
 

  

  

  
  חברתית של הכנסת, - , יו"ר השדולה הסביבתית(חד"ש) ח"כ דב חנין

 בנושא הגז הטייקונים עםהממשלה  סיכומיתוקף בחריפות את 
 

  
  

חלטת ה מתווה כניעה למונופול שמקבל שליטה מו"ז    
", ביקר ח"כ דב חנין (חד"ש, במשק הגז והאנרגיה בישראל

בין שר  הרשימה המשותפת), את מתווה הגז שסוכם
האנרגיה יובל שטייניץ (בתמונה, משמאל) לבין טייקוני 
הגז, ביניהם חברת "נובל אנרג'י" האמריקאית, וכן חברת 

דלק שבבעלות האנרגיה 
בעל ההון יצחק תשובה 

  (בתמונה, מימין).
לדברי ח"כ חנין,     

שישלוט פרטי מונופול "
בתחום האנרגיה הוא לא 
רק בעיה כלכלית וחברתית, 

גם סכנה לדמוקרטיה, אלא 
כפי שכתב לפני כשנה אבי 
ליכט, המשנה ליועץ 

: 'אין המשפטי לממשלה
עוד תחום של תשתית 
חיונית בישראל, בעל 

השפעה כזו, הנשלט בידי גורם פרטי יחיד... זהו חשש 
החורג משאלות של מחיר תחרות לעבר תחומים אחרים 
של יכולת השפעה על תהליך קבלת ההחלטות' ('דה 

 )".17.12.2014ר', מרק

רבה מידה גבוה בגז המונופול הפרטי יכתיב מחיר "    
מהמחיר הכלכלי האמיתי. על כך מלמדים כל הניתוחים 
האובייקטיביים. משמעות הדבר תהיה עלויות נוספות 

על  על המשק הישראלי, על התעשייה המקומית,שיושתו 
 שיושתועלויות נוספות  –ייצור החשמל, ובסופו של דבר 

 ."עלייה ביוקר המחייהיתבטאו בר שוא, על כולנו

לדבריו, מתווה הגז שסוכם בין הממשלה לבין     
אמיתי של  ל מנגנוןעממשלה הטייקונים כולל ויתור מצד ה

לא רק התוצאה תהיה מחיר גז גבוה פיקוח על המחירים, ו
 בהווה, אלא גם בעתיד.

מיידית של צינור  הממשלה ויתרה על הדרישה להתקנה"    
כך השאירה אותנו תלויים בצינור , ו'תמר'מאגר הגז נוסף מ

כמו כן, היא הסכימה לדחות את המועד  הבודד הקיים כיום.
, 2020לשנת  2016מאגר 'לוויתן' משנת ההאחרון לפיתוח 

עדיין לא  –ואם החברות הפרטיות לא יעמדו בתאריך היעד 
תטיל עליהם הממשלה שום 

 ."הסנקצי

בדרכו לריצוי הטייקונים, "    
 םקולינתניהו מסלא נרתע 

רגולטורים שניסו של מהדרך 
להגן על האינטרס הציבורי: 
מה שהתחיל בממונה על 
ההגבלים העסקיים הסתיים 
ביו"ר רשות החשמל. אסור 
להסכים לכך שמי שמנסה 

 -להגן עלינו מפני הטייקונים 
", הזהיר ח"כ מסולק מהדרך

 .חנין

יע ח"כ חנין מפני עוד התר    
"היציבות הרגולטרית" הכלול בהסכם, הקובע בדבר סעיף ה

לחוקק  יפעלוכי ממשלות עתידיות וכנסות עתידיות לא 
-15משך ב ות הפרטיותחוקים שייפגעו ברווחי הגז של החבר

אנחנו היינו . דמוקרטי חסר תקדים- הסדר אנטי"זה  :שנים 10
כמו כאלה יריון הפנסיות שלנו הגנה ושחולמים שנקבל על 

שהטייקונים מקבלים עכשיו על רווחי היתר העצומים 
 ."שלהם

מה צריך לעשות עכשיו? את הודעתו חתם ח"כ חנין: "    
בפייסבוק וברשתות  הפיץ את ההתנגדות. ללזעוק ולמחות

שלא יתמכו  החברתיות. להפעיל לחץ על חברי כנסת ושרים
אוד. זה הכסף זה כסף גדול מ . להפגין ולא לוותר.במתווה
, מאשר להגדיל יותרשימוש יותר טוב  נוכל לעשות בושלנו. 

   ."האמריקאית 'אנרג'י נובל'חברת של את חשבון הבנק 

  2015 אוגוסטב 19, 32 גיליון   



  

 2תגובות /

        
        

        
  

        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
        מדור מיוחד על הנעשה מדור מיוחד על הנעשה מדור מיוחד על הנעשה מדור מיוחד על הנעשה 

        במפלגת האופוזיציה העיקריתבמפלגת האופוזיציה העיקריתבמפלגת האופוזיציה העיקריתבמפלגת האופוזיציה העיקרית
  

  העבודהמציעים לנו 'מתווה': הפעם של שוב 
כל המתווה המוצע מהווה בסיס איתן להסכם קבע של 'קץ "

התכנית שומרת על ים. נינו לבין הפלשתיניהתביעות' ב
האינטרסים הביטחוניים של ישראל, שומרת על ירושלים 

בעיית הפליטים מחוץ לגבולות ישראל,  וחדת, פותרת אתמא
 משאירה את מרבית המתנחלים בביתם, מחזקת את מעמדה
של ישראל בעולם ומעניקה לישראל רוח גבית למלחמה 

ביטחון ישראל,  חסרת פשרות בטרור. התוכנית מחזקת את
לאחר שתינתן לו תמיכת צמרת  וכל צעד בתוכנית ייושם רק

חשוב לא פחות, תכנית זו פותרת את . סד הביטחוניהממ
באמצעות פתרון של שתי מדינות לשני עמים,  הסכסוך

מוצק  שומרת על הדמוגרפיה הישראלית עם רוב יהודי
לאומית, -ומורידה מהשולחן סופית את האפשרות למדינה דו

המתווה .. .והחזון הציוני אפשרות אשר תסכן את המפעל
כיו"ר השדולה  יהנתיהמוצע הוא תוצר של שנתיים בהן כ

ערבי בכנסת ("שדולת שתי - לפתרון הסכסוך הישראלי
נפגשתי עם עשרות גורמים  המדינות"). שנתיים בהן

ים, בינלאומיים, וכן עם גורמים רבים יישראליים, פלשתינ
הערבי. אני סבור כי בכוחו של מתווה זה לשמש  בעולם

