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רופאים מתמחים מפגינים למען קיצור התורנויות )צילום :מרשם – ארגון המתמחים ברפואה(

האבחנה :קפיטליזם ניאו-ליברלי
שביתה של עובדי המנהל והמשק בבתי החולים
הממשלתיים החלה השבוע ) (13.7ברחבי הארץ .כ 13-אלף
עובדים שובתים ב 30-בתי חולים 3,500 .עובדים נוספים
במשרד הבריאות ובלשכות הבריאות הצטרפו לשביתה
בעקבות פיטורי  200עובדים שגויסו למערכת הבריאות בעת
מגפת הקורונה .בשבוע שעבר שבתו עובדי מנהל ומשק
בקופת חולים כללית בגלל העומסים הבלתי נסבלים.
השבוע הודיעה גם יו"ר הסתדרות האחיות והאחים ,אילנה
כהן ,על חידוש המחאה בגלל העומסים המוטלים על צוותי
הסיעוד בבתי החולים .לדבריה" ,למרות התקופה רצופת
האתגרים שחוו האחים והאחיות במערכת הבריאות ,המחסור
בכוח אדם והעומסים ,החליט משרד הבריאות להטיל על
האחיות שורה ארוכה של מטלות נוספות" .המתמחים לרפואה

המאוגדים בארגון "מרשם" ,הנאבקים זה שנתיים בתורנויות
בנות  26שעות ,חידשו אף הם את המערכה )ר' ידיעה בעמ' .(4
כמו כן ,טרם הסתיים המו"מ שמנהלת ההסתדרות הרפואית
)הר"י( ,שהכריזה סכסוך עבודה ,למניעת קיצוץ  600תקנים.
גם המו"מ של האוצר עם איגוד העובדים הסוציאליים ,שהחל
לפני כשנה בעקבות השביתה הארוכה ,טרם נסתיים .עובדות
סוציאליות רבות מועסקות במערכת הבריאות.
המשך בשער האחורי <<<

מה אין בחוק ההסדרים
של ליברמן  /עמ' 6

תגובות 2/
משרתם של שני אדונים וסודותיו

דברים בשם אומרם
לידיעת התנועה הציונית :יש יהודים בקריפטון!
"כשרועי שוורץ כתב את התזה שלו על השאלה אם סופרמן
הוא יהודי ,אי שם ב ,2013-הוא לא חלם שיבוא יום שהוא
יוציא ספר תחת השם 'סופרמן היה נימול' ושב 318-העמודים
שלו הוא יעמיק בהיסטוריה היהודית של גיבור העל המפורסם
ביותר .העובדה שסופרמן הוא דמות יהודית אינה חדשה
לחובבי התרבות היהודית ,אבל לא רבים יודעים זאת מחוץ
למעגל זה".
חנן גרינווד" ,ישראל היום"30.6 ,

אין מה להוסיף :זו ממשלת שינוי
"שרת התחבורה הנכנסת ,מרב מיכאלי ,הבטיחה בסרטון
מחויך להעלות את טמפרטורת המזגן בקרונות הרכבת,
'המקפיאים' לדבריה את הנוסעות' .גם לי קר נורא ברכבת,
האמת שקר לי במזגן תמיד .כי ככה זה ,לבנות יותר קר מאשר
לבנים במזגן ,זה ידוע .והעולם קצת מתנהל לפי הבנים אז גם
הטמפרטורות של המזגן ,לפי הבנים .אז אני אבדוק אם אנחנו
יכולות לסדר את המזגן ברכבת כך שלבנות לא יהיה קר ולבנים
לא יהיה חם .אני על זה' ,אמרה".
"ידיעות אחרונות"28.6 ,

מכתבים
למערכת

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

צבא לבנון מקדם את התיירות בארצו
"נוכח המצוקה הכלכלית הגוברת של צבא לבנון ,חיל האוויר
מציע סיורים בשמי המדינה במסוקים צבאיים .תיירים יכולים
להכיר את לבנון בסיור אווירי של כרבע שעה תמורת 150
דולר .כל מסוק מסוגל לשאת שלושה תיירים .הטיסות יוצאות
משני בסיסי חיל האוויר".
ידיעה ששודרה בקול לבנון1.7 ,

רש"י נגד הכיבוש של השטחים הפלסטיניים
"בשמאל הקיצוני משתמשים ברש"י כדי להוכיח שארץ
ישראל לא שייכת לעם ישראל .ח"כ עופר כסיף מחד"ש
)הרשימה המשותפת( דיבר הבוקר בכנסת והתייחס למאבק על
הישוב אביתר .כסיף ,פרופ' לפילוסופיה בהשכלתו ,ציטט את
רש"י הראשון בתורה ,כדי להוכיח שארץ ישראל לא שייכת
לעם ישראל אלא לקב"ה ,ולכן הוא צריך להחזיר אותה
לפלסטינים שיבנו בה מדינה ברחבי 'הגדה המערבית ומזרח
ירושלים – על אפכם ועל חמתכם'".
אתר "סרוגים"2.7 ,

האדמו"ר מרחובות

בישראל נמשך הסחר בבני אדם
מדי שנה מפרסמת מחלקת המדינה האמריקאית את הדו"ח
השנתי בנושא המאבק העולמי בסחר בבני אדם .השנה חשף
הדו"ח את המציאות שאנחנו רואים בשטח כבר יותר מדי זמן:
ישראל הוגדרה בדו"ח כמדינה שאינה עושה את המאמצים
המינימליים להיאבק בסחר בבני אדם.
אין ספק שהמדינה נשארה מאחור :זרוע סע"ר ,היחידה
המשטרתית שהוקמה לצורך המאבק בסחר בבני אדם ,פורקה,
ובשנים האחרונות פעלה במשטרת ישראל קצינה אחת בלבד
)!( שתפקידה לחקור מקרי סחר ועבדות.
חיים בינינו נשים וגברים שנפלו קורבן לעבירות של סחר
ועבדות .אך גם כאשר הם פוגשים נציגים רשמיים של המדינה
– באשפוז בבתי חולים ,בעת חידוש אשרה במשרד הפנים ,או
אפילו בפניה למחלקות רווחה בעיריות – הם לא מזוהים כמי
שזכאים להגנה לפי חוק .בחודשים האחרונים אנחנו מזהים
עליה במספר מקרי הסחר המגיעים אל המוקד לפליטים
ולמהגרים ,וברור לנו שזהו רק קצה הקרחון.

ד"ר איילת עוז ,מנכ"לית
המוקד לפליטים ולמהגרים
ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל
zohaderekh@gmail.com
או לתיבת דואר  26205ת"א-יפו 6126102
2

"חבר הכנסת היהודי מהרשימה הערבית המשותפת ,עלה
לדבר היום )חמישי( במליאת הכנסת ,ודיבר על פינוי המאחז
הלא-חוקי אביתר ,כסיף ,ציטט את הרש"י הראשון )כשהוא
לא חובש כיפה( בחומש בראשית ,כדי להוכיח שארץ ישראל
לא שייכת לעם ישראל .כסיף כאמור פתח בציטוט של רש"י:
'רש"י כותב' :אמר רבי יצחק :לא היה צריך להתחיל את
התורה אלא מ'החודש הזה לכם' שהיא מצווה ראשונה
שנצטוו ישראל ,ומה טעם פתח בבראשית ,משום 'כח מעשיו
הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים' ,שאם יאמרו אומות העולם
לישראל' :לסטים אתם ,שכבשתם ארצות שבעה גויים' ,הם
אומרים להם' :כל הארץ של הקב"ה היא ,הוא בראה ונתנה
לאשר ישר בעיניו ,ברצונו נתנה להם ,וברצונו נטלה מהם
ונתנה לנו'"'.בספר ויקרא' ,הוסיף כסיף לצטט מהחומש,
'כתוב כך' :והארץ לא תמכר לצמיתות כי לי הארץ כי גרים
ותושבים אתם עמדי' .ומבאר רש"י' :כי לי הארץ' – אל תרע
עיניך בה שאינה שלך'' .ולכן' ,הסיק כסיף' ,הרעיון הוא
שהארץ אולי נתונה לעם ישראל ,אך אינה שלו .היא אולי
קדושה ,אך אין בקדושתה תביעת בעלות עליה
או לגיטימציה לשליטה בה .בעלי הארץ הוא ריבון העולם
כולו ,הוא האלוהים ,ורק הוא .וככזה ,הוא בלבד המחליט למי
תינתן הארץ ,ממי תילקח ,מתי ומדוע .וכפי שנלקחה מהאמורי
)עוון האמורי( ,כך עשויה להילקח מהיהודים – ויקרא ,יח,
כח' :תָ ִקיא הָ אָרֶ ץ אֶ תְ כֶם בְּ טַ מַּ ֲאכֶם אֹ תָ הּ ַכּאֲשֶׁ ר קָ אָה אֶ ת הַ גּוֹי
אֲשֶׁ ר לִ פְ נֵיכֶם'".
אתר כיכר השבת2.7 ,

