
  

עזה הוא נקודת שפל של מדיניות המצור רצועת משבר החשמל המתמשך ב

וחמאס 'מאבק בין הנהגות פתחאגי לטר ביטויוהישראלית   
   

ם, שרצועת עזה, בית הכלא הגדול בעולרבות שנים    
רי חמור. אניטנמצאת במשבר הומ

סדרת המלחמות התוקפניות של 
ישראל ברצועה, ושיאן במבצע ״צוק 

, הותירו את הרצועה 2014- באיתן״ 
כעי הריסות מתפורר, בו צרכים 
אנושיים בסיסיים כמים, חשמל, 
מחסה ומזון, שלא לדבר על הזכות 
לחיים תחת איום מתמיד של מטוסי 

  צה״ל, אינם מסופקים או מובטחים. 
קיצוץ אספקת החשמל לעזה,     

ביוזמתו של נשיא הרשות הפלסטינית 
דיבה׳ של מחמוד עבאס, ובעזרתה ׳הנ

ר את המשב דרדרממשלת ישראל, 
חדש. אל  פלרי הקשה לשאניטההומ

קיצוץ דרסטי זה בחשמל, מצטרפת 
המניעה של אישורי מעבר לחולים 
מעזה לבתי חולים בגדה, בישראל 

משרד הבריאות של הרשות הפלסטינית.  םיזשובירדן, 
בעזה, בתי חולים מתקשים לתפקד ללא אספקת חשמל 

שלמות נמצאות בעלטה ברוב שעות  סדירה, ושכונות
היממה, או צריכות להסתפק באספקת דלק לא סדירה 

  לגנרטורים מקומיים. ממצרים 
את מהלך מניעת החשמל שמוביל עבאס בשותפות עם     

ישראל צריך לראות בתוך הקשר רחב יותר, הכולל גם את 
המצור המדיני שהטילה סעודיה ושותפותיה על קטאר, 

ם ת בארגונים כמו חמאס והאחים המוסלמימפני שזו תומכ
החדשה  פוליטית-אוהגבמצרים. עבאס ראה בסיטואציה 

טראמפ שעת כושר דונלד שמוביל הנשיא האמריקאי 
לערער את שלטון חמאס בעזה ולעורר התנגדות עממית 

יו. גם ממשלת חמאס אחראית למשבר, כאשר היא פלכ

סיוע החוץ והתלות ישען על ת פעם אחר פעם להבוחר
במדינות האזור במקום לפתח 
אסטרטגיה של שחרור לאומי וחברתי 

. בזמן שהמאבקים הפוליטיים כמתבקש
בין ההנהגות המתחרות של העם 
הפלסטיני מתנהלים, האוכלוסייה בעזה 

  מוסיפה לסבול, וביתר שאת. 
האחראית המרכזית  – להדגישחשוב     

למשבר המתמשך בעזה היא ישראל, 
יות מצור אגרסיבית כלפי מנהלת מדינה

שנים. ישראל היא   זההרצועה 
האחראית הבלעדית להרס המסיבי בו 
חיים העזתים, לריסוק של התשתיות 
האזרחיות, כולל תחנות כוח, ברצועה, 
ולמניעת מוצרי יסוד מהמקום הצפוף 
ביותר בעולם. ישראל, במניעת העברת 

סיבה להחשמל לעזה, ללא קשר 
מייצרת מערך של ענישה  הפוליטית,

 חייהה האזרחית, שרמת יאוכלוסי פושעת נגד קולקטיבית
היא מהנמוכות בעולם כולו. אך כאמור, האחריות מוטלת גם 

ברמאללה וחמאס בעזה, שמשתמשות  'על ממשלות פתח
  ה הסובלת בעזה כקלף מיקוח במאבק על שליטה. יבאוכלוסי

ארגון זכויות אמיר רותם, מנהל המחלקה הציבורית ב     
) את האמת הפשוטה על 25.6האדם ״גישה״, כתב ב״הארץ״ (

ענישה קולקטיבית זו: ״חיי אדם, זכויות היסוד שלהם, של 
ישראלים כפלסטינים, אסור שישמשו כלי משחק בידי 
גורמים מדיניים. טקטיקות לוחמה מוכחשות כמו מניעת 

ן משאב מאוכלוסייה הן פסולות מיסודן וצריך להימנע מה
ולא לשתף איתן פעולה. אם חשמל סביב השעון, מים ראויים 

זה  –ולנו כותעסוקה בעזה הם הדבר הראוי, הדרוש והטוב ל
 הזמן לעשות כדי שזה יקרה״. 

  בעלטהעזה 
 2017 ביוני 28, 24 גיליון   



 2תגובות /

        
  דברים בשם אומרם

        

  אל תגיד התנחלות, מעכשיו יש מזרח גוש דן
למצוקת הנדל"ן בגוש דן:  "הפתרון של שר השיכון יואב גלנט

אלף דירות.  67תכנית בנייה מאסיבית בשומרון שתכלול כ־
התכנית, שגיבש השר יחד עם אנשי מועצת יש"ע, הוצגה 
אתמול בוועדת הפנים של הכנסת. בתחילה מוזכרת מצוקת 
הדיור הקשה בגוש דן ומחירי הדיור המאמירים. בהמשך מוצג 

מרון, שמכונה 'מזרח הפתרון: בנייה מאסיבית במערב השו
  גוש דן'".

  )7.6("ידיעות אחרונות", 
  

  מכתבים
  למערכת   

 
  

  הקליניקות המשפטיות נגד הקוד האתי  
אנו קלינאיות, קלינאים, מנחות ומנחים אקדמאיים     

מקליניקות משפטיות מרחבי הארץ מבקשים להביע את 
 ,התנגדותנו החד משמעית לקבלת "הקוד האתי" המוצע בכלל

  ) הנוגע לחינוך הקליני בפרט.6ולסעיף ב(
התנגדותנו הינה חלק בלתי נפרד ממאבקם של המוסדות     

ים כולם נגד הקוד האתי המוצע ולמען החופש יהאקדמ
  האקדמי של כל מרצה ומרצה במוסד. 