-יהסכסוך הישראל ציונית הולמת לפתרון-כהצעה ישראלית
פלשתיני, ובמידה לא מבוטלת להיות צעד משמעותי לקראת 

  ."ערבי-נרחבים בסכסוך הישראלי פתרון חלקים
-(מתוך המבוא לחוברת "מתווה לפתרון הסכסוך הישראלי

ח"כ חיליק בר, יו"ר השדולה לפתרון פלסטיני", שכתב 
   ערבי, סגן יושב ראש הכנסת- הישראלי הסכסוך

  )4.8מזכ"ל מפלגת העבודה, ו

  

  מתווה לדמוקרטיה... במפלגת העבודה
המלחמה  באופוזיציה מפלגת העבודה מצטיינת כאלופת"

למען השקיפות. אז בוא נדבר על שקיפות: מפלגת העבודה, 
הדמוקרטית ביותר בכנסת. לא התקיימו בה  לכאורה המפלגה

החוקה מנהל  בחירות ללשכה, המוסד החשוב ביותר שעל פי
הבחירות למזכ״לות נדחות  !ניםש 10את המפלגה, כבר מעל 

מרכז, גוף ניהולי חשוב, לא קיים מאז שהוא ! השוב ושוב
לציין שמזמן כבר  בוטל בתקופה של שלי יחימוביץ׳ ומיותר

ועדה לענייני מפלגה וועדות סטטוטוריות ולא מתכנסת ה
להנהגת מפלגת העבודה, החל משמעון פרס ועד ... אחרות

עניין לנוון את המוסדות  יש שלי יחימוביץ׳ ובוז׳י הרצוג,
, והיא עושה את זה בנחישות כאשר בו זמנית היא מצליחה

בעזרתנו האדיבה, לקיים מראית עין של דמוקרטיה. אין 
        ."דמוקרטיה במפלגה

   ,בוועידת מפלגת העבודה ףהציר עמנואל שח(
 )20.7אתר מפלגת העבודה,  

 
  בסדרנהיה אתה בסדר, אני בסדר וכולנו 

לחברי שלשמאלי, לימיני, וגם במרכז. תמיד שבוע טוב "
לפי שמאל וימין. בכל מקום, אבל  התקשיתי לסווג אנשים רק

הטרידה אותי  בישראל במיוחד, יש גוונים רבים יותר. תמיד
בשמאלניות. כאילו זה לא בסדר להיות שמאלני.  'האשמה'

פעם גם לא ״האשמתי״ אנשים בימניות. גם להיות  לכן אף
רושו להיות נגד יאין פ ,ימני זה בסדר. להיות בשמאל

 ."רושו להיות גזען ולאומנייהמדינה; להיות ימני, אין פ

  ,ורבין-איילת נחמיאס(דף הפייסבוק של ח"כ 
)18.7המחנה הציוני,   

  

  

  תעשת?בוז'י יפתטי: האם 
ת אחדות, לא רק כי אף אנחנו לא מצטרפים לשום ממשל"

כי אנחנו חייבים להוביל  אחד לא הציע לנו באמת, אלא
ת הרצוג, חברי כאח לי, חייב להתעש אלטרנטיבה. חברי

ולהאמין שסיכוייו להיות ראש ממשלה גדולים לאין שיעור 
  ".מבפנים מסיכוייו להשפיע

  (דף הפייסבוק של יו"ר סיעת המחנה הציוני, 
   )19.7ח"כ איתן כבל, 

  

  עוד יותר פתטי: ימינה מנתניהו
[הגרעין שנחתם עלינו להתמודד עם תוצאותיו של ההסכם "

כאתגר לאומי, ביטחוני, משותף לכולנו, עם איראן בווינה] 
ואני אומר זאת גם  .הן לטווח הקרוב והן לעתיד לבוא

 לחברתי זהבה גלאון: אפשר לעשות את כל זה גם מן
ו אינו נתון למחלוקת, גם האופוזיציה. הביטחון הלאומי שלנ

  ".ולעיתים, אפילו ביתר שאתה, לא מן האופוזיצי
  )16.7העבודה, ח"כ יצחק הרצוג, בכנסת,  מפלגת (יו"ר

  

  : מי כאן הנכס האסטרטגי?ולא הבנ
ארה"ב היא הנכס האסטרטגי החזק ביותר שלנו. עכשיו "

במהירות ולנסות לסלול מחדש  נדרש נתניהו להתעשת
עם  ות אל הבית הלבן. שיח של ידידיםמסלול של הידבר

ארה"ב הוא חיוני לנו כמו אוויר לנשימה בשנים הארוכות 
.. .[הגרעין]  במהלך יישומו של ההסכם שצפויות לנו עכשיו

להכיר בכך שצריך מעכשיו לעבוד יחד עם האמריקאים [יש] 
שום ההסכם, ישת"פ בעת י ולא נגדם, ולנסות לייצר עמם

 ננו ועל מעמדנו, יאפשר לנו להביאטחוישת"פ שיגן על ב
לסתימת פרצות בו, ולתבוע פיקוח יותר הדוק. וכן, גם לתבוע 

שיחזק אותנו ויאפשר לנו להיות ערוכים  סיוע בטחוני כזה
הנכבד שאנחנו כבר  לקראת סכנות ההסכם. נוסף על הסיוע

  ה.מיליארד שקלים בשנ 10יקה, בשווי מקבלים מאמר
  העבודה לשעבר, פלגת מ(דף הפייסבוק של יו"ר 

  )16.7ח"כ שלי יחימוביץ', 
  

  אבל לא בבית ספרנו - עסקה ישירה למען ה
שראש העיר שלה וסגנו הם חברים נכבדים , בכפר סבא"

את  ,וסגן ראש עיר נוסף הוא ממרצ ד במפלגת העבודהומא
את הרחובות מנקים  ',קבלן איסוף האשפה'האשפה אוסף 

', קבלני השמירה'נים שומרים , על הג'קבלני ניקוי הרחובות'
, את הגינון 'קבלן אחזקת החשמל'את תיקוני החשמל עושה 

של  את הדו"חות רושמים העובדיםו 'קבלן הגינון'עושה 
  ".'קבלן הדו"חות'

   ,כפר סבאמעבודה חבר מפלגת האריה גל, (
 )22.7, במסר לחבריו



  

 3מדייות /

 

  

