
להכשיל את תאגיד השידור החדש הוא חלק מהמערכה ניסיון נתניהו 

הכוללת שמנהל ראש הממשלה נגד המרחב הדמוקרטי בישראל

  
  

  דב חנין מאת

  
  

את המתקפה של נתניהו על השידור הציבורי צריך     
להבין בהקשר רחב יותר. מה שנעשה כיום בתחום השידור 

שלבי. - נן ורבהציבורי איננו מקרי, אלא מהלך מתוכ
למעשה, נתניהו מעולם לא רצה להחליף את רשות השידור 
במנגנון "יעיל יותר", אלא קיווה לפרק אותה, על מנת 
ליצור מצב בו בישראל אין כלל שידור ציבורי עצמאי 

שידור ציבורי עצמאי וחזק. במקום מה שנתניהו רוצה זה 
שידור ממשלתי, כנוע, כפוף, מציית ובלתי אלא וחזק, 

  .ביקורתי
צריך להודות     

לשרה מירי רגב על 
גילוי הלב שלה, על 
כך שאמרה במפורש 

הממשלה בישיבת 
ועדת השרים כו

) את מה שראש הממשלה חושב: 31.7לענייני חקיקה (
"מה שווה התאגיד אם אנחנו לא שולטים בו? השר צריך 
לשלוט, מה נעמיד כסף ואז הם ישדרו מה שהם רוצים?". 

האמיתי שמנחה את הממשלה במתקפה שלה זה ההיגיון 
על רשות השידור: לא יעילות ולא התייעלות, אלא מישטור 
ושליטה. רשות השידור חוסלה לא למען הקמת תאגיד 
שידור ציבורי טוב יותר, אלא כדי להקים מחלקה להעברת 
מסרים במשרד ראש הממשלה. ובדרך לשם, מוכנה 

 העובדים 1,600הממשלה לרמוס את זכויותיהם של 
, לפגוע בפרנסתם ובעבודתם של עיתונאים ברשות השידור

ויוצרים, ולשמוט את הקרקע מתחת להפקות המקור ולכלל 
  היצירה הטלוויזיונית והאמנותית. 

באמצעות החלשת עובדי רשות השידור והעיתונאים,     
ויצירת חוסר ודאות לגבי העתיד, בממשלה מבקשים 

ן. עכשיו אנחנו רואים את להגדיל את התלות שלהם בשלטו
רשות השידור מוחלשת  ,התכנית הזאת בביצוע: מצד אחד

ומפרפרת, ומן הצד שני מערימים מכשולים בפני התאגיד 
  .שבהקמה, כדי שלא יוכל לעמוד על רגליו

מגינים על השידור הציבור לא משום שאנחנו אנחנו     
טוענים שהיה כאן שידור ציבורי מושלם ונטול פגמים. נהפוך 
הוא: היה הרבה מה לשפר בו, כדי להפוך אותו ליותר 
ציבורי, ליותר דמוקרטי, ליותר משתף, ליותר מכליל 
אוכלוסיות וציבורים שונים, ובכלל זה האוכלוסייה הערבית, 

במקום נאות בשידור הציבורי. אבל תנאי שעד כה לא זכתה 
מקדים לכך הוא קודם כל שמירה על אופיו הציבורי. לא 

שידור של  אלא –ממשלתי, לא שידור מפלגתי שידור 
הציבור. לכן, יש לאפשר לתאגיד השידור הציבורי החדש 
להתחיל לעבוד במהרה, תוך קליטה של כמה שיותר עובדים 
וניסיון מקצועי, בהליך 

, ותוך תיקצוב ראוי מכובד
  .של הפקות המקור

המתקפה על השידור     
הציבורי, על כלי התקשורת, 
היא חלק מהמתקפה הכוללת 
על המרחב הדמוקרטי 
בישראל, על החירויות הדמוקרטיות ועל האפשרות למתוח 
ביקורת ולהשמיע עמדה אחרת מזו של השלטון. המתקפה 

מוסדות תרבות הזו כוללת גם השתקה של אמנים ושל אישי ו
היא כוללת את הפיכת  .מדיניות "נאמנות בתרבות"הבדמות 

ביקורתית, -מערכת החינוך לכזו המחנכת לצייתנות בלתי
באמצעות הפחדת מורים מפני יצירת שיח פתוח בכיתות 
 .ובאמצעות שיכתוב ספרי הלימוד ותכניות הלימודים

כוללת גם שורה של מהלכי חקיקה מסוכנים  אתהמתקפה הז
מכוונים כולם ה –חוק העמותות, חוק הטרור, חוק ההדחה  –

נגד ארגוני זכויות האדם, נגד עמותות החברה האזרחית, נגד 
פעילי השמאל ונגד האוכלוסייה הערבית וההנהגה הפוליטית 
שלה. זו המציאות הכוללת של פירוק הרפובליקה הישראלית 
והחלפתה במשטר קיסרות לא דמוקרטי. לכן, ההגנה על 

שידור הציבורי היא לא רק התגוננות נקודתית מפני מדיניות ה
ל ממשלתית בעייתית, אלא זירה אחת בתוך המאבק הגדול ע

 ץ.של החברה והפוליטיקה באר ןדמות

  2016באוגוסט  10, 31גיליון    



  

 2תגובות /
 

        
  

        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
  ומה חושבים התאילנדים שבשדות הקיבוצים?

התנועה הקיבוצית הצטרפה באופן רשמי לשולחן ההנהגה "
הארגונים הקואופרטיביים המשפיעים בעולם.  12של 

מיליון הארגונים  2.6-ארגונים אלו מתווים את האסטרטגיה ל
הקואופרטיביים הקיימים בכל רחבי העולם, אשר בהם 

מיליארד בני אדם. שולחן ההנהגה הבינלאומי,  1.2 -ם כחברי
אליו הצטרפה התנועה הקיבוצית מתווה את היישום בפועל 
של תוכנית העבודה לקידום והרחבת היקף הקואופרציה 
בעולם כשיטה חברתית וכלכלית אלטרנטיבית לקפיטליזם 

  ."הניאו ליברלי
  )22.7(הודעת דובר התנועה הקיבוצית, 

  

  תן הפרס ע"ש פינוקיוביבי הוא ח
אני שומע לאחרונה הרבה מלל על הניסיונות שלי, כביכול, "

        ".להשתלט על שוק התקשורת. ההפך הוא הנכון
  )24.7בנימין נתניהו בפתח ישיבת הממשלה, ראש הממשלה (

  

  גאווה ודעה קדומה
        

הסרט הבריטי "גאווה", שיצא לבתי הקולנוע לפני   
תי של קבוצת פעילים שנתיים, סיפר את סיפורה האמי

מקהילת הלהט"ב של לונדון, בהנהגת הקומוניסט הצעיר 
והכריזמטי מארק אשטון, שהתגייסה לסייע לשביתת פועלי 

. סצנת הסיום המרגשת של הסרט 1985-1984- המכרות ב
מתארת את הסולידריות שהושיט איגוד הכורים הבריטי 

יגודים בחזרה לקהילה הגאה, כאשר נציגיו תמכו בוועידת הא
  המקצועיים בהצעת החלטה למען שוויון זכויות ללהט"ב.

