
 

  לסמוך על סיבה אין כי מזכירים שנחשפו "יוזמת טראמפ" טי פר

תלא יהיה שלום בלי פינוי התנחלויו :הממשל האמריקאי
 

), 18.11לפי הדיווח בחברת החדשות (    
טראמפ מתכנן להציג נשיא ארה״ב ש ביוזמה

בפני הישראלים והפלסטינים אין דרישה 
 אמנם לפינוי התנחלויות. הבית הלבן הכחיש

את הדיווחים, אך מתוך היכרות עם הממסד 
האמריקאי ותמיכתו המתמשכת השמרני 

כי  הדומובשלטון הימין,  בכיבוש הישראלי
 של כוונותיהםאת מבטאים  שפורסמום הפרטי

  . הנשיא האמריקאי ועמיתו הישראלי
תכלול חילופי  היוזמה, הדיווחלפי     

כמו כן, . 1967וי ושטחים שלא על בסיס ק
מרבית ״דרישות הביטחון״ הישראליות 

 הימין ותהצעמ. נוסחה זו מוכרת ותקבלי
כפי שביבי כבר טען . לפתרון הסכסוך בישראל
״מדינה מינוס״ פלסטינית ב מדוברבעבר, 

לא ריבונות ל – הירדן ובקעת בלי עזה – בגדה
. ישראל מפורזת , וככל הנראה גםאמתית
. שאלת תשמור על צבאה ועל נשקהכמובן 

תידחה למועד מאוחר יותר. שוב  ירושלים
אחרי הישראלי ימין ב שאחזההשמחה 

בחירתו של טראמפ מוכיחה את עצמה עם 
אמריקאית  המכונה "תכנית שלום" אך  תכנית

  . לכך מכוונתלא באמת 
לא צריך להגיד את הדברים באופן ברור:     

יכולה להיות מדינה פלסטינית בלי פינוי 
משקר.  –. כל מי שאומר אחרת '67התנחלויות ונסיגה לקווי 

ההתנחלויות אינן רק עוול מוסרי עצום, אלא גם מכשול 
בחיים פלסטיניים עצמאיים לחבל כדי שהושם בכוונה 

  . פלסטיני וברצף טריטוריאלי
  

לא יכול להיות שלום בלא פתרון צודק לסוגיית הפליטים     
הפליטים שנותקו ממולדתם לא יוותרו על  הפלסטינים.

. אם פטראמ-הזכות לשוב בגלל סחטנותם של הצמד נתניהו
הם חושבים שאפשר לכונן הסכם מדיני בלי התחשבות 

טועים ומטעים את הם  –לו בהחלטות האו״ם בנושא אפי
  נו. כול
  יקבלו".   שהפלסטינים   הרבה   "הכי   שזה  אומר  נתניהו     

  )ויקימדיה( פ. מתכננים שינוי כוחני באזורנתניהו וטראמ
  

בעיני  חול  זורה  שהוא  לו  להוכיח  העקבי  השמאל תפקיד 
זוכה לגיבוי מהבריון הציבור ובעיני העולם כולו, גם אם הוא 

 אפלות שמאייש כעת את הבית הלבן וממנהיגים של מדינות
  . במזרח התיכון ומושחתות

כוחני לכפות  צעדיוזמת טראמפ איננה יוזמת שלום, כי אם     
אזור, ובתוך כך למוסס את השאיפה על עמי תנאים חדשים 

בשלום. הניסיון לחיות התקווה את ו לעצמאות הפלסטינית
 ייכשל, יוביל לתסיסה ויגבה קורבנות משני העמים החייםהזה 

! טראמפ-בארץ זו. אנו אומרים בקול ברור: לא ליוזמת נתניהו
  לא ליוזמת המתנחלים!

  2017 בנובמבר 22,  44 גיליון   



  

 2תגובות/

        

  דברים בשם אומרם
  הממונה על ניצול העובדים

לית או אאי אפשר להבטיח ביטחון תעסוקתי ברמה גלוב"
אני . לאומית. בעולם כזה ביטחון תעסוקתי הוא לוקסוס

מתרעם על כך שביטחון תעסוקתי נשאר פריבילגיה רק של 
מיליון  3.8המגזר הציבורי. בשוק העבודה בישראל יש 

יש ביטחון תעסוקתי גבוה. אלה הם  מהן 18%משרות, ורק ל־
עובדי המדינה, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות, 
. תאגידים סטטוטוריים, קופות חולים, אוניברסיטאות ועוד

ההבטחה לביטחון תעסוקתי ניתנת רק למגזר הציבורי, ואילו 
שאר העובדים חשופים לעולם של טכנולוגיה שמבטלת 

. המגזר הציבורי צריך זה שגוי מבחינה חברתית .משרות
להיות חשוף לאותם שינויים, ובאותה מידה שבה המגזר 

  ".הפרטי חשוף אליהם
  

  (קובי אמסלם, לשעבר הממונה על השכר באוצר תחת ארבעה 

  : יובל שטייניץ, בנימין נתניהו, יאיר לפיד שונים שרים

 )10.11ומשה כחלון, "כלכליסט", 
  

  מכתבים  

    למערכת  
 

  פק באופי הציוני של מרצאין להטיל ס
  

של "זו  42בעקבות הפרסומים בתקשורת (ר' גיליון     
הציוני של מרצ, מן הראוי  יהאופיבספק שהטילו הדרך") 

וגם  להבהיר כי מרצ הינה ציונית בשורשיה ובפעילותה
 ות דמוקרטיות והומניסטיותשבעלת תפי שוויונית, כלומר

  .עמוקות
פועלת כדי להגשים את יעדי מפלגה אחרת הבישראל אין     

כל אזרחיה. ת ינבית לאומי לעם היהודי ומד, קרי הציונות
האזרחים, השגת כל שוויונם המלא של נאבקת למען מרצ 

  כפי שחזה בנימין זאב הרצל., הקמת חברה למופתוהשלום 
הימין הישראלי מעוניין להציב קריטריונים לפיהם ניתן     

 ,תיבים אלהכרבת לקבל ת"מיהו ציוני". מרצ מס להגדיר
את הציונות לנכס ומתנגדת לגישה הלאומנית המנסה 

  טוריים. סימיעדיה הה אותה ולהרחיק
הברית עולמית של מרצ תוסיף לייצג את הציונות    

המתקדמת, המחויבת לקיומה של מדינת ישראל והפועלת 
למען פתרון של הסכסוך במזרח התיכון. מרצ לא תהסס 

י כל ממשלה בישראל שתפעל בניגוד למתוח ביקורת כלפ
  לעקרונות אלה.

