
  

רק  ממשלת ישראל הבאה תהיה ימנית; 

  אופוזיציה לוחמת מבטיחההמשותפת 
  

  

  יצאו מאות פעילי הרשימה המשותפת     
הרחובות בסוף השבוע  לאל הכיכרות וא 

יעים נוספים  בשעבר כדי לגייס מצ
לחלופה השמאלית היחידה. ערביות 
ויהודיות, יהודים וערבים הציבו דוכנים  

אביב, -והפיצו כרוזים ברחובות נצרת, תל
סכנין, יפו,   ,עכוירושלים, פחם, -אום אל

  טירה, טייבה ועשרות יישובים נוספים. 
הם פגשו עוברי אורח רבים, אבל      

של   םפעילילמרבה ההפתעה לא פגשו 
- מפלגות אחרות. נדמה שהמפגש פנים

פנים עם קהל הבוחרים לא ממש  -אל
מעניין אותן. פעילי חד"ש במשותפת גם 

  ה שידרבהתייצבו, כמדי מוצ"ש, בבלפור 
התפטרותו של בנימין נתניהו וממשלתו  ל

  ). 10הימנית (ר' עמוד 
אלפי שיחות  נערכו האחרון  בשבוע    

טלפון, בעברית ובערבית, עם אזרחים  
אביב -החפצים בשינוי יסודי. המטה בתל

על דרכה של   רבות התמודד עם שאלות
לא מעט מתלבטים.  שוחח עם  המשותפת ו
"הלב שלי עם המשותפת,  :יש שאמרו

יפול מתחת לאחוז  תמרצ שאבל אסור 
"השכל אומר   :החסימה". אחרים טענו

פת, אבל צריך לתת צ'אנס למפלגת  משות
שסברו שיש "להכניס   נםהעבודה". ויש

את מחאת בלפור לכנסת". אך ראשי  
הרשימה  הדמוקרטית פעלו באחריות  

) על פרישתם 15.2השבוע (והודיעו 
  מהמרוץ.   

הרי אם  אכן, לבטים אלה כבדי משקל.    
אחוז  את  לא יעברו אתהעבודה או מרצ 

החסימה (והסכנה אמיתית!) קולות  

  בדרך זו מצביעיהן ירדו לטמיון ו
לקולות למען המשך  בפועל יתווספו 

  שלטונו של ביבי.  
האם לפעול על פי השכל או הלב?     

     הרשימה המשותפת מציעה גם וגם. 
אם העבודה ומרצ אכן ידלגו מעל אחוז  
החסימה, סביר להניח שימצאו את  

נית בראשות נפתלי  ממשלה ימ לדרכן 
בנט (שר הביטחון לשעבר של נתניהו),  
גדעון סער (שר החינוך לשעבר של  
נתניהו) או יאיר לפיד (שר האוצר  

  ,המקורות בלשון לשעבר של נתניהו). 
        ?". מה הועילו חכמים בתקנתם"

מרצ בממשלת ימין יחד עם הגזען     
ליברמן? כמובן, ראשיה כבר   ביגדורא

הודיעו שהם מוכנים לכך. העבודה 
ח"כ מרב מיכאלי בממשלת   בראשות

בנט? מיכאלי "לא סוגרת שום 
ואף  בריאיון, אופציה", כפי שאמרה

בעבר שקלה בחיוב כי הוסיפה 
  להצטרף לליכוד. 

קיים סיכוי סביר שלאחר הבחירות      
ירכיב את נתניהו הקרובות לא 

הממשלה הבאה. אבל האדונים בנט את  
  סער את לפיד ימשיכו בדרכו. 

האופוזיציה   חיזוקהיעד כעת הוא     
-העקבית והנחושה היחידה בכנסת ה

הסיעה ש : הרשימה המשותפת. ככל  24
קולה חזק  יישמע  תהיה גדולה יותר, כך  

  , פעילי חד"ש יישארומו בעברכ יותר. 
לשלום,  עם הנאבקים  תמיד 

ברחובות  לדמוקרטיה ולצדק חברתי 
 ובכיכרות.  

 2021 פברוארב 17, 7גיליון    
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        דברים בשם אומרם דברים בשם אומרם דברים בשם אומרם דברים בשם אומרם 

  של פרמדיק במד"א  רשמים
אני חי את זה, אז התמונה ברורה לי. אני יודע שהגענו למצב 
  שבו אני מפנה חולים במצב קריטי מירושלים ללניאדו 
ולסורוקה, כי אין שום בית חולים באזור שיכול לקבל אותם.  
אבל הציבור לא רואה את זה. הממשלה לא רוצה לראות את  
זה, יש לה דברים יותר דחופים, יש שיקולים פוליטיים כאלו  
ואחרים, לא יודע. השורה התחתונה היא שאין מענה. לא  
מהממשלה ולא ממשרד הבריאות, הפקידות המקצועית שזה  
תפקידה לא זועקת את הזעקה הזאת, והתחושה שלי כעובד  
בשטח היא שפשוט זנחו אותנו... אני רואה את זה כפרמדיק,  
ואני ואשתי רואים את זה גם כסטודנטים לרפואה במחלקות.  
הרופאים המתמחים, שגם בשגרה סובלים מעומס, מתמודדים  
עכשיו עם עומס בלתי־נתפס, ועם ציוד המיגון החונק ועם  

שבר העצום של לראות כל כך הרבה אנשים שאתה מטפל  ה
        .בהם מתים. זה נורא

  )5.2איש מד"א אהרון אדלר, מוסף "הארץ", ( 

  על מה השמחה בדיוק? 
אני שמח שבעקבות הפעולות שלנו הממשלה והמעסיקים "

  ".לקחו אחריות למגר את התאונות בענף הבנייה
  )5.2מויאל, "מעריב", (יו"ר הסתדרות פועלי הבניין יצחק 

  לא היה כלום בהאג 
לא פסק שישראל ביצעה הפלילי הבינלאומי בהאג בית הדין "

פשעי מלחמה. הוא גם לא מוסמך לקבל החלטה כזו גם אם  
ישראל ביצעה פשעים שכאלה. הדבר היחיד שנפסק הוא שיש  

  (ובהם חייליה) מה שישראלים לבית הדין סמכות לחקור את 
. ישראל כמדינה כלל  1967בשה במלחמת  בשטחים שכ  יםעוש

אבל יכול להיות שנתניהו כן. וגנץ ואשכנזי   לא עומדת לדין.
גם. ואהוד ברק גם ואפילו יאיר גולן ממרצ. אם הייתי נתניהו  

אין  'דין את האמרה הכל כך שנונה שלו: הייתי משגר לבית ה
תנופה,  מרה תתפוס  לי בפעם הזו הא. או 'כלום כי לא היה כלום

  . "ואפילו היועמ"ש יתמוך בה
  )7.2 , "כלכלה שחורה",(גדעון עשת

  איך קראו לזה פעם? אה, אופורטוניזם! 
"אני אישית לא מאוד ימני. החיבור בינינו לבין נתניהו הוא  
בגלל שהציבור המסורתי נמצא בימין. אנחנו לא עושים דברים  

  קיצוניים מבחינה מדינית" 
  )5.2מיהדות התורה, "ידיעות אחרונות", (ח"כ משה גפני 

  דרך ארוכה ועיקשת 
יוצא השבועון "זו הדרך" באופן רציף, עובדה   1965-מ"

שהפכה אותו לאחד השבועונים הוותיקים בישראל. השבוע,  
אל תוך שוק תקשורת שונה בתכלית מזה שהתקיים בישראל  

. הפעם לא  'זו הדרך' האתר המקוון  בשנות השישים, הושק
וג רעיוני ופוליטי הוליד את כלי התקשורת החדש, אלא  פיל

צורך השעה: לעדכן את חברי המפלגה, אוהדיה ומתנגדיה,  
בנעשה בישראל על בסיס יומי, ולספק   ,כמו גם סתם סקרנים

  ."לצד מאמרים המופיעים בשבועון גם ידיעות חדשותיות
  )4.2(אורן פרסיקו, "העין השביעית", 

 מכתבים

  למערכת    

  שנתניהו ילך להילחם לבדו
בשער  שהתפרסמה הכותרת  קוראת"יודח הרמטכ"ל"     

  המערכת   בפברואר. בין היתר עסק מאמר  3-גיליון "זו הדרך" ב
בהידוק הקשרים הצבאיים בין צה"ל לצבא ארה"ב, לטובת  

  ם באזור ובעולם. יהאינטרסים האמריקאי
פרסם עיתון   1953 ארסבמ 9- בזה לא ממש חדש.  כל אך    

ידיעה על נכונותה של ממשלת ישראל להעמיד   "הארץ"
לרשות ארצות הברית את שירותיו של צה"ל במלחמתו  

  " קול העם"פרסם    סראבמ  18-התוקפנית נגד העם הקוריאני. ב
באם אבא אבן רוצה להילחם  מאמר, ולהלן ציטוט מתוכו: "

לצד מציתי המלחמה האמריקאים שילך, אך שילך לבדו.  
ם בשלום ועצמאות לאומית ואיננו  אנחנו, המוני העם רוצי

מוכנים לוותר על החזון תמורת הצטרפות ל'פיקוד המזרח  
לאומית של  -התיכוני'. נגביר את מאבקנו נגד המדיניות האנטי

  ממשלת בן גוריון המספסרת בדם הנוער הישראלי". 
בעקבות פרסום המאמר, הורה שר הפנים על סגירתם של      

  - אל" –בערבית ובעברית הקומוניסטית עיתוני המפלגה 
  .". שני העיתונים הגישו עתירה לבג"ץקול העםאתיחאד" ו"

עתירות העיתונים בהתבססו על  השופט אגרנט קיבל את 
  ליונה כי חופש הביטוי הוא זכות ע ובעובקמגילת העצמאות 

  במשפט החוקתי הישראלי. 
,  "קול העם"והנה היום, כמעט שבעים שנים לאחר בג"ץ     

שוב עולה    .שכנראה לא נזנח אף פעם  הנושן,  שוב חוזר הניגון
הרעיון המחריד המדבר בשבח כריתת ברית צבאית בין ישראל  

בנאום   אחרונהלבין ארצות הברית. הרעיון עלה לאוויר ל
כי לפחות במקרה הנוכחי לא   סיבה לחשוד יש אך הרמטכ"ל, 

  תוכניותיו ל ש  המוציא לפועלרק הוא  הרמטכ"ל  –היוזם הוא 
  של ראש הממשלה דהיום, בנימין נתניהו.