נדגיש כי אין כלל אפשרות לחנך חינוך שהוא בלתי פוליטי.     
נורמטיביים אחרים, הוא כל לימוד של משפט ותחומי דעת 

מעצם טבעו פוליטי במובן הרחב (ולא פוליטי במובן מפלגתי 
צר), כלומר עוסק בסוגיות יסוד בציבוריות הישראלית, שבהן 

נושאי דת ומדינה, טוהר  –עוסקות גם המערכות הפוליטיות 
השלטון, זכויות האדם, ועוד. הצגתו של דיון אקדמי ביקורתי 

טאת חוסר הבנה בסיסי של שדה בתחומים אלו כפסול מב
להשתיק קולות ביקורתיים. החינוך  ההחינוך המשפטי, ונועד

הקליני המשפטי נמצא בליבת החינוך המשפטי בישראל 
ובעולם, ומהווה רכיב חיוני בו. הוא מאפשר לסטודנטיות 
ולסטודנטים הצצה אל עולם המעשה המשפטי, ומעודד שיח 

לי ספר לבין המשפט ביקורתי באשר לפער שבין המשפט ע
בעולם הממשי. בתוך כך, הקליניקות חרתו על דגלן קיום של 
שיח פתוח הנותן מקום חשוב לדיון וויכוח ביקורתי 

  לסטודנטיות ולסטודנטים בעלי עמדות שונות. 
ברוח הדברים הללו, נקיים  בימים אלו דיונים עם     

הסטודנטיות והסטודנטים על חשיבותו של החופש האקדמי 
  וגבולותיו. 

  קליניקות המשפטיותה
  בר אילן,  אוניברסיטאות ת"א, חיפה, העברית, 

 , המכללה למינהל המרכז הבינתחומי הרצליה

 והמכללה האקדמית נתניה
      

ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל: 

zohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.com        
  6126102יפו -ת"א 26205דואר או לתיבת 

  

  

  מונופולים ונכים: איפה ואיפה
ועדה להעלאת וראש ההפרופסור ירון זליכה, שעמד ב"

גיב על דברי הפרופסור אבי שמחון הבוקר הקצבאות הנכות, 
ון מטיב יותר עם בגלצ, שלפיהן המתווה החדש שהוביל שמח

אותן, הגשתי המלצות לשר האוצר והוא אימץ 'ציבור הנכים: 
תספורת. במקום  ןבא עכשיו פרופסור שימחון ועושה לה

לעשות תספורת למונופולים הרבים מספור, הוא מוצא את 
שנים  15הציבור הכי חלש בישראל, הכי מסכן שנדפק כבר 

מההמלצות  יםי שלישנועושה לו תספורת של בין חצי לבין ש
  '".שלי

  )14.6גלי צה"ל, (
  

  המשותפת: הרשימה דע את האויב
מתקפה חריפה של נציגי מפלגות הימין על מבקר המדינה "

מדינה על תקצוב עמותות דו"ח מבקר הבדיון הנערך כעת על 
על פי הדו"ח, שפורסם בות לשר אורי אריאל. רוהימין המק

סטרטגית לעידוד וחיזוק התכנית הא'הפכה  ,לפני חודש
שאושרה בתקופת הממשלה הקודמת, שבה כיהן  'ההתיישבות

לצינור העברת כספים לעמותות המזוהות  ,אריאל כשר השיכון
אשר פעלו בין  ,פוליטית עם מפלגות תקומה והבית היהודי

היתר ביישובים העשירים של מרכז הארץ כגון הרצליה, רמת 
יו"ר הקואליציה דוד ביטן (הליכוד) אף . . . . 'ורמת אביב ג השרון
את הטון וטען כי מחברי הדו"ח מייצגים את חברי  החריף

  ."הרשימה המשותפת
  )15.6("דה מרקר",  

  

  רק מתחלפים , הםחי השממה לא מתיםימפר
"חמישים שנה אחרי הניצחון, יש כאלו שאומרים שהוא רק 

 את משחית –כך הם קוראים לזה  – אותנו. שהכיבוש סיבך
חלוציות תמיד הייתה עסק מסובך, וגם  –החברה שלנו. חברים 

כשראשוני העולים הגיעו לארץ, היו כאלו שאמרו שהם 
מסבכים אותנו עם מעצמות העולם. המתיישבים ביהודה, 

חי ין והגולן הם חלוצי זמננו, הם מפרשומרון, בקעת הירד
  השממות".

  )6.6, בכנסתהרצליה פיתוח, תושב , יולי אדלשטייןיו״ר הכנסת (

  

  ללכת עם ולהרגיש בליבוגי: 
"אין פתרון קבע בטווח הנראה לעין אבל אני לא רוצה לשלוט 

פרדות הפוליטית שקיימת. אני יבהם. אני רוצה לחזק את הה
. אני לא רוצה סי לספח שטחי ,לא רוצה להתיישב על כל גבעה

לאומית, אני רוצה לחזק את ההיפרדות לכיוון של -מדינה דו
  אוטונומיה".

   לשעבר משה "בוגי" יעלון, (שר הביטחון

 )15.6 ,1967שנה למלחמת  50בכנס במלאות 
  
  

  ?ומה עושה שליח חב"ד בתאגיד השידור 'כאן'
הרגשתי צורך לכפר על כך שבתקופת היותי כתב הדרום של '"

לפני שחזרתי בתשובה, הכנתי כתבות עוינות נגד  ,2ערוץ 
לעשות מתיישבי גוש קטיף. גם כיום הרבה עיתונאים צריכים 

חשבון נפש על מה שקרה בגוש קטיף ועל אופי הסיקור 
הצליח להביא למודעות נושאים רבים הקשורים הוא  '.שלהם

למאבקים הרבים למען ארץ ישראל. בהם: ההתיישבות 
ביהודה ושומרון, המאבק של 'המטה להצלת העם והארץ', 
ההתנכלות לפעילי ימין ולחיילים שמסרבים לעקור יישובים 

ם, המודעות לנושא ההתבוללות בשכונות בירושלים ומאחזי
  ."והערים המעורבות, המאבק בשכונת שמעון הצדיק ועוד

  כאן אורי רווח המתואר פועלו של עיתונאי תאגיד (מתוך כתבה על 

 )9.6אינפו", -כשליח חב"ד בתקשורת, "חב"ד



 3/  ורווחה חברה   
 

  כלכלי על סף משבר
 בין התכנית "מחיר למשתכן" לבין הגל של מימוש רווחים

  

  תמר גוז'נסקי מאת

  
בעשור האחרון התרחשו שתי רעידות אדמה גדולות במרכז     

הערים והעיירות באזור לא אך . 2016-וב 2009-ב –איטליה 
  התרוקנו מתושביהן ואלה ממשיכים בשגרת חייהם.

