
  

  

              כל העדויות מראות כי המשטרה אחראית באופן מלא לטרגדיה 

  לשלם את המחירלה על האחראים  –חיראן - באום אל
ראש הממשלה נתניהו מסובך מעל הראש בפרשיות     

טחון פנים ילבשר השחיתות חמורות, ולכן שלח את 
. ארדן בתורו חשב שהוא אזרחי ישראל הערביםלהתעמר ב

שה מעל ומעבר, ושלח שוטרים חמושים בנשק חם עו
, חיראן שבנגב-ביישוב אום אל תיהןלגרש משפחות מב

אחרי  , בשם חירן,יהודים בלבדלמיועד ליישוב ה
. אולי, קיווה ארדן, יצליחו לשפוך דמם של "יטוהר"ש

 .של הליכוד ערבים ולשמח את קהל הבוחרים
חיתות מן תכניתם של השניים להוריד את פרשיות הש    

הכותרות הצליחה רק כמעט. על המו"מ המטונף בין מוזס 
לנתניהו אכן דיברו פחות השבוע, אך פרשיה חדשה צצה 

ן אלה, והיא חמורה הרבה: הריגתו של יעקוב אבו אלקיע
רכב בו בז לוי שנדרס בידי שוטרים, ומותו של השוטר אר

 ן, שאיבד שליטה לאחר שנורה.אקיעאבו אל היה
של נתניהו קשה לנחש כמה רחוק תצעד צעדת  בישראל    

שמישהו יזעק חמס. תקרית הירי החמורה,  עדהאיוולת 
שהתרחשה בעת פינוי בתים גזעני, אלים ולא מוצדק, 
קיבלה תפנית מחרידה עוד יותר כאשר האשימה המשטרה 

ן בהשתייכות לדאע"ש. "בודקים האם אאלקיע- את אבו
בים עוד בבוקר היה לו קשר", תדרכו שוטרים את הכת

 "ישראל היום"עותק של  –האירוע. ההוכחה שבידם 
אלקיען. פשע אמנם, אך לא מהסוג אליו -בביתו של אבו

 כיוונו במשטרת ישראל.
גלעד ארדן התגלה כשקרן גדול כמעט כמו האוחז     

ששחררה המשטרה ערוך באופן  אודהוויבחוטיו. קטע 
בו של אבו ן את הירי אל עבר רכמגמתי, ומשמיט במכוו

ן בעודו מאט את נסיעתו לכדי עצירה. על פציעתו אקיעאל
ה מזריקת אבנים, משל איימן עודה מכדור ספוג דווח שנגר

  ידוי האבנים החל רק שעות לאחר הפציעה. ילמרות ש
בשעות  תפה פעולהיעם השקרים של המשטרה ש    

כל עוד הייתה ברירה תקשורת ההמונים, ש הראשונות
ל כדי שלא לשאול שאלות קשות או ועשתה הכבידיה, 

לבדוק נתונים בסיסיים מול עדי ראיה, תמונות והקלטות 
מהשטח. אלה היו גלויים לכל וזמינים גם ברשת בזמן 

  יאמר, שעם גילוי העובדות והלחץ ילזכות התקשורת  אמת.

הרבה מצד פעולות חד"ש וחברי  –הפוליטי שהופעל עליה 
היא התעשתה בחלקה והחלה  –) 3הכנסת שלה (ר' עמ' 

 "הארץ"לחקור את האמת. עד כדי כך שמאמר המערכת של 
  ) קרא לפיטורי ארדן.23.1(

(צילום: זו הדרך) 21.1אדי עארה, וההפגנה בו          
  

לנשל ערבים מאדמותיהם ולבסס רוב  המדינת ישראל חתר    
לפני ימיו של נתניהו. ובכל זאת,  ותרב שניםדמוגרפי יהודי 

נראה שפשעים מהסוג לו אנו עדים בשבועות האחרונים רק 
הולכים ומתרבים, הולכים ומחריפים. בשבוע שלפני היום 

בתים בעיר  11חיראן, הרסה הממשלה -השחור באום אל
לא טרח להסתיר את ההקשר לפינוי עמונה,  ישקלנסווה. א

נתניהו אפילו התגאה ב"כוחותינו" שהרסו את הבתים. ראש ו
כיסאו, שותפיו מימין מאיימים להפילו בועד הממשלה ר

ועסקיו הפליליים מאיימים להשליכו לכלא. בליבוי  ומתפקיד
השנאה כלפי ערבים הוא נאחז. זה מפלטו של נתניהו. ואנו 

  נגרש אותו משם.
  

  ת בתים! די להסתה!יסהפגנה: די להר
  

  , 19:00בינואר,  28שבת, 

  , תל אביבג'ורג') המלךאלנבי צומת דוד (-כיכר מגן
  

עומדים ביחד, סיכוי, מועצת  ,העליונה ועדת המעקב מרצ,מק"י, חד"ש, בהשתתפות: 

לשוניים, אג'יק, -הכפרים הבלתי מוכרים בנגב, יוזמות קרן אברהם, יד ביד ובתי הספר הדו

 גבעת חביבה, זזים, שתיל, המטה למאבק בגזענות, ו"מחזקים".

 2017בינואר  25, 4 גיליון   
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        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם

        

  חב"ד: למה אסור למורים לשבות?
"בפעולת השביתה נגרם עוול גדול לתלמידים שלא חטאו 

ההנהלה לא  .בכלום, ולפעמים לא יוכלו למלא את החסר
פעולה זו מעבירה מסר לא חינוכי  .עכבה את המשכורת בזדון

ם חשובים יותר מאשר ילתלמידים, שכביכול צרכים גשמי
  ניים של התלמידים וחינוכם".הצרכים הרוח

  )9.1 ,חב"ד און ליין(

  לאן? ,הכלכלה הקפיטליסטית
מקצוע הכלכלה במשבר עמוק. המודלים הקיימים לא 

אנדרו הלדיין, הכלכלן הראשי של בנק . . . . רלוונטיים לימינו
אוף אינגלנד, קרא לפני מספר ימים לשינוי עמוק במקצוע 

זות את משבר הכלכלה, בעיקר לאור כישלון המודלים לח
ועורר סערה בעולם; גם אצלנו   –ואת הברקזיט  2008

נדרשת :  :  :  :  הכלכלנים לא נשארו אדישים. פרופ' ליידרמן
צניעות בתחזיות אך לא ניתן לבטל כ"כ מהר את הידע 

המודלים הקיימים לא עושים את 'בלומקין:  פ'פרו .הקיים
  ".".".".'העבודה, מנותקים מהמציאות

  )13.1"כלכליסט", (
  

  ?הּוא-ִכְׁשמֹו ֶּכן ִּכי
ה לסדנא בנושא 'השמנת יתר'. נ"הקריה האקדמית אונו מזמי

ה בקרב ילדים ומבוגרים בהנחיית המומחה ד"ר מייקל נהשמ
  פיצי".