ב"קול העם"  המאמר ההוא שפורסם  עדכן אתללצערי, יש      
רוצה להילחם נגד מציתי  נתניהו ן בנימי: "באם 1953-ב

המלחמה האמריקאים, שילך, אך שילך לבדו", ולנו לא נותר  
מי שמציע לכרות בריתות צבאיות עם ארצות   :אלא לומר

הברית, שילך להילחם, אבל שילחם לבדו ולא יגרור את בנינו  
  לשפוך את דמם במדבריות עיראק או בערי אפגניסטן. 

 ירושלים שלומית,-גיורא איש
  

  מצוקת הישראלים בחו"ל
לא יתכן שאזרחים  מתנכרת לאזרחיה. ממשלת ישראל     

הממשלה   כנס למדינתם.יישראלים שומרי חוק יוגבלו מלה
שאינם  חרף העובדה מדינה היכנס לאברכים לאפשרה לאלפי 

  כנס. ילספורטאים שאינם ישראלים לה  אף מאפשרתו  אזרחיה,
  ל? "אזרחי המדינה שנשארו בחו הזכויות של מי נלחם על     

עד   שיקבלו מעמד פליטעל מנת ם "צריך לפנות לאוהאם 
  ם ממשלת ישראל: יצרתהחברים בשישובו ארצה? לידיעת 

מהאזרחים השוהים    לחלק  ממדרגה ראשונה.  בעיה הומניטרית
ים בעל  יבלתי חוקשוהים  הפכו  הם  ו  יזהוהו  תוקף  נגמרבחו"ל  
לא  הלשהייה תרופות לאחרים אין כסף ואף אין להם  . כורחם

  .עלולה להיות ארוכה ש ,מתוכננת

  כפר סבא, רבקה קטנר
  

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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 הבחירות: מצע ואבטלה
  

"  נפקד-"נוכח  נויש  24-לכנסת ה  הולכות וקרבותהבבחירות      
מפלגות  מ כמה כי  –  נוכחבמיוחד: מעמד העובדים.  טלבו

הממסד  עוסקות באבטלה הגבוהה, תולדה של משבר הקורונה  
הרשימה סיעת האופוזיציה העקבית העיקרית, ( מתמשךה

מעמד העובדים  .  חברתי)-טרם פרסמה מצע כלכלי  ,המשותפת
כי הדאגה העיקרית היא לשיקום המשק הקפיטליסטי   – נפקד
  אינטרסים של העובדות והעובדים.לולא  

מגמת העלייה   ,)15.2לפי נתוני הלמ"ס שפורסמו השבוע (     
 ר.משכה גם במחצית השנייה של ינואנבשיעור האבטלה 
אלף   800-, שהם כ19%-מד על יותר מושיעור האבטלה ע

מובטלים רבים   נם אבל ההכרה בכך שיש .עובדות ועובדים
) לא בהכרח מובילה למסקנות הנכונות. יו"ר  !(רבים מדי

ח"כ אביגדור ליברמן, נאמן לדרכו הימנית  ישראל ביתנו, 
ליברלית הציע, למשל, גם לדאוג למובטלים וגם לקצץ -ניאוה

את    ה מיזו מעל  מעצבנתהצעה    . , כולל קצבת אבטלהבקצבאות
בעלי השכר הנמוך בקרב   עם  ים נמנ עובדה שרוב המובטלים ה

חשוב  הקצבאות הן נדבך כי נשים; ו  םרובשו ,העובדים
  משפחותיהם. בהכנסות 

  

  המודל הגרמני, הספרדי והארגנטיני 
מרצ  ניצבת בצד השני של המפה הפוליטית הציונית,     
מציעה לאמץ את "המודל הגרמני" (של ממשלת מרקל  ש

דמי   להעניקסבסוד מעסיקים במקום  והשמרנית) שעיקר
: ישנן  ים" אחרים "מודל גםבעולם  ם מיקיי אך אבטלה. 

על פיטורים בעת בחוק  שאסרו    ,בהן ספרד וארגנטינה  , מדינות
גם  מדינות ובהן (שוב) ארגנטינה,    כמההמשבר. מרצ, בדומה ל 

בשיעור של  מציעה בצדק להטיל "מס עושר" על בעלי ההון 
של "ההון הצבור" (כולל נכסים? חברות   3%ועד  1%-כ

ל "מס  בחו"ל? הפקדות במקלטי מס?). על מי בדיוק יוט
גם "תקווה חדשה" של ח"כ גדעון סער   .ברור העושר"? לא

לסבסד מעסיקים. באתר המפלגה נכתב כי "תקווה   המציע
חדשה תצמצם את האבטלה שהגיעה לשיא בעקבות הקורונה  
ותעודד חזרה לעבודה באמצעות מענקים והטבות למעסיקים  

נשמע מוכר? גם שר   .שיחזירו עובדים וגם לעובדים עצמם"
  וד, ישראל כ"ץ, טוען כך. האוצר הכושל של הליכ

  

  העבודה ללא עובדים 
עמדותיה  לעבודה" הניסיון למצוא רמז במצע של "ה    

לא   זו לא עלה יפה. מפלגהואבטלה חברה בשאלות כלכלה, 
פרסמה מצע ומדברי יו"ר המפלגה, ח"כ מרב מיכאלי, קשה  

אולי ראוי להזכיר  לדלות פרטים על תפיסת עולם כלשהי. 
מפלגת  לעבודה". גם הקוראים " תהמפלגלח"כ מיכאלי של

  ;התייחסות לשאלות אלה שוםהשלטון הימנית, הליכוד, אין 
מצע. עוד מפלגות ללא   הליכוד לא פרסם ,בדומה ל"עבודה"

  יות): ש"ס ויהדות התורה ת מצע (ולא רק בשאלות חבר
אחזה  . כנראה שלארבע המפלגות, הראשונה החרדיות

אילו  ו  ,הראשונים לקיומהעשורים  הבהנהגת המדינה בשלושה  
אין מה   –האחרות בשלטון בשלושים השנים האחרונות 

  להציע לבוחר.  
נידון לכישלון אף  נה" "ימיניסיון למצוא את המצע של ה    

של "ימינה"  בדף הפייסבוק  . אתר המפלגה חדל לפעול. הוא
פורסמו המון צילומים של חברי כנסת נפתלי בנט ואיילת שקד,  

ציונות הדתית  לגם אבל אפס תוכן בשאלות כלכלה וחברה.  

התייחסות  שוםשל ח"כ בצלאל סמוטריץ' אין מצע ואין 
  האבטלה הגוברת.  בראשן לשאלות חברה וכלכלה, ו

  מהמשבר הפוליטי מצבם של המובטלים אינו מנותק     
  על מנת לתת מענה בעיצומה של המגפה. המחריף הכלכלי ו

שהעובדים  כנית חלופית ויש לאמץ ת ,ולו ראשוני לאבטלה,
  שיקום הכלכלה הקפיטליסטית על חשבונם.   לא ו – במרכזה 

הצעדים הנחוצים הם: יצירת מקומות עבודה   עתארב    
עידוד בעלות עובדים על אמצעי ייצור   באמצעותחדשים 

(קואופרטיבים) והקמת תאגידים ממלכתיים שיעסקו בהפיכת  
; חיזוק מנגנוני המדינה ובהם  הכלכלה הישראלית ל"ירוקה"

תוך ביטול חוזים   – מערכות הבריאות, החינוך והרווחה 
מדיניות המס: מי שמרוויח   שינויאישיים ועבודה קבלנית; 

ובייחוד התאגידים הגדולים המקומיים   ,יותר ישלם יותר
ההשקעות האדירות   הפסקתו  ;והזרים הנהנים מפטורי מס

הצטיידות הצבא וים  ישל השטחים הפלסטינהכיבוש    העמקתב
להידרדר עד   שעלולה ,תקיפה נגד איראןל ההכנבנשק חדש כ

הם אלה שצריכים  בעלי ההון  :סיכוםבדי מלחמה כוללת. כ
המדינה חייבת לקחת חלק פעיל  ו ,את מחיר המשבר לשלם

  . ביצירת מקומות עבודה

       אפרים דוידי 
  

  הדמוקרטית לא תרוץ
"אומר זאת בקיצור נמרץ. הדמוקרטית לא תתמודד     

ראש    ,עו"ד ברק כהן  )15.2השבוע (בבחירות הקרובות", מסר  
הדמוקרטית, שהציגה את עצמה כ"רשימת המחאה"    הרשימה

בדף   .ביא את פעילי מחאת בלפור לכנסתשת הכריזה ו
נאמר עוד כי "המלצת הרשימה    רשימההפייסבוק הרשמי של ה

היא להפסיק את הריצה לכנסת הקרובה ולהפנות את  
המאמצים שמושקעים בקמפיין ליצירת בית פוליטי לטווח  
הארוך. בזמן הקרוב נעסוק בעידוד הצבעה ובהבאת חברים  

  .חדשים לדמוקרטית"
מרבית   –"נתחיל מהשורה התחתונה. אנחנו  מסר:עוד נ    

העשירייה הראשונה של הדמוקרטית, יחד עם המזכירות  
בבחירות  של הדמוקרטית הזמנית קוראים להצביע נגד ריצה 

