
 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  ההסתדרות מוכרחה 

  להתגייס למערכה
  3עמ' 

    (צילום: זו הדרך)  21.1רחוב קפלן בתל אביב,    ,הפיכה המשטרית הנגד  הפגנה

סדקים ראשונים ים גלנ חומת שלטון הימין ב
אלף למען הדמוקרטיה שנערכה במוצ"ש    130-הפגנת ה    

) תל21.1האחרון  במרכז  הוכיחה-)    מחאה ה כי    ,אביב 
נגד   הקיצוני  ההמונית  הימין  וכי  ממשלת  תאוצה,  צוברת 

מתגברות .  נתניהו  מתנגדי ים  שולט  ותרחובב   המחאות 
תל בבגם  אך  אביב,  -במרכז  בחיפה,  שבע  -ארבירושלים, 

בגליל העליון ועד צומת  שמראש פינה   -  יישובים נוספיםבו
  בערבה. שקטורה 

ה     שבועות    המכתוך    הנחשפמלא"  -"מלאימין  ממשלת 
  ינה אהיא    -לראייה  וסתירות.    ניגודיםמלאת    הממשלכ

אתמצליחה   מסבה המחאה.    להחליש  המחאה  לכך,  נוסף 
הן  בגדולות  הכותרות  ר בשל ההית, בין  לנתניהו דאגה רבה

  בארץ ובחו"ל. היא זוכה 
קפלן,        ברחוב  ההמונים  הפגנת  אחת למחרת    התקיימה 

ממשלת של  הראשונות  .  הנוכחית  נתניהו  מישיבותיה 
הממשלה   נתקל  במסגרתה, ם  שרי  המכ  מצד   במחאה  ראש 

הגזעני    של בשטחים    פינויל   בתגובה(הימין  התנחלות 
לפטר את אחד  ראש הממשלה  נאלץ    ,בסופה  .הכבושים!)

הבריאותעלבמ שר  הבכירים:  בריתו  הפניםו  י  מנהיג  ,  שר 
נתניהו  הורה    לאחר מכן,  שעות  24-פחות מש"ס אריה דרעי.  

לשר התרבות והספורט מיקי זוהר לחזור בו מהכוונה לבטל  
   ".מיזם "שבת ישראליתהאת מימון 

נאלץ    )24.1השבוע (  .באות בצרורות  צרותיו של נתניהו    
להסביר לעיתונות הזרה באנגלית    " ניישןאפ  -ה"סטארטאבי  

המגזר    ,רהוטה הושבת  בכלכלה  עליו    האהובמדוע 
  .    הישראלית הקפיטליסטית

כתב ברק עילם, מנכ"ל    ,)10(ר' עמוד    לקראת ההשבתה     
  אנו לעובדיו: "  )אחד התאגידים הגדולים בענף(  נייסחברת  

כ המונה  עסקים  מקהילת  בישראל    400-חלק  עובדים  אלף 
אחראית ליותר ממחצית היצוא. לישראל אין מונופול על  הו

ואנחנו בעולם.    ההייטק  מדינות  עשרות  עם  מתחרים 
בשבועות האחרונים אנו עדים למספר מהלכים, שאם יגיעו  

תי  תוצאתם הרת אסון. תהליך כזה הוא בלתהיה    , לקו הסיום
מאוד   קשה  ויהיה    של   השלילי   הדימוי את    להפוך הפיך 

כלכלת ישראל  תתגלה  ישראל ברחבי עולם. ללא קטר ההייטק,  
מין או השקפה   ,גזע  ,כל אזרחיה, ללא הבדל דת  .במערומיה

מה יסבלו  כ  נייס,   ". שלכותהפוליטית,  הוא    45- ששוויה 
מ יותר  מעסיקה  שקל,  רובם    -עובדים    פיםאל  7-מיליארד 

    בישראל. 
  ישראל  חשיפתה שלדאגתו לכי  ובייחוד לעילם,  ,ברור לכל    

  לעתיד לא כל שכן   הדמוקרטיה, אינה דאגה לעתיד  במערומיה
השוויון או למאבק בכיבוש ובחוק הלאום הגזעני. הוא חושש  

ורק   בינלאומיאך  ובייחוד    ,לעסקים  מאוד  רע  דבר   -  מחרם 
  לרווחים.   

  בבורגנות   השונים  מגזריםהבין    יםהשסע  יםמעמיקכך       
הזר  התלוייםאלה  (בעיקר   הממשלה  )בהון  למרבה  לבין   .

ממשל הימיןהאירוניה,  כלכלית  ת  תפיסה  חברתית  -מציגה 
בה דוגלים בעלי ההון    ,ליברלית-קרובה ביותר לתפיסה הניאו

תאגידי    300-ביותר מהמעסיקים  דווקא  אך  .  טק-מגזר ההייב
  שמשביתים את עובדיהם. הם אלה היי טק 

שבתה הבנשק הערמומי  במילים אחרות, הם עושים שימוש      
העובדים,   ארגוני  זאת,  לעומת  הונם.  על  לשמור  מנת  על 

ההסתדרות  ו עמ'  הכללית  בייחוד  (ר'  לעובדים    ,)3וכוח 
. בינתיים הם  פשיזציה של ישראלה  ת סכנ  מסרבים להפנים את

הגזענית    מנגינתם לפי  רוקדים   וחבורתו  נתניהו  של 
  והפונדמנטליסטית.  

האחרונות  ב     המחאותיהשבתות  השלטון    ההמוניות  ו  נגד 
שבל "הפגנות    גרהשדבר  של  ומעודכנת  מורחבת  (מהדורה 

ממשלת הימין לצעוד בנתיב הכפייה    מתעקשת  נגדמ  .בלפור")
יוצר סבך    הדבר   .על המערכות השלטוניותגחמותיה  והכפפת  

סתירות סתירות מתקשה    עמו  ,של  להתמודד.  אלה    נתניהו 
    והממשלה.הקואליציה   בקרב מתגלות

בין פעילות  הממשלה ל  נוספות מתגלות בין מדיניות סתירות      
מה    הבורגנייםמגזרים  ה כל  (על  תעשייתי  בשקט  החפצים 

בין ממשלת הימין  היא  הסתירה העיקרית  אך    .שמשתמע מכך)
ובכל    הדורשים לשים קץ לשלטונו.  הרחבים  לבין הציבורים

  ם. מתנגדיה שורות מתרחבות יום שעובר, 
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        דברים בשם אומרם דברים בשם אומרם דברים בשם אומרם דברים בשם אומרם 

    רצח, הוא רצח, הוא רצח... או שלא?
יהודית "  עוצמה  ממפלגת  מלך  הר  סון  לימור  הכנסת  חברת 

מהליכוד   התייחסה  מיליביצקי  חנוך  ח"כ  שעורר  ,  לסערה 
. ' מעדיף רוצחים יהודים על פני רוצחים ערבים ' כשטען שהוא  

הוצאו  ' לטענתה,   הוא דבריו  כי  יהודי  שרוצח  מי  מהקשרם. 
כעם   שלנו  לקיום  ומתנגד  ישראל  מדינת  של  לקיומה  מתנגד 

שרצח  ליהודי  בעיניי  דומה  לא  הוא  הזו,  ח"כ    . 'במדינה 
- מילביצקי, נזכיר, אמר את הדברים לח"כ אחמד טיבי (חד"ש 

לשלילת  החוק  להצעת  הנחה  מחובת  פטור  על  בדיון  תע"ל) 
במדינת היהודים,  ' , והוסיף כי אזרחות או תושבות של מחבלים 

  .  '" אני מעדיף יהודים על פני ערבים לא נאמנים לפה 
  10.1יואב רבינוביץ', אתר וויינט,  

  צדיקים מלאכתם נעשית בידי אחרים  
"הכתובת שצריכה להיות מונפת בכל הפגנה, בשני הצדדים,  
בזה   נתחיל  אויבים'.  להיות  מסרבים  וערבים  'יהודים  היא: 

  ונתקדם". 
  11.1איש הליכוד גלעד שרון, "ידיעות אחרונות", 

  ומחירו  היוהרה חטא
"שר הביטחון משה דיין אמר בדיון אצל ראש הממשלה גולדה  

הכיפורים: יום  מלחמת  ערב  הם  ''''        מאיר  המצרים?  מלחמה? 
ציה צבאית? שינסו לחצות את מסוגלים? יש להם בכלל אופ

ו  .התעלה מצרים  את  יוכלו  משך  נהרוס  לא  הם  שנים  עשר 
        להרים את ראשם'". 

 12.1מתוך הפודקאסט "פרות קדושות", 

  מחוק הלאום להחלשת מערכת המשפט
עם הקמתו היה חקיקת חוק  קהלת  פרויקט הדגל של פורום  "

על   עומדת  האחרונות  בשנים  אך  במחלוקת,  השנוי  הלאום 
אחר:   דגל  פרויקט  הגשמת  המשפטהפרק  מערכת    .החלשת 

ב (הוקם  יחסית  צעיר  מכון מחקר  הוא  קהלת  ),  2012-פורום 
הסיסמה   תחת  ופועל  זר  בכסף  לאומית,  'הממומן  ריבונות 

  השואבת את סממניה מקדם אידיאולוגיה  . הוא  'חירות הפרט
האמריקאי,   העמוק  הלאומיות  ו מהימין  בחיזוק  הדוגלת 

    .צמצום רגולציהבו
מיליון שקל. הפורום    26.5על    2021בשנת  תקציב הפורום עמד  

אך בשנה שעברה המימון שלו,  את מקורות  מגלה  חשף    לא 
המולטי'  ,'הארץ' הם  המסתוריים  התורמים  מיליארדרים  -כי 

אמריקאים ארתור דנצ'יק וג'פרי יאס, בין התורמים  -היהודים
הגדולים ביותר של המפלגה הרפובליקאית, ובעיקר של נציגי  

  '. שלה טיהאגף הטראמפיס
בזירה   רעיונותיו  קידום  על  נשענת  קהלת  פורום  הצלחת 

בכירים   פוליטיקאים  ומספר  עם    מזוהים הפוליטית, 
  איילת שקד, אמיר אוחנה,   , בהםמובילהאידיאולוגיה שהוא  

  הפורום מגנים   מבקרי  .בצלאל סמוטריץ', נפתלי בנט ואחרים
נת  עבודה המאורגנת, זכויות עובדים, מדי ה  תקפותיו עלמ  את

המשפט,   ומערכת  נועד    ומתריעיםהרווחה  משנתו  יישום  כי 
  ".להגביר את כוחם של בעלי ההון ושל מנהיגים סמכותניים
  18.1שבי גטניו, "העין השביעית" 

