
  

שאשא היא התשובה של נתניהו -פאקה שאשא -פאקה

  מתים  6,000לשאלה מדוע ישראל דוהרת לעבר 
  

  

"ניצחנו את המגפה! ישראל יוצאת ממנה!" הכריז ראש      
ות בפני מראייניו ברשת  יבחגיג הממשלה בנימין נתניהו 

"פוקס" האמריקאית הימנית. זו לא הפעם הראשונה  
שנתניהו חוגג את "סיום 

ובכל פעם הוא הטיל   ,הקורונה"
שוב סגר. עתה מדברים על סגר  
חמישי בליל הסדר... לאחר  

  ובן. הבחירות, כמ 
באנגלית נתניהו חגג, אבל      

בראיונות שהעניק בעברית שידר  
  36תבהלה והצהיר כי נדרשות 

מיליון מנות נוספות של החיסון  
  36כדי להתמודד עם המחלה. 

  38מיליון או  37מיליון! לא 
מיליון". שר   36מיליון, "רק 

האוצר, ישראל כ"ץ, שב 
) ודקלם 8.3לתקשורת ביום שני ( 

  36דף מסרים: "  כהרגלו אותו
  מיליון".  

למי להאמין, לנתניהו באנגלית      
או לנתניהו בעברית? הפנדמיה 

ל? -כ-מאחורינו ויש לפתוח את ה
או שהכל פתוח עד סוף מארס, 
שבוע בדיוק לאחר הבחירות, 

ממשלת המעבר  תטיל  ובערב פסח  
  הימנית של נתניהו סגר נוסף?

הקורונה, פרופ' נחמן    פרויקטור     
אש, סירב להשיב לשאלות 
עיתונאים האם הצהרותיו של  

ץ בו הוא נתון לפני הבחירות  חנתניהו הן תולדה של הל
של אש ושל   םשיתקיימו בעוד שבועיים. אבל משתיקת

מה  כי  ,בכירים נוספים במערכת הבריאות ניתן להבין היטב
ווקא  ולאו ד  – בבחירות הניצחון שחשוב לנתניהו הוא 

הניצחון במערכה נגד הקורונה. העובדות הן עקשניות:  

מאז תחילת   6,000ישראל דוהרת במהרה לקראת נפטר 
אילולא מערכת הבריאות  כי זה לא סוד הפנדמיה לפני כשנה. 

מספר  הציבורית, שהורעבה בידי נתניהו בעשור האחרון, היה 
  . אף יותרגבוה המתים 

-שאשא "-ו "פאקה-"פאקה    
שאשא"  היא התשובה של ראש 

בדבר טיפולו   ותהממשלה לשאל
. כך הוא מבטא את הכושל במגפה

  כוללהבוז שהוא רוחש לציבור, 
  מעטים.  תלבוחריו המ

אמר לזכותו שלפחות לא הגיע יי    
נשיא   ,שותפו-לשפל שהפגין ידידו

אחרי יומיים ברזיל הימני קיצוני. 
שיאי  בברזיל רצופים בהם נרשמו

כאלפיים תמותה מנגיף הקורונה, 
הנשיא ז'איר   אמרמדי יום, 

 להפסיק"ונרו לאזרחי ארצו בולס
    ."ולהמשיך הלאה  להתבכיין

בישראל, נתניהו קורא לאזרחים     
עקומת להפסיק להסתכל על 

כתוצאה  התמותה המטפסת
  לולגשת א  ,מהתפשטות הקורונה

הקלפי כדי להצביע עבור "היחיד  
שיכול להציל את ישראל מעוד  
סגרים, עוד תחלואה, עוד מוות 

  ועוד כלכלה שנסגרת", כדבריו.  
למזלו של נתניהו הוא לא יעמוד       

לדין על מחדליו בתקופת 
"  6000הקורונה. לא יהיה "תיק 

" ו"תיק  2000", "תיק 1000צדם של "תיק בבבית המשפט 
ית דין לא יחרוץ את גורלו בשל כך. אבל יש דין  ב  שום".  4000
במארס יש לחרוץ את דינו   23-דין הבוחר. בבחירות ב – אחר 

הרשימה   – הטלת הפתק "ודעם"  באמצעות ,של ביבי
 המשותפת.
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 2תגובות /

 

        
        דברים בשם אומרם דברים בשם אומרם דברים בשם אומרם דברים בשם אומרם 

  בליכוד מחפשים עדר ללא חיסון 
ח"כ אסנת מארק (הליכוד) מבקרת בימים האחרונים בסניפי  "

קופות חולים בערים שונות בארץ, ומעודדת אנשים להתחסן  
וגם להצביע ליכוד. זאת, בניגוד לחוק הבחירות, שאוסר על    –

תעמולת בחירות בגוף מבוקר על ידי מבקר המדינה ולאחר  
  29-ב 'למסע חיסונים מצפון לדרום'יא יוצאת שהכריזה שה

את הביקורים במתחמי      .ערים ויישובים ברחבי הארץ 
 ה,ארק בשידור חי בעמוד הפייסבוק שלהחיסונים מפרסמת מ

יא מתועדת כאשר היא מחלקת מסיכות של הליכוד  ובו ה
מי הביא את  '  .וקוראת להצביע לראש הממשלה בנימין נתניהו

, הכריזה עם כניסתה לתחנה  'יכוד!החיסונים לישראל? הל
הראשונה במתחם החיסונים בעיריית אור עקיבא ביום חמישי,  

אנחנו  'תוך חלוקת מסיכות קמפיין הליכוד לעובדי המתחם. 
  ". 'לראש הממשלה על זה!להודות  צריכים

  )1.3("מעריב",  

  מה דעתו על כך חבל שלא שאלו 
שיתפה כי בעלה,   אטבריאן- "מועמדת הליכוד גלית דיסטל

שפורסם בעבר כי נמנה עם מצביעי הרשימה המשותפת, עתיד  
  .לעשות 'מחווה רומנטית' ולהצביע לנתניהו"

  ) 24.2, "10 חרדים"(אתר 

  מה לא ברור כאן? הדתה לא שנויה במחלוקת 
לבג"ץ נגד הרשות עתרה ' יוצאים בשאלה –הלל 'מותת "ע

השנייה, שפסלה את קמפיין הפרסום שלה. לפי העמותה,  
הרשות, המאפשר  בחוק    5הרשות פסלה את התשדיר לפי סעיף  

  , זאת למרות 'שנויים במחלוקת בציבור'לה לפסול תשדירים 
לסוגים שונים של הדתה  שלא פסלה תשדירים לגיוס תרומות 

  ."והחזרה בתשובה
  )1.3"העין השביעית", (שוקי טאוסיג, 

  כולם כשרים כדי לדכא פלסטינים 
"הרמטכ"ל אביב כוכבי אמר בטקס סיום קורס קצינים קרביים  
כי 'צה"ל הוא צבא העם, המקבל בשעריו אנשים מכל חלקי  
העם ומכבד כל אדם ללא קשר או תלות בדת, עדה, רקע, מין  

  או נטייה מינית'". 
  ) 24.2(הודעת דובר צה"ל, 

 חוזרים לדרך הלקקנית לאימפריה האמריקאית 

נתניהו לא מוכן להגיד בראיון שהוא סומך על הנשיא ביידן.  "
ן נהייתה קרובה  א כן, אותו נתניהו שבשנות כהונתו איר-כן

יותר לגרעין וקרובה יותר לגבול שלנו, מעז לחבל עוד יותר  
פגיעה ביחסינו עם הממשל האמריקני. זאת לא מנהיגות, זאת 

  בביטחון ישראל". 
  )26.2", 13(יו"ר העבודה, ח"כ מירב מיכאלי, "ערוץ 

  לד התקשורתי של מרצ אעווהג
בשבוע האחרון המפלגה שהוציאה הכי הרבה על פרסום  

שקל, חשוב   135,340ממומן ברשתות היא מרצ שהוציאה 
לזכור שלפני קצת יותר משבוע מרצ לא עברה את אחוז  

, מה שיכול להסביר את ההשקעה 11החסימה בסקר של כאן 
    .הגדולה, מעין להיות או לחדול

  )3.3(אתר "אייס", 

  

  הארון השמרן שיצא מן 
סרטון הבחירות הראשון,   שניות נמשך 36-ע דקות ו"שב

כראש רשימה עצמאית שמתמודדת בבחירות הקרובות  
שניות! תופעה נדירה בימים שבהם   36-לכנסת. שבע דקות ו

פוליטיקאים מתחרים מי יעלה סרטונים מוצלחים יותר  
שניות עד   15-לטיקטוק, סרטונים שבהם יצליחו להראות ב

ברם, יתכן שכאן טמונה   .בים ומחוברים לסצינהכמה הם מגני
השורה התחתונה שהאיש ומפלגתו רוצים להעביר: אנחנו  
שמרנים! אמנם כבר סיסמת הבחירות של רע"ם מצהירה על  

