
  

  ישראל חייבת לקחת אחריות לחיסונים 

  של כלל התושבים בין הירדן לים התיכון
  

  

קמפיין הבחירות  ) את 20.2( הרשימה המשותפת השיקה     
בנוף    שנערך במלון רמדה  ,. בפתח הכינוס24- לכנסת השלה  

  : יושב ראש הרשימה, ח"כ איימן עודה (חד"ש)  אמר  ,הגליל
"כולם רוצים את הקולות של הציבור  
הערבי כי הימין הבין שהוא לא יכול  

שמאל לא יכול  -המרכזכי איתנו ו
  . )3(ר' ידיעה בעמ'    הדגיש  , בלעדינו"

ח"כ    ,באירוע השתתפו גם יו"ר תע"ל
  ויו"ר בל"ד ח"כ סאמי ,אחמד טיבי

נאומיהם עסקו כמובן   .אבו שחאדה
השלושה אך  שאלות פוליטיות,ב

  לציבור להתחסן. וא קרלגם הקפידו 
כלי מרכזי במאבק בנגיף הקורונה   וא אכן, החיסון ה    

הולמת   הממשלההקטלני. מרכזי אבל לא בלעדי. מדיניות 
ממשלת   הכשלנ  בכך במערכה הקשה, אבל  אף היאחשובה 

איש    5,500-בישראל יותר מ  מתו  כה. עד  הימין כישלון חרוץ
- בלתי. נכון, שאינו ניתן להצדקה נתון – מהנגיף כתוצאה

ם  , אבל אפשר לצמצבמגפהתמותה  למנוע לחלוטין אפשרי
  .    ד את ממדיהומא
בקובה, מדינה ענייה ובעלת אוכלוסייה דומה  לדוגמא,      

שנה נגד מצור אמריקאי   60הנאבקת זה  , ישראלל בגודלה
-כ  –במגפה    מתים  300-פחות מ  עד כהתקדים, נרשמו    חסר
בישראל (על הטיפול בנגיף בישראל    מתיםה   סךמבלבד    5%

המחדל של ממשלת  הקף  ). אבל  8-ו  6,  5  ודיםובעולם, ר' עמ
הימין בראשות בנימין נתניהו עלול להיות גדול הרבה יותר.  

הכריז    - "ישראל תהיה המדינה הראשונה שתצא מהקורונה"  
שעשרות   כשהוא מתעלם מכךנתניהו בפומפוזיות לא פעם, 

ו  נחלצועד סין הענקית, כבר  זילנד הקטנה-מניו ,מדינות
לכלול  שנות  מסרבת בעק  אף  . ממשלתו של נתניהומהמשבר

  י ישראל  כיבוש הפלסטינים שתחת את במבצע החיסונים 
בגדה המערבית וברצועת עזה. זאת, חרף הצהרותיהם של  

כי הנגיף אינו מכיר במחיצות  ראשי משרד הבריאות 

זה אינטרס ישראלי שכל האוכלוסייה שבין  וכי  פוליטיות
  הירדן לים התיכון תהיה מחוסנת בפני הנגיף. 

החיסון  מתן מערכה כדי לאשר את  נדרשהלפני כחודש      

לעצירים ולאסירים, בהם פלסטינים. לאחר מכן נפתחה מערכה  
,  לחיסונם של מהגרי עבודה ומבקשי מקלט השוהים בישראל

. בשבוע שעבר, ולאחר לחצים  שעתידה לוט בערפל
כמות מוגבלת  ישראל מעבר של אפשרה בינלאומיים כבדים, 

  "ספוטניק" לרצועת עזה ולגדה.   מסוגם חיסונישל 
עתה, משרד הבריאות מבטיח (אך טרם קיים) לחסן את      

הפועלים הפלסטינים המועסקים בישראל. ומה לגבי מיליוני  
. אך חרף  עבורם אין שום פתרוןהפלסטינים הנותרים? 

האוצר  נאלץ ההתעקשות הקולוניאלית של ממשלת הימין, 
  , סוריה...ל מנת לספק חיסונים להוציא מיליוני דולרים על 

    באחת מעסקות החלפת השבויים המוזרות בתולדות ישראל.
כאשר לשכת ראש הממשלה  העניין נעשה גרוטסקי יותר     

שלא   הוחלט לסייע עם כמות סמלית של חיסונים" הודיעה כי 
משטרים המושחתים של הונדורס  לשימוש"  םנעשה בה

"כדי להודות" על העברת  וגואטמלה במרכז אמריקה. זאת 
השגרירויות לירושלים. יצוין שכמות חיסונים אינה "סמלית"  

אף ראש הממשלה החליפי בני גנץ   מדובר באלפי חיסונים.  –
נתניהו סוחר בחיסונים של אזרחי ישראל ששולמו  סבור כי " 

מראה שהוא חושב  ומכספי המסים שלהם בלי דין וחשבון, 
 ." שהוא מנהל ממלכה ולא מדינה
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        דברים בשם אומרם דברים בשם אומרם דברים בשם אומרם דברים בשם אומרם 

  כהניסט זה הכי אחי 
"חבר הכנסת מהליכוד ניסים ואטורי צייץ: 'בן גביר זה אח'.  

אחרי שמחק את   .המוזר היה כי דקות לאחר מכן הציוץ נמחק
בן הציוץ, שב חבר הכנסת ואטורי וכתב בחשבון הטוויטר: ' 

שתומכים בזו שביזתה  גביר הוא בוודאי יותר אח שלי מאלו 
את זכר השואה ואת זכרם של חללי צה"ל בדרכה לייצג את  

  .מפלגת העבודה בכנסת'"

  )11.2(אתר "בחדרי חרדים", 

  שבת אחים גם יחד  
אני מקווה שאיתמר בן גביר יהיה בממשלה. זה דבר שצריך  "

להגיד אותו. אני חושבת שמרבית חברי הכנסת של הליכוד  
  ".להאמין שמישהו מהם לא מסכים  מסכימים איתי. קשה לי

  )11.2, 13כנית "הצינור", ערוץ ותח"כ מאי גולן ב(

  הגביר שברחוב בלפור  על בן גביר ו
"ההחלטה לחתום על הסכם עודפים עם הכהניסט וההומופוב  
איתמר בן־גביר, שבסלון ביתו הייתה תלויה תמונתו של הרוצח  

לקואליציה שלך. אלוהים  ברוך גולדשטיין, ולהכניס אותו 
הליכוד אינו עוד הבית שהיה לי כחמישים      ?אדירים, אין גבול

שנה, ואין במסגרת כל קדושה. הליכוד הפך לכת של  
        ". ". ". ". ביביסטים

  )12.2(השרה לשעבר לימור לבנת, "ידיעות אחרונות", 

  עיתון והון 
רת, אבל נעדרים  וקש"בעלי ההון מופיעים יותר מדי בכלי הת

  המס".  נותמרשימות שלטו
  )15.2(הכלכלן תומא פיקטי, "לה מונד", 

  מבינים גם במרצ 
זו לא השערה. זו    –זו השערה    מרצ'נמאס מ'כשאתה אומר ש"

  ."עובדה
  )12.2מרצ, בשיחה עם ניר גונטז', "הארץ", מטעם (מוסי רז, מועמד 

  הורות מחבקת  
  . "זה לא בשליטתי ?יש לך ילדים? את שולטת בהם "

  )15.2, 12בריאיון ששודר בערוץ  ,(בנימין נתניהו על בנו יאיר

  קרובים, קרובים 
דני דנון,    ,שגריר ישראל באו"ם לשעבר ויו"ר הליכוד העולמי"

  ביקורת על כך שנשיא ארה"ב ג'ו ביידן בו מתח פרסם ציוץ 
טרם קיים שיחת טלפון עם ראש הממשלה נתניהו, כפי שעשה 

ג'ו ביידן, התקשרת למנהיגים רבים  '  .עם מנהיגים רבים אחרים
בריטניה, הודו, צרפת,   ו,בעולם, ממדינות כמו קנדה, מקסיק

, כתב שגריר  'ן, אוסטרליה, דרום קוריאה ורוסיהגרמניה, יפ
אולי כעת הגיע הזמן להתקשר גם  'ישראל באו"ם לשעבר. 

