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ממשלת הימין כולה חייבת ללכת הביתה –
אך השר לביטחון פנים מוכרח להתפטר מיד
האסון הידוע מראש שאירע בהר מירון ) ,(30.5ואשר גבה
את חייהם של  45בני אדם ,איננו יתום .אבות רבים לו:
מראש הממשלה ,בנימין נתניהו ,שביקר במקום לפני
הטרגדיה ולאחריה )ר' צילום של דובר המשטרה( ,ועד
אחרון מפקדי המשטרה בשטח .אך בולט מכל הוא היעדר
לקיחת האחריות והזלזול בחיי אדם שמגלים שוב ושוב
קברניטי מדינת ישראל ,ובייחוד ממשלת הימין של נתניהו.
באיזו קלות חורצים נתניהו ומשרתיו בממשלה גורלות
של בני אדם ,כאשר הדבר משרת את האינטרסים שלהם! קל
לנחש מה יקרה אם וכאשר יחליט נתניהו להסלים את
ההתקפות על איראן או לתקוף שוב ברצועת עזה.
השר לביטחון פנים ,אמיר אוחנה ,הכריז בהפקרות" :אני
אחראי – אך אחריות אין פירושה אשמה" .אין גבול
לציניות .צדק יו"ר הרשימה המשותפת ,ח"כ איימן עודה
)חד"ש( שדרש את התפטרותו המיידית של אוחנה באומרו:

"אוחנה צריך להתפטר מתפקידו בעקבות האסון בהר מירון.
ההתעלמות הגורפת מהאזהרות הרבות ומסימני הסכנה היא
ביטוי נורא במיוחד לגישה 'בניכוי הערבים והחרדים' של
נתניהו" .לדברי ח"כ עודה" ,מהאלימות והפשיעה בחברה
הערבית ,דרך ניהול הקורונה ועד לאסון מירון ,הממשלה
והמשטרה עוצמות עיניים ומפקירות ציבורים שלמים .אוחנה
צריך לקחת אחריות אמיתית למחדל הנורא ולהתפטר לאלתר"
)ר' עמ' .(4
על כך הוסיף ח"כ עופר כסיף )חד"ש – הרשימה
המשותפת(" :נתניהו התערב כדי לאפשר את האירוע
במתכונת שהיא מלכודת מוות .קורבנות האסון התמימים
שילמו בחייהם על דיל פוליטי נכלולי".
נכון ,כולם צריכים ללכת הביתה – כל הממשלה ,ולא לשוב
לשלטון .אבל קודם כל מוכרח להתפטר השר אוחנה .זו חובתו
עוד בטרם הוקמה ועדת חקירה ממלכתית.

תגובות 2/

מכתבים
למערכת

בין משכן הכנסת לשער שכם

דברים בשם אומרם
יש מי שכבר הפיק לקחים מאסון הר מירון
"הרב חיים קנייבסקי התייחס לאסון בהר מירון ואמר
שמדובר ב'גזירת שמים' ולדבריו בעקבות האסון על נשים
להתחזק בצניעותן .עוד הוסיף הרב כי 'יש להתחזק בתורה
ובהתמדת התורה'".
"מעריב" 4.5

השר לביטחון הימין
"השר לביטחון הפנים אמיר אוחנה פרסם פוסט בפייסבוק בו
התייחס לתפקוד המשטרה בעימותים האלימים בירושלים
בחמשת הלילות האחרונים .בפוסט שהעלה כתב כי 'אירועי
השבוע האחרון בהם ערבים תוקפים יהודים בעלי חזות חרדית
ומעלים לרשתות מבוצעים על רקע לאומני או גזעני ,ואינם
מעשי קונדס' .אוחנה לא הזכיר בדבריו את פעילי ארגון הימין
הקיצוני להב"ה שהשתתפו בהפגנות האלימות".
אתר "וואלה"23.4 ,

הון ,שלטון ושר הביטחון
"שר ביטחון ומיליונר :גנץ מחזיק מניות דיפ אינסטינקט בכ-
 5מיליון דולר .החברה עוסקת באבטחת סייבר באמצעות בינה
מלאכותית .היועמ"ש הזכיר כי גנץ אינו רשאי להחזיק במניות
החברות כשהוא מכהן כשר ביטחון ,ועליו להעביר את
האחזקות בהן לחברת נאמנות עיוורת .גנץ אולי זוכה לביקורת
במערכת הפוליטית על כך שהוא "בחור טוב מדי" ,שמשום
מה מאמין שיש לקיים הסכמים פוליטיים – אבל במגרש
העסקי הוא מעט פחות תמים".
חגי עמית" ,דה מרקר"26.4 ,

יאומן כי יסופר :נתניהו והתוכנית שאינה קיימת
"ראש הממשלה ,בנימין נתניהו ,הבטיח בנאומו בפסגת
האקלים הבינלאומית כי ישראל תפעל לאספקת כל החשמל
שלה ממקורות מתחדשים עד אמצע המאה .הוא הזכיר את
המטרות קצרות הטווח שהציבה ממשלת ישראל ,ובהן ייצור
יותר משליש מהחשמל באמצעות מקורות מתחדשים עד סוף
העשור וסגירת תחנות הכוח המתבססות על פחם עד שנת
 .2025הוא הוסיף כי ישראל משקיעה סכומי כסף גדולים
בחברות המפתחות טכנולוגיות לשיפור יכולת האגירה של
אנרגיה שמקורה בשמש .אך מומחים מזהירים שהתוכנית
עליה הצהיר נתניהו לאנרגיה מתחדשת אינה קיימת".
צפריר רינת" ,הארץ"25.4 ,

ליאון מעוניין בשקט ולא בצדק
"מן המקום שבו אנו צודקים ,לא יפרחו לעולם פרחים באביב.
אנחנו לא מחפשים כרגע צדק .אנחנו רוצים קודם כל שקט,
קודם כל להוריד את רף האלימות כמו שעשינו בשנתיים
האחרונות".
ראש עיריית ירושלים משה ליאון ,ערוץ 24.4 ,12

אירועי ירושלים בשבועות האחרונים )ר' השער של "זו
הדרך" (21.4 ,מחזירים אותנו למערכות הבחירות האחרונות
במהלכן השקיע ראש הממשלה בנימין נתניהו מאמץ גדול
להביא לאיחוד של מפלגות השייכות לזרם המשיחי-קנאי ,כדי
שיעברו את אחוז החסימה .בבחירות האחרונות הוא נחל
הצלחה ומפלגת הציונות הדתית – הכוללת את תומכי כהנא –
נכנסה לכנסת עם שישה מושבים.
הזיכרון ההיסטורי מעורר חשש נורא מכל מפלגה עם ערכים
דומים לאלה של הציונות הדתית .באירופה ,מפלגת ימין
קיצוני כזאת הייתה מוקעת כגזענית וכאנטישמית .כאשר ב-
 1984נבחר כהנא לכנסת ,הסכימו כל המפלגות האחרות
להחרימו .בנוסף אישרו חוק נגד הסתה לגזענות ,שנועד למנוע
ממנו להיבחר שוב .ממשיכי דרכו למדו למתן את
התבטאויותיהם כך שיוכלו להתמודד בבחירות לכנסת ,אך
מבלי לשנות את משנתו.
והנה לא אדם משולי החברה ,אלא ראש ממשלת ישראל,
מחישובים פוליטיים אישיים ,עמל לתת לגיטימציה לממשיכי
דרכו של כהנא וגם חותר לכלול אותם בקואליציה .ראש
ממשלה זה לא רק תפקיד ביצועי .ראש ממשלה הוא מוביל
של נורמות וערכים מוסריים של המדינה בראשה הוא עומד.
זאת הסיבה לכך שאני נוטל חלק בהפגנות השבועיות נגד
שלטונו של נתניהו .אין לכך קשר להסכמה או לאי-הסכמה עם
מדיניותו.
נתניהו גייס את מפלגתו ומפלגות נוספות כדי להילחם
בנורמות המוסריות והאתיות המחייבות את השלטון .הוא
נלחם נגד המשטרה ,הפרקליטות ובתי המשפט ,על מנת
להתחמק ממשפט השחיתות המתנהל נגדו .הוא מנסה לבטל
את האיזון ,המהותי לדמוקרטיה ,בין הרשויות המחוקקת,
המבצעת והשופטת ,כדי שבכוחו הפוליטי יצליח לבטל את
משפטו .במסגרת מאמצי היחלצותו הוא נותן הכשר לעמדות,
שפעם אפילו הימין החשיב כמגונות!
אני נדהם כאשר אני שומע את הפרשנים הפוליטיים בכלי
התקשורת .ציפיתי מהם שייצאו מגדרם כדי להבהיר את האסון
שבמתן לגיטימציה לממשיכי דרכו של כהנא ,ועל אחת כמה
וכמה צירופם לממשלה .האם עד כדי כך דרדר אותנו נתניהו?
אירועי השבוע שעבר בירושלים הם תזכורת לאן
הכהניסטים ודומיהם עוד עלולים להביאנו.

