
  
  

  תמונה: שלום עכשיו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 רות לעבדותימח
הפרנויה של שלטון הימין כלפי מתנגדי הכיבוש הולכת וגוברת

 

ועדת הכנסת להטיל החליטה ) 29.3ערב יום האדמה (    
הוועדה, בדעת הגבלות על נסיעות חברי הכנסת לחו"ל. 

כנסת הבראשות ח"כ יואב קיש (הליכוד), לאסור על חברי 
לטוס על חשבון גופים התומכים בחרם על ישראל או על 

העמדת ב, בהחרמת מוצרים מהתנחלויות או ההתנחלויות
הצעתו של חבר הכנסת מהימין עולה  איך .חיילי צה"ל לדין

המדורג במקומות האחרונים במדד "המשמר  ,הקיצוני
 , כמובן.עולהחסינות הפרלמנטרית? לא עם ה ,"החברתי

  

, מירי רגב, והספורט שרת התרבותפורסם ש יממה לפני כן   
נימוקיהם של את אופן ההצבעות ו לקבל לידיה אתדורשת 

הסדרה  ולבדוק מי אישר את ,בקרנות הקולנועהלקטורים 
התיעודית "מגידו" (על שם בית הסוהר שליד הצומת) 

 . חמאס הכלואיםאסירי העוסקת ב
נושאים אסטרטגיים, ללביטחון פנים, להסברה והשר    

מאגר מידע של פעילי שלום להקים מצידו  פועל ,גלעד ארדן
 בהמשך . זאת,התומכים בחרם על ההתנחלויותישראלים 

לחוק האוסר על הכניסה לישראל (וגם לשטחים 
כל מעבריהם) של תומכי בכי ישראל שולטת  –ים יהפלסטינ

המשרד כי גם נודע   וההתנחלויות בחו"ל. החרם
י מבקרי הממשלה של ארדן מנהל מעקב אחר "האסטרטגי"

  נפתלי  שר החינוך,כי . עוד פורסם ברשתות החברתיות
 עם   סמכויות    מודיעין  אגף במשרדו   להקים מבקש     בנט,

    שב"כיות ואף פורסם מכרז למילוי תפקידים באגף. 

הפך לקבע את הנוהל (הבלתי חוקי) של  ו של בנטדמשר     
"אזהרת" מנהלי מוסדות חינוך לבל יזמינו לכיתות פעילי 
שוברים שתיקה. גם מפעל הפיס נרתם בחדווה לפרנויה 
המקרתיסטית השלטונית. מפעל הפיס, שבראשות האלוף 

אירוע של קיום אסר על  ,(מיל) עוזי דיין, פעיל ליכוד בולט
ס בקרית אונו. הסיבה: איסור על שוברים שתיקה באולם הפי

לחנוק  ממשיך מתקני הפיס. משרד התרבות בפעילות פוליטית 
  מידאן" החיפאי.-תיאטרון "אלהת את כלכלי

  

, בנימין נתניהו, המנצח ראש הממשלהאת  יםכחוש ננוואי   
שריו הבכירים שיסטית שיחד עם אהגדול של המקהלה הפ

תיות עוסקים ללא ותומכיהם בגופי השלטון וברשתות החבר
הוקעתם ברשימות שחורות בליאות בחיפוש "שמאלנים", 

ם. פרשת סגירת רשות הצרת חופש הביטוי והמחאה שלהבו
, וסיומה ב״פשרה״ המזיקה לכל השידור ופתיחת התאגיד

תואר ש"שמאלנותם" של העיתונאים. כל מתורצת ב, הצדדים
 אלה. להיפך, רבת אוןאינו משדר מסר של ממשלה  לעיל

ממשלה פחדנית החוששת מביקורת על מפעלה  פעולות של
  המתמוטט: הכיבוש. 

  

נוכח שלטונו המתרופף של נתניהו יש לפעול בחזית רחבה     
של כוחות דמוקרטיים, יהודיים וערביים, נגד הכיבוש ולמען 

) הפעילים בהפגנות 1.4הדמוקרטיה, כפי שהראו בשבת (
) ונגד פארסת 5ע' המרשימות נגד הכיבוש בירושלים (ר' 

  ). 12התאגיד בתל אביב (ר' ע' 

  2017 באפריל 5, / מורחב לפסח 14 גיליון   
 



 2תגובות /

        

  דברים בשם אומרם
  על העיוורון

מעולם לא הוגש כתב אישום בגין החוק לאיסור הפליה מאז "
רפה של משרדי הההתמודדות שנים.  17שנחקק לפני 

הממשלה עם תופעות של הפליה והשימוש הדל באמצעים 
מעוררים ספק באשר לאופן שבו  ,העומדים לרשותם ובסעדים

מקיימת ישראל את התחייבויותיה הבינלאומיות בתחום של 
   ".אכיפה והעמדת סעדים אפקטיביים לנפגעי הפליה ,מניעה

  )21.3, מבקר המדינה יוסף שפירא, "וואלה"(
  

  למי תודה, למי ברכה
חד"ש היא המשך המפלגה הקומוניסטית הישראלית, ולכן זו "

מפלגת השמאל האמיתית היחידה כיום בזירה הפוליטית. היא 
ראויה לתואר הזה משתי סיבות עיקריות: היא נאבקה על 
זכויות העובדים יותר מכל ישות פוליטית ישראלית אחרת 

לפתרון של שלום לסכסוך והיתה הראשונה שדחפה 
שתי מדינות  ―יני על בסיס של חלוקת הארץ פלסט-הישראלי

לשני עמים. בחד"ש האמינו בזה עוד בתקופה שסיסמה כזאת 
נחשבה לבגידה ומנהיגי תנועת העבודה הכחישו את קיומו של 

  .העם הפלסטיני"
  ) 23.3, עבד ל' עבד, "הארץ"(

  

  

  בביירותהרצחניות ות גפלנלאחר ביקורה ב
ת הימין הקיצוני לנשיאות ומועמד"נשיא רוסיה ולדימיר פוטין 

רין לה פן נפגשו בקרמלין. בפגישתם אמר פוטין כי בצרפת מ
. הוא הוסיף 'אין כל כוונה להתערב בבחירות בצרפת'לרוסיה 

כי 'למוסקבה ישנה הזכות להיפגש עם כל פוליטיקאי 
  .צרפתי'"

 )24.3"רויטרס", (
  

  

  

  שנה חמישים 

 לכיבוש: הקולות
  

  

 דרוש לחקירה 8 ילד פלסטיני בן
במארס במארס במארס במארס     21212121----של אמאני אבו חיתה שנמסרה בשל אמאני אבו חיתה שנמסרה בשל אמאני אבו חיתה שנמסרה בשל אמאני אבו חיתה שנמסרה ב    עדותהעדותהעדותהעדותה     

ג'עברי, על מה שאירע לבנה ג'עברי, על מה שאירע לבנה ג'עברי, על מה שאירע לבנה ג'עברי, על מה שאירע לבנה ----לתחקירנית בצלם מנאל אללתחקירנית בצלם מנאל אללתחקירנית בצלם מנאל אללתחקירנית בצלם מנאל אל
   :כשיצא לרחוב בחברוןכשיצא לרחוב בחברוןכשיצא לרחוב בחברוןכשיצא לרחוב בחברון

. שניים מהם חיילים מסביב לסופיאן 15-"ראיתי יותר מ    
החזיקו בשתי הזרועות שלו וגררו אותו לכיוון השער של 
קריית ארבע. כמה שכנים כבר התאספו ברחוב וניסו לחלץ את 

ניגשתי לאחד החיילים וביקשתי ממנו  .סופיאן מהחיילים
אם את רוצה לקחת 'ואמר:  ,שיחזיר לי את הבן שלי. הוא סירב

את שמות הילדים אותו, את צריכה לשכנע אותו למסור לנו 
. ניסיתי להסביר לחייל שאנחנו לא גרים 'שמיידים אבנים

בשכונה ושבאנו רק לביקור אצל ההורים שלי, ושהילד לא 
מדבריי  יודע את שמות הילדים בשכונה. החייל התעלם

        ."והחיילים גררו את סופיאן
  

  ?האופוזיציה ֵאיָכה
כדי  "מרצ עסוקה בעיקר בעצמה. יש עתיד עושה הכל

להצטייר כימין. המחנה הציוני עושה הכל כדי לא להרגיז את 
הימין. שותפות גורל ואינטרסים עם הרשימה המשותפת אינם 

  באים בחשבון באקלים הפחדני והחנפני הזה". 
  )23.3(אורי משגב, "הארץ", 

  

  תלמידו הנאמן של ז'בוטינסקי מדבר
על מיליון שקלים כל שנה  700לאוצר לא אכפת לזרוק "

התאגיד בעוד קשישים ונכים בקושי מתקיימים מקצבאות 
רעב. אותו אוצר דוחה פעם אחר פעם כל יוזמה להעלאת 

        .קצבאות הנכות אבל מגן בחירוף נפש על קומץ צפונבונים"
  )26.3(הודעה לעיתונות של יו"ר הקואליציה, ח"כ דוד ביטן, 

  

  שלי נלחמת באבטלה
עורך דין טוב ומקצועי, שאשמח לשכור את  "אבי ניסנקורן

  .שירותיו, אם וכאשר אנצח"
  )27.3(המועמדת לראשות ההסתדרות שלי יחימוביץ', "דה מרקר", 

  

  

  

    מכתבים
    למערכת

 

         משטרת המחשבות נוסח ארדן

השר ש) פורסם 21.3עיתון "הארץ" (בכותרת הראשית של     
לביטחון פנים ולעניינים אסטרטגיים, גלעד ארדן, מנסה 
להקים מאגר מידע על אזרחים ישראלים המעורבים בקידום 
חרמות, בהטלת סנקציות ובהסטת השקעות מישראל 
ומההתנחלויות בשל הכיבוש. למחרת, פורסם מאמר המערכת 

  של העיתון תחת הכותרת "משטרת המחשבות". 
על מנת להקל על מלאכת הרכבת  לידיעת השר ארדן:     

הרשימה השחורה, ומתוך רצון פטריוטי כן לסייע לממשלתי 
ככל שאוכל בשעת חירום זו, עלי להצהיר בזאת כי בשום דרך 
לא אסכים להפרת החוק הבינלאומי האוסר על העברת 
אוכלוסין לשטח כבוש, ולא אשתף פעולה עם פעילות מעין זו 

בה, או המשתפים עמם העלולה להוביל את המעורבים 
 פעולה, לעמוד בפני אישומים בבית הדין הבינלאומי בהאג. 