ביותר של   הלמנהיג מדינת ישראל, בעלת הברית הקרוב
  .", טען דנון וצירף את מספרו של ראש הממשלה'ארה"ב

  )10.2, 12(חדשות ערוץ 

  שניים מכל שלושה עובדים בסכסוך עבודה  
נמצאים בסכסוך  מהעובדים במשרדי הממשלה  67%-כ"

מסכסוכי העבודה במשרדי הממשלה   49%-כאשר כ ,עבודה
  ." נשארים פתוחים יותר משנתיים

  )10.2, (מתוך דו"ח הממונה על השכר במשרד האוצר

  מהנעשה בשוק הרעיונות 
מפלגת תקווה חדשה בראשות גדעון סער גייסה באחרונה  "

מיליון שקל מאנשי העסקים   5.5ערבויות בסכום כולל של 
אלפרד אקירוב ויגאל (מארק) שיינברג, וכן תרומות למפלגה  

אקירוב העניק למפלגתו של   .אלף שקל 319ולסער עצמו של 
מיליון שקל לצורך קמפיין הבחירות,   2.5סער ערבות של 

יליון שקל לבני גנץ.  מ  2שלפני שנתיים נתן ערבות של  לאחר
שיינברג שמשפחתו החזיקה באתר ההימורים פוקר סטארס  

  ."מיליון שקל 3נתן לסער ערבות של  

 )15.2("כלכליסט", 

  

  מכתבים

  למערכת    
  

  בתביעות השתקה נאבקים
  

הסיפור של יפתח בריל מעצבן אותנו במיוחד. הוא עדות      
לכך שתרבות תביעות ההשתקה והבריונות המשפטית נגד  
עיתונאים הולכת ומתפתחת. בריל היה חבר ועד ב"ידיעות  

עמדתו לגבי התנהלות עורך  את אחרונות" שפוטר. כשהביע 
  ה.גם נתבע דיב –אריאל שמר   "ידיעות"הדין של 

ביקש עורך הדין הצנוע כפיצוי על ציוץ  אלף שקל  220     
  .אטסאפ פנימיואיש ובו  150ויטר עם תפוצה של ו בחשבון ט

בריל חזר בו מהדברים החריפים יותר שכתב, אבל למרות  
  " ידיעות"הפרקליט של    –שהדברים נאמרו בפורום קטן יחסית  

  .לא ויתר והלך איתו עד הסוף
המשפט והשופט דחק  בריל נאלץ לייצג את עצמו בבית     

בצדדים להתפשר. אבל בריל סירב להתנצל על אמירות שהוא  
עומד מאחוריהן ונקט בצעד נדיר: הוא אמר לשופט שהוא  

  .מעדיף לשלם סכום גבוה יותר ולא להתנצל
כתביעת השתקה, היא להעביר , ״המטרה של התביעה הזו    

מסר לעובדי 'ידיעות אחרונות' שאסור לעובדים להעביר  
כוחה, ולזה אני לא אסכים. זה  -ביקורת על ההנהלה ובאי

   .בניגוד למצפון שלי", הבהיר בריל לבית המשפט
בקיצור, הוא הסכים לשלם מחיר אמיץ בשביל לשמור על      

החופש העיתונאי שלו. כך בדיוק מצופה מעיתונאי הרואה  
עצמו שליח ציבור ולא סתם פועל בשירות המו"לים. עורך  

סירב להוריד את הסכום. בעיניו   "ידיעות אחרונות"הדין של 
מדובר באקט "חינוכי". אז בריל, שאמר את אשר ליבו  

 . אלף שקלים 25-תפקידו כחבר ועד, נקנס בבמסגרת 
אנחנו חושבים שיפתח לא צריך לשלם את הסכום הזה,      

לכן אנו מבקשים מכם להצטרף   .שאינו נמוך עבור עיתונאי
למסורת של סולידריות שהחלה במקרה של שרון שפורר  

מחצית מכל   .ובמקרים אחרים, ולתרום למען תשלום הקנס
ת ארגונים התומכים בחופש  סכום שתשלחו ייתרם לטוב

את התרומה יש לשלוח באמצעות    .עיתונות ובחופש העיתונאי
תחת הכותרת "תרומה למען   054-7918444הביט לטלפון 

  .  "החופש העיתונאי
בבקשה שתפו וגלו סולידריות עם העיתונאים בישראל      

  .שמסרבים להיכנע ולמכור את עקרונותיהם
 

  פרופ' דניאל דור ואבנר הופשטיין 
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 3  /פוליטי  

 

 אין דמוקרטיה בלי שוויון 
  

במסיבת עיתונאים בהשתתפות ראשי חד"ש, תע"ל ובל"ד      
) הרשימה המשותפת את קמפיין 23.2השיקה השבוע (

הבחירות שלה בשפה העברית. נוסף על חברי הכנסת איימן  
עודה (חד"ש), אחמד טיבי (תע"ל) וסאמי אבו  
שחאדה (בל"ד), השתתפו באירוע שנערך בבית  

יף  העיתונאים בתל אביב חבר הכנסת עופר כס
(חד"ש), חברות הכנסת היבא יזבק (בל"ד)  
וסונדוס סאלח (תע"ל) ועשרות צלמים וכתבים. 
במסיבת העיתונאים חשפו ראשי הרשימה  
המשותפת את סיסמת הבחירות המרכזית של  
 הקמפיין בעברית: "אין דמוקרטיה בלי שוויון".  

ראשון הדוברים באירוע, יו"ר הרשימה איימן      
דבריו בקריאה לציבור למהר  עודה, פתח את 

נאומו אמר  המשך ולהתחסן בפני הקורונה. ב
בשנתיים האחרונות הוכחנו שעם  עודה: "

, אבל גם  לכונן קואליציה משותפת חזקה נתניהו לא יכול
אותו יאיר לפיד   :שמאל הבין שבלעדינו הוא לא יכול-המרכז
המשותפת בממשלה.  תמיכת רוצה עכשיו את  ' זועביז'שאמר 
ח של הרשימה המשותפת. אין  ו קרה רק בזכות הכ כל זה

  .  "עוצמהמערכה רבת דמוקרטיה בלי שוויון ואין שוויון ללא 
אני פונה לציבור היהודי להצביע למשותפת  עוד הוסיף: "    
אינטרס. השלום הוא אינטרס  בגלל  וגםמתוך הזדהות  גם

משותף. הדמוקרטיה היא אינטרס משותף. הצדק החברתי הוא 
  ". ס משותףאינטר

, המוצבת במקום העשירי ברשימה  ח״כ סונדוס סאלח    
הקורונה חשפה את פגיעות המערכות  ": , אמרהלכנסת

מציאות  זו נו. ליו נקלעהציבוריות ואת המשבר המנהיגותי שא
כפלסטינית. התשובה לראש ממשלה  ו  מסוכנת לי כאישהה

המשותפת. אלים, מסית, גזען ושקרן היא הצבעה לרשימה 
  דמוקרטיה מתחילה בהצבעה למשותפת״.

יו"ר סיעת הרשימה המשותפת בכנסת, ח"כ אחמד טיבי,      
אמר: "לא בכדי הסיסמה היא 'אין דמוקרטיה בלי שוויון'. אין  
שום תחום בישראל שיש בו שווין בין יהודים לערבים, מלבד  

  – ביום הבחירות: אדם אחד שווה קול אחד. בכל השאר 
בניה, בזכות לביטחון אישי  בם, בתשתיות, בתכנון ו בתקציבי

וצדק חלוקתי.   אין שווין. אנחנו מציעים שוויון, דמוקרטיה –
הרשימה המשותפת מציעה לא רק שותפות פוליטית בכנסת,  
אלא שותפות בין ציבורים: בין הרוב היהודי למיעוט הערבי. 

  ף". הציבור הערבי דורש את זכויותיו לא בתחינה אלא בגב זקו
ח"כ סאמי אבו שחאדה תקף את נתניהו: "ביבי לא טוב      

המשותפת היא  ם. כולהוא מסוכן ל  –ליהודים ולא לערבים 
האלטרנטיבה הדמוקרטית היחידה שקיימת במערכת  

". "הרשימה המשותפת מייצגת את  הפוליטית הישראלית
המיעוט הערבי הפלסטיני בישראל אבל גם את קולותיהם של  

  וקרטים", הוסיף.  היהודים הדמ
של מערכת    ח"כ עופר כסיף הדגיש בדבריו את הפן המעמדי    

הפכה מדינת   ,: "תחת השליטה של ההון הגדולהבחירות
ישראל למובילה בעולם המערבי בפערים חברתיים 
ומעמדיים: בשיעורי עוני, בהזנחת קשישים, בפערים בחינוך  

ות הטייקונים  בין עשירים ועניים ובין פריפריה ומרכז. התעשר
  ן צד הפקרת רוב האזרחים לאנחות אינ בבשנה האחרונה 

חלק משיטה כלכלית, חברתית ופוליטית נצלנית   ןת. הומקרי

ודכאנית שרק הרשימה המשותפת מציעה לה חלופה. אין 
אין דמוקרטיה   ;דמוקרטיה עם פערי ענק חברתיים ומעמדיים

  עם כיבוש ועם גזענות".  

 בבית סוקולוב בת"א המשותפת במסיבת העיתונאים ראשי הרשימה 

  (צילום: זו הדרך)
     

״אני גאה להיות  אחרונת הדוברים, ח"כ היבא יזבק, אמרה:      
חלק מהרשימה היחידה שפועלת נגד דיכוי, כיבוש, אפליה  
ושחיתות. הרשימה המשותפת היא האלטרנטיבה הדמוקרטית  

רק צדק מהמשטר אלא משטר צודק.  לא והשוויונית שדורשת 
רשימה אשר פועלת למען זכויות ולא למען עסקאות. אנחנו  זו  

  יש דורשות אזרחות מלאה ולא פחות, ולא נאפשר לא ודורשים  
מפני   להתנות את זכויותינו. אני קוראת לכולם לצאת להתחסן 

שיצביע   –אבל מי שרוצה להתחסן מפני הגזענות  הקורונה.
  לרשימה המשותפת.״

   אסף טלגם
  

  כה המשותפת ממשיכה בדר
קמפיין הבחירות   ) את20.2( הרשימה המשותפת השיקה     

שנערך במלון רמדה בנוף   ,. בפתח הכינוס24-לכנסת השלה 
נאם יושב ראש הרשימה, ח"כ איימן עודה. באירוע   ,הגליל

ויו"ר רשימת בל"ד   ,השתתפו גם יו"ר תע"ל, ח"כ אחמד טיבי
  , קראו לציבור להתחסןהשלושה ח"כ סאמי אבו שחאדה. 

