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  (צילום: סטארס אנד סטרייפס) , השבועמסוק צבא ארה"ב מפנה ציוד ואזרחים משגרירות ארה"ב בקאבול

ארה"ב הופכת נמר של נייר; שום 
  דבר טוב לא יצמח משלטון טליבאן

  
  

  

  מארמון הנשיאות ) 16.8השבוע ( מסר בכיר בטליבאן     
על   כי הארגון יכריז  הבירה,לאחר ההשתלטות על  בקאבול,

האמירות   . אפגניסטאן"כינון "האמירות האסלאמית של 
האסלאמית היה שמה של המדינה תחת שלטון טליבאן לפני  

. כך תם הכיבוש האמריקאי  2001-ב הפלישה האמריקאית 
  במדינה האסיאתית. 

,  "להישאר באפגניסטן זה פשוט לא האינטרס שלנו"     
סי.אן.אן.  בלינקן בריאיון לשר חוץ האמריקאי אנתוני  הסביר  

) לא  ןראינו שהכוח הזה (צבא אפגניסטבסופו של דבר "
הצליח להגן על המדינה. וזה קרה מהר יותר ממה שצפינו",  

מיליארדי  בכיבוש כי וושינגטון השקיעה  ציין. בלינקן קונן
אלפי חיילים.   הוהקריב ,לך ארבעה ממשליםבמה דולרים, 

אלף בני אדם,   170בסך הכל גבתה המלחמה את חייהם של 
ים ואפגנים, אנשי טליבאן ואזרחים.  ובהם חיילים אמריקא

דחה  א  ו. הלהשתלטות טליבאן על קאבול בלינקן התייחסעוד 
  את ההשוואה לנפילת סייגון בתום מלחמת וייטנאם, באומרו:

". אך ההשפלה  המצב אינו דומה לזה שהיה בווייטנאם"
פלה, הנסיגה  שאותה ההיא ספגה האימפריה האמריקאית ש

י השאלה סביב ההגמוניה אותה נסיגה תחת אש וסימנ
  האמריקאית בעולם שבים ועולים ביתר שאת.

שאפגניסטן אינה וייטנאם. אמנם גם   ציינובלינקן צדק ב    
מסוק מעל גג שגרירות ארה"ב בסייגון,  ף חרי 1975בשנת 

  תבהנהג כוחות הגרילה  ם לעיר שלדקות ספורות לפני כניסת
הטליבאן  שלטון  אך עתידה של אפגניסטן תחת    .הקומוניסטים

משטר רודני  לה לוט בערפל. הניסיון מלמד כי צפוי 
שוויון,  הקדמה והדמוקרטיה, ה אויבם של וקפיטליסטי, 

ואף גרוע מזה: מלחמת אזרחים   .מדכא נשים ומיעוטיםו
 עקובה מדם בין שבטים ועדות.    
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 2תגובות /

 

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

  גם אתה ריבלין? מהשלטון להון 
נשיא המדינה לשעבר, ראובן ריבלין, ימונה לנשיא חברת  "
, העוסקת בפיתוח טכנולוגיה להטענת רכבים  'אלקטריאון'

  נמצאת במהלך שורה של פיילוטים  החברה. חשמליים
ושיתופי פעולה בשוודיה, גרמניה, איטליה ובתל אביב  

  ". ומתכוונת להתחיל פרויקטים מסחריים בקרוב
  8.8אביב, -לבורסה של תל ת החברההודע

        

  מכתבים

  למערכת    
  

  ריבונות מול הקולוניאליזם הבריטי
ברצוני להודות למערכת על פרסום הידיעה באתר "זו      

בדבר המאבק שאנו מנהלים כדי להגן על  ) 6.8( הדרך" 
שבדרום האוקיאנוס   הריבונות הלאומית באיי מלווינאס

  .  האטלנטי
שנה על   200-ארגנטינה עומדת זה כ ,כפי שנאמר בידיעה     

תביעתה לריבונות על האיים מאז השתלטו עליהם הבריטים  
היא מעולם לא חזרה בה מתביעתה   .19-מאה ההבתחילת 

לריבונות על האיים, וחיפושי הנפט, בסיועה של חברה  
 .ישראלית, הציתו מחדש את הסכסוך

  , סגן שר החוץדניאל פילמוס

  ארגנטינהבואנוס איירס, 
  

  המזכ"ל הצעיר בנוער הקומוניסטי
ריאיון עם שאדי נסאר,  פורסם ) 4.8בגיליון "זו הדרך" (    

, נסאר הוא  24"בגיל : נכתבבפתיח הריאיון  .מזכ"ל בנק"י
  פעם". קביעה זו מוטעית. -המזכ"ל הצעיר ביותר של בנק"י אי

אביב הכינוס הארצי  -התקיים בתל 1947בינואר  25-ו 24-ב    
של ברית הנוער הקומוניסטי, בעקבותיו נבחר כמזכ"ל   3-ה

      .23דוד (סשה) חנין, שהיה אז בן   -התנועה 
במציאות בה ההיסטוריה של התנועה הקומוניסטית בארץ      

זוכה בהתעלמות במקרה הטוב, ומסולפת במקרה הרע, יש  
שפרסומיה של מק"י עצמה לא תורמים  טעם לפגם בכך 

  להבהיר אלא לטשטש פרקים מהעבר המפואר הזה. 

  יפו -ת"א  אורי וולטמן,
  

אנו מודים לקורא אורי וולטמן על תיקון   הערת המערכת: הערת המערכת: הערת המערכת: הערת המערכת: 
לא כוונה לטשטש פרקים  בשנעשתה בתום לב ו ,הטעות

    מהעבר המפואר של הנוער הקומוניסטי.
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  אין הפתעות אצל ליברמן: הון מייעץ לשלטון 
"משרתי ההון בשירות ליברמן: אחרי שהשתלט על משרד  

הכספים, ליברמן עוקף את פקידי האוצר ואת  האוצר ועל ועדת  
בנק ישראל ומקים פורום יועצים, שבין חבריו נגיד וחשב כללי  

אלו הם היועצים   לשעבר ובכירים נוספים מהמגזר הפרטי. 
החדשים של ליברמן: פרופ' יעקב פרנקל, לשעבר נגיד בנק  
ישראל, שכיהן בתפקידים בכירים גם בחו"ל לרבות ג'יי פי  

דוד בועז, לשעבר הממונה על התקציבים והיום  ;  AIGמורגן ו־
דירקטור בחברות פרטיות ויועץ עסקי; עו"ד ורו"ח אודי  
ברזילי, לשעבר סגן נציב למיסוי מקרקעין והיום יועץ פרטי  
(בין היתר ייצג את בר וציפי רפאלי בפרשת העלמות המס);  
אלי יונס, לשעבר החשב הכללי באוצר, מנכ"ל בנק הפועלים  

נכ"ל בנק מזרחי טפחות וכיום יועץ לקרנות השקעה זרות; ומ
ענת לוין שכיהנה כמשנה למנכ״ל מגדל, וכן בבנק הפועלים,  
בחברת הביטוח כלל ויו״ר כלל ביטוח אשראי וכיום מנכ״לית  
בלקרוק ישראל; ופרופ׳ אפרים צדקה, לשעבר יו"ר שיכון  

חת  נחשב לאשובינוי וכיום דירקטור בחברות ציבוריות ומי 
  ."האושיות בכלכלה ציבורית

 10.8אדריאן פילוט, "כלכליסט", 
  

  

  שג לממשלת השינוי: יועצות הלכה יעוד ה
"בעקבות פעילות של השר לשירותי דת, מתן כהנא ושל יו"ר  

הממשלה אישרה במסגרת   – סיעת ימינה, ח"כ ניר אורבך 
מיליון שקל לתקציב יועצות הלכה.   1.5-תקציב המדינה כ

  300בסכום הגדול פי חמש מהתקציב הקודם שעמד על  מדובר  
  אלף שקל". 

