
 

 

 

 

 
 

:יליוןגב   

דורסנות וכוחניות   

 zoha.org.il במשרד החינוך

  

  ליברמן ובנט שומרים על 

  ליברלית-ישראל ניאו
  

  

  

) על  31.8(  שבועהצעת התקציב וחוק ההסדרים הונחו ה    
צפויה במליאה ההצבעה  בימים הקרובים ו ,שולחן הכנסת

ניצבת לפני אישור   עוד בקריאה ראשונה. דרך ארוכה 
מה שעולה  דמוקרטי, אך מ -התקציב וחוק ההסדרים האנטי

ממשלת   , כיהצעות החוק שהוגשו ניתן לומר בוודאותמ
הורוביץ היא ממשלת ימין מובהקת, -מיכאלי-לפיד-בנט

  . עצםליברלית עד ה-ניאוו תומכת כיבוש 
"לא צפויה כל התקדמות במו"מ המדיני", הכריז ראש      

נפתלי בנט עם שובו מהשיחות עם הפטרון   הממשלה
בוושינגטון. "מדינה פלסטינית לא תקום במשמרת שלי",  

שעבר לפני כניסתו לבית הלבן.  הוסיף מנכ"ל מועצת יש"ע ל
מעיון בתקציב ובחוק   גםתלמידו. בנתניהו לא מתבייש 

ּדֹור ֹהֵל) ְודֹור  כי "  , בלשון קהלת, ההסדרים המוצעים עולה
גם המדיניות הכלכלית   . "ָּבא ְוָהָאֶרץ ְלעֹוָלם ֹעָמֶדת 

  ליברלית אינה משתנה.- והחברתית הניאו
הפועל בתמיכת    , הציטוט מקהלת אינו מקרי. פורום קהלת    

בעלי הון אמריקאים שהחליטו ליישם את תורת טראמפ    כמה
קיצונית בישראל הרחוקה (רחוקה מהם  ההקפיטליסטית 

עומד מאחורי כמה מהרפורמות   ,!)פהאנחנו גרים  –  כמובן
לכת שמטרתן אחת ויחידה: לפגוע בציבורים  המרחיקות 

מקומיים  ההון ההצבר ההון בידי בעלי  בטחת שלמים לשם ה
זרים. חוק הרגולציה, שוד כספי העובדים בקרנות הפנסיה,  הו

הפגיעה בנשים עובדות מבוגרות, הכבדת נטל המיסים על העם  
בוא זול, פגיעה אנושה בחקלאים  יהעובד, פתיחת המשק לי

ובריבונות התזונתית לשמחת היבואנים ("נאפשר לחקלאים  
לפתוח צימרים", הכריז שר האוצר אביגדור ליברמן במסיבת 

מרכיבי  של בלבד עיתונאים ביום שני)... זו רשימה חלקית 
  שהונחה על שולחן הכנסת.    הפרועה הקפיטליסטית חגיגהה
כיבוש ("אנו רוצים לשמור על צבא צד חיזוק צבא בזאת,     

איכותי", הוסיף המתנחל מנוקדים באותה מסיבת עיתונאים)  
מלחמת הרת אסון נגד איראן.  ל נות והזרמת מיליארדים להכ

עוד מציע ליברמן קיצוץ רוחבי בכל משרדי הממשלה (פרט  
  , כמובן) כדי להוסיף משאבים למשרד הבריאות.  צבאל

  : ט מתוך קהלתוטיצב  סכם שוב לן  מדיניות הממשלה נית  את     
ֶאת־ַהֹּכל ָרִאיִתי ִּביֵמי ֶהְבִלי ֵיׁש ַצִּדיק ֹאֵבד ְּבִצְדקֹו ְוֵיׁש ָרָׁשע  "

", קרי:  ֵעת ְלַהְׁשִלי) ֲאָבִנים" :". לכך יש להוסיףַמֲאִרי) ְּבָרָעתוֹ 
בחודשים הקרובים ייבחנו כל הכוחות הפוליטיים והחברתיים.  

או יפעלו נחרצות    ,פורום קהלת  בנוסח  גזרותההאם ישלימו עם  
סדר היום  על מבממשלה  ותומכיה את משנתו  סלקכדי ל

 הציבורי.
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 2תגובות /

        

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

  בנט או נפתלי נתניהו?  יביב
"ראש הממשלה נפתלי בנט הבטיח שינוי ורוח חדשה, אבל  
בדרכו לבית הלבן הוא דבק במסורת ארוכת השנים של קודמו  
בנימין נתניהו: לדבר הרבה על איראן ולשתוק הרבה ביחס  
לפלסטינים. אולי הוא מקווה שמארחו, הנשיא ג'ו ביידן, לא  
שמע עליהם. אולי הוא מקווה למלא את השיחה בהצגה 

, עד שלביידן לא יישאר  'תוכניתו לבלימת איראן'נית של  דקדק
זמן לדבר על הכיבוש וההתנחלויות בגדה ועל הגזרה  

בנט פשוט בונה על מצוקתו  ואולי המתחממת בעזה. 
  ".אחרי נסיגתו העלובה מאפגניסטאן , הפוליטית של הנשיא

  26.8אלוף בן, "הארץ", 

  מי צריך אויבים?  ,עם חברים כאלה
להתבטא בזהירות: שפי פז תורמת לדמוקרטיה לא פחות  "אם  

  מבג"ץ".
  20.8ציוץ של העיתונאי חגי סגל, 

  

  מכתבים

  למערכת    
  

  שלוש מדליות לח"כ נתניהו 
מעל בימת  תקף    ,בנימין נתניהו  , ח"כ ראש הממשלה לשעבר    
, בסימן האולימפיאדה,  מובנאו .כנסת את מדיניות הממשלהה

שלוש מדליות זהב. נפתלי בנט ראש הממשלה ל העניק
הממשלה הזאת הייתה מביאה   ,באולימפיאדה לכישלונות"

  ; נכשלה מול איראן ;מדליות זהב: נכשלה בקורונה שלוש
ונכשלה בכלכלה עם העלאת מיסים ומחירים על חשבון כל  

  הנ"ל  את המדליות  עניקלהאני מציע  .ל", אמראזרחי ישרא
  גין "הישגיו" הרבים. ב נתניהו, לרה"מ לשעבר

למרות נאומיו   .בתחום הביטחון    : : : : מדליית זהב ראשונה מדליית זהב ראשונה מדליית זהב ראשונה מדליית זהב ראשונה                         
ים במועצת הביטחון ופגישותיו עם שרי החוץ  יהמליצ

נכשל בעצירת הגרעין האיראני וכך גם  נתניהו ם, יהאירופי
  טילים על גבולותינו. האלפי של  הפריסה במניעת

אלפי בתי עסק נסגרו,    .בתחום הכלכלה        : : : : מדליית זהב שנייה מדליית זהב שנייה מדליית זהב שנייה מדליית זהב שנייה                         
צד  ב. תפחתקציבי הגירעון והמובטלים, הפכו  םמאות אלפי

יישובי   שלו ,הפריפריה בכללשל  ההזנחהזאת יש לציין את 
  האוכלוסייה הערבית בפרט. 

  בתקופת נתניהו .הבריאות םבתחו     : : : : מדליית זהב שלישית מדליית זהב שלישית מדליית זהב שלישית מדליית זהב שלישית                         
חולי הקורונה, בתמותה, בחוסר  מספר ב נרשמו שיאים

    אחיות.ברופאים וובמחסור במיטות, ב
בתחום   רביעית: מדלייה נוספת, אף  לרה"מ לשעבר מגיעה     

  ...וההסתההשקרים, ההטיות, 

  יפו-ת"א דן יהב, 
        

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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  צה"ל פתח במלחמה על תודעת האזרחים 
פתח חזית מלחמה חדשה: זירת התודעה. זה כשנתיים  "צה"ל  

ערוץ   לפחות צה"ל שוכר את השירותים של ג', המפעיל את
מלחמת  'כיועץ לנושאי  החדשות 'אבו עלי אקספרס' בטלגרם,  

וכמו לא די בכך, שצה"ל משלם    .ברשתות החברתיות  'התודעה
מכספי המסים למנהל ערוץ חדשות פרטי כדי להילחם  
בתודעה, מתברר שהערוץ אינו מסתפק בהפצת אינפורמציה, 

  ."אלא משמש למתקפות על עיתונאים
  20.8, מאמר המערכת של "הארץ"

 הכלכלנים הקפיטליסטים מגששים באפלה 

ת את דרכה במציאות שלא  ש"קהיליית מדעני הכלכלה מגש
הכירה ושלא תואמת את המודלים שהיו מקובלים בזרם  
החשיבה הכלכלית המרכזי. נצטרך לחזור ללוח החלק  
ולהמציא תיאוריות חדשות כדי להבין ולהסביר את התופעות  

