
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
ורשים  בדרא"פ ד  

מחלבה  להלאים  

8עמ' ישראלית,   
 

 

 )12ערוץ : מסך (צילום   אהרון ברק מבהיר את עמדותיו לשעברהעליון נשיא בית המשפט 
 

יו"ר   בועשה דנים בהתימה על הסדר הטיעון, הח    
בנימין נתניהו והיועץ המשפטי לממשלה  ח"כ האופוזיציה 

תמיכת רוב הציבור. כך עולה  בלא זוכה  ,אביחי מנדלבליט
ת החדשות בשלושת ערוצי  ובמהדור הוצגומהסקרים ש
  ). 16.1הטלוויזיה ( 

מבית   נוספת  קומבינה  –רבים מאוד חשים שעסקת נתניהו      
אינטרס  האת נוגדת  –את מנדלבליט  היוצר של ביבי

תחת עיקרון השוויון בפני החוק. לכן ראוי   ת וחותר יהציבור
מנהיג הימין וראש הממשלה הגזעני  פטו של מששהיה 

רק בעיה   נהיש . מועד תו תנהל יביותר בתולדות ישראל 
בעלי הכוח,  במדינת ישראל שוויון בפני החוק. : אין אחת

ח"כ מיקי זוהר)   ,נאמנו של נתניהו הכסף והכבוד (כדברי 
  על החוק.  םעוברי"הבנה" כאשר הם מליטופים ונהנים מ 

מזכיר   לשעבר ,נדלבליטמאמציו של האלוף (מיל.) מ    
מעונש  להציל את ראש הממשלה לשעבר  ,ממשלת נתניהו

הודה כי שלטונו של  כבד תמוהים במיוחד. מנדלבליט 
"חסדי שמים"   רק –בלשונו נתניהו סיכן את הדמוקרטיה, ו

  הם שהצילו אותה מקריסתה.  
אמור היה להיות כלב  ש , היועץ המשפטי לממשלה    

.  להגנתהואינו נושך נובח  אינו ,השמירה של הדמוקרטיה
אל  הלא מתפקידו של צריך אולי להזכיר למנדלבליט כי 

היועץ המשפטי לממשלה  דווקא  – להציל את הדמוקרטיה
  .כךהוא אחד האמונים על  

. חמור  חנינהבבפועל נתניהו יזכה עם חתימת העסקה    
ובהם   , ובבעלי ההון הקשורים חנינה ב זכו י יחד עמו  מכך, 

ארנון מילצ'ן, ג'יימס פאקר, ארנון מוזס ושאול אלוביץ'.  
  . שלטוןההון ו ה תחנינתהיה עסקת נתניהו 

נשיא בית המשפט  של  עמדותיו הןות חתמוהות לא פ    
על הסדר טיעון   תימהלחהדוחף    העליון לשעבר, אהרן ברק,

"מדובר במקרה מיוחד שמצדיק עסקה  ,לדבריועם נתניהו. 
למען איחוי הקרעים בעם והורדת מפלס המתח כלפי מערכת  

לא משפטו של נתניהו הוא שקרע את העם, אלא אך  המשפט".  
לעמוד למשפט   צריך . ראש מחנה הימין נתניהו עצמו עשה כן

החברה הערבית ומעשיו   נגד דברים הגזעניים ולו רק בגלל 
חקיקת חוק הלאום. ומי הסית ימים   –בהם ו נפשעים נגדהה

ולילות נגד פרקליטים, שופטים ואף נגד היועץ המשפטי  
  לממשלה שהוא עצמו מינה? נתניהו, כמובן.  

עץ המשפטי לממשלה דאז, אהרון  והורה הי 1976בשנת     
אחד מראשי   –לפתוח בחקירת פלילית נגד אשר ידלין  ,ברק

  גיד בנק ישראל מפא"י שבשלטון. ידלין עמד להתמנות לנ
נחשד בקבלת שוחד במסגרת תפקידו כיו"ר קופת חולים  ו

כאשר ביקשו מברק לקיים את חקירתו של ידלין  כללית. 
במשרדו, הורה לזמן את ידלין לחקירה במתקן משטרתי ואמר  
כי מעמדו של חשוד, רם ככל שיהיה, צריך להיות שווה  

בוזגלו" בלשון  מבחן " – למעמדו של אזרח פשוט מן השורה
על    ידלין ונידון לחמש שנות מאסר  הורשע  . לבסוףהמשפטנים

    .נתניהושל  האלעבירות פחותות מ
  אין , קרי: כישלון מבחן בוזגלוכעת בפני אנו עומדים     
ישראל שוויון בפני החוק. יש חוק לבעלי ההון וחוק לכל  ב

יש חוק למתנחלים   ;יש חוק ליהודים וחוק לערבים ;היתר
  וחוק לפלסטינים.    

מגנוני אכיפת החוק מתגייסים להציל את עורו של נתניהו,      
גיבור  איש האליטות ו  –  , ביידיש)שלנו"פון אונזערע" (אחד מ

      ההון בשלטון. 
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        דברים בשם אומרם דברים בשם אומרם דברים בשם אומרם דברים בשם אומרם 

        

  ... ותנ לסבליש גבול   12בערוץ 
זכו לרגע מזוקק של   12של חדשות  'תכנית חיסכון'צופי "

ריאיון טלוויזיוני, כשקרן מרציאנו ראיינה את ברק אברמוב,  
עילת הריאיון: העלאת מחירים.   .מבעלי רשת הסושי ג'פניקה

דגש על    12בימים ובשבועות האחרונים שמה מערכת חדשות  
יוקר המחיה, ובפרט על העלאות המחירים של שירותים  

התהפכו היוצרות: מנחקר האמור    ומוצרי צריכה נפוצים.
להצדיק את גרסתו הפך אברמוב לחוקר ולמאשים. כשנשאל  

ו הוא בחר להזכיר  לפשר העלאת המחירים ברשת שבבעלות
כי חלק מהתשומות שלו מושפעות ממחירי הפרסום. זו טענה  
נכונה כשלעצמה, וניתן לבדוק מה משקל ההוצאות על פרסום  
בקביעת המחיר הכולל של מוצרים. אבל מרציאנו בחרה  

  .איוןילהתגונן, למחות ולסיים במהירות את הר
  6.1", עין השביעית, "האלעד מן

  

  לסובלנות  גבוליש משרד החוץ וב... 
למשרד  הגיעו    מדינות באירופה  16"דיפלומטים ושגרירים של  

החוץ בירושלים לפגישה שגרתית עם ראש אגף אירופה  
 –במשרד החוץ, עליזה בן נון, בנוגע למצב בגדה המערבית 

בן נון,      .אך היא הסלימה לכדי קרב צעקות והתפוצצה
שהאזינה לתלונות וראתה את הרשימה הארוכה באיגרת  
המחאה שהדיפלומטים האירופים הגישו לה, הגיבה בחריפות  

טענות האירופיות מעליבות. 'אחרי כל מה  הה שרבה ואמר
שהממשלה החדשה בישראל עשתה למען הפלסטינים אתם  

        .מגיעים להתלונן?', היא הטיחה בדיפלומטים האירופים"
  6.1ברק רביד, אתר וואלה, 

  

  לח שבתי בכפר נחף אס
אירוע חגגה המועצה האזורית של הכפר הגדול נחף שבגליל " 

פוליטיקאים בכירים: פתיחת מגרש הכדורגל  מיוחד, בנוכחות 
החדש והמושקע של הכפר. היו שם עשרות משתתפים, קבוצות 
כדורגל ילדים, כיבוד ונאומים. סגן יו"ר הכנסת ויו"ר הוועדה  

קיבל תעודת הוקרה , מנסור עבאס, לקידום הציבור הערבי
יש רק בעיה  חילי טרופר.    מיוחדת, וכך גם שר התרבות והספורט 

אומרים בנחף. המגרש החדש נפתח כבר לפני יותר משנה    אחת, 
טרופר, עבאס  וחצי, והרבה משחקים כבר נערכו עליו מאז. 

