
 
 

 

 

 

 

  
  
  
  
  

  מתוך המחאה ולא בנבדל
  3עמ' 

  האמריקאית במזה"ת (צילומים: הבית הלבן ולע"מ) הנייחת הנשיא ביידן משוחח עם קברניט נושאת המטוסים  
  

התפנה       בלונדון,  לחמשוש  ברומא  חמשוש  ראש  בין 
נתניהו   בנימין  (  דוןלהממשלה  נשיא  )  19.3השבוע  עם 

הודעת   לפי  המשטרית.  בהפיכה  ביידן  ג'ו  הברית  ארצות 
הדגיש   ביידן  הלבן,  כיהבית  נתניהו  "ערכים    בפני 

סימן   להישאר  וחייבים  היו  תמיד  של  הדמוקרטיים  היכר 
  מערכת היחסים בין ארה"ב לישראל".  

בשיחה כי "חברות דמוקרטיות מתחזקות  ביידן עוד אמר     
  רקשינויים מהותיים  כי יש לקדם יזונים ובלמים, ו א בטיפוח
הציע  ". נוסף על כך, רחב ככל האפשרבסיס תמיכה בהינתן 

  , זאת  .לגיבוש פשרה לחקיקה  ו לנתניהו במאמצילסייע  ביידן  
הליבה   לעקרונות  הדמוקרטיה"בהתאם  כלשון  של   ,"

        .ההודעה
  45-כרכה השיחה  ע,  האמריקאי  לפי גורם בכיר בממשל     

דאגתו   את  ביידן  הביע  ובמהלכה    ואת   מההפיכהדקות, 
השלישית    תוקוות השיחה  זו  לפשרה".  נוסחה  "שתימצא 

ניצחו  שקיימו מאז  בבחירות    ן השניים  הממשלה  ראש 
הממשלה את תוכניותיה  חשפה  והראשונה מאז ש  ,בנובמבר

  .פשיסטידיקטטורי ומשטר  לכונן 
הממשלה  גרסתלפי        ראש  זאת,    ,נתניהו  לשכת  לעומת 

האיראני"בהשיחה  התמקדה   מעגל  "ו   "איום  בהרחבת 
נתניהוהלשכה    ההוסיפ  עוד.  "השלום על    כי  לביידן  הודה 

  על רקע הלחץ   נערכה. השיחה  "מחויבותו לביטחון ישראל"
  -     בממשל האמריקאי  בכיריםעל נתניהו  ים  הגובר שמפעיל

שגריר ארה"ב בישראל טום ניידס  אנתוני בלינקן,  שר החוץ  
בארה"ב  ה  ראשיו היהודית  מתווה   -קהילה  את    לאמץ 

  הנשיא הרצוג.   הציגש הפשרה
ביידן התייחס בחודש שעבר להפיכה המשטרית בישראל      
:  תומאס פרידמן  " ניו יורק טיימס"עיתונאי  ל  ראיון שהעניק ב

קו כדי  ס"השגת  מאוד  חשובה  מהותיים  לשינויים  צנזוס 
  .  שהציבור יקבל אותם" להבטיח

  לתאר      היטיב  שטרסלר    נחמיה      השמרן     הכלכלי    הפרשן     

  

ארה"ב:       של נשיא     יוחששותל     הסיבה  את      )7.3,  "הארץ"(
האמריקאים מתרגשים מהכאוס בישראל. זה לא משום שהם  "

אוהבים אותנו כל כך, אלא עקב חששם שהכאוס בישראל יפגע 
  .  "באינטרסים שלהם

יבשתית  "  ,לדבריו      מטוסים  נושאת  בישראל  רואים  הם 
עומדת לרשותם. ישראל  הגדולה, עם יכולות צבאיות גבוהות, 

כלכלה   עם  מדינה  התיכון,  במזרח  האמריקאי  האגרוף  היא 
מדיני,   סכסוך  בכל  ארה"ב  לימין  שיעמוד  חזק  וצבא  יציבה 
הנפט   רווי  התיכון  במזרח  שיתרחש  כלכלי  או  צבאי 

  .  "המסחריים והאינטרסים
מודאגים  "      כן  הגדולות,  מההפגנות  מודאגים  כן  הם  לכן 

מבריחת ההון, כן חוששים מהחלשת ההיי־טק, והכי מודאגים  
קרה   מה  רואים  הם  והטייסים.  המילואימניקים  ממחאות 
למלחמה   מילואים  לגייס  ניסה  פוטין  כאשר  ברוסיה 

  .", הדגישבאוקראינה, ומיליוני צעירים ברחו מהמדינה
כוחה של  נוסק    –  מנשיא (יצחק הרצוג) לנשיא (ג'ו ביידן)    

של המפלגות הציוניות    ןפשרה שתשביע את רצונזו  הפשרה.  
של יו"ר  אף  ארגוני המעסיקים המקומיים (... ו, של  הליברליות

  ההסתדרות המזדנב אחריהם).     
אותה "פשרה" נשיאותית היא למעשה כניעה לשלטון    אולם    

כי לפי    ,הימין. יאמר לזכותה של המחאה ההמונית נגד ההפיכה
  אינה מוכנה להתפשר.  שעה היא 

הסירוב העיקש לשתף את    :פגמים לא מעטיםאמנם  למחאה       
ה הכיבוש. האוכלוסייה  פשעי  מול  העיוורון  זאת   ערבית,    עם 

הטמונות   לסכנות  ערה  שמציעים  בהיא  מהסוג  "פתרונות" 
  ).   3ביידן, הרצוג והבורגנות המקומית (ר' מאמר בעמ' 

ערבי, מסוגל להבטיח עתיד  -רק מאבק נחוש והמוני, יהודי     
ושוויוני  בישראל  דמוקרטי  האזרחים  מזימת  לכלל  חשיפת   .

ה לא  יהפשרה  בהחלט  אך  חשוב,  צעד  אופק מסכםא  ללא   .
לא גזענות וללא כיבוש,  דמוקרטיה אמיתית לכמטרה    המציב

  .         המשימה לא תושלם 
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        דברים בשם אומרם דברים בשם אומרם דברים בשם אומרם דברים בשם אומרם 

  ימים יפים למרקסיסטים  
כסף " של  שטף  אחרי  מאוד.  יפים  ימים  אלו  כמרקסיסט,  לי 

- והניאו  אמריקאי שניסה לדחוף בישראל את הליברטריאניות
- ליברליזם, סוף סוף חזרנו למרקס האהוב. כבר לפני יותר מ

שנה הוא הבחין במאמץ הדיכוי הנרחב שלנו, הפשוטים.   150
תצליח'הבולשיט של   זכוכית',  'אם תתאמץ  תקרת  מי  '  , 'אין 

מתקדם והימין    ' שמוכשר  החברתי.  בריבוד  נתקל  ועוזריהם, 
מעמדות של  עמוקה  בעיה  בישראל  שיש  מבין  חלקה  אכן   :

אנחנו   רק  לא  וגם.  גם  חלקה  כלכלית,  חלקה  אתנית, 
  " !הקומוניסטים

  10.3חיים לוינסון, "הארץ", 
  

 מכתבים

  למערכת    
  

  

  " שבגלל זה יעזבו את הארץ"
תקופת  מ  דיונים   פרוטוקולי לאחרונה  פרסם    ארכיון המדינה     

- האוכלוסייה הערבית מעל    שהטילה ישראל הממשל הצבאי  
קטעים   כמהבשוגג    לפרסום צורפו  .1966דצמבר  ועד    1948

        .הצנזורה הצבאית למחוק אותם הורתה
  ישראל   הנישל  את האופן בו  קטעים אלה חשפו לראשונה    

  ה את כפריהם ומנע  הערבים מאדמותיהם, הרסאת התושבים ה
פרנסה הקימ   .מהם  מכן,  יישובים  הלאחר  אדמותיהם  ,  על 

  ת מהגרים יהודים. ועלי   יטתיועדו לקלאלה    וקיבוצים.  מושבות
  ם פורסו  1948מאז    עוד   מכון עקבות, ידוע  חשף  ו, אות מידע זה

"העולם  שבועון  ב,  הקומוניסטי  העם"  "קול  ביומון  ובחלק
  עיתונאים עצמאיים.בידי הזה" ו

פרוטוקולים    מסמכיהמידע הידוע לכל במגובה  אולם כעת,      
בשמות  רשמיים, שעל היישובים    הנוקבים  הערביים 

יהוד יישובים  הוקמו  למשל,    ים.יהריסותיהם  מתעדים  כך 
את ויג  המסמכים  לג'לג'וליה  חרש  חירבת  תושבי  את  רוש 

חורשיםשל    והקמת כן,    .במקומו  קיבוץ  גירוש    ותועדכמו 
  להבות חביבה היישוב  קמת  הג'למה לבקה אל גרבייה ו   תושבי

ובירעם "עד יעבור  ערביי איקרית    יגירוש  תועדו  וד ע  .במקומו
     .די יהודיםלי אדמותיהם והעברת ,זעם"

: "אנחנו מעוניינים  שצונזרו עד כה נכתבמסמכים אחרים  ב    
הנה    שהערבים יהיו יותר עניים ושבגלל זה יעזבו את הארץ".

ערביות   ושכונות  ערביים  יישובים  מאות  מהעין  נעלמו  כך 
  בערים הגדולות. 

