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עמ' 5

סמוטריץ' באוצר
הפשיזם בשלטון

בצלאל סמוטריץ' ,נציג פורום קהלת בממשלת הימין הקיצוני של נתניהו )צילום :קהלת(

בצלאל סמוטריץ' ,יו"ר ארגון הימין הקיצוני הציונות
הדתית ,אמר השבוע ) (21.11כי ארגוני זכויות האדם הם
"איום קיומי על ישראל" ,וכי הממשלה הקרובה "חייבת
לטפל בהם" .דברים מחפירים אלה אמר השר לעתיד
במסגרת אירוע בכנסת תחת הכותרת" :ארגוני זכויות אדם
המופעלים על ידי חמאס" .בהמשך איים כי על המדינה
"לשים את ידה על הכספים" אשר מממנים אותם ארגונים,
וכי עליה לפעול נגדם ב"אמצעים משפטיים וביטחוניים".
שעות אחדות לאחר הדברים ,העניק ראש הממשלה
המיועד בנימין נתניהו לסמוטריץ' את הסמכויות להן הוא
זקוק כדי לפגוע בחברה האזרחית :המתנחל ,הפשיסט
והניאו-ליברל צפוי להתמנות לשר אוצר.
כך העניק נתניהו לאיש שייחל למותו )"הפיסיקה
והביולוגיה יעשו את שלהן"( ואשר כינה אותו "שקרן בן
שקרן" את הכלים לממש את חזונו הרה האסון של פורום
קהלת הדתי-ליברטריאני ,שאותו מממנים בעלי הון
יהודיים-אמריקאים.
עמדותיו של סמוטריץ' מוכרות לכל ,וגם לנתניהו:
הפרטה מסיבית ,הכבדת המס על מעמד העובדים ,פגיעה
בארגוני העובדים ,ביטול זכות השביתה ,העסקה דרך
חוזים אישיים במגזר הציבורי ,ביטול הקביעות ,צמצום
שירותים ציבוריים ומחיקת מדינת הרווחה )או מה שנותר
ממנה( .בקצרה :השר ישרת היטב את האינטרסים של
בעלי ההון.
נוסף לשנאת העובדים דוגל אותו "נתניהו על

סטרואידים" בהעמקת הכיבוש ,ובניתוב רבבות מיליארדי
שקלים מכספי הציבור להתנחלויות )ללא יוצאת מן הכלל:
"חוקיות"" ,בלתי חוקיות"" ,מאחזים"" ,חוות בודדים"
וכו'( ולמפעל גזל קרקעות הפלסטינים על צורותיו השונות.
סמוטריץ' הביע תמיכה גם ב"הפרדת מגדרית" )מונח
מכובס לתיאור משטר אפרטהייד לנשים( .נוסף לכך ,הביע
התנגדות ללימודי ליבה במסגרות החינוך החרדיות וטען ,כי
יש לתעדף תקציבית את מערכת החינוך הממלכתית-דתית
והחרדית על פני זו החילונית .תיעדוף זה מתרחש בפועל זה
שנים רבות ,אך הוא חפץ להעמיקו.
איתמר בן גביר ,חברו-יריבו של סמוטריץ' ,ממתין
לקבלת תיק ביטחון הפנים וצפוי לקבל "סמכויות נרחבות
של מפכ"ל משטרה" .מינוי סמוטריץ' למשרד האוצר ובן
גביר למשרד לביטחון פנים שקול למינוי זוג פירומנים
לתפקיד של מפקדי תחנות כיבוי.
כתבנו בגיליון "זו הדרך" הקודם ) ,(16.11כי הפיקציה
ושמה "ישראל יהודית ודמוקרטית" מתפוגגת אט-אט
ומוחלפת ב"ישראל יהודית ותיאוקרטית" .עתה יאלץ רוב
הציבור בישראל להתמודד עם משטר עליונות דתית
יהודית-אורתודוקסית בשילוב קפיטליזם ניאו-ליברלי
קיצוני המעמיק את הכיבוש ואת דיכוי העם הפלסטיני.
ניצנים לכך נראו כבר השבוע בחיפה )ר' כתבה בעמ' .(7
בפעם הזאת יכול היה הציבור לפשיסטים ,אך המבחן
האמיתי צפוי להיות מאתגר בהרבה .רק שותפות יהודית-
ערבית תנצח )ר' עמ' .(6

תגובות 2/
הא"ב של הקפיטליזם
"בעלי ההון ואנשי ציבור כבר מקבלים הנחות משופטים – וזה
הולך להתעצם .הנהנים הגדולים ביותר מהחלשת בג"ץ
ומהפוליטיזציה של מערכת המשפט הם בעלי ההון ,אישי
ציבור והתאגידים החזקים .בתי המשפט מזמן משרתים אותם
על חשבון הציבור ופסקת ההתגברות לא תתקן את מערכת
המשפט ,אלא רק תחמיר את הבעיה".
עידו באום" ,דה מרקר"13.11 ,

דברים בשם אומרם
יש סקס אחר במרצ
"צריך להחזיר למרצ את הסקסיות .ליצור פעילויות שיש בהן
מאפיינים יותר קהילתיים .תאי סטודנטים ,למשל ,הם מקום
שבו לא רק חופרים לאנשים על הכיבוש אלא יוצרים קשרים
עם אנשים שנותנים לך להעתיק מהם במבחנים .אני הכרתי את
בן הזוג הראשון שלי בנוער מרצ והיינו יחד חמש שנים .איפה
שיש סקס יש גם ערך מוסף ותחושת שייכות .בשנים האחרונות
לא היה סקס במרצ ...המצביעים שלנו בבירור יותר קרובים
ליש עתיד מאשר לחד"ש".
בן חושן ,יו"ר צעירי מרצ ,מוסף "הארץ"11.11 ,

אין כהנא אוהב ואין קפיטליזם רחום
"איתמר בן גביר מתווך את הרב כהנא לציבור הרחב ,משייף
מעט את הקצוות המחודדים ,אורז מחדש בנייר צלופן צבעוני
עם סרט יפה .כהנא בא מאהבה ,אמר בן גביר .על משקל
קפיטליזם רחום ,השיווק מחדש של הקפיטליזם בנוסח
קלינטון ובלייר ,מציע בן גביר כהניזם רחום .במקום להכריז
שהוא תומך בגירוש חלק מהערבים ,הוא מכריז שהוא מתנגד
לגירוש כל הערבים ,כשמאחוריו מתנוססת הסיסמה 'כהנא
צדק'".
רוגל אלפר" ,הארץ"11.11 ,

הקומוניסט האופטימיסט
"המחנה הממלכתי השמרני ,זה שניצב מול נתניהו ,התייצב
בעצם בלי שום אג'נדה מלהיבה ובלי שום סיפור מלהיב
לציבור הישראלי חוץ מנתניהו והסכנות שנתניהו מייצג .הצד
של נתניהו בא עם הצעות טובות ,כמו חינוך חינם מגיל אפס
— הצד השני לא אמר כלום .הצד השני ניגש לבחירות בלי
תקווה ובלי אופק ובלי שום תשובה לשום שאלה שמטרידה
את הציבור .בלי שום אג'נדה ,בלי שום חזון ,בלי איזשהו
סיפור מגייס ,בלי איזושהי התלהבות ,בלי ברק בעיניים ,בלי
משהו טוב שהוא רוצה לקדם בישראל .שום דבר שמעורר
תקווה .ובכל זאת ,למרות זאת ,הצליח לקבל בערך חצי
מהקולות .הוא צד כנראה מאוד חזק .הוא ניגש לבחירות בלי
כלום ובכל זאת קיבל חצי .זו תוצאה די מדהימה ,אפילו
מפתיעה .בשאלה של איפה נמצא הציבור ,אני לחלוטין לא
מסכים לראייה אפוקליפטית ופסימית שיש פה רוב פשיסטי
גזעני בלתי ניתן לעצירה".
ח"כ לשעבר דב חנין ,מוסף "הארץ"11.11 ,

