
 
 

 

 

 

 

  
  
  
  
  

  בריאות הציבור 
  בעידן ההפיכה 

  6-4עמ' 

  א') 27יאיר לפיד / סעיף  עמוד הטוויטר של(צילום:  2023במרס  13מרכז, מהנחישות אין כאן: מפגש הפוליטיקאים  
  

יו"ר יש עתיד   בהם מפלגות האופוזיציה,ראשי מ כמה     
ח"כ יאיר לפיד; יו"ר המחנה הממלכתי ח"כ בני גנץ; יו"ר  
ישראל ביתנו ח"כ אביגדור ליברמן ויו"ר מפלגת העבודה  

על  ) במשכן הכנסת 13.3ח"כ מרב מיכאלי נפגשו השבוע (
המואצת  חקיקה ל התנגדות מהלכי  "לתאם , לדבריהם,מנת

  .קידום הרפורמה המשפטית"צורך הקואליציה ל שמובילה
  . אווירת נכאים תשבונ צילום שפורסם בתום המפגשמה    

להחרים  (ראו זה פלא)    חבורתו של לפיד  בתום דיון, החליטה
  :את ההצבעה על חוקי ההפיכה המשטרית בקריאה שלישית
,  "אם החקיקה לא תיעצר ולא תהיה הידברות בין הצדדים

כשיונח מתווה הנשיא נשמח   .נחרים את כל ההצבעות
  קדם ל מאמציו ואנו מעריכים את  ,להתייחס להצעתו

ממשיכים "מנהיגי"   בכך,  .הידברות'', מסרו הארבעה
בנימין נתניהו וממשלתו   דרך מלך עבור לסלול האופוזיציה

    .ימנית הקיצוניתה
שתי   מיד בהיעדרן של בחין ממתבונן בצילום המפגש ה    

תע"ל,  -חד"ש סיעתהראשונה היא  . אופוזיציה סיעות
בהפיכה   ועממי דמוקרטי מאבקהקוראת זה חודשים ל

. השנייה היא  והמשפטית ולשילוב האוכלוסייה הערבית ב
 .ח"כ מנסור עבאסבראשות רע"מ סיעת 

שתי הסיעות מההצהרה   את הדרתלפיד כהרגלו, תירץ      
: "עבאס הוזמן ולא הגיע כי  על החרמת ההצבעה  המשותפת

הוא    -מלא עם הליכוד  -עודה עובד על מלא  ;לא הרגיש טוב
עוד  "לא מרגיש טוב" אכן לא חלק מהאופוזיציה".  עבאס 

נגד  מסרב לנקוט עמדה  ו  ,הקיצוני  מאז הקמת ממשלת הימין 
  .הגוברת בכנסת וברחוב פשיזציהה

ללא   אימץליברמן, גנץ ומיכאלי,  גיבויבזה לפיד, אשר ל     
בושה את התכסיסים הפוליטיים בהם מרבה להשתמש  

  פיץ דברי שקר  יאם לפיד סבור כי   .נתניהו לשעברשותפו 

  

שקר  .  דברי אמתכ   לבסוףו  תקבלהם י  חזור עליהם שוב ושוב,יו
- חד"ש  , לפיההשערורייתית וחסרת השחר  האשמה ה  כזה הוא

  . פעולה עם ממשלת הימין הפשיסטית משתפת תע"ל
הגיב לדבריו של    ,תע"ל, ח"כ אחמד טיבי-יו"ר סיעת חד"ש    

: "האופוזיציה בכנסת מפוררת ומחוררת. מעולם לא  לפיד
.  הזדמנותשער עצמי בכל  המתאמצים לכבושם ראיתי שחקני

  -  יום. אני מזכיר לכולםכזה מצב האופוזיציה בכנסת אך 
אם 'קואליציית    .הצעת חוק הנאשם  קידמנו אתבכנסת הקודמת  

צעת  השינוי' הייתה תומכת בה, היינו היום במצב אחר. לה
  . "שקד הטילה איילתבגלל וטו ש - לפיד ובנט  ו תנגדה החוק

ונתנגד לכל ממשלה   -באופן עקבי התנגדנו אז לממשלה "    
מאיימת   שאכןהאופוזיציה  לפי שעה,פוגעת בציבור שלנו. ה
הפוקדים את הרחובות    םמפגיניהמ  מורכבתנתניהו  ממשלת    לע

זו  מבהרבה מאורגנת ואפקטיבית  אופוזיציה זו  .בכל יום
ומיכאלי היא    היושבת בכנסת. החבורה של לפיד, גנץ, ליברמן

  .טכנית מפוררת", הדגישלא יותר מברית 
כי  קבוצה "מסתכלים לכיבוש בעיניים" סבורים חברי ה    

"אופוזיציה חשוכה  הם  הציוניותציה אופוזיראשי מפלגות ה
  20-ל כלשהו  ביטוי העניקל הם מסרבים באופן עקבי .וגזענית

מדוע   ,דרוש הסברלנציגיהם. לא כל שכן  , מהאזרחים יםאחוז
- מהסמוטריצ׳ים והבן ראויה או ערכית יותר  חבורתו של לפיד 

הכנסת  ללא מסכות.  תנהליםמ האחרונים לפחות  .גבירים
פרלמנט   -היא בושה למילה דמוקרטיה  ברובההישראלית 

  ". ליהודים בלבדגזעני 
  מתמאבק בתהליך הפשיזציה המסוכן שמקד ה ת בשור   

.  ה חסרת השינייםהאופוזיציכיוון ממשלת הימין לא תגיע מ 
יהודים   , המעניקה ביטוי לכלל האזרחים,מחאה המונית

ימין  אבק בתרום באופן ממשי למל תצליח , דחוערבים כא
  .הפשיסטי

  2023במארס    15/   11גיליון  
  

 ענה לאופוזיציה החלולה המ - רחובה



  

 2תגובות /

        

 

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

  מדינה בה רה"מ ושר האוצר הם אזרחי ארה"בקיימת 
למנוע   לא ניתןאזרחות אמריקאית ולכן מחזיק סמוטריץ' "

לחוק יסוד הממשלה   6אבל סעיף  .כנס לארה"ביממנו לה
אזרחות   הוא מחזיקמונע מאדם להתמנות לכהונת שר אם 

לא יתמנה  ' :והוא לא עשה את מה שנדרש כדי לבטלה -  זרה
לשר מי שהוא בעל אזרחות שאינה ישראלית, אם דיני  
המדינה שהוא אזרח שלה מאפשרים את שחרורו מאזרחות  

שם שחרורו  זו, אלא לאחר שעשה את כל הדרוש מצדו ל
אז או שהידיעה שיש לו אזרחות אמריקאית לא נכונה  '. ממנה

כשר האוצר (וגם לא שר במשרד   שאו שהוא לא כשיר לשמ
  ". הביטחון)

  3.3ציוץ של עו"ד מיכאל ספרד, 

  הערכים המטורללים של השמאל הפרוגרסיבי
אני קורא לכל המפגינים לעשות חשבון נפש ולהבין "

המדינה בעתיד הם לא הערכים שהערכים שיובילו את 
        ".המטורללים של השמאל הפרוגרסיבי

  5.3הרב שמואל אליהו, אתר "סרוגים", 

  כאן כאוסהממשל האמריקאי מודאג מהלמה 
האמריקאים מתרגשים מהכאוס בישראל. זה לא משום שהם  "

אוהבים אותנו כל כך, אלא עקב חששם שהכאוס בישראל  
רואים בישראל נושאת מטוסים  יפגע באינטרסים שלהם. הם 

יבשתית גדולה, עם יכולות צבאיות גבוהות, שעומדת  
לרשותם. ישראל היא האגרוף האמריקאי במזרח התיכון,  
מדינה עם שלטון דמוקרטי איתן, ערכים משותפים, כלכלה  
יציבה וצבא חזק שיעמוד לימין ארה"ב בכל סכסוך מדיני,  

ווי הנפט  צבאי או כלכלי שיתרחש במזרח התיכון ר
והאינטרסים המסחריים. לכן הם כן מודאגים מההפגנות  
הגדולות, כן מודאגים מבריחת ההון, כן חוששים מהחלשת  
ההיי־טק, והכי מודאגים ממחאות המילואימניקים והטייסים.  
הם רואים מה קרה ברוסיה כאשר פוטין ניסה לגייס מילואים  