הקרובות". יצוין שהצבעת כלל חברי הרשימה תתקיים שבוע  
 במארס הקרוב.  16-לפני הבחירות, ב

"אנחנו יודעים שזה   :הנהגת הרשימה הסבירה לאוהדיה    
רי רק לפני שבועיים המלצנו לכם לקבוע  נשמע קצת מוזר. ה

שנרוץ לבחירות האלה. אבל היום אנחנו יודעים להגיד שנהיה  
חזקים הרבה יותר אם נחכה עם הריצה הזו. אנחנו לא רודפי  
כיסאות, וגם לא חיים בסרט. אנחנו מבינים מה הכוח שלנו  

  בחירות האלה".  ב
"התחושה שאנחנו   מסר:על הסיבות לפרישה מן המרוץ נ    

לא בשלים לבחירות האלה נובעת מכמה סיבות. ראשית, 
כמפלגה חדשה שאמורה להיות מפלגה דמוקרטית  
השתתפותית, ראוי שתהיה לנו התפרסות גיאוגרפית נרחבת  

לנו גופי ביקורת ושקיפות חזקים יותר,  שיהיו ומנוהלת, ראוי 
ורה  ראוי שתהיה לנו הנהגה מלוכדת וזהות אידאולוגית בר

ומגובשת, וכן קבוצות חשיבה והובלה לנושאים השונים  
  . גם מצע לא יזיק.  "שאנחנו רוצים לטפל בהם



  4/פוליטי 

המשותפת: גזענים 

  לא ישתיקו אותנו
"קרקס הפסילות נמשך תוך מיחזור טענות ישנות וחסרות      

) בתגובה  15.2( השבוע מסרבסיס, שכבר הופרכו", כך נ
הימין הגזעני, עוצמה יהודית   תלבקשה שהגישו מפלגו

  והציונות הדתית, לפסילת הרשימה המשותפת.  
המרכז המשפטי לזכויות   –את התגובה הגיש עדאלה     

י  פהמיעוט הערבי בישראל, לוועדת הבחירות המרכזית. ל
  גביר   בן    איתמר  עו"ד  שהגיש  הפסילה  ת ועדאלה, "בקש

  
  

הקצין המואשם במותו של 

  לא ישוב לתפקידו  טקה
מפכ"ל המשטרה יעקב שבתאי בעקבות המחאה, הודיע     

כי קצין המשטרה המואשם בירי למוות   ,)12.2( בסוף השבוע
סלומון טקה לא ישוב לארגון. המפכ"ל נפגש  בצעיר האתיופי 

עם בני משפחתו של טקה ואמר להם כי הוא מקבל את עמדתם  
החלטה על החזרתו  בנושא. "שקלתי ובחנתי בכובד ראש את ה

לשירות פעיל בארגון ומצאתי לנכון לספח אותו בשלב זה  
למערך הכבאות וההצלה ולהשיבו לפעילות במסגרת זו עד  
לסיום ההליך המשפטי התלוי ועומד בעניינו", אמר שבתאי.  
  , לדברי יו"ר הרשימה המשותפת, ח"כ איימן עודה (חד"ש)

היה קורבן של   ידי שוטר אחד, אבל הוא ב"סלומון טקה נורה 
מערכת שלמה: משטרה גזענית ואטומה ששמה את הקריירה  

  של שוטרים לפני חיים של אזרחים". 
הפגינו פעילים ובני משפחת טקה בכניסה   בפברואר  15-ב    

נעצר אחד   ך ההפגנהבמהל .משטרת זבולוןשל  ה לתחנ
בעקבות החלטתו של מפקד מחוז    התקיימה  הפגנההמוחים. ה

ב יורם סופר, לבטל את השעייתו של קצין חוף החדש, ניצ
  משטרה המואשם בגרימת מותו של טקה.  ה

למועדון   סמוךעם חבריו  2019ביוני שהה  18-טקה בן ה    
נוער של עמותת נירים בקרית חיים. קצין המשטרה שהגיע  
למקום בבגדים אזרחיים, טען כי ירה לאחר שבמקום התפתח  

המעורבים ליידות לעברו  עימות, ובעת שהזדהה כשוטר החלו  
אבנים. עדי ראייה, לעומת זאת, מסרו כי הירי בוצע על ידי  

 השוטר במהלך מרדף שניהל אחרי שני צעירים. 
  

  
  

  
  

  

  

  

  

  קבלו את 

 זו הדרך
"ל   בדוא  מדי שבוע 

  או בדואר רגיל
  

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

טענות ישנות שמרביתן נדונו  על מבוססות שתיהן על ראיות ו
בהרחבה בעבר בבית המשפט העליון וכן על מעט פרסומים  

צד שלישי, וחלקם בתרגום מסולף    מאתוקטעי ראיונות, חלקם  
  ושגוי או שהוצאו לחלוטין מהקשרם".

ועדת הבחירות המרכזית  ו"יש לשלול מכי  בתגובה    מסרנ  עוד 
בבחירות  את הסמכות לדון בפסילות של רשימות ומועמדים 

לכנסת, בהיותה בלתי חוקתית. הליכי פסילה אלה פוגעים  
  . בעקרונות על פיהן הבחירות חייבות להיות שוות וכלליות

מתן סמכות זו לוועדה שהרכבה פוליטי פוגע בכללי הצדק  
  הטבעי וההליך ההוגן".  

בחריפות את בקשת הפסילה   ביקרההרשימה המשותפת     
ו מסיתים נגד ציבור שלם בניסיון  "נתניהו ושותפי  :של בן גביר

ליצור כנסת ללא ערבים. כהניסטים, תומכי אפרטהייד  
וטרנספר לא יצליחו להשתיק את הרשימה המשותפת,  
שתמשיך להשמיע קול של ערכים דמוקרטיים ומוסריים: נגד  
הכיבוש, ההסתה והגזענות, ולמען שוויון ודמוקרטיה לכל  

    האזרחים והאזרחיות".
 

  חיסונים לעזההימין נגד 
ביטחון של  החוץ והועדת  ו) ב15.2(  שבועדיון סוער נערך ה     

הכנסת שהתכנסה על מנת לדון בסוגיית העברת החיסונים 
לרשות הפלסטינית. במהלך הדיון חשף מנהל המחלקה  

ן, כי "מאות  והבינלאומית במשרד הבריאות, ד"ר אשי שלמ 
כי "מקום שבו   ,הסבירחיסונים נזרקים לפח מדי יום". הוא 

נזרקו חיסונים הוא מקום שקופות החולים סובלות מאנשים  
שקבעו תור אך לא הופיעו, וגם עם זה יש דרך להתמודד".  

ללא חיסון התושבים הפלסטינים ברצועת עזה ובגדה    ,לדבריו
 המערבית "לא נצליח להשתלט על המגיפה". הוא הוסיף כי  

חיסון לא   שוםבגדה ו"רק צוותי רפואה פלסטינים חוסנו 
  הועבר נכון לרגע זה לעזה". 

תקף את ח"כ    ,יו"ר הוועדה, ח"כ צבי האוזר (תקווה חדשה)    
תוך שימוש ציני  הרשימה המשותפת)  – אחמד טיבי (תע"ל 

בעזה,   באזרחים הישראלים החטופים המוחזקים בידי חמאס
א־סייד, האזרח הבדואי שנכנס לרצועת   הישאם שעבאן הםב

. "יש אזרחים ישראלים בעזה  2015עזה בתחילת אפריל 
שהצלב האדום לא יכול לראות. אני מחויב לדאוג קודם כל  
לאזרחים ישראלים. איך תבטיח שהחטופים יקבלו את  
החיסונים? אזרח בדואי חטוף, נגד החוק הבינלאומי! בחור  

  ם דבר למען אזרחי ישראל".  בדואי חטוף ואתה לא עשית שו 
הרשימה   –על כך הגיב ח"כ עופר כסיף (חד"ש     

  נלאומי, החוק הבי ומבחינת "מבחינה ערכית  :המשותפת)
  יא שישראל יצאה מעזה ה טענהישראל היא הכוח הכובש. ה

שולטת בכל העברת המשאבים ויש לה   ישראל ;מופרכת
ה  אחריות לתושבים בעזה. לישראל יש אחריות לספק ל

חיסונים, בין אם ממקור שלישי ובין אם באופן ישיר. לפי סעיף 
חובה לספק לתושבים מוגנים שירותים    נהאמנת ז'נבה ישב  38

של המעצמה הכובשת". עוד הדגיש ח"כ    אזרחיה המשתווים ל
"על המעצמה הכובשת חובה, לא זכות, לספק בריאות   :כסיף

ת מדבקות.  לנתיניה. יש לה גם חובה להבטיח מניעה של מחלו
בג"צ פסק על בסיס החלטת מומחים כי ישראל והשטחים  

  ה רי. על כן, כל כפתהכבושים הם יחידה אפידמיולוגית אח
בחובתה של ישראל לספק חיסונים לכל תושבי השטחים  

  בישראלים".  גם  הכבושים הפלסטיניים פוגע 
כסיף: "יצאתי כעת מדיון מזעזע  מסר ח"כ בתום הישיבה     

ץ והביטחון, בו קראו חברי כנסת למנוע חיסונים  בוועדת החו
ממיליוני אזרחים בעזה. נאמר זאת באופן הברור ביותר:  
מניעת טיפול רפואי היא פשע מלחמה, עבירה על החוק  

  אנושית".  -עמדה אנטי –הבינלאומי, אבל חמור מכך 



 5/ פוליטי

  

  המתקפה נגד מערכת המשפט על  ריאיון עם ח"כ לשעבר דב חנין

  המרחב הדמוקרטילהרחיב את 
  על  השבוע ראיין "זו הדרך" את ח"כ לשעבר דב חנין    

מערכת הבחירות שבפתח, על העיסוק הציבורי הגובר  
  . נגדהשל הימין מתקפה  הבמערכת המשפט ועל 

במערכת המשפט מרקיע שחקים   פוליטיהעיסוק ה

מה . אש הממשלהעל רקע משפטו הפלילי של ר

  ? של השיח המשפטי בפוליטיקה  רכזיותומדעתך על 
ולכן   –הבעיות האמיתיות של אנשים הן בעיות פוליטיות     

"הבעיה היא  לפיהגם השינוי חייב להיות פוליטי. התפיסה 
משפטית, לכן הפתרון יהיה משפטי" היא שגיאה כפולה. קודם  

כי הבעיות עמוקות יותר מבעיות משפטיות, אבל גם כי   , כל
קיימות  יהיה מלא. זה לא אומר שלא לא הפתרון המשפטי 

בעיות רבות יותר שצריך לפתור   נןבעיות משפטיות, אבל יש
  במישורי העומק הפוליטיים והכלכליים.  