משברים כלכליים הם מעין רעידות אדמה במשק. אך     
אין אפשרות יודעים שיתרחשו אך בהבדל מרעשים בטבע ש

ם מראש, ההיגיון המוליד בקפיטליזם לחזות את התפרצות
משברים כלכליים מחזוריים ידוע ומוכר. ובכל זאת, הציבור 

בתקופת גאות כלכלית, וגם  מתפתה שוב ושוב להיסחף
ההנהגה (הממשלה, בנק ישראל) משלה עצמה שיש בידיה 

   כלים להבטיח שהגאות תימשך.
 :שתי דוגמאות מהימים האחרונים ממחישות מציאות זו    

האחת, הכרזתו של שר האוצר משה כחלון, בדבר תכנית 
, וההרשמה "אלף דירות במסגרת "מחיר למשתכן 15לבניית 

; והשנייה, הכרזתו של לרכישתןזכאים אלף  22תוך יומיים של 
מיליארד שקל  30ראש הממשלה נתניהו, כי יושקעו 

  בתשתיות.
      

  חובות מול שכר
בעשור האחרון,  74% –העלייה התלולה במחירי הדירות     

דוחפת רבבות זוגות צעירים להירשם לתכנית "מחיר 
 כמעט כולם. אלא שהדירות ילמשתכן", המציעה הנחה במחיר

התופח של חוב את הרכישה ברובה בהלוואה מהבנק. ה נויממ
  שלישים מכלל החוב של משקי הבית.-הוא שניהמשכנתאות 

מיליארד  504-הגיע החוב של משקי הבית ל 2016 בסוף    
אך באותן  .2013לעומת החוב בסוף  20%גידול של  –שקלים 

. לפער בין 6%-שלוש שנים גדל השכר הממוצע לחודש רק ב
הגידול המהיר בחוב לבין הגידול הצנוע בשכר יש משמעות 
ברורה: העובדים שוקעים בחובות, אותם יתקשו לפרוע יותר 

  כרם המפגר במרוץ מול החוב.ויותר בש
הפער בין הגידול בחובות לגידול בשכר ממחיש הבט אחד     

של העמקת הסתירות במשק הקפיטליסטי, שתוצאתה הבלתי 
  נמנעת היא הדרדרות למשבר כלכלי.

  

  בין שיא למשבר
נמנעות המשבר הכלכלי אין משמעה, -הקביעה בדבר אי    

. המועד ואת עוצמתו שניתן לחזות בדיוק את מועד פריצתו
  מגורמים שונים, כלכליים ופוליטיים. יםמושפע והעוצמה

ההערכה לגבי האפשרות הקרבה של משבר כלכלי נשענת     
, 21-המאה ה ההתפתחות המחזורית. מאז החלגם על בחינת ה

 2001-חווה המשק הישראלי שני משברים: האחד פרץ ב
ונמשך שנתיים. ואכן  2008-, והשני פרץ ב2003ונמשך עד 

שנים בין משבר למשבר מאפיין את  10-7מרווח של 
  הקפיטליזם המפותח.

בשבוע שעבר פורסמו נתונים רשמיים לגבי הרבעון     
  משבר:   של   ברורים    סימנים   הכוללים  , 2017   של  הראשון

 פרויקט הדגל של כחלון
 

 –בלבד  1.2%-התוצר המקומי הגולמי גדל (בחישוב שנתי) ב
לא נרשם כלל  יפחות מהגידול באוכלוסייה. במגזר העסק

וייבוא  3.4%-ואילו ההשקעה בנכסים ירדה ב בתמ"ג גידול
  . 5.5%-הסחורות האזרחיות ירד ב

סימנים אלה מקבלים חיזוק מכיוון שנראה ממבט ראשון לא     
שייך לעניין: גל של מימוש רווחים. במסגרת גל זה, חברות 
השקעה וחברות גדולות אחרות מוכרות מניות בהיקפים 

החברות כי גדולים. גל של מימוש רווחים מעיד בדרך כלל 
הגדולות, החשות טוב יותר מהאזרחים את הדופק הכלכלי, 
מעריכות כי שוק המניות נמצא כרגע בשיא, ולכן כדאי להן 

מחיריהן יירדו, כלומר לפני שיפרוץ לפני שמניות למכור 
  .2007/8משבר נוסח 

 חודשים האחרוניםהעיתונות הכלכלית בעולם עוסקת ב    
כלכלנים לא  .בצפי של משבר כלכלי קרובבאינטנסיביות 

כבר החל בארצות בעצם  2017מעטים מעריכים כי המשבר של 
  ההון המרכזיות. 

המצב של משבר או טרום משבר מסביר גם את המעורבות     
גם את הדאגה הגוברת  ,וק הדיורשהגדלה של הממשלה ב

שמבטאת נגידת בנק ישראל לגבי יציבות הבנקים וגם את 
ה להותיר את שער הריבית הבסיסית ברמה של כמעט תהחלט
  אפס. 

עם סימני בארצות ההון פוליטי -ליהתמודדות הממסד הכלכ    
העימותים המכוונת של  החמרהאת ההמשבר כוללת גם 

, לרבות העיסוק צבאיים הגלובליים והאזוריים-הפוליטיים
הנמרץ של הממסד הפוליטי והצבאי הישראלי במלחמות 

  .ובליבוי המתיחות מול סוריה עתידיות בעזה ובלבנון
  

  גידול חד בבנייה בהתנחלויות
נשיאותו של דונלד טראמפ מצד אחד, וסימני המשבר מצד     

, שפרסמה יםהתקדים הבא יחסר ניםשני, מסבירים את הנתו
בנייה הלגבי התחלות  )19.6הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (
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 4כנסת /
 

  

  

  

  

  

  

 הכרה דורשים

  הילדים חטיפתב
  

  

 ילדי לחטיפת למודעות השנה יום צוין )21.6( שעבר שבועב   
 ,בנושא העוסקת עמר״ם עמותת ביוזמת ובלקן. מזרח תימן,

 ממסדית להכרה בדרישה המונית הפגנה בירושלים נערכה
  למדינה. הראשונות בשנים המזרחים הילדים חטיפת בפשעי

 מפגינה בירושלים (צילום: זו הדרך)
  

  
  
  

