
  

  תבוסת הנשיא הימני הקיצוני בארה"ב 

הפיחה תקווה בקרב המפגינים כאן
הפגנות נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו המואשם ל    

 )7.11השבוע (נערכו שממשלתו הימנית נגד בשחיתות ו
כמדי . הפעם צביון שונה היה במאות מוקדים ברחבי הארץ

 סאל ההפגנה המרכזית בכיכר פרי םאלפיהגיעו מוצאי שבת 
ברציפות. אלפים נוספים צעדו  20-בירושלים, זה השבוע ה

   .ובקיסריה בחיפה, בתל אביב
שתנה בלילה ההוא מכל הלילות? שאל הדרישה נומה     

ממשלתו הימנית מן השלטון של של נתניהו ו םלסילוק
תבוסתו של ידידו הקרוב, נשיא ארה"ב על  השמחהנוספה 

). דין 8-ו 3 'דונלד טראמפ (על הבחירות בארה"ב ר' עמ
ולמיליונים  משתתפי המחאהלרבבות  הסבהבוחר בארה"ב 

המתנגדים להמשך שלטונו של נתניהו קורת רוח רבה. הרי 
של ביבי.  פטרונו בארה"ב הובס אחיו התאום של נתניהו, 

מול שגרירות ) 7.7(במוצ"ש מפגינים  התאספואביב -בתל
תל אביב וקראו "טראמפ הלך וביבי בארה"ב ברחוב הירקון 

"צאו  :קראוו צעדו ברחבי תל אביב  מפגיניםה ."אחריו
טראמפ הלך עכשיו  – המדינה קורסת" ו"ביבי – מהמרפסת

לכיוון כיכר הבימה מכיכר המפגינים יצאו כהרגלם תורך". 
 ממשתתפי העצרת לזכר רבין כמהשם הצטרפו אליהם  ,רבין

עבר ל צעדוכולם יחד וללא ערבים וללא שמאל). שנערכה (
  שגרירות. ה

 מאות מפגינים דגלים שחוריםהניפו בחיפה בצומת חורב     
"שילך הזרזיר אצל  ,בין היתר ,ונשאו שלטים עליהם נכתב

קריאות נגד טראמפ  .ביי ביבי", "ביי טראמפ, וחלאס" ,העורב
מעונו הפרטי של  שוכן קיסריה, קרוב לרחוב בובשמעו גם נ

הרשימה  –ח"כ עופר כסיף (חד"ש הביע נתניהו. בחולון 
גם  תקרהבארה"ב  השהתחולל התפניתתקווה שהמשותפת) 

 הובילו פעילישמחאה המשמרות ב בלטכאן; ומסר דומה 
סכנין, בברחבי הגליל ובמשולש, בין היתר בנצרת, חד"ש 

 טייבה. בעכו וב
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 2תגובות /
        

        
        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם

  ם חברים שכאלה, מי צריך אויבים מעמדיים?ע
הם מחפשים עובדים ולא  –"אני מדבר עם בעלי מפעלים 

מוצאים. אנשים לא רוצים לעבוד, כי הם מקבלים דמי 
  אבטלה".

  )1.11, "וויינט "יו"ר ההסתדרות,  דוד,-ארנון בר(
  

 מכתבים

    למערכת  
  

  בארה"ב כמו בישראל
 ,תמיכה במשטרים אוטוקרטיים, קידום עליונות לבנה    

בארבע השנים האחרונות  :הכחשת התחממות כדור הארץ
הן  –טי הדרדר המצב בסוגיות קריטיות אלה באופן דרמ

כאן. בארבע שנות  כך גם אצלנו. בארה"ב והן ברחבי העולם
על בסיס התשתית שהונחה בעשורים ושלטון מקביל 

באגרסיביות את חזון  נתניהו וטראמפהקודמים, קידמו 
. בפעולותיהם, לא רק ששגרת הדיכוי של "ישראל הגדולה"

הפלסטינים הועמקה, אלא שרמיסת השאיפות לצדק, לחירות 
  ולשוויון הפכה בוטה ומוכרזת.

 –, עבודתנו לנשיאות ארה"ב בחרנ בלי קשר לשאלה מי    
בדיוק כפי שלא ויתרנו בארבע השנים     יימשכו. –ומאבקנו 

האחרונות, נמשיך במאבק גם כאשר מדיניות הדיכוי 
        .46-י האהנשיא האמריקצד גיבוי מבהישראלית תזכה 

את "הסיפוח שהיה,  ם ארגון בצלםפרסשעבר שבוע ב    
-לאחר שהסיפוח דהנייר עמדה המדגיש כיצד גם ועודנו", 

, מעל הפרק י (וההמולה הרבה סביבו) ירדאיורה בגיבוי אמריק
המצב בשטח כשהיה: סיפוח נשאר  –לפחות לעת עתה 
ישראל את פרויקט ההתנחלויות מקדמת בפועל, שבמסגרתו 

שלה וממשיכה לעקור פלסטינים מאדמתם ללא חשש 
  כך מחיר כלשהו. שתידרש לשלם על

התסריט של סיפוח , קודםבגיליון "זו הדרך" הכפי שפורסם     
אף איימה שפורמלי הצליח לעורר את הקהילה הבינלאומית, 

אך נקרטיים נגד ישראל. באופן חריג לנקוט צעדים קו
עסקים "נסבל של  שבנו למצב הבלתיו ההתעוררות חלפה

. "הסטטוס קוו"מתמשכת המכונה בטעות המציאות ל, "כרגיל
חיבוקה החם של בכל הלחצים והיא זוכה שוב  מישראלהוסרו 

שמשמעותו רישיון להתמיד חיבוק  –הקהילה הבינלאומית 
   .במדיניות הנישול מבלי לשלם כל מחיר

במוקד העבודה של בצלם. כך  אהצגת העובדות לאשורן הי    
סתיים גם תא לברור שעבודתנו  .גם בשנים הקרובותיהיה 

. אבל אנו נחושים 46-במהלך כהונת הנשיא האמריקאי ה
  להגיע ליעד: שוויון, צדק וחירות לכולם.

        

  , בצלם  חגי אלעד
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  היכונו לביאת החילונים
גאולה ומאה שערים בירושלים   השכונות מתושבי 3,000-"כ

הגישו לאחרונה את התנגדותם לבנייתן של תחנות הרכבת 
במכתב ארוך, ששוגר . . . . קרקעיות באזור מגוריהם-הקלה התת

בניה בעיר, נומקה לליו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ו
ההתנגדות ההמונית באופן ענייני, לאחר שבעבר היא עברה 

 .ציוד העבודה שכבר הונח במקוםלפסים אלימים של השחתת 
'התחנות הללו יכניסו לשכונה את השפעות הרחוב ומושגים 

ם את אופי השכונה, אשר תושביה מימבחוץ שאינם תוא
ומקפידים כל כך קשה להתרחק מהשפעות אלו',   עובדים
        כתבו".

  )29.10(אתר "כיכר השבת", 

  מיליציות בשטחים הכבושים במימון המדינה
"במשרד ראש הממשלה עמלים בימים אלו על הקמת מערך 

חוקית פלסטינית -על בנייה לאפקחים שיתעד ויאסוף מודיעין 
(שטחים בשליטה ישראלית) ביהודה ושומרון.  Cי בשטח

מיליון השקלים שהועברו מתקציב  20-עלות הפרויקט תיגזר מ
'. C  מאבק על שטחי'המדינה למשרד ההתיישבות ויועדו ל

פקחים שיעבדו עם ציוד  30-20ההתחלתי מדובר על בשלב 
הזרוע הביצועית של מערך הפקחים . משלים כגון רכב ורחפן

שנים האחרונות, יצוין, ב .תופעל באמצעות משרד ההתיישבות
מטעמם שאינם קשורים  'פקחי קרקעות'מפעילים ארגוני ימין 

 למדינת ישראל. כעת יוסדר המערך וימומן, כפי שצוין, מכספי
 . "המדינה

  )30.10("ידיעות אחרונות", 

  זכה בלוטו, בטוטו ובפיסח"כ מהליכוד האולי ו
חליטה להעמיד לדין את ח"כ חיים ההפרקליטות הודיעה ש"

כץ, לשעבר שר העבודה והרווחה ויו״ר ועד העובדים של 
התעשייה האווירית, באישום של העלמת תשלום מס על שבע 

 .העמדתו לדין כפופה לשימועדירות להשקעה שבבעלותו. 
אבל החלק המדהים העלמת מס היא עבירה חמורה ביותר, 

באמת בידיעה הזאת הוא העובדה שלכץ יש שש דירות 
-כץ נמצא כבר יותר מ :ועוד חנות אחת. תזכורת –להשקעה 

בלי הפסקה לרגע למעבר למגזר שנה במגזר הציבורי,  40
 -בציבור מאז ומעולם הפרטי. לכאורה, שכרו מתפרסם וידוע 

אלף שקל בחודש כיו"ר ועד עובדים בתעשייה  40-20-כ
שנה אני כותב על כספים  30. האווירית, חבר כנסת ושר

וכלכלה. מעולם לא נחשפתי למודל שבו אפשר לצבור שש 
  ".דירות באמצעות משכורת של פקיד בממשלה

  )30.10(גיא רולניק, "דה מרקר", 

  בלי כרטיס –בלוטו ח"כ מהליכוד רוצה לזכות 
ברת הכנסת אסנת מארק הגישה תביעת דיבה נוספת, "ח

רביעית במספר, נגד אדם שפרסם עליה ביקורת שהיא לטענתה 
שלוש תביעות דיבה,  בחודש שעבר הגישה ח"כ מארק. שקרית

בשבועות 'לפיה זאת בהמשך להצהרה פומבית שלה 
תמונות  האחרונים מופצים כל מיני פרסומים שקריים אודותיי.

