
  

   ניחא שנתניהו הוא מכשול לשלום, אבל גם ראש האופוזיציה מצטרף למקהלה

בשבוע שעבר הזמין נשיא הרשות הפלסטינית,      
עיתונאים ישראלים ) מאזן-מחמוד עבאס (אבו

במסגרת מגעים בין לשכתו  הוא סיפר להם כי. לשיחה
לאחרונה האפשרות של פגישה עלתה ללשכת נתניהו 

ואף מינה  גים. אבו מאזן הסכים להצעההמנהי בין שני
לשכת נתניהו לא חזרה אליו עם , אך אנשים להכינה

  תשובה. 
מעוניין בתהליך מדיני,  ינושנתניהו א הניסיון לימד    

 השיג מרווח נשימה, זה רק כדי להשתתף בוואם 
מהלחץ הבינלאומי המתרגש על ישראל. היינו רוצים 

אל בדמות להאמין שאופוזיציה לנתניהו משמ
"המחנה הציוני", דווקא רואה במנהיג הפלסטיני 

, פרטנר המדגיש את רצונו בהסדר מדיניהמתון, 
להתקדמות לעבר סיום הכיבוש והקמתה של מדינה 

   רוצים... היינופלסטינית. אז 
השבוע הציג יו"ר האופוזיציה, יצחק (בוז'י) הרצוג, את     

י ביטחון עמדתו המדינית בנאום שנשא במכון למחקר
אמר כי הוא מאמין בפתרון שתי המדינות,  בנאומולאומי. 

"החלומות הרומנטיים של גורמים  הוסיף בלעג:אך 
משמאל, שמחר בבוקר רק נושיט יד לשלום, ומיד 
הפלסטינים ילחצו אותה לשלום, הם חלומות באספמיה. 

  יש יותר מדי שנאה ויותר מדי הסתה". 
עניק תהפרדה", שלדבריו  בנאומו הציג הרצוג "תכנית    

ביטחון בתקופת "האינתיפאדה השלישית", בעוד השלום 
"להיפרד  מועד בלתי ידוע:ל יידחווהמשא ומתן המדיני 

" הוא הצהיר. מכמה שיותר פלסטינים, כמה שיותר מהר
-זה הדו –"הם שם ואנחנו פה. נקים חומה גדולה בינינו 

   ".קיום האפשרי היחיד כרגע בין העמים
נתניהו, השמאלית להרצוג, ראש האופוזיציה  –שימו לב     

, לפתרון שתי המדינותמעשית אומר שאין היתכנות 
 בוז'י למעשה מאמץ. ושבינתיים צריכים להגביה חומות

לא יקבלו"  –יקבלו, לא יתנו  –את רטוריקת ה"יתנו 
מקדם את האגדה הימנית לפיה הפטרונית של נתניהו, ו

, שחוזר כמו תוכי בוז'ילפי  "אין פרטנר" בצד הפלסטיני.
נטול הוא מנהיג אבו מאזן לפיה  הימיןעל הרטוריקה של 

  . ידי "קיצוניים"במובל הכוח 
  אך לא רק אגדת ה"אין פרטנר"  מושרת  מגרונו  של  מר    

(צילום מסך) נתניהו והרצוג לפני הבחירות          
 
 

גם קריאות מתלהמות של אחרון הטוקבקיסטים  –הרצוג 
 המתהדר כילא חסרו בנאומו. יו"ר האופוזיציה, הימנים 

אצלי " :טחון אני יותר קיצוני מנתניהו", אמר בנאומוי"בב
לחמאס לא תהיה שום חסינות ועל כל פיגוע הם ישלמו מחיר 

. נפעיל אגרוף ברזל כבד מאוד. לא הפצצות סרק מהאוויר
פקטיבי. נשתק את הטלוויזיה, את הרדיו, את הרשתות א

  החברתיות".
  

חלילו של נתניהו בכל הנוגע ליחס פי לרוקד הרצוג גם     
ו את התנגדותשוב  הבהירהאיחוד האירופי לעולם. 

 על יםחל ינםהסכמים עם ישראל אהוהודיע כי  להתנחלויות
ומה  .השטחים הכבושים. צעד נכון בעיני כל רודף שלום

"אירופה גינה את הצעד ואמר: הרצוג אומר? כמו נתניהו, 
  ". טוב שלא צעק "אנטישמים!"BDS-נרתמת לסייע ל

  

ומה עם המעצרים הפוליטיים? בשבוע האחרון מוחזקים     
 נאסר נוואג'עהפעילי תעאיוש עזרא נאווי, גיא בוטביה ו

במעצר שמטרתו תפירת תיק. השלטון מנסה לפצות את 
דומא ביצירת סימטריה חשודי הרצח בעצר המתנחלים על מ

הזויה בין נערי הגבעות לפעילים המסורים של תעאיוש. 
טרה השיטות של השב"כ שהביא המפכ"ל אלשיך למש

ליו"ר האופוזיציה,  האםמוחדרות לארגון במהירות הבזק. 
 ?מנהיג ה"שמאל", יש מה להגיד על ההידרדרות לפשיזם

        . ? אנחנו כבר לא מופתעיםלא? כלום
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        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
        

  ?אמריקאי מישהו ראה כאן טיל
 טיל ובומשלוח  2014-ארה"ב שלחה בטעות לקובה ב"

ה. שהיה מיועד לאימונים באירופמיוחד קרקע -הלפייר אוויר
הטעות הקריטית, בין הקשות הידועות מסוגה, הובילה 

 - במשך יותר משנה .לאיבוד מידע טכנולוגי צבאי רגיש
המדינות נפגשים מעת לעת כדי לדון  בעוד נציגי שתי

, אמריקאי שנות אמברגו 50-לאחר יותר מחידוש היחסים ב
האבוד  ניסו הרשויות בארה"ב להחזיר לידם את הטיל

ם יליאובה. במקביל, חוקרים פדרקבידי  , ככל הנראה,שנמצא
אם  ,המשלוח של הטיל כדי להבין החלו לעקוב אחר מסמכי

או שמא  ידי עבריינים, מרגליםתה מעשה ישליחתו לקובה הי
ידי יצרנית בטיל עצמו נשלח ות. השל טעוי רשרתמדובר בש

הבינלאומי  ד מרטין מנמל התעופהיהנשק הגדולה לוקה
סיס חיל והיה אמור להגיע לב ,2014באורלנדו בתחילת 

 ערכונאט"ו בעת שכוחות  האוויר הספרדי 'לה רוטה'
        ".אימונים

  )8.1יתון הספרדי "אל פאיס", הע(

  

        תנו הזדמנות למאמן
מאמן של מנצ'סטר הסר אלכס פרגוסון התמנה לתפקיד   

עונות הוא לא זכה עם  שש. במשך 1986יונייטד בשנת 
שום הישג משמעותי, אך למרות זאת, הוא המשיך בהקבוצה 

