
 
 

 
:יליוןגב   

המטפלות הסיעודיות     

קפיטליזם לפשיזם בין    
 

  

  

  

  בשבוע שעבר (צילום: דובר צה"ל) ,ספינת חיל הים בסיור בים האדום יחד עם אוניות הצי האמריקאי
  

  בורג במכונת המלחמה האמריקאיתכצה"ל 
  

בנט בבית הלבן,  ראש הממשלה נפתלי בתום פגישתו עם     
כי "איראן   ,ביידן בהצהרה פומביתג'ו ארה"ב נשיא הבטיח 

  " הצורך ידתבמ"לעולם לא תשיג נשק גרעיני", והסביר ש
.  "אפשרויות פעולה אחרות, שאינן מדיניות"ייבחנו גם 

על כך    .הביעו שביעות רצון מההצהרה הימיןת בממשל
  ).  6.9דיווח עמוס הראל ב"הארץ" ערב החג (

ראש ממשלת השינוי מצא שותף בדמות   ,שלא במפתיע    
שמירה על  בבכל הקשור אך ראש ממשל השינוי. 

דיכוי  בהמשך הכיבוש וב , ם באזוריהאינטרסים האמריקאי
לממשל  בין ממשל טראמפ  הבדל אין  –  העם הפלסטיני

  בנט. לממשלת ביידן ובין ממשלת נתניהו  
כן, שיתוף הפעולה הצבאי בין שתי המדינות  -על-יתר    

(ליתר דיוק: הכפפת צה"ל לאינטרסים הגלובליים של  
האימפריאליזם האמריקאי) רק גובר. בחודשים האחרונים  

שתי  ל משותפים יותר ויותר "תרגילים צבאיים"ל  עדיםאנו 
מבלי שהדבר מעורר ויכוח    ,זאת מתחת לרדארכל  .  המדינות
דון בכנסת  ניפיקוח פרלמנטרי או לכל הפחות  נתון לציבורי,  

  .  יתאו בעיתונות הממסד
פיקוד  של  "ו פי החלטת טראמפ, צה"ל "עבר לאחריותל     

  ינו . עבור מי שאCENTCOM)המרכז של צבא ארה"ב (
בהיר ש"פיקוד  נבקיא בהלכות האימפריה האמריקאית, 

בדרום ארה"ב, חולש על   שוכנת ו תהמרכז", שמפקד
הרפובליקות הסובייטיות לשעבר   ועל התיכון-רחהמז

, קירגיסטן,  ןקזחסטן, אוזבקיסטן, טורקמניסטן, טג'יקיסט
 SOUTHCOM)( פיקוד הדרום אפגניסטן ופקיסטן.וכן על 

ממקסיקו בצפון ועד    ,יקה הלטיניתחולש על כל מדינות אמר

  פיקודים לכפוף  העולם כולו  ...וכך הלאהבדרום; ארגנטינה 
  .  של צבא ארצות הברית יםאזורי

פיקוד המרכז של   זקוק ,נסיגת ארה"ב מאפגניסטן קבותעב    
והצבא הישראלי נקרא אל הדגל... של   לחיזוק,צבא ארה"ב 

בישראל בסיסים בכך שפועלים    דילא  כאילו  הפסים והכוכבים.  
ישנם מחסני נשק  שבאזור המרכז של חיל האוויר של ארה"ב, 

  נמל חיפה היה לנמל הבית של הצי השישי ששל צבא ארה"ב ו
   .הצבאי הגיעה העת להתייצב בכל הכוח -

  תרגיל  בים האדוםלראשונה נערך ) 31.8בשבוע שעבר (     
  כו במהל " .עם הצי החמישי של ארה״ב חיל היםשל  משותף

בוצעו תרחישי הגנה, חילוץ והצלה ותרחישים נוספים. כל  
בין הציים, שמטרתה  מבצעית זאת, תוך עבודה משותפת 

  מסר   ךכ   –   "העיקרית למידה משותפת וחיזוק הקשר בין הציים
הפתיחה לעבודה   התרגיל מסמל את יריית" .דובר צה"ל

המשותפת של זרוע הים עם הצי החמישי, כחלק ממעבר צה״ל  
 10-ב .ףב", הוסיפיקוד המרכז של צבא ארה״ללהשתייכות 

משותף, בהשתתפות חילות  צבאי באוגוסט נערך תרגיל 
שבין היתר דימו תקיפה משותפת   ,האוויר של ארה"ב וישראל

  (באיראן?).   

גנרל פרנק מקנזי,  ה מפקד פיקוד מרכז של צבא ארה"ב,    
בחודשים האחרונים  הזדמנויות  כמהשביקר בישראל ב

  : והמקיים קשר שוטף עם הרמטכ"ל אביב כוכבי, הבהיר
של פיקוד  לתחום אחריותו צה"ל  על"העברת האחריות" 

לדה של "הסכמי אברהם" שנחתמו עם נסיכויות  היא תו המרכז  
המפרץ בחסות ממשל טראמפ. זה קצת מבלבל, הרי נתניהו  

  שנה טובה!שב והכריז שאלה הסכמי שלום... 
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 2תגובות /

 

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

  ... בורגניתשלת שינוי לממשלת אחדות מממ
לא צריך להמתין עד שמשרד האוצר, רשות המסים ואגף  "

הכלכלנית הראשית יספקו לנו נתונים טובים יותר על השפעת  
בישראל כדי לקבוע שבכל הקשור    שוויון-האימחירי הדיור על  

הנוכחית היא   'השינוי'ממשלת  —למדיניות מול שוק הדיור 
כאלי  : נפתלי בנט, ניצן הורוביץ, מרב מי 'ממשלת אחדות'אכן  

ואיילת שקד יספקו לאריסטוקרטיית הנדל״ן הישראלית בדיוק  
אותם שירותים שבנימין נתניהו, הקפיטליסט האכזר, הניאו־ 

עבור כל   — ליברל, סיפק להם. ימין, שמאל, מרכז 
הפוליטיקאים שלנו, דיור וקורת גג הם לא מוצר ציבורי.  

צריך לדאוג להם,   'השוק'במקרה הטוב הם שירותים ש
         ".ה הרע הם עוד מקור תקציביובמקר

  27.8גיא רולניק, "דה מרקר", 

  לממשלת כיבוש  אחדות משלת מ... ומ
עדר־המדיניות הזו  יבניגוד לנתניהו, אשר ביסס את מדיניות ה"

מהמצב גם אם  על ממשלות ימין ומתנחלים, שנהנו בסך הכל
העדיפו סיפוח, בנט משתמש בגיוון הפוליטי של הקואליציה  

מה שאני עושה הוא למצוא את דרך  'שלו כדי להצדיק אותה. 
כיצד אנחנו מתמקדים במה שאנחנו מסכימים  ', אמר,  'האמצע

המצב הקיים, המאפשר את העמקת הכיבוש והסיפוח   '.עליו
דרך  'ם אופן הזוחל לצד הרחבת ההתנחלויות, איננו בשו

. הצד השמאלי בממשלה מבין זאת היטב, אבל  'האמצע
מאפשר את הנצחת התזה ועוד נותן לבנט להשתמש בהם 

בחסות אגדת/הונאת סטטוס־קוו על פשרה מאוזנת   .כתירוץ
מבית היוצר של פוליטיקת המרכז שנאחזת באיזה רצון מדומה  

, ממשלת בנט תקדם יותר מאי־פעם את הנצחת 'העם'של 
שתי המדינות    פתרון   ותרחיק עוד יותר את   המצב הגרוע הקיים

 ". שמאלבוכל זה באדיבות אגפיה  —
  27.8נעה לנדאו, "הארץ", 

  בעיתונות פורנוגרפיה של המיליטריזציה 
הקרב האבוד מראש על תוספת של מיליארדי שקלים  "

לפנסיות התקציביות שצה"ל מחלק לגמלאיו הצעירים  
- בחוק, מלווה במתקפת יחסי ה), וקיבוע'תוספות הרמטכ"ל'(

ציבור בלתי פוסקת של היחצן הגדול בישראל: דובר צה"ל.  
ידיעות  ', 'ימים 7'בתפריט בעיתוני היום: טנקיסטיות (

), חיילים עם  ' ישראל היום'ניקים מהמסייעת (), חי"ר' אחרונות
), סיפור אישי מרגש של מפקד יחידה  'בשבע'מוגבלויות (
) ואפילו אורזים של בדיקות  'ישראל היום'מובחרת (

כרגיל, הקמפיין   .)' ידיעות אחרונות'סרולוגיות (נדב איל ב
מלווה בפורנוגרפיה של המיליטריזציה. כלומר, התפעמות  

ישראל  'של  'שישבת'ין והרג. המצטיין: שער ויזואלית מכלי ז
, עם מה שנראה כפוטושופ לא מוצלח שניסה לדחוס  'היום