עמוס גבירץ ,קיבוץ שפיים

ניתוח הפלופ בבחירות האחרונות
בעקבות סדרת הכתבות המתפרסמות ב"זו הדרך" ,אני סקרן
לשמוע כיצד מפרשת הנהגת חד"ש את תוצאות הבחירות
הרביעיות ,שהן לא פחות מפלופ :מה הן מעידות על תהליכים
בחברה הישראלית ,ומהו הצפי לעתיד? ייאוש אינו אופציה
עבורנו ,ולכן יש לנתח באומץ את הגורמים ואת התוצאות של
מה שקרה ,ולהסיק את המסקנות הנובעות מכך.

יוסי אמיתי ,קיבוץ גבולות
ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל
zohaderekh@gmail.com
או לתיבת דואר  26205ת"א-יפו 6126102
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תושבים ערבים מתמודדים עם ג'נטריפיקציה בחסות העירייה

נאבקים ומוחים נגד הנישול ביפו
השבוע עמדנו ,עשרות מפגינים ובהם חברי חד"ש,
במשמרת מחאה לצד משפחת אבו ח'אטר היפואית המאוימת
בגירוש מביתה ) .(4.5המשפחה ,שלא ידעה שניתן לפנותה
מדירת עמידר בה היא מתגוררת מזה עשורים ,השקיעה בבית
את רוב חסכונותיה .האם המבוגרת ,החתומה על ההסכם עם
עמידר ,אינה יודעת קרוא וכתוב .למרבה הצער ,המקרה של
משפחת אבו חיט איננו ייחודי :כ 300-צווי פינוי בתוקף
מאיימים על משפחות ערביות ביפו ,ואלה חיות בפחד תמידי.
הג'נטריפיקציה של יפו אינה רק תוצאה של שוק חופשי .זו
ג'נטריפיקציה שמוסדות ציבוריים ורשויות מעורבים בה
באופן פעיל .כבר לפני כארבעים שנה ,כשיפו הייתה ענייה
ומוזנחת ,הציעה עמידר פרויקטים ראשונים של דירות
איכותיות לאקדמאים .בפרויקטים חדשים אלה בנו בניינים
מטופחים עם חצרות מגודרות לא עבור תושבי יפו המקומיים
ומשפחותיהם המתרחבות ,אלא עבור אקדמאים צעירים
שהגיעו מבחוץ .דווקא אלה קיבלו דיור איכותי במחירים
מוזלים ,ולא האוכלוסייה המקומית הנחנקת ללא מקום
להתרחב ולבנות עבור ילדיהם שבגרו .הבאים נועדו לשרת
כחיל החלוץ של הלבנת העיר.
פרויקטים של מגורי יוקרה סגורים מאחורי גדרות עם שער
בכניסה ,שהידוע ביניהם הוא מתחם אנדרומדה ,החלו לצמוח
ביפו בעידוד העירייה וגופי התכנון .תחילתו של כל פרויקט
מסוג זה היא פינוי האוכלוסייה המקומית .מדובר באוכלוסייה
ענייה ,שבדרך כלל אינה מחזיקה בטאבו על הנכס ,ולכן ניתן
לפנותה .המפונים היו עניים ,יהודים וערבים .הצעה כי
המפונים יקבלו דירות בפרויקטים החדשים שיבנו על חורבות
בתיהם נדחתה פעם אחר פעם .ההחלטות הללו היו החלטות
של העירייה ושל הרשויות ,ולכן גלגול האחריות
לג'נטריפיקציה לפתחו של השוק החופשי בלבד הוא אחיזת
עיניים.
בשלל צעדי תכנון ופיתוח התאימה העירייה את יפו
לתיירים ולתושבים עשירים ,וברצף של הליכים משפטיים נגד
תושבים עודדה את פינויים של העניים .צעדים לפיתוח
שייטיב עם האוכלוסייה הערבית ויספק מענה לצרכיה לא
קודמו ,על אף שנציגי יפו הערבים במועצת העיר ,כמו אמיר
בדראן ועומאר סיקסק ,נלחמו למענם בכל כוחם .בכמה
מקרים נשאו המאבקים פרי :נבנה מגרש כדורגל לילדי יפו
והוקם גן לחינוך מיוחד בערבית – הישגים מצומצמים ,שכל
רשות מקומית אמורה לראות כמימוש זכויותיהם הבסיסיות
של תושביה.
דרישתם המתמדת של נציגי אוכלוסיית יפו בעירייה
לצעדים המגנים על שולחיהם גם בתחום הדיור נענו בקול
ענות חלושה .אחרי שנים ארוכות של מאבקים בוועדות,
כנראה שלראשונה עלה בידי אמיר בדראן להבטיח את
הקצאתן של כמה עשרות יחידות דיור לתושבי יפו הערבים.
אך אין מדובר בנתונים המשנים מגמה :צעירי יפו נדחקים
לחפש פתרונות מחוץ לעיר ,והאוכלוסייה היפואית מדלדלת.

המתנחלים והרכבת הקלה
ישיבת ההסדר ההתנחלותית של עטרת כהנים ,שהוקמה
ביפו כדי להתגרות בתושבים הערבים ו"לייהד את יפו" .היא
השלמה וחיזוק של אותה מגמה .עטרת כהנים מביאה קונים

יהודים לבתי דיור ציבורי בעג'מי ,ביודעם שיצטרכו לפנות את
תושביהם כדי לממש את הנכס .אנשי ישיבת ההסדר
מסתובבים ביפו במטרה להתגרות באוכלוסייה הערבית
וליצור חיכוך .הם חותרים להראות לערבים בכל דרך שאינם
רצויים עוד בביתם .זה ניסיון להעתיק את מצב העניינים בין
מתנחלים לפלסטינים בשטחים הכבושים לתוך יפו ,בידיעה
שהרשויות תמיד יעמדו לטובת המתנחלים .זה הרקע לתקיפה
המכוערת שתועדה בעג'מי ) ,(18.4כאשר מתנחל המכונה
"רב" הביא לשכונה יהודים כדי לשכנעם לקנות ולפנות.
עג'מי ,שבתקופת הממשל הצבאי תפקדה במחנה פליטים
שזכה בכינוי "גטו" ,הפכה שכונת עשירים עם וילות מול הים,
שלצידן ניצבות דירות עמידר מתפוררות שדייריהן נאבקים לא
להיזרק לרחוב.
גם סגירת שדרות ירושלים לתנועה למשך שנים היא צעד
ג'נטריפיקציה פעיל מצד העירייה .סגירת ציר התנועה
והמסחר המרכזי של יפו מובילה להתמוטטות של העסקים
שלאורך השדרה ,ובעקבותיה – למשבר כלכלי של
האוכלוסייה הערבית התלויה בעסקים אלה .זו פגיעה קשה
בכלל מרקם החיים העירוני היפואי מעצם הקושי להתנייד
בעיר .בעירייה ובמשלמה המייצגת אותה ביפו לא מתביישים
לומר :כן ,העסקים יפלו ,אבל במקומם יבואו אחרים.
התושבים ייפגעו ,אבל במקומם יבואו אחרים.
בשום מקום אחר בת"א לא נעשה צעד פוגעני עד כדי כך
סביב הקמת הרכבת הקלה ,שכן מרקם החיים של אוכלוסייה
שלמה בשום מקום אחר לא תלוי עד כדי כך בציר התנועה
שנסגר למשך שנים .בפועל מעודדת העירייה במעשיה את
החלפת האוכלוסייה הערבית ביפו ,להוציא עסק או שניים
שיישארו כסמל נוסטלגי למה שהייתה העיר פעם.

