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למאבק משותף של סטודנטים סגל זוטר ובכיר
הסטודנטים יפגינו ביום חמישי ) (5.11בדרישה לחינוך
חינם באוניברסיטאות ובמכללות .הסגל הזוטר שובת ב11-
מכללות ציבוריות מתחילת שנת הלימודים ופתח בעיצומים
בארבע אוניברסיטאות .גם הסגל הבכיר הכריז סכסוך
עבודה שטרם הגיע לסיומו .הפגנות נערכו ביוזמת
התאחדות הסטודנטים מול משרד המועצה להשכלה גבוהה
בירושלים ובמכללות תל-חי ,אוהלו ,אורנים וכנרת בצפון.
הפגנה נערכה גם בפתח אוניברסיטת תל-אביב בסולידריות
עם הסגל הזוטר )על המאבקים בהשכלה הגבוהה ר' עמ' .(7
בשבועות האחרונים מורגשות השלכות המדיניות הניאו-
ליברלית של ממשלת הימין בכל הקמפוסים ,ואין להתפלא
שכל הקהילה האקדמית מתעוררת .לכן עכשיו הגיעה העת
לאחד מאבקים ולהציגם על בסיס משותף ומוסכם.
בחד"ש סטודנטים סבורים כי "משבר הקורונה פגע
במיוחד בצעירות ובסטודנטים  51% -מהסטודנטים איבדו

את עבודתם ,ומספר הסטודנטים שנשרו מהלימודים זינק
בעשרות אחוזים .בעוד שהטייקונים והחברות הגדולות במשק
קיבלו סיוע בעשרות מיליארדי שקלים ,הממשלה והנהלות
המוסדות הפקירו את ציבור הסטודנטים והסטודנטיות
ומסרבות לקחת אחריות".
ועוד" :נצא להפגין במקביל בכל האוניברסיטאות ,ונראה
שהסטודנטים והסטודנטיות לא יקבלו יותר את ההפקרות של
ממשלת הימין ושל ההנהלות .אנו דורשים :ביטול שכר לימוד
בכל מוסדות הלימוד האקדמיים ,סבסוד שכר הדירה במעונות,
הרחבתם ושיקומם; והגדלת תקציב ההשכלה הגבוהה".
"משבר הקורונה חשף את החשיבות החברתית של השכלה
גבוהה – צריך יותר אחיות ,עובדות סוציאליות ,מורות
וחוקרות .עם כספי הענק שהוזרמו לשוק ההון ועם הכספים
שנשפכים על הכיבוש ומפעל ההתנחלויות – ניתן לממן חינוך
חינם מלידה ועד האוניברסיטה" ,הדגישו.

תגובות 2/
יו"ר סיעת יהדות התורה שובר שתיקה
"אנחנו נמצאים באחד מרגעי המשבר הגדולים והקשים ביותר
בין הציבור החרדי לכללי .אני מזדהה ומבין את האימא
החילונית כמו שאני מבין את האבא בביתר עילית .מאוד קשה
להסביר לאותה אמא שיושבת בתל אביב ולא יכולה ללכת
לעבודה כי הילדים שלה בבית ,והיא רואה בתקשורת את
הסרטון של ילדים רצים לתוך בית ספר .אם הייתי אמא
חילונית גם לא הייתי שותק".
)ח"כ יצחק פינדרוס ,יו"ר סיעת יהדות התורה" ,וואלה"(21.10 ,

דברים בשם אומרם
ועדת החוץ והביטחון בשירות סתימת פיות
"ועדת החוץ והביטחון ,קיימה דיון מהיר על הסרט 'ג'נין
ג'נין' .עמדת הוועדה היא כי סרט תעמולה זה אינו ראוי
להקרנה וכי יש לאסור את הקרנת הסרט בישראל והפצתו".
)הודעת דובר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת(27.10 ,

מכתבים
למערכת

על יחסי ישראל-סודאן
במאמר שפורסם בגיליון "זו הדרך" האחרון תחת הכותרת
"מזרח תיכון ישן" אין התייחסות לאירוע פוליטי חשוב
בקשרים שבין המדינות – יוזמת השלום הערבית .התייחסות
זו נחוצה ,בייחוד משום שבימים האחרונים מרבה ראש
הממשלה נתניהו להזכיר את החלטות ועידת הפסגה הערבית
שהתכנסה ב 1967-בח'רטום בירת סודאן ,אשר קבעה" :לא
שלום ,לא הכרה ולא משא ומתן עם ישראל" .הדברים נכונים,
אולם ראש הממשלה נמנע בעקביות מלהזכיר כי כבר בשנת
 2002קיבלה סודאן ,כמו יתר המדינות הערביות ,את יוזמת
השלום הערבית אשר קבעה במפורש" :כן לשלום ,כן להכרה
וכן למשא ומתן עם ישראל" ,בתנאי שישראל תיסוג
מהשטחים שכבשה בשנת  1967ותכונן שלום עם הפלסטינים.
לחץ כלכלי מסיבי שהפעיל טראמפ ,אשר מצבו בסקרים
שבוע וחצי לפני הבחירות בארה"ב היה קשה" ,שכנע" את
סודאן לעשות שלום עם ישראל ולזנוח את הפלסטינים תחת
כיבוש ,דיכוי והרחבת התנחלויות .את זאת מציג נתניהו
כ"הישג מדיני" .ההיפך הוא הנכון .ה"שלום" עם סודאן ,כמו
עם האמירויות ובחריין ,מתמקד בסוגיות לוואי חסרות
חשיבות ומשאיר על כנו את הסכסוך המדמם בינינו לבין
הפלסטינים.
כדאי לגזעני ישראל שלא להתחיל לחגוג את גירוש
הפליטים הסודאנים מדרום תל אביב .כזכור ,לישראל היו
תמיד יחסים דיפלומטיים עם אריתריאה ,אולם לא היה די בהם
כדי לאפשר את גירוש הפליטים האריתראים .במחוז דרפור,
משם הגיעו מרבית הפליטים הסודאנים ,נמשכים עדיין מעשי
הרדיפות וההרג ,ואילו מנהיגי המיליציות שביצעו שם מעשי
טבח נוראים תופסים גם היום עמדה בכירה בממשלת סודאן
שחתמה על ההסכם עם נתניהו .גם לאחר ההסכם עם סודאן,
יהיה קשה מאוד לממשלת ישראל להחזיר לשם פליטים
שברחו מפני רדיפות רצחניות ולטעון שלא יאונה להם כל רע.

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

גם האפיפיור שובר שתיקה
"האפיפיור פרנציסקוס הצהיר כי צריך לקדם חוקים שיאפשרו
איחוד אזרחי לזוגות הומואים' .להומואים יש את הזכות
להקים משפחה ,הם הילדים של אלוהים .איש אינו צריך
להידחות או להיות מאומלל על רקע זה'"
)"לה מונד"(22.10 ,

לא נותנים ללקק בשקט
"סרטון שהעלה ראש הממשלה בנימין נתניהו לחשבון
הטוויטר שלו לפני כשבועיים ובו הוא מברך את ענקית
האנרגיה שברון על כניסתה לישראל  -הוסר בעקבות עתירה
שהוגשה בשבוע שעבר .העתירה הוגשה לוועדת הבחירות
המרכזית על ידי עו"ד שחר בן מאיר בטענה כי מדובר
בתעמולת בחירות  -והסרטון הוסר ביוזמת משרד ראש
הממשלה .בסרטון ,שעלה ב 6-באוקטובר ,נתניהו פונה
למיליוני עוקביו ומסביר כי העסקה שבה שברון רכשה את
חברת נובל אנרג'י  -ובכך השתלטה על מאגרי הגז הגדולים
של ישראל – 'היא מהפכה אדירה באספקת אנרגיה לישראל'".
)"דה מרקר"(21.10 ,

תתגייס לצבא  -תכיר את העולם
"בשנת  2016נרשמו לא פחות מ 2,432-טיסות כאלה של אנשי
צבא ,והיקף הנוסעים עמד על  3,878אנשי צבא  -רובם בקבע,
ו 163-מהם בדרגת תת-אלוף ומעלה  .בשנת  2017עמד מספר
הנסיעות לחו"ל על  ,2,440לצד עלייה משמעותית יותר בכמות
הנוסעים  5,057 -שהמריאו לטיסות עבודה שונות ,כ200-
מהם קצינים בכירים .שנה לאחר מכן ,ב ,2018-המספרים
התייצבו אך נשארו גבוהים  2,395 -נסיעות לחו"ל ו4,782-
נוסעים .בשנת  2019כבר חלה עלייה משמעותית שהפכה את
צה"ל למה שיש המכנים "צבא מעופף" 5,979 :נוסעים ב-
 2,741נסיעות 213 .מהנוסעים אשתקד היו אלופים ומעלה".
)אתר "וויינט"(22.10 ,

