
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ברכת המפלגה הקומוניסטית הישראלית לרגל יום האישה הבינלאומי
  

המערכה החברתית לשוויון האישה בכל התחומים        
מניבה תוצאות חלקיות חשובות ומעלה את המודעות 
הציבורית לנושאים כמו רצח נשים, עבירות מין והטרדה 

ול אפליית מינית. אך הישגים אלה עדיין רחוקים מחיס
הנשים לרעה בשכר, בקידום בעבודה, בייצוג, במטלות 
המשפחתיות. שירותים ציבוריים שרוב עובדיהן ורוב 
צרכניהן הן נשים (שירותי בריאות וחינוך, רווחה ושירותים 
לקשיש) נאבקים בקשיים תקציביים מחריפים. נשים 
נאלצות לעבוד בעבודות חלקיות וזמניות והן הרוב בקרב 

שכר מינימום ופחות. ממשלת נתניהו דוחפת  מקבלי
להעלאת גיל הפרישה לנשים, וזאת מבלי להבטיח רשת 

  הגנה של תעסוקה ושכר לנשים מבוגרות.
  

המפלגה הקומוניסטית הישראלית (מק"י) מדגישה, כי     
החתירה לשוויון האישה היא נדבך מהותי במערכה נגד כל 

טיות, נגד הריסת צורות האפליה, להגנת החירויות הדמוקר
-בתים ונישול, נגד מגמות פאשיסטיות ונגד כפייה דתית

  פונדמנטליסטית.   
 

האינטרס של כלל הנשים, יהודיות וערביות, ישראליות     
ופלסטיניות, הוא לשים קץ למדיניות הרחבת ההתנחלויות, 

הסיפוח והדיכוי של ממשלת נתניהו, אשר מובילה לעוד 
שפיכות דמים ולמלחמות. התופעה המעודדת של סרבניות 
המצפון מעניקה תנופה למערכה הציבורית לסיום הכיבוש 

ודק ויציב אשר במרכזו מדינה פלסטינית עצמאית ולשלום צ
, בצד 1967ביוני  4-שבירתה ירושלים המזרחית, בקווי ה

  ישראל.
מדגישה מק"י את הערכתה הרבה  2017ביום האישה     

לחברותיה, לפעילות חד"ש ותנועת נשים דמוקרטיות 
(תנד"י), לכלל הנשים שוחרות השלום, לפעילות במערכות 

בתיות ובארגונים לשוויון ולשינוי חברתי. המעמדיות והסבי
מק"י קוראת להתגייס להצלחת רשימת חד"ש בבחירות 
הקרובות לוועידת נעמת, שיתקיימו במקביל לבחירות 

  לוועידת ההסתדרות, ורואה בהן מבחן פוליטי חשוב.  

  
  

 עמרי ברנסהסרבנית : בגיליון יום האישה

מייסם חד"ש בנעמת,  סיעתיו"ר  בשיחה עם

  )7(עמ' במארס  8-ל שירת נשים );5(עמ'  לג'וליג'

 2017 במארס 8, 10 גיליון   



  

 2תגובות /

        
        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם

  

  שאלה לי: מתי התאגידים יתחילו לשלם מס?
"'אם רובוטים תופסים בהדרגה את מקומם של בני אדם 
במגוון משרות ותפקידים, אז ראוי שגם הם ישלמו מסים'. כך 
טוען המיליארדר ביל גייטס, מייסד שותף של ענקית התוכנה 

דה מיקרוסופט. 'כרגע, אם עובד אנושי מבצע נניח עבו
אלף דולר, הוא נדרש לשלם מס על  50במפעל בשווי 

ההכנסה הזו. אם רובוט מגיע ועושה אותה עבודה, אפשר 
היה לצפות שיוטל מס בשיעור דומה על הרובוט. יש דרכים 
רבות לנצל את השיפור בפריון העבודה כדי להגדיל את 

. אז אם אפשר לקחת את כוח העבודה שפעם ההכנסות ממס
אבל אי אפשר  ה,כשיו מבוצע באוטומציעשה את מה שע

פשוט לוותר על מס ההכנסה הזה, כיוון שזה חלק מהאופן 
הוסיף גייטס.  'שבו מממנים רמה זו של עובדים אנושיים

'חלק יכול לבוא מהרווחים שהניב ייעול שחסך כוח עבודה. 
הו של מס שצורה של סוג כלחלק יכול להגיע ישירות ב

        הדגיש".', רובוטים
 )21.2גייטס, סוכנות בלומברג, (ביל 

  

  

  שנה חמישים 

 לכיבוש: הקולות
  

  

  חיים בחצר האחורית של ישראלה
  

כך מכנה פעיל תעאיוש אמיר ביתן,  ,מזרח הפרוע""ה   
של מדינת ישראל, חיים בחצר האחורית האת מציאות 
   :הכבושהבקעת הירדן 

חמה. -מהבוקר אנחנו עם הרועים של אל .כבר צהריים"    
צאנו מזרחה ואחר כך דרומה, לשטחים שהפלסטינים י

מפחדים לצאת אליהם לבד. רק אתמול התנפלו מתנחלים, 
אחד על סוס, על עדר עם שני רועים, הם תקפו את הכבשים 

פצעו כמה כבשים והרגו כבשה נוספת,  ,ם באבניםוהרועי
אור המתנחלים הגיעו יבשה אחרת ברחה ולא חזרה. לפי התכ

ה יקצת אחרי סיום העלי .חמה-מעל אלמהמאחז החדש ש
, מגיעים כמה מתנחלים מהמאחז. אחד רכוב על התלולה

   סוס.
ניגשים ישר לפלסטינים והם מגיעים עם גישה מאיימת     

ומאיימים עליהם. לעברנו אחד מהם מתריס למה הבאנו 
ום שלנו. הרוכב דוהר אותם (את הפלסטינים), אם זה השל

ם נפוצות לכל עבר. אחרי כמה רים, הכבשידלתוך אחד הע
מתנחלים למאחז, הרוכב דוהר שוב לתוך הדקות חוזרים 

העדר, שוב הכבשים בורחות מפניו. ממשיכים במרעה. 
מגיעים לשטח חרוש וזרוע, בוואדי יש חלקה נוספת 
מעובדת. מוהיר, אחד הרועים מסביר שהאדמה שייכת 

  חרשו וזרעו אותה.  םלמשפחתו, אדמה פרטית, ה
אבל אז הגיעו המתנחלים מהמאחז, זרעו שוב ומאז לא    

נותנים להם להגיע לאדמה, רק איתנו הם יכולים להגיע. ואז 
עולה השאלה, האם תגיעו גם מחר? הלוואי שיכולנו לבוא 

 ."לשם יום יום

  

  אין הפתעות: פגיעה ברווחה וחיזוק הצבא
התקציב הראשון של טראמפ: קיצוץ בשירותים החברתיים "

  ".לת ההוצאות הצבאיותוהגד
  ) 18.2", ניו יורק טיימס"(

  

  הלבן הבית את להפריט הצליח טראמפ
"בכל סוף שבוע ניתן למצוא שם את חתנו של הנשיא דונלד 

