
 

  
  נפילת הבורסות בעולם והמדדים הכלכליים השליליים מצביעים על 

ת: תורן של הפריפריו2008-כיוון חדש במשבר הקפיטליסטי שהחל ב

המדדים המובילים בבורסות בעולם נסגרו בסוף השבוע     
האחרון בירידות חדות בעקבות המפולת בבורסות סין 

בדו כמעט והירידה במחיר הנפט. המדדים המובילים אי
מאז השיא שרשמו במאי האחרון. בארה"ב, ירד  10%

 2.32%- במהלך השבוע שעבר מדד הדאו ג'ונס ב
-והנאסד"ק צנח ב

3.03%. 
הטלטלה באסיה     

ובארה"ב גררה גם את 
אירופה לנעילה אדומה: 
מדד דאקס הגרמני 

וירד  2.3%-הפסיד  ב
לראשונה מאז אוקטובר 

 10,000מרמה של 
טסי נקודות. מדד פו

מערכו  2%הבריטי איבד 
ומדד קאק הצרפתי ירד 

. כמו כן, מדד 1.7%-ב
ונמצא  2.2%-התאגידים הגדולים באירופה ירד ב 600

 .2000בפתיחת השנה הגרועה ביותר מאז 
 33מחיר הנפט ננעל בסוף השבוע האחרון ברמה של     

דולר לחבית. היה זה שבוע רצוף של ירידות במחירי הנפט 
. 2004לא היה כמותו מאז פברואר  ושל שפל שלא

אנליסטים בארה"ב מעריכים כי יש אפשרות שהמחיר יירד 
 דולר לחבית. 20אפילו לרמה של 

יצוין שעל רקע הירידות החדות בבורסות, הרשויות בסין     
 7.2%הפסיקו את המסחר במניות. זאת, לאחר ירידה של 

החברות הגדולות ביותר  300במדד המורכב ממניות 
נסחרות בבורסות שנחאי ושנזן. הייתה זו הפעם השנייה ה

בתוך השבוע שהמסחר הופסק. הצניחה החדה בסין 
 השפיעה על כלל מדדי אסיה.

בעל ההון האמריקאי ג'ורג' סורוס, מספסרי המטבע     
הגדולים בעולם, רואה דמיון רב בין המצב בבורסות כיום 

. 2008-לתקופה שקדמה לפרוץ המשבר הקפיטליסטי ב
בפורום כלכלי שהתכנס בסרי לנקה אמר סורוס, כי 
"המשקיעים צריכים להתנהג כיום בזהירות רבה". על פי 

שבועון הכלכלי השמרני הבריטי הגיליון האחרון של ה
"אקונומיסט", מהמובילים בעולם: "ניסיון העבר של ג'ורג' 
סורוס מרשים למדי, 
במיוחד בכל הנוגע לתחזיות 

כלכליות, ולכן שווה -מקרו
להקשיב כשהוא מתריע 
מפני משהו. לאחרונה הוא 
אמר כי האווירה הנוכחית 

, 2008מזכירה לו את 
התחלתה של אחת התקופות 

שות ביותר בהיסטוריה הק
 של השווקים". 

גם ג'ורג' אוסבורן, שר     
האוצר הימני של בריטניה, 
הזהיר, כי "השנה הנוכחית 
עלולה להיות הקשה ביותר לכלכלה העולמית מאז המשבר 
הפיננסי. נראה שהירידות השבוע הן שילוב של חששות 

 מהאטה בכלכלה העולמית ונסיבות גיאופוליטיות". 

מדינות נוספות יצטרפו למעגל המיתון במסגרת האם     
שנים? מוקדם כדי  8המשבר הקפיטליסטי הנמשך כבר 

שהמשבר שגרר אחריו את  לקבוע זאת. אך מצטיירת המגמה
מדינות המרכז הקפיטליסטיות, ארה"ב וגוש יורו, יגרור עתה 
לתוכו מדינות רבות בפריפריה, ביניהן סין, ברזיל, ארגנטינה, 

ה ודרום קוריאה (ר' רשימה על מאבקי עובדים דרום אפריק
 בגיליון זה).   6בדרום קוריאה בעמ' 

אביב רשמה ירידות חדות בשבוע שעבר. -גם הבורסה בתל    
האם זה סימן למיתון הולך וקרב? עד עתה המשק 
הקפיטליסטי הישראלי הצליח להתמודד עם המשבר הודות 

גיות חדישות. לשילוב של יצוא מוגבר של נשק ושל טכנולו
  השאלה הנשאלת כעת היא: עד מתי?
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 2תגובות /
        

        
  

        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
  

  ההוויה קובעת את התודעה / א'
"אני מסתכל על בית הכנסת שלי ברעננה. בין המתפללים יש 

, טייסים, אנשי עסקים. הם לא איבדו את םמח"טים במילואי
        האמון במערכת".

  )25.12י בנט, "ידיעות אחרונות", לנפת(שר החינוך 
  

  ההוויה קובעת את התודעה / ב'
לבית של משפחה בעזה, ויש שם ילדים "כשאתה נכנס 

שמתסכלים עליך בשנאה תהומית, שם אתה יודע. ידעתי 
שאני לא רוצה להיות חלק מזה. הרגשתי שאני עושה משהו 

  .שאני לא מעוניין יותר לקחת בו חלק, מבחינה מוסרית"
  )25.12(השחקן מיקי לאון, "ידיעות אחרונות", 

  

  ההוויה לא קובעת את התודעה
במועצה האזורית חוף  ימיע התפשט היום ביישובגז מד"

שכוחות צה"ל השתמשו ברימוני גז  אשקלון. זאת לאחר
שבהן  בהיקף גדול באזור מעבר ארז, במהלך הפרות סדר

  ."השתתפו יותר ממאה פלסטינים
  )26.12("וואלה", 

  

        גדר מתה
היה תענוג לשמוע את הדיון בכנסת לגבי פסילת הספר   

מחברי הכנסת אמרו  כמהית רביניאן. "גדר חיה" של דור
לא  ישנשמר טוהר הגזע (אכי שהספר לא מעודד התבוללות ו

אמר את החלק השני של המשפט האחרון, אבל החלק 
אמרו גם  .הראשון כל כך גזעני, עד שזה לא באמת משנה)

אחת לא תיסע לכפר כדי להתחתן עם ערבי (כאילו לא שאף 
אמרו גם שהחטא  .חו נגד)שאם מישהי תיסע לעיר, הם לא ימ
כי יש משהו למעשה  רמזוועונשו לא עודד לרצוח זקנות, וכך 

יחסים בין ערבים הן ברצח זקנות והן בשלילי משותף 
 .ויהודים

מפחיד לחשוב מה היה קורה אם במדינה אחרת היו   
מסתבר ספרים. ופסילת ם מדברים כך על נישואין עם יהודי

אנחנו הכי טובים ומוסרים לנו מותר, כי אנחנו נעלים וש
 וצריכים לשמור על עצמינו טהורים וזכים.

