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בשירות הישרדותו האישית מנסה נתניהו להיאחז
בקרנות המזבח ,אך דינה של ממשלתו ליפול
אצלנו ,כמו בפוליטיקה האמריקאית ,מרבים להשתמש
בביטוי השגור "ברווז צולע" .הביטוי משמש לתיאור נושא
משרה נבחר שכהונתו קרבה לסיום ,והוא מאבד מכוחו
הפוליטי .בשל כך ,נבחרי ציבור אחרים מגלים נכונות
מועטה לשתף עמו פעולה ואף פועלים להחליפו בכל
הזדמנות.
במקרה של בנימין נתניהו,
הברווז אכן צולע )כבר חודשים
ארוכים( ,ובתחילת השבוע הוא
הפך אפילו ברווז צלוי .אין איש
בסביבתו הקרובה של רה"מ
המאמין שלממשלת הימין יש
זכות קיום ,או שזו תשלים את
ימיה .רק הברווז עצמו סבור
אחרת.
פרשנים פוליטיים בכל כלי
התקשורת עסקו רבות בימים
האחרונים במועדי הבחירות
האפשריים; פוליטיקאים מכל
המינים והסוגים הוסיפו את
הצעותיהם .הגדיל עשות שר
החינוך )האם הוא יודע על
השביתה במכללות?( ,נפתלי
בנט ,שהתנה את המשך תמיכתו
בממשלת נתניהו במינויו לשר
הביטחון במקום השר המתפטר אביגדור ליברמן ,וכבר חזר
בו .אם מינויו של ליברמן דמה להענקת גפרור לפירומן,
מינויו האפשרי של בנט דומה היה למתן לפיד בוער
לפירומן .אפילו נתניהו ושותפיו לממשלת הימין הבינו זאת
היטב.
נתניהו ,בשעת המצוקה הקשה ביותר שלו מאז כינון
ממשלתו ,אינו מוכן למתוח ביקורת על ליברמן שנטש את
האנייה השוקעת .נתניהו אף לא התייחס להאשמות הקשות
של השר המתפטר ,לפיהן "מר ביטחון" הפקיר את ביטחון
ישראל מפני שלא חפץ לפתוח במלחמה על רצועת עזה .אך

האמת חייבת להיאמר :אין לנתניהו ,לליברמן או לבנט שום
פתרון ל"בעיית עזה".
העיתונאי אור הלר פנה לקראת שידור יומן ערוץ  10ביום
שישי האחרון ) (16.11לכל ראשי הסיעות בכנסת ,כדי לשמוע
מה תכניותיהם לגבי עתידו של "גטו עזה" .רובם סרבו להשיב.
יו"ר הליכוד ,ראש הממשלה ,שר
הביטחון ,שר החוץ ,שר העלייה
והקליטה ושר הבריאות נתניהו,
יו"ר הבית היהודי ח"כ בנט ,יו"ר
ש"ס ושר הפנים ח"כ אריה דרעי,
יו"ר ישראל ביתנו ח"כ אביגדור
ליברמן ,יו"ר כולנו ושר האוצר
כחלון ,יו"ר סיעת היחיד ח"כ
אורלי לוי-אבקסיס ,יו"ר יהדות
התורה וסגן שר הבריאות יעקב
ליצמן ויו"ר האופוזיציה מהמחנה
הציוני ח"כ ציפי לבני – כל אלה
נותרו אילמים ולא השיבו לשאלה.
בין הבודדים שהשיבו בחיוב
לפנייתו של הלר ,ומי שאף סיפק
תשובה נחוצה לשאלה ,היה יו"ר
הרשימה המשותפת ,ח"כ איימן
עודה )חד"ש( .עודה השיב" :כבר
יותר מעשור שישראל משליטה
מצור אכזרי על רצועת עזה .תושבי
עזה מתמוטטים ונאנקים תחת המצור .יש פתרונות צודקים
אבל אין מי שרוצה לקדם אותם .הפתרון ההכרחי היחיד הוא
לשוחח עם אש"ף ולקדם הסכם שלום כולל עם הפלסטינים".
בין אם הבחירות יתקיימו בחודש מארס כפי שמציעים
פוליטיקאים אחדים ,או בנובמבר כפי שחולם נתניהו ,ישנה
ודאות אחת :ממשלת הימין אינה רוצה בשינוי; היא רוצה רק
לשמור על הקיים" .הקיים" משמעו – המשך הכיבוש והמצור
על מיליונים פלסטינים .הגיעה העת לחלופה שמאלית-עקבית
לדיכוי ולהרעבה ,כזו שתחתור לכינון שלום צודק שיעניק
ביטחון לשני העמים.

תגובות2/
לימין נתניהו
"כישלון ביטחוני קולוסאלי של ממשלת הימין ופגיעה אנושה
בכושר ההרתעה במחיר חופן דולרים .עיוורון מדיני שהוביל
אותנו לידי החמאס ואת תושבי הדרום לבני ערובה שלו".
)הודעה לתקשורת של יו"ר האופוזיציה ,ח"כ ציפי לבני(14.11 ,

ולימין בנט
"זה הזמן להפעיל כוח .ארגז הכלים של צה"ל גדול ולא נוצל.
אין הסדרה בלי הרתעה .אסור שהחמאס ינהל אותנו".
)ח"כ יאיר לפיד בטוויטר(13.11 ,

אופס ,שכחנו!

דברים בשם אומרם

"ב'ישראל היום' דיווחו על אות הכבוד שיעניק טראמפ למרים
אדלסון ,מו"לית העיתון ,אך לא על  200מיליון הדולר
שהעבירה משפחת אדלסון לנשיא ולמפלגתו".

סמוטריץ' כהרגלו לימין בעלי ההון

)איתמר ב"ז" ,העין השביעית"(11.11 ,

"ח"כ בצלאל סמוטריץ' מהבית היהודי הגיש בקשת הצטרפות
לבית הדין הארצי כידיד בית המשפט נגד השבתת המשק בידי
הסתדרות העובדים במחאה על תאונות העבודה בתחום
הבניין .במכתבו ביקש להצטרף כעותר ציבורי וכידיד בית
המשפט לבקשת נשיאות הארגונים העסקיים למתן צו מניעה
כנגד ההסתדרות הכללית החדשה ,ומבקש כנציג ציבור
להשמיע בפני בית המשפט את קולו של הציבור הרחב שייפגע
אנושות מהשביתה' .השביתה עליה הכריזה ההסתדרות לא
יכולה בשום אופן לעלות כדי שביתה מוגנת על פי חוק יישוב
סכסוכי עבודה וכי שביתה זו מדיפה ריח פוליטי חזק' אמר".
)אתר "סרוגים"(6.11 ,