 000,2-מ יותר הגיעו ירושלים במרכז שצעדה להפגנה    
 בערוצים תקשורתי כיסויב זכתה לא היא אך מפגינים,

 ו״הכרה, הקרחון״ קצה רק ״זה קראו המפגינים .הממסדיים
 רחוב את ארוכות שעות במשך חסמו המפגינים וצדק״. ריפוי
 ,החטופים של משפחה בני עשרות בעוד בעיר, ג׳ורג׳ קינג

 ונייהצ הממסד ביצעש הפשעים על העידו קשישים, חלקם
 ל.ישראב טריים מהגרים בעודם

פתוח את ה הזמן ל״ז אמר: בהפגנה שהשתתף חנין דב ח״כ    
הפרוטוקולים, לחשוף את האמת, להכיר בעוולות ולהתחיל 

  ״. לעשות תיקון

ח״כ יום נערך בכנסת דיון מיוחד בנושא. מוקדם יותר באותו     
  :הרשימה המשותפת אמר כנציגנאם ש(חד״ש)  יוסף ג׳בארין

״היחס לתימנים בעשורים הראשונים לקום מדינת ישראל     
הציונית כלפי המזרח כולו, כלפי  משקף את היחס של התנועה
  עמי ותרבויות המזרח התיכון.

הגזענות כלפיהם, הפטרונות, היחס אליהם כאילו אין להם "    
השתקפות של היחס כלפי התרבות הערבית. אנחנו  םה ,תרבות

הערבים בישראל סובלים מביטויים שונים של אותו יחס גזעני, 
של בורות אירופית  מתנשא, מזלזל שהוא בעצם הפגנה מתמשכת

  כלפינו וכלפי כלל עמי האזור.
נמשכת  יםאנחנו רואים כיצד תרבות הטיוח והשקר הממסדי"     

מאז ועד היום וכיצד בעלי תפקידים מתחנכים בתרבות השקר 
מאפשרת ה ,והטיוח. צריך לפרק את התרבות הקלוקלת הזאת

זה אינטרס חברתי של כל מי שלא  .המשך של עוולות ופשעים
זה אינטרס חשוב גם של  -נמצאים בעמדות כוח ושלטון, ולכן 

  האוכלוסייה הערבית בישראל".

  

סלימאן תנאם -ח״כ תומא

  באו״ם על הכיבוש הישראלי
  

 

 הרשימה ,ש"חד( סלימאן–תומא עאידה הכנסת חברת    
 תשתתף ,י"מק של הפוליטית הלשכה חברת ),המשותפת

 לכיבוש שנים יובל לציון ם"באו החודש שייערך בכנס ותנאם
 ועדת מארגנת הכנס את ם.יהפלסטיני בשטחים הישראלי

 פורום" :היא האירוע כותרת .הפלסטינים לזכויות ם"האו
 במטה יתקיים והוא ,״לכיבוש שנים חמישים לציון ם"האו
 סאיב ר"ד :לכנס הוזמנו עוד ביוני. 29-30-ב יורק בניו ם"האו

 ל"מנכ ,אלעד וחגי ,הפלסטינית הרשות מראשי ,עריקאת
 .בצלם

 ,״לשלום פתרונות ומחפש לכיבוש שנה 50 מציין הכנס"    
 את לחשוף הזמן הגיע" :והוסיפה סלימאן–תומא כ"ח מסרה
 הדוגלת ציבור כנציגת ,תפקידי .הכיבוש של המכוערות הפנים
 1967 בגבולות פלסטינית מדינה הקמתבו הכיבוש בסיום

 במה כל מעל קולי את להשמיע ,המזרחית ירושלים ובירתה
   ״.העמים שני למען שליחות בכך רואה אני .אפשרית

 מנסה הממשלה, בשליחות ,דנון דני ם"באו ישראל שגריר    
 את בה הטיח הוא .לימאןס-תומא ח"כ של הופעתה את לסכל

 מדובר" וכי ישראל" את "יבזה שהנאום השחר חסרת האשמה
  ״.אדומיםה קוויםה כל בחציית

 
  

  
  

  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, 



 5/ עובדים   
 

   סיירים במוקד אמוןמתאגדים ה
  ראיון עם יותם גבעולי, חבר ועד הפעולה של התאגדות עובדי ״מוקד אמון״ 

  

חברה לאחרונה התאגדו עובדי מוקד אמון,     
 שמספקתמוקד. השירות סיור והמציעה שירותי 

סיירים המגיעים ברכבים לבתים  כוללהחברה 
ועסקים בהם דווח על פריצה. השירות הוא 
בעיקרו הרתעתי כי הסיירים אינם חמושים 
ועליהם לקרוא למשטרה במפגש עם פורץ. 
בגלל אופי השירות השונה משמירה רגילה, 

ו להסכם הקיבוצי הצטרפהעובדים בחברה לא 
הענפי בענף השמירה. בשיחה עם ׳זו הדרך׳ 

שיזם מתאר יותם גבעולי, מחברי ועד הפעולה 
  התהליך. אתאת ההתאגדות, 

ביותר מוקד אמון היא החברה הגדולה ״    
שנותנת את שירותי הסיור והמוקד בארץ״ אומר 

״יש לחברה גם חברות בת שעוסקות . גבעולי
התאגדנו רק הסיירים אבל  ,ירהמבניקיון ובש

שעובדים בשטח, יחד עם המוקדניות במטה 
בחברה עובדים  והטכנאים שמפעילים את הגלאים והאזעקות.

  עובדים״.  180-170-כ
 

  מדוע יזמתם את התאגדות העובדים?
העבודה שלנו מבצעית. וזה אומר שאנחנו מוכרחים לעבוד     

כלומר צריכים להיות  –לילות, ויש הרבה הקפצות בהרבה 
הזמן אין  מרביתלמרות שב זמינים כל הזמן לעבודה. בנוסף,

כמו הפסקת אוכל, כי ות, אין גם הפסקות פורמליות התרע
אנחנו לא קיבלנו צריכים להיות זמינים לאורך כל המשמרת. 

