גיליון  27 ,4בינואר 2021

נתניהו מנסה להסתיר מוות ,מצוקה ואבטלה
יותר מ 4,500-מתים ממגפת הקורונה ,יותר מאלף חולים
שנפטרו בחודש האחרון ,בתי חולים קורסים וצוותים
באפיסת כוחות 150 ,אלף מובטלים חדשים ,וכפי שנחשף
בדו"ח העוני של הביטוח הלאומי
האחרון – מאות אלפי עובדים
ועצמאיים שהיו לעניים במהלך
השנה האחרונה.
זו המציאות שראש הממשלה
בנימין נתניהו רוצה שנשכח ערב
הבחירות לכנסת ה ,24-שיתקיימו
ב 23-במארס.
לכן הוא ממציא לנו פטנטים,
בדמות אותה "תוכנית כלכלית"
גרנדיוזית )...וכושלת( שהציג
השבוע ) (24.1יחד עם שר האוצר
ישראל "הורדוס" כ"ץ )ר' מאמר
בעמוד  3בגיליון זה( .אבל אי
אפשר להסתיר את השמש בכף היד,
ואף לא בארבע כפות ידיהם של
נתניהו ושל כ"ץ .העובדות
עקשניות.
מעיון בדו"ח שפרסם בשבוע
שעבר ובאיחור ניכר ) (21.1המוסד
לביטוח לאומי עולה ,כי הפער בין
עניים לעשירים בישראל גדל .מדד ג'יני ,הבודק אי-שוויון
חברתי ,קפץ בכ 8%-תוך  12חודשים .דוברי ממשלת הימין
מנסים לתרץ זאת באומרם" :משבר הקורונה פגע בכל בית".
אך מוטב לדייק ולציין שמשבר הקורונה פגע ברוב הבתים
– שכן קומץ בעלי הון המשיך להתעשר.
קו העוני נמדד בישראל יחסית לרמת החיים .בעשורים
האחרונים רמת החיים בישראל הייתה לרוב בעלייה,
והפערים החברתיים גדלו אף הם .אך רמת החיים בשנת
הקורונה ירדה באופן משמעותי ,ב .4.5%-כך השתנתה
מדידת העוני אף היא ,ובעקבות הירידה ב"קו העוני",
משפחות רבות החיות בעוני הפכו לפתע "מסודרות" –
דווקא בשנת המגיפה .והנה כמה נתונים :מספר הנפשות

במשפחות העניות עם ילדים נאמד ב 1.5-מיליון .ולא רק
משפחות צעירות עם ילדים הן עניות .מהדו"ח עולה שאחד
מכל עשרה קשישים ) 11%מכלל הזקנים ,כ 150-אלף( אינו
מסוגל לשרוד מהכנסותיו – לרוב
קצבאות .השימוש בפועל "לשרוד"
אינו מקרי .לא מדובר בלחיות ,אלא
בלשרוד .קרי :לקיים רמת חיים
בסיסית ביותר ,כאשר רוב ההוצאות
הן על מזון ועל תרופות.
קטסטרופה חברתית בממדי
הקורונה מחייבת שינוי מן היסוד
של המדיניות הכלכלית והחברתית
של הממשלה .שינוי עמוק אמור
היה לבוא לידי ביטוי בתקציב
המדינה לשנה שעברה ולשנה זו.
אך במדיניות ממשלת הימין אין
שינוי ...ואפילו תקציב אין.
ממשלת נתניהו-גנץ מוסיפה
להשקיע השקעות עתק וסרק
בהעמקת מפעל הסיפוח ,הכיבוש
וההתנחלות; מוסיפה מיליארדים
לתקציבי הצבא שאינם יודעים
שובע; ומרעיבה את מערכת
הבריאות הציבורית ,שעובדיה
מתמודדים בגבורה עם העומס של קורבנות המגיפה הקשה.

במשותפת לא יהיה סניף של הליכוד
חד"ש פועלת לשיקום הרשימה המשותפת לקראת
הבחירות הקרובות .השבוע ) (26.1דחתה חד"ש את דרישת
רע"מ לחופש הצבעה ,שמשמעותה עלולה להיות – המלצה
על בנימין נתניהו בפני הנשיא ,תמיכה בחוק הצרפתי שימנע
את העמדת לדין של ראש הממשלה החשוד בפלילים ,או
"קומבינה מסריחה אחרת עם הליכוד" .עוד הדגישו בחד"ש:
"חבירה או סיוע ישיר או עקיף לממשלת הימין ,הסיפוח
וההתנחלויות הם קו אדום .לא נאפשר סניף של הליכוד
ברשימה המשותפת" )ר' ידיעה בשער האחורי(.

תגובות 2/
מכתבים
למערכת

לא עוד דור מזוין
דברים בשם אומרם
צה"ל מקבל פקודות ממסעדה בוושינגטון
"בכיר במערך המודיעין של ארה"ב אמר כי התקיפה שיוחסה
לישראל בסוריה בוצעה על סמך מודיעין אמריקאי .לדבריו,
המטרות שהותקפו במזרח המדינה היו מחסנים שבהם סוריה
אחסנה כלי נשק איראניים ורכיבים הקשורים בתוכנית הגרעין
שלה .הבכיר סיפר עוד כי שר החוץ של ארה"ב ,מייק פומפאו,
שוחח על התקיפה עם ראש המוסד ,יוסי כהן ,ביום שני
במסעדה 'קפה מילנו' בוושינגטון".
)"ניו יורק טיימס"(14.1 ,

נמות ונמית בשירות ארצות-הברית
"התקיפות של ישראל בסוריה מכוונות למנוע את המשך
פיתוחו של הבסיס ולעצור את כוונתה של איראן לבנות ראש
גשר יבשתי בשליטתה ,דרך עיראק לסוריה וללבנון .לכאורה,
ארה"ב הייתה צריכה להיות שותפה פעילה בתקיפות .אבל
מעורבות צבאית אמריקאית בשטח סוריה תיענה בתגובה מצד
רוסיה – וכאן טמון יתרונה של ישראל כקבלנית ביצוע".
)צבי בראל" ,הארץ"(16.1 ,

הפתעה ,הפתעה! עוד מיליארדים לצבא
"ישראל בגרעון עצום  -וצה"ל יקבל עוד מיליארדים לתקציבו.
ארבעה חודשים חלפו מאז שהרמטכ"ל קיבל מראש הממשלה
מענק חריג של  3.1מיליארד שקל – וזה כנראה לא הספיק.
בימים האחרונים פנה צה"ל לנתניהו וביקש תוספת של עוד 4
מיליארד שקל לביטחון ב .2021-אך למרות מגבלות התקציב,
נתניהו הורה לאוצר לבחון בשקט מהיכן לקצץ  3-2מיליארד
שקל – על חשבון שירותים אזרחיים".
)אבי בר-אלי" ,דה מרקר"(13.1 ,

הפתעה ,הפתעה! הערבים נקנסים יותר
"המשטרה פרסמה את נתוני התפלגות הדוחות שחולקו על ידי
שוטרים מתחילת הסגר השלישי ,וגילתה כי  80דוחות חולקו
ביישובים הערביים על כל עשרת אלפים תושבים ,לעומת 56
באוכלוסייה הכללית .בחברה החרדית מספר הדוחות הנמוך
ביותר עם  26דוחות לעשרת אלפים".

ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש עם הזמר אביב גפן
והודיע על "מתווה סיוע לתחום התרבות" .אנו מודים לנתניהו
על כך שנזכר ,מקץ שנה איומה שבה מוסדות התרבות סגורים,
והאמנים וכל בעלי מקצועות ההפקה הגיעו לפת לחם ואף
להתאבדויות ,להקצות תקציב סיוע לענף התרבות .אולם אנו
זוכרים היטב את טיב הבטחותיו בכלל ,ורגע לפני מערכת
בחירות רביעית בפרט .לצערנו ,בפלסטר זה אין כדי לרפא את
הפצע העמוק שפצע את התרבות.
בעשור האחרון של שלטונו היה נתניהו עסוק ,בעזרת שרת
התרבות רגב ,בהעמקת השסע בחברה הישראלית ובמתקפה
נגד התרבות הישראלית .בעת שלטונו חווינו חוסר סובלנות,
קיפוח ,קיצוצים בתקציבים ,סגירת מוסדות תרבות ערביים
והגבלות של חופש הביטוי .הממשלה בראשותו הובילה את
הפגיעה הכלכלית במוסדות התרבות ,עודדה את ציד
המכשפות ,מנעה תמיכה ציבורית ממוסדות תרבות ערביים
וקידמה השתקה ,לעתים עד כדי מאסר ,של אמנים ושל
יצירתם .אותה ממשלה העלימה עין כשאמנים יהודים וערבים
נרדפו בידי בריונים במרחב הציבורי וברשתות החברתיות.
ככול שהחריף משבר הקורונה ראינו כי שלטון נתניהו רואה
בתרבות סרח עודף ,ואינו מגלה הבנה למצוקת האמן או
סובלנות להתבטאויות המשקפות דעות אחרות מאלה
הרווחות במסדרונות השלטון .אנו מודים ,אם כן ,לראש
הממשלה היוצא על היחלצותו הפתאומית לסיוע לענף
התרבות .התהפוכה הזו דומה רק לתהפוכה שלו בנוהגו
בציבור הערבי בישראל .ערב בחירות הוא נזכר פתאום
בקיומנו ,ואז מזמן אליו את אחד מאמני ישראל המוכרים כדי
לצאת עמו בהכרזה דרמטית ומתוקשרת היטב.
הציניות של מהלך זה אינה יודעת גבול ,וכמו עוד ממהלכיו
של ראש הממשלה תתהפך עליו בקרוב .אנחנו מוכנים
להתגייס כדי להחליף את שלטון נתניהו ,ולהנהיג בישראל
מדיניות תרבות חדשה שתפעל מתוך שוויון וערבות הדדית,
תקדש את הצדק ואת חירות היוצר והיצירה ,ותמנע את הדרתה
של התרבות הערבית.