קול מציאותי, משפיע   – כך: "הרשימה הערבית המאוחדת 
ושמרן", אולם העובדה שכך בחר עבאס להציג את עצמו  

הדרך   .של פעם", הלכה למעשהבפועל אומרת: "אני איש 
לאומית  -החדשה של עבאס לא מתבססת על הזהות הערבית

מסורתית. כמקובל  -אלא נשענת על מסגרת הזהות הערבית
בסוגת סרטוני התעמולה, הרגש לא נותר בחוץ. הוא בא לידי  

החיים הפשוטים, כור מחצבתך, בית    –ביטוי באזכור המסורת  
שלו, אוחז בעט. איש של    אבא (שמצולם עובד בחנות המכולת 

טון הוא נראה נושק לידיה של  פעם, כבר אמרנו?) ואמא (בסר
  .)"אימו

  )2.3(שלומי דסקל, "העין השביעית", 
  

  מכתבים

  למערכת    
  

  יק את מעקבי השב"כספהל
את השימוש במעקבים  ) 1.3בשבוע שעבר ( בג"ץ הגביל     

של השב"כ במסגרת המאבק בקורונה, וקבע  ובאיכונים
שהמדינה תוכל להסמיך את השב"כ להשתמש באיכונים  
כאלה רק במקרים שבהם חולה מאומת אינו משתף פעולה  
בחקירה האפידמיולוגית, או שלא מסר כלל דיווח על מגעים.  
פסק הדין מקבל את טענותינו שחוק מעקבי השב"כ פגע 

  אינו ראוי במדינה דמוקרטית. בצורה חמורה בזכויות האדם, ו 
זה לקח לנו כשנה וארבע עתירות לבג"ץ, שהגשנו יחד עם      

מרכז עדאלה, רופאים לזכויות אדם ופרטיות ישראל. ההישג  
התומכות/ים והתורמות/ים שלנו,   –הזה הוא גם שלכם 

  שמאפשרים לנו לעתור שוב ושוב, ולא לוותר. 
ית בפסק הדין,  "מה עשית בקיץ האחרון?", כתב השופט עמ

"אינך זוכר/ת? אל דאגה, אני, האח הגדול, יודע מה עשית 
  בקיץ האחרון.  

אני יכול להזכיר לך היכן היית ביום מסוים ובשעה "    
מסוימת, מה היה מסלול התנועה שלך, מי היו האנשים  
בקרבתך בתאריך, בשעה ובמקום מסוים בצירוף הפרטים על  

א במציאות  בר בסרט אימה אלאודות אנשים אלה. לא, אין מדו
  חיינו בשנה האחרונה". 

כפי שטענו שוב ושוב, מעקבי השב"כ לא היו אפקטיביים.       
החלופה המרכזית להם היא הרחבת מערך החקירות  
האנושיות. אנו מקווים שפסק הדין יוביל את הממשלה  
והכנסת לשינוי כיוון ולהפסקת הריצה במדרון החלקלק של  

צוניים ולא דמוקרטיים במסגרת המאבק  שימוש באמצעים קי
  במגיפה.

  מור-עו"ד גיל גן
  יות האזרח והאגודה לזכ

  

ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל  ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל  ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל  ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל  
zohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.com        
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 3  /פוליטי  

 

 

 ב-23 במארס ננצח ביושרה
  

מזרמים שונים,    אידיאולוגיותמפלגות    בכנסת מיוצגות כיום    
המציעות פתרונות שונים לבעיות החברה והמדינה בישראל.  

את   במערכת הפוליטית מאפשר להבין ות של יחס הכוח ניתוח
האפשרות של מפלגות אלה להרכיב קואליציות, אך לא  

    בהכרח את יכולתן למשול בפועל.
,  24לקראת הבחירות לכנסת ה־  במצב השורר כיום בישראל,    

  רשימות לנשיא על המועמד  ימליצו םלפיההשיקולים 
מוויכוחים אידיאולוגיים  לא  יםנגזר להרכבת הממשלה

עד כדי כך  הגיעו הדברים  . מעמיקים אלא ממניע שטחי
לשבת באותה   נה מוכ מרצ חברתי כמו שמאל מפלגת ש

פשרנות  .  כמו סער וליברמן  ימין התנחלותי  עם אנשיקואליציה  
הציוני משקפת למעשה את   אידיאולוגית זו מצדו של השמאל

גם אם ישבו    :תבוסתו הפוליטית עוד לפני שהתמודד בבחירות
מרצ והעבודה בממשלה, ברור שתהיה זו ממשלת ימין  

של השמאל הציוני   ויכולת ,ובסגם אם נתניהו י לכן מובהקת. 
להשפיע על מדיניות הממשלה תהיה אפסית. ברגע שהליכוד  

דשה תעדיף כנראה  יתאושש מנפילת נתניהו, הנהגתו הח
-יוכל להיפטר בנקל משותפיו "הלאר שא – לחבור לסער 

הפוליטיקה עמוקה יותר מהצורך בהפלת מנהיג  טבעיים". 
  מושחת.  

תבוסתו  את ה מראש ניחאם כך, האפשרות היחידה שלא מ    
הרשימה  היא  האידיאולוגית והפוליטית של השמאל 

המבדיל בין עיקר  המשותפת היא הכוח היחיד  .המשותפת
לכן, רק הרשימה  .  נוהג ביושרה ביחס להבטחותיואשר  וטפל ו

בסיס למחנה דמוקרטי    ותיתוכל להבהובלת חד"ש    המשותפת
שסופו של   תופעות – שייאבק בימין, בקיצוניות ובגזענות

  תמנע  לא רק משותפת חזקהרשימה . ן קץנתניהו לא ישים לה
  , בשלטוןלאחוז  חרדים להמשיךהומ 'מסמוטריץ נתניהו,מ

מה   –ולדיכוי  אפליהתציב אלטרנטיבה ברורה לאלא גם 
שהצהירו על   מפלגות המרכז והשמאל הציוני,מ נבצרש

מסוגם של   סביב שולחן הממשלה עם גזעניםלשבת  נכונותן 
    וליברמן. בנט ,סער

ברית   .גם ברגעים הקשים ביותר ,על ערכים לא מתפשרים    
בראשות סער אינה הדרך של השמאל  אלקטורלית עם הימין 

לניצחון, אלא לתבוסה בלא קרב. הדרך היחידה לניצחון היא  
אסור לתת לגיטימציה   דרכה הישרה של הרשימה המשותפת.

    !אין דמוקרטיה בלי שוויוןלגזענים. 

  תופיק נג'אר

  משותפת:  רשימה הה

  הצבעה אסטרטגית
הצבעה אני מתכוון להצביע בבחירות הקרובות      

אסטרטגית. לגמרי. הצבעה אסטרטגית, בעיני היא לא לחשב  
חישובים דמיוניים על קואליציות עתידיות: שום קואליציה  
נראית לעין בישראל לא הולכת להסיר את חרפת הכיבוש. זה  
גם לא לחפש על המדפים בחנות מישהו או מישהי שמוצא חן  

רה שקיבלנו  בעינינו הפעם, ולתת לו את הקופון עם זכות הבחי
 . (אלה מאתנו בין הים לירדן שיש להם זכות בחירה). ממש לא

בחשבון את עובדת היסוד,   מביאה הצבעה אסטרטגית      
שאנחנו חיים במשטר של עליונות יהודית, והשיקול הוא את  
מי אפשר לחזק מולו. מה יכולים אזרחים ואזרחיות, שנהנים  

, כלומר אזרחים יהודים, לעשות פעם  'מאזרחות מדרגה א
  בכמה שנים עם הקול שלהם?  

