
 

 

 

 
:יון גילב    

סודות מסמכי   

 פנדורה וישראל

  

  

  

  זכויות הדמוקרטיות בכרסום   באמצעות לא נלחמים בפשע 

  בלי מעצרים מינהליים ושב"כ
  

קרוב למאה אזרחים נרצחו מאז תחילת השנה במעשי      
ממשלת בנט  מכריזה  פשע בחברה הערבית. חדשות לבקרים  

על "מבצע נרחב", "הקמת אגף חדש במשטרה", "מינוי  
  להשתמש הממשלה  החליטה כתוספת,פרויקטור" ועוד. 

  מעצרים מינהליים בדובר כבר והשבוע  ,בשב"כ ובצבא
יו"ר   מתח ביקורת. על כך "ככלי נוסף" למאבק בעבריינות

שאמר  הרשימה המשותפת, ח"כ איימן עודה (חד"ש) 
:  12ריאיון ששודר ב"פגוש את העיתונות" בערוץ ב

  השב"כ לערבים".  –"המשטרה ליהודים 
  שיב חייבים להילחם בפשע בחברה הערבית, אך אין לה    

  נו את הממשל הצבאי שבוטל לפני יותר מחצי מאה.  כעל 
לפיה אין להתערב כל עוד   ,ה שגישת ממשלת נתניהוראנ     

יש לטפל  לפיה  ה  גישהתחלפה ב  ,ערבים  םקורבנות הפשע ה
או   ,אויבכהאוכלוסייה הערבית  התמודדות עם תוךבפשע 

לעשות שימוש  יש . קרי: "איום ביטחוני"כ לכל הפחות 
תמשים כוחות הכיבוש בשטחים  באמצעים בהם מש

שתי גישות נפסדות, שאינן מסוגלות   הם. אליהפלסטיני
הפשע   , שכןקיימת חלופהאך  לשים קץ לתופעה הקטלנית.

אלא   ,"תורשה גנטית" או "תרבות אלימה"אינו תולדה של 

ת אפליה ונסיגה של מנגנוני המדינה ביישובי  נושל עשרות ש
  האוכלוסייה הערבית.  

פי  להפשע בחברה הערבית משגשג בהיעדר אכיפה.  נכון,    
כפרים הערביים  בנתוני המשטרה, פענוח מקרי הרצח בערים ו

בחברה   71%לעומת בלבד, מהמקרים  23%עמד אשתקד על 
פי  להאבטלה. מארגוני הפשע ניזונים מהעוני ואך היהודית. 

בישראל  אחד מכל שלושה ילדים  נתוני המועצה לשלום הילד,  
מצב .  ענישני ילדים הוא    הוא עני, אך בקרב הערבים אחד מכל

גדלים ללא אופק   רבים ילדיםהחינוך הערבי הוא בכי רע, ו
  תעסוקתי. 

  כל המדינה להשקיע באופן שוויוני באמורה לכאורה      
תעסוקה בנייה,  בדיור ובבבריאות,  ברווחה,  בחינוך,  ב  אזרחיה:

הכשרה מקצועית. הדגש כאן הוא "לכאורה" כי בפועל  בו
פסגה נמצאים בכך ש קצאת משאביההמדינה את המדרגת 

המיעוט   - ובתחתית ,תושבי ההתנחלויות בשטחים הכבושים
מצאה את ביטויה החוקי  זו פלסטיני בישראל. אפליה -הערבי

  ום" הידוע לשמצה.  הנבזי ביותר ב"חוק הלא 
כך לא בונים חומה מול הפשע והאלימות. אכן, נדרשת       

  אכיפה, אך לא פחות חשוב: דרוש שוויון מלא.  
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        דברים בשם אומרם דברים בשם אומרם דברים בשם אומרם דברים בשם אומרם 

  האחים המתנחלים של יו"ר הנהלת מרצ 
חלק ממי שמזהים עצמם כחלק ממחנה הימין, עליו גם אני  "

נמנה, יצאו בהתקפה חסרת כל רסן כנגד מינויו של אורי זכי  
נדמה לי שרבים מהם שלא זכו להכיר אותו    .ליו"ר מרכז הרצל

איש מרצ ובלי שום   אישית, בחרו לתקוף אותו רק בשל היותו 
בדיקה מעמיקה על האיש, עמדותיו, פעילותו ותרומתו  

ערב ט' באב לפני שנתיים התארח בשיח   למדינת ישראל. 
ישראלי במועצה המקומית אפרת אורי זכי, האיש שנשא אז  

פעל בניגוד לעצת חלק מחבריו  שצ, בתואר יו"ר הנהלת מר"
שבגוש עציון. כשנשאל על החלטתו   ' בהתנחלות'והתייצב 

המתנחלים הם אחים שלי, אני  'לבוא למרות המיקום הסביר 
רואה בהם חלק  אני מאמין להם שהם מאמינים בדרך שבחרו. 

  '". מרכזי וחשוב בעם שלי
 30.9, 7עודד רביבי, ערוץ 

 

 מכתבים

  למערכת    
  

  מתגייסים למסיק המשותף בגדה 
הסיפור של החקלאים הפלסטינים בגדה המערבית הוא      

צדק מקומם. הוא סיפור על אלימות והתעמרות  -סיפור על אי
ידי המדינה,  בועל עוול כפול ומכופל שנעשה פעם אחת 

ובפעם השנייה באמצעות מיליציות אלימות ולפעמים גם  
חמושות של פורעים משיחיים שמנסים להשליט בשטחים סדר  

 עליונות יהודית. חדש של 
נחזור לשטח ונצא   –במהלך חודש אוקטובר  –גם השנה     

שבועות של מסיק לצד חקלאי הגדה המערבית, כדי   כמה ל
לעמוד בסולידריות מול האלימות והתוקפנות, וכדי לתת  
תשובה ברורה שיש יהדות אחרת, כזו ששוחרת צדק ומבקשת  
  . טוב, כזו שדרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום

כנע לאלימות. הם מאמינים בעליונות  י אין לנו שום כוונה לה    
האלימות הזו   יהודית, אנחנו מאמינים במחויבות יהודית.

רק בפלסטינים, היא מסכנת את כולנו. לכן, הם  לא פוגעת 
  יד, ואנחנו נגיע לעמוד בסולידריות ושותפות.   מרימים

את באוקטובר, נצא לשטח, נפגוש  12-גם השנה, ב    
החקלאים, נסייע להם למסוק את הזיתים ונקיים את הציווי  

ִּכי   –ֵעָצּה ִלְנֹּדַח ָעָליו ַּגְרֶזן -ַתְׁשִחית ֶאת -מספר דברים: ״$א
    ִמֶּמּנּו ֹתאֵכל, ְוֹאתֹו $א ִתְכֹרת; ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה״. 

  אבי דבוש 

  מנכ"ל רבנים לזכויות אדם
  

  

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  
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  CIA-במרצ רוצים גם את השכ"ב וגם את ה 
לעשות   םכיי"כדי לגמור עם האלימות בחברה הערבית צר

שימוש בכל הכלים. לא רק את שב"כ צריך להכניס ליישובים  
  ". בכך  אם יש צורך CIA-הערבים, גם ה

  3.10, גל"צ, )מרצ(ג', השר לשיתוף פעולה אזורי יסאווי פריע
  

  אפס  שווה אנו חברים  הממשלה בה: מרצ
, מקום רביעי ברשימת מרצ, תקפה ח"כ ג'ידא רינאווי זועבי"

בחריפות את ראש הממשלה נפתלי בנט ואת שר הבריאות ניצן  
אמנם אני חלק מהקואליציה אבל חובתי הראשונה  'הורוביץ: 

, אמרה זועבי.  'היא כלפי הציבור הערבי שאליו אני משתייכת
אני נותנת לממשלה הזו ציון אפס בטיפול בנושא הפשע '

  '".פול בקורונהבמגזר הערבי וגם בטי
  30.9גל"צ, במהדורת החדשות של ידיעה 

  

  במרצ אוהבים משת"פים 
"אני מצפה לשמוע מאבו מאזן את ההתחייבות שלו לשיתוף  

  . טחוני עם ישראל"יפעולה ב
  3.10אפ.אם,  103ח"כ מיכל רוזין ממרצ, רדיו 

  

  נמות ונמית בשירות ארה"ב : לפיד
וכוח המשימה הימי  ביקרתי הערב במפקדת הצי החמישי "

אדמירל בראד קופר,  -הרב לאומי בבחריין. פגשתי שם את תת
ואת מרגרט נרדי, הממונה בשגרירות   ,מפקד הצי החמישי

ישראל, בחריין וארה"ב שותפות לערכים   ן. ייארה"ב בבחר
  ."של חירות ולרעיון של העולם החופשי

  30.9ציוץ של שר החוץ יאיר לפיד, 
  

  

  שאטה טעם החיים בכלא 
ח ראשוני בעקבות מחדל בריחת המחבלים מכלא גלבוע  " דו"

מעריך כי המחבלים פוררו את הבטון ברצפת התא באמצעות  
על השאלה כיצד חפרו המחבלים בבטון כותבים      .קוקה קולה

ניתן להחליש ולפורר בטון  'אנשי יחידת יהל"ם של צה''ל כי 
אמצעים  לאורך זמן על ידי שימוש בחומצות שונות, ללא 

יעודים ניתן להשתמש במשקה קולה. רשת הזיון ניתנת  
  '". לחיתוך בעזרת פצירה מאולתרת לאורך זמן

  30.9, 11דיווח במהדורת חדשות של ערוץ 
  

  באגד המתנחלים כבר לא אלימים  
חברת 'אגד' וחברת 'דן' יסירו את קמפיין החוצות נגד  "

  .בירושליםהמתנחלים שנתלה על האוטובוסים של החברה 
בימים האחרונים ארגוני שמאל קיצוניים, וביניהם 'שוברים  
שתיקה' ו'שלום עכשיו', פרסמו קמפיין חוצות על גבי  

במסגרת הקמפיין  . 'אוטובוסים של חברת 'אגד' וחברת 'דן
נפצע בפיגוע. הגיע  3ילד פלסטיני בן 'נכתב באותיות ענק: 

ומה שהתפרסם קמפיין ד'.  הזמן לעצור את אלימות המתנחלים
בעקבות הוסר לבסוף.    סים בירושליםיבעבר על בניין רשות המ

לבירור האם חברות האוטובוסים אישרו את   7פניית ערוץ 
כי הפרסום    7פרסום הקמפיין הנוכחי, חברת אגד מסרה לערוץ  

  ם". נעשה ללא ידיעתה והוא יוסר עוד היו
  3.10,  7ערוץ 

  

  ימני, הוא רק חושב שבנט איננו עבאס סבור ח"כ 
אני מעריך שרה"מ לא התייחס לסוגיה הפלסטינית באו"ם כי  "

הוא לוקח פסק זמן לחשוב על הנושא הזה. צריך לתת  
הזדמנות לממשלה הזאת, יש אתגרים קרובים שצריך  
להתמודד איתם, כמו תקציב, ואחר כך נעבור לנושא המדיני.  