  )13.1ב"הארץ",  מודעה(
  

  
 

  

  

  שנה חמישים 

 לכיבוש: הקולות
  

  

  ילד עדותו של 

   קדום  מכפר 7בן 
      

, , , , סעדיסעדיסעדיסעדי- - - - כרים אכרים אכרים אכרים א- - - - אלאלאלאל    בעדות שמסר לתחקירן בצלם עבדבעדות שמסר לתחקירן בצלם עבדבעדות שמסר לתחקירן בצלם עבדבעדות שמסר לתחקירן בצלם עבד                    
, תושב כפר , תושב כפר , תושב כפר , תושב כפר 7777מואמן מוראד מחמוד שתיווי, בן מואמן מוראד מחמוד שתיווי, בן מואמן מוראד מחמוד שתיווי, בן מואמן מוראד מחמוד שתיווי, בן     תיארתיארתיארתיאר

   ::::לולולולו    קרהקרהקרהקרהששששקדום,  מה קדום,  מה קדום,  מה קדום,  מה 
אחד הילדים זרק אבן לעבר ערימת עפר מכוסה בפח. "    

יצאו אנשים רעולי פנים מתחת  ,ברגע שהאבן פגעה בפח
לפח. בגלל המסכות והכפפות השחורות שהם חבשו, 

ערים והילדים שהיו בהתחלה חשבתי שהם מפגינים. שאר הנ
הבנתי שהם חיילים ישראלים, . סביבי ומאחוריי ברחו מיד

אבל בגלל שפחדתי והופתעתי מהם, לא הצלחתי לברוח. 
אחד מהחיילים רעולי הפנים הפיל אותי לקרקע ותפס אותי, 
ולאחר מכן עוד חיילים רעולי פנים התאספו סביבי. פחדתי, 

ילים עיכבו אותי החי. בכיתי וצעקתי בגלל איך שהם נראו
במשך כעשר דקות, כשהם יורים לעבר המפגינים כשאני 

 ".לצידם

  
  

  מכתבים  

    למערכת 
 

  

  על תנועת המחאה נגד טראמפ
  

הסיקור של "זו הדרך" על חילופי השלטון בארה"ב לוקה      
בייחוד בשאלת המחאה נגד הנשיא החדש. וזאת, כי  –בחסר 

להחזיר את סדר היום  מפ לא נועדהאתנועת המחאה נגד טר
   ....הישן

המפלגה  ,הדימויים המקובליםעל פי המסורת ועל פי     
שמאל ויריביה - מרכזהדמוקרטית היא מפלגה של 

ימין. לכן, אפשר היה -המפלגה של המרכז םים האהרפובליק
מפ. אה הדמוקרטית תתייצב לשמאלו של טרלהניח שהמפלג

ראו הדמוקרטים לנכון שאלות חשובות  דווקא בשתיאך 
מפ אימין. הדמוקרטים טענו שטרמדווקא מפ אלתקוף את טר

 ,לא עמד במבחן כשלא תקף את רוסיה די הצורך. כמו כן
הנשיא הנבחר יצבו לצד קהילת המודיעין כשהדמוקרטים התי

ה. המחלוקת הלכה והחריפה תהטיל ספק בכישוריה וביושר
ותית משמע- שר הדמוקרטים טענו שיש הוכחה חדכא

  שהרוסים גרמו להפסדם בבחירות.
 המוניותלהפגנות זעם התכונן שהשמאל על כל גווניו  תבע    

המנהיגים של המפלגה  ותאמצהו, יתמפ וכנופיאנגד טר
את סדר היום  ,תם הכושלתברוח מדיניו ,הדמוקרטית להכתיב

שגיאה חמורה להתעלם  והמונית. לכן, זת המחאה של תנוע
   . שלהם יפים חשובים במצעמה סעמהתוכן המסוכן של כ

הם מקדמים מחדש את השיח של אנשי קלינטון ושותפי     
מפ כאילו ראהקרה. הם מבקשים גם לתקוף את ט המלחמה

. בלי טיפה פוטיןנשיא רוסיה ולדימיר הפך לסוכן גלוי של 
יצירה  כי ן, יש לקבועפוטי ואמפ אשל אהדה כלפי הזוג טר

 ,תבערה עולמית את הסכנה של של חסמים והסדרים שיקטינו
ממשל . על הידרדרות לעימות זוועתי עדיפה אלף מונים

המנועים של נאט"ו אובמה ניסה עד לרגע האחרון לחמם את 
  .לפוליןאמריקאים אלפי חיילים  אף הכניסו

הדמוקרטים אף מבקשים לתרץ את תוצאות הבחירות     
האשים בנימוק של התערבות הסייבר של הרוסים. כמה קל ל

 ,פוטין אינו מלאךנשיא רוסיה נכון ש את הרוסים במפלתם!
נגדו ונגד רוסיה אמור המנוהל אך תהליך הדמוניזציה 

  להצדיק תוקפנות אמריקאית. 
תר להיאבק להפלת ויש ויש סיבות טובות ודחופות בי     

מפ. יש להיאבק נגד אשלטונו הגזעני והאנטי עממי של טר
ים. לשם כך אין שום צורך ים והגנרלרממשל המיליארד

בהיסטריה נגד פוטין ואין סיבה טובה להתייצב לימין מגנוני 
      ודומים לה. CIA)סוכנות הביון המרכזית (חושך כמו 

את הגה המחאה בידי מועצת  הפקידכום, אין ליסל     
. הה הדמוקרטית של קלינטון ושל אובמההנהגה של המפלג

יווצרות כבדה לה אלה נושאים לדאבון הלב באחריות
מפ מימין אהניסיון לאגף את טר מפיזם" ולהצלחתו. אה"טר

כמו הניסיון לשמר את היוקרה  ,בשאלות שלום ומלחמה
יכולים אך לפגוע  ,המתפוררת של מנגנוני חושך למיניהם
   בתנועת המאבק המתפתחת בימים אלה. 

                                                                      גבעתיים , ראובן קמינר                                     
        

ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל: ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל: ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל: ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל: 
zohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.com        

  6126102יפו -ת"א 26205או לתיבת דואר 
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  גל מחאה בתגובה לפשעי הממשלה
  מתייצבת מאוחדת נגד המתקפה הגזעניתה הערבית יהאוכלוסי

 ההפגנה מול הכנסת בסוף שיירת המכוניות (צילום: זו הדרך)

  
שיירת מכוניות מקלנסוואה ומהנגב, יצאה אתמול (שני)    

בכיוון הכנסת. השיירה שכללה כמה מאות כלי רכב, גרמה 
בכביש  - ומאוחר יותר  6שמעותיים בכביש לעיכובי תנועה מ

מתל אביב לירושלים, וסוקרה בהרחבה בעיתונות. בסוף  1
המסע האיטי, הגיעו הנהגים לאזור הכנסת וערכו הפגנה 
בהשתתפות חברי כנסת מכל המפלגות של הרשימה 

 המשותפת, מרצ, ואף מספר נציגים מהמחנה הציוני. 
 -ג'בארין (חד"ש בהפגנה מול הכנסת אמר ח"כ יוסף    

הרשימה המשותפת): "המחאה הזאת משמיעה את קול 
האוכלוסייה הערבית וכלל הכוחות הדמוקרטיים. אנחנו לא 