במרוצת השנים, הפכו אסטרטגיות מאבק אחרות לרווחות     
בקרב הקהילה הגאה: גישות ליברליות שהסתמכו על השגת 
פסיקות תקדימיות בבתי משפט, או על הגברת הנראות של 
להט"ב באמצעי התקשורת, דחקו הצידה אסטרטגיה יותר 

יאליסטית ומיליטנטית, שהעדיפה מאבקים שמגייסים סוצ
  ציבור וראתה את האיגודים המקצועיים בתור בעלי ברית. 

לכן, על רקע הגל ההומופובי שפקד את החברה     
הישראלית בשבועות האחרונים (התבטאויות מחרידות של 
רבנים ואישי ציבור, התגייסותה של המשטרה ושל עיריית 

) מרגש ועוד ,את מצעד הגאווה בעירשבע כדי למנוע -באר
לראות איך איגוד העובדים הסוציאליים, שהוא חלק 
מההסתדרות, בחר להתייצב בגלוי לצד הקהילה הגאה 
ולקרוא לחברי הכנסת ליזום חקיקה שתקדם שוויון. הגיע 
הזמן שנגלה מחדש את כוחם של האיגודים המקצועיים ושל 

שמגן על השכר העבודה המאורגנת להיות לא רק מכשיר 
שלנו ועל התנאים הסוציאליים שלנו במקומות העבודה, אלא 

 -גם חלק בלתי נפרד בכל מערכה לשינוי פניה של החברה 
  נגד הומופוביה, נגד גזענות או נגד אפליית נשים.

 אורי וולטמן

  

  הוא לא מתכוון ל"זו הדרך"ו
שמאלה נבדקה מדעית והוכחה ללא  ההטיה של התקשורת"

  ".ספק
  )25.7 ,"ישראל היום" ים שיין,חי(

  

  ישראבלוף: הבנת את זה, ברוך? 
"הוא יורה ירייה אחרת כדי לוודא נטרול, ולא חס וחלילה 

  כדי לוודא את מותו של המחבל, כמו שניסו לטעון".
  )24.7, 2(פרקליטו של החייל אלאור אזריה, ערוץ 

  

  או הלפיד שכבה אהחמלים חמש שנ
 שבועות האחרונים כל מיני מומחים מטעם עצמם הפכו"ב

שנים למה שאוהבים  5לפרשני מחאות חברתיות. במלאות 
בהא הידיעה, כאילו שלא היו  'מחאה החברתית'לסמן כאן כ

עלינו  , הרעיפו2011מאבקים חברתיים לפני ואחרי קיץ 
האם המחאה 'טקסטים שעסקו בצורה ילדותית בשאלה 

שנכון בכלל להסתכל על  ילו. כא'החברתית נכשלה
חלק מהטקסטים  ...התפרצויות זעם של ציבור באופן מבודד

יצאו להיאבק על משהו  האלה נכתבו על ידי מי שמעולם לא
 שאינו תנאיהם הפרטיים, חלקם נכתבו על ידי עיתונאים
ששימשו אז והיום ככלי שרת בידי טייקונים שמשלמים את 

-לעשות אחד מנציגי ההון בעקיפין. הגדיל שכרם, ישירות או
ששוב קפץ על רכבת  ,עיתון המובהקים, יאיר לפיד-שלטון
וטען בחוסר בושה אופייני שהוא ומפלגתו  'המחאה'זיכרון 

 – 'הביטוי החזק, האותנטי ועקבי ביותר של רוח המחאה' הם
שהציבור בישראל ישכח כיצד שירת  תוך שהוא הוא מקווה

 ".האוצראת טייקוני ישראל בתפקידו כשר 
  )26.7(יוסי דורפמן, "העין השביעית", 

  

  ...האבחון של הפסיכיאטר ד"ר כחלון
דחוף  הלהוציא אותצריך להוציא את הממשלה הזו לחופש. "

        ה".מאוד לחופש, לפני אשפוז. את כל הממשל
  )1.8(שר האוצר משה כחלון, גל"צ, 

  

  ...הניתוח של פרופ' גמליאל... 
  ".ות הגובלות בפשיזםנשמעו אמירבישיבת הממשלה "

  )1.8(השרה לשוויון חברתי גילה גמליאל, גל"צ, 
  

  ... ומה אומר החולה עצמו?
[המשורר ימור מורשתו של שט עוסק בנפתלי בנ שר החינוך"

ודואג  של ילדי ישראלבתי הספר דרוויש בהפלסטיני מחמוד] 
  ".הגמוניה של השמאל בתקשורתל

  )1.8(הודעה לעיתונות של הליכוד, 
 

  אחד והיחידה
חברי כנסת ואחרים  - בשונה מבכירי המגזר הערבי בישראל "
עיריית נצרת, דווקא מקבל בברכה את  עלי סלאם, ראש -

נתניהו, כלפי  סרטון ההתנצלות של ראש הממשלה, בנימין
  '".בא ראש ממשלה, מתנצל, אז תן לו הזדמנות' :המגזר

  )28.7("כיכר השבת", 
  

  הקומבינה של הרמטכ"ל
אמנם העביר : מעימות עם הדתיים הלאומיים זנקוט נסוגאיי"

התודעה היהודית בצבא מהרבנות  את אחריות לימוד נושא
 הצבאית הראשית לקצין חינוך ראשי אך מינה לקצין חינוך

הכיפה שלמד בישיבת  חובש ראשי את תא"ל פייראייזן
שם את החתול לשמור ' ההסדר בקרני שומרון. על זה נאמר

לא פלא שח"כ בצלאל סמוטריץ' הגיב על המנוי . 'על השמנת
   ."'הצלחתנו  פייראייזן) הצלחתו (של' ואמר: בשמחה

  )28.7, "בשבע"שלמה פיוטרקובסקי, (



  

 3קשרי חוץ  /   
 

  מופלאיםידידים 
  בקר בישראלמ הנשיא לכל החיים של טוגו

  
  

ר בישראל: נשיא וקילב מגיעמהעולם השלישי נוסף  רודן  
אסוזימנה גנאסינגבה, השולט ביד רמה  אורהטוגו, פ

עם נשיא  שבועייפגש ביום רביעי ה ,שנה 11במדינתו מזה 
שלה המדינה ראובן ריבלין, ומאוחר יותר עם ראש הממ

  נתניהו ושרים נוספים.בנימין 
, 2005-ב גנאסינגבה הושבע לתפקיד נשיא טוגואורה פ    

 האב שנים שלט 38 .במקום אביו שמת מהתקף לב
גנאסינגבה אייאדמה בטוגו, מדינה קטנה ומוכת עוני במערב 

מיליון תושבים. הוא היה השליט  7.5- המונה יותר מ אפריקה
": שליטים דינוזאוריםמה" ביותר ביבשת, אחד הוותיק

המעצמות  שביססו את שלטונם על יחסים הדוקים עם
הקולוניאליות לשעבר, בייחוד צרפת, ופעלו בשירותן. 