באונ' בר   לפני כמה שנים עמד ראש ממשלה ונתן נאום נפלא
אילן, ובסוף לא יצא מזה כלום. לפניו היה ראש ממשלה אחר  
שהתלהב מתהליך מדיני וחזר בלי כלום. כדאי לתת הזדמנות  
לרה"מ לגבש מדיניות. העמדות בנושא הזה הן דינמיות  

                "ומתחשבות גם בזירה הבין לאומית
  30.9גל"צ, יו"ר רע"מ, ח"כ מנסור עבאס, 



  

 3  / ברתיכלכלי וח 

  

 מדוע הדלפת הענק של מסמכי פנדורה לא תיחקר בישראל

 התיבה נפתחה ונסגרה במהרה 
  

כוללת יותר ה, "מסמכי פנדורה'"הדלפת הענק המכונה     
חברות שנתנו שירותים  14-מיליון מסמכים מ 12-מ

פורסמה  ,העולם רחביב "שור-אוף"ולחברות  לנאמנויות
ארגון התחקירנים ידי . המסמכים הגיעו לבשבוע שעבר

-עיתונאים חוקרים מ 600-שחלק אותם עם כ ,הבינלאומי
וושינגטון "בהם  ,מדינות ומעשרות כלי תקשורת 171

  ועוד.  .בי.בי.סי, "לה מונד", "גרדיאן", "פוסט
המרכז  – שומרים היה השותף הישראלי בפרויקט    

באמצעות העיתונאים אורי בלאו לתקשורת ודמוקרטיה, 
אלף מסמכים ובהם  40-כנמצאו ודניאל דולב. בהדלפה 

ובאלפים נוספים הופיע הצירוף "דרכון  ,"ישראל"המילה 
  ישראלי". 

  

  ישראל מאחוריך! ,ארה"ב
אזרחים ישראלים אותרו כמוטבים  565-לא פחות מ    

מספר שאינו רחוק  – הסופיים של חברות במקלטי המס
הברית, שעמד על -מוטבים אזרחי ארצותהממספרם של 

החזקת נאמנות או חברה במקלט מס " ,לדברי שומרים. 617
אינה עבירה על החוק הישראלי, ואיזכורם של הישראלים 

  וזה מובן  ."במסמכים אינו נובע מכך שביצעו עבירה כלשהי
הרי חוקי המס בישראל נחקקו על מנת לאפשר תשלום מס   –

בידי בעלי ההון והחברות   מצד תשלום!) -אי ואףמופחת ( 
  לאומיות. -הרב

יחד עם זאת, בישראל נהוגה שיטת המס הפרסונלית      
ו  נהמחייבת את כולנו (כולל את השכירים) לדווח על הכנסותי

בכל מקום בעולם ולשלם כאן מס הכנסה מלא. מדוע מאות  
במקלטי   ים רשמנאזרחים ישראלים או תאגידים בבעלותם 

ון לא לשלם מס אמת על הכנסות,  מס? הסיבה ברורה: הרצ
להקמת חברה במקלט מס  גם וגם). : רווחים או נכסים (או

האחזקות אמנם נדרש לדווח לרשויות  יבעלסיבה נוספת: 
על אחזקותיו, אך המידע על מחזיקי מניות בחברות   ישראלב

במקלטי מס אינו פומבי כפי שהוא ברבות ממדינות העולם 
     .וישראל ביניהן

  

  השר לשעבר והשר שלא היה
בולטות שתי   הקשורים בישראל בחשיפה של המסמכים   

ההיגיון הכלכלי פיענוח  ניסיון לעוסקת ב . הראשונה  פרשיות
ויו"ר ההסתדרות בבסיס העסקה שביצע השר העומד 

עם מכרו וקדימה) (מפלגות העבודה לשעבר חיים רמון 
המבוקש לחקירה  איל הון אוסטרי –מרטין שלאף  הוותיק

זה . אגב, יםרהונו נאמד במיליארדי דולבגין שחיתות, אשר 
המקורב לראשי השלטון  שלאף,שנים שכף רגלו של 

  .בישראלעל  רכהד לא ליברמן, שר האוצרל ובמיוחד
רמון לשליטתו חברה עם חובות של קיבל  ,פי המסמכיםל   

 400, הפסדים שנתיים שנעו סביב יורומיליון  50-יותר מ
 14-, קרקע במונטנגרו ששמאי מטעמו העריך בכיורואלף 

, ופרויקט תיירותי גדול שבקושי התקדם במשך יורומיליון 
 העלות תהיותל על מנתלא די באלה  וכאילויותר מעשור. 

שלאף גם באופציה לרכוש החזיק ביחס לכדאיות העסקה, 
ף א. ועוד: שלחזרה חלק נכבד מהחברה אם וכאשר ירצה

   !ה, אבל ממשיך להזרים כסף לקופתחברהמכר את ה
רמון הגיב לתחקיר ומסר כי עשה כל שביכולתו כדי להוציא      

, יחד עם שותפו איש העסקים מני  ממצבה ההפסדיאת החברה  

  תקשורת בהסתדרות הר יו"ר אגף ההסברה ובויצמן, לשע
  .  הכללית

שנחשפה במסמכי פנדורה עומד שר  פרשיה נוספת במרכז     
בעל  ת הוא ק. בר)הליכוד (ח"כ ניר ברקת  ,היה-שלא-האוצר

נשאל לא לשעבר ראש עיריית ירושלים. במשך השנים  ,הון
והצהיר שוב ושוב שהעביר את נכסיו  ,פעם על עסקיו והונו

לנאמנות עיוורת וכי הוא אינו מעורב יותר בפעילות העסקית 
  . יםבאמצעותה צבר הון הנאמד במאות מיליוני דולר

, שנפתח בעקבות מסמכי פנדורה, תחקיר של שומריםה   
מעלה שורה של ממצאים הנוגעים לאותה פעילות עסקית. 

המשיך ברקת  ,2019-כך מתברר, כי עד שנבחר לכנסת ב
להחזיק במניות של כמה חברות ולפחות במקרה אחד גם 

עורכי דינו עם אחת מהן בעת שנערכה בה  באמצעותתקשר 
עביר את המניות בדיקת נאותות. לאחר שנבחר לכנסת הוא ה

של הנחיות ועדת האתיקה בניגוד לוזאת  ,לאחיו אלי ברקת
     ."דורשות "חברת נאמנות ציבוריתה ,הכנסת

"פרשיות" כתבנו? בניגוד למדינות אחרות, אין למאות    
מה לחשוש. גם מהישראלים המוזכרים ב"מסמכי פנדורה" 

(היו לפחות חמש כאלה),  מסוג זה בחשיפות הקודמות
מעטים נחקרו ואף פחות נתנו את הדין. כך זה עובד במדינת 

  ההון בשלטון.

  אפרים דוידי
  

  המתנחלים רושמים נכסים 

  בתולה שבים הקריביהבאיי 
המתנחלים הדלפת הענק של מסמכי פנדורה חושפת כי     

בים הקריבי. שבתולה הרושמים נכסים... במקלטי מס באיי 
התנהלות ש ,אורי בלאוהעיתונאי עוד עולה מהתחקיר של 

רשלנית של המתנחלים בכל הנוגע לניהול חברות שדרכן 
המזרחית שתחת כיבוש ישראלי החזיקו בנכסים בירושלים 

בשל אי תשלום אגרות  .יצרה להם תסבוכת משפטית
מהחברות הרשומות באיי הבתולה נמחקו ולפי   כמה  ,סיםיומ

  ממשלה המקומית. ההולאם בידי החוק המקומי רכושן 
ממשלת איי הבתולה  הייתה אחרות: על הניירבמילים     

ייתכן שבחלק פי התחקיר: להבריטיים במשך כמה שנים (ו
מהמקריים עדיין), הבעלים של נכסים במזרח ירושלים 

 .המאוכלסים במתנחלים
בתצהיר שהגיש באיי חשף מתי דן,  ,יו"ר עטרת כהנים    

כי  דן כתב .הבעיה מבחינת העמותה קשההבתולה עד כמה 
לפי ייעוץ משפטי שקיבל, החברה חייבת להיות ישות 

  משפטית רשומה ופעילה כדי להחזיק בנכסים. 
אחת החברות שנמחקו ניהלה בישראל במשך יצוין ש    

שנים תיקים משפטיים סביב נכסים שהוחכרו מהפטריארכיה 
ת המשפט כי הם היוונית. נציגיה, ככל הידוע, לא דיווחו לבי

עוד פרט מעניין שעולה   .פועלים מטעמה של ישות שנמחקה
שנרשמה באיי מהתצהיר הוא שהדירות הוחכרו לחברה 

משה מסווה לפעילות עמותת יש(ובפועל בתולה ה
ידי הימנותא, שהיא חברה בת בעטרת כהנים) המתנחלים 

 .של הקרן הקיימת לישראל



  4/במפלגה 

הוועידה  חלטותה

של מק"י 28-ה  
המפלגה הקומוניסטית הישראלית   של 28-ה הועידה    

בשפרעם, בתום יומיים של  )9.10( מוצ"שב(מק"י) ננעלה 
  בפתיח של הקול הקורא והחלטות הוועידה נכתב:  דיונים. 