ח"כ מארק '. והקלטות המיוחסות לי באופן שקרי, מזויף וזדוני
עצמה נהנית מחסינות פרלמנטרית, שמקשה על הגשת תביעת 
דיבה נגדה. רק לאחרונה הקריאה ח"כ מארק בדיון באחת 

פרסום שקרי ומזויף, שבגינו כבר הוגשה  מוועדות הכנסת
שפרסם הפעם הנתבע הוא יעקב לנדוי, תביעת דיבה אחת. 

יה. שבו נראית אישה מחווה תנועה גסה בידפוסט בפייסבוק 
. 'מילים. אסנת מרקללא 'לנדוי פרסם את התצלום וכתב: 

הדין סופיה -בעקבות זאת דורשת ח"כ מארק, באמצעות עורכי
 .אלף שקל 142-בייבסקי ואברהם סרוסי, פיצוי בסך כ-ליאל

בר צוין כי אחת התביעות שהגישה ח"כ מארק בחודש שע
 ."מתבססת על פרסום של אותו התצלום ממש

  )3.11("העין השביעית", 



  

 3/   אור לגויים
 

 לא ברית אסטרטגית – אלא תלות במעצמה זרה

 מרמת טראמפ לגבעת ביידן
  

ניצחונו של ג'ו ביידן בבחירות לנשיאות ארה"ב   תהכרז    
מכל צדיה של שורה ארוכה של ברכות אחריה ) גררה 7.11(

מבנימין נתניהו (באיחור אופנתי של  :המפלגות הציוניות קשת
ניצן הורוביץ. ליאיר לפיד ועד ושעות), דרך נפתלי בנט  12

את ה"לוזר", נטשו כל אלה  שכן ,פתיעהלא  הצעד ,מפליא
בחירתו של נרתמו לעגלת ה"ווינר" (על נים, ודפסיהשונא מ
  ).8 'עמגם ביידן, ר' 

זכיר סצנה מתוך סרטו של אפרים קישון, ההמהפך הביידני     
חיים  בגילומו של). גיבור הסרט (1964"סלאח שבתי" (

יעור יתושבי המעברה המזרחים, עובד בכשאר  כמוהוטופול), 
השגחתו  ("עבודות דחק", על פי מינוח של אותה תקופה) תחת

תע מגיע לחלקה לפ .קיבוץ זיגי (אריק איינשטיין)השל חבר 
. הפקיד מציב במקום שלט עם שמות פקיד מעונב של הקק"ל

את  התורמים האמריקאים. אבל ברגע שנוטשים תורמי היער
מציב ו יו של שבתי, את השלטמחאותלקול זורק זיגי, המקום, 
ל תורמים אחרים שזה ששלט חדש, עם שמותיהם במקומו 

    עתה באו. 
  

   "טוב לישראל" או "רע לישראל"
בעקבות הכרזת שנשא הקצר  םנאוהסיים את  טרםביידן     

בישראל  וכבר החלות, רשתות התקשורת האמריקאיבניצחונו 
"האם ביידן טוב  :שאלהב ריקניההתקשורתי הרחוקה הדיון 

מה בדיוק "טוב לישראל". בלא דן, כמובן,  ישלישראל?". א
וש, ברור שתמיכה בכיבלכל המשתתפים בדיונים מסוג זה 

כל ממשלה), בהתעצמות  –בממשלת ישראל (לא חשוב איזו 
נשק ובכל מחיר, הכלי אספקת כל סוגי בוהצבאית עד אין קץ 

תמיכה בכל גחמה ממלכתית מקומית ורתימת ישראל כמו גם 
  לישראל. יםטוב –לאסטרטגיה הגלובלית האמריקאית 

פרשנים, פוליטיקאים, עיתונאים, אנשי עסקים, דיפלומטים     
ברק אובמה היה טוב אם "בנושא דעה לכולם יש  –בדימוס 

לישראל", או "האם טראמפ היה טוב לישראל" או "האם ביידן 
כל נשיא  –יהיה טוב לישראל". לרוב, כולם מרגיעים 

  טוב לישראל"."הוא  ,דמוקרטי או רפובליקאי ,אמריקאי
 עשה, כפי שניסוחיםאפשר, כמובן, להיסחף לגמרי ב    

עבור טראמפ, ": )9.11עורך "ישראל היום", בועז ביסמוט (

ישראל וארה"ב הן חלק מאותה משפחה. החום שלו היה 
במובן הכי בסיסי, גם כאשר לחצו עליו לא להעביר את 
השגרירות ואת כל שאר הדברים שעשה למעננו, אף שלא 

תו, ישראל היא יותר מבעלת ברית; היה חייב. מבחינ
אפשר להבין  ."השיקולים הקלאסיים לא רלוונטיים לגביה

את ביסמוט, כמובן. הוא עורכו של הביביתון שבבעלות 
תרמה רבע מיליארד דולר אשר  ,האמריקאית דלסוןמשפחת א

(!) לקמפיין של טראמפ. זו הייתה התרומה הגדולה ביותר 
יותר מהסכום שהשקיעה  ףאגדולה  –שקיבל הנשיא שהובס 

  .2007-ב משפחת אדלסון ב"ישראל היום" מאז הקמתו
הייתה לי הזכות לראיין אותו שלוש פעמים בחדר "    

ארה"ב על הסגלגל. אני עדיין נרגש מכך שדיברתי עם נשיא 
תהליך הגיור של הבת שלו. היו שחזו שעוד נתגעגע 

אהבה מה, אבל מעולם לא ישב בבית הלבן נשיא עם לאוב
ל", ה ואנרגטית ליהודים ולמדינת ישראכל כך גדולה, חמ

   .בטור שפרסם השבוע פבשבחו של טראמהפליג ביסמוט 
  

  על יחסים אישיים ואינטרסים
מדיני במשרד הביטחון, –זהר פלטי, ראש האגף הביטחוניל    

חר ישראל שלא-חת יותר על יחסי ארה"בכראייה מפו
 מי שאמון עלו המוסד לשעבר יבכירמ, פלטי ות שם.הבחיר

לראשונה ריאיון  , העניקהדיאלוג האסטרטגי בין המדינות
: "היתרון הצהירבראיון . )6.11 ,"ידיעות אחרונות"( עיתונאי

. קרי: נרקמות "האיכותי של ישראל יישמר עוד עשרות שנים
ועתיד הרווחה שימשכנו את כלכלת ישראל  צבאיותעסקות 

        .הקרובה מאההלחצי שלה 
"מערכת  :בעסקות אלההיטב המעורב , וד הרגיע פלטי ע    

היחסים שלנו עם ארה"ב היא לא עניין פרסונלי. אמנם יחסים 
בין הפנטגון למשרד הביטחון ויחסים בין הרמטכ"לים הם 

אבל זו רק התוספת. העיקר הם האינטרסים  –חשובים 
  הבסיסיים המשותפים".

 ינםא היחסיםאבל אין לשכוח שמשותפים, אכן אינטרסים ה    
קטנה  ת חסותאלא קשר בין מדינ – יחסים שוויונייםבדיוק 

 מעצמה האימפריאליסטית הגדולה בעולם. ה לבין

 אפרים דוידי



  4/פוליטי 

  הוועד המרכזי של מק"י:

 - תבוסת טראמפ

  במאבק הזדמנות
 ערךהוועד המרכזי של המפלגה הקומוניסטית הישראלית     

המושב פתח את . 6.11.2020 ,ביום שישי 18-את מושבו ה
מטעם הלשכה בדו"ח פוליטי וארגוני המזכ"ל עאדל עאמר 

בארץ. והפוליטית, בו סקר את המצב הפוליטי בעולם, באזור 
החברים עמדו דקת דומיה לזכרם של המנהיגים המנוחים 

בסיום המושב אישר היג'א ואדיב אבו רחמון. -עאדל אבו אל
  :ות הבאותהחלטהוועד המרכזי את ה

המפלגה מאשרת ביום השנה למהפכת אוקטובר הגדולה,  ....1111
הקומוניסטית את דבקותה במחשבה הסוציאליסטית, 

האינטרנציונליסטי לניניזם ובמאבק -בעקרונות המרקסיזם
למען זכויות מעמד הפועלים והעמים המדוכאים. מהפכת 

אסכולה מהפכנית ומגדלור  זו ;רק היסטוריה ינהאוקטובר א
לכל הנאבקים למען צדק, חופש וקידמה חברתית. למרות 

 תהסוציאליסטי היה קפיצ הברית המועצות, ניסיונ ה שלקריסת
מדי, מדרגה במאבק האנושות לשחרור מהמשטר המע

משעבוד העובדים לקפיטליזם ומשליטת האימפריאליזם 
  במשאביהם ובגורלותיהם של עמים.

