צדק חברתי כמו צמצום אי

השוויון. פרידמן (בניגוד לקיינס), הטיף לראיית המשבר 
כך מחדש של המערכת הכלכלית -כהזדמנות להבנייה

מרכיבי בהישגי  העובדים וב לכרסם רשלשלטון יהיה קל יות
  מדינת הרווחה.

מדיניותו של נתניהו ליציאה מהמשבר הייתה עד כה     
עמומה, קמצנית ובעיקר מושהית. נתניהו ידוע כחסיד של 

המונית,  מצב אבטלהבמילטון פרידמן. בינתיים שוקע המשק 
את  חסלתוך חיסול ענפי תעסוקה. האם ינסו נתניהו, גנץ וכץ ל

התאגידים  בשירותשאריות מדינת הרווחה שנותרה בישראל 
והבנקים, או שמא יבחרו בפופוליזם ימני: רווחה לאוכלוסייה 
הנבחרת של העם הנבחר? כך או כך, מול ממשלת הימין חיוני 

, לא יוניתהתנגדות זו להציע מדיניות שוועל להציב התנגדות. 
אות הציבורית; גזענית, לכל התושבים: הגדלת תקציבי הברי

הבטחת הכנסת המובטלים; הלאמת ענפים חיוניים; מימון 
היציאה מהמשבר באמצעות מיסוי פרוגרסיבי על תאגידים 

  ובנקים; וצמצום פערים חברתיים. 

 אבישי ארליך

(צילום: לע"מ) 20.4חותמים על ההסכם, גנץ ונתניהו   



  4/פוליטי 

 : לחתוךהאוצר נציגי

  בשכר הרופאים
) בוועדת הרווחה 20.4השבוע (ביקורת קשה נמתחה     

עמדת האוצר לגבי שכרם של  עלוהעבודה של הכנסת 
הרופאים בעת משבר הקורונה. בדיון שהתקיים סביב 
המחלוקת על שכר הצוותים הרפואיים בתקופת משבר 
הקורונה, אמר סגן בכיר לממונה על השכר במשרד האוצר, 
אפרים מלכין: "דרישות צוותי הבריאות מוגזמות ולא 

ר מאוזנות. ההסתדרות הרפואית דורשת שכל רכיבי השכ
נמצאים בבידוד, מבלי הישולמו במלואם לצוותים רפואיים 

ירדו להם ימי מחלה. אבל מאות אלפי עובדים במדינה יש
במקצועות אחרים פושטים את הרגל או שאינם רשאים להגיע 

על חשבון מכסת ימי החופשה שלהם.  למקום העבודה שלהם
רופא שיושב במלונית או בבית לא מבצע את מלוא העבודה. 

ן שהמצב חריג ולא מאפיין, ואנחנו מוכנים לתת לעובדי נכו
מערכת הבריאות חלק גדול מההשתכרות שלהם, אבל לא מאה 

 שכלל ימי המחלה יהיו על חשבון המעסיק". נסכים אחוז ולא 
מנכ"ל ההסתדרות הרפואית בישראל, עו"ד לאה ופנר,     

"ההשוואה ו הצעה זו. דחאישרה כי נציגי הצוותים הרפואיים 
הגיונית", אמרה. בעקבות דברי מלכין,  יננהלכלל המשק א

 –סלימאן (חד"ש -יו"ר הוועדה ח"כ עאידה תומאתקפה 
בחריפות את עמדת משרד האוצר: "שר  הרשימה המשותפת)

מאה אחוז מהשכר.  שולמוהאוצר התחייב בפני חברי כנסת שי
צר. לא ייתכן שפקידי האוצר לא ממלאים אחר הוראות שר האו

הצוותים הרפואיים המחויבים להיכנס לבידוד לא בחרו לשבת 
שעות  יםמהם משקיע רביםבבית ולהיעדר מהעבודה. 

שרים לכנסת והבבידוד. לחברי  םבהתייעצויות גם כשה
שכר, ולרופאים כן. עלינו לתת להם את בבידוד לא פוגעים ב

כל התמיכה, כולל הכלכלית, כאשר הם מטפלים בנו, בהורינו 
לספק את המענים ילדינו. הוועדה דורשת ממשרד האוצר וב

  ובמקביל אפנה לשר האוצר". , לצוותים הרפואיים
הרשימה  –סלימאן וח"כ אחמד טיבי (תע"ל -ח"כ תומא    

המשותפת) הבהירו שהרשימה המשותפת לא הייתה מצביעה 
מיליארד שקלים  80בעד אישור תקציב החירום בסך 

 שר האוצר תחייבלמלא ה, אאת אישורו בקולותיה אפשרתומ
  לתת לרופאים את מלוא השכר.  הבפני

  פלדמן,   זאב   המדינה, ד"ר עובדי  הרופאים  ארגון  יו"ר     
  מאושפזים   ואחיות  רופאים  מאורות.  ליקוי  "זה :  הדגיש

       

  

  
  

  קבלו את

 זו הדרך
"ל  בדואמדי שבוע 

  או בדואר רגיל
  

, ללא תשלום, מתבקשים לשלוח לקבל בדואר אלקטרונילקבל בדואר אלקטרונילקבל בדואר אלקטרונילקבל בדואר אלקטרוניהמעוניינים המעוניינים המעוניינים המעוניינים 

 zohaderekh@gmail.comכתובת דוא"ל אל:  

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

שקל בשיק לפקודת המפלגה  150המשלוח באמצעות תרומה של 

  6126102אביב -תל 26205 "דת הקומוניסטית הישראלית, 

  

 כסף. הרופאים מחכים לזה מבחינה ינוומבודדים. העניין א

מוראלית. זאת אמירה. אנחנו מסתכנים ומסכנים את בני 
שימי הבידוד יוכרו כימי  כךמשפחותינו. אנחנו עומדים על 

רפואה, ד"ר ריי ביטון, בעבודה". יו"ר ארגון המתמחים 
הוסיף: "שולחים אותנו לקרב עם מיגון מינימלי. החיים שלנו 

נו על אמצעי מיגון יציאים כסף מכיסבסכנה. אנחנו מו
זו ובייביסיטר לילדים. אנחנו עובדים יותר ומשתכרים פחות. 

פגיעה אחר פגיעה אחר פגיעה. מה יעשו רופאים ומתמחים 
שאין להם מספיק ימי מחלה? אנחנו בקו הראשון במלחמה 

  קורונה. אנשי האוצר מדברים בצורה מתנשאת ומנותקת".ב
  

בוטלו התקנות 

המאפשרות להוציא 

  לחל"ת עובדות בהריון
) את תקנות החירום  אשר אפשרו 17.4הממשלה ביטלה (    

לחופשה ללא תשלום (חל"ת) ללא היתר למעסיקים להוציא 
 60-בהיריון, בטיפולי פוריות, בחופשת לידה ובעובדות 

, כשבועייםהימים שאחריה. התקנות נכנסו לתוקף לפני 
אלפי נשים לחל"ת. הוצאו כי מאז  נמסרמשרד העבודה מו

 העומדותלאחר ביטול התקנות, מעסיק שירצה לפטר עובדות 
כפי  –יצטרך לקבל היתר ממשרד העבודה  ,אלהתנאים ב

 ינו חל. עם זאת, ביטול התקנות א1954שנדרש בחוק מאז שנת 
  על הנשים שכבר הוצאו לחל"ת. 

ארגוני  מצדבעקבות מחאות  הממשלה ביטלה את התקנות    
 נגדלבג"ץ שתי עתירות שבשבוע שעבר הוגשו  יואחר ,נשים

. ארגון עדאלה עתר בשם יו"ר ועדת העבודה והרווחה התקנות
הרשימה  –סלימאן (חד"ש -של הכנסת, ח"כ עאידה תומא
הקליניקה לזכויות עובדים  ושיהמשותפת), ועתירה נוספת הג

ודה מעכי, האג-הארגונים איתך ,באוניברסיטת תל אביב
לזכויות האזרח, שדולת הנשים וקו לעובד. בג"ץ אמור לדון 

  . השבועבעתירות 
ביטול  בדברהממשלה  תכי הודע ,סלימאן מסרה-ח"כ תומא    

שהנזק כבר נגרם בפועל  ההתקנות היא בגדר "הודאה מצד
לאלפי נשים". לדבריה, "הממשלה מפקירה את האזרחיות 

לכל  יש לאפשר. ומתירה את הרסן לפיטורים לא חוקיים
הנשים שפוטרו מאז לערער על החלטת המעסיק ולעבור את 
כל התהליך לפי החוק". עו"ד סאוסן זהר מעדאלה הוסיפה: 
"אין כל הצדקה להכשרת פגיעה קשה כל כך בזכויות נשים 
המעוגנות בחוק, ועוד באמצעות התקנת תקנות לשעת חירום 

  בעוד הכנסת פעילה". 
  