  3.8אתר "סרוגים", 

  ממשלת הדתה 
מרכז השלטון המקומי מתנגד בחריפות לכוונה להעלות את  "

מיליון שקל. זאת, משום   32תקציב המועצות הדתיות ב־
  48שהדבר מחייב אוטומטית את הרשויות המקומיות להוסיף 

מתקציבן. המשמעות היא שתקציב המועצות מיליון שקל 
  610מיליון ל־ 530מיליון שקל, מ־ 80הדתיות כולו יגדל ב־

  ."מיליון שקל

  8.8שחר אילן, "כלכליסט", 

  מתנחליה  כל ממשלת 
נוסעים בתחבורה הציבורית ביהודה ושומרון לא יסבלו  "

כפי שנגזר מחוק   –מעליית מחירים כמו מרבית האוכלוסייה 
הטבת   ההסדרים. במסגרת החוק, משרד האוצר צפוי לבטל את

אלא שהצורך לתקן את העיוות      .הערך הצבור ברב־קו
ההיסטורי שיצרו הבדלי התעריפים בין האזורים, לגישת  

האוצר, אינו חל על יהודה ושומרון, שם נוסעי  משרד 
התחבורה הציבורית עדיין יהיו זכאים להנחות בשיעור של  

  ". החלה לפני שני עשורים  'הנחת מיגון'ההנחה המכונה  .  50%
  9.8אסנת ניר, "דה מרקר", 

  

  המשאבים של הציבור, הרווחים של הטייקונים 
המיליארדים שהובטחו לאזרחי ישראל מהגז הטבעי  "

באמצעות קרן העושר עדיין רחוקים. בתגובה שהגישה לבית  
המשפט טוענת המדינה כי יש לשמור על סודיות בקשר  
לתקבולים מכוח חוק ששינסקי שאמורים היו להתקבל  
כתוצאה ממכירת משאבי הטבע של ישראל. לטענת המדינה,  

מידע על ההיטלים שנגבו ועל  אין לאפשר לציבור לקבל 
ההיטלים שצפויים להיגבות מאחר שיש לשמור על זכותן של  
החברות לסודיות המידע שמסרו לרשות המסים. האבסורד  
הוא שרוב החברות שעושות שימוש במשאבי הטבע הן  
ציבוריות ולכן מחויבות בחובת גילוי מידע למשקיעים, כך  

מת רשות המסים  שקשה להבין על איזו זכות לסודיות נלח
        ". כשהיא פועלת למנוע מהציבור לקבל מידע

  2.8ענת רואה, "כלכליסט", 



  

 3  / חברתי 

  

 קצבת זקנה מינימאליתללא 
  

העלאה של קצבת הזקנה   הצעת חוק ההסדרים כוללת     
ליחיד שטרם   ,לחודש שקל 3,710השלמת הכנסה לסך של ו

האם זאת סיבה   .ש"ח היום) 3,237(במקום  70הגיע לגיל 
 !למסיבה? לא ולא

לחודש למשרה   שקל  5,300שכר המינימום עומד כיום על     
בשתי פעימות נוספות.    קל ש  6,000- מלאה והוא אמור לעלות ל

אם כך, מדוע קצבת ה"מינימום" של אזרחים ותיקים, שרובם  
עמלו כל חייהם (ואם לא, אז לא כי לא רצו), נמוכה יותר מן  

  ?"המינימום" לו זכאים של אזרחים שעדיין עמלים
  

 משכר המינימום  43%
. אזרחים  שקל 1,553-קצבת זקנה בסיסית במסתכמת כיום      

ותיקים זכאים לתוספת אם עבדו שנים רבות יותר ודחו את  
קבלת הקצבה. כך יוצא שבפועל, הקצבה הממוצעת 

  שקל  2,300שמקבלים אזרחים ותיקים בישראל עומדת על 
 .לחודש

אזרחים ותיקים שהם חסרי הכנסות נוספות או רכוש בשווי      
";  הקבוע בחוק, זכאים לתוספת הנקראת "השלמת הכנסה

  קל ש 3,237תוספת זו מעלה את קצבת הזקנה הבסיסית לכדי 
  שקל  5,117- משכר המינימום) ול 43%-לחודש עבור יחיד (כ

של יחיד.    ונזכיר כי שכר המינימום הוא שכר  .לחודש עבור זוג
משמע, קצבת הזקנה בתוספת השלמת הכנסה לזוג מתקרבת  

 .אחד או עובדת בסך הכל לשכר מינימום של עובד
הממשלה הנוכחית מכירה בעובדה שסכומים אלה אינם      

על העלאה. ההעלאה    הועל כן החליט  ,מאפשרים חיים בכבוד
 .אלא שהיא רחוקה מלאפשר חיים בכבוד – מבורכת 

לא ברור מה הבסיס להעלאה שנקבעה. לפני כשנתיים      
דו"ח המומחים של הפורום  (  פורסם דו"ח ועדת ששינסקי

ות המגזר העסקי, "מזדקנים  חברתי של נשיא-הכלכלי
. לקצבת הזקנהבדקה וקבעה בסיס  דווקאהוועדה  .בכבוד")

למרבה הצער, ההעלאה המוצעת כיום מתעלמת מאותן  
 . המלצות

, שכן ועדת ששינסקי קבעה במפורש "למרבה הצערכתבנו "      
הוועדה  . "המינימום הדרוש" לזקנים תכי היא לא חיפשה א

בכבוד הינה האפשרות לקיים סל של  כי מחייה "סבורה 
] .ס.ב – דגש במקורההוצאות לאו דווקא מינימאליות [

הידוע   'קו העוני'הנדרשות לזקנה בכבוד, לכן אינה רואה ב
 ".נקודת מוצא ראויה

: "הזכות לקיום בכבוד כוללת זכויות נוספות  נאמר  בהמשך    
אלה  ב.ס.] על  –[נוסף על הזכות לחיות מעל לקו העוני 

הבסיסיות, דוגמת הזכות לתרבות. כדי שיוכל האדם להתקיים  
בכבוד לא די שתהיה קורת גג מעל לראשו ופיסת לחם  
בצלחתו, אלא שעליו להיות מסוגל לפתח את עולמו הרוחני,  
לשמור על רמת בריאות נפשית וגופנית נאותה ולשמור ואף  

 ".לפתח את יכולותיו
כי חברי ועדת ששינסקי   ניסוחים אלה מבהירים ללא ספק    

ראו את הזקן והזקנה כבני אדם רגילים בעלי צרכים רגילים.  
גובה קצבת הזקנה שהציעה ועדה ששינסקי מבוסס על מודל  
הוצאות אשר פותח במינהל המחקר של המוסד לביטוח  
לאומי. מודל זה, מצדו, מבוסס על נתונים של סקר הוצאות  

  .טיקה (הלמ"ס)ה המרכזית לסטטיסכמשקי הבית של הלש 
ועדת ששינסקי קבעה שקצבת הזקנה המאפשרת חיים      

לחודש ליחיד   קלש 4,668-) ב2018בכבוד תסתכם (במחירי 

לחודש לזוג. היא הציעה שני אופני עדכון   קלש 7,780ועל 
פי סקר הוצאות משקי הבית של הלמ"ס, או  לחלופיים: עדכון  

וח לאומי.  עדכון לפי השכר הממוצע במשק של המוסד לביט
אם  סכומים אלה אינם כוללים סיוע בדיור לזקנים הזקוקים לו.  

  2020לשנת    לפי השכר הממוצע במשק  עדכוןנחיל את אופן ה
   .לזוג 7,800  -ליחיד ו  4,680 גובה הקצבה יהיה —

  צילום: איתן טל

 לאפשר חיים בכבוד 
מייתרת את התוספת לקצבת   ההצעה של ועדת ששינסקי    

זקנה בסיסית המכונה "השלמה הכנסה". השלמה זאת סובלת  
התנאים לקבלתה, דוגמת   הןמאי מימוש משלל סיבות, ב

 .ההגבלות על אזרחים ותיקים שהם בעלי רכוש לא מניב
ועדת ששינסקי הציעה לממן את העלאת קצבת הזקנה     

ם  באמצעות תוספת לדמי הביטוח הלאומי שמשלמי
מהשכר (תוספת שתספק את  0.36%המעסיקים בגובה של 

) ובאמצעות  שקל  מיליארד 2.6 –מחצית הסכום הנדרש 
), שתועבר לקופה  שקלמיליארד    1.3תוספת מתקציב במדינה ( 

  . מיועדת במוסד לביטוח לאומי
מקרבת את ההכנסה של הזקן   ההצעה של ועדת ששינסקי    

היחיד לשכר המינימום. ההצעה שלנו היא להרחיק לכת מעט  
יותר ולקבוע במפורש קצבת זקנה בגובה של שכר המינימום  

נכון, זה עדיין   .שתתעדכן במקביל לשכר המינימום
"מינימאלי", אבל זה יאפשר חיים בכבוד רב יותר למי שאין  

רכוש. ומי שיש להם ייהנו מבסיס להם פנסיה תעסוקתית או 
  .עצמאי מוצק יותר

  ברברה סבירסקי 
 

  מציעים להטיל סגר ביתי לזקנים
בהסתדרות הגמלאים התקבלו השבוע תגובות נזעמות על     

הצעתו של שר הדתות מתן כהנא (ימינה) לסגור את בבתיהם  
שמוליק  בגלל החרפת משבר הקורונה.  מעלהו  60את כל בני 

הגיב להצעה ההזויה ואמר  ,יו״ר הסתדרות הגמלאים , מזרחי
קבוצת  'כבר בסגר הראשון נאבקנו נגד התיוג של הגמלאים כ"

עם  ויחד עם אנשי מקצוע  באנו בדברים, לדבריו " .'"סיכון
גורמי ממשל שקיבלו את עמדתנו שלא הגיל קובע אלא מצב  

הצעת השר כהנא    ,מעבר לכך"   ."אדםכל    הבריאות האישי של
מנוגדת לחוק האוסר אפליה גם מטעמי גיל כפי שהבהיר גם  

 היועץ המשפטי לממשלה", הדגיש.



