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  , ליד הגדר בגבול בין ישראל לרצועת עזה  (צילום: אקטיבסטילס)21.8, צעירים פלסטינים מפגינים נגד המצור, בשבת

  להפסיק את מעגל הדמים בדרום
  

  
  

  

מעבר רפיח עד    סגרה מצרים את  ,)23.8(   השבוע  ביום שני    
גם  .  "בתגובה להפגנות על הגדר"  -לטענתה    .להודעה חדשה

.  דין הממוקם צפונית לרפיח נסגר-מעבר הסחורות סלאח א
א "המכשול" (בלשון צה"לית) שהוקם בשנים  י"הגדר" ה

  עת עזה בעלות של מיליארדי והאחרונות בגבול עם רצ
על מנת לאכוף את המצור הישראלי הנמשך ללא   ,םשקלי

  .  2007יוני אז הפוגה מ
מאז כיבוש הגדה המערבית ורצועת עזה בשנת  נכון,     

ישראל מערכת  וזרועות הביטחון של הצבא  ים מפעיל 1967
תנועתם של  מגבילה את אשר  , סבוכה של כללים וסנקציות

הם.  מ את היציאהמיליון פלסטינים בתוך השטחים ו 4.5
מפרות את זכותם הבסיסית של הפלסטינים   ההגבלות אל

וכתוצאה מכך נפגעות זכויות יסוד נוספות   ,לחופש תנועה

הזכות לחיים, הזכות לקבלת טיפול רפואי, הזכות   ובהן
הזכות לשלמות התא  ולחינוך, הזכות להתקיים בכבוד, 

כל  -קודםאך המטרה  של המצור על עזה היא   .חתיהמשפ
  .למנוע הקמת מדינה פלסטינית עצמאית בגדה וברצועה

"ממשלת השינוי" מוסיפה לדבוק באותה אסטרטגיה נפסדת  
  .    שני צידי הגבולמהותירה הרוגים כה רבים ש

  ,ראש הממשלה נפתלי בנט, בדיוק כמו קודמו בתפקיד    
של הפעלת כוח ועוד כוח. שותפיו  ומעש רטוריקה  אימץ

שאמורים היו להציע אלטרנטיבה של שלום (ראשי   ,בשלטון
  העבודה, מרצ, רע"מ) שותקים כמו הדגים... בים של עזה.  

יש לגמור עם המצור.   ;יש להפסיק את מעגל הדמים בדרום    
ת, בטרם תפתח עוד חקירה בינלאומית על פשעי המלחמה  זא

 ישראל והחמאס.   של

 2021באוגוסט   25/  33גיליון    

המצור עם לגמור  
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        דברים בשם אומרם דברים בשם אומרם דברים בשם אומרם דברים בשם אומרם 

  ממשלת האלפיון העליון 
של בנט, לפיד, גנץ, מרב מיכאלי וניצן  ממשלת 'השינוי'   תחת"

הורוביץ, העברת העושר לידי מעטים מואצת: לא רק שאין 
מאמץ למסות את האלפיון העליון שמצמיח מקרבו כל חודש  

אלא שאין אפילו מס   — עוד מולטי־מיליונרים ומיליארדרים 
שפתיים בעניין: רוב השרים רועדים מפחד מאילי ההון,  

מקפידים לדבר על הצורך להוריד את  זקוקים לתרומותיהם ו 
שוויון ויוקר המחיה במונחים עמומים ולא במדיניות  האי־

קונקרטית, כדי לא להרגיז את אנשי הכסף הגדול ומשרתיהם  
  ."במשרדי עורכי הדין, הלובי והפרסום

  13.8גיא רולניק, "דה מרקר", 

  דוד בעד ליברמן - דוד ובר-ליברמן בעד בר
.  .  .  .  בין לשכת שר האוצר ללשכת יו"ר ההסתדרות   ן יש-ציר חדש"

ארנון בר דוד מתייחס בשידור לאפשרות שישראל ביתנו  
תתמוך בו בבחירות להסתדרות: 'ליברמן ואני בשיח כבר שנה  

דוד:  -. עוד אמר ברוחצי ואנחנו רואים עין בעין בהרבה דברים'
  2022זה לא הזמן לעליית שכר, בטח לא במגזר הציבורי. '

ת ריסון. זו התרומה שלנו, גם אם לא תהיה עסקת  תהיה שנ
חבילה (עם ליברמן). צריך לתת למדינה להעביר תקציב כדי  

  . "'שנצא מהכאוס
  11.8ניתאי ענבי, גל"צ, 

  יסטיות  בבמדינות הבי עושים כסף 
,  2016לנשיאות ארה"ב בסוף    עד לבחירתו של דונלד טראמפ"

עסק חתנו ג'ארד קושנר בנדל"ן ובתקשורת. ארבע השנים  
שבהן שימש קושנר כנציגו של הנשיא בקידום הסכמי אברהם  
בין ישראל למדינות המפרץ, העניקו לו תחום מומחיות חדש.  
לפני שבועיים פורסם באתר בלומברג כי קושנר מקים פירמת  

, וזו תפתח משרד בישראל.  השקעות שבסיסה יהיה במיאמי
הפירמה, הנקראת אפיניטי, תפעל ליצירת קשרים כלכליים בין  

קושנר  ו. 'ישראל למדינות המפרץ, צפון אפריקה והוד 
מדינות  'משתמש בקשרים שיצר כשהיה בממשל האמריקאי ב

  .  ", הגדיר זאת השבוע גורם בליכוד'הביביסטיות
  13.8חגי עמית, "דה מרקר", 

  המתנחל מנוקדיםהעזים של 
לא בניתי על המשותפת כלום.  "כדי להעביר את התקציב 

אנחנו יודעים איך לעבוד בכנסת. הכנסנו לתוך התקציב מספיק 
  ."עזים שנוכל להוציא כדי לגייס תמיכה

   13.8שר האוצר אביגדור ליברמן, "מעריב", ריאיון עם 

  שלטון מסתירים את ההון ה ראשי
ראש הממשלה נפתלי בנט, ראש הממשלה החליפי יאיר  "

שרים    36לפיד, ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו, כמו גם  
מכהנים מהממשלה הנוכחית ושרים לשעבר בממשלת נתניהו,  

  – כולל בני גנץ, וכן חמישה סגני שרים מהממשלה הקודמת 
הפרו את הכללים למניעת ניגודי עניינים בכך שלא הגישו  

  ".כנדרש הצהרת הון למבקר המדינה
 16.8צבי זרחיה, "כלכליסט", 

  

 מכתבים

  למערכת    
  

  דברי שר החוץ לפיד במבחן המציאות 
את תמונת המצב בירושלים  לפני שבועיים הצגתי      

שדן  בפני מועצת הביטחון של האו"ם במושב   המזרחית
בשל מצב אקוטי וחסר תקדים  ה במזרח התיכון. נעניתי להזמנ
שער "זו הדרך",   –(בנושא זה  השורר כיום במזרח ירושלים

28.7(.    
- ג'ראח, בטן אל 'ירושלמיות: שייח-ארבע קהילות מזרח    

- וולאג'ה, המונות יחד כ-בוסתאן שבסילוואן, ואל-הווא ואל
השתיים הראשונות   .עקירהתושבים, מצויות בסכנת  3,000

פינוי המוני באמצעות עמותות מתנחלים הפועלות  מאוימות ב
בתים    באמצעות הריסות  –בחסות המדינה, והשתיים האחרות  

ארבע   מאסיביות בהחלטה ישירה של רשויות המדינה.
נמצאות בנקודת זמן   משפחות 300-הקהילות המונות יחד כ

קריטית מבחינת מיצוי ההליכים המשפטיים המוגבלים  
 וסכנת עקירתן קרובה ומוחשית.  ,העומדים לרשותן

על ממשלות ישראל לדורותיהן מוטלת האחריות לפינויים      
לא מדובר בעניין   ,בניגוד לעמדתן הרווחת אך .הריסותלו

ישראלי פנימי בלבד. תושבי מזרח ירושלים חיים תחת כיבוש  
מעניינה של  זה לכן  . וחלה עליהם הגנת החוק הבינלאומי

    הקהילה הבינלאומית לקבל דין וחשבון על מצבם.
זאת ועוד, ממשלת ישראל מציגה את פעולותיה      

ים: הרי  יותיה הדמוקרטפי חוקיה ומוסדלכלגיטימיות 
לתושבים הפלסטינים יש נגישות מלאה לבתי המשפט, כך  

. אלא שמתושבי מזרח ירושלים נשללה הזכות  יםמרוא
לאזרחות וממנה הזכות להשתתף בקביעת החוקים והמוסדות  
השולטים בחייהם. אדרבא, אלו אותם חוקים ומוסדות  

באמצעות  המאפשרים את השתלטות המתנחלים על בתיהם 
ליהודים בלבד, ואלה מונעים   1948תביעות בעלות על נכסי 

מהם את האפשרות לבנות כחוק וחושפים אותם להריסות  
, המסגרת החוקית והמוסדית של  ההמוניות. בסוגיות אל

היא מפלה   – ישראל אפילו אינה מעמידה פנים של שוויון 
  במוצהר ומגלמת במהותה את מציאות הכיבוש. 

