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ממשלת היוקר
ממשלת הימין מציגה "תוכנית למאבק ביוקר" 10 ,בפברואר ) 2022צילום :לע"מ(

מדד המחירים לצרכן עלה באפריל  2022ב- 0.8%-
הודיעה השבוע ) (15.5הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
)למ"ס( .ב 12-החודשים האחרונים נרשמה עליה של 4%
במדד .עליות בולטות במחיר נרשמו בסעיפי הירקות
הטריים )עלייה של  ,(5.5%ההלבשה )עלייה של (2.8%
והתחבורה )עלייה של  .(2.3%מחירי הדירות והמזון אף זינקו
ב 16%-וב 5%-בהתאמה בתוך שנה!
גל ההתייקרות הציב את המחירים בישראל כיקרים ב20%-
מממוצע המחירים במדינות הקפיטליסטיות החברות בארגון
לפיתוח ושיתוף פעולה כלכלי ).(OECD
ההתייקרות המואצת ,שפתרונה אינה נראה באופק ,יא בעיה
קיומית עבור המתגוררים בשכירות .את המכה הכואבת בכיס
הם יספגו כבר בחודשים הקרובים ,שכן התייקרות במחירי
הדירות מאותתת בדרך כלל על מגמה דומה בשוק השכירות.
לכן ,נראה כי שיא התייקרות מחירי הדיור עוד לפנינו .למשקי
הבית המפסידים מכנה משותף חברתי ברור :עובדים
שכירים ,סטודנטים ומשפחות חד-הוריות.
הלמ"ס )או כל גוף ממסדי אחר( אינו בודק את הקשר בין
יוקר המחיה למעמד .למרות זאת ,בולט לעין שיוקר המחיה
בישראל לא "פוגע בכולם" .אינפלציה היא מכשיר רב
עוצמה בו משתמשת הממשלה כדי לשחוק את שכר
העובדים ובדרך זו להגדיל את שורת הרווח של בעלי ההון,
אותם היא משרתת .זאת בייחוד במשק המונופוליסטי
הישראלי בו שולטים כמה תאגידים גדולים מקומיים וזרים.
אלה שולטים בייבוא ובענפי התעשייה ,המסחר
והקמעונאות .כאשר המחירים מזנקים ,שכרו של מעמד
העובדים נשחק השכבות המוחלשות נחלשות עוד יותר.
ממשלת הימין של בנט אינה עושה דבר כדי לבלום את גל
ההתייקרויות.

זוכרים את מסיבת העיתונאים "הבהולה" בתחילת פברואר,
שבה הציגו ראש הממשלה נפתלי בנט ,שר האוצר אביגדור
ליברמן ושרת הכלכלה והתעשייה אורנה ברביבאי את "תוכנית
הממשלה להפחתת יוקר המחיה"?
התוכנית הוצגה אז בעקבות ביקורת ציבורית נרחבת על
ההתייקרויות השונות במשק ,החל במוצרי מזון והמשך
במחירי החשמל ,הארנונה ,המים והדלק .במסגרת התוכנית
ההיא הוצגו צעדים ליישום בשנת  ,2022אשר "יגדילו את
ההכנסה הפנויה ויעודדו תעסוקה בקרב מעמד הביניים,
משפחות צעירות ועובדים בשכר נמוך" .עוד נאמר כי תפקיד
התוכנית "ליצור הפחתה רוחבית של מכסים ,שתוביל להוזלת
מוצרי מזון וצריכה ,ולהוזלת חומרי גלם לתעשייה ולבנייה על
מנת לסייע בהפחתת מחירי הדיור".
בהמשך הכריז משרד האוצר על אודות הקמת ועדה
להפחתת הריכוזיות ולהגברת התחרות בענף המזון" :הוועדה
תמפה את שוק המזון ,השחקנים ,נתחי השוק ,רמת הרווחיות,
רמות המחירים ,מיזוגים ורכישות שנעשו בשנים האחרונות,
תוך השוואה למדינות מפותחות בעולם .הוועדה תמליץ על
צעדים אקטיביים להפחתת הריכוזיות ולהגברת התחרות ,ואף
תמליץ תיקוני חקיקה ככל שיידרשו".
מיותר לציין ,כי כמעט דבר ממה שהובטח לפני שלושה חודשים
לא מומש .אמנם מחיר הדלק הופחת במעט ,אולם כעבור כמה
שבועות שב למחירו הגבוה .חוסר מעש איננו טעות ,אלא מדיניות
שתפקידה לשרת את האינטרסים של בעלי ההון והמונופולים
הגדולים .בקופת המדינה עודף של יותר מ 30-מיליארד שקלים.
בארבעת החודשים הראשונים של השנה נרשם באוצר עודף
תקציבי ברצף חסר תקדים מאז הקמת המדינה .המסר ברור:
המשאבים לתשלום תוספות יוקר ושכר לכלל העובדים קיימים.
הממשלה בוחרת לא לשלם לציבור.

תגובות 2/

מכתבים
למערכת

דברים בשם אומרם
ללא מילה על הכיבוש והמדיניות הניאו-ליברלית
"אני לא מאמין בנסים .ובכל זאת ,מה שאני רואה מול
העיניים ,כל יום ,הוא נס ,נס פוליטי שהציל את ישראל.
אספר לכם מה קרה אתמול בערב .התכנסנו אמש ,ראשי
מפלגות הקואליציה ,לפגישה מיוחדת אצל ראש הממשלה.
הסתכלתי על הנוכחים בחדר ,שותפיי להנהגת המדינה .לא
קיים דבר כזה בשום מקום בעולם) 8 .שמונה!( מפלגות,
מאוד שונות זו מזו ,הצליחו לחבור יחד ולהקים ממשלה
כנגד כל הסיכויים ,על חודו של קול .עשינו את זה לאחר
ארבע מערכות בחירות רצופות ,שיתוק שלטוני ,ובעיקר
השחתה נוראה של הציבוריות הישראלית".
שר הבריאות ניצן הורוביץ במסר לחבריו במרצ1.5 ,

הרצוג הולך סחור סחור ,ואין זכר לכיבוש
"נשיא המדינה ,יצחק הרצוג ,קורא לחיזוק הקשר עם
הפלסטינים ,אך מותח ביקורת על התנהלות הרשות
הפלסטינית מול ישראל' .אנחנו חייבים דיאלוג עם
הפלסטינים' ,אומר הרצוג בראיון ל"הארץ" לכבוד יום
העצמאות .עם זאת ,הוא מסייג' ,אי אפשר להתכחש
למעצורים ביחסים הללו .אנחנו לא יכולים להתכחש לפיצול
במחנה הפלסטיני .אנחנו לא יכולים להתעלם מכך שעזה היא
בסיס שיגור טילים של איראן .אנחנו לא יכולים להתעלם
מהשיתוק שאוחז בפוליטיקה הפלסטינית וגם לא יכולים
להתעלם מהעובדה שהפלסטינים נוקטים נגדנו צעדים
בזירות שונות שהם מנוגדים לרוח שיתוף הפעולה ועשיית
השלום'".
יוהנתן ליס" ,הארץ"2.5 ,

