
 
 

 

 

 
 

 

עיתונאיםל  סכנה  
 הפלסטינים

3  עמ'  

  

הפצצות        ימי  שלושה  בתום  כביר!  ניצחון  בלתי  איזה 
הרוגים פלסטינים, בהם   46לאחר  ו   ,על רצועת עזהפוסקות  

  11"כאן"    חדשות   סקר עלה  הפצועים,    300ועוד    ,ילדים  16
נעשה כמוהו)  ההולך ו) כי מחנה "רק לא ביבי" (אבל  9.8(

לזכות  שפירא  61-ב  צפוי  יערה  הכתבת  לדברי    :מנדטים. 
כי לפיד נהנה מתוצאות המבצע, אך מצד שני    משקףסקר  ה"

מנדט    שעברומצביעים    נםיש שלהם:  הגוש  בתוך  ימינה  
הדתית לציונות  מהליכוד  עבר  עבר    ,אחד  נוסף  ומנדט 

מנדט   לליברמן.  נתניהו    עבר  בודד מהעבודה  לגוש  מגוש 
  ".היריב

האלה       הפירות  הצבאי    שהניב  באושיםהם  המבצע 
הצמד סמל    וזמן בידי תש  . מסע ההרג"עלות השחר"  המכונה 

מק"י  ידי  -עלהוגדר    ,בני גנץ(מיל.)  (מיל.) יאיר לפיד והגנרל  
"דם תמורת קולות". פעילי  כמבצע  חד"ש מהרגע הראשון  ו

  שהיה מהבודדים שנשמעו לא הסתפקו בגינוי,  וחד"ש  מק"י  
הפוליטית של  במערכת  אלה  הרשימה    בצד  מרכיבי  יתר 

של   ארוכה  שורה  וקיימו  לרחובות  יצאו  הם  המשותפת. 
עם   בשותפות  הארץ,  ברחבי  נוספים.    פעילימחאות  שלום 

נערכו   המבצע  שלושת לאורך  הפגנות  אביב,  -בתל  ימי 
אלביפו,  בירושלים,  בחיפה,  ב סכנין, ביפיע,  בפחם,  -אום 
  .רהטבשפרעם ובכפר יאסיף, ב

צייץ ח"כ עופר כסיף    עזה,על   הפצצות הראשונות  בנפול    
  - מתקפת עלות הסחר  זו  הרשימה המשותפת): "  – (חד"ש  

ציני של לפיד וגנץ  ו  מדובר במהלך אלים דם תמורת קולות. 
ב  נית  . פזיזותם בבחירות  מנדטים נוספים  לקושש   השואפים

בה כולאת ישראל  בגטו עזה,    רק ים של דמעות ודמיםאך ו
שני מיליון בני אדם". יו"ר הרשימה המשותפת, ח"כ איימן  

(חד"ש)   בעודה  המבצע  ובקראמר  ישראל    :את  "ממשלת 
לשרת   כדי  הפלסטיני  העם  נגד  מלחמה  פשעי  מבצעת 

תושבי  בדמם  את המחיר משלמים    .אינטרסים פוליטיים צרים
יבים לעצור  . חיבלבד  חמש  ילדה בתאלאא קדום,  ובהם    עזה

ביטחון  לא יביא  דמם של ילדים חפים מפשע  את האש מיד!  
הארץ ה  הסיכוי   . לתושבי  ומתן  אוהיחיד  לסיום    צודק  משא 

ביומו  הכיבוש המבצע  ה ".  של  וחד"ש  פרסמו  ראשון  מק"י 
פותחת   לפיד  "ממשלת  לפיו:  ובערבית  בעברית  דעת  גילוי 

זו  במלחמת ברירה תוקפנית על עזה לשם מטרות פוליטיות.  
לימים   העמים  שני  את  שתגרור  מלחמה  עוד  להיות  עלולה 

דמים מעגל  של  איום    ;ארוכים  הרס  שתזרע  מלחמה  עוד 
הנצורה עזה  אלפי    ;ברצועת  מאות  שתשלח  מלחמה  עוד 

    אזרחים למקלטים".
  ן של רפיסות   כבכל מסע הרג ישראלי בעזה, גם הפעם בלטה     

מוסיפות לשתף  אך    ,על שלום  המרבות לדבר   אחדות  מפלגות
.  של קואליציית הימין  הכיבוש והמלחמה   פעולה עם מדיניות 

יו"ר מפלגת העבודה  את  אולם    ,דמה של אלאא קדום טרם יבש
הילדה שנקטפה בדמי ימיה ככל הנראה  השרה מרב מיכאלי,  

תקפה. מהזדרזה להביע תמיכה נלהבת בלא מעניינת, שכן היא  
מ  צפויכבמרצ   משו  "יורים  ורייסטהה  המפלגתיקו  הלא   :

ובוכים". הגדיל לעשות הטוען לכתר במרצ, סגן השרה יאיר  
לא הייתה ברירה אלא  והמבצע נכפה עלינו,  "  :שאמרכ  ,גולן

את המקום הראשון    ולםא  ."התקבלה נכונהש  החלטהה  .לפעול
 ,יו"ר רע"מ, ח"כ מנסור עבאסתפס  הפוליטי    ב לוהע  בתחרות

לתומכיו ההחלטות    :שאמר  על  משפיעים  לא  "אנו 
המשך    אלא ביטחונית"  לא הייתה "שאלה אך ההביטחוניות".  

בסיום   החפץ  לכל  ברור  כעת  והמצור.   הכיבוש  מדיניות 
צד ישראל עבור  בהכיבוש ובהקמת מדינה פלסטינית עצמאית 

ב  חיונימי   עבור    –בנובמבר    1-להצביע בבחירות שיתקיימו 
 רשימה המשותפת. ה

  2022באוגוסט  10/  31גיליון 
 

ם: 
לו

צי
)

א
פ

א
ת ו

עו
די

הי
ת 

נו
וכ

ס
/

ן)
ני

ח
רי 

מ
ע

ב: 
צו

עי
   



  

 2תגובות /

 

 

        
        דברים בשם אומרם דברים בשם אומרם דברים בשם אומרם דברים בשם אומרם 

    קול ההון כקול שדי
בישראל" והמשפיע  הפופולרי  הטלוויזיה  '  12קשת  '  ערוץ 

השליטה בעלי  את  מוטה  באופן  ממצאי    מעליםכך    .מסקר 
המחקר מאשש את קודמיו,  .  בנושא  שגיא ירוסלב  של   מחקרו

כי  בישראל  הגדולים  המסחריים    הערוציםשני    שטענו 
הון אילי  בידי    בתאגידים גם    המחזיקים  ,נשלטים 

המזהמים מונופוליסטי הסביבה    ים  לבריאות    יםמזיקואת 
דרכיםהציבו בשלל  לא  ר  כי  מעלים  ירוסלב  של  ממצאיו   .

  ו ביד  שוטהוא בישראל תקשורת המדובר בצירוף מקרים. כלי 
פוליטיקאים  ברגולטורים ואיתו הוא מצליף בבעל ההון,  של  

 . "לטובת עסקיו האחרים עליהם לפעול וכופה 
  27.7אורן פרסיקו, "העין השביעית", 

  

 מכתבים

  למערכת    

  יפו -בת"א  הפרדהמשטר ה
יפו  -בתל אביבהמתגוררים  מילדי מבקשי המקלט  אחוז    90     

אזרחות   בעלי  תלמידים  עם  לימוד  כיתת  חולקים  אינם 
עיריית תל אביבישראלית ליצור  ה  תכוונב טוענת שאין    יפו-. 

נהלים  היא  –  אפליה לפי  לבית  ו  פועלת  הילדים  את  רושמת 
מגוריהם.   למקום  הקרוב  אינו  הספר  התוצאה  מבחן  אולם 

פועלים אביב  בתל  בתי    משקר.  וארבעה  ילדים  גני  עשרות 
    .ועובדים זרים בלבד בהם שוהים ילדי פליטיםספר 

קיבל     אביביים  תל  וילדים  ילדות  הוכחה    אחרונהלו  אלפי 
  דחה   ,הם שווים פחות. בהחלטה מקוממתכי  מבית המשפט  

שהג עתירה  המחוזי  המשפט  לזכויות  בית  האגודה  ישה 
והקליניקה    האזרח לוינסקי  גן  ספריית  א.ס.ף,  ארגון  עם  יחד 

ו  נגד  ללמשפט  חיפה  באוניברסיטת  חינוך  ההפרדה  מדיניות 
  מוסדות החינוך בעיר.  הגזעית ב

מהעובדות  בפסק       להתעלם  המשפט  בית  בחר  הדין 
העליון   עיקרון ומה המשפט  בית  שטבע    בפסיקותיו   הבסיסי 

ילדים  ב  פוגעפסק הדין    נפרד אינו שווה.  -  באופן חוזר ונשנה 
בבו מתעצבת  שנפשם  אלדיוק  ילדות  ושכל  השנים    רצונם , 

ו נולדו  בה  לארץ  שייכים  גדלים.  שלהרגיש  הם  בכוונתנו  בה 
המשפט לבית  לשינוי  וולהמשיך    , העליון  לערער  לפעול 

בבתי הספר. לצורך כך עלינו לגייס  הגזעית  מדיניות ההפרדה  
מימון הפעילות וההוצאות  עבור    ים אלף שקל  מאה סכום של  

  המשפטיות.
  