 הצעת חוק: פטור משכר

  דירה לנפגעי המשבר
על רקע מצוקת שוכרי הדירות בישראל, הגיש השבוע     

הרשימה המשותפת) הצעת  –) ח"כ עופר כסיף (חד"ש 19.4(
שהכנסתם נפגעה כתוצאה  ,השוכרים פטור אתשתחוק 

את בעלי הדירות  הפצתו ,מהמשבר מתשלום דמי שכירות
הקורונה קופת המדינה. לדברי ח"כ כסיף, "אסור שמשבר מ

מיליוני ישראלים  שקיעיוביל לפינוי דיירים לרחוב, או י
חובות". על הצעת החוק חתומים חברי כנסת נוספים, בהם ב

 הרשימה המשותפת).  –איימן עודה ויוסף ג'בארין (חד"ש 



  מ

 5/ קורונה
  

ימי מגפהבזכויות נשים למדריך   
 

  

       

המאבק בהתפשטות נגיף הקורונה מעורר לא מעט שאלות     
חברתיות ופוליטיות. בגיליונות "זו זכויות בהקשור בכל 

הדרך" האחרונים פורסמו מדריכים לזכויות העובדת והעובד, 
המדריך עוסק הפעם . צרכניםזכויות לחירויות דמוקרטיות ול

את ת המשבר. בע ובסוגיות המיוחדות לנשים זכויות נשיםב
מוסד ההסתדרות, ה מקורןפרסמו בהשאלות והתשובות 

  לביטוח לאומי, ארגוני נשים ועוד. 
  

במקום העבודה. מה  ונדבקתי בנגיף הקורונה אני בהיריון

  ?צפוי לי ולעובר
אין מידע על פגיעה בעוברים וביילודים בטווח  ,נכון להיום

הקצר או הארוך כתוצאה מהידבקות של האם בנגיף במהלך 
בשליש הראשון  אין עדות להפלות רבות יותר ן:ריויהה

ריון, אין עדות לכך שהעובר נדבק יובשליש השני של הה
תקבל דיווח נבנגיף, וככל הידוע אין עלייה בסיכון למומים. 

על מקרה אחד בלבד של יילוד שנדבק בקורונה, אך נראה 
שהוא נדבק לאחר הלידה בעקבות מגע קרוב עם האם. עם זאת 
נראה שאישה הרה שחלתה בקורונה מצויה בסיכון מסוים 

נוספות מהניסיון שנצבר עד כה: מסקנות  .ללידה מוקדמת
נראה שנשים בהריון אינן רגישות יותר לנגיף הקורונה מבנות 

ריון. עד כה אין דיווחים על מקרי תמותה של יגילן שאינן בה
יתר על כן, נשים הרות  .נשים הרות שנדבקו בנגיף הקורונה

שנדבקות בנגיף הקורונה מפתחות בדרך כלל מחלה קלה. עד 
) 30רה אחד של אישה הרה (בשבוע ה־כה תועד רק מק

לאחר טיפול אינטנסיבי  .שנדבקה בקורונה ונזקקה להנשמה
  .היא החלימה וילדה בניתוח קיסרי

  

  ?ומה בנוגע להנקה
עד עתה לא בודד נגיף הקורונה מחלב אם ולכן נראה 

אינו מועבר בהנקה. יש לציין שהנקה היא מגע קרוב  שהוא

בחשיפה להפרשות מדרכי הנשימה שעלול להעביר את הנגיף 
או במגע. אישה מניקה יכולה להמשיך להניק את תינוקה כל 
עוד לא הופיעו תסמינים. עליה להקפיד על רחיצת ידיים 
יסודית לפני ההנקה ועל כיסוי הפה והאף במסכה או בבד בעת 
ההנקה. אישה המעוניינת לשאוב חלב אם צריכה להקפיד על 

 ,בה והנגיעה בבקבוק ובמשאבהרחיצת ידיים לפני השאי
  .ובמידת האפשר לתת לאדם אחר להאכיל את התינוק

  

האם אני עדיין נחשבת , בניגוד לרצוני. הוצאתי לחל"ת

 ?עובדת
 ה ללא תשלום. מדובר בהשעיית חוזהחל"ת היא חופש

  .העבודה, שאינה מנתקת ואינה מפסיקה את יחסי העבודה
  

הקורונה, עם בתום תקופת החל"ת, או בתום תקופת 

 ?לחזור למקום העבודה תאני רשאי -פתיחת העסק 
כן. זכותו של עובד שיצא לחל"ת לחזור לעבודה בתום 

מעסיק אלא משעה -החל"ת. החל"ת אינו מנתק את יחסי עובד
לכן בתום התקופה המוסכמת או תום הנסיבות, רשאי  .אותם

העובד לחזור למקום העבודה ולהמשיך בצבירת הזכויות 
   .ודה בה עזב לחל"תמהנק

פיטורי  לעהאם בישראל, כמו במדינות רבות, חל איסור 

  עובדות ועובדים בעת משבר הקורונה?
או  ,ורי עובדיםפיט ולא. בניגוד למדינות אחרות בהן נאסר

בישראל כל אין באישור מיוחד של משרד העבודה, הותרו רק 
לפטר מעסיק יכול ה. איסור לפטר עובדים בתקופת הקורונה

  בחוק. אך בכפוף לכל הכללים המחייבים, או עובדת עובד
  

 .נשלחתי לעבוד מהביתבניגוד לעמיתיי הגברים, 

דורש ממני לפתוח מצלמה במהלך שעות המעסיק 

כך שביכולתו לקרוא הודעות  העבודה ולשתף מסך,

  ביתי?האם קיימת לי זכות לפרטיות ב פרטיות.
, מעוגנת בחוק ותעובדזכות הפרטיות בישראל, לרבות של 

תקנות על בחוק הגנת הפרטיות, ביסוד כבוד האדם וחירותו, 
פי החוק ובפסקי דין חשובים. על המעסיק לאפשר מתחם של 

. ה מהביתדבמקרה של עבובייחוד  – פרטיות לעובדים
 .תי לגלוש למרחב הפרטי של העובדרשאהמעסיק אינו 
 אלקטרוני הודעות דואר לקרוא י לדרושרשאהמעסיק אינו 

 תהפרטי של העובד המצלמות בחדר להתקיןבחשבון פרטי, 
 תאם העובד פילוא –האישיים  הבמרחב חיי להקליטהאו 

של המעסיק,  ינורטדואר אלק. במקרה של חשבון מההסכי
יסור על שימוש בתכתובות במידה שנקבעו כללים לפיהם חל א

        המסרים.את ניתן לקרוא ולבדוק  –והעובד הסכים  פרטיות
        

 .ישכרבופגע  שלי המעסיק הפחית את שעות העבודה

 האם זה חוקי? 
אסור למעסיק לשנות את תנאי העבודה או  ,יתחוק המבחינ

הדבר צריך להיעשות בהסכמה בלבד.  – השכר באופן חד צדדי
מדינת ישראל לא התמודדה מעולם עם מצב חירום על רקע אך 

מגיפה. לכן, בשלב זה אין לדעת מה תהיה עמדת בית הדין 
חשוב לציין כי  .מקרה דומהיובא לפתחו  שראכלעבודה 

ההסתדרות פועלת כדי לגבש הסכמות שימנעו פגיעה בשכרם 
מההסתדרות נמסר שברגע שיגיעו להסכמות עם של העובדים. 

ת תקופם בכל הנוגע להפחתת שעות עבודה או שכר בהמעסיקי
  תימסר הודעה. –המשבר 



  6קורונה /

   אזרחים שהופקרו לגורלם
  

מהנתונים שמפרסם משרד הבריאות, אפשר להסיק אחת     
פני במשתי מסקנות: או שהחברה הערבית פיתחה עמידות 

הזנחה עם מתמודדת עם אבחון חסר ונגיף הקורונה, או שהיא 
דרג קבלת ההחלטות. מספר מצד מערכת הבריאות ו מצד

 500-החולים הערבים ממשיך לעלות בקצב גבוה יחסית (כ
כתיבת שורות אלה), אולם שיעור הנבדקים רגע נכון לחולים 

 מצב זה .הערבים נמוך משמעותית משיעורם באוכלוסייה
. אפשר לנחש תאובחנמ העלול להצביע על תחלואה שאינ

 הנערכתליפול לפתחה של החברה הערבית,  עלולאיזה אסון 
        .חודש הרמדאןל

כל אזרחיה", מערכת  לשבעוד שמחלת הקורונה היא "     
ופחות  היא יותר לאזרחיה היהודים בישראל הבריאות

החברה לא קיבלה לאזרחיה הערבים. מאז תחילת המשבר, 
בריאותי, חברתי  –הערבית ועדיין אינה מקבלת מענה הולם 

וכלכלי. מקבלי ההחלטות, ובראשם ראש הממשלה בנימין 
        .נתניהו, הפקירו אותנו לגורלנו

מחק את הרשימה לאחר הבחירות האם זה מפתיע שמי ש     
גם כעת, בשעת מתעלם המשותפת מלוחות החישובים שלו, 

הרופאות מכחמישית מהרופאים ו מהאזרחים? %20-חירום, מ
 תחצימהם ערבים, וכך גם כרבע מהאחים והאחיות וכ

