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  ממשלת הפרטה

ויוקר המחיה
חינוך, עובדות סוציאליות  הרפואה והבזמן שצוותי     

שביכולתם כדי  ועובדי הרשויות המקומיות עושים כל 
ממשלת הימין של בנט   ,להילחם בנגיף האומיקרון

  איש לגורלו.   -איש :החליטה
המערכות הציבוריות, ובכלל זה מערכת הרפואה      

ממשלות  ה ן שלשלטוהו במשך עשורי בהציבורית, שהורע
  מסוגלות הליכוד והעבודה, אינן  בראשותליברליות -ואהני

לתת מענה הולם לאתגרי הקורונה. נכון, אי אפשר לדרוש  
חודשים.   כמהליברלי תוך  - נזקי הקפיטליזם הניאו לתקן את

א מתמידה  יה – אך ממשלת בנט עושה בדיוק ההיפך
מנהלת היחידה למחלות   , . פרופ' גליה רהבבמדיניות זו

ה  י: "יש עלי)9.1(  אמרה בריאיון ,זיהומיות בתל השומר
מדאיגה במספר החולים במצב קשה. מדאיגה אותי מאוד  

. לצערנו  ההרפואצוותי ה המטאורית בנדבקים מקרב יהעלי
  ". המדינה לא תגברה בצוותים חרף קריאתנו

היא "הבהלה לאנטיגן".   נוסף למדיניות הממשלה יביטו     
קרי: ההחלטה לחייב עובדים, תלמידים והוריהם,  

ועל   ,קות שכלל אינן אמינותסטודנטים וצרכנים לערוך בדי
חשבונם. זאת, בעת שממשלות רבות, כולל ממשלות  
אירופה הקפיטליסטיות, מעניקות את הבדיקות חינם אין  

ליברליזם, פרופ'  -כיאה לתלמידיו של אבי הניאוכסף. 
ש"השוק  נפתלי בנט ממשלה ראש ה מצפהמילטון פרידמן, 
  . רדומחירי הבדיקות ימשלה שיעשה את שלו" ו

הקמצנות בה נוהגת את הממשלה בכל הקשור למימון      
נזקי הקורונה, כולל אובדן הכנסות של עובדים ועסקים 

:  ריקי בליך להצהיריו"ר ארגון השחקנים לה גרמקטנים, 
האטימות,  אבל  ,ממשלת השינויאחרת מציפינו "

  ות ההתעלמות וקשיחות הלב של הממשלה הזו זועק
"המצב בלתי נסבל והאכזבה מהממשלה עמוקה.    ".לשמיים

ת",  בקצב הזה, כנראה לא יהיה מנוס מיציאה לרחובו
  הוסיפה.

שהחל ברשתות   גל עליות המחיריםיש להוסיף את  לכךו     
.  המונופולים בבעלות זרו היבואנים  בעידודם של  ,השיווק

גם בתחומי פעילות הממשלה צפויות התייקרויות יזומות:  
מחיר   ; הקרוב  בפברואר 1מ־ 4.9%מל יעלו ב־תעריפי החש

  ; אג' לקוב בכל שנה  13ב־  2028ועד    2022המים יעלה מיולי  
. כמו כן, עם השלמת  1.92%תעריפי הארנונה יתייקרו ב־ו

ם מחירי שירותיו  ג ,בגיליון זה) 5הפרטת הדואר (ר' עמ' 
  !ממשלת שינוי? לרעה צפויים להתייקר. 

   הרביעי, השבוע (צילום: מד"א)חיסון הקורונה 
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        דברים בשם אומרם דברים בשם אומרם דברים בשם אומרם דברים בשם אומרם 

  נותנים לחתול לשמור על השמנת
"האם מי שתפעיל בשם המדינה חממה לחדשנות בתחום  
טכנולוגיות האקלים, היא דווקא חברת הדלקים המאובנים  
שברון, שנחשבת לאחת התורמות המשמעותיות ביותר  

מתמודדת  למשבר האקלים בעולם? ל'גלובס' נודע כי שברון 
יחד עם קונסורציום של ארבע חברות נוספות במכרז של רשות  
החדשנות להקמת חממת טכנולוגיות אקלים, למרות שתחום  
פעילותה העיקרי מבוסס על מוצר בו הטכנולוגיות הנדרשות  
  .להפחתת הפליטות, דוגמת אנרגיה מתחדשת, מתחרות
ל  גורמים בענף חוששים שזכייה של שברון תרחיק מיזמים ש

  ". אנרגיה ירוקה מהחממה
  4.1שני אשכנזי, "גלובס", 

  

 

 מכתבים

  למערכת    
  

  גרעין ישראלי מול איראני 
עמוד  הוקדש תחת הכותרת "מלחמה, מלחמה תרדוף"     

) לשאלת הגרעין הישראלי  15.12השער של "זו הדרך" (
"זו הדרך"  עוסק הפעם הראשונה בה  אין זווהאיראני. כמובן, 

בעיתונות  בנושא מזה שנים מתפרסמות כתבות בכך. 
על   נכתבו  מחקרים וספרים עשרות .הישראלית והעולמית

" או "בית  טקסטילהכור הגרעיני בדימונה, שכונה "מפעל 
אך במסגרת מדיניות ה"עמימות   .ממטרות"חרושת ל

הגרעינית", אותה הכתיר פרופ' אבנר כהן כאסון אסטרטגי,  
  –  הגרעין הישראלי לאזורנומוסתרת הסכנה שצופן בחובו 

שהמדיניות הישראלית מייחסת לגרעין האיראני, שעדיין    סכנה
  לא קיים. 

מתברר עתה, ששר הביטחון בממשלת גולדה מאיר, משה      
הציע להפעיל את הגרעין שכינהו "נשק יום הדין", ביום   דיין,

), בעת שכוחות מצריים  1973השני למלחמת יום הכיפורים ( 
  חצו את התעלה וכוחות סוריים חדרו לרמת הגולן הכבושה. 

ראש הממשלה לשעבר את כל כוח   ניסהבשנים האחרונות     
על   השפעתו בארץ, באו"ם, במועצת הביטחון ובעולם כולו

אליו   .להפחידנו בפיתוח פצצה גרעינית איראנית מנת
הנוכחי, הרמטכ"ל ומרבית   משלההמאש מצטרפים עתה גם ר

של   הגרעינית ההמפלגות, מבלי להזכיר ולהדגיש את יכולת
  תיכוני. -מרחב המזרחה להנשקף ממנהאיום ואת  ישראל

        

 יפו-ת"א , דן יהב
        

ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל  ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל  ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל  ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל  
zohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.com        
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  : הימין בממשלה והימין באופוזיציה (א') לב אחד
אחרי ששרת הפנים איילת שקד נכשלה בהעברת חוק האזרחות,  " 

דרכים חלופיות להעביר אותו הפעם דרך אנשי  היא מנסה כעת 
נודע כי שקד פנתה בשבועות האחרונים   ' ישראל היום ' הליכוד. ל 

לכמה אנשי ליכוד, ביניהם יובל שטייניץ ואבי דיכטר, והציעה  
להם להעלות את חוק האזרחות מטעמם ושהיא תדאג להשיג לו  
  תמיכה בקואליציה. שקד, באמצעות מתווכים, מנסה לשכנע את 

  ח הח"כים מהליכוד לרשום הישג על שמם, והיא מצידה תרווי 
 ." מהעובדה שהחוק יעבור 

  3.1יהודה שלזינגר, "ישראל היום", 

  אחים לנשק בצבא ובאזרחות ): ב'לב אחד (
המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, האלוף אבי גיל, התרועע 

, עודד הרשקוביץ. .אן.אס.או עם יועץ התקשורת של חברת 
השניים צולמו יחדיו במסיבת סילבסטר שנערכה ביום שישי  