  מה הם מצפים, שנלך איתם מכות?
תמי קרני, יו"ר לשכת האתיקה של ההסתדרות ד"ר ראיון עם 

  מתנגדת להזנה בכפיה של אסירים שובתי רעבה, הרפואית
  

יר המנהלי שובת הרעב, עו"ד מוחמד עלאן, יר המנהלי שובת הרעב, עו"ד מוחמד עלאן, יר המנהלי שובת הרעב, עו"ד מוחמד עלאן, יר המנהלי שובת הרעב, עו"ד מוחמד עלאן, העצהעצהעצהעצ
ברזילי. ברזילי. ברזילי. ברזילי.     הועבר מבית החולים סורוקה לבית החוליםהועבר מבית החולים סורוקה לבית החוליםהועבר מבית החולים סורוקה לבית החוליםהועבר מבית החולים סורוקה לבית החולים
קה סרבו קה סרבו קה סרבו קה סרבו נטען כי הוא הועבר מפני שהרופאים בסורונטען כי הוא הועבר מפני שהרופאים בסורונטען כי הוא הועבר מפני שהרופאים בסורונטען כי הוא הועבר מפני שהרופאים בסורו

        להזינו. מה דעתך על המהלך הזה? להזינו. מה דעתך על המהלך הזה? להזינו. מה דעתך על המהלך הזה? להזינו. מה דעתך על המהלך הזה? 
. הייתי בסורוקה וראיתי את מדוע עשו את זהלא הבנתי     
שובת  הקשר הטוב שלאת ו ,וההנהלה של הרופאיםמסירות ה

  הרופאים. הייתי מופתעת.עם  הרעב
  

        מה עמדתכם בנוגע להזנה בכפיה?מה עמדתכם בנוגע להזנה בכפיה?מה עמדתכם בנוגע להזנה בכפיה?מה עמדתכם בנוגע להזנה בכפיה?
ן . זה היה בזמ1911-בכבר כעינויי  הוגדרההאכלה בכפיה     

. ונדון, שביקשו שוויון זכויותשביתת הרעב של הנשים בל
אמנת מלטה של בו 1975ומאוחר יותר, באמנת טוקיו של 

 . אושרה ההגדרה של ההליך כעינוי ,2003

 נושאדנה ב של ההסתדרות הרפואית הלשכה לאתיקה    
שארגון הבריאות אחרי  הדיון התקיים .2003-לראשונה ב

אסירים,  להתנהלות עם בנוגעדה הבינלאומי הוציא דפי עמ
  עצירים ושבויים. 

לרופאים  , כיהייתהשל הלשכה אחת ההחלטות הבסיסיות     
ר לרופאים לאשר שמישהו אסו –אסור להשתתף בעינויים 

וכחים לענות אותו, וגם אסור לנו להיות נ שניתןבריא ו
מערכת חלק מלא וחיילים  או בעינויים. אנחנו לא שוטרים

  עלינו לטפל בחולים. הביטחון. 
 

        איך התמודדתם עם שביתות הרעב בעבר?איך התמודדתם עם שביתות הרעב בעבר?איך התמודדתם עם שביתות הרעב בעבר?איך התמודדתם עם שביתות הרעב בעבר?
 270-שביתה המונית של מעל ל התקיימה בקיץ שעבר    

. אז הגיעו למצב מסוכןמהם  70 אחרי כחודש, שובתי רעב.
. הוחלט נייר עמדה שמסכם את דרכי הפעולהישבנו והוצאנו 

א בכוח נגד מטופלים שלנו, גם ל לפעולאף פעם  סור לנואש
  זה.כבמקרה 

הדרך היחידה  וזו ,שובתי רעב הם אנשים שרוצים לחיות    
מחאה לא זו  –שלהם להביע מחאה בלי לפגוע באחרים 

יכולים לצאת עם שלט  אנשים חופשיים, אנחנו אלימה.
אז  .לפעול כך הם לא יכולים. לדבר עם עיתונאיםאו  לרחוב

 צונםררופאים חייבים לכבד את למחות. ה הדרך שלהם וז
אם מגיעים למצב שצריך . וכמובן שלא לפגוע בשובתים

קשר אמון עם של כלים של חמלה, בנעשה זה  ,לעזור להם
 צבם,אותם מה מדע יליבדיקות אם הם מסכימים,  :המטופל

מה החוסרים, מה אנחנו ממליצים להם לקבל. רוב השובתים 
מוכנים לקבל נוזלים, אלקטרוליטים (מלחים) וויטמינים 

  שונים.
עדנאן  דרחאשל  –לאחרונה היו לנו שתי שביתות נוקשות     

 , ששובת עכשיו,מוחמד עלאןשל שהשתחרר לאחרונה, ו
ו תמנסים לשכנע או הרופאיםהסכים רק לשתות מים. ר שוא

גם  .תנו לא רוצה שהוא ימותמא ישלקבל את התוספים, כי א
  הוא לא רוצה למות.

ראש הממשלה כששבתו האסירים האירים, בבריטניה,     
" אם הם רוצים למות שימותו" תאצ'ר לקחה אחריות ואמרה

  ה, עשרה שובתי רעב. זאחר  זהאז הם מתו –
  

  
  ד"ר תמי קרני 

  

אמר "החוק אמנם אמר "החוק אמנם אמר "החוק אמנם אמר "החוק אמנם     גלעד ארדן, השר לביטחון פנים,גלעד ארדן, השר לביטחון פנים,גלעד ארדן, השר לביטחון פנים,גלעד ארדן, השר לביטחון פנים,
אך אני בטוח אך אני בטוח אך אני בטוח אך אני בטוח לא מחייב רופאים לבצע את ההליך, לא מחייב רופאים לבצע את ההליך, לא מחייב רופאים לבצע את ההליך, לא מחייב רופאים לבצע את ההליך, 

מה דעתך מה דעתך מה דעתך מה דעתך     ....מו לעשות זאת"מו לעשות זאת"מו לעשות זאת"מו לעשות זאת"ייייככככשיימצאו הרופאים שיסשיימצאו הרופאים שיסשיימצאו הרופאים שיסשיימצאו הרופאים שיס
        על האמירה הזאת? על האמירה הזאת? על האמירה הזאת? על האמירה הזאת? 

זו ה את זה. מר ארדן אומר שהוא ימצא מישהו שיעש    
אני לא רוצה למצוא רופאים שיפעלו אמירה מאד פוגענית. 

  בניגוד לאתיקה.
שכל הרופאים בעולם  מחויבותהיא אתיקה רפואית     

. הרופאים אנחנו נשבעים לשמור עליה –לוקחים על עצמם 
בבית  ה. אין לנו קורס ג'ודוכולם עוברים סוציאליזציה לתוך ז

. בניגוד לרצונםדחוף לאנשים עירויים כדי שנ ,ספר לרפואה
אם אדם אומר אל תיגע בי או מתנגד בכוח, אסור לנו לטפל 

  נלך איתם מכות?בו. מה הם מצפים, ש
בין  –שמו את הרופאים במקום נורא  .זו בעיה רצינית    

על אותנו לשמור  תמחייבהאתיקה הרפואית הפטיש לסדן. 
  האוטונומיה של המטופל. 