תים ומשאירים יכולים לשבת בחיבוק ידיים כשהורסים ב
 ".אנשים ללא קורת גג

לקבורה את בג"ץ הורה לשחרר שלמחרת הצעדה,  יצוין    
שדרס למוות שוטר בשבוע קיעאן, גופתו של יעקוב אבו אל

חיראן. את -שעבר ונורה ונהרג בעת הריסת הבתים באום אל
קיעאן -העתירה הגיש ארגון עדאלה בשם משפחתו של אל

בדרישה לשחרר את גופתו לקבורה באופן מיידי וללא 
תנאים. בדעת רוב קבעו השופטים יצחק עמית ואורי שהם, 

ההמונית של הלווייתו  כנגד דעתו של השופט נעם סולברג.
-) בשעות הצהריים באום אל24.1אלקיעאן נערכה ביום ג' (

  חיראן. 
לדברי יו"ר הרשימה המשותפת, ח"כ איימן עודה     

(חד"ש): "אני שמח שבית המשפט לא נגרר אחרי ההסתה 
קיעאן את של המשטרה ובחר לאפשר למשפחת אל והשקרים

הזכות הבסיסית להתאבל בכבוד. המשטרה ממשיכה 
יס ולהסית, במקום לקחת אחריות על המחדלים להתס

ר של שני אנשים הנוראים שלה שהובילו למותם המיות
 ". באותו בוקר ארור

אלקיען והשוטר ארז הלוי, - מותם של יעקוב אבוביום     
כאשר מסע ההסתה השקרי של המשטרה והממשלה היה 
בשיאו, אירגנה חד"ש, יחד עם שותפים, סדרת הפגנות בכל 

פחם, -בתל אביב, בחיפה, בירושלים, באום אל –הארץ 
בקלנסווה, בשפרעם ובעכו, כמו גם באוניברסיטאות תל 

 שבע והעברית. -אביב, חיפה, באר
), השתתפו כעשרת 21.1בשעות אחר הצהריים בשבת (    

אלפים  בוואדי עארה, בהפגנה שיזמה ועדת המעקב נגד הרס 
מאות  חיראן.-ם והמתקפה הפושעת באום אלהמבני

מהמפגינים חסמו את צומת הכניסה לערערה. שבעה מהם 
נפצעו באורח קל לאחר שהמשטרה השתמשה ברימוני הלם 

 כדי לפנותם. 
להפגנה הגיעו אזרחים ערבים וגם יהודים רבים, בהם     

.  חברי כנסת מהרשימה המשותפת וחברים בוועדת המעקב
שוטרים הוצבו באזור ואדי עארה. המוחים נשאו  500לפחות 

שלטים עליהם נכתב "נאבק מאוחדים נגד ממשלת הגזענות 
וההרס", "לפטר את הגזען המסית והשקרן גלעד ארדן" ו"די 
להרס הבתים". המפגינים יצאו מבניין המועצה בערערה 

 בצעדה לכיוון בתים בכפר להם הוצאו צווי הריסה.

      נ"פ
  

 התקיפהדרישה לחקירת 

  ח"כ עודה שלוהפציעה 
הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל ומרכז עדאלה פנו     

למחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) בדרישה לחקור את 
נסיבות פציעתו של יו"ר הרשימה המשותפת, ח"כ איימן 

בראשו  ו אותוח"כ עודה נפצעשוטרים תקפו את עודה. 
-הריסות בתים בכפר אום אל מחאה נגדהבמהלך ובגבו 
 .)17.1( חיראן

עו"ד נועה לוי מהוועד הציבורי נגד עינויים ועו"ד נדים    
י לאחר פריצת ים בתלונתם כמדגיששחאדה מעדאלה 

חיראן, ח״כ עודה וקבוצה של -המשטרה לכפר אום אל
פעילים שהיו איתו במקום שמעו ירי של אש חיה וניסו ללכת 

על מנת להבין את פשר  ,נורתה לכיוון המקום ממנו האש
הדבר. קבוצת שוטרים חסמה את דרכם, גם לאחר שהובהר 
להם שמדובר בח״כ, ותקפה אותם במכות ובקללות. שוטר 
ריסס לעבר פניו של עודה גז פלפל מטווח אפס. לאחר מכן, 
בזמן שעודה והפעילים נסוגו לאחור, נורו לעברם כדורי ספוג 

 גע בראשו ובגבו.ופצצות תאורה וח"כ עודה נפ
תמונת פציעתו של עודה בגבו,  ,לדברי לוי ושחאדה    

שצורפה לתלונה למח"ש, תואמת פציעה של ירי מכדור 
וכי בשטח בו עמדו ח"כ עודה ופעילים נוספים נמצאו  ,ספוג

) 19.1( מאוחר יותר כדורי ספוג שנורו לכיוון. ביום חמישי
 כדי לברר ר נבדק עודה במכון לרפואה משפטית באבו כבי

 , אך טרם פורסמו ממצאי הדוח.אם נפגע מירי
כי  ,בפניית הוועד הציבורי נגד עינויים ומרכז עדאלה נכתב    

תיאור האירוע מצביע באופן ברור על תקיפה מכוונת של 
חבר כנסת מכהן. "המעשים המתוארים לעיל מעלים חשד 
 לשימוש בכוח שלא כדין ולשימוש בנשק שלא כדין. פעולות
השוטרים מנוגדות לדין הישראלי ומהוות הפרה של חוק 

 יסוד: כבוד האדם וחירותו" נכתב בתלונה.
בוועד הציבורי נגד עינויים בישראל ובעדאלה דורשים כי     

תיפתח באופן מידי חקירה פלילית נגד כל השוטרים 
בנוסף מבקשים עורכי הדין לחקור גם את  המעורבים באירוע.

"פרסום טענות חסרות כל  :המשטרה יחידת הדוברות של
שמץ של כיסוי בדבר פציעתו של ח"כ עודה מזריקת אבנים, 
בדבר מעורבותו או סיועו לפיגוע דריסה, מהווה אחיזת עיני 

  הציבור ועולה כדי הסתה".



 4כנסת /
 

  

  

  

  

  

  

  
  

  תחבורה ציבורית:

בלי מהפכה נהיה 

  בבעיה גדולה
 

  

של ועדת (תח"צ) ועדת המשנה לתחבורה ציבורית     
הרשימה  ,הכלכלה, בראשות ח"כ דב חנין (חד"ש

המשותפת), דנה בשבוע שעבר בגיבוש חזון לתחבורה 
ציבורית מתקדמת לישראל, בשיתוף הציבור, בפעילות 

הקמת רשויות ביבורית והרשות הארצית לתחבורה צ
מטרופוליניות. היו"ר חנין הודיע בפתח הישיבה כי אשר 

בכוונתו  ,לגיבוש חזון לתחבורה ציבורית מתקדמת לישראל
לצאת לשימוע ציבורי, בדומה לשימוע שקיימה ועדת 
הכלכלה בנושא הקטל בדרכים, וקרא לציבור ולכל הגורמים 

רשות ה לגבי העוסקים בתחום להעביר אליו את עמדותיהם.
החליטה  2011- כי ב ,הארצית לתח"צ אמר ח"כ חנין

רשויות מטרופוליניות, אך מאז דבר לא  יםהקלהממשלה 
נעשה לבצע את ההחלטה. הוא הוסיף כי הרשות הארצית 

 חסרה משאבים ותקנים ויש בעיות הדורשות טיפול.
נציג מרכז המחקר והמידע של הכנסת, אהוד בקר, שכתב     

הומלץ על הצעת חוק  2011אמר כי בשנת  ,אמסמך בנוש
ממשלתית שתעגן סמכויות לרשות הארצית שתקים את 

  חוק  תזכיר  הופץ  הרשויות המטרופוליניות, אך עד היום לא 
  

 לע 2016- כזה. הוא הוסיף כי תקציב הרשות הארצית עמד ב
 23-ל 40%-קוצץ ב 2017-2018מיליון שקלים, ובשנים  39

ברשות לא אוישו  העובדיםותקני מיליון שקל בלבד 
 במלואם.

