
 

 
על מבט מגדרי  

 משבר הדיור
 

3עמ'     
 

  
  

  )תוך הרשתות החברתיותמ (צילום  שוטרי משמר הגבול יורים בשער שכם בצעיר הפלסטיני הפצוע
  

  

כך  "זה היה הטוב שבזמנים, זה היה הרע שבזמנים".     
הסופר  נפתח הרומן הנודע "בין שתי ערים", פרי עטו של 

  .  1859שפורסם בשנת  ,הבריטי צ'ארלס דיקנס
את הטוב והרע    ותמייצג  2021-אביב ב-אכן, ירושלים ותל    

  מת מקד  אותם   , טוב לבעלי ההון ולמפעל הכיבוש  :שבזמנים
  ביתר שאת; ורע לשלום ולצדק החברתי.   הממשלה

קשר בין הוצאתו להורג של הצעיר   שוםאין  ,לכאורה     
ליד שער שכם שבמזרח   , הפלסטיני שניסה לרצוח יהודי

לפרסום   ,)4(ר' עמ'  ירושלים תחת כיבוש ישראלי
  אביב הינה העיר היקרה בעולם.  -"אקונומיסט" לפיו תלב

פירות הבאושים    –  מעשים נפשעיםמה בין יוקר המחיה ל    
אביב של  -ירושלים של דם ותלאך  של עשרות שנות כיבוש?  

- דמים הן שתי הפנים של הפרויקט הקפיטליסטי הניאו
  בניצוחה של ממשלת בנט.   ,ליברלי הישראלי

של  ידי קודמו בי המתאר שלו נקבעו לפני שנים רבות קוו    
בתפקיד, בנימין נתניהו. אך לעיתים נדמה שהתלמיד  בנט 

במסגרת   רבות, במשך שניםנאמנה שירת את נתניהו (בנט 
) עולה על רבו. נכון, בנט "לא מתלהם",  ומחוצה לו  הליכוד

פסגת הישגיהם  ו ז .כפי שמסבירים שרי העבודה ומרצ
בממשלת הימין, המגדירה את עצמה "ממשלת שינוי". אבל  

חבריו לממשלה (ובהם שרי העבודה  של מעשיו של בנט ו
ש"ניהול  מצביעים על כך רע"ם) חברי סיעת ובתמיכת  ,מרצו

השטחים   העקוב מדם של כיבושה משך הסכסוך" פירושו ה
  מאמץ נואש  ואאיום האיראני" ההטיפול ב" ;םיהפלסטיני

מאבק על מסגרת הלגרור את שתי המדינות למלחמה קטלנית ב
ומימוש "הכלכלה האחראית" של שר   ;ההגמוניה באזור

מדיניות הכלכלית  ה המשך אינו אלא האוצר אביגדור ליברמן 
העמקת  פגיעה בציבור העובדים וחברתית הטומנת בחובה הו
  חברתיים.הפערים ה

אביב"  -מי שסבור שמדובר בשתי מדינות, קרי: "מדינת תל    
טועה ומטעה. זו  הענייה, "מדינת ירושלים" השבעה מול 

תתמיד  ככל שמדינת ישראל האחת שבין הירדן לים התיכון. 
  בישראל ערים נוספות יצטרפו  במדיניותהממשלת השינוי 

והמחיר בחיי אדם,    , "עולם"היקרות ב  ה המפוקפקת של לרשימ
       גדל.   וסיף וילרוב צעירים שכל עתידם לפניהם, רק י

הממשלה תיפול, יחזור הזאב  נימוק שנשמע לעייפה: אם  ה "    
ן",  אין ויכוח על כך שמדובר בזאב מסוכו  ,הרע, בנימין נתניהו

מנהיגת מרצ  זהבה גלאון, ) 6.12( ב"הארץ" כתבה השבוע
הבעיה היא, שקשה לזהות את ההבדל בין  . "אבל לשעבר

    .", הוסיפהממשלת נתניהו לממשלת נפתלי בנט
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 2תגובות /

 

 

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

  ולזרוק לפח נתניהו להשתמש ב
גורם ברשימה המשותפת סיפר לי השבוע כי הם מאוד נהנים  "

מהמצב, ובניגוד לחברי הליכוד או ימינה, הם מצביעים אך 
ורק לפי מה שמשרת אותם. יום אחד הם ישתמשו בנתניהו,  

  ". שיפגע בו יותר מכולם למחרת יזרקו אותו ויעבירו את החוק  
  26.11עמיאל ירחי, אתר "כיפה", 

  המשותפת: לא נתנו וגם קיבלו 
  — בקדנציה הראשונה שלו, נתניהו טבע את הביטוי "יתנו "

לא יקבלו", כלפי הפלסטינים. החברים   —יקבלו. לא יתנו 
מהמשותפת רק מקבלים (את תמיכת הליכוד בהקמת בית 

חקירה פרלמנטרית למצב  חולים בסכנין, בהקמת ועדה 
החינוך בחברה הערבית ועוד). אם הם היו מפגינים כלפי  
הליכוד את אותה מידת נאמנות אופוזיציונית שהליכודניקים  
נוהגים כלפיהם, בהצבעות שחשובות להם, חוק היסוד שדורש  
רוב מיוחד, כגון הגבלת הקדנציה לראש הממשלה, לא היה  

  ."עובר
  126.1יוסי ורטר, "הארץ", 

  ולא שכח דבר   עבאס לא למד דברח"כ 
על ידי העיתונאי   ,מנסור עבאס , כשנשאל יו"ר רשימת רע"ם"

שבתרבות בבאר שבע אם הוא לא פוסל   רועי כ"ץ באירוע
אני לא פוסל שותפות עתידית עם  'הליכוד, השיב:    םשותפות ע

  '". הליכוד
  27.11, 13חדשות 

  לצלחת להיות ציוני ומקורב מאוד במרצ משתלם 
גיל צעיר הערצתי את חוזה המדינה… כעת, נפלה בידי  מ"'

. במלים נרגשות אלו פתח אורי זכי  'הזכות לקדם את מורשתו
שהכריז על מינויו   את השנה החדשה בפוסט בפייסבוק

לתפקיד. הוא אף הגדיל לעשות וצירף דיוקן של הרצל שצייר  
אבל לצד הציונות השורשית, התפקיד של יו"ר מרכז     .14  לבגי

אלף   25- הרצל מגיע גם עם שכר נאה ותנאים. כמה בדיוק? כ
מוכר בזירה הציבורית כבר שנים.     זכי .  אחוז משרה  60-שקל ל

רה"ב, כיהן כמנהל מחלקת  הוא שימש כמנכ"ל בצלם בא 
המפעלים הציוניים בהסתדרות הציונית ומשמש יו"ר הנהלת  
מרצ. הוא גם בן זוגה של תמר זנדברג, השרה להגנת הסביבה 
מטעם מרצ, ואופן מינויו לתפקיד הנוכחי מעלה טעם לפגם  

  ". של כל הנוגעים בדבר  – ואף חשש לניגוד עניינים 
  25.11, "המקום הכי חם בגיהנום", תומר מיכלזון

  

  המחסום בכפר שמריהו לא יעזור 
אני מאמין שיום אחד תיתכן סיטואציה של התפוצצות  "

חברתית. לחברים ששואלים אותי, 'למה אתה עושה את זה?'  
אני עונה שזה כדי להגן עלינו; המחסום בכניסה לכפר שמריהו  

        ". ". ". ". לא יגן עלינו 
איש העסקים אבי טיומקין המתגורר בשדרה החמישית בניו יורק ובכפר 

  22.11שמריהו, "דה מרקר", 

  

  המעסיקים חוגגים: יש עסקת חבילה! 
לשיפור אופן ניהול המגזר העסקי,   ה חבילה הביאה"עסקת 

הקטנת עלויות העסקה וכלים להתמודד עם המשבר הכלכלי...  
ההסכמות כוללות קידום תיקוני חקיקה הכוללים גמישות  
בהעסקה, גיבוש דרכי פעולה להתמודדות עם ניצול לרעה  
שנעשה על ידי העובדים בימי מחלה והיתר ענפי להגדלת  

יכום, אנו גאים על ההישג  שעות העבודה היומיות... לס
וממשיכים להיאבק עבור המעסיקים למען שיפור וטיוב  

  תהליכי העבודה והקטנת העלויות והנטל!" 
  מודעה של נשיאות המגזר העסקי שפורסמה על גבי עמוד 

  26.11ים, יומונבכל השלם 
  

  מכתבים

  למערכת    
  

  עתירה חמישית נגד איכוני השב"כ
העתירה החמישית במספר נגד  בשבוע שעבר הגשנו את     

בתחילת  השימוש באיכוני השב"כ במסגרת המאבק בקורונה.
השבוע החליטה הממשלה לחזור ולהשתמש באיכוני השב"כ  

  י ואחרחולי קורונה מהזן החדש, אומיקרון,    יאחרלצורך מעקב  
מי שיש חשד שחולה בזן זה. זו החלטה אומללה ולא חוקית,  