בפריים אחד וכמעט מרסק מסוק על   כמה שיותר כלי משחית 
  ". שני ג'יפים וטרקטורון עמוסי לוחמים

  27.8שוקי טאוסיג, "העין השביעית", 

  תקציב המדינה: למה יש כסף ולמי אין 
לזה יש כסף והרבה, בלי דיון,   –תוספות נדיבות לאנשי קבע "

אבל כסף ליותר ממיליון זקנים, מאות אלפים  . בהינף החלטה
לא עלתה כבר    זקנההקצבת   .זה אין   –מתוכם מתחת לקו העוני  

איזו   יותר מעשור! ועומדת על פחות משלושת אלפים שקלים.
 ".בושה

  27.8ציוץ של העיתונאית ענת סרגוסטי, 
  

  

  מכתבים

  למערכת    
  

  על חופש הדיבור של המורים  
פגשו  נכנסו לכיתות ו נילדים וילדות  :עבר בספטמבר 1-ה    

רגע נתון,  . בכל שנה, ולמעשה בכל  יםחברוהמורים ה עם שוב
"על מה מותר לדבר עם    :מתחבטים אנשי ונשות חינוך בשאלה

המציאות נושאים  מכתיבה  בכל שנה  .בכיתה?" תלמידים 
אקטואליים שמחלחלים דרך קירות בית הספר ועולים בשיעור  

מערכת החינוך כמו הדתה  בהחל בשאלות הנוגעות ישירות  –
פים  בספרי הלימוד, עבור דרך עמדות ביקורתיות של גו

וכלה בסוגיות שנויות   ,וארגונים המוזמנים לבית הספר
חיסוני קורונה,   –במחלוקת הנמצאות על סדר יום הציבורי 

  בחירות, מתיחות ביטחונית ועוד. 
קשה למצוא מורה בישראל שלא שאלה את עצמה כיצד      

מול התלמידים והתלמידות בכיתה:   ה לגשת לנושאים אל
ה? האם מותר לי להביע עמדה  באלו נושאים אפשר לדון בכית

פוליטית או למתוח ביקורת על רשויות השלטון? איך כדאי  
לגשת לדיון חינוכי בנושאים שנויים במחלוקת? ואיך אוכל  

  ?  להרגיש פחות לבד במערכה
המציאות מראה כי ציבור נשות ואנשי ההוראה נמנע לא      

פוליטיות או  פעם מהובלת שיח חינוכי משמעותי בסוגיות 
שנויות במחלוקת. זאת, בשל היעדר הכשרה וכלים חינוכיים  

ה, וכן לאור אירועי הפחדה  ילהתמודדות עם הסוגי
שמתרחשים לא פעם, שמטרתם לסתום פיות והם גורמים  

    תלי בית הספר.ועיסוק בנושאים פוליטיים בין כמלחשש 
עיון בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך ובדברי החקיקה     

הרלוונטיים מגלה כי הם מעודדים התבטאות חופשית ושיח  
צד זאת, הסייגים  בביקורתי בנושאים שנויים במחלוקת. 

והאיסורים בנושא זה נוסחו באופן עמום ומעורפל, שאינו  
משרת את המורות והמורים בניסיונם להבין במה מותר לדון  

את הזכותון ואת הפודקאסט    כך, יצרנו באגודה לשם בכיתה.
"המורה, מותר לך להגיד את זה", שמטרתם להסביר באופן  
ברור מה מותר ומה אסור ולסייע לאנשי ונשות חינוך לבצע 

  את עבודתם לפי שיקול דעתם המקצועי והערכי וללא פחד. 
אחד מעמודי התווך של המעשה החינוכי הוא מתן כלים      

ד מגוון דעות ורעיונות, כך שהילדים והילדות  לשיח המעוד 
שלנו יגדלו להיות אזרחים מעורבים, ביקורתיים ופעילים. אנו  

בקרב מחנכות ומחנכים,  להפיץ את הזכותון  מזמינים אתכם
הורים, סטודנטים וסגל במוסדות להכשרת מורים, אנשי ונשות  

  ים. זרמחינוך מכל ה
ה, שנת קידום ערכי  בברכת שנת לימודים מוצלחת ופוריי    

  הדמוקרטיה וזכויות האדם. 

  צורן-נעמי בייט
  מנהלת מחלקת החינוך, האגודה לזכויות האזרח 

  

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

  

 הפגיעה בזכויותיהן של המטפלות הסיעודיות מסוכנת לעובדים כולם

 העובדות הזרות בין קפיטליזם לפשיזם
  

משבר הקורונה הציף אל פני השטח בעיות שונות במערכת      
שונים של  חלקים  של עובדים ב  הקשה  מצבם  –   , ובהן הבריאות

שקולם  המנוצלים יותר ואחד ממגזרי העובדים  מערכת זו. 
עובדות הסיעוד    הוא  מערכת הבריאות פחות ב  נשמע

 הזרות. 
אלף   22-כב קיים במערכת הבריאות מחסור  עתכ     

העובדות  אלף  55-נוסף ל ,עובדות סיעודיות
לאחרונה משרד   נענהכך  בשל המועסקות בארץ.

(יש   חברתי מירב כהן  הפנים לבקשת השרה לשוויון
  להשאיר בארץ בניית תוכנית שתאפשר ל עתיד)

של עובדים סיעודיים אשר אשרותיהם   םמסוי ספרמ
ת  שר ת שליקשה העזאת בניגוד לעמדת .עמדו לפוג

שמאז מערכת הבחירות הציבה  ,איילת שקד הפנים
  את הפגיעה בעובדים הזרים לעצמה כמטרה 

 . ומבקשת לסלק מהארץ רבים מהם ככל האפשר
אשר להשארת  י השרות חלוקות בתשלמרות ש     
  הן תמימות דעים באשר , בארץ זריםהעובדים ה
מחסור בעובדות  ללדעתן  הגורמת בעיה המרכזית ל

 הן דורשות יותר מדי זכויות! :סיעודיות זרות
בראיון שקיימה השרה ל"שוויון" מירב כהן, היא      

העובדות הסיעודיות דורשות  י הבעיה היא שכטענה  
, תוספות  יות"זכויות מוגזמות" כמו שעות חופש

זכויות עובדים   ביגוד ויום חופשי בשבוע.לשכר למזון ו 
נראות לשרה   , להן זכאי כל עובד ישראלי ה,בסיסיות אל

לשוויון חברתי כדרישות מוגזמות אם הן באות מעובדת מהודו  
  או מהפיליפינים! 

  

 שכר נמוך ושלילת זכויות 
התומכים  גירוש העובדים לבין  מצדדי הוויכוח בין קער ל ע    
חשוב להבין את מצבן הנוכחי של העובדות    ,נישולם מזכויותב

  הזרות בתחום הסיעוד. 
ממדינות מזרח   עיקרבהעובדות הסיעודיות הזרות מגיעות     

תחום רפואי  בסיעוד או  בבעלות השכלה אקדמית    , ורובןאסיה
  ן הן מגיעות לשירות הסיעודי בארץ דרך חברות קבל אחר.

  ת נת העובדאינן אחריות להג לא רק שחברות אלה  . נצלניות
,  תעובדה(פגיעה בזכויות  צד המעסיקבמקרה של אלימות מ

  נוטלות  אףהן  – )כיוצא בזההתעמרות המשפחה במטפל ו
 אחוז גבוה מהמשכורת החודשית של המטפל. לעצמן 

על  השרה לשוויון חברתי זעקות  חרף ,משכורת זו עצמה    
קרובה בדרך כלל לשכר   הדרישות המופרזות של המטפלות,

  שקלים בחודש.  6,000בישראל ואינה עולה על  המינימום 
  , לחברת הקבלן לשלםעל העובד הסיעודי  מתוך משכורת זו

יחד  שכן נסיעות (אישיות נסיעות לממן לרכוש מזון, ביגוד ו 
את  על חשבון המטפל), ו ןעם המטופל בתחבורה הציבורית ה

 במולדת. ש הלמשפח לשלוח הביתהשנשאר   מה
ד הישראלי שמשתכר שכר מינימום אך "זוכה"  בניגוד לעוב     
שעות   כמו יום עבודה בן שמונה שעות, וכןזכויות בסיסיות ב

לפני    . אלהכל  , המטפל הסיעודי לא זכאי ל מנוחההפסקה וימי  
שעות  עשר שנים החריג בג''ץ את העובדים הסיעודיים מחוק 

  שעות  24דיות ועבודה ומנוחה ואישר להעסיק מטפלות סיע
ניתנים   מנוחהשעות חופשיות וימי  .בשבועימים  7-ו ביממה
כי   ןדיהבפסק קבע בג''ץ ששל המעסיק, לנדיבותו  בהתאם

  להתחשב במטפלות. יו על

המדינה מאחריותה כלפי העובדות   משחררת אתפסיקה זו     
  . במצב זה המטפלים והמטופלים  הזרות, תוך יצירת עימות בין 

