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  )יש דין(צילום:  פשעאדיש לחייל ה; )16.10(בשבת  מתנחלים מציתים שדה ליד הכפר בורין
  

  בעיצומו של המסיק גוברת אלימות המתנחלים 
  

על בית  ) 16.10בשבת (אבנים  יידומתנחלים רעולי פנים     
שבגדה המערבית, סמוך להתנחלות גבעת רונן.   בכפר בורין
יש  הארגון "אש במקום. בסרטון שהפיץ  ו הצית לאחר מכן 

ים סמוך למתפרעים ולא  מדנראים בבירור חיילים העו "דין
עושים דבר כדי לעוצרם. יצוין ששני פלסטינים נפצעו  
באורח קל וטופלו במקום. בהמשך החלו פלסטינים ועשרות  

זה, וצה"ל השתמש   לעברנים זה אב יידות מתנחלים ל
כדרכו של צבא הכיבוש,  ברימוני הלם לפיזור הפלסטינים. 

  .איש מהמתנחלים לא נעצר
  15.10-סוכנות הידיעות הפלסטינית "וואפא" מסרה כי ב    

יידו עשרות מתנחלים אבנים לעבר משפחות פלסטיניות  
שמסקו את זיתיהן סמוך ליאסוף שליד צומת תפוח.  

את חפציה,    שדדובגז פלפל ו  50התוקפים ריססו אישה כבת  
המתנחלים רגמו   ,דיווחהפי לבהם תעודת הזהות שלה. 

  וניפצו את שמשתה הקדמית.   הבאבנים את מכונית
  11 ועדו כבר תאך לפי "בצלם"  המסיק רק החלה, עונת     

מתנחלים משפחות פלסטיניות שהגיעו  תקפו מקרים בהם 
  300- כ המתנחלים עקרואו כרתו כמו כן  .למסוק את עציהן

.  חקלאי של פלסטינים וגנבו ציוד  םעצי זית, מסקו עצי
",  מהאירועים תועדו אפילו לפני שהחלה העונה "ארבעה 

  הבהירו.

מנכ"ל "יש דין", מסר בעקבות הפגיעה ליאור עמיחי,      
מאז כינון "ממשלת  בפלסטינים בשטחים הכבושים  הגוברת 

"בכישלונם    : העבודה, מרצ ורע"מ   ה שותפות השינוי" הימנית ב 
הגורף, גורמי אכיפת החוק מאפשרים ומעודדים את האלימות  

ובכך הם שותפים לפשע האפרטהייד המתקיים בגדה. עד   את הז 
לב, זה - י נמשיך לסבול אלימות זו שנעשית בשמנו? גנץ ובר מת 

   . "באחריותכם 
בשלוש השנים האחרונות בלבד תועדו   ,פי נתוני הארגוןל     

קרים  הממ 238-במתנחלים. של אירועי אלימות  500- יותר מ
יש דין פלסטינים שבחרו להגיש תלונה למשטרה, אך   ייצגה

  94%). מהתיקים  5%כתבי אישום (  הוגשו תיקים 12-ב רק
כתבי   הגשת מהתיקים שהסתיים בהם הטיפול נסגרו ללא

  86%המשטרה כשלה בחקירת  ,לדברי הארגון .אישום
של   תואנהמהתיקים שהטיפול בהם הסתיים וסגרה אותם ב

 .כישלון החוקרים לאתר חשודים או לאסוף ראיות
להגיש תלונה  "יותר ויותר פלסטינים בוחרים שלא     

במשטרה. בעיקר כי הם לא מאמינים למערכת. לא מאמינים  
  שמישהו יעשה משהו. חלקם גם חוששים שהמערכת תתנקם

תתנכל להם, שהצבא או המתנחלים יתקפו אותם,  או  בהם
עבודה, ועוד",  ושהשב"כ והצבא ימנעו מהם אישורי כניסה 

  . זכויות האדם  ארגון מסר
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        דברים בשם אומרם דברים בשם אומרם דברים בשם אומרם דברים בשם אומרם 

  עם נציגי עובדים כאלה, מי צריך מנצלים? 
עובדי קבלן הם יעילים יותר. עובד קבלן ההספק שלו יותר  "

גבוה מזה של עובד עירייה. עובד עירייה הוא מועסק קבוע, 
אין לו בעיה, אף אחד לא ייגע בו, אנחנו שומרים עליו, אבל  

  ."שנים. זה לא יכול להימשך לכל החייםזה היה טוב לכמה 
  4.10ם, "מיינט ירושלים", -יו"ר ההסתדרות בידני בונפיל, 

    והאמונה היוקדת ערכיםהאיש בנט מתגעגע ל
שנה נפל השר רחבעם זאבי בידי מרצח, לא הרחק   20"לפני 

גם מי שחלק עליו, וכאלו לא חסרו, לא יכול   מכאן. בירושלים.  
היה שלא להעריך את אמונתו היוקדת, את המסד הערכי עליו  
נשענה, ואת הנכונות הבלתי מסויגת להיאבק על עמדותיו,  

  כך אמר ראש הממשלה  .להילחם על מה שהוא האמין בו
  ,רחבעם זאבי נפתלי בנט באזכרתו של חבר הכנסת לשעבר

למותו.   השנים 20שנערכה בבית הקברות בהר הרצל, לציון 
בהמשך, יתקיים דיון לזכרו בכנסת, שם יישאו דברים יו"ר  
הכנסת מיקי לוי, בנט, ראש האופוזיציה בנימין נתניהו, חבר  

מרצ   .הכנסת בצלאל סמוטריץ' וחבר הכנסת ניר אורבך
הרשימה המשותפת הודיעו על כוונתן להחרים את ישיבת  ו

  המליאה המיוחדת".
 7.10"מעריב", 

  מירי רגב: חילי לפניך! 
אתמול נשאתי דברים בטקס פרסי אופיר. את המילים שלי על  " 

פיוס, סובלנות, ציונות ופטריוטיות הצופים בבית לא ראו ולא  
לעומת . בעריכה שמעו. מתברר, שבאופן תמוה הדברים נחתכו 

זאת, הצופים בבית ראו ושמעו חלק מהזוכים בפרסים עולים  
ומדברים בגנותה של מדינת ישראל, כולל האשמת שווא את  
מדינת ישראל בטיהור אתני (כלומר טרנספר או טבח). לא  

  ."פחות 
  7.10רשומה של שר התרבות חילי טרופר בפייסבוק, 

  ובעלי ההון יו"ר ההסתדרות בשירות שר האוצר  
"אנחנו פועלים כל הזמן בתוך הכנסת וחוק ההסדרים כולו  
עבר תחת ידינו. נטפל גם במכון התקנים, הדואר ושירות  
התעסוקה". לדברי יו"ר ההסתדרות, בהידברות עם האוצר  
צפויים להיכנס גם שינויים ברפורמת האג"ח המיועדות  

.  הסדריםבאופן כללי, אנחנו יכולים לחיות עם חוק ה .בפנסיה
עכשיו יש לי פרטנר. אני יודע להסתדר עם כל ממשלה, אבל  
בממשלה הקודמת לא היה לי פרטנר במשרד האוצר. עכשיו  
יש לי שר שאפשר לעבוד מולו. יום אחרי שליברמן נבחר  
לתפקיד הוא כבר נפגש איתי ועם ראשי המשק ואנחנו הולכים  

  ". לקראת אישור התקציב ועסקת החבילה
   7.10יו"ר ההסתדרות "גלובס", ד, דו-ארנון בר

  שר הרווחה בשירות ח"כ גזען
קידום של קמפיין לסיוע לילדים   שר הרווחה מאיר כהן עצר"

שנפגעו מינית מפני שהובל בידי המוזיקאי תאמר נפאר,  
, לאחר פנייה של ח"כ איתמר בן  זאתהמזדהה כפלסטיני. 

