
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 האוצר נגד 
 עובדי ההוראה 

5עמ'    

    

 

  
בניין פלסטיני    פניו     פועל  חוסיין אבו אלהיג'א,  של 

  באתר בנייה בעיר טייבה  ) 31.7(  שנהרג בתחילת השבוע
זה משער  בנו  טולכרמביטים  תושב  אלהיג'א,  אבו    ם. 

ה ההרוג  הוא  הכבושים,  הפלסטיניים   17-שבשטחים 
  38-הומתחילת השנה כתוצאה מתאונות בענף הבנייה, 

  כתוצאה מתאונות עבודה.
שמעו על מותו הטרגי של לא  שקוראינוסביר להניח     

ולו ידיעה  םפרסלא בעברית  כלי תקשורת שום :חוסיין
גם    בשבוע שעבר מת .  40- אחת בנוגע למות הפועל בן ה

באתר  לאחר שנפגע  ,  55הפועל המצרי אשרף נחלה, בן  
העתיקה ביפו  התקשורת  גם  ו,  בנייה  הזניחה  אותו 

מכדי    ניחהאם דם הפועלים ז  :נשאלת השאלה  .העברית
     להגיע לחדשות?

המידע       בנייה  ה  לגבי  הבלעדי את  מתאונות  נפגעים 
בבניין   עבודה  בתאונות  למאבק  הקבוצה  מפרסמת 

כך פעיליה  ובתעשייה.   על  הבטיחות  ימש  מוחים  נהל 
הכלכלה במשרד  הקמתו   נמנע "  התעסוקתית    מאז 

פרסום מדיניות פיקוח אשר תבטיח אכיפה  מגיבוש ומ
זאת על  .  דה בישראלובמקומות העב  וכוללתמושכלת  

בעניין   ונשנות  החוזרות  פניותינו  ארוכה  כבראף  . עת 
  הגורמת למוות חוסר האחריות של המינהל הוא חרפה  

יום וזאתיום  ממשלה  והחלט  חרף  ,  חרף  ו  בנושאת 
ונשנות   התחייבויות המ  חוזרות    לפעול  נהל ימצד 

  העובדים".   לשמירה על חיי

 

 
 

  חוסיין אבו אלהיג'א, פועל פלסטיני תושב טול כרם שנהרג ביום ראשון 
  

  הבטיחות   נהל  ימ"  כי    הפעילים      מסרו  כן,    כמו      
תאונות אודות על  שוטףמידע פרסם ל מסרב התעסוקתית

להביא    שאנו מבקשיםאת המידע    .עבודה קטלניות וקשות
באופן    נאלצים לאסוףתאונות אנו  בנוגע ללידיעת הציבור  

  ."רב ץמובמא  עצמאי ממקורות שונים
מ     על  סגן    נהליהאחראי  הוא  התעסוקתית  הבטיחות 

הטוען   גולן,  יאיר  הכלכלה  לכתר שרת  אלה    בימים 
בדימוס הכיר את העובד   ייתכן שהגנרל  במפלגתו מרצ. 

מפקד  כ  שירת בצבאהרי במשך שנים    -  םמטולכרהמנוח  
על דיכוי העם הפלסטיני בשטחים    מונהיו"ש, האאאוגדת  

  ם. הכבושי
שנים       במשך  פעל   יפוחלטו  ושהכיבת  להעמקגולן 

א ההתנחלויות.  שלו    ולםמפעל  הקדנציה  כל  לאורך 
לעצור את הקטל   נקף אצבע כדילא    תפקיד סגן השרהב

  הבנייה.   אתריבהמשתולל 
לו ימגולן  היה       לעשות  מפלגתו  עקב  טיב  חברי  ,  אחר 

בנטבשכיהנו    מרצ, ושר  -ממשלת  המפלגה  יו"ר  לפיד: 
זנדברג  תמר  הסביבה  שרת  הורוביץ;  ניצן  הבריאות 
(לשעבר יו"ר מרצ) והשר לשיתוף פעולה אזורי עיסאווי  

את    כולם הרי    .פריג' לנטוש  הפוליטיים החליטו    החיים 
במילוי  לאחר המהדהד  יותר    כעבור.  םתפקיד  כישלונם 

במקומות    המזעזעקטל  בצל הו  ,סגן השרה  משנה בתפקיד
  בבושת פנים   לפרוש  -  ל גולןש  ציבוריתהתו  חובהעבודה,  

 .חבריו להנהגת מרצ  כפי שעשו

  2022באוגוסט  3/  30גיליון 
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        דברים בשם אומרם דברים בשם אומרם דברים בשם אומרם דברים בשם אומרם 
  כיבוש, גזענות ופגיעה בעובדים הולכים יחדיו 

יו"ר מפלגת הציונות  בשיחה עם שאול אמסטרדמסקי הציג  "
שלדעתו    ,הדתית בצלאל סמוטריץ' את הגישה הכלכלית שלו

יוקר המחיה   ביטול מסים, הפחתת הכוח של    -שתעצור את 
איגודי העובדים וביטול פיקוח על מחירים. ימין כלכלי הוא  

    ."קורא לזה 
  22.7, 7ערוץ 

  

 מכתבים

  למערכת    
  

  לחקור בהאג את העינויים 
פנייתו לבית   את נגד עינויים  חודש מאז פרסם הוועד    חלף       

רש לחקור ולהעמיד  ו דהוועד    .הבינלאומי בהאגהדין הפלילי  
היישראלגורמים  לדין   עינויים ים  ובאישור  בביצוע  חשודים 

  ם.  יכלפי עצירים פלסטיני
לאחר       להאג    ,ההגשהמעט    נציגים לפגוש  כדי  נסעתי 

ויחידות שונות בבית הדין עצמו, ולהציג בפניהם את עבודת  
עניין רב    קיים הדין    בביתכי  הוועד נגד עינויים. שמחתי לגלות  

ב  .בצעד שעשינו חדשים   נכונות נתקלתי  נושאים  על    לשמוע 
החקירה צוות  ידי  על  נבחנו  להכירבו  ,שטרם  בצד  סקרנות   ,

אינם    הוועד, שעדיין  ישראליים  בשיתוף ארגונים  פועלים 
עם הדין.    פעולה  לשלו  בדאגהגם    חזיתי בית  ם  עמוקה 

הסכימו  שהקורבנות    ןביטחו לו אשר  מייצגים,  באומץ  אנו 
  בית הדין. לה שלנו ילהיות מוזכרים בפני

ב       שלנו  השותפות  עם  לזכויות  הבינלאומי  פדרציהיחד  ת 
צי  ,אדם אירוע  בהאג  פגשנובורי  ערכנו  תקשורת,    בו  אנשי 

וחוקרים העינויים    . דיפלומטים  מצב  את  בפניהם  סקרנו 
ו כיום,  את  מחייב  הוא  מדוע  הסברנו  בישראל  לטעמנו 

הדין.  בית  של  צפוי  התערבותו  ובלתי  מרגש  שני באופן   ,  
בבקשה המוזכרים  עינויים  עדות    קורבנות  סרטוני  לנו  שלחו 

בח  .אישיים שספגו  הקשה  הטראומה  על  סיפרו  דרי הם 
בית הדין יצליח להוציא את  כי  תקוותם    חלקו את ת, ו החקירו

ירוע והותירו  משתתפי האבפני  הוקרנו  סרטונים  ההצדק לאור.  
  רושם עוצמתי על כל הנוכחים.  

במלוא הרצינות,  נערכנו לפנייה לבית הדין  כי  אין זה סוד      
נספוג    ובידיעה קשה  כי  המתנגדים    מצדביקורת  גורמים 

לעבודתנו. הכנסת התפזרה, אולם אנו ממשיכים לעבוד כרגיל,  
הן   המרץ:  במ  בהשגתובמלוא  ללקוחותינו  ישור  צדק 

הן בייצוג קורבנות עינויים ואלימות משטרה בפני  והבינלאומי  
  ומשרדי הממשלה בישראל.   הצדקגופי החקירה, 

  

  מנכ"לית הוועד נגד עינויים , טל שטיינר
  

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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  לא אוהבים שביתות  לאומיתההסתדרות ב
השביתה של נהגי התחבורה הציבורית, שהתקיימה בחודש  "

חברות   עובדי  את  הנהגים.  בניצחון  הסתיימה  שעבר, 
ששבתו   שמש    –האוטובוסים  בית  שבע,  באר  דן  אפיקים, 

ואקסטרה   תנופה  הלאומית,    –אקספרס,  ההסתדרות  מייצגת 
גם את קווים, שהוחרגה מהשביתה. שביתת הנהגים היא  כמו  

שנות קיומה,    90-ההסתדרות הלאומית בהבודדות שקיימה  מ
נוח?   נוח למעסיקים. כמה  המצטיינות בעיקר בהיותה ארגון 
ההסתדרות   יו"ר  קלות)  הסתייגויות  (עם  תמך  בינואר 

גבילה  הלאומית, יואב שמחי, בהצעת חוק של אביר קארה, שמ
העובדים של  השביתה  זכות  סכסוך    .את  של  בהקשר  זאת 

  ."העבודה בנמל אשדוד
  20.7פר, "המקום הכי חם בגיהנום", אבי סו

  ם ים בפעולה: חיילים נגד אזרחים ערבחוק הלאו
צה"ל סיים לאמן חטיבת מילואים שמטרתה, בשעת הצורך,  "

ערב בפורעים  שטחילהילחם  בתוך  במדינת    יםאזרחי  יםים 
מבצע    .ישראל מלקחי  כחלק  חומות'זאת  פרעות  'ו  'שומר 

דניאל,  'תשפ"א חטיבת  היא  למשימה  המגויסת  החטיבה   .
במיל' שילה אדלר.   אל"מ  מפקד  טובה  'עליה  סיימנו בשעה 

, כתב אדלר  'גדודי חטיבת דניאל  4-לאמן את הגדוד הרביעי מ
  והם אימונים ברצף,  לגדודים  ערכנו  'בחשבון הפייסבוק שלו.  