        

  דריו טייטלבאום
 מזכ"ל הברית העולמית של מרצ

  

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

  6126102יפו - ת"א 26205או לתיבת דואר 
  

  במדינת נתניהו
ץ והביטחון של הכנסת אישרה לקריאה שנייה ועדת החו"

ושלישית הצעת חוק שתאפשר להאריך את תוקף צווי 
 .בפברואר 14הריתוק לעובדי המחקר בכורים הגרעיניים עד 

רום יהממשלה הוציאה לפני שלושה חודשים תקנות לשעת ח
מהחוקרים. תוקף  50שמאפשרות להוציא צווי ריתוק לעד 

 .ורך בחקיקה כדי להאריך אותןהתקנות עומד לפוג, ויש צ
נציגי העובדים ביקשו לקצר את החוק לחודשיים בלבד, 
וטענו שמנהל הוועדה לאנרגיה אטומית אינו נפגש איתם. 

במקום כל 'דיכטר תקף את העובדה שיו"ר הוועדה ח"כ אבי 
  .'"כך חשוב למדינת ישראל הגענו למציאות כל כך בעייתית
  )8.11("כלכליסט", 

  

  ובמדינת טראמפ
- הרשויות בחוף המערבי של ארה"ב מעריכות כי קרוב ל"

אלף מחוסרי בית נמצאים בשטחן. חלק מהמדינות  200
הכריזו על מצב חירום בעקבות התפרצויות של צהבת 
ונאלצות לשלם עשרות מיליוני דולרים כדי להתמודד עם 

בדומה הרשויות בקריסה טוטלית, גורם בכיר מסר: 'המשבר. 
, אבל במקרה אנחנו בעיצומו של משבר פליטיםירופה, לא

  .'"ב"הגיעו מחוץ לגבולות ארה, הם לא שלנו
  )10.11פי, - ייסוכנות הידיעות א(

  

  ממון בשלטון
"נתניהו מעריץ ממון כהשקפת עולם. אני מכיר את החולשה 
הזאת לבעלי ההון. אם תשאלי אותו כמה עולה מסטיק או 

הוא לא חי את . ה נורא ואיוםטווח הפספוס שלו יהי -לחם 
עולם המחירים. קנה סיגרים בהון תופעות של כסף במשך 

בגלל העישון וגם בגלל  -שנים ולכן כעסו עליו בבית 
  המחירים".

  עו"ד יעקב וינרוט, (

  )9.11סנגורו ואיש סודו של ראש הממשלה, בראיון לתכנית "עובדה", 
  

  רב משובש
מלמד, נשאל מדוע "ראש ישיבת הר ברכה, הרב אליעזר 

מרבית הפעילים למען בעלי החיים הם אנשי שמאל ואין 
: הרב כמעט דתיים שמתעסקים בנושא. בתשובתו ענה לו

'העובדה שרוב הפעילים למען בעלי חיים נוטים לתמוך בצד 
הרע שבסכסוך הישראלי, כמו בסכסוכים נוספים בעולם, 

  מוכיחה שעמדתם משובשת'".
  

  )10.11(אתר "כיפה", 
  

 יום העצמאות בחסות קוקה קולה וסיטי בנק

  

"המדינה תאשר לשגרירויות ישראל בחו"ל לגייס תרומות 
תקופה שחלה מהשנה ועד ', שנת היובלות'לקראת אירועי 

שנה למדינת ישראל. משרד החוץ  70, בה נציין 2019שנת 
מבקש לגייס תרומות לצורך קיום אירועים ופעילויות 

 120: ם המכוננים שיצוינו בתקופה זומדיניות לציון האירועי
שנים להצהרת  100שנים לקונגרס הציוני הראשון בבאזל, 

  ".ועוד הימים 6שנה לאיחוד ירושלים ולמלחמת  50בלפור, 
  

   )10.11, 2(חדשות ערוץ 

  בחירות עכשיו
 

עומק החקיקה הגזענית והמפלה. את חזונך , כעומק החקירה"
על נחיה לעד ' :יםכולנו מכיר ,המדיני, ראש הממשלה

אפילו חבריך האמריקנים יודעים שאתה וממשלתך . 'חרבה
חזית הסירוב לשלום. אנחנו נמצאים בצומת מהווים את 

שלום או אפרטהייד. יום אחד  :יש רק שתי אופציות .ברור
הכיבוש יסתיים, השאלה היא רק מתי וכמה קורבנות ישלמו 

  ."רטהיידאנחנו בוחרים בשלום ואתה בוחר באפ. בחייהם
  

  )13.11, דיון שיזמה האופוזיציה(ח"כ איימן עודה ב



  

 3/כלכלה
 

  שחיתות 

  שוויון-ואי
  

לא הביקורת שנה למחאה בפתח תקווה: 

  התופעהמערכתי של כללה ניתוח 
   

  אבי קליין מאת
  

בסימן מחאת פ"ת, שהפכה  2017אפשר לראות את שנת     
. במוצאי שבת ביותר כיוםהעקבית ו הדומיננטיתהמובילה, 

שבתות, של  52האחרונים ציינו המפגינים שנה שלמה, 
תמונה, (ר'  ביתו של היועמ"ש מנדלבליטהפגנות מול 

ההתנגדות לשחיתות  –. בבסיס מחאה זו צילום: "מחזקים")
להציע שהתפשטה בישראל כמו אש בשדה קוצים. אבקש 

קשר בתופעת השחיתות והתבוננות ב
  .שוויון כלכלי-שלה לאי

מהתבוננות במדד השחיתות של     
"ארגון השקיפות הבינלאומי", אפשר 

ירידה החדה של ישראל לראות את ה
נמצאה ישראל  1996במדד זה. בשנת 

במדד, כלומר כמדינה  14-במקום ה
בה השחיתות ברמה ממוצעת. בשנת 

 16-נמצאה ישראל במקום ה 2001
(יחד עם ארה"ב). בשנות האלפיים 
ירדה ישראל לעשירייה השלישית, 
ולאחר מכן גם לעשיריה הרביעית 
ומאז נעה ביניהן. לפי מחקרו של 

השנים האחרונות  25- דורון נבות, ב
הוכפל מספר חברי הכנסת שחסינותם 

  הוסרה בגין חשד לקבלת שוחד.
? המאפיין המובהק ביותר המה קרה בישראל בשנים אל    

ימינה שינוי דרסטי  יהשל ישראל בראשית שנות האלפיים ה
 כיהןשבעת במדיניות הכלכלית  בניצוחו של בנימין נתניהו 

. ההפרטות והקיצוצים גרמו )2005-2003( שר האוצרכ
לעלייה גדולה בשיעורי אי השוויון והעוני. במקביל לעלייה 
בעוני ובאי השוויון, נעשתה ישראל מושחתת יותר. חיים 
ויצמן וברוך מבורך מהחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת 
ת"א, שחקרו את דירוגה של ישראל במדד השחיתות בשנים 