 מכתבים

  למערכת    
  

  פועלות במרץ ערכות הגירוש מ
ה     ולמהגרים  שסופג  איומיםבצל  לפליטים  ,  המוקד 

מה    פעיליו   ממשיכים  את  טוב    שהםלעשות  הכי    - עושים 
  פרסם המוקד . לאחרונה  אדםעל זכויות  בנחישות  לעמוד ולהגן  

מהגרים ומבקשי  הכליאת    על אודותדו"ח המעקב השנתי    את
  .  בישראל מקלטה

חושף       שהדוח  בעוד  העצורים  כי  המעצרים,  כמות 
  הפרות זכויותיהם והמגורשים פחתה בשנה זו באופן דרמטי,  

ב שנתיים  .  נמשכותהם  והפגיעות  מגפת  לאחר  גם  פרוץ 
ה  ,הקורונה עצמם  להמתין מהגרים  מצאו  תקופות    ממשיכים 

עקב   במעצר  מסמכי    מיבתיאו  קשיים ארוכות  הפקת  טיסות, 
מחברת    ישבתי לשיחה עם  ....והליכים בירוקרטיים אחריםנסיעה  
א  הדו"ח ברקד"ר  הכספים  -נדה  מנהלת    במוקד ביאנקו, 

אקדמי  וחוקרת עמיתה במכון להגירה ושילוב חברתי במרכז ה
  :מרכזיותה  את תובנותיה, כדי לשמוע רופין

"מאגר הפרוטוקולים של בית הדין לביקורת משמורת הוא      
העיקרי   המחקר  מאחורי    להבנת  ברשותנו כלי  המציאות 

  3000-הועלו לאתר בתי הדין כ  2021במהלך שנת  הסורגים.  
לרעה  ו  , פרוטוקולים הופתעתי  מחצית.  מעל  קראתי  מתוכם 

המלל מצומצם,      . . . . נים דייה של כל    השבלוניותמתבניות הכתיבה  
הוא  אינסטרומנטליו  יבש משקף.  סיפורי   נאמנה  אינו  את 

לא את מה    אףואולי    ,החיים השונים של כל אחד מהעצירים
כ בין  הדיוושנעשה  בעת  הדין  בית  פרוטוקולים  ה.  ניםתלי 

המוחלט סיומת אחידה: הדיינים כמעט תמיד  רובם  מציגים ב
העצורים במעצר את  זהה  ,השאירו  גורל  עליהם  זאת,  וגזרו   .

כי  נדמה    האישיות.  יהםשוב, כמעט ללא התחשבות בנסיבות
המהגרים  כי  המערכת מגויסת למטרה אחת בלבד: להבטיח  

עד    ויישארוכי  יגורשו   הגירושבמעצר  מהקריאה  .  למועד 
היא  בפרוטוקולים עולה בבירור כי מטרת העל של בית הדין  

  . . . . גירושהליך הלמדינה ב וסיועהדיון כמה שיותר מהר,   סיום
 ,ביאנקו-ברק'", המשיכה  להרים גבה'דבר נוסף שגרם לי  "     

השקיפות  " חוסר  ציבוריים  שמציגים הוא  בו    ,גופים  והקושי 
ניכר מעבודת המחקר  . למעשה, חלק  נתוניםהנתקלתי בהשגת  

פניו אמור להיות נגיש  -שלנו התרכז במרדף אחר מידע שעל
להגיש  .לציבור נאלצנו  לשב"ס    לפיכך,  מידע  חופש  בקשות 

וההגירה;   האוכלוסין  פרוטוקולים;    לנבור ולרשות  באלפי 
אלה של  להצליב עם  נתונינו  וההגירה    את  האוכלוסין  רשות 

רבעון;  ה מדי  אלה   להשוותמתפרסמים  הנתונים    את  מול 
ועדה המיוחדת לעובדים  ושהוגשו לוועדות הכנסת ובעיקר ל

נתונים  על  גופים אחרים ו  שהפיקודוחות    להישען עלו זרים;  
מתארת  הניסיתי להרכיב תמונה כוללת   . מכל אלהשל הלמ"ס

  " מהגרים חסרי מעמד בכלא.  אותה חייםאת המציאות 
הוסיפה:  -ברק     רציתי    ,במשימה  פתחתיכאשר  "ביאנקו 

עולהלבחון   ולגירוש.  ה  זו, מערכת    כמה  לכליאה  מגויסת 
טיסות  המעצרים, דיוני בית הדין, תיאומי העולים כמה תהיתי 

  זו שאלה  נותרה  ,בשלב זה ,משלמי המיסים. לצערילוכו' לנו,  
מעבר למחיר    אךעקב מחסור חמור בנתונים.    , זאתללא תשובה

מחיר    קיים  הכלכלי שלנו  משלמת  אותו    ,ערכיגם  החברה 
אנשים שלא    - ללא שום חלופות למעצר    -כאשר היא כולאת  

        . . . . על כך חשוב שניתן את הדעת"  . לדין פשעו ולא עמדו

  דוברת המוקד לפליטים ומהגרים שירה עבו, 
  

1  

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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 3  / מלא"-ממשלת ימין "מלא 

  

הסתדרות להתגייס למערכההעל  
  

ההס     של  - האנטי  מתקפהה  נוכחתדרות  הפאסיביות 
הימנית  שמובילהדמוקרטית   נתניהו  קיצונית  -ממשלת 

עמוקה.    תמעורר הנהגתה,  דאגה  התנהגות  היה  נוכח  ניתן 
לפשיזם    הידרדרותהכי    לחשוב ישראל  לאשל  נוגעת   כלל 

אלא המאורגנים,  למפגינים    רק  לעובדים  או  לפוליטיקאים 
  מדי מוצ"ש במרכזי הערים. המוחים  הרבים 

"יש לי הרבה מאוד הערכה לראש הממשלה. ההפגנות נגד      
עמדה במאבק  וההסתדרות לא נוקטת  ,הממשלה הן פוליטיות

(  הצהיר  פוליטי", ההסתדרות  מפלגת  שיו"ר  חבר  היה 
  ).  13.1דוד בריאיון ל"ידיעות אחרונות" (-ון ברנהעבודה)  אר 

אני    :אמרעוד       בלבד.  העובדים  למען  הוא  "המאבק שלנו 
חייבים    .משמאל ומימיןמאוד מודאג מההשתלחות המוגזמת  

פשע נגד  הכדי להוסיף חטא פוליטי על    .להרגיע את השיח"
ציבור    ,הדמוקרטיה מאנשי  פניות  המון  מקבל  "אני  הדגיש: 

למאבק נגד    לצרף את ההסתדרותמבקשים ממני  האזרחים  מו
החלשת בתי המשפט עלולה  ש  בטענה  את. זפסקת ההתגברות

  ".  להצטרף למחאהאין לי שום כוונה  .לפגוע בעובדים
עצרות קטנות בערים  ההסתדרות לקיים  מוסיפה    ,לעת עתה     

המחיה" יוקר  העובדיםאך  ,  "נגד  ציבור  השתתפות    . ללא 
הה ליוקר"  :הוא  ן בהבולט  מסר  אחראים    נן אי הן  ו,  "אין 

השכרל  קוראות על  ועוד, .  מאבק  ההסתדרות    זאת  לפי 
משמעפוליטית"-"אהיא  מערכה  ה הניאול   ,  - ממשלות 

שכר  כל אחריות לשחיקת    ליברליות, הקודמת והנוכחית, אין
   .העובדים

ביוקר  מלחמה"לדוד  - ברשל    תוכניתו     מערך    היא "  הקמת 
הוא מתיישר עם    כך.  ןשיווקלהסתדרותי לייבוא סחורות (!) ו 

תחרות"  הואהיוקר  שורש  לפיה    תפיסהה עידוד    ."חוסר  אך 
ל  הייבוא חברי ההסתדרות.  ופגעלול  עבודה של  ע במקומות 

שקל  40-כ  שיעלה   ,המהלך  את למרבה  יממנו    ,מיליון 
  . דמי החבר של עובדי ההסתדרותהאירוניה  

  

  חיה כזו אין   פוליטי?-א  איגוד עובדים
ההסתדרות       ברחבי  -א  אכןהאם  קיים  האם  פוליטית? 

מקצועי  העולם   "אאיגוד  עצמו  כמובן  -המגדיר  פוליטי"? 
עמדו  שלא.   האחרונות  השנים  בכל  הארגוני  במאה  עובדים 

תוך  מ  זאת   .עת ובכל מקום בחזית המאבק למען הדמוקרטיה
  , תהשליטוהשכבות    תמנהלוהפרויקט הפשיסטי  את    כיהבנה  

ישירות    עמיקלה  החותרות ולפגוע  העובדים  ניצול  את 
  ובהישגיהם ההיסטוריים.   בזכויותיהם 

האוצר       של  שר  (בממשלתו  ברנתניהו  של  הטוב  -ידידו 
סמוטריץ')דוד  בצלאל  היטב  ,,  בכוונתו  הבהיר  לקדם    כי 

נגד ארגוני העובדים, נגד הזכות להתאר זכות  נגד  ו   גןחקיקה 
ל.  השביתה בהעמקת  נוסף  והמצדדות  הגזעניות  עמדותיו 
     מלא". -ימין כלכלי וחברתי "מלאבסמוטריץ' דוגל הכיבוש, 

שלטון      בחומת  מתגלים הימין    אך  (המחאה    סדקים   כבר 
ישיבת    ,הגוברתההמונית   החרמת  דרעי,  השר  פיטורי 

הקיצוני...) הימין  שרי  ידי  על  לפיכך,הממשלה    ות שוי ע  . 
  בתי המשפט ובכנסת.  ב היבלםל  ושל החלטות

כי  סמוטריץ' היטב  מבין  בהדרכת פטרוניו בפורום קהלת,      
תפתח   ההתגברות  פסקת  צוה חקיקת  מרחיק    רבפניו  לשינוי 

העבודה בחוקי  בהדרכת  .  לכת  לוין,  יריב  המשפטים  שר 
נתניהו לקדם    ,פטרונו  דומה  מנסה  המשפט.  מהלך  במערכת 

מיד לפעול  ישכילו  לא  אם  את    ,לכן,  חברי ימצאו  עצמם 
  . מאחור ההסתדרות וכלל ארגוני העובדים

  

  בינואר (צילום: ההסתדרות)   17נגד יוקר המחיה,  בת"א  הפגנה  
  

ארגוןיצוין       גם  הרמות    כי  הצהרותיו  חרף  לעובדים,  כוח 
נגהנכונות)  ו( מאבק  חברה  ד  בדבר  ולמען  הקפיטליזם 