למשימה   במהרה  מה נרתמו    – ראשונה  המדרגה  הלאומית 
        '". הדרכים על שמירה

  12.7, 7ערוץ 

  ... עבדים 2,800-הידעת? כל יהודי זכאי ל
בקרוב ממש.    שהדבר עתיד להתרחש "אנו שמחים לבשר לכם  

אחד מייעודי הגאולה הפחות מפורסמים הוא שלכל מאיתנו  
עבדים (!). כן, כן, שמעתם נכון. אלפיים שמונה    2,800יהיו  

מאות עבדים. האם קיים היום בעולם מישהו שיש לו כל כך  
  בחו"ל הרבה עבדים? בכל מקום שיהודי נמצא, בין אם הוא גר  

והגויים  ,ובין הוא מטייל נעלה מהעולם.  לזכור שהוא  ,  עליו 
שיוכל לעבוד את השם    ת היהודי כדיאלא לשרת א  אינם נועדו

  בשמחה ובקלות". 
    2022אריה קירשנזפט, "הגאולה" ירחון חב"ד, יולי 

  מצביעים   285,557... ובליכוד מחפשים 
פלגת הליכוד שומרת נתונים אישיים על אזרחים, יתכן כי  "מ

מטה   ראש  שאמרה  מדברים  עולה  כך  חוק.  מפר  באופן 
המתנדבים הארצי של המפלגה, תמר אדרת, שגם מתמודדת  

אדרת   הליכוד.  ברשימת  מקום  בשתי    הצהירה,על  לפחות 
למתנדבים מידע  ר  יעביקמפיין הליכוד  הזדמנויות שונות, כי  

לי מצביעי  הקודמות.  על  בבחירות  להצביע  הגיעו  שלא  כוד 
  285,557מדויק:  בה במספר  אף נקהיא  ההזדמנויות  מבאחת  

  ."מצביעים פוטנציאליים
  24.7שוקי טאוסיג, "העין השביעית", 

  אפילו באגד אין חברים כאלה
ביקורת נוקבת הוטחה בימים האחרונים בפרקליטו של רה"מ  "

לשעבר בנימין נתניהו, עו"ד עמית חדד, על האופן שבו חקר  
מילצ'ן   ארנון  של  העוזרת  קליין,  הדס  את  העדים  דוכן  מעל 

סנגורי נתניהו    .1000ועדת התביעה המרכזית נגד נתניהו בתיק  
ורודות  כשהם טוענים שארגזי השמפניות הו  מצויים במלכוד

ככל  .  וקופסאות הסיגרים הועברו רק בשל יחסי חברות קרובים
שההגנה של נתניהו תוכיח שקרבתו של רה"מ לשעבר למילצ'ן  
בין   מתנות  יחשבו  הנאה  שטובות  כדי  גדולה  יותר  הייתה 
חברים, כך מתעצם ניגוד העניינים שבו היה נתניהו שרוי בעת  

, ובעת שעסק בארה"שפעל כדי לסייע למילצ'ן להשיג ויזה ל
נמנה על   בעניינים הנוגעים למיזוג בין קשת לרשת שמילצ'ן 

  ."בעלי המניות בה

  24.7חן מענית, "הארץ", 
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  למאבק ביוקר המחיה  את תוכניתהההסתדרות פרסמה  

  והעיקר: לא לפגוע ברווחי התעשיינים
  

    ) שעבר  פתחה  27.7בשבוע  בקמפיין  )  שלטי  ההסתדרות 
  בהן קראה מודעות גדולות  בכל העיתונים  ואף פרסמה    חוצות

להימנע   שהתייקרו  מרכישת לציבור  המודעות  מוצרים   .
הכותרת  הופיעו קונים    :תחת  פראיירים,  להיות  "מפסיקים 

בר ארנון  ההסתדרות,  יו"ר  המחיה".  ביוקר  ונלחמים  - חכם 
הקמפיין בישיבה מיוחדת של הנהגת  פתיחת  דוד, הודיע על  

לחבריבה    ,ההסתדרות ולכלל    ה קרא 
מ להימנע    מוצרים   רכישת האזרחים 

"דיפלומט",  מ גדולות:  יבואניות  שלוש 
הרב  והחברה  לאומית  -"שסטוביץ'" 

דווקא  ה.  "י"קימברל מחזיקה  אחרונה 
מאורגנים  ב מפעלים  של  ארוכה  שורה 

  בישראל.  
בפני  דוד  -הציג בר  ,קריאת החרםצד  ב    

דרישותהממשלה   פירט רשימת  בה   ,  
הפחתת מען  ל לתפיסתו    הכרחיים  םצעדי

המחיה הקצאת בנוסף,    .יוקר  על  הודיע 
שקל  40 ההסתדרות    יםמיליון  מקופת 
"ל הארגון מען  לחברי  (במה    "סיוע 

גם  .בדיוק?) כהרגלו  הוא  על    ,רמז 
לרחובות",   סכסוך  הכרזת  על  "יציאה 

וא כללי  "  על  פילועבודה  בואו  שביתה. 
פני   על  הישראלית  התעשייה  את  נחזק 

," קרא  נומוצרי הייבוא שפושטים את עור 
  לוועדי העובדים.  דוד  -בר

  

  שכר ריאליות  ללא תוספות
לשכירים,       יוקר  תוספת  נמוך,  בשכר  לעובדים  מענקים 

והקפאתם   והדלק  החשמל  מחירי  הצעדים    האל  –הפחתת 
מען  ל  ליישם   הימין   תדורשת מממשלההסתדרות  שהמרכזיים  

יוקר המחיה לדברי  הפחתת  הכלכלה בהסתדרות,  .  אגף  יו"ר 
בלומנברג שר  ו הת,  אדם  כה  עד  שהציג  הכלכליות  כניות 

מימון בסך  האוצר אביגדור ליברמן למאבק ביוקר הסתכמו ב
  נצברו  למרות שבקופת האוצר  . זאתיםמיליארד שקל  ארבעה

   . יםמיליארד שקל 32עודפי גבייה בסך 
להעניק  הסתדרות  התוכנית       לממשלה  לעובדים  קוראת 

יוקר מנגנון    הליצוממ   ,תוספת  את  על  שהונהג    זההמזכיר 
בשנת   המוצע  לפי  . 2002במשק  העובדים  יקבלו    ,המתווה 

מעלפיצוי    90% תנסוק  האינפלציה  רמת  בה  פעם  - ל  בכל 
ישנה2023-2022בשנים    4.25% ששיטה  יצוין  זו,  -.  נושנה 

    .תועלייל ולא  ,שחיקת השכרובילה בזמנו לה
נוספת      חד  דרישה  רוחבי  מענק    4,000  בגובהפעמי  -היא 

משכר    יםשקל פחות  המשתכר  עובד  גם    מינימום.הלכל 
מדובר זה  של  ב  במקרה  ישנה  "מענק    :האוצרמשרד  שיטה 

שכר    ולאפעמי",  -חד הצמדת  או  המינימום  לשכר  תוספת 
ל שדורשת  מה  70%- המינימום  כפי  הממוצע,  סיעת  שכר 

בהסתדרות   רבות.  כבר חד"ש  עודכן    שנים  המינימום  שכר 
  . 2017-ב בפעם האחרונה

סקר          השלכותיה את  )  24.7( כלכליסט"  "העיתון  לאחרונה 
עלי הביתישל  משקי  של  השנתית  ההוצאה  על  המחירים   ת 
מאז  .  בישראל כי  מצאה  הוצאות  2018הבדיקה  התייקרו   ,

ממוצעת   משפחה  של  השנתיות    2,400-ב  בישראלהמזון 
שנה בכל  התייקרו  .  שקלים  לאותה    דיורה  מחיריבמקביל, 

ה   ,שקלים  4,100-במשפחה     ים שקל  2,000-בדלק  ומחירי 
גדל    השנתי   הוצאות המשפחהסך  במילים אחרות:    .בכל שנה

של  לכן  .שקלים  8,900-בכ   רק   שקלים  4,000  מענק 
  א לעג לרש.  ומינימום ההשכר ל  ם מתחתמשתכריל

והחשמל     המים  מחירי  להקפאת  גם  קוראת    , ההסתדרות 
החברות  של  מלא  שיפוי  המיסים    תוך  אחרות:  (במילים 

