
  

גנץ ממשיכה בתנופת -ממשלת נתניהו

הכיבוש בדמדומי שלטונו של טראמפ
 י מייק פומפיאושר החוץ האמריקאשל ערב ביקורו     

בהוראת ממשלת  ,רשות מקרקעי ישראלפרסמה , בישראל
שכונה חדשה בגבעת המטוס לבניית  הימין, מכרז

התוכניות להקמת השכונה   .ירושלים המזרחית הכבושהשב
הושלמו בשנים האחרונות, אך הבנייה הוקפאה בעקבות 

המכרז להקמת השכונה ייסגר יומיים   לחצים בינלאומיים.
  .לפני השבעתו המתוכננת של ג'ו ביידן כנשיא ארצות הברית

להתנחלות סטינית הפלהשכונה ממוקמת בין בית צפאפא     
הר חומה, וברשות הפלסטינית ובאיחוד האירופי הביעו 

של חשש כי הקמתה תפגע ברצף הטריטוריאלי העתידי 
משלת מ": נמסרשלום עכשיו מ באזור ירושלים.פלסטין 

גנץ פרסמה מכרז להתנחלות חדשה במקום שאפילו -נתניהו
מנצלת " הממשלה ".ממשלות הימין הכי קיצוניות לא בנו בו

את הרגעים האחרונים שטראמפ עוד בבית הלבן וקובעת 
  .עובדות בשטח על חשבון העתיד של כולנו", הדגישו

בקר מפאו, שר החוץ האמריקאי הראשון שמהגעתו של פו    
לתת  נועדהבירה, -בהתנחלות באדמות שהופקעו מתושבי אל

  לגיטימציה למהלך של הממשלה. 
יע האמיתי המנכי אך לפי העיתונות האמריקאית, ייתכן     

להתמודד על  תולמסע הביקורים של פומפאו הוא שאיפ
 ,. אין זה סוד2024ית לנשיאות בשנת אהמועמדות הרפובליק

ביקורים אינטנסיביים  שבחודשים האחרונים קיים פומפאו
במטרה להקים תשתית ארגונית  במדינות מרכזיות בארה"ב

  .ותנשיאריצה ל
את  רישלהכ כבר עכשיולממשלת ישראל הימנית כדאי     
גבעת "גבעת המטוס להתנחלות שמה של  תלהסב קרקעה

שטח הסורי דמה שהוקם בהבדומה ליישוב  ", וזאתפומפאו
יש לקוות טראמפ".  רמת" לו הוענק השםרמת הגולן הכבוש ב

טראמפ:  רמתגורלה של כגורלה של גבעת פומפאו יהיה  כי
 דהוי ותו לא.שלט 
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 2תגובות /
        

        
        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם

  להגיד שהוא מנותק זה קטן עליו
"בכל מסעדה יש מלצרים שמרוויחים יותר מראש הממשלה. 

. לפי חישוב שעשיתי הוא מרוויח 24/7ראש הממשלה עובד 
  ".יותר ש"ח לשעה. יש מלצרים שמרוויחים 35-נטו כ
  )4.11השר המקשר בין הממשלה לכנסת, דודי אמסלם, במליאה, (

  

 מכתבים

  למערכת    
  

  סיוע לתושבים שנותרו חסרי כל
עשר דקות ניתנו , )11.11(כפי שפורסם בגיליון "זו הדרך"     

פוקא לאסוף את כל חפציהם לפני -לתושבי חומסה אל
 במהלך חייםו ספהישראלי יעלה עליהם. חפצים שנא שהכורת
נרמסו והיו לאבק כי התושבים לא הספיקו לחלץ אותם  שלמים

 בזמן.

ילדים עמדו ביום שלישי לפנות ערב  43-ומבוגרים  75    
האוהלים,  –באמצע המדבר ולא ידעו מה לעשות. כל רכושם 

הפחונים, דירי הצאן, הפאנלים הסולאריים ומערכת החשמל 
הכל נדרס , הכל –טבח כלי מושמיכות  ,ת, מזרניםבתוך הבי
הרבה שנים אני פעילה בבקעה וכמות  ידי הכובש.בבאכזריות 

כזו של הרס לא ראיתי עדיין. דיברתי עם תיאסיר, אחד 
ואני לא  ,התושבים שלא הפסיק להודות לי על שהתעניינתי

רים לאדם שבני עמי מתעמרים בו ידעתי את נפשי. כי מה אומ
   ?סליחה? זו לא אני ...כך

הילת הרועים חומסה היא מהסובלות ביותר בבקעה. היא ק    
 8נמצאת בלבו של מדבר אדום שהוכרז כ"שטח אש" ולפחות 

 0מעלות ובלילות של  40-פעמים בשנה, בחום של למעלה מ
הם מגורשים מביתם למשך יום או לילה כי צה"ל  ,מעלות

הם מוצאים  ,מתאמן. כשהם חוזרים, עם מכות שמש או כפור
בתים הפוכים, טלאים שמתו כי לא האכילו אותם, ושדות 
שנשרפו מפגזי הצבא. האם התנחלות בקעות הסמוכה עוברת 

הריסות  –כל המעשים האלה ! חוויות כגון אלו? וודאי שלא
הם אמצעים  ,הבתים, הגירושים ומעל לכל מניעת המים

ל זו ה המקומית. אבישישראל נוקטת כדי לגרש את האוכלוסי
  כי אין לה לאן ללכת! , פשוטלא תזוז משם

מצוקה קשה. אנחנו רוצים להביא בקרב התושבים ה    
הרשות  .דברים ולעזור להם לקום על רגליהם תושביםל

וגם מתנדבים מכל הגדה  ,הפלסטינית והסהר האדום עוזרים
     ה. ילעזרה הדדית נמצאים שם ועוזרים פיזית בבניבארגונים 

: לתרומות גענו עם תרומות, אבל זה לא מספיק.האנחנו     
חשבון , יין עבור חומסה, בנק הפועליםלצ "מטה הקואליציה"

  .627סניף  119445

  'מחסום ווטש', דפנה בנאי
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   למציאות את כבוד השר המנותקלחבר  שיר כדי
ערב טוב מלצרים ומלצריות, יש לי בשבילכם תגלית "

מפתיעה. ידיעה שהגיעה זה עתה, בשורה מרעישה, סקופ של 
החיים, אתם מוכנים? אז מכירים את דודי? כן כן, דודי, שר 

הלאומי, שבאופן די פתאומי לדודי שלנו יש חדשות  הדיגיטל
לקהילה, ואני כבר אומרת לכם שיש פה טוויסט בעלילה, 
וייתכן שאפילו תחוו קצת טלטלה, כי מסתבר שלפי דודי, 
מלצר מרוויח יותר מראש הממשלה. מי צריך דמי אבטלה? 
דודי, חשבתי אתה שר הדיגיטל, מסתבר שהתנתקת אם היית 

שכחת את הראוטר. אז דודי, עזוב אותך, פה בכלל, רק 
בחייאת, מה אתה עושה בכנסת? לא משתלם כלכלית, בוא 

  ."ותהיה אתי מלצרית
  )5.11(שיר של היוצרת מירב טל, מלצרית מובטלת, 

  

  טראמפהווסלים של 
, התרפסו והתבטלו בפניו, קראו על שמו כרכרורק בישראל "

יישוב שלעולם לא -ופייק כיכר כעורה בטבורה של פתח תקוה
הנה אנחנו: ַוסל כנוע ושפל רוח, הרוקד יקום ברמת הגולן. 

פיון צייתן בלוח  ,בקצב השופרות לכל גחמה בינלאומית
  עסקאות חובקות עולם של תעשיות הנשק, הנפט והגז".