  , האגודה לזכויות האזרחעו"ד טל חסין
1  
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  הידעת? אלוהים להון בחרתנו 
העולם    הבולטת  הנוכחות" עשירי  ברשימת  יהודים  של 

  ו. ב  החיים  למספר היהודיםי  נעומדת באופן בלתי פרופורציו
שמדוע?   תכלית  משום  הם  הנבחר,  העם  הם  ישראל  בני 

אלא  לא אנחנו אמרנו,   זאתמבחר המין האנושי.  הם  הבריאה ו
הכתיב  התורה,  אמרה   והזהב  בה  הכסף  כל  העולם.  בורא 
ברורהעבור    ונועד  ושנברא של    מטרה  כבודו  שהיא  מאוד, 

מ מבוטל  לא  שאחוז  הסיבה  זו  הוא.  ברוך  ההון  הקדוש 
יגיע למקום    למען   –  ות ידיים יהודיהעולמי מוצא את דרכו ל
 הנכון וישמש לתפקידו". 

  2022יולי  ,ירחון חב"ד  -  מנחם אמיתי, "הגאולה"
  

  נדיבים עם בעלי ההון וקשוחים עם המורים 
התנהגות   על  שליש  של  הנחה  מהמדינה  קיבל  עופר  "עידן 

ש  לאחר רעה.   חשבונאיתשש  התכתשות  של  תעביר    ,נים 
לישראל להפקת    כימיקלים  מהמדינה  נדיב  זיכיון  שקיבלה 

וברום   יתר.    -אשלג  רווחי  על  ראשון  רשות    אולםתשלום 
.  עלומההמסים החליטה להפחית שליש מהסכום בשל פשרה  

הייתה   המדינה  החברה  משאבי  על  המס  את  לשלם  אמורה 
  אך לא עשתה זאת במשך שש שנים".  2016-החל מ

  28.7של "כלכליסט",  תהכותרת הראשי
  

  93בארלוזורוב  החמישיתלידיעת היושב בקומה 
על  ה" מאיימת  והמחאות  העובדים  שביתות  במספר  עלייה 

העולם ברחבי  תחוםובפרט  ,  תעשיות    , סחורותה  תהובל  על 
בארה"ב,  ה ונמלים  רכבות  עובדי  והאנשים.  גם אנרגיה    כמו 

פועלים בשדות הגז הטבעי באוסטרליה ונהגי משאיות בפרו  
האינפלציה  כולם    – בעקבות  יותר  טובים  תנאים  דורשים 

את    .בשכרם  המכרסמת להשיג  טוב  סיכוי  אלה  לעובדים 
  ."מבוקשם

  23.7, "בלומברג", אוגוסטה סראיבה וברייס בשצ'וק
  

  דייג, אוהב דגים? עבריין, אוהב שוטרים?  
תמודד בפריימריז של  כי בכוונתו להעו"ד יוני ג'ורנו הכריז  "

מאז,  מפלגת   את  הליכוד.  השונים  התקשורת  כלי  כיוונו 
לסוגיה שלזרקוריהם  החברתית  המשמעות  נציג    מועמדות   : 

בסיוע   והורשע  הודה  נשפט,  שנחקר,  ג'ורנו,  כמו  ציבור 
שנה. אני לא מבינה מה הטעם    20ה לפני  לחטיפת עובדת זר

המילניום,   מתחילת  ג'ורנו  של  הרקוב  בפועלו  לעסוק 
ראויים   בהווה  אחרי          .פחות  אפילומוסרית  כשעיסוקיו  קצת 

ב  ריכתעל  הוסמךש הפלילי    ומושריש  ולאחר,  2017-דין 
צנועהקים  נמחק,   משפטי  סטארטאפ  לייצג    ,ג'ורנו  והחל 

תביעשוטרים   אזרחיםת  ושהגישו  נגד  תבעו  .  דיבה  אלה 
עתק שכינו    בסכומי  פעילויות    'נאצים'  אותםאזרחים  בעת 

נמוכים   בסכומים  תביעות  הקורונה.  תקופת  במהלך  אכיפה 
    ".החברתיות  הוגשו נגד אזרחים שגידפו שוטרים ברשתות

  29.7מאשה אברבוך, "המקום הכי חם בגיהנום", 
  

  האפליה  רכבת
רכבת  69  פועלות  בישראל" אחת  אך,  תחנות  לא    מהן   אף 

ערבי  ממוקמת הפערים    .ביישוב  באוטובוסים  בהשוואה  גם 
        ". עצומיםלחברה היהודית 

  29.7פאדי אמון, אתר "שומרים", 
  

  איילת שקד עושה הרבה רוח
שקד מפלגת  החדשה,  המפלגה  התקיימה  -"השקת  הנדל, 

של   ההשקה  התקיימה  שבו  המכביה  בכפר  אולם  באותו 
דגלים;   אותם  שקד.  איילת  בראשות  החדש  הימין  מפלגת 
ועכשיו   ימינה  אותה התלהבות. הבית היהודי, הימין החדש, 

ההוא,   המלבב  הבריטי  בסרט  נזכרתי  הציונית.  ארבע  'הרוח 
 ". 'חתונות והלוויה אחת

     29.7נחום ברנע, "ידיעות אחרונות", 
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  (צילום: אקטיבסטילס)   2022במאי    13,  במזרח ירושליםבהלווייתה    עאקלה-העיתונאית שירין אבו  ן הקבורה שלכוחות הכיבוש תוקפים את מלווי ארו 
  

  עאקלה -אבו הריגתחודשים ל  שלושה
  

  עיתונאים פלסטינים 

 בסכנת חיים
מאז       חלפו  חודשים  את שלושה  הכיבוש  כוחות    הרגו 

הפלסטיני אבו  תהעיתונאית  עבודתה    עאקלה-שירין  במהלך 
אזרחית אמריקאית,    הייתה  אבו עאקלה.  במחנה הפליטים ג'נין

להיפגש עם נשיא ארה"ב, משפחתה    אך חרף זאת לא הצליחה
ביידן,   בירושלים.  ג'ו  ביקורו  לנשיא:בעת  כתבה    המשפחה 

.  "ידי הצבא הישראליבללא משפט    להורג  ההוצא  העיתונאית"
לדין  את    חשוףלהדרישה  למרות   הועמדו  טרם  האמת, 

מתבצרים  רשמיים  הם  יישראליהגורמים  ה  .האחראים למותה
"לא ניתן לקבוע מי בדיוק ירה את הכדור"  כי    ,מאחורי הטענה

  עאקלה. -שפגע באבו
ברחבי העולם, בין היתר   היכה גליםעאקלה -מותה של אבו    

בשטחים    ם שמיליונימשום   העיתונאית  עבודתה  את  הכירו 
הקומוניסטי   העיתון  שליח  ברבנסי,  פייר  לדברי  הכבושים. 

העיתונאים  לא קיים מרחב בטוח עבור  הצרפתי "הומניטה", " 
בשטחים  יהפלסטינ יו"ר  הכבושיםים  עם  שוחח  ברבנסי   ."

בו בכר. להלן קטעים  ים, נאסר איאיגוד העיתונאים הפלסטינ
אבו של  מותה  לאחר  שנערך  הריאיון  ופורסם    עאקלה-מתוך 

  . פריסאיבעיתון ה
השבוע       נמשכת.  הפלסטיניים  העיתונאים  כלפי  האלימות 

ועוה )  7.8( ע'רבלי ו כו  אחמד  פלסטינים,  צלמים  שני    כבו 
סיקרו את מאות המתנחלים ופעילי הימין  ומוחמד עשו, אשר  

  צא לרגל תשעה באב. שנכנסו למתחם אל אק
  

  ? לעבוד עיתונאי פלסטיני  באילו תנאים נאלץ
ונשנות  מהעיתונאים הפלסטינים סובלים מ     תקפות חוזרות 

הישראל  מצד שנת  יהכוחות  מאז  שערכנו,  תחקיר  פי  על  ים. 
ישראל  הרגו    2000 של  הביטחון  עיתונאים.    חמישיםכוחות 
מדובר  כי  שני הרוגים ויותר מדי שנה, וזה המון. ייתכן  אלה  

איגוד  .  אי פעםעיתונאים  ב  ביותר  הרבבהתנכלות הממושכת וה
אודות  על  פרסם כמה דוחות ותחקירים    העיתונאים הפלסטינים 

- נרשמו כ  2022  -  2013  השנים  ביןכי  מהם  עולה    .פשעים אלה
  עיתונאים פלסטינים. לדעתי אין מקום   כלפיתקיפות   7,400

  

  
בו    נוסף מחיר  משלמים  בעולם  מנת  עיתונאים  על  כבד  כה 

לבצע את עבודתם. כאשר אני שב ואומר שאנו מצויים תחת  
אותה    , זו המציאות המרהזו לא מליצה  אש הצבא הישראלי

ים ברורה:  ישל הכוחות הישראל  . מטרתםים יום יוםוואנחנו ח
מאבק    פועלים לדיכוים והפשעיהם לא מעוניינים שנסקר את  

