
  

מתעצמת המחאה נגד נתניהו הכושל והמושחת
נגד בנימין נתניהו המושחת וממשלתו הימנית  הגל המחא    

 הרשמי מעוןמה הצופים ודבמדי שבוע. הת גוברהכושלת 
בדומה למחאה החברתית כי  שסברו, שברחוב בבלפור

או שהמשטרה  .עם בוא הסתיו הגל יידעך, 2011-ההמונית ב
תעשה את שלה והמפגינים יתקפלו עם הזנב בין כבר 

  הרגליים. 
שובן של ההפגנות ההמוניות ליד מעון ראש הממשלה     

בירושלים, מסע המחאות המקומיות "בלפור זה כאן" 
האזרחים הנוהרים רבבות ) ו3הארץ (ר' ידיעה בעמ'  רחביב

הם ההוכחה  –ליד בתיהם למשמרות (בלי אוטובוסים) 
  אנו לא נלך".   –"עד שהוא לא ילך כי הניצחת 

הבינו  בממשלהו ,מסגר לסגר, כוחה של המחאה מתעצם    
את ההפגנות ולא  עצור. ניסו את הסגר כדי לזאת היטב

ועכת, הצליחו. הפסיקו את הסגר כדי לבדוק האם המחאה ד
עד למציאת  תלווה אותנו. כפי שהקורונה כשלו בזה וגם

החיסון, המחאה תישאר עמנו עד לסילוקו של נתניהו מן 
  השלטון. 

הופכת פוליטית ורדיקלית מדי שבוע. המונית המחאה ה    
החלומות באספמיה בדבר "שובה של ישראל הטובה והישנה" 

  התחלפו בדרישות לדמוקרטיה לכל ולסיום הכיבוש.  
 האלפיםהפגנת ל במקביל, )17.10( במוצ"ש האחרון    

עצרת של התנועה לאיכות בכיכר רבין נערכה  ,בבלפור
הישנה". ברגע שחלפו השלטון עם הפוליטיקאים של "ישראל 

במקום פעילי המחאה העקבית והנחושה, ובהם חברי חד"ש, 
הכיכר ומשתתפי העצרת הצטרפו התרוקנה מק"י ובנק"י,  

בדומה להפגנות שנערכו בעיר  –להפגנה שנמשכה שעות 
  במהלך הסגר ולפניו.

יגמר. אבל גם לאחר יזה לא  –לא ילך  נתניהונכון, עד ש    
 נגד להפוך את המחאה ההמונית ונייח. שךימיילך זה  הואש

  למערכה ממושכת למען שלום, שוויון ודמוקרטיה.   נתניהו
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        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
  השוטרים רוצים להוציא את הרוח מהמפרשים

 אוויר לאופניים של יפעת הלויה הורידו אתשוטרי יס״מ "
פתאום אני  .עמדתי על האופניים': אביב-בהפגנות בתל

מרגישה מישהו מנענע לי את האופניים ומתחיל להוציא לי את 
ביקשו תעודת זהות והלכו. אמרו שאני מפרת סדר  .האוויר

  '".שאני מובילה את התהלוכה ווהחליט
  )10.10בר פלג,  העיתונאי (ציוץ של

  

 מכתבים

    למערכת  
  

 מטר מהבית 1050מפגינים 
ששים וחמש שנה ואני, המשייטים כבר מזה חברתי לחיים     

באמצע העשור התשיעי לחיינו, השתדלנו לא להחמיץ אפילו 
הפגנה אחת בבלפור, הגם שאיננו גרים בירושלים. כן הרבינו 
להצטרף לצעירים בהפגנות על הגשרים ובצמתים, והשתתפנו 

פעמים בקבלות שבת ברחוב בלפור מול ביתו של ראש  המכ
אחרונים לא החמצנו אפילו הפגנה הממשלה. בשבועיים ה

  נו, חולון. יאחת במקום מגור
היה מודאג  ,רופא המשפחה, המטפל בנו במסירות רבה    

עקב מחלות שהעשור התשיעי לחיינו מרבה לנדב לנו בלי 
נה. ולהתייעץ אתנו. הרופא ביקש מאתנו לעבור בדיקת קור
   לשמחתנו, התוצאות היו שליליות. הקורונה פסחה עלינו.

שהיינו במספר רב של הפגנות, ומיותר לציין, שהן  –אנחנו     
הקפדנו תמיד לשים מסכה ולשמור   –ו באוויר הפתוח רכענ

. היינו בכל המקומות שמלקקי יםעל מרחק של שני מטר
 נים שלמסוכ יםמוקדהם של בנימין נתניהו החליטו ש הפנכה

אל, על חיי אזרחי מדינת ישר םהקורונה המאיי ףהפצת נגי
  לאסור את ההפגנות. באמתלה זו החליטו ו

למרות ההפגנות הרבות בהן השתתפנו, נגיף הקורונה לא     
הצטרף לפגעי גוף אחרים, הפוקדים אותנו במסענו במרחבי 
העשור התשיעי. גם כשצעדנו ברחוב המלך ג'ורג' בירושלים 
עם אלפי מפגינים מבית פרומין לעברו של הבית ברחוב 

ד היו ונגיף הקורונה. מה שכן פגע בנו מאגע בנו לא פבלפור, 
שלל הביטויים המצמררים של עברית מובסת מפי המוסתים, 

  שכיבדו אותנו במילים המביישות את השפה העברית.  
 –שאין לנו ארץ אחרת, הגם שאדמתה בוערת  –אנחנו     

פי מפת העיר לנמשיך לצאת להפגין בכיכר בשער עירנו. 
מטר מכיכר קוגל. אנחנו נתמיד  1050ביתנו מרוחק  ,חולון

נשלם את הקנס על  ,להגיע לכל הפגנה בכיכר. אם נידרש
  מטר מהקילומטר שאושר.  50חריגה של 

  , חולון   איתן קלינסקי
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  רפובליקת תפוזים: מדינת חסות אמריקאית
למדינת ישראל אין יכולת לכונן יחסים דיפלומטיים עם "

עדות לכך  ללא הסכמתה של ארה"ב.מדינות ריבוניות אחרות 
היא חיסולו של משרד החוץ, והדרך הייחודית שבה מתנהלים 
יחסי החוץ של ישראל בקו שבין ירושלים לוושינגטון, כשצד 
אחד שואל והצד השני משיב ומכתיב, גם הסכמים המתפשרים 

שהסכמי השלום של  ואעל האינטרס הישראלי. אין פלא איפ
ונחתמים  ישראל לדורותיהם מקודמים, מנוסחים, מאושרים

בוושינגטון, ואין להעלות על הדעת שישראל תצא למלחמה 
ללא הסכמת ארה"ב ושתעמוד בה ללא אספקת נשק ותמיכה 

  ."אמריקאית
  )5.10שרת החינוך לשעבר, "הארץ", פרופ' יולי תמיר, (

  כך לא נוהגים 
ישנה מאחת ממדינות חבר העמים לשעבר, -"עולה חדשה

נהיגה ותשלום אגרה, כמקובל קיבלה הודעת חידוש רישיון 
חר: יאך גילתה כי הרישיון שנשלח אליה קצת א –לאחר עשור 

בסעיף תאריך הלידה נרשם תאריך הלידה הלועזי שלה, 
ובמיקום השמור לתאריך העברי, לא נרשם דבר. לעולה, ס', 

הובהר בשיחת טלפון כי הסעיף העברי  –שעברה גיור רפורמי 
        מיועד 'ליהודים בלבד'".