נגד האלימות בחברה הערבית ונגד    בו להמשיך במאבקתחייוה
הדגישו כי לא ימליצו על בנימין נתניהו  הם  .הריסת בתים

  לנהוג כך.  ותאחר רשימות וקראו ל – הממשלה לראשות 
ו את מעמדם של האזרחים הערבים  עיצבנ"הבאנו הישגים ו    

והוסיף:  ,זרם מרכזי ולגיטימי בפוליטיקה", אמר עודהכ
לא ייתן לנו.   יש"ההיסטוריה מלמדת שאת הזכויות שלנו א

אותן מתוך עוצמה ומתוך ערכים. רק הצבעה  ממשאנחנו נ
למשותפת תחזק את קולם של האזרחים הערבים מול כל  

רק הצבעה למשותפת תקדם שלום, שוויון  . הגזענים
  ודמוקרטיה עבור כלל אזרחי המדינה, ערבים ויהודים".  

את נתניהו ואמר כי ביום  אף הוא ח"כ אחמד טיבי תקף     
ת כי הוא "חי באשליות". טיבי  לדענתניהו הבחירות ייווכח 

אל הציבור כאילו הוא מועמד חדש   פונה "נתניהו  הוסיף:
, שלא טיפל בבעיות מסואבשמתמודד מול מועמד ישן ו 

הציבור מכיר את  אבל הכלכליות והסית נגד הציבור הערבי. 
נתניהו". יו"ר רשימת בל"ד אבו שחאדה, הוסיף: "אנחנו  

ש צדק ושוויון  מימושל  ממשיכים בדרכה של המשותפת, דרך  
 ". לכל האזרחים



  4/פוליטי 

  ריאקציונית  תקפה ה
  סלימאן-תומא ח"כ נגד

       

מזכ"ל המפלגה הקומוניסטית הישראלית, עאדל עאמר,      
על יו"ר רע"מ, ח"כ מנסור עבאס מהתנועה  ) 21.2( הטיל 

האסלמית, את האחריות לקמפיין השקרי נגד ח"כ עאידה  
הנמנית עם  , הרשימה המשותפת) –סלימאן (חד"ש -תומא

"זה קמפיין מתוזמן היטב   הדגיש: . עאמרוחד"שראשי מק"י 
אסון. ננקוט בכל הצעדים הדרושים, כולל  ל שעלול להוביל

    .סלימאן"-משפטיים, כדי להגן על תומאה
  , סלימאן-ח"כ תומאב הודעת תמיכהוחד"ש פרסמו מק"י     

שהפכה בשבועות האחרונים יעד להתקפות בלתי מרוסנות של  
"בתקופה האחרונה  :הערבית גורמים ריאקציוניים בחברה

אנחנו עדים לקמפיין הסתה פרוע, שוביניסטי וריאקציוני נגד  
סלימאן, במטרה להשתיק את הקו  -החברה עאידה תומא

  אישית הפוליטי הבלתי מתפשר שהיא מובילה. המתקפה ה
והשקרית, הכוללת זיופים, סילופים ועיוותים של המציאות,  

שיתוף הפעולה שלהם  מנסים להסוות את ה ה מגיעה מצד אל
  עם הימין המתנחלי ועם שלטונו הגזעני של נתניהו".  

סלימאן היא מנהיגה  -שח"כ תומאעוד בגילוי הדעת נאמר     
נאבקת עם הגננות, העובדות  ות לנשים העובדות הדואג

הסוציאליות והאחיות. היא הובילה מאבקי ענק נגד אלימות  
אבקיה ומרגיש  ל מבגל"יש מי שקם נגדה  בהמשך:  ו  .במשפחה

ים  גאנשים. אנחנו המאוים מעמידתה האיתנה למען זכויות 
  הדמוקרטיות, השוויוניות והסוציאליסטיות".   –בדעותיה 

"אנו תומכים בקידום מעמד האישה   :בהמשך מודגש    
ובשוויון זכויות אזרחי ולאומי, ומתנגדים נחרצות לשיתוף  

ים עם אלה  פעולה עם הימין ועם כוחות הריאקציה. לא נשל
הרוצים להחזיר את הגלגל לאחור ולמנוע מנשים להשתלב  

ה של  דמותגם מערכה על  אולהוביל בחברה. מערכה זו הי 
- תומאהחברה הערבית כולה. המתקפות על החברה עאידה 

חברה השקועה במלחמות  בצ עות לחותרועל חד"ש סלימאן 
האתגרים שכופה  מרחוקה מבעיותיה המרכזיות והפנימיות, 

עלינו השלטון: מדיניות העקירה, הנישול והגזענות נגדנו ונגד  
  העם הפלסטיני כולו".   

גילוי הדעת הסתיים בקריאה: "אנו בחד"ש ובמק"י נמשיך      
ן לכל יושבי  ו להיאבק למען דמוקרטיה, חירות, שלום ושווי

  ולא נשלים עם השוביניזם וההסתה!". –הארץ 
  

  

  
  

  קבלו את 

 זו הדרך
"ל  בדואמדי 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, 

  

  אונ' בן גוריון: נקודות זכות  

  על פעילות ב"אם תרצו"
שבע מתעקשת לדבוק -אוניברסיטת בן גוריון בבאר    

בהחלטתה להעניק שתי נקודות זכות אקדמיות לסטודנטים  
שיתנדבו בארגון הימין הקיצוני "אם תרצו". זאת, חרף  

לרבות דיון שנערך   – התרעומת הציבורית שעוררה ההחלטה 
בנובמבר בוועדת המשנה של הכנסת להשכלה גבוהה  

  הרשימה המשותפת).   –יף (חד"ש  בראשות ח"כ עופר כס
במכתב לראשי אוניברסיטת בן גוריון, דרש ח"כ כסיף      

להסיר את "אם תרצו" מרשימת הארגונים שהתנדבות בהם  
הקשר של  תזכה את הסטודנטים בנקודות זכות. כסיף הדגיש: "

ק. בדיון אשר יזמתי  הדו  אלמפלגת הליכוד הו  'אם תרצו'ארגון  
הוכח, וכך   רשקי ההשכלה הגבוהה הבוועדת המשנה לעניינ

  ".  העמדה שצרפו תאי האוניברסיטה השונים ותגם בנייר
בתגובה לפנייתו של ח"כ כסיף מסרה האוניברסיטה, כי      

חוות דעת מהיועצת המשפטית של האוניברסיטה עו"ד    קיבלה
עוד נמסר    תומכת בהחלטה המקורית של הוועדה., התמי מונד

כי האוניברסיטה תעקוב אחר פעילות הארגונים שנבחרו כדי  
לבחון את עמידתם בתנאים, ותדון מחדש בקריטריונים  

  לבחירת הארגונים לקראת השנה הבאה.
  

מבנים  89הכיבוש הרס 

  פלסטיניים תוך שבועיים
בפברואר, הרסו כוחות הכיבוש   15-ל 2תוך שבועיים, בין     
רסם פלסטינים. כך עולה מנתונים שפמבנים בבעלות  89

טריים של האו"ם בשטחים  י מנ ו) המשרד לעניינים ה19.2(
  146ו לעקירתם של גרמם הכבושים. הריסות אלה יהפלסטיני

 נוספים.  330ופגעו בעקיפין בלפחות    ,ילדים  83בני אדם, בהם  
כוחות הכיבוש לשם ענישה בית בכפר טורה   בין היתר הרסו

  11ג'נין, הריסה שהביאה לעקירתם של ר'רבייה שבנפת -אל
בני אדם, בהם ארבעה ילדים. הבית היה שייך למשפחתו של  

    .פלסטיני הנאשם ברצח מתנחלת בדצמבר
  

לאחר חודש במעצר חשאי: 

  שוחרר מוהנד אבו גוש
בשבוע הפעיל והסופר החיפאי מוהנד אבו גוש שוחרר     

  כלוא כחודש ) ללא תנאים מגבילים לאחר שהיה 18.2( שעבר
לבקשת המשטרה, אסר  אתיחאד".  -כך מסר העיתון "אל  ימים,

דבר מעצרו של אבו גוש. אבו גוש בית המשפט את פרסום 
פעילים פלסטינים המבקרים    – ה בשם "חיראכ"  קבוצ  נמנה עם

את הרשימה המשותפת ואת השתתפותם של אזרחים ערבים  
מוד  בבחירות לכנסת. הוא מתח בעבר ביקורת חריפה על מח

  , עבאס ועל הרשות הפלסטינית ואף השתתף בהפגנות בגדה
  . ברמאללה המשטרה הפלסטינית עצרה אותו בשל כךו

הפגנות למען שחרורו של   כמהנערכו  ,חרף איסור הפרסום    
אבו גוש במושבה הגרמנית ומול בית המשפט בחיפה בעת 

בינואר בביתו   25-דיון על הארכת מעצרו. הפעיל נעצר בה
. שירותי הביטחון האשימו אותו  פעמיים הוארך  מעצרוו

  10ב"מגע עם סוכן זר"  ונאסר עליו לפגוש עורך דיון במשך 
  ללא תנאים כאמור,  ,וששוחרר אבו גבתום חודש,      ימים.