  יפו -ת"א דן יהב, 
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  ימה של השמאל הרדיקלי  ז חינוך חינם: מ 
התארח    , הממשלה אביר קארה, לשעבר סגן השר במשרד ראש  " 
. קארה מכהן  ' ישראל היום ' פודקאסט הכלכלי של  ה   -   ' ערך מוסף ' ב 

ו  כדירקטור  הישראלית כ כיום  אוקורה  לחברת  כלכלי    -   יועץ 
חוק  ' קארה אמר:  .  .  .  .  פלטפורמה טכנולוגית לניהול מט"ח בעסקים 

הבטחות   לכל  בניגוד  רדיקלי,  כלכלי  שמאל  זה  חינם  חינוך 
מלא. כשאני מסתכל על הדבר  - מלא הבחירות של ממשלת ימין  

  .'" הזה אני חרד 
  8.3סוניה גורודיסקי, "ישראל היום",  

  

  משבר הבנקים בארה"ב: השלטון מחלץ את ההון 
משבר  " של  להתפרצותו  שהובילו  התנאים  את  שיצרו  לאחר 

הטכנולוגיה   מגזר  הבנקאות,  מגזר  מתמודדים  כעת  חדש, 
כוחות   עם  האמריקאים  בשליטתם'והרגולטורים    ' שאינם 

להציל את עצמם. באחד    - ועושים מה שרק הם יודעים לעשות  
ממהלכי ההתערבות המהירים שנראו בשנים האחרונות, סגר  

תכנית חילוץ כאילו איננה  נק נוסף, הכריז על  ממשל ארה"ב ב
אף שבפועל היא תוכנית חילוץ. כשהממשל    -תכנית חילוץ  

והבנק המרכזי מתגייסים להחזיר את שלוות העשירים ונענים  
לקריאה להגן 'על המערכת', הם מתייחסים למערכת מסוימת  

  שמופעלת על ידי ולמען העשירים. היתר פחות חשובים". 
  14.3אוסלנדר, "כלכליסט", ויקי 

  

  הריבית עולה והבנקים חוגגים 
הגדולים   לבנקים  סידרו  הציבור  ואדישות  הריבית  "עליית 

ב שיא  יחד  2022–רווחי  רשמו  הגדולים  הבנקים  ארבעת   .
  5.2וחילקו דיווידנדים של    -מיליארד שקל    22.2רווחים בסך  

כ של  רווח  על  לדווח  צפוי  והבינלאומי  שקל    2- מיליארד 
כמה  מ משנה  לא  שבקזינו  עתיקה  אימרה  יש  שקל.  יליארד 

ייצאו   הם  דבר  של  בסופו  הערב,  במהלך  ירוויחו  האורחים 
יקרה   מה  משנה  לא  בבנקים;  גם  כך  מנצח.  כש'הבית'  משם 
מסביב, ואיך שלא ינסו להטיל עליהם רפורמות בניסיון לפגוע 

  2022-ברווחיותם, בישראל כמעט תמיד הם יוצאים מנצחים. ב
כך   -  'פשוט הגיע לעוצמות אדירות, וכל הכוכבים הסתדרו זה

התוצאות   את  הישראלית  הפיננסית  במערכת  בכיר  תיאר 
  ".שמציגים הבנקים 2022- החזקות ל

 15.3מיכאל רוכוורגר, "דה מרקר", 
  

  מאמצי התעמולה של הימין נחלו כישלון 
הליכוד  ה" את  מאלצת  הממשלה  מדיניות  נגד  העזה  מחאה 

  ה. מדיה של-למתכונת בחירות ולהפעיל את מערך הניולעבור 
בנוסף,   ככישלון.  מסתמנים  התעמולה  מאמצי  כה  עד  אולם 

, אחד הכלים החשובים במערך,  'ביביגרם'באופן לא מוסבר, ה
שיחרר הודעה מטעה שכיוונה את תומכי נתניהו לכלי איסוף  

המחאה נגד בליץ    .מידע נוסף במסווה של ערוץ טלגרם רגיל
לערער את  החקי נתניהו השישית, המאיימת  קה של ממשלת 

השבוע   זה  לרחובות  מוציאה  בישראל,  הדמוקרטיה  יסודות 
אנשים אלפי  מאות  חריפות  היא    .העשירי  תגובות  גוררת 

משפט ומכלכלנים,  וסופגת  מומחיםנים  ממנהיגים  ,  גינויים 
האזרחית   ההתקוממות  מול  העולם.  פועלת ברחבי    לא 

התארגנות של הימין או של תומכי נתניהו. למעשה, למחאה  
השייכים   קולות  ועוד  עוד  מצטרפים  הממשלה  מדיניות  נגד 

  ."דווקא למחנה שבחר בממשלה הנוכחית 
 14.3שוקי טאוסיג, "העין השביעית", 

  

  מדינת רוגלה ומשטרה 
- על  ו ניסיונות הדבקה ברוגלות שנעש  1,000-היו למעלה מ'"
המשטרהי של  'די  היועמ"ש  כהנא,  אלעזר  עו"ד  חשף  כך   .

  ה המשטרה בכל הדבקה שאבהמשטרה, בדיון שנערך בכנסת.  
  ". ת אנשי קשרורשימו  הודעות , לרבותמידע אסור

  14.3תומר גנון, "כלכליסט", 
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  עם המחאה ההמונית הכל; בלעדיה לא כלום

הנוכחי, נכון       להוביל   לשבוע  הימין  את    ממשיכה ממשלת 
החקיקה   המשל  בדרךתהליך  גוברת    טרית.הפיכה  במקביל, 

  .  הדיקטטורהאיום ההמונית נגד  המחאה  ומתפשטת
כההשתי       עד  התנגשות.  לקראת  דוהרות  התנהל    ,רכבות 

לא באורח  בישראל  יחסי.אלים  -המשבר  כמובן    באופן  זאת 
לא  הכיבוש  את    ים ללו כ  כאר  צבא  של  הרצחניות  הפעולות 

הפלסטיניים,  מ  בשטחים  למעלה  נהרגו  איש    80-בהן 
השנה או  מתחילת  הפוגרומים  ,  מתנחלים  את  שביצעו 

  ובסביבותיה.   בחווארה
הישראליתהמתיחות       כישלונות    .גוברת  בקרב החברה  עם 
ההפגנות  עם  ו  ,גישורוה  פישורה  ווך,יהת  ברחביהתפשטות 

המפגינים  ,המדינה נגד  האלימות  מקרי  אם מתרבים   .  
החוקיםתתעקש    הקואליציה חקיקת  את  'הנמצאים   להשלים 

יעבור הכדור ל ט  בית המשפ  מגרשבקנה' לפני פגרת הפסח, 
הוא  .העליון זה,  האםלפסוק    אלץי  בתרחיש   ולהכריע 

לגיטימית.   תקדים,החקיקה  חסר  יהיה  זה  שתי    ציביו   מצב 
המדינה של  סמכות  על    במאבק  זרועות  חקיקה  השאלת 

  פסילה. הו

  בדרך לפיצוץ
קיימת      למעלה  לא  המשבר  את  לגלגל  פועלת   .דרך    לא 

(חוץ מבחירות או משאלבישראל   יותר  גבוהה  עם),  -סמכות 
  מצב   ההכרעהתיצור    ,שתי הרשויות הריבוניות. באין פשרהמ

זה במצב  הצדדים ל  הציבור  ציות  ,חירום.  משני  אחד    כל 
מר מוסדותדייחשב  כבר  ת"א)    יברסיטתאונ(כמו    אחדים  . 

  משילות.  -אפשרות של אי מפניהתריעו 
  - במהלך פסח ורמדאן    וגידיםום עור  ר לקעלול    תרחיש זה     

אחר פסח  ל.  פורענות במחוזותינותקופות רגישות ומועדות ל
  -   יום העצמאות  ויום הנכבה,  יום הזיכרון  יום השואה,  יצוינו 

בהם   והפלסטינית,  מתלכדות  מועדים  היהודית  האוכלוסייה 
כל אחת לחוד, כקהילות שותפות גורל וקהילות זיכרון. קשה  

כאשר חוסר   ,אלה  הרחוב במהלך מועדים יראה  יכיצד  לדמיין  
 הסולידריות והשסעים חשופים עד עצם.

ישראל       אזרחי  מסרביםהפלסטינים    ליטול ברובם    עודם 
המחאה.   באירועי  פעיל  רביםע חלק  ערבים  זאת,    נמצאים   ם 

ו דגל  בהן   נצפיםבהפגנות  פלסטיניגם    המחאה שככל    . יםים 
ערבים.    בה נצפים    ,מתרחבת ערבית    נרשמת יותר  נוכחות 

ב יותר  בגדולה  ישהערים  הפגנות  ערביות    נןמעורבות.  ערים 
נפרדות  התקיימו בהן   מחאה  ב  . פעולות  התקיימו    שבועכך, 

  .   ובכפר מנדא חורה שבנגבנגד ההפיכה ב מחאות שעבר
נמשך       הדברים,  רקע  הפניםעל    באשר פלסטיני  -הוויכוח 

האזרחים  ל להבחין    ניתן.  במחאה  הפלסטיניםהשתתפות 
בצהרווחגישות    המכב הערבי  יות  : השתתפותל  בנוגעבור 
מ  -   האדישיםמ וממשיכים  יעני  גלים שאינם  במחאה  ן 

מהצדדרך  ;  ביומיום היא  כי  טוענים  ה  -   הצופים  המחלוקת 
ו-פנים ליהודית  לאלה   ;צד  בה  ליטולערבים  אין    ועד 

חלק  ו  המשטריתהפיכה  ל  המתנגדים נגדה נוטלים    במחאה 
  ללא תנאים.  