לימין סמוטריץ'
"השביתה המתכוננת היא אסון למשק .לא מזמן עברנו את
הבחירות המוניציפליות שעלו כשני מיליארד שקלים למשק.
כל שביתה כזו ואחרת היא בזבוז כספים אדירים".
)שר החקלאות אורי אריאל מהבית היהודי" ,ישראל היום"(6.11 ,

השוטרים מעוניינים לדעת מה אנו חושבים
"משטרת ישראל ,המטה הארצי  /אגף תמיכה לוגיסטית .מס'
מכרז  :56/2018שירותי ביצוע סקרים עבור משטרת ישראל".
)מכרז שפרסמה משטרת ישראל(17.11 ,

מכתבים
למערכת

ביבי לא לבד; הרב הראשי חושף קנוניה נוספת
"אין זה סוד שמעמד הדת במדינת ישראל בכלל ,ושל הרבנות
הראשית בפרט ,אינו במיטבו .גופים רבים הנתמכים בידי
גורמים זרים מנהלים מאבק במטרה לשנות את צביונה
היהודי-ציוני של המדינה .מגמתם אחת – להפוך את ישראל
למדינת כל אזרחיה .הם מתמקדים בכמה נושאים :האחד ,נגד
זהותה הציונית של המדינה ,והשני ,נגד זהותה היהודית .אופן
המאבק הוא ראשית ,שינוי הסטטוס קוו בנושא דת שהיה
מקובל עד כה ,ובעיקר להחליש את מעמדה של הרבנות
הראשית לישראל ,כשהיעד הוא הפרדת דת מהמדינה.
האמצעים שעומדים לרשותם עצומים .הם מטמיעים בלב
הציבור כי אין צורך ברבנות הראשית".
)הרב הראשי דוד לאו ,אתר "כיכר השבת"(8.11 ,

רוצים ג'ובים!
"הסניף החיפאי של בל"ד מתכנן לבצע ארגון מחודש לאחר
הכישלון בהכנסת נציג למועצת העיר – כך מסר המזכיר הנכנס
של הסניף עו"ד ג'ורג' שחאדה .הסניף מתכוון לפנות לראשת
העיר הנכנסת עינת קליש-רותם ולבקש ממנה לשלב את חבריו
בגופים העירוניים' .הבעיות העיקריות של בל"ד בחיפה היו
שמשרדי הסניף היו סגורים במשך תקופה ארוכה מאוד .עם
כל הכבוד לנציג שלנו במועצה ,העשייה העירונית של הסיעה
הייתה דלה מאוד .גם מבחינה ארגונית לקראת הבחירות היו
בעיות'.".
)"כלבו – חיפה והצפון"(11.11 ,

זהירות :השטן ופמלייתו מטיילים בירושלים

עוד על תוצאות הבחירות המוניציפליות

בגיליונות "זו הדרך" האחרונים ראו אור מאמרים וידיעות
על תוצאות הבחירות לרשויות המקומיות .יש להבהיר
שעראבה היא העיר השנייה בגודלה בה זכתה חד״ש בראשות
העיר .עראבה ,בדומה לעיר סכנין )שגם בה זכתה חד"ש
בבחירות( ,איננה מועצה מקומית – היא עירי! נוסף לכך,
הכפילה חד"ש את כוחה במועצת העיר עראבה ויש לה כעת
ארבעה נציגים במקום שניים במועצה היוצאת.
כמו כן חשוב להדגיש שזו הפעם הראשונה מאז הונהגו
בחירות לרשויות המקומיות הערביות ,שכל שלוש הרשויות
המקומיות ב"משולש יום האדמה״ )עראבה ,סכנין ודיר-חנא(
נמצאות בהנהגת חד״שׁ.

עבד כנאענה ,עראבה
אפשר לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל
zohaderekh@gmail.com
או לתיבת דואר  26205ת"א-יפו 6126102

"אני אומר לכם שהשטן הוציא 'צו  '8לכל הפמליה שלו כדי
להרוס את ירושלים".
)שר הפנים אריה דרעי ,ערוץ (11.11 ,20

הראש הפוליטי הקטן של ראשת עיריית חיפה
"יש דברים שמרצ זה הטבע שלי ,ויש דברים שדווקא הליכוד.
אני בכלל לא רוצה להיכנס לנושאים מדיניים .הפרדתי את
עצמי מאוד מכל הסוגיות הפוליטיות הלאומיות .הקבוצה
שלנו משלבת גם ימין ,גם שמאל ,גם חילונים ,גם דתיים ,ואני
הקפדתי על זה חמש שנים בכל הכוח – לא להיות שייכת רק
לצד אחד .עמדותיי האישיות פשוט לא רלוונטיות .אני שמה
את העין על ראש הממשלה ,שהוא יציל את הצפון .גם מירי
רגב עזרה לי הרבה מאוד".
)ראשת עיריית חיפה עינת קליש-רותם" ,הארץ"(9.11 ,

מתברר שעובדי הבניין אינם ממושמעים
"עובדי הבניין לא ממושמעים .הם עושים שביתות ,מאיימים
על מנהלי עבודה .אם מנהל עבודה זורק פועל אחד מאתר
הבנייה ,כולם הולכים הביתה".
)יו"ר החברה הקבלנית אביב ,דפנה הר-לב" ,גלובס"(12.11 ,

מוניציפלי3/

לקחים ממערכת הבחירות בתל אביב-יפו:

הפוליטיקה היהודית-ערבית הוכיחה את עצמה
האפקטיבי .הניסיון שהביאו עמם פעילי מק"י וחד״ש בא
לידי ביטוי בניסיון התקשורתי ,הלוגיסטי,
האדמיניסטרטיבי והפוליטי שהנחו את מערכת הבחירות.
"אנחנו העיר" ,כיאה לרשימה בת של חד״ש ,היא
רשימה יהודית-ערבית ,המחברת בין פעילים מתל אביב
ומיפו ,וששמה את הבעיות של יפו ,והציבור הערבי-
פלסטיני בה ,בראש סדר העדיפויות שלה .ואולם ,״אנחנו
העיר״ היא גם יותר מזה .הרשימה ממחישה את סוג
החיבורים שחד״ש צריכה להתרכז בהם ,מעבר לשותפות
היהודית-ערבית :בריתות עם קבוצות מדוכאות
ומוחלשות אחרות בחברה הישראלית.
החיבור בין אמיר בדראן מיפו לשולה קשת מנווה
שאנן ,והחיבור של השניים לאסף הראל ממרכז העיר,
גדולים מסך חלקיהם :מדובר לא רק בחיבור בין אישים,
כי אם בחיבור בין קהילות .חיוני שחד"ש תוסיף ותיצור
חיבורים מסוג זה ,במישור המקומי והארצי כאחד.
בדראן ,הראל וקשת )איור :תמר רפאל(