    מלאה שליטה  מעסיקקשיש הלאין  לעתים קרובותשל ניצול, 

  (צילום: קו לעובד) שעות זה יותר מדי! תנו לי לנוח" 24"
  

במקרים רבים  .ירידה קוגנטיביתאו דמנציה בשל  ,במעשיו
  כבר לפני עשור   . מטפלות הסיעודיותב  התוצאה היא התעללות

לירידת    הובילועלול ל  ,מסוכןמצב זה  מתנגדי הפסיקה כי    טענו
 . יםהמטפלות במטופלנגדית של התעמרות לאיכות הטיפול ו

  , , אם יצא העובד לחופש של כמה שעות או ימיםעל כךנוסף      
כך בוחרים    משום   . האחריות לבריאות המטופל היא על העובד

מטפלים רבים "לוותר" על זכותם לשעות חופש ונאלצים  
 . 24/7שאר עם המטופל  ילה
כמו בתי אבות ודיור   יותר  מוסדרים דהעבו גם במקומות     

בתחום האפור, שכן הן אינן מועסקות    המטפלות  נמצאות  ןמוג
ולכן זכויותיהן אינן    אלא ישירות בידי הדיירים,  ידי המוסדותב

עליהן הגבלות   מטיל  . עם זאת, האחרוןבאחריות המוסד
  נוכחות. דרישת ודרישות רבות כמו הגבלות יציאה ו

  

 אינטרס משותף לעובדים ישראלים ולזרים 
  היפטר במאבק בין הפשיזם של איילת שקד שרוצה ל    
לבין הקפיטליזם של מירב כהן שרואה בהן    ,העובדים הזריםמ

דריסת הזכויות   .הקפיטליזם ניצח הפעם  – עבדים ללא זכויות
אך החרגת העובדות הסיעודיות   .ממשיכה בדותהעו של

למעמד   נותזכויותיהן מסוכ ב הפגיעהמחוקי העבודה ו
תקדים   עלולות לשמש ןשכן ה כולו,  העובדים הישראלי 

  , כלל עובדי מערכת הבריאות שהצורך בעבודתםב פגיעהל
 . ביממה שעות 24קיים   טיפול הסיעודי,בדומה ל 

נגד מערכת   כולו  העובדים רק במאבק משותף של מעמד     
מחפשת תמיד כיצד  ש ,הניצול ונגד השיטה הקפיטליסטית

, נוכל לעצור את הכוחות  לסחוט עוד רווחים מהעובד
ולשפר את מצבם של   עובדים אלה באלה שמשסים קבוצות

   העובדים כולם.
 

 עידן סלוצקר



  4/פוליטי 

 יו"ר ההסתדרות

 בשירות המעסיקים
דוד, מציע הקפאת שכר עד  -יו"ר ההסתדרות, ארנון בר    

  המאוגדים בהסתדרות  עובדים גדולים מגזרי בש למרות 2023
המורים והרופאים.   ובהם ,אין הסכמים קיבוצים בתוקף

- לאתר ההסתדרותי "דבר" לרגל החג אמר בר  שהעניק   בריאיון
"הבסיס של המשא ומתן על עסקת החבילה הוא הקפאת   :דוד

, וכמה דברים נוספים שאני לא יכול לפרט.  2022שכר לשנת 
- במקביל, ההסתדרות דורשת לעלות את שכר המינימום ל

שקלים בחודש וזה בדרך להסכמה. ייתכן שבתחילת או    6,000
  נוכל להיות עם עסקה ביד".אמצע אוקטובר כבר  

את השאלות הקשות:  בריאיון יו"ר ההסתדרות לא נשאל     
ליברלי אביגדור ליברמן  -מדוע כרת ברית עם שר האוצר הניאו

מערכה נגד חוק ההסדרים   מלנהלההסתדרות  תנמנע ומדוע 
בעובדים ובשכבות המוחלשות.   הפוגעים ,והצעת התקציב

"ההסתדרות הצליחה להוציא מחוק ההסדרים כל רפורמה  
"יש כמה דברים   :והוסיף ,דוד-עובדים", שיקר ברבשקשורה 

שצריך לתקן כמו למשל העלאת גיל הפרישה, ואני עדיין לא  
שלם גם עם הנושא של איגרות החוב המיועדות". יצוין שסעיף 

כונות העובדים לפנסיה לידי  העברת כל חסשמשמעותו  – זה
צבורים  , מבלי שהממשלה תהיה ערבה לכספים בעלי ההון

  היא הפגיעה המרכזית בעובדים ובגמלאים.  -היא – אלה
- בהתייחסו למאבק נגד הפיטורים בענף התעופה אמר בר    

"באל על כבר עשינו צמצומים בקורונה, היום הם עם   : דוד
משבר. כרגע אין מודל  עובדים פחות ממה שהיו ערב ה 2,000

חל״ת לעובדים האלה. אנחנו יצרנו מודל חל״ת פנימי, מקומי,  
עד סוף אוקטובר, שההסתדרות נותנת חלק מהכסף, אבל בסוף 
אוקטובר זה יגמר. כרגע אין פתרונות, זה דבר שאני לא מצליח  

  ולו שביב של גילה לא , הוא אף על פי כן לפתור עם האוצר". 
נכונות לפתוח במאבק נגד הממשלה ובעלי חברות התעופה  

  המופרטות. 
בר דוד מכתב לשרת האנרגיה    ואם לא די בכך, שיגר השבוע    

קארין אלהרר (יש עתיד) בו ביקש להאריך את הזיכיון שניתן  
אלהרר  לטייקון עידן עופר לכריית פוספטים בים המלח. 

ללא תמורה את  ו  מידיהחליטה באחרונה שלא להאריך באופן 
  זיכיון כריית הפוספטים של חברת רותם אמפרט המופרטת 

  .  , המתגורר בלונדוןעופרעידן שבבעלות 
  
  
  

  

  
  

  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, 

  

בר דוד    יצא במקום לדרוש להשיב את המפעל לידי המדינה,      
במכתב לאלהרר כתב:  להגנת האינטרסים של בעל ההון.

"לצערי ולתדהמתי עודכנתי כי התקבלה החלטה במשרדך,  
לפיה קידום הארכת זיכיון הכרייה של מפעלי רותם אמפרט  
מוקפא ולא יובא לאישור הסופי הנדרש בוועדת הכספים עד  

יקורת של החשב הכללי בנושא התמלוגים למדינה.  שתושלם ב
השלכות ההחלטה קריטיות, מסוכנות, מרחיקות לכת ופוגעות  
לרעה בביטחון התעסוקתי של אלפי משפחות שפרנסתן  

  נשענת על המפעל, רובם ככולן תושבות הנגב".  
ארגונים חברתיים התנגדו להארכת הזיכיון ללא תמורה,      

משלמת למדינה נמוכים   ותם אמפרטרנו כי התמלוגים שצייו
מכריית הפוספטים. לפי   יא מפיקההלרווחי העתק ש יתיחס

  2019-2018, בשנים הארכהל  המתנגד , 99נתוני ארגון לובי 
מיליון שקל, שמייצגים  11שולמו למדינה תמלוגים בסך 

בהכנסות המדינה מתמלוגים. זאת בהשוואה   45%ירידה של 
שבחנה את התמלוגים שמקבלת  ,  2לדו"ח של ועדת ששינסקי  

  המדינה ממחצבים.  
בקשה  טבע ודין"  ,ארגון "אדםהגיש באוגוסט אשתקד ה    

לאישור תביעה ייצוגית נגד החברה בגין זיהום מים, פגיעה  
קרינה רדיואקטיבית ועוד.   באמצעותבערך קבע מוגן, זיהום 

סכום התביעה אינו ניתן להערכה, אך עלויות הטיפול  
  ; מיליון שקל 200ים על לניטור עו השיקום וה ,בשפכים
- ב כיםאקולוגית בנחל והנזק לכלל הציבור מוער ההפגיעה 

- לתושבי האזור עומד על כהנדרש פיצוי הו ; מיליון שקל 515
  מיליון שקל.   20

     

סלימאן: הפשרה ח"כ תומא 

  כישלון -בנוגע לגיל הפרישה 
  

  – "חברות הכנסת מהקואליציה נכשלו במשימה המרכזית     
פיצול חוק שלילת קצבת הזקנה (העלאת גיל פרישה) מחוק  
ההסדרים. עכשיו החוק יעבור בהליך חטוף ולא דמוקרטי.  
האוצר קיבל את שלו, וההתנגדות בקואליציה התפוגגה",  

שה, ח"כ עאידה  ייו"ר הוועדה לקידום מעמד הא ) 2.9(  אמרה
  הרשימה המשותפת). –סלימאן (חד"ש -תומא

חברות הקואליציה שהגיעו לפשרה הכושלת הן  יו"ר סיעת     
מרצ ח"כ מיכל רוזין, יו"ר ועדת העבודה והרווחה ח"כ אפרת  

וח"כ ג'יידא   (העבודה) , ח"כ נעמה לזימי)העבודה(רייטן 
החוק  הצעת  אישוראת  הפשרה אפשרה. )מרצ(בי זוע-רינאווי

במסגרת ההצבעה בקריאה ראשונה על חוק התקציב. סוגיית 
  65עד לגיל  62לנשים בהדרגה מגיל העלאת גיל הפרישה 

  יתה סלע המחלוקת הגדול ביותר בתוך הקואליציה.  יה
סלימאן, המתווה החדש אמנם עדיף על הצעת  -לדברי תומא     

המקורית, משום שהוא כולל מענה מסוים לנשים  האוצר 
עם זאת, מענים אלה הם זמניים וחלקיים,  " מוחלשות.

