
 

  

לפחות ראש ממשלה אחד נאלץ להתפטר;  ,לאחר פרסום 'פנמה פייפרס'

  לא נדרש הסבר ישאמאבל בישראל איש לא חוקר ו

) על 7.4ממשלת איסלנד הסכימה ביום חמישי שעבר (       
מינויו של שר הדיג והחקלאות, סיגורדור יוהנסון, לתפקיד 
ראש הממשלה זמני. זאת, לאחר שראש הממשלה 

נדור גונלאוסון נאלץ להתפטר בעקבות מעורבותו סיגמו
הסתיר את  ראש הממשלה :נמה"בפרשת "מסמכי פ

השקעותיו בחברות מעבר לים. הבחירות במדינה יתקיימו 
בסתיו הקרוב. לאחר החשיפה, גונלאוסון סירב להתפטר, 
אבל הפגנות המוניות במדינה דלת האוכלוסייה אילצו 

  נים.פ אותו לנטוש את התפקיד בבושת
קמרון הולך יד ודייו, ראש הממשלה השמרני הבבריטני    

. בארגנטינה, הנשיא הימני ומסתבך מאז פרסום המסמכים
מאוריסיו  והטייקון,

 –מאקרי, התגלה כשקרן 
הוא אכן החזיק חשבונות 
במקלט המס שבפנמה. 
ראשי סין מנסים למנוע 

 הפרשייה; ונשיא רוסיה, ולדימיר לגביפרסומים מקומיים 
קפיטליסט, מאשים את "מערב" בקמפיין -פוטין ההיפר

נגדו. אף בפנמה, בה מקלט המס הוא אחד מענפי המשק 
כי  ,דובר הממשלהמסר  לבעלי ההון, ניסים ביותרהמכ

"תוקם ועדת חקירה עצמאית ובעלת סמכויות" כדי ללבן 
  את חלקם של מנגנוני המדינה בפרשייה שנחשפה. 

ת בעיר פנמה הגדירה את אגב, העיתונות המקומי    
הפרשה כ"פנמה פמפרס" (במקום "פנמה פייפרס"). וזאת 

פעמיים שבעת הסרתם נודפים -כמחווה לחיתולים החד
ריחות חריפים... של חרא ושתן. המושג, "פנמה פמפרס", 
הפך בשבוע האחרון נפוץ עד מאוד באמריקה הלטינית. 

 כך –ל שמשברו מעמיק כואכן, הקפיטליזם מסריח וכ
כאלה  60-מקלטי המס דוגמת פנמה הולכים ופורחים. יש כ

  ברחבי העולם.
פוליטיקאי ישראלי  שוםעד עתה, לא פורסם שמו של     

"מככבים" וליטיקאים פלסטינים במסמכי פנמה. אך פ
) 8.4בפרשה. תחקיר "הארץ" שפורסם בשישי האחרון (

פנמי משרד עורכי הדין הממהדלפת הענק  םמסמכי גביל

מועדון ההון־שלטון הפלסטיני ־פונסקה חושף חלק ממוסאק
נו ואת הנפשות הפועלות בו. בין היתר, המסמכים מגלים כי ב

מאזן) החזיק מניות ו של יו"ר הרשות מחמוד עבאס (אב
 מיליון דולר בחברה הקשורה לרשות. כבשווי של 

ומה לגבי ישראל? "קודם כל צריך להשיג את הרשימה, זה    
שם ונבדוק האם הוא -השלב הראשוני, אחרי זה נעבור שם

דיווח על הקמת חברה", כך מסר מנהל רשות המסים, משה 
). להערכתו "ברוב המקרים נמצא 5.4אשר ל"כלכליסט" (

שהחברה מדווחת ומשלמת מס, אולם באותם מקרים 
מס אנו נפעל בהתאם". במילים  שהחברה לא משלמת

בסוף הכל  ,אבל לדעתו –אחרות: הוא לא ראה את הרשימה 
  יסתדר על הצד הטוב ביותר. 

עוד בטרם קיבל את כל     
הרשימות (חלקן כבר פורסמו 

ננסה לרענן את  ,באינטרנט)
זכרונו של מנהל רשות 
המסים. אפשר להתחיל בשמות שפורסמו: איל ההימורים 

פרקליט המיליונרים וראש לשכתו של אריאל וטדי שגיא 
שרון כשהיה ראש ממשלה, דב ויסגלס. ועוד שם: מלך 

אגידים ים המלח, בז"ן, צים ההפרטות, עידן עופר, יורש הת
ל נעשה כחוק". אז מדוע בעלי ולדברי אשר "לרוב הכ ועוד.

ההון בישראל פותחים תאגידים במקלט מס? החסרים סניפי 
  ? בנק ברחובות ישראל

זו ההדלפה השלישית מסוג זה בה מופיעים שמותיהם של     
 יםשמקורה בפנמה מופיעהחדשה  ישראלים רבים: בהדלפה

מסמכים ב בעלי מניות. 850-חברות ישראליות ו 600
-ישראלים שהחזיקו כ 6,500נמצאו  HSBCבנק שהודלפו מ

בסניף השוויצי של הבנק. כמו כן, בפרשת  מיליארד דולר 10
השוויצי, הופיעו שמותיהם של  UBSל הבנק אחרת, ש

חשבונות בהיקף של מאות בו עשרות ישראלים שהחזיקו 
מיליונים. עד עתה רשות המסים "לא הצליחה לשים יד" על 
אף אחת מהרשימות, לדברי אשר. זאת, בניגוד למדינות 
אחרות ובהן צרפת, גרמניה וספרד.  אכן, כפי שנאמר במחאה 

 "הון, שלטון: עולם תחתון".: 2011ההמונית בקיץ 

  2016 באפריל 13, 15 גיליון   



  

 2תגובות /
        

        
  

        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
  

  

  

  ההוצאה להורג בחברון: הרב שהוא גם אסטרטג
אני חושב שמי שצריך לדון עליו אם הוא גיבור או עבריין "

הביטחון, שבמשך למעלה מחצי שנה לא  זה הרמטכ"ל ושר
האסון . הזה מצליחים לעצור את גל הטרור ונטפלים לחייל

יפה הגדול זה החייל הזה?! מה הם עושים בחיים?! א
לקרוא אותו לסדר, במה הוא  צה"ל?! הרמטכ"ל צריך

 מתעסק?! אנשים נרצחים. הייתי מהלל ומשבח את החייל
היו נלחמים. כל  –כשרוצים יש פתרון. אם היו רוצים . הזה

לדעת שלא ייצא חי, שכל  מי שבא לעשות פיגוע צריך
 יש 12 תמשפחתו תגורש ורכושה יוחרם. בפועל לילדה ב

  ".ל חיילאומץ ללכת מו
  )nrg ,28.3אתר הרב העיר צפת, (שלמה אליהו, 

  

  להשפיע על העתיד
        

ויכוח, האם שרת המשפטים, איילת ובימים אלו, סוער ה
 דחייתשקד, צודקת בביקורתה נגד בית המשפט העליון. 