, ואז התפטרומהעובדים  כמהעל זה תגמול מבחינת תנאים. 
סיירים שנותרו. אז החלטנו, אני ושני עבר לעומס העבודה 

ולהתאגד בשביל לשפר סיירים נוספים, לדבר עם ההסתדרות 
  . את התנאים

  
  ?איך פעלתם אחרי שהחלטתם להתאגד

מצאנו נציגים בכל אחת מהגזרות  ,אחרי שפנינו להסתדרות    
  עם  בשטח גישש    הנציג  עובדים.   אנחנו   שבהן   האזוריות 

  

, וכשהערכנו שאנחנו יכולים להגיע לשליש האחריםהסיירים 
ביוני  12-בהכנו את זה עם ההסתדרות ויצאנו , בשביל יציגות

ו הודעות עם קישורים להרשמה ליום גיוס מרוכז. שלחנ
גדות וגם סיירנו בין הרכבים עם טפסים והחתמנו להתא

כדי להשיג עוד  .הגענו בסוף היום ליותר משלישעובדים. 
 והגענו טיפין טיפין לכמעט חצי ,המשכנו למחרתגיבוי 

  . זה בא להנהלה כהפתעה מוחלטתמהעובדים. 
  

  מה הרכב העובדים ומה השכר כיום?
הרבה סטודנטים וחיילים  –מגוון  הרכב העובדים    

 משוחררים, כי העבודה מאפשרת ללמוד בזמן שממתינים
מבוגרים יותר שעושים שתיים שלוש גם עובדים . יש לקריאות

  משמרות כדי לסגור את החודש. 
שתיה  ,לא מקבלים אוכל. שקל לשעה 28.5מקבלים הסיירים 
עובדים בלילה. אין קרן השתלמות, אין , למרות שאו קפה

תשלום על עבודה בלילה לפני השעה השביעית,  תותוספבכלל 
שמרות למעבודה האישי הסיירים מחויבים הלמרות שבהסכם 

. אלה הדברים המרכזיים שאנחנו רוצים לשנות במו״מ. לילה

בינתיים הייתה פגישת היכרות של 
דרות עם תהועד ונציגי ההס

ההנהלה, אבל המו״מ עצמו יתחיל 
  בקרוב.  

  
  איך נראתה פגישת ההיכרות? 

שמונה צי של  ההנהלה הגיעה עם    
דין. הבעלים והמנכ״ל של  עורכי

החברה אמר לי בישיבה שאני 
איגדתי את העובדים כי פחדתי 
מפיטורים על עניינים קטנים שהיו 

, כמו זה שלא חצי שנהכפני י לל
התגלחתי למרות שכעקרון אנו 

ניסה להפעיל טרור. הוא . מחויבים
התאגדתי כי : אמרתי לו שזה הפוך

האפשרויות היו להתאגד או 
   פני שהתנאים כה גרועים.להתפטר, מ

  
  למה בחרתם להתאגד בהסתדרות? 

ראשית כי ההסתדרות חתמה על הסכם קיבוצי בענף שנושק     
מנהל את ה ,אבא-השמירה והאבטחה. ואכן יוסי בר –לנו 

 ,הענף בהסתדרות וחתם על ההסכם הקיבוצי הענפי בשמירה
על המו״מ. ברמה האישית אני מאמין שגם אם יש  עובד איתנו

יש יתרון בארגון עובדים כה גדול  ,בעיות בתוך ההסתדרות
שיש לו את המשאבים למאבקי מאקרו. פיצול בארגוני 

   מחליש את העובדים.  העובדים 
  

 נמרוד פלשנברג

 

  עיתונאי חרדי פוטר אחרי 

  שנאם למען השלום
 שנאם לאחר מעבודתו פוטר ביתאן אלי החרדי העיתונאי    

 במאי 27-ב רבין בכיכר שנערכה כיבוש שנות 05 לציון בעצרת
 אביב,-תל ש"חד בסניף פעיל ,יתאןב .עכשיו שלום ביוזמת

 להקמת קרא הוא בנאומו ״.חרדים בחדרי" באתר כעורך עבד
 ולהפסקת ישראל של צידהב עצמאית פלסטינית מדינה

 את המרכז ,דרילמן ואלי   .וההתנחלויות הכיבוש
 בימים"ש הפיטורים בעקבות מסר ,״לשלום חרדים" פרויקט

 פיטורי בעקבות תקדים חסר הסתה בגל נתקלים אנו האחרונים
  ״.'חרדים בחדרי' באתר כעורך מתפקידו ביתאן אלי
 מתפשטות ביתאן של פיטוריו בעקבות" ,דרילמן לדברי    

 לפגיעות קריאות החברתיות ברשתות החרדיות בקבוצות
 לגיטימציה ומתן נוספים חרדים שמאל אנשי בפרנסת

 בביטחון פוגעים'כ הגדרתם תוך קולותיהם להשתקת
 שפוגע מי כל והוקעת ביטוי חופש מתן שיםורד אנו ׳.המדינה

 ועלינו אנושית חברה בכל יסוד ערך הוא הביטוי חופש .בו
   ״.מדי מאוחר שיהיה לפני – עליו םלהילח

 רכב סיור של מוקד אמון (צילום: זו הדרך)



 6/מזה"ת

מלחמת סוריה 

 האזורית
מתכוננים  ואחריםארה״ב, איראן 

  ליום שאחרי מלחמת האזרחים
  

  אבישי ארליךמאת 
  

  

רקה -בא אחרי כיבוש חאלב וקריסת דאעש    
(ובמוסול בעיראק), התחיל שלב 'משחק 
הסיום' לגבי עתידה של סוריה. אסד מנסה 
בשלב זה, בתמיכת רוסיה ואיראן, לחדש את 
האחיזה הטריטוריאלית והשלטונית שלו 
במרחבי מזרח סוריה מהם נדחקו כוחותיו 

מזרח, -הגבול הנושק לעיראק בצפוןמבעבר: 
גבול ל עדמזרח ו-גבול עם ירדן בדרוםעד ל

זור העצום הזה (ראו מערב. הא-רמת הגולן הכבושה בדרוםעם 
ה בו מעטה (גם לפני ימפה) הוא ברובו מדברי והאוכלוסי

המלחמה). אך אזור זה חשוב לסוריה כלכלית ואסטרטגית, כי 
שלה והוא חולש על  הנפט, הגז והמיםבו נמצאות עתודות 

  הדרכים העיקריות מעיראק ומירדן לסוריה.
חלה התפכחות בקרב המדינות  ,התערבות רוסיההחלה אז מ    

שתמכו במיליציות המורדים השונות לגבי היכולת להפיל את 
אסד ללא התערבות כבדה של כוחות זרים על הקרקע. היעדר 

 ;קרקעיבאופן  מסיבית הנכונות של נאט"ו וארה"ב להתערב
לגבש  תהכיתמבכישלון צבא טורקיה ומיליציות המורדים ש

הפיצול העצום והחולשה של  ;אזור שליטה בצפון סוריה
ה שולל אלשילוב גורמים  –כוחות המורדים ושכירי החרב 

משטר בכל סוריה. אך מדינות ההחלפת לאפשרות את הכעת 
מערביות לא נואשו והן -המערב, ישראל ומדינות ערב הפרו

תחת כולה מנסות למנוע, לפחות, את האינטגרציה של סוריה 
להשאיר את סוריה מחולקת. הן  במלים אחרות,שלטון אסד. 