  )5.11(אורי משגב, "הארץ", 
  

  עדיף היה לקרוא ביבי לכל אתר ואתר
מארק מהליכוד שהתבטאה כבר בעבר באופן  "ח"כ אוסנת

ישראל 'עושה זאת שוב. בריאיון שהעניקה ל –שנוי במחלוקת 
חברת הכנסת מתחה ביקורת על הנצחת שמו של רבין  'היום

גם החולים נהיו רבין, הכיכר  ז"ל וטענה כי היא מוגזמת: "בתי
  די הבנו את הרעיון". –רבין, הרחובות נהיו רבין 

  )5.11, 12(חדשות 
  

  מצא את ההבדלים –טראמפ ונתניהו 
אחד המדדים להצלחה או לכשלון של ראשי מדינות הוא מה "

עדיף להיות  –גם מנקודת מבט זו . הם מותירים לבא אחריהם
מותיר אמריקה  יורשו של טראמפ מאשר של נתניהו. טראמפ

מפולגת, מבולבלת, חסרת אונים מול מגפת הקורונה, שהוא 
זלזל בה והציע לנפנף אותה באמצעות תרופות אליל. נתניהו, 
בקרוב או ברחוק, יותיר את ישראל לא רק מקוטבת ומסוכסכת 

אלא גם במצב כלכלי אסוני, עם גרעון אדיר בתקציב, על סף  –
תקדים, עם -בטלה חסריהורדת דירוג אשראי, עם אחוזי א

מדיניות שמתמרצת אבטלה ומעודדת לעבוד בשחור. הוא גם 
הרגיל את המפלגות החרדיות לתעריפים מנופחים כאלה, 

אצלנו פסלו את הרשימה  .שיקשו על מחליפיו לעמוד בהם
המשותפת, לא רק כשותפה קואליציונית אלא אף כתומכת 

הפסילה מבחוץ לזמן קצוב. נתניהו והימין הובילו את 
  ."ומפלגות מרכז הסכימו

  )8.11, 12(אמנון אברמוביץ', חדשות 
  

   ...להתווכח קשהעם עובדות 
כבר כעת ברור. שמדובר בטעות של התקשורת והסקרים "

לא הובס ולא היה קרוב לכך. למעשה הוא  באמריקה. טראמפ
אפילו הגדיל את נצחונו במדינות מסוימות. צר לי. לא מאמין 
שהם לא ראו את זה. דיברו על פייק ניוז ורוסיה. והם היו הפייק 
ניוז הכי גדול ביצירת רושם מוטעה כדי לדחוף את ביידן 

   ".לנצח. פשוט שקרנים
  )4.11, 20, מגיש בערוץ שמעון ריקלין(ציוץ של  

  

  אל תבלבלו אותם עם העובדות ז... א
) כי חברת 6.11דיווח ביום שישי ( 'ישראל היום'אתר "

הדגלים 'וק הכריזה שאיראן מממנת את מחאת פייסב
נגד ראש הממשלה בנימן נתניהו, למרות שהכרזה  'השחורים

  ".כזו לא אירעה במציאות
  )8.11(אורן פרסיקו, "העין השביעית", 



  

 3/   מעמדי
 

 ראיון עם ח"כ עופר כסיף על המשבר בהשכלה הגבוהה

 המאבק לצדק חברתי באקדמיה
הרשימה המשותפת) נבחר  –ח"כ עופר כסיף (חד"ש     

בשבוע שעבר לעמוד בראש ועדת המשנה להשכלה גבוהה, 
הפועלת במסגרת ועדת החינוך של הכנסת. השבוע שוחח ח"כ 
כסיף עם "זו הדרך" על מצב ההשכלה הגבוהה בישראל ועל 

  לקדם במסגרת הוועדה. שבכוונתוהנושאים 

מאז תחילת השנה האקדמית אנו עדים למשבר 

מתבטא בין השאר בשביתה הבהשכלה הגבוהה, 

 במכללות הציבוריות. מה הרקע למצב זה?
השנים בתחום -הרקע למשבר הוא המדיניות ארוכת    

ההשכלה הגבוהה, שהחלה עוד לפני עידן נתניהו. מי 
ששובתים בימים אלה הם המרצים המכונים "מרצים מן 

או סגל זוטר. במכללות הציבוריות, הרוב המוחלט של החוץ" 
מרצים מן החוץ שזכויותיהם  הן שלשעות ההוראה 

 הלאמרצים  2008הסוציאליות והאקדמיות הן מינימליות. עד 
חובה ולפיצויי פיטורים. מאז צו  הלא היו זכאים לפנסי

השתפר מעט, אבל עדיין אין ם מצב 2008-ההרחבה ב
, מפטרים הלאמרצים ת עבור מפרישים לקרן השתלמו

ושכרם נמוך ומחושב לפי מחדש כל סמסטר, אותם ומעסיקים 
אין להם קרן לקשרי מדע.  ,. מבחינת זכויות אקדמיותשעה

השביתה מתקיימת כרגע במכללות הציבוריות, אבל גם 
  באוניברסיטאות המצב רע. 

-20שעובדים כמרצים מן החוץ במשך  יםאמאקדאני מכיר     
אבטלה או  חיות מדמילבקיץ שנה, ורבים מהם נאלצים  30

לעבוד בעבודה מזדמנת. מדובר במרצים שיש להם תואר 
שלישי ועובדים כמחלקי עיתונים או כנהגי מונית כי אין להם 

נדבך במשבר של  שהיאברירה. זה הרקע האמיתי לשביתה, 
האקדמיה הישראלית. יש לכך השלכות גם עבור הסטודנטים, 

כות ההוראה של מרצים שאין להם ביטחון תעסוקתי שכן אי
. האינטרס של הקהילה עלולה להיפגעושלא מתוגמלים כיאות 

האקדמית כולה הוא שמרצים יוכלו לחיות מעבודתם בכבוד, 
לבטל את הסטטוס המבזה של "מרצים שלא לכן חייבים ו

 במינוי". 
משבר הקורונה. בזה הרקע לשביתה, והוא אינו קשור     

בר הקורונה משמש תירוץ בידי האוצר וועד ראשי מש
טוענים שאין כסף בגלל המשבר. עוד בחודש ההמכללות, 

מארס, כשהקורונה הייתה בתחילתה, נאמתי במליאת הכנסת 
ובוועדת הכספים והזכרתי את ספרה של נעמי קליין 
"דוקטרינת ההלם". בספר מתארת קליין כיצד משתמשים 

-הדמוקרטיה ולקדם מדיניות ניאובאסון כדי לפגוע בשרידי 
משתמש עכשיו האוצר בקורונה כדי  בצורה דומהליברלית. 

  לדחות את התביעות הצודקות של המרצים.

בחודשים נאבקים , לשביתת המרצים במקביל

שכר הלימוד. מה  להורדתסטודנטים ההאחרונים 

  צריך להיות הפתרון למצוקתם? 
פורסם שההתאחדות הסטודנטים הגיעה להסכם  שבועה    

הסכם זה הוא לעג לרש ולא פתרון לצערי, מול הות"ת והאוצר. 
בעיקר על חלוקת מלגות ועל צמצום של  בואמיתי. מדובר 

בדמי האבטחה. אין שום התחייבות להורדה או להקפאה  50%
מהסטודנטים לא יכולות  כמהשל שכר הלימוד. מלגות ל

דרוש פתרון מערכתי. עקרונית, מה שדרוש  –להיות הפתרון 
כמו בכל המדינות המתוקנות. עם  ,הוא חינוך חינם לכולם

דרישה זו  מעןרואה כוחות שנאבקים ל אינניזאת, כרגע 
מלבדנו, ולכן אני מעריך שבטווח הקצר לא ניתן להגיע 
לביטול מלא של שכר הלימוד. באופן פרגמטי, דרישת 

רדה משמעותית בתשלומי המינימום צריכה להיות הו
התשלומים למעונות. על המדינה כל הסטודנטים וביטול 

  לתמוך בסטודנטים ולשפות את המוסדות האקדמיים.

כיו"ר ועדת  בתפקידךלקדם  חשוב לך אלו מטרות

  המשנה להשכלה גבוהה?
השבוע יתקיים דיון ראשון בוועדה בנושא שביתת הסגל     

השובתים מצד אחד ונציגי האוצר, הזוטר. ישתתפו בדיון נציגי 
. הוועדה צריכה להיות זו מצד שני ות"ת וועד ראשי המכללות

אלפי  –משמעו שתוביל פתרון מהיר וצודק. ביטול סמסטר 
לא מקבלים שכר. האוצר שסטודנטים נפגעים, ומאות מרצים 

לא קיים מו"מ אמיתי עם המרצים במשך שלוש שנים. בזכות 
, יותר מו"מ אינטנסיביהת החינוך בוועד שהתקיימה ישיבה

  ואני מקווה שבזמן קצר נגבש פתרון. 
סגל הזוטר, חשוב לי לקדם את נגישות פתרון צודק למלבד     

האקדמיה לכל האוכלוסיות בישראל. ישראל היא אחת 
תחום פערים בוה, OECD-החברות הכי פחות שוויוניות ב

גבוהים עבור . חוסר הנגישות של לימודים גדולים חינוךה
נסבל. התפקיד -צעירים ממשפחות מעוטות יכולת הוא בלתי

כל צעיר האפשרות של הוא להילחם על  של הוועדה בראשותי
  . במוסד אקדמי ראוי לשמולרכוש השכלה בישראל  וצעירה

נושא נוסף הוא חיזוק הסולידריות בין חלקים שונים של     
בהשכלה  םהקהילה האקדמית. הסיבה לכך שרבים מהמאבקי

א ה"הפרד ומשול" שמטפחים יה צוברים תנופהאינם  הגבוהה
בין הסטודנטים, הסגל ברמות  מוסדות האקדמייםראשי ה

השונות והעובדים המנהליים. כאשר הציבורים הללו ישתפו 
  המצב של כולם ישתפר.  ,פעולה ויאבקו יחד