עסקת אילון מאסק היא מהממונפות בהיסטוריה
"האם המחיר המוסכם – אותם  44מיליארד דולר – לעסקה
שבה קנה אלון מאסק את טוויטר הוא ראוי? מאסק התחייב
לשלם מכספו  21מיליארד דולר ,ואת השאר יילווה .יש לו 21
מיליארד? אף אחד לא מאמין למאסק שיש לו  21מיליארד
בבוידעם .מה שיש לו ,בין השאר ,זה מניות שליטה בטסלה,
יצרנית מכוניות מונעות בחשמל ששוויה נאמד בסביבות
טריליון .ההשערה שבקרוב מאסק ייאלץ למכור מניות טסלה
– כפי שאכן קרה  -הביאה לירידה במחיר מניית החברה:
 126מיליארד דולר ברחו בתוך כמה שעות מהשווי של מניות
טסלה .ובתרגום לשאלה שבראש המאמר הזה :הרבה אנשים
המחזיקים מניות טסלה בדעה שמאסק עשה עסקה לא
ראוייה .מדוע? כי העסקה תשולם בחלקה על חשבונם ,עת
ערך רכושם  -מניות טסלה  -יפחת כי מאסק ייאלץ למכור
מניות טסלה כדי לקנות מניות טוויטר .אבל המניות של
טוויטר יהיו אצל הטייקון".
העיתונאי גדעון עשת בבלוג "כלכלה שחורה"2.5 ,

הקפיטליזם :חברה בהפסד ובעליה מרוויחים
"חברת האינשורטק למונייד הפסידה  241מיליון דולר
ב־ ,2021אך שני המייסדים שי וינינגר ) (48ודניאל שרייבר
) (51קיבלו תגמול חלומי בשווי של  42מיליון דולר".
סופי שולמן" ,כלכליסט"2.5 ,

ילד רעב נחקר במעצר
בסוף אפריל ליווינו את אימו ואביו של את'אל אל-אזה בן
ה ,14-שהובא לדיון בבית המשפט הצבאי בעופר .נגד הילד
הוגש כתב אישום ,אולם באופן חריג ביותר )יתכן שבעקבות
לחץ ציבורי( הוא שוחרר לביתו בתנאים מגבילים.
הילד נעצר בשעה  ,14:00אך חקירתו החלה רק בשעה
 ,20:00ואחריה אף לא קיבל הזדמנות לאכול ארוחת איפטר.
תארו לעצמכם את הילד נחקר )מבלי שקיבל הזדמנות
להיוועץ עם עורך דין( כשהוא פשוט מת מרעב .רק יחד נשים
סוף למעצרי הילדים  -לא משאירים את הילדים לבד!
נמשיך לעקוב ולעדכן בעניינו של הילד נגן הכינור,
שחבריו כיבדו אותו בנגינה מחוץ לאולם בית המשפט.

נירית בן חורין ומוריה שלומות
הורים נגד מעצר ילדים פלסטינים

משטר היתרי היציאה מעזה
הסגר שמטילה ישראל על עזה ומשטר ההיתרים הנוקשה
שהיא משיתה מותירים את תושבי הרצועה במצב של חוסר
ודאות תמידי .אין ביכולתם לקבוע מתי יוכלו לקבל טיפול
רפואי קריטי או לתמוך בבן משפחה המצוי במצוקה.
למעשה ,אין ביכולתם לתכנן או לדמיין את עתידם.
אחד ההיבטים המדאיגים ביותר של האלימות
הבירוקרטית הישראלית הוא משטר ההיתרים שהתקבע
לאורך עשורים .תושבים המעוניינים לעזוב את הרצועה
מתבקשים להגיש בקשה להיתר ,אולם לאחר ההגשה זו לרוב
כלל לא נענית .עלולים לעבור חודשים מבלי שיידע המבקש
אם יספיק לחבק שוב את אמו לפני פטירתה ,או אם יכול
יהיה להשתתף בחגיגות הנישואים של אחיו.
אי מענה מצד הרשויות בישראל אף עלול להכריע בין
חיים או מוות .בחודש האחרון לא הורשתה תושבת עזה
לבקר את אחותה ,החיה בישראל ומתמודדת עם סרטן סופני;
אדם אחר ,שצריך היה לעבור מעזה לירושלים לשם טיפול
במחלת עיניים קשה ממנה סובל ,נאלץ לשנות את התור
שנקבע לו שש פעמים; זוג נאלץ לדחות סדרת טיפולי פוריות
בגדה המערבית; אדם שהגיע לביקור קצר ברצועה נתקע שם
במשך עשרה חודשים ללא אפשרות לשוב לביתו; חולת
סרטן צעירה הגישה שש בקשות להיתר על מנת לקבל טיפול
רפואי דחוף בגדה המערבית.
בכל המקרים הללו נתקלו המבקשים בחוסר מענה מצד
הרשויות ,על אף שעמדו בקריטריונים הנוקשים שקובעת
ישראל לקבלת היתר .לשמחתנו ,בעקבות התערבות של
ארגון גישה ,כל האנשים שצוינו לעיל קיבלו בסופו של דבר
את היתרי התנועה להם הזדקקו .הידע שצברנו לבי
ההתנהלות הרשויות ישמש אותנו במאבק נגד האלימות
הבירוקרטית המופעלת על פלסטינים רבים אחרים ברצועה.

תניה הרי ,מנכ"לית גישה
ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל
zohaderekh@gmail.com
או לתיבת דואר  26205ת"א-יפו 6126102
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שוטרים בהתקפה ברוטלית על מסע הלוויה של העיתונאית שירין אבו-עאקלה בחצר בית החולים הצרפתי בי-ם )צילום :ואפא(

המשטרה משתוללת בשירות הכיבוש

הקולונל בר-לב חייב ללכת הביתה
באירוע הוקרה לכוחות ביטחון הפנים שהתקיים השבוע
) ,(17.5התייחס המפכ"ל יעקב שבתאי לחברי הכנסת עופר
כסיף )חד"ש( ואחמד טיבי )תע"ל( מהרשימה המשותפת:
"לא אתן שנעבור לסדר היום על פגיעה בוטה וכוחנית
בשוטרים שעושים את משימתם בשם המדינה ובעבור
אזרחיה" .בנאום בכנסת הוסיף ואמר כי פועלם של כסיף
וטיבי חמור ,והטיף להם כי עליהם "לשמש דוגמא ומודל של
שמירה על החוק בפני בוחריו".
כמות דברי האיוולת בדבריו הקצרים של מפקד משמר
הגבול לשעבר מעוררת תדהמה .חברי הכנסת כסיף וטיבי
פעלו במסגרת תפקידם הפרלמנטרי והפוליטי – הכולל
מאבק בכיבוש .אמנם הייתה פגיעה ,אך היא בוצעה דווקא
בידי "שומרי החוק" שבאחריותו ובסמכותו של שבתאי.
הקורבנות האמיתיים הם שני הח"כים ואלפי הפלסטינים
שהשתתפו במסעות הלוויה בירושלים של העיתונאית שירין
אבו-עאקלה ) (14.5ושל המתפלל הצעיר ואליד א-שריף
) .(16.5האחרון מת בסוף השבוע מפצעיו לאחר שספג כדור
ספוג בראשו במסגד אל-אקצא .בהקשר זה ראוי להוקיע גם
את האלימות שספגו הסטודנטים הערבים והיהודים
שהשתתפו באירוע לציון יום הנכבה באוניברסיטת תל-אביב
) (15.5מידי המשטרה ואנשי הקבוצה הפשיסטית "אם תרצו"
)ר' עמ'  4ו.(10-
ברצף אירועים שנפרס על פני כמה ימים בלבד ,השתמשה
המשטרה בכוח ברוטלי ,עצרה עשרות עצורים ופצעה רבים.
על-כן ,לא נותר מקום לספק :המשטרה אכן שומרת על סדר,
אך זה סדר קולוניאלי ואנטי-דמוקרטי .תכליתו לשמור על
הכיבוש ולמגר כל התנגדות וכל מחאה כלפיו.
תזכורת לרב-ניצב שבתאי :תפקידה של המשטרה הוא
לשמור על החוק בשירות האזרחים .המחויבות האובססיבית
והאלימה שלה לרמיסת כל דגל פלסטין מונף )ביחוד
בירושלים "המאוחדת לנצח"( ,היא בעוכרי השמירה על
חוק :הרי לא קיים בחוק הישראלי כל איסור על הנפתו.
השר לביטחון פנים ומראשי מפלגת העבודה ,הקולונל
)מיל (.עומר בר-לב ,מעניק גיבוי מלא להתנפלויות האלימות
של שוטרים על מפגינים .אך לא די לו .כעת הוא דורש לקבל

סמכויות גם להטלת צווי מעצר מנהלי בדומה לשר הביטחון.
נוכח המדיניות הדורסנית של המשטרה ושל הצבא ,אנו
דורשים :בר-לב ,לך הביתה!

