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הסרטים בחיפה

גיליון  36מורחב לחגים  15 /בספטמבר 2021

צוות רפואה מטפל בעובד שנפל מגובה באתר בנייה 31 ,באוגוסט ) 2021צילום :מד"א(

גם במהלך החגים נופלים פועלי בניין מפיגומים
גם ימי החגים הם ימים נוראים עבור פועלי בניין .חרף
ההאטה בהיקף העבודה בגלל ימי החופשה הרבים,
הסטטיסטיקה של הרוגים ופצועים צוברת קורבנות.
שני עובדים נפצעו באורח קשה בתחילת השבוע .עובד
כבן  40נפצע ביום ראשון ) (12.9באורח קשה אחרי שנפל
לבור באתר בנייה ברחוב ירושלים בראשון לציון .ביום שני
נפגע עובד נוסף בבני ברק .כמו כן ,שבעה עובדים נפצעו
קשה במקומות עבודתם בשבוע שעבר .לפי נתוני הקבוצה
למאבק בתאונות בניין ותעשייה 24 ,עובדי בניין נהרגו
במהלך עבודתם בשלושת החודשים האחרונים.
אלה ימים נוראים לעובדים ,אבל אינם ימי תשובה
לממשלה ,לקבלנים ולהסתדרות .חרף העובדה שמונה סגן
שרת הכלכלה והתעשייה ,יאיר גולן )מרצ( ,מינהל הבטיחות
בזרוע העבודה שבאחריותו הודיע באחרונה כי אכיפת תקן
הפיגומים החדש ,שנועד לשפר את הבטיחות באתרים,
נדחתה שוב בחצי שנה .זאת ,לאחר שכבר נדחתה בשנה.
במילים אחרות :פועלים ימשיכו למות ולהיפצע בנפילה
מגובה – אחת הסיבות המרכזיות לקטל בבנייה.
תקן הפיגומים החדש הוא רק אחד הסעיפים שאינם
מיושמים במסגרת הסכם הבטיחות לענף הבניין ,עליו חתמו
ההסתדרות והממשלה בנובמבר  .2018עוד אחת
מ ההתחייבויות המרכזיות בהסכם ,הדורשת השלמת

חקיקה ,היא קביעת מדרג האחריות לבטיחות באתרי הבנייה.
הסכם הבטיחות נחתם בנובמבר  2018אחרי מאבק
שהובילה ההסתדרות .המאבק כלל הכרזת סכסוך עבודה כללי
במשק בדרישה למציאת פתרונות ממשלתיים לצמצום
התאונות בענף הבניין ,הנחשב למסוכן בענפי המשק וגובה
עשרות הרוגים מדי שנה.
סוגיה מרכזית נוספת שהופיעה בהסכם ועדיין לא יושמה
היא הכשרת הבטיחות לכלל העובדים בענף .סוכם שהמדינה
תבטיח שכל עובד הנכנס לאתר בנייה יעבור ,טרם כניסתו,
השתלמות בטיחות בסיסית ותקצה לכך את המשאבים
המתאימים .כצפוי ,בהצעות התקציב וחוק ההסדרים שהגישה
"ממשלת השינוי" אין זכר לכך.
כמו כן ,לפי ההסכם הייתה המדינה אמורה להקים צוות
מקצועי שימליץ לשר העבודה איך להטמיע באתרי הבנייה את
החובה להתקנת רשתות מגן למניעת נפילות עובדים וחפצים.
אין שום התקדמות בנושא ,ונכון לעכשיו אין חובה להתקין
אותן .כל פועל בניין סיני העובד במולדתו נתקל ברשתות אלה
בכל האתרים ,כי שם התקנתן היא חובה .כל עובד סיני
המועסק בישראל מתפלא שב"סטארט-אפ ניישן" – אין.
בהיעדר אכיפה ,בהתעלמות מופגנת מהסכמים חתומים
ובשתיקת ההסתדרות ,ממשיכים הקבלנים לעשוק את
העובדים ,לסכן את חייהם ולמקסם רווחים.

תגובות 2/
מהנעשה בדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון
"ישראל היא המדינה המערבית היחידה שבה ניתן כיום
לעצור ,לחקור ,לשפוט ולהחזיק במאסר לתקופה ממושכת
אדם מבלי שאיש יודע על כך"
)"ידיעות אחרונות"(12.3 ,

משרתם של שני אדונים

דברים בשם אומרם

המיטב תשפ"א
אסור להשוות!
"איך ישראל הייתה מגיבה ,לו מנהל מפעל הטקסטיל בדימונה
היה נרצח בתל אביב? ואיך הייתה מגיבה ישראל לו פעם בחצי
שנה הייתה איראן מתנקשת בקצין צה"ל בכיר? אם חלילה
תפרוץ מלחמה בין איראן לישראל ,יש לזכור מי הרשתה
לעצמה לפעול על אדמתה של השנייה .לזכור מי למעשה
החלה במלחמה".
ציוץ של ניר גונטז'28.11 ,

נתניהו הזכיר לנו שנשים אינן בעל חיים
"נשים זה לא בעל חיים שאתה יכול להכות בו ,והיום אנחנו
אומרים שגם בבעל חיים אתה לא מכה .אנחנו מבינים שיש
תובנה ויש אינטליגנציה וקוגניציה ורגשות גם לבעלי חיים.
אנחנו חומלים ,בצדק ,על בעלי חיים .נשים הן בעלי חיים,
ילדים הם בעלי חיים .בעלי חיים עם זכויות".
דברי נתניהו ביום המאבק למניעת אלימות כלפי נשים23.11 ,

מה עדיף :קוקה קולה או פפסי קולה?
"אני איפון  12מול נתניהו שהוא נוקיה .ההנהגה הנוכחית
עייפה".
ח"כ נפתלי בנט ,יו"ר ימינה" ,ישראל היום"18.9 ,

חיילים בצבא של טראמפ
"חיילים בצבא של טראמפ? הסכמי הנשק שמאחורי 'השלום
ההיסטורי' .ראש הממשלה ,בנימין נתניהו ,לא מפסיק
להתפאר בהישגיו המדיניים .אבל ההסכמים הם פרי פעילות
של דונלד טראמפ והם חלק ממסע דילוגים שעושה נשיא
ארה"ב לצורך קידום מכירות של ענקיות הנשק האמריקאיות".
כותרת בכתבה של חגי עמית" ,דה מרקר"15.9 ,

אין מה להוסיף :זו ממשלת שינוי
"שרת התחבורה הנכנסת ,מרב מיכאלי ,הבטיחה בסרטון
מחויך להעלות את טמפרטורת המזגן בקרונות הרכבת,
'המקפיאים' לדבריה את הנוסעות' .גם לי קר נורא ברכבת,
האמת שקר לי במזגן תמיד .כי ככה זה ,לבנות יותר קר מאשר
לבנים במזגן ,זה ידוע .והעולם קצת מתנהל לפי הבנים אז גם
הטמפרטורות של המזגן ,לפי הבנים .אז אני אבדוק אם אנחנו
יכולות לסדר את המזגן ברכבת כך שלבנות לא יהיה קר ולבנים
לא יהיה חם .אני על זה' ,אמרה".

"סדר ניגוד העניינים של שלום שלמה ,מזכיר הממשלה הנכנס,
התפרסם כשהוא מצונזר בכבדות .שלמה עבד בעבר במשרות
ציבוריות ,כשהיה ראש המטה של נפתלי בנט במספר משרדי
ממשלה ,והיה גם יועץ פוליטי לבנימין נתניהו ,יאיר לפיד
ובנט .אך לצד זאת שלמה עבד גם בתפקידים מצידו השני של
השולחן )או לפחות ,מה שהיינו מקווים שהוא הצד השני של
השולחן( ,בתפקידים שונים שכללו עבודת לובינג ,חיבור
וייעוץ לשלל גופים מסחריים .הסדר ניגוד העניינים משקף רק
את החלק הנוכחי בקריירת הדלת המסתובבת של שלמה,
העבודה כ'יועץ אסטרטגי ,תקשורתי ופרסומי' בחברת
פובליסיס ,מהגדולות בארץ בתחום הפרסום ,ה'ייעוץ' ומה
שביניהם .אלא שגם חלק זה לא מובא לידיעת הציבור ,והוא
מושחר כולו בהסדר שהתפרסם".
שוקי טאוסיג" ,העין השביעית"30.6 ,

ישראל מפריטה את מדיניות החוץ
"נשיא הונדורס ,חואן אורלנדו הרננדס ,הגיע במיוחד מארצו
כדי להשתתף במעמד החשוב גם מנקודת מבטה של ארצו.
אמו של נשיא הונדורס ,אחותו של הנשיא ,סגן הנשיא ,שר
הפנים ,שר המשפטים ובכירים נוספים בממשלת הונדורס
הגיעו לישראל במטוסה הפרטי של ד"ר מרים אדלסון".
אריאל כהנא" ,ישראל היום"24.6 ,

רפול צדק :ישראל ,נושאת מטוסים אמריקאית
"הרמטכ"ל אביב כוכבי אמר בפגישותיו בארצות הברית ,כי
הושג סיכום על תהליך רכש עבור צה"ל ,וכן על שיתופי
פעולה מבצעיים ומודיעיניים עם צבא המדינה' .האמריקנים
צריכים לדעת שהם יכולים לסמוך על צה"ל' ,הדגיש".
הודעת דובר צה"ל22.6 ,

לא חשבנו אחרת
"דובר משרד החוץ האמריקני נד פרייס מסר כי 'תמיכתה
האיתנה של ארצות הברית בישראל תמשך ללא קשר לאיזו
ממשלה תכהן בה' .מעבר לכך ,סירב הממשל להתייחס
לתהליך הקמת ממשלת השינוי בארץ".
"ניו יורק טיימס"4.6 ,

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

ממשלת כל מתנחליה

"מנחם בגין ואריאל שרון פינו יישובים למרות שהבטיחו שלא
יעשו כן .אולי גם בנט ישתכנע ,כמו ששרון ובגין השתכנעו".

"נוסעים בתחבורה הציבורית ביהודה ושומרון לא יסבלו
מעליית מחירים כמו מרבית האוכלוסייה – כפי שנגזר מחוק
ההסדרים .במסגרת החוק ,משרד האוצר צפוי לבטל את הטבת
הערך הצבור ברב־קו .אלא שהצורך לתקן את העיוות
ההיסטורי שיצרו הבדלי התעריפים בין האזורים ,לגישת
משרד האוצר ,אינו חל על יהודה ושומרון ,שם נוסעי
התחבורה הציבורית עדיין יהיו זכאים להנחות בשיעור של
 .50%ההנחה המכונה 'הנחת מיגון' החלה לפני שני עשורים".

ח"כ מוסי רז )מרצ(" ,וויינט"3.6 ,

אסנת ניר" ,דה מרקר"9.8 ,

"ידיעות אחרונות"28.6 ,

מוסי רז בעד לגליזציה של קנאביס  -דוגמא

מדיי 3 /

הנסיגה מאפגניסטן :בפוליטיקה אין ריק
ישראל חושבת את עצמה למעצמה ,אך תלויה לחלוטין
בארצות-הברית .אחרי הפעולה ביוני נגד חמאס בעזה מיהר
גנץ לארה"ב ,כדי לשנורר מענק מיוחד של מיליארד דולר
להשלמת מלאי טילי טמיר שאזלו לכיפות הברזל של המעצמה
האזורית.
חשוב להבין שחילוף ההנהגה בישראל לא היה רק פרי
תהליך פנימי אלא נבע גם מאילוץ חיצוני .משנבחר ביידן
נחרץ גורלו של ביבי ,שהפך עצמו אויב הדמוקרטים .הנשיא
החדש לא נתן בו אמון ולא רצה לעבוד איתו .ישראל לא יכולה
להרשות לעצמה נתק כזה ,שכן הוא מסכן את היחסים עם
הנשיאות ,עם בתי-המחוקקים ועם הממסד הפוליטי של יהדות
ארה"ב .מסיבה זו ביבי חייב היה ללכת ,ואכן הלך .היחסים
ההדוקים בין הממסדים הביטחוניים האמריקאי והישראלי
תוחזקו בתקופה זו של "בין השמשות" בידי גנץ ואשכנזי.
התמנותו של בנט לא הושלמה עם בחירתו בכנסת ,אלא רק
אחרי הסמכת מינויו גם בארה"ב .זו הייתה המשמעות
הסמלית ,של כוס הקפה אצל "האדון" בחדר הסגלגל בבית
הלבן בשבוע שעבר .לנסיעת ההכתרה של בנט קדמו מינויים
חדשים וג'סטות שנועדו לרצות את ביידן :שגריר חדש
בוושינגטון ,ראש חדש למל"ל ,ראש חדש לשב"כ ,יועצים
חדשים לרה"מ .כמו כן נדחו ,בינתיים ,הקמת ההתנחלות
אביתר והפינויים משייח' ג'ראח ומסילוואן ,ורוסנה הביקורת
כלפי האפשרות של פתיחת קונסוליה אמריקאית במזרח
ירושלים .כמו כן נ ערכה ,לראשונה מזה עשר שנים ,פגישה של
גנץ עם נשיא הרשות הפלסטינית עבאס .בימין הקיצוני
מעלילים גם שניתנו הנחיות "מלמעלה" לריסון הפתיחה באש
חיה נגד מפגינים בגבול עם עזה – מי יודע?
חבלי הלידה של שלטון אחר בישראל עדיין רחוקים .גוש
הליכוד והמפלגות שקשרו עצמן אליו לא התפרק .הן עדיין
רוב ,גם אם אין להן רוב .הגדרות סדר היום של מדינת ישראל
לא השתנו :הניאו-ליברליזם ,הפופוליזם הזהותני מחרחר
השנאה ,הייהוד וההתנחלות ,שיח המשיחיות והגזענות,
המלחמה עם איראן ...כולם נותרו .התקציב טרם אושר
ולכידותו של בלוק "רק לא ביבי" עד לסיום הקדנציה לא
מובטחת.
צחוק הגורל הוא שעלייתו של בנט לרגל לוושינגטון
הצטלבה עם יציאתה הבהולה של ארה"ב מאפגניסטן .ישראל,
שמצפה מארה"ב להיות לה בת ברית ביום פקודה ,חתרה
לחדש הסכם חסות עם מי שניסתה לפני שבוע לחלץ את
עצמה ,בשן ועין ,מכאבול .עוד לא ברור מה יהיו ההשלכות
של הקריסה באפגניסטאן על המשך נשיאות ביידן ועל בחירות
הביניים בארה"ב בשנה הבאה ,ומכאן – על הרכב בתי
הנבחרים ועל יכולתו של ביידן להגשים רפורמות שהבטיח
לציבור בארה"ב .מעמדו בדעת הקהל בארה"ב נמצא כרגע
בשפל מאז בחירתו .ייקשה מאוד על ביידן ,לאחר שיצא
מאפגניסטאן ,להיכנס להרפתקה צבאית חדשה – למשל
באיראן.

