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נתניהו מבעיר את האזור כדי לשמור על כסאו
מספרים שהקיסר נירון ,ברוב טירופו ,ניגן בעת שהעיר
רומא בערה במשך שבוע .הקיסר מרחוב בלפור אמנם לא
מנגן ,אבל הוא מנצח על תזמורת של פוליטיקאים ימנים
וגזענים ,מקורבים כסילים ומפקדי צבא ומשטרה שאחראים
להצתת תבערה שכמוה לא ידע האזור זה שנים .הוא-הוא
אבי התיאוריה לפיה "השאלה הפלסטינית אינה קיימת
עוד" .מנפתלי בנט ועד מנסור עבאס ,הפוליטיקאים השלימו
עם טירופו של הקיסר מקיסריה.
האש פרצה בכל עוצמתה ומפילה קרבנות ,אזרחים
פלסטינים וישראלים ,שכל פשעם נתונים למרותם של
הקיסר וסריסיו.
צודקת מתמיד הדרישה לעצור את האש ולכבות את
התבערה ,שעלתה בהפגנות שנערכו השבוע )(11.5
בירושלים ,בתל-אביב )ר' צילום( ובחיפה; ולהכרת בזכויות
העם הפלסטיני למדינה עצמאית לצידה של ישראל ובירתה
ירושלים המזרחית )ר' עמ' .(3

בליל ההפגזות וההפגנות פרסמה חד"ש הודעה לפיה "אנו
מודאגים מהידרדרות המצב והגלישה לאלימות .אנו מתנגדים
לכל פגיעה באזרחים חפים מפשע וקוראים להשאירם מחוץ
למעגל האלימות והאיבה .הזהרנו חזור והזהר שנתניהו יבעיר
את האזור כדי לשמור על שלטונו ,והנה כך קרה .אנו תומכים
ומעודדים הפגנות ,ומאמינים בזכות הבסיסית למחאה .אנו
תומכים בהפגנות משותפות ליהודים ולערבים ,נגד הכיבוש
והמתקפה על עזה ,אך פוסלים נחרצות את ניסיונות הלינץ',
שריפת הרכוש ובתי התפילה ,וכל פגיעה באזרחים ,יהודים
וערבים .אנו קוראים להרגעת הרוחות והאלימות באופן מיידי.
אנו דוחים את הכנסת כוחות מג"ב ,שנטיותיו האנטי ערביות
ידועות ,ללוד .דבר זה עלול רק להוביל להסלמה".
בעת כתיבת שורות אלה ההסלמה בשיאה והקריאה לעצור
את האש עומדת בעינה .אך בשוך ההתקפות וההפגזות ,גם
הכיבוש יישאר עמנו .הגיעה העת למחאה אזרחית המונית של
יהודים וערבים לסיום הכיבוש ולמען שלום צודק.

תגובות 2/
זה כמו רודנים ,כמו דיקטטורים

דברים בשם אומרם
מי הנשיא  -ג'ו טראמפ או דונלד ביידן?
גיבוי אמריקני מפתיע לזכותה של ישראל לפעול כנגד האיום
האיראני .בשונה מתקופת הנשיא אובמה ,שממשלו פעל
למנוע מישראל לפעול כנגד איראן ,נציגיו הבכירים של הנשיא
ביידן 'הדגישו את תמיכתו הבלתי מעורערת של הנשיא
בזכותה של ישראל להגן על עצמה' ,לשון הודעת הבית הלבן.
הדברים נאמרו בפגישה שקיימו היועץ לביטחון לאומי של
הנשיא ,ג'ייק סאליבן ,ובכירים נוספים בממשל ,עם עמיתיהם
הישראליים – ראש המל"ל ,מאיר בן שבת ,שגריר ישראל
בוושינגטון ,גלעד ארדן ,והצוותים שנלוו אליהם .בהתאם
להנחיית ראש הממשלה ,הנציגים הישראליים הבהירו את
התנגדותה של ישראל לחזרה להסכם הגרעין .הם חידדו את
הסכנה הנשקפת לישראל מאיראן – הן בהיבט של תכנית
הגרעין והן בהיבטים אחרים – ואמרו כי ישראל לא תוכל
לשבת בחיבוק ידיים לנוכח הסכנות .על כך הגיבו הבכירים
האמריקנים בציטוט עמדת הנשיא ביידן בדבר זכותה של
ישראל לפעול כנגד האיומים ,כנאמר גם בהודעה הרשמית".
אריאל כהנא" ,ישראל היום"29.4 ,

"בגלל המשפט שלו ]של נתניהו[ הוא ילך עוד יותר ימינה .זה
נכון שכל מה שאכפת לו עכשיו זה רק המשפט .חד-משמעית
לא אכפת לו מכלום .זה נכון .אבל זה נכון שכל השיקולים
שלו ,וההתנהגות שלו ,וההתנהלות שלו ,הכול סביב המשפט.
זה נכון שהוא צריך ללכת .הוא צריך ללכת .הוא מפחד ללכת
להליך של חנינה ועסקת טיעון ,כי הוא מפחד מזה ,הוא מפחד
שבסוף הוא יצטרך להודות באשמה .וזה לא יסתדר ,הוא הרי
אדם מאוד-מאוד פרנואיד ,אז הוא מפחד מזה .ולנשיאות ,הוא
רוצה להמשיך להישאר בשלטון .יש לו תאוות שלטון וכוח,
הוא ואשתו .זה כמו הרודנים .כמו דיקטטורים ,הם לא מוכנים
לזוז ...אתם מבינים שאם יש בחירות ,השמאל יכול,
בהסתברות לא מבוטלת ,יכול לקחת  61עם הערבים?".
ח"כ איילת שקד בהקלטה ששודרה בחדשות 3.5 ,12

אלוהים נולד :בנימין נתניהו
"מזימתם של גורמי השמאל הקיצוני ,מובילי 'מדינת כל
אזרחיה' ,אינה רק להדיח את בנימין נתניהו ולהקים ממשלה
שמדיניותה המדינית-ביטחונית תהיה מיסודה נטולת זקיפות
קומה ועלולה לגרום נזקים כבדים בעמידתנו נגד איראן
ובעמידה על שלמות ארצנו ,תוך קידום מחשבת הכזב של
'שתי מדינות לשני עמים' .ההסתמכות על שאינם יהודים
להקמת ממשלה ,גם ב'שב ואל תעשה' ,יש בה חילול השם
גדול! אולם ,ההסכמה לתת יד למזימות ההרסניות להן
מצפים אויבי ישראל ,בביטול עניינה של מדינת ישראל
כמדינה יהודית וכל הכרוך בזה היא חילול ד' נוראי .אדרבה,
ההצלחה להעמיד ממשלה שתדאג לטובתם של ישראל,
שתדאג לקודשי ישראל ,היא הקידוש השם היותר גדול .על כן
אני קורא ,לכל מי שהדבר בידו ,לפעול ככל יכולתו על מנת
לתת את הכוח בידי ראש ממשלתנו בנימין נתניהו להרכיב את
הממשלה".
הרב צבי טאו ,מרבני מפלגת נעם" ,ישראל היום"3.5 ,