משהו שבתי   ינו פלסטיני א- סכסוך הישראליהלדוגמא,      
המשפט יודעים לפתור. בתי המשפט יכולים ואף הצליחו  

על מנת  אולם לתקן עוולות נקודתיות של הכיבוש, בעבר 
לסיום הכיבוש צריך לכונן שינוי    לביוה" ולה "לפתור את הבעי

פוליטי. דוגמאות נוספת הן כמובן המשבר הכלכלי שאנו  
אלה לא תחומים שבתי משפט   – חווים ומשבר האקלים 

  לפתור. לא משם תבוא הישועה.  מסוגלים

  אז מהיכן היא תגיע? 
מתנועה של אנשים. הפעילות המשפטית יכולה לסייע, אבל      

עולם השטח והמעשה, ולא  באני תולה את התקווה שלי לשינוי  
, למאבקים  ם עולם המשפט. בתי המשפט יכולים כמובן לתרוב

את   :חולל שםאבל השינויים הגדולים לא יכולים להת 
דרך מאבק ציבורי בזירות שבהן   חולל השינויים הללו יש ל

  רטיה מתבטאת.הדמוק

מערכת הפוליטית בישראל האם לעובדה כי בראש ה

משמעות מיוחדת  נודעת עומד כעת נאשם בפלילים 

  מאבק סביב מערכת המשפט? ב
המשפט הוא למעשה מרכיב בצורת הארגון החברתית של      

כל חברה. כל חברה מאורגנת דרך כללי פעולה מסוימים,  
ומתבצעים במערכת משפט.  הליכים ופרוצדורות, שנאכפים 

במציאות הפוליטית הישראלית, אנחנו חיים תחת מתקפה של  
השלטון עצמו על חלק מכללי ההתנהלות של המדינה.  
למתקפה זו יש מגוון סיבות, אך במרכז עומדת העובדה כי יש  
לנו ראש ממשלה שנחשד בעבירות חמורות, ועל מנת להגן על  

ל המערכת המשפטית.  עצמו הוא תוקף את כללי ההתנהגות ש
התקפה על המדינה   –  מאוד על כן אנו נמצאים במצב מיוחד 

  מתוך המדינה, ולמעשה מתוך צמרת המדינה. 

  האם זה מהלך של 'פירוק המדינה'? 
זה מהלך שנועד לשנות את אופייה של המדינה, לא לפרק      

  אלא יחידה אינטגרלית אינה את הכוח השמור לה. המדינה 
מערכת מורכבת שבתוכה מתקיימות סתירות פנימיות.  

הסדר החברתי, אבל   שמירה עלהתפקיד המרכזי שלה הוא 
כסוציאליסטים אנחנו יודעים שבתוך 'הסדר החברתי' הזה יש  

שותפיו  הוא שרה"מ ו יוםסתירות ומאבקים. מה שקורה כ
מפרקים מנגנונים של המדינה שעלולים לפגוע   בשלטון
התקפה היא על דרגים מסוימים בתוך המדינה  . לכן הנםבשלטו

לא על עצם מוסד המדינה, אלא על האיזונים שבתוכו. חברה    –
זקוקה למדינה לצורך הארגון החברתי,   21-מודרנית במאה ה

ולכן השאלה הפוליטית אינה עצם קיומה של המדינה, אלא  
  שינוי מוקדי הכוח והאיזונים בתוכה.  

רכת הבחירות הנוכחית אנו  . במענתניהו לא לבדאבל     
פוגשים כמה כוחות ימין שרוצים לצמצם את המרחב  

ברית ברור וגלוי של הכהניסטים   עלהדמוקרטי. נתניהו הפך ב
, אבל גם סער ובנט תמכו בהעברת חוקים שפגעו במרחב  

  חתר הדמוקרטי. בנט, למשל, פעל לצמצם זכויות עובדים ו 
במרחב   זו פגיעה חמורה – לבטל את זכות השביתה 

הכוחות הגדולים בזירה  שאנחנו בבעיה:  הדמוקרטי. לכן ברור  
הפוליטית הם כוחות ימניים מסוכנים שמאיימים על המרחב  

. המועמדים השונים של הימין  זירות שונותהדמוקרטי ב
  אבל כולן סכנות.  – משקפים סכנות שונות

  מנתניהו?  נשקפתוהסכנה הראשית 
מבקש מצומצם. נתניהו בישראל דמוקרטי המרחב ה    

כזה  ממגבלות.  ת עצמועל מנת לשחרר אלצמצמו עוד יותר 
אישור  חוק היסוד שאפשר את דחיית מועד  לדוגמא הוא

התקציב, שכעת מוגשת נגדו עתירה לבג"ץ. זו עתירה  
מאחר שהכנסת בעצם השתמשה לרעה בסמכות   ,מתבקשת

חוק יסוד  סווה כוההמכוננת שלה לחוקק חוקי יסוד. חוק טכני  
  על מנת לשריין אותו מביקורת שיפוטית.  

שמונה  המהלכים השלטוניים של נתניהו מזכירים לנו את "    
): תנועת  1852" (קרל מרקס, עשר בברימר של לואי בונפרט

לת נפוליאון השלישי, שביטלה את  בהוב   ,1848הריאקציה של  
וכוננה קיסרות, טבעה את   השנייההרפובליקה הצרפתית 

"החוקיות הורגת אותנו". גם נתניהו רוצה להשתחרר    :האמרה
  מרחב הדמוקרטי.  ה אתהוא מצמצם  ולכןמעקרון החוקיות, 

מתקפה על מה צריכה להיות התשובה השמאלית ל

  המדינה?  הבלמים בתוך מוסדעל האיזונים ו
;  אסור לנו לוותר על המאבק על המרחב הדמוקרטי הקיים    

יש  . אבל מאבקים אחריםב נשענים זה המרחב עליו אנחנו 
מספק מלכתחילה. אנחנו   אינובכך שהמרחב הזה  להכיר 

לפוליטיקה שמטרתה להרחיב את המרחב הדמוקרטי  זקוקים 
  . להיאבק נגד צמצומוולא רק  –

  כיצד ניתן לעשות זאת?  
להרחיב את מתחם הזכויות הדמוקרטי לפריפריה, לישובים       

בלתי מוכרים, לחברה הערבית, ליוצאי אתיופיה. יש קבוצות  
רבות עבורן המרחב הדמוקרטי מצומצם יותר. הרחבת המרחב  

קידום יכולת דמוקרטית להכרעה   - הדמוקרטי משמעה 
את המרחב הדמוקרטי   בשאלות כלכליות וחברתיות. להרחיב

לבטל את הכיבוש. כל המהלכים הללו הם מהלכים  גם    פירושו
  של הרחבת המרחב הדמוקרטי.  

חד"ש מציבה דרך אלטרנטיבית, אבל עדיין לא נתפסת     
ככוח שלטוני אלטרנטיבי, אלא רק כאופוזיציה. אנחנו לא  
רוצים להיות אופוזיציה אלא אלטרנטיבה, והשאלה הגדולה  

. אנו צריכים לפעול בתהליך רב ממדי:  שםכיצד להגיע להיא 
הזירה הפרלמנטרית והמשפטית הן זירות חשובות, אבל מי  

עושה שגיאה קשה.  הלאשמצמצם את הפוליטיקה רק לזירות 
. כדי לבנות  בבית המשפטהפוליטיקה לא מתחילה בכנסת ולא  

את המחנה השמאלי, אנחנו צריכים לייצר מהשטח את  
יבורים שיבססו אלטרנטיבה שמאלית לשלטון  הכוחות והח

  פחות מזה.   לאבישראל. 
  

 אמנון דה ברון 



  6/ פולמוס

 

  מודרניזם ומרקסיזם' -של עופר כסיף 'פוסט ותגובות למאמר

להתאים את הניתוח לזמננו 
  3, 5פרסם מאמר ב"זו הדרך" (גיליון ח"כ עופר כסיף     

מודרניזם, פייק ניוז  -בפברואר) תחת הכותרת "פוסט
מודרניזם. לטענתו,  -ולל על הפוסטהוא מתגומרקסיזם", בו 

מודרניזם, בהכללה, טוען שאין אמת אובייקטיבית  –הפוסט"
גם המחשבה הליברלית   .וכי הכל עניין של פרשנות ונרטיבים

סוציאליסטית ועוד) נתפסת כעוד  (וכך גם הדמוקרטית, ה
 . "חלופיות 'אמיתות'טיב וכעוד גישה שניתן לדחות בשם נר
מודרנית,  -זו ביקורת שמרנית קלאסית על הגישה הפוסט    

או מדי שבוע בטור  הימני  כזאת שאפשר לקרוא באתר "מידה"  
  של הרב חיים נבון ב"מקור ראשון".  