למסקנה שישנו קשר חזק בין אי שוויון  , הגיעו2000-2011
 אחראיכלכלי לבין רמת השחיתות, כך שאי שוויון 

לאי  תורמתהשחיתות ר שאלהתגברות השחיתות יותר מ
  .השוויון במשק

ישראל. מחקרים שנערכו בנושא תופעה זו איננה ייחודית ל    
בעולם הגיעו למסקנות דומות. ההסברים לכך רבים. חברה 

עניים מאוד. בחברה לת לעשירים מאוד וקוטבמשוויונית -לא
רבים ויותר לפעול ואפשרויות כזו, לשכבות החזקות אמצעים 

בשחיתות מאשר בחברה בה ההון מחולק באופן שוויוני 
יותר. פטרי פרידמן, נכדו של מילטון פרידמן ופעיל 

חוקים המיטיבים עם בעלי חקיקת ליברטריאני, הסביר ש
נגד האינטרס הכללי, מפני  אכאשר היגם  ךימשתההון 

והנחישות   הכלכליים    המשאבים    ההון    בעלי   שברשות 

 בחברה בה אי   מעמדם.  את   לשמר   כדי   בהם   להשתמש 
יפעלו  לבעלי ההון הרבה מה להפסיד אםיש   השוויון גבוה, 

  מתעצמת. לפנות לשחיתותנכונותם  .והוגנת תקינה בצורה
 ם, ועל כן יכולתמעטים עניים משאביםהברשות מנגד,     

. הרשויות מוגבלת להיאבק במעשי השחיתות ולפקח על
שוויונית ישנה -יתרה מכך, מחקרים מראים כי בחברה לא

רמת אמון נמוכה של האזרחים במוסדות השלטון ובחוק, 
כמוטים לטובת האליטה הכלכלית. (ובצדק) אשר ייתפשו 

שאין דרך אחרת להתעשר  מסקנך הרוח הזה מוביל לוהל
השחיתות  עםה מלהשלדבר מלבד השחיתות, ובסופו של 

  .כמצב חברתי טבעי
גוברת שוויונית, -מחקרים נוספים מראים שבחברה לא    

חלקים נרחבים באוכלוסייה למעשי שחיתות  הנטייה של
זעירה. לפי מחקרים שערך האיחוד האירופי, השוק האפור 

, ולא לים ביותר באירופהוהשחור בבולגריה הם הגדו
, לכולם 10%אחיד של  הכנסה . בבולגריה מונהג מסבמקרה

שאינו מתחשב בפערי מפני  באופן קיצוני לא צודקכ נתפשה
הכנסות בין עשירים לעניים. לכן, למרות שיעורי המס 
הנמוכים בבולגריה, שיעור העלמות המס שם הוא הגבוה 

גורם נוסף הוא  של מדינת רווחה ריסוקה ביותר באירופה.
 השיגשחיתות כדי ל נקוט צעדישכבות מוחלשות ל המאלץ

   .אינה מספקת המדינהשירותים ש
כר גם כן מדיניות ההפרטות היא     

פורה לשחיתות. שחיתות תופיע לרוב 
במפגש בין המגזר הפרטי לציבורי. 

ובעלי הון חברות פרטיות 
מנסים לשחד מכרזים ב המתמודדים

לטובתם במכרז  להטות את הכף כדי
ולהגדיל את רווחיהם. ירון יעקובס, 
מנכ"ל רשות החברות לשעבר 
והאחראי להפרטות רבות, סיפר 
בראיון שנערך עמו על ניסיונות רבים 
של בעלי הון ומקורביהם להשפיע 
עליו באמצעות קשריהם עם 
פוליטיקאים. לדבריו: "נתקלתי 

פשוטות של -בתופעות מאוד לא
מהלכים לפני  ניסיונות להשפיע על

ותוך כדי הפרטה, גם של פוליטיקאים 
. )2012("הארץ", יוני  לטובת אנשי הון" ,וגם של מקורביהם

חלק לא מבוטל מבעלי ההון לא יבחל בהשחתה של המערכת 
הפוליטית והמגזר הציבורי למען האינטרסים שלהם. כך 

מיליוני שקלים  20 לשהיקף לדוגמא, שחיתות חמורה ב
ת הפרטת מערך הניקיון ברכבת ישראל: התרחשה בעקבו

החברה הקבלנית הפרטית שיחדה פקחים שיאשרו עבודות 
  .ניקיון שכלל לא בוצעו, וקיבלה על כך תשלומי עתק

הפרטות מעודדות שחיתות לא רק בישראל.  צפוי,כ    
מחקרים מצאו כי ההפרטות המסיביות שנערכו ברוסיה 

את המערכת השחיתו  90-ובאמריקה הלטינית בשנות ה
של כולה, וברוסיה גרמו לקרימינליזציה של החברה ו

השלטון. האוליגרכים פעלו להחלשת התערבותה וכוחה של 
המדינה בכלכלה, וכדי לשמר את האינטרסים שלהם ולהגן 

מועצות  290-שנערך בעל רכושם התנהלו בשחיתות. מחקר 
כי רמת השחיתות הייתה נמוכה יותר  ,מקומיות בשבדיה מצא

הוצאה הציבורית והמגזר הציבורי היו גדולים הווקא היכן שד
יותר. דנמרק, למשל, בה שיעור העובדים במגזר הציבורי 

מדינה ה, נחשבת OECD-הוא הגבוה ביותר בין מדינות ה
   .ששיעורי השחיתות בה הם הנמוכים בעולם

  

  היסטוריה כללית באוניברסיטת חיפהלדוקטורנט  הוא אבי קליין



  4כנסת/

  טיהור אתני 

  בבקעת הירדן

  

במליאת הכנסת במהלך  בשבוע שעברמהומה פרצה     
נאומו של סגן שר הביטחון אלי בן דהן (הבית היהודי) 

הרשימה , ח"כ דב חנין (חד"ש שהגיששהשיב על שאילתא 
   .לשר הביטחון המשותפת)

"אדוני סגן השר, בצפון בקעת הירדן עומד להתרחש עוול     
ש שם שני כפרים פלסטיניים קטנים, אום ג'מאל מאוד גדול. י

ועין אלחילווה, והמשפחות בכפרים האלה קיבלו בימים 
האחרונים צו שאומר שעד יום ראשון יהרסו להם את מבני 

", אמר ח"כ המשפחות האלה חיות באזור דורות .המגורים
טרנספר לפלסטינים בבקעת  "זה מהלך של " , והוסיף:חנין

וזה צעד שימנע  ;יוון של סיפוח האזור הזהזה צעד בכ ;הירדן
הקמת מדינה פלסטינית עצמאית. זו המטרה, והיא לגמרי 