  את פסיקת בג"ץ בעתירות הקודמות שהגשנו.   שסותרת
ץ כמה קביעות "האחרון קבע בג סבפסק הדין ממר    

חשובות: האיכונים פגעו פגיעה קשה בזכויות האזרחים  
דמוקרטיה אחרת לא בחרה במעקבים כופים  שום בישראל;

האיכונים   שירותי הביטחון במסגרת המאבק בקורונה; מצד
ם במניעת התפשטות המגיפה, אך  לא הוכיחו את עצמם כיעילי
ומצד שני, איכוני השב"כ שלחו   ;הממשלה התמכרה אליהם

  עשרות אלפי אנשים לבידודים מיותרים. 
בשורה התחתונה בג"ץ הגביל את הממשלה, וקבע שהיא      

תוכל להיעזר בשב"כ רק במקרים שבהם חולה לא משתף  
  –  פעולה עם חקירה אפידמיולוגית או מוסר על אפס מגעים

  אך הממשלה מתעלמת מקביעה זו. 
גרוע מכך, הממשלה החזירה את איכוני השב"כ באמצעות      

הכלי הלא דמוקרטי של תקנות שעת חירום, אף שבג"ץ פסק  
, בעתירתנו הראשונה, שכדי להסמיך את  2020כבר באפריל 

השב"כ למעקבי מגעים יש צורך בחוק ולא ניתן להסתמך על  
זה מתעלמת הממשלה מפסק דין  החלטת ממשלה. גם בהיבט 

  מפורש.
אז כן, מעייף ומתסכל לחזור לבג"ץ שוב ושוב, אבל אנחנו      

לא מתכוונים לוותר. אין עוררין על כך שצריך להבטיח את  
בריאות הציבור בימים של מגיפה עולמית, אבל ישנה חלופה  

מערך התחקורים   –טובה יותר לאיכוני השב"כ 
האפידמיולוגיים. חלופה זו היא גם יעילה ומדויקת יותר, וגם  

  ומסת את הזכויות שלנו.  לא ר
אסור שנתרגל לשימוש באמצעים קיצוניים. זה מדרון      

חלקלק ומסוכן, וכפי שקבעה הנשיאה חיות: "השימוש בכלים  
אשר פותחו במטרה להילחם בגורמים עוינים והפנייתם כלפי  
אזרחי ותושבי המדינה שאינם מבקשים להרע לה, הוא מהלך  

  ל שוחר דמוקרטיה". העשוי להדיר שינה מעיניו של כ 
  

  מור-עו"ד גיל גן

  מנהל היחידות לזכויות אזרחיות וחברתיות
 
        

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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 3  / ברתיח 

  

 אשה עובדת אינה זכאית לדיור ציבורי

 מבט מגדרי על מצוקת הדיור
  

קריטריונים בלתי אפשריים מקשים על נשים לקבל דירה      
דיון  מ לה ו כך ע –  אלימותשל וכולאים אותן במעגל של עוני ו 

שנערך   שוויון מגדרי שה ולימעמד האקידום מיוחד בוועדה ל
של נשים   יםקשיעסק ב הדיון  .בכנסת )29.11בשבוע שעבר (

 .בקבלת זכאות לדיור ציבורי
נשים  ל עניק עדיפות מנגנון הזכאות לדיור ציבורי אינו מ    

יותר משנתיים.  בתור שיוצאות ממקלטים, שחלקן מחכות 
הארץ סיפרו לוועדה שהן נאלצות לבחור בין   רחבינשים מ

הן חובות  ל יש  קבלת תשלומי מזונות לזכאות לדירה, גם אם
, מובטלות או  עשרות אלפי שקלים. בנוסף, נשים נכות בסך

יש להן פחות משלושה   אםלא יכולות להיכנס לתור  בעוני
זכאות   שכן – עובדות הן שילדים, או שאינן זכאיות כיוון 

  .הבטחת הכנסהקבלת הגמלה לניתנת אחרי שנה לפחות של 
נטליה פאדחוב, אם לשלושה ילדים, לא עומדת      
מקבלת הבטחת הכנסה. "אני   ינה קריטריונים כיוון שאב

מבקשת דיור ציבורי מאז שיצאתי ממקלט לנשים מוכות. אני  
מקבלת סיוע בשכר דירה, אבל זה בקושי הספיק, ולכן יצאתי  

רווית רחלין,  גם  סיפרה בוועדה.  –" מהדירה ועברתי לאמא
אם יחידנית לשבעה ילדים, מנסה כבר שבע שנים להיכנס  

פר בתור, אבל מסורבת כל פעם לוועדת חריגים כדי לקבל מס
מזונות. "במשרד השיכון  דמי מחדש כי היא ממשיכה לקבל 

איך אני אמורה לחיות  . המזונות שלידמי רצו שאוותר על כל 
  ?", שאלה. ילדים רק על הבטחת הכנסה שבעהעם 

הזכות לדיור ביפו,    מעןג'אר, ממובילות המאבק לנפארידה      
יחד עם עוד עשר   ,פונתההשתתפה אף היא בדיון לאחר ש

בגן   מהמאהל שהקימה לפני שלושה שבועות ,משפחות
הקמתי מאהל.   2018-. מאז היא חזרה להפגין. "בהשניים

הבטיחו שימצאו לי פתרון תוך שנתיים, וכלום. מאז גרתי  
לא מספיק, וזה הכניס אותי עוד    סיועאבל ה  .בשכירות עם סיוע

  ."יותר לחובות

 הקריטריונים פוגעים בנשים
  סלימאן -יו"ר הוועדה ח"כ עאידה תומאבפתח הדיון אמרה      

: "באנו לבדוק מי נהנה מדיור  הרשימה המשותפת) –(חד"ש 
נראה  מי מונעים להגיע לדיור ציבורי. מציבורי ו

הקיים. יכול   הדירות  במלאישהקריטריונים הפסיקו לעבוד 
  . עברו שניםמאז  אבל    ,לצרכים מסוימים  בעבר  ענו  הם להיות ש

שיבדקו   לנו מבטיחים ,מציפים את הבעיה בכל פעם שאנו
את   סירההעוול נמשך. אני מ , אךאת הקריטריוניםמחדש 
להן  הנשים שיוצאות להילחם למען קורת גג בפני  הכובע

  ".ולילדיהן 
: "יש בעיה  הוסיףבפורום הדיור הציבורי, הפעיל דני גיגי,      

קשה. זאת לא בעיה של אדם אחד. הקריטריונים לדיור ציבורי  
לפני   שוללים מהן זכאות עוד פוגעים בנשים. הקריטריונים 

שהיא נבחנת. לעיתים אישה לא עומדת בקריטריונים אם חסר  
לא  רוצה לעבוד והקריטריונים  שהיא , או משוםלה ילד

צאות ממקלטים  ו. נשים שסובלות מאלימות וימאפשרים לה
לא זכאיות. זה בלתי נתפס שהן נאלצות לחזור לתופת כל פעם  

 מספק,  מדינת ישראל מלאי דירותלאין  "  :עוד הדגיש.  "מחדש
לו. כולם יודעים  ל נגזרים הקריטריונים ההזויים ה מכך ו

לקחת  . לזכאים לדיור ציבורי אלף דירות 50שחסרות לפחות 
 ". מאישה את הדבר היחיד שיכול להגן עליה זאת אלימות

ואם לחמישה ילדים, הצליחה להתגרש מבעלה   40תמר מאור יהודה, בת  

נאלצה לפלוש לדירת עמידר בחיפוש אחר קורת  .שנה 15האלים לפני 
  גג (צילום: פורום הדיור הציבורי)

  

בעלי נפל  ,"מאז שהתחלתי את המאבקר הוסיפה: ג'אנ    
  7נולדו לי שני ילדים נכים. אני מספר ולסמים, התגרשתי, 

נתתי להם כתובות של דירות ריקות ביפו   . ברשימת ההמתנה
לא    ,18גיל  כשיגיע ל  .16. הבן שלי בן  ןהם לא מאכלסים אותש
היה  נואז לא  –במספר הילדים לקבלת הזכאות  ו אותוספרי

  ?", שאלה. הם מחכים לזההאם  .לדיור ציבורי  םזכאי
  

  אין פתרון בתקציב המדינה 
לארבעה, תיארה: "בעקבות גובה  םקי, אצפולינה מודלני    

  17שללו ממני את הזכאות לדירה בה גרתי  , כנסהההבטחת ה
  , שנים. אני מנהלת מלחמת ייאוש. דרשו ממני השלמת הכנסה

ואז התברר שביטוח לאומי עשו טעות וחישבו את דמי  
  150: "תפרו לה חוב של בהירגיגי ה". השארים שלי כאלמנה

פני את  לה: אלף שקל. שמים לה חרב מעל הראש. אומרים 
  נמחק את החוב".  ו הדירה 

ענבל חרמוני, הסבירה למשתתפי יו"ר איגוד העו"סים,     
כל חייה משתפרים   ,: "כשאישה מקבלת דיור ציבוריהדיון