מכתבים
למערכת

אדמו"ר נולד :הרב בריח

מפכ"ל חדש – מדיניות ישנה
התנפלות השוטרים על ח"כ עופר כסיף )ר' "זו הדרך",
 (14.4לא צריכה להפתיע איש .כדאי להזכיר שברגע שמונה
גלעד ארדן לשר לביטחון פנים במאי  ,2015הכריז מיד
שהמשטרה עומדת להפוך ל"משטרה לוחמת"! והנה זה בא.
מינויו בינואר האחרון של מפכ"ל המשטרה יעקב שבתאי,
הידוע במעלליו האלימים כמפקד מג"ב ובהשתוללות
השוטרים תחת פיקודו ,הולם עד מאוד את הכרזת ארדן.
האלימות המשטרתית מופנית לא רק נגד פלסטינים אלא גם
כלפי אלה המפגינים נגד מדיניות הכיבוש ,ואף כלפי המוחים
נגד הגלישה של ישראל לעבר פשיזם.
אחרי כל גילוי של אלימות מצד השוטרים ,שולף פיקוד
המשטרה אותם תירוצים שחוקים .במקרה של ח"כ כסיף:
"תקף את השוטרים" )!( .אלה תירוצים נבזיים ,ציניים
ושקריים הבאים להצדיק כל השתוללות .מתברר שלא רק
פוליטיקאים דתיים ומתנחלים יודעים לגלגל עיניהם לשמיים
ולהתעטף בהילה של קדושים מעונים.

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

יו"ר כחול לבן ,בני גנץ ,אמר לחברי סיעת כחול לבן כי 'גם
אם ישאלו עוד מאות פעמים – התשובה היא אחת וברורה
מאוד :דלתי טרוקה לחלוטין בפני נתניהו .אני מחויב אך ורק
לגוש השינוי'".
הודעת דובר כחול לבן2.5 ,

שר חדש נולד
"גלנט קיבל את משרד ההשכלה הגבוהה בזכות העבודה
המעולה שעשה במשרד החינוך".
ציוץ של ח"כ עופר כסיף )חד"ש – הרשימה המשותפת(3.5 ,

קרן האושר של בעלי ההון
"לא חלפה חצי שעה מהרגע שבו שיגרה חברת דלק
קידוחים לבורסה את ההודעה אודות חתימה על מזכר הבנות
למכירת חלקה במאגר הגז תמר ועד ששר האנרגיה ,יובל
שטייניץ ,בירך על העסקה .ההכרזה של שטייניץ כוללת את
העיוותים ,הסילופים והתשבוחות העצמיות הרגילות שהוא
מחלק לעצמו כבר חמש שנים .את 'מתווה הגז' שהעניק פטור
מתחרות למונופול הגז וקיבע מחיר מנופח ,יזמו חברות הגז,
הלוביסטים ,עורכי הדין ומתכנני המס שלהן ,בעוד הממשלה
בעיקר נגררת ונכנעת .ההבטחות של שטייניץ להכנסות של
מאות מיליארדי שקלים התבררו כריקות .קופת 'קרן העושר'
כבר הייתה אמורה להיות מלאה במיליארדי דולרים מהיטלי
ששינסקי – והיא עדיין ריקה ,לאחר שמנכ"לי המונופול ויועצי
המס שלו הצליחו לשטות בממשלה ובפקידיה".
גיא רולינק" ,דה מרקר"30.4 ,

ירושלים 3 /
c

צעירים פלסטינים מסירים את מחסומי המשטרה בשער שכם )צילום :אקטיבסטילס(

המנהיגה הקומוניסטית הפלסטינית פדואה ח'אדר ,תושבת מזרח ירושלים

המסר הוא שנמאס מהכיבוש
"הניצוץ שהדליק את התבערה העממית הוא גירוש
המשפחות הפלסטיניות משייח' ג'ראח" – הדגישה פדואה
ח'אדר ,המנהיגה הקומוניסטית הפלסטינית תושבת מזרח
ירושלים ,בשיחה עם העיתון הקומוניסטי הצרפתי
"הומניטה" .ח'אדר ,שהשתתפה בהפגנות שנערכו בשבוע
האחרון ,עמדה בראש הרשימה של מפלגת העם בבחירות
שאמורות היו להתקיים ברשות הפלסטינית אך בוטלו
בהחלטת הנשיא מחמוד עבאס )אבו מאזן(.

מירושלים המזרחית ולשחרר אותנו מהמגף הצבאי הישראלי.
מדינות רבות ברחבי העולם טוענות שהן מצדדות בפתרון של
שתי מדינות .זה טוב ,אבל בהחלט לא מספיק .הגיעה העת
להכיר במדינה הפלסטינית בשטחים שנכבשו ב 1967-ולדרוש
את הסתלקותם של המתנחלים .ההתנחלויות הפכו הסכנה
הגדולה ביותר לעצמאות העם הפלסטיני ולקיומה של המדינה
הפלסטינית.

האם את מופתעת מהתפרצות המחאה העממית
בירושלים?

משייח' ג'ראח לבית הדין בהאג

היחסים בין תושביה הפלסטיניים של מזרח ירושלים
וכוחות הכיבוש הם תמיד מתוחים מאוד .אבל ניסיון הגירוש
של המשפחות הפלסטיניות בשכונת שייח' ג'ראח בידי
מתנחלים ,יחד עם האיסור שהוטל על הצעירים לשהות סמוך
לשער שכם בתום יום צום הרמדאן ,היו הניצוץ שהדליק את
התבערה העממית .צעדים אלה נתפסו כפרובוקטיביים
במיוחד והצעירים יצאו לרחובות בהמוניהם .הדור הצעיר
מבין היטב ששם המשחק הוא ייהוד עירם .צעד אחר צעד
משתלטים המתנחלים על חלקה המזרחי של העיר .תנאי
החיים במזרח ירושלים נעשו בלתי נסבלים עבור כולם – זקנים
כצעירים.

במקומות רבים בעולם נשמעו קולות אשר דורשים
להפסיק את הכיבוש ואשר הביעו תמיכה בצעירים.
האם יש לך ציפיות מהקהילה הבינלאומית?
נמאס לנו מהצהרות ריקות מתוכן ,כפי ששמענו בימים
האחרונים .אנו זקוקים למעשים ולא למילים .ארה"ב ,האיחוד
האירופי ורוסיה פרסמו הודעות ובהן מתחו ביקורת על
פעולות ישראל בירושלים ,אבל הם צריכים להפסיק לדבר
ולהתחיל לעשות .הצעד הראשון לפיוס ולשלום ,שלדבריהם
הם חותרים אליהם ,הוא לסלק את הכיבוש הישראלי

ההחלטה הצפויה בימים הקרובים בבית המשפט העליון
בירושלים ,האם לאפשר את פינוי המשפחות הפלסטינית
מבתיהן בשכונת שייח' ג'ראח והכנסת מתנחלים ישראלים
במקומן ,תשפיע לא רק על המצב הנפיץ בירושלים אלא גם
על מצבה של ישראל בבית הדין הבינלאומי בהאג .בפני בית
הדין בהאג מונחת פניה של  28משפחות פלסטיניות
מהשכונה ,המבקשות לכלול את צווי הפינוי נגדן בחקירה
המתנהלת בחשד לפשעי מלחמה בידי מדינת ישראל.
אם בית המשפט העליון יחליט לבטל את צווי הפינוי נגד
תושבי שייח' ג'ראח ,יתייתר נושא זה ויצא מתחום החקירה –
לפי העיקרון שבית הדין אינו עוסק בנושאים בהם המערכת
המשפטית של המדינה הנחקרת מטפלת כיאות .לעומת זאת,
אם בית המשפט העליון יוציא צו המאפשר למשטרה להשליך
משפחות פלסטיניות לרחוב ולמסור את בתיהן לידי מתנחלים,
עשוי הדבר להתפרש בהאג כראיה לכך שהמערכת המשפטית
הישראלית בעצמה אשמה בהפרת החוק הבינלאומי ,ונוטלת
חלק פעיל בפעולה של טיהור אתני שהוא פשע מלחמה חמור.
אם תגיע התביעה בבית הדין הבינלאומי למסקנה כזאת,
יכולה להיות לכך השפעה מרחיקת לכך לא רק על נושא שייח'
ג'ראח לגופו אלא על כל מקרה אחר בו תנסה מדינת ישראל
לטעון שהעניין מטופל בידי המערכת המשפטית שלה.