קריסתה של דוקטרינת בוש
כניסת ארה"ב למלחמה באפגניסטן בעקבות הפיגוע
במגדלי התאומים ,כשהטאליבן העניק מקלט לאל-קאעידה,
זכתה בשעתה בתמיכה רחבה בעולם .ג'ורג' בוש ניצל את
הפחד והזעם נגד אל-קאעידה כדי להצדיק התערבות
אמריקנית במדינות רבות אחרות" .דוקטרינת בוש" )(2002
הגדירה את זכות ההתערבות הצבאית של ארה"ב באופן עמום

ורחב .בוש טבע את המושג "ציר הרשע" וכלל בו את צפון
קוריאה ,קובה ,עיראק ,איראן ,סוריה ולוב .הוא איים שארה"ב
תפתח במלחמה נגד הטרור ונגד מדינות "פורעות חוק"
הפועלות להשגת נשק להשמדה המונית .הוא הבטיח שארה"ב
תקדם ,בשם הביטחון הלאומי ,את "הדמוקרטיה" ואת
"החירות" בעולם .ישראל ניצלה את דוקטרינת בוש כדי לכלול
בה את יריבותיה הערביות ,וכדי לשכנע את ארה"ב לפעול
נגדן .היציאה מכאבול מסמלת את סוף דוקטרינת בוש.
ההחלטות של טראמפ ושל ביידן לצאת מאפגניסטן,
מעיראק ומסוריה נתקבלו לא בגלל נקיפות מצפון ,אלא בשל
אי-יכולתם להמשיך במלחמה ללא מטרה וללא סוף .מלחמות
עיראק ואפגניסטן עלו לארה"ב יותר משישה טריליון דולר.
רבים הרוויחו אמנם מהמלחמה ,אך היא עיוותה את הקצאת
המשאבים בארה"ב ואת קצב הצמיחה הכלכלית וכיווניה.
ארה"ב היא עדיין הכלכלה הגדולה בעולם ,אך פער יתרונה
מצטמצם :תשתיותיה מיושנות ,מוכנותה למשברים
בריאותיים וסביבתיים מפגרת ,הפערים החברתיים בתוכה
עצומים והלכידות הפנימית שלה בשפל .תקופת טראמפ
הראתה ,קבל עולם ,את חולשת ארה"ב בתחומים רבים.
ארה"ב מתכנסת עתה פנימה כי מדיניות "השוטר העולמי"
כשלה והיא אינה יכולה להמשיך בה.
כעשרים שנה אחרי דוקטרינת בוש ,ארגון דאעש-ח'ורסאן,
צאצא של אל-קאעידה ,עדיין פעיל באפגניסטן ובפקיסטן.
באוגוסט נהרגו  13חיילים אמריקאים ו 169-אזרחים אפגנים
בפיגוע התאבדות שיזם ארגון זה בשדה התעופה של כאבול.
זה המספר הגבוה ביותר של חיילים הרוגים שספגה ארה"ב
באירוע בודד באפגניסטאן מאז  .2011דוקטרינת בוש כשלה.
מחירה לעולם היה כבד מאוד.

בעלות הברית חוששות
בטאיוואן ,בדרום קוריאה ובישראל ,בעלות הברית של
ארה"ב המצויות בסכסוכים מתמשכים ,מתעורר חשש שאין די
בתלותן הנוכחית בארה"ב .בכולן מחפשים המנהיגים בריתות
חדשות ,בכולן הועלו התקציבים הצבאיים וכולן מייחלות
להידוק הקשר עם צבא ארה"ב.
בקרב בעלות בריתה של ארה"ב גוברת הביקורת על
התנהלותה כהגמון .בעוד ארה"ב דורשת מהן תמיכה איתנה
בהחלטותיה הפוליטיות והצבאיות ,היא אינה משתפת אותן
בהחלטותיה לשנות את מדיניותה .אופן היציאה מאפגניסטן
והחד-צדדיות בשבירת הסכם הגרעין עם איראן לא היו
מקובלות על רבות מבעלות בריתה של ארה"ב .הסנקציות על
איראן פגעו ישירות באינטרסים הכלכליים שלהן .מלחמות
שנגרמו כתוצאה מדוקטרינת בוש גרמו בארצות רבות
באירופה לבעיית פליטים ,המערערת את הסדר החברתי
והפוליטי .בעלות הברית של ארה"ב ,מלבד ישראל ,לא יגררו
שוב בקלות להרפתקאות אמריקאיות חדשות.
בפוליטיקה אין ואקום .אם תצא ארה"ב מעיראק ומסוריה
תגברנה בהן השפעות אחרות :רוסיה ,סין ,טורקיה ואיראן –
לכולן תהיה השפעה גדולה באזורנו .הממסד הישראלי חושש
מאוד מהשינויים באזור .בשני נושאים אין לישראל תחליף
לתמיכה שקיבלה עד כה מארה"ב :בהמשך הכיבוש ובנטרול
איראן .יש רק דרך אחת ,שישראל מסרבת לעלות עליה :לפתור
את הסכסוך הישראלי-פלסטיני פתרון צודק של שתי מדינות
זו בצד זו .זה כנראה לא יקרה בכהונת הממשלה הנוכחית.

אבישי ארליך

פוליטי 4/

ממשלת השינוי
הורסת יותר בתים
במהלך חודש אוגוסט הרסו רשויות הכיבוש הישראליות,
כפו על פלסטינים להרוס או הפקיעו  108מבנים בבעלות
פלסטינית ברחבי הגדה המערבית בתואנה של היעדר היתרי
בנייה ישראליים .הריסות והפקעות אלה הותירו  160בני אדם
בלא קורת גג ,בהם  97ילדים ,ופגעו במחייתם של יותר מאלף
נוספים .כל המבנים שנהרסו או הופקעו היו בשטח סי של
הגדה המערבית ובירושלים המזרחית .נותנים אלה מסר )(10.9
המשרד לעניינים הומניטאריים של האו"ם בשטחים
הפלסטיניים הכבושים.
ב־ 28באוגוסט מת נער פלסטיני בן  17כאשר קיר בטון קרס
עליו בעת שסייע לשכניו להרוס את ביתם בשכונת בית חנינא
בירושלים המזרחית .ההריסה בוצעה בידי הבעלים בעקבות צו
הריסה שהוציאה עיריית ירושלים .ממשרד האו"ם נמסר:
"בעלי מבנים הורסים את בתיהם כדי להימנע מתשלום קנסות
ומהע לויות המוטלות עליהם כשהרשויות הישראליות
מבצעות את ההריסה" .מאז תחילת  2021נהרסו בירושלים
המזרחית  54מבנים בידי בעליהם.
לפי נתוני האו"ם ,קצב ההריסות בגדה המערבית
ובירושלים המזרחית הואץ באופן משמעותי במהלך כהונתה
של "ממשלת השינוי" .בשלושת החודשים הראשונים
לכהונתה של ממשלת בנט-לפיד ,הרסה ישראל כמעט פי
שלושה יותר מבנים מאשר בשלושת חודשי כהונתה
האחרונים של ממשלת נתניהו .כך ,בעוד שממשלת נתניהו
הרסה  106מבנים בשלושה חודשים" ,ממשלת השינוי" הרסה
 301מבנים בפרק זמן זהה.
עוד לפי נתוני האו"ם ,מספר הנפגעים בנפש בגדה
המערבית נותר בעינו באוגוסט – שבעה פלסטינים ,בהם ילד
אחד ,נהרגו בידי כוחות הכיבוש .ההרוגים כוללים ארבעה
שנורו למוות במהלך מבצע לילי במחנה הפליטים ג׳נין ב־15
באוגוסט ,לפי דיווחים כתוצאה מעימות עם יחידת
מסתערבים .העימותים הכמעט יומיומיים ליד הכפר ביתא
שבצפון הגדה המערבית נמשכו בהקשר של הפגנות נגד
המאחז הסמוך ,אביתר ,שכוחות ביטחון ישראליים מחזיקים
בו לאחר שמתנחלים פינו את המקום ביולי .בעימותים אלה
נהרג פלסטיני אחד ו־ 273נוספים נפצעו.

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

ח"כ עודה :יש לי חלום
שכל האסירים ישוחררו
אלפי אסירים פלסטיניים עומדים לפתוח בשביתת רעב
מדורגת ביום שישי הקרוב ) (17.9במחאה על החמרה בתנאי
מאסרם .יו"ר הרשימה המשותפת ,ח"כ איימן עודה )חד"ש(,
שב והביע ) (11.9תמיכה בשחרור כל האסירים הפוליטיים
הפלסטינים .ח"כ עודה התראיין ב"פגוש את העיתונות"
בעקבות ציוץ בו כתב ,כי אם הצליחו שישה אסירים לפרוץ
מהכלא – מיליוני פלסטינים יסיימו את הכיבוש.
עודה התייחס לציוץ והסביר את תקוותיו לגבי האסירים
הפלסטינים" :יש לי חלום שכולם ישוחררו ושתקום מדינה
פלסטינית ב צד ישראל .החלום שלי הוא שלא יהיו בתי סוהר,
שלא יהיה כיבוש" .עודה המשיך" :צריך לסגור את כל בתי
הכלא .כל האסירים צריכים לחיות במדינה הפלסטינית שתקום
ליד ישראל .הכיבוש הוא שורש כל הרע".
יו"ר הרשימה המשותפת התייחס גם לפעולות המשטרה
באזור הצפון בשבוע האחרון ,במהלך החיפושים אחר
הנמלטים" :הנושא כאוב ביותר .בדיר אל-אסד נרצחו שני
אזרחים ערבים לפני חמישה חודשים .התושבים לא ראו
במקום את המשטרה או את כוחות הביטחון .כלום .הדבר
החשוב ביותר מבחינתנו הוא מיגור האלימות והפשיעה .כל
מי שרואה את השוטרים בימים האחרונים שואל אותם :איפה
הייתם?"" .יותר מ 90%-מהאזרחים הערבים בישראל רוצים
שלום ,דמוקרטיה וצדק חברתי .מי שחושב שניתן להתעלם
מבעיית הכיבוש – טועה .כל מנגנון הכיבוש ,כולל בתי
הסוהר ,משולל לגיטימיות לחלוטין" ,הדגיש.
על כך הוסיף חברו לסיעה ,ח"כ עופר כסיף" :יש סיבות
רבות להזדהות הרווחת בקרב העם הפלסטיני עם אסיריו
הפוליטיים .סיבה אחת יסודית :כל העם הפלסטיני בשטחים
הכבושים חי בכלא ,נרדף ומעונה .במובן זה ,האסירים הם
מיקרוקוסמוס של העם הכבוש כולו".

רבנים בכירים בעד להב"ה
רבנים בכירים ובהם הראשון לציון ,רבני ערים שהם עובדי
מדינה ורבנים בולטים בציונות הדתית ,פרסמו ) (9.9הודעת
תמיכה בארגון להב"ה הגזעני בעקבות כוונת השר לביטחון
הפנים ,עומר בר לב ,להוציאו אל מחוץ לחוק ולהכריז עליו
כארגון טרור.
בין הרבנים החתומים על הפנייה :הראשון לציון ,הרב
שלמה משה עמאר; רבה של העיר צפת שמואל אליהו; הרב
דב ליאור ,לשעבר יו"ר ועד רבני יש"ע; הרב אריה שטרן ,רבה
של ירושלים; הרב דרור אריה ממפלגת נעם הגזענית
וההומופובית; ועוד ראשי ישיבות ורבני ערים .במכתב כתבו
הרבנים" :לא יעלה על הדעת להכריז על התנגדות להתבוללות
כגזענות .הארגון פועל לפי חוק ובדרך תורתנו הקדושה".
יצוין כי השבוע חסמה טוויטר את חשבונותיהם של מנהיג
להב"ה בנצי גופשטיין והכהניסט ברוך מרזל ,לאחר שהאחרון
כבר נחסם בידי פייסבוק .במרכז הרפורמי לדת ומדינה הביעו
תמיכה במהלך" :לאחר מאבק ממושך החליטה טוויטר
להשעות את חשבונו של בנצי גופשטיין – חשבון שפעל תחת
שם המשת מש 'כהנא צדק'" .לדבריהם" ,המרכז הרפורמי פנה
כמה פעמים לטוויטר ודרש הסרה מידית וקבועה של החשבון,
הואיל ונעשה בו שימוש עקבי ומתמשך להפצת תכנים תומכי
טרור ,אלימות ,גזענות ושנאה כלפי ערבים וכלפי להט"ב".