  . כיבושבהפלסטיני  העם
הצליחו       גרסתם    למסורהישראלים  בעבר,  מתחולל  לאת 

הכבושים  אותם  בשטחים  יאתגר  שאיש  כ.  מבלי  ,  יוםאולם 
החדשים, התקשורת  אמצעי  את    בעזרת  להוציא  ביכולתנו 

מאפשרות לנו לחשוף הכל,  הרשתות החברתיות  האמת לאור.
שליטה   אין  שםבולישראל  שעולה  מנסים    לכן.  תוכן  הם 
  שגרסתם להבטיח  , כדי  בשטח עצמו  להשתיק את העיתונאים 

  תהיה היחידה.    הרשמית
  

  ?את ישראלהאם הדיווחים ברשתות החברתיות מדאיגים 
  ן בהאחר הנעשה    ועוד איך! כוחות הכיבוש עוקבים מקרוב    

מרבים לפנות לפייסבוק . הם  את פעילותנו שםומנסים לצנזר  
את    בדרישה של  והפייסבוק    עמודי לסגור  האינסטגרם 

הפלסטינים בין    . העיתונאים  הבנות  שקיימות  חוששים  אנו 
  מנהלים בפייסבוק.   בין הממשלת ישראל ל

  

  בחבריו?  הממושכתמתמודד האיגוד עם הפגיעה   כיצד 
בקשראנו       של    נמצאים  הבינלאומית  הפדרציה  עם 

  הפדרציה .  ועזרה משפטיתומקבלים ממנה ייעוץ    העיתונאים
לבית    יחד איתה  פנינוו  ,את העיתונאים ברחבי העולם  תמאגד

את   לבלום  בניסיון  בהאג  הבינלאומי  נגד    המתקפההדין 
ח בחקירה  ופתחליט לבית הדין יכי  תקווה    כולי העיתונאים.  

זכו  בו  ,עאקלה-אבושירין    רצח בעניין   שלא  נוספים  מקרים 
אנו  ב תקשורתי.  עמיתתנו  דורשים הד  את  רצח  מי    , לדעת 
    הדין. את  נוית האחראיםניאבק עד אשר ו
  

  ...תעם הרשות הפלסטיניגם להתמודד  נדרשיםאתם 
המשקף  מדי שנה אנו מפרסמים דו"ח  .  נכון, ולא רק איתה      
בפלסטין.    את העיתונות  חופש  עוסק   וחלקמצב  הראשון 
ביותר עיתונות  הבחופש  פוגע  ה  נגנון במ הקשה    -   בצורה 

שהורג הישראלי,  אותנופוצע,    ,הכיבוש  זאת .  ומצנזר    עם 
רבות    רשמנו העיתונות    של הפרות  תנועת  בעזה  חופש  בידי 
אנו לא  .  הפלסטינית  הרשות  בידי  -  ובגדה המערבית  ,חמאס

חופש  כל מי שפוגע ב  -מבדילים בין כוח דכאני אחד למשנהו 
להיות   עיתונאיםה לביקורת.    חייב  לא  כן-פי-על-אףמטרה   ,

מגע עם  כל  ב   :ניתן להשוות בין החמאס, הרשות והישראלים
  הישראלים אנו חוששים לחיינו.  

  "הומניטה", פייר ברבנסי



  4/פוליטי 
  

  מק"י וחד"ש: זו חקירה פוליטית 

 ח"כ כסיף נחקר

  במשטרת ישראל
  

  

(חד"ש       כסיף  עופר  נחקר    –ח"כ  המשותפת)  הרשימה 
- לבחשד    . זאתבמשך חמש שעות  433) בלהב  7.8(  השבוע

  מסאפר להצטרף להפגנת תושבי    שניסהתקיפת שוטר" בעת  "
ה  אישורבבדרום הר חברון. החקירה נערכה    יטא הפלסטינים

לזמן את ח"כ    , אשר התירההיועצת המשפטית לממשלה   של
  כסיף למתקני המשטרה 

המפלגה הקומוניסטית הישראלית (מק"י), שכסיף נמנה עם      
ראשיה, והחזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון (חד"ש) פרסמו  

מושכת של  שהייתו המול חקירהזימון ללהודעת גינוי  בו ביום
חקירה פוליטית שמטרתה    זו הייתה  הן הדגישו כי .  כסיף בה

יו"ר הרשימה המשותפת, ח"כ   גם  לפגוע בנאבקים בכיבוש. 
עודה כסיףחקירל הגיב    ,איימן  של  הממושכת  :  וומרבא  ה 

"חברי עופר כסיף נחקר מזה חמש שעות במשטרה. אני עומד  
מאבק נגד הכיבוש ולמען שלום ושוויון.  ל  פי ושות  י חבר  דלצ

ירות  בחק  מאמץ כה רבאשמח לראות את המשטרה משקיעה  
בחברה  ל  הנוגעות מפוענחים  הלא  הרצח  מקרי  עשרות 
  ".הערבית

תומא     עאידה  (חד"ש  -ח"כ  המשותפת)    – סלימן  הרשימה 
חמש  )7.8(  צייצה שנחקר  כסיף  עופר  חברי  לצד  "עומדת   :

שהעז  כך  על  במשטרה  הכיבוש.    שעות  קלגסי  מול  לעמוד 
ישראל כובשת, מטילה מצור נפשע על עזה, מענה, מגרשת, 

בינלאומי חוק  כל  ומפרה  מפציצה  בתים,  מי    –  הורסת  ואת 
די לרדיפה הפוליטית של  את המתנגדים לפשעים  חוקרים?  .

   ".!עופר כסיף
לזימון  בת     ח"כ  גובה  היועצת  "כסיף:  עופר  מסר  החלטת 

מדיניות האכיפה    מבטאת אתהמשפטית  לאשר את חקירתי  
השמאל נגד  בטרם    הסלקטיבית  לגל"צ  בראיון  בישראל". 

החקירה הוסיף: "הזימון לחקירה הוא הסבת תשומת הלב של 
ישראל   שמבצעת  האתני  הטיהור  שהוא  מהעיקר,  הציבור 

וזה    בתושבי מסאפר זו האלימות העיקרית  יטא הפלסטינים. 
להפגנה   הגענו  העיקרי.  להתעמתלא  הטרור  כדי  אלא    , כדי 

  . "לתמוך בתושבים המנושלים
  

  

  
  

  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   רגיל, רגיל, רגיל, רגיל, המעוניינים לקבל בדואר  המעוניינים לקבל בדואר  המעוניינים לקבל בדואר  המעוניינים לקבל בדואר  

בשיק לפקודת המפלגה   שקל  150המשלוח באמצעות תרומה של 

  6126102אביב -תל 26205 "דת הקומוניסטית הישראלית, 

  

ין המשותפת מובילה ב

  סיעות האופוזיציה 
  

היא    בנט-סיעה המובילה בפיקוח על עבודת ממשלת לפידה    
המשותפת מדו"ח  הרשימה  עולה  כך  התקשורת  .  עמותת 

כיצד    הדו"ח בחן .  13) בחדשות  8.7(   כתבה ששודרה ו   "שקוף"
  כדי לוודא שהממשלה   , הכנסת,הרשות המחוקקת  נציגי  פעלו
 האזרחים.   בשירות ממלאת את תפקידה אכן 

נכתב     "שקוף"  "הסיעה  בדו"ח  על  ה:  בפיקוח  מובילה 
היא הרשימה המשותפ בפער  ובתחתית,  ת.  עבודת הממשלה 

 ". סיעות האופוזיציה, נמצאת סיעת הליכוד יתרמניכר  
נמצאים   24-בכנסת ה המעורבות בראש מדדעוד פורסם כי     

משותפת: אוסמה סעדי  מטעם הרשימה  שלושה חברי כנסת  
(תע"ל).   טיבי  ואחמד  (חד"ש)  כסיף  עופר  צוינו    כן(תע"ל), 
בדיקת  .  לשבח חברי הכנסת ינון אזולאי (ש"ס) ומוסי רז (מרצ)

הכנסתהפעיל חברי  של  ב  ות  פעילות  בוצעה  תחומי  מספר 
הצעות לסדר שאושרו ונוכחות  ,  : הגשת שאילתותתפרלמנטרי
 .חצי השנה האחרונהמהלך בוועדות ב

חברי הכנסת מטעם  למצוא כמה מ  ניתן בתחתית הרשימה      
טרחו    ,הליכוד  מפלגת לא  פעילות  כלל  אשר  אחר  לפקח 

ביקורת  .  הממשלה להעביר  מסוגלים  הליכוד  שחברי  כנראה 
חברי הליכוד אליהם התייחס  .  תקשורתהפוליטית רק בערוצי  

דוד   ,: מירי רגב, אבי דיכטרהדו"ח הם קבוצת השרים לשעבר
יובל   יולי אדלשטיין, חיים כץ,  גלנט,  יואב  ניר ברקת,  ביטן, 

כ"ץ. וישראל  החרוצים    שטייניץ  הח"כים  רשימת    בתחתית 
התורה),  מצא  נ (יהדות  ליצמן  יעקב  לפעול    מיעטשח"כ 