  4/פוליטי 

 לפיד-ממשלת בנט

  מעמיקה את הכיבוש
  

ח"כ    בראשות הרשימה המשותפת  ממשלחת של חברי כנסת      
) בחברון.  14.8( בסוף השבוע איימן עודה (חד"ש) ביקרה

"הגענו לחברון כדי לעקוב אחר העבודות   ,לדברי ח"כ עודה
ממשלת העמקת הכיבוש". עוד   –ממשלת בנט  שמבצעת

ממשלת בנט על כוונתה לבנות   הודיעה אמר: "לפני יומיים
לפני שבוע הודיעה על  ות דיור בגדה המערבית,  וכאלפיים יחיד

יחידות דיור נוספות בירושלים המזרחית   9,000בנייה של 
 50%שתחת כיבוש ישראלי, וכן על תוספת תקציבית של 

        להתנחלויות". 
של ממשלה זו היא העמקת הכיבוש והרחקת   ה"מהות    

היא משקיעה את   .האפשרות של הקמת מדינה פלסטינית
שכבות  קידום ההתקציבים בכיבוש ובהתנחלויות במקום ב

  . המוחלשות", הדגיש
שר הביטחון בני גנץ  ח"כ עודה התייחס להיתר שנתן     

  הל האזרחי לצורך אישור מועצת התכנון העליונה של המינל
ם  יאלפי יחידות דיור בהתנחלויות בשטחים הפלסטיני בניית

  הממשלה לבדה אישרה  2020יש לציין שבשנת . הכבושים
יחידות דיור חדשות בהתנחלויות, בעוד   12,159-כניות לות

יחידות דיור בלבד. בין   253- כניות לו שלפלסטינים אושרו ת
הרחבה מאסיבית של   השאר מתכוונת מועצת התכנון לאשר

יחידות דיור בקדומים (ליד שכם),   377התנחלויות מבודדות: 
  399- כנית לויחידות דיור בהר ברכה (בצמוד לשכם), ות 286

  יחידות דיור ברבבה באזור סלפית. 
"אישור אלפי יחידות דיור   ,לדברי שלום עכשיו     

.  "בהתנחלויות פוגע באינטרס הישראלי ובסיכוי להגיע לשלום
תנועת השלום הוותיקה: "מרצ, העבודה, יש עתיד מ  נמסרעוד  

נכנסתם לממשלת שינוי או לממשלת מועצת יש״ע?  –
אין לה זכות    –ממשלה שמקדמת בנייה בהתנחלויות מבודדות  

חנה השלום. כמנהיגים  קיום. בוודאי שלא על גבו של מ
אחראים עליכם לפעול להפסקת ההונאה של בנייה מעבר לקו  

כשברור לכולם שרבים מהמבנים יפונו בכל הסכם   ,הירוק
  עתידי".  

"כל בנייה ישראלית בעומק השטחים הכבושים היא יריקה     
בפרצופם של הרוב הישראלי שתומך בפתרון מדיני ושל כלל  

  הקמת      ערב      ובביטחון.        בשלום      לחיים      שמשווע      הציבור

  
  

  
  

  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, 

  
  

יחידות דיור   2,200הממשלה דיברתם על סטטוס קוו מדיני. 
חציית קו אדום והפרה בוטה של כל ההסכמים    הן בהתנחלויות  

          תעשתו!", הדגישו.הוההתחייבויות. 

  

מסתמן רוב בכנסת נגד 

  העלאת גיל הפרישה לנשים
  

- יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה, ח"כ עאידה תומא    
  שבוע הרשימה המשותפת), הודיעה ה – סלימאן (חד"ש 

 הסעיף בדבר את ים"ניאבק להוציא מחוק ההסדר :)16.8(
העלאת גיל הפרישה לנשים". בוועדה לקידום מעמד האישה,  
שנבחרה לדון בחוק העלאת גיל הפרישה לנשים ולהכין אותו  
לקריאה ראשונה בכנסת, מסתמן רוב גדול להוצאת התוכנית  

  כמה מחוק ההסדרים. בדיון שהתקיים בוועדה התבטאו 
  ואליציה נגד השארת התוכנית בחוק.  חברות כנסת מהק

עשרות חברי כנסת, ובהם חברי הרשימה במקביל,     
המשותפת, פנו במכתב לשר האוצר אביגדור ליברמן נגד  

חוק ההסדרים, המאושר  ב  ת העלאת גיל הפרישה לנשיםללהכ
יזמו חברות הכנסת מיכל  ש ,יחד עם תקציב המדינה. המכתב

 סעיףבקש לפצל את המ ,(מרצ) ונעמה לזימי (העבודה) רוזין 
להעביר  העוסק בהעלאת גיל הפרישה לנשים מחוק ההסדרים ו

ועדה משותפת של   . לפי הצעתן,מתווה חקיקה רגילל אותו
ועדת העבודה והרווחה והוועדה לקידום מעמד האישה  

  ותציע   העלאת גיל הפרישה  השלכות  תבחן את ולשוויון מגדרי  
  צעד זה. טחת רווחתן של הנשים שייפגעו מכלים להב

"בחוק   : סלימאן אמרה בדיון הפגרה המיוחד-ח"כ תומא    
תוכנית לשוויון  ' כינו את העלאת גיל הפרישהההסדרים 

שוויון מגדרי דווקא בנקודת היציאה   כונן . אי אפשר ל 'מגדרי
משכרם   70% בממוצע עדיין משתכרות נשים משוק העבודה. 

אפשרויות   חסומות בפניהןעדיין ו, זהה משרהשל גברים ב
את הישיבה  כנסבשוק העבודה. מיהרתי ל קדםלהת רבות

יתחילו הדיונים   בקרוב מאודכי אני יודעת ש  ,למרות הפגרה
  בחוק ההסדרים".  

  

העיתונאים מתלוננים: בנט 

  והורוביץ לא עונים לשאלות
 

תא כתבי  תא הכתבים המדיניים ו ,ארגון העיתונאים    
לראש הממשלה נפתלי בנט ולשר  ) 11.8( הבריאות פנו 

מחאה על קיומן של הצהרות  בהבריאות ניצן הורוביץ 
לתקשורת בנושא המאבק בקורונה ללא מתן אפשרות לכתבים  

דורשים לאפשר לכתבים  העיתונאים לשאול שאלות. בארגון 
  לתקשורת.   שאלות במהלך התדרוכים וההצהרות הציגל

במכתב שנשלח מטעם הארגון נכתב: "מאז בחירתכם      
לתפקיד פניתם פעמים רבות לציבור בנושאים הקשורים  

הנחיות הקשורות במגיפה, או בכל עניין אחר".  בקורונה, ב
"הפנייה נעשתה ונעשית ברוב המקרים   : בארגון הדגישו

באמצעות הצהרות פומביות בלי לאפשר לעיתונאים לשאול  
"עיתונאים אינם מטרד שצריך לסלק מן הדרך,   , וכן:ות"שאל

כפי שבוודאי יסכים כבוד שר הבריאות, שהיה בעבר הלא  
רחוק עיתונאי בכיר. עיתונאים הם משרתי האינטרס הציבורי  

  ופועלים למען זכות הציבור לדעת". 
בארגון הדגישו כי על מנת שעיתונאים יוכלו לעשות את      