אם הכל יחסי, יגידו השמרנים וח"כ כסיף, כל האמונות      
והערכים שווים. מכאן, עצם הפלורליזם הדמוקרטי שמאפשר  
עמדה כזאת נתון תחת סכנה. זו בהחלט הייתה אידיאולוגיה  

ים  הרסנית... אם היא לא הייתה איש קש מוחלט. בפועל, מעט
בלבד מחזיקים בה ברצינות, ומעטים עוד יותר מחוץ  
לפקולטות למדעי הרוח באקדמיה. בעולם האמיתי, של  
האנשים העובדים, הגישה הזאת אפילו לא מתחרה בליגה ג'  

   של הרעיונות הפוליטיים.
מה שכן השתלט על חוגי השמאל (ולאחרונה, גם על הימין)      

  וקחת את התובנהזו פוליטיקת הזהויות. זו גישה הל
  

  מודרניזם והזהותנות-על הפוסט
שכח שהוא הפך "אדם    ) 3.2שעופר כסיף ("זו הדרך"  נדמה      

תב עת תיאורטי, אלא במה פוליטי" וש"זו הדרך" איננו כ 
ביקורת של החברה והפוליטיקה  ה שעיקר פוליטית

ה למקד יותר את הביקורת  הישראלית. לפי כך, מן הראוי הי
שכן אלה עומדים כיום  מודרניזם והזהותנות, -הפוסט נגד

  שיח הדומיננטי באקדמיה ובחוגי השמאל הרדיקלי.  במרכז ה
הפוסט  -הוגי שמאל"אותם מי הם  ,לומר  בפירושיש       

שסיפקו לפעילי הימין הפשיסטי כלים להבסת החברה  
.  הרעיון הדמוקרטי לשווא" הדמוקרטית תוך נשיאת שמו של 

יהודה שנהב (מקף שהרבני),  פרופ' כמשל יכול לשמש לנו 
הגורו של הזהותנות המזרחית, השולל ומבטל מכל וכל את  

י של  השמאל. לדבריו אין זו  ייחודו ויתרונו הפוליטי והמוסר
  ת הגמונית בתוך החברה הישראלית. "קבוצה תרבותי אלא

דבריו  ל  ,". כךהמזרח הערביכנציגי התרבות המערבית בתוך 
הבעיה היא "האשכנזים"    ,שפורסם לאחרונה ב"הארץ"ראיון  ב

והקיבוצים המפלים את "המזרח" והמזרחים, ולא  האיום של  
הכובש ומדכא את הפלסטינים. בסוף  הימין הפשיסטי, 

סוף יוצרת  איון הוא "מבין שהבדלנות היהודית ביהר
הוא בוחר בזהות היהודית   ף על פי כן אפרטהייד ציוני". א

  בזהות דמוקרטית שוויונית.   עדתית ולא-הדתית
ר  ש"חלקם  עופר כסיף לומיודע  בהמשך המאמר    זאת ועוד,    

רניסטים הם  קומוניסטים  מוד-טשל ההוגים המכונים פוס
לניניזם".  אכן, ולא בכדי. מן   -שזנחו את המרקסיזם לשעבר

הדיבור על  אותם "קומוניסטים  הראוי היה, אפוא, להרחיב את  
ת הם זנחו את  לשעבר" ולהסביר מדוע ובאילו נסיבו

ריסטופר  כמישל פוקו  ו נהגו כך, למשל,  לניניזם?-המרקסיזם
ית  של המפלגה הקומוניסטית של בר  20- עידה הוהיל לאחר הו

  ודיכוי המרד בהונגריה.  המועצות

  אודי אדיב 

ין המעמד  המרקסיסטית הבסיסית של מלחמה תמידית ב
המדכא למעמד המדוכא, ומרחיבה אותה לכל תחומי החיים:  
מגדר, גזע, דת, נטייה מינית וכל סוג של אפליה או התייחסות  
חברתית בעייתית לקבוצה מסוימת. נטייה זו, שמקורה  
בשמאל העמוק, משרתת היום את גורמי הימין שלמדו  

  להשתמש בה לצורכיהם. אבל למה זה קורה? 
הבעיה בעזרת "המסורת המטריאליסטית של  אנתח את     

לניניזם" כפי שהגדיר זאת ח"כ כסיף. מרקס חילק  -המרקסיזם
את החברה לשתי קבוצות פשוטות: פועלים ובעלי הון, ותיאר  
את היחסים הכלכליים (ומכאן, הפוליטיים) ביניהם. אבל מה  

המציאות   , אינו מתאר את19-אופן גס במאה הבשהיה נכון 
עובד שכיר עם תלוש משכורת, אבל גם   לדוגמא, ,אניהיום. 

וחיבור   מחשב נייד  –בעלים של אמצעי הייצור שלי 
לאינטרנט. אני מחזיק בהון קלאסי דרך קרן ההשתלמות  

הדירה שלי. חוץ   יוהפנסיה שלי, אבל גם משלם רנטה לבעל
בורגני שמוכר כעצמאי את מרכולתו  -מזה, אני גם זעיר

ב. איפה אני יושב בחלוקה וירטואלית) לשוק הרחו(ה
הדיכוטומית בין פועל לבעל הון? ומילא אם הייתי יוצא דופן  

יותר   בולט אףזה מצבם של חלקים אדירים מהציבור, ו –
ים כפטריות  צצבמשבר הקורונה, כשעסקים ויוזמות זעירות 

לאחר הגשם בשל ההתמוטטות הזמנית של שוק העבודה  
    הקלאסי.

שהמציאות המטריאלית בה אנחנו חיים  נראה, אם כן,     
כחברה השתנתה באופן ניכר ובלתי הפיך. מי שמשתמש בכלי  
ניתוח מרקסיסטיים לא יופתע, אם כן, שגם הפוליטיקה שלנו  
השתנתה. מי שהשתכנעו בגישה המרקסיסטית הכללית של  
מלחמה בין המדכאים למדוכאים מחפשים אותה כעת  

זהויות סוציולוגיות   במקומות אחרים, בהצטלבויות בין
   אחרות.

ח"כ כסיף צודק ששינוי זה מנוצל לרעה בידי גורמים      
ולכן כל   –סמכותניים. הם, לטענתם, פועלים למען החלשים 

פעולה שלהם היא מוצדקת בהגדרה. זו בדיוק הרטוריקה בה  
טיהורים פוליטיים. "אנחנו  "מ כדי להשליט ברההשתמשה 

לים למען מעמד הפועלים" הם  לניניסטים הפוע-המרקסיסטים
אמרו, ומכאן התנגדות לדיקטטורה שלהם כמוה כתמיכה  

   בקפיטליזם המערבי המנצל. כולנו יודעים איך זה נגמר.
אם המטריאליזם הדיאלקטי חפץ חיים, עליו לבחון מחדש      

את יחסי הכוח הכלכליים בחברה, ולקבל החלטות קשות. עליו  
העסק הקטן ("שולמן") אינו  להכיר, למשל, בכך שבעל 

בהכרח הגורם המנצל, והעובד השכיר במגזר הציבורי אינו  
  בהכרח הגורם המנוצל או המהפכני.  

כפי שהגדיר זאת ח"כ  גם הלאמה "בשיטות דמוקרטיות",     
כסיף, אינה מביאה לפחות ניצול כלכלי, וכשהימין מבוצר כל  

. לעיתים,  אינו האויב והשוק החופשי משליטת –כך בשלטון 
  מרקסיסטיות -אויכיום, גישות נ הוא אף בעל ברית רב עוצמה.

מרקסיסטיות שולטות בכיפת השמאל ואף חדרו עמוק  -ופוסט
לניניסטית איבדה את  -לימין, משום שהגישה המרקסיסטית

תנאים המטריאליים של החברה המערבית  בהרלוונטיות שלה 
ללב  . הדרך היחידה להביא את המטריאליזם 21-במאה ה

השיח הציבורי הוא לא להאשים את שאר השמאל ב"נטישה",  
   אלא להתאים אותו למציאות המטריאלית המשתנה.

  עידן דה ארץ



  

 7/ פוליטי

 

  תושבים מתארגנים נגד הקמת מתקן ביטחוני של ארה"ב בשכונתם

ר אמריקאי בירושליםצבמ
לתכנון ולבנייה בירושלים אישרה   הוועדה המחוזית    

הבנייה של מתחמי   כניותו) את ת 15.2( השבוע להפקדה
בשבועות האחרונים של   .ירושליםשגרירות ארצות הברית ב

כניות  ובאופן בהול שתי ת  טראמפ נשיא ה קידם  ו, ממשל
  . זאת, בירושלים  הברית-של ארצותלהרחבת מתחם השגרירות  

סיון עלוב לקבע את המורשת של ה"הישג" הגדול של  יבנ
  שלום כינון הנצחת הכיבוש ופגיעה במאמצים ל  – נשיאותו 

 פתרון שתי המדינות. המבוסס על  צודק
כניות להרחבת מתחם השגרירות  ו הוצגו התחודש שעבר ב    

במרחק של   ,בניית מתחם נוסף על דרך חברוןלהקיים ו
מור להיבנות המתחם  שטח בו אהכקילומטר מהשגרירות. 

הוא   .היחידים באזור ים הירוקיםשטחאחד ה הוא כיוםהחדש 
ירושלים   כלומר בשטחי –שוכן בחלקו מעבר לקו הירוק 

  בנה יכל השטח י ,כניותולפי הת .1967-שנכבשו בהמזרחית 
נוספת כנית  ומ'. הוצגה גם ת  3.5ויגודר בחומת אבן בגובה של  

שגרירות האמריקאית בשכונת ארנונה לתוך  ה מתחםלהרחבת 
 תחומי הקו הירוק. 

