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חיילי הצבאהאדום מניפים את דגל ברית המועצות מעל בניין הרייכסטאג בברלין 2 ,במאי ) 1945צילום :יבגני חאלדיי(

כמדי שנה מאז  ,1950יערך בשבת הקרובה ) (7.5אירוע
לציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית ביער הצבא האדום
שבהרי ירושלים.
כחלק ממסורת בת עשרות שנים ,מתאחדים ביער פעילים
קומוניסטים יהודים וערבים ,חברי חד"ש ,ניצולי שואה
וצאצאיהם ,פרטיזנים ולוחמים ותיקים במחתרות האנטי-
פשיסטיות לציון אחד האירועים המרכזיים של המאה ה.20-
לקראת יום הניצחון )שצוין בעבר בברית המועצות וכיום
ברוסיה( ,התייחס שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב למוצאו
היהודי של נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי במסגרת
הצהרה מקוממת ביותר.
בראיון שהעניק לברוב לטלוויזיה האיטלקית ) (1.5אמר
כי העובדה שזלנסקי יהודי אינה שוללת את האלמנטים
הנאציים באוקראינה ,וכי גם להיטלר היה דם יהודי .בהמשך
לכך ,גרס לברוב כי "האנטישמים הכי גדולים הם יהודים".
הצהרותיו של שר החוץ הרוסי עוררו תגובות נזעמות
בארץ ובחו"ל .לדברי ח"כ עופר כסיף )חד"ש – הרשימה
המשותפות( "אם לא מספיקים פשעי רוסיה באוקראינה,
הוסיף לברוב חטא על פשע באמירותיו המחליאות .במופע
אימים אנטישמי מסלף שר החוץ הרוסי את האמת ומטמא
את זכר קורבנות הנאצים .חרפה!".
ראש הממשלה נפתלי בנט אמר בתגובה להתבטאות
האנטישמית של לברוב" :אני רואה בחומרה את התבטאותו

של שר החוץ הרוסי .יש להפסיק להשתמש בשואת העם
היהודי ככלי לניגוח פוליטי" .אך ייטיב ראש הממשלה לעשות
אם יפנים את הטפותיו .הרי גם הוא ,יחד עם שריו והמסורת
של ממשלות ישראל לדורותיהן ,עשה ועושה שימוש ציני
ופסול בזכר השואה כדי להצדיק מעשים נפשעים ולתרץ את
מדיניות הכיבוש והדיכוי כלפי העם הפלסטיני.
זכר השואה ומיליוני קורבנותיה מחייב את המשך המאבק
בנאציזם ובפאשיזם .המפלגה הקומוניסטית הישראלית
ותנועת הידידות ציינו לבדן במשך עשרות שנים את יום
הניצחון ,והדגישו את לקחי המאבק בפשיזם ובנאציזם .בגילוי
דעת שפרסמה המפלגה במלאות  70שנה לניצחון נאמר:
"מק"י מכבדת את זכרם של מיליוני קורבנות הנאציזם
והפשיזם ,וביניהם –  27מיליון אזרחים סובייטיים ושישה
מיליון יהודים .מק"י מעלה על נס את גבורתם של הלוחמים
בנאצים :גבורתם של חיילי הצבא הסובייטי ובעלות הברית,
של הפרטיזנים ושל לוחמי המחתרות האנטי-פשיסטיות.
"מסירותם והקרבתם העצמית של עמי ברית המועצות ,אשר
הגנו על מולדתם ,על חירותם ועל המשטר הסוציאליסטי –
תרמו תרומה מכרעת להבסת גרמניה הנאצית .הניצחון
ההיסטורי של הצבא הסובייטי בסטלינגרד אילץ את הצבאות
הפשיסטיים לסגת ממצרים ומצפון אפריקה ,וכך מנע את
פלישתם לפלשתינה והציל את תושביה".

המשך בשער האחורי...

תגובות 2/
מכתבים
למערכת

אין דין ,אין דיין ואין דיון

דברים בשם אומרם
מרצ צריכה לבחור :ממשלת ימין או דמוקרטיה
"מרצ מבליגה על סירובו של ראש הממשלה להניע את תהליך
השלום ואף להיפגש עם נשיא הרשות הפלסטינית מחמוד
עבאס .בניגוד להבטחתה לבוחרים ,מרצ אינה תובעת
לבטל/לתקן את חוק הלאום .למרות הביקורת מבית ,המפלגה
רשמה לחובתה חברות בממשלה שהעבירה את חוק האזרחות
האנטי־דמוקרטי .זאת בשעה שהנהגת מרצ מפצירה בימים אלו
באנשי שמאל להתפקד למפלגה ,בהבטיחה להתמיד במאבק
למען ערכי השלום והדמוקרטיה".
עקיבא אלדר" ,הארץ"19.4 ,

איפה השב"כ כשצריך אותו?
"קטטה המונית התרחשה במלון לאונרדו פלאזה באילת,
ואחד האורחים ריסס במהלכה גז פלפל בשטח המלון.
ההמולה בעקבות הקטטה הייתה רבה ,ואורחים סיפרו כי
כוחות רבים ,בהם לוחמי מג"ב ,שוטרים וחיילים מגבעתי,
הוקפצו למלון".
"ידיעות אחרונות"24.4 ,

לא היה כלום :הוסגר נשיא הונדורס ידיד נתניהו
"הונדורס הסגירה את נשיאה לשעבר חואן אורלנדו הרננדס
לארה"ב – שם הוא צפוי לעמוד בפני אישומים פדרליים של
סחר בסמים ובנשק .הרננדס נאשם בלקיחת שוחד ,תמורתו
סייע להבריח סמים לתוך ארה"ב בעזרת כוחות הביטחון שלו.
סוכני מינהל אכיפת הסמים האמריקאי עצרו ואזקו את
הרננדס ,ולקחו אותו מנמל התעופה של בירת המדינה
טגוסיגלפה לארצות הברית .הרננדס ,בן  ,53פרש מתפקידו ב-
 27בינואר לאחר שתי קדנציות בהן שימש כנשיא .תובעים
מהמחוז הדרומי בניו יורק האשימו אותו בקבלת שוחד בסך
מיליוני דולר מסוחרי סמים ,בתמורה להגנה מהרשויות
במדינה .הרננדס נאשם בקשירת קשר לסחר בסמים ובשני
אישומי נשק ,שהעונש המינימלי עליהם עומד על  40שנות
מאסר".
"מיאמי הראלד"22.4 ,

"טובתו של ביבי היא טובתנו" – אז שלא ישלם מס!
"על פי ההצעה של ח"כ דודי אמסלם )הליכוד( ,יש להחיל את
מס העיזבון על אנשים שצברו הון של יותר מ 50-מיליון שקל.
כלומר ,נתניהו לא בעסק .שאריו יכולים לנשום .על מי הוא כן
יחול בליכוד? רק על אדם אחד — ח"כ ניר ברקת ,שהונו
מוערך בחצי מיליארד שקל .אותו ברקת )"אני היחיד שיכול
להחזיר את הליכוד לשלטון"( הוא סדין אדום ,משום שהוא
מעז לפנטז על החלפת נתניהו כיו"ר הליכוד .זוהי עבירה
חמורה מבחינתו של אמסלם ,שכבר ניסה לקדם את "חוק
ברקת" ,שנועד להגביל את סכומי הכסף שמועמדים יכולים
להשקיע בפריימריס .הרעיון הנוכחי להטיל מס עיזבון על
בעלי הון של  50מיליון שקל ויותר ,מלמד על התפישה
החברתית של אמסלם ושל ביביסטים רבים — טובתו של ביבי
היא טובתנו".
סמי פרץ" ,דה מרקר"21.4 ,