 הבינלאומית האתית הזנה בכפיה עומדת בניגוד לעמדה    
מסוים  לפי מה שמתאים בזמן פעלו. אם הרופאים יהמקובלת

, אנחנולפעול נגד בני אדם.  עלוליםהם  -למדינה מסוימת 
אף פעם לא פועלים בכוח נגד מטופלים שלנו, גם  ,הרופאים

  לא במקרה הזה.
  



  4/ יובל "זו הדרך"
  

  

 האמריקאית האימפריה

  והידרדרותה עלייתה –
  

 קלמן אלטמןקלמן אלטמןקלמן אלטמןקלמן אלטמן    מאת

  
 הברית-צותאר , שלטהבסוף מלחמת העולם השנייה

האימפריאליסטית  מדינהלייתה הו מחצית ההון העולמיב
 .קולוניות עם מתנחליםזו אימפריה להיו  לאהדומיננטית. 

שוחד כוח צבאי והשתלטה על הארצות השונות בעזרת היא 
  גנראלים ופוליטיקאים. קניית –

  

-כמדינה הגמונית, הקימה ארה"ב (בכינוס בינלאומי ב
קרן המטבע  -) שני מוסדות פיננסיים בשליטתה 1944

הבינלאומית והבנק העולמי, שהפכו נותני ההלוואות 
הגדולים בעולם. המדינות מקבלות ההלוואות חויבו להפריט 

, שלהן את השירותים הציבוריים ואת התעשיות המולאמות
לפתוח את כלכלותיהן לחדירתן של חברות בינלאומיות. רק ו

מדינות ספורות מאלה שקיבלו הלוואות אכן נחלצו מהעוני, 
  ללא תחתית.חובות בעוד שהרוב נשאבו לבור 

  
 

  

  מטה משרד ההגנה האמריקאי – הפנטגון

  
שלישים מעתודות הזהב -ארה"ב שהחזיקה אז בשני

ם יתבססו לא רק על הזהב, המטבעות בעולשבעולם, דאגה 
, להם היה אלא גם על הדולר. אך שיעור הדולרים של ארה"ב

ניתק הנשיא ניקסון את הקשר  1971-ירד, עד שב ,בזהבכיסוי 
בין הדולר לזהב במטרה לשמור על מלאי הזהב שנותר 

רזרבי" "במרתפי הבנקים בארה"ב. הדולר הפך למטבע ה
רוב נות ובו התנהל העולמי, בו הוחזקו הרזרבות של המדי

הסחר הבינלאומי. ארה"ב מצדה יכלה להדפיס דולרים 
ואגרות חוב דולריות כאוות נפשה על מנת לממן את 
מלחמותיה, את בסיסיה הצבאיים בעולם ואת הוצאותיה 

  העצומות כ"שוטר העולם". 
  

 8-בשנים האחרונות גדל הגרעון המסחרי של ארה"ב עד ל
טריליון דולר.  18-י שלה עד לטריליון דולר, והחוב החיצונ

-ירד חלקה של ארה"ב בתל"ג העולמי מ 2010-2001בעשור 
. מספר המפעלים הנסגרים בארה"ב בכל שנה 22%-ל 32%

במקביל נשחק ערך  עלה על שיעור המפעלים החדשים.
   40%רכושה של משפחה אמריקאית ממוצעת, ורק 

  
  
  

 30 מהעובדים במדינה מועסקים כיום במשרה קבועה בת
  שעות לשבוע לפחות. 

 

דולריזציה של המסחר בנפט  -ן דהאבמשך שנים דרשה איר
ומאז היא על הכוונת האמריקאית. מטרות הנוכחות  –

התיכון כוללות הגנה - הכלכלית והצבאית של ארה"ב במזרח
להבטיח ששוק הדלק ינוהל כלומר דולרים", -על ה"פטרו

להסכם  סתירהבהנשיא קלינטון פעל  1999- בדולרים. עוד ב
גורבצ'וב, וצירף את פולין, צ'כיה והונגריה לנאט"ו. - רייגן

לנאט"ו עוד שבע מדינות  2004-ג'ורג' בוש (הבן) צירף ב
  במזרח אירופה, כולל המדינות הבלטיות. 

  

צדדי את חברות ארה"ב -במקביל, ביטל בוש באופן חד
באמנה נגד השימוש בטילים נגד טילים והציב מערכות 

ליד גבולות רוסיה. הצעד הזה הובן  הטילים כאל- אנטי
בעולם כהכנה ל"מכה גרעינית ראשונה", כאשר המערכות 
נגד טילים היו אמורות לבלום את מכת התגמול של אויב 

הוצבו  ,אשונה נגדו. בהתאם לתכניתשנחלש מאד מהמכה הר
פצצות גרעיניות "טקטיות" (כלומר, פצצות גרעיניות  180

 )שהחריבו את הירושימה ונגסאקי הרבה מאלמידה קטנות ב
  בחמש מדינות נאט"ו הגובלות ברוסיה.

  

תחילה היה ניסיון למוטט את הכלכלה הרוסית באמצעות 
י. בעקבות סנקציות כלכליות מצד ארה"ב והאיחוד האירופ

מניפולציות בבורסות, קרס שער הרובל הרוסי, ואילו מחיר 
מוצר הייצוא הרוסי העיקרי, נשחק בעזרת ערב  -הנפט 

  הסעודית. 

 

אך בשנים האחרונות אנו עדים גם לתגובות נגד כלכליות, 
המסמנות קריאת תיגר על מונופול קרן המטבע הבינלאומית 

הדולר כמטבע רזרבי והבנק העולמי ועל המעמד המיוחס של 
בינלאומי. רוסיה הקימה מערכת העברת כספים ומערכת 
כרטיסי אשראי אלטרנטיביות. היא גם חתמה על שני חוזי 

שנה (החוזה הראשון הוא  40ענק למכירת גז לסין במשך 
מיליארד דולר), כאשר הכמות השנתית  400בשווי של 

ה לאירופ כעתשתסופק לסין תעלה על זו שרוסיה מספקת 
  דרך אוקראינה.