הרוקחות. למרות זאת אין ייצוג ערבי בדרג ממהרוקחים ו
המשבר. הממשלה גם לא נאותה להקים  לגביקבלת ההחלטות 

דה גוף מקצועי ערבי שיוביל את ענייני הבריאות ואת בצ
        .היציאה מהמשבר בחברה הערבית

היישובים הערביים סובלים מפער תהומי בכל הקשור      
שירותי בריאות. מעולם לא נבנה בית חולים ממשלתי ביישוב ב

שאינם זוכים  ,שלושת בתי החולים בנצרת ואילוערבי, 
סובלים מחנק תקציבי וממחסור  ,ממשלתיפיתוח תקצוב ב

      שהםהתפקיד הייחודי החשוב   למרות הולם,  במיכשור רפואי 
  

  עבודה מהבית: לא מה שחשבתם
על הקושי  מתלונןכל פעם שאני ב ,בתקופת מגיפת הקורונה    
תפסיק " נוזפת:בת קול בתוכי  עולה ,הביתבודה מבע

  .להתלונן! תגיד תודה שיש לך עבודה!"
     . כאבים חזקים בגוףקודם כל ית היא בשבילי הבמעבודה     

לעבודה משרדית. יש לי המותאמים כיסא ושולחן  יתיבבאין 
ח מחשב נייגם בביתי אין . מדי שולחן סלון נמוךו ספה שוקעת

כתיבת יחד עם  ,עם הצוותטיפוליות השיחות . העם מסך גדול
גב, ראש כאבי לגורמים ים ויינסיוט לע הפכו ,רוכיםדוחות א

תפוקת העבודה בהם שבועות זאת, דווקא בוכל מפרקי הגוף. 
ימים גם באגב, כל תקופה אחרת.  לעומת 150%-גדולה ב
  .לא קל להיות עובד סוציאלי כתיקונם

העובד  ,למה אתהבת הקול שלי: "אבל שוב עולה ואז     
 !תודה שמעסיקים אותך תגיד מתלונן? שאינו מובטל, השכיר

השלמת שכר יסוד מקבל עדיין תואר שני ו בעלאמנם אתה 
 לבגלאל תהיה קטנוני  .עבודהיש לך אבל  ,לשכר המינימום

קפיטליסטים. אתה לזה לאנשי עסקים ו תשאיר את כסף!
מאוד אני אוהב  משך לעבוד".הועבודת קודש, שתוק  עושה

אבל בריאות הנפש. תחום שיקום קהילתי ב – המקצוע שליאת 
 עבודההלחלל לשוב  מייחלו ,אני מתגעגע לעבודת השטח

  .המקובלים עבודהה תנאיול הרגיל

 קיי אבישיליאור 

בהגנה על בריאות הציבור. קופות החולים כשלו  ממלאים
שירותי בריאות שוויוניים, וגם מד"א לא הנגיש את בהספקת 

לפני הופניתי ששירותיו ליישובים הערביים. אני עדיין זוכר 
סאונד, כאילו שמדובר -לצילום אולטרהלחדרה כשנתיים 

 .פחם-להחזיק באום אל מתיריםבציוד צבאי שלא 
במונחים של בריאות הציבור, החברה הערבית סובלת      

בקרב אזרחי  הקשה ביותרירוד, אולי  כלכלי-חברתיממצב 
 ניםעשמהמדינה, משיעור גבוה של מחלות כרוניות, מאחוזי 

גבוהים ומהיעדר תשתיות חיוניות. נתונים אלה מציבים את 
האזרחים הערבים בסיכון. מצב זה דורש מאמץ יתר מצד 

אך  .יישובים הערבייםב תשתיותהשקעה מוגברת בוויות הרש
הרשויות בחברה הערבית משקיעות שהפערים בין המאמצים 

 .החברה היהודית רק גדלים והולכיםלעומת 
המאמץ "לשטח את העקומה" לא יתאפשר "בניכוי      

האזרחים הערבים", כפי שנתניהו ונערי האוצר מרבים לומר 
לטפוח לעצמם על השכם בהקשרים כלכליים וחברתיים עוד ו

שונים. מיעוט הבדיקות בחברה הערבית מעורר חששות 
בלימת התפשטות באיתור חולים ובכבדים אצלנו בכל הקשור 

. הגיעה לשיא המחלה טרםהנגיף, וייתכן שהחברה הערבית 
תסריטי האימים שאנחנו, בהנהגת הציבור הערבי, מתריעים 

ים להתממש. בעקבות כך נערכנו והקמנו ועד עלול –מפניהם 
ים יחירום ארצי בהובלת ועדת המעקב, וביישובים הערב

תמיכה של ניכרות יוזמות מרשימות של סיוע לנזקקים ו
 .תחליף לפעולות הרשויות יהיהזה שאסור במוחלשים. אבל 

ישנו גם פער בפרסומים על אודות משבר הקורונה בערבית.     
הנחיות כלליות להגנה  ,ה הערבית (למשלהנגשת המידע בשפ

מהנגיף, או מסלולי חולים מאומתים) החלה שבועיים לאחר 
המידע הזה לוקה שהמשבר כבר היה בעיצומו, ועד היום 

בחסר. משרד הבריאות אפילו נמנע מפרסום כל נתון על מספר 
 .סראהחולים בחברה הערבית עד סוף חודש מ

בל נשכח כי משבר הקורונה הוא גם משבר חברתי וכלכלי.      
להשלכות ההרסניות של האבטלה ההמונית ניחשף ככל 
שהזמן יעבור. בינתיים, אנו רואים כיצד רבבות תלמידים 

למעשה להיות חלק ממערכת החינוך. ליותר הפסיקו ערבים 
אינטרנט למשליש מהתלמידים הערבים אין גישה למחשב או 

כולים להשתתף בלמידה מרחוק. לפי נתוני ועדת והם אינם י
של המעקב לענייני החינוך הערבי, נפגעה אנושות יכולתם 

לאלתר להם ללמוד. במקום לספק אלף תלמידים  120-יותר מ
. , משרד החינות מתעלם מהםציוד טכנולוגי ללמידה מרחוק

זאת ועוד, סטודנטים וצעירים ערבים רבים שאיבדו את 
מפני שהחוק קובע  ,י אינם זכאים לדמי אבטלהפרנסתם גילו כ

 .שנה 20שהגיל המינימלי לקבלת דמי אבטלה הוא 
אי השוויון בין ערבים ליהודים לא נולד עם משבר       

אי השוויון ומתגלה זועק אך בזמני משבר, . הקורונה, כמובן
במלוא כיעורו. משבר הקורונה מספק לנו את היכולת להביט 

, סמויים מן העין. גם היום רובגם אלה של בממדיו העצומים,
אנו שבים ודורשים שוויון מלא בכל תחומי  בצל המשבר,

לא נקבל מצב בו הציבור הערבי ישלם מחיר כבד על  .החיים
בימים אלה להיאבק  כיםמשיאנו מההזנחה ארוכת השנים. 

 לשירותי בריאות ראויים ונגד ההדרה הנמשכת, מפני שחיי
  .הכףם מוטלים על רבי

  

 יוסף ג'בארין



  

 7/ קורונה
 

 תכנית יציאה להשכלה הגבוהה
 

השתלט על השיח זה  צמד מילים –אה" יכנית יצו"ת    
 כניות היציאה"ו, כל "תאולםהציבורי בשבועיים האחרונים. 

 ,ממסדייםעבודתם של "מומחים"  פרי הן שהוצגו לציבור
אין עד כה ערבים. של נשים ולא לא של שיתוף לרוב ללא 

רבנות וכניות יציאה" שנבנו תוך דיאלוג דמוקרטי עם קו"ת
ן משבר הקורונה. גם ארגונים חברתיים בעלי משקל, כגו

  ת ליציאה מן המשבר. כנית כוללוההסתדרות, לא הציגו ת
ים אקדמאהתארגנות ה"אקדמיה לשוויון", יוצאת דופן היא     

אה יכנית יצון ולקדם תובחמן השמאל, שקראה לחבריה ל
בחשבון את האינטרסים של כל  איבשתכזו קרי:  –"מלמטה" 

ליברלית -כנית ניאוועוד תתהיה ולא  ,הקהילה האקדמית
להלן בפיטורים. המתחילה בקיצוץ תקציבים ומסתיימת 

בקרב חברי שהתנהל דיון בכנית בת עשר נקודות שהצגתי ות
  טרם הסתיים.ו "אקדמיה לשוויון"

ישירה במוסדות להשכלה -ביטול כל צורות העסקה הלא

כבר ננקט צעד זה  ,עובדות הניקיוןב קשורבכל ה :גבוהה
ההשכלה  מוסדות כל וב וואין סיבה שלא ינקט ,בכמה מוסדות

הגבוהה בישראל. כך לא נהיה עדים שוב להוצאת עובדים 
 מגדרימעמדי וניצול לקיפוח בשכר, ללחל"ת בניגוד לרצונם, 