מזה שנים מעלה המשטר הישראלי את אותו המחזה ,שבוע
אחר שבוע ,חודש אחר חודש .אלפי עצירים מנהליים
מלוהקים אליו מדי יום בעל כורחם .הם מובלים אזוקים לאולם
בית המשפט ,מאזינים לנאמר עליהם – אבל איש לא ישמע את
מה שלא נאמר.
מערכה ראשונה :התובע ,חייל במדים ,מבהיר בטון סמכותי
כי העציר מהווה סכנה לביטחון האזור .השופט ,אף הוא חייל
במדים ,מהנהן .הסניגור שואל למה ,ואיפה הראיות ,ומדוע לא
הוגש כתב אישום .התובע מבטל את השאלות בזלזול; הרי
התשובות נמצאות בחומר החסוי שהעביר השב"כ .השופט
מהנהן שנית.
מערכה שנייה :העציר ועורך דינו מוצאים מהאולם ,השופט
מעיין לבדו בתצהירי השב"כ .הכל חסוי .העציר ועורך דינו
מוחזרים לאולם .השופט מהנהן ומאשר את צו המעצר )אולי
יורה על קיצורו בכמה שבועות( .העציר מובל אזוק בחזרה
לכלא ,עדיין לא יודע על סמך מה הנהן השופט שקבע כי עליו
להיות במעצר.
מערכה שלישית )כעבור כמה חודשים( :תקופת המעצר
בחסות הצו הסתיימה ,והעציר אמור לשוב לביתו .אלא שאז,
רגע לפני השחרור מגיש לו הסוהר צו מעצר נוסף .שוב הוא
מובל אזוק לבית המשפט ,שוב אינו יודע למה ,שוב החומר
חסוי .שוב שופט מהנהן ,ושוב חזרה לכלא.
בתיאטרון המשטר נמשכת ההצגה .עוד מעצר ועוד מעצר.
צו מעצר חדש ,צו חידוש .עוד דיון ,עוד אישור .שוב ושוב.
במהלך השנים ניסו העצירים המנהליים למחות נגד מעצרם.
היו עצומות ,היו קמפיינים ,כמה מהעצירים אף שבתו רעב –
חלקם הגיעו לסף מוות .כלום לא עזר .המשטר הישראלי
ממשיך בשלו :עוד ועוד צווי מעצר ,עוד ועוד עצירים
מנהליים .ואז ,החליטו העצירים המנהליים לפרוש מההצגה.
מתחילת ינואר הם מחרימים את הדיונים בבתי המשפט
ומסרבים להגיע אליהם .ההצגה הזו כלל לא נועדה עבורם.
תפקידה הבלעדי להעניק לגיטימציה למעצרים המנהליים
ולדחות את הביקורת נגדם .הרי לא מדובר במעצר סתמי
שעליו הורה אלוף הפיקוד – את המעצר אישר שופט!
אולם ,בניגוד למה שהיה נדמה ,העצירים המנהליים אינם
השחקנים הראשיים ,ואף לא המשניים בהצגה .המשטר
הישראלי כלל לא זקוק להם כדי להעלות אותה – הם משמשים
רק כניצבים אילמים .וכך ,ממשיכה ההצגה לעלות כבעבר,
ללא שום שינוי – למרות העדר העצירים והסניגורים המייצגים
אותם .התובע הצבאי מוסיף לטעון ,השופט הצבאי מוסיף
להנהן ,המעצר מאושר בכל זאת.
מעצר מנהלי הוא אמצעי אכזרי ,קיצוני .התנאים הקשים
השוררים בבתי הכלא ,הניתוק מהמשפחה ,מהחברים
ומהסביבה ,מלווים בחוסר ידיעה בלתי נסבל .הסיבה למעצר
ומועד השחרור לוטים בערפל .מערכת המשפט הישראלית
אינה מייצגת את הצדק ואף אינה שואפת לכך .היא מייצגת רק
את האינטרסים של משטר האפרטהייד ופועלת כדי לאפשר
את הנצחתו.

יעל שטיין ,מנהלת מחלקת מחקר ,בצלם
ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל
zohaderekh@gmail.com
או לתיבת דואר  26205ת"א-יפו 6126102

מעמדי 3/

העובדים ושובה של האינפלציה
"התחזיות לכלכלה העולמית נפגעו קשות ,בעיקר בגלל
הפלישה של רוסיה לאוקראינה .מעבר לטרגדיה ההומניטרית
המיידית ,המלחמה תאט את הצמיחה ותגביר את האינפלציה.
הסיכונים לכלכלה הגלובלית עלו – ובחדות
– ומאתגרים את מעצבי המדיניות" .כך כתבו
לאחרונה כלכלני קרן המטבע הבינלאומית,
אחד ממוסדותיו המרכזיים של הקפיטליזם
הגלובלי .בהמשך לדברים אלה ,ציינו כי
האינפלציה בעולם ממשיכה בזינוקה המהיר.
במבצרו של הקפיטליזם ,ארה"ב ,חלה
במהלך חודש מארס עליה של  8.5%במדד
המחירים .נסיקה זו היא הגבוהה ביותר
שנרשמה ב 40-השנים האחרונות .גם
הנציבות האירופית דיווחה על זינוק חד
באינפלציה באירופה ,לרמה שנתית של
 7.5%לעומת  5.9%בפברואר האחרון.
על רקע האינפלציה ,הצביע הרבעון הראשון של  2022על
התכווצות מפתיעה בכלכלת ארה"ב ,עם ירידה של 1.4%
בתוצר )תמ"ג( .מיתון זה הוא המשמעותי ביותר מאז הרבעון
השני של  2020בו נתנה מגיפת הקורונה את אותותיה
הראשונים על הפעילות הכלכלית .מדובר בהאטה חדה לאחר
זינוק בתמ"ג בשיעור של  6.9%ברבעון הרביעי של .2021
לפי כלכלני הקרן ,ההתכווצות בכלכלה האמריקאית
נרשמה על רקע התרחבות הגירעון במאזן הסחר .זאת עקב
זינוק חד ביבוא והאטה בצמיחת המלאי העסקי " -ברבעון
שעליו העיבו אינפלציה גואה ,מלחמה באוקראינה והתפרצות
וריאנט האומיקרון".

האינפלציה משתוללת  -לקראת מדד שנתי של 4%
בהמשך שנת  2022חזויה אינפלציה בשיעור של 5.7%
בכלכלות הקפיטליסטיות המפותחות ,לעומת  3.9%בינואר
האחרון ) 2.3%באוקטובר  .(2021בכלכלות הקפיטליזם
הפריפריאלי האינפלציה צפויה להגיע השנה ל־ 8.7%לעומת
 5.9%בינואר האחרון ) 4.9%באוקטובר .(2021
ההערכה בקרן המטבע היא שהאינפלציה הגבוהה במדינות
הליבה הקפיטליסטיות תימשך ב 2023-ולאחר מכן תתחיל
להאט .בישראל ,מדינה פריפריאלית בקפיטליזם הגלובלי,
תחזית האינפלציה בשנת  2022נסקה בחדות  -מ־ 1.4%ל־
.3.5%
במהלך מתוכנן ,שעות ספורות לפני ליל הסדר ,פרסמה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כי מדד המחירים לצרכן עלה
בחודש מארס ב ,0.6%-ומתחילת השנה השלים עלייה של
 .1.5%ב 12-החודשים האחרונים עלה המדד ב .3.5%-מחירי
הדירות התייקרו בחודשיים הראשונים של  2022בשיעור גבוה
של  ,1.8%עד כדי עלייה מצטברת שהגיעה לשיא של כ15.2%-
בשנה האחרונה.
נגיד בנק ישראל ,פרופ' אמיר ירון ,אמר בראיון
ל"כלכליסט"" :יש סיכוי שבחודשים הקרובים האינפלציה
תגיע ל־ .4%אבל אנו לא בסביבה של ארה"ב ואנגליה .ישנם
גורמים מבניים שמאפיינים את המשק הישראלי שמסבירים
מדוע האינפלציה כאן יותר נמוכה לעומת שאר המדינות".
"אינפלציה נמוכה יותר משאר המדינות"? ניכר בהחלט כי
הפרופ' ירון אינו זקוק לדיור ואינו משתכר שכר מינימום.
למרות הנרטיב שמנסה לשווק נגיד הבנק ,ההתייקרות הפראית

של הדיור בישראל אינה מתרחשת בחסותם של משבר
הקורונה והמלחמה באוקראינה.
העלייה המהירה והמתמדת במחירי המוצרים והשירותים

מאתגרת את רוב-רובם של העובדים בישראל .אלא שבניגוד
לקביעת מומחי הקרן – היא לא ממש מאתגרת את מעצבי
המדיניות ומקבלי ההחלטות ,שאינם נוקפים אצבע לבלימתה.