ומתעלמים מסוגיות מרכזיות כמו נשים שנפלטו משוק  
העבודה בגיל צעיר יותר, או עקרות בית שלא מקבלות שום  

. עוד הבטיחה  , אמרהלקצבה נדחית" ןמענה למרות שזכאות 
היאבק למען שיפור המתווה בכנסת  "נמשיך ל  :סלימאן-תומא

  למען כלל הנשים המוחלשות".  
  להעלאת גם מזכ"ל הסתדרות המורים, יפה בן דוד, מתנגדת      

: "זה מהלך מביש של המדינה שפוגע לנשים גיל הפרישה 
בזכויות נשים שעובדות במקצועות שוחקים. לא ניתן יד  
לדריסת זכויותיהן של עובדות ההוראה שעובדות באחד  
המקצועות השוחקים במדינה. כבר היום חסרות מנהלות,  
מורות וגננות. העלאת גיל הפרישה רק תגביר את קצב נטישתן  

   . , אמרה"ממערכת החינוך



 5/ קורוה

   

  1802קריקטורה שפרסמו מתנגדים לחיסון נגד אבעבועות שחורות באנגליה בשנת 

  מחוסנים-הלאדיאלוג עם לפתוח ב
   

בחודשים האחרונים מסתמן שסע חדש בחברה הישראלית:     
בין תומכי החיסונים למתנגדיהם. שיח מתנגדי החיסונים,  

מתנהל ברובו בקבוצות פייסבוק ווטסאפ, ניזון מתיאוריות  ה
קשר, מפיסות מידע שהוצאו מהקשרן וממידע כוזב שמקורו  
לעתים קרובות באתרי אינטרנט מפוקפקים. למותר לציין,  

  זה איננו מהימן ולא נבדק בכלים מדעיים.  מידע 
פרסמה באחרונה מדריך   MIT ה האמריקאיתאוניברסיטה    

לשיח עם מתנגדי חיסונים, או עם אנשים שחוששים להתחסן.  
מחוסנים הם  -המדריך נפתח באבחנה חשובה: "לא כל הלא

מהאמריקאים   MIT ,14%מתנגדי חיסונים". לפי הסקר שערך 
נוספים מן   16%- הם מתנגדי חיסונים במלוא מובן המילה, ו

האמריקאים נמצאים ב"מחנה הנייד" החושש להתחסן. לפי  
הסוציולוגית זיינפ טופקצ'י, רבים מן החברים בקבוצה זו אינם  
משוכנעים כי המגפה קטלנית וכי החיסון אינו מסוכן, ומחכים  

י שיחליטו אם להתחסן  למידע נוסף על אודות המתחסנים לפנ
  בעצמם. 

  חוששים לקבל את החיסון 
מהאמריקאים חוששים לקבל את    20%באותו סקר נמצא כי      

מהאמריקאים מתנגדים   4%החיסון כי הוא "חדש מדי", אך רק  
מבקש לקעקע את  MITבאשר הם. המדריך של  ם לחיסוני

הדימוי המקובל בארה"ב של מתנגדי החיסונים כקבוצה  
"לבנים, כפריים ודתיים". לפי המדריך, הבהלה   אחידה של 

(המוצדקת) ממגפת הקורונה מקשה על תומכי החיסונים  
-ציבור הלא קרבבהקיימים לזהות ולהבין את ההבדלים 

  מחוסנים.  
גם בישראל, ראוי שנדע להבחין בין מתנגדי החיסונים      

טשטוש הגבולות   .האידיאולוגיים לבין אלה שטרם התחסנו
מקשה על מאמצי השכנוע ופוגע במאבק במגיפה.  ביניהם 

קבוצות  עם  ים בחלקם  נמנמתנגדי החיסונים האידיאולוגיים, ה
חברתיות חזקות, תופסים את עיקר תשומת הלב הציבורית.  
אולם ראוי להקדיש את זו בעיקר להססני החיסונים הרבים,  

  שנמנים בחלקם הגדול עם השכבות המוחלשות. 
שיחה  בדרך ארץ ובת בעיקר וסקע MITהמלצה נוספת של     

נעימה ומכבדת: "היה אדיב או לפחות מנומס. זהה את  
המכשול ונסה להבין מה האדם מולך אומר ומתכוון. התאם  
את הטיעון שלך לאדם הספציפי עמו אתה מדבר". דניאל  
קרויסמן, רופא מאוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג'לס, פרסם  

באחרונה מחקר המראה כי "שפת בעלות" יעילה יותר בעידוד  
התחסנות. לדבריו, ביטויים כמו: "דרוש את החיסון שלך", או  

זמין עבורך", יעילים יותר בשכנוע אדם מהסס   כעת"החיסון 
מאשר סנקציות ואיומים. כמובן, מדובר בגישה אמריקאית  

מתאימה לציבור האמריקאי ובמיוחד לבני הגיל  המאוד, 
את    השלישי, כפי שקרויסמן עצמו הודה. עם זאת, ראוי לתרגם

הרעיונות שעומדים בבסיס מחקרו של קרויסמן למחקר מקומי  
בישראל, שיסייע בבניית שפה המתאימה לציבור הישראלי,  

  מתמודדת עם החששות והערכים לפיהם הוא פועל.  הו
משרד הבריאות ביקורת ברחוב הערבי לאחר  ספג בארץ,     

שפרסם סרטון שנועד לעודד אזרחים ערבים להתחסן. הסרטון  
בורים,  בני אדם וי על הדימוי האוריינטליסטי של הערבים כבנ

נלעגים ומסורתיים. בסרטון מוצגת סבתא ערבייה  
סטריאוטיפית, שנאלצים לדחוק בה להתחסן ולהגן על עצמה.  

בוז כלפי הציבור אותו הוא מבקש לשכנע,   רווי הסרטון 
ובאופן לא מפתיע עורר בקהל היעד בעיקר כעס וניכור.  

ים רבים כתבו בתגובות לסרטון כי לא כך  גולשים ערב
  ישתכנעו המהססים לקבל את החיסון.  

  

  שישה מיליון מחוסנים בישראל 
התחסנו במנה הראשונה    6.9לפי נתוני משרד הבריאות, עד       

- קיבלו את המנה השנייה; ו  5,494,203ישראלים;    5,995,710
התחסנו במנה שלישית. בראש טבלת היישובים   2,350,440

- אדומים נמצאים: היישוב החרדי רכסים (אשכול חברתיה
- כעביה); 4כלכלי -); חצור הגלילית (אשכול חברתי2כלכלי 

), בני ברק (אשכול  3כלכלי -(אשכול חברתי  חג'אג'רה-באשט
  ).  3כלכלי - ) ואופקים (אשכול חברתי2כלכלי  -חברתי

מנתונים אלה עולה כישלון חריף בהגדלת שיעור      
חברתי נמוך  -המתחסנים בקרב אוכלוסיות ממעמד כלכלי

וביישובי ספר. כישלון זה מדגיש את הצורך ביצירת שפה  
רבית, חרדית או עניה. סרבני  חדשה עבור אוכלוסיית היעד: ע

אינם מאמינים בתיאוריות קשר: אלה אנשים  ברובם  החיסונים  
שהממסד אינו מצליח או אינו מעוניין לדבר איתם, ובמקרים  

גיאוגרפית   – רבים הם סובלים משוליות חברתית כפולה 
על   סבלני שיח  נהלל וני יחוחברתית. עם ציבורים אלה 

  סולידריות ובריאות.  
  

 לוןזוהר א



  6 / המפלגה

קיץ לוהט בנוער הקומוניסטי 
 

ברחבי הארץ   במהלך חופשת הקיץ קיימו סניפי בנק"י    
עשרות פעולות חינוכיות, פוליטיות והתנדבותיות. הפעולות  
התקיימו למרות האתגרים שהציב הגל הרביעי של מגפת  

היעדר האפשרות לקיים את מחנות    -הקורונה בארץ, ובראשם  
הקיץ הגדולים שמארגנת בנק"י מדי  

  שנה. 
בעראבה, ג'דידה מכר, סכנין, אבו     

מאהל,   סנאן, דיר אלאסד, עין 
טייבה, בענה, טמרה ומג'ד אלכרום  
ארגנו סניפי בנק"י פעילויות  
לתלמידים בגיל בית ספר יסודי,  
אשר שילבו בין משחקים ופעילות  
חברתית לבין תכנים חינוכיים 
ותרבותיים. בסניפים רבים ארגנו  
הפעילים ירידים לילדים ולנוער 
להחלפת ספרי קריאה וספרי לימוד,  

הלימודים  לקראת פתיחת שנת 
 החדשה.  