מה פתאום שר  :אחד לא דיבר על עובדה אחת ישא  
החינוך מתערב בנושא? מותר לו למנות אנשי שלומו, ואף 

י שהם יתוו את הדרך זאת במידה, לתפקידים בכירים, כד
. אסור לו להתערב בהחלטות שלהם. השר עיניוהמתאימה ב

ט הוא אישיות פוליטית ולא איש חינוך. התערבות שלו בנ
בהחלטה מקצועית שקולה לרעיון ששר הבריאות ייכנס 

במקום שמה. לחדר הניתוח ויגיד לרופאים איך לבצע הנ
תחומים עיסוק באת עצמו מ בנט לפסול ספרים עדיף שיפסול

  לא לו.
 

        

  יוסי ס.                                              

 
  

  שגריר ישראל? לא, שגריר המתנחלים
זה לא המאבק על השאלה אם אני אהיה השגריר בברזיל או "

לא. במידה רבה אני נאבק בשביל המתנחל הבא שיימצא 
  ".ראוי להיות שגריר

  )26.12יו"ר מועצת יש"ע לשעבר, "וויינט", דני דיין, (
  

  

  חוק העמותות מתחת לרדאר של 
חנין ואמר שהוא ח"כ דב במהלך נאומו אמש במליאה עמד "

מבקש להקריא אתרשימת התורמים לעמותת הימין 'אלעד'. 
את שמות  בעוד הח"כים שהאזינו לנאומו חיכו לשמוע

התורמים עמד חנין ושתק למשך כדקה וזאת לאות מחאה על 
תראו מה קרה בכנסת ' .כך שרשימתהתורמים היא חסויה

המאבק לשקיפות של עמותות  במסגרת –כשרציתי להקריא 
אמר , 'התורמים של עמותת המתנחלים אלעד את רשימת –

  ."חנין
  )30.12, ("סרוגים"

  

  סובל מפיצול אישיות גפניהודאה: ח"כ 
אני יורק על ההעברה הזאת, ולמרות . סיקריקים תאבי בצע"

  ."זאת אני אצביע בעדה
העברת עוד  בדיון עליו"ר ועדת הכספים, , (ח"כ משה גפני

  )30.12עשרות מיליוני שקלים להתנחלויות, 
  
  

  עסק משתלם זהלהשקיע במלחמה 
 10- ב 2014- מכירות הנשק של ארה"ב למדינות זרות זינקו ב"

 גדל, על אף ששוק הנשק העולמי לא 35%מיליארד דולר, או 
אף התחרות שהחריפה, כך עולה ממחקר  בשנה שעברה ועל

-נשק שלארה"ב הסתכמו במכירות ה .חדש של הקונגרס
-ב מיליארד דולר 26.7מיליארד דולר, לעומת  36.2-ב 2014
. הזינוק נרשם בעקבות עסקות ענק של מיליארדי 2013

ודרום קוריאה. העסקות האלה  דולרים עם קטאר, סעודיה
 הבטיחו את מעמדה של ארה"ב כספקית הנשק הגדולה

  ".מהשוק 50%-בעולם, השולטת ביותר מ
  )26.12ק טיימס", "ניו יור(

  

  הנהלת בנק לאומיהגיעה לתפקיד משהמפקחת 
מחוסר היעילות  "המפקחת על הבנקים ד"ר חדוה בר מודאגת

התפעולית של הבנקים ומפרסמת היום שורה של הקלות 
בר הכריזה  .שיאפשרו לבנקים לבצע את ההתייעלות וצעדים

הבנקים להתייעל בתמורה  על מהלך שנועד לתמרץ את
 יעדי הלימות ההון. כלומר בנק שיפטר עובדים אולהקלה ב

יציע להם תוכנית פרישה מרצון יוכל לרתק פחות הון כדי 
  .לעמוד בפני סיכונים" להבטיח שיש ביכולתו

  )2.1("כלכליסט", 

  

  לא דובים ולא יער
נטלי כהן וקסברג, אמנית ויוצרת תיאטרון, נחקרה במשטרה "

ן וקסברג, לדברי כה. בשבוע שעבר בפעם החמישית
בחקירותיה השוטרים מודיעים לה שהיא חשודה בביזוי 

בחקירה 'ושלטון ופגיעה ברגשות הציבור.  סמלי דת
דובי עטוף בדגל  האחרונה הם שאלו על תמונה שלי עם

ישראל, שנראה כאילו אני עומדת לחרבן עליו. הם שאלו מה 
המסרשל התמונה. אמרתי שזה נראה לי ברור ואני לא 

זוכרת מתי העליתי את  הסביר. הם שאלו אם אנימתכוונת ל
 .'"התמונה ואמרתי שאני לא זוכרת ושישאלו את הדובי

  )27.12("הארץ", 



  

 3/  סרבנות
 

במציאות שלנו, 

להצטרף למיינסטרים 

  זה לקחת חלק בפשעים

) סירבה השבוע להתגייס לצה"ל 19תאיר קמינר (

בשיחה עם 'זו הדרך' היא ולשרת את הכיבוש. 

על החלטתה לסרב ועל החשיבות שבערעור מספרת 

   מיליטריסטי הקונצנזוס הפוליטי ה
  

 את מסרבת להתגייס לצה"ל? דועמ
שפוזרה סטינית פל-ייתי בהפגנה ישראליתה 9כשהייתי בת     

. זו הייתה חוויה מפחידה ומבלבלת מאוד. איך בגז מדמיע
גורם  – גבורתו בבית הספר עלזה שלמדתי  –" בא "שליהצ

לי להרגיש כל כך לא בטוחה? איך יתכן שלא חוקי להפגין 
חירות של אוכלוסיות בארץ? אני חושבת הלמען החופש ו

דברים שלפני כן היו כלפי ה ביקורת שהאירוע ההוא עורר בי
 נראים לי מובנים מאליהם. 