עובדים 3 /

סוס טרויאני בוועדת החינוך
עם סיום שנת הלימודים תשפ"א ב 30-ביוני ,שלושה ימים
לאחר שפורסם כי תמונה ליושבת ראש וועדת החינוך של
הכנסת ,צייצה ח"כ שרן השכל )"תקווה חדשה"( בחשבון
הטוויטר שלה" :מחזקת את ההורים שנאלצו להישאר עם
ילדיהם בבית במשך רוב השנה ,ויידרשו למצוא סידור נוסף
במהלך החופש הגדול .שינוי מועדי החופשות יהיה אחד
הנושאים הראשונים שאקדם בתפקידי כיו"ר ועדת החינוך".
השכל לא מצאה לנכון להתייחס בסיום שנת הלימודים למי
שעבדו ולמדו במהלכה במערכת החינוך – המורים
והתלמידים .נדמה שהציוץ הקצר פותח צוהר אל תפיסתה
ה"חינוכית" של מי שתופקד בקרוב על הפיקוח הפרלמנטרי
על מערכת החינוך.
אם נדרשו עדיין הבהרות נוספות בנוגע לתפיסתה החינוכית
של השכל ,היא דאגה להבהיר במשפט החותם את הציוץ את
סדר העדיפויות שלה :לא גודל הכיתות ,לא הפערים בין
תלמידים מרקע חברתי-כלכלי שונה ,לא העלייה בנשירה
הסמויה ,לא ניתוק תלמידים ביישובים ללא תשתיות ממערך
הלמידה מרחוק ,לא כשלים בשילוב תלמידי החינוך המיוחד,
לא סוגיית תשלומי ההורים אפילו לא פתרון למחסור החמור
במורים הם העומדים בראש מעייניה של יו"ר הוועדה
המיועדת .הנושא הראשון שברצונה לקדם הוא – פגיעה
בתנאי העסקתם של המורים.

מלחמה נגד ציבור העובדים
הדברים אינם מפתיעים עבור מי שעוקב אחרי
התבטאויותיה של השכל בענייני כלכלה בכלל ,ובענייני חינוך
בפרט .עוד לפני משבר הקורונה וגל ההסתה ששילח משרד
האוצר נגד המורים ,ניפקה השכל את אחת ההתבטאויות
הארסיות ביותר שנשמעו נכון לאותה העת כלפי עובדי
החינוך .בפוסט שפרסמה ב 26-באוגוסט  2019בעמוד
הפייסבוק שלה ,כתבה השכל" :בימים אלו מתנהלת בישראל
מלחמה על העתיד שלכם .בצד השני של המתרס לא עומדים
איראן ,החיזבאללה או משטר אסד ,אלא ועד אפור אך אימתני
בשם הסתדרות המורים" .ה"מלחמה" עליה דיברה הייתה –
שומו שמיים – דרישתה של הסתדרות המורים כי הסכם שכר
חדש ייחתם לפני פתיחת שנת הלימודים .הסכם השכר החיוני
הזה לא נחתם אז ולא נחתם מאז.
המנטרה השקרית לפיה ארגוני המורים מאיימים תמיד
לשבות לקראת ה 1-בספטמבר המוצגת מבלי לשאול מה
מוביל אותם להזדקק לצעדים אלה ,ומדוע גורר האוצר
במתכוון את המשא ומתן עד הדקה ה – 90-הפכה כבר
אקסיומה בתקשורת המסחרית .השכל יודעת כי היא מתפרצת
כאן לדלת שנפתחה בבעיטה .העובדה כי המורים עובדים כבר
שנתיים ללא הסכם שכר בתוקף כלל אינה נזכרת בדבריה .את
הדרישה של המורים לנהל משא ומתן על הסכם קיבוצי חדש
מגדירה השכל כניסיון "לסחוט כסף למגזר הכי מקומבן
בעולם החינוך ובמשק".
במאמר שפרסמה ב"גלובס" ב 29-באוגוסט של אותה שנה
הלכה השכל צעד נוסף וטענה שכדי למנוע את הפגיעה
בציבור "חייבים לפעול להגבלת זכות השביתה שלהם.
הציבור אינו קלף מיקוח .אסור לאפשר לשביתות כאלה
לקרות .לא על חשבון הציבור ובוודאי לא על חשבון עתיד
ילדינו" .השכל מעוניינת במורים כנועים ונרצעים .לפי

תפיסתה ,מורים כאלה ,משוללי זכויות וחסרי הגנה ,יעניקו
חינוך טוב יותר לילדי ישראל .השכל טענה בנוסף" :הפעם
האחרונה שבה ארגוני המורים לא שבתו או איימו בשביתה
הייתה בשנת  ,2011כשהם קיבלו את מבוקשם בלי הצורך
לשבות" .מעבר לעובדה שהרישא שקרית ,בסיפא שלה באה
השכל לקלל ונמצאה מברכת.
מבלי להיכנס לביקורת המוצדקת על הרפורמה "עוז
לתמורה" שנחתמה עם ארגון המורים ב ,2011-העלאת שכר
המורים לאחר שנים של שחיקה הביאה לכך שמאז ועד
לחתימה על הסכם השכר ב ,2017-לא איימו המורים בשביתה
למעט במקרים של הפרות מצד משרד החינוך .כלומר ,בעוד
שהניצול והכוחנות בהן תומכת השכל כשלו במניעת שביתות,
הידברות עם ארגוני המורים היציגים הצליחה בכך .כפי
שהגדירה זאת לאחרונה מזכ"לית הסתדרות המורים ,יפה בן
דוד" :ברגע שלציבור עובדי ההוראה יהיה טוב ,גם לתלמידים
יהיה טוב ולמערכת יהיה טוב .אחד משליך על השני".

בשליחות הפורום
אולם את השכל לא באמת מעניין אם למערכת ,לתלמידים
או לעובדי ההוראה יהיה טוב .השכל ,אחת הח"כיות
המקורבות לפורום קהלת הניאו-ליברלי הקיצוני ,עסוקה
בקידום האג'נדה האלימה והמסיתה שלו נגד העבודה
המאורגנת ונגד רשתות הגנה כלכליות מטעם המדינה .היא
הודתה בעבר כי אנשי פורום קהלת מסייעים לה בניסוח הצעות
חוק בנושאי כלכלה .השכל גם נמנתה עם החותמות על מסמך
"חוזה המדינה" של הפורום ,אשר דרש ,בין היתר ,לקדם
חקיקה שתגביל את האפשרות להקמת ועדים במקומות
עבודה ,תגביל את זכות השביתה ותנהיג בוררות חובה .באחד
הכנסים של פורום קהלת סיפקה השכל את התובנה המופלאה
לפיה פועלים שאיבדו את מקום עבודתם בדרום יכולים להגיע
לתל-אביב ולשטוף כלים במסעדות עבור  12אלף שקלים
לחודש.
הניתוק שמפגינה השכל ממציאות חייו של ציבור העובדים
אינו מפתיע ,אך בהחלט מדאיג עם כניסתה הצפויה לתפקיד
יו"ר ועדת החינוך .העניין שהביעה השכל בנושאי חינוך
בפעילותה הציבורית עד כניסתה לתפקיד היה מוגבל מאוד.
כיושבת ראש ועדת החינוך של הכנסת תפתח השכל את
דלתותיה בפני אנשי קהלת וארגוני החזית השונים שלהם,
ותאפשר להם לשווק את מרכולתם הרעילה במסגרתה .ספק
רב אם שרת החינוך יפעת שאשא-ביטון תעמוד כמכשול בפני
הוועדה בראשות השכל ,עמיתתה ב"תקווה חדשה".
להבדיל מהשכל ,שאשא-ביטון היא אשת חינוך בעברה,
ובראיונות לרגל כניסתה לתפקיד הגדירה את ארגוני המורים
כ"שותפים חשובים בקידומם של תהליכים חינוכיים" .אולם
עד כה "רוח התקווה החדשה למשרד החינוך" שהבטיחה
מרגישה דומה להפליא לרוח שנשבה במשרד בתקופת גלנט.
המשך רפורמת "הגמישות הניהולית" שקידם גלנט; סירובה
של שאשא-ביטון להתערב בהחלטה למנוע את הענקת פרס
ישראל לפרופ' עודד גולדרייך; והבחירה ביגאל סלוביק ,סגן
ראש המל"ל ,לתפקיד מנכ"ל משרד החינוך – הם סימנים
מדאיגים עבור מי שתולה בשאשא-ביטון תקווה לרסן את סוס
הטרויאני שהחדיר פורום קהלת לוועדת החינוך.