סניף אום אלפחם, אשר שב לפעילות לאחר תקופה של      
קיפאון בחיים הארגוניים, קיים במהלך החודש מפגשים  
ציבוריים בנושאים פוליטיים וחברתיים, ובראשם המאבק 

הנשק בחברה הערבית.   גידול כמותבתופעת האלימות וב
י לילדי  לראשונה מזה עשרים שנה קיים הסניף מחנה קיץ מקומ

  העיר.
בעראבה קיים סניף בנק"י סדרת פעולות שנפתחה בסמינר      

מעמדי בהשתתפות נציגים מוועדי עובדים תחת הכותרת "יום  
, מזכירת הסניף, אמרה שהאתגר הבולט סעדיהעובד". ליאנא 

ביותר עבור סניף עראבה היה העמידה בהנחיות למאבק בנגיף  
הצליח הסניף לקיים מחנה קיץ   למרות הקושי,הקורונה. 

מקומי בהשתתפות מאות ילדים ובני נוער, שחלקם הצטרפו  
טליעה". המחנה פעל  -"בני עמל" ו"א קבוצותלאחר מכן ל

הפוליטית והרעיונית של   לחיזוק הזהות הלאומית,
  המשתתפים. 

סניף ג'דידה מכר קיים מחנה קיץ מקומי בפעם השלושים,      
תחת הכותרת "גורי טנטור". סניף בנק"י באעבלין ארגן את  
מחנה הקיץ המקומי החמישי, "מחנה גווארה", אשר נמשך  
שמונה ימים. בסניף יפיע נערך מחנה הקיץ "הכוכב האדום"  

חנה זה מתייחד בתוכניתו הדמוקרטית  הרביעי במספר. מ
והשיתופית. בטייבה הפעילה בנק"י מחנה קיץ מקומי  

שנה. המחנה נקרא על שם חברת הסניף   25לראשונה מזה 
  תיג'אן חאג' יחיא, שנהרגה לפני כמה חודשים בתאונת דרכים.  

י בית הספר  דבסכנין ארגן הסניף מחנה קיץ מצומצם ליל     
חלטה אמיצה לבטל את מחנה הקיץ  היסודי, לאחר שקיבל ה 

הכללי בשל התפשטות הקורונה בעיר ומתוך שמירה על  
בריאות הילדים ומשפחותיהם. כמו כן יזם הסניף מבצע 
לאיסוף תרומות לספרי לימוד, על מנת להקל את העול הכלכלי  
המוטל על משפחות בשל הוצאות המחיה ערב פתיחת שנת  

והאבטלה כתוצאה   הלימודים, במיוחד נוכח ממדי העוני
 ממשבר הקורונה. 

סניפי תל אביב וירושלים של בנק"י ערכו סיור לימודי      
משותף בנושא הכיבוש בדרום הר חברון, בשיתוף עם ארגון  
"שוברים שתיקה" וארגון "מסרבות", בו חברים בני ובנות  
נוער המסרבים להתגייס לצבא. כמו כן חילקו שני הסניפים  

טרף לבנק"י במקומות בהם מבלים בני  כרוזים הקוראים להצ

נוער. סניף תל אביב ארגן דיון פתוח לנוער בנושאים  
  .בהדרכת חברי הנהגת בנק"ימוניציפליים 

סניף בנק"י בירושלים לקח חלק במאבק נגד הפרטת שירותי      
הניקיון בעירייה, ופעל לגייס בני נוער למאבק נגד הכיבוש  

ן  לוואן. כמו כיבשיח' ג'ראח ובס
נפגש הסניף עם פרופ' הלל כהן  
לשיחה על השפעת הצבא, הכיבוש 

על מערכת   ם החשאיים מנגנוניהו
  החינוך. 

  

חברי בנק"י בסניף עין מאהל      
רמאללה כדי  בקיימו סיור לימודי 

על מצבם של  מקרוב ללמוד 
הפלסטינים החיים תחת כיבוש. 

ניהול  בטמרה ארגן הסניף קורס 
לילדים, אשר  )"דיבייט" פולמוס (

נושאים חברתיים בשם דגש 
ופוליטיים. בכפר יאסיף פתחה 
בנק"י בקמפיין בשיתוף פעולה עם 

"נשים נגד אלימות" לשינוי ההשקפה החברתית   העמותה
שים. בשפרעם, חידש  בנוגע לתפקידם של צעירים, גברים ונ

את פעילותו. בנצרת יזם הסניף ימי התנדבות  בנק"י סניף 
שכללו פעולות שיפוץ וניקיון ברחבי העיר. נוסף על כך יזם  
הסניף פרויקט ציורי קיר הנושאים מסרים פוליטיים ולאומיים,  

  . 1948-ב וגורשתושביו וארגן מחנה קיץ בכפר אקרית ש
השתתפו בהפגנה השבועית ברמה הארצית, סניפי בנק"י     

ו ביקור סולידריות  ערכנגד הכיבוש בשכונת שיח' ג'ראח, ו
 לוואן בירושלים.  יבשכונת ס

, אמר  מזכיר מחוז עכו בבנק"ילשעבר חוסיין מוסא,     
שההכנות לוועידת המחוז לא הפריעו לסניפים לקיים פעילות  
נמרצת במהלך הקיץ. לדבריו, הפעילות הענפה היא תוצאה  
של עבודה ארוכת שנים להקמת סניפים חדשים ולהפעלת  

 הסניפים הקיימים. 
, ציין כי התנועה התמודדה לאורך  שאדי נסאר, מזכ"ל בנק"י    

תקופה זו עם שני אתגרים עיקריים: הראשון הוא התפשטות  
הגל הרביעי של מגפת הקורונה בארץ, אשר מחייב היענות 
מלאה להנחיות הבריאות; והשני הוא הקושי למשוך את הדור  
הצעיר לקחת חלק בפעילות פוליטית. לדבריו, מגפת הקורונה  

תר על מחנות הקיץ הארציים הגדולים  אילצה את התנועה לוו
שהיא מקיימת מדי שנה, ולחפש רעיונות יצירתיים לפעילות.  
מחנות הקיץ המקומיים סייעו להתגבר על שני המכשולים גם  

  טליעה. -יחד, והביאו לגל הצטרפות לקבוצות בני עמל וא
נסאר הדגיש את חשיבותו הלאומית והחברתית של פרויקט      

שומשים שיזמו סניפים רבים בבנק"י.  החלפת הספרים המ
לדבריו, פרויקט זה מסייע להקל את העול המוטל על כתפי  

פתיחת שנת הלימודים. עול זה כבד במיוחד  ערב ההורים 
השנה נוכח עליית האבטלה, במיוחד בקרב הציבור הערבי,  

  ומשום שחצי מהילדים הערבים חיים תחת קו העוני. 
אשונים של שנת הלימודים  עוד אמר נסאר כי בימים הר     

החדשה תחלק בנק"י כרוזים כדי להפיץ את השקפותיה של 
התנועה בקרב הנוער והתלמידים. בראש הכרוזים תתנוסס 

החבר המנוח מוחמד נפאע: "הם רואים בנו זרים   לה ש ירמאה
  במולדתנו, ועל כך ניטשת המערכה".   