את    שמשלמים יממנו  העובדים 
לחבר עובדיםהסובסידיה  הם  בה    .)ה 

נוספת עוד דורשת ההסתדרות הפחתה  
על    שיעורשל   בההבלו    50-דלק 

    . 2022אגורות עד סוף  
קראה       הבריאות  ההסתדרות  בתחום 

וסל   השיניים  טיפולי  סבסוד  להרחבת 
מחירי    ה של הקפא  . התרופות לגמלאים

פיקוח תחת    הנמצאים  המוצרים
מלא של  תמומש    ממשלתי שיפוי  תוך 

היצרנים בגין עליות המחירים עד תום  
הרחבת   דרשה את  . כמו כן,2022שנת  

ו מנגנון קנסות   גיבושהייבוא המקביל 
סה של  על יבואנים המנסים לחסום כני

מקבילים.   כה, הממשלה  "יבואנים  עד 
לא בחרה בדרך זו ביחס למוצרי החלב  

מוצרי הלחם,  א ביחס לשבפיקוח וגם ל
נמסר  יתייקרו עוד  שמחיריהם    ,"

שכחו  ההסתדרות    ראשי     .מהסתדרות
מה     כבר   הממשלה כי    ,לצייןמשום 

 .החליטה להפסיק את הפיקוח על מחירי הלחם
התשלומים       נטל  להוזלת  קוראת    הנגבים ההסתדרות 
המרכזיים  במסגרת  ההורים  מ הצעדים  החינוך.  מערכת 

בת הםושהוצגו  להורים    :כנית  היום  מעונות  סבסוד  הרחבת 
מ ההורים  ו  75%- ל  50%-עובדים  תשלומי  .  הנלוויםהקטנת 

שהצטברו  כספים    להקצותת  התוכני   קוראתבתחום התחבורה  
התחבורה  מתשלומי   שירותי  הרחבת  לצורך  הגודש  אגרות 

ושבילי   הדיור  .  אופנייםההציבורית    התוכנית   קוראת בתחום 
  10%-ו  ,ציבוריהדיור  עבור המכל בניה חדשה    10%להקצות  
  .  לטווח ארוךשכירות  עבור דירות בנוספים 

  

  מתחת למדד חדשים הסכמים  
עובד המתנגד להצעות ההסתדרות לשיפור    ודאי לא קיים    

ולו   לא מכילה  התוכנית כולה  ולםהבריאות, החינוך והדיור. א
אחת   ההסתדרות:    התפקידל  באשר מילה  של  הגנה  המרכזי 

נעדרת    בתוכניתה   בכל הצעדים   רמת החיים של העובדים.  על
את   להכניסהמעסיקים  על  מרכזית:  הראויה להיות ההדרישה  

- בר  הכרזת.  לעובדיהם  תוספות שכר   לשלםום  הם לכיסייידיה
הוא  דוד   את    מעונייןכי  הישראלית" "לחזק  אינה    התעשייה 

התעשייה   מעונייןהוא    .בעלמא בעלי  את  לחזק 
ש אלא  כבר  המונופוליסטית,  ישראלית,  איננה    מצאת נמזמן 

  בבעלות אמריקאית או אירופית.  ברובה 
יותר ממסך עשן    ינה כנית ההסתדרות או תהמסקנה היא, ש    

זעם    שתפקידו את  ברוב  הלהשתיק  לראייה:  עובדים. 
האחרונים,   בחודשים  שנחתמו  הקיבוציים  ו  השיגההסכמים 

  עליית המדד.  מ  הנופלותהעובדים תוספות שכר 

  אפרים דוידי   



  4/פוליטי 

גוריון נגד -אונ' בן

  חופש הביטוי 
  

מחאות     סגל  בעקבות  וחברי  הנהלת    נגד   סטודנטים 
בן נדחה  -אוניברסיטת  נגד  גוריון,  המשמעתי  ההליך 

זימנה  וטן מאדי    הסטודנטית  ידוע. האוניברסיטה  למועד לא 
את מאדי, חברת מזכירות תא חד"ש בקמפוס, לדין משמעתי  

להתקיים   היה  ( שאמור  שנשלח  )1.7השבוע  התביעה  כתב   .
היא  ,עלההלסטודנטית   מתוך  יקרב  מואשמת  כי  ציטוט  את 

שירו של המשורר הלאומי הפלסטיני מחמוד דרוויש בעצרת 
מאי. מאדי  חודש  באוניברסיטה בהנערכת מדי שנה  יום הנכבה  

המשפט: "לא נשכח    ה, ובהשירקראה את פסקת הסיום של  
את השהידים שהגשימו את אחדות הארץ, העם וההיסטוריה".  

  .בטרורטוענת האוניברסיטה, היא הביעה תמיכה  בכך,
מ     גוריון    120-יותר  בן  מאוניברסיטת  (מרצים    ) 1.7שלחו 

של    יםמכתב האקדמית    בקריאה  האוניברסיטה למזכירה 
ש הארגון הפשיסטי "אם תרצו" נגד  יתלונה שהגה  לדחות את

  . מאדי
  של 'אם תרצו' למסגר את   ןהנסיו"  כתב:נ  המכתביםאחד  ב    

ראיה  '-כבעצרת שארגנה חד"ש בקמפוס    ןהנפת דגלי פלסטי
  שהעניקה זאת לאור ההיתר    . הוא אבסורדי"'  לתמיכה בטרור
לכך הנימוקים  לאור  ו   ,להנפתםעצמה  האוניברסיטה     שסיפק 

חיימוביץ'.   דניאל  פרופ'  האוניברסיטה  לשימוש  נשיא  אשר 
סגל    ,נכתב  'שהידים'  במילה חברי  להעיד  שיכולים  "כפי  כי 

העוסק בתחומים  מהאוניברסיטה  ,  לנושא  רלוונטיים ה ים 
  ממש לא ו  'נופלים'או    ' חללים'בערבית היא    המילה   משמעות

הטקסט   לכך,  מעבר  מתאבדים.  מאדי  שמחבלים  וטן  קראה 
  .מתייחס במפורש לחללי הנכבה" 

שהאוניברסיטה  "     מקווים  אקדמי    שמשל  תשאףאנו  בית 
והעובדים",   הסגל  חברי  הסטודנטים,  כלל    הוסיפו עבור 

תתייחס   שהאוניברסיטה  ראוי  כן,  "על  והמרצים.  המרצות 
שפות האם שלהם לאור נקודות  לזהויותיהם וללתרבויותיהם,  

מערערים על  ה של ארגונים  זוולא דרך  –המבט שלהם עצמם 
נקודות מבט מגוונות" "מדובר  .  , כתבועצם הלגיטימיות של 

לסטודנטים   האוניברסיטה  של  ביחסה  מבישה  ברגרסיה 
הערבים הבאים בשעריה, כאשר המסר העובר הוא שהזיכרון  

הווייתו מעצם  אלים  הוא  ועומדים  .  הפלסטיני  עומדות  אנו 
של   מבישה  לכניעה  ומתנגדים  מאדי,  וטן  של  לצדה 

  . ", הדגישוהאוניברסיטה ללחצי הימין הקיצוני
  

  
  

  קבלו את

  הדרך זו 
"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, 

  

  

פרוטוקולים  הנחשפו 

  כפר קאסם ב הטבחמ
  

"המפקד אמר שרצוי שיהיו מספר הרוגים", כך העיד מפקד      
בה   בגזרה  מג"ב  ב  בוצעפלוגת  קאסם  בכפר  ,  1956-הטבח 

נרצחו  מהלכב ישראל    ערביםתושבים    50ו  אזרחי  פלסטינים 
עדותו   מג"ב.  לוחמי  (  פורסמהבידי  כחלק  29.7השבוע   (

משפט כפר קאסם. מפרוטוקולים  הלראשונה של    םמחשיפת
חסויים    נותרוש  ,מאות עמודיםמשרד הביטחון חשף לציבור  

ההיסטוריון אדם רז ממכון    בעקבות עתירתזאת    , מאז הטבח
את   לפרסם  תחילה  סירבה  המדינה  עקבות.  המחקר 

  לסכן את ביטחון המדינה.   ים הפרוטוקולים, בטענה כי עלול
צנזורה צבאית    הפעילהכי ממשלת מפא"י    חשוב להזכיר,    

הטבח   את  להסתיר  הכנסת    .1956-בכדי  חברי  ונציגי  אולם 
המפלגה הקומוניסטית הישראלית (מק"י) תופיק טובי ומאיר  
בעקבות הסערה  הכנסת.  דוכן  מעל  את הפרשה  וילנר חשפו 

בן  שהתעוררה,הציבורית   דוד  הממשלה  ראש  גוריון  -נאלץ 
  עריכת משפט צבאי לנאשמים. להורות על חקירה ועל 

לחשיפת    )29.7( סלימאן (חד"ש) הגיבה -ח"כ עאידה תומא    
היום    -ומסרה: "'רצוי שיהיו מספר הרוגים!'    ם פרוטוקוליה

בכפר   המזעזע  הטבח  הראשון:  מהיום  שאמרנו  מה  נחשף 
כנית לגרש את תושבי  וחלק מתוהיה רצח מכוון    1956-קאסם ב

המשולש. הפרוטוקולים שפורסמו מוכיחים כי ישראל לא רק  
  ה של אלא גם תכננה 'הקמ  ,אזרחים ערבים  50רצחה בדם קר  