זה נשמע מוכר ,נכון?
"ראש ממשלת פולין השמרני ,מתאוש מורביצקי ,תקף את
המפגינים נגד ההגבלות החדשות שהוטלו על הפלות בארצו.
מורביצקי טען כי ההפגנות מובילות להדבקה מוגברת בנגיף
הקורונה ומסכנות את פולין בעלייה בתחלואה .ההגבלות על
ההפלות במדינה הן מהנוקשות ביותר באירופה ,ועתה הן
אסורות כמעט לחלוטין פרט למקרי אונס ,גילוי עריות או
סכנה לחיי האם .בימים האחרונים נרשמו הפגנות המוניות
בכל ערי פולין שגרמו לשיתוק התנועה באזורים במדינה".
)"הומניטה"(28.10 ,

לא לבלבל את ח"כ מארק עם עובדות
"ח"כ אוסנת מארק )הליכוד( ציטטה בדיון בוועדת המדע
והטכנולוגיה של הכנסת פוסט פיקטיבי בפייסבוק ,שקרא
למפגינים נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו להצטייד בגז
מדמיע ושוקרים חשמליים .הפוסט צוטט במקור על ידי
המשטרה ,והעובדה שמדובר בזיוף דווחה בכלי תקשורת
המרכזיים .גם המשטרה הודתה לאחר מכן כי טעתה .בתחילה
מסרה מארק בתגובה כי 'זה לא משנה אם זה פייק'".
)"הארץ"(28.10 ,

אור לגויים 3 /

הכנסת דחתה הצעת חוק של ח"כ כסיף להגבלת הייצוא הביטחוני

נשק ,נשק תרדוף
מדינות המבצעות הפרה חמורה של זכויות אדם .בנוסף הוצע
להקים ועדה ציבורית הכוללת נציגי ממשלה וציבור אשר
תקבע האם מותר או אסור למכור נשק למדינה מסוימת.

תמיכת הרבנים

ח"כ עופר כסיף )צילום :הכנסת(

מליאת הכנסת דחתה בשבוע שעבר ) (28.10בקריאה
טרומית את הצעת החוק להגבלת יצוא הנשק שהגיש ח"כ
עופר כסיף )חד"ש – הרשימה המשותפת( .ההצעה זכתה
בתמיכת כל חברי סיעתו ,ועימם חברי הכנסת ניצן הורוביץ
)מרצ( ועופר שלח )יש עתיד( ,אולם נפלה ברוב של 44
מתנגדים .בתום ההצבעה מסר ח"כ כסיף" :ישראל היא ספקית
נשק מובילה למשטרים רצחניים ברחבי העולם .עלינו להציב
גבולות וכללים ,להציב את חיי האדם מעל לרווחים של
תאגידי נשק .הקואליציה הפילה את ההצעה הפעם ,אבל אני
מבטיח להביא אותה שוב ,וגם להעביר אותה".
בנאום במליאה לפני ההצבעה ,תקף ח"כ כסיף את ממשלת
הימין על המשך יצוא הנשק הישראלי לכל דורש" .הממשלה,
על שלל פשעיה האחרים ,מוסיפה חטא על פשע למען קידוש
ההון והרווח .שירצחו ויאנסו נשים וילדים ,מה זה חשוב?
העיקר שמדינת ישראל המוסרית בעולם ,עם הצבא המוסרי
בעולם ,מספקת נשק לעורפי ראשים ולשוחטי ילדים .אני בוש
ונכלם על כך שהמדינה שאני חי בה נותנת לגיטימציה
ומשתפת פעולה עם אינספור פשעים נגד האנושות הנעשים
בעולם .אין לכם לגיטימציה לומר מילה אחת נגד מעשי טרור
כשאתם מוכרים אמצעי לחימה לגדולי הפושעים" ,הטיח
כסיף.
בנאומו הזכיר כסיף מכירת נשק ישראלי למדינות
דיקטטוריות הפוגעות באזרחים בנשק זה .בין השאר ציין
מכירת רובי גליל מתוצרת ישראל לדרום סודאן שם נעשו
מעשי טבח באזרחים במלחמת האזרחים ,וגם את העסקאות
עם שלטונות בורמה שטבחו בבני הרוהינגה ב 2016-וב.2017-
כסיף ציטט בנאומו את הרמב"ם ,שקבע כי אסור למכור נשק
ל"עובדי אלילים" ,וקרא לחברי הכנסת החרדים להצביע בעד
הצעתו .הצעת החוק היא תוספת לחוק הייצוא הביטחוני
שנקבע ב ,2007-והיא דרשה לקבוע איסור על סחר בנשק עם

קודם להצבעה פורסמה הודעת תמיכה מטעם  38רבנים,
אשר קבעו כי "ההלכה היהודית אוסרת במפורש מכירת כלי
נשק לנכרים שחשודים על שימוש לרעה וגרימת נזק לרבים
וכי כל מכירה כזאת דורשת גם בדיקה הלכתית מעמיקה
ויסודית".
הרב אבידן פרידמן ,יוזם המכתב ויו"ר קואליציית ינשו"ף
)ארגונים למען שקיפות ופיקוח בייצוא נשק( אמר" :אחרי
שבני גנץ הבטיח מספר פעמים לפני הבחירות שיפעל להפסיק
מכירת נשק למשטרים רצחניים ,הגיעה עת המבחן .כאן אי
אפשר להשתמש במשבר הקורונה כדי להצדיק שינוי בעמדה.
המצב העגום שבו נשק ישראלי נמכר למדינות המבצעות את
הפשעים החמורים בעולם לא השתנה ,ואולי הצורך בחוק כזה
אפילו עלה על רקע בריתות חדשות עם מדינות כמו סודן ,שלה
היסטוריה בעייתית מאד מבחינת השימוש בנשק .אנחנו
מצפים שיעמוד בדברו ,יעשה את הדבר הנכון מבחינה מוסרית
ומבחינה יהודית ,ויוכיח שהוא יכול לנקוט צעדים אמיצים".
הרב יהודה גלעד ,ראש ישיבת מעלה גלבוע ואחד
החותמים על המכתב ,הסביר כי חתם עליו שכן מעבר לנימוק
ההלכתי ,האוסר בפרוש מכירת נשק העלול לפגוע בחפים
מפשע ,לעם ישראל יש שליחות להיות אור לגויים מבחינה
מוסרית" .היעלה על הדעת שעם שחשף את העולם לעשרת
הדברות ,העומדים בתשתית המוסרית של העולם המערבי,
יאטום את אוזניו מקול דמי אחינו בני האדם באשר הם הזועק
מן האדמה?" ,אמר הרב גלעד .עם קואליציית ינשו"ף נמנים
פעילים ממספר ארגונים :הלב היהודי ,תבל בצדק ,קרן נאלא,
רבנים למען זכויות אדם ,קהילות יקר ,אמנסטי והבית הגא
בבאר שבע.

ישראל  -יצואנית הנשק הגדולה
בעולם ביחס למספר תושביה
ישראל הפכה יצואנית הנשק הגדולה בעולם ביחס
לתושביה .לפי נתוני האגף לפיקוח על יצוא ביטחוני במשרד
הביטחון ,היקף הייצוא של ישראל בתחום זה בשנת 2019
הגיע ל 7.2-מיליארד דולר.
ארצות היעד העיקריות הן מדינות באסיה ובאוקיאנוס
השקט  41% -מסך העסקאות .אירופה אחראית ל 26%-מסך
העסקאות וצפון אמריקה ל .25%-הודו היא אחת מהיבואניות
הגדולות ,אבל גם מדינות אחרות כמו הפיליפינים ,סרי לנקה,
ואזרבייג'ן )שמשתמשת בנשק הזה כעת במלחמה בנגורנו-
קרבאך( הן יבואניות משמעותיות .עיקר הייצוא הוא מערכות
טילים והגנה מפני טילים ,מטוסים ללא טייס ,מערכות לוחמה
אלקטרונית ומכ"מ ,וגם התחום המתפתח של לוחמת סייבר,
ומערכות מעקב.