  

 אתיחאד" - "אל  עיתוןההידיעה תורגמה מ

 (צילום: בנק"י) ילדים בפעילות בקיץ



  

 7/ ספורט

 

  סטודיאנטס ת"א)אאביב לפני המשחק נגד קבוצת מקאלן בשבת האחרונה (צילום: -סטודיאנטס תלא :"יחד וללא אלימות כולנו מנצחים"  
  

   אסטודיאנטס ת"א: כדורגל ומעורבות חברתית 

  8:0בניצחון    אי שבתעונה החלה במוצ ה
פתחה את העונה בשבת   אביב-סטודיאנטס תלאקבוצת     

.  8:0: במשחק מול קבוצת מקאלן ניצחון מוחץב )29.8(
הניצחון  אודות הייתכן שקוראי מדורי הספורט לא שמעו על 

אפס? ייתכן  -שמונה – במגרש שבשכונת התקווה המרשים
אביבית הצעירה לא משחקת בליגות  -כי הקבוצה התל , מאוד

די אמריקה  י המאגדת צעירים ילהגבוהות. זו קבוצת חובבים 
  ילדי הלטינית, שחקנים ערבים ותושבי דרום העיר ובהם 

  מהגרים ומבקשי מקלט.  
  שנולד רמת גן  תושב, אליאל נחמד לדברי מייסד הקבוצה     
היא  אסטודיאנטס ת"א גדל במקסיקו, "וארגנטינה ב

והיא    המשלבת ספורט ומעורבות חברתית  פלטפורמה חברתית
  . "הכדורגל  –שפה אוניברסלית בעושה זאת 

אדגרדו "הרוסי"  השחקן המנוח של  לזכרוהפרויקט הוקם     
  האם  הקבוצהסמל לערכים של  המשמש ,פראטולה

ביוני   .(ר' מסגרת) אסטודיאנטס דה לה פלטה בארגנטינה
באופן רשמי אסטודיאנטס דה לה פלטה   כירהה   2017

האוהדים הרשמי   בתל אביב כמועדון מועדוןבבארגנטינה 
סולידריות,  שותפות ו המחויב לערכי הקבוצה ובהם ,בישראל

הקרבה למען  וקבלת האחר, כבוד הדדי, עבודה קבוצתית, 
  .המטרה המשותפת

עיר  בת"א בטורנירים ובתחרויות  אסטודיאנטס פעילה מאז    
מבקשי מקלט   םמנישחקני הקבוצה נ עםהארץ.  וברחבי

ועוד, עולים חדשים   , מחוף השנהבאהיאריתרמן, אמסוד
  ילידי הארץ.ו  סיהורומקולומביה מארגנטינה, ממגרמניה, 

שבחים רבים בגלל  באסטודיאנטס ת"א  זכתה מאז הקמתה     
בערוצי  סיקור בזכתה הקבוצה אף  .הקהילתית פעילותה

ארגונים בינלאומיים  מצד תמיכה בו ,התקשורת בארגנטינה
  הפועלים למיגור האלימות במגרשים. 

ניתן לעקוב אחר לוח   שלה באתר הקבוצה ובדף הפייסבוק    
נחמד הביע תקווה שקבוצתו תזכה . המשחקים ותוצאותיהם

  ם הגדל.  תמיכה גוברת מקהל האוהדיבבניצחונות נוספים ו

  אפרים דוידי 
  

  אסטודיאנטס ת"א:לאתר של  
https://www.estudiantestlv.com  

  נוסד לפני יותר ממאה שנה
"קלוב אסטודיאנטס דה לה פלטה" הוא אחד המועדונים      

  1905-ב וסד יי המועדון את . המפוארים של ארגנטינה
סטודנטים באוניברסיטה הלאומית של העיר לה פלטה, בירת  

  . מהבירהדרומית ק"מ   60-מחוז בואנוס איירס, כ

  
לזכות המועדון הוותיק שש אליפויות, שני גביעים לאומיים     

ובהם ארבעה ב"קופה  , ושישה גביעים בינלאומיים
  כדורגל. באליפות דרום אמריקה  –" ברטדורסיל

הקבוצה תלבושת הדומה לזו שלבשה  בחרה  בתחילת דרכה      
תחילת  מהבכירות בכדורגל הארגנטיני ב –קבוצת אלומני 
  : חולצה לבנה עם פסים אדומים אנכיים, המאה שעברה

מכנסיים שחורים וגרביים שחורות. עם הזמן נוצרה יריבות בין  
  , ןמשחק הדרבי ביניהב הניצחנטס אסטודיאשני המועדונים ו

משחק הרשמי  ה זה היהמכונה "אל קלאסיקו פלאטנסה". ה
במסגרת   1916באוגוסט  27-נערך ב ש ,הראשון בין הקבוצות

הזמן, ואסטודיאנטס    כחלוףאלומני נעלמה  קבוצת  .  ליגת העל
     . ועד היום עם אותה תלבושת זנותרה מא 

אלף   30- להכיל כ מסוגלהוחדיש  למועדון אצטדיון גדול     
צופים. אוהדי הקבוצה המסורים עוקבים בדריכות אחר כל  

לה פלטה או  בחוץ, במגרש הגדול שבבית או במשחק 
  באמצעות השידורים הישירים ברדיו או בטלוויזיה.      
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עלי מניות בסין: סוציאליזם לפני 

  שנים למפלגה  100באירוע לציון נואם נשיא סין שי ג'ינפינג 
  שינחואה)סוכנות הידיעות (צילום: 

  

אזהרה זו   !בעלי מניות, הזהרו! הסוציאליזם חוזר    
ים  ימשמיעים באחרונה אנליסטים של שוק ההון ויועצים פיננס

- לכל המשקיעים "המחנים" את כספם במניות של חברות היי
טק סיניות. הרקע לפאניקה של המשקיעים הוא יוזמה של  
המפלגה הקומוניסטית הסינית לחיזוק הרגולציה במסגרת 

שפחות  ן ובעליית יוקר המחייה עבור מיוהשוו-המאבק באי
מניעת  לו  םהכנסת סדר בשווקים הכאוטיילעובדות בסין, 

  מונופוליזציה בענפים מרכזיים של הכלכלה הסינית.  
ביולי הכריז נשיא סין שי ג'ינפינג כי ממשלו נחוש להגן על      

"הוגנות חברתית וצדק, ולפתור כשלים בפיתוח הכלכלי",  
ת  וזאת על מנת לטפל ב"קשיים הדוחקים ביותר והבעיו

שמדאיגות את הציבור". הדברים נאמרו במסגרת נאומו של  
שנים למפלגה הקומוניסטית   100שי באירוע חגיגי לציון 

אולי משום כך התייחסה אליו התקשורת המערבית   .הסינית
כאל עוד נאום תעמולה סוציאליסטי שאין לייחס לו משמעות  

י  רבה. אולם כעת חוזרים רבים ומנסים לקרוא בין השורות כד
. ואמנם, בחודשים האחרונים  מה שיתרחשלמצוא רמזים ל 

  ציבור פתחו הרשויות הסיניות במה שנראה לרבים ב
  לאומי כמתקפה ישירה על הונם.  -המשקיעים הבין

  התרחבות ההון הבלתי מוגבלת הגיעה לסיומה 
- הרגולציה החדשה מגבילה מגוון של תחומים במגזר ההיי    

נוגעת בעיקר   היאטריליון דולר.    4-טק הסיני, שגודלו מוערך ב
בתחומי הביטוח, המסחר דיגיטלי ופיתוח תוכנות פיננסיות.  
ההגבלים החדשים נועדו למתן את עליית המחירים ולכופף  

  את התעשיה לטובת האינטרס הציבורי. 
פעולות   50- כבר הוציאו לפועל כ סיןבהרשויות     

רגולטיביות חדשות שנועדו לסתום פרצות כגון מניפולציה  
וכשלי הגנה על   ישל מחירים, פרסום שגוי, ניצול מונופוליסט

מגזין  המידע של צרכנים ומשתמשים ואחרים. לפי 
ו לירידה חדה בערך  לביו, ההגבלות החדשות י"אקונומיסט"

טק הסיניות ולכן גם לפגיעה בתיקי -המניות של חברות ההיי
 המשקיעים. 

שבו חלקים בעיתונות הכלכלית   ,נוכח הרגולציות החדשות    
קומוניסטית הוותיקה -המערבית להשתמש ברטוריקה האנטי

כדי לתקוף את הממשלה הסינית. המגזין האמריקאי הימני  
כי "הדיקטטורה האישית של שי  "האינטרס הלאומי" טען 

  את מעמד הקפיטליסטים הסינים.   הורסתג'ינפינג" 
כלי תקשורת אחרים היו פחות היסטריים אך העבירו מסרים       

- הזהיר במאמר מערכת מ "וול סטריט ג'ורנל" מגזין הדומים. 
היא להעביר חלקים   כי משימתו של שי ג'ינפינג , ביולי 27

ניכרים מההון לשליטת הממשלה הסינית. אלן סונג, בעל הון  
סיני, קונן בראיון לסוכנות הידיעות רויטרס כי בסין החל "עידן  
חדש המתעדף הוגנות על פני יעילות". סונג הוסיף כי העידן  

  של "התרחבות קפיטליסטית בלתי מוגבלת הגיע לסיומו".  
לציה החדש נוגעת בחברות המוכרות  דוגמא אחת לגל הרגו     

ביטוח ברשת. הרגולציה נועדה לעצור הונאה במסחר ברשת  
ותמחור לא הוגן שגובה מן העובדים סכומים מופרזים. לפי  
עיתון ממלכתי היוצא לאור בשנגחאי, המדינה רוצה "לטהר  

  את סביבת השווקים" ולהגן על האינטרסים של הצרכנים.  
חוקק בית   ,והמדיה החברתיתבתחום הקניות ברשת     

הנבחרים הסיני חוק חדש להגנה על מידע אישי. חוק זה יכריח  
וטיקטוק הנמצאת בבעלות   ענקי טכנולוגיה כמו עלי באבא