,  של המפלגה הקומוניסטית הישראלית 28-ה הוועידה "    
 ת שולח, שפרעם בעיר 2021 באוקטובר 9- ל 7בין  שנערכה
 פעלו  אשר, המפלגה לחברי החמות הברכותי את בסיומה

 של  דרכה לקידום זה אירוע למנף פעלנ .מהלקיו רבות
 המחשבה  יסודות  על שנים עשרות זה העומדת  ,המפלגה

 בשכבות , במדוכאים לתמיכה ;תסטילניני-המרקסיסטית
 צורות  כל  נגד ;כיבוש תחת החי  הפלסטיני ובעם, המנוצלות

 על  האפליה  היא שבהן  המסוכנת כאשר , והאפליה הדיכוי 
  . חברתי צדק ולמען ;הערבית החברה נגד לאומי בסיס

של    ות כנה  השאיפות  את  מייצגת  ונליסטיתרנציטמפלגתנו האינ 
דמוקרטיה, את  לעצמאות ו ל, שוויוןל ,שני העמים לשלום

אחדות העובדים במאבקם נגד משטר הדיכוי המעמדי  
  הקדמה  את, והגזעני ינהלאומ הדיכוי נגד ו האפרטהיידו

  הסוציאליזם  של האופק ואת, המגדרי והשוויון החברתית
  .והדמוקרטי המהפכני

,  המפלגתיים יםפעילב הגדולה  גאוותה  את  מביעה הוועידה     
 ה אפיינש הארגונית  תנופהב להמשיך  המפלגה  לחברי  וקוראת

  עוצמתה  במלוא  והתגלתה, לוועידה ההכנה תקופתאת 
 פעילות ה חיזוק באמצעותזאת  .בשלושת ימי הוועידה

 איתן  בסיס בדרך זו ניצור. השונים ובמחוזות בסניפים
 עם  יחד מקצועית-ואיגוד חברתית, פוליטית לפעילות

 , (חד"ש) ושוויון לשלום הדמוקרטית החזית של יםפעילה
 העממי  הבסיס את  להרחיב במטרה  המפלגה הקימה אותה

ים  יולהושיט יד לכל הכוחות היהוד השונים במאבקים
הארגון המפלגתי הוא   . שוויוןלו לשלום ים השואפים יוהערב

הכוח הניצב בחזית כל המאבקים המתקדמים. אנו קוראים לכל  
חותרים לעבר החירות והצדק החברתי להצטרף  המהפכנים ה

  לביתם האמיתי.   ,אלינו
  תנועת, "ילבנק חמות ברכות שולחת  הקומוניסטית  המפלגה    

 של  העתידיים יםפעילה מתעצבים בה, המפלגה של הנוער
    עשרות את המפלגה מברכת כן כמו. ומנהיגותה המפלגה

  
  

  
  

  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, 

  

 הוועידה  ערב הצטרפו  אשר"י מבנק והחברות  החברים
  השנתי  מפקד ב התפקדו וחלקם, המפלגה שורותכחברים ב

  .המפלגה וחברות חברי של הקבוע
מוקירה את זכרו של חברנו היקר, המנהיג   הוועידה    

ממנו   ,חמד נפאעוהרוח המיוחד מ ואיש האהובהקומוניסטי 
מוקירה את זיכרונם של חברינו   ועידהוהנפרדנו לא מזמן. 

אשר דבקו בדרך המהפכה,   החלוצים ההיסטוריים  ומנהיגינו
את דרכה של מפלגתנו האינטרנציונליסטית בלב סכסוך    וסללו 

  מורשתם   את  מכבדים  אנויותר ממאה שנים.    כברלאומי מדמם  
,  הדיכוי צורות מכל החברה שחרור למען המתמשך במאבקנו

ולמען שחרור שני העמים מעוולות האימפריאליזם, הציונות  
  והריאקציה הערבית.   

 ובתוכנית  באידיאולוגיה שמשוכנע  מי  כל ל  קוראת הוועידה     
 יה לשורות להצטרף הישראלית הקומוניסטית המפלגה של

   . ההיסטורית לדרכה  תנופה ולתת
, הוא  מעל למאה שניםהנאבקת זה    של המפלגה,  מקור כוחה    

 ומצוידת  ברורים עקרונותעל   הניצבת  היותה מפלגה מתחדשת
 מהשפעות החסין אידיאולוגיה הבסיס – מדויק  במצפן

. אנו מובילים את הדרך של  הציונות, הבורגנות והשמרנות
המהפכני   ובישראל במאבקהיהודי והערבי מעמד העובדים 

ומתקדמים לעבר האופק   ,לשחרור מעול שלטון ההון
  .  "הסוציאליסטי הנכסף

: סיום הכיבוש כדרך  הבאים  הפרקים   כוללות את החלטות  ה    
הגזענות ועליית הפשיזם; המאבק   ;ליציבות ולשלום

המעמדי; מעמד הנשים והאלימות הגוברת נגדן; המצב  
כן לשיתוף   –המסר שלנו "האזורי; משבר האקלים העולמי; ו

. הנוסח המלא של ההחלטות והקול הקורא התפרסם  "מאבקים
אתיחאד"  -בעברית באתר "זו הדרך", בערבית באתר "אל

  ובשתי השפות באתר מק"י. 
חברי הוועד  ו  בחרו מאות הצירים את חברות הוועידה    בתום     

עאדל עאמר, אחמד ע'זאווי, אראם   של המפלגה: המרכזי 
מחאמיד, אריאל עמר, אפרים דוידי, אמג'ד שביטה, אמנה אבו  
אחמד, אלי גוז'נסקי, איבראהים ח'טיב, ברהום ג'רייסי, ג'מאל  

רה,  שריף, חסן מסארווה, חוסיין מוסא, דב חנין, רג'א זעאת
רפיק בכרי, רהאם נסרה, זכי שוואהנה, סאמח עיראקי, סלמא  

רי  כהיבי, סוואר מעבוק, רים חזאן, שאדי נסאר, שרף חסן, שו 
עוואודה, סאלח אגבריה, סברי חמדי, טארק יאסין, עאידה  

מערוף, עבד  -סולימאן, נועה לוי, עבדאללה אבו-תומא
, עפו  כנאענה, ערפאת בדארנה, עזיז בסיוני, עיסאם מח'ול

, עומרי עברון, עופר כסיף, פאתן ג'טאס,  יאגבאריה, עימאד דל
פאדי אבו יונס, פוז עות'מאן, לילא סלימאן, מנצור דהאמשה,  

ולי, נסרין מורקוס, נמרוד  יחוסאם עאזם, נבילה אספנ
    פלשנברג, וורד קובטי, ויאאם שביטה והנדיה סגייר.

וועדת הביקורת המרכזית נבחרו: נקד נקד, עמי  חברי ל     
סולודר, אוסאמה סאלם, ג'אדאללה אגבריה, חסין ח'טיב,  
רודינה כורי, גלעד מישר, כמיל ח'ורי, אסעד סמעאן, תייסיר  

  בשאראת וראודה מורקוס. 
  

  בחובות עמוקיםהמפלגות בכנסת  כל 

  מלבד חד"ש  – קופה הציבוריתל
התנועה לאיכות  ) 10.10לפי נתונים שפרסמה השבוע (     

  200- בכנסת חייבות יחד כ המיוצגות המפלגות , השלטון
הליכוד    עומדתרשימה  בראש ה  לקופת המדינה.   יםמיליון שקל

במקום השני עומדת  מיליון שקל.  60-עם חוב מצטבר של כ
 מיליון שקל.    20- כחול לבן עם חוב של כ

הן הסיעות   ,רות ברשימה המשותפתהחב ,ע"לותחד"ש     
בל"ד, אף היא  ולו שקל אחד.  למדינה  היחידות שאינן חייבות

 מיליון שקל.   1.2-חברה ברשימה המשותפת, חייבת כ



 5/ השכלה גבוהה

   

  על ספרם של סוזן גייר, תמר הגר ועומרי הרצוג

  ליברלית- ביקורת האקדמיה הניאו
   

את שנת הלימודים  פתחו השבוע אלף סטודנטים  300-כ     
תשפ"ב במוסדות להשכלה גבוהה בישראל. בשנים האחרונות  

המרחב הדמוקרטי    מצמצום  סטודנטים וחוקרים רביםסובלים  
במחלוקת   ות שנוי ותחוששים להביע עמדובקמפוסים, 

מרצים "סוררים" שמעזים  שליליות.  לגרור תגובות ות שעלול
סופגים  י זוס הפוליטצנלהביע עמדה עצמאית החורגת מהקונ

המאיימים על עתידם   ,משובי לימוד שלילייםלא אחת 
 . המקצועי

בספרם החדש "היענות והתנגדות בתוך האקדמיה הניאו      
מנסים   ,ליברלית: סיפורים ביוגרפיים, קולות משותפים"

החוקרים סוזן גייר, תמר הגר ועומרי הרצוג לחשוף את  
מרצים וסטודנטים  עמם מתמודדים "המלכודות והקשיים" 

סיפוריהם   . ליברלי- הניאובעידן הקפיטליזם אקדמיה ב
האישיים והעבודה המשותפת עומדים בניגוד לערכי התחרות  

עוצבה  אשר  ,והאינדיבידואליזם העומדים בבסיס האקדמיה
פוליטי שמרני  -ברוח משטר כלכלי  בעשורים האחרונים  מחדש

בקש לרמוס כל גילוי של התנגדות  המקדש את הרווח ומ
 . רעיונית

המנהלים קריירות  שלושת הכותבים הם מרצים מוערכים,     
עמרי הרצוג לימד במכללת ספיר, תמר   אקדמיות מצליחות. 