ו 'להעבירמכלאות'  היא   .'אנשים  זממה  העבר  הכרה בפשעי 
ההיסטורי העוול  לתיקון  בדרך  הכרחי    וני י ח  ובסיס  , שלב 

  ".לעתיד משותף
(חד"ש       כסיף  עופר  הוסיף:    –ח"כ  המשותפת)  הרשימה 

"הפרוטוקולים של משפט טבח כפר קאסם שנחשפו מוכיחים  
שהרצח היה בכוונה תחילה, כפי שטענו מאז ומתמיד. היה זה  

ת (ישראל,  ניסיון לנצל את פרוץ מלחמת התוקפנות המשולש
נוסף  ובריטנצרפת   גירוש  לבצע  כדי  הארץ    לשיה)  יושבי 

ישראל להכות על  חייבת הפלסטינים. למען העתיד של כולנו, 
  דין." את החטא, להכיר בפשעיה ולתת עליהם 

  

המשטרה תזמן לחקירה  

  באזהרה את ח"כ עופר כסיף 
בהרב  באישור      גלי  לממשלה  המשפטית  מיארה  -היועצת 

תזמן המשטרה לחקירה באזהרה את ח"כ עופר כסיף (חד"ש  
גין "תקיפת שוטר". מדובר באירוע  הרשימה המשותפת), ב  –

  בעודו לפני כשלושה חודשים, עת תועד ח"כ כסיף  שהתרחש  
להצטרף להפגנה בדרום הר חברון בשטחים הפלסטינים    מנסה

    הכבושים. 
מסר: "הגענו ו  ,כלל לא תקף את השוטראמר כי    כ כסיףח"    

העומד הפלסטינים,  יטא  מסאפר  בתושבי  בפני  לתמוך  ים 
וגירוש בתיהם  בג"צ   הריסות  פסיקת  לאור  מאדמתם 

השוטרים הפרו את    .ותוושוללת א  דין הבינלאומיל המתכחשת  
חסינותי שוב ושוב במהלך התהלוכה השקטה ומנעו ממני את  
כשאיים   השוטרים  אחד  לעשות  הגדיל  החופשית.  תנועתי 

ימשיך [כסיף]  הוא  'אם  רק    ,ואמר לחברו  אותו  שלא  אעצור 
אלא ארה בו'. אותו שוטר סירב למסור לי את שמו ואף האשים  

משקרת כדי לכסות  אותי שאיימתי לדרוס אותו. שוב המשטרה  
 על אלימותה, מחדליה ופשעיה".



 5/ההוראהמשבר 
   

האוצר והמורים סובלים כיסהחינוך ב

למען   מזכ"לית הסתדרות המורים, יפה בן דוד, בהפגנת עובדי הוראה
 חתימה על ההסכם הקיבוצי  (צילום: הסתדרות המורים) 

  

ארוכים       החינוך    פשרו יאחודשים  משרד  עמיתיהם  לאנשי 
  תוך שימוש   ,עובדי ההוראהבמשרד האוצר לפגוע בעובדות ו ב
הפרד ומשול בקרב    מדיניותהצעות מבזות,    :מוכרתה  טקטיקב

מכוונת  רגליים  גרירת  עובדים  בת  והאשמוהטחת    העובדים, 
יצר האוצר    שנדחקו להשתמש בנשק השביתה במשבר אותו 

כי    , נזכרוו  נשי משרד החינוךא התעוררו  ובאיחור,    עצמו. כעת,
החינוך   אחריותם  נמצאמשבר  של  .  בתחום  חודשים  לאחר 

הניח על השולחן הצעה משלהם  ל  הואילו בטובם  מאבק, הם
  .לפתרון המשבר

  מעט מדי, ומאוחר מדי 
ההצעה ניתן לסכם באותן ארבע מילים  את  למרבה הצער,       

מעט    -   פעילות משרד החינוךאת  אשר במידה רבה מסכמות  
"צעד  ההצעה    את   רהיהגדהסתדרות המורים  מדי ומאוחר מדי.  

הנכון",   "  אךבכיוון  כי  מקווים    קיימותציינה  שאנו  השגות 
לגשר עליהן". הודעת סיעת חד"ש בהסתדרות המורים בעניין  

מהווה שיפור לעומת  ההצעה  למציאות: "   יותר   מחוברתהייתה  
לא מעניקה מענה מספק לצרכי המורים".    אך האוצר,    אלה של 

  , "לעמוד לצד המורים  עוד קראה סיעת חד"ש למשרד החינוך 
של   המו"מ  צוות  דרישות  אחר  ימלא  כי  מהאוצר  ולדרוש 

  ". פתרוןלהסתדרות על מנת להביא ה
לקסיקון משרד  מ   חלק עמידה נחושה מול האוצר אינה  אך      

לא מספקות    הצעות הממשלתיות ההחינוך.   עבור  מענה  כלל 
  , ההוראה  עובדיהמוחלט של  ם  רוב  םהשהעובדים הוותיקים,  

עבודתם  בואשר   שנות  להסתפקמרבית  נמוך.    נאלצו  בשכר 
עיכוב   :האוצר הפרקטיקות שלאת אימץ עצמו משרד החינוך 

העסקה על בסיס , שינוי לוח החופשות ולמורים  קביעותמינויי  
אישיים.   שחוזים  השכר  אסור  הסכם  על  במה    יהפוךהמו"מ 

פגיעה בתנאים הקיימים של עובדי ההוראה תמורת תוספת ל
נועד להבטיח את תוספת השכר על מנת לתקן    המו"משכר.  

את    מסרב לפתור. משרד החינוך  הנוכחיעיוות הקיים בשכרם  
     .חדשות  בעיות עורם ך בו בזמן הבעיה, א

זו, כמובן, אינה הפעם הראשונה שמשרד החינוך מתעורר      
על  מתריעים  שנים    מזהמאוחר.   ההוראה  ועובדי  עובדות 

המקצוע. אולם  רבים נוטשים את    ןכש   בכוח אדםמחסור חמור  
כי    וטועןחר לעצום את עיניו אל מול השבר  ומשרד החינוך ב

נקודתי במחסור  היה    .מדובר  לא  במשרד  שלאיש  כיוון  זאת 
  כל כוונה   אנשי המשרדאין ל  . מה צמח בערוגתם  בדוקהאומץ ל

שכופה האוצר על    ליברלית -הניאו  להתעמת עם מדיניות הצנע 
הישראלית. מפתיע,  החברה  את    בלא  פתרה  לא  ההתעלמות 

אלץ משרד החינוך להודות כי מדובר במשבר  הבעיה, ועל כן נ

) שעבר  בשבוע  ממש.  לראשונה  24.7של  המשרד  נקב   (
כי מדובר   וטען    6,000-מחסור של כבבמספרים קונקרטיים, 

    .עובדי הוראה
נאלץש  למרות  אולם      החינוך  במשבר    משרד  כמי  להכיר 

שד,   בזמןשכפאו  בו  מנסה  ומציג    הוא  חומרתו,  את  לגמד 
המכללות   ראשי  פורום  יו"ר  מהמציאות.  נמוכים  מספרים 
המספר   כי  העריך  שקד,  חיים  פרופ'  לחינוך,  האקדמיות 

"התשלום  :  אלף עובדי הוראה חסרים  20-האמיתי קרוב יותר ל
ההוראה", אמר. "דרוש    עובדי  הנמוך של  םמבטא את מעמד

לא ההחלטות  מקבלי  של  בהתייחסות  ושינוי  נשות  ל נשי 
  החינוך".  

ניהולית פדגוגית)       (גמישות  אם לא די בכך, רפורמת גפ"ן 
ביטון מאיצה את מגמות  -שרת החינוך יפעת שאשא  בהובלת

משבר   את  יותר  אף  ומחמירה  החינוך,  במערכת  ההפרטה 
מעדיפים לעזוב את    מורים  :ועוד  זאת  .המחסור בעובדי הוראה

חברות פרטיות וספקים    ד אצלמשרותיהם בבתי הספר ולעבו
ללא תנאים  אך  (חיצוניים אשר מציעים שכר שעתי גבוה יותר  

תעסוקתיסוציאליים   ביטחון  של  )וללא  בכוחה  פוגעים  כך   .
ו המאורגנת  ובהעבודה  העובדים,  מעבירים  במקביל  זכויות 

  משאבים ציבוריים לידי הון פרטי. 