    מגבילים.



 5/ מגפה

  

  

  שדה קרב קפיטליסטי  הפכההפנדמיה  
  לה וממביסה עומדים להצטרף לקרב לסוברנה, עבדא    
אך מפילה מיליוני חללים    ,מלחמת עולם המתנהלת ללא נשקב

אספקת  גבילקפיטליסטית הסחר הברחבי העולם. זו מלחמת 
    כדור הארץ.  ם שלתושביהחיסוני הקורונה למיליארדי 

תאגידי הענק   הלוחמים הגדולים ביותר הם ,במלחמה זו    
", "מודרנה" (שחיסונים מתוצרתה  בענף התרופות כגון "פייזר 

  . זנקה"-שימוש) ו"אסטרהבהם הגיעו לארץ, אך טרם נעשה 
שחקנים בינוניים כגון "ספוטניק"   על נתח קטן יותר נאבקים
שני החיסונים האחרונים  את  –הרוסי ו"סינובק" הסיני 

ה וממביסה  לצרים תאגידים ממלכתיים. סוברנה, עבדאלימי
ונים שמפתחת כעת התעשייה  הם שמותיהם של שלושה חיס

בעוד ימים  ייכנסו והם קובנית, ממלכתית הביוטכנולוגית הה
 לשלב הניסויים הקליניים. אחדים  

אבל לפי   . מוד את גודל השוק של חיסוני הקורונהאקשה ל    
מידע שפרסמה "פייזר", החברה המובילה בענף, ההכנסות  

יארד  מיל 15-הצפויות לה השנה ממכירת החיסון נאמדות ב
  12סך חיסונים בעד סוף דצמבר דולר. "מודרנה" כבר מכרה 

- ומעריכים ש"אסטרה ),שרובם טרם סופקו( מיליארד דולר 
  3-מיליארד דולר השנה ובעוד כ 2-זנקה" תמכור חיסונים בכ

בשנה הבאה. אין נתונים על ההכנסות הצפויות של  מיליארד 
כבר סופקו  מהם  מיליוני מנות  ש   ,החיסונים הרוסי והסיניספקי  

חלקם   – אמריקה הלטינית באפריקה ובלמדינות באסיה, 
קיבלה    תבתשלום מלא ואחרים ללא תמורה. הרשות הפלסטיני

משלוחים מצומצמים של חיסונים רוסיים וסיניים ללא  
  תשלום.  

סן  והחיסונים הקובניים, לאחר שיסתיים שלב הניסויים ותח     
כסף לתושבי המדינות  -אין-אוכלוסיית האי, יינתנו חינם כל 

יוני הקרוב.  באפריקה החל בהעניות באמריקה הלטינית ו
ים  מיליון חיסונים מסוג  100התעשייה הקובנית מסוגלת לייצר  

  מדי שנה.   אלה
  

  שני מיליונים כבר מתו 
חלו  מגפת הקורונה. כתוצאה ממנה  וץשנה חלפה מאז פר     

מיליון בני אדם וכשני מיליונים אבדו את חייהם.   100-כ
מאות מיליוני בני אדם. אם    להצלתהחיסון הפך חיוני עד מאוד  

קיים קשר ישיר   ,לשפוט על פי הנעשה בחודשים האחרונים
מחלה ובין חיסון לבין עושר. במילים אחרות,  לבין בין עוני 

דבקות במחלה  ילה נההסכ , החיים בעוני עבור בני האדם
עבור העשירים האפשרות לזכות בחיסון   , ואילויותר הגבוה

מדינות עשירות    :יותר. כך גם עבור המדינות  ה מציל חיים גבוה
פי  ל .ספקת חיסונים לאזרחיהןיכולות להשיג ביתר קלות א

מדינות ברחבי העולם יתקשו לחסן את   100- כ ,הערכות
  אוכלוסייתן בגלל חיסרון כיס.  

  – מדינות מסוימותבבי  ,מעריך ארגון הבריאות העולמי    
יידרשו שנים   – בייחוד באסיה, באפריקה ובאמריקה הלטינית

הארגון הבינלאומי לבטל   דורש לחיסון כל האוכלוסייה. לכן 
מיגור הפנדמיה. יצוין   את הפטנט על ייצור תרופות לשם

שהחברות המפתחות את החיסון והמייצרות אותו קיבלו  
אשתקד מימון ציבורי נדיב כדי לקדם את המחקר. המימון היה  

זורמים לכיסים  ציבורי, לרוב של ממשלות, אבל הרווחים 
  .    פרטיים של בעלי התאגידיםה

לא  גם ולצערנו  ,הקורונה אינה המגפה העולמית הראשונה    
תהיה האחרונה. לכן, חשוב מאוד להפיק לקחים מן ההווה כדי  
להתכונן לעתיד. אין ספק שחיסון לקורונה עם "קוד פתוח"  

למיגור  מוצלחת ועולמית -הוא המפתח להתמודדות כלל 
  הפנדמיה. אבל גם מהעבר ניתן ללמוד לקחים.  

  

  לא ניתן לרשום פטנט על השמש
  – בות ממחלת הפוליו העולם רסבל  60- וה 50-בשנות ה    

החלה   1949ילדים. בחודשי הקיץ של שנת השיתוק 
ההתפרצות של המחלה בישראל ועד לסוף אותה שנה דווח על  

המחלה המשיכה להתפשט גם בשנים הבאות, ועד   חולים.   338
מקרים מאובחנים של   4,700היו בישראל   1954לשנת 

מספר  . נכון שנפטרו ילדים  760המחלה, כאשר מתוכם 
אלפים שנותרו עם מוגבלויות לכל החיים)   כולל (  הקורבנות

חשוב  . אבל בישראל עד כהנפטרי הקורונה  5,200-מ קטן
 נפש,אוכלוסיית המדינה פחות ממיליון  לזכור כי אז מנתה

  מיליון בני אדם.  9-בישראל יותר מ  אילו כיום חייםו
התחולל מפנה כאשר ישראל החלה לפתח תרופה   1955-ב    

לפוליו על בסיס מחקריהם של הפרופסורים האמריקאים יונה  
שסירבו לרשום פטנט על החיסון ואישרו    , סאלק ואלברט סבין

להפיץ אותו באופן חופשי. סאלק אף הביא אישית את הפטנט  
ם הפסידו מיליארדי דולרים שהיו יכולים  מדעניהשני  לישראל.  

יומה  מגפה א ניצחון על אבל "הרוויחו", להיכנס לכיסם
שבשנים האחרונות כמעט נעלמה מן העולם. כשנשאל סאלק  
"למי שייך הפטנט על החיסון?", ענה: "לאנשים כולם, כי אין  

  פטנט. האם אפשר לרשום פטנט על השמש?".
  

 אפרים דוידי 



  6/ מעמדי

  

  להתחסן מהר ככל האפשר רצוי ומועיל

נגד איומים ופיטורי עובדים 
  מיליון  ארבעהוכ לפוג  ות עומד השלישי  הסגר  מגבלות רוב    

  הדרגתית   החיפת  החלה  השבוע  א'  ביום  .התחסנו  כבר  אזרחים
  , זאת עם עבודה.ה מקומותל  העובדים והחזרת המשק של

 שספגו לאחר   להתחסן המסרבים ישראלים   מיליון כחצי  נותרו 
    כזב. ידיעות  של הגונה מנה ברשת בשוטטות

  בשבוע התריעו לעובד קו העמות הו לעובדים ח וכ ארגוןה    
  יהם בזכויות פגיעהל דים,עוב לפיטורי תוכניות  נגד שעבר

  סוגיית   אחרים.  בעובדים  להתחסן  שסירבו  העובדים  החלפתלו
  יפה   לכןו   ,לפיטורים  בהוסי  ליברלי- ניאו  מנוף  הפכה  החיסונים

  התנגדותם   את  לפרסם  הזדרזוכש   לעובד   וקו   לעובדים   כוח   עשו
ממשלתית נוספת היא "מלשינון   היוזמ המעסיקים. לתוכניות

  . ת)במסגרהמעסיקים" שנחנך בשבוע שעבר (ר' ידיעה 
  

 פגיעה בזכות לפרנסה 
  של  ההחזרה בעת שגם נראה "כעת ,ובדיםלע חוכ טענתל     

  הממשלה  מנסה  , החיסונים למבצע במקביל לפעולה  המשק
  שוקלת  היא .העובדים על והמחיר האחריות  מלוא  את להטיל
 עם באינטראקציה שנמצא עובד כל של חיסון בחקיקה לחייב

  ובלתי   עצמאיות  ל'יוזמות'   גבית  רוח  יא ה  אתכז  יוזמה   הציבור.
  להתחסן."  עובדיהם  את לחייב פרטיים  מעסיקים של  חוקיות
  של  כאלה  ביוזמות רואה  לעובדים  "כוח :הוסיף הארגון