רשימת ״אנחנו העיר״ רשמה הישג מרשים בבחירות
למועצת עיריית תל אביב-יפו ,שנערכו ב 30-באוקטובר.
הרשימה זכתה ביותר מ 22-אלף קולות שהעניקו לה 4
מנדטים ,והיא הסיעה השלישית בגודלה במועצה ,אחרי תל
אביב  (7) 1בראשות רון חולדאי ,ראש העירייה הנבחר ,וסיעת
רוב העיר ) (6שמועמדה לראשות העיר היה אסף זמיר.
מוקדי הכוח של "אנחנו העיר" ושל אסף הראל בבחירות
היו ,בדומה ל״עיר לכולנו״ ,בלב העיר ובדרומה .ביפו היו
הישגי הרשימה מרשימים מאוד ,כאשר הכפיל השמאל העקבי
באזור זה את כוחו בהשוואה לרשימת ״עיר לכולנו״ ב.2013-
רשימת יאפא ,רשימה בת של בל״ד ,קיבלה מעל ל6000-
קולות ונציג במועצה .הצלחתה של רשימת יאפא נסתייעה
בקולות רבים של יהודים – דבר היכול להעיד על הפוטנציאל
של הרשימה המשותפת ביפו בבחירות הכלליות.
הרשימה ,שרצה כסיעה בת של חד״ש ,חיברה בין המועמד
אסף הראל ,הפעילה הפמיניסטית המזרחית מדרום העיר
שולה קשת וסניפי חד״ש בתל אביב וביפו )והמועמד אמיר
בדראן( ,כדי לגבש רשימה שמאלית לא מתפשרת ,מגוונת
ורחבה ,שייצגה את האלטרנטיבה השמאלית היחידה במערכת
הבחירות .מוריה שלומות ,מנכ"לית הוועד נגד עינויים ,נכנסה
אף היא למועצה ,ולאחר שנתיים וחצי תחליף אותה הפעילה
הפמיניסטית מכי חכם נאמן .הישגי ״אנחנו העיר״ מרשימים
במיוחד נוכח העובדה שזו נתגבשה רק בדקה התשעים –
חודש ימים לפני מועד הבחירות.

הסיבות להצלחה
אי אפשר היה להגיע להישג זה בלי מועמדותו לראשות
העיר של אסף הראל .איש הטלוויזיה שרץ בראשות הרשימה
הביא עמו רמת חשיפה גבוהה ויכולת תקשורתית בלתי-
מבוטלת – הן בתקשורת הממוסדת והן ברשתות החברתיות.
אלה חיזקו את החשיפה של העמדות השמאליות העקביות
שהציג בכמעט כל הנושאים במהלך הקמפיין ולפניו.
אך מעבר למועמדותו של הראל לראשות העיר ,שאפשרה
את רמת החשיפה הגבוהה ,גורם הכרחי במערכות בחירות היה
הכוח הארגוני של חד״ש תל-אביב ויפו שאפשר את הקמפיין

שינוי כיוון לחד״ש
בשנים האחרונות נשמעו בחוגי השמאל הרדיקלי ,המזרחי
והפמיניסטי ,לא מעט קולות ביקורתיים כלפי חד״ש ,שהייתה
ועודנה יעד למתקפות במגוון תחומים .הפרויקט של ״אנחנו
העיר״ לימד אותנו כי כשפועלים נכון ,מייצרים את החיבורים
הנכונים ומשכנעים בצדקתה של אג׳נדה סוציאליסטית רחבה
– אפשר להגיע ,מעבר לבוחרים שהצביעו עוד בעבר לחד"ש,
גם לציבורים אדירים ברחוב היהודי .היחס לחד"ש באותם
חוגים השתפר כתוצאה מקמפיין הבחירות המוצלח.
"אנחנו העיר" הוקמה כרשימה ,ובתוך חודש ימים גרפה
תמיכה אדירה .תוצאותיו של המשא ומתן הקואליציוני הנערך
בימים אלה יקבעו את המקום שתתפוס בחיים הציבוריים
בעיר .כולי תקווה ,כי בחמש השנים הקרובות תפעל סיעת
״אנחנו העיר״ ללא לאות בתל אביב וביפו כדי לבסס את עצמה
כאלטרנטיבה לשלטון הקיים ,נציגם המובהק של ההון ,של
המגדלים ושל הרכב הפרטי.

נמרוד פלשנברג

חיפה :חזית שמאל יהודית-ערבית
סיעת "החזית החיפאית" של חד"ש וסיעת מרצ במועצת
העיר חיפה ישתפו פעולה בקדנציה הקרובה .השתיים סיכמו
על הקמת חזית שמאל יהודית-ערבית ,שתפעל מול הגזענות
והלאומנות ונגד כל אפליה על רקע דת ,לאום ,מין או מגדר.
לאחר הבחירות נתגלעו חילוקי דעות בין שתי הסיעות אך
בשבוע שעבר ) (14.11נפגשו חברי הסיעות במטה חד"ש
שבמושבה הגרמנית ,וביוזמת פעילי החזית סיכמו להניח את
חילוקי הדעות בצד" .החיים המשותפים בין יהודים לערבים
הם נכס צאן ברזל של העיר חיפה וצריך לשמור על כך ,דווקא
בעידן חוק הלאום" ,מסר ראש סיעת חד"ש ,רג'א זעאתרה
לרדיו חיפה" .יש לנו ולמרצ אתגרים רבים במועצה ,וכולי
תקווה כי יחד נוכל להשפיע על מדיניות העירייה" ,הדגיש.
"הוחלט כי עדיף שנלך יחד למען כל הציבור החיפאי" ,מסר
יו"ר סיעת מרצ בחיפה הרב דב חיון" .כמחזיק תיק התרבות
בעירייה ,אפעל לבלימת מדיניות סתימת פיות וכדי לחזק את
החיים המשותפים בעיר" ,הוסיף.