אפשר להם נגישות למירב המידע הקיים,  תפקידם כראוי, יש ל
 "לשאול שאלות, גם אם אלה קשות ומורכבות".  אפשרות  כולל  



 5/ עובדים

   

איון עם חברה בוועד עובדי המחקר והפרויקטים באוניברסיטת ת"איר  

באקדמיה  התעמרות והתנכלות  
מאבקם של עובדי המחקר והפרויקטים באוניברסיטת תל      

. הנהלת האוניברסיטה בראשות המנכ"ל  עולה מדרגהאביב 
לקיים משא ומתן    ת פרנק והנשיא פרופ' אריאל פורת מסרבגדי  

מעמדו   מעןנלחמים להעם ועד העובדים. ראשי הוועד, 
ודרישותיו, נמצאים בלב המערכה  
ולעתים משלמים על כך מחיר  

  אישי. 
מאבק עובדי המחקר     

  ותוהפרויקטים מתנהל בעצימ
, ויו"ר ועד 2012משתנה מאז 

 אף , ד"ר מוטי רונן ,העובדים
התראיין בשנה שעברה ל"זו  

  הדרך".  
עם זאת, רבים מהסטודנטים     

והמרצים בקמפוס אינם מכירים את 
מאבקם של עובדי המחקר 

  פילווהפרויקטים. העובדים א
נתקלו בעוינות מצד ועד עובדי  
המנהלה, שסירב לצרפם לשורותיו.  

 פריההשבוע שוחח "זו הדרך" עם 
, עובדת בתחום המחשוב טוך

באוניברסיטה ומראשי ועד 
  העובדים, בנושא המאבק.

   

  ים פרויקט המחקר והמאבק עובדי עומד היכן 

  ת"א?  ברסיטתבאוני
יציג ועל האוניברסיטה  בית הדין המחוזי קבע שאנחנו ועד     

האוניברסיטה   .כל ועד אחר בקמפוס אל  להתייחס אלינו כמו 
לאור דחיית   ערערה לבית הדין הארצי ונדחתה על הסף.

  ולקיים על האוניברסיטה להתחיל להיפגש אתנו  ,הערעור
משמעות של . ההסכם קיבוצי חתימה על משא ומתן לקראת

ון תעסוקתי  טחיבבראש ובראשונה מתן א יהסכם קיבוצי ה
בסוף יולי    איש.  2,200-כ  מונים יחדההעובדות והעובדים,  לכל  

  מתוכננת בקרוב.  , ופגישה נוספתהתקיימה פגישה ראשונה
לחסל את הוועד   הנהלת האוניברסיטהעדיין מנסה , במקביל

באמצעות  של יו"ר הוועד מוטי רונן ו  םניסיון פיטורי  באמצעות
  7,500ההנהלה  הפחיתה  לאחרונה    .הרעה בתנאי העבודה שלי

כדי   ,העלאת היקף המשרה שליבמקביל ל ,ממשכורתי ש"ח
בהליך מתקדם בבית הדין   ים מצוי צעדים אלה שאעזוב. 

  לעבודה. 
  

  ? יםפרויקטהמחקר והדרישות עובדי  ןמה
ויש לנו  ת, ורכבמו קשהלייסד ועד מאפס זאת עבודה      

ועדה המורכבת   קיםהתחלה, ביקשנו לה דרישות רבות. בתור 
או    םפיטורימהלך של  כל    .חברי הנהלהממחברי הוועד שלנו ו 

ספק ל  שנוכל  , כדידרכה  צטרך לעבורישל עובד    הרעה בתנאים
  .  ולהגן עליהם יםלעובדי המחקר והפרויקט  תמיכה

  

  ? בך  האוניברסיטההנהלת מתעמרת כיצד 
לוועד קיבלתי זימון לשימוע בתואנה   תיביום שנבחר    

שלפקולטה שבה אני עובדת אין כסף ואני צריכה לעבור  
  נמוכה שהוכן לי מראש במשכורת  ,תקן של פקידהה בלמשר

ראש המנהל של   ,מאז .ברור שסירבתי ש"ח. 7,500-ב
לשלם לי את   אפשרהפקולטה הודיע שיש לפקולטה כסף ו

  פט, דיברנו אל ליבם תבענו בבית המש . המשכורת עד הפנסיה
הפגנו מחוץ לבית  ואת ההסתדרות,    גייסנו לצדנו ,  של המנהלים

מחוץ לבניין  ו האוניברסיטה פרופ' אריאל פורת  של נשיא
זה עשוי  לנו, אבל  מסרבים להקשיב . בינתיים הםההנהלה

הנהלה לא מבינה הוא  מה שה כשנתקדם במאבק. להשתנות 
  יבוא ועד  מאיתנו, אבל במקומנו שהיא יכולה אמנם להיפטר 

  .  וכוחני  "בלגניסטי"הרבה יותר 
  

  מה מצבך הכלכלי האישי?  
  יום מתקשר אלי וכל    ענקמצבי הכלכלי בכי רע, אני במינוס      

חיה  ו הורית לילדה בת שנתיים וחצי-אני אם חד .ברק מהבנק
  ואין זמן רב,  עוד    ימשךהליך המשפטי יהעל חסכונות. הבנתי ש

לכן העברתי את המשרד    החזיק מעמד תקופה ארוכה.כסף ל  לי
דנה  מול המשרד של  לא , כלומר עברתי עם המחשב,שלי

    את הנושא בעצמי! קדםסמנכ"ל משאבי אנוש, כדי לאהרן, 
  

  כיצד עברה עלייך שנת הקורונה?  
להיות לבד עם הייתה מאתגרת מאוד. זה לא פשוט  שנהה    

  . כי ההורים מבוגרים ולא יכולים לבוא ,ילדה קטנה בלי עזרה
שלווה בגן השעשועים עם שאר ההורים  מעט מצאתי

  , מבחינת העבודה אי של שפיות. מין היה זההמתוסכלים, 
לנו לעבוד מהבית   אפשרההאוניברסיטה גילתה גמישות ו 

  אני מודה. על כך    .פגענלא  שלי    וכך השכר  ,בשעות שנוחות לנו
  

  לעובדים ו להעביר למרצים  ברצונךאיזה מסר 

  לשיפור תנאי  אבקיםבאוניברסיטאות הנ אחרים 

    זכויותיהם? למימושם ו עבודת
חלק    ,שעובדים יחד כתף אל כתף  , אלה לזכור שאנחנועלינו      

צרו   כוחנו באחדותנו! .הכוח שלנו מקור  וזה מקהילה אחת 
יתר הוועדים   וסולידריות עם יםקשר טפח נשמח ל !קשר

  .  ועדים באוניברסיטאות אחרות באוניברסיטה ועם
  

    

 זוהר אלון



  6 / עובדים

  בצפון הארץ במטעים  קבלן עובדמיומנו של 

בחקלאות  דרושהההאמיתית  הרפורמה  
רבות דובר באחרונה על הרפורמה החדשה שמקדם שר      

האוצר ליברמן בתחום החקלאות. אולם כלי התקשורת  
הממסדיים בוחרים כהרגלם להתעלם מהשלכות הרפורמה על  
חייהם של מי שעמלם הוא התנאי הבסיסי לקיומו של ענף  

  העובדים. –החקלאות 
בתחום  ברשימה זו אספר על תנאי העבודה של עובדים     

כפי שהייתי גם   –קבלן חברת קטיף הפירות המועסקים בידי 
  אני עד לאחרונה. 

תנאים. במקרה  -ראשית, הפועלים נאלצים להתגורר בתת    
שלי התגוררנו באוהלים, ועל זכות מפוקפקת זו גבה המעסיק 

  וצאות ההשקלים בחודש. זאת על אף ש 650מכל אחד מאתנו 
, ולפי  פילו בעיר גדולהקטנות מכך א גז, חשמל ומים על 

האדמה למגורי העובדים   ,המושבלבין ההסכם בין הקבלן 
   מושאלת למעסיק בחינם לתקופת העבודה.

יתר על כן, את האוהל סיפקו העובדים לעצמם. כמובן      
שניתנה לנו בחירה: לישון בתנאים שמציע הקבלן, או חשופים  

  לגמרי תחת כיפת השמיים. 
למגורי העובדים נפלה על כתפינו.   אפילו בניית המחנה    

כמובן, לא קיבלנו אגורה שחוקה על כך שאחרי יום עבודה  
קשה נאלצנו לעבוד גם בתור סבלים ובנאים. הקבלן הסביר 

ולכן תפקידכם לבנות   –זאת כך: "אלה המגורים שלכם 
אך ברור  ואף איים שיעלה את התשלום על המגורים. אותם", 

ת פשוט תעלה לקבלן עוד כמה  שבניית המגורים בדרך אחר
  שקלים שהוא מעדיף לשלשל לכיסו.