  אותנו". שכה מדהימות 
  פרופ' ליאו ליידרמן, הכלכלן הראשי של בנק הפועלים, 

  20.8"ידיעות אחרונות", 

  עשו העובדים ... מה שלא הצליח לעשות ביידן
  800- יחידות דיור בהתנחלויות וכ 2,000- קידומן של יותר מ"

יחידות דיור לפלסטינים נדחה למועד בלתי ידוע, בשל  
עיצומים של איגוד עובדי המינהל האזרחי. ישיבות מועצת  

בוטלו  היו אמורות להתקיים ש התכנון העליונה של המינהל 
כניות הבנייה יאושרו לפני נסיעתו של  ו וכעת לא ברור אם ת

ראש הממשלה נפתלי בנט לפגישה עם נשיא ארה"ב ג'ו ביידן  
  ."בסוף החודש

  19.8הגר שיזף, "הארץ", 

  הממשל לוחץ בגלל... הרכבת הקלה בגוש דן אך 
ההכרזה על הזוכים במכרזי הקו הסגול והירוק של הרכבת  "

הקלה בגוש דן מתעכבת, במקביל להעברת מסרים מצד  
הממשלה נפתלי בנט בנוגע בכירים בממשל האמריקאי לראש  

בממשל לא מעוניינים שהחברה הסינית שהגישה   .לפרויקט
הצעה במכרז יחד עם שיכון ובינוי ואגד תזכה במכרז של קווי  

בפגישה של ראש הממשלה נפתלי בנט עם   .הרכבת הקלה
ויליאם ברנס, שהתקיימה לפני כשבועיים,   CIAראש סוכנות ה־

עלה הנושא של ההשקעות הסיניות בפרויקטי תשתית  
ישראליים. באופן ספציפי, אחד מהנושאים שעלו בשיחה היה  

  ."המכרז של הרכבת הקלה
  23.8יובל שדה, "כלכליסט", 

  

  ארה"ב: ממש לא כדאי להזדקן שם 
להרשות לעצמם לים ועשרות מיליוני אמריקאים אינם יכ "

  — שיעור הקשישים באוכלוסיית ארה"ב מזנק . להזדקן
ובעקבות זאת עולה מספר הנזקקים לטיפול בריאותי או  

  הפרטיים  הביטוחים בשוק שנוצר המצב. סיעודי ארוך טווח
יכולים    כך,  מתייקרות  שהפרמיות  ככל:  'המוות  סחרור'  מכונה
  ". ביטוח לרכוש לעצמם  להרשות  אנשים פחות

  14.8מישל קוטל, "ניו יורק טיימס", 

  שמחת גזענים : 20ערוץ 
לחגוג את מותו של חבר כנסת ערבי.     קראו הבוקר   20ערוץ  ב"

לאחר שהפרסום עורר ביקורת ציבורית, הטילו בערוץ את  
  האשמה על הכתב, יהונתן יפרח. במאי האחרון הביע הכתב 

טילים. הערוץ  תקווה כי ערבים ימותו מהתקפת קובי פינקלר 
הידיעה על מותו   .הסתייג לאחר מעשה גם מאמירה זו

  49-הפתאומי של ח"כ סעיד אלחרומי ממפלגת רע"מ בן ה
מהתקף לב נפתחה בציטוט מהמקורות: "באבוד רשעים רנה"  

איזה כיף לפתוח את הבוקר עם הודעה כזאת  '(משלי י"א י). 
  "., כתב אחד הגולשים באתר'משמחת!

  25.8פרסיקו ושוקי טאוסיג, "העין השביעית", אורן 



  

 3  / יחברת

  

  השוויון -ביטון תעמיק את אי-הדגל של השרה שאשא  רפורמת

 דורסנות וכוחניות במשרד החינוך
  

שנת   במערכת החינוך מאז תחילתשינויים רבים התרחשו     
שנפתחה   , שנת הלימודים תשפ"ב ועד הלימודים תשפ"א 

: הוקמה ממשלה חדשה, והעומד בראשה התחלף  השבוע
שנים. התחלפו שרי החינוך, כאשר את   12לראשונה מזה 

ביטון.  -הגנרל יואב גלנט החליפה אשת החינוך יפעת שאשא
התחלפו גם מנכ"לי המשרד, כאשר את הגנרל עמית אדרי  

  חילופים סלוביק. אך למרות ה  החליף גנרל אחר, יגאל
לחשיבות החינוך   יחסשינוי בחל טרם הפרסונליים בצמרת, 

  שינוי לרעה. גרוע מכך: בכמה היבטים חל  .ולמעמד המורים
ראשית, יש לשוב ולהזכיר, כי גם את שנת הלימודים      

מורי ישראל ללא הסכם שכר  הרוב הגדול של  הנוכחית יפתח 
שנה שלישית ברציפות. תוקפו של   ונמשך זהמצב  – בתוקף

במסגרת   , שנחתםהמוריםההסכם הנוכחי של הסתדרות 
תקיים משא  המאז לא  . 2019-פג ב ,רפורמת "אופק חדש"

 כביכול על רקעומתן בין המדינה למורים על הסכם חדש, 
ה  משלמשבר הפוליטי המתמשך. אולם גם עתה לא אצה למה

הדרך להגיע להסכם חדש עם המורים. קובי בר נתן, הממונה  
יץ לכלכלה כי  על השכר באוצר, אמר באחרונה בכנס הורוב

"זה לא זמן למשאים ומתנים [...] ארגונים שרוצים לבוא  
התאפקתם קצת, תמשיכו להתאפק בסבלנות [...]   – עכשיו

עלינו לא לשכוח שזו תקופה קשה גם למעסיקים וגם למשק,  
ולהבין את גודל השעה". מבחינת משרד האוצר, אין אפוא כל  

מתחיל עומד על  בעיה עם העובדה ששכר ממוצע של מורה 
  יחכו. המורים שקלים בלבד. ש 5,200

תנאי השכר של המורים גוררת המדינה את  בנושא בעוד ש    
רגליה במתכוון, בתחומים אחרים שיש להם השפעה דרמטית  

דורסנות.  בבכוחניות ונגדם היא פועלת  ,על עובדי ההוראה
כוונת הממשלה להעלות את גיל הפרישה לנשים במסגרת חוק  

ים היא משמעותית במיוחד עבור תחום בו קיים רוב  ההסדר
נשי מובהק כמו מקצוע ההוראה. עבודת ההוראה היא עבודה  
שוחקת, ומדי שנה מבקשות מורות רבות לצאת לפנסיה  

  הן למערכת ו הן המועיל תנחשב הפרישה  ולרובמוקדמת, 
מתעלמת ממצוקתן של  ההסדרים למורות. אולם הצעת חוק 

משרד   של  סירובלמצטרפת היא  . יםנשים במקצועות שוחק
האוצר לאשר את מכסות הפרישה המוקדמת לשנת הלימודים  

  . מורות שחוקות רבות במערכת חלטה המותירהה – הנוכחית 
  בשל גילן נמצאות מורות אלה  נוסף לשחיקה המקצועית,

  .  קורונהלבקבוצת סיכון 
כנית הגמישות הניהולית, אחת מרפורמות הדגל של שרת  ו ת    
לגבש   המשרד כנית שהחלוינוך, היא למעשה יישום של תהח

. כדרכן של רפורמות מסוג  השר גלנט מהלך כהונתו שלעוד ב
אות משמעויות חמורות.  יזה, אריזה נוצצת ומילים יפות מחב

נכללת במחוק ההסדרים מלמד כי משמעותה  הרפורמה עיון ב
  –  העיקרית היא הכנסת שותף חדש לניהול מערכת החינוך 

מעמד של  אוצר לה למעשה עניק משרד האוצר. הרפורמה מ
. משרד החינוך מעניק  היקבע את המדדים להצלחתשגורם 

תחומי עיסוקו  בלתי מובנת להתערב ב זכותלאוצר 
שיקולים   פקידי האוצר צפויים לפעול לאור אך המקצועיים. 