  )8.10("ידיעות אחרונות", 

  התנחלויות סבור שהקורונה היא סדרת חינוךרב 
דיבר על הסיבות למגפת , הרב אליקים לבנון, רב השומרון"

. בגלל הפילוג והשנאה מתרחשתהקורונה ואמר כי היא 
הקב"ה בא לחנך אותנו. כל זמן שימשיכו הפילוג והשנאה, '

כמו בתיבת נח, כל זמן שלא נבין שכולנו בתיבה אחת ממש 
מטילים רפש בראש 'לדבריו:  ., אמר הרב'המגפה תמשך

הממשלה ובשרים שעובדים עד כלות הכוחות. רק כשנבין 
את הדברים אמר '. שכולנו יחד צריכים לפעול נגד המגפה ננצל

בין שר הבריאות יולי יואל  בשיחת זום שהתקיימההרב לבנון 
  . "אדלשטיין להנהגת השומרון

  )8.10"סרוגים", (אתר 

  שנות מאסר בגלל "הפצת אתאיזם" 10
"אחד ממנהיגי המחאה העממית באלג'יריה, יאסין מקרבי, 

שנות מאסר בגלל 'הפצת אתאיזם ופגיעה בקודשי  10-נידון ל
האסלאם' האסורות על פי חוק.  זה גזר הדין הקשה ביותר 

נגד אשתקד  הההמונית שפרצ השניתן במסגרת דיכוי המחא
אפריקאית. עוד הוטל עליו קנס של -במדינה הצפוןן השלטו

היה עצור כאשר  ,52אלף יורו). מקרבי, בן  66מיליון דינר ( 10
קוראן שהיה ספר חיפוש בביתו ומצאו כוחות משטרה ו רכע

ושאחד מדפיו המצהיבים היה קרוע. זה  ,שייך לסבו המנוח
  הרקע להאשמה בדבר 'פגיעה בקודשי האסלאם'".

  )9.10", ("לה מונד

  פייק ניוז בשירות משטרת ישראל
"המשטרה הפיצה פרסום שהתברר כשקרי על אחת מתנועות 

ברשתות 'בהפגנות נגד נתניהו. המחאה המשתתפות 
החברתיות פורסמו קריאות של גורמים שונים הקוראים 

ים אחרים בהם בכוונת ילהצטייד בגז מדמיע ובאמצעים פוגענ
, נכתב בהודעת המשטרה. 'להשתמש נגד שוטריםהמפגינים 

הפייסבוק שיוחס זאת, בהסתמך על פוסט מזויף ברשת 
, בו נכתב כי יחולק למפגינים לתנועת המחאה קריים מיניסטר

לצערנו 'גז מדמיע. מתנועת קריים מיניסטר נמסר בתגובה כי 
הרב ההודעה של משטרת ישראל היא פייק מארץ הפייקים. 

שהופצו בקבוצות משטרת ישראל מהדהדת פרסומי פייק 
הימין כדי להשחיר את המחאה. אנו קוראים לשוטרי משטרת 
ישראל: אל תתנו לנאשם בפלילים להפיל את המשטרה ביחד 

  '".איתו
  )11.10(אתר "וואלה", 
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 הגיאוגרפיה של המערכה נגד ביבי
  

מטר ממקום המגורים, במסגרת  1000הגבלת התנועה עד     
לטובה על מספר המפגינים דווקא , השפיעה השני הסגר

למחות נגד שלטון הימין ברחבי הארץ. כך עולה  שיצאו
נון, המנהל הטכני של מרכז -מבדיקה שערך השבוע עדי בן
) במחלקה לגיאוגרפיה GISמערכת המידע הגיאוגרפי (

באוניברסיטה העברית בירושלים. עוד נמצא כי הגבלת 
על המוחים נגד ראש הממשלה בנימין  שהושתה המרחק

גין לאזרחים לצאת להפ קריאה נרחבת הולידהנתניהו 
  .חיזקה את המחאהו  ,במוקדים שונים ברחבי הארץ

  

  מוקדים 1,321-הפגנות ב
נתניהו המואשם  נגד הפגנותיקה, הלפי ממצאי הבד    

 10-בפלילים התקיימו בסוף השבוע שלפני הסרת המגבלות, ב
מוקדים (כיכרות, רחובות,  1,321-באוקטובר, בלא פחות מ

היו  1.10-בבדיקה שנערכה בלשם השוואה, צמתים ועוד). 
מוקדים בלבד. "תוך ימים ספורים כמות מוקדי ההפגנות  720

נון. "כלומר, לא רק -גדלה כמעט פי שתיים", ציין בן
שההפגנות לא נפסקות, לצערה של הממשלה, אלא הן 

 התעצמו והשפיעו על אזורים שלמים שמתעוררים".
מקומות לאתר  כדי המחאה,מפת בשינויים  גם בחןנון -בן    

אחד האזורים הללו היה  .מפתיעים שבהם התקיימו הפגנות
מפלסים,  ,ליד גבול עזה. "ביישובים כמו קיבוץ ארז, שדרות

נחל עוז, בארי, נתיבות, צומת דורות, גברעם ובכוכב מיכאל 
החלו לצוץ הפגנות. המפגינים מתגודדים בעיקר בכניסה 

יד הכבישים הראשיים,  ליישובים קטנים, בצמתים שעל
, נון-בהפגנות שיכולות להגיע לעשרות מוחים", הדגיש בן

על  ןהפגנות הה 1,321מתוך  400-"לא פחות מ והוסיף:
בשבוע האחרון  כבישים ראשיים במדינה, שזה נתון מדהים.

 ."תושבי ישובים קטנים יוצאים בהמוניהם לצמתים
וע לפני גם בצפון הארץ חלה התעוררות מרשימה בשב    

נון -הסרת מגבלות הסגר, מבחינת כמות מוקדי המחאה. בן
ניתן לראות יישובים קטנים רבים  89הסביר: "לאורך כביש 

שיוצאים להפגין. צומת חוסן, צומת מעונה, צומת נווה זיו 
וצומת קדרים הם דוגמאות למוקדי מחאה שהתפתחו בעת 

 99כביש וגם לאורך  90האחרונה. יש הפגנות גם לאורך כביש 
  ."הצפוניים

אביב היא שיאנית ההפגנות, ואחריה ניתן למצוא ריבוי -תל    
הערים הגדולות. יש גם  –של הפגנות בירושלים ובחיפה 

נון להסביר את קיומן של ההפגנות: -בן בהם מתקשהאזורים ש
"המגזר הערבי כולו מודר מההפגנות. מצד שני, שמנו לב 

בצומת כפר קרע  ,אחםבצומת אום אל פ שהופיעו למחאות
  צומת משמר הגבול שבוואדי עארה".וב

  

 אלף מפגינים 260
 ישוהע שב את מספר המפגינים המקסימלי הכוללינון ח-בן    

להגיע לאותם מוקדי הפגנות. החישוב כלל את פוטנציאל 
של טווח שיוכלו להגיע לכל הפגנה ב 21המפגינים מעל גיל 

לכל כיוון. זאת בהסתמך על נתוני הלמ"ס ממנה קילומטר 
 ,אלה לפי נתוניםהמעודכנים ביותר למגורים לפי אזורים. 

 היכוליםשל אזרחים המקסימלי  מספרנון כי ה-בןהסיק 
מיליון.  3.2-להשתתף כיום בהפגנות ברחבי הארץ עומד על כ

רבה מעודדת יותר אנשים לצאת ה"זה מראה שכמות ההפגנות 
  .נון-ם", ציין בןולהפגין ליד בית

נתונים שמסרה תנועת הדגלים השחורים בתחילת הלפי     
הפגינו  , לאחר הסרת המגבלות,)17.10השבוע, בסוף השבוע (

אלף אזרחים. לדברי התנועה, הסרת הסגר לא פגעה  260-כ
להפגנה  .במספר המוחים, אלא אף הגדילה את מספרם

ברחוב בלפור מעון ראש הממשלה בכיכר הסמוכה לשנערכה 
 10לא נערכו הפגנות במשך שבועות, הגיעו בין  ובירושלים, ב

. בדגלים השחורים ובקריים מיניסטר אלף משתתפים 15-ל
  צופים שמספר המפגינים אף יגדל בשבת הקרובה. 

  נ"ע
  

  צעירים ונשים: מיליון מובטלים
אלף דורשי עבודה חדשים נרשמו בחודש  200-יותר מ    
שירות ) 18.10השבוע (ח שפרסם "כך עולה מדו –פטמבר ס

התעסוקה. עוד עולה מהנתונים שכמעט מיליון עובדות 
הנתון הגבוה ביותר מאז חודש  זה .ובטליםועובדים הם מ

אלף דורשי  850סגר הראשון, שבמהלכו נרשמו ימי מארס, ב
  עבודה. 

מהנתונים עולה כי מספר הנרשמים זינק בעקבות הטלת     
בשבוע לשיאו י, סמוך לערב ראש השנה, והגיע הסגר השנ

  .פטמברהרביעי של ס
ח "ממצאי הדו –אשר לגילם של דורשי העבודה החדשים     

מעלים כי שיעור הנרשמים בקבוצת הגיל הצעירה ביותר (עד 
נתון . בספטמבר 21%-בחודש מארס ל 17%-) קפץ מ24גיל 

שיא של  רשםדורשות עבודה קרב בהנשים  שיעור :בולט נוסף
על שיעור הנשים עמד . לשם השוואה, בחודש מארס 63%
57% .        