אדם אלי

פוליטי 4/

חוק הלאום קיבל

הכשר מבג"ץ
בג"ץ דחה ) (8.7את  26העתירות נגד חוק הלאום .עשרה
מתוך  11השופטים שדנו בעתירות החליטו לדחות אותן,
והשופט ג'ורג' קרא נותר בדעת מיעוט .לפי דעת הרוב ,חוק
הלאום הוא הצהרתי בעיקרו ואינו משנה את האיזון החוקתי
בישראל שבין המרכיב היהודי לדמוקרטי .נשיאת בית המשפט
העליון ,אסתר חיות ,כתבה בפסק הדין כי "חוק יסוד זה מהווה
פרק אחד בחוקתנו המתגבשת והוא אינו שולל את אופייה של
ישראל כמדינה דמוקרטית .משכך ,איני סבורה כי בחקיקת
חוק יסוד :הלאום חרגה הכנסת מאותה מגבלה צרה החלה על
סמכותה המכוננת".
עם העותרים נגד החוק נמנים עורכי דין ואנשי אקדמיה
יהודים וערבים ,ארגון עדאלה בשם ועדת המעקב העליונה של
הציבור הערבי ,הרשימה המשותפת ,ועד ראשי הרשויות
המקומיות הערביות ,ראש העיר באקה אל-גרבייה ,האגודה
לזכויות האזרח ,התנועה לטוהר המידות וחברי המועצה
המקומית בדלית אל-כרמל.
לאחר פרסום פסק הדין פרסמו המפלגה הקומוניסטית
הישראלית )מק"י( והחזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון
)חד"ש( הודעה משותפת ,לפיה האישור שנתן בג"ץ לחוק
הלאום "מכשיר את משטר האפרטהייד בישראל" .לדברי
מק"י וחד"ש ,החוק "כונן בידי ממשלת נתניהו אבל גם
ממשלת בנט נאחזת בו .מביש שכוחות 'השמאל הציוני' וכמה
מחברי הכנסת הערבים תומכים בממשלה המנציחה את
מציאות האפליה והגזענות".
לדברי יו"ר הרשימה המשותפת ,ח"כ איימן עודה )חד"ש(,
"חוק העליונות היהודית קיבל היום חותמת בג״ץ ,אבל זו היא
מולדתנו ושום החלטה לא תשנה זאת .בג״ץ קיבל החלטה
גזענית ואנטי-דמוקרטית ,כי אין בדמוקרטיה שוויון ליהודים
בלבד .אנחנו נמשיך להיאבק עד לשוויון מלא לכל האזרחים
במדינה ,למען צדק אמיתי ודמוקרטיה אמיתית" .ח"כ עופר
כסיף )חד"ש – הרשימה המשותפת( הדגיש" :חוק גזעני אינו
כשר בכל מקרה .כל אדם שאנושיות בו לא יציית לחוקי גזע.
חוק הלאום ואלה שחוקקו אותו יישפטו בבית הדין של
ההיסטוריה .נקווה שבדרך יעברו בהאג".

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

האגודה לזכויות האזרח ,הנמנית עם העותרים ,מסרה כי
ראוי שהכנסת תבטל את החוק לאלתר" :לחוק מפלה ופוגעני,
גם אם הוא נטול משמעויות ממשיות ,אין מקום בספר החוקים
של מדינת ישראל ,שכן נזקיו חורגים מהמערכת המשפטית,
וקיומו מנציח את האפליה הממסדית והמתמשכת נגד הציבור
הערבי בישראל".
מרכז עדאלה ,עותר נוסף נגד החוק ,מסר בתגובה לדחיית
העתירות" :בית המשפט העליון אישר היום את עיגון
העליונות היהודית וההפרדה הגזעית כעקרונות מכוננים של
המשטר הישראלי .קביעת זהות חוקתית ,ממנה מודרים כליל
מי שאינם נמנים עם הקבוצה השלטת ,אינה לגיטימית ומפרה
את האיסורים המוחלטים של המשפט הבינלאומי" .עוד מסר:
"הוכח סופית שבג"ץ אינו מגן על הפלסטינים מפני חוקים
שהם מהגזעניים ביותר בעולם מאז מלחמת העולם השנייה
ונפילת משטר האפרטהייד בדרום אפריקה".

חינוך חינם מגיל  :0חד"ש
תקפה את התוכנית של ליברמן
שר האוצר אביגדור ליברמן הודיע ) (7.7על החלת מיצוי
כושר ההשתכרות כקריטריון לזכאות סבסוד מעונות יום
לילדים .מעתה ,יצטרכו שני ההורים לעבוד לפחות בחצי
משרה או ללמוד לימודים מוכווני תעסוקה כדי להיות זכאים
לסבסוד.
חד"ש גינתה בחריפות את ההחלטה של שר האוצר,
הפוגעת בהורים ובילדיהם ובייחוד במשפחות העניות .ח"כ
עאידה תומא-סלימאן )חד"ש – הרשימה המשותפת( מסרה:
"הפגיעה שמתכננים ליברמן והאוצר בילדים מהציבורים
המוחלשים ביותר במדינה צריכה להדאיג את כולנו .מה
שנדרש הוא חינוך חינם לכל תינוק מלידתו והזדמנות שווה
לכל הילדים .מי שדוגל במדיניות 'המעדיפה עובדים' צריך
לדאוג להעלאת שכר המינימום ולתנאים סוציאליים ,ולא
להתנקם בילדים .ממשלת שינוי לרעה כבר אמרנו?".
יו"ר הרשימה המשותפת ח"כ איימן עודה הצטרף לביקורת
על השר ליברמן וכתב" :המלחמה של ליברמן נגד העניים על
גבם של החרדים תפגע באוכלוסיות הכי מוחלשות ותעמיק
עוד יותר את הפערים הכלכליים" .עודה הציע" :במקום
לשלול את הזכות לחינוך מילדים וממשפחות מעוטות יכולת
– נחוץ לקדם חינוך חובה חינם מלידה".

הישג חלקי במאבק המתמחים
הישג למאבק הרופאים המתמחים :לאחר מאבק של שנים
נגד קיום תורנויות במשך  26שעות הנדרשות מהמתמחים
בתקופת הכשרתם ,המליצה הוועדה העליונה לבחינת מתכונת
עבודת הרופאים ,שמינתה ההסתדרות הרפואית )הר"י( ,לקצר
את התורנויות לטווח של  16עד  18שעות.
עוד המליצה הוועדה על תנאים שיקדמו את המהלך כמו
שיפור בתנאי המומחים ,העסקת עוזרי רופא וצוותים
אדמיניסטרטיביים להקלה על הרופאים ולשיפור הטיפול
הרפואי ,הקמת מעונות יום לילדי עובדים ומיסוד מערך
הסעות ,הקצאת מאות תקנים נוספים ,ועוד.
בתגובה להמלצות מסר ארגון המתמחים "מרשם":
בהסתדרות הרפואית הבינו שאי אפשר עוד לעבוד  26שעות
ברצף .אבל למודי ניסיון שכמונו מבינים היטב שהעובדה שיש
המלצות של ועדה לא מבטיחה יישום .ולכן עד שלא נראה
הוספת תקנים וקיצור תורנויות בפועל ,מבחינתנו מדובר רק
בעוד צעד לקראת ,ובטח שלא בסופו של המאבק".

