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ההסכמים הקואליציוניים הנחשפים לא מותירים
צל של ספק :ממשלת בנט-לפיד ימנית ועוד איך
יו"ר הכנסת ,יריב לוין ,הודיע השבוע ) (7.6בפתח ישיבת
המליאה כי עלה בידו של יו"ר יש עתיד ,ח"כ יאיר לפיד,
להרכיב ממשלה .לוין לא הודיע מתי תתקיים
השבעת הממשלה ,אך סוכם שהיא תתרחש ביום
ראשון ).(13.6
אט-אט נחשפים סעיפים מתוך הסכמים
הקואליציוניים של ממשלת הימין החדשה,
המגדירה את עצמה "ממשלת שינוי" .מהסעיפים
עולה כי ראש הממשלה המיועד נפתלי בנט לא
בהכרח יהיה מחויב להסכמים עליהם חתם לפיד עם
שאר המפלגות .כך ,למשל ,ימינה אינה מחויבת
לכבד את סעיף ההסכם של יש עתיד ומרצ בדבר
קידום חקיקה לשוויון הלהט"ב ,או בחינת שינוי חוק
קמיניץ הגזעני שנחתמה מול רע"ם .לבנט וללפיד,
שיוגדר ראש הממשלה החליפי )ע"ע הסכם נתניהו-
גנץ( ,תהיה זכות וטו על כל החלטה בממשלה.
ההסכם הקואליציוני בין ימינה ליש עתיד ייחשב
"הסכם גג" שיחייב את כל סיעות הקואליציה ויצורף
כנספח לכל ההסכמים .צירוף סיעות נוספות
לקואליציה ייעשה בהסכמת בנט ולפיד .ראשי כל
המפלגות קראו ואישרו את כל ההסכמים ,גם אם אינם
חתומים עליהם .כך הפכו העבודה ,מרצ ורע"מ שבויות בידי
הרוב הימני של הממשלה המיועדת.
במילים אחרות :ההסכמים הקואליציוניים ייחתמו בין
ימינה של ראש הממשלה המיועד בנט ליש עתיד של ראש
הממשלה החליפי המיועד לפיד ,ובמקביל – בין שש
המפלגות האחרות בקואליציה עם מפלגת יש עתיד.
כלומר ,ימינה חתומה על הסכם אחד בלבד – מול לפיד.
זאת ,חרף העובדה שהקואליציה החדשה תהיה מורכבת
מחברי הכנסת של יש עתיד ,כחול לבן ,ימינה ,העבודה,
ישראל ביתנו ,מרצ ,תקווה חדשה ורע"מ.
בקווי היסוד לממשלה ,שכל מפלגות הקואליציה אמורות
להיות שותפות להם ,נאמר כי הממשלה תפעל "לביצור
הביטחון הלאומי של ישראל ולשמירת ביטחונם של אזרחי

המדינה ,זאת לצד חתירה מתמדת לשלום" .בנוסח הסופי של
ההסכם לא ניתן למצוא את ההסכמה "להימנע ממהלכים חד-

תאומים פוליטיים סיאמיים שנפרדו )צילום :עמוד הפייסבוק של בנט(

צדדיים" – סעיף שהיה כתוב במפורש בטיוטות המוקדמות
של קווי היסוד .עוד מופיע בקווי היסוד" :בנייה בהיקפים
משמעותיים בירושלים בירת ישראל".
לתשומת לבם של ראשי העבודה ,מרצ ורע"מ :מה אין
בקווי היסוד ובהסכמים )רשימה חלקית(? ביטול חוקי הלאום,
המואזין ,קמיניץ ,ועדות הקבלה ,נכסי נפקדים ,החמץ ,הרבנות
הראשית ,נישואים וגירושים ,ההסדרים ,יסודות התקציב.
במה אמורה לעסוק ממשלת שינוי אמיתית? נסיגת ישראל
מכל השטחים הכבושים ,פירוק ההתנחלויות ,הפרדת הדת
מהמדינה ומהפוליטיקה ,חקיקת חוק יסוד "שוויון מלא לכלל
אזרחי ישראל" ,הכרה בזכויות הפליטים הפלסטינים" ,חוק
יסוד צדק חברתי לכל" – גם זו רשימה חלקית .ממשלת בנט-
לפיד ,אם כן ,איננה ממשלת שינוי .זו בסך הכל ממשלת
המשך ,שרוחו הרעה של נתניהו מרחפת עליה.

תגובות 2/
מכתבים
למערכת

מצעד האיוולת העזתי
דברים בשם אומרם
איראן זה כאן
"המשטרה ומערכת הביטחון הציעו לחסום את הרשתות
החברתיות בישראל בעיצומו של 'שומר החומות'
וההתפרעויות בערים המעורבות – כך נודע לוואלה .עוד עולה
כי ראש הממשלה בנימין נתניהו תמך בהצעה שהונחה בפניו
במהלך דיון ביטחוני בשיאו של המבצע ,ואילו גורם בכיר
ממשרד המשפטים דחה אותה על הסף באותו הדיון ,והורידה
מסדר היום".
לירן לוי" ,וואלה"30.5 ,

הפרטת נמל חיפה ,או ...מי רוצה להיות מיליונר
"שלב הגשת ההצעות במכרז להפרטת נמל חיפה צפוי בקיץ.
במסגרת המכרז מוכרת למעשה המדינה את תשתית נמל חיפה
הוותיק — המשתרע לאורך  1,660מטר של רציפים —
ומבטיחה לזוכה במכרז רישיון הפעלה עד  .2054המדינה
תותיר בקופת החברה הון של  800מיליון שקל — ומבטיחה
מענק של עד  200מיליון שקל לטובת קבוצות שיציגו שחקן
אסטרטגי בינלאומי בתחום הנמלים".
אבי בר-אלי" ,דה מרקר"24.5 ,

שר האוצר החברתי ביותר מעולם
"במשך שנים רבות בנה לעצמו משה כחלון תדמית של
'חברתי' טוב ומיטיב .כשכיהן כשר האוצר הוא דיבר רבות על
צמצום פערים והתחשבות בחלשים ,והיו רבים שגם האמינו
לו .עד שבוקר אחד ,לפני כמה ימים ,התברר שהחברתי הרגיש
עומד לקבל חבילת שכר אדירה של  8.3מיליון שקל בשנה
מחברה ציבורית )בורסאית( שהוא משמש בה כיו"ר .איך זה
משתלב עם הקטנת פערים ועזרה לחלשים? הצחקתם אותו.
הוא פשוט עבד עלינו כל אותן שנים .החברה המדוברת לא
עוסקת בשיפור פני החברה .מדובר בחברה קטנה בשוק
האפור' ,יונט קרדיט' ,שעוסקת בתיווך פיננסי .היא מגייסת
כסף בזול ,ומוכרת אותו לציבור ביוקר .כמה ביוקר? בריבית
שנתית של  ,26%ריבית נשך ,ריבית שיילוק ,ריבית שגבוהה
בהרבה מהריבית שגובים הבנקים האיומים .ומי לווים את
הכסף היקר הזה? אנשים קשי יום שצ'קים שלהם חזרו,
ששקועים בחובות ,שהם הכי חלשים במשק".
נחמיה שטרסלר" ,הארץ"28.5 ,

שירות לקורא :דירות למכירה בהזדמנות בלודז'
"'אנחנו מציעים לציונים לשוב ולקנות בחזרה את הבתים שהם
מכרו באירופה ,באמריקה ובמקומות אחרים בעולם ,לפני
שהם יהפכו ליקרים יותר' ,אמר מפקד כוח קודס האיראני
איסמעיל – כשכוונתו כמובן לכך שישראל עתידה להיות
מחוסלת .עוד טען כי במהלך מבצע 'שומר החומות' נמנעו
הפלסטינים מלתקוף תשתיות חיוניות אף שהיו מסוגלים
לעשות זאת .לדבריו ,הם נמנעו מתקיפות כאלה מתוך הבנה
שבעתיד הקרוב הם אלה שישלטו בתשתיות הללו וינצלו
אותן".
"ידיעות אחרונות"30.5 ,

בעמוד השער של גיליון  19של "זו הדרך" ) (19.5נכתב על
"בנק המטרות" בעזה – ילדים ונשים .אפשר גם לכנות את
המבצע הצבאי בשם "מצעד האיוולת" ,כשם ספרה רב
ההשפעה של ההיסטוריונית ברברה טוכמן ,המציג דוגמאות
היסטוריות של מלחמות מיותרות .טוכמן מציבה שלושה
תנאים להגדרתה של מדיניות כאיוולת :תוצאותיה השליליות
נראו בעליל בזמנה; חייבת להיות דרך פעולה חלופית ,שאותה
אפשר היה לנקוט; ומדובר במדיניות הנמשכת יותר מדור
פוליטי אחד ,שאינה החלטה של שליט אחד בלבד.
הגדרה זו הולמת היטב את "מצעד האיוולת" של ישראל
בעזה ,הנמשך עשורים .מכיבוש הרצועה ביוני  ,1967עבור
בהקמת "פתחת רפיח"" ,חבל ימית" ו"גוש קטיף" ועד
ההתנתקות והמצור על הרצועה .בעשורים האחרונים ממשלות
ישראל ניהלו מלחמות בעזה ,הרגו אלפי אזרחים פלסטינים –
ולא פתרו מאומה" .מצעד איוולת" לתפארת.