ח"כ חנין ביקש את התייחסות מנהל הרשות, מאיר חן,     
לדברים ואמר כי הוא מוטרד בעיקר מהמחסור בכוח אדם 

תקנים. חן סקר את פעולות הרשות מאז  16ומהקיצוץ של 
חלק מהקיצוץ הרוחבי כקיצוץ בתקנים ה הסביר אתו ,הקמתה

כ חנין שאל האם הדבר מאפשר בכל משרדי הממשלה. ח"
וחן הודה כי הקיצוצים לא  ,פעולה תקינה של הרשות

: "כדי לתפעל הוסיףו ,מאפשרים להתמודד עם כל המטלות
תקנים, ובשנה  20-את המערכת בצורה יסודית דרושים עוד כ

מאחר שצפוי קיצוץ נוסף  ,הקרובה המצב לא יהיה טוב יותר
מרפורמת התעריפים  תקנים". חן הוסיף כי כתוצאה 6של 

-עלה מספר הנסיעות ב ,והשיפורים בתחבורה הציבורית
מיליון נסיעות, והיעד הוא להמשיך  820-ל 7%-ב 2016

במגמה. נציג האוצר, הראל שליסל, התייחס לקיצוץ בתקנים 
 2.5%כי מדובר בהחלטת ממשלה לקצץ רוחבית  ,ואמר

משרד  ,מהתקנים במשרדים. הוא הוסיף כי למרות זאת
התחבורה קיבל תוספת תקנים והוא יכול לבחור כיצד 

 להקצות אותם.
מנהל הרשות לתחבורה, תנועה וחניה בעיריית תל אביב,     

"אנחנו עומדים בפני תקופה מאתגרת,  :אשר בן שושן, אמר
אז  ,2030עד ואם לא יהיה שינוי דרמטי בתחבורה הציבורית 

לא רק בתל אביב". כולנו ניכנס לכאוס תחבורתי טוטאלי, 
הוא הזכיר כי מי שחתומה, בין היתר, על הדוח להקמת 
רשויות מטרופוליניות עוד מתקופתה במשרד האוצר היא 
היום מנכ"לית משרד התחבורה, ואמר כי הוא מניח 
שהמדיניות לא השתנתה לכן צריך לפעול להקמת הרשויות. 

צריך נציג ועד העובדים בחברת קווים, מוראד עטון, אמר כי 
לדאוג גם לאדם שמפעיל את התחבורה הציבורית, והסביר כי 

 10לנהגים אין עתיד בתחבורה הציבורית. לדבריו, לאחר תום 
הנהגים למעשה מפוטרים  לחברה המפעילה, שנות מכרז

ומאבדים את כל הזכויות הסוציאליות שלהם, ואם הם רוצים 
 פס.הם מתחילים לצבור את כל הזכויות מא ,להמשיך לעבוד

ח"כ חנין סיכם את הישיבה ואמר כי בכוונתו להמשיך     
לטפל בנושא הקמת הרשויות המטרופוליניות, והוסיף כי 

אך לא כדי  ,"ועדת המשנה מעריכה את העבודה שנעשית
לנוח על זרי הדפנה אלא כדי להמשיך לטפל באתגר הענקי 
של התחבורה הציבורית. אם לא נעשה מהפכה נהייה בבעיה 

  ", הדגיש.גדולה
  

(חד"ש) החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון  
 

רשימת חד"ש בנעמת רוליו" ליו"ר רשימת חד"ש בהסתדרות  הגשת מועמדות  
 

 

ליו"ר רשימת חד"ש בהסתדרות של מועמדים , על פתיחת ההרשמה )14.1( החליטה לשכת חד"ש  .25.5.2017-ב ההסתדרות ונעמת יתקיימולמוסדות בחירות ה

 .31.1, שימת חד"ש בנעמת. ההרשמה תסתיים בשבתוליו"ר ר
  

  

 .בהסתדרות ובנעמת וק, המועמד/ת חייב/ת להיות בעל/ת זכות הצבעה ובעל/ת זכות להיות מועמד/תעל פי ח
  

  

  :הגשת המועמדותלזכות הבעלי 

  במועצת חד"ש הארצית. /הכל חבר. 1

  ע אחד מסניפי חד"ש.ימצשבמועצת חד"ש  /הכל חבר. 2

 ע אחד ממרכיבי חד"ש. ימצשבחד"ש  ה/כל חבר. 3
  

  .04/8536504פקס שמספרו  לשלוח בכל מועמד/מועמדת חייב/ת לחתום אישית על טופס המועמדות. אפשר למסור את הטופס  ביד או 
  

  .04/8536504לקבלת טופס ההרשמה,  נא להתקשר למשרד חד"ש בחיפה טל' 

"ששל חד ועדת הביקורת



  

 5/  חברה ורווחה   
 

  חשוב: צו הרחבה לעובדים הסוציאליים גשהי
  חרף כמה סימנים שאלה  –המאבק שהחל לפני כעשור נשא פרי 

כחלק מיישום ההסכם לצמצום תבניות העסקה פוגעניות     
שר העבודה והרווחה פרסם , עם האוצר ההסתדרות חתמהש

בדבר "הכוונה למתן צו ) 10.1(מודעה ב"מעריב"  חיים כץ
 השר כוונתבמדובר וק הסכמים הקיבוציים". הרחבה לפני ח

מצמיד את תנאי העובדים הלחתום על צו הרחבה 
הסוציאליים המועסקים בעמותות ובחברות המספקות 

לתנאים הנהוגים בקרב עובדים  שירותים למשרדי הממשלה,
  סוציאליים בשלטון המקומי. 