אי שיתוף פעולה זה מצדי כולל כל פעילות "בשטחים      
שבשליטת מדינת ישראל", ובכלל זה פעילות אקדמית, 
תרבותית, מסחרית, או אחרת, בהתנחלויות שמעבר לגבולות 

כים כי שמי . במסגרת תפקידי האקדמי לא אוכל להס67
יתנוסס על מסמכים אקדמיים כלשהם הנושאים חותמת של 
מוסדות אקדמיים בשטחים הכבושים, וכאזרח אוסיף להימנע 

יות בלתי תומרכישת כל תוצרת שיוצרה באותן מסגרות התנחל
  חוקיות. 

לים כן, אני מצהיר כי אוסיף לעודד אחרים, בין ישרא-כמו    
אשתף עימם פעולה ככל ו ובין זרים, לנקוט עמדה דומה,

ופעילי גופים אזרחיים אחרים,   BDSשאוכל. בכלל זה, פעילי 
הפועלים בשיטות לא אלימות בזירה הציבורית, במסגרת 

 זכויותיהם הדמוקרטיות.
, בטובך, אדוני השר, הבא הודעה זו בחשבון בעת אאנ     

הכנת הרשימה השחורה עליה אתה שוקד. אני מקווה ומאמין 
  לא ייפקד מרשימה זו.כי שמי 

  פרופ' יצחק (יאני) נבו
  שבע-באר                                                                           

  

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 



 3חברה ורווחה  /   
 

  צריך לבחור בין פרנסה לשמירת החיים
 לי עגורן צריח באתרי בנייהימכתב גלוי לראש הממשלה מאת מפע

  

  לב מלמד, סרגיי אפשטיין  מאת

  ורועי ויינשטיין
  
  ,אש ממשלת ישראל מר בנימין נתניהואל ר    
ריח, בשם כל עובדי הבנייה של בשם ארגון מפעילי עגורן צ    

פונים  אנו המנופאיםנו ובשם כל אזרחי מדינת ישראל, ארצ
אלף  230-חנינה ללמעלה מ– אליך בבקשה דחופה לחנינה 
החלטותיך וסופגות את  השפעתמשפחות שחיות יום יום תחת 

השלכותיהן. כמה פועלים עוד צריכים למות כדי שמדינת 
עורר ותדאג לפועלי הבניין שבונים את הארץ? כמה תישראל ת

מנופים עוד צריכים ליפול במרכזי הערים? האם רק בנייה 
חייהם של אילו ו ,מהירה יקרה לליבו של ראש הממשלה

 ?הפועלים זולים בעיניו
-כמעט מדי שבוע. ב נהרגבהילים. עובד בניין המספרים מ    

פועלי בניין,  500-השנים האחרונות נהרגו בישראל כ 15
הרוגים. שיעור תאונות  48נרשם מספר שיא של  2016-כאשר ב

העבודה הקטלניות בענף הבניין בישראל הוא כפול ויותר 
מהממוצע באיחוד האירופי. בעוד מספר ההרוגים השנתי 

האירופי הוא כשישה פועלי בניין מתוך מאה הממוצע באיחוד 
נהרגו  . בארץמתוך מאה אלף 13-אלף, בישראל השיעור הוא כ

בשנה שעברה יותר פועלי בניין מאשר בבריטניה כולה, בה 
עובדים בשנה. חלוקה למספר העובדים  45נופלים למותם 

בענף מראה שהסיכון של פועל בניין בישראל למות גדול יותר 
זה של פועל בניין בריטי. האם בגלל שמרבית מפי עשרה מ

גים הם ערבים, עולים, עובדים זרים ומבקשי מקלט הם וההר
 ?אינם מעניינים את ראש הממשלה

כך או כך, לכל אזרחי מדינת ישראל התאונות הללו עולות      
מיליארד שקלים  2.7-מבלבד שולמו יותר  2015-ביוקר. ב

ידי הביטוח הלאומי. גובה לנפגעי תאונות עבודה בענף על 
התשלומים עולה בכל שנה, והסכום אינו כולל הוצאות 
עקיפות נוספות מנזקים הנגרמים למקומות העבודה בעקבות 

 .התאונות כמו אובדן ימי העבודה ואובדן הפריון למשק
ה ההתעלמות והאדישות של משרדי הממשלה, המשטר    

רב לרדת. גים מסורלכך שמספר הה לותביוובתי המשפט מ
כפי שהן באות לידי  ,פעולותיה ומחדליה של מדינת ישראל

ביטוי בענף הבנייה, חותרות תחת עקרונות יסוד 
אוניברסאליים בדבר קדושת החיים וכבוד האדם. עקרונות 
אלה מעוגנים במשפט הבינלאומי ובמשפט הישראלי, 
והפרתם שומטת את הקרקע המוסרית והחוקית לפעולותיה 

וכל זאת  ,תירוץ של מחסור במשאביםבראל של ממשלת יש
מיליארד שקלים בשנה  13למרות שמדינת ישראל מרוויחה כ

גם מוסרית וגם כלכלית עדיף להשקיע נדל"ן. על מיסוי 
תאונות העבודה מאשר לשלם  סכומים גדולים יותר במניעת

  .הרוגיםמשפחות המיליארדים לפצועים ול
רה בין פרנסה ראש הממשלה, גזרת עלינו בחי ,אתה   

הפקרת אותנו מפיקוח על העבודה באזורי יהודה  לבטיחות,
: הכותבים מתייחסים לשטחים הערת המערכת( ושומרון

החלטת לעכב הטלת קנסות בשל  ,הכבושים)ם יהפלסטיני
ע עמימות ומסרים כפולים, לא ליקויי בטיחות, עזרת לזרו

נובעים מסקנה שכל אלה הבאת אותנו לבכך  .לפניותינו תינענ
 .בחיי אדםקיצוני לזול מז

  

ח'אלד ועדאוויה סאלם, הורי של מג'די סאלם שנהרג במאי אשתקד בתאונה 

סלימאן, מובילים עצרת -תומאעאידה וח"כ  ,באתר בניה בקיבוץ מעגן מיכאל

שבי דיר חנא בתאונות עבודה בשנים תו  אבל וזעם על מותם של פועלי בניין

  )האחרונות (צילום: אל אתיחאד

  
  

מדינת ישראל אינה יכולה להרשות לעצמה, לא מוסרית ולא     
עלים. לא חוקית, להמשיך במדיניות של "רישיון להרוג" פו

הפועל הזר אשר הגיעו  ולא פלסטיניהפועל הישראלי, לא ה
כדי לפרנס את משפחתם בכבוד, צריכים לשלם בחייהם לענף 

עובד זר, נוצר גם על מדיניות זו. למותר לציין, כי במקרה של 
 .נזק דיפלומטי ותדמיתי

על המדינה מוטלת חובה לנקוט בכל האמצעים     
ם. לא פועליה הלגיטימיים העומדים לרשותה כדי להגן על חיי

יעלה על הדעת שמדינה ריבונית תפעל ותעודד פעולות בלתי 
ים חקחוקיות, שחלקן מגיע כדי פשעים פליליים אשר נמ

גשים בגינם כתבי אישום. כאן המקום בצורה מסתורית ולא מו
לשוב ולהזכיר שאחת החובות המרכזיות המוטלות על ישראל 

 ם וחירותו, היא להגן על חיי אדם,על פי חוק יסוד: כבוד האד
 על גופו ועל כבודו.

דית להפסקת הרג עובדי הבנייה, מי פעולהאנו דורשים     
  .להרג זההאדישות והזלזול התורמים את ולעקור מן השורש 

  
 

  טיין ואפשטיין הם פעילים שמלמד, ויינ

 בוועד ארגון מפעילי עגורן צריח



 4/חד״ש
  

  

  

  

ציבור תחת 

  מתקפה
  

בנושא מצב הציבור הערבי  לפרקמבוא 

 שהוגש לוועידה התשיעית שלבדו"ח 

החזית הדמוקרטית לשלום ושוויון 

   שתתכנס בשפרעם
  

  

 עם הדת בימים אלמתמודהאוכלוסייה הערבית בישראל     
אחת התקופות המסוכנות ביותר מאז הנכבה של העם 
הפלסטיני. בצל הגזענות הגואה שמלבה הממשלה בראשות 
בנימין נתניהו, אנו עדים להסלמה במדיניות ההפליה 
הרשמית; להחמרת המצור על האזרחים הערבים בכל הקשור 
לסוגיות האדמה, הדיור והנישול הכלכלי; להסלמה במדיניות 

ת, לפגיעה בחופש הביטוי והפעילות הרדיפה הפוליטי
הפוליטית; ולתמיכה ממסדית ברורה בגילויי האלימות 
בחברה הערבית. במקביל, לא פסקו מאמצי השלטון הרשמיים 

רשמיים, הישירים והעקיפים, להכנעת האוכלוסייה -והלא
הערבית, לניתוקה מזהותה ומשייכותה הלאומית באמצעות 

  . "השירות הלאומי"ת פרויקטים שמסתננים לחברה דוגמ
 יהימהלכי השלטון מול האוכלוסמאז הנכבה, התאפיינו     

מרחבי המחייה, לרבות האדמה והדיור,  בית בהצרתהער
חופש הפעילות הפוליטית והייצוג  ,התעסוקה וההשכלה

הפוליטי. אמנם היינו עדים לשינויים יוצאי דופן ונקודתיים 
לה היו תופעות , אלא שאלאורך השנים במדיניות הממשלה

המדיניות מיסודה את חריגות וזמניות בלבד שלא שינו 
  הציונית.  