חלה תפנית בגישתו של בית המשפט העליון  לאחרונה      
(כבג"צ) בנושא הפינויים כאשר ביקש פעמיים, פעם בסוגיית 

הווא, את חוות דעתו של  -ג'ראח ופעם בסוגיית בטן אל 'שייח
היועץ המשפטי לממשלה. בפנייתו אל היועץ המשפטי כנציג  

מדובר בסוגיה בעלת השלכות  כי בית המשפט  רמז הממשלה, 
קתיות רחבות שלא ניתן לפטור עוד בתירוץ של  מוסריות וחו

היועץ המשפטי  נמנע סכסוך נדל"ני מקומי. אלא שעד כה 
  עם הסוגיה הבוערת שהונחה לפתחו.   התמודדות לממשלה מ

בשיחותיו האחרונות עם עמיתיו האירופים, הכריז שר החוץ      
ינקטו  ילפיד: "מה שעלינו לעשות כעת הוא להבטיח שלא 

עלולים למנוע את האפשרות של שלום עתידי.  צעדים אשר 
  ". עלינו לשפר את חיי הפלסטינים. אתמוך בכל צעד הומניטרי

הכרזתו של לפיד, על רקע מאמציו לחדש את יחסי האמון בין  
ישראל לאיחוד האירופי, היא הכרזה שיש בצידה גם הכרה  

הקהילה הבינלאומית והמוסדות המכוננים   בחשיבותם של
במזרח ירושלים הם  המתוכננים ם וההריסות שלה. הפינויי

  אחד ממבחני הרצינות המובהקים של הכרזה זו.  

  , מנכ"לית עיר עמיםד"ר יהודית אופנהיימר
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  , חבר הנהלת "רופאים לזכויות אדם"דני פילק ' פרופ ריאיון עם

 הממשלה מתנערת מאחריות
  

השבוע ראיין "זו הדרך" את פרופסור דני פילק, חבר הנהלת      
מרצה במחלקה  . פילק "רופאים לזכויות אדם"ארגון ה

קשרים ב עוסקלפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון ו
ציבורית לבין שאלות פוליטיות  הבריאות הבין מדיניות 

הקשרים הפוליטיים של  ב תמקדההריאיון . ישראל ובעולםב
התמודדות  ה לשות חלופבו , ההתמודדות עם מגפת הקורונה

 המגיפה.עם 
מה דעתך על מדיניות הממשלה להתמודדות עם 

צד הקורונה בשל החיים  בנליזציההקורונה? האם ה

  מוצדקת מבחינה רפואית ופוליטית? 
׳לחיות עם   לביטוישני פירושים מנוגדים  נםאני סבור שיש    

ההבנה שההתמודדות עם   מבטא אתהקורונה׳. פירוש אחד 
וריאנטים החדשים חייבת להיות כוללנית, רב  ו הנגיף ועם ה

לא עניין נקודתי. התמודדות מסוג זה   –מערכתית וממושכת 
במערכת בריאות   לרבות דורשת השקעה במערכת הבריאות, 

בשל ההשלכות החברתיות והפסיכולוגיות של   ,הנפש
הקורונה על הפרט והחברה. היא דורשת השקעה במערכות  

ות מוצלחת וארוכת טווח,  החברתיות שמאפשרות התמודד
קשר העמוק בין מעמד  , כלומר לתוך מודעות למימד המעמדי

  וירוס.  וחברתי לבין רמת הפגיעות מול ה 
  את הקשר מכון וייצמן ב מחקר שנערך רק לאחרונה חשף    

מכאן נובע   . בין מעמד חברתי לבין שיעור ההתחסנות
אינה   , לפחות בחלקה,שהתופעה של הימנעות מחיסונים

פי  ל. מעמדיתבמהותה תופעה היא ידאולוגית גרידא אלא א
גבי , שניתן לקרוא לה התפיסה הסוציאליסטית לזותפיסה 

- וירוס אינה חדוהתמודדות עם המגיפה, ההתמודדות עם ה
צד הקורונה, אבל החיים הללו דורשים  בחיים  ומחייבת  פעמית  

  . השקעה והרחבה של המעורבות החברתית והציבורית
'חיים עם   הביטויהממשלה את מבינה  , לא כךלצערי     

איילת שקד ביטאה זאת בצורה החריפה  שרת הפנים  הקורונה'.  
במילים   בנאום בו השוותה בין קורונה לבין שפעת. ביותר

המדיניות של הממשלה אינה לחיות עם הקורונה, אלא    אחרות,
ניצני  ב בחיןלמות עם הקורונה. מי שקרא את הספר של בנט ה

. הממשלה מבקשת כשהיה מחוץ לממשלה  עודהזאת    התפיסה
אופן    הדגשתלמאבק בנגיף, תוך הפרטתו ו  מאחריותה  להתנער

  חשיבות  אתפעם אחר פעם  מדגיש פעילותו של הפרט. בנט 
התנהגות של הפרט כגורם המרכזי בהצלחה או בכישלון של  ה

או אי   – ״מצב הקורונה״, ועוצם עין להשפעות של העשייה
  משלתית.  המ – העשייה

אין ספק שהחיסון עוזר להפחית את כמות התחלואה הקשה      
אבל גם ביחס לחיסון, הממשלה   .וגם את מקדם ההדבקה

מתנגדי החיסונים  במעדיפה להתמקד בפרט ושמה דגש רב 
, לתגמל כלכלית רשויות מקומיות  דוגמאל  ,עצמם, במקוםלכש

  המחוסנים.  שיעורוקופות חולים שיגדילו את 
קורונה מתאפיינת ה הנוכחית לגבימדיניות הממשלה 

באנדרלמוסיה, בסתירות ובחוסר ודאות, בדומה 

  לממשלה הקודמת. מה הסיבות לכך?
בחשבון שחלק מהבעיה בטיפול הוא היעדר   הביאצריך ל    
וירוס. הן הממשלה  וידע והמאפיינים המפתיעים של היה

כחלק   ו הקודמת לא הודו במגבלת ידע ז זוהנוכחית והן 

מקבלת אמון הציבור, שהוא נדבך מרכזי בכל התמודדות של  
מערכת בריאות ציבורית. שתי הממשלות חיפשו קיצורי דרך  

חזית של מדיניות אחידה.   תצגהב כשלושלא קיימים, ו 
מוסכמת על  ההממשלה הנוכחית לא מצליחה להגיע למדיניות  

כל חבריה, ולא מקיימת אחריות קולקטיבית להחלטותיה.  
  ה ביותר לכך. ברורה הדוגמאהמקרה של שרת החינוך הוא 

הנגיף,    גביהעמדה שלה אינה מבוססת על הקונצנזוס המדעי ל
. התוצאה  מוהתמודדות עהעל והיא נוקטת צעדים שמקשים 

זג  -היא שהממשלה לא נוקטת מדיניות עקבית ומייצרת זיג
הנובע מהיכולות הפוליטיות של גורמים שונים בממשלה  
ובמשרדיה לכפות את התפיסות והאינטרסים הפרטיקולריים  

בעיות שירשנו מהממשלה הקודמת, אבל הן   השלהם. אל
    התעצמו בממשלה הנוכחית.

  החברה להפיק מהקורונה?אלו לקחים צריכה 
הנחות היסוד  קריסת  הלקחים החשובים ביותר הוא אחד     

- ליברלית. לתפיסה הניאו-הבסיסיות של התפיסה הניאו 
  , ליברלית שתי הנחות יסוד בסיסיות. ההנחה הראשונה היא

מקסם רווחים, ולכן  הפועל על מנת לשהאדם הוא יצור אנוכי 
פועל יוצא מהנחה  . האולטימטיביהשוק הוא הביטוי האנושי 

א שהשוק הוא תמיד עדיף וטוב יותר מהמערכות  וה זו
קרסו: ההנחה הראשונה   הל אהציבוריות. שתי ההנחות ה

כי ראינו לאורך כל הפנדמיה ביטויים של סולידריות   ,קרסה
הפנדמיה מלמדת כי "או שמצליחים יחד או   .חברתית

התמודד עם  שנכשלים יחד". ראינו שהמערכות שידעו ל
אמון  בוירוס באופן המיטבי הן מערכות ציבוריות שזוכות וה

ציבורי גבוה יותר מהמערכות הפרטיות. אפילו נתניהו, אביר  
שתחייב  לאשר חקיקה ההפרטה, ביקש בתקופת ״הגל השני״ 

רופאים במערכת הרפואה הפרטית לעבוד במערכת הרפואה  
  רה. אושלא   ובסופו של דבר חקיקה ז .הציבורית

, הכלי ןחסידי השוק החופשי ישיבו לך שהחיסו

 ...האולטימטיבי לטיפול במגיפה, הוא דווקא פרטי
ידי  באבל זה לא נכון! גם החיסונים פותחו למעשה     

חלק משמעותי מהמחקר מומן בכספי   : המערכת הציבורית
של עלויות   ברות) י(ח סוציאליזציה זה מקרה שלציבור. 