         .ועוד מוגבר
כל הסטודנטיות והסטודנטים הלומדים  ::::ביטול שכר הלימוד

שנת הלימודים הקרובה לא בם היו לימודחליכעת ואלה ש
בהן  ,דינות היחידותישראל היא אחת המ .ישלמו שכר לימוד

ים גובים שכר לימוד. מתוקצבהגבוהה המוסדות להשכלה 
ברובם הם על פי ההערכה)  80%-הסטודנטים בישראל (כ

ומצבם השנה יהיה קשה מנשוא: ללא עבודה, ללא  ,שכירים
שכר לימוד, שכר דירה,  בורעשצברו הכנסה, ועם חובות 

  הוצאות מחייה כבדות ועוד.
לבטל כדי יש לנצל את שעת הכושר  :ביטול הפסיכומטרי

להשכלה של  גישתםהעומד כמחסום בפני  ,כליל אמצעי זה
 .מעמד העובדיםקרב ב השכבות המוחלשותבנות ובני 

בשכר הדירה,  רווחתמול הספסרות ה    :הרחבת רשת המעונות
 תגורריכולים להם השבעונות המדינה להקים מחייבת 

מעונות ב הקיים . מספר החדריםבמספר רב יותר סטודנטים
מו כ –ויש אוניברסיטאות  ,אינו עונה על הצרכיםהסטודנטים 
 .הפריטו אותםאפילו ש – אביב-לת אוניברסיטת

ין להשלים אם מצב בו א :דמוקרטיזציה של האקדמיה
ת ומצומצמ ותוניברסיטאות והמכללות קליקאת הא מנהלות

אנשי הקסטה של המרצים של נציגיהם ושל של בעלי הון, 
רב. נציגי הסגל הזוטר, הסטודנטים הותק הוהבכירים בעלי 

והעובדים חייבים לשבת בסנאט ובכל מוסד אחר המנהל את 
 המוסדות להשכלה גבוהה.   

כל מוסד להשכלה גבוהה יפרסם בתחילת  :תקציב שקוף
הוא יהיה נחלת וכך השנה את תקציבו באופן מקוון וברור, 

ציבורי. את התקציב יאשר הגוף  דיוןלפיקוח ול הכלל ונתון
קהילה הכל  ם שלובו נציגישל המוסד האקדמי המנהל 

 מרצים, סטודנטים ועובדים. –האקדמית 
דווקא  :כסף למוסדות (להשכלה גבוהה) ולא להתנחלויות

 יאהש, בעת משבר יש לתגבר תקציבית את ההשכלה הגבוהה
 .כלי להכשרת אנשי המקצוע של העתיד

נוכח הקפיצה המשמעותית     :אלימות נגד נשיםב מאבק
עלות בקרב נשים ב לרבות, במספר הנפגעות מאלימות מגדרית

להבטיח מלוניות ומקלטים לפינוי חירום  חיוני השכלה גבוהה,

כמו כן, יש לדאוג למימון  .בתקופת סגרדווקא של נפגעות 
 םלשוהות במקלטים או למי שיצאו מהשירותי התמיכה 
 יש להקצות משאבים לטיפול במקביל למסגרות אחרות.

 ילדים. נגדאלימות ב
בשטחים  מצבלישראל אחראית גם  :סולידריות חברתית

, בירושלים המזרחיתו בגדה המערבית ,עזהרצועת ב הכבושים
 כספים ם תחת כיבושחיילתושבים ה להעביר על כן וחייבת

להעמיד לרשות מבקשי  על הממשלה. וסיוע בהיקף הולם
 םולהכיר בזכות ,שנגבו מהם הפיקדון המקלט את מלוא כספי

 .אזרחי ישראלל בדומהלשירותים חברתיים 
תוכנית יציאה חברתית  גחיוני להצי    :כנית יציאה חברתיתות

ליברליות שרוקחות -המנוגדת תכלית הניגוד לתוכניות הניאו
 100%(" דרוש פיצוי מלאיש להאליטות. בראש ובראשונה 

מובטלים, לשכירים, ל אבדוולא שקל פחות") על ההכנסות ש
נן חזית רחבה ולכנחוץ עצמאים. לסטודנטים ולגמלאים, ל

  בראש סדר היום הציבורי ותיאבק למימושה. תוכנית זושתציב 

  אפרים דוידי
  

  שירותי הטיפול: בין ניצול למשבר
עלה לדיון בימים האחרונים משבר המשבר הקורונה    

שהעמיק עוד טרם פריצתה של הקורונה לחיינו  ,מתמשך אחר
שירותי הטיפול סובלים במשך שנים  .משבר הטיפול –

ליברלית: השקעה ממשלתית נמוכה, -מהמדיניות הניאו
 .העסקה פוגענית של המטפלותו רטההפ
זו  –עבודת הטיפול  חשיבותאת  נה מחדדמשבר הקורו   
והיקפה גדל  ,נשים ידיבנעשית בבית ללא שכר, בעיקר ה

זו שנעשית גם משמעותית מאז שנסגרו מוסדות החינוך; ו
קבוצה  .הנמוך בהרבה מערכה שכרהך כלל אך בדר ,בשכר

המטפלות קבוצת  יאשכמעט אין עוסקים בה הפגיעה 
כשליש מהמטפלות הסיעודיות ש יצויןהסיעודיות. 

כלומר מצויות בעצמן בקבוצת  – 60הישראליות הן מעל גיל 
ה. סיכון זה גדל נוכח תנאי ונהסיכון להידבק בנגיף הקור

 . ות ולמטופליםה הדורשים קרבה פיזית למטופלהעבוד
 .חיוניות""עובדות הסיעוד מוגדרות בזמן משבר הקורונה     

תגמול ראוי בימים בהערכה ובעבודתן זוכה אך האם 
כתיקונם? הן מועסקות במשרות חלקיות ובשכר נמוך, 

הן מתקשות לצבור ותק וזכויות  ;ני משנהבאמצעות קבל
 ;סוציאליות בשל מעברים תכופים ושינויים בהיקפי משרה

  ה.פקים ביטחון או פרנסה ראויתנאי ההעסקה שלהן אינם מס
כלי התקשורת מדווחים על מחסור חמור במטפלות בבתי     

 ,נאלצו להיכנס לבידוד עקב הידבקות דותחא – האבות
ואחרות הפסיקו להגיע בהוראת המוסד לביטוח לאומי כיוון 

ברור שבבתי האבות כבר ממוגנות כראוי. על אף ש ינןשא
 שיטתיות. , לא נערכות בהם בדיקותגבוה בקההדהפוטנציאל 

מתגלה מה של ההכרהעניק משבר הקורונה הוא הזדמנות ל    
אדם.  טיפול בבני :לית חשובה ביותרפעילות כלככ כעת
שירותי אודות הוא הזדמנות לחשוב מחדש על שבר המ

בריאות, חינוך ורווחה כשירותים חיוניים לכל גם בזמנים של 
להגדיל את ההשקעה בהם ולאפשר את זה הזמן  .שגרה

תוך הבטחת סביבת עבודה טובה ובטוחה ופרנסה  ,אספקתם
  .הוגנת לעוסקות בהם

 יעל חסון
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  דורשות הסרה מיידית של המצור על קובהבכל העולם  מפלגות קומוניסטיות

מצור לא -סולידריות כן   
עשרות מפלגות קומוניסטיות ומפלגות עובדים מרחבי     

ה משותפת הקוראת ודעה )16.4( העולם פרסמו בשבוע שעבר
להסרה מיידית של המצור הפושע שמטילה ארצות הברית על 

, עליה ה המשותפתודעבהקובה. 
המפלגה  גםחתומה 

 הקומוניסטית הישראלית (מק"י),
התפשטותו העולמית של ": כתבנ

הקורונה, הגורמת מוות נגיף 
וסבל אנושי רב, מדגישה באופן 

 ;טרגי את ההבדל בין שתי גישות
מציבה את הרווחים ואת ה זו

בריאות למעל  םעולבהשליטה 
 זורווחת העם, ולהציבורית ו

שמה את האנשים, את בריאותם ה
כל לרווחתם מעל את ו

  ."האינטרסים האחרים
בעיצומה ה: "ודעעוד נכתב בה    

אנשים  עדים של מגיפת הקורונה
ביבשות שונות לאינטרנציונליזם 

מגיבה לקריאות לעזרה בשגרה הולסולידריות של קובה, 
צוותים רפואיים לעשרות מדינות. תגובה הומניטרית זו היא 

נחלצים המשכה של מדיניות סיוע בת עשרות שנים, במסגרתה 
רופאות ואחים קובנים לעזרתן של מדינות שנפגעו מאסונות 

  ."טבע או ממגיפות
עולמית היא -בעוד שכולם מסכימים כי סולידריות כלל"    

הברית להקשיח את -ארצותבחרה הפתרון היחיד למגיפה, 
חוקי שהיא מטילה -המצור הכלכלי, המסחרי והפיננסי הבלתי

כאשר חיי אדם בסכנה,  על קובה. בזמנים קריטיים אלה,
   טריטוריאליות-טרההאקס סעיף   את  הברית-ארצות  מיישמת

  

  מחווה פלסטינית לקובה
בשבוע שעבר בעיר  ךקובה חנ-הוועד לסולידריות פלסטין     

 10שבנפת חברון, בגדה המערבית, ציור קיר שאורכו  דורא
מטר וגבוהו שלושה מטר ושמו "המשחררים". על הקיר צוירו, 
בין היתר, דמויותיהם של מנהיג המהפכה הקובנית פידל 

קובני ד"ר ארנסטו "צ'ה" גווארה -קסטרו, המהפכן הארגנטיני
  ונשיא ונצואלה המנוח הוגו צ'אבס.