נוסף  ה  במסגרת כנסת  חבר  האחרונה.  קרוב כנסת  הממוקם 
הוא  המעורבות  מדד  רע"מ  וקואליציה  החבר    לתחתית  יו"ר 

 .מנסור עבאס
  

  להכיר   קוראיםמאות 

  עראקיב- אלבכפר 
  

  

שנים לתחילת מסע    12  ציינו פעילים  )27.7(  באירוע מחאה    
.  בידי השלטונות  עראקיב-בדואי אל-כפר הערבישל הההרס  

השמש ,  2010  יוליב סדרת  קופחתה  תהמדברי  תחת  נפתחה   ,
השוכן בצפון הנגב. מאז ועד היום, נהרס  זה    ההריסות בכפר

    פעמים.  203הכפר 
"על פיסת אדמה חולית  :  נכתב  שניסחו הפעילים  בעצומה    

ז מתנהל  איתניםקטנטנה,  מאבק  מעשור  יותר  מאבקה  בין    . 
  שלוחי בין    לבין הבונים;  בין ההורסים  לבין האור;  ;החושך

החמושים בצדק  לבין אנשים פשוטים    מדינת ישראל הדורסנית
ובונים  12.  בלבד הורסים  והורסים.    -  שנים  כוונת  בונים 

- באלהקהילה הערבית    ןהברורה היא לגרום לחורב  השלטון
על    ".עראקיב חתמו  תושבי  עם    בסולידריותהעצומה  מאות 

  .הכפר
"אל     לפני    נבנה  עראקיב-עוד מסרו הפעילים:  מאות שנים 

ישראל מדינת  כיום,  קום  בשוכניו.  מתעללים  בהם  פקידיה   ,
התנקשות   הוא  ההרס  מסע  וגברים.  נשים  ומבוגרים,  ילדים 

גג   אדמתו  על  בזכותו הבסיסית של האדם לחיות תחת קורת 
אבותיו ואדמ על  ו בדואי  45- ל.  "ת  בנגב,    נוספיםם  יכפרים 

אזרחים,   אלף  ממאה  למעלה  תשתית    שירותי   ין אהמונים 
   .מוניציפאלייםאו ממלכתיים בסיסיים 



  

 5/ מעמדי

 

  ) זו הדרך(צילום:  2022במארס,  8אביב ביום האישה, -הפגנה למען העסקה ישירה באונ' תל 

  כוח לעובדיםהמאוגדות בבעקבות מאבק עובדות הניקיון 

נפטרת מהעסקה קבלנית ההאקדמי
  

פרץ     והכשרות    ,מאיה  קמפיינים  התרחבות,  תחום  ראש 
על    . זאתשוחחה השבוע עם "זו הדרך"  בארגון כוח לעובדים

מנב"א הבת  חברת  הקמת  בין  רקע  ניקיון    - (מרכז 
ניקיון בשלוש    עובדות   600-כ   עסיקהצפויה להאוניברסיטאי)  

בן אונ'  ת"א,  אונ'  והאונ-אוניברסיטאות:  העבריתגוריון   ' .  
וב חיפה  להעסקה  באוניברסיטת  עברו  כבר  אורנים  מכללת 

  ישירה של עובדות הניקיון לאחר שנים של מאבקים.
  

ו העובדות  מועסקות  להקמת  כיצד  הרקע  מה 
  הבת?  החברה

בהעסקה הקבלנית   כוח לעובדיםהארגון  נאבק  מזה שנים      
של אחד    השערורייתית  באוניברסיטאות.  הניקיון  עובדות 

עם   בהתמודדות  הגדולים  הוא  הקשיים  קבלנית  העסקה 
- באונ' בןלדוגמה,    .את העובדותשכמעט בלתי אפשרי לאגד  

ועד  גוריון להקים  חברת    שפעל  הצלחנו    . הקבלןבתוך 
ה אותה  מסרה ועבודבתגובה לכך, פיצלה האוניברסיטה את ה

כך שונים.  קבלנים  ומשולמדינב  , לשני  הפרד  הצליחה יות   ,  
  ההתארגנות.  את ושיתקה בין העובדות להפריד 

ש     ד אנו  הפתרון  ל  יםרשותמיד  מעבר  ישירה הוא  העסקה 
הניקיון.   עובדות  ל  ה החליט  לאחרונה של  ת"א  אמץ  אונ' 

ביניים   לה  ,מנב"אבדמות  פתרון  ההעסקה כדי  את  פסיק 
  ישירההעסקה  מנע מכדי להי  גםאך    ,הקבלנית של העובדות

האוניברסיטה שלהן הנהלת  להעסיקא  ל   .  מנקות    מעוניינת 
  נו אשר יגהסכמים של האיגוד המנהלי,  תחת ה  מוגנות שיהיו  

ויעניק הוגנים  לא  מפיטורין  נוספות  ועליהן  זכויות  .  להן 
אומץ   הוא  כי  המעסיקים,  עבור  מספק  פתרון  שזה  כנראה 

כינו את  אף  ש  ,גוריון-אונ' העברית ואונ' בןהבידי    גם  במהרה
  . "עובדות הניקיוןעבור בשורה חדשה חברת הבת "

  

  כעת?   החברהבאיזה שלב נמצא תהליך הקמת 
ישיבה עם כלל  המוסדות האקדמיים  מנהלי  ערכו  לאחרונה       

כי הם  בה  ו  ,העובדות   מנב"א ב  אותןלקלוט    מעונייניםאמרו 
את    פירט לא    כלל הפגישה  תוכן  אולם    .אוגוסטחודש    לאורך

המוצעים  תנאי ציין  ,  לעובדות  ההעסקה    ו איקלט  תמי  ולא 
  התנעת  ל  מועדמנהלים בסך הכל קבעו ה .עסקההת באיזו צור

  
  

  

ולכן אנחנו    , מייצג את רוב העובדות  כוח לעובדים .  התהליך
פגישה  דורשים תנאי  ב  דוןול   מוסדות הראשי  עם    לקבוע 
במאבק  להעלות  בכוונתנו   .הקליטה נהילוך    ין להפג  חזור . 

   על המוסדות בתחילת הסמסטר הקרוב. חץל ליהפעול
  

  ? הבת על זכויות העובדות  החברהתשמור עד כמה 
  עובדות שצורת העסקה זו תפגע ב  אני משוכנעתמצד אחד,      

קבלנית    פחות העסקה  זכויותיהן.מאשר  את  מצד    הרומסת 
האוניברסיטאות  שני,   כמה  עד  מתבהר  הזמן  שעובר  ככל 
הן צפויות למנות לתפקיד    למשל,.  הן מעסיקות גרועותעצמן  

ניהולי ב  מי שמילאהבת    החברהמנכ"ל   ניקיון  תפקיד  חברת 
זאת,    קבלנית. ת  החברהעם  בהחלט  כלים  ל  ספקהבת  נו 
להיאבק    אפשרות   יתרון העיקרי במודל המוצע הואה  חדשים.

  ברסיטאות.  מול האונייותר   סודרת בצורה מ
מקדמה     מהעסקה   יםמוסדות  להימנע  כדי  המהלך  את 

זאת,  ישירה.   תחנת    החברהעם  לשמש  יכולה  בהחלט  הבת 
ישירה.   העסקה  שהוא  הסופי  ליעד  בדרך  בנוסף,  עצירה 

הבת מעניקה לעובדים כוח ארגוני מסוים, בכך שהיא    החברה
בשלוש  העובדות  את  אם  כך,    .שונים  מוסדות  המאגדת 

ניתן  ,  בשביתה  מחליטים לצאת או  על התנאים    מנהלים מו"מ
אוניברסיטאות  ל. במקביל בשלוש אוניברסיטאות לעשות זאת

אנחנו רוצים  ו,  את העובדות בחברה החדשה  כל הכוח לקלוט 
אות  של    כן  עשותל  ןלאלץ  בזכויותיה  לפגוע    שום מבלי 

  עובדת.
  

  מה צופן העתיד עבור המאבק? 
לבססאנחנו       בין  ייצוגיות    שואפים  החיבור  את  שתעמיק 

  פועלים דבר נוסף שאנחנו  .  עובדות הניקיון במוסדות השונים
מעורבות הוא  עובדות    במאבק  סטודנטיםה של    םלטפח 

חוד    .הניקיון היו  תמיד  מאבקים  סטודנטים  של  החנית 
במאבק  גם  עצום  כוח  להם  יש  ולכן  ודמוקרטיים,  חברתיים 

י והמרצים  שהסטודנטים  חיוני  עם  פגינשלנו.  סולידריות  ו 
הניקיון הוגנת    עובדות  העסקה  מהאוניברסיטאות  וידרשו 

  . ומכבדת שלהן

  זוהר אלון
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  מדינה פלסטינית למען 

  בצד ישראל עצמאית 
  

אוהב     אני  אותה  למדינה  דאגתי  את  מביע  בה  ,  אני  מדינה 
נולד אבי ובה נולד סבי. מדינה בה נולדו ילדי, נכדי ואני ממתין  

שרוב בני עמי האהובים עלי  על כך  לניני. אני מביע את כאבי,  
בדעתי תומכים  לשלוט  ה  .אינם  נמשיך  בה  עם  במציאות 

מדמם   עתיד  העמים,  לשני  מדמם  עתיד  מבטיחה  הפלסטיני 
 .לילדי, לנכדי ולניני שבדרך

יוני    55לפני        רות מילואים  י גויסתי לש  1967שנים בחודש 
והייתי חייל בצבא, שכבש חבלי ארץ, שכללו את מרחבי מדבר  
סיני, רצועת עזה, הרי יהודה, הרי שומרון, בקעת הירדן ורמת  
של   קיומה  את  מסכן  אסון,  בו  רואה  שאני  הכיבוש,  הגולן. 

