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די לאלימות נגד נשים
לקראת יום המאבק הבינלאומי באלימות כלפי נשים,
המצוין השבוע בישראל וברחבי העולם ,קיימה ועדת הכנסת
לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי ,בראשות ח"כ עאידה
תומא-סלימאן )חד"ש – הרשימה המשותפת( דיון מיוחד
) (22.11בהשתתפות נציגות ארגוני נשים ופעילות
פמיניסטיות רבות.
בקרב הנתונים שנמסרו בדיון ,המצביעים בין היתר על
עלייה במודעות לבעיית האלימות כלפי נשים ,בלט דו"ח
מיוחד שהכין מרכז המחקר והמידע של הכנסת .מהדו"ח
עולה תמונה עדכנית ועגומה מאוד של עלייה בשכיחותם
של מקרי אלימות כלפי נשים ,בדגש על עבירות מין – דווקא
בעת משבר הקורונה.
בהציגה את הדו"ח אמרה ח"כ תומא-סלימאן" :הנתונים
מראים בבירור שישנה עוד דרך ארוכה עד למיגור התופעה
ולשיפור הטיפול המערכתי בנפגעות תקיפה מינית".

מהנתונים עולה כי בכל אחת מהשנים  2019ו 2020-נפתחו
במשטרה כ 5,200-תיקי עבירות מין .במילים אחרות :כמעט
מדי שעה נפתח תיק במשטרה בגלל עבירת מין .ואלה רק
העבירות המדווחות – קשה לדעת מהו היקף התופעה בגלל
פחד של הקורבנות להתלונן נגד קרובים ,מכרים או בעלי
תפקידים .על כך העירה ח"כ תומא-סלימאן" :ניכר כי יש
דיווח חסר על תקיפות כאלה בחברה הערבית .זה נובע מחוסר
אמון במערכות".
עוד עולה מהדו"ח כי בין  2019ל 2020-גדל ב 5%-מספר
תיקי עבירות המין כלפי נשים .יצוין שכל תיק יכול לכלול כמה
עבירות .הגידול נרשם דווקא בעת משבר הקורונה והמגבלות
שהוטלו על הציבור ,ולכן בחלק מהמקרים מדובר בפשעים
מקוונים .מספר התלונות בגין פרסום סרטונים ,צילומים או
הקלטות בעלות אופן מיני-פוגעני גדל אשתקד בשיעור ניכר.
עוד על האירועים לציון יום המאבק – בשער האחורי

תגובות 2/
עסקת חבילה או עסקת חליבה?

דברים בשם אומרם
נתניהו קבלן ביצוע של הרשימה המשותפת

"נתניהו שוב מוכיח עצמו כקבלן הביצוע של המשותפת.
שלוש פעמים הוא סייע לה לקדם את האג'נדה שלה .פעם אחת
הוא סיכל עבורה את החוק למניעת איחוד משפחות שהגישה
שרת הפנים שקד ,הצבעה שעליה רבים בליכוד מצטערים עד
היום; ופעמיים הוא עזר לה להעביר הצעות חוק :לוועדת
חקירה פרלמנטרית לעיוות במינוי מורים ערביים ,וכעת
להקמת בית החולים בסכנין".
יוסי ורטר" ,הארץ"12.11 ,

עֹולם
אֹומ ִרים ַא ֲה ָבה יֵ ׁש ָּב ָ
ח"כ דיסטל אטבריאןְ :

"אני מתקשה נורא לומר שלום אפילו ל 12-המופלאים מימינה
ומתקווה חדשה ,קשה לי .הרבה יותר קל להיות נחמדה גם
לחברים מהמשותפת מאשר לאנשים האלה .יש לי התנגדות
עמוקה מן היסוד ואלחם בכל כוחי נגד האג'נדה של
המשותפת ,אבל לפחות הם נאבקים למען הציבור שלהם
ולפחות הם אומרים את מה שהם מתכוונים אליו".
ח"כ גלית דיסטל אטבריאן )הליכוד( ,ערוץ הכנסת11.11 ,

מרצ וממשלת הימין :זה מה יש

"הממשלה הזו הצילה את ישראל ממשבר דמוקרטי חריף,
ובאופן חד משמעי נוכחותה של מרצ בקואליציה שיפרה את
מצבה של המדינה ביחס לאלטרנטיבות".
מסר של השרה תמר זנדברג לחברי מרצ12.11 ,

מכתבים
למערכת

גבעת עמל :ארץ אוכלת יושביה
אחרי פינוי גבעת עמל ,כפי שפורסם בגיליון האחרון של
"זו הדרך" ,אין מנוס מהמשלת ישראל ל"ארץ אוכלת
יושביה" :תושבי שכונות מוחלשות ,אוכלוסיות החיות
בפריפריה ,ערבים ,חרדים ,וקבוצות אתניות שונות.
תושבי גבעת עמל )בעבר כפר ג'מוסין הפלסטיני( ,שחיו
במקום כל ימי חייהם ,פונו באלימות משטרתית ללא פתרון
כלכלי ראוי.
הטייקונים ,שרכשו את הקרקע ,ויעשו הון מבנייה יוקרתית,
לא חויבו במתן דירות חלופיות באותם גורדי שחקים או
במסירת מגורים מתאימים למפונים .ניתן היה להכשיר אתר
קרוואנים עבורם עד למציאת פתרון הוגן .היכן עיריית ת"א-
יפו ,שבשטחה נעשה העוול הנפשע הזה? היכן המפלגות
הסוציאל-דמוקרטיות? היכן שרי ישראל בממשלה החדשה?
למותר להזכיר כי ג'מוסין כבר פונתה ב.1948-

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

"עסקת החבילה שנחתמה בשבוע שעבר כללה את ההסכמה
להקפאת שכר בשנה הקרובה ,אבל לא כללה שני מרכיבי יסוד
נוספים .המגזר העסקי לא התחייב להקפיא את המחירים
והאוצר לא התחייב להקפיא את המסים .התוצאה ברורה,
יבואנים ,יצרנים מקומיים ומשקיעים מודיעים על כוונה
לעלות את המחירים והאוצר מטיל ,בלי למצמץ ,מסים גבוהים
על מוצרי צריכה פופולריים כמו משקאות ממותקים וכלים
מפלסטיק .הוא גם דואג 'להתאים' ,כלומר להעלות ,את מחירי
הבנזין והדיזל .השכירים לא יבלעו בשקט את שחיקת השכר
הריאלי והחבילה תמצא את דרכה לפח ההיסטוריה".
סבר פלוצקר" ,ידיעות אחרונות"12.11 ,

ובא לציון גואל

"כשהמשותפת מצביעה נגד תקציב המדינה ,היא מציגה את
משנתה האלטרנטיבית .ואם ייתכן שהתנגדותה היא שתפיל
את הממשלה ,יואילו בטובם קברניטי הממשלה וייכנסו
למו"מ עם חבריה כדי לקבל את תמיכתם .בשני המצבים
המשותפת יוצאת נשכרת :גם משווקת את עמדותיה ,ואם
נענים לדרישותיה — מה טוב".
עודה בשאראת" ,הארץ"15.11 ,

אבל זו הייתה הכוונה ,נכון?