הצטרשוויונית טרם  חברי -אנטיהלמערכה    ף,    פשיסטית. 
בהפגנות כמו  (  הארגון משתתפים  ההסתדרות!)  חברי  גם 

זאת,.  באופן עצמאי  הגדולות כי  הנהגת    הבורס  חרף  הארגון 
      למאבק.  ולגייס את כלל חברי  אין

  

  המתעצמת יש מה ללמוד מהמחאה 
י ה     המאורגנים  המתעצמת    ללמוד  כוליםעובדים  מהמחאה 

פקדו    לוין. מאות אלפים-נתניהו  הצמד   שמוביל   מזימות הנגד  
הר האחרונים,  חובות  את  מקלות    ותקעובכך  בשבועות 

עוד בטרם הוגשו הצעות  זאת,    .בגלגלי החקיקה הממשלתית
  . המשטר ברפורמה הנוגעות להחוק 

המוצהרותל  משך בה     מעש  מגלה  דוד  -בר  ,עמדותיו  חוסר 
לראייה: לכנס  טרםהוא    משווע.  הנהגת    השכיל  את 

ת עתיד  ון בשאלי ההסתדרות לד  בית נבחרי את  ההסתדרות או  
ארגוני  החלו    העובדים תחת הממשלה החדשה. אף על פי כן,

מסגרת  בעובדים רבים להיאבק בהשלכות מדיניות הממשלה  
  ם.  יהעיסוק מיתחו
    ) העיתונאים  גירשארגון  כזכור, אותו  משורות    דוד -בר  , 

סגירת   נגד  לפעול  החל  או  הההסתדרות)  הציבורי  שידור 
הוצא    הפרטתו. (שטרם  והקולנוע  הטלוויזיה  עובדי  איגוד 

ב  ) 25.1(   השבוע  קייםממההסתדרות)   חירום  אביב  כנס  תל 
נוספים ארגונים  העובד.  בהשתתפות    ים, הסוציאלי  יםאיגוד 

עובדי חטיבת  המקצועות    איגוד  בהסתדרות,  בריאות 
ציבורית   לפסיכולוגיה  הפורום  בהסתדרות,  הפסיכולוגים 

  על כולם    צהירוהתקשורת  ה  האגודה הישראלית של קלינאיו
טיפול בידי מי שלא הוכשר   תהענקלחוק שיאפשר  התנגדותם

והפרקליטים בשירות המדינה עומדים  לכך.    גם המשפטנים 
  טרית. לפתוח בסכסוך עבודה נגד ההפיכה המש

העבודהז      המקצועיות    (הגוף  רוע  ההכשרות  על  האחראי 
העובדים זכויות  על  השמירה  בתחום  הרגולציה  לא    )ועל 

הממשלה.    פוצלת שדרשה  הודיעהעל  כפי    ) 19.1(   כך 
המדינה,   עובדי  מאבק  הסתדרות  עובדיה.  שהובילו  לאחר 

תעבור   מכך,  הרווחבשונה  למשרד  בשלמותה  ה.  הזרוע 
  העובדים   על שכר  נוספים  מאבקים  ווסףי צפויים לה  ערכהמל

לה ומחוצה  ההסתדרות  רופאים    ובלת ובה  , בתוך  מרצים, 
  ומורים. 

  י אפרים דויד



  4/פוליטי 

חד"ש גינתה את גזל  
  ם בנגב אדמות הבדואי

חד"ש     קק"ל  -סיעת  החלטת  את  בחריפות  גינתה  תע"ל 
בדואית  -על אדמות הפזורה הערבית  העצים  לחדש את נטיעות

בנגב. "מדובר בהחלטה בזויה ומקוממת במסווה של נטיעת  
נמסר. "מה שתושבי הנגב צריכים   הכרה מלאה  א  וה עצים", 

  - תשתיות וזכויות    . דורשיםיישובים הלא מוכרים בבכפרים ו
ההחלטה  ". על  פשיסטית  לא עוד מפגן ראווה של 'משילות'

ואשת    הנכנסת) יו"ר קק"ל  22.1עה ( הודי  לנטוע עצים נוספים
  .הליכוד יפעת עובדיה לוסקי

(חד"ש     עטאונה  יוסף  הנגב,תע"ל)-ח"כ  תושב  התייחס    , 
מטרתה  ב  מדובר "   :קק"ל  ת להחלט שכל  מקוממת  החלטה 

מאדמתם  גירוש הבדואים  כוונה  התושבים  כל  פה  אין   .
היא  סביבתית הנכונה  ההחלטה  מתוקנת  במדינה    הכרה . 

אך    .כאזרחים שווים  בתושביהם  והכרהבכפרים הלא מוכרים  
הבה  במדינה   אנשים    יאהגזענות  לעקור  מעדיפים  מדיניות, 
  ".מבתיהם

בנגב    :ח"כ עטאונה הוסיף     "מדיניות הנטיעות הפוליטיות 
ככל    מצומצמיםים  שטחבהיא חלק ממדיניות ריכוז הבדואים  

מובילה ליצירת    ההרחבה של הכפרים הקיימים -אי.   האפשר
  ת גורמת למצוק  הצפיפות גדול  .פליטים  המחנ  מרחב המזכיר

הב  ואילו דיור.   היהודיירשות  דונמים  ים  ישובים  אלפי  מאות 
הנגב "שטח  יחיד".  חוות  ועשרות  אינו    ברובו  חקלאיים 

כלפי    ,מאוכלס הממשלה  של  הגזענית  הבדואים  והמדיניות 
אפליה   לשמייםההיא  כהם  בדואיה  :זועקת  אחוזים    30-ם 
מצומצמים    הנגב  מאוכלוסיית בשטחים  לחיות  נאלצים  אך 

זו .  ביותר במדיניות  להיאבק  מחויבים  האמצעים    אנו  בכל 
ת  ילא נאפשר את המשך המדיניות הגזענ  .עומדים לרשותנוה

  .", הדגישאתהז
בדואים הפגינו בינואר אשתקד נגד  -ערביםמאות תושבים      

בתי הריסת  ונגד  אדמותיהם  על  קק"ל  המפגינים    .םהנטיעות 
כביש  אז  חסמו   עודה   31את  איימן  ח"כ  לערד.    המוביל 

בתים  המסר: "הגעתי להפגנה נגד הריסות  השתתף במחאה  ש
האמיצים   התושבים  את  ופגשתי  גירוש  הבנגב  נגד  מוחים 

אלאטרש.  משפחותיהם שלעציהכל    מאדמות  לא    ם  קק״ל 
האזרחים הערבים בנגב הם בני    -יסתירו את האמת הפשוטה  

במקביל מקום".  לשום  הולכים  לא  והם    ה הוכרז  ,המקום 
  שביתה ביישובי הסביבה שכללה את השבתת בתי הספר.

  
  

  
  

  קבלו את

  זו הדרך 
"ל  בדואמדי שבוע 

  או בדואר רגיל 
  

, ללא תשלום, מתבקשים לשלוח  אלקטרוניאלקטרוניאלקטרוניאלקטרוניהמעוניינים לקבל בדואר  המעוניינים לקבל בדואר  המעוניינים לקבל בדואר  המעוניינים לקבל בדואר  
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שקל בשיק לפקודת המפלגה    150המשלוח באמצעות תרומה של 
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ח"כ כסיף: לא נשמש 
 ניצבים בהפיכה משטרית 

( במלואה  האופוזיציה       הדיון   )22.1החרימה    שערכה   את 
חוקה   (הציונות  של  הצעתו    בנושא ועדת  רוטמן  ח"כ שמחה 

בהודעה    לשינוי הדתית)   שופטים.  לבחירת  הוועדה  הרכב 
נכתב  שמסרומשותפת   מהאופוזיציה  הוועדה    : חברי 

של    הולמת את זו "התנהלותו של יו"ר ועדת חוקה ח"כ רוטמן  
נתניהו ביחס למערכת המשפט כולה   לוין ושל רה"מ  - השר 

קולם של   ולהשתיק אתסדרי הדמוקרטיה  בכוונתם לשבש את
  ".השופטיםשל היועצים המשפטיים ו

נסכים  אנו"     לא  האופוזיציה,  סיעות  מכל  הוועדה  חברי   ,
למראית עין של 'דיון רציני' ולא נהיה שותפים  לשמש תפאורה  

נאמר   הרסניות",  לתוצאות  שיובילו  חפוזים  חקיקה  להליכי 
  : תע"ל) הוסיף –בהודעה המשותפת. ח"כ עופר כסיף (חד"ש 

ניצבים   נשמש  לא  החוקה,  בוועדת  האופוזיציה  "כחברי 
להפיכה המשטרית. אם ח"כ רוטמן ימשיך לפעול בכוחניות  

עם  בחדר וף ומסודר של חקיקה, הוא יישאר הליך שקלמניעת 
קהלת מפורום  הקיצוניים  הקדמה  בלבד  שותפיו  תהיה  זו   .

שני  שמובילה הממשלה ב  'מלא-מלא'לדיקטטורה על   הולמת
  ."צדי הקו הירוק

"הדיונים מתקיימים ללא חומר רקע    ,לפי חברי האופוזיציה     
וללא חוות דעת משפטית נאות    מוחלט בניגוד    . זאתמקצועי 

ולנוהל   בפרטלנוהג  החוקה  בכללו  ,בוועדת  יו"ר  בכנסת   .
פועל של    הוועדה  המשפטי  מהייעוץ  בוטה  התעלמות  תוך 

  הכנסת".  
  

  ובנה ג'אבר (צילום: זו הדרך)   סמירה ח'ורי

אות איגוד מרכזי הסיוע  
  וריח'הוענק לסמירה 

(-בתלמרשים  בטקס       לסמירה  24.1אביב  הוענק  ,  וריח'), 
ולוחמת מסורה   ממייסדות תנועת נשים דמוקרטיות בישראל 
להגנת זכויות הנשים, אות מטעם איגוד מרכזי הסיוע לנפגעות  

  במסגרת ולנפגעי תקיפה מינית. האות חולק השנה לראשונה  
  שנה לייסוד איגוד מרכזי הסיוע. 30האירועים לציון 

  בנימוקים להחלטה בדבר הענקת האות נכתב:     
ורי נמנית עם דור המייסדות של הפמיניזם בארץ.  ח'רה  "סמי     

ורי העמיד ועוד יעמיד דורות של נשים  ח'מפעלה של סמירה  
זקופות קומה. היא התעקשה לדבר ולתת מקום למה שלא היו  
לו מילים. היא יצרה יש מאין והקימה מקלט לנפגעות ולנשים  

ד  במצוקה. אך לא פחות חשוב מכך, היא העניקה תקווה לעתי
 טוב יותר". 