        . "גביר
  10.10בר פלג, "הארץ", 

  

 מכתבים

  למערכת    
  

  ל נאום אחר באו"םעפנטזיה 
. הבה נתאר  האו"ם בניו יורק עצרתב פנטזתי על נאום אחר    

ראש   היה  לעצמנו שבמקום שפת האיומים כלפי איראן 
לשנות בהצעה בנט, פונה אל הנהגתה נפתלי  ,ממשלת ישראל

כיוון. למשל: במקום להשקיע את כל המאמצים שלכם ושלנו  
עמי האזור,  על  עמינו ועל  להכנת מלחמה שתמיט מוות וחורבן  

ונפעל לרווחת   סכסוכיםעל הבואו נמקד אותם בהתגברות 
. הבה נדמיין את בנט מודיע שישראל שוקלת  כולו האזור

.  2002-בחיוב לקבל את יוזמת השלום של הליגה הערבית מ
בתור צעדים לבניית אמון הוא היה מכריז שישראל תפסיק את  
כל הפעולות לדחיקת רגלי הפלסטינים בגדה המערבית,  

יחשבו  הקוראים אני יודע,  יוזמה לשיקום עזה. ובנוסף תשיק
    .שאני פנטזיונר חסר תקנה

ישראל בנתה את עצמה כבריון של השכונה. הרי אף אחד      
מהשכנים לא רצה בקיומה. אבל זה יכול היה לקרות רק בעזרת  
בריון עולמי שהיה לו אינטרס בתמיכה בבריון השכונתי. מובן  

לשרת   שתמיכה זאת לא ניתנה בחינם. הבריון השכונתי צריך
  מספר אחת, ארה"ב. י את האינטרסים של הבריון העולמ

לארה"ב קרתה "תאונה היסטורית". ג'ימי קרטר נבחר      
.  לשנות כיוון במזה"תהזדמנות לנסות וידיו הנפלה לו לנשיא

מחנה  סובייטי ל-מהמחנה הפרוזאת לאחר שמצרים עברה 
אמריקאי. חלק מהעסקה היה לחץ אמריקאי על ישראל  -הפרו

החזיר את סיני למצרים תמורת שלום. קרטר רצה לנצל את  ל
ההזדמנות כדי להביא לשלום כולל בין ישראל לארצות  

, מה שחייב  תחת הגמוניה אמריקאית  הערביות הסובבות אותה
  פתרון של הסכסוך עם הפלסטינים ועם הסורים. סירוב ישראלי 
מנע מקרטר להגשים את חזונו, ואילץ אותו להסתפק בשלום  

  רד בין ישראל למצרים.  נפ
,  מזה"תהמבנפט    תהאמריקאי  התלות  נחלשתעכשיו, כאשר        

מצב בדם חייליה.    עבורו   לשלם  של ארה"בהנכונות    גם  נחלשת 
מעצים את כוחה ומעמדה של ישראל כבריון השכונתי.  זה 

ישראל מעמידה עצמה ככוח המרכזי העומד מול שאיפותיה  
מכריזה  ישראל  ,"ברהםהסכמי אבעקבות "של איראן באזור. 

נה על מדינות סוניות מפני שאיפות ההתפשטות של  ימג"  שהיא
. בתמורה היא דורשת את הורדת הלחץ עליה  "איראן השיעית

ואכן ההתעצמות הצבאית   מצדן בעניין הפלסטיני והסורי. 
אפשר להשתחרר מאותה  -משני הצדדים. רק שאי –  נמשכת

שאלה מטרידה: לאן אתם מוליכים אותנו? מה החזון שאתם  
עים לנו? האם לחיות על חרבנו לעד, או שיש איזה חוף  ימצ

  מבטחים שצריך לחתור אליו?  
לאחר האסונות הנוראיים  בינו דבר מה, במערב אירופה ה   

ק המשותף הקימו את השוו  ,שהכו בהם מלחמות העולם
יתה  יולאחר מכן את האיחוד האירופי. נדמה שמעולם לא ה

האם נמשיך במדיניות הנוכחית עד   כזאת פריחה באירופה.
ואז   – גודל שהיו באירופה הבסדרי  –ם ימוות וחורבן הדדי

  נפנה לדרך השלום? ש הנותרים ילמדו את הלקח, או 
  

  קיבוץ שפיים, עמוס גבירץ
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  - מתמחיםמחאת ה 

  מאבק עיקש משתלם
הרופאים  בעקבות צעדי המחאה וגל ההתפטרויות של     

  (מרצ) להתייצב  שר הבריאות ניצן הורוביץנאלץ , המתמחים
  לפי המתווה, . להציג מתווה תורנויות חדשו מול המצלמות 

בתי החולים   עשרההתורנויות ב קוצרוי 2022בסוף מארס 
המתווה   יורחב  באותה שנה  ובסוף נובמבר  ,בפריפריה

למחלקות פנימית ורפואה דחופה בשני בתי חולים במרכז  
המתווה למחלקות פנימית   יורחב 2023 בסוף מארס  .הארץ

   .ורפואה דחופה בכל בתי החולים בישראל

בילינסון ת בית החולים  למתמחה מגישה עשרות מכתבי התפטרות להנה
(צילום: מרשם) , השבועבפתח תקווה  

  

מרשם התייחס להצהרת שר הבריאות:  המתמחים ארגון     
״אחרי ימים ארוכים של שיחות לתוך הלילה, הצעות ובחינה  
של מתווים אפשריים עם הגורמים המקצועיים במשרד  
הבריאות ובלשכת השר, נראה כי הדברים מתכנסים לכיוון  

. יחד  דבריועל הודעתו של השר ועל רוח    הנכון ואנחנו שמחים
עם זאת, אנחנו מבקשים לראות את המתווה הכתוב ולוודא  

מעבר לרמה   ,שהוא מעוגן גם תקציבית וגם ברמת המחויבות
   .ההצהרתית״

״ככל שהמתווה שהוצג אכן מעוגן באופן זה, אנו סבורים      
שהוא פריצת דרך משמעותית שמביאה לידי ביטוי את  
עמדתנו. המאבק כולו, הא.נשים האמיצים שלקחו בו חלק  
והצעד שנקטנו היום, עם הגשת מכתבי ההתפטרות, מחייבים  
אותנו כארגון לוודא שאכן מדובר במתווה מחייב ולא רק  

שהדברים יתבהרו בימים   מקוויםרתית. אנו תוכנית הצהב
  .הקרובים״, סיכמו בתגובת ארגון המתמחים

ת  ולהנהל השבועמאות מכתבי ההתפטרות שהוגשו מלבד      
במרכז    )17.10( מאות סטודנטים לרפואה  הפגינו  בתי החולים,  

הזדהות עם מחאת המתמחים נגד מתווה  באביב -תל
רחובות מרכזיים   הכמ. הסטודנטים חסמו בדרכם התורנויות

  צומת עזריאלי.  ובהם אבן גבירול, קפלן ואביב -בתל
, ניצן (הורוביץ)  26הסטודנטים: "  וראבין הסיסמאות שק    

"או שמקצרים, או  ה", תתבייש", "או קיצור או שבית
משרד הבריאות הם שקרנים" ו"או קיצור או  ", "ששובתים

החזיקו כרזות שפנו לשר הבריאות   המפגיניםמלחמה". 
הפקרת   – שר חברעתי" ו"ניצן  – "ניצן  :בהן נכתב ,הורוביץ

אותנו". ההפגנה נערכה במסגרת שביתה בת יום של  
  הסטודנטים לרפואה ברחבי הארץ.  

חוק ההסדרים: מתקפה 
 על בתי החולים הציבוריים

  ) 12.10דנה בשבוע שעבר ( ועדת הבריאות של הכנסת    
תקצוב מערכת  רפורמה בעוסק בהחוק ההסדרים של סעיף ב

 בתי החולים הציבוריים. 
  קשיים תקציביים, ל נקלעואכן  בתי החולים הציבוריים    

לקבלת תקצוב הולם   ציבורימאבק ניהלו בשנים האחרונות ו
  השבתת מחאה בתי החולים  קיימו רק לפני חודש  .לפעילותם

שהבטיחה להם הממשלה לפני  התקציבים  בדרישה לקבל את
  המובטחים  יםביוהתקצ ,נחלה הצלחה השבתהה יותר משנה.

   ועברו.ה
בתי החולים הציבוריים בפני מתקפה  עומדים אך כעת     

חוק   אמצעותב ליברלית-הממשלה הניאו  חדשה מצד 
בחוק ההתייעלות הכלכלית עוסק   9סעיף  .ההסדרים

בבניית מודל  ו החולים בהתחשבנות בין בתי החולים וקופות
 . תקצוב חדש לבתי החולים

למעשה את בתי    מכפיף  משרד האוצר  גיבשהמודל החדש ש    
  את הסמכות שר האוצר ל מעניקו ,החולים הציבוריים לאוצר

מקיפות   התקנות אל .םהלקבוע תקנות והגבלות על תקציבי
מכסות של טיפולים  ב כלה תקנים ו במשכורות ובהחל  הכל: 

 החולים.  ימערכות השונות בבתהתקצוב של בו
  סמכות המודל החדש לשר האוצר את הנותן בין השאר     

על בתי החולים הציבוריים לשם שמירה על   להטיל הגבלות
  משרד האוצר אף נותן להנוסח המוצע    האיזון התקציבי שלהם. 

 הנהלה של בתי החולים.  חברי ות לפטר שאת הר
כלל מערכת הבריאות הציבורית    על  איים סעיף זה מ    

תקדים מסוכן להתערבות של האוצר בהתנהלות בתי  כ
לא יחמול על   ליברמן בראשותמשרד האוצר  .החולים

ימשיך במגמה של  . הוא לא על המטופליםגם העובדים ו
 הבריאות וייבוש מערכת הבריאות הציבורית.  שירותיהפרטת 

אשר הוכיח   ,בתי החולים הציבורייםבהכוח המאורגן על     
  ערכה משיך במלהמאבק על התקציבים, באת עצמו בשביתה ו

 נגד הרפורמה המסוכנת. 

  ולדימיר גולד
  

נגד  הסתדרות האחיות
 העלאת גיל הפרישה

) על סכסוך  13.10(  בשבוע שעבר  הסתדרות האחיות הכריזה    
התעלמות הממשלה מהפניות   על  ות חו מהאחיות  .עבודה

  לנשים  גיל הפרישה תהשלכות העלאב לדון  ונשנות  החוזרות 
 על האחיות. 