פוליטי 5/

שנה להפגנה מול מעון ראש הממשלה ביום הבסטיליה

מחאת בלפור  -הסוף
מחאת בלפור ,שניצתה לפני שנה בדיוק בהפגנה ביום
הנוגעת ביסודות המשטר בישראל .מדוע להתמקד ביעדים
הבסטיליה 14 ,ביולי ,הגיעה לסיומה הצפוי .ההמונים שגדשו
הצרים ביותר?
את הרחובות במשך שנה שלמה שבו לחייהם הפרטיים
לאחרים ,ממשלת בנט בתמיכת לפיד ,העבודה ומרצ
ולמאבקיהם היומיומיים .מעטים ,חברי הגרעין הקשה של
מתפקדת כסם הרגעה וכדורי שינה .הנה לראשונה מזה 20
המפגינים ,המשיכו לעקוב אחר פינוי ראש הממשלה לשעבר
שנים מרצ בממשלה ,ואילו החרדים באופוזיציה .יש אף
נתניהו מהמעון הרשמי ,כדי לסחוט טיפה אחרונה מלימון
החוגגים את כהונתו של ליברמן ,ניאו-ליברל קיצוני ושונא
המחאה ולוודא כי המלאכה נשלמה.
עניים ,במשרד האוצר .דבקות זו של הציבור המזוהה כמרכז-
רבים מהפעילים המרכזיים של מחאת בלפור ,אותם מאות
שמאל בקבוצת הדומים מונעת פיתוח של סולידריות מעמדית
בודדות שהניעו עשרות אלפים לצאת מהבתים שבוע אחר
חוצה-מגזרים ,ובכל מקבעת את המציאות הקיימת ומעקרת
שבוע ,נמצאים כיום במשבר אישי .בפוסטים בפייסבוק הם
כל אפשרות לשינוי רדיקלי של השיטה .פיתוח תודעה
מנסים לסכם תקופה ולעשות לעצמם סדר במה שהתרחש.
מעמדית והבנה ביקורתית של מנגנוני הכוח בחברה היה עשוי
רבים כילו את כוחותיהם עבור מטרה קצרת טווח ועם
לתרום למחאה יותר מכל דבר אחר.
הגשמתה נותרו עייפים ומבולבלים .השבר נמצא באי-
על המחאה בישראל ללמוד מניסיונותיהן של תנועות
ההמשכיות של הפעילות הפוליטית ,ובקושי להגדיר את
מחאה בעולם ,כמו המחאה נגד הגלובליזציה בראשית שנות
המטרה ההבאה של התנועה.
ה ,2000-תנועת "אוקיופיי" ב 2011-או תנועת "פודמוס"
הארגון,
חוסר
בספרד .תנועות מחאה
הספורדיות והאנרגיות של
המוניות אלה השכילו
המחאה היו סוד קסמה.
להציב במרכזן ביקורת
עשרות אלפים הגיעו
עמוקה על הסדרים
לרחובות הבירה שבוע אחר
השלטוניים ,על המבנים
שבוע ,ובאמצעות נוכחותם
הפוליטיים ועל השיטה
הפיסית הטילו את מלוא
הכלכלית-חברתית.
כובד משקלם "עד שהוא
תנועות אלה לא הסתפקו
ילך" .אך אליה וקוץ בה –
פרסונליות,
במטרות
הסיבות להצלחתה הסוחפת
מתוך הבנה כי סילוקו
של תנועת המחאה הן גם
של אדם כזה או אחר לא
להתפזרותה
הסיבות
יביא לשינוי השיטה
המהירה עם מימוש מטרתה
הפוגעת
המנצלת
המרכזית .מחאת בלפור
בכולנו.
מפגינה מחזיקה שלט של חד"ש בהפגנה בכיכר פריס )צילום :זו הדרך(
הייתה קצרת רואי .הפעילים
הסופר סטפן הסל קרא
שהתמקדו כל כך במטרה
במניפסט שפרסם ב-
המיידית הזניחו את החשיבה על המטרות ארוכות הטווח:
 2010להתעוררות אידיאולוגית של החברה ,ובייחוד של
"מה אנחנו רוצים להשיג אחרי שהוא ילך"? צדק חברתי? צדק
הצעירים ,נגד מה שהוא הגדיר "אי הצדק החמור המוחל על
מגדרי? שיווין בין יהודים וערבים? סיום הכיבוש? צדק
רבים מדי מבני המין האנושי… נגד ההפרה הבוטה של
סביבתי? גם אם רבים מהמוחים מזדהים עם מטרות אלה ,לא
החירויות הבסיסיות ביותר של האדם ומצבו של כדור הארץ".
נעשה שום ניסיון לארגן את ההמונים שיצאו לרחובות למען
לדבריו ,בדורו היה הכיבוש הנאצי האויב המובהק של
הגשמתן .אינני כותב דברים אלה ככתב אישום נגד תנועת
האנושיות ,וההתקוממות נגדו הייתה רפלקסיבית .האויב כיום
המחאה ,אלא משום שבדומה לרבים ממשתתפיה סיומה
ברור פחות ,ודווקא משום כך אסור לברוח משיח אידיאולוגי
הפתאומי הותיר אצלי טעם מר.
ועקרוני אל המטרות הצרות .ראוי לפעילי המחאה ללמוד
נדמה כי חלק מהפעילים מחפשים מטרות להיאחז בהן.
מדבריו של הסל .תנועות מחאה חייבות להיות נועזות גם
מבחינה רעיונית כדי לחולל שינוי עמוק – ריקנות
כאשר מונה נאור יחיא ,דוברו של ראש הממשלה לשעבר
אידיאולוגית הופכת אותן לתופעות חולפות.
נתניהו ,לדוברו של הנשיא החדש יצחק הרצוג ,הפך הדובר
עוד לא מאוחר מדי .הקבוצות שהתלכדו במחאה יכולות
בעיני פעילים אלה לנציג השטן עלי אדמות .הם מנמקים זאת
עדיין לאמץ תפיסה חברתית ביקורתית ולנצל את הניסיון
בזהותה של המחאה כשומרת טוהר המידות וניקיון הכפיים
הפוליטי ואת הקשרים שיצרו להמשך פעילות .עליהן
הציבוריים ,אך נדמה שיחיא סומן כמטרה הבאה כדי בעיקר
להתארגן ,לפתח תפיסות מעמדיות ולדרוש שינוי יסודי של
מתוך רצון לרכוב על גלי המחאה האחרונים .יש להדגיש :אין
השיטה.
טוהר מידות וניקיון כפיים במשטר קפיטליסטי אכזרי הכובש
עם אחר .הריקבון איננו עניין פרסונלי ,אלא בעיה עמוקה

זוהר אלון
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על טיוטת חוק ההסדרים שפרסם משרד האוצר

ליברמן בוחר בנתיב הניאו-ליברלי המהיר
הממשלות בישראל מתחלפות ,אך המדיניות הניאו-
ליברלית נשארת; "ממשלת השינוי" אינה יוצאת מן הכלל.
שלושה שבועות לאחר שנכנס לתפקיד שר האוצר ,ירה
אביגדור ליברמן את יריית הפתיחה לחוק ההסדרים שישולב
בתקציב הדו-שנתי .2022-2021
מדובר בעשרות רבות של סעיפים ) 300עמודים!( ,אשר
רובם ככולם נוסחו עוד בטרם נכנס שר האוצר של "ממשלת
השינוי" לתפקיד .עובדה זו מצביעה על ההמשכיות באוצר
ועל הקשר ההדוק בין ליברמן לבין בכירי משרדו ,המצטיינים
בעמדותיהם הניאו-ליברליות .בטיוטה ניכרות כמו-כן היטב
טביעות האצבע של מכון קהלת הקפיטליסטי הקיצוני,
הממומן בידי בעלי הון יהודים אמריקאיים מתומכי טראמפ.
התוכנית שהציגה דוברות משרד האוצר השבוע ) (12.7היא
רק טיוטה ,ואפילו טיוטה חלקית .כך שכל התייחסות להצעת
האוצר בשלב זה היא ראשונית )על חוק ההסדרים  -ר' הסבר
בעמוד זה(.
מה אין בחוק ההסדרים המוצע? אין כל התייחסות להעלאת
מיסים ,בייחוד לבעלי ההון ולתאגידים הגדולים – המקומיים
והזרים .זאת ,בניגוד למדיניות עליה הכריזו שרי האוצר
במדינות הקפיטליסטיות הגדולות ובהן ארה"ב .מה עוד חסר?
אין תוספת או תגבור לשירותי הרווחה והבריאות הקורסים,
בייחוד לאחר שנה וחצי של מגפה בעלת השלכות כלכליות
וחברתיות קשות .האוצר מציע ,בשיטה החביבה עליו ,להוסיף
תקציבי רווחה לתושבי הרשויות המקומיות המוחלשות
באמצעות ...העברת תקציבים מהרשויות החזקות .התושבים
העניים בערים החזקות ,הנזקקים לשירותי רווחה ,אמורים
לסבסד את העניים בפריפריה.