  

על פי המודעה מדובר בשורה ארוכה של הסכמים     
"הצו יחול  :או בלשון המודעה ,2016-ל 1994 שנחתמו בין

על עובדים סוציאליים שמועסקים על ידי נותני שירותים, לפי 
התקשרויות של המדינה ותפקידם כעובדים סוציאליים, 

זים של משרדי הממשלה". על פי גרסת רנדרש כמפורט במככ
"משמעות הבשורה היא כי תוך חודש ימים  ,ההסתדרות

יחייב את שלחתום על הצו, יפורסם הצו  מרגע פרסום הכוונה
המעסיקים בעמותות המתוקצבות לשלם את שכר העובדים 

   .הסוציאליים בהתאם להסכמים הקיבוציים במגזר הציבורי"
  

ש"חתימתו של שר העבודה  ,עוד מסרה ההסתדרות    
הסכמים קיבוציים  40-תרחיב למעלה מ, והרווחה כץ על הצו

ים הסוציאליים בשלטון המקומי שהסדירו את זכויות העובד
ובמשרד הרווחה, ותחיל אותם על כל אוכלוסיית העובדים 

ידי המדינה. יצוין בהסוציאליים שתקניהם מתוקצבים כיום 
כי בניגוד לצווי הרחבה קודמים שלרוב מחילים את התנאים 
המעוגנים בהסכמים על המגזר הפרטי, זו הפעם הראשונה, 

מרחיב את הוראות הצו שנים, שצפוי לצאת  34מזה 
ההסכמים הקודמים על כל המגזר הציבורי". כמו כן, "מהלך 
זה צפוי לחולל מהפכה ולשפר באופן ניכר את תנאי העסקתם 

עובדים סוציאליים בישראל, המועסקים  7,000-של כ
בעמותות ובחברות פרטיות שמספקות שירותים למשרדי 

ים יושוו לתנאי העובד ההממשלה. תנאי עובדים אל
הסוציאליים המועסקים ברשויות המקומיות ובמשרד 
הרווחה בכל הפרמטרים שמעוגנים בהסכמים קיבוציים, 

ימי חופשה  ם,פעמיי-בות תוספות שכר, מענקים חדלר
  ". ביגוד והבראה, גמל וקרן השתלמות ומחלה,

  

פרסום ההודעה של השר כץ, אמרה יו"ר איגוד ל בתגובה    
"צו ההרחבה "ס צפרא דוויק, כי העובדים הסוציאליים, עו

הוא תיקון עוול רב שנים לאלפי עובדות ועובדים סוציאליים, 
שקופחו במשך שנים רבות בשל מדיניות של הפרטת 
השירותים החברתיים. הצו מבטא הכרה של המדינה 
בחשיבותה של העבודה הסוציאלית ובאחריותה על העובדים 

אני גאה  תר.שמבצעים עבורה את המשימות הרגישות ביו
שיו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן בחר לשים את הנושא במרכז 

 את ולהביא לשינוי שחיכינו לו שנים רבות"., סדר היום
הדרישה ואת המאבק לצו ההרחבה יזם והוביל "הפורום 
לצדק חברתי של מרצים וסטודנטים" במחלקה לעבודה 

. כעבור 2006בשנת   כבר גוריון סוציאלית באוניברסיטת בן
גוד העובדים יהוקם במחלקה, בשיתוף עם א ףשנה, א

הסוציאליים שגויס לפעולה בנושא, "המוקד למען נפגעי 
 ,סטודנטים וליהמוקד הפעאת הפרטת שירותי הרווחה". 

פרסם מחקרים חלוציים על   ובמשך חמש שנות פעילותו
ין חומרי הכוהעסקה הפוגענית של העו"סים המופרטים 

  העובדים הסוציאלייםהנהגה  הקודמת  של  איגוד ה . הדרכה

  (צילום: עתידנו) 2017ל "עתידנו" בדרישה לצו הרחבה, ינואר מחאה ש
  

"הוא חייב לפעול לפיו בתירוץ הקלוש סגרה את המוקד 
העלה אך הוא לא נפתח מחדש. המוקד גם  ,אביב"- מתל

המדיניות,  הסוציאלית וקובעי מודעות בקרב קהילת העבודה
לים עד ימובלעבודה סוציאלית הסטודנטים רבים  והכשיר

גוד (תנועת יבתוך הא צו ההרחבה , את המאבק למעןהיום
ואין ספור הפגנות ומחאות מול משרדי  ,"עתידנו")
  והכנסת. הממשלה

ודנטים "עו"סים עם גיבוש "עתידנו" והקמת מסגרת הסט    
אוניברסיטאות ובמכללות, הדרישה השל שינוי" בקמפוסים 

לצו הרחבה הלכה וגדלה ואף קיבלה ביטוי קולני במהלך 
השביתה  – 2011שביתת העובדים הסוציאליים במארס 

שיחד עם שביתת הרופאים קדמה למחאה החברתית 
באותה עת, "הקומבינה" ההמונית בקיץ של אותה שנה. 

ו האוצר עם יו"ר ההסתדרות דאז, עופר עיני, כדי חשרק
מנעה את מימוש כל יעדי  ,לסיים את השביתה הצודקת

    ר היום עד עכשיו. המאבק. אך הדרישה לא ירדה מסד

  ד"א
  

  צו הרחבה: שאלות שנותרו ללא מענה
ב"עתידנו" רואים בחיוב רב את הצעד של שר הרווחה,     

לאחר שנים כה רבות של מאבק. אבל פעיליה לא מסתירים 
שרב הנסתר על הגלוי. המו"מ עם האוצר (ולאו דווקא מול 

עובד של ההסתדרות שאינו  יהלמשרד העבודה ורווחה) נ
לחברי האיגוד נמנה עם פעילי איגוד העובדים הסוציאליים. 

פרטים רבים על מהות צו ההרחבה: האם הוא יחול לא נמסרו 
על סעיפיהם של ההסכמים הקיבוצים וכמה עובדים 

באיגוד" נאותה סוציאליים ייהנו ממנו. "אין שקיפות 
התלוננה אחת מפעילות "עתידנו". כמו כן, לא ברור מה יהיה 

של עובדים סוציאליים שלא מועסקים בעמותות או גורלם 
כגון אלה המועסקים  –בארגונים אחרים עבור המדינה 

באמצעות התאגידים הכלכליים של העיריות ולאו דווקא 
 ,ידי הרשויות המקומיות עצמן. עובדים אלהבישירות 

תנאי באף הם בשכרם ומקופחים  ,גב"-אל-המכונים "גב
הגרסה הסופית והדרגים דתם. "עד שלא נקבל את ועב

נראה בצו ההולך  – ההייצוגיים של האיגוד לא יאשרו אות
 וקרב הישג מוגבל", הדגישה הפעילה בשיחה עם "זו הדרך".  
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(צילום: הומניטה) בשבוע שעבר הפגנה נגד טראמפ במנהטן -למרוד" "עת   

  

  אביב- דיון באוניברסיטת תל
  

 טראמפ והחלום

 האמריקאי האבוד
 

(ר'  הפגינו בסוף השבוע האחרון ברחבי ארה"במיליונים      
ד טראמפ נל, בעת הכתרתו של הנשיא החדש דושער אחורי)

ליד הבית הלבן  ס שנערךק) ובימים לאחר הט20.1(
  בוושינגטון.  