פוליטי 4/

בצלם :השטחים
כבר סופחו
נייר עמדה שפרסם בצלם ,תחת הכותרת "הסיפוח שהיה
ועודנו" ,מתאר כיצד גם ללא סיפוח רשמי פועלת ישראל בגדה
המערבית כאילו מדובר בשטחה הריבוני .עוד מתאר נייר
העמדה כיצד מזה עשרות שנים פועלת ישראל באופן חד-צדדי
כדי לקבע את שליטתה בשטח ולהנציחה .המסמך מפרט את
שלל הדרכים בהן כבר סופח שטח הגדה המערבית לישראל
בפועל ,ומביא דוגמאות אקטואליות הממחישות כיצד
ממשיכה ישראל במדיניותה זו גם לאחר שנושא הסיפוח
הרשמי ירד מעל הפרק.
לדברי בצלם" ,תומכי הסיפוח – וגם חלק ממתנגדיו –
גורסים כי סיפוח פורמלי ישחרר את ישראל מההגבלות
שמחיל עליה המשפט הבינלאומי ,יאפשר לה להחיל על הגדה
את חוקיה שלה ויסייע לה בהשגת מטרותיה .אולם כבר היום,
ומזה למעלה מחמישים שנה ,ישראל אינה מתייחסת להוראות
המשפט הבינלאומי – ובהם העקרונות הבסיסיים של דיני
הכיבוש שנועדו להגן על הפלסטינים – כמחייבות אותה".
בניגוד לדיני הכיבוש ,יצרה ממשלת ישראל בשטחים מציאות
שאין כל דרך להגדירה כזמנית .באמצעות הנדסת המרחב,
עלה בידיה לשנות את מפת הגדה מקצה לקצה ובאופן המשרת
את האינטרסים שלה :היא יצרה מרחב רציף להתנחלויות
ודחקה את הפלסטינים לעשרות מובלעות מנותקות וצפופות.
כיום גרים בגדה יותר מ 400-אלף אזרחים ישראלים בכמעט
 250התנחלויות )לא כולל אלה שהוקמו במזרח ירושלים
הכבושה( .חלק משמעותי מהחקיקה הישראלית כבר הוחל על
ההתנחלויות באמצעות חוקי הכנסת וצווים צבאיים ,שהפכו
אותן ל"איים" ישראליים המנותקים מסביבתם הפלסטינית.
המתנחלים זוכים כמעט בכל ההגנות ,הזכויות והתקציבים
הניתנים לאזרחים הגרים בתוך גבולות המדינה.
בנוסף להקמת ההתנחלויות ,ביצעה ישראל לאורך השנים
שלל פרויקטים של תשתיות לשירותן ,לרבות סלילת כבישים.
בימים אלה מקודמים מספר פרויקטים של סלילת כבישים
מהירים בכמה מוקדים בגדה המערבית :הכפלת רוחבו של
כביש המנהרות וסלילת עוקף אל–ערוב בכביש  ;60כביש
הטבעת ממזרח לירושלים; כביש עוקף חווארה )אף הוא על

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

ציר  ;(60הרחבת כביש  55ועוד .פרויקטים אלה ,בעלות
כוללת של מיליארדי שקלים ,שבים וממחישים את כוונותיה
ארוכות הטווח של ישראל להמשיך ולשלוט בכל השטח גם
ללא סיפוח רשמי שלו ,וכן להמשיך בהרחבת ההתנחלויות.
"שלום עכשיו" פרסמה לאחרונה ,כי לאחר ההכרזה על
קידום כ 5,000-יחידות דיור נוספות בגדה – הכרזה שהושמעה
לאחר שהאיום בסיפוח רשמי ירד מהפרק – הפכה שנת 2020
לשנת שיא בקידום הבנייה בהתנחלויות .במקביל להשקעות
הנרחבות בהתנחלויות ,פעלה ישראל – וממשיכה לפעול –
לצמצום המרחב הפלסטיני ולכליאתם של הפלסטינים
במובלעות צפופות ומנותקות שהקצתה להם.
חקיקה צבאית חדשה אפשרה לישראל אפילו להגביר את
קצב הריסת הבתים בשנים האחרונות .לפי נתוני המנהל
האזרחי ,בשנת  2020לבדה החרים המנהל  242קרוואנים,
לעומת שישה קרוואנים בשנת  .2015בשנת  ,2019החרים
המנהל כ 700-טרקטורים ומחפרים ועקר כ 7,500-עצים
שניטעו בשטח סי .בנוסף ,בשל פעילות המנהל ,מספר
הפרויקטים הבינלאומיים שנועדו לסייע לפלסטינים בשטחי
סי צומצם ל 12-בלבד בשנת  ,2019בהשוואה ל 75-בשנת
 .2015פרויקטים אלה כללו הצבת קרוונים והקמת תשתיות.
"התסריט של סיפוח פורמלי הצליח לעורר את הקהילה
הבינלאומית ,שבאופן חריג אף איימה לנקוט צעדים
קונקרטיים נגד ישראל .כעת דומה כי שבנו למצב הבלתי נסבל
של 'עסקים כרגיל' ,אותה מציאות מתמשכת המכונה בטעות
'הסטטוס קוו' .ישראל בחרה ,משיקוליה שלה ,להניח בינתיים
בצד את הסיפוח הרשמי .בתמורה ,הוסרו ממנה מייד כל
הלחצים והיא זוכה שוב לחיבוקה החם של הקהילה
הבינלאומית – שמשמעותו רישיון להתמיד במדיניות הנישול
מבלי לשלם כל מחיר" ,מדגיש נייר העמדה.

בזכות המשותפת :הטבות
מס לערים ולכפרים בגליל
יורחבו הטבות המס לישובים הערביים ולערים המעורבות
בגליל .בין היישובים שיזכו בהטבות מס :אבו סנאן ,בענה,
ג'דיידה-מכר ,גו'לס ,דיר אל-אסד ,חצור הגלילית ,טבריה,
טמרה ,ירכא ,כאבול ,מג'ד אל-כרום ,מזרעה ,סח'נין ,עכו,
עראבה וראמה .יישובים אלה יהיו זכאים רטרואקטיבית,
מחודש יוני השנה ,להטבת מס במסגרת תיקון לחוק שאושר
השבוע ) (2.11בוועדת הכספים של הכנסת ביוזמת חברי
הכנסת של הרשימה המשותפת.
הצעת החוק שונתה נוכח קשיים משפטיים שעלו מהצעת
החוק המקורית ,שנשענה על הגדרת הטבת מס נוספת
ליישובים מעורבים )כאלה ששיעור תושביהם היהודים אינו
עולה על  .(80%במהלך הדיון הביעו חברי הכנסת מן הימין
תרעומת על כך שנוסח החוק שונה ,וטענו כי אין סיבה לשנות
את ההגדרה "בלחץ משפטנים" .לפי ההצעה שאושרה ,הטבת
המס תחול מ 17-ביוני  2020למשך שנתיים ,ושר האוצר יהיה
רשאי להאריכה באישור ועדת הכספים.
ח"כ עאידה תומא-סלימאן )חד"ש – הרשימה המשותפת(,
תושבת עכו ומיוזמי התיקון ,מסרה לאחר הדיון" :החוק
המקורי נתן הטבה זו רק לעכו ונימק זאת בשיקולים
'דמוגרפיים' ,אבל לאחר מאבק הצלחנו לשנות אותו .גם
הכשלנו את השיח הגזעני ,וגם הדגשנו את הנימוק החברתי.
זה חוק למען האזרחים – כלל האזרחים .לא על בסיס דת ,לא
על בסיס גזע ולא על בסיס שיוך פוליטי – אלא על בסיס צורך
כלכלי .סיוע לפי תפיסה מעמדית ולא לאומנית".

מחאה 5/

סניף מק"י בירושלים מסכם את ההפגנות בבלפור עד כה – ומתכונן להמשך

למען דמוקרטיה אמיתית
ב 9-ביולי בערב הגענו ,חברי מק"י ,לביקור במאהל
המחאה מול מעון ראש הממשלה ,שהוקם בתגובה לשחיתות
של נתניהו ולכישלון המתמשך של הממשלה .לאחר שיחות
עם כמה מיושבי המאהל ובתיאום עם הנהגת המפלגה,
החלטנו להשתתף בהפגנות שתוכננו לשבועות הקרובים.
באותה תקופה היו משתתפי המחאה ברובם מבוגרים הנמנים
עם הבורגנות הזעירה .היו ביניהם עצמאים שנפגעו ממדיניות
הממשלה לגבי נגיף הקורונה
ומקצתם אף מועסקים בתעשייה
ההתרשמות
הביטחונית.
הייתה
שלנו
הראשונית
שדרישותיהם מוגבלות מאוד
ומרוכזות בהתפטרות ראש
פרשיות
עקב
הממשלה
השחיתות שלו ושל משפחתו.
לאחר שנשקל המצב ,הוחלט
שנגיע להפגנות כגוש של
השמאל הרדיקלי בצורה גלויה,
עם דגלים אדומים ושלטים
בעלי תוכן פוליטי שמאלי,
שיעוררו דיון סביב משמעות
המושג דמוקרטיה.
ב 14-ביולי התקיימה הפגנת הענק הראשונה מול מעון ראש
הממשלה ,בה השתתפו לפחות  20,000איש .שלא כמו
בהפגנה הקודמת ,השתתפו באותו ערב המון מפגינים צעירים,
שרבים מהם הגיעו מערים אחרות .כבר בשלב זה ראינו
הרחבה של הדרישות מצד המפגינים :סיסמאות ושלטים רבים
עם דרישות הקשורות במשבר הכלכלי .לקראת חצות פרצה
קבוצת מפגינים אחת את מחסום המשטרה וצעדה בכיוון בית
הכנסת הגדול ,ומפגינים רבים החלו לרוץ בכיוון מרכז העיר.
המשטרה ,שככל הנראה לא ציפתה למספר כזה של מפגינים,
החלה לחסום את הדרכים ,ולמעשה הובילה את המפגינים
לכיוון הרכבת הקלה .התפרצות המפגינים למרכז העיר חסמה
את הרכבת הקלה ,והמפגינים התקדמו על המסילה .בקצה
השני של הרחוב חיכו יחידות משטרה רכובה ומכוניות להתזת
מים )מכת"זיות( ,שהחלו להדוף את המפגינים באלימות אל
הסמטאות.
באותו רגע השתנה לגמרי היחס של המשטרה למפגינים
ובכיכר פריס עצמה נרשמו מקרים רבים של אלימות מצד
המשטרה – כולל  50עצורים בערב אחד.
בעקבות האלימות הגוברת של המשטרה כלפי המפגינים,
חדרה להכרת תומכי המחאה הבנה לגביה .ככל שגברו מקרי
האלימות ועל רקע התנהגות המשטרה באכיפת גזרות
הקורונה ,גבר האנטגוניזם כלפי המשטרה וגדל מספר
המפגינים.
[