אדם קלר

פוליטי 4/

איפה שיש כיבוש

 יש התנגדותהרשימה המשותפת קיימה השבוע ) (10.5מסיבת עיתונאים
וסיור בשכונת שייח' ג'ראח הפלסטינית במזרח בירושלים
הכבושה .זאת ,על רקע העימותים המסלימים בעיר בימים
האחרונים ,בהם נרשמו יותר מ 700-פצועים פלסטינים
מאלימות שהפעילו כוחות הכיבוש.
יו"ר הרשימה המשותפת ,ח"כ איימן עודה )חד"ש( ,האשים
את ממשלת הימין בניסיון לבצע טרנספר לתושבי שייח'
ג'ראח ,והביע תמיכה במאבקם נגד הכיבוש הנפשע .עוד
הדגיש" :איפה שיש כיבוש – יש התנגדות" .ח"כ עופר כסיף
)חד"ש( הגדיר את ההתרחשויות בשכונה "טיהור אתני",
והדגיש כי הרקע לאלימות הוא "הכיבוש האלים והרצחני.
ישראל נוקטת במדיניות של טיהור אתני" .ח"כ עאידה תומא-
סלימאן )חד"ש( דרשה התערבות בינלאומית כדי לעצור את
האלימות כלפי תושביה הפלסטינים של ירושלים המזרחית
ואת גירושם מבתיהם.
בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר ,חברי הכנסת מטעם
סיעת הציונות הדתית הכהניסטית ,נחסמו בסמוך למסיבת
העיתונאים בדרכם לבקר משפחה של מתנחלים בשייח'
ג'ראח .תושבי השכונה ,המלווים בחברי הכנסת של הרשימה
המשותפת ,חסמו את כניסת סמוטריץ' ובן גביר לשכונה.
קדמה לאירוע דרישה שהפנתה חד"ש לראש הממשלה
נתניהו לבטל את "מצעד הדגלים" של הימין הקיצוני
והמתנחלים בירושלים .במכתב ששלחה הסיעה בכנסת נכתב,
כי חד"ש רואה בנתניהו הגורם האחראי לתבערה בירושלים.
זאת בשל ניסיונות ממשלת הימין לגרש פלסטינים מבתיהם
בשייח' ג'ראח ,וכן בשל אלימות המשטרה נגד מוסלמים
במהלך חודש הרמדאן.
מחד"ש נמסר" :צעדת הדגלים היא אירוע שיא של שנאת
אדם ,בה לאומנים וגזענים צועדים ברחובות העיר ירושלים
וקוראים קריאות מוות על רקע גזעני .אנו קוראים לראש
הממשלה ולמשטרה לבטל את אירוע השנאה הזה ולמנוע את
האיום בשפיכות דמים" .בעקבות הלחץ הציבורי והמחאה
הפלסטינית שונה תוואי המצעד ומאות ספורות לקחו בו חלק.

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

גולדרייך מסרב להתייצב
לשימוע בפני השר גלנט
שר החינוך וההשכלה הגבוהה ,יואב גלנט ,דרש מפרופסור
עודד גולדרייך ממכון ויצמן להתייצב לשימוע בנושא
העצומות והמכתבים הפומביים עליהם חתם ב 15-השנים
האחרונות במסגרת המאבק בכיבוש השטחים הפלסטיניים.
זאת ,במסגרת "תהליך הבדיקה המתקיים בימים אלה בשאלת
מועמדותך לפרס ישראל" — לשון ההזמנה שנשלחה אל
גולדרייך.
משרדו של גלנט שלח את ההזמנה לשימוע מבלי ליידע
מראש את היועמ"ש ,שמתח על כך ביקורת .כאשר גילה
היועמ"ש ,בדיעבד ,הורה להחליף את הדרישה לפגישה
בפועל בבקשה לקבל התייחסות כתובה.
עו"ד מיכאל ספרד ,פרקליטו של גולדרייך ,הסביר שהזימון
שערורייתי ,שכן שר בממשלה מזמן אזרח לבירור שעניינו
עמדותיו הפוליטיות של האזרח .בשל כך ,ובשל טענה לחוסר
סמכות של השר לשלול מגולדרייך את הפרס – הודיע ספרד
כי גולדרייך מסרב להעביר התייחסות כתובה והסברים כפי
שנתבקש.
"איני יודע כיצד המקלדת שלך לא רעדה כשבמכתבך
ביקשת ממרשי להגיע לבירור שיעסוק – כך הבהרת במכתבך
– בנסיבות חתימותיו ,לאורך תקופה המתפרשת על פני 16
שנים ,על שישה מסמכים פוליטיים )שלוש עצומות ,שני
מכתבים ומאמר אחד( ,בעמדותיו הפוליטיות אז והיום
בנושאים שונים ,באופי פעילותו בארגון פוליטי ,וביחסו
לתנועה פוליטית" ,כתב ספרד למשרדו של גלנט.
הזימון הוא למעשה "שימוע בפני מה שראוי לכנות ועדה
לבירור נאמנות ולגילוי סטיות פוליטיות נוסח ישראל,
שלמרבה הבושה החליט שר החינוך להקים" ,הוסיף.

עונשים לבכירי רמי לוי שניסו
לסכל התארגנות עובדים
בית המשפט השלום בירושלים גזר בשבוע שעבר ) (5.5את
עונשיהם של בכירי החברה רמי לוי שיווק השקמה .אלה
הורשעו בפגיעה בפרטיות לקוחות הסלולר של החברה ,לאחר
שהשתמשו במאגרי המידע שלה בניגוד לחוק.
על החברה הוטל לשלם קנס בסך  600אלף שקל ופיצויים
בסך  200אלף שקל לנפגעים שנעשה שימוש במידע שלהם.
מנכ"ל החברה אופיר אטיאס נקנס באופן אישי ב 75-אלף שקל
והוטל עליו גם מאסר על תנאי .שלמה אדרת ג'וליאן ,קצין
הביטחון בחברה ,נידון לחמישה חודשי עבודות שירות ולקנס
בסך  20אלף שקל.
הנאשמים הורשעו במסגרת הסדר טיעון ,והודו שעשו
שימוש במאגר לצורך שליפת מידע בנוגע לאירועים אישיים
של עובדים ,יחסיהם הרומנטיים ונושאים אחרים .החברה
הורשעה בשימוש במאגרי מידע בניגוד למטרתם .בין היתר
הודו הנאשמים שחיפשו חומרים על עובדת שהובילה מהלך
התארגנות בחברה הבת ביכורי השקמה.
בפרשה זו כבר נקנסה החברה רמי לוי שיווק השקמה ב1.5-
מיליון שקלים בגין פגיעה בהתארגנות העובדים .אדרת
ג'וליאן אף ביצע בדיקה במאגרים על אדם שהגיש תביעה נגד
החברה ,וכן על כמה עיתונאים שפרסמו כתבות שליליות על
החברה.