כשהחיסון עבר לשליטת   –הפיתוח והפרטה של הרווחים 
חיסון כמוצר בשוק הפרטי הוא חסר  ש  חשוב לציין תאגידים.

  . חשיבות ללא היכולת של המערכת להפיץ אותו בצורה אמינה
ההצלחה האדירה של קמפיין החיסונים בישראל קשורה  

פריסה  ביכולות המרשימות של קופות החולים הציבוריות, ב
  . זוכות בקרב המבוטחיםהן ה ברמת האמון בושלהן בקהילה 

  .  שאפשרו שיעורים גבוהים של התחסנות במהירות אלה הן
יודעים, כי גם החיסון של   אינםרבים שאני אדגיש, מאחר     

זנקה הם תולדה של מחקר  - פייזר וגם החיסון של אסטרה
מוסדות ציבוריים.   סיפקובורי, עם תמריצים כספיים שצי

  כל כך קשורה מהירה למעשה, היכולת לפתח חיסון בצורה 
וירוס ״בקוד  והחלטה לשחרר את פיצוח הגנום של הב כולה

   פתוח״, חופשי ונגיש לכולם.

  שטיין -אמנון ברונפלד
  

 באתר "זו הדרך" מתפרסמת  של הריאיון מלאה גרסה



  4/פוליטי 

 ניתוח מגדרי

  יםתקציבשל ה
  

יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי, ח"כ      
הרשימה המשותפת), פנתה   – סלימאן (חד"ש -עאידה תומא

: "בצעו ניתוח מגדרי  ותבעה במכתבים לכלל שרי הממשלה 
כניות שיענו על צרכיהן של  ו פתחו ת ו ,משרדכם תקציבי של

  נשים ונערות".  
לקדם   על מנתאל כל שרות ושרי הממשלה  ההוועדה פנת    

את הניתוח המגדרי של תקציבי המשרדים בהצעת התקציב 
סלימאן הדגישה: "משום  -. ח"כ תומא2022-2021לשנים 

תקופת  על רקעו 2018שתקציב המדינה האחרון אושר בשנת 
להזכיר לכלל שרות ושרי הממשלה את   הקורונה, ראיתי לנכון 

אימצה   . החלטה זו 2014מאוקטובר  2084החלטת הממשלה 
,  את המלצות הוועדה לבחינה מגדרית של תקציב המדינה

את  ל כלל מרכיבי התקציב ושוקבעה חובת ניתוח מגדרי 
  בספרי הצעת התקציב של משרדי הממשלה".  ם הניתוחפרסו

למשרדי  תב שהופץ ח"כ תומא סלימאן הסבירה במכ    
  א כי מטרת הניתוח המגדרי של תקציב המדינה הי ,הממשלה

כניות שיענו  ו כולל פיתוח ת  ,תקציבעגן את השוויון המגדרי בל
  הם  לצרכיהן של נשים ונערות. "הניתוח המגדרי בא לבחון מי 

הנהנים העיקריים מתקציב המשרד והאם הוא מחולק באופן  
כניות העבודה  ו ייע בבניית תאמור לס ניתוח שוויוני. בנוסף, ה

העתידיות והחלוקה העתידית של הכספים כדי לצמצם את  
  ים ונשים".  רהפערים החברתיים והכלכליים בין גב

ה  זמינובמסגרת דיוני התקציב, ה 20-במהלך הכנסת ה    
הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי את משרדי  

י שביצעו  הממשלה השונים לדווח לה על הניתוח המגדר
את הערותיה. במסגרת דיוני  צירפה לניתוח ו ,תקציביהםב

התקציב הקרובים בכוונת הוועדה להמשיך ולקיים דיונים,  
בהשתתפות השרים ומנכ"לי המשרדים, שיבדקו את יישום  

  ההחלטה ואת הניתוח המגדרי שביצע כל משרד.  
פי המלצות הוועדה למשרדי הממשלה לאחר דיוניה  ל     

  צורך לרתום את השרים ומנכ"לי  עלה ,20-בנושא בכנסת ה
  את  קיימומשרדי הממשלה  . המשרדים למהלך זה ביתר שאת

  
  

  
  

  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, 

  
  

חשיבות המהלך    את  הפנימואך לא נראה כי    ,החלטת הממשלה
  חלוקת משאבים צודקת וצמצום פערים.    קדםיכולתו לאת ו

ניתוח עתידי ולא  יש להתמקד ב: "המליצה הוועדה עוד    
כל משרדי  בניתוח רטרואקטיבי, כפי שנעשה . רטרואקטיבי

הממשלה, מציג את הפערים הקיימים אך אינו משיג את  
עתידיות וחלוקה  כניות ובניית ת – המטרה העיקרית והיא 
    שוויונית של המשאבים". 

       

המשטרה קבעה כי בעל הון הוא  

  הפגנה מול ביתו   עצרהאיש ציבור ו
  

כאיש ציבור   דוד פורר הוןההמשטרה הכריזה על בעל     
  ואסרה על עובדים השובתים זה עשרה ימים להפגין מול ביתו 

  לפי הדיווח, ) באתר "וויינט".  20.8(  בסוף השבועכך פורסם    –
  עובדי תאגיד אלפא (בזק בינלאומי, יס ופלאפון) השובתים 

כאשר קצין משטרה ניגש אליהם וביקש מהם למחות   הופתעו
, מבעלי השליטה  במרחק של מאות מטרים מביתו של פורר

כי    ,נשמע הקצין אומר למפגיניםשפורסמה בחברה. בהקלטה 
פורר הוא "איש ציבור" והיועצת המשפטית של מחוז תל אביב  

מטר   300-אלא במרחק של כ ,קבעה שאסור להפגין מול ביתו
  נבחרי ציבור.  הם שלמהבית, כפי שנהוג במחאות מול בתי

ל שמן. "ממתי איש  "זה אבסורד", זעם יו"ר הוועד יחיא     
עסקים המרוויח כסף לעצמו הוא איש ציבור? פורר הוא איש  
עסקים, לא איש ציבור, ומותר לנו להפגין מול הבית שלו.  
המשטרה רוצה לסתום לנו את הפיות ומגינה על פורר במקום  

  לתת לנו לממש את זכות המחאה". 
פי משטרת ישראל  ל"מסתבר ש העובדים נמסר:  וועד מ     

להפגין מול ביתו.    ין טייקון מיליארדר הוא 'איש ציבור' ולכן א
לנו זה לא באמת משנה. אנחנו עדיין במדינת חוק וזכות  
המחאה שמורה לכולם. דוד פורר! הלב והנשמה שלנו שווים  
יותר מכל הכסף והקומבינות שלך. אתה תמשיך לשמוע אותנו  

    בכל מקום ובכל זמן".
  

ה"ד בהאג "לוחמים לשלום" ביקש מבי

  בתים בבקעת הירדן יסתלחקור הר
 

  " לוחמים לשלוםפלסטיני "-הארגון הישראלי  ה שלבקש    
לפתוח בחקירת הרס בתיהם של עשרות פלסטינים בכפר  

נמסרה  חירבת חומסה שבבקעת הירדן בשטחים הכבושים 
. בפנייה  בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאגבשבוע שעבר ל

פינוי קהילת הרועים מבתיה הוא    כיארגון  ה  הדגישלבית הדין  
  פשע מלחמה.  

רים את  ם והחהבחודש שעבר הרס המינהל האזרחי את בתי    
עליו הכריז  באזור    השוכןפלסטינים מהכפר    60-חפציהם של כ

כשטח אש. היה זה מבצע ההריסה השלישי במקום הצבא 
חודש  בתוך שנה. כזכור, בית הדין הפלילי הבינלאומי אישר ב

פברואר לפתוח בהליכים רשמיים נגד ישראל וחמאס בחשד  
ן  לביצוע פשעי מלחמה. בהחלטת הרוב נקבע כי לבית הדי 

ישנה סמכות שיפוט במזרח ירושלים, בגדה המערבית  
  ממשלת ישראל.  של   הבניגוד לעמדת –וברצועת עזה 

"החוק הבינלאומי, אמנת רומא   ,לדברי לוחמים לשלום     
שישראל חתומה עליהן ושממשלות ישראל   – ואמנות ז'נבה 

בצורה   יםמגדיר –לדורותיהן הצהירו שישראל מחויבת להן 
נויים דמוגרפים בשטח כבוש הם פשע משמעית ששי-חד

מלחמה. אנחנו חייבים לגרום למקבלי ההחלטות לשנות את  
מסכנת את דמותה המוסרית של  ההמדיניות הפושעת הזאת, 

 החברה הישראלית".  