בייטדאנס, לבקש את הסכמת הצרכנים לפני איסוף  התאגיד 
  תחום המידע האישי שלהם, ולעמוד בדרישות מחמירות ב

  שימוש בו. השמירה על המידע וה
לפני כחודשיים אמר בעל ההון ג'ק מא, המייסד והבעלים       

  של ענקית הקניות ברשת עלי באבא, כי המערכת הרגולטורית  
את מה  מא  הסינית מיושנת ומנוונת וקרא לחידושה. כעת קיבל  

התכוון לשחרור הבנקים   אך לא את מה שרצה. מא –שביקש 
, אך הממשלה יזמה דווקא צעדים  ממגבלות ת ונותני ההלוואו

המגנים על הצרכנים מפרקטיקות פיננסיות חסרות מעצורים  
ם  יומניצול מידע אישי שלהם בידי תאגידים. מבקרים בורגני

וסבורים    של הממשלה הסינית מכנים צעדים אלה "משוגעים" 
  ת.כי הם ירסקו את הכלכלה הסיני

טק. -לסין אין שום כוונה לרסק את תעשיית ההייאך     
הממשלה הסינית יודעת היטב כי מגזר זה הוא מרחב לחדשנות  
ולצמיחה שיהפכו את הכלכלה הסינית למצליחה ביותר במאה  

. אך הממשלה הסינית יודעת גם כי הגברת השליטה  21-ה
- שחברות ההייוהפיקוח על מגזר זה דרושים על מנת להבטיח  

ולא היא זו שתשרת אותן. אם    –טק ישרתו את החברה הסינית  
  –  צריך לפגוע בשגשוג של כמה משקיעים כדי להבטיח זאת 

  זה מחיר שסין מוכנה לשלם.  

  הסוציאליזם בכלכלת השוק הסוציאליסטית 
מניע נוסף למאמצי הרגולציה הוא הניסיון למנוע מסין      

טק הגדולים  -צברו תאגידי הייללכת בדרכה של ארה"ב, בה 
והשפעה אדירה על תהליכי קבלת החלטות   יכוח מונופוליסט

ממשלתיים. אמזון, גוגל, מיקרוסופט ופייסבוק הפכו חזקות  
דיין כדי להשפיע על הבחירות בארה"ב, "לקנות" מחוקקים  
ולרמוס כל אפשרות לאתגר את פעילותן. המפלגה  

סין להיות כפופה  הקומוניסטית הסינית נחושה למנוע מ
  של עליבאבא, בייטדאנס ותאגידים אחרים.  דומות לגחמות  

בעלי דעה זחוחים למודל הכלכלי הסיני  לעגו במשך שנים,     
של "כלכלת שוק סוציאליסטית". מבקרים משמאל טוענים כי  
סוציאליזם וכלכלת שוק אינם עולים בקנה אחד, ומנגד טוענים  

מוכפף  הוא פשי כל עוד מבקרים מימין כי השוק אינו חו
האליטה בסין  שלמדיניות סוציאליסטית. שני הצדדים טוענים 

השתמשה במודל "כלכלת השוק הסוציאליסטית" כדי לכסות  
  על כוונותיה לסגת מעמדות קומוניסטיות.  

אולם סין מניחה כעת את היסודות לכלכלה בריאה יותר,      
רוך,  פחות למשברים כלכליים. בטווח הא חשופהשתהיה 
ההנהגה הסינית כי דבקותה במרקסיזם ובסוציאליזם  מבהירה 

  איננה רק מס שפתיים.  
  

 "פיפלס וורלד", סי ג'י אטקינס
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  מורקוסבשאר ח'שבה של הבמאי 
  

זוכה התיאטרון חיפאי 

  באירופה רבההצלחה ב
מייסד   ,בשאר מורקוסהבמאי  "המוזיאון" מאת הצגהה    

הוצגה אשר  ,ח'שבה בחיפה פלסטיני-הערבי התיאטרון
  ה. הצלחה גדולה באירופב כהזולראשונה בנובמבר האחרון,  

באחרונה בפסטיבל התיאטרון היוקרתי   ה "המוזיאון" הוצג    
פסטיבל וזו  הבה נערך  75-בעיר אביניון בצרפת. זו השנה ה

  את עבודתו.  הציג בה יוצר פלסטיני  שהפעם הראשונה 
בגילומו של  את קורותיו של מפגע ( ת ון" מספרא "המוזי    

תלמידים   49השחקן רמזי מקדיסי) האחראי למותם של 
  , וזיאון. לקראת הוצאתו להורגומוריהם ביציאה מביקור במ

הוא מבקש להיפגש עם קצין המשטרה (הנרי אנדרווס) שפיקד  
על חקירתו. ההצגה מתמקדת במתרחש בתאו של הנידון  

להורג וכמה רגעים לפני שהוא   למוות שבוע לפני הוצאתו 
עולה לגרדום. האם האסיר הוא האחראי לרצח ההמוני? או  

ת האבטחה כדי שהחקירה  מצלמו אולי ערך הקצין את צילומי
    ?תסתיים "על צד הטוב ביותר"

עם תרגום המוצגת  ,ההצגה שביים וכתב מורקוס בערבית    
  –  "כוללת סצנות של אלימות קשה ועירום גברי" ,לצרפתית

מבקרים ציינו את הקושי  ה  .כנית הפסטיבלו בת כתבנ
הצופים במהלכה. בעל כורחם, גם  שחשים הפסיכולוגי 

  חלק מההצגה שבמרכזה האלימות.  ופכיםהצופים ה
בשבועות הקרובים בחרונינגן בהולנד, בסנט    תוצג  "המוזיאון"

בברן  גם  2022פטרבורג ברוסיה, במונפלייה בצרפת ובינואר 
  18-ל 16-, ובין ה14, 11, 10- שבשוויץ. בחיפה היא תוצג ב

  בדצמבר הקרוב.  
  

  תיאטרון עצמאי למה 
הקים  לתיאטרון באוניברסיטת חיפה,, בוגר החוג מורקוס    

המסרב לקבל    –את ח'שבה כתיאטרון עצמאי    2015באוקטובר  
כתב וביים את  הבמאי  :מקריאינו כל תמיכה ממסדית.  זה 

  בתיאטרון אל־מידאן  השהוצג"הזמן המקביל"  הצגהה
  . פלסטיני הראשון בישראל-, התיאטרון הערביהחיפאי

האחרונים   השאחד מפרקי ,סערה התעוררהזו סביב הצגה    
של שר החינוך דאז נפתלי בנט   2015ביוני  א החלטתווה

בניגוד להמלצת ועדת   ,סיר את ההצגה מסל התרבות. זאתלה
בנט   .לא להוציא את ההצגה מן הסל , שהחליטההרפרטואר

הוסרה מסל   "הזמן המקביל"ו ,התעקש והשתמש בסמכותו
  .התרבות

המקביל" כתב מורקוס בהשראת סיפורו של וליד    את "הזמן    
דקה, פעיל החזית העממית לשחרור פלסטין, שהורשע  

  1984-במעורבות בחטיפתו וברציחתו של החייל משה תמם ב
  ונידון למאסר עולם.  

במסגרת אירועי יום האסיר    2014-בההצגה עלתה לראשונה      
אישרה מועצת  אותה שנה ב. בתחילת מאי הפלסטיני בחיפה

(הבית היהודי)   העיר חיפה את הצעתו של שי בלומנטל
  הצעד נעשה . ןאמיד-אלבהעירונית  ה להקפיא את התמיכ

  בתמיכתה הפעילה של שרת התרבות דאז מירי רגב.
  