  מורים ערבים  - הוראה מחסור בעובדיהפתרון ל
.  לחלק מהבעיותפתרון    קייםחמור, אולם    בחינוך   משבר ה    

החינוך   היה משרד  התקנים החסרים    פועל לו  את    של למלא 
פ היה  המתבקש  הפתרון  ההוראה,  הציבור  ועובדי  אל  נה 

זה הגם  ש  אלאהערבי.   משרד החינוך מאוחר.  תעורר  בנושא 
קושי הרב בו נתקלים עובדי הוראה ערבים  ב מדובר כבר שנים 

מספר מבקשי   לפי הערכות, משרות בתחום החינוך.    במציאת
.  עובדיםאלף    12-ל  8בתחום החינוך נע בין  הערבים  ה  העבוד

עם   בשיתוף  החינוך,  משרד  החל  האחרונות  השנים  בחמש 
היהודי. במגזר  לשילובם  לפעול  מרחבים,  כעת,    מכון  אולם 

מושקעים  כי    מתגלהבמלואו,    חשףנהמשבר  אשר  כ לא 
ד ומשאבים  בשילוב  ערב  פחות  -י מאמצים  מורים  ם  ימאלף 
  בחינוך היהודי.   כיום משובצים

למוסדות       קורא  קול  החינוך  משרד  פרסם  יולי  בחודש 
המעוניינים להשתתף בתהליך הכשרה עבור מורים מהחברה  

כבר בשנת הלימודים    בחינוך העברי  לשלבםהערבית, במטרה  
חיובית  .הקרובה על משרד    -   זו התפתחות  מספיקה.  לא  אך 

הערב המורים  את  להכשיר  רק  לא  אליהחינוך  לפעול  ם,  א 
.  חברה היהודיתקרב הבאופן אקטיבי לשיבוצם בבתי ספר ב

גישה מפלה  תום ההכשרה.  בלהפקירם לגורלם    בשום אופן אין
ם  יחסם משמעותי בפני מורים ערב  יא מצד מנהלים ה  וגזענית

הספר   בבתי  להשתלב  כן  .תיהודיהבחברה  המבקשים    , על 
ערב מורים  אלפי  היהודי  ישיבוצם של  בחינוך  להיות    ראוי ם 

  יעד אסטרטגי של משרד החינוך. 
בהעמקת דיכוי העם    כן מגלה משרד החינוך יוזמה?  היכן    

(  כמובן.  ,הפלסטיני שעבר  שלל  28.7בשבוע  את  ה)  משרד 
ספר   בתי  ששה  של  ירושלים,  ברישיונם  בספרי  ר  שאמזרח 

בגנות הכיבוש הישראלי    יוןכן דהנכבה ו  נכללוהלימוד שלהם  
והשפעותיו על החברה הפלסטינית. "מי שבמוסדות הלימוד  

  -   ימצא הסתה ודברי שטנה נגד מדינת ישראל וסמליהתשלו  
ושנאה הסתה  יישלל.  מסרה    -  רישיונו  ספרנו",  בבית  לא 

מפלטו האחרון של    אפוא  זולה היא  ביטון. פטריוטיות-שאשא
  . מועל בתפקידוהמשרד חינוך 

  אדם אלי
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   2011בעיר לבוב, אוקראינה, מאי  הרוקיבבעת ינינה אלטמן 
 (צילום: נטליה פדושאק)

למותה שבעה  

  ינינה השלס אלטמן
 

ת  אך גדול  האישה הצנומה,  לבית השלסד"ר ינינה אלטמן       
הלכה   הפרופסור לכימיה, וחברתנו האהובה, המדענית , נפשה

בחיפה בגיל    24-ב  לעולמה  תישאר  ינינה    .91ביולי  לעולם 
אדם  עבור ומעלה. נו  במסירות    היא  משכמו  כחברה  פעלה 

הישראלית הקומוניסטית  על    ואהבה   חום הרעיפה  ,  במפלגה 
    .מהפכניתהה תגישביושרה ווהצטיינה בסביבה שהחברים 

בשנה  שהלך לעולמו    , נו פרופ' קלמן אלטמןעם חבריחד      
ואהובה,  ינינה    המיהק  שעברה, משפחה קומוניסטית אמיצה 

  ה לבני  העמוקים  תנחומינו ה.  ת שלום, שוויון ודמוקרטי שוחר
 טמן. וד"ר צביקה אלאלטמן היקרים ד"ר איתן 

של    40-בתחילת שנות ה  היה מנת חלקה של ינינההסבל ש    
ה הריכוז  מחנבילדה  כ  20-המאה  ינובסקה,   הנאציה 

ש פולין  שלבוב  הולדתה  בעיר    חוותהוהפוגרומים  במזרח 
 . לסבלו של האחראת לבה   ופתח -יום) כ(מערב אוקראינה  

  . ואבאשר ה  אדם   שום של    ומצוקתלא הייתה אדישה לינינה      
מאבקם של קורבנות  ל  פנתה עורףלא עמדה מנגד ולא הלכן,  

  .  הפלסטיניים כוי, הכיבוש והגירושיהד
אמיצה     שלום  פעילת  הייתה  עם ו  ינינה  מייסדות    נמנתה 

  ה, לעמוד על רגלי  תה ייכולה היכל עוד    .תנועת נשים בשחור
מדי  בחיפה  התנועה    שמארגנת  המחאה  משמרתמ ה  נעדרלא  

ש הסיסמאייום  תחת  לכיבוש"  : שי  ינינה "די  את    .  פקדה 
נטלה חלק פעיל  היא  .  במשך ארבעים שנה  המשמרות ללא הרף

(תנד"י)  גם   דמוקרטיות  נשים  תנועת  את  בפעילות  והקדישה 
  צדק.ושלום לזכויות נשים וילדים ועל  ההגנחייה ל

קורס  ינינה    ארגנה  ,בעשור התשיעי לחייהר הייתה  שאכגם      
ערבית   תומא  ללימודי  אמיל  ולעבור  במכון  וחמי  לוחמות 

      תו. חירומען  הנאבק להפלסטיני  מתוך כבוד לעם    זאת   .שלוםה
תחילה תחת הפסבדונים צביה    -  שבעה ספריםה  פרסמינינה      

ו  מכןאחלאיתן  חיים"    עבור  שמה.תחת    ר  עוד  "הם  ספרה 
הרומן  1969( אקו"ם.  בפרס  זכתה  הלבן"  )    ) 2007( "הוורד 

של  סיפורן  את  ואנשי  הת  יוהתארגנו  מגולל  רוח  ה סטודנטים 
לשלטון  ערבבגרמניה   היטלר  של  ספר    . האחרילו   עלייתו 

שתים    ילדה בת  ה של"בעיני  לו העניקה את השם  ,יהכרונותיז
על    ,)2015(  עשרה" ב  יומניםמבוסס  כליאתה  שכתבה  זמן 

 מחנה הריכוז ינובסקה.ב
עיר  את    מזהההיא  כי  ינינה  כתבה    ,הספר  באחרית הדבר של    

את    -לבוב  הולדתה   בו  מאבדים  אדם  שבני  מקום  "בכל 
יקיריהם בתנאים אכזריים. אני חשה את לבוב שלי גם בחיפה,  
בדלתות ובחלונות האטומים של בתים עזובים בשכונת ואדי  

מלחמת   בזמן  לעזוב  נאלצו  שתושביה  ולא    1948סאליב, 
רצים   אדם  בני  רואה  אני  בדמיוני  לבתיהם.  לשוב  הורשו 

כשמעל    בבהלה הנמל,  לעבר  צרות,  אבן  במדרגות  למטה 
ראשיהם שורקים כדורים... העבר הטרגי שלנו אינו מקנה לנו  
זית   עצי  לעקור  בתים,  להרוס  אדמות,  להחרים  הזכות  את 
ליצור מקום מחיה   כדי  בני אדם,  ידי דורות של  שטופחו על 

  ה". לכל יהודי העולם. מי שפועל כך תורם לזילות השוא
אלהב     הפשיזם    ,ימים  ו  ראש  את  מרים בישראל  בהם 

  של ה ת רוחותעצוממו הח מאומץ לבוכ  , אנו שואביםהמכוער
    .ינינה השלס אלטמן

  ול 'עסאם מח
  

  

לוחמת    ה שלחייקורות  
  ומהפכנית בלתי נלאית 

  

אביה היה עיתונאי   בעיר לבוב.  1931-אלטמן נולדה בינינה      
ואמה מזכירה בבית חולים. המשפחה התגוררה ברובע היהודי  

  שרבע מאוכלוסייתה באותה עת הייתה יהודית.   ,בעיר
, עם הכיבוש הנאצי, החלו המגבלות על היהודים,  1941-ב    

  הוצא להורג   של אלטמן   אביה  פתם ולרציחתם.רדיו ללביושה
, שם חוו  הואמה נכלאו במחנה הריכוז ינובסק  , וינינה בפוגרום

רעב קבוצה  א  ,חרפת  פעלה  במחנה  פרך.  ועבודת  ימה 
מיכאל   והסופר  המשורר  היה  מחבריה  שאחד  מחתרתית, 
להעניק   כדי  תרבותית,  פעילות  במחנה  שארגן  בורוביץ’, 

כבוד עצמי   והחידלון. תשומת    מוללאסירים תחושת  היאוש 
אותם נהגה לדקלם בפני נשים  לבו הוסבה לשיריה של הילדה,  

לה  .מקבוצתה המחנהיכשהצליח  מן  להברחתה    ,חלץ  פעל 
  ממנו בעזרת המועצה לעזרה ליהודים (ז'גוטה). 