העלאת   סעיף בדבר ממשלת הימין  ה כלל בחוק ההסדרים     
. מחודש יולי, עת פרסום  65-ל 62-גיל הפרישה לנשים מ
  הסתדרות האחים והאחיות  , דורשתטיוטת חוק ההסדרים

פגישה מיידית עם שר האוצר אביגדור ליברמן. "האחיות  
פגישה בדחיפות שתקיים עימנו  : דורשות את המובן מאליו

פתרון ייחודי לציבור האחיות בישראל הסובל  ב דוןבמטרה ל
שחיקה", כתבה יו"ר  מוקשים  משך כל שנות עבודתו מעומסים  

כהן  הסתדרות האחים והאחיות, אילנה כהן, לשר האוצר. 
קראה להחריג את האחיות מהעלאת גיל הפרישה, והוסיפה: 

לא הוגן לנצל את המסירות והמקצועיות של האחיות כדי  "
 ". דתןלפגוע בתנאי עבו



  4/ פוליטי

    -חיפוש ללא צו 

  מדרון חלקלק
את הצעת שר המשפטים    )17.10השבוע (הממשלה אישרה      

גדעון סער להרחיב את סמכויות החיפוש של המשטרה.  
להעניק למשטרת ישראל סמכות  בעיקרו התיקון המוצע נועד 

כאשר יש חשד סביר כי   ,לבצע חיפוש ללא צו בית משפט
במקום מצוי חפץ הקשור לעבירה מסוג פשע חמור, כולל  
עבירות נשק ופרוטקשן, העשוי לשמש ראיה לביצוע העבירה, 
והחיפוש נדרש באופן מידי לשם מניעת העלמת הראיה או  

וכן במקרים בהם יש חשד סביר כי במקום נמצא   ,פגיעה בה
  חשוד בעבירת פשע חמור.  

לפקודת סדר   25תייחס לעילות הקבועות בסעיף התיקון מ    
הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) שבהתקיימן מוסמך שוטר לערוך  

לפקודה קובע  25חיפוש במקום בלא צו בית משפט. סעיף 
אשר  החלות ככיום ארבע עילות לחיפוש בלא צו בית משפט, 

הצורך לערוך את החיפוש הוא דחוף ופניה לבית המשפט  
תסכל את מטרתו. בתזכיר מוצע להוסיף   צו חיפוש תלקבל

שעניינה סמכות חיפוש לצורך תפיסת ראיה,   ,עילה נוספת
  מחמת חשש לפגיעה בה או להעלמתה.  

מוחמד ברכה, יו"ר ועדת המעקב העליונה של הציבור     
הערבי בישראל, הגיב להחלטה בראיון ששודר השבוע ברשת  

"לתת למשטרה סמכות לבצע חיפושים בבתי האזרחים  ב': 
מדרון חלקלק הפוגע   זה –ללא צו חיפוש החתום בידי שופט 

,  ברכה בזכויות כלל האזרחים, הערבים והיהודים". לדברי
נה ממלאת את תפקידה במערכה נגד הפשע  הממשלה אי 

הזמין    והאלימות בחברה הערבית ולכן המחאה תימשך. ברכה 
להצטרף לשיירת המחאה שתצא מהיישובים  את הציבור

. ברכה  )21.10(  הערביים ברחבי הארץ ביום חמישי הקרוב
למשטרה למגר  סבור שהכלים המשפטיים הקיימים מאפשרים  

צורך   שום"אין  , וכייתאת הפשע המאורגן בחברה הערב
  בשב"כ ובמעצרים מינהליים".  

ספקות לגבי  אף היאהביעה  (מרצ) השרה תמר זנדברג    
התיקון, אותו כינתה "דבר חריג בדמוקרטיה". זאת, בניגוד  

שהביע תמיכה   ,לעמיתה בהנהגת מרצ, השר עיסאווי פריג'
  במהלך הפוגע בזכויות האזרח ואף הכריז: "אני גם בעד 

   ".CIA-ס את הלהכני
  

  

  
  

  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, 

  

ממשלת הימין מתעלמת מפסק דין  

  בעניין הגדלת הסיוע בשכר דירה
השנים האחרונות,    15-י השכירות בדמלמרות הזינוק החד ב     

משרד האוצר ומשרד הבינוי והשיכון מפסק דין  מתעלמים 
חייב אותם  אשר בעתירה שהגישה האגודה לזכויות האזרח, 

לבחון את עדכון קצבאות הסיוע בשכר הדירה. פסק הדין ניתן  
ידי בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים.  ב 2019-ב

הבחירות החוזרות, אך גם כעת,  מערכות מימושו נדחה עקב 
לא חל שינוי במצב. האגודה   ,לקראת אישורו של התקציב

כספים בבקשה לקיים דיון דחוף  הפנתה השבוע ליו"ר ועדת 
בנושא במסגרת דיוני התקציב, וכן לשקול מנגנון עדכון קבוע  

  תקציב משרד השיכון.  ם על אודותדיוניהבמסגרת 
דירה הוא תחליף לדיור  "הסיוע בשכר  ,לדברי האגודה     

, והוא היום המערך הדומיננטי  בהדרגה מחוסלההציבורי 
מענה להדרה מדיור. הסיוע הוא צינור  בוהמרכזי של המדינה 

לאפשר לאדם לשכור דירה   –חמצן שמטרתו אחת ויחידה 
תנאי קיום  לכל אחד נאותה, כחלק מהחובה להבטיח 

  2007השכירות זינקו בחדות משנת  ימ דמינימליים". 
שכירות גבוהה אף מעליית  דמי ההעלייה ב .וממשיכים לעלות

  .  המחירים לצרכן מדד
מנהל היחידה לזכויות חברתיות באגודה,  מור, -עו"ד גיל גן    

קבל היום בדיוק  ממשיכות להוסיף: "חלק מקבוצות הזכאים 
  , הסיוע נשחקערך שנה. כאשר  15אותו סכום שקיבלו לפני 

ק הולך וגדל מהוצאות הדיור מכיסם  חל  ממן נאלצים הזכאים ל
חלקם נקלעים לחובות   .על חשבון צרכים בסיסיים אחרים

עקב האילוץ לממן  לחברת החשמל, לעיריות ולגורמים אחרים  
במקרים לא  זכאים אף עומדים . העלייה בשכר הדירה את

בפני סכנה מוחשית של חסרות בית. לא ייתכן שמשרד  מעטים  
כך הרבה שנים את סכומי הסיוע בזמן  השיכון יקפיא במשך כל  

אם משרד השיכון לא  .  שמחירי השכירות עלו בעשרות אחוזים
  נשקול להגיש עתירה נוספת". ,יפעל כמתחייב מפסק הדין

  

ועדת הכספים אישרה הצעת חוק  

  של ח"כ עודה להגדלת קצבת הזקנה 
) לקריאה  17.10( השבועאישרה של הכנסת ועדת הכספים     

הבטחת הכנסה  תיקון חוק ל ושלישית את הצעת החוק שנייה 
.  יו"ר הרשימה המשותפת, ח"כ איימן עודה (חד"ש) שהגיש
מוזגה עם הצעות החוק של חברי הכנסת חיים כץ   ההצעה

  .  (ליכוד) וחוה אתי עטייה
השלמת הכנסה  לתוספת ההגדלת סכומי קצבת זקנה עם     

שכן ככל שהקצבה  ,צפויה להגדיל את מספר הזכאים לקצבה
רף ההכנסות השולל את הזכאות לקצבה. עולה גבוהה יותר, 

לרבות   ,הזכאות לקצבה מקנה גם הטבות בגופים נוספים
  רכישת תרופות ועוד.  בחשמל, בארנונה, הבעלות  ותהנח

שיעורי תוספת השלמת ההכנסה    ,הצעת החוקלפי      
או להם  לזכאים שטרם מל  באופן הבא:יעלו  לאזרחים ותיקים,  

שקל בחודש,   473-הסכום המרבי יעלה ב –שנים: ליחיד  70
שקל   745-ב - ולכל היתר (זוג, זוג עם ילד, יחיד עם ילד)

:  80שנים וטרם מלאו להם  70לזכאים שמלאו להם  בחודש.
שקל בחודש, ולכל היתר   477-הסכום המרבי יעלה ב – ליחיד 

הסכום  שנים:  80לזכאים שמלאו להם  שקל בחודש. 754-ב
שקל   761-ב -שקל, ולכל היתר  481-יעלה בליחיד המרבי 

  בחודש.  
המענק השנתי לוותיקי  של  ההגדל  הצעת החוק כוללת גם    

  60%יעמוד על  המענק :בנאצים לחמוהצבא האדום שנ
   עד כה. 35%מהשכר הממוצע במשק במקום 



 5/ אקלים

   

  על המאבק בעסקת הנפט  יוני ספירמנכ"ל הארגון שומרי הבית  ראיון עם 

  לעצור את הסכם קצא"א
  

מזה ארבעה שבועות מפגינים פעילים למען האקלים      
גשרים ברחבי הארץ נגד עסקת הנפט בין ישראל  על  בצמתים ו

. אחד הכוחות מאחורי המחאה  (ר' השער האחורי) לאמירויות 
הוא הארגון הסביבתי "שומרי הבית". השבוע שוחח "זו  

  הדרך" עם יוני ספיר, מנכ"ל הארגון.