לקבל הזדמנות. כעבור מספר עונות, הקבוצה בהדרכתו 
פויות אירופה החלה ברצף מרשים של אליפויות, גביעים, אלי

יחס אוהדים רבים ברחבי העולם. הבוכדורגל מרהיב, שזכה 
שקיבל המאמן המוערך מצד ההנהלה היה בין  יסבלנה

 הגורמים להישגים אלו.
בליגת הכדורגל הישראלי, המספרים בלתי נתפסים. כעבור   

בערך מחצית ממשחקי הליגה, בשתיים מקבוצות הליגה, 
מעבר למספרים הקשים,  !כבר מאמן רביעיהעונה נמצא 

יודע כי מספר הקיימת בעיה בלתי ניתנת לכימות. מאמן 
משחקים חלשים עלולים לגרום להחלפתו לא יעז להעז, 

 מפחד לאובדן מקום עבודתו. 
קרית עירי, במקביל ראוי לציין את קבוצת הכדורגל של   

שנותרה עם אותו מאמן שירדה איתו ליגה, ותוך  ,שמונה
ה איתו באליפות. גם בקבוצה כמו מכבי שלוש עונות זכת

פתח תקווה לא ממהרים להחליף מאמן, והקבוצה נמצאת 
 בצמרת באופן רציף.

ספק אם ניתן לכפות על קבוצות כדורגל יציבות תעסוקתית   
המאמנים והשחקנים. יחד עם זאת, הגיע הזמן להבין  של

שיש צורך בסבלנות כלפי היושבים על הקווים כי בספורט 
בכל תחום אחר, אין הצלחות בזק, וכדי להצליח צריך כמו 

        לתת הזדמנות גם להיכשל.

        יוסי ס.יוסי ס.יוסי ס.יוסי ס.                                                                                                                                                                                                                            

  
  

  על קוצו של יוד
. הוא 23כתב אישום הוגש השבוע נגד תושב אילת, בן "

כל פעילי להב"ה 'בפייסבוק ש שתושב אילת אחר כתב קרא
 ים משום שהם כותבים את המילה התבוללותהם מטומטמ

שלח לו הודעות תושב השני ה .'עם האות י' במקום האות ה'
שכתב, ובמידה ולא  בפייסבוק ודרש ממנו להסיר את מה

יעשה זאת ייפגע: 'אני כבר יודע מי אתה מאחת הידידות 
אנחנו ניפגש עם ', הוא כתב. 'ואיפה אני משיג אותך שלך

ואני נותן לך מילה שאם אתה לא  דיבור כזה, אנחנו ניפגש
שניפגש...  מצטער על הדיבור שלך עכשיו, אתה תבכה דם

צפה פגיעה, הומו מניאק, תמשיך בדרך שלך, היא תיקח 
אתה חושב שנפלת על איזה מניאק.... כדאי  .אותך ישר לקבר

אוכל אותך חי אליך, אני  לך לבקש סליחה כי אם אני אגיע
 . הוא מואשם'ואפילו לא תראה שנייה אור מהחיים

  ."באיומים
  )7.1ערב", -מקומון האילתי "ערבה(

  

  דברים שרואים משם... 
אמריקה המודרנית היא חברה שבה נתח גדל והולך של "

של מספר קטן של אנשים,  הכנסה ועושר מרוכז בידיהם
 שלביםב :ואנשים אלה הם בעלי השפעה פוליטית עצומה

, חצי מהתרומות 2016-הראשונים של המרוץ לנשיאות ב
עשירות. החשש מפני הצעדה  משפחות 200- מגיעות מ

 לכיוון אוליגרכיה נובע מכך שהאינטרסים של העשירים
        ."שונים מאוד משל האוכלוסייה הרחבה, וזו בעיה חמורה

  )8.1הכלכלן פול קרוגמן, "ניו יורק טיימס", טור של  (

  

  אים מכאן... גם רו
ג'ורנל מוחזק בידי משפחת שלדון ומרים -לאס וגאס ריוויו"

השליטה שלהם בחברת ניוז + מדיה  אדלסון באמצעות
עיתון  ',ראל היוםהאדלסונים מחזיקים ב'יש… קפיטל גרופ

ים ופוליטיים ייומי בישראל. האדלסונים הם תומכים פיננס
        """"הנוכחית של ממשלת ישראל

ה"ב בעל ההון ואיל ההימורים שלדון רסם בארי(גילוי נאות שפ

  ) 11.1 אדלסון, "דה מרקר",
  

  קודם שיעניקו להם ביטוחי חיים  
בחו"ל ואז להביאם  "המדינה שוקלת להכשיר פועלי בניין

 לארץ. ל'כלכליסט' נודע כי נציגי משרד השיכון, מטה הדיור
התאחדות בוני הארץ מגבשים בימים אלה קורס מקצועי בן ו

בעיקר ממדינות  –שיכשיר פועלי בניין  דש וחציחודש עד חו
בילטראליים, כגון  מזרח אירופה שעמן יש לישראל הסכמים

  מולדובה, בולגריה ורומניה".
  )12.1("כלכליסט", 

  

  את מינומין מצא 
יו"ר 'הרשימה שהשפיל את  ,ראש עיריית נצרת עלי סלאם"

 נפגש היום בצהריים (ד') עם ראשה, המשותפת' איימן עוד
ראש עיריית . הממשלה בנימין נתניהו בלשכתו בירושלים

מזמין אותך לנצרת,  "אני – נצרת עלי סלאם אמר לנתניהו
גדולה במגזר הערבי. עיר האהבה, עיר השלום, עיר  לעיר הכי

  ".שתהיה אצלי בנצרת הבשורה. כבוד גדול בשבילי
  )13.1", ("בחדרי חרדים

  

  טרור, טרור ואין טרור
י השמאל המעודדים חרמות נגד ישראל הן פעולות ארגונ"

  ".פעולות טרור
  )14.1שומרון, "וואלה", רב המועצה האזורית אליקים לבנון, (



  

 3חברה ורווחה  /   
 

  עובדים לאור היוםמגה: כייסו במשבר ה
  םהים' אין מה להגיד ליבסכנת פיטורים ולחברי הממשלה ה'חברת 3,500

  אפרים דוידימאת 

  

בממשלת הימין, שר האוצר     
בשבוע  נפגש ,כחלוןמשה 

 עם יו"ר ועד )19.1שעבר (
עובדי מגה, אייל אלי, ושוחח 

הוודאות שבו על חוסר  עימו
ת רשובדי ע 3,500שרויים 

קבלת אישור הקפאת  מצב לא השתפר גם אחריההמרכולים. 
 אשר מאפשרים את המשך ,ההליכים ומינוי שלושת הנאמנים