נמרוד עובד

מה עושה צבא כדי למנוע מחאה
הצבא הדיקטטורי מנע מאיתנו ,מאות מפגינים ,בהפגנה
הערבית-יהודית הגדולה ביותר שהייתה בשנים האחרונות,
למחות נגד הטיהור האתני הנפשע של תושבי מסאפר יטא
מאדמות אבותיהם .צבא הכיבוש מנע מאיתנו לבקר אצל
חברינו ואחיהם החווים חורבן בכפריהם .בנקודת המפגש
שברו מתנחלים מרפק ואף של שני פעילים ,בעטו במפגינים
ששכבו על הקרקע ,שברו רכבים וזרקו אבנים.
בדרכנו לכפר נעצרנו בידי חיילים והובלנו אל אמצע שדה
פלסטיני פרטי כדי שנתייבש בשמש .באטימות נפשעת ,לא
נתנו לנו ללכת לשום כיוון .בינתיים ,נחסמו מאות חניכי
בנק"י ,יחד עם פעילי חד"ש ומק"י שהגיעו מתל אביב
ומהצפון .השוטרים השליכו עלינו רימוני הלם .הם הכו את
ח"כ עופר כסיף מספר רב של פעמים בטרם צולם הסרטון
שהפיצה המשטרה .ח"כ כסיף רצה להביא לנו מים ,כדי
שנוכל להישאר ולהמשיך במחאה.
אבל למרות הניסיון למנוע מאיתנו להגיע לכפרים
הנצורים שנשקפת להם סכנה קיומית ,נערכה הפגנה
בהשתתפות מאות ערבים ויהודים לאורך כל דרום הר חברון,
וזאת במאבק עיקש ומשותף.
דבר אחד ניתן ללמוד מהלוויה ההיסטורית של שירין אבו
עאקלה :מאבק עממי הוא כוח בלתי ניתן לעצירה .המשטרה
אמנם תקפה את מסע הלוויה בצורה נפשעת ,אבל האיתנות,
ההיאחזות והעיקשות השתלמו כשאלפים ליוו את שירין על
אפו ועל חמתו של הכיבוש .בכל כוחנו עלינו להתמיד
ולהגיע אל תושבי מסאפר יטא הנצורים .עלינו לחשוף את
האמת ולבנות כוח שיסיים את הכיבוש הארור הזה.

אורן פלד
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מסאפר יטא :צבא הכיבוש מנע
בכוח הגעת פעילי חד"ש ומק"י
בשבוע שעבר ) (13.5חסמו כוחות הכיבוש כבישים באזור
ההתנחלות בית חגי שבשטחים הכבושים .זאת כדי למנוע
מארבעה אוטובוסים של פעילי חד"ש ומק"י להגיע לדרום הר
חברון .הפעילים ,ובהם חברי הכנסת איימן עודה ועאידה
תומא-סלימאן מהרשימה המשותפת ,היו בדרכם להשתתף
בהפגנה במקום .אוטובוס של חד"ש ירושלים נעצר בקרבת
הכפר א-תוואני ,ובמקום התקיימה הפגנה יחד עם מפלגת
העם.
שבוע קודם לכן ,התיר בג"ץ לגרש מבתיהם לצמיתות את
תושבי מסאפר יטא למטרת "קיום אימונים סדירים של צה"ל
באזור" .לקראת ההפגנה ,אסרו חיילים ושוטרים על מעבר
אוטובוסים נוספים דרך מחסום מיתר .בשל כך ,החלו כ200-
פעילים ,ובהם ח"כ מוסי רז ממרצ ,לצעוד לכיוון הכפר.
כשעברו ליד המאחז מצפה יאיר הם הותקפו בידי מתנחלים,
חלקם רעולי פנים ,שיידו לעברם אבנים" .מתנחלים רעולי
פנים רגמו אותנו באבנים .אחד מהם נתן לי בעיטה" ,אמר ח"כ
רז .לדברי הפעילים ,חיילי צה"ל נכחו במקום ,אך לא עצרו
איש מהתוקפים .צעיר פלסטיני נפצע בראשו ופונה לטיפול
רפואי.
שוטרים ניסו לעצור גם את ח"כ עופר כסיף )חד"ש –
הרשימה המשותפת( שעשה את דרכו למסאפר יטא ברכבו.
בין הח"כ לבין אחד השוטרים שניסה למנוע את מעברו
התפתח ויכוח קולני .ח"כ כסיף מסר" :היום הגענו לתמוך
בתושבי מסאפר יטא הילידים ,העומדים בפני הריסת בתיהם
וגירושם מאדמתם בעקבות פסיקת בג"ץ השוללת את הדין
הבינלאומי .השוטרים הפרו את חסינותי שוב ושוב במהלך
התהלוכה השקטה ומנעו ממני את תנועתי החופשית .הגדיל
לעשות אחד השוטרים כשאיים ואמר לחברו שאם אמשיך –
הוא לא רק יעצור אותי ,אלא ירה בי .אותו שוטר סירב למסור
לי את שמו ואף האשים אותי שאיימתי לדרוס אותו"" .שוב
המשטרה משקרת כדי לכסות על אלימותה ,מחדליה
ופשעיה" ,הדגיש.
פסק דין שפורסם בערב יום העצמאות בשעה  ,23:00התיר
לגרש מבתיהם לצמיתות את תושבי מסאפר יטא .משמעות
ההחלטה היא  -הרס של שמונה כפרים פלסטיניים ונישול
תושביהם החיים באזור זה שבשטחים הכבושים מזה דורות
רבים .השופטים דוד מינץ ,עופר גרוסקופף ויצחק עמית דחו
את טענת העותרים ,שלפיה הם התגוררו במקום באופן קבוע
עוד לפני ההכרזה עליו כשטח אש ב.1981-

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

פולמוס אמנת איסטנבול בכנסת
דיון סוער נערך השבוע ) (18.5בוועדה לקידום מעמד
האישה ולשוויון מגדרי של הכנסת בסוגיית "הצטרפות ישראל
לאמנת איסטנבול למאבק באלימות כלפי נשים" .הדיון
התקיים לאור הקולות בימין המבקשים למנוע את הצטרפות
מדינת ישראל לאמנה .לילי בן-עמי ,אחותה של מיכל סלה
שנרצחה בידי בעלה ,פרצה במהלך הדיון בדמעות ואמרה:
"כל מי שמתנגד לאמנה כאילו רוצח אותה בפעם השנייה".
יו"ר הוועדה ח"כ עאידה תומא-סלימאן )חד"ש – הרשימה
המשותפת( אמרה בפתח הדיון" :בשנה שעברה ,ביום
הבינלאומי למאבק באלימות כנגד נשים התבשרנו על החלטת
הממשלה להגיש בקשת הצטרפות לאמנת איסטנבול .האמנה
הפכה למדד הכי מוצלח במאבק באלימות כנגד נשים .בימים
האחרונים אנו שומעים יותר ויותר קולות המבקשים למנוע את
הצטרפות ישראל לאמנה".
לדברי יו"ר הוועדה "הממשלה הנוכחית קראה לעצמה
ממשלת שינוי והיא אמרה שבנושא הזה היא רוצה לקחת
אחריות ,אבל מתוך הממשלה יוצאת שרת הפנים בהתנגדות
מאוד נחרצת של שמונה עמודים .השרה איילת שקד הוזמנה
לדיון ותשמע את דעתנו בנושא הזה ולא רק את דעת
המתנגדים .כנראה כמו בשאר הנושאים הממשלה הזאת שהיא
ממשלה היברידית מכל וכל – כמו בנושאים אחרים מאבקי
הכוח ינסו להוביל לכך שנוותר על האמירה הכי ברורה:
הממשלה מחויבת למאבק באלימות כנגד נשים .אני נאבקתי
שנים ואמשיך להיאבק עד שמדינת ישראל תחתום על האמנה
הזאת .לשלוח נייר עמדה באורך  8עמודים רגע לפני הישיבה
זה לא זלזול בי אלא זלזול בכנסת ישראל".