ירון אברהם  אביב. כמו כן, -בתלהאחרון במתחם האירועים 
שגיל נכח במסיבת סילבסטר בניגוד   12בחדשות דיווח 

  . אן.אס.או חברת . להמלצה של ראש הממשלה נפתלי בנט
הגופים שפועלים  סווגה על ידי הממשל האמריקאי ברשימת 

בניגוד לאינטרס הלאומי של ארצות הברית. ההחלטה  
התקבלה לנוכח ראיות לכך שהחברה פיתחה וסיפקה תוכנות  
ריגול לממשלות זרות, שהשתמשו בהן כדי לפגוע באנשי  
ממשל, דיפלומטים, פעילים פוליטיים, עיתונאים ואנשי  

  .עסקים
 4.1טל שניידר, "זמן ישראל", 

  : גזען, הומופוב ומחבל ירגב-גולן נגד בן
גביר נגד ח"כ יאיר  -נדחתה תביעת דיבה של ח"כ איתמר בן"

  ' הומופוב', 'גזען'גביר הוא -גולן צייץ בין היתר כי בן . גולן
קבע כי הציוצים שצייץ מוגנים  '. אך בית המשפט מחבל'ו

- פוליטיתהתנצחות 'בחסינות פרלמנטרית משום שהיו חלק מ
אידיאולוגית בנושאים העומדים בליבת העשייה הפוליטית  

  '".של הצדדים
  4.1אורן פרסיקו, "העין השביעית", 

  הגמישות של כחלון: פעם שר, פעם איש עסקים 
קרדיט הציעו לשר האוצר לשעבר משה כחלון תנאים   "ביונט

  80מיליון שקל בשנה, עבור  8.3-חלומיים, שמסתכמים בכ
אחוז משרה. כשר האוצר פעל כדי להגביל את שכר הבכירים  

מיליון כשנה, אבל איש העסקים כחלון עמד להרוויח   2.5-ל
חברה טוען 'הוא אדם גמיש, ולא  בפי שלושה מזה. בעל מניות  

וסיף: 'לא הייתי דואג  גורם בכיר באוצר הן החיובי'. במוב
לאיש העסקים כחלון. אנשים כמוהו פותחים דלתות לאחרים  
ומקבלים דמי תיווך נאים, ולא תמיד יש אינטרס לפרסם את  

  זה".
  31.12איתי אילנאי וגילית קוזבה, "ידיעות אחרונות", 

  אין    -אאוט, קמפוס גוגל בת"א   -ם -בלפור בי 
ארבעה חודשים לאחר שערך מפגש עם משפיעני רשת  "

במשרדי פייסבוק, ראש הממשלה נפתלי בנט עולה לרגל  
לענקית טכנולוגיה נוספת. בעוד שבוע וחצי יערוך בנט פגישה 

טק בקמפוס של גוגל בתל אביב.  -עם מנכ"לים של חברות היי
אולם גוגל לא סיפקה רק את המקום עצמו, אלא היא אחראית  

ברק רגב, מנכ"ל  'וע כולו כולל הזמנת המנכ"לים. על האיר
שיחה    – גוגל ישראל, שמח להזמינך לאירוע מנכ"לים אינטימי  
, נכתב  'פתוחה עם ראש הממשלה נפתלי בנט, פנים אל פנים

טריליון דולר, היא אחת   2חברת גוגל, ששוויה     .בהזמנה
גוגל נמצאת תחת      .מהחברות הגדולות והמשפיעות בעולם

ונות בנוגע לפרקטיקות העסקיות שלה והאופן שבו  חקירות ש
היא בולמת תחרות. בחודש יוני האחרון, למשל, הודיעו  

        ". ". ". ". רגולטורים באירופה על חקירה נגד החברה 
  14.12עמרי זרחוביץ', "דה מרקר", 
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     משלת בנט מפריטה את הדואר מ

  חבילה מפוצצת 

  קרקע  ב בכסף ו
אנחנו יוצאים היום לדרך חדשה בשוק הדואר בישראל.  "    

פותחים לתחרות, מורידים רגולציה ומביאים רפורמה  
כך הכריז שר התקשורת יועז הנדל (תקווה   –  היסטורית"

חדשה) בעקבות החלטת ממשלת הימין לקדם את ההפרטה  
    .המלאה של דואר ישראל

-, התעשייה הצבאית, אל6החשמל, כביש  חברת  לאחר    ,כך     
ים המלח, חלקים  בזק, , מספנות ישראל, הנמלים, ל, ציםע

תרומה   תתרוםבנט  ועוד ועוד, גם ממשלת מרכבת ישראל
בעלי ההון    לטובתם של  ,ליברלי- הניאו  הפרטמשלה למסע הה

בדרך ממתינות התעשייה    :נטויהד  ועהמקומיים והזרים. והיד  
לשעבר, עמיר פרץ, ושר הביטחון האווירית (יו"ר ההסתדרות 

    ם את ההפרטה) ורפא"ל. דנבחר לתפקיד יו"ר תע"א כדי לק 
  . אשתקדממשלת נתניהו על הפרטת הדואר החליטה     

  שר הדיגיטל  הכריז  2021שנערכה ביולי  במסיבת עיתונאים
דודי אמסלם כי   דאז (כן, היה תפקיד כזה בממשלה הקודמת) 

". משמח עבור מי? לא עבור מיליוני  אירוע משמח"זהו 
הדואר. זהו אירוע משמח עבור משרתי ההון   משתמשי

, שסבורים שהדואר הוא עסק בשוק שבשלטון, אז והיום
חינוך,  ל  בדומה  –   הקפיטליסטי ואיננו חלק מהשירות הציבורי

  וץ עיכי חברת הי גם הודיע אמסלםבריאות. לרווחה או ל
  "מקינזי" תלווה את תהליך ההפרטה.   האמריקאית

מיליון    250- ל  200בין  המדינה מצפה לקבל    ,לדברי אמסלם     
נגזר מהערכת שווי של החברה   הדואר. הסכום   שקל מהפרטת

אבל המושג   .מיליארד שקל 1.2שעומד על מיליארד עד 
מסתיר אמת מרה: האוצר לא   ,"הערכת שווי" ,המעורפל הזה

  כי כל תהליכמו ב  –ערך בדיקה רצינית של שווי החברה 
משחק לידיו   בכך הוא בעשורים האחרונים. הדומים פרטה הה

  מחירו הריאלי, כמובן. למתחת  –של מי שקונה את השירות 
  

  מי מעוניין לקנות חברה בצרות? 
משרד התקשורת, "לדעת   אחרונהל ה שפרסםהודעהלפי      

הדרגים המקצועיים, הפרטה מלאה של חברת הדואר מהווה  
פתרון ארוך טווח לבעיות המבניות של החברה ולשירותי  

  הדואר לציבור".  

  
בעיות מבניות בשירותי הדואר? מאחורי מכבסת המילים      

שנים, בדומה   ארוכת של הזנחה ממשלתיתמציאות עומדת 
זו הדרך הבטוחה לגייס    .לשירותים נוספים (בריאות, הזכרנו?)

דעת הקהל למען ההפרטה: "אין מנוס, יש קלקולים, רק  את 
  השוק מסוגל להושיע".  

במסירת  בייחוד    –בשנים אלה, חרף הגידול שחל בפעילותו      
לסגור סניפים, לבטל תיבות דואר, להצר  הדואר  דאג    –  חבילות

צעדיהם של הפוקדים את סניפיו (צריך להירשם  את 
  , לתת לתאגידים פרטיים לחלק דואר בניגוד לחוק במחשב!)