למזרח התיכון, ג'ארד קושנר, ליד  טראמפ ושליחו המיוחד
מכונת הגלידה המוצבת על שפת הים, או את האסטרטג 
הראשי שלו, סטיבן בנון, סמוך לשולחן במסעדה שבפאטיו. 
בני מזל עשויים לפגוש את הנשיא, שיעצור ליד השולחן 

אלף  200שלהם לשיחה קצרה. אך בשביל זכות זו יש לשלם 
ן נותרו הולכים ואוזלים דולר, והמקומות הפנויים שעדיי

לילה הפך מאר־א־לאגו, המועדון לחברים בלבד . בן במהירות
בפלורידה, לבירת ארה"ב  'שבבעלות טראמפ בפאלם ביץ

        ".".".".מין בית לבן לימי החורף ―במשרה חלקית 
  )19.2("ניו יורק טיימס", 

  

  הבעיה היא הגזענות –הבעיה היא לא הבירה 
כר המייסדים ושותים "אלה חבר'ה שחורים שיושבים בכי

  בירה, זה לא נעים".
  )21.2(ראש עיריית פתח תקווה איציק ברוורמן, "וואלה", 

  

  לא לגעת בקודש הקודשים
"אני קורא לכולנו להתנהל קצת יותר בזהירות באמירות 
שלנו, בוודאי כשמדובר במפקדים. אינני מכיר בדוח לא 

או במפורש ולא במרומז, אמירה שיש בה סנקציה אישית 
המלצות אישיות לגבי מי מהאנשים. בסופו של דבר, מדובר 

  .בטובי המפקדים שלנו שאליהם אנו רוחשים הרבה כבוד"
 )1.3על דו"ח צוק איתן,  ,ח"כ אבי דיכטר ,(יו"ר ועדת חוץ וביטחון

 

  / א' טראמפ בהפוך על הפוך
הנשיא האמריקני דונלד טראמפ הודיע כי הורה למחלקה 

ם משרד שיטפל בקורבנות מהגרים. להגנת המולדת להקי
אנחנו ' :במהלך נאומו בקונגרס הסביר טראמפ את המהלך

מספקים קול לאלה שזכו להתעלמות מצד התקשורת 
  ם'".אינטרסיוהושתקו על ידי בעלי 

  )2.3("ידיעות אחרונות", 

  טראמפ בהפוך על הפוך / ב'
"טראמפ אמר כי האיומים להטמנת פצצות במרכזי הקהילה 

ית ברחבי המדינה הם 'ניסיון לגרום למישהו להיראות היהוד
  רע'".

  )2.3(סוכנות רויטרס, 
  

  

  

  מכתבים  

    למערכת 
 

  עדיף להתרכז במאבק נגד הכיבוש
כלשהי לדון בעמדות השונות לגבי עתיד   סיבה , איןלדעתי    

המאבק של הפלסטינים להגדרה עצמית. כל דיון בנושא זה 
יוכל רוב הציבור הפלסטיני עקר לחלוטין עד אשר  ואה

שנועדה לבטל את  הצעה קונקרטיתהצעה קונקרטיתהצעה קונקרטיתהצעה קונקרטיתלנקוט עמדה לגבי 
 בעיני אך ,הכיבוש. הרבה חברים טובים דנים בנוסחאות יפות

        מאבק נגד הכיבוש והכובשים.בלרכז את כל האנרגיה  עדיף

גבעתיים ינר,ראובן קמ                                             
 

ם למערכת באמצעות הדוא"ל: ניתן לשלוח מכתבי
zohaderekh@gmail.com  

  6126102יפו -ת"א 26205או לתיבת דואר 



  

 3/ משפט   
 

  היחלשות בית המשפט היא סכנה לכולנו
המשפטן ח"כ ד"ר יוסף ג'בארין (חד"ש, הרשימה המשותפת) על רמיסת בית המשפט 

העליון ושחיקת הדמוקרטיה תחת ממשלת נתניהו ושקד

משפט הבית ל ם שמרניםעל רקע המינויים של שופטי    
אותם קידמה שרת המשפטים איילת שקד (הבית  ,עליוןה

דמוקרטית של ממשלת - החקיקה האנטי גלהמשך היהודי), ו
 'זו הדרך' עם חבר הכנסת יוסף ג'באריןשוחח הימין, 

בתהליכי הטמונות , מומחה במשפטים, על הסכנות (בתמונה)
  שיזציה. אהפ

        
בית לאיך אתה מפרש את מינוי השופטים החדשים 

  המשפט העליון?
ם ברורה של הימין לכרס מגמה כרתינבשנים האחרונות     

בלמים אמורים להוות ה ,במעמדם של המוסדות הציבוריים
הפגיעות בערכים דמוקרטיים. או גורמים מפקחים בפני 

, ט בכללהפומערכת המשבית המשפט העליון מוסדות כמו 
נמצאים  – מוסד מבקר המדינה, הסנגוריה הציבורית וכדומה

  . תחת מתקפה
מדברים  ,ליכודמהבית היהודי ומה, בעיקר מנהיגי הימין    

צ "בגל המתירשהמצב המשפטי כיום  ,בריש גלי על כך
מקובל  ינואשלטוניות  בהחלטות לפסול חוקים ולהתערב

הם שואפים לבטל את סמכות זו של בג"צ ואף הגישו  .עליהם
מספר הצעות חוק שמטרתן להגביל את סמכות הביקורת של 

הם אינם מקבלים את  ,בג"צ על חקיקה של הכנסת. למעשה
פכה החוקתית שהתחוללה במשפט הישראלי לפני המה

כעשרים וחמש שנים, והם מבקשים להחזיר אותנו אחורה 
מהבחינה הזו. בצד הצעות החוק האלה, אנחנו עדים למסע 

מגינה הכל פסיקה על של התקפה נמשכת על בית המשפט ו
מטרתה המידית של שרת  במכלול הזה,על זכויות אדם. 

הרכב האישי של הע על ה להשפייתהמשפטים שקד הי
שופטים בעליון שופטי בית המשפט ולקדם לכס המשפט 

עמדות שאינן נוטות בידועים בעמדות שמרניות, ובמיוחד ה
להתערב בהליכי חקיקה או בנושאים מרכזיים על סדר יומה 

 ,ים סבוריםישל הממשלה. כל המבקרים המשפטיים והפוליט
אני חושש  קד.מייצגים תפיסה זו של שהחדשים שהמינויים 

ששופטים בכלל המערכת השיפוטית יחשבו  ,ממצב חדש
וישתדלו שפסיקותיהם ימצאו  מכריעיםפעמיים לפני שהם 

 זו פגיעה קשהו –אחראים לקידומם במערכת ה אלהי בעינחן 
  בעצמאות הרשות השופטת.  מאוד

  
 האם המצב בבית המשפט היה כל כך טוב לפני כן?