מס  חי וסוזן גייר מלמדת באוני' ג'יי -הגר מלמדת במכללת תל
בה הם   ,קוק באוסטרליה. מדוע הם מבקרים את האקדמיה

  , ממקומם הנוח באקדמיה , ? כיצדזה שנים רבות עובדים
אותם    םשהעניק להם קביעות וקיד  מוסד לבקר את ה  הם   יכולים 

התחבטויות   האלהמחברים מודים כי לתפקידים בכירים? 
הספר, שגם מבנהו,  תביכת עתולבטים שהעסיקו אותם ב

שותפת והמתודה בה השתמשו חרגו מן הדגם  העבודה המ
 האקדמי הסכמטי והנוקשה.

שלושת הכותבים מגיעים ממחלקות הסובלות מתת תקצוב      
בתי ספר לעבודה סוציאלית   ולא במקרה. – יוקרה נמוכהמו

  עיוות מנקודת מבט והפקולטות למדעי החברה והרוח הם 
החופשי,  למוצר שהם מייצרים ערך נמוך בשוק    .ליברלית-ניאו

אותם   ניםהמחשבה החופשית וחוש הביקורת המאפייואילו 
ונוגדים אותה.   התועלתנית קפיטליסטיתחורגים מהרוח ה

  סחורה , תארים אקדמיים הם נוכחיתבתצורה האקדמית ה
  , צרכנים נבוניםכ נדרשים לפעול . אלהלסטודנטים ת הנמכר

בהתאם לדרישותיהם לתואר    יםלימוד  מוסד ומסלולהבוחרים 
יוקרתי או ליחס אישי ומקל. אופי היחסים הצרכניים מוליד  

צרכני על  כוח מקנה לסטודנטים לעתים ו  מצבים מוזרים, 
 חשבון המרצים.  

,  ונישנותתופעות מרכזיות החוזרות  כמה  מנתח הספר     
המרכיבות את אבני הבסיס של המערכת הניאו ליברלית  

עמיתים), חומת תשלום   יקורת(ב peer reviewהאקדמית: 
)paywall ,מערכת ציונים נוקשה  ו), שפה אקדמית גלובלית

המחברים מבקשים לעמוד על  הפועלת לפי אינדקס פרסומי. 
חומת התשלום   ה:תופעות אלהמשמעויות הפוליטיות של 

  יקורת עמיתים ב  ;של ידע אקדמי  זרימה החופשיתמונעת את ה
השפה  ;וספות ללא תשלוםחוקרים לעבוד שעות נ  צתמאל

מנתקת חוקרים   ,אנגלית כמובן שהיא , האקדמית הגלובלית
  , ואינדקס הציונים ;תרבותםמ מסביבתם המיידית, משפתם ו

המצליב בין יוקרת המגזין המדעי בו התפרסם המאמר לבין  
  צוטט, מעודד חוקרים לחזור על המוכר ולא  שמספר הפעמים 

   הטוען לכתר, ח"כ ניר ברקת, באוניברסיטת רייכמן הפרטית

  )אוניברסיטת רייכמן(צילום: 
  

אשר   ,להתנסות בשיטות מחקר חדשות וברעיונות פורצי דרך
 את האקדמיה וחוקריה.   אפיינו בעבר

  , וןבספרו על משבר מדעי הרוח כתב חוקר הספרות יואב רינ    
מחלקות למדעי  ל זדקקלא נ  , כי כאשר לא תהיה לנו יותר רוח

משבר מדעי הרוח הוא משבר של הרוח  לדבריו,  .הרוח
מדעי  גם ל רחיבהאנושית. את הביקורת של רינון ניתן לה

גם תחומי לימוד אלה   :ימודי עבודה סוציאליתלהחברה ול 
  ם את הלומדים, אולם הם אינ יםאת הדעת ומעשיר יםמרחיב

בדומה   . משרות חלומיות ושכר גבוה בטיחים לבוגריהםמ
לשולי האקדמיה בתהליך   ים נדחק למדעי הרוח, גם הם

  "ברירה טבעית" כלכלית.  
יום לפתחם של  כ הניצב  ביותר  רינון מדגיש שהאתגר הגדול      

אנשי מדעי הרוח הוא להפנות את המבט לא רק למצוינים,  
ה כולה: יש לטפח את המצוינות, אך בו בזמן לא  אלא לחבר

להזניח את הטיפוח של החברה כמכלול באמצעות החינוך.  
המבקשים להיחלץ   , למסקנה דומה מגיעים הרצוג, גייר והגר

ידויים ארוכים  ובו .ליברלי-עולם האקדמיה הניאומ
,  תגובר  נוחות-איאנקדוטות אישיות הם מודים כי הם חשים  בו
חים ליישב את הסתירות הקיימות בין תפיסת אינם מצליכי ו

ידע חברתי וקולקטיבי המשפיע על   תריהאקדמיה כמקום ליצ
ם החברה לבין התחרותיות והחסמים הרבים הניצבים בפניה

 .  בפעילות זו
כמודל השראה חלופי הם שבים ומאמצים את       

, ומביאים כדוגמא  מיתייבינ-הימיהאירופאית האוניברסיטה 
מוצגת כמרחב   אוניברסיטת גנואה בצפון איטליה. זו את 

חופש הביטוי  על הגבלות מ דמוקרטי, אוטונומי וחופשי 
מציעים  ביניימית -באמצעות הדוגמא הימיוהמחשבה. 

מרחב דמוקרטי, חופשי ועצמאי המתקיים   לכונן החוקרים 
שאינו  ומרצים, ובין סטודנטים  ן שוויו המקייםבתוך החברה, 
    .לכלי המעוות את הידע המדעיכפוף להיגיון כ 

לגילדה של האוניברסיטה   של הגר, גייר והרצוג חזרה ל אך    
על   למעשה מוותרים הם יש חסרון בולט: מיתייבינ-הימי

 אופימאבק הפוליטי על תפקידם של המרצים והסטודנטים ב
, ומבקשים רק לדחוק משטר זה אל  חברתי-המשטר הכלכלי

ת, ספרם הוא חתרני באפשרות  בכל זא  מחוץ לכותלי הקמפוס.
ובהצבעה על הסתירות והחוליים של   ,להתנגדותשהוא מציע 

  ליברלית.  - האקדמיה הניאו
  

 זוהר אלון



  6 / באזור

  מעורבות במלחמה הקרה-ואיהאינטרס הישראלי הוא הפסקת התלות  

סין בעלייהוארה"ב בנסיגה 
 

 נשיאותו של בידן נראית משותקת יותר ויותר. בגלל     
הרוב הדחוק של  , בין דמוקרטים ורפובליקנים השוויון בסנאט

הדמוקרטים בבית הנבחרים והאופוזיציה ה"פרוגרסיבית"  
בתוך מפלגתו, יכולתו של ביידן לקדם חקיקה משמעותית  

בתפקוד שוטף    ים נראית כמעט סיזיפית. שיתוק זה מעורר קשי
של הממשל (הרחבת תקרת החוב רק לזמן קצוב); בביצוע 

הצעת  רפורמות במוסדות השלטון (הכישלון בקונגרס של 
הרפורמה במשטרה בעקבות רצח ג'ורג' פלויד); בבלימת  

סור ההפלות  יחקיקה ריאקציונית במדינות (עצירת חוקי א
בטקסס ומיסיסיפי, כאשר בביהמ"ש העליון מכהן רוב  

טריליון   1.2שמרני); ובהעברת החקיקה לרפורמה בתשתיות (
דולר) והקיצוצים והדחייה של תקציב הרפורמות החברתיות  

טריליון) שהיו אמורות להיות ממומנות מהעלאת מיסים   3.6(
משבר  ל קלעהפרוגרסיבית. הממשל משותק וארה"ב נ

נויים כבירים כדי לשמור על מעמדה  ימשילות: היא זקוקה לש
ך המערכת הפוליטית שלה  א פוליטי הגלובלי, -הכלכלי

נתקעה. מצב זה משתקף באהדה הנמוכה לביידן בדעת הקהל.  
בית  צירי בחירות חדשות לכל  ובר יתקיימ כ 2022בנובמבר 

הנבחרים ולשליש מהסנאט, וביידן עלול להפוך "ברווז צולע"  
  שלא הצליח לשנות מאומה. 