מחלוקת   60%רק  מחזיק בידיו דואר ישראל(כבר עכשיו 
  ן.  לולהעסיק מספר הולך וגדל של עובדי קבהדואר לבתים) 

הפסדי (לטענת   ףוא ,אבל מי חפץ לרכוש שירות כושל    
פי נתוני הנהלת הדואר, בשנה שעברה חלה  ל ?הממשלה)

של כחצי מיליארד שקל בעקבות הקורונה.  בהכנסות ירידה 
רק בולים, מעטפות וחבילות. הדואר פועל   דואר זה לא ובכן, 

בתחומים אחרים כגון מטבע חוץ, מכירת מוצרים שונים  
     .  )בנק הדואר(ושירותי בנקאות 

מי שרוכש את הדואר קונה בנק ובו כחצי מיליון   ,למעשה     
כעת    חצי מיליון בעלי החשבונות בבנק הדואר  אמנם  לקוחות.  

רובם קשישים, חרדים, מודרי אשראי או עובדים זרים,  הם 
רוצים או   ולא , לא משלמים עמלות שמתנהלים לרוב במזומן

במינהל  כפי שמלמדים אבל  . מקווןלא יכולים לעבור לשירות 
  ניתן לשנות את "תמהיל הלקוחות". עסקים, 

  

  קצת עזרה לרוכשים
 תהסרב , השר הנדל מעוניין לעזור לרוכשים. קודם כל       

היה רשאי לגבות "תשלום  יהדואר שכך , תעריפיועל הפיקוח 
שנית, בידי הדואר מספר רב של סניפים, עבור שירותיו.  "סביר

מרכז לוגיסטי חדיש וקרקעות ברחבי הארץ. מהו ערכן של  
  שום קרקעות הדואר? הממשלה לא יודעת או לא רוצה לפרסם 

יה הממתינה לתאגיד  י זו הסוכר ש אומדן בנושא. ייתכן מאוד 
" ה שירכוש את הדואר. כפי שקרה בעבר, הבעלים החדשים "יגל 

מכירת חלק  ב ש , בזק או מפעלי תעש) (כמו במקרה של 
לפיכך  הקרקעות ניתן יהיה לממן את העסקה או חלקים ממנה.  מ 

שוויה ל : רוכשים חברה הרבה מתחת מאוד  משתלם זה עסק 
  .  נכסיה חלק מ באמצעות חיסול    מנים את הקניה מ מ ו 
הצרכנים  להגן על האינטרסים של  ה מעניין שמי שאמור    
  – ות ההסתדר –פגעו ראשונים מההפרטה) יהעובדים (שיו

אינה אומרת דבר בנושא. ועד העובדים של הדואר, הנשלט  
הסכמתו. ההסתדרות לכאורה  את בידי מנהלים, כבר הביע 

  ל תומכת, ולצערנו זה ממש לא חדש. עשותקת, אך בפו
  

  אפרים דוידי 



  4/פוליטי 

  המשותפת נגד 

  חוק האזרחות
  

) לקדם חקיקה  9.1( השבועועדת השרים לחקיקה אישרה     
נועד למנוע מתן מעמד  אשר מחדש של חוק האזרחות, 

ים. את החוק  יבישראל לפלסטינים הנשואים לאזרחים ישראל
  – יזמה שרת הפנים איילת שקד, לאחר שתוקפו של החוק 

  – והוארך מאז מדי שנה  2003-שנחקק כהוראת שעה זמנית ב
פקע ביולי האחרון. על החלטת ממשלת הימין הגיב יו"ר  

כבר  "הפלנו  :הרשימה המשותפת, ח"כ איימן עודה (חד"ש)
את חוק האזרחות כי אנחנו מתנגדים לחקיקה גזענית  פעם 
  דמוקרטית. נעשה הכל כדי להפיל אותו גם הפעם".  -ואנטי

אף על פי שתוקף החוק פקע ביולי האחרון, לאחר      
שהקואליציה לא הצליחה לגייס רוב בכנסת להארכתו, הורתה  

בקשות לאיחוד משפחות.   לא לאשרשקד לרשות האוכלוסין 
העליון עוזי פוגלמן  בית המשפט בחודש שעבר מתח שופט 

של השרה. בשבוע שעבר,   החלטתהביקורת חריפה על 
ו לבג"ץ פלסטינים וארגוני זכויות  בתשובה לעתירה שהגיש

אדם, מסרה הפרקליטות כי שרת הפנים מתכוונת להשלים את  
  חקיקת החוק החדש במהלך החודש הקרוב.  

האגודה לזכויות האזרח, המוקד להגנת הפרט ורופאים      
לזכויות אדם, שעתרו נגד שרת הפנים בשל סירובה לשנות את  

"חוק האזרחות   :ורהמדיניות לאחר פקיעת תוקף החוק, מס
ספר החוקים, וטוב שלא הוארך לפני חצי  בהיה ונותר כתם 

שנה. רצונה של שרת הפנים לשוב ולחוקק אותו מבלי שיש  
לכך רוב אינו תירוץ להוסיף ולפעול כאילו החוק עדיין בתוקף.  
אזרחים ותושבים שממתינים שנים ארוכות כל כך למימוש  

אים לכך ומיד, והממשלה  זכויותיהם לחיי משפחה ולשוויון זכ
  אינה רשאית להפוך אותם בני ערובה לניסיונות חקיקה".  

הסיעה מתכוונת  כי  ,עוד נמסר מהרשימה המשותפת    
, שמטרתה לגייס  תאחרממשלתית להצביע נגד הצעת חוק 

יו"ר סיעת   צעירים חרדים בכפייה לשירות בצבא הכיבוש.
כל  כי  הבהיר , ח"כ אחמד טיבי (תע"ל) , הרשימה המשותפת

  צפויה   , לעומת זאת, רע"מ  חוק הגיוס.חברי הסיעה יצביעו נגד  
  . לתמוך בהצעה

 
  

  
  

  קבלו את 

  זו הדרך
"ל   בדוא  מדי שבוע 

  או בדואר רגיל
  

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

 zohaderekh@gmail.comאל:  כתובת דוא"ל 
מתבקשים לכסות את הוצאות   בדואר רגיל, בדואר רגיל, בדואר רגיל, בדואר רגיל, המעוניינים לקבל  המעוניינים לקבל  המעוניינים לקבל  המעוניינים לקבל  

בשיק לפקודת המפלגה   שקל  150המשלוח באמצעות תרומה של 

  6126102אביב -תל 26205 "דת הקומוניסטית הישראלית, 

  

 

  מהרחובות  להוציא את הנשק
  

) מירי  6.1(   בשבוע שעברנהרג  ,  4הילד עמראן חוג'יראת, בן      
מכסור שבגליל  -תועה בגן משחקים ציבורי ביישוב ביר אל

נפצע באורח אנוש ופונה לבית החולים   חוג'יראת התחתון. 
. מהמשטרה נמסר כי הירי  שם נקבע מותו ,רמב"ם בחיפה

  . מטרים מגן המשחקים  300בוצע מאתר בנייה המרוחק 
  שיגר הרשימה המשותפת)  – ח"כ עופר כסיף (חד"ש     

מזועזע ממותו של  אני " :תנחומים למשפחה האבלה והוסיף
עמראן חוג'יראת שנפגע מירי בזמן ששיחק עם אימו בגן  

מכסור. חייבים להוציא את הנשק  -משחקים בביר אל
  הבתים עכשיו!".  ממהרחובות ו

יה הסמוך  במשטרה חושדים שהירי כוון אל עבר אתר בני    
במסגרת  שלגן המשחקים במטרה להעביר מסר לקבלן, ייתכן 

סכסוך. במקביל, נבדקת האפשרות כי הירי כוון לעבר אחד  
  העובדים במתחם במסגרת סכסוך אחר.   