ממשלת נתניהו הרביעית, אנו עדים להסתה הגזענית  תחת    
שמנהל נתניהו אישית כנציג של הזרם הגזעני המסוכן 
והקיצוני ביותר בזירה הפוליטית הישראלית. נתניהו מוביל 

-את הסטטוס הסוציו מדיניות הפליה שמדרדרת עוד יותר
גל של  20-אקונומי של האוכלוסייה הערבית, ויוזם בכנסת ה

הצעות חוק גזעניות הנוגעות ישירות לאוכלוסייה הערבית 
ותומכות בכיבוש ובהתנחלויות, בהיקף שלא היינו עדים לו 

  הכנסות הקודמות.  19בכל 
עם  הצעות החוק הגזעניות הנוכחיות נמנים: חוק התכנון     

ניה (קמיניץ) שמטרתו להאיץ את ביצוע פשעי הריסת והב
אלפי בתים של אזרחים ערבים בתירוץ של "בנייה בלתי 
חוקית"; החוק האוסר התמודדות לכנסת של כל מי שתומך 
בזכותו של העם פלסטיני להתנגד לכיבוש; חוק המואזין 

. רעש לשכניםבתירוץ של גרימת ות שמטרתו לאסור על תפיל
הן המשך לשלל ההצעות המסוכנות מאוד  ההצעות חוק אל

מכוונות נגד העם הפלסטיני בגדה המערבית הכבושה, ש
 –במטרה לקבע את התמיכה הממסדית בהתנחלויות, ובראשן 

חוק גזל האדמות בבעלות פרטית. באותו הקשר אושרו חוקים 
טרתו רדיפת ארגוני החברה דוגמת "חוק העמותות", שמ

ות אזרחיות ונגד המשך הכיבוש, הפועלים למען זכוי האזרחית

והחוק המאפשר לשר הפנים למנוע כניסה לישראל של 
  הפעילים הזרים נגד הכיבוש.

  

  : ח״מתוך הדו נוסף קטע

  הפוליטיקה ברחוב הערבי
  

 כונההשפעות של מה שהונות ראינו את בחמש השנים האחר   
את ובמיוחד  – לוסייה הערבית"האביב הערבי" על האוכ

בעקבותיו. אנו מציינים כאן קמו פוליטיות שה ההתגודדויות
 הםאת נכונות הניתוח והחזון של מפלגתנו בעניין זה, לפי

האימפריאליזם האמריקאי והעולמי, יחד עם הציונות מאחורי 
ים יהקלעים, ניצלו את דרישותיהם וכמיהתם של העמים הערב

, תוך לחירויות ולסיום הדיקטטורות השולטות, לצדק חברתי
 פות פעולה עםמשתהכדי הישענות על קבוצות 

שעלו במדינות אלה כשהן עוטות מגוון  ,האימפריאליזם
מסכות וצורות. נוסף על כך היינו עדים לעלייתן של תנועות 
האחים המוסלמים, שנתגלו במלוא האופורטוניזם באותן 

ולא איחר הרגע בו הושיטו יד לקיום הבנות  –מדינות ערביות 
  מפריאליזם האמריקאי. עם האי

חשפו באופן מיוחד את  )2013( הבחירות לעיריית נצרת    
ההתגודדויות הנ"ל בקרב האוכלוסייה הערבית. שיתוף 

התנועות הפוליטיות, כולל  רובהפעולה הגלוי והחשאי בין 
אלו שמתעטפות בגלימה דתית או לאומית, כוון להכות בחזית 

הקומוניסטית. מהלך זה  הדמוקרטית לשלום ושוויון ובמפלגה
נתמך ישירות בידי השלטון, כיוון שמק"י וחד"ש הן חוד 
החנית בחשיפת העמדות והפרקטיקות של התנועות הללו 

. השלטון תמך ג'נדות החיצוניות אותן הן משרתותוהא
הוותיק  הכוחמייצגות את מק"י וחד"ש במלכים אל מפני ש

והעיקש ביותר נגד השלטון ומזימותיו לדיכוי האוכלוסייה 
  הערבית. 

חד"ש נחלה הפסדים עצומים בבחירות לרשויות     
לעשות חשבון נפש על החזית המקומיות, במיוחד בנצרת. 

ובדק בית ברמה המקומית בכל סניף, כדי לדון בכל סוגיה 
לכך  בות שגרמו להפסד. אנו עריםבנפרד ולעמוד על הסי

תוצאה ישירה של מחלוקות בתוך  םהלא מעטים הפסדים ש
מאבקים פנימיים שחצו את גבולות , ומשקפים הסניפים

התעצלות  עדההתמודדות החברית והדמוקרטית, והגיעו 
  במערכת הבחירות.

למרות הנאמר לעיל, איננו מתעלמים מגורמים אחרים,     
מפלגתי.  על בסיסאלה ההתמודדות בבחירות  מיעוטובראשם 

הכוחות הפוליטיים האחרים לא רשמו לעצמם הפסדים 
גדולים כי ממילא לא היה להם מה להפסיד. מפלגות מסוימות 
שייכו לעצמן ניצחונות של מועמדים מסוימים למרות 

התמודדו ברשימות "חמולתיות" או  השמועמדים אל
ברשימות אחרות לא מפלגתיות. אנו מצביעים בדאגה רבה על 

כי גורמים מעולם הפלילים חדרו לבחירות העובדה, 
המקומיות כהמשך למגמה שמתרחשת מזה שנים בציבור 

  היהודי.
 2015הקמת "הרשימה המשותפת" בבחירות לכנסת בשנת     

תרמה לריסון התחרותיות הפוליטית החדה בין המפלגות 
השותפות, אך מעת לעת, אנו עדים להתלקחות תחרותיות זו 

  חד"ש, את מק"י ואת הנהגותיהן. שמסמנת ותוקפת את 
מחקר עמוק יותר  מחייב הניסוי של "הרשימה המשותפת"    

כל זה  –כדי להעצים את מעלותיה ולתקן את מגרעותיה 
-במטרה לשפר ולייעל את הפעילות בלי לגרוע מהרב

        מפלגתיות ומהייחוד של כל מרכיב ברשימה. 



 5/ כיבוש
 

ם-סלימאן בהפגנה בי-חברי כנסת דב חנין ועאידה תומא   
 

  

  בעקבות ההפגנה בירושלים: 

׳הארץ׳ קורא להצטרף 

  למאבק נגד הכיבוש
  

) 1.4( מוצ"שבצעדו  כאלפיים מפגינים, יהודים וערבים,    
השליטה נגד ו בכלל, מחאה נגד הכיבושבירושלים בצעדת 

, ובעד פתרון של שלום בפרט ירושלים המזרחיתבהישראלית 
וצדק לשני העמים. הם צעדו מכיכר משה ברעם (גן הסוס) 

עצרת  נערכה מול חומות העיר .לכיוון שער יפו, על הקו הירוק
פתרון של שלום ותקווה בהשתתפות לשקראה לסיום הכיבוש ו

י ציבור. בין חברי הכנסת שהשתתפו חברי כנסת ואיש
הרשימה  ,סלימאן ודב חנין (חד"ש-בהפגנה: עאידה תומא

המשותפת) וזהבה גלאון, אילן גילאון ותמר זנדברג (מרצ). 
כמו כן, לקחו חלק במצעד מאות פעילי חד"ש והמפלגה 
הקומוניסטית הישראלית (מק"י) שבאו מרחבי הארץ ובראשם 

  המזכ"ל עאדל עאמר.
עומדים ביחד ופעיל  התנועהיתמר אבנרי, חבר הנהגת א     

בסיעת חד"ש בהסתדרות, פתח את העצרת ואמר: "הגענו 
 כדי להגיד: הגיע הזמן –דווקא לירושלים  –לכאן היום 

סלימאן -ח"כ תומא". לשלום. הסיוט הזה חייב להסתיים!
הדגישה: "כל הכוחות המאמינים בצורך לגאול את שני 

ות יייבים לבוא יחד בשנה החמישים, לההעמים מהכיבוש, ח
כוח אמיתי לסיום השלטון הימני ההזוי, לעצור את הסיפוח 

ביסוס משטר אפרטהייד. יחד, יהודים וערבים, את הזוחל ו
  ישראלים ופלסטינים, נוכל לגבור על הכיבוש".

: בירושלים ארגונים רבים קראו להשתתף בהפגנה שנערכה    
שלום עכשיו, מרצ, שוברים , עומדים ביחדחד"ש, מק"י ו

, SISOשתיקה, לוחמים לשלום, עיר עמים, זזים, גוש שלום, 
  וואצ', מאבק סוציאליסטי, מחזקים.-מחסום

      
), אף היומון "הארץ" הסיק את המסקנות 3.4כעבור יומיים (    

שנות  50הראשונה בסדרה לציון  –המתבקשות מההפגנה 
  כיבוש, ובמאמר מערכת קרא "להצטרף למחאה": 

"מחאה נגד הכיבוש היא תזכורת חשובה לציבור הישראלי,    
למנהיגיו, על כך שאי אפשר להיות גם מדינה דמוקרטית וגם 
מדינה כובשת ועלינו מוטלת האחריות להתנגד למעשים הלא 

הירוק. קואליציית  מוסריים שנעשים בשמנו מעבר לקו
הארגונים, שמרכזת תנועת 'עומדים ביחד', ציינה שהיא 
עתידה להמשיך את המחאה במקומות שונים במדינה. על כל 
מי שמתנגד לכיבוש ולמדיניות המסיתה של הממשלה חלה 

  חובה מוסרית להצטרף לגל המחאה הזה". 
  