התשובה הסבירה ביותר בעיני היא לתת אותו לכוח פוליטי      
מישהי כזה או אחר שפיתחתי סימפתיה  ל (לא למישהו או 

אליו) שמייצג מעצם מיקומו, מעצם העובדה שהוא מייצג את  
יציה  מי שמוכפפים למשטר העליונות הקיים, את האופוז

למשטר הזה ואת הסיכוי לחיות כאן חיים אנושיים, כבני אדם  
- שווי זכויות. הפוגרום בירושלים ויריות המשטרה באום אל

 .פחם הם רק תזכורות. זה המקום שבו אנחנו חיים
הרשימה המשותפת. היא   –יש רק כוח פוליטי אחד כזה     

  כרגע הייצוג הפוליטי הרחב והאמין ביותר של הפלסטינים 
והפלסטיניות אזרחי ישראל. היא לא מושלמת. רק התפיסה 
של הפוליטיקה כזירה צרכנית יכולה להוביל אותנו לחפש  

  מוצרים מושלמים ולהקרין עליהם את כל ציפיותינו.  
כן, נציגיה ונציגותיה של הרשימה המשותפת בכנסת       

לפעמים יאכזבו אותי. אבל כרגיל הם יאמרו בכנסת את מה  
שצריך להגיד, הם ילעגו לנפיחות השלטונית, יתקעו מקלות  
בגלגלים של הכיבוש ויעשו מה שהם יכולים (וזה לא הרבה  
בכנסת), נגד תהליך הנישול. הם מייצגים את הפלסטינים  
והפלסטיניות שיש להם זכות בחירה. כיהודי, הדבר הטוב  

  .ביותר שאני יכול לעשות בבחירות הוא פשוט לעמוד לצידם

 די אלגזיג
  פורסם לראשונה בפייסבוק
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הבינ"ל  יום האישה

  כנסת וברחובצוין ב
       

) במליאת הכנסת  8.3( השבועשה הבינלאומי צוין ייום הא    
הרשימה   – סלימאן (חד"ש -ביוזמת ח"כ עאידה תומא

תוכניות השיקום   :המשותפת). "ביום האישה אני קוראת
המגיפה . גישה מגדרית כלולהבריאותית והכלכלית חייבות ל 

  והיציאה  –השפיעה על כלל הנשים במדינת ישראל  אתהז
סלימאן  -ח"כ תומא.  ", אמרהחייבת להתייחס אליהן   מהמשבר

עומד בפני התנועה  ההאתגר  ,ביום האישה השנההדגישה: "
הכלכלי פגעו  הקורונה והמשבר . הפמיניסטית גדול במיוחד

בבית, במקום   – במיוחד בנשים והחזירו אותנו אחורה 
עלינו להכפיל את המאבק שלנו  שהמסקנה היא  .  העבודה ועוד

        ."קרב המשפחותבכנסת, ברחוב וב –לשוויון ולביטחון 
החזית  ו )מק"יהמפלגה הקומוניסטית הישראלית (    

ברכה מיוחדת   ) פרסמוחד"שהדמוקרטית לשלום ולשוויון (
ביום זה אנו מציינים את  "יום האישה הבינלאומי. לציון 

מאבקן העיקש של נשים ברחבי העולם לשחרורן מכל סוגי  
האפליה והדיכוי ולמען שוויון זכויות אמיתי ומיטוט  

 ."הפטריארכיה
מחזקות את כלל הנשים,  "מק"י וחד"ש כי  ,מסרעוד נ     

ותם הן מובילות בכלל  על שלל המאבקים א ,ערביות ויהודיות
הזירות, ובראשם המאבק נגד האפליה המתמשכת ולמען  

מאבק נגד  השוויון המלא, המאבק נגד הכיבוש ועוולותיו וה
גזענות המשתוללת בארץ. לציבור הנשים מגיע לחגוג  ה

בגאווה ביום זה את ההישגים המרשימים שרשמו במהלך  
  ."השנים כתוצאה של מאבק עיקש וצודק

החולפת, ציבור הנשים נפגע יותר כתוצאה  בשנה "    
מהתפשטות מגפת הקורונה והמשבר הכלכלי שגרם הניהול  
הכושל של הממשלה. הנשים סובלות יותר בשוק העבודה  
כתוצאה מחוסר היציבות התעסוקתי, והן אלה שנפגעו ביותר  

נזק שהוכפל כתוצאה מסגירת מערכת    –מגל האבטלה האחרון  
מרחוק. כל אלה נוספו לעלייה  החינוך והמעבר לחינוך 

המחרידה באלימות כלפי נשים בשל מדיניות הסגרים  
מחזקות את  "מק"י וחד"ש כמו כן,  ."והמגבלות על התנועה

הרשימה המשותפת ואת חברות הכנסת שלה על תפקידן  
החשוב בקידום מעמד האישה בכלל, ומעמדן של הנשים  

  לק בלתי ח  ואהערביות בפרט. אנו מדגישים כי מאבק זה ה
  

  

  

  
  

  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, 

  
  
  

על  נפרד ממערכת הבחירות הנוכחית, נוכח המתקפות הרבות 
לא נפסיק להיאבק למען שוויון  "  ".מעמדן של הנשים בחברה

  .הודגש", דמוקרטיה אמיתית וצדק חברתימגדרי מלא, 
  

  אירועים ביפו, בנצרת ובחיפה
סוף אירועים ציבוריים לציון יום האישה הבינלאומי נערכו ב    

ביפו ובנצרת. צעדה נוספת תתקיים ביום שישי   ) 6.3השבוע (
הקרוב בחיפה. ביפו התכנסו מאות נשים וגברים, ערביות  

החל   . המצעדויהודיות למצעד ביוזמת הרשימה המשותפת
בכיכר השעון והסתיים בעצרת בהשתתפות חברות הכנסת של  

לח.  אסלימאן וסונדוס ס-תומאעאידה הרשימה המשותפת 
אדומים וכרזות בעברית ובערבית ובהן    המפגינים נשאו דגלים

נכתב בין היתר: "די לרצח נשים", "דם נשים אינו הפקר"  
  ו"דורשות שוויון חברתי וכלכלי". 

מציינות את יום  סלימאן אמרה למתכנסות: "אנו  -ח"כ תומא    
.  יהודית משותפת ביפו-האישה הבינלאומי בצעדה ערבית

שאר המאבקים   המאבק הפמיניסטי לשוויון עומד בלב כל
אין דמוקרטיה  . לצדק חברתי, לשלום ולדמוקרטיה –שלנו 

להפריע לדברי ח"כ   הקומץ בריונים ניס ."בלי שוויון לנשים
.  הדפו אותםסלימאן, אך פעילי חד"ש שהיו במקום -תומא

"בזמן שהפגנו ביפו,  : סלימאן-עקבות האירוע מסרה תומאב
כלפי נשים ולמען  נשים ערביות ויהודיות, נגד אלימות 

.  יסולידריות, שלושה אנשים ניסו להשתיק אותי בגלל עמדותי
הבריונים לא ישתיקו אותנו,   ו.ידי הפעילים שלנ בהם נבלמו 

  . "ונמשיך להיאבק עבור הערכים בהם אנו מאמינות
  

  

ח"כ עודה: מוכן להעיד נגד  

  בהאג יןהדת  בביהכיבוש 
אמר   ,עודה (חד"ש)יו"ר הרשימה המשותפת, ח"כ איימן     

  ן זמוכי אם י  , 12) ב"וועידת המשפיעים" של ערוץ  7.3(  השבוע
לאומי בהאג, הוא יעשה זאת  נלהעיד בבית הדין הפלילי הבי

וידבר על "הכיבוש הארור שפוגע בפלסטינים ובישראלים".  
הוא מאמין בשלום בין שני העמים  כי  ,עוד הדגיש עודה

  דה של ישראל.  הקמת מדינה פלסטינית עצמאית בציוב
בהתייחסו לבחירות המתקרבות שיבח עודה את יו"ר יש      

לא   יש עתיד, ח"כ יאיר לפיד: "הוא אמר משפט היסטורי שא
שהוא רוצה את הרשימה המשותפת בממשלה. זה    :אמר לפניו

חשוב ומתקדם מאוד". עם זאת, עודה נמנע לומר על מי ימליץ  
לנשיא כמועמד הרשימה לראשות הממשלה. "התמונה עדיין  
לא ברורה, מי שמדבר על סער כאלטרנטיבה לביבי רוצה ימין  

ו של יו"ר רע"מ, ח"כ  במקום ימין. אנחנו לא שם". על גירוש
סוף  בידי מפגינים במחאה ההמונית שנערכה ב ,עבאסמנסור 
"אפשר   :אמר ח"כ עודה ,פחם-באום אל )5.3( השבוע

להתווכח איתו אבל לא להרים יד בשום אופן". עודה נמנע  
מלכנות אותו "בוגד" אבל ציין שנתניהו "הוליך אותו שולל".  

ולא   – 13בחדשות ) 6.3השבוע (יצוין שח"כ עבאס התראיין 
 . ממשלתו הימניתבבנימין נתניהו וב יתמוךלא התחייב ש

  

  בשפרעם  "אום יאיר"קבלת פנים ל
)  8.3(  השבועהגיעה  ,שרה נתניהואשת ראש הממשלה,     

הממוקמת מול מטה   ,לביקור מפתיע בחנות שמלות בשפרעם
ממשרד ראש הממשלה נמסר כי נתניהו  הרשימה המשותפת. 

    . הבינלאומילרגל יום האישה לשפרעם הגיעה 
עילים של הרשימה המשותפת הפגינו נגד ביקור שרה  פ    

את הדעת שלנו לא  "בשלטים שהציגו נכתב:  .נתניהו במקום
,  "שרה, מחפשת שמלה למסיבת פרידה?" ",תצליחי לגנוב!