לעיתים לא  , והאישה עומדת על הרגליים .בצורה משמעותית
אנו שומעות שאומרים   לפעמיםשירותי הרווחה. ל עוד נזקקת

    ".. זה לא יאמןכדי להיות זכאיות לנשים לעשות עוד ילד
  הן אימהות יחידניות " ,סלימאן -לדברי ח"כ תומא     
על  כל הדיבורים . בחברה ביותר  מוחלשותההקבוצות מ
ועוד   ןפספס אתכ תקציבהלא נכונים.  'התקציב הכי חברתי'

  אדרוש ו  ,. נפעל לשינוי חקיקהצרכים חברתיים נוספיםעשרות  
רוצה להאמין  אני לדיון בוועדה.  להגיעשר הבינוי והשיכון מ

 .יצא איתנו למאבקישאחרי שישמע את הסיפורים שלכן הוא 
  דיור הולם". מען  המאבק ל  הגביר אתכולנו חייבות ל  –ואם לא  

 נמרוד עובד
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  דיון בכנסת על

  בהפלות  רפורמה
) בוועדה לקידום מעמד האישה  6.12בדיון שנערך השבוע (     

שהוא מקדם  שר הבריאות ניצן הורוביץ לרפורמה התייחס 
גינה את היחס המשפיל   . הורוביץהפלותבמשרדו בנושא 

"לא האמנתי   :שחוות נשים המגיעות לוועדות להפסקת הריון
שדברים כאלו כתובים בטפסים רשמיים של מדינת ישראל, כל  

כמו 'האם השתמשת באמצעי מניעה' או 'למה  ,מיני שאלות
  לא השתמשת באמצעי מניעה'".  

סלימאן  -על כך הגיבה יו"ר הוועדה, ח"כ עאידה תומא    
קיבלתי תשובה   2018-"ב: הרשימה המשותפת)  –"ש (חד

עובדים על הנחיות חדשות בנושא   כיממשרד הבריאות 
  יושלמו ולא שההנחיות החדשות  מקווה מאודהפלות. אני 
       שנים". יידחו במשך

: "אנחנו הולכים פה למהלך רחב. הדבר  הוסיף הורוביץ    
  1988ביטלנו את הנוהל שהיה בחוזר מנכ"ל משנת    –הראשון  

שקבע שאחד מתפקידי הוועדות להפסקת הריון הוא למנוע  
הפלות מיותרות. מה זו הפלה מיותרת? זו החלטה של האישה.  
הגיע הזמן להיפטר מערכים ארכאיים ומשפילים. הפסקות  

  י וצריך להתייחס אליהן ככזה".  הריון הן הליך רפוא 
של השר לשנות את   כוונתוסלימאן בירכה על -ח"כ תומא    
"אני מוטרדת מכך שהוכרזה   , והוסיפה:וועדותל הנחיות ה

שינוי הנהלים ברוח החדשה.    תהליךרפורמה אבל טרם התחיל  
אני מקווה שתפתיעו אותנו לטובה במשרד הבריאות, ואני  

וי תפנו לארגוני השטח שעוסקים שבמקום לעשות מיפ  המציע
  בנושא באופן יומיומי".  

מהמרפאה הציבורית לחסרי מעמד בתחנה   ,שירי כהן    
המרכזית בתל אביב, הוסיפה: "אנחנו מתאמים הפסקות הריון  

הפסקות הריון. הפסקות   300תיאמנו  2019לנשים. מאז 
ביטוח    נשיםליש    כאשראינן מסובסדות כלל, גם    ללוההיריון ה 

בריאות. השינויים המוצעים לא ישפיעו על הנשים חסרות 
להשיג את הכספים". יו"ר הוועדה אמרה   שמתקשותהמעמד, 

בתום הדיון: "אני רוצה לברך את השר הורוביץ. ההיענות  
שלך הייתה מפתיעה מאוד. נושא ההפלות קשור אמנם  

עתידה    גבי לבריאות אבל גם לתפיסת האוטונומיה של אישה ל
  בריאותה". ו
 

  

  
  

  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 
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  ראש הממשלה בנט גיבה

   בשער שכם ההוצאה להורג
) בפיגוע דקירה בשער  4.12(  בסוף השבועישראלי נפצע     

כיבוש ישראלי ואושפז בבית  שכם בירושלים המזרחית שתחת  
. הדוקר, מוחמד שווכת  (ר' בשער הגיליון)  חולים במצב בינוני

מסלפית, נפצע מאש משמר הגבול מייד לאחר   23סלאמה בן 
לאחר שנפל, השוטרים הוסיפו   הדקירה ונפל על הקרקע.

המחלקה לחקירת  חקרה  ,בעקבות האירוע לירות בו והרגוהו.
. ראש הממשלה  המעורבים את השוטרים באזהרה שוטרים 

  נפתלי בנט גיבה אותם, ואמר כי "פעלו כמצופה מהם". 
ות היד  י גינו מק"י וחד"ש את מדינ בתגובה לדברי בנט    

יו"ר הרשימה   הקלה על ההדק של מג"ב כלפי פלסטינים.
: "ירי באדם שלא  , מסרהמשותפת, ח"כ איימן עודה (חד"ש)

לגבות. זה פשע חמור ופגיעה  מהווה סכנה צריך לגנות, לא 
בקדושת החיים, שהפכו כבר מזמן שגרת הכיבוש. די לכיבוש  

הרשימה   – . לדברי ח"כ עופר כסיף (חד"ש "ולשפיכת הדמים 
"עוד הוצאה להורג ללא משפט שנקלטה  ב  , מדוברהמשותפת)

בעין המצלמה. ירי באדם פצוע או שרוע שאינו מהווה סכנה,  
  פשע מלחמה בעליל".   יהיה מעשהו אשר יהיה, הוא

  

לאמל מורקוס, מפעל חיים  יפרס

  דוד טרטקובר ויגאל עזרתי
על   םיוענקו פרסי )9.12( ערב יום זכויות האדם הבינלאומי     

שולמית אלוני על מפעל חיים לזמרת אמל מורקוס ולאמן   שם
. האירוע יתקיים, כמדי שנה, בתיאטרון  הוותיק דוד טרטקובר

שתתפו מורקוס, טרטקובר, רבקה יאירוע בהעתיקה.  בעיריפו 
  מיכאלי, חאוולה חאג' דיבסי, גלעד מלצר ועוד.  

הוא מעצב גרפי, אמן, אוצר   .בחיפה   1944-טרטקובר נולד ב    
ומרצה בכיר לעיצוב באקדמיה לאמנות בצלאל וחתן פרס  

. באותה שנה גם הדליק משואה  2002ישראל לעיצוב לשנת 
ס יום העצמאות האלטרנטיבי של יש גבול. במשך שנים  קבט

הוא עיצב כרזות פוליטיות, בין היתר עבור שלום עכשיו, יש  
גבול וחד"ש. כמו כן עיצב את שער הגיליון המיוחד לציון  

       יובל להופעת השבועון "זו הדרך".
  ביותר  הידועהפלסטינית - ת הערבייהרמורקוס, הזמ     

אחת משש . היא בכפר יאסיף 1968-בישראל, נולדה ב
נימר מורקוס, ממנהיגי מק"י שכיהן  של בנותיהם של נביהה ו

למדה  מורקוס שנה כראש מועצת כפר יאסיף.  20במשך 
ג'ואן באאז, מרסדס סוסה,   עם משחק בבית צבי והופיעה יחד

  גליקריה ועוד.  
פרס שולמית אלוני נועד לטפח יוצרים במגוון סוגות      

היצירה, אשר עשייתם מעלה תרומה משמעותית לחברה  
ישראלית הומנית, מתוקנת ושוחרת שלום. הטקס נערך מדי  
שנה בתיאטרון יפו שמנהלו, יגאל עזרתי, אף זכה באחרונה  

  בפרס "קיפוד הזהב" על מפעל חיים. 
ים קו בלתי מתפשר ובלתי  "יגאל עזרתי מוביל במשך שנ    

מתחנף ומוכיח שיש מקום לאופטימיות ואפשרות לשינוי גם  
במציאות השסועה של מדינת ישראל", קבעה ועדת הפרס 

"יגאל יצר ומוביל מוסד תרבותי המשמש  והוסיפה:    ,בנימוקיה
אכסניה ליוצרים ולמבצעים ערבים ויהודים, ליצירה משותפת  

זהות ומקום במגוון   ולהתמודדות עם שאלות של חברה,
סגנונות אמנותיים, ובית ליצירה וליוצרי הפרינג'. יגאל מקיים  

  – היהודית והערבית  –דיאלוג עמוק בין שתי התרבויות 
ומוכיח כוונה אמיתית לתת במה משותפת ושוויונית לשתי  

 התרבויות". 
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  (צילום: אקטיבסטילס) 2019מפנים מפגין פלסטיני שנפגע מצלף ישראל בגבול עזה, אוקטובר 
  