  

(ברזיל, רוסיה, הודו, סין ודרום אפריקה)  BRICSארגון ה
 100הודיע על פתיחת "בנק פיתוח חדש" בהון עצמי של 

מיליארד דולר למימון מפעלי תשתית. סין השיקה במקביל 
את "הבנק האסיאתי להשקעות בתשתיות", גם הוא בהון 

סיה, מיליארד דולר, בו משתתפות גם רו 100עצמי של 
ארצות גוש האירו העיקריות (למרות התנגדותה הנמרצת של 

  ארה"ב), וכן רוב מדינות אסיה. 
  

הוקמו גם שני אזורי שיתוף פעולה כלכליים חדשים, ללא 
שיתוף ארה"ב: "ארגון שנחאי לשיתוף פעולה" שהקימה 

אסיאתי" שהקימה רוסיה. -סין, ו"האיחוד הכלכלי האירופי
דיר שאינו סוחר בדולרים, המערער נוצר כאן אזור כלכלי א

 –המיוחס של הדולר כמטבע רזרבי בינלאומי  ואת מעמד
        ובכך גם את הבסיס הכלכלי של האימפריה האמריקאית. 

        

לשפץ את  (!) מיליארד דולר 13דרש הפנטגון  2013-ב
ולאחרונה החלה  הטקטיות שבמלאי,הגרעיניות הפצצות 

התגובה התגובה התגובה התגובה . יות אלוארה"ב בניסוים רחבי היקף בפצצות טקט
  !מלחמהמלחמהמלחמהמלחמה    משמעותהמשמעותהמשמעותהמשמעותה    זאתזאתזאתזאתהאמריקאית ההאמריקאית ההאמריקאית ההאמריקאית ה

  

הממשל האמריקאי מניח, כנראה, כי מלחמה כזאת תוגבל 
לנשק גרעיני טקטי, וכי תתנהל ברוסיה ובחמש מדינות 

"מי שהאלים רוצים נאט"ו בלבד. אך פתגם עתיק כבר קבע: 
 להשמידו, תחילה מטריפים את דעתו".



  

 5הסתדרות /
 

  

  ההסתדרות כתנועה חברתית
  לקידום שוויוןחדש אגף  בהסתדרות , הוקםחד"ש ביוזמת

  

  
        סוהיל דיאבסוהיל דיאבסוהיל דיאבסוהיל דיאבמאת 

 

  
       

יזמנו את עם כניסת סיעת חד"ש בהסתדרות לקואליציה,  
האגף הוקם על  .האגף לקידום שוויון –אגף חדש ה תהקמ

 –מנת לקדם שוויון בין כל חלקי החברה ולמען כל הקבוצות 
 .דל דת, לאום, צבע, מין, נטייה מינית וזהות מגדריתללא הב

עד מטרה לפעול למען אותן אוכלוסיות שכהוא שם לעצמו 
  רות. מההסתדלא זכו למענה כה 

שוויון, בבנושאים מגוונים הקשורים כולם סק והאגף ע
הציב האגף על זו,  במסגרתסגירת פערים וזכויות עובדים. ב

  :ארבע סוגיות מרכזיותסדר יומו 

האגף פועל  –העובדים המובטלים  היא סוגיה ראשונה
 אשרלמען זכויותיהם ומעמדם של העובדים המובטלים, 

גם  תנפגעום מסיבות שונות וכתוצאה מכך איבדו את עבודת
זכויותיהם. אנו מאמינים כי ההסתדרות, כתנועה חברתית, 
צריכה להשמיע את קולה גם בנושא זה, ולשמור על זכויות 

  המובטלים.העובדים 
האגף  –סוגיה נוספת נוגעת לעובדים בעלי מוגבלויות 

שמירה על זכויותיהם של העובדים לפועל לקידום ו
והעובדות בעלי המוגבלויות במשק, בדגש על המתרחש 

עם הממונה על  וזאת בתיאוםבאוכלוסיות מוחלשות, 
תעסוקת אנשים עם מוגבלות בהסתדרות. בחודש נובמבר 

תעסוקת אנשים עם  כנס בדברמת האגף צפוי להיערך ביוז
מוגבלויות בחברה הערבית, נושא שלא זכה לטיפול מקיף עד 

ה נקודת פתיחה לבניית תכנית עבודה מקיפה יכה. הכנס יה
  גופים רבים, במטרה להבטיח המשך טיפול בנושא. שיתוףב

 

  
צירוף בפועל האגף לצירוף חברים חדשים, בדגש  כן

בהם הקמת ועד  –עמותות בנים ומקומות עבודה קטבעובדים 
  עובדים היא משימה מורכבת ולא פשוטה. 

היא חיזוק מרחבי  של האגף לשוויוןמשימה נוספת 
מתגוררות  םבעיקר באזורים בה –ההסתדרות, וגם כאן 

אוכלוסיות מוחלשות, כגון היישובים הערביים והפריפריה. 
ות כתנועה חיזוק ההסתדר –מטרה כפולה  הלפעולות אל

 עובדים כולם.לעובדות ולמחויבותה  הגברתרתית, וחב

גם בנושאים נוספים, כגון המאבק בריבוי פועל האגף 
, והמאבק נגד תופעות של התאונות העבודה בענף הבניי

 אפליה ולמען ערכים של צדק, שקיפות ושוויון. 

היכרות עם האנשים עצמם, ללא ללא עבודת שטח ו
המאבק להשגת שוויון וזכויות יתקשה להשיג את מטרותיו. 

 –אנשי האגף לסיורים במקומות שונים  יוצאים לכן
במרחבים ההסתדרותיים, במקומות עבודה, בביטוח הלאומי, 

יחס אישי בבמרכזים לשירותי תעסוקה ועוד, בדגש 
י כל אחת היכרות מקרוב עם הסוגיות. דלתנו פתוחה בפנבו

  ואחד, ונשמח תמיד לשמוע הצעות, יוזמות ועוד.
  סוהיל דיאב הוא חבר ההנהגה, יו"ר סיעת חד"ש בהסתדרות 

 suheild@histadrut.org.il  ויו"ר האגף לקידום שוויון
 

  עורך דין ורופא
בדיחה ישנה מספרת על אמא יהודיה, המציגה את ילדיה     

תה סמל יהבדיחה הי ."3, הרופא בן 5עורך הדין בן "כך: 
לחלומות הכמוסים ולמקצועות המועדפים על רבים. בשנים 
האחרונות חל אולי פיחות מסוים במקצועות אלו, עקב 
האפשרות להרוויח לא פחות במקצועות אחרים. עכשיו צצה 

 בעיה חדשה. הממשלה.