עובדים 5/

בניין עיריית ת"א מואר כפרסומת לחברת וולט – ”) “Wolt 24/7צילום :וולט(

נגד הניהול האלגוריתמי
חברות מסוגן של "וולט" ו"אובר" משווקות לעובדיהן מצג
שווא של חופש ועצמאות ,כמו אלה מהם נהנים כביכול
"עובדים חופשיים" המכונים פרילנסרים .הרצון להשתחרר
מדרג מנהלי הביניים ,שהוא חלק בלתי נפרד מהעבודה
במפעלים או במשרדים ,קורץ לרבים המעוניינים להגדיל את
שליטתם במשך העבודה .רצון זה מנצלות חברות מבוססות
אלגוריתם )קוד סגור( ,המתרגמות אותו לעבודה קצרת מועד
באופן העסקה קבלני .צורת העסקה זו אמנם מאפשרת לעובד
לבחור בשעות העבודה שלו ,אך בה בעת מחסלת את כל
ההטבות והזכויות הנלוות להעסקה ישירה – ובכך מגדילה את
רווחי המעסיק ב 25%-לכל הפחות.
המושג "ניהול אלגוריתמי" מתאר את העברת עבודת
הניהול ממנהלים בשר ודם למנהלים שהם נוסחאות
מתמטיות ,המחשבות נתונים ופולטות החלטות עבור
העובדים .בחברות שליחויות כמו וולט ואובר )כניסתה של
האחרונה לשוק הישראלי נבלמה ,לפי שעה( ,כל פרט
בעבודתם של השליחים – זמן משלוח ,מיקום ,מהירות נסיעה
ומגע עם הלקוח – מנוטר ,נרשם ומוזן באופן אוטומטי אל
האלגוריתם .לשליח ניתנת רק האפשרות לאשר או לא לאשר
משלוח שהוקצה לו .מרגע שאישר משלוח ,כל צעד ושעל שלו
מתועדים ומשפיעים על עבודתו.
הניהול האלגוריתמי הוא שכלול טכנולוגי של רעיונות
הניהול המדעי ,שתחילתם בראשית המאה ה 20-במפעלים
אמריקאיים שהיו ידועים לשמצה כנצלנים ביותר .הוגי
רעיונות הניהול המדעי כמו אלטון מאיו ופרדריק טיילור ,עשו
כל שביכולתם על מנת להפקיע את הכוח והשליטה של

העובדים בעבודתם באמצעותם פירוק וקידוד העבודה
למקטעים בודדים .הם היו בוודאי מתגאים בשכלול
הטכנולוגי שהחייה את רעיונותיהם.
לפנינו מקרה קלאסי של ניצול מעמדי ויצירת רווח על גב
העובדים ,המוותרים על זכויותיהם בתמורה לתחושה של
חופש ועצמאות .הנה היכן טמון סוד קסמו של מודל ההעסקה
האלגוריתמי .שליחי וולט ,לדוגמא ,מקיימים קשר מינימלי
מול שדרת ההנהלה האנושית היושבת במשרדי החברה בתל
אביב .ומנהלים את עבודתם ישירות מול האלגוריתם .תגמולם
משולם אחת לשבועיים ,במקום אחת לחודש ,כדי לשנות את
דפוס התשלום הנהוג וכדי לעודד אותם לעבוד כמה שיותר
שעות וכמה שיותר מהר ,תוך הגדלת הסיכון לתאונות
ולפציעות במהלך העבודה.
קיים פער בין הכתיבה האקדמית העשירה על עולם העבודה
במאה ה 21-בכלל ,ועל "כלכלת החלטורה" בפרט ,לבין
האופן בו תופסים העובדים את המציאות וחווים אותה.
האידיאולוגיה הניאו-ליברלית השלטת מרגילה ומעודדת
פרטים לנהל את עצמם ,לנהל את זמנם ולנהל את גופם.
אידיאולוגיות "האחריות האישית והניהול העצמי" מתממשות
בעבודה תחת ניהול אלגוריתמי ,שכן השליח מנהל את עצמו
ואת פעולותיו בהתאם לתנאי העבודה החיצוניים ולמשימות
שהקצתה לו האפליקציה.
משיחות שערכתי עם שליחי וולט בחודשים האחרונים
עולה כי השליחים ברובם שבעי רצון מן החופש והעצמאות
שהם מייחסים לעבודתם .מנגד ,רבים מתארים את הקשיים
<<
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בניהול עצמי ואת הבדידות בעבודה ,שכן במשך שעות
ארוכות נוסעים השליחים ברחבי גוש דן ובקושי מחליפים
כמה מילים עם הלקוחות ועם עובדי המסעדות מהן אוספים
את המשלוחים .אחד השליחים סיפר ,כי תחילה עבד בוולט
שעות בודדות בשבוע ,כי לא היה זקוק לכסף .לדבריו,
בהדרגה עבר תהליך פנימי שכלל הפנמת רעיונות ושיטות
ניהול בתודעתו .המנהל כבר לא היה אדם חיצוני שנתן לו
הוראות ,אלא מנהל פנימי שגדל בתוכו וניהל את עבודתו ואת
לוח הזמנים שלו .אלה כמה מן הקשיים הפסיכולוגיים עמם
מתמודדים השליחים.
שליחי וולט מתוגמלים בסכום שבין  18ל 21-שקלים
למשלוח .שליח המשלים  40משלוחים ביום זוכה בבונוס
ובתגמולים נוספים .בהתאם לדרישות השוק ,שליחים
העובדים ימים מלאים יוצאים לשליחויות בשעות הבוקר עד
שעות אחר הצהריים ,חוזרים לביתם ואז שבים לעבוד כמה
שעות נוספות בערב ובלילה.
פיצול יום העבודה לאורך שעות הערות הוא סכנה נוספת
מבחינה מעמדית :הגבלת משך יום העבודה לשמונה-תשע
שעות ,הושגה בזכות מאבקים ממושכים שניהלו מפלגות
עובדים חזקות – הישג שהניהול האלגוריתמי מסייע לשחוק.
יש לציין כי השליחים ברובם מביעים שביעות רצון מן
ההפסקה ללא שכר הנכפית עליהם בכל יום בשעות בהן
האפליקציה מושבתת .יש שדימו זאת לצורות העסקה
מסורתיות .לדוגמא ,עובד בחנות מכולת נח בשעות הצהריים
בביתו כאשר המכולת סגורה.
וולט מטפחת דימוי של השליחים כ"גיבורים" המבצעים
את עבודתם בכל תנאי מזג האוויר  -בחום הכבד וגם בגשם
זלעפות .אך קולם של השליחים עצמם אינו נשמע ,שכן
התקשורת עמם נעשית דרך אפליקציה והמגע בינם לבין
העולם הוא וירטואלי בעיקרו .כך מבקש הקפיטליזם לעצב את
העובדים :כגיבורים חסרי פה וקול ,המבצעים את המוטל
עליהם בכל מצב.
אולם באחרונה פתחה קבוצת שליחים במעין מחאה
אינטרנטית אנונימית ,באמצעות מערכת המסרים טלגרם.
השליחים אינם נפגשים או דנים פנים אל פנים ואינם נחשפים
בפני הציבור .המחאה מתנהלת כמו קבוצת פייסבוק ,ברצף של
פוסטים .עדיין לא מדובר בהתארגנות עובדים או במאבק של
ממש ,אך המחאה סודקת את הדימוי ההרמוני של יחסי
העבודה ,אותו מציירת הנהלת החברה.
הנסיגה שחלה בעידן הניאו-הליברלי בתנאי ההעסקה,
בזכויות העובדים ובשכרם היא בין השאר תוצאה של שבירת
מודל ההעסקה היציב שהעניק ביטחון לעובדים .גם כאשר
העובדים אינם משתפים פעולה עם תהליכים אלה מרצון ,הם
נאלצים לקחת בהם חלק .כך היה במהלך משבר הקורונה,
כאשר צעירים רבים שאיבדו את מקומות עבודתם בתחום
התיירות והפנאי פנו לחברת וולט בחיפוש אחר עבודה,
והדרישה והביקוש הרב למשלוחים אפשרו לחברה לגדול
בקצב מסחרר.
בעולם כבר התחילו להבין כי חברות כמו וולט ואובר,
המבטיחות הרים וגבעות ,מנצלות עובדים ופוגעות
בזכויותיהם .יתר כל כן ,הנורמות שעובדי החברות הללו
מוכפפים להן עלולות לחלחל למקומות עבודה נוספים ,ואף
לתחומי חיים שמחוץ לשוק העבודה .על הרשויות בישראל
להתעורר ולהתחיל להגן על העובדים ב"כלכלת החלטורה",
שרבים מהם נמנים עם המוחלשים והפגיעים ביותר בחברה.

זוהר אלון

הופסקו דמי אבטלה
לרבבות בני  45ומעלה
דמי האבטלה ל־ 25אלף מובטלים בני  45ומעלה הופסקו או
יופסקו לפני אוקטובר – המועד עליו הכריזה הממשלה בנוגע
לכלל המובטלים עקב משבר הקורונה .מנתוני הביטוח
הלאומי עולה שחלקם הפסיקו לקבל דמי אבטלה או יפסיקו
לקבלם במהלך החגים .כך מסר השבוע ) (12.9העיתונאי שחר
אילן ב"כלכליסט".
לפי החלטת שר האוצר ליברמן ,תשלום דמי האבטלה לבני
 44ומטה פסק בסוף יוני ,מה שהוביל לירידה משמעותית
במספר מקבלי דמי אבטלה .מדובר בחוק שעבר לפי דרישת
ליברמן ,ולביטוח הלאומי אין שיקול דעת לגבי ביצועו .ביוני
נותרו כ־ 120אלף מובטלים בני  45ומעלה ,וכעת מתברר כי רק
כ־ 95אלף מתוכם יקבלו דמי אבטלה עבור כל התקופה.
במקביל ,במהלך חודש אוגוסט הוגשו מעל עשרת אלפים
בקשות להבטחת הכנסה – קפיצה נוספת לאחר שבחודש יולי
הוגשו  9,100בקשות ,ובחודשים מאי ויוני )טרם הפסקת
תשלום דמי האבטלה לבני  45ומטה( הוגשו  3,800ו5,100-
בקשות ,בהתאמה .קצבת הבטחת הכנסה היא קצבה המגיעה
לאדם שאין לו הכנסות בכלל והוא מובטל זמן ממושך .מדובר
בקצבה נמוכה המשולמת בתנאים מחמירים לאנשים במצוקה
כלכלית חמורה.

הוועד במפעל עשות דורש
להכריז על סכסוך עבודה
ועד העובדים של מפעל המתכת המופרט "עשות"
באשקלון ,בבעלות אלביט מערכות ,חשף את הכוונה למכור
את החברה והודיע על התנגדות נחרצת למהלך .הוועד אף פנה
להסתדרות בדרישה להכריז סכסוך עבודה .ההסתדרות
במרחב אשקלון הודיעה כי היא מתייצבת לצד
העובדים ודורשת מהנהלת החברה "לעצור כל מהלך מתוכנן
של מכירה ולהתמקד בפיתוח ובשגשוג המפעל".
באחרונה הודיע משרד הביטחון על הזמנות חדשות בהיקף
של כ 170-מיליון שקל ממפעל עשות .המפעל מעסיק כ450-
עובדים וכ 300-ספקים מהדרום ,ומתמחה בייצור מערכות
הנעה לטנקים ולרק"מ )רכב קרבי משוריין( .משרד הביטחון
ירכוש מהמפעל ממסרות ,מתלים והינעים לטנקי המרכבה
סימן  4ולנגמ"שי נמר .היקף הרכש מהמפעל בחמש שנים
האחרונות נאמד בכ 900-מיליון שקל.
רמי גואטה ,יו"ר ההסתדרות במרחב אשקלון ,שיגר מכתב
חריף לאודי ורד ,מנכ"ל אלביט יבשה ותעש ,בו הביע
התנגדות למהלך המתוכנן" :למרות התחייבויותיכם
והבטחותיכם ,אתם פועלים במחשכים על מנת להיטיב עם
אלביט באמצעות מכירת עשות וזאת מבלי ליידע את ועד
העובדים וההסתדרות" .גואטה הבהיר לוורד כי כל ניסיון של
הנהלת החברה להציג לעובדים הסכם מכירה מוגמר ייתקל
בהתנגדות מצידם ומצד ההסתדרות.
יו"ר ועד העובדים במפעל ,רחמים גואטה ,הבהיר להנהלת
אלביט כי כל מהלך ייתקל בהתנגדות עזה של העובדים" .נפעל
ככל שביכולתנו לשמור על זכויות עובדי עשות ולמנוע כל
פגיעה בהם".
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תאגיד הייעוץ האמריקאי מקינזי ושות' ומעורבותו בישראל

הפרטת המדיניות בעידן הניאו-ליברלי
זה לא ממש ידוע ,אבל חברת יעוץ וניהול אמריקאית,
מקינזי ושותפים ,מעצבת את המדיניות של ממשלת ישראל
ומעניקה שירותי ייעוץ רגישים שאינם נטולי עמדות ערכיות
ואידיאולוגיות .מדובר בייעוץ דווקא בסוגיות הליבה של
העשייה הממלכתית :משרד ראש הממשלה ,משרד האוצר,
משרד הביטחון ,צה"ל ,המשרד לביטחון פנים והמשרד להגנת
הסביבה )רשימה חלקית(.
מקינזי אף זכתה במכרז לעיצוב
"תוכנית ממשלת ישראל לגיבוש
אסטרטגיה כלכלית-חברתית ל15-
השנים הקרובות" שפורסם בתחילת
) 2011על כך בהמשך( .כזכור,
בתקופה זו לא הציגה מפלגת
השלטון – הליכוד בראשות בנימין
נתניהו – תוכנית פעולה או מצע
כלשהם ,למרות הבחירות התכופות
שנערכו בשנים האחרונות .פעולת
מקינזי בישראל היא ביטוי להפרטת
מדיניות הממשלה בעידן הניאו-
ליברלי.