דו"ח של בצלם והארגון הפלסטיני  
  לזכויות אדם ברצועת עזה

הרוגים   223 

  ואפס אחראים 
      

ערכו תושבי רצועת עזה  אדמה, היום , 2018במארס  30-ב    
בדרישה   שעל הגבול עם ישראל סמוך לגדר המערכת הפגנות

ולמימוש   על הרצועהחוקי -הבלתי הישראלי להסרת המצור 
שהשתתפו עשרות   , בהןזכות השיבה. ההפגנות בימי שישי

נמשכו   –ילדים, נשים וקשישים  םבה – אלפי תושבים 
 .2019ברציפות עד סוף 

לגיטימיות  -בלתי ישראל ראתה בהפגנות השיבה הפגנות    
ניסתה למנוע אותן בדרכים   משלה והמ ,עוד בטרם החלו

הצבא   :שונות. היא הבהירה מראש שתפעל באלימות לפיזורן
פרס עשרות צלפים לאורך הגדר וגורמים רשמיים שונים  

כי הוראות הפתיחה באש יאפשרו ירי קטלני במי   ,הבהירו
יצאו  שיתקרב לגדר ובמי שינסה לפגוע בה. כשתושבי הרצועה  

הוראות הפתיחה באש   .איומיםהמומשו  –בכל זאת  להפגין
גו  נהר באירועיםהתירו ירי אש חיה במפגינים לא חמושים. 

מאש  נפצעו  8,000 .18גיל לם מתחת המ 46פלסטינים,  223
. רובם המכריע של ההרוגים והפצועים לא היו  החיילים

חמושים ולא סיכנו את החיילים שעמדו, ממוגנים היטב,  
  .מצדה השני של הגדר

  

 פוחדים מהאג ומהביקורת הבינלאומית 
לאחר  בתגובה לביקורת הבינלאומית שהוטחה בישראל     

אך מדו"ח   , הודיעה המדינה כי תחקור את האירועים. הטבח
בשבוע שעבר ארגון בצלם הישראלי והמרכז    מומשותף שפרס

ארבעים חודשים לאחר   ,הפלסטיני לזכויות אדם ברצועת עזה
החקירות שקיים הצבא לא נועדו  עולה כי ההפגנה הראשונה, 

צדק לקורבנות או להרתיע מפני הישנות המעשים להשיג 
כמו החקירות שמקיימת מערכת   –חקירות אלה "בעתיד. 

אכיפת החוק הצבאית במקרים אחרים בהם פגעו חיילים  
הן חלק ממנגנון טיוח וייעודן העיקרי היה ונותר    –בפלסטינים  

  בדו"ח.   כתבנ  ,החיצונית" השתקת הביקורת

  

גורמים רשמיים מודים כי אחת הסיבות למהירות  יתר על כן,      
שבה הודיעה המדינה על קיומן של חקירות אלה היא ההליכים  

ועדיין מתנהלים בבית הדין הבינלאומי   – שהתנהלו נגדה 
 .הפלילי בהאג

ידי  בטענו שמדיניות הפתיחה באש אושרה  גורמים רשמיים      
חוקיות ההוראות.   בית המשפט העליון, שדן בעתירות נגד

השופטים אמנם דחו את העתירות והתירו לצבא להמשיך  
אלא שבית המשפט לא אישר את  " –מדיניות הליישם את 

ההוראות שיושמו בשטח, שכן אלו כלל לא הוצגו בפניו. כל  
שהוא אישר היו ההוראות שהמדינה טענה שהצבא פועל  

והזועק  לפיהן, תוך שהשופטים מתעלמים מהפער הבוטה 
בין טענות אלה    –שהיה ברור כבר בזמן הדיון בעתירה    –לעין  

  ."לבין המציאות בשטח 
  

 ובייחוד מה לא נחקר  ...מה נחקר
ביצוע החקירות הופקד בידי הפרקליט הצבאי הראשי,      

צוק  מבצע "שנעזר במנגנון המטכ"לי המיוחד שהוקם לאחר 
הוגבלה  . המשימה שהוטלה עליו 2014-הרצחני ב "איתן

   חקירות אלה ל. מראש לחקירה של אירועים נקודתיים בלבד
  הבכירים  ולא הקצינים נו חיילים בשטח, בדרגים נמוכיםמוז

 הנותנים את הפקודות. 
כך, הצבא חוקר אך ורק מקרים שבהם פלסטינים נוסף ל   

, למרות המספר הגבוה של הפצועים רי חייליםימנהרגו 
ות שהותירו אותם משותקים  פציעות קשעם  חלקם    –בהפגנות  

  13,000-או קטועי גפיים. בסך הכול נפצעו בהפגנות יותר מ
י  קליעמ – 2,400-נפצעו מאש חיה, כ 8,000-פלסטינים: כ

מרימוני גז שפגעו בהם   - 3,000-מתכת מצופי גומי, וקרוב ל
אחד לא נותרו קטועי גפיים. אף  156ישירות. מבין הפצועים, 

 .ממקרים אלה נחקר
הופנו    25.4.21פי נתונים שהעביר דובר צה"ל לבצלם, עד  ל     

מקרים שבהם נהרגו   234 המטכ"לי לבדיקת המנגנון
פלסטינים. נתון זה כולל פלסטינים נוספים שנהרגו בתקופה 
שבה נערכו ההפגנות, אך ללא קשר אליהן. המנגנון סיים  

מקרים והעביר אותם לבחינת הפרקליטות   143לבחון 
החליט הפצ"ר לפתוח בחקירת   המקריםמ 33-בהצבאית. 

החקירה ונסגרה בלא כלום.   הסתיימהבארבעה מקרים  ח.מצ"
  14-בגין הריגתו של עות'מאן חילס בן ה  –חקירה אחת נוספת  

הסתיימה בהגשת כתב אישום נגד חייל, שהורשע בעבירה   –
של חריגה מסמכות עד כדי סיכון חיים או בריאות, ונידון  

מקרים שהמנגנון סיים לטפל   95-ודות שירות. בחודש עב...ל
  ר את התיק בלא כלום.  וסגלבהם, החליט הפצ"ר  



  6 /לזכרו 

 פגנה בלונדון בעקבות משבר האקלים: "תפחד ולאחר מכן תפעל"ה

  ) מרד בהכחדה(צילום: 

  מי מכחיש את 

  משבר האקלים 
הייתה    2014דיווח ה"ניו יורק טיימס" ששנת    2015בתחילת      

כאשר התחיל רישום מסודר של   ,1880ז החמה ביותר מא
הייתה  2015 המדענים כי שנת הבהירו מדידות. מאוחר יותר 

חמה  תהיה  2016-חמה בהרבה מהשנה הקודמת, ומצפים ש
        .עוד יותר

מאובנים (פחם, נפט  הדילמה היא זאת: המשך שריפת דלק      
וגז טבעי) ובעקבותיה התחממות בלתי נשלטת של  
האטמוספירה והאוקיאנוסים, שתשים קץ בסופו של דבר  

או,   ;לקיום החברה האנושית כפי שאנו מכירים אותה היום
מאידך, הפסקת השימוש בדלק מאובנים שפירושה מכה  
אנושה לחברות הנפט, הגז והפחם, וכן גם לבנקים הגדולים  

  . הקפיטליסטיותרוב מניותיהן ולכלכלות ב םמחזיקיה
, החליטו כנראה ש"מה  "מוביל-אקסון"ובראשן  ,החברות    

באותה טקטיקה    ונקטו  ",  שטוב לחברות הנפט, טוב לאנושות
נגד מדענים ורופאים   50-נקטו חברות הטבק בשנות הבה 

  ת.העישון מזיק לבריאוטענו כי ש
  

  תומכים בארגונים מממנים לוביסטים, 
שפורסם על ידי איחוד המדענים המעורבים בכתב  דו"ח ב    

  2005-ו 1998נאמר שבין  2007העת "ניו סיינטיסט" בתחילת 
  61  הכל  סךבללוביסטים בוואשינגטון    "מוביל-אקסון"  מהשיל

ה נגד התחממות האקלים,  יקקחלמנוע כדי מיליון דולר 
  לארגונים שעשו תעמולה למען מיליון דולר  16עוד  הוחילק

הטלת ספק שקיימת בכלל התחממות כדור הארץ, ואם היא  
  .ספק אם בני אדם אחראים לה קיימת

מטעם   " מוביל-אקסון"נשלחה אגרת ל 2006בספטמבר     
המבקשת  , החברה המלכותית הבריטית, הגוף היוקרתי

מהחברה להפסיק לממן ארגונים המפיצים ידיעות מטעות  
 .לחסר כביכול של ידע מדעי על אקליםבקשר 

 

- אקסון"אחד הארגונים שנהנה מתמיכה אדיבה מטעם     
דולר לקבוצה    אלף  300-כששילם    הארטלנד  היה מכון  "מוביל

של מדענים עבור פרסומים מכחישי הקונצנזוס המדעי לגבי  
  שינוי האקלים, וחלק ממכחישים אלה נהנים משכר חודשי.  