המאבק לא הסתיים
האוכלוסייה הערבית ביפו קטנה ונאבקת ,ויש עוד מה
לעשות .חיוני להיאבק בכל הכוח נגד פינוי של כל משפחה
ומשפחה ,כדי שהעלות הכרוכה בפינויים הללו תהיה לא
כדאית עבור הרשויות .ניתן להיאבק בעירייה על עתיד
האוכלוסייה הערבית ביפו ,אך לשם כך יש לתמוך ברשימות
ובחברי המועצה העומדים לצד התושבים .חשוב לתמוך
ביוזמות מקומיות ובמאבקים עצמאיים של התושבים ,ולפעול
באורח פעיל ליצירת מרחב ללא עליונות יהודית .החפיפה בין
קפיטליזם המנשל את העניים למדיניות העירייה החותרת
לדחוק את הערבים החוצה חושפת את שילוב הכוחות הפועל
בהקשרים רבים בארץ :הקפיטליזם ,הקולוניאליזם ,הנישול
והאליטיזם הולכים יד ביד .גם הנאבקים נגדם צריכים ללכת
יד ביד ,ובשום אופן לא להרפות ממאמציהם.
כאנשי שמאל בתל אביב ויפו יש לנו אחריות לפעול נגד
המשך הנישול ,נגד הפינויים ונגד ייהוד יפו .עלינו האחריות
לבנות שותפות יהודית-ערבית שאינה מבוססת על עליונות –
אלא חותרת נגדה .עלינו להפסיק להתכווץ למשמע ביקורת על
הג'נטריפיקציה ,שהיא בעיה אמיתית ,המטרידה את תושבי כל
הערים הגדולות בעולם .זה אתגר אמיתי למי שרוצה לחיות
בעיר מגוונת המגינה על כלל תושביה .במילים אחרות ,עלינו
האחריות לבנות עיר לכולנו.

נועה לוי

פוליטי 4/

האסון במירון:
הפקרות פושעת
 45בני אדם נהרגו ומעל  150נפצעו באסון שהתרחש
במהלך הילולת ל"ג בעומר ) (30.4במתחם "תולדות אהרון"
סמוך לקבר רבי שמעון בר יוחאי במירון .במשך שעות טיפלו
כוחות מד"א ושירותי ההצלה בנפגעים ופינו אותם לבתי
החולים .יצוין שכאשר הגיע ראש הממשלה בנימין נתניהו
לזירת האירוע ,הוא התקבל בצעקות מחאה ונזרקו לעברו
בקבוקים.
מחד"ש נמסר" :לבנו עם המשפחות שאיבדו את יקיריהן
ועם הפצועים והנפגעים הרבים .ביום זה אנו עומדים
בסולידריות עם הקהילה החרדית כולה .לצערנו ,האוכלוסייה
החרדית ,כמו האוכלוסייה הערבית ,היא מטרה להסתה
ולאלימות מצד אחד ,ולהזנחה פושעת מצד אחר .אותה
משטרה שתוקפת את המפגינים באלימות מופרזת ,מזניחה את
חובותיה הבסיסיות באבטחת התכנסות שהסכנה הכרוכה בה
ידועה זה שנים וחוזרת על עצמה מדי שנה .הזנחה זו עולה
בחיי אדם".
יו"ר הרשימה המשותפת איימן עודה )חד"ש( שלח
תנחומים למשפחות ההרוגים ואיחולי החלמה לפצועים" .אני
ממשיך לעקוב בלב כואב אחרי האסון הנורא במירון שהותיר
עשרות משפחות אבלות וקרועות .לצד ההלם והאובדן ישנם
אזרחים רבים שנרתמים לעזור ,ומוכיחים שהסולידריות חוצה
לאומים ודתות .הם מספקים נקודת אור קטנה בתוך האסון
הגדול" ,מסר עודה )ר' בשער הגיליון(.
לדברי ח"כ לשעבר וחבר הלשכה הפוליטית של מק"י דב
חנין" ,הכתובת הייתה על הקיר .העדויות ממירון מזעזעות.
הלב עם משפחות הנספים ועם הנפגעים הרבים .אלה
התוצאות כשדוחסים מאות אלפי אנשים בלי היערכות נדרשת.
השר לביטחון פנים אמיר אוחנה חייב להתפטר .עוד היום".
ח"כ עופר כסיף )חד"ש – הרשימה המשותפת( התייחס
לאסון במירון במהלך הפגנת ה 1-במאי שנערכה למחרת
במרכז תל-אביב .כסיף הביע תנחומים למשפחות הנספים
והצטרף לדרישה להתפטרותו של אוחנה .בתחילת האירוע
עמדו משתתפיה דקת דומיה לזכר ההרוגים במירון )ר' ידיעה
בעמ' .(10

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

שלבי נבחרה לסגנית
ראשת העיר חיפה
בתום ישיבה סוערת של מועצת העיר חיפה נבחרה השבוע
) (4.5חברת המועצה מסיעת חד"ש ,שהירה שלבי ,לסגנית
ראש העיר במקומו של הרב דובי חיון )מרצ( .לראשונה,
פעילה ערבייה-פלסטינית תהיה סגנית ראש עיר בישראל.
יו"ר סיעת חד"ש במועצת העיר חיפה ,רג'א זעאתרה ,מסר
לקראת ההצבעה" :נושא הסגנות מעוגן בהסכם בינינו לבין
ראשת העיר עינת קליש-רותם ואנחנו בהחלט מצפים
שהקואליציה לא תיגרר אחרי שיח גזענות והסתה
פופוליסטי".
לדברי זעאתרה" ,בחיפה זה לא רק עניין של קואליציה-
אופוזיציה ,אלא אמירה ערכית וחברתית בעיר שמתהדרת
בחיים המשותפים .מעמדו וחלקו של הציבור הערבי בעיר
ובעירייה הוא עניין חשוב ורגיש שכל קברניטי העיר השכילו
לכבד במשך עשרות שנים .זה השיקול העיקרי שצריך לעמוד
לנגד עיני כל חברי המועצה מכל הסיעות .זה מבחן מנהיגות
הן לקואליציה והן לאופוזיציה".