חברה 5/

בחזרה לקמפוסים :מצב ההשכלה הגבוהה בעקבות משבר הקורונה

תת-תקצוב והישגים מדרדרים
לאחר שנה של למידה מרחוק 320,000 ,הסטודנטים
והסטודנטיות הלומדים במוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל
ניצבים בפני שוקת שבורה .תפקודו הכושל של שר החינוך
יואב גלנט ,שהוא גם השר להשכלה גבוהה ,ותת-התקצוב
הכרוני ממנו סובלות האוניברסיטאות והמכללות הציבוריות,
מחמירים את מצבה הנואש של ההשכלה הגבוהה.
באתר המועצה להשכלה גבוהה )מל"ג( והוועדה לתכנון
ותקצוב )ות"ת( ,פורסמו כמה נתונים מעודדים לקראת פתיחת
שנת הלימודים  :2021- 2020גידול משמעותי של 20%-25%
בהרשמה ללימודים אקדמיים לכל התארים; בחמש השנים
האחרונות גדל מספר הסטודנטים יוצאי אתיופיה ב,40%-
מספר הסטודנטים החרדים גדל ב .45%-מספר הסטודנטים
הערבים גדל בעשור האחרון ב .110%-עם זאת ,משקלם של
סטודנטים מאוכלוסיות אלה עדיין נמוך מחלקן באוכלוסייה
הכללית.
כמו כן מתהדרות מל"ג וות"ת בכך ש 31%-מהלומדים
לתואר ראשון הגיעו מיישובים הנמצאים באשכולות
חברתיים-כלכליים נמוכים )אשכולות  .(4-1חלקם של
סטודנטים מיישובים אלה בולט במיוחד במכללות האקדמיות
שמתקצבת ות"ת ,בהן הדביק שיעורם בקרב הסטודנטים את
שיעורם באוכלוסייה הכללית )כ.(35%-
נשים הן כ 60%-מכלל הסטודנטים באקדמיה .בראייה רב-
שנתית נרשם גידול משמעותי במשקלן של נשים בכל התארים
–  58%בתואר הראשון 63% ,בתואר השני ו 54% -בתואר
השלישי .כן הושק מדד "קו המשווה" לקידום הוגנות מגדרית
במוסדות המתוקצבים בידי ות"ת במטרה להגדיל את ייצוג
הנשים בסגל הבכיר ובמינהל המוסדות להשכלה גבוהה.
בשנה האחרונה ,שנת משבר הקורונה ,נרשמה עלייה
מסוימת בתקצוב מערכת ההשכלה הגבוהה ,עם תקציבים
נוספים שהושקעו בקידום הוראה דיגיטלית ,בקורסים
אקדמיים מכווני תעסוקה ובתוכנית סיוע כלכלי לסטודנטים.
על אף נתונים חיוביים אלה ,מחקר חדש שערך מרכז המחקר
והמידע של הכנסת גילה כי יחסית לתמ"ג ,פחתה בשני
העשורים האחרונים ההוצאה הממשלתית לתחום ההשכלה
הגבוהה בשליש .ישראל ממוקמת במקום ה־ 31בעולם
בהוצאה הממשלתית להשכלה גבוהה ,במקום החמישי
מהסוף בין מדינות  .OECDמתחת לישראל נמצאות אירלנד,
דרום קוריאה ,יוון ואוסטרליה .ארבע מדינות אלה סובלות
בדומה לישראל ממדיניות כלכלית ניאו-ליברלית המקדמת
הפרטה וייבוש תקציבים ציבוריים.
לפי המחקר" ,הנתונים קשים הרבה יותר כשבודקים אותם
לאורך השנים .מתברר שההוצאה הציבורית להשכלה גבוהה
בישראל ירדה מ־ 1.2%ב־ 2001ל־ 0.8%ב־ .2017כלומר חלקו
של תקציב ההשכלה הגבוהה מהתמ"ג ירד בשליש ,למרות
העלייה העצומה במספר הסטודנטים .באותו זמן ממוצע
המדינות המפותחות נותר על  1%מהתמ"ג".
התוצאה היא הדרדרות בהישגים האקדמיים ובדירוג
האוניברסיטאות הישראליות .המגזין האמריקאי יו.אס .זיכה
את מכון ויצמן במקום ה 105-בין המוסדות האקדמיים
בעולם .אחריו ממוקמות אוניברסיטת ת"א ),(172
האוניברסיטה העברית ) ,(222הטכניון ) ,(264אוניברסיטת בן
גוריון בנגב ) ,(580ואוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטת חיפה

קמפוס אוניברסיטת ת"א )צילום :האוניברסיטה(

החולקות את המקום ה .684-לפי אתר דירוג האוניברסיטאות
הבינלאומי ממוקמת אוניברסיטת ת"א במקום ה,191-
והאוניברסיטה העברית ממוקמת בטווח שבין המקום ה201-
ולמקום ה.250-
במהלך משבר הקורונה ,המעבר להוראה מרחוק גבה מחיר
לא רק מהסטודנטים אלא גם מהסגל האקדמי .רגב נתנזון
מהמכללה האקדמית ספיר כתב על "הזומסטר" )על משקל
סמסטר(" :הזומסטר הראשון נולד באישון לילה .סמוך
לחצות ,בלילה שבין ה 17-וה 18-במרץ  2020הנהלות של
אוניברסיטאות ומכללות ציבוריות מרחבי הארץ התקשרו
לוועדי המרצים ודרשו חתימה בהולה על הסכמים ,שנוסחו
עבורם מראש וללא משא-ומתן .הזומסטר גרר עליה
משמעותית מאוד בשעות העבודה ובעומס העבודה; עליה
בהוצאות הכלכליות בשל רכישה ושדרוג של ציוד ותשתיות
מתאימים להוראה מרחוק; ועליה בלחץ הנפשי בשל המאמץ
הרב שהושקע בשמירה על הרמה הגבוהה של ההוראה".
בכהונתו כשר החינוך במשבר הקורונה ,דאג יואב גלנט
לעשות את כל הטעויות האפשריות ,ומינויו לשר להשכלה
גבוהה אינו מבשר טובות למוסדות האקדמיים .לאחר שנה
קשה מאוד ,זקוקה מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל לשר
שיילחם עבורה ויהפוך כל אבן במאבק נגד נערי האוצר,
הנמנעים באופן עקבי מתקצוב ראוי של תחומי הבריאות,
התרבות ,הרווחה והחינוך .שר החינוך גלנט ,נאמנו של
הנאשם בפלילים נתניהו ,איננו מתכוון להילחם עבור
הסטודנטים .את מרצו הוא יוסיף להשקיע כנראה באולפנים
ובהגנה בחירוף נפש על משפחת המלוכה מבלפור.
התקציבים שהות"ת מתפארת בהם מוכיחים כי העלייה
בהקף ההשקעה בסטודנטים היא מאוחרת מידי ,מעטה מידי
ואינה עומדת בקצב גידול מספר הסטודנטים – על אחת כמה
וכמה בתקופת הקורונה ובחזרה לקמפוסים לאחר ההיעדרות
הממושכת .הסטודנטים זקוקים לשר להשכלה גבוהה ששם
אותם בראש מעייניו ,ואינם יכולים להסתפק בפירורים
מהאוצר .הסטודנטים בישראל זקוקים למדיניות חדשה
ומבטיחה שתכלול בראש ובראשונה הגדלה של ההוצאה
הציבורית לתמיכה בסטודנטים ללפחות אחוז אחד מהתמ"ג,
כפי שנהוג במדינות .OECD