אביגיל ארנהיים ,אסתי זקהיים,
אמה טוקטלי ,שלמה ישראלי ,מלי פולישוק
בלוך ,דיתי רונן ואילן שיינפלד

)מהדורת החדשות ,ערוץ (19.1 ,11

יש גבול לחמלה שמפגינה ממשלת הימין

משיחי שקר – כאן ושם

"כמעט שנה לתוך משבר הקורונה ,והעמותות עדיין מתקשות
לקבל את כספי הסיוע שהובטחו להן על ידי משרד האוצר.
בחודש אוגוסט האחרון ,הצליחו העמותות בעזרת ועדת
הכספים בכנסת להשיג מימון של  100מיליון שקל לקרן
מיוחדת שהוקמה עבורן ,ואמנם ,עד היום ,הכסף לא הועבר
לעמותות .עד עתה ,מקרן הסיוע הממשלתית שהוקמה בגובה
של כ 153-מיליון שקל ,חולקו רק  16מיליון ,כאשר חלק ניכר
מהסכום הגיע מקרנות פילנתרופיות – ולא מהממשלה".

דונלד טראמפ התגלה ונחשף בכל מערומיו :שקרן כרוני;
מסית ומדיח; אנטי-דמוקרט קיצוני בהחלטותיו ובמעשיו.
הוא אומץ בידי חלק גדול בציבור כאן כאוהב ישראל ,פטריוט
נערץ ותומך בכל מעשיו של תלמידו ואוהבו ,בנימין נתניהו,
הדומה לו להפליא בתכונותיו ובמדיניותו.
שניהם מוקעים כיום כטפילים ,גורמי אסונות ומוקצים
מחמת מיאוס – גם על ידי חלק מחברי מפלגותיהם .ביידן החל
את כהונתו בביטול חמש החלטות של טראמפ – אך האם יהיה
אמיץ דיו לבטל את כל מה שהוחלט בשנות כהונתו?

"ישיבת 'שלהבת' של רשת 'אורט' בעיר שהם תיסגר בסוף
השנה ,ומאה תלמידים יאלצו לחפש לעצמם מסגרת חדשה.
חלק מההורים מתכוון לשלוח למוסדות חילוניים".

דן יהב ,ת"א-יפו

)"גלובס"(15.1 ,

הדתה? לא בשהם

)אתר "סרוגים"(19.1 ,

ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל
zohaderekh@gmail.com
או לתיבת דואר  26205ת"א-יפו 6126102

מעמדי 3 /

שוק הכרמל בתל-אביב ריק – מתוך תעמולת הבחירות של מפלגת "תקווה חדשה" של גדעון סער

התוכנית הניאו-ליברלית של ביבי
ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר ישראל כ"ץ הציגו
השבוע )" (24.1תוכנית כלכלית" ובה תשעה צעדים .בין
הצעדים :מענקים למשקי בית ,סיוע לעסקים ,מענק לנכים,
דמי אבטלה לעצמאים ,מענקי החזרה לעבודה והקלות
ברגולציה" .זוהי תוכנית כלכלית ענקית ,מאוד נמרצת,
שתסייע להחיות את הכלכלה" – אמר נתניהו במסיבת
עיתונאים.
ממש במקביל הציג מנהיג מפלגת הימין גדעון סער תוכנית
כלכלית משלו – הדומה עד מאוד לזו של הצמד נתניהו-כ"ץ.
הייתכן שסער צדק בדרישתו חסרת-התקדים מכל עובדי
מפלגתו" ,תקווה חדשה" ,לעבור בדיקות פוליגרף כדי למנוע
הדלפות? במילים אחרות :האם העובדה שנתניהו ויריבו
מימין הציגו כמעט אותה תוכנית באותו יום ובאותה שעה ,היא
תולדה של הדלפה? האמת פשוטה יותר :נתניהו ,כ"ץ וסער
שבויים כולם באותן תפיסות קפיטליסטיות ניאו-ליברליות.
לכן אין זה מפתיע שנוכח משבר הקורונה הכלכלי והחברתי
הם מציעים אותן הצעות.

מטראמפ לביידן ללא עצירת ביניים
במסיבת העיתונאים אף ציטט נתניהו את שרת האוצר
האמריקאית החדשה בממשל ביידן ,ג'נט יילן ,שאמרה:
״כרגע ,הדבר החכם ביותר הוא לפעול בגדול״ .מפליא איך
נתניהו נשאר נאמן תמיד למולדתו הישנה ,ארה"ב ,ועוד יותר
איך הפך את עורו מתמיכה ב"ידידי דונלד" לתמיכה ב"ידידי
ג'ו" .נציב עליון נותר נציב עליון – ולא חשוב מי המלך.
ה"תוכנית הכלכלית" של נתניהו אינה אלא אוסף של
צעדים ,בהמשך למדיניותו הקודמת של "שפיכת כספים" –
קרי העברת תמיכות ומענקים שיעילותם הכלכלית והחברתית
אינה רבה למשפחות ולעסקים נוכח העוני הגובר )ר' מאמר
בעמוד השער בגיליון זה(.
עוד הבטיח נתניהו "לערוך רפורמות שאמורות לאפשר
השקעה של  150מיליארד שקל" בהייטק ובתשתיות מצד
קרנות הפנסיה והביטוח .כ״ץ ונתניהו לא פירטו את הרכב
"הרפורמות" שצפוי להביא להשקעות הללו .אבל ברור
שכספי הפנסיה והביטוח הם כספי העובדים ובני
משפחותיהם ,ואילו נתניהו מייעד כספים אלה לשמש שמן
למדורת מקסום הרווחים בענפים שכלל לא נפגעו במהלך

הקורונה .ההיפך הוא הנכון :הם רק התעצמו בשנה האחרונה,
וזאת בניגוד למצבם של העובדים ושל שכבות המצוקה.
ומה אין ב"תוכנית הענקית"? אין חיזוק של מנגנוני הרווחה
– בייחוד העלאת קצבאות הנחוצות כל כך בעת העמקת
המצוקה; אין חיזוק של מערכת הבריאות הציבורית ,דווקא
בעת שזו נאבקת על קיומה; אין תקציב מדינה שבכוחו לממש
יעדים אלה; ואין הפסקה בהזרמה המיותרת של מיליארדי
שקלים למימון הכיבוש וההוצאות הצבאיות המנופחות .שוב
הוכח שנתניהו אינו הפתרון למשבר הקורונה החברתי,
הכלכלי ,הבריאותי והפוליטי .הוא הבעיה.

אפרים דוידי

קצבאות הנכים כמשל
פעילי ארגוני הנכים הופתעו מהצהרת ראש הממשלה
נתניהו ושר האוצר כ"ץ לפיה הנכים יקבלו השנה "מענק"
במקום העלאת הקצבאות ל 3,700-שקלים ,כפי שקובע החוק.
גובה קצבת הנכות עומד כעת על  3,321שקל בחודש .אך
החוק להעלאת הקצבאות ,שאושר ב ,2018-קבע שקצבאות
הנכים יועלו בהדרגה לסכום של  3,700שקלים בחודש עד סוף
 .2021עקב מערכות הבחירות ובהיעדר תקציב בעקבות פועלם
של נתניהו כ"ץ ,מתווה ההעלאה לא הוגש לממשלה ולא
אושר ,וכך לא נרשמה עלייה בקצבאות.
סמוך להקמת הממשלה במאי אשתקד התחייב שר האוצר
כ"ץ כי העלאת הקצבאות תהיה חלק מתקציב – 2020
שכאמור לא אושר .אך בלחץ מאבק ארגוני הנכים קידם כ"ץ
תשלום "מענק" חד פעמי לשנת  2020בלבד בסך  190שקל
בחודש .הסכום הועבר רטרואקטיבית כ"מענק" בשתי פעימות
– הראשונה באוקטובר ,לכיסוי החודשים ינואר עד אוקטובר,
והשנייה בדצמבר ,לכיסוי החודשים נובמבר ודצמבר.
שבעים מהבטחות סרק של ממשלת הימין ,ארגוני הנכים
הודיעו השבוע ) (25.1שישובו להפגין אם לא יושגו הסכמות
על העלאת הקצבאות ב .2021-מוביל הקבוצה "הנכים
הופכים לפנתרים" ,אייל כהן ,אף הזהיר כי ללא הסכם בתוך
שבוע ,פעילי המאבק "ישבשו את מערכת הבחירות ואף את
יום הבחירות".

