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הסלמת התוקפנות נגד איראן משרתת
את האינטרסים של נתניהו ושל ביידן
התקפה רודפת התקפה :פעם באוויר ,פעם ביבשה,
ובימים האחרונים ,לפי העיתונות האמריקאית ,גם בים
האדום ובמתקני הגרעין בנאתנז .ישנם בממסד הישראלי מי
שמחפשים מלחמה עם איראן .הרמטכ"ל אביב כוכבי אפילו
הבטיח ) (11.4בנאומו בבית העלמין בהר הרצל "תרגיל
צבאי גדול ,תרגיל של חודש המדמה מלחמה" .סביר להניח
שלא התכוון למלחמה נגד מיקרונזיה.
ראש הממשלה בנימין נתניהו הוסיף באותו יום בעת
מפגש עם מפקדים בכירים בצה"ל שנערך בתל אביב ,כי
"המצב שקיים היום לא אומר שזה המצב שיהיה קיים מחר".
לנתניהו ולמשרתו כוכבי אין האומץ להסביר שהמלחמה
שהם כה חפצים בה פירושה שכל שטחה של ישראל יהיה
שדה הקרב ,ושנזקיה של שנת הקורונה ,על יותר מ 6-אלפי
קורבנותיה בנפש ,תראה קלה לעומת חודש לחימה נגד
איראן .נתניהו ,שותפו-יריבו גנץ והרמטכ"ל כוכבי אינם
מסתירים את רצונם לחבל בהסכם גרעין עם איראן בכל
האמצעים .הם הבהירו זאת גם לשר ההגנה האמריקאי לויד
אוסטין שביקר בישראל במסגרת מה שהוגדר "סיור בקרב
בנות ברית באירופה ובמזרח התיכון".
לכאורה מתנהל ממשל ביידן במסלול שונה ,ואף מקדם
שיחות על חידוש ההסכם עם איראן .אך למעשה לא תיתכן
שום תקיפה ישראלית משמעותית )והיו רבות כאלה!( ללא
ידיעה ואף הסכמה אמריקאית .בהקשר זה נשאלות שתי
שאלות :אם ארה"ב אינה רואה בעין יפה את ההסלמה
המכוונת מצד ממשלת ישראל ,מדוע אינה מפעילה את
מנופי השפעתה כדי לעצור אותה? הייתכן שהממשל
משתמש במדיניות של מקל וגזר כלפי המשטר בטהראן?
השאלה השנייה חשובה לא פחות :הייתכן שנתניהו
עושה שימוש בהסלמה כדי לכנס את כל הימין תחת הנהגתו
הכושלת – כדוגמת "הכניסה מתחת לאלונקה" של גנץ
בבחירות הקודמות? הסכנה היא שה"אלונקה" תהפוך
הפעם אלונקת מתים ,בה יובילו את אלפי הרוגי ההפצצות.
אלה יתווספו לאלפי מקרי המוות ממגפת הקורונה – תולדה
של מדיניות ממשלת הימין.

תגובות 2/
קֹורה ִמ ֵּבין ֵעינֶ י
טֹל ָ

דברים בשם אומרם
בהתנחלות טובלים בזהב

"מספר טבילות הנשים במקווה בהתנחלות מעלה זיתים בלב
היישוב הערבי בהר הזיתים קטן מאוד אף שעיריית ירושלים
השקיעה במקווה  11מיליון שקל .על פי נתוני המועצה
הדתית ,מדובר בטובלת אחת בממוצע ביום וב־ 438בשנה.
מחישוב על בסיס נתון זה עולה כי העירייה השקיעה בכל
טבילה ב־ 20השנים הקרובות כ־ 1,250שקל".
)שחר אילן" ,כלכליסט"(5.4 ,

מכתבים
למערכת

מיום האדמה להפקעות בנגב
בגיליון "זו הדרך" האחרון דווח על האירועים שנערכו
לציון יום האדמה .ב 30-במארס  ,1976בתגובה להחלטה
לבצע הפקעת קרקעות רחבת היקף ,הכריזו אזרחי ישראל
הערבים על שביתה כללית וקיימו צעדות מחאה בגליל,
במשולש ובנגב .בהפגנות נהרגו שישה אזרחים פלסטינים
מידי הצבא והמשטרה ,ועשרות נוספים נפצעו .אירועים אלה,
שאנו מציינים ביום האדמה ,הפכו סמל המאבק של
הפלסטינים לשמירה על אדמותיהם 45 .שנה אחר כך ,ישראל
ממשיכה לנשל פלסטינים מאדמותיהם – ובחלק מהמקרים,
בעיקר בנגב – כדי ליישב במקומם יהודים.
במאי  2019הודיעה המדינה על כוונתה לפנות את הכפר
הלא מוכר ראס ג׳ראבה על  500תושביו ,ולהרוס את בתיהם
במטרה להרחיב את העיר דימונה .תושבי הכפר קיבלו תביעות
פינוי מן האדמות שבהן מתגוררות משפחותיהם במשך דורות.
למרות שהתושבים מבקשים להישאר במקומם ואף מוכנים
להיות חלק מן העיר דימונה ,הרשויות מצידן מבקשות
להעבירם ליישוב המיועד לאוכלוסייה הערבית-בדואית .כך
נראית מדיניות ארוכת שנים של הפרדה גזעית אשר מקבלת
כעת רוח גבית בדמות סעיף  7לחוק יסוד :הלאום ,המעגן
התיישבות יהודית כערך חוקתי.
המאבק נגד העקירה הכפויה הזאת רק החל .מרכז עדאלה
מעניק הגנה משפטית לתושבי קהילת ראס ג'ראבה ,והדיון
בבית המשפט בעניינם יחל ב 27-באפריל .אנו זקוקים לכם
ולתמיכתכם במאבק הזה ובשאר המאבקים המשפטיים
שמוביל צוות הקרקע והתכנון בעדאלה נגד מדיניות ההרס
והנישול ובעד תכנון הוגן ,שוויוני וצודק .חייבים לעצור את
מדיניות ההפרדה של ישראל ואת תוכנית העקירה והפינוי
בכפייה של תושבי ראס ג'ראבה.
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"כמוצאי שלל רב דיווחו הכתבים של 'כאן  '11על מועמדים
לפרלמנט הפלסטיני שנשאו נשק בעברם ,היו מעורבים בהרג
של ישראלים ,והיו או עודם אסירים בבתי הסוהר בישראל.
בקיצור "מחבלים" ,בלשוננו .הם דיווחו אפילו על אשתו של
מישהו שהרג ונהרג ,תושב חברון ,שהיא מספר  2ברשימת
פתח של נאמני מחמוד עבאס .הקורות שמכסות את עיני
הישראלים ,המסרבים ליטול או אינם מבחינים בהן כלל ,רבות
מספור .בשנתיים האחרונות לבדן תלה מחנה רק-לא-ביבי
תקוותיו בשלושה חברי כנסת שהם רמטכ"לים לשעבר – בני
גנץ ,משה יעלון וגבי אשכנזי .אי אפשר לחשב את המספר
המדויק של פלסטינים ולבנונים )לרבות נשים ,ילדים וזקנים
שאינם חמושים( שנהרגו מאש החיילים ששירתו תחת פיקודם
העליון .אלו אלפים רבים ,רבים מאוד .גם אי אפשר לדעת כמה
הרגו שלושת הרמטכ"לים במו רוביהם וידיהם כשטיפסו
בסולם הדרגות".
)עמירה הס" ,הארץ"(4.4 ,

זיכרון גורלי

"חברת  CTVלפרסום שלטי חוצות סירבה לפרסם מודעות על
טקס יום הזיכרון הישראלי-פלסטיני ,בטענה שהוא שנוי
במחלוקת ויפגע כלכלית בחברה' .זה יכול להוביל לנזקים
שאני לא רוצה להגיע אליהם' ,הסביר מנכ"ל חברת השילוט
אילון רוסמן בשיחה עם תנועת לוחמים לשלום ,שמפיקה את
הטקס המשותף .עו"ד איתי מק ,שמייצג את התנועה ,פנה
למנכ"ל ואמר כי סירובה של החברה לפרסם את הקמפיין
מהווה הפרה של חוק איסור הפליה במוצרים".
)בר פלג" ,הארץ"(29.3 ,