הוציא את השרה משלוותה, וגרם לה לומר דברים הגז  מתווה
ל, או שר שאין סיכוי ששר הביטחון היה אומר נגד צה"

 הבריאות נגד מערכת הרפואה בישראל.
יבות הממשלתית לעשר שנים, בית המשפט טען שהמחו  

מכונה "פסקת היציבות", היא רחוקת טווח, ולא מתחשבת ה
בשינויים הדמוקרטיים שעשויים לקרות בתקופה זו. שקד 
טענה מצידה שישנן החלטות רבות בעלות השפעה לטווח 

סל. יש היגיון מסוים בדבריה. ארוך, ושאותן בג"צ לא פ
להשפעה לטווח ארוך,  אחראיתכמעט כל החלטה ממשלתית 

. כל ממשלה חייבת ממשלה אינה פועלת בחלל ריק שוםו
להתחשב בדברים רבים שנעשו לפניה, ולעתים החלטות 

 .אישורןבאות לידי ביטוי שנים רבות אחרי 
בדוגמא הראשית  יאהבעיה העיקרית בדבריה של שקד ה  

הסכמי אוסלו. השרה ציינה במפורש את הסכמי  –שלה 
אוסלו כמשפיעים לטווח ארוך, ושבג"צ לא פסל אותם. 
ההיגיון מאחורי הדוגמא הזו הזוי ומסוכן. נכון שהסכמי 

 1967יוני אוסלו השפיעו לטווח ארוך, אבל כך גם מלחמת 
וכל התנחלות ומאחז שהוקמו. לא רק לימין יש זכות לשנות 

 הימיןם לשמאל. שקד מתעלמת מכך שממשלות מציאות, ג
התעלמו מהסכמי אוסלו, ולא הרגישו כבולים אליהם כמו 

 גז.מתווה השממשלת ישראל מנסה לכבול את 
איילת שקד וחברי מפלגתה ממשיכים לחזק את הקשר בין   

מדיניות הממשלה לציווי דתי, ובטוחים שרק להם יש זכות 
ו. תודה לבג"צ שהציל העתיד של כולנ גבילקבל החלטות ל

ממתווה הגז נותר לקוות ששרת המשפטים (בינתיים) אותנו 
  למשפטים שיוצאים לה מהפה. קשיבת

    יוסי ס.יוסי ס.יוסי ס.יוסי ס.

  

  ההוצאה להורג בחברון: הרב שהוא גם פסיכולוג 
כבר אמרו חכמים, לא לדון אדם עד שתגיע למקומו. החייל "

ה מהצד שלנו, של עם ישראל וצבא הגנ הוא חבר שלנו, הוא
  . "שלו באירוע לישראל. אנחנו לא יודעים מה היו התחושות

  )29.3"מעריב", רב העיר ירושלים, (אריה שטרן, 
  

  ההוצאה להורג בחברון: בית שמש עם החייל
בית שמש במפגן תמיכה לשחרורו של גיבור ישראל. מחר "

), כולם 38בצומת ביג (כביש  18:00במרץ בשעה  28
  ".מוזמנים, בשבילנו אתה הגיבור הלאומי

  )27.3באתר עיריית בית שמש, שפורסמה (הודעה 
  

  מ"מ 40פטריוטיזם בקוטר 
המטה הארצי. מוזמנות בזה הצעות מחיר  -"משטרת ישראל 

להספקת הטובין ו/או השירותים הבאים: דגלים שונים; 
  ר הפגנות".מ"מ ספוג שחור לפיזו 40 י כדור

  )30.3(מכרז של משטרת ישראל, 
  

  מ"מ 9פטריוט בקוטר 
אתם נמצאים בחזית הטרור, אף מדינה בעולם לא ניצחה "

  ."במאבק בטרור בדרכים מוסריות
וראש מועצה ביטחון בשלטון המקומי ה(אבי נעים, יו"ר ועדת 

  )29.3, בכנס קב"טים ארצי, בהתנחלות בית אריה
  

  וזה גם עולה כסף רב פטריוטים בעל כורחם...
קיבלנו לפני שבועיים הודעה רשמית ממשרד הפנים כי "

ון צריך לחתום על הצהרת נאמנות כדי לקבל אשרה 'אלטון ג
קודם כל אנחנו צריכים להגיש כמה . . . . להופיע בישראל

ח והאמנים ואז לשל מסמכים חתומים ומתורגמים על ידי
ל נאמנות לירושלים. הם מחויבים להצהיר באותם מסמכים ע

לא פגעו בביטחון המדינה, לא יפגעו ולא פעלו נגד העם  וכי
כזו בעתיד. האשרה הקודמת הייתה  היהודי ואין להם כוונה

בצוותים  כשמדובר – 1200 ועכשיושקל לאדם  90עולה 
  ".גדולים זה כבר הרבה כסף

  )30.3יס, "ידיעות אחרונות", י(המפיק שוקי ו
  

  הון, צבא ושלטון 
מסגן שר הבריאות  2011צבאי של נתניהו ביקש ב־"המזכיר ה

לשקול את התנגדותו לכריית הפוספטים של כיל בשדה בריר. 
  ".היום יוחנן לוקר הוא מועמד מוביל לתפקיד יו"ר החברה

  )30.3"כלכליסט", (
  

  רקפת זה לא פרח
 הבנקים, למה אותי לא הזיז אפילואני מחרבן על כל "

ני לא חייב לאף אחד כסף. כי א. סנטימטר, כל המשבר הזה
-רוסק[ אני משתין על כל הבנקים מלמעלה, כולל על רקפת

  מנכ"לית בנק לאומי]". - עמינח
    )2.4, 10לב לבייב, ערוץ הקלטה של (

  

  וכמובן שאין מידע על הפלסטינים שנהרגו
בני  33מתחילת גל הטרור הנוכחי, שהחל באוקטובר, נהרגו "

מגן דוד אדום. בנוסף לכך, שהעביר  כך לפי נתונים -אדם
 355-טיפול רפואי ל צוותי מד"א ברחבי הארץ העניקו

 בני 37פצועים בפיגועי דריסה, דקירה וירי. בין הפצועים 
אדם שנפגעו באורח קשה, תשעה שנפגעו באורח בינוני עד 

 238- באורח קל עד בינוני ו 15 ני,באורח בינו 56קשה, 
-ביותר מ ו אנשי מד"אפצועים באורח קל. בנוסף לכך טיפל

  ."נפגעי חרדה 123
  )21.3(הודעה של מגן דוד אדום, 
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  להקים מטה משותף נגד ההפרטה
 בהדרגה הצטרפו .נגד הפרטת השירות בוחני הנהיגהמזה שבועות נאבקים 

   אותם לעובדי קבלןגם שהמהלך יהפוך  בהעריכםמגזרים נוספים למחאה 
נמשכת מחאת בוחני הנהיגה והצעדים הארגוניים בשירות     

. )10.4הושעו עם תחילת המשא ומתן ביום א' (המדינה 
יו"ר ההסתדרות ) 2.4בשבוע שעבר (ישיבה מיוחדת שקיים ב