הוועד המרכזי מברך על ניצחון המאבק של העציר המנהלי  ....2222
ימים של שביתת רעב. הוועד  103ס, לאחר 'רמאהר אלאח

המרכזי מציין את התמיכה הציבורית הרציפה שהובילה ועדת 
סיף, חבר כידו של ח"כ עופר המעקב העליונה, ואת תפק

הלשכה הפוליטית של המפלגה, בתמיכה במאבק הצודק נגד 
  מעצרים מנהליים.

כישלונו של דונלד טראמפ בבחירות לנשיאות ארצות  ....3333
הברית מבטא את כישלונה של מדיניות החוץ האמריקאית ואת 

 הת הסתירות הפנימיות בחברה האמריקאית. סתירות אלעמקה
קורונה, תוך חשיפת תחלואי המגיפת  קבהוחמרו יותר ע

מקדש את צבירת הרווחים ואת המשטר  –הקפיטליזם האכזרי 
  צבירת ההון על חשבון האדם, בריאותו וזכויותיו הבסיסיות. 

בחירתו של ביידן אינה יוצרת בהכרח שינויים אסטרטגיים  ....4444
טראמפ  כישלונו של אלא מבטאת את במדיניות ארה"ב,

  לשינויים גלובליים, להתעצמותן לות ארה"בהסתגבומדיניותו 
 

 

  

  
  

  קבלו את

 זו הדרך
"ל  בדוא מדי שבוע

  או בדואר רגיל
  

לום, מתבקשים לשלוח ללא תש ,אלקטרוניאלקטרוניאלקטרוניאלקטרוני    המעוניינים לקבל בדוארהמעוניינים לקבל בדוארהמעוניינים לקבל בדוארהמעוניינים לקבל בדואר

 zohaderekh@gmail.comאל:  כתובת דוא"ל 

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

בשיק לפקודת המפלגה  שקל 150המשלוח באמצעות תרומה של 

  6126102אביב -תל 26205 "דת הקומוניסטית הישראלית, 

  

קוראים תיגר על העליית כוחות אזוריים לשל סין ורוסיה, ו
  הסדר האימפריאליסטי.

מאבד הימין הישראלי את התמיכה  תו של טראמפפרישעם  ....5555
הבלתי מוגבלת במדיניות ההתנחלויות והסיפוח, בשלילת 
זכויות העם הפלסטיני ובחיזוק הברית עם המשטרים הערביים 

את יהבם על טראמפ  שליכוהראקציוניים. אותם משטרים ה
במטרה להדק את המצור על איראן והכוחות המתנגדים 

  זור.ישראלית בא-להגמוניה האמריקאית
נפילתו של טראמפ היא הזדמנות להגברת המאבק נגד . . . . 6666

  .נתניהו ושליטי המפרץ – "עסקת המאה" והשותפים לה
תוצאות הבחירות בארצות הברית מחמירות את משבר . . . . 7777

ות נוספבחירות התמודד בנתניהו, במיוחד אם ייאלץ ל
בחודשים הקרובים. נתניהו הימר על הסכמי נורמליזציה עם 

 בכוחון כקלף שארויות הערביות, בחריין וסודאיחוד האמי
לכסות על הכישלון המהדהד בניהול משבר קורונה 

  והשלכותיו הבריאותיות והכלכליות ההרסניות.
סבור  הישראלית הוועד המרכזי של המפלגה הקומוניסטית ....8888

מערכה הטובה ביותר ב אפשרותכי הרשימה המשותפת היא ה
נעה מנתניהו שלוש מ. הרשימה המשותפת להפלת נתניהו

פעמים ברציפות להקים ממשלת ימין קיצוני שתוציא לפועל 
  פוח וחיסול המרחב הדמוקרטי.יאת מדיניות הס

 –האחדות שאליה אנו שואפים היא אחדות של מאבק  ....9999
מאבק שנגזר מעמדה פוליטית מאוחדת וברורה למען סיום 

השגת שלום צודק, למאבק נגד הפשיזם, הימין להכיבוש ו
וליטי והחברתי, ניצול ואפליה; ולמען דמוקרטיה, צדק הפ

  חברתי ושוויון זכויות אזרחי ולאומי.
תוך בהוועד המרכזי מזהיר מפני ניסיונות של גורמים  ....10101010

הרשימה המשותפת ומחוצה לה לגבש גישה המבוססת על 
"חדשנות": זכויות -מכר באמתלה של "פרגמטיזם" ו-סחר

פוליטית תמורת פירורים. גישה זו תמורת שירותים, ועמדה 
  נועדה לכישלון בטוח.

פשיעה בחברה בהתוכנית הממשלתית למאבק באלימות ו ....11111111
מדרישות הציבור הערבי.  כמההערבית עשויה, בחלקה, לספק 

יחד עם זאת היא טומנת בחובה סכנות, כגון היעדר רצון 
הוועד המרכזי  .איסוף נשקלממשלתי למיגור ארגוני פשיעה ו

ועדת  גיבשהתוכנית האסטרטגית שב ב ומדגיש את תמיכתוש
  .בנושא זה המעקב העליונה

כי ציבורים הולכים וגדלים בחברה  מעריך. הוועד המרכזי 12121212
הישראלית החלו להפנים את חשיבות הלגיטימיות של הציבור 

וכי לא ניתן לשנות  ,הערבי במאבק לשינוי השלטון בישראל
ם של האזרחים הערבים. את המפה הפוליטית ללא משקל

שוויון להמפלגה הקומוניסטית והחזית הדמוקרטית לשלום ו
ערבית אמיתית -הן הכתובת לשותפות יהודיתבהשתתפותה 

מבוססת על מאבק משותף. היוזמות להקמת "מפלגות ה
ות לוליהודיות" אינן רק מנותקות מהמציאות, אלא ע-ערביות

ימה המשותפת, ניסיונות לפרק את הרש עלות בקנה אחד עםל
יהודית ולהתאימה -לעוות את מהות השותפות הערבית

  לפרויקטים של ביות פוליטי ברוח עידן "הנורמליזציה".
מחוזות המפלגה להעמיק לו םהוועד המרכזי קורא לסניפי ....13131313

ולהניף דגלים אדומים את מעורבותם במאבק נגד הממשלה, 
רים אזובבהפגנות השבועיות ובהפגנות הנרחבות בערים ו

הרת  ןמדיניותנגד שונים במדינה נגד נתניהו וממשלתו ו
  האסון.

הוועד מחליט , בתחום הבריאות לאור המצב הנוכחי. . . . 14141414
דחייתה של ועידת המפלגה העשרים ושמונה,  עלהמרכזי 

להתקיים בנובמבר השנה, לשנה הבאה.  התה אמורישהי
שי הפרקים אהוועד המרכזי החליט להאיץ את הליך הכנת ר

צעדים ארגוניים הכרחיים כן לוועידה, את המפקד המפלגתי ו
  אחרים.



 5/ קורונה
  

 החשיבה המיליטריסטית בישראל מונעת התמודדות יעילה עם הנגיף

  לא מלחמה –זו מגיפה 
  

הקורונה חשפה את חולשותיה של החברה  מגיפת    
הישראלית, ושוב צצו להן על פני השטח אותן בעיות עמן 

גזענות עכור של התמודדה לפני פרוץ המגיפה. היינו עדים לגל 
ההתמודדות עם המגיפה.  מאמץולהשתלטות השיח הימני על 

כמו כן, במהלך מגיפה זו היינו עדים להיעדרותן של סוגיות 
 עובדיםהחברה הערבית, נשים,  :שונות מהשיחקבוצות של ו

  וקבוצות מוחלשות אחרות.
יתר על כן, הקורונה חשפה     

את האופי המיליטריסטי 
העמוק של השיח הציבורי 

המדיניות הממשלתית של ו
 מיליטריסטי שיח בישראל.