  4/פוליטי 

  דיון בכנסת על הסכם הנורמליזציה

  למען שלום אמת
בשבוע שעבר אישרה הכנסת את הסכם הנורמליזציה עם     

 13תומכים מול  80) ברוב של 15.10איחוד האמירויות (
כל סיעות הבית למעט בעד אישור ההסכם הצביעו מתנגדים. 

שנכחו חברי הכנסת של מרצ  יצוין כי גם הרשימה המשותפת.
 אישור ניצן הורוביץ ותמר זנדברג, הצביעו בעדבדיון, 
 ההסכם.

הנורמליזציה בין ישראל בעקבות ההסכם מסרה חד"ש: "    
ואיחוד האמירויות, בחסות ארה"ב, היא חלק ממאמץ למנוע 

ד מדינת ישראל, ולפגוע בצאת הקמתה של מדינה פלסטינית 
עסקת 'בזכותו של העם הפלסטיני להגדרה עצמית דרך יישום 

. הסכם זה הוא שלב נוסף במתקפה של ארה״ב, ישראל 'המאה
ומשטרי המפרץ נגד העם הפלסטיני, שמטרתה לחנוק את 
אש״ף ולכפות הנהגה חלופית על העם הפלסטיני. זה ניסיון 
לשבור את רצונו של העם הפלסטיני ולחזק את הקשרים 

צבאיים בין ישראל לאיחוד האמירויות, כולל -הכלכליים
  . "אפלות עסקאות נשק

הסכם זה והמהלך האזורי : "בהמשך הודעת חד"ש נאמר    
לשרטט מחדש את הסתירה  חותריםהרחב יותר שהוא מסמן 

המרכזית באזור: ממאבק בין כוחות הכיבוש לכוחות 
כנית והמתנגדים לכיבוש, למאבק עדתי בין שיעים וסונים. ת

ת מיושלא בוטלה. היא מ עצר ההסכם,כביכול  אותה ,הסיפוח
אט אט בשטח, והעדות לכך היא התוכנית החדשה והמדאיגה 

יחידות דיור חדשות בהתנחלויות ברחבי הגדה  5,400לבניית 
  . "המערבית

שלום צודק הוא אפשרי, והוא המטרה. הוא היחיד "    
שיבטיח שגשוג וביטחון לכל עמי האזור, כולל העם בישראל. 

ינה פלסטינית הקמת מדבסיום הכיבוש, ב יושגשלום באזור ה
שיבת הפליטים לפי החלטות בשבירתה ירושלים המזרחית, ו

לא  כללולא באמצעות פייק הסכמים עם מדינות ש –האו"ם 
היו במלחמה עם ישראל. שלום צודק הוא היחיד שיבטיח 

-שגשוג וביטחון. עכשיו זה הזמן להגברת המאבק היהודי
כן את  כמוערבי המשותף בישראל נגד הכיבוש. אנו מדגישים 

כדי להגן צורך באחדות שורות בין כל פלגי העם הפלסטיני ה
יו. צורך זה מקבל משנה תוקף לאור זחילתם של עניינעל 

משטרים באזור, בחסות אמריקאית, לנרמל את היחסים עם 
 היישראל ולבנות בריתות אסטרטגיות על חשבון הסוגי

  ".הפלסטינית הצודקת והאינטרסים של העם הפלסטיני
 

 

  

  
  

  קבלו את

 זו הדרך
"ל  בדוא מדי שבוע

  או בדואר רגיל
  

לום, מתבקשים לשלוח ללא תש ,אלקטרוניאלקטרוניאלקטרוניאלקטרוני    המעוניינים לקבל בדוארהמעוניינים לקבל בדוארהמעוניינים לקבל בדוארהמעוניינים לקבל בדואר

 zohaderekh@gmail.comאל:  כתובת דוא"ל 

מתבקשים לכסות את הוצאות  המעוניינים לקבל בדואר רגיל,המעוניינים לקבל בדואר רגיל,המעוניינים לקבל בדואר רגיל,המעוניינים לקבל בדואר רגיל,

בשיק לפקודת המפלגה  שקל 150המשלוח באמצעות תרומה של 

  6126102אביב -תל 26205 "דת הקומוניסטית הישראלית, 

  

לדברי יו"ר הרשימה המשותפת, ח"כ איימן עודה (חד"ש):     
טחון לשני העמים יבלשגשוג ול"רק הסכם אחד יביא לשלום, 

הקמת מדינה פלסטינית לוזה הסכם שיוביל לסיום הכיבוש ו
הוא חלק  עם האמירויותצד ישראל. ההסכם שנחתם בעצמאית 

הכולל העברת שטחים ושלילת  ,מהחזון המסוכן של טראמפ
את המשטר הצבאי  אשר ינציחובמשולש, מתושבים אזרחות 

שתנה היום: יש נעל מיליוני פלסטינים". "חשוב לזכור מה לא 
פה עם שנאנק תחת משטר צבאי ולא נעלם לשום מקום. ככל 

תעלם מהדרישה הצודקת של העם הפלסטיני שימשיכו לה
ימשיכו לשיר על השלום ולחיות על  – למימוש הגדרה עצמית

  החרב", הדגיש.
  

הסתדרות המורים הקורונה: 

  סכסוך עבודהעל הכריזה 
  

) על סכסוך 18.10( שבועהסתדרות המורים הכריזה ה    
עבודה בגני הילדים, שחזרו לפעילות, ובחינוך המיוחד. זאת, 
לאחר שעובדות ההוראה חזרו לעבודה סדירה בגנים ללא 

 משרד הבריאות ומשרד החינוך .מיגון מתאים וללא קפסולות
  . מתעלמים מצורכיהן

בשבוע שעבר על סכסוך אף הוא ארגון המורים הכריז     
משרד החינוך ש משום עבודה בתיכונים ובמכללות. זאת

גיף הקורונה. מעמיד את עובדי ההוראה בפני סכנת חשיפה לנ
 , שנעשו"פניות רבות בנושא למשרד החינוך ולמעסיקים

סכסוך עבודה, לא נענו. בנסיבות  ה עלהכרזמבמטרה להימנע 
החשיפה המיותרת של עובדי עקב , ללא פתרון המצב והאל

כריז על ההוראה לסיכון בריאותי, ייאלץ ארגון המורים לה
  סכסוך ולנקוט צעדים ארגוניים", נמסר. 

  

על איסור בכנסת ויכוח סוער 

  כניסת קרובי ילדים חולים
  

הוועדה לזכויות הילד, בראשות ח"כ יוסף ג'בארין (חד"ש     
סוער ) דיון 19.10( השבועהרשימה המשותפת) קיימה  –

בנושא כניסת ילדים פלסטינים חולים לישראל, ללא ליווי 
הוריהם, לצורך טיפול רפואי בישראל או בשטחי הרשות 

חשוב לקבוע באופן יש ח"כ ג'בארין: " לדברי  הפלסטינית.
מפורש את זכותם של הילדים לקבל טיפול בליווי אחד 

סוציאלית –מהוריהם ושמענו על החשיבות הרפואית והפסיכו
של הליווי מבחינה מקצועית, לצד החובה של החוק 

מהילדים  30%-הבינלאומי. הנתונים שנשמעו בדיון, לפיהם כ
זוכים לליווי הורה הם נתונים מטרידים, קשים, ויש בהם אינן 

הפרה של החלטת ועדת הזכויות הכלכליות החברתיות 
  ".שר קבעה את זכות הילד לליווי זהוהתרבותיות של האו"ם, א

  

בחברה הערבית נאספו  מיליון שקל

  ביירותנמל למען נפגעי אסון 
  

למען מה המגבית בחברה הערבית בישראל וסיהגיעה ל    
 ,באוגוסט 5-נפגעי שריפת הענק שהשתוללה בנמל ביירות ב

  רכוש. לנזק אדיר הסבה רבנות רבים בנפש ווגבתה קאשר ו
יו"ר ועדת המעקב של הציבור הערבי בישראל, ח"כ לשעבר     

 רובםמוחמד ברכה (חד"ש) מסר כי נאספו יותר ממיליון שקל, 
ות הסהר מתושבי הגליל. הכספים יועברו לנפגעים באמצע