  

    מלחמה קרה חדשה
התחרות הכלכלית בין ארה"ב וסין מקבלת לאחרונה ממד      
צבאי חריף יותר, מעין מלחמה קרה. בים סין הדרומי  -טחונייב

. צבא  אםכפי שלא הייתה מאז מלחמת וייטנשוררת מתיחות 
, וצי עצום של  ןסין מבצע מטסים גדולים מול חופי טאיווא

  6-שלוש נושאות מטוסים וספינות מלחמה רבות מ –המערב 
מתאמן כבר חודשים באזור. יש להזכיר כי טאיוואן   –מדינות 

זוכה בתמיכת המערב, אך סין רואה בה חבל בדלני. נשיא סין  
נחושה להשיב אליה   ארצו) כי 9.10נג שב והתחייב (שי ג'ינפי

תלוי    ןאת טאיוואן בדרכי שלום. המשך עצמאותה של טאיווא
במחויבותה של ארה"ב. המתח בין סין לבין ארה"ב נותן את  
אותותיו גם ביפן, בשתי הקוריאות, בפיליפינים, בסינגפור,  

  נה זילנד ובהודו. בכל המדינות יש- באוסטרליה, בניו
  ות מהירה.  התחמש

לפני כחודש נתבשרנו על הקמתה של ברית צבאית      
),  AUKUSמשולשת חדשה בין אוסטרליה, ארה"ב ובריטניה (

יות  אצוללות גרעיניות אמריק 8במסגרתה תרכוש אוסטרליה 
(או בריטיות). צוללות גרעיניות יכולות לנוע מרחקים עצומים  

ביותר. שתי   חלשמתחת למים מבלי לעלות, ורעש מנוען 
תכונות אלה מקשות על גילוין והופכות אותן לנשק התקפה 
עילאי המסוגל לשאת טילים (כולל גרעיניים) לצורך מכה  

ות  ראשונה או שנייה. כיוון שצוללות אלה מונעות באמצע
), העברתן  90%אורניום מועשר בדרגת נשק גרעיני ( 

לאוסטרליה גובלת בהפצת חומר בקיע בניגוד לאמנה למניעת  
). החלטת אוסטרליה לקנות את  NPTהפצת נשק גרעיני (

- הצוללות מארה"ב במקום מצרפת גרמה למשבר אמון כלכלי
פוליטי קשה באיחוד האירופי, בנאט"ו ובהודו. ארה"ב אינה  

כהגמון, כראש להקה, אלא לפי אינטרס צר. היא  מתנהגת 
מפלה בתוך חבורת בעלות בריתה בין קרובות יותר ופחות.  

  הממשלות בצרפת ובגרמניה חשות נבגדות. 

הגרעין של איראן והצביעה בעד כל   ת סין לא תמכה בתוכני    
  2008. מאז 2014החלטות האו"ם נגד הגרעין האיראני עד 

חברות מלאה בארגון שיתוף  עוכבה בקשתה של איראן ל
ביטחוני  -ארגון שיתוף הפעולה הכלכלי  –הפעולה של שנחאי  

האזורי הגדול בעולם, בהנהגת סין. רק אחרי חתימת הסכם  
השתנה היחס   ,) והסרת הסנקציות2015הגרעין עם איראן (

צדדי של  -לאיראן בארגון שנגחאי. סין התנגדה לבטול החד
) ולהטלת סנקציות  2018הסכם הגרעין בידי ממשל טרמפ (

כלכליות מחודשות על איראן. בשנתיים האחרונות התהדקו  
מאד הקשרים בין סין לאיראן, ושתי המדינות חתמו על הסכם  

כחלק מיוזמת "החגורה והדרך". סין תשקיע   לשת"פ אסטרטגי 
בתשתיות, בתקשורת ובתחבורה   דולרים  מאות מיליארדי

)  9.21כחודש (  באיראן תמורת נפט במחיר מוזל. לפני
התקבלה איראן כחברה מלאה בארגון שנגחאי. סין חתומה על  
הסכמי שת"פ אסטרטגיים גם עם סעודיה, נסיכויות המפרץ  
ומצרים, כשם שהיא שותפת הסחר השנייה בגודלה של  

, גם  התיכון-רחישראל. סין, המגבירה את השפעתה במז
  פלסטיני.-תומכת בפתרון שתי המדינות לסכסוך הישראלי

  

  והמעצמות   ישראל
השוק הסיני הוא מקור הייבוא הגדול ביותר ושוק הייצוא      

השני בגודלו של ישראל. ארה"ב אינה תלויה עוד בנפט  
אזור. סין,  המהמזה"ת, והתחילה בתהליך של הסגת כוחותיה מ

בניגוד לארה"ב, דווקא מרחיבה את השפעתה הכלכלית  
חשיבות   נה לאיראן ישמבחינת סין, במזה"ת.  ת והביטחוני

אסטרטגית. אך לישראל אין. רבים מאמינים שלנתניהו הייתה  
מפ בהחלטתו להפר את הסכם הגרעין עם  א השפעה על טר

ה לכניעת  לבי ומפ לא האאיראן. אולם הפרת ההסכם בידי טר
איראן. ביידן ,שאינו יכול ואינו רוצה, כנראה, לתקוף את  

על הסכם גרעין חדש. ממשלת   איראן, מנסה לשוב למו"מ
ישראל מנסה לדחוק את ביידן לתגובה צבאית אם לא יושג  

שרוב ציפיותיה מהסכם חדש יתממשו.   יהסכם. אין סיכו
לוחץ ביידן על ישראל לשלם בצמצום   , בתמורה לדרישותיה

ידעו לספר לנו   " מעריב"ו "ג'רוסלם פוסט"היחסים עם סין.  
ר אייל חולתא, ראש  ) שבפגישת ד" 7.10בשבוע שעבר (
לאומי    ןלאומי, עם היועץ של ביידן לביטחו   ןהמועצה לביטחו

ג'ייק סוליבן, "ממשל ביידן מגביר את הלחץ על ישראל לנתק  
את קשריה הכלכליים עם סין". החברות המעורבות בהקמת  

החברות שביידן דורש   נמנות עםהרכבת הקלה בגוש דן 
דיווח שגורמים   "מעריב "לקטוע את שיתוף הפעולה עמן.

בממשלה הביעו חשש כי "ביטול החוזים עם חברת הרכבות  
הסינית עלול לגרום לסין לנתק את קשריה עם ישראל, ומצד  
שני אם סין תזכה במכרז הרכבות זה עלול למתוח את היחסים  
עם ממשל ביידן". סין היא שחקן חשוב במזה"ת, והיא יכולה  

מה הקרה של ביידן עם  להיות גורם חיובי. סיבוך ישראל במלח
סין איננו אינטרס שלה. תלות ישראל בארה"ב ביחס  
לפלסטינים ולאיראן משבשת את יחסיה הבינלאומיים ומסכנת  

הוא    –את עתידה באזור. ביידן לא יחלץ את ישראל מבעיותיה  
  . הברית-צותרק יסבך את ישראל עוד יותר בבעיותיה של אר

  

 אבישי ארליך 



  

 7/ בעולם

 

  הסינית משנה כיוון רפובליקה העממית : האם ה פולמוס

  קפיטליזם נוסח סין 
מאמר  התפרסם    ) 17.9" (זו הדרך "של    המורחב   ליון החגיבג    

קורא  ממשלת סין בראשות שי ג'ינפינג, ואף את  משבחהדעה 
קראתי את המאמר כמה  שמאל ללמוד מהדוגמא של סין. ל

שגיאות עובדתיות והיסטוריות,   לא מעט ומצאתי בו, פעמים
שגיאות תאורטיות   –השמטות חשובות, ויותר מכל כמה 

במאמר תגובה    .תסטילניני-סטיתמרקסיבסיסיות מנקודת מבט  
המסקנות הפוליטיות  על    אצביעזה אנסה לתקן את השגיאות, ו

  .ןות שנובעות מה המסוכנ
  

  על הרפורמה וההיפתחות 
ל תהליכי  שהמאמר מתחיל בסקירה היסטורית קצרה     

פוסח לחלוטין על האלימות   הוא הרפורמה בסין, אך
תוך פחות מחודש לאחר  . הפוליטית של ממשלת הרפורמה

מותו של מאו זדונג, נעצרו, נחטפו, עונו או נרצחו רבים  
קציני צבא, בתמיכת  וממנהיגי המפלגה בידי מפעילי השמאל

של המפלגה. קבוצות הפועלים של "המשמר   אגף הימניה
ועדות המהפכניות  וה  .האדום" פוזרו, לעיתים רבות באלימות

  ו לאחר כמה שנים החל  .פוזרו והוחלפו בגופים פרלמנטריים
  פים הגו –גם הפיזור וההפרטה של הקומונות העממיות 

  ו תחילה חולק  .אזורי הספר  ארגנו אתש  יםוהכלכלי  יםהפוליטי
, ולאחר כמה שנים גם הותרו  לעיבוד עצמי   למשפחות   קרקעות

שכר וייצור סחורות.  ב העסקים פרטיים הכוללים ניצול, עבוד
ים  יסין מצאה את עצמה ללא כל גופים פוליטיים פרולטר

בין  להפרדה מוחלטת בין הדמוקרטיה העממית עם בשלטון ו
ם המושלמים להמשך הרפורמות וההפרטה  התנאי –הכלכלה 

עשורים הבאים. ההשמטה של הפרטים ההיסטוריים  ב
דבר לא השתנה במישור    לפיו  מצג שווא  יוצרת לו  להחשובים ה

דיקטטורה של הפרולטריון"  ה" כי  הפוליטי בשנות הרפורמה, ו 
הדיקטטורה של הפרולטריון   ,על כנה עד היום (אגב ותרהנ

והוחלפה ב"דיקטטורה   1982בוטלה רשמית בחוקה של 
כללה בתוכה גם את   2001-מעממית דמוקרטית", שהחל 

  המעמד הבורגני החדש כחלק מהקואליציה השולטת). 
תזה  ב שתכנע, עוד אפשר היה להיםהדברפני  והי  אלהלו כ     

שינוי הכיוון של ממשלת סין  ב המרכזית של המאמר, כלומר 
הכרזה  ביכול להבנות  אינו ,כידועסוציאליזם, אבל  . נוכחיתה

ידי הדיקטטורה של  ב, אלא רק בחקיקה גרידאמלמעלה או 
  הפרולטריון לאחר מאבק מעמדי ממושך. 