  עם כולם ,מחנה דמוקרטי
  

ת קורא ,זהבה גלאוןח"כ  מרצ, תראש שמחתי לשמוע את    
 ,)1.4בעצרת השלום שנערכה בירושלים ( מעל דוכן הנואמים

יהודים וערבים מסרבים להיות " ולא פעם אלא מספר פעמים:
 :הייתה נוהגת להוסיף ,שולמית אלוניה, תקודמ ".אויבים

אלה הדעות שלנו מתוך דאגה ליהודים ולא מתוך דאגה "
שנמצא מעבר  ימל ותיחסתישלא לדבר על ה ,"לערבים

 מרצ המוטו של, . פעםהעיר העתיקה של ירושליםלחומות 
המאוחדת  ירושלים –לגבי ירושלים אין ויכוח " היה:

  קודמתהאצל מרצ וב ו הייתה מסורתאגב, ז ".בריבונות ישראל
 .מפם
חיובית. מגמה ל ביטויספק  דברי גלאון בעצרת היו ללא     
ועל שיתוף פעולה  ,שהקפדה על ביקורת מזה למדתמ היא
שהשפעה כזאת  כדיאבל . משפיעה בטווח הארוך לטובה ,מזה

 .תמשיך להיות אפקטיבית צריך מרחב תמרון
שאנחנו  י שעהאפשר ינוסימלי אקמרחב תמרון מלדעתי,      
-ערביותמשותפת עם מפלגות  בסיעהבכנסת  פועליםש) "(חד

הבדל  .עם מרצ – אילו בפעילות בציבור היהודיו ,פלסטיניות
  ין.אבל הרושם זועק לע ,רשמי ינואולי אזה 
 "לא מפגינים עם ציונים"בתגובה: ד יגידו "ייתכן שבבל    

. הרי פעם וזעמדה לא באמת ניסה לאתגר כנראה  ישאבל א
מגמישותה  –מי לטובה ומי לרעה  -אחר פעם אנשים הופתעו 

אהוד ברק מועמדות ה בתתמיכ. למשל: ד"הטקטית של בל
 ו שלוהסרת מועמדותוואי שות הממשלה לאחר הסכם אלר

" התנתקות שרון"הימנעות בהצבעות על  ;עזמי בשארה
ועוד. קל לכל מיני  ,ש"בדיוק כמו חד 2005-ב מרצועת עזה 

ת ילאומנ מסגרתלהציג אותה כ –ד עצמה "גורמים, כולל לבל
ד "שגם מצע בל ,בדלנית חדה וחסרת פשרות. קל גם לשכוח

צע הרשימה המשותפת, למרות ההתפתלויות הנפרד וגם מ
שלום על בסיס קורא לבשורה התחתונה  –וההסתייגויות 

  היוזמה הערבית. 
אפשר לומר שהיוזמה הערבית היא שלום על בסיס מצע      
לא "די עם הסיפור הזה , אבל בכל מקרהלפניה גובשש ש"חד

נוח הצהרתית לכל המעורבים אבל מזיק אולי זה  ".עם ציונים
 90%גבול הפגנות גדולות על הב בשל כךלמאבק נגד הכיבוש. 

ש יכולה ליזום ניסיון "רק חד לדעתי, יהודים.מהמשתתפים הם 
חברי ש זוהרחבה כזה ולבנות אופוזיציה פוליטית אפקטיבית, 

 ."המחנה הדמוקרטי" יםמכנעודה ודב חנין איימן הכנסת 
אין  -תנועה האסלאמית הדרומית לטיבי ולאחמד  אשרו     

הקו  ,לעתים, אצלם ם".להפגין עם ציוני"שאלה לגבי נכונותם 
  פשרני אפילו יותר מדי.

  

  יובל הלפרין 
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    הפרטההסגירת רשות השידור קשורה דווקא במדיניות 

  זו השיטה –פרשת התאגיד: זו לא תקלה 

 עובדי רשות השידור בהפגנה נגד הסגירה בירושלים

)(צילום: ועד העובדים   

 
  

  אפרים דוידי מאת

המשבר, מה לא נאמר ולא נכתב על "פרשת התאגיד"?     
(על פי גרסת ראשי הליכוד) להקדמת  ליובשעשוי היה לה

הבחירות, הסתיים בקומבינה בין ראש הממשלה בנימין 
רשות השידור וצר משה כחלון. עיקריה: נתניהו ושר הא

הציבורי  החדשות לשלוט בשידורבמתכונתה הנוכחית תמשיך 
 חדשות ו יוקם תאגידמהלכבישראל לטווח זמן בלתי ידוע שב

ויהיה כרוך בפיטורי  חדש. תהליך כזה עשוי להימשך שנים
  ,מאת עובדים ותיקים (של הרשות) וחדשים (של התאגיד

   .חלקם עזבו מקומות עבודה אחרים)ש
לקופת המדינה הסיכום שאליו הגיעו נתניהו וכחלון יעלה      

 באוצרות מיליוני שקלים. גורמים עשרות ואולי כמה מא
בשל ההחלטה להקים  תיגרםמעריכים כי תוספת העלות 

אקטואליה במתכונת חברות החדשות לתאגיד נפרד לחדשות ו
בערוצים המסחריים. התאגיד הזה יפעל במנותק מתאגיד 

עלות הפעלתו לא תהיה  ,השידור הציבורי, ולפי הערכות
שכירת משרדים במוכה בשל הצורך בהעסקת עובדים, נ
  .אולפנים וכיו"בו

את הדגם העסקי, אבל כפול שוב וכך, הממשלה מאמצת     
 ותיק (רשות סוגרת מקום עבודה מאורגן ,שתיים. מצד אחד

מקום  ימהקמבמקומו , ועובדיה) ומפטרת את רוב השידור
ובדי התאגיד) ברמות שכר נמוכות ובתוספת עעבודה חדש (

תאגיד החדשות  -"תאגיד בתוך תאגיד"  וקםמצד שני, י ;קבלן
  בתאגיד השידור. 

אתר "העין הל נשאר בבעלות המדינה. אבל ולכאורה הכ    
בכירים הל אצ "ניגוד עניינים) שקיים "30.3השביעית" חשף (

המפיקה  ;בתאגיד השידור הישראלי: המנכ"ל אלדד קובלנץ
סמנכ"לית חטיבת  ;הראשית של חטיבת הטלוויזיה מיכל דגון

מנהל מחלקת הפרומו ברדיו מור  ;הטלוויזיה ליסה שילוח
  האדם   כוח  ותכנון  הבקרה   מנהל  ;קייזר ליאל   הכתבת ;סיון

  
בר, המוגדר כ"יועץ עבור תאגיד -ושילה דה ;אריאל יונה

יינים"? כולם מחזיקים מהו אותו "ניגוד ענ השידור הישראלי".
בחברות פרטיות העוסקות בהפקות טלוויזיה וקולנוע. נתנו 
לחתולים לשמור על השמנת. זאת, בניגוד לרשות השידור ז"ל 

  בה כולם היו עובדי מדינה. 
לשאלת  זה ראשי משרד האוצר "פתרון" הגו לא לחינם   

התאגיד. זו מדיניות האוצר מאז ומתמיד. כאשר לא ניתן 
להפריט חברה ממשלתית (למשל בגלל התנגדות העובדים 

מפרקים לאו דווקא בגלל התנגדות ההסתדרות),  –והוועדים 
  "בזק".אותה לגורמים. ממש כמו שעשו ב

לעסוק  החברהכדי להפריט את "בזק" הממלכתית, אסרו על    
שהניבו את הרווחים הגבוהים ביותר,  –ומיות בשיחות בינלא

והפריטו אותן. לאחר מכן הפריטו את כל היתר. תזכורת 
יהו, שאול קצרה: תאגיד "בזק" של חברו הטוב של נתנ

הכלכלית "טייקון ישראלי בתחום  אלוביץ', המוגדר בעיתונות
מיליארד שקל. מתוכם  1.7הרוויח אשתקד  ,התקשורת"

  אות מיליונים לכיסו. אלוביץ' יגרוף כמה מ
ומה עם הנמלים? עובדי נמל אשדוד וחיפה רואים בעיניים     

כלות איך נבנים הנמלים החדשים והמופרטים ליד הנמלים 
הוותיקים בהם הם מועסקים. בנמלים החדשים יועסקו עובדים 

 שנים  חמש  כבר לפנירבה. במידה צעירים ובעלי שכר נמוך 
. אבל ראשי ההסתדרות לא וכרז סכסוך עבודה בנמליםה

ממהרים לנקוט צעדים נגד ההפרטה. כי מעולם לא התנגדו 
ההפרטה נעשית  התמונה דומה: להפרטה. בחברת החשמל

ובמקטע הכי רווחי:  העברת חלקים מהייצור לידיים פרטיותב
  התעשייתי. 

היא לא יותר מהמשך  –"פרשת התאגיד" אינה תקלה     
  בקפיטליזם כמו בקפיטליזם. דרכים אחרות.בהשיטה, אבל 

 

  

  להון מהוןמדיניות ההפרטה 
  

נים של המאה מדיניות ההפרטה הנוהגת מאז שנות השמו"   
שינתה את פני החברה והכלכלה בישראל יותר מכל  20-ה

רפורמה אחרת. אין מדובר רק בסוגיה כלכלית, שכן ההפרטה 
קשורה קשר הדוק להשקפות עולם בדבר היחסים הרצויים בין 

מדיניות ההפרטה מדיניות ההפרטה מדיניות ההפרטה מדיניות ההפרטה """"ספר כך נאמר ב ".המדינה לאזרחיה
, בין """": אחריות המדינה והגבולות בין הציבורי לפרטי: אחריות המדינה והגבולות בין הציבורי לפרטי: אחריות המדינה והגבולות בין הציבורי לפרטי: אחריות המדינה והגבולות בין הציבורי לפרטי    בישראלבישראלבישראלבישראל
במכון ון  2007-פרי מחקר שהחל בו ם שנכתבו בנושאהבודדי

  תחומי רחב היקף. -ליר בירושלים, במסגרת פרויקט בין
הספר דן בתיאוריות כלכליות ופוליטיות, ונבחנים בו תחומי     

האחריות של המדינה, הסטת הגבולות בין הציבורי לפרטי 
  וכלי הרגולציה המשמשים את המדינה. 