בית כבר עכשיו שיודעים  ,הביקורתי בשמאל ,אנחנו    
ממלא את תפקידו כראוי בהגנה על זכויות  ינוהמשפט א

אנחנו גם רואים את התרפסות בית . קבוצות מוחלשות
מפסיקותיו  ותקשורים בכיבוש. רבההמשפט בכל הנושאים 

ני יבעני :עוולותיולה להתחזקותו של הכיבוש ונתנו לגיטימצי
הריסת  ,םייניהתנחלויות, שליטה במשאבי הטבע הפלסט

ם וכדומה. אבל נראה עצרים מנהליים, עינויי, מבתים
שנותר המעט את גם לסלק  נועדוהמהלכים האחרונים ש

  . שפט מבחינת ההגנה על זכויות האדםבבית המ
בתור משפטן אני יכול להעיד על תהליך של דעיכת     

. כמעט כל האקטיביות של בית המשפט כבר מספר שנים
העתירות שתקפו בשנים האחרונות חקיקה גזענית כגון חוק 

הנכבה וחוק ועדות 
קבלה, וכמובן חוק 

 – איסור איחוד משפחות
הופך  טפש. בית המנדחו

את עצמו לפחות רלוונטי 
בסוגיות שהיינו מצפים 

תפקיד  ןבה יטולשהוא י
 מוביל. 

בחברה דמוקרטית    
א תפקידו יויות אדם הההגנה על דמוקרטיה וזכ ,אמיתית

במקום שהחברה אך המרכזי של בית המשפט העליון. 
זה של הגנה על זכויות ה הפןכיוון חיזוק בבישראל תתקדם 

לי הולך בכיוון הפוך ונמצא בנסיגה אהמשפט הישר ,אדם
 הגנה על זכויות מיעוטים.ב
  

משתלבת במהלך  המשפטאיך מגמה זו של החלשת בית 
 ן?הפוליטי הכללי של הימי

אי אפשר לנתק בין המגמה של החלשת בית המשפט לבין     
העמדות והתכניות הפוליטיות לקדם וליישם רעיונות 

אמורה החלשת בית המשפט  ים בזכויות האדם.המכרסמ
 שינוי הכיוון של  הזוחל. הסיפוחתכניות כמו  ישוםלאפשר י

בית המשפט לפחות אקטיבי וללא רלוונטי, החקיקה של 
. ראינו את זה ות הללוהתכני יישוםר את הכנסת תאפש

ט הביע את פשלא רק שבית המ :רור בחוק ההסדרהבבי
הסתייג  פטימשהץ אלא אפילו היוע ,הסתייגותו בעניין עמונה

  . והם עדיין התעקשו להעבירו – ק זהומח
של  פסיקהאפשרות  והימין מזהה שהמכשול בפניו כרגע ז    

לכן הם מנסים לסמן  .רהבטל את חוק ההסדתבית המשפט ש
  '.להקדים תרופה למכה'ט כמטרה כדי שפהמאת בית 

  

איך היית מאפיין את נקודה זו בתהליך שחיקת 
 הדמוקרטיה?

 – ואנטי דמוקרטית יש תהליך מואץ של חקיקה פוגענית    
חוק שמרחיב את סמכויות שר הביטחון ; החוק הטרור

 ;החוק ההדח ;י הגבלה ומעצרים מנהלייםווהוצאת צב
את סמכויות הפסילה של חברי  מוצעת שמרחיבההוהחקיקה 

יש היבט של  אתבכל החקיקה הז –חוק העמותות  ;כנסת
 פגיעה בזכויות יסוד דמוקרטיות.

אני רוצה לקוות שהמערכת המשפטית תהיה מספיק חסינה     
אבל לצערי אני  ה.התערבויות פוליטיות מסוכנות אלפני מ

ות תהליך של נסיגה בנכונות מתחיל לזהות בשנים האחרונ
בית המשפט להתערב בסוגיות זכויות אדם. כל שוחרי זכויות 

זכויות ב. זה לא קשור רק כךהאדם צריכים להיות מודאגים מ
 זכויות –צות מיעוט אחרות קבובאלא גם  ,המיעוט הערבי

העובדים הזרים, הפליטים, זכויות סביבתיות. כל מערך 
הימין מוביל בשנים מגמה שהפגע מנזכויות האדם 

 האחרונות. 
בתוך כך, ועל רקע מתקפת הריסות הבתים של הממשלה,    

המשפטי, הפוליטי  –מישורים ה בכלעלינו לפעול במרץ 
  והציבורי. 

  נמרוד פלשנברג
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צוק איתן: מלחמת 

ברירה שעלתה 

  רביםבחיי 
  

  

 הקביעה זו .בעזה המלחמה את למנוע היה שראפ"   
 ח"בדו ביותר והמצמררת ,ביותר הכואבת ,ביותר החשובה

 חלופות בחן לא נתניהו בנימין הממשלה ראש .המדינה מבקר
 דב כ"ח )1.4( ראמ כך – "המלחמה את למנוע כדי מדיניות

 על ח"הדו פרסום בעקבות )המשותפת הרשימה ,ש"חד( חנין
  .2014 בקיץ עזה ברצועת "איתן צוק" מבצע

 לפני חודשים ושלושה שנה יךא מתאר המבקר ח"דו"    
 אסון מפני יעהתר בשטחים הפעולות מתאם ה,המלחמ

 שתייה מי היעדר ,מזון מצוקת – העז ברצועת הומניטרי
– יום כל כותארו חשמל הפסקות ,בתרופות מחסור ,נקיים
 כי ,נאמר עצמה הקבינט ישיבתב .דיון שום התקיים לא אבל

 הייתה ולא ייתכן– בעזה הנוראה למצוקה מענה ניתן היה לו
 על תחשבו" :והוסיף חנין הדגיש - "המלחמה פורצת

 פורצת הייתה ולא יתכן' :בקבינט שנאמרו האלה המילים
 ותהתמונ מסתתרות האלה המילים חמש אחורימ ה'.המלחמ
 הילדים ,והנשים גבריםה – האנשים כל של החיים וסיפורי

 .בינינו כאן ולהסתובב בחיים להיות היו שיכלו – והקשישים
 מנחל 4 בן ,טרגרמן דניאל גם נמצא האלה המילים מאחורי

 מרגמה מפצצת  ,2014 ט,באוגוס 22-ב שנהרג ,עוז
 האלה המילים חמש מאחורי .לביתו מחוץ שהתפוצצה

  מרפיח   33   בת   ,עיד–אל   שיח  אחמד עומר הסאר נמצאת
  

  

  
  

  ניתן לקבל את

  מדי שבוע זו הדרך""

  אלקטרוני בדואר

  או בדואר רגיל
  

, ללא תשלום, מתבקשים לשלוח המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני

  zohaderekh@gmail.comכתובת דוא"ל  אל:  
  

הוצאות , מתבקשים לכסות את המעוניינים לקבל בדואר רגיל

בשיק לפקודת המפלגה  שקל 150המשלוח באמצעות תרומה של 

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

 המילים מאחורי .ממטוס מירי ,2014 ,ביולי 14-ב שנהרגה
 את ,היהירות מחיר את שילמוש ילדים 005- מ יותר נמצאים