ממה  מאד שונה המשפחה שלי האירה נקודת מבט    
ההרצאות של סבא שלי, ראובן קמינר,  :ששמעתי בבית הספר

נה  קמינר, משתתפת סבתא שלי, דפ בונשים בשחור ארגון 
ולמרות . קמינרנועם ומתן בני משפחתי של המצפוני הסירוב 

. הייתי האם אתגייס או לא מעולם לא ידעתיהסביבה הזו, 
 .חייבת להחליט בעצמי

הייתה   ,בדרום הארץ אותה סיימתי לאחרונה ,שנת השירות    
שונה התעניינתי, למדתי בפעם הראגם שנת בחירות. 

והתחלתי להבין מה קורה. ראיתי את ההשפעה של המצב 
ה שקורה התעניינתי במוהמדיני על הילדים בשדרות, 

ה לדעת אני חושבת שכל מי שתחליט שהיא רוצ בשטחים.
עמיק בכל תגשי הענק ותבדוק ויותר, תתגבר על המחסום הר

  .מה שקורה, עשויה לשקול גם היא לסרב
 

ולה למיינסטרים יכ רק התחברותרווחת, גישה  לפי

לעשות את  תמסרבאת להביא הישגים פוליטיים. 

 מה?הבחירה הזו ו"לשנות מבפנים". ל
הבעיה היא שהמיינסטרים לא אמור להיות בצבא. הסירוב     

סירוב . לצערי הרב, לגרום לאנשים לפקוח עינייםשלי נועד 

כך רדיקאלית כי הצבא -פעולה כלכ להיתפס לא צריךהיום 
והממשלה שלנו כבר חצו יותר מדי גבולות. אם נצליח 

נשבור את השקר  – להראות לאנשים במה הם לוקחים חלק
ס לצבא. הרבה יותר אנשים ואין קשר בין פוליטיקה וגיש

לקחת חלק  להצטרף למיינסטרים זהבמציאות שלנו, יסרבו. 
כת רהיא שהמע 'לשנות מבפניםעם 'בפשעים. הבעיה 

ל חלק והכ -משומנת מידי. המדינה, הצבא, החיילים 
 מערכת מפלצתית שלא ניתן לשנות אותה מבפנים.מ

  
דגיש עמדה עקרונית במעשה שלך את בוחרת לה

 ?מדוע .בנוגע לגיוספוליטית 
סיבות שונות, יש הרבה אנשים שלא מתגייסים לצבא, מ    

במיוחד בתל אביב. כדי להצליח לעורר שיח בנושא הכיבוש, 
כדי לא לתת לכל החברים החיילים שלי להמשיך להרגיש 
בנוח עם זה שהם חלק מהמערכת, וכדי לתפוס תשומת לב 

צריך לעשות  – יםיינהעשל אנשים ואולי לפתוח להם את 
שקל בעיה זו שיש כאן בעיה.  מראהאני ו מעט חריג. המש

את  , בני הנוער,להעלים מעינינוהצליחו להתעלם ממנה. 
חשוב לי להבהיר ולשים דגש ובין פוליטיקה וצבא,  הקשר

 קשר הזה. ב

 
 מה יכול לצאת מסירוב ברמה הפוליטית? 

אומץ לעוד אנשים לסרב. להפיץ  ןתיאני מקווה שהסירוב י    
עו שאנשים יד  – בין אם ברמה הבסיסית ביותר ון.את הרעי

של בחירה  אישיתמה יותר רבבין אם ו ,שאפשר להתנגד
חשוב לי לשבור את התפיסה שכל מה  לסרב להתגייס לצבא.

גלו יותר מדי זמן ראנשים התרה מסביבנו נורמאלי. שקו
 למציאות של מלחמה וגם ל"עובדה" שאין אלטרנטיבה.

 

המצב הפוליטי בארץ קשה מאוד בתקופה האחרונה. 

 משפיעים על הבחירה שעשית? רועים האלהיאיך הא
כל מה שקורה, מההתבטאויות הקשות של חברי     

שוברים סערת הממשלה, דרך ההתמודדות עם הרצח בדומא, 
לי  יםמזכיר הדברים האלה – שתיקה או ה"מצב הביטחוני"

וזה  רי הרב המצב מדרדרעושה את הבחירה נכונה. לצע שאני
 .רהשאני חייבת לעמוד נגד כל מה שקו מבהיר

  
איזה מסר היית רוצה להעביר באקט הסירוב שלך לבני 

 נוער בגילך בארץ, יהודים וערבים?
הדבר החשוב ביותר הוא חשיבה ביקורתית. בשום מצב     

שאומרים לנו כמובן מאליו. אנחנו לא צריכים לקבל את מה 
בוד למחנכים, להורים או לכל אדם אחר שלוקח כל הכעם 

שאלות ללמוד לשאול שנלמד חשוב  חלק בחינוך שלנו, הכי
  .בעצמנו ולהבין את הדברים לעומקם

התודעה שנוצרה שאין ברירה אחרת היא המפחידה ביותר.     
כשאין ברירות אין גבול למה שיכול לקרות. אין גבולות 

ל נעשה לגיטימי מתחת ומוסריים ואין קווים אדומים. הכ
נזכור ונאבק "אין ברירה". ולכן חשוב שכולנו של לתירוץ 

וויון ות. למען האלטרנטיבות של שלום, שלמען הבריר
ושמירה על אנושיות. במיוחד עכשיו כשמנסים כל כך בכוח 

  להסתיר מאיתנו את האופטימיות.
  

  

  נועה לוי 
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רווחה השירותי  היכן

  ?לנשים בדואיות
הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי בראשות     

הרשימה המשותפת), , סלימאן (חד"ש–תומא ח"כ עאידה
דיון בנושא שירותי רווחה לנשים שבוע שעבר ב קיימה

ערביות בדואיות בנגב. יו"ר הוועדה אמרה בפתח הדיון: "זו 
אוכלוסייה שבשולי השוליים בחברה הישראלית, הערבית, 

ת, ות ומוזנחוהכי מופלהן כלכלית. החברתית וההגיאוגרפית, 
  ". שגי הנשים הללו בשנים האחרונותלמרות כל הצלחות והי

נשים ערביות בדואיות לא מגיעות לשירותים כי אין "    
" הדגישה תחבורה ציבורית, אפילו לא בכניסה לכפרים

איך אפשר לקבל סיוע אם לא ". לימאן את הבעייתיותס-תומא
  ". ישוב לא מוכרים מתי השירות מגיע ליודעי