, מאז שנת  "לבטיחות ילדים – בטרם "ארגון הלפי נתוני      
אמצעי   שלנהרגו שמונה ילדים כתוצאה מירי תועה  2016

כי    ,. עוד עולה מהנתוניםהם ערביםההרוגים מ המה. שבעילח
 פגיעתילדים כתוצאה מ 105באותן שנים הגיעו לחדרי המיון 

  נשק חם. קליעים של 

סוכנות הידיעות הפלסטינית 

  וואפא פתחה מחדש אתר בעברית
  

פתחה   – סוכנות הידיעות הפלסטינית הרשמית  – וואפא    
לאחר הפסקה של שש  ,מחדש את שירותיה בשפה העברית

להשפיע על דעת הקהל  הסוכנות מקווה  בכך  .שנים
בשפה  החדשותי סיקור ה שלמחדש  השקההישראלית. "ה

להעביר את המסר של הפלסטינים לחברה   נועדה העברית 
וכך לנפץ את חומת הצנזורה סביב המאבק  ,הישראלית

  .ולוד אסף'חהעורכת  ההפלסטיני", מסר
וואפא היא סוכנות הידיעות הרשמית של הרשות      

המערכת שוכנת בעיר רמאללה. הסוכנות   .הפלסטינית
אך הפסיקה  ,צרפתיתבאנגלית ובמפרסמת ידיעות בערבית, 

  החלה  . יצוין שבשנה שעברה2016-את שירותיה בעברית ב
" לשדר גם בעברית 24תחנת הרדיו הפלסטינית "ירושלים 

" היא תחנת הרדיו הפלסטינית  24ובאנגלית. "ירושלים 
  היחידה המשדרת בעברית. 

  
  

  לטיף דורי עזב את מרצ  פעילה
על עזיבתו את  השבוע העיתונאי הוותיק לטיף דורי הודיע     

שחשף את    ,יליד עיראק  ,. דורימאז הקמתהבה היה חבר    מרצ,
הודיע כי החליט לעזוב את   , 1956-פרשת טבח כפר קאסם ב

  המליאה  לאחר שחברי סיעת מרצ בכנסת ברחו מן המפלגה
בנושא  הצבעה על הצעת החוק של הרשימה המשותפת ב

נוספה השתתפותו   צעד מביש זה. לההכרה בטבח כפר קאסם
בישיבת הממשלה   ,ניצן הורוביץ ,מרצ יו"רשל 

   .ת הגולן הכבושהברמ הפרובוקטיבית
לדברי דורי, "מאלצים אותי לעזוב את המפלגה אשר לה       

ולקודמתה מפ"ם הקדשתי עשרות שנים מחיי, אך עכשיו אין  
לדין יחד עם  דורי הועמד  1986בשנת כי  ,לי בה מקום". יצוין

  ו על השתתפות  ר ראובן קמינר, יעל לוטן ואליעזר פייל
במשלחת של ישראלים שנפגשה עם נציגי אש"ף ברומניה.  

באזרחות כבוד של העיר כפר קאסם ובפרס    דורי   מחזיקכמו כן  
קרייסקי לשלום, בו זכה יחד עם ראש ממשלת פקיסטן לשעבר  

   בנזיר בוטו.



        5  /כלכלי  

 צילום: משרד הבינוי והשיכון
 

  משמעות העלייה במחירי הדירות

  קפיטליזם
  פיאודלי-ניאו

חבר, עורך דין מסחרי בינלאומי שהרוויח כפול ממני, אמר     
שנים ויותר,   10לי פעם: גם אם ארוויח יותר מכפול ממך עוד 

עדיין תהיה לך דירה בסופו של דבר, ולי לא. הסיבה לכך היא  
שלהוריי יש דירה בתל אביב, ולהוריו אין דירה בכלל. בדקתי  
את החישובים שלו: הוא צודק. גם עם משכורת מכובדת מאוד  
של עו"ד מסחרי בינ"ל במשרד גדול בתל אביב, לא ברור  

  שיוכל לרכוש דירת מגורים סבירה היום. 
געון של שוק  ישומעים ומדברים הרבה על הש אנחנו     

הנדל"ן הישראלי שרק עולה ועולה, שנים אחרי שהתעייפנו  
מהנבואות על כך ש"הבועה הזו בוודאי תתפוצץ בקרוב".  
בטור זה אבקש להעלות את השאלה אם השינוי בשוק הנדל"ן  
לא הפך משמעותי כל כך עד שיש לראות בו לא רק אנומליה,  

  הכלכלית בה אנחנו חיים.  שיטהאופי הבאלא שינוי 
הקפיטליזם הוא שיטה כלכלית השולטת בעולם בדיוק      

מכיוון שהיא משתנה מעת לעת וממקום למקום. הקפיטליזם  
התעשייתי המסורתי של תקופת מארקס השתנה במובנים רבים  
עם עליית הגלובליזציה, שמארקס אמנם חזה, אך לא חי  
בתקופתה: כאשר מרבית הייצור הועבר למדינות מתפתחות,  

והשפע הפכו לכלכלות שירותים. ניתוח   וארצות המערב 
החברה בה אנו חיים דורש התייחסות לשינויים הללו, כמו  
לעליית קרנו של ההון הפיננסי, להקצנה של הכלכלה  

לעליית   –הוירטואלית, לניתוק של הכסף מערך הזהב ועתה 
  כלכלת הנכסים. 

  סוף המוביליות החברתית 
  לם השניה מלחמת העו כלכלת העולם המערבי לאחר      

מוביליות זו התאפשרה  גם אם    .התאפיינה במוביליות חברתית
מהשיטה  חלק אינטגרלי היא נתפסה כ בפועל למעטים בלבד,

לייצר שוויון  סיון י. קובעי מדיניות התמקדו בנסטיתקפיטליה
הזדמנויות, מתוך תפיסה שאם לעניים יהיו הזדמנויות שוות  

העניים  ין הפערים ביהפכו להשכלה ורכישת מקצוע, 
תיאר   2018-מ OECD-והעשירים פחות מזיקים. דו"ח של ה

מתקשים   כלכלי-הסולם החברתי בתחתיתאנשים  את השינוי:
אילו הסבירות שמי שבראש הסולם  לעלות מעלה, ו  יותר ויותר

מטה קטנה עוד יותר. הדו"ח מכנה זאת "שברים במעלית    ירדו
את  אך ממשיך להמשיג , נםהחברתית" ורומז שניתן לתק

  שוק התעסוקה בלבד. הבעיה במונחים של 
השוויון בחברה,  -בדומה לכך, רוב המדדים הבודקים את אי    

דוגמת מדד ג'יני, מתבססים על פערי שכר ומתעלמים בדרך  
סים והון. זאת בעוד הנכס הדלא ניידי,  כלל מהבעלות על נכ

הקרקע, הופך משמעותי יותר ויותר מבחינה כלכלית. ערכו  
עולה ללא הרף, ומעטים ממי שנולדו למשפחה חסרת רכוש  
יצליחו ביום מן הימים להשיגו. אם נולדת למשפחה עם דירות  

יהיו לך דירות, ואם נולדת למשפחה ללא בעלות בדירה או   –
ה חרוצה ורווחית לא בהכרח תאפשר לך לעבור  גם עבוד  –בית  

מעמד ולהשתייך למעמד בעלי הדירות. הדירה היא גם הגורם  
המאפיין הבולט    –העיקרי, עבור רבים, לשעבוד לכלכלת חוב  

  הנוסף של הקפיטליזם בן זמננו.

  פער דורי 
גם אם בארץ המצב מוקצן ומובהק יותר מאשר בשאר      

בעיתונות "מילניאלי" הוא דור  העולם, הדור הצעיר המכונה 
שמוצא את שוק הדיור, ברוב ערי העולם המערבי, יותר ויותר  
מחוץ להישג ידו. עשורים של אינפלציה בערכם של נכסים  

השוויון הבסיסי  -וספקולציות בהערכת שוויים הפכו את אי
במערכת הקפיטליסטית לקיצוני יותר ומקובע יותר, משום  

התוצאה העיקרית של התייקרות  שאינו נשען עוד על שכר. 
הנכסים היא שבעלות בנכס הופכת משמעותית יותר בקביעת 

כלכלי מאשר תעסוקה, גם אם מדובר  -המצב החברתי
  בתעסוקה שנחשבת "יוקרתית".  