פגיעה בסביבה
בחסות החוק מבקשים במשרד האוצר להחליש את המשרד
להגנת הסביבה ,תוך רידוד הרגולציה הסביבתית שנועדה
לשמור על סביבה בריאה ובטוחה .לפי "גלובס" )(11.7
דורשים באוצר כי על המשרד להגנת הסביבה תחול "חובת
שקילת שיקולים כלכליים" בעת הטלת דרישות על פרויקטים
ומפעלים.
באוצר מנמקים :ההוצאות השנתיות של המגזר העסקי בגין
דרישות של רגולציה סביבתית עומדות על  3.7מיליארד שקל,
ואילו באיחוד האירופי – הרגולציה מקלה יותר .אך לפי
בדיקה פנימית שערך המשרד להגנת הסביבה ,הרגולציה
המקומית כמעט זהה לזו של האיחוד האירופי.

תנו לתאגידים הגדולים להרוויח עוד יותר
בסעיף משרד התקשורת מציע האוצר מתן פטור מהיתרי
בניה ל"אתרי סלולר זעירים" )"זעיר" – עד שישה מטרים( מה
שיאפשר את הצבתן של אלפי אנטנות דור חמישי ) .(5Gעוד
מוצע להקים אנטנות על גגות משרדי הממשלה ומבנים
ציבוריים ולהקל על הצבת אנטנות גדולות .באותו סעיף מבקש
האוצר להשלים את הפרטת הדואר ,שכעת היא חלקית.
עוד מציעים אנשי האוצר לקדם פרויקטים של הקמת
נתיבים מהירים בתשלום בכבישים ראשיים בידי חברות
פרטיות ,בדומה למסלול המופרט הקיים כעת בכביש  1בין
נתב"ג לתל-אביב .בהקשר זה האוצר מעוניין להטיל "אגרת
גודש" ,קרי :לבצע הפרטה של כבישים ציבוריים .זאת בניגוד
לאמירתו של ליברמן לפיה "לא יהיו העלאות מסים" .לבסוף,
בהיענות למה שהיבואנים והתאגידים הזרים דורשים זה זמן
רב :האוצר מציע גם לחסל את מכון התקנים.

יוסי אבו

מהו חוק ההסדרים
חוק ההסדרים מוגש מדי שנה לכנסת ,החל בשנת המפנה
לעבר קפיטליזם ניאו-ליברלי ב ,1985-בצמוד להגשת הצעת
תקציב המדינה .החוק הוא אוסף של שינויים מוצעים
בתחומים רבים ,אותם רוצה הממשלה להשיג בחקיקה חפוזה.
במקום להגיש הצעת חוק על כל נושא ולנהל דיונים לגביה,
נוהגת הממשלה לכלול את כל הצעות החקיקה בהצעת חוק
אחת ,היא הצעת חוק ההסדרים.
במקור ,חוק ההסדרים היה "הוראת שעה" ,חלק מתוכניות
החירום של הממשלה להתגבר על האינפלציה הדוהרת של
שנות השמונים שנהגו בעידודו של הממשל האמריקאי.
החקיקה האנטי-חברתית של העשורים האחרונים ברובה
מצאה את דרכה לחוק ההסדרים.
המשבר הקפיטליסטי של  1985חלף ,אך חוק ההסדרים
)שאין לו אח ורע בעולם( ממשיך להיות מוגש מדי שנה.
באמצעות הגשת חוק הסדרים מונעת הממשלה דיון מעמיק
בכנסת בכל אחת מהצעותיה .במשך השנים גדלה ההתנגדות
לחוק .בשנים האחרונות נאלץ האוצר כמה פעמים להוציא
מתוכו סעיפים בלחצם של יו"ר הכנסת ,היועץ המשפטי
לממשלה ,חברי הכנסת או התנגדות ציבורית.

רוסיה 7/

 34שנים לפרסטרויקה :זיכרון מיולי 1987
בשיאו של חום יולי-אוגוסט בשנת  ,1987ישב איש צעיר
מול החבר זלמן ביירך במרפסת הבית שברחוב יד-אליהו
בתל-אביב .כדרכו ,היה החבר זלמן לבוש מכנסיים קצרים
וגופיה צחורה שעל רקעה בלט גון עורו השזוף .ארבעים ושש
שנים חלפו מאז החלו קלגסי הפשיזם הגרמני לטמא את אדמת
ברית המועצות ועד לאותו מפגש קיצי על המרפסת .האיש
הצעיר והחבר זלמן דיברו ברגש על אותם ימים רחוקים ,בהם
עמדו בגבורה עמיה של ברית המועצות נגד הפולש .אז ,תוך
כמה חודשים ,ממש על סיפה של מוסקבה ,שינה הצבא האדום
את פני המערכה במתקפת הנגד שהצילה בסופו של דבר את
העולם כולו .לאחר שדנו במהלכה של המלחמה הפטריוטית
הגדולה ,שבו השניים אל אירועי התקופה .החבר זלמן השמיע
באוזני הבחור הצעיר ניתוח פוליטי עדכני בלהט רב ובביטחון
גמור .בן שיחו הקשיב בקשב רב ,אך בספקות גדולים ובאי-
הסכמה לניתוח הפוליטי שבפי האיש הבוגר והמנוסה ממנו.
לא פשוט היה לנהל ויכוח פוליטי מעמיק בטמפרטורה של
 33מעלות צלזיוס ו 70-אחוזי לחות במרפסת תל-אביבית
פתוחה ,בעוד מאוורר זעיר ואומלל כושל אפילו במשימתו
לגרש את הזבובים הרבים .על מה שוחחו השניים ,אחד מבוגר
בן למעלה משבעים ,והשני צעיר בשנות השלושים לחייו,
באותם ימים של שינויים והתרחשויות מוזרות בעולם? הם
ניסו ,כצפוי ,להבין את החידושים המוצעים במושב הוועד
המרכזי של המפלגה הקומוניסטית של ברית-המועצות,
ובמיוחד את העקרונות הפוליטיים-כלכליים שהציג מזכ"ל
המפלגה מיכאיל גורבצ'וב ביולי  .1987אף בדמיונותיהם
הפרועים ביותר לא היו מסוגלים לשער אז כי רק ארבע שנים
יחלפו מאותו אחר הצהריים במרפסת ביד אליהו ועד לאסון
התפוררותה המוחלטת של ברית המועצות ב – 1991-בין
השאר תודות למדיניותו "המופלאה" של גורבצ'וב.
החבר זלמן היה אדם פוליטי שניתח תמיד את האירועים
בצורה שקולה מאוד ועקרונית ,מה שהיה נהוג לכנות
"מרקסיסט-לניניסט אמיתי" .לכן התעצמה ההפתעה באותה
שיחה מעמדתו האוהדת כלפי "מדיניות הבנייה מחדש"
)פרסטרויקה( ,פרי מוחו הקודח והרחוק מתמימות של
גורבצ'וב .אולם בר-הפלוגתא של החבר זלמן הפגין חוצפה
לא-אופיינית ודחה את הניתוח הפוליטי הנ"ל .הוא הביע את
חששותיו כי הפרסטרויקה והגלסנוסט כמותן כמרשם להרס
המפלגה ,להרס האידיאולוגיה לכתישה איטית של מוסדות
השלטון .ראוי לציין כי בין המשוחחים דווקא שררה תמימות
דעים כי אכן קיימת בארצות הסוציאליסטיות מציאות הדורשת
תיקונים .נקודת המוצא המשותפת הייתה שדברים מתנהלים
שלא בדרך בה הם אמורים להתנהל ,וכי נעשות שגיאות
חמורות שיש לתקן.
החבר זלמן היה משוכנע שמדיניות הבנייה מחדש תביא
פתרון ומרפא לכול התחלואים הקיימים .הוא לא היה מסוגל
לדמיין את האפשרות שסיסמאות הפרסטרויקה הן למעשה
הסוואה למעשה בגידה שיוביל להתפרקות מוחלטת ,וכך
להשתלטות כנופיית אוליגרכים על המדינה הגדולה .כנופייה
זו שדדה את הקופה הציבורית והרסהו אט-אט את הישגי
המדינה הסובייטית.
שמונה שנים לאחר אותה שיחת חמסין על המרפסת ,עזב
אותנו החבר זלמן .בהלוויה שלו היו שהזילו דמעה ולא ידעו
על מה; על חבר שאיננו ,על תקווה שנרמסה ,או אולי על
שניהם גם יחד .בשנים שחלפו הזדקן מעט בר-הפלוגתא של
החבר זלמן .הוא מביט כיום בעולמנו ,חש את הנסיגה

הגדולה ,צופה במנהיגים הריאקציוניים העולים ופורחים
כפרחי סתיו בארצות הנסוגות אל עבר חשוך ,וממתין כרבים
לשובה של ההתפכחות.