מהלכי הפרטה שננקטו בתחומים כגון בספר נבחנים גם     
למאמרים . תשתיות, חינוך, בריאות, פנסיה, כוח אדם ועוד

המכונסים בו מסגרת אנליטית אחת, והיא מעידה שהתחומים 
הנדונים אינם עומדים לעצמם אלא יש להם מכנה משותף 

ממנו ניתן  .המצביע על טיבה של מדיניות ההפרטה בישראל
 הדרך המרכזית להעברת יאההפרטה ה שמדיניות ,ללמוד

מאות מיליארדי שקלים מיד הממשלה (והציבור) לידיהן של 
מספר משפחות הבורגנות הגבוהה וההגמונית במדינת ישראל 

        ומחוצה לה.
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  חוץ-מיקורנשים ב
  

פרטת הדן ב פרה של אורלי בנימיןס

  המקצועות הטיפוליים בישראל
  

  אבישי ארליךמאת 
  

אירוע בשבוע שעבר השתתפתי ב    
שק ספרה החדש והו אילן ב-אוניברסיטת ברב

מיגדור ״אורלי בנימין:  ׳פרופ של הסוציולוגית
 Gendering Israel’s‘( בישראל״ החוץ-מיקור

Outsourcing’( הספר עוסק בבעיה החשובה .
ים והטיפוליים ירותישל ההפרטה במקצועות הש

  .הבישראל ובהשלכותי
רושו י'מיקור חוץ', למי שעוד לא יודע, פ    

העסקה בלתי ישירה של עובדים (עובדי קבלן). 
חברות או מוסדות אינם שוכרים עובדים ישירות 

ים הסכם חוזי עם חברות קבלן מהן חותמאלא 
יכולה  הם קונים כוח אדם. באמצעות טריק זה

מהסכמים קיבוציים,  תחמקלה החברה
מהתאגדות עובדים וממתן קביעות במקום 

קיטוע העבודה  העבודה. מיקור חוץ מאפשר
כמה מקומות עבודה, לחסל תנאי ב יםמפוזרהלחלקי משרות 

בעבר, לבטל את ההכרה במאבקים עבודה שהושגו 
בגמולי ההשתלמות שלהם ולהוריד את ות העובדים ובמקצועי

עד למינימום. מיקור חוץ הוא, לכן, אחד המנופים  םשכר
  ליברליזם.-קריים של הניאויהע
שעמד על כך שאחת  Foucault)היה זה מישל פוקו (    

הצורות הבסיסיות של שליטה היא שליטה על הגוף באמצעות 
טחון יאדם) שמחסורו מסופק בתמידות בלגוף (למישטורו. 

ממחסור נמצא במצב תמידי של  סובלאדם הואילו , ותויציב
אלה חייהם של ). Precariousnessיציבות (-אישל בטחון ו-אי

שכן הבלתי צפוי והשרירותי שולט חיי חרדה תמידית,  יםהופכ
) ואחרות הרחיבו את היישום של Butlerבהם. ג׳ודית בטלר (

בטוח' בניתוחן את האלימות -יציב' ו'לא-מושג 'בלתיה
למצב תמידי ואחראית השוררת בחלקים גדולים של העולם 

היא שמצב זה של  ן. טענת(Precarity)ביטחון קיומי -אי של
מקל על השליטה בבני  חיי חרדה בלתי בטוחים ובלתי יציבים
(הפיכה  Precarizationאדם. הן אף יצרו את שם הפעולה 

בטוח) כדי להדגיש שאי היציבות וחוסר לא לבלתי יציב ו
ולא מצב שקורה  בני אדםבני אדםבני אדםבני אדם    םםםםשישישישיוווופעולה מכוונת עפעולה מכוונת עפעולה מכוונת עפעולה מכוונת ע םהביטחון ה

  דם.מעצמו או נובע מכוחות שאינם בשליטת א
גם המושג 'מיגדור' מתייחס לפעולות מכוונות של אנשים     

שהתוצאה שלהן היא שתחום פעילות הופך 'נשי' או 'גברי'. 
שום תחום (פרט להולדה ולידה) אינו גברי מודגש כי גם כאן 

אלא בני אדם, מכוח תפיסותיהם  ,או נשי כשלעצמו או מטבעו
לפעולה או גורמים ההם  –הערכיות והסדר שהם מכתיבים 

  ך חברתית 'נשי' או 'גברי'.ולתחום להפ
יחס לתהליך ההפרטה של יבנימין מתאורלי ספרה של      

, ולתוצאות תהליך 80-אמצע שנות ההחל בהמשק הישראלי 
והטיפוליים. בעוד  זה לגבי מקבץ המקצועות השירותיים

שבחלק מארצות העולם מיקור החוץ היה המצב הראשוני של 
כניסה לכלכלה המודרנית, בישראל כבר היו נשים במקצועות 

 מאוגדות  היו    ברובןו  העבודה  רותיים והטיפוליים בשויהש
 

בהסתדרות וכישוריהן והידע שלהן הוכרו ותוגמלו (אם כי לא 
 מיקור החוץ בישראל הייתה כרוכהכולן ולא מספיק). הכנסת 

בישראל לכן הריסה של המצב הקודם. בבפגיעה ו אפוא
  לאחור. ן של העובדותהמעבר למיקור חוץ הוא הסגת מצב

חבל שהספר אינו פותח בפרק המביא נתונים על מקצועות     
מי  בהם?רותים והטיפול בישראל, איזה מקצועות נכללים יהש

י מגדר ולפי חלוקה אתנית והטיפול לפרותים יהן עובדי/ות הש
הרי  ?80-מאז שנות ה אלה ? מה השתנה בתחומיםולאומית

ערבים, מהגרות  םמהעוסקים/ות בטיפול הניכר חלק ש ידוע
ד, ועבודה ומזרחיות. פילוח הקטגוריה הנחקרת היה מועיל מא

 ו שלייתבנו תארגנותהבהמשך, להבנת קשיי ה
  מאבק משותף. 

חסת לפן עיקרי במקצועות ייבנימין מת    
מסירות, ל השידרה – טיפוליים-השירותיים

קשר אנושי. מקצועות אלה ל'נתינה' ולאכפתיות, ל
יניהם י, שמעאדריכלי מיקור החוץמשויכים בידי 

לא בטיבו, למצב משפחתי ו רק ב'עלות' השירות
תנים בעבור אהבה יששירותיה נ ,הרעיהושל האם 

השירות והטיפול של ולא צריך לתגמלם בכסף. 
מקצוע אלא תוספת לתפקידן  אפוא נשים לא נחשב

כ'אם' ו'רעיה'. היכולת לספק טיפול נתפסת כיכולת 
) Doing Gender‘נשית אינטואיטיבית 'טבעית' ('

ידע יסיון נרכש, ינעל בסיס  המקצוע שנבנולא כ
אקדמית מתמשכת. מיקור ו התמחות מקצועיתו

בדן וצועית, לאבדן ההכרה המקוהחוץ גורם לא
  בדן הייצוג.והתגמולים ולא

בנימין קושרת את טיעונה לתחום הסוציולוגיה של הרגשות     
ומתארת, דרך ראיונות עם עובדות, את 'הפוליטיקה הרגשית' 

 אליו נדחפותפרופסיונליזציה ש-הכרוכה בתהליך הדה
איך הן מתמודדות  :טיפוליים'-שרותיים׳הבמקצועות עובדות 

איך  ;טחון תעסוקתייב-השליליים הכרוכים באיעם הרגשות 
איך הן מתרצות לעצמן את  ;הן שומרות על הערכתן העצמית

עם  חשוב לצייןמבזה אליהן. העבודתן למרות היחס המבטל ו
כמו כעס ותרעומת הם גם משאבים עליהם ניתן  גשותרכי , זאת

  נוי המצב.ילבנות פעולה קולקטיבית לש
קורתי של יאיסוף ויישום ב תופסניכר בפרקי הספר  מקום    

וזאת  –מושגים הלקוחים מתאוריות שונות בתחום הפמיניסטי 
 כדי לפתח את היכולת לדבר על מצבן של הנשים העובדות. 

בנימין אינה רק חוקרת של שולחן הכתיבה אלא גם אך 
נוי יאקטיביסטית. תכלית כתיבתה היא הפעולה הפוליטית לש

זונה של בנימין מביא את מיטב המסורת הפמיניסטית המצב. ח
דינת הסעד סקסית. היא אינה שואפת לחזור למ-האנגלו

ללכת מעבר לה. השאיפה היא דמוקרטית אלא -הסוציאל
קרטיה = דמוקרטיה פמיניסטית, דמוקרטיה המבוססת -לפמו
(שקשה לתרגמה לעברית), על קהילתיות ועל  Careעל 

קואליציה  בנותשם כך יש צורך לדמוקרטיה השתתפותית. ל
רחבה שתגשר בין ארגוני נשים, איגודים מקצועיים ישנים 
וחדשים, תנועות חברתיות, ארגוני אקטיביסטים פוליטיים 

ה כזאת תהיה חלק קואליצי. תנועות סטודנטים ואקדמאים/ותו
דרית איתה ותשתף איתה יתהיה סול ,מתנועה בינלאומית

  פעולה.
למרות   .חשוב וכדאי שיתורגם לעברית ןה של בנימיספר    

שנקודת המוצא שלו היא פוליטיקה של זהויות ולא תפיסה 
מאבק  לשתחום מרכזי התורם לזה ספר אקטיביסטי  ,מעמדית

  ליברליזם.-משותף נגד הניאו

 
  

Orly Benjamin: Gendering Israel’s Orly Benjamin: Gendering Israel’s Orly Benjamin: Gendering Israel’s Orly Benjamin: Gendering Israel’s 
Outsourcing, Palgrave, 2016 Outsourcing, Palgrave, 2016 Outsourcing, Palgrave, 2016 Outsourcing, Palgrave, 2016     



 8בעולם /

  זואי קונסטאנטופולו, יושבת ראש הפרלמנט היווני לשעבר, נואמת בכנס ״תכנית ב׳ לאירופה״ ברומא (צילום: אתר הכנס) 
        
        