 ". מה עכשיו באופנה אצל גזענים? לאהוב ערבים"
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  חיסונים  די מתפשט בשטחים הכבושים אך ישראל מסרבת להעביר נגיףה

המשבר הבריאותי והכלכלי בפלסטין
אחרונים של המשרד לתיאום עניינים  הלפי הדו"חות      

,  הכבושה המזרחית הומניטריים של האו"ם השוכן בירושלים
במספר הנדבקים הפעילים   88.5%גידול של  רשם בפברואר נ

פלסטינים    29,340  –  יםהכבוש  יםהפלסטיני  יםבשטחבקורונה  
נוספים נמצאו חיוביים לנגיף בבדיקות. המספר המצטבר של  

מתוכם החלימו   אלף 189כאשר , אלף 208הנדבקים הוא 
  57מהנגיף. מספר המטופלים ביחידות הטיפול הנמרץ גדל מ־

    .בפברואר 117ף ינואר ל־ בסו
בתחילת פברואר ביצע משרד הבריאות הפלסטיני, בשיתוף      

פעולה עם ארגונים שותפים ובתמיכת ארגון הבריאות  
בגדה  הקורונה העולמי, סקר שנועד לאמוד את שכיחות 

המערבית ובעזה. על סמך הממצאים הראשוניים מוערך כי כ־ 
  נוגדנים ות לגילוי מהאוכלוסייה נמצאו חיוביים בבדיק 40%

       בקורונה.הקשורים 
חברתית של מגפת הקורונה על  -השפעה הכלכליתהעל     

שנה של    ה היית  2020שנת  " החברה הפלסטינית נכתב בדו"ח:
מכשולים ונסיגה עבור הפלסטינים, מוסדותיהם וכלכלתם,  

ומשבר כספי חסר תקדים." בשנת   הקורונה זאת בשל מגפת
,  12%ל־ 10%התכווץ המשק הפלסטיני בשיעור של בין   2020

והמדדים מצביעים על זינוק חד בשיעורי העוני וחוסר  
על  עלייה באלימות מבוססת המגדר ועל הביטחון התזונתי, 

ח מעלים את  "ירידה בהישגים הלימודיים. מחברי הדו
תיוודע השפעה  2020"לאירועים המצערים של כי האפשרות 

לשנים  העתידי מעצבת שלילית על תוואי הפיתוח הפלסטיני 
  ."  רבותנוספות 

  

  מבצע החיסון בקושי החל 
אלפיים מנות    –לרצועת עזה  המשלוח הראשון של חיסונים      
אלף   20בפברואר;  17הגיע ב־ –ספוטניק  החיסון הרוסי של

בפברואר כתרומה   21סופקו ב־ מנות נוספות של ספוטניק
  22מאיחוד האמירויות. מסע החיסונים בעזה החל ב־

עובדי רפואה בקו  שלב זה רק בבפברואר, והוא מתמקד ב
    .הראשון

שיירכשו  קורונה  לקבל חיסוניזכאית הרשות הפלסטינית     
מאוכלוסייתה באמצעות   20%במימון תורמים עבור עד 

גישה בקשה ה . הרשות(COVAX) הברית הגלובלית לחיסונים
נוספים מהאוכלוסייה על בסיס   40%למנות נוספות שיכסו 

מהפלסטינים   60%לחיסון  הבנק העולמי, ימימון עצמי. לדבר
מיליון דולר    30מיליון דולר, סכום שכיום חסרים    55יידרשו כ־

  להשלמתו.  
לחיסון    התוכניתביישום  ה ממשלת ישראל  החל  סארמב  8ב־    

אלף פלסטינים ללא תושבות ישראלית המועסקים    120יותר מ־
במעברי גבול   מתיושמבישראל או בהתנחלויות. התוכנית 

ובאזורי תעשייה ברחבי הגדה המערבית. ארגוני רפואה  
וזכויות אדם ישראליים, פלסטיניים ובינלאומיים, וכן בכירים  

ליות  לרשויות הישרא  קראו, במערכת הבריאות הישראלית
להבטיח שחיסונים יינתנו באופן שווה והוגן לפלסטינים  

 .כיבוש בגדה המערבית ובעזהשתחת 
  

  חובה מוסרית לחסן 
מעט החיסונים האמורים להגיע לרשות הפלסטינית      

ויש   ,צרכי התושביםאת ים הולממישראל ומרוסיה אינם 
בין הים התיכון לנהר הירדן חיים כיום  . את כמותם להגדיל 

אך  .  , ועל ישראל לדאוג לחיסון לכולםמיליון אנשים  14כמעט  
מנגנון הריבוד של המשטר בישראל מחלק את האוכלוסייה  

לרבות הזכות לבריאות   –לקבוצות הנהנות מזכויות שונות 
  חיסונים.  ה  בנושא כפי שמשתקף  ,ולחיים

  "ספוטניק" הראשון שהגיע לעזהמשלוח חיסוני     
  

קיבלו את החיסון  כבר  ישראל מאזרחי 50%-מלמעלה      
קיבלו את החיסון    שני שלישים מהםו  , הראשון לנגיף הקורונה

בצעד פסול מעיקרו החליט  אך . (נכון לסוף פברואר) השני
ראש הממשלה נתניהו לסחור בחיסוני הקורונה העודפים  

י בריתו במדינות רחוקות  עללבולהעבירם  ,שהגיעו לישראל
  חוק פי הלעבור אתנן פוליטי ויחסי ציבור.  כמו גואטמלה

תושבים  הכלל על ישראל לחסן את  ,בסיסיהמוסר הבינ"ל וה
מצור  שליטתה; אלה הנתונים ל ם הנמצאים תחת יפלסטיניה

  . בגדה המערבית ישיר תחת כיבושאלה שברצועת עזה ו
  מכיר הנגיף אינו  מובהק: ישראל אינטרס יגם חיסונם הוא 

  וכולנו רקמה ביולוגית אחת.  ,גבולותב
על ממשלת  דרוש לחץ פוליטי   כדי לממש תביעה חיונית זו     

 בינלאומי.   ישראל כמו גם-םפני –ישראל 

  זוהר אלון
 

כוחות הכיבוש דיכאו הפגנה  

  התנחלות  תפלסטינית בקרב
  

) ביד קשה פלסטינים  8.3( שבועכוחות הכיבוש דיכאו ה     
ה בקרבת ההתנחלות חוות מעון בדרום הר  שקטשערכו הפגנה  

  הגיעו למקום  על כך דווח כתב "זו הדרך". המפגינים  .חברון
  בו נערכו עבודות הנדסיות לקראת הקמת מבנים חדשים 

דרשו הבהרות מנציגי המינהל   ם ה דגלי פלסטין.את ם מניפי
כנית  ו אישורים או ת שום ואך לא הוצגהאזרחי שהיו בשטח, 

  ואנשי המנהל האזרחי לא סיפקו  ,עבודות הנערכות במקוםל
מדובר בשטח חקלאי בבעלות  זאת על אף שהסבר.  שוםלהם 

    פלסטינית פרטית.
למקום הגיעו כוחות משטרה וצבא שתקפו את הפלסטינים      

עצרו שני   כוחות הכיבושוגירשו אותם תוך הפעלת כוח רב. 
. תושב  40ג'ה, בן א, ונאסר נוו60תושבים: טאלב פוזייס, בן 

 נוסף נפצע ברגלו מירי רימון גז מדמיע.  



  6/ מעמדי

  

  ליברלית -מדיניות הניאומפלגות הימין דוגלות בהמשך ה 

הציבוריימינה נגד הדיור 
יו"ר סיעת ימינה, ח"כ  במסגרת מערכת הבחירות, הציגה     

  , כנית הדיור של מפלגתה. לדבריהואיילת שקד, לאחרונה את ת
"מטרתה לתקן עיוותים ישנים שיוצרים בירוקרטיה מיותרת  

  .שמכבידה ומעכבת את הבניה בישראל"
ששקד רוצה לחסל את משרד   ,כנית עולהואך מעיון בת    

אוכלוסיות שעבורן הדיור   נןהשיכון ואת הדיור הציבורי. יש 
  שקד הציבורי הוא הסיכוי היחיד לקורת גג יציבה והולמת. אך  

הצעתה  את מציאה פטנט חדש. הוהיא גם לא  ,לא רואה אותן
למנגנון של סיוע בשכר  ציבורי להעביר את כל הזכאים לדיור 

  האחרונות.   השנים  30-דירה כבר מיישמת ישראל ב
  

  מצוקת הדיור מחריפה
נרשמה קפיצה בשיעור  ;מצוקת הדיור הציבורי מחריפה    

המבקשים לסיוע בשכר דירה. זו התוצאה של ייבוש שיטתי  
  כך נמסר  –  די המדינה לאורך שניםיבשל הדיור הציבורי 

  , האיגוד דברי מאיגוד העובדים הסוציאליים. ל השבוע
"העובדות והעובדים הסוציאליים עדים למצוקת הדיור, שאף  

תום  בגדלה והעמיקה מאז משבר הקורונה. מסקר שערכנו 
עובדות ועובדים סוציאליים,   700-הסגר השלישי בקרב כ