ניצול ושחיקה בחסות המעסיקים והממשלה
עליית המחירים ושחיקת השכר ניכרות בכל בית.
האינפלציה הגבוהה תשחק במהלך השנה הקרובה גם את שכר
השכירים שאינו צמוד למדד .העובדים יקבלו אמנם תוספות
שכר נקודתיות ,אולם ההסכמים האחרונים לתוספות בשכר
בכלל המשק הושגו לפני למעלה מעשור .הגיע הזמן להוציא
מהמגירות הסכמים אלה ,וזה תפקידה של ההסתדרות.
חשוב לציין כי השכר הממוצע למשרת שכיר נשחק עוד
בטרם התפרצה האינפלציה .בחודש מארס עמד השכר )לפני
מס( הממוצע על סכום קבוע של  10,876ש"ח – ירידה של 4%
לעומת ינואר  11,334) 2021ש"ח( .כ 60%-מהעובדים
בישראל משתכרים מתחת לשכר הממוצע .כשליש מהם
משתכרים שכר מינימום שהוא כ 5,300-ש"ח לחודש ונותר
ללא שינוי בארבע השנים האחרונות.
בתגובה לשחיקה ,דרש לאחרונה יו"ר ההסתדרות ארנון
בר-דוד ,את הפעלתו מחדש של מנגנון תוספת היוקר
לשכירים .שר האוצר אביגדור ליברמן כלל לא השיב לפנייה,
ואילו נשיא התאחדות התעשיינים ד"ר רון תומר תקף בריאיון
ל"מעריב" ) (29.4את הצורך בהצמדת השכר להתייקרויות.
אין זה מקרי כי ממשלת בנט-ליברמן יושבת בחיבוק ידיים
אל מול השתוללות המחירים ,ואינה מוכנה לפצות את
העובדים על יוקר המחיה הגובר .סטירה מצלצלת זו בפניהם
היא יישור קו לסירובם של המעסיקים לכל הצעה לתוספת
בשכר העובדים – יד רוחצת יד .במשק שבו שיעור האבטלה
נמוך ובו הלחצים להעלאת השכר גוברים ,מתאחדים משרד
האוצר והמעסיקים ועושים יד אחת כדי למנוע תוספות
ולהגביר את הניצול .כך מצליחים בעלי ההון להגדיל את
הערך העודף שהם נוטלים מעבודתם של השכירים.
שני אתגרים עומדים כעת בפני מעמד העובדים בישראל:
ראשית ,עליו לחתור להשגת תוספות שכר ריאליות ,בכל
הסקטורים ,בכל החזיתות וברמה הארצית .שנית ,עליו
להבטיח כי שכר המינימום יעמוד על לפחות  70%מהשכר
הממוצע .מה שטוב לפועל ,טוב לישראל.

אפרים דוידי

פוליטי 4/

דו"ח :מגפת
אי-השוויון
מרכז אדוה פרסם השבוע ) (1.5את הדו"ח השנתי "תמונת
מצב חברתית" תחת הכותרת" :מגפת אי-השוויון נמשכת".
"מגפת הקורונה עדיין לא חלפה מהעולם ,למרות שנדחקה
לשולי סדר היום" ,הדגישו כותבי הדו"ח" .אותה מגפה
שגרמה למוות של מיליוני בני אדם ,הביאה לקריסתם של
עסקים רבים ,לאבטלה בשיעורים שלא נודעו מאז עידן
המשבר הכלכלי של  1929ולהוצאות ממשלתיות עצומות".
נתוני הדו"ח מספרים את סיפור הרחבתו של אי-השוויון
בישראל בשנתיים הראשונות של המגיפה .ד"ר שלמה
סבירסקי ,מנהל אקדמי במרכז אדוה וממחברי הדו"ח ,מסר:
"מהמסמך עולה תמונת המצב של קצה עליון הנהנה מעושר
פיננסי וממדיניות מיסוי נוחה ,ושל קצה תחתון אשר כבר
בשלב מוקדם של החיים מוצא עצמו במסלול של שערים
סגורים .יכולותיה של המדינה להתמודד עם אי השוויון
החברתי-כלכלי הולכות ומצטמצמות .אם אנו חפצים
בשירותים אוניברסליים ונדיבים יותר ,עלינו להעלות את רמת
המימון שלהם".
הדו"ח סוקר ,בין היתר ,את השפעות מגפת הקורונה על אי-
השוויון ,ומוצא כי העשירים אכן התעשרו – והרוב לא נהנה
מכך .דווקא ב־ ,2020השנה הראשונה למגיפה שטלטלה את
המשק ושהובילה למשבר אבטלה חסר תקדים ,המשיכו
הנכסים הפיננסיים שבידי הציבור לגדול – ב־ ,8.5%והסתכמו
ב 4.4-מיליארד שקל .החוקרים הבהירו את העיוות" :המשבר
הכלכלי גרם לפרטים ולמוסדות להשקיע את כספיהם בשוק
ההון ולא בפעילות כלכלית ממשית .בפועל ,מרבית הנכסים
הפיננסיים שבידי הציבור מוחזקים בידי העשירונים העליונים,
ובעיקר המאיונים העליונים .אומנם למרבית הציבור יש נכסים
פיננסיים – קרן פנסיה ,קופת גמל ,חשבון חיסכון ועוד ,אולם
חלקם של בעלי הון ובכירי המשק העסקי בסך הנכסים
הפיננסיים גדול במיוחד".
לפי מחברי הדו"ח ,הצבר ההון הגדל של עשירי ישראל

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

עשוי היה לחלחל לכלל האוכלוסייה ,אילו גדלו המסים שהם
משלמים בקצב דומה לגידול עושרם ,ובכך היו מאפשרים
למדינה להשקיע בשירותים שהיא מעניקה לכלל האזרחים.
אלא שבעוד שהנכסים הפיננסיים שבידי הציבור גדלו בין
 2015ל־ 2020ב־ ,31.6%הכנסות המדינה ממיסוי גדלו רק ב־
" .14.5%כמובן שהעשירים משלמים חלק גדול מן המסים,
ובעיקר ממס ההכנסה ,אלא שרמת המיסוי בישראל כאחוז
מהתוצר היא מן הנמוכות בקרב מדינות מערב ומרכז אירופה,
כשבישראל אין מס עושר או מס ירושה" ,ציינו מחברי הדו"ח.

נפטר ח"כ לשעבר אילן גילאון
חבר הכנסת לשעבר אילן גילאון נפטר השבוע ) (1.5בגיל
 .65גילאון כיהן כיו"ר סיעת מרצ והיה מהמחוקקים
החברתיים הבולטים בכנסת .בשנים האחרונות נאלץ להפסיק
את התמודדותו על ראשות המפלגה בשל מצבו הבריאותי.
היה נשוי ליהודית ואב לארבעה.
גילאון נולד ב 1956-ברומניה וכשהיה תינוק חלה בפוליו
ומאז סבל מנכות ברגלו .בגיל תשע היגר לישראל עם הוריו,
שהשתקעו באשדוד .גילאון היה חבר ב"השומר הצעיר",
פעיל בתנועת קמפו"ס הסטודנטיאלית השמאלית בעת
לימודיו באוניברסיטה העברית ולימים כיהן כסגן ראש העיר
אשדוד ,עד  .1999הוא כיהן כחבר כנסת בין השנים  1999ל-
 2003ואחר כך בין  2009ל ,2021-ועסק בעיקר בנושאים
חברתיים .תרומתו החשובה ביותר של גילאון הייתה בקידום
זכויותיהם של בעלי מוגבלויות .בינואר  2017עלה לכותרות
מאבקו להשוואת קצבת הנכות לגובה שכר המינימום ,לאחר
שהצליח להעביר בקריאה טרומית את הצעת החוק שלו
בנושא בניגוד לעמדת הממשלה – הישג יוצא דופן לח"כ
באופוזיציה .החוק נבלם בהמשך ,אך הוביל להסכמות עם
נציגי הממשלה בדבר העלאת קצבת הנכות.
"איבדנו את אילן גלאון ,לוחם ערכי למען השלום והצדק
החברתי ,אדם עם לב ענק וחבר טוב .נמשיך כל הדרך עד
שנשיג שלום ,שוויון וצדק חברתי .יהי זכרו ברוך" ,מסר יו"ר
הרשימה המשותפת ,ח"כ איימן עודה )חד"ש( .ח"כ עאידה
תומא-סלימאן )חד"ש – הרשימה המשותפת( הוסיפה" :אילן
גילאון היה האיש שהתעקש להשמיע קולם של בעלי
המוגבלויות והעובדים המוחלשים ולדרוש את זכויותיהם.
האדם העוקצני והציני אך מלא החמלה שנלחם על עקרונותיו.
אפילו כשלא הסכמנו על הכל – חבל שאין בכנסת רבים
כמוהו".