משטרת ירושלים שוב התנפלה על
לוויה פלסטינית :עשרות פצועים
השבוע ) (16.5שוב התנפלה משטרת ירושלים על משתתפי
לוויה פלסטינית .הפעם הכו השוטרים בלווייתו של ואליד א-
שריף ,בן  23במותו ,מבית חנינא ,שנפצע קשה בעימותים
במסגד אל-אקצא בחודש שעבר ומת מפצעיו .בלוויה שנערכה
בירושלים המזרחית הכבושה השתתפו אלפי פלסטינים .לפי
דיווחים בסוכנויות הידיעות הפלסטיניות 71 ,בני אדם נפצעו
ליד בית הקברות ,אחד מהם באורח קשה .כמו כן ,עצרו
השוטרים  .21מהמשטרה נמסר כי במהלך העימותים נפצעו
שישה שוטרים באורח קל )ר' עמ' .(3
א-שריף נפצע בראשו בחודש שעבר כאשר שוטרים פרצו
למסגד אל-אקצא וירו כדורי ספוג לעבר המתפללים .במשטרה
טענו כי א-שריף יידה לעברם אבנים ונחבל כשנפל במנוסתו.
אולם גורמים פלסטיניים העידו כי הוא נפגע מכדור ספוג.
א-שריף איבד את הכרתו כתוצאה מהפגיעה ,ופונה
במהירות לטיפול בבית החולים הדסה הר הצופים .צלמי
עיתונות תיעדו שוטרים גוררים אותו כשהוא מחוסר הכרה.
בשל מצבו הקשה ,הועבר לאחר מכן לבית החולים הדסה עין
כרם .א-שריף סבל מפגיעה מוחית והיה מורדם ומונשם.
המשתתפים במסע הלוויה יצאו ממסגד אל-אקצא לכיוון
בית הקברות ברחוב צאלח א-דין .רבים מהם נשאו דגלי
פלסטין וקראו קריאות נגד הכיבוש .הפלסטינים פרסמו
תמונות של האמבולנס שנשא את גופתו של א-שריף
כשחלונותיו מנופצים וגלגליו מנוקבים בשל ירי של שוטרים
לעברו .הרשימה המשותפת גינתה את הדיכוי האלים ומסרה
כי "מדיניות הממשלה הנוכחית כלפי הפלסטינים תושבי
ירושלים המזרחית היא הגרועה מאי-פעם".
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מפגינים ביפו נגד נישול המשפחות הערביות מדירותיהן )צילום :יפו לא למכירה(

תושבי יפו נאבקים על הזכות לדיור
במהלך חודש מאי מגיע המאבק להסדרת הבעלות עבור
דיירי נכסי הנפקדים ביפו לשיאו" .זו הדרך" ראיין את אחד
ממובילי המאבק ,חבר מועצת ת"א-יפו מטעם סיעת אנחנו
העיר אמיר בדראן .הריאיון המלא פורסם באתר "זו הדרך".

כתושב יפו וכמי שגדל בה ,איך אתה מנתח את
השינויים שחלו בעיר?
יפו השתנתה מהותית ב 20-השנים האחרונות ,גם לטובה.
זה התחיל בשיפור מבורך בתשתיות ,לאחר שבמשך שנים
סבלו תושבי יפו מהזנחה ומהקפאת תוכניות .לפארק מדרון
יפו ,שהיה מוזנח מאוד ,באים מבקרים מכל העיר .יש גם
תוכניות שמאפשרות לרשות מקרקעי ישראל לבנות שכונות
נוספות לאורך החוף.
השינויים האלה נראים זוהרים ,אבל ישנו גם צד אחר,
מכוער באותה מידה .אני מתכוון למדיניות כלפי האוכלוסייה
הערבית הילידית ,שלא מסוגלת לעמוד ביוקר המחיה
שהשינוי הזה גורם .התושבים הערבים גרים ביפו עוד מקום
המדינה אך בדירות רעועות ומוזנחות .הם אפילו לא בעלי
הדירות ,אלא דיירים מוגנים החיים תחת סכנת פינוי מתמדת.
כך ,מובילים השיפוצים לעלייה אסטרונומית במחירים ,ועקב
כך התושבים המקוריים נאלצים לחפש דיור בערים אחרות.
בקרוב כמעט לא נראה ביפו ערבים ,לבד מבודדים.

מהי חשיבותה של תוכנית מרכז הגר להסדרת
הבעלות של דיירי נכסי נפקדים ביפו?
התוכנית היא המשך של מאבק מאוד ארוך שאנחנו מנהלים
בתור נציגי הציבור הערבי ביפו ,שסובל מאפליה נוראית בכל
מה שקשור לדיור .לאורך השנים העלנו את הבעיות וגם הצענו
את הפתרונות ,אבל הממסד תמיד משך אותנו באף .מעולם לא
ראינו מחויבות ליישום  -וברור שהיה ניסיון לדכא את המאבק
שלנו .במרכז הגר אספו כעת את מה שעבדנו עליו במשך
שנים ,ושיקפו את הדברים כתוכנית קונקרטית .אני מעריך את
העבודה שנעשתה וגם תרמתי לה בעצמי בנתונים שאספתי
לאורך השנים.
אנחנו רוצים להאמין שהפעם נגיע לפתרון ישים עבור
האוכלוסייה הפלסטינית הילידית ביפו ,שהיא מהמוחלשות
ביותר בישראל .המטרה היא לאפשר להם לרכוש את הבעלות
על הדירות שבהן הם גרים ,אבל המהלך יצליח רק אם יקבלו
הנחה משמעותית ביותר במחיר ) 90%משווי הדירה(.

צריך לזכור שהמדינה הפכה להיות הבעלים של הדירות
מבלי ששילמה עליהן אגורה ,וגם נהנתה מהרווחים עליהן
במשך  70שנה .ב 1948-המדינה השתלטה על בתים של
פליטים שגורשו ,למרות שהנכסים היו ונותרו רכושם הפרטי
וגם יש להם הוכחות לכך .עד היום לא ניתן למגורשים שום
פיצוי.

חודש מאי היה עמוס בפעילות .מה הסיבות
למומנטום ולהפעלת הלחץ דווקא עכשיו?
חשוב להדגיש שאנחנו שוקדים על הסוגיה הזאת כל הזמן
ולא רק עכשיו .עם זאת אין ספק שהחודש נעשה מאמץ רציני
משני טעמים .ראשית ,ממש כעת דנים מקבלי ההחלטות
בהחלטה הגורלית לגבי האופן שבו יסבסדו וישווקו את
הדירות לתושבים הערבים שגרים בהן .שנית ,אנחנו רוצים
להזכיר את מה שקרה לפני שנה ,דהיינו פרץ הזעם של
האוכלוסייה הערבית ביפו ובערים אחרות בהן היא במצוקה.
אי אפשר יותר לטאטא את הדברים האלה מתחת לשטיח,
ואנחנו מבטאים את המאבק בעשיה יהודית-ערבית .למשל,
קיימנו סיורים שנעשים מנקודת מבט ייחודית  -זו של הדייר
המוגן שנלקחה ממנו הבעלות וניתנה לאחר .אלה הם הדיירים
שמאז  1948חיים בגטו ללא אפשרות יציאה.