רשימת התרומות ויעדיהן  ,ברכה לדבריהאדום הפלסטיני. 
 כל ייעשה בצורה שקופה".ה"על מנת שיפורסמו 



  מ

 5/ קורונה
  

כת הבריאות הציבוריתבמער את מבקשי המקלט כלולעל המדינה ל  

נגיףהמול שווים כולם   
 

בתחילת אפריל נפתח לראשונה "מתחם בדיקות הקורונה     
לזרים", שהוקם בדרום תל אביב כדי להנגיש בדיקות בחינם 
לאוכלוסיית חסרי המעמד בישראל. שווה להתעכב על המונח 

המגיפה, בניגוד אלינו,  ."מתחם בדיקות קורונה לזרים" :הזה
אינה מבחינה בין סוגים שונים של תעודות זהות. היא 

 רותית ולכן שוויונית. והיא מזכירה לנו שסוגיות של מעמדשרי
הן הבחנות מדומיינות,  חוקי

 .ממש לא –בעוד שבני אדם 
חיים במשך למעלה מעשור     

מבקשי מקלט בישראל ללא 
מעמד מוסדר. ככאלה, הם אינם 
זכאים לשירותי בריאות 
ממלכתיים, לדמי אבטלה או 
לקצבאות אחרות, כמו גם לרוב 

 במשך שנים. הרווחה שירותי
להשאיר את הממשלה מעדיפה 

הכאוס כמות שהוא. להדיר, 
להפריד ולהפלות, במקום 

 .להסדיר, להכיל ולהשוות
המדינה שולחת את מבקשי     

המקלט לקושש שירותי בריאות 
נפרדות, -במרפאות ייעודיות
כל  קופישאין להן משאבים לס

רק מי  צורכיהם הרפואיים.
מביניהם שעובד באופן מסודר 

זכאי  –מעסיק הגון בוזכה 
לביטוח בריאות פרטי מצומצם 

 .דרך מקום העבודה
 ,אם אין למבקש מקלט עבודה    

הוא אינו מבוטח, ויכול  – העבודמצא  אאו אם נניח פוטר ול
לקוות לקבל טיפול בבית החולים רק במקרים דחופים 

מבקשי מקלט רבים לחכות להחמרה נאלצים ואקוטיים. כך 
חדרי המיון, במקום לקבל טיפול בבמצבם כדי לקבל טיפול 

 .בקהילהושוטף מונע 
רק המקרים  –תחום הרווחה בל גם מופעזהה מנגנון     

מענה. לצורך העניין, אם מבקשת  יםקבלמהאקוטיים ביותר 
רק הרי סובלת מאלימות במשפחה, היא נת שנומתלמקלט 

קיים חשש אמיתי ודחוף לחייה היא תוכל לזכות שבמידה 
סובלת ה מבקשת מקלט. לנשים מוכות בהשמה במקלט

מאלימות "בשגרה" (במרכאות כפולות ומכופלות) לא תזכה 
 .טיפולב

להיגיון הגזעני והמעמדי של ז הופיעה הקורונה. בהתאם וא    
קובעי המדיניות שגם מתחמי בדיקות החליטו  הממסד,

 ראחד לאזרחים בעלי הזכויות, ואח –בהפרדה  פעלוהקורונה י
 .לחסרי המעמד ומשוללי הזכויות

אך למגיפה כללים משלה, וכשהיא פוגעת בחסרי המעמד     
בבעלי המעמד. בלית ברירה,  םגהיא עלולה לפגוע 

הובן שצריך למצוא דרך , שהתבטאו חברי המל"ל כמו
ם המאומתים לחוליגם להסדיר ניטור ומעקבים ומתחמי בידוד 

 .בקופת חוליםנם רשומים קרב אלה שאיב

נדרשו ארבעה גופים שונים (משרד הבריאות, חברת ביקור     
אפשר המכדי לייצר מנגנון  ,רופא, חברת טרם ופיקוד העורף)

במידת ובמתחם קורונה ביטוח בריאות להיבדק  חסרלאדם 
 .לקבל את הטיפול הנדרשהצורך 

לבצע שמיניות באוויר כדי לכפר על משרד הבריאות נאלץ     
הוק -כדי למצוא אד ;שנים של הזנחה, התעלמות והדרה

שירותי תרגום, להנגיש את 
ההנחיות לקהילות ולהסדיר 
מנגנוני טיפול בחולים. 

גם בתחומים ההזנחה נמשכת 
אחרים. העובדה שמבקשי 
מקלט מעולם לא הוכללו 

 –ביטוח לאומי מבוטחי ב
ונעת מ –רק תושבים  המשרת

מהם קבלה של קצבאות (או 
שקל).  750מענקים של 

המשבר הרוחבי בענפי 
המסעדנות והמלונאות הוביל 

 50%-לפי ההערכות ל
אבטלה בקרב מבקשי מקלט. 
ובלי חל"ת, דמי אבטלה 

היעדר  –ופיצויי פיטורים 
פרנסה מוביל מקור עבודה ו

להיעדר ביטחון תזונתי 
  ולהיעדר קורת גג. 

נפגעות  מבקשות מקלט    
אלימות במשפחה מוצאות 
עצמן בתקופת הקורונה 

ללא ובהדרה כפולה ומשולשת 
מענים בלשכות הרווחה. הדירות הצפופות ותנאי המחיה 

של מבקשי מקלט מעלים את התחלואה ואת הצורך הקשים 
ביתי במלוניות. ארגוני זכויות האדם מצדם -בבידוד חוץ

ונאלצים לחפות  מתמודדים עם אינפלציה של פונים במצוקה,
על מדיניות ההדרה פי כמה מאשר בשגרה. המגיפה אולי 

חיים שווים יותר  העיוורת למעמד, אבל המדיניות קובעת אל
לכך ניתן לראות ביותר מובהקת ה אפחות. את הדוגמ הואל

גבוהים הרבה יותר אצל ה – ריתהבצות בשיעורי התמותה באר
מד" למונחים "מע הערטילאילא לבנים. כך מתורגם המונח 

  של מצוקה, תחלואה, עוני וחוסר אונים.  דומוחשיים מא
ההתמודדות  , אךהמגיפה היא אולי גזירת הגורל או הטבע    

. הדיונים הפוליטיים אדםשל המערכות מולה היא מעשה ידי 
חוקיותם של אנשים גוזרים עליהם אודות הצרים והגזעניים על 

גם מונעים פעם אחר פעם  גזר דין בריאותי, כלכלי וחברתי. הם
 –את הפתרון ההכרחי וההומני, וגם, אולי לא מיותר לציין 

הזול והפשוט יותר: פתרון של הכלה ושל הכללה במערכות 
הביטוח הלאומי, הבריאות והרווחה, של זכות אמיתית 

  חיים בכבוד.ללשוויון ו

 
 דרור שדות

 האגודה לזכויות האזרח



  6/ מעמדי

  "השביתה: משפט, היסטוריה ופוליטיקה" -של ד"ר לילך ליטור  על ספרה

  רבון מוגבלחופש שביתה בעי
זכות השביתה, כמו זכויות חברתיות לא מעטות, אינה     

מעוגנת בחוק הישראלי. אין חוק מפורש הערב לחופש 
 –השביתה. ובכל זאת מאפיינים שביתות, ובשנים מסוימות 

  גלי שביתות, את המציאות הישראלית. 
חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק  1992-כאשר נחקקו ב    

חברי כנסת, יסוד חופש העיסוק, הציעו 
וביניהן גם כותבת שורות אלה, לחוקק גם 
את חוק יסוד זכויות חברתיות, הכולל את 
חופש ההתאגדות וחופש השביתה. אולם 
ההצעות בדבר חוק יסוד זכויות חברתיות 
נדחו ברוב קולות. שופט בית המשפט 

(בפרשת  1993-העליון דב לוין הביע ב
 בזק) את דעתו האישית, לפיה שמור לזכות
השביתה  מעמד חוקתי, אך הרוב בקרב 

  שופטי העליון לא הסכים עמו. 
ליטור, מרצה וחוקרת בבית  לילךד"ר     

הספר למשפטים במכללה האקדמית נתניה 
ובאוניברסיטה הפתוחה, נטלה על עצמה 

-משימה: ניתוח השביתה כתופעה חברתית
כעניין משפטי. בספרה  –כלכלית ובעיקר 

וריה ופוליטיקה", "השביתה: משפט, היסט
בהוצאת למדא של האוניברסיטה  2019-שיצא לאור ב