"מחקירות של רשות המיסים עולה כי חלק מאותם עסקים
שטענו כי נגרמו להם הפסדים גדולים בשל המשבר ,לא רק שלא
הפסידו כספים ,אלא שמחזוריהם היו דווקא גבוהים בשנת
הקורונה הראשונה ,בהשוואה למצב עסקיהם בשנה שקדמה
לקורונה .בעקבות בדיקת דרישות המענקים ומצב אותם עסקים,
התברר כי כ 2.5-מיליארד שקל ,על פי ההערכות הראשונות,
שולמו לעסקים שמחזוריהם עלו – ולא פחתו – בתקופת
הקורונה".
גד ליאור" ,ידיעות אחרונות"14.11 ,

מרוב פקקים לא רואים את הפיל

"פונדקאות ,ענייני קואליציה ,עמדות מפלגת העבודה ,וגם
תרומת משרד התחבורה לפקקים שסותמים את כבישי המדינה
– כל אלה עלו כמובן בראיונות המקיפים שהעניקה שרת
התחבורה מרב מיכאלי לשלושת ערוצי הטלוויזיה המובילים:
חדשות  ,12חדשות  13וחדשות כאן  .11אולם מכל הראיונות
נפקד הפיל הגדול שבמרכז החדר ,ולמעשה במרכז העולם:
משבר האקלים.
הבעיה העיקרית היא שגם אף אחת ואחד ממראייניה – דנה
ויס ,הילה קורח ודב גיל-הר – לא שאל את מיכאלי על המשבר
ועל חלקו של משרד התחבורה בעמידה ביעד של איפוס
פליטות.
הם גם לא שאלו את השרה מדוע הממשלה לא קידמה כלל את
אחד היעדים המרכזיים שישראל התחייבה להם בהסכם
האקלים שנחתם בפריז ב ,2015-הפחתת  20%מהנסועה
הפרטית ,יעד שהיישום שלו עד היום עומד על אפס עגול
וגדול; ואפילו לא שאלו שאלה אחת על התשתיות לתחבורה
חשמלית בישראל ,שנמצאות בפיגור גדול אחרי העולם כולו.
כלום".
עדי וולפסון" ,העין השביעית"15.11 ,

הממשלה והמשבר הסביבתי :אחד בפה ואחד בלב

"ההצהרות על הצורך להתגייס לשמירת הסביבה ולטיפול
משמעותי במשבר האקלים הן רבות ,אך המעשים לא תמיד
תומכים בהן .לפני מספר שבועות הצליחה הממשלה לאשר
בכנסת את התיקון לפקודת המכרות ,שמשמעותו ריקון 500
מיליון שקל מתוך קופתה של הקרן לשיקום מחצבות,
והעברתם למשרד האוצר לטובת שימושים אחרים".
ענת רואה" ,כלכליסט"18.11 ,

כלכלי וחברתי 3 /

יו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד נואם בטקס החתימה על עסקת החבילה במשרד האוצר )צילום :ההסתדרות(

טרם פורסם הנוסח המלא של עסקת החבילה

היתר למשמרות של  13שעות
הדיון שנערך בשבוע שעבר ) (17.11בבית נבחרי
ההסתדרות )בינ"ה( ,סער בעת שהיו"ר ארנון בר-דוד הציג את
"עסקת החבילה" עליה חתמו בתחילת החודש ההסתדרות,
ממשלת הימין והמעסיקים – עסקה שהוגדרה "עסקת חבלה"
בגיליון "זו הדרך" .(10.11) 43
בר-דוד הציג בפני חברי בינ"ה שקפים ובהם עיקרי ההסכם,
אך ההסכם טרם פורסם במלואו ולא נמסר לרשם ההסכמים
הקיבוציים .רק המסירה לרשם מקנה להסכם חוקיות
ומאפשרת לעיין בו ובסעיפיו השונים .מזה כשבועיים מנסים
חברי סיעת חד"ש בהסתדרות לקבל עותק מן ההסכם – אך
ללא הועיל .בר-דוד אמנם הציג את הקווים הכלליים של
ההסכם אך לא ביקש את אישורו של "פרלמנט ההסתדרות".
לכן לא נערכה הצבעה בנושא.
לפי ההסכם שהוצג ,שכר המינימום יעלה בהדרגה ל6,000-
שקל תוך חמש שנים ,כשהפעימה הראשונה תהיה באפריל
 .2022זו תוספת של  54אגורות לשעת עבודה בשנה וחצי
הקרובות 29.66 :שקל לשעה במקום  29.12שקל כיום .עוד
סוכם שבמהלך השנה הבאה לא תהיה תוספת שכר במגזר
הציבורי ושהעובדים רשאים לעבוד מהבית יום בשבוע.

לפתע הופיע סעיף חדש
השכר במגזר הציבורי יוקפא כאמור במהלך  .2022לקראת
תקציב  2023ייפתחו הדיונים על הסכם קיבוצי חדש במגזר
הציבורי .אך מאז שנת  2017לא נחתם הסכם שכר במגזר
הציבורי .בחודש דצמבר  2019בוצעה הפעימה האחרונה של
הסכם המסגרת הקודם ,כאשר משכורת חודש ינואר 2020
נכללה העלאת שכר בשיעור של  .1.95%פירוש הכניעה של
בר-דוד לעמדת ליברמן והמעסיקים :מאות אלפי עובדים
במגזר הציבורי לא יקבלו פיצוי על העלייה ביוקר המחיה
במהלך שלוש שנים ולא ישפרו את שכרם.
עוד עלה מהמצגת שהצדדים הסכימו על מימוש תביעה
ישנה של המעסיקים :מעבר החישוב של שעות נוספות
מחישוב על בסיס יומי לחישוב על בסיס חודשי .זאת ,בדומה
לשינוי שבוצע בשנתיים האחרונות בכמה מדינות

קפיטליסטיות בהן שולטות מפלגות ימין ,ובהן הודו והונגריה.
החישוב הגלובלי מוגבל ל 17-שעות נוספות חודשיות ,ויחול
על עובדים שמשתכרים עד  150%משכר המינימום בלבד
) 7,950שקלים(.
להפתעת רבים ,בשקפים הוצג סעיף חדש במסגרת ההסכם
שעל תוכנו לא נמסר בהודעות לעיתונות מטעם ההסתדרות
והאוצר :היתר למעסיקים לקבוע משמרות בנות  13שעות
וחצי ביום )!( לעובדי תעשייה .ההיתר יחול גם על עובדי ענף
ההי-טק .זאת ,לאחר שההסתדרות הסכימה בעבר להעסיק
פועלים במשמרות של  12שעות רצופות .נשאלת השאלה:
האם קיימים בהסכם סעיפים נוספים הפוגעים בעובדים שטרם
פורסמו?

הסכם מביש
במהלך הישיבה מחו נציגי סיעת האופוזיציה בהסתדרות,
"צדק חברתי" ,נגד העסקה והניפו שלטי מחאה נגד השעייתה
של שני שבתוב ,יו״ר מועצת עובדי רשות האוכלוסין המאגדת
כ 3,000-עובדים .שבתוב זומנה להליכים משמעתיים בגלל
שמתחה ביקורת על ההסכמים עם האוצר .בעקבות המחאה
וצילום האירועים ,הורחקו נציגי האופוזיציה וצוותי הצילום
מהישיבה.
יו״ר סיעת האופוזיציה בהסתדרות ,חנוך ליבנה )שבמשך
שנים רבות כיהן כיו"ר ועדי עובדי הבנק הבינלאומי וכתב טור
ב"זו הדרך"( ,מסר בתום הישיבה :״בהסתדרות לא יודעים מה
זה דמוקרטיה וגם לא יודעים לנהל משא ומתן .כואב לראות
שכל מי שמביע ביקורת מושעה ומורחק .ככה הרחיקו אותנו
וכך גם משעים יו״ר ועד עובדים גדול שהעזה להביע ביקורת
על ההסכם עם האוצר".
לדברי ליבנה" ,זה הסכם מביש .יו״ר ההסתדרות התפשר
על הכל .אפס הישגים .על עסקת החבילה במשק שמענו
לראשונה בישיבה ,לא קיבלנו כנציגי עובדים שום חומר או
טיוטה .יו״ר ההסתדרות ניהל את הכל כהצגה של איש אחד.
זה לא הסתדרות של עובדים ,זו דיקטטורה".