מאוד בנאומיו של  בלטזה 
לא פעם  .בנימין נתניהו

שמענו אותו מגדיר את 
"אויב לא ידוע". -המגיפה כ

היחיד שהשתמש  אינונתניהו 
נציגי ציבור  .במושגים אלה

אחרים שיתפו פעולה עם 
שיח זה ותיארו את המגיפה 

"אויב מסוג אחר". -כ
וגם משרדי ממשלה למיניהם, השתמשו באותה  ,דוברים רבים

  צבאית בפנייתם לציבור הרחב. מערכת מושגים
הפחיד אנשים, להגביר השימוש ברטוריקה צבאית זו נועד ל    

את אדישותם וגם להשתיק קולות ביקורתיים. אך שיח זה היה 
אמנים ואף של של פוליטיקאים, אלא גם של לא רק נחלתם 

זכור לי במיוחד עיתונאיות שסיקרו את המגיפה. ועיתונאים 
"לא ננצח את  :הבולטים בישראלאחד האמנים ראיון בו אמר 

מצא את  מיליטריסטיהיח שהלצערי, המגיפה בלי אמנות". 
  .בישראל דרכו גם לעיתונות הערבית

במהרה הפכו הצהרות אלה לאסטרטגיות צבאיות     
באמצעותן ניהלה הממשלה את המגיפה, כאשר הצבא לקח 
פיקוד כמעט מלא על ניהול המשבר. קציני צבא השתתפו 

כמה יחידות ובתהליכי קבלת ההחלטות ובניהול המשבר, 
פעיל באכיפת הסגר הכללי. חלקן אף לקחו  צבאיות לקחו חלק

, קורונהות יעל עצמן תפקידים אזרחיים מרכזיים וניהלו מלונ
חילקו מזון לנזקקים ועוד. בחברה הערבית הייתה התערבות 

 שכוחות הביטחון נתפסים, מפני אף יותר צבאית זו בעייתית
. הדימוי השמור כגורם עוין ומדכאבעיני האזרחים הערבים 

הצבא ולמשטרה בזיכרונם הקולקטיבי של האזרחים  חותולכ
הוא דימוי כוחני הצבאי ועד היום,  משלהמ ימימ ,הערבים

מצופה  , ללא כל התחשבות בהיסטוריה זו,. ועדייןואלים
 את כוחות הביטחוןלהכניס  ,כיחידיםכחברה ו ,מאתנו

  לבתינו! 
המדינה העניקה  נמשכה.פרקטיקה בדרדרות בשיח ויהה    

סמכות לפלוש לפרטיותם של האזרחים ולאכן  לשב"כ
, ברובם האזרחים היהודים את םקומ זה לאטלפונים. צעד 

האזרחים  ולם גם. אהמתייחסים לכוחות הביטחון בהערצה
לנוכחותם של  שהתרגלו, מפני זהצעד  יצאו נגדהערבים לא 

שירותי הביטחון ולהתערבותם בחייהם. אפילו הכשל 

שהכניס לבידוד אזרחים רבים שכלל , הטכנולוגי של השב"כ
  בסוג של סרקזם. בציבור ל בנתק לא היו במגע עם חולה,

 טחוניתילמגיפה כאל סוגיה ב יחסהוסטי יטריהשיח המיל    
הם  ,יתר על כן .קולות ביקורתיים אפשרו לממשלה להשתיק

אפשרו הדרה כמעט מוחלטת של נשים מעמדות קבלת 
נשים לא למשל,  ,. כךההחלטות בהתמודדות עם המגיפה

נכללו בגוף שייעץ 
לממשלה ולקבינט. 

"ביטחוניסטית" מדיניות 
את כן -כמו העמיקה זו

נגד האפליה הגזענות ואת 
   האזרחים הערבים.

שיח כך נדחקו ה    
האזרחי , הפוליטי

לשוליים.  והמקצועי
נמנעה הממשלה 

עם גורמי  מהתייעצות
שטח, אנשי מקצוע 

ארגוני , ואזרחיםו
החברה האזרחית לא 
לקחו שום תפקיד פעיל 
בניהול המשבר. התנהלות זו יצרה ניכור והפרדה בין הרשויות 

על הממשלה היה הצבאית,  האסטרטגיל בניגודלאזרחים. 
על הידע האנושי  המבוססתאזרחית לנקוט אסטרטגיה 

הגישה האזרחית בכוחה של ם. המצטבר לפתרון משברי
לכל  מקום ויחס שוויםבטיח לההחברתי ו וסןאת הח להגביר

של את הפוטנציאל  ףמנמסוגלת ל גישה זו. בחברה הקבוצות
מבנים אזרחיים אפקטיביים.  הפועלים במסגרת ,מקצועגורמי 

הצבאי, המקדש מנהיגות  קבלת ההחלטות במקום תהליך
מוטב היה  צייתנות עדרית,יחידנית, משתיק ביקורת ומעודד 
   מקצועי ולא היררכי.-לאמץ מודל קבלת החלטות אזרחי

הרחיבה את מעגל הנפגעים ממשבר  הצבאיתמדיניות ה    
לצאת  עוררה שכבות רחבות באוכלוסייה כךהקורונה, ו

 ותרהנ זו המחאלפי שעה . אך חברתי צדקל בדרישהלרחובות 
ואת את המשבר הפוליטי  באופן המשקף, ברובה פוליטית-א

 ינוישבכדי להצליח  .היעדר האלטרנטיבה לשלטון הימין
להבליט את אופיו הפוליטי  מחאהה המציאות הישראלית, על

לדרישה ולאמץ דרישות פוליטית מעבר  –של המשבר 
  להתפטרותו של נתניהו. 

  נבילה אספניולי
  

  קונצרט מחאה בתל אביב
) קונצרט בכיכר הבימה בתל 8.11( השבוענגנים קיימו  150    

משביתה את עולם האביב במחאה נגד מדיניות ממשלת הימין, 
התרבות הישראלי זה שמונה חודשים עקב משבר הקורונה. 

נגנים  ―זהו הקונצרט החמישי של קבוצת "נגן על התרבות" 
מתזמורות שונות שהתאגדו למען המאבק של עולם התרבות. 

הרשימה  –כסיף (חד"ש בין הבאים לקונצרט: ח"כ עופר 
  המשותפת) שאף נשא דברים.

 חיילים אורזים חבילות מזון (צילום: פיקוד העורף)



  6/ נשים

  במשרד האוצר שוב חוזר הניגון

  על גיל הפרישה 

  של העובדות
שר האוצר ישראל כ"ץ מקיים דיונים לקראת מתווה     

קיים באחרונה אף להעלאת גיל הפרישה לנשים. כ"ץ 
התייעצויות עם מומחים שמעניקים לו גיבוי לביצוע המהלך. 

ההערכה בדרגים   ,)2.11ב"דה מרקר" ( מהפורסש לפי הידיעה
על רקע משבר "הממשלתיים היא שאחרי עיכובים של שנים, 

הקורונה והאווירה הציבורית שתומכת ברפורמות, ניתן יהיה 
 65או  64-ל שים][לנ להעביר חקיקה להעלאת גיל הפרישה

הרפורמה עשויה להיכלל כבר בחוק ההסדרים  .בכמה פעימות
  ."2020הקרוב לתקציב 

את המתווה להעלאת גיל מי שמעכב עיכובים של שנים?     
דווקא הוא בזמנו שגיבשה ועדת הכספים לנשים הפרישה 

 .משרד האוצר, ולא הכנסת
באמת אינו מזה שנים הדיון שמתקיים  ―חשוב להבהיר      

על גיל הפרישה מעבודה, אלא על הרצון של משרד האוצר 
לדחות את תשלום קצבאות הזקנה תלויות ההכנסה, שניתנות 

שקל בחודש.  5,000-המשתכרות פחות מ 62כיום לנשים בנות 
. לא ניתן 67לעבוד עד גיל הזכות כבר כיום  מורהנשים של

  ממשיכה  אכן   שמסוגלת כן, ומי   לפני  פרישה עליהן  לכפות 
  

  בינתיים רוצים לקצץ 

  יםרבקצבאות של הפנסיונ
 גםמשרד האוצר לוחץ לשנות את גיל הפרישה של הנשים     
בג"ץ מטעם מבוטחים פני הליך משפטי המתקיים בקבות בע
 %1.3לקצץ הכוונה של קרנות הפנסיה הוותיקות  נגד

לדברי האוצר, השולט אלף עמיתי הקרנות.  270-בקצבאות ל
אמור היה להתבצע כבר לפני יותר  הקיצוץבפועל בקרנות, 

העלאת גיל בדבר אי־יישום החלטות קודמות ב מתורץומשנה, 
זו הפרישה לנשים. המדינה צריכה להשיב לבג"ץ בסוגיה 

  .במהלך דצמבר
בינואר לקדמו חותר האוצר בתשלומי הפנסיה, שהקיצוץ     

הסתדרות הגמלאים  הפגנות שלל הודות כהעד סוכל  ,2021
הפגינו הגמלאים ) 10.11וארגוני העמיתים בקרנות. השבוע (

שלא לפגוע דרשו ובה  ,בעצרת שהתקיימה בכיכר רבין
ולהעלות  בזכויותיהם ובחיסכון שצברו במשך עשרות שנים