הפתוחה, מציגה ליטור בפני הקוראים מידע רב, תיאורטי 
ועובדתי, על אודות ההיסטוריה של השביתה בעולם ובעיקר 

  בישראל. 
גישתה המחקרית של ליטור היא אובייקטיביסטית: ישנם     

אפים להגדיל את מעבידים וישנם עובדים; המעבידים שו
את השכר; ישנם ארגוני עובדים; פורצים  –הרווח והעובדים 

סכסוכי עבודה; ישנן גישות תיאורטיות ודוקטרינות שונות; 
המדינה מתערבת וישנן הפרטות; ישנם חוקים ויש גם זכויות 
חברתיות וביניהן זכות השביתה; יש שביתות כלכליות וגם 

  של בית המשפט העליון.פוליטיות; וישנן מעל לכל פסיקות 
נאמנה לגישתה זו, מדווחת ליטור בסיכום ספרה, כי שביתה     

שעניינה תנאי שכר "נתפסת כלגיטימית מקדמת דנא" (עמ' 
), ואילו שביתה פוליטית, כזאת היוצאת נגד חקיקה או נגד 225

החלטות הממשלה "נתפסת עקרונית כשביתה בלתי חוקית" 
עובדתית היא מדווחת קודם לכן  (שם). אך למרות קביעתה זו,

) כי השביתה של עובדי הרכבת נגד מיקור חוץ של 176(עמ' 
תחזוקת הקרונות, כלומר שביתה פוליטית נגד תוכנית 
ממשלתית, הוכרה בבית הדין הארצי לעבודה כשביתה 
לגיטימית. כדי להיחלץ מהסבך, מנופפת ליטור בהגדרה של 

ליטית, המכוונת נגד סוג נוסף של שביתה: שביתה מעין פו
מדיניות הממשלה אך נחשבת שביתה רגילה (כאשר בית הדין 

  לעבודה קובע זאת).
בספרה טוענת ליטור שוב ושוב, כי לולא ההכרעות     

השיפוטיות שנטלו על עצמם בית הדין הארצי לעבודה ובית 
המשפט העליון, הזכות להתארגן ולהקים ועד עובדים ואף 

ם לא הייתה קיימת. עם כל הכבוד להכריז על שביתה בעצ
למוסדות המשפט, החוקיות של זכות ההתארגנות של עובדים 

 6, כאשר הכנסת אישרה את תיקון מס' 2001-הוכרה כבר ב
לחוק הסכמים קיבוציים, אותו יזמתי שנתיים קודם לכן. החוק 

י') כי לכל עובד הזכות לפעול למען  –, ח' 33קובע (בסעיף 

בוועד עובדים ובארגון עובדים, להיות חבר התארגנות עובדים 
בהם ולפעול במסגרתם. החוק גם אוסר על מעביד לפטר עובד 
או להרע את תנאיי עבודתו בשל חברותו בארגון עובדים או 
בשל פעילותו להקמת ועד עובדים. ליטור בחרה משום מה 

  להתעלם ממעשה חקיקה זה.
בעקבות המחאה החברתית של קיץ     

סתה האגודה לזכויות האזרח , ני2011
להתניע מחדש את גלגלי החקיקה 
וגיבשה הצעת חוק יסוד שיקיף את כלל 
הזכויות החברתיות, לרבות הזכות 
לבריאות, לחינוך, לדיור ועוד. אך גם 
יוזמה זו נותרה בגדר הצעה בלבד. 
יוזמות של חברי כנסת בכיוון זה לא 
צלחו גם בעשרים השנים האחרונות. אך 

  לא ירד מסדר היום.הנושא 
השנה טרחו חברי כנסת מימינה     

(איילת שקד ואחרים), מהליכוד (אריאל 
קלנר) ומישראל ביתנו (עודד פורר 
ואחרים) להניח על שולחן הכנסת הצעות 
חוק נגד חופש המאבק המקצועי. שקד 
הציעה להנהיג בוררות חובה בשירותים 

ופורר הציעו כי בשביתה של מורים וגננות  חיוניים ואילו קלנר
יום, כנדרש היום, אלא יידרש  15לא די בהודעה מוקדמת של 

  שעות מראש של בית הדין לעבודה. 72גם אישור של 
בפרק המוקדש לכלכלה פוליטית, מספרת ליטור: "גישות     

כלכליות פוליטיות רואות בשביתה לא רק כלי למאבק מקומי 
וים), אלא גם כלי למאבק פוליטי מעמדי" מוגבל (במפעל מס

-). היא מציינת כי בעקבות המשבר הכלכלי שהחל ב82(עמ' 
, היו באירופה שביתות פוליטיות רבות שיצאו נגד 2008

תוכניות של קיצוצים בסעיפים החברתיים בתקציב המדינה. 
בהקשר זה מכירה המחברת בהשפעה השלילית של ההפרטה 

גמת ההפרטות והעסקה מוגברת על זכויות העובדים: "מ
בשוק הפרטי הובילו להתנגדות נחרצת במיוחד של מעסיקים 

  ). 66להתארגנויות עובדים" (עמ' 
כמקובל בתקשורת הממסדית, מגדירה ליטור כ"כלכלה     

שיתופית" את המודל הנפוץ בעולם של שיתוף הנסיעות של 
על ) ושל חברות דומות. אך אין לה מילה לומר Uberאובר (

מדיניותן השוברת את שוק העבודה בשכר הנמוך משכר 
המינימום ועל סירובן להכיר בתחולה של חוקי העבודה 

  עליהן. 
המחברת אינה מתעלמת מהמרקסיזם (אובייקטיביסטית,     

לא כן?), וזה מה שיש לה לדווח בנושא: "התפיסה 
המרקסיסטית הייתה שבעקבות הניצול של ההון את כוח 

רוץ מהפכה שתהרוס את מערכות היחסים העבודה, תפ
הקיימות בין ההון לעבודה, ותקום חברת פועלים חדשה שבה 

). אז זהו 109לא יהיה מקום לקפיטליזם ולבעלי הון" (עמ' 
שלא כך: הניצול של כוח העבודה במשטר הקפיטליסטי אכן 
גובר. אך מהפכה תפרוץ לא מעצמה, אלא רק כאשר יגבר 

ן של החותרים לשינוי סוציאליסטי של כוחם הפוליטי המאורג
ממש ויעלה בידם לתרגם זאת לתמיכה ציבורית רחבה מצד 

  העובדים השכירים.

 תמר גוז'נסקי



  

 7/ םסטודנטי
 

  שנת מאבקים בהשכלה הגבוהה
וסדות להשכלה גבוהה נפתחה השבוע שנת הלימודים במ    

מכללות, בהן  11-חברי הסגל הזוטר בשל מאבקים.  בשורה
 –)  18.10השבוע (בשביתה , פתחו תלמידיםלומדים רבבות 

הארגונים, המאוגדים . ביומה הראשון של שנת הלימודים
מאשימים את משרד האוצר, את ראשי  בכוח לעובדים,

המכללות ואת הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה 
 ,משא ומתן על תנאי העסקתםב גרירת רגלייםגבוהה (ות"ת) ב

  י. שנתיים וחצ זהמהנמשך 
בין הדרישות המרכזיות שמעלה איגוד הסגל האקדמי:     

העסקה שנתית רציפה שתחליף את המצב בו חברי הסגל 
ה משרהבטחה ל שוםהזוטר מפוטרים מדי סמסטר ללא 
; 2014מאז  יםוקפאמבסמסטר הבא; שיפור תנאי השכר ה

לפי שעה  .ועוד ,קדימות לסגל הקיים באיוש קורסים שנפתחים
מכללת יפו, -המכללה האקדמית ת"א השביתה את מקיפה
המכון הטכנולוגי חולון, המכללה האקדמית כנרת, , שנקר

המרכז האקדמי רופין, המכללה האקדמית אשקלון, המכללה 
מכללה אקדמית  –האקדמית הדסה בירושלים, ועזריאלי 

מכללת  ) צפויות להצטרף25.10ביום ראשון הקרוב (להנדסה. 
ה עם פתיחת הלימודים אצלן, וקדמית אחוספיר והמכללה הא

  .מכללת סמינר הקיבוציםבנובמבר תצטרף גם  1-וב
הסגל הזוטר באוניברסיטאות ובמכללות  אמצנבמקביל     

סכסוך עבודה על תנאי ההעסקה בתקופת הלמידה בכולן 
 שוקליםצעדים ארגוניים, ו יםנוקט . מרצי הסגל הזוטרמרחוק

  לעבור בהמשך לשביתה מלאה.
עובדי  1,200-כ כן-כמובאוניברסיטת תל אביב הכריזו     

המעבדות והמחקר, המאוגדים בהסתדרות המעו"ף, על סכסוך 
תנאי עבודתם. בהודעה מטעם  בתביעה לשפר אתעבודה 

העובדים נמסר: "אוניברסיטת תל אביב מצטיינת בחקר יחסי 
  עבודה, ונכשלת ביישומם על עובדיה".