ירידת הערך של העבודה ביחס לעליית הערך של הנדל"ן      
ביחס מייצרת הקשחה במבנה המעמדי, החלשה של העבודה 

הישן של אליטה   המבנהתחזקות מחודשת של להון, וה
עובר לשלב  מהרנטה הקרקעית. הקפיטליזם  מתפרנסתש

שקרוב יותר במובנים מסוימים לפאודליזם. אמנם הבעלות על  
מהאוכלוסיה מאשר  פלח רחב יותר  בקרב מפוזרתהנכסים 

, ולכן לא מדובר בחזרה לאותו המצב ממש.  בימי הפאודליזם
המאפיינים הדומים עליהם הצבעתי הם חלק מתנועה אבל 

לעבר מצב פיאודלי חדש, בחברה שחלוקתה המעמדית  
קשיחה ונובעת מבעלות על קרקע. העלייה הגוברת  

שכר דורשת מאיתנו לבחון  לעומת ה נכסים  בחשיבותם של
: בידי מי מצויים הנכסים  חלוקת הקרקעות בארץהיטב את 

  ריקות, וכיצד.המניבים, מי נשארים בידיים  

 נועה לוי 
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  העיר אקטאו (צילום: חזית השמאל) חיילים קזחים ברחובות

  

  ריאיון עם פעיל קומוניסטי קזחי

  קזחסטן במחאה
על    מחאה נרחבת  קזחסטןב  מתחוללת  האחרונים  ייםבשבוע    

  אך המדיניות הקפיטליסטית של הממשלה.  הקצנת רקע
  המוניות, הפגנות בשביתות וב  שבאה לידי ביטוי  ה,המחא
על פי   ואף קטלני מצדו של המשטר. אףבדיכוי אלים  נתקלה

 המחאות. נמשכות  ,כן
להלן מובאים דבריו של פעיל קומוניסטי קזחי, מתוך ריאיון       

 :בעילום שם שערך עמו הארגון הרוסי "ברית המרקסיסטים"
אשר אינם  את הניגודים בחברה,    חריפהכל מהפכה חושפת ומ "

 . להון"בין העבודה שרק בניגוד מתמצים 
בצורה הטובה ביותר במחאות הנוכחיות    מומחשת  זו  טענה    
נגד  ספונטניות  הפגנות ספורים הפכו ימים. תוך קזחסטןב

 . למחאה לאומית נגד השלטוןמחירי הגז   עליית
ניתק המשטר את  כיוון שלאחר תחילת הדיכוי האלים      

על דרכי הקשר והשגת   וכך הקשה ברחבי המדינה האינטרנט 
 . ביא להלןבמידע ובמספרים שא מאוד המידע, אהיה זהיר

  –משבר הקורונה  ואמחאה הלקודם כל, ברור כי הרקע     
מחאה   פרצה  יההאבטלה הגבוהה, עליית המחירים (שבעקבות

חינוך (עלייה גבוהה  לנגישות ב הקטנה שדוכאה בקיץ), יריד
הקטסטרופלי של מערכת  ) והמצב ע"ס – במחירי ההשכלה

 כלל מדינות חבר העמים. ב נחשפו אלו  תופעות .הבריאות
יש תנועת   קזחסטןמדינות חבר העמים, במרוב בשונה אך     

לארגן עובדים   מצליחהש ,חזקהומאורגנת  ,עבודה מחתרתית
בראשות   קזחסטןממשלת  ך,. נוסף על כ המוניותלשביתות 

פתרון מקומי לבעיות במקום  ניסתה לספק הנשיא טוקאייב 
על אף שטוקאייב הבטיח   ,זאת. רפורמות רחבות היקף להציע

מצבור   לשלטון. עם עלייתו להקל את מנגנון הדיכוי המדיני 
 לפיצוץ חברתי.  לביוהעובדות הללו ה 

מפלגה או   שום  לחלוטין. ספונטני  פרצה באופן המחאה     
אבל    .לקחו אחריות  הובילו אותה או התיימרו  ארגון פוליטי לא

 הומוגנית.   איננה המחאה גם 
  –אפשר לחלק את המוחים לשלוש קבוצות: הראשונה     

  , ארגוני העובדים המחתרתייםחברי פועלי התעשייה ו
עובדים אלה היו  השביתות במהלך המחאה. שהובילו את 

.  ותאלימ -ובלתי המוניותוהובילו הפגנות  הראשונים למחות 

  פילו א , שוטרים ואנשי כוחות הביטחוןמהסרטונים כמה פי ל
המוקד הגיאוגרפי של מחאת  . ניםהמפגי ם שלעברו לצד

ערים צעירות  שתי  –אקטאו וז'נאוזן הפועלים היא בערים 
יש לציין את   ךנוסף לכ  הנפט והגז. המתבססות על תעשיות

מוחים   .הפחם והנחושת ממחוז קרגנדה כורישל  השתתפותם
 אלה הם בעלי הזהות המעמדית הברורה ביותר. 

הקבוצה השנייה של המוחים מורכבת מתושבי הערים      
בורגנות זעירה   הגדולות. זו קבוצה הטרוגנית, שכוללת

שליחים ועובדים זמניים מאזורי הכפר.   צד בואינטליגנציה 
אחרי הפועלים המאורגנים,   קבוצה זו הצטרפה למחאה
לא   ,כמובן ,הבורגנות העירונית וסיפקה תוספת כוח חשובה.

 . ןתמכה במחאות ואף גינתה אות
שהחליטו להרוויח על   האלמ הקבוצה השלישית מורכבת    

כלפי  גם  – באמצעות שוד, ביזה ואלימות החשבון המחא
דחפה חלקים גדולים   קבוצה זושל  ההתנהגות .המפגינים

מגינים של  כ במשטראחז במדינה וימהבורגנות הזעירה לה
 זכות הקניין. 

סמאות חברתיות ובדרישות  ייינו בספהמחאות התא    
  הממשלתי הסבסוד  הגדלתהגדלת המשכורות,  :מעמדיות

  תנאי בדגש רב  שמו במפעלים  השובתים והורדת מחירים. 
של המחאה הוא    אופי המעמדידרישות חברתיות. הבעבודה וה

תנועת העובדים, ששימרה ובנתה את   השפעתתוצאה של 
יכולות המאבק המעמדי בתנאים של איסור מוחלט על עבודה  

 מאורגנת. 
  , לבעלי הון זריםברובן שייכות  קזחסטן חברות הכרייה ב    

  מנצלים את חוקי העבודה   אלהבעלי הון    .רוסיהמבעיקר מסין ו
וקובעים   המוטים באופן קיצוני לרעת העובדים, ,הקזאחיים

  ל בי הוניצול זה  מאוד ותנאי עבודה קשים. משכורות נמוכות
סתירה נוספת היא זו   .קזחסטןלחיזוק התפיסה המעמדית ב

קה בשנים האחרונות כתוצאה  עמישבין עיר לכפר, שה
 ה. בדרום המדינ מתהליך העיור הנרחב

הזר למעמד   ההוןבין  – שני הניגודים הדיאלקטיים הללו     
הסיבות לחוסר   עם ם נמני –העובדים ובין העיר לכפר 

ההומוגניות של תנועת המחאה, ולהבדלים הגדולים  
שוד וביזה  לדוגמא, באזורים שונים. המוחים התנהגות ב

 בעיקר בדרום המדינה.  התרחשו
לא ברור מי   .נקודת המשבר במחאה הייתה הירי באלמאטי    

בהנהגת   פגינים.מכיוון המפתח ראשון בירי, אך היה ירי גם 
מסכימים שהיורים מכיוון    אך כולם,  מי ירה  המחאה לא יודעים