גוש שמאל רדיקלי בהפגנות
בעקבות ההפגנות הראשונות שבהן השתתפנו ,יצר סניפנו
קשר עם ארגוני שמאל רדיקלי אחרים בירושלים –
אנרכיסטים ,פעילים נגד הכיבוש וחברים בארגונים שונים.
יחד עמם ייסדנו ארגון בשם "דמוקרטיה לכולן.ם" .הפעילות

הראשונה שלנו כארגון הייתה בהופעתנו כגוש במסגרת
הצעדה ממעון ראש הממשלה אל משכן הכנסת .התחלנו
בקריאת סיסמאות שמאליות ,כולל הסיסמה" :התשובה ל:X-
מהפכה" שהפכה אחד מסימני ההיכר של המחאה.
הארגון "דמוקרטיה לכולן.ם" ממשיך לפעול ולארגן
מיצגים בנושאים שונים .מעגלי החשיפה שלו ברשתות
החברתיות מגיעים כבר לאלפי אנשים ברחבי הארץ ,במיוחד
בקרב קבוצות פעילי אקלים
ופמיניזם .לאחרונה הוא פועל
יחד עם "הגוש נגד הכיבוש"
שהתגבש בתל אביב.

אלימות נגד מפגינים
בתגובה למיצגים שנערכו
במהלך ההפגנה מול הכנסת,
וככל הנראה בעידוד מפלגת
השלטון ושלוחיה ,החלו
קבוצות ימין קיצוני ,במסווה
של הפגנות נגד ,לאיים בפגיעה
במפגינים .בהמשך לאיומים
אלה נרשמו מקרים רבים של
תקיפת מפגינים בדרכם אל
ההפגנות ובחזרה מהן .את ההתקפות עודדו ברשתות
החברתיות גורמי ימין המקורבים לשלטון ,כולל ראש
הממשלה ומשפחתו ,המסיתים נגד המפגינים באופן מתמיד
ומשולח רסן )החל בהאשמות הרגילות בבגידה ועד האשמות
"יצירתיות" בהפצת מחלות(.
מול אלימות הימין ,קמו התארגנויות מגוונות מטעם
המפגינים לצורך הגנה עצמית .כמה מההתארגנויות היו
ספונטניות ,ואחרות היו מטעם קבוצות מחאה בורגניות-
ממסדיות.
למיטב ידיעתנו ,התארגנויות הגנה אלה ברובן שרדו רק
בשבועות הראשונים ,למרות שמקרי אלימות קורים שוב ושב
במוקדי ההפגנות ברחבי ירושלים.

מאהל הצעירים בגן העצמאות
לאחר כמה שבועות של הפגנות ענק מול מעון ראש
הממשלה ,התארגנה באופן ספונטני קבוצת צעירים ,שהקימה
מאהל מחאה בגן העצמאות ,סמוך לכיכר פריס .בשבועות
הראשונים סבל המאהל מהטרדה שיטתית של כוחות משטרה
ושל פקחים עירוניים .אבל הודות לגידול במספר המשתתפים,
ביסס המאהל נוכחות קבועה בשטח .חברי סניף מק"י פקדו
את המאהל כמעט כל יום כדי להשתתף בשיחות ולנהל
הסברה .בשטח המאהל נתקלנו לא פעם בטיפוסים
אופורטוניסטים שבאו לנטרל את המחאה או לרכוב עליה כדי
לבנות לעצמם קריירה פוליטית.
בחודשים שחלפו סבל המאהל קשיים רבים והתנכלות
מתמדת מצד גורמי האכיפה .כעת הנוכחות בו מצומצמת ,ואין
לדעת כיצד ימשיך לתפקד בחודשי החורף.

המשך בעמ' 6

מחאה 6/
המשך מעמ' 5

השתתפות סניפי המפלגה מרחבי הארץ
לאחר ההצלחות הראשוניות בהפגנת נוכחות ובבניית הגוש
הרדיקלי ,הוחלט לתגבר את נוכחות המפלגה בהפגנה בעזרת
חברים מסניפים נוספים .כבר בהפגנות הראשונות הצטרפו
אלינו חברים מסניף תל אביב כיחידים ,ולאחר מכן גם
בקבוצות מאורגנות .ראויה לציון השתתפותם של החברים
הפלסטינים ,שהגיעו במיוחד מצפון הארץ למרות הסיכון
הגדול יותר שהם נוטלים על עצמם בהשתתפות בהפגנה .הגוש
שהובלנו בהפגנות היה הגוש היחיד שהשתתפו בו יחד
מפגינים ערבים ויהודים במספרים משמעותיים.
המפלגה נתקלה גם בהתנגדות ישירה מצד המשטרה ,אשר
עצרה באופן אלים ולא חוקי את אחד מחברי בנק"י ממחוז
נצרת שהשתתפו עמנו בהפגנה .המשטרה גם אסרה להכניס
לכיכר פריס ציוד ,דגלים ושלטים של מק"י.
למרות הקשיים והדיכוי המשטרתי ,ובעצם דווקא בגללם,
אנחנו סבורים שחשוב להמשיך לתגבר את ההשתתפות של
חברי מפלגה בהפגנות ולבנות גוש קומוניסטי-מעמדי חזק
יותר .בין שאר היעדים ,מחאה רחבה כזאת עשויה לנרמל את
הנפת הדגל הפלסטיני בירושלים המערבית.

התנגדות לא אלימה
כבר בהפגנות הענק הראשונות החל בקרב המפגינים שיח
שעודד והדריך ניסיונות של "התנגדות בלתי-אלימה" ,הן
כלפי גורמי הממשלה והן כלפי המשטרה .תפיסה זאת צמחה

אנחנו המהפכה
ההפגנות נגד נתניהו בירושלים הן כר פורה למסרים
רדיקליים ,אליהם נחשפים עשרות אלפי ישראלים בהפגנות
עצמן ובשידורי החדשות המסקרים אותן .אנו בסניף ירושלים
של מק"י לא מפספסים הזדמנות לחלק עלוני הסברה להמונים,
להציג בגאווה את דגלינו האדומים ולשוחח עם האזרחים
המפגינים.
המחאה הצומחת מעלה אל פני השטח את הסירחון של
הקפיטליזם הרקוב .לא במקרה נמצאים הדגלים האדומים
בלבן של ההפגנות .ארגוני המחאה הליברליים ה"לא-
פוליטיים" מנסים אמנם לפגוע בהתפתחות זו ,אבל מיליון
המובטלים לא יתנו שישתיקו את זעקתם .השלטון אשר שכח
את עמו מתקשה להתמודד עם מחאה כזו ,אשר תמוטט את
ממשלת השחיתות .אך אל לנו לעצור שם :עלינו להמשיך
להיאבק במערכת הניצול בישראל ובכיבוש של פלסטין,
הפוגעים בכל יושבי הארץ ומשרתים אך ורק את בעלי ההון.
עלינו לשים קץ להעסקה הקבלנית; לפקוח את עיני
הישראלים לאלימות המשטרתית הקשה כלפי חרדים,
פלסטינים וגם חילונים יהודים; להיאבק בניצול הקפיטליסטי;
להתנגד למכירת ארצנו לתאגידים רצחניים; להפסיק את פשעי
הכיבוש ואת דיכוי המיעוט הערבי-הפלסטיני בישראל.
אסור לנו לוותר על המסר הרדיקלי שלנו :לסדר
הקפיטליסטי אין מקום בעולמנו .סופו יבוא ,כשם שהגיע
סופה של העבדות .אחוות העובדים הישראלים הנרקמת
במחאה תאפשר לנו לא רק לשים סוף לניצול ,אלא גם להיפתח
לשותפות עם עמים שכנים ורחוקים.
זכרו ,חברים :כוחנו באחדותנו .אנחנו המהפכה ואנחנו
ננצח!