קצבת הזקנה. בעצרת האשימו את ממשלת הימין בגילנות  את
  פי חוק.   לה ורגיל, האס אפליה מטעמיב –
יעלה גיל  2009אושר חוק גיל פרישה שקבע כי עד  2004-ב    

. 62-ל 60-מ - נשים לשו 67-ל 65-גברים מ לשהפרישה 
מאבקיהם של ארגוני ל בהמשך, הודות .וצעההעלאה זאת ב

. ועדה שהקים 64-ת גיל הפרישה לנשים לאהעל התנדח ,נשים
כי בשלב  ,קבעה 2016-בשר האוצר הקודם משה כחלון 

, אך גם 64-הראשון יש להעלות את גיל הפרישה לנשים ל
  .החלטה זו לא אושרה בכנסת

  נ"ע 

 

, 66לעבוד. הגיל הממוצע שבו פורשות נשים בישראל הוא 
  62-מ  גבוהשגילן   בישראל העבודה  בשוק   הנשים  ושיעור

  .רוב המדינות המפותחותגבוה משיעורו ב
ממוצע זה מסתיר פער גדול בין נשים הממשיכות לעבוד אך     

רובן המכריע משכילות  ―מעבר לגיל הפרישה  ותרבשנים 
ר שאלבין כמחצית מהנשים שהן בעלות השכלה נמוכה,  ―

. לפי 60שיעור גבוה מוצאות עצמן מובטלות עוד לפני גיל ב
נתוני הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה), פחות 

 ,62בעלות השכלה נמוכה מועסקות בגיל ממחצית הנשים 
 הזקנה  ועבור חלקן לפחות, כל שנה של דחייה בתשלום קצבת

      עוני.חיים בהיא עוד שנה של 
ברור כי לרוב הנשים כדאי לעבוד עד  נושאלכל העוסקים ב    

 ואולם יש מקצועות שבהם הדבר בלתיגיל מאוחר יותר, 
כחול" כמו  רוןאפשרי: בראש ובראשונה מקצועות "צווא

ממשיכות לעבוד הייצור. נשים  פסב פועלותמנקות, מטפלות ו
במקצועות אלה בגיל מבוגר עושות זאת באופן חלקי, ונזקקות 

  לקצבת הזקנה כדי להשלים את משכורתן הזעומה.
 מקצועות "נשיים" במובהק ושוחקים במיוחד נםבנוסף, יש    

כמו אחיות, עובדות סוציאליות ומורות. עובדות במקצועות 
אלה "סוחבות" בלית ברירה עד גיל הזכאות לקצבה. רבות 
מהן עובדות בעל כורחן, ולפעמים אף נותנות שירות גרוע 

 .פוגע בכולנוה
 .נכון, קשה למדוד ולהציג נתונים על מקצועות שוחקים    

לגבי  – שחיקה מסייעים להגדירהאולם ישנם קריטריונים 
ות זבנינשים וגברים כאחד. במקצועות "נשיים" אחרים, כמו 

ודיילות, מפטרים נשים מבוגרות משום שאינן "ייצוגיות" 
מספיק. צאו וראו, ברשתות האופנה תמצאו כיום רק נשים 

הקופאיות  מבוגרות ניתן למצוא בעיקר בעמדת צעירות.
ה מוגבל. אז בסופרמרקטים, והביקוש לעובדות במקצועות אל

ממקצועות שוחקים  במה יעבדו הנשים המבוגרות שנפלטו
 .תשובה וצרלאבשוק העבודה? גם לכך אין 

 ,בשל הקושי לגבש מתווה המתייחס למקצועות שוחקים    
שיבחין בין מי שיכול או יכולה לבין מי שאינם יכולים 

 עלותהציעה ועדת הכספים לה ,להמשיך לעבוד בגיל מבוגר
. הארכת 67לגיל  65מגיל  הזכאות לדמי אבטלה לנשים גיל את 

הזכאות נועדה לתת לנשים שנפלטו מוקדם משוק העבודה 
זמן רב יותר לחפש עבודה, וליצור הכנסה מגשרת לאלה פרק 

  שלא מצליחות לעשות זאת עד למועד הזכאות לקצבה. 
מדובר בפשרה סבירה, שמן הראוי להחילה גם על גברים     

בשנים שלפני גיל הזכאות לקצבת זקנה. בעניין זה החל משרד 
עלות המהלך למשל ש –להפריח נתונים לפני שנתיים האוצר 
לשנה. מה הן הנחות היסוד לחישוב  מיליארד שקל 1.5תהיה 

  ממש לא ברור.ה? הז
ים על כך שיש צורך לכאורה, כל הצדדים בדיון מסכימ    

לפצות את הנשים המוחלשות שייפגעו מהעלאת גיל הפרישה. 
ועדת הכספים של הכנסת, בצעד  הצליחה שנים כמהלפני 

לגבש מתווה שנותן מענה  מפלגות,-תאחראי ובהסכמה חוצ
 יתהמשרד האוצר הישל התגובה אז גם לנשים האלה.  אמיתי

מסע הפחדה בדבר עלויות מטורפות, שמאחוריו דבר אחר: 
רצון לחסוך תשלום קצבאות, אשר בשמו הם מוכנים להפקיר 

 .קבוצה גדולה של נשים מבוגרות
גיל הזכאות לקצבת זקנה חייבת להיות מלווה בכל העלאה     

בהשקעה משמעותית בשוק העבודה ובפיצוי של עובדות 
ד בגזירה. ללא אלה, העובדים ועובדים שאינם מסוגלים לעמו

 מגבלותעל גבם את ה תשאלחלשים ביותר במשק ימשיכו מוה
  .בקצבאות הביטוח הלאומי

  

 בוזגלו-יערה מן ונוגה דגן



  

 7/ כיבוש
 

  2016העקירה הנרחבת ביותר מאז 
בשעה שעיני העולם היו נשואות לבחירות לנשיאות     

 המנהל האזרחיבארצות הברית, בבקעת הירדן הכבושה הרס 
של  ןפוקא, שהיה בית-רבת חומסה אליח'כפר שלם:  )3.11(
המנהל  םהחריבכפר  םמבניהנוסף על הריסת . נפשות 100-כ

  שלושה כלי רכב של התושבים. 
שטח אש, על הכפר ממוקם באזור שישראל הכריזה עליו כ    

ובמשך השנים נדחו עתירות שהגישו התושבים לבג"ץ נגד 
לעניינים הכוונה לפנות אותם מהמקום. לדברי המשרד 

"זו התקרית  ,הומניטריים של האו"ם בשטחים הכבושים
יותר של עקירה בכפייה זה למעלה מארבע שנים, בהנרחבת 

ובסופה נותרו שלושה רבעים מאוכלוסיית הקהילה ללא קורת 
. יצוין שנציגי משרד האו"ם לעניינים הומניטריים ביקרו "גג

הריסה  מבנים שנהרסו, יותר מבכל 76בקהילה ותיעדו בה 
יחידה אחרת בעשור האחרון. על רקע החורף שזה עתה החל 
ומגפת הקורונה המתמשכת, הועמקה פגיעותם של התושבים. 

ידי ארגונים בכמה מהמבנים שנהרסו ניתנו כסיוע הומניטרי 
  אירופיים.

נהרסו ברחבי הגדה המערבית,  2020מאז תחילת כי יצוין     
יותר מבכל שנה  –ם מבני 689ירושלים המזרחית, בלרבות 

בדרך כלל מנומקות ההריסות בהיעדר היתרי . 2016מלאה מאז 
בנייה ישראליים, אף שמשטר התכנון המגביל והמפלה הופך 
את השגתם לכמעט בלתי אפשרית עבור פלסטינים. הריסות הן 

. אזור מגוריהםעל פלסטינים לעזוב את  לכפותאמצעי מרכזי 
 של קהילות 38שבבקעת הירדן היא אחת מ־ ירבת חומסה'ח

בדואים ורועים הממוקמות בחלקן או במלואן בשטחים 
שטחי אש. הקהילות הללו הן כידי ישראל בשהוגדרו 

מהפגיעות והחלשות ביותר בגדה המערבית, וחבריהן סובלים 
מגישה מוגבלת לחינוך ולשירותי בריאות, וכן לתשתית מים, 

  תברואה וחשמל. 
, המתאמת ההומניטרית של האו"ם לשטח איבן הלה

    הפלסטיני הכבוש, מסרה: "הרס נרחב של רכוש והעברה 
  בכפייה של אנשים מוגנים בשטח כבוש מהווים הפרה

  

  ישראלי-הצבא מנע מסיק פלסטיני
"ללא כל נימוק, צבא הכיבוש ביטל ברגע האחרון מסיק     

ישראלי שתואם מראש עם חקלאי כפר קליל". כך -פלסטיני
) פעילי קואליציית המסיק הוותיקה. 7.11( בסוף השבועמסרו 

המדינה והצבא  מחויבים 2005פי החלטת בג"צ משנת ל
לאפשר לחקלאים הפלסטינים לעבד את אדמותיהם באשר הן, 