כנסת4/

מק"י וחד"ש :להפיל את
ממשלת הכיבוש והגזענות
לאחר סבב האלימות המדמם בדרום הארץ ,שגבה קרבנות
בנפש בעזה ובעוטף עזה )עוד על כך ר' גיליון  43של "זו
הדרך"( ,ולאחר התפטרותו של שר הביטחון אביגדור ליברמן
)ישראל ביתנו( ,פרסמו המפלגה הקומוניסטית הישראלית
)מק"י( והחזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון )חד"ש( גילוי
דעת הקורא "להפיל את ממשלת הכיבוש והגזענות".
"המפלגה הקומוניסטית הישראלית והחזית הדמוקרטית
לשלום ולשוויון רואות בהתפטרותו של שר הביטחון ליברמן
ביטוי לכישלונה של ממשלת נתניהו ושל מדיניות ההתכחשות
לזכויות העם הפלסטיני ,לרבות מדיניות הטרור ,ההרעבה
והמצור על רצועת עזה .משבר זה הוא משברה של ממשלה
המטפחת פשיזם והסתה ,ושקברניטיה מתחרים ביניהם
בגזענות ובשנאת ערבים" ,הודגש בגילוי הדעת.
עוד נכתב בו כי "כישלון המתקפה על עזה הוא סימן למאזני
כוחות חדשים באזור ולקריסת התפישה הבריונית
והאסטרטגיה הביטחונית של ממשלת ישראל כלפי רצועת
עזה וכלפי השאלה הפלסטינית כולה .הכל ,בצל כישלון
תכניות האימפריאליזם האמריקאי ובעלי בריתו באזור.
"הפלת ממשלת הכיבוש והגזענות היא צו השעה; אך אי
אפשר לבנות על אלטרנטיבה טובה יותר ללא חלופה מדינית
כוללת ,שבבסיסה ההכרה בזכות ההגדרה העצמית של העם
הפלסטיני ובהקמת מדינה פלסטינית עצמאית שבירתה
ירושלים המזרחית ,בגבולות  ,1967בצד מדינת ישראל.
"מק"י וחד"ש קוראות לשיתוף פעולה רחב להפלת ממשלת
הימין ,ולמען חיזוק כוחם של האזרחים הערבים והכוחות
המתקדמים היהודים ,וכן של כל הכוחות שנאבקים לשלום
צודק ולשוויון מלא לכל האזרחים".

קבלו את

זו הדרך
מדי שבוע
בדואר אלקטרוני
או בדואר רגיל
המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני ,ללא תשלום ,מתבקשים לשלוח
כתובת דוא"ל אלzohaderekh@gmail.com :
המעוניינים לקבל בדואר רגיל ,מתבקשים לכסות את הוצאות
המשלוח באמצעות תרומה של  150שקל בשיק לפקודת המפלגה
הקומוניסטית הישראלית ,ת"ד  26205תל-אביב 6126102

המאבק בחוק הלאום :ח"כ תומא-
סלימאן נועדה עם נשיא אירלנד
"המצור ארוך השנים הוביל לקריסה הומניטרית בעזה.
הפתרון היחיד הוא רק באמצעות הסכם מדיני שיבטיח סיום
של המצור והכיבוש והקמת מדינה פלסטינית עצמאית בצד
ישראל" ,כך אמרה ) (16.11ח"כ עאידה תומא-סלימאן
)חד"ש ,הרשימה המשותפת( בנאומה במפגש בפרלמנט
האירי .המפגש נערך ביוזמת ארגון הסולידריות האירי עם
פלסטין ,ונטלו בו חלק חברי פרלמנט מכל הקשת הפוליטית.
בהמשך ביקורה נפגשה תומא-סלימאן עם נשיא אירלנד
מייקל היגינס )ר' צילום :אל-אתיחאד(" .חזרתי והדגשתי את
חשיבות התמיכה הבינלאומית במאבק הצודק למען הזכויות
שלנו ,ובמטרה לתקן את העוול ההיסטורי כלפינו שעדיין גורם
לנו סבל עד היום" ,הדגישה.

ח"כ ג'בארין מאשים :עוד ניסיון לגרוף
הון פוליטי על בסיס רגשות שנאה
בין אם הבחירות יתקיימו במועדן הקבוע בנובמבר ,2019
ובין אם יוקדמו למארס או למאי אותה שנה ,יתרחשו
בשבועות ובחודשים הקרובים בכנסת מאבקי חקיקה סוערים.
ח"כ ענת ברקו )הליכוד( טענה ) (16.11בחדשות תאגיד
השידור הציבורי של סוף השבוע כי "עלינו לנקות את השולחן
בחודשים הקרובים ,עד למועד פיזור הכנסת .ישנן יוזמות
חקיקה חשובות מאוד לימין וכולנו נתגייס מאחוריהן" .ח"כ
ברקו סימנה את חוק "עונש מוות למחבלים" ,חוק הגיוס ,חוק
"שוברים שתיקה" ויוזמות חקיקה נוספות של הימין העשויות
להידון עד תום כהונת הכנסת ה.20-
בשבוע שעבר ) (15.11נתכנסה ועדת החוקה של הכנסת
לקראת אישורו של החוק "עונש מוות למחבלים" .יוזמה זו,
שקידם השר היוצא ליברמן ,ספגה גינויים מקיר לקיר ,ואפילו
נציגי השב"כ שנכחו בדיון טענו כי "תוביל לאסון".
ח"כ יוסף ג'בארין )חד"ש ,הרשימה המשותפת( גינה את
הצעת החוק בישיבת הוועדה .לדבריו" ,אין כאן דבר מלבד
נקמנות ,ואין לנתק בין דיון זה למערכת הבחירות המתקרבת.
כל שנשאר לישראל ביתנו – ניסיון לגרוף הון פוליטי על בסיס
שנאה ונקם .מדובר בעונש פסול לפי כל קריטריון דמוקרטי".