דוד אוליבר

בעיקר בארגונים הזעיר-בורגניים הישנים ,אך מצאה הקשבה
גם בקרב הארגונים החדשים שצמחו מתוך המחאה .בהתאם
לטבע החצוי של הבורגנות הזעירה ,היו יוזמות הקוראות תיגר
על המערכת ומסמנות התקדמות ,למשל :מרד מיסים ,אי-ציות
להנחיות הסגר ,זיהוי שוטרים סמויים בקהל וצילום מקרי
אלימות משטרתית/פאשיסטית .אך היו גם כאלה המבטאות
ריאקציה גמורה והתרפסות בפני הממשלה ,כמו פיזור הפגנה
מרצון בדרישת המשטרה ,אי-התנגדות למעצרים ולפינוי וכו'.
נוכח אי-היעילות הפוליטית של הסוג השני ,ובגלל הרעת
היחסים בין המפגינים למשטרה ,יוזמות ההתרפסות התפוררו
לחלוטין ,בעוד היוזמות מהסוג הראשון מתמידות .השיח
סביב אי-ציות אזרחי ממורכז ומקובל יותר.

גופים אופורטוניסטיים
כבר בשלב מוקדם של תנועת המחאה קמו סביבה יוזמות
וארגונים עם שלל מסרים שנועדו לקידום עצמי – מארגונים
שנועדו לבנות תמיכה המונית בפוליטיקאים לעתיד ,מבלי
להבטיח שום שינוי אמיתי ,ועד לארגונים פרוגרסיביים
לכאורה ,המשמשים בפועל ככלי להגשמת פנטזיות של
פרופסורים מנותקים ושל טכנוקרטים .ישנו לחץ חזק מאוד
בכיוון של "לא ימין ולא שמאל" ושל אנטי-מפלגתיות גורפת.
במצב הנוכחי ,ארגונים אופורטוניסטיים כאלה מנהיגים
גושים רחבים בהפגנה ,ויכולתם לשנות תודעה ואת כיוונה של
המחאה היא גדולה.
לכן חשוב לנהל מאבק אידיאולוגי בדבר חשיבותו של
שינוי מערכתי כולל ,מעבר למסרים הכלליים והחיוורים של
המחאה .חיוני להציב בשטח חלופה רעיונית לגישות אנטי-
מפלגתיות ולפעולות של המרכז-ימין ,ובאופן פעיל לקדם
במחאה אג'נדה סוציאליסטית.

חיבור המאבק הפרלמנטרי
בזמן שחברי מק"י וחד"ש השתתפו בהפגנות ,נאבקו חברי
הכנסת של חד"ש בכנסת על זכויות המפגינים ,ומנעו או עיכבו
גזרות של הממשלה נגד העם .פעילות פרלמנטרית זו הניבה
לחברי הכנסת של חד"ש אהדה רבה בקרב המפגינים .בשיחות
שקיימנו עם מוחים הרגשנו כי פעילות זו אף הגבירה את
התמיכה ברשימה המשותפת ובחד"ש במיוחד בקרב מצביעי
שמאל-מרכז.
בכמה הפגנות נאמו חברי כנסת של חד"ש ,ובעיקר ח"כ
עופר כסיף ,מול קהל המפגינים ,והתקבלו באהדה רבה .אפילו
דבריהם הרדיקליים יותר זכו במחיאות כפיים סוערות .חשוב
להמשיך ולהרחיב את הופעות חברי הכנסת בהפגנות ,כשהם
מלווים בחברי המפלגה בשטח ,ובדרך זולחזק את נוכחותנו
בתודעת המחאה.

הערכותינו לגבי ההמשך
ככל שנמשך המשבר הכל-צדדי ,כך נחשפים הסדקים
והשברים הפנימיים במערכת ,והסיכוי של ממשלת נתניהו
להישרד פוליטית מצטמצם .הקו המפריד בין אירוע מהפכני
באופיו לבין עוד תנועת מחאה טמון במה שיקרה ביום שאחרי
נתניהו :האם תקום ממשלת מרכז חדשה שתמשיך בכל קווי
המדיניות הישנים ,או שתתגבש תנועה עם תוכנית חברתית-
כלכלית אלטרנטיבית שתשרת את העם במקום את ההון.
המחאה העממית היא הזדמנות לבנות את כוחה של
מפלגתנו הקומוניסטית סביב תוכנית מהפכנית .עלינו לפעול
לחיזוק עוצמתה של המחאה באמצעות קידום תפיסת המאבק
המעמדי ובדרך של הפיכתה ממאבק זעיר בורגני למאבק של
מעמד העובדים .תוכנית כזאת שתגבש רק ההנהגה של
המפלגה הקומוניסטית תוכל להוביל להחלפת שלטון בעלי
ההון בדמוקרטיה אמיתית שוחרת שלום ושוויון.

השכלה גבוהה 7/

רכישת מיקרו-תואר
בשוק הרעיונות והידע

מרצי הסגל הזוטר
שובתים ומפגינים

תופעה חדשה מתפשטת באקדמיה הישראלית :תוכניות
להענקת מיקרו-תארים בתחומים מקצועיים שונים .את
התוכניות מובילות המועצה להשכלה גבוהה )מל"ג( והוועדה
לתקצוב ולתכנון של ההשכלה הגבוהה )ות"ת(.
באוניברסיטת תל אביב יוצעו כבר בסמסטר ב' השנה מיקרו
תארים בהנדסה ובמדעי הרוח .בעתיד יציעו תארים כאלה
מוסדות נוספים – אוניברסיטאות ומכללות .מדובר בתוכניות
לימוד חלקיות ,לא יותר מרבע תואר ואף פחות .תוכניות אלה,
שייקראו "אשכולות" ,יעניקו תעודה ויאפשרו לבעלי התעודה
השתלבות בעבודה בתחומים מקצועיים שונים .כמה אשכולות
כאלה ייחשבו שווי ערך לתואר ,אך תעודה תינתן גם על בסיס
אשכול בודד.
מדובר ברעיון עוועים .בין תפקידי האקדמיה מצויה גם
הכשרת מומחים בתחומים מקצועיים שונים לשירות החברה.
התואר האקדמי הוא חלק ממסכת מוקפדת של למידה ושל
הכשרה המסמיך את בעל המקצוע לספק שירות נדרש .לעתים
יש צורך ביותר מתואר אקדמי אחד – בחינות הסמכה ,תואר
שני ,וכיוצא בזה .בעלי מיקרו תארים יוכלו לעקוף את המסלול
המפרך ולצאת לשוק העבודה ללא המומחיות הנדרשת.
הנזקים הכרוכים בכך עלולים להיות בלתי הפיכים.
שוו בדמיונכם מיקרו-מהנדס ,מיקרו-רוקח ,מיקרו-עו"ס,
או מיקרו-משפטן .האם יש גבול לנזק ששרלטן מעין זה עשוי
לחולל בצאתו לשוק המקצועי? מיקרו-עו"ס עלול לקבל לידיו
את הטיפול בנערה במצוקה ,או בילד שהוצא מהבית ,מבלי
שתהיה לו ההכשרה המתאימה להבנת המקרה ולטיפול בו .זה
יכול להיות עניין של חיים ומוות ,ויכול גם לגרום נזקים בלתי
הפיכים לחיי המטופלים .כך גם לגבי מיקרו-פסיכולוג ,מיקרו-
כימאי ,ואפילו מיקרו-איש-רוח שיכהן כמיקרו-מורה במערכת
החינוך .מדובר בהנמכה מחפירה ,בחסות אוניברסיטאית ,של
אמות המידה להענקת הסמכה מקצועית בתחומים בהם
התוכנית תתקיים ,ואת הנזקים תשלם החברה הישראלית
כולה.
נראה כי המקדמים תוכניות אלה ,ובראשם בכירי מל"ג-
ות"ת ,אינם מבינים את תפקידם .הם מתייצבים בראש המגמה
הפופוליסטית ומשחררים כל רסן בהזניית המערכת האקדמית
עליה תפקידם לפקח .הדבר אינו מפתיע ,שהרי מדובר
במינויים פוליטיים שהגיעו למעמדם הרם בשירות גורמים
וקהילות עוינים לאקדמיה.
הנזקים לא יאחרו להגיע באמצעות אותם מיקרו-מומחים
שאינם כשירים למילוי תפקידם ,ובאמצעות מערכת אקדמית
מדולדלת ונטולת עצמאות הנותנת את ידה לערעור סמכותה
ולהונאת הציבור באמצעות תעודות אוניברסיטאיות שאינן
מייצגות הכשרה ומומחיות מתאימות .אין דרך אחרת לתאר
זאת :הפקרות ושרלטנות בחסות המופקדים על ידע
ומקצועיות.
אינני יודע מהו החישוב הכלכלי המניע מוסד כמו
אוניברסיטת תל אביב להציע מיקרו-תואר בהנדסה כבר
בסמסטר הבא .יש להניח שיש לכך שוק ,ובעולם ניאו-ליברלי
של השקעה ציבורית פוחתת ,זה הנימוק העליון .אולם
הקהילה האקדמית ,ששיקוליה אינם מצטמצמים בשיווק
ובמכירות ,ראוי שתיתן דעתה על הנעשה מתחת לאפה.