   .זכותם הבסיסית ליהנות מפרי עמלם קףמתו
לעניינים הומניטריים  או"םה פי המידע שפרסם משרדל    

בשטחים הפלסטינים הכבושים שובשה עונת המסיק בכפרים 
אלימות תקריות  19-באוקטובר, ב 7-הפלסטינים, שהחלה ב

חקלאים פלסטינים  23מתנחלים. בתקריות אלה נפצעו  בידי
עצי זית נשרפו או ניזוקו. כמו כן, מתנחלים  1,000-ויותר מ

 הפלסטינים. גנבו יבול רב מעצי החקלאים 
פעילי  80-כ השתתפו) 30.10( שעבר שבסוף השבועיצוין     

חד"ש יהודים וערבים יחד עם חברי הכנסת של החזית במסיק 
. מחד"ש נמסר: שבשטחים הכבושיםהזיתים בכפר בורין 

"המסיק השנתי היה לסמל למאבק האזרחי הפלסטיני הבלתי 
הצבאי. בשל אלים לשחרורה של הגדה המערבית מהכיבוש 

החשיבות הרבה של ימי המסיק המועטים וכחלק מניסיון 
לנשל פלסטינים מאדמותיהם, מתועדות תקיפות אלימות רבות 

 ".של מתנחלים נגד החקלאים הפלסטינים

  לאחר ההרס (צילום: אקטיבסטילס)

חמורה של אמנת ג׳נבה הרביעית. אני מבטיחה שהקהילה 
כל מי שנעקרו מבתיהם ההומניטרית מוכנה ומזומנה לתמוך ב

או נפגעו באופנים אחרים, ובה בעת אני חוזרת וקוראת בתוקף 
  חוקיות". -לאהלישראל לעצור מייד את ההריסות 

בבחירות  עסוקים"בזמן שכולם  נמסר בתגובה: חד"שמ    
בבקעת הירדן הרס הצבא כפר שלם, ששימש בית  –בארה״ב 

את הבתים  לכמאה תושבים. דחפורי המנהל האזרחי שיטחו
ועשרות ילדים נותרו במדבר, בגשם, ללא קורת גג. אלה הן פני 
הכיבוש". לפי ארגון בצלם, עד כה השנה פינתה ישראל 

פלסטינים בגדה המערבית ובמזרח ירושלים,  798מבתיהם 
. 2016קטינים. זהו מספר הפינויים הגדול ביותר מאז  404בהם 

  חומסה.ירבת 'הנתונים לא כוללים את הפינוי בח
  

   – חומסה אלפוקא 
  בעיני התושבים הפינוי

שיירת ג'יפים צבאיים ודחפורים הגיעה  בבוקר יום שלישי    
החיילים נתנו  פוקא שבבקעת הירדן.-חומסה אלכפר ל

לתושבים עשר דקות לאסוף את חפציהם ולהתפנות, ובחצי 
 52השעה הבאה הרסו בשיטתיות את המבנים בשטח, ביניהם 

מכלאות צאן, ושני  10וצריפים לשימושים שונים, אוהלים 
בנוסף הרסו החיילים מיכלי מים, והשחיתו  לוחות סולאריים.

עשרות טונות של מספוא לצאן. כלב שהסתובב באזור נפגע 
  מאחד הדחפורים ואיבד את כף רגלו.

על  MEE-עאישה אבו עוואד, תושבת הכפר, סיפרה ל    
את האוהלים: "עמדנו  ההשפלה שחשה כשצפתה בצבא הורס

 74באותו לילה נאלצו ?". בצד, ובכינו. מה יכולנו לעשות
מהם ילדים) לישון על הקרקע, מכוסים ביריעת  41התושבים (

 פלסטיק להגנה מהגשם.
 כמההצבא באופן זמני את הקהילה פינה בשנים האחרונות     

משטחי  30%פעמים בטענה שהשטח דרוש לצורך אימונים. 
C .מוגדרים כשטח אש, והקהילות בהם בסכנת פינוי תמידית 

מוקדם יותר השנה חשף מכון "עקבות" פרוטוקול ישיבה 
, על 918שבמסגרתה הורה אריאל שרון על הכרזת שטח אש 

מנת למנוע את "התפשטות ערביי ההר הכפריים בגב ההר 
לפי הערכות משרד האו"ם לתיאום עניינים  לכיוון המדבר".

פלסטינים  869הריסות בגדה הותירו  2020בשנת  ,יםהומניטרי
  ללא בית.

  יניב כוגן
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  אין אמון בביידןטראמפ הובס; 
 

סוף עידן טראמפ הוא דבר טוב. דונלד טראמפ מינה     
במועצת יחסי העבודה הלאומית  קנאים "מכסחי איגודים"

ואנשי ימין קיצוני במערכת המשפט הפדרלית. הוא הכפיל את 
סף מלחמה  לאאת ארה"ב  לביומתקפות המל"טים בתימן וה

עם איראן. הוא אסר על מוסלמים להיכנס למדינה והפריד 
  משפחות מהגרים מילדיהן. 

ת אם אי פעם הצדיק ניצחון של הרע במיעוטו חגיגה סוער    
ניצחון של ביידן על טראמפ. אבל לאחר שנתפכח ההיה זה  –

הניצחון, ראוי שנזכור כי גם הרע במיעוטו עלול  ןמעט משכרו
להתגלות כאויב נחוש של מעמד העובדים. לממשל ביידן לא 
מגיע קורטוב של אמון, והשמאל לא צריך לחכות אפילו יום 

  .זה אחד לפני שיתייצב באופוזיציה לממשל
נה זו עלולה להיראות מופרזת. אחרי הכל, באתר טע    

שהנשיא  בבירור האינטרנט של קמפיין ביידן/האריס כתוב
הנבחר רוצה לבטל את שכר הלימודים בקולג'ים הקהילתיים, 

ביטוח בריאות ציבורי שיתחרה בחברות הביטוח  גבשל
ולחזק את איגודי העובדים באמצעות רפורמה  ,הפרטיות

אין להכחיש כי  מקום העבודה.שתקל על התאגדות ב
הרפורמות המובטחות באתר של ביידן ישפרו את חייהם של 

הבטחותיו של ל התייחסמיליוני עובדים. הבעיה היא שקשה ל
  ביידן ברצינות.

. הוא שמר על 1973ג'ו ביידן נבחר לראשונה לסנאט בשנת     
מושבו בסנאט עד שנבחר לסגן הנשיא של אובמה בינואר 

ברשותנו  נו. לכן יש2017תפקיד בו כיהן עד ינואר  – 2009
שנות פעילותו הפוליטית של ביידן, שבכוחן  47-שפע ראיות מ

  אינטרסים הוא מייצג.  הלהעיד מי הוא ואל
לדוגמא, אתר הקמפיין של ביידן מגנה את מדיניות הכליאה     

ארצות הברית, וטוען שמטרת בתי הכלא צריכה בההמונית 
ולא ענישה. עוד הוא מתנגד לכליאה על רקע  להיות שיקום

שימוש בסמים, ומצהיר שיש להפחית את מספר האסירים 
בארה"ב. אולם בחינה שטחית ביותר של פעילותו של ביידן 

שהוא היה במשך עשורים אחד הקולות  ,כסנאטור תגלה
החמרת הענישה למען הבולטים ביותר למען הגברת האכיפה ו

  הפלילית.
תוכנית, אותה אימץ כן -כמוטרנט של ביידן כולל אתר האינ    

מיריבתו בפריימריז אליזבת' וורן, שתקל על שמיטת חובות 
באמצעות פשיטת רגל. אולם כסנאטור היה ביידן אחד 
 ,התומכים העיקריים בחוק פשיטת רגל כה קשוח ואכזרי

  התנגדו לו. ממרכז המפה הפוליטיתשאפילו דמוקרטים 
ד סתירות מסוג זה בין הבטחות הקמפיין לא קשה למנות עו    

של ביידן לבין הרקורד שלו כסנאטור (גם הרקורד של סגניתו 
קמאלה האריס אינו טוב בהרבה, למרות טענות הזויות 
המתארות אותה כאחת הפרוגרסיביות בחברות הסנאט). אבל 

עדיין המקווים, כמו ברני סנדרס, שביידן יהיה "הנשיא  נםיש
  אז רוזוולט". ביותר מ מתקדםה

מבחינה תיאורטית, אפשר שביידן המיר את השקפותיו     
והחל להתנגד לאינטרסים אותם שירת כל חייו. דברים מסוג 
זה מתרחשים מדי פעם. הבעיה עם תזה זו היא שעד ממש 

התחייב  2019לאחרונה התנהג ביידן כמו עצמו הישן. ביוני 
שה דמוניזציה" ביידן בפני קהל של תורמים עשירים שלא "יע

מהם לא תיפגע תחת  ישלעשירים, ש"רמת החיים" של א
, 2020היסוד". במארס ן נשיאותו, וכי "שום דבר לא ישתנה מ

יחוקקו  םכי א בראיוןבעיצומה של מגיפת הקורונה אמר ביידן 
שני בתי הקונגרס חוק ביטוח בריאות אוניברסלי, הוא יעצור 

אותו באמצעות הטלת וטו נשיאותי. התבטאויות אלה אינן 
  מעידות, בלשון המעטה, על אדם שהשתנה. 