מחויבים  ועכשיו על העבודה עצמה: ברוב הענפים     
העובדים למלא מכסה יומית המותאמת לכאורה ליום עבודה  
בן שמונה שעות (בשכר מינימום). עם זאת, בפועל נמשך יום  
העבודה הרבה יותר משמונה שעות, והקבלן מכריח את  
העובדים לעבור את המכסה בפער גדול. הקבלנים קוראים לזה  
"לכבוש" את החקלאי, כלומר לגרום לו להעריך את יעילותו  

  של הקבלן ולשכור את שירותיו באופן בלעדי. 
המנגו. לפרי   ףהיא קטיבעונה זו העבודה הקשה ביותר     

המנגו תכונה מיוחדת: כאשר קוטפים אותו מהעץ הוא "יורה"  
, שעלולה אף לגרום לכוויות. מסיבה זו  שרף הקוטף  על פני

פציעות, וכמה מהם אף הגיעו לבית   נגרמותלקוטפים רבים 
. אך גם לאחר  שרף שנספג בבגדיהםהחולים בעקבות כוויות 

פציעות אלה סירב הקבלן לספק לעובדים מסיכות או ציוד מגן  
  אחר, והתנער מאחריותו לכך.

כתוצאה  ש לאא  .נעשה על סולםחלק גדול מהעבודה     
 ,מהדרישה למהירות גבוהה ולהספק "הרבה מעל המכסה"

, ולעתים קרובות מבצעים מעשים יםיציב ינםעובדים רבים א
מסוכנים כמו טיפוס על העץ ומוותרים על הסולם. ויתור כזה  
ומעשים מסוכנים אחרים זוכים בעידוד ובחיזוק מצד הקבלן.  

על עץ, שבר את צלעותיו. נפילה  , שנפל בעת טיפוס חבר שלי
קטלנית אם העובד נופל על ראשו,  אפילו כזו עלולה להיות 

כיוון שהקבלן אינו מספק קסדות או אמצעי מיגון אחרים  וזאת  
  נגד נפילה.

בעיה נוספת היא שבשל האינטסיביות הגבוהה הנדרשת      
מקפידים על שתיית מים.   לא  העובדיםלעיתים בעבודה, 

אין אספקת מים, ומי שרוצה לשתות צריך   במקום הקטיף
  הליכה כזאת אך  .כדי להביא מים לחזור לתחילת שורת הפרי

זמן עבודה יקר, שעובד הנדרש למלא את המכסה לא   גוזלת
יכול להרשות לעצמו לפספס. מצב זה מסוכן במיוחד בימי  

  35על אפילו ות עול  הקיץ  החמים, כאשר הטמפרטורות
  גבוהה.מעלות והלחות 

פני כשנה, עובד באתר קטיף המנגו קיבל מכת חום,  ל     
לא הייתי שם   וכתוצאה מכך סובל מפגיעה מוחית קבועה.

כאשר זה קרה, אבל אילו מקרה דומה היה קורה היום אני יודע  
מים   פילוו. אטיפול באמצעי עזרה ראשונה ל לנולא היו ש

אים  כמובן, על תוספת לשכר בשל עבודה בתנ אין!קרים 
  מסוכנים אין על מה לדבר! 

ברשימה זו התייחסתי רק לתנאי העבודה של הפועלים      
הם  איבוד אשרת העבודה שלמ ים חוששהישראלים, אשר לא 

  ורשות ההגירה לא נושפת בעורפם. מצבם של העובדים הזרים 
  . , גרוע יותרשהם רוב העובדים החקלאיים באזורים מסוימים

אחריות העובד;    – סיכום: דאגה למגורים ולתנאי המחייה  ב    
אחריות העובד;    –אחריות העובד; בטיחות באתר    – ציוד מגן  

הפציעות והחבלות למי? כמובן לעובד; והרווח למי?  
  !מטעיםלקבלנים ולבעלי ה

חקלאות בישראל היא ביטול  בדרושה  ההרפורמה האמיתית      
הפועלים החקלאיים  והעברת כל  , שיטת ההעסקה הקבלנית

להעסקה ישירה. זה הצעד הראשון והמינימלי הדרוש למאבק  
את    העביר יש ל  – . בהמשך  ולהגברת הבטיחות בעבודה  בניצול
ל האדמות מה"חקלאים", ולהעביר אותן  ש  העיבוד זכויות

  עובדים בהן בפועל. הלקולקטיבים של הפועלים 

 רומן לוין 



  

 7/י מעמד

 

  ון "כלכליסט"ומיהעם ויקי אוסלנדר, כתבת  ב"גל חד"ש ראיון
  

  ארדרים ימיל  של מזימות
  

לבעלי ההון הגדול מסוגם של ג'ף בזוס ואילון   הערצהה    
מערב הקפיטליסטי, כולל  חיי המאסק תופסת מקום ניכר ב

בישראל. בזוס ומאסק מטפחים לעצמם מעמד של גיבורי  
.  מעלליהםתרבות, כמודלים לחיקוי שיש לעקוב אחר 

התקשורת הממסדית נוטה לסקר את פעילותם באור חיובי ולא  
ביקורתי, ובכך ממלאת את תפקידה כשומרת הסף של שלטון  

  ההון.
ביותר לפערים    רבהה   תואחריב ם  אישהנומיליארדרים אלה,      

לא רק שאינם    לניצול ולהרס כדור הארץ,  הכלכליים העמוקים,
אלא אף מועלים על נס כמגשימים של החלום   ,מוקעים

  .  21-הקפיטליסטי המעודכן של המאה ה-האמריקאי
את ויקי   " גל חד"ש(פודקאסט) " השבוע ראיין ההסכת    

ת הברית  ון "כלכליסט" לענייני ארצוומיהאוסלנדר, כתבת 
וטכנולוגיה, בנושא בעלי ההון הגדול בארה"ב. להלן קטעים  

  : (הריאיון המלא זמין באתר "זו הדרך") מתוך הריאיון 
  

 25כי  " כלכליסט" לפני כמה חודשים דיווחת בעיתון 

 השנים האנשים העשירים ביותר בארה"ב שילמו בין

מס פדרלי על הכנסותיהם,  3%-רק כ 2018-ל 2014

 יהבעוד ששיעור המס ששילם משק הבית החציוני ה

14%...  
ארגון  ההנתונים המעניינים הללו מקורם בתחקיר של     

ם  ". הארגון קיבל הדלפה של עשרות אלפי מסמכיה"רפבליק
מסמכים שהם בדרך    –החזרי מס של אותם עשירים  ב  העוסקים

הצצה יוצאת דופן לתוך שיטות הפעולה  בכלל חסויים. מדובר  
ם מתשלום מס.  מיליארדרישלהם, שמראה כיצד מתחמקים ה

התחקיר מצביע על כך שהאנשים העשירים ביותר בארה"ב 
לא מדווחים על הכנסות. בשונה מהעלמת מס, שהיא שכמעט 

בר כאן  חוקית מתשלום מיסים, מדו-התחמקות בצורה לא
  בפעולה שנעשית לחלוטין במסגרת החוק. 