זוהר אלון

שלום 6/

מזכ"ל מק"י עאדל עאמר נושא דברים בטקס יום הניצחון ביער הצבא האדום) 8.5 ,צילום :זו הדרך(

רשמים מטקס יום הניצחון על גרמניה הנאצית

זהבה שבה ליער הצבא האדום
בכל שנה שחולפת ,נעשית קשה יותר ההליכה בשביל
הטרשי העולה לאנדרטה לציון ניצחונו של הצבא האדום על
החיה הפאשיסטית .אבל בכל שנה ,מקדמים אותנו שוב
בחיבה אותם עצי אורן קשישים הדואגים להצל עלינו ולספק
נעימות קרירה ,למרות החום הכבד בשמש הקופחת .ממרחק
כבר שמעתי את הרמקול השולח אל הרי יהודה את שירת
המקהלה האהובה על אודות יום הניצחון – ,День Победы
ועיני כוסו בלחלוחית של התרגשות נצחית .שמתי לב להליכה
מהוססת של אישה מבוגרת מאוד שאינה נעזרת במקל הליכה.
חוסר האונים נבע אולי מקושי בהליכה ואולי מחשש מנפילה.
התקדמתי לעברה ,הבטתי בפניה השחומים והופתעתי דווקא
מהבעת הפנים הנחושה שהקרינה ...כל כך מנוגדת לקשיי
ההליכה בהם נתקלה בעליה הקשה .היא שמה לב למבטים
שלי ,חייכה לרגע ,ואמרה במבטא עיראקי עמוק ומתנגן:
"תיכף הבן שלי יבוא לעזור לי".
שלוש נערות שמחות ודעתניות )אולי מהצפון?( עצרו
מולה .הן דווקא דילגו במורד השביל ,אבל בכל זאת הציעו את
עזרתן .היא נאותה בביישנות לסיוע ,ואני התערבתי באומץ
וכבר תכננתי את אסטרטגיית ההתקדמות המשותפת .הן
יסייעו מהצדדים ,ואני אתמוך בגבה מאחור ,ואולי גם אדחוף
קדימה במידת הצורך .כך היה ,ובתום ההליכה הגענו בריאים
ושלמים אל מרגלות האנדרטה .היא הביטה בי כאומרת תודה,
ואז המתיקה סוד" :אתה יודע עיוני ...בפעם האחרונה שהייתי
כאן ...זה היה לפני שישים וחמש שנים".
הרגשתי מעט מבולבל ...אולי היא טועה במניין השנים?
שאלתי שוב מתי בדיוק היא הייתה ביער ,והיא התעקשה:

"כן ...לפני ששים וחמש שנים ...עם בעלי עליו השלום ...הוא
היה עורך דין ...הייתי בחורה צעירה ...עוד לא התחתנו ...והוא
היה במפלגה הקומוניסטית ...עוד בעיראק הוא נלחם והפגין
נגד האימפריאליסטים ...ובארץ היינו הולכים לשמוע הרצאות
במועדון ברחוב שטמפרר בפתח-תקווה ...החבר מאיר וילנר
היה מדבר ...ותופיק טובי ואמיל חביבי."...
אז איך הגעת היום ,שאלתי .מה קרה שהחלטת לחזור?
בינתיים הגיע גם הבן הרציני שלה והצטרף לשיחה ,מעיד
עדות ראשונה ומרגשת" :ישבתי השבוע עם אמי זהבה ברגע
של שלווה ,והיא הציגה בפני תמונות ישנות מאותם הימים
שאבא והיא היו צעירים ממש .באחת התמונות הם עמדו
חבוקים ליד אנדרטה שבקודקודה תקוע כוכב מחומש אדום...
והיא סיפרה לי דברים ,המון דברים שלא ידעתי .ואז שאלתי
אותה היכן נמצאת האנדרטה והאם היא תרצה לחזור אליה
אחרי שנים כה רבות .היא התלהבה ,והנה אנחנו כאן"...
הטקס היה צנוע אך מרגש .הוא חיזק ,עודד והפיח
במשתתפים כוחות חדשים בימים הקשים של ההווה...
הקשישה ישבה והקשיבה בריכוז .עור פניה קרן כאשר בנה
קרא בפני הקהל שיר שכתב אביו בערבית אי-אז בסוף שנות
הארבעים ,ובו הביע את כמיהתו לשלום בעולם .ואז שרנו את
האינטרנציונל ,הושמע ההמנון הסובייטי ועיני מלאו דמע.
כשנפרדנו בלחיצות יד וחיבוק ,הבטיח הבן" :אם היינו
יודעים שמתקיים היום פיקניק ,הייתה אימא מביאה
מתבשיליה הטעימים ...אבל ,זו סיבה טובה להיפגש שוב
בשנה הבאה באותו מקום".

גיורא איש שלומית
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הנהלת עיריית ת"א-יפו הוכיחה בחודש האחרון שאינה פועלת לרווחת התושבים

עירייה בשירות אילי הנדל"ן
בישיבה האחרונה של מועצת עיריית ת"א-יפו )ה,(26.4-
כמו גם בהתנהלות השוטפת במהלך החודשים האחרונים,
הוכיחה הנהלת עיריית העירייה בראשותו של רון חולדאי שוב
ושוב שהיא פועלת נגד האינטרסים של תושבות ותושבי דרום
ת"א ויפו.
בישיבת המועצה עלו מחלוקות בשני נושאים מרכזיים.
הראשון הוא אישור מכירה של זכויות העירייה בשכונת גבעת
עמל ליזמים פרטיים ,בעבור
 365מיליון שקל .מכירה זו,
ללא הבטחה של זכויות
התושבים במקום ,תפגע
של
ביכולת
בפועל
התושבים להשיג את הפיצוי
המגיע להם על הגירוש
מהבתים בהם הם חיים שנים
רבות.
הצבעה זו היא רק
האקורד האחרון )בינתיים(
בסאגה ארוכת שנים של
התעללות ושל נישול
תושבות ותושבי שכונת
גבעת עמל מבתיהם בידי
העירייה של חולדאי –
בשירות הרווחים של כרישי
נדל"ן.
את האישור התכוון
חולדאי להביא להצבעה
כבר חודש לפני כן )ב-
 ,(15.3אך הלחץ הציבורי הרב שכנע אותו שאין לו רוב
להצבעה והוא דחה אותה.
נגד המכירה הצביעו חברי המועצה שולה קשת ואמיר
בדראן )אנחנו העיר( ושלי דביר )רב העיר( ,שהצביעה נגד
שאר חברי סיעתה .חברי המועצה של סיעת מרצ ,ובראשם
יו"ר הסיעה מיטל להבי ,הצביעו בעד המכירה .זאת על אף
שבקמפיין הבחירות שלו לראשות העיר ב 2013-הגיע יו"ר
המפלגה ניצן הורוביץ לשכונת גבעת עמל והבטיח שמרצ
תעמוד לצידם של התושבים.
הנושא השני שעלה להצבעה הוא הבקשה של הנהלת
העירייה לאשר הקצאה של בית כנסת שבבעלות העירייה
בשכונת עג'מי ל 2-עמותות" :מה יפו פעמי בת ציון – תל
אביב" ,ו"בית הכנסת המתחדש אור ישראל – יפו" .עמותות
אלה שייכות לגרעין ההתנחלותי ולישיבת ההסדר ביפו .ישיבת
ההסדר חוללה סערה ציבורית בחודש האחרון לאחר שראשיה
ביקשו לשכור או לרכוש נכסים בעג'מי ולפנות מהם את
תושביהם הערבים .יצוין שאנשי הישיבה קשורים לישיבת
"עטרת כהנים" של המתנחלים במזרח ירושלים.
כך )ובדרכים אחרות( ,בעודו מנסה להרחיק את עצמו
מהמאורעות ולהשליך את האחריות למשבר ביפו על
הממשלה ,מגבה חולדאי את עמותות המתנחלים .בעקבות