  לבושם, פי  ל  .אחד מהארגוניםלא  המוחים לא היו מוכרים לאף  
  מיושבים והכפריים ה  היורים הגיעו מאזורי הגבול נראה כי 
מאורגן ומתוכנן מראש, אך   לא ברור האם הירי היה. בדלילות

מצב  להכרזה עלרשמית  עילה ברור שהוא סיפק לממשלה
הכנסת   , כוללאלים של המחאההדיכוי ה  . אז החלחירום
 ברית ההגנה המשותפת.  צבא רוסיים במסגרת כוחות 

נראה היה    ,החירום ותחילת הדיכוי האליםעד להכרזת מצב      
הבטחות   פזר ל אף נאלצה ה והממשל , שההמחאה מנצחת

אך   .במחירי הגז הרפורמה ויתור עלכולל  ,חברתיות רחבות
סימן  עומדים בצחונות המחאה  ינ  כניסת הכוחות הזרים, לאחר  
 ,נגדם נאבקה המחאה הסינים והרוסים,בעלי ההון  .שאלה

וכעת   ,דיכוי אליםיישום  הפוליטי למעןהפעילו את משקלם 
 . הבטחותיהלא לקיים את  העל הממשל לוחציםהם 
שינוי פוליטי וחברתי   מסמנתנראה היה כי המחאה     
  יחד עם  ,אבל ההתערבות של "הז'נדרם הרוסי" ,קזחסטןב

  , דחיפה משמעותית מבעלי ההון הסינים לדיכוי המחאה
"הידידים"  הישר אל ידיהם של  קזחסטןאת  והוביל

  מפריאליסטים מרוסיה מסין. יהא
 

 תרגם מרוסית וערך: עידן סלוצקר
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  י קבלו נואם באסיפה באוניברסיטת חרטום גדפרופ' סי

  (צילום: המפלגה הקומוניסטית של סודאן)
  

  קבלו מסודאןסיגדי ריאיון עם פרופ' 

זו מערכה נגד החונטה 

   מיסטיםאותומכיה האסל
  

תושב חרטום וחבר   ,סיגדי קבלו, מרצה ותיק סור פרופ    
המפלגה קומוניסטית של סודאן, שוחח  לשכה הפוליטית של  ה

בשבוע שעבר עם כתב העיתון הקומוניסטי הצרפתי  
קשה עד מאוד  היה " :"הומניטה". הכתב, פייר ברבנסי, ציין

כי    ,על ההתפתחויות האחרונות בארצולשוחח עם פרופ' קבלו  
קשרי הטלפון והאינטרנט במשך ימים  אנשי הצבא חסמו את 

להלן חלקים  המחאות ההמוניות". למנוע את  בניסיון ארוכים 
  מתוך הריאיון.  

  

האם יש החמרה באלימות של השלטון הצבאי נגד ההפגנות 
  ההמוניות?

עשרות  בהפגנות שנערכו בשבועות האחרונים נרצחו אכן,     
  ו הצעירים קרא. יחד עם זאת, מפגינים בידי כוחות הביטחון

בינואר. הלחץ על החונטה והגנרל    9להפגנת ענק ביום ראשון,  
, בורהאן -פתאח  אל - מפקד צבא הגנרל עבד אל העומד בראשה,  

נאלץ להתנצל על עשרות ההרוגים. הוא עשה  עובד. הגנרל 
נה ואף  נבמג ,מיסטיםאהאסל ו בריתי עלביחד  ,זאת כי הצבא

. רוב רובם של אזרחי סודאן דורשים  פוליטיתמבחינה  מבודד
והדרישה חוצה מעמדות ואזורים.   ,וצדק חברתידמוקרטיה 

: הצבא, המשטרה  כוח המזוייןה  ו מבודד אך ביד השלטון 
כך   –ושירותי הביטחון. ככל שיותר אנשים יוצאים לרחובות 

גוברת האלימות של השלטון. וככל שהמחאות הופכות  
  ים בפיקוד הצבא.המוניות יותר, כך נפערים סדק

  

  מהי עמדת המפלגה הקומוניסטית? 
אנו לוקחים חלק בכל המחאות ופועלים כתף אל כתף עם      

ועדות ההתנגדות שקמו בכל שכונה ובכל עיירה; האיגודים  
למען האדמות  הנאבקות המקצועיים, התנועות החברתיות 

וארגוני המובטלים. אנו מקדמים את הרעיון לפיו ללא הנהגה  
ניכרת  , יהיה קשה להשיג הישגים ממשיים. למחאה תמאוחד

  איטי מדי. הנהגה , אבל הקצב הוא איטי, זהכיוון  התקדמות ב
  

לרכז את כל הכוחות ואת    תוכלהיא  א צו השעה, כי  ימאוחדת ה
במידת הצורך. המצב מורכב   –כל הדרישות ואף לנהל מו"מ 

הנהגה  למדי כי זו תנועה המונית ומהפכנית המתקדמת ללא 
  תנאי בל יעבור להפלת המשטר הצבאי.   א יהקמתה ה  .מוסכמת

  

 ,בורהאן על מצב חירום- באוקטובר הכריז הגנרל אל  25- ב 
במעצר את ראש הממשלה פירק את הממשלה ושם 

הגנרלים את חמדוק  השיבו לאחרונה עבדאללה חמדוק. 
התפטר. נדמה שהייתה שמחה בקרב שב ו הוא אך  , לתפקיד

  ... המפגינים עם התפטרותו 
, כי המפגינים ובייחוד הצעירים ראו  אכן הייתה שמחה רבה    

בעיני המפגינים חמדוק הוא משתף  בהתפטרות הישג למחאה.  
הפלת משטרו    תעבמיסטים.  אפעולה עם הצבא ותומכיו האסל 

בעקבות ההתקוממות   2019-בשיר ב-של הרודן עומר אל
העממית, חמדוק הציג את עצמו כחלופה ראויה, אבל מייד  
החל לנהל מו"מ עם קרן המטבע הבינלאומית והבנק העולמי  

הבעיה   החרפת ליברליות שגרמו ל-כדי לקדם רפורמות ניאו
ם של  הוא ניסה לכרסם בכוח ציבור יוקר המחייה. בלחץ ה של

וכך התחוללה ההפיכה הצבאית באוקטובר    נכשל אנשי הצבא,  
-האחרון. לאחרונה, עם שובו לתפקיד הוא נקלע למצב בלתי

זמנית עם לחצי הפיקוד  -אפשרי. הוא חייב היה להתמודד בו
הצבאי, ההתערבות הגוברת של מדינות זרות והמאבק העממי  

ניסו  אמנם . מדינות המפרץ וכמה מעצמות מערביות צםהמתע
כי כל עוד הצבא שולט בסודאן, אין   – למנוע את ההתפטרות 

לדידן,  . הן נכשלואך  – על כנו שום סיכוי להשיב את השקט 
  נותנת וזו  ,המשך השלטון הצבאי רק מעמיק את המחאה

  ניתן להיאבק ואף לנצח. כי  דוגמא לעמים אחרים באזור 
  

ואמזון עובדי סטארבקס 
  מתארגנים  בארה"ב

משרד העבודה האמריקאי אישר בסוף השבוע את בקשת      
איגוד עובדי רשת בתי הקפה סטארבקס לערוך בחירות בסניפי  
החברה באריזונה לצורך הרחבת היציגות של האיגוד שהקימו  

     העובדים באחד הסניפים בבאפלו, ניו יורק, בחודש שעבר. 
בעה בינואר פתקי הצ  14-עובדי הסניפים באריזונה יקבלו ב    

  28ויוכלו להצביע על הקמת האיגוד באמצעות הדואר עד 
מאז הקמת הוועד  סניפים נוספים התארגנו  כי בינואר. יצוין

בבאפלו. בהחלטה שהתקבלה דחה המנהל האזורי של  
המועצה הלאומית ליחסי עבודה את טענות החברה נגד עריכת  