מהמשתתפים השיבו שבקרב האוכלוסייה   91%-למעלה מ
   לספק צרכים חיוניים, ובהם דיור".ם עובדים יש קושי עמה ה

מצוקה  "לא מדובר רק במצבי  :ד הדגישו באיגודעו     
אנשי מקצוע אנו יודעים כי  כ קיצוניים בפני עצמם. כנשות ו

חוסר ביטחון תזונתי או חיים בעוני  , חוסר ביטחון בדיור
עלולים ליצור גם בעיות אישיות, משפחתיות וחברתיות  
אחרות. אנו עדים כבר כעת לגידול בתופעות של נשירה  

בעיות רפואיות שונות,  בבקרב מתבגרים,  ממסגרות חינוך 
אובדנות ועוד. כדרכן של בעיות שאינן  בהתמכרויות, ב

 .מטופלות כיאות, המצב רק ילך ויחריף"
האיגוד מציע להרחיב את הדיור הציבורי "מבלי לייבש      

מה שעוד אפשר  .משפחות במשך שנים ברשימות המתנה
  .עכשיו לתקן, יעלה בהמשך הרבה יותר ביוקר ואף בחיי אדם"

 ספקכמו כן, על המדינה לקחת אחריות על שוק השכירות ול
לשוכרי דירות, בפרט מאוכלוסיות מוחלשות, יציבות, הגנה  

מאפשר לעמוד  ה סיוע הולם בשכר דירה  הגישיש ל .וביטחון
ערך הדיור הציבורי,  בדמי השכירות בשוק. "סיוע זה, לצד מ

צעירים ללא עורף   כמו  קוק להבטיח לעצמו דיור שזלמי  חיוני 
אסירים  , משפחתי, חסרי בית, נשים נפגעות אלימות

  .נמסרמשוחררים ואחרים" 
סוציאליים וד"ר טליה מיטל  ה ממחקר של איגוד העובדים     

בשיא משבר  עולה כי טיירי מאוניברסיטת בן גוריון -שוורץ
מהעובדים הסוציאליים  על סגירת   41% , דיווחו הקורונה

  ה על פיטורים או הוצאדיווחו  18%ו־  ,תוכניות ופרויקטים
ח אדם לשירותי  ובלבד דיווחו על תוספת כ 3%לחל"ת. 

  כניות ופרויקטים ות  929 נסגרוכי  ,מהמחקר עולה .הרווחה
- והגנה על ילדים בילדים וב הקשוריםפרויקטים  179: ובהם

  . מניעת אלימות במשפחהבמשפחה וב  טיפולבפרויקטים    167
  . מדיניות ממשלת הימין הכושלת אלה תוצאותיה של

  

  יוסי אבו 

  מצליח להגשים עובדה מוכחת היא שהסיוע בשכר דירה לא      
מקנה  ההוא אינו מסייע בשכירת דירה באופן  –  את ייעודו

לעתים  שוכרי הדירות נאלצים    . וביטחון בדיור  אמיתית  יציבות
לעבור דירה מדי שנה. סבסוד בסיוע בשכר הדירה הוא  קרובות  

אין שום פיקוח על   .כל כךיקר בארץ גם הסיבה ששכר הדירה 
אחוז   70ם עד יוהעשירונים הנמוכים מוציא ,השכירותדמי 

  דיור.   להפנויה ע תםמהכנס
וצאות על הדיור אינו מספיק  ההתוצאה: מה שנשאר אחרי ה     

  , ים ביותר אינם מקבלים מענהיהצרכים הבסיס בכבוד.לקיום 
  לבין תשלום חשבון תרופות וכך שצריך לבחור בין מזון 

גם  . מעברי דירה תכופים לילד סנדלים לבין קנייתהחשמל 
  , לחשמל ,לגז , בכל פעם להתחבר מחדש למים : עולים הון

כי  ו : יוד שנשחק תדירשלא לדבר על הצ – לשלם להובלה 
   איזה ארון מחזיק מעמד אחרי שמפרקים אותו פעמיים?

  , ילדים? הם שצריכים לעבור מדירה לדירהלומה קורה     
בטוחים אם מחר   כשאינם  ,להתרגל כל פעם למקום חדשו

או ששוב יצטרכו לעזוב בתי ספר  ,יתעוררו באותו הבית
 וחברים וגורמים מטפלים. 

במאבק למען הדיור הציבורי אנחנו רואים ילדים קטנים      
זוכרים   אינם שכבר  עד פעמים, כל כך הרבה שעוברים דירות 

  לחץ נפשי שמות הגננות. מחקרים מראים ש מהבאיזה גן היו ו
כתוצאה ממעברי דירות עד גיל שלוש משפיע על היכולות  

ההשפעה   ,הקוגניטיביות של הילדים. בגיל ההתבגרות
  . אף יותרהרסנית  עלולה להיותהמצטברת של המתח 

  

  הסיוע בשכר דירה אינו מספיק
  , אינו מספק את היציבות הנדרשתלא רק שסיוע בשכר דירה      
שוק השכירות הוא   .הוא מעמיק את החובות –  להיפך לאא

  ר דירה ומתקשות לשכהאוכלוסיות  עבור בייחוד  ,שוק קשוח
- אימהות חד .הוריות-נשים חד כמו בשל דעות קדומות,

  ,כי בעלי דירות נמנעים מלהשכיר להן מעידות רבות הוריות
כאשר מצבן הכלכלי אינו מאפשר להן   על אחת כמה וכמה

להציג בפני בעלי הדירות את   ביכולתןקים ואין לשלם בשי
מוותרים על  ה דירות בעלי  . הערבויות הרבות הנדרשות

זה קושי שמי  לכן  . הם נדירים קיםלשיהדרישה לערבויות ו 
אבל    שהמדינה זנחה בשוק השכירות הקשוח נתקל בו יום יום.

  ניין.את איילת שקד זה לא מע
לתשומת לבה של מנהיגת "ימינה": גם בארצות       

קיים דיור ציבורי. חברה להנהגת   המובהקות תוהקפיטליסטי
כנית  ו "ת גם הוא  המפלגה, ח"כ נפתלי בנט, פרסם לאחרונה 

גם במדינה זו קיים  אלא ש .כלכלית" תחת הכותרת "סינגפור"
  .  ..זה פרטלא טרח להזכיר  מדועדיור ציבורי. מעניין 

הדיירים   ,איילת שקד ומפלגתה מסוכנות לנוחברת הכנסת     
וגם למי   ,היא מסוכנת לממתינים לדיור .בדיור הציבורי

זקוקים  הכל היא מסוכנת ל  . שמקבלים סיוע בשכר דירה
  נם שישאלה לפתרונות דיור ציבורי ראויים ונאותים כמו 

  , מחריפהבמדינת ישראל מצוקת הדיור  .במדינות מתקדמות
ולא ניתן לפתור אותה ללא מעורבות ולקיחת אחריות  

   .בייחוד בעת משבר כלכלי חריף – ממשלתית
  

  ריקי כהן בנלולו 



  

 7/ דפי עבר

 

    למען העםהעם ושלטון  –שלטון העובדים הראשון 

   איתסשנה לקומונה הפרי 150
כעבור עשרה  ס.פריב העםהתקומם  1871במארס  18-ב    

  , איתסהקומונה הפריעל הקמת המתקוממים  ו הכריז ימים
כסמלה הרשמי. המשמר  אימצו את הדגל האדום  הםונציגי

צורף כל    ה אלי  ,החדש  מיליציההוחלף בשל הבורגנות  הלאומי  
  אי הכשיר לאחוז בנשק.  ספרי

  למען ממשיים  םלנקוט צעדיקומונה ה החלה ,נונהיעם כ    
בעצרות  העובדים  העלו  דרישות שבהתאם ל וזאת  צדק חברתי,  

שכר    את תשלום חובות   הקומונה  הקפיאה   ובהפגנות. בין היתר
במהלך המלחמה נגד פרוסיה שקדמה  שנצברו הדירה 

יותר ממחצית מתושבי העיר התגוררו    ,פי הערכותל.  קמתהלה
מחנויות  מנעה  הקומונה  רובם ככולם עובדים.     –בשכירות  אז  

שפועלים שהידרדרו   מאחרמשכון למכור את המשכונות, ה
צו למשכן את כלי  נאלהמלחמה  למצב כלכלי קשה במהלך 

כן הוכרז על הקפאת כל  . ואף כלי מיטה ובגדים עבודתם
של שכירים, בעלי   על חובות  הריבית ביטול על החובות ו

  מלאכה וסוחרים קטנים. 
  