לחץ עלה ביד האופוזיציה בעירייה להביא להורדה של הסעיף
מסדר יומה של המועצה ,ולפי שעה הוא טרם עלה בשנית.
אבל לא רק בישיבות המועצה ניתן היה לראות בחודש
האחרון את מדיניותה של העירייה .לאחרונה עלתה לכותרות
פעם נוספת מצוקת הדיור הקשה של תושבי יפו ,בעיקר
הערבים ,אותם מנסה חברת עמידר לגרש מבתיהם .מדובר
בבעיה של תושבות ותושבים רבים ,שרובם גרים בדירות מעל

פינוי בגבעת עמל) 2020 ,צילום :אקטיבסטילס(

 50שנים כדיירים מוגנים .כעת מונעת מהם עמידר באמצעות
תעלולים משפטיים כל זכות על בתיהם ומוכרת אותם ליזמי
נדל"ן ,שיבנו מגדלי ענק .אחת הדיירות הללו היא ראודה אבו
ח'אטר ,תושבת רחוב עזה בת  57ואם חד-הורית ,שנזרקת
לרחוב בידי עמידר.
בעוד המחאה בנושא ממשיכה ,בוחר ראש העירייה לא
להגיב וגם כאן להטיל את האחריות על המדינה .הנהלת
העירייה אף מנסה למנוע מחבר המועצה היפואי ,עו"ד אמיר
בדראן מלהשתתף בישיבות בנושא.
בנוסף לכך התקיים השבוע דיון בבית המשפט המחוזי
בעניינו של שמעון גולן ,תושב שכונת אבו-כביר שבדרום
ת"א ,אותו מבקשת העירייה לגרש ללא פיצוי הולם מהבית בו
גרה משפחתו למעלה מיובל שנים .דיון זה גם הוא רק פרק
נוסף במסכת התעללות אותה עוברים תושבות ותושבי
השכונה מידיה של הנהלת העירייה ,למרות מחאות רבות
בנושא והצעת חוק שהניח על שולחן הכנסת ח"כ עופר כסיף
)חד"ש – הרשימה המשותפת( יחד עם וח"כים נוספים.
לעיר ת"א-יפו נדרשת הנהגה אחרת – הנהגה שתשקיע
בדרום ת"א וביפו ,ותעדיף את האינטרסים של תושבות
ותושבי העיר על פני האינטרסים של יזמי נדל"ן.

סער יהלום
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כוחות משטרה )בצדה הימני של התמונה( מנסים למנוע כניסת מפגינים לעיר מדיין .לידם גרפיטי ענק בו נכתב:
"המדינה רוצחת את אזרחיה" )צילום :שבועון המפלגה הקומוניסטית הקולומביאנית(

כשל הניסוי במעבדת קולומביה
המרד העממי בקולומביה נגד הנשיא איוון דוקה וממשלתו
הימנית נמשך .ב 28-באפריל הכריזו האיגודים המקצועיים
שביתה כללית .במקביל נערכו הפגנות המוניות שהחלו
במחאה נגד רפורמת מס ניאו-ליברלית שיזם הנשיא .מטרתה
של הרפורמה :הטלת מחירו הכלכלי הכבד של משבר הקורונה
על כתפי העובדים.
הנשיא דוקה הימני-קיצוני ,חבר קרוב של ראש הממשלה
בנימין נתניהו ,הוא המנהיג הראשון של מדינה קפיטליסטית
שנקט צעד של הידוק החגורה .המהלך מגלם את הדילמה
העומדת בפני ממשלות בורגניות רבות בעולם ובאמריקה
הלטינית בפרט .כלכלת קולומביה צומצמה ב 7%-ב– 2020-
כפליים מהממוצע העולמי .זאת ,כאשר המדינות בעולם

השמאל הפרואני מתאחד לקראת
הסיבוב השני בבחירות לנשיאות
השמאל בפרו מתאחד סביב מועמדותו של המורה פדרו
קסטיליו לקראת הסיבוב השני של הבחירות שיתקיים ב6-
ביוני .מועמד השמאל העקבי ,המוביל כעת בסקרים ,זכה ברוב
בסיבוב הראשון בבחירות שנערך ב 11-באפריל .קסטיליו זכה
ב 19%-מקולות הבוחרים ,ואילו מועמדת הימין הניאו-ליברלי
קייקו פוג'ימורי זכתה ב.13%-
מועמדת שמאל נוספת מהקואליציה "כולנו למען פרו",
ורוניקה מנדוסה ,ראשת העיר לשעבר של הבירה לימה ,זכתה
ב .8%-המועמדת מנדוסה קיבלה את תמיכתן של שתי
המפלגות הקומוניסטיות הפרואניות וארגוני שמאל נוספים.
השבוע נפגש קסטיליו ,שמפלגתו "פרו חופשית" מגדירה
את עצמה מרקסיסטית-לניניסטית ,עם מנדוסה ושניהם חתמו
על ברית פוליטית "למען התחדשות פרו".
הם אף הסכימו על תוכנית פעולה לממשלה הבאה הכוללת
חיסון המוני וללא תשלום כדי להתגבר על מגפת הקורונה,
תוכנית כלכלית לשיקום המשק על בסיס שלילת המדיניות
הניאו-ליברלית של הממשלות הקודמות ,קידום הצדק
החברתי ומאבק בשחיתות .הם הסכימו גם על הצורך לחוקק
חוקה חדשה לפרו.

ממשיכות עדיין ברובן להרחיב תקציבים כדי לתמוך בנפגעי
המשבר ולבסס התאוששות כלכלית.
רפורמת המס המתוכננת בוטלה כבר ביום החמישי
להפגנות ,ושר האוצר האחראי לה פוטר .אך המפגינים הרחיבו
את דרישותיהם .עתה הם דורשים את התפטרותו של דוקה
וקידום תוכנית כלכלית וחברתית כדי להתמודד עם העוני ,אי-
השוויון במערכות הבריאות והחינוך והאלימות המשטרתית
הגואה .בין המפגינים :עובדים ,חקלאים ,בני העמים
המקוריים ,מורים ,רופאים ,סטודנטים ,תלמידי תיכון,
מובטלים ,חברי האיגודים המקצועיים ,עצמאים ,פעילים
במפלגות השמאל ובהן הקומוניסטית ,גמלאים ואף סוחרים.