עולים כיתה ,אבל לא בבית ספרנו

"בדיקת מדד הייצוג מעלה כי כמו במערכות בחירות קודמות,
ערב השידורים של ליל הבחירות היה נטול נציגים של החברה
הערבית כמעט לחלוטין .בדיקת מדד הייצוג העלתה כי
באולפני החדשות ישב רק עיתונאי ערבי אחד מבין חברי
המערכות העיתונאיות של שלושת ערוצי הטלוויזיה
המרכזיים 106 .דוברים שונים הופיעו באולפני הבחירות ,לא
כולל חברי המערכת העיתונאית של כל ערוץ .חלקם הופיעו
כמה פעמים לאורך היממה שנבדקה .מתוך  106הדוברים
הללו ,רק  6היו ערבים ,כ 5.7%-בלבד .זאת על אף שהחברה
הערבית בישראל מונה כ 18%-מאזרחי המדינה וכ17%-
מבעלי זכות הבחירה לכנסת ,והצבעתה ,כאמור ,צפויה להיות
בעלת השפעה דרמטית על הרכב הקואליציה הבאה".
)אורן פרסיקו" ,העין השביעית"(7.4 ,

משבר עולמי? לא אצל המיליארדים

"הרשימה העדכנית ,אשר התפרסמה במגזין 'פורבס' לאחר
שנת משבר כלכלי אדיר בחסות מגפת הקורונה ,כוללת מספר
שיא חדש של  2,755מיליארדרים ,עלייה של  660לעומת
 ,2020אשר מחזיקים יחדיו בהון כולל של  13.1טריליון דולר,
לעומת שמונה טריליון דולר 'בלבד' אשתקד .המיליארדרית
העשירה ביותר מבין החדשים ברשימה היא מרים אדלסון,
מקום  36ברשימה ,אשר ירשה את הון בעלה ,המיליארדר ואיל
ההימורים היהודי-אמריקני שלדון אדלסון .כמו כן ,הרשימה
כוללת השנה  21ישראלים ,ביניהם :התעשיין סטף ורטהיימר,
המיליארדר העשיר ביותר בישראל – עם  6.2מיליארד דולר;
איש העסקים טדי שגיא ופרנק לואי – עם  5.2מיליארד דולר
כל אחד; שרי אריסון ,לשעבר בעלת השליטה בבנק הפועלים
– עם  4.4מיליארד דולר; המפיק ההוליוודי ארנון מילצ'ן –
עם  3.4מיליארד דולר".
)"ידיעות אחרונות"(7.4 ,

פוליטי 3 /

מחאה נרחבת נגד שלילת פרס ישראל מחוקר בשל התנגדותו לכיבוש

סולידריות עם עודד גולדרייך
פרופ' עדה יונת ,ותשעה ממקבלי פרס ישראל – חתמו על
חתן פרס ישראל למדעי המחשב ב ,2004-פרופ' דוד
מודעה שבה נאמר כי אין לקבל את פסילתו של גולדרייך
הראל ,העניק השבוע ) (11.4את פסלון הפרס שקיבל לפרופ'
"מטעמים שבינם ובין מצוינות אקדמית אין דבר וחצי דבר".
עודד גולדרייך באירוע שהתקיים במכון ויצמן .בטקס
"שלילת פרס ממדען מבריק בשל עמדותיו הפוליטיות היא
השתתפו יותר ממאה חוקרים ממכון ויצמן וגם חברי הכנסת
צעד מסוכן ,שיפגע אנושות ביוקרתו של הפרס ובערך
עופר כסיף )חד"ש – הרשימה המשותפת( ומוסי רז )מרצ(.
המצוינות האקדמית" ,נכתב במודעה .מכון ויצמן אף פרסם
"פרשה זו היא מזמן כבר לא עליי .היא גדולה ממני ונוגעת
מודעת ברכה לגולדרייך על בחירתה של ועדת השופטים
בכולנו" ,אמר גולדרייך לבאי האירוע" .עמדת שר החינוך
בתחום המתמטיקה ומדעי המחשב לתת לו את הפרס.
אינה אלא צעד קטן בתהליך מתמשך של דה-לגיטימיזציה של
אלפי אזרחים חתמו על עצומה
השמאל בישראל .אנחנו נחושים
מקוונת של הארגון "זזים" נגד כוונת
להיאבק בתהליך הדה-לגיטימציה
שר החינוך גלנט לשלול את פרס
הזה ,ואני שמח שנפלה בחלקי
ישראל מגולדרייך בגלל עמדותיו נגד
האפשרות לנסות ולתרום ישירות
כיבוש השטחים הפלסטיניים .לדברי
למאבק זה".
החותמים" ,זה צעד נוסף בהחמרה של
לפני כחודש פורסם בחדשות  ,12כי
האווירה הציבורית שמטרתה דה-
ועדת פרס ישראל בתחום המתמטיקה
לגיטימציה של השמאל – ואסור
ומדעי המחשב החליטה להעניק את
לשתוק".
הפרס השנה לגולדרייך ,חוקר בעל שם
ראשי אוניברסיטאות תל-אביב,
עולמי ממכון ויצמן וחבר ותיק במק"י
הפתוחה ,חיפה ,בן גוריון והעברית,
ובחד"ש ,על מחקרו בנושא סיבוכיות
הטכניון ומכון ויצמן דרשו משר
חישובית .לאחר קבלת ההחלטה ,פנה
החינוך יואב גלנט להעניק את פרס
שר החינוך גלנט אל הוועדה בדרישה
ישראל לגולדרייך .כך נאמר במכתב
לבטלה ,וזאת בנפנפו בהתבטאויותיו
ששלחו לגלנט" :אנחנו סבורים
של גולדרייך נגד הכיבוש וממשלת
פרופ' עודד גולדרייך )צילום :מכון ויצמן( שזכותו של פרופ' גולדרייך ,כאזרח
הימין ,וחתימתו על עצומה הקוראת
שחי במדינה דמוקרטית ,להביע את
לאיחוד האירופי להפסיק לשתף
דעתו בלא מורא ובלא חשש .אי הענקת פרס ישראל לאדם
פעולה עם אוניברסיטת אריאל שבשטחים הפלסטיניים
בשל השקפותיו הפוליטיות חוטאת לרעיון שביסוד קיומו של
הכבושים .לאחר שידיעה על כך שודרה בטלוויזיה ,פרסם
פרס ישראל ומהווה פגיעה חמורה בחופש הביטוי ובחופש
גולדרייך מאמר ב"זו הדרך" ) ,(17.3בו כינה את השר גלנט
המחשבה".
ואת ראש הממשלה נתניהו "שני מנוולים" ואמר כי עוגמת
עורך דינו של גולדרייך ,מיכאל ספרד ,מסר בתגובה
הנפש שבלחיצת ידיהם ,עם קבלת הפרס ,זניחה לעומת עוגמת
להחלטת בג"ץ ,כי גולדרייך "אשם בפשע שכנראה אין לו
הנפש שגורמת "המדיניות הנפשעת והמטומטמת" שלהם.
תקומה בישראל של היום :שמאלנות .היועץ המשפטי
המחאה נגד שלילת הפרס מגולדרייך גברה מאז קיבל בג"ץ
לממשלה יחד עם שר החינוך יצרו מסלול מקרתיסטי מובהק
) (8.4את בקשתו של שר החינוך גלנט לבדוק אם בסמכותו
למניעת פרס ישראל מבעלי עמדות המתנגדות לכיבוש,
לסרב להעניק לגולדרייך את פרס ישראל .השופטים יצחק
לנישול ולאפרטהייד ,וכך מדירים ממנו מחנה פוליטי שלם
עמית ,נעם סולברג ויעל וילנר קבעו כי יש לתת לשר גלנט
בישראל" .ספרד הוסיף ,כי "הרעיון שהשר ימשיך וינבור
וליועץ המשפטי לממשלה  30יום לבדוק אם העצומה חוסה
בהתבטאויותיו הפוליטיות של גולדרייך ויעשה שימוש
תחת החוק מ 2011-למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות
ברשימות שחורות של ארגונים שרודפים אקדמאים ואמנים
חרם .משמעות ההחלטה היא כי השנה לא יוענק לגולדרייך
בשל דעותיהם הפוליטיות הוא מגונה והזוי".
פרס ישראל במתמטיקה.
יו"ר הרשימה המשותפת ,ח"כ איימן עודה )חד"ש( הדגיש:
במהלך טקס המחאה שבמכון ויצמן אמר פרופ' הראל
"פרופ' גולדרייך הוא קול חשוב של אנושיות וביקורתיות,
לגולדרייך" :אתה ניצל כעת מלשמוע נאום של ראש ממשלה
וההחלטה למנוע ממנו את פרס ישראל היא החלטה פחדנית
נאשם בפלילים ,ואתה נמנע מללחוץ את ידו של שר החינוך
ואטומה .ביקורת לעולם אינה נעימה לאוזן ,אבל דווקא משום
מחדש .זכייתך בפרס מוסיפה כבוד לפרס עצמו ולכן ,בעקיפין,
כך חשוב להתעקש ולהשמיע אותה מול המגמה המדאיגה של
גם לזוכי העבר לדורותיהם .בושה למדינה ,לשריה וליועציה,
העמקת הכיבוש ושל הפגיעה בזכויות אדם".
שאנו נאלצים לזכות אותך במה שכל כך מגיע לך ,בהתכנסות
עמיתו ח"כ עופר כסיף הדגיש" :בג"ץ הכשיר את ציד
צנועה על הדשא במקום בדרך המלך ,קבל עם ועדה ,כפי
המכשפות נגד אלה המעזים להיאבק על אופייה של המדינה.
שאתה ראוי".
השר הבטלן גלנט יוכל להמשיך להסית נגד חברי פרופ'
השבוע פורסמו כמה עצומות ומכתבי מחאה נגד סירובו של
גולדרייך כדי להטיל אימה על קולות ביקורתיים .אני קורא
גלנט להעניק את פרס ישראל לגולדרייך .חמישה ממקבלי
לוועדת הפרס ולמקבלי הפרס להחרים את הטקס".
הפרס השנה חתמו על מכתב המוחה על החלטתו של גלנט.
יותר מ 200-מדענים ממכון ויצמן – בהם זוכת פרס נובל,