ס וסנאט, אוניברסיטאות, מערכות  חברי קונגרכמו כן, 
לעיצוב  מקבלי השלמונים  נמנו עם  עיתונים, כתבים ואנשי רוח  

חברות הנפט הפכו לכוח כלכלי  אין ספק שדעת הקהל. 
ופוליטי אדיר שקובע במידה רבה את דרכו ואת מעשיו של  

  .האימפריאליזם האמריקאי
את חברות   כוגלי החום העולמי בשנים האחרונות הבי    

הנפט. היה קשה לטעון שאין התחממות גלובלית, והחברות  
נגד  התחילו אף להעניק תמיכה כספית לפעולות ראוותניות 

. אבל אין ארוחות חינם, הסיוע ניתן בתנאי שלא  שינוי האקלים
יהיה כל גינוי לחברות הנפט, יצרני גזי החממה המולידים את  

ת שנערכו בפאריס ההתחממות הגלובאלית. השתתפתי בהפגנו
אלף   50- בין כו ,)COP 21(לרגל פסגת האקלים  2014בשנת 

ראיתי כרזות רבות נגד השימוש באנרגיה אטומית  המפגינים 
.  האקלים  שקראו ללקיחת אחריות אישית על משבר כאלה  ואף  

באופן מחשיד למדי כמעט ולא נראו כרזות המגנות את  אבל 
  מחוללי האסון.  

  

  אל תבלבלו את המוח 
  כה נער ,חודש לפני כינוס האו"ם בנושא שינוי האקלים    

חברות האנרגיה הגדולות   עשר בפריס סדנה של ראשי 
"להתמודדות עם שינוי האקלים". הם הציעו יעד מקסימלי  

אל  : "אה הנוכחית (לאמורלהתחממות הגלובאלית עד סוף המ
). כאמצעי "שנה  85תבלבלו לנו את המוח כעת, נתחשבן בעוד  

ראשי לעמידה ביעד זה הציעו לאפשר למדינות לסחור  
  . במכסות זיהום

הנציג  "מכסות זיהום", של עקרון הבעקבות אימוץ     
כי  ב  ט ארה"אסנלאחר מכן בהאמריקאי הראשי בשיחות סיפר  

להרוויח בגדול  מארה"ב כדי אף אחד לא במצב טוב יותר "
", כפי  21-ה המאה במהלך טריליוני דולר הנאמד בבשוק 

  .2015" באוקטובר ניו סיינטיסט ה"שדיווח 
יש לזכור שבכינוס האו"ם בפריס, חברות הנפט המזהמות      

לא הוזכרו בדו"ח הסופי. האמצעי העיקרי כלל העיקריות 
"מכסות הזיהום"   חממה נשאר שיטתלהפחתת פליטת גזי ה 

התיר  המאפשרות לקנות "היתרי פליטה" מארצות אחרות. עוד  
במכסות פליטת גזי  ההסכם למדינות השונות לסחור ב"

  ה". חממ
ת סיכומי ועידת פריס  א  תמצתפרשן האקלים, ג'ורג' מונביו,      

יכול היה להסתיים, זה היה נס. בהשוואה    בהשוואה לאיךכך: "
ועד הפועל  הומנהל   ן". לאיך שחייב היה להסתיים, זה היה אסו

חלקים מההסכם  "הבינלאומי של גרינפיס, קומי ניידו, העיר ש
הם מתסכלים ומאכזבים… ההסכם כשלעצמו לא יוציא אותנו  
מהבור שאנו נמצאים בו, אבל דפנות הבור נעשו פחות  

  ".  תלולים 
פרופ' שטפן בוהם, מנהל המוסד להתפתחות בת קיימא      

שהמסחר בפחמן  "זהיר אף ה ,באוניברסיטת אסקס באנגליה
יוצר את התנאים לדחיית הפתרון לעוד עשרות שנים, אבל אין  

.  "אנו יכולים להרשות לעצמנו להשלים עם בזבוז זמן כזה 
הייתה  הביקורת של מדען האקלים הבכיר, ג'יימס הנסן, 

נית יותר. בציינו, לא רק שאי אפשר באופן חוקי לחייב אף  קטל
ארץ לקצץ בפליטות גזי חממה, אין גם סעיף כלשהו המטיל  

  ות. פליטהמיסוי או קנסות על 

   קלמן אלטמן
 

   2016מתוך מאמר שפורסם בשנת 
 באתר "הגדה השמאלית"



  

 7/ תאוריה

 

 בעקבות מאמר של המרקסיסטית האמריקאית פרופ' ג'ודי דין 

 על קפיטליזם ותקשורת 
היא פעילת שמאל ומרצה לתיאוריה  ג'ודי דין פרופסור     

פוליטית. ספריה ומאמריה הרבים עוסקים באופן שבו המשטר  
ליברלי, מעקר אפשרות לפעילות  -הניאו  והקפיטליסטי, בשלב

- פעלו כוחות רבילדבריה, בעשורים האחרונים  .פוליטית
השיח הציבורי מתכנים ממשיים,  את  לרוקןעל מנת וצמה ע
ל"מחזור של תקשורת" אשר בולע "תרומות שיח"   להופכוו

  ו לא השימושי. ברשימה זהתוך התמקדות בערכן המחזורי ו
כפי שבאו לידי ביטוי במאמר   סקור כמה מרעיונותיהאנסה ל

אשר   ,תחת הכותרת "קפיטליזם מתקשר" 2005-שפרסמה ב
  פורסם בכתב העת "קולטורל פוליטיקס".  

נקודת המוצא של המאמר הוא הנתק בין "הפוליטיקה של      
הפוליטיקה של הדעות המושמעות  "פעולות הממסד" לבין 

ובפרט העובדה שהממסד אינו מרגיש מחויב לענות    ,בציבור"
  באופן ענייני על ביקורת המושמעת כלפי פעולותיו.  

  קיומןובאופן נדיר, מסתפק הממסד בהכרה ב  ,במקרה הטוב    
 – שהן ראויות להישמע בפומביבכך שונות משלו, ו דעות של

  וזהו, נקודה). ... אלא שדעתו שונה (
מעבר להכרה בשוני בין הדעות, אין שום  במילים אחרות:     

  .מוכנות להיכנס לדיון מנומק המבוסס על עקרונות משותפים
הבעת דעות מוכרת כזכות לגיטימית, אלא שהמטרה של הבעת  

  — רעיוני לגבי פעולות פוליטיות ראויות עימות  –הדעות 
 .נמחקת

המפתח לתזה העיקרית של   ואהמשפט האחרון ה    
שיח בין משתתפים  -הפכה מרב  המוניתהתקשורת ה :המחברת

אשר מתייחסים עניינית לדברים הנאמרים לשורה של הבעות  
המטרה אינה שינוי המציאות באמצעות דיון   .צדדיות-דעה חד

לדיבור (או "הודעת   .ההבעה של עמדותענייני, אלא עצם 
היא רק מהווה   ;חיצוני לדובר –התקשורת") אין נמען ממשי 

הכרזה של הדובר על קיומו, הכרזה המכוונת למעשה לדובר  
עצמו. התוכן הענייני אינו חשוב, מה שחשוב הוא מתן ביטוי  

מתחבר היטב   . שינוי זה לרגשות הדובר ולעצם קיומו וזהותו
הפוליטיקה  "לפוליטיקה של זהויות אשר דוחקת הצידה את 

  . הישנה" של תכנים
  

 עימות בין זהויות 
המבוסס על תכנים משותפים  ומנומק הדיון ה  ,בהקשר זה    

אינו מתבקש ולעיתים תכופות אף אינו אפשרי. הדוברים  
השונים נתפסים כמאוששים את זהותם, והתגובות נתפסות  

תי  יכאישוש של זהויות אחרות, ובפרט מנוגדות. אין מגע אמ
 בין הדברים הנאמרים אלא עימות בין זהויות. גם מי שמבקש

מאושש את זהותו. בפרט,  מי שאך לעורר דיון ענייני נתפס כ
דוברי הממסד מציגים את דוברי האופוזיציה כמבטאים זהות  

אלא    ,"זה לגיטימי"אחרת, ולפיכך יכולים להסתפק באמירה ש
  ...שזהותם שלהם שונה

  שום אין  ,מבחינת ההיגיון המבני של התקשורת בעידן זה    
  – הידיעות  חשיבות לתוכן הדברים, ומה שחשוב הוא כמות

ברים מייצרים. באנלוגיה  וכמות התקשורת הנוספת שהד
של    ערך השימושלניתוח הסחורה של מרקס, ניתן להבחין בין  

שלהם   ערך החליפיןהדברים (תוכן המסר המשודר) לבין 
במסרים, קליקים של לייק,   —(כמות התגובות שהם יוצרים 

  ). דברים חסרי שימוש יוצא בזהם בזירות אחרות, וכציטוטי

אינם יכולים לשמש נושאים של   כמובן (מסרים חסרי תוכן) 
ערך חליפין, אלא שמבחינת המערכת רק ערך החליפין חשוב.  