מנסות לשמר אזורי מורדים ואזורי חייץ שבאמצעותם ימשיכו 
 להתערב בנעשה בסוריה. 

  
  מוקדי הבערה

הריק שנוצר בעקבות תבוסת דאעש והעלמות לוחמיו הביא     
כוחות  .למרוץ שליטה חדש ומסוכן על החלקים ה'משוחררים'

יהם) שלהתערבותם בסוריה ועיראק אולי הייתה נאט"ו (ונספח
לגיטימציה מסוימת במלחמה העולמית נגד דאעש הופכים 
עכשיו, אחרי תבוסת הארגון הפונדמנטליסטי, גורם המתערב 
ישירות במלחמה בסוריה לצד המורדים. המלחמה באמצעות 
'שליח' הופכת, מאז טראמפ ושלטון הגנרלים שלו, צעד אחר 

  יר בין מדינות התומכות בצדדים בסוריה.צעד, לעימות יש
קרבות קשים מתנהלים בין כוחות הממשלה הסורית לבין     

מיליציות איסלמיות (גרורותיה של אל קאעידה) באזור דרעא 
  ,2011-החל המרד נגד אסאד ב , שםשעל הירמוך. דרעא

 אינה מרוחקת מישראלו ,ת בקרבת הגבול עם ירדןוכנהש
  מאפשרות    חושש   יישראלה  הממסד    .הגבולות)  (משולש 

  

כוחות סוריים מגובים בכוחות חיזבאללה ומשמרות ות בססהת
זה, אולי, פשר ה'גילויים'  .מהפכה איראניים באזור רמת הגולן

תמיכתה של ישראל במורדים. עד כה  בדברבשבוע שעבר 
טענה ישראל שהיא רק נותנת סיוע הומניטרי לפצועים. בשבוע 

שישראל גם משלמת משכורות ומחמשת את  ,נושעבר למד
המורדים. איומי ליברמן ב'כנס הרצליה' שישראל תשמור 

גבולה הם עליית ל סמוכיםלעצמה חופש פעולה באזורים 
מדרגה מסוכנת, ולמעשה איום התערבות ישראלית במלחמה 

  בסוריה.
בוועידה באסטנה, קזחסטאן, בהשתתפות רוסיה, איראן     

הסלמה -חדשים על יצירת אזורי דה 3-הוסכם לפני כוטורקיה, 
בסוריה, אך ארה"ב אינה חתומה על 

-ירדני-ההסכמים. באזור הגבול הסורי
עיראקי הקימו האמריקנים  בסיס 
אימונים גדול למיליציות המורדים 
שבתמיכתם. כוחות צבא סוריים מגובים 
בכוחות חיזבאללה ומשמרות מהפכה 

טנפ -אלניים שהתקדמו לכוון אאיר
הופצצו בחודש האחרון מספר פעמים 
בידי ארטילריה וכוחות אוויר 

ים וספגו אבדות כבדות. שני איאמריק
מלט"ים סוריים (מתוצרת איראן) הופלו 
מירי אמריקני עשרות ק"מ בתוך 
טריטוריה סורית ומטוס חיל אוויר סורי 
שהפציץ מורדים הופל בסוריה בידי 

רה כשרוסיה הודיעה . המתיחות גבאמריקאייםמטוסים 
שתפסיק את הסכם התיאום האווירי מעל סוריה עם ארה"ב 

ים. המתח הביא איינעל על מטוסים אמריקיושהרדאר שלה 
להפסקה, זמנית, של טיסות הפצצה אוסטרליות נגד דאעש. 
נראה שארה"ב גם הגדילה את נוכחותה הקרקעית באזור יחד 

התייצבות כוחות עם כוחות ירדניים. ירדן חוששת, כישראל, מ
שיעיים על גבולה והתערערות יציבות הממלכה. בין ישראל, 

  קיים מזה זמן רב תיאום מדיני וצבאי. ארה"בירדן ו
  

  ניתיראההתקדמות הא
אחד מהחששות הגדולים במערב ובישראל היא מחבירה     

של כוחות שיעיים מעיראק ושל משמרות המהפכה 
והצבא הסורי, ויצירת רצף האיראניים, אל כוחות החיזבאללה 

יבשתי בשליטה שיעית מאיראן דרך עיראק, סוריה ולבנון אל 
ח והים התיכון. בשנים האחרונות גילתה איראן תחכום בגיוס כ

ציות יאדם ושכירי חרב מאפגניסטן, פקיסטן ומקרב המיל
ח הקרקעי המתדלדל והשיעיות בעיראק כדי להגדיל את הכ

שתתפות במלחמה בסוריה, של אסד. בשנתיים האחרונות מ
ני א, יחידות של הצבא האירןבפעם הראשונה מחוץ למדינת

, היה עד כה צבא 'הסדיר (הארטש, שלא כ׳משמרות המהפכה
 עברלפני שבועיים ל יםניאהטילים האיר שיגורהגנה בלבד). 