        ."ינה למלחמה באוקראינה, ומיליוני צעירים ברחו מהמד
  7.3נחמיה שטרסלר, "הארץ", 

  "מקור ראשון" מוחק את חווארה
מכל רחבי הארץ ביקשו לפני ימים   ופקולטות ראשי חוגים "

ירועים  אחדים לפרסם (בתשלום) מודעת גינוי משותפת לא
.  סירבו לפרסמה 'מקור ראשון'ובעיתון  - הקשים בחווארה 

שלום, ראש החוג  - בןמי שהוביל את המהלך היה פרופ' רם 
להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה העברית, זאת  
כאמור בשיתוף עם כל ראשי החוגים ההיסטוריים מכל  

נבלה נעשתה  'בין היתר נכתב במודעה:  .האוניברסיטאות
בישראל וכתם שחור מאפיל על ההיסטוריה היהודית.  
  פורעים יהודים יצאו בעיירה חווארה למסע הרס וחורבן כדי 
להשחית באלימות קיצונית ולהטיל אימה על אוכלוסיה  
אזרחית פלסטינית שתחת כיבוש ישראלי. לבנו מתכווץ  
מאימה לנוכח הפוגרום שנעשה בשם הדת לכאורה ותחת  

  ."'חסות המהפכה המשטרית
   6.3דוד ורטהיים, "וואלה", 

  

 

 מכתבים

  למערכת    
  

  מבצע שחר שחור 
עודאת בן - חודש מת מפצעיו נאייף אללמעלה מלפני      

כל חייו הקצרים במחנה הפליטים  העביר את העשר. נאייף, ש
נוסייראת שברצועת עזה, נפצע קשה בראשו מתקיפה - א

במשך כחצי שנה הוא עבר  באוגוסט אשתקד.  6- ישראלית ב
  26- מורדם ומונשם, עד שמת ב בעודו בין בתי חולים שונים 

  בינואר האחרון. 
  הישראלית על  כתוצאה מהמתקפה 33- הוא ההרוג ה נאייף    

  ללא טיפת לכנות,  ו אותה בחר בקיץ שעבר, רצועת עזה
מיד בראשי  צצו , ם תחילתהעציניות, "עלות השחר". 

האחרון   -  הזיכרונות המרים והקשים מהסבבים הקודמים
  . 2021התרחש קצת יותר משנה קודם לכן, במאי  ביניהם

עם הקולגות שלי,  שניהלתי נזכרתי בשיחות הקשות     
חיים את חייהם  התחקירני השטח של בצלם ברצועת עזה, 

הנצורה,   ירלכודים בע בעודםאת עבודתם  מבצעיםו
  , כבר לא נותרו מילים מנחמות לומר . המופצצת שוב ושוב

    דבר לעשות כדי להגן עליהם מפני האימה. נותר   לאו
זוועות קשות מנשוא. דיווחים על  ימי הלחימה מייצרים     

מאות פצועים  וכך גם על , מגיעים בבת אחת עשרות הרוגים
כאלה   אף ישנםביניהם  .אלפי בני אדם שאיבדו את בתיהםו

   שלא הספיקו לתקן את ביתם שנפגע בסבב קודם.
מסתיימת, והחיים חוזרים לשגרה הבלתי  הלחימה ואז     

נסבלת: תושבי רצועת עזה, שמספרם כבר עולה על שני  
אפשר  שנאלצים לנהל את חייהם באופן רחוק ככל מיליון, 
פרסמה ועדה של האו"ם דו"ח על   2015- . במנורמלילדמיין 

היא תהפוך ״בלתי   2020והזהירה כי עד  ,המצב ברצועה
, ובשנים שחלפו  2023- ב ם ו נמצאיראויה למגורים". אנ

  המצב רק הדרדר. 
בצלם בירושלים, חוזרים לשגרת   חברי ארגון, גם אנו    

כחלק  לתעד את הזוועות.  וממשיכיםהעבודה שלנו, 
  , מנהלת מחלקת ריכוז המידע בבצלםבתור תפקידי מ

  י נסיבות מותם. אנאת ההרוגים ו תשמולתעד את  באחריותי
את האירועים שבהם נהרגו,   ת על השמות, מתחקר תעובר
ותעודות פטירה.   יםרפואי יםמסמכים אישיים, תיעוד תבוחנ

ישראל מזמנת לנו עוד   ,למרבה הזוועהו  ,זו עבודה מורבידית
    ועוד הזדמנויות לעסוק בה. 

במהלך שלושת הימים של המתקפה על רצועת עזה     
ים. מתחקיר  פלסטינ 33ישראל הרגה  , באוגוסט האחרון

מההרוגים, בהם שמונה קטינים   17שקיימנו עולה כי לפחות 
ושלוש נשים, לא השתתפו בלחימה. הם לא נהרגו ״בטעות״.  

  הפוקדת להפציץ , הישראליתדיניות המהם נהרגו כתוצאה מ
כי   הביודעמהאוויר אזור מאוכלס בצפיפות גדולה, 

  המשמעות היא הרג מסיבי של אזרחים. 
ה  חני משפעדויות באוסף בצלם  םשבועיים פרסלפני      

  הענקנו שאיבדו את יקיריהם בסבב הלחימה "עלות השחר". 
  "שחר שחור".   את השם לו

  סוהיר עאבדי

  מנהלת מחלקת ריכוז מידע, בצלם
  

1  

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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 3 / ועידת חד"ש 

  

  (צילום: זו הדרך) 10-יו"ר וועדת המעקב, מוחמד ברכה, נושא דברים בוועידת חד"ש ה

השלום והשוויון  למען בזכות השותפות
  

הוועידה העשירית של החזית הדמוקרטית לשלום      
) בשפרעם 2-4.3(חודש הה בתחילת נערכש) "ולשוויון (חד

וועידה עסקו ה דיוני  בסימן המאבק בממשלת הימין הקיצוני.
  הוועידה של  ה העיקריתמטרת .פוליטיים וארגונייםבנושאים 

.  ש בשנים האחרונות"תפקודה של חדמלקחים  הפקת היתהי
  תהליך הפשיזציה ב למאבקותוכנית חזון לגבש  במטרהזאת 

  ש.כיבוב גזענות וב המתרחב
בשיר   ד"ר  נשאאחד הנאומים הבולטים בוועידה את     

התנהלותה  . כרכבי מתח ביקורת על מחיפה , קרדיולוג כרכבי
  של חד"ש בשנים האחרונות, אך גם הציב פתרונות לאתגרים 

  : נאומועיקרי  להלן . מולם היא ניצבת
,  1977החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון קמה בשנת     

מדיניות   דמהלציבור הישראלי הרחב וקי  פנתהומאז הקמתה 
  . יהודית- של שלום, שוויון, צדק חברתי ושותפות ערבית

מנהיגי המפלגה  שיתוף פעולה עם פעלו ב חד"ש  מנהיגי
  על הרחבת פעילותה  שקדוו, הקומוניסטית הישראלית

  .  הערבי והיהודי ציבור ושורותיה בקרב ה

  ייחודיותה של חד"ש בשיח הפוליטי בישראל 
כך למשל,   צלחו. להגדלת החזית לא כל המאמצים אך     
לא   "הפנתרים השחורים"תנועת עם  חד"ש  ל ברית שה

את   ו לא הניא קשיים והאתגרים מעולםאולם ה . האריכה ימים
תמיד בקידום השוויון והברית בין העמים  להמ  ת החזיתהנהג

  .  החיים בישראל
לערער את   עלולהמעמיקה מגמה ש שנים האחרונות ב    

  ה להרחיב את פעילות חד"ש חדלה לנסות .יסודות החזית
החל   חברה הישראלית. בשנים אלה קרב הב ההשפעתאת ו

  , החזית להאמיצות והנכונות שהפער בין הסיסמאות  עמיקלה
  . בשטח היא נוקטת ןבה ותלבין הפרקטיק

  ים הדהדמשתמשת החזית מ ם בה והטרמינולוגיההשיח     
פערים ב צמצום ניכר  מגמה זו עקב . לאומני לעיתים שיח

מסרים   .דלבין מפלגת בל"  ן חד"ש בי  האידיאולוגיים
  יהודית - רביתע תנועהבתור  שהציגה חד"ש בעבר ייחודיים 

גוף הפוליטי העיקרי  כ עקב כך נפגע מעמדה, והיטשטשו
  בחברה הישראלית.  יסודי שינוי ל הקורא