א"ט
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האלימות נגד כסיף:
ועדת חקירה עכשיו
סיעת הרשימה המשותפת גינתה בחריפות את התקיפה
האלימה והברוטאלית של שוטרים נגד ח"כ עופר כסיף )חד"ש
– הרשימה המשותפת( בהפגנה בשייח' ג'ראח שבירושלים
המזרחית הכבושה .לדברי הסיעה" ,התפרצות השוטרים
מזעזעת נגד כל אזרח ומפגין ,וכך נגד ח"כ כסיף שהצטרף
למחאתם של פלסטינים וישראלים בשל נישול תושבי השכונה
מבתיהם לטובת מתנחלים".
עוד ציינו במשותפת" :אין זו הפעם הראשונה ששוטרים
תוקפים ח"כ ,אבל הפעם התמונות קשות ומזעזעות .מדובר
ברמיסת החוק בידי השוטרים שהיכו וחנקו את עופר כסיף.
האחריות על התקיפה האלימה היא לא רק של השוטרים
האלימים ,אלא של הרוח הנושבת מלמעלה נגד אזרחים
ומפגינים ונגד ח"כים הממלאים את תפקידם הציבורי"" .יש
להקים ועדת חקירה לבדיקת אלימות המשטרה בשנים
האחרונות ולהשעות מיד את השוטרים התוקפים .הרשימה
המשותפת תמשיך לעמוד לצד תושבי שייח' ג'ראח" ,הדגישו.
יו"ר יש עתיד ,ח"כ יאיר לפיד ,הגיב אף הוא לתקיפת כסיף
בהפגנה ואמר" :האלימות נגד חבר הכנסת עופר כסיף
מזעזעת .לא מתקבל על הדעת שאדם יוצא להפגנה וחוזר
חבול ופצוע .משטרת ישראל צריכה להוקיע מקרבה שוטרים
שנוהגים כך כלפי אזרחים וחברי כנסת .אני בטוח שמפכ״ל
המשטרה יתחקר את האירוע לעומק".
ח"כ כסיף )חד"ש – הרשימה המשותפת( הותקף בידי
שוטרים במהלך פיזור הפגנה שקטה נגד הכיבוש בשכונת
שייח' ג'ראח בירושלים המזרחית .כתוצאה מהאלימות
שהופעלה נגדו נפצע כסיף ודימם ,משקפיו נשברו וחולצתו
נקרעה ,והוא פונה לבית חולים.
מאות ,בהם פעילי מק"י וחד"ש ,השתתפו באותו יום
בהפגנה השבועית בשכונת שייח' ג'ראח נגד פינוי משפחות
פלסטיניות מבתיהן .לאחר שהמפגינים סיימו לסייר בין בתי
המתנחלים בשכונה ,הם ביקשו לחזור לפארק שבו נערכת
בדרך כלל ההפגנה .אז חסם את דרכם כוח יס"מ שהחל לפזרם
בכוח תוך דחיפות ושימוש ברימוני הלם .כסיף סיפר כי ניסה
להרגיע את הרוחות )ר' ראיון בעמ' " .(6ראיתי שהשוטרים
מתחילים להשתולל ,ניסיתי למנוע את השתוללותם ומישהו

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

שלא יכולתי לראות העיף לי אגרוף לפנים" ,מסר לעיתונאים.
"צעקו להם שאני חבר כנסת וזה לא עניין אותם .הם הפילו
אותי והמשיכו להכות גם כשהייתי על הכביש ,וקיללו תוך
כדי" .האירוע תועד בווידאו והתיעוד פורסם בתקשורת
וברשתות .אף על פי כן טוענת המשטרה במצח נחושה כי
כסיף הוא שתקף את השוטרים .כסיף הגיב לטענות בהדגישו
כי "מדובר בשרשרת של שקרים" ,והוסיף כי השוטרים גם
מנעו ממנו לקבל טיפול רפואי" .המשטרה מגנה על מתנחלים
המשתלטים על בתים של משפחות פלסטיניות" ,הדגיש.

יהודים וערבים נגד השנאה
מאות יהודים וערבים הפגינו ) (9.4בכפר הערבי-בדואי
כמאנה שבמועצה המקומית משגב בגליל ,בתגובה לפשע
שנאה שאירע במקום יום קודם לכן .בריונים ציירו את הכתובת
"די להתבוללות" על אחד הבתים ,וניקבו צמיגים של כ20-
כלי רכב השייכים לתושבי הכפר.
ראש המועצה האזורית דני עברי וסגנו אחמד סועאד פרסמו
הודעת גינוי" :אלף משפחות גרות על הר כמון .חציים יהודים
וחציים ערבים .כולם תושבי מועצה אזורית משגב .משגב היא
מועצה מעורבת .הר כמון הוא הר מעורב .עבריינים גזענים
חשוכים פורעי חוק שינסו להפר את השקט והשיתוף ששורר
בין יהודים לערבים – לא יצליחו .טרוריסטים מכל הסוגים לא
יכתיבו לנו את חיינו".
לדברי יו"ר הרשימה המשותפת ,ח"כ איימן עודה )חד"ש(,
שהשתתף גם הוא בהפגנת הסולידריות בכפר כמאנה" ,בבוקר
יום השנה לטבח דיר יאסין התעוררו תושבי כפר כמאנה
לצמיגים מנוקבים ולכתובות שנאה גזעניות .לאחר עשור של
הסתה ממשלתית נגד האזרחים הערבים – על כל אזרח
דמוקרט בישראל להקשיב לקורבנות העבר ולפעול למיגור
האלימות הגזענית בהווה".
יצוין שבחודש מארס השנה אירעו שני פשעי שנאה נוספים.
לפני כשבועיים ניקבו מתנחלים צמיגים של עשרות מכוניות
בכפר קאסם וריססו את הכתובת" :לגרש או להרוג" .מוקדם
יותר במארס נרשם אירוע דומה בכפר בית איכסא בשטחים
הכבושים ,במהלכו הוצתו שני כלי רכב ורוססו כתובות נאצה.

ערב יום השואה :סמוטריץ' קרא
לגרש אזרחים ערבים מהארץ
הכהניסט ח"כ בצלאל סמוטריץ' ,יו"ר הציונות הדתית,
עורר סערה ערב יום השואה ) ,(7.4כשפנה בטוויטר לח"כ
אחמד טיבי )תע"ל – הרשימה המשותפת( וכתב" :מוסלמי
אמיתי חייב לדעת שארץ ישראל שייכת לעם ישראל ,ולאורך
זמן ערבים כמוך שלא מכירים בכך לא יישארו כאן .הרב
שמואל ]אליהו – ז"ה[ ורבבות תלמידיו ,ובהם אנחנו ,נדאג
לכך" .טיבי השיב לו בטוויטר בגרמנית" :אתה גזען" ) Du bist
.(ein Rassist
ח"כ עאידה תומא סלימאן )חד"ש – הרשימה המשותפת(
גינתה בחריפות את דברי הח"כ הגזען ומסרה" :בצלאל
סמוטריץ' הוא תלמיד של כהנא לא פחות מבן גביר – הוא
מאמין בעליונות יהודית ובטרנספר .הוא וחבריו הם אות קלון
על הכנסת ועל הפוליטיקה הישראלית".
הארגון "תג מאיר" ,הנלחם בפשעי שנאה ,מסר בתגובה:
"סמוטריץ' הטרנספריסט מבית המדרש של חדרי הלידה
הנפרדים ,מצעד הבהמות ,הערצת הרב גינזבורג והחבירה לבן
גביר ,הוא גזען חשוך ומסוכן ,שכל קשר בינו לבין יהדות שכל
נתיבותיה שלום מקרי בהחלט".
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על כישלון קמפיין הבחירות של הרשימה המשותפת בהתמודדות עם רע"מ