תרומה  ככככ(נושאי תוכן) נתפסים רק    , מסריםבהקשר התקשורתי
        .התקשורתילמחזור 

  

 התקשורתי פוליטיזציה של המרחב -דה לקראת 
בפועל מן התוכן הממשי של המסרים מובילה  -ההתעלמות    

אלא שהדברים לא   ,פוליטיזציה של המרחב התקשורתי-לדה
מסתיימים בכך. היכולת להביע את הזהות באמצעות "תרומה  
למחזור התקשורתי" יוצרת אשליה (בעיקר עצמית) של פעולה  

ית  פוליטית, אשליה אשר מייתרת לכאורה פעולה פוליט
  .ממשית על כל המחירים המציאותיים הכרוכים בה

מתן  ב הדגששימת כתוצאה מפוליטי נוסף נוצר -אפקט דה    
זה מתחבר ל"פוליטיקה של   היבט .ביטוי לדובר ולזהותו

זהויות" אשר מדגישה את הזהות של הדוברים על חשבון תוכן  
דבריהם. אלא שגם כאן הדברים לא מסתיימים בכך: חשוב  
להדגיש שהנטייה הרווחת בשיח הזהויות היא להדגיש  
אספקט אחד של זהות (אישית) ולהעלים את הזהויות  

  האחרות.  
הדגשה  באינה זוכה בפרט, הזהות המעמדית כמעט ש    

במסגרת שיח הזהויות, וראוי בהחלט לראות בכך אינדיקציה  
אובייקטיבית.  מבחינה שיח זה משרת אינטרסים  לו לגבי א

אולוגיה  ילאיד קשור בטבורומעבר לכך, ברור ששיח הזהויות  
  חברתית  סולידריות ולא לתפיסות של ,האינדיווידואליסטית

שסולידריות  משום זאת מעמדית. רחבה ובייחוד סולידריות 
לטובת   –על הזהות העצמית  ,ולו חלקי, נתפסת כוויתור

   .ההזדהות עם אחרים שזהותם שונ 
  

  השימוש במקלדת אינו מבשר מהפכה 
אשליה נוספת הקשורה במרחב הווירטואלי של הרשת היא      

רשת, שכל קיומם  -פרויקטים שיתופיים מבוססילפיו הרעיון 
, יכולים להוביל למהפכה במשטר  תוות החברתיהוא ברשת

     (ולהחלפת המשטר הקפיטליסטי במשטר סוציאליסטי). 
 כגון ,מיזמים (שחלקם עסקיים!)לפיהם  חלומות מדובר ב    

להתמוטטות הקפיטליזם,  כאילו יובילו  ,דיות למיניהןהוויקיפ
מרכזיות) של  -תוך עיוורון לגבי החלקיות (שלא לומר אי

הבנת אופיו של הקפיטליזם  -ואי, הזירות של המיזמים הללו
תלותו בזירה מסוימת). בנוסף יש להזהיר מן  -(ובפרט, אי

העיוורון לגבי האופי העסקי של מגוון המיזמים של "קהילות  
שהן למעשה איגודי צרכנים אשר משרתים את המסחר " שתר

 .יותר מאשר את הצרכנים
כקריאה לוויתור על  נאמר כאן את היודגש שאין לקרוא     

כאזהרה   אלאטכנולוגית הרשת ככלי אפשרי למאבק פוליטי, 
ממוקדת ומתקיימת רק ברשת כאילו  ה פעילות    חשוב עלשלא ל

עולה השאלה איזו פעילות פוליטית   .הייתה פעילות פוליטית
פנינו כיום. נראה לי שמבחן הכרחי לערך הפוליטי  בכן פתוחה  

  , סולידריותלהרחב של פעילות היא החריגה מתחומי הזהות 
אשר חייבת להכיל בעיקרון את רובה המכריע של החברה, תוך  

תיים שחובה להיאבק בהם. הגדרת  יסימון ברור של אויבים אמ
האויבים צריכה להתבסס על תפקידם החברתי ולא על זהותם  

  .האישית

 עודד גולדרייך
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  הסיבות למפלת 

  השמאל בגרמניה 
  

היא חברה בבונדסטאג, הפרלמנט הגרמני,   דלןאים דווס    
באחרונה   .2005("די לינקה") מאז  מפלגת השמאל מטעם

וורלד",    ראיין את דאדלן ג'משיד אחמדי, כתב העיתון "פיפלס 
על רקע המפלה שספגה המפלגה בבחירות שנערכו בספטמבר 

  להלן חלקים מתוך הריאיון.  .2021
תוצאות הבחירות לפרלמנט הגרמני בסוף ספטמבר הפתיעו 

פרשנים רבים. האם תוצאות הבחירות היו בלתי צפויות עבור 

  השמאל הגרמני? 
ם  יחד ע .הקריסה היא אכזרית ומרה עבור מפלגת השמאל    

. ההזנחה של סוגיות חברתיות  לה סימנים מעידיםזאת, היו 
במשך שמונה השנים האחרונות  מצד המפלגה  וכלכליות

אמון מתמשך מצד עובדים, מובטלים   אובדן הובילו ל
  בכך. וגמלאים. אנחנו מוכרחים להכיר 

דמוקרטים -לסוציאל אפשרו ש עיקרייםה היו הגורמים המ

 בקלפיות?  םלשפר את ביצועיה ולליברלים

ליברלית.  -תוצאות הבחירות משקפות את רוח הזמן הניאו    
ירוקים  ל, םדמוקרטי-סוציאלל עומרבית האזרחים הצבי

  מבטיחות  . מפלגות אלהליברלית-מפלגה החופשיתלו
  מיעוט של בין  את הפערים  מעמיקות בפועל אך מודרניזציה, 

  ענייה יותר.   פכתעשירים לאוכלוסייה הכללית שהו
. לסיבות  התנגדות מספקת לכךמפלגת השמאל לא סיפקה     

  היה  אך ברמה המיידיתלתבוסתנו יש שורשים עמוקים יותר, 
הרסני לתת את הרושם כי מפלגת השמאל מוכנה להיכנס   זה

בקווים האדומים שלנו:    היאחזבמקום ל  , לממשלה ללא תנאים
ות לפירוק מדינת הרווחה והתנגדות למלחמות. רבים  התנגד

הקמת צוותי בבתוך המפלגה העדיפו להעסיק את עצמם 
מגיעה   זו גישוש לשיחות משא ומתן קואליציונית. מדיניות 

- גם הירוקים וגם הסוציאל – ישירות מארץ לעולם לא 
להיכנס לממשלה   יםמעוניינ  אינם דמוקרטים הבהירו היטב כי 

  עם מפלגת השמאל.  
נסיגה. האם זו תוצאה של טעות  תהמפלגת השמאל חוו 

 בגיבוש המדיניות של מפלגת השמאל? או בקמפיין 

הקמפיין "לעצור את ארמין לאשט" (מנהיג המפלגה      
אולף   – ביקורת נגד המתחרים האחרים שוםללא  ,השמרנית)

הוביל    –  מהירוקים  שולץ מהסוציאל דמוקרטים ואנלנה ברבוק
פשוט  רבים להצביע ישירות לסוציאל דמוקרטים ולירוקים או  

  .  לא להגיע לקלפי
אך הבעיה העמוקה יותר היא ההתרחקות של המפלגה      

  בשפתם לדבר  חדלה המפלגה מהעובדים והמובטלים. 
. והותירה רושם כי היא אינה מייצגת את האינטרסים שלהם

אנחנו משלמים מחיר על כך  והתפתחות זו היא הרסנית, 
מזווית זהותית במקום מזווית   לדיכוי ולקיפוחשהתייחסנו 

מתקפות  העידו המעמדית. היינו עסוקים מדי בעצמנו, כפי ש
צריך  בתוך המפלגה נגד המנהיגה הפופולרית שרה וגנקנכט. 