  חמורה  פגיעה כזו, ממשלתית במדיניות וכמובן מעסיקים,
  בריאות  של קידום תעסוקה.ל ו לפרנסה  עובדים של בזכות

ל הסברה והנגשה, ש באמצעים להיעשות צריך  הציבור
ובוודאי שלא דרך איום על פרנסת התושבים. אין לחייב  

 ."עובדים להתחסן כתנאי להמשך עבודתם
  "בשבועות שקיבלו: הפניות על  דיווחו  לעובד  קו  ה בעמות    

כות ומצטברות בקו לעובד פניות מעובדות  הול  ם האחרוני
עובדים המאוימים מהשפעת הלחץ להתחסן על עבודתם:  מו

עובדת במרכז יום לקשיש הוצאה לחופשה כפויה כי לא  
קבוצה שמאמצי ההסברה   –הסכימה להתחסן. מבקשי מקלט 

נדרשים להתחסן כתנאי   –הנוגעים לחיסונים לא הגיעו אליה 
ות עבודה שונים, בתוכם מלונות.  להמשך העסקתם במקומ

וכמובן המורים, שקבינט המומחים הלאומי לקורונה העלה  
  .  "את הדרישה שיחוסנו, או שלא יחזרו ללמד

חשיבות ההסברה והדיאלוג עם העובדים כתבו:  ל אשר     
חשיבות  אודות "לטעמנו, לא ניתן להחליף הסברה ראויה על 

החיסונים ועל בטיחותם בצעדים כוחניים כלפי עובדים, ודאי  
כשמדובר בעובדים מוחלשים, שסובלים ממילא מכשלי  

אשר אינם מגיעים לקבוצות אוכלוסייה   ,ההסברה הקיימים
  . "מסוימות

  

  ת העובדים אינה נשקלתרווח
  לפרסם  הבריאות משרד  מיאן המשבר מתחילתש יצוין      

בשפות שאינן  משבר הקורונה והחיסונים    גביל  עדכונים ו  מידע
עברית ואנגלית. המחסור במידע אמין יצר פתח להפצת חצאי 

המעסיקים נגד   כעת אותם מנצלים ,זריעת פחדלאמיתות ו 
מצב מורכב, שזכויות  זה קו לעובד הוסיפו: "בהעובדים. 

העובדים הן רק רובד בו, ולא מהרבדים שעומדים בפני מקבלי  
ההחלטות, כפי שראוי היה: רווחת העובדים אינה נשקלת.  
במהלך השנה כולה לא הגדילו כנדרש את כוח האדם במערכת  

ון כאשר  כלל לא עלתה לדי רווחת העובדיםהחינוך. 

  ה הגנניתנה אוכלוסיות בסיכון חששו להגיע לעבודה, ולא 
מפני פיטורין בזמן הקורונה. עובדות ועובדים מבוגרים  

  . מחוץ לשוק העבודה –  אולי לתמיד –  עתידים למצוא עצמם
עובדות,  לאיש אינו מנסה לתת מענה לכל העובדים, ובעיקר 

מערכת  ב בשל הסגריםשנאלצו לוותר על ימי עבודה רבים 
בלי הגנה ובלי ביטחון תעסוקתי   ואלה נותרו  החינוך, 
  . "מינימלי 

  ציבור  אך .להתחסן צריכים כולנו : הבנות-אי יהיו שלא    
  תופעות   מפני   וחברתי   כלכלי   חיסון   נוסף:  חיסון   צריך  העובדים

  בנט  התאומים צמד ליברלית.- הניאו חגיגההו הקורונה  משבר
  ולפגיעה  המשק  להפרטת  זהות  כלכליות  תוכניות  מציעים  וסער

  במשבר  "טיפול  של באמתלה הציבורי במגזר  בעובדים
  לחיסונים  כן להיות: חייבת האחראית העמדה ".הקורונה

  העובדים.  בזכויות לפגיעה לא  – ולהסברה

  זוהר אלון
 

  מעסיקיםמלשינון ל
בעת העמקת גם בשירות המעסיקים פועלת ממשלת הימין     

)  18.2בשבוע שעבר (שירות התעסוקה חנך  האבטלה:
מעסיקים להלשין "על עובדים  יכולים "מלשינון" באמצעותו 

  בכירים המסרבים לשוב לעבודה". הרעיון צץ במוחם של 
שירות התעסוקה עוד לפני הסגר השלישי. שירות התעסוקה  ב

וון המאפשר למעסיקים שנתקלו בסירובי  פיתח מנגנון מק
עובדים לחזור מחל"ת לדווח על כך לשירות ולהיעזר בכליו.  

כי המלשינון "גובש לאור שיח   ,משירות התעסוקה נמסר
  מתמשך בין שירות התעסוקה והתאחדות התעשיינים". מנגנון 

המדווח על מעסיקים שמסרבים להשיב עובדים   ממשלתי
  . לעבודה טרם פותח, כמובן

: ״במסגרת  , רמי גראור, אמרמנכ״ל שירות התעסוקה    
המאמצים להשבת דורשי עבודה למעגל העבודה ולחזרת  
המשק לשגרה, שירות התעסוקה פועל ללא לאות ובשיתוף  
פעולה פורה עם המעסיקים הבולטים ובראשם התאחדות  
התעשיינים. זוהי עת משבר שהיציאה ממנה תתאפשר רק  

נשיא   מעסיקים ואזרחים״.נה, במאמץ משולב של מדי
ד"ר  התאחדות התעשיינים ויו״ר נשיאות המעסיקים והעסקים,  

"אנו מברכים על צעד זה של שירות   :רון תומר, הוסיף
י, דובי אמיתי, אף פנה התעסוקה". יו"ר נשיאות המגזר העסק

  דרש להפסיק את תשלום דמי האבטלה למובטלים. ואל גראור  
שיעור האבטלה,  הכולל  פי הנתונים האחרונים שפורסמו,  ל     

את מחפשי העבודה שנותרו לא מועסקים, את העובדים  
שנעדרו מעבודתם בשל נגיף הקורונה (עובדים בחל"ת) וכן  
עובדים שפוטרו מעבודתם מאז תחילת משבר הקורונה  

. במחצית  מכוח העבודה 19%- הגיע ליותר מ ,2020 ארסבמ
  ,13%ר עמד שיעור האבטלה הרחב על הראשונה של דצמב

  14%אלף איש. במחצית השנייה של דצמבר היה  517שהם 
  679(  17%-אלף) ובמחצית הראשונה של ינואר הגיע ל 566(

  .אלף עובדות ועובדים)
  

  יוסי אבו 



  

 7/פוליטי 

 

  ראיון עם הפעילה החברתית טהונה מהרט

סולידריות נגד אלימות
הפעילה טהונה מהרט, מהדמויות הבולטות במאבק יוצאי      

ל"זו   באחרונה אתיופיה נגד אלימות משטרתית, התראיינה
- היא בת דודתו של יוסף סלמסה, צעיר שמת ב מהרטהדרך". 

בנסיבות שלא הובהרו, חודשים לאחר שנעצר באלימות    2014
בידי שוטרים שחשמלו אותו באקדח טייזר. בעקבות מותו  
הפך יוסף סלמסה סמל למאבק יוצאי אתיופיה נגד אלימות  

 .המשטרה
מה שקרה בטמרה זה טראגי, אבל לא חדש", אומרת  "    

מירי   22- יחס למותו של אחמד חג'אזי בן הטהונה בהתי
המשטרה. "המשטרה לא נכנסת ליישובים הערביים, וכשהיא  
כבר נכנסת היא מפעילה אלימות ללא צורך. מה, אין כנופיות  
בערים אחרות? בכל עיר יש. באוכלוסייה הערבית נוח להגיד  
'לא ראינו לא שמענו'. אבל כשהשוטרים כבר נכנסים אז הם  

 ."ם, כל ערבי אותו דבר מבחינתםלא מבדילי

 ?איך הפכת פעילה במאבק נגד אלימות משטרתית 
אני רגישה לעוולות שלפני. בן דודי יוסי היה אחי לכל דבר      

בערתי להבין מה עשה יוסי   –  ועניין. המוות שלו עיצב אותי
כשלקחו את יוסי לתחנת משטרה וזרקו   . שהיחס הזה הגיע לו

אותו בחניון, הרגשתי כאילו אני זו שזרוקה שם בחניון. ואני  
   ?זו המשמעות של להיות ישראלי  –שואלת את עצמי 

בנרטיב שאומר שיש מסלול מסוים שאם   הפסקתי להאמין    
כל התפיסות  רק אכבד אותו אהפוך להיות חלק מהחברה. 