 רביעישובתים זה השבוע ההי הנהיגה עם בוחנ אבי ניסנקורן
תעמוד  כי קרן השביתה יושב הראשברציפות, הודיע 

בעקבות פרסום המכרז  מחאת הבוחנים החלה .לעזרתם
שמטרתו להפריט את מבחני הנהיגה ולהעביר את  ,הממשלתי

: לשובתיםמר א ניסנקורן .של עובדי קבלן הבוחנים למעמד
 מנגד בזמן שהמדינה ממשיכה לקדם תעמוד"ההסתדרות לא 

תבניות העסקה נצלניות ומנסה להעביר עובדים למתכונת של 
  ."מאוחדים במאבק עובדי קבלן. כולנו

סתדרות בתוך כך ובהתאם להחלטת מטה המאבק של ה    
י לשכות דעוב משכו העיצומים שלנעובדי המדינה, 

ביחידות  .המכס ועודשל , עובדי המעבדותשל הבריאות, 
תן מענה ינקבלת קהל ולא  הייתהלא  ים השוניםהמשרד

ייבוא ולייצוא הגבול היו סגורים ל טלפוני. כמו כן, מעברי
ולשחרר סחורות  אפשרות להכניסלא הייתה של מוצרי מזון ו

   .בנמלי הים והאוויר
הבריאות שלא קיבלו  משרד דיצטרפו גם עובה לעיצומים    

נפיקו השלא  משרד התקשורת ועובדי פניות במענה הטלפוני
 – רישיונות לציוד קצה ותדרים לתאגיד השידור החדש

ההולך ומוקם בעקבות כוונת ממשלת הימין להרוס את 
   . השידור הציבורי

 ,רשות האוכלוסין וההגירה כללו גם את עובדיהעיצומים     
הנהלת בתי  ואת עובדי ,דות זהות ודרכוניםנפיקו תעוהשלא 

גם הופסקה  ,בנוסף לכך. קיימו קבלת קהלשלא  המשפט
אחראית לגביית הוהגבייה ה פעילותה של רשות האכיפ

 ולא ניתן לשלם קנסות למדינה תשלומיםהאגרות וה ,הקנסות
קנסות שהוטלו על פי חוק  ,בהם קנסות תעבורה ,שונים

          .למשרדי ממשלה שוניםהעבירות המנהליות וקנסות 
צעדים ההקמת מטה המאבק של עובדי המדינה ו    
קרמו עור וגידים על רקע הרחבת תבניות העסקה  ארגונייםה

צדדים בעלי -קידום צעדים חד, פוגעניות בשירות המדינה
והניסיון לכרסם בכוחה של  ,השלכות שליליות על העובדים

תוך רמיסת הנורמות הנהוגות ביחסי  ,העבודה המאורגנת
העסקת עובדים בחוזים מקדמים למשל  ךכ .עבודה קיבוציים

להעביר עובדי מדינה למעמד של עובדי  מנסיםאישיים ו
דוגמה הפרטת שירות מבחני הנהיגה (הטסטים) היא  – קבלן

כעת נותר להקים חזית רחבה נגד ההפרטה.  .למגמה זונוספת 
ל נסיגה, הבינו ראשי ההסתדרות סוף, ולאחר שנים ש-סוף

  שיש להיאבק בהפרטה בכל הכוח. 
י אחרים (כגון הסתדרות החזית חייבת לכלול ארגוני עובד    

, צרכניםארגוני סטודנטים, הארגוני כוח לעובדים), המורים ו
להצטרף למערכה נגד המדיניות וכל המוכן  ,כוחות פוליטיים

ן בראשות בנימין ליברלית ההרסנית של ממשלת הימי- הניאו
  נתניהו.

 

  הנהגה חדשה בכוח לעובדים
  

 ,כוח לעובדיםארגון פת הנציגות והנציגים של יבאס    
הגוף  – נבחר צוות ארגון חדש) 4.4שנערכה בשבוע שעבר (

מסניף מרכזי  מרים יצחקמרים יצחקמרים יצחקמרים יצחקלצוות נבחרו: . המנהל של הארגון
תעבורה,  מסניף אגד קשקשקשקשקשקשקשקש    איציקאיציקאיציקאיציקההיגוי ליוצאי אתיופיה, 

מסניף עובדות  תולתתולתתולתתולת עליעליעליעלימסניף נשי חירות,  קוזניץקוזניץקוזניץקוזניץ חלחלחלחלרררר
מסניף  קטרוןקטרוןקטרוןקטרון שרוןשרוןשרוןשרוןבאוניברסיטת תל אביב,  קיוןיועובדי הנ

מסניף חיפה  ''''ליבוביץליבוביץליבוביץליבוביץ ישראלישראלישראלישראלהאוניברסיטה הפתוחה, 
מסניף  לוזוןלוזוןלוזוןלוזון שרוןשרוןשרוןשרוןי, הסניף הכללמ ברקוביץ'ברקוביץ'ברקוביץ'ברקוביץ' זיוזיוזיוזיוכימיקלים, 

 וירוןוירוןוירוןוירוןמהסניף הכללי  פנחספנחספנחספנחס שירהשירהשירהשירההאוניברסיטה הפתוחה, 
   .מהסניף הכללי דישוןדישוןדישוןדישון הופמןהופמןהופמןהופמן

, נבחר הנושא השנתי שבקידומו יתמקד הארגון כמו כן    
נושא שכר המינימום בשנה  השנה. לאחר ההצלחה בקידום

ביטוי בולט בפעילותו של ח"כ דב חנין  השקיבלשעברה, 
שקל  30הרשימה המשותפת) ובמרכזו הדרישה " ,(חד"ש

 מחוסרי השנה הנושא של עובדות ועובדיםנבחר לשעה", 
-ל ,2013-פנסיה. לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נכון ל

תוכם ב. וניבישראל אין הסדר פנסי ומעלה 65מבני  52%
להם לצבור  בולטת קבוצת העולים לישראל שלא התאפשר

ומעלה בישראל  65פנסיה בישראל. תחולת העוני בקרב בני 
ארצות הקפיטליסטיות ב 12.8%ממוצע של לעומת  23%היא 

רגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי מפותחות החברות באה
OECD.  
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 –אנשים לפני רווחים 

  פעילותסיכום 
  ח"כ דב חנין מאת

  
  

שימו לב למה שקורה כאן בחודשים האחרונים. הממשלה     
ם בעיה אמיתית. אין ביטחון אישי ואין גם לא פותרת שו

. מחירי הדירות ממשיכים לטפס. ביטחון חברתי וכלכלי
מערכת הבריאות הציבורית במשבר מעמיק. והשלטון? 

לקדם פתרונות הוא בוחר בחיפוש אויבים פנימיים במקום 
ובהסתה: נגד ערבים, נגד השמאל, נגד ארגוני זכויות האדם, 
נגד האקדמיה, נגד התרבות, נגד בג"צ, נגד כל מי שמעז 

אבל מסע  –לחשוב אחרת. בכל שבוע מסמנים אויב חדש 
  ההתלהמות הוא נתון קבוע.