עמותת 'סדרה', במנכ"לית משותפת אלנסאסרה,  אמל    
באלימות במשפחה בחברה הסבירה את מצב הטיפול 

מהנשים לא מגיעות כלל  80% ,"לפי המחקר שלנו:הבדואית
לרווחה וכשהן מגיעות הן מופנות למשטרה. השאלה היא 

מהנשים נחשפות  75%האם המשטרה היא בכלל כתובת. 
מתחת לקו העוני". לדברי מנהלת ות חיולכל סוגי האלימות 

עבירים רווחה בלאקיה, שיפא אלסאנע: "אנו מהמחלקת 
הדרכות בנושא אלימות, הדרכה לנערות, פתחנו בתים חמים 
לנערות ונערים במצוקה, יש לנו תכנית למיגור אלימות 

  ותכנית ייחודית של מגשרים אשר באים מתוך הקהילה".
יו"ר הוועדה סיכמה את הדיון ואמרה: "אלימות ובעיות     

מעמד נשים קיימות בכל העולם. השוני הוא בהתייחסות 
טיפול המדינה. כאשר הבעיה נובעת מקשר מאוד בהחברה ו

הדוק לעניין המגדרי, ובעיית האלימות היא תוצר של הבנייה 
כדי לפתור את  הולמים כלים נחוציםחברתית פטריארכלית, 

הבעיה. שמעתי ממשרד הרווחה שהוכנסו תכניות חדשות 
ואני מברכת על כך, אבל אנחנו מדברים על בעיה מאוד 

 הן חיותסבוכה ונשים שנמנע מהן לקבל את זכויותיהן. 
 מיישמת אתהמדינה לא ובכפרים מוכרים ולא מוכרים, 

 שלומן, ולא סיפקה להן עדיין את הרמהלרווחתן והלאחריות
  הנאותה מבחינת הרווחה".

 
  

 דיון סוער על פסילת 'גדר חיה'
ילת שנערך בשבוע שעבר בנושא פס בדיון בוועדת החינוך    

מתכנית הלימודים במקצוע הספרות, "גדר חיה"  הספר
  (חד"ש, הרשימה   ג׳בארין יוסף אמר ח״כ  בה השר בנט, ישג

  

״פסילת הספר מונעת משיקולים פוליטיים :המשותפת)
היא מטילה צנזורה  .פסולים, בלתי ענייניים ואנטי חינוכיים

פוליטית על ספרות ואמנות תוך התערבות בוטה בשיקוליה 
 ״. מקצועהת המקצועיים של ועד

כי ״ההחלטה מפגינה זלזול ניכר ביכולתם  ,ג׳בארין הוסיף    
של מורים ותלמידים לדון בשאלות מורכבות ושנויות 

שכבות הבוגרות, נערים ונערות במחלוקת. מדובר בבני ה
פלסטיני, וצריך -המתמודדים יום יום עם הקונפליקט היהודי

 לאפשר פולמוס פתוח״.
ג׳בארין הדגיש כי הפסילה מתווספת ליוזמות צנזורה ח"כ     

על תכנים ויצירות אמנות, פרי השלטון הנוכחי, כדוגמת 
עריכתו המגמתית של ספר לימוד האזרחות, פסילת ההצגה 

ויוזמת שרת התרבות לשלול תמיכה  ,הזמן המקביל״"
 , שהקרין את פסטיבל סרטי הנכבה. "אציבורית מסינמטק ת

תקף בדבריו את דב חנין (חד"ש, הרשימה המשותפת) ח"כ    
"בנט מדבר על 'סכנת התבוללות'?הוא מנותק שר החינוך:

הסכנה האמיתית במערכת החינוך זו .מהמציאות לחלוטין
מגייס את ,הת הערבים, בחסות השר נפתלי בנטהגזענות ושנא

יהודיים -אנושיים והאנטי-מערכת החינוך למסרים האנטי
שלו. ואין זה פלא: הוא עומד בראש מפלגה ממנה יצא ח"כ, 

אומר ששריפת הבית בדומא אינה פיגוע טרור. בושה ה
  שמפלגה כזו מתקראת 'הבית היהודי'".

  

  ח"כ אבו מערוף: 

  בין עוני וחולייש לשבור את הקשר 
"על הממשלה לגבש תכנית לאומית לשבירת הרצף בין     

 ח"כ ד"ר עבדאללה אבו מערוף דרש - עוני לחולי במדינה"
ציון יום דיון לנאומו בכנסת בב(חד"ש, הרשימה המשותפת)

  את דרישתו נימק באומרו:הבריאות.
הנתונים מצביעים על הבדלים משמעותיים בתוחלת "    

ושבי המרכז לבין תושבי הפריפריה. לצערי הרב החיים בין ת
בהרבה מהמקרים, אדם חולה הוא אדם עני, מה שמצביע על 

אחד הגורמים המרכזיים לתחלואה. על  ואכך שעוני ה
רותי יהמדינה לדאוג לכך שלכלל האזרחים תהיה גישה לש

גם באינטרס  מדובר בזכות בסיסית אך וויוניים.בריאות ש
  ."הישיר של המדינה עצמ

  
  

  ספין נתניהו טיפוסי
 תמידאחרי מופע ההסתה שלו אחרי הירי בדיזינגוף, ה     

הודיע כי יתנה את .הוא נתניהו במתקפתו על הציבור הערבי
ראיון עם איימן ר' התוכנית לצמצום פערים בחברה הערבית (

בגיליון הקודם של 'זו הדרך'), שרק על התכנית עודה 
לאחרונה עברה בממשלה בראשותו,  במספר מגבלות 

יריב לוין וזאב ממפלגתו הימנים קיצוניים  השריםשינסחו 
  אלקין.      

הגיב , (חד"ש) יו״ר הרשימה המשותפת, איימן עודה    
ראש ממשלה  של״מדובר בעוד ספין תקשורתי  לפרסום:

סיון יסתה. נעמוד מאוחדים נגד כל נהבעסוק רק בספינים וה
. לב 'קיצונים'ו 'מתונים'לפלג את הציבור הערבי במדינה ל

התוכנית הוא שינוי במנגנוני ההקצאה של המשרדים 
ממשלת נתניהו וברור לנו מרבות פיות יהשונים. אין לנו צ

 .״יישוםמהלךהאבק על כל שלב בישנצטרך לה



  

 5/בעולם הערבי
 

  

 

        

    תרהתרהתרהתרהאאאאזעזעזעזע    רג'ארג'ארג'ארג'א    ––––    מזרח תיכון עכשיומזרח תיכון עכשיומזרח תיכון עכשיומזרח תיכון עכשיו

השנה הרעה 

 של סעודיה
ההתפתחויות נוכח סעוד מודאג בית 

  תימן ומדיניות ארה"ב, בבסוריה ו

 קלפים לקראת הסדרים אזוריים ףואוס
  

: הסכם הגרעין עם לסעודיה תה שנה גרועהיהי 2015    
בתימן, הגברת בהנהגתה איראן, כישלון התוקפנות 

סית בסוריה, ומה שנראה כהתקוממות המעורבות הרו
כולן התפתחויות  –פלסטינית חדשה נגד הכיבוש הישראלי 

מחריפות את מצבה האסטרטגי של המונרכיה הווהאבית ה
  המזדקנת.