לכן נפשי.  נימי  בכל  אוהב  אני  אותה  ישראל,    מתוך   , מדינת 
לשים  שקראו  יצאתי פעמים רבות לפעולות מחאה    ה,דאגה ל

 .קיומהקץ למה שמסכן את 
הזועק    ,דם שלמהשל החכם באהיא זו    הגישה המנחה אותי    

ק ספר  קוראי  י"חלעבר  פסוק  ט'  בפרק  ָחְכָמה  " :הלת  טֹוָבה 
קרב, לכוחניות ולעוצמה  הלצערי, הסגידה לכלי  ב".  ִמְּכֵלי ְקרָ 

קהל  הצבאית   דעת  חי.  אני  שבתוכו  הקהל  דעת  את  כובשת 
ל,  של כל ממשלות ישראל מימין ומשמא   התומכת במדיניות
ופועלות  ה  שפעלו  את  העם  להנציח  על  שלנו  שליטה 

 .הפלסטיני
לי להיות עם       המעלים בנחישות דרישה לשים  אלה  חשוב 

ל עצמה להעמיק את הגוזרת ע  ,קץ למציאות של בניית מדינה
. יש לשים קץ ה של יותר ממיליארד מוסלמיםקהילהאיבה מול  

התומכ  אלה מול  לאיבה   העולם  מדינה    ים ברחבי  בהקמת 
ממאן לקבל קיום  העולם    השנאה שלאת    לבלוםיש    .פלסטינית

כובש   עם  נכבש  –של  ועם  נון.  פלסטי – ישראל,  כל  לא 
אם   כמדינה,  להתקיים  מדינה    נודבצלהמשיך  תקום  לא 

    .פלסטינית עצמאית
מודה     אימצתי  ,אני  בחיי  מדי  אחרת,    שמאוחר  גישה 

שלמרבה הצער, היא דעת מיעוט בציבור הישראלי. אימצתי  
המלחמה  , והגורסת כי שה המחייבת אותי לשחות נגד הזרםגי
 .העצימה את הזרם הרווי במטעני אווירה משיחית 1967-ב

חשוב לי להביע את כאבי לנוכח חטא היוהרה שפשט בתוכנו.  
מולזו  יוהרה   אל  עינינו  את  נכבשת  עוצמת  ,  אוכלוסייה 

חסרת  ו משטמה  הכובשמפתחת  נגד  חובה    .מעצורים  לכן 
  לתמוך בכל מי שמחויב להסיר את כתם הכיבוש.  

,  1967אני מוצא עצמי משוטט באירועי הזמן וחוזר לשנת      
  שטחים זמן שירותי בב.  מילואים ברמת הגולןכשהייתי חייל  

קמו התנחלויות  . ואז  שהם רק פיקדון  חשבתי לתומי,  הכבושים
ורבבו בהן.רבות  התיישבו  מתנחלים  מלחמה    ת  אותה  מאז 

ממשיכים להתעצם תרבות השכול ופולחן המוות, המקבלים  
באיבוהמות  את   הישראלית כחלק  ו  ,אדם  מס    -  מההוויה 

 .של המדינה מתחייב לקיומה 
דו  יעמ , כי  לאחל למדינה, שהיא כה יקרה ליהוא  ה שנותר לי  מ

יהודים וערבים    –בו נצעד    לנו הכוחות להביא מהר את היום
הכיבוש.    – קץ  של  שמחה  את יבוא  במצעד  נמחק  בו    יום 

בממשלת    תוכנית מהלכים  לה  שיש  הימין,  של  ההכרעה 
נחותים   היותם  את  יקבלו  שהפלסטינים  או  לפיה:  ישראל, 

ת ישראל לא  מדינ  .ישראל, או שיסכימו להגירה מכאןבשליטת  
של ישראל לא תקום מדינה    אם בצדה  תוכל להמשיך להתקיים

  .פלסטינית עצמאית וריבונית
  

 איתן קלינסקי 

  ותיק   מלוחם  פרידה

  עיקש באפרטהיידו
  

  הישראלי האפרטהייד    של מתנגדי משטר  המצומצםהמחנה      
אמינוב,5.8.2022( איבד   אלי  את  פוליטי  ה  )  ופעיל    וגה 

  .ותוסיף להשפיעחשיבתו המקורית השפיעה ש
נולד       כפר ערבי ש  1939-באלי  לתל אביב בסומייל,  סופח 

עוני  הזמןעם  הפך  ו חייו    .שכונת    בצורפות התמחה  במהלך 
התארגנויות  ו  "מצפן"הארגון  בית דפוס. היה ממקימי    הפעילו

,  1967חתימתו מתנוססת על מודעה היסטורית מקיץ    .אחרות
קראו לי  בה  פוליטיים  ישראל מידציאה  פעילים  של    ית 

שלום צודק עם    על בסיסלפתרון    הריולחת   כבשהמהשטחים ש
    העם הפלסטיני. 

ממייסדי     פלסטין    היה  בכל  אחת  מדינה  למען  "הוועד 
הוועד  אשר    ,ההיסטורית" עקרונות  התשעים.  בשנות  הוקם 
ניסח ד  אלי  אותם  עם  דרישה  יחד  כללו  קופרמן  יהודה  "ר 

ודמוקרטית חילונית  מדינה  הים    בשטח   , אחת  להקמת  שבין 
ם  הים לשוב לעריי; הכרה בזכות כל הפליטים הפלסטינלירדן

ו בולכפריהם;  מכוננת-ערביתאסיפה  לת  וחירקיום  ,  יהודית 
זו   במדינה  דמוקרטית.  חוקה  התשתיות  יועדו  שתנסח 

כזכות   כולו  העם  נחלת  להיות  הייצור  ואמצעי  הכלכליות 
  דמוקרטית.  

פרופסור ישראל  של פעיל זכויות האדם  אלי היה מקורבו      
ו  רמהדורה העברית לספה  חיבר עבורבאחרית הדבר ש  .שחק

יהודית, משא של שלושת  יה"  של שחק דת  יהודית,  סטוריה 
ההוגים הראשונים  מהיה אחד    אלי כי מורו   הזכיר"  אלפים שנה

  שהגדירו את ישראל כמדינת אפרטהייד.  
ביןאמינוב       מפורטת  השוואה  הישראלי    ערך  האפרטהייד 

בלבין   שהונהג  רפורמה  האפריק-דרוםזה  ללא  מסקנתו:   .
 המעניקה זכויות על בסיס  יסודית שתהפוך את ישראל ממדינה

דמוקרטית,   חילונית  למדינה  ודתי  אתני  יתאפשר  מוצא  לא 
  משטר האפרטהייד.  לתיקון 

, הקפיד  יבריאותה  והרעה במצבהבשנים האחרונות, למרות      
יום ששי בהפגנ שכונת שייח'  תושבי  למען    ותלהתייצב מדי 

ב קולעות    נהגהוא    .ירושליםמזרח  ג'ראח  תגובות  לפרסם 
בחריפות  החברתיות  ומנוסחות  ברשתות  ימין    , לפעילי 

והתייחס לכל אירוע אקטואלי מטריד בפוליטיקה המקומית.  
  היה איש רעים שיחסר עד מאוד לכל ידידיו.  אלי 

ליית-עפרה ישועה  
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  ) "הומניטה"(צילום:    2019ם משתוללים בקייב,  יפשיסטיבריונים 
  

  

  ינה והשלכותיהאבאוקר  לחימהה

הקומוניסטים נגד 

 זלנסקי והמלחמה
 

הפועלת במחתרת פרסמה  ברית הקומוניסטים האוקראינים      
ובמרכזה:  ל ארוכה  הצהרה  לאחרונה  מול    מלחמההתנגדות 

כי  בהצהרה    .זלנסקיוולודומיר    הנשיא  משטרלו  רוסיה נכתב 
באוקראינה פליש  ,המלחמה  עם  רוסיה   תשהחלה  צבא 

האחרון כוחות    ביןהתנגשות    אהי  ,בפברואר  שני 
הצד  ן  ארה"ב ונאט"ו ומ ת  וניצבמצד אחד  :  אימפריאליסטיים

הה  -השני   הקומוניסטים  לדברי    הרוסי.  סטי קפיטלימשטר 
בברית    ל"חיסוב  הסכסוךמקור    האוקראינים הסוציאליזם 

  סובייטי.-מרחב הפוסטב  "הקפיטליזם עלייתבוהמועצות 
  

 ים ירוס -פרוהים וימערב-פרוה פלגיההבורגנות ו
הקפיטליזם   תופסת   הקומוניסטים  ברית      התפתחות  את 