  להקשיב יותר לאנשים במקום לנסות לחנך אותם.  
, גרמניה לא הייתה ערוכה אחרות כמו מדינות קפיטליסטיות

 נושא מרכזי בבחירות?  היה זה. האם הלמגפ

השלכות  ב נוכחנו משבר הקורונה בלמרבה הצער, לא.      
ציבוריים אחרים.   שירותיםהפרטת הבריאות ו הטרגיות של

טיפול  ל במחלקות מיטותהלמרות זאת, בזמן המשבר מספר 
נמרץ צומצם והתנאים של עובדי החירום לא שופרו. מעל  

עובדים   בעלי הכשרהאנשי צוותים רפואיים  300,000
  במערכת הבריאות  העבודהכיוון שתנאי מ  ,בסקטורים אחרים

מוכנים   העידו כי הם ה. מעל למחצית מעובדים אלגרועים
  .  ישתפראם השכר  שוב לעסוק במקצועות הבריאות ל

לטשטש את   הפוליטיקאים הממסדיים מנסיםבמקביל,     
הנואש של מערכת הבריאות   האחריות המדינה למצב

- ניאוזהו בכישלון.  מחוסנים-הלא האשמת באמצעות
של   ת הכישלונוחותר להסתיר את הליברליזם סמכותני 
  שעיר לעזאזל.  הקפיטליזם באמצעות

האם היא  ?אם מפלגת השמאל מפיקה לקחים מהתוצאותה

 לשנות מדיניות?מתכוונת 

הם נושאים  שיש להפיק מהן מסקנות הו הבחירותתוצאות     
. מפלגת השמאל צריכה בדחיפות לעסוק  במפלגה לדיון מקיף

- מול האחדות הניאו: צדק חברתי ושלום. הליבהבסוגיות 
הירוקים והליברלים   דמוקרטים,-הסוציאלליברלית של 

שתהיה   ,נאמנה לשלוםהאופוזיציה חברתית מפלגת  דרושה
מפלגה של האדם הפשוט.    –  מפלגה של מחאות חברתיות   שוב

לטשטש את עמדות המפלגה בנושא השלום, כפי   אסור
  .  שמציעים כמה מהחברים

שלנו.  התפרקות מנשק נמצאת בגנים לו מחויבות לשלוםה    
-הגיאומהתוקפנות  הנשקפתהממשית  ת המלחמהלאור סכנ

יכולים להתרחק מהעמדות   איננו פוליטית של ברית נאט"ו, 
להמשיך לקדם מדיניות שוחרת שלום.  עלינו  .הברורות שלנו

בהיסטוריה של מפלגות השמאל והמפלגות הקומוניסטיות  
נטישת  ב בדרך כלל לוותה שלום ה, נטישת עמדות באירופה

יניות החברתית. כאשר המפלגה מתחילה להסכים  המד
התחמשות, זה רק עניין של זמן עד  לים ו ילמבצעים צבא

שהדרישות החברתיות של המפלגה מתחילות להתפורר.  
  חייבים להימנע מכך.  

  

  מחאות נגדרוסיה מפתחת תוכנה 
יסיים המשרד לביטחון פנים של   2022לקראת דצמבר      

  – ונטרול מחאות  חיזויכנה לו פיתוח התהפדרציה הרוסית את 
ראש   , אנדריי מישורניי "ריא" סוכנות הידיעותכך מסר ל

  עיר בטוחה". " , ששמופרויקטהמערכת הפיתוח של 
התפתחות    היא לחזות  של התוכנהמטרתה  ,  מישורניילדברי       
דינמיקת ההתפתחות שלהן  לנבא את וניות ו מחאות המ של

כנה תתבסס על "למידת מכונה"  והת  ו,לדברי לאורך זמן.
תנתח את  עוד הוא תיאר כי התוכנה  תמי.יוניתוח אלגור

רשתות  בהעיתונות והמדיה הרשמית ותנטר קריאות מחאה 
ותשתמש במצלמות    ,מחאותמראש    חזותהחברתיות על מנת ל

כלים נוספים ב"חכמות" (כנראה עם מערכת זיהוי פנים) ו
דפוסי  התוכנה תנתח את לאחר שהחלה. לניטור המחאה 

ואת   , את הדמויות הבולטות בהשל המחאה הפעילות
  הבטחון  על סמך ניתוח זה תספק לכוחותו , התנהגות ההמון

לוגיה תשמש  ו"הטכנ  לנטרול המחאה. אסטרטגיות המלצות
המקומי והאזורי. אבל בגלל   השלטון ותר את רשויות י

השימוש יהיה גם    , טחון פניםי משרד לבל  שייכתלוגיה  ו שהטכנ
  וסיף מישורניי.ה ,ברמה הפדראלית"

של ממשל פוטין   נוסף היא צעדנגד מחאות כנה  ו פיתוח הת    
שלו   לאור הירידה בפופולריות ,שלטוןאחיזתו בלהידוק 

  ניצבו בפני מפלגתו ולאור הקשיים ש בסקרי דעת קהל 
בחודש האחרון הצהיר הנשיא  יצוין כי  בחירות האחרונות.ב

כי בכוונתו  ו ,הקדנציה האחרונה שלו אינהפוטין שזו 
  .2024-להתמודד לכהונה נוספת ב

  עידן סלוצקר
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  מוזיאון לאמנות האסלאםב
   

מוואלחדש: פסטיבל   

  בלדי למוזיקה ערבית

יקה ערבית שורשית יפתח ביום סמוואל בלדי למוסטיבל פ    
  . בירושליםבמוזיאון לאמנות האסלאם    ) 14.12(  שלישי הקרוב 
קולות של  ביקה החדש יתמקד בצלילים וספסטיבל המו

 ;יקת העם המזרח תיכונית, הערבית והצפון אפריקאיתסמו
שירה המוואלית,  במקצבים הסוחפים ובשירים הפשוטים, ב

  האילתורית והמסלסלת.  
אורחות  עם    במשך דורותשירי עם שנדדו  בפסטיבל יבוצעו      

וצפון   הגמלים, הסוחרים ורועי הצאן ברחבי המזרח התיכון 
יקלית המשותפת של בני  סהתרבות המומ הם חלקו, אפריקה

ושבטים    , עדותבני לאומים  ,האזור: מוסלמים, נוצרים ויהודים
  .שונים

  

  שירת אנדלוסיה 
ביומו הראשון  שייערך  מופע הפתיחה" הוא מוושאחאת "     

יקה הערבית סמפגש פסגה בין המויהיה זה של הפסטיבל. 
ארח את חכם  יהקלאסית לשירת הפיוט היהודי: נסים דקואר 

דקואר, מגדולי נגני הכינור הערבי בישראל, העומד  .  דוד מנחם
שירים מהרפרטואר   בצעבראש הרכב של שישה נגנים, י

שירים שכתבו  אלה המורשת הערבית העתיקה. מסי ואהקל
נחשבים עד  ומשוררים ערבים ויהודים באנדלוסיה שבספרד, 

עם   הם מתכתבים .יקלית הערביתסהיום פסגת היצירה המו
  של חכם דוד מנחם.   בביצועושתוגש  ,שירת הפיוט היהודית

למחרת, ביום רביעי: מקהלת קולות יהודי תימן במופע      
יצוע נאמן  שירים מתוך הדיוואן, ספר השירה התימני, בב

יקה סאירוע ביום חמישי יוקדש למוהלמקורות היהודיים. 
יקאית והזמרת  סהמו  של  יקלי בהובלתהססיפור מו  :הלבנונית

תמר שאוקי, הכולל ביצועים מחודשים לשירי עם לבנוניים,  

להיטים מבית פיירוז, ויצירות מבית משפחת שאוקי. במופע 
נגן כלי הקשה מוביל ששורשיו   , יתארח סאלם דרוויש

  יקליים הערביים העממיים נעוצים עמוק באדמת הגליל.  סהמו
פסטיבל:  של ההאחרון יומו  – 12:00בשעה  ביום שישי    
מחווה מוסיקלית  . יאיר דלאל ואנסמבל שרגי –עזזמה" "

השפיעו   לה א .ם של מדבריות הנגב וסיניילשירי העם הבדואי
פתח בארץ לפני קום המדינה  רבות על הזמר העברי שהת

כל המופעים ייערכו במוזיאון,   ולאחריה, ואף בימים אלה.
  , פרט ליום שישי.20:00, בשעה 2רחוב הפלמ"ח 

  

  התזמורת הערבית יהודית ביפו 
התזמורת הערבית   תנגן ,במקביל לפסטיבל הירושלמי    

בעיר  יפו ניזאר אלכאטר בתיאטרון  לבניצוחו שיהודית 
  .  19:30בשעה  ,בדצמבר 16 ,העתיקה ביום רביעי

  ,הארץ רחבינגנים ערבים ויהודים מ  24התזמורת, המונה     
כלי קשת ונשיפה, עוד   משלבת כלי נגינה מזרחיים ומערביים:

וקאנון, כינור מערבי ומזרחי, חליל וחלילית וכלי הקשה. 
  , הרפרטואר כולל יצירות חדשות של מלחינים יהודים וערבים

בסגנון מעורב של מוסיקה קלאסית  מקומיים  צד עיבודים ב
   .מערבית

ישובים נצרת, יפיע, כפר קרע,  יבעד כה הופיעה התזמורת     
פחם, חיפה, שפרעם, אעבלין ועכו.  -זרקא, אום אל-ג'סר אל
ם,  אבמוזיאון האסלבקונצרטים  ופיעה התזמורתהכמו כן 

בפסטיבל העוד, בפסטיבל צלילי המדבר, בחג המוסיקה  
הישראלית, במרכז ון ליר בירושלים, באולם ימק"א,  