בטרם היו המחאות להמוניות, ויש המדווחים שהיו     
  ,2011גדולות יותר מגל המחאות שפקד את ארה"ב בקיץ של 

  

  

  בקולומביה שיחות שלום עם ארגון גרילה נוסף
ממשלת קולומביה הגיעה להסכמה עם ארגון המורדים      

במגעים להסכם על פתיחה  (ELN) צבא לשחרור לאומי"ה"
) נשיא המדינה, חואן מנואל סנטוס. 18.1כך הודיע ( -שלום 

זאת, לאחר שבחודש שעבר אישר בית המשפט העליון 
במדינה את יישום הסכם השלום שנחתם עם ארגון הגרילה 

צבא  –הגדול "הכוחות המזוינים המהפכנים של קולומביה 
חמישה כעימות בן ל ם קץש . ההסכםFARC)העם" (

על כך מסרה סוכנות הידיעות הקובנית "פרנסה  .יםעשור
  לטינה". 

בחודש אוגוסט אשתקד, לאחר ארבע שנות משא ומתן,      
הושג בהוואנה בירת קובה הסכם שלום רשמי בין ממשלת 
קולומביה לבין הכוחות המזוינים המהפכניים. ההסכם אמור 

הארוכה ביותר באמריקה  להביא לסיומה של מלחמת הגרילה
פריצת הדרך במגעים התבססה על הנכונות  .טיניתהל

ההדדית לסיום הסכסוך בדרכי שלום, על נכונות הצדדים 
להגיע להבנות בנוגע ליישום רפורמה לחלוקת האדמות 

  לחקלאים, ועל ההסכמה בדבר עתיד הלוחמים. 

     

  

תחומית במדעי הרוח של -) כנס של התכנית הרב18.1נערך (
ן טראמפ: מה ת הכותרת "עידאביב תח-ניברסיטת תלאו

  לחשוב עליו?".
ראשון הדוברים היה פרופ' אייל נווה, המתמחה    

בהיסטוריה של ארה"ב, שדיבר על בחירת טראמפ כ"מבט 
 ציין, כי אל ההיסטוריה כמרשם נגד היסטריה". נווה

"בבחירות לנשיאות ארה"ב הפסידה המנצחת וניצח 
מיליון קולות  3-בהצביעו על הפער של יותר מ ,המפסיד"

לטובת מועמדת המפלגה הדמוקרטית שהפסידה בבחירות, 
הילרי קלינטון. זו תוצאה משיטת האלקטורים ש"נולדה 

   דים ממשטר המפלגות". סאבות המייהבגלל חוסר הנחת של 
פרופ' נווה שירטט את תולדות שתי המפלגות הגדולות,     

ון הרפובליקאית ("שמתחילת דרכה מכרה את נשמתה לה
קרטית ("בעלת השורשים מוולעסקים הגדולים") והד

שתי  ,40-שנות הב. הוא הדגיש שהחל המושחתים")
שמאלה במפלגה הדמוקרטית  –דלו זנבות יהמפלגות "ג

וימינה ברפובליקאים. אצל הדמוקרטים היו אלה אנשי רוח 
, עולמי מקצועיים שדיברו על שלוםהאיגודים פעילים בואף 

 –קאים יהרפובלשה; אצל יזכויות המיעוטים וזכויות הא
קומוניסטים. הסנטור ג'וזף -ואנטי אנטישמים, שמרנים

   ."נהמראשי המחהיה  –מקארתי, הזכור שלא לטוב 
של המנגנונים המשומנים  לדברי פרופ' נווה, תפקידם    

במשך עשורים, לדכא את והיטב בשתי המפלגות היה, 
קדם מועמדים בעלי מסר פוליטי "זנבות" על מנת לה

 ,המשבר הקפיטליסטיאז מ. אך ואידיאולוגי מעומעם
"הזנבות רצו להחליף את הראש.  ,שהתחיל לפני כעשור

'מסיבת התה' הימנית החלה לקבוע את הקו של 
והסנטור ברני סנדרס, הדוגל בסוציאליזם,  ,הרפובליקאים

אף קיבל לגיטימציה מרבים מחברי המפלגה הדמוקרטיה ו
 תבחירתו של טראמפ מסמל הערכת נווה,מחוצה לה". ל

  תקופה חדשה בפוליטיקה של ארה"ב.
  שברו התייחס ד"ר משה אלחנתי   ללחלום האמריקאי ו    

החלום האמריקאי מהאנטר ת'ומפסון לדונאלד " :בהרצאתו
לא ניתן להבין את נצחונו של  ,. על פי אלחתני"טראמפ
די. "אמנם השכר לא עולה רק באמצעות ניתוח מעמ טראמפ

שנה. אבל עבור רבים בקרב העובדים  30בארה"ב מזה 
לא הלבנים האמריקאים, אלה שהצביעו עבור טראמפ, 

אלא בסופו של החלום  –מדובר במפלה מעמדית 
אותה 'דרך פתוחה', אותו חלום שניתן להגשים  :האמריקאי

. טראמפ אמר בתמצית באמצעות עבודה קשה לאורך השנים
  אבל אני אחזיר אותו'". –'החלום האמריקאי מת  :בדיםלעו
במושב השני של הכנס, התייחס ד"ר אפרים דוידי      

לדבריו, בחירתו של טראמפ  ".טראמפ ואמריקה הלטינית"ל
ה על רקע עשור למשבר הקפיטליסטי שהתפרץ בכל עראי

. ד"ר דוידי סבור 2007כוחו דווקא בארה"ב בקיץ של 
נשיא הנבחר הציב את סין כאויבה שבעקבות המשבר, ה

העיקרי של ארה"ב בשטחים הכלכלי, הפוליטי ואף הצבאי. 
דווקא סין שהפכה לפרטנר זו "אבל בעשור האחרון הייתה 

תוך דחיקת רגליה  –של אמריקה הלטינית  1המסחרי מספר 
של ארה"ב. הניסיון לדחוק את סין מאמריקה הלטינית, יחד 

 ,ליברלי- ת וסדר יום אולטרה ניאועם מדיניות פרוטקציוניסטי
בעקבות יציבו את האליטות המקומיות בפני אתגרים קשים. 

לא מן הנמנע שנהיה עדים חילופי הנשיא בארה"ב, 
  להתקוממויות עממיות ולטלטלה חברתית  ללא תקדים". 

על "ר אורלי לובין דהצביעה בהרצאתה "האישה כרעל",    
  ונת טראמפ.הנשים כציבור שישלם מחיר קשה בכה

  

  מ.א
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  העמוד הראשון של הגרסה המקורית של החיבור

  

  

'לשאלת היהודים' מאת 

  מרקס בגרסה חדשה
  

  

של כתבי ת רסלינג פרסמה באחרונה גרסה חדשה הוצא   
 ילקוראמוגש כבר כרך ראשון שלה ומרקס המוקדמים, קרל 

לא רק להרחיב את היכרותו של הקורא  אמור. הכרך תהעברי
אלא גם להעמיק את הבנתו את החיים  ,עם יצירתו של מרקס

בהם  –הכתבים המוקדמים של מרקס  פוליטיים.-החברתיים
"לביקורת פילוסופיית המשפט של הגל" ו"לשאלת 

כוללים את דיונו הרחב  –צד חיבורים אחרים בהיהודים", 
ועל המדינה המודרנית  ,ביותר של מרקס על המדינה בכלל