חברה וכלכלה5/

בניגוד להבטחות שניתנו לעובדים בעת הפרטת הפנסיות

הגמלאים נאבקים לשמירת חסכונותיהם
מאות חברי הסתדרות הגמלאים הפגינו ) (4.11בתל אביב
וחסמו את צומת הרחובות ארלוזורוב ואבן גבירול ,סמוך
לבניין ההסתדרות .זאת ,במחאה
על הפחתת הפנסיות לכרבע מיליון
בקרנות
החוסכים
גמלאים
הוותיקות ועל הסחבת שהייתה
במימוש רפורמת הסיעוד.
המפגינים הניפו שלטים עליהם
נכתב" :משרד האוצר עושה ברית
מילה לפנסיה"" ,כחלון ,הבטחת
לא לפגוע בקשישים"" ,לשרים
העלו ,לקשישים קיצצו" ו"מיליון
גמלאים דורשים צדק" )ר' צילום:
הסתדרות הגמלאים( .הגמלאים
קראו" :לא ,לא ניתן את הפנסיה
לצמצם!" ו"אל תשליכני לעת
זקנה" .ההפגנה נערכה בתום
אסיפת גמלאים שנערכה בבית
הוועד הפועל של ההסתדרות.
שמוליק מזרחי ,יו"ר הסתדרות
הגמלאים ,הסביר כי העילה
להפגנה היא הקיצוץ בפנסיות של
כ 250-אלף גמלאים החוסכים
בקרנות הוותיקות" .האוצר,
שמנהל את הקרנות ,הודיע כי יקצץ בפנסיות בשיעור של
כאלף שקל בשנה לכל חוסך ,בגלל גרעון של כמאתיים מיליון
שקל בתקציב 'עמיתים' ,הגוף המנהל את שמונה קרנות
הפנסיה הוותיקות שהלאימה הממשלה לפני  15שנים".
מזרחי הוסיף כי "גם היום גובה 'עמיתים' דמי ניהול בסך
 ,1.7%שיעור כפול מהמקובל .עכשיו הם רוצים להפחית עוד
 .1.3%בסך הכול  - 3%סכום משמעותי בהתחשב בכך
שהפנסיה הממוצעת עומדת על כ 3,500-שקלים בחודש .לא
יעלה על הדעת שהגמלאים יהפכו לבני ערובה בוויכוח בין
האוצר לכנסת על העלאת גיל הפרישה לנשים .נוסף לכך ,מדי
שנה נשחקות קצבאות הזקנה בכ ,2%-בדומה לפנסיות".
מנהלי הקרנות קיבלו ערב ראש השנה הודעה ממשרד
האוצר על כך שב 1-ביוני  2019יקוצצו שוב הקצבאות של
כרבע מיליון גמלאים .הקיצוץ מוצג כתוספת ל"דמי הניהול".
"עמיתים" הוא הגוף שהוקם עבור מערך הפנסיה המופרט
בישראל ,על מנת לנהל את שמונה קרנות הפנסיה הוותיקות
שפעם היו בבעלות ציבורית :מבטחים )מוסד לביטוח סוציאלי
של העובדים(; קרן מקפת )מרכז לפנסיה ותגמולים ,אגודה
שיתופית(; נתיב )קרן הפנסיה של פועלי ועובדי מפעלי משק
ההסתדרות(; קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאיים ובלתי
מקצועיים בישראל  -אגודה שיתופית; קרן הביטוח והפנסיה
של פועלי הבניין ועבודות ציבוריות; קרן הגמלאות המרכזית
של עובדי ההסתדרות; קרן הגמלאות של חברי אגד; וקופת
הפנסיה לעובדי בית חולים הדסה.
"הרפורמה בפנסיה" הייתה רפורמה ניאו-ליברלית עליה
ניצח בנימין נתניהו ב .2003-אז הוא טען כי "אף אחד לא
ייפגע מההפרטה" .ואולם ,העובדות הן עקשניות .האוצר פוגע
בחסכונות של כרבע מיליון גמלאים ועוד רבבות עובדים

שטרם יצאו לפנסיה בעת ההפרטה .הקשישים דורשים לשמור
את זכויותיהם ,משום שפנסיה היא חיסכון בכל החיים לעת
זקנה ,אך האוצר ובעלי הקרנות
הפרטיות מתייחסים לחסכונות
הללו כאל אפיק השקעה בשוק
ההון.
הקיצוץ בדמי הפנסיה
מתווסף לקצבת הזקנה הזעומה
שמקבל כל זקן בישראל – שהיא
הנמוכה ביותר בהשוואה לכל
הקפיטליסטיות
המדינות
החברות בארגון לשיתוף פעולה
ופיתוח כלכלי ).(OECD
שיעור קצבת הזקנה כיום
בישראל הוא כ 17%-מהשכר
הממוצע ,וזאת לעומת שיעור
של  25%בעת הקמת המוסד
לביטוח לאומי לפני יותר מ64-
שנים.
"למרות שכחלון הודיע כי
הוא תומך בהצמדת קצבאות
הזקנה לשכר הממוצע במקום
למדד ,הדבר לא נעשה עד כה",
אמר מזרחי.

א"ד

גם עובדי קרנות הפנסיה הוותיקות
נאבקים למען זכויותיהם מול האוצר
 350עובדי "עמיתים" ,שמונה קרנות הפנסיה הוותיקות
המצויות ב"ניהול מיוחד" ,פתחו באוקטובר האחרון בשביתה.
זאת ,על רקע התנהלות חד-צדדית של הנהלת הקרנות וסירובה
לפתור את הסוגיות שהן במחלוקת בין הצדדים.
במכתב שנשלח אל המנהל המיוחד של קרנות הפנסיה
הוותיקים ,יואב בן אור ,הודיעו העובדים על נקיטת צעדים
ארגוניים.
עובדי הקרנות מטפלים בפנסיות של יותר מ 230-אלף
גמלאים ושל כ 130-אלף מבוטחים פעילים ,הנמצאים תחת כ-
 10,000מעסיקים שונים.
בפברואר האחרון הוכרז סכסוך עבודה בקרנות על רקע
השחיקה בזכויותיהם של העובדים ,הרעת תנאי עבודתם,
אפליה בתנאי העסקת עובדי מרכזי השירות ,הימנעות מקידום
עובדים בהסכמים קיבוציים ,פגיעה בוועד ועוד .מההסתדרות
נמסר כי מאז הוכרז הסכסוך ,ניהלה נציגות העובדים שיחות
עם ההנהלה בניסיון להגיע להסכם קיבוצי ,אולם ההנהלה לא
הגישה הצעות ענייניות.
כך פועל משרד האוצר הניאו-ליברלי :הוא פוגע בו-זמנית
בזכויות הגמלאים וגם באלה האמורים לשרת אותם – עובדי
קרנות הפנסיה "שבניהול מיוחד" ,או במילים אחרות :בניהול
האוצר.

בעולם 6/
מובטלים ,בני העמים המקוריים ]אינדיאנים ,א.ד [.שגורשו
מאדמותיהם ,אנשים שאבדו את בתיהם או שלא מסוגלים
לשלם שכר דירה ,מהגרים מפרגוואי ומבוליביה ואימהות חד-
הוריות התיישבו כאן .כולם הקימו את בתיהם במו ידיהם.
מכאן ,מהסניף הזה ,נאבקנו בשני העשורים האחרונים על
מנת להשיג חשמל ,מדרכות ,בתי ספר ומים זורמים .הסניף עם
התמונות של צ'ה גווארה והדגלים האדומים היה לוועד
השכונה ,למקום מפגש חברתי .כאן אנו מעלים הצגות
ומקרינים סרטים ולמבנה עוד שימושים רבים נוספים .כך בנינו
בשכונה גם סניף מפלגתי עמו נמנים יותר מ 80-חברות
וחברים.