העם  ביותר.קשה  אכן בישראלהמציאות הפוליטית     
המדיניות   מעמיק.כיבוש הה תחת עול  חץהפלסטיני נמ 

מיום   יתאכזרנעשית  שנוקטת ישראל לדיכוי הפלסטינים
    ל וסבממשיכה לה הערבית בתוך ישראל יהאוכלוסי .ליום

עם הגיע לשיא דיכוי הערבים בישראל  .אפליהממהדרה ו
מעמד  ת חוק זה קיבע א. 2018חקיקת חוק הלאום בשנת 

  באופן רשמי וחד משמעי כאזרחים סוג ב'. הערבים 
  קו אידיאולוגי ופוליטי עקבי נגד   חד"ש תשמרש חיוני     

  

ציאות  להיאבק במ החזית רק כך תוכל הכיבוש והאפליה. 
   שחווים האזרחים בישראל והתושבים בשטחים.  קשהה
  תת מענה לצרכים ל יםאמור והמסרים שמציגה חד"ש  חזוןה

בהדרגה   מנתקיםאנו בפרקטיקה  .שני העמים של בני ובנות
מוותרים על ההזדמנות  ו עם ההמונים היהודיים קשרינואת 

  .לגייסם למאבק

  קו עקבי נגד הכיבוש והאפליה 
  . בבחירות האחרונות הייחודית גובה מחירדרכנו אובדן     

  ה ז מעברבל"ד. בהמוניהם ל אזרחים ערביםהצביעו לכנסת 
גדל  זה דור  .חברה הערביתבהדור הצעיר  בעיקר בקרב םנרש

- : חזית ערביתשמציעה חד"ש יותייחודל ללא מודעות
ת לשנות  חותרהו , המקדמת את פתרון שתי המדינותיהודית

  את המציאות.  
עם   חדשים קשרים קשורל ניסו חזיתב אחדים פעילים 

 הספג פעילותם זו. יהודים התארגנויות פוליטיות בהובלת 
אלה   .הקומוניסטית מפלגהוב חזית חברים ב מתקפות מצד 

  . אלה שעברו ציוניזציה""  -   תםוכינו א

את  גינתה לא  חד"שהנהגת הצער, ולמרבה למרבה הפלא     
אלה   תלהוקיע א ולא עשתה כל ניסיון הללו  ההתבטאויות

כי  נראה  ?המתקפה . מה הייתה מטרתו אותןהשמיעש
הרחבת שורות  דון במל  חבריםכדי להרתיע  ביקורת נמתחהה

אלה ש"סרו   רגלילדחוק את ניסיון היה זה  .וקשריה החזית
  ציונית - האנטי תפיסהבין ה הופר האיזון  כי  דמה מהדרך". נ 

זית  ח בבניית  המהותי הצורךתפיסתה בדבר לבין  חד"ש של
המקום   כאן. קפיטליסטית רחבה- פשיסטית ואנטי- אנטי

פעולה   ףמשת בחזית,ברים אחרים חל בדומהאני, : צהירלה
  עם ציונים בנושאים מוסכמים. 

עם חוגים   נסרב לבוא במגעאם אני שואל אתכם:     
  השמאל הציוני,  לרבותהישראלי,  שמאל קרב הב פוליטיים 

  לבנות  כיצד נמשיך נרחיב את מעגלי ההשפעה שלנו?  כיצד
את  למעשים  נתרגם כיצד חזית רחבה נגד הפשיזם בישראל? 

  כיצד ? "לחזית נגד הפשיזם ונגד הגזענות" :עידהוהו תסיסמ
  הפיכה מאבק נגד הלנגייס את האוכלוסייה הערבית 

פשיזציה  -  השמעותמ , ואשרהממשלהשמקדמת  טריתהמש
  חברה הישראלית כולה. ב חבלתש

-מחשבתי ומעשי רחבשינוי  שרו דהפוליטי המצב לטעמי,      
, אנו עלולים  ללא שינוי באופן הפעילות של חד"ש. היקף

  .הפשיזם יפתבמשימתנו החשובה להד להיכשל 
וליצור עמו   עם האחר תקשרכדי ל דברים אלה:אסיים ב    

אני מציע   דרכנו.ב יםלהיות בטוח זו חובתנו שותפות,
.  מורשת העשירה שלנובושל תנועתנו היסטוריה ב נתגאהש

  . קדם את השגת היעדים שלנווכל לנמתוך נקודת מוצא זו, 



  4/פוליטי 

ממשלת הימין 

  נגד הנשים
  

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מעכב את חוק האיזוק      
גרסה   הוא חותר לקדם  .האלקטרוני של גברים אלימים

של החוק, שתאפשר איזוק רק לאחר שתי   "מאוזנת יותר "
הוועדה לקידום  דיון שקיימה ) ב13.3כך נחשף ( .הרשעות

  .ולשוויון מגדרי של הכנסתמעמד האישה 
  גברים אלימים  על להפעיל פיקוח נוקשה מציע החוק    

. הוא נועד  2017ונדון בכנסת משנת    ,באמצעות אזיק אלקטרוני
משפט, כחלופה  הלנטר ולפקח על קיום צו הרחקה שקבע בית  

פתרונות  . בסיכוןלפתרונות שמציעה המדינה להגנה על נשים 
  במקלטים נשים ה. מוגבלים בעיקר למקלטי הגנה לנשים אלה

נאלצות לקטוע את שגרת חייהן, לעזוב את ביתן  אלה 
ועבודתן, לעתים עם ילדיהן הקטנים ותוך מצוקה כלכלית,  

  .ן אותןמסכ מי ש כלשהן כלפי שלא מופעלות סנקציות  שעה
הנחתו על   מאז .חמש שנים ת זהמתעכב העברת החוק    

בעת כהונת   - קריאה ראשונה ב ר רק אוש  , הוא שולחן הכנסת
בן גביר, שהתחייב בעבר לדון בחוק   כ "ח ממשלה הקודמת. ה

בנושא  בודד , ערך מפגש בסיכון ילדים לולעזור לנשים ו
  .לא לקדם את החוקשוהחליט 

ש), ממובילות החקיקה  "סלימאן (חדכ עאידה תומא "ח     
בשקט.    כךלא נעבור על  ", אמרה בדיון:  ר הוועדה לשעבר"ויו

עובדות   עמלם רב השנים של אפשר להשליך לאשפה את לא נ
.  שעבדו על החקיקה  מקצועהנשות ואנשי  של  מדינה וה ועובדי  
נרצחו עשרות נשים, ואלפי   לת העבודה על החקיקהימאז תח

דין רציפות,    נפעל להחיל על החוקחיות בפחד.  נאלצות לנשים  
יופקרו לידי    . הנשים שחוות אלימות לאולא נסכים לפחות מכך

  ."התוקפים
ארגוני   ההוזמנו שלוש בן גביר למפגש שהתקיים עם השר     

מתחה ביקורת    ,תנועת ויצו  חברת  ,ד גילי ורון" עו  .נשים בלבד
 התמקד בעיקרהשר " קשה על התנהלותו במהלך הפגישה.

הוא דרש מאיתנו  ", היא סיפרה, "שווא הנושא תלונות ב
להשיב רק   , ודרש מאיתנו החוק לא יפגע בגברים כי  להבטיח

    , הוסיפה."לסוגיה הזו 
על פי נתוני המשטרה, בכל אחת משלוש השנים האחרונות      

תיקים בגין תלונה על הפרת צו הגנה   700-נפתחו בממוצע כ
  .מהחשודים נעצרו 40%את, רק  בין בני זוג. עם ז

     
  

  

  קבלו את

  זו הדרך
ל  "בדואמדי שבוע 

  או בדואר רגיל
  

, ללא תשלום, מתבקשים לשלוח  המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוניהמעוניינים לקבל בדואר אלקטרוניהמעוניינים לקבל בדואר אלקטרוניהמעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני

 zohaderekh@gmail.comל אל:  "כתובת דוא
מתבקשים לכסות את הוצאות   המעוניינים לקבל בדואר רגיל, המעוניינים לקבל בדואר רגיל, המעוניינים לקבל בדואר רגיל, המעוניינים לקבל בדואר רגיל, 

שקל בשיק לפקודת המפלגה    150המשלוח באמצעות תרומה של 

  6126102אביב -תל 26205 ד"ת הקומוניסטית הישראלית, 

  