איך זה עובד? בעלי הון מדווחים בפני רשויות המס על      
הכנסות קטנות מאוד. לדוגמא, בעלי ההון הגדול לא משלמים  

מניות ואופציות. מנכ"ל עשיר מאוד  נוטלים  לעצמם שכר, אלא  
צעד  עשוי לקחת לעצמו רק דולר אחד כשכר, ולעתים קרובות  

מוצג כביטוי של נדיבות יוצאת דופן או פילנתרופיה. אבל   זה
האמת היא שזה לצרכי מס: אם אין תלוש שכר, למס הכנסה  

  קשה יותר לגלות את היקף ההכנסות. 
אלף דולר   100דיווח השנה על הכנסות של  , למשל ,בזוס    

סכום זעיר ביחס לרווחים של אמזון. את ההוצאות   –בלבד 
באמצעות  ממן חייו הראוותני בזוס מהאדירות של אורח 

נטילת הלוואות, אותן הוא מחזיר מדי פעם באמצעות פדיון  
מניות. מול רשויות המס הוא טוען שהוא בכלל בתהליך של  

  חובות.  פרעון
תרגילים מהסוג הזה פופולריים יותר ויותר גם בארץ. אפילו      

המס לבעלי ההכנסות  שיעורי אם הממשלה תעלה את 
ההכנסות   : זה לא ממש ישפיע על אותם עשירים ,הגבוהות

מהכנסותיהם האמיתיות.   הן חלק זעירהמדווחות שלהם 
גובר של בעלי ההון ועורכי  ההתחכום  מצטלב  בארצות הברית,  

)  IRSעם ההחלשה של רשות המסים האמריקאית (הדין שלהם  

בעשורים האחרונים, דרך קיצוצים ופיטורים נרחבים. הרשות  
ח על  וקילפהנחוץ עצמה מצהירה שכבר אין לה כוח האדם 

ממשל ביידן על  הצהיר ההכנסות של העשירים. לאחרונה 
  כוונתו לשקם את מערכת המס.  

  

ליברלית -מאתגר את התפיסה הניאו האם ממשל ביידן

  בארה"ב?
בעיקר בהצהרות ובאופי השיח. זה  האתגר  בינתיים מתבטא      

ד, כי ביידן הוא "איש וושינגטון" ותיק שנמצא ומעניין מא 
. הוא מעולם לא נתפס  70-בפוליטיקה כבר משנות ה

בכל זאת כנשיא הוא נותן במה   .כפוליטיקאי פרוגרסיבי
לתפיסות מתקדמות שצוברות פופולריות במפלגה  

יתבטא  המובטח הדמוקרטית. בינתיים לא ברור אם השינוי 
  במדיניות או יישאר ברמת ההצהרות.

  

השנואים בשמאל, את בעל ההון   מאסק לבניגוד לבזוס ו

ביל גייטס שונאים בעיקר תומכי תיאוריות קונספירציה 

  ומתנגדי חיסונים. מדוע?
ו  לעצמביל גייטס הוא סיפור מורכב. הוא הצליח לייצר     

תורם לארגון  התדמית חיובית מאוד של מעין סבא חביב 
הצליח לזהות את המגיפה לפני שהיא  אשר  הבריאות העולמי ו

ה. בניגוד למיליארדרים אחרים כמו מאסק ובזוס  פרצ
שהפרוגרסיבים אוהבים לשנוא, את גייטס שונאים בעיקר 
תומכי תיאוריות קונספירציה ומתנגדי חיסונים. אבל  

  להאשמות כלפיו יש יסוד כלשהו במציאות. 
תיאוריית הקונספירציה לפיה גייטס רוצה   : לדוגמא     

ת העולם מבוססת על  להשתיל שבבים ולדלל את אוכלוסיי
הוא אסף כמה מיליארדרים   2008-דברים שהוא עצמו אמר. ב

בולטים בניו יורק והקים מועדון שקרא לעצמו "המועדון  
  חתת הטוב". עשירי ארה"ב נקבצו שם ודנו בצעדים להפ

  בעלי ההון.   כלפי השנאה 
אחד הרעיונות שעלו שם הוא לדלל את אוכלוסיית העולם      

דרך השקעה בבריאות (כמובן, כשהם מדברים על דילול  
אוכלוסיית העולם הכוונה היא לעולם המתפתח, לא לעולם  
המערבי). הרעיון הוא שאם אוכלוסיית העולם תהיה קטנה  

פחות אנשים. לא מדובר    בקרבההון להתחלק  יצטרך  יותר, כך  
  אוריית קונספירציה, אלא בדברים שגייטס עצמו אמר. כאן בתי

לגייטס, שהקרן הפילנתרופית שלו היא התורמת השלישית       
בגודלה לארגון הבריאות העולמי אחרי ארה"ב ובריטניה, יש  
השפעה עצומה על ההתמודדות העולמית עם המגפה.  
כשאוניברסיטת אוקספורד החלה לפתח חיסון לקורונה ללא  

כל מדינה בעולם תוכל להשתמש בו בחינם, גייטס  פטנט, כך ש 
  התנגד.  

לכן  הוא מאמין בזכויות קניין, כי באמצעותן הוא התעשר.     
הוא הפעיל לחצים כדי שאוקספורד תכנס לשותפות בלעדית  

מוגנת בזכויות קניין. כלומר,  זו שותפות  .עם "אסטרה זנקה"
כדי  את הנוסחה למדינות בעולם השלישי  ספקאי אפשר ל
את השפעתו  אפוא גייטס הפעיל  :בעצמןהחיסון שייצרו את 

  הרבה כדי למנוע פיתוח של חיסון חינמי שהיה יכול להציל 
 מיליוני אנשים במדינות מתפתחות.



   8 / בעולם

  

  
   "אקס-ספייס"בעל ההון אילון מאסק על רקע טילי 

  (צילום: דף הפייסבוק של מאסק)

  פרטת  ה 

   החלל
  

בעליו של תאגיד הענק אמזון   המריא ג'ף בזוס,ביולי  20-ב    
אוליבר   לבזוס הצטרף  . חללטיסה באיש העשיר בעולם, להו

כרטיס   :18-הולדתו הלרגל יום קיבל מאביו מתנה דיימן, ש
  10- דולר. הטיסה ארכה לא יותר מ יון מיל 30טיסה שעלותו 

ובעת הנחיתה נראה דיימן מרוצה מאוד חרף העובדה   ,דקות
  מיליון דולר לכל דקת טיסה.  שלושה שאביו שילם 

טס לחלל.   , גלקטיק" וירג'ין" , בעליו שלגם ריצ'רד ברנסון    
 "ספייס־אקס"תוכנית הפיתח את  ,טסלה יבעל ,אילון מאסק

מאדים. מאסק ובזוס התחרו על חוזה  ב התיישבותומדבר על 
שושית על הירח. בזוס אפילו הציע לממן חלקית את  ילהנחית ג
לכל אחד מאותם בעלי הון חזון מדע בדיוני משלו.   .הפרויקט

גלקטית".  -להקים "ציוויליזציה אינטר שואף מאסק, למשל, 
מבלי  כמובן,  האנושות תכלה את משאבי כדור הארץ (  ,לדבריו

ודומיו תורמים לכך) והישועה  הוא כנס לפרטים כגון איך שנ
דרום  יליד משיח דה לה שמאטע ה. דיםכיבוש מא מתבוא 

  מושבה בכוכב אחר.     על הקמת מפנטז אפריקה
קושי   טמוןכל החלומות באספמיה של בעלי הון העל באך     

  , ובינם לבין המדינות ,מהותי: המרוץ לחלל בינם לבין עצמם
עולה ממון רב (ר' ידיעה נפרדת בעמוד זה). אין זה מקרי  

  - ברית –  החלל חקראת  כההנהיגו עד ש מעצמות הן אלה ש
לתחילת שנות  עד  50-סוף שנות המ הברית-המועצות וארצות

  סין.   אליהן גם הומאז הצטרפ ,90-ה
. אך אל דאגה, לבעלי ההון  ביוקראכן, הפרטת החלל עולה     

לממן את חלומותיהם   כיצדכניות עסקיות". קרי: ויש גם "ת

בת  חהר באמצעות משל,באמצעות כספם של אחרים. ל
ניתן יהיה   ,פי תחשיבי התאגיד של בזוסל"תיירות החלל". 

הקצרות לחלל לרבע מיליון  ת הטיסו יכרטיסמחיר   להוזיל את
  אלף דולר.   25-כ"רק" כך שדקת טיסה תעלה   – דולר

הפנטגון האמריקאי. בחברות   אצל נמצא  גדולאבל הכסף ה    
היה להתחרות על מכרזים של נאס"א  יהחלל סבורים שניתן 

כדי   של ארה"ב) האווירונאוטיקה והחלל הלאומי נהלימ(
נשק להשמדה  , טלקומוניקציה ואף לטווח ארוךלפתח טילים 

התאגיד   עוסק , אך בינתייםדים . מאסק חולם על מאהמונית
  לשימושים צבאיים.   יםשלו בפיתוח טיל

דרך  מסעות החלל מלצבור הון מתכננים  המיליארדרים    
מצויים   אדיםחרים. בירח ובמא כוכביםפיתוח ענף הכרייה ב

פי  ל .3- מרבצים של פלטינום, ליתיום, ניקל, פלדיום והליום
"יש חומרים נדירים שהם באמת   ,סוכנות החלל הישראלית

להביאם לכדור הארץ    ניתןיקרים מפז, תרתי משמע. חומרים ש
משני   ) מורכב4-בזמן שהליום רגיל (הליום. 3-ובהם הליום

אחד. לכן יש    ניטרוןיש רק    3-, בהליום ניטרוניםושני  פרוטונים  
הוא המפתח לגביע הקדוש של   3-מדענים המאמינים שהליום

למרבה האכזבה, כאן  " אך  : היתוך גרעיני". ייצור האנרגיה
  גם  הוא גז נדיר ביותר". את זה יודעים 3- בכדור הארץ הליום

  מאסק, בזוס וברנסון. 