אילו שימושים רבים נוספים?
"מהשכונה שלך למועצת העיר" ,כרזת בחירות של סאלה

קומוניסט ארגנטיני
בריאיון ל"זו הדרך"

איך פועלים
בעידן של משבר
"לסבי קראו מוחמד סלאח .הוא הגיע לארגנטינה מאחד
מכפרי פלסטין בתחילת המאה ה .20-מפני שהוא הגיע
משטחה של האימפריה העות'מנית ,הוא נקרא 'טורקו' .כך
כונו כל אלה שהגיעו לדרום אמריקה מהמזרח התיכון הרחוק,
לרבות היהודים .השם סלאח ,הקשה להיגוי בספרדית
הארגנטינית ,הפך במרוצת השנים לשם סאלה.
"והנה אני כאן ,נכדו של מוחמד ,ראובן סאלה ,חבר הוועד
המרכזי של המפלגה הקומוניסטית ,מזכיר המפלגה בעיר
ותושב ותיק של שכונת סנטה רוזה ,שכונת העוני הגדולה
שליד סנטה פה" .כך הציג עצמו ראובן סאלה ,אחת הדמויות
הפוליטיות המוכרות בעירו ,בשיחה שקיימתי עמו ועם המורה
דניאל סילבר ,מראשי בית הספר המקומי "שלום עליכם",
והמועמד הקומוניסטי לראשות המחוז .סיירנו בשכונתו
הענייה ,המונה כ 43-אלף תושבים .סניף המפלגה
הקומוניסטית הגדול ניצב ממש בפתח השכונה ,מול הכנסייה
האוונגליסטית שבאותו יום א' קראה למאמיניה להתפלל.

הכנסייה מול סניף המפלגה? זה מזכיר לי את
הסרטים האיטלקיים משנות ה 50-וה 60-בהם כומר
הכפר יוצא נגד מזכיר המפלגה ולהיפך...
אכן ,זכורים לי היטב סרטים אלה .אבל איננו בריב עם אנשי
הכנסייה .להיפך ,ישנם תושבים בשכונה המתפללים בכנסייה
ולאחר מכן נכנסים לסניף כדי להשתתף בפעילויות הרבות
שלנו .כולם יודעים כאן שאנו ,הקומוניסטים ,אתאיסטים; אבל
אין הדבר מפריע לאיש לשתף פעולה עמנו.

המבנה בו פועל הסניף גדול למדי .למעשה נדמה
שבביתן ענק זה יכולים לשבת כ 200-איש ,למה?
הסניף הוא אחד המרכזים החברתיים הוותיקים בשכונה בה
מתגוררים רבבות תושבים ,ומספרם גדל באופן עקבי.

כידוע לך ,ארגנטינה העשירה במשאבים נקלעה למשבר
כלכלי וחברתי כתוצאה מהמדיניות הניאו-ליברלית של הנשיא
מאוריסיו מקרי .מדי שבוע מאבדים אלפים את מקום עבודתם
ברחבי המדינה .כאן ,בשכונות העוני ,אנו מרגישים היטב את
תוצאותיה של הקטסטרופה החברתית.
לפני כמה חודשים הקמנו כאן מעון לילדים הפועל בין
השעות  17:00ל .22:00-אנו מגישים להם ארוחת ערב צנועה,
מכינים איתם שיעורי בית ומקיימים פעילויות תרבותיות
בעזרת סטודנטים מתנדבים מארגון הנוער הקומוניסטי
באוניברסיטה המקומית .מדוע בשעות אלה? כי הוריהם
המובטלים וחסרי הפרנסה נאלצים לרוב לצאת אחר הצהריים,
כל יום ,למרכז העיר ולאסוף את כל הנייר והקרטון מפחי
האשפה כדי למכור אותם למִ חזור.
כעת אנו מקימים קואופרטיב ,ובין היתר אנו רוצים לרכוש
משאית או טנדר כדי להקל על העבודה הקשה .דרך אגב,
הקמנו קואופרטיב נוסף עבור פועלי בניין לשעבר :מפעל
לצינורות עבור ענף הבנייה הפועל בקרבת מקום .זו שכונה של
פועלי בניין ,עובדים זמניים ומועסקי חברות כוח אדם .גרות
כאן גם המון עוזרות בית – כל אלה נפגעו קשות במשבר ועתה
רבים עוסקים בשטיפת מכוניות ,שמירה על חניונים ואף
הידרדרו לפשע :בעיקר פריצות וסחר בסמים.

איך מתמודדת המפלגה עם האלימות והפשע?
זו אכן בעיה קשה מאוד .צעיר מובטל יכול "להרוויח" ביום
אחד אלפי פסו באמצעות סחר בסמים ,במקום לעבוד חודש
שלם בבניין .חמור מכך :הכנופיות פועלות לא רק בקרב
העשירים ,במקומות בהם יש מה לגנוב .הן גם מתנכלות
לתושבי השכונה .זאת ,בדומה לסוחרי סמים.
למרות הפשע המשתולל בעיר ,איש לא תקף או ניסה לפרוץ
לסניף .כפי שאתה רואה אין לנו אמצעים מיוחדים כדי להגן
עליו לבד משרשרת ומנעול .יחד זאת ,פרצו לבית הספר וגנבו
את כל המחשבים .אפילו לכנסייה פרצו.
זה אומר שגם הפושעים יודעים שאנחנו לא מלשינים של
המשטרה המושחתת ,אלא שמאבקנו בפשע ובסמים בא
ממקום אחר ,מתוך הראייה המעמדית.
איננו רוצים לראות את הצעירים מאחורי סורג ובריח או
חלילה גוססים ומתבוססים בשלוליות דם .אנו חפצי חיים,
והמסר שלנו ברור :הפשע והסם משרתים את הסדר החברתי
הקיים ,מפלגים את מעמד העובדים לרסיסים ,רומסים כל
תקווה לעתיד טוב יותר ,לבניית חברה צודקת ובסופו של דבר
משרתים היטב את המסר הניאו-ליברלי לפיו עובד לעובד זאב.
זה לא פשוט .עכשיו ,ביום ראשון בבוקר ,הכל נראה שליו
ורגוע ,אולם בשכונה זו נרשם מספר מקרי הרצח הגדול ביותר
בכל המחוז – בעיקר בגלל הסמים.