באסט קייס, שנחשב למקורבו של יו"ר -וראש המועצה עבד אל 
אבל המגרש נבנה   – רע"מ, גזרו סרט והעלו תמונה לרשתות 

זה סאלח  ' תקופת ממשלת נתניהו, מתקציבי המועצה. כלל ב ב 
פשוט העמידו שם הצגה שלמה כדי  ', אמר גורם פוליטי,  'תי שב 

זה ' . תושבת נחף אמרה כי 'שמנסור עבאס יוכל לגזור סרט 
מגרש שמשחקים בו יותר משנה וחצי ועכשיו עושים לנו הצגה 

  ".' שקרית יחד עם מנסור עבאס
  9.1נדב אייל, "ידיעות אחרונות", 

  פועל להגדלתן שר התפוצות 
שר התפוצות נחמן שי (העבודה) השתתף בסוף השבוע  "

השר שי  רגב. באירוע שבתרבות בהנחיית העיתונאית ליאת 
כי לדעתו יש להשאיר  ואמר המשתתפים את את רגב והפתיע 

 ."חומשאת הישיבה ביישוב 
  9.1, 7ערוץ 

  את השר לביטחון פנים עוקף מימין  עבאס
התבטאויות ש "כשהממשלה קמה, חששו אצל בנט ולפיד 

לאומניות,  ת ברע"מ יגרמו להם נזק. הם חשבו על התבטאויו 
ציוניים, מפגשים עם אנשי טרור. בצמרת - ציטוטים אנטי 

נו למשמע אוזניהם כשעבאס עקף מימין את י הממשלה לא האמ 
לב, וגינה את דבריו על אלימות  - השר לביטחון הפנים עמר בר 

  המתנחלים. 'לא צריך להכליל כלפי אף אחד', אמר".
  7.1עמית סגל, "ידיעות אחרונות", 

  

 

 מכתבים

  למערכת    
  

  סרבנות השלום של שר החוץ
התבטאות אחת של שר החוץ יאיר לפיד השבוע חשפה את      

שמאל בממשלת השינוי.  -מחנה המרכזאליו נקלע המלכוד 
לפיד אמר בשיחה עם כתבים מדיניים שהתרחיש בו ישראל  

ידי האו"ם כמדינת אפרטהייד קרוב מתמיד, ושהדרך  בתוגדר 
למנוע אותו היא לפתוח במגעים מדיניים עם הפלסטינים. אלא  

שהממשלה לא תנהל משא ומתן    ,שבאותה נשימה הוא הסביר
גם כשהוא ייכנס לתפקיד ראש   –עם הרשות הפלסטינית 

  הממשלה. 
לפיד בעצם מודה בכך שחידוש התהליך המדיני הוא       

אחרי   – אינטרס והכרח ישראלי, ושהתעלמות מהפלסטינים 
לכל  נמשכת יותר מעשור של סרבנות מדינית תחת נתניהו, ש

פוגעת בישראל. זאת   –דבר ועניין גם בממשלה הנוכחית 
לא שמענו דמות בכירה   כשלעצמה תובנה חשובה, שעוד

,  לפיד בממשלה מבטאת בצורה כל כך ברורה. אך כפי שקבע
התנאים הפוליטיים הקיימים וההסכמים בין חברות  
הקואליציה לא מאפשרים שינוי במדיניות וחזרה למשא ומתן,  
  וכל זמן שהממשלה בהרכבה הנוכחי לא צפוי שינוי בגזרה זו. 

בחשיבות של יציבות  זה מצב בלתי אפשרי. מבלי לזלזל     
הממשלה, לא ייתכן ששר החוץ של ישראל ומי שבעתיד  

  , בשם היציבות  , הקרוב צפוי להתמנות לראש הממשלה מוותר
על האינטרס הלאומי ומשלים עם פגיעה חמורה במעמדה של  
ישראל. הדרך של לפיד להיחלץ מזה, בינתיים, היא השיטה  

שמבקר   הידועה: להאשים את כל העולם, להגיד שכל מי
  אותנו אנטישמי ושאם זה המצב, אנחנו בטח בסדר. 

אבל זה לא הולך יחד. כפי שלפיד עצמו מבין, הסרבנות      
המדינית היא באחריותה הבלעדית של ישראל, לא משנה אם  
אומרים שהיא מדינת אפרטהייד או לא. להאשים את כל  
העולם באנטישמיות זה לא תחליף לגיבוש מדיניות נכונה  

  . ת את האינטרס הישראלי, כפי שלפיד מבין אותושמשרת
הקשיים ברורים, אבל הנזק מטמינת הראש בחול ברור      

אפילו יותר. אם לפיד מעוניין להיות מנהיג אמיתי, הוא צריך  
לשים את האינטרס הלאומי לפני האינטרסים הפוליטיים. יש  

  . אתלו כהונה שלמה לעשות ז

  החדשה לישראלבקרן , מנכ"ל מיקי גיצין
  

ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל  ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל  ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל  ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל  
zohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.com        
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  בקורונה דו"ח מרכז טאוב על מערכת הרווחה

  לא מתמודדת עם העוניהממשלה 
מתפארים כי היא עובדת  לפיד -ממשלת בנטתומכיה של     

בכנסת,  הדיונים  שהם מכנים את כפי  , "ללא פוליטיקה קטנה"
החלולות   בניגוד למפלגות –במפלגות דמוקרטיות בציבור ו

המרכיבות את הממשלה. בהינף פוסט בפייסבוק והופעה 
מדיניות הממשלה    על הביקורת  מכריזים ראשיה כי    ,בתקשורת

לא ניתן  ו ,לפני חצי שנהרק  קמה היא הרי – רלוונטית אינה
. כה קצררק זמן ממשלות נתניהו בפ ו רי תוהנזק שהלתקן את 

"תנו לנו  (מהציבור  אשראימצד אחד מבקשת הממשלה 
"הממשלה קמה רק  (הקלות  תמבקש יאומצד שני ה ),לעבוד"

  . קופאת על שמריהאך עבודת הממשלה אינה  .  )לפני חצי שנה"
לחקר המדיניות החברתית   דו"ח חדש של מרכז טאוב      

מדגיש את   ,"מערכת הרווחה במעבר: מבט על" :בישראל
  . לפיד-גנץ לממשלת בנט-ממשלת נתניהוההמשכיות בין 

בליבת  גם והיא עומדת  ה,שונתלא ליברלית -המדיניות הניאו
כמו ממשלת נתניהו   ,לפיד-ממשלת בנט  הממשלה החדשה.

  , כיבוי שריפות חברתיותלצעדים נקודתיים  וקטתנ ,לפניה
לרחובות.   המוניםהבית כולו ולהוציא שעלולות להבעיר את 

  בנט ולפיד הוסיפו תקציבים אילו ו מענקים,נתניהו חילק 
    ת הרווחה והבריאותולמערכ צנועים

מתבסס על נתונים ממשרד האוצר, דו"ח   מרכז טאוב דו"ח      
  ודו"חות מבקר המדינה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים  

מאחורי   הדו"ח מציג את האמת המוסד לביטוח לאומי.
. באמצעי התקשורת יום-המדיניות הממשלתית המיופה יום

מיצוי  -בדו"ח: אי יםמרכזי ני סעיפיםשאני מבקש להתמקד ב
של הוצאה על רווחה   אומיתבינל  זכויות חברתיות והשוואה 

   .חברתית
מיצוי זכויות מתייחס "לשירותים, קצבאות  -איהמושג     

  סיכונים והטבות שונות המיועדות להגנה על אזרחים מפני 
כרוכות   ת וסיוע ממשלתי נמצא שככל שתוכניות .חברתיים"

פחות   , נעזרים בהן להציג הוכחות ביותר בירוקרטיה ובצורך 
קבעה ועדת אלאלוף כי על הרשויות    2014בעלי זכאות. בשנת  

לעשות מאמץ להנגיש את המידע לזכאים הפוטנציאליים,  
טאוב  ובמיוחד לאוכלוסיות מודרות. בנקודה זו מצביע דו"ח 

על פער משמעותי בשיעור מיצוי הזכויות של זכאים לסיוע  
ית  הוצאה קמצנזו מדיניות:     – ממשלתי בישראל. זו לא טעות  

הנוטה   במדיניות הכללית היא מרכיבעל שירותים חברתיים 
האחריות   להפריט את חברתיות ו  ביטחון  לצמצם רשתות 

  בשגרה.כמו גם בזמן משבר בריאותי  – הממשלתית
כי שיעור התוספת של ממשלת    ,בהשוואה בינלאומית עולה    

ישראל קטן לתקציבי הרווחה והבריאות קטן מזה של ארה"ב  
מדינות קפיטליסטיות שאינן ידועות בהרחבה   – או איטליה 
עמדה    –שנת הקורונה"  "  –  2020כי בשנת    צויןעוד  תקציבית.  