המשותפת דורשת לחקור את
סגירת תיק רצח מוסא חסונה
הרשימה המשותפת דורשת מהיועצת המשפטית לממשלה,
גלי בהרב-מיארה ,לברר מעורבות בכירים במשטרה בסגירת
תיק החקירה ברצח מוסא חסונה .הבקשה הוגשה בעקבות
חשיפת סרטון משטרתי המעלה חשד ממשי להפעלת לחצים
מצד השר לביטחון פנים דאז ,אמיר אוחנה ,לסגירת התיק.
במהלך אירועי מאי  2021נורה בלוד מוסא חסונה ,תושב
העיר ואב לשלושה ילדים .חמישה יהודים תושבי העיר נעצרו
לחקירה לאחר שקליעים מהנשק שלהם נמצאו בזירה .אחרי
יומיים הם שוחררו ,ולאחר מכן נסגר התיק נגדם .בסרטון
שנחשף מתועדת שיחה בין חוקרי המשטרה ,ובה מזכיר אחד
החוקרים את העניין הרב שמגלה השר בתיק ואת הלחץ שהוא
מפעיל על החוקרים .עוד מזכירה אחת החוקרות ,כי ראש
מעבדת הנשק המשטרתית אינו משתף פעולה עם החקירה
ומסרב לבדוק את כלי הירי.

מעמדי 5/

מפגינים בפקולטה למדעי הרוח בקמפוס רמת אביב )צילום :זו הדרך(

הפקולטה למדעי הניצול באוניברסיטת ת"א
לא שקט באוניברסיטת תל-אביב ,המוסד האקדמי הגדול
בישראל .עובדי האוניברסיטה הכריזו ברובם לאחרונה על
סכסוכי עבודה :המרצים הבכירים מוחים על ניסיון האוצר
לפגוע בהסכם הקיבוצי ודורשים לחדשו; עובדי המחקר
והמעבדות התאגדו אך הנהלת האוניברסיטה מסרבת להכיר
בנציגיהם; עמיתי ההוראה והמרצים מן החוץ דורשים להסדיר
את ההוראה המקוונת בהסכם קיבוצי ,ומתנגדים לפיטורי
חברי הארגון בפקולטה למדעי הרוח .כמו כן ,נמשך המאבק
להעסקה ישירה של עובדות הניקיון – מאבק שכבר נשא פרי
במוסדות אחרים להשכלה גבוהה לרבות אוניברסיטת חיפה,
מכללת אורנים וסמינר הקיבוצים.

אין הסכם? אין הוראה מקוונת
חברות וחברי ארגון סגל ההוראה והמחקר של אוניברסיטת
תל-אביב הפגינו בחודש שעבר ) (2.5מול משרדי ההנהלה
בדרישה להסדיר את ההוראה המקוונת בהסכם קיבוצי.
המפגינים הפיצו כרוזים עם עיקרי דרישותיהם ואף קראו
סיסמאות ,שנשמעו היטב במשרדי ההנהלה" :בלי שינוי
השיטה לא חוזרות להנגשה"" ,די לניצול ,די להתעלמות",
"אין הסכם? אין הוראה מקוונת"" ,לא לניצול! כן להסדרה".
חברות בהנהגת הארגון ,ד"ר נועה גדי והדס פארי ,פנו אל
המפגינים והסבירו כי ערב משבר הקורונה ,במארס ,2020
חתמו ארגוני הסגל ברחבי הארץ על הסכם קיבוצי מיוחד
המאפשר ללימודים להימשך במתכונת מקוונת בסמסטר ב'
תש"פ" .סגל ההוראה והמחקר נכנס תחת האלונקה ועבד
שעות רבות נוספות ,ללא תגמול ,כדי להבטיח מעבר חלק
להוראה מקוונת תוך שמירה על איכות ההוראה" ,הדגישו.
פארי הוסיפה" :עבדתי במקומות עבודה רבים .אבל לא
נתקלתי במעסיק אטום ונצלני כאוניברסיטת תל-אביב".

הרוח הניאו-ליברלית נושבת בקמפוס
הפגנה נוספת של הסגל הזוטר נערכה לפני שבועיים )(25.4
בבניין גילמן למדעי הרוח נגד הפיטורים הצפויים בפקולטה.
בהפגנה לקחו חלק אנשי סגל וסטודנטים ,ובהם חברים בתאים
של חד"ש ועומדים ביחד .לדברי ארגון עמיתי ההוראה" :זה
לא מהלך מקומי אלא חלק ממדיניות כוללת של הנהלת
האוניברסיטה לקצץ בתקציב המוקצה למדעי הרוח ולעמיתי
ההוראה .לא צריך להיות פרופסור כדי להבין שקיצוץ
בקורסים וצמצום שעות הוראה של מי שנושאים בנטל העיקרי
בפקולטה הם לא הפתרון הנכון לבעיות שלה .לא מוותרים על
מדעי הרוח! לא לפיטורים במדעי הרוח!".

מרצה ותיק בפקולטה ,ד"ר אפרים דוידי ,הסביר כי הנהלת
האוניברסיטה משרתת את האינטרסים של משרד האוצר
ביישום המדיניות הניאו-ליברלית בהשכלה הגבוהה" :הרוח
הניאו-ליברלית נושבת מכיוון משרד האוצר .האוצר מעוניין
שההשכלה הגבוהה תשרת את האינטרסים של בעלי ההון .לכן
הנהלת האוניברסיטה להוטה לבטל 'תחומים לא רווחיים'
כמדעי הרוח לטובת 'ענפים רווחיים' – היי-טק ומחשבים.
אלה הם הענפים שדרכם יכולים בעלי ההון המקומיים והזרים
לצבור הון עתק" .בהפגנה נאמר כי קיצוץ בקורסים וצמצום
שעות ההוראה לא יפתרו את בעיית מיעוט הנרשמים במדעי
הרוח" :פחות קורסים – פחות מגוון ,יותר עומס בהוראה,
צפיפות בכיתות ,ואולי אפילו סגירה של תוכנית לימודים
באמצע התואר".

יוסי אבו

המתמחים לימדו את השר
ניצן הורוביץ על ה 1-במאי
מתמחים וסטודנטים לרפואה התפרצו השבוע ) (2.5לדברי
שר הבריאות ומנהיג מרצ ,ניצן הורוביץ ,בעת שנאם במסגרת
אירוע לציון ה 1-במאי שקיימה ההסתדרות באוניברסיטת תל
אביב .הפעילים דרשו משר הבריאות תשובות באשר
לעיכובים ביישום המתווה לקיצור התורנויות.
המתמחים נשאו כרזות שלא הותירו ספק בנוגע
לכוונותיהם להמשיך במאבק" :ניצן תתעורר"" ,רופאים
עייפים" ו"קיצור או מלחמה" .המפגינים פנו לשר" :אנחנו
יושבים פה וחוגגים את חג הפועלים בזמן שיש במדינת
ישראל עבדים שעובדים  26שעות ברצף .הבטחת לנו קיצור
תורנויות – אל תוותר עלינו" .יש לציין כי אירוע זה של
ההסתדרות ,בהשתתפות בודדים ,נערך שעה שמרצי הסגל
הזוטר של האוניברסיטה הפגינו מול בניין ההנהלה למען
זכויותיהם.
ארגון "מרשם" הציב השבוע אולטימטום בפני הורוביץ,
לפיו אם המתווה לא יחל לפעול עד תחילת יוני ,יפתחו
המתמחים בעיצומים בכל בתי החולים ובפקולטות לרפואה
ברחבי הארץ .בהודעה שפרסם הארגון בתחילת השבוע נכתב:
"מאסנו בתירוצים ,באיומים ובהפחדות הריקות מתוכן .אנחנו
לוקחים את גורלנו בידנו".

פוליטי 6 /

ריאיון עם פרופ' עודד גולדרייך בפודקאסט גל חד"ש

בלמנו את סתימת הפיות
השבוע פורסם בגל חד"ש ,הפודקאסט של חד"ש תל אביב,
ריאיון עם פרופ' עודד גולדרייך – חתן פרס ישראל בתחום
חקר המתמטיקה ומדעי המחשב .להלן קטעים מתוך הריאיון.