כנס חירום להצלת  

  מקצועות הבריאות
  

מאות אנשי מקצוע, חברי כנסת, איגודי מקצועות הבריאות      
ח"כ עופר   שיזמו) בכנס חירום 14.3ואקדמאים, השתתפו (

תע"ל) וח"כ טטיאנה מזרסקי (יש עתיד) בשיתוף  -כסיף (חד"ש
האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת והחברה   םע

. הכנס נערך תחת הכותרת:  הישראלית לריפוי בעיסוק
כשרה  השמירה על ההמצילים את מקצועות הבריאות למען "
 ר גפן. בהנחיית העיתונאית לינוי בו, "אקדמיתה
מעמד  ב ממשלת הימין לפגועבניסיון  וכנס עסקדיוני ה     

של קלינאי   בזה בייחוד ו רפואיים, -ההמקצועות הפר
חותרת  לפי השינויים ש .בעיסוק המרפאיםתקשורת וה

לאחר   ות אלה ניתן יהיה לעסוק במקצועהממשלה להוביל, 
.  הנדרשים כיום אקדמיים הלימודים הבמקום  ,לימודי תעודה

וחשיבותו  ח"כ כסיף: "מטרות הכנס ערכיות    אמר  בפתח הכנס
מלחמה לא רק על האמת,    יזההכר   הממשלה  .ממדרגה ראשונה

  אים ובמומחים, אקדמבזלזול  אנו רואיםאלא גם על המדע. 
טיפול  קבל את הבדיונים בכנסת. כל אדם ראוי להדבר ניכר ו

ההכשרה     דרושה  ותו,העניק אכדי לאך  המקצועי הטוב ביותר.  
 הטובה ביותר״. 

כלל  והציג שיתוף פעולה בין ד מאבקים ו חילא הביאהכנס     
  הצלת ל  םרבימאבקים    מוביליבו    השתתפו  .מקצועות הבריאות

שירות  רווחה ובין המאבק למען  חיבר בריאות הציבור. הכנס
ליברלית הדורסנית  -במדיניות הניאו  לבין המאבקציבורי ראוי,  

הדיכוי   הדוברים בכנס הדגישו בין השאר את  ובהפרטה.
הדיונים בכנס  מאחד  .בתחום הבריאות עובדותשל ההמגדרי 

בו  השיקום כדוגמה למקצוע טיפולי  הדרכת הצביע על
        .דרך העסקה קבלנית  ניצוללדות  בעוה חשופות

  

  י "רופאים בכירים דורשים מהר

  להצטרף למחאה נגד ההפיכה 
  

י)  "רופאים בכירים דורשים מההסתדרות הרפואית (הר    
להצטרף למערכה נגד ממשלת הימין וההפיכה המשטרית. כך  

) עורכת תחום הבריאות בתאגיד השידור הציבורי,  14.3מסרה (
רופאים   66. על פי הדיווח 'קטי דור, ביומן הבוקר של רשת ב

יושבי ראש של איגודים   30, ובהם בכירים חתמו על הפנייה
  שונים כגון טיפול נמרץ, אורתופדיה, משפחה ועוד.  

אדם וזכויות  החוששים מהפרה נרחבת של זכויות  אלה    
  . המשפטית שמוביל הימין הקיצוניהחולה כתוצאה מההפיכה  

קחים חלק פעיל  ולרבים צוותי רפואה חברי רופאים ו כי יצוין 
  . )6-5ר' עמ'  (במחאה 

ההסתדרות הרפואית מייצגת את כלל הרופאים, זאת  "    
קבוצה הטרוגנית. חלק מהרופאים תומכים ברפורמה וחלק  
אחר לא תומך בה. אנחנו רוצים לשמור על הרופאים. כל זמן  

, כך  "שלא פוגעים ברופאים וברפואה, אנחנו לא מתערבים
  ה , את הימנעותהר"יר "ציון חגי, יו 'לאחרונה פרופ תירץ

  . מהשתתפות במחאה נגד ההפיכה המשטרית
) סכסוך עבודה  13.3בתוך כך, איגוד הרוקחים הכריז (     

כי יוענקו סמכויות יתר    ,בעקבות סעיף בחוק ההסדרים הקובע
הצעד  "לטכנאי בתי מרקחת שאינם רוקחים. באיגוד טוענים כי  

לבריאות הציבור, וכן יביא   ממשיתסכנה עשוי להוביל ל
משרד  מדורש  הרוקחים . איגוד"הרוקחים לשחיקה בשכר

  .האוצר להסיר את הסעיף מהחוק 



  5/רווחה  

  

בריאות הציבור בעידן ההפיכה
  לא רקת  מכוונ  שמובילה ממשלת הימין  המשטרית  ההפיכה    

מומחים וגופי מומחיות   כלפיגם  לא אמערכת המשפט, כלפי 
מצויה בעין   הציבורית, למשל, מערכת הבריאות אחרים.

מושתתת  היא הערכים עליהם  , כאשרהסערה בימים אלה
  תקפה.מנמצאים תחת 

מומחה  השבוע ראיין "זו הדרך" את פרופ' נדב דוידוביץ',     
בית הספר לבריאות הציבור  מנהל , בבריאות הציבור
ופעיל במחאת החלוקים   גוריון בנגב -באוניברסיטת בן

  :הלבנים
  
  

בריאות ההתגייסות מרשימה של אנשי ל אנו עדים
  ...למאבק בהפיכה המשטרית 

אני רואה במחאה הנוכחית   , 2011בתור בוגר של מחאת     
רב   ת הבריאות ישנה התגייסות מערכ. בחיוביים תהליכים 
   : אלא כל מקצועות הבריאות  , רק רופאיםלא    - למאבק    תחומית
לה לא  , רוקחות, בריאות הנפש ועוד. איותרפיהספיסיעוד, 

  לקחו חלק במחאות הקודמות.  
כל ההקשרים  ל  המחאה עדיין לא נותנת ביטוי  ,לצערי     

היא    ך בשבועות האחרוניםא  של ההפיכה.   הפוליטיים הרחבים
מתחילה להציף את הקשיים של אוכלוסיות מוחלשות כמו  

שיח ער יותר    בה  וקייםה הערבית ומהגרי העבודה,  יהאוכלוסי
  . על פשעי הכיבוש

אנשי רפואה   תמחאת החלוקים הלבנים מובילה קבוצאת     
פעילים פוליטית כמו ד"ר צבי פישל (יו"ר המועצה הלאומית  ה

לבריאות הנפש) ופרופ' חגי לוין (יו"ר איגוד רופאי בריאות  
מה שמתחיל לחלחל לציבור הוא שהתהליכים   הציבור).

יותר מההפיכה המשפטית.  שמקדמת הממשלה עמוקים 
  ה מוזילו , תיגר על מומחיות בכלל תלמעשה קורא ממשלהה

לקדם כעת הוא   ה הממשלה הצעדים שמנס  אחד . הערכ את
נוסף    צעד צמצום ההכשרה במקצועות הבריאות דרך סמינרים.  

אנו  תכנון.  המומחיות בנושא ועדות  הדעת וההוא ביטול חוות  
למשל   -גם מעבר לתחום הרפואי כעת רואים זאת 

  הספרייה הלאומית. להפוליטיזציה ש 
  
  

נגד ההפיכה בבאר שבע. אתה  ותאתה פוקד את המחא

  ערבי?-יתוף פעולה יהודיששם מזהה 
  אני מרכז את הפעילות של מחאת החלוקים הלבנים בדרום.      

ההפגנה שהתקיימה ביום הזעם את שמחתי שהצלחנו לארגן 
בה ההשתתפות  ), שהייתה 9.3בבאר שבע בשבוע שעבר (

אנשי בריאות בשנים האחרונות. שיתפנו  של הגדולה ביותר  
עם  גוריון ו-האקדמאים באונ' בן תפעולה בין השאר עם מחא

מחאת ההייטקיסטים. שמחתי מאוד שאחד הדוברים בעצרת  
יו"ר אגודת הרופאים הערבים   -היה ד"ר נעים אבו פריחה 
גרמה   יה , והצעדה לאחרמאוד בנגב. ההפגנה הייתה חזקה

  ת. לכולנו לחוש סולידריו
  

  השלכות ההפיכה על הבריאות 
, יערוך מכון ון ליר בירושלים ערב  סבמר 12ביום ראשון,     

על מערכת הבריאות.  ההפיכה ההשלכות השונות של  בנושא
 על בסיס .ובכירים ממערכת הבריאותבערב ישתתפו בכירות 

את האתגרים, הסכנות והאיומים  הם יציגו ניסיונם המקצועי 
פרופ' נדב דוידוביץ',  ישתתפו:  .ים למערכת הבריאותהנשקפ

פרופ' נחמן אש, פרופ' דינה בן יהודה, פרופ' חיים ביטרמן  
  ופרופ' רבקה כרמי.