דן יהב ,ת"א-יפו

על שערי עזה
כפי שפורסם בגיליון  19של "זו הדרך" ) ,(19.5התערוכה
"שערי עזה" מוצגת עד מחצית חודש יוני בגלריה "בית
הבאר" המשוחזרת ברחוב סלמה  ,6יפו .התערוכה עוסקת
באדריכלות השערים של העיר עזה ,כפי שזו משתקפת
ברישומיו של האדריכל והאמן סרג'יו לרמן .לרמן שימש עשר
שנים אדריכל העיר תל אביב )ואחר כך גם אדריכל העיר רמת
גן( ופעל רבות לשימור ,לשיקום ולפיתוח אזורים שונים בעיר.
רישומיו של לרמן ,המוצגים בתערוכה ,מתארים את שעריה
המגוונים והייחודים של העיר עזה כפי שצפה בהם בשנת
 .1990באותה שנה,שנת האינתיפאדה הראשונה ,נשלח לעיר
במסגרת שירות המילואים ,כחובש ביחידה לסילוק פצצות.
על כך סיפר לרמן" :הרמתי את עיני וראיתי מולי חומה
גבוהה בנויה סביב בית מידות ,ובאמצעה שער כפול ,עם
אלמנטים גאומטריים מופלאים ,צבעים מתקלפים ,יופי טהור.
התבוננתי סביב וחשתי דחף גדול לאייר אותו ,להחזיר אותו
לעברו המפואר ,לאומנות המקסימה בתוך הכאוס .מרגע זה
התחלתי לאייר ולצלם את האדריכלות של עזה :הבתים,
הדקלים ,השערים .עדויות של היצירה האנושית המדהימה
שקיימת בכל מקום.
"היופי נמצא בכל מקום .יופי בטבע ,יופי בתרבות
האנושית .העיניים לומדות לחפש ולגלות ,הלב לומד
להתרגש .אני רואה בשערי עזה יופי נקי ,מזוקק של אדריכלות
סימטרית ,גאומטרית ,אסתטית ,עתיקת ימים .שערי עזה ,שם
הם עומדים ,איים של שקט ,יופי ונצח ,בעולם של סבל ,כאוס,
וחוסר אנושיות .שערי עזה לנצח נצחים .לאחרונה היינו עדים
להפצצות מקוממות ושוברות לב – מעשי ההרס של ישראל.
אני לא מסכים לעצום את עיניי".

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

מעמדי 3 /

ניצול וסכנת חיים :עובדי החקלאות מתאילנד בשדות ישראל

המחיר הכבד שמשלמים מהגרי עבודה

פועלים תאילנדים בשדות הדרום )צילום :קו לעובד(

שלושה מהגרי עבודה קיפחו את חייהם בסבב הלחימה
האחרון בדרום ,ולדברי פעילי הארגון קו לעובד" ,אין זו יד
המקרה :התלות המוחלטת בהחלטות המונחתות מלמעלה
ובדיור אותו מעמיד לרשותם המעסיק מנעה מהם אפשרות
להתגונן – וגזרה את גורלם".
היחס המחפיר למהגרי עבודה הוא פועל יוצא של תפיסה
הרואה בהם אילוץ כלכלי ,כוח עזר המכוון לפצות על מחסור
בידיים עובדות בתחומים מהם מדירים ישראלים את רגליהם
בגלל השכר הנמוך ותנאי העבודה הקשים .תפיסה זו יצרה
הפקרות מתמשכת באכיפת זכויותיהם וביטחונם .בזכות
העובדים האלה יכולה ישראל להאכיל את תושביה בפירות
ובירקות ,אך הם נותרים שקופים בעיני הציבור ובעיני המדינה.
"למציאות חייהם של עובדים אלה נחשפנו כשהתחלנו
לטפל בפניות העובדים התאילנדים ,וכל יום אנחנו נחשפים
לעוד ועוד עוולות וסיפורים מסמרי שיער על המתרחש בחצר
האחורית הזאת ,אליה הובאו עשרות אלפי בני אדם" ,נמסר
מקו לעובד .בעמותה מתקבלים דיווחים רבים מפועלים
שעבודתם הפיסית והקשה נמשכת לא פעם  12שעות ביום
ויותר כל השנה ,בכל מזג אוויר ,מצפון הארץ ועד לדרומה.
"לאנשים האלה יש שמות ,מחשבות ורגשות ,והם חווים
געגועים קשים ליקיריהם ,לחבריהם ולביתם .במקרים רבים
מספור הם מתגוררים בתנאים לא ראויים ,כתף אל כתף עם
אנשים זרים .הם מסכנים את בריאותם כשהם משתמשים
בחומרי הדברה רעילים ,עובדים בגובה או משתמשים בציוד
חקלאי מסוכן .שכרם זעום ומינימלי ,לעיתים מתחת לשכר
המינימום .למרות שהם עובדים שעות מטורפות ,לעיתים
קרובות מדי הם אינם מקבלים את מלוא זכויותיהם".
מעסיקים רבים משכנים את עובדיהם בתת-תנאים,
ומתעלמים במשך שבועות וחודשים משירותים שהתקלקלו,
מדוד שנשבר או מאזילת גז הבישול .כאשר עובדיהם נופלים
למשכב ,המעבידים מתעלמים מכך ואינם מאפשרים להם
לנוח ולראות רופא.
עוד עולה מהתלונות כי בשדות ובחממות זורעים ,קוצרים,
מרססים ומלקטים מהגרי עבודה העמלים משעות הבוקר

המוקדמות ,ועד שהמעסיק יחליט שמספיק – ללא שעות
עבודה מוסדרות .לרבים מאלה ששובצו לעבודה בעוטף עזה
לא היה מושג שהתחילה מלחמה עד שטילים עפו מעל
לראשיהם .למרות שהבינו מיד שכדאי להתרחק מהסכנה,
במקרים רבים המעביד לא הרחיק אותם ,לא דאג לביטחונם
ולא אמר להם מה קורה .הם המשיכו לעבוד כרגיל ,שמעו
אזעקות בלילה וביום ,וישנו שינה טרופה במיגוניות.
היו ביניהם שישנו במקומות מסתור מאולתרים מתחת
לטרקטור ,בסומכם על מכונת הפלדה יותר מאשר על גג הפח
של מגוריהם .למודי ניסיון מהסבבים הקודמים של הלחימה,
ותיקי העובדים מתאילנד לימדו את הצעירים יותר את התורה
כולה – להשתטח על הקרקע.
למרות ההסכם הבילטראלי בין ישראל לתאילנד ,האמור
להפוך את ההעסקה למסודרת יותר ,העובדים נותרו שקופים.
את תוצאות השקיפות הזו שילמו בחייהם בחודש שעבר
סיקהרין סאנגמרם וויראוואט קרונבוריראק ,ושמונה עובדים
נוספים שנפצעו ,אחד מהם באורח קשה .אין זו הפעם
הראשונה בה עובדי חקלאות נפצעים ונהרגים במהלך סבבי
לחימה של ישראל בעזה :ב 2004-נהרגה עובדת בת 25
מפגיעת פצצת מרגמה בהתנחלות גני טל בגוש קטיף ,ושני
עובדים נפצעו .ב 2011-נפצעו כמה עובדי חקלאות בחממה
בה עבדו בחוף אשקלון ,וב 2014-נהרג עובד בן  36בחממה
לא רחוק משם .ב 2016-נפצעו שני עובדים במושב עמיעוז,
באוגוסט  2018נפצעה קשה עובדת בתלמי אליהו וב2019-
נפצע עובד נוסף בחממה במושב אוהד.
בסבב המלחמה האחרון ,בעקבות מותם של שני עובדים
במושב אוהד ,נפקחו לרגע קצר עיני הציבור ,שבדרך כלל
עיוור לעובדי החקלאות מתאילנד למרות שהוא נהנה מפירות
עמלם .פנים ושמות פורסמו ,שותפות גורל ניצתה .שאלות
גדולות וחשובות לגבי אופן העסקתם נשאלו – אך נותרו
בינתיים ללא מענה.