משפחות שונות בקרקוב ובבית יתומים    אצלינינה הוסתרה      
בריחתה  לאחר  שבועות  שלושה  פולין.  שבדרום    בפורונין 

ם את רדיפת  החלה לכתוב זיכרונות המתארי  ,ממחנה הריכוז
, זמן קצר לאחר סיום המלחמה,  1946היהודים בלבוב. בשנת  

שתים    ילדה בת  ה שלבעיני"  :בפולנית בשםיומניה  פורסמו  
בהמשך  עשרה (  אורהיומן  ראה  ".  גרמניה    , )1958במזרח 

  .שפות נוספות 11- תורגם לו
קיבלה תואר דוקטור    .לישראל  אלטמן   היגרה  1950בשנת      

ל  .בחיפה  מהטכניוןבכימיה   והפעיל ספיונישאה  יקאי 
עלה סיפור  במהלך השנים הו.  הקומוניסטי פרופ' קלמן אלטמן

התיאטרון במת  על  קבוצת חייה  בביצוע  בפולנית  "ינינה",   :
"ינינה"   לבוב;  של  ובביצועתיאטרון  מס    בבימוי  בלהה 

ב  ;אשרוב ינינה"  של  כן,  הפקה  ו"המחברות  כמו  צרפתית. 
את קורות חייה: "ינינה", סרט    תעדים מה  סרטים   ה מכהופקו  

תיעודי קצר שהופק על ידי חן שלח עבור בית לוחמי הגטאות  
איזבל וירון,    סרט תעודה בבימוי; "המחברות של ינינה",  2015

סרט בשני חלקים    , )2018- ו  2014(   "חזרתה של ינינה ללבוב"-ו
  . ואדים טאדר בבימוי
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  (צילום: המפלגה הקומוניסטית של סווזילנד) מונרכיההמפלגה הקומוניסטית של סווזילנד בעת הפגנה נגד ה פעילי

 את כס המלך ה בסווזילנד מרעיד ההתקוממות
  

פתחה       סווזילנד  של  הקומוניסטית  לאחרונה  המפלגה 
- המלך מסוואטי השלישי. בבוקר ה  ןבהתקוממות נגד שלטו 

המשטרה  חדרביולי    13 מסונדזהה    הממוקמת   , לעירייה 
  את בונגי נקמבולה   לחטוף  במטרה  , בשולי עיר הבירה מבבנה

המפלגהאחד    –   הצליחו בעבר    . יתטהקומוניס  ממנהיגי 
, אך  וביצעו בו עינוייםלה  ונקמבאת  לחטוף  זרועות השלטון  

  . מידיהם הצליח לחמוקהפעם 
בשנת       מבריטניה  עצמאותה  את  קיבלה    , 1968סווזילנד 

באפריקה  מונרכיהה  ונותרה קיים    .האחרונה  לא  להיום  נכון 
התארגנות  בה מפלגתיתו,  חופש  פי    בה  האסור  פעילות  על 

  .חוק
  

  המלוכה והדיקטטורה שקיעת שלטון 
  נאות לאחר שהצליח לברוח מהשוטרים, בעודו במחתרת,       

פרויקט  -"  ץדיספא  ספיפל"  מגזיןלן  יראי להתנקמבולה  
בינלאומי שמאלי  על  תקשורת  סיפר  הקומוניסטי  הפעיל   .

"החטיפה  ןסיוינ כש   השוטרים:  בדרך  זה  ו אחרי,    רדפוטעו 
לברוח   כדי  זמן  מספיק  לי  בסיפק  הם  ולהסתתר  הגיעו  יער. 

צו   כל  ללא  תכולתו,  את  והפכו  בכוח  אליו  פרצו  לביתי, 
מכן  לאחר  זאת.  וגררו   המאשר  אשתי  את  בכוח וא  עצרו    תה 

לאחר ששוחררה,   .היכו והטרידו אותהשם    ה,לתחנת המשטר
ולרצוח אותה". לזוג נקמבולה    לביתנו  לחזור   שוטריםהאיימו  

ילדים,   נאבקוהשני  הכלכלי.  תמשפחה  קיומה  לאחרונה    על 
נקמבולה   על    מעבודתופוטר  איימו  השלטון  שגורמי  לאחר 

  .מעסיקו
וילקאטי     הקומוניסטית  , פיוס  המפלגה  של    מזכ"ל 

ל  , סווזילנד נמצא    :'"דיספאץ  ס פיפל"מסר  חודשים  "מזה 
מעקב    יבונג  החבר זאת,  השלטון.תחת  משיך  מהוא    חרף 

מסנדוזה  הפוליטית   פעילותוב מרכזי    ונותר   , בעיירה  גורם 
השקיעה".ארגון  ב מארגנת    עצרות  אלה  ליליות  עצרות 

מדי   כמעט  סווזילנד  של  הקומוניסטית  וזאת    ,ערבהמפלגה 
מתוכניתה שיטת    כחלק  נגד  עממית  התקוממות  להניע 
האנטי שניתן    במדינה.  דמוקרטית-הבחירות  המיוחד  השם 

שלטון    לעצרות של  ימיו  שלהי  את  להדגיש  כדי  נבחר 
נערכות    בסווזילנד.  מונרכיהה השקיעה  ברחבי  עצרות 

ובעיקר   מבבנההמדינה    מפאלה במסנדוזה,  ב  ,בבירה 
  . שיםמאות אנבדרך כלל קקוזה. בכל עצרת משתתפים  בו

  ה מכ כס המלך מסוואטי רועד ולפני  על רקע ההתקוממות,      
מהמדינה ברח  השקיעה  .חודשים  עצרות  מתקיימות   ,בצד 

קבע דרך  וצעדות    בסווזילנד  להפלת  הפגנות  הקוראות 
המפגינים  .  המפלגה הקומוניסטית  בהובלת, חלקן  מונרכיהה

סיסמאות דמוקרטיה    "מסוואטי:  כמו  קוראים  ליפול!  חייב 
לאורך  עכשיו!" הקומוניסטית  המפלגה  השתמשה  בהן   ,

   .שנים
בצד       ההתקוממות.  נוכח  מנגד  עומד  אינו  השלטון  אולם, 

בלתי  ינ חיפושים  לערוך  המשטרה  מרבה  החטיפה,  סיונות 
בטענה   פעילים,  בבתי  נשק.    מסתירים  שהםחוקיים 

כי היא מחפשת  " נשקהמשטרה טוענת  כלי  יד    אחר  ורימוני 
נגד  אלימה  מהפכה    לחולל  כדימהפכנים    שלכאורה משמשים

למעשה,מונרכיהה הפשיטות    .   ולפגועפחד    לזרועמטרת 
העצרות  .  המפלגה הקומוניסטית  מסרה   ,בפעילים פוליטיים"

מספר    וגם הדיכוי נמשך:  הפשיטות  חרף  וההפגנות נמשכות
 וגדל.הולך  העינויים מקרי  המעצרים הבלתי חוקיים ו

  

  זריחת הדמוקרטיה ושלטון הרוב 
דלמיני     נוסףסימפווי  מנהיג  הקומוניסטית  ,  המפלגה    , של 

לאחרונה מנזיני  נאם  בעיר  קראבעצרת  הוא  להקמת    . 
ביטחון לפלוש    שימנעו"  ת ועממי  "מועצות  מהמשטרה 

ל"לעיירות.   נאפשר  המיעוט לא  להמשיך    המונרכי  שלטון 
  . קרא, !", אנחנו הרובבנולשלוט 

"המשטרה       סיפר:  נוספת  לעצרת  מבדרך  עולם  בסווזילנד 
לקריאות   הגיבה  להתמודד הציבור  של  מצוקה  ה לא    הנאלץ 

יום   הו  פשעגילויי  עם  יום  יד  המגיב  יאאלימות.  רק    בחוזק 
ה אין    . דמוקרטיות  תנועות   לדכא   תנדרש  יא כאשר 

ממנה לחשוש  רק  אלא  המשטרה,  על  לסמוך  .  באפשרותנו 
א  להג  נולכן,  עצמנו.  ןנדרשים  המפלגה  פעילי    על 

הם   הקומוניסטית סווזילנד  ההמונים    של  של  החלוץ  חיל 
הרף  .הנאבקים ללא  פועלים  לאחד  ה  קרבב  הם  כדי  קהילות 

מרכזית של  המטרה  ה.  ולספק להן כלים להגנה עצמית  ןאות
לפחות אחד מכל  יה  מועצות הביטחון העממיות כי  לוודא  א 

  ".שרת בחזית נגד המשטרהימשפחה 
השמירה על הביטחון האישי היא לא הצורך  "עוד הוסיף:      

. אנחנו נדרשים להגיע לפתרונות  שהמדינה לא מספקתהיחיד  
בתחומי גם  ועצמאיים  בריאות,  הדיור,  החינוך,  ה  יצירתיים 

כוי מצד  הצרה היא שאנחנו נתקלים בדי  .מזון ועודהאספקת  
ה  אלה.  בנושאיםגם    ןהשלטו כפריות  הקהילות  למשל, 

צ  מסוגלות את  לספק  הן ובהחלט  בכך  אך  בעצמן,    רכיהן 
השלטון  זרועות  סמכות  הפרת  של  בסכנה    ו נציגיו  נמצאות 

המלך.   של  מסוואטי,  ש   לאחרהמקומיים  את    ישמשו נפיל 
דמוקרטיה   להקמת  בסיס  המקומיות  תית  יאמהמועצות 

  . בסווזילנד"

  זוהר אלון
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במאי במרכז בגדאד   1-אלפי פעילים קומוניסטים מציינים את ה
  (צילום: המפלגה הקומוניסטית העיראקית)

  

  