בסיסי ד"עש בסוריה בתגובה לפיגועים של דאעש בפרלמנט 
שב תצוגת רהבתנית של בטהראן ובמוזולאום של חומייני נח

  ישראל. לזהרה לסעודיה ואחה הגובר של איראן וכוכ
ח לזמן ואיראן ממצבת עצמה ככ ,בשלב 'משחק הסיום'    

ארוך בסוריה וכמעצמה אזורית. כוח אזורי איראני זה מפחיד 
ישראל וסעודיה, והוא עומד בבסיס המדיניות שלטונות את 

נקציות סעודית המוצאת את בטויה גם בס-הטראמפ
של  23הסעודיות, המפרציות והמצריות נגד קטאר (ר׳ גיליון 

עם איראן, צבאי ׳זו הדרך׳). אם פניה של ארה"ב לעימות 
סוריה עלולה להיות שדה המערכה. בשבועות האחרונים חלה 

של עימות רחב ידיים במזרח התיכון.  סכנההסלמה מסוכנת ב
תתואר לעולם  כזה, אם יפרוץ, יהיה הרסני במידה שלא עימות
 כולו. 
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   ד"ר רוזנפלד במדי הצבא העממי לשחרור הסיני 

 )ידיעות הסיניתה(צילום: סוכנות 
  

  
  

  סרט בשבוע הקולנוע הסיני

  גנרל יהודי

  בצבא מאו
       

בסינמטק תל אביב השבוע תקיים מ פסטיבל קולנוע סיני     
 מוקרניםגרירות סין בישראל. הסרטים ש עםבשיתוף פעולה 

 25השנה מציינות ישראל וסין . גם בסינמטקים ירושלים וחיפה
, ולציון המאורע הוחלט לקיים ןשנים לכינון היחסים ביניה

"שבוע קולנוע סיני" בסינמטקים על מנת לאפשר לקהל 
ית הסינית של ימינו הישראלי לצפות במיטב התוצרת הקולנוע

ימאים והשחקנים הבולטים בסין וליהנות מפועלם של הב
, משנה לשנה מתומתעצ הגדל תהקולנוע הסיני תעשיית. עתכ

בתי מבחינת כמות  זו האמריקאית בקרוב לעבור את הואמור
 ם הנמכרים מדי שבוע.כרטיסיהספר ומ הקולנוע

ברחבי תר הערכה וחשיפה ויותר ויבים ם זוכיהסרטים הסיני    
. עם ההתפתחות מגיעה אף איכות קולנועית בלתי תבל

מתפשרת, המבססת את מעמדה של התעשייה הסינית כאחת 
  .החזקות בעולם הקולנוע

סיפורו המדהים של אחד הסרטים המוקרנים השבוע עוסק ב    
שירת בצבא  ,רופה, היגר לסיןיעקב רוזנפלד שנמלט מאי

הוא . בסין גנרלכ כיהןהעולם השנייה ו בזמן מלחמת שחרורה
נודע בשם "גנרל לאו". הממשלה הסינית הוקירה ומוקירה את 

, רחובות בערים והקימה זכרו וקראה על שמו בית חולים
   .אנדרטאות

  

-בסינמטק תל 19:00) בשעה 28.6, ד'הסרט שיוקרן הערב (    
ית תרגום לעברעם  מנדריניתדובר דקות,  90 אביב הוא באורך

הופק לפני שלוש  שו זונגז'נג,ו של בימוי. הסרט, באנגליתלו
  .שנים

בעיר לבֹוב,  1903עקב רוזנפלד נולד באוקראינה בשנת י     
-שהייתה נתונה באותם זמנים לשליטת האימפריה האוסטרו

החל את לימודי הרפואה באוניברסיטה  1923בשנת הונגרית. 
בווינה, אותם סיים חמש שנים מאוחר יותר. לאחר סיפוחה של 

, הוא נכלא במחנה הריכוז 1938-בהנאצית אוסטריה לגרמניה 
דכאו. לאחר שנה שוחרר מהמקום, והצטווה לעזוב את 

     .מולדתו ולא לשוב אליה לעולם
, המקום שבסין אל שנחאיבחר לשים פעמיו ד"ר רוזנפלד     

ו אשרות. זאת, מכיוון שבאותה דרשהיחיד בעולם אליו לא נ
אותם הימים נודעה בתקופה שנחאי הייתה תחת כיבוש יפני. 

שנחאי כמקום מקלט לאלפי יהודים שנמלטו מאימי השואה 
  באירופה. 

עלו יעקב ואחיו יושי על ספינה שעשתה דרכה  1939ביוני     
אלף  25נית. הם נחתו בשנחאי והצטרפו ל־אל עיר המקלט הסי

עם הגיעו התיישב רוזנפלד בפרבר . היהודים שכבר הגיעו לשם
הבינלאומי של העיר שנודע בשם "וינה הקטנה", ומיד פתח 

 .רפואי שענתה לצורך של הפליטים בשירות ,מרפאה משלו
 הכוחות ידיביבוש חלקים מסין התגברות המלחמה וכ

הותירו צלקות קשות , נאציםה עם הם, משתפי הפעוליהיפני
במצפונו של רוזנפלד, שהכיר מקרוב את הנאצים ועתה ראה 

 של היפנים בסינים.  הטבחאת מעשי 
לא היה עשוי  וינהושל הרופא מהבורגני שום דבר בעברו      

הוא יצר קשר עם פעילים יהודים לרמוז על הבאות. 
הצטרף לכוחות הצבא קומוניסטים שבאו מאירופה ודרכם 

 ונג.ט-טסהבהנהגתו של מאו הסיני  העממי
השחרור  י התגייס לארמיה הרביעית של צבאהרופא היהוד    

נגד היפנים ובמלחמת האזרחים : שלחמה בשתי החזיתות
. הוא שימש מנתח בבית חולים נגד כוחות הריאקציה הסינית

שדה וטיפל באלפי כפריים שעד להגעתו לא ראו רפואה 
דרנית מימיהם. הוא ניתח חיילים פצועים לאור פנס תחת מו

באותה תקופה דבק בו הכינוי תינוקות.  אש, ובמקביל יילד
לואו שנג (אף ארוך בסינית), רק מפני שהסינים התקשו לבטא 

המאבק הסיני נגד הפלישה סבר שאת שמו האמיתי. רוזנפלד 
, היפנית הוא חלק בלתי נפרד מהמאבק העולמי נגד הפשיזם

  העם הסיני. בגורללכן בחר לקשור את גורלו 
כולם הכירו את הדרגות ומונה לגנרל. הוא התקדם בסולם      

נחשב  יזם ובעבודתו הקשה. הוא אףהקומונ בעקרונותדבקותו 
למקורבם של שני המנהיגים הקומוניסטים, הנשיא לעתיד ליו 

י ושר החוץ העתידי בממשלת סין מהפכנית, צ'ן ין. צ'שאו 
בריאות של מחוז מנצ'וריה, והיה השר  מילא תפקידרוזנפלד 

האחראי על הרפואה הצבאית והאזרחית. הוא הקים בית 
וטיפל באופן אישי  ,בתי ספר לרפואה מודרניתוחולים גדול 