ריות, מוחמד עטוואן, מסר לסוכנות יו"ר הוועד לסוליד    
הידיעות הקובנית "פרנסה לטינה", כי האנדרטה הוקמה 
כמחווה לקובה ולוונצואלה וכדי "לחזק את קשרי הידידות בין 
העמים הפלסטיני, הקובני והוונצואלי". עוד הוא הדגיש 
שהוועד מגנה את המשך המצור האמריקאי על קובה "בייחוד 

 מגיפהקובה עם ה מתמודדת בהם ,שיםבימי מגפת הקורונה הק
אך לא מוותרת על הסולידריות עם העמים ושולחת את טובי 

בכל  –בניה, צוותי הרפואה האמיצים, למדינות רבות 
  היבשות". 

נמסר כי קולקטיב של אמנים, בנאים ופעילים הקימו את      
החומרים ששימשו כי ו ,הקיר ואת הציור בהתנדבות מלאה

 די הציבור.יבאותם נתרמו 

  הגנה רפואי, ציודהגעה של  מונעת ברטון ובכך-של חוק הלמס
המזעזע  ביטוימכונות הנשמה וערכות בדיקה לקובה. זה ה
שנה, אשר  60-ביותר של מצור פושע המתקיים כבר למעלה מ

טומן בחובו השלכות חמורות 
על החיים והפיתוח הכלכלי של 

  . "תושביהשל קובה ו
המשותפת ה ודעבסיום הה    

תנאים אלה, אנו,  "נוכח מר:אנ
המפלגות הקומוניסטיות 
 ,ומפלגות העובדים החתומות

מגנות את המצור הכלכלי, 
המסחרי והפיננסי הפושע 

הברית על -שמטילה ארצות
דורשות את הסרתו וקובה 

מביעות את תודתנו  ;המיידית
לסולידריות שהפגינה קובה 

סיוע לנזקקים בשגרה הלעמים 
חוזרות ומביעות את ו ;רפואי

הסולידריות שלנו עם המפלגה 
העם עם הממשלה הקובנית ועם הקומוניסטית של קובה, 

   ."הקובני במאבקם להגן על הדרך הסוציאליסטית לפיתוח
: המפלגה נמנות על ההצהרה המפלגות החתומות עם    

הקומוניסטית של ארגנטינה, המפלגה הקומוניסטית של 
יסטית של אוסטרליה, המפלגה ארמניה, המפלגה הקומונ

הקומוניסטית של בנגלדש, מפלגת העובדים הבלגית, 
המפלגה הקומוניסטית של בריטניה, המפלגה הקומוניסטית 
של קנדה, מפלגת העובדים הסוציאליסטית של קרואטיה, 
המפלגה הקומוניסטית של קובה, אק"ל (קפריסין), המפלגה 

גה הקומוניסטית הקומוניסטית של בוהמיה ומוראביה, המפל
של דנמרק, מפלגת העובדים של קוריאה, המפלגה 

ואדור, המפלגה הקומוניסטית של והקומוניסטית של אק
מפלגה הפינלנד, המפלגה הקומוניסטית הגרמנית, 

הקומוניסטית של יוון, מפלגת העובדים ההונגרית, המפלגה 
הקומוניסטית של הודו (מרקסיסטית), טודה (איראן), המפלגה 

עיראק, המפלגה הקומוניסטית  -מוניסטית של כורדיסטאן הקו
 –מק"י, המפלגה הקומוניסטית המחודשת  –הישראלית 

איטליה, המפלגה הקומוניסטית האיטלקית, המפלגה 
הקומוניסטית של איטליה, המפלגה הקומוניסטית של מלטה, 
המפלגה הקומוניסטית של מקסיקו, המפלגה הקומוניסטית 

המפלגה הקומוניסטית של נורבגיה, החדשה של הולנד, 
מפלגת העם הפלסטינית, המפלגה הקומוניסטית הפלסטינית, 
המפלגה הקומוניסטית של פולין, המפלגה הקומוניסטית של 
פורטוגל, המפלגה הקומוניסטית החדשה של יוגוסלביה, 
המפלגה הקומוניסטית של דרום אפריקה, המפלגה 

ניסטית של עמי הקומוניסטית של ספרד, המפלגה הקומו
ספרד, המפלגה הקומוניסטית של סרי לנקה, המפלגה 
הקומוניסטית של סווזילנד, המפלגה הקומוניסטית של 

 הקומוניסטית של אוקראינה, המפלגות תורכיה, המפלגה
  של ונצואלה.ו ת של ארצות הבריתוהקומוניסטי

  

  רים חזאן 

(צילום: איל מניפסטו) משלחת רפואית קובנית באיטליה  
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  שנה לנסיגת צה"ל מלבנון 20
  

  יאם 'סיפורו של כלא ח

  ומפקדו ששב לביירות
, יצאו אחרוני חיילי צה"ל 2000שנה, במאי  20לפני      

מלחמה  םלסופ וכבוש בדרום לבנון. כך הגיעהמהשטח 
וכיבוש שאין להם שם רשמי או אלבומי ניצחון. המלחמה נגד 
הארגון לשחרור פלסטין (אש"ף) והכוחות המתקדמים 

, הפכה לכיבוש של דרום 1982פלישה ביוני בשהחלה  ,לבנוןב
עבור . כ1983לבנון מאז הנסיגה מהרי השוף בספטמבר 

את כל השטח עד לנהר ישראל כבשה , 1985יוני שנתיים, ב
מה שהוגדר רשמית כ"רצועת הביטחון" את  הקימההאוואלי ו

  שנה.  15עד לנסיגה כעבור  נמשך מהושקיזו  –
שבעקבותיה במהלך המלחמה והכיבוש  ,על פי הערכות     

מחציתם  –אלף פלסטינים, לבנונים וסורים  30-נהרגו כ
 1982בין יוני  ,הרשמייםהישראליים נתונים הלפי  אזרחים.

 2000-ל 1985ובין  ,חיילים 657 בלבנון נהרגו 1985ליוני 
  .נוספים 559נהרגו 

 –צד"ל  שכונו צה"ל ושירותי הביטחון גייסו שכירי חרב    
 והלינ ותוא ,ח'יאם-כלא אלהון. צד"ל הקים את צבא דרום לבנ

עצירות  100-כדרך קבע בו שהו ו וצד"ל השב"כבמשותף 
הפעילה האסירה המפורסמת ביותר בכלא הייתה  ועצירים.

שניסתה להתנקש זו  ,רהאסוהא בשהקומוניסטית הצעירה 
רבן לעינויים קשים. עם וה קנפלו דחאבמפקד צד"ל אנטואן ל

 לכמהכרונות, שתורגם יספר ז בשארה פרסמה ,שחרורה
מפקד  כרונותיה של בשארה מתבלטת דמותו שלי. בזשפות

הגיע  ,הישראלית יגההנס במסגרת .פאחורי-עאמר אלהכלא 
עזב לארה"ב ואף קיבל  מה וכעבור זמן ,לישראל פאחורי-אל

  אזרחות אמריקאית. 
לשים את ידם על  יאם'חכלא  ם ניסו ניצוליבמשך שני    

אך  ,וא היה מבוקש בארצו בגין פשעיםהמשת"פ האכזרי. ה
 פאחורי-אלהגיח בביירות בספטמבר האחרון.  למרות זאת

 לאנשי צד"ל לחזור למולדתםהתיר  ישל עאוןמנשיא טען שה
   .מבכירים בלבנון שלא יועמד לדין אישיותקיבל הבטחות וש
אלא . על פשעיו לדין עמודלכדי נעצר אמנם  פאחורי-אל     

ים הפעילו לחצ בריתהארצות  ומשרד החוץ של שגרירותהש
  . בין היתר איים הממשל כי כבדים על ממשלת לבנון לשחררו

מיליון  100-יותר מ שהיקפו, יקפיא את הסיוע לצבא לבנון
  .לשנהדולר 

הורה במפתיע בית המשפט בעיצומו של משבר הקורונה,      
נחת מסוק במארס  19-פאחורי. ב-הצבאי על שחרורו של אל

בביירות, כדי  של ארה"בבשטח השגרירות  אמריקאי צבאי
אל־פאחורי לביתו שבניו המפשייר. "מי נתן למסוק להטיס את 

הממשלה נוכח שותקת אישור לנחות בביירות? כיצד אמריקאי 
מסוק ההפרה בוטה כל כך של הריבונות הלבנונית, וכיצד נחת 