המלחמה הם המפקדים הבכירים ,או ההנהגה המדינית
שנותנת הוראות מסוימות.
כיוון שעילה זו נפסלה ,המציאו שאני תומך ב ,BDS-וזאת
על סמך עצומה שהוגשה לפרלמנט הגרמני ובה נטען שBDS-
אינו אנטישמי .גם בנושא זה סילפו את עמדתי ,אך אפילו
הנימוק של הימין בדבר תמיכה ב BDS-נפסל בידי היועץ
המשפטי לממשלה.
אני רוצה להדגיש ,כפי שאמר פעם זאב שטרנהל ,שפשיזם
מתחיל לא כשעוצרים אנשים ברחובות ויורים בהם ,אלא כבר
כאשר רשויות המדינה מתייחסות באופן שונה מהותית
לשמאל ולימין .אפשר היה לראות זאת בתגובת היועץ
המשפטי לממשלה למקרה שלי .לבסוף הוא תלה את הפרשה
על המסמר של טענה חדשה :העצומה שהוגשה לאיחוד
האירופי בנושא אוניברסיטת אריאל .אך ההתנגדות שלי
לאוניברסיטת אריאל אינה עמדה אנטי-ישראלית ,אלא
התנגדות למדיניות מסוימת של הממשלה.

אני עוסק בסוגיה של חישוב יעיל ,או בפער שבין מציאת
פתרון לחידה או לבעיה באופן יעיל לבין וידוא שמדובר
בפתרון נכון .לדוגמא ,נניח שיש מספר מורכב שהוא מכפלה
של שני מספרים ראשוניים .אם יש לנו שני מספרים ראשוניים
שהמכפלה שלהם שווה למספר הנתון ,קל לוודא שזה אכן
הפתרון הנכון .ברור אינטואיטיבית שהשיטה לוודא – לכפול
אותם זה בזה – היא יעילה יחסית .לעומת זאת ,קשה למצוא
שיטה שתאפשר למצוא את המספרים הראשוניים הללו כאשר
רק המספר המכפלתי נתון .בדיקת כל האפשרויות ,זו אחר זו,
אינה דרך יעילה .זו דוגמא לפער שבין מציאת פתרונות לבין
וידוא שהפתרונות שמצאנו נכונים.

האם הופתעת?

מה הרגשתך לאחר קבלת הפרס?
הפרס הוא אישי ,אבל אני חוויתי את כל מה שכרוך בו,
שהיה שערורייה ציבורית .מבחינתי ,פרשה זו היא צעד קטן
במאבק נגד תהליך הדה-לגיטימציה של השמאל בישראל.
מרגש ומשמח שיכולתי לתרום למאבק ,כי בדרך כלל אני
סטטיסט ,כמי שמשתתף בהפגנה או כותב משהו .הפעם הייתי
צריך לשמש סמל .זה משמח ומעצים כי קיבלתי תגובות רבות
מאנשים שהמאבק היה משמעותי עבורם – באימיילים וגם
ברחוב.
זה גם מספק .לו הייתי מקבל את הפרס בלי כל השערורייה,
איש לא היה שם לב לתחום המקצועי בו אני עוסק או לעצומות
עליהן חתמתי.

בכמה מילים ,על מה למעשה קיבלת את הפרס?

מה היו התגובות לפרשה באקדמיה?
לתחושתי ,כמעט כולם חשבו שהסירוב להעניק לי את
הפרס על רקע פוליטי הוא בלתי-נסבל .עמדה זו בוטאה
בתגובות הרשמיות של מוסדות כמו המועצה המדעית של
מכון וייצמן וכמו הסנאטים והנשיאים של האוניברסיטאות.
באופן בלתי-אמצעי ,ערכו לכבודי טקס אלטרנטיבי במכון
וייצמן לפני שנה .קיבלתי את התחושה שרבים שותפים
לדעותי – ורבים עוד יותר שלא שותפים להן ,אך חושבים
שאסור להעניש אותי על הבעתן.

מדוע עוררה עמדתך הפוליטית כזו שערורייה?
העניין הוא לא העמדה ,כי לימין אין עניין אמיתי בעמדות
שלנו .יש לו עניין להתקיף אותנו ולהשתיק אותנו .זה מעניין,
כי לא נראה שהשמאל הרדיקלי מציב איום מידי על שלטון
הימין .לצערי לא נראה שחד"ש או מק"י עשויות לתפוס את
השלטון או להשתתף בו באופן משמעותי בעתיד הקרוב .אז
למה הימין כל כך עסוק בנו? לדעתי ,לימין יש צורך באויב –
חיצוני כמו גם פנימי .חיוני לימין ליצור תחושה של סכנה
וחירום ,משום שאין לו תשובה לבעיות הממשיות שמעסיקות
אנשים .לכן הוא צריך לייצר אג'נדות אחרות.
מה שחרה לגלנט ]שר החינוך בשעתו[ זו עצומה ,עליה
חתמתי ,נגד פשעי מלחמה שצה"ל ביצע .קודם כל בחר הימין
לסלף את המסגור .במקום לדבר על פשעי המלחמה ,טענו
שאמרתי שחיילי צה"ל הם פושעי מלחמה .זה לא נכון :פושעי

לא ציפיתי לשערורייה .אבל מרגע שהיא פרצה ,הדפוס היה
מוכר :הימין מסלף את הביקורת על המדיניות שלו וממסגר
אותה כמתקפה על המדינה ואף כאנטישמיות .ההשערה שלי
היא שגלנט ו]שרת החינוך[ שאשא-ביטון פעלו מתוך
אופורטוניזם .נוח להם לא להתעמת עם ארגוני הימין הקיצוני,
שהם בעלי השפעה גדולה בליכוד ובמפלגות ימין אחרות .כמו
במקרים אחרים ,הימין התיישר עם הקיצוניים שבתוכו .גם
אנשים שלא בהכרח בעלי עמדות קיצוניות מעדיפים לא
להתעמת איתן.

מדוע התעקשת ,כאקדמאי ,לבטא עמדה פוליטית?
ביסודו של דבר אני מדען .אבל הפוליטיקה קשורה לחיים
של כולנו כאזרחים .יש לי חובות מסוימים בתור אזרח .לדעתי,
כל פרויקט ההתנחלות אינו מוסרי .אני מתנגד לכיבוש כי אני
מתנגד לדיכוי של אנשים .פרויקט ההתנחלות הפך מתנועה
קטנה ושולית לכוח מרכזי שדוחף לסיפוח דה-פקטו של
חלקים גדולים מהגדה .המשמעות היא הכפפה של אוכלוסייה
פלסטינית גדולה לדיכוי חמור .אוכלוסייה זו היא גם חלק מעם
שכבר שילם מחיר כבד על הקמת מדינת ישראל .נראה לי
שחובתנו היא לנסות לפצות את העם הזה עד כמה שאפשר על
המחיר שהוא שילם ,ולהסתלק מהשליטה הכפויה בו.

האם אתה רואה בקבלת הפרס הישג?
בלמנו ניסיון זה של סתימת פיות ,אבל קשה לי לראות בכך
הישג גדול ולהיות אופטימי .הפעולות שלנו מבטאות
מחויבות לתפיסה פוליטית ,בלי קשר למידת ההשפעה שלהן.
חייבים לעשות את מה שנכון ,מתוך אמונה שאנחנו יכולים
לשנות .אם נפסיק להיאבק ,יהיו לעמדות שלנו פחות נראות
ועוד פחות לגיטימיות ציבורית .הרגשתי זאת מקרוב .ניגשו
אלי לא מעט אנשים ברחוב והודו לי ,כי בעיניהם אני מייצג
את הלגיטימיות של ההתנגדות לכיבוש .אם אנחנו נאלמים,
תומכי השמאל נחלשים .אם אנחנו נאבקים ,הם מתחזקים.
בשלב ראשון עלינו לחזק את המחנה שלנו ,וזה דבר בעל ערך
בפני עצמו .בסופו של דבר יוביל חיזוק המחנה לשינוי ,אך
הדרך לשם עוד ארוכה.
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המחלקה לטיוח חקירות
נדרשת להסביר את המקרה לחוקרים – היא הולכת ומסתבכת.
החוקרת" :ראית את עופר נותן בעיטה לעבר הפנים של
השוטר?" .א.א" :לא .אמרתי לך שראיתי את הרגל שלו עולה
לכיוון פלג גוף עליון של השוטר" .החוקרת" :אני אומרת לך
שיש הבדל בין בעיטה לעבר הפנים כפי שכתבת בדו"ח לבין
הנפת רגל לעבר פלג גוף עליון" .השוטרת א.א" :מבחינתי זה
אותו הדבר" .החוקרת" :למה בדו"ח הפעולה כתבת שעופר
נותן בעיטה ועכשיו את מתארת סיטואציה של הנפת רגל
שייתכן שקרתה שלא במכוון? את מבינה את הבעייתיות של
כתיבת דו"ח פעולה לא נכון?" .א.א" :זה דו"ח פעולה נכון.
יש לי בעיה שאני לא מסבירה את עצמי כמו שצריך ולהבא אני
אדע שאני צריכה להסביר את עצמי במדויק".