  שקל. זה מיליארד  304- ההוצאה החברתית של ישראל על כ
הגידול   . לעומת השנה הקודמת שקל מיליארד  55-גידול של כ

"במהלך   .הורגש בתחומי הבריאות והרווחה החברתית
המשבר חל גידול דרמטי בהוצאה על ביטחון סוציאלי והיא  

  130-, מתוכם כ2020מיליארד שקל בשנת  142עמדה על 
מיליארד ש"ח הוקצו לתשלומי קצבאות באמצעות המוסד  

  לביטוח לאומי".  
  ות ימדינעל  ו חוגים ליברלייםכעסבמהלך משבר הקורונה     

"הפזרנית" של ממשלת נתניהו שפעלה על בסיס  המענקים

זכו   אזרחים אמידים כך שגם  , אוניברסלי ולא דיפרנציאלי
שזעמו על מדיניות   ,ש"ח. נערי האוצר 700 בסךמענק ב

לפיד העובדת  -על ממשלת בנטעתה ממשלת נתניהו, מברכים 
ברז  ל שניתן בכל הוצאה חברתית. כ איתם יד ביד ומקמצת כ

, נסגר בידי  נפתח קלות בזמן המשברש  ,הרווחה החברתית
 אינסטלטורים ממשרד האוצר.  "ממשלת השינוי" בסיוע ה

לא מתמודד עם העוני והעמקת הפערים החברתיים. ראש הממשלה 

  בנט בכנסת בשבוע שעבר (צילום: לע"מ)
  

נכתב: "הנתונים, ובייחוד אלו   טאוב לדו"ח בפרק המבוא     
כבר עתה    מאפשרים,  2021הנוגעים למחצית השנייה של שנת  

ניכר  ..  לזהות בבירור את המגמות המתרחשות בתחום הרווחה.
היעדרה של מדיניות כוללת להתמודדות עם עוני ועם אי  
שוויון, ואף נסיגה לאחור בהבטחת רווחתן של משפחות עם  

ון  דבר שעלול לגרור גידול בתחולת העוני, באי שווי – ילדים 
  ".ובמצוקה בקרב קבוצות מודרות בחברה הישראלית

"הכוונה להחזיר את   בהמשך הדו"ח מבקרים הכותבים את    
תוכנית ביטוח האבטלה למתכונתה טרם פרוץ המשבר, חוסר  
הנכונות לטפל במגבלות תוכנית הבטחת ההכנסה והיעדר  
צעדים ממשיים להרחבת הטיפול במערך התעסוקה ולטיפול  

.  "הבריאות והדיור מיצוי הזכויות בתחומי-בבעיית אי
ספק רב אם החזרה לדפוסי ההוצאה החברתית  לדבריהם, "

תאפשר למדינת הרווחה הישראלית   שקדמו למשבר הקורונה
 ". בפניה להתמודד ביעילות עם המצוקות החברתיות הניצבות

"באה    להגיד שהיאבתקשורת נוהגים  תומכיה של הממשלה      
הממשלה אכן עובדת במרץ, אך יש   .לעבוד" למען הציבור

להעמיד את הדברים על דיוקם: היא אינה עובדת עבור הציבור  
המיוצגים בממשלה:   הרחב, אלא למען העשירונים העליונים

רמת אביב ג', ממשלת  -ממרצ ועד בנט. זו ממשלת רעננה
כדי לשנות  המעטים העובדת בשירות המאיון העליון. 

המחויבת מבחינה פוליטית  ממשלה  דרושהיניות, מד
כלכלי  -המעוניינת לשפר את מצבו החברתיו  וחברתית לשוויון

  הנוכחית  הממשלהעל מדיניות  בישראל.של כלל הציבור 
  "אין חדש תחת השמש".   : אפשר לומר

  

 זוהר אלון
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  אלף תאונות  50

  עבודה לא דווחו 
  

אשתקד לא    ,לפי דו"ח של מרכז המחקר והמידע של הכנסת     
לבקשת    חוברש  דו"ח,אלף תאונות עבודה. ב  50-דווחו יותר מ

המכהן  הרשימה המשותפת),  –ח"כ אוסאמה סעדי (תע"ל 
יו"ר ועדת המשנה של ועדת העבודה והרווחה של הכנסת  כ

לעניין בטיחות בעבודה, הוצגו נתונים על בטיחות בעבודה  
ובריאות תעסוקתית בישראל. בין הנתונים שנחשפו היה הפער  
הבלתי נתפס בין מספר מקבלי דמי הפגיעה מהמוסד לביטוח  

    . הדיווחים על תאונות עבודהמספר לאומי לבין 
המחקר והמידע חשף בדו"ח את הסיבות לתאונות  מרכז     

נפילה מגובה,    של  מהתאונות הן תוצאה  61%-בענף הבנייה: כ
הוא מכה מעצם שנפל באתר. עוד עולה   נפוץ השניוהגורם ה

שנה  ב 40לעומת  ,פועלים 32נהרגו בענף הבנייה  2020-כי ב
שהאטה    , הקורונהמגפת  . אחת הסיבות להפחתה היא  הקודמת

  2020את קצב העבודות. בדו"ח מינהל הבטיחות לשנת 
אין נתונים   2017ח הרישום למחלות תעסוקתיות לשנת "ובדו

על תמותה ממחלות תעסוקתיות. לפי הערכות מינהל  
עובדים נפטרים מדי שנה בשל מחלות   800-הבטיחות, כ

  תעסוקתיות או כתוצאה מסיבוכיהן. 
"עשרות ההרוגים    :ח"כ סעדי  בתגובה לממצאי הדו"ח אמר     

שנרשמו אשתקד בתאונות עבודה חושפים מציאות מרה. הם  
מספרים סיפור של הפקרה וזלזול בחיי העובדים, בבריאותם  

תאונות  בועד היום מספר ההרוגים  2017-ביטחונם. מבו
  –  חקלאות יותר מהוכפלהמסחר והעבודה בענפי התעשייה, 

אלא   עלה,רק שלא  לא מספר הפקחים ופעולות האכיפה  אך
  .  "מעט  אף ירד

הקבלנים   .אין אכיפה ואין פיקוחח"כ סעדי הוסיף: "    
, ומי שמשלמים את המחיר הם העובדים  יםוהחברות מרוויח

  . הפצועים ומשפחותיהם. לא נסכים למציאות כזווההרוגים 
לשנות את המצב    על מנתנאבק בכל האמצעים ונהפוך כל אבן  

  תאונות". במספר ההרוגים והפצועים את ולצמצם 
לבית  שבוע בתוך כך, פרקליטות מחוז מרכז הגישה ה    

)  36דיין (  ום בכפר סבא כתב אישום נגד שמעוןמשפט השל
מפרדס חנה בגין גרימת מוות ברשלנות, לאחר שעובד בחברת  

  חשמל ונפל אל מותו במהלך עבודתו. האבטחה שבבעלותו הת
 

  

  
  

  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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בשיתוף חד"ש: האופוזיציה  

  תקציב חלופי בחיפה מגבשת  
  

בפעם השלישית תוך חודשיים לא הצליחה ראש העיר      
חיפה, ד"ר עינת קליש רותם, לאשר את תקציב העירייה לשנת  

  ת במועצת העיר. רק ארבעה חברי מועצה תמכו בהצע 2022
זאת לאחר שביולי  . בשבוע שעברשנערכה התקציב בישיבה 

  23  היא מונה. כעת  מועצת העירהפכה האופוזיציה רוב ב  2020
רג'א זעאתרה ושהירה   – חברים, לרבות שני נציגי חד"ש

  שלבי.
יצוין שנציגי האופוזיציה שלחו מכתב לשרת הפנים איילת      

 ,לארכה של שלושה חודשים להעברת התקציב בקשהשקד ב
למנוע את פיזור המועצה. ההערכה היא שראש העיר  בניסיון 

עבור תקציב ובכך וממלא מקומה נחשון צוק מעדיפים שלא י
לפיזור המועצה, תוך הימור על הישארות קליש רותם    לביולה

"ראש העיר   : בתפקידה. במקביל הצהירו ראשי האופוזיציה
כניות התייעלות  ומתעקשת שוב ושוב שלא להטמיע בתקציב ת

התרסקות. נראה שלא יהיה מנוס מלהביא   שימנעו והבראה 
  ".  תושביהמשלנו לטובת העיר ואחראי ומאוזן תקציב 

סיעת חד"ש, שהצביעה נגד הצעת התקציב ופרשה      
רותם, שבה והציגה את דרישותיה   מהקואליציה של קליש

חד"ש הציגה   .בפני ראש העיר והגזבר ובפני האופוזיציה
מיליון   60 - מיליון שקלים, מתוכם 80דרישות בסך 

  לפרויקטים של פיתוח בשכונות הערביות והמוחלשות.  
נוסף לשיקום ופיתוח כבישים ומדרכות בשכונות, הכשרת      

לבית הקברות המוסלמי    2  חניון בשכונת עבאס וחיבור מכביש
בכפר סמיר, דורשת חד"ש תקציבים לתכנון מבני חינוך  

כנית לשיקום חליסה,  ווקהילה בוואדי ניסנאס, תיקון הת
תוספת תקציבים למתנ"סים  ו תקצוב שוויוני לחינוך הערבי, 

הגדלת  את . כמו כן דורשת חד"ש יםערביולמוסדות תרבות 
שמקדמות שוויון מגדרי, מלגות  תקציבי התמיכות לעמותות 

  כנית מיוחדת למאבק באלימות ובפשיעה. ולסטודנטים ות 
  

דו"ח אוקספם: במהלך הקורונה 

  העשירים בעולם 10הוכפל הונם של 
  

  הוכפל בעולם ביותר הונם של עשרה בעלי ההון העשירים     
זאת   – טריליון דולר  1.5-והגיע ל ,מגפת הקורונה רצהפמאז 

. כך עולה  במהלך המשבר  ונכסים  מחירי מניות  תבעקבות נסיק
הבינלאומי   הצדקה ) ארגון17.1( שבועמהדו"ח שפרסם ה

תחת הכותרת "הפערים   ,שמקום מושבו בלונדון ,אוקספם
  החברתיים הורגים".  