שותפת. בחצי השנה מול הגל העכור הזה חיונית עמידה מ     
האחרונה עשינו זאת. בתחילת החורף עמדנו יחד נגד גלי 

אביב, ירושלים וחיפה. -הגזענות וההשתקה ברחובות תל
דנו יחד מאות בחודשים האחרונים, בכל תחילת חודש, צע

והעברנו מסר שיש גם דרך אחרת, של  ישראלים ופלסטינים
וגדלות הולכות החיים, שאפשר לבחור בה. צעדות החופש 

  .חשוב ומומלץ להצטרף .אלהאותי תקווה בימים  מילאו
בכנסת, למרות הממשלה הרעה הזאת, היו לנו גם הישגים      

ממשיים. ביום האחרון של כנס החורף הצלחתי להעביר חוק 
שנאבקתי עליו שנים: מהפכה של שקיפות בדיור הציבורי, 
 שתאפשר לדיירים ולזכאים לקבל דיווחים מפורטים על

. החוק וכל מידע רלוונטי אחר זכויותיהם, מעמדם, מצבם
  יתרום גם למאבק בשחיתות.

והיה גם הרגע האופטימי בעניין מתווה הגז השערורייתי.     
אחרי שדרס בכוחניות את כל שומרי הסף, הגיע נתניהו 

הממשלה לא  –לבג"צ, ושם שמו לו השופטים גבול ברור 
לחוקק, ולא יכולה לכבול יכולה לכבול את ידיה של הכנסת מ

את ידיהן של הממשלות הבאות מלקבל החלטות בעניין כה 
מהותי. ההחלטה הזאת בהחלט מסבכת את נתניהו. אבל 

מביא הכדי להגיע להסדר  ,המאבק לא תם ועלינו להמשיך בו
 רווח של הטייקונים. הבחשבון את טובת הציבור, במקום את 

להציב עוד קו אדום  הצלחנו ,ביום פרסום החלטת בג"צ    
בפני השתוללות הטייקונים, כשעברנו את משוכת ועדת 
השרים לענייני חקיקה בהצעת חוק גבעת עמל, אותה אני 
מקדם יחד עם ח"כ שולי מועלם. מטרת הצעת החוק שלנו 
היא להעניק פיצוי הולם של דירה תמורת דירה לאנשים 

רקע חיים שם, שנמכרו לטייקון יצחק תשובה יחד עם הקה
. האנשים האלה רים מאז קום המדינהעליה הם מתגור

דורשים את הדבר הבסיסי ביותר, ועל המדינה להתערב 
 ולהבטיח את זכויותיהם. 

העיקרון של אנשים לפני רווחים, הציבור לפני הטייקונים,      
היה עיקרון יסודי ברבים מהמאבקים שניהלתי בכנס החורף 

 ק שניהלתי בתופעת, למשל, את המאבשל הכנסת. ראו
נהרגו תאונות העבודה בענף הבנייה. עוד ועוד עובדי בניין 

דוחף , אבל האינטרס של הקבלנים לגרוף רווחים בתאונות
להעביד את העובדים באתרי בנייה בלי תנאי בטיחות  אותם

הולמים, גם אם זה בא על חשבון חיי אדם. ושר הכלכלה 
  י. נתניהו? הוא נמצא במקומות אחרים לגמר

גם הזיהום במפרץ חיפה, שהגיע לכותרות שוב ושוב     
בחודשים האחרונים בעקבות ממצאי מחקרים מדאיגים, הוא 

שה פעולה נחו המלצנו עלדוגמא לאותו הסיפור ממש. 
. אבל הממשלה מעדיפה להמשיך לריב להפחתת הזיהומים

הנתונים ולסכן את בריאות האזרחים, במקום לריב עם  גביל
 האחים עופר ולפגוע להם ברווחים.  

את סדר העדיפויות המעוות הזה אנחנו חייבים לשנות,     
להיאבק. הציבור צריך להשמיע קול ברור  עלינו ולשם כך

בכל אחד מהנושאים האלה, קול שיהדהד במסדרונות 
 ר, צודק יותר.הממשלה וידרוש סדר עדיפויות אח

בכנס החורף הזה העליתי גם את חוק זכויות המלצרים,     
 אתשעורר הדים רבים, למרות שהדרישה שהצעת החוק הז

מציבה היא כל כך בסיסית: להבטיח שכר וזכויות גם 
לעובדים בענף ההסעדה. הממשלה רוצה לקבור את העניין 

 בוועדה, אני מתכוון להיאבק על פתרון בכנס הקרוב. 

אני שמח על התקדמויות שכן השגנו: שכר המינימום     
), אבל עדיין התקדמות שקלים בשעה, 30עוד לא הועלה (

, ותכנית של תקצוב שיוויוני מחירי התחבורה הציבורית ירדו
יותר עבור הציבור הערבי יצאה לדרך. כל אלה לא היו קורים 

  בלי מאבק ועבודה קשה.
  
 

  כך זה במחנה... הציוני
 

כל פלסטיני שנלחם על חירותו נחשב בעיני הישראלים "    
ח"כ , זוהיר בהלול) 7.4שעבר ( בשבועכמחבל", כך אמר 

. אמר וצדק. הציבור הישראלי, מטעם סיעת "המחנה הציוני"
דרך אמצעי התקשורת ובגיבוי נבחריו, משתמש בביטוי 
"מחבל" כדי לשלול את הלגיטימיות של המאבק הפלסטיני 

השמאל הציוני מאמץ לחלוטין את החלוקה  נגד הכיבוש.
להם "מחבלים"; אנחנו מבצעים  –הזו: לנו יש חיילים 
הם מבצעים פיגועים. מיד אחרי  –"פעולות כירורגיות" 

נחשף בהלול להתקפות מהימין הקיצוני ועד לשמאל  ,שדיבר
גם  אך"טרוריסט מילולי",  אותוהציוני. ח"כ אורן חזן כינה 

 הלול לא הצליחו להתאפק.חבריו לסיעה של ב

חבר הכנסת איציק שמולי גינה את בהלול, והוסיף: "זו     
אמירה קיצונית ולא מקובלת על מרבית הישראלים". עבור 
 שמולי, קנה המידה הוא "מרבית הישראלים", כלומר ח"כ

. מרב מיכאלי הציבור היהודיבהלול צריך להתיישר עם 
וקטיבית שאפשר באותו ערב בגל"צ: "אמירה פרוב אמרה

'הנה המחנה הציוני הולך שמאלה'. סיעת  –לצעוק עליה 
". ובכן, ציוני מבהירה שזה לא מייצג אותההמחנה ה

חברי סיעתו, הן נטל  עבוראמירותיו של זוהיר בהלול, אפילו 
במסע אל השלטון או אל פירוריו, הן לא מייצגות אותם, גם 

מייצג  נואילא מעניינות אותם. ה"אמירות" שלו, כאילו 
 ציבור פלסטיני במדינת ישראל החושב כך. 