פוליטי 4/

משבר האלימות
בחברה הערבית
עימותים פרצו השבוע ) (24.1באום אל-פחם במהלך
הלוויית הצעיר מוחמד נאסר אגבריה ,תושב העיר בן 21
שנרצח יומיים קודם לכן .אלפי המשתתפים בהלוויה חסמו את
כביש  65והבעירו צמיגים במחאה על אוזלת ידן של ממשלת
הימין והמשטרה במיגור הפשע בחברה הערבית .המשטרה
פיזרה את המוחים באמצעות משמר הגבול ,שוטרי יס"מ
ומכת"זית .אוהל מחאה הוקם מול משטרת עירון בהשתתפות
ראשי רשויות וחברי כנסת של הרשימה המשותפת .באותו יום
נרצח ביפו השייח' מוחמד אבו נג'ם ,בכיר בפלג הצפוני של
התנועה האיסלאמית .אדם נוסף שהיה בצדו נפצע באורח
קשה במה שנראה כניסיון חיסול.
אגבריה נורה למוות בסוף השבוע בדרכו הביתה מתפילת
מחאה נגד תופעת הפשיעה בחברה .היורה נמלט מהמקום.
תושבים באום אל-פחם אמרו כי אגבריה הוא הרביעי
ממשפחתו שמת בתקרית אלימה בשנה וחצי האחרונות .מאות
המפגינים צעדו מהכיכר הראשית בכניסה לעיר אל כביש ,65
שנחסם לתנועה מצומת מגידו עד לצומת מי עמי .עיריית אום
אל פחם הכריזה על שלושה ימי אבל ועל שביתה כללית בת
יום אחד .ראש העיר ,ד"ר סמיר מחאמיד ,הודיע שיתפטר בעוד
חודש אם ראש הממשלה בנימין נתניהו לא יעביר תוכנית
למאבק בפשיעה בחברה הערבית.
ראש מועצת ערערה מודהר יונוס הצהיר אף הוא כי יגיש
את התפטרותו על תנאי למשך חודש .לדבריו ,ההתפטרות
תהפוך סופית אם לא יינקטו צעדים למיגור הפשיעה בחברה
הערבית" .ראש הממשלה הבטיח להביא תוכנית אפקטיבית
למאבק בפשיעה ובינתיים הכול דיבורים" ,אמר יונס ,והוסיף:
"אם לא תובא תוכנית עם תקציב אין טעם שנישאר בתפקיד".
ח"כ יוסף ג'בארין )חד"ש – הרשימה המשותפת( ,המתגורר
באום אל-פחם ,מתח אף הוא ביקורת על המשטרה" .מדוע
השוטרים נעלמים כשצריך לאסוף נשק ולרסק את ארגוני
הפשיעה ,אבל מופיעים בהמוניהם כדי לפזר הפגנות?" ,שאל.
הוא הוסיף" :נחריף את צעדי המאבק נגד הכישלון של
המשטרה" .יצוין כי בסוף השבוע נערכה הפגנה נוספת נגד
האלימות ליד טמרה .ההפגנה התקיימה ביוזמת קבוצה

קבלו את

זו הדרך
מדי שבוע בדוא"ל
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

מתושבות העיר ,ובהשתתפות יו"ר הרשימה המשותפת ,ח"כ
איימן עודה )חד"ש( .במהלך ההפגנה הודיע ח"כ עודה:
"נחדש את המחאה ואת חסימת הכבישים .אחרי הסגר נחסום
את העורקים הראשיים ,ובראשם  -כביש איילון " .עוד הודיע
על שביתת עובדים ערבים ,כי לדבריו "רק מכה במקומות
הכואבים כלכלית תגרום למדינה לפעול נגד ארגוני הפשע,
לאסוף את הנשק ולבצע את יתר דרישותינו".

בחסות הקורונה :העסקה
קבלנית בבתי החולים
בנצלה את משבר הקורונה ,חזרה הממשלה להעסיק אלפי
עובדי ניקיון בבתי החולים הממשלתיים באמצעות חברות
קבלן ,וזאת בניגוד להסכם שנחתם עם ההסתדרות בשנת
 .2015בהסתדרות עובדי המדינה אומרים כי ההעסקה
הקבלנית איננה תחומה רק ליחידות שפעילותן הוגברה עקב
הקורונה ,אלא משולבת גם בפעילות השוטפת של בתי
החולים .על כך דווח באתר "דבר" ההסתדרותי.
ההסכם לצמצום העסקת עובדי הקבלן במוסדות
ממשלתיים נחתם ביולי  2015בין יו"ר ההסתדרות דאז ,אבי
ניסנקורן ,לבין שר האוצר משה כחלון .בהסכם נקבע ,כי צורת
ההעסקה הקבלנית של עובדי הניקיון בבתי החולים תיפסק
לחלוטין ,וכי כלל עובדי הניקיון ייקלטו בהעסקה ישירה .מאז
חתימת ההסכם נקלטו בהעסקה ישירה כ 2,000-עובדי ניקיון
בבתי החולים שהועסקו קודם באמצעות חברות קבלן ומוכרים
עתה כעובדי מדינה לכל דבר.
יו"ר ועד עובדי המשק והמנהל בבית החולים וולפסון,
דניאל כהן ,אמר כי מאז שנקלטו  50עובדי הניקיון בהעסקה
ישירה בבית החולים ב ,2017-לא הועסקו בו עובדי קבלן
בניקיון .לדבריו ,מאז פרוץ המגיפה "התחילו להביא עובדי
קבלן בתחום הניקיון לכל בתי החולים בארץ" .הוועד
בראשותו של כהן יצא למאבק בכוונת ההנהלה להעסיק
עשרות עובדי ניקיון באמצעות קבלן באגף חדש לילדים,
שיחל לפעול בקרוב בבית החולים וולפסון ,במקום לקלוט
עובדים חדשים .ההתקשרות עם חברת הניקיון נעשתה
במסגרת מכרז מהיר ,הליך שהממשלה התירה לבתי החולים
לבצע כדי לענות על צרכים שנובעים ממשבר הקורונה – אך
בתי החולים משתמשים בו לצרכים אחרים.
יצוין כי בעקבות שביתת הסתדרות האחיות בחודש יולי,
סיכמו משרדי הבריאות והאוצר על הקצאת מאות תקנים
נוספים של עובדי מנהל לבתי החולים .אולם נראה שבמקום
למצות אפשרות זו ,החליטו בתי החולים לפתור את בעיית
המחסור בעובדי ניקיון ,עליו התריעה ההסתדרות לפני פרוץ
המשבר ,באמצעות חידוש ההתקשרויות עם קבלני ניקיון.

זוכרים את יהודה ביאדגה
תחת הסיסמא "זוכרים את יהודה" ,הפגינו כ 60-איש
) (25.1מול משטרת בת-ים נגד הקלות בה יורים שוטרים
ביוצאי אתיופיה .השבוע מלאו שנתיים להריגתו בידי שוטר
של יהודה באידגה ,הלום קרב בן  24מבת-ים .פעילים של
מק"י וחד"ש השתתפו בהפגנה ,שבסופה נערך טקס זיכרון
לביאדגה בהשתתפות בני משפחתו .המשתתפים מסרו" :אנו
דורשים מהיועמ"ש לחקור את מה שאירע ב 19-בינואר
 ."2019יצוין שתיק החקירה במחלקה לחקירות שוטרים
)מח"ש( ,שנפתח בעקבות הריגתו של ביאדגה ,נסגר במאי
.2019
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כוחות הביטחון מנסים למנוע פעילות סטודנטיאלית בקמפוסים בגדה

ישראל מתנכלת לצעירים הפלסטינים
מעצרי סטודנטיות וסטודנטים פלסטינים באוניברסיטאות
בגדה המערבית בידי כוחות הביטחון הישראליים מתרבים
בשנתיים האחרונות .המעצרים מכוונים נגד מי שמשתתפים
בפעילויות פוליטיות במהלך לימודיהם .מאות צעירות
וצעירים נלקחים באלימות מבתיהם או מהקמפוס באמצע יום
הלימודים .הם נשלחים לחקירות ממושכות – לעתים בעינויים
קשים – ואז נידונים למאסר בתואנות שונות ,או נשלחים
למעצר מנהלי .זו מציאות שנעדרת לרוב מן השיח הציבורי
בישראל ,בפרט בקרב הקהילה האקדמית.