"הארץ",     כי  לראות  היה  ביותר  מגויס  ההעיתון    מעניין 
( למחאה,   לוי דעת של הלשכה הפוליטית של  י ג)  17.3פרסם 
בו  וזו    יצאה  בל"ד  המחאה  לטענת  הנגד  בה.  השתתפות 

המחאה מתעלמת מהשפעות החקיקה על האוכלוסייה    ,בל"ד
כי  בל"ד קובעת  . הנהגת  יבושמהעמקת הככמו גם    ,הערבית

מציבהמחאה"ה' חלקיה  '  לכל  משותפת  שימור    -  מטרה 
היהודית זאת  "העליונות  מתמקדכי  .    נויים יבש  תהמחאה 

  "דמוקרטיה      של   בשאלות    לעסוק    ומסרבת   פרוצדורליים

  קפלןרחוב בנואם  ,חבר מועצת עיריית ת"א יפו לשעברעומר סיקסק, 
 במרס (צילום: זו הדרך) 18בתל אביב, 

  אזרחות מהותית"."אמיתית" ו

 מציבולמחאה    משטרית בל"ד להפיכה ה  מספקתש   ניתוחה    
אליטות  של ין  יענכ  אותן ה"ציונות    -  גרידא  חילופי  בין 

תפיסה  -הדתיתהציונות  "לבין  החילונית"   מתוך  מתנחלית". 
הציפייה  בבל"ד    רואה  ,זו    ף שתתלה  תערבימהאוכלוסייה 

  .  של המפגינים היהודים "עזות מצח" במחאה
אלטרנטיבה   מציבה  ינה, לעשות? בל"ד אןמה צריך, אם כ     

מהותית  לניסוחה,    .קונקרטית דמוקרטיה  לכינון  מאבק  "רק 
השיפוטית".   המהפכה  את  מ  היאיעצור  יהודים  הדורשת 

ש כל  ולפני  כל,  קודם  ביילהכריע  פעולה,  "תפיסת  תוף  ן 
"שוויון  העליונות  ה עם  מהותית"  "דמוקרטיה  לבין  יהודית" 

  , אומרים בל"ד "תבואו אלינו כשתהיו מוכנים"אזרחי מלא".  
מדברים!"  - לא  אז  מודעה    לפרסםבל"ד    חלטתה אך    ".עד 
, מנוגדת  מחאההשל    העברי  עיתונה ,  "הארץעיתון הציוני "ב

המוכשלעצמה   מה  עצמהבמודעה    צעתלדרך    משמעות . 
  השתתפות? ל קריאה  אם לא פרסוםה

 הגוש נגד הכיבוש חיוני  
תהליך       היא    בו   מתמשכת,  התהוותבהנמצא  המחאה 

שונים.   אינטרסים  בזמן    התנודותבוחשים  המחאה,  בתוך 
משפיע המחאה  ונגד  בה    ות המחאה  המשתתפים  באופן  על 

 . היתרמאשר על  שונה בתכלית
חיוני      כגוןלקדם    לכן  דבר  "אין  סיסמאות    דמוקרטיה   כזה 

כ את  בוש",  יעם  בתוך  הפועל  הכיבוש"    נגד  גוש ה"ולטפח 
זה  מראשיתה  המחאה בהקשר  לביטוי.  מאורעות    באים  גם 

והמתנחלים   חווארה  ג'נין,  הפוגרומיםשכם,  חיוני  .  מבצעי 
מסרים "  לבטא  והנגד  היהודית"  את גם  עליונות    להדגיש 

הגנה  בבית המשפט בשימור העליונות היהודית ו  ו של תפקיד
אלה אפשריים רק בפעילות מתוך  . כל  צבא הכיבושעל פשעי  

  .  ממנה המחאה ולא בנבדל 
מסרי המחאה  הניסיון     את  ואינו פשוט  להעמיק  כי י,    יתכן 

ייכשל עליוהניסיון  לוותר  אין  אך  כל    .  חקירת  לפני 
  גיוס הסרבן    בהפגנה בקפלן  נשא דברים . השבוע  האפשרויות

עמוד   (ר'  דג  יובל  בה  ו  ) 4החדש  חד"שהשתתף  תע"ל  -יו"ר 
הדגל  עאיימן    ח"כ הישראלי,  הפטריוטיזם  סמלי  ודה. 

המחאה את  המאפיינים  את    והמיליטריזם  מרתיעים  בהחלט 
אמיתית בדמוקרטיה  הדוגלים  כן  .אלה  פי  על  חיוני אף   ,  

ההפגנה  לתחזק   ההפגנה.  הפועלת  את  משתתפיה  בתוך 
א עדיין  מעטים כדי  מארגניה    ך,  תוך  ולומדים  משתפרים 

  , , ערבים ויהודיםמשתתפים נוספיםאליה    חיוני לגייסתנועה.  
  . טרם הושגה ביניהם הסכמה מלאהבגם 

  אבישי ארליך 



  4/פוליטי 

מאות אלפים הפגינו 

  נגד ממשלת הימין 
  

) במחאות נגד ממשלת הימין  18.3מאות אלפים לקחו חלק (    
המשטרית   הארץשנערכו  וההפיכה  הברחבי  החולף    שבוע . 

ההמונית.ברציפות    11-ה  היה המחאה  תחילת  לפי    מאז 
- מברחבי ישראל יותר  הפגינו בסוף השבוע  ,  13הערכות ערוץ  

 . בעשרות מוקדים אלף אזרחים 260
מול בית  ,  נוסף להפגנות הגדולות ברחוב קפלן בתל אביב    

בירושלים הבמהליד  ו  הנשיא  אמנויות  שבע,  משכן   בבאר 
כהפגינו   השרון  כ  2,800-ברמת  בחולון  ;  1,000- איש; 

כ כאלף  12- בהרצליה  סבא  בכפר  כ  אלף;  18-;    20-בחיפה 
- ; בצומת כרכור כ4,000-; באשדוד כ4,000-אלף; בנתניה כ

בקריית  ו; בצומת כרמיאל כאלף;  380-, באור עקיבא כ4,000
  .3,000-ביאליק כ

המחא     שיתוק    ה מארגני  "יום  על  הודיעו  ההפיכה  נגד 
ה        לאומי"  חמישי  יום   .23.3,  שבועביום  ראש    באותו  צפוי 

הממשלה בנימין נתניהו להמריא ללונדון. המארגנים שוקלים  
  ה חסימ  אשר אחת מהן היא , כלשיבוש התנועה  כמה אפשרויות 

בין היתר רכבות, אוטובוסים    -ציבורית  התחבורה  השל עורקי  
התנועה    כןומוניות.   את  לשבש  המפגינים  נמל  לצפויים 

  .הגעתו של נתניהול סמוך התעופה בן גוריון 
חד"יו     ח"תע-ש"ר  עודה" ל,  איימן  בהפגנה   ,כ  השתתף 

ההפיכה המשטרית  "  :הגדולה ברחוב קפלן ומסר לעיתונאים
הגוש    כילעצור אותה. משמח לראות    וחיוני   ,היא סיכון אמיתי

וגדל הולך  הכיבוש  הפגנה  נגד  על  בכל  להילחם  נמשיך   .
ל ובשטחיםדמוקרטיה  בישראל  האזרחים  ב"!כל  מהלך  . 

  קפלן בפינת הרחובות    עצרת  הגוש נגד הכיבוש  רךעההפגנה,  
נשא    כיבוש, העמד לסרב לשרת בצבא  שיובל דג,    .י'ודה וינצ

״כאן,  בהפגנה נגד ההפיכה המשטרית, אסור    :והכריז  דברים
הדיקטטורה   את  שנים  זההמשטר    מפעילשלשכוח  .  עשרות 

  הפיכה מאפשרת להיא  ו  ה,דיקטטורה נמצאת בבסיס המדינה
ל הכיבושעבורהמשטרית  את  לשכוח  אסור  נאמו  ".  עוד   .

ש  "ר יעל ברדה (האוניברסיטה העברית) ופעיל חד "בעצרת ד
  .יפו-א"חבר מועצת העיר ת שהיההוותיק עומר סיקסק, 

(חד"ח      עטאונה  יוסף  הגדולה שנערכה  "כ  בעצרת  נאם  ש) 
שבע.   העצרתבבאר  לנערכה    ביום  המקומית  סמוך  מועצה 

    .בדואי בנגב-חורה הפגנה ראשונה נגד ההפיכה ביישוב ערבי
    מצד   תקיפת מפגינים  מקרי      הארץ התרבו    ברחבי   במחאות      

     
  

  

  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, 

  .ה"להב    תנועתועם      הליכוד  עם      המזוהיםפשיסטיים   גורמים  
על פי חוק,    ה האסור  "כך "פעילי ימין, שהניפו את דגל תנועת  

השלום תקפו   דרך  הרחובות  בצומת  אלון.  ו  מפגינים  יגאל 
"כך" נכתב  פעילי  שעליהם  שלטים  שמאלנים  "  :הניפו 

  ."המיעוט השמאלני לא יקבע לישראל"-ו "בוגדים
ח      (חד"שלדברי  כסיף  עופר  "-"כ  כלפי  תע"ל):  האלימות 

הרסן   משולחת  ההסתה  איש.  להפתיע  צריכה  לא  המפגינים 
כנופי הביביומצד  השנים  ב  סטיםת  ארוכת  ההתעלמות  צד 

נגד   המהפוגרומים  ופעילי  התושבים  שלום  הפלסטינים 
  . "הן שמלבות את הבריונות הפשיסטית -בשטחים הכבושים 

  

ד שביטה נבחר ' אמג

ש" למזכיר חד  
    ) בחרה  חד״ש  לתפקיד  17.3מזכירות  שביטה  באמג׳ד   (

) יחליף את מנסור דהאמשה ששימש  39מזכיר חד״ש. שביטה ( 
.  לבחירה מחדש  בתפקיד תקופה ארוכה, והסיר את מועמדותו 

החזית    כהונתו  בהנהגת  דורות  חילופי  מסמנת  שביטה  של 
  .הדמוקרטית לשלום ושוויון

את חד״ש כחזית    לחזקהיא  שביטה מסר: ״המשימה שלנו      
ערבית הימין  -רחבה,  בממשלת  למאבק  המחויבת  יהודית, 

וה הכיבוש  נגד  שוויון  גזענותהפשיסטית,  למען  חברתי  , 
הערבית. האחריות   לחברה  אמיתי  שוויון  ולמען  וסוציאליזם 

עם מזכירות חד״ש    אני מאמין שיחדהמוטלת עליי גדולה, אך  
לקדם את חד״ש ואת הערכים שלנו נוכל    אמג'ד ״.   הנבחרת 

הקומוניסטי    כיהן שביטה   הנוער  (ברית  בנק״י  כמזכיר  בעבר 
- סיכוי  המנכ״ל שותף בעמותהיה  עד לאחרונה  והישראלי)   

  . אופוק במשך ארבע שנים
של  ב  ה בחרשהמזכירות       העשירית  בוועידה  נבחרה  מזכיר 
המאבק "חד בסימן  בשפרעם  מרס  בתחילת  נערכה  אשר  ש, 

דיו הקיצוני.  הימין  בנושאים  בממשלת  עסקו  הוועידה  ני 
וארגוניים.   הפקת יעודפוליטיים  היה  הוועידה  העיקרי של  ה 

זאת במטרה  "לקחים מתפקודה של חד ש בשנים האחרונות. 
בגזענות    ,לגבש תוכנית למאבק בתהליך הפשיזציה המתרחב

      ובכיבוש.
  