  ארגון "שומרי הבית"?  המהן מטרותיו של 
שומרי הבית נוסד לפני ארבע שנים. מטרתו המקורית הייתה      

אסדת הגז "לוויתן" אל החוף, על  לרכז את המאבק נגד קירוב 
רקע הסכנות הבריאותיות, הסביבתיות והביטחוניות הכרוכות  
בכך. מאבק זה גרף תומכים רבים לאורך מישור החוף, 

  ובהמשך הפך ארצי.  
לימים הפכנו ארגון סביבתי לכל דבר ועניין. כיום אנו       

  רבות, ומרכזים   תעוסקים באנרגיה, באקלים ובסוגיות סביבתיו
מאבקים סביבתיים ברחבי ישראל. אנחנו מעורבים במאבק 
נגד הסכם קצא"א, לשינוע נפט מן האמירויות דרך ישראל  
למדינות אירופה ואגן הים התיכון. זו עסקה שטומנת בחובה  
שורה ארוכה של סכנות. מעבר לכך, אנחנו מנסים להשפיע על  

ת.  המדיניות בתחומי האנרגיה והאקלים ולקדם חקיקה אקלימי
אנחנו מעורבים במאבקים נגד הקמה של מתקני אנרגיה  

  – ז"א)  –פוסיליים (דלקים מאובנים, כלומר גז, נפט ופחם 
  מתקני נפט וגז למיניהם, מתקני הנזלה, אסדות ועוד.  

  אלו מאבקים סביבתיים עומדים כעת על הפרק?  
אך   ,המאבק נגד הסכם קצא"א הוא מאבק ציבורי חשוב    
לדוגמא, אנחנו מנהלים מאבק נגד   . גם מאבקים אחרים נםיש

ביבשה, לקידוחים. למרות  ופתיחה של שטחים נוספים, בים 
ממשלתי  -(הפאנל הבין IPCCההמלצות של האו"ם בדו"ח 

לעצירת קידוחי גז ונפט   OECD-לשינוי האקלים) ושל ה
משרד האנרגיה לפתוח מחצית מהמים  חותר חדשים, 

חים נוספים. אנחנו חושבים שזה בלתי  הכלכליים שלנו לקידו
  סביר בעליל.

  מה מסוכן בהסכם עם האמירויות?  
לנמל  מהמפרץ הפרסי  נפט הרעיון הוא להביא מכליות    

ן לצינור של קצא"א המחבר בין הים  תכולת אילת, לפרוק את
האדום לים התיכון וכך להוביל את הנפט לאשקלון. הנפט אינו  

שרת האנרגיה קארין   – אלי מיועד למשק האנרגיה הישר
באופן ברור מאוד. יש לציין שקודמיה   אתאלהרר אמרה ז

  בתפקיד, לרבות יובל שטייניץ, התבטאו נגד ההסכם.  
שפך של נפט בעת השינוע הוא אירוע בעל השלכות      

בריאותיות, כלכליות וסביבתיות עצומות. פגיעה במיכלית 
לשפיכת כמויות אדירות של נפט לים. באילת,   גרום עלולה ל

העיר מתקיימת   –ההשפעה הכלכלית תורגש באופן מידי 
מתיירות, והרס החופים יפגע קשות בכלכלה המקומית.   בעיקר

לא  שים בנוף העולמי מפני ים באילת, שהם ייחודגם האלמוגי
עברו הלבנה כתוצאה ממשבר האקלים, עלולים להיחרב. שפך  

מופקים מהתפלת מי ים.  הנפט יפגע גם במי השתייה של העיר,  
  מתקני ההתפלה לא מסוגלים לעבוד בקרבת נפט.  

מספיק סירות  לנו ישראל לא ערוכה לטיפול בשפך ימי. אין     
מספיק חסמים, ואין מספיק כוח אדם. מבקר   וציוד, אין

ופרסם דו"ח חריף. למרות   2008-המדינה נדרש לנושא עוד ב
  15משהו בסדר גודל של  –שהתקציב שנדרש לא היה גדול 

חלפו מאז שנים רבות ועדיין לא הוקדשו לכך    –מיליון שקלים  

משמעותי, מדובר בעלות נזק    נפט   במקרה של שפך המשאבים.  
  ם. דולרי  של מאות מיליארדי

המוכנות של המדינה לתרחישים מסוג זה נחשפה -אי    
לחופי ישראל.   השל זפת הגיע ר פסולת ימית שאבפברואר, כ

התמודדות התבססה בעיקר על מתנדבים, שצוידו באופן  ה
כמה  חלקי. המתנדבים אספו זפת בידיים חשופות וללא מיגון, ו 

  דיווחו לאחר מכן על קשיי נשימה.   םמה

  אלו אינטרסים פוליטיים עומדים מאחורי ההסכם?  
האמיראתים רוצים לחסוך את דמי המעבר בתעלת סואץ,      

ובכך להוזיל את שינוע הנפט שלהם לאירופה. חשוב מאוד  
להבהיר שהסכם הנפט איננו הסכם בין מדינות. מדובר בהסכם  

חלק מהסכמי אברהם והוא גם לא  בין חברות עסקיות, שאיננו 
בהסכמי אברהם דווקא מוזכר שיתוף   – נספח שלהם. להפך

פעולה בתחום האנרגיה המתחדשת! הבטיחו לנו שלום  
תמורת שלום, אבל אנחנו מבינים כעת שמדובר בשלום תמורת  

. שלום כשלעצמו הוא מבורך, אבל אסור  F-35נפט ומטוסי 
  לאזרחים כתוצאה מההסכם הזה.  הנשקף לקבל את הנזק 

לפיד לעצור את ההסכם בין  - אנחנו קוראים לממשלת בנט    
, שהיא חברה ממשלתית, לבין חברה פרטית הרשומה  קצא"א

בגיברלטר ששותפים בה בעלי הון מאיחוד האמירויות,  
ממרוקו ומישראל. אסור לתת לאינטרסים שלהם לסכן את  

  כלכלת ישראל ואת אזרחי המדינה. 
אמורה להתכנס ישיבת ממשלה בנושא, ואף הוקם צוות      

ש המלצה עבור  מנכ"לים של כמה משרדי ממשלה שאמור לגב
הצוות לא כולל את נציגי משרד   ,השרים. למרבה הצער

התיירות ומשרד הבריאות, שגם הם יושפעו מאד מההחלטה  
שתתקבל. אנחנו מקווים מאוד שהצוות יראה את התמונה  

  המלאה, ולא ישקלו רק שיקולים כלכליים צרים.  

ישראל בוועידת האקלים   להערכתך, מה תציג

  ? 31.10-שתפתח ב הבינלאומית בגלזגו,
  גבי מזה כחודש מתנהל דיון בין משרדי הממשלה ל    

  , נשיאותו של ביידן החלההתוכנית שיציג בנט בגלזגו. מאז 
בזירה   ו גוברתחשיבותועלה משבר האקלים לכותרות 

הבינלאומית. גם האיחוד האירופי ובריטניה פרסמו תוכניות  
להפחתת פליטות גזים. לכן בנט ספג ביקורת ולחץ בינלאומי  

  התייחס כלל למשבר האקלים.  ל  מבליכשחזר מהאו"ם  
הקידום   דוחה הממשלה אתחשוב לציין שכבר קרוב לשנה     

השרה לשעבר להגנת  פרסמה אותו ששל חוק האקלים, 
ביבה גילה גמליאל. מאז שודרג נוסח החוק באופן מהותי,  הס

אך משרד האוצר ומשרד האנרגיה מתנגדים לשורה ארוכה של  
סעיפים. אנחנו דורשים להעביר את החוק בשלמותו. אם  

להעביר חוק מסורס וחסר משמעות, בנט   חותרתהממשלה 
  מוזמן ללכת ולהתבזות בגלזגו ללא שום הישג אמיתי.  

ים נוספים עומדים על הפרק לקראת גלזגו. האחד  ינענישני     
עשויה להתרחש לקראת  ה  ,הוא הכרזה על מצב חירום אקלימי

לתרחישי   םהנסיעה. הנושא השני הוא הכנסת משבר האקלי
הייחוס של ישראל. המשמעות היא שהממשלה תתחיל לגבש  

משבר. עם זאת, גם בנושאים ה תוכניות עבודה להתמודדות עם  
מבקשים להכשיל  הגדות מצד גורמים בממשלה, אלה יש התנ

  כל פעולה משמעותית בנושא האקלים. 