ישראל במקום ה 86-בעולם
במדד חופש העיתונות
יום חופש העיתונות הבינלאומי צוין השבוע ) (3.5ברחבי
העולם .לפי המידע שמסרה ענת סרגוסטי מארגון העיתונאים,
דירג השנה המדד הבינלאומי לחופש העיתונות את ישראל
במקום ה 86-מתוך  180מדינות – עלייה של שני מקומות
לעומת שנת  .2020במקומות הראשונים במדד נמצאות
נורבגיה ,פינלנד ,שוודיה ודנמרק .ישראל דורגה אחרי הונג
קונג )במקום ה ,(80-ומיד לאחר ישראל נמצאות מלטה ,אל
סלבדור ,אלבניה ,איי קומורו וגמביה.
"התקשורת בישראל חופשית" ,נאמר בדברי ההסבר למדד,
"אבל עיתונאים הפכו מטרה להתנכלות מצד שרי הממשלה.
פוליטיקאים בסיוע עסקנים וחברי מפלגות מנהלים קמפיינים
של השמצות נגד גופי תקשורת ועיתונאים .בנוסף ,קיומה של
הצנזורה הצבאית פוגע בחופש העיתונות ,בשל הגבלות שהיא
מטילה על סיקור נושאים רחבים בתחום הביטחוני ובתחום
יחסי החוץ של ישראל" ,נמסר .לדברי סרגוסטי" ,אי אפשר
להתייחס לחופש העיתונות בישראל בלי להזכיר את המקומות
החשוכים ,כמו הקמפיינים המאורגנים ולעיתים עתירי הממון
נגד עיתונאים וכלי תקשורת .קמפיינים שנועדו ,בין השאר,
לערער על היסודות המשמעותיים ביותר של המקצוע".
לפי איגוד העיתונאים הפלסטינים ,החבר בפדרציית ארגוני
העיתונאים הבינלאומית ,אשתקד נרשמו  608הפרות של
חופש העיתונות בגדה המערבית וברצועת עזה .לפי דו"ח
שפורסם באחרונה ,כוחות הכיבוש הישראלים אחראים ל-
 490מקרים ,שלטונות החמאס ברצועת עזה ל 76-והרשות
הפלסטינית ל 42-התקפות על חופש העיתונות בשטחים
הפלסטיניים .אחת ההפרות הנפוצות ביותר של חופש
העיתונות :מעצר עיתונאים בעת מילוי תפקידם185 .
עיתונאים פלסטיניים נעצרו במהלך  2020בעת עבודתם,
בייחוד בעת הפגנות ומחאות – רובם נעצרו בידי כוחות
הכיבוש הישראלים .כמו כן ,במהלך השנה כלאה ישראל 36
עיתונאים 20 .מהם נותרו בכלא בעת פרסום הדו"ח.

מעמדי 5/

ביקור אצל משפחתו של עובד עיריית ירושלים שנהרג בתאונה

מתחדש המאבק בתאונות העבודה
ב 28-באפריל ציינו את יום הזיכרון הבינלאומי לנפגעי
תאונות עבודה – תופעה ממאירה הממשיכה להכות במעמד
העובד בישראל .זאת כתוצאה מהזנחה ומהתעלמות פושעת
של המעסיקים מחובתם לתנאי הבטיחות בעבודה.

דוד זינו ז"ל )צילום :המשפחה(

שבוע קודם לכן ביקרנו ,פעילי מק"י וחד"ש בירושלים,
אצל משפחת זינו .לביקור בבית המשפחה ,שלמרבה הכאב
חוותה על בשרה את השלכות הזלזול של הרשויות בבטיחות
בעבודה ,הצטרף ח"כ עופר כסיף )חד"ש( .דוד זינו ז"ל ,אב
המשפחה ,היה עובד תברואה בעירית ירושלים ונפצע באורח
קשה בתאונת עבודה ב 8-במארס .זה קרה בימים שעירית

הרופאים הכריזו
על שביתת אזהרה
ההסתדרות הרפואית )הר"י( החליטה לקיים שביתת אזהרה
בת  24שעות בשבע הבא ) .(10.5זאת ,על רקע כוונת ממשלת
הימין לקצץ את  600תקני הרופאים הזמניים שנוספו בתקופת
משבר הקורונה .השביתה תתקיים בכל בתי החולים.
מהר"י נמסר" :מדובר בשביתת אזהרה כאות מחאה על
ההתנהלות השערורייתית של משרד האוצר בשבועות
האחרונים ,הכוללת פגיעה בתנאי העבודה של המתמחים
בפתולוגיה ,כוונה לגרוע  600תקנים של רופאים ורופאות
שניתנו בשנה החולפת ,ופרסום טענות מכפישות ומחוסרות
כל יסוד בדבר חריגות שכר לכאורה של רופאי קופ"ח כללית".
יו"ר הר"י ,פרופ' ציון חגי ,מסר" :השבוע בחרנו להניח
למחלוקות ולכעסים על רקע האסון הכבד שאירע .אבל אם לא
תהיה התערבות ברורה ומהירה מצד הגורמים הרלוונטיים
בממשלה ,ניאלץ להפעיל את נשק השביתה .מצער מאוד
לראות שדווקא בישראל ,בה מערכת הבריאות והצוותים
הרפואיים בראשה הגיעו להישגים כל כך משמעותיים
בתקופת הקורונה ,ממהרים לאמץ גזירות ,שינויים בתנאי
העבודה והסרת תקנים".

ירושלים ניהלה "מבצע ניקיון חגיגי" לקראת חג הפסח,
במהלכו התמודדו עובדי התברואה עם עליה חדה בעומס
העבודה.
עובדים בעירייה ששוחחנו עמם תיארו זלזול מתמשך
בתקנות הבטיחות מצד מנהלי העבודה .בדיקה שנערכה מטעם
מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה
הצביעה על ליקויים חמורים בכל הקשור לביטחון עובדי
התברואה בעיריית ירושלים.
למרבה הצער ,דוד זינו ז"ל נפטר מפצעיו לאחר כחודש בו
היה מאושפז במצב קשה .בכך היה להרוג ה 13-מתאונות
עבודה השנה .משפחתו מספרת כי במהלך כל התקופה בה היה
המנוח על ערש דווי ,לא ביקר אצלם שום גורם מהעירייה .רק
לקראת סוף השבעה הגיע ראש עירית ירושלים משה ליאון
לביקור .המשפחה הוסיפה כי העירייה ומשטרת ירושלים
מונעות ממנה מידע בקשר לחקירה ,ועורמת הליכים
בירוקרטיים לצורך קבלת הכרה חוקית בתאונת העבודה.
דוד זינו ז"ל היה אדם שוחר שלום ואוהב אדם באשר הוא,
ומותו הטראגי הוא תוצאה ישירה של זלזול בחיי העובדים –
זלזול הרווח בקרב מעסיקים בארץ.
ענף התברואה בירושלים הופרט בשנת  2019בשיתוף
פעולה בין עיריית ירושלים והנהגת ההסתדרות ,ובשל כך
איבדו מאות עובדים את מקור פרנסתם .סניפי חד"ש ומק"י
בירושלים ליוו את העובדים במאבקם נגד ההפרטה ,ובשנה
שעברה הוכתרו המאמצים בהצלחה :עשרות מהעובדים
שפוטרו הוחזרו לעבודתם.

עומר דה לנגה

פגישה ראשונה של
פורום עובדי ירושלים
פגישה ראשונה של "פורום עובדי ירושלים" נערכה השבוע
) (2.5בקואופרטיב אמבאלה במרכז העיר ,ביוזמה משותפת
של פעילי חד"ש ומק"י וארגון כוח לעובדים .בפורום
השתתפו פעילי ארגוני עובדים ,נציגי ועדים ,פעילים פוליטיים
ירושלמים וחברי הכנסת עופר כסיף )חד"ש – הרשימה
המשותפת( ומוסי רז )מרצ(.
את האירוע פתח פאנל עובדים ,במהלכו נשאו דברים עו"ד
דור לסקר מארגון מרשם – ארגון המתמחים לרפואה
בישראל; אייל סבו – נהג אוטובוס ונציג ועד אגד בכוח
לעובדים; ועדנה סבג – נציגת ועד הצהרונים בכוח לעובדים.
הדוברים סיפרו על תהליכי ההתארגנות הראשוניים שלהם ועל
מצב הוועדים בתקופת הקורונה .נציגת הארגון "לב לעובד"
הצביעה על הקשיים עמם מתמודדים העובדים הזרים .נציג
מארגון העובדים מען סיפר על התארגנות עובדים פלסטיניים
בירושלים .בחלק האחרון הוצגו שאלות עליהן השיבו חברי
הכנסת.
יצוין כי פגישת פורום העובדים הייתה האירוע הציבורי
הראשון בירושלים בנושא זכויות העובדים מאז תחילת משבר
הקורונה בשנה שעברה.