ציינה את יום האישה  י "תנד

  הבינלאומי באירוע חגיגי 
  

  לאחרונה י) ערכה  "דמוקרטיות בישראל (תנדתנועת נשים      
ס בכפר קרע את האירוע המרכזי לציון  ") באולם המתנ 12.3(

  יום האישה הבינלאומי.  
נשים והנחתה אותו מהא עבאדי.    300-באירוע השתתפו כ    
ל  " ד פיראס בדחי, ראש מועצת כפר קרע, עאדל עאמר, מזכ"עו

אגבריה הדגישו בדבריהם  ר עפו  "ש היוצא, ד "ר חד"י, ויו"מק
ולבניית   ולדמוקרטיה  לשוויון  הנשים  מאבקי  חשיבות  את 

  חברה ללא אלימות.  
  ל. "תע-ש"ר סיעת חד"כ איימן עודה, יו" באירוע נכח ח    

י, ציינה את המאבקים של  "נסרין אסלי, חברת מזכירות תנד    
להגנת   הכיבוש,  ונגד  לשלום  והיהודיות  הערביות  הנשים 

דמוקרטיות ולמען שוויון האישה בעבודה, בחברה  החירויות ה
הפלסטיניות   לנשים  חמה  ברכה  שלחה  היא  ובמשפחה. 

  ולנשים בגולן הסורי.  
- אסדי, להקת אל-בחלק האמנותי הופיעו הזמר ריפעת אל    

שהד   הזמרת  מסרי.  ופחריה  עלי  רנאד  והמשוררות  אסאייל 
  . מסרי שרה משיריה של פיירוז בליווי הנגן חוסאם עזב
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 (צילום: זו הדרך)  16.3חברי תא חד"ש בהפגנת הסטודנטים נגד ההפיכה המשטרית, תל אביב, 

המאבק על לגיטימיות דגל פלסטין 
אוניברסיטת תל אביב אסרה השבוע על קיום פעילות תא      

בשבוע    בהקשרחד"ש   הקמפוס.  בתחומי  הפלסטיני  הדגל 
הסטודנטים,    ,שעבר לדיקנית  שגרתית  בקשה  התא  הגיש 

פעילויות   אישור  על  האחראית  נוימן,  דרורית  פרופסור 
מתכנן   התא  כי  צוין  בבקשה  באוניברסיטה.  סטודנטיאליות 

הלצייר   על  פלסהדגל  את  בדיריעטיני  ממדים   ת    רחבת 
כמחאה    . זאתברחבת הדשא שבמרכז הקמפוס  הולפרוס אות

הדגל   הנפת  לאיסור  הקואליציה  שמקדמת  החקיקה  על 
  הפלסטיני באוניברסיטאות.  

: "לא ניתן  תשובתה הלקונית של הדיקנית לא איחרה לבוא    
כל סיבה לסירוב.    זאת מבלי לציין   . לקיים בשטחי הקמפוס"

סטודנטיאליים   ותאים  חד"ש  תא  קיימו  האחרונות  בשנים 
דקנאט הסטודנטים בהן הונף הדגל  באישור  אחרים פעילויות  

  .הפלסטיני
דגל       בהנפת  רבה  רואים חשיבות  "אנו  נמסר:  חד"ש  מתא 

הערבים,   הסטודנטים  של  הלאומית  לזהות  כביטוי  פלסטין 
היה העליונות  ממשלת  מבקשת  דגל  אותה  אך  למחוק.  ודית 

הפלסטיני   העם  של  הלאומי  הדגל  רק  לא  הוא    - פלסטין 
ומייצג   נגד הפשיזם,  גם את המאבק  בימים אלה הוא מסמל 
ותומך   לכיבוש  המתנגד  הדמוקרטי  היהודי  הציבור  את  בכך 

  ". בשלום על בסיס פתרון שתי המדינות
החלט  תא     את  תקף  דיקנית  דקניתהת  חד"ש  "החלטת   :

הנהלת    הסטודנטים  של  האמיתי  פרצופה  את  חושפת 
האנטי לחקיקה  התנגדותה  גבולות  ואת  - האוניברסיטה 

מקיימת   האוניברסיטה  הנהלת  הממשלה.  של  דמוקרטית 
הדמוקרטיה',    סדרתהשבוע   'שבוע  הכותרת  תחת  פעילויות 

חירויות דמוקרטיות  השוללת    בחקיקהבעיה    מוצאתאך אינה  
הב חופש  ובהן  הפלסטינים  והזכות  מהסטודנטים  יטוי 

לאומית  ולזהות  זו  ".  "להשתייכות  הידרדרות  למנוע  נאבק 
ו  הערבים  הסטודנטים  הדמוקרטיעמקלהנפעל  בזכויות    ה ת 

הסטודנטים,   של  הביטוי  חופש  למען  נאבק  באקדמיה; 
לאוניברסיטה   לגרום  כדי  החוקיים  האמצעים  בכל  ונשתמש 

  . , הדגישו"לשנות את החלטתה 

  ?דגל פלסטין או דגל אש"ף 
ההפיכה       נגד  ההמונית  למחאה  הראשונים  בשבועות 

בין    ,המשטרית חריף  פולמוס  במרכזו של  פלסטין  דגל  עמד 
שונותקבוצות   ובהם  מפגינים  הכיבוש",  נגד  "הגוש  אנשי   .

בהפגנות   הפלסטיני  הדגל  את  הניפו  וחד"ש,  מק"י  פעילי 
ערבית במאבק נגד ממשלת הימין,  -כקריאה לשותפות יהודית

לק הפלסטיניים  כביטוי  השטחים  כיבוש  שבין  העמוק  שר 
לחקיקה  התנגדות  וכאות  בישראל,  הפשיזם  עליית  לבין 

הערבים האזרחים  נגד  הקואליציה  הפלסטינים,  -שמקדמת 
  לרבות האיסור על הנפת הדגל.  

  פעילים רבים מהמרכז ומהימין נגד הנפת  הזדעקו , בתגובה    

ש בטענה  הפלסטיני,  בט  זו הדגל  "תמיכה    , רור"מבטאת 
זו   טענה  בכוחן.  ופוגעת  מההפגנות  ימין  מצביעי  מרחיקה 
הפלסטיני   הדגל  של  השקרית  ההגדרה  את  למעשה  אימצה 
כ"דגל אש"ף", המזוהה עם ארגון מסוים ולא עם הלאומיות  

    .הפלסטינית בכלל
זו,       תפיסה  להפריך  מנת  עדאלה פרסם  על  מרכז    החודש 

הכותרת   תחת  עמדה  נייר  בישראל  הערבי  המיעוט  לזכויות 
נייר כולל פרק  ה "הנפת הדגל הפלסטיני במשפט הישראלי".  

ההיסטורית של הדגל הפלסטיני, המבוסס    והתפתחות  בנושא
משנת   קאסמייה  ח'ירייה  ד"ר  ההיסטוריונית  של  מחקרה  על 

כי מקור הדגל הפלסטיני בדגל הפאןה.  1970 - מחקר מראה 
התנועה הלאומית הערבית במהלך המרד    אותו אימצה  ,ערבי

  שני הדגלים זהים ).  1918-1916נגד האימפריה העות'מאנית ( 
הצבעים  טלמע בשנת  .  סדר  אש"ף  הקמת  אימץ  1964עם   ,

הלאומיות   עם  מזוהה  היה  שכבר  הדגל  את  הארגון 
  .הפלסטינית

מלמדת        הדגל  של  "ההיסטוריה  העמדה,  נייר  כי  לפי 
וחשי בצורה  משמעותו  התפתחו  והלאומית  הסמלית  בותו 

התנועה הלאומית הערבית    לדג כ  החלאורגנית ועממית. הוא  
עוד  והפך   הפלסטיני  העם    הדגל   .אש"ף  םקוהבטרם  דגל 

את   לחירות,    שאיפתם סימל  הפלסטיני  העם  ובנות  בני  של 
מדינת ישראל.    וקמהטרם הבלהגדרה עצמית ולעצמאות עוד  

העם  כ של  הקולקטיבית  לזהות  הלאומי  הסמל  הוא  יום 
בו   מקום  בכל  בניו הפלסטיני  בגדה    -  נמצאים  בעזה, 

  ". המערבית, בירושלים המזרחית, בשטחי הקו הירוק ובגלות

  מעמדו המשפטי של הדגל 
הדגל    קייםלא        הנפת  על  מפורש  איסור  הישראלי  בחוק 

עצרה המשטרה    2015-2011הפלסטיני. אף על פי כן, בשנים  
הדגל.    96 הנפת  בגין  זה   קהיהצדהמשטרה  אזרחים    צעד 
"רשאי    82סעיף  ב המפכ"ל  כי  הקובע  המשטרה,  לפקודת 

פרישתו של דגל או סמל    על  הצגתו אועל  הנפתו,    על  לאסור
החרמת   כידוע,  השלום".  להפרעת  לעורר  כדי  בו  שיש 
לעתים   מלווה  אותם  המניפים  המפגינים  ומעצר  הדגלים 

הפוגעת   משטרתית,  באלימות  ספקקרובות  בשלום    ללא 
  המפגינים ובזכויותיהם.  