משקיעים היום לטובת ממשלת נתניהו בעתיד
"לקראת סיום כהונתה של הממשלה היוצאת ,אישר משרד
התפוצות לאחרונה תקציב של כשמונה מיליון שקלים עבור
'פרויקט לחיזוק הקשר בין קהלים ליברליים בישראל ובצפון
אמריקה' .זאת ,בשל תהליכים המתרחשים בקהילות
היהודיות ,כגון 'ההפנמה של השיח הפרוגרסיבי בקרב מספר
הולך וגדל של יהודים' .לדבריהם ,נדרש טיפול דחוף במצב
עקב 'ערעור הזהות היהודית בארצות הברית וערעור הלכידות
הקהילתית והחיוניות הפוליטית היהודית'".
אורי בלאו ,אתר "שומרים"11.12 ,

למה חורף? זה דווקא אביב העובדים
"האם העולם בדרך לחורף של שביתות? בבריטניה כבר
מתכוננים".
כותרת בשבועון השמרני הבריטי "אקונומיסט"12.11 ,

מכתבים
למערכת

אנחנו כאן ,גם לאחר הבחירות
ברצוני לעדכן בעשייה של קו לעובד בימים לאחר
הבחירות .השבוע ,כפי שארע באלה שלפניו ,פנו לקו לעובד
עשרות עובדים ועובדות וביקשו מאיתנו לעמוד יחד איתם/ן
על זכויותיהם .אין ולא תהיה להם כתובת אחרת.
מבקשת מקלט שפוטרה במהלך הריון ביקשה שנסייע לה
לשוב לעבודה ולממש את זכותה לעבוד עד הלידה .עובדת
סיעוד חולה מהפיליפינים ,אשר עבדה בישראל למעלה
מעשור ,גילתה במשרדינו כי היא זכאית ל 80-אלף שקלים
לצורך טיפול רפואי בארצה .תחושת ההקלה שלה הייתה
עצומה ,וליווינו אותה עד שקיבלה את הסכום ועזבה את
ישראל .עובד חקלאות שמצא את דרכו אלינו דיווח כי מגוריו
אינם ראויים לבני אדם ,והצליח לעמוד על זכויותיו למרות
החשש מפיטורים.
עובד פלסטיני סיפר על דמי התיווך המופקעים שהוא נדרש
לשלם עבור היתר עבודה )קרוב ל 120-שקל ביום( ,ועל הלחץ
העצום המופעל עליו .הוא מוכרח למצוא עבודה בכל מחיר
ולא יכול להיעדר מהעבודה גם כאשר הוא או בני משפחתו
חולים .לא בכדי עומדים דמי התיווך הלא חוקיים במוקד
המאבק שלנו למען העובדים הפלסטינים :דמי התיווך הם
מקור לעוולות אינסופיות .והיו גם הסייעות ,שפנו לקו החם
שלנו לאחר שחלקן פוטרו ללא הצדקה ,חוו הרעה בתנאים או
גילו שמעסיקיהן "שכחו" להפריש עבורן כספים לקרן פנסיה.
אחת מהן בת .70
כך נראה היומיום בעמותה קו לעובד ,זו המציאות אותה
חיים העובדים והעובדות בשולי שוק העבודה ,והיא אינה
צפויה להשתנות .כמו רבים מכם ,גם אנחנו דואגות נוכח
תוצאות הבחירות ומהעתיד לבוא ,אך האחריות המקצועית
שלנו מתחדדת דווקא בימים בהם השמיים מתקדרים.
העמידה היומיומית של צוות העמותה והמתנדבים להגנת
זכויות העובדים והעובדות תימשך בקבלת הקהל ,בבתי
המשפט ,בכנסת ובזירות ציבוריות נבחרות .נמשיך להשמיע
קול ברור למען מאות אלפי עובדים ועובדות מוחלשים .לא
נשתוק נוכח מאמצי הנישול של עובדים מזכויותיהם ונמשיך
לחתור נגד עוולות שורשיות בשוק העבודה.

עדי מעוז ,מנכ"לית קו לעובד
ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל
zohaderekh@gmail.com
או לתיבת דואר  26205ת"א-יפו 6126102

בחירות 3 / 2022

ח"כ עאידה תומא-סלימאן באסיפה פומבית בתל אביב:

"השגנו הישגים למרות שהותקפנו בכל החזיתות"
סניף חד"ש בתל אביב קיים השבוע ) (20.11אסיפה פתוחה
לסיכום מערכת הבחירות ,בהשתתפות ח"כ עאידה תומא-
סלימאן )חד"ש(.
בפתח דבריה הודתה תומא-סלימאן לחברי הסניף על
מאמציהם במערכת הבחירות .לדבריה" ,אנו חבים את
ההצלחה בבחירות לפעילות ולפעילים שלנו .בשעה 15:00
ביום הבחירות עמד שיעור ההצבעה בציבור הערבי על 24%
בלבד .המצב נראה אבוד .פתחנו בגעוואלד ' -פזעה' בערבית
 והצלחנו לעורר את המצביעים .רבים נבהלו מהאפשרותשחד"ש לא תיוצג בכנסת" .עם זאת ,הדגישה" ,עלינו לעשות
חשבון נפש פוליטי ולהבין ,כיצד הגענו למצב בו נשקף איום
לייצוג שלנו בכנסת".
תומא-סלימאן ציינה כי קמפיין הבחירות של חד"ש נאלץ
להדוף מתקפה רב-חזיתית הן מול התקשורת העברית הן
בקרב היישובים הערביים" .ביישובים תלו כרזות שקראו לא
להצביע אם המפלגות הערביות לא יתאחדו .בדיעבד התברר
שתלו אותן ארגוני ימין ,ביניהם הפשיסטים מ'אם תרצו',
במטרה לדכא את ההשתתפות בהצבעה .הליכוד השקיע
מיליונים בתעמולה באתרי אינטרנט פופולריים בערבית ,כדי
להפיץ ייאוש ולחבל בהצבעה".
חזית נוספת הייתה מול בל"ד ,שהקמפיין שלה היה מבוסס
על תעמולה ארסית נגד חד"ש .תומא-סלימאן ציינה ,כי עד
שעה מאוחרת בערב שקדם להגשת הרשימות ,העריכה הנהגת
חד"ש כי תגיש רשימה משותפת עם תע"ל ובל"ד ,אך
האחרונה הוסיפה לערום קשיים )זאת למרות שהוועד המרכזי
שלה כבר אישר את ההסכם(" .חשבנו שבל"ד משחקת
משחקים של הרגע האחרון בניסיון לחלץ הישגים במו"מ על
חשבון תע"ל ,אך טעינו בהערכת כוונותיה האמתיות" ,אמרה.
"העילה שסיפקה בשעתו רע"מ לפרישה מהרשימה המשותפת
הייתה סוגיית טיפולי ההמרה .אך לימים התברר שעמדו
מאחוריה שיקולים אחרים .עלינו להתייחס באופן דומה גם
לפרישתה של בל"ד  -ימים יגידו מה עמד מאחוריה .לדעתי,
פרישת בל"ד ומתקפת התעמולה המתוזמרת שלה נגד חד"ש
היו ניסיון לבסס לעצמה מעמד זהה למעמד המפלגה
הקומוניסטית בציבור הערבי" ,הדגישה .תומא-סלימאן
העריכה כי בל"ד גייסה תומכים חדשים בעיקר בקרב לא-
מצביעים ומצביעי רע"מ לשעבר ,ולא על חשבון חד"ש.
תומא-סלימאן התייחסה למתקפה התקשורתית שספגה על
רקע התנגדותה למבצע הצבאי בשכם" :פוליטיקאים רבים

השתמשו במילה שהידים לפני ,ואיש לא פצה פה .אך בחודש
האחרון לא הפסיקה התקשורת את מתקפותיה עלי בגלל
השימוש שלי במילה ,ומתקפות אלה נמשכות עד היום .אפילו
זהבה גלאון ,שבעבר הייתה מזדעזעת מפשעי הכיבוש,
מזדעזעת היום מהמילה שהידים .רוצים לבודד אותנו ולהפוך
אותנו למוקצים .רוצים להכניע ולביית אותנו כפי שרע"מ
איפשרה שיעשו לה" ,הוסיפה.
לדברי תומא-סלימאן ,המציאות הפוליטית החדשה וקריסת
השמאל הציוני מחייבות את חד"ש להרחיב את שורותיה,
ובמיוחד בקרב הציבור היהודי" :עלינו לבנות מחנה שמציב
אלטרנטיבה אמיתית ,ולחבור לכל מי שמתנגדים לכיבוש
ולפשיזם .אין אצלנו וטו על שיתוף פעולה עם ציונים ,ואנחנו
לא דורשים מאיש להיות קומוניסט או לגנות את הציונות ,כדי
לבנות עמו שיתוף פעולה .הפשיזם הוא הסכנה המידית ,ולכן
צו השעה הוא בניית חזית אנטי-פשיסטית .עלינו לעודד
יוזמות בשטח ,יחד עם כל מי שהפשיזם מאיים עליו :ארגוני
הנשים ,איגודי העובדים ,ארגונים הפועלים נגד הכיבוש,
אקדמאים ומשפטנים".
בסיכום דבריה קראה תומא-סלימאן לפעילים להמשיך
בהפקת הלקחים ובביקורת ,ולחזק את השותפות היהודית-
ערבית" .חד"ש" ,אמרה" ,מתמודדת עם קשיים ,אך היא נותרה
התנועה הפוליטית היחידה בה לשותפות כזאת יש בסיס ".