ת סכנה גדולה לחופש האקדמי בארץ, שהוא נשקפלבסוף,     
"אם תרצו"  מנסיםמצומצם ממילא. בשנים האחרונות 

ודומיהם לפגוע בחופש האקדמי, ולעתים גם מצליחים. יש 
. לפני ומימון של אוונגליסטים מארה"ב להם תמיכה בממשלה

היה ניסיון להנהיג  ,כשבנט היה שר החינוך ,כשנתיים או שלוש
יות של כל מי שמעביר ביקורת באקדמיה. קוד אתי לסתימת פ

אני רוצה להדגיש: אין אקדמיה בלי ביקורת ובלי ספקנות. 
להשכלה  החשובים ביותר של הוועדה םתפקידיהלכן, אחד 

  להילחם בחירוף נפש למען חופש אקדמי.  ואה גבוהה

  פעילות פוליטית בקמפוסים? בדברמה 
קמפוס רחש כשהייתי סטודנט באוניברסיטה העברית, ה    

פעילות פוליטית. היום אסור לקיים פעילות פוליטית בחלק 
מהקמפוסים, או שאוסרים על תאים מפלגתיים לפעול אבל 

כמו "אם  כביכול נותנים יד חופשית ל"ארגונים לא מפלגתיים"
תרצו". האיסור על פעילות פוליטית הוא פגיעה חמורה 

תחלתי בחופש הביטוי ובחינוך לאזרחות דמוקרטית. כשה
שנה, אחד הדברים  14-13ספיר לפני מכללת ללמד ב

הראשונים שראיתי היה לוח מודעות עליו נכתב: "פעילות 
בכל  ראוי שיהיהפוליטית בקמפוס מותרת ואף מומלצת". כך 

  וועדה. במוסד אקדמי. אני מקווה שגם בכך נצליח לטפל 

 אסף טלגם
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  :ארגוני זכויות אדם

 התנכלותדי ל

  בעזה לחקלאים
ארגוני זכויות אדם קוראים להפסיק את פלישות הצבא     

 לאדמות החקלאיות ברצועת עזה ולפצות את החקלאים
פרוץ האינתיפאדה  מאזהן. בעל הנזק שנגרם  הפלסטיניים

 את הפלסטיניםישראל  , דוחקת2000השנייה בספטמבר 
אזורים הצמודים לגדר המערכת המפרידה בין הרצועה לבין מ

אסרה רבים מהם שטחים חקלאיים. בין השאר,  –ישראל 
כניסה  מונעתישראל על פלסטינים לעבד שטחים אלה ו

  אליהם. 
במהלך השנים, הצבא שינה מעת לעת את היקף השטחים     

לעיתים הוגבלה הגישה  –שאליהם אסר על חקלאים להיכנס 
מטרים מהגדר, ובמקרים אחרים היא הגיעה  500ק של למרח
שמר מטרים. עם זאת, לאורך השנים  1,500עד  1,000-אף ל

הקפיד ו ,הצבא על עמימות באשר להיקפם של שטחים אלו
  שלא יימסר לתושבים מידע מדויק בנושא.

 –אכיפת האיסור נעשתה בדרכים שונות  רבות, פי עדויותל    
יתים קטלני, לעבר חקלאים פלסטינים כולל באמצעות ירי, לע

או באמצעות ריסוס השטחים הסמוכים  ,שעיבדו את שדותיהם
באוקטובר, בשעות הבוקר  13-לגבול. לפני חודש, ב

 ועבודות הרס שחרגו אפילו ממדיניותצה"ל המוקדמות, ביצע 
השגרתית. באותו בוקר, נכנסו ארבעה דחפורים ומחפרון דרך 

תו אדמות חקלאיות הנמצאות שער בגדר המערכת והשחי
מטרים מערבית לגדר. לפי משרד החקלאות  150-במרחק של כ

הפלסטיני ברצועת עזה, הצבא השחית באותו יום, בסך הכל, 
דונמים של גידולי פטרוזיליה, שמיר, קישואים, במיה  25

וחצילים וכן הסב נזק לרשתות מים ששימשו להשקייתם 
של קרקע. בכך פגעו  דונם נוספים 20-ולהשקיית יותר מ

בני אדם,  90-משפחות, המונות ביחד כ 13בפרנסתם של 
  מחציתם קטינים. 

באוקטובר השנה  19 ועד ינואר מתחילתפי נתוני האו"ם, ל    
 2014 פלישות של הצבא לשטח הרצועה. משנת 42נרשמו 
   הגדר  לאורך   האוויר   מן   עשבים   קוטלי    ישראל   מרססת

 
 

  

  
  

  את קבלו

 זו הדרך
"ל  בדוא מדי שבוע

  או בדואר רגיל
  

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

  

  

 בחרדהפלסטינים  חיים חקלאים מאז למטרת "חשיפה".
אלה פגיעות במקור פרנסתם. פעולות הרסניות  מתמדת מפני

גובר ההמשבר הבריאותי העולמי והחשש על אף  נמשכות
להגן על ישראל לביטחון התזונתי ולפרנסה, ובניגוד לחובת 

  זכויות האדם של תושבי עזה החיים תחת שליטתה.
  
  
  

עובדי נמל אשדוד נגד 

  ההפרטה וההסתדרות
  

) מול 15.11( השבועעובדי נמל אשדוד הפגינו מעשרות     
בניין מועצת הפועלים של הסתדרות בעיר. העובדים מחו נגד 

שצפוי להיחתם בנמל בתמיכת  )ההפרטה("הרפורמה"  הסכם
עשרות  ם שליהפיטור -הסכם שמשמעות ה .ההסתדרות

 העובדים מאותעובדים ופגיעה קשה בתנאי העבודה של 
. העובדים נשאו שלטי מחאה נגד ההפרטה וקראו הנותרים

  קריאות בגנות ראשי ההסתדרות.
-כ מיועדיםהרפורמה המתגבשת בנמל אשדוד במסגרת     

כי ההסתדרות מכרה  טועניםישה. העובדים עובדים לפר 270
  את העובדים במקום להגן עליהם. 

אבי אבן חיים, אחד מחברי ועד העובדים שהתפטר     
לאחרונה בשל התנגדותו להפרטה בתמיכת הסתדרות, מסר 
לאתר המקומי "אשדודנט": "אני עדיין חבר בהסתדרות 

על  הכללית החדשה ונחשב אופוזיציה. מותר ומומלץ למחות
ומותר להעביר  ,לשון המעטהב ,מוצלח-ניהול המו"מ הלא

ביקורת. עם כל הניסיונות שלהם לא יצליחו להשתיק אותנו. 
מגיע לעובדים הכי טוב ושם אהיה. הציבור בחר בנו ושם בנו 

את דעתי אני אומר . את מבטחו ואני לא אוליך אותם שולל
   כישלון!". –הרפורמה כפי שהיא  :בכל במה

  
  

סלימאן: האוצר -תומאח"כ 

  מעכב סיוע לעמותות 
  

תשעה חברים בוועדת הכספים ממפלגות הקואליציה     
) במכתב אל שר האוצר 15.11( השבועפנו והאופוזיציה, 

ישראל כ"ץ בדרישה לפרסם את תנאי הסיוע לעמותות שהיו 
את המכתב יזמה  חודשיים.כחוק לפני  לפיאמורים להתפרסם 
, הרשימה המשותפת) –סלימאן (חד"ש –ח״כ עאידה תומא

חברי הכנסת מיקי לוי, אחמד טיבי, הילה  ובנוסף חתומים עליו
שי וזאן, קטי קטרין שטרית, מיכל שיר, מטאנס שחאדה, רם 

  .בן ברק וניר ברקת
בחודש יולי התעקשו חברי ועדת הכספים להכניס לתוכנית     

לעמותות מיליון שקלים  100הסיוע לנגיף הקורונה קרן של 
על האוצר היה  ,ראושארגוני החברה האזרחית. לפי החוק שלו

יום מחקיקת החוק. יותר  30סיוע תוך ללפרסם את התבחינים 
  והתבחינים טרם פורסמו.  ,משלושה חודשים עברו מאז

"העמותות זועקות ומבקשות עזרה כבר חודשים ארוכים.     
ל העוני והמצוקה המחמירים נובעים מהזנחה מצדה ש

בהן.  נעזרהמדינה, והפגיעה בעמותות היא פגיעה בכל מי ש
השירותים שהן מעניקות מיועדים לציבורים המוחלשים ביותר 

שמשרד  סורסלימאן. לדבריה, א–בחברה", אמרה ח"כ תומא
, בייחוד תיוהאוצר ישאיר את העמותות בתחתית סולם העדיפו

 מוחלשותבאוכלוסיות  אינה מטפלתעצמה כאשר המדינה 
 על כתפי העמותות.להן ומטילה את האחריות 
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  רעם ביום סגרירהרשימה המשותפת: 
רבים בקרב מצביעי הרשימה המשותפת ותומכיה הרימו     

גבה נוכח הניסיונות החוזרים ונשנים של ראש ממשלת הימין, 
בנימין נתניהו, לסכסך בין מרכיביה. הרי זו דרכו ועל כך עמד 
מאמר המערכת שפורסם ב"הארץ" ביום שישי האחרון 

  ר' ידיעה בעמוד זה. –) 14.11(
תומכי הרשימה הבינו שר כא האך ההפתעה הייתה רב    

המשותפת שנתניהו מקבל עזרה מבפנים. מה שהחל כפולמוס 
(רע"מ) התקפה של הרשימה הערבית המאוחדת ב ,פנימי

על הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית נגד חד"ש  בהנהגת
הפך קרע של  – בזכויות להט"ב תמיכתה של האחרונה רקע

  ממש. 
הניסיונות להלבין את נתניהו המואשם בשחיתות בעיניי      

לא פסקו מאז. יו"ר בוחריה הערבים והיהודים של המשותפת 
רואה בגזען נתניהו "פרטנר" , ח"כ מנסור עבאס, רע"מ

ובמקביל תוקף שוב ושוב את חד"ש ואת המפלגה 
  הקומוניסטית (מק"י). 