גם ארגוני הסגל הבכיר בכל האוניברסיטאות עומדים להכריז  
על סכסוך עבודה על רקע פגיעת המוסדות בהסכמים השבוע 

  משבר הקורונה. תירוץ שלהקיבוציים ב
  

  לכולם! –חינוך חינם 
העובדים במערכת ההשכלה הגבוהה אינם הציבור היחיד     

 ,הקורונהמשבר השלכות הנאבק בה על זכויותיו. על רקע 
-פתחה התאחדות הסטודנטים במאבק להורדת שכר הלימוד ב

לדברי יו"ר התאחדות הסטודנטים שלומי אליאב, השנה . 30%
עלייה במספר הנרשמים ללימודים אקדמיים, אך  חלהאמנם 

היא מלווה בקשיים כלכליים. "הסטודנטים שנפגעו כלכלית 
במשבר נשארים מאחור ואותם מחליפים כעת סטודנטים 

מציאות  ים עםלשהמגיעים עם גב כלכלי מבית הוריהם. לא נ
זו, ונמשיך להיאבק כך שלכל סטודנט וצעיר במדינה תהיה 

". אולם נראה כי ממשלת לסיים את לימודיו הזדמנות אמיתית
ליברלית אדישה למצוקתם של הצעירים -הימין הניאו

 הצביעה הקואליציה נגד) 13.10והסטודנטים. בשבוע שעבר (
הרצנו (יש עתיד) למתן סיוע -הצעת חוק של ח"כ יוראי להב

  כלכלי לסטודנטים. 
 במאבק על שכר הלימוד ממלאת חד"ש סטודנטים, הזרוע    

הסטודנטיאלית של החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון, את 
תפקיד הסמן השמאלי המתקדם. בתיאום עם סיעת חד"ש 
בכנסת, פתחו תאי הסטודנטים של חד"ש בקמפיין הקורא 

שכלה הגבוהה בישראל. הלביטול שכר הלימוד במערכת ה
תלו פעילי חד"ש  ,בלילה שלפני פתיחת שנת הלימודים

"חינוך חינם  :יסה לקמפוסים עליהם נכתבשלטים גדולים בכנ
לכולם" בעברית ובערבית. מחד"ש סטודנטים נמסר: שכר  –

. OECD-הלימוד במדינת ישראל הוא מהגבוהים במדינות ה
יוון לומדים בחינם או בדנמרק ובצרפת, בגרמניה, בבשבדיה, 

בסכום סמלי! כאשר החברה מתמודדת עם יותר ממיליון 
רים, הממשלה מפקירה את מובטלים שמרביתם צעי

לסיוע. אנחנו דורשות ודורשים:  דרישההסטודנטים ודוחה כל 
חינוך חינם לכולם, להוריד את שכר הדירה במעונות ולספק 

  סיוע כלכלי לסטודנטים."

הרשימה המשותפת), שהגיש  –(חד"ש  ח"כ יוסף גבארין    
: את הצעת החוק לביטול שכר הלימוד בשם סיעת חד"ש, מסר

זו הצעת החוק שהגשתי היום  -כלה גבוהה בחינם "הש
בצל המשבר  .בשיתוף פעולה עם תאי הסטודנטים של חד״ש

המדינה לספק ביטחון כלכלי וחברתי מחויבת , הכלכלי
ח לימודים אקדמיים חינמיים יהבטל חיונילסטודנטים. 

  ".ומסובסדים במלואם, כפי שנהוג במדינות רבות בעולם
החליטה ועדת וינוגרד על הורדה  2000בשנת  עודיצוין כי     

ש"ח  10,000-הדרגתית של שכר הלימוד, שעמד אז על כ
לשנה. בסופו של התהליך היה אמור שכר הלימוד לעמוד על 

התנערה הממשלה  2006ש"ח לשנה. אולם בשנת  5,000
חד"ש סטודנטים,  מבהיריםמהתחייבותה לתוכנית זו. לכן, 

היא  30%-ורדת שכר הלימוד בתוכניתה של ההתאחדות לה
מההתחייבות שקיבלה על עצמה  פילוצנועה מדי ונופלת א

  שנה. 20המדינה לפני 
  

  במאבק סולידריות
המבקשים לשסות את הסטודנטים והסגל  גורמיםבניגוד ל    

הזוטר אלה באלה, פרסמה התאחדות הסטודנטים הודעת 
תמיכה בשביתת הסגל הזוטר במכללות והאשימה את ממשלת 

כבר מעל לשנתיים הימין באחריות לצעדים הארגוניים. "
 עדה לתכנון ותקצובוהנהלת המכללות, נציגי הו –שאתם 

מנהלים משא האוצר במל"ל (המועצה להשכלה גבוהה) ו
ועד רגע  –ומתן מול הסגלים הזוטרים במכללות הציבוריות 

זה לא הצלחתם להגיע להסכם, ולכן שנת הלימודים בחלק 
כמו בנושא הפחתת שכר  .מהמוסדות תפתח בצורה עגומה

הלימוד, גם עכשיו הגעתם לפתח שנת הלימודים בלי פתרונות 
  הסטודנטים. ", מסרו נציגי לסטודנטים וגם בזה נכשלתם

חד"ש סטודנטים פרסמה אף היא הודעת תמיכה בשובתים:     
חד"ש סטודנטים סולידרית עם ארגון הסגל הזוטר הנאבק "

הנהלת האוניברסיטאות מתנהלת בפטרונות  .לזכויותיו
הסגל ארגוני התנשאות ואינה מקיימת דיאלוג פתוח מול בו

 חזורל אנו מצטרפים לקריאה של ארגון הסגל הזוטר. עצמם
למו"מ ולעבוד יחד למען שיפור תנאי הלמידה עבור 

" סולידריות זו בין ציבורים .הסטודנטים וסגלי ההוראה
  זכויותיהם היא הדרך לניצחון. מעןהנאבקים ל

 אסף טלגם
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נרשם  אמריקאית:-שנה לאחר ההפיכה הימנית הפרו    
מועמד הסוציאליסטי, ה שלניצחון מוחץ ) 18.10השבוע (
 ארסה, בבחירות שנערכו ס "לוצ'ו"המרקסיסטי לואיהכלכלן 

יצאו  אמריקאית-המדינה הלטינואזרחי בבוליביה. מיליוני 
 תן תהיההשפעשלקלפיות כדי להצביע בבחירות לנשיאות, 

  גדולה על עתידה הדמוקרטי של המדינה. 
פי תוצאות לא רשמיות, התנועה למען הסוציאליזם של ל    

עומדת לשוב לשלטון במדינה בה  הנשיא המודח אבו מוראלס
מגיפת הקורונה  עםהממשלה הימנית בהתמודדות כשלה 

   .הפיכה בשנה שעברהבולאחר משבר פוליטי שהחל 
  

  מוראלס: נרים את

  המדינה מן הקרשים
הנשיא  כינסשל הבחירות,  ותיתוצאות הראשונהעם פרסום     

מסיבת עיתונאים במטה הבחירות של  המודח אבו מוראלס
בית מלון בפרברי  –במקום גלותו  התנועה למען הסוציאליזם

  בואנוס איירס. 
"התנועה תמשיך בפועלה למען השחרור והשינוי", אמר     

מוראלס לשליח סוכנות הידיעות הקובנית "פרנסה לטינה". 
הדגיש מוראלס "נרים את בוליביה מן הקרשים", הדגיש. עוד 

"במאוחר או  רצונו לשוב למולדתו מהר ככל האפשר. תא
יקבל תפקיד כי והוסיף שייתכן  ," הכריזבמוקדם אשוב לביתי

 בממשלת ארסה.
את  חלץ"נתרום את תרומתנו ואת כל הניסיון שצברנו כדי ל    

"לא  :אמר והדגיש ,בוליביה מהמשבר הכלכלי והבריאותי"
ארסה כמועמד לנשיאות. אני  חבר לוצ'וב טעינו כאשר בחרנו
היה שר הכלכלה בממשלתי והוא איש הוא מכיר אותו שנים, 

ארה"ב מאחורי ההפיכה עמדה למרות שלדעתו ". הגון וישר
"נשמור על הקשרים עם  :מוראלסהבהיר שהביאה להדחתו, 

  כל המדינות, אבל על בסיס כבוד הדדי".