נמרוד עובד

תם ולא נשלם :מאבקן של
שורדות סחר בבני אדם
זה היה פרי אחד המאבקים המשמעותיים ביותר שניהל
המוקד לפליטים ולמהגרים בשנים האחרונות :לפני כחודשיים
וחצי ליווינו ללשכת רשות האוכלוסין בפתח תקווה  27נשים,
שהוזמנו בידי שר הפנים על מנת לקבל אשרות עבודה לשנה.
נשים אלה מייצג המוקד מזה שנתיים 27 :שורדות סחר בבני
אדם שלאחדות מהן הודיעו שהן מועמדות לגירוש וכולן חיות
בישראל במעמד רעוע ביותר .בינואר האחרון ,חצי שנה לאחר
פנייתנו המיוחדת בעניינן ,החליט שר הפנים אריה דרעי
להעניק להן אשרות עבודה לשנה.
אבל זה לא סוף המאבק :בסוף פברואר הגשנו לבית הדין
לעררים ערר נגד ההחלטה של שר הפנים להעניק לנשים אשרה
זמנית לשנה בלבד .בערעור חזרנו על הדרישה להעניק להן
מעמד הומניטרי של תושבות .זאת על מנת לאפשר להן לפתוח
דף חדש בחייהן.

איילת עוז

פוליטי 4/

נדחה מצעד
הדגלים הגזעני
מצעד הדגלים של הימין הקיצוני ,שאמור היה להתקיים
בירושלים המזרחית הכבושה ביום חמישי ) ,(10.6נדחה לאחר
שהמשטרה לא אישרה לצעדה לעבור בשער שכם וברובע
המוסלמי בעיר העתיקה .לאחר שקיימו הערכת מצב ,הודיעה
המשטרה למארגני המצעד כי באפשרותם לדחותו למועד
אחר ,או להגיש הצעה למסלול חלופי שהיא תבחן .המארגנים
החליטו לבטל את המצעד ,אך ח"כ איתמר בן גביר ממפלגת
הציונות הדתית הגזענית החליט לצעוד לבדו.
הרשימה המשותפת הגיבה ) (7.6לביטול צעדת הדגלים:
"מפגני שנאה גזעניים וקריאות לרצח אינם חוסים תחת חופש
הביטוי והמחאה .על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בשטח
כבוש .נמשיך לעמוד איתן נגד ניסיונות הימין להצית את
ירושלים והאזור כולו ולהוביל לשפיכות דמים".
יצוין שהרשימה המשותפת פנתה בסוף השבוע שעבר )(5.6
בדחיפות לשר לביטחון פנים אמיר אוחנה ולמפכ"ל
המשטרה ,רב ניצב יעקב שבתאי ,בדרישה כי יורו מידית על
ביטול צעדת הדגלים.
במכתב ציינו חברי הרשימה המשותפת כי "אירועי 'צעדת
הדגלים' הקבועים בירושלים הפכו מזה שנים רבות אירועי
שנאה בהם נקראות קריאות הסתה גזעניות כמו 'מוות
לערבים' .ידוע על מקרים רבים של ונדליזם ואלימות פיזית
מצד משתתפי הצעדות נגד התושבים הפלסטינים המקומיים.
ככזו ,מועדת הצעדה המדוברת לפורענות מלכתחילה ,קל
וחומר בימינו אנו ,זמן קצר בלבד לאחר שבערו הרחובות
ברחבי הארץ".
עוד נכתב בפנייה" :אנו קוראים לכם להודיע בדחיפות
הגבוהה ביותר כי המשטרה לא תאפשר את קיום הצעדה .אנו
מזהירים ומתריעים כי אירוע זה עלול בסבירות גבוהה ביותר
להבעיר את השטח שוב ,להוביל לאלימות ולהסלמה
שאחריתן מי יישורנו .לא זאת ואף זאת ,עיתוי הצעדה
ומסלולה מעלים תהיות לגבי סיבת קיומה מלכתחילה .הייתכן
כי מדובר בניסיון מודע להבעיר את השטח כדי למנוע הקמתה
של ממשלה חדשה? למותר לומר כי חשד כבד שכזה אכן
קיים".

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

יו"ר ההסתדרות רואה
עין בעין עם ליברמן
יו"ר ההסתדרות ,ארנון בר-דוד ,אמר בשבוע שעבר )(3.6
שהוא רואה בהקמת ממשלה חדשה בראשות נפתלי בנט
"הזדמנות"" .אני מצפה שתקום ממשלה מסודרת בישראל",
אמר בר-דוד בוועידה הלאומית של חדשות .13
כמו כן חשף בר-דוד שהוא "מחליף מסרים" עם שר האוצר
הניאו-ליברלי המיועד ,אביגדור ליברמן ,וכי "אנחנו רואים
עין בעין הרבה מאוד דברים .יש מסרים של שיתוף פעולה ,של
שולחן עגול בין המעסיקים ,ההסתדרות והאוצר" .בר-דוד
הוסיף" :אין יותר הסתדרות שיש לה מפלגה או מפלגה שיש
לה הסתדרות .אני היום א-פוליטי ,כי כשמתעסקים בעובדים
אין הבדל של מפלגה ,ואני חושב שזאת הדרך".
על ראש הממשלה המיועד ,נפתלי בנט ,שהתבטא בעבר נגד
העבודה המאורגנת ,אמר בר-דוד שהוא בטוח שהממשלה
תפעל לטובת העובדים .בתשובה לשאלה האם ההסתדרות
תסכים לקיצוצים או להקפאת שכר אמר בר-דוד" :אנחנו
מבינים את המצב ,ולכן בשנתיים האחרונות אני הייתי מאוד
אחראי ונתתי למדינה את השקט לנהל את המשברים שהיו פה.
נתנו את הזמן למדינה לנהל את המשברים ...כשתקום ממשלה
ויהיה תקציב ,יתחילו דיבורים והכול יהיה על השולחן".

שליש מהמובטלים מקבלים
דמי אבטלה זה יותר משנה
על עומק המשבר בשוק התעסוקה ניתן ללמוד מנתונים
שפרסם השבוע ) (6.6מנהל המחקר במוסד לביטוח לאומי.
מהנתונים עולה כי שליש מחצי מיליון המובטלים מקבלים
דמי אבטלה יותר משנה .מספר המובטלים באפריל היה כ506-
אלף ,ובהם כ 172-אלף שקיבלו דמי אבטלה בין  12ל14-
חודשים .קיים חשש שמובטלים אלה יתקשו יותר מאחרים
למצוא מקומות עבודה .יותר ממאה אלף מהם הועסקו
במקומות עבודה שנסגרו כליל ,כפי שעולה מנתוני הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו בשבוע שעבר.
פילוח של המובטלים לפי ענף התעסוקה האחרון בו עבדו
לפני האבטלה מעלה כי רובם הועסקו בענף שירותי אירוח
ואוכל ) ,(53%ורבים אחרים עבדו בענף אמנות ,בידור ופנאי
) .(31%מחוז מרכז הוא האזור בו נמצא המספר הגדול ביותר
של מקבלי דמי האבטלה הממושכים – כ 90-אלף זכאים.
מחוז הצפון ומחוז תל אביב היו בעלי השיעור הגבוה ביותר
של מקבלי דמי אבטלה לתקופה ממושכת –  71) 8.3%אלף(
מהזכאים בצפון ו 66) 8.1%-אלף( מהזכאים בתל אביב.
כ 56%-ממקבלי האבטלה בחודש האחרון הם נשואים ו-
 32%מהם רווקים .ממוצע התשלום לרווקים הוא  158שקל
ליום .לנשואים שולמו בממוצע  191שקל ליום .נשים קיבלו
בממוצע תשלום דמי אבטלה יומי של  166שקל בלבד ,וזאת
בעוד שממוצע התשלום לגברים עמד על  194שקל .הסכומים
נגזרו מתוך המשכורת שהשתכרו המובטלים טרם האבטלה.
מנכ"ל הביטוח הלאומי ,מאיר שפיגלר ,אמר בעקבות
פרסום הנתונים" :אם בתוך שלושה שבועות לא תעבור חקיקה
שתקדם סיוע וטיפול במי שלא יצליח לחזור למעגל העבודה,
בדגש על האוכלוסייה המבוגרת – תהיה קטסטרופה".