של ארה"ב  האלה המתקנים הדיפלומטיים יש להדגיש כי     
בסיסים צבאיים בלמעשה מדובר  ;אינם משרתים את הציבור

  סוכני ביון , רגליםמהיטב, המאכלסים  ממוגניםקטנים ו
מבצר   להקים  נועדו התוכניות אחרים.  צבאיים ם וגורמי

בלב ירושלים, תוך קיבוע הכיבוש בירושלים  נוסף אמריקאי 
על חשבון   זאתכל  .המזרחית בצורה הבוטה ביותר

  תקבל האוכלוסייה המקומית, שבמקום שטחי טבע ירוקים 
  מגבילים הסדרי ביטחון , סוכנים חמושים ובטוןת וחומ

 ההגמון האמריקאי.   בשירות
בינואר בישיבה של ועדת התכנון   27-בכניות אושרו ו הת    

  סוף סדר היום ב הוסתרולאחר ש ,והבנייה של מחוז ירושלים
למתקנים   בשטחים המיועדים הבנייה .של הישיבה
 צפויה להתחיל בשנתיים הקרובות. האמריקאיים 

תושבי האזור   התנגדות שלתחילת  ניכרתבשטח כבר     
: עמותת האמנים  יגרמו ןכניות ולהרס הסביבתי שהולת

נגד הבנייה. בין השאר  קמפיין ציבורי  נתארגמ"מוסררה" 
לנשיא   מוענתעצומה המ מחתימה העמותה תושבים על

כניות באופן מידי כדי  ובדרישה לעצור את הת ,ארה"ב ביידן
 עצים. 300-ללמנוע פגיעה בטבע העירוני וכריתה של מעל 

  ה אופייאת  ושינ לא  הברית- רצותחילופי השלטון באאך     
  ל שכבר בשבוע הראשון  של מעצמה זו. האימפריאליסטי

שאין בכוונתו לשנות את החלטת    , הנשיא ביידןהבהיר  ממשלו  
לגבי  וכבירת ישראל ירושלים ב ההכרה בדברהממשל הקודם 

מיקומה של השגרירות האמריקאית. בשבוע שעבר החליט 
משתי  סנאטורים  97הקונגרס האמריקאי ברוב מוחץ של 

לאשרר בשנית את מיקום   ,מתנגדים שלושה מול  ,המפלגות
      השגרירות בשכונת ארנונה שבירושלים. 

שינוי כלשהו בתפקידה של ארה"ב  אין  ה ברורה:נומ הת    
של הממשל  האינטרסים . באזור ובעמדותיה בעד הכיבוש

ולהבטיח   ארה"ב-ישראלקשרי ק את הדל :האמריקאי ברורים
-ניאוה שתמשיך לשרת בנאמנות את הממשל במדיניותו 

  במזרח התיכון.  והתוקפניתקולוניאלית 

  עומר דה לנגה
  

 הכרה ומחאה בגולן 
הפרה בוטה של   אוה  הכבושה לישראלהגולן רמת סיפוח     

החוק הבינלאומי. מועצת הביטחון של האו"ם הכריזה עליו  
חוקי, ושום מדינה ממדינות העולם לא הכירה בו, חוץ  -כבלתי

אותו ממשל שהעביר את   –  משל טרמאפ האמריקאי ממ
. סוף פסוקאבל הכרה אמריקאית בפירוש אינה  .השגרירות

)  14.2( השבוע הפגינו דרוזים ברמת הגולן -תושבים ערבים
.  1982בפברואר    14-שנה לשביתה הארוכה שפרצה ב  39לציון  

כשבידיהם דגלי  המפגינים, צעדו ממג'דל שמס לעבר הגבול 
  וקראו קריאות נגד הכיבוש הישראלי.  סוריה 

של תושביה    שביתהפרצה ברמת גולן    1982בפברואר    14-ב    
  25-אשר לוותה בהפגנות. ממשלת בגין הטילה ב הסורים
אר סגר צבאי על כפריהם, אסרה על כניסת צוותים  בפברו

רפואיים ועיתונאים וניתקה את הקשר הטלפוני. תעודות זיהוי  
  שחולקו הועלו באש, תוך הפרת העוצר.  

וחד"ש  (מק"י) נציגי המפלגה הקומוניסטית הישראלית     
בכנסת היו היחידים שהוקיעו את סיפוח הגולן, את הסגר ואת  

אזרחות ישראלית. השביתה של  תושביו  עלהניסיון לכפות 
ביולי   22-כפרי הדרוזים הסתיימה כעבור שישה חודשים (ב

) בתנאים הבאים: ממשלת בגין נסוגה מדרישתה  1982
שהדרוזים יקבלו אזרחות ישראלית. אך היא הצליחה לכפות  
עליהם לשאת תעודות זיהוי ישראליות (כחולות), עם הכיתוב  

  "אזרחות לא מוגדרת".  
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  קומוניסטים גרמנים מביעים סולידריות עם קובה 

  (ציילום: אונזרה צייט)

מפלגת השמאל בגרמניה 

  קובהבשאלת  החלוק
"די  מפלגת השמאל הגרמנית  אתה השבוע פקדסערה     

  על רקע שינוי בעמדתה המוצהרת של המפלגה ביחס  לינקה" 
  

  מיאנמרב הפגנות המוניות
נגד  מוסיפים להפגין, זה כשבועיים, אזרחים מאות אלפי     

  ות נערכ ותהגדול ותהפגנהההפיכה הצבאית במיאנמר. 
, אך הגיעו  ביאנגון, העיר הגדולה במיאנמר ובירתה הכלכלית

חרף מאמצי  המחאות נערכות . לכל פינה במדינה האסיאתית
הצבא שחסם את הגישה לאינטרנט בחלקים רבים במדינה,  

אינטרנט, פייסבוק, טוויטר   –לרבות גישה לרשתות חברתיות 
כי הם חוששים מתערבות הצבא מסרו  המפגינים .ואינסטגרם

        וממעשה טבח בהם.
נעצרו מנהיגת המדינה אונג סן סו צ'י יחד    ,בעקבות ההפיכה    

יא מין ויין ובכירים נוספים במפלגתה "הליגה  עם הנש
  השליט הרמטכ"ל מין אונגד הלאינג . "הלאומית לדמוקרטיה

מינה נשיא זמני וממשלה המורכבת מגנרלים    ,במדינה עצמו
  והכריז על מצב חירום.  

תנועת מרי אזרחי   במיאנמר האחרונים קמה בשבועיים      
במשרדי הממשלה, מהנדסים  כוללת מורים, אחיות, פקידים כ

ורופאים שפרצו בשביתה. נוסף לכך, מדי לילה יוצאים  
כונה  הממחבתות במחאה בסירים ובים לרחוב ומכים זרחא

שכוחות הביטחון של   חשוב להזכירי"הפגנות הרעש". 
ביצעו רצח עם בבני   , מצוידים בנשק ישראלי,מיאנמר

עצרו ועינו  , הרוהינגה וטבחו אלפים מהם, אנסו נשים ונערות
גברים ונערים והעלו באש מאות כפרים שנשרפו כליל בעת  
כהונת אונג סן סו צ'י. האו"ם קבע כי יש להעמיד את ראשי  

  הצבא לדין בגין רצח עם. 
י  צבאצבא מיאנמר התרברב רבות בעבר ברכישת נשק וציוד      

כי בתקופת   2017-מישראל, ושגריר מיאנמר בישראל הודה ב
אחרי  וזאת  –ים ביטחוניים בין המדינות קשרו נמשככהונתו 

שכבר פורסמו מעשי הזוועה שם. צוות אמנסטי ישראל חשף  
שבכירים בצבא של מיאנמר ביקרו בתערוכות ביטחוניות  
בישראל למטרות רכש אף אחרי שישראל הכריזה על עצירת  

טרם ההכרזה הישראלית על  עם מיאנמר.  ר הביטחוני הסח
נפגשו ראשי הצבא של מיאנמר ואף לחצו את   -עצירת הסחר 

הרמטכ"ל דאז גדי   שלידיהם של נשיא המדינה רובי ריבלין ו
  .אייזנקוט

 
שמאל רחבה  חזית    אכיוון שהמפלגה הילקובה.  

של  גורם מאחד  גםות רבות, היא סיע לתל והכ
  , מרכזית גם זירהושמאל הגרמני חלק חשוב ב

לגבי   שונים בין הזרמיםבה מתנהלים ויכוחים 
          .עמדותיו

עמדת המפלגה בנוגע   הייתה לאורך השנים      
  סלע מחלוקת מרכזי בין מחנות אלה. לקובה 

דמוקרטיים  -גורמים סוציאל  ניסו  פעם אחר פעם
עמדה ביקורתית   לקדם וליברליים במפלגה 

משלה הסוציאליסטית  מדיניות המל ביחס
העקביים יותר,   כוחות השמאל  אילוו ,הקובנית

 .  , בלמו שינויים אלההמתנגדים לאימפריאליזם
עוררו סערה  קובניות -בעבר, עמדות אנטי    
  שני עשורים לפני כ ,אלדוגמ . מפלגהה פעיליוהתנגדות בקרב 

המכהן כיום כנשיא  אחד ממנהיגי המפלגה, גרגור גיסי (חולל 
סערה כאשר כינה  ת השמאל בפרלמנט האיחוד האירופי) סיע
 . "דיקטטור " פידל קסטרו את 
בינואר השנה שבר הוועד המרכזי    23-, במחלוקת זו  על רקע    

ר החלטה הנוגעת אישו  את הטאבו סביב קובה,"  לינקה  יד" של  
בעוד שרוב    "סולידריות עם קובה".  :תחת הכותרת  יהלעמדות

  חרם נגד הבמאבקה קובה ב  תומכיםהסעיפים בהחלטה 
סיונות  יננגד המצור ונגד , שנה 60הנמשך כמעט  האמריקאי

  : , הסעיף האחרון עורר הדיםוץחמאורגנים מבההפיכה ה
הן חלות    ."עבור מפלגת השמאל, זכויות אדם הן אוניברסליות