גיורא איש שלומית

הקומוניסטים נערכים
לבחירות לדומה
בחודש ספטמבר יתקיימו בחירות לדומה ,הבית התחתון
של הפרלמנט הרוסי .לקראת הבחירות הגישה המפלגה
הקומוניסטית של הפדרציה הרוסית את רשימת מועמדיה
לפרלמנט והציגה את מצעה .אופן הבחירה מורכב :כמה
מחברי הדומה נבחרים בבחירות אישיות מחוזיות ואזוריות,
ואחרים נבחרים ברשימות מפלגתיות כלל-ארציות.
הבחירות הקרובות יתקיימו על רקע ירידה חדה בפופולריות
של מפלגת השלטון – "רוסיה מאוחדת" – עקב הרפורמות
האנטי-עממיות שהובילה ,ובראשן רפורמת הפנסיות והעלאת
גיל הפרישה .גורם נוסף לפגיעה בפופולריות של הממשלה
הוא משבר הקורונה ,שהכה ברוסיה בצורה חריפה .לכן ,יאלץ
הקרמלין להתאמץ כדי לשמור על הרוב של מפלגת השלטון
בדומה.
אך במקום לנצל נסיבות פוליטיות אלה לחידוד ההבדלים
האידיאולוגיים ולהצגת אלטרנטיבה מהותית לשלטון ,הגישה
המפלגה הקומוניסטית רשימת מועמדים חלשה מאוד.
מהרשימה הודרו לחלוטין או הוצבו במקומות לא ריאליים
חברי מפלגה ואף חברי דומה מכהנים בעלי עמדות "שמאליות
מדי" .לדוגמא ,ניקולאי בונדרנקו ,חבר מפלגה פופולרי ובעל
הישגים ברמה המקומית בעיר סרטוב ,שאף מנהל בלוג פוליטי
עם מיליוני עוקבים ,הוצב במקום בלתי ריאלי בתחתית
הרשימה הכללית ,ונשלח להתמודד בבחירות אישיות נגד
מועמד חזק של "רוסיה מאוחדת" .חברי דומה
"אופוזיציוניים" נוספים ,או כאלה המזוהים עם האגף
השמאלי במפלגה ,הורדו במורד הרשימה.
ומי נמצאים בראש הרשימה? בין השאר יתמודד מטעם
המפלגה בעל ההון פאבל גרודינין ,שהיה מועמדה בבחירות
האחרונות לנשיאות .לאחר הבחירות לנשיאות היה גרודינין
מעורב בשערורייה ציבורית בשל פגיעה חמורה בזכויות
עובדות בעסק שבבעלותו )סובחוז לשעבר שהופרט( .אך
גרודינין אינו נציג ההון היחיד המתמודד מטעם הקומוניסטים.
בעל ההון סרגיי שרגונוב ,לשעבר העורך הראשי של עיתון
בשם "העיתונות החופשית" ותורם נדיב לקופת המפלגה,
מוצב אף הוא במקום מובטח ברשימה.
מועמד נוסף ברשימת המפלגה הוא מיכאל אבדייב ,אחד
מקבלני הבנייה הגדולים ביותר במוסקבה .הוא כיהן בעבר
כחבר דומה מטעם המפלגה ,אך פרש בטענה שהוא רוצה
להקדיש זמן רב יותר לעסקים .אבדייב הוא גם חבר הוועד
המרכזי של המפלגה .בכהונתו בדומה נמנה עם הכותבים של
קודקס חוקי הבנייה ברשויות המקומיות ,אשר מחזק את
הקבלנים ומחליש את זכויות העובדים.

עידן סלוצקר
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אסתר בז'רנו בעת נאום בפסטיבל העיתון הקומוניסטי הגרמני "אונזרה צייט" ב) 2018-צילום" :אונזרה צייט"(

נפטרה אסתר בז'רנו :המוסיקה במערכה נגד הניאו-נאצים

מאחרוני ניצולי אושוויץ ופעילה במאבק בפשיזם

המפלגה הקומוניסטית הגרמנית ) (DKPקיבלה באחרונה
הודעה מטעם גורם ממלכתי לפיה לא תוכל לרוץ בבחירות
לפרלמנט ,הבונדסטג ,שיתקיימו בספטמבר הקרוב .העילה
הרשמית לפסילה היא שהמפלגה לא הגישה את דוחותיה
הכספיים בזמן ,אולם מנהיגי המפלגה ותומכיה חוששים כי
המהלך נועד לשלול את מעמדה החוקי.
יו״ר המפלגה פטריק קבלה הבהיר בתגובה כי מדובר
בניסיון להוציאה אל מחוץ לחוק .קבלה מתח קו ישיר בין
צמצום חופש הפעולה של הקומוניסטים בגרמניה לאורך
השנים לבין הניסיון הנוכחי למנוע את השתתפות המפלגה
במערכת הבחירות .קבלה אמר כי ״המפלגה הוצאה אל מחוץ
לחוק ב 1933-בידי הפשיסטים וב 1956-בידי הקנצלר דאז
קונרד אדנאואר .אנו חוששים למרות שהניסיון הנוכחי נעשה
בכסות בירוקרטית .אנו נשתמש בכל האמצעים החוקיים
העומדים לרשותנו ,ובטוחים שניסיון זה עתיד להיכשל״.
ניתן לראות בקשיים הבירוקרטיים שעורמת המדינה בפני
המפלגה הקומוניסטית המשך של קו נוקשה יותר מצד
השלטונות הגרמניים כלפי השמאל העקבי .זה המשך לתקיפת
גוש הנוער הגרמני החופשי )עליו מוטל איסור חוקי שנוי
במחלוקת( בצעדה לזכר רוזה לוקסמבורג וקרל ליבקנכט
שהתקיימה בחודש מרס השנה.
המפלגה הקומוניסטית הגרמנית ) (DKPהוקמה במערב
גרמניה ב ,1968-שכן על פעילותה של המפלגה הקומוניסטית
ההיסטורית של גרמניה ) (KPDהוטל איסור בKPD .1956-
עודנה קיימת במתכונת מצומצמת ,אך רשמית היא אינה
חוקית .האיסור הנוכחי על פעילותה של המפלגה
הקומוניסטית הגרמנית ) ,(DKPשנעשה באמצעים
בירוקרטיים עקיפים ,משמעותו צעד נוסף בתהליך של דיכוי
התנועה הקומוניסטית בגרמניה.