א .בן-יאיר

חד"ש התחזקה בירושלים
ח"כ עאידה תומא-סלימאן )חד"ש( השתתפה במפגש
לסיכום מערכת הבחירות לכנסת ה 25-שהתקיים השבוע
) (21.11בסניף חד"ש בירושלים .לפי התוצאות שפרסמה
ועדת הבחירות המרכזית ,זכתה רשימת חד"ש-תע"ל ב2,529-
קולות בבירה .מסניף חד"ש ירושלים נמסר" :זו התחזקות
משמעותית של חד"ש לעומת הבחירות בשנת  ,2019בהן
התמודדנו באותו הרכב וזכינו ב 1,756-קולות .במחוז
ירושלים כולו התחזקנו מ 2,742-קולות ב 2019-ל3,783-
בבחירות הנוכחיות" .עוד הדגישו" :מדובר בתוספת כוח
פוליטי משמעותי .הודות לפעילות חברינו ,גבר קולו של
המאבק הדמוקרטי העקבי באבו גוש ,בעין נקובא ובעין רפא,
ואילו המפלגות הציונית נחלשו".
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היום הבינ"ל למאבק
באלימות נגד נשים

סיעת חד"ש-תע"ל
פתחה מסע חקיקה

תנועת הנשים הדמוקרטיות בישראל )תנד"י( קראה לציבור
להשתתף בשלוש עצרות שייערכו ברחבי הארץ במסגרת יום
המאבק הבינלאומי באלימות כלפי נשים .ביום חמישי הקרוב
) (24.11בשעה  ,16:00יתקיימו עצרות מול משטרת עירון
בוואדי עארה ובצומת מג'ד אל-כרום מזרח שבכביש  85עכו-
צפת .באותו יום תתקיים בשעה  18:30הפגנה ברחבת מוזיאון
תל-אביב ולאחריה צעדה.
ההסתדרות הכללית פתחה השבוע ) (20.11קמפיין ציבורי
במאבק באלימות כלפי נשים .הקמפיין ,בשיתוף נעמת -
תנועת נשים עובדות ומתנדבות ,יצא לדרכו לקראת היום
הבינלאומי למאבק באלימות כלפי נשים ,שיצוין השבוע
) (25.11ברחבי העולם .במסגרת הקמפיין ,הפיקה ההסתדרות
סרטון בנושא המשודר בערוצי הטלוויזיה בעברית ,בערבית,
ברוסית ,באמהרית ובאנגלית .זו השנה השלישית ברציפות בה
נרתמת ההסתדרות לקידום מהלך ארצי בנושא ,זאת לאחר
העלייה במקרי האלימות במהלך תקופת הקורונה .הסרטון
מציג את המציאות מבעד לעיניה של אישה .הדמות נמצאת
באירוע משפחתי שגרתי ,והמצלמה מתמקדת בה בעודה
סורקת במבטה את הסובבים .בכל פעם שמבטה עוצר על אחד
הנוכחים בחדר ,שומעים הצופים את מחשבותיה בנוגע אליו.
מבט האישה ומחשבותיה נקטעים לפתע בנקישת אצבעות
מול פניה ,ומאחוריהן מתגלה פרצופו של גבר כעוס הדורש
את הקשבתה .הצופים ,הנחשפים לסיטואציה יומיומית
לכאורה ,נחרדים לגלות כי גיבורת הסרטון למעשה חוששת
לחייה ,וכי מחשבותיה מתלבטות בשאלה מי יגדל את ילדיה
אם הגרוע מכל יקרה .הסרטון מפנה את הצופות והצופים לקו
הייעוץ של נעמת .*9201 -
הקמפיין מדגיש את התובנה הכואבת ,כי נשים הלכודות
במערכת יחסים אלימה לעיתים נשארות בה מתוך חשש לגורל
הילדים .המציאות מלמדת כי דווקא ההחלטה להישאר
במסגרת כזו עלולה להיות הרת אסון עבור האישה וילדיה.
מתחילת השנה נרצחו בישראל  22נשים על רקע מגדרי,
ובמרבית המקרים היה החשוד ברצח קרוב משפחה .על פי
הערכות רשמיות של גופי הסיוע בארץ ,רק רבע מהנשים
הנפגעות מאלימות מדווחות על מצוקתן לרשויות.

עם תחילת פעילות הכנסת ה ,25-הניחו חברי סיעת חד"ש-
תע"ל על שולחן הכנסת שורה ארוכה של הצעות חוק .ח"כ
עאידה תומא-סלימאן הגישה הצעות למניעת אלימות
במשפחה; להנצחת זכרם של קורבנות הטבח בכפר קאסם;
להפקעת זכות האיזון מבן זוג שהורשע ברצח בן הזוג השני;
ולסיוע משפטי לנפגעי עבירה .יצוין כי כמה מההצעות כבר
אושרו בקריאה ראשונה בכנסת הקודמת ולכן חלה עליהן
רציפות.
ח"כ עופר כסיף הגיש צמד הצעות חוק :להקמת רשות
לאומית לבטיחות בתעסוקה ולהבטחת פיצויים לתושבי
מתחם פארק החורשות )אבו כביר( שבדרום תל-אביב .הצעת
החוק להקמת רשות לאומית לבטיחות בתעסוקה עברה
בקריאה טרומית בכנסת ה 24-וזכתה בתמיכת משרד הכלכלה.
הצעת החוק לפיצוי תושבי אבו כביר כבר סוכמה מול משרד
המשפטים.
ח"כ כסיף מסר" :בחרתי לפתוח את עבודתי הפרלמנטרית
בכנסת ה 25-בהגשת שתי הצעות חוק חברתיות חשובות למען
ציבורים מוחלשים ושקופים בחברה הישראלית :למען
עובדים המסכנים את בריאותם ואת חייהם ולמען תושבי
השכונות בתל אביב אשר הופקרו על-ידי העירייה והממשלה.
שעה שהקואליציה היוצאת והנכנסת מתחרות בהסתה נגד
סיעת חד"ש-תע"ל ,אנו נחושים להמשיך ולפעול לרווחת
הציבור כולו ולקדם שלום ,שוויון וצדק חברתי".
ח"כ אחמד טיבי הגיש שוב את הצעת חוק שכר מינימום 40
שקלים לשעה .ההצעה אושרה בקריאה טרומית לפני התפזרות
הכנסת ה .24-נשיא התאחדות התעשיינים ,ד"ר רון תומר,
הביע כצפוי את התנגדותו להצעת החוק.