ההתעלמות גבתה מחיר יקר
לא ניתן לטאטא מתחת לשטיח את המחלוקות בין הרשימה
המשותפת מסוגלת לחצות שוב את הרוביקון ולהשפיע על
המשותפת לרע"מ .יו"ר המשותפת ,ח"כ איימן עודה )חד"ש(,
זהות הממשלה הבאה – מה שחיזק עוד יותר את עבאס ואת
בחר באופן אצילי להימנע ממתקפה על רע"מ בנסותו לשמור
עמדתו הפרגמטית לכאורה .חשוב להדגיש כי אין שום
על אחדות הרשימה המשותפת .עד לרגע האחרון לא סתם
פרגמטיות בהתחנפות לימין ובסחר בזכויותיו האזרחיות
עודה את הגולל על אפשרות לשילובה מחדש של רע"מ
והלאומיות של המיעוט הערבי-פלסטיני בישראל.
ברשימה ,למרות כל הדם הרע בין
הקרע בין רע"מ למשותפת היה צריך
שני הצדדים.
לשמש נקודת מפנה .אך שעה שעבאס
האם הרשימה המשותפת היא
תקף את המשותפת בכל הכוח באמצעות
אותה רשימה גם ללא רע"מ? על
קמפיין הכפשה מלוכלך ,בחרה
שאלה זו לא ענו ראשי הרשימה
במשותפת להפנות את חיציה כלפי בן
המשותפת ולא רצו לענות .לאורך
גביר ונתניהו במקום נגד עבאס .במקום
מערכת הבחירות הם שידרו כי
להושיט את הלחי השנייה ,צריכה הייתה
ההינתקות של רע"מ היא זמנית
המשותפת להגיב בצורה עניינית לטענות
בלבד ,או בניסוח גרוע מכך – אירוע
שהועלו נגדה.
שולי וחסר משמעות.
אם הרשימה המשותפת כגוף פוליטי
בזמן שהרחוב הערבי סער וגעש
חפצה חיים ,עליה לעשות בהמשך את מה
והרחוב היהודי הביע התעניינות
שלא עשתה בין הסבב השלישי לזה
וסקרנות לגבי משמעות הפילוג
הרביעי :ראשיה יצטרכו לנסח מחדש את
במשותפת ,בחרו ראשי הרשימה
הפרוגרמה הפוליטית ולקום מהקרשים,
המשותפת בשתיקה מתוך שאיפה
בתקווה כי הנזק שנעשה אינו בלתי-
לפייס את מנסור עבאס .הם סברו כי
הפיך.
סוגיות רבות נזנחו במערכת הבחירות
כלפי חוץ ייראה קמפיין חיובי כצעד
האחרונה :חברתיות-כלכליות ,אזרחיות
נכון ואחראי .אבל האם ניתן להמשיך
ומדיניות .המשותפת ניהלה קרב בלימה
להתנהג כמבוגר האחראי כאשר
ח"כ מנסור עבאס )רע"מ( בהקמת הרשימה מול ההסתערות של עבאס ,אך הבלימה
הספינה המשותפת טובעת? ראשי
המשותפת ב) 2014-צילום :הרשימה המשותפת( נכשלה .כדי למנוע מסבב הבחירות הבא
רשימה המשותפת טעו בכך
להפוך שוב לקרב בלימה ,יש להחזיר את המערכה לשדה
שהסתפקו בתשובות רפות ובביטול במחי יד של חומרת
הפוליטי – למאבק על עקרונות ועל סוגיות בהן אין לרע"מ
ההתפצלות של רע"מ מהמשותפת .שעה שמנסור עבאס שעט
מה להציע לציבור הערבי .נוסף על כך ,תצטרך המשותפת
לעבר כל הקופה ,נרדמה המשותפת בשמירה.
לבדוק לקראת הבחירות הבאות – בעוד כמה חודשים או כמה
מאז ראשיתה של הרשימה המשותפת ) ,(2014נמנעו
שנים – האם היא יכולה עדיין להמשיך לתפקד כרשימה אחת
ארבעת מרכיביה מקביעת כללים ברורים לפעולה פוליטית
ולבנות את עצמה מחדש ,או שמא הגיע הזמן שכל מפלגה
מאוחדת .החיבור בין המפלגות לא נבע מאהבה יתרה ,אלא
תמשיך בדרכה.
מצורך השעה לצלוח את אחוז החסימה .היפרדותו של עבאס
והערה לסיום :קמפיין הבחירות של הרשימה המשותפת
אמורה הייתה לחזק את שיתוף הפעולה בין המפלגות הנותרות
בשפה הרוסית היה נקודת האור של מערכת הבחירות
ולתרום לגיבוש החזון המשותף .אלא שלאחר הפניית גבו של
האחרונה .הוא היה חד ,נהיר ועקבי והתייחס לסוגיות כלכליות
גנץ והקושי לתרגם את גודלה של המשותפת להשפעה
ולאומיות כאחת .בכך היה שונה מכל הקמפיינים האחרים
פוליטית ,חזון זה כבר לא היה ברור.
אי-הבהירות וחוסר הכיוון ניכרו לכל אורכה של מערכת
שניהלה המשותפת .הקמפיין הדהד היטב בקרב הציבור דובר
הבחירות .סבב בחירות אחד בלבד לאחר שזכתה באופן חסר
הרוסית ,המונה כמיליון איש ואישה בישראל .על כך יש לשבח
את מנהלי הקמפיין הזה .טוב יהיה אם המשותפת כולה תלמד
תקדים ב 15-מושבים בכנסת והייתה לסיעה השלישית
מן הקמפיין שניהלה ברוסית.
בגודלה ,נעלמה הרשימה מהשיח התקשורתי כמעט לגמרי.
במקום המסרים הפוליטיים של הרשימה המשותפת ,תפס
זוהר אלון
הפיצול עם עבאס את הכותרות :עבאס פתח מהדורות חדשות
ועיתונאים הידפקו על דלתו :כולם רצו לדעת מה חושב עבאס,
מה עשה עבאס ומה יעשה עבאס.
הורים שכולים ישראלים ופלסטינים קיימו גם השנה )(13.4
המשותפת קפאה על שמריה ולא רעננה את מרכולתה
טקס יום זיכרון משותף ,ביוזמת תנועת לוחמים לשלום ופורום
הפוליטית בין מערכת הבחירות השלישית לזו הרביעית .אולם
המשפחות השכולות .זו השנה ה 16-שהטקס מתקיים ,ולמרות
היא אינה האשמה הבלעדית בכך :נתניהו כפה על כל
הביקורת והארס שלעתים קרובות מלווה אותו ,הוא נותר אחד
המפלגות והרשימות היערכות מחודשת בזמן קצר ,שלא
האירועים מעוררי התקווה ביותר במרחב .הטקס שודר
השאיר מקום רב לדיונים אידיאולוגיים ולריענון החזון
בשידור חי וצפו בו יותר מ 200-אלף איש בארץ ובעולם.
הפוליטי .היה ברור כי אחרי האכזבה מגנץ ,לא תהיה

נערך טקס יום הזיכרון האלטרנטיבי

פוליטי 6/

ראיון עם ח"כ עופר כסיף לאחר תקיפתו בידי שוטרים

לחזק את השותפות היהודית-ערבית
השבוע ראיין "זו הדרך" את ח"כ עופר כסיף )חד"ש –
הרשימה המשותפת( ,על תוצאות הבחירות לכנסת ה 24-ועל
משמעויותיהן הפוליטיות.

גם על החברה הערבית הפלסטינית בישראל .במקום להאשים
את המדיניות ואת המשטרה בהשתוללות הפשיעה ,עושים
דה-לגיטימציה לאזרחים הערבים ומנסים לצייר אותם
כאלימים .זה מחלחל גם לחלקים בציבור הערבי ,המאשימים
את ההנהגה הפלסטינית בתוך ישראל שאינה מטפלת בבעיה.

אני מרגיש בסדר גמור ,כי אני שלם עם הדרך שלנו .כל עוד
אני עושה מה שאני שלם איתו אני מחוזק.
המשטרה משקרת בטענה שהשוטרים במקום לא ידעו שאני
חבר כנסת .הזדהיתי בפני מפקד הכוח כרבע שעה לפני
התקרית .אבל העובדה שהמשטרה תקפה ח"כ היא לא העניין
העיקרי .גם אם הייתי 'אזרח מן השורה' ,דבר לא מצדיק כזו
השתוללות מצד שוטר .העניין המרכזי הוא האלימות
השיטתית שמפעילה המשטרה.

הרשימה המשותפת ספגה ירידה גם במספר
המצביעים היהודים .כיצד ניתן לחזק את כוחנו
בציבור היהודי?

מה שלומך לאחר תקיפתך בידי שוטרים בהפגנה
בשייח' ג'ראח?