  

 5 / מאבק בימיןה 

 

  חלופה רדיקלית   לא מציביםהסטודנטים 
  

שמו של עמוד    הוא "הסטודנטים נלחמים על הדמוקרטיה"      
אלמוני   עלה טוויטר  הקמפוסים    קיום  מדווח  ברחבי  הפגנות 

יריב    המשפטים   שר  מובילשהמשפטית  בישראל נגד ההפיכה  
  בשירות פטרונו, בנימין נתניהו. לוין 
האחרון,        הדרך"  "זו  בגיליון  שפורסם  שעבר  כפי  בשבוע 

"מחאת הסטודנטים" הפגנות בקמפוסים ברחבי הארץ. יזמה  
הטוויטר באף    עמוד  "מטרותיהנקב  היא :    ההתארגנות 

  נגד הרפורמה המשפטית   מתנלח ו  ,תמפלגתי-א  תודנטיאליסט
הממשלה של  שמובילה  דמותה  על  במאבק  אלינו  הצטרפו   .

     .ישראל"
בחרו  ה  הסטודנטים      היוזמה  מאחורי  להתבטא  עומדים 

עמומים   א"(במסרים  ש  אך   .)"מפלגתית-התארגנות    נכח מי 
ביוזמתם לגלות    ,בעצרות  מהן  כי  הופתע    השתתף בכל אחת 

"יש עתיד". תאי    מפלגת חבר כנסת מספסליה האחוריים של  
הם   עתיד"  "יש  של  את  אפוא  הסטודנטים  שארגנו  אלה 

והם  העצרות לעצבן,  ציוני  לפי  פועלים  הנמנע  -קו  ליברלי 
מקורותיה  וללהיקפה של הסכנה הפשיסטית    מכל התייחסות

  בכיבוש ובאפליה.   
  

  איש הימין המשרת את שלטון הימין  
של  אף  חמורה       עמדתו  היא  התאחדות  יותר  יו"ר 

פלהיימר  הארצית,  הסטודנטים  הימין    , אלחנן  עם  המזוהה 
ההקיצוני עצמו  וא.  דעת  על  אלף    400בשם    ,החליט 

הש   ,סטודנטים למחאות  להצטרף  הפיכת    פוליטיותלא  נגד 
התייעץ עם חברי שנועד או  זאת, מבלי  .  הישראל לדיקטטור

ה האחריםההנהגת  עם    ,תאחדות  אגודות  יתר  או  ראשי 
 להשכלה גבוהה. הסטודנטים במוסדות 

לציבור   "הממלכתיציוני "ההקו הליברלי  חלחל    ,לעת עתה     
מפספסים הזדמנות להגן    נציגיהם אינם  .הסטודנטים המוחים

הקיים   עמומיםבעל  לשינוי  מ  רחוקיםהם  ו  ,מסרים  לחתור 
ולדמוקרטיזציה של ישראל   ו  דרך עמוק  הקמת  סיום הכיבוש 

פלסטינית   "מהפכה    . הצדבמדינה  נגד  שכרזות  לכל  ברור 
ו באנגלית  הנפקת  משפטית"  הכיתובמדבקות  "אני    עליהן 

 דמוקרטי עקבי.פוליטי ו מאבק  יקדמולא אוהב בג"צ" 
בקמפוסים,       פוליטי  קיפאון  של  שנים  שאחד  עשרות 

ומרצ,    ומביטוי העבודה  של  הסטודנטים  תאי  היעלמות  הוא 
של   הדמוקרטיים  השרירים  את  מניוונו  הסטודנטים  רבים 

מקובעיםוגברה,  אדישותם  .  הישראלים עקרונות  ל  הם 
  . יםים וצרכנייאינדיבידואליסט

לתומכי       מקומם  את  פינו  ומרצ  העבודה  עתיד  יתאי  ש 
הממלכתי,  לדור  כי  הסבורים    והמחנה  יכול  דמוקרטי  משטר 

  בכפיפה אחת עם משטר אפרטהייד.
  

 אמיתית ופרשנותהעל דמוקרטיה 
מציבות  ות האחרונים  שבועב  ו בקמפוסיםכ רענההפגנות ש    

בעל  מדוע  :  שאלות  המכ להסתפק  פירורי  הסטודנטים 
הבורגנית האםהדמוקרטיה  של  ?  פירושה  דמוקרטיה    אין 

  בדבר ומה  ?  ובהם הסטודנטים  -  אזרחיםה  כללשוויון מלא ל 
וצדק   חברתי  ליצור  ?  סביבתיצדק  בשלים  הסטודנטים  האם 

ערבית בקמפוסים?  -חזית  כלל  יהודית  עלו  לא  אלה  סוגיות 
  בדבריהם של מארגני המחאות.  

הסטודנטים הייתכן       ארגונים    מאלימות  תחושש  שהנהגת 
תרצו"  דוגמת  פשיסטים שעבר    "?אם  קומץ התייצב  בשבוע 

נגד המפגינים. מול כאלף מפגינים בפתחה של  פשיסטי קטן  
.  בלבד  אנשי "אם תרצו"   12התייצבו    ,אביב-אוניברסיטת תל

תרצו"תא   לגייס   ברסיטתבאוני  "אם  הצליח  לא  גוריון    בן 

המחאה נשלח  בודד  סטודנט ולו    למשמרת  הציוד  - מתל. 
 . נותר נטוש באחד מפתחי הקמפוס , אךאביב

להפגין       שיצאו  הממשלה  הסטודנטים  שעבר  נגד  בשבוע 
ברובם   פוליטיתבעלי  הם  עקבייתכן  .  תודעה  המאבק   כי 

יותר  תםתודע  יהתה  פשיזםב נגד   ,מקיפה  חוצץ  יצאו    והם 
ו הישראלית  הקפיטליסטית  החברה  האפליה,  נגד  מנגנוני 

בה.   הטמונים  והכיבוש  כך    אךההדרה    דרושה לשם 
  אלטרנטיבה פוליטית בכל הקמפוסים וברמה הארצית. 

עמדתו  לדחות  יש     פלהיימר    את  אין  של  להצטרף  לפיה 
ביותר    מחאותל הגדולות  ישראל  האזרחיות  מאז  שידעה 

בלפור   המאבק  2020-במחאת  הנוכחי  .  שלטון  בההמוני 
וה סטודנטיאלי  מערך  הזדמנות להקמת    ויצר   במזימותיוימין 

לאתגר    , דמוקרטי שנפלה  הנהגת  את  המסוגל  ההתאחדות 
ב סטודנטים  הקיצוני.  הימין  מצטרפים    רחבילידי  העולם 

יוזמים   מחוללים  הפגנותלמחאות,  דמוקרטיים    שינויים, 
בש מ  . רודנייםלטונות  ונאבקים  בישראל  מצופה  הסטודנטים 

  .  לא להיות יוצאי דופן
רוזן      יששכר  למשפטים- פרופ'  מהפקולטה   צבי 

המרכז את התארגנות המרצים להגנת ,  באוניברסיטת תל אביב 
בעצרת שנערכה    ו דברי ב   אמר הדמוקרטיה שהוקמה בקמפוס,  

: "ידוע בכל העולם שכאשר הסטודנטים מתעוררים אביב - בתל 
לא יכול לעצור אותם. אתם הכוח שלנו, העתיד שלנו. אין    איש 

  חשובים מכם במלחמה על הדמוקרטיה". 

  זוהר אלון
 

  בבן גוריון נלחמים 

  למען חופש הביטוי 
ח      ערך  דתא  גוריון  בן  באוניברסיטת  שעבר    בשבוע"ש 

תחת הכותרת  חופש הביטוי בקמפוס    הגנה על) אירוע ל17.1(
להצגה" אסור  עאידה  "ערב  הכנסת  חברי  השתתפו  באירוע   .

(חד"ש  -תומא כסיף  ועופר  שחאדה    -סלימאן  עו"ד  תע"ל), 
ברי, פרופ' חיים וייס, פרופ' לין שלר ועשרות סטודנטים  -אבן

    ערבים ויהודים.  
חד"ש      תא  בן  מזכיר  בדר,  גוריון-באונ'  מסרגווארה   , :  

השמענו קול חד וברור בעד חופש הביטוי האישי והקבוצתי "
את  ו אמיתי.  הדגשנו  דמוקרטי  מרחב  על  בשמירה  חשיבותו 

  האוניברסיטה הנהלת  שנקטה  מדיניות  הנגד    מוחהזה  קול  
האחרונים,   פעלהכבחודשים  אותנו,    אשר  ולהעלים  להקטין 

הציבורי.   מהמרחב  הערבים,  והסטודנטיות  הסטודנטים 
שמירה על הזכות של כולם  הנמשיך להשמיע קול ברור בעד  

   ".ביטוי הלחופש 
"  עוד     בדר:  מכשולים   האוניברסיטהאמר  בפנינו    הציבה 

עללוהטי רבות  מגבלות  והקיום    ה  של  האירועים  פעילות 
זהסטודנטים   במדיניות  רואים  אנו  בערכי    והערבים.  פגיעה 

  ".  זכותנו כמיעוט לחופש ביטוי   .הדמוקרטיה, השוויון והצדק
הערבית"אנו  סיכם:    בדר     בשותפות  ערך  -רואים  יהודית 

עבודה משותפות של מרצים    רק  אנו סבורים כי  ,עליון. בנוסף
מכיל  וסטודנטים למרחב  הקמפוס  את  ,  ודמוקרטי  תהפוך 

   . "על ערכי השוויון, הצדק וחופש הביטוי  מבוססה

 נמרוד עובד
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    21.1שלט בהפגנה נגד הממשלה ברחוב קפלן, מוצ"ש, 
  (צילום: לוי יופה)

ה  אהמח  המשבר,

  פלסטין ודגל
  

ההמוניות       בשבועות  בהמחאות  הגדולות  הערים  מרכזי 
מעיד משבר    ות האחרונים  ומעמיקעל  במסדרונות    הולך 
הסכמה    וגיהשלא  ששתי ממשלות מקרטעות    הממשלה. לאחר

מלבד דבר  ביבי",    המסר  על  לא  מערכות  ארבע    ולאחר"רק 
בבחירות  בבחירות   לזכות  נתניהו  מחנה  הצליח  הכרעה,  לא 