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

משלחת תנד"י
במפגש נשים בגולן
בהמשך למסורת ארוכת שנים ,ערכה תנד"י מפגש )(20.11
עם נשים תושבות הגולן הסורי הכבוש .חברות משלחת תנד"י,
ערביות ויהודיות ,זכו בקבלת פנים חמה מצד נשים שהגיעו
למקום המפגש במג'דל שמס מכל כפרי הרמה.
הנשים הסוריות סיפרו על פעילותן היומיומית ועל
השתתפותן בשביתה הגדולה נגד כפיית הזהות הישראלית.
נכחה בפגישה האסירה המשוחררת אמל מחמוד ,אשר סיפרה
על ימיה בכלא הישראלי.
חברות משלחת תנד"י הציגו בפני חברותיהן את תוכניות
הפעולה של התנועה נגד הכיבוש ולמען השוויון ,וזאת בצל
מדיניותה הימנית והגזענית של הממשלה העומדת לקום
בראשות בנימין נתניהו .תוכניותיה האנטי-חברתיות והאנטי-
דמוקרטיות של הממשלה ,הדגישו ,סותרות עמוקות את
האינטרסים של כל הנשים והילדים.
לאחר ארוחה טעימה שהכינו נשות הגולן ,נפרדו חברות
תנד"י מהמארחות בתקווה הדדית ,כי בעתיד ייערכו מפגשים
דומים למען קידום הנשים ,זכויותיהן ומעמדן.
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רע"מ :המחזרת על פתח הממסד
מנסור עבאס אמר בראיון בשנה שעברה כי הוא מכיר בכך
ש"מדינת ישראל נולדה מדינה יהודית ) (...וכך תישאר".
הגיון זה עומד בבסיס חוק הלאום ,אליו מתייחס עבאס
כ"מציאות" שיש לחיות בצלה .לדבריו" ,העם היהודי מתייחס
לשאלה בדבר זהות המדינה היהודית כמערכה קיומית".
כלומר  -לדידו המערכה על זהות המדינה ,על אופי המבנה
שלה ועל היותה מבוססת על עליונות אתנית-יהודית אבודה
מראש עבור אזרחי ישראל הערבים.

איזו מין מערכה זו?
זוהי אכן 'מערכה קיומית' עבור המחשבה הציונית )לא
"העם היהודי"( ,ועבאס מקבל את הנחות הבסיס שלה .אך
האין זו "מערכה קיומית" גם מבחינת האזרחים הערבים
בישראל? הרי גם הם נמצאים בעיצומה של מערכה למען
שינוי מבני הכוח המשמרים ומשעתקים את כפיפותם,
המצדיקים וממסדים את האפליה נגדם בכל תחומי החיים
והחותרים תחת אזרחותם .מבני כוח אלה פועלים לדחוק אותם
פוליטית ותרבותית; מדירים אותם; מפקיעים את אדמותיהם
והורסים את בתיהם; מזינים את ניסיונות הטרנספר ומגדירים
את עצם קיומם "סכנה דמוגרפית" .אם זו איננה מערכה
קיומית מבחינת האזרחים הערבים ,איזו מערכה זו?
תושבי הנגב הערבים נאבקים נגד המדיניות האגרסיבית
לייהוד האזור העוקרת את תושביו המקוריים; מפקיעה את
אדמותיהם; ושוללת את זכותם על האדמה עליה חיו עוד
מלפני הקמת "המדינה היהודית" .אם זו אינה מערכה קיומית
– איזו מערכה זו?
את משמעות ה"מדינה היהודית" קבעו לראשונה לא
סמוטריץ' ובן גביר ,לא עמותת "רגבים" המקדמת טרנספר,
ואף לא איילת שקד .העליונות היהודית בישראל ממוסדת עוד
מימי הקמתה ,והיא מושרשת בכל מוסדותיה .מספיק לקרוא
את דברי השופט אהרן ברק ,נשיא בית המשפט העליון
לשעבר ,הנחשב השופט הליברלי ביותר בתולדות המדינה:
"מדינה יהודית" היא מדינה שהתיישבות היהודים בשדותיה,
בעריה ובמושבותיה היא בראש דאגותיה" .זו המדיניות בה
נוקטת ישראל מדי יום בנגב וברחבי הארץ ,באמצעות תוכניות
נישול התושבים הערבים ואי-ההכרה בכפריהם.
בקבלת עבאס את טיעוני "המדינה היהודית" ,הוא מעניק
לגיטימציה בדיעבד לפשעי הציונות נגד העם הפלסטיני.
"יהדות המדינה" הייתה הכלי שבאמצעותו לאחר הנכבה היא
חוקקה חוקים להפקעת האדמות הערביות .זאת באמצעות
קיבוע ההתיישבות היהודית וקליטת העלייה כערכי יסוד,
ובאמצעות שלילת זכויותיהם של האזרחים הלא היהודים.
ערב הקמתה ,כמעט מחצית מאוכלוסיית המדינה המיועדת
הייתה ערבית .על כן ,המשמעות של מדיניות "מדינה יהודית"
הייתה ביצוע טרנספר ,נישול ,עקירה ומניעת חזרתם של
הפליטים הפלסטינים.
שיח זה על "העבר" לא מעניין את עבאס .הוא פוליטיקאי
"פרגמטי" החושב על ההווה ועל העתיד ,ולכן הוא מקבל את
הגדרתה של ישראל "מדינה יהודית" .כחלק מכך ,מרבה עבאס
להתייחס ל"מעמד האזרח הערבי במדינת ישראל היהודית",
אך כלל אינו מוחה נגד היותו אזרח סוג ב'.
הסתירות הגלומות ב"מציאות" של עבאס מתפוצצות כעת
בפניו ובפני הציבור שלייצוגו הוא טוען .כך למשל 'חוק איחוד
משפחות' ,בו תמכו עבאס וסיעתו ,מעיב על חייהם ועל

מעמדם של רבבות אזרחים ערבים .הוא מונע מהם לממש את
זכותם הבסיסית והטבעית לקיום חיי משפחה ולקשרים
חברתיים עם בני עמם הפלסטינים ,וגורם לפילוג עשרות אלפי
משפחות משני עבריו של הקו הירוק .למרות שממשלות
ישראל מנסות לתרץ את החוק ב"שיקולים ביטחוניים",
הצהרות מפי גורמים בכירים מאששות כי הוא נובע משיקולים
"דמוגרפיים" של שימור "אופייה היהודי של המדינה".
"רק אל תרגיזו את בעל הבית!"
אין לתפוס את דבריו של עבאס כמחווה רטורית גרידא,
אשר כל מטרתה לרצות את הקונצנזוס הציוני ולהתקבל בקרב
בכירי הממשלה .הם מבטאים יותר מכל את התפישה
הפוליטית הבסיסית אותה הוא מוביל ,וחושפים את השיח
שהוא חותר לבסס .ההיגיון של עבאס קובע כי האזרחים
הערבים הם אורחים במדינה ,וכי אל להם להיות גסי רוח
ולמחות נגד הדרך בה מנהלים 'בעלי הבית' את ביתם .מדובר
בתפישה המקבלת את המציאות בישראל כפי שהיא ,כזו
הרואה בקידום שינוי רדיקלי מעשה פסול.
למעשה ,הגישה שמוביל עבאס למעשה איננה "פוליטיקה
פרגמטית" כפי שהוא טוען ,אלא אנטי-פוליטיקה .עבאס
וסביבתו מתעקשים לחמוק מהעיסוק בסוגיות היסוד של זירת
המחלוקת העיקרית בישראל :מערך הכוחות וחלוקת
המשאבים במדינה .מאבק פוליטי פירושו הטלת ספק ב'סדר
הטבעי' ,המתיימר להיות יציב ,אל-זמני ,ברור מאליו ונטול
אלטרנטיבה.