ונה באפריקה נשען על קליינטורה ועל מה שמכ שלטונם גם
חלוקת טובות הנאה לבני  כלומר – "הפוליטיקה של הבטן"

 קבוצת הלאום שלהם או חבל הארץ שממנו באו, בד בבד עם

שיסוי קבוצות לאום זו בזו,  –יות של "הפרד ומשול" מדינ
  .מצומצמים ועל חסדי השליט כדי שיתחרו על משאבים

בעיירת מולדתו פיה.  לקה בהתקף לב 69-אייאדמה בן ה    
ת בדרכו לאירופה לקבלת לדברי פקידים מטוגו, הוא מ

, שאייאדמה היה אז משרד החוץ הישראלי הודיע טיפול. אך
בעבר. תוך שעות  , בה קיבל טיפול רפואיבדרכו לישראל

 יוו הגנרליפיקוד העליון בצבא טוגו, שכל ספורות הכריז ה
גנאסינגבה,  פאורה, 39-מקורבי אייאדמה, על בנו בן ה

החוקה, אמור יו"ר הפרלמנט לשמש  כנשיא המדינה. על פי
נשיא חדש  כנשיא זמני ולהכריז על בחירות ארציות לבחירת

הכריז: "צבא טוגו  ,י נאנג'ה, רמטכ"ל הצבאיום. זכר 60תוך 
עצמו מול חלל ריק מוחלט בשלטון בטוגו. וזאת משום  מוצא

מחוץ למדינה. לפיכך, כדי לא  שיו"ר הפרלמנט נעדר והוא
להכריז  ליצור חלל ריק בשלטון, החליטו הכוחות המזויינים

גנאסינגבה כעל ראש המדינה". בנו של השליט  פאורהעל 
  .המכרות והתקשורת כשר שימש אז

אייאדמה, שנראה כי לא הסיר אביו של הנשיא דהיום,     
למשפחת  בן יהם את משקפי השמש הנצחיים שלו, המעול

איכרים. לפני שארצו קיבלה עצמאות הוא שירת בלגיון 
של צרפת הקולוניאליות והשתתף במלחמות  הזרים הצרפתי

העצמאות,  חםבווייטנאם ובאלג'יריה. סילוונוס אולימפיו, לו
כנשיאה הראשון של טוגו ונחשב עצמאי  1961-שנבחר ב

   .1963-רפת, הופל ונרצח בעידודה בשל צ וסורר מדי לטעמה
היה על פי  ,1967-ב אייאדמה, שתפס את השלטון בהפיכה    

עדויות רבות מי שרצח אותו. בעדויות סופר כיצד לאחר 
אז הסמל אולימפיו בידי חיילים, הופיע מי שהיה  שנתפס

החיילים להרוג אותו. כשזה  אייאדמה בג'יפ וציווה על אחד
וירה  ירה לרגלי הנשיא, תפס אייאדמה את נשקו של החייל

שלוש פעמים בטווח קצר באולימפיו. אז חזר ודקר את 
באלג'יריה, גם הארץ. "כך עשיתי  הנשיא שפרפר למוות על

   .כדי לוודא שהקורבנות שלי מתים", אמר
 שלט שלטון יחיד. הוא יצא בשלוםאייאדמה  1967 מאז    
סיונות התנקשות, תאונת מטוס והפגנות אלימות נגד יכמה נמ

נערך ניסיון  1985- . ב90-בשנות ה משטרו, שחזרו ונשנו
ת לעזרמיהרו כוחות צרפתיים ש , אלאהפיכה במדינה

אייאדמה, ועד היום מוצבים דרך קבע מאות חיילים צרפתים 
  בבירה לומה.

)(צילום: מחלקת המדינה של ארה"בהזוג אובמה טוגו עם יא נש  
       

תמיד התפאר באוזני כל מי שהיה מוכן לשמוע,  אייאדמה    
, ידידו ז'אק שיראק שהוא נהנה מ"התמיכה המוחלטת" של

"נבחר" לנשיאות הוא  1986-ו 1972, 1979-באז נשיא צרפת. 
היו  1998-בו 1993-ללא מתחרה. הבחירות ב בבחירות

מאות ממתנגדי  לכאורה דמוקרטיות, אבל במהלכן נרצחו
 הוכרז אייאדמה כנשיא, לאחר שספירת 1998-הנשיא. ב

הבחירות שהתקיימו  .הקולות הופסקה לפתע ללא הסבר
אייאדמה, עמדו בסימן זיופים  , שבהן שוב נבחר2003ביוני 

קלפיות  נרחבים, מילוי קלפיות בפתקים מוכנים והעלמת
יחוד האירופי לא טרח אז אפילו לשלוח משקיפים אחרות. הא

  .משטר רבים תיארו כפארסה של בחירות למה שמתנגדי
"ניצח" בבחירות שנערכו  ,השליט הנוכחי פאורהבנו, גם     

כך משפחה אחת שולטת, ללא  .2015- וב 2010-, ב2005-ב
, שנה בתמיכת צרפת 59- ריקאית מזה כהפסקה, במדינה האפ

זה שיא שלא בתמיכת ארה"ב. גם האחרונים שני העשורים בו
שולטת בסוריה , בו משפחת אסד יכוןהת-רחבמזאפילו נשבר 

יצוין שעל פי דוחות ארגון זכויות  .1971-מאז ההפיכה ב
האדם אמנסטי הבינלאומי והפדרציה הבינלאומית של ארגוני 

שיטתיים "עינויים  , בטוגו מתבצעיםזכויות האדם
מוחלטת, מערכת משפטית  תשמבצעיהם נהנים מחסינו

 בחירותהבשירות השלטון, בתי כלא צפופים מעל ומעבר ו
  . מזויפות"

   וייס אשר                                          
  

  האיש שלנו בטוגורפי אדרי: 
שיבקר בישראל (בפעם השנייה) היה טוגו נשיא העובדה ש    

 60- שר המכרות והתקשורת אינה מקרית. בין שנות ה
החלה צמיחה כלכלית בטוגו, אשר , 80- המאוחרות לשנות ה

נשענה בעיקר על מאגרי הפוספטים במדינה. על פי מקורות 
אחד מיועציו הקרובים של הנשיא (וגם של  ,יםיאפריקא

הנשיא המנוח) לענייני כלכלה ומכרות הוא השר  ,אביו
לשעבר רפי אדרי, ממפלגת העבודה, שפרש מהחיים 

  ומאז "עושה לביתו".  1999-הפוליטיים ב
לוזי ואדרי שולט בתאגיד הטוג ,על פי אותם המקורות    

לפוספטים שהופרט לפני שנים אחדות. על פי עדותם של 
שאינו  ,פעילי האיגודים המקצועיים בחברת הפוספטים, אדרי

ההנהלה, עומד מאחורי כל ההחלטות  םנמנה באופן רשמי ע
את ההנהלה  מאשימיםמקבלת. האיגודים שהיא 