  ".ברורה
[חנין] סגן השר בן דהן השיב כי "אין לו מושג על מה הוא     

התערב חבר הכנסת המזלזלת, . בעקבות התשובה מדבר"
  סגן השר שקרן. כינה אתו מוסי רז (מרצ)הטרי 

האחרון הגיעו פעילי שלום לכפרים בסוף השבוע     
 ויצו הוצאולאחר ששעתידים להיהרס לביקור סולידריות 

   .תושבי הכפרים 300פינוי מידי לכל 
, חתם מתחת לאבן בצד הדרךו הונחשצווי הפינוי על     

. מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית ,האלוף רוני נומה
ז שטח שהוכרבלכל התושבים המתגוררים מורים  הצווים

מושבם מקום מפנות התל )דונם 540-כ(כ"שטח מתוחם" 
הצו . ימים 8 תוךב בעלי החייםומטלטליהם  ולקחת עמם את

  . 1.11-ב נכנס לתוקף
  

  

  
  

  את קבלו

 זו הדרך
  מדי שבוע

  אלקטרוני בדואר

  או בדואר רגיל
  

לום, מתבקשים לשלוח ללא תש ,המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוניהמעוניינים לקבל בדואר אלקטרוניהמעוניינים לקבל בדואר אלקטרוניהמעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני

  zohaderekh@gmail.comאל:  כתובת דוא"ל 
 

מתבקשים לכסות את הוצאות  המעוניינים לקבל בדואר רגיל,המעוניינים לקבל בדואר רגיל,המעוניינים לקבל בדואר רגיל,המעוניינים לקבל בדואר רגיל,

בשיק לפקודת המפלגה  שקל 150המשלוח באמצעות תרומה של 

  6126102אביב -תל 26205 "דת הקומוניסטית הישראלית, 

  

הממשלה מתעלמת מצרכי החינוך, 

  ,והבריאות של המיעוט הערביהרווחה 

  

נשא דברים  ), הרשימה המשותפתח"כ איימן עודה (חד"ש    
יחס לתכנית החומש לחברה הערבית  בוועידה נוקבים ב

נצרת. ב בשבוע שעברהכלכלית של עיתון "הארץ" שנערכה 
הממשלה שיש מוכיחה  ,החברה הערביתשיתוף "ללא  :עודה

חברה לא בשלה לכך. ההיא סוברת כי או ש ,לה מה להסתיר
להביא  יש ,גרועות. אם רוצים להתקדם –האפשרויות שתי 

   את השותפות לידי מימוש במובן העמוק ביותר".
הפעם הראשונה  יתההי" עודה ציין כי הכנת תכנית החומש    

שנציגי האוצר שיתפו פעולה עם נציגי החברה הערבית כדי 
   ."כולה טיב עם החברה הערביתילצאת בתכנית כלכלית שת

עם זאת, הציג עודה שלושה גורמים מרכזיים שמהווים 
הטיפול בחברה של מבחינתו את עקב אכילס של התכנית ו

  : תכנון ובנייה, מיגור האלימות ופעילות רווחה. הערבית
שהכסף החברתי אינו זהה לכסף  הואראשון הפגם ה"    

ות חייה של החברה הממשי. הכסף המידי חשוב בשיפור איכ
הוא זה שיוצר של ההשקעות אבל הכסף האסטרטגי  ,הערבית

חוץ  .תבריאותיו תתרבותי מבחינהחוסן כלכלי אמתי 
בנצרת, [הכנסייתיים] בתי החולים את אחד ההצעה למ

בה אין . הציבורית בריאותהתכנית לא מביאה בחשבון את ה
   חינוך".ועל רווחה מילה גם 
הוא בכל הנוגע לתכנון ובנייה. איך ייתכן שני מהותי פגם "    

יים ממספר התושבים תפי שגדול שמספר תושבי נצרת 
שטח יים מתהאחרונה גדול פי ששטח אך בנצרת עילית, 

ישובים חדשים י 700המדינה מאז הקמתה בנתה  הראשונה?
ים? אפס! זו אפליה. זו גזענות. יישובים ערביוכמה . ליהודים

עבירות בנייה. ללבנייה לא חוקית ו םגור תכניות מתארחוסר 
הגשתי הצעה לקדם תכניות מתאר גם בחברה הערבית כדי 

וכדי שהמדינה לא תהרוס  תחוקי-הלא היינלפקח על הב
   אין זכר בתכנית הכלכלית למדיניות פיתוח ובנייה".בתים. 

 מתכווןאלימות. אני בכל הנוגע בהפגם השלישי הוא "    
ור האלימות בקרב האוכלוסייה במיג כולילהשקיע את כל 

ערבים נהרגים מידי שנה בארץ מאירועים  80הערבית. 
ממקרי  3%-המשטרה מצליחה לפענח פחות מ , אךאלימים

לא אך . שבעה בני אדם נהרגו בכפר קאסם האלהח הרצ
על הכלכלה לרעה אלימות משפיעה  פשע אחד.אפילו פוענח 

ותפים אמתיים, ועל המרקם החברתי. יש לנו נכונות להיות ש
  השלטונות". מגרש שלאבל הכדור נמצא ב

 

  מאוחר מדי, מעט מדי
 

ועדת הכנסת לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי דנה     
הנתונים  נוכחבפערי שכר בין גברים ונשים  בשבוע שעבר

ו"ח הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח העולים מדהמדאיגים 
ישראל ממוקמת  הנתונים העדכניים, לפי .)OECDכלכלי (

מדינות הבין כל במקום הרביעי בפערי שכר מגדריים 
בחמש השנים האחרונות לא . כמו כן, ארגוןהחברות ב

  כלל. הצטמצמו פערי השכר בין גברים ונשים בישראל
הרשימה , סלימאן (חד"ש-ח"כ עאידה תומא ,יו"ר הוועדה    

הממשלה דיווחה לנו על ": , מסרה בתגובההמשותפת)
, לצערי .םלצמצום הפערים ואף התפארה בהוצעדים  תכניות
כל שינוי. זה אומר  לא חלבשנים האחרונות מלמד כי הדו"ח 

 עשתה לאכלל או תי, פתרון אמהממשלה לא מצאה כי 
  מאמצים לסגירת הפער".