ודה ה וב )12.11( 12בראיון לחדשות הגדיל לעשות עבאס     
את ". "לא רואה את השמאל כשותפו האידיאולוגי" כי הוא

איימן עודה אני מבין, הוא [יו"ר הרשימה המשותפת] 
קומוניסט, בשר מבשרו של השמאל. אבל מה לי ולשמאל? 
בעמדות המדיניות אני כמובן לגמרי שם. אנחנו תומכים בשתי 

ש לי מדינות לשני עמים. אבל בנושאים הדתיים אני ימני. י
 הרבה יותר שפה משותפת עם ש"ס ויהדות התורה מאשר עם

דגיש, מבלי להבין שלא ניתן לתמוך מרצ וכחול לבן". עוד ה
: "אפילו הנושא כיבושנגד הלהיאבק בה בעת בנתניהו ו

ביטחוני הוא אשליה. נתניהו הוא ריאליסט בהפעלת -המדיני
 כוח, שמודע היטב למגבלות של פעולות צבאיות. ידוע פה
שרק הימין יכול לעשות שלום ורק השמאל מלחמה. כיוון 
שאני רוצה שלום, ונתניהו לא רוצה מלחמה, יש על מה 

 ם"נתניהו לא רוצה מלחמה?" מה :". נשאלת השאלהלדבר
חלומות טיפוח ההתנחלויות והרחבת המשך הכיבוש והדיכוי, 

  הסיפוח? אשליה? פייק ניוז? 
הימין היום נגד בית " :את ההיסטוריה וטען סילףעבאס אף     

המשפט העליון, אבל מי שלחץ לבטל את הממשל הצבאי 
של  "חירות" ,אכן ."ולחזק את הביקורת השיפוטית זה הימין

מנחם בגין התנגדה להמשך הממשל הצבאי; אבל בראש 
יהודים וערבים. כפי  –פעילי מק"י  עמדו והמערכה לביטול

הפקעת בפני  מחסום םשש ,1976-שבהנהגת יום האדמה ב
  , עמדו קומוניסטים. של הציבור הערבי האדמות הנרחבת

תמיכתו בראש ממשלה המואשם בפלילים?  בדברומה     
. יש באסלאם אני לא אומר שכן ולא אומר שלא" :עבאס השיב

צרפתי זה חראם? ייהרג ובל יעבור). חוק איסורים של 'חראם' (
. "לא, אז תודה רבה. אני מהבלתי מזדהים, והערך שלי עולה

במילים אחרות על מנת ש"ערכו" של עבאס בשוק הפוליטי 
  לתמוך בביבי.  גם הוא מוכן –יעלה 

אחד מאוד שאלה השקפותיו של מנהיג  עצוב עצוב.    
ממרכיבי הרשימה המשותפת. ההסתה הגזענית נשכחה? 

  הסתיימה? בוטל חוק הלאום של נתניהו? האפליה הלאומית
שורות משל בני גנץ וגנרליו  םרבות דובר על עריקת   

את הקמת ממשלת הימין  במהלך שאיפשר ,האופוזיציה
  בראשות נתניהו. 

לא פחות. חמורים ח"כ עבאס ומעשיו הם  ו שלדברי    
כל מרכיביה של  . אבלגדולות תקוותלא היו  מחבורת הגנרלים

להתאחד  מחויבים, מעצם טבעה של הרשימה, המשותפת
בעת  זה נכון אף יותר .סביב הדרישה להפלת שלטון הימין

דמדומי שלטון נתניהו וכאשר רבבות יוצאים מדי שבוע 
    .שבועות, כדי לדרוש את התפטרותו 20-לרחובות, זה יותר מ

  אפרים דוידי
  

  הציניות של נתניהו: "הארץ"
) את למצבה 13.11בסוף השבוע (עיתון "הארץ" הקדיש     
"עבאס,  ו:כותרתש מאמר מערכת הרשימה המשותפת של

בחודשים : "בו בין היתר נכתב תלמד מהרמטכ"לים".
, כאשר החריפוברשימה המשותפת האחרונים חילוקי הדעות 

החל לנהל שיח מול הליכוד  יו"ר רע"מ, ח"כ מנסור עבאס,
הותקף מצד ולשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו. עבאס 

חבריו למפלגה וחוגים אחרים בחברה הערבית, בטענה שלא 
ניתן לשתף פעולה עם ראש ממשלה שלא מהסס להסית נגד 
הציבור הערבי, שקרא לחברי הרשימה המשותפת תומכי טרור 

  ."ושפעל לאישור חוק הלאום
עבאס דחה את הביקורת, וטען שמדיניות זו תאפשר לו "    

הפוליטי, ולצבור הישגים כמו לקחת חלק ממשי במשחק 
התוכנית למאבק בפשיעה, שנתניהו הבטיח להביא לשולחן 

הציניות של " ,לדברי העיתון ."הממשלה בתוך שבועיים
נתניהו, שפועל רק ממניעים של הישרדות פוליטית, ושל גנץ, 

העדיף חבירה לנאשם בפלילים על פני  שבשעת מבחן
מים. מדובר זועקת לשקואליציה הנשענת על ערבים, 

תה חייבת לנקוט למען אזרחיה יבמהלכים שהמדינה הי
הערבים, בלי קשר למצוקה הפוליטית של ראשי הליכוד וכחול 

 ."לבן
ובכל זאת, אסור שהשאיפה של עבאס לכוח פוליטי "    

משמעותי מחד גיסא, והתביעות הצודקות של החברה הערבית 
מאידך גיסא, ישכיחו מהם עם מי יש להם עסק. די לראות מה 
עשה נתניהו לרשימת הרמטכ"לים המשותפת, כדי להבין 

מי  .שמדובר ביריב פוליטי מסוכן ומומחה בהפרד ומשול
ולי המגרש הפוליטי למרכזו, עלול למצוא שרצה לעבור מש

את עצמו לגמרי מחוץ למשחק. הניסיון מלמד, שהמסגרת 
המשתלמת ביותר בעבור החברה הערבית, זו שיש בכוחה 

הרשימה  לשמור על ההישגים שמגיעים לה בדין, היא
  .מאמר המערכתהמשותפת", סיכם 



  6נשים /

 במוקדי קבלת ההחלטות נמשךוהשפעה מאבק הנשים לייצוג 

  1325 ת האו"םשנה להחלט 20
המערכה הציבורית להכרה בשוויון זכויות האישה, לרבות     

, אך 19-בזכותה לבחור ולהיבחר, החלה עוד במחצית המאה ה
  המלאכה לא תמה. 

שנה  20מציינים בעולם וגם בארץ מלאות  בימים אלה    
להחלטה חשובה של מועצת הביטחון של האו"ם. החלטה זו, 

ם. נוסף לסעיף , כוללת שלושה סעיפים מהותיי1325שמספרה 
בדבר הגנה על נשים וילדים במרחב הציבורי והפרטי, לרבות 
במשפחה (סעיף שנכלל כבר בהחלטות קודמות), מדגישה 
ההחלטה את |החובה לדאוג להשתתפות מלאה ושוויונית 
(כלומר, ייצוג) של נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה בקבלת 

ן את החובה וכ ,החלטות, לרבות בנושאים של שלום וביטחון
ומתן להסדר -להטמיע זווית ראייה של נשים (מגדרית) במשא

סכסוכים אלימים ובמאמץ למנוע אותם. סעיפים אלה, ברובם 
  חדשניים, מקנים להחלטה זו חשיבות רבה.