 זוהר אלון



  6 / עירוי

  

אביב-מפגינים נגד פינוי התושבים בגבעת עמל בצפון תל  
הקרב על הבית) –(צילום: גבעת עמל   

הפגינו בת"א וביפו 

  תושבים נגד פינוי
  

מאות תושבים ופעילים חברתיים, בהם חברי מק"י וחד"ש,      
אביב נגד  -בשכונת גבעת עמל בצפון תל) 13.10( הפגינו 

אותם   רעצוצפויים. למרות ניסיונות המשטרה לההפינויים 
המוחים לפרוץ את מחסום השוטרים  הצליחו  בכוחות גדולים,  

בו , אחד המגדלים המפוארים בפארק צמרתלכניסה לולהגיע 
האחראי לפינויים מתוקף   –מתגורר בעל ההון יצחק תשובה 

    .הסכמים קודמים
לשעבר דב חנין (חד"ש), שהשתתף בהפגנה, אמר:  "כ ח     

פה. הפגנה זו   97- או ה 96-"אני מנסה לחשב אם זו ההפגנה ה
מתקיימת ברגע קריטי, כי מצד אחד יש מאמץ גדול בכנסת  
למצוא פתרון שילך לקראת התושבים, ומהצד השני יש מרוץ  

בחודש. ברגע  17-אמורים להתחיל בהנגד הזמן נגד פינויים, 
שמפנים משפחות קשה לנהל מאבק אפקטיבי, ולכן הקול  

  שאנחנו משמיעים עכשיו היא חשוב במיוחד".  
יצוין שחנין העביר לפני שלוש שנים בקריאה ראשונה      

הצעת חוק למתן דיור חלופי לתושבי גבעת עמל. אך בשל  
ולא    עה נתקעהההצות שנערכו מאז,  תכופמערכות הבחירות ה

    .המשיכה לקריאה שנייה ושלישית
יפו מתנועת  -חברת מועצת העיר תל אביבשולה קשת,     

אנחנו העיר, אמרה בהפגנה: "אחרי שנים של מאבק על הבית, 
לעמוד פה מול בנייני הפאר זה פשוט להגיד שאין גבול  

. אין גבול לגזל מתושבים שהמדינה  אטימות הלבלרשעות ול
לפנות אותם בגרושים ולגרש   מבקשיםועכשיו  ,לכאןשלחה 

אותם. אנחנו פה, הפעילות והפעילים, אנחנו הצבא של גבעת  
שאני מקווה שלא יקרו. אני מקווה   ,עמל. נעמוד פה בפינויים

 ."שהישועה תגיע מהכנסת, כי מהעירייה היא לא תגיע

הפרה   המדינכי ה בחודש אפרילבית המשפט המחוזי קבע     
לתושבי גבעת עמל   ספקל את הבטחתהבמשך עשרות שנים 

עיריית תל אביב  כי ו ,פי בבתים שייבנו במקוםודיור חל
התנכלה לתושבים כי ראתה בקרקע נכס מסחרי יקר ופעלה  

למרות הקביעות של  " .נית ענקית" לקדם במקום תוכנית נדל
נפסק שהתושבים יעזבו את הבתים ויקבלו   –בית המשפט 

  .ו הפעיליםרמס ,פיצוי עלוב"
 השבועית הפגנההברחוב יפת  התקיימה )14.10(למחרת      

"יפו לא  פעילי מדירותיהם. מדיירי עמידר ביפו נגד פינוי 
"היום נעמוד יחד, ערבים ויהודים, בעצרת  : למכירה" נמסר

מחאה נגד מדיניות הטרנספר ונגד צווי הפינוי שנשלחו למאות  
ההפגנות ביפו  .יחד ננצח את הגזענות" .מדיירי עמידר ביפו

  שבוע.נערכות מזה כחודשיים, ויוסיפו להתקיים מדי 
  

  חד"ש חיפה הציגה דרישות
  רותם-לראש העיר קליש

  

ועדת הכספים בעיריית חיפה החלה בדיונים על תקציב      
מיליארד שקלים בתקציב  4-. מדובר בכ 2022העירייה לשנת 

  הרגיל ועוד כמיליארד שקלים בתקציב הפיתוח.
חודש יולי הפכה מועצת העיר חיפה מועצה  בכזכור,      

  רותם -שלושת סגניה של ראש העיר עינת קליש – לעומתית 
פוטרו, לרבות הסגנית מטעם חד"ש שהירה שלבי.  
האופוזיציה, אליה הצטרפו שישה חברי מועצה מהקואליציה,  
שינתה את הרכב הוועדות העירוניות והשתלטה גם על ועדת  

אך קיימה מגעים   ,פה למהלךיעת חד"ש לא הצטר סהכספים. 
סיעות "יונה יהב וצעירי  העם "מועצת השינוי" הכוללת את 

  חיפה", "הירוקים", "הליכוד" וסיעות נוספות. 
רג'א  לפני כשבועיים נפגשו שני חברי המועצה מחד"ש,      

והציגו בפניה רשימת    רותם-קלישעם  זעאתרה ושהירה שלבי,  
. דרישותיה של סיעת 2022דרישות לתקציב העירייה לשנת 

  60מיליון שקלים, מהם  80-יותר מ  חד"ש מסתכמות במעט
מיליון שקלים לתחום   15-מיליון שקלים תקציבי פיתוח, כ

  ליון לתרבות ולמרכזים קהילתיים. י מ 9- החינוך וכ
הספורט,   פרויקטים של פיתוח בתחומי 5חד"ש הציעה     

התחבורה והתשתיות בשכונות ואדי ניסנאס, עבאס,  ,התרבות
חליסה, המושבה הגרמנית והעיר התחתית. זאת נוכח  

וח החברה הערבית תכנית הממשלתית לפיוהאפשרות שהת
  את התושבים הערבים בערים המעורבות.גם תכלול הפעם 

  ה של בתחום התמיכות העירוניות דורשת חד"ש הגדל    
מלגות  בארגוני נשים ורווחה ובתרבות ערבית, ב ההתמיכ

אקונומי. כמו כן  -לסטודנטים יהודים וערבים לפי מצב סוציו
דורשת חד"ש להחזיר תקציב בסך יותר ממיליון שקלים  
לתמיכה בתיאטרון רפרטואר ערבי, זאת לאחר שסעיף זה נגנז  

מידאן"  -תיאטרון "אל סגירתבשנתיים האחרונות בעקבות 
  בות לשעבר מירי רגב.שרת התר בידי

- יו"ר סיעת חד"ש וחבר ועדת הכספים רג'א זעאתרה אמר ל    
ר  אושהמצב כעת מורכב. לא ברור אם ומתי י""זו הדרך": 

התקציב ובאיזו מידה הוא יושפע ממאזן הכוחות בוועדת  
הכספים ובמועצה. הדרישות שלנו צודקות ולכן אנחנו מצפים  

ומהאופוזיציה   ,ביטוי בתקציבמראש העיר להביא אותן לידי 
  . הן"ב ך לתמו

ראש  אמרה  "בשנתה הראשונה התפקיד", הוסיף זעאתרה, "    
התקציב  ר אוש 2020העיר שהיא לומדת את המערכת. בשנת 

ובשנה שעברה לא תמכנו בתקציב כי   , מגפת הקורונה בלחץ
לא היו בו בשורות לציבור הערבי ולשכונות המוחלשות בעיר.  

   !".הגיע הזמן לצדק חלוקתי בחיפה ,ים רזותשנ שלושאחרי 



  

 7/ ימעמד

 

  ליברלית של ממשלת נתניהו-משלת בנט ממשיכה במדיניות הניאומ

 הקפאת השכר הממוצע והשלכותיה
אלכס  ח"כ  ראשה עומד ב – של הכנסת ועדת הכספים     

- הניאואיש אמונו של שר האוצר קושניר (ישראל ביתנו), 
)  12.10בשבוע שעבר (אישרה  –  אביגדור ליברמן ליברלי 

את הצעת   , במסגרת חוק ההסדרים , לקריאה שנייה ושלישית
החוק המאריכה את הוראת השעה להקפאת השכר הממוצע 

  .2022שנת לבמשק גם 
התיקון הוא הארכה של חוק שאושר בעקבות משבר      

במהלך המשבר הפסיקו לעבוד   ,פי גרסת האוצרלהקורונה. 
זה הוביל   מצבמאות אלפי עובדים, רובם מקבלי שכר נמוך. 