חברת הייעוץ הגדולה בעולם
מקינזי נוסדה ב 1926-בשיקגו
בידי ג'יימס מקינזי ,וכעבור שני
עשורים עבר המטה לניו יורק .עם
השנים הפכה החברה לתאגיד
הייעוץ האסטרטגי היוקרתי והגדול
בעולם.
רבים מבין עובדי מקינזי לשעבר תפסו ברבות הימים
משרות של מנכ"לים של תאגידים גדולים אחרים .כמו כן,
מקינזי היא המעסיק הגדול ביותר של בוגרי תואר שני במנהל
עסקים ) .(MBAהמגזין "פורצ'ון" הגדיר אותה כ"חברת
הייעוץ הידועה בעולם והסודית מכולן".
בעשור האחרון גדל מאוד היקף הפעולה של מקינזי .ב-
 2013היו לחברה יותר ממאה סניפים ב 60-ארצות וכ 17-אלף
עובדים ,ובהם כ־ 9,000יועצים .התאגיד נוהל אז בידי 1,200
שותפים בכירים .ההכנסות הכוללות של מקינזי ב2011-
הוערכו בדו-שבועון "פורבס" ב־ 7מיליארד דולר בשנה .לפי
הערכה שפרסם "פורבס" לפני כמה חודשים ,הכנסות החברה
אשתקד היו כ 10.5-מיליארד דולר .כיום היא מעסיקה כ30-
אלף עובדים ,ומספר השותפים הבכירים בה הוא  2,200ב130-
מדינות ,ובהן ישראל.
יצוין שהסניף הישראלי מופיע באתר החברה כחלק
מאירופה ,למרות שמקינזי פועלת כמעט בכל ארצות המזרח
התיכון.
למקינזי נקשרו שערוריות כלכליות ופוליטית רבות ,ובהן
נפילת תאגיד החשמל האמריקאי אנרון; מחדלים בייעוץ בעת
המשבר הפיננסי בשנים  2007ו ;2008-אחריות לתוכנית
להאצת המכירות של אוקסיקודון ,משכך כאבים ממשפחת
האופיאטים שגבה קורבנות רבים בנפש ברחבי ארה"ב; עיצוב
המדיניות השנויה במחלוקת של סוכנות ההגירה ואכיפת
המכס של ארה"ב ) ;(ICEזיהויים של מתנגדי המשטר
החשובים ביותר לבית המלוכה הסעודי – שאחד מהם היה

ג'מאל חאשוקג'י ,עיתונאי ופרשן פוליטי סעודי שנעלם ב2-
באוקטובר  2018לאחר שנכנס לקונסוליית מולדתו
באיסטנבול ונרצח בה; ואף שירותי ייעוץ לנשיא טורקיה
הימני רג'פ טאיפ ארדואן.

מקינזי ושות' בישראל
הסניף הישראלי של התאגיד האמריקאי הוקם בשנת 2000
בהרצליה פיתוח ,וכעת הוא פועל
ברחוב הארבעה בתל-אביב .את
הסניף הקים יונתן קולודני ,יהודי
אמריקאי שהיגר לישראל לצורך
זה ,יחד עם שותפים נוספים
ממקינזי העולמית.
בינואר  2011החליפה את
קולודני דנה מאור – בתה של
מנכ"לית בנק לאומי לשעבר,
דליה מאור.
דנה מאור החלה את דרכה
במקינזי בניו-יורק בשנת ,1998
ובשנת  2006הוכרזה כשותפה
במקינזי העולמית .עם הגופים
הציבוריים והפרטיים בישראל
שהשתמשו בשירותי הייעוץ של
מקינזי נמנים :ממשלת ישראל,
משרד האוצר ,משרד הביטחון,
צה"ל ,המשרד לביטחון פנים,
המשרד להגנת הסביבה ,המועצה
הלאומית לכלכלה ,עיריית ת"א-
יפו ,בזק ,תנובה ,שטראוס ,בז"ן ,בנק לאומי ,בנק הפועלים,
הבנק הבינלאומי ,טבע ,נטפים ,אל על ושופרסל.
ביוני  ,2008זכתה מקינזי במכרז הייעוץ החיצוני לתקציב
משרד הביטחון .המכרז נפתח בעקבות דו"ח ועדת ברודט
לבדיקת תקציב הביטחון ,שפורסם במאי  2007לאחר מלחמת
לבנון השנייה .ההצעה הכספית האחרונה של מקינזי עמדה על
 22מיליון שקל עבור  30אלף שעות עבודה במשך כשלוש
שנים ,כולל הוצאות .למרות המחיר המופרז ,היא זכתה
במכרז .בפועל שילמה מערכת הביטחון למקינזי קרוב ל־100
מיליון שקל ,כמעט פי חמישה )!( מסכום המכרז הראשוני
והרבה מעבר לסכום שהייתה אמורה לשלם.
כאמור ,מקינזי קיבלה לידיה גם את תחום האחריות החשוב
מכולם :עתידה הכלכלי והחברתי של מדינת ישראל .מפתיע?
לא במדינת ההון בשלטון .מגידי עתידות ,קוראים בקפה ואף
קוראים בקלפים מתבקשים להתאזר בסבלנות .ב 28-באפריל
 ,2011ממש ערב המחאה החברתית הגדולה ,פרסם משרד
ראש הממשלה מכרז לקבלת ייעוץ עסקי עבור האסטרטגיה
הכלכלית והחברתית של מדינת ישראל ב 15-השנים הקרובות.
המכרז הממשלתי הזמין "חברות ייעוץ אסטרטגי בעלות
ניסיון בינלאומי ייחודי להציע את שירותיהן לסייע לתהליך
גיבוש אסטרטגיה חברתית-כלכלית כוללת למשק הישראלי ל-
 15השנים הקרובות" .המכרז ) (43/10הופנה "לחברות
בינלאומיות וישראליות גדולות ובעלות מוניטין" ,והזמין

<<<
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בתנובה שבבעלות סינית חוגגים את יום העצמאות של ישראל; גם בתקופת הבעלות הבריטית חגגו את עצמאותה של המושבה לשעבר במזרח
התיכון )צילום :תנובה(

<<<
אותן לתת שירותי ייעוץ אסטרטגי לצוות מוביל של הממשלה
לגיבוש מדיניות כלכלית וחברתית .עורכי המכרז ,משרד ראש
הממשלה ומשרד האוצר ,העדיפו כי יזכה בו "ארגון יעוץ
בינלאומי מוכר" .הזוכה קיבל מהמדינה סכום של כ3.5-
מיליון שקל.
לפי תנאי הסף" ,המציע חייב להיות בעל ניסיון באספקת
שירותי ייעוץ לממשלה זרה ו/או מוסד בינלאומי מדינתי,
בתהליך גיבוש אסטרטגיה כלכלית כוללת לאומית ו/או
אזורית .המציע צריך להיות תאגיד שהתאגד בישראל או
בחו"ל ורשום כדין במשרד הרלוונטי בישראל" .בנוסף ,צריך
המציע להעסיק לפחות  30עובדים .ספוילר :המכרז נתפר
למידותיה של מקינזי האמריקאית.
בשנת  ,2018הזמינה המועצה הלאומית לכלכלה מחקר
נוסף מחברת מקינזי לבחינת הכדאיות הכלכלית של פינוי בתי
הזיקוק לנפט המופרטים שבבעלות משפחת עופר ממפרץ
חיפה .הדו"ח שחיברה קבע כי "אין כדאיות כלכלית" להעברת
המפעלים לאתר אחר .הדו"ח הופץ אשתקד בין משרדי
הממשלה ופרטים מתוכו פורסמו בתקשורת ,אך משרד ראש
הממשלה נמנע מפרסומו הרשמי .ביוני אשתקד נאלצה
הממשלה לפרסם את הדו"ח בעקבות עתירה שהגישה
העמותה הצלחה ,אך חלקים רבים ממנו הושחרו .למה הם
הושחרו? מדוע ישנם חלקים בדו"ח שלא נחשפו לציבור?
לממשלה פתרונות.
היחידה הממשלתית לחופש המידע דרשה מצידה ממשרד
רה"מ לנמק את ההשחרה של חלקים נרחבים בדו"ח מקינזי.
במסמך של המשרד להגנת הסביבה בנוגע לעתיד המפרץ עלה
כי לפי עבודת מקינזי ,הרווחיות של בז"ן צפויה לרדת
משמעותית החל משנת  ,2025וכי עלות פירוק התשתיות
במקום מוערכת בחצי מיליארד דולר.
העמותות הצלחה ואדם ,טבע ודין פנו למשרד רה"מ
וליחידה לחופש המידע במשרד המשפטים בדרישה לנמק
באופן מפורט את הסיבה להשחרות ולמחיקות הרבות
במסמך ,אולם נענו בתשובה כללית המציינת שהעמודים
כוללים תחזיות רווח של בתי הזיקוק ,תועלות ועלויות למשק
האנרגיה וניתוח כלכלי של העברת התעשיות הפטרוכימיות.
מאז חלפה שנה ,אך הפנייה טרם זכתה בתשובה.

אפרים דוידי

נפלאות מקינזי:

מחאת הקוטג'
בשנת  ,2011גרם הייעוץ העסקי שנתנה מקינזי לתנובה גרם
להצתת מחאת הקוטג' ובעקבותיה – למחאה החברתית
ההמונית שפרצה באותו קיץ .עם רכישת האגודה השיתופית
של הקיבוצים והמושבים תנובה בידי קרן ההשקעות הבריטית
אייפקס תמורת  4.6מיליארד שקל ,אימצה תנובה מדיניות של
העלאת מחירים במטרה למקסם רווחים – מהר ככל האפשר.
במסקנות עבודת המחקר של מקינזי צוין שתנובה יכולה
להעלות מחירים של מוצרים רבים בלי לפגוע בביקוש ,מאחר
שהוא קשיח .בעקבות מסקנה זו ייקרה תנובה ב 15%-לפחות
את מחיריהם של מוצרי חלב רבים ובהם גבינת קוטג' .יצוין
שתנובה הוכרזה כבר ב 1988-כמונופול בייצור חלב לשתייה
ומוצרי חלב ובשיווקם.
אייפקס היא קרן שרוכשת חברות" ,משביחה" אותן ומוכרת
אותן תוך פרק זמן של כשש שנים .לדברי גורמים בחברה,
המנהלים בתנובה נדרשו להציג תוכנית תלת-שנתית לשנים
 2009עד  ,2011מתוך כוונה שדוחות החברה לשנת 2011
ישמשו את אייפקס למכירת החברה ברווח גדול.
במהלך שלוש שנים מקניית גרעין השליטה בתנובה,
הרוויחה קרן אייפקס יותר ממיליארד דולר רק באמצעות
דיבידנדים שמשכה ועליית ערך המניות שבבעלותה .לפי
הערכות 79% ,ממחזור ההכנסות של תנובה ב ,2010-ערב
המחאה ,נבע מפעילותה בשוק החלב ,ואילו פעילותה בשוק
הנדל"ן תרמה הכנסות של  300מיליון שקל ממכירת נכסים
שהיו בבעלות האגודה השיתופית.
לפי התוכנית העסקית )וכאמור ,באמצעות העלאת מחירי
מוצרי החלב!( תכנן התאגיד הזר להחזיר לעצמו את
ההשקעה ועוד להעביר רווחים שמנים לבעליו .כך ,בשנים
 2008עד  2011נותר מחיר הגבינה הצהובה שבפיקוח ללא
שינוי .לעומת זאת ,מחירי הקוטג' ,הגבינה הצהובה והגבינה
הלבנה שאינם בפיקוח ,עלו בהרבה .זאת בעוד שמחירי חומרי
הגלם בעולם דווקא ירדו .לבסוף מכרה אייפקס את אחזקותיה
בתנובה תמורת שישה מיליארד שקלים לחברה ברייט פוד
שבבעלות ממשלת סין.

בעולם 9/

הפרדת ההון מהשלטון ,מיגור העוני והתמודדות עם משבר האקלים

השמאל צריך ללמוד מסין
המהפכה הסינית ב 1949-העניקה תקווה והשראה להמוני
סוציאליסטים ברחבי העולם ,אך בעשור הראשון של המאה
ה 21-נראה היה שתקווה זו גוועת.
נקודת המפנה הראשונה חלה במהפכת התרבות ,במסגרתה
נרדפו ,הוגלו ונעלמו המונים בידי הממשל .לא רק מבקרים או
מתנגדים של השלטון היו בין קורבנותיה ,אלא אף אזרחים מן
השורה שהחזיקו בתפיסת עולם שלא תאמה את התפיסה
הרשמית בתחומי המדע ,ההגות והתרבות .בסוף שנות ה60-
החליפה את מהפכת התרבות ליברליזציה הדרגתית של השוק.
סוציאליסטים רבים בעולם תהו אם השיטה הכלכלית הנהוגה
בסין כבר כמה עשורים אינה אלא סוג חדש של קפיטליזם.

ארבעה עשורים של ליברליזציה
ב ,1969-בסוף תקופת מהפכת התרבות "הקצרה" ,אירעה
תקרית איי זנבהאו .סכסוך טריטוריאלי כמעט הוביל לעימות
מזוין בין סין וברית-המועצות ,ובעקבותיו נסגר סופית הגבול
בין שתי המעצמות .הבידוד מברה"מ דחף את סין לחפש
בעלות ברית חדשות ולהיפתח אט-אט למעצמות
הקפיטליסטיות.
בעשור הראשון לרפורמות ,בשנים  ,1978-1969נפתח
השוק הסיני בהדרגה לסחר חוץ ,על מנת להתגבר על תנאיי
הפיגור של הכלכלה המתפתחת .פתיחה זו הייתה אמנם צרה
ומוגבלת לייבוא סחורות מסוימות ,אך היא יצרה תלות
באספקה מן החוץ .תלות זו התרחבה בהדרגה למוצרים
נוספים ,ולפתיחה רחבה יותר לשוק העולמי .חשוב לציין
שפתיחה זו לא נעשתה מסיבות אידיאולוגיות ,אלא במטרה
לשפר את מצבה הכלכלי של המדינה .בעשור זה אף החלה סין
לייבא ציוד של מפעלים שלמים כדי לפתח את תעשייתה .עם
זאת ,ניהול הסחר כולו היה בידי המדינה .לא נפתחו יחסים
חופשיים עם השוק העולמי ,ובתוך סין היה זה הצבא שניהל
באופן בלעדי את האספקה ואת העברת הסחורות.
בעשור הבא ,בשנים  ,1989-1978ביצע הממשל הסיני
רפורמות כלכליות מרחיקות לכת .החקלאות הריכוזית
המנוהלת בידי המדינה הופרטה לידי משקי בית כפריים
שהפכו מעין עסקים קטנים .תוכנית יזמות עצומה )"יוזמות
עיירה-כפר"( קידמה פרויקטים יצרניים עצמאיים למחצה,
כמגזר הצומח במהירות הגדולה ביותר בכלכלה הסינית .כמו
כן ,לראשונה נפתחו בסין העממית אזורים לסחר חוץ חופשי
– בעיקר דרך הונג קונג ,בה פעלו מרכזי ההשקעות הזרות
בסין בשלב זה.
בשנות ה 90-פתחה סין את כלכלתה לחלוטין לשוק
הגלובלי ,באופן שהפך אותה לסדנא של העולם .בפתיחתה
לשוק הגלובלי ניצלה סין את שטחיה הגדולים ואת וכוח
העבודה העצום ,המשכיל ,המיומן והזול שלה .כך הייתה סין
לכלכלה מבוססת ייצוא והשקעות זרות .בעשור זה הועבר
לסין הייצור של מגוון עצום של סחורות ,ונוצר הדימוי הרווח
של " ,"Made in Chinaהמניח כי כל מוצר תעשייתי גנרי
מקורו בסין .לפי הערכות שונות ,כוח העבודה התעשייתי
שנוסף לעולם הקפיטליסטי עם פתיחת השוק הסיני למסחר
שווה פחות או יותר בגודלו לזה של כל שאר מדינות העולם
גם יחד.