מה החזון האישי שלך עבור יפו? מהם השינויים
המרכזיים שצריכים לקרות בעיר?
אחד הדברים החשובים עבורי זה הפרויקט שנקרא חורשת
הזיתים ביפו .מדובר בשטח בלב יפו שיש בו בין היתר 50
דירות השייכות לדיור הציבורי .מ 2010-קידמתי תוכנית
שתאפשר לכל הדיירים בהן להיחשב הבעלים מבלי לשלם
אגורה .במקביל ,אנחנו דוחפים לבנות בשטח של חורשת
הזיתים עוד  200יחידות דיור ,שישווקו בחלקן לערביי יפו
במחיר מסובסד .אני אמשיך לפעול לקידום פרויקטים שיתנו
מענה לדיור האוכלוסייה הערבית ביפו.
במקביל ,המדינה חייבת לשנות את הפרספקטיבה מתוך
חובה מוסרית לקדם העדפה מתקנת .היא לא עושה טובה לאף
אחד .היא חייבת לשלם על פשעים שביצעה ב1948-
וממשיכה לבצע בימינו .אם המדינה חותרת באמת לשוויון או
למה שמכונה "דו-קיום" ,היא צריכה להתחיל בזכות לדיור.

תום קורי
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מפגינות ומפגינים בניו-יורק למען הזכות החוקתית להפיל )צילום :פיפלס וורלד(

חוקי איסור ההפלות הם פניה של ארה"ב
בתחילת החודש ,עם הדלפת ההחלטה הצפויה של בית
המשפט העליון של ארה"ב לבטל את 'רו נגד וייד' )פסיקה
תקדימית שהגנה על זכותן של נשים בארה"ב לבצע הפלות
בחמישים השנים האחרונות( ,סערו וגעשו הרוחות ברחבי
העולם .מומחים מטעם עצמם קוננו על הבגידה באתוס
החירות האמריקאי ,ובציבור הישראלי התעורר שיח של
תדהמה ,והפתעה על אודות הרגרסיה חסרת התקדים.
אולם ניתוח ענייני ואובייקטיבי של מצב העניינים הנוכחי
וההיסטורי בארה"ב מלמד כי בניגוד לאופן שבו ישראלים
רבים נוטים לחשוב ,ארה"ב היא לא "הדמוקרטיה הגדולה
בעולם" .היא איננה מדינה מערבית ומתקדמת ,וגם לא ארץ
האפשרויות הבלתי מוגבלות.
ארה"ב היא מדינת עולם שלישי בלבוש יוקרה ,החמושה
בארסנל אטומי .ארץ אוכלת יושביה הבנויה על ניצול ונישול.
ארה"ב היא קומפלקס תעשייתי-צבאי עם גרורות בכל העולם.
זו מדינה שנבנתה בדם עבדים ועוטה מסיכה שקרית של זכויות
אדם .ההיסטוריה שלה מגוללת דורות על פני דורות של
גזענות שיטתית ,עליונות לבנה ומיזוגניה .שולטת בה כת דתית
קיצונית עם נוצות דהויות של ליברליזם.
כמה עובדות על מדיניות ההפלות בארה"ב:
• למרות שעד כה הפלות היו חוקיות ברמה הפדרלית  -מאז
שנת  2005עמדו  1,200נשים לדין באשמת הפלות;
• איסור על הפלות אינו מפחית את מספר ההליכים
המבוצעים ,אלא מגדיל את מספר הנשים הנהרגות כתוצאות
מהפלות לא בטוחות;
• אחד הנימוקים לפסיקת הרוב בבית המשפט העליון בעד
ביטול ההגנה הפדרלית על הפלות הוא דאגה ל"...הספקת
ילדים לתעשיית האימוץ";
• במדינות רבות בארה"ב מחייבים חוקים נשים להאזין
לפעימות הלב של העובר לפני ביצוע ההפלה .בחלקן חוקים
מתירים לרופאים לשקר כדי למנוע מנשים לבצע הפלות;
• ארה"ב היא המדינה "המערבית" היחידה שאינה מציעה
לאזרחיה רשת ביטוח בריאות אוניברסלי .ל 28-מיליון אזרחים
אמריקאים אין ביטוח בריאות בכלל .מתוך המבוטחים67% ,
תלויים במקום העבודה שלהם לקבלת ביטוח בריאות;
• לידה ללא סיבוכים עשויה לעלות בארה"ב עשרות אלפי
דולרים ,גם כאשר לאישה כיסוי ביטוחי .מחירי הטיפולים

הרפואיים בארה"ב הם שרירותיים ,וכוללים עלויות נוספות
עבור "שירותים" כגון טיפול בתינוק לאחר הלידה;
• אמריקאית המבקשת לעבור ניתוח לכריתת הרחם ,מחויבת
להציג בפני הרופא אישור חתום בידי "אבי התינוק
הפוטנציאלי" .הצגת האישור היא בגדר חובה גם כאשר ישנו
הכרח רפואי לבצע את הניתוח .אך גם כאשר קיים ברשותה
אישור כזה – רשאי הרופא לסרב לטפל בה מטעמי "מצפון";
• ארה"ב היא המדינה "המערבית" עם השיעור הגבוה ביותר
של תמותת תינוקות;
• בקרב נשים בהריון ,סיבת המוות המובילה היא רצח;
• בחמש מדינות בארה"ב :טקסס ,אריזונה ,מיזורי ,ארקנסו
ופלורידה  -נשים בהריון אינן רשאיות להתגרש מבעליהן;
• כיום בטקסס ,למרות ההגנה הפדרלית על הפלות ,רשאי כל
אזרח פרטי לתבוע כל אדם החשוד בסיוע לאשה לעבור הפלה
 לרבות בן זוגה והרופא שביצע את ההליך;•  13מדינות בארה"ב אישרו בשבועות האחרונים חוקים
האוסרים הפלות ,אשר יכנסו לתוקף ברגע שתתקבל ההחלטה
לבטל את 'רו נגד וייד' .בחלקן ,זוממים המחוקקים
הרפובליקאים לקדם איסורים גם על אמצעי מניעה .באותן
המדינות יחול איסור ההפלות גם על הריונות כתוצאה מאונס
או מגילוי עריות .בחלק מהמדינות  -גם הפלה טבעית תיחשב
בחוק הפלה ותהפוך פלילית .ברובן אף הוגדרה הפלה כעבירה
הגוררת שלילה של זכות ההצבעה;
• החוקים שנזכרו לעיל אינם מתייחסים כלל לגבר שהוא אבי
העובר ואינם מטילים עליו כל אחריות כלפי התינוק או האישה
ההרה.
ניתן היה לכתוב טור דומה בנוגע לנושאים רבים בארה"ב:
מדיניות החוץ האימפריאליסטית ,הקומפלקס התעשייתי-
צבאי ,הגזענות המערכתית ,יחסי דת-מדינה ,המפלגה
הרפובליקאית ,משבר הדיור ,היחס לילידים ,הניסויים בבני
אדם ,התחבורה ,ועוד .הנקודה ברורה  -ארה"ב היא לא אחוזה
נוצצת על גבעה )כפי שאוהבים להגיד אזרחיה ואזרחינו( .היא
איננה מבוגר אחראי ,איננה דמוקרטיה ואיננה המודל אליו
אנחנו צריכים לשאוף .ארה"ב היא ביצה טובענית של גזענות,
פנאטיות דתית ,בורות ,כאב ופחד .נשים וגברים בארה"ב
נאבקים כדי לייבש את הביצה.