כארגון טרור    1986מאז  ווגו של אש"ף  יס  א וה  ףנוס  תירוץ    
טל   ה פקודהלפי   יוצא,  מניעת  כפועל  על  הורור.  איסור  חל 

ידי   על  לרבות  טרור,  ארגון  כלפי  אהדה  או  הזדהות  "גילוי 
מרכז   שפרסם  העמדה  נייר  ציבורי".  במקום  דגלו  הנפת 

"קונסטרוקציה משפטית זו נשענת אך ורק על    מסכם:   עדאלה
של   כדגל  הפלסטיני  לדגל  המתייחסת  המוטעית  המשמעות 

  אש"ף". 
  

  אסף טלגם 
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  מבט מגדרי על הצעת התקציב וחוק ההסדרים  

נשים ב פוגעתממשלת הימין 
בממשלהייצוג       הימין נשים   :נסיגהמבטא  ובמוסדותיה    ת 
ב  הן נשים  ה הנשים  בוממשלה  מיעוט  שיעור  כנסת. 

בכנסת    14%  הואבקואליציה   נשים  בלבד  24%  -ושיעורן   .
ארבע  במכהנות   על  .25מתוך    כנסת  ועדותראש  כן,    יתר 

העבודה,   משרד  מנכ״לית  מנכ"ליות למעט  מונו  לא    כלל 
  .למשרדי הממשלה

בנשים   מצביעות    פמיניסטיותפעילות       פגיעה  על 
  ממשלת הימין.   שמקדמת  המשטריתהפיכה  של ה  כסימפטום

העמידה   הקואליציהזו  של  היום  סדר  הצעות    על  של  שורה 
הרחבת סמכויות בתי    .בזכויות הנשים  גררו פגיעהיאשר    חוק

הרבניים ורכוש  הדין  ממון  בענייני  גם  מערכת    תבססמ  לדון 
לפגוע בכלל    עתידההאחרונה    .משפט הלכתית המדירה נשים

מסורבות  בובפרט בעגונות ו  , הנשים המצויות בהליכי גירושין
כן,   כמו  ההסכמיםגט.  לסיעות    הקואליציוניים  מבטיחים 

והחרדיות   מגדרית  יםתר מהחוקים  הדתיות  תיקון  ה  .הפרדה 
לה לפגוע  החוק  מוצע  הוא  אף  עלול  במוצרים  אפליה  איסור 

הפרדה   ,בנשים כפיית  עסק  לבתי  שיאפשר  או    מגדרית  בכך 
   עובדות. הרחקה של

לפועלהממשלה        ו  אשרת  ההסדרים את  את התקציב    חוק 
של ב  2024-2023לשנים   המשפטית.    שיאה  ההפיכה  סערת 
מגדר במרכז  הראש תחום  הסוציולוגית ד"ר יעל חסון,  לדברי  

 ."דיוני התקציב וחוק ההסדריםמ מודרות נשים האדוה, "
מערכות  "המדינה מזניחה את  חסון,    ממשיכהכן,    על  יתר    

והרווחה ה  הבריאות  את  לחזק  - אזרחיותהתשתיות  ומסרבת 
זאת,  ."בסיסיות והחיוניות  האנושיות   החליטה    במקום 

בבסיסי התקציבים של כל משרדי  קיצוץ רוחבי    הממשלה על
.  2025-ב  1.5%של  בשנתיים הקרובות ו  3%  בגובההממשלה  

זאת נוסף לקיצוץ בתקני כוח האדם בכל אחת משלוש השנים  
  .הבאות

אל     ב  ה קיצוצים  ביפגעו  העיקר  רוב    שהן   עובדות, נשים 
והמועסקים   הציבורי  " בבמגזר  הממשלה.    הן נשים  משרדי 

העבודהמ  62.5% המדינה  כוח    מהעובדים   75%  :בשירות 
ו והחינוך  הבריאות  הרווחה    מעובדי  78%-במשרדי  משרד 

זאת,  והשירותים החברתיים.   ככל שעולים  עם  שיעורן פוחת 
הדרגות לאחרונה  בסולם  שפרסם  במסמך  חסון  הדגישה   ,"

  .מרכז אדוה
  

 הפגיעה בזכות השביתה  
בזכות ל  שתזיק  נוספת  מגמה      הפגיעה  היא    עובדות 

 .המוצע  חוק ההסדריםב  הכלולה  עובדי המדינה של  השביתה  
מראש  ב  לפיו, אישור  במשרד    מצדלא  השכר  על  הממונה 

להסכמות   להגיע  יהיה  ניתן  לא  שביתה בדבר  האוצר,    סיום 
לעובדי  ות הכולל תשלום  איגודי  הבגין  ם  החזר  היעדרות. 

סוציאליותעו  -עובדות   אחיותבדות  מורות,  חלק   ,  כוללים 
  ניכר מעובדי המדינה.  

ההסדרים       במערכות    לכאורהחוק  הקיים  לעומס  מתייחס 
על  א  וה  .הציבוריות החמורמצביע  ברופאים    המחסור 

. שהם חוויםהשחיקה והעומס    כמו גם על  ,במערכת הבריאות
במערכת  " להשקיע  במקום  משמעותית    ולהגדיל עצמה  אך 

על  להתמודד עם העומס הממשלה  העיתקנים, מצמספר ה את
    בגין מחלה   תעודת  על   רופא   לחתימת החובה    ביטול    ידי

 הסוציולוגית ד"ר יעל חסון (צילום: מרכז אדוה)
  

    .מציינת חסון  – "ארבעת ימי מחלה 
תור    גבייתנוספת היא  פוגענית  הצעה       תשלום ממי שקבע 
ביטל  פאולר ולא  עד    מקצועי  מהמועד.    24אותו  זו  " שעות 

המגדרית העבודה  חלוקת  את  רואה  שאינה  נשים,    :הצעה 
  גם מלוות אותם   ,המשפחה  בהיותן המטפלות העיקריות בבני

  ."טיפולים רפואייםליותר לבדיקות ו 
  

 הבטחה בעלמא   – מגיל שנתיים חינוך חינם
נתניהו הבטח     בנימין  של  הבחירות  מגיל    ת  חינם  לחינוך 

שנתיים.    לידה מגיל  חינם  לחינוך  בהבטחה  ,  כידועהוחלפה 
בישראל  החופשת   מסתיימת  בתשלום    15  בחלוףלידה 

כרבע   מטופלים  בלבד  שבועות.  בישראל  התינוקות  מכלל 
או    םיהבמסגרות מפוקחות ומסובסדות. היתר מטופלים בבת

  מכיסם.  כסף רב   וריהםבמסגרות פרטיות להן משלמים ה
מחסור    קיים  ,פעילים את מעונות היוםעל פי הארגונים המ    
שכרזאת    .מטפלות  3,000-בכ ותנאי  ה   ןבשל  עבודה  הזעום 
מכך,  ה כתוצאה  בשנתיים  נסגרו  קשים.  רבים  מעונות 

במעונות   צוות    עובדותהאחרונות.    ית יחסמעטות  נשות 
התינוקות עברו  ןוה   ,למספר  לא  .  המתאימ  ההכשר  ברובן 

  ה אגוהאינפלציה הוהמעונות והמשפחתונים גבוהים,    פיריתע
תפעול עלויות  ואת  השכירות  מחירי  את  להעלות  .  םצפויה 

ת" כיצד  ברור  לסוגיות    ספקלא  מענה  הנוכחית  התוכנית 
ומ",  האל חסון    שמציעה התוכניות  מאחת  "  :וסיפהמ דגישה 

כל  של  הלימוד  שכר  עלות  בסבסוד  מתמקדת    ל הממשלה 
במוסדות   למימוש  ניתנים  שיהיו  שוברים  באמצעות  הילדים 

העמק היא  המשמעות  ופרטיים.  שלציבוריים  הפרטת    ה 
אפשרית פגיעה  תוך  הרך,  בגיל  הטיפול  במעונות   מערכת 

 ".הציבוריים
לא ברור  "   :דגישה חסוןמ,  מניעת אלימות נגד נשיםבנושא      

כנית  כיצד תתוקצב התוכנית למניעת אלימות במשפחה. התו
זה]  הלאומית   , טרם  2017ממשלה בשנת  ישרה השא[בנושא 

  .  "המלצותיה טרם יושמוותוקצבה במלואה 
  

  נמרוד עובד
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  )זו הדרך(צילום:   2023במארס,  16הפגנה נגד ממשלת הימין והפשיזם בקרבת שער ברנדנבורג, ברלין,  

  אפילו בלונדון נתניהו לא יהיה לבד

גם בברלין: די לפשיזם ולכיבוש
ישראל בנימין  ראש ממשלת  יקור  לבשתי הפגנות התנגדות      

נערכו  בברלין  (  נתניהו  שעבר  בשעות  .  בעיר  )16.3בשבוע 
ביוזמת  מול משרד הקנצלר  נערכה    הצהריים משמרת מחאה 

פלסטיני שמאל  פעילים  יכוחות  מספר  גם  הגיעו  אליה  ם, 
  ישראלים  ארגנואותה ישראלים ויהודים.  הפגנה גדולה יותר, 

כותרות שתי    אחה"צ.ות  בשע  התקיימה ,  המתגוררים בברלין
בסימן  ההפגנות   נתניהול  תהתנגדועמדו    בברלין   ביקור 

  . משטריתה הפיכה לו
בברלין      הישראלית  רבים  הקהילה  אלפים  חבריה  מונה   .