הודיע כחלון בתום הפגישה לפי שעה.  –הרשת פעילותה של 
[של סגירת מגה] ההשלכות הצפויות  כי בכוונתו "לבחון את

  ."על ענף הקמעונאות בישראל
הבטיח כחלון: לבדוק האם קריסת הרשת זהו. זה כל מה ש    

לאחר שבעליה  פעלו בשוקתשפיע על הרשתות המעטות שי
לפרוש הביתה  של מגה רוקנו את חברה מנכסיה ונאלצו

 .לא הבטיח לעזור לעובדים כחלוןבהוראת בית המשפט. 
הוא לא מודאג במיוחד מאלפי המפוטרים העלולים להצטרף 

כחלון לא  השרם. יליון מחוסרי העבודה. כלולרבע מ
רק  הפרטות. הוא כאן מתערב: לא במתווה הגז, ולא במניעת

  כדי לטפח את האגדה לפיה הוא "חברתי". 
הפנים, מנהיג  למשרדאחרונה לם שר השקופים, שמונה ג    

לא מצא לנכון להיפגש או לשוחח עם  ,ש"ס אריה דרעי
אתם לחו"ל של מנהיגי העובדים. הוא עסוק בלמנוע את יצי

   סלאמית שהוצא מחוץ לחוק. יהא פלג הצפוני של התנועהה
לא נותרה אפשרות אחרת אלא  , אם כן,לעובדי מגה    

לסמוך על עצמם ועל הסולידריות של קבוצות עובדים 
די והותר: הם לעצמם נוספות. הבעלים לשעבר כבד דאגו 

על רשת המרכולים השתלטו שמשכו מיליארדים לאחר 
   .שנה 80-לפני כעובדים ואופרטיב כקההסתדרות מה ישהק,

כי רביב ברוקמאייר, ) 18.1(פורסם כלכליסט" בעיתון "    
של שמונה לפני כחצי שנה לתפקיד מנכ"ל מגה, יקבל מענק 

מיליון שקל. המענק הוא תוצאה של הסכם עבודה  כשני
שנחתם עימו בחודש יוני למשך שנתיים, במסגרתו נקבע כי 

     ה, גם אם יכהן רק חלק ממנה.יקבל שכר על מלוא התקופ
חודשים ולזכותו עומדים עוד  8בפועל כיהן ברוקמאייר רק כ־

ברוקמאייר אינו המנכ"ל הראשון ברשת  .חודשי שכר 16
שזוכה לתגמול חריג שלא על בסיס תוצאות. על אף 
התוצאות הגרועות של מגה בשנות כהונתו, זכה מוטי קרן, 

מיליון שקל, למענק  2.1הסתכמה ב־ 2014שעלות שכרו ב־
  . 2014ו־ 2013בגובה ארבע משכורות עבור השנים 

לאחרונה את אבגידור קפלן הזכרנו? יו"ר מגה קיבל      
"תנאי של יותר מחצי מיליון שקל. (על מה בדיוק?) "בונוס" 

ההעסקה שלי נקבעו לפני שנה והם שליש מתנאי ההעסקה 
לפני שנכנע  אמר קפלן "דודי ויסמן -  של קודמי בתפקיד

ד עם בעל ההון חי. ויסמן, ללחץ הציבורי והחזיר את הבונוס
היו הבעלים  ,עו"ד שרגא בירן וארגון הקניות של הקיבוצים

שחלבו את החברה ורוקנו אותה מנכסיה ביסודיות ובהתמדה 
  ל פי תהום.אכך היא הגיעה ו -

ידי בית המשפט, בוי הנאמנים אבל עד לשבוע שעבר ולמינ    
למגה בעל בית נוסף: העובדים. כן, במסגרת "תכנית  היה

 40%-פיטורי כועד העובדים הסכים ל ,האחרונה ההבראה"

פגיעה קשה למעובדי הרשת ו
שליש  , תמורת קבלה שלבשכר

 ,תבררממניות החברה. עתה מ
שלחבילת המניות אין כל ערך. 
 ,יו"ר ההסתדרות, אבי ניסנקורן

עמד אז מאחורי היוזמה: פיטורים 
ושחיקת שכר תמורת דמי שתיקה. 

חברה בקשיים  -הלקח הוא ברור 
ולניהולם צריכה לעבור לבעלותם 

  של העובדים. לא פחות.
  

אחריות  הצעת חוק של ח"כ דב חנין מטילה

  על בעליו של מפעל במצוקה
ממש בזמן "מנהלים ובעלי רשת מגה שודדים את הקופה,     

ם, שלא יודעים עובדי 3,500שהרשת קורסת ושולחת הביתה 
כך  –" יקבלו את המשכורות של החודש או לא אפילו אם

ה הרשימ, חד"שח"כ דב חנין (בשבוע שעבר אמר 
גיבש  חנין .המשותפת), יו"ר השדולה להעסקה ישירה בכנסת

אחריות כלכלית על בעלים ומנהלים של  הצעת חוק המטילה
לשליטת  מפעל במצוקה, ומאפשרת את העברת המפעל

   .העובדים
מרוקנים את חשבונות השנמשיך לראות בעלים  לא יתכן"    

ובונוסים מנופחים שהם  הבנק של העסק באמצעות מענקים
מושכים, ואחר כך, כשהעסק קורס בגלל התנהלותם 

מוגנים ובטוחים, ואילו העובדים בעסק עומדים  , הםהחזירית
חנין. "התנהלות כזו לא יכולה  בפני תהום כלכלית", הדגיש

את  משך. אסור שהעובדים, שלעיתים בקושי סוגריםלהי
החודש, יהיו אלה שמשלמים את מחיר קריסתו של עסק, 

ליהנות מכסף שמוזרם לחשבונות  בזמן שהבעלים ממשיכים
על  הבנק שלהם. הצעת החוק הזאת תטיל את מלוא הנטל

הבעלים והמנהלים שהובילו עסק למשבר, כאשר העסק 
  ". ל לחזירותגבו קורס. החוק חייב לשים

 הצעת החוק תאפשר גם ניהול אחראי"כי  ,חנין הוסיףח"כ     
יותר ושמירה על זכויותיהם של העובדים. מפעלים 

וקואופרטיבים שונים הפכו בשנים  ידי עובדיהםבהמנוהלים 
אין שום ם. ות מודלים של הצלחה במקומות רביהאחרונ

 סיבה לא לאמץ מודלים טובים כאלה גם אצלנו. משבר
אבל  .לריכוז של ההון בידיים מועטות כלכלי יכול להביא

 –בכיוון ההפוך  אפשר להשתמש בו גם כדי להתחיל ללכת
דמוקרטיזציה של ההון, וחלוקה צודקת יותר של העושר 