על   99%פעמי של -קרא לממשלות להטיל מס חד אוקספם    
הבנק   פרסםמידע ש לפי .בעקבות המגפה נצברורווחים ש 

בעלי ההון הגדולים הרוויחו מהתמריצים  ש זמןב ,העולמי
  במטרה הממשלות הקפיטליסטיות ברחבי העולם  העניקוש

מיליון בני   163במהלך המשבר הדרדרו  ,לשקם את רווחיהם
  אל מתחת לקו העוני.  ברחבי העולםאדם 

על רווחי ההון   99%פעמי של -באוקספם סבורים שמס חד    
במהלך מגפת הקורונה, שיוטל על עשרת עשירי  שנצברו 
  ; העולם כל אוכלוסיית חיסונים עבור ממן כדי ל  בו י דהעולם, 

  ; האקלים משברעם  ותלהתמודד הולמים לספק משאבים 
ולטפל    ;בריאותית וסוציאלית אוניברסליתביטחון    רשתלספק  

מס  גביית  אחרי  י אוקספם,  לפמדינות.    80-באלימות מגדרית ב
  עדיין   יוכלו   , עשרת המיליארדרים המובילים 99%של  בשיעור  

 . מיליארד דולר 8  בסך "קטן" רווח חלק ביניהם ל
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 ריאיון עם עו"ד ריהאם נסרה, מתוך הפודקאסט גל חד"ש

  מערכת המשפט והכיבוש 
את עו"ד ריהאם נסרה, חברת הוועד  ) ראיין  10.1(גל חד"ש      

  סנגורית פלילית העוסקת בזכויות אדם. והמרכזי של מק"י 
ביטוי האפליה החוקית בין ישראלים כיצד באה לידי 

  לפלסטינים בשטחים הכבושים?
צד  בהעבודה שלי כעורכת דין המייצגת פעילים ישראלים     

פלסטינים מספקת לי נקודת מבט על האפליה החוקית  
  המובנית בין שתי האוכלוסיות, שהיא חלק ממשטר הכיבוש.

הוא  ייצוג העצור הישראלי לייצוג העצור הפלסטיני מהמעבר 
  שתי מערכות משפט.   יןמעבר ב

לעתים מדובר בשני פעילים, ישראלי ופלסטיני, שנעצרו       
מי שעוצר את הפלסטיני   ממש באותו מקום ובאותה פעילות.

המשטרה. את   היאאת הישראלי  תהוא הצבא, מי שעוצר
שעות. כשמדובר בעצור    24הישראלי מביאים בפני שופט תוך  

שעות עד הבאתו   96להחזיק בו פלסטיני, יש לצבא סמכות 
בפני שופט. זו רק ההתחלה. מבחינת הארכות המעצר, הגדרות  

ההבדלים   –העבירה, העונשים, ואחוז הגשת כתבי האישום 
  הם גדולים ומובהקים. 

במערכת המשפט הישראלית יש הפרדת רשויות בין      
המחוקק, המשטרה ובית המשפט. במשטר הצבאי בשטחים  
אין שום הפרדה. הצבא הוא גם המחוקק, גם הרשות המבצעת 
וגם מערכת המשפט. השופטים הם קצינים, התביעה היא 
התביעה הצבאית ואפילו הקלדנים והמתורגמנים הם חיילים.  

  צבאי לכל דבר ועניין.  בית המשפט הוא שטח 
בתי המשפט הצבאיים כפופים לאלוף פיקוד המרכז. הוא      

בשטחים, הריבון בשטח והצווים שלו מחליפים את החקיקה. 
כדי להגדיר עבירה חדשה, לדוגמא, לא צריך שלוש קריאות  

מספיקה החלטה של האלוף. הצבא מגדיר מי עבריין    –בכנסת  
  ן. ומהם סדרי הדי  ,ומי לא עבריין

  

  תוכלי לתת דוגמא?
בין ישראלים   לאפליה בולטות אתן שתי דוגמאות    

לפלסטינים. לפני כחודש, בתקופת המסיק, עצר הצבא שני 
פעילים ישראלים ופעיל פלסטיני. כולם נעצרו על אותה עבירה  
ונחקרו. לשני הפעילים הישראלים הוצע להשתחרר מיד  

  24בתנאי שיחתמו על הרחקה מהגדה, אך הם סירבו ותוך 
תם ללא  שעות הובאו בפני שופט. השופט החליט לשחרר או

שעות.   96נשאר במעצר  , לעומת זאת,תנאים. הפלסטיני
כעורכת דין, עשיתי שימוש בהחלטה לשחרר את שני הפעילים  
הישראלים וביקשתי לקבוע דיון בעניינו של העצור הפלסטיני.  
לבסוף הוא שוחרר. זה מקרה מובהק בו אין אבחנה משפטית  

  עניינית, אלא אבחנה בין ישראלים לפלסטינים.  
לפני שבועיים נעצרו שלושה פעילים  דוגמא נוספת:      

ישראלים בדרום הר חברון. בעקבות המעצר פשטו כוחות  
את הציוד שלהם, ללא צו חיפוש.    אחסנובה    ה הכיבוש על דיר

לטענת הצבא, לא היה צורך בצו חיפוש משום שמדובר בדירה  
של פלסטיני. למחרת ביקש הצבא צו חדירה לחומרי מחשב,  

  ציוד של ישראלים.   ,למעשה  ,וא החריםכי ה
  

  כיצד נראה ומתנהל בית המשפט הצבאי?
אני עובדת כעורכת דין בבתי המשפט בעופר ובסאלם זה     

שלוש שנים. בית המשפט הצבאי הוא מרחב מיליטריסטי  
נוחות. יחסית לעצורים ובני משפחותיהם, אני  -שמייצר אי

מגיעה לשם מעמדת כוח. כאשר בני משפחה של עצור  
לכלוב עד לדיון בעניינו של הבן, הבת,    ם מגיעים, מכניסים אות

לדיון לכמה דקות   םב. במהלך הדיון מכניסים אותהאח או הא
  וזהו. בעיני, בית המשפט הצבאי הוא התגלמות הכיבוש.  

שפה שרוב העצורים  –הדיונים, כמובן, מתנהלים בעברית     
אינם מבינים. בעיני זו זכות בסיסית להישפט בשפתך שלך,  
כדי שתבין את ההליך המשפטי המתנהל נגדך. לכל הפחות,  

צריך לתרגם את דבריך נאמנה. נכחתי בדיונים רבים  מישהו 
בבתי משפט צבאיים בהם דברי הנאשמים תורגמו באופן  
מעוות מאוד, מה שפוגע בזכותם להליך הוגן. איך ייתכן הליך  
הוגן כשאינך יכול לדבר עם השופט? יש לבתי המשפט 
הנחיות לתרגם את כתבי אישום לערבית, אך בפועל זה קורה  

שיושב  רכי הדין מתעקשים על כך. לעתים, מי רק כאשר עו
  במשך חודשים אפילו לא יודע מה האישומים נגדו.   בכלא

  

  ...ההשתתפו בהפגנ כי רק רבים נעצרים 
של יותר מעשרה  לפי החוק הצבאי, כל התקהלות      

בנושא מדיני חייבת לקבל רישיון מהמפקד הצבאי  משתתפים 
חוקית. בכך, למעשה, מופללים כל מחאה  -אחרת היא בלתי –

או מפגש בעלי אופי פוליטי. לפי החוק, הפלסטינים צריכים  
פלסטינים   ,. כמובןולקבל היתר מהכובש כדי למחות נגד

  זה.   תנאי הנאבקים נגד הכיבוש לא מוכנים לשתף פעולה עם 
חוקית, הצבא לא מפזר אותה  - ר הפגנה מוכרזת כבלתיכאש     

באופן הדרגתי ומדוד כפי שנהוג בהפגנות בתל אביב או  
בירושלים המערבית. הפיזור מתחיל ברימוני הלם וברימוני גז.  
במחאת בלפור הפכה המכת"זית סמל האלימות המשטרתית,  

  אבל זה כלום לעומת הדיכוי שמופעל נגד הפגנות בשטחים.  
כשיש הפגנה שמשתתפים בה גם פעילים ישראלים, הצבא       

ניצב בפני בעיה. הוא לא בטוח במסגרת איזו מערכת חוקית  
לפעול. הפתרון הוא בדרך כלל הכרזה על שטח צבאי סגור. 
המשמעות היא שמי שלא יתפנה מהשטח יפוזר בכוח או  
ייעצר. אף אחד לא מפעיל ביקורת על סבירות ההחלטה  

שטח צבאי סגור. גם אם האירוע מגיע בסופו של   להכריז על 
דבר לבית משפט, השופט אינו מתערב בשיקול הדעת של  

  המפקד הצבאי בשטח. 
  