 ".הממשלה של השלום סרבנות מחיר את ,האטימות מחיר
 של איםוהפוליטיק הצבאיים הפרשנים" חנין: הוסיף עוד    

 על ימים שלושה כבר לדעת עצמם את מפטפטים הממסד
 כל אבל ,מבצעיות תכניות ועל מודיעין פערי ועל קבינט דיוני

 העובדה את מטשטש הזה הריק הביטחוניסטי הדיבור
 הובילה נתניהו ממשלת :נסלחת הבלתי ,האיומה ,העיקרית

 חסרת ברירה–יש למלחמת ,שווא למלחמת אותנו
 חפים המוני של בחייהם שעלה דם הקזת לסבב ,הצדקה
 חושב אני בגללן סיבות הרבה יש .ילדים ביניהם ,מפשע

 ,השחיתות בגלל ,העוני בגלל :הביתה ללכת צריך שנתניהו
 המדינה מבקר ח"דו .הערבים האזרחים נגד ההסתה בגלל

 ללכת צריך נתניהו :וחונקת כבדה ,נוספת סיבה מוסיף
 הייתה שלא למלחמה העמים שני את גרר הוא כי הביתה
 לצאת שבחרו מי היו לא ילדים 500-ש מלחמה .להיות צריכה
  ".ממנה חזרו שלא אלה היו כן אבל ,אליה

  
 

  שי לעובדות הקבלן בכנסת 
 בשירותי בכנסת המועסקות  קבלן עובדות עשרות    

 ודותה צנוע לשי בקרוב יזכו תחזוקההו ניקיוןה ,ההסעדה
 עאידה כ"ח ,האישה מעמד לקידום הוועדה ר"יו של ליוזמה

 סלימאן-תומא ).המשותפת הרשימה  ,ש"חד(  סלימאן–תומא
 סכום זה לצורך לתרום בקריאה הכנסת חברי 120 לכל פנתה
    .סמלי כסף
 כשהגעתי" :הוסיפה האישה מעמד לקידום הועדה יו"ר     

 בנשים הקשורים הנושאים בכל אטפל כי  רתיהצה לכנסת
 מעוני ,מאבטלה שסובלות בנשים ,והמוחלשות המודרות
 כי לי נודע .פוליטית שייכות או ללאום קשר ללא ומאפליה

 את במשכן לעובדות האישה יום מאירועי מדירה הכנסת
 שהן בגלל ובתחזוקה בניקיון ,במזנון העובדות הנשים

 להוקיר הראוי מן .ישיר באופן סקותמוע ואינן קבלן עובדות
 חבריי ואת אותי מקבלות בוקר שכל הנשים של עבודתן את

 בקריאה הכנסת חברי לחבריי לפנות החלטתי .רחב בחיוך
 כ"ח מכל סמלי סכום וףלאס – להוקירן ליוזמה להצטרף

 .הללו הגיבורות לנשים הערכה כאות קטנות מתנות ולקנות
 יש כי ומדגישה הקבלנית עסקההה סוגי לכל מתנגדת אני

 ."ושוויוני ישיר באופן הקבלן עובדי כל את להעסיק
  

 הביומטרי המאגר סופית אושר
) 27.3(סופית  החוק להקמת המאגר הביומטרי אושר    

ח״כ דב , מתנגדים 29, מול 39ת ברוב של במליאת הכנס
, קרא לציבור 2008-חנין, שהתנגד למאגר עוד מתחילתו ב

״אין היום  :המאגר ולמחות עד אשר החוק יבוטל לצאת נגד
בכנסת כמעט ח״כ אחד שבאמת מאמין שמאגר ביומטרי הוא 

במדינות דמוקרטיות אחרות מהלכים כאלו  -רעיון טוב 
 נמנעו״

בדיון לקראת ההצבעה הסופית על הקמת מאגר נתוני      
״התנגדתי לחוק המאגר  :אמר ח"כ חניןהזיהוי הביומטריים, 

גם  - רי מהיום הראשון שהחוק הזה הגיע לכנסת הביומט
ברמה העקרונית, וגם ברמה המעשית. ברמה העקרונית 

רוצים, התנגדתי כי אני לא רוצה, ואני חושב שכולנו לא 
 לחיות ב״חברת האח הגדול״.

״ההתנגדות המעשית שלי לחוק נובעת מכך שהחוק הזה     
תעודות  מיותר: אין שום צורך במאגר ביומטרי אם רוצים

" זהות חכמות. את התעודות הללו אפשר לייצר גם בלי מאגר
  . הוסיף חנין



  

 5/נשים   
 

  נעמת למען הנשים המוחלשות בחברה
הסרבנית עמרי ברנס שוחחה עם מייסם ג'לג'ולי, שנכנסה לאחרונה לתפקידה כיו"ר סיעת 

חד"ש בנעמת, על פמיניזם בחברה הערבית ותפקיד החזית בארגון הנשים הגדול

) 18.2מייסם ג'לג'ולי נבחרה במועצת חד"ש האחרונה (    
י כן היא שימשה כראש לראשות סיעת חד"ש בנעמת. לפנ

מרחב המשולש הדרומי בנעמת. בראיון איתה לכבוד 
היבחרה ולקראת יום האישה 
הבינלאומי, ביקשתי ממנה שתספר לי 
קצת על התנועה שבה היא משמשת 
בתפקיד ההנהגה. נעמת, היא הסבירה, 
היא תנועת נשים עובדות ומתנדבות 
שפועלת מאז תחילת אמצע המאה 

ם את מעמד העשרים על מנת לקד
היא הנשים ולהיאבק על זכויותיהן. 

עוד בתקופת המנדט, ביישוב  פעלה
. בדומה יחד עם ההסתדרות היהודי

להסתדרות, תחילה נעמת הייתה ארגון 
יהודי בלבד, ועם קום המדינה נשים 
ערביות הצטרפו אליו. בהמשך החליטו 
המפלגה הקומוניסטית וחד"ש להצטרף 

לאפשר לנעמת ולהסתדרות, על מנת 
ייצוג הולם לנשים עובדות ולנשים 

 ככלל.
נעמת משתפת פעולה עם ארגונים     

תנועת  –פמיניסטיים נוספים, כמו תנד"י 
נשים דמוקרטיות בישראל. ביום ו' 

) יערכו תנד"י וחד"ש, יחד עם עוד 10.3(
כמה ארגונים קטנים יותר את האירוע 
המרכזי בקלנסווה לכבוד יום האישה (ר' 

). לפי ג'לג'ולי, הבעיה היא שאין ארגון גג 8עמוד מודעה ב
ערביים, והיא -שמחבר בין כל הארגונים הנשיים היהודיים

בעצמה פועלת בנעמת על מנת להרחיב ולחזק את שיתופי 
הפעולה עם ארגונים נוספים. במיוחד ארגונים בחברה 

שאיפתה היא שבקדנציה הבאה נעמת תגדיר את  –הערבית 
  ללו דרך חקיקה.שיתופי הפעולה ה

  
 פמיניזם בחברה הערבית 

ג'לג'ולי על הקשיים של המאבק הפמינסטי שאלתי את     
חברה סיפרה כי החברה הערבית היא בחברה הערבית. היא 