  נדב דוידוביץ' (צילום: ויקיפדיה)פרופ' 
  

על בריאות  הפיכהה האיומים העיקריים שלמהם 

  ?ועל מערכת הבריאות בכלל הציבור
לאו דווקא  פוליטיקה ו  העומד בלב העניין הואהנושא     

מומחיות,  השפוליטיקה קיימת גם בתוך  למרות .מומחיות
שינוי סדרי עולם  להפיכת הקערה על פיה ו ל  מובילה  הממשלה
את מחאת   ניענוסף שהשלטון רוב. ממד עריצות  תוך ניצול

  תיר שתלהוביל חקיקה  הגזעני ןהחלוקים הלבנים הוא הניסיו 
לרופאים להעניק טיפול על פי שיקול דעתם האישי. זה נוגע 

הלהיט מאוד את   ואבאתוס הכי עמוק של שבועת הרופא, וה
הרוחות. התפיסה של בריאות הציבור מעניקה חשיבות רבה  

מבטיח בין היתר   ,חוק הבריאות הממלכתי למשל .למשפט
. נוסף לכך,  יםבמרחק ובזמן סביר ינתנו יבריאות הששירותי 

אנחנו עובדים כתף אל כתף עם יועצים משפטיים ויודעים מה  
החשיבות שלהם בשמירה על האינטרס הציבורי מפני גופים  

  חיצוניים כמו חברות טבק וחברות תרופות. 
  ; פריפריה ומרכז ;מו שוויון בבריאותנושאים חברתיים כ    

גזענות הם יסודיים עבורנו כאנשי בריאות הציבור  ומאבק ב
רופאים בתחומים אחרים. במשך שנים  עבור יותר מאשר 

על מערכת הבריאות הציבורית.   נעזרנו בבג"ץ במאבקנו להגן
  2014-מלמימוש החלטת הממשלה  הגשנו עתירה , לאחרונה

בית חולים נוסף בנגב. כמובן שלא צריכה להיות   להקים
עריצות של בית המשפט, אך אנחנו מכבדים את השיקול  

כפי שאנחנו רוצים שיכבדו את השיקולים   יהמשפט
  המקצועיים שלנו. 

נפגע בהמון  שכבר  ,ממד חשוב נוסף הוא הממד המגדרי    
. בוועדת הסל, בה הייתי חבר, ההחלטות מתקבלות  אופנים

נזוס על סמך שיקולים מקצועיים. כך הגענו להחלטות  סבקונ
כמו הרחבת ההגדרות הקליניות להפסקת הריון ולהתקדמות  
בנושא הפונדקאות להומוסקסואלים. כאשר אריה דרעי נשאל  

הוא הצהיר כי   ,חרדיכיצד אישר את ההחלטות האלה כשר 
. אנשי המקצוע של  נםסיויבנהמוחלט הוא תולה את אמונו 

  . כי ימשיך להישחקהיא , והסכנה  נשחק הזה ןהאמוכעת, 
  

  <<<<  



  6רווחה / 
  

  

  

  (צילום: עמוד הטוויטר של צבי פישל) 2023בפברואר  20הפעילים במחאת החלוקים הלבנים במחאה נגד ההפיכה המשטרית,  רופאים  

 בריאות הציבור בעידן ההפיכה

 <<<<  
(הר"י)  ההסתדרות הרפואית בישראלמהססת מדוע 

  הצטרף למחאה?ל
  , 2011-ובניגוד למחאה החברתית ב ,בשנים האחרונות    

את   חשוףל מבלייושבת על הגדר. ההסתדרות הרפואית 
כי  , מובן בהר"י הפוליטיות של אנשים ספציפיים יהםדעות

קיימת סוגיה   אךחלקם נוטים לתפיסה של ממשלת נתניהו. 
בניגוד למחאת החלוקים הלבנים,   :עמוקה ומצערת יותר

ל התחומים, הסתדרות  שהיא סולידרית עם אנשי רפואה מכ 
הרופאים פועלת באופן גילדאי סביב האינטרסים של  

  מעמיק.  רק וזה ,מאז ומעולםהיה כך הרופאים. 
איגוד    .מקשה אחת  אינהצריך להבין שההסתדרות הרפואית      

והוא הסמן החברתי   ר"ירופאי הציבור למשל נמצא בתוך ה
שלה. איגודי בריאות הנפש ורפואת המשפחה עומדים לצדנו.  

פוליטית בתקופה בה הדבר  -רוצה להיתפס כא ר"יעם זאת, ה
בקרב אנשי   אפשרי. מתעוררת הבנה עמוקה  ינו פשוט א

רגע  כ המתחולליםשהתהליכים  ,בקרב הציבורהמקצוע ו
לא לנקוט    ר ויות  קשה יותר לכן    .קורעים את החברה הישראלית

ת תמצא את דרכה גם  כעמדה. בסופו של דבר, האש המלח
  . ת איוהסתדרות הרפהלפתחה של 

המציעה משרד הבריאות,  תוכנית לאחרונה פורסמה
בתי חולים כלליים חדשים. אתה לקחת חלק  9 להקים

  ?הוקצבת  טרםמדוע  .בעיצובה
ועבדנו  , שחיבר את התוכנית י הייתי יו"ר הצוות הרפוא    

עליה במשך שלוש וחצי שנים. חצי הכוס המלאה היא  
האתגר  ה לה בעולם. ישמדובר בתוכנית ייחודית שאין שני

  - הספציפי בישראל הוא קצב גידול האוכלוסייה החריג שלה 
  .  17%-בשנה, וקצב הזדקנות שיגיע בשנה הבאה ל 2%
שך שנים תוכנית  משרד הבריאות ניסה להוציא לפועל במ    

  מתאר ארצית. כדי לפתח את מערכת הבריאות, זקוקה המדינה 

לקרקעות ולהרחבה של מוסדות רפואה קיימים. במהלך  
נפתחות בקניונים, והדבר  חדשות העשור האחרון מרפאות 

תקציב שמקבלים בתי החולים וקופות  המחסור במעיד על 
ייתה  שהמערכת הבריאות  גורם למיסחורהחולים. תהליך זה 

  .תקהילתי בעברה
התוכנית, ולפני שבוע    את  חיברנו בשלוש השנים האחרונות      

  לפני אישור הממשלה.  ,מינהל התכנון הארצי אישר אותה 
  :גם צמצום פערים  הכוללחזון    מדינת ישראלמציגה  ראשונה  ל
מספר המיטות בין המרכז    של  כוללת בין השאר איזון  תוכניתה

תכנון להרחבת בתי חולים   מציגההיא  ,ה. נוסף לכךילפריפר
  חדשים.    ם שלקיימים ולבניית

תוכנית מתאר ארצית של    :אולם קיימת גם חצי הכוס הריקה    
על    התכנון.  מערכת הבריאות לא יכולה לתת מענה לכל בעיות

  כל האמצעים הנלווים פני מאות עמודים מפרטת התוכנית את 
ברור שלא ניתן לבנות בית חולים חדש בנגב   הרי  הנדרשים. 