  הנובעים כאלה שאינם חינוכיים או פדגוגיים, אלא 
  .  הצרה ים המעצבים את תפיסת עולמםאינטרסים הפיסקלימה

  

  ביטון (צילום: הכנסת)-יפעת שאשא החינוך תשר

  
מה  ל ו להקבצים בהתאםמוינלפי התוכנית, בתי הספר י

בתי   .תוצאות החינוכיות האובייקטיביות"השמוגדר בחוק "
אשר  מ  יותר תקציבים וסמכויותבגבוהים יזכו  ה  בהקבציםספר  

" של  התוצאות החינוכיות" אך. הנמוכים בתי ספר בהקבצים
ציוני   רק פועל יוצא של טיב ההוראה. אינן  בתי הספר
חני מיצ"ב מושפעים בובמ אומייםבמבחנים בינל התלמידים 

  ובא י  רקע זה כלכלי. משרד החינוך טוען כי  ה חברתי והרקע  המ
. כמו כן  כיצד, אך לא מסביר בשיטה החדשה בחשבון

באשכולות כלכליים  מקומיות הרפורמה רשויות  מתעדפת
תנאי לקבלת סמכות תקציבית במלואה הוא   :גבוהים יותר

  חוק.   לפימעבר לחובתה בחינוך  השקעה של הרשות 
באופן דומה, ההתעלמות מהפערים הכלכליים ניכרת גם      

במתווה החזרה ללימודים שסוכם בין ראש הממשלה, שרת  
מתווה זה, תלמידים בכיתות ח' עד    פי להחינוך ושר הבריאות.  

  70%-מתחסנים נמוך מ  שיעורב בערים אדומות בכיתות עם  "י
גבוה בין ציבורים המתאם משמעות היעברו ללמידה מרחוק. 

המתווה פותח את  ש היאלא מחוסנים לבין מעמד כלכלי נמוך 
. זאת ועוד,  עשירונים העליוניםמערכת החינוך בעיקר עבור ה

  השרה  ות קשות בנוגע למאבק שניהלההמתווה מעלה שאל
חיסונים בבתי הספר בטענה לחשש   מתןביטון נגד -שאשא

ממיתוג ולחץ חברתי. האם שליחתן של כיתות שלמות  
מתחסנים נמוך לא תוביל ביתר   שיעורללמידה מרחוק בשל 

גישה   מתלמידים  ? בעיות עומק אשר מנעו למיתוג שאת
  ביישובים תשתיות אינטרנטכמו היעדר  ,ללמידה מרחוק

תלמידים   ו.לא טופל – מוכרים בנגב-הלא םיבדואי-יםיהערב
למצוא עצמם פעם נוספת מחוץ למעגל  עלולים  האל

 הלימודים. 
תוכניותיה של הממשלה החדשה בנוגע לפערים בחינוך,      

למעמדם של עובדי ההוראה ולמעמדה של ההוראה כמקצוע, 
בהתאם להבטחתו של ראש   מוכיחות כי מדיניותה מכוונת,

ממה   פילוהממשלה נפתלי בנט, עשר מעלות ימינה א
כי   ,. עם פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב נראהאליו שהורגלנו 

בכוונת הממשלה להגביר את השימוש במערכת החינוך ככלי  
  ת שהיא מנהלת נגד מרבית הציבור. יהמעמד הבמלחמ

 

 אדם אלי



  4/פוליטי 

 :ביידן-פגישת בנט

  כיבוש ומלחמה
) לישראל  29.8(  שבועה חזרראש הממשלה נפתלי בנט     

"השגנו את כל המטרות שהצבנו   .לאחר ביקור בוושינגטון
לביקור ואף מעבר לכך", אמר בנט. "סיכמנו עם האמריקנים  
על עבודה אסטרטגית משותפת לבלימת המרוץ האיראני  
לגרעין. אנחנו עשינו צעד משמעותי בהצטיידות ובניין הכוח  
הישראלי. התקדמנו גם בנושא שמעסיק הרבה מאוד ישראלים  

  "ב". כניסה לארהבהפטור מוויזה  –
בחד"ש מתחו ביקורת קשה על ביקורו של בנט בבית הלבן.      

"שני העקרונות העיקריים שהנחו את נתניהו במדיניות החוץ  
דחיקת  תוך  י פניקה כלפי איראן,  בוילחרחור מלחמה ו  םשלו ה

ביקורו הראשון של בנט  הסוגייה הפלסטינית לשולי השיח. 
שני העקרונות שמנחים גם את 'ממשלת    הבארה״ב מוכיח שאל

- ", אמרה ח"כ עאידה תומאמ מרצ ורע״ ה חברות' ביהשינו
  הרשימה המשותפת).  –סלימאן (חד"ש 

הרשימה המשותפת), התייחס אף    –ח"כ עופר כסיף (חד"ש      
: "העובדה שקוראים להם בנט וביידן ולא נתניהו  ההוא לפגיש

הפלסטיני   וטראמפ לא מצדיקה את התעלמותם מהעם
מה   נשאלת השאלה:. מהכיבוש ומדרישתו הצודקת לשחרור

בקואליציה כזו? כשאתן חלק מהקואליציה    מ מרצ ורע"עושות  
  חוברות למחרחרי פשעי הכיבוש ובחלק לוקחות אתן 

  המלחמה הבאה".  

  הפגנת תמיכה בסרבני מצפון 
בהם ח"כ עופר כסיף ופעילי  ,  )31.8(   שבועעשרות הפגינו ה    

מסרבות, בתמיכה בשני סרבני מצפון. שחר פרץ רשת 
התייצבה במחנה דורי בתל השומר והצהירה על סירובה  
להתגייס לצה"ל. כתוצאה מכך היא תכלא בכלא הצבאי  
לתקופה שאורכה לא ידוע מראש. גם ערן אביב התייצב כדי  
להצהיר על סירובו בפעם הרביעית, לאחר שלוש תקופות  

  כלא הצבאי "נווה צדק". ימים ב 54מאסר בהן ריצה  
"שחר וערן הם הגיבורים האמיתיים,   ,לדברי ח"כ כסיף     

משום שגיבור אינו הכובש עם אחר אלא, כפי שנאמר במסכת  
אבות, הכובש את יצרו. אין גבורה גדולה יותר מלכבוש את  

   היצר הנוטה ליישר קו עם העדר".
  

  

  
  

  
  

  קבלו את 

 זו הדרך
"ל   בדוא  מדי שבוע 

  בדואר רגילאו 
  

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, 

     

נפתחה חקירה בעקבות 

  דליפה בצינור קצא"א
  

) בחקירה פלילית  30.8( שבועהמשטרה הירוקה פתחה ה    
בעקבות  )קצא"אהחברה קו צינור הנפט אילת אשקלון (נגד 

דליפת דלק באזור משען במועצה האזורית חוף אשקלון.  
טענו תחילה כי  ניסו להמעיט בחומרת התקלה ו בקצא"א 

מדובר ב"דליפה בכמות קטנה שהתגלתה בצינור מאשקלון  
שהגיעה  ,אולם השרה להגנת הסביבה תמר זנדברג .לחיפה"

  אמרה כי מדובר ב"אירוע חמור ביותר".  דליפה,למקום ה
יצוין  טונות קרקע מזוהמת מהמקום.    800פונו    ,דליפהז ה מא     
טבע ודין, החברה להגנת הטבע   םארגוני הסביבה ובהם אד  כי

  ההסכם שחתמה  בנושאוצלול הגישו עתירה נגד המדינה 
עם חברה מהאמירויות   –חברה בבעלות ממשלתית  – קצא"א

. "ככל שיזרום יותר ויותר  ינורזרום בצתלהגדלת כמות הנפט ש
  כך  ,אילת ואשקלון יפט וככל שיעברו יותר מכליות בנמלנ

וחמורות בהרבה. אנחנו   ה לדליפות כאל נהסכה תגובר
מברכים על כך שהממשלה נענתה לעתירתנו וסוף סוף בוחנת  
בעיניים מקצועיות את ההסכם. עם זאת, הבחינה אינה מספקת 

ההסכם ולבחון בכלל את  את ועל המדינה להחליט לבטל 
  השימוש בדלקים במשק הישראלי", נמסר מארגוני הסביבה. 