  נמרוד עובד
  

  הטייקונים: עלייה
  למאדים וקוץ בה

השבועון השמרני הבריטי "אקונומיסט" פרסם באחרונה      
  , דומים, לדברי השבועון . הללוכתבה על טייקוני החלל

תכונות   –הירות ובשאפתנות היתר שלהם י"למלכי העבר ב
גם להוביל למפלתם כמו   לולות, אך עןאופי שמרוממים אות

  בממלכות העבר". להלן עיקרי המאמר:  
הדמיון למלכים שהיו שליטים אבסולוטיים אינו עוצר      

בתחום גילוי ארצות או כוכבי לכת. כמו שליטי העבר,  
המודרניים בנו לעצמם מונומנטים בדמות מטה   הטייקונים

ניו יורק, אלא גם  בלא רק גורדי שחקים בלונדון ו —תאגידי 
קמפוסים ענקיים בעמק הסיליקון. שושלות המלכים העתיקים  
נסעו במרכבות רתומות לסוסים, ואילו המנכ"לים בני זמננו  

  .מטוסים פרטייםבנוסעים בלימוזינות ו
שושלות מלכותיות הגדילו את האימפריות שלהן באמצעות      

ניים  רמוד בעלי הון כיבושים צבאיים ונישואים אסטרטגיים. 
דומה על ידי מיזוגים ורכישות, ומשתמשים   השפעהמשיגים 

יריבים קטנים ולהפחית   תלט על שהית כדי להונבעוצמתם ה
את הסיכון מתחרות. בפועל, המונרכים העתיקים היו  

קיבלו תשלום בדמות  אשר  שירותי אבטחה,    בתחום ים  מונופול
 .הנתיניםחיילים מקרב גיוס מסים ו

,  2-החטא הגדול שלהם היה שאפתנות יתר: פיליפ ה    
, הרחיק לכת בשאיפותיו הצבאיות כשלחם באנגליה  אלדוגמ

לנסיגה במעמדה של   בכך  גרםו בעת ובעונה אחת  הולנדבו
לטייקונים  חטא זה טומן מלכודת  .כמעצמה גלובלית ספרד

חובות גדולים מדי כדי לרכוש  ב יםשוקעהם . םהמודרניי
עסקים שאינם משתלבים עם שאר האימפריה שלהם. או,  

העתיקים, הם נלחמים בשתי חזיתות בו זמנית.    למלכים  בדומה
, האחוז דיבוק לחלל, הוא עדיין יו"ר תפעולי של אמזון.  בזוס

  מאסק מנסה לייצר חלליות ומכוניות. הסכנה הגדולה ביותר 
 .למונרכים תמיד כשנראה שהם בשיא כוחם נשקפת
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  יפו של ּפֹומֹו-"את

 של הפרטהדריכלות א
מאת ירמי  , הוא ספר "ארכיטקטורה של הפרטה –ּפֹומֹו "    

ספרים של  הבאחרונה הוצאת  מההופמן ואלעד הורן שפרס
המרכז לחקר מורשת הבנייה של הטכניון. כותרת המשנה של  

.  "2003-1977 ,יפו-מודרניזם בתל אביב-הספר היא "פוסט
, הכולל צילומים מרהיבים מאת  , הספרבמילים אחרות
- הקפיטליזם הניאו עוסק בשינויים שחולל מיקאלה ברסטו,

  אדריכלות של העיר העברית הראשונה.  בליברלי 
ניתן להבין מהי ארכיטקטורה של הפרטה, אבל מהו      

,  "פוסט־מודרניזם "הקיצור המקובל של המושג ה ז "?ּפֹומוֹ "
וע לשמצה בהקשר האדריכלי ככינויו של סגנון הנחשב  ידה

  ולעיתים אף מכוער.  עקנימסחרי, צ
הדעה הרווחת היא כי אדריכלות הפומו, שהתפתחה בעולם      

של המאה העשרים   70-המערבי בשנות ההקפיטליסטי 
והגיעה לארץ בשנות השמונים, לא הצליחה להטביע את  

ועקבותיה אינם ניכרים עוד באדריכלות    , חותמה במרחב הבנוי
  .  זמננוהמקומית בת 

בתל   90-הו 80-הספר עוסק באדריכלות הפומו בשנות ה    
יפו, וממקם אותה בהקשרה התרבותי ועל רקע סדר  -אביב

  –  עם "המהפך"ה הישראלית היום החדש שהתגבש בחבר
הספר אדריכלות   בוחן  . לפיכך 1977-עליית הליכוד לשלטון ב

לא רק כסגנון שהושפע מצורות ומדימויים עדכניים שיובאו    זו
("הפרטת  מהמערב, אלא בעיקר כעדות לתקופה של שינוי 

בזאת הוא חושף את   .המרחב הציבורי", מציינים המחברים)
מגמות  הכלכליים שפעלו בה. הזרמים והכוחות החברתיים ו

- כנית הייצוב הכלכלית" הניאוו עם "ת 1985-ב הקצינו אלה 
ליכוד.   -אחדות העבודההליברלית מבית היוצר של ממשלת 

המקומית באור אחר,    הספר מבקש להאיר את אדריכלות פומו
ומציע נקודת מבט חדשה ורעננה על המבנים והסביבות 

  , כפי שמתארים הופמן והורן הבנויות שנוצרו פה בתקופה זו.
אביב מהמבנים  -"הספר מוליך את הקורא בדרך שעשתה תל

הברוטליסטיים של הממסד השלטוני ברחוב קפלן אל  
של הגופים הכלכליים בשדרות   המגדלים הממותגים

     וטשילד". ר
הספר מתבסס על מחקרו של הופמן, ראש אגף השימור      

בעיריית תל אביב, שנעשה במסגרת עבודה לתואר דוקטור  
"הגורמים שהשפיעו   :שנושאה ססורבון בפרי הבאוניברסיט

על האבולוציה של ערים מודרניות אחרי הקמתן". תל אביב  
ל  הכרזת אונסק"ו על "המהפך", בין 2003– 1977בשנים 

היא מקרה   — למית עוי העיר הלבנה כאתר מורשת מתחמ
תל אביב באותן שנים היא גם מקרה המבחן במחקרו   .מבחן

של הורן, במסגרת עבודה לתואר שני באוניברסיטת הרווארד  
בבוסטון, תחת הכותרת "פרקטיקות שימור פוסט־אוטופיות".  

ם שהפך מזמני  יכיבוש השטחים הפלסטיניהמהפך הפוליטי, 
חדירה של רעיונות  הו עשורים, םלקבוע במהלך אות

הורן, הותירו חותם   סבורם אמריקאיים לישראל, יקפיטליסטי
  .עיר היוזמה הפרטיתשהתעצבה כבתל אביב, 

מרכז העיר הלבנה   –של בית ליבלינג האינטרנט באתר     
מערכת "זו  לסמוך  יפו–הוקם ביוזמת עיריית תל־אביבש

.  ראשונה מסוגה אינטראקטיבית מפהב  ניתן לצפות – הדרך"
-מבנים ואתרים בולטים שנבנו בתל אביב  243מסומנים  במפה  

  .  2003–1977פו בשנים י
ייעוד, כתובת, שמות האדריכלים  מצוינים לכל מבנה      

, קישור לתיק הבניין ולהיתר הבנייה  הבנייהשנת    ,שתכננו אותו
  תצוגת הדיגיטלי של העירייה, קישור לשבארכיון ההנדסי 

ועוד. המבנים נבחרו על   ,)"גוגל סטריט וויו"גוגל (  שלרחוב 
בסיס קריטריונים של סגנון, איכות, מיקום וזהות האדריכלים  