בשבעה של יוסי ישראלית התנפצו. שלימדו אותי על הזהות ה
היה לי מר בנשמה ושאלתי את עצמי איפה אני חיה. הבנתי  

חיי שחורים  ישראל  תבמדינ , כישאני עלולה להיות הבאה
 .שווים פחות

מתוך כאב עמוק החלטנו, האחים ובני הדודים של יוסף,     
, כי  התרחששלא נשתוק על מה שקרה לו. הבנו שמשהו חשוד  

אף גורם לא ענה לשאלות שלנו ואף אחד לא נתן את הדין.  
יצאנו למחות. בהתחלה היינו תמימים, וחשבנו שיש גורם  
במדינה שיטפל בנו כמו שצריך ויתן תשובות. כשלא קיבלנו  
תשובות וניסו להשתיק אותנו הרמנו את קולנו והתחלנו לפעול  

יות שלנו  בצורה אחרת, לפי מה שהחוק מאפשר לנו. את הזכו 
 .למדנו רק תוך כדי

אני אוהבת מאוד את הארץ ומאמינה באנשים הטובים כאן.      
אבל המדיניות שמחלחלת מלמעלה, ממדינת ישראל, הורסת  
כל שביב של תקווה. כל הקהילות צריכות לאחד כוחות כי רק  
כך אפשר לשנות את המציאות. כל אחד לחוד נכשל, אבל אם  

 . נצליח – נתאחד 

ת רשת קשרים עם כל הגורמים הפעילים  את מנהל
 ?בקהילה. לאן אתם רוצים לקדם את השיח 

קורונה אנחנו עובדים הרבה ברשתות:  העכשיו בזמן     
מנגישים מידע לקבוצות, מארגנים שיחות והרצאות בזום  
בנושאים שקשורים לקהילה ומקימים קבוצות פייסבוק 

בשים תוך  חדשות. יש הרבה יוזמות אישיות ורעיונות שמתג
 .שיח משותף. האתגר הוא להתאים את עצמנו למצב הנוכחי

היום רוב העשייה ממילא ברשתות החברתיות. הרשתות      
צריך   –החברתיות הן כלי נגיש לכל אחד שלא עולה כסף 

להשקיע רק זמן ומחשבה. אפשר גם להגיע למגזרים אחרים  
. לדוגמא, משפחת אבו אלקיעאן  ולחלקים אחרים באוכלוסיה

תבעה את המשטרה בנזיקין. אולי נוכל לתבוע במקביל,  
לפרסם ולהדגיש את הקשר בין המקרים. התורה של קבלה  

 .שוויונית של כל אדם היא במרכז העשייה

  טהונה מהרט (צילום: בני וודו)
  

 ?את המאבק היומיומי מהשטח   ארגניםאיך מ
הם מתרחשים כל   .אלימות משטרתיתדיין יש המון מקרי ע    

המידע מגיע אלינו מהרשתות החברתיות. אנחנו  ו ,הזמן
שומרים על קשר קרוב עם הפעילים שליוו את משפחת סלמסה  
.  במאבק, וגם עם פעילים חדשים שלא היו קשורים אלינו בעבר

אנחנו בקשר עם גרעין קשה של משפחות שכולות. יש לנו  
ה שמתאספת סביב ימי הזיכרון.  אנשי קשר בכל משפחה וקבוצ

אנחנו מחזקים את הקשרים בינינו והקבוצה רק גדלה עם  
פעילויות השונות  באת המשפחות  ערבהשנים. חשוב לנו ל

 .שאנחנו עושים, כדי שידעו ידעו שלא שכחנו אותן
העשייה שלנו לא תלויה בשום ארגון, ולדעתי זה מה      

את המאבק מתוך   שעושה אותנו חופשיים ומאפשר לנו לנהל
 .שליחות ולא מתוך מחויבות. לכן אנחנו עדיין אקטואליים

 ?איך מייצרים מספיק כוח לשינוי 
הועד נגד עינויים, האגודה לזכויות האזרח וארגונים אחרים      

קשרים סביב מטרות משותפות מחזקים אותנו.    שיוצרים איתנו
הפעילות המשותפת של קבוצות וארגונים בשטח, במדיה  
החברתית ובזירה המשפטית היא הכוח שלנו. אנחנו זקוקים  
לקשרים כדי שנוכל להפעיל לחץ גם במקומות שידנו לא  
משגת. אנחנו נתקלים בהרבה התנגדות ובהרבה אטימות. כדי  

נעזרים בגופים שנותנים לנו יד, ארגונים    להתגבר עליהם אנחנו 
 .עם מטרות משותפות שרוצים שינוי. יש תקווה בסולידריות

לדוגמא, השינוי שקרה בנוהל הזדהות בפני שוטר       
(שמחייבת שוטרים בעילה סבירה, ומדגישה היעדר אפליה על  

זהו הישג של כל המאבקים שהיו במלחמה נגד   –רקע מוצא) 
גם הגשת עררים על סגירת תיקים במח"ש,    . אלימות משטרתית

והעובדה שאנחנו ממשיכים לתבוע זכויות בשביל סלומון  
טקה ושיראל חבורה ומייצרים שיח בנושא, היא חשובה. אלה  
לא דברים שהיו קורים לפני כן, והם תוצאה של העשייה שלנו  
כפעילים חברתיים. אנחנו מפעילים אנשים ונעזרים בעורכי  

קצוע. אנחנו לא נרתעים משלילת זכויות ומדיכוי  דין ובאנשי מ
אלים. הכי חשוב לנו להיות שם ולהתמיד. שינויים לא רואים  
בן רגע. אנחנו ממשיכים להתקדם וללמוד במחאה שלנו,  

 . ומחפשים כלים חדשים כל הזמן

 נועה לוי 



   8 בעולם /

  מקיפה להתמודדות עם המגפה אסטרטגיהמציג השמאל בבריטניה 

  "רונהתוכנית "אפס קו
חודשיים אחרי שהממלכה נכנסה לסגר מלא שלישי לאור      

התפשטות מוטציית הקורונה הבריטית, ראש הממשלה הימני  
) את מתווה היציאה  22.2( השבועבוריס ג'ונסון הכושל הציג 

מהסגר שיתבצע בהדרגה בחודשים הקרובים. לפי התכנית,  
בכל חודש תתבצע פעימה אחת של הקלות, שיאפשרו פתיחה  

  של המשק עד סוף חודש יוני. מוחלטת 
  בריטניה ב  נכון לכתיבת שורות אלה,    

משבר הקורונה   מאז פרוץמתו לבדה 
איש כתוצאה  אלף 120-כהעולמי 

בתי החולים הקורסים, נוכח  מהנגיף.
מערכת הבריאות   בתקציביקיצוץ ה

והתגובה המגומגמת הציבורית 
  השמרנית  וההפכפכה של הממשלה

השמאל   שיק ה ,בוריס ג'ונסון ותבראש
בריטי תוכנית משלו להתמודדות עם ה

, כפי  קמפיין "אפס קוביד" המגפה.
תהודה בכלי  בזכה  שמכונה התוכנית,

  במרכז  בבריטניה. תקשורת רבים
 באמצעותחיסול הנגיף  -התוכנית 

סגירת בתי עסק וחנויות לא בטוחות,  
בדיקות.  מספר רב של בידוד עצמי ו

  מצביעים על כך יוזמי הקמפיין 
האסטרטגיה לחיסול הנגיף יושמה בהצלחה במדינות  ש

עומדת  ה – בריטניה תוצאות בהאת  שחזר וכי ניתן ל ,אחרות
 לגודל האוכלוסייה.   יתיחס  בראש טבלת המתים מקורונה  כעת

את אסטרטגיית אפס קוביד? הצעד הראשון   כיצד פורטים     
  חלקי הוא הטלת סגר מלא ונוקשה בניגוד למדיניות הסגר ה

הקמת מערכת  ים כוללים נוספהצעדים ה בקפידה. שלא נאכף
סגירת כל הכניסות   ;בידוד, איתור ומעקב אחר חולי קורונה

הבטחת הכנסה לאזרחים  ו ; האוויריות והימיות לבריטניה
, ובכך לצמצם את השפעת המשבר שיאבדו את פרנסתם

לטענת  קביעת המדיניות.  ועלמאבק בנגיף הכלכלי על ה
חוסר הנכונות של הממשלה השמרנית לפצות את  השמאל, 

חת מקומות העבודה גם כשהדבר הוביל  יאזרחיה הוביל לפת
 .  עלייה בתחלואהבבירור ל

: "אמצעים  התוכנית מחולקת לפרקים תחת הכותרות    
חזקים", "חירויות פרט", "סולידריות חברתית", "מקומות  

  מנסחיה עבודה בטוחים" ו"פיצוי מלא לשכירים ועצמאים". 
שנקט ראש הממשלה   ,"חסינות העדר"ים שמדיניות דגישמ

בראשית  הייתה קטסטרופלית ועלתה בחיי אדם.  ,ג'ונסון
רות  ג'ונסון לעטות מסכה ולנקוט אמצעי זהיהתנגד  המשבר
בקורונה    חלה   עצמו כאחרון מכחישי הקורונה. ג'ונסון    נדרשים

והחלים, ובכל זאת התעכב ולא נקט בצעדים הנדרשים. רק  
לאחרונה החל מספר המתים בבריטניה להתייצב לאחר  

 חודשים של קטל בלתי מרוסן.  
דרש  הבריטי הוותיק "מורנינג סטאר"  קומוניסטיהעיתון ה    
,  "אפס קוביד" תוכניתהץ את מאמרי מערכת לאמ כמהב
, כפי  נשלט-בלתיגזרת גורל    האינ   כי התמותה במגפה  הבהירוב
פוליטיקאים שמרנים ואנשי דת ברחבי העולם.  הציגו אותה ש