אזרחים סעודים בסגנון  47של ) 2.1(הוצאתם להורג     
ם ללדאעשי מזוויע בשל התנגדותם למשפחת המלוכה, ובכ

יאו את איראן לתגובה חריפה. איש דת שיעי בכיר, הב
תקיפת שגרירות סעודיה בטהראן, שהתרחשה ככל הנראה 

עוד יתהתוך העלמת עין של מנגנוני הביטחון האיראניים, הי
לה קדם מותם של מאות במתיחות בין המדינות,  הסלמה

הם יניבו, בספטמבר האחרוןעולים לרגל איראנים במכה 
כמה ש לאמית,של הרפובליקה האיס דיפלומטים בכירים

  בגדר נפקדים. עדיין  מהם
הפרובוקציה הסעודית הצליחה לגרור את טהראן לזירה     

, ולטענות המפורסם שיעי-לשבר הסוני –נוחה לה הפחות 
נפרשת כביכול על החסות איראנית בדברשל מדינות המפרץ 

עיראק, בין, יבחרבקבוצות דתיות שיעיות ואחרות בסעודיה, 
יה. לסעודיה יש אינטרס לבודד את איראן סורבתימן וכמובן ב

מחדש בסס ל, כמו גם תימןבולבלום את מהלכיה בסוריה ו
. שיעי כסתירה המרכזית באזור-מעמדו של המאבק הסוניאת 

הקלף שסעודיה שולפת כעמדת  איה"הנהגת העולם הסוני" 
  מיקוח בכל הסדר אזורי עתידי.

אות  המדיניות הסעודית התוקפנית היא דווקאאך     
הבריטים והעבירה  בידישהומלכה  ,לחולשה. משפחת סעוד

נאמנות לאימפריאליזם האמריקאי, ראתה את ארה"ב מוותרת 
ומשלימה עם הפיכה  2011על ידידה הוותיק מובארק בשנת 

. גם התמורות בסוריה 2015-של איראן למעצמה אזורית ב
  י הרוס  המתווה  אינן מבשרות טובות לסעודים, במיוחד נוכח

  
  
סעודיה מוגדרים  הנשענים עלצובר תאוצה ולפיו הארגונים ה

  כארגוני טרור, שלא יהיו חלק מהפתרון הפוליטי.
החולשה הסעודית באה לידי ביטוי גם בכתף הקרה     

, שמעטות מהן ניתקו את יותערבהמדינות השקיבלה ריאד מ
נסה לשמור על מראית עין הממתורכיה  ;יחסיהן עם איראן

מתקשה להסביר לדעת הוכמובן מארה"ב  ;שלניטרליות
ית כיצד בעלת בריתה ההיסטורית במפרץ אהקהל האמריק

בעודה דורשת "שינוי דמוקרטי" בסוריה  ברצחנות משתוללת
ובמקומות אחרים. בשלב זה נראה כי ממשלת נתניהו היא 

ידה את דוחקת הצההמרוויחה הגדולה מכל ההסלמה הזו, 
השאלה הפלסטינית וגם מספקת לנתניהו עוד תחמושת 

איראני", יש האיום ה" תפוגגבה :הסברתית יקרה מפז
"רצחנות אסלאמית" שבה אפשר להפחיד את הציבור 

  הישראלי המתוסכל מהמשבר הביטחוני והכלכלי. 
באינטרסים של תורכיה, שמנסה  מתנגשתסעודיה כבר     

אק ומהדקת את יחסיה הגלויים עירבלצמצם נזקים בסוריה ו
עם ישראל. אלא שהשאלה הגדולה בהקשר זה היא מצרים. 
תחת סיסי, קהיר תלויה מאוד בסיוע הכלכלי מהמפרץ, אך 
בה בעת היא מבינה שהביטחון הלאומי שלה מתנגש קשות  

תכניות האזוריות של סעודיה. שכנתה ממערב, לוב, הופכת ב
קאעידה אחרים - אללמעוז מרכזי של דאע"ש וצאצאי 

  .יהשנדחקים מסוריה, ומהווה מקור דאגה גם עבור אלג'יר
  
  

 הצביעות של בית סעוד

  
 

נוסף להיותה הנשיאה התורנית של הליגה הערבית וארגון     
 המדינות האסלאמיות, מצרים חברה גם במועצת הביטחון

. משבר הנילוס מחייב אותה לשקם את מעמדה של האו"ם
ות תשתית ושת אפריקה. כל זה יכול להכמדינה מובילה ביב

נוחה למאמץ מצרי ליצור "דרך שלישית" ולבסס מנהיגות 
ול על הצירים הקיימים. לאיראן יכמתעלה כבהערבית חדשה 

שלא הפסיקה לחזר אחרי קהיר גם בימי שלטון האחים  –
יש רק מה להרוויח ממימושו של פוטנציאל  –המוסלמים 

לראות את מצרים בתפקיד  מצרי כזה. גם הסעודים ישמחו
 אותיותר דומיננטי, בתקווה שזה יוציא אותם מכל המבו

הסתומים אליהם נקלעו, ובעיקר מהפסיביות היחסית של 
  .בעבראינם תלויים בנפט הסעודי כמו כבר האמריקאים ש

בינתיים תמשיך סעודיה במאמץ הדיפלומטי נגד איראן,     
בכל  השטרוע את לפר במטרה שיעי-ליבוי הפילוג הסוניבו

  הסדר עתידי בסוריה, בתימן ובכלל.
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  מנהיגי האיגודים בכלא והעובדים ברחוב
  

  המדכאת נגד הממשלה הפגנות המונים –דרום קוריאה רותחת
  

  עומרי עברון מאת
  

בחודשים האחרונים מתחולל מאבק חסר תקדים בין      
ממשלתה השמרנית של דרום קוריאה בהנהגת הנשיאה פארק 