 5/ עירוי

   

 מפגינים מול רשות מקרקעי ישראל בקרית הממשלה בת"א בדרישה לפנות את התחנה המרכזית (צילום: אנחנו העיר)

  בת"א דורשים לפנות את התחנה המרכזית
   

״אנחנו העיר״ הפגינו  התנועה  תושבי דרום תל אביב ופעילי      
מול משרד השיכון ורשות מקרקעי ישראל  ) 23.8השבוע (

בדרישה להסיר את התנגדותם   ,(רמ"י) בקרית הממשלה בעיר
התנגדות שעלולה לעצור   – כנית לפינוי התחנה המרכזית ולת

  .את מהלך הפינוי
יפו וממובילות  -שולה קשת, חברת מועצת עיריית ת"א    

המאבק לפינוי התחנה, אמרה בהפגנה: ״לא ייתכן שסחבת בין  
מהלך שיתקן   – הרשויות תתקע את פינוי התחנה המרכזית 

עוול של עשרות שנים כלפי תושבי דרום ת"א. האדמות של  
אין מעשה המשקף את טובת  לכן  .רמ"י הן אדמות ציבוריות

כמו פינוי תחנה מרכזית מלב שכונות דרום העיר. אני  הציבור 
קוראת לשרים אלקין ומיכאלי ולראש העירייה חולדאי, ולכל  

קחו אחריות, הגיעו להסכמות,   :הנוגעות והנוגעים בדבר
כנית לפינוי התחנה המרכזית בדחיפות". טל  ו ואשרו את הת

שדות, תושב דרום ת"א ופעיל ב"אנחנו העיר", הדגיש:  
  והיא רעש בלתי נסבל  והמרכזית מייצרת זיהום אוויר    "התחנה

מוקד של סחר בסמים ואלימות. התחנה נמצאת בלב דרום ת"א  
 . את התחנה חייבים לפנות מיד". התושבים  ופוגעת קשות בחיי

על   מונחת 2023כנית לפינוי התחנה המרכזית עד ו הת    
יפו, משרד התחבורה ושאר הרשויות  -עיריית ת"א  נם שלשולח

  נוגע הרלוונטיות. כל הגורמים הגיעו להסכמות עקרוניות ב
בשבוע  אך . לממנה מצאו מקורות תקציבייםאף כנית וותל

התברר כי רמ"י, שבבעלותה הקרקעות המיועדות   שעבר
מחוץ לשכונות   יוקמולמסופי התחבורה הציבורית הזמניים ש

כנית על  ו ת את אישור התמונעדרום ת"א (פנורמה והלוחמים),  
  נדל"ן. קטי ימנת לספסר בקרקעות אלה באמצעות פרוי

  
  

  ם נגד ההפרטה -תושבי י - יאלל"ה
של פעילי חד"ש,    ם, בסיועמתארגנת בימים אלהבירושלים      

ירושלים    – יאלל"ה  "   שםשל תושבים ועובדים ב  קבוצת פעולה
  .  "אומרת לא להפרטה 

נגד הפרטת השירותים העירוניים בידי ראש העיר   ההמערכ    
  תהפרטבעת המאבק ב ,2019משה ליאון החלה עוד בסוף 

ייה, שניהולה  אגף התברואה. העירשירותי טיאוט הרחובות ב
קיצצה  שו מות אשפה ברחובות, יכושל גרם להצטברות ערה

את  הענישה , הטיאוט עובדיל םתקניה אתבמשך שנים 
רובם פועלים פלסטינים תושבי מזרח העיר שתחת    – העובדים  

שהועסקו בתנאים הגרועים  עובדי קבלן כיבוש. הם הוחלפו ב
  . המותרים בחוק ביותר

פעילי המאבק פתחו בקמפיין בקריאה לשר אלקין להורות      
שלחו לו   ובימים האחרוניםלרמ"י להסיר את התנגדותה, 

 .וואטסאפ הודעות מאות
רמ"י מבקשת , )24.8( לפי ידיעה שפורסמה ב"דה מרקר"     

לקדם בשטחים שבבעלותה באזור בית פנורמה תוכנית לבניית  
אלפי מ"ר של שטחי תעסוקה ומסחר.  ודירות חדשות  1,000

מדינה, עם זכויות לעירייה וגם  ההשטח נמצא ברובו בבעלות 
  רשות הכנסות גבוהות.ללהניב   כמה בעלים פרטיים, וצפויל

הפעילים קיימו בשבועות האחרונים שורה ארוכה של      
  ה יפו (בה נאסר-מול עיריית ת"א :ברחבי העיר פעולות מחאה 

בדרום   ;במשרד התחבורה ; ישיבת מועצת העיר)לכניסתם 
מרב  ושרת התחבורה  העיר ואף מול בתיהם של חולדאי

  .  מיכאלי
  

  מפגינים: יפו לא למכירה 
  

)  25.8יפו לא למכירה" תתקיים השבוע ( תחת הכותרת "   
יהודית נוספת נגד גירוש דיירי עמידר  -הפגנה ערבית

כל  "  :מסרו ,ובהם פעילי חד"ש ,מדירותיהם. מארגני ההפגנה
ערבים ויהודים, בעצרת מחאה נגד מדיניות  שבוע נעמוד יחד, 

הטרנספר ונגד צווי הפינוי שנשלחו למאות מדיירי עמידר  
  18:30יחד ננצח את הגזענות". ההפגנה תיערך בשעה  .ביפו

  . 138יפת   ה שמולברחב
פרסמה בחודשים האחרונים   חברת הדיור הציבורי עמידר     

לאחר שבשלוש  נכסי נפקדים ביפו. זאת,  מכרזים למכירת
עמידר לכלל הדיירים המוגנים בעיר    השנים האחרונות הציעה

לרכוש את הנכס בו הם מתגוררים. החוק קובע שהמדינה  
המתגוררים בנכס שבכוונתה   יכולה להודיע לדיירים המוגנים
לרכוש אותו   זכות ראשונים  למכור את ביתם, לתת להם 

כוש את  בהנחה, ואם לא יעשו כן (ויודיעו על כוונתם לר 
מבלי שזכויותיהם   אותו במכרז  למכור   –  יום)  90בתוך   הנכס

זכויות הדייר הדיור הציבורי   פגעו. לפי חוקיכדיירים מוגנים י
, הדיירים וילדיהם  ר תמר גוז'נסקי (חד"ש)בח"כ לשע יזמהש

 .יוכלו להישאר בנכס עד יום מותם
ו  אף שהחוק מגן על הדיירים המוגנים, בנכסי הנפקדים ביפ    

שאינן מסוגלות לממן את   עניות רבותמתגוררות משפחות 
הקונים הם   ,רכישת ביתן. כאשר הנכס מוצע למכירה במכרז

נכסי נפקדים ברחבי   4,800- יהודים. עמידר מנהלת כיום כ
 .ביפו יחידות דיור  1,200-כ  םמתוכהמדינה, 



  6 / אקדמיה

  את האליטה בעצמה חנךהבורגנות החליטה שהיא רוצה ל

    פרטית יברסיטהלאונ "ימחות- ןיבה"מ

בעת ביטחון חוגגים בשבוע שעבר  -החינוך שאשא תפרופ' רייכמן ושר

 הכרזת הבינתחומי כאוניברסיטה (צילום: אונ' רייכמן) 
 

 

  , שתי אוניברסיטאות הוקמו בישראל בחודש האחרון    
לשתיהן מטרה אחת: לחזק את  ולכאורה זו סיבה למסיבה. אך  

ט  להכשיר אליטה שתוכל לנוו ו המקומי והגלובלי הקפיטליזם 
המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג)  את ספינתו המקרטעת. 