 ,פת)הרשימה המשות –לדברי ח"כ עופר כסיף (חד"ש     
על ניצחונו המסתמן של לואיס ארסה, מועמד השמחה גדולה "

מפלגת השמאל בבוליביה. זה ניצחון העם על ההפיכה 
משטר דיקטטורי כדי לשדוד את  נהשכונ ,אמריקאית-הצבאית

  .משאבי המדינה"
 52%-ת, ארסה גרף יותר מופי התוצאות הלא רשמיל    

עמד ממשלת הימין, הנשיא לשעבר ומקולות הבוחרים. מ
העיתונות המקומית)  בפיקרלוס מסה ("מועמד העשירים" 

. כדי לנצח בסיבוב הראשון, על המועמד 31%-בזכה רק 
עם יתרון של לפחות  40%או  ,מהקולות 50%-להשיג יותר מ

על המועמד במקום השני. יצוין שממשלת ההפיכה  10%
 את מועמדותו.אסרה על הנשיא לשעבר מוראלס להציג 

זכה ארגנטינה, בבוליביה יוצאי בקהילת המהגרים הגדולה של 
     מקולות הבוחרים.  70%-יותר מבארסה 

בנובמבר אשתקד תפסה את השלטון סנאטורית מהימין     
נשיאת בוליביה הזמנית.  שהיא הכריזהשהקיצוני, ג'נין אנייז, 

, אשר נאלץ לצאת בעקבות התפטרותו של הנשיא מוראלס זאת
וגולה כיום בארגנטינה.  ,בעקבות הפיכה צבאית ממולדתו

הנשיאה כלפי גובר חוסר שביעות הרצון בחודשים האחרונים 
בשל מחדל שלטון הימין בטיפול בקורונה וזאת "הזמנית" 

שורת צעדי מחאה של השמאל, כולל שביתה כללית הודות לו
צב הפוליטי המ ."בחירות כעת" :וחסימת כבישים בדרישה

אמריקאית הפך "סיר לחץ העומד בפני -במדינה הלטינו
  עיתוני בוליביה.כדברי פיצוץ", 

לגודל  יתהבחירות נדחו פעמיים בשל מגיפת הקורונה. יחס    
האוכלוסייה, בוליביה הענייה וחסרת המוצא לים היא אחת 

מתוך  8,400המדינות שנפגעו בצורה קשה במיוחד. כמעט 
 השבוענערכו מתו מקורונה. הבחירות  הזרחימיליון א 11.6

  מסיכות.  שעטווק חברתי בין הבוחרים תחת ריח

  יוסף חיים
  

  צ'ילה: משאל עם

  גורלי לתיקון החוקה
, בירת צ'ילה, במהלך הפגנות המוניות נרשמו בסנטיאגו    

) אף 18.10. בהפגנה שנערכה ביום ראשון (חולףהשבוע ה
העיר ונעצרו מאות מפגינים. הועלו באש שתי כנסיות במרכז 

 אלף אזרחים לקחו חלק במחאה נגד 30-מעריכים שכ
 .ליברלית של הנשיא סבסטיאן פיניירה-ממשלתו הניאו

המפגינים התאספו כדי לציין שנה להתקוממות העממית 
שביקשה להפיל את ממשלת הימין. במהלך החודשים שחלפו 

בידי שנורו אזרחים  30-יותר מבמחאות מצאו את מותם 
  ו. רצאלף נע 14-וכ ,שוטרים

תועד דוחף נער מכוח ה"קרבינרוס" שוטר  ,לפני שבועיים    
תיעודים  מגשר במהלך מחאה נגד הממשלה. לפחות שני 16בן 

וצת מפגינים אראיה רץ עם קב מראים את הרגע בו אנטוניו
הצעיר  סבסטיאן זמורה ניגש אל שםבבסנטיאגו, כאשר שוטר 

     .הגשר מעקהו מעל שליך אותהמאחור ו
תיקון שיתקיים ביום א' על ההפגנות נערכו ערב משאל עם     

הגנרל פינושה.  ,אמריקאי-ירושה של הרודן הפרו –החוקה 
  שינוי החוקה מן היסוד. מען הקומוניסטים קוראים להצביע ל
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  סרגיי אייזנשטיין באולפני מוספילם
  

   תרגום לעבריתסרטים סובייטים ב 

 מחווה בסינמטק

  לאולפני מוספילם
   

, בעקבות 1924ב־בברית המועצות אולפני מוספילם נוסדו     
 שנוסדו לפני מהפכת שני אולפנים פרטייםאיחוד והלאמה של 

. במהלך תשעת העשורים האחרונים הובילו אוקטובר
סית, והיו ה הקולנועית הסובייטית והרויהאולפנים את העשי

  .גדוליםבמאים לבית 
את השמות "מפעל האולפנים  קיבלובתחילת דרכם     

אוחדו  1926". בשנת 3" ו"מס' 1הסרטים הממלכתי מס' 
הקמת הבניינים החדשים החלה  1927מפעלים אלה ובשנת 

במשך השנים החליפו . במוסקבההרי הדרורים  באזור
נקבע סופית  1936ם עד שבשנת פעמי כמה האולפנים את שמם

 ". "סרט -"מוס'" מלשון "מוסקבה" ו"פילם"  - וספילםמהשם 
בסמל אולפני מוספילם מופיעים שני סימני היכר ידועים של     

פסל הפועל האוחז בפטיש ואשת הקולחוז   –העיר מוסקבה 
ומגדל השעון של הקרמלין,  ,האוחזת במגל של ורה מחינה

מגדל ספאסקאיה. הסמל הופיע לראשונה בסרט "אביב" 
) והוא מלווה את כל סרטי מוספילם עד היום, גם לאחר 1947(

  הקמת רוסיה הקפיטליסטית. 
ה שנים ארכיון ישראלי לסרטים נהנ –סינמטק ירושלים     

 מוספילם ם.ייהמוסקבאם אולפניהחמים עם רבות מיחסים 
של  סובייטיתממיטב התוצרת העותקים  כיון הסרטיםלארתרם 

אנדריי הוצגו בסינמטק סרטיו של האולפנים. במסגרת זו 
עם  כוב, תוכנית'מחווה לאנטון צונערכו תוכנית טרקובסקי, 

כמה מיצירות המחול הסובייטי שעובדו לקולנוע ותוכנית עם 
 .טולסטוי קולנועיים ליצירותיו של עיבודים

מבחר משיאי מקוונת עם כנית ותהסינמטק  מציג החודש    
סיקות ענק של הקולנוע קל –רה של אולפני מוספילם היצי

בלי מנות מיצירות מופת היהעולמי. זוהי הזדמנות נפלאה ל
 הבית. מ לצאת

"איבן  :בהקרנת המקוונת של הסינמטק ניתן לצפות בסרטים    
), של הבמאי 1938) ו"אלכסנדר נייבסקי" (1944האיום" (

; אנדריי טרקובסקי) מאת 1979"המראה" ( ;סרגיי אייזנשטיין
; "מוסקבה מיכאיל קאלטוזוב) מאת 1957"העגורים עפים" (

מנשוב; סרטי ולדימיר ) של 1980( "אינה מאמינה בדמעות
) מאת 1979) ו"סטאלקר" (1972בדיוני "סולאריס" (המדע ה

קארן שאחנזרוב; ) של 1986"עיר אפס" (אנדריי טרקובסקי; 
של לריסה שפיטקו ו"צא ) בבימויה 1977"עלייה לשמים" (

 תורגמוי אלם קלימוב. כל הסרטים ) של הבמא1984וראה" (
  בישראל.הקרנה מסחרית בלעברית וחלקם טרם הוקרנו 

  

   לתכניה המלאה ולהזמנה:

https://jfc.org.il/program/mosfilm  
  

  
  

  מפאלדה קינו, יוצר נפטר 
 ,לראשונה בעבריתאשתקד, פרסמה  "תשע נשמותהוצאת "    

