
 

במועדו ובמתכונתו "חוק ההמלצות" לא עבר  תההמוני המחאה בעקבות

סאויכל עוד נתניהו נותר בכ סתייםרחוק מלהאך המאבק  ;םהמתוכנני
 

  

בניגוד , זאת. להצבעה השבוע לא עלה" חוק ההמלצות"    
אלפים העשרות מנתניהו ואנשיו נבהלו  .ת הקואליציהתכניל

. גם בימין, לפתע, החלו )2.12(אביב -תל ברחובותשצעדו 
יוצאים נגד החוק ועיתויו: 
חברי הכנסת אורן חזן 

יהודה גליק (הליכוד) דרשו ו
שר האוצר כחלון  ;לבטלו

(כולנו) ביקש לדחות את 
 ;יישומו בשלושה חודשים

השרה שקד (הבית אילו ו
לכת היהודי) הרחיקה 

טענה כי "ההמונים לא ב
יעביר בחרו בימין כדי שזה 

את 'חוק ההמלצות'". ואולם 
כאילו  חשובטעות ל

מלכתחילה שרר קונצנזוס 
בין כל סיעות  בעניין

 התנערות . ממשלהה
, לפיכך, מהחוק הקואליציה

אינה מובנת מאליה או 
נזקפת לזכות הגינות אנשי 
הימין, כי אם לזכות 

פתח תקווה ב כיכרב הלונש המאבק הציבוריוהאופוזיציה 
  משנה. יותר במשך

 .עשו זאת לפני כןלא  מוצ"ששיצאו להפגין ב האלמ רבים    
-הופכת בלתי אתהזהממשלה הקיצונית וההזויה מסתבר ש

עשרות  .חלקים רחבים יותר ויותר מהציבור נסבלת עבור
עשו זאת אביב -שדרות רוטשילד בתלשפקדו את אלפים ה

 "חוק, ולא רק בשל של נתניהו השחיתותרק בשל פרשות לא 
. הם יצאו ההמלצות" התפור למידותיו של ראש הממשלה

 התקשורת, בתי המשפט, השמאל, כלפיההסתה  נגד
האידאולוגיה  מתיישר לפישלא מי כל והאזרחים הערבים 

  .יםהקיצונית של נתניהו והמתנחל
הוא רק  כולו. רחוק מלהיות הסיפור "חוק ההמלצות"    

חוק "דמוקרטית: -של חקיקה אנטי גל עכורב מרכיב
  "חוק , בג"ץ"  עוקף   "חוק    ",העמותות  חוק "  , "הלאום

  
 "חוק  ההדחה",   "חוק  יששכרוף",   דין  ההסדרה", "חוק 

המשפט העברי". הרשימה ארוכה, אך המגמה ברורה. חלקם 
מיועדים להסתיר את פרשות השחיתות של נתניהו; חלקם 
משמשים לקעקע את 
מעמדם של האזרחים 
הערבים וחלקם מכוונים 

לגיטימציה של כל -לדה
התנגדות פוליטית ממשית 

  לממשלת הימין.
"חוק ההמלצות" מכונה     

בפי רבים "החוק להשתקת 
המשטרה". המונים התגייסו 

הסדר למאבק בשל חשיבות 
ההתנגדות בשל ו הדמוקרטי

תאים העמוקה לניסיון לה
לאינטרסים של ראש  חוק

יש הממשלה ומקורביו. 
זכותה וחובתה של  להגן על

משטרת ישראל לאכוף את 
 הפוליטי הדרגגם על החוק 
בד בבד גם לזכור אך , הבכיר

אלימה זו אותה משטרה כי 
מדכאת הפגנות בשירות ה

שנת  אזרחים ישראלים מאז 61 שהרגההמשטר; אותה משטרה 
אין להלבין את משטרת ישראל על  .)ערבים 58 (מתוכם 2000

ורחב  מושא לטיוח מתמיד ושהפכ – וגזענותה אלימותה
מען פרסום ממצאי במסגרת המאבק הצודק ל – היקפים

  .נתניהושל  החקירות
על הלגיטימציה של ראש ממשלה אפוא ערערו  רבבות    

של חברי קואליציה שעיקר  ;שחיתותהשטבע עמוק בבוץ 
ושל מחנה פוליטי  ;דמוקרטית-פעילותם בקידום חקיקה אנטי

י לדבוק בכס כדהסס להסית נגד המוני אזרחים מ ינושא
גם  ותעשרות אלפים נוספים יפקדו את הכיכר השלטון.