קולות שירדו  עשרות אלפי    עקב  . זאת, החמישיות ברוב קטנטן
  אופוזיציה.  ה פעולה בקרבה כתוצאה מחוסר שיתוף לטמיון 

הנ המשבר       הכחי  והפוליטי  בהיר. לא  ביום  כרעם  הוא    כה 
שנת  ב  שהחל עודמשבר מתמשך  במסוכן  ושלב חדש  מסמן  
להיחלץ ממשפטו    נתניהונובע ממאמציו של    משבר. ה2019

סרס  ל  כתוצאה מכך, הוא פעלולהמשיך לשלוט בכל מחיר.  
ולרתום  הליכודחברי הכנסת של  את   לצרכיו    את מאמציהם, 

    והמשפחתיים.האישיים 
  ימנית משיחית   קואליציה  נתניהו  הקיםבחולשתו הנואשת,      

בישראל.   הייתה  לא  שכמותה  כן,  הזויה  המשבר  מבטא  על 
  מלא". -אופייה של קואליציית ה"ימין מלא  ישירות אתהנוכחי  

סדר יום    חושפות  חבריה  בפיהדרישות הקוטביות והסותרות ש 
ים וסתירות של עליונות יהודית, משיחיות, גזענות,  ירווי מאוו

גלויה. ושחיתות  של    הומופוביות,  לא    נתניהוהקואליציה 
ב סמוטריץ'  :נתניהומאמינה  לו  קרא  שקרן'  בן    ). !('שקרן 

גם  בו,  אמון  היעדרב נתניהו  וזמן    נעדר  לביצוע  אשראי 
ליטרת הבשר  את  דורש. כל אחד ממרכיבי ממשלתו מזימותיו

  מיד.  ו עכשיו המגיעה לו
  

  
ה     של  היום  מלא"סדר  אתמאיים    "מלא-ימין  כל    להעמיק 

הישראלית:  הקיימים  השסעים   דתיים,  ה לאומיים,  הבחברה 
  ממשלת הפשיזם  איום אך מגדריים. המעמדיים והעדתיים, ה

צגם    הוביל של  מהירה  וגדלים  ילהתגייסות  גדולים  בורים 
לה ביוצאים  שבוע.  מחות  מדי  הערים  זאת,  רחובות  עם 

ומשקפות חששות    ,תרכזות סביב מוקד אחידמ  ינן ההפגנות א
החוק  ה סכנהנוכח  שונים   לזכויות    ; לדמוקרטיה  ;לשלטון 

ומדינה  ;אדםה דת  והדיור  ;ליחסי  המחיה  ליציבות    ;ליוקר 
ה  ;העובדים  רווחתל  ;הכלכלה ולביטחון    הקולקטיבי;אישי 

ישראל   הליחסי  מדינות  יהדות  עם  ישראל  ליחסי    ;אזורעם 
  ליחסי ישראל עם בעלות בריתה. ו ;עולםה

   ההרכב  השתנה  הממשלה,  לאחר השבעתבלבד  שבועיים      
של   קבע לכך,  ממנה  דרעי  אריה  סילוקו  נוסף    ות מתגלע. 

הב  הסתירות 'שרי  וסמוטריץ'  יבין  גלנט    סביב טחון' 
חוקיות".  ההיאחזויות  ה" מ  גורמים בלתי    ים מלאבממשלה 

הםאופוזיציה  חברי של  תפקיד   השתתפותם  את  משהים    . 
  .  ת הקואליציהוחלטה דעבומאיימים לא להצביע בישיבות 

  ות המחא  התאפיינוכל רגע,  בלהשתנות    עשוי  והדברעד כה,      
- בואך  .  ןהמשטרה את קיומאפשרה  על כן    בהיעדר אלימות.

שורה ארוכה של הצעות חקיקה  הממשלה  הניחה    כבר  בזמן
  .  הפיכתו לדיקטטורהל ו  פני המשטר של לשינוי תהומי

  

    השמאל העקבי היהודי והמחאה
  אלה   טענו   , בחו"להמתגוררים  עם חברים    שקיימתי  ות בשיח    

אלפי דגלי ישראל,    מונפים  ןבה  ,המחאה  מצעדותתמונות  כי ה
יהודיתפשיסטית של    כהפגנהנראות   . חבר פלסטיני  עליונות 

שלכם פנימית  בעיה  הוא  "המשבר  לי:  שלו  כתב  !".  נולא 
הבימה  הפגנה בכיכר  קושי להשתלב בהפגנות. בגם אני  חוויתי  

כמעט    נצפו בהלא  ויעלון,  בוגי  כיכב הרמטכ"ל לשעבר  )  14.1(
פלסטינ לכך,יםידגלים  נוסף  המסר  לא  .  כלל  אין  "  :הוזכר 

     .  "בושידמוקרטיה עם כ
  בטענה כי הפגנות  ב  השתתףלא    " הארץ"  היומון גדעון לוי מ    
ציונית"  מציגות   הן בהפגנה  22.1.23  ",הארץ" (  " מחאה   .(

לא  (נעשה ניסיון    ,עומדים ביחד  ה תנועת ארגנאותה    המקבילה,
בור הערבי: הסיסמא "זה הבית  ילשתף את הצ  )מספיק לדעתי

כולנו"     הסיסמה .  "הבית היהודי"  כניגוד של  הדהדה בהשל 
"יוצאת   הסותר  הלשון  מטבע  ונגד  הלאום  חוק  מדינה  נגד 

היו יהודי  אמנם    התנועהמטעם    הנואמיםיהודית ודמוקרטית".  
איימן    ;וערביה חד"ש  (  אמנם  ודהעמנהיג  ונאם  וספג  צעד 

"יהודים    עם הכיתוב  כרזותאמנם    נצפו  ;)ית על כך סאלימות פי
משחית" ו"הכיבוש  אויבים"  להיות  מסרבים  ואף    ;וערבים 

פלסטינצפו   אלפי  מאות    ם בחסרונ  ובלטאך    .מעטים  ן דגלי 
  .  שכלל לא הוזמנו למחות ערביםהאזרחים ה

צעדו המפגינים    ),21.1לאחר מכן (שבוע  בת"א בבהפגנה      
ההתכנסות  .קפלןרחוב  ב שהניף  גוש    עמד  במרכז  רדיקלי 

אדומים,   בדגלים  ו הכה  וחבתופים  של  י מצילות  כרזות  לק 
הכיתוב  ש  חד"ש  מסרבים  "ו   "וויון ש "עליהן  וערבים  יהודים 

בוש  ימסתכלים לכ"  . בקרבת הגוש עמדו פעילי"להיות אויבים
אין  "ו  "יהודית וגזענית"  וחילקו כרזות עם הכיתוב  "בעיניים

כ עם  ההפגנה    ישמאלהמוקד  ה  ."שבוידמוקרטיה  במרכז 
כך, יכלו   . רבים אליו  מש מגנט שמשך י הגדולה וההטרוגנית ש

  להרגיש יותר כבתוך שלהם.  של מפגינים ומפגינות  מאות רבות  
פלסטי     דגלוני  של  (מעטה)  חלוקה  מנייר.    קטנים  ןהייתה 

ים  יינדגלים פלסטועליהן  כרזות  נוסף לה הונפו באופן פרטני  
דגל   לא  "זה  באירוניה:  נכתב  עליהם  לבנים  דגלים  או 

ת  .!"ןפלסטי הרבות  הכרזות  חלוקת  כי  לקוות  גם ייש    משך 
  ) 21.1(   . בהפגנה בת"אהפגנות שיתקיימו בשבועות הקרוביםב

  לא הייתה נוכחות של  וים, ידגלים פלסטינ נצפוכמעט לא 
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נוכחות    תההייבחיפה  הפגנה  בפלסטינים.    ותושבים  אזרחים

  ערבית רבה. 
  

   על ציונות ודמוקרטיה
לא שלנו"    -"זו בעיה שלכם     שכתב לי כיחברי הפלסטיני      

הבעיה של מדינת ישראל המתיימרת  כי  . אין ספק  טועהצודק ו
יהודית  הן ציונית    הן להיות   - דמוקרטית היא קודם כל בעיה 

מדינ היא  ישראל  קולוניאליישראלית.  על    תסטיה  המבוססת 
שטחיכ וייהוד  התנחלות  בבעלותשהי  יםבוש,  .  תפלסטיני  ו 

  . 1948הקדמון מאז    הזה חטאוישראל היא מדינה ללא גבול,  
מ  שאת  ביתר  נמשך  נוספים   1967אז  התהליך  בשטחים 

  . שכבשה
הכ     האתנוקרטיה  ימול  מול  והייהוד,    , האפרטהיידובוש 

ועוצבו העכשווית  וההתנגדות    חושלו  הפלסטינית  הזהות 
וגם בתפוצות. שאלת  ב ישראל, בשטחים הכבושים החדשים 

מ נובעת  בישראל  בקרבההפרדה  חוסר  הדמוקרטיה   הרווחת 
לאומיות  ה דת,  בין  ל ציונות  המקורית  הסיבה  זו    כך ומדינה. 

חוקה,ששי מעולם  גיבשה  לא  נדרשת  ראל  להשתמש    ולכן 
  לא!).   ם(וה כתחליף או בחוקי יסודבמגילת העצמאות 

מערכת המשפט בישראל היא חלק מהממסד  כי  ספק    כלאין      
לגיטימציה  ה  ,הציוני הנעשים  יוצר  לפשעים  הגנה  ומספק 
  אדמותה  את הפקעת  ;הממשל הצבאי  הכשיר אתהחוק    :בשמו

הפלסטיני; הרכוש  וביזת  הבתים  הרס  את  את    הפלסטיניות; 
  את שחרורם של רוצחים   הפליטים לביתם;שובם של  מניעת  

  ללא במעצרים מינהליים  ואת החזקתם    ;כפר קאסם)הטבח ב(
  נית שוויולא  מערכת    הכשיראלפי פלסטינים. החוק  של  משפט  

  ם סוג ב' בישראל.  אזרחיואת קיומם של  תעושקו
כפי  (בוש הישראלי  יספק שהכ  כלאין       "הממשל האזרחי" 

בלשון ה נקרא  הכיבושא נ-פסאודושהוא  על    )ור של  מתבסס 
בית המשפט. החלטת הפרקליט  מקבל מהוא  הלגיטימציה ש

(לימים שמגר  מאיר  הראשי  העליון)    ,הצבאי  ביהמ"ש  נשיא 
  לתושבי השטחים הכבושים לאפשר עמידה במשפט הישראלי  

המסוגל לקבוע   , המשפט הישראלי כצד בורר-את בית  הכשירה
בשטח מהמשפט  עובדות  הצבא  על  מגן  המשפט  בית   .