נגד ביקור ראש   נותבאופן משמעותי להפג והתגייסוחברותיה 
נערכו  הממשלה בברלין  ההפגנות  ההפגנות  .  עם  בתיאום 

ב חודשיים,    ישראלהנערכות  גם  זה  דומות  כמו  יוזמות  עם 
בהפגנה   בעולם.  אחרות  בקרבתבערים  בשער    הגדולה 

כשברנדנבורג   השתתפו  ברלין  ומפגינים  אלףבלב  ,  מפגינות 
 .והיא סוקרה בהרחבה בתקשורת הגרמנית

  את המאבק בכיבוש לא ניתן להשתיק 
הת     להפגנה  במקדהקריאה  שמובילה  ה  החקיקה  בלימת 
נעדרה ממנה כל    אולם.  המשפטלהחלשת מערכת    ממשלהה

  בהעמקת   הפיכהת היולכיבוש המתמשך ולמשמעו  התייחסות
והאפליה  ההסיפוח,     הערבית   אוכלוסייה ה  של אלימות 

. המארגנים ניסו לשמר מסרים ״חיוביים״  בשטחים ובישראל
מגדירים  לביטוי    להעניקו שהם  ה״אהבמה  כקו  ת  מדינה״ 

 .המרכזי של היוזמה
רגנו  אשר אם ויהודים בברלין,  יפעילי שמאל ישראל  תוצקב    

הפשיסטית בשעתו   הימין  ממשלת  נגד  שבועות    הפגנה  כמה 
שפעל  גוש נגד הכיבוש  הפעם  , ארגנה  לכנסת  אחר שנבחרה ל

 הקבוצה   הוציאה  . בנוסף,בשער ברנדנבורגבהפגנה הראשית  
להפגנות להצטרף  את  ,קריאה  הדגישה  במאבק    בה  הצורך 

כולם, ולא רק ליהודים. בין מובילי המחאה היו  ל לדמוקרטיה  
  ן. פעילי מק״י וחד״ש המתגוררים בברלי המכ

הגוש נגד  פעילי  לבין    מארגני המחאהחיכוכים בין    התעוררו    
הורחקו  ש  אחדים  פגיניםמ  .הכיבוש פלסטין  דגלי  הניפו 

אף   .המארגנים  לבקשתמההפגנה בידי המשטרה    כךבעקבות  
והשלטים  בקול רם,  הקריאות נגד הכיבוש  נשמעו  על פי כן,  

בסכנ כי  בזירה.    בלטוהאפרטהייד  ו  הכיבוש  תושעסקו  ניכר 
מצא במסרי הגוש נגד הכיבוש  הפגנה  ב  נטל חלקהקהל הרב ש

יותר   ערך שק  רב  הסכרינית  בפטריוטיות    ו דמ ימאשר 
  .המארגנים

  החסינות הישראלית נסדקת
זירה       היא  הכיבוש  קידום  ל   מורכבתגרמניה  נגד  מחאות 

זכויות פלסטינים. כלי ההסברה הישראלי ם והכוחות  יולמען 
פועלים בכל כוחם לטשטש ואף למחוק את  ים  יישראל-הפרו

אנטיהגבול   לבין  אנטישמיות  שגויה    .ציונות-בין  הכלאה 
  בשנים האחרונות אבן הבוחן   ונפשעת זו בין המונחים הפכה 

בגרמניה.    תהדומיננטי ופלסטין  ישראל  על  בדיונים 
פרו קריאה  לכל  כלפי  -ההתייחסות  ביקורתית  או  פלסטינית 

והרדיפה   כאנטישמית,  אמנים    שלישראל  אינטלקטואלים, 
המ פלסטין  תבטאיםופעילים  שחרור  הפכו  מהכיבוש  בעד   ,

  .דבר שבשגרה
אנשי שמאל ישראלים המתגוררים  ממלאים  מצב קשה זה,  ב    

בגרמניה תפקיד חשוב בקידום השיח הביקורתי כלפי ישראל.  
לזכור  גרמניה   באיחוד  יש  המוביל  הפוליטי  הכוח  היא 

שותף הסחר החשוב ביותר של ישראל.  עצמו האירופי, שהוא 
גרמניה, במחויבותה הייחודית והמתחזקת כלפי ישראל, היא  

המונע   ישראל.    עמדת  הקשחתאת  הכוח  כלפי  האיחוד  כלל 
אחת מזירות המאבק החשובות ביותר    גרמניה היא  ,זו  מבחינה

הבינלאומית הישראלי  בזירה  השמאל  של  עבור  קולות   .
הציבורית,   בזירה  מדוכאים  עדיין  אם  גם  ויהודים,  ישראלים 

מסוימת   ל״הנחה״  זוכים  זאת  עמדתםבכל  ביטוי  קשה   : על 
  .יותר להאשים אותם באנטישמיות

שמקדמת       המשטרית  ישראלההפיכה  שעת    ממשלת  היא 
הבגרמניה  השיח    .כושר נתניהועל  של  ער    הפיכה  הוא 

ה החסינות  את  לסדוק  ועשוי  זוכה  ב  מוחלטתומשמעותי,  ה 
  .  בגרמניהישראל 

     ) הקרוב  חמישי  לביקור  23.3ביום  להגיע  נתניהו  צפוי   (
נגד   ישראלים  נוספת שיקיימו  לו הפגנה  בלונדון, שם תחכה 

  ההפיכה המשטרית. 

  ד פלשנברג, ברליןנמרו
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נישול במזרח ירושלים הו" איסט סייד"
השידור       כאן  תאגיד  יעד הציבורי  זה    הוא 

מצד ממשלת    יםבלתי פוסק  מים איול  חודשים
לאחרונה, ותחת עינו הפקוחה    הימין הקיצוני. 

  החל   ,שר הצנזורה והתעמולה שלמה קרעישל  
חדשה  המקור  הסדרת  את  לשדר    התאגיד

סייד" יעל    וצריהסדרה  את  .  "איסט 
ובי-רובינשטיין מדמוני  ויוסי  יבגני    יםניצן 

מגוללתה  עלילת.  רומן של    סדרה  סיפורו  את 
רכז שטח    -יהודה לוי)  השחקן  (  מומי בן דהן

שחרורו  . שב"כב  לשעבר הלאחר  מומי ,    חל 
מתנחלים  העמותות    בשירות  לפעול

בתי   על    ות פלסטיניהמשפחות  ההמשתלטות 
      .מזרח ירושליםב

  

  ירושלמי -רשומון מזרח 
,  כאשר מומי  באה לביטוי   סדרה ה  מורכבות     
לגדל ה נער  נאלץ  מתחיל  לבדו  מיוחדים,  צרכים  עם  ה 

קורבנותיו עם  הקשהוא  .  המנושלים  להזדהות  באיש   ר נעזר 
תושב  סוחר סמים צעיר    -)  אמיר ח'ורי(פטוש    "אשר"  אשרף

העיר בפיתוי  , מזרח  עומד  הקל    שאינו    לו   שמציעותהכסף 
  מומי   יחד עם.  תושיתוף פעולל  בתמורהעמותות המתנחלים  

במטרה    משפחות פלסטיניות ששקעו בחובותמאיים על  וא  ה
מה בתן  לגזול  הןיהאת  את  לתאר  מיטיבה  הסדרה  סכנה  . 

  הכיבוש הישראלי   זרועות  -משפחות  הלה חשופות  מתמדת  ה
  . מאידך גיסא מוסדות הרשות הפלסטיניתו ,מחד גיסא

, אב  )ג'מיל ח'ורי(  דמות מרכזית נוספת בסדרה היא עיסאם     
לעמותת   ביתו  את  למכור  המחליט  פלסטיני  משפחה 

, הוא נראה  הפרק הראשון  םלקראת סיו .  "ארעא"המתנחלים  
הבית נעשתה  מכירת  כי    ,)שאדן קנבורה(  אמלאומר לאשתו  
ידיעתו.  להימלט הזוג    ללא  ילדיהם   מחליט  עם    יחד 

מומי.  לאוסטרליה, של  כי    מגלה   אמל כאשר    אולם  בסיועו 
ביודעיןבעצם  עיסאם   למתנחלים  ביתם  את  היא    ,מכר 

לבית   מפונה  הארץ.  המתעלפת,  את  לעזוב  ומסרבת  חולים 
ילדיו מחשש   נעלם יחד עם שני  ועיסאם  המשפחה מתפרקת 

  . הםשיפגעו ב
בתו    הסדרה את קשייו של מומי בגידול  מגוללתבד בבד,      

קמינר(  מאיה שביכולתוהוא    ).גפן  כל  לשכנעה    עושה 
שואף    הואבמקביל  על אף צרכיה המיוחדים.    לצבא  להתגייס

לל אותה  הארץשלוח  בצפון  איכותי  נוער    שלא   כדי  ,כפר 
כאל בהמה"תיכלא   יתייחסו אליה  בו  בין  . ה"במוסד  סתירה 

  פעולותיו בין  ל  בתו שמפגין מומי כלפי  (המוגבלת)  אנושיות ה
  ה מעל  יםמזרח ירושלבפלסטיניות  המשפחות  הנגד    הנפשעות
זו  .בסקתחושת   דמותוה  ,סתירה  את  רבה  במידה    , מגדירה 

  לאורך הסדרה. תתפתחמ
איליאס (פאנוס  של    לישראל  הפרק השני נפתח עם הגעתו    

היוונית הפטריארכיה  ראש  של  -קורוניס),  אורתודוקסית 
חווהה.  ירושלים קשה    וא  התעופה,בהשפלה    כאשר   שדה 

הביטחון  לחדר    אנשי  אותו  לוקחים  מהתור,  אותו  שולפים 
ומאיימים   שתף פעולה,  ל  יסרבאם  כי  צדדי, מפשיטים אותו 

יוענק  בארץ.    לא  שהייה  אישור  הוא  לו  מכן,  פוגש  לאחר 
ירושלים מומי  במזרח  לה  ,את  אחד    שכנעומנסה  את  למכור 

היווניתשל  מנכסיה     , מסרב  איליאס  .למתנחלים  הכנסייה 
דרשה ו נושא  יותר  בדרשה    מאוחר  מומי.  נוכח  בה  בכנסייה 

  כי לא ימכור את נכסי הכנסייה למתנחלים.    ליאסימצהיר א
  לכאורה,  והולם  את שאיפתה להציג יטרלי  נ הסדרה  שם      

  ם של האנשים  יהסיפור הצופה הישראלי חוזה בנישול דרך 

  (צילום מהסדרה)
  

במזרח       המציאות  את  המרכיבות  פרספקטיבות  מגוון 
מעניקה הסדרה  מכך,  חשוב  אך  הישראלי    הלצופ  ירושלים. 