חתרה    . זותהמקומיהבורגנות    כתולדה של שאיפותהאוקראיני  
  מרחבי    בורגנים  עם    הכלכליים      קשריה    את    במשך שנים להדק

  

  קוראיםאיגודים בעולם 
 לבטל חקיקה נגד העובדים 

עולם,  הרחבי  באיגודים מקצועיים בהחברים  אלפי פעילים      
חברי   מקוונת  הבהם  עצומה  על  השבוע  חתמו  הסתדרות, 

נשיא אוקראינה וולודימיר    שמקדםהחקיקה    לביטולבקריאה  
  . נגד העובדים זלנסקי

הפרלמנט בקייב הצעת חוק ממשלתית אישר  ביולי האחרון      
. בין  במדינה  יות העובדים מזכו  94%  המבטלת הלכה למעשה 

נאסר על עובדים   שורה ארוכה של מפעלים ועסקים בהיתר, 
מקצועיים.   באיגודים  החדשהלהתאגד    ביטלה   אף  החקיקה 

בסיסיות   עובדים  תקופה  מהעוד    באוקראינה  כובדו ש זכויות 
  ברית המועצות.   חברה ב-מדינההייתה בה 

  

שה מה  חלקה   לביוהעולם,  בקרבה.  לפיצול 
  -   קה וחל  ,הרוסיתטיפח קשרים עם הבורגנות  

קיבל ביטויה.  המערבית  זועם   במרחב    פיצול 
ובאוקראינההפוליטי   הציבור   פיצל ,  את    גם 

ול  תומכי ל  עצמו הרוסיה  בין    .מערבמצדדי 
את    האוקראיניתהבורגנות    עודדההשאר,  

  אידאולוגיות   לאמץ המערב    תומך   הציבור
קיצוניות   לצבור  מגמה    - לאומניות  שהחלה 

  רוסי -אנטי  מסעלימים  הפכה  ו  2004-תאוצה ב
 חריף.

מי    ,האוקראינים  הקומוניסטים  בריתלדברי     
שמשלם את מחיר ההשתלטות הקפיטליסטית  

העובדים  מעמד  הוא    באוקראינה:   והמלחמה 
באוקראינה  " הקפיטליזם  ה  גרמהתגבשות 

ב משמעותית  מאבקי .  העובדים  מצבהרעה 
לפרוץ  עדיין    במדינתנו   עובדיםה הצליחו  לא 

הצרה",  הפוליטיקה    גבולות   את הבורגנית 
  כתבו.  

זכתה        התפוררותה,  המפלגה  לפני 
כה רחבה  תמיב  1993-שנוסדה ב  הקומוניסטית האוקראינית  

מקולות    יםאחוז  39ה  השיג, היא  1999בקרב הציבור. בבחירות  
תומכים.י מ  10-כ  כלומר ,  הבוחרים השוואה,    ליון  לצורך 

   ית מועמד המפלגה הנשיאות  זכה   , 2014-בבחירות שנערכו ב
( ב  רק    סימוננקו    פטרו קולות  מיליון  מכלל    1.5רבע  אחוז 

  המשבר במפלגה   ,הקומוניסטים. על פי ברית  )קולות הבוחרים
הוצאה  החל   בטרם  באל  עוד  לראשונה  לחוק  .  2019-מחוץ 

  החלה לאמץ   כאשר  נחשפו  ם הראשונים יסדקיה האידאולוגי
  על רקעזאת,    .רוסי-פרוה  הפוליטי הבורגניפלג  ה  את עמדות 

  . התחזקותו המטאורית של הימין הלאומני באוקראינה
  

 באוקראינה  הקפיטליסטיהמלחמה והמשבר 
בין   העמקת המשברהקומוניסטים האוקראינים מדגישים כי      

ברית   אדמת  רוסיה  לבין  ו  " נאטמדינות    ה נגרמארצם  על 
ההמ  כתוצאה העולמי.   נקלע  אליו משבר  עמקת    הקפיטליזם 

הפתרון    כי  סבורותהקפיטליסטיות    המעצמות"  :לדבריהם
הן    לכן,.  שבשליטתןמדינות  הכלכלי של  ניצול  ב  נמצאלמשבר  
  ן , אותם הכוחות פאשיסטיים ולאומניים  של  עזרתםל  זקוקות
- ניאוכוחות המצדדים במדיניות  חיזוק    .ותומחמש  ותמטפח
איגודי  יליברל ורמיסת  הם  ת  חוקעובדים  של    ו לחם 

 . "האימפריאליזם הפשיסטי
כי הרפובליקות  הדגישו  הוסיפו ו  הקומוניסטים האוקראינים    

ביטוי של    תחילה  היו,  סאדונב  שהכריזו על עצמאותן בחבל
במזרח שמאלי  חברתי    למשטר התנגד  אשר    ,אוקראינה  כוח 

"נהלאומ בקייב.  הרוסי    אולםי  חבל    השתלטההון  על 
משטר   ,הדונבאס בו  והקים  ההתארגנות השמאלית  את    רמס 

  . "באוקראינה מפריאליזם הרוסי  י מטרות האאת    בובות המשרת
  הנאמן זלנסקי,    גם ממשטרביקורת    חסכוהקומוניסטים לא      

הפרול ולאוליגר-בורגנות  המקומיים.מערבית  הברית    כים 
ו-עמדותיו האנטיגינתה בכל תוקף את   - אנטיהקומוניסטיות 

נגד  שהוא מנהל  המרוכזת    מתקפהה  , כמו גם אתדמוקרטיות
  העובדים. 

אך    ,םקומוניסטיה  לדברי      המלחמה,  את  למנוע  היה  ניתן 
לא   כךזלנסקי  לשם  אצבע  הרוסית  .  נקף    הפכה הפלישה 

מאבק    המבטאת  ,מלחמת אזרחיםל   באוקראינה  מסכסוך פנימי
בין שתי מעצמות המתחרות זו בזו על    יאימפריאליסטכוחות  

במערב הן   ה הןאוקראינתושבי    בינתיים משלמים  אכזריותן.
  מחיר כבד בדם ובדמים.   במזרח

 

  עידן סלוצקר 
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 23בלונדון,    עובדי רכבת, תעבורה ימית ותחבורה  ל שהאיגוד הלאומי  שביתת  
  ) ג'קובין (צילום:    ביוני

 הקיץ העגום

 של העובדים בבריטניה 
ביותר  פרצה  השנה    ביוני     הגדולה  הרכבות  עובדי  שביתת 

בצל  .1989מאז  בריטניה    שידעה המחיה    זאת  יוקר  משבר 
הגו הממשלה    אחראיתלהן    , האוהאינפלציה  מדיניות 

השביתה.  השמרנית פרצה  בריטניה   הנרשמ  ,מאז    ברחבי 
מאבקים ה  גל  .רבים  בענפיםסכסוכי עבודה    ה ארוכה שלשור

התנגדות  נמשךמעמדיים  ה הממשל    ההון,בעלי    חרף 
  . יםוהתקשורת הבריטי

  במלוא המהירות קדימה נע  התעבורהמאבק עובדי 
העובדיםבמרכז       הלאומי    מאבק  האיגוד  עובדי    לשניצב 

) ותחבורה  ימית  תעבורה  מנהל    .)RMTרכבת,  אלה  בימים 
מולהאיגוד   חבר   מאבק  הרכבהנהלת  נטוורק  הפרטית    ותת 

עובדים   החותרת  ,רייל שעות    אריך ולה  רבים  לפטר  את 
הנותרים  העבודה האיגוד  של  שכר    לחתוםדורש  .  הסכם  על 

  שנגרמו לעובדים עקב ם  נזקיה  יביא בחשבון אתאשר    ,חדש
ה  יוקר  והאינפלציהמשבר  הרכבות  הנהל  .מחייה  חברת  ת 

פיטוריםינה  א  תוכניתהכי    טוענת   הציעהאך  ,  מחייבת 
שכר  לעובדים   נדיבותה,  בלבד  2%  בגובהתוספת  ברוב   .