אפרים דוידי
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רוב בעד חוק
הגבלת כהונה
בזכות הרשימה המשותפת ,חוק הגבלת כהונת ראש
הממשלה אושר השבוע ) (22.11בקריאה ראשונה ברוב של 66
תומכים מול  48מתנגדים .יו"ר הרשימה המשותפת ,ח"כ
איימן עודה )חד"ש( ,הסביר" :הצבענו בעד חוק הגבלת
כהונה ,אבל המשימה הדחופה היא להעביר את החוק שימנע
מנאשם בפלילים להרכיב ממשלה .זה חוק צודק ונכון וזה מה
שהקואליציה הבטיחה לציבור".
ההצבעה נערכה לאחר שביום ראשון בלילה אישרו חברי
הממשלה במשאל טלפוני את חוק הגבלת הכהונה שיזם שר
המשפטים גדעון סער .החוק נועד להגביל כהונת ראש
ממשלה לשמונה שנים ,או שתי קדנציות מלאות .החוק לא
יחול רטרואקטיבית ,אך נתקל בהתנגדות מצד אנשי הימין
באופוזיציה וחולל סערה במליאת הכנסת .החוק אושר,
כאמור ,בשל תמיכתם של חברי הכנסת של הרשימה
המשותפת.
תמיכת המשותפת אפשרה להעביר את החוק ,שכן כתיקון
לחוק יסוד נדרש רוב מיוחד של  61חברי כנסת .בדברי ההסבר
להצעה נכתב" :מטבע הדברים ,כהונה ממושכת בתפקיד רב
עוצמה כראש הממשלה ,עלולה להביא לריכוז מופרז של כוח
בידי האדם שמכהן בו ,ולכך עלולות להיות השלכות מזיקות.
הגבלת התקופה המרבית לכהונה בתפקיד ראש הממשלה,
באמצעות קביעת הסדר לעניין זה בחוק יסוד :הממשלה כפי
שמוצע בהצעת חוק זו ,עשויה לסייע ביצירת איזון בין
היעילות השלטונית וכיבוד רצון הציבור לבין ההשפעה
המזיקה של ריכוז עוצמה מופרזת בידי אדם אחד".
"נוסף על כך ,קציבת התקופה המרבית לכהונה יכולה
להבטיח כי בשנות הכהונה האחרונות שלו יהיה ראש
הממשלה פטור מעיסוק בהיבטים הפוליטיים הקשורים בצורך
הלגיטימי והמוכר כשלעצמו – לזכות שוב במשרה .באופן זה
יופנה מרב הקשב שלו ושל ממשלתו לעשייה עניינית ומועילה
לטובת המדינה" ,נאמר עוד.

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

יש אופוזיציה בת"א-יפו
על רקע הכאב הגדול על העוול בגבעת עמל ,מאהל חסרות
הדיור שקם ביפו והמאבקים למניעת עוולות בדיור בשכונות
אחרות בעיר ,הייתה בשבוע האחרון נקודת אור קטנה.
לפני כשנה עלתה לדיון בהפקדה של תוכנית לפינוי-בינוי
בשדרות ירושלים ביפו – תוכנית נוספת להריסת שיכונים
ציבוריים והחלפתם במגדלים .מצאתי ליקויים רבים בתוכנית:
צפיפות לא סבירה ,הקצאה נמוכה לשטחי ציבור ,אי-קיום
הנוהל להתייעצות עם הציבור ,וכן אי-הכללת דיור בהישג יד
ודיור ציבורי בפרויקט.
תוכניות התחדשות הן הכרחיות ורצויות ,אך לא יכול להיות
שהעירייה תמשיך לקדם אותן באופן אנטי-עירוני ,הדוחק את
האוכלוסיות המוחלשות מתל אביב-יפו .לכן יזמתי לפני כמה
חודשים דיון במליאת המועצה ,בו ביקשתי לדון מחדש
בתוכנית לשדרות ירושלים .הצעתי ,בין היתר ,ש10%-
מהדירות תהיינה בהישג יד – כלומר בשכירות מופחתת – ו-
 10%נוספים יוקצו לדיור ציבורי.
באופן לא מפתיע ,הקואליציה של חולדאי דחתה באופן
אוטומטי את ההצעות שלי לתיקון התוכנית ,ואישרה להפקיד
אותה ,כלומר להמשיך ולקדם את אישורה.
ואז הפתעה :בשבוע שעבר ,בשקט ,גיליתי שבמסגרת הדיון
הסופי למתן תוקף לתוכנית ,הגיש מהנדס העיר "התנגדות
עצמית" :מינהל ההנדסה החליט לתמוך בהצעתי להוסיף דיור
בהישג יד ,והמליץ לוועדת התכנון להפוך  40דירות לדירות
להשכרה לטווח רחוק בהנחה של  40%ממחיר השוק.
לשמחתי ,ועדת התכנון קיבלה את המלצת מהנדס העיר,
והתוכנית תתוקן.
כך ,אחרי מאבק ארוך של כמעט שנה ,הצלחנו
מהאופוזיציה לעשות תיקון קטן .אני מספרת זאת לא רק כי
אני גאה בעמדה שלי ושל חברי בסיעה "אנחנו העיר" ,עו"ד
מוריה שלומות ועו"ד אמיר בדראן ,המעורבים באופן יומיומי
במאבקים של אוכלוסיות מוחלשות בעיר נגד ג'נטריפיקציה.
אני מספרת זאת גם כדי להפריך את האגדות שמספרים שותפיו
של חולדאי בקואליציה ,כאילו רק מי שתומך בראש העירייה
יכול להשפיע על העיר שלנו.
אני מספרת זאת בעיקר כקריאה לכל תושבת ותושב
שמרגישים אכזבה מהמערכת וחושבים שאבדה תקוותנו .אין
ייאוש בעולם ,אז בטח אין ייאוש בתל אביב-יפו .בע"ה נמשיך
לעשות ולהצליח ,כי ההגינות והצדק איתנו.

שולה קשת

גל הפשע בחברה הערבית :ירי
לעבר מנהלת בית ספר בעראבה
מורים ,תלמידים והורים הפגינו בעראבה ) (23.11בעקבות
ירי על מנהלת בית ספר .המנהלת ,רודיינה שלאעטה ,נפצעה
מירי של כמה קליעים ברגלה בעת שיצאה ממכוניתה בתחילת
יום הלימודים .שלאעטה מנהלת את חטיבת הביניים
אלבוכארי זה  16שנה .בעקבות הירי הופסקו הלימודים בבית
הספר .בעירייה נערכה ישיבת חירום כדי להחליט האם לקיים
שביתה כללית.
השבוע ) (21.11גם נדקרה למוות עאישה עבאדי ,בת ,55
בביתה בג'דיידה מכר .בבית החולים נהריה ,אליו פונתה
עבאדי ,נפצעו שני מאבטחים כתוצאה מתקיפה אלימה.
עבאדי היא הקורבן ה 115-ששילם בחייו על הפשיעה בחברה
הערבית ,והאישה ה 21-שנרצחה מאז תחילת השנה.