  הבינלאומי.  
כל אחת   -  נאבקים בו  אך גםחיים במשטר בלתי צודק,    אנו    

כפי שנפשו משגת ל   .ואחד  צלח.    עתה המאבקנכון  שתי  לא 
האפשרויות היחידות המונחות לפתח המפגינים הן להמשיך  

לעזוב או  הפלסטינים  במאבקם    בחלקם   מחזיקים  בישראל . 
פוליטיות  מצומצמתמידה   זכויות  מסרב  מיעוטם    .של 

להכיר    אותו מיעוט מסרב  ואינו יוצא להצביע.  ןבה  שתמשלה
ואינ הציונית"  על  להשפיע    ו ביכולת  ןמאמי  וב"יישות 

משתתפים    האזרחים הערבים רוב  אך  ע"י הצבעה.    המציאות
הפוליטי זאתבתהליך    המידיים   ורצונותיהםמשום שחייהם    , 

הם    נמצאים הישראליתבישראל.  בחברה  חלק  תוך    לוקחים 
  בשל הסירוב לשתפם   זאת  .ידיעה שמידת השפעתם מוגבלת 

    המשאבים. ובחלוקת בקואליציה ובממשלההחלטות בקבלת 
  

    חזית אנטי פשיסטית והפלסטינים בישראל
דופן  מצבי  קיימים      יוצאי  הפוליטיים  חירום  אלה  .  בחיים 

בהן   מתרחשים כללימנסה    בעתות  את  לשנות  ו  המשטר 
  מענה צורות    דורשים  הםעל כן,  המשחק הפוליטי.    הנהוגים של

שהיו  אחרות   שהוחלפהמאלה  הפוליטית  במציאות  .  נהוגות 
תוף פעולה בין כוחות פוליטיים  יפשיסטית היא ש-חזית אנטי

גוד  יבתחרות או בנ  נמצאים  הם  ,בדרך כלל  נבדלים ומנוגדים.
משבר  .אינטרסים בעתות  מתעלים    , אך    המחלוקות על  מהם 

  כל הכוחות הפוליטיים הקיימים.   נוכח האיום על 
  חדש המגובה משטר  של  משבר פוליטי  הוא  מצב הנוכחי  ה    
  קיים ששלטו עד כה. במצב כזה    מסוכנים יותר מאלהכוחות ב

. גם אם  נגד האויב  תןיח הרחב ביותר שנוצורך לגייס את הכ
,  סוגיה יהודיתראשונה  בשאלת המשטר בישראל היא בראש ו

הם  הנמצאים  הפלסטינים   הקיצונית  הממשלה  שליטת  תחת 
  הראשונים לסבול מנחת זרועה.   המועמדים

הפלסטינ     הפוליטיים  בישראל י הכוחות  יו"ר  מפולגים  ים    .
פרגמטית  נקט  רע"מ   במאבק וגישה  להשתתף  לערבים  קרא 

סמליהם בלי  גם  כה    .היהודי  עד  עשתה  לא  רע"מ    דבר אך 
ה בל"ד  הערבית   נוכחותלהגברת  מצדם,במחאה.    מתנגדים   , 

את  רק  הם    . תוהיהודי  במחאותלהשתתפות   היות  מדגישים 
רואה    תע"ל -ועומדים מהצד. חד"ש  " אחרים"המאבק ענין של  

מנהיגי    במחאות בו.  להשתתף  שיש  מרכזי    החזית מאבק 
המורכבים  באירועים  כמו גםים  יבאירועים פלסטינ משתתפים

יהודי ביחד  תאי  .  מרוב  ועומדים  חד"ש  של  הסטודנטים 
     .)16.1( השתתפו בהפגנות באוניברסיטאות

  

    שאלת הדגל הפלסטיני במחאה
לשאלת    מטונימיתבמחאה    הפלסטיני   הדגלהנפת  שאלת      
מונה  יפלסטינית במחאה. הצההשתתפות  ה הערבי    21%בור 

כריע במאבק העשוי לה   בנתח  מדובר  מהאוכלוסייה בישראל.
מהמחאה  את המפלגות הערביות    המדירות  אלהבין המחנות.  
מפלגות (לפיד  הן  והמרכז  ליברמן)  ,הימין    הדרת   .גנץ 

מהמאבק   ישראל  אזרחי  במדיניות היא  הפלסטינים    שימוש 
א  ומהמחאה כפי שה  הימין מדיר את הפלסטינים  .הפרד ומשול

  מדיר אותם מהממשלה ומהקואליציה. 
שאלת השתתפות הפלסטינים אזרחי ישראל במחאה  עמדה      

ה  צוינאז    .2011גם במחאה החברתית ההמונית של  על הפרק  
שלי יחימוביץ' לדיראון בשל התנגדותה  יו"ר העבודה לשעבר  

הדגל הפלסטיני בהפגנות יהודיות    הנפת .   םלהשתתפות ערבי
ישנה, עוד מימי מלחמת לבנון הראשונה והפגנות    סוגיההיא  

למרות  ו  , שלום עכשיו. למרות שהדגל הפלסטיני חוקי בישראל
עם  ש פעולה  משתפת  הפלסטיניתישראל  חלקים  הרשות   ,
התנגדות    סבורים כי הוא מסמל דעת הקהל היהודית  בכרים  ינ

הישראלים היהודים   כטרור.  ם הנתפסת בקרב ,ישראללאלימה  
ההתנגדותברובם   את  מקבלים    , לכיבוש  הלגיטימית  אינם 

אזרחים.  בחיילים או  באינם מבחינים בין פגיעה במתנחלים,  ו
  התנגדות.  גם בוש יש ייש כש אך היכן

אחד     מרגישים מצד  רבים    ,  ב(ישראלים  הגם  שמאל  קרב 
להפגין  חוסר    )הציוני מצד    צדבנוחות  פלסטין.  דגלי  נושאי 
שלשני,   גובר  רוא  מספר  ישראל  אזרחי  בדגל    הפלסטינים 

ומולדתוזהותסמל  את  הפלסטיני   עם  ו  להפגין  מוכנים  הם   .
בצ  ,הסמל להיטמע  לא  היהודי,יאך  להיעלם    ובכך  בור 

התביעה   בהיותם    הפלסטיניתולהיאלם.  להכרה  מיעוט  היא 
בהפגנה    לאומי רבים:    הונפו בישראל.    , להט"ב  דגלידגלים 

חל  מדוע    .תנועות נוערודגלי    שחוריםדגלים    ,דגלים אדומים
רק על הנפת גם אנשי שמאל עקבי   הדגל  איסור  הפלסטיני? 

  לבן.  -נס כחול-חשים קושי לצעוד תחת חד
   קשר האלימות ב  ולא הופעלהעד כה לא התעוררו מהומות      
של המפגינים    מספרם הנמוך ניכר גם    למרות זאת,  . דגליםה   לש

תוף פעולה תוך אי הסכמה היא  יהערבים. צורה אחרת של ש
הדגלים   נושאי  ההפגנה    כגושים  יהפלסטינהתקבצות  בתוך 

להדגיש    ובשחאו הפרדת ההפגנות בחלק מהזמן.    ,הראשית
  במחאה,   פלסטינים אזרחי ישראל את הצורך להשתתףה  בפני

האזרחים    להדגיש בפני   ובשח,  במקבילכי הפשיזם יפגע בהם.  
ויש לעשות    ,לנצח. רע מאד לא להפגין  ניתןרק יחד    היהודים כי
כדי   לאזרחים  במחאה    להעניק הכול  שווה  ערבים.  המקום 

  ת הדמוקרטיה.הגנאין משמעות ל ,אחרת
  

  אבישי ארליך 
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  מאת שמשון ביכלר ויהונתן ניצן  בעקבות הספר "ההון ושברו"

  הספר לכלכלה  תיבכנסיית 
   

  

פרסמו       ניצן  ויהונתן  ביכלר  ספרם  באחרונה  שמשון  את 
במשותף    דנים בו הם    , עמ')  602,  2022" (פרדס, שברו"ההון ו

ותיאורטיותב כלכליות  אור   תהפוכות  ראה  הספר    עדכניות. 
שספרם "מרווחי מלחמה לדיווידנדים של    לאחר כעשרים שנה  

    .ביקורתיים בישראלההכה גלים בחוגים   שלום"
ספרים   המכביכלר וניצן   פרסמו האחרונותבעשרים השנים     

באנגלית מאמרים  ייסדו   . ועשרות  השאר,  באוניברסיטת    בין 
בטו חדשהרונטו  יורק  כלכלית  עוררה ,  אסכולה  דיונים    אשר 

ב ששורשי    ברחביכלכלנים    קרבסוערים  למרות  העולם. 
בכלכלה הישראלית,    נטועיםהמחקר האמפירי של ביכלר וניצן  

הספר החדש בעברית    מחקרם.קא לא שמעו על  ודובישראל  
    כלכלנים ביקורתיים.עבור קריאת חובה הוא אפוא 

בספר       ואל  מאתגרמדובר  הציני  הכתיבה  סגנון    ף קריאה. 
לעגני של ביכלר וניצן לא מתחנף לקוראים. כדי להבין את  ה

גישה   וגם  וסבלנות,  צניעות  של  ניכרת  מידה  נדרשת  הספר 
כי    ניכר. כבר בהקדמה  בלשי  יש לקרוא אותו כרומן  -נכונה  

מעסיקה החוקרים  גם  (  הם  :התעלומ   את  הכלכלנים  כמו 
הופעתן של  עומדים נבוכים מול    )והבכירים בעולם החשובים  

מפתיעות  העולמיים    מגמות  המשבר  בעקבות  בשווקים 
גם  הדיון   . 2008של  העולמי  הפיננסי   טלטלות  ב  עוסק 

  מגיפת הקורונה והמלחמה באוקראינה.   בעקבותהכלכליות 
  

  הפרקטיקה הבלשית בכלכלה 
תשובה לתעלומה, אלא מלמד את מלאכת    מספק  ינו אהספר      

  בן מבטאים מחקר אמפירי  התרשימים    82. באמצעות  הבילוש
הקוראהספר  מזמין  עשורים,   הכלכלה    את  נתוני  את  לפענח 

  .  בעצמו ולהסיק מסקנות
ביקורת    מחציתו     היא  הספר  של    על   נוקבתהראשונה 

העמודים הראשונים    300קריאת  תיאוריות כלכליות קיימות.  
סטודנט  בטיחת קורס    100ציון    ישראלב לכלכלה    לכל  בכל 