בה  בכל מקום! אנו קוראים להמשך הדיאלוג בקו –על כולם 
  פעילים ופעילות ביקורתיים עם עם אמנים ואמניות כמו גם 

 למען דמוקרטיזציה של החברה הקובנית".  
ת  וסיע  11אחת מתוך  יוזמה של    א אין זה מקרי כי ההצעה הי    
-"השמאל האמנציפטורי" שבקצה הסוציאל, "הינקל יד"ב

. מה שנראה כסעיף תמים הקורא להידברות עם  הדמוקרטי של
אצבע  הוא מפנה  – כזהאינו בפועל הקובני חלקים מהעם 
- ומביע תמיכה (אמנם בלתי  הממשלה הקובניתמאשימה כלפי  

מהפכניים במדינה, הטוענים כי  -מפורשת) בכוחות האנטי
קובה אינה מדינה דמוקרטית. ההצעה נתפסה בקרב המתנגדים  

לפני   "הינקל יד"יצור קרע בשורות סיון לילאימפריאליזם כנ 
בספטמבר   26-ב אלה ייערכו  . ירות לפרלמנט הגרמניהבח

דסטאג  נ "די לינקה" להגדיל את כוחה בבומצפה הקרוב ובהן 
דיון בנושא השנוי  לנהל . כך במקום (הפרלמנט הגרמני)

רה ההחלטה כמעין פשרה הכוללת  אושבמחלוקת, 
  במפלגה. זרמים "התחנפות" לכלל ה

הגרמנית  המפלגה הקומוניסטית  הגיבהבהודעה לתקשורת     
י  ד" של ית שבעמדה החדשה ותהגישה האדנ בביקורת על

"אנו בטוחים שקובה אינה זקוקה להמלצות   :וכתבה "לינקה
"עבור המפלגה הקומוניסטית  עוד נכתב בהודעה:  .כאלה"

הגרמנית הדבר ברור: סולידריות עם המהפכה הקובנית  
קובעות באיזה צד שוסולידריות עם דרך הבנייה המאתגרת הן  

- בצד האימפריאליזם והכוחות האנטי –נמצאים של המתרס 
מהפכניים או בצד הסולידריות הבינלאומית  

 אינטרנציונליזם של המעמד העובד".הו
המזוהה עם מפלגת השמאל הגיב "קובה סי" גון ארהגם     

"גם למען עצמה, על  : במורת רוח לסעיף השנוי במחלוקת
מפלגת השמאל לדבוק בעקרונות מדיניות החוץ שלה  

אותה  ,  אינטרנציונליזםהשלום והולהתנגד לנטישה של עמדות  
מחברי סיעתה בבונדסטאג. זו הדרך היחידה   כמהמקדמים 

ה ולהפוך את השמאל שוב לכוח  לשמור על אחדות המפלג
   חזק ובעל השפעה".

  

  דניאל אלסון 
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  פורסם ביוזמת מרכז אדוה
  

סיקון סוציולוגי  כל

       לתקופת הקורונה
        

- מחקר כלכליה ל מרכז אדופרסם לאורך משבר הקורונה,      
סוציולוגים   כתבוש אנציקלופדיים  ערכים מדי פעם  חברתי

. זה  משברה קער לע המשתניםנבחרים על מושגים ורעיונות 
האינטלקטואל   על משקל – סוציולוג הציבוריביטוי לעמדת ה

להשפיע על ציבורים מחוץ לאקדמיה   המבקש – הציבורי
 . דוחקותשאלות עתים על  שפוך אורול
- מבמאמרו  הבריטי מייקל בורווי  הסוציולוגכך התייחס ל     

"למען סוציולוגיה ציבורית": "העברנו מאה שנים   ,2004
לכן   .בתרגום הידיעות הכלליות למדעובבניית ידע מקצועי 

לתרגם   שיטתיאנחנו יותר ממוכנים לעלות על הסיפון ובאופן 
לקחת את הידע בחזרה למקום שממנו  כלומר , בכיוון ההפוך

ובכך   ,בעיות פרטיות לעניינים פומביים תרגםלעלינו  .נלקח
אינני יודע אם עורכי   .מוסרי" ערךהפוך את הסוציולוגיה לל

ה קראו את מאמרו  סיקון הסוציולוגי החדש של מרכז אדוכהל
 מהדהד מהפרויקט.   אולם זה של בורווי, 

שבר הקורונה חושף עד כמה הטבעי הוא חברתי ועד כמה  "    
החברתי הוא טבעי. בני אדם חיים בחברה שהיא טבעית 

בעת גם בטבע שהוא חברתי עבורם. הפרת שגרת -ובהעבורם,  
הן במובנם הטבעי והן במובנם   –החיים בזמן הקורונה 

חושפת את פריכותם ואת פגיעותם, ובין השאר   — החברתי 
  מעמיקים ק, אשר קיימים מכבר אולם  הצד-השוויון ואי-את אי

ליחסים,    מגפהמכאן הצורך לחשוב מה עושה הבעת המגיפה.  
זו    .ושגים חברתיים קיימים, ומה הם עושים לה"למוסדות ולמ 

   .למסעמחברי המסמך  נקודת המוצא ממנה יצאו 
   

  מאי שוויון לזקנה ועוד 
אט (עבודה  ירשוויון, פרק-: איבולטיםה הערכיםבין     

רטיה וביתיות  קנה, אוטוקיארעית), אלימות אינטימית, ז 
היריעה  צרה וק ,עמודים 200 כולו מונה  במשבר. המסמך

 . המופיעים בו כלל הערכים   מנות אתמל
בניגוד  "נגיף הקורונה אינו פועל על פי עקרון השוויון.       

. כלומר  'כולנו באותה סירה' לקלישאה המטעה הקובעת כי 
שכולנו פגיעים באותה מידה, לנגיף דווקא יש אוכלוסיות  
מועדפות שבהן תנאי המחיה שלו טובים יותר ופגיעתו  
קטלנית יותר. האוכלוסיות הפגיעות ביותר הן קשישים, אלה  
הסובלים מבעיות בריאותיות ומי שמאכלס את תחתית הסולם  

על ידי    80-החברתי והכלכלי. בעולם, הנשלט מתחילת שנות ה
קדמות אידיאולוגיה ומדיניות  אליטות פוליטיות וכלכליות המ

ונה חושף  ליברלית, אי השוויון הולך וגדל ונגיף הקור-ניאו
       כתב פרופ' יוסי דהאן,  -  ומעצים אותו"

דווקא משום  דבריו של פרופ' דהאן הם חשובים       
מפמפמים ללא הרף   הממסדייםשהתקשורת והפוליטיקאים 

והחוקר   הסוציולוג .כי "כולנו באותה סירה" את המסר
המעמדית  החברה וכי , יודעים כמובן שאין זה כךהביקורתי 

שאינו מודע  אזרח אך  .הומוגנית שוויונית או אינהלעולם 
  עלול בהחלט ליפול בפח  להקשר המעמדי של המגפה

 . עד לילומבוקר  בהם מלעיטים אותו ולהאמין לדברים 
 החוקר אסף דויד הסביר תחת הערך "אוטוקרטיה"      

  "אם כן, הדרך היעילה להנהרת  :מהפורום לחשיבה אזורית
כמשטר   המתרחש בישראל בעידן הקורונה היא ניתוחה

מנצל    'דוקטרינת ההלם'בראשות שליט יחיד, שברוח    סמכותני
משבר אמיתי כדי לדרוס את מה שנותר ממנגנוני האיזון  

     זרחיות בסיסיות". והבקרה ולבטל שורה של זכויות א
הקורונה  כי ערכים נוספים ניתן ללמוד ממדברים אלה ו      

, הכלכלי, החברתי והסביבתי,  הפוליטי שבראת המ עמיקהה
נתניהו    ם של בנימין שליטתשימוש כדי לחזק את    הנעשה ב  וכי

    . בזירה הציבורית והפוליטיתוממשלתו הימנית 
  

 על אלימות וצבאיות 
אלימות  "על בלכסיקון רות פרסר ממכללת תל חי כתבה     

"היעלמותה של האלימות האינטימית   ,". לדבריהאינטימית
מסדר היום הציבורי לא הייתה אפשרית אלמלא התפיסה  
המיליטריסטית הצרה לניהול המשבר, והמעמד היציב של  
משפחה כאובייקט המעורר בנו אסוציאציות חיוביות. לפיכך,  

ימות' נקשרת ל'משפחה' בסמיכות דקדוקית  גם כאשר 'אל
וציבורית, המשמעות ההגמונית נותרת על כנה". נשים חוו  

צבאיות שגורות הטעו  תפיסות לדבריה אך ופת בבתים, ת
 אותנו לחשוב כי "הבית" הוא המקום הבטוח ביותר.  