 5/כלכלה
  

בחברה הישראלית נסבלים- הבלתי פערי ההכנסהעל   
 

, המתרחב השוויון- איהוא הוכחה נוספת לשנתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הסקר ה

  לאומית משפיעים על השכר- מגדר והשתייכות אתנו ומראה עד כמה
  

  

  אפרים דוידימאת 
  

בשבוע  החלההלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס)     
סקר של ראשוניים הממצאים ה סוםבמלאכת פרשעבר 

הגדול  זה הוא . סקר2016הוצאות משק הבית בישראל לשנת 
משקי בית. סקר  8,903 בו השתתפוו, שעורכת הלשכהביותר 
 כלי חשוב בהבנת מצבם של המשק והחברה בישראל אזה הו

בהכנסות שכר, בהכנסה ממשקף שינויים ומגמות מפני שהוא 
 בעלות על נכסיםבהשונות והוצאות בשכר,  נואישמקורן 

  .וטובין נוספים
 2016עמד בשנת  שוויון- אילג'יני  מדדלפי הסקר העדכני,     

ירידה  עלאפוא  הלמ"ס מדווחתנקודות.  0.359בישראל על 
, אך באותה נשימה מסתייגת 2015-השוויון ביחס ל-באי

וטוענת כי השינוי לטובה במדד הג'יני אינו מובהק 
, למרות השיפור ממשיכה החברה כמו כןסטטיסטית. 

שוויון ביחס -הישראלית לסבול מרמות גבוהות מאוד של אי
מדינות  6-. רק בOECD-לעולם וביתר שאת ביחס למדינות ה

אשר גבוהים יותר משוויון -נמדדו שיעורי איהחברות בארגון 
  בישראל (רוסיה, ליטא, ארה"ב, טורקיה, צ'ילה ומקסיקו). 

  

  שוויון מגדרי-אי
ההכנסה  .הם גבריםבישראל שכירים עובדים המה 52%    

ים קלש 11,664החודשית הממוצעת של גבר שכיר היא 
ים שקל 7,633 אישה שכירה משתכרת בממוצע ;(ברוטו)
כשני בממוצע נשים בישראל מרוויחות כלומר,  .בחודש
במילים אחרות: אישה מרוויחה בממוצע . יםמגבר יםשליש

 2016ערים אלה התרחבו בשנת פ. פחות מאשר גבר 34.5%
  . 2015לעומת 

במספר ההבדל  באמצעות אפשר להסבירחלק מהפער     
 45 בממוצע גבר עובד :של גברים ונשיםשעות העבודה 

אישה.  בשבוע שעובדתשעות  37 לעומת, שעות בשבוע
עבודה הפער קטן  לפיכך, בחישוב ההכנסה הממוצעת לשעת

במספר שעות העבודה  עצמושהפער  אלא. 19%-כועומד על 
  מתוך תפישות מגדריות מפלות. נובע

  

  יהודים מרוויחים יותר
הממוצעת החודשית ההכנסה כי  ,עולהמהסקר העדכני     

 שקלים 10,286מעבודה שכירה באוכלוסייה היהודית היא 
 .בקרב האוכלוסייה הערביתים קלש 6,658לעומת (ברוטו) 

  מאשר יהודים.  פחות 35% בממוצע , ערבים מרוויחיםקרי
יהודי שכיר  גבר לש )ברוטו(הממוצעת  החודשית ההכנסה    

 הממוצעת של ו, שכרקלש 7,384לעומת  קלש 12,734היא 
החודשית ההכנסה     ).42%פער של (ערבי  שכירגבר 

 7,928היא  יהיהודישכירה  עובדת לש )ברוטו(הממוצעת 
 הערביתמקבילתה שמשתכרת  קלש 5,004לעומת , קלש
        ).37%פער של (

פערי השכר על רקע לאומי בקרב בעלי ההשכלה הגבוהה     
ומעלה  יםשנ 16שכירים ערבים שלמדו   עמוקים אפילו יותר. 

 עם יהודיםשכר מ יםכשני שליש לשעת עבודה רק משתכרים
  .שנות לימוד אותו מספר

  

  השכלה כמנבאת שכר
  רמת   ולה שע  ככל   יותר   שכירים   מרוויחים   בממוצע,     

  של שכיר ) ברוטו( הממוצעת  השעתית  ההכנסה  תם. השכל

  

שלישים מההכנסה, מה נשאר - כאשר הדיור גוזל שליש עד שני

  (צילום: ג'ייקוב חימנס) לצריכה?
  

) גבוהה פי קלש 84שנות לימוד ומעלה ( 16השכלה של  בעל
 51הממוצעת של כלל השכירים (השעתית מההכנסה  1.5

 9מההכנסה ברוטו לשעה של שכיר שלמד  2.6) ופי שקל
      ).שקל 33( פחותשנים ו

 אלציםנבעלי השכלה נמוכה ? זאתכיצד אפשר להסביר     
הלמ"ס . נמוך המשולם שבהם השכר תחומיםב בודלע

-בלתי עבודה"קטגוריות של משייכת את עיסוקים אלה ל
שירותים". המכירות וה מקצועות"עבודה ב וא" תמקצועי

נוטים להיות מוגדרים שנות לימוד  12תשע עד  עםשכירים 
במכירות  רבים מהם מועסקים, אך "עובדים מקצועיים"כ
  . שירותיםבו

במקצועות  מתרכזיםומעלה ות לימוד שנ 16 בעלישכירים     
"בעלי ונכנסים לרוב תחת הסיווג של גבוה,  שבהם השכר

             "מנהלים". ואמשלח יד אקדמי" 
 17,529משתכרים בממוצע  "מנהלים"שכירים המוגדרים     
. במשקמההכנסה החודשית הממוצעת  1.8פי  ,(ברוטו) קלש

משתכרים מקצועיים" -"עובדים בלתישכירים המוגדרים 
פחות ממחצית מההכנסה החודשית  ,קלש 4,180בממוצע 

יותר  4.2"מנהלים" משתכרים בממוצע פי . במשקהממוצעת 
  מקצועיים". -מאשר "עובדים בלתי

        

  זכות השמורה לעשירים בלבד -יור ד
  

 הצעות חדשותמרכז אדוה פרסם בשבוע שעבר     
בתגובה לתכניות זאת, . עם משבר הדיור ותלהתמודד

מחברי הממשלתיות "מחיר למשתכן" ו"דירה להשכיר". 
 קראודישון, - המסמך, ד"ר שלמה סבירסקי וירון הופמן

שוק ה" הסתמכותה הבלעדית על עקרונותחרוג מלממשלה ל
לטווח השגה - ברבנייה של דיור תקדם  ודרשו שזו "חופשיה

ממחירי משמעותית ארוך בבעלות ציבורית ובמחירים זולים 
 .השוק

מוציאים סכומים  משקי בית רבים בישראלהם, "לדברי    
חמשת העשירונים  .על דיור מאשר בעבר גבוהים יותר

 .מהכנסתם 30%-למעלה ממוציאים על דיור התחתונים 
 הואההוצאה הממוצעת על דיור , שיעור עשירון התחתוןב

. רכישת דירה באזורים מההכנסה הכספית נטו 62%
  ".המבוקשים היא זכות השמורה לעשירונים העליונים בלבד



  

  6בעולם/

. משמאל לימין: גוז'נסקי, )7.11( בהפגנה במוסקבהמק"י חברי משלחת 

  אגברייה, עוואדה (צילום: "זו הדרך")