. םלהתקדלנשים בה קשה יותר מסורתית ו פטריאכלית
תנועות איסלאמיסטיות שונות קוראות להחזיר את הנשים 

הציבורי. בשנה האחרונה,  הביתה ולהוציא אותן מהמרחב
מדגישה ג'לג'ולי, המרתון בטירה בוטל מפני שלא הסכימו 
שנשים ישתתפו בו; סרטים נחתכים בגלל תוכן "לא הולם" 
של נשים מתקדמות יותר. נשים רבות נפגעות בשל השמרנות 
הזו, ג'לג'ולי מספרת, ותפקידנו כפמיניסטיות הוא להיאבק 

ביה, גם על ידי יצירת בכך ולקדם את מעמד האישה הער
שיתופי פעולה עם גברים בעלי עמדות מתקדמות יותר. איננו 
רוצות לעמוד כנשים בלבד. נעמת מאמינה בשיתוף פעולה 
בין נשים וגברים על מנת להביא לשינוי מעמד האישה, 

 שוויון בין גברים ונשים ובין כל האנשים ככלל.
ג'לג'ולי, כנציגה של נשים עובדות, מדברת על כך ששוק     

הוא מציב אתגרים רבים בפני ציבור  –העבודה מפלה נשים 

מהנשים  30%הנשים ולא מאפשר להן להשתכר בכבוד. רק 
מהנשים היהודיות. גם  80%- הערביות עובדות בהשוואה ל

שכרם של הנשים  –אצל נשים יהודיות ישנה אפליה חמורה 
משכרם של הגברים.  30%-נמוך ב

נשים ערביות בתוך הישובים הערביים 
מנוצלות במקומות עבודה, רבות מהן 
מועסקות מתחת לשכר המינימום, 

 2000עובדות משרה מלאה ומקבלות 
ושכר זה יכול גם  –ש"ח בחודש 

. הן מנוצלות גם ₪ 700לרדת גם עד 
בשעות עבודה מרובות ואינן מקבלות 

של הפליה  מקורהתנאים סוציאלים. 
מדיניות ממשלתית מפלה וגזענית זו ב

מכוונת הכוללת את התחבורה 
הציבורית הבעייתית ואת מצוקת 
הצהרונים והמעונות לאמהות 
העובדות, היעדר אזורי תעשייה 

מהנשים  40%בישובים הערביים. 
האקדמאיות לא מוצאות עבודה לאחר 
סיום הלימודים בתחום הכשרתם 

עובדות שלא ולבסוף הן מובטלות או 
בתחום הכשרתם, בשכר נמוך יותר. 
ההפליה הממוסדת הזו מפחיתה את 
אחוזי העבודה בחברה הערבית 

  ומעלה את אחוזי העוני.
  

 חד"ש ונעמת
לפי ג'לג'ולי, תפקידה של חד"ש בנעמת היא להביא את     

הארגון הגדול בישראל למען נשים, להיות פעיל בקידום 
נשים  –מוחלשות ביותר בחברה ה זכויות הנשים באוכלוסיות

ביות, נשים אתיופיות, עובדות זרות ועוד. בין היתר, ער
מדובר בקידום של חקיקה למען נשים, כמו החוק שמקדם 
הארגון כעת, שימנע מבתי דין רבניים לעסוק בעניינים שלא 

 קשורים לדיני אישות. 
סיעת חד"ש מנסה להגדיל את כוחה של נעמת ובהסתדרות     

ול על מנת לקדם כמה שיותר נשים למוקדים משפיעים ולפע
בתוך האיגוד המקצועי ובמקומות נוספים בתוך ההסתדרות. 
ישנה גישה, אומרת ג'לג'ולי, לפיה הגברים להסתדרות 
והנשים לנעמת. זו גישה שגויה. אמנם אין עדין מספיק נשים 
בהסתדרות, אך נעמת מקדמת נשים לתוך מועצות הפועלים 

  ונות ולתוך וועדי העובדים.בערים הש
  

***  
 

ג'לג'ולי פגשתי אישה שמתמודדת עם מייסם בשיחה עם     
מכשולים הניצבים בפניה כשאישה ערביה פמינסטית ואמא. 

אם את אישה עובדת, פעילה , ה שמסתכלת עליךשל חבר
פמינסטית בתור אמא ש"מזניחה" את ילדיה וכאישה לא 

ולי, שכבר שנים רבות ג'לג' למרות הקשיים, מוסרית. אך
ים ולמען מטרות פעילות ציבורית למען הנש מתמקד

  . לפעול במאבקה החשובתוסיף סוציאליסטיות, 



 6בעולם /
  

  )Avec Marineלס (צילום: עמוד הפייסבוק מרין לה פן וחירט ווילד
  

  
  

  טראמפיזציה באירופה?
שייערכו במדינות שונות מערכות בחירות 

בחודשים הקרובים יבהירו במערב היבשת 

 אמיתיטראמפ' - עד כמה 'אפקט
 

  

  אבישי ארליךמאת 
  

  
במקום למלא את רשימת המינויים לתפקידי מפתח      

פ כאילו אממתנהל טר ,תחיל לעבוד על פי תכניתולהבממשל 
, ומדובר במאות, רבים הוא עדיין במסע בחירות. מינויים

 עדיין לא מאוישים.פקידי מפתח בצמתי השלטון בארה"ב לת
על כמה מהם מתחולל מאבק על אי אמירת אמת מלאה 
בתיחקור שלפני המינוי. הנשיא בעימות כמעט יומיומי עם 

ועות ממשל אחרות, כולל הממסדים התקשורת ועם זר
  טחוניים ומערכת המשפט. יהב
אין לטרמפ  ,יאכנשיא שעלה מחוץ לממסד הרפובליק    

הרוב הרפובליקני בקונגרס. ההפגנות  גביסמכות ושליטה ל
בארה"ב נגד הנשיא החדש ובעדו נמשכות וחלק מהעימותים 

ת הגזענות, ומתדרדרים לאלימות. באווירה זו מתגבר
מופוביה והאנטישמיות. במדיניות החוץ לא ברור  אם האיסל

פניה של ארה"ב להגמוניה או להתבדלות? לגיבוש הסכמות 
עם רוסיה ועם סין או לחידוש המלחמה הקרה? לחידוש 
הברית עם נא"טו והאיחוד האירופי או למדיניות של 'הפרד 

נוסח אובמה למעורבות  ית בתוך אירופה?אומשול' אמריק
? נראה שלנשיא רוהאזאו להתרחקות מ –ן במזרח התיכו

מידת מורכבות העולם ואין לו  בדבראין שמץ הבנה טרמפ 
דומה שארה"ב נכנסה לתקופה של  וועץ וללמוד.יגם רצון לה

 בכיווןלכך השלכות  והיימשילות ואנרכיה ואין ספק ש-אי
  יציבות כלכלית ופוליטית בעולם.-אי