"יש מצב שהרגל שלי נגעה בו ,אבל לא בעטתי"

ח"כ כסיף מקבל טיפול רפואי באמבולנס מד"א לאחר תקיפת השוטרים
בשייח' ג'ראח 9 ,באפריל ) 2021צילום :זו הדרך(

בדצמבר האחרון החליטה המחלקה לחקירת שוטרים
)מח"ש( לסגור את תיק החקירה נגד השוטרים החשודים
בתקיפת ח"כ עופר כסיף )חד"ש – הרשימה המשותפת(.
התקיפה אירעה באפריל אשתקד בזמן הפגנה נגד הכיבוש
שנערכה בשכונת שייח' ג'ראח בירושלים.
סגירת התיק מרמזת לכאורה על אי ביצוע עבירה .אולם
מתמלילי חקירות ועדויות במח"ש שפורסמו בשבוע שעבר
בחדשות "כאן  "11מתגלה תמונה מטרידה ומדאיגה :חשד
לשיבוש הליכי חקירה ,הפעלת כוח לא מידתית ורישום דוחות
כוזבים .עבירות אלה בוצעו בידי השוטרים שלקחו חלק
בדיכוי האלים של ההפגנה בשכונה הפלסטינית ובהכאתו של
חבר הכנסת .את העבירות ניתן לראות בבירור גם בסרטונים
הרבים המתעדים את זירת האירוע.

לא שמענו ,לא ראינו – לא ידענו
הפרקליטות קבעה כי לא ניתן להוכיח שהשוטר א.ש
)החשוד המרכזי באירוע( היה מודע לכך שהיכה חבר כנסת.
בנוסף ,נקבע כי מידת הכוח שהפעיל השוטר כלפי כסיף הייתה
בגדר הסביר .אולם ,תמליל החקירה ובו עדותו של קצין
המשטרה ס' שצפה במתרחש מורה על ההיפך .במהלך
החקירה נשאל הקצין" :האם השימוש בכוח כלפי חבר הכנסת
היה מידתי בעינך?" .על כך השיב ס'" :לא יודע כי לא ראיתי
את ההתרחשות שהייתה לפני .אני חושב ששלושה על אחד זה
כבר לא סביר" .לאחר מכן ,הוצג לס' סרטון שצולם דרך
מצלמת הגוף שלו .לאחר צפייה בסרטון נשאל" :האם
השימוש בכוח שאנחנו רואים בסרטון עומד בהגדרה של
שימוש בכוח סביר?" .תשובת ס'" :חד משמעית לא ...לפי מה
שאני רואה בסרטון ,השימוש בכוח היה יותר מדי".
השוטרת א.א שנכחה גם היא במקום ,ציינה בדו"ח האירוע
כי כסיף בעט תחילה בפניו של השוטר א.ש .אך כאשר היא

עוד מתברר כי שוטרת נוספת ,י.מ ,בעטה בחבר הכנסת
כסיף בשעה שכבר היה שכוב על הקרקע .נראה שאת פרט זה
"שכחה" לציין בדו"ח הפעולה שכתבה .י.מ" :אני שוב רוצה
לציין שלא נגעתי באותו חשוד ,לא דיברתי איתו ולא יצרתי
איתו קשר עין" .חוקרת" :אז למה את חושבת שאת נמצאת
בחקירה במח"ש?" .י.מ" :אני לא נגעתי בו ולא נתתי לו מכה
כלשהי" .חוקרת" :אני אומרת לך שאת לא רק נגעת בו אלא
אפילו נתת לו בעיטה כשחבר הכנסת עופר כסיף שכב על
הרצפה .מה יש לך לומר על כך?" .י.מ" :יש מצב שהרגל שלי
נגעה בו אבל לא נתתי לו בעיטה במובן של להרביץ לאותו
חשוד".
סנגורו של ח"כ כסיף ,עו"ד דניאל חקלאי ,הבהיר" :באופן
מדהים אחת השוטרות בכלל לא התייחסה למגע בינה לבין
ח"כ כסיף בדו"ח הפעולה הכוזב .לאחר מכן התברר לחוקרי
מח"ש שהיא בעטה בח"כ כסיף .כלומר רשמה דו"ח כוזב
ואחר כך ניסתה להתחמק .אין ספק שהחקירה שלה מבישה.
מכלול של כזבים".

מט"ע – מחלקה לטיוח עובדות
ח"כ כסיף הגיש ערר על ההחלטה לסגור את התיק הפלילי
נגד השוטרים" :מי שראה את הסרטונים ומי שנכח יודע
שהוכיתי ללא שום סיבה או הצדקה .למרות זאת מח"ש
החליטה לסגור את התיק .העניין הוא גם עקרוני כי במקרה
שלי מדובר בח"כ ,אבל יש עשרות אזרחים שסבלו מאלימות
ומח"ש סגרה את התיק .לכן הערר הזה חשוב מאוד" ,מסר.
בשיחה עם "זו הדרך" הדגיש ח"כ כסיף כי טרם נקבע מועד
לדיון על הערר שהגיש באמצעות עו"ד חקלאי .לדברי כסיף,
ממסקנות החקירה "ניתן ללמוד שמח"ש הפכה למחלקה
לטיוח עובדות .היא עוסקת בסגירת תיקי אלימות שוטרים
כלפי אזרחים בסיטונות .זאת ,בעת שמשטרת ישראל הפכה
אלימה עד מאוד .ארבע קבוצות באוכלוסייה סובלות במיוחד
מנחת זרועה :פעילי שמאל הנאבקים בכיבוש ,ערבים ,יוצאי
אתיופיה וחרדים".
"כל המשטרה אלימה ,אבל משטרת מחוז ירושלים אלימה
במיוחד .מפקדיה מתחלפים ,אבל דפוס הפעולה האלים כלפי
האזרחים לא משתנה – גם תחת השר לביטחון הפנים עמר בר-
לב" ,הדגיש ,והבטיח" :נמשיך להפגין בשייח' ג'ראח".

יוסי אבו
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"רוסיה כבר הגיעה למגבלת המהפכות שלה" ,וכי המדינה
"לא צריכה מהפכה נוספת".
בהצהרת המפלגה הקומוניסטית היוונית בתגובה להצעת
החוק שהוזכרה בפתח הרשימה ,נכתב כי המפלגה
הקומוניסטית הרוסית פועלת הלכה למעשה בשירות
הבורגנות הרוסית" .הצעת חוק זו היא לא יותר מ'כתב מחילה'
עבור הבורגנות הרוסית ,הפועלת יום יום כדי לפגוע בעם
העובד הרוסי .אך דווקא כיום ,כאשר יותר מתמיד זקוקה
הבורגנות הרוסית למחילה עבור פשעיה באוקראינה" כמה
מועיל עבורה כי לצידה תעמוד תמיד זו המכונה המפלגה
הקומוניסטית של הפדרציה הרוסית.
זיוגאנוב ופוטין – משתפים פעולה גם בזמן הפלישה )צילום :ריא(