 ―ון סגורים בגלל הקורונה?" כשכל שדות התעופה של לבנ
ה זכתלא נונית אך הלב המפלגה הקומוניסטית תבעה לדעת

   מענה.ב

  נ"ע

  עינויים מרכז 
   שליטת צה"לב

 הבקשלצה"ל, במסגרת ) הוגשה 16.4בשבוע שעבר (    
-תיעוד העינויים בכלא אל תדרישה לחשוף א ,חופש מידעל
, 2000ועד לנסיגת צה"ל מלבנון, במאי  1985משנת . יאם'ח

מרכז מעצר, חקירות ועינויים של צד"ל.  ח'יאם-כלא אלשימש 
למרות שלצה"ל הייתה שליטה אפקטיבית בדרום לבנון ועל 

כל מבמשך השנים מדינת ישראל וצה"ל התנערו צד"ל, 
 .ח'יאם-תרחש באלה שהאחריות למ

 שקר מוחלט. עדויות שאסף ארגון העמדה הרשמית היא     
הרמטכ"ל , ותצהיר של זכויות האדם הבינלאומי אמנסטי

תירה תגובת המדינה לעלשעבר דן חלוץ, שצורף ל
האגודה לזכויות האזרח והמוקד להגנת  1999 ארסבמ שהגישו

: מדינת ישראל העניקה לצד"ל עשרות מיליוני , מלמדותהפרט
סייע לצד"ל בנשק, בתחזוקה צה"ל דולרים מדי שנה; 

ובהכשרת חיילים; צד"ל הפסיק את ביקורי הצלב האדום 
שת ישראל, דרילפי  ח'יאם-המשפחות בכלא אל וביקורי

חרר יכאמצעי לחץ להחזרת גופתו של חייל ישראלי; צד"ל ש
, לבקשת ישראל, במסגרת עסקה ח'יאם-עצורים מכלא אל

ה להחזרת גופתו של החייל; אנשי שב"כ וצה"ל לקחו לביושה
, וסייעו לאנשי צד"ל בהנחיה ח'יאם-חלק פעיל בחקירות באל

את כה; ישראל מימנה שיפוצים בכלא; ומקצועית ובהדר
  ישראל. הלמים בכלא שמשכורות הסוהרים והחוקרי

פורסמו בדו"חות בשנים אשר , ואמנסטילפי עדויות שאסף      
(כולל  חשמל מכות ו:כללבכלא , העינויים 1997-ו 1992

עינויים של קרובי משפחה כדי  ;)של העצירים המין יבאיבר
בידוד ממושך  ;תליה של העצירים ;לגרום לעצירים להודות

 ;מניעת מזון ;הצלפה באמצעות חוטי חשמל ;בתאים זעירים
החזקה ממושכת עם כיסוי  ;החזקה של העצירים בעירום

  ועוד. ,שפיכת מים קרים או חמים על גוף העצירים ;ראש
הכלא למוזיאון  יההלאחר נסיגת צה"ל מדרום לבנון,      

העצורים עם ורבנות העינויים. ארגונים של קהוקמו ובלבנון 
ם יחיזבאללה והארגונים הפלסטיניאנשי ל , נוסףונמנבמקום 

, וסתם אזרחים אנשי שמאלהמזוינים, גם קומוניסטים, 
 ,כיבוש הישראלינגדו לתשפוליטית השל לבנון ואזרחיות 

  צד"ל.לצה"ל ול
שנים ביקורים של הצלב  עשרצה"ל וצד"ל מנעו במשך כ    

תיעוד שנאסף בזמן  מאד , ולכן קיים מעטח'יאם-האדום באל
. מכאן המעצר במחנההזוועות שהתרחשו אודות אמת על 

התיעוד  יפתמאבק המשפטי לחשל נודעתהחשיבות הגדולה ש
  .יאם'ח-בכלא אל של צה"ל בעניין העינויים

  איתי מק

 סוהא בשארה לאחר שחרור כלא ח'יאם (צילום: הומניטה)
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  זיכרון השואה

  וקוצר ראייה
  

. יום זה )21.4יום הזיכרון לשואה ולגבורה צוין השבוע (    
ניצולי השואה שעודם עמנו  הםהוא רב משמעות עבור רבים, ב

קשר משפחתי להם אין שאך גם אנשים  .קרובי משפחתםו
מחריד ה ,אירועאת זיכרון הרואים לנכון לציין  לשואה ישיר

  . היקפוהותו ובבמ
מהו האירוע  ,יום השואה הוא גם הזדמנות להרהר בשאלה    

אותו אנו מציינים, ומדוע עלינו לציין אותו. זיכרון השואה כפי 
ה בטקסים בבתי הספר (לפחות בימים משלשמקדמת אותו המ

יד ושם, מוזיאון אירוע בהממלכתיים, בכתיקונם), בטקסים 
מבוסס על תפיסה צרה  ,אחרים רחביםבתקשורת ובמ

  לפני  אירופה  מזרח  אדמת  ובעייתית של האסון שהתרחש על
  ספק  שקורבנותיה  העיקריים  של  מדיניות שנה. אין  כשמונים

  

  לא השמעתי את קולי
  

    – תחילה הם באו ולקחו את הקומוניסטים
  ,השמעתי את קוליולא 

  ;מפני שלא הייתי קומוניסט
  

   – ואז הם באו ולקחו את הסוציאליסטים
  ,ולא השמעתי את קולי

  ;מפני שלא הייתי סוציאליסט
  

   – ואז הם באו ולקחו את חברי האיגוד המקצועי
  ,ולא השמעתי את קולי

  ;מפני שלא הייתי חבר האיגוד המקצועי
  

  –  ואז הם באו ולקחו את היהודים
  ,ולא השמעתי את קולי
  ;מפני שלא הייתי יהודי

  
  –  ואז הם באו ולקחו אותי

  ,וכבר לא נותר אדם
  .לדבר בעדי

  
נאצי מרטין -שירו המפורסם של הכומר הגרמני האנטי    

מובא , 1971-), חתן פרס לנין לשלום ב1984-1892( נימלר
במשטר הנאצי נימלר תמך בתרגומו של מאיר זוהר. לעיל 

קידם התארגנות של  1934-, אך כבר בבראשית דרכובגרמניה 
  כמרים פרוטסטנטים נגד אדולף היטלר.

עם פעולה מוחה נגד שיתוף ה"לא השמעתי את קולי"     
לשיר הנאצים. נוכח התחזקות  םאזרחי תונגד שתיקשיזם אהפ

גרסאות רבות ומקורו המדויק אינו ידוע. הוא התגבש, ככל 
     . 1946שנשא נימלר בשנת אחדים הנראה, מתוך נאומים 

המופיעה בעמוד גרסה ה את. של השיר גרסאות כמה ידועות    
יד  רסםוהיא שונה מהגרסה שפ ,1976-ב עצמו נימלר פרסםזה 

אכן  לעילבוודאות שהגרסה  מסיבות אלה לא ניתן לקבועושם. 
 היאברור ש , אם כימאוחר לא עברה עיבודידי נימלר ובנכתבה 

 .הדברים המקוריתת על רוח שומר

 

הרצח ההמוני המכוון של הנאצים היו היהודים. ואולם, 
הסיפור שמספרת מדינת ישראל מנתק באופן מלאכותי את 

 -שואת יהדות אירופה מפשעיו האחרים של המשטר הנאצי 
כלפי צוענים, בעלי מוגבלויות, הומוסקסואלים ומתנגדי 

ה לייחד משלקומוניסטים ברובם. כמו כן מתעקשת המ ,משטר
, 20-עם במהלך המאה ה מקרים אחרים של רצחאת השואה מ

    כגון שואת העם הארמני ורצח העם ברואנדה. 
התעקשות זאת נובעת מהחשש פן ירגישו חלילה אזרחי     

על וזאת ישראל היהודים סולידריות עם בני עמים אחרים, 
בסיס תפיסת עולם הומנית ורחבה. הרי אין דבר המפחיד את 

יותר מאשר סולידריות ושותפות בין עמים  ת נתניהוממשל
מקפידים מנגנוני  לכןשונים, במיוחד בין יהודים לערבים. 