  ב׳ לאירופהתכנית 
 

ם שנערך ברומא בתחילת מארסידיווח מכנס ארגוני השמאל האירופי

  

 עמרי עברון מאת
  

במארס נפגשו ברומא נציגים של תנועות  12-בו 11-ב     
ומפלגות שמאל מרחבי אירופה כדי לגבש ולהציג את "תכנית 

לאיחוד אלטרנטיבה דמוקרטית וסוציאליסטית  –ב'" 
האירופי. הכנס התקיים באולם בו נחתם לפני שישים שנה 
"הסכם רומא", אשר סלל את הדרך להקמת מנגנוני האיחוד 

תגובת נגד ל"מסמך הלבן" של נשיא הכנס היה  .האירופי
שפורסם לאחרונה, בו  ,קלוד יונקר-הנציבות האירופית ז'אן

   תרחישים שונים לעתיד האיחוד האירופי. חמישה וסחונ
בכנס, שנערך בחסות גוש מפלגות השמאל בפרלמנט     

האירופי, הכולל ממפלגות קומוניסטיות ועד מפלגות 
דמוקרטים ולירוקים, נפגשו -הנמצאות מעט משמאל לסוציאל

ודברו דמויות בולטות בשמאל האירופי כמו המועמד 
בית הנבחרים של יוון  יו"רו לנשיאות צרפת ז'ן לוק מלנשון

 זה הכנס הרביעי מסוגוהיה קונסטאנטופולו. לשעבר זואי 
כניעת ממשלת סיריזה ביוון למוסדות ההון  שנערך מאז

רגע משבר מובהק עבור השמאל  – 2015-האירופיים ב
רבים בשמאל ברחבי היבשת מבקשים  ,האירופי. מאז הכניעה

לתכנן ולהיאבק למען תכנית אלטרנטיבית, או "תכנית ב'", 
  . לתכתיבי הנהגת האיחוד

  

  ליברליזם האירופי-משבר הניאו
מגוון הדוברים בכנס התגבש קונצנזוס רחב למדי  בקרב    

האיחוד האירופי ומוסדותיו הם באופן מהותי ויסודי  פיול
-דמוקרטי. גם ממשלות סוציאל-ליברלי ואנטי-פרויקט ניאו

איטליה זו בצרפת תחת פרנסואה הולנד ובדמוקרטיות, כמו זו 
תומכות ללא היסוס במדיניות צנע  תחת מתיאו רנצי,

המתאכזרת למעמדות העממיים. מנגנונים כמו "הסכמי 
 הריבית באיחוד ערהיציבות", שליטת הבנק האירופי בש

 כטמאסטרי אמנותעים בוהשוק החופשי הטב עקרונותו
של ההישגים  מתוכן וליסבון מעידים על תהליך ריקון יסודי

הדמוקרטיים והחברתיים שגובשו ביבשת לאחר הבסת 
 םכל ניסיון למתן את כוח הזאת רומסתהמערכת  .שיזםאהפ

הוסכם שיש  ליברלי. כמו כן-הקונצנזוס הניאושל של ההון ו
את הניתוחים לפיהם המאבק הוא בין העמים באירופה, לדחות 

היא נוכחית המדיניות השכן  ,בין צפון ודרום או מזרח ומערב
שכבות החברתיות בכל מדינות את רוב הקת לתחתית הדוח

  אירופה לטובת ההון.
גם השליטים המשברים הפוקדים את היבשת,  על רקע    

נו. דוברים רבים כשסדר הדברים הנוכחי לא יישאר על  מבינים
בכנס התייחסו לניסיונות הנוכחיים של השלטונות באירופה 

"המסמך הלבן" של   - ראשםבואת האיחוד,  עצב מחדשל
נשיא הנציבות האירופית יונקר, המציב מתווי דרך לרפורמה 

ההצעות שמנה יונקר, הדגישו הדוברים,  חמשאיחוד. כל ב
מדיניות הצנע, כמו גם את נועדו להעמיק את שליטת ההון ו

טריזציה של האיחוד, ואינם מהווים פתרונות ילהאיץ את המיל
טיים והכלכליים. למעשה, ממש י קיימא למשבריו הפולינב

עם  TTIPעכשיו מנסה האיחוד לקדם הסכמי סחר חדשים, 
את התאגידים מעל לכל  ציבועם קנדה, אשר י CETA-ארה"ב ו

  מצד ממשלות נבחרות.  לחקיקהפיקוח או 
על השמאל להיאבק לא רק כי דוברים רבים הדגישו,     

בכוחות הפוליטיים של הממסד האירופי, אלא גם בימין 
  פאשיסטי העולה בכל היבשת. לפי הניתוח של תנועות -הניאו

  
  המשך בעמוד הבא >>>
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 , אשרסכנה אמתית וממשית אהשמאל, הימין הקיצוני הו
הממסד הליברלי והמרכז הפוליטי לא מצליחים לעצור אותו. 

נה יהמדיניות המנוכרת והאליטיסטית של מפלגות הממסד מג
על הסטטוס קוו בזמן שרמת החיים של רוב תושבי האיחוד 

תורמת לעליית הזו הדינמיקה  –מידרדרת בקצב מהיר 
כוחות השמאל בכוחם של הפופוליזם הימני קיצוני. לכן, רק 

אשר ולקדם קו פוליטי חלופי לימין ולממסד,  גבשהעקבי ל
ולכן הם המעמדות העובדים, האינטרסים של את  יבטא

פאשיסטי. לשם -ם לתת תשובה לסכנת הימין הניאומסוגליה
אחד הדוברים האיטלקים הגיע לכנס ברומא עם זרוע  –הדגמה 

חבושה, לאחר שהשתתף במהלך סוף השבוע בהדיפת אנשי 
תנועת הימין הגזענית ״הליגה הצפונית" מנאפולי בהפגנה של 

  כוחות השמאל המקומי.
 

 מה יש לעשות? תשובות חלקיות
סכמות רבות בניתוח הבעיות והסכנות הקיימות, למרות ה    

של בכנס לא התגבשה תשובה ברורה לשאלה האסטרטגית 
צורת המאבק העתידית של השמאל ביבשת. כמה דוברים 

המסוגלים לגבש ולהוביל  ,הדגישו את חסרונם של מנגנונים
שתניע מפלגות,  ,אסטרטגיה מתואמת ברמה האירופית

אך בכל זאת הוצגו מספר הצעות איגודים ותנועות חברתיות. 
קונקרטיות יותר. פאולו פררו, נציג מפלגת ההתחדשות 
הקומוניסטית האיטלקית (ריפונדציונה) דיבר על היוזמה של 

"פורום  לשמפלגת השמאל האירופית להקים גרסה אירופית 
לו" של תנועות השמאל באמריקה הלטינית. ראש וסאו פא

 נמנו עםר שמאליות מספרד עיריית נאפולי וחברי מועצות עי
יכולת של שלטונות מוניציפאליים בהנציגים ששמו דגש 

באמצעות וזאת שמאליים להתחיל לבנות אלטרנטיבה, 
סירובם לקבל את המדיניות של האיחוד והממשלות 
המרכזיות. דוגמאות לפעילויות ברמה זו הן מתן הגנה 

המשטרה, סירוב עיקש לבצע הפרטות פני לפליטים מ
ופיטורים, החרמת דירות מהבנקים לטובת דיור ציבורי, ובניית 

מאמץ להעצים המנגנוני דמוקרטיה השתתפותית, כחלק מ
לא  התנועות התנגדות עממיות ברמה המקומית. אך שינוים אל

הרחבת ללא איגודים של הוציבורי ללא מאבק  ו מעמדחזיקי
  ההתנגדות. 

 כדי לעמוד באתגרים הנוכחיים, עלכי הכנס הסכימו  באי    
גר על תפיסת העולם ילגבש חזון ברור שיקרא ת השמאל

השלטת של הימין. אולם, למרות התקדמות משמעותית סביב 
. הכל ההיבטים שלב ין עדיין הסכמהניסוח תכנית משותפת, א

לדוגמא, למרות שהיו דוברים שהדגישו את הנחיצות של 
-חזרה לחוקות הסוציאלשל ו יותר יוניתמדיניות שוו

דמוקרטיות שקדמו להסכמי הסחר של האיחוד, מספר 
י נים אינם ביכלכלנים מרקסיסטים טענו שפתרונות קיינסיאנ

עם  ותיישום באיחוד האירופי ואינם מספיקים להתמודד
המשבר הנוכחי. רבים ציינו כי הרעיון האירופי 

בלעדית של מוסדות והאינטרנציונאליסטי איננו בבעלות ה
, התנועה שהקים שר Diem25האיחוד. ברוח זו, נציגים של 

האוצר היווני לשעבר יאניס וארופקיס, הדגישו את היוזמה 
אירופית. מן -שלהם להקים מפלגה ותנועת התנגדות פאן

דוברים כמו הכלכלן וההוגה היווני קוסטאס  ,העבר השני
מאבק בל לפאביצאס, הדגישו שאינטרנציונאליזם מתחי

מאבק אשר מוביל  –פטריוטי למען האינטרסים של העם 
עמים. בנוסף, ה של כלללהכרה באינטרסים המשותפים 

דוברים שונים ניסחו את חזון המאבק במדיניות האיחוד 
האירופי תוך הדגשת תפיסות שונות הכוללות "בנייה מחדש 
מהיסוד" ו"שינוי יסודי" של האיחוד, ועד לדרישה ליציאה 

  המטבע המשותף.הסכם צדדית מ-חד

 

  

 קוסטאס

פאביצאס ל

(צילום: 

  טוויטר)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  לשמור על עמדה מרדנית

שוב הדהדה למרות השאלות הפתוחות, לאורך כל הכנס     
ות, מועצות משלושוב התעוזה למרוד: הזכות והחובה של מ

מקומיות ותנועות חברתיות למרוד במדיניות הצנע, במנגנונים 
ים של האיחוד ובחוקים המקדשים את ידמוקרט-האנטי

הזכויות הכלכליות של ההון. הקהל הריע במיוחד לקריאתה 
בית הנבחרים של יוון לשעבר זואי קונסטאנטופולו,  יו"רשל 

ים ישאמרה כי מול המדיניות הנפשעת של המוסדות האירופ
כלפי יוון צריך לומר בבירור שעל עמי אירופה לא לנהל משא 

  אלא להיאבק בהם.  –תן עם המדכאים ומ
ביקורת קשה  נמתחה .המזרח התיכון לא הוזכר רבות בכנס    

עם ממשלות טורקיה שנחתמו על ההסכמים לדיכוי פליטים 
מסר חד של תמיכה וסולידריות עם המאבק של  הובעולוב, ו

) נגד מעשי הדיכוי HDPחברי מפלגת העמים הטורקית (
משלת ארדואן. מסקנות הכנס והרדיפה הפוליטית מצד מ

אינן  הות אירופממשלרלוונטיות למאבק השמאל בארץ: 
פלסטין הכבושה. בתקווה לפתרון בעיותינו בישראל וה

לאיחוד ולשליטיו אין עניין בקידום שלום, צדק, דמוקרטיה 
בריתנו והן  ותוזכויות אדם. הממשלות האירופיות אינן בעל

ף למאבק עיקש, קשה תחלי אין .לא יצילו אותנו מעצמנו
מוטל עלינו, כמו על כוחות השמאל במדינות ה מורכבו

, להוביל במלוא האחריות את העמים בתוכם אנו ןאירופה עצמ
  חיים.