עוטפים את עריצות

פוטין בדגל אדום
ב 19-באפריל הגישה סיעת המפלגה הקומוניסטית של
הפדרציה הרוסית בדומה הצעת חוק שמטרתה להחליף את
הטריקולור הרוסי בדגל האדום ,ולהכיר בו כדגל המדינה
הרשמי.
הצעה זו של המפלגה הקומוניסטית הרוסית לא רק מבזה
את הדגל האדום ,אלא גם פוגעת באופן פעיל בשמם הטוב של
קומוניסטים ברוסיה ,באוקראינה ומחוץ להן.
מתחילתה של הפלישה לאוקראינה ,עשו הפולשים הרוסים
שימוש ציני בדגל האדום ,והניפו אותו באזורים שונים
שכבשו .הצבא הרוסי מנצל את האהדה העממית לדגל האדום,
ולכן מניף אותו באזורים הכבושים .אך נשאלת השאלה :מה
מסמל הדגל בעודו מונף באוקראינה? האם הוא מסמל את
שלטון העובדים? האם הוא מסמל את שחרור העמים? האם
הוא הופך את המלחמה לפחות אימפריאליסטית? התשובה
לשאלות רטוריות אלה היא – כמובן שלא! הדגל האדום מונף
כהתרסה כלפי העם האוקראיני ,וכהצהרת כוונה לכבוש
ולהרוס את עריה של אוקראינה .הדגל שהונף על גג
הרייכסטאג ביום הניצחון על הנאציזם מנוצל עתה כעלה
תאנה בידי כוח אימפריאליסטי.
יתר על כן ,כאשר מניפים הפולשים את הדגל האדום ,הם
משרתים הלכה למעשה את האינטרסים של הבורגנות
האוקראינית .השימוש בדגל האדום מצד כוח פולש מרחיק את
הציבור מהזדהות עם תפיסות קומוניסטיות ושמאליות .כעת,
הם מזהים את דגל הפועלים עם כיבוש ,אלימות ורצח.
גם ברוסיה עצמה המצב דומה .בכל שנה ,לקראת אפריל
ומאי ,מוציאה הבורגנות הרוסית את הדגלים האדומים ומניפה
אותם לעיני כל .הדגלים מתנופפים ,אך תוך סילוף הערכים
שהם ייצגו בעבר .רוסיה היא אחת המדינות הקפיטליסטיות
המקוטבות ביותר .היא מדורגת חמישית במספר
המיליארדרים המתגוררים בה ,וראשונה בחקיקה נגד זכויות
העובדים .בעשורים האחרונים קידמה ממשלתה חקיקה
האוסרת על שביתות ומקשה ככל האפשר על הקמה של איגודי
עובדים .זאת נוסף לפלישה האימפריאליסטית לאוקראינה
ולמסרים הלאומניים והשוביניסטים שמפיץ שלטון פוטין.
מול כל הסממנים הפשיסטיים הללו מתייצב ליצן החצר,
הארגון המכונה "המפלגה הקומוניסטית של הפדרציה
הרוסית" .זו מפלגה התומכת למעשה בכל הצעה לאומנית
וקפיטליסטית של השלטון .מזכ''ל המפלגה הזאת ,גנאדי
זיוגאנוב ,עושה לאחרונה שימוש ברטוריקה לאומנית .בשורה
של התבטאויות מקוממות קבע זיוגאנוב ,בין השאר ,כי

עידן סלוצקר

מג'קרטה ועד הוואנה :מיליוני עובדים
הפגינו ברחבי העולם לציון ה 1-במאי
מג'קרטה שבאינדונזיה ועד הוואנה בירת קובה :מיליוני
עובדים הפגינו בשבוע שעבר ברחבי העולם לציון ה 1-במאי.
באיסטנבול עצרה המשטרה כהרגלה עשרות מפגינים
שהגיעו לכיכר טקסים כדי לציין את חג הפועלים .המפגינים
קראו סיסמאות נגד משטרו של הנשיא ארדואן ,יוקר המחיה
והאינפלציה הנוסקת.
"הדרישה העיקרית השנה היא תוספות שכר בעקבות יוקר
המחיה המואץ במהירות" ,אמר ראש הקונפדרציה של איגודי
העובדים הטורקים ארגון אטלאי .במחוז מטלפה
שבאיסטנבול הפגינו רבבות חברי המפלגה הקומוניסטית
הטורקית .הם נשאו כרזות למען זכויות העובדים ונגד השלטון
האיסלמי-קפיטליסטי 164 .מפגינים נעצרו ברחבי העיר.
כרבע מיליון עובדים נטלו חלק ב 150-הפגנות ותהלוכות
שנערכו ברחבי צרפת בדרישה לצדק חברתי ולהעלאת השכר.
ההפגנות נערכו גם במטרה ללחוץ על הנשיא עמנואל מקרון
לוותר על תוכניתו להעלות את גיל הפרישה .בפאריס התקיימה
תהלוכה גדולה בהשתתפות כל ראשי מפלגות השמאל ,ובהם
מזכ"ל המפלגה הקומוניסטית פביאן רוסל.
זאת ,לקראת הקמת חזית היסטורית של כל מפלגות השמאל
והירוקים שתשתתף בבחירות לפרלמנט ביוני הקרוב .מרבית
העצרות היו שלוות ,אך משטרת הבירה התערבה לאחר
שחברי "הגוש השחור" האנרכיסטי ניסו להקים בריקדה ליד
כיכר לה רפובליק .סניף של מקדונלד'ס וסוכנות נדל"ן נבזזו,
חלונותיהם נופצו ופחי אשפה הועלו באש.
בקובה צעדו כמדי שנה מאות אלפים ברחבי הוואנה
ובידיהם כרזות וצילומים של מנהיג המהפכה המנוח פידל
קסטרו .על בימת הנאומים הופיעו יחדיו הנשיא מיגל דיאס-
קאנל והנשיא לשעבר ראול קסטרו ,מוותיקי המהפכה
הקובנית .ברחבי אמריקה הלטינית ,ממקסיקו בצפון ועד
ארגנטינה וצ'ילה בדרום ,נערכו הפגנות המוניות במיוחד.
בטורונטו שבקנדה הפגינו איגודי העובדים לאחר הפסקה
של שנתיים בשל מגפת הקורונה" .הגיע הזמן להתגייס למאבק
מעמדי"  -כתבו בהצהרה לקראת ההפגנה.
בניגריה הדגישו נציגי איגודים ששוחחו עם "גרדיאן"
הבריטי את שיעור האבטלה הגבוה במדינה ,האינפלציה
הגואה ,המשכורות הנמוכות ,חוסר הביטחון והקריסה של
מגזרי החינוך והבריאות.
לדברי גבנגה אקונדיו ,נציג איגוד מקצועי מהבירה לאגוס,
"הנושא ב 1-במאי השנה הוא חתירת העובדים למעורבות
במרחב הפוליטי למען אספקת מים נקיים ,מערכת כבישים
תקינה ,רשת מסילות רכבת ,אספקת חשמל רצופה ושירותי
בריאות ראויים".
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אולגה בנאריו כפי שצולמה על ידי משטרת ברלין באוקטובר ) 1926צילום :מכון בנאריו(

"הבלתי נכנעים" במכון גתה

המהפכנית אולגה
בנאריו במילותיה
במכון גתה בירושלים ייערך ביום חמישי 12.5 ,בשעה
 19:00אירוע מיוחד תחת הכותרת "הבלתי נכנעים" :מפגש
סלון ובו הקראת מכתבים מאת המהפכנית הגרמנית אולגה
בנאריו ושיח מומחים על אודותיה.
בנאריו ,ילידת מינכן ממוצא יהודי ,הייתה שליחה של
הקומינטרן – האינטרנציונל הקומוניסטי .לאחר ניסיון
התקוממות כושל בברזיל בשנת  1936הוסגרה בנאריו
לגרמניה הנאצית בעודה בהיריון מתקדם .בבית הסוהר לנשים
בברלין הביאה לעולם את בתה אניטה ,שנלקחה ממנה לאחר
 14חודשים .במשך חמש שנים נכלאה בנאריו בבתי סוהר
ובמחנות ריכוז בגרמניה ,ובשנת  1942נרצחה בתא הגזים של
"המוסד הפסיכולוגי ברנבורג".
באירוע במכון גתה יוקראו המכתבים שכבתה בעת מעצרה,
וכמו כן את דוחות הגסטפו ,שחוברו במעקב אחריה .ההקראה
בשפה הגרמנית עם תרגום לאנגלית.
בין משתתפי האירוע :גבריאלה בורשמן זיגלר ,עורכת עבור
שירות החילופים האקדמי הגרמני באוניברסיטה העברית
בירושלים ,שתקריא את דוחות הגסטפו .אוטה קייזר ,שחקנית,
קריינית ומרצה בתחום לימודי הקול ,תקריא את מכתביה של
אולגה בנאריו .מרטין מוליטור ,שחקן ומתרגם ,יקריא את
מכתביו של בן זוגה של בנאריו ,המנהיג הקומוניסטי
הברזילאי לואיס קרלוס פרסטס.
כמו כן ישא דברי הסבר של רוברט כהן ,במאי ,חוקר ספרות
וסופר .בין השנים  2012-1991לימד כהן במחלקה לגרמנית
באוניברסיטת ניו יורק ,והוציא לאור כרכים המאגדים את
הטקסטים שיוקראו באירוע.