נתניהו, בנט וליברמן אינם צריכים כבר להסית נגד החברה     
בבית  .למדי הערבית. נבחרי מפלגת העבודה עושים זאת טוב

מנסה  ינואפילו א ישהפוליטי שזוהיר בהלול בחר לעצמו א
ם', להבין אותו. "אם נחזור לטרמינולוגיה הזו של 'מחבלי

ואם באמירה הפשוטה והברורה  –איך נוכל להביא שלום?" 
ראו אלה פרובוקציה, כנראה מקומו מחוץ של בהלול הזו 

   למחנה הציוני, על כל מפלגותיו. 

 יוסף לאור
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  מאתגרהתחזקות ארגונית בנוף : ת"א מק"י
  

"אנחנו מתכנסים בעיצומה של     
תקופה קשה בפוליטיקה הישראלית, 
תקופה של התדרדרות מואצת בכל 

 לשהמישורי החיים במדינה, וחו
של כוחות השלום והשוויון"  תפוליטי

האסיפה השנתית של נאמר בפתיחת  –
בהמשך  של מק"י. סניף תל אביב

וקשיי  תוח המציאות הפוליטיתניל
 רשםהישגים שהגם  נסקרו, המאבק

אפשרויות הרבות שישנן הסניף וה
  להרחבת השפעתו. 

  

האסיפה הוקדשה ברובה לדיון     
בדוח ועד הסניף שהועבר לחברים ובו 
סקירה פוליטית, פירוט פעילות הסניף 

  בשנים האחרונות והצעות החלטה.
נועה נועה נועה נועה ו בחירות לוועד הסניף נבחרב    

דס דס דס דס לוי, יוני ליבנה, עומרי עברון, הלוי, יוני ליבנה, עומרי עברון, הלוי, יוני ליבנה, עומרי עברון, הלוי, יוני ליבנה, עומרי עברון, ה
  . נמרוד פלשנברגנמרוד פלשנברגנמרוד פלשנברגנמרוד פלשנברגוווו    פאריפאריפאריפארי

  
ערבית: -שותפות יהודית

 מפתח לשינוי החברהה
דוח ועד הסניף הדגיש את הסכנות     

הפוליטיות המידיות: "השנתיים 
, 2014המלחמה בקיץ  –החולפות 

הבחירות הכלליות ומדיניות הממשלה 
הביאו עמן גלים של  –החדשה מאז 

התפרקות חברתית מכל סוג וצורה: 
של אלימות גזענית ברחובות, של 

של טרור מתנחלי בשטחים הכבושים, 
של קריסה של שירותים חברתיים, 

של תרבות, סתימת פיות בתקשורת וב
   ".התקפה על בתי המשפט ועוד

  
  

מתקשה  ,אל מול הסכנות האלה    
המפלגה עדיין להציב חלופות 

ההשפעה  ,שללמ ,מספיקות. כך נדונה
שהייתה להקמת הרשימה המשותפת 
על המפלגה ועל עבודת הסניף: "אם 
היו שקיוו שהקמת הרשימה 
המשותפת תהיה צעד ראשון בדרך 
לחבירתם של כוחות נוספים, 
ולבנייתה של חזית דמוקרטית רחבה 

ל סימן לכך, ואף איןהרי שעד כה  –
אין כל ניסיון רציני להגשים זאת. 

ית היחסית של הצלחתה האלקטורל

כדי לא היה בה הרשימה המשותפת, 
התקפה הולכת וגוברת על  למנוע

האוכלוסייה הערבית ועל השמאל 
התפתחות בעלת מאפיינים וכולו, 

הקמת הרשימה המשותפת  .פשיסטיים
כשלעצמה אינה יכולה להציע לה 

מכל הסיבות האלה  .תשובה הולמת"
הודגשה הדחיפות בגיבושן של 

לארגון כוחות  ת מפלגתיויוזמות 
אשר השלום והשוויון בישראל, 

להפיח תקווה ותכלית ברורה  בכוחן
 לעבודת הסניף במישור המקומי.גם 

  
  

גם באסיפה לדיון נושאים אלה עלו     
 )29.3( שהתקיימה שבוע קודם לכן

בהשתתפות מזכ"ל המפלגה, עאדל 
עאמר, בביקורו הראשון בסניף מאז 

כ"ל, נבחר. באסיפה זו הדגיש המז
והדברים חזרו גם באסיפה השנתית, 

-את חשיבותה של השותפות היהודית
 ,ערבית לא רק כעקרון פעולה צודק

אלא גם כמפתח לחיזוק המפלגה 
ולהתייצבותו של השמאל מחדש על 
בסיס המאפשר שינוי של יחסי 
הכוחות החברתיים בארץ. ברוח זו 
הוחלט באסיפה השנתית לקדם 
מפגשים ותכנית פעילות קבועה עם 
סניפים נוספים במפלגה, ולהשקיע 
מאמצים בחיזוק מוסדות המפלגה  

  והלכידות הפנימית בה.
 

הסניף סקר באסיפה את  ועד    
 –הסניף בשנים החולפות  פעילויות

ו בראש השמאל במחאה התייצבות
ובארגון  2014נגד המלחמה של קיץ 

-כוחות השוויון והשותפות היהודית
מסע הרדיפה התנגדות לערבית ב

, מהלך שמתוכו 2015הפוליטית של 
  "עומדים ביחד".  התנועהצמחה 

  

 ישגי הסניףהוצגו הכמו כן,     
ותפקידו החשוב במספר תחומים: 
נציגי הסניף היו מרכזיים בחיזוק 

רשת התנועת הסרבנות ובהקמת 
; במאבק על הייצוג "מסרבות"

יהודי המשותף בעיריית תל -הערבי
יפו; בעבודתו של אקטיב -אביב

העובדים של הסניף אשר קיים במשך 

תקופה קשר עם כמה מאבקי עובדים 
מצעי אשל בתפעולם מרכזיים בעיר; 

ארציים כדוגמת  תקשורת מפלגתיים
אתרי המפלגה , "זו הדרך" שבועון

  בעברית ובאנגלית ועוד.
  

הצטרפות של חברים 

 חדשים לסניף
במיוחד הודגשה הצלחת הסניף     

: חדשיםבצירופם של חברים וחברות 
"בשנתיים האחרונות אנחנו נהנים 

נכונות ממגל של התעניינות במפלגה ו
ותינו. התקיימו רבה להצטרף לשור

בתקופה זו ארבעה סבבי צירוף 
אשר הביאו לצירופם של  ,למפלגה

כעשרים חברים, מחציתם נשים. אתגר 
מורכב לא פחות הוא בשילובם בפועל 
של המצטרפות והמצטרפים בחיי 
הסניף ובפעילויות בהן אנחנו לוקחים 
חלק. לשמחתנו, כמה מהמצטרפים 
כבר לוקחים חלק פעיל בעבודת 

להמשיך ולטפח המשימה היא  .הסניף
בעבודה הדדית של את הפעילות 

ושל ועד  החברות והחברים החדשים
  הסניף". 