בז'רנו נולדה בשם אסתר לוי בזארלואי בשנת  1924בחבל
הסאר שבדרום מערב גרמניה .עלייתו של היטלר לשלטון
שמה קץ למה שבז'רנו תיארה כ"ילדות מאושרת" .כשהייתה
בת  16הופרדה ממשפחתה ונשלחה למחנה עבודה נאצי
בפאתי ברלין .הוריה ,כך נודע לה לימים ,הוגלו באותה שנה
לריגה שבלטביה ושם נרצחו.
ב 1943-נשלחה בז'רנו לאושוויץ-בירקנאו .שערה נגזז,
מספר קועקע על אמת ידה והיא אולצה לעבוד בפרך .במהלך
"צעדת המוות" בימים האחרונים של המלחמה ,ברחה יחד עם
כמה אסירים והתחבאה ביער .בתום המלחמה השיגה מסמכים
מזויפים ועלתה על ספינה מעפילים שפניה לארץ.
בישראל ,בה קבעה את ביתה ,היא שרה במקהלת הפועלים
"רון" עטורת פרסים שהקימה המפלגה הקומוניסטית )מק"י(.
היא נישאה לנסים בז'רנו ,נהג משאית וקומוניסט שמשפחתו
היגרה לארץ מבולגריה .נולדו להם שני ילדים :יורם ועדנה.
ב ,1960-עזבה משפחת בז'רנו את ישראל ועברה לגרמניה.
נסים נלחם במלחמת סיני והתנגד פוליטית להמשך הסכסוך
העקוב מדם עם שכנותיה הערביות של ישראל בשירות
האינטרסים האימפריאליסטיים .הם השתקעו בהמבורג.
בשנות השבעים החליטה בז'רנו להפר את שתיקתה בנושא
השואה ,לאחר שראתה איך מגוננת המשטרה הגרמנית על
קיצונים ימניים מפני מפגינים" .למחרת הצטרפתי לאיגוד
המאבק בניאו-נאצים" ,סיפרה בריאיון עיתונאי .שם עודדו
אותה חבריה לספר את סיפור חייה ולחזור למוסיקה .במשך
עשרות שנים היא הרצתה בבתי ספר .בז'רנו הקימה יחד עם
בניה להקה ששרה שירי מרד יהודיים ושירים אנטי-פשיסטיים
בגרמנית ,בספרדית ,בעברית ,בצרפתית ,באנגלית וביידיש.
היא הרבתה לנאום בכינוסי מחאה נגד מצעדים ניאו־נאציים.
לדבריה ,הפעילות נגד הפשיזם שחררה אותה מהסיוט החוזר
בו ראתה עצמה נרמסת תחת מגפי החיילים הנאצים" .שחררתי
את עצמי מבפנים" ,סיפרה.
בשנים האחרונות הצטרפה גם למערכות למען הפליטים,
המהגרים ומבקשי המקלט בגרמניה ובאירופה כולה" .צריך
לעזור לאנשים אלה" ,אמרה בריאיון" .אני מכירה את זה
מקרוב .במהלך מלחמת עולם השנייה אחותי רות הצליחה
להגיע לשווייץ ,אבל חיילי משמר הגבול שלחו אותה כלעומת
שבאה והנאצים רצחו אותה".

דניאל אלסון

נ"ע

אסתר בז'רנו ,ניצולת אושוויץ ,מוסיקאית ופעילה במאבק
נגד הניאו-נאצים והפשיזם ,נפטרה ) (10.7בגרמניה .כך מסר
שבועון המפלגה הקומוניסטית "אונזרה צייט".

גרמניה אסרה על הקומוניסטים
להשתתף בבחירות לפרלמנט

תרבות 9/

לא לסגירה ,לא להפרטה

תחנת גל"צ
לידי עובדיה
לאחרונה התעורר פולמוס ציבורי סביב החלטת שר
הביטחון בני גנץ לסגור את תחנת הרדיו הוותיקה גלי צה"ל.
עם זאת טרם פורסמה החלטה רשמית ,ויש הסבורים שהכוונה
היא להפרטה ולאו דווקא לסגירה .בכל מקרה ברור שלעובדי
התחנה )עיתונאים ,טכנאים ,נהגים ועוד – רובם מאוגדים( יש
סיבה לחשוש בנוגע לביטחונם התעסוקתי ולעתידם המקצועי.
בוויכוח נשמעו קולות רבים  -מעיתונאים שעבדו בגל"צ
במהלך שירותם הצבאי וקוראים עתה לסגור אותה ,ועד אלה
שדורשים להפריט את התחנה .במערכת הצבאית מתבצע
תהליך הפרטה מסיבי )מכירת מפעלי הנשק והתחמושת,
הנפקת התעשייה האווירית בבורסה ועוד( .בשנים האחרונות
מפריט הצבא שירותים ופעילויות שביצעו עד כה חיילות
וחיילים.
ישנם בין ותיקי התחנה עיתונאים המתייצבים לצדה .רזי
ברקאי אמר ליומון "הארץ"" :אם מניחים בצד את המילים
הגבוהות של חופש העיתונות ומלחמה על השידור הציבורי,
צריך להגיד שהמדינה תשרוד בלי גל"צ ,אבל היא תשרוד גם
בלי עיתון 'הארץ'" ).(26.7
ארגון העיתונאים טרם פרסם את עמדתו – וחבל שכך.
לאחרונה נבחרה נורית קנטי ,מהוותיקות בעיתונאי גל"צ,
לעמוד בראש ארגון העיתונאים .הגיעה העת להשמיע את קולו
של הארגון ,שלרוב מפגין אומץ ואינו מתחמק מהגנת חבריו
ועמיתיו למקצוע .קנטי רק הוסיפה לדברי ברקאי" :נכון
שבשנים האחרונות קרו בתחנה דברים שלא בטובתה ,ורבים
מעובדי התחנה לא רצו במהלכים האלה ולא חשבו שהם
טובים .הנהלה של כלי תקשורת תמיד צריכה לוודא שהיא
נותנת מקום למגוון הקולות בחברה הישראלית .חשוב שבתוך
זה יישמרו ערכים של שידור ציבורי".

את מי משרתת העיתונות הפרטית
בניגוד לדבריו של ברקאי ,לא צריך להשאיר בצד עקרונות
כגון חופש העיתונות ושידור ציבורי .הסתעפויותיו של תיק
 ,4000הידוע גם כפרשת בזק-אלוביץ' או פרשת בזק-וואלה –
במשפט המתנהל כעת נגד ח"כ בנימין נתניהו – מצביעות על
הקשר המשולש בין הון ,שלטון ועיתון )במקרה הזה  -אתר
אינטרנט מרכזי( .פרשה זו
רק מבליטה ביתר שאת את הצורך בשידור ציבורי עצמאי מן
השלטון ומן ההון.
לכן ,לא די בהתנגדות להפרטה או לסגירת התחנה .יש
לפעול למען הקמת קואופרטיב עובדי גל"צ שבכוחו
להפעילה ,ובכך להגן על מקור הפרנסה של עשרות עובדים
תוך שמירה על עיתונות עצמאית ונושכת .אבל זה לא יהיה קל.
מניסיון אישי שכשל ,אני יכול להעיד שצריך לבנות
קואליציה רחבה של עיתונאים ,ארגוני עובדים ומאזינים
הגדולה בהרבה ממניין עובדי גל"צ .במחצית השנייה של
שנות ה 90-ניסינו ,יחד עם עיתונאי "דבר" ,להציל את העיתון
הוותיק שעמד בפני איומי סגירה מצד בעליו :ההסתדרות.

רזי ברקאי ,מוותיקי גלי צה"ל )צילום :גל"צ(

דווקא הנהגת ארגון העובדים הגדול בישראל ביקשה ,ואף
הצליחה ,לסגור את כלי התקשרות שלתפיסתה "הפסיק לשרת
אותה" – כדברי איש העסקים חיים רמון והנשיא-שלא-היה
עמיר פרץ ,אז יושבי הראש ההסתדרות.
ניסיון של שנתיים בניהול עצמי של "דבר" הצליח במישור
העיתונאי אך כשל כלכלית ,בגלל שהארגון שאמור היה לשאת
את דגל ההגנה על מקומות העבודה ,ובמיוחד על עיתונות
ציבורית שתשרת את העובדים – דווקא הוא עמד מנגד.