שלא שיקף את שיפור השכר בכלל  "לזינוק בשכר הממוצע, 
ביטוח לאומי,  ל  אותו מפרסם המוסד. לשכר הממוצע,  "המשק

  .תשלומים רביםשל בעדכון של קצבאות ורב יש משקל 
-קבלי הקצבאות כמיאבדו  הקפאת השכר הממוצע  מ  כתוצאה

  מקצבתם.  2.5%
תשלום  זכאים ל ;נפגעי עירוי דם ;נפגעי פוליו ;פגעי גזזתנ    

שנה לאחר  במהלך מיוחד בעד ילוד (שאמו נפטרה בלידה או 
  ; 2-ותיקי מלחמת העולם ה ; חסידי אומות העולם ; הלידה)

  ; מענק בר מצוה ליתומים של נפגעי עבודה ;אסירי ציון
עקב    מושהתיית  יםילדו  ;הוצאות קבורה לנפגעי פעולות איבה

מהקפאת ים מעטהמוחרגים ה הם  אלה  –  אלימות במשפחה
  . 2.45%של   "תוספת מענק"יקבלו ש ,השכר הממוצע

  

 מהו השכר הממוצע? 
החוק מגדיר את אופן חישוב "השכר הממוצע" אשר  יצוין ש    

משמש בסיס לחישובים ולעדכונים שונים. בחוק מוגדרים שני  
סוגי שכר ממוצע: האחד משמש למטרות כמו עדכון שכר  

בכירים, עדכון שכר המינימום ועוד; חישובו מתבסס על  ה
ממוצע השכר למשרת שכיר בשלושת החודשים האחרונים  

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה   אצלם שלגביהם היו נתוני
השני משמש  הממוצע ביום שקדם ליום העדכון. סוג השכר 

לחישוב בסיסי הכנסה לגבייה, בסיס למבחני הכנסה ועוד,  
 .והוא כולל גם מרכיב נוסף של פיצוי

פי הצעת ממשלת הימין של  ל,  בשנה שעברהאישרה  הכנסת      
השכר הממוצע לפי   2021חוק שקבע כי בשנת   בנימין נתניהו,

חוק הביטוח הלאומי יהיה זהה לזה שעודכן לאחרונה בחודש  
 יוזמתב ,ע שעברובשב. בהצעת החוק שאושרה 2020ינואר 

נקבעה הארכת הוראת השעה  ממשלת הימין של נפתלי בנט,

, כך שהשכר הממוצע לפי חוק הביטוח הלאומי  2022גם לשנת  
  2021- ו 2020שנים נקבע לגבי ההה לזה שבשנה זו יישאר ז

  .2023-רק ב  ...והקצבאות יתעדכנו

  על שכר ממוצע ושכר מינימום 
לא התנגדה למהלך הפוגע במגזרים  , כדרכה  , ההסתדרות       

בחבריה המקבלים שכר נמוך   כולל  , המוחלשים ביותר בחברה 
ושהקצבאות הן חלק חשוב בהכנסותיהם. ההסתדרות אף 

"השכר  , לדבריה  . שנקטה  חברתי - מתרצת את המהלך האנטי 
לחוק הביטוח הלאומי,   1הממוצע במשק, כהגדרתו בסעיף 

הוקפא כבר בשנה האחרונה כדי לייצב את תקציב המדינה ועל  
משבר הקורונה.   מנת למנוע את העיוותים שנוצרו בתקופת 

הקפאה זו, שחלה על מנגנון העדכון האוטומטי של שכר  
המינימום, אינה קשורה כלל לשכר המינימום שהושג בהסכמים  

     . " שקל בחודש   5,300- ועודכן בהוראת שעה ל 
תמשיך לפעול באחריות גם במסגרת עסקת  "ההסתדרות       

החבילה, שבה אחת מדרישות ההסתדרות היא העלאת שכר 
שקל    33(שהם    שקל בחודש"   6,000- ימום בהוראת שעה ל המינ 

במילים אחרות ההסתדרות סבורה שיש להקריב את  . לשעה) 
המגזרים המוחלשים לטובת עסקת חבילה ובה הקפאת שכר  

לשכר   ומהתוספת זע בתמורה ל  , 2023לכלל העובדים עד 
  השר ליברמן בכל תוקף. מתנגד  תוספת לה    –   המינימום 

תשעה הגישו  , ) 13.10(  ההקפאהההחלטה לגבי  אך למחרת      
האופוזיציה הצעת חוק להגדלת  ממהקואליציה וחברי כנסת 

  – שקלים לשעה  40-לשעה ל ים שקל 29-מ מינימוםשכר ה 
ותה על הצעת החוק, א   הרבה מעבר למה שדורשת ההסתדרות.

, חתמו יו"ר הרשימה " עומדים ביחד "  קידמה העמותה 
-המשותפת, ח"כ איימן עודה (חד"ש), ח"כ עאידה תומא

הרשימה המשותפת), ח"כ מוסי רז (מרצ),  – סלימאן (חד"ש 
ח'טיב - ח"כ יעקב אשר (יהדות התורה), ח"כ אימאן יאסין 

(רע"מ), ח"כ משה ארבל (ש"ס), ח"כ נעמה לזימי (העבודה),  
הצעת  בהסבר ל  .(מרצ) ח"כ אופיר כץ (הליכוד) וח"כ גבי לסקי  

חוק נאמר: "התרחבות מעגל העובדים העניים בשנים ה 
העלאת שכר  . האחרונות היא תופעה חברתית מדאיגה 

המינימום תחזק את כוח הקנייה, תמריץ את פעילות המשק 
 ".ותיטיב עם עסקים קטנים 

  אפרים דוידי 
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  סמל המפלגה הקומוניסטית בבחירות שנערכו בצ'כיה
  

  בעקבות תוצאות הבחירות בצ'כיה

קומוניסטים בשבי  

  האופורטוניזם 
אוקטובר התקיימו הבחירות לפרלמנט ברפובליקה  תחילת  ב    

,  האופוזיציה מימין ניצחו מפלגותבחירות בהצ'כית. 
  ומיקדו את מסריהן במאבק "יחד"    בשםבקואליציה    שהתאגדו

שחיתות הממשלתית. המפלגה הקומוניסטית של בוהמיה  ב
)  ה צ'כיבהמפלגה הקומוניסטית שמה הרשמי של ומורביה (

 ,דמוקרטית נחלו שתיהן מפלה קשה-והמפלגה הסוציאל
 .אחוז החסימה לראשונה בתולדותיהן לא עברו אתו

  תמכו שתי מפלגות השמאל היחידות ברפובליקה     
מרנית בראשות  "אנו" הש ,בקואליציה של מפלגת השלטון 

במדינה, אנדריי באביש. ממשלה זו   עושרובעל ההון השני ב
, התנגדה לקליטת  רבות ליברליות-ביצעה רפורמות ניאו

פליטים במדינה ושיתפה פעולה עם ממשלות הימין הקיצוני  
  על כך נוסף  .רוסיהב שלטון פוטין ועםבהונגריה ובפולין 

הואשמה הממשלה בפרשיות שחיתות. באביש הואשם בכך  
  התאגיד שהשתמש במעמדו הפוליטי על מנת לחזק את 

ולהשתלט על חברות יריבות, וכן בשימוש אישי   שבבעלותו
 .צ'כיהיועדו לבכספיים של האיחוד האירופי ש 

מאז   ת באבישלממשלהקומוניסטים הביעו רצון להצטרף     
התנגדה לצירופם   מפלגת השלטון, אך 2017הבחירות של 

נפילת שתי  כעת,  .לקואליציה והסתמכה עליהם כגוש חוסם
  מפלגות השמאל אל מתחת לאחוז החסימה מונעת מבאביש 

בכך למעשה מנעה היעלמותו של   .להקים קואליציה אפשרות
 .ה שמרניתגוש השמאל בפרלמנט את הקמתה של ממשל

המפלגה   הייתהבצ'כיה המפלגה הקומוניסטית     
הגדולה ביותר ששרדה את מפלת הגוש   הקומוניסטית 

המזרחי. היא נשארה בעלת כוח פוליטי משמעותי על אף שלא  
דמוקרטיות  -לאמץ תפיסות סוציאלסירבה את דרכיה ו שינתה

כפי שעשו מפלגות קומוניסטיות אחרות, דוגמת   –או ימניות 
  .ביתוהמולדהרוסית 

שהוביל את הקומוניסטים   , אך האופורטוניזם הפוליטי    
לתמוך בממשלת באביש בלי לקבל כמעט דבר בתמורה, גרם  
לאובדן הלגיטימציה של המפלגה בקרב ציבור העובדים 

  חשוב היא שיעור מפלתם הכואבת  .ומצביעי השמאל
מפלגה קומוניסטית המבקשת   :למפלגות הקומוניסטיות

להתחזק חייבת להתנגד לאופורטוניזם של הפוליטיקה  
פרלמנטרית, ולדבוק בתפיסה מעמדית של החברה  -הבורגנית

  .של העובדיםתוך חיזוק הכוח הארגוני  ,הפוליטיקהשל ו

  עידן סלוצקר
  

 

  קובהמאות אזהרה  
        

  שירותי הביטחון לשעבר מראשי  ,הטפביאן אסקלנ    
בחודשים האחרונים מפני  מתריע  ,וסגן שר הפנים הקובניים

י להתייחס לדבריו  אכד מהפכה הקובנית.על ה חדשים איומים
 ברצינות.

באחד מאתרי האינטרנט   אסקלנטהפרסם בספטמבר  23-ב    
הידועים בארצו מאמר בו טען כי "מתנגדי המהפכה מתארגנים  

המועד  רת בחי , לדבריו ועומדים לפתוח במתקפה".מחדש 
את שעריה לתיירות  לפתוח  לחזור ו   מתכננתקובה  אינה מקרית.  