כי   ,רק לאחרונה אמר שר הבריאות הבריטי מאט הנקוק
 "בקרוב נוכל לחיות עם הנגיף כמו שאנחנו חיים עם השפעת"

אזרחים.  ה  רובלאחר חיסון    רקאך    , אולי  ,עמדה שהיא נכונה  –

מנגד קראה דיאן אבוט, חברת פרלמנט מטעם מפלגת  
מעוניינים  ההלייבור, להקמת קואליציה עם כלל הכוחות 

 לאמץ את התוכנית למאבק בנגיף.
"קואליציית אפס קוביד" מאיגודי  תורכב לפי התוכנית,      

נוספים   גורמים עובדים, נציגים פוליטיים, מדענים, רופאים ו
נגיף הקורונה. מטרת הקואליציה היא    משתתפים במאבק נגד ה

הגברת שיתוף הפעולה בין גורמים  
והעמקת הקשרים ביניהם.  האל

  הקואליציה תוביל קמפיין הפונה 
ציבור כדי לקדם את מטרות  ל
  ולצמצם את התחלואה.   תוכניתה

תומכי "אפס קוביד" מצביעים על     
כך שממשלות ברחבי העולם יישמו  
תוכניות דומות בהצלחה: 

  ניו זילנד ו  השמרנית אוסטרליהמ
ם אטנ י ויעד ו דמוקרטית-הסוציאל

למרות ההבדלים   .הסוציאליסטית
המשותף הפוליטיים ביניהן, 

שהתמודדו   ,הממשלות אלל
  אימוץהוא  , בהצלחה עם הקורונה

ומחמירה של  מדיניות אחידה 
 בצדבידוד, בדיקה והטלת סגרים 

  ואה רהסיוע כלכלי לאזרחים. בניגוד לממשלת ישראל 
,  " ומזניחה אפיקי פעולה אחריםפתרון קסם"בחיסונים 

בלעדי  מדיניות "אפס קוביד" רואה בחיסונים צעד משלים ולא  
 קיים מחסור עולמי בחיסונים.  על אחת כמה וכמה כאשר –

לעומת זאת, למדינות שנכשלו בהתמודדות עם הקורונה       
דווקא יש מאפיינים פוליטיים משותפים: ארה"ב של טראמפ  
(חצי מיליון מתים), ברזיל של בולסונרו (רבע מיליון מתים),  

  156אלף מתים) והודו של מודי ( 120בריטניה של ג'ונסון (
למשבר תחת הנהגתם של פוליטיקאים   קלעונאלף מתים) 

נים פזיזים, אשר בחרו להתעלם מהמגפה ואף להתכחש  ימ
לקיומה במקום להתמודד עמה. כולם אשמים בסדר עדיפויות  

   שגוי, ניהול כושל וקצר בתקשורת עם הציבור.
למרבה הצער, נראה שנתניהו אימץ סדר עדיפויות דומה       

מחדל נתב"ג של ממשלת ישראל  לזה של ידידיו הלאומנים: 
תוצאה של מדיניות   יו המתים בחודש ינואר והזינוק במספר ה

כשם שהאופוזיציה בבריטניה  קלוקלת, פחדנית ואדישה. 
תובעת מהממשלה לתת את הדין על נתוני התמותה הגבוהים,  

ת  גלוגנץ ל-ממשלת נתניהומכך על השמאל בישראל לדרוש 
שמאל בישראל, למרות  -אחריות ולהתפטר. אך מחנה המרכז

עדיף להתמקד ב"דיקטטורת  כמה יוצאים מן הכלל, ה
בלבל בין הצעדים הנדרשים  שהוא מהקורונה" של נתניהו תוך  

למיגור המגיפה לבין ההקשר הפוליטי. גם את ההקשר  
כלכלי של משבר הקורונה פספסו רוב מבקריו של  -החברתי

אכן  נתניהו    ו הכושלת שלדיניותמחנה זה. מ   םנתניהו הנמנים ע
משמעות הדבר  אבל אין  ,מניסיונו להימלט ממשפט מושפעת

- יחד עם עידוד חיסון בני ה    .צריכים לפעול כמותו כי מתנגדיו  
ומעלה, חיוני לפצות באופן משמעותי שכירים ועצמאים   16

  .  שאיבדו הכנסותיהם
 

 זוהר אלון

 " מתי הוא יתפטר? –אלף מתים  100"        
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  : ואניואס-הסופר המצרי עלאא אל 

  סיסי-משטר א

   איננו נצחי
  

אני התראיין בשבוע ואסו-הסופר המצרי הנודע עלאא אל     
  , אניואסו-אלשעבר בעיתון הקומוניסטי הצרפתי "הומניטה". 

רפואת שיניים   למד המתנגד למשטר הדיקטטורי בארצו,
סיפורים קצרים  החל לכתוב  90-בשנות הבקהיר ובשיקגו. 

רסמו בקובץ תחת הכותרת "אש ידידותית" בשנת  וואלה פ
את הרומן "בית   אסוואני-אל  פרסם 2002. בשנת 2004

  20-מכר ותורגם עד כה ליותר מ-רב יעקוביאן" שהפך מיד
  .  )2016שפות ובהן עברית (הוצאת טיבי, 

  שלו   הרומן הרביעישל    ההחל במחקר ובכתיב  2008שנת  ב     
  בשל אך כתיבתו התעכבה והופסקה "מועדון המכוניות". 

פורסם לבסוף רומן   2013אירועי המהפכה המצרית. באפריל 
ואני את החברה המצרית המתעוררת של  ואס-זה בו תיאר אל

    .(הוצאת טיבי) 2017-. הספר פורסם בעברית ב40-שנות ה
אני עם העיתון הקומוניסטי נערכה  ואסו-השיחה של אל    

ובמהלכה סיפר  התקוממות בכיכר תחריר, ל עשור לציון 
הגנרל עבד    הרודני שלהסופר על מולדתו מצרים תחת משטרו  

  ריאיון. ה להלן קטעים מתוך  סיסי.-אפתאח -אל
  

עשור לאחר אביב העמים, מה נותר מהמהפכה 
  העממית? 

זה יישמע מוזר, אבל אני שומר על אופטימיות. זה רק עניין      
של זמן. אני יודע היטב שהמצב במצרים הוא קטסטרופלי. 
הדיקטטורה הקשיחה את עמדותיה. יחד עם זאת, יש מקום  

לכל  לתקווה. ההיסטריה מלמדת שהמהפכה תמיד מנצחת. 
סוף הסיפור.   ננו אי  השקט הנוכחי משטר רודני יש סוף, ו

  ם, יש להיאבק. בינתיי
  

אופוזיציה למשטר לא שפיר  ה מצבה של  אבל
  במיוחד? 

נגד המשטר  לא יכול לדבר    ישהבנות. כעת, א-שלא יהיו אי     
.  חופש הביטויאת    מעזים לממש ה  הם אלה בחופשיות ומעטים  

סיסי שולט ביד רמה והוא משוכנע שאין כוח בעולם  -א
המסוגל להזיז אותו מהשלטון. הוא אף סבור שההתקוממות  

רכ גילה פתיחות יתר כלפי  אבתחריר פרצה בגלל שהנשיא מוב
רכ האחרונות היו  אהאופוזיציה. יש להכיר שבשנות מוב

מרחבים דמוקרטיים זעירים שאכן נפתחו. לכן, הגנרל  
ים מן  כל החברה, ללא יוצא את יד קשה ב מדכא שבשלטון 

  . הכלל
  

מה עלה בגורלם של הצעירים שהנהיגו את תנועת  
ד ��  , המרי? ַתַמ

מי שלא נאסר יצא לגלות. מי שנותר במצרים חי במחתרת.      
ידי המשטרה. בראש  בכל סימן למחאה פוליטית מטופל מייד 

השוטרים את "הוותיקים", את אלה  מחפשים ובראשונה 
רכ ומורסי. הדיכוי הפוליטי  א שמרדו נגד המשטרים של מוב

מגיע אף לביתם של אלה שנטשו כל פעילות פוליטית. השיטה  
של חופש ביטוי   גילוי כל מכה קשה ל עובדת כך: יש להקדים 

  או מחאה, לא משנה איפה ומאיזו סיבה.
  

  סיסי בשלטון? - מהו סוד הישארותו של א
  אין סוד! זה הדיכוי המתמיד, היד הקשה בכל הזדמנות.  

  

  )"טהיהומנ"אני (צילום: ואסו-הסופר המצרי עלאא אל
  

.  תולה בו תקוות נואיש איו, ההמשטר מתנהג כמו חיה פצוע
  באמצעות להתמודד עם חולשתו  ביכולתו סבור ש משטרה

  נגד כל העולם.  תגובות תוקפניות
  

  האם מצרים חסרה לך? 
חסרה לי  , אבל לא מאוד כן, כמובן. מצרים חסרה לי      

ואשוב   ,הדיקטטורה ששולטת בה. נאלצתי לצאת לגלות
. מצרים היא מולדתי,  במעטלמולדתי כאשר המצב יתבהר ולו  

לי לכתוב ולפרסם. ע אבל אני לא יכול לחיות בה כל עוד נאסר  
חן בעיני השלטון. יש   שאתאני לא מוכן לשתוק כדי ל

ם שמצרים איננה מולדת בה אנו חיים, אלא מצרים היא  האומרי
אפשר להוציא אותי ממצרים, אבל אי  המולדת החיה בתוכנו. 