תומר שור
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אלפים מפגינים מול הפרלמנט במנילה נגד הזיופים בבחירות 13 ,במאי ) 2022צילום :באיין – הברית הפטריוטית החדשה(

הקומוניסטים בפיליפינים נגד הנשיא החדש
חשד כבד לזיופים במהלך הבחירות לנשיאות הפיליפינים
שנערכו בשבוע שעבר ) .(11.5בבחירות זכה "בונגבונג"
מרקוס ,בנו של הדיקטטור האכזרי פרדיננד מרקוס ששלט
במשך  23שנה .לסגנית הנשיא נבחרה שרה דוטרטה ,בתו של
הנשיא הנוכחי ,אשר מנהל מערכת צבאית ברוטאלית נגד
קבוצות המורדים השונות הפועלות במדינה ובהן "צבא העם
החדש".
עם פרסום תוצאות הבחירות ,יזמו פעיליה של התנועה
הלאומית-דמוקרטית פעולות מחאה ,שהלכו וגברו ככל
שעברו הימים .את המחאות השונות הובילה והנהיגה המפלגה
הקומוניסטית הפיליפינית.

קפיטליזם ושחיתות הולכים יד ביד
פרדיננד מרקוס ,אביו הרודן של הנשיא הנבחר ,הודח
מתפקידו ב 1986-כתוצאה מהתקוממות עממית .למרות זאת,
נותרה משפחת מרקוס אחת המשפחות המשפיעות ביותר
בפוליטיקה הפיליפינית ,וגם אחת מהעשירות ביותר במדינה.
על פי דיווחים במנילה ,צפוי הנשיא הנבחר להמשיך את
המדיניות הניאו-ליברלית הנוקשה של הנשיא היוצא .כזכור,
נהנה דוטרטה מתמיכה רחבה מצד הממשל האמריקאי ,והצטיין
בעיקר בהפרת זכויות אדם וברדיפת קומוניסטים .מתנגדי
השלטון חוששים גם שמרקוס הבן ינצל את סמכויות הנשיאות,
בין היתר ,כדי להחזיר לשליטת משפחתו נכסים שהוחרמו
ממנה בידי ממשלת הפיליפינים לאחר ההתקוממות ב.1986-
התנועה הלאומית-דמוקרטית דחתה את תוצאות הבחירות,
והצביעה על מספר דיווחים עצום בדבר שיבושים וזיופים
בהליכי ההצבעה .לפי הארגון "קונטרה דאיה" האמון על
טוהר הבחירות ,התרחשו במהלך ספירת הקולות למעלה מ-
 1,800מקרים שבהם המכונות המשמשות לספירה לא תפקדו.
הארגון דיווח גם על מקרים רבים שבהם הועברו תוצאות
קלפיות לוועדת הבחירות המרכזית בטרם נסתיימה ההצבעה.
פעילי התנועה הלאומית-דמוקרטית דיווחו מהשטח על אודות
איומים מצד חמושים כלפי מצביעים בקלפיות ועל קניית
קולות בקנה מידה רחב.

המאבק ההיסטורי נגד הדיקטטורה בפיליפינים
המערכה נגד המשטר הדיקטטורי שכונן מרקוס האב
הובילה להקמתן של כמה תנועות מהפכניות .ביניהן :תנועת
הסטודנטים המהפכנית והמפלגה הקומוניסטית הפיליפינית
בראשותו של חוסה מריה "ג'ומה" סיסון .זו הקימה את "צבא
העם החדש" ואת החזית הלאומית-דמוקרטית .התנועה
הלאומית-דמוקרטית ממשיכה לגדול ,ונכון ל 2021-מנהל

צבא העם החדש מלחמת גרילה נגד המשטר המושחת במאות
חזיתות ברחבי שרשרת האיים.
בתגובה לתוצאות הבחירות ,השתלטו אלפי מפגינים על
כיכר בוניפאציו במנילה ,והקימו במקום מאהל מחאה גדול.
רבבות הפגינו ביום שישי ) (13.5במרכז העיר .חברי התנועה
הלאומית-דמוקרטית הובילו מחאות בערים גדולות נוספות,
ובהשתתפות תומכי מועמדת האופוזיציה לני רוברדו ,סגנית
הנשיא לשעבר.

עומר דה לנגה

שביתת שליחים בדובאי
שליחי חברת "דליבר הירו" הגרמנית המועסקים בדובאי
שובתים בימים האחרונים במחאה על תנאי עבודתם.
השליחים ,עובדים זרים ברובם המוחלט ,התארגנו ברשתות
החברתיות ויצאו למאבק נגד חברת הקבלן "טלאבאת",
המעסיקה אותם .זכות השביתה לא קיימת בדובאי והתארגנות
עובדים אסורה בה על פי חוק .למרות זאת ,דורשים השליחים
תמורה גבוהה יותר על כל משלוח שהם מבצעים.
לדברי השליחים ,הם סובלים בעיקר מעליית מחירי הדלק.
עובדים אלה נעים יום-יום במרחקים משמעותיים )400-300
ק"מ ליום( ,ונאלצים לשלם את כלל הוצאות הרכב מכיסם.
נוסף להוצאות הרכב ,נאלצים השליחים לשלם לחברות
הקבלן "דמי תיווך"" ,דמי אגרה" ,ואף הוצאות בריאות
במקרים של תאונות.
חאן בן ה 24-מפקיסטן סיפר כי הוא עובד  15שעות ביממה
על מנת לפרנס את תשעת ילדיו .על ההצטרפות למאבק אמר:
"אני לא שובת רק עבורי או עבור חבריי .המאבק הוא לטובת
עובדים כמונו שיגיעו לדובאי בעתיד".
על פי הקונפדרציה הבינלאומית של האיגודים המקצועיים,
באיחוד האמירויות "לא מכבדים זכויות עובדים בסיסיות
ביותר" .בין היתר ,קיימת אפליה בשכר על בסיס לאום ומגדר,
כאשר עובדים אפריקאים נמצאים בתחתית סולם השכר" .חרף
ההבטחות בדבר רפורמה בחוקי העבודה ,יחסם של
המעסיקים באיחוד האמירויות כלפי מהגרי העבודה הוא
מבזה .העובדים הזרים מרכיבים את רוב כוח העבודה בדובאי,
והיחס כלפיהם נצלני ודומה למה שנהוג היה בימי הביניים",
נמסר.

זוהר אלון
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תערוכה חדשה בגדה השמאלית

טטיה גוגטי שוחט :עוטה עור נמר
באולם הגדה השמאלית מוצגת בימים אלה תערוכתה
החדשה של טטיה גוגטי שוחט" :עוטה עור נמר" .אוצר
התערוכה חתום על שורות אלה.
התערוכה מורכבת משלושה חלקים ,שונים לכאורה זה מזה
בתוכן ובמדיום .על קיר אחד תלוי ציור גדול-ממדים ובו
צללית ענקית של טנק ,המאיימת על המון בני-האדם שלפניה;
על הקיר ממול מוצבת שורה של דיוקנאות על ניירות
מצהיבים ,המתארים כולם אותה דמות; בהמשכו של הקיר -
טריפטיך המתאר קטע נוף בדרום הר חברון.
כמו בתערוכות קודמות של האמנית ,בהן הדהדו סצנות
מתוך סרטי מופת של הקולנוע הגיאורגי בצד זיכרונות וחוויות
מילדותה בגיאורגיה ,גם כאן אנו מוצאים הדים ,הפעם מתוך
סרטו של תנגיז אבולדזה "עץ המשאלות" ) .(1976בצילה של
הפלישה הרוסית לאוקראינה ,הנמשכת כחודשיים וזורעת הרס
והרג ברחבי המדינה ,נזכרת גוגטי שוחט במלחמת רוסיה-
גיאורגיה ב ,2008-כמו גם בסכסוך הישראלי-פלסטיני שלא
נראה לו סוף ,ובחוסר התוחלת במלחמות באופן כללי.
סרטו של אבולדזה מתפקד כרובד תחתון לעבודות
בתערוכה ,כעין שכבת מי תהום אליה שוקעים וממנה צפים
דימויים ,זיכרונות ,מאוויים וגעגועים לגיאורגיה .בסרט
מוצגות דמויות קומיות בצד דמויות טרגיות ,המזכירות את
דמויותיהם של פליני וקוסטוריצה – דמויות של מחפשי
ומבקשי משאלות :דגי זהב ,אבני קסמים ,ביצי זהב ,עצי
משאלות ,ובעיקר  -סופה גדולה שתוביל לקץ שלטון הצארים
ולבניית עולם חדש ,צודק וחופשי.
יוצר נוסף שרוחו שורה על התערוכה הוא שותא רוסתוולי,
משורר גיאורגי בן המאה ה 12-שעזב את ארצו ופרש לחיי