סולידריות 5/

הפגנה בדרום קוריאה נגד המתקפה על עזה )צילום :סוכנות הידיעות של דרום קוריאה(

התגובה של הממסד הישראלי למחאה נגד הכיבוש

נשק ההכתמה באנטישמיות
השבוע ציינו חמישים וארבע שנות כיבוש )ר' עמ'  ;(10גזל
אדמות ,הקמת התנחלויות על אדמות פלסטיניות ,דיכוי ,שיסוי
וניסיונות מתמשכים להרס המרקם החברתי הפלסטיני .כל
אלה הולידו באופן טבעי תנועת התנגדות עממית פלסטינית
וביקורת בכל רחבי העולם .התגובה לסבבי המלחמות
ולמערכות הדיכוי המנוהלים נגד הגדה ורצועת עזה היא
הפגנות וחרם על מוצרים שמקורם בהתנחלויות בשטחים
הכבושים .הטלת הסגר והמצור על אוכלוסייה בת שני מיליון
תושבים ברצועת עזה והשלילה השרירותית והאכזרית של
זכויות דיג של עזתים רבים שזו פרנסתם היחידה ,עוררו מחאה
באירופה ובארצות הברית ,וגלי גינוי מוצדקים בעולם כולו.
ההפצצות הנוראות במרחבי אוכלוסייה אזרחית בסבב
המלחמה האחרון ,תוך הרג חפים מפשע ופגיעה בתשתיות
רפואיות ואחרות ,הולידו בשבועות האחרונים זעם רב ברחבי
העולם .יום אינו עובר מבלי שנראה ונשמע בכלי התקשורת
מסע הגינוי המאחד ברלינאים ,ניו-יורקרים ,תושבים במדריד
וגם בתל-אביב .אין ספק שגל המחאה נגד הרג  69ילדים בעזה,
נגד ההפצצות המסיביות של מגדלי מגורים ,נגד הסירוב
המוחלט לנסות ולהגיע לפתרון הומני של הסכסוך – מטריד
מאוד את הממשלה הישראלית.
יתכן שאם גל המחאה העולמי היה נותר ברמתו העממית
הבלתי-ממוסדת ,היה עולה בידי הממסד הישראלי להתעלם
ממנו .אולם לאחרונה אנו עדים לגינויים רשמיים מצד
ממשלות שונות ,ואף לצעדי חקירה שמקדם האו"ם כדי לבחון
את מדיניותה הכוללת של ממשלת ישראל כלפי רצועת עזה
ובשטחי הגדה המערבית הכבושה .גם מכיוון בית הדין
הבינלאומי בהאג נשמעים לאחרונה קולות המבקשים להעמיד
לדין אחראים לפשעי מלחמה .אך במקום להתמודד עם
השאלות המשפטיות והמוסריות העומדות בבסיס הכיבוש של
הגדה המערבית והמצור על עזה ,בחרו נציגים בממשלת
ישראל ובשירות הדיפלומטי שלה לפתוח שוב בזעקות הקוזק
הנגזל .האסטרטגיה המועדפת עליהם היא – הכתמת כל מי

שמעז להוציא מפיו מילת ביקורת נגד מדיניות ממשלת הימין
בהגדרה הנוחה והפשטנית :אנטישמי.
מבחינת הימין ,אין פשוט ונוח מהאשמה באנטישמיות,
תופעה אותה שולל כל אדם מוסרי .אך כאשר מגדירים כל
ביקורת נגד הכיבוש והגזל כאנטישמיות ,מבזים בעצם את
המושג עצמו ופוגעים בזכרם של כל אלה שקיפחו את חייהם
לאורך ההיסטוריה כתוצאה מרדיפות אנטישמיות.
בה בעת ,אל לנו להתכחש לעובדה כי באחרונה אכן ישנה
התעוררות מסוכנת של קבוצות אנטישמיות ,הן באירופה והן
בארצות-הברית .קבוצות אלה מאוחדות בשנאת יהודים
שחורים ומהגרים ובתיעוב אנשי שמאל ,וחלקן אף מתקשטות
בסמלים נאציים .חשוב מאוד להדגיש :אין שום קשר בין
פעילותן הבזויה של אותן קבוצות מיעוט פשיסטיות וניאו-
נאציות לבין גלי המחאה האזרחיים הגדולים שתביעתם היא
תביעה מוסרית טהורה :הפסקת הכיבוש והקמת מדינה
פלסטינית בצד מדינת ישראל ,תוך חתירה לפתרון של שלום
צודק בין שני העמים .למחאה זו שותפים השמאל וכוחות
פרוגרסיביים ,בעוד שהאנטישמיות מקורה בימין הגזעני
והלאומני שהוא בסיס התמיכה של הפוליטיקאים המקיימים
קשרים קרובים עם ממשלת הימין בישראל ,כמו דונלד טראמפ
בארה"ב או ויקטור אורבן בהונגריה.
מי שתומך בתפיסות עולם הומניסטיות; מי שנאבקת נגד
דיכוי עמים ומיעוטים; מי שנלחם נגד גזל בתים ואדמות; מי
שמפגינה נגד עוולות אלה – ודאי שאינם אנטישמים .הם
פועלים מתוך אהבת אדם ,מתוך רצון לקיים עולם של צדק
וחיים משותפים .כך אמר מפגין באחת ההפגנות האחרונות
שנערכו בארצות-הברית נגד המתקפה על רצועת עזה" :אני
לא נאבק נגד ישראל .אני לא שונא יהודים ואני לא אנטישמי.
אני נאבק למען מימוש זכויות הפלסטינים לחיים עצמאיים.
אני רק רוצה שישראלים ופלסטינאים יחיו בשלום".
אבל מה פשוט יותר מלהכתים אותו כ"אנטישמי"?

גיורא איש שלומית

תאוריה 6/

ד"ר שלמה סבירסקי )צילום :מרכז אדוה(

כנס של האוניברסיטה הפתוחה

 40שנה לספר

'לא נחשלים'
האוניברסיטה הפתוחה ומרכז אדוה ערכו בשבוע שעבר )1
עד  3ביוני( כנס מקוון רב-משתתפים לציון יובל להקמת
תנועת הפנתרים השחורים ,ו 40-שנה לפרסום ספרו של ד"ר
שלמה סבירסקי "לא נחשלים אלא מנוחשלים".
בין המושבים שנערכו במסגרת הכנס ,בהשתתפות עשרות
חוקרים ופעילים ,יהודים וערבים" :האם יש כלכלה פוליטית
מזרחית?"" ,פוליטיקה מזרחית"" ,תולדות הפנתרים
השחורים"" ,יהודים וערבים בעקבות חוק הלאום"" ,בין
הדרום הגלובלי ללוקאלי"" ,המאבק המזרחי והרשתות
החברתיות"" ,הסללה ומאבק בהסללה"" ,מזרחי ,ימני,
מסורתי"" ,המאבק המזרחי בשנות ה."50-
במושב "כלכלה פוליטית מזרחית" השתתף עורך "זו
הדרך" ,ד"ר אפרים דוידי ,שדן בשאלה" :האם ,לאחר ארבעה
עשורים מפרסומו ,עומד הניתוח של 'לא נחשלים אלא
מנוחשלים' על כנו" .זאת ,מתוך פרספקטיבה מרקסיסטית.
להלן קטעים מתוך ההרצאה.