  הפרדת הדת מהמדינה וזכויות נשים 
הדת מהמדינה  את      ה הקומונהדרי פהבהיסטוריה  לראשונה       

יכולה הולאם.  -שה של הכנסייה הקתולית הכלווכל רכ 
לכנסיות  נאסר חינוך דתי בבתי הספר הציבוריים.  במקביל

  בתנאי רק אך , דתי פולחןלקיים להמשיך  אמנם הותר
ופעילות תרבותית  פות פוליטיות יאסעריכת  שיאפשרו

  בתחומיהן בשעות הערב.
זרחים  הקומונה גם הכריזה על שוויון זכויות פוליטיות בין א     

נשים לבחור  יכלו  וכך לראשונה בתולדות האנושות    ,לאזרחיות
המורה  בפועל בהנהגת הקומונה. גם כיהנו נשים ולהיבחר. 

לואיז מישל הייתה פמיניסטית ודמות בולטת בקומונה  
הקומונה דגלה בדמוקרטיה ישירה וראשיה נבחרו   .איתסהפרי

תושבי הרובע  לרוב בהנהגת פועלים  , באסיפות שכונתיות
בעלי השקפות מהפכניות שונות ובהן סוציאליסטים,  

ות  בשל ריבוי המגמות המהפכני ים. אורפובליק אנרכיסטים
אית  סהקומונה הפרי משמשתושליטת הפועלים במועצות, 

סוציאליסטים  לו  אנרכיסטים ל קומוניסטים, דוגמה ומופת ל
  .עד עצם היום הזה מהפכנים

ההתקפה הבורגנית על הקומונה החלה מייד עם הקמתה,      
"צבא ורסאי" להפגיז את העיר. עם  החל  1871באפריל  2-בו

אנשי הצבא אלפים, "שבוע  חו טב ,כיבושה המלא בסוף מאי
אלף מלוחמות   30-לאשז. כ-ות פררהדמים", בבית הקב

לאשז  -רבות משמש פרלוחמי הקומונה נהרגו. מזה שנים מו
וכשבעת   ,אלף נעצרו 30-כאנדרטת זיכרון לנופלים. עוד 

מעבר  של צרפת ונשין בקולוניותאלפים נשלחו למושבות ע
תחת ממשל צבאי למשך    נותרה  ספרי.  משם  רובם לא שבו   .לים

  .הקומונה תבוסתחמש שנים לאחר 
  

  תמיכה וביקורת 
תמכו בהתלהבות בקומונה   קרל מרקס ופרידריך אנגלס     

הפיק מרקס וקראו לסולידריות בינלאומית עם המתקוממים. 
מתח  א וה .של הקומונה המעטיםלקחים מחודשי פועלה 

מתנדביה החמושים   , לדידוביקורת על כך שאיבדה זמן יקר. 
מעת לעת לוו  . גלים למגר כליל את "שלטון ורסאי"היו מסו

,  סת, הממוקם בפרישל צרפ מרכזי הבנק הראשי הקומונה מ
  מיליארדי פרנקים,  בסך  כסף למימון פעולותיהם, אך הונו,

  שנה לקומונה 50לציון  20-כרזה סובייטית משנות ה
  

שיכלו   מרקס העירהאירועים. נותר בשלמותו במהלך כל 
  , ראשיו בנק המרכזיר לשאהכסף. כל להחרים את  בקלות
  .במורדיםהצבא שטבח  וןמימלכספי מדינה   והעביר

מופת   הייתה ונותרהאית סנה הפריהקומו ,חרף הביקורת    
אנגלס, מנהיג  הפכנים הקומוניסטים ברחבי העולם. מרקס, למ

דונג כתבו רבות על  -דזה לנין ואף מאו מהפכת אוקטובר 
- של לנין בינואר בתו יבהלווילקחיה. הצביעו על קורותיה ו

  בדגל שנותר מן הקומונה.   ותה גופתכוס  ,1924

  אפרים דוידי 
  

  שיחה מקוונת על לקחי הקומונה
בין    הקומונה הפריזאית של העובדים שלטה על בירת צרפת    
היא דוכאה  יום.    72סך הכל  ב  –  1871במאי    30- במארס ל  18-ה

ביד קשה בידי הבורגנות, תוך מעשי טבח המוניים. על הקמת  
  , הקומונה, בראשות המהפכן הוותיק לואי אוגוסט בלאנקי

  .והדגל האדום אומץ כסמלה הרשמי ,במארס 28-הוכרז ב
סטוריה  צוות יום בהימערכת השבועון "זו הדרך" ו    
  מפגש בנושא לאת ציבור הקוראים סוציאליסטית מזמינים ה
  הלקחים שאפשר להפיק היסטוריה של הקומונה הפריזאית וה

ההיסטוריון    ",זו הדרך "עורך  השיחה בהשתתפות    .ממנה כיום
  18 ,תתקיים בשידור ישיר ביום חמישי, אפרים דוידי "רד

של יום   הפייסבוק באמצעות דפי 20:00במארס, בשעה 
  :ו"זו הדרך"  בהיסטוריה הסוציאליסטית

  

https://www.facebook.com/zohaderekh  

https://www.facebook.com/dailySocialism 
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  ה המרשימה של המדינה הסוציאליסטיתתראוי למערב ללמוד מהצלח
  

  מיגור הקורונה: המודל הוייטנאמי
  

ראש הממשלה בנימין    מכריז "מתקשרים אליי מכל העולם"      
מעיד על עצמו כי ניהל את  תוך שהוא  , נתניהו בגאוותנות

למרות   –התמודדות הישראלית עם המגיפה בהצלחה ה
  . אחרת יםמעיד  המשבר הכלכליעומק ו שמספר המתים

  נגיף נגד    מאבקב  י לחלק עצותאויש ראש מדינה שראם  אבל      
נשיא הרפובליקה   – נגון פו טריינגו הקורונה, הרי זה

- הסוציאליסטית של וייטנאם ומזכיר המפלגה המרקסיסטית
מומחי בריאות מכל העולם משבחים   . תלניניסטית המאוחד

  , המדינה הטרופית .את ההצלחה הווייטנאמית במאבק בנגיף
את הפסיקה לספור  נפשות,מיליון  97- כמונה שאוכלוסייתה 

התגובה  .שנה שעברהבמהנגיף כבר בחודש אפריל  מתיה
ם על המהירה והמוצלחת של הממשלה עצרה את מספר המתי

 בלבד.   35
בוטי  י'גניו זילנד,  כמו מדינות קטנות יותר ובהן ,םאטניוי    

לאין ערוך  טובה עם הפנדמיה בצורה  ה התמודד ,וטוגו
 ,הברית-צותאר יותר כמו בהשוואה למדינות עשירות 

  את   מנטרש  ,ולמירוסיה וישראל. ארגון הבריאות הע  בריטניה,
ם הייתה בין  איטנימציין כי ו  ,הנגיף  הגלובלית של  התפשטותה

המדינות הראשונות בעולם שהטילה איסור יציאות וכניסות מן  
   המדינה ושפעלה נגד הנגיף במהירות ובנחישות.

  הן המכנה המשותף תגובות איטיות ומדיניות לא אחידה     
עלייה  ה .המתים מהנגיףמדינות המאכלסות את ראש טבלת ל
ה את מערכות  דרדרמהירה במספר המתים והנדבקים ה

הבריאות במדינות קפיטליסטיות לסף קריסה, בייחוד כאשר  
היו אלה מערכות בריאות שסבלו מייבוש תקציבי מתמשך.  

את הכלכלה או  "להציל  אם ממשלות שהתמהמהו והתלבטו
מתים. ספגו מספר גבוה בהרבה של ש הן אלהאת האזרחים" 

הטלת   לסירוגין; פתיחה וסגירהשל  "מדיניות האקורדיון "
כניעה ללחצים פוליטיים כמו השארת  ו ;סגרים מחוררים""

  בישראל ובעולם.   אסון יתגלו כהרנ  פתוחים,התעופה  ותשד
לעומת זאת, אימצה מדיניות "אפס קורונה":  וייטנאם,     

לא הותירה   מעקב, ניטור, סגירה הדוקה ופיצויים. מדיניות זו 
ות. מדיניות זו הוכיחה את עצמה  נ מקום להססנות ולהפכפכ

לא רק בנתוני ההדבקה אלא גם בכלכלה: לפי פרסום של הבנק  
, וצפויה  3%-, כלכלת וייטנאם צמחה ב2020העולמי מדצמבר  

. זאת בעוד שכלכלתן של  2021במהלך  6.8%-לצמוח ב
  .  נסיגות כלכליותמדינות מערביות רבות רשמו 

 אמצעים שלושהממשלת וייטנאם ניצחה את הנגיף ב    
מערך חקירות   ;: קמפיין תקשורתי אפקטיבימרכזיים

  22-ל 1- הוטל בין האחיד שועוצר כללי  אפידמיולוגי;
ם עם  אטנייבה מתמודדת ובאפריל. זו אינה הפעם הראשונה 