גישה אנטי-פוליטית המשרתת את הסדר הקיים
תפיסת הקפיטליזם כמערכת חברתית 'טבעית' ו'רציונלית';
תפיסת הניאו-ליברליזם הרומס את העניים ואת העמים
המדוכאים כאפשרות בלעדית וחסרת אלטרנטיבה; קבלת
הסדר הגזעני בו ערבים כפופים ליהודים – כל אלה מעשים
אנטי-פוליטיים הנסוגים מהמאבק הפוליטי לשינוי המצב
מיסודו .מכאן קלה הדרך לקבלה ולנורמליזציה מוחלטת של
ישראל כ"מדינה יהודית" המבוססת על עליונות-אתנית.
המסקנה ברורה :אלה הפועלים לנרמל את הסדר הקיים בתור
מובן מאליו הם אלה הנהנים מהפריבילגיות שהוא מציע להם.
אלה הם בעלי ההון ברחבי העולם והממסד הציוני בישראל.
העוסקים במאבק פוליטי מערערים על אותו 'מובן מאליו',
ומצביעים על כך ש'הסדר' הנתפס כטבעי הוא למעשה תוצאה
של תהליכי ביסוס הגמוניים סביב יחסי כוח ופריבילגיות .אך
בד בבד הם סבורים ,כי ניתן וצריך לשנות סדר זה .אלה הם
הנפגעים מאותו סדר :העובדים ,העניים ,העמים המדוכאים
בעולם הקפיטליסטי ,השחורים בארה"ב ,וכן האזרחים
הערבים של "המדינה היהודית" המבוססת על עליונות אתנית.
מנסור עבאס ,המתיימר לייצג את קורבנותיה העיקריים של
העליונות-האתנית היהודית ,תורם לנרמול אותה עליונות,
ומציג אותה כ"סדר טבעי" שיש לקבל .במסגרת צורת מחשבה
זו ,באפשרותו אך ורק לקושש פירורים .גישתו של עבאס אינה
זו של מאבק פוליטי ,או של השתתפות בזירה הפוליטית  -זו
קבצנות במקרה הטוב.
עיסוק מסוג זה בפוליטיקה אינו מעשה של "קבצנות"
אינדיווידואלית ,אלא ניסיון להפוך קולקטיב לאומי-פוליטי
בעל זכויות ילידיות על הארץ ובארץ ,לקבצנים המחזרים על
פתחי בתיהם של האדונים היהודים ב"מדינה היהודית".

חסן מסארווה
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ארבע הצעות לעתיד השמאל בקמפוס

פעילי חד"ש ביום פוליטי באונ' חיפה 21 ,בנובמבר 2022
)צילום :זו הדרך(

תאי השמאל באוניברסיטאות בישראל רשמו לזכותם כמה
הישגים בשנים האחרונות :חזרה למוסדות לאחר השפל של
משבר הקורונה ככוח הפוליטי הפעיל ביותר בקמפוסים;
הכנסת נציגים לאגודות הסטודנטים לראשונה מזה שנים;
ארגון הפגנות ואירועים ציבוריים שזכו בהד תקשורתי; וקיום
עשרות פעילויות שוטפות ,דרכן הצליחו לבסס נוכחות
מורגשת בנוף האקדמי.
כל זה טוב וחשוב ,אך לא מספיק .אם ברצונם של
הסטודנטים לחולל שינוי מהותי בקמפוסים ובכלל החברה,
חיוני שהם יצמחו ויעשו יותר .להלן ארבע הצעות ליישום
בטווח הקרוב ,אשר יסייעו ללכד את תאי השמאל בקמפוס
לתנועה חזקה ומשפיעה.

חיזוק השותפות היהודית-ערבית
האתגר הגדול ביותר בפני השמאל בקמפוסים הוא שבירת
המחיצה בין סטודנטים יהודים לבין סטודנטים ערבים .בשנתי
הראשונה באוניברסיטה ,לפני שהצטרפתי לתא חד"ש,
התרשמתי כי סטודנטים ערבים ויהודים חיים ביקומים
חברתיים מקבילים .למרות שהשיעורים משותפים ,מסגרות
מעטות מפגישות ביניהם מחוץ לכיתה .על תנועות השמאל
בקמפוס לשמש מסגרת מפגש בין סטודנטים ערבים ויהודים,
בה ניתן להכיר ,להחליף רעיונות ולחשוב על חזון ועתיד
משותף.
סטודנטים בני שני העמים מתמודדים עם אותן בעיות ,ולהם
אינטרסים זהים :סביבת לימודים בטוחה ,הוגנת ותומכת; דיור
בר-השגה; הורדת שכר הלימוד; ולימודים בקמפוס שוויוני,
דמוקרטי וסולידרי .לכן ,שיתוף פעולה בין ערבים ויהודים
בתאים הפוליטיים אינו רק מתבקש ,אלא חיוני .נוסף לשיתופי
הפעולה בין תאי הסטודנטים הפלסטינים )בפרט בהפגנות
ובטקס הזיכרון לנכבה( ,יש להעמיק קשרים קיימים ולבסס
חדשים בינם לבין תאי השמאל היהודיים .חד"ש סטודנטים
היא תנועה ערבית-יהודית בעלת מסורת ארוכת שנים של
פעילות דו-לאומית ודו-לשונית .לכן היא ניצבת בעמדה
ייחודית לבניית גשר בין שתי הקהילות .עליה לקחת על עצמה
את המשימה לבניית תנועת שמאל סטודנטיאלית יהודית-
ערבית רחבה.

סולידריות בין סטודנטים ,מרצים ועובדים
הסטודנטים הם האוכלוסייה הגדולה ביותר בקמפוס ,אך
לא היחידה .ציבורים נוספים הם הסגל האקדמי )הבכיר
והזוטר( ,והעובדים בקמפוס )עובדי מנהלה ,ניקיון ,שמירה,
הסעדה ועוד( .חברי הסגל והעובדים נאלצים לא אחת להיאבק

למען זכויותיהם מול הנהלה אטומה ועוינת .אחד הכלים
החזקים ביותר העומדים לרשות ההנהלה הוא שיטת הפרד
ומשול :כאשר הסגל הזוטר נאבק ,ההנהלה משסה בו את
הסטודנטים ,וכאשר הסטודנטים מוחים ,ההנהלה מגייסת
לצדה את המרצים.
על הסטודנטים לדחות ניסיונות אלה .עליהם לגלות
סולידריות ולתמוך באופן פעיל במאבקי המרצים והעובדים,
על מנת לחזקם ולהבטיח את תמיכתם במאבקי הסטודנטים.
מאבק משותף של עובדים ,סטודנטים ומרצים מאפשר שימוש
בכלים ובמנופי השפעה רבים יותר .דוגמא בולטת לכך היא
מאבק עובדות הניקיון :סטודנטים רבים מגויסים למאבק
העובדות בפעילות שטח ,דרך אגודת הסטודנטים ובארגון
פעולות מחאה ,ואילו מרצים רבים תורמים למאבק את הידע
המקצועי שלהם במשפט ובזכויות עובדים ,ומפעילים לחץ על
ההנהלה מכיוון נוסף.

חיבור מאבקים רבים ככל האפשר
תאי השמאל בקמפוסים מחויבים לסדר יום פמיניסטי
וסביבתי ,אך בשנים האחרונות מיעטו ליזום פעילויות
בנושאים אלה .התפיסה לפיה מדובר בנושאים שוליים שגויה
מיסודה .המאבק הפמיניסטי והמאבק במשבר האקלים
רלוונטיים באופן ישיר לחיי הסטודנטיות והסטודנטים.
עשרות סטודנטים פעילים במסגרות פמיניסטיות ואקלימיות
באוניברסיטת תל אביב בלבד .על השמאל לאמץ את
המאבקים הללו לא רק במילים אלא גם במעשים ,תוך שיתוף
פעולה עם הסטודנטים הלוקחים בהם חלק .בפעילות
משותפת לצד הפמיניסטיות ופעילי האקלים טמון פוטנציאל
משמעותי להרחבת השמאל בקמפוס לקהלים נוספים ,שכעת
אינם מזוהים בהכרח עם הדרישות לשוויון לאומי ,לצדק
חברתי ולסיום הכיבוש .מתוך הפעילות המשותפת תתפתח
קרבה אישית ,ארגונית ורעיונית ,וזו תאפשר לשני הצדדים
להתחזק ולצמוח.

חזית שמאלית מאוחדת באגודת הסטודנטים
בשלוש השנים האחרונות הצליחו פעילים של חד"ש,
עומדים ביחד ובל"ד וכן פעילי שמאל עצמאיים להיבחר
למועצות הסטודנטים באוניברסיטאות תל אביב ,חיפה,
העברית ובן-גוריון .מערכות הבחירות הרבות איפשרו להם
לפנות לקהל הסטודנטים ולהציג את עמדות השמאל בשורה
ארוכה של סוגיות סטודנטיאליות ואוניברסיטאיות .עם זאת,
בתוך האגודות השיג השמאל הישגים חלקיים בלבד .לכך היו
שתי סיבות עיקריות :חוסר העניין של כמה מהנציגים
בפעילות השוטפת של האגודה והיעדר שיתוף פעולה הדוק
בין נציגי השמאל.
אלה המעוניינים לתפוס עמדות הנהגה באגודת הסטודנטים
מוכרחים להתייחס לפעילותה היומיומית ברצינות :להשתתף
בכל הישיבות ,להכיר את שאר הנציגים במועצה ולהתמצא
בפרטים המעשיים .אין קיצורי דרך .בנוסף ,יש למסד את
הברית בין נציגי השמאל באגודה ,כך שיפעלו במועצה כחזית
מאוחדת .אין מניעה להתמודד בבחירות בשם התאים השונים,
אך באגודה עצמה יש להתעלות על המחלוקות וההבדלים
ולאמץ משמעת סיעתית .כאשר נציגי השמאל יעמדו מול
ההנהלה ויתר חברי המועצה כגוף אחד ,לדרישותיהם יהיה
משקל משמעותי רב יותר .כך יהפוך השמאל כוח משפיע,
ובעתיד אולי אף דומיננטי ,באגודות הסטודנטים.