כיצד עיצב הניסיון בבתי המשפט הצבאיים את 

  השקפתך?
אני תופסת את עצמי כמגינה על זכויות אדם ועל הנרטיב      

המשפט אינו רק  של העצורים הפלסטינים. התפקיד שלי בבית  
השמיע  לשחרר אנשים ממעצר או להביא לזיכויים, אלא גם ל

  תי הפוליטי. כוונ  םבתוך הקשר  יםולהציב את המעצר  את קולם
היא שצריך לספר את כל הסיפור ולא להתייחס רק לחלקים  
הרלוונטיים מבחינה משפטית. אם פלסטיני נעצר משום  

ת ההקשר:  שהתגונן כשהותקף בידי מתנחל, צריך להדגיש א
  המתנחל השתלט על אדמתו הפרטית של הפלסטיני.  

, מערכת דורסנית שלא רואה את הפלסטינים  לעצם העניין     
כבני אדם סופה להתייחס גם לאזרחיה שלה באותו האופן.  
בעיני, הכיבוש הוא מקור העוול וממנו קצרה הדרך לעוד  
  הפרות של זכויות אדם. אך אין צורך לחכות שהדיכוי יגיע 

בדיכוי ובאפליה צריך להיאבק כאן   –לאזרחים ישראלים 
 ועכשיו. 
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  מפגש מקוון עם ההוגה המרקסיסטית ג'ודי דין

  פוליטיקת זהויות חברות ולא
עשרות משתתפים לקחו חלק במפגש מקוון עם      

בשבוע   נערך אשר המרקסיסטית ג'ודי דין,  יתאהתיאורטיק
סניף תל אביב  שארגןלסיכום קבוצת הקריאה בכתביה  שעבר

של המפלגה הקומוניסטית הישראלית. המפגש היה חלק  
  שמקיים מסדרת מפגשים עם הוגים מרקסיסטיים עכשוויים 

סו פרגוסון,  גם התארחו עד כה  בההסניף בשנים האחרונות, 
 ,הרצאה קצרה נשאהליאו פאניץ' וג'ון בלאמי פוסטר. דין 

  Comradeהציגה בספרה האחרון שעיקריה נגעו לרעיונות ש
תרגום  ש"אנחנו צריכים חברים"  :, וכן במאמרה)2019(

.  זו הדרך"עיקריו הובאו לאחרונה ב" 
לאחר מכן נפתח המפגש לשיחה  

  שאלות מצד המשתתפים. לו
 כי התרגשה , ינה דיןבראשית דבריה צי    

ליאו פאניץ',  בפורום בו התארח לדבר 
הותיר חלל גדול    מותו בשנה שעברה אשר  

עיקר בהגות המרקסיסטית העכשווית. 
  מושג זה מתאר החבר.    במושג  דבריה עסק

את היחסים בין מי שניצבים באותו צד של  
"תחת הקפיטליזם תמיד   מאבק פוליטי. 

פחות   א"א) – (הסוציאליסטים  יהיה לנו
כסף", אמרה, "אבל אנחנו יכולים להביא  
אנשים יותר מחויבים. לכן בניית היחסים  

  ". החבריים היא נקודת מפתח
"חבר משמש כאופן פנייה, כנשא      

   , ציפיות, וכמונח של שייכות פוליטית"
הוסיפה. כדרך פנייה הוא מבטל הבדלים  
היררכיים ומשמש פניה שוויונית ולא  

  ממוגדרת. כנשא ציפיות הוא מלמד על הציפיות שלנו 
במסגרת   זה על זההצורך לסמוך על , ומשותפינו במאבק

המאבק הפוליטי. מבחינת השייכות הפוליטית, החבר מייצג  
יכול   מסגרת שהיא בהכרח קולקטיבית ומשותפת. "איש לא

  כהגדרתה.    ,להיות חבר לבדו"
כי כל אחד יכול להיות חבר, אבל לא כל אחד    עוד אמרה דין     

הוא חבר. החברות מייצגת יחסים שהם גם יחסים של חלוקה.  
מעגל פתוח לחלוטין. החלוקה הפוליטית   ינההחברות א

מכירה בכך שישנו גם צד שמנגד. אולם החברות לא עוסקת  
  ה מגדירה את היחסים בין החברים. יחסים אל  אלאבצד השני,  

מגדריות, אתניות, גזעיות  -זהויות אישיות דרךאינם מוגדרים 
  או אחרות. החברות מוגדרת באמצעות העבודה שיש לעשות 

העובדה   – עבודת בניית הסוציאליזם. הגנריות של החבר –
היא שמעניקה לו את כוחו   – שהוא יכול להיות כל אחד

רכת היחסים הממושמעת שעוקפת את מערכת  בעבודה זו: מע
לאומיות,  בהגדרות  מעורבבתהיחסים האישית. כשחברות 

כשהיא  או ידי המדינה, ב, כשהיא מתווכת יותאתניות או גזע
אופי  הגנריות ונפגעים ה – יחסים אישיים מושתתת על 

  .  ההשוויוני והמשחרר של
  , ליטיהוסיפה כי חברים שייכים לצד אחד של מאבק פו דין     
מסוימת. הם שמים בצד העדפות אישיות   תפיסה חולקה

. מי שלא  תפיסה זוומתגבשים לשם מטרה מסוימת סביב 
אינם חברינו. הם לא נאבקים אותו   שותפים לאותה תפיסה

ות המשותפות  דעמאבק ואין להם אותן מטרות. לא רק ה

משותפת, שהיא    מעשיתמאחדות אותנו, אלא יישומן בעבודה  
החברות. החברות מחזקת אותנו ומאפשרת לנו   את מממשתה

לעשות לבדנו. כאן באה לידי ביטוי    שאין ביכולתנולעשות מה  
החברות  צומחת בתור הארגון ממנו  ,מרכזיות המפלגה

  חברות.  היחסי נרקמים ו
"החבר מצביע על הציפיה  : דין סיכמה חלק זה באומרה     

לסולידריות הנחוצה על מנת לבנות יכולות פוליטיות  
משותפות. בגלל הציפיות של חברינו אנחנו מגיעים לפגישות  
שאחרת היינו מפספסים, עושים עבודה פוליטית שממנה היינו  
עשויים להתחמק, ומנסים לעמוד  
באחריות שלנו זה כלפי זה. אנחנו חווים  

ק מחויב, של למידה  את השמחה של מאב
דרך תרגול. אנחנו מתגברים על הפחדים  

היו להמם אותנו אילו נאלצנו   לוליםשע
להתמודד איתם לבד. החברים שלנו  

ים אותנו טובים יותר, חזקים יותר  עוש
[...]   .ממה שנוכל אי פעם להיות לבדנו

לפעמים, עצם הידיעה שיש לנו חברים  
שחולקים את המחויבויות שלנו, את  

אות שלנו ואת המאמצים שלנו ללמוד  ההנ
את העבודה   תמכישלונות, הופכ

הפוליטית אפשרית במקום בו היא לא  
  .הייתה אפשרית קודם לכן"

בחלק השני של המפגש, שהוקדש      
לדיון ולשאלות המשתתפים, השיבה דין  
על שאלות הנוגעות בממד התיאורטי של  
ספרה כמו גם ביישומים המעשיים של  

ברמה המעשית, עלתה השאלה בפניה ניצבים   רעיונותיה.
כיצד להתארגן ולמי לחבור.   –פעילים בכל מחאה ממושכת 

: כיצד מצרפים  יםי לחלק את השאלה לשניראודין השיבה כי 
חברים חדשים למפלגה וכיצד לעבוד בשיתוף פעולה עם  

הדגישה דין את   ,קבוצות אחרות. בעניין גיוס חברים חדשים
פים למאבק, לקרב אותם ולהזמינם  הצורך לפנות לשות

לפעילויות משותפות. לדבריה, אחת מבעיותיו של השמאל  
  – הלא מאורגן היא מחזור החיים הקצר שלו, וכתוצאה מכך 

הצורך המתמיד לבנות אותו מחדש. המפלגה, לעומת זאת,  
השפל. חינוך  את מסוגלת להאריך ימים ולשרוד את הגאות ו

פנימי, חיזוק מבני הארגון, טיפוח יכולות הנהגה בקרב פעילים  
  כל אלה הן נקודות מפתח להצלחתה.   –צעירים 

בשיחה הדגישה שוב כי חברות אינה זהה להשתייכות      
לקבוצה מדוכאת. לא כל מי שסובל מדיכוי  הוא חבר. חשוב  

פוליטיים,  להבחין בין חברינו למאבק, המקיימים עמנו יחסים  
לבין אלה שאנו נאבקים עבורם. לא כל מי שאנו נאבקים עבור  
האינטרסים שלו רוצה בכך, תומך במאבק ורואה בנו שותפים.  
במילים אחרות, חברות היא שאלה פוליטית ולא שאלה של  

לבנים  - זהות. על רקע הדיון שהתפתח בנושא יחסי שחורים
דין  במפלגה הקומוניסטית האמריקאית, בהם עוסקת 

-בכתיבתה, הביעה דין עניין רב בשותפות המאבק הערבית
יהודית המתקיימת בשורות המפלגה הקומוניסטית  

   הישראלית.