  מחריף  המשבר הפוליטי בעיראק
  

סדר -תומכי מוקתדא א  

 השתלטו על הפרלמנט 
  

השתלטו      א־סדר  מוקתדא  השיעי  המנהיג  מתומכי    אלפים 
השנייה    העיראקי  פרלמנט העל  )  30.7( בפעם  תוך  בבגדאד, 

שבוע. שוטרים וחיילים ניסו להרחיקם באמצעות רימוני הלם  
- מפגינים ו  120-כ  ,לפי משרד הבריאות העיראקי  .וגז מדמיע

  נפצעו.   דיכויאנשי כוחות ה  25
מעורבות   מחוהמפגינים       במו"מ    נגד  השיעיות  המפלגות 

נתמכות  הן  זאת משום ש  להקמת הממשלה החדשה בעיראק.
לבית המחוקקים לא היה    המפגינים  בעת שפרצו  . איראן בידי

במתחם הפרלמנט    ויישאראיש במקום. המפגינים הודיעו כי  
  .הבשבית כי בכוונתם לפתוחעד שדרישותיהם ייענו, ו

(ב     שעבר  אלראשונה  פרצו    )27.7שבוע  מתומכי  -אלפים 
המחוקקים   לבית  הפוליטי    נגד במחאה  סדר    ו בהשיתוק 

וה  השרוי חודשים,  לעשרה  קרוב  למנות    נגדמדינה  הכוונה 
מוחמד   הפרו־איראני,  הגוש  מועמד  את  הממשלה  לראשות 

  המתחם סודאני. ההמונים הגיעו ל"אזור הירוק" בבגדאד,  -אל
ביותר   מבני    במדינההמאובטח  נמצאים  ממשל  הבו 

בטו  ומוטט  בהגיעם  .זרותה שגרירויות  הו שנועדו  מחסומי  ן 
  גז מדמיע.  שנורה לעברם ולמרות לבלום אותם 

  

  אין עדיין ממשלה  אךהבחירות נערכו באוקטובר  
  , נערכו באוקטובר אשתקדש  בחירות לפרלמנט העיראקיב    

א־סדר    זכה של  בהובלתו  המפלגות    329מתוך    74-בגוש 
ה  .המושבים ההפך  בכך  בגוש  ביותר  הפוליטיתזירגדול    , ה 

המיליציות    והנחיל  שותפות  בו  "פתח",  לגוש  קשה  מפלה 
בעיראק בלבד   17-ב  הזכזה  (  הפרו־איראניות  .  )מושבים 

א הודיע  שעבר  בהנהגתו  -בחודש  הגוש  פרישת  על  סדר 
ממשלה  זאת  מהפרלמנט,   להרכיב  בניסיונו  שכשל  לאחר 

על  נשענת  בידי    שאינה  הנתמכות  א־סדר  .  איראןהמפלגות 

רב בכוח  ומחזיק  אנשי  , 
עמדות    מאיישיםתנועתו  

ממשלה   במשרדי  מפתח 
בעיראק.  בו רבים  ממשל  גופי 

המתמשך   הפוליטי  השיתוק 
ללא  במדינה   אותה  הותיר 

  מנע את אישור וקבוע,      מנהיג
לשנת  ה זאת  2022תקציב   .

  רבים סובלים    שאזרחיםשעה  
החשמל  מ באספקת  שיבושים 

בריאות  מוהמים,   מערכות 
מתפקדות וחינוך     לא 

  בעבר .  שיעור אבטלה גבוהמו
הקומוניסטית   כרתה   המפלגה 

א עם  וחבריה    ,סדר-ברית 
  יהנו בפרלמנט. כ

  

  ועכשיו דורשים בחירות  
ה  בצל      הולכת  האנרכיה 

עיראק,  ומשתלטת   קראה  על 
אותן  בחירות "שקופות והוגנות  וךלער  תהקומוניסטי הנהגהה

של    תנהל  הפוליטית  הלשכה  עצמאית".  מעבר  ממשלת 
הכוח  "מאבקי    בו מסרה:  )28.7( גילוי דעת    מההמפלגה פרס

ב ביטוי  המתרחשים  אינם  השלטון    ם להבדלימסדרונות 
  הנוכחי, . במצב הפוליטי  אופורטוניזםלאלא    ,השקפת עולםב

השחקנים   של  לאינטרסים  כפופה  תהיה  שתקום  כל ממשלה 
- על חלוקה עדתית  תתבססו  דרישות העםתתעלם מ   ,החזקים

לממשלות   בדומה  קראו  הקומוניסטים  ".  הקודמותכיתתית 
מדינה דמוקרטית    כונן לשיפעל    משמעותילגבש גוש פוליטי  

חברתי. וצ ה  עלינו"  דק  על  כיתתי  -העדתי  סדר להתגבר 
  ., הוסיפובשלטון" כתיב את סדר היוםהמ

  אחמד פילגאר 
  אדם  לזכויות מרוקאי  פעיל

  

  ? מה דורשים הקומוניסטים
הקומוניסטית       המפלגה  של  המרכזי    העיראקית   הוועד 

) השבוע  בתחילת  גילוי  1.8הפיץ  נוסף  )  חלקים    אשרדעת 
ת הקומוניסטים  בגדאד.  בעיתוני  פורסמו  "את    קפוממנו 

  משטר חלוקת השלטון העדתית המוביל את עיראק לאבדון".  
קורא       הדעת  בעיראקל   גילוי  אמיתית    כונן  "דמוקרטיה 

אזרחית חברה  על  להבטחת  המבוססת  לפעול  עלינו  זכויות  . 
והביטוי ו המחאה  ו,  חיי האזרחים  וד  ערכושם".  על  להגן על 

את  נכתב:   להוציא  מסוגל  אינו  הנוכחי  בהרכבו  "הפרלמנט 
הסבך מן  אנו    .המדינה  מעבר  לכן  ממשלת  להקים  קוראים 

    ".נו למדינת  תהמחויב הוישר  תהוגנ בעלת הנהגהעצמאית  
  ת הקמ  :מעבר"ה "ממשלת    גילוי הדעת הגדיר את תפקידי      

או   השלטון  השפעת  תחת  תפעל  שלא  חדשה  בחירות  ועדת 
השפעת   המפלגה  תחת  דורשת  עוד  העדתי.  החלוקה  משטר 

כל  כי  ולוודא    ,הקומוניסטית לממש את חוק המפלגות הקיים
מקור  תפרסםמפלגה   זהות ,  הכנסותיה  ותאת  את  גם    כמו 

לא ניתן לערוך  שקיפות  . "ללא את סכומי התרומותהתורמים ו
  . הדגישוות" בחירות הוגנ 

מיליציות  את הצבתן של  מנוע  ל   קרא גילוי הדעתכמו כן,        
החמושות   ביום  לקלפיות  ולאסור  מחוץ    על בחירות, 

אותן.  המפעילות  מפלגות  דורשים    התמודדות  זאת,  בצד 
  ה דישתפק  תקבוצת משקיפים בינלאומי  הקומוניסטים למנות
  טוהרן. ולשמור על  לפקח על הבחירות 
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  )"שיחה מקומית"ד"ר ניבין סמארה (צילום: 
  

  הרומן "חצי ממה שנשאר" 
  

 החברה הערבית

 בצילו של הפשע 
  , הרומן "חצי ממה שנשאר" מאת הסופרת ד"ר ניבין סמארה    

עוסק בחברה הערבית בישראל על   ,אשר ראה אור באחרונה
רקע גל הפשע והאלימות. הנושא הקשה עומד במרכז היצירה,  
ועל כן עורר תגובות רבות. הסופר עודה בשאראת ראיין את  
המחברת, והריאיון פורסם בגיליון יולי של הירחון הספרותי  

  אצלאח" בעריכתו של מופיד צידאווי.  -הערבי "אל
  וסיימה  לימודי  רפואה   ,שבמשולש  בטירה      נולדה    סמארה                  

  
  

  ימאי צעיר תיו שלזיכרונו
הר נבו" היה שמה של מכלית שדהרה נגד הרוח והגלים     "

מכל   -בואכה אנטוורפן, יהופיץ והאיים האזוריים. על סיפונה 
ליד. בי יפה עד  - רב  היה  הימאים   ן הבא  מלחים כחול עיניים, 

  השמיים ושיכור עד סוף פסוק ופיסוק. 
ביותר      יפה  התנהג  כתיקונם  שיכור  אך    ,בימים  כשהיה 

החובל   רב  בפני  התלוננו  המבוגרים  ובאחרים.  בנו  התעלל 
והנהלת החברה. אנחנו לא אמרנו מילה משתי סיבות: היינו  

  סוף המלחמה.   וידענו שהוא נולד באושוויץ לקראת ,חדשים
לזרוק אותו מכבש האונ      יצאה הוראה  זמן  ייה. הוא  לאחר 

צא מתא רב החובל ממרר בבכי. אותנו חיבק ולחשש הלוך  י
  "...ולחשוש: "אני מתנצל, אני מתנצל

  אבשלום קווה

  ספרה הראשון,   ,חצי ממה שנשאר""אביב.  -באוניברסיטת תל
ירדן. להלן קטעים  אהליה" בעמאן, בירת  -פורסם בהוצאת "אל

  מתוך הריאיון: 
  