  . להקמתואם חסרים כוח האדם והתקציבים 
לראשונה תוכנית  ת עומדמדינת ישראל לרשות עם זאת,     

מערכת הבריאות  של  שמאחוריה תפיסת עולם המקדמת חיזוק  
מערכת   כיצדרצף טיפולי. אנחנו יודעים  קידוםהציבורית ו

  והצגנו את התוכנית צריכה להיראות  מתפקדת בריאות
  מוציאים אותה לפועל.   כיצד השאלה היא:כרגע  .להשגתה

, וכעת גם משרד האוצר. אסור  לכךע מודמשרד הבריאות     
  ניתן  ךיהיה קשה לממש את התוכנית, א :להיות נאיבייםלנו 

להקמת בית החולים   . החשב הכללי מינה פרויקטור מהקדל
  , החדש בנגב במסגרת ועדת פיתוח הנגב והגליל. אנחנו

את ולקדם  בעקביות,נצטרך לעמוד על המשמר  ,כאזרחים
  שכן  , אמירה דרמטית התוכנית היא . מימוש התוכנית

,  בידנו נוישכרגע  .מספר המיטות בישראל לתהכפ המשמעות
שעלינו   טר דהסטנ במסמך שמאושר בידי ממשלת ישראל,

  ו. מושילמלהילחם 

  תום קורי



  

 7/ לםובע

 

  ) מניטהוה(צילום:      2023במרס    7", מפגינים בעיר ליון,  כיווןלשנות    זמןהגיע ה  –הבורגנות יורדת מהפסים  "

    הרפורמה בפנסיהבצרפת נגד והפגנות ענק שביתה כללית 

מטפס על קיר חלק מקרון 
  ה רפורמת הפנסי) את 13.3הסנאט הצרפתי אישר השבוע (    

שביתה כללית    . זאת על רקעממשלת הימין  ל ליברלית ש-הניאו
הפגיעה   במחאה על ),7.3( בצרפת בשבוע שעבר פרצהש

, אלא  במדינה כמקובל ,בחצות החלה. השביתה לא בפנסיה
בהם   ,רבים מגזריםעובדים מ . 19:00בשעה  לכן  ערב קודם

  .  הודיעו כי ישבתו ללא הגבלת זמן ,נמל ובתי הזיקוקהעובדי 
) הפגינו מאות אלפים ברחבי צרפת. 12.3בראשון האחרון (    

 ,המחאהעקב    דחק לשוליים ) לא נ8.3יום האישה הבינלאומי (
  . המקורי: יום האישה העובדת קשרואת ה הדגישו והשובתים

במרכזי   צעדות מחאה  ועובדים עובדות  קיימו במסגרתו, 
מדובר במחאה הגדולה ביותר שנרשמה בצרפת זה  הערים. 
  עשורים.

עיצומים  לנקוט ו לשבותהחלו בצרפת ובדי הגז והחשמל ע    
סבסטיאן  איגוד העובדים מזכ"ל  לדברי .רסבמ 3-כבר ב
עד שננצח".   לנקוט צעדים ארגוניים נמשיך: "המנספלי

הפקת האנרגיה בכמה תחנות    שובש תהליך,  מסגרת הצעדיםב
תמשיך  כי התפוקה  הצהירוכוח גרעיניות. נציגי האיגודים 

המשק  את  לשתק  על מנת    . זאת,ככל שיימשכו השביתות  לרדת 
כי  במו כן הצהירו הקפיטליסטי. עובדי חברות האנרגיה 

  המתגוררים בשכונות עוני.    מתושביםובות לגבות חיפסיקו 
  ללא הגבלת הזמן, צעדות והפגנות  ת שביתה כללית, שביתו    

  רפורמת נגד  במחאתם דיםהעובצרפת  הם צעדיהם של אזרחי
  43 במשך  העובדים לעבודיאלצו  , לפיה. מקרוןשל  הפנסיה

. באיגודים  במלוא סכום הפנסיהשנים ברציפות כדי לזכות 
  רפורמה כוללת ה "מהעבודה לקבר". - כנית ו מגדירים את הת

  64-ל 62-הדרגתית של גיל הפרישה מ העלאה בין השאר
  . 2030שנת  לבכמה פעימות, עד  

  

  חודשיים תוך  "ימי זעם"  ישהש
במהלך  ברחבי צרפת נערכו , ימי המחאהללשביתות ו  נוסף    

במהלכם, שיתקו   .שישה "ימי זעם"החודשיים האחרונים 
הקימו מחסומים  ו  ,המדינהמרבית שירותי  את    איגודי העובדים

חברי  גדירו ה . את חסימות הכבישיםורוחבהלאורכה 
מיליון   3.5-וקרוב ל ,"פעולות הסברה לנהגים" האיגודים

  למעלה בעובדים, גמלאים, סטודנטים ותלמידי תיכון השתתפו  
לערים הקטנות   גם  הפגנות ועצרות. המחאה הגיעה 270-מ

אלף    60-מתגוררים כלואר, בה  -סור-במונטוולכך    -  הבפריפרי
בהשתתפות   במרכז העירמחאה עצרת יימה התקתושבים, 

, לפי דובר הקונפדרציה  ס צעדופרימרכז הבירה . במאות
   אלף.  700- כ ,)CGT(הכללית של העובדים 

חברו יחד כדי להתנגד  בצרפת כל האיגודים המקצועיים      
כל  בה מחליטים שנה  12זו הפעם הראשונה מזה . לרפורמה

  תוכנית ממשלתית. ל להתנגד  במדינההאיגודים המקצועיים 
וחקיקת הקואליציה לקידום  לצד העובדים,  עומד  רציבוה

העיקשת של   והתנגדות עקב בקשיים רבים תנתקל הרפורמה
כבר   ת הרפורמהלהעביר א התחייב . הנשיא מקרון שמאלה

,  שהיא עוררהההתנגדות העזה    עקבהראשונה, אולם    תו בכהונ
  .  יישומה את החליט לדחותובשל מגפת הקורונה, 

  

  כוחו של הנשיא נחלש  
  . 2019מאז  נחלש באופן עקבי כוחו של מקרון בפרלמנט     

חברי   תהוא זקוק לתמיכ ,להעביר את הרפורמה י כדכעת, 
מפלגתו  זכתה האופוזיציה. בבחירות שנערכו ביוני האחרון, 

  101ירידה של ( 577מתוך בלבד  פרלמנט  מושבי 245-ב
. כתוצאה מכך,  בהשוואה לבחירות הקודמות) מושבים

רוב בפרלמנט. כיוון   יןנשיא המכהן אל, 1997לראשונה מאז ו
  . שלא הקים קואליציה, הוא שולט ללא רוב

להתפשר   תיאלץ רעוע, ומפלגתו של מקרון מצבו הפוליטי     
ים"  אמפלגת "הרפובליק בהתאם לדרישותהרפורמה  נוסחעל 

ת  "לרכך" א על מנתהציבה כמה תנאים זו  .ימין-מהמרכז
, גיל הפרישה  כחלק מהדרישות. המדיניות שמציגה התוכנית

  בתוכניתו המקורית של מקרון),  65ם במקו( 64"רק"  היהי
  ה הפנסיסכום  של  מתונה  בהדרגה תוך העלאה    בוצעוהמהלך י

        הזכאות לה.  תנאי ושינוי ב
  פרלמנט מגובה בדעת הקהל בו נתקל מקרון הקושי ב    
מהצרפתים    %56,  פרסם העיתון "לה מונד". לפי סקר שצרפתב

  מתנגדים לרפורמה.   72%-ו ארגוני העובדים  ת תומכים במחא

  נמרוד עובד
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כנפאני: סופר הגלות הפלסטינית

  
  

דני רובינשטיין "מדוע לא דפקתם על  העיתונאי ספרו של     
מוקדש   עמ') 347, 2022(ידיעות ספרים,  "?דפנות המכלית

  הפלסטיני  חייו ומותו הטראגי של הסופר והעיתונאי  לתיאור 
  ספרו מ היא ציטוט. כותרת הספר )1972-1936(  ע'סאן כנפאני

ה  רובינשטיין בחר ב .)1962"גברים בשמש" ( של כנפאני
  מכנפאני  יוצר להרחיק את כנפאני ה היא נועדה  :שלא במקרה

, עמו שיתף  חברו הקרוב של ג'ורג' חבשו המנהיג הפוליטי
  .  לשחרור פלסטין  החזית העממית בהנהגתפעולה 

רובינשטיין את המניע  לספר, מסביר בהקדמה הקצרה     
: "קולו של ע'סאן כנפאני עודו מהדהד בעולם  כתיבתול

את שני  להבין  אין צורךהערבי ובעולם הפלסטיני. אולי 
  -לספר עליהם ולהכיר אותם  אך , העולמות הללו לעומק

ורובינשטיין לא מצליח  , משכנעת ינהענה זו א טצריך". 
כנפאני   של מדוע חיוני לחשוף את דמותו ,בספרו להסביר
  .  ציבור הישראליבפני ה

  מחנך, עיתונאי, סופר ומנהיג
ביולי   8- בתיאור פיצוץ מכוניתו של כנפאני  ב נפתחהספר     

-למשרדי השבועון "אל את דרכוהסופר שעשה שעה  ,1972
אותו ערך. רובינשטיין נזהר   ,העממית הדף", ביטאון החזית

: "רוב  בהתנקשות לא להאשים במפורש את ישראלש
הפרשנים הסבירו כי ע'סאן כנפאני נהרג כתגמול ישראלי על  

  ' היפני הצבא האדום'שביצעו שלושת אנשי  פעולת הטרור 
"במשך עשרות   כי ,מצייןו הוא ממשיך בהסתייגותובלוד".  