ממשלת ישראל הנוכחית עושה ככל יכולתה לצמצם את     
העצמאית של בעלי מקצועות  אפשרויות החשיבה והפעולה

חשובים אלו. לחוק ההזנה בכפיה מתנגדים כמעט כל 
עולם. הם לא מוכנים לתת יד, או זונדה, בישראל ובהרופאים 

 .לפגיעה כה קשה בזכות מחאה לגיטימית ולא אלימה

בתחום המשפט המצב סבוך לא פחות. שוב ושוב בג"צ     
שרי הממשלה ב צ' בסוף השם, ושומזכיר לנו למה יש להם '

ל נורמה אנושית למען . הם דורשים התעלמות מכלא מרפים
, תוך התעלמות מכך שלא יעוניהם הפופוליסטייםט

אשמים במצב העגום של שכונות האריתראים והסודאנים 
, ועיריית תל אביבאלא ממשלות ישראל  –בדרום תל אביב 

  כשלו בטיפול בנושא. ש

אבל אם  .הבעיות האלואחת מלא אין פתרון פשוט לאף     
נתחיל להבין את האסיר הדואג לזכויותיו ואת הפליט שאין 
לו לאן לחזור, אולי יתפתח כאן סוג של שיתוף גורל ועזרה 

  .הדדית לטובת כולם, ואולי יהיה גם טוב יותר. אולי
 

וסי ס.וסי ס.וסי ס.וסי ס.יייי     
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 מנהיג עובדי תעשיית הרכב, לולה דה סילבה, לאחר מעצרו

 ימי. צילום של המשטרה הפוליטית הברזילאית ב)1980(
   .הדיקטטורה הצבאית

  

  :משבר פוליטי בברזיל

'מפלגת העובדים 
הפכה למפלגה 

  המשרתת את ההון'
  

המשבר הפוליטי בברזיל, שמקורו במעשי שחיתות      
חברת  לרבותלכתיים הגדולים (פוליטיים בתאגידים הממ

 אחת הגדולות בעולם), היה הרקע -הנפט "פרטרובראס" 
, מפלגת )PTוועידה החמישית של מפלגת העובדים (ל

. מנהיג המפלגה, הנשיא לשעבר לאחרונהשנערכה  השלטון,
ומדי  עשור "מזה בוועידה: סיו "לולה" דה סילבה אמראאינ

, אנחנו ים, והנהשנה, מדברים על מותה של מפלגת העובד
  ו חיים". חנקשה, אבל אנמכה חטפנו  כאן!

  

אתר "רבליון" שוחח אך הביקורת על המפלגה גוברת. ה     
סוציולוג  ריקרדו אנטונס,ריקרדו אנטונס,ריקרדו אנטונס,ריקרדו אנטונס,עם  זו העל מצבה של מפלג

 ,תנועת הפועלים בארצול מרקסיסטי ברזילאי נודע ש
התיאוריות החברתיות של מרקס עומדות במרכז מחקריו.  ש

"מפלגת העובדים של היום איננה מפלגת העובדים  ,לדבריו
. אז היא הייתה מפלגה שמאלית עם תמיכה 80-של שנות ה

. הפועלת למען ,עממית גדולה. כעת היא  עוד מפלגה
ריתות פוליטיות האינטרסים של בעלי ההון ומקדמת ב

על מנת להמשיך ולשלוט". להלן חלק המבוססות על שוחד 
  ונס.מהריאיון שנערך עם אנט

  
במסגרת במסגרת במסגרת במסגרת     ת מפלגת העובדיםת מפלגת העובדיםת מפלגת העובדיםת מפלגת העובדיםאת ממשלאת ממשלאת ממשלאת ממשל    תקףתקףתקףתקףלולה לולה לולה לולה    

כי כי כי כי     ,,,,שהיא משותקת. עוד הוסיףשהיא משותקת. עוד הוסיףשהיא משותקת. עוד הוסיףשהיא משותקת. עוד הוסיףקבע קבע קבע קבע דיוני הוועידה ודיוני הוועידה ודיוני הוועידה ודיוני הוועידה ו
הרכב השרים בממשלת דילמה רוסף "הוא אסון של הרכב השרים בממשלת דילמה רוסף "הוא אסון של הרכב השרים בממשלת דילמה רוסף "הוא אסון של הרכב השרים בממשלת דילמה רוסף "הוא אסון של 

        ????נגד ממשלתונגד ממשלתונגד ממשלתונגד ממשלתו    ממש". למה הוא נוקט עמדות כאלהממש". למה הוא נוקט עמדות כאלהממש". למה הוא נוקט עמדות כאלהממש". למה הוא נוקט עמדות כאלה
        

שיא לשעבר לולה לבין הנשיאה יים מתח רב בין הנק    
נשאלים סבורים שדילמה מה 9%. רק רוסף דילמה הנוכחית

לולה רוצה להשפיע על הנכון. היא האדם הנכון במקום 
ל  עושה ככל צעדיה של דילמה. דילמה מקשיבה ללולה, אב

יה היא שדילמה הגיעה לאן שהגיעה הבעהעולה על רוחה. 
ודות ללולה. ואם ממשלת דילמה נופלת, גם לולה יינזק. ה

מה, על ילשם המשחק של לולה הוא להתרחק מד ,לדעתי
  . 2018- לנשיאות ב מנת להציג את המועמדות שלו

  

שוב תמיכה עממית השיג שהוא מסוגל ל ,לולה סבור    
 80%שנים, כאשר  ששממנה נהנה לפני ככמו זו נרחבת 

היה הנשיא הטוב ביותר לולה מהנשאלים השיבו בסקרים ש
השנים. כך  כחלוףבתולדות ברזיל. אך כוחו הפוליטי דעך 

הוא אינו מעוניין בנפילת דילמה, אך חייב להתרחק ממנה ש
  רות. כדי להציב את עצמו כאלטרנטיבה לקראת הבחי

  

הנשיאה הכריזה על תכנית ממלכתית לקיצור יום הנשיאה הכריזה על תכנית ממלכתית לקיצור יום הנשיאה הכריזה על תכנית ממלכתית לקיצור יום הנשיאה הכריזה על תכנית ממלכתית לקיצור יום                 
עבודה כאמצעי למאבק באבטלה. מה דעתך על עבודה כאמצעי למאבק באבטלה. מה דעתך על עבודה כאמצעי למאבק באבטלה. מה דעתך על עבודה כאמצעי למאבק באבטלה. מה דעתך על 

        התכנית?התכנית?התכנית?התכנית?
        