  
 תחזקהימין הפופוליסטי צפוי לה –בהולנד 

ביבשת אחרי הנעשה בארה"ב. באירופה עוקבים במתח     
להודעת ה'ברקסיט' הרשמית של  וד החודשע מצפים

) בחירות לבית 15.3בשבוע הבא ( ותקיימיבריטניה. בהולנד 
התחתון בפרלמנט. הבחירות בהולנד יחסיות ואין בהן אחוז 

הממשלות  הן תמיד נכנס).  - ה (מי שמגיע למנדטחסימ
יוניות. כרגע המפלגה הגדולה היא 'מפלגת העם קואליצ

מפלגת מרכז ליברלית  ),VVDלמען חירות ודמוקרטיה' (
אך לפי  .)150חברי פרלמנט מתוך  40בראשות מרק רוטה (

'מפלגת  הסקרים המפלגה עומדת להפסיד חלק ניכר מכוחה.
  השנייה   היא  )36(  ) בראשות לודוויג אשרPVDAהעבודה' (

  

הסקרים, להפסיד הרבה ל פי ע היא צפויה,בגודלה. גם 
  דמוקרטית-הסוציאל )SP( ה. 'המפלגה הסוציאליסטית'חומכ

 )15המפלגה השלישית בגדלה ( ,בראשות אמילה רומר
ווחה ולא השתתפה יני מדינת הרימתמקדת בענ ,בפרלמנט

  ציבות בכוחה. הסקרים מנבאים י .מעולם בקואליציה
רט ווילדרס ישותו של חברא) PVV('מפלגת החירות'     

. מפלגת נציגים 12עומד כיום על הוחה תכפיל, כנראה, את כ
 ,איסלמיסטית-אנטיוהחירות היא מפלגה ימנית פופוליסטית 

להישארות הולנד באיחוד  כל הגירה ומתנגדת גם שוללתה
ה בגדלה יהכלכלה השני עזיבתה של בריטניה,ל האירופי.

השפעות קשות על הולנד. בריטניה  והייבאיחוד האירופי, 
היא שותפת הסחר השלישית בגודלה של הולנד והברקסיט 
יביא לירידת מספר הסטודנטים והעובדים ההולנדים 

  בבריטניה ולביטול קשרי מחקר רבים.
  

  ימין או יותר ימין –בצרפת 
באפריל (סיבוב  23- הבחירות לנשיאות ב ייערכובצרפת     

 ,זהלא יזכה ברוב מוחלט בסיבוב מד מוע שוםואם  ,ראשון)
במאי. נכון לעכשיו נראה שהמירוץ  7-יתקיים סיבוב שני ב

פן, מועמדת 'החזית הלאומית' -לה ןהעיקרי יהיה בין מרי
)FN לבין המועמד העצמאי עמנואל מקרון, שר כלכלה (

שפרש  ,ליברלי (היה בנקאי אצל הרוטשילדים)- ניאו
ליברלית) של הנשיא -ממפלגתו הסוציאליסטית (המרכז

) פרנסואה LRאו לבין מועמד הימין  הרפובליקני ( ,הולנד
  פילון, ראש ממשלה לשעבר תחת נשיאות סרקוזי.

פן (העברות -לה ןגם מרי מוהווכ ,פילון מואשם בשחיתות    
יבי בחירות בצרפת). פרלמנט האירופי לתקצה לשמתקציבים 

יה של איסלמיזצול" איחוד האירופיל מתנגדתפן -לה
נגד מהגרים. היא גם בעד  –" לדבריה. וכמובן אירופה

כויי ירוב הפרשנים מסכימים שס התקרבות לרוסיה של פוטין.
כל שאר תומכי אם  ,לה פן לנצח בסיבוב השני קלושים

  .למועמד שיעמוד מולה המפלגות  יצביעו בסיבוב השני
  

 מגמות מעורבות –בגרמניה 
כרגע אלטרנטיבה מערבית גרמניה בהנהגת מרקל מציבה     

מפ תוקף את גרמניה אטר ,מפ. מאז הבחירותאליברלית לטר
שיורו חזק הוא לטובת גרמניה. בין  בטענהבכל הזדמנות 

מפ עומדת גם עמדתה של מרקל בעד קבלת אמרקל לטר
מפ אטר לחם באיסלמופוביה בגרמניה.יסיונה להיפליטים ונ

 בדבר ו"עמידה במחויבות לנאט-רמניה באיאשים את גמ
טחון. ילמי שלה לצרכי בומהתוצר הלאומי הג 2%הקצאת 

 1.2%מוציאה  הכלכלה הגדולה ביותר באיחוד האירופי
ואינה ששה להגדיל את צבאה. מתקציבה על סעיף זה 

בשבוע הבא תבקר מרקל בארה"ב והשניים ינסו לתאם 
  עמדות. 

 ,ם התערער מעמדה של מרקל בגרמניה: מצד אחדיינתיב    
מצד שני ו ,)AFD( 'גרמניה ורבעהאלטרנטיבה ' אותהת קפות

), מרטין SPDדמוקרטים (-המנהיג החדש של הסוציאל
בסקרים ובפעם הראשונה  תוהעלה את תדמית מפלג ,שולץ

הנוצרים דמוקרטים שמשיגים   בה גדולה מזו כהיתמה
)CSU/CDU .של מרקל (  

-הסוציאלמגמה חיובית היא פנייתם הנוכחית של     
תוף פעולה גם עם יקרטים לאיגודים המקצועיים ולשדמו

). הבחירות בגרמניה אמנם יתקיימו רק Die Linkeהשמאל (
ך הרוחות. הולך ונוצר ואבל מסתמן שינוי בהל ,בספטמבר

עולה כוחה של הסוציאל דמוקרטיה.  קבילמבו ,פילוג בימין
לקבור את האיחוד האירופי ולדבר  עדיין מוקדםלהערכתי, 

  מפיזציה' של אירופה.אעל 'טר



  

 7/ שירת נשים
 

  תהל פרושזהב ציוני/ 
  

  ֲאִני ִמְסּתֹוֶבֶבת ָּבְרחֹובֹות 			ֶׁשִּנְרִאים ֲאִדיִׁשים ַלִהיְסטֹוְרָיה 			ַּכָּמה ִּבְנָיִנים ָיִפים ֵיׁש ְּבִויָנה 			אֹוי אֹוי אֹוי

  ַכף ַהָּיד ֶׁשל ִדיֶטר ְּבַכף ַהָּיד ֶׁשִּליוְ  			ְלָכל ַהְּיהּוִדים 			ִמְתַרֶחֶבת ָּבְרחֹובֹות ָהֵאֶּלה 			ְקַטָּנה ְיהּוִדָּיה 			ָהֵאֶּלה

  ֵאין 			ֲהמּוִמים ְוֵריִקים. 			ָּכל ַהָּסִבים ַהֵּמִתים ֶׁשִּלי 			ְוָכל ַהָּסִבים ַהָּנאִצים ֶׁשל ִדיֶטר 			ַרָּכה ְוִאָּכִרית