באית ישראלית, משבר הקורונה היה  צ-ממסדיתבלשון     
  כמה אויב התוקף בל מדומההמגפה ". ערכתיפיגוע רב מ"

ואף   ,והשימוש בלשון צבאית כדי להתמודד עמו ,חזיתות
ביחידות צבאיות (אמ"ן, פיקוד העורף,   הממשיהשימוש 

  אינו מקרי. בהתמודדות עמו חיילים חמושים בצמתים) 
ים עם הפקודות,  חבמלחמה לא מתווכמבחינת הממסד,     

במלחמה לא מטילים ספק ב"חוכמת הפיקוד", במלחמה לא  
רק מצייתים.   –מוחים, לא מתלוננים ולא מנסים לשנות דבר 

הקורונה שינתה בחטף ערכים שלמים ומציאויות  אך למרות ש
הוא מה שיהיה. קרי:    –החשש הוא שמה שהיה    שחיינו,רבות  

ם של  יליברלי- עלולה לדרדר אותנו לתהומות ניאו הקורונה
גם   אך באותה מידה יכול המשבר להיות .עוני, מחסור ורעב
 חברתית.   קדמהל התחדשות ו להזדמנות לשינוי,  

"הלכסיקון   זה,הרבים שתרמו לפרויקט  החוקרים    
להבנת    חשובה   תרומה  תרמו   , הסוציולוגי" (לתקופת הקורונה)

י בסוף ווכפי שכתב בור . ישן הניצב בפנינו-העולם החדש
  ההגנה הטובה ביותר על "אני טוען כי בצומת הנוכחי,  :  מאמרו

ה  סוציולוגיידע שמייצרת הב תהיה זו שתיעזרהאנושות 
דברים אלה מהדהדים את הפסוק . הביקורתית"הציבורית 

רשו את  "עד כה הפילוסופים אך פיהמפורסם של מרקס: 
המרכזי של   םתפקיד זה .המטרה היא לשנותו"  ;עולםה

הנגשת הידע  ,  נקיטת עמדה מוסרית  –   הסוציולוגים הציבוריים
  צו השעה.  מאבק לשינוי חברתי. זה גםתמיכה בו

 זוהר אלון
  :הסוציולוגי  לעיון בלכסיקון הקורונה

 corona-https://adva.org/he/lexicon 
 

  העבריאירוע השקה לתרגום 

  אלקאסם-של אגרות דרוויש
,  23.2  , פרויקט "מכתוב" של מכון ון ליר יקיים ביום שלישי    

ל"  'אירוע השקה מקוון של הספר "אלרסאא 19:30בשעה 
  מה הספר תרגאת  .סמיח אלקאסםו  מחמוד דרוויש  מאת

השתתפו    עריכההתרגום והצוות  בו  ,כוכבי-חנה עמיתמערבית  
  .  רותם רזו   תמי ישראלי  ,ראיף זריק  ,איאד ברגותי

של שני המשוררים הפלסטינים  האיגרות סף וא  אהוהספר     
שהפכו נכס צאן ברזל של הספרות  דרוויש ואלקאסם, 

ברגותי,   שתתפוי דיוןב. תו ת המודרני ווהפואטיקה הערבי
,  וטן אלקאסם, שהרבני, ד"ר ראיף זריק-פרופ' יהודה שנהב

  .רוני סומקוהמשורר  כוכבי - עמיתד"ר 



      במאבק

  דוא"ל ,03-6297263, פקס  03-6293944, טל' 6126102, ת"א 26205ת"ד  

zohaderekh@gmail.com , זו הדרךאתר:  www.zoha.org.il  
  

       

שני פעילי המחאה נגד בנימין נתניהו וממשלתו הימנית      
) במשך שבע שעות במרחב ציון  10.2( בשבוע שעבר נחקרו 

כך מסרה העיתונאית העצמאית   –  במחלק לפשעים חמורים
. הפעילים נשאלו שאלות רבות על פעילויות  לי ברלב-אור

בפייסבוק, על  שכתבו  מחאתיות שבהן לקחו חלק, על פוסטים  
מטרותיהן  על קבוצות מחאה שונות, ופעילים אחרים, 

החוקרים אף הטיחו בפני הפעילים שהם "ממרידים    .ופעיליהן
  . אנשים להפר את החוק"

במחלק  "כל החקירה ההזויה הזו בוצעה  :ברלב הדגישה    
לפשעים חמורים. שם חוקרים בין השאר מקרי אונס או רצח".  

יום    60לחתום על תנאי הרחקה של  הציעה לפעילים  המשטרה  
. עו"ד גבי לסקי, המייצגת את  לחתום  מירושלים, אך הם סרבו

הפעילים, מסרה: "המשטרה מביאה פעילים לחקירה ארוכה  
לדכא  ולא פרופורציונלית בשום מידה, בניסיון להתיש 

, וזאת  'מובילים'ולהפחיד את מי שהמשטרה החליטה שהם 
זומנו אף  שכדי לדכא את המחאה ולפגוע בה". פעילי מחאה 

הם לחקירה אמרו: "המשטרה מכינה עלינו קלסרים. יש כאן  
ועוד בתקופת בחירות. זאת משטרת   ,ניסיון לדכא את המחאה

  מחשבות".
כוי נגד פעילי  בסוף השבוע המשיכה המשטרה במאמצי הדי     

המחאה, שהפגינו ברחבי הארץ נגד ראש הממשלה נתניהו זה  
בירושלים התקיימה צעדה מגשר  ברציפות.  34-השבוע ה

בקרבת מעון ראש הממשלה, שם   ס המיתרים לכיוון כיכר פרי
עצרת  עצמה נערכה בני אדם. בכיכר  1,500-הפגינו כ

הרשימה המשותפת)   –בהשתתפות ח"כ עופר כסיף (חד"ש 
שלושה מפגינים  עצרה  ועשרות פעילי חד"ש ומק"י. המשטרה  

בגין "הפרת הסדר הציבורי". מפגין נוסף נעצר מאוחר יותר  
"בגין תקיפת שוטר". כל העצורים הועברו לחקירה בתחנת  

ביתו   לעבר בקיסריה צעדו מאות מכיכר הראלי משטרה. 
  טי של נתניהו והפגינו במקום.הפר

מקרי אלימות רבים כלפי  במהלך סוף השבוע אירעו     
מוקדים שונים לפי נתוני "הדגלים   15-ב – מפגינים

) למשטרה בגין תקיפת 14.2. שבע תלונות הוגשו (השחורים"
  ). 13.2במהלך ההפגנות במוצ"ש ( מפגינים

  

  במארס  8-תנד"י נערכת לאירועי ה
מזכירות תנועת נשים דמוקרטיות בישראל (תנד"י) החליטה      

) לערוך בתחילת חודש מארס שורה של  10.2בישיבתה (
אירועים לציון יום האישה הבינלאומי. הסיסמא המרכזית  

  באירועים אלה תהיה: "הנשים תובעות: חיים בשוויון!" 
  6הפגנת הנשים המרכזית לציון יום האישה תיערך בשבת,     

בחיפה. הפגנות ומשמרות נשים בצמתים ברחבי   במארס,
ותעלה בהן,   17:00במארס, בשעה  8הארץ ייערכו ביום ב', 

בין היתר, הדרישה לביעור התופעות של רצח נשים ושל  
יתקיים   16:00במארס, בשעה  13אלימות כלפיהן. בשבת, 

הרצאתה של פרופ' נהאיה   –באמצעות הזום דיון שבמרכזו 
אות הציבור שתוקדש למערכה מול  דאוד המתמחה בברי

כן החליטה תנד"י לקרוא לחברותיה לפעול  מגיפת הקורונה. 
  . 24- להצלחת הרשימה המשותפת בבחירות לכנסת ה

  

  

יידו אבנים ופצעו מתנחלים 

  פלסטיניים כפרים תושבים ב
תושבי הכפרים  את ) 13.2(  בסוף השבועמתנחלים תקפו     

קבלייה שבשטחים הכבושים.  - ים קוסרה ועסירה אליהפלסטינ
פי דיווח של סוכנות הידיעות הפלסטינית ואפא, עשרות  ל

אבנים לעבר בתים   ויידו  הגיעו לכפרים מתנחלים רעולי פנים
ותושבים. רכב פלסטיני הוצת בקוסרה ונזק נגרם לכמה בתים. 
לאחר האירועים התפתחו עימותים בין עשרות מתנחלים  

.  זה לעבר זהדים אבנים ופלסטינים שבמסגרתם יידו הצד
יום קודם  .  הכפריםהצבא התערב וירה גז מדמיע לעבר תושבי  

  ת מתנחלים את נאסר עאמר מכפר קליל, דרומי תקפו לכן
לשכם. הפצוע, עם שברים בגופו, פונה לבית חולים רפידיה  

   בשכם.
  ה תנועהפעילי חתכו במהלך השבת, באזור בקעת הירדן,     

  סמוך    קילומטר כחצי    של   באורך  תיל    גדר לוחמים לשלום  
התנחלות חמדת. הגדר מונעת מרועי צאן פלסטינים לרעות  ל

בשטח. אחד הפעילים הסביר: "כאן עמדה גדר אפרטהייד,  
, ליד  אתואנחנו הורדנו אותה. את הגדר הלא חוקית הז

ההתנחלות חמדת, בנו מתנחלים. הם בנו אותה מסיבה אחת,  
התעמר בקהילות הפלסטיניות שרועות את צאנן באזור. מה  ל

אבל במנהל האזרחי דאגו   ,לא עשינו? מחינו, פנינו, קראנו 
להבהיר שהם לא מתעסקים בלהוריד מכשולים לא חוקיים של  
מתנחלים, רק מבני מגורים של פלסטינים. אז קמנו, עשינו  

    מעשה, והורדנו את הגדר".
 

  גל חד"ש -פודקאסט 
    לעונה שניה  חזרהפודקאסט של חד"ש ת"א 

 רועי ריק שיחה עם המוסיקאי ראשון: הפרק ה

  צירה שיתופית ופוליטיקהעל י ("הקולקטיב")
  ניתן להאזין לכל פרקי גל חד"ש באתר "זו הדרך"

  

  חיסונים לתושבי השטחים הכבושים
דיון מקוון ביוזמת פורום מדיניות של ארגון  

  סלימאן-עאידה תומא "גישה", בהשתתפות ח"כ  
  ; פרטים נוספים בפייסבוק19:00, בשעה 271., רביעי יום 

 

: התנדבות  רשימה המשותפתה

  במסגרת קמפיין הבחירות 
למטה הבחירות של הרשימה המשותפת בשפה     

העברית דרושים מתנדבים לפעילות שטח, לטלפנות, 

יום ב סיועול , לארגון חוגי ביתילפעילות בתחום הדיגיטל

 036292152  -ליצירת קשר עם המטה  .הבחירות