ת הייא לבין איגודי העובדים במדינה. העובדים, בהובל-גאון
"הקונפדרציה הקוריאנית של האיגודים המקצועיים" 

)KCTU פתחו בשורה של שביתות, הפגנות ופעולות מחאה ,(
נגד רפורמות עבודה נרחבות, שמטרתן לאפשר לתאגידים 
הגדולים "גמישות" מוגברת בפיטורי עובדים והרעה של 

  תנאי העבודה.
מה הממשלה  צו סלאחר הפגנת אחד במאי המונית, פר    
גיונג האן באשמת "התקהלות - עצר למנהיג האיגוד סאנגמ

אסורה והסתה לאלימות". האן הוא מנהיג מיליטנטי עם 
ניסיון רב בהנהגת מאבקי עובדים. הוא אף ישב שלוש שנים 

-בכלא אחרי שהוביל השתלטות בת יותר מחודשיים של כ
עובדים על מפעל מכוניות. במאי התבצר האן במשרדי  900

מנזר בודהיסטי. הוא חמק מהרשויות, הסתנן האיגודים וב
בנובמבר ואף נאם בפני יותר  14-להפגנת ענק בסיאול ב

ממאה אלף מפגינים שסירבו לציית לצו הדרקוני של 
  הממשלה לאיסור ההפגנה.

המפגינים קראו להתפטרותה של הנשיאה, שבתורה כינתה     
ת את המפגינים טרוריסטים. פארק הואשמה בניסיון לשקם א

קומוניסטית, של אביה, -פועלית והאנטי-המדיניות האנטי
-ל 1961אמריקאי בין -ששלט בקוריאה כרודן צבאי פרו

1979.  
הממשלה דיכאה את ההפגנה בכוח רב, תוך שימוש בגז     

מפגינים  500-מדמיע, תותחי מים ואלימות משטרתית, וכ
נפצעו. לאחר ההפגנה, האן נאלץ להסגיר את עצמו 

שוטרים איימו לפרוץ למקדש בו הוא התחבא.  כשאלפיים
  נוספים   מנהיגים    מספר  עצרה   המשטרה     להאן,  בנוסף 

  

  בינתיים בצפון: ניסוי אטומי
צפון קוריאה טענה בשבוע שעבר כי ערכה ניסוי מוצלח     

בפצצת מימן. ההודעה גררה גינויים מכל העולם. המשטר 
פצצת המימן למען הצדק" בפיונגיאנג הודיע כי ניסה את "

וכי הניסוי עבר ב"הצלחה מושלמת המעלה את עוצמתה 
הגרעינית של המדינה לרמה חדשה". אך למרות הדיווחים 
הנרגשים מפיונגיאנג, מומחים טענו כי ככל הנראה הפצצה 
שנוסתה לא הייתה פצצת מימן אלא פצצת אטום קטנה 

  . 1945-מאלה שהוטלו על הירושימה ונגאסקי ב
מנהיגי יפן ודרום קוריאה יצאו בגינויים חריפים, כמו גם     

רוסיה. אפילו סין, בת בריתה היחידה של המדינה המסוגרת, 
יצאה בגינוי והודיעה כי היא מחויבת ל"פירוז חצי האי 

  הקוריאני מנשק גרעיני".
מה"קמפיין הבינלאומי להשמדת נשק גרעיני" נמסר כי     

"המעשה הפזיז והבלתי מקובל הזה פוגם בתנופה הגוברת 
של תמיכה בינלאומית באמנה אוניברסלית שתוציא את 
הנשק הגרעיני אל מחוץ לחוק. אם הנשק הגרעיני יוסיף 
להיתפס כאמצעי לגיטימי ושימושי לסיפוק ביטחון, מדינות 

  ביכולת גרעינית ירצו לפתח נשק בעצמן". שאינן מחזיקות

  
מאיגודי העובדים, פשטה על המשרדים של הקונפדרציה 
ואיגודים נוספים, והחרימה מחשבים ומסמכים. בחודשים 
לפני כן פיזרה הממשלה את איגוד עובדי ההוראה והוציאה 
מחוץ לחוק איגוד ציבורי נוסף. שבדצמבר שעבר נענה בית 

הממשלה להוציא את מפלגת המשפט החוקתי לבקשת 
השמאל המרכזית "המפלגה הפרוגרסיבית המאוחדת" מחוץ 

  לחוק בטענה שמנהיגיה הם "סוכנים של צפון קוריאה".   
  

כרזה של  
קונפדרציית 
הארגונים 
המקצועיים 
של דרום 
  קוריאה

  
  
  
  
  
  
  
  
   

למרות ניסיונות הדיכוי של הממשלה, המאבק רק מחריף.     
ים הצטרפו גם "ליגת האיכרים", איגודי אל איגודי העובד

ארגונים שהקימו  52הסטודנטים, תנועות חברתיות ועוד 
"גוש מתאם של כוח העממי". המאבק התרחב וכולל כעת 
סוגיות נוספות, וביניהן: ביקורת חריפה על הסכמי הסחר 
החופשי בין קוריאה לארה"ב, שאיפשרו לתאגידי מזון 

; ניסיונות לעצור את שכתוב אמריקאיים לרמוס את האיכרים
ספרי ההיסטוריה הרשמיים במערכת החינוך במטרה להלבין 
את פשעי הדיקטטורה הצבאית של אביה של פארק; וקשרי 
האליטה הכלכלית של קוריאה עם המשטר הפאשיסטי של 

  יפן בתקופת הכיבוש. 
בשבועות האחרונים מוביל "הגוש המתאם"  עובדים,      

להפגנות, לשביתות ולביטויים של מרי  איכרים וסטודנטים
אזרחי המוני במאבק המתמשך נגד הממשלה, המנסה 

ליברלית באמצעות רודנות - להעמיק את המתקפה הניאו
  ודיכוי המוני. 