אקדמיה 5/

מימין לשמאל :סגנית יו"ר ההתאחדות שקד בנפשי ,היו"ר היוצא שלומי יחיאב והיו"ר הנכנס אלחנן פלהיימר )צילום :התאחדות הסטודנטים(

תפנית בהתאחדות הסטודנטים :נבחר יו"ר שהורשע בתקיפה

ימני קיצוני ובריון
אלחנן פלהיימר ,אשר נבחר בשבוע שעבר ) (17.11לתפקיד
יו"ר התאחדות הסטודנטים הארצית ,הוא איש ימין קיצוני
שהורשע ב 2017-בהשתתפות בתקיפה אלימה.
פלהיימר ,יו"ר אגודת הסטודנטים בקריה האקדמית אונו,
גבר בבחירות על ירדן בן צבי ,סגנית יו"ר ההתאחדות היוצאת
ולשעבר יו"ר אגודת הסטודנטים בתל אביב .בבחירות ,בהן
נבחר יו"ר לכהונה של שלוש שנים ,משתתפים חברי נשיאות
ההתאחדות .גוף זה מורכב בעיקר מראשי אגודות הסטודנטים
במכללות ובאוניברסיטאות החברות בהתאחדות.
בשנת  2017הורשע פלהיימר בהסדר טיעון בפציעה
בנסיבות מחמירות ובקשירת קשר לביצוע פשע ,בעת שהיה
תלמיד בישיבה תיכונית .בשפה משפטית פחות ,פלהיימר
השתתף בלינץ' .בפסק הדין נכתב כי פלהיימר ושבעה צעירים
נוספים הגיעו לביתו של הקורבן" ,נכנסו פנימה והחלו להכות
את המתלונן ,מכות נמרצות ,ובין היתר באמצעות בעיטות
בפניו .בתגובה לצעקות המתלונן לקבוצה לחדול ממעשיה,
קרא לעברו אחד מחברי הקבוצה 'יא בינת אל שרמוטה,
תמות' .בשלב מסוים נמלט המתלונן מהדירה אל הרחוב,
כאשר הקבוצה דולקת אחריו .המתלונן הופל ארצה והחבורה
הוסיפה להכותו באמצעות בעיטות לפניו .לאחר מכן נמלטה
החבורה מהמקום .כתוצאה מהמעשים ,נגרמו למתלונן
חבלות ,וביניהן שברים בעצמות הפנים ,אשר בגינן הוא
אושפז בבית חולים".
למרות החתימה על הסדר טיעון ,ערער פלהיימר לבית
המשפט המחוזי ובהמשך לעליון ,בטענה כי לא השתתף
בהכאת הקורבן ,וכי ההרשעה תמנע ממנו לקבל רישיון עריכת
דין ותפגע בפעילותו הציבורית באגודת הסטודנטים .ערעוריו
נדחו ,והוא ריצה מעצר בית ועבודות שירות שנגזרו עליו.
מאז השתתפותו בתקיפה האלימה ,הספיק פלהיימר לצבור
ניסיון פוליטי לא מבוטל .בבחירות המקומיות ב2018-
התמודד בראשות רשימת צעירים למועצת העיר פתח תקווה.
בבחירות באפריל  2019תמך במפלגה "הימין החדש"

בראשות נפתלי בנט ואיילת שקד .בעמוד הפייסבוק שלו כתב:
"מה שצריך לקרות עכשיו ,זה עוד אלפים של אנשים שפויים,
אוהבי העם והארץ ,שיהדותם ועתידם במדינה הזו חשוב להם,
ושיבינו שאין ולא היתה שרה במדינה הזו כמו איילת שקד.
המחשבה שבגלל פייגלין איילת תישאר בחוץ מעוררת בי
דאגה עמוקה"" .האמינו לי ,איתמר בן גביר חושב בדיוק
כמוני ,בצלאל סמוטריץ חושב בדיוק כמוני" ,הוסיף .בפוסט
אחר קרא "לתת לאיילת את האפשרות להמשיך במהפכה מול
בג"ץ" ,ובמארס  ,2020בפוסט שמחק מאז ,כתב "ישראל –
דיקטטורה של בג"ץ".
נוסף ליו"ר ,בבחירות בשבוע שעבר נבחרה גם סגנית יו"ר
חדשה :שקד בנפשי ,יו"ר אגודת הסטודנטים במרכז האקדמי
שערי מדע ומשפט וחברה במפלגה יש עתיד .בנפשי ניצחה
את עידו ברוכשטיין ,יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת רופין
שהתמודד במשותף עם פלהיימר .בשנים האחרונות משקיעה
יש עתיד משאבים ומאמצים רבים בהקמת תאי סטודנטים ,אך
ללא הצלחה רבה .במהלך קמפיין הבחירות בהתאחדות עלו
דיווחים כי המפלגה מעורבת עמוקות בניסיון לקדם את
בנפשי ,וכי חברי כנסת מטעמה התקשרו לחברי נשיאות
ההתאחדות בניסיון להשפיע על הצבעתם.
לאחר ניצחונו של פלהיימר ,אפשר אולי להתנחם בכך שלא
זכה בתמיכתם של כל ראשי האגודות .באגודת הסטודנטים
באוניברסיטת תל אביב – האגודה הגדולה ביותר החברה
בהתאחדות – בסמכותה של מועצת האגודה לאשר או לפסול
את המועמד המוצע של יו"ר האגודה .בישיבה האחרונה של
מועצת האגודה ,יומיים לפני הבחירות בהתאחדות ,ניהלו
חברי המועצה דיון סוער על המועמדים לראשות ההתאחדות.
לבסוף נערכה הצבעה .המועצה החליטה לתמוך בירדן בן צבי,
שהתמודדה נגד פלהיימר ,ברוב גדול 29 :בעד ,ארבעה נמנעים
ואחת נגד .מראשי התומכים בירדן בן צבי הייתה ,כמובן ,סיעת
חד"ש במועצה.

א' בן יאיר
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ריאיון עם עדי מעוז ,מנכ"לית הארגון קו לעובד

להגן על עובדים בשוליים
השבוע ראיין גל חד"ש ,הפודקאסט של חד"ש תל אביב,
את עדי מעוז – מנכ"לית הארגון הוותיק קו לעובד ,המציין
בקרוב  30שנות פעילות.
קו לעובד מסייע לעובדים ולעובדות בשולי שוק העבודה
הישראלי .ברוב המקרים מדובר בעובדים שאינם מאוגדים
ולכן חשופים יותר לניצול ,לפגיעה ולהתעמרות .הארגון
מסייע למהגרי עבודה ,לפלסטינים מהשטחים הכבושים,
למבקשי מקלט ולאזרחים ישראלים ,יהודים וערבים בנושאים
בתחום עבודתם .להלן קטע מתוך הריאיון.

איגודי העובדים מגנים על עובדים מאוגדים .כיצד
עוזרים לעובדים לא מאוגדים?
אנחנו כמובן תומכים באיגודי העובדים ,שהם כלי אפקטיבי
להגנה על זכויות עובדים .אך
ישנם גם עובדים לא מאוגדים,
וגם הם זכאים להגנה .ניצול
עובדים הוא חלק מהשיטה ,ולכן
זכויותיהם
על
העמידה
וההתעקשות שיקבלו את כל מה
שמגיע להם הן ערעור על
השיטה.
אנחנו מנסים להגן על זכויות
עובדים הן כקבוצות והן
כיחידים :גם לסייע לעובדת
היחידה למצות את הזכויות שלה
ולקבל את הכספים שמגיעים לה ,וגם לשנות את השיטה.
אנחנו עובדים באופן אינטנסיבי עם מהגרות עבודה בענף
הסיעוד ,שמגיעות ממדינות שונות .יש לנו קבלת קהל עמוסה
מאוד ,עם מתנדבות ותיקות המתמצאות בתחום .מבנה
ההעסקה של מהגרות העבודה מאפשר את ניצולן משום שהוא
מחריג אותן מחוק שעות עבודה ומנוחה .הן עובדות לכל
הפחות  24שעות ביממה 6 ,ימים בשבוע ,עבור שכר מינימום.
אם מחשבים את שכרן לפי שעה ,הן מקבלות פחות משכר
המינימום.
הן חיות בתוך בית המעסיק ,מה שחושף אותן לעיתים
לפגיעות מיניות ולאלימות .חלקן מועסקות בידי מעסיקים
פרטיים ,אבל לא כולן .רובן נשים צעירות ,הרוצות כמו כולנו
לקיים יחסים זוגיים – אך זכות זו נשללת מהן .כאשר עובדת
נכנסת להריון והרשויות מגלות שבן זוגה הוא מהגר ,אחד
מהם צריך לעזוב את הארץ .המדיניות הישראלית היא "מניעת
השתקעות".