קונית של ילדה ישלושה מספרי מפאלדה המופלאה, דמות אי
שנונה, פקחית ומצחיקה פרי עטו של המאייר הארגנטינאי 

המשבר הכלכלי על פי "; "הפוליטיקה על פי מפאלדה"קינו: 
  ."המשפחה על פי מפאלדהו"  "מפאלדה

מפאלדה, בשפה פשוטה ותמימה (לכאורה), מדברת על     
ובכלל על זכויות הילד,  , פמיניזם, זכויותלחירותמאבק ה

לילדים,  יםה ספראללכאורה . קפיטליזם ודיכויונגד האדם, 
ליוני יגיל והשפיעה על עשרות ממתאימה לכל אבל מפאלדה 

        .ברחבי העולם שפות 30-ביותר מ קוראים
נפטר בביתו במנדוסה, ארגנטינה, ה"אבא"  בספטמבר 30-ב             

שכינויו  חואקין סלבדור לוואדושל מפאלדה, הקריקטוריסט 
כגון מפאלדה, אנשים רגילים, הם של קינו  וגיבורי. היה קינו

 סצנות שילב בחוויותיהם .הוריה והחברים שלה
כדורי שוטרים זו שבה מטילים , כגון אלגוריותוסוריאליסטיות 

  . הפגנהבעת פיזור  וחיםשל מ יםפיות פתוחבואליום 
הדיקטטורה  ימיב ספרי מפאלדה הרבים פורסמו לראשונה    

, וכך יש להבין 70-הצבאית בארגנטינה בתחילת שנות ה
העין  מפני המסתתרים ,יםניומרדמסרים חתרנים  ם:תוא

  משרתיו.של הפקוחה של הצבא ו



     במאבק
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) במחאה נגד 17.10( במוצ"שאלף מפגינים השתתפו  10-כ    
שלטון הימין המושחת מול מעון ראש הממשלה ברחוב בלפור 

עצרת מחאה של התנועה  ובירושלים. במקביל, התקיימ
והפגנה  ,לאיכות השלטון בכיכר רבין בהשתתפות אלפים

אביב שיצאה מכיכר הבימה. פעילי חד"ש, –המונית במרכז תל
וח"כ עופר כסיף  הפגנותמק"י ובנק"י לקחו חלק פעיל ב

 סהרשימה המשותפת) נאם בעצרת בכיכר פרי –(חד"ש 
  בירושלים.

שבת  אותה פי מידע שמסרה תנועת הדגלים השחורים, בל    
ועד אילת.  אלף אזרחים, מדן 260-הפגינו ברחבי ישראל כ

עימותים נרשמו בין שוטרים למפגינים בשני מוקדי ההפגנות 
מפגינים, כמו גם  כמההגדולים, והמשטרה עצרה או עיכבה 

חשודים בהפעלת אלימות כלפי מפגינים. המשטרה הודיעה 
שבמסגרת תהלוכת מפגינים בירושלים נעצרו או עוכבו תשעה 

  וטרים". מפגינים "בגין הפרת הסדר הציבורי ותקיפת ש
-בלתיבחשד שריסס חומר  19בתל אביב נעצר צעיר בן     

 12לעבר המפגינים, וכתוצאה מכך נפגעה ילדה בת  מזוהה
בגין  60בן  נעצרברמת גן בכיכר אורדע ונזקקה לטיפול רפואי. 

הפרת הסדר הציבורי, לאחר שאיים על מפגינים וסירב 
 54בן המשטרה גבר עצרה להזדהות בפני השוטרים. עוד 

שלפי החשד הכה באגרוף בפניו של מפגין בתל אביב. שלושה 
בידי המשטרה בחשד  צעירים תושבי קריית ים נעצרו אף הם

  שריססו גז מדמיע לעבר מפגינים בחיפה. 
ידי תומכי במוקדם יותר בשבוע שעבר, הותקפו מפגינים     

פצע אחד נ בתקיפה זו .הקבוצה הגזענית "לה פמיליה"
פעילי סדי בן שטרית.  –חאה נגד ראש הממשלה ממובילי המ

משטרה להגביר את הנוכחות במוקדי מהים המחאה תובע
: "הכתובת על הקיר. המון אלימותההפגנות על מנת למנוע 

 ינהידי הנאשם צמא לדם המפגינים והמשטרה אבמוסת 
  מתפקדת. אם חלילה יישפך דם, אתם האחראים". 

בחודשים האחרונים כי ) 17.10נחשף ( 12בחדשות     
 רביםהתרחשו מקרים רבים נוספים של אלימות נגד מפגינים, ו

במעצרים. אולם מתברר כי החשודים  מומהאירועים הסתיי
שוחררו ולא יועמדו לדין בגין מעשיהם. בין המקרים ברובם 

שתועדו היו תקיפות חמורות במכות, בגז מדמיע, בבקבוקי 
כתב  וגשאחד מהם הלגבי בסכין, אך רק  פילוזכוכית וא

אישום. באגודה לזכויות האזרח מתריעים מפני האפשרות כי 
המשטרה יצרה מאגר מיוחד שבו שמורים פרטיהם של 

  מפגינים.
  

  

  

  השבוע באתר "זו הדרך"
שביתת הסגל הזוטר, הפגנות 

בביירות, סכסוך עבודה בהפועל 

  ועוד...רצח המורה בצרפת, ת"א, 

oha.org.ilz 

 

 

עם סרבנית סולידריות 

 המצפון הלל רבין
מול ) 19.10השבוע (פגינו הפעילות ופעילי רשת מסרבות     

של סרבנית  במקום התייצבותהבשעת הבקו"ם בתל השומר 
המצפון הלל רבין. הצעירה פנתה לצבא על מנת שתוכר 
כסרבנית מצפון, תשוחרר ותוכל להתנדב לשרות אזרחי, אך 

ועדת המצפון הגיעו רק  ידי ועדת המצפון. נימוקיבנדחתה 
לאחר חודשיים בעקבות התערבותו של עו"ד. במהלך 

ללא אפשרות לערער  ,החודשיים שעברו היא נכלאה פעמיים
  על החלטת הוועדה.

 ,רשת סרבנות פוליטית –ידי מסרבות ברבין מלווה      
יוזמות וקבוצות סירוב לפעולה משותפת. הרשת  ביןהמחברת 

סרבניות מצפון הבוחרות שלא להתגייס בתומכת בסרבני ו
לצבא הכיבוש, תוך מודעות והתייחסות להיבטים המגדריים 
שמביא עמו גיוס החובה לחברה הישראלית. הרשת פועלת 

  בשיתוף ובסיוע תנועת יש גבול.
סרבנית הלל רבין, ח"כ עופר כסיף: "מסר  ,כליאתה קבותעב    

מתנגדת לאלימות  , נכנסת היום לכלא הצבאי. הלל19בת גיוס 
צבאית מכל סוג שהוא, ומתנגדת בפרט לכיבוש ולמצור 
הישראלי על עזה. הלל יקרה, אני שולח לך חיזוקים מכאן 
ומבטיח לבקר אותך גם בכלא. את וחברייך הסרבנים הצעירים 

צעירות וצעירים  :הם העתיד הנאור של החברה שלנו
בשוויון שמאמינים בחיים ולא במוות, בחופש ולא בדיכוי, 

   ."ולא באפליה. חזקי ואמצי. אנחנו איתך
  

  אקטיב נגד תאונות עבודה –חד"ש 
  סמינר מקוון בנושא תאונות עבודה בענף הבנייה

מפגש ראשון: ההיבט הפוליטי והמעמדי 
   בהשתתפות:

  סלימאן וח"כ עופר כסיף-ח"כ עאידה תומא
  ; פרטים נוספים בפייסבוק20:00, בשעה 22.10י, חמישיום 

  

  סניף תל אביב –חד"ש 
  היום שאחרי נתניהו

  עם ח"כ איימן עודה פתוח מקוון מפגש 
  ; פרטים נוספים בפייסבוק19:30, בשעה 27.10יום שלישי, 

  

  תל אביב הפודקאסט של חד"ש – חד"שגל 
על קפיטליזם  ,"לא דובים ולא יער" – 26פרק 

 דב חניןומשבר האקלים, בהשתתפות ח"כ לשעבר 
זמין להאזנה ביוטיוב, בספוטיפיי, באפל מיוזיק,  הפודקאסט

  דבמיקס קלאוו , בטיון איןבגוגל פודקאסט