ואשתקד  ,ב"היעלמותם" של מיליארדי יורו מקופת התאגיד
         פרצו מספר שביתות במכרות בדרישה לתוספות שכר.
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  מעצר אכזרי במיוחד
הגיש הרשימה המשותפת)  ,ש"(חדח"כ יוסף ג'בארין     

) שאילתה דחופה לשר הביטחון בנוגע למעצרו המנהלי 3.8(
 54- קאיד, השובת רעב יותר מ-האכזרי  של העציר בילאל אל

במאסר, לפי שנים  15- האסיר סיים כיום. לפי ג'בארין, "
אפילו חרר ושיה משהוא ה יד, בליומ .ההרשעה שהוא קיבל

. אם שולחים אנשים שלח למעצר מינהלישעה אחת, הוא נ
יד למעצר מינהלי אחרי שהם מסיימים את תקופת המאסר מ

שלהם, בשביל מה בכלל הייתה ערכאה והיה פסק דין שגזר 
עליו את הדין? נראה לי שזה מקרה שזועק לשמים. אסיר 

עצר מינהלי לשלוח אותו למ ןשסיים את המאסר שלו, אי
  מבלי שהוא יודע בכלל על מה הוא עצור כרגע.

 15יש כאן מקרה של אסיר שהיה בפיקוח שב"ס במשך "    
, ועכשיו טוענים לגביו שהוא לא יכול להשתחרר כי יש השנ

אם יש מידע חסוי, ואם ". " הוסיף ג'באריןמידע חסוי
לרשויות הביטחון אכן יש חומר נגדו, שיגישו כתב אישום 

של  מאסר ריצהאחרי שכאשר הוא יוכל להתגונן. אבל  ואז
ערכאה שיפוטית, עכשיו אומרים לו:  שהטילה עשרו וחצי,

 ינןאכלל זה אומר שהרשויות  -אנחנו משליכים אותך למעצר 
  ."מכבדות את גזר הדין שלו

 בן דהןאלי ״כ אמר סגן שר הביטחון חבתשובה לשאילתא     
 הינו עד יוםקאיד -אלגד כי צו המעצר נ ,(הבית היהודי)

מאוחר יותר הודיע . הקרוב, כלומר עד סוף השבוע 12.8.16
וכי מעצרו המנהלי של  ,כי המידע שמסר היה שגוי ,דהן-בן
בשביתת ממשיך משך עוד מספר חודשים. העציר יד ייקא

הרעב. הוא מאושפז בבית החולים ברזילי ונשקפת סכנה 
  לחייו.  

 בבית החוליםלידה לא נגמרת 
שות הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, ברא    

הרשימה המשותפת),  , סלימאן (חד"ש–ח"כ עאידה תומא
נתונים קשים על תחלואת נשים בדיון מהיר ) 2.8(קיימה 

מערכת  מצדטיפול ראוי בלאחר לידה, שאינם זוכים 
  הבריאות. 

יום יו"ר הוועדה פתחה את הדיון ואמרה: "הדיון החשוב ה    
הוא חלק מקידום נושא הרפואה המגדרית שהוועדה מובילה, 
ומנסה לשכנע בו את משרד הבריאות. עד עכשיו מי שהוביל, 

 הפיתח, חקר, עשה את הניסויים ונבדק בניסויים ברפואה, אל
הגברים. אנו לא רוצות שהרפואה תהיה עיוורת למגדר, 

שים, להיפך. אנו רוצות ראיה וגישה מיוחדות ומותאמות לנ
ות בחשבון את השונות הפיזיולוגית, השונות מביאה

  בהתנסויות והשונות בתפקיד החברתי". 
מנהלת מחלקת יולדות הדסה הר הצופים, פרופ' דרורית     

השבועות  8-6[: "תקופת משכב הלידה אמרההוכנר –צלניקר
היא חלק חשוב מההיריון, ואינה מוזנחת שאחרי הלידה] 

בתי החולים מצוין, ומכתבי השחרור כלל. הטיפול המוענק ב
ומאפשרים מעקב בזמן חופשת ליולדות מפורטים מאוד 

קופ"ח כללית, ד"ר דורית וייס, של ". האחות ראשית הלידה

"הקופות מפעילות בקהילה הרבה מאוד תכניות. כי טענה 
שנה.  15אנחנו בכללית מפעילים תכנית לאיתור דיכאון כבר 

ים טלפון ולשאול שאלות על מאפשר לנשים להרהיש מוקד 
כל הנושאים שלאחר הלידה, גם בערבית. זה הכל עניין של 
רצף טיפולי, במטרה שהיולדת לא תצטרך לצאת מהבית 

עניין  םלמיון או לרופא המשפחה, ושיפור או פיתוח שלו ה
  .ם".של משאבי

ן סלימאן, סיכמה את הדיו–כ תומאיו"ר הוועדה, ח"     
ש"משרד הבריאות צריך להרחיב ולהנגיש את  ,הדגישהב

השירותים הניתנים בתקופת משכב הלידה. כמו כן, עדיין 
עולה התחושה שרופאי המשפחה לא עוברים הכשרה 
מספקת בנושא. זה עוד נושא שחייבים להכניס כחובת 
הכשרה, ולא להשאיר את זה לתיעדוף הקופות, כמו שנעשה 

. למרות האופטימיות עם הכשרת הרופאים והאחיות כיום
בדיווחים, אני מבקשת להזכיר כי המצב המתואר פה הוא של 

אביב וירושלים, אבל מדינת –מערכות בריאות בערים כמו תל
ישראל רחבה יותר. יש אוכלוסייה בדואית בנגב שלא נהנית 
מנגישות לשירותים ובקושי מגיעות אליהן אחיות. כאשר 

  ם".יות אופטימייהמענה שם יהיה מספק, באמת נוכל לה
  

 שטיח אדום לכרישי נדל"ן
מליאת הכנסת אישרה מתנגדים,  42ל ומ 50ברוב של     

) בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק התכנון 2.8(
והבנייה. החוק מתיר לשר התיירות, בהתייעצות עם המנהל 
הכללי של משרד התיירות, בכפוף למגבלות המפורטות 

וגי מיזמים ומיתקנים כתשתית בהצעה, להכריז על ארבעה ס
הוראות החוק החלות  תחלונן יאתיירות. על תשתית כאמור 

כי תוקם בכל  נקבעעל תכנית לתשתית לאומית. כמו כן, 
מחוז ועדת משנה שבסמכותה תכניות לתיירות. החלטת ועדת 

תהיה סופית, ללא אפשרות דיון  ההמשנה בעניין תכניות אל
החוק אפשר מ. בנוסף, נוסף במליאת הוועדה המחוזית

לוועדה מקומית עצמאית לאשר תוספת שטחי בנייה למגורים 
במגרשים המיועדים למלונאות, בתנאים ובמגבלות 

  ו.המפורטים ב
במהלך הדיון אמר ח"כ דב חנין (חד"ש, הרשימה     

המשותפת): "אנחנו חששנו מפריצה בעלת משמעות 
וא מאבק היסטורית. המאבק נגד דירות היוקרה בחופים ה