****
הספר "לא נחשלים אלא מנוחשלים – מזרחים ואשכנזים
בישראל :ניתוח סוציולוגי ושיחות עם פעילים ופעילות"
פורסם בהוצאת מחברות למחקר ולביקורת בשנת .1981

התיזה המרכזית של סבירסקי היא שלישראל "מבנה מעמדי
ייחודי הנובע מאופייה הייחודי של התפתחות הכלכלה
הישראלית .הבורגנות הישראלית היא אשכנזית בעיקרה ,בעוד
הפרולטריון היהודי בישראל הוא מזרחי בעיקרו ] [...תהליך
ההתפתחות הספציפי של הכלכלה והחברה בישראל יצר לא
חלוקת-עבודה בעלמא ,אלא חלוקת עבודה עדתית; על כן
המאבק המעמדי הוא לא מאבק של 'פועלים' בעלמא ,אלא
מאבק של מזרחים" )עמ' .(357-356
תרומתי לדיון תעסוק בקצרה בשלוש שאלות מרכזיות:
האם ,בחלוף ארבעה עשורים ,המונח "מאבק מעמדי מזרחי"
עדיין מתאר את המציאות באופן מדויק ,ועדיף על "מאבק
מעמדי בהשתתפות עובדים מזרחים"? האם חלו שינויים
במבנה של החברה הקפיטליסטית הישראלית ,לרבות שינוי
בהרכב מעמד העובדים? והאם בחלוף הזמן חלו שינויים
בהרכב המעמד הבורגני ,בעלי ההון ,בישראל?
כמה מילות הקדמה .סבירסקי נמנה עם הראשונים )ועד
כמה שידוע לי  -הבודדים( שעשה שימוש בתיאוריית התלות
)"גישת התלות" כלשון הספר( כמסגרת עיונית לניתוח החברה
הישראלית .תיאוריית התלות עוצבה בקרב כלכלנים באמריקה
הלטינית בשנות החמישים ,אך חלה בה תפנית רדיקלית לאחר
המהפכה הקובנית ב .1959-היא שולבה מאז עם המרקסיזם,
והושפעה בייחוד מספרו של ולדימיר איליץ' לנין
"האימפריאליזם :השלב העליון של הקפיטליזם" שפורסם ב-
.1916
תיאוריית התלות נשענת על תפיסת עולם שלפיה מדינות
תת-מפותחות ועניות בפריפריה הקפיטליסטית העולמית
מנוצלות בידי מדינות אימפריאליסטיות מפותחות ועשירות
שבמרכז ,המבקשות לשמר את עושרן ואת צמיחתן הכלכלית.
עונין של המדינות התת-מפותחות נגזר מאופי השתלבותן
במערכת הקפיטליסטית העולמית ומתפקידן בה במסגרת
חלוקת העבודה .גישה זו הייתה מנוגדת לטענתם של כלכלנים
מהזרם המרכזי ,לפיה תת-הפיתוח הוא תוצאה של השתלבותן
החלקית של הפריפריות במערכת הקפיטליסטית העולמית.
בתיאוריית התלות מצדדים רבים ברחבי העולם ,ועמם נמנו
הוגי דעות בולטים כגון הסוציולוג וההיסטוריון האמריקאי
עמנואל ולרשטיין ) ,(2019-1930הסוציולוג האמריקאי-גרמני
אנדרה גונדר-פרנק ) (2005-1929שהתגורר במשך שנים רבות
באמריקה הלטינית ,והכלכלן המצרי סמיר אמין )2018-
 .(1931יצוין שעבודותיהם של ולרשטיין ,גונדר-פרנק ,אמין
והחוקרים הלטינו-אמריקאיים הרבים שפיתחו את תיאוריית
התלות טרם תורגמו לעברית.
באמצו את תיאוריית התלות טען סבירסקי כי קיימת חלוקת
עבודה לא רק בין מדינות אלא גם בין עדות שונות בתוך
ישראל .הבורגנות האשכנזית מעוניינת לשמר את חלוקת
העבודה העדתית ,בה המזרחים היו לפרולטריון .לטענתו ,לא
היה ממש בגישות המרכזיות בסוציולוגיה הישראלית דאז,
שגיבשו מושגים כמו "כור היתוך"" ,גישור על הפערים",
ו"קיבוץ גלויות" .העזה זו עלתה לסבירסקי בקריירה אקדמית,
והוא פוטר מאוניברסיטת חיפה .זאת ,בעקבות מאמריו בכתב
העת "מחברות למחקר ולביקורת" )שראה אור בין השנים
 (1984-1978ועוד בטרם פורסם הספר.
בספרו "הסוציולוגיה הישראלית – ההיסטוריה הרעיונית,
) "2018-1882הוצאת אוניברסיטת בן גוריון ,(2020 ,ציין אורי
רם כי "מחברות למחקר ולביקורת" חוללו שינוי מן היסוד
בסוציולוגיה הישראלית .לדבריו ,המחברות היו "קו פרשת
המים בין הגישה הממסדית ובין הגישה הביקורתית
בסוציולוגיה" )עמ' .(120
<<<
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<<<
בעבודה מאוחרת יותר ,שכתב סבירסקי יחד עם דבורה
ברנשטיין ,נאמר" :עמל כפיים ,של מי ,עבור מי ,תמורת מה?
שאלות אלה לא נשאלו ,לא על ידי ההנהגה הפוליטית ,ולא
על-ידי הסוציולוגים והכלכלנים .תהליך העבודה הוצג
כתהליך ניטרלי ,בלתי אנטגוניסטי ,המשמש ל'בניין הארץ'"
)"מי עבד במה ,עבור מי ,ותמורת מה? הפיתוח הכלכלי של
ישראל והתהוות חלוקת העבודה העדתית" ,בתוך "החברה
הישראלית :היבטים ביקורתיים" שערך אורי רם) ,פורסם
בהוצאת ברירות ב ,1993-עמ' .(143

מי שולט בישראל?
אשר לשאלת השינויים בהרכב מעמד
בעלי ההון בישראל מאז פרסום "לא
נחשלים" לפני  40שנה ,ניתן לקבוע כי
טענתו של המחבר עדיין בתוקף – בעלי ההון
בישראל הם בעיקר אשכנזים .אמנם אין
בנמצא מחקרים אקדמיים על מעמד בעלי
ההון המקומי ,אך ניתן להסתייע במקורות
עיתונאיים .הירחון הכלכלי "דה מרקר"
מפרסם מדי שנה ,מזה  18שנה ,את רשימת
" 500העשירים בישראל" .הרשימה
המעודכנת האחרונה פורסמה ביולי אשתקד,
אבל אז הפרידו העורכים בין
"המיליארדרים" לבין "סתם עשירים" .מיהו
מיליארדר? לפי הירחון ,רק  57בעלי הון
מתוך ה" 500-שוקלים" )אם להשתמש
במונח האמריקאי( מעל מיליארד דולר או כ-
 3.3מיליארד שקל .אף לא אחד מהם הוא ערבי .במקום
הראשון בטבלה :מרים אדלסון ,אלמנתו של שלדון אדלסון,
מידידיה הקרובים של משפחות נתניהו ובנט ,שהונה מוערך
ב 22-מיליארד דולר .במקום האחרון בקרב המיליארדרים:
האוליגרך האוקראיני-ישראלי-קפריסאי תושב שוויץ ,איגור
קולומויסקי ,שהונו מוערך "רק" במיליארד דולר .קולומויסקי
הוא גם שותפו העסקי של נשיא אוקראינה וולודומיר זלנסקי.
רשימת המיליארדים כוללת בעלי הון שעשו את כספם בחו"ל
וממעטים לשהות בארץ.
עוד עולה מהרשימה של "דה מרקר" שהציונות השיגה אחד
מיעדיה :ישראל הפכה מולדתם של בעלי הון יהודים,
המגיעים אליה מכל פינה בעולם בה הם מסתבכים עם
השלטונות ,או כאשר הם זקוקים למקלט מס בטוח וחוקי .יש
לציין שכמעט כל בעלי ההון המתפרסמים ברשימה הם
יהודים .רק שתי משפחות ערביות הסתננו לרשימה בסוף
התור ,בקרבת המקום ה) 500-פחות מ .(!0.5%-העשירים
ברובם הם אשכנזים :בקרב המיליארדים ,רק  15%הם יהודים
מזרחים.