 באלפי חיילים ואזרחים במהלך השנים הללו. 
לא מיהר לחזור לאירופה לחפש את  ולםעהת אחרי מלחמ    

משפחתו, אלא ראה את ייעודו בצבא הסיני. הוא עשה זאת עד 
מצעד הניצחון של מאו אל . בהתלהבות רבה הצטרף ל1948
תתף אישית בהכרזתה באוקטובר, והש 1הבירה ב־ בייג׳ינגתוך 
רק לאחר ההכרזה חש  .בליקה העממית של סיןהרפושל 

ם ש ,שב לווינהו עזב את סין ,קידורוזנפלד שהשלים את תפ
 ארה"בלהיכנס לבקשתו   .נודע לו כי אחיו היגר לארה"ב

בגלל היותו קומוניסט וקצין בכיר בצבא אויב. הוא  הסורב
  אביב כעבור שנה.-היגר לישראל ומת בתל

  

         -לסרטים נוספים שיוקרנו בשבוע הקולנוע הסיני 
http://www.cinema.co.il/news/new.aspx?0r9VQ=LLIhttp://www.cinema.co.il/news/new.aspx?0r9VQ=LLIhttp://www.cinema.co.il/news/new.aspx?0r9VQ=LLIhttp://www.cinema.co.il/news/new.aspx?0r9VQ=LLI    
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 ההפגנה בנהריה בשבוע שעבר (צילום: מטה המאבק)
  

בהן מתגוררים שויות מקומיות ומועצות אזוריות, ערים, ר    
את שירותיהם  )25.7(ביום א׳  השביתו ,רבבות יהודים וערבים

בגליל בגלל מצבם הקשה של שירותי הבריאות  לשעתיים
אנחנו לא רוצים  –זאת, תחת הכותרת "ליצמן  .המערבי

        למות!". 
ראש מטה המאבק וראש עיריית מעלות תרשיחא שלמה     

"הציבור שלנו, תושבי הגליל המערבי, נפגעים  :בוחבוט מסר
מידי יום, שעה שעה, ממצב בתי החולים בגליל המערבי. 
ילדים חולי סרטן וחולי לב נוסעים מספר פעמים בשבוע לבתי 

 .כי אין תקנים בבתי החולים באזור שלנו –החולים במרכז 
ליצמן חייב לתת על כך את הדעת! ליצמן איבד את המנדט 

   י להמשיך ולכהן כשר הבריאות".המוסרי כד
אזרחים, ראשי  350-בתחילת השבוע שעבר הפגינו כ    

רשויות, אנשי רפואה ופעילי ארגונים חברתיים בצומת נהריה 
במחאה על קריסת שירותי הבריאות בצפון. ההפגנה הייתה 

לסירוגין  4נקודת הפתיחה למאבק. המפגינים חסמו את כביש 
רותי הרפואה במרכז לאלה יין שוקראו לצמצום הפערים ב

  .בצפון
מדו"ח של משרד הבריאות, אשר בחן את הפערים בין     

, עולה כי מספר 2016המחוזות השונים בארץ והתפרסם בסוף 
, פחות 2.3נפש במחוז צפון עמד על  1,000-הרופאים ל

 5.1אביב, שם ישנם -הרופאים במחוז תלשיעור ממחצית 
ספר מיטות האשפוז בצפון נמוך נפש. גם מ 1,000-רופאים ל

נפש,  1,000מיטות אישפוז לכל  1.57-לעומת מרכז הארץ: כ
  אביב באותו מדד. -מיטות אישפוז בתל 2.02לעומת 

  

  ערב אזכרה לסגן טייבה יערך ב

  יו״ר חד״ש המנוח זוהיר טיבי
  

ממנהיגי החברה הערבית בישראל, רופא ו ד״ר זוהיר טיבי,
ייסד טיבי עד יומו האחרון בתפקיד סגן יו״ר חד״ש.  שימש

סות והוביל במשך כעשור את הוועד העממי למאבק נגד הרי
פעיל בעמותת רופאים  היה ,הבתים והפקעת הקרקעות בטייבה

, פעל נגד רצח נשים והפקעת אדמות. טיבי לזכויות אדם
ערבית ואף לקח חלק במחאה -דגל תמיד בשותפות יהודית

. בחודש מארס האחרון הלך לעולמו 2011קיץ החברתית ב
 במותו.  60לאחר מאבק במחלה קשה. היה בן 
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שבועות של מחאה נגד  30

  היועמ״ש בפתח תקווה
) נגד שחיתות ממשלת הימין 24.6( בשבתמאות הפגינו     

בקרבת ביתו של היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט 
בפתח תקווה. המפגינים הגיעו למקום במחאה על התמשכות 
חקירת ראש הממשלה בנימין נתניהו ולמען חופש הביטוי. הם 

שבועות בקרבת ביתו של מנדלבליט מדי  30מתאספים זה 
דם החלטה בנושא הגשת מוצאי שבת, וקוראים לו לקבל בהק

 .כתב אישום נגד נתניהו
המפגינים קראו קריאות גם נגד הפשיטה על הוצאת שיצוין     

המפגינים קראו בין היתר "מנדלבליט גונב  .ידיעות ספרים
נשאו . הם גם לפשיטה על ההוצאה לאור םספרים", בהתייחס

עבד כי ימלוך לך  -שלטים נגד פרקליט המדינה "שי ניצן 
". עוד סיסמאות שהונפו בהפגנה: "עד כאן!", "תוחזר הביתה

די לשחיתות", "מושחתים נמאסתם"  –הדמוקרטיה 
   ו"מנדלבליט השכפ"ץ של ביבי".

  

  סניפי תל אביב ויפו –חד״ש 
  

  פגישת פעילי איגוד מקצועי
  

 הפגישה תעסוק בהגברת פעילותנו

תמיכה במאבקי עובדיםבבקרב עובדים ו   

 

, 19:30, בשעה 5.7יום ד׳,   

, תל אביב70במועדון הגדה השמאלית, אחד העם   
 

  

  

 מועדון קולנוע בגדה השמאלית
  

 עבדרחמן סיסוקו –במקו 
  

  

  מאלי (צרפתית, במברה, תרגום לאנגלית)  ,2006
  

 

  לליב מלמדעם אחרי ההקרנה תתקיים שיחה 
  

 , תל אביב70אחד העם , 20:00ביולי,  1"ש, מוצ