את תגובתה לעתירה של    בתחילת חודש יולי הגישה קצא"א    
ארגוני הסביבה נגד ההסכם לשינוע נפט מהאמירויות  
לאירופה. באותה תגובה הציגה קצא"א סקר סיכונים שערכה  

כי הסיכונים לדליפת נפט במפרץ אילת הם קלושים    ,ובו טענה
אלף שנים. עוד   366-ב תאחדליפה ועומדים על סיכון של 

ל "דליפה לא  נטען באותו סקר סיכונים כי הסיכון ש
ואילו הסתברות לדליפה   ,שנה 24-ל תמשמעותית" הוא אח

  שנה.   1,111-בצנרת המובילה דלק לאוניה היא אחת ל
  

הרשימה המשותפת דורשת 

  20לשלול את רישיונו של ערוץ 
 

הנדל    ) לשר התקשורת יועז26.8הרשימה המשותפת פנתה (    
וליו"ר הרשות השנייה יוליה שמאלוב ברקוביץ' בדרישה  

קיבל רישיון   20: "ערוץ 20לשלול את רישיונו של ערוץ 
לשידורי מורשת יהודית, לא לשידורי מורשת של הסתה".  
הפנייה באה לאחר שהערוץ הביע שמחה על מותו של ח"כ  

לאחר שלקה   49שהלך לעולמו בגיל  ,סעיד אלחרומי (רע"מ)
   .בובלי
  20אודות פטירתו של אלחרומי באתר ערוץ על בידיעה     

נטען שלאחרומי היה "תומך בטרור"  וברשתות החברתיות 
בציטוט   מדובר ."במות רשעים רנה"ואף צורף הציטוט 

מהרשימה  י).  , מהמקורות: "באבוד רשעים רנה" (משלי י"א
"ההסתה הבוטה וחסרת האחריות יכולה  המשותפת נמסר: 

חס וחלילה, לכך שמישהו יפעל באלימות נגד אותם  להביא, 
כינויים כמו  במזיד להם מוצמדים אזרחים ונבחרי ציבור 
  פי כתבי הערוץ".  ב'מחבלים' ו'תומכי טרור' 

עוד נכתב: "בעקבות ההסתה הנמשכת, הפרת תנאי הרישיון      
, אנו דורשים לשלול  תוהפגיעה בכללי האתיקה העיתונאי

רישיון השידור לאלתר. לכל הפחות, יש לעצור  את   20מערוץ 
". לדברי ח"כ עופר כסיף  14לאלתר את העברתו לאפיק 

שוב  לא יעזור לנסות להפיל " :הרשימה המשותפת) –(חד"ש 
לא   20על כתב בודד. ברור לכולם שבערוץ  את האחריות

מדובר בעשב שוטה אלא בערוגה של שנאה. אנו דורשים  
   ".ההסתהיון להמשך את הריש 20לשלול מערוץ  



 5/ יחברת

   

)"משחררים את האסי"(צילום:  שער קיבוץ ניר דוד מפגינים מול   

  יםחלקי נות המאבק על נחל האסי: ניצחו
   

מאבק לשחרור נחל האסי, חשבנו שהוא יסתיים  בנו  פתחכש     
על כך  אין באמת ויכוח  ;הרי המצב החוקי די פשוט במהרה.

אי אפשר למנוע כניסה (בוודאי  כי ו  ,שהנחל שייך לציבור
 אז חשבנו.  רגלית) לישוב בישראל. 

ך  י אבק על זכויותיבמהלך השנתיים האחרונות למדנו שלה    
זה לא   ת פריווילגיו עמוסי החוקיות מול תאגידים עשירים ו

הפן  המשפטי ו פן, היהתקשורתהיחס , דעת הקהלעניין קל. 
  – מסוכן  אףהכל הופך קשה, מסורבל ולפעמים  –הפוליטי 

  גדולים, שנהנה מי שעומד מולך הוא גוף עם משאבים ר שאכ
 .  רבים  מוקדי כוחשל  מתמיכה

צחונות קטנים  ילאסוף נ  המאבק טרם הושלם, אבל התחלנו    
  עדיף במעטצעד לפתיחת הנחל לציבור  כל  . בדרך אל המטרה

בפסק הדין  ושגצחון קטן כזה ה ימנחל חסום לכולם ולכולן. נ
עתירה המנהלית שהגיש ח"כ  ב  חיפהשל בית המשפט המחוזי  

  משה ארבל. 
בדחיית הטענות המקדמיות של   ברובו  פסק הדין עוסק    

שביקשו לסלק את התביעה  ,האזורית המועצהשל הקיבוץ ו
  ה טענב ;המנהלית בטענות של שיהוי (המצב כבר ככה שנים)

(כי הקיבוץ הוא גוף   נושא שלבית המשפט אין סמכות לדון ב
בדרך כלל תביעות   מגישים ה, נגדקשור למדינהלא ופרטי 

  ;הליכים משפטיים נוספים מתקיימים שבטענה  ;מנהליות)
ושהעותרים   "בת מספיקאינה מורכ"העתירה ואף בטענות כי 

 . "חוטאים בחוסר תום לב"
לו חוץ מאחת: הוא  ל בית המשפט דחה את כל הטענות ה    

הסכים שהקיבוץ אכן אינו גוף ציבורי וגם אינו מתפקד כגוף  
ולכן דחה את התביעה נגד   ,"דו ראשי" (גם פרטי וגם ציבורי)

 קובעבית המשפט  –יש גם בשורה  זוהקיבוץ. אבל בדחייה 
  , צד בדיון. מי כן צד? המדינה. לכן איננו , למעשהשהקיבוץ, 

רשות  בית המשפט את המדינה עצמה ( חייבבמהלך המשפט 
אל   אליה,בעיקר  .צד בעתירהכ) להצטרף מקרקעי ישראל

 , מכוון פסק הדין. המדינה
נחל האסי והישגי המחאה, חייבים לקרוא  הגישה לחינת  מב    

לאחור: בית   שובבין השורות כדי להבין מה השתנה ולא י
על  המשפט קבע שאין לקיבוץ שום זכות קניינית על הנחל ו

גדותיו. הנחל לכל אורכו הוא מקרקעין יעוד השייך לציבור.  

שהמדינה היא הגוף   גם בית המשפט קבע נחל. –  לא ביצה
  קבל החלטה המדינה צריכה ל  ,כלומר  .גדותיולאי לנחל ו אחרה

אליו, תוך התחשבות   ובגישהנחל לכל אורכו ב לעשותמה 
  בהשלכות הרוחב.

המדינה לקחת על עצמה את פיתוח  בית המשפט חייב את     
  ללא קשר יום,  120הפארק בצדו המזרחי של הקיבוץ תוך 

 וזה מבורך מאוד.  –גישה לשאר הנחל לסוגיית ה
שיהיה מעתה   , ל "החוף הירוק"ש ים בעלהגם היא המדינה     

פתוח גם בשבתות ובחגים בניהול המדינה. אנחנו מקווים  
להורדת הגדרות ולהסרת   גם ובילת  החלטה זוומאמינים ש

  מחסום הסגרגציה באמצע הנחל. 
בעת ובעונה   פתרונות חלקייםשלושה  סיכום, השגנוב    

בניהול המדינה (שיפור התנאים  ושוויוני ן מידי פתרו אחת:
פתרון ויסות    ;אורך הנחל)כל  שחייה ל ל  ואפשרות חוף הירוק  ב

בצדו המזרחי של   , קדוםהנחל עמל פיתוח  דמות נוסף ב
פתרון מלא,  ל חיוב המדינהו קיבוץ, תוך ארבעה חודשים;ה
  הנחל לציבור   הנחוצים להנגשה שלשקול את כל השיקולים  יש

 .  חודשים  18תוך  
י הפתרונות הראשונים, שימשכו אליהם את  נש  לאחר יישום      

מרבית הרוחצים בנחל, אנחנו מאמינים שלא תהיה למדינה  
  גישה לציבור  ברירה אלא ליישם את החוק כמו שהוא ולאפשר  

  פת שקנלא  בפתרונות. הרי חופשית לנחל האסי לכל אורכו 
 הקיבוץ.  ים של תושבסכנה לפרטיות

נכון, פסק דין עמום למדי. היינו שמחים אם הוא היה ברור      
שבית המשפט  פסק הדין מבהיר. אבל יותר משמעי-וחדיותר 

הבין שהגיע הזמן  –ובעיקר  ,קיבל את מרבית טענות המחאה
להעביר את המפתחות לניהול השטח השייך לציבור לידי  

מאלץ  הת שוטר דמובהמדינה. נכון, לא קיבלנו תמונת ניצחון 
מה    –את הקיבוץ לפתוח את השער הצהוב. אבל כולם מבינים  

 שהיה הוא לא מה שיהיה. 
  – מאליו  מובןאת ה אישרגם בית המשפט ר ש אכ ,עכשיו    

בשטח ולתכנן את    ות מיושמ  החלטותנותר לנו רק לראות איך ה
  בג"צ.פניה ל -היעד הבא שלנו 

  

 עמית-ניצן עטיה



  6 / מעמדי

  מאות מבתיהםחברת הדיור הציבורי עמידר מאיימת לפנות 

מערכה נגד הנישול ביפו 

  תושבי יפו מפגינים נגד נישול דיירי עמידר מבתיהם 
 ) יפו לא למכירה(צילום: 

 
 

  – עמידר ידועה לנו בעיקר כחברה ממשלתית לדיור ציבורי      
  נושא שהוזנח בשנים האחרונות כמו שאר הזכויות החברתיות. 
אולם עמידר מילאה במשך שנים תפקידים נוספים בשירות  
הממשל וזרועותיו. ביפו מנהלת עמידר במשך עשרות שנים  

) את נכסי "רשות הפיתוח". רשות הפיתוח היא  לא ברצף(
המוסד שמחזיק בידיו את "נכסי הנפקדים" שנגזלו  

בארץ כולה,   –במהלך הנכבה שהפכו פליטים מהפלסטינים 
  בין השאר ביפו.  