החליטה בשבוע שעבר להכיר במכללה הבינתחומית  
  פרטית הראשונה בישראל.  הבהרצליה כאוניברסיטה 

על שם מייסדה   ,שונה לאוניברסיטת רייכמן מכללההם ש    
המל"ג את  אישרה פרופ' אוריאל רייכמן. בסוף החודש שעבר 

לסחר   ניתפתיחת השלוחה המקומית של האוניברסיטה הסי
תפתח את   . השלוחהה הפועלת בבייג'יןלבינלאומי ולכלכ 

,  הבאה בפתח תקווה בשנת הלימודים האקדמית  פעילותה
  .  (ר' ידיעה בעמוד זה) בחודש אוקטובר הקרובכלומר 

הפרטית  האוניברסיטה אך אוניברסיטת רייכמן היא לא רק    
  מאורגנת.  סגל הראשונה,  היא  גם  היחידה  בה  אין  עבודה   

  

  

    ת בפתח תקווה פותחסין 
  קפיטליזם קידום הל 'אונ

שנים להקמת המפלגה   100בעת שבסין מציינים     
, הוקמה  1949-הקומוניסטית, השולטת בה מאז המהפכה ב

יוקרתית הפועלת  ממלכתית בישראל שלוחה של אוניברסיטה 
בדומה לאוניברסיטת רייכמן, הסינים לא    –  . אל דאגהןבבייג'י
הסדר החברתי   לשנות אתכדי להכשיר סטודנטים לכאן באים 

  הקיים. 
האוניברסיטה לסחר בינלאומי  מטרת  :ההיפך הוא הנכון    

היא להכשיר אקדמאים מקומיים שישתלבו ביעדה   ה לולכלכ 
אמריקאית בקפיטליזם הגלובלי  השל סין לגמד את ההגמוניה 

  דרך המשי החדשה.או   ,כנית "החגורה והדרך"ות –
שכר הלימוד אינו   ה. זול החזון הסיני אינב ההשתלבותאך     
חברי סגל של   .אלף שקל לשנה 30-והוא יסתכם בכ ,סובסדמ

צד חברי סגל  בבאנגלית,  בה  מסין ילמדוהאוניברסיטה 
  .מישראל. בנוסף, הלימודים יכללו היכרות עם השפה הסינית

הסינית תהיה השלוחה  הממלכתית  השלוחה של האוניברסיטה  
בכך תורמת  ישראל. בהפועלת זרה היחידה של אוניברסיטה 

, בדומה להשתלטות של  ארץסין להפרטת ההשכלה הגבוהה ב 
  ממלכתיים על הנמלים המופרטים בישראל. ם יתאגידים סיני

ההוראה מועסק באמצעות חוזים אישיים (לפעמים בשכר  
  –  רוב המרצים כלומר  – גבוה במיוחד) ואילו הסגל הזוטר

מועסק בתנאים שאינם הולמים ומנסה להתארגן זה שנתיים.  
  הסגל המנהלי והטכני אף הוא אינו מאורגן. 

חרונה, ברייכמן לומדים  פי הנתונים משנת הלימודים האל     
סטודנטים ומאז הקמתו סיימו את לימודיהם   פיםאל 7-כיום כ

בתי ספר, המציעים מסלולי   10אלף בוגרים. במוסד  32-בו כ
לימודים לתארים ראשון, שני ושלישי במנהל עסקים, ממשל,  

מה לא לומדים ברייכמן? בין היתר:  תקשורת, כלכלה ועוד. 
פילוסופיה, הנדסה ועבודה סוציאלית.  היסטוריה, רפואה, 

ואת    קדם את ההשכלה הגבוהה בישראל מטרת המוסד איננה ל
החדשה  . מטרת האוניברסיטה כלל השדות האקדמיים

האליטה   תבהרצליה שונה: היא רוצה להכשיר א
  .  עו"סים או  הקפיטליסטית המקומית, לאו דווקא רופאים

  

  גוש אמונים אקדמי 
בריאיון שהעניק ל"ישראל היום" בינואר  אמר  פרופ' רייכמן      

"את הבינתחומי הקמתי כדי להכשיר את מנהיגי העתיד    :2017
"אלה הם המטרה והערך   ,דבריול .של מדינת ישראל"

העליונים. אני שואף שייצאו מפה אנשים שיהיו 'גוש אמונים'  
ציוני, במובן המקורי של הציונות. קבוצה שתיאבק ותהיה 

ציונות זר  בהדגש שלנו  .מחויבת למדינה יהודית ודמוקרטית
לרוב האוניברסיטאות. עיסוק בערכים ציוניים הוא מבחינתן  

  . מחקרית שלהן"-תגימוד של השליחות האקדמי
במילים אחרות, פרופ' רייכמן אינו סומך על      

היה חלוץ בהקמת  רייכמן  יצוין שהאוניברסיטאות הציבוריות.  
המכללה הפרטית הראשונה בישראל. בעת שהיה דיקאן  

- הקים לפני כ ,אביב-הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל
  "שערי משפט". המכללהשנה את  30

  

  בצידה  הציונות ושכר
כדי להצטרף לגוש אמונים האקדמי צריך ממון רב. שכר       

אלף שקל בשנה, לעומת    42-הלימוד ההתחלתי ברייכמן הוא כ 
  –  ה להשכלה הגבוההציבוריים שקל במוסדות  פים אל 10-כ

איזה מעמד חברתי  עם שברור  ןכל אוניברסיטאות ומכללות. 
  רוב הלומדים בה.  נמנה

אלף סטודנטים בבינתחומי לרייכמן  באוגוסט אשתקד פנו כ    
ודרשו הנחה בשכר הלימוד נוכח משבר הקורונה. מאות מהם,  

לימודים  ה ולממן את העובדים לפרנסתם, לא יכלו להמשיך 
אחוז   10%-. רייכמן השיב להם שהנחה של כםעקב פיטורי

מיליון שקל   32-ה של כהפחת  הבשכר הלימוד פירוש
. הוא לא  וכל לעמוד בהילא ש מציאות – בהכנסות המוסד

כיו"ר  י תהשנשכרו נע בעשור האחרון כי  פונים גילה ל
לפי נתוני רשם  וזאת מיליון שקל,  1.5-ל 1.1ין בבינתחומי ה

  העמותות.  
התקבלה למרות ההתנגדות הנחרצת של   החלטת המל"ג   

לפי  חברי הוועדה לתכנון ותקצוב להשכלה הגבוהה (ות"ת). 
אוניברסיטה  "מ  חברי הוות"ת הזהירו ,)19.8"דה מרקר" (

שיכולה לגבות שכר לימוד ללא הגבלה, תשכור את טובי  
המרצים והמדענים ותכשיר פלח קטן מאוד באוכלוסייה  

אותו פלח יתפוס את  . בוהשיוכל לעמוד בשכר הלימוד הג
המשרות והתפקידים הטובים ביותר בזכות היותו בעל  

  . והקיטוב החברתי בישראל יתעצם" ,אמצעים

  אפרים דוידי 



  

 7/ בעולם

 

  ריאיון עם פעיל מפלגת העם החדשה של אפגניסטן 

השמאל נערך למאבק במשטר הטליבאן
הטליבאן השתלטו שוב על אפגניסטן,  כוחות לאחר ש     

משטר  ל כוחות השמאל במדינה להתנגדות פעילה נערכים 
העיתון הקומוניסטי הצרפתי  כתב  הפונדמנטליסטי. 

עם אחד  בשבוע שעבר סי, שוחח נ"הומניטה", פייר ברב
  יבי הללה נא מראשי מפלגת העם האפגני החדשה, עבד

שהתנגדה למשטר הבובות האמריקאי  המפלגה,  .(בצילום)
  וני יח נהיבי, . לדבריישן/למשטר החדש גם מתנגדת ,פלהוש

המתקדמים בארצו כדי  הדמוקרטיים ולאחד את כל הכוחות 
  להתמודד עם הסכנות החדשות. 

  

  ? ה הפתיעה אותךממשלההאם המהירות בה נפלה 
.  הלא ממש. זה היה צפוי ואנו לא מצטערים על נפילת     
מושחת ורקוב ומנהיגיו   היה[בראשות עבד אל גאני]  משטרה

בכי רע. זו הסיבה שאיש במצב האפגנית הותירו את החברה 
זו התוצאה הישירה של האסטרטגיה   . להגן עליולא קם כדי 

שני עשורים. גורלו   ונאט"ו במדינה לאורך ריתהב-צותשל אר
  מהם.  יש של העם האפגני לא עניין א

ארה"ב אף הגדילה לעשות ושילבה את הטליבאן במערכת      
התוצאה הייתה בלתי נמנעת. ההסכמה כביכול בין    ;הפוליטית

לפיה כולם יפעלו למען   ,ארה"ב, המשטר הקודם והטליבאן
  .  ותו לא  הייתה מס שפתיים ,הדמוקרטיה

נלחמנו במשטר הקודם   .ממשוכל ההערכות שלנו הת     
ונמשיך להיחלם במשטר החדש. אני כבר הצהרתי לפני שני  

רה"ב אינו פותר דבר. בזמנו  עשורים שכיבוש אפגניסטן בידי א
הקמת "מדינה דמוקרטית" יחד עם  בהאמריקאים צידדו 

אסלאמי של מסעוד, שדרש את נסיגת כל הכוחות  -תאעג'מ
הוא  כי  ,הזרים מאפגניסטן. בסופו של דבר נטשו את הרעיון

לא שירת את האינטרסים המיידים שלהם. לבסוף הקימו  
  משטר בובות. 