מעמדי 6/

המקורות ההיסטוריים של חג הפועלים הבינלאומי

בעקבות האחד במאי
הדגולים של הסוציאליזם במאה ה 19-וה - 20-מוולדימיר
איליץ' לנין ועד קלרה צטקין .האינטרנציונל השני היה הכר
ממנו צמחו הקומוניסטים והסוציאל-דמוקרטיה המודרנית.
רבות מהדילמות המעסיקות את השמאל כיום הגיעו בו לכדי
ניסוח פורמאלי :מאבק למען זכויות או מהפכה? מיקוד
במאבקים מקומיים או שיתוף פעולה גלובאלי? מאבק כולל
בקפיטליזם או ניסיון לשפר את תנאי החיים הקשים מנשוא
של הפועלים? האחד במאי סימל ומסמל את הניסיון למאבק
גלובאלי אמיתי לשחרור כולל מהקפיטליזם.

רפורמה או מהפכה

אלינור מרקס ,מהדוברות בעצרת האחד במאי הראשונה בלונדון

ב 21-באפריל  1856הכריזו פועלי בניין במדינת ויקטוריה
שבדרום אוסטרליה על שביתה כללית ,כחלק מהמאבק ליום
עבודה בן שמונה שעות .בהדרגה הפך יום זה מועד קבוע בלוח
השנה והפיח השראה בפועלים אמריקאים שערכו אף הם
שביתה בתאריך זה .האחד במאי צוין לראשונה כיום
סולידריות מעמדית בינלאומית לזכר נרצחי טבח היימרקט.
במאי  1886הכריזו ארגוני העובדים בשיקגו על שביתה
כללית )שהייתה אז אסורה לפי החוק בארצות הברית( .ב3-
במאי הרגה המשטרה שני פועלים .בתגובה ,ב 4-במאי
התכנסו אנרכיסטים ופעילי איגודים מקצועיים בכיכר
היימרקט בעיר .לתוך הקהל הושלכה פצצה – לא ברור מאין
– אך השוטרים השתמשו בכך כתירוץ לדכא את ההפגנה
באלימות רצחנית ,וכתוצאה מכך נרשמו אבדות רבות בנפש.
שמונה ממארגני ההפגנה נגזר דינם למוות .בשנת  1893חנן
מושל אילינוי שלושה מהם שנותרו בחיים ,והודה כי משפטם
היה עיוות דין .בעקבות אירועים אלה נקבע האחד במאי כחג
הפועלים.
ההיסטוריה רווית הדם של התקבעות האחד במאי כחג
הפועלים הבינלאומי מקבילה להיסטוריה של המאבק ליום
עבודה בן שמונה שעות .שני מאבקים אלה הם חלק בלתי נבדל
מהאינטרנציונל השני ) ,(1916-1889בו פעלו המנהיגים

רוזה לוקסמבורג ) ,(1919-1871שפעלה באינטרנציונל
השני ,וכתבה ,בין היתר ,את החיבור המופתי ואבן היסוד
בסוציאליזם המהפכני ״רפורמה או מהפכה״ ,כתבה ב,1894-
בחיבור על האחד במאי:
״האחד במאי הראשון דרש יום עבודה של שמונה שעות.
אך אפילו אחרי שמטרה זו הושגה ,לא ויתרו על האחד במאי.
ככל שיימשך מאבק הפועלים נגד הבורגנים והמעמד השולט,
ככל שדרישותינו לא ימולאו ,האחד במאי יבטא דרישות אלו.
וכאשר ימים טובים יותר יבואו ,כשמעמד הפועלים הגלובאלי
ינצח עבור העולם כולו ,תחגוג האנושות את האחד במאי
לציון המאבקים שלהם והסבל שבעבר.״
אלינור מרקס ) ,(1898-1855הצעירה בבנותיו של קרל
מרקס ,הייתה פעילה מרכזית באינטרנציונל השני מראשיתו,
ממייסדות ארגוני הפועלים המודרניים בבריטניה
ותיאורטיקנית סוציאליסטית פמיניסטית מבריקה בזכות
עצמה .מרקס נמנתה עם הנשים המרכזיות בשמאל הבינלאומי
של המאה ה .19-ביוגרפיה חדשה שלה מאת רייצ׳ל הולמס
מציבה אותה כאחת הנשים המרכזיות במאבק ליום עבודה בן
שמונה שעות .מרקס הייתה מהדוברות המבוקשות ביותר
בחוגים סוציאליסטיים בני זמנה ,ולכן אין זה מפתיע שנשאה
דברים באירוע האחד במאי הראשון בלונדון ,שהתרחש בהייד
פארק .בנאומה ציינה:
״אני מדברת כאן לא רק כחלק מאיגודי העובדים אלא
כסוציאליסטית .סוציאליסטים מאמינים שהיום בן שמונה
השעות הוא הצעד הראשון והבהול ביותר שעלינו לקדם .אנו
עובדים לקראת זמן בו לא יהיה מעמד אחד המכלכל שניים
אחרים ,ולא יהיו עוד מובטלים בחברה ,בחלקיה העליונים
והתחתונים .אין זה הסוף אלא רק תחילת המאבק .לא מספיק
להגיע לכאן ולהפגין למען יום עבודה בן שמונה שעות...
עלינו לפעול למען המטרה הכוללת מדי יום ,ולגרום לגברים,
ובעיקר לנשים בהן אנחנו פוגשים ,להצטרף למאבק ולסייע
לנו״.
ברוחה של אלינור מרקס ,אנחנו מציינים את האחד במאי
כדי לזכור את המאבקים המראים לנו את הדרך שכבר עברנו
ואת המחיר הכבד ששילמו עבורם חברינו בעבר – אך גם את
הדרך הרבה שעוד נותרה לנו :מלחמה בקפיטליזם ,ניצחון
העובדים ,ביטול מעמדות ושחרור כלל האנושות.