  
  

  
  

  ניתן לקבל את

  מדי שבוע זו הדרך""

  אלקטרוני בדואר

  או בדואר רגיל
  

ים לשלוח , ללא תשלום, מתבקשהמעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני

 zohaderekh@gmail.comכתובת דוא"ל  אל:  

, מתבקשים לכסות את הוצאות המעוניינים לקבל בדואר רגיל

שקלבשיק לפקודת המפלגה  150המשלוח באמצעות תרומה של 

  6126102אביב, מיקוד -, תל26205 "דת הקומוניסטית הישראלית, 
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יאנובסקיהריכוז נריך הימלר בביקור במחנה יהי .ראש האס.אס  
  

  השכתב יומןבעברית מתפרסם 

  מחנה ריכוז ניצולה מ 1943- ב
  

 שורדתבעיני 
  12בת 

  

  

בינואר) מפרסמת  27לקראת יום השואה הבינלאומי (    
יומן ", עשרה-בעיני ילדה בת שתים"הספר  הוצאת פרדס את

בפולנית והיה אחד  1946-מצמרר שראה אור לראשונה ב
ק . רלאחר השואהמיד המסמכים הייחודיים שפורסמו 

  רואה היומן אור לראשונה בעברית. אחרי, שנה  70עכשיו, 
(יאנקה,  השלס ינינה, בזמן אמת, 1943-ב ההיומן כתבאת     

שאיבדה את כל  12כפי שכונתה בילדותה), ילדה בת 
יין טריים, מיד משפחתה. היא כתבה אותו כשזיכרונותיה עד

במבצע הצלה  יאנובסקיאחרי שהוברחה ממחנה הריכוז 
נמנתה  ינינה". מתוכנן ומאורגן של "המועצה לעזרה ליהודים

קבוצת אנשי הרוח במחנה יאנובסקי, שנדבקו בחיידק  עם
מידי ערב,   ילדה אחת קטנה בחבורת מבוגרים. –הספרותי 

קלם לאור האש שבערה בבור המוות לא הרחק, נהגה לד
הגיעה י הנשים בצריף שישנה בו. כך שירים שכתבה בפנ

 משורר והסופר מיכאל בורביץ', שעמד בראשה לאשמעה 
 שעלה בידי בורביץ' הפעילות התרבותית במחנה. לאחר

  .לברוח מהמחנה, בעזרת ידידיו, דאג להציל גם את ינינה

  
שבועות לאחר בריחתה מהמחנה, קיבלה ינינה שלושה 

עיפרון, כדי לעודדה לכתוב את מחברת אפורה ו
עמודים)  132יומנה המורכב משלוש מחברות (.זיכרונותיה

בכתב יד גדול וברור, בכנות ילדותית, באופן בפולנית כתוב 
זיכרון  .היומן הואבלתי אמצעי ובכישרון שאינו מוטל בספק

נאמן של המאורעות, ונתמך בתאריכים מדויקים 
, זה גם סיפור אישי מעבר לחשיבותו ההיסטורית.ובשמות

מכמיר לב, שיש בו טעימה של האימה והייאוש של ילדה 
  .במחנה ריכוז

ינינה שרדה. מציליה העבירו אותה ממקום מסתור אחד     
היומן  .למשנהו, כשהם משנים כל פעם את זהותה

שונה מזו של הכותבת שלו, ובמזל בדרך מחתרת, התגלגלב
נו הפרטי של שרד את המלחמה. כתב היד נשמר בארכיו

הוא מסר אותו לארכיון של "בית  1985-מיכאל בורביץ', וב
גרסאות בימתיות ביומן שזכה . הלוחמי הגטאות" בישראל

והוכנס לתוכנית לימודים של סמינרים באוניברסיטת 
קטלנית, ספרדית, גרמנית,  לרבותתורגם לשפות שונות,   פריז,

קטעים ת. ועומד לראות אור גם בצרפתי ,רוסיתואוקראינית 
  .אנגליתלמתוכו תורגמו גם לצ'כית ו

היומן מלווה בהקדמות של עורכי המהדורות בשפות     
השונות, בכרוניקה קצרה של האירועים המתוארים, באחרית 

פעילת פרופ' ינינה אלטמן שהיא , כעת דבר מאת המחברת
כתבה במחנה וכן בשירים שקומוניסטית ותיקה תושבת חיפה,

  .שירים שבמובן מסוים הביאו להצלתה -הריכוז
  

  , השלס ינינה עשרה", מאת-"בעיני ילדה בת שתים

   2016הוצאת פרדס, 

  

  אנדרטה לכישרון מבוזבז
סרטו האחרון של קווינטין טרנטינו, "שמונת השנואים",     

שעלה לאקרנים בסוף השבוע האחרון, הוא דוגמה נוספת 
הטביעה במניירות של הבימאי המבריק.  מבין רבות לתהליך

טרנטינו, שהתפרסם בזכות סרטי הפשע העוצמתיים שלו 
"כלבי אשמורת" ו"ספרות זולה",  -תחילת שנות התשעים ב

מוסיף בהרפתקאותיו בין סוגות קולנועיות שונות. הפעם הוא 
  בחר לנסות את מזלו במערבון. 

מאי לצלם כדי להתמודד עם הסוגה הדועכת, החליט הבי    
 , המתאים במיוחד לצילומים שלמ"מ 70 בפילםאת הסרט 

סאגות ארוכות במרחבים פתוחים (גם האורך מתאים 
 . אך למרות צילומילפורמט, וגולש מעבר לשלוש שעות)

ים, ופסקול של הרי וויומינג המושלגפתיחה עוצרי נשימה 
בחלל  ת, מרבית סרטו של טרנטינו מתרחשדרמטי ומרהיב

נות הסדקית של מיני", אליה מגיע אוסף של "ח - אחד 
פושעים וציידי ראשים. וכך הסגנון האסתטי הפתוח, 

לתסריט שהוא בבסיסו  מוכפףהאפוסי, של המערבון, 
  קומדיה קאמרית בלשית. 

אין ספק, טרנטינו יודע לכתוב דיאלוגים ולצלם אלימות.     
הסרט, שמתרחש בשנים שלאחר מלחמת האזרחים 

המתחים  של אירוני ומבדר מציג תיאורגם  האמריקאית,
  ם בין הדרום והצפון, ובין שחורים ולבנים.יפוליטי-הגזעיים

אך בגלל נטייתו המוגזמת של טרנטינו למנייריזם, בגלל 
הרמזים תוך קולנועיים, בגלל התעקשותו אהבתו הגוזמאית ל

לעסוק במדיום הקולנועי באופן מודע, שמייצר ריחוק 
כל הסיבות הללו, סרטו החדש הוא  בגלל –מהעלילה 

  אנדרטה מפוארת לכישרון מבוזבז.   