מסתערבים בקמפוס
במארס  2018עלה לכותרות מעצרו המתועד של ראש
אגודת הסטודנטים באוניברסיטת ביר-זית ,עומר אל-כסואני.
בהבדל מהרוב המכריע של המעצרים הנערכים באישון לילה
בבתי הסטודנטים – מעצרו של אל-כסואני התרחש לאור יום
בכניסה למשרדי אגודת הסטודנטים בקמפוס .מסתערבים
שהתחזו לסטודנטים ולעיתונאים עצרו אותו באלימות רבה
וגררו אותו אל רכבם שחנה בכניסה לקמפוס ,תוך שהם יורים
ומפזרים גז מדמיע לכל עבר .בסגנון דומה נחטף בסוף אוגוסט
האחרון נזאר עבייד מכפר קדום ,סטודנט באוניברסיטת כדורי,
ממקום עבודתו בתחנת דלק בטולכרם .חטיפתו תועדה
במצלמות אבטחה .מאז הוא במעצר.
אל-כסואני היה פעיל בתא אל-כותלה אל-אסלאמיה,
המזוהה עם ארגון חמאס ,ומעצרו התקיים יומיים לפני
הבחירות לאגודת הסטודנטים בביר-זית – בהן ניצח התא אל-
שביבה אל-טולאביה ,ארגון הסטודנטים המזוהה עם פתח,
בפער של מושב אחד.
הסטודנטים שנעצרים עומדים ברובם לדין בגין פעילויות
בקמפוס במסגרת תאי הסטודנטים .מדובר בפעילויות
שגרתיות ,המאפיינות חיים סטודנטיאליים ברחבי העולם:
עידוד סטודנטים וסטודנטיות להצטרף לתא ,השתתפות
בירידי ספרים וציוד למידה ,ארגון אירועים חברתיים ,דיונים
והרצאות ,ופעילות שוטפת בניהול התא – ניהול כספים,
רישום חברים וחברות ,ועוד.
אלא שבגדה מסומנות פעילויות אלה תחת סעיף האשמה
החוזר ונשנה" :חברות בהתאחדות בלתי מותרת".
ההתאחדויות האסורות הן תאי הסטודנטים הנושאים אופי
פוליטי שאינו מזוהה עם הארגון פתח והמתנגד לכיבוש.
בנוסף לתא אל-כותלה אל-אסלאמיה ,נרדפים גם חברי תא
הסטודנטים אל-קוטוב אל-טולאבי אל-דימוקראטי אל-
תקדומי )הקוטב הסטודנטיאלי הדמוקרטי המתקדם( ,המקורב
לחזית העממית .אמנם רק באוגוסט האחרון הכריז הצבא
הישראלי רשמית על תא זה כעל התאגדות בלתי מותרת,
בהסתמך על התקנות לשעת חירום – אבל סטודנטים הפעילים
בו נאשמו בגין פעילותם שנים לפני כן.

עשרות סטודנטים במעצר
החרפת ההתנכלות השיטתית לחייהם של מאות סטודנטים
בגדה המערבית בשנתיים האחרונות באה לידי ביטוי במעצר
מנהלי ,במעצר עד תום משפטם או במאסר בעקבות גזר-דין.
להלן נתונים מעודכנים שנתקבלו לאחרונה מכמה מהמוסדות
האקדמיים :במעצר או מאסר נמצאים כעת  60סטודנטים
מאוניברסיטת אל-נג'אח שבשכם;  56סטודנטים
מאוניברסיטת ביר-זית; וארבעה סטודנטים מאוניברסיטת

בית-לחם .ככל הידוע – אין בידי מספרים מדויקים מעודכנים
– נמצאים עתה במעצר או במאסר עוד עשרות סטודנטים
מהאוניברסיטה הטכנולוגית כדורי )משני סניפיה ,בטול-כרם
ובחברון( ומאוניברסיטת אל-קודס בירושלים המזרחית.
שלטון הכיבוש הישראלי מתנכל באורח שיטתי לדור
הפלסטיני הצעיר ,המשכיל והפעיל .בעוד שבקמפוסים ברחבי
העולם מקובלת ומבורכת הפעילות הסטודנטיאלית ,אותה
פעילות נאסרת על הסטודנטים ועל הסטודנטיות הפלסטינים.
על הקהילה האקדמית הישראלית להרים קול זעקה נגד
הרדיפות :רמיסת החופש האקדמי; ההתנכלות לחיי הלימוד
ולפעילות הסטודנטיאלית; המעצרים המנהליים וכתבי-
האישום השרירותיים והמנופחים .עליה למחות גם נגד
ההתנכלות לאסירים ולאסירות הפוליטיים ,שאינם רשאים
ללמוד באוניברסיטה הפתוחה ולקרוא ספרים כרצונם .מטרתו
העיקרית של מאמר זה היא קריאה לפעולה :חברות וחברי
הקהילה האקדמית ,האם תרימו את הכפפה?

ענת מטר

תלו דגלים בצבע אדום
כמעט בכל מקרי המעצר של סטודנטים פלסטינים לא מצוין
בכתב האישום חשד לקשר כלשהו עם פעילות מזוינת .עיסת
"פרטי העבירה" המובאים להלן ,פרטים האמורים לבסס את
ההאשמה ב"חברות בהתאחדות בלתי מותרת" ,לוקטה
וחוברה מכמה כתבי אישום שהוגשו נגד סטודנטיות
וסטודנטים בשנתיים האחרונות:
"הנאשמת השתתפה ביריד כלי כתיבה באוניברסיטת ביר-
זית מטעם ארגון ה'קוטוב' ,היא מכרה סחורה כשהיא עוטה
צעיף של החזית העממית .ביריד נתלו דגלים בצבע אדום.
הנאשם השתתף בקישוט אולם באירוע לקבלת הסטודנטים
החדשים ,מטעם ארגון ה'קוטוב' .הוא תלה דגלים של החזית
העממית ותמונות של שהידים ואסירים .הנאשם השתתף
בקמפיין בחירות לארגון באוניברסיטת ביר זית ,וכן ביריד
ספרים ומוצרי כתיבה שנערך מטעם הארגון .הוא מכר
סנדביצ'ים ,פלאפל וקפה מטעם הארגון".
"הנאשמת שימשה באוניברסיטת ביר זית כמזכירה
ואחראית ועדת התרבות מטעם הקוטוב אלטולאבי ,במסגרתה
ניהלה אירועים של הארגון .במהלך בחירות במסגרת הארגון,
נבחרה הנאשמת לכהן כאחראית הוועדה האקדמית שתפקידה
לעזור לסטודנטים בנושאים אקדמיים ,כגון בחירת חומרים
ונושאי לימוד לפי סדר עדיפות ,וזאת מטעם הארגון .הנאשם
ארגן יחד עם נוספים מחנה קיץ בעאבוד למשך שלושה ימים,
אשר נועד לחברי ופעילי הקוטוב אלטולאבי במטרה לחיזוק
היחסים .במחנה זה השתתפו כעשרים איש .הנאשם שיתף
ברשתות החברתיות תמונות וציטוטים שיש לראותם כהסתה".
בדרך כלל מתלווים לסעיפים הארגוניים גם סעיפים
המציינים השתתפות בכמה הפגנות נגד הכיבוש מחוץ
לקמפוס .לעתים כוללת ההשתתפות יידוי אבנים ,או למצער
עזרה למיידי אבנים ,או אפילו הימצאות ליד מיידי אבנים.
במקרים רבים לא מצוין תאריך מדויק של ההפגנות ,אלא רק
חודש ,או אפילו ייחוס עמום כמו "במהלך שנת ."2017
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פרספקטיבה סוציאליסטית על סערת מדיניות הפרטיות של וואטסאפ

להיאבק בניצול הדיגיטלי
הדחייה בעדכון מדיניות הפרטיות של וואטסאפ עוררה
מחדש את הדיון בשאלה כבדת משקל :מהן הזכויות
הדיגיטליות שלנו לפרטיות ,לביטחון ,לנגישות ולפרנסה?
חשיבותו של דיון זה גוברת ,ובמיוחד על רקע משבר הקורונה,
כאשר אנו תלויים יותר מתמיד באמצעי תקשורת דיגיטליים.
במסגרת מאבקה נגד הרגולציה בארצות-הברית ,מבקשת
חברת פייסבוק להעמיק את הקשר ההדוק בין הפלטפורמות
הדיגיטליות השונות שבבעלותה ,כדי להציגן בפני הרגולטור
כמבנה שאינו ניתן לפירוק .לשם כך מצמידה פייסבוק לרקתם
של  2מיליארד משתמשי וואטסאפ ברחבי העולם אקדח
)וירטואלי ,כמובן( ודורשת מהם להחליט :לקבל עד ה 8.2-את
מדיניות הפרטיות החדשה ,על  8,000דפיה ,שמנרמלת את
השימוש במידע שנצבר בידי וואטסאפ לצורך פרסום
בפייסבוק – או לאבד את הגישה לחשבון הווטסאפ.
המשתמשים ,שיצרו בעמל רב קבוצות ,רשתות תקשורת,
תשתיות וחיי חברה והפכו את וואטסאפ לפלטפורמה
מקובלת ,יהיו מחויבים ,החל ב 8.2-להיכנע לניצול ולאפשר
לפייסבוק באופן רשמי את מה שהחלה לעשות כבר בשנת
 – 2016לעקוב ולהפיק רווחים ממידע כמו :הקבוצות בהן
אתם חברים ,החברים שלכם ,זמני ההתקשרויות ביניכם,
השימוש שלכם בממשק )לחיצות במסך ,זמן השימוש
באפליקציה ,מפרט המכשיר( ,מיקומכם בזמן אמת ,ועוד.
האלטרנטיבה היא להימחק .מה עליכם לעשות אם ברצונכם
לשרוד בעולם התקשורת הדיגיטלית שבנתה ענקית התוכנה?
מול דילמה זו ניצבת בטווח המיידי ברירה צרכנית ,אליה
אגיע בסוף המאמר .אך בראש ובראשונה אבקש להשיב
לשאלה זו תשובה מהפכנית .כדי להבין את האפשרות
המהפכנית ,עלינו להבין תחילה את מנגנון הניצול.