  

  ? הטליבאן שלטוןשל  מה יהיו ההשלכות המידיות 
הטליבאן לא יכול לשוב למציאות ששררה באפגניסטן לפני      

כעת להיפתח כלפי חוץ. ייתכן   נאלצים ראשיו שני עשורים. 
מאבק יקדמו יגיעו להסכמי שלום עם מיליציות אחרות, ש

, למראית עין  מערכת משפט מתפקדת יקימו בשחיתות ואף 
  על בסיס חוקי ההלכה האסלאמית, השריעה.  לכל הפחות,

רבים מתושבי  : ל המציאות נוכח אין לעצום עיניים אך     
נשים רבות.  ל כוללדעות דומות לאלה של הטליבאן,  כפריםה

זרים והפסקת מעשי האיבה  ה כוחות ה הן סבורות שנסיגת 
יחד עם זאת, המודל הכלכלי   חיים סבירים יותר. ואפשרי

והחברתי של הטליבאן הוא בלתי ישים. התפקיד שלנו הוא  
המשמעות העמוקה של   גבילעורר את התודעה הפוליטית ל 

  המשטר החדש תוך תקווה שנוכל לקדם התנגדות פעילה.  
כיר משטר אחר זולת המדינה שהוקמה בחסות  מ הנוער לא     

היטב שיש   ותמבינ הנשים שרכשו השכלה אילוו ,אמריקאית
שהושגו.   ות הדמוקרטי חירויותלהיאבק כדי לשמור על ה 

בינתיים דרכי   .על שלל סתירותיה ,נוצרה מציאות חדשה
שלטון  ל , התנגדות מזויינתבכל מקרהברורות.  המאבק אינן

  על סדר היום.   עומדת איננה  טליבאןה
  

  עם המציאות החדשה?  מפלגתךתתמודד  כיצד
  . עם השתלטות הטליבאן קיימנו ישיבה של הוועד המרכזי    
מתקדמים,  כוחות ה ך כינוס חירום של כלל הו לער הב חלט וה

בתוך אפגניסטן ובגלות, לקביעת אסטרטגיה משותפת. היעד  

וכל מתנגדי   הראשון הוא ארגונם של הצעירים, הנשים
חלופה   למען הצבת ,האידיאולוגיה של המשטר החדש

  זו מערכה ארוכה וכלל לא פשוטה.   דמוקרטית. תהיה 
  

  תהיה התגובה הבינלאומית למשטר החדש?  מה
המשטר החדש  מ למנוע לפקיסטן, לסין ולרוסיה אינטרס     
בשלום בית בתוך   חפצה דנקוט צעדים קיצוניים. איסלמבאל

בקשרים  אף היא אפגניסטן מסיבות כלכליות. סין מעוניינת 
טובים עם המשטר כדי להבטיח את הגישה למשאבי הטבע 

השקט במדיניות   שמירתב מעוניינתהרבים; ורוסיה מצידה 
על מנת למנוע    ,חלק מברית המועצות  בעבר  האסיאתיות שהיו

הסתננות של גורמים אסלאמיים קיצונים לשטחה. מדינות  
לו לחצים על המשטר החדש כדי למנוע הקמת  יהמערב יפע

דיקטטורה פונדמנטליסטית שצופה אל העבר. אנו נפעל למען  
פעילה עם העם האפגני, בייחוד בהגנה בינלאומית סולידריות 

במיוחד על  והחירויות הדמוקרטיות על אדם, העל זכויות 
  זכויות הנשים.   

  

  מק"י וחד"ש עם העם האפגני
עם העם האפגני נגד הכיבוש האמריקאי  "תחת הכותרת     

המפלגה הקומוניסטית הישראלית (מק"י)  פרסמו  והטליבאן" 
) הודעה  (חד"ש והחזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון

הצבא  נסוג שנה,  20"אחרי  :משותפת. בהודעה נאמר
שני עשורים של כיבוש  אחרי האמריקאי מאפגניסטן. 

  שהושקעו בכיבוש,  אימפריאליסטי, שלושה טריליון דולר
העם ניצב שוב  –מאות אלפי הרוגים ובהם רבבות אזרחים 

הטליבאן,   .האפגני מתחת ללהב של הפונדמנטליזם הקיצוני
, ושנציגי  יםוסעודי יםשהוקם בתמיכה ובמימון אמריקאי

משתמש בדת   –נסיגת הכוחות ב עמו אמריקאי דנו הממשל ה
כתירוץ להשליט משטר דכאני, המפר זכויות אדם, מדכא נשים  

  .ודורס מיעוטים דתיים ואתניים"
"הטרגדיה של העם האפגני מוכיחה   ,לדברי מק"י וחד"ש     

את מה שידענו שנים: המדיניות האימפריאליסטית של ארצות  
לאומי, ומטרתה היחידה היא    הברית לא יכולה להביא לשחרור 
"אנו   .האמריקאית" הקופהלבזוז משאבים ולהעשיר את 

עומדים לצד העם האפגני, שנלחם במשך עשרות שנים  
לעצמאותו, ויוסיף להילחם נגד כוחות הטליבאן, המבקשים  

  דמוקרטי", הדגישו.  -על אפגניסטן משטר חשוך ואנטי כפותל
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ש את דרכוגבהימין הלאומני מ: קפריסין
  על הפוליטיקה הקפריסאית. לא הרבה ידוע הוטלצל חדש     

מפלגת  של    פריצת הדרךעל הימין הקיצוני במדינה, אך    בחו"ל
על המפה    התוהעלתה א  2021בבחירות הכלליות במאי  "  לםא"

סניף   התנועהה ייתה , 2008בשנת  סדהוהיוח קבוע. בעת וככ
אך    . "השחר הזהוב"נאצית היוונית  -של המפלגה הניאו  מקומי

התפצלה ממנה ושינתה את שמה ל'חזית העם   המשךב
), ככל הנראה  ELAMבראשי תיבות ביוונית: הלאומית' (

 מסיבות משפטיות. 
הקפריסאי שונה, שתי המפלגות  למרות שההקשר הפוליטי      

גם   השתמשו באותו מתכון פוליטי. כמו השחר הזהוב,
קיצונית ופופוליסטית. הנהגת המפלגה   לם היאא תדמיתה של 

צנטריזם כדי לקדם את הנרטיב לפיו  -באתנו תתמקדמ
המהגרים הזרים הם המונעים מהקפריסאים היוונים גישה  

  בסיסית למקומות עבודה ולמשאבים. 
ברווחה: היא הצהירה בבירור כי   שוביניזםלם תומכת בא     

  המפלגה יש להגביל זכויות לקפריסאים היוונים בלבד. 
תרבותיות ולהגירה. היא גם מתנגדת  -מתנגדת לאסלאם, לרב

לנוכחות הטורקית בקפריסין. במהלך שיא משבר הפליטים  
  באירופה, לפני שנים אחדות, נקטה המפלגה עמדות קיצוניות. 

חר שנעצרו הפוליטיקאים הבכירים של השחר הזהוב  לא     
לם והנהגתה מחוץ לשגרירות יוון  א ו , הפגינ2013ביוון בשנת  

- בקפריסין נגד מה שהם כינו "הליכים לא הוגנים ולא
מנהיגי השחר  לאחרונה הורשעו למרות מחאתם,  חוקתיים".

  ם גר צעד זה מחוץ לחוק. אל הוצאה  מפלגתםנכלאו וו הזהוב 
וף של השותפות בין שתי המפלגות האחיות. מנהיג  לסיום חט

לם, כריסטוס אנטוניו, אמר כי מפלגתו צועדת בדרכה ואינה  א
אחראית לפעולות של מפלגות אחרות במדינות  "יכולה להיות  

  אחרות". 
המשבר הפוליטי הארוך בקפריסין העמיק בעשור האחרון      

, כמובן, קשר הדוק בין  נויש  מקשיים כלכליים.כתוצאה 
פוליטיים להופעתן של קבוצות ימין  -משברים כלכליים

  .קיצוני
ההתרסקות הכלכלית של   לאחר פרץהמשבר הפיננסי ש    

   סייעו  ,גירה של פליטים לאי בעשור האחרוןהוגלי ה ,2008
לם. בהתמודדות הראשונה שלה, בבחירות  א ייתה של לעל

ייצוג  ב זכותל  המפלגה , לא הצליחה2011הכלליות של 
ובבחירות בשנת   עילותה,אך היא המשיכה בפ . בפרלמנט

בפרלמנט הקפריסאי. לאחרונה,   ושביםזכתה בשני מ 2016
מהקולות   6.8% -כבר ב לםא , זכתה 2021בבחירות במאי 

  פרלמנט.  ובארבעה מושבים ב
התקרבה, הרבה יותר מהשחר הזהוב ביוון,  גם לם א     

,  2021להשתתפות בממשלה. לאחר הבחירות הכלליות במאי 
קפריסין,   ליברלי של-ה הניאוהציע ניקוס אנסטסיאדס, נשיא

  " העצרת הדמוקרטית "ממשלה קואליציונית עם מפלגת 
לם להשתתף בממשלתו. אנטוניו דחה את  אוביקש גם מ

שותפה  לא ברור מדוע נחשבה מפלגת הימין הקיצוני  ההצעה.  
למלא תפקיד   הפנייה אליההנשיא, אך  לגיטימיות בעיני
ככוח בפוליטיקה  על הלגיטימיות בה זכתה בממשלה מעידה 

 הקפריסאית.
  