כלומר היחס למהגרות העבודה הוא כסוג של רובוט ,כי
הממשלה לא רוצה אותן כאן כבני אדם...
היחס לעובד כסחורה ,כמשהו חד-פעמי ובר-החלפה ,הוא
עיקרון מכונן .מצבן של עובדות הסיעוד החריף בתקופת
משבר הקורונה .במהלך הסגרים הן היו כלואות בבתים .הן
מטפלות באוכלוסייה פגיעה מאוד .המטופלים לא בהכרח
רוצים להיות מעסיקים או מבינים את האחריות שלהם
כמעסיקים .זה יצר מצב בו העובדות נשארו תקופות ארוכות
מאוד ברציפות בבתים של המעסיקים .נוסף על העבודה

הקשה הן חיו בתוך סיר לחץ .זה נכון גם לגבי מהגרי העבודה
בענף החקלאות ,בו יש תופעות נוראות של ניצול .זה נכון לגבי
קבוצות רבות של עובדות ועובדים בישראל.

איך נראה יום עבודה של פועל פלסטיני מהשטחים
הכבושים בישראל?
אני לא בטוחה שכישראלית אני יכולה לתאר יום עבודה של
פלסטיני ,אבל הנה כמה קווים לדמותו .קו לעובד הוקם קודם
כל למען פלסטינים מהשטחים הכבושים העובדים בישראל.
פועלים פלסטינים התחילו להגיע לעבוד בישראל בשנות ה-
 ,70לאחר כיבוש השטחים .ישנם כמה עקרונות שמלווים את
מדיניות ההעסקה של עובדים פלסטינים בישראל .אחד מהם
הוא הניסיון ליצור שקט תעשייתי.
השלטון מנסה לשמר את
התלות של שוק העבודה
הפלסטיני בשוק העבודה
עיקרון
ואת
הישראלי,
השליטה הביטחונית על שוק
העובדים הזה ועל החברה
הפלסטינית בכלל ,באמצעות
חלוקה או שלילה של היתרי
עבודה .מעסיקים רבים מאוד
בישראל מרוויחים כסף
מהעסקת עובדים פלסטינים,
ולכן הממסד מעוניין להמשיך
בצורת העסקה זו .מבחינת שלטונות הכיבוש ,התלות של
העובדים הפלסטינים בשוק העבודה הישראלי מבטיחה שקט
בשטחים .אם לא נתעכב על עובדה זו ונתמודד עמה ,הסיכוי
שנצליח לסיים את הכיבוש הוא קלוש.

פלסטינים רבים חוששים להגיש תלונות נגד חיילים,
מחשש שיאבדו את אישורי העבודה בישראל...
קשה לארגוני חברה אזרחית ,ובהם קו עובד ,למפות את
שרשרת הגורמים המעורבים במתן אישורי העבודה .עובדים
פלסטינים משלמים דמי תיווך לגורמים שונים בישראל
ובשטחים .עובד פלסטיני משלם בין  2,500ל 3,000-שקל
עבור היתר עבודה בישראל .חלק מהכספים מגיע למאכערים
בשטחים ,וחלק מגיע לגורמים במת"ק )מנהלת תיאום
וקישור( ולגורמים אחרים בישראל .זה לא חוקי.
ב 6-בדצמבר  2020נכנסה לתוקף רפורמה בנושא ההעסקה
של עובדים פלסטינים בישראל .הרפורמה נועדה למנוע את
הגבייה של דמי התיווך מהעובדים .מדובר בסכומים גדולים
מאוד ,במיליוני שקלים .הרפורמה גם נתנה היתר ענפי
להעסקת עובדים פלסטינים בענף הבניין .כ 70%-מהעובדים
הפלסטינים המועסקים בישראל עובדים בבנייה .לפני
הרפורמה ,עובד היה מקבל היתר לעבודה אצל מעסיק יחיד,
ששמו היה מוטבע על האישור .הרפורמה הייתה אמורה
להתיר את יחסי התלות ,אך נכשלה בכך .העובדים ממשיכים
לשלם כספים הן משום שרובם אינם מודעים לרפורמה ,והן
משום אין שום אכיפה של האיסור בחוק על תשלום דמי
התיווך.

בעולם 7/

מפגינים במרוקו נגד נורמליזציה עם ישראל )צילום :אל-ג'זירה(

שותפות של כיבוש
הסכמים לשיתוף פעולה
צבאי בין ישראל למרוקו
שר הביטחון בממשלת השינוי ,בני גנץ ,נחת השבוע
) (24.11במרוקו במסגרת ביקור רשמי .במהלך הביקור נפגש
גנץ עם שרי הבטחון והחוץ של מרוקו וצפוי לחתום עמם על
הסכמים לשיתוף פעולה צבאי.
ביקור זה מגיע לאחר ביקור קודם של שר החוץ יאיר לפיד
במרוקו ,והחלטה משותפת של שתי המדינות להידוק יחסיהן
ולהחלפת שגרירים .אך מה עומד מאחורי ההסכמים הצבאיים
שיחתמו בין המדינות?
מרוקו ,כמו ישראל ,היא אחת המדינות היחידות בעולם
הממשיכה לכפות שלטון כיבוש צבאי על עם שלם .במקרה
של מרוקו מדובר בכיבוש בשטחי הסהרה המערבית ,מושבה
ספרדית לשעבר שסופחה בידי מרוקו בשנת  .1975מאז מונעת
מרוקו מהעם הסהראווי להקים את מדינתו העצמאית .ישנה
נקודת דמיון נוספת בין שני שלטונות הכיבוש – שניהם
מחזיקים אוכלוסייה גדולה תחת מצור .מרוקו ,כמו ישראל,
מתחזקת את הכיבוש באמצעות גדר הפרדה ,המכונה "חומת
הבטחון" ו"חומת החול".
בדומה לארגונים הפלסטיניים הנאבקים נגד הכיבוש
הישראלי ,גם בסהרה המערבית ישנה התנגדות לכיבוש
המרוקאי .את ההתנגדות מובילה זה עשורים "החזית העממית
לשחרור סאקיה אלחמרא וואדי אלדהב" ,או בקיצור – "חזית
הפוליסריו" .ארגון זה הצליח במהלך השנים לשחרר חלקים
מסהרה המערבית ואף להקים בהם שלטון אוטונומי –
הרפובליקה הדמוקרטית הערבית של סהרה המערבית.
ההסכמים הצבאיים עליהם תחתום ממשלת ישראל עם
שלטונו של המלך מוחמד החמישי הם הסכמים לחיזוק
ולהעמקת שלטונות הכיבוש .מרוקו וישראל מבקשות לשתף
זו את זו בניסיון הכיבוש המצטבר ובשיטות דיכוי חדשות.

ישראל בוודאי גם מעוניינת לייצא אמצעי לחימה למרוקו,
ואולי להרוויח אחיזה מודיעינית נוספת בעולם הערבי.
אך החתימה על ההסכמים הצבאיים רק מגשימה את
מטרתם המקורית של הסכמי הנורמליזציה – כריתת ברית בין
משטרים של דיכוי ,על מנת לשמר את כוחו של הציר הפרו-
אימפריאליסטי במזרח התיכון .במקרה של מרוקו וישראל,
השותפות היא שותפות של כיבוש.