קפיטליזם דיגיטלי
הקפיטליזם בן זמננו מרבה להדגיש את ההתקדמות
ביכולותיהם של מחשבים ,המאפשרת להם לפעול ביעילות
אשר עולה על זו של בני אדם .בה בעת הוא פועל להסתיר את
העובדה כי הטכנולוגיה והאינטליגנציה המלאכותית
מאפשרות לבעלי ההון לנצל את החולשות שלנו:
ההתמכרויות הפרימיטיביות ,או חוסר היכולת המנטלית שלנו
לעקוב אחר מנגנוני הניצול כמו ,לדוגמא ,מדיניות פרטיות בת
 8,000דפים.
המוצר של פייסבוק ,גרורותיה וגם מתחרותיה ,הוא הזמן
שאנחנו נמצאים מול המסך .המטרה של חברות אלה היא
לחזות מה נרצה לעשות ,לגרום לנו לעשות את זה ,למכר אותנו
פיסית לכך ,ואת כל החבילה הזאת למכור למפרסמים.
מומחים מעריכים כי המידע הזה נמנה עם המשאבים הרווחיים
ביותר בעולם .מבלי שנשים לב ,אנחנו עמלים ליצירת תוכן
ולתחזוקה של רשתות ניצול ענקיות .אנחנו ,העובדים
האמיתיים המייצרים את המידע הרווחי ,מנוצלים ,מפתחים
תלות ונכבלים לפלטפורמה שרווחיה זורמים לבעלי הון.
מה ניתן לעשות? קודם כל לדבר על זה הרבה יותר ,לנתח
ניתוח מעמדי ,ולתת לנושא משקל רב יותר בשיח הציבורי.
עלינו לחשוב כיצד להתארגן נוכח הדילמות הללו .מפלצות
הדיקטטורה הדיגיטליות הצומחות מולנו ,כדוגמת זו

שמפתחת ישראל בשטחים הכבושים ,מובילות אותנו לעתיד
מסוכן מאוד – מסוכן לא פחות ממשבר האקלים .אבל חיוני
שנתקדם מעבר לכך ונדרוש פתרון טכנולוגי דמוקרטי.
המאבק נגד ההפרטה של שירותי הדואר יכול לשמש דוגמא
למאבק בניצול הדיגיטלי .ההבדל בין דואר לוואטסאפ הוא
שולי – שניהם אמצעים להעברת מידע; האחד על גבי נייר
והשני באמצעות אותות חשמליים .כשם שאנו מתנגדים
להפרטת הדואר כשירות ממשלתי המגיע לכל אזרח ,אין שום
סיבה שלא נדרוש מהממשלה לספק לנו מערכות דמוקרטיות
לתקשורת בטוחה :שקופה ,נגישה ומחמירה בפרטיות שלה
בתכתובות בין בני אדם .לא די בהתנגדות להפרטה; עלינו
לדרוש בעלות ציבורית על המשאבים הטכנולוגיים לצורך
שימוש בטוח ופתוח לכולם בתקשורת הדיגיטלית.
בעידן הקפיטליזם הדיגיטלי אין פרטיות אמיתית ,ומצב זה
רק יחמיר בעידן המחשוב הקוונטי הקרב והולך .לרוגלות כמו
הכלי של השב״כ ,או "פגאסוס" של חברת  NSOהישראלית,
תהיה גישה מלאה לכל מה שנראה על המסך – כמו אדם נוסף
שמסתכל במסך שלכם כשאתם מתכתבים באוטובוס .תנופת
הפיתוח של הקפיטליזם הדיגיטלי דוחפת אותנו במהירות
מסחררת לעתיד מסוכן אליו עדיין לא הספקנו להסתגל ,לא כל
שכן להגן על עצמנו מפניו .מול התפתחויות אלה חיוני
להתארגן ,לגבש אלטרנטיבה סוציאליסטית דיגיטלית
ולהתחיל להיאבק ליישומה עוד היום.

הברירה הצרכנית המיידית
מה ניתן לעשות עכשיו כמשתמשים בוואטסאפ ,כאשר
החברה מחזיקה אותנו כבני ערובה? קודם כל ,חשוב להרגיע
את הבהלה :לא יקרה שום אסון אם נישאר בוואטסאפ.
הפרטיות שלנו היא הפקר כבר בתנאי השימוש הנוכחיים ,וכל
מי שהאפליקציה של פייסבוק מותקנת אצלו בנייד חשוף
ממילא לתוכנת ריגול עם גרורות בכל תחום אפשרי .אף על פי
כן ,בטווח הקצר אני סבור שמעבר לשימוש בתוכנה "סיגנל"
הוא האפשרות הטובה ביותר העומדת בפנינו .בניגוד
לפלטפורמות כמו וואטסאפ וטלגרם ,סיגנל אינה אוספת פרטי
מידע על משתמשיה.
סיגנל היא עמותה ללא מטרות רווח .הקוד שלה פתוח,
וניתן לדעת בוודאות כי היא לא אוגרת דבר על המשתמשים –
פשוט כי אין לה כלים או שרתים לעשות כן .פיתוח
האפליקציה התאפשר הודות לתרומה מטעם הבעלים הקודם
של וואטסאפ ,המיליארדר בריאן אקטון ,אשר עזב את החברה
במחאה על הפגיעה בפרטיות המשתמשים בידי פייסבוק.
אקטון תרם כמה עשרות מיליוני דולרים לעמותה ,שקיבלה
נוסף לכך סיוע מהחוגים הפועלים סביב ויקיליקס כגון ארגון
חופש העיתונות .לבסוף ,העמותה קיבלה הלוואה עד שנת
 2068מהארגון להחזר ללא ריבית ,ומבקשת תרומות
ממשתמשיה כדי לאפשר לה להמשיך בפעילותה.
אני סבור כי הנטישה ההמונית של וואטסאפ המתרחשת
כעת היא תופעה חיובית .אך לא די בחרם ובמהלך צרכני; אם
לא נפנה את השיח לכיוון מעמדי ולדרישת פתרונות
מהפכניים ,ההתעוררות תהיה לשווא.

אורן פלד
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מחקר :ילדים במשבר בימי הקורונה
לאחרונה פרסמנו בכתב העת האקדמי "קשר" מאמר
בכותרת "ילדים יהודים וערבים בישראל בימי הקורונה –
אתגרים ,ידע ומדיה" .מטרת המחקר הייתה לבחון כיצד ילדים
וילדות ,יהודים וערבים ,בגיל  13-9חוו את משבר הקורונה,
אשר במהלך הגל הראשון כלל סגר ,ריחוק פיזי וסגירת
מוסדות החינוך ..כחלק ממחקר בינלאומי ב 42-מדינות
ביוזמת מכון  IZIבמינכן ,בחן המחקר את תחושות הילדים,
את דרכי ההתמודדות ואת הידע שלהם וכן את השימושים
שעשו בתקשורת ובעיתונות בזמן משבר הקורונה.
המחקר חשף כי בהשוואה לממוצע העולמי ,הילדים
בישראל לא חששו לבריאותם האישית אבל בהחלט חוו
תחושות קשות בשל הריחוק החברתי ,סגירת בתי-הספר
וביטול המפגשים החברתיים והמשפחתיים .עוד התברר כי
לילדים מהחברה הערבית היו חששות מרובים יותר מהילדים
דוברי העברית .למשל ,החששות שהתעוררו כתוצאה מדאגות
ההורים היו משמעותיים יותר )בערבית –  41%מהעונים,
בעברית –  18% .(13%מהעונים בערבית היו מוטרדים אישית
במידה רבה מאוד ,לעומת  5%בלבד מהעונים בעברית.
הממצא תואם את נתוני דו''ח הלמ''ס בדבר החוסן האזרחי
בתקופת משבר הקורונה ,שהעלה ששיעור האזרחים מהחברה
הערבית שחשו לחץ ,חרדה ומצב נפשי שלילי היה גבוה
משיעורם בחברה היהודית .נראה שהילדים הערבים בישראל
חשו היטב את קשיי משפחותיהם ,שבשל התפשטות הקורונה
חוו ביתר שאת משבר כלכלי )אבטלה ופיטורים( ,חברתי,
בריאותי וחינוכי .משבר זה העמיק את הקשיים שבהם הייתה
שרויה החברה הערבית עוד טרם המגפה.