  יוון, טורקיה וקפריסין 
לם סדר יום פוליטי  א מקדמת מאז תחילת מגיפת הקורונה    

קיצונית. כאשר הודיע הנשיא אנסטסיאדס על   שנאת זריםשל 
(קו הגבול בין   " הקו הירוק" החלטתו לסגור לחלוטין את 

אותו מכנה    ,1974  מאזהרפובליקה הקפריסאית לאזור הכבוש  

כדי לחסום   )"המדינה הטורקית של צפון קפריסיןטורקיה "
  דרשה צעדים אך    בהצעה  לםאתמכה  כניסת פליטים לקפריסין,  

 , נגד הגירה. יותר , קשיםנוספים
התפשטות טורקית  מפני  חרדותלם אמזה חדשים מלבה     

מתן ארוך השנים המתנהל  המואצת במהלך המגיפה. המשא ו
למרות  זאת  .איחוד האי כושלבנושא בין קפריסין לטורקיה 

- שהחלטות האו"ם קראו לשני הצדדים להקים פדרציה דו
א) דחו את  "א-יםי(ויוונ םיגורמים טורקי .קהילתית-אזורית דו

לם קראו לנשיא אנסטסיאדס  אהאו"ם. אנטוניו ו הצעות
ולפרלמנט הקפריסאי לבטל כל שיחות ומשא ומתן ולנקוט  

 עמדה אגרסיבית יותר נגד הממשלה הטורקית.

  מפלגת "אלם"סמל 
 

  שכתוב היסטוריה 
הזהוב. קשה  לם דאגה בשנים האחרונות להתרחק מהשחר  א     

היום למצוא תמונות של חבריה המתייצבים לצד חברי  
נאצי   יד-מצדיעים במועלאו  ,חוקית-המפלגה היוונית הבלתי

השחר הזהוב. גישת מחיקת  ו לם א באירועים משותפים של 
, כפי שמעידה ההצלחה בבחירות  העבר בהחלט עובדת

 לפרלמנט השנה. 
לגרסה קלילה יותר,   שינוי לם נמצאת בתהליך אניכר ש    

פחות אגרסיבית, של השחר הזהוב. אנטוניו מחקה כנראה את  
,  מהימין הקיצוניאירופים פוליטיקאים שנוקטים  הגישה

שנועדה  , פן בצרפת-רין להומ טליהיבא או סלבינידוגמת מת
נושאי  תוך התמקדות בלהרחבת התמיכה הציבורית בהם 

    שחיתות.ההגירה וה
המפלגה החלה גם לנקוט בטקטיקה של שיתוף פעולה      

לם בהצעות התקציב של א בפרלמנט. לאחרונה תמכה 
כאשר   . ליו"ר הפרלמנט חשובההממשלה וסיפקה תמיכה 

לם  אנראה כי מועמד הממשלה לתפקיד עשוי להיכשל, 
  התייצבה לצדו ובכך מנעה הצבעה חוזרת. 

לם להסתגל אליו. מפלגות מסוג זה  א זה קו שקשה ל    
- אליטיסטית. פחות אנטי-רטוריקה אנטי  באמצעותמשגשגות  

ת ותקשורת יותר ידידותית עם מפלגות פוליטיות  ויסטיאליט
(ממסדית)   לם לישות מערכתיתאיריבות הופכות את 

בבירור מהטעויות של   תלם לומדאבפוליטיקה הקפריסאית. 
ה בוגרת יותר של מפלגת  להפוך גרס נת ב ומתכווושחר הזהה
לשעבר ביוון. ההתנתקות מהשחר הזהוב יכולה   שלה אחותה

עיצוב עתיד פוליטי חדש. הפוליטיקה של  בלהיות צעד ראשון  
, אבל היא עולה על  ביוון ספגה מכהאמנם הימין הקיצוני 

  מסלול אחר בקפריסין. 
  

  , דה קונברסיישןגיאורגיוס סמאראס

 אבישי ארליךתרגם וערך: 
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   )(צילום מתוך הסרט "חצר המשחקים" של הבמאית נורית קידר 1982חצר בית ספר בצידון, ליד שבויים 
  

  ם-פסטיבל הקולנוע י

       המלצות  שש
פעמים  כמהבמהלכה נדחה  ,אחרי שנת קורונה קשה    

פסטיבל הקולנוע  חוזר , מקוונתולבסוף התקיים במתכונת 
  והמוביל  הוותיק הקולנוע אירוע .83-ירושלים בפעם ה

  . בספטמבר 4  עד ימשךוי  )24.8(  השבוע נפתח בישראל
  ועל  התקהלות על המגבלות של חלקיתה הלהסר תאםבה    

  הקולנוע  באולמות הפסטיבל השנה מתקיים תרבות, אירועי
  כמיטב  פתחנ הפסטיבל ירושלים. ברחבי  הקרנה ובמתחמי
  5,000- כ  של   קהל  מול   הסולטן  בבריכת  חגיגי  באירוע  המסורת

סרט האנימציה   ,פרנק" אנה "איפה הוקרן במסגרתו .צופים
        . יוצר "ואלס עם באשיר" ארי פולמןהמדובר של 

  המשקפים  ,מדינות 50-מ סרטים 200-כ יוקרנו בפסטיבל    
  התוכנית  .בעולםו ישראלב תהשנתי צירההי מיטב את

  בפרסים  וזכו הוקרנו שכבר בולטים סרטים כוללת האמנותית
  ונציה  קאן,  ברלין, ובהם בעולם  מובילים בפסטיבלים

  נושאות  סרטים תחרויות כעשר יתקיימו בפסטיבל סאנדנס.ו
מערכת "זו   ,כבכל שנה .בינלאומיים שיפוט  צוותי עם פרסים,
  . שיוקרנו בפסטיבלסרטים  שישה על ממליצה הדרך"

  עברית, ערבית דקות;  70, 2021ישראל ( חצר משחקים
סרטה של הבמאית נורית    .אנגלית)ולתרגום לעברית    ,אנגליתו

פלשה ישראל   1982קידר עוסק בסיפור שטרם סּוַּפר: בשנת 
פלוגה של צנחני   קיבלה ללבנון. ביום הרביעי למלחמה

מילואים פקודה לשמור על יותר מאלף שבויי מלחמה לבנונים  
בחצר של בית ספר בצידון. בין השבויים היו קומץ חמושים,  

לים של הסהר האדום.  אזרחים רבים ורופאים מבית החו
בסרט עדויות של  . פכה פשע מלחמהמשימת השמירה ה

חיילים שהשתתפו במשימת השמירה, רופאים שהיו עדים  
 מעולם לא נחשפו.  שו עינויים סבלועצורים שם לפשעי

  , ערביתועברית  דקות; 91, 2021ישראל ( סינמה סבאיא
שמונה נשים יהודיות וערביות,  ). אנגלית ולתרגום לעברית 

עובדות עירייה מאזור חדרה והמשולש, נפגשות בסדנה  
  מתקיימת כחלק מגמול השתלמות. רונה הללימוד צילום וידאו  

  ומלמדת מובילה את הסדנה  צעירה, מאיתב , (דאנה איבגי)

  

סרטה של אורית פוקס רותם  אותן כיצד לתעד את עולמן. 
מחולק לשמונה חלקים בהתאם למספר מפגשי הקורס. בִלבו  

מתפתחת בין קירות  העומדת הדינמיקה הקבוצתית המרתקת 
החדר, ולצדה קטעי הוידאו הייחודיים שהנשים מצלמות  
ומקרינות על הבד הלבן. נושאים כמו עצמאות, תפיסת מקום, 

התקרבות  לאימהּות, פחד והעזה מובילים להתנגשות ו , זוגיות
הסדנה לא היו מוצאות את מקומן יחד   אלמלאש ,ן נשיםבי

  . באותו חלל
תרגום לעברית    ,ספרדית  ;דקות  86,  2020(מקסיקו    סדר חדש

: שמלות מרהיבות,  עלי הוןתונה מפוארת של בולאנגלית). ח
כוסות שמפניה, כלה נרגשת ובית מעוצב ואלגנטי. אבל מחוץ  

ורע  והמא לגבולות המתחם המאובטח מתארגנת מהפכה
המשמח נסחף במהרה אל מלחמת המעמדות האלימה  