 אדם אלי

 ג'ודי דין (צילום: מכללת הוברט)
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)ינחואהש(צילום:  2022בינואר  4מפגינים נגד יוקר המחיה במחוז מנגיסטאו שבמזרח קזחסטן, פועלים   

ליסאוס ואגנאס מהמפלגה הקומוניסטית היוונית אריאיון עם   

התקוממות בקזחסטןההקומוניסטים ו  
ההתקוממות העממית והפועלית בקזחסטן נעוצים  "שורשי     

אחר". כך אמר האחראי    דברולא בשום    ,במשטר הקפיטליסטי
על הקשרים הבינלאומיים של המפלגה הקומוניסטית היוונית,  

)  13.1אליסאוס ואגנאס, בריאיון ששודר בשבוע שעבר (
מצב במדינה  לבתחנת רדיו באתונה. ואגנאס התייחס באריכות  

  מול לעמדות שנקטו מדינות ומפלגות שמאל האסיאתית ו
  . להלן קטעים מתוך הריאיון. ההדיכוי הרצחני של המחא

כך הסביר ואגנאס את הסיבות למרד: "מיליוני קזחים       
אך הכנסותיהם   ,נאלצים להתמודד עם יוקר המחיה הגובר

פנסיה הן זעומות. כמו כן, אין עבודה למיליונים  ממשכר או 
והמובטלים נאלצים להגר, לרוב לרוסיה, כדי להתקיים.  

חלת החיים במדינה נמוכה במיוחד ומיליוני צעירים  ות
המצב החברתי הנורא, ישנה    צדב. אך  קשהפני עתיד  ב  עומדים

יחד עם תאגידים   הבוזזת, שכבה דקה של בעלי הון מקומיים
חברת שברון האמריקאית, את האוצר העיקרי של  מוזרים כ

  ".מכרותהנה: מקורות אנרגיה והמדי
הפערים החברתיים העמוקים הציתו מאבקי  ,לדבריו     

"ואיך הגיבו השלטונות? לפני עשור בעיר   .עובדים נחושים
כוחות הביטחון של המשטר עשרה שובתים  רצחו ז'נאוזן 

  ה בין היתר נאסר . ובהמשך נפתח מסע דיכוי ללא תקדים
ל התנועה  המפלגה הקומוניסטית וששל פעילותן 

איגודים   600-יחד עם פעילותם של כ ,הסוציאליסטית
מקצועיים וועדי עובדים. במקביל נעשה מאמץ להעצים את  

עד כדי הצדקת פעילותם    ,הרגשות הלאומניים של האוכלוסייה
של משתפי הפעולה המקומיים עם הנאצים במהלך מלחמת  

  העולם השנייה". 
  

  מה מצבה של התנועה הקומוניסטית הקזחית? 
  30התנועה הקומוניסטית במדינה ספגה מכה קשה. לפני     

מנהיגי המפלגה בעקרונותיה והובילו את השבת בגדו שנה 
להסוות  המנהיגים  ניסו  השיטה הקפיטליסטית. בתחילת הדרך  

אבל  .את כוונותיהם והקימו את המפלגה הסוציאליסטית
הקומוניסטים העקביים נטשו אותה והקימו את המפלגה  
הקומוניסטית של קזחסטן הקשורה במפלגה הקומוניסטית של  

להצר את צעדיה   החל השלטון 2011-הפדרציה הרוסית. ב
. באותה  ומאז המפלגה משותקת ,אסר על פעילותה לבסוףו

במהלך שביתה בת   שנה הוקמה התנועה הסוציאליסטית,
שמונה חודשים של עובדי תעשיית הנפט בעיר ז'נאוזן.  

פעילים קומוניסטים באיגודים   מקימיה היו, ברובם,
נתקלו בקשיים רבים, נרדפו, פוטרו  הם  גםהמקצועיים. 

  ממקומות העבודה ואף נעצרו.  
היר  טאחד ממנהיגי התנועה ומנהיג עובדי המכרות,     

  , אף נרצח בנסיבות שלא הובררו עד כה ,מוחמדז'נוב
המשטרה סירבה לחקור את המקרה. למרות הכל, לתנועה  ו

היא אף  ו  עם איגודי העובדים,פעילות ברחבי המדינה וקשרים  
משתתפת במפגשים הבינלאומיים של המפלגות  

  .. .הקומוניסטיות ברחבי העולם
  

ת ברחבי  ואיך הגיבו המפלגות הקומוניסטי ו ... 
  התקוממות הקזחית?להעולם 

יחד עם עשר מפלגות ובהן   ,המפלגה הקומוניסטית היוונית    
שוודיה,  באוסטריה, בליטא, המפלגות הקומוניסטיות ב

עם הקזחי.  בהביעו תמיכה פעילה    ,בלגיהבספרד ובמקסיקו,  ב
הקומוניסטיות אין מספיק מידע או   ותלצערנו, לרוב המפלג

ידע על הנעשה שם. מפלגות אחרות, כגון הצרפתית, תקפו  
,  "ליברלית של השליטים האוטוריטריים-"את המדיניות הניאו

.  הכושל אך לא הבהירו ששורשי המרד נעוצים בקפיטליזם
חמור מזה, היו מפלגות, כגון המפלגה הקומוניסטית של  

עמדת הנשיא ולדימיר פוטין  ב כו שתמ  ,הפדרציה הרוסית
ששיגר כוחות צבא כדי לדכא את הנאבקים למען צדק חברתי. 

  הפוקד את זה ביטוי נוסף למשבר האידיאולוגי והפוליטי 
היעדר כל   – כךהתנועה הקומוניסטית הבינלאומית, וגרוע מ

מעצמות  של המהות הקפיטליסטית ההבנה של 
  סין ורוסיה.  :ת החדשותוהאימפריאליסטי

קומוניסטים חייבים לעמוד לצידם של  ההלקח הוא ברור:     
מאבקי העובדים בכל מקום בהם פורצים, לחזק את תנועת  

לקדם בקרבם את רעיונות  ו לארגן את העובדים, הפועלים
  לניניזם ואת הפרספקטיבה המהפכנית.  -המרקסיזם
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  (צילום: מפלגת העובדים הסוציאליסטית) יוהנסבורגעיר כנס של העובדים השובתים ב
  

  הזר הוןהנגד  שובתים ,בבעלות ישראלית , חברהעובדי קלובר

עובדים דורשים הלאמהדרום אפריקה:  
ענקית החלב והמשקאות  קלובר,  ה חבר ה עובדי  5,000- כ      

כוונת   על רקע בנובמבר  22, שובתים מאז הדרום־אפריקאית 
העבודה של   י ההנהלה לפטר מאות עובדים ולפגוע בתנאי 

העובדים הנותרים. השובתים, החברים באיגוד עובדי המזון  
ובאיגוד עובדי התעשייה של דרום אפריקה, קוראים לממשלה  

   להלאים את החברה לאלתר. 
, היא חברת מוצרי החלב הגדולה  1898- , שהוקמה ב קלובר      

מפעלים.   14- עובדים ב  8,800- ביותר בדרום אפריקה ומעסיקה כ 
בת של החברה   ה , חבר " מילקו " קלובר  את רכשה  2019בשנת 

המוכרת יותר בשם קוקה קולה    – המרכזית לייצור משקאות קלים  
  ישראל.  