עידן סלוצקר

משבר הומניטרי באתיופיה
מועצת זכויות האדם של האו"ם התריעה כי הסכסוך
המתמשך בצפון אתיופיה גורם לעקירה המונית ולפליטות.
לפי הדו"ח שפרסמה המועצה ,לאלפי עקורים אין גישה
למחסה ,מזון ,מים נקיים ,תרופות ,שירותי בריאות ומוצרי
היגיינה לנשים .בדו"ח נחשף כי מרבית העקורים הם נשים
וילדים .העיכוב בהעברת סיוע הומניטרי דחוף אליהם הוא
תוצאה של מצב המלחמה השורר באזור.
עוד עולה מהדו"ח כי אספקת המים והחשמל באזורים
שלמים באתיופיה משובשת .הסכסוך השפיע על גידול בקר
במחוזות המתבססים על כלכלה חקלאית ,ואלפי ראשי בקר
מתו בצמא וברעב .יתר על כן ,לחקלאים אין גישה לשוק.
כתוצאה מכך עלו מחירי המזון באופן משמעותי ,בזמן
שמחירי הבקר נשארו נמוכים.
במקביל ,מועצת זכויות האדם של אתיופיה הביעה דאגה
מהיקף העצורים הפוליטיים במדינה ומעדויות גוברות על
טיהור אתני .לפי המועצה ,מאז הכרזת מצב החירום במדינה
נעצרו אלפי אנשים בבירה אדיס אבבה בלבד .היקף המעצרים
במחוזות אחרים אינו ידוע ,והשלטונות אינם מאפשרים
לאסוף מידע על מצב העצורים וזכויותיהם .מועצת זכויות
האדם של אתיופיה דיווחה כי רבים מן העצורים הם ממוצא
טיגרי ,שנעצרו כביכול בשל השתייכותם לחזית העממית
הטיגרית ולצבא השחרור של אורמו ,המוגדרים כארגוני טרור.
עם זאת ,משום שמדובר בארגונים בעלי זהות אתנית ברורה,
עולה חשש כי המעצרים הם כיסוי למעשי טיהור אתני.

בעולם 8 /

מועמד השמאל גבריאל בוריק בתום יום הבחירות )צילום מסך :קלרין(

סבב בחירות
שני בצ'ילה
ב 19-בדצמבר יתקיים סבב שני בבחירות לנשיאות צ'ילה,
לאחר שאיש מהמועמדים לא הצליח להשיג את הרוב הדרוש
בבחירות שנערכו השבוע ) (21.11לנשיאות ולפרלמנט .חבר
הסנאט לשעבר ומועמד הימין הקיצוני הניאו-ליברלי ,חוסה
אנטוניו קאסט ,זכה בכ 28%-מהקולות .יריבו גבריאל בוריק,
מנהיג מרד הסטודנטים ומועמד השמאל המאוחד ,זכה ב-
 26%מהקולות.
בוריק נבחר לפני כמה חודשים ,במסגרת בחירות מקדימות
פתוחות ,למועמד מערך השמאל הכולל שורה ארוכה של
תנועות ומפלגות ,ובהן המפלגה הקומוניסטית הצ'יליאנית.
בוריק התמודד מול המנהיג הקומוניסטי דניאל חדואה ,שהוא
ממוצא פלסטיני.
לפי ידיעה שפורסמה לאחר הסבב הראשון בשבועון
הקומוניסטי "אל סיגלו" ,פתחו ראשי מערך השמאל שתמך
בבוריק במגעים עם מועמדים נוספים שהתמודדו בבחירות,
ובהם מרקו אנריקס ) (8%מהמפלגה המתקדמת ואדוארדו
ארטס (2%) ,מנהיג המפלגה הקומוניסטית של העובדים .כן

סולידריות בינלאומית עם
הארגונים הפלסטיניים
יותר ממאה שחקנים ,במאים ,סופרים ומוזיקאים נודעים
חתמו על מכתב פתוח המגנה את החלטת שר הביטחון ,בני
גנץ ,להגדיר שישה ארגוני חברה אזרחית פלסטיניים בשטחים
הכבושים כארגוני טרור .המכתב ,שפורסם בכלי תקשורת
מרכזיים בארה"ב ובאירופה ,מדגיש כי הצעד הוא "מתקפה
חסרת תקדים על מי שמגינים על זכויות האדם של
הפלסטינים" .בין החתומים על המכתב :השחקנית טילדה
סווינטון; המוזיקאים דייוויד בירן ,בריאן אינו ,רוג'ר ווטרס
וחברי להקת "מאסיב אטאק"; הבמאים ג'ים ג'רמוש ,מייק לי,
אלפונסו קוארון ,אקי קאוריסמקי וקן לואץ'; הסופרים פיליפ
פולמן ,נעמי קליין ואירווין ולש; השחקנים ריצ'רד גיר ,סוזן
סרנדון ,מארק רפאלו ופיטר גבריאל ויוצר הקומיקס ג'ו סאקו.

יתקיים משא ומתן עם המפלגה הסוציאליסטית שתמכה
במועמדת המפלגה הדמו-נוצרית יאסנה פרובוסטה ,שזכתה
בכ 12%-מהקולות .מנהיג הסוציאליסטים ,אלברו אליסאלדה
הודיע בעקבות פרסום התוצאות" :קאסט הוא הסכנה הגדולה
ביותר שקמה לדמוקרטיה הצ'יליאנית בדור האחרון .הוא
האיום הגדול ביותר על העובדים ועל העם הצ'יליאני .אם
ייבחר ,נשיאותו תהיה גרועה הרבה יותר מנשיאות פיניירה".
על רקע המחאות ההמוניות בשנתיים האחרונות נגד הנשיא
הימני סלבדור פיניירה ,שלא התמודד לכהונה נוספת ,הבטיח
המועמד קאסט "להשיב את הסדר על כנו .לא נהיה קובה או
ונצואלה ,וננצח את הקומוניזם" .הוא הבטיח להקטין את
השירות הציבורי ,לחזק את הצבא ואת המשטרה ולהוריד
מסים .הוא אף הביע הערצה לגנרל אוגוסטו פינושה ,שעמד
בראש ההפיכה הצבאית העקובה מדם נגד הנשיא
הסוציאליסטי סלבדור איינדה בספטמבר .1973
מתוצאות חלקיות של הבחירות לסנאט ולפרלמנט עולה כי
המפלגה הקומוניסטית הגדילה את כוחה .היא תהיה מיוצגת
בסנאט לראשונה מאז ההפיכה של פינושה .בסיעה
הקומוניסטית בפרלמנט יכהנו בסך הכל  11חברים ,במקום
תשעה כיום.