כ־  –בימים שלאחר הנכבה רוכזו תושבי יפו שנותרו בעיר     
בשכונה עג'מי, וזו הוקפה   –אלף תושביה  80מתוך  5,000

גדר תיל. רוב הכלואים במה שכונה אז "הגטו" (שנים אחדות  ב
לאחר השואה!) נאלצו כמובן ללון בבתים שאינם בבעלותם.  

, ששוכנו  יותעליהם נוספו יהודים, בעיקר יוצאי ארצות ערב
הפלסטיני,   תושבבבתים אשר נחלקו בין המהגר היהודי ל

  בבית שנגזל ממשפחות של פליטים פלסטינים. 
"חוק נכסי נפקדים" הוקמה רשות הפיתוח אשר   על בסיס    

עד היום מחזיקה באותם "נכסי נפקדים". הרשות כפתה על  
הדיירים לחתום על חוזים שבהם הוכרו כ"דיירים מוגנים",  

הורשו להמשיך לגור בבתים אלה תמורת דמי  הם כלומר 
שכירות נמוכים, אך ללא כל זכויות בעלות. להפך: הרשות,  

ל אביב שכל שטחה של יפו סופח אליה  בסיוע עיריית ת
, "שתלה" בחוזה אינספור סעיפים שיאפשרו  1953בכפייה ב־

נקבע שכל שינוי שייעשה  אלה לנשל את הדיירים. כך לדוגמ 
בנכס בלא היתר, כולל תיקון גג או הצבת קיר, יגרור את ביטול  
"הגנתם" של הדיירים והרשות תוכל להוציא נגדם צו פינוי,  

צדה הקפידה להימנע ממתן היתרים לתיקונים  והעירייה מ
  מסוג זה.

כל עוד יפו הייתה אזור לא מבוקש למגורים, רשות הפיתוח       
לא מיהרה לממש את מסע הנישול שתכננה. מדי פעם הוציא  
בית המשפט צווי פינוי למשפחות על הפרות פעוטות של  

החוזה הדרקוני, אך הללו כמעט מעולם לא הוצאו   יתנאי
  . לפועל

, כאשר גלי  90המצב השתנה באמצע שנות ה־    
יפו. זאת ועוד, הסכמי   אתים שוטפריפיקציה החלו טהג'נ

אוסלו עוררו בממשלה ובזרועותיה דחף "להיפטר" ככל  
האפשר מנכסי הנפקדים שהחזיקה בהם מאז הנכבה, מחשש 
שממשלה פלסטינית אוטונומית או עצמאית תתבע ממנה את 

  יים. השבתם לבעליהם המקור
מתקופה זו ואילך מינתה רשות הפיתוח חברות שונות      

בחברת   ,כאמור ,לניהול נכסיה. בשנים האחרונות מדובר
במקום דיור    :עמידר, הפועלת בניגוד מוחלט לייעודה המקורי

  נישול המוני גזעני.  –ציבורי שוויוני 
בעשרים השנים האחרונות אירעו כמה גלים של ניסיונות      

שול של דיירים מוגנים ביפו, רובם ערבים ומיעוטם  גירוש וני
סעיף -רועותיו נאחזים בכל סעיף ותתזיהודים. השלטון ו 

בתקנות ובחוקים שמלכתחילה היו מוטים כולם נגד הדיירים,  
  במטרה להכריז על התושבים כעל "פולשים". 

מנגד, ניסיונות הנישול נתקלו תמיד בתגובה של התנגדות      
ציבורית, מאבק משפטי, הפגנות ו"סומוד" הרואי, שבלמו  
חלק ניכר מניסיונות הגירוש והטיהור המעמדי והאתני.  

  – הארצי והמקומי  –מאבקים אלה אף הביאו את השלטונות 
להציע מדי פעם פתרונות דיור לקהילה הערבית ביפו. מהלכים  

וג זה החלו אמנם לצאת לפועל, אך אינם מספקים מענה  מס
הולם לצורכי הדיור האדירים לאוכלוסייה שזכותה לקורת גג  

  הוזנחה ואף נפגעה באופן יזום בידי אותם שלטונות. 
החל לפני כחצי שנה. מאות תושבים   נוכחיגל הצווים ה    

קיבלו לפתע התרעות מחברת עמידר שעליהם לקנות את ביתם  
צדדית  -תפנות ממנו. מובן שהמחיר שקבעה עמידר חדאו לה

לרכישת הבית לא היה מחיר מוזל, בו מוכרת החברה את  
  דירותיה כשהיא בכובעה כמשכן ציבורי. 

אלה מחירים בלתי אפשריים לאוכלוסייה מעוטת הכנסה.      
סירוב להתפנות יביא לפי האיום ל"הוצאת הדירה למכרז",  

ם המרבים במחיר, והם אלה  כלומר למכירת הבית לרוכשי
שיפעלו לגירוש הדיירים שמעמדם כדיירים מוגנים יפקע עם 

  המכירה.  
לטיהור מעמדי ואתני של יפו   נוכחיהניסיון הונגד מול     

עומדת הוועדה העממית החדשה, שהתגבשה בעיקר בחודשי 
בהם כזכור גברה ההסתה הגזענית נגד האוכלוסייה   –האביב 

ונגד התושבים הפלסטינים בערים    , בכללהפלסטינית בישראל  
  המעורבות בפרט. 

אחת לשבוע מתקיימת הפגנה של תושבים, ערבים ויהודים,      
נגד ניסיונות הנישול בקריאה "יפו לא למכירה". במקביל  
פתחה הוועדה העממית במבצע מיפוי של כל ניסיונות הגירוש  
והנישול לקראת המערכה הפוליטית והמשפטית הקשה  

  יה.הצפו
בצד הדרישה לעצור מיד את הניסיונות לטיהור האתני      

והמעמדי, דורשים התושבים להפוך את המגמה ולממש את  
זכותם של כל תושבי העיר, ערבים ויהודים, לקורת גג  

  במחירים הוגנים ושווים לכל נפש. 
לפעילה החברתית יהודית אילני על הסיוע בכתיבת   תיתוד    

  הכתבה.
  

  הלפרין יובל 



  

 7/ ימעמד

 

  לבעלי חברות התעופה  שר ליברמןה של הסיוע הנדיב מה עומד מאחורי  

 על להלאים את אללטובת העובדים: 
על גיבושו של מתווה סיוע  ) 23.8( משרד האוצר הודיע     

  הכריזה ביום בו דווקא  – חדש לחברות התעופה הישראליות
  ההסתדרות על סכסוך עבודה בכל ענף התעופה.

מיליוני   מאותיוענקו הלוואות בגובה  המתווה במסגרת    
.  ארקיע לתקופה של שנתייםלישראייר ולשקלים לאל על, 

באוצר מעריכים כי סך ההון שיוזרם לישראייר ולארקיע,  
באל  מיליון דולר.  15-20הבעלים יחד, יעמוד על ממהמדינה ו

מיליון   150עד  100הסכום לעמוד על צפוי  ,לעומת זאתעל, 
דולר. באוצר מנמקים את הסיוע במכה הקשה שספגו חברות  
התעופה בתקופת הקורונה, ובעיקר ברבעון השלישי (הנוכחי),  

  .ביותר שלהן רווחישבאופן מסורתי הוא הרבעון ה
אנשי האוצר והשר אביגדור ליברמן בראשם   ,לכאורה     

קשובים לרחשי ליבם (ולמאבקם!) של רבבות עובדי הענף.  
למעשה מדובר בחבילת סיוע נוספת שיקבלו דווקא בעלי  אך 

דווקא  הן  – אל על וארקיע –  , שהגדולות שבהןהחברות
  מופרטות. 