יודעים על המחלה
מהמחקר עלה שהילדים הישראלים היו בעלי ידע משמעותי
לגבי התסמינים המרכזיים של המחלה ,דרכי ההתגוננות
מפניה וקבוצות הסיכון .ניתוח ההבדלים בין תשובות הילדים
לגבי התסמינים המרכזיים על בסיס שפת אם ,מגלה כי העונים
בערבית היו בעלי ידע מדויק פחות .מרכיב נוסף בבחינת הידע
של ילדים היה היכולת שלהם להבחין בין ידע עובדתי לבין
שמועות או ידיעות כוזבות שנפוצו ברשתות החברתיות
ובחברה בכלל ) .(Fake Newsמהמחקר התברר כי ילדים
מהחברה הערבית האמינו יותר לידיעות כוזבות כמו" :אכילת
שום יכולה למנוע ממך להידבק בנגיף הקורונה"" ,הקורונה
הופצה על ידי ממשלות זרות כנשק"" ,ריסוס אלכוהול או
כלור על כל הגוף יהרוג את כל הווירוסים שכבר נכנסו לגוף
שלך" .ההסבר האפשרי לפערים אלה נעוץ בשני מקורות:
האחד ,מיעוט המידע הרשמי הזמין בשפה הערבית ובמיוחד
כזה המיועד לילדים; והשני ,היעדר האמון בחברה הערבית
באתרי מידע ממשלתיים או בעיתונים ממוסדים והסתמכות
יתר על מידע מהרשתות החברתיות ,שבהן הופצו ידיעות כזב
רבות.
הילדים והילדות נשאלו במחקר לגבי שימושי המדיה
הנוספים שלהם בעקבות הקורונה .כצפוי ,חלה עליה בשימוש
ברוב אמצעי התקשורת והפלטפורמות .השוואה בין תשובות
הילדים העלתה כי בפלטפורמות הבולטות כמו וואטסאפ,
טלוויזיה ,טלפון נייד ,מחשב ויוטיוב ניכרו הבדלים קטנים
בלבד .העונים בעברית דיווחו באופן משמעותי יותר על עלייה
בשימוש בנטפליקס ,בקריאת ספרים ובשימוש בקונסולות
משחק .העונים בערבית דיווחו על עלייה משמעותית יותר
בהאזנה למוזיקה ובשימוש ברשתות החברתיות פייסבוק

וסנאפצ'ט .הממצאים תואמים מחקרים קודמים על אודות
שימושי המדיה של ילדים בחברה הערבית.
המניעים והסיבות העיקריים לעלייה בשימוש בתקשורת
מנקודת המבט של הילדים היו" :כדי לדבר עם חברים וחברות
בטלפון או באינטרנט )כולל רשתות חברתיות( על מה שמעניין
אותנו" –  ,89%ו"כאשר אני משועמם.ת" –  .88%ניתוח
תשובות הילדים לפי משתנה שפת אם העלה כי ילדים שענו
בערבית הסכימו בשיעור גבוה יותר לגבי השימוש במדיה
כאמצעי להתגבר על בדידות )בערבית –  ,90%בעברית –
.(52%
עוד בנושא מידע ותקשורת ,בדקנו את תפיסות הילדים
ביחס לחדשות ולמידע שקיבלו מערוצים ומאתרי חדשות
שפונים באופן מיוחד לילדים .כ־ 2/3מהילדים חשבו שאתרי
התוכן המיועדים לילדים צריכים לספק מידע ולא לשמש רק
מקור לבידור .עם זאת ,בהעדר כמעט מוחלט של אתרי חדשות
פעילים המיועדים לילדים בישראל ,נמצא כי  4מכל  5ילדים
שענו בעברית חשו שהטלוויזיה לילדים בעברית לא סיפקה
להם את כל המידע הדרוש לגבי הקורונה .במילים אחרות ,גם
כאשר הילדים רצו לקבל מידע ,הם לא יכלו לקבל מידע אמין,
המותאם במיוחד להם באתרי חדשות לילדים .ונשאלת
השאלה :כיצד מצפים מהילדים ומהילדות להיות מעורבים
חברתית ובעלי ידע מדויק כאשר מתעלמים מהם כאזרחים
הזכאים למידע?

יובל גוז'נסקי והאמה אבו-קשק

תומכים במנהלי בי"ס הריאלי
הפגנת תמיכה בבית הספר הריאלי ובמנהליו ונגד סתימת
פיות במערכת החינוך תתקיים השבוע ) ,(28.1בשעה ,8:30
מול לבניין משרד החינוך ברחוב השלושה  2בתל אביב.
בשעה  9:00יחל השימוע למנכ"ל הריאלי ,ד"ר יוסי דן דב,
ולמנהל בית בירם ,מנדי רבינוביץ'.
בשבוע שעבר זימן משרד החינוך לשימוע את בן דב ואת
רבינוביץ' בעקבות השתתפות חגי אלעד ,מנכ"ל ארגון בצלם,
בכנס בנושא זכויות אדם שהתקיים במוסד בהשתתפות מאות
תלמידים .לקראת המפגש הורה גלנט על איסור השתתפות
ארגונים לזכויות אדם ,בהם ארגון בצלם ,בפעילויות במוסדות
חינוך )ר' מאמר בגיליון הקודם(.
ארגון המורים שלח מכתב דחוף לגלנט ,בדרישה שיחזור בו
מההזמנה לשימוע של מנהלי בית הספר הריאלי בחיפה,
ויקיים במקומו שיח עם המנהלים" .מדובר בפגיעה חמורה
במעמד עובדי ההוראה ובמקצוע ההוראה" ,כתב הארגון.
ארגון המורים מחה בפני השר על כך שההחלטה כבדת
המשקל התקבלה בהליך בזק ,ללא שיתוף הארגון שמייצג את
המנהלים .עוד הטיל הארגון ספק משפטי בהליך כולו .לטענת
ארגון המורים ,משרד החינוך איים באופן מפורש שימנע מבית
הספר תקצוב והכרה במוסד .עוד טענו בארגון כי רבינוביץ',
מנהל החטיבה העליונה של בית הספר ,קיבל אזהרה מפורשת
שהעסקתו כמנהל נמצאת בסכנת ביטול" .יש לנו חשש
לסתימת פיות של ציבור עובדי ההוראה ,וחשש לניצול פוליטי
של עידן טרום הבחירות על גבם" ,נאמר במכתב לשר .גם
בארגון אמנסטי תקפו את שר החינוך" :מה כל כך חשוב לך
להסתיר מהתלמידים ,השר גלנט? מי שחושש מדיון או ויכוח
בוחר בהשתקה ובאנטי–חינוך".
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השלדים בארונו של ניסמן
הפתעות רבות נתגלו בשבוע שעבר בבואנוס איירס ,בירת
ארגנטינה ,עם חידוש החקירה בדבר בירור נסיבות מותו של
התובע הפדרלי אלברטו ניסמן לפני שש שנים .גופתו של
ניסמן נמצאה ב 18-בינואר  2015בביתו באחת משכונות
היוקרה של העיר עם אקדח בידו .למחרת אמור היה ניסמן
להופיע בפני הקונגרס בשימוע בדלתיים סגורות ,על מנת
להציג את האשמותיו נגד הנשיאה דאז קריסטינה פרננדס,
כעת סגנית נשיא ארגנטינה.
עו"ד ניסמן היה התובע הממונה על חקירת הפיגוע ב1994-
בבניין קהילה היהודית בבואנוס איירס בו נהרגו  85בני אדם.
בדו"ח טען ניסמן כי פרננדס ושר החוץ הקטור טימרמן ניהלו
ערוץ חשאי עם איראן ,על מנת שלא להגיש כתבי אישום נגד
החשודים בהטמנת הפצצה .לדבריו ,פרננדס העדיפה לנרמל
את היחסים עם איראן ,על מנת שתוכל להתחיל לייבא ממנה
נפט בתמורה לייצוא חיטה .עם זאת ,לא נמצאו עדויות כלשהן
על עסקה בין טימרמן ,שנפטר בינתיים ,לבין טהראן.
בעת מותו של ניסמן הייתה הדירה נעולה מבפנים ,ופורץ
מנעולים הוזמן לפרוץ אותה .אקדח טוטו )קליבר (0.22
ותרמיל של קליע נמצאו סמוך לגופה :ניסמן נמצא ירוי
בראשו ,והימין טוען כי הוא נרצח .למחרת הגילוי ,פרסם
משרד החוץ בירושלים הודעה בזו הלשון" :ניסמן ,משפטן
אמיץ ובעל שיעור קומה ,לוחם ללא חת למען הצדק ,פעל
בנחישות רבה לחשיפת זהותם של מבצעי הפיגוע ושולחיהם.
מדינת ישראל מביעה תקווה ששלטונות ארגנטינה ימשיכו
בפעילותו של ניסמן ויעשו כל מאמץ אפשרי למיצוי הדין עם
האחראים לפיגועים בארגנטינה".