מרכזי ביותר מבחינת החשיבה הסביבתית ומבחינת התפיסה 
למי שייכים החופים ומפני מי צריך להגן על החופים. 
המטרה של החוק היא לעודד את המלונאות, אם כי לפי 

לא חסרים חדרי מלונות.  ,הנתונים הרשמיים של הלמ"ס
. כמעט בכל 59%תפוסת המלונות בחצי שנה אחרונה הייתה 

בתום ההצבעה     ."ת הארץ יש חדרים ריקים במלונותמחוזו
חברתית של –מסר ח"כ חנין, יו"ר השדולה הסביבתית

הכנסת, לעיתונאים: "החוק שקידמה הממשלה פורש שטיח 
אדום בפני קבלנים וכרישי נדל"ן שרוצים לבנות מלונות 
יוקרה על חופי הים. הממשלה קידמה בכנסת חוק שעוקף את 

ייצר מסלול מהיר לבניית מלונות, מערכת התכנון ומ
באמצעות הגדרתם כ'תשתית לאומית'. מעכשיו אפשר יהיה 
לבנות מלונות בלי הליך נאות, כולל בחופים או באתרי טבע 
רגישים. זה תקדים מסוכן: היום אומרים לנו שמלונות הם 

פוגעים ה'תשתית לאומית' ומחר יגידו שגם דברים אחרים, 
שתית לאומית'. טוב שלפחות בסביבה ובאנשים, הם 'ת

למנוע  הצלחנו, בזכות המחאה הציבורית והמאבק בכנסת,
פשר שילוב של אנועד לסעיף מקומם בחוק ש ו שלהכללת

        דירות יוקרה בתוך המלונות".



  מ

 5חברה / 
 

 

 ח"כ אראל מרגלית הטוען לכתר

  האינטרסים''תכנית  את בעבודה הציג

הקפיטליזם 

  לאשיסדר... או 
  אפרים דוידימאת 

  

הטוען זו הכותרת שנתן  – הסדר מאינטרסים, לא מאהבה""   
 ,ח"כ אראל מרגלית ,הוןהלכתר במפלגת העבודה ובעל 

במסיבת ) 31.7בשבוע שעבר (המדינית שהציג  לתכנית
קרא ל"מרד מדיני נגד נתניהו",  מרגלית אים בתל אביב.עיתונ

יצירת יחסי אמון " -ה עיקרתכנית האינטרסים", ש" והציג את
עם מדינות ערב לפני הגעה  ואינטרסים כלכליים וביטחוניים

  . "להסדר עם הפלסטינים
ולדמיין פרחים ופרפרים ' "צריך להפסיק לדבר על 'שלום    

 רומנטיזציה לא באמת מסוגל מי שמוכר .וילדים צוחקים
להביא להסדר. מי שמוכר הסדר מדיני כסיפור אהבה שבו 

יחד אל עבר השקיעה לא ניהל מימיו  מחזיקים ידיים וצועדים
   .משא ומתן", אמר מרגלית

התכנית, ההסדר המדיני צריך להיות מבוסס על  לפי    
(שלא פורטו,  שתיזום ישראל היוזמה הסעודית, עם שינויים

, וכשלב ראשון יש להשיק פרויקטים אזוריים ובן)כמ
כי התכנית  ,אמון. מרגלית הדגיש משותפים כצעד בונה

לאזרחים  פורסמה בשפה הערבית, כדי לפנות ישירות
אפשר להגיע להסדר, " :בשפתם ולהגיד יותערבהבמדינות 

לטענת מרגלית, בהגיית התכנית ". זהמלהרוויח  כולם יכולים
ביטחון,  , אנשייותציגים ממדינות ערבהיו מעורבים גם נ

יזמים בינלאומיים, ומנהיגים ופרלמנטרים מהעולם הערבי 
מזרח התיכון, בניסיון והיא הופצה למקבלי החלטות ברחבי ה

  . תםתמיכאת לגייס 
לדרכו של יצחק רבין", אמר מרגלית במסיבת  "נחזור    

הממשלה  בנו של ראשיובל רבין, העיתונאים, כשלצדו 
 , והוסיף:, שסייע בגיבוש התכניתואיש עסקים בהווהעבר לש

לצעירים ומבוגרים ברחבי  "דרך שנותנת תקווה אמיתית
לפי התכנית של מרגלית, יש להניע מהלכים ". מדינת ישראל

מענה להשקעות  נושיית מסיביים של פיתוח כלכלי באזור
 שנכנסות לאיראן בעקבות החתימה על הסכם הגרעין בשנה

י, אירופי, אושיאפשרו את כניסתו של הון אמריקשעברה, 
לפרויקטים בעלי היתכנות כלכלית ואינטרס  רוסי ובינלאומי

הקמת שדה  :מונה הדדי בצדם. בין הפרויקטים שמרגלית
ערב למצרים ולירדן, לתעופה אזורי משותף לישראל, 

אזור סחר חופשי בין ישראל, ירדן והרשות כינון  ת;הסעודי
עזה בשילוב הסקטור  נית בינלאומית לשיקוםהפלסטינית; תכ

   .טק-והיישמל הפרטי הפלסטיני; מיזמי מים, ח
לתהליך הכלכלי, מרגלית הדגיש כי ישנה  מקבילב    

ביטחוני עם מדינות  הזדמנות היסטורית לשיתוף פעולה
, בעיקר בתחומי הסייבר והשמירה על הגבולות. יותערב

רבין, מדובר ב"תכנית חשובה שצריכה להיות יובל לדברי 
 ,אין ים בנסיגה".יבחזית הציבורית. האינטרסים הישראל

מעוצבים השקפים  26בתכנית של אראל (סדרה של  ,כמובן
  הפלסטיני,  העם  של   האינטרסים על    מילה    אף    היטב) 

האם גם ביניהם  - אראל מרגלית ויובל רבין במסיבת העיתונאים 

הסדר של אינטרסים ולא מאבה'? (צילום: פייסבוק)יש '  

  
 –על הקמת מדינה פלסטינית עצמאית  על סיום הכיבוש ואף

שנה,  50-מתברר שלכיבוש כה ארוך, קרוב ל .אין זה מקרהו
וכך נוצרת  ,המבנה החברתי הישראלי גם על השלכות

שותפות אינטרסים בין חברות בנייה (הבונות בהתנחלויות), 
עניקים הלוואות ומשכנתאות), קבלנים קטנים, בנקים (המ

מתנחלים, קיבוצים, חברות מזון ואף תעשיות נשק פרטיות 
ש "הזדמנות פז לנסות את וממלכתיות (הרואות בכיבו

 –יסטורי" של מעסיקים ישראלים הבלוק "זהו הכלים")
המאוחדים  ,בנקים וקבלניםקיבוצניקים ושיפוצניקים, הכולל 

        מעמדי להמשך הכיבוש.  -ליסביב האינטרס הכלכ
חורג ממה לכן, התוואי בתכנית של ח"כ מרגלית אינו     