עושקת את אזרחיה, הזו, במוצאי שבת הקרובים. לממשלה 
נגד מסיתה הבביטול מאלה הזקוקים לסיועה ומתעלמת ה

  , אין זכות קיום.המתנגדים לה

  2017 בדצמבר 6,  46 גיליון   

אבישי ארליך)(צילום:  "צעדת הבושה" בכיכר הבימה



  

 2תגובות /

        
  דברים בשם אומרם

        

  עריקיםפליטים, מחבלים וגם 
את לעבור הפליטים היו צריכים  לישראלבדרך : ך לזכור"צרי

אין ספק שיש שם  .הג'יהאדכוחות  בידי חצי האי סיני שנשלט
חלקם בנוסף, הפצצה הזו מחכה להתפוצץ. . גרעינים של טרור

לא רוצים להתגייס אז אנחנו הפכנו להיות מדינה ומאריתריאה 
 ."קולטת עריקים

  )20.11 ,(ח"כ ענת ברקו מהליכוד במליאת הכנסת
  

  לנד-הגזלן מגז
"מדפסת הכסף הנקראת מאגר תמר ממשיכה לשבור שיאי 

תשובה רווחיות: שותפות הגז דלק קידוחים שבשליטת יצחק 
מיליון דולר ברבעון  617על רווח נקי יוצא דופן של  הדיווח

 –מיליארד שקל  2.2-כ :בתרגום למטבע מקומי .השלישי
  ביחס לרבעון המקביל אשתקד". 660%זינוק של 

  )21.11("כלכליסט", 
  

  ביטוח דרדלה
זו לא פעם ראשונה שאבי ניסנקורן מוליך לכאורה מאבק "

מגייסים את הוועדים, תולים שלטי  .חברתי וגומר אותו דרדלה
ברור לכל שהפתרון היחיד . חוצות, מכריזים על סכסוך במשק

תו, ואני אומר לך גם ביטוח סיעודי ממלכתי. אז אנחנו איהוא 
, 'אנחנו אתכם'ציה של ההסתדרות אמרנו יזשכראש האופו
יש להסתדרות כוח מוסרי  .פה אחד למאבק הבטחנו להיות

 .ברגע האחרוןמבטלים  ,וכלכלי ועוצמה. אבל מה קרה? שוב
בין כחלון לניסנקורן באיזה ספין.  ותנסגרשעסקאות יודעים 

הרי יושבת סיעה של כחלון בתוך ההסתדרות וככה זה נסגר. 
   ".יש פה קשקוש בלבוש

  )22.11(חנוך ליבנה, יו"ר ועד עובדי הבינלאומי, "כלכליסט", 
  

  לימינם של הקפיטליסטים, כהרגלומתייצב, 
"גם אם הדרישה של ישראל ל'חלק הוגן' במסי חברות 

תה נענית במלואה, ההכנסות יהטכנולוגיה והאינטרנט הי
הן לחיי, אם בצדק גם, לפני שאנחנו יורדיםזעירות. בפועל היו 

חברות הטכנולוגיה הזרות, המשמשות כיום שליחות לדבר  של
יש מצווה של ישראל בעולם, מהללות ומשבחות אותנו, 

מרכזי מחקר ופיתוח  300ביא בחשבון שבארץ פועלים לה
  .זרים"

  ) 19.11הפרשן הכלכלי של "ידיעות אחרונות", סבר פלוצקר, (
  

  מציון תצא תורה
פיתחה רכב ממוגן המצויד "פלסן, חברת רכב מקיבוץ סאסא, 

במערכות המיועדות לפיזור הפגנות והשתלטות מהירה על 
  .. המערכת מיועדת לייצוא לכל העולם"הפרעות סדר

 )22.11(אתר "כיכר השבת", 
\ 

  מכת ברק
"לא רואים את נפתלי בנט מסתדר עם השביתות בחינוך, הוא 

ית נעומד בראש מפלגה לאומו מתחזה למומחה ביטחוני
  בעלת ניחוח פשיסטי ומושחתת". -ותימהונית 

  ) 22.11, "צגל ,(אהוד ברק

  

  מכתבים

  למערכת   

        ללא טייס  התקפיים על מטוסים

הוגשה עתירה ראשונה, לפי חוק חופש  2016נובמבר ב    
טוסים ללא טייס במ ידע, בעניין הנהלים לאישור שימושהמ

 לפיוברצועת עזה. בגדה המערבית   התקפיים(מל"טים) 
התקפיים, וכן   ישראל שימוש במל"טיםעושה , זריםפרסומים 

   אזרבייג'ן.לקולומביה ולמייצאת אותם להודו, 
העתירה הוגשה לאחר שצה"ל דחה את בקשת המידע,     

בטענה כי חשיפת הנהלים תפגע בביטחון המדינה וביחסי 
ה הגיש, 2017פברואר בבאופן סותר לחלוטין,  החוץ שלה.