אפרים דוידי

דפי עבר7/

בגין ,שרון
ונתניהו גם
הכרעתו של ראש הממשלה נתניהו והרוב
בממשלתו בעד הצעת הפסקת האש בעימות
הצבאי בדרום ) ,(13.11שרקחה מצרים בתמיכת
סעודיה ונסיכויות המפרץ וגם ממשל טראמפ,
עוררה ביקורת לא רק בחוגי
ימין )ר' התפטרות שר
הביטחון ליברמן( .ח"כ ציפי
לבני )יו"ר האופוזיציה ,המחנה הציוני(
הצטרפה למבקרים מימין את "רפיסות" הממשלה" :הכישלון
הביטחוני המהדהד בדרום הוא יריקה בפרצופו של ציבור
העוטף ופגיעה אנושה בהרתעה של מדינת ישראל".
אלא שהחלטתו של נתניהו ,מוגבלת ככל שתהיה
במשמעותה ,היא המשך הגיוני להכרעות של קודמיו בראשות
ממשלות ימין :מנחם בגין )בחתימתו על הסכם קמפ דייוויד,
 (1979ואריאל שרון )בהכרעתו בנושא ההתנתקות מרצועת
עזה .(2005 ,הן בגין והן שרון היו אבירי הרחבת ההתנחלויות
ו"א"י השלימה" ,ובכל זאת ביצעו נסיגות ובמסגרתן גם פינו
התנחלויות.

עסקת בגין
החלטה של הוועד המרכזי של מק"י ,השוללת את תכנית
האוטונומיה לפלסטינים ,שגיבש בגין ונכללה בהמשך
בהסכמי קמפ דייוויד ,פורסמה עוד ב 5-בינואר  ,1978במהלך
הדיונים על אותם הסכמים:
"תכניתה של ממשלת בגין בדבר 'אוטונומיה לערביי א"י'
בשליטה צבאית ופוליטית של ישראל אינה תכנית שלום ,אלא
תכנית להנצחת הכיבוש הישראלי של השטחים הפלסטיניים,
תכנית של החלת הריבונות הישראלית דה-פקטו על הגדה
המערבית ורצועת עזה ,תכנית קולוניאליסטית ,השוללת את
עצם קיומו של העם הערבי הפלסטיני ואת זכותו הלגיטימית
להגדרה עצמית ולהקמת מדינה עצמאית בצד מדינת ישראל"
)ספר הוועידה ה ,19-ע' .(102
בדין וחשבון של הוועד המרכזי לוועידה ה 19-של מק"י
)פברואר  ,(1981סיכם המזכ"ל מאיר וילנר את עמדת המפלגה
כלפי הסכמי קמפ דייוויד:
"עיסקת קמפ דייוויד הייתה עסקה נפרדת של שליטי ישראל
ומצרים בחסות אמריקאית ,על מנת להסיר מכשול מהדרך
להקמת גוש צבאי נגד תנועות השיחרור הלאומי במזרח-
התיכון ,במפרץ הפרסי ובאפריקה .משמעות העסקה היא,
שתמורת החזרת חצי-האי סיני לריבונות מוגבלת של מצרים,
תשלים מצרים למעשה עם המשך השליטה הישראלית בגדה
המערבית וברצועת עזה ועם שלילת זכותו של העם הערבי
הפלסטיני להגדרה עצמית ולהקמת מדינה עצמאית משלו"
)שם ,ע' .(28
חלפו  40שנה מאז הסכמי קמפ דייוויד ,אך השיקולים
הגיאופוליטיים של הליכוד ומחנה הימין נותרו בעינם .גם
היום ,אפשר להניח ,היה נתניהו חותם על ההנמקה לאישור
עסקת קמפ דייוויד ,שנכללה במאמר ראשי ביומון "הארץ"
) ,(17.10.1978כמובן תוך הכללת השינוי שחל בינתיים
במעמדה של איראן מבעלת ברית לאויב:

בגין ,קלינטון וסאדאת בתמונה משותפת) 1978 ,צילום :ויקימדיה(

"מותר להסיק ,כי הסכמי קמפ דייוויד מבטאים הבנה
יסודית בין וושינגטון ,קהיר וירושלים ,כי מן הראוי ליישב את
הסכסוך המצרי-ישראלי כדי לסלק מכשולים שעמדו עד כה
בדרך ליצירת מערך פרו-מערבי במזרח-התיכון שיקיף את
מצרים ,ישראל ,סעודיה ואיראן ,כאשר ארה"ב תפרוש את
כנפיה על מערך זה".

עסקת שרון
רבע מאה לאחר הסכמי קמפ דייוויד ,באפריל  ,2004הודיע
ראש הממשלה אריאל שרון על תכנית ההתנתקות מעזה ופינוי
ההתנחלויות מהרצועה.
בעת פרסום התכנית ,לא היה ידוע ברבים ,כי שרון נתן לה
פומבי לאחר שקיבל מג'ורג' בוש )האב( מכתב ראשון מסוגו
בו הכיר נשיא אמריקאי רשמית בזכותה של ישראל לספח
אליה את גושי ההתנחלויות בגדה המערבית .אולם למרות אי
ידיעת הפרט החשוב הזה ,העריכה מק"י כבר ב 17-באפריל
) 2004המושב השני של הוועידה ה ,(24-כי בין בוש לשרון
קיימת הסכמה קולוניאליסטית :שרון תומך בהתלהבות
בכיבוש האמריקאי של עיראק ואילו בוש תומך בהתנחלויות
ובבנייתה של גדר ההפרדה.
עמדת מק"י כלפי תכנית ההתנתקות עצמה הייתה חד
משמעית :העיקר בה אינו פינוי ההתנחלויות ,אלא ההתחמקות
מהסדר שלום בחסות האו"ם ,המשך הכיבוש הישראלי בגדה
והמשך השליטה הישראלית ברצועה תוך הסתלקות חד-
צדדית מהאחריות לחייהם של תושביה .בהרצאתו במושב
הוועד המרכזי של המפלגה ) (12.6.2004הדגיש עסאם מח'ול,
מזכ"ל מק"י ,כי "הצבא הישראלי יקיף את הרצועה וגם ישוב
ויפלוש אליה לפי ראות עיניה של ממשלת ישראל".
ארבעה חודשים לאחר גיבוש העמדה של מק"י ,אישר את
תובנותיה דב וייסגלס ,מי שהיה מנהל לשכתו של שרון.
לדבריו נולדה תכנית ההתנתקות כתשובה ליוזמת ז'נבה
ולמכתבים של הטייסים והקצינים שהודיעו על סירובם ליטול
חלק בכיבוש .וייסגלס הוסיף ואמר ,כי ההתנתקות "מספקת
את כמות הפורמלין הנדרשת כדי שלא יהיה תהליך מדיני עם
הפלסטינים" )"ידיעות אחרונות".(8.10.2004 ,
עמדותיה הייחודיות של המפלגה הקומוניסטית הישראלית
כלפי הסכמי קמפ דייוויד וההתנתקות ,שלפי הימין נועדו
למנוע כינון מדינה פלסטינית עצמאית בצד ישראל ,הן הבסיס
לניתוח צעדים "מפתיעים" כמו זה של נתניהו ,וגם להבנת
יכולתה של מק"י לא להתבלבל בתפניות פוליטיות.