כמחולק את העולם  תארהמדינה לנצל את יום השואה כדי ל
לשתי קבוצות בלבד: יהודים ושאינם יהודים. מי שאינם 

. לפי המיתוס הרשמי איום קיומי נצחיכ נתפסיםיהודים 
ורק מדינת ישראל מיליטריסטית פידה, המטופח בק

. כך םהאחרי מפני ואגרסיבית מסוגלת להגן על העם היהודי
ך רוח והל בקרב אזרחיה היהודיםישראל  משלתת מתחזקמ

הממשלה פועלת  .את הכיבוש הצדיקמומתבודד  מתקרבן ו
להשקיע את שיש לשכנע את הציבור הישראלי בשיטתיות 

שירותי חינוך בדיכוי הפלסטינים במקום ב תקציב המדינה
אשר בנחיצותה ובהזנחתה אנו זו מערכת הבריאות, ורווחה וב

 ממש.   הים אליממבחינים ב
ניתן שכל מי שמעז להצביע על לקחים אפשריים אחרים     

הגזעני  להיכן מוביל הפאשיזם ,למשל – ללמוד מהשואה
ומדוע יש להיאבק בו גם כיום, כאשר הוא גובר בישראל 

 פילו״אסור להשוות״, ולעתים אבטענה מושתק מיד  – ובעולם
מואשם באנטישמיות ובזילות השואה. אולם פוליטיקאים 

מקפידים  ,ובראשם בנימין נתניהו ,רביםימניים ישראלים 
לר את ״האיום הקיומי״ התורן להיט הזדמנותלהשוות בכל 

בין אם מדובר באיראן, הם נוקטים דרך זו  .ולנאצים
 לעשות בחיזבאללה, או בפלסטינים. נתניהו אף הגדיל

ללא בדל של ראיה היסטורית, כאילו היו אלה  ,והעליל
הפלסטינים שהגו את השמדת היהודים ולא הנאצים. זו זילות 

אך כאשר נתניהו מנצל בציניות את טקס יום  .השואה לשמה
לפתע נעלם ממלכתי לצרכיו הפוליטיים הצרים, השואה ה

  ״אסור להשוות״.הציווי לפתע 
כי המשמעות הצרה והלאומנית המיוחסת ליום  סבור יאנ    
  . ממש שגויה ומקוממת, אלא מסוכנת אינה רק שואהה

שזו חובתנו המוסרית כבני אדם לערוב לזכיותיהם  סבור יאנ    
קשר לשיוך אתני, אדם באשר הם, ללא השל בני  שלומםול

מין, דת או נטייה מינית. ההשקפה הצרה, המבחינה אך ורק 
מעוורת. היא מאפשרת להתעמר  ,בין יהודים ללא יהודים

לנסות לשלחם חזרה  פילובפליטים חסרי כל שברחו מטבח, וא
לבצע מדיניות לממשלה למדינות מהן ברחו. היא מאפשרת 

יכוי בגדה של טיהור אתני במזרח ירושלים, של גזל וד
  עזה באמצעות מצור אכזרי. כלל תושבי המערבית, ושל כליאת 

שקוצר ראייה זה יעוור אותנו אם  ,חמור מכל הוא החשש    
תתרחש האפשרות האיומה של רצח עם נוסף בימי חיינו. האם 

ונעמוד  עינינונעצום מא נושיט יד ונסייע לקורבנות, או ש
  מנגד? 

 הכופהלאומני שלכן חשוב מאוד להתגבר על קוצר הראייה     
את גם  יום השואה כלול בין הנושאים של, ולהשלטון עלינו

ים, חשפבפשיזם ובגזענות בכל מקום בו הם נ הנמשך מאבקה
דאגה לפליטים. את השותפות בין העמים והסולידריות ואת ה

 להיאבק בכל היא הדרך הראויה ביותר לכבד את זכר הנספים
  .  שוב ותרחשי יםכה מחריד יםפשעשכוחנו כדי למנוע 

 אורן פלד
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  יוטיוב)(צילום מסך:   אחד מחברי הבואנה ויסטה בהפסקה

  

  לימי קורונה מוסיקה

  מבנק"י ועד

   העיר הוואנה 
      

על רך" מערכת "זו הדממליצה  ,קורונה הארוכיםהלימי      
חלק  .ברחבי האינטרנטלשמיעה ולצפייה מוסיקה קטעי 

  . כולם ללא תשלום – חדשים וחלקם ישנים יותרמהשירים 
  

  

  שירי בנק"י ומקהלת רון
קמה בארץ בשנת  "ברית הנוער הקומוניסטי"תנועת הנוער     

מתחילת  בתנועה תיעוד של השירים שנהגו לשירקיים . 1924
 איפשרו , כאשר על רקע מלחמת העולם השנייה40-שנות ה

של הקומוניסטים.  חוקיתם פעילות יהבריטי השלטונות
בדפים השירים בשירונים מודפסים ונאספו במהלך העשורים, 

ובעלונים  "טאון התנועה "קול הנועריבבבכתב יד וכן פורסמו 
המפלגה  בצדפעלה  1960-1945בשנים  .למדריך

אף הם הקומוניסטית מקהלת רון, שכמה משיריה כלולים 
ארבעה שירים בביצועה המקורי של מקהלת רון בלקט זה. 

ניתן למצוא באתר זמרשת. באותו אתר ישנם מאות שירים 
   .ששרו בתנועות נוער שונות ובכללן בבנק"י

פסחה על השירים ששרו גם  לןהשלבחירת השירים ללקט     
 .בתנועות נוער אחרות, והעדיפה שירים ששרו רק בבנק"י

שמרו שירונים וזכרו (רבינו) מרים אלגזי ודוד רבינוביץ' 
השתתפו בהחייאת השירים: נוספים וחברים  ם בעל פה,שירי

יעל משולם ודוד , חנה זנד, שרה בכר, שבת דוד, נסים ברכה
ההקלטות של השירים מפי יורם גוז'נסקי הן הקלטות  .בר עוז

  .2013-2012ביתיות שבוצעו בשנים 
http://maki.org.il/songs  

  

  

  בואנה ויסטה סושיאל קלאב
של  הוא אנסמבל מוסיקה קובנית משובחת. הבואנה ויסטה     

הוציא  1997. בשנת 1996מוזיקאים קובנים שהוקם בשנת 
להיט  יהההרכב את אלבומו היחיד הנושא את שם הלהקה, שה

פרס גראמי בלהרכב ואף זכה חשף את העולם  ,בינלאומי
האנסמבל מהדהדים את השירים . שירים של 1998-היוקרתי ב

  עוד לפני המהפכה.ם שהיו פופולריים יוהסגנונות הקובני
https://www.youtube.com/channel/UChUeU  

Kui2gkL6vqhuKBeCMA 

   ֲאִני רֹוֵחץ ֶאת ָיַדי
  מופיד צידאוי – אבן אלח'טאף

  

  ֲאִני רֹוֵחץ ֶאת ָיַדי
  אֹוָתן ְּבַמֶּגֶבת ְנִקָּיה ְמֹאדּוְמַנֵּגב 

  ְּכִפי ֶׁשַּמְמִליָצה ָהרֹוְפָאה ַהְּנִקָּיה
  ְנִקָּיה

  ׁשּוב ֲאִני רֹוֵחץ ֶאת ָיַדי
  ׁשּוב ָוׁשּוב

  ֲאִני רֹוֵחץ ֶאת ָיַדי
  ׁשּוב ְּבַמִים ּוְבַסּבֹון

  ְמַנֶּקה, ְמַנֵּגב
  ּוֻמְדָאג
  ְמֹאד  ֻמְדָאג

  

  ְׁשֵכִני רֹוֵחץ ֶאת ָיָדיו
  ַוֲאִני רֹוֵחץ ֶאת ָיַדי

  ִּבְמקֹום ִלְׁשתֹות ֶאת ּכֹוס ַהָּקֶפה ֶׁשל ַהֹּבֶקר ְּבַיַחד 
  ֲאַנְחנּו ֵמָרחֹוק אֹוְמִרים

  ֹּבֶקר טֹוב
  

 ְּתֻקְּלִלי, ַהּקֹורֹוָנה
  ִהְרַחְקְּת ָׁשֵכן ִמָׁשֵכן

  ְוָאהּוב ֵמָאהּוב
  

  ֲאִני רֹוֵחץ ֶאת ָיַדי
  ְנִקָּיה ְמֹאדְמַנֵּגב אֹוָתן ְּבַמֶּגֶבת 

  ֲאִני ָׂשם ֶאת ַעְצִמי ְּבִבּדּוד
  ַלְמרֹות ֶׁשֵאיִני חֹוֶלה

  רֹוֵחץ ֶאת ָיַדי
  ְמַנֵּגב אֹוָתן ְּבַמֶּגֶבת ְנִקָּיה ְמֹאד

  

  ְׁשֵכִני ַאְחַמד
  ְמַטְלֵפן ֵאַלי

  ּוְׁשֵכִני ַאְסַעד
  ְמָבֵרר: ָהִאם ַאָּתה יֹוֵצא ֵמַהַּבִית?

  !!ּומֹוִסיף: ֲאִני א יֹוֵצא
   ְורֹוֵחץ ֶאת ָיַדי

  

  יְזָיה מֹוִסיָפה ְלהֹוִדיעַ וַהֶּטֶלוִ 
  "19ַעל עֹוד ָקְרְּבנֹות "ַהקֹוִביד 

  ֲאִני רֹוֵחץ ֶאת ָיַדי
  ׁשֹוֵמר ֶמְרָחק ֵמִאְׁשִּתי

  ִהיא ׁשֹוֶמֶרת ֶמְרָחק
  רֹוֶחֶצת ֶאת ָיֶדיהָ 

  ֲאִני רֹוֵחץ ֶאת ָיַדי
  

  ֶאת ָיַדי ֲאִני ָיכֹול ְלַהְפִסיק ִלְרֹחץ
  ֲאִני רֹוֶצה ְלַהְפִסיק ְמַעט

  ִלְרֹחץ ֶאת ָיַדי 
  ַא ַהֲחָדׁשֹות מֹוִדיעֹות

  ַעל עֹוד ָקְרָּבנֹות, ֲחָלִלים
  "19ֶׁשל "קֹוִביד 

  ְּבִאיַטְלָיה
  ִּבְסָפָרד

  ְּבָאֶמִריָקה
  ְּבָכל ַרֲחֵבי ָהעֹוָלם
  ֲאִני רֹוֵחץ ֶאת ָיַדי

  ַהַּסּבֹון ִנְהָיה ֲחֵבִרי
  ַהַּמֶּגֶבת ֲחֶבְרִתי

  ַוֲאִני רֹוֵחץ ֶאת ָיַדי!!!
  