  , בהצלחה עם נגיף הסארסהתמודדה המדינה  2003-ב מגפות.
התפרצויות  ועם  ניסיון גם בהתמודדות עם נגיף מרסוצברה 

  של חצבת ושפעת. 
מומחים מייחסים זאת להשקעה הממשלתית במערכת      

"  דה מוי " רפורמות  זאת במסגרתהבריאות הציבורית (
וייטנאם   במסגרתן אימצה, 80- בשנות ה צעוובכלכליות שה

ממשל  ה .)בדומה למודל הסיני  מדיניות שוק סוציאליסטית
רכזי החזק אפשר לווייטנאם לפעול במהירות ובהחלטיות.  המ

ם את  הגדילה ממשלת וייטנא 2016לשנת  2000בין שנת 
השקעה זו   .שנה מדי  9%-ב  ההשקעה במערכת הבריאות
  71-הממוצעת מ תוחלת החייםהתבטאה בין השאר בעלייה ב

. לאחר התפרצות נגיף  2015-שנים ב 75-ל 1990שנים בשנת 
את  תר ויעוד  ממשלת וייטנאם ה גדילה 2003-הסארס ב

  ההשקעה במערכת הבריאות הציבורית.  
וייטנאם הייתה:  והסיסמה שליוותה את המאבק בנגיף ב    

"אם נמשיך לחיות, שאלות ההון והכלכלה יכולות לבוא  
ם הוכיח כי  איטני אחרי". סדר העדיפויות הבריא של ממשלת ו

כאשר מדינות   :אידיאולוגיהמאבק בנגיף הוא גם מאבק 
מערביות חששו מפגיעה בחירויות והיססו להגביל את חופש  
התנועה או הפרטיות של חולים, ממשלת וייטנאם דאגה קודם  

  כל לבריאות הציבור.  

  כרזה על סכנות הקורונה בהאנוי (תמונה: נאן דאן)

  
ממשלת ישראל, שהגיעה חבולה לתחילת מבצע החיסונים      

דינה, הסיטה את הזרקור ממחדל נתב"ג  של אזרחי המ
להצלחה של מבצע החיסונים. אך מבצע החיסונים המוצלח  
(וגם הצלחה זו איננה שלמה) אינו מחפה על המחדל  

  30-הממשלתי. הפרוטוקולים של דיוני הקורונה חסויים ל
יש למקבלי ההחלטות ממה לחשוש.    , משמע  – השנים הבאות  

לים מדיוני הקורונה  ווקאפשר להעריך בזהירות שאם הפרוט
יחשפו, קריירות רבו ייגדעו. לעומת המחדל המתגלגל ששמו  
מדיניות ממשלת נתניהו למאבק בקורונה, מדיניותה של  
וייטנאם הייתה הצלחה מסחררת. כדאי לנתניהו להתקשר  

  אולי ילמד משהו.  – לנשיא טרונג 

 זוהר אלון
 

טלטלה בברזיל: בוטלו הרשעות 
 הנשיא לשעבר לולה דה סילבה

       

ביטל    , אדדסון פאשין,שופט בית המשפט העליון של ברזיל    
מנהיג מפלגת  ההרשעות בשחיתות של כל את  השבוע

אינסיו דה סילבה, הידוע   סנשיא לשעבר לואי העובדים וה
את זכויותיו הפוליטיות  לו החזיר השופט גם  .בכינויו לולה

  .  2022-בחירות שיערכו בב ולכן יוכל להתמודד
.  2019ושוחרר בסוף  2018-לולה הורשע בעבירות שוחד ב     

בית הכלא בו הוחזק הפך   .הוא ישב במאסר כמעט שנתיים 
מקום עלייה לרגל לתומכיו ונערכו בו מחאות מדי יום.  

טה וחיזקה  המפלגה הקומוניסטית של ברזיל בירכה על ההחל
    את ידיו של הנשיא לשעבר במסע לטיהור שמו.

ביטול ההרשעות של לולה התפרסם בעת שמשבר הקורונה  
 במדינה הולך ומחריף.  



  

 9תרבות /
 

 לנגד עיניים

 מזרחיות
  ספרה את  באחרונה    מההחוקרת ד"ר מירב אלוש לברון פרס    

זהות וייצוג עצמי בקולנוע תיעודי   – לנגד עיניים מזרחיות "
 "עומק שדה".  ,נוע של הוצאת עם עובדסדרת הקולישראלי" ב

קולנוע התיעודי  העוסק ב ןראשוהספר ההוא  "לנגד עיניים"
  המזרחי בישראל.  

צרו בשלושת העשורים  ימגוון רחב של סרטים ש ספרב    
האחרונים יוצרות ויוצרים מזרחים, בני הדור השני והשלישי  

בייצוג העצמי המזרחי   מציע התבוננות מקיפההוא להגירה, ו
ניתוח הסרטים בוחן  " ,לדברי המחברתבקולנוע הישראלי. 

מבט מזרחית סוגיות כמו הגירה,   ומגדיר מחדש מנקודת
זיכרון, בית ומקום, מרכז ופריפריה, מעמד, תרבות, מגדר  
ולאומיות, שמעסיקות את שיח הזהות הישראלית בקולנוע  

  .  "התיעודי המקומי 
היוצרים, הפועלים בלב תעשיית הקולנוע הישראלית או      

מצויים בראשית דרכם האמנותית, חוזרים באמצעות סרטי  
התיעוד להוריהם ולסיפורים המשפחתיים או הקהילתיים  

ים אותם מחדש בעזרת העדות והארכיב,  אשששלהם. הם מ
חושפים כאבי הגירה וזיכרונות שהודרו מהנרטיב ההיסטורי  
הרשמי של מדינת ישראל ומעניקים קול ודימוי להווי חיים  

דרך התיעוד והשחזור  "לתרבות מזרחית.  ו   פריפריאלימעמדי ו
של מזרחיות,  ותחים ביקורת על ייצוגים דומיננטיים הם מ

", הדגישה  זהותםאת בעים מחדש מביעים התנגדות להם ותו
    .אלוש לברון

קולנוע תיעודי נועז וחדשני זה ממקם מחדש את  " ,לדבריה     
המזרחיות על פני רצף של זמן ומרחב יהודי וישראלי ומעניק  

  ושף אותה כזהות לה נראות וייצוג בעולם ההיסטורי. הוא ח 
זהות שממוקמת בין ניגודי התרבות המגולמים   –כלאיים 

חילון,  -מערב, דת-בתפיסה ההגמונית ומעבר להם, כמו מזרח
אופק   המסורתיות, וחותרת תחתם, ובכך מציע-מודרניות

דוקי  ". בין הבמאים הנסקרים בספר:   תרבותי חדש לישראליות 
  רמי קמחי ודוד בן שטרית  ,סיני בר דודי, עם אדרנ ,דרור

  .המנוח
עוד פורסם בסדרה "עומק שדה" ספרו של פרופ' יהודה      

שדות  "   המחבר,  ". לדבריהפצע מתנת המלחמה"ג'אד" נאמן "
הקרב בקולנוע הישראלי מבעיתים ומרתקים צופים וקנו מעמד  

הוא יוצר  נאמן . "רב־חשיבות בקולנוע ובתרבות הישראליים
,  "אתאונ' וע בסרטים וחוקר קולנוע, ממייסדי החוג לקולנ

    . 2009וחתן פרס ישראל לקולנוע 
  " מסע אלונקות" ), 1970(  "השמלה" : מוערכיםה וי סרטין ב    

)  1989(  "רחובות האתמול"), 1982( "מרד הימאים" ), 1977(
).  2007(פואד"  -"נוזהת אל וסרט עלילתי דובר עברית וערבית

סרטי העלילה והתעודה שלו נוגעים בסוגיות של הסכסוך  
והם משלבים את   פלסטיני והלחימה בשדה הקרב,-הישראלי

    .חוקרכבמאי וכ רופא,  כ,  חיילרשמיו וניסיונו כ 

  נמרוד עובד
 

  

  פלּוָגה ָאֶלף
כשפלוגה   , 1979זיכרונות  משרות  מילואים אחרון בשנת     

ים  יבשטחים הפלסטינ א' התמקמה לה בבניין בית הספר
  הכבושים.

 

ְּבֶחְׁשַרת ַמִים ֲעֵבי ְׁשָחִקים ֹּבֶקר ַמֲחִויר  
 אֹוֵסף ֶאל ֵחיקֹו ְנגֹוהֹות ְּכרּותֹות  

 ּפֹוֵרס ָׁשעֹות ַלְיָלה ִנְמָלטֹות ֵמֶהְמַית ְיגֹוָנן 
 ּפֹוֵגׁש אֹוִתי ָיֵׁשן ְּבַׁשק ֵׁשיָנה 

 ְּבִכָּתה ָאֶלף ְּבֵבית ַהֵּסֶפר ַהְּיסֹוִדי ְּבָרָמאְלָלה . 
 