  	ְּצִריכֹות ַהִּמְדָרכֹות ַהָּנעֹות ַּבֶּׁשֶלג ַּתְחַּתיֶׁש  			ֶׁשָהְרחֹובֹות ָהֵאֶּלה ְצִריִכים 			ֲאִני ַהֶּסֶרט ַהִּצְבעֹוִני 				ָסֵפק

 ַהִּבְנָיִנים ַהָּיִפים ֶׁשִּמְתַרֲחִקים ִמֶּמִּני ְלַאט

ָּסִלים ִּבְּברֹוְנָזה ָּכִאים ְמפ/   ְצִריָכה ַהְּכתֶֹבת ַעל ִקיר ֵּבית ִמְקֶוה ָהרּוס: ְלִזְכָרּה ֶׁשל 			ְצִריִכים ָפִׁשיְסִטים ְמד/

  ֶׁשְּצִריִכים ַהְּבתּוִלים ַהְּיהּוִדִּיים ָהֵאֶּלה ְּבתֹוְך ָהִעיר ְּבתֹוְך ָהאֹוְסְטִרָּיה ְּבתֹוְך ַמֲחנֹות 		 	חֹוִתי ַהְּבתּוָלהִאִּמי ַואֲ 

  ִּבְגַלל ָהרַֹע  			ִעֵּלגְצִריִכים ִּבְגַלל ַהִּדְמיֹון הָ  			ַהַהְׁשָמָדה ִויהּוֵדי ַהַהְׁשָמָדה ּוָבֵּתי ַהְּטַרְנְסּפֹוְרט ְוַהְּכֵאב ַהִּנְצִחי

  ִּבְגַלל ַהְּׁשֵאָלה ְלָאן  			ְמַדֵּבר ִעְבִרית ֵּבין ֶיֶתר ַהָּׂשפֹות 			ֶזה ֶׁשֵּמעֹוָלם ֹלא ִהְסַּתֵּים ּוַמֲחִליף צּוָרה 			ָהֱאנֹוִׁשי

  ֵנֵלְך ִאם ָּכָכה ָּכל ָהֲאָנִׁשים ֶׁשַהָּׂשָפה ֶׁשָּלֶהם ַאַחת

  ַהִאם ֶזה ֹלא 			ַהִאם ַהּצֶֹרְך ְלִהְתַּפְרֵנס ֵאינֹו ְטַרְנְסּפֹוְרט 			ְׂשַכר ַהִּדיָרה ֵאינֹו ְטַרְנְסּפֹוְרט ַהִאם 		אֹוי ִיְׂשָרֵאל

  ְטַרְנְסּפֹוְרט ְטַרְנְסּפֹוְרט  			ָּכל ַמה ֶּׁשחֹוֵדר ַלָּבָׂשר ֶׁשָּלנּו, ַלֲחלֹומֹות ֶׁשָּלנּו	 		הֹוֵרג אֹוָתנּו 			הֹוֵרג אֹוָתנּו

  ַתְרִּתי אֹוָתְך ֵמֲאחֹוַרי ְּכמֹו ֶׁשּׁשֹוְכִחים ַּתְחּתֹוִניםהֹו 			ִעַּסת ָנָהר ַחם ָעכּור ּגֹוֵעׁש ְולֹוֵהב 				ְנְסּפֹוְרטְטַר 

ְכָלִכים   ַוֲאִני 			ְיהּוִדָּיה 			ֲאִני ַּבת ַהִהיְסטֹוְרָיה 			ּוְבָכל זֹאת ָמָצאִתי אֹוָתְך ְּבִויָנה ְוָאַמְרִּתי ַלִּויָנִאים: 			ְמל/

  		ָמַסְרִּתי אֹוָתְך ְּבֵחֶפץ ֵלב 			ֵּכן ִיְׂשָרֵאל 		ְוַתִּצילּו אֹוָתּה ֵמַעְצָמּה. 			ִּתְכְּבׁשּו ֶאת ִיְׂשָרֵאל 			אֹוֶמֶרת:

ְרָחִבים ְוֵלב ָאדֹם   		ָהאֹוֵרב ִלְפָתַחִיְך ִעם ַנֲאַקת ַהְּזַמן 			ִעם ְנָחִׁשים ַּבֶּבֶטן ְוַעְקַרִּבים ָּבָאְזַנִים 			ְּבִאיׁשֹוִנים מ/

      ָמַסְרִּתי אֹוָתְך ָּכָכה ְלָכל ִויָנִאי ּוִויָנה ָהְיָתה טֹוָבה ֵאַלי

ָּקה ּגֹוֶסֶסת 			ִויָנה ִנְרֶקֶבת ְלַאט   ֹלא ָיֵעּזּו  				ִּבְכָנַפִים ְׁשקּופֹות 			ֵמָעֶליָה ְמַרֲחִפים ֲאָנִׁשים 			ַהָּדנּוָּבה ַהְּיר/

  ְּבִפָּנה ֶׁשּצֹוֵמַח  			ָעמֹק ׁשֹוְכִנים ְׁשֵני ַהְּיָלִדים 			ּוַבֶחֶדר ֶׁשֲאִני ָּגָרה ּבֹו 			ְּכָבר ָהְרגּו ָּבֶהם 			יֹוֵתרָלֶרֶדת ָנמּוְך 

  ן ָלֶהם ֵאי 			ְּפֵניֶהם ְצמּודֹות ַלַחּלֹון ַרְגֵליֶהם לֹוֲחצֹות ֶאת ַמְרֶצֶפת ָהֵעץ 			ְלַיד ַהְּׁשַרְפַרף ַהָּקָטן 			ָּבּה ֶּפַרח

  ֵיׁש יֹוֵתר ִמַּדי  			ַהּכֹל ְמַׁשֲעֵמם ָּכאן 			ְואֹוְמִרים				ּוְבָבֵּתי ַהָּקֶפה ַהְּיָׁשִנים ֲאָנִׁשים לֹוֲעִסים ַּבֲעִדינּות 		 	ֲאִויר

  םֶׁשְּיהּוִדים ִמְתַחְּבִאים ְּבתֹוֵכי ּתֹוכָ 	 		אֹוְמִרים ֶׁשֵאין ְיהּוִדים 	נֹוחּות ִהיא ְקָלָלה 			ֶּכֶסף

ֶּכֶרת יֹוֵתר ּכֹות 			ֲאָבל ַּבֶחֶדר ַהָּזר ֵמעֹוָלם ֹלא ָהִייִתי מ/   ֲאִני 			ַהָּבָרק ֶׁשִהַּׁשְלִּתי חֹוֵזר ְוִנְטָמע ִּבי ִּבְנִׁשימֹות ֲאר/

  ֶחֶרק 			ּוֵבין ְלֵבין 			יְזַמן ֶׁש@א ִּתְהיִ  			ְזַמן ֶׁש@א ָהִיית 				ַסְּפִרי ִלי ַעל ְזַמן ַאֵחר 			ׁשֹוַמַעת ַעְכָׁשו, ִיְׂשָרֵאל