מערכה ציבורית ממושכת
לשם הצלת גל"צ והעברת הבעלות לעובדיה יש להתכונן
למערכה ציבורית ממושכת .קודם כל ,עובדי התחנה חייבים
להסכים לכך ולהוביל את המהלך .שנית ,על ארגון העיתונאים
לקדם תוכנית פעולה הכוללת מחאה ומאבק ,יחד עם התווית
הכלים הארגוניים ,הכלכליים והמשפטיים להשגת היעד .תנאי
בל יעבור להצלחת המערכה הציבורית ,שתהיה ממושכת ,היא
סולידריות פעילה מצד כלל העיתונאים .עד עתה סולידריות זו
לוקה בחסר .קל למצוא טורים ופרשנויות שבקלות ראש
קוראים "לסגור מיד את גל"צ".
האם "כלי תקשורת בבעלות העובדים" הוא אכן חזון
אוטופי? האם זה רעיון הגדול על מידותיהם של עובדי
התקשורת? ייתכן כי בישראל רבים סבורים כך .אבל ברחבי
העולם פועלים מאות כלי תקשורת בבעלות עובדיהם .הוותיק
שבהם הוא "לֶה קָ נָאר אֶ נְשֵ נֶה" )"הברווז הכבול"( ,שבועון
צרפתי שנוסד ב 1915-כעסק פרטי והיוצא לאור מאז מדי יום
רביעי .אך כבר בתחילת שנות ה 20-של המאה שעברה ,עם
פטירת מייסדיו ,עבר השבועון לבעלות העובדים .הוא חדל
להופיע רק במשך ארבע שנים ,בשנות הכיבוש הנאצי.
בשבועון מופיעים תחקירים ,מאמרים וקריקטורות
העוסקים רובם בכלכלה ,בחברה ,בפוליטיקה ובתרבות
בצרפת מנקודת מבט שמאלית .לשבועון עיצוב צנוע והוא
מודפס בשלושה צבעים בלבד בפורמט "ברואדשיט" )כמו
עיתון "הארץ"(" .לה קנאר אנשנה" מסרב לפרסם מודעות
בתשלום )כדי לשמור על עצמאותו( ומקור הכנסותיו הבלעדי
הוא מאות אלפי המנויים והקוראים .הוא אף מפרסם מדי שנה
מעל דפיו דין וחשבון על הכנסותיו והוצאותיו ...והוא רווחי.
 65עובדיו נהנים מרמת שכר גבוהה במיוחד.

אפרים דוידי

במאבק

הקטל בענף הבנייה נמשך :שלושה פועלים נהרגו תוך
פחות מ 12-שעות ) .(13.7פועל פלסטיני כבן  60נמצא מחוסר
הכרה בבור מים במפעל באזור התעשייה בבית שאן .פועל בן
 24נפצע באותו יום במהלך עבודתו באתר בנייה באשדוד,
ומצבו הוגדר קריטי .צוות מד"א שהגיע למקום ביצע פעולות
החייאה ,ופינה אותו לבית החולים אסותא בעיר ,בו נפטר
מפצעיו.
עוד באותו יום נפצע באורח אנוש פועל נוסף שהתחשמל
במהלך עבודות על פיגומים באתר בנייה ברחוב היבנר בפתח
תקווה .שירותי הכיבוי נאלצו לעשות שימוש במנוף כדי
לחלצו .הוא נפטר לאחר שפונה לבית חולים .יום קודם לכן
נהרג עובד מקריסת קורת בטון באתר בנייה בהרצליה ,ויומיים
לפני כן נהרג עובד שנפל מהקומה השמינית במהלך עבודות
שיפוצים בבניין בירושלים המזרחית שתחת כיבוש ישראלי.
פעילי חד"ש יפגינו ביום שישי הקרוב ,16.7 ,בשעה 11:00
מול אתר הבנייה ברחוב קרליבך  2במרכז תל-אביב לזכרו של
העובד הגיאורגי ראמז קנטריה ,שנהרג באתר ב 5-ביולי.
מחד"ש נמסר" :העובד שנהרג הוא קורבן נוסף של הזנחה
מתמשכת של בטיחותם ושל שלומם של עובדי הבניין מצד
בעלי ההון – הקבלנים והיזמים – ומצד זרועות השלטון
האמורות לפקח על אתרי הבנייה ולאכוף את כללי הבטיחות.
בואו לעמוד איתנו בתביעה לחיים לפני רווחים ,לצדק
ולביטחון לכל עובדי הבניין".

במילים ספורות :סכסוכי עבודה פעילים מקיפים את כלל
עובדי מערכת הבריאות ,מהרופאים הבכירים ועד לעובדי
המטבח והניקיון; ואין זו מקריות.
קיים מכנה משותף לכל מאבקי עובדי הרפואה :עומס
הנובע ממחסור בכוח עבודה .המחסור שהיה קיים לפני פרוץ
משבר הקורונה ,נמשך במהלכו )חרף תוספת התקנים
הזמניים( וקיים גם עתה .נבחן לדוגמא את המצב בבית
החולים הלל יפה בחדרה ,המשרת כחצי מיליון תושבים .בבית
החולים כ 3,500-רופאים ,אחיות ועובדי מנהל ומשק
המתקשים לעמוד בעומס .במהלך הקורונה נוספו  18תקנים
זמניים בלבד ...ועובדים אלה עומדים כעת בפני פיטורים.
"ממשלת השינוי" מוסיפה לקדם מדיניות קפיטליסטית
ניאו-ליברלית )ר' ידיעה על חוק ההסדרים החדש בעמ' (6
ואינה מסוגלת לתת מענה למצוקה החריפה במערכת
הבריאות .המצוקה אינה פרי טעות – זו מדיניות .לכן על יו"ר
מרצ ושר הבריאות ,ניצן הורוביץ ,להודיע על תמיכתו הפעילה
במאבק עובדי המערכת עליה הוא מופקד ,ולהבהיר שאין
בכוונתו להמשיך בתפקיד ללא שינוי מן היסוד במדיניות
האנטי-חברתית של ממשלת בנט-לפיד .ספק רב אם כך יהיה.

הפגנה :יוסגר פושע החונטה

מועדון הגדה השמאלית

פעילים למען זכויות אדם יפגינו בקריית ביאליק ביום שישי
הקרוב ,16.7 ,בדרישה להסגיר לארגנטינה חשוד בפשעים נגד
האנושות המתגורר בישראל .הפגנת המחאה תתקיים בשעה
 10:30מול ביתו של איש שירותי הביטחון הארגנטיני לשעבר
תאודרו אניבל גאוטו ברחוב שבטי ישראל  45בקרית ביאליק.
דובר הפעילים מסר" :מה הייתם עושים אם היה מתברר
לכם שהשכן בדירה  ,11זה שעלה לפני כ 18-שנה מארגנטינה,
חשוד בפשעים נגד האנושות לרבות חטיפות ,עינויים ,רצח
ואפילו חטיפת תינוקות של עצורות אחרי רציחתן במחנה
המוות לה קאצ'ה של החונטה הצבאית?".
יצוין שנגד גאוטו ,שאימץ עם כניסתו לישראל את השם
"יוסף כרמל" ,הוצאו כבר ארבעה צווים של האינטרפול
הדורשים את הסגרתו .הוא הצליח להיכנס לארץ ולקבל
אזרחות ישראלית לאחר שרימה את השלטונות בארגנטינה
וברח ממשפט במולדתו .הוא אף קיבל ממדינת ישראל מאות
אלפי שקלים במסגרת "הטבות לעולים חדשים" .גורמים
רשמיים בישראל מונעים את הסגרתו של גאוטו לבואנוס
איירס ,שם הוא מבוקש בחשד לפשעים נגד האנושות .את
ההפגנה יזם שלמה סלוצקי שאחיו נרצח במחנה לה קאצ'ה.

מק"י – המפלגה הקומוניסטית הישראלית
אבלים על מותו של חבר סניף תרשיחא

איאד בשארה

<< המשך מעמוד השער

בריאות חולה

ערב לציון  85שנה למלחמת האזרחים בספרד
הקרנת הסרט "מדריד לפני חניתה" על המתנדבים
מפלשתינה ,ושיחה עם הבמאי ערן טורבינר
יום חמישי ,15.7 ,בשעה  ;20:00אחד העם  ,70ת"א

פודקאסט  -גל חד"ש
פרק מס'  :45שיחה עם המתרגם והחוקר טל גלעדי
בנושא :הפרשנות של אלתוסר לפילוסופיה של מרקס
ניתן להאזין לכל פרקי גל חד"ש באתר "זו הדרך"

מועדון הקולנוע בגדה השמאלית

"הסוכה" – קליאו ברנרד
בריטניה 92) 2010 ,דקות ,אנגלית(
מוצ"ש ,17.7 ,בשעה  ;20:00אחד העם  ,70ת"א

השבוע באתר "זו הדרך"
משבר קואליציוני בעיריית חיפה ,חשד
לזיופים בבחירות בהסתדרות המורים,
מחאה בקובה ,ועוד...
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