בתקופה זו נפתחה בסין גם בורסת מניות .היוזמות
העצמאיות למחצה שהוקמו בעשור הקודם עברו להתמקד
ביצוא ,והונפקו בבורסה כעסקים פרטיים .הוקמו תאגידים
חדשים וצצו בעלי הון חדשים .בתחילת שנות האלפיים כבר
חי בסין חלק נכבד מהמיליארדרים הגדולים בעולם .הפערים
הכלכליים בינם לבין רוב העם הסיני ,שעבד עבור פרוטות,
הפכו עצומים לא פחות ולפעמים אף יותר מאשר בעולם
הקפיטליסטי .המדינה עודדה שינויי ענק והשביתה את חגורת
התעשייה הכבדה שהקימה בעשורים הראשונים של המהפכה
בצפון מזרח המדינה .הוצאו צווי סגירה ובוצעו פיטורים
המוניים .המפוטרים זרמו בהמוניהם לערים הגדולות וגרמו
לצמיחתן של ערי הענק הסיניות הידועות כיום.
מבחינת אופני ההעסקה ,בשנות ה 90-ריסקה הממשלה את
"קערת האורז מברזל" – הכינוי למנגנון הקביעות והביטחון
התעסוקתי שאפיין מגוון רחב של מקצועות .כך התהווה בסין
מעמד עובדים עצום ומיומן ,אך חסר הגנה וחסר זכויות שניתן
להעביר מפרויקט יצוא אחד לאחר .התעשיות בבעלות
המדינה עוצבו מחדש כקונגלומרטים ענקיים הנסחרים
בבורסה ,וסין הצטרפה לארגון הסחר העולמי בשנת .2000
המפלגה הקומוניסטית השולטת בסין הסבירה מהלכים
אלה לא כפתיחה אמיתית לקפיטליזם ,אלא כשלבים ראשוניים
הכרחיים של המהפכה הקומוניסטית .המהלכים נועדו לחולל
תיעוש מהיר שיצמיח מעמד פועלים תעשייתי ,ולחזק
ולהעשיר את הכלכלה הסינית ,אותה ניתן יהיה לתעל לטובת
בניית הסוציאליזם בעתיד .למשקיפים מבחוץ ,נימוקים אלה
נראו לעתים קרובות כתירוצים .מבקרים רבים טענו כי
הסוציאליזם הסיני אינו אלא מזכרת מן העבר ,שנשמרה רק
למראית עין.

שי ג'ינפינג משנה כיוון
החדשות הטובות הן שבשנים האחרונות המפלגה
הקומוניסטית הסינית ,כך נראה ,שינתה כיוון .אפשר כי סיבות
אידיאולוגיות הובילו את הממשלה הסינית להבנה שיש
ביכולתה להתקרב שוב לחזון הסוציאליסטי .יתכן גם ששינוי
הכיוון הוא תוצאה של הגעתה של סין לתקרת הצמיחה
האפשרית בתור סדנת יזע של העולם כולו.
הנשיא הסיני הנוכחי ,שי ג'ינפינג ,עלה לשלטון לאחר
שקודמו פרש בעקבות מעורבותו בפרשות שחיתות .באווירה
של ביקורת ציבורית חריפה על ההנהגה ,עלה שי ג'ינפינג
לשלטון על כנפי המאבק בשחיתות .הבטחה למאבק
בשחיתות משמשת במדינות רבות דרך של פוליטיקאים
ממסדיים להתמיד במדיניות קפיטליסטית בעודם רוחצים
בניקיון את כפיהם .אולם במקרה של שי ג'ינפינג ,המאבק כוון
לא רק נגד חברי הנהגה מושחתים ,אלא נגד כל התערבות של
ההון בקבלת החלטות פוליטיות.
ב 2013-פתח שי ג'ינפינג במסע לחיסול השחיתות
המוסדית :החיבור בין ההון לשלטון .טיהור השלטון ,כולל
הנהגת המפלגה עצמה ,מכל מי שהתקרב מדי לבעלי הון
והושפע מהם ,נוסף לטיהור השורות בתוך התאגידים עצמם.
היו אף תאגידי ענק שמנהליהם הוחלפו "מהיום למחר" ,והיו
<<<
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גם שהופקעו ישירות בידי הממשלה .במהלך בן שבע שנים
רוסן ההון הסיני ,והשפעתו על הממשלה הוגבלה מאוד .אך
האם די בכך כדי שהממשלה תחזור לשלוט בכלכלה הסינית,
וכדי תתגבר על המשבר הנובע מהגעה לתקרת הצמיחה
שמאפשר כוח העבודה הזול?
במושב החמישי של הוועד המרכזי ה 18-של המפלגה
הקומוניסטית הסינית ב ,2015-הוצב חזון חדש לחלוטין.
ההנהגה הציגה תוכנית ל 13-השנים הקרובות .הדיון בשינויים
החברתיים והכלכליים בסין הוביל אותה למסקנה שעל סין
לשנות את עצמה ממדינה המסתמכת על יצוא ועל השקעות
מבחוץ לכלכלה מתקדמת מבוססת צריכה ,יוזמה ושירותים.
עיקר הרפורמה שהושקה ב 2015-הוא עידוד הצריכה.
ההנהגה הסינית הבינה שיש ברשותה ,בנוסף למספר העובדים
המיומנים הגדול בעולם ,גם את מספר הצרכנים
הפוטנציאליים הגדול בעולם .הכלכלה הידרדרה לקיפאון בין
השאר משום שהביקושים לא גדלו באותו קצב כמו ההיצע
המתרחב עם התפתחות הטכנולוגיה .בכוחה של הרחבת
הביקוש להניע את הכלכלה כולה ,אולם לשם כך דרוש שיפור
במצבו הכלכלי של האדם הפשוט בסין.
חילוץ העובדים הסינים מעוני ,על מנת שיוכלו לצרוך יותר,
עמד על כן במרכז תוכנית  13השנים שהוצגה ב .2015-תוכנית
המאבק בעוני החלה בניתוח הסיבות לעוני ,שגילה שרבים
מהסינים עניים בגלל סיבות הקשורות בבריאות .על כן ,כוללת
התוכנית השקעה מסיבית בשיקום מערכת הבריאות .זיהום
סביבתי של המים ושל האוויר התגלה כגורם לאחוז גבוה
מהבעיות הבריאותיות הנפוצות בסין .לפי הערכות ,בין מיליון
לשני מיליון סינים מתים בכל שנה כתוצאה מהזיהום .לפי
נתוני הבנק העולמי ,זיהום המים לבדו עולה לסין כ2.3%-
מהתל"ג שלה מדי שנה.

יד קשה נגד הזיהום
סין החלה ברפורמה סביבתית נרחבת .עוד בוועידת
המפלגה ב 2013-הוחלט על צמצום של  33%בזיהום האוויר
תוך ארבע שנים .ב 2015-הוחלט על צמצום של  18%נוספים
בכל הערים הגדולות .בעיתונות דיווחו על מפעלים שחרגו
ממגבלות הזיהום שהציבה הממשלה ,ובו ביום נהרסו עד
היסוד – כאות אזהרה לאחרים שזלזלו ברגולציה הסביבתית.
כשסין החליטה להחליף מנועים ברכבים ,היא כפתה זאת בבת
אחת על השוק כולו .הממשל פועל להפחית את ההסתמכות
האנרגטית על פחם ,והבטיח לעלות את תפוקת האנרגיה
המתחדשת של סין מ 15%-ל 25%-עד  .2030הגברת
ההסתמכות על גז ועל אנרגיה מתחדשת גבתה כצפוי
קורבנות :ערים שלמות סבלו מאספקת חשמל לא מספקת
בחורף.
התוכנית הסביבתית קיצצה ענפי יצור מזהמים ,כמו פלדה
ואלומיניום – שהיו ממילא במצב של ייצור-יתר – והסיטה
השקעות לייצור אנרגיה מתחדשת .נוסף לעונשים החמורים
למזהמים ,הוכנסו יעדים סביבתיים של הפחתת זיהום ,טיפול
ראוי בפסולת והפחתה בפליטות של גז חממה להערכות של
כל פקידי הציבור כתנאי לקידום .במקביל הוטלה על כתפיהם
האחריות במקרה של חריגה .הוקם משרד ממשלתי חדש
להגנה על הסביבה ,וניתנו סמכויות נרחבות לשלטון המקומי,
כולל עידוד כלכלי נרחב למערכת האכיפה הסביבתית.
התוצאות :בסין התחולל השינוי המהיר ביותר אי פעם :עם
ירידה של  40%בזיהום האוויר לעומת  2014ועלייה חדה
בהתבססות על אנרגיה מתחדשת וירוקה .אך גם לאחר
הרפורמה ,איכות האוויר והמים בסין עדיין לא עומדת
בסטנדרטים בינלאומיים .הסיבה לכך היא שבעשרים וחמש

השנים שקדמו לרפורמה ,תפקדה סין כענקית תעשייה וכסדנא
של העולם כולו .התיעוש המהיר נעשה על חשבון משאבי
הטבע המקומיים .הסביבה שילמה את המחיר – ובעקבותיה
גם האזרחים ,בשל התפשטות תחלואה הנובעת מהזיהום.

עוני בסין )צילום :אסיה ניוז(

בשנים הקרובות מתכוונת סין לקצץ בייצור אנרגיה מבוסס
פחם ,ולהכניס שיטת סחר בפליטות עודפות )שיטה המכונה
 .(cup and tradeבתקופת הקורונה גרמו הסגרים נסיגה
כללית בזיהום לתקופה קצרה ,אך ב 2021-שבו רמות הזיהום
לרמה שלפני הקורונה .אזורים מסוימים בסין ריככו את
המגבלות הסביבתיות על מנת להקל על המצוקה הכללית
בתקופת המגפה ,ואזורים אחרים דווקא הכריזו על תוכניות
מרחיקות לכת נגד משבר האקלים .על הוויתורים בעמידה על
הסטנדרטים הסביבתיים בטווח הקצר מפצה ממשל שי
ג'ינפינג בהצבת יעדים שאפתניים ארוכי טווח ומבטיח איפוס
של פליטות הפחמן עד  .2060עם זאת ,המבקרים בסין טוענים
שוויתורים אלה מסמנים התרככות שמסכנת את הצלחת
המהלך כולו.
ועדיין ,על מנת למגר את העוני – היעד שהציבה לעצמה
סין כדי לבנות כלכלה מבוססת צריכה – לא ניתן להסתפק
ברפורמה בבריאות ובסביבה .התוכנית הסינית למיגור העוני
ולהעלאת הביקוש בסין היא רחבה ומעניינת .ראשית ,הוקם
מרשם משקי בית עניים .במקום להציע תמיכה כספית
במשפחות ,הרפורמה בוחנת משק בית אחר משק בית כדי
להציע פתרונות המותאמים במיוחד לכל אחד מהם .לדוגמא,
אחד מבני המשפחה נשלח בידי המדינה לעבור הכשרה
מקצועית בתחום שיש לו דרישה באזור .בכוחו של שכרו
הטוב לספק תמיכה יציבה למשפחתו.

מדיניות חוץ וזכויות אדם בסין
השמאל העולמי אינו יכול לעצום עיניים נוכח פעולות
אחרות של ממשלת סין ,המדכאת את טיבט הכבושה ואת
הונג-קונג האוטונומית לכאורה ,מאיימת בכיבוש טייוואן
ומדכאת את המיעוט המוסלמי האויגורי .נושאים אלה דורשים
כמובן דיון רציני ,אולם לכך יש להקדיש מאמר נפרד .מדובר
בסכסוכים סבוכים ,שלכל אחד מהם היסטוריה שראוי לדון בה
לעומקה .אחד המכשולים העומדים בפני דיון זה הוא הררי
התעמולה המערבית ,הנוטה לתאר את מעשיה של סין באור
מוקצן מאוד .לכן דיון כזה יצטרך להשוות גרסאות ונרטיבים,
ולנסות לסנן את העובדות מתוך חומרי התעמולה של שני
הצדדים.
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המושב החמישי של הוועד המרכזי ה 18-של המפלגה הקומוניסטית הסינית ,אוקטובר ) 2015צילום :סוכנות הידיעות שינחואה(

במושב הוועד המרכזי שהוזכר לעיל אושרה גם תוכנית
חומש ) (2025-2020לשימוש מוגבר במיסוי ובכספי העברה
לחלוקה מחדש של ההכנסה במדינה .המטרה הייתה לחזק את
אזורי הכפר והפריפריה ,תוך השקעה נרחבת ברווחה .הניתוח
שהוביל לצעדים אלה גרס כי המפתח לעידוד צריכה נמצא
בחלוקה משופרת של ההכנסה הלאומית ,ובהעברת חלק גדול
יותר ממנה לידי השכבות העניות .הצהרות משמחות פחות
באותו מושב חידשו את מחויבותה של סין "לאחד את
המולדת" – כלומר לספח את טייוואן.