לשכר  אחוז  עוד  וספת  ה  לש  אפשרות   בתוכנית  כללה ההנהלה
זאת  העבודהבתנאי    העובדים,  בכוח  לקיצוצים  .  שיסכימו 

  .  מכל וכל איגוד העובדים דחה את ההצעה
שגרמו  עיצומים  בו  ותשביתב  התנגדות העובדים מתבטאת    

בשיבוש בבריטניהים  הרכבות  זאתתנועת  בעקבות    הציעה  , . 
הרכבות הדרגתית  תוספת    לעובדים  חברת    8%  בגובהשכר 

גם    . שנתייםאורך  ל   תנתה ה  את הזהצעה  היישום  את  אולם 
    בהסכמת האיגוד לקיצוצים בכוח האדם. ההנהלה

  הם הבולטים   האיגוד  חברי   40,000העיצומים בהם נוקטים      
ה ב חברתיים  ומאבקים  עובדים  מאבקי  של  ים  נערכשורה 

בבריטניה אלה  הכלכלי  בימים  המשבר  רקע  על    ומדיניות . 
לדבר  הציבורהחל    ליברלית,- הניאו  הממשלה על    הבריטי 

העגום" זאת,"הקיץ  השביתות  ל  כאזכור   .    שנים ב  שחלגל 
העגום".  ה כונו   ,בבריטניה  1979-1978 איגוד    צד ב  "החורף 

מספר איגודי תעבורה קטנים    פתחו בשביתה  עובדי התעבורה
גםיותר,   המורים  כמו  איגודי  הפליליים,  הדין  עורכי  ,  איגוד 

הממלכתיאיג הבריאות  שירותי  עובדי  עובדי  ,  יםוד  איגוד 
    בי.טי.חברת התקשורת ואיגוד עובדי הדואר  

הסכמי  לבתוקף    מסרבים  הבריטיים  המעסיקים     על  חתום 
ת  אעלהכי    השחוקה  טענהב  זאת  תובעים.עובדיהם  ש  השכר

ת אתהשכר  ו   איץ  בישיבת  ב  העלייההאינפלציה  מחירים. 
של   הפועל  בריטניה  הוועד  של  הקומוניסטית  המפלגה 

יולי בסוף  והחוקרת  אמרה    , שנערכה  המפלגה  מרי  חברת 
שיעור  במשבר    כי "משבר יוקר המחייה הוא למעשה  ,דייויס

והנפט   הגז  מחירי  הקפיטליזם.  של  להרווח    טפסממשיכים 
שיא".  היצרניםו רווחי  גורפים  והספקים  הסוחרים  עוד  , 

לההוסיפה:   נגרמי"עלינו  האינפלציה  לפיו  במיתוס    ה אבק 
ה  עקב באוקראינההעלאת  המלחמה  או  הממשלה  .  שכר 

הם   במחירים.  לעלייה  הבלעדיים  האחראים  הם  ההון  ובעלי 
לבעיות שהם    מביישיםצוחקים לנו בפנים ומציעים פתרונות  

     יוצרים במו ידיהם".

  "העסק הלא גמור" של מרגרט תאצ'ר 
בגל השביתות  עושים שימוש ציני    בבריטניה  פוליטיקאים    

- אנטי  ם שלל יוזמות חקיקהו די לק  כתירוץוסכסוכי העבודה  
הבריטית    דמוקרטיות. בתקשורת  הופיעו  נבחרי  לאחרונה 

כוחם של  ב  להעמיק את הפגיעה  וקראו קבל עם ועדה ציבור  
יכולתם לנקוט צעדים ארגוניים. ליז  ובהאיגודים המקצועיים  

שני סונאק,  ורישי  המפלגה  מ  יםטראס  להנהגת  המועמדים 
זכות  ב  התרברבו   השמרנית, את  בחוק  להגביל  כוונתם 

בשירותים   דיילי  "ברסם  ו שפבמאמר  חיוניים.  ההשביתה 
לסיים את  " גרנט שאפס  איים שר התחבורה הבריטי    ,"טלגרף

על ידי ריכוז    . זאת"של מרגרט תאצ'ר  העסקים הלא גמורים
ממשלתיות   חקיקה  את יוזמות  האיגודים    שיגבילו  של  כוחם 

  המקצועיים. 
נציגי     עם  להיפגש  סירב  שלשאפס  עובדי    ם  איגודי 

"בטענה    התעבורה מתכי  זה  במו"מ  אין  להתערב  של  פקידו 
. מזימות נוספות מבית  "עובדיהן  למו פרטיות  מפעילות רכבת  

חיוב   השר:  של  צינון  היוצר  בין    שישים  בתתקופת  יום 
שבית  שביתות על  איסור  עבודה;  מקום  איגודים    תבאותו 

  שביתה השונים באותו מקום עבודה; הגבלת כמות משמרות  
    דמוקרטיים. - איומים אנטיועוד שורה של   "רגישים"באתרים 

 שתיקת הכבשים של מפלגת הלייבור 
מפלגת הלייבור למתקפה החריפה    תלמרבה הבושה, תגוב     

קשהסכמה    ונותרה  הייתה  העובדיםעל   יר  יבשתיקה. 
הפרלמנט   לחברי  הורה  המפלגה,  מנהיג  מטעם  סטארמר, 

להגיע    הלייבור של  ו שלא  המחאה  במשמרות  לתמוך 
טארי,   סאם  הצללים של  השובתים.  שר התחבורה בממשלת 

ההנח את  שהפר  לאחר  מתפקידו  הודח  והגיע  יהלייבור,  ה 
  ביולי.   27-לתמוך בשובתים בתחנת יוסטון בלונדון ב

מול       דמותו של    צמרת  ה שלבגידהאל  הלייבור, מתבלטת 
לינץ'  האיגוד  מזכ"ל ציבור  ה  וכמנהיג מיק  של  אמיתי 

כי    לינץ'אמר  הימין    למתקפתבתגובה  בבריטניה.    העובדים
אין עודף כוחלאיג" היא  . המציאות העגומה  ודים בבריטניה 

כוחם של    לשחוק אתפעלה לאורך שנים    שממשלת בריטניה
שכר    מרוויחיםרבים  כה  עובדים  לכן    .איגודים המקצועייםה

  .  "חוסר איזון במקומות העבודה  , ולכן קייםפירחמכה 
כי    וסבורבזכות אחדות מעמד הפועלים,  מרבה לדברלינץ'      

הש הרף    פועליםטים  ילהמעמדות  לדבריוולפלגללא  על  "  ,. 
והגיוון   המחלוקות  את  לכבד  הפועלים  הקיימים  מעמד 

עלינו  במקביל  .בקרבו מקסימלית  ,  אחדות  למען  לפעול 
. רק כך  של פועלים  ומאוחדת   תהמוני  התנוע  ולשאוף ליצירת

הכוח   במלוא  להיאבק  המשותפים  למנוכל  האינטרסים  ען 
  .  "שלנו

  אדם אלי
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  אורי צברי בהופעה (צילום מסך)  

  ביוזמת תנועת "שוברות קירות" 

של מוסיקה  לילה שחור  

ל אביבבת  אקטיביזםו  
חמיב     ( יום  הקרוב  אביב11.8שי  בתל  יתקיים  אירוע  -)  יפו 

ניצבת    זה  אירוע תרבותימרכז  ב.  לילה שחור""תחת הכותרת  
האקטיביסטית   המודרתה התרבות  בפריפריה  .  מתפתחת 

ומחאה    מופעי  כלול י  אירועה אמנות    המבטאים תרבות, 
ו  עםסולידריות   יתקיים  .  שונים  מאבקיםעם  קבוצות  האירוע 

  . 19מגדל התיכון ברחוב הארבעה שבפנתרה במועדון 
הפעם    "שחור"לילה       שנים,  כמה  של  הפסקה  לאחר  חוזר 

קירות"  התנועה  בחסות התרמה    יערךתאירוע  ב.  "שוברות 
ב משוחררים  פרויקט לתמיכה  אסירים  מובילה   ,שיקום    אותו 

מתן  בסימן  הוא  אירוע  "ה  :התנועה נמסר. מ"שוברות קירות"
שנייה מבקשים  :הזדמנות  הל  אנו  את    לקשיי קהילה  חשוף 

  תוכניות שגיבשנו   , ולפרסםמשוחררותהאסירות  הו  יריםאסה
  את הערב תנחה . "ת מנהיגות פוליטיטיפוח  לתמיכה ו ללליווי,  

דאוד,   בקהילדלאל  ומובילה  התנועה  ממייסדות    ת אחת 
והש היא תמיכההיקום  דאוד  נשים    .  לקידום  ופעילה  מרצה 

     .שורדות אלימות ונשים כלואות
 בהשתתפותמופע  כוללת    עשירה האמנותית  הכנית  ו תה    

צברי  ראו  המוסיקאי אשר    ,"נוסטלגית  בחאפלה"  ולהקתוי 
מאת מזרחיים  שירים  מוכרים    יבצעו  ליטני  כגוןאמנים  ,  דני 

  , מוזיקה ערבית ומזרחית  התוכניה משלבת  .י ועודמרגלית צנענ
 . היפ הופ ודאנסהול כמו גם

הוסיפו     קירות"  נציע  "   :"שוברות  מהאירוע,  לקהל  כחלק 
להצטרהרחב   שונות  חלק  ול  תנולתנוע  ףאפשרויות  קחת 

מנטורינג, ליווי    -  הזדמנות שנייה מתן  העוסקים בפרויקטים  ב
נשים ששוחררו  לנשים כלואות ו לותמיכה פרטנית וקהילתית  

איש לא  "  אך לדברי המארגנים   ,בתשלום  כניסה ". ה לאחרונה
פעילות ופעילים משורה של    הוזמנו אירוע  האל  ".  בחוץ  ישארי

תרבות של  ;  המזרחי  הפורום הלהטב"קי  -חיה  בהם:    ,ארגונים
  ועוד.   מסע'לה; תוקם כאן; סולידריות

 

  תפרסם את הוצאה חדשה  
  אחוז"   99- "פמיניזם ל הספר  

חדשה       סוציאליסטית  לאור  "נמלה"    בשם   הוצאה 
הכותר לפרסם    עתידה  ל־   את  מניפסט",  99%"פמיניזם   :
פרייזר מאת   וננסי  ְּבהאָטַצ'ריָה  טיטהי  ָארּוָצה,    , צ'ינציָה 