  

 כשהשחיתות היא חוקית 

יותר משלושה עשורים של  כי למרות  ,המאמר מציין    
החדשה" של שי  "בסין, הממשלה  ותקפיטליזם ורפורמ

ור  עיבקמפיינים ל בדמות"שינוי כיוון"  מבצעתג'ינפינג 
  המאמר  ."הפרדת ההון מהשלטון"לו השחיתות השלטונית 

מנהלים בכירים בתאגידים פרטיים    כי הממשלה החליפהטוען  
עסקים פרטיים הופקעו לידי הממשלה.  כי "מהיום למחר" ו 

, ונוסח הכתוב  מסוים שכזה המקר שוםבמאמר אין אזכור ל
הקמפיין נגד השחיתות   .ועלאינו משקף את המצב בפ

  נגד   פעולותאינו שונה בצורה מהותית משמנהל שי  השלטונית  
  בהן מגדירה  ,במדינות קפיטליסטיות ותשחיתות הנהוג

לגופי האכיפה הממונים   מורההממשלה מהי השחיתות, ו
בניגוד מוחלט   ,מלחמה מלמעלה למטה . זומטעמה "לנקות"

מאבק מעמדי   –לתפיסה הקומוניסטית למאבק בשחיתות 

ביקורת עצמית. לטעון  וביקורת המונית  תוך מלמטה
פוליטיקאים    כמהשממשלת סין "חוזרת לסוציאליזם" בגלל ש

הפוליטיקאים   שארשעברו על החוק נענשים, בעוד ש
מדיניות של הפרטת משאבי הטבע   משיכים להוביל מ

  . הפרזה גדולה לכל הפחותזאת  –והכלכלה 
בין   תכע הסין מפרידלפיה בניגוד לטענה הלא מוסברת     

ההון והשלטון, הנתונים בשטח מראים תמונה הפוכה: מאז  
בעלי הון, אנשי עסקים, החלו  ,תחילת הרפורמות בסין

  הקומוניסטית  בורגנים להצטרף למפלגה-בורגנים וזעיר
  מפלגה, , לפי הנתונים הרשמיים של ה2020-לבהמוניהם. נכון  

מעמד  השתייכו למיליון החברים  91יליון מתוך מ 6.5רק 
- האיכרים (רובם המוחלט בעלי עסקים קטניםאילו העובד, ו

מנהלי חברות היו   ,מיליון. לעומת זאת 25רק היו בינוניים) 
המפלגה, ורבים מחברי הקטגוריות   חברימיליון מ 10כמעט 

האחרות (פנסיונרים, פקידים, מומחים טכניים, ואחרים) גם  
מפלגה  ה הקבלה לשורותלק מהמעמד הבורגני. הם ח

שעובדים  תהליך ארוך וקשה,  כה הקומוניסטית הסינית הפ
בעלי אמצעים,   אך לסינים . מסוגלים לעמוד בו רבים אינם

בזכות הקשרים העסקיים  העומד לרשותם ובזכות הפנאי 
   .מפלגהלהצטרף לו אותו קל יותר לעבור  ,שלהם

אין מנוס מלציין  ש  קיצונישוויון הכלכלי בסין כה  ה-מצב אי    
  נם הוש עשירים  609יו בסין ה , 2017נכון לשנת  כמה נתונים: 

  גדולה ממיליארד דולר (אוכלוסיית המיליארדרים ה גדול
  מבתי  יםהיה מושב באחד או שני 115-ל ,מתוכם .בעולם)

לאחר חישוב קצר נגיע למסקנה   .הפרלמנט הסיני
  רשות ייצוג פוליטי ב 60,514שלמיליארדרים בסין יש פי 

מיליארדרים (כולל בורגנים  - הלא ללכל  ביחסהמחוקקת 
  "עניים").  

  :לאחדות ההון והשלטון בסיןאחת  פרטנית    נסתפק בדוגמא    
ליבאבא, ע ם שלבעליהיון, לשעבר האיש העשיר בסין ו אמ

מעמדו   ר ניצל אתשא ,קומוניסטיתחבר במפלגה ההוא 
ם שעות עבודה בעסקי  72עבודה של    אשר שבועכדי ל  הפוליטי

קומוניסטי  -עיתון אנטי ,בין השאר ,(הכוללים שבבעלותו
ת לאחר  לו"נענש" ק אמנם  א. מ)קונג-בהונגהיוצא לאור 

  הוא רק כעת ו  ,2021-בבמעשי שחיתות  "על חם"שנתפס 
   חברותו במפלגה לא הופסקה.אך  .איש הרביעי בעושרוה

- המאמר מזכיר את המושב החמישי של הוועד המרכזי ה    
"הדיון בשינויים החברתיים   :2015-מ המפלגהשל  18

למסקנה שעל סין לשנות   ת המפלגהוהכלכליים בסין הוביל א
את עצמה ממדינה המסתמכת על יצוא ועל השקעות מבחוץ  

  ". טענה זו לכלכלה מתקדמת מבוססת צריכה, יוזמה ושירותים
לחלוטין את התירוץ המקורי להחזרת הקפיטליזם בסין    תסותר

משמעותה של החלטה זו   .בניית המעמד העובד התעשייתי –
שון, קרי מדינה  סין למדינת העולם הרא הפיכת היא

על אספקת ו "ל אימפריאליסטית המבוססת על יצוא הון לחו
לפי  המודל של מדינה אימפריאליסטית  – שירותים לבית 

. במקום להתייחס לסתירה המרכזית של  של לנין ההגדרה
של הכוחות   אופיים החברתי הקפיטליזם, כלומר הסתירה בין 

פאון  י"קבין הבעלות הפרטית עליהם, הפתרון ללהיצרניים 
    ות כמ     לפי    מודדים  בסין    הכלכלה    את  (כי    סין"      של    הכלכלי

 <<< 



   8 /בעולם

  

אם  תרבות צרכנית (הוא עידוד היא מייצרת, כמובן) הכסף ש
להסיק שארה"ב כבר   אפשר כךמ , סוציאליסטיתצרכנות זו 

כדי לכלכל את הצרכנות,   .התקדמה לצרכנות קומוניסטית) 
  כנית למיגור העוני ונובעת הת ך מכו – צריך כמובן צרכנים 

  בעיה בפני עצמה). לא  חס וחלילה, הואהעוני, (
 

 פתרון למשבר האקלים? 

במדיניות   2013סין פתחה בשנת כי  עןוט והמאמר מוסיף     
סביבתית מתוכננת שמטרתה להפחית את זיהום האוויר  

וקיצוץ   פחתת השימוש בפחם לייצור חשמלה באמצעות
שאלה  אך ה .בתעשיות מזהמות כמו ייצור פלדה ואלומיניום

בתפקידה של  משתלבת תוכנית זו  כיצד , היא שאינה נשאלת
  סין בכלכלה הגלובלית. 

ה סין ליצרנית הגדולה ביותר של פלדה  ייתה 2018בשנת     
  נות כמעט מיליארד טו תפוקה של בהיסטוריה, בהגיעה ל

להשקיע הון רב בהעברת   המדינהבאותה שנה החלה  .בשנה
ייצור  כניות להעביר ו ייצור פלדה מסין לארצות אחרות, עם ת

בלקן  לדרום מזרח אסיה, ל עשרות מיליוני טונות של 
  וגם זיהום מבית  הפשר לסין גם לצמצם את  אפריקה (מה שיאלו

  : הפחם  תחום). כך גם בהעולמי  פלדהה  בשוק  להמשיך לשלוט
  עצמה אמנם נסגרות בהדרגה תחנות הכוח הפחמיות, אך   סיןב

    .הגדולה בעולם של פחם יצואניתהיצרנית והעדיין היא סין 
אותה מתכננת  Cap & Trade     ה לשיט גם  המאמר מתייחס    

ליברלית  -שיטה ניאו –בשנים הקרובות  לאמץממשלת סין 
במכסות ממשלתיות על מנת לעודד עסקים   שימוש עיקרהש

  הסתמכות על תוך  ,אנרגיה ירוקהב לשימוש פרטיים לעבור
החלומות  כי  מנגנון השוק החופשי וסחר באגרות זיהום! נראה  

בסין דווקא ליברליזם הירוק עתידים להתגשם -של הניאו
  . האדומה

  

  שוויון, חלוקה וסוציאליזם 
כחלק משינוי   לחזון הסוציאליסטי שיבהל המאמר מתייחס    

אולם   בשנים האחרונות.  סיןב התחולל, כביכול, שהכיוון
את בורגני העולם: נציג     להרגיעדווקא  מבקשת ממשלת סין 

  האן וונשיו הסביר במסיבת עיתונאים בסוף אוגוסט  המפלגה
  . לדבריו, שאין בכוונת סין "לשדוד את העשירים" השנה

באמצעות  בנה לא יוג המשותף" של החברה הסינית ישגשה"
מדיניות הרווחה. "עלינו לתת   דרךחלוקה מחדש של הון ולא 

עודדו אחרים להקים  יעזרו ולחלק להתעשר קודם, והם י
"שוויוניות משמעותה עוני שווה  . להתעשר גם כן"ועסקים 

  אנשים עצלנים ב"אסור לנו לתמוך  והדגיש: הוסיף, לכולם",
  ה שהרגולצי ,בצדק ,". האן גם הסביראו להאכיל אותם

מחוקים הקיימים במדינות המערב,   השונ הבסין אינ ההחדש
  מכלכלת שוק.  שאינו חורגושמדובר במאפיין 

לגבי מאפיינים אחרים של הסוציאליזם, סין כבר נתנה       
  תגובה, בצל משבר הקורונה, וב2020תשובה מובהקת. במאי 

כי  שי ג'ינפינג  הנשיא  הבהיר  השמאל הסיני,  שהעלה  דרישות  ל
  לשוב  אסור לסין": ורליתפקיד גנועד בסין לכלכלת השוק 

נכון   :יב הכלכלה המתוכננת". לגבי הבעלות החברתיתתלנ
  60%-מלמעלה  והגיע ,)xinhua(לפי נתוני  2019לשנת 

פתחה   2020-ב .מהתל"ג הסיני מהמגזר הפרטי המובהק
  שאר המגזר גדולה להפרטת  ביישום תוכניתממשלת סין 

משק בבעלות משותפת של המדינה,   כך תהיה סין .הציבורי
  הוגדרו תעשיות שב  לרבותמשקיעים פרטיים ומשקיעים זרים (

בעבר "אמצעי ייצור מרכזיים" כמו תעשיית הפלדה,  
  המשאבים הטבעיים, התשתיות ועוד).