  

  קצת  היסטוריה
שוויון הזכויות היה נושא מרכזי במאבקים שניהלו נשים     

כבר בשנותיה הראשונות של מדינת ישראל. הנשים בארץ 
של ועדת האו"ם למעמד  1946-שאבו עידוד מהקמתה עוד ב

אושר בכנסת "חוק שיווי זכויות האישה",  1951-האישה, וב
ששם דגש בזכויות הכלכליות והחברתיות של נשים ובהגנה 

  עליהן. 
אולם חוק זה, כמו כל יתר החוקים בענייני זכויות נשים,     

כלל הסתייגות מפורשת: הוראות החוק אינן חלות על דיני 
הנישואים והגירושים שנותרו בסמכות דתית. מאז ועד היום, 
כל מעשי החקיקה בנושא זכויות נשים כוללים את אפלייתן 

תית דומה כחוק (!) בתחומים של נישואים וגירושים. כפיה ד
  לגבי נשים קיימת רק במדינות בודדות בעולם.

-הצעד החשוב הבא במערכה לשוויון הזכויות נעשה ב    
, עם אישורה באו"ם של האמנה הבינלאומית למניעת כל 1979

נכנסה אמנה זו לתוקף,  1981-צורות האפליה כלפי נשים. ב
אך ממשלת ישראל לא הצטרפה אליה. נדרש היה מאמץ של 

חתמה גם ישראל על  1991נוסף, עד אשר בנובמבר עשור 
  אמנה זו. 

, החלפתי את 1990מעט למעלה משנה קודם לכן, בקיץ     
ח"כ תופיק טובי הוותיק בסיעת חד"ש בכנסת. חיה שלום, 
שהייתה אז העוזרת הפרלמנטרית שלי, הסבה את תשומת לבי 

תי לעניין האמנה. כדי לקדם את הנושאים הכלולים באמנה, פני
לח"כ  שרה דורון, שכיהנה אז כיו"ר סיעת הליכוד. במאמצי 

בכנסת הוועדה הראשונה  1991שתינו הוקמה בנובמבר 
הוועדה המיוחדת לעניין מעמד האישה. ועדה זו  –בנושא 

ורשמה  ,נקראה בהמשך הוועדה לקידום מעמד האישה
לעצמה הישגים חשובים בהגנה על נשים ובקידום זכויותיהן 

  וייצוגן.   
  

  מוקש היישום
, 1990-, שאושרה כאמור ב1325החלטת מועצת הביטחון     

הייתה צעד נוסף במערכה לשוויון הודות להדגשת זכות 
הנשים להיבחר למוסדות ציבוריים ולמלא תפקיד משמעותי 

מדיניים (מלחמה  םבהחלטות בענייניבכל התחומים, לרבות 
  ושלום) ובשאלות של דמוקרטיה וממשל.

אולם ההחלטה של מועצת הביטחון נותרת אות מתה, אם     
המדינות אינן מאמצות אותה ואינן פועלות ליישומה, כפי 

השנים האחרונות, אפילו ממשלה  20-שהמצב בישראל. ב

בוססת על אחת בישראל לא נטלה על עצמה לבצע תוכנית המ
ההחלטה. כמו בעבר, גם כיום כמעט רק גברים מנהלים את 
ענייני החוץ והביטחון של ישראל. שתיים שכן היו שותפות 

שרת כראשת הממשלה וציפי לבני כגולדה מאיר  –לניהול 
  החוץ, היו יוצאות הדופן בהיסטוריה הפוליטית בארץ.

בתחומים אזרחיים, לעומת זאת, ניכרת התקדמות מסוימת     
בייצוג נשים ובבחירת נשים לתפקידים רמים. נרשמה עליה 
במספר הנשים בקרב חברי הכנסת וכן במספר הנשים 

-מכהנת בכנסת ח"כ עאידה תומא 2015בממשלה. מאז 
למקום השני ברשימת חד"ש  2018-נבחרה בשסלימאן, 

  ימה המשותפת). לכנסת (המקום החמישי ברש
מאמץ לקדם בחירת  2014-אשר לשלטון המקומי, נעשה ב    

נשים באמצעות קביעת מימון בחירות גבוה יותר לסיעות 
בעיריות שבהן שליש ויותר מחברי הסיעה הן נשים. תיקון זה 
לחוק עודד גידול מוגבל בייצוג נשים ברשויות המקומיות. 

עור הנשים בקרב הערים הגדולות עולה שי 11בעיריות של 
לעמוד בראש נשים  14נבחרו  2018-. ב%30חברי המועצה על 

 %4רשויות מקומיות. אך גם מספר שיא זה אינו עולה על 
  מכלל ראשי הרשויות המקומיות. 

נבחרו לרשויות המקומיות  2018-באותן בחירות מקומיות ב    
הכפלת נציגותן לעומת המצב  –נשים  20ביישובים הערביים 

, אך שיעורן נותר נמוך. שלוש נשים שעמדו בראש 0132-ב
: נוהא בדר ותלמועצרשימות מקומיות של חד"ש נבחרו 

 17במג'אר, פוז עותמן בעבלין וערין חריקה במג'ד אל כרום. 
 חברות נוספות ברשימות חד"ש נבחרות כחברות מועצה.

רותם -חד"ש בחיפה נטלה חלק פעיל בבחירתה של עינת קליש
העיר. בחירתה הייתה סימן דרך גם משום שלראשונה לראשות 

  נבחרה אישה לעמוד בראש אחת משלוש הערים הגדולות.
  

  1325תנד"י והחלטה 
) שפעלה מאז תנועת נשים דמוקרטיות בישראל (תנד"י    

לקידום זכויות הנשים וייצוגן, ארגנה  1949-הקמתה ב
אירועים במטרה להעצים נשים ולדרבנן להיכלל ברשימות 

ארגנה תנד"י כנס ארצי ראשון  2013-המועמדים לבחירות. ב
בנושא קידום נשים בבחירות למועצות הערים והמשיכה 

  .2018-במאמץ זה ב
הרחיבה תנד"י את , באו"ם 1325עם אימוץ החלטה     

פעילותה בתחומים המדיני והחברתי. התנועה ניהלה בקרב 
נשים ערביות ויהודיות קמפיין בנושא של השכנת שלום 

פלסטיני תחת הכותרת: "לכל אישה הזכות לחיות -ישראלי
במדינה עצמאית". יחד עם האיחוד הכללי של הנשים 

בין  הפלסטיניות, ארגנה (כל עוד הדבר היה אפשרי) מפגשים
  נשים פלסטיניות וישראליות ברמאללה. 

 8-תנד"י, כמי שמציינת את יום האישה הבינלאומי, ה    
במרס, בעקביות מאז הקמתה, הניחה את התשתית להפיכתו 
של מועד זה ליום חג ואפילו חופשה לנשים במקומות העבודה 

  בישראל.
עבודה רבה בתחומים רבים: ביעור האלימות  הועדיין נותר    

נגד נשים, שעלתה בייתר שאת על סדר היום; קידום שוויון 
הנשים בשכר ובקידום בעבודה; והשאלה שהייתה עילתה של 

קידום נשים לעמדות מפתח והרחבת הבחירה  –רשימה זו 
  בנשים לגופים מנהלים בכל התחומים.  

 תמר גוז'נסקי



  

 7/ יםשנ
 

  דם נשים אינו הפקר
בנובמבר חל יום המאבק הבינלאומי באלימות נגד  25-ב    

יום השנה להתנקשות הפוליטית נקבע בנשים. תאריך זה 
. פאטריה, מינרווה ומריה 1960-ב בשלוש האחיות מירבל

פוליטיות ברפובליקה הדומיניקנית  פעילותתרזה מירבל היו 
שפעלו נגד המשטר הפשיסטי של הדיקטטור רפאל טרוחיו. 

הכריזו פעילות פמיניסטיות מאמריקה הלטינית על  1981-ב
העלאת המודעות ליום השנה לרצח בתור יום המאבק 

התאריך הכרה  קיבל 1999-נשים. לאחר מכן, בלאלימות נגד 
  רשמית מצד האו"ם בתור יום המאבק הבינלאומי. 

בישראל, אלימות נגד נשים ואלימות במשפחה הן תופעה     
משפיעה על מאות אלפי משפחות, אך נמצאת החברתית רחבה 

. של הממשלה ויתר הרשויותבסדר העדיפויות  במקום נמוך
סים אלף נשים נמצאות במערכות יח 200-ההערכה היא שכ

אלימות, וכי אחת מתוך שלוש נשים תותקף או תוטרד מינית 
נשים בידי בני זוגן,  19נרצחו  2020במהלך חייה. מאז תחילת 

  נשים ערביות.  –יותר ממחציתן 
במקביל למחאה הפוליטית נגד , האחרונה במהלך השנה    

 .מחאה פמיניסטיות רבות נערכו פעולות, שלטון הימין
את  הממשלה הפקרתנגד  מחו בעקביותפעילות פמיניסטיות 

ענישה, שיפור והתייעלות ב הודרשו החמר קורבנות האלימות
של המשטרה בטיפול בפניות המגיעות אליה, והעברת 
התקציבים שהובטחו למרכזי הסיוע ולמערכת הרווחה שאינה 

  מתוקצבת דיה וקורסת תחת עומס הפניות. 
  