  ַעל רֹאִׁשי    			ָּכאן ַאְּת ֶּכֶתר ָזָהב		 	ְּבִצָּפְרֵני ַהֶּנֶׁשר ׂשֹוֶרֶטת ְּבגּוִפי			ֲאדֹוִנית ַהְּבִריָאה  				ֲחַסר ֲחִׁשיבּות

  ֵאין ְקָלָלה ֶׁשַּתֲהֹלם 			ים ַלְּקָלָלה ֶׁשִּליְמַנְּׁשִק  			ַּכְנֵפי ַהַּמְלָאִכים ֶׁשָּלְך ְמַרֲחִפים ֵמָעַלי 			נֹוֶטֶפת ָזָהב ִצּיֹוִני

  אֹוִתי יֹוֵתר ִמֹּזאת
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  מיטל נסים \בגן המשחקים  

  

  ֲעָגלֹות ְמלוֹות ָנִׁשים ְּבִּגיִלי
  ּוְמַדְּברֹות ִאיָתן ַעל ָמה ֶׁשֲאִני

  ֹלא ַמְצִליָחה ְלַדֵּבר
  אחרי הצהריים

  איזו חיוניות!
  שום תלתל לא פורע את הסדר הנכון 

  הציפורניים עשויות
  הברוקולי במחית בכל כפית

  נכנס לפה קטן

  
  
  
  

  עת ֵמַעל ֹראֵׁשְךכשאני ִמְתנֹוע
  ִעם ַהְּסָפִרים 

  קֹוֵראת ָלך ֵׁשְקְסִּפיר ִליָלִדים
  ְּבִעיּבּוד ֶׁשל ַטל ִניָצן

  ְּבִלי ֶחדַּוות ַהַמְגבֹוִנים ַהִנְׁשלִפים
  ַהַמֲעָדִנים ַלֶּדֶרְך
  ַהָּכל ִמְתּפֵזר ִלי

 חּוץ ִמָמה ֶׁשֲאִני רֹוָצה ְלַסֵּפר ָלך.



    במאבק
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  עודה) לשכת (צילום: בוושינגטון בפגישתם ועודה סנדרס

 

 נפגש ,"ש)ד(ח עודה איימן כ”ח ,המשותפת הרשימה ר"יו    
 ברני השמאלי האמריקאי נאטורהס עם בוושינגטון )28.2(

 לנשיאות הדמוקרטית המפלגה למועמדות שהתמודד רס,סנד
 :עודה "כח מסר המפגש תוםב .שעברה בשנה הברית ארצות

 ודיבר סטריט-י'יג בוועידת סנדרס ברני סנאטור נאם אתמול"
 וננפגש היום .בנכבה רשמית ישראלית הכרה חשיבות על

 הגזענות על ,הערבים האזרחים סוגיות על ודיברנו במשרדו
 על להשפיע שמתעקש לאומי כמיעוט כוחנו ועל הממוסדת

 וויוןש ,שלום ויהי לא שבלעדיו לאומי מיעוט ,הפוליטיקה
   ".בישראל וקרטיהודמ
 7-ה הארצית בוועידה עודה כ"ח השתתף שעבר בשבוע    
 ברחבי הפועל מתקדם יהודי שתדלנות ארגון סטריט,- ג'יי  של

 המחנה הנהגת את קשות במילים תקף הוא וועידהב ."בארה
 המאבק את נטישתן בגלל העבודה ומפלגת הציוני

 ףלהצטר סטריט-ג'יי לאנשי עודה קרא עוד .הדמוקרטי
 הנאבקים וערבים, יהודים של בישראל, הדמוקרטי למחנה

 ישראל את המובילים הציוני" וב"מחנה הלאומי" ב"מחנה
   אפרטהייד. מדינת להיות

  

 שביתות במכללות בגיבוי הסטודנטים
הסגל הזוטר במכללת עמק יזרעאל, המאוגד בכוח     

והכריז  במכללה ב'  סמסטר  את  5.3-ב פתחלעובדים, לא 
בין השוכנת במכללה  מרצים מלמדיםה 300 . שביתהעל 

  .סטודנטים 5,000-צרת ובה לומדים כעפולה לנ
  

 בירושלים –שנה למאבק בכיבוש  50
  

קואליציית ארגונים בהשתתפות חד"ש, מק"י, מרצ, עומדים 

ביחד, שלום עכשיו, שוברים שתיקה, לוחמים לשלום ועוד, 

  שנים לכיבוש 50ן לקראת ציו הפגנה ארצית בירושליםיערכו 
 

   גן הסוס ,19:00 , 18.3, שבת
  

 maki.org.il: םלפרטים נוספים ועדכוני

  
המרצים מוחים על תנאי העסקתם כמורים מן החוץ, שכן      

מפוטרים בסוף כל סמסטר. וכך, אקדמאים  הנכון להיום אל
בתארים מתקדמים מוצאים את עצמם בלשכת העבודה מדי 
קיץ, ללא קשר לוותק או לאיכות ההוראה. המו"מ בין 

 , אך לא הבשיל להסכם חתום. 2015הצדדים החל במאי 
יצוין שמאז תחילת שנת הלימודים האקדמית מצויים סגלי     

במאבק לשינוי  ציבוריות הוראה זוטרים בכמה מכללות
מעמד המורים מן החוץ ל"סגל עמית", הזוכה למשכורת 
לאורך השנה ולהכרה בוותק. הוועד בעמק יזרעאל חבר 
לוועד המרצים במכון הטכנולוגי בחולון, שפתח בשבוע 
שעבר בשביתה ללא הגבלת זמן והפגין מול משרדי ההנהלה. 

סטודנטים, הן תמיכתן של אגודות הביצוין שהשביתות זוכות 
בחולון והן בעמק יזרעאל, ואלו החליטו להצטרף לשביתה. 
משמעות הדבר הוא שהסטודנטים שובתים גם הם, ומתוכם 

  נשמעו קריאות לגיבוי הסגל הזוטר.
  

 

תנועת נשים דמוקרטיות בישראל - תנד"י   
 
 

 האירוע המרכזי

2017לרגל יום האישה הבינלאומי   

כל אישה זכות בסיסית של -אדמה ודיור   
 

15:00במרס, בשעה  10יתקיים ביום שישי,   

 באולם מפעל הפיס בקלנסווה
 

  נית:בתכ
  ברכות: נציגות תנד"י והארגונים, ראש העיר המארחת -     

 זכות בסיסית של נשים -ושא: האדמה והדיור בנהרצאה  -     

הענקת אות הוקרה לנשים אשר תרמו לשינוי חברתי  -     

 נשים ושוויונןולקידום מעמד ה

  תכנית אמנותית -     
  

  באולם תוצג תערוכת יצירות של ציירות
  

 להרשמה להסעות מת"א, 

SMכתבו הודעת  S  924-9414—054 –לאיתי 

  
 קולנוע בגדה השמאליתהמועדון 

  

  עבדאללה טיאה – צבא הישע 
  

  עם תרגום לאנגלית) ערבית( מרוקו, צרפת, 2013
 

  ראג'י בטחישעם אחרי ההקרנה תתקיים שיחה 
  

  , 20:00, במארס 11ש, מוצ"

  , תל אביב70אחד העם 