בנאריו הצטרפה לתנועת הנוער הקומוניסטית הגרמנית ב-
 .1928שם ,בעודה בת  15בלבד ,תכננה וארגנה את חילוצו של
אהובה הסופר אוטו בראון מכלא מוביט בברלין .לימים עבר
הזוג למוסקבה ,שם השתלמה בנאריו בבית הספר לחינוך
צבאי ורעיוני .במקביל ללימודיה שימשה נציגה בכירה של
הקומינטרן בבריה"מ ,בצרפת ובריטניה ,ולקחה חלק בארגון
פעילויות אנטי-פשיסטיות רבות.

בשליחות הקומינטרן
כך ,ב 1934-הוטלה עליה המשימה לסייע בהשבתו של
הקומוניסט הברזילאי ,לואיס קרלוס פרסטס ,למולדתו.
פרסטס שהה בגלות במוסקבה מ ,1931-ולצורך המשימה
הוכנו תעודות מזויפות המוכיחות כי השניים הם זוג פורטוגלי
נשוי )עד שהגיעו השניים לריו דה ז'ניירו הפכה הזוגיות
המזויפת לאמיתית( .בברזיל עמד פרסטס בראש התקוממות
קומוניסטית שנכשלה ,וכתוצאה מכך נעצרה בנאריו בידי
המשטרה המקומית והוסגרה לשליחי הגסטפו בברזיל .למרות
לחצים בינלאומיים שהופעלו על ברזיל וגרמניה ,בספטמבר
 1936הועברה בנאריו ,בעודה בהריון מתקדם ,חזרה לגרמניה
הנאצית בספינת משא .בנאריו נעצרה מיד עם עגינת הספינה,
ובנובמבר  1936ילדה בכלא את בתה ,אניטה פרסטס .בהיותה
בת  14חודשים הצליחו הצליחה משפחתה של בנאריו לשחרר
את התינוקת ולהעבירה למקסיקו ,שם גדלה.
בבגרותה הייתה מעורבת אניטה פרסטס גם היא בפעילות
במפלגה קומוניסטית .בזמן השלטון הצבאי במדינתה גלתה
לברית המועצות ולבסוף שבה לברזיל ב .1989-כיום מרצה
אניטה בחוג להיסטוריה באוניברסיטת ריו דה ז'ניירו.

הנצחה במזרח גרמניה ובברזיל
במזרח גרמניה זכתה דמותה של בנאריו בהערצה ובהנצחה.
נקראו על שמה בתי ספר ,מפעלים ורחובות בערים שונות,
לרבות ברלין .בברזיל פורסמו ספרים ומחקרים על אודותיה
ואף הופקו סרטים עלילתיים ותיעודיים המגוללים את סיפור
חייה העשיר .קורותיה של בנאריו מתועדים בעברית בספר
מאת יהודית בובר אגסי" :האסירות היהודיות של רוונסבריק"
)הוצאת מאגנס.(2012 ,

נמרוד עובד

במאבק

בחלקו האחרון קרא גילוי הדעת "להרחבת המאבק למען
שיפור תנאי העסקת העובדים :למען סיום כל צורות האפליה
בעבודה ,למען העלאת שכר המינימום ללא פחות מ70%-
מהשכר הממוצע במשק ,ולמען הפחתת מספר שעות העבודה
החודשי והשבועי"" .צו השעה הוא קידום מאבק ערבי-יהודי
אמיתי ומשותף לסיום הכיבוש וכל צורות הגזענות והניצול
המעמדי-חברתי" ,נמסר.
המשך מעמוד השער...

ניצחון וזיכרון
מנהיגי מק"י וחד"ש בצעדת האחד במאי בנצרת30.4 ,
)צילום :זו הדרך(

אלפים הפגינו בנצרת ) (30.4לציון האחד במאי בצעדה
שארגנו המפלגה הקומוניסטית הישראלית )מק"י( ,החזית
הדמוקרטית לשלום ושוויון )חד"ש( וברית הנוער הקומוניסטי
הישראלי )בנק"י( .הצעדה יצאה מרחוב תאופיק זיאד
והסתיימה בכיכר המעיין שבמרכז העיר .יום קודם לכן קיימו
מק"י וחד"ש הפגנות לציון האחד במאי בתל אביב ובכפר
יאסיף.
בגילוי הדעת שפרסמה מק"י לרגל האחד במאי נכתב" :ה-
 1במאי מצוין השנה בעת משבר חברתי מסוכן ביותר ברחבי
העולם .יוקר מחיה חמור ,בייחוד של מוצרי המזון והמחיה
הבסיסיים ביותר ,נופל על גבם של העניים והעמים .במקביל,
רושמים מונופולים וחברות ענק שיאי רווחים ,בתמיכת
משטרי האימפריאליזם העולמי".
עוד נמסר" :בארצנו ,ההתייקרויות מכבידות ומקשות עוד
יותר על רקע מחירים מהגבוהים ביותר בעולם .זה תוצר
המדיניות הפוליטית והכלכלית שמנהיגות ממשלות ישראל –
הכפופות כולן לשליטת הטייקונים .זה גם תוצר של השקעת
חלק הארי מהמשאבים והתקציבים בשירות מפעלי המלחמה,
הכיבוש וההתנחלות .ממשלת ישראל מובילה מדיניות זו
לתהום חדשה בהסלמת המתקפה על העם הפלסטיני ,ובייחוד
בירושלים המזרחית".

המפלגה הקומוניסטית הישראלית

עוד נאמר בגילוי הדעת של מק"י" :בימינו ,נמשך המאבק
של כוחות הקידמה והשחרור נגד דיכוי ,אפליה ,גזענות,
אנטישמיות ,כיבוש ומלחמות .הממשל האמריקאי ובעלי
בריתו ,לרבות ממשלות ישראל ,מנהלים שוב ושוב מלחמות
כיבוש ,מאיצים את מירוץ החימוש ותומכים בכוחות
הריאקציה .במדינות שונות ,לרבות באלה שהיו בעבר חלק
מברית המועצות ,מרימים ראש כוחות פאשיסטיים וניאו-
נאציים ,המנצלים את האבטלה והמצוקה החברתית".
כמו כן" ,כיום ,אפילו יותר מאשר לפני  70שנה ,גלויה לכל
הברירה ההיסטורית בין סוציאליזם ,חירות ודמוקרטיה מן
הצד האחד ,לבין ברבריות והידרדרות לפשיזם מן הצד האחר.
האחדות היהודית-ערבית ושותפות המאבק הן תנאי להצלחת
המערכה נגד סכנת הפשיזם ולמען שלום ישראלי-פלסטיני
צודק ויציב ,לחירות העמים ,לפירוק נשק ,לשוויון ,לחלוקה
צודקת של המשאבים וההכנסות ולהגנת הסביבה".

המפלגה הקומוניסטית הישראלית
טקס ופיקניק לציון

יום הניצחון על גרמניה הנאצית
שבת ,7.5 ,בשעה  ;10:00יער הצבא האדום ליד אבו גוש

מועדון הגדה השמאלית
אחד העם  ,70ת"א

שיח גלריה עם האמן סלאבה אילייב
יום שישי ,6.5 ,בשעה 12:00

מודיעה בצער על מותו של הוותיק בחבריה
הפעיל האיגוד-מקצועי והאמן

הקרנת הסרט
"כלוב המאפו"  /קארן ארתור

ומשתתפת באבלן של רותי והמשפחה

ארה"ב 104 ,1978 ,דקות )אנגלית; כתוביות באנגלית(
מוצ"ש ,7.5 ,בשעה 20:00

לרותי היקרה ולמשפחה
משתתפות באבל על מותו של האב והסב

השבוע באתר "זו הדרך"

בנימין שניצר

בנימין שניצר
תנועת נשים דמוקרטיות בישראל

מאבק סגל ההוראה והמחקר באוניברסיטת תל
אביב ,אירועי האחד במאי ,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