   ".בחברה והכוח
החוק קובעת מנגנון להכרזה על מפעל במצוקה,  הצעת    

שתהיה כאלה. במידה  ומציעה להקים קרן סיוע למפעלים
התארגנות עובדים שמוכנה לקבל על עצמה את הבעלות 

במתכונת של אגודה שיתופית, הקרן תסייע לה  במפעל
התארגנות עובדים בתוך  ברכישת המפעל. אם לא תימצא

 שנה מיום ההכרזה, יועמדו הזכויות במפעל למכירה, ובלבד
שזכויותיהם של העובדים על פי החוק וההסכמים הקיבוציים 

תהיה רשאית להורות לבעלים או  הקרן .במלואן יובטחו
השנה  למנהל להשיב למפעל סכומים ששולמו להם במהלך

         .שקדמה להכרזה על המפעל כמפעל במצוקה
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  המאבק בפרסומי זנות
הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, בראשות     

סלימאן (חד"ש, הרשימה המשותפת), -ח"כ עאידה תומא
) דיון מעקב אחר יישום איסור 20.1קיימה בשבוע שעבר (

תחה את פרסום ומסירת מידע בדבר זנות. יו"ר הוועדה פ
ר בכנסת איסור הפרסום אוש 2011הדיון ואמרה: "במארס 

המוחלט של שירותי זנות של קטין ובגיר. בחודש דצמבר 
הייתה הרשעה תקדימית לפי תיקון זה והנאשם קיבל חצי 

אלף שקל קנס. היינו רוצים לראות קנס  100- שנה על תנאי ו
אחד  .תקדימיתשה ענייותר גבוה, אך זו פעם ראשונה וזו 

א שהם הופכים וה, ההצדדים המאוד בעייתיים בפרסומים אל
חלק טבעי מחיי היומיום של החברה הישראלית. בכל הגילים 

לאכוף את  חייביםש סבורהאני  .כאלהפרסומים ל נחשפים
 . "החוק

 2012"משנת  , נציג המשטרה, השיב:רב פקד רובי קיים     
תיקים בשנה של מפרסמי זנות בעיתון,  69- הגענו ל אילךו

 בידירוב כרטיסי הביקור מופצים באינטרנט ובכרטיסי ביקור. 
שמחפשים עבודה בחלוקת עלונים  20עד  18נערים בני 

ואינם מעורבים. כאשר מתקשרים לטלפון הכתוב בכרטיס 
מחזיקות דירה ועושות הלרוב נשים בודדות אלה ש ,מגלים

להאשימן. מכוני הליווי  אינההמטרה שלנו וזאת עצמאית, 
  ".הגדולים אינם זקוקים לפרסום

 :לוי מפרקליטות המדינה הוסיפה-עו"ד רחל זוארץ    
יזמה חקירה , הפרקליטות 2011"בעקבות התיקון במארס 

, והוגש כתב שני אתרי סקס לגבימעמיקה שביצעה המשטרה 
אישום תקדימי נגד כל שרשרת התפקידים. התיק נסגר 

תקדים ולכן  זהסקת טיעון של מאסר על תנאי וקנס. בע
 משמעותי". הישג  להערכתנו זה

סלימאן, סיכמה את הדיון ואמרה: "עדיין -ח"כ תומא    
קיימים קשיים רבים בביצוע האכיפה. מן הראוי לחשוב גם 
על דרכים אחרות, למשל פעילות מול בתי הדפוס, אם זה לא 
נעשה עד כה, על מנת להקשות עוד ועוד על האנשים 

  עומדים מאחורי הפרסומים הללו".ה
  

 להחרמת ערביםמתנחלים קוראים 
הגיש  (חד"ש), איימן עודהח"כ יו"ר הרשימה המשותפת,     

קמפיין  בדבר "הארץ"הצעה דחופה לסדר בעקבות הפרסום ב
עמותת  מהיזהסתה וחרם נגד אזרחי המדינה הערבים ש

  : מתנחלים
ממומנת הועד מתיישבי שומרון היא עמותה בזויה "    

שעודדה בגלוי  ו,ז כספי המיסים של כולנו. עמותהבברובה 
של לויות תקיפה של פלסטינים כאמצעי בפרסומים בהתנח

, פירסמה סרטון אנטישמי נגד ארגוני זכויות 'תג מחיר'
נגד אזרחי המדינה  ההסתבאחרונה ל ועוסקתהאדם, 
  הערבים. 

ם ופרסבהודיע כי יחל   'ועד מתיישבי שומרוןאותו '"    
אותם הוא מכנה  ,ות אזרחים ערביםרשימות של עסקים בבעל

 . הוועדאלה , וקורא לציבור להחרים עסקים'תומכי טרור'
עומד מאחורי קמפיין הוא סם כי , שלאחרונה פורהגזעני

דווח לו על עסקים ל קראבארגוני זכויות האדם, ריגול ה
ערבים שלקחו חלק בשביתה הכללית של הציבור הערבי נגד 

  יה של הממשלה. המשך מדיניות הכיבוש, הגזל והאפל
הציבור הערבי נאבק בצורה דמוקרטית ואזרחית נגד "     

מממנת בדלת האחורית העודה, " סיכם ,"מדיניות הממשלה
להשתיק  כדיבוחלים בשום אמצעי  ינםארגונים אלימים שא

  .)8ר' גם ע'  –(בנושא זה  "הממשלה כלפיכל ביקורת 
  

  שיונות צידיאכזריות בחסות ר
חברתית בכנסת, -, יו"ר השדולה הסביבתיתח"כ דב חנין    

זאת  .חיים-המשנה לצער בעלי-ביקש לכנס בהקדם את ועדת
בעניין הפגיעה בערוץ הראשון, בעקבות הכתבה ששודרה 

בבעלי חיים במסגרת הציד בישראל. בכתבה הועלו המופרזת 
תחום זה של  הכשלים באכיפה ובהסדר לגביטענות קשות 

ונחשפה העובדה שבהיעדר פיקוח  ידי רשות הטבע והגנים,ב
 ורגולציה הולמים, הפגיעה בבעלי החיים היא קשה וחמורה. 

"מהכתבה מסתבר שחלק ניכר מהפגיעות האכזריות     
והקשות בבעלי החיים מתרחשות בחסות היתרים שנותנת 
רשות הטבע והגנים לציידים, לעיתים ממש בניגוד לחוק", 

רשות הטבע  מטעםציד אמר ח"כ חנין. "כך למשל, היתרי 
והגנים משמשים בפועל לתופעות כמו שימוש אכזרי בכלבים 
בציד, שימוש במלכודות אכזריות ושימוש בכלי רכב לצורך 

  רדיפה אחרי בעלי חיים ודריסתם".