אסף טלגם
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מלך ברגר על רקע יצירתו בתערוכה שערך במוזיאון תל-אביב לאמנות) 2020 ,צילום :מוזיאון תל-אביב(

האמן הקומוניסט הותיק מלך ברגר איננו
עשרות קרובי משפחה ,ידידים וחברי מק"י ,ובראשם
מזכ"ל המפלגה עאדל עאמר ,ליוו השבוע ) (21.11את האמן
והמשורר הקומוניסט מלך ברגר בדרכו האחרונה .בלוויה
שנערכה בבית העלמין בהרצליה ספדו לו בני משפחתו,
ולאחר מכן ידידו הוותיק עו"ד שאחדה אבן ברי.
ברגר הלך לעולמו בגיל  ,96שנתיים לאחר שהציג במוזיאון
תל אביב את תערוכת היחיד המוזיאלית הראשונה שלו -
"התנאי לשגשוג האנושות" ,שאצרה רותי דירקטור )את
העבודות בתערוכה הכין מחומרים טבעיים בלבד( .ברגר פעל
במשך עשרות שנים מחוץ למעגלים המרכזיים של עולם
האמנות ,והרבה להציג את עבודותיו במתנ"סים ובבתי ספר.
"הוא היה מגויס כולו לקידום ערכי השלום ,האחווה והשוויון,
ערכים שהיוו בסיס איתן לכל פועלו וליצירתו הענפה" ,ספד
לו עו"ד אבן ברי.
ברגר נולד ב 1926-בצ'כוסלובקיה .כשהיה בן שלוש,
היגרה משפחתו ,שנמנתה עם חסידי חב"ד ,לברזיל .את ילדותו
בילה באחת החוות שהקים הברון הירש עבור יהודים
באמריקה הלטינית .כנער הצטרף לתנועה הקומוניסטית ,נכלא
ואף עונה .ב 1951-היגר לישראל והתגורר בקיבוצים מפלסים,
געש ויד חנה .בהמשך התגורר בבאר שבע .עבד במחלקת
הגינון בעירייה עד שפרש לגמלאות והקדיש את שארית חייו
ליצירתו.
במהלך שנות ה 70-החל ברגר להתנסות בשימוש בצבעים
ובחומרים טבעיים כמו זרדים ,גרעינים ,נוצות ,קליפות עצי
תמר ,ענפים ואבנים קטנות .ברגר הקפיד שלא להשתמש
ביצירותיו בחומרים תעשייתיים ,והצליח ליצור ספקטרום
מרקמי מרתק מהחומרים הטבעיים .את המסגרות לעבודותיו
הכין מקליפות עץ ,אותן הדביק על משטח עץ דק באמצעות
דבק פלסטי ששימש גם שכבת הגנה.
תערוכתו "התנאי לשגשוג האנושות" הורכבה מ36-
פאנלים שמצא ברגר במבנה בו אחסן את עבודותיו .אוצרת
התערוכה דירקטור אמרה" :כשאנחנו רואים עבודות כאלה,
מלאות פאתוס ,פומפוזיות ,העוסקות בנושאים שאנחנו כמעט
לא מעזים לחלום עליהם מרוב שהם כביכול שחוקים ,אנחנו
עשויים לפטור אותן בביטול ולומר שזו אמנות מגויסת .נכון,
האמנות של ברגר באמת הייתה מגויסת  -לרעיונות הגדולים
האלה".

אפרים דוידי

ביריוני ימין ניסו לפוצץ
אירוע תרבות וסולקו
קומץ ביריוני ימין ניסה לפוצץ השבוע ) (20.11אירוע
תרבות ערבי-פלסטיני שהתקיים במוזיאון היפני בחיפה
במסגרת הפסטיבל "סיפור חיפאי" .תריסר פשיסטים תומכי
מפלגת הציונות הדתית ,ביניהם ח"כ אלמוג כהן )עוצמה
יהודית( ,התייצבו בפתח המוזיאון והתפרצו לאולם בתחילת
האירוע .אלא שאולם המוזיאון היה מלא ,הבריונים גורשו
ממנו בבושת פנים והאירוע התקיים כמתוכנן .האירוע,
"גבולות בתרבות הפלסטינית" ,בחן את חיפה כזירת תרבות
ערבית-פלסטינית .יצוין כי הפורעים פעלו באין מפריע לעיני
שוטרים שהוצבו במקום.
בתגובה ללחצים פוליטיים שהופעלו לביטול האירוע ,פנו
כ 500-תושבי חיפה ,ערבים ויהודים ,לראשת העיר עינת קליש
רותם .התושבים הגישו לה עצומה ,בה קראו לה לפעול
לשמירה על חופש הביטוי ,על הדמוקרטיה ועל דו הקיום.
בין החתומים על העצומה :סמי מיכאל ,סופר ויו״ר האגודה
לזכויות האזרח; מכרם חורי ,חתן פרס ישראל לתיאטרון;
פרופ׳ ניצה בן דב ,כלת פרס ישראל לספרות; פרופ' דבורה
ברנשטיין ,כלת פרס ישראל לסוציולוגיה; פרופ' עליזה שנהר,
לשעבר רקטור אוניברסיטת חיפה; עבד עאבדי ,צייר ופסל;
עמוס גיתאי ,במאי; ויוסף אבו ורדה ,שחקן ובימאי.
עוד חתמו על העצומה :סיני פתר ,בימאי; ד"ר בשיר כרכבי,
מנהל יחידת האשפוז הקרדיולוגי בבי"ח כרמל; ד"ר אילת
מעוז ,אוניברסיטת חיפה; ח"כ איימן עודה ,יו"ר חד"ש-
תע"ל; רג'א זעאתרה ,יו"ר סיעת חד"ש בעיריית חיפה; שהירה
שלבי ,יו"ר הנהלת בית הגפן; תבור להט ,יו"ר ועדת התרבות
בעיריית חיפה; פידא טבעוני ,מנהלת שתי"ל חיפה; ח"כ
לשעבר עיסאם מח'ול ,מנהל מכון אמיל תומא ,ועוד.
במסגרת הפסטיבל קיימה מערכת העיתון "אל אתיחאד"
אירוע בנושא" :השפעות המפלגה הקומוניסטית על החברה
הערבית בחיפה" בהנחיית ד"ר ארנת טורין .לדברי המארגנים
במפגש השתתפו "פעילים שהמפלגה עבורם היא בית ומרחב
להתפתחות כפרטים וקהילה" .עמם נמנו פרופ' אליאס טובי,
ד"ר אנואר ג'מאל ,רג'אא אליאס ונסרין מורקוס.

בעולם 8 /

"אוהבים את הקבוצה אמריקה  -שונאים את הפשיזם" ,יציע אוהדי קבוצת אמריקה בקאלי ,קולומביה )צילום" :ג'קובין"(

ריאיון עם הסוציולוג פבלו אלבאסרס על גביע העולם בכדורגל

המונדיאל הוא ביטוי לקפיטליזם הגלובלי
גביע העולם בכדורגל נפתח השבוע במשחק של קטאר נגד
אקוודור ) (20.11בקול תרועה רמה .מדובר באירוע הספורט
הנצפה ביותר ברחבי תבל .אולם המונדיאל הנוכחי נצבע
בגוונים עכורים למדי  -מצב זכויות האדם בקטאר הפך מושא
להוקעה ברחבי העולם ,ודיווחים שונים מצביעים על כ6,500-
מהגרי עבודה שנהרגו בבניית אצטדיוני הענק ובתי המלון
הרבים לקראת האירוע ההמוני.
על רקע פתיחת המונדיאל ,ראיינה המהדורה הלטינו-
אמריקאית של המגזין הסוציאליסטי "ג'קובין" את ד"ר פבלו
אלבאסרס ,סוציולוג וחוקר המתמחה בכדורגל .להלן חלק
מהריאיון שפורסם בספרדית.