ומה עם המנוחשלים?
ומה לגבי מעמד העובדים? מה מצבו  40שנה לאחר פרסום
ספרו של סבירסקי? כאן עולות לפחות שתי שאלות :האחת,
האם אכן קיים זיהוי בין עדה למעמד? והשנייה ,האם השתנה
הרכב מעמד העובדים במהלך העשורים האחרונים?
סבירסקי הסביר בספרו )עמ'  (355שהמאבק המעמדי
בישראל היה למאבק עדתי-מזרחי בגלל מצבו המיוחד של
מעמד העובדים המקומי ,אותו השווה למעמד העובדים
בבריטניה בתקופתו של קרל מרקס ,במחצית המאה ה.19-
אך ההשוואה של סבירסקי בין מעמד הפועלים באנגליה של
המאה ה 19-לבין מעמד הפועלים בישראל של המחצית
השנייה של המאה ה 20-לוקה בחסר .בבריטניה

הקפיטליסטית בתקופתו של מרקס אכן התחוללו שינוים
משמעותיים בהרכב מעמד העובדים .אחד השינויים החשובים
היה – השתלטות בעלי אדמות אנגלים על אדמות אירלנד
והפיכת חלק מאיכרי אירלנד המנושלים והרעבים לפועלים
שכירים באנגליה התעשייתית .משום כך הרכב מעמד
העובדים הבריטי לא היה הומוגני מבחינה לאומית .מרקס
הקדיש לכך פרקים נרחבים בכתיבתו ובעשייתו הפוליטית.
האם ניתן להשוות בין האירים במחצית המאה ה 19-למזרחים
בישראל במחצית המאה ה?20-
מרקס הסביר שהמעסיקים האנגלים
פוררו את מעמד העובדים בבריטניה סביב
"השאלה האירית" .בכתביו הצביע על כך
שהפועל האנגלי רואה בעמיתו האירי נציג
של עם נחות ,ואילו הפועל האירי רואה
בעמיתו הבריטי נציג של האימפריה
הכובשת .לפי מרקס ,על מנת לשחרר את
מעמד העובדים הבריטי כולו מהאיבה
הלאומית ,נחוץ היה לשחרר קודם כל את
אירלנד מהכיבוש הבריטי .קצרה היריעה
מכדי להתייחס כאן למנגנוני התעמולה,
לאפליה הממוסדת ולתפקידם של
הממסדים הדתיים בניתוח של מרקס ,אבל
ברור ש"הפרד ומשול" היה אחד הכלים
העיקריים בידי המעסיקים הבריטים
באותה עת שחתרו לנצל את העובדים
האנגלים והאירים כאחד ,ובכך למקסם את
רווחיהם על חשבון מעמד הפועלים.
התיאור של מרקס את השאלה האירית
אינו דומה למצבם של העובדים המזרחים בישראל ,אבל דומה
עד מאוד לזה של העובדים הערבים-פלסטינים בישראל מ-
 1948ועד ימינו ,ושל הפועלים הפלסטינים תושבי השטחים
הכבושים המועסקים בישראל מאז  .1967כלומר ,סבירסקי
התעלם מהעובדה שמעמד העובדים הישראלי אינו מורכב ,אז
והיום ,מ"קצת אשכנזים והרבה מזרחים" .בתחתית הסולם
ישנה קבוצה שהיא "פרולטרית יותר" מהמזרחים :העובדים
הערבים .אז כמו גם היום ,חלקם של הערבים בכלל העובדים
בענפי התעשייה והבנייה הוא הגבוה ביותר .כמחצית
העובדים הערבים הם עובדי ייצור או פועלי בניין.
כך היה המצב גם בעת שנכתב "לא נחשלים" .לדברי תמר
גוז'נסקי )בספרה "בין נישול לניצול :שכירים ערבים – מצבם
ומאבקיהם" .הוצאת פרדס ,(2014 ,אחד הגורמים לביטול
הממשל הצבאי ב 1966-היה "הביקוש הגובר לפועלים לא-
מקצועיים ומקצועיים .עם הגידול המואץ של ענפי השירותים
הפיננסיים והציבוריים ,צעירים יהודים רבים יותר נקלטו
בענפים אלה ,ונוצר מחסור בפועלים בבנייה ,בתעשייה,
בשירותי אוכל ובשירותים אישיים .לכן ההשתלבות הייתה
במסגרת הסללה של כוח עבודה זול ,כלומר שילובם של
הפועלים הערבים במסלולים שהתפנו של עבודה פיסית ,של
מקצועות המתוגמלים בשכר נמוך ושל עבודות זמניות".
בעשורים האחרונים נוספה קבוצה נוספת בתחתית המדרג
השכר ותנאי עבודה :מהגרי עבודה ,פליטים ומבקשי מקלט
שהם כ 10%-מכלל העובדים במדינת ישראל .מעמד העובדים
בנוי כיום שכבות-שכבות לפי השתייכות לאומית-עדתית.
פיצול זה של מעמד העובדים הוא כר פורה לניצול מוגבר –
כפי שאירע בבריטניה בתקופתו של מרקס ...ומתרחש ברחבי
העולם גם בימינו אנו.
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דיכוי המחאה בקולומביה :הקשר הישראלי
כשהכירה ב 2018-בפלסטין כמדינה עצמאית .בנאום בפני
שביתה כללית משתקת את קולומביה .למעלה מחודש
ועידת איפא"ק ,הלובי הפרו-ישראלי בקונגרס של ארצות-
מוחים המונים ברחובות ,איגודי העובדים עוצרים את
הברית ,הכריז הנשיא דוקה שקולומביה תפתח "משרד
התחבורה והמסחר בערים הגדולות ,וכוחות הממשלה מנסים
לחדשנות" במזרח ירושלים הכבושה.
לדכא את המחאה באלימות קטלנית .לפי נתונים שפרסמה
הברית הפוליטית הניבה גם קשרים כלכליים מעמיקים.
הממשלה 44 ,אזרחים נהרגו בדיכוי ההפגנות מאז  28באפריל.
בשנת  2013חתמו שתי המדינות על הסכם סחר חופשי.
אולם לפחות  500אזרחים נוספים "נעלמו" וכמאה נפצעו מירי
הייצוא הישראלי לקולומביה הוא
חי ,מהם  28שאיבדו עין .חלקם נפגעו
צבאי בעיקרו :בשנת  2011היו אמצעי
מירי המשטרה ואחרים מאלימות
לחימה  49%מהייבוא הקולומביאני
מיליציות הקשורות בממשלת הימין.
מישראל .הייצוא הקולומביאני
קולומביה הכריזה מלחמה על
לישראל הוא בעיקר פחם ),(89%
אזרחיה ,והופכת רחובות ושכונות
והיתר הוא תוצרת חקלאית – בעיקר
לשדות קרב .מטרת השלטון  -ליישם
קפה ,פירות וסוכר .כדי לפתח את
רפורמות ניאו-ליברליות קיצוניות של
מכרות הפחם במדינה ,נישלה ממשלת
הנשיא איוואן דוקה .הן כוללות חיסול
קולומביה קבוצות ילידיות רבות
שלמערכת הבריאות הציבורית ,הפרטת
מאדמותיהן .בדרך זו פינתה את
הפנסיות ,הורדת שכר המינימום וגביית
הקרקע לתאגידי האנרגיה הרב-
מס בסך  19%על מוצרי מזון בסיסיים.
תג לציון האימונים המשותפים של הכוחות לאומיים .אמצעי הלחימה והייעוץ
על
צעדים אלה הם לא פחות ממתקפה
המיוחדים הקולומביאניים והישראליים
)צילום :חשבון הטוויטר של דן כהן( הצבאי מישראל מילאו חלק חשוב
מעמד העובדים בקולומביה .הנשיא אינו
במסע נישול ודיכוי זה .הממסד
מראה נכונות לפשרה ,למרות שמידת
הישראלי הרוויח פעמיים :שוק לאמצעי לחימה ופחם
שביעות הרצון ממנו ירדה ל 18%-בלבד – הנתון הנמוך ביותר
קולומביאני זול – על חשבון העמים בשני צדי העולם.
אי פעם לנשיא קולומביאני.