איש לא לקח אחריות על ההתנקשות בע'סאן   ו,השנים שחלפ
  כנפאני".   

  . כנפאני ביוגרפיה שלל וקדשמ הראשון של הספר  ו חצי    
בירתה   ,ביפו של הסופר ימי ילדותומהלכו מתחיל בתיאור 

שוקקת החיים של פלסטין בתקופת המנדט,  הכלכלית 
  .  1948במלחמת  לדמשק גירוש משפחתו בתיאור  וממשיך

ילדי  בקרב מורה כעבד שם  , לכווית כנפאני גיעה 1957- ב    
- ב .שהיגרה לשם רחבת ההיקףפלסטינית ה האוכלוסייה

ל"חבר נאמן   יהוה ,את ג'ורג' חבשלראשונה גש פ 1960
ב את  ועז ל שכנע אותו  בתנועת הלאומיים הערבים". חבש

להשתלב בעבודה   זאת במטרה .רותיסתנן" לביה"ל- כווית ו
  חוריה".  - "אלשל ביטאון התנועה  העיתונאית והספרותית 

  

  היסטוריה עקובה מדם
התגבשה בקרב תנועת הלאומיים  60- בתחילת שנות ה    

נאיף   אותה הובילוצעירים  מנהיגים תקבוצ הערבים
קו   . אלה אימצואברהים ומוחמד כשלי חואתמה, מחסן

  אשר אתגר את  ,לאומי סוציאליסטי נאצריסטי אידיאולוגי
-ג'ורג' חבש, האני אל בהובלתותיקה וה נהגת התנועה ה

  את  רלשמ אלה, מצדם, היו מחויבים . הינדי וודיע חדד
  הייחוד הפלסטיני של התנועה. 

כנפאני הושפע מהתפתחויות אלה   לדברי רובינשטיין,     
מרכז כל  "הנושא הפלסטיני עומד בוביטא אותן ביצירתו: 

הצבאות   תכנפאני". תבוס והרומנים שחיברהנובלות 
ים  ימכה קשה ללאומ הנחילה 1967ם במלחמת יהערבי

האכזבה   יתההיכך  ,כגודל האמונה בנאצריזם .הערבים
"ערב המלחמה כתב  לדברי רובינשטיין: . ממנו והייאוש

  ו משהתברר .'הכו בכוח באויב' :כנפאני בסגנון מתלהם
  המום".  נותרהוא   ,המלחמהתוצאות 

את   נטשו הלאומיים, רובינשטיין , מסביר 1967לאחר      
  . את החזית העממית לשחרור פלסטין ו הנאצריזם והקימ

בקרב הארגון  שצברה השפעה קבוצת הצעיריםבהמשך, 
  .  לנינית- אידאולוגיה המרקסיסטיתאת ה אימצה

"כלי  כ את ישראל לתפוסכנפאני המשיך  80-בשנות ה    
שהאימפריאליזם המערבי נתן בידי העם היהודי להגשים את  

אומה  לכראש גשר המהווה סכנה היסטורית " ו" מאוויו
"אנשיו של   ,רובינשטייןממשיך , וז פיסהת למוהערבית". 

את 'החזית הדמוקרטית   1969אתמה הקימו בתחילת וחו
לסטין  בפראו לשחרור פלסטין' והיו הפלסטינים הראשונים ש

היהודים לפתח את  יוכלו מדינה חילונית דמוקרטית, בה 
  : אתמהוחואמר  1970- ב שפורסמותרבותם". בשני ראיונות 

ן  מציעה פתרון אינטרנציונליסטי ה החזית לשחרור פלסטין"
הישראלית. המדינה החדשה  הן לזו הפלסטינית  לשאלה

על פי הדגם הצ'כי או היוגוסלאבי.   וניתאמץ מבנה פדרצי
  העיקר הוא האופי המעמדי והתוכן החברתי".  

, כרציונליסט  כאיש ספר כנפאנירובינשטיין מציג את     
צטרף לקבוצת הצעירים שיהיה צפוי על כן,  .אולוגיוכאיד

הרגיש  כי נראה אולם שהקימה את החזית הדמוקרטית. 
רלם של  הזדהותו העמוקה עם גו :כסופרכל - קודם

האישית עם חבש גברו על החשיבה   ו הפלסטינים וחברות
  ואתמה וחבריו.  ו ח בה דגלות סטיהרציונאלי

כנפאני  , לקח העממית דובר החזיתכהדף" ו - עורך "אלכ     
אחריות מלאה על הפעולה הרצחנית של חולית "הצבא  

הריגתו,   .1972האדום" היפני בשדה התעופה בלוד במאי 
    .מכן, לא נעלה את מעגל הדמיםחודשיים לאחר 

  

  אודי אדיב 
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  ציון ישראלי -בן. צלם: 1933-בהכניסה לעיר כרכוכ     
  (צילום: ויקימדיה)

  

ערב השקה לרומן 
  'אחרון המלאכים' 

רומן  ל של התרגום לעברית אביב ייערך אירוע השקה - בתל    
  . הסופר העיראקי פאדל אלעזאווי מאת"אחרון המלאכים" 

  ת "מכתוב" של מכון ון ליר. סדרב התרגום ראה אור
א  וה .כתוב בסגנון הריאליזם הפנטסטי"אחרון המלאכים"     

ולעיתים גם   ,משרטט תמונה חיונית, הומוריסטית, נוסטלגית
גיוון  עיר עיראקית המציגה - אפוקליפטית של העיר ִּכְרּכּוּכ

מתרחשת   הרומן. עלילת יוצא דופן אתני, דתי ולשוני 
מתחקה גם אחר  אך , המונרכיההאחרונות של  ותיהבשנ

  . בהיסטוריה של עיראקיותר אירועים מאוחרים 
,  19:30בשעה  ,במרס 19 ,יום ראשון ב תתקייםההשקה    

  בהשתתפות  ,43בחנות הספרים "רידינג", רחוב אלנבי 
  ; מונא אבו בכר עורכת התרגום   ;עידן בריר מתרגם הרומן

את  . ד"ר בסיליוס בוארדימודרנית הערבית הספרות החוקר ו
  . סדרת ַמְּכתּוּב של עורך משנה אד ברגותי, ינחה אהערב י

  

  

  לריסה מילר בעריכת שבוע שיר / 

  געגועים הם הדהוד של היעדר
 צחי אבינועםמאת 

  

   כל מה שנמצא היה פעם
  דבר אחר. 

   כשהייתי ילד
  עוד לא ידעתי את זה 

  - איתיכי הייתי הווה וכל מה שהיה נולד 
  הרחוב, האנשים, אבא ואמא, 

  לא האמנתי כשדיברו על מבנים שמשתנים
  חנות נעליים שהפכה למאפייה, 

  בניין שצמח במקום פרדס,
  כבישים נסללו על דיונות חול לבן,

   הבית נמחק שוב ושוב
  עכשיו אני עובר, אני עבר וגם הווה

   ראיתי, במו עיני, שהכל משתנה, מתחלף,
    דבקות בחדש.ואיך עקבות הישן נ

 ?עּודֵּת ֵמֵא'ָפה  
מטורקית: בני קורי / אחמט קאיהמאת      
 

 

 ָּכל ֻּכִּלי ְּבתֹו0 ָאָבק ֲאִני 
 ִמְּלָפִנים ּוֵמָאחֹור ַּבֲעָרֶפל ֲאִני 

ָזָקן ַּבֲחלּוָדה ֲאִני - ָׂשָפם  
 

 ַאֶּתם, ַעל ֵאי0 ֶׁשִּנְׂשַרְפִּתי ֲאִני 
 ֵמֵא'ָפה ֵּתְדעּו?

 

ִנְקַטְפִּתי ְׁשִתיל ָהִייִתי,   
 ְסָעָרה ָהִייִתי, ִנְבַלְמִּתי 

 ִהְתַעַּיְפִּתי, ְמֹאד ִהְתַעַּיְפִּתי
 

 ַאֶּתם, ַעל ַהֵּסֶבל ֶׁשָּסַבְלִּתי ֲאִני 
 ֵמֵא'ָפה ֵּתְדעּו?