  ועוד.    אוניברסיטת בן גוריוןב
התזמורת מוזמנת מדי שנה לסיורי קונצרטים בחו"ל,      

התזמורת סיורי  עד כה ערכה  ובכולם היא קוצרת הצלחה רבה.  
שנה  בו , ארגנטינהבו דספרבגרמניה, בקונצרטים בהולנד, 

  ריה.בהונג הופעותתצא לסבב  הקרובה

  יוסי אבו 
  

  

 

  יום זכויות האדם: אירוע

  מיוחד בסינמטק ירושלים
  , בדצמבר 15יום רביעי, בייערך , יום זכויות האדם ציוןל     

  : אירוע מיוחד תחת הכותרתבסינמטק ירושלים  18:00בשעה 
על הצלחות וכישלונות בהליכים   –סיפורים אמיתיים "

  ".  משפטיים לשינוי חברתי
בשיתוף המרכז לחינוך משפטי קליני  שנערך    , כנסהבמהלך      
יוקרן הסרט   ,העברית יברסיטהאונבהפקולטה למשפטים ו

  תתקיים  לאחר ההקרנהדקות).   126"פרשת המים" (ארה"ב, 
המרכז  מ ,ורדית דמרי מדר רכי הדין עושיחה בהשתתפות 

הישאם   ;אוניברסיטה העבריתבלחינוך משפטי קליני 
אוניברסיטת תל  בהתוכנית לחינוך משפטי קליני מ ,שבאיטה

מכללה  ב "משנה"המרכז הקליני מ ,אפרת פודםו ;אביב
  ל. למנה

הסרט "פרשת המים" (אנגלית, תרגום לעברית) מספר את      
אל משרדו של עורך הדין   , אשר נכנסקורותיו של חקלאי

תלונן  על מנת לה ,1998בשנת רוברט בילוט במערב וירג'ניה 
בילוט  . תהמדרדר וועל בריאות המדלדל שלועל עדר הפרות 

באזור,  נמצאו י חברת דופונט, שמפעליה לה כייצא לחקור וג
מאבק   החלבמשך שנים בחומרים מסרטנים.  השתמשה

וביל את בילוט לעימות עם  אשר ה  , שנמשך כמעט שני עשורים
לטובת דרמה מעולה    נושרויטוד היינס רתם את כהבמאי    .רבים

 אנושי וחברתי גם יחד.  יםשיש בה ממד



      במאבק

  

  השבוע יו"ר הסתדרות האחים האחיות, אילנה כהן, הודיעה      
כי  ) במכתב למנכ"ל משרד הבריאות פרופ' נחמן אש, 5.12(

ללא מענה מידי לאלימות נגד צוותים רפואיים במערכת  
הבריאות, תפרוץ שביתה במערכת הבריאות החל מיום רביעי  

  הכרזת סכסוך עבודה בנושא לפני כשבועיים. הבא. זאת, לאחר  
האלימות החמורה במערכת הבריאות הישראלית, מגיעה  "    

מידי יום ביומו לידי סיכון מוחשי וממשי לחייהם של האחים  
"על כן, מעבר   :והוסיפה ,והאחיות", כתבה כהן לפרופ' אש

לתוכנית סדורה המשלבת צעדים מורכבים הכרחיים כפי  
גם הפעם, אנחנו עומדים על כך שיבוצעו  שנפרס בפנינו 

  ת". צעדים מידיים להגנה שוטפת ואמיתילאלתר שורה של 

  , משך שניםבכהן הוסיפה: "שבענו מההבטחות שניתנו      
  – חיי האחים והאחיות מסכנת את כאשר גרירת הרגליים 

ונפעל בנחישות    ,להפקרת חיי האחים והאחיות הזו לא ניתן יד
להגנה על זכותם של האחים והאחיות לסביבת עבודה בטוחה,  

 ."כפי שמתחייב בכל מדינה מתוקנת
נקוט פעולות  בהסתדרות האחים והאחיות דורשים ל    

ובהן: הצבת  ,למיגור האלימות במערכת הבריאות נחרצות
שוטר בכל ימות השנה בבתי חולים הכלליים; בבתי החולים  

סגורות  המחלקות ה הצבת מאבטח לכל  – ש לבריאות הנפ
  , ליווי מאושפזים באמצעות גורמים אחרים ;משפטיותהו

הצבת   –שאינם האחים והאחיות; בבתי החולים הגריאטריים 
שני מאבטחים האמונים על כל מוסד ובמערך הקהילה  

ל  עעיבוי מערך האבטחה האזורי בדגש  –ובריאות הציבור 
 .מוקדי אלימות

  בתאונת עבודה בירושלים הרוג 
, תושב העיר סעיר  31הפועל סלאם חוסאם אלכוואזבה, בן     

השבוע  בשטחים הפלסטינים הכבושים, נהרג שבנפת חברון 
לאחר שנפל מגובה באתר בנייה בירושלים. העובד   )6.12(

עמד בקומה הרביעית של מבנה בדרך ענתות ונפל לאחר  
וח הוא העובד  אלכוואזבה המנשמעקה התנתק מהפיגום. 

התשיעי שנהרג בתאונות עבודה מתחילת חודש נובמבר,  
  מתחילת השנה.   35- וה השישי באתרי הבנייה

התקבל   10:29"בשעה  :מדוברות מד"א ירושלים נמסר    
של מד"א במרחב ירושלים על פועל שנפל   101דיווח במוקד 

מגובה באתר בנייה בדרך ענתות בירושלים. חובשים  
מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבית   ופראמדיקים של

  תוך כדי ביצוע פעולות    30החולים הדסה הר הצופים גבר כבן  
הקימה ועדת העבודה והרווחה של    כי השבועיצוין  .  "החייאה

ח"כ  ת בראשוה הכנסת וועדת משנה לנושא בטיחות בעבוד
חה"כ סעדי  . )הרשימה המשותפת –(תע"ל  אוסאמה סעדי

  .  בנושאהביע את כוונתו לקיים דיונים אינטנסיביים 
  

  המזכירות הארצית  –חד"ש  
משתתפים בצערו של מזכיר סניף חד"ש בכפר יאסיף 

  ניקולא יאוור במות בנו, 

  עאדל יאוורהחבר 

  

ח"כ עודה: עיתונאי נעצר בתל אביב; 

  התנהלות מחפירה של המשטרה
) את כתב "הארץ" גידי וייץ  6.12(  השבועשוטרים עצרו     

. השוטרים  "הפריע להם במילוי תפקידם"בתואנת שווא כי 
אזקו את וייץ בידיו וברגליו והובילו אותו לתחנת משטרת לב  

  . תל אביב גם לאחר שהזדהה בפניהם כמה פעמים כעיתונאי
וייץ הבחין בשני שוטרים כשהם מתשאלים פועל באתר      

ל לפשר מעשיהם והזדהה  בנייה במרכז תל אביב. כששא
. הוא סירב  להסתלק אחד השוטרים כעיתונאי, אמר לו

בכוח והכניס אותו   עצר אותו אחד השוטריםו ,להתפנות
לניידת כשהוא אזוק בידיו וברגליו. בתחנת המשטרה נעשה  

  .הורה לשחררו בלי שנחקר  מפקד התחנהבווייץ חיפוש גופני.  
עודה (חד"ש)  יימן אלדברי יו"ר הרשימה המשותפת, ח"כ      

משטרה  . עיתונאי כלפי התנהלות מחפירה של המשטרה "זו 
          ."אפילו יותר לאזרחיםגרוע שזה יחסה לעיתונאים מתייחסת  

        

  המזכירות הארצית  –חד"ש 
  ישיבת המזכירות הארצית

על סדר היום: הבחירות בהסתדרות, הסיעה בכנסת, ועדת 

  הארגוניהמעקב של הציבור הערבי, המצב 

  מטה המשותפת בשפרעם ;15:00, בשעה 10.12, שישייום 
        

  סניף תל אביב   –חד"ש 
  אסיפה ציבורית לדיון בנושא עסקת החבילה

  בהשתתפות ד"ר אפרים דוידי ועו"ד מור סטולר
  , ת"א70אחד העם  ;20:00, בשעה 12.12, ראשוןיום 

 
  

  גלריית הגדה השמאלית
  בתערוכתה "אל חזור"הופעה מוסיקלית של דנה לין 

  , ת"א 70אחד העם   ;20:30, בשעה 9.12, חמישייום 
  

  מועדון קולנוע בגדה השמאלית

  מונטה הלמן /    קרב תרנגולים
  )אנגלית( דקות 83; 1974, ארה"ב

  , ת"א70; אחד העם 20:00, בשעה 11.12מוצ"ש, 
  

  גל חד"ש -פודקאסט 
 : "קובעת עובדות בשטח"  57פרק מס' 

  , "הארץ"עמירה הסבהשתתפות העיתונאית 
  ניתן להאזין לכל פרקי גל חד"ש באתר "זו הדרך"

  השבוע באתר "זו הדרך" 
הפגנות בצרפת נגד מועמד הימין  , חוק החשמל

  , ועוד...מחאת תומכות החינוך,  הקיצוני

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
  