  נמרוד פלשנברג



    במאבק
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מרחב ההסתדרות במשולש הדרומי פתח במבצע     

להתארגנות במקומות העבודה ולגיוס חברים חדשים. יו"ר 
שהמבצע כולל עובדים  צייןהמרחב, ג'מיל אבו ראס, 

ומעסיקים. העובדים מוזמנים להצטרף לארגון ולמעסיקים 
נמסר כי אין להתערב בהחלטות העובדים להקים ועד או 

  .להתארגן
י ההסברה בשפה הערבית המופצים בערי המשולש חומר    

פירוט רב של  כולליםהדרומי (טייבה, טירה, קלנסווה) 
ההטבות והזכויות של חבר ההסתדרות. אבו ראס, חבר 
הלשכה הפוליטית של המפלגה הקומוניסטית הישראלית 

: "הכרחי לקדם הדגיש(מק"י) ופעיל איגוד מקצועי ותיק, 
אנו מקיימים דיאלוג פורה עם  התארגנות עובדים מעמדית.

העובדים בערי האזור על מנת להסביר את זכויותיהם ואת 
יתרונותיה של ההתאגדות". מרחב ההסתדרות במשולש 
הדרומי קיים לאחרונה סמינר בן שבועיים לעובדי בניין 

בטרם יצא וזאת  –סמינר נוסף לפעילי ההסתדרות באזור ו
  המבצע לפועל.

  

אביב: דיון על -פרלמנט העובדים בתל

בענף התחבורה עובדים התארגנות  
דיון על התארגנות עובדי התחבורה ועל סכסוך העבודה     

-במסגרת פרלמנט העובדים בתל ,בחברת סופרבוס יתקיים
רכז בו , ישתתף 19:30בינואר בשעה  27ביום רביעי   ,אביב

  עובדי התחבורה הציבורית בארגון כוח לעובדים, אסף בונדי.
אביב -טיב העובדות והעובדים של מק"י וחד"ש בתלקא    

פתח בחודש שעבר מסגרת חדשה בשם "פרלמנט העובדות 
והעובדים": סדרת פגישות ובמרכזן מעמד העובדים ועולם 

וויון האגף לקידום שהעבודה. במפגש הראשון השתתף יו"ר 
  בהסתדרות וחבר ההנהגה מטעם חד"ש, סוהיל דיאב. 

  

של המוקד קורס הכשרת מתנדבים 

 לפליטים ולמהגרים
של "המוקד   אביב ייפתח קורס להכשרת מתנדבים-בתל    

לפליטים ולמהגרים", ארגון זכויות אדם הפועל על מנת להגן 
מהגרי עבודה ולמיגור ועל זכויותיהם של מבקשי מקלט 

  הסחר בבני אדם בישראל. 
קבלת קהל,  ,הקו החם רה"מוקד" זקוק למתנדבים עבו    

ם יזומים בבתי כלא, מענה לפניות, מתן מידע וסיוע ביקורי
  ולתפקידים אחרים.  ,לשפות שונותתרגום  ,ראשוני

קורס ההכשרה יימשך חודש ויתקיים במשרדי המוקד     
לפליטים ולמהגרים. הקורס יכלול ארבעה מפגשים שבועיים, 

  שעות.  3.5כל מפגש בן 
 

        : : : : באתר המוקדבאתר המוקדבאתר המוקדבאתר המוקדפרטים נוספים פרטים נוספים פרטים נוספים פרטים נוספים 
http://hotline.org.il/contact/volunteer 

  

-ביום שישי: הפגנה ישראלית

  תפלסטינית ליד מחסום המנהרו
בינואר, ובכל יום שישי הראשון  15ביום שישי הקרוב,     

בכל חודש, תיערך צעדה משותפת של ישראלים ופלסטינים 
, נגד הכיבוש ולמען שלום, עצמאות וצדק לשני העמים

   .ארגון "לוחמים לשלום"הביוזמת "עומדים ביחד" ו
"שרי הממשלה דקלמו דף מסרים מהמארגנים נמסר כי    

הפצועים וההרוגים הם  לנו שהפחד ברחובות, שנועד להגיד
גזירה משמיים. ממש כמו תאונות הדרכים. אנחנו לא מוכנים 
לקבל את הקביעה שנועדנו לחיות ככה. על החרב, לתמיד. 

נחנו לכן א אנחנו יודעים שיכול להיות כאן ממש אחרת.
  ת".יוצאים החוצה ומנסים לשנות את המציאות הזא

, אנחנו הולכים לעשות את המעשה ביום שישי הקרוב"    
ביחד עם הפלסטינים כדי להראות  ההגיוני היחידי ולהפגין

אתכם לעלות יחד  שמציאות אחרת אפשרית. אנחנו מזמינים
איתנו על האוטובוסים שיצאו מרחבי ישראל והגדה 

פגש ליד מחסום המנהרות לצעדה מיוחדת נ. המערבית
  .החופש" צעדת -וחשובה של פלסטינים וישראלים 

  
: : : : לאירוע בפייסבוק ולהרשמה להסעות מרחבי הארץלאירוע בפייסבוק ולהרשמה להסעות מרחבי הארץלאירוע בפייסבוק ולהרשמה להסעות מרחבי הארץלאירוע בפייסבוק ולהרשמה להסעות מרחבי הארץ

https://www.facebook.com/events/510947389066524https://www.facebook.com/events/510947389066524https://www.facebook.com/events/510947389066524https://www.facebook.com/events/510947389066524        

 הבדי אמדוקס הפגינו בבניין ההנהלעו
קיימו חברת התכנה הגדולה בישראל, אמדוקס,  ובדיע    

משמרת מחאה מול משרדי החברה ) 6.1בר (בשבוע שע
ברעננה, על רקע סירובה של הנהלת אמדוקס להכיר ביציגות 

צדדית - ההסתדרות ובוועד העובדים ועל רקע התנהלות חד
  של ההנהלה בנוגע לעתידם התעסוקתי של חלק מעובדיה. 

ההסתדרות הודיעה להנהלת אמדוקס כי היא ארגון     
בחודש אוקטובר האחרון, וזאת  העובדים היציג בחברה כבר

  לאחר שמעל שליש מהעובדים הצטרפו לשורותיה. 
  

תל אביבחד"ש סניף   

 אסיפה פומבית 

והח"כ לשעבריו"ר ועדת המעקב עם   

 מוחמד ברכה
 

  –דמוקרטיה לשוויון ולהמאבק לשלום, 

הימיןמאבק בממשלת    
 
 

,20:00, בשעה בינואר 26, ג'ביום   

, תל אביב70חד העם הגדה השמאלית, אבמועדון   