 

 ִּבְׂשֵרַפת ִקירֹות ֶאֶבן ִהַּגְעִּתי
 ַּבֲעִקיַרת ַּבְרִזִּלים ִהַּגְעִּתי

י ִהַּגְעִּתיִּבְׂשֵרַפת ַחּיַ   
 

 ַאֶּתם, ַעל ׁשּום ָמה ָּבַרְחִּתי ֲאִני 
 ֵמֵא'ָפה ֵּתְדעּו?  

 

 ְּבָׂשִמים ִיְבֶּכה ּכֹוָכב ַעְכָׁשו 
 ִאִּמי ִּתָּזֵכר ִּבי ַעְכָׁשו 

 ֵיׁש ֹזאת ֶׁשֲאִני אֹוֵהב, ְמַדֶּמֶמת ַעְכָׁשו
 

 ַאֶּתם, ַעל ׁשּום ָמה ׁשֹוֶתה ֲאִני 
 ֵמֵא'ָפה ֵּתְדעּו?

 

 ָהִייִתי ַמְעָין, ָּדם ַעְכָׁשו 
 ֻּפְנַּדק ְּדָרִכים ִנְהֵייִתי ַעְכָׁשו 
 ָטִעיִתי, ַא0, ְמֻבְזָּבז ַעְכָׁשו 

 

 ַאֶּתם, ַעל ׁשּום ָמה ָׁשַתְקִּתי ֲאִני 
 ֵמֵא'ָפה ֵּתְדעּו?

 

 ֵמֲאחֹוַרי ִהְׁשַאְרִּתי ִּגיָלִאים ֲאִני 
 ִאָּׁשה ִהְׁשַאְרִּתי ֶׁשּבֹוָכה ֲאִני 

ִּדי ַהְּׂשָמאִלי ִהְׁשַאְרִּתי ֵריק ֲאִניֶאת צִ   
 

 ַאֶּתם, ְלִמי נֹוֵטר ִטיָנה ֲאִני 
   ֵמֵא'ָפה ֵּתְדעּו?

 
 

משורר זמר מחאה ופעיל  ), 2000-1957אחמט קאיה (     
כורדי. נאסר באשמת מעורבות במחתרת  - יקורט זכויות אדם 

טורקים לאחר שחרורו. גלה  לאומנים הכורדית ונרדף בידי 
לפריס, ולאחר תקופה קצרה מת מהתקף לב. נקבר בחלקה  

תרגום השיר מוקדש לקורבנות   , בבית הקברות פר לשז.71
  .י והסורי, אשר נספו ברעידות האדמהקורטהעם ה

 

  ַאָּתה   ּכֹוֵבׁש
  איתן קלינסקימאת 

  

  ְּבחֹוֶרׁש  ְּבלּוי  ִׁשיָפה 
  ַהּנֹוֵׁשק  ְלַהר  ָדמּועַ 

    - ְמָצָאִתיו 
  ְּכַבד  ְלבּוׁש  ָמהּוהַ 
  לֹוֵטׁש  ִּבי  ִרְפיֹונוֹ 

  ּכוֵרַע  ְּבִחְדלֹונוֹ 
  ּוְבִאְלמּותֹו  אֹוֵמר  ִלי: 

  "ַאָּתה  ּכֹוֵבׁש".



      במאבק

את דרך נמיר ב"יום  בדרכם לחסום תל אביב  מרצים מאונ'
  )(צילום: זו הדרך 2023במרס  9ההתנגדות" ברחבי הארץ, 

  

מטה המאבק של המרצים באקדמיה קרא למרצים,      
סגל המנהלי של האוניברסיטאות והמכללות  ללסטודנטים ו 

  ביום חמישי הקרוב לנטוש את המוסדות להשכלה גבוהה 
מקמפוס גבעת    12:00ולהצטרף להפגנה שתצא בשעה    , )16.3(

  רם של האוניברסיטה העברית.  
נוסף נגד ממשלת   "יום התנגדות"במסגרת  ההפגנה תיערך    

יום  .  "יום החרפת ההתנגדות"ייערך תחת הכותרת  ר  שאהימין,  
פעילי מחאה לשבש את המראתו של ראש   נערכו , ןקודם לכ
יקור  קיים בהוא צפוי לרלין, שם ה בנימין נתניהו לבהממשל
  .ממלכתי

עוקבים בדאגה רבה   ואנ " של המרצים מסר:מטה המאבק     
השלכותיהם על  אנו חרדים ל .אחר צעדי ההפיכה המשטרית

על מוסדות ההשכלה   , כמו גםהמדינה והחברה בישראל
הגבוהה והמחקר בה. סנוניות ראשונות של השינוי המשטרי  

מבשרות עתיד קודר לחופש האקדמי  הן ו , כבר הופיעו
  ."ולעצמאות המחקרית 

מוביליה, לאנשי הסגל  לאנו קוראים לראשי האקדמיה ו"    
 הגיע לגבעת רםהמנהלי והטכני, לסטודנטים ולציבור הרחב ל

  ., הדגישו'"וקרטיה אין מועד בלצעוד איתנו. לדמ ו
ענת זעירא, המרכזת את המועצה   'פרופשיגרה בתוך כך,     

)  14.3(המתאמת של ארגוני הסגל הבכיר באוניברסיטאות, 
בשעת "חידוש ההסכם הקיבוצי. תהליכים לל בנוגעמכתב 

גועשת. רבים סבורים שעיתוי   ארצנו כתיבת שורות אלה 
המאבק על חידוש הסכם השכר בתקופה כה סוערת, בה  

.  הולםמתנהלים מאבקים על מהות הדמוקרטיה בישראל, אינו  
להמשיך ולהיאבק על   חיוני. אך המאבקים אינם סותרים

נוכח הסכנה   על אחת כמה וכמה ,שכרנועל זכויותינו ו
  ., כתבה"פרטולחופש האקדמי ב  ,הנשקפת לאקדמיה בכלל

של ארגוני הסגל הוא   עיקר תפקידםזעירא,  'לדברי פרופ     
על זכות חברי הסגל לביטחון תעסוקתי ולאפשר את   לשמור

זכויות אלה, המעוגנות בין היתר בתנאי  "החופש האקדמי. 
. מבנה השכר  נתונות לאיום מתמשךההעסקה והשכר שלנו, 

המאפשר לנו   הגורם שלנו, שרובו מוקנה באופן קיבוצי, הוא
להתארגן ולעמוד על זכויותינו ועל החופש האקדמי שלנו  

  כקולקטיב". 

  
 

  ש סטודנטים חיפה"חד
  הקרנת הסרט

  אלון שוורץ /" טנטורה"
  עברית  ,דקות 94, 2022ישראל, 

  18:00שעה ב ,אולם ספדיה ,19.3 ,ראשון
  

  מחאת ואדי ערה והסביבה
  ולדמוקרטיה לכולםהגיע הזמן לשוויון מלא 

  16:30שעה ב צומת כפר קרע, ,16.3 חמישי,
  

  "הדרך זו"  מערכת  בשיתוף  א" ת ש"חדו י" מק

    ,הקפיטליזם הישראלי
  כיבוש ה דמוקרטיה וה

   20:00 בשעה ,30.3, 23.3בתאריכים: 

  תל אביב 70אחד העם 
  

  מועדון הגדה השמאלית
  א "ת, 07 העם אחד

  

  מופע

  אסולין תמי  / " לימון ליים"
  

  20:00, בשעה 327.רביעי, 

----------------------------------------------------- 

  הסרטהקרנת 

    / "מות המשוררת"
    ואפרת מישורי דנה גולדברג 

   דנה גולדברג  בהשתתפות הבימאיתדיון 

  סמירה סרייה והשחקנית
    באנגלית); עם כתוביות עברית וערביתדקות ( 75,  2017,  ישראל

  00:20, בשעה 3.12חמישי, 
  

  
 

  

  " זו הדרך"השבוע באתר 
  

 המשברביקור נתניהו בגרמניה, מחריף  הפגנות לביטול

בלבנון, עצורים במחאה נגד סמוטריץ'  חברתי-הכלכלי

שוחרר סרבן  יסודיים,-שביתות בביה"ס העל ,בארה"ב

  , ועוד...לוין-הכיבוש נוה שבתאי
  

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
  