  

  עובדים כתנאי לסיוע  יזראל: פיטוריאאונלי אין  
מצבן של כל חברות התעופה הוא אכן קשה.   :יש להבהיר    

  80-הפסד נקי של כאל על  הברבעון השני של השנה, הציג
מיליון דולר ברבעון   104הפסד של  וזאת לאחרמיליון דולר 

  בעל ההון שבגינה כבר קיבלזו הסיבה המקביל אשתקד. 
סיוע  , ממניות החברה 43%מחזיק הי רוזנברג, האמריקאי אל

מיליון   16ו מלו מיליון דולר (ולישראייר ש 210בסך מיוחד 
עבור  כרטיסי טיסה המדינה רכשה דולר), במסגרת עסקה בה 

ים  שנה 20לתקופה של מראש עובדי מערך אבטחת התעופה 
ישלח יד  תנאים: הבעלים החדש  כמהלמדינה היו אך  .הבאות

  ; בבורסהבחלקן מניות החברה יונפקו  ;זרים כסףיו ו לכיס
כנית התייעלות"  ו ("ת יפוטרו ועובדים רבים ככל האפשר 

:  "זו הדרך" חידה לקוראי הנהו בלשון האוצר והמעסיקים).
:  אין כאן הפתעותכנית אכן מומש? והתשל  איזה חלק

  2,000-אל על, כ  מכוח האדם של. מחצית  העובדים אכן פוטרו
בתמיכת  ... פוטרו בשנה האחרונהעובדים ועובדות, 

  ההסתדרות.  
זרה  יפאף ההסתדרות לא רק תמכה בפיטורי עובדים, אלא     

את מועצת העובדים הלוחמנית והופיעה (יחד עם המעסיקים)  
  עםבבית הדין לעבודה נגד ועד הטייסים שסירב להשלים 

  הגזרה.  
ניתן בתמורה  ככה זה כאן, בישראל: הסיוע הממלכתי      

  ה שמירל  ולא, כמו בגרמניה למשל, בתמורהלפיטורי עובדים (
וארגון העובדים הגדול מכופף את ידו   ,מקומות עבודה)על 

של ועד העובדים כדי לשרת את מדיניות ממשלת הימין  
       (הנוכחית והקודמת) ואת בעלי ההון.

  גדול מסך חלקיו  שהוא סיוע 
ן: האוצר דורש  ובחבילת הסיוע הנוכחית שב הפיזמ    

הסיוע הנוכחי לא יותנה בעמידה   יתר על כן, .פיטורים נוספים
. קרי:  בהסכמים קודמים חברות התעופה עם האוצרבעלי של 

  .  חגגומחיר והמעסיקים יההעובדים ימשיכו לשלם את 
  , שנה מראש. לכן הפעם 20המדינה כבר קנתה כרטיסים     

בש אגף התקציבים במשרד האוצר,  יבמסגרת המתווה שג
איגרות   –ח המיר "הוחלט להזרים לחברות כספים בעזרת אג

מקנה לבעליהן את ה ,חוב המשלבות בתוכן רכיב של אופציה
מניות רגילות במועד  בת החוב והזכות להמיר את איגר

המדינה, יחויבו גם בעלי  מבמקביל להזרמת הכספים  יסוכם.  ש
השליטה בחברה להזרים הון לחברות, אך בשלב זה לא סוכם  

אלה של  מה יהיה היחס בין הזרמות ההון של המדינה לעומת 
  . הבעלים

במסגרת   "מורדמות ", כי מניות המדינה יהיו כן-כמו נקבע    
  24%והמדינה תקפיד לא להחזיק ביותר מ־ ,הזרמת ההון

.  בפועל ממניות החברות, כדי להימנע ממצב בו הן מולאמות
במקרה של אל על, המדינה תשקיע בחברה   :כך נוצר האבסורד

,  רוזנברג יותר משאבים מאלה שהשקיע בעל ההון האמריקאי
אבל היא תחזיק בידיה "בעלות מורדמת" (קרי: המדינה  

).  ן לה כל עניין בבעלות או בניהול העסקואיבשמירה ת נרדמ
בחברה (שפעם  ה הגדול המשקיעה תהפוךלמרות שהמדינה 

הייתה בבעלותה), היא לא תפעל כדי לממש את זכויותיה  
  כבעלים.  

  

  לפנצ'ר את הישראבלוף   ההסתדרות חייבת 
ההסתדרות הודעה  פרסמה  ,עם פרסום המתווה החדש    

נותן מענה לצרכי העובדים". לא  לא " הוא לקונית בה נאמר ש
  יה נותן מענה? יפה. ואיך מתקדמים מכאן? השלב הראשון ה

   יה?ואחרשביתה? הכרזת סכסוך עבודה. ומה הלאה? 
לנדיבות האוצר  לפיטורי העובדים ההמוניים ויש לשים קץ     

. ההסתדרות חייבת לדרוש את  ציבורכלפי בעלי ההון מכספי 
כבר רכשה אותה) ולהקים   א ממיל הלאמת אל על (המדינה 
נציגי העובדים.   ו יהי םה ברובחברישמועצת מנהלים חדשה 

ההסתדרות חייבת להרים את הדגל (האדום) של הלאמת אל  
יש לדחוף  :  דומהיקלעו למצב  יאם חברות תעופה נוספות    .על

  .גדולהחברת תעופה לאומית אחת  להקמת
  

  
  

  אפרים דוידי  
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מול   בעת מחאה נגד משבר האקלים ) 25.8(סביבתית מעצר פעילה 

  משרדי חברת הנפט האמריקאית שברון בהרצליה

  )המרד בהכחדה(צילום: 
  

  עובדים בארה"ב נפגעים מהחום

  משבר האקלים
   א סוגיה מעמדיתוה

  

בחום של  ,  במדינת אריזונהשבעיר טוסון    ,שנים  ארבעלפני       
. מאז  יציע להופעה תחת כיפת השמים פועלבנה מעלות,  35

, ששמו שמור במערכת  פועלהוא כבר אינו עובד. ה אותו יום, 
בשעות אחר  הניח לוחות עץ גדולים , מחשש להתנכלות

  התמוטט.    כאשר הצהריים
עובד  הכה בובמיוחד חם יה ה מזג האוויר באותו יום     

בו ולאחר מכן שלחו אותו  טיפלו צוותי הצלה . בחוזקה
שב   ולא לא החלים  ומאז , הביתה. הוא סבל מכשל כלייתי 

 . קשהכלכלית  מצוקהל  במהרה הוא נקלעלעבודה. 
רבות  ה  בטיחותהמסכנות  ת מזג האוויר החם הוא אח    

באזורים חמים  . מענה ראוי מקבלות  ןבמקומות עבודה שאינ
  – הוא גורם סיכון רציני  חוםממילא כמו דרום ארצות הברית,  

של    כנסבבאוגוסט    19-ב  השתתפועובדים ופעילים שציינו    כך
בריאות במקומות עבודה. בעיר  להמועצה הארצית לבטיחות ו 

הטמפרטורה הממוצעת בחודש אוגוסט  פניקס באריזונה 
  כרגיל מטפס    . החום גם בשעה שש בערב  , מעלות  35על    העמד

.  והוא גובה מחיר כבד מן העובדים, מעלות 37-ל אפילו
  -  פציעות ומחלות הנגרמות מחום אינן מדווחות כראוי""

  חברה בכירה במועצת העובדים  ס,מרטינ ג'סיקה אמרה
 המקומית.  

 

הפגיעה  משייכים את  לעתים קרובות  , לדבריה     
לגורמי סיכון אחרים.   בעובדים כתוצאה מחום

  לא מייחסים ו אופן שגרתיבמחום "אנשים מתים 
  .  הדגישה ,"אקלים זאת ל

,  לבנים-בעובדים לאקשה  הבעיה פוגעת באופן      
מערב  -שהם חלק מרכזי מכוח העבודה בדרום

  כה שערמסקר לאומי  הטטיצ סמרטינ ארה"ב.
מכלל   17%כי עולה  ממנו , תרדיו ציבוריתחנת 

  כתוצאהנפגעו דיווחו כי קאים העובדים האמרי
עבודה  נפגעו משכשליש בהם  – משבר האקלים מ

     . יםחום קיצוניבתנאי 
כאשר  הכבד חום בגלל ה"חוויתי תשישות     

. זאת,  ר קורט האמסמרסיפ ,"ביתתיקנתי גג של 
שהאמסמר וחבריו התכוננו יום קודם לכן  למרות 

"עבדנו שם   שפקד את האזור. קיצוני החום הלגל 
פספסתי  .ו ברחבי העירנשלוש שעות ואז נהגרק 

את הפנייה שלנו בלי לשים לב. כולנו היינו  
  , "עצרנו .האמסמרהוסיף  ,מבולבלים ומותשים"

. במשך היום כולו  נומהרכב והקאבמהירות יצאנו 
, זה היה  ולא יכולתי להמשיך לעבוד הייתי מותש

 רציני מאוד".  
הובילו את מועצת  מסוג זהעדויות רבות     

  קמפיין להעלאת ב פתוחהפועלים המקומית ל
חום קיצוני בעבודה. מ נובעותה מודעות לסכנות ה

המשרד הפדרלי לבטיחות  המועצה גם דרשה מ
  יחד עם עובדיהם לפתח  בריאות בעבודה להורות למעסיקים  לו

משרד  מה . עוד דרשולהתמודדות עם החום ניות פרטניותכתו
במקומות   הקיימים הבטיחותאת חוקי לאכוף הפדרלי 

  . העבודה
באופן    איננו מדווח   קיצוני  חוםכתוצאה ממוות  בדרך כלל,       

  עובדים ה אייםחקל פועליםהתופעה ל מקושרת לרוב .ברור
מרכזים  ובבמחסנים . אך מקרי מוות מחום נרשמו גם בשדות

 וולמרט ובהם  ,תאגידי הענקשל לא ממוזגים  לוגיסטיים
עובדי   םחום הה סכנתל פיםהחשו פיםנוס ובדיםעואמזון. 