  עולם במה והיא זזה ימינה הכל 
לאחר שלוש שנים של הקפאת פעילות ורדיפה  ,  2019ביולי      

מידאן נגד  -פוליטית, דחו שופטי בג"ץ את עתירת תיאטרון אל
 התקציבית החלטת משרד התרבות להפסיק את התמיכה

  .בתיאטרון
רגב לתקשורת בהכרזת  יצאה עם פרסום החלטת בג"ץ     

אינו תיאטרון ולא היה   מידאן-ניצחון: "הצדק יצא לאור. אל
- כזה בשנים האחרונות. ואני שמחה שגם בג"צ הבחין בכך. אל

מידאן היה בית שנתן במה למסיתים נגד צה"ל ומדינת ישראל,  
  דגישה רגב ה  ."סמליה וערכיה, הוא עסק בהסתה ולא באמנות 

-להוביל לשלילת התמיכה ב'מרכז אל    אני גאה כי עלה בידי"
גרי הטרור', שכונה בטעות תיאטרון  מידאן למופעי הנכבה ובו

  ן".  מידא-אל
מידאן"  -: "אלניתן לסכם לאחר החלטת בג"ץשלוש שנים     

חדל לפעול, תיאטרון ח'שבה ומורקוס עושים חיל בארץ  
  כהן מאוד ל-מאודרוצה ובחו"ל, בנט ראש ממשלה ורגב 

  ראש ממשלה. כ

  יוסי אבו  
  

של    הפקה חדשה  :ת"א

  האפריקאיהתיאטרון  
  

הפקה  מעלה  אביב-בתל אנסמבל התיאטרון האפריקאי    
חדשה: "הדרך", מחזה מאת הסופר הניגרי וולה שוינקה, חתן  

עלתה    ,בבימויה של יאפא שוסטר  ,פרס נובל לספרות.  ההצגה
זו  "הדרך" אביב. -בסוף השבוע האחרון בתיאטרון הבית בתל

חבורה של נהגי  . דרמת פעולה העוסקת בשאלות הקיום
משאיות מתכנסת בחצר האחורית והעזובה של בית תפילה  

  .קטן בשכונת עוני
המודעים להיעדר המשאבים שלהם ולסכנות   ,הנהגים    

פועלים בשיתוף פעולה עם   הם חשופים,  ןהקיומיות לה 
, אשר הודח מתפקידו בבית התפילה עקב חשד  "הפרופסור"

הפרופסור פורש את חסותו על  לגניבה מהקופה הציבורית. 
שבהן היו   הנהגים על מנת להתחקות אחר תאונות הדרכים

ו נפגעש. באמצעות השברים והשרידים של הרכבים מעורבים
תאונות דרכים ובאמצעות השבר האישי בחייהם של הנהגים,  ב

  הוא מחפש משמעות.  
בהצגה משתתפים השחקנים: דורון תבורי, בתפקיד      

,  אלעד קונפינו הפרופסור; עדי אלמו, בתפקיד סמסון;
גטצ'או  ; אמלקאלין עלם, בתפקיד קוטונו   ;בתפקיד סאלובי

קיאס, בתפקיד  צביקה איז; טוקיו קיד  ;הונניה, בתפקיד סיי
  .  רוניה מן, בתפקיד ג'ו השוטרו מוראנו 

לינדה  , אוצ'ה אודוגהו מוזיקאים ורקדנים: שגון אדפילה,    
  . טומה אולווטוסיןו קאמלו



      במאבק

  

יותר ממאה מפגינים זועמים, רובם ערבים תושבי לוד,      
) בקרבת תחנת המשטרה בעיר. הם נשאו  5.9( השבועהפגינו 

הנרצחים בחודש אוגוסט, ובהם   13כרזות עם שמותיהם של 
שנורה   18אח, בוגר תיכון תושב העיר בן ואחוואנאס אלו
  המוחים באוגוסט. במהלך ההפגנה קראו  28-למוות ב

מבצע "שומר  ימי הב  אזרחים הערבים שנעצרולשחרורם של ה
ותו של ראש העיר יאיר  חומות". כמו כן קראו להתפטרה

  רביבו, המזוהה עם הגרעין התורני שפועל בעיר.  
הרשימה   –בהפגנה השתתף ח"כ עופר כסיף (חד"ש     

פשיעה הרצחנית בחברה  להמשותפת) שקרא לשים קץ 
האחריות  אך  הרוצחים,    למוטלת ע"האשמה    ,הערבית. לדבריו

  מבחינתן ש ,הממשלה והמשטרה –רשויות המדינה  היא של
למען   ,ערבים ויהודים ,הפקר. נאבק יחדהוא דם הערבים 

  הביטחון של כולנו".  
נערכו הפגנות מחאה בכניסה לשפרעם בגליל  ) 4.9( בשבת     

בוואדי עארה על כביש  הממוקמת  המערבי וליד משטרת עירון  
נה של הציבור  קריאת ועדת המעקב העליולות נעהי. זאת ב65

שורה של מחאות והפגנות ברחבי   רוך עלשהחליטה  ,הערבי
גל האלימות הרצחנית שהגיע לשיא נוסף של  ל בתגובההארץ 

  קורבנות בנפש מתחילת השנה. 80
צעדי המאחה המתוכננים, עם פתיחת שנת הלימודים  ל  נוסף    

הרשויות   – וועדת המעקב לכל העוסקים בחינוך  הקרא
חינוך ערבי, ועדי ההורים   לענייניהמקומיות, ועדת המעקב 

ספר  הבתי לכנית חינוכית ו ת גבשל – וצוותי ההוראה
  פשיעה.האלימות והתיכוניים בנושא ה
  

  בשטחים סיעת חד"ש סיירה
ם  יבכפרים פלסטיני ) 3.9( סיעת חד"ש בכנסת סיירה     

בשטחים הכבושים יחד עם נציגי ארגון זכויות האדם בצלם.  
סלימאן ועופר כסיף  -חברי הכנסת איימן עודה, עאידה תומא

  הסמוכים (הרשימה המשותפת) סיירו בכפרים בורין ועוריף 
פעילים מקומיים שסיפרו  עם שכם. הם נפגשו עם תושבים ו ל

המתנחלים מהאזור, בייחוד   בצעיםעל מעשי הטרור שמ
  צהר, בחסות צבא הכיבוש. מי
בכפר עוריף סיפרו התושבים על שנים של התנכלויות מצד      

מתקפות יומיומיות על בית הספר   כולל ,המתנחלים מיצהר
 –בכפר, ומתקפות ארוכות שנים על הבתים שבפאתי הכפר 

כולל שימוש בגז מדמיע שהוביל לפגיעות ארוכות טווח  
דיכוי והפחדה נוספת  בתושבים. התושבים סיפרו על טקטיקת

ההיתר  מהם על התנכלויות אלה, נשלל  נו התלונש אלה  –
  לעבודה בישראל.  

ששרפו  מטעי הזיתים את חברי הכנסת ראו בכפר בורין     
, ואת שטחי הכפר הגובלים בהתנחלויות ששימשו  המתנחלים

. לדברי ח"כ  אליהםהגישה כיום חסומה למרעה אך בעבר 
עודה: "במציאות של הכיבוש, מתקפות של מתנחלים וחיילים  

לעמוד עם   כדי הפכו מזמן לשגרה. הגענו היום לעוריף ובורין 
    התושבים מול ההתעמרות והאלימות היומיומית, ונגד הניסיון 

  ההתנחלויות העמקת  אדמותיהם. על להשתלט   להמשיך

  

,  כאן ובכל מקוםוהמשך הכיבוש הם פשע נגד הפלסטינים, 
  ".ונגד השלום, הדמוקרטיה והצדק 

סלימאן הוסיפה: "לאלימות ולהשתלטות מטרה  -ח״כ תומא    
דחיקת הפלסטינים מאדמותיהם וחיסול האפשרות של    –אחת  

עצמאות פלסטינית. אלימות המתנחלים  של סיום הכיבוש ו
  היא אלימות פוליטית ומתוכננת". 

 

  ח"כ עודה ביקר סרבן בכלא הצבאי
)  1.9יו"ר הרשימה המשותפת, ח"כ איימן עודה, ביקר (     

ביקרתי אצל ערן  בכלא הצבאי את סרבן המצפון ערן אביב. " 
אביב, נער מרשים המסרב לקחת חלק בכיבוש של עם אחר",  

ר עודה. "כשנשיג את השלום נזכור את הצעירים האמיצים  מס
  שסללו את הדרך ושילמו מחיר אישי", הדגיש. 

 

  אקטיב זכויות העובדים – חד"ש
, יו"ר חד"ש בהסתדרות, בנושא דח'יל חאמדשיחה עם 

  המאבקים המעמדיים, המצב החברתי והבחירות בהסתדרות

  , ת"א70; אחד העם 20:00בשעה  14.9שלישי, יום 
 

  יפו לא למכירה 
  הפגנה נגד פינוי דיירי עמידר ביפו

  138, יפת 18:30בשעה  9.9שי, חמייום 
  

  חד"ש – שוויוןלהחזית הדמוקרטית לשלום ו

  ישיבת המזכירות הארצית
על סדר היום: המצב הארגוני וחידוש העבודה בסניפים, 

ועבודת הסיעה בכנסת, והמשך המאבק  המדינה תקציב

  למיגור האלימות בחברה הערבית

  , מטה המשותפת בשפרעם15:00בשעה  10.9יום שישי, 
  

  גל חד"ש -פודקאסט 
 ניסי פלאיונגה הורוביץ  : שיחה עם94פרק מס' 

  צבא עם מדינהבנושא: מהארגון "פרופיל חדש", 
  הדרך"ניתן להאזין לכל פרקי גל חד"ש באתר "זו 

  

  לקוראי "זו הדרך" ולמפיציו: 

 רגלל  יהיה גיליון מורחב  )15.9(  הגיליון הבא

  29.9-ב  יופיעאחריו  להגיליון שהחגים;  
  

  השבוע באתר "זו הדרך" 
 פגנות נגד בולסונרו בברזיל,, המחאת הנכים

  לסרבני המצפון, ועוד...תודה שיר 

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
  