מאה שנה, יותר 

  ממאה משלחות
מהפכת אוקטובר, התכנסו  ציוןלבאירועים 

 מפלגות קומוניסטיות  שלנציגים ברוסיה 

   ות ושמאליותפועלי
  

  יוסף לאור מאת
 

נטלו חלק בכינוס הבינלאומי מכל היבשות משלחות  103    
 3-2, שנערך בימים ופועליותשל מפלגות קומוניסטיות  19-ה

בנובמבר בלנינגרד (סנט פטרבורג). בכינוס נוסף, במוסקבה, 
יזמה ארצות. את שני האירועים  80-ארגונים מ 150 השתתפו

אירחה המפלגה הקומוניסטית של הפדרציה הרוסית, והם ו
הוקדשו לציון מאה שנה למהפכת אוקטובר. שוחחתי עם 

שוכרי עוואדה. ד"ר ואלי גוז'נסקי שניים מחברי המשלחת, 
  משלחת היה ד"ר עפו אגבריה.ה ראש

, זיוגנובגינאדי פתח  אשוןאת הכינוס הר: "שוכרי עוואדה    
התקיימו  ולאחר מכןיו"ר המפלגה הקומוניסטית של רוסיה, 

 בדקותעמדותיה את  הדיונים מרתוניים. כל מפלגה הציג
הוא ד"ר עפו נאם. ו, נו הוגשה בכתבתמפלג ת. עמדספורות

בעיות ל באשר עמדתנו לגבי הסוציאליזם, וגםהציג את 
של המפלגה והכוחות  הקונקרטיות במדינת ישראל והתפקיד

  הדמוקרטיים לחולל שינוי.
הפגישות הרשמיות, היו גם שיחות מסדרון רבות. מ"לבד     

 ;הספרדית והפורטוגזית יהמפלגות דוברנציגי אלי שוחח עם 
עם המפלגות דוברות הערבית במזרח התיכון. לא  -עפו ואני 

עם גם ויכוחים   ניהלנו אחוז.  100-ב העמדות מוסכמות כל
מפלגות קומוניסטיות בעולם הערבי, למשל. אבל עמיתינו מ

עם  . מרבית האינטראקציות שלנויםמעט חילוקי הדעות היו
  היו אפילו מפתיעות לטובה".השונות  המשלחות

כינוס הדיונים ב: "להצטרף גוז'נסקיבנושא זה, מבקש     
שפות רשמיות: רוסית, אנגלית, ספרדית  בארבעו להנו

עם חלוקה  ,השפותארבע ב תלטוש משלחתנווערבית. למזלנו, 
נהל פשר לנו ליא גשר השפה" .פנימית ברורה". הוא צוחק

החברים  שוחחתי עם . מדינותמגוון מ שיחות עם משתתפים
אפילו מארצות , שכןדוברי האנגליתעם ו הלטינית מאמריקה

 עד כהש קשרנו קשרים גם עם מפלגות .הברית הגיעה משלחת
  מדגסקר. מלמשל כמו  ,לא ניהלנו איתם קשרי חוץ

  כמשלחות מול לא  אישיותהשיחות ה היוחשובות ביותר "    
  מדרום החבריםמשלחות, אלא כנציגים מול נציגים. הקשר עם 

  
 ותהמפלגחברי  כמו גם עםאפריקה היה עבורי מעניין במיוחד, 

. אלה מקומות , נפאל ובנגלדשקוסטה ריקה ת שלוהקומוניסטי
עצם . ויותר משמח מהמידע לגביהם בדרך כלל מוגבלש

  ".המפגש היה היחס החם בו זכינו
אנחנו עוברים לשוחח על חלקו השני של הביקור. עוואדה:     

 ,רחבי העולםמ"במוסקבה נכחנו בכינוס של מפלגות שמאל 
לציון פנו בהפגנה השתתכן  .גם שם ערכנו פגישות מרתוניותו

שארגנה המפלגה הקומוניסטית של מאה שנה למהפכה 
אורחי כבוד במצעד הצבאי גם היינו והפדרציה הרוסית 

, שבעה חודשים 1941-במוסקבה ב נערךהמצעד שאת שחזר ש
 שאתי דבריםלאחר הפלישה הנאצית לברית המועצות. אני נ

באשר  מק"י . העברתי את המסר שלהחגיגי טקס הסיוםב
 ןתיכוהמזרח המצב בפלסטיני ו-לפתרון הסכסוך הישראלי

מה שמכונה 'האביב גבי כלומר, את הניתוח שלנו ל ,בכללותו
  ."בלבנון וכן הלאהובסוריה כיום מה שמתרחש להערבי', 

, מכל של הכינוס בלנינגרד "בדברי הסיכוםאלי גוז'נסקי:     
הסיכום  הנושא הפלסטיני עמום. במסמךנותר מיני סיבות 

צורך ב'מדינה פלסטינית עצמאית', אך לא מעבר  שישנכתב 
של את זכות הדיבור חבר מהמשלחת  בהקשר זה נטללכך. 

באשר  פרטצריך למדוע הסביר הוא  .מפלגת העם הפלסטינית
', נגד הכיבוש וכן הלאה. חבר 67למדינה פלסטינית בקווי 

ארוך מדי, ועל כן צריך  מוצעב לו שהניסוח השיהנשיאות ה
  להסתפק בנוסח הקצר.

דיבור וטענתי שהחבר הפלסטיני צודק, הזכות את "ביקשתי     
אך אם מעוניינים בקיצור, לפחות שיכניסו את הביטוי 'נגד 

'מדינה עצמאית', בלי  ייכלל רק הביטויאם שכן הכיבוש'. 
להוסיף אמירה נגד הכיבוש, אפשר לחשוב שמדינה פלסטינית 

תקבל נזה נימוק בסעודיה או איפה שביבי ירצה.  ,ום בירדןתק
 'כל הכבוד' משתתפים: אמרו ליבמחיאות כפיים. לאחר מכן 

  העמדה הבסיסית שלנו". עצםזו בש למרות
תובע לשלול במפורש את חבר יהודי כאשר : "עוואדה    

תקבל באהדה רבה בקרב נ, אפשר להבין מדוע זה הכיבוש
כום יהסרבים. במובן הזה הצלחנו להשפיע. מסמך  םמשתתפי

 ניסוחלהשפיע על ה תה לנו הזכותיהי .לאור בקרוב ייצא
  הסופי".