  איפה הממשלה?
מיליון שקלים שיועדו לטיפול בגברים אלימים  20    

 2019ולמסגרות לנשים מוכות הועברו למשרד הרווחה בסוף 
להשתמש  שניתן היהאך נמשכו חזרה בתחילת ינואר, לפני 

כנית למאבק באלימות ובהם, והוכרזו כעודף תקציבי. הת
גל חדש התעורר לא מומשה עד היום. במאי  2017-בשאושרה 

ות הרצח המזעזע של מאיה ווישניאק בידי בן מחאה בעקבשל 
חזרו ודרשו להעביר את התקציב שהובטח.  אלפי נשיםוזוגה, 

ההפגנות התחדשו לאחר האונס הקבוצתי באילת,  ,באוגוסט
בממשלה תקבלה נ"לא שותקות על אונס". מאז לא  ה:בקריא

. רק בחודש תקוענשאר  טיפולשום החלטה לגבי התקציבים וה
באותו יום שתי נשים בהפרש של שעות ספורות שעבר נרצחו 

שתיהן התלוננו בעבר  .נג'אח מנסור ואירנה גריבנב –
  במשטרה לגבי אלימות והיו מוכרות לרשויות.  

המצב הנוכחי הוא תוצאה של מדיניות ארוכת שנים     
תרבות מיליטנטית של העלמת עין, ושל של הפקרה ו שיטתיתו

כיים. רמשפחה שמרנים והירוכוחנית המושתתת על ערכי 
טיפול להפעילות הפמיניסטיות קוראות שוב ושוב לחינוך ו

מניעתי בגברים הפוגעים, אך בחברה שמעודדת הדחקה 
 טפלוהעלמת עין למען "שלום בית", אין כמעט אפשרות ל

. גם טיפול שאינו מניעתי כמעט ולא מתאפשר בעיהה יבשורש
סוציאליות זועקות כאשר מערכת הרווחה קורסת והעובדות ה

קשורים זה  הים האלעניינעל היעדר תקציבים וכוח אדם. כל ה
עובדות בתחומי ללעובדים והמביש היחס  –זה קשר הדוק ב

להגיש  ם המצומצמתהרווחה והטיפול בא לידי ביטוי ביכולת
  עזרה מיידית לנשים ולילדים במשפחות הנמצאות בסיכון. 

גבי תפקידן במשק נשים והתפיסה השמרנית להמעמד     
וביחידה המשפחתית משתקף באופן הטיפול של גורמי 

קריאות  :המקצוע והמשטרה במשפחות המוכרות לרשויות
מצוקה לא נלקחות בכובד ראש ותלונות חוזרות ונשנות 

  נשארות ללא מענה. 
היבטים אחרים של אלימות שאינה פיזית, כמו אלימות     

ים בחשבון כאשר מובאלא שמילולית או כלכלית, כמעט 
מנסים לאמוד את הסכנה הנשקפת לאישה במערכת יחסים 
מתעללת. התבטאויות של חברי כנסת משקפות את העמדה 

בדיון לגבי הצעת החוק למניעת  :הזו בצורה הבהירה ביותר
ח"כ שלמה כינה  ,אלימות כלכלית שאושר בקריאה טרומית

 לסיעה עמיתואת החוק "טרלול משפטי", ו(ליכוד) קרעי 
אריאל קלנר תיאר סיטואציה שבה אישה קונה בגדים בסכומים 

תפיסות כאלה בהטלת אימה כלכלית על בן זוגה. כגבוהים 
כלפי מצוקה אמיתית של נשים עמוק זלזול  באים לידי ביטוי

צורות  –במערכות יחסים מגבילות, משפילות או מתעללות 
ן ובכך נתפסות כמשניות בחשיבותהנראות -האלימות הבלתי

   מחוץ לסדר היום.אל נדחקות 
המאבק הפמיניסטי מבקש להעלות למודעות את מכלול     

היעדר  –מרכיבות יחד את מגפת האלימות נגד נשים ההבעיות 
 ;תשתית חינוכית ראויה וטיפול מניעתי בבני זוג אלימים

חוסר  ;תלונותבאוזלת היד של המשטרה בטיפול בפניות ו
היכולת של מערך הרווחה להגיע לכל המשפחות והנשים 

ר מחסו ;ולהושיט עזרה ראשונה מיידית בעת הצורך
חוסם אפשרות לתקצב את התקציבים וקיפאון בירוקרטי ב

ולבסוף  ;הגופים שאמורים להיות מופקדים על הטיפול בבעיה
מכחישות את היקף התופעה התפיסות חברתיות מעוותות 

אחת הבעיות העיקריות  –ומרת ההשלכות ומזלזלות בח
  שפעילות במאבק נתקלות בה באופן קבוע. 

, בעצרת לציון יום המאבק, נצא 2020בנובמבר  25-בלכן,     
   !ונזעק בשם אחיותינו: דם נשים אינו הפקר לרחובות

  דוריאל לונקה
  

  בעראבה בעקבות רצח אישה הפגינו
בעראבה ) 17.11נשים וגברים הפגינו השבוע ( 150-כ    

 . ההפגנה התקיימהבעקבות רצח אם לחמישה ברחוב בעיר
 ,ביוזמת פעילות מקומיות ובהן חברות חד"ש ומק"י. האישה

נדקרה למוות ברחוב  37בת  , תושבת עראבהופאא עבאהרה
בידי גבר שנמלט מהמקום, ובמשטרה חושדים שזהו בעלה 

ניים חמישה ילדים משותפים. החשוד ריצה בעבר לשעבר. לש
שני עונשי מאסר בגין עבירות של אלימות במשפחה, 

  והמשטרה פתחה בחיפושים אחריו.
הרשימה המשותפת)  –סלימאן (חד"ש –ח"כ עאידה תומא    

ליו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה,  בעקבות הרצח פנתה
. "זהו רוצח בנושאח"כ עודד פורר, בבקשה לקיים דיון דחוף 

הצליח לרצוח שמסוכן מאוד, ידוע לרשויות עם הרשאות עבר, 
את האישה שברחה ממנו. המקרה הזה מדגים את כל 

  כישלונות מדיניות הממשלה", מסרה. 
חגית פאר, "נשים ממשיכות להירצח וזה  נעמתלדברי יו"ר     

הן שקופות לנבחרי הציבור. מצד  – לא מזיז לממשלה הזאת
השרים מגנים ומבקרים במקלטים לנשים מוכות ומצד אחד 

 שני מתמידים בסירובם להעביר תקציבים שהובטחו למאבק
   ".באלימות כלפי נשים
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הסהראווי מרוקו נגד העם 
כי חייליה  )14.11בסוף השבוע (הודיעה ממלכת מרוקו     

, סהרה המערביתזור הגבול הדרומי של פתחו במבצע צבאי בא
  עם נסיגת ספרד.  1975-ב מרוקו כבשהאותה 

חסימת צירי את  שחררברבאט אמרו כי הצבא פועל ל    
, לאחר מאוריטניה השכנה התנועה בין סהרה המערבית לבין

צפוי לפי ממשלת מרוקו, הצבא  נחסמו בידי מפגינים. שאלה
 "."לשחזר את התנועה החופשית לתנועה אזרחית ומסחרית

 ,הפוליסריולשחרור לאומי של סהרה המערבית, חזית ה    
בגבול  לאזור החיץ בהעברת כוחות צבא כי תראההזהירה 

. עוד נמסר פרובוקציה מצד ממשלת מרוקו מאוריטניה
מזה שנים ארוכות, כי  הנאבקת למען עצמאות ,מהחזית

  לאזור החיץ  "כניסת כל גוף צבאי, ביטחוני או אזרחי מרוקאי
  

  חזית הפוליסריו ימה
 1969-תנועת מחתרת שהוקמה ב חזית פוליסריו היא   

 הנסוג השנה בה – 1975 עדונלחמה בקולוניאליזם הספרדי 
נאבקת למען  הפוליסריו .מושבה אפריקאית זומספרד 

י, עם ממוצא ברבר ,םסהראוויה השאיפות הלאומיות של
פעיליה למרות זאת הצליחו . המונה כחצי מיליון איש בלבד

 15-מיותר כוח המונה  ,יריה'חומרי מאלג בסיוע ,להעמיד
עם השתלטות ממלכת מרוקו על  .לוחמים מצוידים היטב אלף

של רוב  בניגוד לרצונם ,שטחה של המושבה הספרדית לשעבר
 .נגד צבא מרוקו תקפהבמ , פתחו לוחמי הפוליסריותושביה

מרוקו יותר ויותר מאז השתלטותה על השטח שולחת     
רואה בהם  פוליסריוה .סהרה המערביתהמתיישבים לתוך 