רק לפני שבועיים דיווחו כמה כלי תקשורת כי צוות המעבר     
של ביידן מעוניין למנות רפובליקנים למשרות בכירות 

, חבר קונגרס לשעבר בקבינט. בין השמות שעלו היו צ'רלי דנט
שהפך לוביסט של חברות ביטוח ושל תעשיית התרופות, 
ומושל אוהיו לשעבר ג'ון קסיץ', הידוע לשמצה כאויב של 

  איגודים מקצועיים. 
 מהפך  חלביידן לא בעמדות  ,גישה ריאליסטית יותרלפי     

הוא עדיין אותו אופורטוניסט שהיה במשך כל הקריירה שלו. ו
שתנו. ביידן הציג עמדה קשוחה נגד הפשיעה נאלא שהזמנים 
פופולרית, ועכשיו הוא מתנגד לכליאה עמדה כשזו הייתה 

זו הפכה פופולרית. הוא התאכזר עמדה המונית משום ש
, כשרטוריקה 2005-לעניים שניסו להכריז על פשיטת רגל ב

"אחריות אישית" הייתה באופנה, אבל כעת  בדברמוסרנית 
הוא נע יחד עמה. כיוון שלביידן אין המפלגה נעה שמאלה ו

הוא וכעת הזרם  –עקרונות משל עצמו, הוא ישחה עם הזרם 
  הפרוגרסיבי. 

המסר שבאמצעותו ניסה קמפיין טראמפ  בקווים כללייםזה     
 ולהפחיד את תושבי הפרברים השמרנים: למרות הקריירה של

ביידן כאיש מרכז שמרני וידידותי לבעלי ההון, כעת משמש 
  ובה בידי ברני סנדרס והאגף השמאלי במפלגה הדמוקרטית. ב

טיעון נכונותו של לפחות שלוש סיבות לא להשתכנע ב נןיש    
זה. ראשית, כאשר פוליטיקאי מתנהג בצורה מסוימת במשך 

זה  –עשורים והופך את עורו בפתאומיות לפני הבחירות 
חשוד. שנית, למרות ההתעוררות החשובה באגף השמאלי של 
המפלגה הדמוקרטית שהתקבץ סביב ברני סנדרס, הטענה 

מאות  בקרבשהמפלגה "נעה שמאלה" היא הפרזה חמורה. 
חברים ב"וועידה הפחות מעשרה  נםהדמוקרטים בקונגרס יש

הדמוקרטית הסוציאליסטית". לבסוף, אין צורך לנחש מה 
נה של נשיא מלב הממסד הדמוקרטי שמבטיח יקרה בכהו

פופוליסטיות בקמפיין הבחירות. כבר -הבטחות שמאליות
  היינו בסרט הזה: ממשל אובמה. 

לרפורמות שהציע? אולי כן התכוון לא אכן אובמה  כלום    
ואולי לא. הבעיה האמיתית היא שגם אילו היה מעוניין באמת 

ל ניסיון רציני ובתמים לממש את הבטחותיו המתקדמות, כ
לעשות כן היה נתקל בהתנגדות עיקשת של ההון. אבסורדי 

ם הלצפות מאנשי ממסד כמו אובמה וביידן לשרוף את גשרי
לתומכיהם הגדולים ביותר. אפילו נשיא בדמותו של סנדרס 

על יהיה מסוגל להתגבר על ההתנגדות של "הכסף הגדול" רק 
הסיכוי ך אתנועה עממית בשטח.  מצדתמיכה  כתפיה של

שביידן יסתמך על תנועה כזו ויוביל אותה לניצחון שואף 
  לאפס. 

זה נגמר בפעם הקודמת: ממשל  כיצדאנחנו יודעים     
אובמה/ביידן הפציץ חתונות בפקיסטן, רדף את אדוארד סנודן 

השוויון הכלכלי -ברחבי העולם וניצח על עלייה מתמדת באי
אוקיופיי" וניהל בארצות הברית. הממשל דיכא את תנועת "

  מערכה שקטה אך אפקטיבית נגד איגודי המורים.
הלוואי שסרט ההמשך יהיה שונה. הלוואי שאתבדה. אבל     

זו. כפי מעין איננו יכולים להתבסס על הנחה אופטימית 
זו אשמתך. רימית  –שאומר הפתגם: רימית אותי פעם אחת 

  זו אשמתי.  –אותי פעמיים 
  

 , "ג'קובין"בן ברגיס
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  יגאל עזרתי, מנהל תיאטרון יפו (צילום: ויקימדיה)
  

  לתיאטרון יפו הכניסהברחבת 

  ים היוםמציגאנו 

   ערב מחאה
עיר עברי ב-התיאטרון הערביהעלה כשבוע לאחר ש    

ואף  ,כצעד מחאתי יפו את ההצגה "אום כולת'ום"העתיקה ב
ברחבת בשעות הערב  חמישימדי יום נערכים קנס, על כך  ספג

ומדיניות  בשל סגירת עולם התרבותאירועי מחאה  הכניסה
  . עובדים בענף התרבותה כלפיממשלת הימין 

ברחבת נערכת חיים בלי תרבות",  תחת הכותרת "אין    
תפות שחקנים רבים ומוכרים, בהשת המחאהתיאטרון ביפו 

 כייצוין  .תיהםהופעומ קטעים נואמים ומציגים כמה מהםש
האישורים הנדרשים מהמשטרה את כל  הקיבל ההמחא

  בהתאם למגבלות הקורונה.  נערכתו
  

  

עם אובד: תערוכה בחיפה 
  על העובדים בקפיטליזם

בחיפה כץ -הנהתערוכה "עם אובד" המוצגת במוזיאון מא    
תיהם ורייצמוצגות ). בתערוכה 27.11תינעל בסוף החודש (

משה גת, נפתלי בזם, כריס ברדן, אליסה ג'יארדינה פאפה, של 
ג'ורג' גרוס, יעקב דורצ'ין, יצחק דנציגר, דורון סלומונס, יעקב 

לוסיאנה , פינס, גיולה צילצר, קתה קולביץ, גרשון קניספל
  .יאל שמייחוקפלון, אברהם רפאל, פרנסיס רייכנטל 

התערוכה מצביעה על "דברי האוצרת סבטלנה ריינגולד, ל    
הקשרים בין עולם העבודה הישראלי לזה הגלובלי ושמה דגש 

יא ה מצבה המיוחד:בו ,חיפה, עיר הפועלים של ישראלב
מאופיינת עדיין בעבודה תעשייתית מאורגנת ומיוצגת, אך 

  ".המאוחר סובלת מהפיחּות במעמד העובד בעידן הקפיטליזם

שתתפו, בין השאר: ראידה אדון, גלית גיאת, ה ועיםבאיר    
מורד חסן, אסתי זקהיים, אמל מורקוס, מנשה נוי, ראודה 

יוסי אלפי,  , סלימאן, גסאן עבאס, סופי צדקה, עודד קוטלר
ג'ורג' אסקנדר, זיוואר בהלול, דנה גוברין, הדר דדון, גיא 

"אנא מן  –יץ', סתיו וקנין דמידוב, נמרוד דינשמן, דליק וולינ
אל יהוד", עידן טולדנו, סמדר יערון, עדילי ליברמן, שלומי 
פרין, עידו קולטון, נועם שוסטר אליאסי, שקד שנלר, כלנית 

        ....פיםנוסיהודים וערבים ואמנים שרון 
, "אנו המנהל האמנותי של התיאטרון, יגאל עזרתילדברי     

מחאה והפגנה. הגשנו בקשה למשטרה וקיבלנו  יערב מקיימים
על עלו  ים שקיימנואירוע. בעל הכללים יםקפידואנו מ אישור

ופיעו. הברו או יוד ,כל אחד בתורו, אמניםעשרות  במה
שתתפו גם פורומים שונים שמביעים את תמיכתם כגון פורום ה

מוסדות התרבות, פורום מוסדות התרבות הערבים, איגוד 
        ."מפיקים ועודהאמרגנים וה

בשיאו של משבר הקורונה, ובזמן שמוסדות התרבות     
שינתה בישראל נלחמים להשאיר את ראשם מעל המים, 

את שיטת חיוב הארנונה של מוסדות תרבות  עיריית תל אביב
במסגרת השינוי עברי ביפו. -בעיר, ביניהם התיאטרון הערבי

ארנונה העירייה מהמוסדות תשלום דורשת לרעה הזה 
  .רטרואקטיבי של עשרות אלפי שקלים

  