אלו מסקנות אתה מסיק מתוצאות הבחירות? מה
ניתן ללמוד מהן על המציאות הפוליטית בישראל?
בתשובתי אתמקד בהשפעה של שני גורמים .ראשית ,חלו
שינויים משמעותיים מאוד בהרכב המעמדי של החברה
הערבית-פלסטינית בישראל .אפשר לכנות זאת התברגנות ,לא
כמילת גנאי אלא כמושג סוציולוגי .הבורגנות הפלסטינית
בישראל מתרחבת ולתהליך זה נלווים שינויים תודעתיים
ופוליטיים .אני מתכוון בראש ובראשונה למה שמכונה "שיח
ההישגים" .במקום להיאבק לשוויון ברמה העמוקה יותר,
השיח הבורגני דורש מנבחרי הציבור להציג "הישגים" .כאשר
יש יותר ויותר בעלי עסקים קטנים וגדולים ,התודעה
והאידיאולוגיה של החברה משתנות .הרדיפה אחר הצלחות
ורווחים הופכת דומיננטית ,ומשפיעה גם על אנשים שלא
נמנים עם הבורגנות בעצמם – כמו רבים מהמצביעים של
רע"מ בנגב .אך למרות שהשיח הזה גבר ,לא הצליחו להופכו
להגמוני בציבור הערבי .סיסמת הבחירות שלנו" ,כבוד
וזכויות" מבטאת תפיסה הפוכה ,לפיה זכויות משיגים במאבק
ולא בחסדו של הממסד.
הגורם השני שהשפיע מאוד על תוצאות הבחירות הוא
היעלמות הכיבוש מסדר היום הפוליטי ,כולל בקרב רבים
בחברה הערבית .אנחנו הזכרנו אותו אבל לא מספיק ,ומרצ
עסקה בו אפילו פחות .מנסור עבאס אמר במפורש שהכיבוש
לא מעניין אותו .אך הכיבוש הוא נקודת המוצא של מדיניות
הממשלות בישראל – גם החברתית-כלכלית וגם הלאומנית-
צבאית .הכיבוש הוא נורא בפני עצמו; מיליוני אנשים ללא
זכויות שסובלים ממשטר צבאי אלים ורצחני במשך עשרות
שנים .אבל הכיבוש הוא גם השורש של בעיות חמורות כמו
השקעת תקציבים בצבא במקום באוכלוסיות מוחלשות,
ואפילו הפשיעה בחברה הערבית .הדחיקה של הכיבוש אל
מחוץ לשיח ההגמוני מחזקת את הימין ומקשה עלינו להעביר
את המסרים הפוליטיים שלנו.
הזכרתי לא פעם את ספרו החשוב של אלבר ממי "דיוקן
הנכבש ולפני כן דיוקן הכובש" .ממי כתב על "סינדרום
נירון" :כדי להצדיק את הדיכוי האלים כלפי בני המקום ,מצייר
אותם המדכא כבעלי תרבות אלימה .ברגע שהנכבש מגלה
התנגדות לכיבוש ,התנגדות זו ממוסגרת כחלק מהתרבות
האלימה שלו .זה מה שעשו ממשלות נתניהו בשנים
האחרונות .שיח זה מעלים את הכיבוש ואת פשעיו ,ומושלך

לירידה שספגנו במספר המצביעים היהודים היו כמה
סיבות .כולם מזכירים את קמפיין הגעוואלד של מרצ ,שפרט
על תחושת הפחד מאחוז החסימה .אנחנו יודעים מפילוח
הנתונים ,שאכן היו אלפים רבים שהצביעו למפלגות השמאל
הציוני  ,העבודה ומרצ ,רק מתוך חשש שלא יעברו את אחוז
החסימה .אבל חייבים גם לעשות בדק בית – אין מקום להטיל
את כל האחריות על אחרים .גם אנחנו טעינו .אזכיר שתי
טעויות שאם לא נתגבר עליהן ,יהיה לנו קשה מאד להתחזק
בקרב הציבור היהודי – משימה הכרחית לתנועה יהודית-
ערבית.
טעות אחת הייתה שלא היינו מעורבים מספיק במחאה של
השנה האחרונה נגד ראש הממשלה וכנופייתו .לא ראו אותנו
מספיק בבלפור .אני רוצה לנצל את ההזדמנות כדי לברך
ולחזק את החברים שלנו בסניף ירושלים ,שהגיעו להפגנות
בבלפור באופן קבוע וממשיכים להגיע מדי שבוע .הביקורת
שלי היא לא על הפעילים אלא עלינו כהנהגה .לא השכלנו
לבסס שם נוכחות גדולה באופן קבוע .בכל פעם שהגעתי
לבלפור ,בין אם נאמתי ובין אם לא ,נתקלתי באהדה רבה
למסרים הפוליטיים שלנו ,כולל המאבק בכיבוש ובגזענות.
אחת השאלות שחזרה על עצמה בכל הפעמים שהייתי שם
הייתה :מדוע לא מגיעים יותר אזרחים ערבים .הייתה לא רק
נכונות ,אלא ציפיה שנהיה שם .לצערי לא היינו שם באופן
שיטתי ,וזו טעות ערכית ופוליטית .נוכחות משמעותית
במחאה יכלה לתרום מאוד להתחזקותנו ברחוב היהודי ,גם
כאשר תוצאות מבשילות רק בטווח הבינוני או הארוך.
טעות שניה הייתה ההתעלמות מנושאים שלא רצינו להיכנס
אליהם מפאת רגישותם בציבור הערבי ,ובכך פספסנו חלקים
מהציבור היהודי .ישנם כמובן הבדלים בין הנושאים
שמטרידים את הציבור הערבי לבין אלה המטרידים את
הציבור היהודי ,עם זאת ,לא התייחסנו מספיק לסוגיות
שחשובות לציבור היהודי ואני מקווה שנוכל לתקן זאת.

האם לאחר ההתפלגות של רע"מ ,היה נכון לשמור
על הרשימה המשותפת?
כולנו יודעים שהמשותפת הוקמה כתגובה להעלאת אחוז
החסימה .ניסינו לשמור על מסגרת זו ,אותה ראינו כהכרחית
לקידום המאבקים וסדר היום הפוליטי שלנו .אבל זו החלטה
שצריך לבחון מחדש ולדון בה .המאבק שאנחנו מובילים הוא
יהודי-ערבי ,אבל חשוב גם לשמור על אחדות המאבק של
הציבור הערבי .אסור שדבר אחד יבוא על חשבון השני ,וצריך
לבחון אפשרויות לשמירה על הרשימה המשותפת תוך חיזוק
השותפות היהודית-ערבית.

אסף טלגם

כלכלה 7/

ההתאוששות מהמשבר מותנית בזניחת ההתמקדות במצב השווקים

קורונה וניאו-ליברליזם
כששמעתי בתשדירי הבחירות של מפלגת ימינה את
ההבטחה של איילת שקד להגשים "על-מלא" את החזון
הכלכלי הניאו-ליברלי מבית מדרשם של מרגרט תאצ'ר ורונלד
רייגן ,שאלתי את עצמי :אל מי היא פונה? אל מאות אלפי
המובטלים והמובטלות? אל בעלות העסקים הקטנים שקרסו?
אל מעמד הביניים הנשחק? איפה היא הייתה בשנה האחרונה?
המצע הכלכלי של בנט ושקד ראוי לתגובת לעג בנסיבות הזמן
הזה ,שבו אפילו ניאו-ליברל מוצהר כמו ראש הממשלה
בנימין נתניהו התעלם מן הגירעון המפלצתי ופיזר מענקי סיוע
מ"קופסאות" קורונה חוץ-תקציביות ,ללא תוכנית כלכלית.
אך מאחר שהצטרפותה של ימינה לממשלה הבאה ,בכל הרכב
שהוא ,נראית כבלתי נמנעת ,אין ברירה אלא להתייחס למצעה
הכלכלי ברצינות ולא להסתפק בלגלוג מחמת האנכרוניזם.
לאמיתו של דבר ,למפלגתה של שקד )אז  -הבית היהודי(
ניתנה הזדמנות להגשמת חזון הימין הכלכלי :נפתלי בנט מונה
במארס  2013לשר הכלכלה וליו"ר ועדת השרים לענייני יוקר
המחיה ,הריכוזיות במשק ועידוד התחרותיות )אחד מתוצרי
מחאת  (2011בממשלת נתניהו השלישית .במשמרת שלו
דווקא הועלה שכר המינימום בהסכם שנחתם בין ההסתדרות
למעסיקים ,וחוקק חוק שכר מינימום ביוזמת דב חנין ,אז חבר
כנסת מטעם חד"ש .לבנט לא היה שום חלק בהעלאת השכר
או בחקיקה ,אולם היה לו חלק נכבד בהמשך פירוקו והחלשתו
של משרד העבודה ,שכיום אינו משרד אלא "זרוע" מדולדלת
וחסרת משאבים .בימים אלה ,כאשר דרוש למשק ולעובדים
משרד עבודה מתוקצב ,מתפקד ויעיל ,חסרונו מורגש יותר
מאי פעם.
הקורונה לא הרגה את הניאו-ליברליזם ,אך היא שברה
עיקרון מכונן באידאולוגיה שלו – הטאבו על התערבות מצד
המדינה בכלכלה .הדוגמאות הבולטות למהפך הן ההחלטה
שנתקבלה בדצמבר באיחוד האירופי בדבר המרצת הכלכלה
בחבילת סיוע שתעלה  750מיליארד אירו; החלטת יפן לסייע
למשקי בית בסכום המגיע לטריליון דולר; וחבילת הסיוע
בסכום הדמיוני של  1.9טריליון דולר עליה הודיע הנשיא
האמריקאי ג'ו ביידן ,במסגרת תוכניתו להתמודדות עם משבר
הקורונה ,וזאת נוסף לשני טריליון דולר להאצת הכלכלה.