אחרי שנת מאבק
ניצחון לחקלאים ההודים
ניצחון לחקלאים ההודים :ראש ממשלת הודו ,נרנדה מודי,
הודיע ) (19.11כי ממשלתו תבטל את הרפורמה הניאו-
ליברלית בחקלאות שביצעה לפני כשנה .החוקים עוררו מחאה
ארצית אדירה ,שכללה הפגנות ענק בהשתתפות מאות אלפי
בני אדם ,כמו גם מאהלי מחאה גדולים בפאתי הבירה ניו
דלהי .מאז  2020נפגשו נציגי הממשלה כמה פעמים עם
חקלאים כדי לנסות ולקדם את החוקים ,אך המשא ומתן לא
הוביל לפריצת דרך והחקלאים החליטו לפתוח במאבק נחוש
בתמיכת המפלגות הקומוניסטית.
מרבית ההפגנות הגדולות התרחשו בבירה דלהי ,אך הן
התפשטו גם לחלקים אחרים בהודו – בייחוד במדינות העניות.
לפני כחצי שנה הצטרפו למפגינים חברים באיגודים
המקצועיים וסטודנטים .מנהיגי המחאה הבטיחו לא לפנות את
המאהלים עד לביטול החוקים .המפגינים חסמו לעיתים
קרובות מסילות ברזל ודרכים ראשיות.
ההכרזה של מודי הפתיעה רבים בהודו ובעולם .הרפורמות
שמטרתן לקדם את הקפיטליזם באזורי הספר ולחזק את
התאגידים הגדולים הייתה חלק משמעותי בפעילות הממשלה
הימנית ההודית בשנתיים האחרונות .מודי קרא לחקלאים
במאהלי המחאה לשוב לביתם ,והוסיף כי הפרלמנט יאשר את
ביטול הרפורמה בחודש הבא ,כאשר ישובו המחוקקים
למושב החורף .דוברי החקלאים מסרו כי המאהלים והמחאות
יפוזרו רק כאשר יבטל הפרלמנט בפועל את כל החוקים
שנחקקו במסגרת הרפורמות .לפי העיתונות בדלהי ,דבריו של
מודי נאמרו לקראת בחירות הרות גורל במדינות רבות בהודו,
בין השאר במדינות המפתח אוטר פרדש ופנג'אב.
החקלאים שנפגעו במיוחד מהרפורמה היו בעלי החוות
הקטנות והמשפחתיות ,ואלה שבבעלותם שטח קטן יחסית.
רוב החקלאים ההודים הם בעלי חלקות אדמה קטנות ,ו68%-
מהם הם בעלי חלקות הקטנות מעשרה דונם .בחלק מהמדינות
בהודו ההכנסה השנתית הממוצעת של משפחות חקלאים היא
כ 20-אלף רופי בלבד )כאלף שקל(.

תרבות 9/

קטע מתוך ספרם של גולי דולב-השילוני ועמנואל יצחק לוי

הרב מחכה במשרד
אותו רגע הגיעה בת שירות נצחית בחצאית לבנה כמו שיניים.
"אני אפרת" ,חייכה בנועם" ,אתה מפיבושת ,נכון?"
איש בושת שלח חיוך לחוץ ,ניסה לגמגם וגם הגמגום יצא לו
מגומגם .אשת סוד נהנתה מכל רגע.
"נעים מאוד להכיר" ,היא צחקקה ,ואגב כך נגעה בעיניה
במרפקו" .תודה שבאתם" ,אמרה בקור לאשת סוד" ,הרב
מחכה במשרד ,אם תואילו לגשת".
היא הובילה אותם לעבר המשרד שבו ישב הרב אהרון
אונטרמן רכון על מה שנראה כטבלה המחזורית .לפתע הרים
את מבטו" .או ,ברכות וכלולות!" צהל לעברם" ,מפיבושת
ועשת שאול ,שכך נזכה לישועות!"
השניים ישבו מולו" .איך העובר?" פנה מייד לאשת סוד,
"נושם? כבר שומעים פעימות? כבר לומדים ויקרא?"
"ויקרא!" צחקה" ,לא הגענו לבראשית".
"מה לעשות ,מה לעשות" ,מלמל הרב ,וקיפל את דפי
המשבצות שעה שנתן בהם עיון אחרון" .היום לא כל אחד
מגיע לבראשית לצערנו .אדוני שומר מסורת?" פנה אל איש
בושת.
"שומר אותה להזדמנות אחרת" ,ענה איש בושת בלגלוג.
"נו שוין" ,אמר הרב" ,אבל במשהו צריך להתחיל ,לא? גם
התורה התחילה במצווה אחת .פרו ורבו!"
"ולמה היה צריך לצוות?" ,שאל איש בושת.
"למה היה צריך לצוות?" צחק הרב" ,כדי שיעשו".
"כלומר שזה לא הדבר הטבעי" ,אמר איש בושת" ,זה לא
הדבר המתבקש .זה נגד ההיגיון המיידי".
אפרת שוב חייכה במתיקות ופנתה אל הרב" .אמרתי לך שזה
בחור עם הרבה שאלות".
"אווה ,אווה ,ואיזה שאלות!" ,ענה הרב" ,שאלות קשות!"
"לפעמים עדיף לא לשאול שאלות" ,אמרה אפרת בעדינות
מקסימה.
"נכון מאוד!" שמח הרב" ,לא כל דבר זה הסכם שלום ,לא
עלינו!"
"אם זה לא הגיוני" ,תמה איש בושת ,עדיין מחייך" ,למה
לעשות את זה?"
"למה לעשות את זה?" התנפלה עליו" ,כדי שיהיו בני אדם
בעולם ,נודניק! כדי שיהיה מי שילך הלוך וחזור מהסינמטק
לספרייה ויתבכיין על האבא המפקיר שלו! אתה לא מבין
שזאת הבעיה? שהטיפשים משריצים ילדים כמו דגים,
והחכמים עושים מזה נתונים סוציולוגיים?"
"את רק מוכיחה את הנקודה" ,אמר ,מרוצה מעצמו,
"הטיפשים – משריצים ילדים כמו דגים ,ואילו החכמים –
עושים מזה נתונים סוציולוגיים .אז למה לעשות את זה?!"
"שתוק כבר!" התנפלה עליו פתאום אשת סוד" ,למה לעשות,
למה לא לעשות .אתה לא מבין שזה כבר נעשה?! שהתינוק
כבר פה?!" היא הצביעה על בטנה ,מאיימת להוציא לו עין.
"התינוק כבר כאן ,כאן!"
"התינוק אולי בדרך ,אבל אני לא".
"אתה כאן ,אידיוט!" צעקה ,מתוסכלת; אפרת המבועתת
ניסתה להתכווץ כמטר רץ" .כאן ,כאן ,בארצישרואל ,זהו,
נולדת ,נגמר! זה שקמת בבוקר והחלטת לשכתב את כל העבר
שלך ,זה עוד לא אומר כלום לגבי העתיד ,הבנת ,טמבל?!"

"אין כלום בינך ובין העתיד שלי!" סינן בשקט ,שאפרת לא
תיבהל" .הילד לא קשור אליי! לא הילד הזה ,ולא כל הילדים
כולם!"
"שקט ,די לצעוק! מה זה פה ,בית כנסת?!" ,כעס הרב אהרון.
"מן הסתם לא" ,רטן איש בושת" ,אחרת היית מוצא דרך
להשתיק אותה".
הרב אהרון הפנה אליהם את גבו ופנה מזרחה כדי להוכיח את
אפרת" .תגידי ,מה הבאת עלינו? החסר משוגעים אנוכי?!"
אפרת השפילה מבטה בהכנעה" .הרב ,דווקא אלה הכי צריכים
עזרה".
"איך אני יכול לעזור ללעמעך הזה? שמעת אותו :כל הילדים
בעולם לא קשורים אליו ,האישה לא קשורה אליו ,הקב"ה לא
קשור אליו ,שום דבר לא קשור אליו ,זה צדיק אמיתי ,מה לו
ולהבלי העולם הזה ,הוא כולו בעליונים".
"תתנצל בפני הרב" ,תבעה אשת סוד מאיש בושת בחיוך .הוא
לא הצליח שלא לחייך בחזרה.
"לא ,לא ,עזבי" ,התרגז הרב" ,אל תפריעי לו ,זה ,תורתו
אמונתו .שמעו מה תעשו :קחו את הקלטת הזאת ,תראו את
הקלטת" .הוא הושיט להם קלטת וידיאו ישנה" .פה בקלטת
רואים בדיוק מה יש במה שנקרא הפלות .תראו אם זה נקי ,אם
זה רפואי ,אם אין בוץ ודם ומלאכי חבלה ,ותעשו מה שטוב
לכם .זה עם קריינות של התינוק; יש דברים שעוברים רק בקול.
בזוהר כתוב שקול יהודי יכול להביא אתכם לעולם הבא
בשעה".
הוא קם על רגליו" .טוב שפניתם לעמותה שלנו; נקבע לכם
פגישה עוד שמונה תשעה חודשים ,בינתיים לא לעשות כלום,
אחרת אתם פוגעים בתהליך קבלת ההחלטות!"
אפרת ליוותה אותם החוצה.