בחינה של עבודות  המפה הוכנה באמצעות  . המתכננים
  ושל האדריכלים שפעלו בתקופה זו, סקירה של כתבי עת

ספרות מקצועית ותערוכות אדריכלות, והערכה ויזואלית  
  . במהלך סיורים בשטח

  יוסי אבו     
  

  העובדים לא יגורו

  בבתים שהם בונים
שעבר שבוע בהרקדן והכוראוגרף עירד בן גל על הציג     
"הם לא יגורו בבתים   :) בשדרות את המופע החדש שלו10.8(

              .העוסק בקטל פועלי הבניין ,שהם בונים"
שם המופע לקוח מתוך שיר של אלי אליהו, "פועלים", בו      

"אלה אנשים שבונים את הבתים שאנחנו גרים בהם,   :נאמר
את הבניינים שאנחנו רוקדים בהם, ולאף אחד אין בעיה שהם  

:  המשךבו ,"ימותו. אף אחד לא לוקח אחריות על הדבר הזה 
אני רואה אותם נפלטים עם שחר ממשאיות העפר (ממנו באו  "

ואליו ישובו בסופו של דבר); אני רואה אותם נגפים בפיגומים,  
  בחבלים, נוטפים כעטלפים מכתפי המנופים".  נחבלים

במופע, שנערך במסגרת פסטיבל מחול־קולנוע של מרכז      
אדמה וסינמטק שדרות, רקדו לצדו עדי  שדרות התנועה 

גבירץ, איתי דלומי ורוני שפירה. הם רוקדים עם לבנת בטון  
) הוא בנם של יוצרי המחול הידועים,  28בן גל (  .ולוח דיקט

בני הזוג ליאת דרור וניר בן גל ("אינתה עומרי", "דירת שני  
שנה את תל אביב למצפה רמון ואחר    25חדרים"), שעזבו לפני  

.  שאמנות אינה נחלת המרכז בלבד  השקפהמתוך    , שדרותכך ל
הופעה נוספת בסטודיו    תתקיים  20:00בשעה  בספטמבר    18-ב

 תמרה ברחובות. 



      במאבק

, תושב השטחים הכבושים, נהרג  42פועל בניין פלסטיני בן      
) מפגיעת אבנים שנפלו על ראשו מתקרת בניין  15.8( שבועה

בירושלים. חובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו למקום פינו  
אותו לבית החולים הדסה עין כרם, שם נאלצו הצוותים  

שבשכונת עין כרם   הבנייה מותו. אתרהרפואיים לקבוע את 
  פעל ללא פיקוח של הרשויות.  

פי נתוני הקבוצה למאבק בתאונות בניין ותעשייה,  ל     
  22בהם  – עובדים בתאונות עבודה  42מתחילת השנה נהרגו 

בענף הבנייה. מדובר בעלייה ביחס לתקופה המקבילה 
  מההרוגים מתחילת השנה נהרגו בששת השבועות   14אשתקד.  

  האחרונים. 
מחקירת האירוע הראשונית עלה כי הפועל עבד בשיפוצים     

ונחבל   ,בבניין ברחוב מדרגות הביקור בשכונת עין כרם
. חוקרי משטרה ומשרד  חלק מתקרת המבנה תמוטטות מה

נפצע  למחרתהעבודה החלו בבדיקת נסיבות המקרה. יצוין ש
ייה  באורח קשה בתאונת עבודה נוספת באתר בנ 23פועל בן 

ברחוב לח"י בבני ברק. צוות מד"א העניק לו טיפול רפואי  
  ופינה אותו למרכז הרפואי שיבא בתל השומר.  

בקריסת תקרה   ) 16.8(  באורח קשהנפצע  27בן  נוסף עובד     
. צוות מד"א  גרבייה-שיפוצים בבית בבאקה אלעת עבודת ב

שהגיע למקום העניק לו טיפול ופינה אותו לבית החולים הלל  
נפצע עובד באורח בינוני   כמה ימים קודם לכןיפה בחדרה. 

במהלך עבודתו באתר בנייה בשדרות שאול המלך בתל אביב. 
  הוא פונה לבית החולים איכילוב עם פציעה בידו. 

ויאיר  עם הקמת הממשלה החדשה בראשות נפתלי בנט     
לפיד הועבר מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, 

ממשרד  שאחראי על הפיקוח על בטיחות העובדים בארץ, 
אל משרד הכלכלה. בקבוצה למאבק  העבודה והרווחה 

בתאונות בניין ותעשייה, שבראשה עומדת ד"ר הדס תגרי,  
קראו לשרת הכלכלה אורנה ברביבאי ולסגנה יאיר גולן לפתוח  

נות על הפרות בטיחות ולהקים רשות לאומית  קו חם לתלו
  לבטיחות עובדים.

נרצח יועץ שרת החינוך 

  לענייני החברה הערבית
- , יועצה של שרת החינוך יפעת שאשא)50( סאהר איסמעיל      
  כפר ) ב15.8( שבועיטון לענייני החברה הערבית, נרצח הב

ראמה שבגליל. צוותי מד"א שהגיעו למקום קבעו את מותו  
יו"ר הרשימה המשותפת, ח״כ איימן עודה (חד"ש),   .במקום

הגיב לרצח: "סאהר איסמעיל, היועץ לשרת החינוך, שילם  
אזרחים ערבים נרצחו מאז תחילת    72בחייו בגלל שהוא ערבי.  

חברה שלמה זועקת כבר עשורים ואיש לא שומע. אולי    .השנה
  עכשיו הממשלה סוף סוף תתעורר".

מפלגת "תקווה חדשה" ששובץ במקום איסמעיל היה איש     
לאחר שלא נבחר, החל לשמש   .ה לכנסתתברשימ 17-ה

ביטון, לענייני החברה  -כיועצה של שרת החינוך, יפעת שאשא
הערבית. כוחות של המשטרה מהמחוז הצפוני וחוקרי  
המעבדה לזיהוי פלילי פתחו באיסוף ממצאים מהזירה, לרבות  

צלמות אבטחה בניסיון  ממצאים פורנזיים. הם תרים אחר מ
להתחקות אחר האירוע, ובמקביל פתחו במצוד במטרה לאתר  

  את החשוד שנמלט מהזירה.  
הרשימה   –סלימאן (חד"ש -לדברי ח"כ עאידה תומא     

"הרצח מוכיח שאין חסינות לאף אדם. אין שום   :המשותפת)
שממשלות   רקע שיכול להצדיק פשע מתועב כזה. הגיע הזמן 

מאבק נחוש בארגוני הפשע זה   שללאויבינו  יתעוררוישראל 
  לא יסתיים". 

  

  חיילים הרגו ארבעה פלסטינים בג'נין
) בארבעה צעירים 16.8חיילים ירו למוות השבוע (    

במהלך מעצר של פעיל   פלסטינים במחנה הפליטים ג'נין
לפי  כוחות הצבא חטפו שתיים מגופות ההרוגים. חמאס. 

סוכנות הידיעות הפלסטינית וואפא, שניים מההרוגים שמותם  
וראיד אבו סיף בן   19נקבע בבית החולים הם סאלח עמאר בן 

, והשניים הנוספים המוחזקים בידי ישראל הם נור אדין  21
הכריזה   ג'ראר ואמג'ד חסינייה. בעקבות הרג תושבי העיר 

  ת ג'נין על שביתה כללית. עיריי
  

  יפו לא למכירה
  הפגנה נגד פינוי תושבי עמידר ביפו 

  138, יפת 18:30בשעה  19.8יום חמישי, 
  

  מועדון הגדה השמאלית 
  , ת"א70אחד העם 

  

  

  מועדון הקולנוע

  / קירה מוראטובה   מפגשים קצרים
  דקות (רוסית; תרגום לאנגלית)  95, ברה"מ, 1967

  יערה עוזרינחה תציג את הסרט ות
  20:00בשעה  ,21.8, מוצ"ש

  

  שירהערב הקראת 
אלכס בן ארי, כרמל ברנע, גליה ברס,  :בהשתתפות

ליסה גרין, ליאור זלמנסון, עידית יולזרי, גלי ילין, נועם 

  סתיו צימרמן פולק; מנחה: אמיר חרשונוי 
  20:00בשעה  ,30.8יום שני, 

  

  השבוע באתר "זו הדרך"
המאבק לפינוי התחנה , הנכיםהפגנות 

הנסיגה האמריקאית , המרכזית בתל אביב

  , ועוד...מאפגניסטן
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