מורכבת יותר. הממשלה מציעה לקצץ את יום התכנית      
 30%- ו ירידה של כגרור אחריצוץ זה י. קי30%-העבודה ב

שכר. הממשלה מוכנה להעניק לעובדים שיסכימו לכך, ב
לשכרם. כך שלכאורה, אלה שיסכימו יעבדו  15%תוספת של 

לפי . 85%מהזמן, אבל יקבלו שכר כאילו עבדו  70%
דולר לחודש  2,000-רק עובדים המשתכרים עד כ התכנית,

ם. אני בהם היא תיושים להצטרף. טרם נקבעו הענפים רשא
  תעשיית הרכב הגדולה.  סבור שתכלול את

  

יש איגודים מקצועיים המצדדים במדיניות זו, ביניהם  ,אגב    
המתנגדים תחת הנהגה שמאלית שודים מקצועיים איג

לא מעוניינים וליברלית של הממשלה -למדיניות הניאו
שמדובר במדיניות  הם יודעים בהעמקת האבטלה. אבל גם

  האבטלה בברזיל היא מבנית.ש , בעודתזמני
  

לא ניתן לרפא את  אולי לשנה, אךהתכנית של דילמה היא     
האבטלה במהלך שנה אחת. מה שבטוח הוא שבעלי ההון 

אילו יקבלו סבסוד מהממשלה בעת תשלום שכר העובדים ו
ה לאחר מכן? האם ר. ומה יקמשכרם 15%העובדים יפסידו 

 100%-העסיק את העובדים בהמעסיקים מבטיחים לשוב ול
מאות שמשרה? מי ישיב סכומים אלה בתום שנה? במידה 

אלפי עובדים בתעשייה יקבלו את התכנית, התוצאה 
הכלכלי  הראשונה תהיה שחיקה בשכר, ובגלל המשבר

, לא ברור אם יתווספו מקומות עבודה הפוקד את ברזיל
  חדשים. 

  

רדת שכר הו לדעתי, הצעת ממשלת דילמה רוסף בדבר    
שעות העבודה דומה למתן אספירין לחולה ב לקיצוץ במקביל

  סרטן סופני. זה לא יעבוד.
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  משורר הזעם והחזון
   הפואמה הנודעת של אלכסנדר פן - "נגד!" שנה לפרסום  80

  

  תמר גוז'נסקיתמר גוז'נסקיתמר גוז'נסקיתמר גוז'נסקימאת 
  

  

לא במקרה נבחר ביצוע חדש של שירים של אלכסנדר פן,     
המשורר הקומוניסט, ובראשם הפואמה "נגד!", לתכנית 

  ).8האמנותית של אירוע יובל "זו הדרך" (ר' מודעה בעמוד 
שנותיו של "זו הדרך" והמועד  50שהמועד של קרה כך,     

שנה לפרסום "נגד!" כמעט חופפים. אך החפיפה  80של 
תרבותית של שני המועדים עולה עשרת -פוליטית-הרעיונית

  מונים על הכמעט חפיפה בחודש הפרסום.
 1935ביולי  26-הפואמה "נגד!" ראתה אור לראשונה ב    

ציונית שמאלית בשם שבועון של מפלגה  –בעיתון "במפנה" 
מפלגת פועלי ציון החוגים המרקסיסטיים. פן עצמו נהג 
לקרוא אותה בקולו הרועם באירועים של המפלגה 

לחוגים רחבים של  ,הרחק ההקומוניסטית, אך תהודתה הגיע
  חברי תנועות נוער, פעילי שמאל ושוחרי שלום.פועלים, 

  

  המפנה

-העברית באלכסנדר פן החל את דרכו כמשורר בשפה     
. בשנים הראשונות פרסם שירי אהבה ושירי געגועים 1928

לאמו, שירים על הארץ ונופה. החידוד של עמדותיו 
בתגובה לעליית  והפוליטיות והמפנה בשירתו התחולל

  .1933-המפלגה הנאצית לשלטון בגרמניה ב
פיוטית - פרסם פן את הפואמה הפוליטית 1934-ב    

ראשונה מסוגה בשירה העברית הראשונה שלו, שהייתה גם ה
"חזון ז'נבה". פואמה זו, שחריפות אמירתה לא פגה  –של אז 

המלחמות הנוראות פני עד היום, הייתה התרעה נבואית מ
  שהפאשיזם שהגיע לשלטון באירופה עתיד ליזום ולנהל.

"חזון ז'נבה", שהקדימה את הפואמה "נגד!" בשנה,     
ל התנגדות וזעם, אשר ליריים ש-הניחה יסודות פוליטיים

ב"נגד!" ניסו להשיב לשאלה: אז מה עושים נוכח עליית 
  הפאשיזם וכדי למנוע את מוראותיו?

  

  תככים ונשפים

"לחבר לאומים  –כותרת המשנה של "חזון ז'נבה"     
בתככיו", התייחסה לצביעותו של גוף בינלאומי זה, שהוקם 

ולהתעלמותו מהסכנה ושלטו בו בריטניה וצרפת,  1920-ב
המגולמת בעלייתם לשלטון של מוסוליני באיטליה ושל 
היטלר בגרמניה. פן מתריע מפני ההשלכות הנוראות של 
אווירת הפיוס עם הפאשיזם ושל אמירותיו המשלות של חבר 

  הלאומים, לפיהן לא צפויה כלל סכנת מלחמה. 
בנבואה מצמררת, שכמו חוזה את השימוש בגז להרג     

ני, כתב פן על נשפי ז'נבה (מקום מושבו של חבר המו
  הלאומים) ועל מה שצפוי למשתתפיהם:

  בזרועות הגאזים!... / יוזמנו לכרכר/  כעדרי פרות,/ ...אלילי המחול,
  

 ,על רגישותו של פן לאירועים הפוליטיים אנו למדים מכך    
שהכליל בפואמה זו התרעה מפורשת מפני האדישות להכנות 

ה הפאשיסטית לכיבוש אתיופיה, שהתרחש בפועל של איטלי
  , כבר לאחר פרסום הפואמה:1935באוקטובר 

 / בנימוס הטרקליני./  וחונף רירי/  חיוכים- קרני / טקסים וצילינדרים,

משחיז  /על אבני האימפריה  /חיכוכים-צפורני  / ובחובי הפינות

  מוסוליני!

  

  

  50-תחילת שנות ה ,פן אלכסנדר
  

  תרבות ומולדת"סיוט ושמו "

בחלקה האחרון של הפואמה, מתעלה המשורר לגבהים     
  פיוטיים בהתריעו מפני המוות שעוד יזרע היטלר: -פוליטיים

  נועץ מרצחיו ביונה ובורח./  (יחי הקצב!)/  הנה הוא, העיט,
  

ובשילוב לשון דיבור ובהמשך כותב פן בחריפות מיוחדת     
למלחמה "למען תרבות נגד הדמגוגיה הפאשיסטית הקוראת 

  ומולדת":
/  חרבון על מולדת כזו, השולחת/  הבוז לתרבות,/  –תרבות ומולדת?! 