נחשבת   רטהיים, בעל ההון דודי ו בבעלות ל, קולה ישרא  קה קו      
  גדולים ה  יה מפעל אחד מ . תאגיד המזון הרביעי בגודלו בישראל 

בארץ שוכן בהתנחלות עטרות שבירושלים המזרחית הכבושה.  
,  נביעות וב מחלבות טרה ב  בעלות ב  , בין השאר  , מחזיקה  החברה 

ורטהיים הוא גם   .אוזבקיסטן ב תורכיה ו ב וכן בעסקים ברומניה, 
ערוץ   –  12ובקשת  חברת הנדל"ן אלוני חץ בעל השליטה ב 

הטלוויזיה הנצפה בישראל, ומחזיק בשליטה משותפת במזרחי  
  הבנק השלישי בגודלו בישראל.   – טפחות  

רכשה את קלובר, עתרו איגודי העובדים   כשנודע שמילקו      
למנוע את   כדי בדרום אפריקה לרשות התחרות של המדינה 

כישה, מחשש לפגיעה במקומות עבודה. רשות התחרות  הר 
אישרה את העסקה, אך הבטיחה לאיגודים כי לא יהיו פיטורים  

העבודה הקיימים. מילקו עצמה אף   י המוניים או פגיעה בתנאי 
  מקומות עבודה חדשים.   500התחייבה בפני הרשות ליצור  

אף פתחה  לאחרונה ה זו, ו ת אך החברה לא עמדה בהבטח      
זכויות העובדים. השביתה הנוכחית פרצה על    על   כוללת במתקפה  

שכרם  ב  20%רקע החלטת ההנהלה לפטר מאות עובדים; לקצץ 
של העובדים הנותרים; להנהיג שבוע עבודה בן שישה ימים ויום  

שעות, ללא תשלום שעות נוספות; לחייב את   12עבודה בן 
וותי פריקת  העובדים לעבוד במהלך חגים; לצמצמם את צ 

המשאיות לעובד אחד בלבד; ולסגור שישה מפעלים בפנים  
  הארץ. 

  – האיגודים חוששים כי מאחורי סגירת המפעלים בפנים הארץ       
עומדת כוונתה של קלובר להפוך    – אך לא המפעלים באזורי החוף  

מיצרנית לרשת שיווק והפצה של מוצרים מיובאים מתוצרת  
זולים  ל השוק המקומי במוצרים  הצפה ש   – מילקו. המשמעות היא  

  התעשייה המקומית.   ת לקריס   ל בי ו ת , ש מתוצרת חוץ 
"כאשר מפעלים נסגרים, הפתרון היחיד הוא שהממשלה       

תלאים את המפעלים כדי להגן על מקומות עבודה ועל הכלכלה  
המקומית", אמר נשיא איגוד עובדי התעשייה ממטלווה סביי.  

תומכת בשובתים, מסרה:  מפלגת העובדים הסוציאליסטית, ה 
(הקונגרס הלאומי האפריקאי)   ANCשממשלת  זה מפתיע "אין 
ליברלית מוכנה לעמוד מנגד בזמן שאחד ממפעלי המזון  - הניאו 

  הגדולים ביותר במדינה נסגר".  
בשבועות האחרונים החריף המאבק. לדברי האיגודים, הנהלת       

איומים נגד השובתים במטרה  נוקטת החברה מובילה מתקפות ו 
  לשבור את השביתה. 

בינואר הושלכו בקבוקי   8- וב  7- דים, ב לטענת איגודי העוב      
בינואר הגיעו   9- תבערה על מכוניות השייכות לשובתים. בליל ה 

לשבור  בריונים לביתם של שניים מהעובדים ואיימו עליהם 
. עובדים אחרים דיווחו על שיחות טלפון מאיימות בשעות  שביתה 
  הלילה. 

'" כי  נשיא האיגוד סביי אמר לעיתון המקומי "פיפלס דיספץ      
האיגוד יגיש תלונה למשטרה נגד הנהלת החברה. לדבריו,  
"התקפות בקבוקי התבערה הן סימן לייאוש הגובר של ההנהלה  
נוכח השביתה". "העובדה שהחברה משתמשת בשיטות כאלה  
אינה מפתיעה, בהתחשב בבעלים שלה", הוסיף בהתייחסו  

קלובר  . יצוין כי במהלך השביתה הביעו עובדי  ת לבעלות הישראלי 
סולידריות עם העם הפלסטיני, והדגישו את תמיכתם במאבקו  

  העצמאית. תו  לסיום הכיבוש ולהקמת מדינ 
הסולידריות עם השביתה ממשיכה להתרחב למעגלים נוספים.       
ים הצהירו על תמיכתם בשביתה וקראו  י אפריקא - ארגונים דרום   25

ם  לצרכנים להחרים את מוצריה של קלובר. בין הארגונים ישנ 
, פועלי מתכת ועובדי תחבורה, איגוד  ות חקלא ב איגודי עובדים 

המובטלים, מפלגות שמאל וארגוני סולידריות עם העם  
הפלסטיני. הארגונים חתמו על הצהרה משותפת הקוראת למנוע  
את הפיטורים, לעצור את סגירת המפעלים ולהפקיע את השליטה  

  בקלובר מידי מילקו. 

   אסף טלגם
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  תערוכה של רום אלקאדי בערד
  

  גורלן של נשים

  שהושאו בילדותן
  

ערוכתה של רום  במרכז לאמנות עכשווית בערד מוצגת ת    
אלקאדי, בוגרת בית הספר לאמנות, חברה ותרבות של מכללת  

אמנית. במרכזה עומד  ה  ל שתערוכת היחיד הראשונה    . זוספיר
ה  מוקדמת שלו הוצגה כעבודת הגמר של המיצב וידאו, שגרס

  17-את התערוכה אצרה לאה אבי והיא תינעל ב. במכללה
  בפברואר.

מוקרנים על מסכים  הסרטים קצרים  שבעהבמיצב הווידאו     
הצופה  . שמסודרים במעגל, וליד כל אחד מהם מקום ישיבה

- אטבמיצב שומע תחילה ערבוב של קולות שונים, ש  ךהמתהל
מתחדד בו הקול היחיד: קולה של האישה השרה בסרט   אט

אחד, של האישה המעידה באחר, של האישה המספרת, של 
נישאו, או ליתר  האישה המכה בטוריה באדמה. כל הנשים 

בניגוד לרצונן.  ו קטינות ןבעוד ,הושאו בגיל צעיר מאודדיוק 
"הייתי קבורה כאן, בין הקוצים, לו הייתי מתעקשת על הסירוב  

אומרת אחת מהן, "בין הקוצים ובין האבנים   ,שלי"
   הגדולות".

  

 ילדות מדברות על עתידן 
ליון  י מ  12  מחותנות  בכל שנה  ,פי ארגון יוניצ"ף של האו"םל     

ות, מושאות מדי  הערכ בישראל, לפי . קטינות ברחבי העולם
עלה  הו . זאת, למרות שלפני תשע שניםקטינות 4,000-כ שנה

  .  18-ל 17- גיל הנישואין המותר בחוק מ
נישואי בוסר שוללים מהילדות המושאות זכויות יסוד כמו      

ית  סהזכות להינשא בהסכמה חופשית, הזכות לבריאות פי
ונפשית, הזכות לחינוך, הזכות להשתלבות בעבודה והזכות  

, כתבה נוזהה  2020אופן תקין. ביוני לפתח את אישיותן ב
כי התופעה מתגברת בשנים   , אלאסד אלהוזייל ב"הארץ"

-ערביתחברה הב חלים האחרונות דווקא נוכח השינויים ש
בתחושת הביטחון האישי של   ופגעים שינויה. בדואית

   הצעירות, והנישואין הפכו שוב פתרון יחיד עבורן. 
וכה עבודה חדשה של  במקביל למיצב הוידאו מוצגת בתער    

  זו   עתידן.מדברות על האלקאדי, בה מופיעות ילדות 

 
  

תערוכה, נקודת הכאב המשמעותית  בהנקודה הרגישה ביותר 
שכולן, כל הנשים המופיעות   ניתן להביןביותר שלה. דרכה 

כאלה. הילדות   שלא הספיקו להיותבעבודות, הן ילדות. או 
נלקחה מהן, אולם הנישואין המסורתיים הותירו אותן ילדות  

בוגר. אלו  בידי גבר סובייקט , ללא סמכות, ללא עצמאות –
   נשים היו יכולות להיות? אילו נשים עוד יהיו?