  במה עוסק הרומן? 
הערבית        מהחברה  משפחה  סביב  סובבים  הרומן  אירועי 

בישראל. בני המשפחה מתמודדים עם אתגרי החיים במציאות  
המקומית, אבל במקביל ערים לאירועים המתחוללים בעולם  

  . 2011-הערבי לאחר מהפכות "אביב העמים" ב
  

למעשה הוא  החיים    הרומן  אנשים  של    בפחדסיפורם 
  ?די מתמ 

ורא מכל, הפחד והאלימות הם חלק בלתי נפרד  הציפייה לנ      
חיים   אנחנו  בישראל.  הערביים  האזרחים  של  מהמציאות 
זו, וזאת בניגוד   לנו דרך להימלט ממציאות  בתקופה בה אין 

האינדיבידואליז  עריצות  הערבית    םלעבר.  בחברה  השולטת 
היא גם מגבירה    אךהישגים מסוימים,  ל  להגיע  לעיתיםעשויה  

שבריר הפוליטית  יאת  מהמציאות  להימלט  מנת  על  ותה. 
קט קולקטיבי נוסף לחוסן  יוהחברתית הקשה, אנו זקוקים לפרו

חברתי. לצערי אנו רחוקים מכך. קיימת סתירה מהדהדת בין  
לבין  שגים אישיים  ילרגל הקולות השמחה שאנחנו מבטאים  

  המציאות המצערת האופפת את כולנו.  
  

תך על חוסר היכולת של האינטלקטואלים לתקן את  מה דע
  דרכה של החברה?

האינטלקטואל המחפש שינוי הוא חסר אונים, וחלק מחוסר      
עצמו   ממנו  נובע  שלו  במעגלים    וגרותהסתמו היכולת 

  .  מצומצמים

עודה בשאראת
  

פוליטית בישראל  השירה ה
  21-בתחילת המאה ה

נובמבר        במבצע גיוס משאבים המוני    החלה הוצאת ספרי 
בישראל  הספר  פרסום    למען מחאה  עברית    – "שירת  שירה 

בקר הספרות,  מ  מאת   פוליטית בתחילת המאה העשרים ואחת" 
 .  יבא סגלעמיר עק הסופר והמשורר

ה העשרים  "שני העשורים הראשונים של המא  :לדברי סגל     
מלאים   היו  בישראל  ההתנתקות  ואחת  דרמטיים:  אירועים 

השלישית,   האינתיפאדה  השנייה,  לבנון  מלחמת  מעזה, 
. במקביל לאירועים אלה קמו לא מעט  2011המחאה של קיץ  

ופוליטיות". חברתיות  הב   תנועות  הספר  מהלך  שסוקר  שנים 
משהתקיימה   גדולה  הייתה  המחאה  שירת  של  "ההתפרצות 

פה אחרת בהיסטוריה של השירה הפוליטית בשפה בכל תקו
אירועי   שירה,  ספרי  עת,  כתבי  משוררים,  קבוצות  העברית". 

  . בישראלשירה ודיונים מילאו את עולם השירה 
בשני       שחוברה  העברית  השירה  מפעל  את  סוקר  הספר 

העשורים הראשונים של המאה העשרים ואחת. בתוך כך, הוא  
המש ההתארגנויות,  את  והתהליכים  בוחן  העת  כתבי  וררים, 

הפנימיים שהתחוללו בשירת המחאה הישראלית מסוף שנות  
התשעים ועד אמצע העשור השני של המאה העשרים ואחת.       

בשירה  שהופיעו  העיקריות  המגמות  את  בוחן  הספר 
המרכז התהליכים  את  גם  כמו  שאירעו  הפוליטית,  יים 

לגולי  ומחאה. גשירה ופוליטיקה, יצירה    בין  םבמפגשים הרבי
מרתקים   הספר  אותם  שמציג  כפי  בישראל  המחאה  שירת 
קהילה,   זהות,  של  בתפיסות  רחב  לדיון  במיוחד  ורלבנטיים 

  מוסר, כיבוש, אמונה דתית, נטייה מינית, ופערים מעמדיים.  
  

  יוסי אבו 



      במאבק

    2022במאי  16ד"ר ריי ביטון בהפגנה למען קיצור התורנויות, 
  (צילום: מרשם) 

  

יו"ר ארגון המתמחים לרפואה מרשם, כינסה  ד"ר ריי ביטון,       
) הממשלה    )1.8השבוע  החלטת  בעקבות  עיתונאים  מסיבת 

 ותעקבב.  בשנה וחצי  קיצור התורנויות  החלתלדחות את מועד  
הרופאים הצעירים על חידוש המאבק, והפנו  הכריזו    הדחייה

"גזרה גזר דין מוות  ר  שאאצבע מאשימה כלפי ממשלת לפיד  
התורנויות".   קיצור  המתמחיםעל  אולטימטום    ארגון  הציב 

החדש   "אם  בפני  את  ממשלה:  ישנה  לא  הממשלה  ראש 
הז האומללה  אלפי  לנקרא  באוגוסט,    25עד    אתההחלטה 

החובוהמתמחות  מתמחים  ה בתי  בארץכל  להתפטר    לים 
      .ד"ר ביטון  הצהירה", בהמוניהם

ליישם    של הממשלה  הנכונות-אי  ביטון מתחה ביקורת על    
הארץ שבמרכז  החולים  בבתי  הקיצור  מתווה  זאתאת  חרף    , 

מכל    דחתה  יו"ר ארגון המתמחים אף  המלצת משרד הבריאות.
יישום    לו י אכ  ,טענת הממשלהאת    וכל  מונעות את  הבחירות 

אותה    ,המתווה משילות".  וכינתה  לחוסר  עלוב  "תירוץ 
  לא   באףלא עמדה   איה .  "ממשלה זו נכשלה מקצועית וערכית

מהתחייבויותיה המתמחים    מוסיפההיא  ו  אחת  את  להעסיק 
עבדות פשע,  .  בתנאי  על  חטא  להוסיף  מסתתרת  כדי  היא 

  .הוסיפהבמקום לקחת אחריות", מאחורי הבחירות 
ו מוכנים  נא  ניסוג.   התקפלה, אבל אנחנו לא הממשלה אולי  "    

ללכת עד הסוף", הדגישה ד"ר ביטון. "לכן אנחנו מחדשים את  
ובפני הציבור כולו,    המטופליםהמאבק. אנחנו מתנצלים בפני 

בידינו ברירה אלא להילחם שוב על החיים שלנו    הותירו לא    אך
.  להעניקרוצים הרפואה שאנחנו  נוסיף להיאבק למען .ושלכם

בתי  כתלי  ימים הקרובים ננקוט פעולות מחאה נרחבות בתוך  ב
לתורנויות   סוף  לשים  נחושים  אנו  להם.  ומחוצה  החולים 

  ". שעות. נלך עד הסוף 26  הנמשכותהבלתי אנושיות 
לרפואה,           וסטודנטים  מתמחים  רופאים  ממאה  יותר 
הפגינו  ה מרשם  בארגון  (חברים  שעבר  השבוע    ) 30.7בסוף 

  . ג' אביב  ברמת  לפיד  יאיר   הממשלה  ראש    לבית  בסמוך 

  

אביב - סניף מק"י תל  
ראש על קברה של ןמרכי  

 סיון 
ייתו של חברנו היקר נועם יורן ער  

 
  

  מעמד וקולוניאליזם  על  רעיוניהקורס ה

  המרקסיסט המשפיע  בהשתתפות 

  צ'יבר  וויוק  'פרופ

  , 19:00, בשעה  9.8י,  שליש - (ואחרון) רביעימפגש 

  , ת"א70אולם הגדה השמאלית, אחד העם 
  

  מק"י, חד"ש ובנק"י 
  שנה לפטירתו של  ערב זיכרון במלאות 

  מוחמד נפאע  המנהיג החבר
  , אולמי אלמאס, עכו 18:00, בשעה 4.8, חמישי

  

  ישיבת הועד המרכזי של מק"י
    11:00, 6.8שבת, 

  סניף מק"י חיפה אולם ב
  

  מועצת חד"ש 
  ה לכנסת חברות וחברי הרשימ תריבחל

  ו בהמשךסמשעה, מיקום ופרטי הסעה יפור, 13.8שבת, 
  

  משמרת מחאה נגד הקטל בענף הבניין
  לזכרו של אשרף נחלה שנהרג באתר בנייה סמוך 

    18:00 בשעה ,8.8שני, 

  כיכר השעון, טיילת מפרץ שלמה, יפו 
  

  הפגנה נגד הריסת בתים בטירה 
  נפגשים בכניסה המזרחית לטירה 

    18:00בשעה , 4.8חמישי, 
  

  מועדון הגדה השמאלית
  , ת"א70אחד העם 

  הקרנת הסרט 

  ג'ון בורמן  "גברים במלכודת"/
  שני קיניסו, אורי דביר ושירה מרק בן צביושיחה עם 

  דקות (אנגלית)  109, 9721, ארה"ב 

  0019:, בשעה 6.8מוצ"ש, 
  

  

  הדרך"השבוע באתר "זו 
 16בירוקרטיית הכיבוש, עיצומי העו"סים, נער בן 

  נהרג מירי הכיבוש, ועוד...
  

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
  