  
  

  

  
  

  ניתן לקבל את

  מדי שבוע זו הדרך""

  אלקטרוני בדואר

  או בדואר רגיל
  

, ללא תשלום, מתבקשים לשלוח המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני

 zohaderekh@gmail.comכתובת דוא"ל  אל:  

, מתבקשים לכסות את הוצאות המעוניינים לקבל בדואר רגיל

בשיק לפקודת המפלגה  שקל 150המשלוח באמצעות תרומה של 

  6126102אביב, מיקוד -, תל26205 "דת הקומוניסטית הישראלית, 
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 המדריך לאירועי
  חול המועד

        
  

 
  

  סיור בעיר העתיקה של

  עם 'עיר עמים' ירושלים
  

קילומטר מרובע אחד מוקף חומות מן מהמאה בסיור רגלי     
שריף, הכותל, כנסיית הקבר. ארבעה -חראם א/, הר הבית16-ה

אחוז מתוכם פלסטינים שאינם  85%אלף תושבים,  40רובעים, 
אמיתי אזרחי המדינה. זוהי העיר העתיקה של ירושלים. מקום 

ומדומיין, סמל של אמונה וגעגוע כמו גם עיר אמיתית על שלל 
העיר להכיר את  שעות) 3.5( קצרהסיור מטרת האתגריה. 

את הגיאוגרפיה והדמוגרפיה שלה, מעמדה בשיחות , העתיקה
השלום ובמודלים לניהולה במסגרת של הסכמי שלום, אבל 

אל מציאות חייהם של תושביה  ניסיון להתקרביותר מזה, 
באפריל  12ביום רביעי, ותקוותיהם לעתיד לבוא. היציאה 

 מכיכר צה"ל. 8:00בשעה 
  

 

  לפרטים נוספים ולהרשמה:
studytours@ir-amim.org.il  

  
  

  פסטיבל תיאטרונטו 

 ביפו העתיקה ובעכו
  

 2017יחזור גם השנה פסטיבל תיאטרונטו  27-בפעם ה     
 ,ם חמישיוימהמוקדש כולו להצגות יחיד. הפסטיבל יתקיים 

 באולמות יפו העתיקה: ,באפריל 15 ,עד שבת ,באפריל 13
  תיאטרון יפו, תיאטרון הסימטה ותיאטרון נא לגעת

הצגות,  100 לתחרות וכן ברחבי עכו. "השנה נמסרו ,בנמל יפו
נבחרו שמונה הצגות", סיפר יעקב אגמון, יו"ר הוועדה  ןמתוכ

 את קולו "ההיקף הזה מנסה להביא  האמנותית של הפסטיבל.

 

של כל מי שמעלה על דעתו שכדאי לו להגיד משהו. אין פה 
דברים אקטואליים, זאת במה שחשוב להשמיע בה את רצונם, 

  שקל. 60מחיר הכרטיס:  איכותם וסיבתם של אנשים".
  

  פרטים נוספים על ההצגות:
https://he-il.facebook.com/teatroneto 

 
  

 אפריל במועדון הקולנוע

 של הגדה השמאלית
 

במהלך חודש אפריל ומדי מוצאי שבת, במועדון הקולנוע      
נורבגיה של הגדה השמאלית, יוקרנו סרטים ממצרים, צרפת, 

יוקרן הסרט  20:00באפריל בשעה  8, וגרמניה. במוצאי שבת
שרל פיטוסי -הצרפתי "הימים שאני לא קיים" של הבמאי ז'אן

  דקות, צרפתית, תרגום לאנגלית) 111
יוקרן הסרט המצרי  20:00ריל בשעה פבא 15במוצאי שבת      

של במאי  1958-הקלסי "באב אל חדיד" (שער הברזל) מ
ף שאהין (דקות, ערבית, תרגום לאנגלית). זהו אחד המנוח יוס

מסרטיו הטובים ביותר של שאהין, גדול במאי מצרים. בסגנון 
ריאליסטי, שאהין בונה את עולם הסרט בתחנת רכבת -ניאו

   .בקהיר, כאשר הוא עצמו מגלם את הדמות הראשית בסרט
הסרט נגנז אחרי יציאתו לבתי הקולנוע אז בשל תגובות     

שנים מאוחר יותר. שיחה  20אך חזר למסכים   הזועמות הקהל
אפריל: עוד יוקרנו במהלך   ואיל.-אחרי הסרט עם תאופיק אבו

" של באוגוסט 31אוסלו " 20:00בשעה  22.4.17במוצאי שבת 
דקות, נורווגית,  95 ,2011-הפקה מ במאי: יואכים טרייר

 במאים" של רישומי וידאו של מהפכה"תרגום לאנגלית; ו
דקות, רומנית,  106( אנדרי אוז'יקהו הארון פארוקיהגרמנים 

  . 1992-הסרט הופק ב .)תרגום לאנגלית
באוגוסט" תיערך שיחה עם  31בתום ההקרנה שח "אוסלו     

" ישוחחו רישומי וידאו של מהפכהדב לפי ולאחר הקרנת "
 הצופים עם הבמאי אבי מוגרבי.

  
  

  בפייסבוק:מועדון הקולנוע של הגדה השמאלית 
https://www.facebook.com/LeftBankMC 

  

  הקרנת הסרט האיטלקי

  'פאיזה' בסינמטק חיפה
  

באפריל, בשעה  9 ,בסינמטק חיפה יוקרן ביום ראשון     
ריאליזם האיטלקי, סרטו -אחד מסרטי הדגל של הניאו 20:30

רוסליני, אבי התנועה הקולנועית המהפכנית הזו. של רוברטו 
ם, יידי הכוחות האמריקאיבאיטליה שחרור מתאר את הסרט 

מהכוחות ועד השחרור הסופי  1943-מהפלישה לסיציליה ב
. הסרט מחולק לשישה חלקים, 1945-בים יהנאציים והפשיסט

מתרחש במקום אחר (רומא, נפולי, פירנצה, עמק הפו  חלקכל 
המפגש בין החיילים הזרים לאוכלוסייה  פר עלומס וכו')

המקומית. הסרט צולם בסגנון חופשי, בלוקיישנים אמיתיים, 
ותוך שימוש בשחקנים לא מקצועיים, מה שמעניק לו תחושה 

דקות, איטלקית, תרגום לאנגלית  126ריאליסטית חריגה (
 ).עבריתלו
  
  

  דקות): 9מתוך הסרט (
https://www.youtube.com/watch?v=mU6ZR_5UCs4  
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  מתוך הסרט "נמל בית"

  

  סרט חדש והעובדים במרכזו

  'נמל בית'
  

  

לאקרנים ברחבי הארץ הסרט הישראלי "נמל  הלאחרונה על   
יורם חטב, שמיל בן ארי,  היא מרשימה: ושחקניבית". נבחרת 

, לירון בן שלוש, אייל רוזלאס, יעקב זרה אנה דובנוביצקי
        דניאל, אייל סלמה, לירון לבו, אודי פרסי ודליה בגר. 

, ימויים של ארז תדמור ושלמה אפרתיהסרט הוא דרמה בב     
 ספינות. עלילת הסרט עוסקת במהנדס שגם כתבו את התסריט

שחוזר לביתו אחרי שנים בים ומנסה לבנות את חייו מחדש, 
יציבה. הוא מתמנה ממש לא המשפחתית גם כשהקרקע 

לתפקיד בכיר בנמל ונתקל בשחיתות ממוסדת. כשהוא מנסה 
להילחם בה ובאחראי לה, הוא נתקל באלימות קשה כלפיו 

        .וכלפי משפחתו
מיומנים שני שחקנים ישראלים ותיקים,  –חטב ובן ארי      

מפגינים את כישוריהם ב"נמל בית", דרמה גברית,  – ומצוינים
שנדמה נלקחה מהמציאות בשנים האחרונות, שופעת יצרים 

שמתרחשת בנמל אשדוד על רקע ניסיון הממשלה להפריט 
         אותו וועד עובדים לוחמני שאינו נקי ממעשי שחיתות.