אולם    .פעמים במאמר  כמה  אף הוא  הוזכר  מיגור העוני בסין    
ביום)   2.3$(  לפי ההגדרה הסיניתלנפש שקו העוני  לא צוין
  5.5$הבנק העולמי ( קבעמשמעותי מקו העוני ש אופןנמוך ב

מתחת לקו   אזרחי סין עדיין חייםמ 20%- כ כלומר, .ביום)

עוני לפי הכנסות  השמדידת  . ראוי להזכיר גםהעוני העולמי
הדיור,   ן בה ) כמו סין(  ות במיוחד במדינ, היא שיטה בעייתית

נם מסופקים כזכות  הרפואה והחינוך מופרטים חלקית, ואי
לי קצ'יאנג,  ציין    2020-ב  :מוחשית יותר  והנה דוגמאאזרחית.  

  600-מלמעלה שההכנסה החודשית של ראש ממשלת סין, 
  1,000    אינה עולה על יה) ימהאוכלוס 40%מיליון אזרחים ( 

מלי  ינמוך משכר דירה מינסכום ה  – ש"ח)    500- כיואן בחודש (
 . בסין בערים בינוניות

התקדמות ברמת החיים    לא הייתה בעשורים האחרונים   האם     
אכן   טכנולוגיה ושירותים הייתה, כמובן. ?בסין של העם

אזורים, בייחוד   נם יש ברחבי המדינה (אם כי עדיין נפוצים
שיעור   . אזורי המיעוטים, שאינם נהנים משינוי זה)

אבל זה  –בסין גדול בהרבה מבעבר  האוכלוסייה העירונית
  . של מדינות קפיטליסטיות הצפוי בהתפתחותיך בדיוק התהל

ארה"ב מאשר לזו  בחלוקת ההון בסין דומה הרבה יותר לזו 
    המועצות.-בריתב הייתהש

 

 מאבק מעמדי 
  בהן פסקאות ביקורתיות כלפי סין,  כמההמאמר מסיים ב    

רדיפה של  כלומר  –מוזכר "צמצום הזירה הפוליטית" 
אקדמאים, הגברת  ו עצמאיים, עורכי דיןעיתונאים, ארגונים 

לו  ל . כל הדברים העודו ,התעמולה לסיפוח מדינות שכנות
  י את האופ אולם המאמר אינו מציין .בסין מתרחשיםבהחלט 

  סין ב כאמור, המעמדי הבורגני המובהק של הדיכוי הפוליטי. 
עובדים  ומנצלים מיליוני  המוני בעלי הון באין מפריעפועלים 

יס יומיומי. במקום להשתמש במדינה ככלי של  סינים על בס
הפרולטריון נגד הניצול הבורגני, שירותי הביטחון בסין  

  .  סיונות התארגנות של המעמד העובדיתוקפים ומדכאים נ
פועלי מפעל יסיק בשנז'ן   פתחו  2018בשנת  , דוגמאל     

בעזרת סטודנטים קומוניסטים   ,הםיזכויות מעןבמאבק ל
  עובדים מפלגה זוטרים. לאחר סדרת מעצרים של  חבריו

ויתור או   שום הפועלים לא זכו בו ,המאבקחוסל ופעילים 
  , בשנים האחרונות מסוג זהת ותקריכמה . בעקבות הטבה

בית   –טחון הציבור" י"האוניברסיטה העממית לב פרסמה
את  מדריך המסמך  – בסין הנחשב ביותר הספר לשוטרים 
של   ותפעולסיונות להתאגדות עובדים כיהציבור לזהות נ 

    מרגלים מערביים לחבל בתעשייה הסינית.
  

  מה אפשר ללמוד מסין? 
אני   לפיכך ."יש מה ללמוד מסין": בכותרת המאמר נטען    

  מה עלינו ללמוד מסין? ,לשאול מבקש
יותר" בפיתוח הכוחות   ותקפיטליזם וכלכלת שוק "טובכי      

היצרניים? ששחיתות היא תוצר של אנשים רעים, ויש לטפל  
בה מלמעלה? שעלינו לקבל לשורות הממשלה והמפלגה  

יה המזהמת יש לייצא לעולם  יבעלי הון? שאת התעש
השלישי? שאת הסוציאליזם שלנו נבנה באמצעות מיסוי  

ון  ניסיל השוק? שמאבק המעמדות הוא ש העשירים ורגולציה 
  ? זר לחבל בתעשייה שלנו

שיש לתנועה הקומוניסטית הוא   יםהעיקרי נות היתרו אחד    
מאבק שנים של  200נצבר במהלך סיון האדיר שימאגר הנ

שמתחוללים   המאבקיםאית ועד סקומונה הפריבהחל  ,מעמדי
שיעורים   אינספור יום. מהמהפכה הסינית יש כברחבי העולם 

שלונות של  יחות וגם מהכ גם מההצל –  שאפשר וצריך ללמוד
 הבמקום לאמץ את הנסיג . אולםסיון הבניה הסוציאליסטיתינ

מציע  המפלגה הקומוניסטית הסינית, אני  ביצעהש ההגדול
  להצלחת המהפכה הסינית הדרך שהובילה  בלימוד  להתמקד

  ילה. חמלכת

  עומד דה לנגה
  

 הנוסח המלא של המאמר מתפרסם באתר "זו הדרך"



  

 9תרבות /
 

   (צילום מתוך הסרט)בלשכתה  70-שנות העו"ד לאה צמל ב
  

  סרט התיעודי זכה בפרס אמיה

  לאה צמל,

  עורכת דין
לאה צמל, עורכת דין", סרטם של רחל לאה ג'ונס ופיליפ  "       

בפרס אמי לסרט התיעודי הטוב  ) 30.9באחרונה ( בלאיש, זכה 
: , מסרו עם הגשת מועמדותם ג'ונס ובלאיש  , יוצרי הסרט   ביותר.  

"כבוד גדול לנו כיוצרים בינלאומיים לקבל הכרה שכזו מצד  
הקולגות שלנו בארצות הברית, בעקבות השידור של הגרסה 
האמריקאית של הסרט במסגרת הרצועה הדוקומנטרית 

תכניו  ו ). הסרט PBSהציבורי ( המובילה של תאגיד השידור 
  מיליון מסכים ברחבי צפון אמריקה".  200- הגיעו לכ 

בימים אלה בערוץ  לצפייה , הזמין " לאה צמל, עורכת דין "     
מציג פרופיל תיעודי של עורכת הדין הוותיקה לאה צמל,    , 8הוט  

שנאבקו בכיבוש לאורך השנים פלסטינים רבים ייצגה ש 
  .  סנית ר הדו   מערכת המשפט הישראלית   במסגרת 

,  2019אחרי הבכורה של הסרט בפסטיבל סאנדנס בינואר       
 .חגגו ג'ונס ובלאיש זכייה בפרס הראשון בפסטיבל דוקאביב

  – לאוסקר  של המועמדים  לרשימה הקצרה  הסרט  בהמשך נכנס  
   .אולם לא לחמישייה הסופית 

  יוסי אבו 
  

ליצירותיו  15-פורסם התרגום ה
  של הסופר ז'וזה סאראמאגו

ספרית   –בספריה החדשה של הוצאת הקיבוץ המאוחד     
ליצירותיו של הסופר   15-פועלים פורסם באחרונה התרגום ה

הקומוניסט הפורטוגזי ז'וזה סאראמאגו: "מדריך לציור  
כל  את כמעט  1982ולקליגרפיה". ההוצאה פרסמה מאז 

  ספריו, כולם בתרגומה של מרים טבעון. 
הרומן  , הוא 1977-"המדריך לציור", שפורסם במקור ב    

שאר ספריו,  כב  . היחיד של סאראמאגו המסופר "בגוף ראשון"
   .מפתיעים םדימויייחד עם  אירונית קטעי הגות בו יש

  

פסטיבלי קולנוע אפריקאי  
  רושליםובי אביב-י בתלתורכו
- בתל זרים נערכים החודש שני פסטיבלי קולנוע לסרטים     

אל  אטסיב ("  לנוע האפריקאיו פסטיבל הק. ובירושלים אביב
אביב. -) מתקיים בפעם השלישית בתלתדאג" באמהרית

)  15.11) ויימשך עד שישי (11.10הפסטיבל התחיל ביום שני (
שבדרום  בפלורנטין  ובקולנוע קנדה  נווה צדק  בשבמרכז ענבל  

  העיר.   
עמותה  היא עומד מאחוריו מי ש, שאינו מסחרי והפסטיבל    

מוקדש בייחוד לתנועה  לקידום הקולנוע האפריקאי, 
השלכותיה על  ל" וחשוביםהאמריקאית "חיי שחורים 