האסיפה הסתיימה בקביעה של     
יעדים לעבודת הסניף בשנה הקרובה, 

חיזוק בנק"י והעבודה בקרב  :ביניהםו
סטודנטים, חיזוק מקומן של נשים ה

בעבודת הסניף, וקביעה של תכנית 
  יוני. חינוך רע

הייאוש ורפיון " בסיכום נאמר:    
הכוחות בשמאל אינם תוצאה רק של 
המציאות הנוכחית ושל התגברות 
הימין, אלא גם של הציפיות הגבוהות 

. 2011שהיו בעיצומה של מחאת קיץ 
ינם א האלכמהלכים מחזוריים אך 

דבר חדש לנו במפלגה ובתנועה 
המהפכנית, ואנו יודעים שהגלגל צפוי 

ך חזרה. לקראת חידוש תנופת להתהפ
מוטל עלינו  ,השינוי והמאבק בארץ

את  .להגיע מאורגנים וחזקים יותר
השנה הקרובה חשוב לנצל בדיוק 

חיזוק של של הגדלת הסניף,   ותלמטר
הרחבת של העבודה הארגונית בו ו

  ".ההשפעה שלו בעיר



  מ
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  )IP3 Pressמפגין בכיכר הרפובליקה בפריז (צילום: 

  השמאל נגד הולנד
  

  טל מאיר גלעדי מאת
    

לנשיא צרפת יש מדיניות כלכלית. בצרפת מגדירים אותה     
"אם זה לא עובד, אז תמשיך בדיוק  :לפעמים בעזרת הסיסמה

פועלת אותו דבר". מתחילת כהונתו של פרנסואה הולנד, 
 סיקיםוציאליסטית כביכול, להעניק למעממשלת צרפת, הס

ביטול למצום ושאינה אלא מילה מכובסת לצ "גמישות"
יצירת בלחם באבטלה ישהולנד  טעןזכויות עובדים. כך 

משרות בשכר נמוך ובתנאים ירודים, בדיוק כמו בשכנה 
במיוחד,  גרמניה. הורדת האבטלה בכל מחיר חשובה לנשיא

חרונות שלא ירוץ חזר והבטיח בשנים הא מפני שהוא
לקדנציה נוספת אם שיעור האבטלה במדינה לא ירד. אך 

שיעור האבטלה  :צעדי הממשלה אינם מביאים תוצאות
זה לא אך הגבוה נותר בעינו ומועמדותו של הולנד בסכנה. 

מוביל את האגף המרכזי במפלגה הסוציאליסטית הצרפתית 
ד, הם גם אם זה לא עובכי  –תו למחשבה מחודשת על מדיניו

 . ה דרךאותבבדיוק  ימשיכוהרי 
בצל אירועים דחופים שהסעירו את צרפת בשבועות     

אירועי בריסל וחשיפת "מסמכי פנמה" בעניין  –האחרונים 
מתנהל בחודשים האחרונים מאבק מר בתוך  –מקלטי המס 

 ובילהחוקי העבודה שמ רפורמת גביהשמאל הצרפתי ל
ונה חוק קומרי, על דווקא ממשלת שמאל. הרפורמה, המכ

 El(שרת העבודה מרים אל קומרי  ,שמה של יוזמת החוק

Khomri(הפיקוח  יצמצמו אתיעה צעדים מרחיקי לכת ש, מצ
 הממשלתי על שוק העבודה.

כעת  :פורמה מצויה מהפכה משפטית של ממשבמרכז הר    
 :יש בצרפת היררכיה חוקית ברורה בכל הנוגע לחוזי עבודה

בתורם בחוקי  , התלוייםעבודה ענפיים הם מותנים בהסכמי
העבודה הכלליים. במילים אחרות, חוקי העבודה קובעים 
תנאי מינימום להעסקה, שהסכמי עבודה ענפיים וחוזי עבודה 
אישיים יכולים רק לשפר. מעמדם המשפטי האיתן של חוקי 
העבודה מציב כך תנאים ברורים להעסקה הוגנת. רפורמת 

ניגוד גמור למצב הקיים, כי חוזי חוקי העבודה מציעה, ב
קבע בין מעסיק ייוכלו לה )של שנה ופחות(עבודה קצרים 

ולהסכמים שלא יהיה כפוף לחוקי העבודה בחוזה לעובד 
מוצעים צעדים נוספים במטרה  ,זוהענפיים. נוסף למהפכה 

 של   במעמדם  לפגוע  "להקל" על בעלי ההון, כלומר
  הנוטים  להיות קטנים,  דיםועשל  החוקי  מעמדם  העובדים. 

  
  

רכים יותר עם המעסיק, יתחזק על חשבון 
, יוסרו הגבלות ועדים הגדולים והחזקיםוה

 ,ועל הורדת שכר עובדים חוקיות על פיטורי
 ועוד ועוד. 

מעבר לתנאים הפוליטיים הספציפיים     
בצרפת, אפשר לראות במהלך זה את 
השתקפותה המקומית של אותה מגמה 

פה לאחרונה שאת מטרתה הגדיר י ,עולמית
 )Lokiec( פרופסור פסקל לוקייק

המתמחה בחוקי  ,מערב-פריזמאוניברסיטת 
מטרת ההתקפות על חוקי לדבריו, עבודה. 

העבודה היא "להחליף את העימות בין 
יקים לעובדים בעימות בין עובדים מעס

לעובדים מובטלים, בין עובדים קבועים ל
זמניים". במקום משא ומתן קיבוצי על תנאים הוגנים, יחויבו 

לרווחתם של המעסיקים.  הבאל ההעובדים להתחרות אל
 זוהי כאמור משמעותה של ה"גמישות" המפורסמת. 

העובדים הגדול  ארגוןאת המאבק נגד החוק מוביל     
. בניגוד למצב בישראל, ועדי העובדים בצרפת CGTבצרפת 

 על חוקי העבודה שהושגו במאבקי עובדים נים בנחישותימג
 CGT. נוסף לתפקידו המרכזי של במאתיים שנים האחרונות

שביתות ברכבות, בתחבורה  לרבותבארגון ההתנגדות לחוק, 
הציבורית ובנמלי התעופה, ניכר גם תפקידם של צעירים, 

יצאו להפגין בהמוניהם אלה  .בעיקר סטודנטים ותיכוניסטים
סכנת לדבריהם את עתידם המקצועי. מה ,נגד הרפורמה

כי משני עברי  ,איבמאבק זה ה נקודה מעניינת במיוחד
שמאל. כמו שקרה  יםמתקראה אלההמתרס מתייצבים רק 

-סוציאלכבר פעמים רבות בהיסטוריה, אלו דווקא ממשלות 
ניתן לחשוב למשל על מדיניות ההפרטה של  – דמוקרטיות

יק לימין את מבקשות להענה –ייה ממשלת רבין השנ
 הגדולים ביותר.החברתיים ניצחונותיו 

ליון מפגינים, יכחצי מ פריזלרחובות  צאוי סראבמ 9-ב    
 31- צעירים ועובדים, כדי להביע את התנגדותם לחוק. ב

ליון ומאתיים אלף יותר ממנספרו ברחבי צרפת י סראמב
נגד החוק. מאז לא פסקו ההפגנות, והן מושכות מפגינים 