כלכלניות חדשניות
בתהליך ההתאוששות מהמשבר הכלכלי שחוללה המגפה,
גובר הביקוש למודלים כלכליים חדשניים שנדונו עד כה
בספרות האקדמית ,ושניתן ליישם אותם כבר עכשיו בתוכניות
כלכליות .מפתחי המודלים ,שביניהם זוהרות במיוחד
כלכלניות כמו מריאנה מצוקאטו ,קיית ראוורת' ואסתר דופלו,
יורדות מן הקתדרה ומייעצות לממשלות ,לעיריות ולארגונים
בינלאומיים המעוניינים בחדשנות כלכלית המותאמת לאתגרי
זמננו.
מצוקאטו ,כלכלנית איטלקיה-אמריקאית העוסקת במחקר
ובפיתוח חדשנות כלכלית וציבורית ,חושפת במחקריה את
חוסר האיזון בהשקעות הענק מצד המדינה בתשתיות,
בשירותים ובהטבות מס המאפשרות ליזמים ולחברות פרטיות
לצבור הון עתק לעצמם מבלי לשתף באמת את המשקיעים,
כלומר אותנו משלמי המסים .כלום אפשר לדמיין את המצאת

האינטרנט או הטלפון הנייד לדוגמא ,ללא ההשקעות
בתשתיות החיוניות לטכנולוגיה מצד המדינה? ב"תיאוריית
כישלון השוק" שפיתחה מצוקאטו ,אין המדינה מסתפקת
בתיקון שווקים אלא מייצרת שווקים חדשים .במובן זה ,מדינה
צריכה לראות את עצמה כמנוע צמיחה ,תוך שינוי ההגדרה של
צמיחה כלכלית .בכלכלה החדשה צמיחה לא תתמקד בערכי
שוק אלא תכלול גם ערכים כמו בריאות הציבור ,חינוך ,רווחה,
והעבודה שנשים מבצעות ללא שכר במשק ביתן .רעיונותיה
ומחקריה של מצוקאטו הפכו אותה למרצה וליועצת מבוקשת,
לחברה במועצות כלכליות ברחבי העולם ,ומ - 2019-גם
בוועדת האו"ם למדיניות פיתוח.
המודל שפיתחה הכלכלנית הבריטית קייט ראוורת'
להתאוששות כלכלית ממגפת הקורונה ולהתמודדות עם
משבר האקלים ,כבר אומץ בידי לא מעט עיריות ובראשן
עיריית אמסטרדם .עיקרו של המודל ,המכונה "כלכלת
הסופגניה" )דונאט – סופגניית חישוק( ,הוא השגת איזון בין
צרכי הקיום של האדם ובין צרכי כדור הארץ .הטבעת הפנימית
מייצגת אפוא צרכים כגון מזון ,דיור ,בריאות ,חינוך ,עבודה,
מדע ,דת וקהילה ,ואילו הטבעת החיצונית מייצגת אקלים,
אוקיינוסים ,מים מתוקים ,בעלי חיים ,צמחיה ועוד .לשתי
הטבעות מרכז משותף שמייצג את התלות ההדדית של בני
האדם בסביבה הטבעית ושל הטבע בעולם האנושי .המודל
המלהיב של ראוורת' מסייע להנהלות הערים לתכנן כלכלה בת
קיימא ומועילה הן לתושבים והן לסביבתם הטבעית.
בני הזוג אסתר דופלו ואבהיג'יט ו .בנרג'י ,כלכלני פיתוח
וזוכי פרס נובל למדע הכלכלה ל) 2019-הזוכה השלישי הוא
מייקל קרמר( ,מציגים מודל חדש למאבק בעוני העולמי .את
מחקריהם הם עורכים בעיקר בהודו ובאינדונזיה בקרב אנשים
שהכנסתם היומית היא פחות מדולר .החידוש שהם מביאים
לכלכלת הפיתוח הוא בעבודת השטח שהם מבצעים בצד
המחקר התיאורטי .לשם כך הם הקימו מעבדה לטיפול בעוני
במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס ) ,(MITשמקדמת מדיניות
על סמך מידע ונתונים מיקרו-כלכליים על משקי בית ,כפרים
או בתי ספר .במקום לעסוק ב"מלחמה" כוללת בעוני ,דופלו
ובנרג'י מפרקים בעיות גדולות לשאלות קטנות יותר הניתנות
לניסוי ולפתרון .למשל ,מה יגרום להורים עניים לוותר על
עבודת בתם ולממן לה לימודים? כיצד לספק שירותי בריאות
יעילים וזולים ,ואיזה סוג מזון ארגוני הסיוע צריכים לספק.
מסקנתם של דופלו ובנרג'י היא שברוב המדינות ממשלות
הן לא הבעיה אלא הפתרון .מחקריהם וניסיונם בשטח
מוכיחים ,כי במאבק נגד העוני קובעות מדיניות הממשלה
ואיכות יישומה את מידת ההצלחה .מסקנה זו סותרת לחלוטין
את העמדה הניאו-ליברלית המתייחסת לממשלות כבעיה
שמפריעה לשוק החופשי ולעולם לא כפתרון.
ואצלנו ,האם תהיה הממשלה הבאה בעיה גדולה או תפתיע
כבעיה קטנה? כל ניחוש יתקבל .אולם ההמתנה לממשלה
שלאחריה ,ולזו שלאחריה ,תהיה נוחה יותר עם הידיעה על
אודות התאוששותו הכלכלית של העולם בד בבד עם נטישת
האידאולוגיה הניאו-ליברלית.

חדוה ישכר
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באמזון :ההנהלה
מדכאת כל התאגדות

איקאה לא ממש
אוהבת את עובדיה
התביעה בצרפת תדרוש עונשי מאסר בפועל נגד מנהלי
השלוחה המקומית של ענקית המסחר השבדית "איקאה".
זאת ,במסגרת המשפט שנפתח בחודש שעבר בעיר ורסאי בו
מואשמים בכירי החברה בניהול מערכת מפותחת לריגול אחר
העובדים והמועמדים לעבודה .המערכת כללה הפעלת
חוקרים פרטיים וקציני משטרה כדי לסכל התארגנות עובדים
ולעקוב אחד נטיותיהם הפוליטיות .כך דיווח העיתון
הקומוניסטי הצרפתי "הומניטה" היוצא לאור בפריס.
המשפט עוסק בהתנהלות החברה בשנים  ,2012-2009אך
ההערכה היא כי הריגול אחר העובדים החל כעשור קודם לכן.
לפי העדויות ,ב 2002-הותקנו מערכות הריגול הראשונות.
לפי התובעים ,המנהלים בחברה יצרו בכל אזורי פעילותה
ובכל הסניפים מערכת ריגול שכללה איסוף מידע על חייהם
האישיים של מאות עובדים ומועמדים לעבודה .הפרטים
שנאספו כללו גם מידע חסוי מתיקים פליליים ואף רפואיים.
מאז התפוצצות הפרשה פיטרה החברה ארבעה מנהלים
בכירים .אך איקאה צרפת עצמה ,המעסיקה יותר מ 10-אלפים
עובדים ב 36-סניפים ברחבי המדינה ,עלולה להיקנס בסכום
של עד  3.75מיליון יורו .האישומים נגדה כוללים איסוף לא
חוקי של מידע אישי ,קבלת מידע שנאסף באופן לא חוקי
והפרת סודיות מקצועית .העונש על חלק מהאישומים האלה
הוא עד  10שנות מאסר.
בין  15הנאשמים :מנהלי חנויות לשעבר ,המנכ"ל לשעבר
סטפן ואנוורבקה ומחליפו ז'אן-לואי ביילו ,וכן ארבעה קציני
משטרה המואשמים בהעברת המידע החסוי.
התובעים טוענים כי ייתכן שזרם המידע אף עבד לשני
הכיוונים :כאשר רצתה הנהלת החברה לפטר עובד ,היא מסרה
דיווח על אותו עובד למשטרה "כדי להיפטר מאותו אדם
באמצעות הליך משפטי מחוץ לחברה".
לפי ההערכות ,השלוחה הצרפתית של "איקאה" מניבה
לבעליה רווחים של כ 3-מיליארד יורו לשנה.