 

מק"י וחד"ש: לפרז את ישראל 

  והמזה"ת מנשק גרעיני

המפלגה הקומוניסטית הישראלית (מק"י) והחזית     
רכו על תחילת ישלום ולשוויון (חד"ש) בהדמוקרטית ל

איראן. מהלך זה על 'נבה והסרת הסנקציות מזיישום הסכם 
כי פתרונות פוליטיים עדיפים על הרפתקאות צבאיות,  ,מוכיח

 על עמי האזור. ןשעלולות היו להמיט אסו
פירוז ב התומכתמק"י וחד"ש דבקות בעמדתן העקרונית     

כל סוגי הנשק להשמדה נשק גרעיני ומרח התיכון מהמז
חוזרות ומדגישות כי הערובה האמיתית לביטחון הן  .המונית

יציבות בארץ ובאזור היא פתרון מדיני צודק, ובמרכזו סיום לו
שבירתה ירושלים  ,הכיבוש והקמת מדינה פלסטינית עצמאית

צד ישראל. זו העת גם להכפפת מצבור הנשק בהמזרחית, 
 אומי.רעיני של ישראל לפיקוח בינלהג
"איום ותר מעשור משתמש בנימין נתניהו במזה י    

האיראני" כדי להטיל אימה על אזרחי ישראל, במטרה לשרת 
את מפעל הכיבוש וההתנחלויות ואת שלטון ההון בישראל. 

כי ממשלת נתניהו מסלימה את  ,מק"י וחד"ש מזהירות
ההסתה נגד האזרחים הערבים ואת המתקפה על המרחב 

 תשומת לבי ליצור איום מדומה ולהסיט את הדמוקרטי, כד
 הציבור מהמשבר המדיני והכלכלי.

מק"י וחד"ש קוראות לכל שוחרי השלום, השוויון     
והדמוקרטיה להמשיך במאבק למען סיום הכיבוש, שהוא 

 האיום הקיומי האמיתי על שני העמים בארץ.
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    תרהתרהתרהתרהאאאארג'א זערג'א זערג'א זערג'א זע    ––––    מזרח תיכון עכשיומזרח תיכון עכשיומזרח תיכון עכשיומזרח תיכון עכשיו

 עידן איראן
. האם , כשהסכם הגרעין בתוקףעכשיו

והצמיחה הסרת הסנקציות בעקבות 

  ?כה העצמאיתבדר הצפויה, היא תתמיד
  

, הזהיר שר החוץ של 2012לפני ארבע שנים, בפברואר     
קטאר דאז, חמד בן ג'אסם אל ת'אני, את השגריר הרוסי 

מפני הטלת וטו על הצעה במועצת  ,'ורקיןויטאלי צ ,באו"ם
אסד לפרוש. על -הביטחון שקראה לנשיא הסורי בשאר אל

"אם תדבר אלי שוב בצורה כזאת לא  :כך השיב צ'ורקין
ישאר עוד דבר כזה ששמו קטאר. אתה כאן אורח בסך הכל, י

אני מדבר  טבעי. אני אינני מדבר איתך בכלל.חזור לגודלך ה
   לה ורק עם הגדולים".בשמה של רוסיה הגדו

"רוסיה היום" בערבית, בראיון שהעניק לרשת והנה,     
שר  הנסיך תמים, במוסקבה בשבוע שעבר, אמרו לאחר ביקור

"אנחנו בטוחים ביכולתה של רוסיה  :הנוכחי החוץ הקטארי
   למצוא פיתרון למשבר בסוריה".

א עוד שלב בשינוי העמוק יהסרת הסנקציות מעל איראן ה    
הרפובליקה  התחזקותה  של רוסיה. לרבות, אזורב המתחולל

האיסלאמית שהעזה לקרוא תיגר על ההגמוניה האמריקאית 
מדינה מצורעת. לא מדובר רק עוד במזרח התיכון, אינה 

בחידוש היחסים עם עשרות מדינות, או רק בכמאה מיליארד 
דולר שיזרמו בחזרה לטהראן ובאלפי חברות מערביות 

איראן של  .לכבוש את השווקים האיראניםמשתוקקות ה
היא מעצמה אזורית ושחקן מכריע בסדר החדש  2016

  המתהווה במזרח התיכון.
הייתה איראן בת ברית  ,1979-ב של ח'ומיניעד המהפכה     

יום במיליון חביות נפט  7' ייצרה איראן 79עד  של המערב.
ייצרה מיליון). עד להסרת הסנקציות היא  שני(מתוכם ייצאה 

אמור  נתוןתוך כשנה ה .מיליון (מתוכם מיליון לייצוא) 2.8
מיליון. הסנקציות של ארה"ב, האו"ם והאיחוד  4-להגיע ל

האירופי אמנם העיקו על איראן, אבל לא חיסלו אותה. יש אף 
 שיאמרו: חישלו אותה. 

שהאמריקאים הבהירו  –להבדיל ממצרים ואפילו מסין     
 ון עוברת בכינון יחסים הדוקים עםשינגטאלהם שהדרך אל ו

 ונדרששאיראן לא שילמה את המחירים המדיניים  -ישראל 
 תמיכתהשנות מו"מ, במיוחד לא בעניין  12במהלך ממנה 

בסוריה ובהתנגדות הלבנונית. עיקרי ההסכם שנחתם בקיץ 
 אך'נבה היו קיימים ומוסכמים כבר כמה שנים. זב 2015

   בתקווה    פעם,   אחר     פעם    וחודשו    הושעו     השיחות

  
  

לחץ על איראן. תקווה זו את הו גבירשההתפתחויות בשטח י
 – נם הרב של משטרי המפרץ ושל ישראלנגוזה, וזאת לדאבו

 מאשימים את ממשל אובמה ברפיסות.ה
הדאגה של הסעודים והקטארים מובנת. הסרת הסנקציות     

מצליחה ההעוצמה הפיננסית  –תפגע בקלף החזק שלהם 
נסמכים על הגנה הלשמר משטרים לא דמוקרטיים 

אמריקאית. אבל לא רק הם מודאגים: בהרצאה שנתן 
, אמר ראש אגף המודיעין בצה"ל האלוף 2015באוקטובר 
אות כבר היום במלחמה כי ישראל ואיראן נמצ ,הרצי הלוי

טכנולוגית, שבה הרפובליקה האיסלאמית מצמצמת 
במהירות את היתרון האיכותי שיש לישראל עליה. "מאז 

", אמר, "כמות האוניברסיטאות והסטודנטים באיראן 1979
 נו פי שלושה וחצי". צל. א20עלתה פי 

אמנם ההוצאה למחקר ופיתוח כאחוז מהתמ"ג באיראן     
). אבל 4.1) וישראל (0.95יה (קורט) לעומת 0.31( הנחות

סטודנטים למדעים  25-היו באיראן לא פחות מ 2013בשנת 
בישראל  14-תושבים, לעומת פחות מ אלףוהנדסה לכל 