תיירים  כניסת שנתיים בהן  טלאחר כמעבינלאומית בנובמבר, 
לטענת  משבר הקורונה. נמנעה על רקע לאי הסוציאליסטי 

לשבש את הגעת התיירים   מנסיםמתנגדי המהפכה אסקלנטה, 
  .וכך לפגוע בכלכלת קובה

ים  נפוצעל "שקרים וחצאי אמיתות ה גם אסקלנטה כתב    
ובייחוד נגד   ,ברשתות החברתיות נגד המנהיגים הלאומיים

קשיי הממשלה לשפר את  "וכן על  ,"נל אק-סהנשיא מיגל דיא
 ערים".  בשכונות מצוקה ב תנאי המחייה 

ים  אנש יםהלנבמערכת התעמולה נגד קובה מחלק מרכזי     
ידי חברי  ב יםמנוצלה ,במיאמי םהקובני בקהילת הגולים 

מריה אלבריה סלזאר.  ומרקו רוביו  ובהם רפובליקניםקונגרס 
  י בריתם הפוליטיים עלב קשר קרוב עםעומדים ב גולים אלה

  ארוכת שנים ומפלגות  התמיכה חוצהם נהנים מ. בקובה
פעילות  ה מימוןב בוושינגטון, המשקיעה תקציבים נכבדים

 מהפכנית.  -אנטיה
הקצאות של בית הנבחרים  הועדת  אישרה  האחרון ביולי    

מיליון   20האמריקאי להשקיע  חוץחוק שיאפשר למשרד ה
-ב "בקובה"לקידום דמוקרטיה  פרויקטיםבדולר בתוכניות ו

,  ת הקורונהמגפ –נוצרו שנסיבות ה" ,. לדברי אסקלנטה2022
במזון בעקבות האטת  , מחסור האמריקאי הידוק המצור

לזלזל  ין אמנוצלות בידי אויבי המהפכה. כל אלה  .הכלכלה
, אנו חייבים  ים הקיימיםאת המכשול כדי לצלוח  .באויב

המהפכה, כפי שלימד אותנו  ולחזק את  האתגר עם  התמודד ל
 ".  [קסטרו] פידל

אסקלנטה, המענה הטוב ביותר לאיומים החדשים  לטענת      
  – נעשה את מה שאנחנו יודעים לעשות "  :פעולה המוניתהוא 

; את הבסיס הארגוני לחזק מצד אחד,. להנהיג את האזרחים
הישנות    הנוסחאות את  ית. יש לנטוש  רעיונמצד שני, להתחדש  

 לשינוי בגישה ובשיטות העבודה".  והשחוקות. יש לדאוג  
  הפירמידה בראש העומדים קומוניסטים " אסקלנטה קרא:    
יישובים ולמקומות העבודה. יש  רדו למטה, לארגונים, ל –

הכוחות    אתת ווהמהפכני   לחזק ולארגן מחדש הן את ההנהגות
לפתוח בדיאלוג ולהקשיב  המנהיגות חייבת  ם.יהמהפכני

ומנקודה זו   ,מקומייםלצרכים הלתת מענה  . ישרחשי העםל
  .  "אלה הרוצים לפגוע בסוציאליזם נגד  ה לפתוח במערכ

מתכננת להכות את  ארה"ב, מעצמת העל אויבת האנושות,  "    
ארה"ב סבורה שהגיעה העת להנחית מכה ניצחת  מהפכה. ה

ומפלתה   ,עתכחלשה קובה סבור ש ממשל ביידן על קובה. 
  ות האמריקאי תבוסותה בעקבותפרס ניחומים  שמש אמורה ל
הרחוב שייך  ל צדק:  נקא-. דיאסתבזירה הבינלאומי  ותהאחרונ

    .וסיף", הלמהפכנים 

 "פיפלס וורלד", וו. טי. וויטני 
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  סיפורה של נערת גבעות
  

  

  הכיבוש השקוף

  על העיוורון או 
  

שהוקרן בחודשים   ,סיפורה של נערת גבעות" –"לכי לך     
  של סרט חדש  וא האחרונים בבתי קולנוע ושודר בטלוויזיה, ה

תיאור חייה של  :  דוקומנטרי-מדובר בסרט אוטו .  יהודית כהנא
    "הקו הירוק".  שםתחת ה מופץ הסרט בחו"ל עצמה. הבמאית

תאומות    ,ואחותה  כהנאהסרט מגולל את סיפורן האישי של      
לאומיות  -מההתנחלויות הדתיות  –שנולדו וגדלו באלון מורה 

אותן התנחלויות שהוקמו  אחת מממדובר הפנאטיות ביותר. 
  אפשרי עם הפלסטינים.    הסכם שלוםלחבל בכל על מנת  

עיבל  הר על רקע הנוף הפסטורלי של הר גריזים (הברכה) ו    
ילידי  גדל הדור הצעיר של הימין הקיצוני המתנחל.   (הקללה) 

  נות כקורב  חשים  םישירות למציאות בה ה צומחים ההתנחלות 
הם  ובהדרכת הרבנים  ,  )הכיבוש  וצבא  ...ערביםה(בידי    פיםנרד

 אלה צעיריםהליך התבגרות לתוך "נוער הגבעות".  עוברים
ערכיים שבבני  ככטובים ו  –את עצמם רק ו – םעצמ רואים

  הרעים  כשבראש ,רעיםה עומדים העולם והארץ. מולם 
    ם".המחבלי" ,או כלשונם .הערבים עומדים

משמש   , הכל הרבים האינתיפאדה השנייה, ההרוגים    
רצועת  ההתנחלויות ב של  ל"הצדקת הדרך". פעולות הפינוי

  ממשלה  תקטונש כצעד לא ו  ,האויבת עזה נתפסות כפעול
  . שמאלני זה כמובן קללה.לגיטימית

  

    בת מלך לומדת להרכיב פצצה
אך   ,כי הן "בנות מלך" מחונכות הנערות מהסרט עולה כי     

פצצות,   הרכבתפעולות אלימות כולל ביצוע בגם  מודרכות
לא שוכח לרגע  הרב אולם . התבצרות ועימותים עם חיילים

להיות   הואכי כבנות מלך תפקידן החשוב ביותר  ,להזכיר להן
  רעיות מסורות וללדת ילדים רבים. 

לאחוז באירועים הללו את המצלמה ולצלם   ה בחרהבמאית     
ניתן   בסרטפייה צבאת החומרים שיהפכו אחרי שנים לסרט. 

  , האלימים שנקלעו לאירועים נערותה של  ןמצוקתלהתרשם מ
שנאתן לחיילים שהן תוקפות. מול המצוקה שלהן עומד  מואף  

איתן הרב המנצח על פעולותיהן. וברקע נראים החיילים  
מושלכים  ממטחי החפצים והנוזלים שהמנסים להתגונן 

הבנות  את  מפנים ולבסוף  , מבלי להפעיל אלימות לעברם,
מה היה    ןלדמיי  רק  אבל ניתן  –. המראה קשה  זו אחר זו  ח,ובכ

  היו ערביות...  אילו  עולה בגורלן של אותן צעירות
  מחיר כבד "החיילים גובים לדברי כהנא  עימותים עםה    

הקרנת  לאחר שנערך בדיון . מהבנות שמשתתפות בהם מאוד" 
  מתבטא אותו מחיר  במה הסבירלתי מהבמאית ביקש ,הסרט

  ל ש תשובה  . רק בתיאור כללי עד מאוד אך היא השיבה  .כבד
    לא קיבלתי. ממש 

  

  העולם כחוויה מטלטלת 
הבימאית את   גילתה  " שירות לאומי"שנתיים של בתום     

כולל   ,רחבי תבלטיולים בלמסעות ו צאה להיא י. העולם
". זו  מטלטלת  חוויהכ"מתארת אותם היא  ,קמזרח הרחוב
  הגילוי המסעיר תנגשות בין התפיסה עליה חונכה לבין הה

נמנות עם  שלא רק יהודיות שומרות מצוות מאלון מורה 
  בכל    ובכל מקום,יש אנשים טובים בכל עם  כי  אלא    ,טובים"ה"

  

וליכה  הלשון. חוויה זו של ההיפתחות אל העולם  לבכ דת ו
את אלון מורה לטובת   זבההיא ע .אותה אל היציאה בשאלה

בקריירה של עשיית   תחהמעלה שומרון, ופהתנחלות אחרת, 
בין    "מוסיפה לרחףולדבריה    , לישראל  שבהסרטים. לאחר מכן  

  .  "לבין ישראל הפתוחה והחופשית  העולם המתנחל הדתי
  

  כיבוש ללא פלסטינים 
  פילו א ,בעיוורון מוחלט למציאותלוקה של כהנא הסרט     

  שום אין ו כיבושבו אין  . בז'אנראחרים סרטים מיותר 
  שרבות ההתנחלויות (בה  ,התייחסות לאנומליה הקולוניאלית

בארץ לא    הןעל אדמה לא ל  קמומהן מוזכרות בפתיחת הסרט)  
  . כיבוש בידי צבא בכוח המוחזקת ,לנו
  , הכבושההפלסטינית יה יאוכלוסל התייחסות שוםגם אין     