פרוטוקול בהסכמי אוסלו, ובייחוד ב ממשלת רבין השקבע
פאריס הכלכלי, שנחתמו בין ממשלת ישראל לארגון לשחרור 

כי "אנו  ,קבעהיה זה ש . שמעון פרס1994-בפלסטין (אש"ף) 
דגלים, אלא בשלום של שווקים".  לא מעוניינים בשלום של

ם ברחבי יקרי: לא חשוב לישראל האם יונפו דגלים פלסטיני
העיקר: לשמור על היחסים הכלכליים  ,רצועת עזהבהגדה או 

להבדיל מהפרדה כלכלית  –סוג יחסים זה הקולוניאליים.  
 היה עדיף –קבות הקמת מדינה פלסטינית עצמאית בע

מקביעת גבול כלכלי  ישראל, שרצתה להימנעממשלת ל
היה מעניק  גבול .בינה לבין הרשות הפלסטיניתופוליטי 

 לרשות סממן מובהק של ריבונות והיה יוצר תקדים מחייב

      .קבעשל לקראת הסדר 
עד היום, גם לאחר  נותרו על כנם האלקולוניאליים יחסים     

וגם לאחר  ,2000, שפרצה באוקטובר אקצא- אינתיפאדת אל
רצועת עזה. ביולי מ הנסיגה -" נית ההתנתקותתכ"ביצוע 

בין ישראל לרשות הפלסטינית "הסכם חדש"  נחתם 2012
וגם  לא שינה דברזה הסכם  .המבוסס על פרוטוקול פריס
לשנות את עיקרי  הועדנ לאהתכנית של ח"כ מרגלית 

וההסכמות הקיימות  יותר עם הפלסטינים ההסכמים שנחתמו 
רגנות הישראלית, מפלגותיהם הבו ר בקרב ראשימשנות דו

  וממשלותיהם.  
המבוססת על האינטרסים של על מנת לממש תכנית שלום     

של בעלי ההון באזור  על אלהולא  עמי המזרח התיכון
  . לגמרי נחוצה אסטרטגיה אחרת ,ומחוצה לו
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 ארדואן וסיסי: זה נבלה וזה טריפה, קריקטורה מצרית
 

טורקיה: לא להפיכה 
  ולא לדיקטטורה

  

   אבישי ארליךמאת 
 

ביולי לא היה תרחיש  15-סיון הפיכה נגד ארדואן בינ  
בראש . כפי שטענו סיפורי קונספירציה בטורקיה ,מבוים

שהפעילו יחידות  וקולונליםהקושרים עמדו גנרלים 
היו . נדרמריה'זהצי וה ,השריון ,ירוהאו, מכוחות היבשה

פצצו מרכזי שלטון ונגרם וה ,מאות הרוגים ואלפי פצועים
  . נזק רב

תמונת  גהמצי) AK( 'תוחיהצדק והפ'מפלגת ארדואן     
 דמוקרטיה, לפיה ארדואן הציל את האירוע מעוותת
ארגון בוגדני שהשתלט על כל מנגנוני  מהשתלטות של

ם אבראשות האימ) 'שירות'' (חיזמה'ארגון ה -   המדינה
, 'חיזמה' .ב"פתואללה גולן היושב בפנסילבניה בארה

, לא היה המארגן סיון ההפיכהיבנ ףהשתת שכנראה
שכן , היחיד. קשה להניח שהגולניסטים מקובלים בצבא

קריים של ארדואן במשפטי הראווה יהיו שותפים ע הם
 ,ונאסרו בהם הודחו ),2007-2012' (בליוז'ו' ארגניקון'

טוהר  2014-שרק ב ,מאות אנשי צבא, בטענות שקריות
אך ארדואן ניצל את ניסיון ההפיכה כדי להדיח  .שמם

  שליש מהגנרלים.
שממלא עדיין את הרחובות הם בעיקר תומכי ' המון'ה      

מהקולות בבחירות  מחציתכ הבלישק(מפלגת ארדואן 
 פיטרור כלהמשוטטים ברחובות ומשליטים ) האחרונות

  .ציות של המשטרימלכעלווים וקבוצות חילוניות  ,כורדים
השמאל  .ו נגד ההפיכהצביתה קריותיהמפלגות הע ארבע

   ".נגד דיקטטורה - נגד ההפיכה : "הפגין בסיסמא הכפולה
  שלברועים בטורקיה הם יהא ,בראיה יותר מעמיקה    

-מאבק מתמשך בתוך המעמד השליט הבורגני הניאוב
. שתיהן אנטי דמוקרטיות, תי פרקציותבין ש ליברלי

את טורקיה כחלק מהמערב  שואפת למצבהאחת 
  יהיהשנ .)הפרקציה האטלנטית(האימפריאליסטי 

ח מרכזי ואת טורקיה ככ שואפת למצבבראשות ארדואן 
סיון ההפיכה ינ ).מהבלקן ועד קזחסטאן( באיסלאם הסוני

  ם אזרחי  מלחמת  לעברחריף את המאבק בין הפרקציות ה

  

אלימה בין תפיסת ההשתלטות ההדרגתית של ארדואן 
צחונו של ינ. לבין התפיסה הפוטשיסטית של המורדים

 ההוא מבשר האצ - צחון הדמוקרטיהיארדואן אינו נ
  .כוי והתבססותו על שלטון אוטוקרטייהדשל  הוהחרפ

ניסה  ,)1923( מראשית הרפובליקה הטורקית    
זרח ולעגן אותה מליזם  לנתק את טורקיה מהמכאה

 70-משנות ה. במוסדותיו ובציווליזציה המערבית, במערב
 ריאקציה בקרב המוני העובדים והעניים התפתחה

לויים התרבותיים ולאורח ילגובעיקר  לבורגנות המערבית
 'מפלגת הסעד'קמה  הזההרקע על  . החיים המתמערב

)RP( של  אירבקן, חוקבשנאסרה , המוסלמית העממית, 
במפלגתו של ארדואן . שארדואן הפך יורשו הכריזמטי

 ,מיוצגת גם הבורגנות הפרובינציאלית הקונסרבטיבית
  . ליברלית-בורגנות ניאונעשית  90-שמאז שנות ה

יריבו של , )ד"שמזכירה את חב(תנועתו של גולן     
היא אחת מהאחוות הדתיות העיקריות התומכות  ,ארדואן

 זו. עם ארדואן, רבותשנים , שיתפה פעולהו AK-ב
. אנטי קומוניסטית ופרגמטית, כריזמטית ,תנועה מיסטית

גולן דוגל  ,בעוד שארדואן דוגל באיסלאם פוליטי
חדירה חשאית לארגונים חברתיים (באיסלאם חברתי 

 העמיקו 2013מאז  .)ושליטה בלתי ישירה דרכם
ארדואן פועל ). גול נגד ארדואן( AKבקיעים בתוך ה

גר וסו), פארק גיזי(ת נגד תנועות חברתיות בצורה דכאני
הגולניסטים מצדם חושפים  .בתי ספר גולניסטים