ות אלפים וגוררות מאות מעצרים. ביניהם עלו עדיין עשר
 )Nuit Debout(לכותרות במיוחד מפגיני "לילה בעמידה" 

לעזוב , מסרבים בפריזכר הרפובליקה ימתאספים בלילות בכה
מפנה הנקלעים לעימותים קשים עם המשטרה ו ,את המקום

 כר. ילכ ובלילה הבא הם חוזרים. אותם
זה בין  כוחותה משילוב זו שואבת את כוח חריפהמחאה     

כוח הפוליטי לאורך הנשימה וכאשר לעובדים וסטודנטים. 
הלוחמני, שהיה בעברו  CGTוביחוד של  –ועדים ושל ה

 –קשור למפלגה הקומוניסטית הצרפתית, והיום הוא עצמאי 
ייצב תמ -  מצטרפות היצירתיות וההתלהבות של הסטודנטים

נופל לתמימות  ולא ,זוכה באהדת הציבור מצד אחדהמאבק 
. לחץ זה כבר הוביל לנסיגה מסוימת של צד שניפוליטית מ

שהיו כלולים  ,ממשלת צרפת מצעדים מסוכנים במיוחד
בטיוטות הראשונות של החוק, כמו הקלות על העסקת 
קטינים או על מעבר כפוי ממשרה מלאה למשרה חלקית. 

את  חייבוכי הלחץ הציבורי והפוליטי י ,אפשר רק לקוות
נד לסגת מהמהלך הנוכחי, בדיוק כפי שנסוג, בעקבות הול

התנגדות חריפה מתוך מחנהו שלו, מהצעתו לשלול את 
  צרפתים שהורשעו בפעילות טרור. מהאזרחות 

שאר בעינו גם יניתן גם לקוות, בהנחה ששיעור האבטלה י    
בשנה הבאה, כי הולנד יסיר את מועמדותו לקראת הבחירות 

  .ריז בשמאלהבאות, ויאפשר פריימ
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  פחם-הגלריה לאמנות באום אל

  
  ראשון לציוןפחם ו-חדשות באום אלתערוכות 

  

  האמנות והצילום 

ככלי ביטוי של 

   המדוכאים
  

פחם -גלריה לאמנות אום אל) נפתחה ב9.4בשבת (    
זהות תחת הכותרת "  שק ספרותערוכה קבוצתית חדשה וה

הפלסטיני פועל לרוב בעולם עמוס  אמן". ההאמן הפלסטיני
שפות  ,רות, המכיל ריבוי של זהויות, תרבויותסתי

להיות הלשון של עמו, סביבתו  וטריטוריות. האמן מבקש
על  ,ומולדתו, ובו בזמן לשמור על חירות המחשבה שלו

 ,התחושות, על האנושיּות ועל האינדיווידואליות שלו. אולם
יצירתי, חדשני וייחודי, כאשר אתה נדרש  איך אפשר להיות

האחרים, בסביבה  ם את כאביהם ותקוותיהם שללהבין ולתרג
  ?וקשיי קיום ערבית פלסטינית גועשת, גדושת תסכולים

נועדה החדשה, אותה אצר פריד אבו שקרה, התערוכה     
החזון של התרבות והאמנות את לבחון את השאיפות ו

כי  ,נמסרהתרבותי והאקדמי.  ,היבט האנושימהת והפלסטיני
הן  שיהיה נוכחפלסטיני  וף אמנותיהתערוכה חותרת לכונן ג"

הן בעולם בכלל. כמו כן, במה זו נועדה ובחברה הפלסטינית 
מדינת ישראל,  אזרחיק קשר בין האמנים הפלסטינים לחז כדי

 ,התערוכה ."והאמנים בתפוצות תושבי הרשות הפלסטינית
  צילום,  ציור,  כגון  ממדיומים שונים  עבודות 150- כוללת כה

  
ישראל, מ ,אמנים פלסטיני 30של מעל יצירתם  ,אומיצב, וויד

  הרשות הפלסטינית ומהעולם.מ
 ידי הגלריה לאמנות באוםבנרכשו  המוצגותב העבודות ור    
 פחם כחלק מהאוסף של המוזיאון הפלסטיני העתידי-אל

עאסם  נובאני, איברהי בין האמנים המציגים: שיוקם בעיר.
שקרה, עבד עבדי,  אבו שקרה, סולימן מנסור, ואליד אבו

זועבי, חאדר  ענאני, ראידה אדון, אניסה אשקר, מנאר נביל
מחמיד, בשאר אלחורוב,  וואשח, מיכאל חללאק, מנאל

 הוע השקאיריצוין ש .שחאדה ועוד פאטמה אבו רומי, סמח
ספר ''זהות האמן הפלסטיני'' יתקיים במוזיאון תל נוסף ל

  .10:00בשעה באפריל  21-באביב לאמנות 
בעקבות  - xבמוצ"ש נפתחה תערוכה נוספת: "איקס     

. התערוכה מוצגת בסדנא לאמנות "מחאת יוצאי אתיופיה
) ובמרכזה 5 ךרמת אליהו שבראשון לציון (רחוב שאול המל

עבודותיו של הצלם גדעון אגז'ה. המילה "איקס" שבכותרת 
מאזכרת את הידיים המצולבות שהיו לסמל במאבק התערוכה 

בגזענות הממסדית בישראל.  הצלם אגז'ה תיעד בקפדנות את 
מחאת יוצאי אתיופיה על כל שלביה. לצד צילומיו, מוצגים 

ים של מאיר ויגודר על הפגנות הפנתרים השחורים מצילוגם 
  .70-בשנות ה

ים מה קבוצת אמניקברמת אליהו ההסדנא לאמנות את     
החלה לפעול ביבנה היא  .לאמנות בצלאל בוגרי האקדמיה

החברתית  תוך הדגשת הזיקה בין המציאות 1978בשנת 
תפקידו של האמן ל 70- המורכבת בישראל של שנות ה

עברה הסדנא לשכונת רמת אליהו  1989המעורב בה. בשנת 
הרשות - העירונית ת החברהסוחבוהיא פועלת בה עד היום 

   .לתרבות ואמנות
פרויקטים ארוכי טווח של מעודדת הסדנא "נמסר, כי      

אמנותיות המשקפות סולידריות עם תושבי  אמנים, פעולות
הציבורי במרחב  השכונה, פעולות אזרחיות והתערבויות

המעלות סוגיות גיאוגראפיות ופוליטיות, כל זאת תוך דיאלוג 
. החלל "ציבוריים ומרכזי תרבות בארץ ובעולם עם מוסדות

סדנאות בוקר לבתי הספר  ,שמש לתצוגה ואירועי אמנותמ
   .לחוגים, השתלמויות, ועוד

  

על הגלריה לאמנות 

  פחם- באום אל
יוזמה כ 1996בשנת פחם -באום אלהגלריה לאמנות נוסדה     

אמנות  ציגואמנים מקומיים, במטרה להתושבי העיר של 
ת אמנובייחוד  –תושביו עבור ו יישובבעכשווית ואיכותית 

בזירה בהיעדר גלריות נוספות  .מקורית סטיניתערבית ופל
, המקום הפך במשך באותה עת בישראל תהערבי התרבותית

לנקודת מפגש חשובה ומרתקת בין תרבויות ובין  השנים
  אנשים. 