מסע קולנועי מקוון 
  חוצה יבשות ועמים

יתקיים השנה בגרסה  םיפסטיבל הסרטים האנתרופולוגי    
סינמטק . 26.11 ,ליום חמישי ,23.11 ,בין יום שלישי – מקוונת

אנתרופולוגיה של לירושלים חבר למחלקה לסוציולוגיה ו
האוניברסיטה העברית, ויחד הם פועלים לקדם סרטים 

  דוקומנטריים בעלי אוריינטציה אתנוגרפית. 
מתארים בכלים קולנועיים את המורכבויות  הפסטיבל סרטי    

הסרטים ילוו . יי היחידים והקהילות בעולם הרחבשל ח
בהרצאות ובשיחות מפי מיטב חוקרי האנתרופולוגיה בארץ 

 .מבמאי הסרטים כמהועם 
משך ב בתשלום הסרטים והמפגשים יהיו זמינים לצפייה    

השנה מוצגים  .שבוע מיום עלייתם באתר סינמטק אונליין
פורטוגל, ארמניה, ונצואלה, רומניה, שבע מדינות: סרטים מ

  .איטאוקראינה ול ,דנמרק
 "אריאאחד הסרטים המומלצים השנה הוא "    

של הבמאית סרטה עטור הפרסים . זה )1959 ,(ונצואלה/צרפת
נוקה  ולפני שנים ספורות קלאסי בשהנח ,מרגוט בן אסארף

והוכן מחדש להקרנה. הצפייה בו עתה משלימה חלקים חסרים 
הסרט עוקב אחר שני מן הזיכרון של הקולנוע הדוקומנטרי. 

 ממשיכים כורי מלחבהם  ,בצפון מזרח ונצואלהכפרים 
  דייגים לעבוד בשיטות בנות מאות שנים. ו

ויר אכזריים הם מקיימים את ובעמל מפרך ובתנאי מזג א    
עצמם: גברים, נשים, נערים, וילדות, סובבים במחזור היום 

ן מעלות השחר עד חשכה בריקוד עמל מאוזן ומדויק. העי
והלב של בן אסראף אוספים את האנשים הרחוקים הללו אל 

 בן . זהו סרט ארוךעלי כל העולם במהלך פואטי מרהיבחיק פו
לפני . תרגום לעברית ולאנגליתעם  ספרדיתדובר  ,דקות 90

ן ישיחה ב , ובעקבותיוהרצאה מפי ד"ר דן גבעההקרנה צפויה 
  .פרופ' תמר אלאורלבין ד"ר גבע 

  

  ולהזמנת סרטים:לתכניה המלאה 
https://jer-cin.org.il/he/anthropology2020  
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 103ששבת רעב מאהר אלאח'רס, העציר המנהלי הפלסטיני     
. אלאח'רס על סיום שביתת הרעב) 6.11, הודיע (ימים ברציפות

החליט לחדול מהשביתה לאחר שקיבל התחייבות לפיה 
. נגדו המנהלי המעצר יום, וכי לא יחודש צו 20 כעבורישוחרר 

עופר כסיף, אחמד טיבי, אוסאמה סעדי ווליד  חברי הכנסת
ו יחד עם יו"ר ועדת המעקב ביקר(הרשימה המשותפת)  אטה

בו אושפז אלאח'רס,  ,בית החולים קפלןבמוחמד ברכה 
-כי המעצר המנהלי הוא כלי אנטי הדגישושוחחו עמו ו

 דמוקרטי.
–הבטחה כי ישוחרר בקיבל "אלאח'רס  ,לדברי ח"כ כסיף    
עם שיפור במצבו. מאהר נאבק שוב ולא ייעצר  –בנובמבר  26

באומץ נגד כליאתו האכזרית ונגד מעצרים מנהליים בכלל. אני 
מאחל לו החלמה שלמה ומהירה ושישוב בבטחה לחיק 
משפחתו האוהבת. לשנה הבאה ללא אסירים פוליטיים 

ינה בפלסטין המשוחררת מעול הכיבוש הישראלי, למד
פלסטינית ישראלית בצידה של ישראל." אלאח'רס, אב 

-לשישה ילדים מהכפר סילת אלדאהר שבאזור שכם, נעצר ב
באוגוסט הוטל עליו מעצר מנהלי למשך  7-וב ,ביולי 28

   ארבעה חודשים. הוא שבת רעב מיום מעצרו.
  

 

ביוזמת חד"ש: עיריית חיפה 

ת כלי נשק בבתיםחזקנגד ה  
עדיפות  חיפה החליטה השבוע להעניק מועצת העיר    

בסיום  יאפשרו להפקיד את הנשקשלחברות אבטחה  םבמכרזי
את  ם.יהלא יחזרו עם הנשק לבת םשמאבטחיכך  המשמרת

חברות המועצה שהירה שלבי (חד"ש) ונעמה  ושיההצעה הג
, יםילזימי (חיים בחיפה) בעצה אחת עם ארגונים פמיניסט

  .והביתי הנשק מהמרחב הציבורי הוצאתל צעדיםה אחדכ
: נמסר "האקדח על השולחן" הפמיניסטי פרויקטהמ    

אזרחים בכלל וכמובן וצמצום רצח נשים ל תתרוםהצעה זו "
מרכז  –בטיחות ילדים בבית". ב"אשה לאשה הגברת ל

"אנחנו יודעות שנשים  :פמיניסטי חיפה" בירכו על ההחלטה
 יםמגביר רקנשק כלי ו מרחב בטוח, ינוהבית ארבים וילדים 

  .", נמסראלימותאת הסיכון והסיכוי ל
  

  פורום נגד תאונות עבודה –חד"ש 
  סמינר מקוון בנושא תאונות עבודה בענף הבנייה

   התארגנות למאבק: רביעימפגש 
  ; פרטים נוספים בפייסבוק20:00, בשעה 12.11, חמישייום 

 

  סניף ירכא – המפלגה הקומוניסטית הישראלית

  אבלים על מותו של החבר הוותיק 

  סיאח כנעאן
  ממקימי הסניף וממייסדי ועד היוזמה הדרוזי

  

: פיטורים העיתון של ההון

  המוניים והשקעה במניות
עובדי קבוצת ידיעות אחרונות הביעו כעס רב בעקבות     

 המשפט המחוזי בתל בבית בשבוע שעברהדיון שהתקיים 
אביב בעניין העסקה הנרקמת למכירת מניות הבנקים 

עלה כי בכוונת קבוצת ידיעות מהדיון  .שמחזיקה הקבוצה
להשקיע בעת זו סכומי עתק במטרה לבסס את שליטתו של 

  ארנון מוזס בעיתון.
 :ארגון העיתונאים, המאגד את עובדי ידיעות אחרונות, מסר    

י כוונת החברה "פנינו להנהלה בקריאה לחשוף נתונים לגב
ידי הבנקים, בלרכוש בקרוב את מניות החברה המוחזקות 

מתוכננת לצאת לפועל  סקה זוע .נושיו של אליעזר פישמן
ם ולסי שיובילובמקביל לפיטורים נרחבים בקבוצת ידיעות, 

העסקתם של למעלה ממאה עיתונאים בידיעות אחרונות 
רשת המקומונים של ידיעות". "תמוה ביותר בעינינו כי בו

קבוצת ידיעות אחרונות בוחרת לפטר מעל מאה עובדים 
ובאותה עת להשקיע מיליוני שקלים בעסקה שלא תשפר את 
מצבה העסקי או תתרום באופן כלשהו לשיפור יכולותיה 
בשוק התקשורת. עסקה כזו נגועה בשיקולים זרים ומטילה צל 

ונים לגבי הצעדים הנדרשים להצלתן כביכול של כבד על הדי
  החברות בקבוצה", הדגישו. 

), ההנהלה החליטה לסגור את רשת 10.11לפי "גלובס" (    
-עובדים ב 100-המקומונים "ידיעות תקשורת", המעסיקה כ

  מקומונים ברחבי הארץ.  17
  

  "אסניף ת –המפלגה הקומוניסטית הישראלית 

מפגש מסכם של קבוצת הקריאה "המהפכה 

  ג'ון בלמי פוסטרהאקולוגית", בהשתתפות 
  ; פרטים נוספים בפייסבוק19:30, בשעה 18.11, רביעייום 

  

  תל אביב הפודקאסט של חד"ש – חד"שגל 
תקשורת המונים על  ,"הון, שלטון, עיתון" – 29פרק 

 נועה לביא, בהשתתפות ד"ר והמרחב הדמוקרטי
זמין להאזנה ביוטיוב, בספוטיפיי, באפל מיוזיק,  הפודקאסט

  דבמיקס קלאוו , בטיון איןבגוגל פודקאסט
  

  השבוע באתר "זו הדרך"
מאבקי , ההפגנות נגד נתניהו

, עובדים ומאבקים עירוניים

שנים  103, מוראלס שב לבוליביה

  ועוד..., למהפכת אוקטובר

oha.org.ilz  