שוטפת את העיר. דרך עיני הכלה הצעירה וצוות המשרתים  ה
שעובד עבור משפחתה אנו צופים בנפילתה של המערכת  

לאחר חמישה סרטים  . עלייתו של סדר חדשבהפוליטית ו
אשתקד  מישל פרנקו "סדר חדש"  גרף סרטו של  עטורי פרסים,  

    .פסטיבל ונציהחבר השופטים בשל  את הפרס
טורקית, תרגום   ;דקות 147 , 2021טורקיה ( הדרך של חסן

לו  אוהבמאי הטורקי המוערך סמיח קפלנו  .אנגלית)וללעברית  
.  הציג השנה בפסטיבל קאן את סרטו החדש "הדרך של חסן"

עלילת הסרט עוקבת אחר חסן, איכר המעבד את חלקת  
ברשות המקומית, שהחליטה  התפוחים שירש מאביו ונאבק 

  תו.  אדמלהעביר קו מתח ב
ספרדית,   ; דקות 100, 2021צרפת ו(שוויץ, ארגנטינה ַאזֹור 

,  איוואן דה־וילאנגלית). ולאנגלית, תרגום לעברית וצרפתית 
בנקאי פרטי מז'נבה, שם פעמיו לארגנטינה בעיצומו של  
שלטון הדיקטטורה הצבאית. מלווה ברעייתו המרשימה, הוא  
מנסה להתחקות אחר עקבותיו של שותפו העסקי שנעלם בן  
לילה, ולשמר את מערך הלקוחות האקסקלוסיבי של השניים.  

  . סרט ביכורים של הבמאי השווייצי אנדריאס פונטנה
  ; דקות 97, 2021קטאר ושוודיה  ,קולומביה( אמפארו

עלילת הסרט מתרחשת   .אנגלית)ולתרגום לעברית , ספרדית
. אמפארו, אם יחידנית לשניים, מגיעה  1998  בשנת  קולומביהב

הביתה בתום משמרת לילה ארוכה ומוצאת דירה ריקה. היא  
גויס לכוחות   ,נפל קורבן לפשיטה צבאית  18-מגלה שבנה בן ה

ועתיד להישלח לאזור מסוכן בסביבת נגד הגרילה הלוחמים 
 במאי: סימון מסה סוטו. .גבולות המדינה



      במאבק

  

שנעצרו  הערבים אזרחים עצרת סולידריות ותמיכה ב    
) מול  22.8(  השבועבמהלך מבצע "שומר החומות" נערכה 

שי  נחברי כנסת ואעשרות פעילים, כלא מגידו בהשתתפות 
יו"ר ועדת המעקב העליונה של   . בין המשתתפים:ציבור

חברי הכנסת איימן עודה, אחמד    ,הציבור הערבי מוחמד ברכה
ין  רסלימאן, וח"כ לשעבר יוסף ג'בא-טיבי ועאידה תומא

(חד"ש). המפגינים נשאו כרזות ובהן נכתב בערבית, בעברית  
",  בבתי הכלא"אנו דורשים חקירה של העינויים  :ובאנגלית

ו"לא   ,", "ברכות מלוד ומעכו"מענים עצורים "בכלא זה 
  תצליחו לשבור אותנו".  

  חמישה עצורים תושבי לוד הוכו כי בשבוע שעבר נחשף     
בידי סוהרים בכלא. בני משפחותיהם, שנפגשו עמם  קשות

לאחר התקרית, סיפרו שהם שהוכו ללא סיבה. בני המשפחות  
כי האסירים טופלו במרפאת הכלא ולא פונו לבית    ,הוסיפו עוד

מר  וסלימאן פנתה לשר לביטחון הפנים ע-ח"כ תומא .חולים
לחקור את נסיבות האירוע ולוודא כי העצורים    בבקשהלב  -בר

טיפול רפואי הולם. לדבריה, החמישה עברו "התעללות  ביזכו  
הוסיפה כי ביקשה   סלימאן- ית ונפשית קשה". תומאספי

  לב, אך טרם נענתה. -להיפגש עם בר
"הזדעזעתי לשמוע את עדויות האימהות שהלכו לבקר את      

העצורים, בני משפחתו של מוסא חסונה שנורה למוות   ןבניה
כלא  הבמאי, וגילו שהבנים סבלו מהתעללות קשה בבית 

מגידו. זו לא הפעם הראשונה ששומעים על אלימות  
  לפי עצירים ואסירים", הדגישה. והתנכלויות כ 

  מאות עובדים הפגינו בנתב"ג;
   סכסוך עבודה הכריזהההסתדרות 

כמאה עובדי אל על הפגינו על מסלול ההמראה מול מטוס       
).  24.8ראש הממשלה בנט ועיכבו את טיסתו לוושינגטון (

באותו יום הכריזה ההסתדרות, בלחצם של ועדי העובדים, על  
עבודה בענף התעופה. זאת לאחר עצרת המחאה  סכסוך 

על רקע המשבר    כאלף עובדים בשבוע שעברקיימו  הזועמת ש
העובדים הניפו שלטים  בענף והיעדר התמיכה מצד הממשלה.  

בין היתר: "תעופה כחול לבן במקום תעופה זרה",    ,בהם נכתב
"זורקים אותנו מהמטוס בלי מצנח", "הממשלה מפקירה את  

העצרת,  אל לית" ו"רשת ביטחון עכשיו". התעופה הישרא
הצטרפו ההסתדרות וכל עובדי   ,ועד עובדי אל על אותה יזם

עובדי  הענף המאוגדים בה: עובדי ארקיע, טייסי ישראייר ו
  .QAS-ו GHIחברות שירותי הקרקע לאופר 

יו"ר ועד עובדי אל על, שרון בן יצחק, אמר למאות      
יתית. הופקרנו. כנראה  המפגינים: "אנחנו בסכנת קיום אמ

שממשלת ישראל החליטה שהיא לא צריכה את התעופה כחול  
עובדים פוטרו באל על, וכל בית הוא עולם   2,000לבן. 

ומלואו. אל על וחברות התעופה הן לא אקורדיון שאפשר  
  לפתוח ולסגור מתי שרוצים. אין פסק זמן בתעופה". 

) הצטרפו למחאה,  גם עובדי רשות שדות התעופה (רש"ת    
הענף שנפגע   –כאות סולידריות עם עובדי ענף התעופה 

  בצורה הקשה ביותר מאז פרוץ מגפת הקורונה לפני כשנה  

  

וחצי. אלפי עובדי ענף התעופה כבר פוטרו והוצאו לחל"ת,  
ועשרות אלפי עובדים עדיין לא שבו לעבודתם וחוששים  

הושבתו  העצרת בשללביטחונם התעסוקתי ערב ראש השנה. 
  המראות.  הכל שירותי שדה התעופה, כולל  

 

  המפלגה הקומוניסטית הישראלית (מק"י) 
  ישיבת הוועד המרכזי

, 28-על סדר היום: סקירה פוליטית, הכנות לוועידה ה

  סוגיות ארגוניות
  אולם אלעודיה, שפרעם, 12:00בשעה  28.8, שבת

  

  מועדון הגדה השמאלית 
  , ת"א70אחד העם 

  

  

  מועדון הקולנוע

  / אלאן קלארק   הפירמה
  דקות (אנגלית; כתוביות באנגלית)  70, בריטניה, 1988

  מושון סלמונהיציג את הסרט וינחה 

  20:00, בשעה 28.8מוצ"ש, 
  

  את שירהיערב קר
אלכס בן ארי, כרמל ברנע, גליה ברס,  :בהשתתפות

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

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

  

  סמבורגקקבוצת קריאה בכתבי רוזה לו
  ביוזמת המפלגה הקומוניסטית הישראלית (מק"י)

  20:00-18:00המפגשים יתקיימו בימי רביעי בשעות 
פרטי הצטרפות סילבוס ו; 1.9-המפגש הראשון יתקיים ב

  "הגדה השמאלית"לקבוצה בעמוד הפייסבוק של 
 

  גל חד"ש -פודקאסט 
אנתרופולוג , אורי אנזנברג ד"ר : שיחה עם84פרק מס' 

  הפרויקט של קורבין בבריטניה, בנושא: ופעיל לייבור
  ניתן להאזין לכל פרקי גל חד"ש באתר "זו הדרך"

  

  השבוע באתר "זו הדרך"
,  בתאונת עבודה בפרדס חנהפועל נהרג 

ביטול , מאבקי עובדים באלפא ובבנק לאומי

  ...הקיצוץ בקרנות הפנסיה, ועוד 

zoha.org.il   

   zohaderekh@gmail.com         ,03-6293944טל'    , 6126102, ת"א 26205ת"ד 

 maki.org.il    info@maki.org.il:    מק"י          zoha.org.il זו הדרך  אתר
  