דנה נעמי מילס

מעמדי 7/

שינויים בתוקף הנסיבות במדיניות ההעסקה הקולוניאלית בישראל

פועלים פלסטיניים במשבר הקורונה
גיליון מיוחד של "סוציולוגיה ישראלית :כתב עת לחקר
המסורבל של ניהול האוכלוסייה הפלסטינית" .במילים
החברה בישראל" ,מיסודו של החוג לסוציולוגיה
אחרות ,האינטרסים הכלכליים המיידיים של המעסיקים
ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב ,פורסם באחרונה תחת
בישראל כופפו את פעילות מנגנוני המדינה לתועלתם" .טבעת
הכותרת "חברה פוגשת מגפה" .בגיליון כלולים ,בין השאר,
החנק" המוטלת על הכלכלה הפלסטינית ועל פועלים
מאמרים בדבר השפעות המעבר ללמידה מקוונת במערכת
פלסטינים מהשטחים הכבושים העובדים בישראל ,עליה כתב
החינוך ובאקדמיה" :קוביות שחורות" של החוקרת מריה
בשנת  2007הסוציולוג הפוליטי לב גרינברג ,הותאמה
גרצקי מאוניברסיטת בן גוריון בנגב ,ו"חדר משלהן" של טל
למדיניות גמישה יותר בהתאם לצרכי השעה.
מלר ,העוסק בחוויות הלימוד מרחוק של סטודנטיות ערביות-
"השינוי התרחש בבת אחת ,לאחר עשרות שנות מאבק בין
פלסטיניות במכללות בצפון הארץ במהלך משבר הקורונה.
המנהל האזרחי וגורמים כלכליים ,שהתנגדו לסגר הביטחוני,
אולם המאמר המעניין ביותר בגיליון הוא" :לינת חירום:
ובין שירות הביטחון הכללי והצבא ,שנקודת מבטם
הכלכלה הפוליטית של עבודה פלסטינית בזמן סגר קורונה",
הביטחונית ניצחה באופן עקבי" ,טוענים המחברים .משבר
מאת עמרי גרינברג ויעל ברדה .עם
הקורונה הטה את מאזן הכוחות
ההגבלות על התנועה במעברים בין
לטובת הקבלנים הגדולים,
ישראל לגדה המערבית הכבושה,
שרווחיהם תלויים בעבודה
נאלצו אלפי פועלים פלסטינים
פלסטינית זולה .אופייה של
לבחור בין פיטורים והישארות בחיק
הכלכלה הישראלית ככלכלה
משפחותיהם בגדה המערבית ,לבין
קולוניאלית ,המנצלת כוח עבודה
פרנסה ומגורים ארעיים בתת-תנאים
פלסטיני שבוי ,גבר על שיקול
באתרי בנייה.
הדעת "הביטחוניסטי" של
לפי המאמר ,כ 40-אלף פועלים
הגורמים הצבאיים שידם הייתה
פלסטינים העתיקו את מגוריהם אל
בעבר על העליונה.
תוך גבולות  '67למשך כחודשיים,
"הענף מייצר כ 12-11-אחוזים
כלכליים
שחקנים
בשיתוף
מהתל"ג )תוצר לאומי גולמי(
ומדינתיים .לטענת החוקרים,
והינו ללא ספק אחד ממנועי
"ההצדקה להסדר הלינה הייתה
הקיום הקריטיים של הכלכלה
כפולה :הסכנה לקריסה כלכלית
הישראלית – אם הענף יקרוס
בישראל אם הפעילות בענף הבנייה
כולה
הישראלית
הכלכלה
תיעצר בעקבות המחסור בפועלים
תתמוטט" ,איים נייר עמדה
הפלסטיניים ,והסכנה הבריאותית
שהועבר לחברת הכנסת עאידה
שבהפצת הקורונה אם הפועלים
תומא-סלימאן )חד"ש – הרשימה
ייסעו הלוך וחזור מהשטחים אל
המשותפת( כאשר עמדה בראש
אתרי הבנייה".
הוועדה המיוחדת לענייני רווחה
גרינברג וברדה מגדירים את צורת
ועבודה .בסופו של דבר ,הסדרת
המשטר שחלה על הפועלים
מעמדם של פועלי הבנייה
הפלסטינים כ"משטר בירוקרטי של
הפלסטיניים כתושבים זמניים
ניהול תנועה" .לדבריהם" ,ניתוח
נתפסה כהישג לא רק בעיני
הסדרי הלינה של פועלים פלסטינים פועלים פלסטינים במחסום ,ינואר )צילום :אקטיבסטילס( המעסיקים ,אלא גם בעיני הממסד
מראה כיצד משטר האזרחות
הצבאי :הפועלים הפלסטיניים
בישראל איננו משטר של זכויות ,אלא משטר המבוסס על
יוכלו להמשיך לפרנס את משפחותיהם ,ובכך ימנעו תסיסה
ניהול תנועה" .כלומר ,האזרחות הישראלית המרובדת
חברתית בגדה המערבית הכבושה.
מאפשרת לאזרחים ישראלים-יהודים לנוע בין כל חלקי הארץ
מצד הפועלים הפלסטיניים עצמם" ,מראיונות ותצפיות
)מלבד רצועת עזה הנצורה( ,בעוד שתנועתם של נתינים
באתרי בנייה עולה כי השינוי בנהלים של אישורי הלינה
פלסטינים מוגבלת ומנהלים אותה מנגנונים ישראליים.
ובתנאי ההעסקה לא נתפס כאירוע ארעי אלא כמסלול לשינוי
המאמר מבקש להפנות תשומת לב להפיכת הפועלים
העתיד" .כלומר ,שינוי משטר התנועה בתקופת הקורונה
הפלסטינים ל"תושבים זמניים" בפרק הזמן בו נאלצו לשהות
אפשר לפועלי הבניין המנוצלים לחשוב על שדרוג מעמדם
ברציפות בתחומי גבולות  .'67לדברי המחברים" ,ניהול
הפוליטי במסגרת משטר השליטה הקולוניאלי הישראלי,
התנועה" הוא מאפיין ותיק של המשטר הישראלי ,שנועד
בתוך נסיבות כלכליות ספציפיות שהפכו את הפועל הפלסטיני
להפריד בין אוכלוסיות פלסטיניות שונות ולמנוע התבססות
לעובד חיוני .למרות הקשיים הכרוכים בניתוק מהבית במהלך
והפיכת ערים ואזורים בתוך גבולות " '67למרכז החיים" של
משבר הקורונה ,המשבר ערער על "המובן מאליו" ואפשר
הפועלים הפלסטינים שבשגרה נאלצים לנסוע הלוך ושוב.
לפועלים לדמיין עתיד חופשי יותר.
"כפי שנראה כעת ,עם משבר הקורונה פועלים כוחות
זוהר אלון
כלכליים לחולל שינויים מהירים במנגנון הקולוניאלי

בעולם 8 /

מתנדבים למאבק בקורונה בפתח אחד מסניפי המפלגה הקומוניסטית
במדינה קרלה )צילום :דה דאון(

הודו ומגפת הקורונה

רווחים לפני

חיי אדם
הפערים בין מדינות אימפריאליסטיות עשירות המחסנות
את אוכלוסייתן נגד נגיף הקורונה במהירות ,לבין מדינות
קפיטליסטיות עניות שאין ביכולתן להתמודד עם הפנדמיה,
צוינה ב"זו הדרך" שוב ושוב בשנה האחרונה .המגמה אפילו
מחריפה בשבועות האחרונים בגלל התפרצות גדולת ממדים
של הנגיף בשתי מדינות בפריפריה הקפיטליסטית :ברזיל
והודו ,שבכל אחת מהן נרשמו כבר יותר מ 400-אלף מתים
המביאים את מניין הקורבנות העולמי לשיאים חדשים.
אך יש הבדל חשוב בין הודו לבין ברזיל .בברזיל אין
מפעלים המסוגלים לייצר חיסונים נגד הקורונה .אך בהודו,
שחיסנה בשתי מנות החיסון פחות מ 2%-מאוכלוסייתה
האדירה ,מפעלים כאלה קיימים .בהודו פועלת תעשיית
תרופות מפותחת למדי המייצרת חיסונים של החברה אסטרה
זנקה.
עד לאחרונה הייתה כל התוצרת של התעשייה ההודית
מיועדת לייצוא ולא נעשה בה שימוש מקומי ,כי ממשלת מודי
הימנית ,בדומה לממשלת בולסונרו בברזיל ,נמנתה עם
מכחישי הקורונה וטענה שהמגפה תחלוף מעצמה .דוברי
ממשלת דלהי אף מסרו לעיתונאים לפני כמה חודשים ,כי
"להודים יש חיסון טבעי נגד מחלות רבות הנפוצות במערב".
בעקבות מחאות קולניות ,בחודש שעבר הגבילה ממשלת
הודו הימנית את ייצוא החיסונים ,ובכך האטה את אספקתם
למדינות עניות באפריקה ובאסיה שסמכו על יכולת הייצור

הגדולה של תעשיית התרופות ההודית .מדינות אלה ברובן
חיסנו עד כה רק שבריר מאוכלוסייתן ,כולל עובדי בריאות בקו
הראשון .אך בעוד שהודו צמצמה את יצוא החיסונים למדינות
אלה ,הייצוא ממנה למדינות עשירות ,ובראשן בריטניה ,נמשך
ללא הפרעה.
מול החידלון הממשלתי והעלייה בתחלואה ,החליטו שלוש
המפלגות הקומוניסטיות הגדולות בהודו להקים בריגדות
מתנדבים שיפעלו ברחבי המדינה )ולא רק באזורים שתחת
שלטונן ,כגון המדינה קרלה ,בה זכו הקומוניסטים בניצחון
גדול בבחירות האזוריות השבוע( נגד הקורונה .הפעילים
הקומוניסטים עוסקים בהסברה ,בניקיון ובהדברה ברחובות,
בשווקים ובבתי ספר ,במתן שירותי רפואה וכן בהקמת
מרפאות ובתי חולים מאולתרים.
הקומוניסטים ההודים הודיעו על תמיכתם בהצעה שהגישו
קובה ודרום אפריקה לארגון הבריאות העולמי בדבר ביטול
זכויות הקניין הרוחני הקשורות בחיסוני הקורונה ובתרופות
אחרות החיוניות למלחמה במגפה.
התוכנית ,בה צפוי לדון ארגון הבריאות העולמי ,נחסמה
בינתיים בידי ארה"ב ומדינות אירופה .תאגידי התרופות
הקפיטליסטיים מתנגדים לה בתואנה שהיא עשויה "לפגוע
בביטחון הציבור ולא תעזור להאיץ את ייצור החיסונים" .מנגד
לוחצים פעילי שמאל ברחבי העולם לתת לכמה שיותר מדינות
רישיון זמני לכל הפחות לייצור החיסונים בשטחן ,תוך שיתוף
הידע הטכנולוגי הנחוץ לייצור החיסונים .קובה ,המפתחת
חיסון מתוצרתה בשם "סוברנה" )"ריבונית"( ,כבר הבטיחה
אספקה של חיסונים ללא תשלום לתושבי האי הסוציאליסטי
ולכל מדינות אמריקה הלטינית החפצות בהם.