עשרות נרצחו ,מפגינות נאנסו
המפגינים בערי קולומביה מספרים על שוטרים שיורים
בנשק חם לעבר מפגינים לא חמושים; על מסוקים שמרעישים
מעל; על טנקים שמתגלגלים בשכונות; על פיצוצים
שמהדהדים ברחובות; על מעצרים המוניים ואונס מפגינות
שנעצרו; על עינויים בתחנות המשטרה; ועל מאות אימהות
הבוכות על בניהם שנעצרו ולא נודע מקום הימצאם .ארגוני
זכויות האזרח פרסמו אזהרה ברשתות החברתיות בזו הלשון:
"יש לשמור על החיים שלנו – בלילה לא מפגינים .ללא תאורה
אנו הופכים למטרות קלות )לירי השוטרים( .מתנגדים
לממשלה הפשיסטית וממשיכים למחות".
לפי דיווחי משרד הפנים בבוגוטה ,לפחות  37בני אדם
נהרגו ויותר מאלף נפצעו בעימותים בקולומביה .אך שבועון
המפלגה הקומוניסטית ,שפעיליה לוקחים חלק במחאות
ובשביתה ,מסר כי מספר ההרוגים הוא "עשרות רבות" ,רובם
צעירים .זאת ,על בסיס נתונים שאספו ארגוני זכויות אדם.
קהילות של מהגרים קולומביאנים ברחבי העולם הפגינו אף
הם במהלך סוף השבוע האחרון מול שגרירויות ארצם,
בסולידריות עם המפגינים במולדת .בישראל קיימו מהגרי
העבודה הקולומביאנים עצרת תמיכה במאבק ) (9.5בכיכר
הבימה במרכז תל-אביב .פעילי חד"ש ומק"י הצטרפו
למחאה .בין הדוברות בעצרת :שולה קשת ,חברת מועצת
העיר ת"א-יפו מהסיעה "אנחנו העיר".

נמרוד עובד
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אמיר בדראן :מבט מבפנים על הנישול )צילום :זו הדרך(

סדרה תיעודית בערוץ 8

המדריך המלא
לג'נטריפיקציה
"המדריך לג'נטריפיקציה" היא סדרה תיעודית מצוינת
המשודרת בערוץ  8ובאתר האינטרנט של הערוץ .הסדרה
מתארת את התהליך המואץ של גירוש תושביה העניים של
יפו ,בייחוד הערבים ,בעשורים האחרונים .תהליך זה תואר
בידי ח"כ עופר כסיף )חד"ש – הרשימה המשותפת( מעל דוכן
הכנסת בשבוע שעבר כ"דוחק ערבים החוצה ומחליף אותם
ביהודים – מדיניות המשלבת קפיטליזם קר ואכזרי עם טיהור
אתני גזעני".

חמישים שנה להופעת כתב
העת הספרותי 'אל-אצלאח'
לאחרונה ציין הירחון לספרות ,לתרבות ולחינוך בשפה
הערבית "אל-אצלאח"  50שנים לפעילותו .בגיליון היובל
המיוחד של הירחון ,אותו ייסד ועורך מופיד צידאווי ,נפרדה
המערכת משלושה סופרים ערבים-פלסטינים שפעלו בישראל
במשך שנים רבות :טלעת שרקאווי ,תושב מוסמוס )1933-
 ;(2021המשורר אחמד פוזי אבו בכר מכפר סאלם )1968-
 (2021ותושב כפר קרע עבד אלראוף אלקרבי ).(2021-1933
לדברי צידאווי ,שלושה יוצרים אלה "השפיעו בייחוד על
התרבות והשירה בכפריהם ,אבל גם על הספרות הערבית
בישראל בכלל".
בגיליון שפע של יצירות שירה ,סיפורת ,ביקורת ספרות
ותרגומים ,בהם מעברית .בין השאר כלול בו מאמר על
המשורר הקומוניסטי התורכי המנוח נאזים חכמת .מערכת "זו
הדרך" שיגרה ברכה למערכת הירחון לרגל יובל הופעתו
ואיחלה לה המשך עבודה פורייה .למנוי על "אל-אצלאח" :נא
לשלוח מכתב למערכת הירחון ,ת.ד ,445 .ערערה 3002600
או באמצעות הדוא"לalesla7@gmail.com :

על תוצאותיו של אותו תהליך בשטח ניתן ללמוד מן
הרשימה של נועה לוי שראתה אור בגיליון "זו הדרך" האחרון
) (5.5תחת הכותרת "נאבקים ומוחים נגד הנישול ביפו" .את
הסדרה המשודרת בערוץ  8יצרו הבמאים קרן שעיו ולביא
ונונו והמפיקה אסנת טרבלסי .שלושתם התגוררו בעיר במשך
זמן מה ,וראו לאן מועדות פניה.
מהסדרה ניתן ללמוד שהג'נטריפיקציה אינה רק פועל יוצא
של כוחות השוק ונדל"ניסטים תאבי בצע ,אלא גם תוכנית
סדורה של מוסדות השלטון ,ממשרדי הממשלה ועד לעיריית
ת"א-יפו .האחרונה החלה במדיניות זו כבר בשנות ה 60-של
המאה שעברה ,כשאמנים הגיעו לעיר העתיקה ושוכנו בבתים
מהם גורשו הפלסטינים ב ,1948-תוך הרס שיטתי של שכונות
ערביות.
בפרק הראשון מתגאה אדריכל האלפיון העליון והיזם אילן
פיבקו ,היושב בדירתו המפוארת המשקיפה על הים בנמל יפו,
ומתרפק על האקזוטיקה של המקום" .בשנות השמונים היה
מכרז של המינהל ]מינהל מקרקעי ישראל[ על איזו חורבה",
הוא מספר ומוסיף ללא חרטות" :אני קניתי אותו מהמינהל
אבל הייתי צריך לפנות דיירים שהיו כאן".
הסדרה אינה מסתפקת בתיאור התהליך )אותו מלוות
המצלמות במהלך כמה שנים(; היא מביאה את עדויותיהם של
מתנגדיו ,קורבנותיו וגם מחולליו .ראויה לציון העדות שמספק
עו"ד אמיר בדראן ,פעיל חד"ש ביפו וחבר מועצת עיריית
ת"א-יפו מטעם הסיעה "עיר לכולנו" ,המסבירה את הסיבות
ההיסטוריות לנישול תושבי יפו הערבים .בדראן בקיא ברזי
מערכת החוקים המנשלת ופועל בזירות העירונית והציבורית
– בתוך עמו הוא חי.

נמרוד עובד

שני מחזות של הרולד
פינטר בתיאטרון אלפא
תיאטרון אלפא )בית אלפא  ,13תל-אביב( יציג בימי שני,
 24ו 31-במאי ,שתי יצירות מאת המחזאי הבריטי הנודע
הרולד פינטר ).(2008-1930
ההפקה הנוכחית משלבת בין שני מחזות מאת פינטר" :עפר
ואפר" ,בו חוקר דוולין את רבקה על אודות המאהב המסתורי
שלה ,וחושף פרטים מזוויעים המזכירים את השואה; ו"שפת
ההר" ,בו אוסרים אנשי העיר על המיעוט ,תושבי ההרים,
לדבר בשפתם.
לדברי הבמאי ומתרגם המחזות ,פרופ' אבי עוז" :מה
שמייחד את 'עפר ואפר' בין מחזותיו של הרולד פינטר הוא
ההיתוך בין חוויית ההווה וזרימת הזיכרונות ,הזיכרון האישי
והקולקטיבי ,לכדי תבנית דרמטית לכידה המחייבת את קהל
הצופים לנקוט עמדה מוסרית" .ועוד" :בעיבוד הנוכחי צורף
ל'עפר ואפר' אחד ממחזותיו הפוליטיים של פינטר' ,שפת
ההר' .פינטר כתב מחזה זה בעקבות ביקורו המדכא בתורכיה,
על רקע האיסור שהטילו השלטונות התורכים על הכורדים
לדבר בשפתם".
"לפני שנים הייתי עד לניסיונו של מוסד אקדמי אחד לאסור
על בני מיעוט לאומי להעלות מחזה בלשונם .ג'וליאנו מר-
ח'מיס ,תלמידי וחברי ,נרצח על ניסיונו לתת לשון בפיהם של
מי שחירותם עוקרה באלימות מבית ומחוץ .אני מבקש
להקדיש את המחאה הזאת שפינטר הותיר בידינו לכל מי
שמנסים עדיין ,נגד כל הסיכויים ,להילחם בטבעת החנק של
האלימות המאיימת להכניע את חירות המחשבה והביטוי".