. שתי אוניברסיטאות איראניות יהקורבט 12-ופחות מ
האוניברסיטאות הטובות  500-מופיעות בדירוג שנחאי ל

ת להנדסה, שאחת מהן בעולם. שתיהן בזכות הפקולטו
הטכניון ואוניברסיטת במאיה הראשונה, ממש כמו  מופיעה
מוסד שמואל נאמן למחקר הנתונים נלקחו מדוח ת"א. (

 ).2015מדיניות לאומית, הטכניון, דצמבר 

      

  
שמאל -המצדדים בהסכם, לרבות חלק מכוחות המרכז    

בישראל, גורסים כי איראן לא תמהר לסכן את פירותיו. 
הפריחה הכלכלית תביא לחיזוק הרפורמיסטים על חשבון 
השמרנים, הם אומרים, ולעליית כוחם של המעמדות 

גם ההיבט הזה המעוניינים להדק את היחסים עם המערב. 
מהכלכלה האיראנית מתוכננת  50%. אבל יש לזכור כי קיים
מהתעשייה. המודל הרוסי  70%-שולטת גם בההמדינה,  בידי

 –כלית שלא לוותה בתלות מדינית במערב של צמיחה כל –
-בהחלט יכול להיות מקור השראה עבור איראן. הצמד הרוסי

 הגמוניה חדשה באזור. כגרעין של איראני מצטייר 
למדיניות איראן צפויים הישגים משמעותיים בסוריה     

בעל  –ובתימן. וגם בלבנון, שבקרוב תבחר בגנרל מישל עון 
לנשיא. בזירה הפנימית כבר  –לה חיזבאלארגון בריתו של 

יש טענות על כך שמועמדים בולטים של הזרם הרפורמיסטי 
, האיראני לא מורשים להתמודד בבחירות הקרובות לפרלמנט

שיתקיימו בפברואר. תוצאות הבחירות עשויות להוות מעין 
משאל עם על שביעות רצונם של אזרחי איראן מההנהגה 

 הנוכחית, "המתונה".
בר אחד אין כנראה ויכוח: נתניהו איבד את "האיום על ד    

האיראני" האימתני, שממנו הוא נבנה פוליטית כבר עשור. 
  עם זה יצטרכו להתמודד אזרחי ישראל היהודים והערבים.
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  )1997עטיפת ספרה של ווד "להגנת ההיסטוריה" (
  

מאבק עיקש 
  בקפיטליזם

  
  עמרי עברון מאת

 
  

ההוגה המרקסיסטית  ינואר הלכה לעולמהב 14- ב   
). ווד 1942ילידת נס ווד (ית אלן מייקסאאמריק-היהודית

המשמעותיות והמשפיעות  הביקורתיותאחת הכותבות  ההיית
ם. כתיבתה הייתה רחבה ביותר בעולם בעשורים האחרוני

דיונים בהיסטוריה, פילוסופיה, תיאוריה  הבריחוומגוונת, 
ניתוח חסר לת פוליטית, מדעי המדינה וכלכלה פוליטי

  אומץ פוליטי. ביושר אינטלקטואלי ושהצטיין בפשרות, 
 ןבחשה דמות מפתח ב"מרקסיזם הפוליטי" היית ווד    

יבור העמוק חבמחדש את המוצא ההיסטורי של הקפיטליזם 
בין הפוליטי והכלכלי. מתוך בחינה מחודשת של 

תפיסה רדיקאלית של  , הציעההדמוקרטיה האתונאית
הדמוקרטיה הקוראת תיגר על הדמוקרטיה הליברלית. היא 

התפתחות  לשחברתית - התוותה תפיסה ביקורתית היסטורית
של לפוסט מודרניזם, ת מאפלטון עד הפילוסופיה הפוליטי

ההבניה הפוליטית של הכלכלה בעידן של ה והמדינתפקיד 
  הגלובליזציה. 

מובילת הדגל צוין היותה  ,ם שנכתבו לזכרההספדיברוב ה    
ת בשמאל אל מול האופנות האינטלקטואליות הדומיננטיו

אשר נסוגו  ,ליזם ופוליטיקת זהויותכגון פוסטמודרניזם, ליבר
היסטורי -ניתוח המטריאליסטימהמרעיון המהפכה, 

     של וגמאד הציבה האל פוליטיקה המעמדית. מולומה
  -ובלתי  מעמיקה   רחבה,  הסתכלות  בעלת   אינטלקטואלית

  
  

. להלן מספר קשורה בפוליטיקה האמנציפטורית, המקובעת
לרעה ב'חברה -השימושים והשימושיםקטעים ממאמרה "

משנת  Socialist Registerכתב העת של  "האזרחית'
 :יגת האינטלקטואלים""נסשכותרתו ,1990

קרל מעין אשר יותר מאי פעם אנחנו צריכים דווקא כ"    
ים המבניים של הקפיטליזם, לחשוף את התהליככדי רקס מ

פרידריך אנגלס שיחשוף את המציאות המכוערת איזה או 
 'מרקסיסטיים-פוסט'של שלו בשטח, אנו ניצבים בפני צבא 

  ת הקפיטליזם.וא לשים בצד את בעייהעיקרי הפועלם אשר 
 האינ ללוה המרכזית בהתפתחויות התיאורטיות העיהב    

מתפיסת המעמד וחשיבותו כקטגוריה  ותמתעלמ ןשה
פוליטית, למרות שזהו תופעה מרכזית לכשעצמה. יותר מכך 

בין מבנים חברתיים  מבחינות ינןהבעיה היא שתיאוריות שא
 לא יכולים להתמודד בביקורתיות עם הקפיטליזם עצמו.

הקפיטליזם בנוי על ניצול מעמדי, אבל הוא הרבה יותר     
ליך אכזרי וטוטאלי מרק שיטה של דיכוי מעמדי. הוא תה

הוא  .בחיינו, בכל מקום את הפנים השוניםאשר מעצב 
מכפיף את כל החיים החברתיים לצרכים האבסטרקטיים של 
השוק, מרדד כל חלק מחיינו למוצרי מסחר. תהליך זה לועג 

ממשל עצמי לחופש בחירה וללשאיפותינו לאוטונומיה, 
  ודמוקרטי. 