שוויון חשוב יותר מצמיחה
ההכרזה המשמעותית של הוועד המרכזי במושב זה הייתה
– העדפת שוויון על פני צמיחה .מימוש סיסמא זו עשוי
להגשים את תקוותיהם של אנשי שמאל ברחבי העולם ,ושל
כל מי שחושש ממשבר האקלים .הצעד היחיד שיכול לעצור
את החרפתו של משבר האקלים הוא שינוי קיצוני בתיעדוף:
האטה בצמיחה והגנה על מה שנשאר מהטבע .פעילי סביבה
ברחבי העולם ומדעני אקלים מתוסכלים מהיעדר האפשרות
לדמיין שינוי כזה במסגרת השיטה הקפיטליסטית:
הקפיטליזם תלוי בצמיחה ,ובלעדיה הוא מתרסק .ההיגיון
שצריך להשתנות כדי להתמודד עם משבר האקלים אינו רק זה
של המדינות ,אלא גם של כל עסק ,תאגיד ומפעל .העסקים
כצפוי לא מעוניינים להפסיק להתרחב ,והממשלות בחברות
קפיטליסטיות פועלות במסגרת טווח צר למדי של צעדים
להגבלת העסקים .התקווה היא שהממשלה הסינית ,בהיותה
בלתי-תלויה באינטרסים עסקיים ,תוכל להוביל את שינוי
המגמה ולגרור בעקבותיה את שאר העולם .לכן ההבטחה
להעדיף שוויון על פני צמיחה מעוררת תקווה ,גם אם בינתיים
מדובר בהבטחה בלבד .לפי שעה ,סין עדיין מתכננת את דרכה
על בסיס יעדי צמיחה בינוניים-גבוהים ,ומסתמכת גם על
ההנחה שחיזוק כוח הקנייה של אזרחיה יוביל לצמיחה.
לאחר הדיון בנסיגתה של הממשלה הסינית מהליברליזם
הכלכלי ובמדיניותה להשבת השליטה בכלכלה ,להפרדת ההון
מהשלטון ולקידום השוויון ,יש להפנות מבט גם להיבטים
הקשורים לליברליזם חברתי .התקופה הארוכה של ליברליזם
כלכלי בסין הייתה גם תקופה של פתיחות יחסית באפשרות
הביקורת על הממשלה .האקדמיה ביקרה את מדיניות
הממשלה באופן גלוי ופתוח; ארגוני חברה אזרחית ותנועות

עצמאיות קמו ומחו נגד השלטון בתחומים שונים; עיתונאים
פרסמו ביקורת על השלטון; ועורכי דין לזכויות אדם פעלו
ברמה המקומית והבינ"ל נגד הפרות זכויות האדם בסין.
בשנים האחרונות ,במקביל למאבק בשחיתות ובקשרי הון-
שלטון ,השתנה המצב .המאבק של השלטון בשחיתות עורר
פחדים רבים ,מוצדקים בחלקם ,מפני התערבות חיצונית של
בעלי אינטרסים כלכליים בפוליטיקה הסינית .כתוצאה מכך,
חל צמצום ברור בחופש העיתונות .מאות עורכי דין המגנים
על מבקרי השלטון נעלמו ,וכנראה נשלחו למעצרים
ממושכים .תנועות חברתיות ופוליטיות נסגרו בבת אחת,
כותבים והוצאות ספרים הוטרדו ולעתים גם נעצרו ,וגם
באקדמיה החלו להרגיש בלחץ גדול יותר על מבקרי השלטון.
המחיר ששילמה החברה הסינית על ההתקדמות במאבק בעוני
ובמשבר הסביבתי ברור :המרחב הפוליטי בסין הצטמצם.
ולסיום הבהרה :מאמר זה לא נועד להגן על סין מביקורת –
הגנה שסין כמעצמה עולמית ודאי אינה זקוקה לה .מטרתו גם
אינה לצייר את סין כטלית שכולה תכלת ,או כדוגמא לחיקוי.
מטרתי להצביע על כך שסין ,שבמשך שנים נדמה היה
שאיבדה מהרלוונטיות שלה עבור הסוציאליזם העולמי,
ביצעה תפנית חדשה ומעניינת .המגמות החדשות בסין יכולות
לתת תקווה למי שמחפש אלטרנטיבה בשלושה נושאים בעלי
חשיבות מכרעת לחברה האנושית :הפרדת ההון מהשלטון
והיכולת להנהיג מדיניות כלכלית וחברתית עצמאית
מהאינטרסים של בעלי ההון; מיגור העוני וחלוקה מחודשת
של ההכנסות בחברה; ותיקון המצב הסביבתי ומאבק במשבר
האקלים – המשבר העמוק והמסוכן ביותר שניצב בפני
האנושות בתקופה זו ,ששום מעצמה אחרת אינה מצליחה
לקדם צעדים משמעותיים להתמודדות עמו.
בעיני ,השמאל העולמי צריך לפקוח עיניים וללמוד על
מהלכיה החדשים של סין – בלי קשר לביקורת שעשויה להיות
כלפיה בתחומים אחרים .הפרדת ההון מהשלטון ,חלוקה
מחדש של ההכנסות באופן שמוציא מאות מיליוני אנשים
מעוני ,ומעבר לכלכלה בת קיימא מבחינה סביבתית הם
האתגרים הגדולים ביותר הניצבים בפני האנושות בימינו.
נראה שסין עושה מאמץ אמיתי וחדשני בכולם ,מאמץ שכבר
החל להניב פירות.

נועה לוי
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המאבק המתמשך בסודאן :מהפכה בהתהוות
סודאן משכה את תשומת הלב העולמית במחצית הראשונה
של שנת  ,2019כאשר ההמונים התקוממו נגד משטרו של
הרודן עומר אל-בשיר .ההתקוממות נחגגה כתחילת המעבר
לדמוקרטיה ,אך מעבר זה עוד רחוק מסיומו .מערכת "פיפלס
וויס" )"קול העם"( הקנדית ראיינה את פדיל אל-האשמי ,פעיל
במפלגה הקומוניסטית הסודאנית ,בנושא המאבק המתמשך
בארצו.
ההמונים הסודאנים זכו בניצחון משמעותי באפריל ,2019
כאשר הכריחו את הרודן עומר אל-בשיר להתפטר
מתפקידו .מה הרקע לכך?
השלב הראשון במהפכה החל בדצמבר  ,2018והסתיים
חמישה חודשים לאחר מכן .באפריל  2019אמרתי כי מה
שהתרחש בסודאן הוא מהפכה בהתהוות ,וזה עדיין המצב:
הרתיחה החברתית ממשיכה והתהליך המהפכני לא הסתיים.
האליטה השלטת הפסידה ,אבל המערכת הישנה ,מערכת
הביטחון העמוקה ,המיליציה המדינתית והשורשים העמוקים
של המערכת הכלכלית עדיין קיימים .הישן עוד גוסס ,והחדש
טרם נולד.
פרויקט השחרור הפוסט-קולוניאלי בסודאן ,שהיה אמור
להבטיח צמיחה שיוויונית וצדק חברתי ,מעולם לא הצמיח את
פירותיו .המשטר הצבאי המדמם בהנהגת האיסלאם הפוליטי,
שהוא בעל ברית קרוב של הכוחות האימפריאליסטיים
הבינלאומיים ,הנחית מכה אנושה על הכוחות ועל התנועות
שנאבקו למען תמורה דמוקרטית .המשטר הצבאי אימץ את
"המרשם" של הבנק העולמי וקרן המטבע העולמית להפרטת
המגזרים הציבוריים המצליחים ,ובמקביל נקט בצעדי צנע של
קיצוץ בסובסידיות ליצרנים המייצרים סחורות בסיס.
ההשקעות בבריאות ,בתשתיות ,בתחבורה ציבורית ובחינוך
קוצצו באופן ניכר ,וכך גם התוכניות החקלאיות להכשרת
אדמת בור צחיחה לעיבוד .גניבת אדמות נפוצה בכל המדינה,
משאבים נשדדו והגנרלים מעלו בכספי הציבור.
אי-הצדק החברתי והכלכלי הקיצוני הלך יד ביד עם
אידיאולוגיה נוקשה של איסלאם פוליטי .הגלובליזציה
התקדמה לשלב פשיסטי בו היא מבנה ,מחדשת ומייצרת טרור
ודיכוי במדינות מתפתחות .בדרום הגלובלי ,הניצול והדיכוי
נתלים באידיאולוגיות המאפשרות את המשך השוד והגזל.
לכן המרחב למאבק מעמדי ולמאבק פוליטי הצטמצם מאוד.
מעמד ,גזע ודת הצטלבו וגרמו למלחמות האזרחים ארוכות
השנים בדרום המדינה בחבל דארפור ,בהרי הנובה ובאזור
הנילוס הכחול.
כאשר הרחובות ברוב הערים הגדולות בסודאן געשו
בדצמבר  ,2018קם גוף עממי כדי לארגן ולהוביל את התנועה
תחת הסיסמא" :חירות ,שלום וצדק" .גוף זה נקרא "כוחות
החירות והשינוי" .בסיסו העיקרי היה במפלגות ובאיגודים
המקצועיים .מהפכת דצמבר  2018הייתה שוחרת שלום באופן
ברור ,ולכן עוררה תמיכה מסויגת במערב ,למרות שהמעצמות
העדיפו להמשיך לתמוך בבעל בריתן הדיקטטורי – משטר
האסלאם הפוליטי.
ב 2019-פתחו הכוחות המהפכנים במשא ומתן על העברת
השלטון לידי מועצה צבאית זמנית .המפלגה
הקומוניסטית התנגדה לכך ונסוגה מהקואליציה
המהפכנית בנובמבר  .2020מדוע?
חלק מהמפלגות הבורגניות ומהטכנוקרטים בקואליציה
השתכנעו במה שהשגריר האמריקאי בסודאן ,פרינסטון ליימן,

כינה "נחיתה רכה" .נחיתה רכה משמעה – העברת השלטון
לידי שותפות אזרחית-צבאית המשמרת את המערכת
הכלכלית הקיימת .אגף זה של הקואליציה "חטף" את המשא
ומתן וקיבל בברכה את המועצה הצבאית הזמנית )המורכבת
מתומכיו לשעבר של עומר אל-בשיר( ,שהיא למעשה שלטון
חדש שאין לו דבר במשותף עם דרישות המהפכה.
המפלגה הקומוניסטית הסודאנית התנגדה כמעט לבדה
לגישה ריאקציונית זו ,וחשפה בפני ההמונים את השגיאות של
הקואליציה .המודל השלטוני החדש העניק דומיננטיות ברורה
למועצה הצבאית ,שחוקקה חוקים וגזירות בנושאים כלכליים
מאחורי גבו של האגף האזרחי הצייתני והפסיבי בממשלה.
המפלגה הקומוניסטית נסוגה מהקואליציה בנובמבר 2020
והחרימה את מוסדות ממשלת המעבר .הסיבות העיקריות
לצעדים אלה טמונות בהפרה העקבית של הממשלה את
המסמכים החוקתיים עליהם חתמה הקואליציה ,ובשגיאות
החמורות המסיגות לאחור את הישגי המהפכה.
מדובר באימוץ מודע של טקטיקות ושל נקודות מבט
המנוגדות לדרישות המהפכה לפירוק המשטר הפוליטי
והכלכלי הישן .לכך נוסף הסירוב להעמיד לדין את הפושעים
שעמדו בראש המשטר הישן ולמסור את עומר אל-בשיר לבית
הדין הבינלאומי לצדק ,וגרירת הרגליים בחקירת רצח
המפגינים ביוני  2019ממול למשרדי הצבא .המועצה הצבאית
אשמה גם בהוצאה חלקית לפועל של הסכם השלום הלא-
אחראי שנחתם בג'ובה )עם דרום סודאן – ז"ה( ,ללא שיתוף
של האגף האזרחי בממשלה .האגף האזרחי מצדו ממנה שרים
ללא קשר לכישוריהם או לתפקידם ,ומתייחס לתיקים
בממשלה כאל שלל מלחמה.
מעל הכול ,השותפות עם הצבא ,שהיא למעשה העברת
הכוח לידי הקצינים ,היא המשך הכניעה לתכתיבים של קרן
המטבע הבינלאומית ושל הבנק העולמי .תכתיבים אלה
כוללים המשך ההפרטה של המגזר הציבורי ,פתיחת הכלכלה
בפני חברות בינלאומיות ,שער חופשי של הפאונד הסודאני,
וביטול הסובסידיות לגז ,בנזין ,תרופות ,חשמל ומים.
מה מצבה של תנועת ההמונים? מי מוביל אותה?
המצב הכלכלי כעת גרוע יותר משהיה לפני מהפכת דצמבר
 .2018המדיניות הניאו-ליברלית שהנהיגה ממשלת המעבר,
תחת לחץ הבנק העולמי וקרן המטבע הבינלאומית ובניגוד
לדרישות ההמונים ,הובילה לעליית מחירים של מוצרי הבסיס
והתרופות ולפיחות בערך המטבע המקומי .רמת המחייה
אומללה ,ויותר מ 95%-מהסודאנים חיים מתחת לקו העוני.
המפלגה הקומוניסטית הסודאנית היא לב כוחות ההתנגדות
למדיניות ולחוקים החדשים ,שרבים מהם סותרים את החוקה
החדשה של המדינה .העובדים והאיגודים המקצועיים נאבקים
למען העברת חוק איגודים מקצועיים חדש שיבטיח את
עצמאותם ואת אופיים הדמוקרטי.
בשל ההפרה החמורה של המסמך החוקתי ,פועלת המפלגה
הקומוניסטית הסודאנית כעת להפלת הממשלה הזמנית
ולבנייה מחודשת של חזית שתחזיר למהפכה את התנופה.
הכוחות הפוליטיים העיקריים שפעילים נגד הממשלה הזמנית
ולמען השלמת דרישות המהפכה כוללים את המפלגה
הקומוניסטית הסודאנית וכמה מפלגות נוספות ,ועדות
התנגדות שקמו בכל הערים ,חלק מאסיפת המומחים
)שהתפצלה( ,ארגוני משפחות שכולות ובעיקר צעירים רבים.