השיטתי  אחורי הקלעים של מפעל הנישול  תרחש מלמהצצה  
הפלסטינים. העיר  מזרח  תושבי  הצופה    של  נחשף  כך 

אפשרי  ולמציאותם  המכאובילם,  הלבטיל הם  הבלתי  עמה  ת 
להתמודד כדי  נאלצים  בכך  אין  הסדרה    לטעון.    מבטאת כי 

מסר חתרני או רדיקלי, אך היא בהחלט מעניקה ביטוי לסבלם  
  .הכיבושמנגנוני  הנמחצים תחתשל התושבים 

עם    ףמשתאמנם  ירושלמי  -המזרח  עיסאם     פעולה 
במטרה    הוא פועל בראש ובראשונה   מבחינתואך  ,  המתנחלים
הוא מוכן למכור את ביתו    . לשם כךמשפחתו  בני   להציל את 

  חמושים   , ו באישון לילהיבעורמה למתנחלים, המסתערים על
תולים דגלי ישראל על    םמתנחליה  כוחות הכיבוש. ב  מגוביםו

  בשכונה.   מהומותפורצות  בתגובהו ,הבית פתח
  

  המציאות עולה על כל דמיון 
בשכונות  ב  המבקרכל        ירושלים  הפלסטיניות    חוזה מזרח 
עמותות    הפלסטיניים  בתיםב השתלטו    . מתנחלים העליהם 

ה שלמתנחלים  זרועות  ולרוחבה  לאורכה  ית  יעיר  נשלחות 
בכירים  ירושלים תפקידים  מאיישים  ואנשיהם  הבכיר    .בה, 

מתנחל אלים   -קינג  הוא סגן ראש עיריית ירושלים אריה    בהם
  . כיבוש בשכונת שייח' ג'ראחמכה וגורר מפגין נגד ה  תועדש

היחסי     והנורמליות  חייהם    המאפיינותת  והיומיומיות  את 
ירושלים    של מערב    סערה לבסתירה    ותעומד תושבי 

מהם.  המתחוללת ספורים  מטרים  מזרח    מאות    העיר תושבי 
ול  חשופים באופן עקבי  הפלסטינים בשבוע הפקעה.  לנישול 

בפתח ביתה של משפחת סאלם    הצו הריסהונח    )13.3(שעבר  
בת   המשפחה  ירושלים.  שבמזרח  ג'ראח    נפשות ה  11בשייח 

  תיאלץ לפנות את ביתה בשיאו של חודש הרמדאן. 
בסדרה.  המתח  ה     לביטוי  בא  עמותות  זה  מראשי  אחת 

עם   נפגשת  הסלענראית  כשברקע    מומי,המתנחלים    , כיפת 
לו נמאס   : ואומרת  לי  א  מהמצב  "גם  .  אין ברירה"  ך לפעמים 

ה  ברירה "דוקטרינת  בסדרהאכן    "אין  מעניין  ביטוי    . מקבלת 
ולסיפורים   לאנשים  לדמויות,  נחשפים  העומדים  הצופים 

את  מדיניות  מאחורי   העיר.  במזרח  חותרת    ה אלכל  הנישול 
  .לטשטש ולהסתירממשלת בן גביר 

  

  זוהר אלון
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 "הכל בכל מקום בבת אחת"  צילום מתוך הסרט

אפקטים אלטרנטיביים: 

  דרך חדשה ליצור קולנוע 
הטקס       (האוסקר)  לקולנוע  האקדמיה  נערך    95-פרסי 

) שעבר  הסרטים  מעל    .)12.3בשבוע  בלט    שהתמודדולכל 
דניאל   קוואן,  (דניאל  אחת"  בבת  מקום  בכל  "הכל  הסרט 

  שבעה פרסי לא פחות מבזכה  אשר    ,)2022ארה"ב,  ,  שיינרט
ביותראוסקר הטוב  הסרט  הטובה  ;  :  הראשית  השחקנית 

יאו) (מישל  הוי  ה  המשנהשחקן  ;  ביותר  (קי  ביותר  טוב 
קרטיס  ;קוואן) לי  (ג'יימי  ביותר  הטובה  המשנה    ); שחקנית 

דניאל  זכו  שניהם  בביותר (  יםהבימוי והתסריט המקורי הטוב
ביותרודניאל שיינרט)  קוואן ועריכת התמונה הטובה  (פול    ; 

, והכבוד  יםהיסטורים  הסרט ה  הישגיו המרובים של  .רוג'רס)
  .עלייתו של סוג קולנוע חדש  אתשחלקה לו האקדמיה מבשר 

 כמה שפחות תקציב, כמה שיותר יקומים מקבילים 
בבת אחת"       מקום  בכל  מיליון    25  של   בעלות  הופק"הכל 

הוליוודי.תקציב    -  דולר מידה  בקנה  עשיר    צנוע  הסרט 
ו  מיוחדים,  ליצלבאפקטים  מרשים  ו אפשרות  כה  סרט  ר 

לכת. מרחיקות  השלכות  נמוך  כה  בתקציב    עלות   ומעוטר 
היא  עבור חברת ההפקה.    ת לא רקסרט משמעותישל    והפקת

לספק לספר סיפורים,  מידת החופש האמנותי  קובעת גם את  
שונות   מבט  חדשים.    חזותייםרעיונות  ולהעביר  נקודות 

  יכול היה להיות   "הכל בכל מקום בבת אחת"   הסיפור שמספר
,  מיליון דולרים   100תקציב של  ב  שונה בתכלית לו היה מופק

עד השנים  ואכן,  .  שכן חברת ההפקה הייתה מתערבת בתוכנו
  . בהוליווד המקובלתהייתה הנוסחה זו  , האחרונות

המגלה    )מישל יאובאוולין וואנג (  הסרט מתמקדת  עלילת    
המציאות דרך   את  מקביליםב  לחוות  הסרט,    .יקומים  במלך 
בהם    שונים ה  זמן הבצירי  רכשה  ש ביכולות    תשתמשמ  היא

למשל,   .ביקרה לביטוי,  מביאה  היא  יכולותיה  בקטעי    את 
מורכבים לחימה  הסרט   .אמנויות  ריבוי  את    מציג   המשך 

העלילה ב  ברובם  המשתקפים,  המקביליםהיקומים     קו 
של    -  בסרט  המרכזי המסיפורה  מהגרים    נהלת משפחת 
  מתח בין דורי.  ומתמודדת עם מכבסה

  הראשון א  ובדיוני, וההמדע  ה  סוגת   מנה עםפרוע זה נ   רט ס    
זו   ביותר  האוסקר בפרס    לזכות בסוגה  הטוב  סרטי לסרט   .  

גם  מד"ב, פנטזיה  אימהסרטי    כמו  ת  רומנטי   ה קומדיו, 
  . בהם מזלזלת האקדמיה  ,'אנר"ז"סרטי  כ   מסווגים בדרך כלל 

טורו,   דל  (גיירמו  המים"  המפלצות  היה  )  2017"צורת  סרט 
ב שזכה  ההראשון  ביותרתואר  הטוב  (  . סרט  ספייק "היא" 

(ו  )2013ג'ונז,   צלול"  בראש  נצחית  גונדרי,  "שמש  מישל 
בטסר  היו)  2004 שזכו  בדיוני  מדע  הי  המקורי.  תסרפרס  יט 

הציגו   אלה  המשלבסרטים  מהפכני  עלילה    משחק  קווי 
ו מיוחדים.  מורכבים  באפקטים  דופן  ויוצא  אמנותי  שימוש 

אחת"    ,כאמור  ,אולם בבת  מקום  בכל  "הכל  של  המהפכנות 
  .אופן הפקתואלא ב נו,היא לאו דווקא בתוכ

המבמ     הקודמתהלך  לא    , אה  תקציב  דלי    היססו סרטים 
ב סיפורים  רחבקנה  לספר  דגש   .מידה  מתן  תוך    זאת 

ובאביזרים,  ב מיוחדיםבתפאורה  נוצרו   . אפקטים  סרטי    כך 
מד עריכה    תחבולות  ביצעואשר  ,  ופעולה  "במפלצות, 

ולם  א .  שגרתי  לאבאופן  מיוחדים  אפקטים  בהשתמשו  ו
ה המאה  סוף  ה20-לקראת  הפך  מחשב  ,  בתוכנות  שימוש 
ויזואלי  תוכן  חברות    ).איי.ג'י.(סי  ליצירת  בקרב  סטנדרט 

הגדולות.   לדעיכת  זההפקה  הוביל  הבר  הז'אנ ה  שנות  - סוף 
ה2000 עיני  כאשר  ממוחשבות    ורגלוה  יםצופ,  לתוספות 

הטכנולוגיה,מתוחכמות התפתחות  עם  ניסיונות  נתקלו    . 
  לתוספות ממוחשבות זולות בגיחוך ובבוז. 