תמר גוז'נסקי

במאבק

הפגנות ,עצרות ודיונים יתקיימו ברחבי הארץ לרגל שבוע
המאבק באלימות נגד נשים .השבוע ) (19.11נתכנסה ועדת
הכנסת לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי לישיבה מיוחדת
ביוזמת יו"ר הוועדה ,ח"כ עאידה תומא-סלימאן )חד"ש,
הרשימה המשותפת( .למחרת קיימה הוועדה ישיבה לציון
מלאות  20שנה לחוק למניעת הטרדה מינית ,ובה גם הוצג
דיווח על יישום המלצות הוועדה הבין-משרדית למניעה
ולטיפול בתופעת האלימות במשפחה .בשעות אחר הצהריים
התכנסה מליאת הכנסת לישיבה מיוחדת למאבק באלימות
כלפי נשים ,אותה יזמה ח"כ תומא-סלימאן.
ביום ה' ,22.11 ,יתקיים האירוע המרכזי ביוזמת הפורום
החיפאי למאבק באלימות נגד נשים .התכנסות ב 17:30-מחוץ
לתחנת רכבת מרכז השמונה ומשם תצא צעדה לכיכר פריס.
תחת הכותרת "אלימות נגד נשים – בעיה של כולנו" תתקיים
בירושלים צעדת מחאה במוצ"ש הקרוב 24 ,בנובמבר ,בשעה
 .19:00ההתכנסות ברח' מגיני ירושלים .מארגנות המצעד
מסרו כי "אלימות נגד נשים אינה תופעה שולית .מספר
הנרצחות ממשיך לעלות אך נבחרי הציבור שותקים".
אירוע נוסף יתקיים ביום א' 25 ,בנובמבר ,בתל אביב
ביוזמת עמותת "כולן" ,נעמת במרחב ת"א-יפו ,מרכז הסיוע
לנפגעות תקיפה מינית ושדולת הנשים בישראל .ההפגנה תצא
ב 18:30-מכיכר רבין ותסתיים בעצרת ברחבת הסינמטק.

נמשכת שביתת המכללות;
צעדים ארגוניים בכרמלית
השביתה של הסגל הבכיר במכללות הציבוריות נכנסה
לשבוע החמישי .השבוע ) (19.11הפגינו מאות מרצים
וסטודנטים במכללת ת"א-יפו נוכח התעלמות ההנהלה
מדרישותיהם ובתגובה לפיצוץ המו"מ בין הצדדים בסוף
השבוע האחרון .מהמועצה המתאמת של הארגונים במכללות
נמסר" :לצערנו הרב יו"ר ועד ראשי המכללות ,פרופ' בידרמן,
פעל להפסקת המגעים שהחלו ביום רביעי האחרון ,והמליץ
ליתר נשיאי המכללות לפעול בערוצים משפטיים במקום".
בתחילת השבוע הודיעו עובדי הכרמלית ,הרכבת התחתית
בחיפה ,על נקיטת צעדים ארגוניים ,וזאת בשל עיכוב מתמשך
בחתימת הסכם קיבוצי .עובדי הכרמלית השביתו ) (18.11את

תנועת הרכבות בשעת החלפת המשמרות בין שלוש
לשלוש וחצי .סיעת חד"ש בחיפה הביעה תמיכה
במאבקם להעסקה ישירה של כלל עובדי העירייה.
מוועד העובדים נמסר" :אנחנו יוצאים לשביתה
כי מקום העבודה צריך לכבד אותנו .אנחנו רוצים
להתפרנס בצורה סבירה מהעבודה המאומצת ורבת
השעות .אנחנו רוצים לעבוד בתנאים בטיחותיים
ובריאים ,ואנחנו ראויים ליותר .אנחנו שובתים כיוון
שבמשך שבע שנים אנחנו נאבקים להשגת הסכם
קיבוצי ונתקלים בסירוב ,בעיכובים ,בחוסר נכונות
מוחלט להקשיב לעודים או לראותם".

התשובה להנגבי :שלום צודק
בשבוע שעבר ) (15.11הצהיר ח"כ צחי הנגבי )הליכוד( כי
"לירי על תל אביב יש משמעות אחרת מירי על הדרום".
להשקפתו ,מעמד הדרום נחות מזה של תל אביב .לפי השר
לשיתוף פעולה אזורי ,אנחנו ,תושבי הדרום ,יכולים לסבול
ולהישאר בחסות פחד מתמיד מאימת הטילים.
הנגבי ,למרות הגינויים מכל עבר ,השמיע בבירור את עמדת
ממשלתו :כל עוד האליטות אינן נפגעות ,אין צורך בשינוי.
תושבי הדרום ,ובייחוד תושבי עוטף עזה ,התמודדו עם
מציאות של טילים ,שהובילה לפגיעה כלכלית בדמות ביטול
ימי עבודה ולוותה בפחד להתרחק מהמרחבים המוגנים .זאת,
שעה שהנגבי וחבריו המשיכו לחמם את האווירה.
לתושבי הדרום נמאס מכך שהממשלה משתמשת בהם כדי
לתחזק את מדיניותה כלפי רצועת עזה ,בעוד שהשרים אינם
אלה החווים את התגובה העזתית למצור .לכן הפגינו )(15.11
מאות מתושבי הדרום סמוך לקריית הממשלה ,והביעו חוסר
אמון מוחלט בממשלת הימין שכשלה בתפקידה.
הדרך היחידה להקנות שקט ליישובי הדרום היא באמצעות
הסרת המצור מעל עזה וכינון הסכם שלום אמתי .לא אנחנו
ולא תושבי הרצועה מעוניינים לחיות בין הסלמה להסלמה.
ובחזרה להנגבי :נכון צחי ,איננו גרים בת"א ,אבל אנחנו בכל
זאת חלק מהעם ולא שווים פחות .אמנם אינך מעוניין להכיר
בכך ,אבל אין הבדל בין דם לדם .תושבי הדרום רוצים שקט,
שאפשר להשיג רק באמצעות הסכם שלום ישראלי-פלסטיני.

עידן סלוצקר
מועדון הגדה השמאלית
בעקבות ניצחון בולסונרו בברזיל:

האם אמריקה הלטינית פונה ימינה?
ערב דיון בהשתתפות ד"ר אפרים דוידי וד"ר עופר כסיף
יום ב' 26 ,בנובמבר ,20:00 ,אחד העם  ,70תל אביב

מועדון קולנוע בגדה השמאלית
כאן ובמקומות אחרים – ז'אן לוק גודאר
 ,1976צרפת )צרפתית; כתוביות באנגלית(
מוצ"ש 24 ,בנובמבר ,20:00 ,אחד העם  ,70תל אביב
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