  . )ללמוד בכל זאת ואת המתמטיקה והסטטיסטיקה עלי( מבוא
עולה כאשר  הלהתגבר על תחושת הקבס    יצליח ש  זאת בתנאי 

  קלסית השמרנית.  -הכלכלה הניאו ה של פניהמסיכה מ מורדת 
הכלכלה  יי   שמאלייםקוראים       על  מהביקורת  מאוד  הנו 

  מפנה הספר    : צפויה הפתעה לא נעימה  אך גם להםהשמרנית,  
גם   ומכלפי  ביקורת  המרקסיסטית,  להפריך הכלכלה    נסה 

  דקדקנות אותה  ב  . גם כאן משתמש הספרביסודיות את עיקריה
מ  בעזרתהש,  תולעגני  ת ציניגם  אך  מדעית,   את    בקר הוא 

  קלאסית.  -הכלכלה הניאו
ורם לספר. המחברים  הסגנון, אם להודות על האמת, לא ת    

של    לזהות  מיטיבים האינטרסים  העומדאת  מאחורי    ההון 
במספר נקודות בספר הם אך    .הספר לכלכלה  יבתב  םלימודיה

"כנסי  מכנים  הכלכלה  "כמרים" ה" יאת  הכלכלנים  .  ואת 
השאלה כל  :נשאלת  בזה? -מה  רע  השיטה    הגמוני  כך 
אמוניל   קלעונהקפיטליסטית   כן  משבר  ועל  זקוקים    עמוק, 

     הרגעה של ממסד רוחני דמוי כנסיה. הלמילות 
הדת והאמונה    הגוזרת כיהאמירה הערכית    ךא   ,ניתוח נכוןה    

מסכים   אני  לא משכנעת.  הרציונלי  נחותות מהמחקר המדעי 
הניאו הכלכלה    גרינספן אלן  למשל  כמו  קלסית,  -שאפיפיורי 

לא  גדול  , גורמים נזק  שעמד בראש הבנק המרכזי של ארה"ב
  אך   . צלבה למסעות   שקראו   קתולים ה   אפיפיוריםהמ פחות 

  

  

  האויב לא מתבקשת.הדת כשלעצמה היא  כי המסקנה 
לציין      המקום  את כי    ,כאן  מקעקעים  וניצן  שביכלר  בעוד 

קלאסית בתור דת שאינה מדע  - הלגיטימיות של הכלכלה הניאו
על   שלהם  הביקורת  סלחנית  כלל,  המרקסיסטית  התיאוריה 

המרקסיסטים מנסים לפחות לבצע מחקר מדעי,    לדידם,  .יותר
בניתוח. לראיה, הספר מוקדש לזכרו של עקיבא אור    טועים  אך

  המרקסיסט.
מכוון       המחברים  של  הפוסטבחלקו  קצפם  - לתיאוריות 

("הפוסטיזם"סטיוסטרוקטורלי שלשונם)ב ת  אלא  הגדרת  . 
הם    "כוח "ה ההון שאולה    מניחיםשבאמצעותה  תאוריה של 

 פוקו.  מישל  הנה הגדול של הפוסט מודרניזם, וכמ ישירות 
השני     הספר    חלקו  מורכבת,    מציגשל  כלכלית  תיאוריה 
בנויה על כלכלה פוליטית מוסדית מבית מדרשו של תורסטין  ה

ניתוחים מרקסיסטים של סוויזי,    נוסף לכך, שזורים בו  .ובלן
בעזרת ניתוח    בהדרגה  עוד רבים. התיאוריה נבניתקלצקי, ברן ו

נתונים  -כלכלי של  כלים    מוצעים  ,בדרך  .םאמפירייפוליטי 
כלכליות.    ואף לניתוח   מגמות  משתמשים  חיזוי  המחברים 

את הפלישה האמריקאית לעיראק    באותם כלים בעזרתם חזו 
ואת תגובות    2006-, את התבוסה הישראלית בלבנון ב2003-ב

קוראים  לכן,  .  2008הממשל האמריקאי למשבר הפיננסי של  
מתחנף  שאינם ספר  על  מוכנים  הו   ,מחפשים  הניסוח  למחול 
    מאוד.משתלם יגלו שהספר מציע גמול  ,הציני

המבנה    . הם מנתחים את ביכלר וניצן חוקרים את ההון ככוח    
תאגידי   של  המשקיעים  ו  ממשלותה ענק,  הוהתפקוד  ציבור 

את העשירים.   חושף  השחקנים    הספר  של  האסטרטגיות 
הם מתחרים זה    -העולמית  הגדולים והחזקים ביותר בכלכלה  

ם ציות וכניעות בקרב  הם מייצרי  ; משתפים פעולה  אך גם   ,בזה
הרחב אך  הציבור  להסתכן  ,  כדי    בהתרת מוכנים  הרסן 

  להתמודד עם משברים.  
  

  ההון ובעליו
לגבי בעלי ההון היא  שמציב הספר  המסקנה החשובה ביותר      

לחשוב   שנהוג  (כפי  רווחים  מיקסום  אחר  רודפים  לא  שהם 
). מטרתם  קלאסית וגם בכלכלה המרקסיסטית-בכלכלה הניאו

כוח גדול    המאפשר להם להשיג  –רווח דיפרנציאלי    היא ייצור
עוגה קטנה יותר. ההבדל אולי נשמע קטן,    בתחרות עליותר  

מוביל לניתוח חדש לגמרי של אסטרטגיות השליטה,    אך הוא
  הצמיחה וההצבר של השחקנים הגדולים בכלכלה הפוליטית.  

וחסרי הכוח?  בדברומה       וח סוציולוגי של  נית  חסרי ההון 
ב שמכונה  בו  לאומיותב,  אתניותב  מגדר,מגמות  (מה  זהות 

חלק מהתיאוריה הכלכלית    אינות הזהויות")  בלעג "פוליטיק
  ושל   בעלי הכוחניתוח של  ב  העוסקשל ביכלר וניצן. זה ספר  

גבולות הכוח  של    אך גם,  שברשותם אמצעי השליטה (ההון)
זקוקים לספר    ינםקא בעלי הכוח אושלהם. באופן אירוני, דו

  ממילא.   המצויים בוהם כבר פועלים על פי הכללים  :הזה
העם,       מע  המחזיקים  אלהפשוטי  שלא  את  זהויות  ניינות 

הם   יותר    יםשיכול  אלההמחברים,  הזה  מהספר  להרוויח 
כיצד  מכולם מדריך  הוא  והסתירות  .  הסדקים  את  למצוא 

השליטה ניתן  .באסטרטגיות  את    כך  ולעצור  אותן  לערער 
  הון בידיהם של החזקים. הההצבר הדיפרנציאלי של 

  

 שיר חבר 
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  אביב לאמנות -יצירה של רות שלוס המוצגת במוזיאון תל

  (צילום: מוזיאון ת"א)
  

  פחם -תערוכה בגלריית אום אל
 

   אה שנה להולדת מ

  האמנית רות שלוס
להולדתתערוכה       שנה  מאה    והפעילה   הציירת   לציון 

ְׁשלֹוס  רות  (  החברתית  השבוע  בסוף  בגלריה  21.1נפתחה   (
בעיר    1922בנובמבר    22-בפחם. שלוס נולדה  -לאמנות אום אל

ביולי    ,בגרמניהשנירנברג   בכפר    2013ונפטרה  בביתה 
שלוס,    המוקדשת לעבודותיה שליחד עם התערוכה  שמריהו.  

"רעש ירוק" של רונן  התערוכות    גם  נפתחו בגלריית אום פחם
זן, "הילד בחולצה הכחולה" של פהד חלבי, "צד הדרך" של  

  יורם אפק ו"שזירה" של ריימונד ווטסון.  
אביב לאמנות תערוכה  -מוזיאון תלה הציג  האחרונהבשנה      

של   הכותרת   שלוס נוספת  מהלכות "  תחת  .  מחאות"  בעולם 
  , תל אביב  במוזיאון  של שלוס  ראשונהה   יתהזו היתערוכת יחיד  

לחלל    חנכהו במרכזה של  שנפתח  מתחלפות  תערוכות  חדש 
ה  תזכהתערוכה, ש  .תצוגת הקבע של אוסף האמנות הישראלית

  בינואר.   28תנעל בשבת הקרובה,  מספר רב של מבקרים,ב
  

    יצירתהמאבק האדם במרכז העמידה את 
שנות      כל  בציור    יצירתה  לאורך  שלוס  פיגורטיבי  דבקה 

את  ו האדם  העמידה  זנחה  מאבק  לא  היא  עבודותיה.  במרכז 
ביחידים  עולם  מ וההומנית  הייחודית  התבוננותה  את 
בקבוצות  בו הקפיטליסטיתהמדוכאים  הדימויים  חברה   .

קיפוח ואפליה: מובטלים, עובדים, תושבי    בציוריה מבטאים 
נשי זקנים,  ילדים,  עוני,  ושכונות  ופליטים  מעברות  ם 

 .פלסטינים
בכפר      חקלאי  במשק  משפחתה  עם  יחד  התיישבה  שלוס 

בשנים  1937-ב  שמריהו בבצלאל    1942-1938.  למדה 
והצטרפה לקומונה של השומר הצעיר. בשנים אלה התגבשו 

  50-בשנות ה  .ת, בהן דגלה כל חייהועמדותיה הסוציאליסטי 

עבודותיה הראשונות היו בעיקר    .תערוכותהחלה שלוס להציג  
נייר על  ואקוורל  דיו  אשררישומי  שלה    הפכו  ,  ההיכר  סימן 

מהריאליזם   רבות  הושפעה  שלוס  רבות.  שנים  במשך 
ל הסוציאליסטי,   כגון שרגא  ובכך הצטרפה  ישראלים  ציירים 

ובשנת    ,למדה בפאריס  1951-1949וייל ויוחנן סימון. בשנים  
כהן  1951 בנימין  לפרופ'  של  נישאה  הארצית  ההנהגה  רכז   ,

 .דאז השומר הצעיר
בני גורש  1953בשנת       הבשן  מקיבוץ    הזוג   ו  בשל  להבות 

עם  הם    .השמאלניות  דעותיהם יחד  והצטרפו,  פרשו ממפ"ם 
המפלגה   לשורות  הסוציאליסטי,  השמאל  מפלגת  פעילי 