  .ההצבעות בסניפיה באריזונה
ה לסטות מהעמדה הקבועה סיב המנהל קבע אין למועצה    

לפיה העובדים מהווים יחידת מיקוח אחת שיכולה  שלה, 
להצביע על הקמת האיגוד. עוד מסר כתב האתר הקומוניסטי  

ר  האמריקאי "פיפלס וורלד", מרק גרונברג, כי ענק המסח
בשישה מקרים   ובעובדי המקוון אמזון הפר את החוק ופגע

טיים של התאגיד  שונים, שניים מהם באתרי מחסנים לוגיס
באזור שיקגו. ההנהלה נאלצה להגיע לפשרה עם המועצה  
הלאומית ליחסי עבודה בעקבות תלונות שהגיעו מעובדי  

  התאגיד הנצלני.  
המועצה פסקה כי על אמזון לדווח לכל עובדי התאגיד      

האכיפה   ,בכמה שפות על פרטי הפשרה. לפי המועצה הארצית
ארצית. הסעיף -כללתהיה  של חוקי העבודה במפעלי אמזון

המרכזי בפשרה הוא הסרת האיסור על עובדי אמזון להיכנס  
אוסרת    זו   הגבלה   .ם חיצוניים שאינם קשורים לעבודתםלאזורי

-דתם יותר מובעמקום מחוץ לש על עובדים לשהות באזורים 
הענק שברחבי    דקות, כלומר לשטחים המקיפים את מחסני  15

  . ארה"ב
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  זבפרי תערוכת יהודי המזרח  
  

  פולמוס במכון

  העולם הערבי 
  

 האחרון נפתחה במוזיאון של מכון העולם הערביבדצמבר     
מציגה את ההיסטוריה ארוכת השנים של  התערוכה  סבפרי

 .הקהילות היהודיות בעולם הערבי
הגדולות  "יהודי המזרח", מציגה את "התקופות  התערוכה    

ים וחיי התרבות היהודיים במזרח,  ישל החיים האינטלקטואל
וחושפת את הדיאלוגים הפוריים שעיצבו את החברות השונות  

התערוכה עוקבת   ".מוסלמי במשך מאות שנים-בעולם הערבי
אחר החיים המשותפים של היהודים והמוסלמים, "מהקשרים  

הנביא  הראשונים שנרקמו בין השבטים היהודיים של ערב ו
מוחמד ועד להופעת הדמויות המרכזיות של המחשבה  

פאס, בהיהודית במהלך הח'ליפות של ימי הביניים בבגדד, 
קורדובה; מעלייתם של מרכזים עירוניים יהודיים  בקהיר וב

במגרב ובאימפריה העות'מאנית ועד לתחילת הגלות הסופית  
 ". של יהודי העולם הערבי

  ממצאים  לרבות  רבים, יטיםפרלראשונה גים בתערוכה מוצ    
תצלומים. הפריטים  ו , כתבי יד, ציוריםיםארכיאולוגי

, מושאלים  מארס הקרוב בתערוכה, שתהיה פתוחה לקהל עד 
ארצות  בישראל, במרוקו, באנגליה, בכולם מאוספים בצרפת, 

. עם פרסום רשימת המדינות שתרמו יצירות או  ספרדבהברית ו
אנשי רוח   200-שר ככא ,פולמוס נפתחתערוכה לממצאים 

עולם הערבי פרסמו מכתב גלוי בו תקפו את המוזיאון בגלל  מה
"הנורמליזציה עם ישראל", שבאה לידי ביטוי ב"הצגת  

תקפו   במקבילישראל, מדינת אפרטהייד, כמדינה נורמלית". 
של תרומת יהודי המזרח  וונת כהמ  ההשכחה החותמים את 

  .  יותערבהבארצות לתרבות, לפוליטיקה ולחברה 
ובהם פרופ' אלה    ,בין החותמים גם בעלי אזרחות ישראלית    

שוחט, אנשי הקולנוע אליה סולימאן, מישל ח'לייפי, ג'ונה  

, החוקר נור  סולימן וסלאח בכרי; המוסיקאי עומר שוסטר
  מסאלחה ועוד.  

  מזרחי -ממוצא יהודי צרפתינטלקטואל אידומיניק וידאל,      
מתח  חרם על ישראל, בפלסטיני ו-שלום ישראליב התומך 

הבליט את תשובת הנהלת מכון   בדבריו המכתב. ביקורת על
תערוכת 'יהודי המזרח' מהווה המשך  לפיה " ,העולם הערבי

המתמקדות בדתות  המכון  לטרילוגיית התערוכות של
  2014-המכון ב  למשל, הציג   ,מונותאיסטיות בעולם הערבי. כך 

נוצרים  'את      2017-וב  'חג', העלייה לרגל למכה'את התערוכה  
'". עוד כתב מנהל המכון, שר  שנות היסטוריה 2000מהמזרח,  

התרבות הסוציאליסטי לשעבר ז'אק לאנג (אף הוא יהודי)  
שאין התערוכה אמורה לפסוק בשאלות פוליטיות אקטואליות  

  של יהודי המזרח.   אלא לעסוק אך ורק בעברם
הוא מתכוון להרחיב את העיסוק כי נמסר מהמכון       

  לתערוכה  עבר גם מ היסטוריה של יהודי העולם הערביב
במוזיאון ציינו   .קונצרטים, מופעים והקרנות סרטים ולערוך

בנוסף כי "יבוצעו פעולות גישור שאפתניות לציבור, בפרט  
בקרב הדורות הצעירים" וכי "פרסום מדעי וכנסים יעמיקו  

 ה". נושאים מרתקים אלב

  יוסי אבו 
  

  ִאבַחת רּוַח ׂשחֹוָרה
  

  ְׁשחֹורֹות ַהְּדָרִכים ֶׁשּיֹוְצאֹות 
  ַהֹּׁשְמרֹון ִמְּכָפִרים ְּבמֹוְרדֹות 

  ִלְמּכר ְּבִזיל ַהּזֹול ֵזָעה ְׁשחֹוָרה    
  ַּבָׁשרֹון ּוַבְׁשֵפָלה. 

  

  ְׁשחֹוִרים ֶעְדֵרי חֹול ְוֶעְדֵרי ָאָדם 
  ַהּגֹוְלִׁשים ֵמַהּׁשֹוְמרֹון 

    –ֶאל ַמֲחסֹום ָנטּוי ָּגרֹון 
  ְּבִפְתחֹו ַמִּדים ְמַהְּלִכים ְוטֹוְפִפים

  ְלָלה! ָיאְלָלה!!"ַמִּכים ִּבְתֵרי ִמִּלים: "ָיא
  ַמִּטים ִׁשְבֵרי ְצִליִלים: "ֻאְסקּוט! ֻאְסקּוט!!"

  ֵעת ֶאְגֵלי ֵזָעה ְׁשחֹוָרה חֹוִצים ֶאת ַהְּגבּול
  ִלְמּכֹור ֶׁשֶטף ְנָטִפים ְׁשחֹוִרים ְּבִזיל ַהּזֹול 

  ַּבָּׁשרֹון ּוַבְּׁשֵפָלה. 
  

  ְׁשחֹוָרה ִאְבַחת רּוחַ 
  ׁשֹוְמרֹון ִּבְכָפִרים ְּבַהר 

  מֹוֶסֶכת רּוַח ִעְוִעים 
  ָמְתָעה ְּבָכל ַמֲעֶׁשיהָ 

  ְּכִהָּתעֹות ִׁשּכֹור ְּבִקיאֹו. 
  

  ִאְבַחת רּוַח ְׁשחֹוָרה 
  הֹוֶלֶמת ִּבְדָרִכים ְׁשחֹורֹות 

  קֹוַדַחת ֵאׁש 
  ְמַאֶּזֶרת ִזיקֹות 

  ַמִּׁשיָלה ֶאת ָּכל ַהִּמִּלים 
  ֵמַהְּסָפִרים ֶׁשָּקָראנּו 

  ַמִּׁשיָרה ֶאת ָּכל ַהְּצִליִלים 
  ֵמַהִּׁשיִרים ֶׁשַּׁשְרנּו. 