קשרים ארוכים עם המוסד
הודעת משרד החוץ אינה מקרית .ניסמן קיים קשרים
ארוכים עם הממסד הישראלי ,כולל שירותי הביטחון ,ואף
ביקר בארץ בכמה הזדמנויות .הקשרים נודעו ביוני אשתקד
בראיון גדוש אי-דיוקים של איש המוסד לשעבר ,עוזי שעיה,
עם אילנה דיין בתוכנית "עובדה" בערוץ  .12בראיון חשף
שעיה כיצד ימים ספורים לפני מותו העביר לניסמן מעטפה
ובה מסמכים המפלילים לכאורה את הנשיאה פרננדס
בשחיתות .במהלך הריאיון אמר שעיה" :העברתי חומרים
שלכאורה נגעו לכל מיני העברות כספים של בכירים
ארגנטינאים שקושרים אותם עם איראן" .שעיה לא הציג בדל
ראיה ,ועולה חשש שמידע זה מופרך מעיקרו.
שעיה הכיר את ניסמן בתחילת שנות ה 2000-במסגרת
עבודתו בשב"כ ולאחר מכן במוסד .שעיה ציין כי חידש את
הקשר עם התובע כשנתיים לפני מותו והזין אותו בחומרים,
הפעם לטובת קפיטליסטים אמריקאים ,קרן הגידור "אליוט
מנג'מנט" ,המספסרת בין היתר בחוב החיצוני של ארגנטינה.
"אליוט מנג'מנט" היא קרן שתרה אחר עסקים ברחבי
העולם .בישראל היא החזיקה ב 2019-2018-ב 5%-ממניות
חברת בזק המופרטת .בגרמניה היא רכשה בעבר נתח נכבד
ממניות תיסנקרופ הבונה את הצוללות עבור חיל הים ,עסקה
בה נחשד ראש הממשלה בנימין נתניהו במעשי שחיתות.
קרן הענק מנהלת זה שנים קרב משפטי ממושך כדי לגבות
מממשלת ארגנטינה חוב של מיליארדי דולרים .הנשיאה
לשעבר פרננדס ,בדומה לבן זוגה ,נשיא ארגנטינה המנוח
נסטור קירשנר ,התנגדה לתשלום החוב לחברה ואף כינתה

אותה "קרן אוכלי נבלות" .בכך הפכה מכשול בפני בעלי ההון
בדרכם להחזר החוב.

"כולנו ניסמן" :אנשי ימין מפגינים בבואנוס איירס נגד ממשלת פרננדס
)צילום :פרסנסיה(

איש המוסד הבהיר שלא פעל עבור הקרן ישירות ,אלא עבור
חברת חקירות אמריקאית שנתנה שירותים לבעלי הקרן,
המיליארדר היהודי פול סינגר .סינגר הוא אחד התורמים
הגדולים לנשיא היוצא דונלד טראמפ ,יחד עם שותפו העסקי
וידידו שלדון אדלסון המנוח ,פטרונו לשעבר של נתניהו.
סינגר גם מממן בישראל את העמותה "סטארט-אפ ניישן
סנטרל" שמטרתה לחשוף את ישראל בפני בעלי הון בחו"ל
וחברות טכנולוגיה אמריקאיות .לדברי שעיה ,האינטרס של
הקרן היה לקבל את הכסף "שממשלת ארגנטינה חייבת לה",
והחומרים שנאספו על הנשיאה אמורים היו לקדם זאת.

לכובע שלו לפחות שלוש פינות
מהפרסומים עולה שלעובד המדינה עו"ד ניסמן היו כובעים
רבים וידידים ברחבי העולם ,ואלה דאגו לו היטב .לאחר
ההתאבדות עלתה השאלה :הייתכן שתובע המשתכר משכורת
צנועה יכול להרשות לעצמו להתגורר באחד מבנייני היוקרה
של בירת ארגנטינה?
אך מדובר לא רק במגורים ראוותניים .חוקרי המס בארה"ב
החלו לגלות עניין בחשבונו בבנק מריל לינץ' בניו יורק ,בו
הופקדו כ 600-אלף דולר בין  2012ל ,2014-בין היתר
מחשבונות מישראל ואף מחברה שפעלה בהונג קונג ונסגרה
מאז .עוד נמצאו בבעלות ניסמן דירה בפלורידה ,ארה"ב; שתי
דירות נוספות בבואנוס איירס ,חלקות אדמה בעיירת הנופש
היוקרתית פונטה דל אסטה באורוגוואי ושלוש כספות בבנקים
– שרוקנו לאחר מותו.
אך העברת הכספים התמוהה ביותר מקורה בעיתון "ישראל
היום" של משפחת אדלסון .העיתון הפקיד לטובת ניסמן יותר
מ 282-אלף דולר ,כך לפי תחקיר של העיתונאי ברנרדו
ורביצקי .הכספים הופקדו בין  2010ל 2014-בסניף בנק
הפועלים בעיר קולוניה באורוגואי .סניף זה נסגר בינתיים,
לאחר ששימש במשך שנים רבות צינור להברחת הון של
יהודים עשירים באמריקה הלטינית .במקרה או שלא ,הסניף
נסגר כחודש לאחר מותו של ניסמן.

נמרוד עובד
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קריקטורה מעיתון "קול העם" משנות ה50-

סרט תיעודי 'הפנקס האדום'

ההסתדרות כפי
שהכרתם אותה
הסרט התיעודי החדש "הפנקס האדום" המשודר בערוץ 8
מנסה לפרק את הידוע ולשווק מחדש את ההסתדרות.
ההסתדרות נדמית בסרט לעוף החול העולה מן האפר,
ולפרקים לחולה גוסס המסרב למות .בסרט מככבים מיטב
המומחים ממכון לבון לחקר תנועת העבודה ומיד בן צבי,
המנסים להציל את ההסתדרות מעצמה .החוקרים חוזרים אל
ימיה הראשונים של ההסתדרות ,אל חזון "תנועת העבודה".
בשנים האחרונות ,כולל במחאה נגד ראש הממשלה
בבלפור ,מקודם תהליך קאנוניזציה של המנהיג ההיסטורי של
הליכוד ,מנחם בגין ,כדמות ממלכתית וליברלית .איש הימין
הקשה בגין מוצג כאידיאל ,שגם מי שמכונה בעיתונות
הממסדית "מחנה המרכז-שמאל" שואף אליו .מול
האידיאליזציה של בגין )סברה ושתילה ,הזכרנו?( ,תפקידו של
"הפנקס האדום" )ממנו נודף ריח עז של סרט ממומן( הוא
להשיב למייסד ההסתדרות ולמזכ"ל הראשון שלה ,דוד בן-
גוריון ,את מקומו כדמות האב-המייסד הנערץ.
כצפוי ,שזורים בסרט קטעי ארכיון וסרטי תעמולה קצרים
שההסתדרות הפיקה בשנות ה 50-וה .60-המומחים לחקר
תנועת העבודה ומטעמה מספרים בגאווה על המפעלים הלא-
כלכליים שהובילה ההסתדרות בשם הציונות ,כמו מרפאות
קופת חולים ומקומות עבודה בעיירות הפריפריה.
אך המומחים "שוכחים" לספר שבשם הציונות העמיקה
ההסתדרות את הקרע בין עובדים יהודים וערבים בשנות
המנדט הבריטי וגם אחרי הקמת המדינה.
הרי הארגון "הסתדרות עובדים" נקרא עד " 1994הסתדרות
העובדים העבריים בארץ-ישראל" .אתר החדשות של הארגון
עדיין נקרא "דבר העובדים בארץ ישראל".
כדי לחזק את הרושם של כאילו ביקורת ,מתראיין בסרט
הסופר אלי עמיר המספר על קורות חייו ועל קשיי ההגירה
שחווה יחד עם בני דורו .עמיר טוען "כולם נדפקו"" :רומנים,
מה עשו לרומנים? וניצולי שואה? אני זוכר אותם .מה
המרוקאים חשבו – שהם יגיעו ואלוהים יבנה להם ארמון?".
בכך הוא פוטר שנים של גזענות ממוסדת נגד ערבים ,יהודים
יוצאי ארצות האסלאם ,יוצאי אתיופיה ויוצאי בריה"מ
לשעבר.

בסרט צוין שההסתדרות הייתה מעסיק גדול
עד שנות ה 80-ובה בעת ארגון המייצג עובדים.
על יצור כלאיים זה ניצחו ראשי מפלגת השלטון
מפא"י" :ממשלה ,ארגון עובדים ומעסיק –
לעיתים קרובות היטשטשו הגבולות" נרמז .ומיד
מוצג "נאום הלווייתנים" של חיים רמון בוועידת
מפלגת העבודה בעת שכיהן כיו"ר ההסתדרות
) .(1994-1993איש העסקים רמון מעיד בסרט
ש"פירק את ההסתדרות" כנקמה פסיכולוגית על
היחס שאביו קיבל ממנה .סיפורו הפוליטי של
רמון ראוי כשלעצמו לסדרה תיעודית-ביקורתית
שלמה .ראוי להתעכב במיוחד על הנזקים
העצומים שגרם למעמד העובדים – גם בעת
"פירוק ההסתדרות" בסיועה של מרצ ובשליחות
ראש הממשלה ויו"ר מפלגת העבודה ,יצחק רבין.
המזכ"ל הנצחי של תנועת דרור ישראל )תנועת בוגרי הנוער
העובד והלומד( ,פסח האוספטר ,העיד בסרט ,ובצדק:
"ההסתדרות הייתה חזקה והמדינה חלשה ,עכשיו ההסתדרות
חלשה והמדינה חלשה .אי אפשר שגם ההסתדרות תהיה
חלשה וגם המדינה תהיה חלשה ,איפה אנחנו? נופלים
באמצע" .הוא הוסיף כי "ללא ההסתדרות והעבודה המאורגנת
היינו חיים בחברת עבדים" .אבל האוספטר הלוחמני יכול
להירגע .יו"ר ההסתדרות הנוכחי ארנון בר-דוד מבהיר בסוף
הסרט" :אנחנו לא רק שורפים צמיגים ומדליקים מדורות".
ואכן ,הנהגת ההסתדרות פועלת בהתמדה לכיבויים של מדורת
הזעם ושל המאבק המעמדי .השבוע השלים בר-דוד את
המעגל ועזב את מפלגת העבודה ,ולראשונה ב 100-שנות
קיומה של ההסתדרות לא עומד בראשה איש מפלגת העבודה.