דו"ח השנתי של פדרציית  ההתקנת אנטנות סלולריות וגגות. 
במקומות תמותה על המצביע  AFL-CIOהעובדים הארצית 

ביותר על תאונות עבודה   ו"ח העיקרי והיסודיהד(זה  עבודה
בעיות  גלל חקירות בלבד שנפתחו ב 187על  דיווח בארה"ב)

 .  2016  מאזחום תנאי בטיחותיות הקשורות ב
בעיות בטיחות   74 נרשמו 2017בשנת מהדו"ח עולה כי       

  95-ל 2018עם עלייה בשנת  , הקשורות בהתחממות גלובלית
זו גם השנה האחרונה   .םדיווחי 178-ל 2019-מקרים וזינוק ב

יחד עם    ,ותהחקלא עובדי  איגוד  יצוין ש.  פורסמו נתוניםה  יבלג
לקדם   ופעל ,מקומיותומועצות עובדים  נוספיםאיגודים 

. עיקרי  קיצוניהחום הלעובדים מפני  ההגנעניק שת חקיקה
  לפני כמה שנים,  השונות בוועדות הקונגרסההמלצות נידונו 

בחוסר  גם  קשור  אכיפה  ההיעדר    ,לדברי פעילים.  יושמולא  אך  
צורך לדווח על בעיות  לזכויותיהם ול העובדים מודעות של 

  פתרון ה. וסכנות בריאותיות ובטיחותיות במקומות עבודה
  ת העובדים.  יוהעיקרי לבעיות אלה הוא חיזוק התארגנו

הבעיות הנובעות מהחום הכבד רק   ,בעת מגפת הקורונה    
פיטר דונלי מהוועד לקידום זכויות ובריאות  החריפו. לדברי 

לעובדים חדר מנוחה  היה עובדים באריזונה, בשדה התעופה 
שימוש במסכות   אסר עלממוזג, אבל הקונגרס של אריזונה 

  עובדי  ,. כךריחוק חברתי במאבק בנגיףדוגל בכללי הואינו 
  מוגנים מפני  – בחדר המנוחה ףהצטופנאלצו ל שדה התעופה

  .  קורונהבהידבקות למאוד  חשופיםהחום אבל 
  

  "פיפלס וורלד"/  מארק גרונברג
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  יורם טולדנו בהצגה "פנתר כפול" (צילום: בית לסין)
  

  הצגה חדשה בתיאטרון בית לסין 

  פנתר כפול 
  

  " פנתר כפולתיאטרון בית לסין: "בעלה  מחזה ישראלי חדש      
בכיכובו של השחקן   ,המחזאי והסופר יואב שוטן גושן מאת

  . יורם טולדנו
מבוססת על תנועת המציג דרמה חברתית " פנתר כפול"    

מספר  . שוטן גושן 70- הפנתרים השחורים הידועה משנות ה
קצין משטרה בכיר  ש  מוכר, יעקב אלבז,  ל עבריין את קורותיו ש

אודות התארגנות חדשה בשם  על לאסוף מידע שלח 
מתלהב מהמסרים  ". "השטינקר" הפנתרים השחורים"

מתגאה בו  בנוהקבוצה, וכשקולט במפגשי הוא החברתיים ש
  .כי הפך לוחם צדק, הוא מחליט לחצות את הקווים

  ה, ובזכות יאחד ממנהיגכ מוכר אלבז נשאב למחאה,     
קרוע בין הפנתרים   .הפנתרים זוכה מחדש באשתו ובבנו

 .למשטרה, אלבז נקלע למשחק כפול שמאיים להרוס את חייו
  צד  ב רבים ושחקניותבהצגה משחקים שחקנים      

  

 

  ' פיגומים'השקה של חיפה: 
  כתב עת להגות סוציאליסטית 

השקה של הגיליון הראשון של "פיגומים", כתב עת להגות     
  19:00) בשעה 2.9יערך השבוע (תסוציאליסטית עכשווית, 

העורכים מסרו: "כשנה וחצי  . , חיפה43בקפה הפינה, מסדה 
מוציאים  לאחר שעלינו לאוויר כמגזין אינטרנטי, אנחנו 

מהדורה מודפסת שמורכבת ממאמרים חדשים, מקוריים  
 ."ומתורגמים, שלא פורסמו עד כה באתר

הגיליון מבקש לשלב בין ניתוח העבר  " , לדבריהם     
להשערות בנוגע לעתיד, בין סוגיות מקומיות להקשרים  
גלובליים ובין הגות תיאורטית לפרקטיקה פוליטית. הוא עוסק 

,  ותרים בפוליטיקה ובכלכלה העולמיבכמה מהנושאים הבוע
, עיצובה עמומשבר האקלים ודרך ההתמודדות  :ביניהם

כלכלת  'והשלכותיה של הטכנולוגיה ומקומה ועתידה של 
לא תמצאו כאן מניפסט פוליטי והצהרות  ". '"הטיפול

בומבסטיות, אלא ניסיונות להבין את המציאות במטרה לפעול  
 .ציינו", לעולם טוב יותר 

יניב לוי, שלומי טפיארו,    :, ובהםהראשי  בתפקיד  טולדנויורם  
אור בן מלך, מלי לוי גרשון, תובל שפיר, טל דנינו, אופיר וייל,  
דניה לנדסברג, דן קיזלר, יעל בר שביט ואביחי בלחסן. משך  

  .דקות 40-ההצגה הוא שעה ו
  – מחאה של צעירים מזרחים  תתנועהפנתרים השחורים,     

לפני חמישים  דור שני למהגרים יהודים מארצות ערב, הוקמה  
. התנועה פעלה למען העלאת  1971בינואר  13-בשנה, 

לנושאים חברתיים הנוגעים  בישראל המודעות הציבורית 
  – מפא"י    בשליטת  ממסדהקיפוחם בידי  באפליית המזרחים וב

עת הפנתרים  מתנו שאלמפלגת העבודה. שם התנועה נ
הייתה זו התרסה נגד   .השחורים שפעלה באותה עת בארה"ב

הברית  -צותראש ממשלת ישראל דאז, גולדה מאיר, ילידת אר
  . ונגד מדיניותה

הפנתרים עלו לכותרות בישראל מיד לאחר הקמת התנועה,     
חבריה, רובם צעירים משכונת מוסררה ירושלים,    כאשר נערכו

עיר. בפברואר של אותה שנה הכריזו  הלקיים הפגנות במרכז 
. כשביקשו  ארסלקיים הפגה גדולה במ תכנוןהפנתרים על 

, סורבה הלערוך את ההפג מהמשטרה רישיון  הפנתרים
ואף בוצעו מעצרי מנע   , בקשתם בטענה שיש להם עבר פלילי

, חרף איסור  1971במאי  18-ב ה.כתעריכדי למנוע את 
  המשטרה, התאספו אלפי מפגינים בכיכר ציון בלב ירושלים 

נגד הניצול, האפליה וממשלת   ול זעקהוהשמיעו ק המערבית
חברי התנועה, תושבי   משתתפים היוגולדה מאיר. בין ה

  השכונות ופעילי מק"י ומצפן.  
ש  שימו ו עש את ההפגנה לפזר ו המשטרה שהגיעכוחות      

השוטרים, עשרות   אלימות בכוח רב: מאות מפגינים נפגעו מ
תנועה  המפגינים נעצרו, ובהם ראשי    70-אושפזו בבתי חולים ו

חברי הכנסת של מק"י ואנשי תנועת הפנתרים   ופעילי בנק"י. 
כלפי המפגינים. במקביל   על האלימות חסרת הרסןהתלוננו 

ם  המשטרה והשב"כ להפעיל סוכנים בקרב הפעיליהחלו 
.  1959ואדי סאליב" ביולי  י"אירועב כםי שעשוותומכיהם, 

ידקה  ובכיכר הדו  פנתרים, הפגנה נוספת של ה1971באוגוסט 
  בירושלים דוכאה אף היא באלימות רבה בידי המשטרה. 