  

  חוק החרםעל שימוש נוסף בזעם 
  

זעם במק"י בעקבות איסור כניסה לארץ של ראשי המפלגה     
. שר הפנים דרעי מנע וכמה מנבחריה קומוניסטית הצרפתיתה

חוק המשלחת להיכנס לישראל באמצעות החברי ממשבעה 
 .לחרם על ישראל וראלמי שקהאוסר מתן אשרת כניסה 

 20-מורכבת מהשהייתה , המשלחתבעקבות האיסור, ראשי     
 הצהירו ,וראשי רשויות, פרלמנט צרפתי חברי פרלמנט אירופי

) על ביטולה. הם הודיעו על כך במסיבת עיתונאים 18.11(
 שהתכנסה בתום הפגנה בקרבת שגרירות ישראל בפאריס. 

, השר לביטחון פנים, תירץ את האיסור על כניסת ארדן    
באופן עקבי בחרם על " בתמיכתם הקומוניסטים הצרפתים

וכן בכוונתם לפגוש את המנהיג הפלסטיני ברגותי  ישראל
הרקע את "בחן  , שר הפנים, טען שהואדרעי בישראל.הכלוא 

 ".זאת מקום בישראלכאין למשלחת ונסיבות, את הו
היה  שאמורהרשימה המשותפת), , ח"כ דב חנין (חד"ש    

לפגוש בכנסת את חברי הפרלמנט הצרפתים, גינה את 
. "משטרת הגבולות פוגשת את משטרת המחשבות: ההחלטה

והופך את  התעופה בן גוריוןמל נתניהו מטיל מצור על נ
 . קודם הוא גינה את העולם, ועכשיו הוא מבודדלמבצר ישראל

  ".מהעולם את ישראל



  

 7/ספורט
 

  ): אולטרס הפועל(צילום אביב-הפועל תל אוהדי ביציעתפאורה . כל הכוח לאוהדים 

  הוא תופעה פוליטיתספורט 
  

הפיכת  .אך זו אינה מובנת מאליה ,אכזריות הקפיטליסטיתנפגעים מהספורטאים ו אוהדיםגם 

   נטרול הממד הפוליטי שלורק עם  האפשרהת לסחורה הנצרכת בשוק הגלובלי הספורט
  

  ברון-דה אמנון מאת
  

אמנות, עיתונות, תחבורה ציבורית כמו  .פוליטי –הספורט     
 שיחקו אשרבשנות העשרים והשלושים, כ או הרגלי צריכה.

שאצל היה קבוצות הפועל מול קבוצות מכבי, לכולם ברור 
("ספורט  מקצוענותלמתנגדים ההפועלים,  שיחקוהאדומים 

תומכים בשביתות הו )סיסמתםלאלפים ולא לאלופים" הייתה 
 הבורגנות ייצגה אתמכבי . לכולם ברור היה כי תנועת במשק

  . הזעירה ואת האיכרים האמידים
 ממערב אירופהנבחרת הפלא ההונגרית ריסקה נבחרות     

הפסידה באופן  שזו. כ1954-גביע העולם ב לגמר והעפילה
מאמנה ורבים מאוהדיה , מעורר מחלוקת לגרמניה המערבית

  לקומוניזם לנצח.  לאפשר סרבהממסד היו משוכנעים כי 
, 70-הבשנות  ייםאירופ םגביעי בחמישהכשליברפול זכתה     

התגלמות היא  כי קבוצתו הצהירמאמנה האגדי ביל שאנקלי 
העיר ליברפול הייתה מעוז  .מגרש הכדורגלסוציאליזם על ה

תאצ'ר ניהלה קרב עיקש מול  מרגרטבעת ש של פועלי הנמל
ברישומי משויכים ההישגים של ליברפול . מעמד העובדים

לכדורגל ) איגוד התאחדויות הכדורגל האירופיותאופ"א (
 אוהדי ליברפולבחשב מתלא  האיגודש מפניזאת  .האנגלי

סקאוז הוא הדיאלקט ( כסקאוזרים ולא כאנגליםהמזדהים 
הכינוי , ליברפול העירוהמבטא במחוז מרסיסייד בו נמצאת 

הזהות כי  שהמתוך תפי ,)בן המקוםלמתייחס סקאוזר 
המקומית בעיר הפועלים האינטרנציונליסטית חשובה יותר 

  הלאומית של בעלי ההון. מהזהות
טומי סמית' וג'ון קרלוס זכו במדליית זהב  האתלטים רשאכ    

את טקס הענקת  ניצלו הם, 1968ארה"ב באולימפיאדת  במדי
 הגדירהעולם הלבן , שהמדליות למחווה פוליטית

נולדה התמונה האייקונית של צמד כפרובוקטיבית. כך 
  . השמייםאל  מניפים את אגרופםהאולימפיים המדליסטים 

פוליטי, כ ספורט לתפוש מרוצת השנים הפסקנואלא שב    
עולם הבידור. למעשה, עולם מ כחלק והתחלנו לראותו

העידן מזוהים עם הרוב התהליכים הפוליטיים הספורט נפגע מ
-דה ללא מתאפשריםתהליכים אלה לא היו  .ליברלי-ניאוה

 להשקעה של יעד הקבוצות הפכו .הספורט פוליטיזציה של
  גלובליזציה ה תהליכי  . מסחריים לגורמים  כנעו ונ  הון בעלי 

  

     אותו. ושאפיינ והעממיות מהקהילתיותאת הספורט קו נית
רק נה נאי מעל דפי עיתון זהספורט החשיבות בכתיבה על     

-שאותה דה בהוכחה כי אםידע של הקוראים, יהבהעשרת 
. הגלובלי הקפיטליזםפוליטיזציה שירתה את התקדמות 

מקום חייב להיות פוליטיקה מעמדית, אדומה ועממית ב
מאמניו ופרשניו. הוויתור  ,לספורט על אוהדיו, צופיו, שחקניו

של השמאל שלנו על הספורט כזירה פוליטית פוגע ביכולת 
סרטו בוודי אלן  כשם שאמר. נוספות להגיע להישגים בזירות

  לזנוח את הספורט.אסור לנו  :"אנני הול"הנפלא 
עצומה תופעה פוליטית ותרבותית הוא הספורט משום ש    
משמש קרקע פורייה לקבוצות ולקהילות הוא קנה מידה, כל ב

מועדון . למשל, ןזכויותיה מעןלהתגבש ולהילחם יחד ל
מזוהה הפך  המבורג, גרמניה)מהעיר (של סנט פאולי הכדורגל 

פשיסטית בזכות מאבק עיקש של אוהדיו -האנטי עם הסצנה
יציעים. בלמגר כל סממן של גזענות, לאומנות וסקסיזם 
אצטדיון הקהילה הפוליטית שנבנתה בין יציעי המילרנטור, 

הכדורגל השכונתי, אירחה את רבבות המפגינים שהגיעו לעיר 
(פורום שרי אוצר ונגידי  G20-הפורום התכנסות נגד  למחות

 90% שלהןמהכלכלות הגדולות בעולם,  20בנקים של 
מפגינים אף ישנו רבים מהבקיץ האחרון.  מהתל"ג העולמי)