 מערבית: נביל טנוסאתיחאד", -פורסם ב"אל
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במחאת הדגלים  )19.4השבוע (אלפי מפגינים השתתפו     
שלטונית השחיתות הנגד  ,אביב-השחורים בכיכר רבין בתל

ומהלכי ממשלת המעבר הימנית בראשות המואשם בפלילים 
בנימין נתניהו. ההפגנה תוכננה תחילה להיערך בכיכר הבימה 
בעיר, אולם בעקבות צפי המשתתפים הגדול הועברה לכיכר 

ברחבי סומנו רבין. במסגרת מגבלות התנועה במרחב הציבורי, 
ככל  .על מרחק שמירהצורך להמתחם עמדות למפגינים 

המשטרה נאלצה שהגיעו יותר ויותר מפגינים לאזור ההפגנה, 
  לסגור את הרחובות הסמוכים לכיכר. 

יו"ר הרשימה אחד הנואמים המרכזיים בעצרת היה     
"אנחנו נגד  :אמרש ,(חד"ש)איימן עודה ח"כ  ,המשותפת

דרכו של בנימין נתניהו. אנחנו נגד נתניהו כי הוא מושחת 
שותפים למטרה להחזיר את המדינה לתקופה וגזען. אנחנו לא 

שלפני בנימין נתניהו, אלא רוצים לראות דמוקרטיה. 
הדמוקרטיה היא שלטון החוק, אבל היא גם סיום הכיבוש 

ואין דמוקרטיה בלי  ,שוויון היאוכינון שלום אמת. דמוקרטיה 
   ".צדק חברתי

חלק מהנואמים  לצד עמוד"לא קל לי ל :עודה הוסיףח"כ     
ערבי -פה, אבל צריך עכשיו לראות את העיקר. רק מאבק יהודי

משותף יכול לנצח. המערכה היום היא לנצח את בנימין נתניהו 
עם  במאבק זה ואת דרכו של בנימין נתניהו. אני משתתף

ני נושאים. מעז ייצא יאנשים שאני לא מסכים איתם בכל מ
לבנות מחנה  מתוק, מהמשבר הזה יש הזדמנות ענקית

ערבית למען השלום, הדמוקרטיה, -דמוקרטי, חזית יהודית
  ".השוויון והצדק החברתי. אנחנו היום ננצח

התעוררתי והבנתי שאין ברירה אחרת", אמר מארגן "    
. "מחר יהיה מאוחר מידי". בפתח העצרת האירוע תמיר חפץ

להעביר תקנות  והחלושהתחילה הקורנה כ" :הוסיףחפץ 
. אנחנו חייבים להציל את 'לא עוד'דמוקרטיות, אמרתי -בלתי

מרמה והפרת אמונים,  ,שוחדב המואשםהדמוקרטיה. אדם 
רוב הזמן נמצא בניגוד ולהיות מורה או ראש עיר  ואסור לש

   ".עניינים, לא יכול לנהל מדינה
מארגני ההפגנה,  םשקמה שוורצמן, שנמנית גם היא ע    

"באישון לילה סוגרים לנו את בית המשפט, שיתקו  :הוסיפה
לקיים  החליט שהוא אינו מחויב לנו את הכנסת, ויו"ר הכנסת

  שדברים כאלה קורים. ברורכ שתוקבג"ץ. אסור לפסיקות את 
  

פגיעה בזכות להפגין: המשטרה 

  הטילה קנסות על מפגיני שיח' ג'ראח
נישול שבעה משתתפים בהפגנה השבועית נגד הכיבוש ו    

התושבים הפלסטינים בשכונת שיח' ג'ראח שבמזרח ירושלים 
אלף שקל, בגין  35סך בדו"חות מהמשטרה  )17.4(קיבלו 

תקנות לפי  ""סירוב להוראת שוטר על התפזרות מהתקהלות
חירום. יצוין שהמפגינים עמדו בקבוצות של פחות השעת 

זה מזה, ושמרו על  יםמחמישה אנשים ובמרחק של שני מטר
המחאות . קריטריונים מחמירים אף מאלה של המשטרה עצמה

  ללא הפסקה. –נערכות באותה כיכר מזה כעשור בשיח' ג'ראח 

 ,בחסות הקורונה ,ניסיון מתמשך היאשמשמעות הדברים 
לא ניתן שיחריבו לנו את  .להחריב את הדמוקרטיה

ופונים באופן אנחנו מבקשים שלושה דברים " ".הדמוקרטיה
אישי לבני גנץ", הוסיפה שוורצמן. "חוקקו מחר את התיקון 

 כהןאדם הנאשם בפלילים לא י :הראוי לחוק יסוד הממשלה
את הגבילו בחקיקה  .ראשות הממשלהבבמדינת ישראל 

קדנציות או שמונה שנים, ואם כהונת ראש הממשלה לשתי 
הקימו חומה בצורה  –אתם רוצים להגן על הדמוקרטיה 

למערכת המשפט: אדם שנאשם בפלילים לא יכול לבחור את 
חוקריו, לא יכול לבחור את תובעיו, לא יכול למנות את 

את מפכ"ל המשטרה ואת היועץ המשפטי לממשלה. , שופטיו
  ".זה פשוט וכל כך מובן מאליו

הונגריה העצמאים והמובטלים לא צועקים כי ביה וכורתב"    
-מי שהיה שר האוצר הניאו ", אמר למתכנסיםלהםאסור 

. ח"כ יאיר לפיד תל"ם-יו"ר יש עתידליברלי בממשלת נתניהו, 
"אם אתם רוצים להציל את הפרנסה אתם צריכים שישמעו את 

אם המאבק פה יכשל הממשלה תחשוב שהכל מותר  – הצעקה
   ".וזה יגרום לביבי להמשיך להתעלם ממצוקת האזרחים ,לה
ואמר:  ,מתח ביקורת על שותפו לשעבר בני גנץ פידלאף     

"מי שרימה את כחול לבן הולך לשבת תחת נאשם במרמה 
והפרת אמונים. אלו ששיחדו אותם בכיסאות הולכים לשבת 
עם נאשם בשוחד". על חברי כחול לבן שתמכו באחדות אמר 

 – כל המשפטים הריקים על להיכנס מתחת לאלונקה" :לפיד
חנפנים וחנפניות. אתם רוצים  ,עכשיו יהיה לכם משרד, לשכה

   ."להיות שרים? אל תספרו על הקורבנות שהקרבתם
תקף והתראיין למחרת העצרת בגלי צה"ל  ח"כ עודהיצוין ש    

גנץ, על רקע המשא ומתן שהוא מנהל  לבן, בני-כחול את יו"ר
נתניהו יאכל אותו בלי ראש ממשלת המעבר הימנית. "עם 

מלח, הוא כבר עושה את זה וימשיך לעשות את זה. גנץ הפנה 
  .עודה הדגישעורף לציבור הדמוקרטי בצורה מבישה", 

  

  

 פעולה פמיניסטית קבוצת – מק"י תל אביב

  מפגשי קריאה ודיון: מגדר, מעמד ומאבקים
  קבוצת קריאה וירטואלית לתיאוריה מרקסיסטית ופמיניסטית

  הרשמה בכתובת:ופרטים 

https://forms.gle/FFYz5CnESRrC2D1s5https://forms.gle/FFYz5CnESRrC2D1s5https://forms.gle/FFYz5CnESRrC2D1s5https://forms.gle/FFYz5CnESRrC2D1s5        
  

  וולמפיצי "זו הדרך" לקוראי
וסיף להופיע במהלך משבר הקורונה במהדורה מ"זו הדרך"     

שבועית מקוונת. החל בגיליון זה שב העיתון למהדורה 
האחרונים הזמינה המערכת את הקוראים המודפסת. בשבועות 

ואת מפיצי "זו הדרך" לשלוח אליה כתובות דוא"ל על מנת 
להבטיח שהקוראים יקבלו את הגיליונות, ואכן נוספו עשרות 
מנויים מקוונים חדשים. המבצע ממשיך לקראת השקת אתר 

, במאי 1-"זו הדרך" ופרסום הגיליון המורחב המיוחד לציון ה
. הכתובת לפניות למערכת 30.4-חמישי ה שיצא לאור ביום

  zohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.comבאמצעות דוא"ל: 