שיח גלריה ונעילת התערוכה
בהשתתפות האמנית טטיה גוגטי שוחט
והאוצר אילן ויזגן
בשבת ,28.5 ,בשעה 12:00
במועדון הגדה השמאלית
אחד העם  70ת"א

נזירות בירושלים .הבמאי אבולדזה שהוזכר לעיל למד
תיאטרון בבית-הספר על שם שותא רוסתוולי ,וסרטו "עץ
המשאלות" זכה בפרס רוסתוולי )המשורר מוזכר בסרט יותר
מפעם( .כותרת הפואמה המפורסמת של רוסתוולי "עוטה עור
הטיגריס" הייתה מקור השראה לשם התערוכה.
העבודות נוצרו במהלך החודשים האחרונים ,בצל המלחמה
באוקראינה .שם התערוכה מרמז בין היתר )ואולי בעיקר( על
הפגנת השרירים המצ'ואיסטית והאכזרית של פוטין .אולם
הביקורת המוטמעת בתערוכה היא רחבה יותר ,כאמור,
ומתייחסת גם להרג הבלתי-פוסק בסכסוך המקומי שלנו.
הציור הבולט ביותר בתערוכה מעלה על דעתנו את הפלישה
הרוסית ,בעוד שהטריפטיך צויר על-פי תצלום מאיזור דרום
הר חברון ,במקום בו נפצע באורח קשה פלסטיני שניסה למנוע
מחיילי צה"ל להחרים גנרטור השייך למשפחתו.
ציור נופי הילדות בגיאורגיה אכן מתכתב עם סצינות מתוך
הסרט של אבולדזה – המבט של האישה הפתיינית מהצריף
אל החוץ ,או המבט מפנים הכנסייה ,בה מתפללת אימו של
גדיה לשובו של בנה ,אל הנוף בחוץ .סדרת הרישומים על נייר
עיתון ,גם היא בהשראת דמות מתוך הסרט ,מסמלת את
האבסורד ואת חוסר האונים המלווה כל מלחמה.
הרישומים התערוכה מתבססים על דמותה של הסבתא
מראדיה בסרט :למראה נכדתה מריטה השוכבת ללא רוח חיים
על האדמה הבוצית ,לא מצליחה הסבתא להוציא הגה מפיה,
ורק ידיה מדברות ,תוהות ,מסרבות להאמין; ספק פונות אל
מריה הקדושה ,ספק אל נכדתה ,ספק אל האנשים שגרמו למות
הנכדה .את המונולוג האילם הזה תירגמה גוגטי שוחט
לעשרות רישומים )שרק חלקם מוצג בתערוכה( ,ובכל אחד
מהם מתוארת תנועה שונה של הידיים .הסצנות בסרט ,הן
מצחיקות הן הטרגיות ,עטופות ביופי רב .ואכן מושג היופי
מעסיק את גוגטי שוחט ברוב עבודותיה ,גם אם הוא מוסתר
לעיתים קרובות תחת מעטה של צבע שחור .בכוחן של שורות
הסיום של הסרט לאפיין את הלוך הרוח של האמנית בימים
אלה ,ואולי בכלל" :מאיפה מגיע היופי לעולם? ולאן הוא
הולך? ואולי הוא רק מסתיר פניו מאיתנו לזמן מה?"

אילן ויזגן

תרבות 9/
למדתי .אבל בסוף הלימודים ,בין  1996ו ,1997-התגוררתי
ביפו וראיתי המון דרי רחוב ,אז ציירתי אותם .זה הוביל
להתעניינות שלי בעובדים באתרי בנייה ובמפעלים.
אנשים עוברים ליד אתר בנייה או מפעל ולא שואלים את
עצמם' :מי עובד כאן?'' ,באיזה תנאים?'' ,איך מתייחסים
לעובדים?'' ,איזה שכר הם מקבלים?' .אני לא מאשים אותם,
הרי כולנו שקועים ביום-יום .עובר אורח לא אמור לבצע
ניתוח מעמדי כי הוא עסוק בענייניו בדרך כלל .אבל אותי זה
מעניין .הרי העובדים השקופים שבאתרים או במפעלים הם
אלה שמייצרים את הדירות שבהן אנו מתגוררים ואת המזון
שאותו אנו אוכלים.

מי הם עובדי הבניין שבתערוכה?

"פועל בניין העוסק ביציקת בטון" )ציור של סלבה אילייב(

בעקבות תערוכה של סלבה אילייב

אני עובד ומצייר
את אנשי מעמדי
בגלרייה הגדה השמאלית )אחד העם  ,70תל-אביב( ננעלה
תערוכה מיוחדת לציון ה 1-במאי מאת האמן הוותיק סלבה
אילייב ,שבמרכזה  -דמויות של פועלים באתרי בנייה.
אילייב נולד בבאקו בירת אזרבייג'ן )אז חלק מברית
המועצות( ,ולמד באקדמיה לאמנות בעירו .לאחר שהגיע
לישראל המשיך בלימודי האמנות במכון אבני בתל אביב,
ובעשרים השנים האחרונות הוא מלמד אמנות במסגרות
שונות .אילייב עוסק רבות בהווי מעמד העובדים .הציג
תערוכות יחיד בישראל ,בארה"ב ,בטורקיה ,בספרד,
בסינגפור ,בפינלנד ,בהונג קונג ,בהודו ובפיליפינים.
תערוכתו האחרונה הציגה ציורי שמן ובהם דיוקנים של
פועלי בניין וסצנות שונות מאתרי בנייה וממפעלים .אילייב
מספר כי ההשראה לתערוכה נבעה מקרבה ומקשר אישי
שהוא חש כלפי העובדים שאותם הוא מצייר" :אני לא פועל
בניין ,אבל אני עובד ואני מצייר בני אדם השייכים למעמד
שלי" ,אמר אילייב בשיחה עם "זו הדרך".
נולדתי למשפחת פועלים .קודם היינו פועלי בניין ואז
עברנו לעבוד במפעל .השיחות בבית נסבו סביב ההווי באתרי
הבנייה ובמפעלים .גם אחרי שהגענו לישראל ,היה אבי פועל
בניין .אני מצייר את הנוף החברתי של משפחתי מהמקום
שלי ומתוך המעמד לו אני שייך".