  .ארדואן תו שלסביבבשחיתויות ענק 
 ,מצב חירוםארדואן ז יהכר ,סיון ההפיכהיבעקבות נ    

התנועה . מאיים בחידוש עונש המוותו, זכויות אדם ההשע
גון הוגדרה אר, שיש בה מליוני חברים, הגולניסטית

טיהורים חסרי תקדים בכל מערכות המדינה ב. טרור
בצבא  בעלי תפקידים 60,000-עד כה כהודחו  והחברה

ראשי מוסדות , מרצים, מורים, שופטים, משטרהוב
חלקם . אנשי תקשורת, ראשי ערים ,מושלים ,אקדמיים

מהשנויים מרכזים  כמה. הוכו ועונו, נכלאו באצטדיונים
עליה  ,גוד לחוקה הנוכחיתיבנח בידי הנשיא והם ואת הכ

  . קורא ארדואן תיגר
ארדואן מנצל את ההפיכה שכשלה ו ,מאזן הכח השתנה    
 ,את כל מנגנוני המדינה, במחי אחד, להנדס מחדש כדי

ארדואן מדכא את  .שקודם נזהר לשנות בצעדים מדודים
  .השמאל ומכניע את שאר האופוזיציה

הצבא . מערבה ו שלמגינת לבהם להטיהורים בצבא     
הוא עמוד התווך , למעלה ממליון חיילים ,הטורקי הענק

הברית האטלנטית  .יאצד הצבא האמריקה ,ו"של נאט
יחדל להיות  גרעין הטורקי מודאגת מאד מכך שהצבא 

פקיסטאניזציה 'הם קוראים לזה (מערביות בטורקיה -הפרו
  . זמן רב ארךבניה מחדש של הצבא תאך ). 'של הצבא

גולן הנהנה  לידיה את רירישתה של טורקיה להסגדגם     
. מותחת את יחסי טורקיה עם המערב, ב"מחסות ארה

לכן ניתן לצפות  .ארדואן לא נחשב בעל ברית יציב ונאמן
מיזציה תלך יד ביד עם החרפת השיח אהאצת האיסלש

של טורקיה העמקת הקשרים  ועםאימפריאליסטי -האנטי
  . סין והציר הסעודי ,עם רוסיה
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 מר רובוט רוצה

  מהפכה
  עמרי עברוןמאת 

  

ה של סדרת יהעונה השניברשת "הוט" משודרת  הבימים אל  
ית "מר רובוט". הסדרה עוקבת אחרי אהטלוויזיה האמריק

אליוט אלדרסון (השחקן ממוצא מצרי ראמי מאלק), פצחן 
שמצטרף לקבוצה של "האקרים" המנסה  ,מחשבים מבריק

גדול בעולם ולבצע את להפיל את התאגיד הפיננסי ה
"החלוקה מחדש של העושר הגדולה בהיסטוריה" באמצעות 

   .מחיקת חובות הצרכנים לבנקים
י סאם אאמריק-מר רובוט" הכותב והבמאי המצרייצר את "    

יל, אשר קיבל השראה מהמהפכות הערביות של עאיסמ
במספר התרחשויות  ים. הסדרה נוגעת ישירות או ברמז2011

תנועת "אנונימוס",  לרבותשנים האחרונות, פוליטיות מה
וכמובן המשבר  ,ויקיליקס, פרשיות שחיתות, ריגול ממשלתי

 ,לדוגמא ,ו בעקבותיו. כךפרצהכלכלי ותנועות המחאה ש
 E Corp התאגיד הגדול והאויב המרכזי של הסדרה נקרא

מוצג התאגיד הרשע) ו(  -Evil Corpמכנה אליוט כאותו 
 ,תאגיד האנרגיה "אנרון"זה של ל הדומה מאוד לילעם סמ

האחראי לאסונות זיהום ולכמה מפרשיות השחיתות הגדולות 
  .סביב כיבוש עיראק

 USA Network ששודרה בערוץ ,העונה הראשונה    

נחשבה להפתעה מסחררת בקיץ שעבר בזכות המשחק 
צא הדופן ומותחת, הבימוי יהעלילה ההמהפנט של מאלק, 

שאים אקטואליים מעולם והנכונות להתעמת עם נו
   הודות   מוניטין  רכשה   הסדרה   והטכנולוגיה.   הפוליטיקה

  

הצגה הראליסטית של תכנות ופריצת תוכנות מחשבים, ל
של יותר מגוון רחב  ובה קבוצת ההאקריםבהרכב ולשינוי 
  .הדימוי הבלעדי של גברים לבניםלעומת האקרים 

פשיות באמצעות בעיות נבסקת ברצינות והסדרה גם ע    
חרדה חברתית, מדמותו של אליוט, הסובלת מסכיזופרניה, 

אחת מההברקות של  ,התמכרות לסמים. למעשהמדיכאון ומ
לא אמינה  הסדרה היא היותה מוצגת מנקודת מבטו המאוד

של אליוט, הסובל מהזיות ומפקפק באמיתות של מה שהוא 
פונה ישירות  ליוט(ואנחנו) רואים. הסדרה מתחילה בכך שא

 ,כחברים המדומיינים שהוא החליט להמציא ,הצופים ,אלינו
 ,הנוחות-שיהיה לו עם מי לדבר. תחושת הפראנויה ואי כדי

מועצמת בזכות  ,דרכה אנו רואים את עולמו של אליוט
הבימוי הייחודי שבכוונה מפר כללים מקובלים של צילום. 

של המסך הדמויות כמעט תמיד נדחקות לפינות  -  אלדוגמ
   .מרכזובבמקום להיות 

הנועזות הפוליטית של "מר רובוט" יוצאת דופן בטלוויזיה     
ית. הדמויות הראשיות רוצות לחולל מהפכה נגד אהאמריק

משעבדת את העולם לחובות בבעלות  לדעתםשיטה ש
תאגידי ענק קפיטליסטיים. הסדרה, גם אם אינה מציגה ניתוח 

טית, משקפת את התסכול מרקסיסטי של השיטה הקפיטליס
תומכיו הצעירים של של סטריט" ו-של מפגיני "כיבוש וול

השוויון הנובע משלטונם -המתפרץ נגד אי ,י סנדרסנבר
מרוסן של התאגידים הפיננסיים. כך שגם אם -הבלתי

נגד הקפיטליזם ותרבות הצריכה של הדמויות הרטינות 
ה קצת שטחיות ואינם מספקות אלטרנטיבבחלקן נשמעות 

סוציאליסטית למציאות הקיימת, הן עדיין מצליחות לגעת 
 -בעולם. יותר מכך מתחזקתי היממסדי האמ-בכעס האנטי

"מר רובוט" קורא לפעולה חריפה במלחמה נגד התאגידים, 
מכנה כ"אחוז האחד של האחוז האחד"  סדרהונגד מה שה

   .השולט ברודנות בעולם
עזה בכלל י מאמרשים שסדרה בערוץ כבלים אמריק    

לאפשר לגיבוריה לקרוא בגלוי למהפכה נגד התאגידים 
משטר להשוויון ו-ולהפרת החוק על מנת להתנגד לאי