מפגשים ושיח גלריה, , תערוכות אמנות עכשווית     
 לכל אלה משכו קה – סימפוזיונים, סדנאות יצירה וימי עיון

רב והפכו את הגלריה למקום מרכזי בחיי התרבות המקומית 
" "אל סבאר העמותההגלריה פועלת במסגרת  .והבינלאומית

וכן אגודת , אנשי רוח ותרבות מאזור ואדי ערהחברים בה 
   וארצות הברית. הארץרחבי מובה יהודים וערבים ידידים 

  

        .רחוב חיפה, אום אל פחם ::::תובת הגלריהכ
 9:00 כל יום (פרט ליום שישי) בשעות ::::שעות פעילות

  .16:00עד 
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נגד  )8.4ביום ו' האחרון (הפגנה שקטה ניסיון לצעוד בב    

הפקעת אדמות פלסטיניות פרטיות לטובת כביש עוקף נבי 
 כוחות הצבא אשרצד אליאס, נתקלו המפגינים באלימות מ

פשרו להם אפילו לנטוע ימנעו מהם לקיים את ההפגנה ולא א
 עץ זית כסמל לשלום. בהפגנה השתתפו עשרות פעילים
ישראלים ופלסטינים אשר מחו נגד הפקעת אדמות 

המיועד  וסףפלסטיניות פרטיות עבור בניית כביש עוקף נ
לשרת את המתנחלים. להפגנה היו שותפים תנועות 

וקואליציית  טשפלסטיניות, לוחמים לשלום, מחסום ווא
 המסיק. 

 פוזרו (צילום: לוחמים לשלום)לפני שהמפגינים  
  

, נתקלו המפגינים בכוחות הההפגנעוד לפני שהחלה     
הציגו בפניהם צו שטח צבאי סגור אשר הוצא ליום שהצבא 

זה בלבד על מנת למנוע את קיומה. המפגינים ניסו לנטוע 
ביציאה מהכפר עץ זית כסמל לשלום, אך החיילים הפעילו 

פעילים ישראלים  ארבעה אמצעים לפיזור הפגנות ועצרו
 ם מצופי גומיירי כדוריפלסטיני אחד. כתוצאה מ ופעיל

נפצעו שני פלסטינים, ושניים נוספים נפגעו משאיפת גז 
 .עמדמי

שלפני כשנתיים נודע לתושבי נפת קלקיליה על  ,יצוין    
שכם),  כביש עוקף -(קלקיליה 55תכניות לסלול על כביש 

מהכניסה לכפר נבי אליאס מזרחה  ועד לסמוך לכפר עיזבאת 
 . היזמה לסלילת הכביש55יש לכבשם יתחבר מחדש  ,טביב

השוכנות לאורך  ם המתגוררים בהתנחלויותמתנחליהיא של 
הציר, המבקשים להימנע מנסיעה לאורכו של הכפר. 

חקלאים מתושבי מהאזור  30-בחודשים האחרונים חולקו ל
דונם  104אדמות בבעלותם בשטח של  גביצווי הפקעה ל

 עקרו.יי עצי זית על התוואי 700לצורך סלילת הכביש. 

עוד נמסר כי "קיימת אפשרות להפקעה נוספת עבור הקמת     
   גדרות ביטחון משני צדי הכביש. התכנית יוצאת לפועל ללא

  שנבחנו    ומבלי     בנפה   המועצות      ראשי    עם   הדברות

  
שריות. הפגיעה בחקלאים אופציות אחרות שאכן קיימות ואפ

תם ופרנסתם ואת הנגישות יאבדו חלק מאדמ : הםהיא כפולה
  ". מהסלילה למטעים כתוצאה

  
  

במועדון "הגדה השמאלית": סרט 

  על הדיקטטורה בארגנטינהודיון 
  

אביב תתחיל סדרה -במועדון "הגדה השמאלית" בתל    
הסרט הראשון שיוקרן ת סרטים ודיונים. וחדשה של הקרנ

בסיפור  עוסקההוא "ליל העפרונות" של הקטור אוליברה, 
 ףחטשהאמיתי של שבעה תלמידי תיכון פעילים פוליטית, 

   .ההפיכה הצבאית בארגנטינהלאחר  המשטר
אפרים דוידי  את הסרט תקדים הרצאה קצרה של ד"ר     

 לאחר .(אונ' ת"א) על אודות תנועות שמאל באמריקה
על ההפיכה הצבאית, עינויים של מתנגדי דיון ההקרנה: 

ד"ר דוידי הוא . שמוצג בסרט הספציפי משטר והמקרה
-מומחה בהיסטוריה ופוליטיקה באמריקה הלטינית במאה ה

, יליד ארגנטינה, ויכול לספר על התקופה והמאורעות 20
שנה  40ההקרנה והשיחה נערכות לציון . ממקור ראשון

  ה.להפיכה הצבאית הפשיסטית בארגנטינ
סים לדרכים הלא אנושיות בהן מנ עוסק"ליל העפרונות"     

ערכי הכבוד הבסיסיים של את ו אנשי החוק לשבור את רוחם
  .דקות, ספרדית עם תרגום לעברית) 95( שבוייהם

במועדון "הגדה במועדון "הגדה במועדון "הגדה במועדון "הגדה     19191919:00:00:00:00באפריל, בשעה באפריל, בשעה באפריל, בשעה באפריל, בשעה     14141414יום ה', יום ה', יום ה', יום ה',             
 אביב. הכניסה חופשית.אביב. הכניסה חופשית.אביב. הכניסה חופשית.אביב. הכניסה חופשית.- - - - , תל, תל, תל, תל70707070השמאלית", רחוב אחד העם השמאלית", רחוב אחד העם השמאלית", רחוב אחד העם השמאלית", רחוב אחד העם 

  

  

  קורס להכשרת מארגני עובדים 
רגני עובדים החלה ההרשמה לקורס להכשרת מא    

בירושלים מטעם כוח לעובדים. ההכשרה כוללת שלושה 
) 20.05, 13.05, 06.5מפגשים בימי שישי בחודש מאי (

. נמסר כי מטרת הקורס היא להקנות 14:00עד  10:00בשעות 
כלים מעשיים ותיאורטיים להבנת מגמות בשוק העבודה 
 בישראל, להיכרות עם זכויות עובדים ולהובלת התארגנויות

 עובדים ועובדות בכוח לעובדים. 

שיחת תיאום בההצטרפות מותנית בהרשמה מראש ו    
 באפריל. 28ציפיות עד יום חמישי 
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  מורחב שלגיליון  יפורסם) 20.3בשבוע הבא (
במאי.  1- ב העובד הבינלאומי יוםציון "זו הדרך" ל

  .במאי 4-הגיליון הבא אחריו ייצא ב
  