  . ך ימי המחאההלבמ אצטדיוןה בתוך
 הכדורסל רון חולדאי החליט להרוס את אולםר שאכ    

ופתחו אביב, התארגנו האוהדים -הפועל תל"אוסישקין" של 
חלק מהבסיס סוחפת. מאבק מוניציפאלי זה היווה  במחאה
תו של דב חנין לראשות ועיר לכולנו ולהתמודד רשימתלהקמת 
מפלגות שונות לו , בניגוד לקהילותיתר על כן. 2008-העיר ב

של  יםולמנעמ בוחיבוק הדבעיר שנכנעו במרוצת השנים ל
 .הקואליציה העירונית, אוהדי הפועל לא סלחו ולא שכחו

קהל האוהדים עד היום, קרב ב פרסונה נון גרטהנותר חולדאי 
  . הרס האולם הביתייותר מעשור לאחר 

ספורט, בניגוד לדיון בפרלמנט או לראיון בתקשורת, הוא     
לא תופעה לוגית או אנליטית. להיפך, הוא תופעה רגשית 

עבור יותר משמעותי להיות הספורט צריך , לפיכךומסורתית. 
מנוכר  הודבקו לו התוויותהישראלי, מחנה פוליטי ששמאל ה

  ., וכך תופשים אותו רביםואליטיסטי



    במאבק
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 בעברית ובערבית "האינטרנציונל"שירת בכמה ממשתתפי הכנס 

  (צילום: "זו הדרך")
  

 באולם )17.11( ערכה הישראלית הקומוניסטית המפלגה    
 אוקטובר. למהפכת שנים מאה ןולצי כנס בנצרת הסינמאנא

 ,הרצאות סדרת במקביל נערכו הכנס של הראשון בחלקו
 על - ח'טיב סמיר ד"ר דברים: נשאו דיון. וקבוצות סדנאות

 המהפכה על - כסיף עופר ד"ר ;המהפכה של הדיאלקטיקה
 ח"כו מח'ול עסאם לשעבר ח"כ ;עצמית להגדרה מיםהע וזכות

 המשבר על - דוידי אפרים ;בימינו הסוציאליזם על - חנין דב
 בתיאוריה המהפכה מושג על - חסן ושרף הקפיטליסטי

  המרקסיסטית.
 בשם רכהיב בנק"י, של ת"א סניף מזכירת ברנס, עמרי    

 את ניפצה אוקטובר מהפכת" :הישראלי הקומוניסטי הנוער
 עמים אחוות של עידן וניבאה ,הלאומיים ההפרדה גבולות
 את מנפץ יהודי-הערבי מאבקנו ,כיום צודק. לעולם במאבק
 הערבים להמוני תקווה ונותן הלאומיים ההפרדה חומות

   ."ושוויון שלום של לחברה בארץ והיהודים
  

  , הדס טל שוחררהמתן הלמן מסרב
  

הצהיר מתן הלמן על סירובו  )20.11( השבוע ביום שני    
בנמקו את סירובו  ימי מחבוש.  לשרת בצבא ונגזרו עליו

"אני מוכן : ), תושב קיבוץ העוגן20הלמן (להתגייס אמר 
תוצאות מעשיי, מפני שאני לא מוכן לקחת חלק בלשאת 

של ישראלים ופלסטינים כאחד.  יםבמערכת הגורמת לדיכוי
חונכתי על ערכים אוניברסליים של אחווה אנושית, שוויון 

אבל לציות לחוק  אני יודע שאני מפר חוק בסירוב שלי,וחופש. 
  האפרטהייד בדרום יש גבול, המונחה באמצעות מצפון ומוסר.

   

  למנשה ולכל בני המשפחה

  האם-איתכם באבלכם העמוק על מות הרעיה

  נעימה כליפה
  חברי מחוז השפלה של מק"י

  
כל אלה  –, השואה באירופה, העבדות בארצות הברית אפריקה

  היו עוולות בחסות החוק.
 סרבנית שוחררה   מחבוש,   ימי    60בתום   שעבר,   בשבוע     

) מקיבוץ יפעת 18המצפון הדס טל משירות צבאי. טל (
״זה יום הצהירה באוגוסט על סירובה. עם שחרורה אמרה טל: 

תה קשה ומתישה. ימהול במרירות. הישיבה בכלא היהשמח 
ואני גאה על כך שהיה לי את  ,קיבלתי פטור משירות צבאי

הכוח לסרב ולעמוד על עקרונותיי. אני יכולה כעת להגשים את 
אך ישנם מיליוני אנשים שחיים תחת , חלומותיי ושאיפותיי

מקווה אני . לחופש תגם להם יש חלומות וזכו. צבאיכיבוש 
כמובן מאליו. האמת  הנאמריקבלו את כל לא שבני נוער 

  .רים לא רוצים לשמוע אותה״צריכה להיאמר גם אם אח
  

  "שחד מועצת
  מאהר, נצרת -, אולמי אבו10:30, 25.11שבת, 

בחירת המוסדות  דוחות קצרים, תקנון חד"ש,   :היום סדר על

הארציים של התנועה (ועדת הביקורת, יו"ר מועצת חד"ש וסגניו, 

  המזכירות)
  

  

השקת הספר "הפוליטיות של הקומיקס: מסופרמן ועד 

  " מאת דני פילקטינטין
  והמחבר פרופ' נח דוידוביץ' ,עידו אמין, ד"ר מיכל גבעוני דוברים:

  , 20:00, 23.11', היום 

        "את, 70 העם אחד ,השמאלית הגדה
  

  מצעד ועצרת לציון 

  יום המאבק הבינלאומי באלימות נגד נשים 

  נפגעי תקיפה מיניתלהסיוע לנפגעות ו יביוזמת מרכז

        "את, ןרבי כיכר, 18:30, 23.11', היום 
  

  המפלגה הקומוניסטית הישראלית

  סניף רמלה
שיחה חייו ופועלו של צ'ה גווארה, לציון חמישים שנה להירצחו, 

  דוידי אפריםבהשתתפות ד"ר 

        רמלה, 13 הגיבור שמשון, 20:00, 29.11', דיום 
  

 גדה השמאליתה גלריית

': שיחה בהשתתפות 67לרגל אירוע הסגירה של התערוכה פוסט 

  האמנית מירי נשרי וד"ר ברוך בליך 

  , ת"א70, אחד העם 20:00ר, בנובמב 28, יום ג'
  

  מועדון קולנוע בגדה השמאלית

  עבאס קיארוסטמי – סיוןינ
  )באנגלית כתוביות(פרסית,  איראן, 1973

  ואיל-תאופיק אבו – רכבת החופש

 )באנגלית כתוביות, ערבית ועברית( ישראל, 2017

  , ת"א70, אחד העם 20:00ר, בנובמב 25"ש, מוצ