 בתרגומה של עדי מורנו. 
"עוני, רעב, שריפות יערות הגשם והרס    , לדברי ההוצאה      

הטבע, מדיניות הגירה מפלה, כיבוש, היעדר נגישות לדיור  
לא הנושאים הראשונים שעולים בראשנו למשמע    –  אלה 

'פמיניזם'  החשובות    . המילה  הבעיות  לא  אלה  האם  אבל 
ברח  הנשים  של  המכריע  הרוב  עבור  העולם?".   ביותר  בי 

יניסטית אינה צריכה  מ התנועה הפ   גורס כי ההוצאה  מניפסט  
עצמה   את  שווה להגביל  לשכר  נשים  שילוב  ל   או   לקריאה 

והצבא  ההון  להתמקד  בצמרת  חייב  "פמיניזם    בנשים . 
העולם    בור נמצאות בתחתית הסולם החברתי ולהילחם ע ה 

  שמגיע להן ולכולנו". 
בניו  ש פרופסור חבר לפילוסופיה בניו סקול    היא   ָארּוָצה      

היא פרופסור חבר להיסטוריה ומנהלת    ריָה ' ְּבהאָטצַ   ; יורק 
פרדיו   באוניברסיטת  גלובליים  ללימודים  המרכז 

ארה"ב באינדיאנה  פרייזר ו   ; ,  פרופסור    ננסי  היא 
  פוליטיקה בניו סקול בניו יורק. ל לפילוסופיה ו 

את  גם  הוצאת נמלה תפרסם במהלך החודשים הקרובים       
בסוציאליזם"  ר  פ הס  האדם  והמחזאי    ר שור המ   מאת "נפש 

  בתרגומו של דותן ברום.     , האירי הנודע אוסקר ויילד 
  

  

  

  חייו של קומוניסט  סרט על  
  שהוצא להורג באלג'יריה

הרצליה       (יקרין  סינמטק  שלישי  הסרט    את)  16.8ביום 
  מגולל . הסרט  ֶאלֶיה סיסֶטרן  בבימוי )  2020"נאמנות" (צרפת,  

קורות שלחיי  את  להורג    ו  שהוצא  צרפתי  קומוניסטי  פעיל 
הקולוניאליבאלג'יריה   הכוחות  זאתיםסטיבידי    ו סיוע  של ב  . 

  .  )FLN( לשחרור לאומי האלג'יראית  למחתרת החזית 
בשנת       מתרחשת  הסרט  סיפורם    תא  ומספרת  1956עלילת 

הזוג ואלן  של  בצפון המתגוררים    פרנאן  צרפתית  במושבה 
  הטמין   בטענה כי   בד ועהוא  בו    פרנאן נעצר במפעל  .אפריקה

של הזוג  החברתי    ו מעמד  ,סיון ההפללהיעקב נ  .פצצה  בנייןב
ואלן   "הבוגד "כ  מתויג פרנאן  מאותו הרגעהכר.  ילבלדרדר  ימ
הלחץ החברתי, אלן מסרבת לנטוש    חרף.  "אשת הבוגד"כ  -

  וססת עלדרמה היסטורית המב  הסרט מציג  את בעלה לגורלו.
יראים  'פרנאן איבטון, שלחם לצד האלגהקומוניסט  סיפורו של  

, דובר צרפתית וערבית  הסרט  .הכיבוש הצרפתימ  למען שחרור
ו ב  כתוביותעם    ויוקרן  משתתפיםבסרט  .  אנגליתבעברית 

  . ול לנגלאד'זו ונסן לקוסט, ויקי קריפס שחקניםה
מבוססעלילת       השאר  ,תהסרט  "אחינו    על   ,בין  הרומן 

ז'ו הסופר  מאת  אנדראס  זהפצועים"  זכה    .)2016( ף  בשעתו 
היוקרתיבהרומן   גונקור  לקבלו  אולם    ,פרס  סירב  המחבר 

תחרות. אני מסרב    עניין של"הכתיבה והיצירה אינן    בטענה כי
אחת  לא  מתחרה באף  לא  להתמודד מול סופרים אחרים כי אני  

"הומניטה" הקומוניסטי  לעיתון  שהעניק  בריאיון    , ואחד". 
רציתי לכבד את זכרו של  "  :רומן לאת ההשראה    המחבר   חלק

ושילם את המחיר    פעיל מן השורה שנתן הכל למען האחרים
 ".הכבד ביותר 

  יוסי אבו 



      במאבק

בעת נושאת דברים שרת התחבורה ויו"ר מפלגת העבודה, מרב מיכאלי, 
  (צילום: לע"מ)  2021פתיחת נמל המפרץ, ספטמבר 

  

) כי ההסתדרות  7.8(  השבועבית הדין הארצי לעבודה קבע      
מתח    . בית הדין אףהמפרץ  הלאומית אינה הארגון היציג בנמל

הנהלת על  חריפה  "התערבה    ,הנמל  ביקורת  שלדבריו 
  ". לאומית הסתדרות ה בהתארגנות ופעלה לטובת ה

קבע     הדין  עובדיה    נמל המפרץ  הנהלתכי    ,בית  על  כפתה 
התערבה   ובכך  הלאומית,  להסתדרות  ם  בהתאגדותלהצטרף 

ל  באופן לא חוקי. זובהמשך  , ביטל בית הדין הארצי  קביעה 
במוקד  .  לעבודה את יציגותה של ההסתדרות הלאומית בנמל

עמד הדין  מוקלטות    ו פסק  צוקרמן,    מפי התבטאויות  יואב 
בגנות הצטרפות העובדים    בהן דיבר  נמל,הנהלת הדירקטור ב

הצטרפותם להסתדרות    בדבריו עודד את  .להסתדרות הכללית
שהיא,   בגלויהלאומית,  טען  יותר  ארג",  כך  נוח  עבור  ון 

  ".מעסיקה
סגן נשיאת בית הדין הארצי לעבודה, השופט אילן איטח,      

  נהלת הנמל להבין את הדברים פרט לכך שה  לא ניתןקבע כי "
לאומית על  הסתדרות ה ביקשה לקדם את התארגנות עובדיה ב

. דברי מר  מקוםכללית דריסת רגל בהסתדרות ה מנת למנוע מה
התערבות  וצוקרמן הם נקיטת עמדה ברורה לטובת הלאומית  

  ". בוטה בחופש ההתארגנות של עובדי החברה
קביעות החמורות, הורה בית הדין על ביטול כל  ה  בעקבות    

ל ההצטרפות  הטפסי  חתמו    ,לאומיתהסתדרות  עליהם 
הדין    העובדים. צוקרמן    ,קבעאף  בית  הקלטות  בגדר כי    הן 

מעשן בהתאגדות.  "אקדח  האסורה  ההתערבות  להוכחת   "
כוונה להשפיע  כל  לא הייתה לו  ניסה לטעון בדבריו כי  ן  צוקרמ

כי "קשה    גרסבית הדין הארצי    אולם   .על זהות הארגון היציג
  ". נוכח הראיות שבידינו לקבלם

         

 המפלגה הקומוניסטית הישראלית
 אבלה על לכתו של 

 אורי חזון 

השרוןלשעבר מזכיר סניף רמת   
        

נוספים מאפיינים  סקר  הדין  נמל    פסק  הנהלת  בהתנהלות 
הגדיר אותם  תמיהה"-כ  המפרץ  הראיות    ."מעוררי  בחקירת 

בית  קבע    של צוקרמן,  ותיו ועד לאמיר  2021קיץ  ב  שנאגרו החל
  ". על ראשיתם  הלא מן הנמנע שאחרית הדברים מעיד" כי  הדין  

 
  

  מועצת חד"ש 
  ה לכנסת חברות וחברי הרשימ תריבחל

  אולם סמיראמיס, שפרעם ,  10:00בשעה , 13.8שבת, 
  

  

 בנק"י תל אביב 

  שיחה עם 

  עאידה תומא סלימאן ח"כ
  המחיה  יוקרהעובדים ו :בנושא

  , 18:00, בשעה 17.8, רביעי  ביום

  , ת"א70אחד העם 
 

  

  מועדון הגדה השמאלית
  א "ת, 07 העם אחד

  ליפנו ענתשל   התתערוכ פתיחת 

  בסבך הליקריץ בין סוכריות קופצות 
  11:00, בשעה 12.8יום שישי, 

 -----------------------------------------------------  

    סרטההקרנת 

  דן שדור  "/קינג ביבי"
  ושיחה עם היוצר 

  ) ללא כתוביות עבריתדקות ( 87, 2018, ישראל

  00:20, בשעה  8.13מוצ"ש, 

 -----------------------------------------------------  

  המופע 

  סיפורי ילדות מהצד השני 
  יאסין האשם מאת

  20:30, בשעה 23.8, יום שלישי
  

  

  

  השבוע באתר "זו הדרך"
המצב  את  החמירה  בעזה  המתקפה  האו"ם: 

בהוסטלים   המדריכים  התארגנות  ההומניטרי, 

  לבריאות הנפש ועוד... 

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
  