סיבות מיה גם יהסדרה מומלצת לצפ ,החובות. למרבה המזל
של בחינה מרתקת של שילוב מוצלח  :טיותשאינן פולי

  .מרתקמשבר פסיכולוגי עם סיפור מתח 



    במאבק
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באוגוסט, בשעה  11, ה'עובדים סוציאליים יפגינו ביום       
מול משרד ראש הממשלה בירושלים נגד הצעת  11:00

שנתי של ממשלת הימין. זאת, אחר שבשבוע -התקציב הדו
שעבר אישרה הכנסת לממשלה לקדם (שוב!) את הצעת 

שנתי. הממשלה אמורה להחליט ביום חמישי - התקציב הדו
-מסגרת התקציב הניאו לעשיבת ממשלה מיוחדת, הקרוב, בי

איגוד  משתתפיםהפגנה ב. 2018-2017ליברלי לשנים 
העובדים הסוציאליים של ההסתדרות, ההתארגנות עו"סים 

  .שינוי והפורום למאבק בעוני
לדברי איגוד העובדים הסוציאליים: "אנחנו פה כדי     

ה להיאבק שהמדינה תיקח אחריות ותקציבה יאפשר מחי
בכבוד ולא בחסד, שהממשלה תעמוד בחובתה לספק 

  החיים  לאנשים   שירותים חברתיים ראויים לתושביה, ובפרט
  

 מכללת הגדה השמאלית

 כנס מרקס העשירי
 אימפריאליזם, אז והיום  :קול קורא

 

אביב, ביוזמת מכללת -בתחילת חודש נובמבר יתקיים בתל    
יוקדש השנה הגדה השמאלית, כנס מרקס העשירי, אשר 

לציון מאה שנה להוצאה  –לנושא "אימפריאליזם, אז והיום" 
שלב עליון של  –לאור של הספר "האימפריאליזם 

לנין. מטרת הכנס היא ללבן שאלות  .אהקפיטליזם" מאת ו.
הקשורות בהתפתחות האימפריאליזם מאז פרסום הספר, קווי 

ספר פעולה קבועים ושינויים. במסגרת כנס מרקס יתקיימו מ
מבט  -דיונים והרצאות: אימפריאליזם, ציונות וקולוניאליזם 

היסטורי; אימפריאליזם וגלובליזציה קפיטליסטית; מנגנוני 
; התיכון-רחההון הבינלאומי; אימפריאליזם במז

אימפריאליזם והגירה; ומושב מסכם שיעסוק במקרה מבחן: 
אימפריאליזם, ממשלת ישראל ומתווה הגז. כמו כן, יתקיים 
מושב מיוחד המוקדש למאבקים חברתיים, סביבתיים 

  .ומעמדיים בשנה האחרונה
המושב . 2016201620162016בנובמבר בנובמבר בנובמבר בנובמבר     5555- - - - וווו    4444, , , , שבת-הכנס יתקיים בשישי    

יתקיים במוזיאון בת ים, בו  ,4.11, שישיביום  ,הראשון
, בת 6מוצגת התערוכה "הילדים רוצים קומוניזם" (סטרומה 

רחוב אחד העם לית (באולם הגדה השמא, 5.11ים); ובשבת, 
  ב).אבי- , תל70
המארגנים מעוניינים לקבל הצעות למפגשים, דיונים     

והרצאות בנושאים שצוינו ובנושאים הבאים: אימפריאליזם 
והקפיטליזם בישראל ובפלסטין; אימפריאליזם, מגדר 
ואפליה; אימפריאליזם ותרבות; אימפריאליזם ושינויים 

ביבה ועוד. תקצירים של בעולם העבודה; אימפריאליזם וס
מילים), או הצעות לסדנאות ולדיונים, יש  200הרצאות (עד 

  :בספטמבר, לכתובת 15 ,לשלוח עד יום חמישי
    mikhlala@hagada.org.il.mikhlala@hagada.org.il.mikhlala@hagada.org.il.mikhlala@hagada.org.il.        

 050-5201416לפרטים נוספים: טל' 

  

 בעוני. החלטנו למקד את המאבק בדרישה ליישום המלצות
-ועדת אלאלוף".  האיגוד דורש: הגדלת אחוזי דיור ציבורי ל

 בבנייה; הוספת תקנים לעובדים סוציאלייםמהדירות  5%
הוספת  ;העובדים הסוציאליים קורסים תחת עומס נוראי שכן

תקנים למימוש ההמלצה שבטיפולו של עו"ס משפחה לא 
והגדלת קצבת הבטחת  ;משפחות פעילות 60-יהיו יותר מ

"יש לסייע לצאת ממעגל העוני ולא לקבע את כי הכנסה, 
המצב הכלכלי של משפחה ברמת הכנסה שאינה מאפשרת 

  ".מחייה הולמת
רק יחד בפעולה משותפת שלנו  –"בואו הצטרפו למאבק     

ננצח! הגיע הזמן  –אנשי המקצוע ושל אנשים החיים בעוני 
לקחת את העניינים לידיים ולהוביל יחד לשינוי חברתי", 

.  האיגוד מארגן הסעות מתחנת רכבת מרכז העו"סים ראוק
 שבע.  - אביב, מחוצות המפרץ ומשדרות רגר בבאר-בתל

  שירת עובדי הקבלן
של יתקיים בחיפה אירוע ההשקה  ,באוגוסט 11 ה',ביום     

ספר השירה של מיטל נסים, "מורה עובדת קבלן" (הוצאת 
), 37(הנמל  ). באירוע, שייערך בסטודיו הנמלה2016פרדס, 

ון דהן, לילך ובר, רישתתפו: רוני סומק, פרופ' דני גוטווין, 
איילה חננאל, לי ממן, סיגל בן יאיר, דניאל, באומגרטן, טל 

  .קוך, ג'יריס מורקוס בלאן ומעין שטרנפלד
גיליון ביצוין ששיר מתוך הספר פורסם באפריל האחרון     

יום  - לקראת האחד במאי יצאהמיוחד של "זו הדרך" ש
 .הסולידריות הבינלאומי של העובדים

  

 מועדון הגדה השמאלית

, ת"א70אחד העם   
        

  הסרט "סרט אדום" מזמינה להקרנת הסדרה

  )1966"הקרב על אלג'יר" (
  שלמה זנד אחרי ההקרנה תתקיים שיחה עם פרופ' 

  על טרור וכיבוש מצטלמים באלג'יר ובפלסטין
  

   0019:, בשעה 8.11, ה'יום 
  

סניף תל אביב –מק"י   
        

  בקורס מושגי יסוד במרקסיזם  שישית ומסכמת הרצאה

  אין מאבק" –"בלי תיאוריה 
  

  שרף חסאןחבר הלשכה הפוליטית של מק"י 

   מהפכה :נושאירצה על ה
  

  

  ,20:00ה , בשע23.8, ג'יום ב

  , תל אביב70באולם הגדה השמאלית, אחד העם 