  

  לצאת מן המעגל 
אלקאדי: "הנשים הבדואיות הצעירות  ותבת כבתערוכה     

-15האלה הן מהאזור בו אני חיה. רובן חותנו בעל כורחן בגיל  
ואף מוקדם מכך. היום הן בוגרות יותר, ונפתחות אל   14

המצלמה ואליי. תוך הסתרת פניהן וזהותן, הן מדברות על  
חוסר האונים, על היעדר כתובת למי לפנות. עולה מדבריהן גם  

נה אותן (וגם אותי) בשעתו בכל מה שקשור  הבורות שאפיי
  .  "בחיי האישה לאחר נישואיה

הסמכות הקובעת בחברה הבדואית היא ראש  " , לדבריה     
האב או הסב הם המחליטים, ומרגע שגובשה   –המשפחה 

החלטה, אין מי שיציל אותך. הבנות מבצעות, ללא מילה, ללא  
סמכות, ללא אופק או פתח מילוט. העונשים הצפויים להן אם  

  .  "ימרדו חמורים מדי
רציתי לאפשר להן לספר את הסיפור שלהן, שמושתק ולא  "     

אולי זה מה שיוציא  ו  ,יה מאוד דומהומדובר. גם אני עברתי חו
הדעות הקדומות,  ממהזירה של המסורת,  –אותנו מהמעגל 

המסגרת הפנימית הקשה שכובלת אותך בתוך המשפחה, מ
  הקהילה ולפעמים גם העדה כולה". 

  ר"ה 
  

ספרו הראשון בעברית של 

  'הסופר הפרולטרי' הברזילאי 
  ו בהוצאת רות פורסם באחרונה "פרחים מלאכותיים", ספר     
המכונה    רופאטו,   .ראשון של לואיז רופאטו שתורגם לעבריתה

בנם של מהגרים איטלקיים  הוא    במולדתו "הסופר הפרולטרי",
  , פועל מתכת. במקבילכבמשך שנים רבות שעבד עניים 

  בלילות למד ספרות ועיתונות באוניברסיטה.  
תורגמו  ש ספריו, על  באופן ניכרעברו כפועל ייצור השפיע     

ת. יצוין שרופאטו נחשב אחד הסופרים החשובים  לשפות רבו
בשפה הפורטוגזית. הספר, בתרגומו של רמי סעדי שכתב גם  

אך הוא מומלץ מאוד    ,אחרית דבר, אינו עוסק במאבקי עובדים
  לקריאה בימי "הסגר מרצון".  



      במאבק

משטרת ישראל משתמשת בתוכנת הריגול פגסוס כדי      
לפרוץ לטלפונים של אזרחים שאינם עבריינים או חשודים  

)  18.1(  השבוע כך פורסם    .ללא צו של בית המשפט  –   בפלילים
בעיתון "כלכליסט". בין יעדי המשטרה: פעילים נגד הכיבוש  

  נגד מנהיג הימין בנימין נתניהו.  במחאת בלפור  ו
, המשטרה רכשה את תוכנת הרוגלה  ארץ"לפי עיתון "ה     

מיליון   2.7המחיר ששילמה המשטרה היה  .2013בדצמבר 
, מדובר ברכש הבסיסי של המערכת  לטענת "הארץ"שקל. 

כאשר מדי שנה התווספו אליה שדרוגים נוספים בעלות של  
  יתוח ותפעול המערכת.  מיליוני שקלים מדי שנה לצורך פ

,  2020-בין היתר פורסם בתחקיר של "כלכליסט" כי ב    
כשאמיר אוחנה כיהן כשר לביטחון הפנים, שתלה המשטרה  
מרחוק את תוכנת המעקב בטלפונים של מנהיגי מחאת  
הדגלים השחורים, השתלטה על מכשירי הטלפון שלהם ויכלה  

בויות  להאזין לכל השיחות שערכו ולצפות בכל ההתכת
  שלהם.  

ביקורת קשה נגד המשטרה נשמעה מהאופוזיציה העקבית.     
חבר הכנסת איימן עודה (חד"ש), יו"ר הרשימה המשותפת,  
כתב בתגובה לתחקיר: "אלשך התחיל את הריגול בתוכנת  
הרוגלה אבל שבתאי המשיך אותו. בדיוק כמו שהוא המשיך  

חריות  עם אותה גישה של אלימות כלפי אזרחים, זריקת א
  ללכת הביתה". "וטיוח". ח"כ עודה קרא למפכ"ל  

לב  - בתגובה לחשיפה צייץ השר לביטחון פנים עמר בר    
(העבודה) בחשבונו בטוויטר: "לאחר בירור, אין פרקטיקה  
של האזנות סתר, או חדירה למכשירים, בידי משטרת ישראל  

    ללא אישור שופט".  
קריים מיניסטר" נמסר: "היי  מתנועת המחאה נגד נתניהו "     

עומר בר לב. בעקבות התחקיר שפורסם הבוקר, אנו מבינים  
לברר ולהחליט שלא היה   ,קת לחקור פשכבר תוך דקות הס

ע לך אולי איפה בודקים האם  וכלום כי אין כלום. אגב, יד
מפעילים את הרוגלה בטלפונים שלנו? נשמח למידע… אולי  

  משטרה?". לניתן לפנות  

  בריאות הציבורשירותי לחזק את 
איגוד רופאי בריאות הציבור של ההסתדרות הרפואית קרא      

בסוף השבוע לראש הממשלה נפתלי בנט לשנות את מדיניות  
לבודד אנשים   . לטענת האיגוד, ישהטיפול במגפת הקורונה

שנדבקו בנגיף רק אם הם סובלים מתסמיני המחלה, אם הם  
במגע עם   הם באיםאו אם    מצויים בסיכון גבוה לתחלואה קשה

  אוכלוסייה בסיכון.  
כי    ,במכתב ששלח איגוד רופאי בריאות הציבור לבנט נכתב    

המדיניות של בדיקת אנשים ללא תסמינים והגדרתם כחולים  
פעילים לאחר שקיבלו תשובת מעבדה חיובית "יוצרת תמונה  
מעוותת של היקף התחלואה ומובילה לבידודים נרחבים  

  שתועלתם אינה ברורה".  
בבריאות   תקציבים האיגוד להשקיע יותר דורש כמו כן      

חידות בריאות ברשויות  י להקים ,הציבור וברפואת הקהילה
את שירות הבריאות  למשרד הבריאות ולהשיב  ,המקומיות

"חשוב של אחת ואחד   :לתלמיד שהופרט. באיגוד הדגישו
יתאמץ להימנע מהדבקה ומתחלואה, בכל מקום וזמן.  
 במקביל מתחייבת רשת תמיכה חברתית וכלכלית מהמדינה". 

  

  טיעון מאות הפגינו נגד עסקת 
) בכיכר גורן בפתח תקווה,  15.1(  בסוף השבוע  מאות הפגינו   

סמוך לביתו של היועץ המשפטי לממשלה ד"ר אביחי  
הולכת  הבעקבות הדיווחים על עסקת טיעון  ,מנדלבליט

(ר' כתבה בשער  ונרקמת בין היועץ המשפטי לנתניהו 
את ההפגנה, שנערכה תחת הכותרת "לא לעסקת  . הגיליון)

שהובילו את מחאת בלפור   םארגוני הטיעון עם נתניהו", יזמו 
שהשתתפו  בין הארגונים  .נגד ממשלת הימין בראשות נתניהו

: קריים  בהפגנה, תחת הכותרת "לא לעסקת טיעון עם נתניהו"
  חקירה עכשיו.  ומיניסטר, קומי ישראל, אין מצב, הדמוקרטים 

"לאחר שנים של טיוח תיקים ושנמוך  : מהארגונים נמסר    
בליט, רגע לפני פרישתו, להציל את עורו  לאישומים, מנסה מנד

של הנאשם. שום טיעון לא יכול להצדיק את קיומה של  
מיצוי -העסקה המפוקפקת הזאת שפוגעת באמון הציבור. אי

הדין עם מי שטען שאין כלום, גרר את המדינה לארבע מערכות  
מסר   ואחירות, ולפי מנדלבליט 'סיכן את הדמוקרטיה', הב

ברור שהשחיתות וההסתה משתלמות. אסור לתת לזה  
  ". לא נעצור עד שעסקת הטיעון תוסר מסדר היום"  לקרות".

  

  סכסוכים בנמלי חיפה ואשדוד 
) על סכסוך עבודה בנמלי  17.1(   השבועההסתדרות הכריזה      

להפרטה. זאת, נוכח כוונת המדינה  חיפה ואשדוד המיועדים 
לאפשר לנמל המפרץ ולנמל הדרום לפרוק אוניות מטען כללי  
ברציפיהם, ולא רק אניות מכולה כפי שנקבע בין המדינה  

  לוועדים במסגרת הפרטת הנמלים בתמיכת ההסתדרות. 
  

  השבוע באתר "זו הדרך" 
מאבק עובדי ענף , עיצומים במשרד החוץ

אושרה , בגרמניה ובצרפת שביתות, התיירות

  ...הצעת החוק להגדלת קצבת הזיקנה, ועוד
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