סיוע צבאי וברית פוליטית

ישראל של אמריקה הלטינית

בעת צרתה ,נחלצה לעזרת הממשלה הקולומביאנית בת
בריתה הקרובה – ישראל .לאחר ארצות הברית ,ישראל היא
ספקית הנשק החשובה ביותר של הצבא ושל המשטרה
בקולומביה ,ואף משתתפת באימון כוחות הממשלה.
תצלומים ברשתות החברתיות מתעדים רכבים משוריינים
מתוצרת ישראל מפטרלים ברחובות הערים הגדולות במדינה.
הנשק האישי של מרבית חיילי הצבא הקולומביאני הוא רובה
גליל ,ואילו הכוחות המיוחדים משתמשים ברובי תבור .גם
רחפנים ישראליים נראו בשמי קולומביה ,וחברה פרטית
ישראלית מספקת לממשלה שירותים טכנולוגיים-מודיעיניים
כמו זיהוי פנים.
כוחות הצבא הקולומביאני עברו אימוני "לוחמה בטרור"
בהדרכת קצינים ישראליים ,שתרמו מניסיונם הרב בדיכוי
התנגדות פלסטינית .אך המדאיגה ביותר היא המעורבות
הישראלית באימון מיליציות ימניות-קיצוניות ,האחראיות
לכמה ממעשי הטרור הגרועים ביותר בקולומביה בעשורים
האחרונים .קרלוס קסטניו ,מפקד מיליציה אכזרי וידוע
לשמצה ,עבר סדרת אימונים בהדרכת שכיר החרב יאיר קליין
– סא"ל במיל' בצה"ל .קליין טען שהוזמן לקולומביה כדי
לייעץ למשטרה המקומית.
יוצאי צבא ישראלים מעורבים באופן עמוק בסכסוך
בקולומביה .המדינה הקולומביאנית מסתמכת על שכירי חרב
ישראלים ,המכונים "קבלנים צבאיים פרטיים" .העובדה
ששכירי חרב אלה אינם אנשי כוחות הביטחון של קולומביה
ואינם לובשים מדים ,מאפשרת למדינה להכחיש את
מעורבותה בפשעים נגד האופוזיציה .שכירי החרב הישראלים
מקורבים לממסד הקולומביאני עד כדי כך שנשיא קולומביה
לשעבר מנואל סנטוס הופיע בפרסומת מצולמת של חברת
שכירי החרב הישראלית " .Global CSTאלה אנשים עם הרבה
ניסיון ,הם עוזרים לנו לעבוד טוב יותר" ,אמר סנטוס בסרטון.
הקשרים הפוליטיים בין ישראל לקולומביה קרובים אף הם.
קולומביה הייתה המדינה האחרונה באמריקה הדרומית

קולומביה וישראל הן בנות הברית המועדפות על וושינגטון
באזוריהן .בדומה לישראל ,מקבלת קולומביה מדי שנה סיוע
צבאי אמריקאי ) 461מיליון דולר בשנת  .(2021הסבסוד
האמריקאי של צבאות שתי המדינות מניב רווחי ענק לתעשיות
הנשק בארצות הברית .תפקידה של קולומביה באמריקה
הלטינית דומה לזה של ישראל במזרח התיכון :שתיהן
משמשות כבסיסים להשפעה האמריקאית באזוריהן ,ובשתיהן
מצויים בסיסי צבא אמריקאיים.
מעשי הדיכוי האחרונים שביצעה ממשלת קולומביה לא
גררו ביקורת מצד ממשל ביידן .להיפך :במהלך דיכוי
ההפגנות נפגש שר ההגנה האמריקאי לויד אוסטין עם מקבילו
הקולומביאני דייגו מולאנו והביע את מחויבותו "לחיזוק
היחסים הביטחוניים שלנו".
נשיא ונצואלה לשעבר הוגו צ'אבס כינה את קולומביה
"ישראל של אמריקה הלטינית" ,על מנת להדגיש את היותה
כלי שרת בידי האימפריאליזם האמריקאי .נשיא קולומביה
סנטוס אימץ את הכינוי כמחמאה .אכן יש מן המשותף לשתי
המדינות :שתיהן מאשימות את אויביהן בטרור ,בעודן
מבצעות טיהור אתני נגד העמים הילידיים בשטחי שלטונן.
האו"ם אמד ב 7.4-מיליון את מספר העקורים הקולומביאנים
כתוצאה מניסיונה של הממשלה לפנות את הקרקע ל"פיתוח".
בשנה שעברה שיבח נתניהו את דוקה ואמר" :איוואן,
מנהיגותך במאבק נגד הטרור מציבה דוגמא לאמריקה
הלטינית כולה".
אך יש תקווה באופק :סקרים בקולומביה מראים כי
הפופולריות של ממשלת דוקה נמצאת בירידה .איש השמאל
גוסטבו פטרו ,לוחם גרילה לשעבר ,מוביל בפער גדול בסקרים
לקראת הבחירות לנשיאות שייערכו בשנה הבאה .אם
הבחירות יתקיימו כסדרן ולא יתנקשו בחייו של פטרו ,צפוי
השמאל לזכות בניצחון מוחץ בקלפיות .

אלן מקלוד ,מונת'לי רוויו

תרבות 9/
באירוע ישתתפו :ד"ר יונתן מנדל ,אונ' בן גוריון; פרופ'
יהודה שנהב-שהרבני; ד"ר עאידה פחמאוי-ותד ,אקדמיית
אלקאסמי; פרופ' תמיר שורק ,אונ' פנסילבניה; ד"ר מנאר
מח'ול ,התוכנית ללימודי תרבות ערבית-יהודית ,אונ' תל
אביב .יגיבו המחבר ועורך משנה בסדרת מכּתוּבּ.

חֹובט
דרך ַה ֵ
ַּת ַחת ַה ִּמ ָ

ספר חדש בסדרת ַּמכּתּוב

סיפור עכאא'י
אירוע השקה
ערב השקה לספר "סיפור עכאא'י" מאת איאד ברגותי,
בתרגום לעברית מאת ברוריה הורביץ ויהודה שנהב-שהרבני,
יתקיים ביום ראשון הקרוב 13 ,ביוני ,בשעה  18:00במכון ון
ליר בירושלים .הספר ראה אור בסדרת מַּ כְ תּוּב ,פרדס הוצאה
לאור ומכון ון ליר.
הספר הוא רומן היסטורי יחיד במינו על החברה הפלסטינית
בשנות הארבעים של המאה העשרים ,חברה שניסתה
להתאושש מהטראומה שהותיר בה כישלון המרד הערבי
הגדול.
הוא מתאר קנוניות ותככים ,נאמנויות ובגידות ,וגם את
השאיפות הלאומיות כפי שהן משתקפות בניסיון שנעשה אז
להקים ליגת כדורגל עצמאית בצד הקבוצות של החברה
היהודית והשלטון הבריטי.
"כאשר התאחדות הכדורגל הערבית בחרה במאמן
העכאא'י פאיז ע'נדור להיות מאמנה הראשון של נבחרת
הכדורגל של פלסטין ,העיר עכא כולה צהלה משמחה .בן
העיר הפך גיבור לאומי ,והותיר בצל מועדונים ומאמנים
ותיקים יותר .המינוי ביטא את ההכרה של הממסד בכישרון
הרב שבו בנה קפטן פאיז את הנבחרת שלו משחקנים שליקט
במו ידיו מהסמטאות ,מקבוצות בית הספר ,מהתאחדות
הסטודנטים ומקבוצות המפעלים.
"עתיד מזהיר נפרש לפניו ,והוא הפך למנהיג ומקור לגאווה
לאומית .אך אז התברר שמישהו נובר בעבר ומעלה מתוכו
סודות אפלים ,ואלה מאיימים לקבור גם את העתיד".

חֶ בְ רוֹן –
מִ פֶּ תַ ח בַּ יִת כְּ חוֹם הַ יּוֹם
הָ לַם מַ שַּׁ ק ָדּמָּ הּ
מְ הַ סֶּ ה ִמנְעָ לִ י הַ סָּ מוּר
הוּרה
בְּ סִ ְמטָ א סְ ָ
ְשׁמוּטַ ת כָּתֵ ף
ְרכוּנַת רֹאשׁ
ְדּמוּעַ ת גַּז.
ְשׁכֶם –
מִ בֵּ ין אֲבָ נֶיהָ
סְ מוּקֵ י יִצְ הָ ר
הוּאַרתִּ י עַ ד אֵ ימָ ה
ְ
מֵ עֵ יבָ ל עַ ד דּוֹתָ ן
מַ גָּע י ֵָרא לוֹחֵ שׁ :
"חַ יָּל ,שַׁ ל ִמנְעָ ל ְמסֻמָּ ר
מֵ עַ ל ַרגְ לֶי@
כִּ י הַ מָּ קוֹם
אֲשֶׁ ר אַ תָּ ה עוֹמֵ ד עָ לָיו
אַדמַ ת קֹ ֶדשׁ הוּא
ְ
לְ י ֹו ְשׁ בָ י ו ".
י ְִריח ֹו –
מֵ הַ מֻּצָּ ב נ ְִשׁקָ ף
יְג ֹונָהּ עָ דוּי בְּ כַפּוֹת תְּ מָ רֶ יהָ ,
בְּ י ַָדיִם חַ מּוֹת
אוֹסֶ פֶ ת אֶ ל חֵ יקָ הּ אֶ ת נוֹפֶ יהָ
לְ הִ זְ ַדּחֵ ל תַּ חַ ת מִ ְד ָרכִ י הַ חוֹבֵ ט
מִ ְד ָרך שֶ ל חַ יָּל עִ בְ ִרי כּוֹבֵ שׁ.
בְּ עַ זָּה –
מִ ְד ָרכִ י חָ בַ ט בְּ לִ בָּ הּ בְּ נַעַ ל ְמסֻמֶּ ֶרת
הִ צִּ ית לֶהָ בָ ה לוֹחֶ כֶת חַ יִּ ים
עַ ל דֶּ ֶרך ע ֲִר ִירית
ֶדּ ֶרך כְּ בֵ ַדת תּוּגָה
ְצוּרת ִדּ ְמעָ ה
נ ַ
ַואֲדָ מָ ה זוֹעֶ קֶ ת:
חַ יָּל ,לֵך ִמבֵּ יתִ י !!!
חֲזוֹר לְ בֵ יתְ @ !!!
אַ ָֹתּה קַ לְ גָּס !!!
לפני כמה ימים ציינו  54שנים לכיבוש .שיר זה נכתב לפני
חמישים שנה ,בקיץ  ,1971בתום חודש של שרות מילואים
פעיל .בשירי ביקשתי לתת ביטוי למפגשי עם האוכלוסייה
הפלסטינית בתקופת השירות במילואים במהלך ארבע השנים
שחלפו מאז מלחמת יוני .1967
במשך כחמש עשרה שנים אחרי המלחמה התמדתי ,חודש
בשנה ,לשרת כחיל מילואים בערים הפלסטיניות חברון ,שכם,
יריחו ועזה .היום מייסרני מצפוני ,שלא היה לי האומץ לקום
ולסרב לשרת בצבא הכיבוש.