ִצָּפה ִלְפּגֹוׁש ֶהְמַית ְיָלִדיםֹּבֶקר ָּדמּוַע   
 ְסדּוִרים ַעל ַסְפָסִלים ְּדהּוִיים 

   –ְרכּוִנים ַעל ַמְחָּברֹות ּוְסָפִרים 
 ָמָצא ֶאת רֹובי ָׁשעּון ַעל לּוַח ַהִּכָּתה
 נֹוֵעץ לֹועֹו ַּבְּבָרָכה ַהַּתָּמה ֶׁשָּׁשְרָדה 

   –ָיָפה ְמַחֶּיֶכת ִמָּיִמים ֲאֵחִרים ִּבְכִתיָבה ַּתָּמה וְ 
 "ֹּבֶקר טֹוב ִּכָּתה ָאֶלף". 

 

 ַּבחּוץ ֵמֵעֶבר ַלָּגֵדר ְּדִכי ַּפֲחֵדי ְיָלִדים
 ֲאסּוִפים ְּבִכְבֵלי ְׁשִתיָקה 

 ְקׁשּוִרים ְּבָיגֹון ָּׁשְווא 
 צֹוִפים ְּבלֹוֵעי רֹוִבים 

 ִנְׁשָקִפים ֵמַחּלֹון ִּכָּתה ָאֶלף. 
 

ּוְׁשַּתִים ָׁשִנים ַאְרָּבִעים  ַהּיֹום,  
 ַאֲחֵרי ֶׁשִחַּלְלִּתי ֵּבית ִמְקָּדָׁשם ֶׁשל ְיָלִדים ַרִּכים 

 חֹוֵזר ֵאַלי ֹּבֶקר זֹוֵרַח ַעל ָהָהר ְּבׁשֹוְמרֹון 
 נֹוֵׁשא ִּבְטָלָליו ְצחֹור יֹוִנים 

   –ְמַׁשֲחִרים ֶאל ֶקֶרן ַחָּמה 
 ֶׁשָּנָסה ִמִּסְרחֹון ַמֲחָראֹות 

ְּפלּוָגה ָאֶלף ֶׁשל ַחָּיֵלי   
 ֶׁשִחְרְּבנּו ְּבָכל ִּפָּנה 

 ַּבַּלְיָלה ָהַאֲחרֹון ְּבִכָּתה ָאֶלף 
 ְּבֵבית ַהֵּסֶפר ַהְּיסֹוִדי ְּבָרָמאְלָלה 

 ְּבֵבית ִמְקָּדָׁשם ֶׁשל ְיָלִדים ַרִּכים. 

איתן קלינסקי     



      במאבק

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

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

       

)  9.3(  השבוע נפצע באורח קשה    12נרצח וילד בן    14נער בן      
מוחמד עבד   מותו של הנער,מירי בג'לג'וליה שבמשולש. 

למרכז הרפואי   ק עדס, נקבע זמן קצר לאחר שהגיעזאאר
מוגדר   12-מצבו של מוסטפא אוסאמה חאמד בן ה. הסמוך

 .2021בחברה הערבית בשנת  23- ה הנרצחהנער הוא  .קשה
  .113 :בשנה שעברה נרשמו מספרי שיא של נרצחים

מועצת ג'לג'וליה על שביתה כללית  הכריזה בעקבות הירי,     
ועדת המעקב יחד עם ראשי ישיבת חירום  קיימהו ,ביישוב

לקראת הפגנה גדולה שמתוכננת  הציבורי הערבי העליונה של 
  ליום שישי הקרוב.

:  מסר לאחר הרצחש ראבי, ראש מועצת ג'לג'וליה דרווי     
כיום בחברה הערבית עבר את כל הקווים   מתרחש"מה ש

האדומים, לא נשארו כאלה. זו מלחמת אזרחים. אנחנו  
, פעיל  ראבי  ."בטוחים שאין פה שלטון, אין חוק, אין משילות

: "ממשלת ישראל  ממשלת הימיןתקף את אף  מרכזי בחד"ש,
לא החליטה למגר את האלימות במגזר הערבי. היא לא קיבלה  

יודע אם היא מתכוונת לקבל. אנחנו   יואיננהחלטה כזאת, 
פחם  -חייבים לקום כאיש אחד. המחאה שהייתה באום אל

כל יישוב ויישוב, ואני קורא להפגין ביום  בצריכה להמשיך 
. אנחנו מפגינים נגד  13:00שישי ברחבי ג'לג'וליה בשעה 

  אלימות, חייבים שהקול שלנו ישמע למעלה".  
  :(חד"ש) הדגיש  ימן עודהיו״ר הרשימה המשותפת, ח״כ אי    

נורו בג׳לג׳וליה. אין מילים לתאר את    14- ו  12שני ילדים בני  "
גודל הזוועה והאובדן הכבד. זהו אחד משלושה אירועי ירי  

הפושעים הנתעבים הם אלה שלחצו   .באזרחים ערבים הערב
על ההדק, אבל מדיניות ההזנחה הנפשעת של הממשלה  

  - חד"ש סלימאן ( -ח"כ עאידה תומא ."אשמה לא פחות
נורה   14בן "הלב נשבר מכאב.  :הוסיפההרשימה המשותפת) 
במצב קשה. הדם על ידי העבריינים   12למוות, ועוד ילד בן 

אבל האשמה היא גם על ממשלת ישראל והמשטרה,  
  ".  שמפקירות את ילדינו

פחם  -) באום אל5.3( בסוף השבוערבבות הפגינו  יצוין כי    
נגד ממשלת הימין והמשטרה.  האלפים מחו על המשך  

  מצד האלימות בחברה הערבית ועל השימוש בכוח מופרז 
  המשטרה בעת פיזור הפגנה דומה בשבוע שעבר. 

  

  סניף יפו   –חד"ש 
  אבלים על מות חברנו היקר 

  דוד אשכנזי ז"ל
מוסרים את תנחומינו למשפחה, לתושבי יפו ולכל 

  הנאבקים למען עולם טוב וצודק יותר
  

  לריקי, לחיים ולנטע
  אתכם באבלכם על מותו של

  דוד אשכנזי 
  ידידיו ומוקירי זכרו

  0544461103לפרטים על ההלוויה והשבעה: 
       

  

  מונעים את אסון הזפת הבא
מאות פעילים למען  הפגינו בעקבות זיהום הזפת הנרחב,     
אביב תחת  -בכיכר הבימה בתל) 6.3( בסוף השבועסביבה ה

"מונעים את אסון הנפט הבא". השרה להגנת   : הכותרת
ביסוס   שום הסביבה גילה גמליאל אמרה בשבוע שעבר ללא 

  אך בארגוני  איראני, "טרור סביבתי"  הזיהום הואעובדתי ש
גרינפיס   זו. הלא מתייחסים ברצינות לטענ ההסביב איכות

חקירה עצמאית. בארגונים   תא מנהל יכי ה הישראל אף מסר
חוששים כי תקלה או דליפה מאחד מהמתקנים שבים התיכון  

  תגרום לאסון נוסף. 
לממשלת הימין לגנוז את  בת"א ין היתר קראו המפגינים ב    

התוכנית להעברת נפט מאיחוד האמירויות דרך אילת. ח"כ  
"זה   :מראשי מק"י, אמר למתכנסים ),חד"שדב חנין (לשעבר 

ם  וקרממשלת נתניהו ל ממשיכה אות שגם היום מרתיח לר
הרבה   אסונות גדולים גרוםתוכניות מסוכנות, שעלולות ל 

  נמל נפט באילת תצא לדרך".   להקמתהתוכנית אסור ש. יותר
 

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

   נסרין מורקוסהפעילה שיחה עם י: רביעהפרק ה

  תנד"י –בנושא תנועת נשים דמוקרטיות בישראל 
  ניתן להאזין לכל פרקי גל חד"ש באתר "זו הדרך"

  

  הרשימה המשותפת
  נועה לוי חוג בית בטבעון בהשתתפות  

  38הרצל ; 19:00, בשעה 311.יום חמישי, 
  

  חיפהיום האישה ב   צעדת
  12:00, בשעה 312., יום שישי

  בשכונת הדר) 16הצעדה תצא מבית הקרנות (הרצל 
  

  פורום למאבק בתאונות עבודה –חד"ש 
  הפגנות נגד הקטל בענף הבניין 

  רח' מטלון פינת רח' העלייהת"א: 

  רחבת המשביר הישןירושלים: 
   13:00, בשעה 12.3יום שישי, 

 

התנדבות  רשימה המשותפת: ה
  במסגרת קמפיין הבחירות 

למטה הבחירות של הרשימה המשותפת בשפה     

העברית דרושים מתנדבים לפעילות שטח, לטלפנות, 

לפעילות בתחום הדיגיטל, לארגון חוגי בית ולסיוע ביום 

 036292152  -ליצירת קשר עם המטה  .הבחירות