זוהר אלון

מייד לאחר הסגר -
ביקור בכיכר אתרים
רבים מכירים את הבניין המעוגל הייחודי בכיכר אתרים,
סמוך לחופה של תל-אביב .במרוצת השנים הבניין הוא אחד
המבנים המזוהים עם העיר .הוא עבר גלגולים רבים במשך
עשרות שנים .בעשור האחרון פעל בו מועדון החשפנות
"פוסיקט" שהוא פצע חברתי עמוק בלב העיר .לצדו פעלו
באזור כמה בתי בושת ,ופעילות ופעילים הפגינו בסמוך לו
במסגרת המאבק בזנות ,בניצול ובהחפצת נשים.
לפני כשנתיים נרכש המבנה בידי קבוצת יזמים שהחליטה
לסלק את מועדון החשפנות ולתרום את המבנה לטובת פרויקט
ייחודי ברמה הלאומית והבינלאומית" ,המרחב החברתי"
)הירקון  ,(165שמטרתו לעודד עשייה ומעורבות חברתית
במסגרת המאבק נגד הזנות .במסגרת הפרויקט נחשפים
המבקרים במקום לסוגיות חברתיות כואבות כגון ניצול נשים
וחייהן של נשים בזנות ,במטרה לעודד השתתפות במהלך של
תיקון חברתי.
"מאז הקמתו ולמעט ימי הסגר ,אלפים מבקרים ב'מרחב
החברתי' מדי חודש .עובדי מדינה ועיריות ,ועדי עובדים,
קבוצות נוער ותלמידי תיכון נחשפים לסוגיות חברתיות
שקופות ושותפים למהלך של תיקון חברתי" ,מסרו מובילי
הפרויקט.

לתיאום ביקור058-6790574 :

ריקה הלוי

במאבק

ראשי הרשימה המשותפת ,חברי הכנסת איימן עודה
)חד"ש( ,אחמד טיבי )תע"ל( ,מנסור עבאס )רע"מ( ומטאנס
שחאדה )בל"ד( נפגשו השבוע בשפרעם בביתו של יו"ר ועדת
המעקב ,ח"כ לשעבר מוחמד ברכה ,כדי לדון בהמשך שיתוף
הפעולה לקראת הבחירות הקרובות .משתתפים בדיון דיווחו
על "אווירה טובה אבל ללא פריצת דרך".
במהלך הפגישה הציגה רע"מ )הפלג הדרומי של התנועה
האסלאמית( שתי דרישות :הימנעות כל חברי הרשימה
בהצבעות "הפוגעות בזהות הדתית" של החברה הערבית,
והענקת חופש הצבעה לסיעות המרכיבות את הרשימה.
במילים אחרות :רע"מ דורשת מיתר המפלגות לאמץ את
משנתה השמרנית ,ובה בעת לשמור על חופש הצבעה שלה
בכל הנושאים האחרים .שלוש המפלגות האחרות דחו תנאים
אלה ודורשות מרע"מ להיצמד למצע הפוליטי שהוסכם
לקראת הבחירות הקודמות – לרבות עמידה בהחלטות
שנתקבלו ברוב בסיעת המשותפת בכנסת.
מחד"ש נמסר ,כי הדרישה לחופש הצבעה "עלולה לאפשר
המלצה על בנימין נתניהו בפני נשיא המדינה להקמת ממשלה
חדשה ,או תמיכה בחוק הצרפתי שימנע את העמדתו לדין של
נתניהו החשוד בפלילים" .עוד הדגישו בחד"ש" :חבירה או
סיוע ישיר או עקיף לממשלת הימין ,הסיפוח וההתנחלויות הם
קו אדום .לא נאפשר סניף של הליכוד ברשימה המשותפת".

נמשכת המחאה נגד ממשלת
נתניהו ומחדל הקורונה
בשבת הקרובה ) (30.1בשעה  19:30צפויות הפגנות ליד
מעון ראש הממשלה בירושלים ובכיכר הבימה בתל אביב תחת
הכותרת "מעל  4,500מתים – מי אחראי?" .זאת לאחר
שהשבוע ) (23.1הפגינו אלפים נגד ראש הממשלה בנימין
נתניהו וממשלת הימין ליד מעונו ,זה השבוע ה 31-ברציפות.
במקביל הפגינו מאות אנשים ליד ביתו הפרטי של נתניהו
בקיסריה .משמרות מחאה נוספות נערכו במאות גשרים
וצמתים ברחבי הארץ .גם השבוע הקדימה המשטרה את הצבת
המחסומים סביב מעון ראש הממשלה ,וסגרה כמה מהרחובות
באזור כבר בשעות הצהריים.
בהפגנות דווח על שורה של מעשי אלימות כלפי המוחים
מצד תומכיו של ראש הממשלה .בצומת ביל"ו ריססו ביריונים
גז פלפל לעבר מפגיני הדגלים השחורים .באזור השרון יידו
אלמונים אבנים לעבר המפגינים ,ובתל אביב הוכה מפגין
באלימות .מהדגלים השחורים נמסר" :אנו מצפים שראשי
המפלגות יגנו את האלימות הגואה ברחובות .לא צריך לחכות
שיישפך דם נוסף .לשנאה ולשיסוע יש אחראי אחד ומסייעים
רבים .נתניהו ,לך!".
בארגון "קריים מיניסטר" יצאו נגד הטיפול הממשלתי
במשבר הקורונה והאשימו את ראש הממשלה בכישלון" .יותר
מ 4,000-מתים ,עשרות אלפי עסקים שקרסו ושני מיליון עניים
לא מותרים מקום לספק :מחדל הקורונה חמור יותר ממחדל
יום הכיפורים" ,מסר הארגון.

פעילי מק"י וחד"ש הפגינו
נגד תאונות עבודה בבנייה
פעילי חד"ש ומק"י הפגינו בסוף השבוע ) (22.1בדרום תל-
אביב ,במרכז ירושלים ,בנצרת ובצומת יובלים שבקרבת סכנין
במחאה על הקטל המתמשך בענף הבנייה .במשמרת המחאה
שנערכה ברחוב העלייה בתל-אביב ,בקרבת אתר בנייה בו
נהרג בשנה שעברה פועל סיני ,השתתפו ח"כ עופר כסיף
)חד"ש – הרשימה המשותפת( ושולה קשת ,חברת מועצת
העיר בסיעה "אנחנו העיר".
ח"כ כסיף פנה אל המפגינים ולעוברים והשבים הרבים
ברחוב ואמר" :חיי הפועלים הפכו הפקר בשל האדישות של
הקבלנים והרשלנות של הממשלה .למרות הקורונה שהורידה
משמעותית את כמות העבודות ,מספר הפועלים שנהרגו השנה
נשאר כמעט זהה לשנה שעברה – כלומר שיעורם עלה יחסית
לכמות הפרויקטים .אנו דורשים רפורמה מעמיקה שבבסיסה
הקמת רשות לאומית לבטיחות בתעסוקה" .למשמרת שנערכה
בצומת יובלים הצטרפה ח"כ עאידה תומא-סלימאן )חד"ש –
הרשימה המשותפת(.
פעילי פורום המאבק בתאונות עבודה של חד"ש ,שיזמו את
משמרות המחאה ,מסרו" :נגיף תאונות הבניין ממשיך
להשתולל באין מפריע .במהלך  2020נהרגו  67עובדים
בתאונות עבודה ,בהם  33בענף הבנייה ,ועשרות עובדים
נוספים נפצעו" .לדבריהם" ,לנגיף תאונות הבניין אין ישיבות
ממשלה ופרויקטור מיוחד .יש רק ממשלה שעוצמת עיניים
וקבלנים שקוצרים רווחים של מיליונים על קיצוץ עלויות
הבטיחות" .עוד הבטיחו" :מדי חודש ,נפגין ברחבי הארץ נגד
מדיניות הממשלה המעדיפה רווחים על חיים .דם הפועלים
אינו הפקר .זו לא רק תאונה – זו אשמת המדינה".
בשבוע שעבר נהרג העובד מרוואן רדא כבהא ,בן  ,51מעין
אל-סהלה שבוואדי עארה ,לאחר שנפל מגובה באתר בנייה
בקניון בערערה .אל-סהלה הוא העובד השלישי שנהרג
בתאונות עבודה מאז החלה שנת  ,2021לפני פחות מחודש.
קודם לכן מת מפצעיו ג'מאל איברהים סבאענה ,תושב סכנין,
לאחר שנפל מסולם במהלך עבודות בניין במושב בית יוסף.

"אנחנו העיר" – צעדת השכונות
נגד זיהום האוויר וההזנחה של דרום תל אביב
יום שישי ,28.1 ,בשעה  ;12:00יציאה משוק לוינסקי

השבוע באתר "זו הדרך"
הפגנות ברחבי הארץ ,מאבקי עובדים,
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