  , "שטינקרים"שכונו סוכניהם, את המשטרה והשב"כ החדירו 
לשורות התנועה על מנת לעקוב אחרי פעיליה ולפורר אותה  

  מן היסוד. 

  יוסי אבו 
 

פתח קורס קריאה נבת"א 
  של כתבי רוזה לוקסמבורג

המהפכנית הקומוניסטית רוזה   ה שלכתביבקורס קריאה     
באירוח סניף ת"א של  ) 1.9( פתח השבוענלוקסמבורג 

  .   הדרך"המפלגה הקומוניסטית הישראלית ובחסות "זו 
ייחוד בכתביה  בסק בקורות חייה של לוקסמבורג ווקורס עה    

מהפכה״. עוד   או דמוקרטיה״ ו״רפורמה - ״משבר הסוציאל
על כותבים   לוקסמבורג"נעקוב אחרי ההשפעה של  :נמסר

  , מרקסיסטיים עכשוויים כמו דיוויד הארווי וג׳אקי וואנג
תיאוריית השעתוק החברתי  לבין  ונלמד על הקשר בין עבודתה  

  ".מרקסיזם הפמיניסטי של ימינוב הרווחת
המפגשים יתקיימו בו זמנית בזום ובגדה השמאלית (אחד      

  20:00 – 18:00, תל אביב) בימי רביעי בשעות 70העם 
  . במהלך ספטמבר ואוקטובר. הקורס פתוח לכל וללא תשלום

 

  כל חומרי הקריאה,  להרשמה ולקבלת

 :הקישור לזום, וסילבוס תאריכים מלא

BZ8https://forms.gle/qr24Bo57JUF2nL  



      במאבק

  

)  29.8( השבועאלפי רופאים, אחיות וצוותי רפואה הפגינו     
מול משרד הבריאות בירושלים במחאה על הקריסה הכלכלית  
של שבעת בתי החולים הציבוריים. המפגינים חסמו את  

 :הכביש סמוך למשרד הבריאות, ונשאו שלטים עליהם נכתב
  "איפה הבושה?" ו"בית החולים בסכנת חיים".  

"שיתוף הפעולה של משרד הבריאות ושר הבריאות עם      
מביש ומבזה את מערכת הבריאות    –שיטת הטפטוף וההרעבה  

בשיא משבר הקורונה. זה מחדל חריף של משרד הבריאות  
שפוגע בתפקוד בתי החולים. בלי תקציב מוגדר וברור אי  

לגייס רופאים ואחיות או לנהל בית  אפשר לרכוש ציוד, 
חולים", נמסר בהודעת המארגנים. מנהל בית החולים שערי  

בקש הכות על חטא ולל  לממשלהקרא    ,פרופ' עופר מרין  ,צדק
  קיים "תתעוררו, המדינה לא יודעת ל :סליחה מבתי החולים

. קיימו את ההסכם כדי שנוכל  עליו הסכם שהיא עצמה חתמה
       במטופלים".להמשיך לטפל 

הרשימה   – במחאה השתתף ח"כ עופר כסיף (חד"ש     
טרי מקורונה,   חלים מתכנסים: "בתור מלהמשותפת) שאמר 

ברור לי שהגיבורים האמיתיים הם הצוותים הרפואיים. לא  
התמיכה  תגיע  ייתכן ששוב הם יישכחו, ושגם בתקציב הנוכחי  

  לויות".  התנחלכיבוש ולטייקונים,  לרק לקצינים בכירים, 
הצוותים שהפגינו מול משרד הבריאות במחאה על      

ההרעבה התקציבית מועסקים בשבעת בתי החולים הציבוריים  
בתי החולים של   תושלוש ,ובהם הדסה, שערי צדק ולניאדו

נצרת. בתי החולים נקלעו לגירעונות כבדים בעקבות מגפת  
הקורונה, וממתינים למאות מיליוני שקלים שמשרד האוצר  

בינואר. החל משבוע שעבר הם  עודהתחייב להעביר להם 
  ,חולים חדשים לא מתקבלים :פועלים במתכונת חירום בלבד

  דחופים בוטלו. -ואלפי תורים וניתוחים לא

בינלאומי  די פלאפון ובזק  עוב

  קפיטליזם החזיריב נאבקים 
  השבוע  ו עובדי החברות פלאפון ובזק בינלאומי הודיע    

) על החרפת הצעדים הארגוניים הננקטים זה שבועות  30.8(
קריסת המו"מ    בעקבותפתחו בשביתה כללית  ו  , בתאגיד אלפא

עם ההנהלה. כל המוקדים הטלפוניים, מרכזי השירות והמרכז  
פעילות בבנייני החברה   שוםולא תתקיים  ,הלוגיסטי נסגרו

  בפתח תקווה. 
יו"ר ועד עובדי אלפא, יחיאל שמן, מסר: "הקפיטליזם      

אינו יודע    ,החזירי של דוד פורר, מבעלי השליטה בקבוצת בזק
ולהשקיע בחברות מצליחות ורווחיות   שובע. במקום להמשיך 

  כפי שהבטיחו לנו בעבר, בוחרים פורר וקרן סרצ'ליייט לפעול  
  

  לחברנו טלעת כחיל
  אתך באבלך על מות רעייתך

  כחיל רוז 
  יפו - מחוז ת"א –המפלגה הקומוניסטית הישראלית  

  

כדי לגרוף   ,סבבי התייעלות שלא נגמריםללפיטורי עובדים ו 
מול משרדו  ) 30.8(עוד ועוד כסף לכיסם". השובתים הפגינו 
  , מול ביתו הפרטיושל פורר ברחוב השילוח בפתח תקווה 

  גשרים ברחבי הארץ. הפגינו על באותו ערבו
  

   השבוענרצחו  ארבעה
  ציבור ב בימים האחרונים התרחשו מקרי רצח  ארבעה    

בתגובה התכנסה ועדת המעקב העליונה של הציבור  הערבי. 
הערבי לישיבת חירום בנצרת והחליטה על שורת צעדי מחאה.  

הרשימה המשותפת)   – בישיבה ציין ח"כ איימן עודה (חד"ש 
שחרף ההכרזות הרמות של הממשלה בדבר מאבק בפשיעה 

  בחברה הערבית "שום דבר לא זז". 
  רמטה, תושב ג'לג'וליה עזיז קו-עבד אלבכפר קאסם נרצח     
מוכר למשטרה. לפני חמישה חודשים נחשד קורמטה  ה 26בן 

  18בסחר באמצעי לחימה. מוקדם יותר נורה למוות צעיר בן 
תושב לוד, אנאס ווחוואח. במשטרה חושדים שהרקע למעשה  

אז  הרצח הרביעי בלוד ממקרה הוא סכסוך בין משפחות. זהו 
, הנרצח היה  13וץ ער םפי עדויות שפרסלתחילת השנה. 

תלמיד מצטיין שסיים את בית הספר התיכון, התנדב במד"א  
  כמה שעות לאחר מכן נרצח מעורב בפשע.    ולא   , ופעיל חברתי

 תל שבע שבנגב.בביתו    , ליד 30אבראהים נאסר אבו עמרה, בן  
,  57שלושה ימים לאחר מכן נרצח בחיפה מוחמד פאיז, בן 

    בביתו בשכונת הדר.
אזרחים ערבים נרצחו השנה בנסיבות הקשורות    76כי  יצוין      

כך לפי   – לאלימות ולפשיעה, ושישה נהרגו בידי המשטרה
  11נתוני המעקב של עמותת יוזמות אברהם. בין הנרצחים 

  הרצח באמצעות ירי. בוצע מהמקרים  60-ב .נשים
 

  יפו לא למכירה 
  הפגנה נגד פינוי דיירי עמידר ביפו

  138, יפת 18:30בשעה  2.9יום חמישי, 
  

  סניף חיפה  –המפלגה הקומוניסטית הישראלית  

  בין  -אפרטהייד אקלימי 

  קולוניאליזם להתחממות גלובלית
  הרצאה ודיון בהנחיית ד"ר מתן קמינר

  , חיפה39בן גוריון , 19:30בשעה  8.9 ,רביעייום 
  

  השבוע באתר "זו הדרך" 
הפגנה מול כלא , מחאת המטפלות בגיל הרך

, עדותו של סרבן מצפון תושב התנחלות, דמון
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