  המוסיקה והתרבות.  הפוליטיקה, 
סרטים שנוצרו ברחבי אפריקה או   30- פסטיבל יוקרנו כב    
הקרנות הסרטים ילוו    ידי אפריקאים ואפריקאיות בתפוצות.ב

דיונים אשר יעסקו בסוגיות חברתיות העולות  בבהרצאות ו
מהסרטים ויעודדו את הקהל לקחת חלק בשיח עם מומחים  

   ם.אנשי אקדמיה ויוצריכולל מתחומים שונים, 
לת מבחר איכותי של סרטים עלילתיים  התוכנית כול     

ותיעודיים המציגים שפה אמנותית וסגנון קולנועי מגוון  
ומבטאים את העושר התרבותי, החברתי והערכי של הקולנוע  

לאורך ימי   מוקרניםסרטים  20- האפריקאי ושל יוצריו. כ
סרטים צרפתיים או קופרודוקציות   ם חמישההפסטיבל, בה

מאת מהשרי   "מקילה": לציון יםיצרפתיות הראו-אפריקאיות
  "רפיקי" מאת אלביס סבין נגאביניו,  "מקונגו" אקווה בהנגו, 

מאת דג'ילאי בסקרי,   אפריקאיות"   "אגדותמאת ונורי קהיו, 
    מאת פיטר סדופיה. "רכבת" ו

אביב  -) יפתח בסינמטקים של תל17.10ביום ראשון הקרוב (    
שיימשך עד סוף החודש  י תורכוירושלים פסטיבל הקולנוע ה

הוא סדרת סרטים והרצאות   י תורכשבוע הקולנוע ה). 31.10(
מכון ון ליר בירושלים. הסדרה מתקיימת זו הפעם   ביוזמת

ן  השלישית, והיא מבקשת להביא אל הצופים בישראל מעט מ
האתגרים והמתחים, הנופים, הטעמים, המוזיקה והפסיפס  

יהיו   ,ההקרנותמ. כך שלבד האנושי של תורכיה בעבר ובהווה
במסגרת הפסטיבל מופעים מוסיקליים והרצאות של חוקרות  

  חוקרים באקדמיה הישראלית. של ו
סרטי הסדרה הוצגו בפסטיבלי קולנוע ברחבי העולם  רבים מ   

"העיניים של   - בין הסרטים המומלצים. בפרסיםואף זכו 
מתעד את ההכנות לקראת  ה  , )2015יה, תורכאיסטנבול" (

גולר,   אתערוכה רטרוספקטיבית של הצלם האיסטנבולי אר
מחצית  בתורכיה ב. גולר, מגדולי האמנים 2015-שהתקיימה ב

השנייה של המאה העשרים, נולד למשפחה ארמנית  
הסרט הוא  . 90וש שנים בגיל ונפטר לפני של באיסטנבול

  .הזדמנות להתוודע אל עבודתו הייחודית ואל אישיותו
) מאת הבמאי  2021סרט מומלץ נוסף הוא "הדרך של חסן" (    

  בגיל העמידה גיבור הסרט, חסן, הוא חקלאי  סמיח קפלנאולו.  
לעבור   אמורשל קו מתח גבוה ש הסיט את מסלולוהמנסה ל

  , החקלאי הפשוט, נראה כי חסןבתחילה בשדה שבבעלותו. 
מערכת הקפיטליסטית. אולם במהלך  הוא קורבן תמים של ה

הסרט מתברר כי המציאות החברתית מורכבת יותר, וחסן  
ולרעת   –מצליח לתמרן את המערכת לטובתו מגלה יוזמה ו 

הסרט הוא יצירה קולנועית מרתקת המספקת   שכניו ומשפחתו. 
  של ימינו.    יהתורכבתי על מציאות החיים  מבט ביקור

  

  לתוכניית פסטיבל הקולנוע האפריקאי המלאה:

https://bit.ly/3i9ciFc 
  

  :המלאה יתורכהקולנוע הלתוכניית פסטיבל 

https://www.vanleer.org.il 



      במאבק

  (צילום: מרשם) 9.10ת בהפגנת המתמחים בת"א, נואמד"ר ריי ביטון     
  

המתמחים ממשיכה ביתר שאת לאחר  הרופאים מחאת     
אביב -להתפטרות ההמונית מול מטה משרד הבריאות בת 

בתל  )  9.10הפגינו בת"א ( בשבוע שעבר. יותר מאלף מתמחים  
מרצ ניצן הורוביץ.   יו"ר ביתו של שר הבריאות ובקרבת אביב 

המתמחים שלטים בהם נכתב "ניצן, מכרת  נשאו בהפגנה 
אותנו" וקראו "או קיצור או התפטרות". יו"ר ארגון מרשם,  

"אני פונה מכאן לשר הבריאות ניצן   :אמרה ,ד"ר ריי ביטון
הורוביץ, לשר האוצר אביגדור ליברמן ולראש הממשלה  

שעות   26ואו, תעשו פעם אחת תורנות של נפתלי בנט: 'ב
במיגון קורונה, ואחרי זה נראה אתכם אומרים לנו שזה הגיוני  

  להמשיך לעבוד ככה'".  
יו"ר   עם קיבלה ביטון זימון לפגישה  הפגנהבמהלך ה    

  סירבה  ביטון חטיבת הרפואה במשרד הבריאות, ורד עזרה. 
ד  וה מאשמחאני להיפגש עם שר הבריאות: " דרשהו  להזמנה 

לשמוע ממשרד הבריאות, במיוחד כאשר עד כה כל  
ניסיונותינו להיפגש עם השר בימים החריגים הללו לא הועילו.  

   נשמח להיפגש עם השר בכל רגע."
הפגינו עשרות סטודנטים לרפואה בעת    בבוקר שלאחר מכן    

אביב וקראו  -ביקורו של השר הורוביץ באוניברסיטת תל
עם פתיחת   כי מארגון מרשם נמסרלעברו "בושה, בושה". 

 המחאהתתרחב  ,שנת הלימודים במוסדות להשכלה גבוהה
פקולטות לרפואה ברחבי הארץ. בין היתר מתוכננות  ל

  הפגנות ושביתות סטודנטים.   באוניברסיטאות
  

שבוע שלישי ברציפות: פעילים 
  למען האקלים הפגינו נגד קצא"א

בגשרים ובצמתים   ) 9.10פעילים למען האקלים הפגינו (    
לשינוע נפט מאיחוד   העסקהאת  ברחבי הארץ בדרישה לבטל

באמצעות חברת    דרך נמל אילת ואשקלון  לאירופה  האמירויות
שלישי  מוחים זה שבוע ה, . המפגיניםקצא"א הממשלתית

גם מול ביתו של ראש הממשלה נפתלי    ברציפות, הפגינו הפעם
  בנט ברעננה.  

פעילים בארגוני סביבה שונים ובהם   היו  בין המפגינים    
.  אחריםשומרי הבית, המרד בהכחדה, מגמה ירוקה, צלול ו

מאיה יעקבס, מנכ"לית עמותת "צלול", אמרה: "בידי בנט  
למנוע אסון ובכייה  ולפיד הכוח לבטל את הסכם קצא"א ו

לדורות, כי זיהום נפט הוא ודאי. אם לא יעשו זאת, אסון הנפט  
יהיה על הידיים שלהם וידבק לשמם לנצח". בחודש אוקטובר  
אשתקד עודכן הציבור כי חברת קו צינור אירופה אסיה 
(קצא"א) והחברה האמירתית חתמו על הסכם במסגרתו  

גשר יבשתי  תשתמש החברה האמירתית בקצא"א כמפעילת 
  . נואחסולו  נפט  לאירופה להובלת

ומספר מכליות נפט הפוקדות   ,מיושםההסכם החסוי כבר     
את נמל אילת גדל בהתמדה. לפי הערכות, ההסכם מאפשר  

  80לחברה האמירתית להעביר דרך מפרץ אילת ואשקלון בין 
  מכליות נפט נוספות בשנה.  150-ל

  

  סניף תל אביב  –מק"י  

  לרוזה לוקסמבורגשנה  150
  דב חנין ודנה מילסדיון בהשתתפות ח"כ לשעבר 

 יום רביעי, 20.10, בשעה 19:00; אחד העם 70, ת"א
  

  סניף ת"א –בנק"י 
  מפגש בהשתתפות –פוליטיקה ומעמד בישראל  

  ד"ר אפרים דוידי 
  , ת"א70; אחד העם 18:00, בשעה 14.10יום חמישי, 

  

  מועדון קולנוע בגדה השמאלית
  קיושו קורוסאווה / כריזמה

  אנגלית)כתוביות ב; יפניתדקות ( 104, יפן, 9919
  "א, ת70; אחד העם 20:00, בשעה 1016.מוצ"ש, 

  

  "מתווכחים עם ראובן "
בהשתתפות  ראובן קמינרמפגש במלאת שנה לפטירתו של 

  יעל ברדה, עמירה הס, ג'מאל זחאלקה וחגי מטר
  תיאטרון יפו; 20:00, בשעה 1081., ני יום ש

  

  "לא דמוקרטית ולא לאומית" 
לאום" ודיון בהשתתפות -השקת הספר "מדינת הלא 

  יוסי ברנע המחבר,

  , תל אביב70; אחד העם 03:19, בשעה 1081.י, ניום ש
  

  יפו לא למכירה
  הפגנה נגד פינוי דיירי עמידר ביפו

  138, יפת 17:30בשעה  ,14.9שי, חמייום 
  

  השבוע באתר "זו הדרך" 
, נגד אלימות המתנחלים מול הכנסת הפגנה

  , ועוד...מפלה למפלגה הקומוניסטית בצ'כיה

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
  