למיטב ידיעתנו ,גביע העולם הנוכחי הוא השנוי ביותר
במחלוקת מאז נוסד המפעל ב ,1930-נכון?
אכן ,המונדיאל בקטאר מלווה בשערוריות ,בגילויים
מטרידים ובמעשי שחיתות שכמותם לא נראו מאז הפך ענף
הכדורגל סחורה קפיטליסטית גלובלית .בעבר חווינו אירוע
דומה :גביע העולם שאירחה הדיקטטורה הצבאית הרצחנית
בארגנטינה ב .1978-האירוע עורר מחאות ,לפעמים המוניות,
אשר החלו עם פתיחת המשחקים .האצטדיון האגדי
"המונומנטל" בבואנוס איירס ,בו משחקת קבוצת ריבר פלייט,
אירח את פתיחתו ונעילתו של הטורניר .אלא שאתר זה שכן אז
סמוך לבית הספר הטכני של חיל הים  -מרכז העינויים והרצח
הגדול ביותר שהפעיל הצבא הארגנטינאי.
מאז ועד היום התקבעה הדעה ,כי התאחדות הכדורגל
העולמית )פיפ"א( המארגנת את המשחקים מושחתת עד יסוד,
וכי היא פועלת לפי עיקרון מנחה יחיד :מקסום הרווחים
ממכירת הסחורה הנקראת כדורגל עולמי .לעתים מדובר
ברווחים המגיעים ישירות לכיסיהם של בכיריה.

אתה סבור שהבחירה בקטאר כמארחת אינה מקרית?
כמובן! העובדה שקטאר מציגה היסטוריה ארוכה של
הפרת זכויות אזרח ועובדים לא השפיעה כהוא זה על
ההחלטה להעניק לה את האירוח .זהו הביטוי לכוח ההולך
וגובר של ההון בתחומי הכדורגל העולמי ,ובייחוד זה

האירופי .בית המלוכה הקטארי משקיע סכומי עתק בכדורגל,
לרוב בחוסר שקיפות ובאופן בלתי חוקי המלווה במעשי
שחיתות .במילים אחרות ,המונדיאל בקטאר הוא חלק קטן
משערורייה בהיקף גלובלי.

החוקר המרקסיסטי הבריטי טרי איגלטון טען ,כי ענף
הכדורגל הפך כלי שליטה נוסף בידי הקפיטליזם .האם
זה נכון?
לדעתי המציאות מורכבת הרבה יותר .איגלטון כמובן צודק,
אבל זו לא כל התמונה .הקדשתי חלק מעבודתי לחקר קבוצות
אוהדי הכדורגל באמריקה הלטינית .לאחר ששהיתי בקרב
האוהדים מצאתי כי המגרשים הפכו שדה מערכה מעמדי
ופוליטי.
בכל העולם ,ובייחוד באמריקה הלטינית ובמערב אירופה,
פועלות קבוצות אוהדים אנטי-פשיסטיות .מרכיבים אותן
המוני אוהדים ,אשר פיתחו תודעה שמאלית ואף מעמדית לאו
דווקא במפעלים או באוניברסיטאות – אלא במגרשים.
לאחרונה ) (2.11יצאו אוהדי קבוצת אתלטיקו מיניירו
הברזילאית לרחובות וקראו לפרק את חסימות הכבישים
שהקימו תומכי הנשיא היוצא ז'איר בולסונרו.
בקולומביה עמדו חברי קבוצות אוהדים אנטי-פשיסטיות
בשורה הראשונה בשביתות ובהפגנות ההמוניות נגד ממשלת
הימין .גם בצ'ילה מהווים אוהדי הכדורגל האנטי-פשיסטים
חלק בלתי נפרד מהמחאה הפוליטית והחברתית .לעומת זאת,
במזרח אירופה גדל והולך מספרן של קבוצות אוהדים ניאו-
נאציות ,אנטישמיות וגזעניות .למרבה המזל ,התופעה אינה
מוכרת ברחבי אמריקה הלטינית.

כלומר ,אתה אופטימי בנוגע לעתיד הכדורגל?
אני אופטימי כאשר אני רואה תופעות כמו קבוצות אוהדי
כדורגל אנטי-פשיסטיות .במובן זה אני אוהד מסור של
גראמשי .יש להעמיק את הבנתנו באשר ליחסי הכוחות
הפוליטיים העממיים כפי שהם באים לביטוי בשטח,
והמגרשים הם מקרה מבחן מעולה לכך .הסתכלות כזו תעזור
לבנות חלופה עממית ומעמדית בת-קיימא.

תרבות 9/

ועדת פיל בפתח מלון פאלאס בירושלים) 1936 ,צילום :ויקימדיה(

המנדט הבריטי כפי שרבים לא הכירו
ועדת פִּ יל ) ,(Peel, 1936הייתה הגוף הראשון להמליץ על
הקמת שתי מדינות ,ערבית ויהודית ,בשטח פלסטין .כעת,
נחשפים לראשונה הפרוטוקולים הסודיים של הוועדה ,ואלה
עומדים במרכז סדרה תיעודית חדשה בהפקתו של תאגיד
השידור כאן " :11המנדט  -לידתו של סכסוך".
יוצרי הסדרה ,ירון ניסקי ואבי מרקדו אטדגי ,ראיינו
היסטוריונים ישראלים ,פלסטינים ובריטים המסבירים את
השתלשלות האירועים .אלה חושפים את מה שמערכת
החינוך הישראלית מנסה להסתיר :המנדט הבריטי )1948-
 (1917שלט בארץ ובתושביה בשירות האינטרסים של
האימפריה הבריטית ,ועשה שימוש תדיר במדיניות "הפרד
ומשול" בין ערבים ליהודים .הסדרה מציגה מסמכים חשאיים
שפרסמו הבולשביקים בהגיעם לשלטון ב) 1917-מסמכי
סייקס-פיקו( .לפיהם ,בטרם נסתיימה מלחמת העולם
הראשונה ,חילקו שתי המעצמות הקולוניאליות בריטניה
וצרפת ביניהן את שטחי המזה"ת .החלוקה ,אשר יצרה
ישויות פוליטיות חדשות ,הייתה שרירותית ולא הביאה
בחשבון את צרכיהם ושאיפותיהם הלאומיות של העמים
באזור .מטרת המעצמות הייתה להבטיח כי הנפט העיראקי
יזרום בחופשיות לאירופה.
סיפורו של המנדט הבריטי מתחיל עוד בימי האימפריה
העות'מנית השוקעת .פרפורי גסיסתה גירו את תיאבון
הקולוניאליסטים הצרפתים והבריטים במזרח התיכון .אחד
ההיסטוריונים שהתראיין לסדרה אמר ,כי המנדט הבריטי
מילא שתי פונקציות :שמירה על נתיבי מסחר פתוחים דרך
תעלת סואץ לעבר הודו )"הפנינה שבכתר הבריטי"( והבטחת
דריסת רגל בריטית במזרח התיכון.