יוסי אבו

ניאו-נאצים צעדו בקייב
לזכר פושעי מלחמה
הקומוניסטים באוקראינה שבו ודרשו ) (1.5לאסור את
פעילותם של הניאו-נאצים ,וקראו לנשיא וולודימיר זלנסקי
לנקוט צעדים מעשיים .בבירה קייב נערכה בשבוע שעבר
צעדה של ניאו-נאצים ושל לאומנים אוקראינים בשבח
דיוויזיית האס.אס' .גליציה' ,שלחמה לצד הנאצים במלחמת
העולם השנייה .יחידות הוואפן אס.אס .היו מעורבות
בפשעים ,מהנוראיים שהתרחשו במהלך המלחמה נגד
האוכלוסייה המקומית בשטחים שכבשה גרמניה הנאצית ,נגד
יהודים ומתנגדים לפשיזם.
ב 28-באפריל נפגשו תומכי הרייך השלישי בכיכר
ארסנלנאיה בקייב וצעדו כחצי שעה עד לכיכר העצמאות
במרכז העיר .בסוף התהלוכה תלו הניאו-נאצים על גשר כרזה
ובה דמויות של אוקראינים ששירתו בדיוויזיית האס.אס
'גליציה' .יצוין שהמצעד נערך ברישיון ,והמשטרה חסמה
רחובות רבים כדי להקל על הצועדים.
האירוע עורר תרעומת קשה .שגרירת גרמניה באוקראינה,
אנקה פלדהוזן ,פרסמה הודעת גינוי בה דרשה מהלאומנים
האוקראינים להתנער מזכרם של פושעי המלחמה הנאצים.
"יחידות הוואפן אס .אס .השתתפו בשואה ובפשעי המלחמה
הקשים ביותר במהלך מלחמת העולם השנייה" ,כתבה .את
הדיוויזיה "גליציה" הקימו ב 1942-שלטונות הכיבוש הנאצי
באוקראינה "כדי להילחם בבולשביקים וביהודים" ולתגבר
את הצבא הגרמני בעודו נלחם בצבא האדום .חיילי הדיוויזיה
לקחו חלק בקרבות נגד פרטיזנים בכמה מדינות במזרח
אירופה ובהשמדת היהודים בהן.

תרבות 9/

על ספרו של אילן פפה

הטיהור האתני

של פלסטין
במהלך שנת הקורונה פרסמה הוצאת "ספרי נובמבר"
תרגום עברי לספרו של ההיסטוריון אילן פפה "הטיהור האתני
של פלסטין" .הספר ראה אור לראשונה באנגלית בשנת ,2006
ותורגם מאז ל 15-שפות .לראשונה הוא מתפרסם בעברית.
טענתו המרכזית של פפה היא שהנכבה – הגירוש ההמוני
של כ 800-אלף פלסטינים מהארץ ב ,1948/49-תוך מחיקת
מאות כפרים – לא הייתה תוצאה בלתי-מכוונת של המלחמה
כפי שטוענת ההיסטוריוגרפיה הישראלית .זה היה מבצע
מתוכנן מראש שהובילה ההנהגה
הציונית במטרה לפנות את הארץ
מתושביה הילידיים.
פפה משתמש במושג הטיהור
האתני בהתאם להגדרה המקובלת
כיום במשפט הבינלאומי" :מדיניות
מוגדרת הנקוטה בידי קבוצת אנשים
שמטרתה לעקור באופן שיטתי
משטח מסוים קבוצת אנשים אחרים,
על יסוד מוצאה הדתי ,האתני או
הלאומי .מדיניות זו כרוכה
באלימות".
הוא יוצא בחריפות נגד הפרדיגמה
הרווחת בדיון הציבורי וההיסטורי
על אודות מלחמת  1948וכותב:
"הטיהור האתני לא נגרם בשל
המלחמה; המלחמה הייתה האמצעי העיקרי למימושו" .כפי
שהמחבר מודה ,טענה זו העלו בעבר היסטוריונים פלסטיניים
וישראליים כמו וליד ח'אלדי ,שמחה פלפן ועאדל מנאע .אך
פפה אינו מציין כי המפלגה הקומוניסטית בארץ הייתה
הראשונה להוקיע את הפרקטיקה הציונית של הנישול.
בהרצאתו באירוע שנערך ב 1970-לציון  50שנה להקמת
המפלגה ,הדגיש מאיר וילנר" :התנועה הציונית ,בעזרת
השלטון הבריטי ...ביצעה קניות גדולות של קרקעות מידי
בעלי-אחוזות ערביים ונישלה את הפלחים האריסים
מאדמותיהם" .בהמשך ציין וילנר" :המפלגות הציוניות פעלו
לנישול הפועלים הערבים מעבודתם".
החידוש של פפה בספר זה הוא בהתחקות אחר התגבשותו
של רעיון הטיהור האתני בחוגי ההנהגה הציונית החל בסוף
שנות ה 30-ועד  ,1948ולאחר מכן הוצאתו לפועל בשטח
מדצמבר  1947ועד ינואר .1949
פפה ממקם את תחילת התהליך בשנות ה ,30-עם ההיערכות
הצבאית של היישוב הציוני וגיבושם של "תיקי הכפרים" בידי
ש"י ,מחלקת המודיעין של ארגון ה"הגנה" .זה היה פרויקט
שאפתני למיפוי ולאיסוף חומר מודיעיני על כל כפר וכפר
פלסטיני לטובת תכנון צבאי .במקביל להכנות אלה ,ויתרה
ההנהגה הציונית במחצית השנייה של שנות ה 30-על
הניסיונות להגיע לפשרה עם הפלסטינים ,ואימצה את התפיסה
לפיה טיהור אתני של הארץ הוא הפתרון היחיד למה שכינתה
"הבעיה הדמוגרפית" ולקושי ברכישת אדמות.

לב הספר הוא הדיון בגיבושה וביישומה של "תוכנית ד'" –
התוכנית הצבאית ליצירת רצף טריטוריאלי בין כלל היישובים
היהודיים ,תוך כיבוש אזורי הכפר הפלסטיניים וגירוש
תושביהם .לטענת פפה ,הטיהור האתני החל בהתקפות על
כפרים כבר בדצמבר  – 1947עוד בטרם נסוגו הבריטים מן
הארץ ולפני גיבושה הסופי של תוכנית ד' .לדברי המחבר,
ההנהגה הציונית גיבשה "תוכנית אב תוך כדי תנועה".
ביצועה הרשמי של התוכנית יצא לפועל במארס ,1948
וכלל את כיבוש הערים הפלסטיניות הגדולות – טבריה ,חיפה,
צפת ,ירושלים ,עכו ויפו .עד פינוי החיילים הבריטים
וההתערבות הצבאית של המדינות הערביות במאי  1948כבר
השיגה התוכנית את יעדה ,ומאות אלפי פלסטינים גורשו אל
מחוץ לגבולות הארץ .המלחמה בין ישראל למדינות הערביות
ממאי  1948ועד מארס  1949התנהלה לאחר שהטיהור האתני
כבר הושלם בחלקו הגדול ,ולכן אינה סיבתו.
הספר ממשיך ועוקב אחרי מעשי הגירוש והטבח במהלך
המלחמה ,ואף עוסק בפעולות הטיהור שנעשו בתקופת
הממשל הצבאי ) ,(1966-1948ובמאמצים של הממסד
הישראלי למחיקת זכר הנכבה מאז ועד היום.