במאבק

הפגנות התקיימו השבוע ברחבי הארץ נגד ההסלמה
המסוכנת שמובילה הממשלה בדרום ובירושלים .מאות רבות
הפגינו ביום שלישי ) (11.5בשעות הערב בתל אביב ,בחיפה
ובירושלים תחת הקריאה "הפסיקו את האש".
בתל-אביב התייצבו מאות מול מטה הליכוד" ,מצודת
זאב" .בירושלים צעדו המפגינים מרחבת המשביר הישן ועד
לכיכר ציון ,שם פיזרה אותם המשטרה בכוח .צעירה נעצרה.
גם בחיפה פיזרה המשטרה בכוח רב הפגנה שנערכה בשדרות
בן גוריון במושבה הגרמנית ו 27-מפגינים נעצרו ,בהם פעילי
חד"ש .בהזמנה להפגנות נמסר" :ממשלת הימין מבעירה אש
בירושלים ,בעזה ובדרום – היא מפציצה בעזה והורגת אזרחים
וילדים ,ושולחת את אזרחי ישראל למקלטים .הממשלה
מגרשת את תושביה הפלסטינים של שייח' ג'ראח ,מעודדת את
מצעד הדגלים הגזעני והפרובוקטיבי ,פוגעת בזכות הפולחן
בשיא הרמדאן ומפעילה אלימות משטרה וצבא נגד מפגינים".
עוד נמסר" :בניסיון נואש לשמור על השלטון גורר אותנו
נתניהו למלחמה מסוכנת שתמיט אסון על שני העמים .מלחמה
תביא רק עוד הרג ,סבל וכאב .אנחנו דורשות לעצור את
ההסלמה .אנחנו דורשים להפסיק את האש .אנחנו דורשות
ודורשים את הפתרון היחיד למצב – סיום הכיבוש ,הפסקת
המצור על עזה ,והקמת מדינה פלסטינית לצד ישראל שבירתה
ירושלים המזרחית".
המשטרה הפעילה כוח רב גם בבוקר באותו יום בעת פיזור
הפגנה נגד ההסלמה בדרום שנערכה בפתחה של אוניברסיטת
בן גוריון בבאר-שבע .בסרטונים שצילמו פעילי חד"ש במוסד
להשכלה גבוהה נראים בבירור שוטרי יס"מ המתנפלים
באלימות רבה על סטודנטים – שארבעה מהם נפצעו .לעומת
זאת ,המשטרה לא התערבה בהפגנת מאות הסטודנטים
שנערכה באותה שעה בכיכר אנטין בכניסה לאוניברסיטת תל-
אביב.
נוסף על כך התקיימו במהלך השבוע הפגנות רבות
ביישובים הערביים ובערים המשותפות נגד הדיכוי הברוטאלי
במזרח ירושלים ונגד תקיפות הצבא בעזה .ביפו ,ברמלה
ובלוד הפגינו מאות תושבים ערבים נגד הכיבוש .בעקבות
ההפגנות פתחו בריונים ימנים בהתקפות נגד האוכלוסייה
הערבית ברמלה ובלוד ,ורצחו ביריות את מוסא חסונה ),(25
תושב לוד .תושב נוסף כבן  20נפצע בינוני ,ועשרות מפגינים
ערבים נעצרו בידי המשטרה .למחרת התערבה המשטרה
במהלך מסע הלוויתו של חסונה והציתה גל של עימותים בין
יהודים וערבים שנמשכו עד שעות הלילה המאוחרות.
ברהט נעצרו  15מפגינים ,ואילו בתל שבע ובשגב שלום
נעצרו  20מפגינים .באום אל-פחם נעצרו כמה מוחים בעקבות
הפגנה .הפגנות גדולות נרשמו גם במרכז נצרת ובשדרות בן
גוריון במושבה הגרמנית בחיפה.
בטייבה חסמו התושבים את כביש  444הסמוך .הפגנות
נוספות התקיימו בג'לג'וליה ,בשפרעם ,בכפר מנדא ובצומת
המוביל .בכביש  ,4בצומת הכניסה לפוריידיס ,חסמו כ200-
מפגינים את הכביש הבינעירוני .גם בכביש  85במועצה אזורית
נחף שבצפון חסמו צעירים את הכביש.

בעקבות השביתה :הרופאים
ייפגשו עם נציגי האוצר
נציגי ההסתדרות הרפואית ומשרד האוצר עתידים להפגש
השבוע למו"מ במטרה לפתור את משבר תקני הרופאים,
בעקבות שביתת האזהרה בת  24השעות .במהלך השביתה
פעלו כל בתי החולים ברחבי הארץ במתכונת חירום .אסיפות
הסברה נערכו בבתי החולים ומאות מתמחים ורופאים הפגינו
בכיכר הבימה בתל אביב.
יו"ר ההסתדרות הרפואית ,פרופ' ציון חגי ,דרש משר
האוצר ישראל כ"ץ להתערב במשבר" :הורה לאוצר ופקידיו
לעצור את תוכנית הגזירות שמאיימת לחנוק את מערכת
הבריאות .שחרר את  600התקנים".
לדברי פרופ' חגי" ,ואקום שלטוני לא יכול להיות תירוץ
למתקפות נגד הרופאות והרופאים שעושים לילות כימים
למען בריאות הציבור .המחלקות הפנימיות וחדרי המיון עדיין
בתפוסה של למעלה מ ,100%-ולא יעלה על הדעת שיפטרו
עכשיו  600רופאים בזמן שחסרים לנו  4,500תקנים רק
בשביל להגיע לממוצע של המדינות המפותחות".
יו"ר ארגון רופאי המדינה ,ד"ר זאב פלדמן ,אמר במהלך
הפגנת רופאים בבית החולים שיבא" :אם האוצר יבוא וייקח
את  600התקנים האלה ,לא נוכל לתת שירות רפואי ראוי
לאוכלוסיית ישראל .לא נלך אחורה! לא נסכים לחזור למצב
של ערב הקורונה ,לשנים של הרעבת מערכת הבריאות".

פודקאסט  -גל חד"ש
פרק מס'  :42שיחה עם הפעילה פידא טבעוני-נערה
בנושא :נשים נגד נשק – המאבק נגד אלימות ופשיעה
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
מולאדה )הגנה(  -אוסמן סמבן
 ,2004סנגל )במברית וצרפתית; תרגום לאנגלית(
מוצ"ש ,15.5 ,בשעה  ;20:00אחד העם  ,70ת"א

השבוע באתר "זו הדרך"
האירועים בירושלים ,הפגנות הקהילה
הקולמביאנית בארץ ,ועוד...
zoha.org.il

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