הקשר שלי   כזה הוא אפשר להוציא את מצרים שבתוכי. 
  למצרים. 

  

  ? שלך  במה יעסוק הרומן הקרוב
כעת התחלתי בכתיבתו. הרומן עוסק במצרים ממוצא       

. אותם אירופאים  60-אירופי שהתגוררו באלכסנדריה בשנות ה
אך עם שינוי יחס המשטר   ,התגוררו בעיר במשך מאות שנים

.  כל יתר האזרחיםכשפסקו להיות מצרים    כלפיהם הבינו לפתע
לנטוש את העיר. פרק זה בהיסטוריה של   בשל כך נאלצו 

  ים יעמוד במרכז היצירה הקרובה.מצר
  

  ם: חיים בזבל-תערוכה בי
) לקהל  23.2הירושלמי פתח השבוע ( "על התפר"מוזיאון     

הרחב תערוכה חדשה: "חיים בזבל". התערוכה עוסקת  
אחת התופעות המזיקות ביותר היום    אהיש  ,בפסולת הפלסטיק

עומדת במרכז הדיון הבינלאומי בכל  זו לכדור הארץ. תופעה 
של   היותה  בשל  . זאתמה שנוגע לטיפול באשפה מוצקה

ו מתכלה אלא מתחלק  חומר רעיל שאינ פסולת הפלסטיק
רים בגופם של  נאגלחלקיקים קטנים, "מיקרו פלסטיק", ה

  .הטבעהניזונות מ  חיות אחרותשל ציפורים ושל דגים, 
  דודי ), גרמניה ( בתערוכה מציגים: כריסטוף פושנר    

  הרטמוט שוורצבך ), ארה״ב( כריס ג׳ורדן ), גרמניה( רייפנברג
  : התערוכה, רפי אתגר, מסר). אוצר  ארה״ב(  הנרי פר) וגרמניה(

על מנת לבלום את  תודעתי שינוי  מנסה לקדם"התערוכה 
מתמשכת סביבתית מגפת האשפה והפלסטיק שהיא בעיה 

    ."העומדת בפני העולם בשעה זו



      במאבק

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

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

       

) נגד ראש הממשלה  20.2( בסוף השבועהפגינו  םאלפי    
זה   – בנימין נתניהו, ממשלתו הימינית והשחיתות השלטונית

ברציפות. ההפגנות המרכזיות התקיימו מול   35-השבוע ה
מעון ראש הממשלה בירושלים ובסמוך לבית משפחת נתניהו  

  נערכו  תספו. הפגנות נומפגינים בקיסריה, שם נכחו מאות 
תחת   גשרים ומחלפים ברחבי הארץכיכרות, במאות צמתים, 

  המחאה לא תעצור".  –: "גם בגשם ובקור הסיסמה
בצומת הגומא, סמוך   תקריות אלימות ם דיווחו על מפגיני    

, בין  77לקריית שמונה, בצומת רופין, בגשר חקלאי על כביש 
ושוב בקרית טבעון. שקמה שוורצמן,    ,שדה יעקב לכפר יהושע

"במקביל   :ממובילות המחאה, גינתה את האלימות והבהירה
להכרזה על בחירות, הכריזו עלינו מלחמה. ברור לכולם מי  

  רל. לא נרתע. למען הילדים של כולנו אנחנו ננצח".  הגנ
קריים מיניסטר נמסר: "כשארגון הפשע  המחאה מתנועת    

מבלפור מאיים על עדים ומאחל להם 'חג שמח', חייבים  
להתייצב ולהזכיר לציבור שכל יום שנתניהו מכהן הוא פיגוע  

מערכת אכיפת החוק.  נגד דמוקרטיה הישראלית ונגד החמור 
לנרמל את הטירוף. מחדל הקורונה הוכיח שישראל   אסור

זקוקה לראש ממשלה במשרה מלאה ולא לנאשם בפלילים  
שחוצה כל קו אדום וכורת ברית עם כהניסטים כדי להימלט  

ש, בכל  "מהדין. השינוי בידיים שלנו. נמשיך להפגין כל מוצ
  מזג אוויר ובכל מצב עד שהוא ילך!".  

מארגוני המחאה להפגין מול    ה כמבהמשך השבוע מתכננים      
בתיהם של שר הביטחון בני גנץ, יו"ר מפלגת רע"ם ח"כ  

מהמרוץ   לפרישתםמנסור עבאס ופרופ' ירון זליכה בקריאה 
. "גנץ כבר  מתנגדי נתניהובגוש  כדי לא לסכן קולותלכנסת 

לא ניתן לזה לקרות שוב", נמסר מתנועת  ו בגד בבוחריו, 
"האמת היא פשוטה: אם    ישה:, שהדגהצעירים "קומי ישראל"

גנץ לא פורש, נתניהו נשאר". "צעדת פורים" של תנועות  
  .  )24.2(  במרכז הכרמל בחיפהנערכה המחאה נגד נתניהו 

  

  מורי "שלבים" פתחו בשביתה 
כנית שלבים של משרד החינוך,  ומורים בת 700-יותר מ    

).  21.2( השבוע שבתו, "כוח לעובדיםארגון " המאוגדים ב
מול ביתו של שר החינוך   המורים הפגינו תחילת השביתהב

   .יואב גלנט במושב עמיקם
כנית  והעובדים מוחים על כוונת משרד החינוך לסגור את הת     

לילדים חולים מבלי להציע מתווה חלופי לתלמידים ולמורים.  
  , מדובר במורים בעלי תעודת הוראה ותארים אקדמיים

בהם חולי סרטן, מחלות  ואלפי ילדים חולים  המלמדים 
ת שאינן  ספוניווניות, בעיות פסיכיאטריות ומחלות נו

  באמצעות  התוכנית   .הספר  לבתי להגיע   להם   מאפשרות
  

  המפלגה הקומוניסטית הישראלית 
  שוויון לוהחזית הדמוקרטית לשלום ו

  הפעיל המסור מותו של  לאבלות ע

  טיב (אבו איאד) 'אחמד ח
  

  

רבים מהם ניגשים  ו ,את השכלתם בבית הילדים  רוכשים 
    לבחינות הבגרות. 

העניק לעצמו בשבוע שעבר בראיון ל"ידיעות אחרונות"     
על תפקודו במשבר הקורונה. אך   "90ציון "שר החינוך גלנט 

בכוח לעובדים סבורים אחרת: "ישראל נמצאת במקום  
ם; פלא שמי הראשון במספר הימים בהם נותרו בתי ספר סגורי

שנוהג כך בכלל התלמידים פוגע בקבוצת התלמידים החלשה  
מחלות  חולים בחולי סרטן,  :בתלמידים החולים – ביותר

בזמן שגלנט דואג לסדר לנו   .אוטיזם או פגועי נפש ,ניווניות
צד המשבר הכלכלי והבריאותי, משרד החינוך  במשבר חינוכי,  

חולים". "דבר אחד בטוח  כנית ללימוד תלמידים  וסוגר את הת
כנית ומאוגדים בכוח  ועובדי חינוך המועסקים בת 700 –

  לעובדים יישארו ללא מקום עבודה", הדגישו. 
 

  גל חד"ש  -פודקאסט 
  פודקאסט של חד"ש ת"א  עונה שניה ב

 דליה שנידליין הסוקרת ד"רשיחה עם הפרק השני: 

  על מגמות העומק האלקטורליות בשמאל
  לכל פרקי גל חד"ש באתר "זו הדרך"ניתן להאזין 

  

  ביקור סולידריות בכפר יאסיף  –חד"ש 
  הצטרפות להפגנת תושבי כפר יאסיף  

  האלימות והפשיעה בחברה הערבית   נגד
  ;14:00הסעה תצא מת"א בשעה , 226., ישישיום 

  3036997-052: פרטים נוספיםל
  

  מרכזים לצדק חברתי
  הישראלית הדמוקרטיה עתיד על בית  חוג

  עופר כסיףבהשתתפות ח"כ 
   20:00, בשעה 2.3יום שלישי, 

  ההשתפות בהרשמה מראש
  פרטים נוספים בעמוד הפייסבוק "מרכזים לצדק חברתי"

  

  סניף ירושלים –חד"ש 
  העירייה עובדי בזכויות  הפגיעה על מקוון דיון

  עופר כסיףבהשתתפות ח"כ 
  ; פרטים נוספים בפייסבוק 18:00, בשעה 25.2יום חמישי, 

 

: התנדבות  רשימה המשותפתה
  במסגרת קמפיין הבחירות 

למטה הבחירות של הרשימה המשותפת בשפה העברית     

דרושים מתנדבים לפעילות שטח, לטלפנות, לפעילות 

, לארגון חוגי בית ולסיוע ביום הבחירות. בתחום הדיגיטל

 036292152  -ליצירת קשר עם המטה 