החלה לבנות אף מרוקו  .מתיישבים לא חוקיים ונאבקת בהם
בכינוי סדרה של קווי תיחום וביצורים הידועים  1982-ב
מצפון לדרום ותוחמים  חוצים את הטריטוריהה ,"החומה"

החומה  .רבעים מכלל שטחה של סהרה המערבית-כשלושה
 מורכבת מערמות חול שעליהן גדר רשת וחלקים הבנויים בטון

אלף  1.5-כ אורך קו הגבול הוא וכוללים מוצבים מבוצרים.
קרוב  ,כולל החלק העובר במרוקו, ואורכו של המכשולק"מ 

 ,אלף חיילים 100-לאורך הגבול מוצבים כ אלף ק"מ. 1,7-ל
  .ממוקשים נגד אדםקרובים לגבול שטחים ו

ו הלוחמים קפנות בוטה, אליה יגיבתיחשב כתו של גוארגורת
ריבונות הולהגן על אווים על מנת להגן על עצמם סהרה

הלאומית. פירוש הדבר גם סיום הפסקת האש ותחילתה של 
  ."חבי האזורמלחמה חדשה בר

גוארגורת ממוקמת על החוף הדרומי של סהרה המערבית     
ק"מ צפונית  380-לאורך הכביש המוביל למאוריטניה, כ

תחת פיקוחו של מצוי אזור ה .לנואקשוט (בירת מאוריטניה)
נהגי  200-כ פנו כוח שמירת השלום של האו"ם. בשבוע שעבר

משאיות מרוקאים לרשויות מרוקו ומאוריטניה בבקשה לעזרה 
 בצד המאוריטני של הגבול ליד העיירה לכודיםואמרו כי הם 

  .בגלל חסימת הכביש בידי מפגיניםגוארגורת 
  

  אזור עשיר במשאבי טבע
של מדבר בחוף האטלנטי של  רחבמערב הסהרה, שטח נ    

מאז שחרורה  שנויה במחלוקת טריטוריהאפריקה, היא 
אחוז  80-. רבאט שולטת במהשלטון הקולוניאלי הספרדי

  .מהשטח, כולל מרבצי הפוספט ומי הדייג שלה
 "חלק בלתי נפרד"מרוקו, הטוענת כי הסהרה המערבית היא     

אך מתעקשת לשמור לתושביה מהממלכה, הציעה אוטונומיה 
ידי בתמכת במקום. חזית הפוליסריו, הנ העל ריבונות
- 1975ה מלחמת עצמאות עקובה מדם בשנים יהלאלג'יריה, נ

 .משאל עם על הגדרה עצמית כעת דורשתו, 1991
בחסות  1991שני הצדדים חתמו על הפסקת אש בספטמבר     

ה אך משאל העם המתוכנן נדח .שנות מלחמה 16האו"ם לאחר 
. המשא ומתן ממשלת מרוקוה של התנגדותשוב ושוב בגלל 

הסהרה המערבית בין מרוקו, הפוליסריו, אלג'יריה עתיד על 
 .ומאוריטניה תקוע מזה תקופה ארוכה

שתחת השפעת ארה"ב הוזכרה רבות  מרוקוממלכת יצוין ש    
כמועמדת נוספת לנרמול היחסים עם בשבועות האחרונים 

בלחצו של ממשל ם שנחתמו סכמיהל זאת בהמשך .ישראל
  ועם סודאן. עם נסיכויות המפרץ טראמפ 

לא מן הנמנע כי בישראל ינסו " ,)15.11פי "מעריב" (ל    
להגיש סיוע לממשלה המרוקאית בעניין הסכסוך בסהרה 
המערבית, בתמורה להתקדמות בנושא שיחות השלום 

לצה"ל ולמוסד קשרים הנמשכים זה עשרות שנים עם  ."ביניהן
  שירותי הביטחון של מרוקו.

) נגד התערבות מרוקו (צילום: סוכנות הידיעות של הסהרה המערבית)13.11נשים סהראוויות במחנה פליטים בטינדוף מפגינות ביום שישי (  
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  :ספר חדש בהוצאת "מכתוב"
  

 של המשורריםמכתבים ה

  אלקאסםודרוויש מחמוד 
חלופת מכתבים בין  – האגרות"-אלרסאא'לספר חדש: "    

יצא לאור  ,שני המשוררים מחמוד דרוויש וסמיח אלקאסם
  .עמית־כוכבי חנה ד"ר מערבית: השבוע בהוצאת "מכתוב".

 חברי שהיו ואלקאסם, דרוויש הפלסטינים המשוררים שני    
 מכתביהם .1988 למאי 1986 מאי בין ביניהם התכתבו מק"י,
 הערבית והפואטיקה הספרות של ברזל צאן נכס הפכו

 שירה ואהבה, חברות על ריםספמ השניים המודרנית.
 מכתביהםמ רקםשנ והרומן – והקולקטיבי הפרטי והתנגדות,

   בקיומו. ודן לעצמו מודע
 הפלסטיני הלאומי המשורר הוא )1941-2008( דרוויש    

 המודרנית. הערבית בשירה החשובים המשוררים אחדו
 תושב ועיתונאי סופר משורר, היה )1938-2014( אלקאסם

דרוזי הראשון שסירב לשרת בצה"ל כבן -הצעיר הערבי ראמה,
פוטר ממשרתו כמורה עקב  1965-פלסטיני. ב-ללאום הערבי

   .פעילותו הפוליטית הקומוניסטית
"יש אנשים  :1986ביוני  סדרוויש כתב לאלקאסם מפרי    

שאינם מרפים ממני ומנסים להרוג אותי באמצעות השאלה: 
  האם אתה מתחרט על כך שעזבת?... מקום, מקום! 

  

  בדואיות-תערוכה של נשים ערביות
 יפתח בדצמבר) 10( אדם הבינלאומיהלציון יום זכויות     

וקטעי תמונות בה יוצגו  .מקוונת תערוכהקיום בנגב -פורום דו
-ערביותוידיאו המספרים את סיפורן המורכב של נשים 

  בדואיות אשר מתגוררות בכפרים מסורבי הכרה בנגב. 
מחוץ לגבולות הנגב  אלהתמונות מאפשרות לצלמות ליצור     

היצירות על אדמותיהן. כעסן, ומאבקן  נושא את כאבן,ההד 
 ים האחרונות כחלק מפרויקט תיעודצולמו במהלך השנ

ִורֻ " פרויקט תיעוד מו "ְמַצְּלמֹות למען זכויות אדם –ַנה יֻֿסַ
   ."מוּכרים" ידיאווהו

  
  

  בדצמבר: 9-לאתר התערוכה שתפתח ב
https://www.dukium.org/recognized-exhibition 

אני רוצה מקום כלשהו במקום של המקום כדי לחזור     
לעצמי, כדי להניח את הנייר על עץ קשה יותר". על כך משיב 

 –"אל תקנא בי על שנשארתי כאן  :אלקאסם כעבור כמה ימים
  פה גיהינום ושם גיהינום".

השנה יצא לאור בהוצאת קשב לשירה מבחר כי יצוין     
 :ו לעבריתמתרג .בספר "פני החירות" משיריו של אלקאסם

  מנוח ועידן בריר. הפרופ' ששון סומך 
  

  לו אחר הייתי
בימים אלה מסתיימת בהוצאת "מכתוב" עבודת התרגום     

תחת הכותרת דרוויש מבחר שירים מספריו השונים של של 
מתוך ספריו "עלי  . המבחר יכלול שירים"לו אחר הייתי"

האחרון  .)2014ששיר זה יסתיים" ( ) ו"איני רוצה1964הזית" (
    ויש לעולמו.ודרהלך שש שנים לאחר שפורסם 

השירים נבחרו לפי שלושה " :המתרגם, נביל טנוס, מסר    
 וויש כפי שהם מתגלים בספריוקווים תמטיים בכתיבתו של דר

ה, מוטיב המשאלות השונים על ציר הזמן: מוטיב ההמתנ
  ."'ש לתקווהמייאו'לקרוא לו בחרתי שמוטיב הו

להלן קטע מתוך שיר של דרוויש העומד להתפרסם באסופה     
 החדשה:

  

ַהַּמְבִּדיל ֵּבין ַהַּנְרִקיס ְלֵבין ַהַחָּמִנית הּוא ַהֶהְבֵּדל ֵּבין ְׁשֵּתי 
 :ַהְׁשָקפֹות עֹוָלם

 .ָהִראׁשֹון ַמִּביט ֶאל ָּבבּוָאתֹו ַּבַּמִים ְואֹוֵמר: ֵאין ֲאִני זּוַלת ֲאִני
 ַהֵּׁשִני ַמִּביט ֶאל ַהֶּׁשֶמׁש ְואֹוֵמר: ֵאין ֲאִני זּוַלת ִמי ֶׁשֲאִני סֹוֵגד לוֹ 

 .ַּבַּלְיָלה ַהֶהְבֵּדל ִמְצַטְּמֵצם ְוַהַּפְרָׁשנּות ִמְתַרֶחֶבת

  נ"ע
  

  

  הצעיר יהושע גלאס  

   והמאבק בממשל הצבאי
פרסמתי כאן יהושע קנז, סופר ה שללאחר לכתו  ימים כמה    

רשימה תחת הכותרת "יהושע קנז שלי". ) 43("זו הדרך" 
  לא פגשתי לשיחה אישית.את הסופר ברשימה כתבתי ש

תה לי זכות יאבל היפגשתי אישית, א ל קנז אמנם הסופראת     
ללחוץ את ידו של הנער יהושע גלאס, תלמיד הגימנסיה "אחד 

 לידהמפגש התקיים שנים.  67העם" בפתח תקווה לפני 
פר פמועדון ברית הנוער הקומוניסטי הישראלי ברחוב שטמ

משמרת מחאה של חניכי בנק"י ה הפגינבמקום  .בפתח תקווה
שהוטל  מעברת "עמישב"  נגד הממשל הצבאיממפתח תקווה ו

  .אז על האוכלוסייה הערבית
תלמידי הגימנסיה שחלפו על פנינו השמיעו קריאות גנאי.     