עשרות מרצות ומרצים מאיגוד הסגל האקדמי במכללות
הציבוריות הפגינו השבוע ) (3.11מול ביתו של שר האוצר,
ישראל כ"ץ ,ביישוב כפר אחים הסמוך לקריית מלאכי .אחד
המשתתפים נעצר .המפגינים קראו לשר האוצר להתערב
במשבר ב 11-המכללות הציבוריות שבהן מתקיימת שביתה
מזה שלושה שבועות .במקביל ,נוקט הסגל הזוטר בארבע
אוניברסיטאות צעדים ארגוניים מאז תחילת שנת הלימודים.
יצוין כי במסגרת דיון בוועדת החינוך של הכנסת )(2.11
הביעו חברי הכנסת של חד"ש ,עופר כסיף וג'אבר עסאקלה,
תמיכה בדרישת השובתים וקראו למשרד האוצר לחתום על
הסכם קיבוצי עמם .ח"כ כסיף אמר לחברי הוועדה:
"הממשלה מונעת כל מו"מ על תנאי ההעסקה ומנחה את
האוצר למרוח את השיח עם המרצים .זכויות העובדים של
המרצים חשובות לא רק להם ,אלא גם לסטודנטים ולאקדמיה
כולה .אני תומך במרצים במאבקם הצודק".
בשבוע שעבר ) (28.10הפגינו עשרות סטודנטים
באוניברסיטת תל-אביב בכיכר אנטין שבפתח המוסד
בסולידריות עם הסגל הזוטר הנוקט עיצומים .בהפגנה
השתתפו פעילי תא חד"ש ,הקבוצה לעסקה ישירה ,עומדים
ביחד ומאבק סוציאליסטי.
תובל קליין ,חברת הסגל הזוטר ,שנאמה במהלך ההפגנה,
תקפה את "ההתנהלות הכוחנית של הנהלת האוניברסיטה
בראשותו של הנשיא אריאל פורת :כלפי עובדות הניקיון,
דיירי המעונות ,הסטודנטים ,עובדי המעבדות וגם הסגל.
מאבק הסגל הזוטר – המרצים והמתרגלים שלכם – חושף עד
כמה רחוק מוכנה ההנהלה ללכת בפגיעה בעובדיה" .עוד
הסבירה כי דרישות הסגל הזוטר "הן בסיסיות – הסדרת
ההקלטות ,רכישת ציוד ,בריאות וקבוצות סיכון ,והתנגדות
לעומס הוראה – הכפלה ואף שילוש של קבוצות תרגול".

יצחק )יאני( נבו

התארגנות עובדי המחקר באונ' ת"א
עובדות ועובדים באוניברסיטת תל-אביב ובהם מדענים,
מנהלי מעבדות המחקר וההוראה ,מהנדסים ,הנדסאים,
טכנאים ועובדי מחשוב ואדמיניסטרציה ,הפגינו בשבוע
שעבר ) (26.10מול משרדי ההנהלה בקמפוס שברמת אביב.
העובדים התארגנו באחרונה במסגרת ההסתדרות והפגינו נגד
החלטת האוניברסיטה לפטר אחת מחברות ועד העובדים
שהוקם ,פריה טוך .בתחילת השבוע נמסר כי נסתיימו ימי
הצינון לאחר שהוכרז סכסוך עבודה ,ועובדי המחקר
והפרויקטים יתחילו לנקוט צעדים ארגוניים.
ד"ר מרדכי רונן ,יו"ר הוועד ,התריע" :אנחנו מוחרגים
מההסכמים הקיבוציים ומועסקים בתנאי עבודה פוגעניים
הנחותים באופן משמעותי מאלה של עמיתינו באוניברסיטה,
ללא תנאים סוציאליים וללא ביטחון תעסוקתי".
"אנו במעמד ארעי עם חוזה בכתב מינוי המתחדש כל כמה
חודשים .בפועל ,איש אינו סופר אותנו .מפטרים אותנו,
מקצצים את משרותינו .לא מבינים שאנו הבטן הרכה של
אוניברסיטת תל אביב .אנו לא שקופים יותר :הקמנו ועד
עובדים ויחד עם הסתדרות המעו"ף נילחם למען הזכויות
שלנו .אוניברסיטת תל-אביב לא יכולה להמשיך לנצל עובדים
באופן כה מחפיר ,כאחרון המעסיקים .חשוב שיותר ויותר
עובדים יצטרפו להתאגדות שלנו" ,הדגיש ד"ר רונן.

בעולם 8 /

הנרמול והסודאנים בישראל
פרטי הסכם הנורמליזציה בין ישראל לסודאן הם סודיים,
אך עם פרסומו החלו פוליטיקאים מהימין לרמוז שהוא יאפשר
לפגוע עוד יותר בקהילת מבקשי המקלט הסודאנים בישראל.
דמגוגים טענו שכעת בשלה השעה לגרש את הסודאנים מכאן
– כאילו שמבקשי המקלט ברחו מסודאן בגלל עימות שהיה
לה עם ישראל ,או כאילו שהסכם השלום בין ישראל לסודאן
עוצר את רצח העם בדרפור .נוכח שטף הפייק ניוז ,חשוב
להעמיד דברים על דיוקם.
ראשית ,אין שום קשר בין יחסים דיפלומטיים לבקשת
מקלט .לפי החוק הבינלאומי ,השיקול היחיד בקביעת מעמד
פליטות הוא הסכנה הנשקפת למבקש המקלט במולדתו.
היחסים בין מולדתו למדינה בה הוא שוהה כרגע כלל אינם
רלוונטיים – וממשלת ישראל ,המקיימת יחסים דיפלומטיים
מלאים עם אריתריאה ,יודעת זאת טוב מאוד.
שנית ,הסכנה הנשקפת למבקשי המקלט בסודאן לא פחתה
כלל .מעל שני שלישים ממבקשי המקלט הסודאנים הוכרו
בידי ישראל כנמלטים מדרפור או מהרי הנובה והנילוס הכחול
)אזור קרדופאן( .בדרפור ,חבל ארץ במערב סודאן ,מתחולל
ב 15-השנים האחרונות רצח עם מחריד ,בו טובחות מיליציות
הג'ינג'וויד הערביות ,בתמיכת הצבא ,בשבטים האפריקאיים
המקומיים .רצח העם בדרפור כולל שריפת כפרים ,אלימות
רחבת היקף ,וכל זוועה שניתן להעלות על הדעת .כמו שאמר
לי במרכז לקידום פליטים אפריקאים ) (ARDCצעיר משבט
נרדף במיוחד" :יכולים לרצות לגרש אותי חזרה לכפר ,אבל
אין לי כפר לחזור אליו" .באזור הרי הנובה והנילוס הכחול,
השוכן בגבול בין סודאן לדרום סודאן ,חיים נוצרים המבקשים
לפרוש מסודאן המוסלמית ולהצטרף אל דרום-סודאן
הנוצרית .גם שם מתקיים כבר שנים סכסוך אלים ,הכולל
הפצצת כפרים שלמים ממטוסים שלהצבא הסודאני.
במסגרת ההפיכה שהתחוללה בסודאן ,הופל הדיקטטור
שעמד מאחורי רצח העם בדרפור – והגנרלים שביצעו את רצח
העם הפכו לבכירי הממשלה החדשה .רק לפני כמה חודשים
טענה שוב מדינת ישראל בבג"צ שהמצב באזורי הלחימה
בסודאן הורע .ברור שגירוש מבקשי מקלט חזרה אל רצח העם
הוא לא רק כתם מוסרי כבד והפרה בוטה של החוק הבינלאומי
– אלא גם אפשרות שלא עומדת ברצינות על הפרק.
בשל המדיניות הרודפת והנוקשה של הממשלה ,סודאנים
רבים עזבו את ישראל ,וכיום קהילת מבקשי המקלט הסודאנים
כוללת רק כ 6,250-איש ,שהם כ 20%-ממבקשי המקלט
בישראל .הם נמנים עם קבוצות אתניות ותרבותיות שונות:
פור ,מסאליט ,זגאווה ,טאמה ,דאג'ו ,ועוד .יש ביניהם אמנים,
סטודנטים ,פעילים פוליטיים ,ובעיקר – אלפי אנשים שרוצים
לחיות בבטחה ובכבוד .אך במקום להכיר אותם ואת תרבותם,
ובמקום להפוך את הקהילה הסודאנית בישראל לגשר בין
ישראל לאפריקה ולעולם הערבי ,מנוצל הסכם הנורמליזציה
בידי פוליטיקאים ציניים כדרך נוספת להסית נגד אחת
הקהילות המוחלשות ביותר שחיות כאן.
על אף שהסודאנים בישראל הגישו אלפי בקשות מקלט ,רק
סודאני אחד קיבל מעמד מוסדר בישראל .שאר האלפים
מחכים כבר עשור להכרעה בדבר מעמדם כפליטים ,ומחזיקים
בוויזות זמניות שיש לחדשן כל כמה חודשים .עמוק לתוך
משבר הקורונה ,הסודאנים ,שבשל מעמדם משוללים זכאות
לקצבאות ,לפיצויים או לדמי אבטלה ,צריכים להתמודד לא

רק עם מצוקה ועוני ,אלא גם עם שקרים ושיסוי .גירוש לסודאן
כלל לא עומד על הפרק .אבל במציאות בה עדיף הסודאני
הרחוק ,שאפשר למכור לו נשק ,על הסודאני שחי כאן כבר
עשור ועוד לא קיבל מעמד – חשוב להכיר את סיפורה של
הקהילה החזקה והאמיצה הזו ,הנאבקת לחיות בביטחון
ובכבוד.