תרגם :זוהר אלון
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 11בספטמבר האחר ,בצ'ילה

הקרנת בכורה לסרט "אבו עומאר"

בחיפה ייערך פסטיבל
הסרטים הבינ"ל ה37-

רבות דובר בימים האחרונים על ה 11-בספטמבר בחלוף 20
שנה לפיגוע במגדלי התאומים בניו יורק .אבל  11בספטמבר
מסמל עבורי ,ועבור רבים מבני דורי ,את ההפיכה העקובה
מדם בשנת  ,1973בה תפס את השלטון בצ'ילה הגנרל אוגוסטו
פינושה .כעבור זמן ,בשנים  ,1991-1988נשלחנו רעייתי אתי
ואני בשליחות חינוכית כדי ללמד בבית הספר היהודי אורט
ע"ש חיים ויצמן בעיר סנטיאגו דה צ'ילה.
אנדרס היה אז תלמידי בכתה י"ב .אחיו הבכור היה חניך
תנועת הנוער מכבי הצעיר שנעלם בחוזרו מפעולה חינוכית
בתנועה .אנדרס היה בן שלוש בעת ההפיכה ,כשאחיו בן ה18-
לא חזר לביתו .מהשיחות הרבות שקיימנו עם אנדרס הבוגר
למדנו שלא הכיר את אחיו .אך למשפחתו הגיעו עדויות
שהאח הנעדר ,שמקום קבורתו לא נודע ,נורה למוות
באצטדיון הכדורגל במרכז העיר סנטיאגו דה צ'ילה ,בו נטבחו
בירי ממכונות ירייה אלפים ממתנגדי ההפיכה.
אנדרס אינו חובב כדורגל ,גם משפחתו אינה מוצאת עניין
מיוחד במשחק זה .אבל הוא ובני משפחתו מצאו לנכון להזמין
את רעייתי ואותי לאצטדיון נאסיונאל בסנטיאגו לצפות
במשחק כדורגל בין הקבוצות קאתוליקה ו"קולו קולו".
המשחק נערך ב 11-בספטמבר  .1988היום הידוע לשמצה
שהוא הוא גם יום השנה להיעלמותו של אחיו .באין קבר
למשפחה להתייחד עם האח ,מתייחדת המשפחה עם זכר הבן
הנעדר בהתייצבותה מאחורי השער באיצטדיון הכדורגל בו
נטבחו אלפי צ'יליאנים – ובהם בנם.
היה זה היה מראה לא שכיח :סבתו של אנדרס נתמכת במקל
הליכה ,הוריו המבוגרים וילדיהם מצטופפים בדרום
האצטדיון ,שם אין מקומות ישיבה .מסביב קהל השואג
שאגות עידוד לקבוצותיהם .בני משפחתו של אנדרס הגיעו
כשעה לפני שריקת הפתיחה .רעייתי ואני צפינו במשחק ,עם
כל בני המשפחה הדוממים והדמועים ,המתייחדים עם זכר
בנם שנרצח באצטדיון בידי חייליו של הגנרל פינושה.

כמדי שנה מאז  ,1983ייערך בחיפה בחול המועד סוכות
פסטיבל הסרטים הבינלאומי .הפסטיבל ייפתח ביום ראשון
הקרוב 19 ,בספטמבר ,ויימשך עשרה ימים – עד 28
בספטמבר .קהל אלפים צופה בימי הפסטיבל בהקרנת יצירות
קולנועיות חדשות מרחבי העולם ,ונדמה שהשנה המבחר
עשיר במיוחד .כמו כן ,ניתן יהיה לצפות בסרטים מהבית
בצורה מקוונת.
למבקרים בפסטיבל מוצע להשתתף בסדנאות ,בכנסים
ובהרצאות שמנחים מאות אנשי המקצוע – במאים ומפיקים
מקומיים וזרים ,המלווים את סרטיהם בפסטיבל .נוסף
להקרנות הסרטים באולמות ,יתקיימו באתרים שונים ברחבי
העיר וברחבת הפסטיבל ירידי אמנות ,הקרנת סרטים באוויר
הפתוח ומופעי רחוב ומוזיקה.
מבין הסרטים המומלצים הרבים ,בחרה מערכת "זו הדרך"
ב"אבו עומאר" ,סרטו הראשון באורך מלא של הבמאי רוי
קריספל ,שזכה במענק "סינמרקט חיפה" בפסטיבל חיפה
 .2019זו הפקה ישראלית חדשה ) 113דקות( דוברת ערבית
ועברית.
עומאר בן השנתיים מת ממחלה בבית חולים ישראלי .אביו,
סאלח ,רוצה להחזירו לקבורה בכפרו בגדה ,אך בית החולים
לא יכול לעזור בהסעת הגופה .סאלח מוכה האבל מניח את
גופת בנו הקטן בתוך תיק ספורט צהוב ויוצא לדרך לבדו.
במחסום הוא מגלה כי אינו מורשה להיכנס לשטחים בעקבות
עוצר שהטיל הצבא לזמן בלתי מוגבל .סאלח פוגש את מירי,
צעירה בהריון ,שמחליטה לעזור לו והשניים יוצאים למסע
סוריאליסטי מר-מתוק בנבכי החברה הישראלית.
הסרט כבר הוקרן בהצלחה בתריסר פסטיבלים מסביב
לעולם ובהם טוקיו ,שנחאי ומוסקבה .ההקרנה בפסטיבל
חיפה היא הראשונה לקהל הרחב בישראל.

כְּ שֶׁ בְּ אֶ צְ טָ ְדיוֹן נָאסי ֹונָאל בְּ סָ נ ְְט ָיאג ֹו
הַ קָּ הָ ל מֵ ִריעַ לְ "קוֹל ֹו-קוֹלו"
הַ מַּ בְ ִקיעָ ה עוֹד גּוֹל
אַנ ְְדּ ֵרס רוֹאֶ ה עוֹד בּוֹר.
כְּ שֶׁ הֶ חָ לוּץ הַ מֶּ ְרכָּזִ י שֶ ל "קוֹל ֹו-קוֹלו"
קו ֵֹרעַ אֶ ת הָ ֶרשֶׁ ת בְּ כַדּוּר מֵ עֶ ְשׁ ִרים מֶ טֶ ר
אַנ ְְד ֵרי רוֹאֶ ה עַ ל הָ ֶרשֶׁ ת
ַדּוּרי-עוֹפֶ ֶרת.
עֶ ְשׁ ִרים זוּגוֹת עֵ י ַנ ִיים ְקרוּעוֹת בְּ כ ֵ
וּמכוֹנוֹת י ְִריָּה –
אַנ ְְדּ ֵרס רוֹאֶ ה ַרק אַ לּוֹת ְ
בְּ מַ חֲצִ ית הַ ִמּגְ ָרשׁ ְמכ ְַדּרֶ ֶרת אַ לָּה
ְמפַ צַּ חַ ת לָשׁוֹן כְּ רוּתָ ה,
וּמֵ אֲחוֹרֶ יהָ ְמכ ֹונַת י ְִריָּה קו ַֹרעַ ת
אשׁים תְּ לוּיִים עַ ל הָ רֶ שֶׁ ת.
ָר ִ
כְּ שֶׁ שַּׁ חְ קָ נֵי "קוֹל ֹו-קוֹלו" ֶנע ֱָר ִמים
בַּ ע ֲֵרמָ ה ְמיֻזַּעַ ת ע ֹו ֶלזֶת אַח ֲֵרי כָּל גּוֹל
אַנ ְְדּ ֵרס רוֹאֶ ה מִ מְּ רוֹמֵ י הַ יַּצִּ יעַ עוֹד בּוֹר
וְ זֵעָ ה בּ ֹוכָה בַּ ע ֲֵרמָ ה שׁוֹתֶ קֶ ת .
כְּ שֶּ כַּדּוּר אַחַ ד עָ שָׁ ר מֶ טֶ ר ְמפַ ְרפֵ ר בֵּ ין הַ קּוֹרוֹת שֶׁ ל הַ שַּׁ עַ ר
אַנדרס רוֹאֶ ה כַּדּוּר עוֹפֶ ֶרת ְמפַ ְרפֵּ ר בֵּ ין הַ קּוֹרוֹת שֶ ל הַ שַּׁ עַ ר
בַּ אֲחַ ד עָ שָׁ ר בְּ סֶ פְּ טֶ ְמבֶּ ר אֶ לֶף תְּ שַׁ ע מֵ אוֹת ִשׁבְ עִ ים וְ שָׁ לוֹשׁ.

יוסי אבו

איתן קלינסקי

באצטדיון נאסיונאל בסנטיאגו
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בעקבות ספרו של עודה בשאראת

"דוניא" היא סיפורנו
"דוניא" בערבית פירושה עולם .זה גם שם של אישה וגם
שם של רומן מאת הסופר עודה בשאראת על העולם שבו אנו,
האזרחים הערבים בישראל ,חיים .על כן שמחתי מאוד כאשר
הרומן "דוניא" יצא לאור בעברית ) ,2019עם עובד( .הספר
מספק לקורא העברי הזדמנות להכיר לעומק את ההווי של
הערבים בישראל .זה קול פנימי אותנטי העולה ממעמקי חברה
בתקופה היסטורית סוערת בחייה.
הרומן מצייר את פרטי החיים בדקדקנות,
באמצעות דמויות ואירועים מקומיים הנעים כשרשרת
המסתעפת לכיוונים שונים ,חוצה מקומות וזמנים .עלילת
הספר מתחילה באירועי הנכבה ונמשכת עד ימינו .מסע כבד,
עמוס ומיוסר זה מקיף את תקופת הממשל הצבאי ,את מלחמת
יוני  ,1967את יום האדמה ואירועים בולטים אחרים.
הסופר בשאראת הצליח לצייר תמונות המתארות בדייקנות
רבה את חיינו ומצבנו כאן .הוא החיה את גיבורי הרומן שלו
והניעם ממצבם הפסיבי והסטטי למצבים פעילים ודינמיים
יותר .אלה מצבים המציגים את סבך המורכבות של כלל
מערכות היחסים בחברה הערבית בארץ ,במישורי החיים
השונים .בשאראת הצליח להבליט גם את העמדות ,הערכים,
הדעות והרגשות :אופטימיות ,פסיביות ,אושר ,סבלנות,
סובלנות ,תקווה ,ייאוש ,אמונות טפלות ,נאורות,
יצירתיות ,ערנות ואדישות .כלומר מערבולת של ניגודים,
סתירות ותהיות על משמעות החיים בעבר ,בהווה ובעתיד.
הספר חושף את המצב החצוי והמכאיב שנקלעו אליו בני
עמנו הערבי הפלסטיני שנשארו במולדתם לאחר ״אלהג׳יג׳״
)ההגירה הכפויה( ב :1948-״הרי ממילא סבורים אחינו
במדינות ערב שעצם הישארותנו בבתינו ובמולדתנו הוא
בגידה .אנחנו חיים בין הפטיש לסדן! הציונים לא רוצים
אותנו כאן ,והלאומנים הערבים לא רוצים שנישאר בארצנו.
אלה מכנים אותנו גיס חמישי ,ואלה אומרים עלינו בוגדים!".
הרומן מזקק את הטרגדיה של ההרס והגירוש ,ואת הפיכת
היישובים הערבים בארץ לשארית מקום ,לשארית קהילה
ואדמה .הטרגדיה של כפר זתוניא הדמיוני ,שמייצג את הכפר
הערבי בישראל ,מעוררת את זיכרון הקורא שחי את התקופה
ומחזירה אותו לסיפורים הכואבים של העקירה ,״אלהג׳יג׳״.
בשאראת נע ברומן זה בוורידים ובעורקים של זתוניא.
הרומן הוא ריאליסטי ,אמיץ וביקורתי מאוד ביחס לחברה
הערבית .הוא חושף את תחלואיה ,כמו היחס המבזה לאישה
והנפוטיזם במועצות המקומיות ,וגם מתייחס לתופעות
חברתיות כמו הפריחה במעשי הכישוף והקריאה בספלי הקפה
לחיזוי העתיד .הוא מדגיש קשיים פוליטיים ,כמו האימה מפני
ועדת התכנון והבניה ,הקנסות הגבוהים והריסת הבתים,
ומתאר את משתפי הפעולה עם השב"כ שיוצרים אווירה של
פחד בקרב הנוער הערבי" :ששש! גם לקיר יש אוזניים!"
הרומן מציג גם את היחס המתנשא שחוו העקורים הערבים
מצד בני עמם שנשארו בכפריהם ,וראייתם כאנשים חסרי
שורשים ,שלא כדאי לבוא עמם בקשרי נישואים .עם זאת ,הוא
מציג גם את האמפתיה והסולידריות הנפלאה שהפגינו אלה
שקלטו את העקורים בבתיהם ,בכנסיותיהם ובמסגדיהם,
והשתתפו בסבלם ובמרירותם.

בשאראת מתאר את המסע המר והמפרך ,בימים הקשים
ההם ,בחיפוש אחרי מקומות עבודה בערים היהודיות השכנות
אשר קמו על אדמותיהם של כפרים ערביים – קיימים או
הרוסים .מסע כואב זה העמיק את פצעם של אנשים שעדיין
לא עיכלו את האסון שנפל בחלקם.
הסופר מפתיע ביכולתו המרשימה לצייר את סבלם של
הפועלים הערבים בימים ההם ,בדרכם למשרדי המושל
הצבאי ,על מנת לקבל אישורי תנועה ועבודה .הוא מתאר את
חייהם הקשים של הפועלים בפרדסים של היהודים במרכז
הארץ .כך גם לגבי עבודתן של הנשים הצעירות במפעלים
בערים היהודיות.
בשאראת מעשיר את הסיפור בציטוטים ובפתגמים עממיים,
כגון" :פשוט רגליך כמידת המיטה" .עוד מעשירים את הספר
המאכלים הערביים העממיים" :חצילים בטחינה ,כרובית
בטחינה ,עגבניות בטחינה ,סלט חצילים ,תבּולה ,סלט טורקי,
פשטידת בשר נא ובורגול ,פשטידת בשר ובצל ,קובּהַ ,לבַּ ֶנה
בשום ופלפל ,ו ַלבַּ נֶה עם מלפפונים".
מנגד אפשר למצוא בספר את השפעת החברה היהודית על
החברה הערבית ,לדוגמא :בשימוש במושגים מהשפה
העברית במהלך שיחה בערבית )במושגים כמו "איחוד
תיקים"" ,מקצועי"" ,סולל בונה" ועוד(.
הסופר מאפשר לגיבורת יצירתו דוניא לברוח ממולדתה
מתוך ייאוש" :וכאשר שמעה מפי מכרים דיבורים על כך
שהממשלה רוצה לסלק את הערבים מן הארץ ,החליטה שאין
לה כל עניין להישאר ,לא היא ולא ילדיה ,שבויים בסבך
הסכסוך הזה .אני רוצה לחיות את החיים שלי ,לא לחיות
באובססיה של הקונפליקט ,אמרה לעצמה ".ובמקום אחר:
"דוניא הרהרה בעצב על מי שהחיים הופכים אותם לבעיה
מתמדת לכל ימי חייהם .היא עצמה לא רצתה להיהפך לבעיה.
היא תקבע בכוחות עצמה את גורלה".
כאן מעלה הסופר שאלה פתוחה :האם מצבים קשים
ומייאשים מצדיקים בריחה מהמקום ,מהמולדת? בריחתה של
דוניא עלולה לעודד את הנוער הערבי לעזוב את מולדתו
ולחפש מחייה ופרנסה בחו"ל .האם בריחה היא הדרך להיחלץ
ממצבים קשים ובלתי נסבלים? האם אין בכך משום שלילת
המאבק וקידוש הפסיביות?
אך גיבורו השני של הרומן ,סאלם דרוויש ,אינו מתייאש.
הוא מעורר בתושבי זתוניא תקווה באומרו :״אנו לא נחכה
לאדם שיציל אותנו ,התבונה שלנו היא אשר תציל אותנו״,
ובראייה זו הוא משפיע גם על דוניא.
בספר אפשר לחוש את עוצמת ההערכה והאהבה שהסופר
בשאראת רוחש לבני עמו ולמולדתו .יצירה נפלאה זו מאתגרת
ומעוררת את הקריאה" .דוניא" היא סיפור מעניין ועשיר טבול
בהומור ,שבאמצעותו יכול גם הקורא היהודי בישראל
להתוודע לאלה החיים בצדו.