יוסי אבו

לפי הודעתה מ 9-באפריל ,ניצחה הנהלת אמזון בפער גדול
בהצבעה ההיסטורית שקבעה ,כי עובדי המחסן שלה בעיר
בסמר שבמדינת אלבמה לא יתאגדו .בכך התבדו התקוות כי
עובדי המחסן יהיו בעובדים המאוגדים הראשונים שמעסיקה
קמעונאית האינטרנט בארה"ב .בעקבות ההודעה ,זינקה מניית
אמזון ב 2.2%-במסחר בוול סטריט.
הודעת ההנהלה מציירת תמונה עגומה – 1,798 :יותר
ממחצית מ 3,125-העובדים שהצביעו – הצביעו נגד
התאגדות ,לעומת  738קולות בלבד בעדה .אך יו"ר איגוד
עובדי הקמעונות ,הסיטונות והחנויות ,סטיוארט אפלבאום,
טוען שנרשמו אי-סדרים רבים במהלך ההצבעה .לפי איגוד
העובדים ,נתקבלו מאות בקשות לפסילת קולות ,רובן מצד
הנהלת אמזון .אם הפער בין הצדדים בסוף ספירת הקולות
יהיה נמוך יותר ממספר הקולות לגביהם הוגשה בקשת פסילה,
יוקפאו התוצאות עד שהוועדה הלאומית ליחסי עבודה תערוך
בירור .גם לאחר קבלת התוצאות רשאים האיגוד והחברה
לבקש לערער על התוצאות ועל הליך ההצבעה.
בהנהלת אמזון חששו שהקמת איגוד עובדים באלבמה
תגרום לתגובת שרשרת ברחבי ארה"ב ,ושעובדים נוספים
יקומו וידרשו תנאי עבודה ושכר טובים יותר .מנגד ,איגודי
העובדים קיוו כי המהלך יעורר עובדים ברחבי העולם וידרבן
אותם להתאגד .יצוין כי מחסני התאגיד באירופה מאוגדים ,ובי
פורצות בהם שביתות לעיתים קרובות בגלל תנאי העבודה
הירודים.
הנהלת התאגיד האמריקאי נאלצה בשבוע שעבר להתנצל
בפני חבר הקונגרס מהסיעה הדמוקרטית מארק פוקן ,והודתה
שטעתה כאשר הכחישה את טענתו שנהגי החברה נאלצו
"להשתין בבקבוקים" בזמן עבודתם .פוקן ביקר את תנאי
העבודה באמזון ואמר" :לשלם לעובדים  15דולר לשעה לא
הופך אותך למקום עבודה מתקדם כאשר אתה לא מאפשר
להם להתאגד ומאלץ אותם להשתין בבקבוקים" .אמזון
הכחישה אז את הדברים וענתה לחבר הקונגרס בציוץ" :אתה
לא באמת מאמין שהם משתינים בבקבוקים ,נכון? אם זה היה
נכון ,איש לא היה עובד אצלנו".
ההודאה הגיעה שבוע לאחר מכן" :אנו יודעים שלנהגים
הייתה בעיה לאתר שירותים בזמן עומסי תנועה או נסיעה
בדרכים כפריות ,וכי דבר זה קרה יותר בזמן מגפת הקורונה –
אז נסגרו שירותים ציבוריים" ,מסרה החברה.

ניצחון לשמאל בגרינלנד
מפלגת השמאל האדומה-ירוקה חוללה בשבוע שעבר
מהפך ,כאשר ניצחה בבחירות את מפלגת השלטון הסוציאל-
דמוקרטית המושלת באי מאז  .1979השמאל זכה ב37%-
מהקולות ,לעומת  29%בהם זכתה מפלגת השלטון.
הבחירות נסובו בעיקר סביב שאלת הפיתוח של פרויקט
כרייה ענקי של חברה רב-לאומית אוסטרלית .בגרינלנד
מחצבים נדירים רבים כמו אורניום ,וניצחונה של מפלגת
אינואיט אטקטיגיט עשוי להתברר לא רק כמפלה כואבת עבור
הפרויקט שבו הושקעו כבר יותר מ 100-מיליון דולר – אלא
גם כמסר ברור לחברות כרייה בעולם החותרות להניח את
ידיהן על העושר הרב של האי ,שרובו אינו מנוצל.

תרבות 9/

מה היה אומר גראמשי על החזבאללה

הוצאת הספרים מאגנס של האוניברסיטה העברית פרסמה
בשבוע שעבר את ספרו של ד"ר עבד אלקאדר כנאענה
)אוניברסיטת תל-אביב(" ,חזבאללה והגמוניית המוקאוומה".
הספר אינו ניסיון לסכם את ההיסטוריה של חיזבאללה ואינו
מתאר את כל הצמתים ההיסטוריים בהם עמד הארגון הלבנוני,
אף על פי שהוא אכן דן בחלקם .המחבר בוחן את חיזבאללה
במשקפיים תיאורטיים ופוליטיים שונים מאלה שחוקרים
בעולם ובישראל רגילים להשתמש בהם.
כנאענה משתמש בכלים תיאורטיים שפיתח ההוגה
המרקסיסטי אנטוניו גראמשי ,שהיה ממייסדי המפלגה
הקומוניסטית האיטלקית ומת בכלא הפאשיסטי ,כדי להבין
את התפתחות המערכת הפוליטית הלבנונית בכלל ,ואת
פרויקט ההתנגדות )מוקאוומה( בפרט.
בעקבותיו גראמשי מנסה המחבר לבחון את ההתנגדות
כנקודת מפגש בין הזרמים השונים הפועלים בלבנון ולתפוס
את הפיכת ההתנגדות מפעולה צבאית להגמוניה הכוללת את
כל צדדי החיים ,ולא רק את התרבות במובנה הצר.
הספר שוזר את ההתפתחות ההיסטורית של המערכת
הפוליטית הלבנונית יחד עם ההתפתחות רבת השנים של
המחשבה הפוליטית השיעית הרדיקלית במזרח התיכון כולו,
בדגש בהשפעת המחשבה החילונית והמהפכנית השמאלית
על המחשבה הרדיקלית השיעית בכלל ,ועל זו של חיזבאללה
בפרט.
בין השאר נסקרים בספר ה"מכניזמים ההגמוניים" השונים
שבאמצעותם משליט חיזבאללה את ההגמוניה שלו על לבנון.
לדברי כנאענה ,הגמוניה זו היה תוצאה לא רק של כפייה בכוח,
אלא בעיקר של השלטת שיח ההתנגדות בזירה הלבנונית
בפרט ,ובאזורית בכלל.
תנועת חיזבאללה עברה דרך ארוכה; מעמידה במרכז
המאבק המזוין לשחרור אדמות לבנון מהכיבוש הישראלי ועד

להשתלבותה במבנה הקפיטליסטי של המדינה הלבנונית,
כחלק בלתי-נפרד ממנגנוניה הכלכליים והשלטוניים .לנושא
זה הוקדש ספרו של החוקר והפעיל הסורי-שוויצרי ז'וזף
דאהר" :חיזבאללה – הכלכלה המדינית של מפלגת האל
הלבנונית" ,שראה אור ב 2017-בהוצאת "פלוטו" הבריטית.
לדברי דאהר" :בחלוף הזמן ,לשינויים החברתיים-כלכליים
שחלו בשורות החיזבאללה היו השלכות על מנגנוני התנועה
ועל מדיניותה; בקרב ראשי החיזבאללה התחולל מהפך,
ופעילים שמקורם בבורגנות הזעירה הפכו מרכזיים ואפילו
דחקו את אנשי הדת שצמחו על רקע עוני ומחסור .בהנהגת
התנועה גברה ההשפעה של הבורגנות החדשה שזכתה
בתמיכה כלכלית איראנית ובפירות השקעותיה הרבות של
איראן בלבנון .אותם בורגנים הקימו חברות ותאגידים רבים
ואף השתלטו על מוסדות פיננסיים ותיקים ,כגון בנקים
גדולים .גם השקעותיהם של שיעים עשירים הפועלים בחו"ל
תרמו רבות לשילוב ההולך וגובר של החיזבאללה בממסד
הפוליטי ולמשקל הגדל של מגזר זה במשק הקפיטליסטי
המקומי ,תהליך המלווה גם בשחיתות".
עוד לדברי דאהר" :בהתנגדותה לתנועת הפועלים
המאורגנת ולמאבקה המעמדי ,חָ בְ ָרה חיזבאללה ליתר הכוחות
הפוליטיים השליטים ולמגזרים אחרים בקרב הבורגנות
הלבנונית ,כדי לשבור את הקונפדרציה הכללית של העובדים,
ארגון ותיק מאוד .כך עלה בידי התנועה לאלף את
הקונפדרציה כדי שתשרת את האינטרסים של בעלי ההון –
בייחוד בסוגיית ההפרטה".