גולי דולב-השילוני

העם בסודאן נגד ההסכם
המפלגה הקומוניסטית הסודאנית ,המפלגה הקומוניסטית
המצרית והמפלגה הסוציאליסטית המצרית פרסמו בשבוע
שעבר ) (26.10הודעה משותפת בגנות הסכם הנורמליזציה בין
סודאן וישראל .כך מסר העיתון "אל-אתיחאד".
בהודעה המשותפת ,שנמסרה בתום ישיבה של נציגי שלוש
המפלגות בקהיר ,הדגישו הקומוניסטים הסודאנים את
התנגדותם להסכם הנורמליזציה ,והוסיפו" :רוב העם הסודאני
והכוחות הפוליטיים העיקריים בו דוחים את הצעד הזה
שקידמה הממשלה הזמנית בסודאן מבלי להתייעץ עם איש,
תוך הפרה בוטה של החוקה .המפלגה הקומוניסטית פועלת
להקמת חזית עממית רחבה בשיתוף כל הכוחות הלאומיים
למאבק בהסכם המסוכן והבלתי-חוקי הזה ,במטרה לבטלו
לחלוטין".

עוד הדגישה ההודעה את חשיבות הקמת חזית ערבית
שתתנגד לנורמליזציה עם ישראל כל עוד נמשך הכיבוש,
ותתמוך בעם הפלסטיני במאבקו למען הגשמת שאיפותיו
הלאומיות הלגיטימיות.
לבד מסוגיית הנורמליזציה ,עסקה ההודעה גם במצב
הפוליטי בסודאן בעקבות המהפכה העממית שהפילה את
הדיקטטור האסלאמיסטי עומר אלבשיר באפריל .2019
הנציגים הסודאנים תיארו את שלבי המהפכה שהתרחשה
בארצם ,והדגישו את דבקות העם הסודאני במטרות
ובעקרונות המהפכה ,ובראשם – בניית סודאן דמוקרטית,
המבוססת על הכרה בעושר שבגיוון האתני שלה .כמו כן
הצהירו בדבר מחויבותם של הכוחות המהפכניים בסודאן
לשחרור המדינה מההגמוניה של האחים המוסלמים והכוחות
העושים הון פוליטי מהדת; ועל שאיפתם לסודאן עצמאית,
המסתמכת על עושרה הטבעי והאנושי.
שתי המפלגות המצריות הדגישו את תמיכתן בעם הסודאני
ואת הקשר החשוב בין שני העמים ,החולקים היסטוריה
משותפת ואת מי נהר הנילוס .ההודעה המשותפת נחתמה
בהבעת הערכה עמוקה ליחסים הקרובים הנמשכים בין העמים
הסודאני והמצרי.

תרבות 9/

הסופר יהושע קנז) 2020-1937 ,צילום :ויקימדיה(

יהושע קנז שלי
כמה ימים לאחר לכתו מאתנו של סופר אהוב עלי ,יהושע
קנז ,מצאתי עצמי נוטל בהתרגשות פעם נוספת את ספרו
"בדרך אל החתולים" .בשנים האחרונות חזרתי אליו יותר מדי
פעמים .אך היום יותר מתמיד קשה לי לחזור לתיאורי
ההזדקנות שבספר ,כשאני מודע לכך ששנות הזקנה האחרונות
לא היטיבו עם יהושע קנז הוא אושפז בבית אבות סיעודי ,בו
גם פקדה אותו מחלת הקורונה הקטלנית.
אני מוצא עצמי חוזר לספר שנכתב בשנים שהאירו לו פנים,
בו היטיב הסופר קנז להוליך אותי ,הקורא ,באמצעות כתיבה
רגישה ומדויקת במעגל הסגור של הזיקנה ,המדלדלת את הגוף
ואת הנפש .אני מהלך במעגל שטווה לי הסופר המחונן בספרו.
אני מהלך ומתרגש עד דמעות מהמראות ומהקולות,
מהקונפליקטים ומרגעי החסד של נשים וגברים בערוב יומם,
שבצירופם יצרו סיפור רב עוצמה .קנז ,שבספרו "התגנבות
יחידים" הביא לראשונה אל קדמת הבמה הספרותית את כל
המודרים מההרואיות ומן החברה ,והעמידם לפני יפי
הבלורית ,מביא לקדמת הבמה ב"דרך אל החתולים" את
דמותה של אישה זקנה וערירית ,אלמנה עלובה .הדמויות
הדחויות המהלכות בשוליים הן הגיבורים המרגשים של ספריו
"התגנבות יחידים" ו"בדרך אל החתולים".
אני משלב את הקריאה החוזרת ונשנית בספר "בדרך אל
החתולים" עם צפייה חוזרת ונשנית בסרט אותו ביים חורחה
גורביץ .כך אני מקל על עצמי בימי הסגר שגזרה עלינו
הקורונה .אני מודה שהתאהבתי בגיבורת הספר ,יולנדה
מוסקוביץ ,אישה ערירית בת שבעים וחמש ,אותה מיטיבה
לשחק השחקנית ריטה זוהר.
משחקה של ריטה זוהר מרטיט ומרעיד את כל נימי נפשו
של הצופה ,הפוגש את הגיבורה יולנדה מוסקוביץ .יולנדה
הייתה בעברה מורה לצרפתית ,ועתה היא כבולה בשגרת חיים
ריקניים וחורקים בדירה קטנה ועלובה בשכונה דחויה ,כאשר
תחת חלונה המולת חתולי השכונה המזדווגים והשופעים
שמחת חיים.
יולנדה מוסקוביץ ,הנסערת מהמולת החתולים מתחת
חלונה ,מועדת במדרגות כשהיא מבקשת לגרשם .המעידה
בדרך אל החתולים מביאה אותה למחלקה גריאטרית בבית
החולים ,ובהמשך לכיסא גלגלים ולתהליך קשה ומייסר של
שיקום ממושך .חדוות החיים חוזרת אליה באמצעות שאול,

אלכוהוליסט זקן .דמותו נראית דהויה ,אך בעברו היה שחקן
כדורגל מצטיין .את שאול האלכוהוליסט מגלם השחקן מוני
מושונוב.
מושונוב כובש את הצופה במשחק שובה לב ,כשהוא מצרף
אותנו לפלירטוטיו המלטפים את עולמה הריקני של יולנדה.
שאול בגילומו של מושונוב מצליח להעצים את האהבה לחיים
בתוך עולמה הסדוק והריק לחלוטין של יולנדה ,גם כשגופה
כבול ונבול .בעוד ששאול מצית בנפשה של יולנדה אהבה עזה
לחיים ,זקנתו מכריעה את גופו והוא נפטר.
כואב לקרוא ספר ולצפות בסרט בהם מביסה גיבורת
היצירה את נגעי הזיקנה ,ואילו יוצרה נפל בשנותיו האחרונות
לתהומות הזיקנה .עוד לפני המהלומה האחרונה של מחלת
הקורונה ,שקטפה אותו מאתנו ,החל לאחוז בקנז ניתוק דמנטי
מהחיים
אולם מרעיד לקרוא בספר ולצפות בסרט כאשר עולה
התחושה שיוצר דמותה של יולנדה מוסקוביץ ,יהושע קנז,
ביטא באמצעותה את פחדיו שלו מהזיקנה .קנז ביקש לנצח
את הזיקנה באמצעות תשוקה עזה ואהבת אין קץ לחיים.
ישראל שוחרת הספרות הטובה כואבת את לכתו מאתנו;
כואבת את הזיקנה ,שהתאכזרה אליו וכבלה את חייו במיטה
סיעודית בבית אבות .אסיים את דברי על הזיקנה בספר "בדרך
אל החתולים" בבית אחד מתוך שיר שלי ,שפורסם בספר
"אַבְ רָ הָ ם וְ אִ בְּ רָ הִ ים".