איתן קלינסקי

במאבק

כאלף יהודים וערבים הפגינו בסוף השבוע ) (5.6במרכז
תל-אביב לציון  54שנה לכיבוש השטחים הפלסטיניים.
המפגינים יצאו מכיכר הבימה וצעדו לעבר רחבת מוזיאון תל
אביב ,בה נערכה עצרת .בין הצועדים היו חברי הכנסת של
הרשימה המשותפת איימן עודה ,עאידה תומא-סלימאן ,עופר
כסיף ,אחמד טיבי ואוסאמה סעדי ,וכן ח"כ מוסי רז ממרצ.
עוד השתתפו במחאה חברי הכנסת לשעבר מטעם חד"ש תמר
גוז'נסקי ,דב חנין ,עפו אגבאריה ועבדאללה אבו-מערוף,
ומזכ"ל מק"י עאדל עאמר.
משתתפי ההפגנה קראו" :לסיים את הכיבוש למען שוויון
וחיים משותפים" ומתחו ביקורת קשה על ממשלת נתניהו
היוצאת ואף על "ממשלת השינוי" הנערכת להחליפה
בראשות יו"ר ימינה ,ח"כ נפתלי בנט .המפגינים קראו" :לפיד,
בנט ועבאס – מהכיבוש לנו נמאס" ,וכן "עבאס ,בנט ולפיד –
לא שינוי ולא עתיד".
בין המפלגות ,התנועות והארגונים שלקחו חלק בהפגנה:
מק"י ,חד"ש ,בנק"י ,תע"ל ,תנד"י ,המפלגה הדמוקרטית,
עומדים ביחד ,שוברים שתיקה ,יש גבול ,מסרבות ,לוחמים
לשלום ,סיכוי ,יוזמות אברהם ,גוש שלום ,פורום מרצ למאבק
בכיבוש ,פורום המשפחות השכולות ,מחזקים וזזים.
בעצרת שנערכה ברחבת המוזיאון אמרה ח"כ עאידה
תומא-סלימאן" :ממשלת בנט העומדת לקום אינה נושאת
שום בשורה לשינוי .אדרבא – היא תמשיך להתכחש לזכויות
העם הפלסטיני ,לבנות בהתנחלויות ,לייהד את ירושלים
המזרחית ולספח שטחים .זו ממשלה שתמשיך במדיניות
נתניהו" .עוד הדגישה" :אין כיום היתכנות לממשלה שלא
תקבל בכל יום עשרות החלטות הקשורות בהעמקת הכיבוש:
הם יחליטו כמה מזון יכנס לעזה וכמה ירחיבו את
ההתנחלויות .זה לא השינוי שייחלנו לו .את הכיבוש צריך
לסיים ואת פשעי המלחמה צריך לעצור".
סלאח דיאב ,מתושבי שייח' ג'ראח ומהפעילים הבולטים
במאבק נגד השתלטות המתנחלים על בתי השכונה ,אמר
בעצרת" :אני יכול להניף את דגל פלסטין כאן בתל אביב ,אבל
אוסרים עלי לעשות זאת בשכונה שלי".

נערך סמינר חד"ש סטודנטים
סמינר חד"ש סטודנטים התקיים בסוף השבוע )(4-5.6
בתרשיחא שבגליל ,בהשתתפות עשרות סטודנטים ערבים
ויהודים מאוניברסיטאות חיפה ,תל אביב ,בן גוריון ,העברית
ובר אילן ,וכן ממכללת תל חי.
השנה התמקד הסמינר בהעמקת הבסיס הרעיוני של
המשתתפים ובדיון בבעיות הפוליטיות והחברתיות העומדות
על סדר היום .בין המרצים שדיברו בסמינר היו חברי הכנסת
עאידה תומא-סלימאן ועופר כסיף ,ראש המחלקה הרעיונית
במק"י עיסאם מח'ול ,מזכיר סניף ת"א במפלגה עמרי עברון,
חבר הוועד המרכזי ד"ר עבד כנאענה וחבר מערכת אל-
אתיחאד חסן מסארווה.
בין השאר עסקו תכני הסמינר בשינויים בחברה הערבית,
בשאלה הלאומית במרקסיזם ובביקורת הסוציאל-דמוקרטיה.

בזכות המחאה :יום הסטודנט
בעברית הופרד מ"יום ירושלים"
יום הסטודנט באוניברסיטה העברית בירושלים צוין השבוע
) (9.6לראשונה מאז ההחלטה להפרידו מ"יום ירושלים",
המצוין ביום השנה לכיבוש ירושלים המזרחית במהלך
מלחמת  .'67את ההחלטה לשנות את מועד יום הסטודנט
קיבלה ועידת אגודת הסטודנטים באוניברסיטה ביוזמת תאי
השמאל .מהאגודה נמסר" :אנחנו חיים כאן יחד ,סטודנטים
וסטודנטיות מכל חלקי האוכלוסייה ,וצריכים למצוא את הדרך
לשתף פעולה גם כשאין ביננו הסכמות .יום הסטודנט נועד
לחגוג את היותנו קהילה סטודנטיאלית מגובשת וחזקה.
כשרבים מאיתנו לא מגיעים לחגיגה רק בשל התאריך שלה,
ולא בשל יום הסטודנט עצמו ,אנחנו מאמינים שצריך לשנות
את המועד כדי שכולנו נוכל לחגוג יחד".
יצוין כי תא הסטודנטים של חד"ש באוניברסיטה העברית
הוביל במשך  12שנים מחאה נגד קיום אירועי יום הסטודנט
ביום השנה לכיבוש מזרח העיר .התא אף ארגן את "יום
הסטודנט האלטרנטיבי" הערבי-יהודי עבור סטודנטים
שנמנעו מציון "יום ירושלים" מסיבות פוליטיות.
מהתא נמסר" :במשך  12שנים התעקשה אגודת
הסטודנטים באוניברסיטה העברית ,בשיתוף פעולה עם
עיריית ירושלים וארגוני ימין ,לקיים את יום הסטודנט דווקא
ביום בו מציינים את יום כיבוש מזרח ירושלים .הצמדת יום
הסטודנט לתאריך הכיבוש הייתה צעד של דיכוי ביחס
לסטודנטים הערבים באוניברסיטה" .עוד נמסר" :ההחלטה
של אגודת הסטודנטים לשנות את מועד יום הסטודנט היא
החלטה נכונה ואמיצה מול גל ההסתה הפשיסטית של ארגוני
ומפלגות הימין .זו ההחלטה הנכונה בדרך להחזרת האגודה
לכלל הסטודנטים".

אירוע השקה לספר" :עיונים בהגות מרקס"
בהשתתפות המחבר ,פרופ' צבי טאובר
יום רביעי ,16.6 ,בשעה  ;20:00אחד העם  ,70ת"א

מועדון קולנוע בגדה השמאלית
מולאדה )הגנה(  -אוסמן סמבן
 ,2004סנגל/צרפת )במברית וצרפתית; תרגום לאנגלית(
מוצ"ש ,12.6 ,בשעה  ;20:00אחד העם  ,70ת"א
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