עושה שימוש בחומרים   במאיתנטולת הזכויות והחירויות. ה
לפיהן   ,את השקפותיהרב בדיוק שכפל לחדשותיים כדי 

אף מתגייסים  רעים מפירים את השקט והערבים "ה
  .  "אינתיפאדה למרות כל היופי והכיף שבשומרון ל

שנורה  פלסטיני צעיר וא בסרט ההנראה הערבי היחיד     
מוטל   הוא  .חיילים או מתנחלים)ידי מלא ברור האם בבטנו (

עד   ,צורח מכאבים ומתחנן לעזרה באין מושיע ,על הקרקע
  של   התאומהה  אחותשל    המסופר מפי  למותו. הסיפור המזוויע

מעמיקה  התייחסות בלא זוכה  זה אירוע מטלטל . הבמאית
ניתוק המוחלט שבין היוצרת ובני דורה  זה ביטוי ל .בסרט

הבמאית אף  .  אוניברסליים  יםערכים הומני בין  בעות לבנוער הג
לאתר  כדי לנסות    המתבקשת  , עיתונאיתסקרנות    שום לא מגלה  

  ". מחבל "כונה  הוא  מדוע  להבין  ואת קרוביו של הצעיר שנורה  
  הוא פשוט "לא מעניין".  הצעיר הפלסטיני ההרוג 

  : הסרט עושה שימוש מקצועי וערוך היטב בחומרים שונים    
ומשלב פס קול    ,משוחזרים  אףאישיים, חדשותיים ו-םתיעודיי

אך יש לצפות בו בעיניים ביקורתיות עד  . שרת את מסריושמ
על הדור האבוד שגדל   ותמחשבבי עורר "לכי לך"  מאוד.

נגד צעירים  האלימות . על אותם צעירים שבהתנחלויות
  אף חיילים, היא דרכם בחיים. לעתים אחרים, ערבים ו 

  סטולרמור 
  

 לוחם פלסטיני בבריגדות בספרד

  במרכז רומן שפורסם לאחרונה
  

בריגדות  בשורות הנגד הפשיזם שלחם  ,מתנדב פלסטיני    
  , 1936-9193 שניםפרד בסבמלחמת האזרחים ב הבינלאומיות 

חלק,  -עבד אל מדריד. בבאחרונה במרכז רומן שפורסם עומד 
הקומוניסטית (פק"פ),  חבר הוועד המרכזי של המפלגה 

"עלי" בפעילותו המחתרתית, הצטרף   השתמש בשםש
כלא של המנדט  הלבריגדות בספרד לאחר ששוחרר מבית 

  הבריטי.  
  ן,  חלק כתב הסופר חוסיין יאסי-אודות אלעל הרומן את     

אחים   סמוך לקברלוח לזכרו ואף הציב  את תולדותיושחקר 
  על מדריד. הגנהשל הלוחמים שנפלו ב

פלשתינה כדי להצטרף  -מתנדבים הגיעו מא"י 300-כ     
חברים או   –  רובם-ורוב ,יהודיםהיו רובם . תלשורות הבריגדו

- גם ערבים היו  במחתרת. בין המתנדביםפק"פ שאוהדים של 
  ירושלים. תושבי פלסטינים וארמנים 

(כמו "עלי")  מבתי הכלא של עכו   ישרהיש שהגיעו לספרד     
- גורשו מן הארץ. כהגיעו לאחר שויש ש ,לחם-ביתשל או 

  מתומכי המפלגה הקומוניסטית ופעיליה גורשו מהארץ   2,000
ידי האימפריאליזם הבריטי בסיועו הפעיל  ב בתקופת המנדט

    . . . . של הממסד הציוני 



      במאבק

 השרוול האדום במחאה נגד אסדות הגז (צילום: דורון גזית)     

  
  שבוע חסמו ה "המרד בהכחדה" אקליםפעילי ארגון ה   
באשקלון. הפעילים,   ) את הכניסה למתחם קצא"א17.10(

שקשרו את עצמם לחביות מול שער המתחם, מחו נגד העסקה  
בין   בצינור שחתמה החברה להולכת נפט מאיחוד האמירויות 

  אילת לאשקלון.  
ו  ספגכשעה וחצי ובמשך הפעילים חסמו את הכביש     

שבעה מהפעילים  אלימות קשה מידי עובדי קצא"א ושוטרים. 
הסכם העברת הנפט   כי ,בהכחדה" נמסרנעצרו. מ"המרד 

מהאמירויות דרך מפרץ אילת "ממשיך להתקדם על אף שהוא  
  איוולת סביבתית ואקלימית מוחלטת".  

האמירויות הוא תוצר נוסף  עם  "הסכם קצא"א  :  עוד הדגישו    
של הנהגה מושחתת המפקיעה מהציבור הישראלי את אוצרות  

ים לכיסים פרטיים.  הטבע השייכים לו בעבור דולרים הנדחס
כך מכרו את הים שלנו, את האלמוגים הנדירים שלנו, את  

  ". האוויר הנקי ואת האקלים והבריאות שלנו
מפגינים פעילי אקלים מדי מוצ"ש על    ארבעה שבועותזה  מ     

ה עסקהבקריאה לבטל את  גשרים ובצמתים ברחבי הארץ
קצא"א לשינוע נפט מאיחוד האמירויות.   עליה חתמה 

מול ביתו של ראש הממשלה נפתלי בנט   גם ינים מחוהמפג
"המרד  הארגונים בהפגנות משתתפים פעילים מברעננה. 

בהכחדה", "צלול", "אנשי הים התיכון", "שומרי הבית"  
  . )5(ר' ראיון בעמ'   וארגונים נוספים

בחוף זיקים  יתקיים מפגן מחאתי    ) 22.10(הקרוב  ביום שישי      
שרשרת אנושית  מאות יצטרפו ל הנפט.  ת מול המזח של חבר

דורון   הסביבתי הבינלאומי במיצג "הקו האדום" של האמן 
  ים הפועל ארגונים האמן יחד עם  את האירוע מוביל .גזית

   .העסקה ביטול ל
את   עיצב , שינוי האקליםנגד  ופעילאמן סביבתי , גזית    

פרויקט עורקי הדם: מאות מטרים של בלון אדום מנופח  
השרוול האדום  ".  המוצב באזורים שנפגעו מהמשבר הסביבתי

הוא עורק הדם של אמא אדמה הזועקת לעזרה ואיתו אני עובר  
    .גזית , מסראתרים בהם האדם פגע בטבע"בויוצר 

בעבר במחאות רבות בארץ  גזית את "עורקי הדם" הציב     
,  מול אסדת הגז חוף הכרמלבבים המלח,  ובהן ,בעולםו

  .באלסקה, בקליפורניה ובאגם מונטריאול
  

את לא לבד: כאלפיים מפגינות  
  צעדו בתל אביב נגד תרבות האונס 

צעדת  ") ב15.10(  השתתפוכאלפיים מפגינות ומפגינים      
התשיעית בתל אביב במחאה על אלימות מינית   "השרמוטות

והאשמת הקורבן. הצעדה, יצאה מכיכר אתרים והגיעה ליעדה  
פעילות ופעילי ברית הנוער   ן, ובהותבכיכר הבימה. המפגינ 

חסמו כבישים ברחובות בן  , הקומוניסטי הישראלי (בנק"י)
  "אני מאמינה לך".   :גוריון ושדרות חן, וקראו בין השאר

  , הצעדה מסרה ההתארגנות הפמיניסטית "כולן" בתום     
"השגנו את המטרה שלנו כקהילה   :ירועשעמדה מאחורי הא 

לא   :מאוחדת ועוצמתית: הצלחנו לעמוד על זכותנו לומר לא
לתכתיבי תרבות האונס, לא להאשמת הקורבן, לא להפקרתן  

ידי המדינה ולא להשפלת נשים בעזרת המילה  בשל נשים 
  שרמוטה".  

  

  גלריית הגדה השמאלית
, בהשתתפות  3אשכולות שיח גלריה בתערוכה  

  חגית אונמני רובינשטיין  האמנית ובהנחיית
  , ת"א70; אחד העם 12:00, בשעה 22.10יום שישי, 

  

  מועדון קולנוע בגדה השמאלית
  קוונטין דופייה / צמיג

  אנגלית)כתוביות ב; צרפתית( צרפת, 0201

  , ת"א70; אחד העם 20:00, בשעה 1023.מוצ"ש, 
  

  גל חד"ש -פודקאסט 
רוזה לפי : "סוציאליזם או ברבריות"  54פרק מס' 

  דנה מילס ד"רלוקסמבורג; בהשתתפות 
  ניתן להאזין לכל פרקי גל חד"ש באתר "זו הדרך"

  

  יפו לא למכירה
  הפגנה נגד פינוי דיירי עמידר ביפו

  138, יפת 17:30בשעה  ,21.10שי, חמייום 
  

  השבוע באתר "זו הדרך" 
סכסוך , תאונת עבודה קטלנית באשדוד 

הפגנת ענק נגד הפשיזם  ,על-העבודה באל

  ועוד... ברומא, עימותים בביירות,

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
  