בפרט. בהקשר זה הוא מציג ומנתח מאפיינים שונים של 
ין הספרה בראשם ההפרדה בוהקפיטליזם המודרני, 

כלכלית לספרה הפוליטית, כלומר הקרע המעוגן -החברתית
גוניות דתית בראשונה -שוויון, ניצול ורב-משפטית בין אי

לבין שוויון זכויות אזרחי עקרוני, עד כדי ריבונות עם 
אשלייתית, בשנייה. ההפרדה בין דת ומדינה היא חלק 

כלכלית, שהפכה לספרה -מהפרדה זו בין הספרה החברתית
  הספרה של הכלליות.  –של הפרטיות, למדינה 

הפרדה זו מהווה בשלמותה את האמנציפציה הפוליטית.     
פורמלית, משלטונם של זה שחרור המדינה, מבחינה 

נאבק למען הענקת שוויון  קסומכבלי הדת. מרהון ה  בעלי
זכויות פוליטי מלא ליהודים; אף הם זכאים ליטול חלק 

מוצאת ביטוי בדמוקרטיה באמנציפציה הפוליטית ה
–האמנציפציה האנושית המלאה . הפוליטית המודרנית

השחרור מכבלי הניצול ומיחסים חברתיים אחרים, בהם 
המדינה, אשר נדמים לבני אדם כעוצמות טבע שאין הם 

  מתגשמת על יסוד "ביטול העבודה".  –יכולים לחרוג מהן 
ו עם תורת כמו כן, הקורא בספר יוכל להעמיק את היכרות    

המדינה של הגל, עם הדמוקרטיה המודרנית, עם 
עורך הספר,  הבירוקרטיה, "השכל הפוליטי" (המוגבל) ועוד.

מלמד ה הוא פילוסוף מדיני ,אורי זילברשיידד"ר 
        באוניברסיטת חיפה. 

לביקורת פילוסופיית רואים אור החיבורים " ראשוןבכרך ה    
ביקורת ל", "לשאלת היהודים", "המשפט של הגל

הערות שוליים ", "פילוסופיית המשפט של הגל: מבוא
, הסוציאלית ביקורתיות למאמר ׳מלך פרוסיה והרפורמה

יסודות "קטעים מספרו של ג'יימס מיל ו", 'פלוני פרוסי מאת
 ".הכלכלה המדינית

  

  

מוקמת קבוצת עיון ומחקר על 

  תולדות המפלגה הקומוניסטית
  
  

להקמת המפלגה  המאה שנימלאו  2019בשנת     
מאה שנות קיום של כוח קומוניסטי . הקומוניסטית בארץ

-סניף תלהזדמנות מצוינת לליבון, לעיון ולמחקר.  תמהוו
אביב של המפלגה הקומוניסטית הישראלית (מק"י) החליט 
להקים קולקטיב חברות וחברים, יהודים וערבים, לעיון 

  מטרות הקולקטיב יהיו:ותיעוד תולדות הקומוניסטים. 
 איסוף ומיפוי של חומרים ארכיוניים הקשורים במפלגה. -    

 ראשוניארכיון הלפרטיים אצל חברים ו מעבר לאוספים
קיימים חומרים  ,אביב-בתלתמר גוז'נסקי  ביוזמתשהוקם 

ארכיון אפעל, בגנזך המדינה, בארכיוניים רבים במכון לבון, 
ארכיון צה"ל, בההגנה, ארכיון בארכיון גבעת חביבה, ב
חומרים ספרייה הלאומית ועוד. כמו כן, בארכיון המשטרה, ב

נמצאים בארכיון הוועד המרכזי של המפלגה  יםנוספ
הקומוניסטית של ברה"מ במוסקבה, בארכיון משרד 
המושבות לשעבר בלונדון ובמכון להיסטוריה חברתית 

 איונותיהאחרונות רבאמסטרדם. עוד נעשו במהלך השנים 
"חניתה לפני מדריד" של הבמאי כגון ( תיעודייםואף סרטים 

ונכתבו ספרי זיכרונות ואף ספרי זיכרון  ,ערן טורבינר)
  בעברית ובערבית.  -לחברים שהלכו לעולמם 

איסוף ומיפוי של הספרים והמאמרים שעוסקים  -     
בתולדות המפלגה: ספרים עיוניים, מאמרים בכתבי עת 

אנגלית בערבית, בזה"ת, בעברית, להיסטוריה או של המ
  שפות נוספות. בו

מאמרים לפרסום : מחקר וכתיבה על תולדות המפלגה -     
בעיתונות המפלגתית, העיתונות הכללית, כתבי עת אקדמיים 

  או ספרים.
דיונים, הרצאות וימי עיון על תולדות המפלגה במסגרות  -    

  מפלגתיות, אקדמיות וציבוריות.   
מפלגתית על קורות המפלגה: קורסים -רה פניםהכש -    

  והרצאות המיועדים לפעילים ולפעילות החדשים והוותיקים.
, איונותירו חברות וחברים ותיקים: סרטי וידאותיעוד של  -   

  . לפני מספר שניםכפי שנעשה בסניף ירושלים של מק"י 
  

  maki.cpi@gmail.comלפרטים נוספים: 
     

  

  בחיפה נפתחה התערוכה 'חום אנושי'
  

" צתההחשד להעצורים בגין  ששוחרר אחרון ווקא ביוםד     
, )17.1( על רקע לאומני" מבלי שאיש הואשם ב"הצתה

בחיפה התערוכה "חום אנושי". מאות יהודים וערבים  נפתחה
, דרך לקחו חלק בפתיחת התערוכה בבית הספר ליאו באק

. התערוכה מתעדת רגעים קטנים שנקלטו בעדשת 20רפת צ
השריפות הסתובבו  ימיהמצלמה במהלך השריפות הקשות. ב

צלמים יהודים וערבים בין כוחות ההצלה, הכיבוי והביטחון 
וצילמו רגעים של עזרה הדדית, סיוע, סולידריות וחום. את 
התמונות הם אספו לתערוכה המוצגת לקהל הרחב וללא דמי 

  ה. כניס
את התערוכה יזמו הקרן החדשה לישראל, שתי"ל ומרכז      

מוסאוא. המארגנים מסרו כי "אירועי השריפה העלו מעל 
חזקה שנקשרה בין החברתית הסולידריות הלפני השטח את 

התושבים החיפאים, ללא הבחנה בין מגזרי החברה השונים". 
הצלמים המשתתפים בתערוכה הם: יואב איתיאל, סופיאן 

קה, גיל נחושתן, גיל אליהו, רמי שלוש, ראודה גנאים, לאזח
ליאור מזרחי, אוול עווד, יערית הרטוב והרצי שפירא. אוצר 

 התערוכה: יוסי זמיר. 