 

בימים שהתלוויתי לרעייתי בשעת   2009-בכתבתי    את השיר    
כמטחווי קשת מכפר סבא.  ,בוקר מוקדמות למחסום ֶאָּיל

שיצאו מבתיהם בכפרים בשומרון בשעות   , עובדים פלסטינים
ארבע לפנות  לילה, החלו לפקוד את המחסום כבר משעה 

  השתנה.   דבר לא אך   ,בוקר. אחרי שבע שנים חזרנו למחסום

  איתן קלינסקי



      במאבק

) עם סגירת  12.1נמשכו ביום רביעי ( בנגב נטיעות קק"ל     
  שבוע ה  . המחאה החלהערביםהאזרחים  הגיליון, חרף מחאת ה

של הכפרים   ) נגד נטיעות הקרן הקיימת על אדמותיהם11.1(
  חסמו במסגרתה ו ,ונגד הריסת בתים בדואים-הערבים

. בין המוחים: יו"ר הרשימה  כבישים רבים המפגינים
הגעתי להפגנה נגד  "המשותפת, ח"כ איימן עודה, שמסר: 

הריסות בתים בנגב ופגשתי את התושבים האמיצים שמוחים  
מאדמות אלאטרש. כל עצי קק״ל לא   משפחותיהם נגד גירוש 

האזרחים הערבים בנגב הם בני   – יסתירו את האמת הפשוטה 
שביתה    ה במקביל הוכרז  ."המקום והם לא הולכים לשום מקום

  בתי הספר.ב כולל  ,ביישובי הסביבה
תקפו תושבים  שוטרים  מאותלאחר שההפגנה נערכה     

הגיעו  ) סמוך לכפר סעווה, ליד חורה שבנגב. שוטרים 10.1(
כדי לאבטח צוות של    למקום, מלווים בטרקטורים ובדחפורים,

  במקום קק"ל המכשיר קרקע לייעור. תושבים החלו להתקהל 
תקפו את  כדי להביע מחאה על העבודות. השוטרים 

  ההתקהלות ופיזרו אותה באלימות, ואף עצרו אחדים 
רדיו  "העיתונאי יאסר עוקבי מכמו כן עצרו את  התושבים.מ

ו"מעריב", שעוכב "בחשד להפרעה לשוטרים במילוי   "נאס
  במהלך האירוע נפצע תפקידם" אף שהציג תעודת עיתונאי. 

טרקטורון משטרתי. יו"ר הרשימה המשותפת,  פגיעת צעיר מ
"ממשלות   :מראוח"כ איימן עודה (חד"ש), הגיע למקום 

ישראל רוצות כמה שיותר אדמה וכמה שפחות ערבים.  
פנים האמיתיות של נפתלי בנט, איילת  הדחפורים הללו הם ה

  ". את שקד והממשלה הגזענית הז
  דונם כל אחד,  150-, כהעבודות נערכות בשני מגרשים    

זה שנים. לדברי ראש מועצת אל   תושבי האזור  מעבדיםאותם 
קסום, סלאמה אלאטרש, השטחים מעובדים במשך עשרות  

עיים  שנים, ונזרעו בחיטה לפני פחות מחודש. לפני כשבו
קיום  -את הגישה למגרשים. מנכ"לית פורום דו חסמה קק"ל

"הכנת תוכניות ייעור על בתים   :בנגב, חיה נח, הוסיפה
היחסים   דרדורבכפרים ההיסטוריים של הבדואים רק תביא ל 

עם הקהילה הבדואית בנגב. אם קק"ל מתעקשת לייער, שתכין  
ות  תוכניות על שטחים בהם לא מתגוררת אוכלוסייה מזה מא

בשנים. נדמה שקק"ל מתעקשת להגיע להתנגשות עם  
טעם להעדיף עצים   שוםהאוכלוסייה הילידית של הנגב. אין 

  על פני אנשים".  
בארגון העיתונאים גינו בחריפות את המעצר של הכתב      

"אנו   .מנהל של הארגון, במהלך עבודתוהועד הועוקבי, חבר 
דורשים ממפכ"ל המשטרה להתערב באופן מידי ולהביא  

  .  , מסרולשחרורו של יאסר לאלתר"
  

  

  ישיבת המזכירות הארצית  –חד"ש 
ישיבת המזכירות הארצית תתכנס בנגב 

בדואים  -בסולידריות עם תושביו הערבים

  שתחת מתקפה ולדיון במצב הפוליטי
 שבע ; מועדון מק"י בבאר 13:00, בשעה 15.1שבת, 

  

  תחנת הכוח קסםנגד 
כנית להקמת תחנת  ו ממשלת הימין ממשיכה בקידום הת    

כוח בבעלות החברה הגרמנית סימנס סמוך לכפר קאסם וראש  
העין. זאת במסגרת הפרטת משק החשמל בישראל. בשבוע 

כנית הוועדה לתשתיות לאומיות  ו התאת שרה ישעבר א
ראשי עיריות ראש העין, כפר קאסם ופתח תקווה  אך  .(ות"ל)

  הקמתה.   לסכל אתמעוניינים  
כנית  וזה כשלוש שנים נערכות מחאות והפגנות נגד הת    

בגז באזור צומת קסם, סמוך לכפר    שתופעל ח  ולהקמת תחנת כ
ופתח    כפר קאסם  ,קאסם וראש העין. רבים מתושבי ראש העין

    .התנגדויותהגישו  תקווה
למרות הצהרותיו של שר האנרגיה לשעבר יובל שטייניץ כי       

משרדי ממשלה שונים,  של התחנה לא תקום, ועל אף השגות 
שהביעו חשש מפני פגיעה באיכות האוויר ובמאגרי המים  

    .ההמליצה ות"ל בשבוע שעבר לאשר –באזור 
  

  שנה לאתר "זו הדרך": 

  ישיבת מערכת פתוחה
קרוב שנה להשקת אתר  מערכת "זו הדרך" תציין ב    

האינטרנט היומי, אותו פוקדים אלפי גולשים מדי חודש. לציון  
שנה לאתר, לקראת חידושו ולרגל פתיחת מפעל המנויים  
השנתי של השבועון המודפס, תתקיים ישיבת מערכת פתוחה.  
לישיבה מוזמנים כותבים, עורכים, קוראים וכל מי שרוצה  

יפתח המפעל  יכן,  לתרום לקידום האתר והשבועון. כמו
. הישיבה הפתוחה  2022להחתמת מנויי "זו הדרך" לשנת 

. עקב החמרת 18:30בשעה  16.1תיערך, ביום ראשון הקרוב, 
  מגפת הקורונה, הישיבה תיערך באמצעות הזום.  

  או בטלפון:  דוא"לב לקבלת קישור לישיבה ניתן לפנות

zohaderekh@gmail.com  
050-5201416 

 

  השמאליתגדה קולנוע במועדון 
  "לילה חסר שחר", "עין לבנה" ו"בירגדרו"

  שלושה סרטים קצרים על פליטות והגירה בישראל
  , ת"א70; אחד העם 20:00, בשעה 115.מוצ"ש, 

  

  השבוע באתר "זו הדרך"
הרוג , כוחות הכיבוש נגד הסטודנטים בביר זית

הישג לוועד עובדי חדשות ,  בתאונת עבודה בעכו

  ועוד...התארגנות עובדי סטארבקס בארה"ב, , 13

zoha.org.il   

   zohaderekh@gmail.com         ,03-6293944טל'    , 6126102, ת"א 26205ת"ד 

 maki.org.il    info@maki.org.il:    מק"י          zoha.org.il זו הדרך  אתר
  