פליטים פלסטינים בגליל ,אוקטובר ) 1948צילום :לע"מ(

על אף שמדובר בספר עיון ,לא חסרות בספר של פפה
דמויות מפתח :חלק נכבד מהטקסט מוקדש למחשבותיהם
ולמעשיהם של דוד בן גוריון ושל חברי מעגלו הקרוב :יגאל
ידין ,יגאל אלון ,יצחק שדה ,ישראל גלילי ,יוסף וייץ ואחרים.
אלה האנשים שתכננו את הטיהור האתני של פלסטין וניצחו
על ביצועו.
כפי שמציין המחבר ,הגישה הרואה בנכבה של 1948
תוצאה של טיהור אתני מקובלת בעשור האחרון יותר בעולם
– אך לא בישראל .על כן ,פרסום הספר בעברית הוא תרומה
חשובה לשיח הציבורי וההיסטורי בארץ.
הספר מכוון לקהל קוראים רחב וכתוב בשפה ברורה
ונגישה .ראויה לציון גם החלטתה הנבונה של ההוצאה
להשאיר את מראי המקום בשולי העמוד ולא לגרשן לסוף
הספר – בניגוד למה שנעשה בפרסומים רבים של חיבורים
אקדמיים פופולריים ,מתוך רצון להקל על שטף הקריאה.
בנושא כה טעון מבחינה ציבורית ,כאשר העובדות עצמן
עומדות לעיתים קרובות במוקד המחלוקת ,מאפשרים מראי
המקום לקורא לעקוב אחרי הסימוכין לטענותיו של פפה
ולשפוט את מידת הדיוק והקפדנות של עבודתו.

אסף טלגם
אילן פפה ,הטיהור האתני של פלסטין
)ספרי נובמבר(2020 ,

במאבק

מק"י וחד"ש מגנות את התרפסות
עבאס בפני הימין

הפגנת האחד במאי בנצרת )צילום :זו הדרך(

אלפים השתתפו בסוף השבוע ) (1.5בהפגנה הארצית של
המפלגה הקומוניסטית הישראלית )מק"י( ,החזית הדמוקרטית
לשלום ולשוויון )חד"ש( וברית הנוער הקומוניסטי )בנק"י(
בנצרת לציון יום העובד הבינלאומי ,ה 1-במאי .המונים צעדו
ברחובות נצרת "במאבק למען העובדות והעובדים ,למען
מדינה פלסטינית עצמאית ,למען שוויון אזרחי ולאומי מלא,
למען חיזוק העובדים ונגד ההפרטה ,הניכור והניצול".
הצעדה יצאה מרחוב תאופיק זיאד והסתיימה בכיכר המעיין
שבמרכז העיר .ח"כ עאידה תומא-סלימאן )חד"ש – הרשימה
המשותפת( מסרה במהלכה" :אני צועדת יחד עם אלפים רבים,
ערבים ויהודים ,נשים וגברים ,ילדים ,צעירים ומבוגרים,
ברחובות נצרת בצעדה המרכזית לציון יום הפועלים
הבינלאומי .במיוחד השנה ,בצל המשבר ,אנחנו מחויבים
למאבקי העובדים והמוחלשים מול ההון ומול התגברות
הפשיזם .המאבק המשותף שלנו לחברה צודקת עוד ינצח".
יום קודם לכן הפגינו מאות במרכז תל-אביב לציון ה1-
במאי .אל פעילי מק"י ,חד"ש ,בנק"י וארגוני הסביבה הצטרפו
חברי נוער מרצ .התהלוכה ,שנערכה תחת הכותרת "המשבר
עדיין כאן" ,יצאה מפינת הרחובות המלך ג'ורג' ובן ציון.
ברחבת תיאטרון הבימה נערכה עצרת מאולתרת בהשתתפות
ח"כ עופר כסיף )חד"ש – הרשימה המשותפת ,ר' ידיעה בעמ'
 .(4בטרם יצאה התהלוכה לדרכה ,ציינו משתתפיה דקת דומיה
לזכר הנספים בהר מירון.
קודם לכן ,ביום חמישי ) ,(29.4נערכה תהלוכה לציון האחד
במאי בגליל המערבי .מאות צועדים יצאו מכיכר האחד במאי
במרכז כפר יאסיף אל עבר כיכר השוק באבו-סנאן .בראש
התהלוכה צעדה קבוצה של חניכי בנק"י שהניפה כרזה ארוכה
בעברית ובערבית ובה שמותיהם של עשרות הרוגי תאונות
העבודה בשנה האחרונה.

תנועת הידידות עם העמים
טקס לציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית
שבת ,8.5 ,בשעה  ;10:30יער הצבא האדום
תחנות הסעה מת"א – 8:45 :רכבת ארלוזורוב;  – 9:00כיכר
מושבות;  – 9:15גן השניים ,יפת פינת ארליך

המפלגה הקומוניסטית הישראלית )מק"י( והחזית
הדמוקרטית לשלום ולשוויון )חד"ש( גינו ) (4.5את ההצהרות
והמהלכים של ח"כ מנסור עבאס ,שנועדו לקבל הכשר
ממפלגות "הציונות הדתית" ומרבניהן הגזענים ולשכנע אותם
לקבל את רע"מ כשותפה בממשלה בראשות נתניהו.
מק"י וחד"ש דוחות את "עמדותיו של ח"כ עבאס,
השוללות את זכותו של העם הפלסטיני להתנגד לכיבוש
ולהתנחלויות ומוקיעות אותה כ'אלימות וטרור' .אנחנו
מתנגדים לכל פגיעה באזרחים ומצדדים בזכות העם הפלסטיני
למאבק בטרור הגדול ביותר ,הלוא הוא הכיבוש .הציבור
הערבי בישראל הוא חלק מהעם הערבי הפלסטיני .הוא לעולם
לא יסכים לפחות מחיים בכבוד ובשוויון במולדתו ,ולעולם לא
יוותר על הזכות של עמו להשתחרר ממשטר הכיבוש
והעליונות היהודית".
עוד הדגישו" :אנו שואפים לשותפות אמת ,על בסיס
פוליטי של מאבק משותף ,ומוקיעים יחסי אדון ועבד .צו
השעה הוא מאבק בפשיזם – לא התרפסות בפניו".

פודקאסט  -גל חד"ש
פרק מס'  :41שיחה עם החוקר ירון הופמן-דישון
בנושא :משבר הדיור בישראל ופתרונות דיור ציבורי
ניתן להאזין לכל פרקי גל חד"ש באתר "זו הדרך"

אירוע השקה לספר" :עיונים בהגות מרקס"
בהשתתפות המחבר ,פרופ' צבי טאובר
יום שלישי ,18.5 ,בשעה  ;19:30אחד העם  ,70ת"א

מועדון קולנוע בגדה השמאלית
מנטה ריי  -פוטינפונג ארונפנג
 ,2018תאילנד )תאית; תרגום לאנגלית(
מוצ"ש ,8.5 ,בשעה  ;20:00אחד העם  ,70ת"א

החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון – חד"ש

דיון בתוצאות הבחירות לכנסת
בהשתתפות חברי מזכירות חד"ש ומזכירי הסניפים
יום שישי ,7.5 ,בשעה  ,13:00אולמי סמירמיס ,שפרעם

השבוע באתר "זו הדרך"
הפגנות האחד במאי ברחבי העולם,
מאבק הרופאים ,המחאה בבלפור ועוד...
zoha.org.il

ת"ד  ,26205ת"א  ,6126102טל'  ,03-6293944פקס  ,03-6297263דוא"ל
 ,zohaderekh@gmail.comאתר זו הדרךwww.zoha.org.il :