–וזאת היא תרבות /  אם זאת היא מולדת/  בשם טבחיה אותי לאיבוד!

  מה צבע לאופל, מה טעם השחת?!/ 

  (חלק ראשון, המשך יבוא)



    במאבק
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) יצאה שיירת 15.8בשבת (    
ה מאות פעילי באוטובוסים ו

ודים וערבים, חד"ש ומק"י, יה
סמוך ה לכפר הפלסטיני דומא

לשכם, בו הציתו לפני מספר 
'תג מחיר' את בית  פושעישבועות 

משפחת דוואבשה, ורצחו את 
ואת אביו  דוואבשה הפעוט עלי

סעד. הפעילים, וביניהם מזכ"ל 
, מזכיר חד"ש ררררעאדל עמעאדל עמעאדל עמעאדל עממק"י 

, וחברי הכנסת משהמשהמשהמשהאאאאר דהר דהר דהר דהווווצצצצמנמנמנמנ
עאידה עאידה עאידה עאידה , דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןחד"ש  מטעם
, יוסף ג'באריןיוסף ג'באריןיוסף ג'באריןיוסף ג'באריןו סלימאןסלימאןסלימאןסלימאן- - - - תומאתומאתומאתומא

השתתפו בעצרת מחאה נגד 
, הכיבוש ואלימות המתנחלים

, וסיירו בכפר ספרבבית שנערכה 
 בבית השרוף. 

בתיאום עם  לביקור הגיעה הסולידריות והמחאהמשלחת     
בעצרת נאמו,  .ום מזרח שכםהועדות העממיות של אזור דר

נציגים  וראשי הכפר, גם מק"י וחד"ש חברי הנהגנוסף על 
  מפלגת העם הפלסטינית. של ו 'פתחתנועת של 
הדוברים השונים הדגישו את חשיבות שיתוף הפעולה בין     
לבין הפלסטינים  ישראלי כוחות המתנגדים לכיבוש בתחומה

משותפת נגד הפעילות הלהמשך בשטחים הכבושים, וקראו 
הממשלה הגזענית שעומדת נגד ההתנחלויות ונגד הכיבוש, 

 מאחוריהם. 

פעילי ימין תקפו את הפגנת התמיכה 

  בשובת הרעב מוחמד עלאן
מוחמד מוחמד מוחמד מוחמד העציר המינהלי הפלסטיני התדרדר מצבו של     

יותר משישים יום במחאה על השובת רעב כבר  עלאן,עלאן,עלאן,עלאן,
ומונשם בבית הוא מורדם עקב מצבו,  .מעצרו ללא משפט

  .החולים ברזילי שבאשקלון
עצרת תמיכה  12.8-ב, נערכה שעברכבכל יום בשבוע    
עורכי דין  200-מחוץ לבית החולים. המפגינים, כ עלאןב

 מחו עלורופאים, קראו לשחרורו המידי של שובת הרעב ו
בתגובה למשמרת התמיכה להזינו בכפיה.  כוונת הממשלה

ימין, ביניהם פעילי ארגון  הגיעו למקום מפגיני ,באסיר
הם בוכהניסטים. הם התגרו במפגינים ואף יידו ה להב"

  המשטרה הגיבה באלימות.אבנים. 
(חד"ש), שהשתתף במשמרת  יוסף ג'באריןיוסף ג'באריןיוסף ג'באריןיוסף ג'באריןח"כ     

במקום להגן עלינו מפני " :בתגובה בעלאן, אמר התמיכה
ובוקציה של הימין, אנשי המשטרה תקפו את האלימות והפר

המפגינים הערבים, ודחפו אותי אישית בכוח למרות 
  ר כנסת". שהצהרתי שאני חב

ראיון עם תמי קרני, יו"ר לשכת האתיקה ראיון עם תמי קרני, יו"ר לשכת האתיקה ראיון עם תמי קרני, יו"ר לשכת האתיקה ראיון עם תמי קרני, יו"ר לשכת האתיקה     3333ראו בעמוד ראו בעמוד ראו בעמוד ראו בעמוד                 
 ....בהסתדרות הרפואית, בעניין שובתי הרעב וההזנה בכפיהבהסתדרות הרפואית, בעניין שובתי הרעב וההזנה בכפיהבהסתדרות הרפואית, בעניין שובתי הרעב וההזנה בכפיהבהסתדרות הרפואית, בעניין שובתי הרעב וההזנה בכפיה

 סלימאן (חד"ש) נואמת בעצרת המחאה-ח"כ עאידה תומא

  בדומא
  

  יובל להופעתו של "זו הדרך" 
  

  ,2015בספטמבר  4יום ו', ב

  2אביב, רחוב שפרינצק - סינמטק תלב
  

  

  במבואה מיצג אמנים – 11:30בשעה 
  

  1, באולם 12:00בשעה 

  , ח"כ לשעבר,תמר גוז'נסקידברי פתיחה: 

), 1966( "אני אחמד"הקרנת הסרט התיעודי פורץ הדרך 

  ק: רם לוי,הבימאי: אבשלום כ"ץ, המפי
  

  חופש העיתונות בין הון לשלטון: שיח- רב
יו"ר הוועדה לקידום  ,(חד"ש) עאידה תומא סלימאןח"כ 

מעמד האישה ולשוויון מגדרי, לשעבר העורכת הראשית של 

  היומון "אל אתיחאד"
  

  , מזכ"ל המפלגה הקומוניסטית הישראליתעאדל עמר
  

  נום", עיתונאית, "המקום הכי חם בגיהיעינת פישביין
  

  , העורך הראשי של "זו הדרך"אפרים דוידימנחה: ד"ר 
  

  

   תכנית אמנותית
  מוסיקה חדשה לשירי אלכסנדר פן -גיא לוי 

  פסנתר ושירה - שירה וקונטרבס; טליה אבן צור –מבצעים: גיא לוי 
        

        במקום יחולק גיליון יובל מיוחד  של "זו הדרך"במקום יחולק גיליון יובל מיוחד  של "זו הדרך"במקום יחולק גיליון יובל מיוחד  של "זו הדרך"במקום יחולק גיליון יובל מיוחד  של "זו הדרך"

        הכניסה חופשיתהכניסה חופשיתהכניסה חופשיתהכניסה חופשית