לצייר פועלי בניין לא ממש אופנתי בישראל...
נכון ,כשהתחלתי את הפרויקט היה לי ברור שמה שאני
מצייר ,כלומר המציאות החברתית ,זה לא בדיוק מה
שאספנים או רוכשי יצירות אמנות מחפשים" .ריאליזם זה
פאסה" היה המסר שקיבלתי מהמורים במכון אבני שבו

הסטודיו שלי ממוקדם על גג ,ויום אחד הבחנתי שממש
מול הבניין שלי החל פרויקט תמ"א  .38צפיתי כל יום
בעבודות הבנייה והתחלתי לצייר .לאחר מכן התקרבתי אל
אתר הבנייה וצילמתי את הפועלים .אחר כך ניסיתי להיכנס
לאתרי בנייה ולמפעלים על מנת לצייר את העובדים אבל
נתקלתי בסירוב מוחלט .לכן ,הדיוקנאות שבתערוכה צולמו
קודם ,ורק לאחר מכן המשכתי בעבודתי האמנותית .האנשים
שציירתי היו פועלים ערבים ,אבל באותה מידה יכולים היו
להיות רומנים או סינים .לי זה לא שינה דבר ,כולם פועלים.

לא נותנים לך להיכנס למקומות העבודה?
לצערי הרב לא .במשך שנים ניסיתי להיכנס למפעל המלט
של "נשר" ברמלה .יש לי התכתבות ענפה עם ההנהלה ,אבל
לאכזבתי הם לא מאפשרים להיכנס .בסך הכל ביקשתי לצייר
עובדים  -לא יותר .בברית המועצות היה נהוג שציירים
ואמנים מבקרים במפעלים כדי לצייר פועלים בעת עבודתם.

אבל בין העבודות שלך ישנם ציורים שנעשו
במפעלים...
אלה עבודות ממפעל "קירוב" המופרט בסנט פטרבורג
והן נעשו ב .2020-זהו מפעל די מוכר ששימש בתקופה
הסובייטית לייצור טנקים ,ועכשיו מייצרים בו טרקטורים.
שם הורשתי להגיע מדי בוקר ולצייר את העובדים שבפס
הייצור ,ממש כמו בברית המועצות של פעם .במפעל יש גם
ועד עובדים ,ועל קירותיו עדיין אפשר לראות כרזות ודגלים
סובייטים .הוזמנתי על ידי הבעלים ,והציורים השתתפו
בתערוכת יחיד שהצגתי בשנה שעברה במוסקבה.

במוסקבה יש קהל וקונים ליצירות?
העבודות הוצגו בגלריה די ידועה ,ולשמחתי גם הצלחתי
למכור כמה מהן .הגלריה הוקמה על ידי קבוצה של בעלי הון
שאפשר להגדיר אותה כ"בורגנית-לאומית" .הם מעוניינים
לקדם את הייצור הרוסי המקומי על חשבון גל הייבוא
השוטף את המדינה .לכן ,הנצחת עובדים רוסים המייצרים
עבור השוק המקומי – זה גם עניינם.

כאן אתה עלול להיחשב לאמן שוליים...
עם השנים גיבשתי עמדה ואני דבק בה :תפקידי ללקט
רגעים מהחיים החברתיים .לכן התערוכה כולה היא תיעוד
של חייהם היומיומיים של מיליוני עובדים .כך היא גם
ממשיכה מסורת ארוכה בציור .האמן הספרדי הדגול דייגו
ולאסקס צייר את פשוטי העם .גויה צייר את זוועות המלחמה
בתחילת המאה ה .19-דומיה ,המוצג כעת במוזיאון ישראל,
שיקף את המציאות הפוליטית והחברתית בצרפת .כל אלה
נחשבו בזמנם ל"שוליים" ואף נרדפו ,אבל היום אנחנו
יודעים להכיר בערך העצום של היצירה שלהם.

אורי נתן

במאבק

מעצר סטודנט ערבי בפתח אוניברסיטת תל-אביב בעת האירוע לציון
הנכבה )צילום :אקדמיה לשוויון(

אנשי הכנופיה הפשיסטית "לה פמיליה" הגיעו השבוע
) (17.5לשער הראשי של אוניברסיטת תל אביב בכוונה להכות
סטודנטים ערבים .בתחילת השבוע ) (15.5נערך באותו מקום
האירוע השנתי לציון הנכבה .במהלכו ,תקפו ביריוני "אם
תרצו" את המארגנים ,ושלושה סטודנטים ערבים נעצרו בידי
המשטרה )ר' עמ'  3ו.(4-
מרצה באוניברסיטה העיד" :הם נצמדו לקרוסלה שבכניסה
לקמפוס ודפקו עליה .הם קראו 'כל השמאלנים זונות',
'פלסטין עולה באש' ו'אנחנו מחכים לכם' .הם אמרו במפורש
שהם מחכים לסטודנטים הערבים" .עוד הוסיף" :אמרתי להם
להתרחק מהשער כי זה מאיים וייגמר במכות .אחר כך הם
איימו גם עליי ושמו לי דגלי ישראל על הראש".

יו"ר הרשימה המשותפת ח"כ איימן עודה )חד"ש( פנה לשר
לביטחון פנים עומר בר-לב עם סרטונים מהאירוע .עודה
התריע מפני ההסתה האלימה ואמר" :מפגיני ימין קיצוני
קוראים 'מוות לערבים' ומאיימים על הסטודנטים לעיני
המשטרה" .עודה תבע מבר-לב לשמור על ביטחון
הסטודנטים הערבים והדגיש" :לא יעזור לגזענים .החברה
שלנו תמשיך ללמוד ולהצליח ולדרוש שלום ושוויון מלא".
בעקבות האלימות המשטרתית במהלך טקס הנכבה ,פנתה
קבוצה של מרצים במכתב להנהלת האוניברסיטה ובו נאמר:
"בחודש האחרון אנו עדים להסתה ,לשיימינג ולאלימות
פיסית ומילולית קיצונית מטעם תאי הימין ,לרבות אם תרצו,
כלפי הסטודנטים הערבים והסגל באוניברסיטת תל אביב.
מראות אלה הפכו חלק מהשגרה בקמפוס התל אביבי
הווירטואלי והממשי .יתר-על-כן ,בשבועות האחרונים פעלה
המשטרה מספר פעמים נגד הסטודנטים הערבים
באוניברסיטה ,במעונות ובכיכר אנטין .הפעולות התאפיינו
באלימות פיסית ישירה ,במעצרים ,ובחיפושים אגרסיביים
שכללו הפשטה מבזה .כל אלה תוך מתן גיבוי להסתה של
אנשי אם תרצו ותא הליכוד".

חד"ש סטודנטים באוניברסיטת בן-גוריון

הנכבה כפי שהייתה
אירועי זיכרון לנכבה
יום שני23.5 ,
עצרת ברחבת הספרייה12:15-11.45 :
הרצאה של תופיק כנאענה :בניין  23חדר  ,302בשעה 18:00

חשאיות ,הסתרה וזיכרון היסטורי
מפגש של חד"ש ת"א עם ההיסטוריון אדם רז

המפלגה הקומוניסטית הישראלית
מחוז ת"א-יפו

יום חמישי19.5 ,
אולם הגדה השמאלית ,אחד העם  ,70ת"א

להשאם אבו-עמארה ולמשפחה
אתכם באבלכם הכבד
על מותו בדמי ימיו של הבן

מועדון הגדה השמאלית

יצחק
חברי חד"ש יפו ,וכל השותפים והידידים לדרך
לחברנו הישאם,
משתתפים בצער הכבד על מות בנך היקר

יצחק אבו עמארה
חד"ש ירושלים משתתפת בצער המשפחה
על מותה של פעילת השלום הוותיקה

ג'ודי בלנק

אחד העם  ,70ת"א

הקרנת הסרט
"על חבל דק"  /מיכל בן-אדם
ההקרנה בהשתתפות הבמאית
ישראל 94 ,1980 ,דקות )עברית(
מוצ"ש ,21.5 ,בשעה 20:00

השבוע באתר "זו הדרך"
ההרוג ה 26-מתאונות עבודה ,איסור הפגנות
הנכבה בברלין ,שביתות בבתי החולים ,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