    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        
  

  

במה שהפך למפגן גלובלי של מחאה במה שהפך למפגן גלובלי של מחאה במה שהפך למפגן גלובלי של מחאה במה שהפך למפגן גלובלי של מחאה                 
כחמישה מיליון בני כחמישה מיליון בני כחמישה מיליון בני כחמישה מיליון בני השתתפו השתתפו השתתפו השתתפו וסולידריות, וסולידריות, וסולידריות, וסולידריות, 

) בצעדות מחאה בבירת ארה"ב ) בצעדות מחאה בבירת ארה"ב ) בצעדות מחאה בבירת ארה"ב ) בצעדות מחאה בבירת ארה"ב 21.121.121.121.1אדם (אדם (אדם (אדם (
    ארה"בארה"בארה"בארה"ב    נשיאנשיאנשיאנשיאובערים ברחבי העולם נגד ובערים ברחבי העולם נגד ובערים ברחבי העולם נגד ובערים ברחבי העולם נגד 

        . . . . יוםיוםיוםיוםבאותו באותו באותו באותו , שהושבע , שהושבע , שהושבע , שהושבע דונלד טראמפדונלד טראמפדונלד טראמפדונלד טראמפ
שהתרכזו שהתרכזו שהתרכזו שהתרכזו נוסף להמוני נשים בצעדות, נוסף להמוני נשים בצעדות, נוסף להמוני נשים בצעדות, נוסף להמוני נשים בצעדות,                 

במסר פמיניסטי נגד העמדות המיזוגניות במסר פמיניסטי נגד העמדות המיזוגניות במסר פמיניסטי נגד העמדות המיזוגניות במסר פמיניסטי נגד העמדות המיזוגניות 
גם גם גם גם ת שביטא הנשיא הימני החדש, ת שביטא הנשיא הימני החדש, ת שביטא הנשיא הימני החדש, ת שביטא הנשיא הימני החדש, והגזעניווהגזעניווהגזעניווהגזעניו

גברים הגיעו במספרים גדולים להפגנות גברים הגיעו במספרים גדולים להפגנות גברים הגיעו במספרים גדולים להפגנות גברים הגיעו במספרים גדולים להפגנות 
ותרמו להיקף ההמוני של המחאה. ותרמו להיקף ההמוני של המחאה. ותרמו להיקף ההמוני של המחאה. ותרמו להיקף ההמוני של המחאה. 

מניו מניו מניו מניו     ––––ההפגנות התקיימו ברחבי העולם ההפגנות התקיימו ברחבי העולם ההפגנות התקיימו ברחבי העולם ההפגנות התקיימו ברחבי העולם 
ה ושיקגו, דרך לוס אנג'לס ה ושיקגו, דרך לוס אנג'לס ה ושיקגו, דרך לוס אנג'לס ה ושיקגו, דרך לוס אנג'לס יורק, פילדלפייורק, פילדלפייורק, פילדלפייורק, פילדלפי

ועד לפריס, ברלין, פראג ועד לפריס, ברלין, פראג ועד לפריס, ברלין, פראג ועד לפריס, ברלין, פראג     סיטי,סיטי,סיטי,סיטי,    מקסיקומקסיקומקסיקומקסיקווווו
על פי המארגנים, על פי המארגנים, על פי המארגנים, על פי המארגנים,     אביב.אביב.אביב.אביב.––––וסידני ואף תלוסידני ואף תלוסידני ואף תלוסידני ואף תל

מוקדים ברחבי מוקדים ברחבי מוקדים ברחבי מוקדים ברחבי     670670670670----מחאות נערכו במחאות נערכו במחאות נערכו במחאות נערכו ב
וגם וגם וגם וגם     ,,,,בהם מדריד, לונדון וטוקיובהם מדריד, לונדון וטוקיובהם מדריד, לונדון וטוקיובהם מדריד, לונדון וטוקיו    ––––העולם העולם העולם העולם 

    מחאת נשים יצירתית באנטארקטיקה.מחאת נשים יצירתית באנטארקטיקה.מחאת נשים יצירתית באנטארקטיקה.מחאת נשים יצירתית באנטארקטיקה.
יותר מחצי יותר מחצי יותר מחצי יותר מחצי     הההההעצרת בוושינגטון משכהעצרת בוושינגטון משכהעצרת בוושינגטון משכהעצרת בוושינגטון משכ                

מיליון בני אדם, כך על פי הרשויות בעיר מיליון בני אדם, כך על פי הרשויות בעיר מיליון בני אדם, כך על פי הרשויות בעיר מיליון בני אדם, כך על פי הרשויות בעיר 
יותר ממספר האנשים שהגיעו לטקס יותר ממספר האנשים שהגיעו לטקס יותר ממספר האנשים שהגיעו לטקס יותר ממספר האנשים שהגיעו לטקס     ––––

ההשבעה של טראמפ. זו היתה ללא ספק ההשבעה של טראמפ. זו היתה ללא ספק ההשבעה של טראמפ. זו היתה ללא ספק ההשבעה של טראמפ. זו היתה ללא ספק 
אחת ההפגנות הגדולות בהיסטוריה של אחת ההפגנות הגדולות בהיסטוריה של אחת ההפגנות הגדולות בהיסטוריה של אחת ההפגנות הגדולות בהיסטוריה של 

ושינגטון הבירה, ועד רדת הלילה לא ושינגטון הבירה, ועד רדת הלילה לא ושינגטון הבירה, ועד רדת הלילה לא ושינגטון הבירה, ועד רדת הלילה לא וווו
- - - - בלוס אנג'לס השתתפו יותר מבלוס אנג'לס השתתפו יותר מבלוס אנג'לס השתתפו יותר מבלוס אנג'לס השתתפו יותר מ. . . . ישישישישנעצר אנעצר אנעצר אנעצר א

    600600600600    נטלו חלקנטלו חלקנטלו חלקנטלו חלק    בניו יורקבניו יורקבניו יורקבניו יורקבהפגנה בהפגנה בהפגנה בהפגנה . . . . 750750750750
        ....על פי המארגניםעל פי המארגניםעל פי המארגניםעל פי המארגנים    ,,,,אלף אישאלף אישאלף אישאלף איש

        

 א"ד

    
        

  יש גבול

  משמרת תמיכה בסרבניות תמר אלון ותמר זאבי
ימים עקב סירובן להתגייס ולקחת חלק  75-שכלואות כבר מעל ל

  בדיכוי העם הפלסטיני
  

 , 12:30, בשעה 28.1.2017-משמרות הכלא תתקיימנה ביום שבת, ה

  .6ועל ההר שמעל כלא  4במקביל בשדה שליד כלא 

  לפרטים נוספים ראה אתר מק"י
 

  

 קולנוע בגדה השמאליתהמועדון 
  

  ס קיארוסטמיעבא – אלמוסאפר (הנוסע)
  

  עם תרגום לאנגלית) פרסית( איראן, 1974
 

  תאופיק אבו ואילעם אחרי ההקרנה תתקיים שיחה 
  

  , 20:00, בינואר 28ש, מוצ"

  , תל אביב70אחד העם 

  צעדת הענק בוושינגטון, צילום: טד איתן, ויקיפדיה

 

  
  

   ;קלנסווה –חד"ש  ;תל אביב –חד"ש 

  הוועדה העממית של קלנסווה
  

  הסולידריות בקלנסוו ביקור

  נגד הרס בתים
  

  19:00, בשעה 26.1יום ה', 
  

  הסעה מתל אביב תצא בהתאם להיענות, 
   itaiakn@gmail.com-ללהרשמה כתבו 