ר י, שניגש לקל17רת הגימנזיסטים יצא נער בן מתוך חבו
יתה ימזכירת סניף בנק"י ממעברת עמישב, שה – תורג'מן

למרות שאני " :אמר לה . הנערהרוח החיה במשמרת המחאה
נגד הממשל יש למחות כי אני מסכים , חולק על דעותיכם

אבקש ממך כרזה, כי אני רוצה לעמוד אתכם במשמרת  .הצבאי
  . "המחאה

לעמוד ליד הנער יהושע  ,כחניך בנק"י ,תה לי הזכותיהיכך     
הנער היה ללחוץ את ידו ולהביע את תודתי. לימים  ,גלאס

סופר האהוב עלי, יהושע קנז. באותה הפגנה ליהושע גלאס 
שאובה מהתנ"ך, כשהוא השוחח אתי על משנה פוליטית 

יחסו חייב להיות כאזרחים הערבים בישראל מדגיש שהיחס ל
פעמים  כמה גלאס חזר ושנה .ברהם אבינו לבני חברוןא של

את הציטוט מדברי אברהם: "ֵּגר ְותֹוָׁשב ֲאִני ִעָּמֶכם" (בראשית 
  כ"ג ד')  .

  איתן קלינסקי



     במאבק
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  (צילום: זו הדרך) 14.11אחת מהפגנות הדגלים האדומים בגליל, 
  

) נגד ראש הממשלה 14.11( בסוף השבועהפגינו  אלפים    
 ,בנימין נתניהו המושחת וממשלתו הימנית. בהפגנה המרכזית

שהתקיימה מול מעון ראש הממשלה ברחוב בלפור בירושלים 
 ים:בין היתר שלטים עם הכיתובהשתתפו אלפים שנשאו 

צא " ","מנותקים נמאסתם", "החגיגה נגמרה. לך להישפט!
לנו מהחיים!" ו"מצילים את המדינה, נלחמים בשחיתות". 

 כינו אמנים ובו "סוס טרויאני" גדול.הבמקום הוצב מיצג ש
ובנק"י על דגליהם האדומים לקחו חלק  , חד"שפעילי מק"י

שלטים נגד הגזענות, הכיבוש הניפו ו סבמחאה בכיכר פרי
כיבתה ושלטון ההון. יצוין שבניגוד להחלטת בג"ץ, המשטרה 

מפגינים במערכת ההגברה בסביבות שהשמיעו ה יקהסאת המו
  . 21:30השעה 

בשעות הצהריים קיימו מאות פעילים צעדת מחאה שיצאה     
מאבו גוש בדרכה לירושלים בדרישה להקים ועדת חקירה 

המשטרה מסרה כי לא נתנה אישור לקיום  בפרשת הצוללות.
יותר מאלף  הפגינו אביב-. בתלמשתתפיהמ 24הצעדה, ועצרה 

מאות מפגינים מכיכר  צעדו בכיכר רבין. כמדי שבוע אזרחים
הבימה, עברו דרך כיכר רבין, והמשיכו לצעדה ברחוב אבן 

כיוון דרום. מאות הפגינו בשני מוקדים בחיפה ומול בגבירול 
  י של נתניהו בקיסריה. ביתו הפרט

ובמקביל נערכה , בחיפה הפגינו מאות ברחבת האודיטוריום    
משמרת של פעילי חד"ש ומק"י במושבה הגרמנית. ד"ר בשיר 
כרכבי, מנהל אשפוז טיפול נמרץ לב וקרדיולוגיה בבית 

הסביר מדוע ונאם בחיפה החולים כרמל ומפעילי חד"ש בעיר, 
נות. לדבריו, "מדיניות לא משתתפים יותר ערבים בהפג

ההדרה שכוונה לאורך שנים כלפי הציבור הערבי עובדת. 
בנימין נתניהו פיתח את זה לדרגת אמנות נבזית: מ'הערבים 

עד 'ביבי או טיבי', במטרה ו 'טרור ההצתות'נוהרים' דרך 
ברורה לסכל כל אפשרות של החלפת שלטון הימין על ידי 

  שיתוף פעולה בין הציבור הערבי והיהודי". 
אל ההפגנות השבועיות הצטרפו זה השבוע השלישי אירועי     

 מחאה נגד נתניהו בשורת מוקדים ביישובים הערביים בצפון
נערכו הפגנות  , אותם מארגנת חד"ש. בין היתר,ובמשולש

דיר בסכנין, בשפרעם, בעכו, ב"הדגלים האדומים" בטייבה, 
חיפה, שם נערך האירוע הראשי בהשתתפות ח"כ בחנא ו

הרשימה המשותפת). "אחרי  –סלימאן (חד"ש –עאידה תומא
התבוסה של דונלד טראמפ בארצות הברית, הגיע הזמן גם 

לאשפה לזרוק  –לסלק את מורשת הברית בין טראמפ ונתניהו 
  סלימאן. –ח"כ תומאאמרה את עסקת המאה", 

דיווחים רבים על אלימות כלפי  בסוף השבועעוד נמסרו     
מתנגדי נתניהו. אבן הושלכה לעבר מפגינים וניפצה שמשה 

בין טירת  4בכביש  .של רכב בצומת מורשה שליד רמת השרון
הכרמל לעתלית הושלכה פחית לעבר מפגין ופגעה בראשו. 

ממקרי האלימות שנרשמו בחודשים  שניים"אלה רק 
האחרונים כלפי המשתתפים במחאות נגד השחיתות 

   השלטונית", נמסר מתנועת הדגלים השחורים.
  

: והמשותפת חד"ש בזכות
יוקפא לשנתיים חוק קמיניץ  

 ,המכונה "חוק קמיניץ" התכנון והבנייהתיקון לחוק ה    
ומזרז הריסת בתים שנבנו ללא היתר,  2017שאושר באפריל 

בעקבות מאבק ממושך  יוקפא בפועל למשך כשנתיים
עצרנו מחד"ש נמסר: " .שהובילו חד"ש והרשימה המשותפת

השלכות מרחיקות  חוק זהאת חוק קמיניץ להריסת בתים! ל
ל היעדר תוכניות גלבים בלכת במיוחד עבור האזרחים הער

החוק היא  מתאר מאושרות ליישובים הערביים. משמעות
רת משפחות, בלי יכולת של אזרחים ילמעשה הריסת בתים ועק

ערבים לממש את זכותם לבנות כחוק. אלפים רבים של בתים 
ביישובים הערביים נמצאים בסכנת הריסה מיידית, ואלפי 

להרוס את בתיהן בכל משפחות חוששות שדחפורים עלולים 
  . "רגע
מאיים על זכותה החוק אכזרי  חוק קמיניץ הואעוד נמסר: "    

של החברה הערבית לבנות ביישוביה. נמשיך להיאבק 
מדיניות הריסת  הפסקתלביטולו המלא של חוק קמיניץ, ל

הבתים ולמען מדיניות תכנונית שוויונית של הכרה, בנייה 
  ."והרחבה

  

  

  תל אביב הפודקאסט של חד"ש – חד"שגל 
על מוסיקה  ,"צליל מיתר נגד המשטר" – 30פרק 

 ברק כהןומחאה פוליטית, בהשתתפות עו"ד 
הפודקאסט זמין להאזנה ביוטיוב, בספוטיפיי, באפל מיוזיק, 

  דבמיקס קלאוו , בטיון איןבגוגל פודקאסט
  

  השבוע באתר "זו הדרך"
הפגנות נגד רצח , תאונות עבודה

, הסכם סחר במזרח אסיה, נשים

  ועוד..., מחאת הענק בפרו

oha.org.ilz  