פייסל טאהא
המדור לספרות ערבית עכשווית בישראל )עמ' (15-14
בעריכת מופיד צידאוי ,עורך הירחון "אל-אצלאח"
)"התיקון"(.

תרבות 15/
מתוך כדור הבדולח זרמו קהלים שוקקים חיים ,פנים
שחומים ,זקופי קומה שמתדפקים לקראתנו ,אל העיירה .אלה
הם בעליה ואנשיה השבים אליה – כך אמרה בתי .הלכנו
לקראתם והם לקראתנו וביחד אל העתיד ,המקום שציין בני
היונק.

פייסל טאהא
מערבית :נביל טנוס

ֵאין ָמקֹום!!!
רוז אליוסף שעבאן
שרידי הכפר ספוריה )צילום :זוכרות(

סיפור קצר

"ספוריה"
בה,
במרחק של יותר משבעים שנים ,מאז רגע ההרס הראשון,
שהיה גדול בהרבה מיום הדין והכל הפך כצמר המנופץ.
בה,
חזרתי עם חמשת ילדי לסלע בעיירה שלנו ,ספוריה .ישבנו
והדממה שולטת בנו ובכל דבר .ערמת אבנים שהיו מבנים
עוררה את תשומת לבי .המבנים מרמזים על מבצר שמתנשא
אל על שהשיפוצים השחיתו אותו .שריד נוסף בצד האחורי
היכן שהיו הבית ,הערוגה ושובך היונים .עיני הבן מביטות אל
מה שהיה מעיין מים.
כולנו מביטים אל דברים שמעולם לא ראינו אותם שוקקים
חיים .אבי וחבריו סיפרו לי ואני סיפרתי לילדיי .דמיוננו נהיה
רווי מראות שופעי חיים .הדממה ששלטה בנו הָ ְמתָ ה
ובמעמקים עלו קולות של קהל הקרובים היכן שהם שם,
באוהלים לא הרחק מהמולדת.
שם ,אין זה מולדת ,לא בית ולא מעיין .עמדנו על היסטוריה
שותתת דם ,צעקות ,צרחות ,אנקות ומשאלות .הדמעות
כלואות בעיניים .תערובת של דברים שונים ומשונים ממלאה
את דמיוננו הקבוצתי ומטילה עלינו דאגה ואחריות .נפלה
עלינו הרגשה של קיום אחד והיו לנו אותן משמעויות ,אותן
תמונות ,שומעים אותם קולות ,צופים באותם אירועים
ומפעמים בנו אותם רגשות ותחושות.
נעצתי מבטים בפנים ובעיניים של הנוכחים .ראיתי שהידיים
שלובות ומציירות תמונה בצבעי המולדת .עיירה שוקקת חיים
בתושביה ובאדמתה .יש בה בתים ,חצרות ובוסתנים ירוקים
בעשבים ובצמחים .קרני השמש ואור הירח מתגברים על
החושך שלה .המולדת מצוירת לפנינו ,אך דממה רועשת
מקיפה אותנו ,דממה ששבר אותה צחוק תמים של בני ושוב
חזרה הדממה והתמונה קופלה ,אז הופיע לפנינו לוח לבן
וחדש שזלגו על פניו דמעות משומרות זה עשרות שנים.

אֵ ין מָ קוֹם לַפְּ גָזִ ים וְ לָאֵ שׁ
אֵ ין מָ קוֹם ל ִַטּילִ יםָ ,לאֲבָ נִים
וְ לָעו ְֹרבִ ים
ַדּוּרים וְ לַלְּ ִחימָ ה
אֵ ין מָ קוֹם ַלכּ ִ
אֵ ין מָ קוֹם לַהֶ ֶרגַ ,לה ֲִריסָ ה
וְ לַהַ שְׁ פָּ לָה
אֵ ין מָ קוֹם ל ִַטּינָה וְ ל ִַקּנְאָה
אֵ ין מָ קוֹם ל ִַשּׂנְאָה ,לָאֵ יבָ ה
וְ לַבְּ כִ יָּה
אֵ ין מָ קוֹם ל ְַדּמָ עוֹת שֶׁ ל הַ שַּׁ כּוּלוֹת
אֵ ין מָ קוֹם לְ יִלְ לוֹת הָ אַלְ מָ נוֹת
וְ הַ יְתוֹמִ ים
ַפּנּוּ ֶדּ ֶר 7לְ פִ ְרחֵ י הַ יַּסְ ִמין!
¿ָלִ יּוֹתַ ,לחֲבַ צָּ לוֹת וְ ל ֵָריחָ נִים!
לַס גּ
ַפּנּוּ ֶדּ ֶרַ 7לחֲלוֹמוֹת שֶׁ ל הַ ְקּטַ נִּים!
לְ מִ ְשׁאֲלוֹת הַ נּ ִָשׁים ,הַ גְּ בָ ִרים וְ הַ ְיל ִָדים!
זִ ְרעוּ אַהֲבָ ה בְּ כָל מָ קוֹם
בָּ אַהֲבָ ה צ ֹו ְמ ִחים הַ זְּ ָרעִ ים שֶׁ ל הַ טּוּב
בָּ אַהֲבָ ה דּ ֹועֲכוֹת הַ לֶּהָ בוֹת
זִ ְרעוּ אֶ ת הַ תִּ ְקוָה ְשׂדֵ ה ִשׁבֳּלִ ים!
הַ ְרווּ אוֹתָ הּ מַ יִם זַכִּ ים ַוע ֲֵרבִ ים
מֵ ימֵ י הַ נְּחָ לִ ים!
תְּ נוּ לָרוּחַ לְ הַ ְר ִקיד
אֶ ת הַ פְּ ָר ִחים וְ אֶ ת הַ ְקּ ִטיפוֹת!
לְ מַ לֵּא אֶ ת ִקנֵּי הַ יּ ֹונִים
וְ הַ צִ פּ ֳִרים
אֵ ין מָ קוֹם כָּאן ִמלְּ בַ ד לַצִּ פּ ֳִרים וְ לַזְּ ִמ ִירים!

מערבית :נביל טנוס
המחברת ,ילידת  1964מהכפר טורעאן ,עובדת משרד
החינוך כמורה לערבית וכמנהלת בית הספר היסודי ד'
בטורעאן .בעלת תואר ראשון בשפה ובספרות ערבית
מאוניברסיטת חיפה ,תואר שני בפיתוח מערכות חינוך
מאוניברסיטת חיפה ותואר שלישי בספרות ערבית
מאוניברסיטת תל-אביב .מחברת שירים וסיפורים קצרים.
בחודש מארס  2020יצא לאור ספר שיריה הראשון "אחלאם
אלסנאבל" )"חלומות השיבולים"( בהוצאת דאר אלוסט
ברמאללה .כמו כן פרסמה שני ספרי ילדים בהוצאת דאר
אלהודא" :אזהאר אלבנפסג'" )"פרחי הלילך"( ב2020-
ו"מפתאח ג'דתי" )מפתח סבתי( ב.2021-
ִ

במאבק

המקצועיים ,ארגוני האיכרים ובני העמים הילידים ,אגודות
הסטודנטים ,תנועות חברתיות ומפלגות השמאל ובראשן
מפלגת העובדים והמפלגה הקומוניסטית של ברזיל .מחאות
נוספות נערכו מול שגרירויות ברזיל ברחבי העולם.

כנופיית "תג מחיר" סיכמה את שנת
תשפ"א 191 :פלסטינים הותקפו

פעילי המרד בהכחדה מחוץ לשגרירות ברזיל )צילום :המרד בהכחדה(

פעילי התנועה הסביבתית המרד בהכחדה הפתיעו )(10.9
את עובדי שגרירות ברזיל בתל-אביב .הפעילים קשרו את
עצמם בכניסה לשגרירות והניפו כרזה בה נכתב בעברית
ובאנגלית" :בולסונרו – הרס האמזונס הורג את כולנו" .זאת,
כחלק מהמחאה הבינלאומית של הארגון נגד הנשיא הימני
הקיצוני ז'איר בולסונרו .לדברי הפעילים" ,בולסונרו מקדם
חוקים שיאפשרו לתאגידים להמשיך להרוס את האמזונס
בקצב מהיר וישללו זכויות מהילידים".
רק בהתערבות המשטרה שעצרה אחדים מהפעילים ,עלה
בידי העובדים להיכנס לשגרירות .מחאות נוספות נערכו סמוך
לשגרירויות ברזיל בארה"ב ,בבריטניה ,בהולנד ,בספרד,
בארגנטינה ,באיטליה ובדנמרק.
הקהילות הילידיות ביער האמזונס נמצאות תחת מתקפה
חסרת מעצורים של ממשלת בולסונרו .ב 8.9-חוקק הקונגרס
הברזילאי חוק אשר שולל מילידים בעלות על שטחים בהם חיו
לפני  .1988בשבועות הקרובים צפויה ממשלה זו לקדם חוקים
נוספים ,אשר יכשירו השתלטות של תאגידים על שטחים
ויבטלו את זכויות הקהילות הילידיות .אלה יביאו להאצה
בכריתת העצים ולהרס בלתי הפיך של יער האמזונס.
מארגון המרד בהכחדה נמסר" :מתקפה זו היא צעד נוסף
במדיניות ניצול והרס שמנהלת ממשלת ברזיל נגד יער
האמזונס ,מדיניות אשר עלולה להביא אותו לנקודת האל חזור
ממנה לא יוכל להשתקם .הנתונים עגומים :מאז אוגוסט 2020
ועד יולי  2021הושמדו יותר מ 10,000-ק״מ מרובעים של
היער –עליה של  57%לעומת השנה הקודמת .ביולי 2021
הושמדו יותר מ 2,000-קמ"ר –  80%יותר מאשר בחודש
המקביל בשנת  .2020ליער האמזונס ,הידוע בכינויו 'הריאות
של העולם' ,תפקיד הכרחי באיזון המערכת האקלימית
והאקולוגית העולמית ,והוא משמש בית ליותר מ 3-מיליון
מיני צמחים .קריסה שלו תוביל לאסון אקלימי ודאי כיוון
שיהיה בלתי אפשרי לעצור התחממות קטלנית של כדור
הארץ".
מאות אלפים הפגינו ביום העצמאות של ברזיל ) (7.9על
רקע החשש הגובר שהנשיא בולסונרו יבצע הפיכה צבאית כדי
להאריך את שלטונו .להפגנות הצטרפו כל האיגודים

קבוצת אנשי ימין קיצוני פרסמה ערב ראש השנה "סיכום
שנתי" של פגיעות גזעניות של יהודים בפלסטינים .לפי
הנתונים שהפיצה הקבוצה ופירסם עיתונאי גלי צה"ל שחר
גליק ,בשנה האחרונה הותקפו  191פלסטינים בידי פעילי ימין
ב 67-אירועים שונים; כ 60-מהם נפצעו כתוצאה מהתקיפה.
בנוסף ,כ 400-כלי רכב של ערבים נרגמו באבנים ב87-
אירועים שונים 353 .בתים נרגמו באבנים ב 87-אירועים,
ושלושה מבנים הוצתו בשני אירועים 94 .כלי רכב בבעלות של
ערבים הושחתו ,ו 12-מכוניות הוצתו בשישה אירועים שונים.
 2,892עצים של פלסטינים נכרתו ,נמסקו או ניזוקו בשטחים
הכבושים ב 36-הזדמנויות שונות.

נהגי אגד תעבורה שבתו במחאה
על תקיפה גזענית נגד נהג ערבי
תקיפה גזענית התרחשה ) (9.9בקו  132של אגד תעבורה
מירושלים להתנחלות גבעת זאב בשטחים הפלסטיניים
הכבושים .צעירים ניפצו בקבוק על ראשו של הנהג ושברו את
זגוגיות האוטובוס .נהג אחר שנחלץ לסייע לנפגע הותקף בגז
מדמיע .שני הנהגים נזקקו לטיפול רפואי.
בעקבות התקיפה הגזענית החליט איגוד ועדי התחבורה
בארגון כוח לעובדים להשבית את הקווים לגבעת זאב עד
לשעה  .23:30תמר אוחנה ,מפעילות האיגוד ,מסרה" :מקרי
תקיפת הנהגים מחמירים ומחייבים אותנו כארגון עובדים
להגן על חיי הנהגים .אנו מצויים בקשר ישיר עם השר
לביטחון פנים ,אך הגיעה העת למעשים – ליישום מתווה
הפעולה שהצגנו למשטרה ולמשרד לביטחון הפנים".

לקוראי "זו הדרך" ולמפיציו:
הגיליון הבא יופיע ב29.9-

השבוע באתר "זו הדרך"
הפגנות סולידריות עם האסירים הפלסטינים,
המפלגה הקומוניסטית בלבנון נגד הממשלה
החדשה ,הפגנות נשים באפגניסטן ,ועוד...

zoha.org.il

ת"ד  ,26205ת"א  ,6126102טל' zohaderekh@gmail.com ,03-6293944
מק"י info@maki.org.il maki.org.il :
אתר זו הדרך zoha.org.il