 ,מוסרית ופוליטית ם של סוציאליסטים,לא עולה על דעת    
, תאגרת ניתוח אשר הופכת את השיטה הזלקדם מס

ת לראיה, או מתייחסת אליה רק לבלתי ניתנהקפיטליסטית, 
דווקא ברגע שבו השיטה . זאת יאויותמצ שברימבין  דאחכ

 מאי פעם.  יותר עולמית ,הזו נוכחת יותר
או מסמוס היחסים החברתיים  – החלפת הסוציאליזם    

או  'זהות'קטגוריות מכלילות כמו ב ,השונים והמגוונים
כניעה היא  – 'חברה אזרחית'ם רופפים כמו מושגי, או 'שוני'

  לקפיטליזם ולמיסטיפיקציה האידיאולוגית שלו.
בל לא כמובן שעלינו לקבל מגוון, שוני ופלורליזם; א    

הבחנות או מבנה. אנו צריכים פלורליזם חסר פלורליזם 
הרב  ןר במספררק להכי : וזה לא אומרשמכיר בגיוון ובשוני
 השגם מכיר עמדה פלורליסטית זוהישל תופעות שונות. 

לאחדות המערכתית  תלא מתכחשאך במציאויות היסטוריות, 
להבחין בין היחסים המבנים את  תמסוגלה ;של הקפיטליזם

 השונ זיקהשוויון ודיכויים בעלי -הקפיטליזם לבין אי
מקום שונה בהגיון המערכתי של הנמצאים בלקפיטליזם, 

  ים במאבקנו נגדו. הקפיטליזם, ולכן בעלי תפקידים שונ
על הפרויקט הסוציאליסטי להתעשר מהמשאבים     

התובנות של התנועות החברתיות החדשות, במקום מו
להתרושש בהישענות עליהם כתירוץ לפירוק המאבק 
 בקפיטליזם. אל לנו לבלבל בין הכבוד למגוון החוויות

הוויתור המוחלט על לבין האנושיות והמאבקים החברתיים, 
היסטורית והשארות עם כלום מלבד שוני, ללא התפתחות 

מבנים מאחדים, ללא הגיון תהליכי, ללא קפיטליזם ולכן ללא 
האוניברסאלי של השחרור  הפרויקט – שלילת הקפיטליזם

  ".האנושי
 

עורכת בכתבי העת כיהנה כאלן מייקסינס ווד     
 Socialistהסוציאליסטיים החשובים ביותר בשפה האנגלית; 

Register ,New Left Review ו-Monthly Review .  
בעברית, נבחרה כותרת  .כתביה תורגמו למגוון שפות    

בעריכת בנימין כהן "בחזרה אל מרקס"  קובץשם הכמאמרה 
פרי מתורגמים  ם. מאמרים שלהמאמרי שכלל גם), 2001(

מניפסט הקומוניסטי במבחן ה" קבציםהופיעו גם בעטה 
   ). 2003ליזציה" (גלוב-) ו"אנטי1998הזמן" (
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  הלוטו יהפוך אותך למיזנטרופ!
          

  נועם יורןמאת 

  
הכסף. זה עניין שיטתי מדבר בפרסומות של מפעל הפיס     

לגמרי. עד לא מזמן שמענו את הקול הפסיכופתי  בסדרה 
ארוכה של פרסומות עם דימויים קיצוניים של השפלה, 
 אכזריות ונקמה, חריגים מאוד על רקע העולם היפה לכאורה
של הפרסום. ראינו בוסים, לקוחות ובנקאים משפילים 
באכזריות סתמית עובדים ואנשים חסרי כוח אחרים, 

תה יוהתענגנו על הנקמה האכזרית לא פחות שזכייה בלוטו הי
  מאפשרת להם. 

 

פרסומת לפיס עכשיו יש     
חדשה ברדיו, בטלוויזיה 
ובשלטי חוצות. חלקה העיקרי 
של הפרסומת משתקע 

ה על מאבק למען בפנטזי
הצלת הלווייתנים. בהדרגה 
מתברר שהמפנטז הוא אדם 
שזכה בלוטו, ועכשיו משתמש 

 מימושל הבלתי צפויבעושר 
רעיונותיו הנעלים. אבל 

בפרסומת המשפט האחרון 
מבטל בפתאומיות את 
הפנטזיה, ומחליף אותה 
באחרת, המתוארת דווקא 
בקיצור רב: במחשבה שנייה, 

  סף כדי לקנות פנטהאוז מול הים.אולי בעצם תשתמש בכ
 

כאשר  :ה את כוחו המסתורי של הכסףשממחי הפרסומת    
אנחנו יכולים לדמיין שנשתמש בו לשיפור  ,אין לנו כסף

משכת כבר מקנה לכסף תהעולם. אבל אפילו מחשבה מ
הדמיוני כוחות משלו, המכניעים את אישיותנו ורעיונותינו. 

. מחשבה על כסף צובעת הכסף מכניע אותנו ,כבר במחשבה
את שאיפותינו וחלומותינו, והופכת אותנו למיזנטרופים 

: "בעצם, שימותו הלווייתנים, העיקר שיהיה לי עשייםמ
  פנטהאוז מול הים".

 

הרבה אמרות שפר קפיטליסטיות מהדהדות כאן: "אם     
"עם אידיאלים לא  ;למה אין לך כסף?" –אתה כל כך חכם 

הוא אדם  20שלא היה קומוניסט בגיל "מי  ;קונים במכולת"
הוא חסר שכל". כולן  40חסר לב. מי שנשאר קומוניסט בגיל 

תדבר  - אומרות את מה שאומרת הפרסומת: כשיהיה לך כסף 
אחרת. אבל הפרסומת אומרת את זה בצורה חריפה יותר: 
כשיהיה לך כסף תהיה אדם אחר. אפילו הפנטזיות שלך 

  ישתנו. 
 

להקשיב היטב לפרסומת הזאת. היא  משום כך כדאי    
מציגה גרסה קשה יותר לעיכול, ומשום כך גם חשובה יותר, 
של הציניות הקפיטליסטית. בגרסאות המוכרות שלה, 
הציניות הקפיטליסטית מנוסחת כהבדל בין עולם הרעיונות 
לעולם המעשים. כך היא אומרת שוב ושוב: קל לאחוז 
באידיאלים כאשר אין לך שום כוח להשפיע על המציאות. 

כאשר צריך להכריע במציאות, אין ברירה אלא לפעול אך 
אותיים. זה קולו של משרד האוצר: קל בתוך אילוצים מצי

על פנסיה, זכויות עובדים, שכר  –להעלות הצעות חוק יפות 
אבל מי יממן את כל זה? בקיצור, כך מסבירים לנו למה  –

המציאות לעולם אינה משתנה: הרי צריך לשקול גם שיקולים 
 של אידיאולוגיה קל יותר להתווכח.  זומציאותיים. עם גרסה 

וטו חשובה יותר, דווקא משום שהיא משוקעת גרסת הל    
כולה בעולם הדמיון. האידיאלים ניגפים לא מפני המציאות 
אלא מפני הדמיון. המאבק נגמר לפני שהוא מתחיל. הכסף 

את המציאות אלא את הפנטזיה. הוא אינו לא כאן מייצג 
שיקול מציאותי שיש להתחשב בו, אלא גורם מסתורי 

 שבו אנחנו רואים את המציאות. מצייר מחדש את האופן ה

להגרלת הלוטו מתוך הפרסומת פריים  
  

נוחי דנקנר,  את קל מאוד לשנוא את יצחק תשובה או    
למטרות אגואיסטיות.  םובכוח פםאנשים שמשתמשים בכס

אבל הפרסומות של הלוטו מצביעות על נקודה קשה לעיכול: 
ם את אולי אנחנו שונאים את האנשים עם הכסף, אבל אוהבי

רק בצורה לא אישית. רני רהב מוחה  תםהכסף שפועל כמו
לדעתו פוגעת הנגד מה שהוא מכנה "שנאת העשירים" 

בחברה הישראלית. מצער להודות שבמובן מסוים אולי יש 
משהו במה שהוא אומר. הבעיה היא לא בדיוק שנאת 
עשירים, אלא האפשרות ששנאת עשירים היא כיסוי לאהבה 

 של העושר.
  