"מן הפח אל הפחת" ,הוצאה עצמית2021 ,

ספר מתח ישראלי על רקע
כיבוש השטחים הפלסטיניים
ספרו של עמי הולנדר "דרכים נפרדות" )ספרי נובמבר,
 (2021הוא מותחן המתרחש על רקע הסכסוך הישראלי-
פלסטיני .גיבורת הספר ,מאיה ,היא עורכת דין העוסקת בדיני
חוזים ומתגוררת במושב באזור השרון .הגרוש שלה ,יואב,
הוא בכיר במוסד .מאיה אינה טיפוס פוליטי .בהשקפותיה
ובסביבתה החברתית היא משתייכת למחנה המרכז-שמאל ,אך
היא אינה משתתפת בהפגנות או חותמת על עצומות.
אולם עיסוקה המקצועי של מאיה מוביל אותה ,כמעט
במקרה ,לעימות עם הממסד הביטחוני הישראלי .היא
מסתבכת בפרשה בינלאומית אפלה המערבת שחיתות ,הונאה
והשתלטות על קרקעות .לבסוף היא נאלצת לבחור בין הנוחות
הבורגנית של חייה לבין צו מצפונה.
הספר כתוב היטב והקריאה בו קולחת .עם זאת ,הוא נוטה
להעמיס על הקורא יתר על המידה תיאורים עתירי-פרטים
והסברים ידעניים.

אסף טלגם

במאבק

הוועדה לקידום מעמד האישה ,בראשות ח"כ עאידה תומא-
סלימאן )חד"ש – הרשימה המשותפת( ,קיימה השבוע
) (22.11ישיבה מיוחדת לציון יום המאבק הבינלאומי
באלימות כלפי נשים .איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי
תקיפה מינית הגיש במהלך הישיבה את עיקרי הדו"ח השנתי
שלו ,המרכז את נתוני מרכזי הסיוע ורשויות המדינה לשנת
 .2020לפי הדו"ח 80% ,מתיקי עבירות המין וההטרדה המינית
נסגרו ללא כתב אישום" .המסקנה היא שישנן עוד בעיות
עמוקות בהתמודדות המשטרה והפרקליטות עם תופעת
הפגיעות המיניות" ,הדגישה ח"כ תומא-סלימאן.
עוד עולה מהדו"ח כי בשנת  2020נפתחו  5,903תיקי
עבירות מין והטרדה מינית במשטרת ישראל .באותה שנה חלה
ירידה במספר התלונות על פגיעה בילדות ובילדים .כיוון
שעבירות מין בקטינים נמצאות בלאו הכי בתת-דיווח
משמעותי ,קיים חשש כי לירידה אחראים הסגרים שהוטלו
במגפת הקורונה ואשר הקשו על זיהוי ילדים וילדות נפגעים.
כ 50-אלף פניות נתקבלו במרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי
תקיפה מינית בשנת  ,2020מתוכן כ 14-אלף פניות חדשות –
עלייה של  9%ביחס ל 2019-ו 52%-ביחס לשנת 57% .2015
מהפניות עסקו בפגיעה בקטינות ובקטינים .לראשונה ,יותר
ממחצית מהפניות עסקו בפגיעות שהתרחשו בבית89% .
מכלל הפניות דיווחו על פגיעות בנשים ,ושאר הפניות עסקו
בפגיעה בגברים.
כמעט  90%מהתקיפות נעשו בידי אדם מוכר לנפגע או
לנפגעת 32% .נפגעו מידי בני משפחה ,ועוד  13%נפגעו מידי
בני זוג בעבר או בהווה 25% .מהפוגעים הם ידידים ,שכנים או
מכרים 53% .מהפגיעות התרחשו במגורי הנפגעת ,הפוגע או
במגורים משותפים 77 .פניות עסקו בפגיעה שהתבצעה
באמצעות סם אונס .זאת ,ביחס להרשעה אחת בלבד באותה
השנה.
יצוין ש 122-תיקי הטרדה מינית נפתחו בבית הדין לעבודה
– עלייה של  15%ביחס ל .2019-בנציבות שירות המדינה
נתקבלו  214פניות על הטרדה מינית ועבירות מין באגף
המשמעת .מדובר בירידה של  81% .7%מתיקי ההטרדה
המינית נסגרו ללא הליך משמעתי או פלילי .ב 46%-מהתיקים

נשיאי האוניברסיטאות והאקדמיה
למדעים נגד שלילת הפרס מגולדרייך
נשיאי האוניברסיטאות קראו בסוף השבוע לשרת החינוך
יפעת שאשא ביטון לשקול מחדש את עמדתה ולאפשר את
הענקת פרס ישראל בחקר המתמטיקה ומדעי המחשב
לפרופסור עודד גולדרייך" .אי-הענקת פרס ישראל לאדם בשל
השקפותיו הפוליטיות או התבטאויותיו ,חוטאת לרעיון
שביסוד פרס ישראל ומהווה פגיעה חמורה בחופש הביטוי
ובחופש המחשבה" ,נכתב במכתב עליו חתומים נשיאי שבע
אוניברסיטאות בארץ ,בהן העברית ,בן גוריון ,תל אביב,
חיפה ,הטכניון ,ויצמן והפתוחה .נשיא אוניברסיטת בר אילן
סירב לחתום על ההודעה.

המשמעתיים שנסגרו לא הוגדרה עילת סגירה.
ח"כ תומא-סלימאן אמרה" :הנתונים מראים שמגיפת
התקיפות המיניות היא עדיין אחד האתגרים הגדולים ביותר
שעומדים בפנינו כחברה .הנתונים מראים שהתקיפות
המיניות ,בייחוד בתקופת הקורונה הקשה ,לא פוסחות על אף
אחת ועל אף אחד – גברים ונשים ,ילדים ובגירים ,צעירות
ומבוגרות .חשוב לציין שהרוב המכריע של התקיפות נעשות
בידי אדם מוכר לנפגעת – מה שמדגיש את הצורך בטיפול רב
מערכתי בתופעה".

יום המאבק באלימות כלפי נשים
צעדה מכיכר רבין לכיכר הבימה בתל אביב
יום חמישי ,25.11 ,בשעה 18:30

מק"י – מחוז המשולש הדרומי
עצרת מחאה :די לאלימות כלפי נשים
שבת ,27.11 ,בשעה  ;15:30הגשר בכניסה לעיר טייבה

בנק"י – סניף תל אביב
הרצאה ודיון בנושא קפיטליזם ואלימות כלפי נשים
יום חמישי ,2.12 ,בשעה  ;18:00אחד העם  ,70ת"א

מדינת פלסטין עכשיו
הפגנה מול שגרירויות גרמניה ,ספרד ,פורטוגל ,יוון
ואירלנד ערב יום הסולידריות עם העם הפלסטיני
יום ראשון ,28.11 ,בשעה  ,17:00דניאל פריש  ,3ת"א

גלריית הגדה השמאלית
פתיחת תערוכה :אל חזור  /דנה לין
יום חמישי ,25.11 ,בשעה  ;20:00אחד העם  ,70ת"א

מועדון קולנוע בגדה השמאלית
הירח והפרתנון  /המוכתר
ישראל) 1990 ,עברית(
מוצ"ש ,27.11 ,בשעה  ;20:00אחד העם  ,70ת"א

השבוע באתר "זו הדרך"
ישראל תצטרף לאמנת אסטנבול נגד
אלימות כלפי נשים ,שחרור הסרבן ערן
אביב ,הפגנה נגד חוקי המטרו והוולתמ"ל ,הפגנות
המוניות בסודאן ,שני הרוגים בתאונות עבודה תוך 12
שעות ,ועוד...
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