נ"ע

ספר חדש :עיונים בהגות מרקס
ספרו של פרופ' צבי טאובר" ,עיונים בהגות מרקס" ,פורסם
באחרונה בהוצאת אוניברסיטת תל אביב" .הפילוסופים אך
פירשו את העולם באופנים שונים ,אבל העיקר הוא לשנותו"
כתב מרקס ,וזו נקודת המוצא של הספר .לדברי טאובר,
"מרקס הציע כלים להבנת העולם ותביעה לשינויו .הוא ניתח
את ההוויה החברתית ואת המנגנונים הכלכליים המאפשרים
אותה .בה בעת הציע תורה לשחרור האדם מיחסים חברתיים-
מדיניים דכאניים" .הספר עוסק במכלול ההגות של מרקס על
שני נדבכיה – ניתוח המצוי והקריאה המהפכנית לשנותו –
תוך בחינה של היחסים ביניהם.
בספר ארבעה פרקים .הפרק הראשון" ,המטריאליזם
ההיסטורי" ,עוסק ביסודות המרקסיזם כתורה העושה שימוש
בכלים מתחומים שונים )כלכלה ,היסטוריה ,סוציולוגיה
ופילוסופיה( כדי להסביר מהו האדם ומה היחס בין מציאותו
החברתית לתודעתו .הפרק השני ,על "ההתנכרות" ,מוקדש
לתיאור אורח החיים של דיכוי וניצול באופן הייצור הבורגני-
רכושני ,דהיינו במסגרת הקפיטליזם שהכיר מרקס בשעתו –
ומבחינה מסוימת גם בקפיטליזם כפי שאנו מכירים בימים
אלה .פרק זה עוסק גם בביקורת של מרקס על מה שכינה
"קומוניזם גס" .הפרק השלישי ,על ה"קומוניזם" ,מנתח את
הדרך שבה תפסו מרקס ועמיתו פרידריך אנגלס את מהפכת
הפרולטריון ,שאת בואה המתקרב חזו ,ואת האפשרויות
הטמונות בחברה קומוניסטית עתידה" ,ממלכת החירות".
בפרק האחרון" ,סוף דבר" ,מנסה המחבר לענות על השאלה,
מדוע טרם מומשה תורת שחרור האדם של מרקס.

במאבק

אלפים הפגינו בסוף השבוע ) (10.4מול בית ראש הממשלה
בבלפור ,מול בית הנשיא ובמוקדים שונים ברחבי הארץ נגד
ממשלת הימין ובדרישה להוציא את נתניהו לנבצרות.
בהפגנות השתתפו פעילים מתנועות המחאה שמפגינות
בחודשים האחרונים ברחבי הארץ ,בהן" :קריים מיניסטר",
"אין מצב"" ,הדגלים השחורים"" ,קומי ישראל" ,וכן פעילי
מק"י וחד"ש.
המחאות התחדשו לאחר שההפגנה האחרונה בקרבת מעון
ראש הממשלה ,בהשתתפות רבבות אזרחים ,התקיימה לפני
כשלושה שבועות – בשבת האחרונה לפני הבחירות לכנסת.
תנועת הדגלים השחורים מסרה" :לאחר ארבע מערכות
בחירות ישנה הכרעה ברורה – העם קבע כי הוא רוצה
בממשלת שינוי" .בתנועת קריים מיניסטר הוסיפו" :לאזרחי
ישראל מגיע ראש ממשלה שיאחד את העם ולא נאשם מסית
ומפלג שעסוק בהימלטות מהדין".
יצוין שהמשטרה עצרה ) (9.4כ 15-מפגינים מהארגון
"חקירה עכשיו" בשכונת מגוריו של היועץ המשפטי לממשלה
אביחי מנדלבליט בפתח תקווה .המפגינים ,שקראו ליועמ"ש
להוציא את נתניהו לנבצרות ,ביקשו לקיים הפגנה שקטה
בנקודה הרחוקה כמה עשרות מטרים מבית היועמ"ש.

הרב אשרמן הוכה בידי מתנחל
בעת שסייע לרועים פלסטינים
הרב אריק אשרמן ,פעיל זכויות אדם ,הותקף באלימות רבה
) (7.4בידי מתנחל סמוך למאחז הבלתי-חוקי "מעלה אהוביה"
בשטחים הפלסטיניים הכבושים .המתנחל הכה את אשרמן
באלה ,והוא פונה לקבלת טיפול רפואי .הרב אשרמן עמד
בעבר בראש רבנים לזכויות אדם וכבר הותקף בעבר בידי
מתנחלים בעת שהעניק סיוע לתושבים פלסטינים.
המאחז הבלתי-חוקי ,שבסמוך לו אירעה התקיפה ,הוקם
בנקודה שבה נהרג הנער אהוביה סנדק לפני כארבעה חודשים
לאחר מרדף משטרתי .אשרמן הגיע למקום בעקבות תלונות
חקלאים פלסטינים לפיהן בריוני המאחז מונעים מהם לרעות
צאן במקום .לדברי ח"כ עופר כסיף )חד"ש – הרשימה
המשותפת(" ,אל תאמינו כאשר אומרים שהבריונים 'עשבים
שוטים' – כך נראים אנשיהם של נתניהו ,סמוטריץ' ובן גביר".

לחברינו הוותיקים יוכבד ובנימין גונן,
תנחומינו על מותו של בנכם היקר

הקורבן ה :26-אישה נרצחה בטירה
סוהא מנסור ) (38נורתה למוות ) (12.4ברחוב בעיר טירה
שבמשולש .פרמדיקים של מד"א קבעו את מותה במקום
והמשטרה פתחה בחקירה בחשד לרצח .מדובר ברצח הרביעי
בטירה מתחילת השנה .בחודשים האחרונים הוצתה מכוניתה
של מנסור ואלמונים ירו לעבר ביתה .המשטרה משערת
שמדובר היה באיום על חייה .גם בית העסק של בעלה הוצת.
יצוין למרבה הכאב ששלושה מקרי רצח נוספים התרחשו
בחברה הערבית בסוף השבוע .ב 9.4-נרצחו חאפז ואחמד
סנעאללה במסעדה ביישוב דיר אל-אסד .מהירי נפצעו גם שני
ילדים בני  10ו .13-ביישוב אבטין שבעמק זבולון נרצח ביריות
עז א-דין עמאריה בכניסה לביתו .שני אחיו נורו גם הם ונפצעו
באורח בינוני וקל .בשני המקרים לא נעצרו חשודים.
יו"ר הרשימה המשותפת ,ח"כ איימן עודה )חד"ש( אמר:
"סוהא מנסור שנרצחה באכזריות בטירה היא הנרצחת ה26-
מתחילת השנה בקרב האזרחים הערבים 26 .מתים שכל אחד
הוא עולם ומלואו ,וכל אחד מהם הותיר אחריו משפחה קרועה
ויישוב אבל .כל נרצח ונרצחת שנוספים למניין המתים הם אות
קלון למשטרה ולממשלה ולעשור של הזנחה נפשעת".

פודקאסט  -גל חד"ש
עונה שניה בפודקאסט של חד"ש ת"א
הפרק השמיני :שיחה עם עו"ד נועה לוי בנושא אלימות משטרתית

ניתן להאזין לכל פרקי גל חד"ש באתר "זו הדרך"

שייח' ג'ראח – עוצרים את הגירוש
הפגנה נגד גירוש משפחות מבתיהן בשירות המתנחלים
יום שישי ,16.4 ,בשעה 16:00

חד"ש – סניף יפו
סעודת איפטאר ערבית-יהודית משותפת
בהשתתפות יו"ר הרשימה המשותפת ,ח"כ איימן עודה
יום חמישי ,22.4 ,בשעה  ;19:00רחוב השקמה 3

חד"ש – סניף תל אביב
"מה הצעד הבא?" דיון על תוצאות הבחירות
בהשתתפות ח"כ עאידה תומא-סלימאן וח"כ עופר כסיף
יום שלישי ,20.4 ,בשעה  ;20:00אחד העם 70

יוסי
המפלגה הקומוניסטית הישראלית
החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון  -חד"ש

לאתל היקרה,
איתך באבלך על מות אחיך סלאם קוג'מן
סניפי מק"י ברמת גן ובפתח תקוה

השבוע באתר "זו הדרך"
דיווחים מדרום הר חברון ,מאבקי
עובדים בבזק בינלאומי ובזאפ,
הבחירות לנשיאות בפרו ,ועוד...
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