  ממוחשב תוכן  ב  מהשימוש  ההתלהבות   , השנים  כחלוף     
רבים   .דעכה  בסרטים  בסי.ג'י.איי.ו משאבים  דרושים    כיום, 

לשטות  מיוחדים  בצופים  כדי  אפקטים  כתוצאה  באמצעות   .
לספק תמיד  לא הצליחו    בעלי תקציבי עתקסרטים  גם    מכך,

סרטים המשלבים  ל  פוקדי הקולנוע  וחזרבמקביל,  .  את הקהל
איתם   תפאורות אמיתיים,    מנהלים   השחקנים  ואביזרים 

דוגממהימנהאינטראקציה   העניין המחודש    א .  היא  של  לכך 
מערביים   אסיה,  צופים  מזרח  מדרום  פעולה    ובפרט בסרטי 

בסיאינדונזיהמ להשתמש  הממעטים  השפה איי.  .ג'י., 
לטלוויזיה ולסרטים    ה סרטים אלה אף חילחל  של הקולנועית  

     .מערביים

 האלטרנטיבי של הקולנוע העתיד 
מגמה,  אלהתופעות  בצד       שימוש    מתחזקת  המעודדת 

ב ואמנותי  ממוחשבתאלטרנטיבי  אלה  .גרפיקה  ,  סרטים 
סיפורים  לספר    מצליחים   ,"הכל בכל מקום בבת אחת"דוגמת  

נמוכהב  מקוריים משמעותי  עלות  של  מ  באופן    סרטי זו 
ממוחשב   ודומיהם.  "מארוול" בתוכן  המשתמש    שוי עסרט 
זהה: ב של    נוסחה  השונים  מיוחדים  האפקטים  ההסוגים 

    ., רקעים ותמונותוידאו צילומי המשלב למכלול  מחוברים
מבצע     השזירה  עבודת  קומפוזיטור.    המכונה  ןמקצוע  את 

זה עבוד  מקצוע  פריימים    תלהרכב  נוסף  אך   , עריכהת  מזכיר 
בפרייםעוסק    הואשונים,   שונים  קטעים  של  בהרכבה    . גם 

  רווי   של סרט הפקה  תהליך ההשלב האחרון ב   זה  יהיה ,  לרוב
הפקת  כבסיס ל  בלבד   ניתן להשתמש בטכנולוגיה זו   אפקטים.

באפקטים  משמעותית  השקעה  ל  כאלטרנטיבהוסרט,  ה
    .ממוחשבים

קונג,       מהונג  פעלולנים  וצוות  מיומן  אביזרים  צוות  מלבד 
הפקה  -גמר"הכל בכל מקום בבת אחת" צוות  הפקת  העסיקה  
בלבד  אנשי   מחמישה  שהורכב הם   .(!)  מקצוע  הצוות    אנשי 

בעצמם,   בעזרת    שזרוהם  ובמאים  המיוחדים  האפקטים  את 
הקומפוזיטינג   אפקט"תוכנת  אפטר  עבדו  עליה  (  "אדובי 

מנוהלת על    בסרט  כל סצנה  . )מגפת הקורונהמהבית במהלך  
בו:  ו  ,ידי אדם אחד מתחילתה עד סופה ניכרת  רוח האלתור 

בין   הרצה אחורה    לעיתים באמצעותממדים נעשה  ההמעבר 
קטע    .עירבהליכה    המציגצילום יומיומי    של   במהירות גבוהה

נ  בתה של הגיבורהנראית  בו    ,בהילוך איטי שק  מחזיקה כלי 
של    בשזירת  נוצר   ,פרייםבכל    שונה גדולה  דימויים  כמות 

  אינטרנטית.  ית תמונות מספרי
שמי       היוצרים  השימושי יהיו  את  הפקב  רחיבו  זו    השיטת 
של  צוהרלצופים    ועניקוי הייחודיות  תעשיית  הםלפנטזיות   ?

הניגרי, שנים    נוליווד,  הקולנוע  זה  סרטי    פיקלהמתעקשת 
אפסי פעולה   בתקציב  את    .גרנדיוזים  יביאו  אלה  כי  הייתכן 

פחות  מוגבלות     יצירת קולנועהאפשרויות ל  כיום,  הבשורה?
  . "הכל בכל מקום בבת אחת"  מציגהיקומים המקבילים שמ

  אורי נתן 



      במאבק

גמר גביע המדינה  , מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים 
 בכדורסל (צילום: איגוד הכדורסל בישראל) 

  

הכדורסל      שחקני  סכסוך    ) 21.3(הכריז    בישראל  ארגון 
מול   העל   מועדוניעבודה  הסכסוך  בכדורסל  ליגת  הכרזת   .

גיעה לאחר  וה  ,הספורט בהסתדרותבאמצעות חטיבת  נעשתה  
  .נדחו השחקנים ארגון  ים מדרישות ששתי

להגביל את מספר    א היהדרישה הראשונה של חברי הארגון      
הה הבקשההמשחקים  זרים  שחקנים  מטרת  העל.   -  בליגת 
  בכך להעניק ו  ,ישראלים יותר דקות משחקה  העניק לשחקנים ל

במה   הכי  העובדה  "יותר.    משמעותיתלהם  קבוצות מרבית 
בצורה משמעותית  רוב של  מורכבות מ פוגעת  זרים  שחקנים 

  , נמסר.  "הישראלי  בשחקנים הישראלים ובעתיד הכדורסל 
את נושא בטיחות   בדחיפות להסדיר"  אהדרישה השנייה הי    

את  ,השחקנים לחבוש  ולהסיר  גורמות  המדבקות    החובה 
הובטח   אך    כילפציעות.  יטופל,  הוסדר  טרם  העניין  הנושא 

ראש חטיבת הספורט    , מסר האיגוד."םלשביעות רצון השחקני
דה הגיעה  והכרזת סכסוך העב"בהסתדרות, ניר אלון, הוסיף:  

מרוביםלאחר   לדריש  תלקבל  ניסיונות  זאת,  נו.  יתומענה  עם 
עם    למנוע את השביתה ולהגיע להסכמות  שביכולתי אעשה כל  

ליגת העל לנו פגישה עם שר הסמועדוני  מיקי  . צפויה  פורט 
  . "מוסכם זוהר במטרה להגיע למתווה 

ר מנהלת הליגה בכדורסל, ארי  " שלח יושעבר  בסוף השבוע      
בו   לאלון,  נגד שטינברג, מכתב  הכרזת סכסוך העבודה.    יצא 

לא  ה  ,תפרוץ שביתה  אםכי  איים    ראשוןה שחקנים שישבתו 
  יהיו זכאים לשכר.  

  

 

  י מחוז חיפה "מק
  הוותיק  אבלה על לכתו של החבר

 ראאיד פרח 
  ת תנחומים למשפחתו שולחו

  דג
 

  יום השיתוק הלאומי בחמישי 
בהשכלה       הלימודים  את  להשבית  קוראים  מרצים  אלפי 

הקרוב,   חמישי  ביום  הלאומי"הגבוהה  השיתוק  אל  "יום   .
להה כל  מ מרצים  4,000 צטרפו  השבתה  קריאה 

קוראים  אנחנו  "  :מארגניה מסרו  .האוניברסיטאות והמכללות
והסגל המתרגלים  המרצים,  ביום    לכל  ללמד  לא  המנהלי 

על הסטודנטים, המרצים והסגל המינהלי  "  :והוסיפו  ,"חמישי
המרחב   אל  הקמפוסים  מן  יצאו  אשר  מחאה  פעולות  לקיים 

 ."הציבורי
  קראו גם פעילי מחאת הסטודנטים והסטודנטיות  כי  יצוין      

ארצית   ההפיכה  חמישי  בלשביתה  נגיע  "  : המשטריתנגד  לא 
ללימודים, נארגן משמרות מחאה בכניסות לקמפוסים, ונצטרף  

במבחן, ואין  עומדת  ליום השיתוק הארצי. הדמוקרטיה שלנו  
 ., אמרו"לה מועד ב'

במוצ     הודיעו  ההפיכה  נגד  המחאות  על  "מארגני  יום  "ש 
בו צפוי ראש הממשלה בנימין נתניהו להמריא  ,  "שיתוק לאומי

עמוד    ללונדון המחאות    צפויה .  )7(ר'  באופי  הסלמה 
כן  ו וההפגנות,   המפגינים לשבש את התנועה בנמל    ינסוכמו 

      .התעופה בן גוריון בזמן הגעתו של נתניהו
בנגבכי  יצוין       גוריון  בן  אוניברסיטת  של    הגוף  ,הסנאט 

המוסד בראש  האוניבהזמין    ,העומד  קהילת  כלל  רסיטה  את 
לכלל המוסדות    הסנאטקרא  . כמו כן,  השיתוקלהצטרף ליום  

הצעות החוק הקשורות  ש  להשכלה גבוהה להודיע כי במידה
יו הימין  ממשלת  שמקדמת  המשפט  לקריאה  למערכת  באו 

  . במוסדותהפעילות  הגבלת זמן בלא  שנייה ושלישית, תושבת
בחקיקה  "     כי  להדגיש  מבקשים  הקואליציה    מקדמתשאנו 

סכנה ממשית לא רק לעתיד הדמוקרטיה בישראל, אלא    קיימת
הגבוהה, ההשכלה  לעתיד  הצמיחה    שהוא  גם  ממנועי  אחד 

  לא תיתכן בותיים המשמעותיים של המדינה.  הכלכליים והתר
ומשגשגת   חופשית  דמוקרטיה באקדמיה  לדברי    ,"לא  נמסר. 

על רקע הסכנות העומדות לפתחנו,  "  :הגוף האקדמי העליון
בן אוניברסיטת  קהיל-סנאט  כלל  את  מזמין  בנגב  ת  גוריון 

, בו נביע את מחויבותנו  תוקהאוניברסיטה להצטרף ליום השי
האקדמי   ולחופש  ישראל  מדינת  של  הדמוקרטיים  לערכיה 

ה (ועד  "ורשמכוחו אנו פועלים. סנאט האוניברסיטה קורא ל
גבוהה   להשכלה  המוסדות  ולכל  האוניברסיטאות)  ראשי 

  . "להצטרף ליום זה
 

  

  " זו הדרך"השבוע באתר 
סכסוך עבודה בבנק הפועלים, סרבן הגיוס יובל דג, ממשלת  

ליברלי,  -צרפת ביטלה הצבעה בפרלמנט כדי לקדם חוק ניאו

  ועדת המדע של הכנסת דנה בהשלכות ההפיכה ועוד... 
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