אותו הסוס הובטח פעמיים
לפי הסדרה ,הסכסוך בארץ החל עם הבטחות סותרות
שנתנו הבריטים לתנועה הלאומית הערבית ולתנועה הציונית.
פרוטוקול ועדת פיל חושף את סברתו של ראש ממשלת
אנגליה דאז דייוויד לויד ג'ורג' ,כי מימוש זכות ההגדרה
העצמית של היהודים בפלשתינה-א"י )כפי שכונתה על ידי
הבריטים( יועיל לרתום את ארצות הברית ואת האימפריה
הצארית למלחמה בגרמניה )הכוונה למלחמת העולם
הראשונה(.
לויד ג'ורג' הושפע רבות מהספר האנטישמי
"הפרוטוקולים של זקני ציון" שהוציאה לאור המשטרה
החשאית ברוסיה הצארית ב .1903-לויד ג'ורג' האמין כי

היהודים מחזיקים כוח כלכלי ופוליטי בעל השפעה עולמית,
ולפיכך "עדיף שיעמדו לצדך".
לדברי ההיסטוריונים המתראיינים בסדרה ,נשיא ישראל
הראשון ומראשי התנועה הציונית ,חיים ויצמן ,ידע למנף את
הטיעונים האנטישמיים וזיהה את היתרונות שתפיק התנועה
הציונית משליטת המנדט הבריטי בפלשתינה-א"י .על רקע
זה הושמעה ב 1917-הצהרת בלפור  -הכרתה הרשמית של
הממשלה הבריטית "בזכות העם היהודי לבית לאומי בארץ
ישראל".
מיד לאחר תום מלחמת העולם הראשונה ,הבינו העמים
הערביים כי נפלו קורבן לרמאות הבריטים והצרפתים .אלה,
כך למדו על בשרם ,מעולם לא התכוונו לאפשר לערבים
לממש את שאיפותיהם הלאומיות .התפכחות זו גרמה למתח
ולעוינות בין התנועה הציונית ,שדבקה בקולוניאליזם הבריטי
במזרח התיכון ,לבין התנועה הלאומית הערבית ,אשר
התנגדה לאימפריאליזם ולקולוניאליזם האירופי.

מה היה קורה אילו
הסדרה בכאן  11אינה חפה מבעיות ,אך היא מאתגרת
ומעלה מחשבות .לדוגמא ,היא מעלה את השאלה :מה היה
קורה לו שיתוף פעולה ערבי-יהודי היה ב 1917-עיקרון
מכונן עבור כל תושבי א"י-פלשתינה?
יוצרי הסדרה בחרו להתעלם ממפלגת הפועלים
הסוציאליסטית )מופ"ס( שנוסדה ב 1919-ביפו ,ודגלה
בשותפות יהודית-ערבית ,בסוציאליזם ובאחוות העמים.
מופ"ס התנגדה בחריפות לקולוניאליזם הבריטי ולציונות
הבדלנית והמנשלת .חברי המפלגה נרדפו בידי קואליציית
השלטון הבריטי וראשי היישוב היהודי ,ורבים מהם גורשו
מן הארץ .במהלך שנות ה 20-התפתחה מופ"ס למפלגה
הקומוניסטית של פלשתינה ) שכונתה פק"פ(.
למרות חסרון זה וחסרונות אחרים ,תורמת הסדרה,
ששידורה האחרון היה לפני כשבועיים ,להבנת לידתו של
הסכסוך הישראלי-ערבי .הסדרה שודרה במקביל לשובו
לשלטון של הימין הגזעני .הממסד הישראלי לגווניו מציג את
הסכסוך כבלתי פתיר וכגזירת גורל עבור שני העמים .על כן,
תרומה להבנת הסכסוך על כל מורכבותו מספקת חומר
למחשבה הכופרת בנצחיותו .הסדרה זמינה לצפייה במלואה
בערוץ היוטיוב של כאן .11

זוהר אלון

במאבק

ביום שישי 2 ,בדצמבר ,היום הבינלאומי לאנשים עם
מוגבלויות ,יקיימו מדריכי שיקום בבריאות הנפש הפגנה
וצעדה תחת הסיסמא "משקמים את השיקום!" .ההפגנה
תיערך בשעה  11:00מול לשכת הבריאות המחוזית ברחוב
הארבעה  ,12תל-אביב .בהפגנה ישתתפו מדריכות ומדריכי
משרדי הבריאות והרווחה ,יחד עם מתמודדים ומשפחותיהם.
ההפגנה תתקיים ביוזמת איגוד מדריכי השיקום ,עמותת
לשמ"ה ,עו"סים שלום והקואליציה הארצית להעסקה ישירה.
אחד מיוזמי ההפגנה ,אורן פלד ,מסר" :זה מצב חירום .רובן
המוחלט של המסגרות לשיקום מושבתות למחצה ופועלות
בצוות חסר .קיים חוסר עמוק במדריכים ,ומערך השיקום הגיע
לנקודת שפל חסרת תקדים".
דרישות המחאה הן :הצגת תוכנית חירום לעצירת הנטישה
של תפקידי ההדרכה; הכשרה מקצועית עבור כלל עובדי
המערך; פיקוח על נושאי הידע המקצועיים; הכרה במדריכות
ובמדריכי שיקום כגורם מקצועי; והבטחת אופק תעסוקתי
ותגמול הוגן לעובדים.
כ 1750-מדריכי שיקום מרחבי הארץ התאגדו באיגוד
מדריכי השיקום .מארגני ההפגנה מסרו" :ברצוננו להפוך את
ענף הדרכת השיקום למקצוע המעניק תנאי עבודה ושכר
מכובדים ומשמעותיים .אנו פועלים בראש ובראשונה לתועלת
מקבלי השירות הזקוקים לעובדים קבועים ומסורים".
המכרזים של המפעילים את שירותי הרווחה המופרטים
מגדירים את מדריכי השיקום "כוח אדם לא מקצועי" .לכן ,הם
משתכרים שכר מינימום ,לא מקבלים תנאים סוציאליים
בסיסיים ולא מובטח להם אופק מקצועי .בשנים האחרונות
סובל תחום השיקום ממחסור קיצוני בכוח אדם ומתחלופה של
עובדים – מה שמקשה על תהליך השיקום של המתמודדים.
לפי הערכה עובדים במסגרות סל השיקום כאלפיים מדריכים
המעניקים שירות ליותר מ 30-אלף זכאים.

הוועד המרכזי של מק"י
יערוך את מושבו החמישי
בששי-שבת 26-25 ,בנובמבר

על סדר היום:

סיכום מערכת הבחירות לכנסת ה25-

מועדון הגדה השמאלית
אחד העם  ,70ת"א

הקרנה
גביע העולם בכדורגל
המשחק ארגנטינה  -מקסיקו
הרצאה מקדימה מאת ד"ר אפרים דוידי
בנושא :המונדיאל והדיקטטורה הצבאית
בארגנטינה
מוצ"ש  ,26.11 ,בשעה 20:00
-----------------------------------------------------

שירה בגדה #33
מנחה :אמיר חרש
משתתפים :צחי אבינעם ,גיתית דהן ,עינת לביאד,
אורית נוימאיר פוטשניק ,מיכל פרי ,אלי שמואלי
שלישי ,20.12 ,בשעה 20:00

ההרוג ה 65-בתאונות עבודה מתחילת השנה
עובד כבן  ,60תושב כפר ביל"ו ,נהרג ) (18.11לאחר שנפגע
מחפץ כבד במפעל ברחוב יצחק בן צבי בראשון לציון .זה
העובד ה 65-שנהרג בתאונות עבודה מאז תחילת שנה .יממה
קודם לכן נהרג עובד בניין פלסטיני ברחוב פרלשטיין בבת ים.
העובד נפל מגובה שלוש קומות בעת ביצוע עבודות איטום.
על פי הקבוצה למאבק בתאונות בניין ותעשייה ,מאז
תחילת החודש אושפזו ברחבי הארץ עשרה עובדים שנפצעו
קשה בתאונות עבודה.

מק"י – מחוז דרום-נגב
אבלים על מותו של החבר הוותיק ,הצייר והמשורר

מלך ברגר
ושולחים תנחומים למשפחה

השבוע באתר "זו הדרך"
ח"כ עודה :המאבק בממשלת הימין
יהיה פרלמנטרי או ברחוב  -ביחד
יהודים וערבים ,כאלף מזכירות
מנהלתיות בבתי הספר מרחבי הארץ הפגינו בתל
אביב ,עובדי ערייית חיפה פתחו בשביתה ,נהגי
התחבורה הציבורית בטבריה שבתו עקב מקרה
אלימות קשה ,סמוטריץ :ארגוני זכויות האדם הם
איום קיומי ,המחאות העממיות נגד המשטר באיראן
נכנסו לחודש השלישי ,ועוד...

zoha.org.il

ת"ד  ,26205ת"א  ,6126102טל' zohaderekh@gmail.com ,03-6293944
אתר זו הדרך zoha.org.il
מק"י info@maki.org.il maki.org.il :