  

  
  

  ניתן לקבל את

  מדי שבוע זו הדרך""

  אלקטרוני בדואר

  או בדואר רגיל
  

, ללא תשלום, מתבקשים לשלוח המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני

 zohaderekh@gmail.comכתובת דוא"ל  אל:  

, מתבקשים לכסות את הוצאות המעוניינים לקבל בדואר רגיל

המפלגה בשיק לפקודת  שקל 150המשלוח באמצעות תרומה של 

  6126102אביב, מיקוד -, תל26205 "דת הקומוניסטית הישראלית, 



    במאבק

 
   info@maki.org.il ,03-6297263, פקס  03-6293944, טל' 6126102, ת"א 26205ת"ד     

   www.hadash.org.il אתר חד"ש :,     www.maki.org.il :  אתר מק"י        
  

חברי הכנסת של חד״ש ברשימה המשותפת, יו"ר הרשימה     
איימן עודה, תושבת העיר עכו, עאידה תומא סלימאן, דב 

) 23.1( 'בארין ועבדאללה אבו מערוף, ערכוחנין, יוסף ג
אשר שמותיהם  ,ביקור הזדהות ותמיכה עם עסקים בעכו

 תלמנהש יגזענחרם פורסמו כחלק מקמפיין ההסתה ל
  . "מתיישבי שומרון ועדהעמותה "

 
  בעכו חברי הכנסת של חד"ש בסיור  

  

העמותה, הממומנת ברובה מכספי ציבור, אספה שמות של     
עסקים בבעלות ערבית שהשתתפו בשביתה הכללית בחודש 

קוראת , ואת שמותיהם "כתומכי טרור" מהאוקטובר, פרס
 ר היהודי להחרים אותם.לציבו

יור: "הגענו לתמוך בעסקים חברי הכנסת אמרו במהלך הס    
ובעיר עכו בעקבות התקיפה הגזענית והמכוערת של עמותת 

הממומנת מכספי המיסים שלנו, זו, המתנחלים. עמותה 
קוראת להחרים ואולי אף לפגוע בעסקים בבעלות ערבית. 
מדובר בעוד שלב בקמפיין השטנה במימון ממשלתי, נגד כל 

ת הכיבוש והאפליה אדם הבוחר להרים את קולו נגד מדיניו
  ".והת נתנישל ממשל

 מפגן תמיכה בסרבנית תאיר קמינר
) 23.1( מהכמאה מפגינים ומפגינות הגיעו בשבת גשו    

, בו כלואה הסרבנית תאיר 400למשמרת תמיכה מחוץ לכלא 
קמינר. המפגינים קראו לשחרורה של תאיר, כמו גם 

נאסר ו לשחרורם של עצירי תעאיוש עזרא נאווי, גיא בוטביה
שנשען "עובדה"  שידור בתכניתשנעצרו בעקבות  – נוואג'עה

   ."עד כאן"הגזעני עמותת הימין על מידע שמסרה 

נפתחה ההרשמה למלגה ע"ש 

 תופיק טובי לסטודנטים חיפאים
סגן ראש העיר חיפה ד"ר סוהיל אסעד (חד"ש) ומשפחת     

טובי, בשת"פ עם "קרן חיפה", הודיעו על פתיחת ההרשמה 
ת הלימודים מלגת תאופיק טובי לסטודנטים חיפאים לשנל

  .הנוכחית
סיעת חד"ש במועצת העיר חיפה יזמה את הקמת קרן     

המלגות, כדי להנציח את פועלו המיוחד של תאופיק טובי 
מישראל ללמוד אלפי צעירות וצעירים ל הזדמנות שניתנהב

  בברה"מ ובמדינות סוציאליסטיות אחרות במאה הקודמת.
כי הקריטריונים לקבלת המלגה יהיו מצב  ,ד"ר אסעד מסר    

אקונומי והישגים לימודיים, וציין כי אפשר לתרום -סוציו
 30%-לקרן, כדי לחלק יותר מלגות, ושכל תרומה מזכה ב

. למלגה מוזמנים להירשם סטודנטים יהודים הכנסה החזר מס
 וערבים כאחד.

 את טופס ההרשמה ניתן להוריד בקישור:  

http://www.aljabha.org/toubi__haifa_2016  
  

 ערב לזכרו של הפעיל ניצן אביב

 יערך במרכז הגאה בתל אביב
  

אביב של המפלגה הקומוניסטית הישראלית -סניף תל    
למותו של החבר הוותיק  30(מק"י) מזמין לאזכרה במלאות 

בפברואר, בשעה  3אביב.  האזכרה תתקיים ביום רביעי, ניצן 
אביב. בתוכנית: -במרכז הגאה, ליד גן מאיר, תל 19:00

דברים לזכרו, תיעוד היסטורי של פעילותו במק"י ובחד"ש 
ולמען זכויות להט"ב וקטעים מההצגה "גייריאטריה", בה 

  השתתף.
  

 אקטיב העובדים של מק"י וחד"ש

 פרלמנט עובדים
 
 

,התאגדות בתחבורה הציבורית בנושא  

תחבורה ציבורית , רכז תחום אסף בונדיבהשתתפות 

 בארגון 'כוח לעובדים'
 

, הגדה השמאליתמועדון , 19:30בינואר,  27יום ד', ב  

, תל אביב70אחד העם   
  

יפוסניף חד"ש   
ותיקמזמין לפגישה עם החבר הו  

יחיא (אבו עאדל)- יוסף חג'  
 
 

1948-ב שיחלוק מזכרונותיו מהנכבה  
 

, עג'מי3חד"ש ביפו, השקמה מועדון בינואר,  27יום ד', ב  
 

  ורוד בחד"ש-פורום אדום
 

  

  אבל על מותו של אחד ממייסדיו
  

  ניצן אביב
  פעיל אמיץ וחלוצי, וחבר יקר