, לקחו  ארגוניתמפלגה פעלו במסגרת  ההקומוניסטית. כחברי  
ילמו על כך את מלוא  גם ש -חלק בהפגנות וכמו רבים אחרים  

  , 1965-מק"י בשל  פילוג  בבבדידות ובנידוי.    המחיר החברתי
מותם  פרשו   עד  לדבוק  המשיכו  אך  מהמפלגה,  הזוג  בני 

      .ברעיונות השלום, הצדק החברתי והסוציאליזם
  

 ביטוי לקורבנות ולמקופחים  העניקה
יפו  שלוס בסטודיו  יצרה  1983-1962בשנים       .  סמוך לנמל 

זו למצוקות   בעיר  המשפחות    התמודדו  עמןהקשות    נחשפה 
והיהודיות. תקופה  הערביות  וכרזות    עיצבה  באותה  יצירות 

הכיבוש   נגד  לבנון,  מלחמת  נגד  וייטנאם,  מלחמת  נגד  רבות 
פלסטיני. בשנות חייה האחרונות, ציירה  -ולמען שלום ישראלי

בד על  אקריליק  בצבעי  גדולות  עבודות  קו    ,שלוס  ונקטה 
יותר  אמנותי  זאת,  . אקספרסיבי  את מ  עם  נטשה  לא    עולם 

מתאריםמקופחיםה המאוחרים  ציוריה  ועצירים    זקנים  . 
הכיבוש   צבא  קורבנות  בחבושבעודם  פלסטינים  עיניים.  - י 

יצירותיה    ל שהאחרונה    הרטרוספקטיבה  תנערכה תערוכ  2006
 .במשכן לאמנות בקיבוץ עין חרוד

כסף     זכתה במדליית  בינל  שלוס  שנערכה  אומית  בתערוכה 
). כמו כן זכתה במלגת  1965(   דאז  מזרח גרמניהשב  בלייפציג

,  ס"הסיטה", פרי  -שהייה מטעם קריית האמנים הבינלאומית  
היא הותירה אחריה שתי בנות ונכדים. בנותיה    . )1977צרפת (

כהן נורית  וד"ר  כהן  רעיה  ההיסטוריונית  נכדה,  -הן  עברון. 
עמרי עברון, הוא חבר הוועד המרכזי של מק"י ומזכיר סניף  

  .  אביב של המפלגה-תל
פתוחה בראשון עד  פחם  -באום אלס  והתערוכה של רות של    

. הגלריה סגורה  16:00עד    9:00חמישי ובשבתות בין השעות  
  כניסה חינם.  לילדים  סה בתשלום,  יבימי ראשון והכנ

  יוסי אבו  
  

  דיון על אנשי טיפול וזכויות אדם 
"  תרבוטיפוליטי כתב עת    -חוצות  "  המקוון של סימפוזיון  ה    

בשיתוף עם    20:15, בשעה  26.1חמישי הקרוב,  יום  ב  יתקיים
פסיכואנליטית לפסיכותרפיה  המפגש  . האגודה  ״מה  נושא   :

זכויות    יםיכול ברמיסת  למאבק  לתרום  טיפול  ואנשי  נשות 
 אדם?״.

מחבר הספרים   ,בסימפוזיון ישתתפו פרופ׳ אנדריו סמואלס    
הפוליטית' הספה'ו  ' הנפש  על  והחיים    -   פוליטיקה  אזרחות 

מדרום  ;  'הפנימיים ופעילה  פסיכולוגית  שוורץ,  סאלי  פרופ׳ 
ויניקוט חסר הרחמים: חוסר הרחמים  'אפריקה, מחברת הספר  

מנאל אבו חק, ממקימות    ';בפסיכואנליזה ובמחאה פוליטית
הרשת הפלסטינית העולמית לבריאות הנפש ומחברת מאמרים  

והסוב הנכבה  הפלסטיניבנושא  מאורר,   ;ייקט  עופר   וד״ר 
כנית הלימודים ״הגל  ומייסד צוות המטפלים "גיי פרנדלי״ ות 

    החדש בפסיכותרפיה".  
יתנהל      במקביל,  בזום   השיח  שפות  תרגום  עם    במספר 

  ההשתתפות בהרשמה מראש. לעברית.
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      במאבק

  2023בינואר   21, יי טק מפגינים ברחוב קפלןה עובדיאין הייטק":  –אין חופש "
     ) מחאת ההייטקיסטים(צילום: 

ההיי     ענף  מדיניות  24.1(  והפגינו  שבתוטק  -עובדי  נגד   (
קפלן   ברחוב  הימין  אבן  -תלבממשלת  אבא  וברחוב  אביב 

פיתוח.   הייתהבהרצליה   מעסיקים  ביוזמתשבתה  ה  זו 
ההיי מתעשיית  הסלולר,  איגוד    .טק -ומנכ"לים  עובדי 

וההיי חלוצי  -האינטרנט  יקי  בראשות  ההסתדרות  של  טק 
חלק במהלך. זאת, בהוראת יו"ר    כי אין בכוונתו ליטול  ,הצהיר

בר ארנון  הרבה  "  השבוע:  שהכריז  ,דוד-ההסתדרות,  לי  יש 
הערכה לראש הממשלה. ההפגנות נגד הממשלה הן פוליטיות  

  ".וההסתדרות לא נוקטת עמדה במאבק פליטי
היי     חברות  של  וסטארט-שורה  ( הודיעאפ  -טק  כי    ) 22.1ו 

להשתתף בשביתת אזהרה בת שעה, כחלק    ן אפשרו לעובדיהי"
  אותה מובילים מהמאבק בתוכנית להחלשת מערכת המשפט" 

לוין.   יריב  המשפטים  ושר  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש 
במקביל    11-בה  חלההשביתה   אביב   הפגנותלבבוקר,  בתל 
  .ובהרצליה

מ  כי  פרסם  "גלובס" עיתון  ה       שיגרו החברות  מנכ"לי  חלק 
ערים  :  מסר  בדיםלעו אני מניח/ה שאתם  ועובדות,  "עובדים 

הציבורי המשפטית    על  לשיח  הרפורמה  כן  אודות  וכמו 
בעקבותלמחאה   מעסיקה חברה  ה.  הישהתעוררה  שלנו 

מכילים    בעליועובדים    ותעובד תמיד  ואנחנו  מגוונות,  דעות 
בשעה   הקרוב,  שלישי  ביום  הוא.  באשר  אדם  כל  ומכבדים 

בת11:00 שביתה/הפגנה  תתקיים  שרונה  ,  במתחם    .שעה 
הם   עובדים  אליה  צטרפו  ויארגונים,    חבריהמפגינים  גם 

לעובדים לשבות אם  טק. אנחנו כחברה נאפשר -ות ההייבחבר
    ."פי צו מצפונו ודעתו-כל אחד ואחת על - ירצו בכך 

טק רבים השתתפו בהפגנה ההמונית נגד  -עובדי הייכי  יצוין      
שנערכה   הימין  מסר  21.1במוצ"ש    אביב-בתלממשלת  אז   .

"אם   ברק:  ניר  ההייטקיסטים",  "מחאת  ממובילי  אחד 
הגנה על זכויות הפרט.  נאבד את ההמהפכה המשטרית תעבור,  

ההיי,  בהיעדרה חברות  יוכלו  ולפעול  -לא  להמשיך  טק 
לחפש עבודה    אלאטק לא תהיה ברירה  -ולאנשי ההיי  בישראל,

ו ליברליות הדוגלות בצדק  חייבים לשמור  בבמדינות  שוויון. 
המשפ בית  ועל  הרשויות  הפרדת  להמשיך  על  שנוכל  כדי  ט 

תולשגשג כך  לכל  -ההייתעשיית  וכל  .  לעזור  להמשיך  טק 
  המשק הישראלי". 

  

 אירועים לציון עשור  
 למותו של נימר מורקוס

אירועים לציון עשור למותו של המנהיג הקומוניסטי נימר      
מורקוס ייערכו בסוף השבוע הקרוב בנס עמים ובכפר יאסיף. 

מראשי מק"י וחד"ש, קומוניסט ותיק, מורה, ראש  היה    מורקוס
מועצת כפר יאסיף במשך שנים רבות ואיש משפחה אהוב על 

סטית  קרוביו וחבריו הרבים. מורקוס הצטרף למפלגה הקומוני
בהן   כרוך בשנים  הדבר  כב  היה  אישי  התבלט  ד.  במחיר 

האוכלוסייה   על  אז  שהוטל  הצבאי  הממשל  נגד  במאבקים 
, היו עמוד השדרה של  כמותוהערבית. הוא, ומנהיגים אחרים  

  .משך שניםבהמפלגה 
בנס  לציון עשור למותו  ך סמינר  ויער   מחוז עכו של בנק"י    

בהשתתפות   , בינואר  27-28,  שבת-בשישייה  עמים שליד נהר
יו"ר   מורקוס;  וראבעה  אמל  נסרין,  ובנותיו  נביהה  אלמנתו 

בסיוני עזיז  בהסתדרות  חד"ש  לשעבר    ;סיעת  בנק"י  מזכ"ל 
אמג'ד שביטה ופעילים נוספים. בין הנושאים שיעמדו במרכז  
הסמינר: התארגנות וזכויות עובדים, מורשתו של נימר מורקוס  

בשבתו וקומוניסטית.  מהפכנית    16:00בשעה    )28.1(  שירה 
  ף. של מורקוס לקברו בכפר יאסי חבריו וקרוביויעלו 

  

  חד"ש יפו 
  המאבק בגל הפשיסטי אסיפה ודיון על 

  והכנה לקראת ועידת חד"ש

  איימן עודהבהשתתפות ח"כ 
  3השקמה  ,מועדוןב, 20:00, בשעה 25.1רביעי, 

  

  סניף ת"א   –ברית הנוער הקומוניסטי הישראלי  
  2023חורף  –פסטיבנק"י תל אביב 

מוזיקה, מסיבת החלפת בגדים, יריד אמנות, הרצאות,  

  סדנאות ועוד

  11:00בשעה  , 3.2יום שישי, 
  

 
  

  השבוע באתר "זו הדרך" 
סיעת   של  הכנסת  חברי  לפסילת  הליכוד  של  חוק  הצעת 

תע"ל; מרצים לדיני עבודה: הממשלה פוגעת בזכויות  -חד"ש
ההפיכה   נגד  עצומה  על  חתמו  מרצים  אלפי  עובדים; 
את  לחדש  קק"ל  החלטת  את  גינתה  חד"ש  המשטרית; 

  מתכונן לבחירות; ועוד... הנטיעות בנגב; השמאל בטורקיה 
  

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
  