זִ ְקנָ ה
\

ַל ְילָה אָרוֹ וְ רֵ יק
מ ֹונֶה אֶ ת ְמנוֹת יֵאוּשָׁ ה שֶׁ ל הַ זִּ ְקנָה
כּואֵ ב אֶ ת זִ כְ ר ֹונָהּ הַ שּׁ ֹוכֵחַ
ְמלַטֵּ ף הֲבָ רוֹת שֶׁ רוֹצוֹת לְ הִ תְ חַ בֵּ ר לְ ִמלָּה
ְמחַ בֵּ ק ִמלִּ ים שֶׁ רוֹצוֹת לְ הִ תְ חַ בֵּ ר לְ ִמ ְשׁפָּ ט.

איתן קלינסקי

סרט תיעודי על קובה
והמערכה נגד הקורונה
הרופאה הקובנית וליה רודריגז וד"ר הלן יפה ,היסטוריונית
מאוניברסיטת גלאזגו ,יציגו ביום רביעי הקרוב ) (11.11בשעה
 18:00סרט תיעודי חדש בשפה האנגלית" :קובה ומגפת
הקורונה :בריאות הציבור ,מדע וסולידריות" .הצפייה בחינם,
בהרשמה מראש.
לדברי יפה ורודריגז" ,יש הרבה מה ללמוד מהניסיון הקובני
בטיפול במגיפה שגבתה כמיליון קורבנות ברחבי העולם".
מאז תחילת המגיפה ועד למועד סיום עריכת הסרט ב20-
באוקטובר דווח בקובה ,שאוכלוסייתה מונה כ 11-מיליון
נפשות ,על מותם של  127חולים ועל הידבקותם של 6,258
נוספים.
בסרט נחשפת "השיטה הקובנית" למיגור הקורונה,
הכוללת רופאי משפחה וסטודנטים לרפואה העוברים מדלת
לדלת בחיפוש אחר נדבקים .כמו כן ,מאז מארס האחרון,
שוגרו כ 3,700-רופאים ואנשי צוותי רפואה קובניים מתנדבים
ל 40-מדינות ,בהן טיפלו בכ 350-אלף חולי קורונה .עוד
בסרט :ההתקדמות שנרשמה בקובה בחיפוש אחר החיסון נגד
המחלה הקטלנית במעבדות תעשיית התרופות המקומית.

הרשמה לצפייה בסרט:
http://bit.ly/cubacovid19

במאבק

לפי סקר כוח האדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
)למ"ס( שפורסם השבוע ) ,(2.11כ 938-אלף עובדות ועובדים
בישראל מחוסרי עבודה –  170אלף יותר מאשר במחצית
השנייה של ספטמבר .בכך עלה שיעור האבטלה ל 23%-מכוח
העבודה .בנק ישראל העריך לאחרונה כי עד לסוף השנה יגיע
שיעור האבטלה בהגדרתו הרחבה ל 17%-ועד  .20%אך כעת,
חודשיים לפני מועד זה ,מתברר שהמצב חמור יותר .מהו
"שיעור האבטלה הרחב"? נתון זה מאגד שלוש קבוצות של
מחוסרי עבודה.
הראשונה היא הבלתי מועסקים בהגדרה הצרה ,זו ששיקפה
את שיעור האבטלה במשק ערב המשבר .לפי הגדרות הלמ"ס,
קבוצה זו כוללת עובדים בני  15ומעלה שלא עבדו כלל בשבוע
שקדם לסקר והם מחפשים עבודה .בקבוצה זו חלה הרעה
משמעותית ,ומספר הבלתי מועסקים הכלולים בה עלה מ165-
אלף איש ) (4.2%במחצית השנייה של ספטמבר ל 205-אלף
איש ) (5.1%בשבועיים הראשונים של אוקטובר.
הקבוצה השנייה כוללת את העובדים בני ה 15-ומעלה
שמצויים בחל"ת .גם בקבוצה זו חלה הרעה משמעותית ,והיא
מונה כיום כ 627-אלף מחוסרי עבודה ,שהם כ 120-אלף יותר
בהשוואה לנתון דומה במחצית השנייה של ספטמבר.
לבסוף ,עם הקבוצה השלישית והאחרונה נמנים אלה
שאיבדו את עבודתם מאז חודש מארס אך לא חיפשו עבודה
בארבעת השבועות שקדמו לסקר .גם בקטגוריה זו חלה הרעה.
במחצית השנייה של ספטמבר עמד מספר האנשים שנמנים עם
קבוצה זו על כ 95-אלף איש ,וכעת הוא עומד על כמעט 105
אלף מובטלים.

חשש כבד לחיי העציר
מאהר אלאח'רס
חברי הכנסת של חד"שׁ יצאו השבוע ) (1.11בקריאה
פומבית לשחרורו של העציר המנהלי מאהר אלאח'רס ששובת
רעב כ 100-ימים .הח"כים מסרו כי לחיי העציר הפלסטיני
נשקפת סכנה מידית ,וכי מותו עלול להוביל לשפיכות דמים.
יצוין שוועדת המעקב העליונה של האזרחים הערבים הפגינה
) (3.11מול בית חולים קפלן בו מאושפז אלאח'רס.
"אנו קוראים לראש הממשלה ולשר הביטחון לשחררו
בטרם יהיה מאוחר מדי ,בטרם יאבדו חייו" ,מסרו חברי
הכנסת של חד"ש .אלאח'רס ,אב לשישה ילדים מהכפר סילת
אלדאהר שבאזור שכם ,נעצר ב 28-ביולי וב 7-באוגוסט הוטל
עליו מעצר מנהלי למשך ארבעה חודשים .הוא שובת רעב
מיום מעצרו.

חד"ש – פורום נגד תאונות עבודה
סמינר מקוון בנושא תאונות עבודה בענף הבנייה
מפגש שלישי :ההיבט המשפטי
יום חמישי ,5.11 ,בשעה  ;20:00פרטים נוספים בפייסבוק

ההרוג ה 52-בתאונות עבודה
אבראהים מוחמד ג'בארין ,תושב אום אל פחם בן  ,68מת
בסוף השבוע ) (31.10מפציעה קשה שספג בתאונה
שהתרחשה בחודש אפריל במהלך עבודות בכביש ) 65ואדי
עארה( בביצוע "שיכון בינוי – סולל בונה" .רכב עבודה שנסע
לאחור דרס אותו במהלך עבודתו; הוא לא התאושש מפציעתו
הקשה ומת מפצעיו לאחר מחצית השנה .יצוין שפורום
העובדים של חד"ש מקיים בשבועות האחרונים סמינר מקוון
ובמרכזו המאבק בתאונות עבודה בענף הבנייה.

ברכה לתמר גוז'נסקי
"עוצמה – הפורום הארצי של משפחות נפגעי נפש" פרסם
ברכה לח"כ לשעבר וחברת מערכת "זו הדרך" תמר גוז’נסקי,
שיזמה את חוק שיקום נכי נפש בקהילה לרגל יום הולדתה ה-
 80שחל בחודש אוקטובר.
בברכה נאמר" :הליך חקיקתו הממושך כלל לימוד מעמיק,
והתייעצויות עם ארגוני המתמודדים והמשפחות ,עם
פסיכיאטרים ופסיכולוגים ועם פקידי משרד הבריאות .הוא
התקדם מרעיון של חוק חלופות אשפוז לחוק שיקום בקהילה
וזכה לשבחים בינלאומיים .מימושו בשטח ,בעשור הראשון
של המאה ה ,21-הביא לשיפור דרמטי בחיי חולי הנפש
הקשים ומשפחותיהם".

הסטודנטים יוצאים לרחוב
הפגנות ברחבי הארץ למען ביטול שכר הלימוד
במוסדות להשכלה גבוהה

יום חמישי ,5.11 ,בשעה 18:00
באוניברסיטת חיפה ,בטכניון ,באוניברסיטה העברית,
באוניברסיטת תל אביב ,באוניברסיטת בן גוריון ובמכללת תל חי

פרטים נוספים  -בפייסבוק

גל חד"ש – הפודקאסט של חד"ש תל אביב
פרק " – 28מה שהיה כבר לא יהיה יותר" ,על
טלוויזיה לילדים ,בהשתתפות ד"ר יובל גוז'נסקי
הפודקאסט זמין להאזנה ביוטיוב ,בספוטיפיי ,באפל מיוזיק,
בגוגל פודקאסט ,בטיון אין ובמיקס קלאוד

השבוע באתר "זו הדרך"
 64שנים לטבח כפר קאסם ,מחאת
הנשים בפולין ,דו"ח הלהט"בופוביה,
מעקב אחר תאונות עבודה ,ועוד...
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