סכסוך בין שני ידידים מהעבר: המהנדס ה -ט במוקד הסר     
ההופך לבכיר בנמל אביטן (יורם חטב) ויו"ר הוועד אזולאי 

הניצבים בשני צדי המתרס. אמנם ההפרטה  ,(שמיל בן ארי)
אינו עוסק והניהול הכושל משמשים רקע לדרמה, אך הסרט 

  אלא בקונפליקט האישי בין שתי הדמויות. –בכך 

 התארגנות' על שביתההסרט '

  חיפה כימיקלים עובדי
  

עובדי חיפה כימיקלים בצפון ובדרום עלו לכותרות     
שמירה על בשבועות האחרונים בגלל מאבקם הנחוש למען 

. את מיכל האמוניה שבמפרץ חיפה צריך םתמקום עבוד
לסגור. על כך אין חולקים, אבל בקפיטליזם כמו בקפיטליזם: 

מחדלי הממשלה ובעלי העובדים אמורים לשלם את המחיר 
לא מדובר  אמפ האמריקאית. לא.המפעל: משפחת טר

קרויים "הטראמפ ה אלא באלה –בטראמפ "ההוא", הדולנד 
  היהודים" ובראשם ג'ולס טראמפ.

ב בעשורים האחרונים מכרה זה שהפך ,קליםחיפה כימי    
הפריטה  1986-ב. ת ממלכתיתעבור בעליו, היה פעם בבעלו

לטובת  בעל  ,שפעל אז רק במפרץ חיפה ,המדינה את התאגיד
בלחצו של ראש וזאת  –אריה גנגר  בשםהון יהודי אמריקאי 

הנעשות הממשלה דאז שמעון פרס. כמו בכל ההפרטות 
מותו של  לאחרהמפעל נמכר הרבה מתחת לערכו.  –בישראל 

  לידי משפחת טראמפ. בוהשליטה  , עברהגנגר
חיפה הרבה מאוד מ והרוויחבעלי ההון  ,גנגר ועד טראמפמ    

אשלגן בעולם. מצריכת חנקת ה מייצר אחוז ניכרה ,כימיקלים
במחצית  .על גבם של העובדיםו עש הםאת הרווחים האלה 

בתקופת כהונתו של אריאל שרון כשר המסחר  ,90-שנות ה
(מדובר  הקרוב, מתומכי הליכודידידו  הקים והתעשייה,

את  ,גנגרשעבר ל הישראליבכסף, לאו דווקא ברגשות), 
  . במישור רותם פה כימיקלים דרום'מפעל 'חיה

קבוצה של ן היו מאורגנים בהסתדרות והעובדים בצפו    
היא  רצתה אף ,, רובם תושבי דימונהבדרום עובדים צעירים

  . 2003-על שביתה ב להקים ועד עובדים ואף הכריזה
חשובים שנעשו המ ,ה"שבית"התיעודי כאן נולד הסרט     

. המניע הראשון לעשייתו היה ני העשורים האחרוניםבארץ בש
סודרי ואמיר טאוזינגר, לעסוק בקשרים  הרצון של יוצריו, אסף

      שבין הון לשלטון.
המספר את סיפורם של עובדי חיפה כימיקלים  ,הסרט    

(זה  הראשון בערוץ, רק פעם אחת, 2006ביוני הוקרן  ,וניצולם
אחרי הקרנת הבכורה שלו בפסטיבל . שהממשלה רוצה לסגור)

בטלוויזיה  , הופעל נגד שידורו2005קיץ הקולנוע בירושלים ב
בתגובה למסע נגדי של הקרנות אז מסע לחצים. יוצריו יצאו 

י אמצעיים של מפגשים בלתשל ו אלטרנטיביות ברחבי הארץ
  . קהלים שוניםמשתתפי הסרט עם 

, אחרי תארגןהחליטו להדרום  עובדי חיפה כימיקלים     
שחברם, אבי מור, אב טרי, נרדם במשמרת לילה ופוטר. עמרם 

סימון, אחד הגיבורים בסרט, מספר איך הוא וחבריו נשברו -בן
ובכו כשראו את מור תולש את תמונות ילדיו ומפנה את 
הארונית שלו במפעל. בפעם הראשונה אזרו העובדים אומץ 

ה. ארבעה מהם ופנו בבקשה מאורגנת להחזיר את מור לעבוד
    פוטרו. לא היה מנוס מלהקים ועד. 

 ההמפעל לא הכירהנהלת הוקם ומנהיגו פוטר. וועד ה    
 בוועד ובתגובה הוחלט על שביתה. העובדים חסמו את שערי
המפעל ולא אפשרו גישה למשאיות. מהר מאוד למדו 

והתורם. ידיד כוחו של גנגר, ה והשובתים על בשרם מה
 אליהם שוטרי דימונה, בשליחות השרראשונים הגיעו 

בהנחיית  נציגי החוק שהגיעו לביטחון פנים אז, צחי הנגבי.
 ,לפנות את השובתים דהיום (הזמני) שר התקשורתפקס ישיר מ

 עולה הרבה לא יוצאות מהמפעלכל יום שהמשאיות "כי 
  . "כסף

  

  הסרט שווה ציפייה נוספת או ראשונה:    
https://www.youtube.com/watch?v=_Vb3bRkqPSA 



    במאבק
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  התאגיד) של בפייסבוק סרטון מתוך (צילום העיתונאים הפגנת
  

 קריית מול )1.4( הפגינו עיתונאים מאות מחמש יותר    
 שעשו הקומבינה לביטול בקריאה אביב בתל הממשלה

 האוצר שרו נתניהו בנימין הממשלה ראש הציבורי בשידור
 השידור תאגיד את תמסרס שלדבריהם ,כחלון משה

 צומת את  חסמו המפגינים .אנושות בו תופוגע ״כאן" החדש
 י.עזריאל

 אין חופשית עיתונות בלי״ נה:בהפג שהונפו השלטים בין    
 ״,אמיתי ציבורי שידור" ,,ת"פיו סותמים כאן" ה״,דמוקרטי

  ״.הדיכוי לחופש לא ,הביטוי לחופש כן"
 ,ההסתדרות של  העיתונאים ארגון ר"יו ,יצקי'טרצ יאיר    

 עם הזדהות לש הפגנה רק לא מבחינתנו זו״ :עצרתב  אמר
 בעיקר זו .,השידור מרשות וגם מהתאגיד גם הרבים המפוטרים

 הממשלה ראש ובראשם פוליטיקאים של הניסיונות נגד הפגנה
 אותם תשרת כל קודם זוש לוודא כדי התקשורת על להשתלט

 חשבון על מלוכלך דיל זה .הציבור את ,בכלל אם ,כך אחר ורק
 שידור למען יאבקו יתעורר שהציבור הזמן והגיע ,הציבור
  זק״.וח עצמאי ציבורי

 בכל עבודה סכסוך על ההסתדרות הכריזה )3.4( השבוע    
 עם ובהזדהות התאגיד משבר בעקבות הציבורי המגזר

 ניסנקורן אבי ההסתדרות יו"ר״ נמסר: דרותתמההס העובדים.
 רקע על בישראל הציבורי במגזר כולל עבודה סכסוך על הכריז

 העבודה מקומות עם והתאגיד. השידור ברשות המשבר
 ,הציבורי במגזר המעסיקים כלל נמנים הסכסוך חל שעליהם

   .״הממשלתיות חברותה גם זה ובכלל
 עובדי בציבור התעללות על מלינה ההסתדרות״ :נכתב עוד     

 באלו. אלו עובדים קבוצות שיסוי תוך והתאגיד, השידור רשות
   ובפרט, גם העובדים, תעסוקת על להגן דורשת ההסתדרות

  

 מועדון קולנוע בגדה השמאלית
  

  שארל פיטוסי-ז׳אן – בהם אינני קייםהימים 
  

  )צרפתית עם תרגום לאנגלית( צרפת, 2002
  

  

  , 20:00, באפריל 8ש, מוצ"

  , תל אביב70אחד העם 

  

 ודאות בחוסר העובדים ציבור והותרת הרפורמות ריבוי נוכח
 דורשת ההסתדרות לסכסוך, נוספת עילה במסגרת תמידי.

 ולהימנע הקבלן עובדי של ההעסקה תופעת את להפסיק
   ״.זו פוגענית במתכונת ההעסקה מהרחבת

 הממשלה התנהלות נגד לבג״צ )3.4( עתר העיתונאים ארגון   
 המערכה הציבורי. השידור תאגיד את לחסל וניסיונה

 השחיתות ונגד העובדים למעןו העובדים של הציבורית
  בעיצומה. - השלטונית

  
  

  ליל הסדר בחולות
 יציינו, הסדר ליל לפני ימים מספר), 6.5( השבוע ה׳ ביום    

 במתקן החירות חג את עבודה ומהגרי פליטים למען הפעילים
 היא האירוע מטרת: "נמסר מהמארגנים. חולות הכליאה

. ומעניין חווייתי במפגש בו השוהים ואת המתקן את להכיר
, המקלט מבקשי ולשחרור המתקן לסגירת קריאה הוא האירוע
  ". בארצנו החירות ולמשמעות הפסח לחג בחיבור

 שמחוץ ברחבה ופליטים פעילים יתכנסו 15:30 בשעה    
" פסח הגדת"ב במשותף יקראו שעה חצי וכעבור למתקן

 16:30-ב". אדם לזכויות רבנים" הארגון בשיתוף אלטרנטיבית
 האירוע בתום. אפריקאי תיפוף ומעגלי שיח מעגלי ייערכו

 על טוב שתעשה בהופעה ננעל הערב את. "עצרת תתקיים
  .עוד נמסר", הלב

        ::::שבעשבעשבעשבע----ובארובארובארובאר    אביבאביבאביבאביב----מתלמתלמתלמתל    להסעותלהסעותלהסעותלהסעות    ולהרשמהולהרשמהולהרשמהולהרשמה    בפייסבוקבפייסבוקבפייסבוקבפייסבוק    האירועהאירועהאירועהאירוע
https://www.facebook.com/events/818788531604906 

  

  (חד״ש) שוויוןלו לשלום הדמוקרטית החזית
  

  

   9-ה עידהוהו
  

  חגיגי פתיחה אירוע
  ,18:30 בשעה ,באפריל 7 ו', יום

  אמנותי מופע דברים, בתכנית:
  

  דיונים יום
  10:00 בשעה באפריל, 8 שבת,

  והחלטות סיכום דיון, דוחות, בתכנית:

  
  שפרעם סמיראמיס, באולמות באולמות יערכו המושבים שני