המדינה לבית המשפט כתב תשובה בו טענה כי אין לצה"ל 
, ברצועת עזה התקפיים, טים"נהלים לאישור שימוש במל

  .בכללו בגדה המערבית
 בעקבות הודעת המדינה לבית המשפט כי לא קיימים נהלים    

, פנינו לרמטכ"ל בדרישה כי צה"ל יפסיק את השימוש בנושא
בעניין העומד בהנחיות  כל עוד אין נוהל התקפיים במל"טים

  לאומי. נבג"צ והחוק הבי
צה"ל ", לפיה תשובה לתדהמתנו קיבלנו מלשכת הרמטכ"ל    

נהלים כלליים שעוסקים בתקיפת מטרות אשר נבחנו  לפיפועל 
    משפטית ועולים בקנה אחד עם הדין".

באמצעות  התקפיים  שימוש במל"טיםצה"ל  אישר אם    
על קיומם נו להודיע היה עליונהלים כלליים לתקיפת מטרות, 

, לבחון את אפשרות 2016במענה לבקשת המידע באוקטובר 
בפני  על כך במפורש צהירלהוחשיפתם לפי חוק חופש המידע 

  .בית המשפט
ארה"ב על רקע החשיפה בלאחרונה הוגשה נוספת עתירה     

עמודים, חלקם  18כולל ה האמריקאי בענייןשל הנוהל 
מושחרים, ומפרט הליך ביורוקרטי מדורג בו משתתפים 

  .(לרבות הנשיא) ניים ומשפטיים שוניםגורמים ביטחו
מדינת ישראל נחשבת למדינה המובילה בייצור     

מתקדמים. לכן, הנהלים שהתבקשו חשובים  מל"טים  ובייצוא
וש רק לצורך בחינת חוקיות השימלא 

בשטחים הכבושים ובעמידתם בהנחיות  התקפיים במל"טים
"החיסולים  בעניין( 769/02 בג"צהחלטת ב השופטים

הממוקדים"), אלא יש להם חשיבות גלובלית והשלכות לגבי 
 ן הפעולה של מדינות אחרות הרוכשות מל"טים התקפייםאופ

   מישראל.צבאי ושירותי אימון 
לחתום על מסמך עקרונות לאחרונה ישראל סירבה  ממשלת    

המסמך . שהפיצה ארה"ב להסדרת ייצוא מל"טים התקפיים
לפיקוח על ייצוא  ומילאנכלל התייחסות לנורמות המשפט הבי

עלייה  נהיש לפיו, נשק ומכירתו למדינות בהתחשב בעברן.
מאוישים, -במספר המדינות שמחזיקות בכלי טיס בלתי

כך ששימוש בכלי בהמדינות החתומות עליו נדרשות להודות ו
, לכןיכול לתדלק עימותים". "מאוישים חמושים -טיס בלתי

לאומית לנקוט צעדים שיבטיחו ייצוא נהקהילה הבינדרשת 
  אחראי של מל"טים ושימוש הולם בהם.

דגמי מל"טים התקפיים למדינות מוכרת ישראל  ממשלת    
הממשלה  תייצאאולי בשלב הבא . קיומםאת  ומכחישה זרות
  .יש את קיומותמשיך להכח, אך גרעינינשק 

  עו"ד, איתי מק
  ירושלים 

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

 6126102יפו -ת"א 26205או לתיבת דואר 
s  



  

 3/החברה וכלכל  
 

   של הקפיטליזם הישראלי וטבע
מונעות ממנה לפטר מאות עובדים בשל טענות  ינןת טבע אימהן נהנהטבות המס 

  הנהלה חברי התקדים ל-תנאים חסרילהעניק " ובמקביל ל"קיצוצים
  

  טבעחברת עושה במדינה כשלה.  
  

והשינוי המבני עובדים  1,700-של כהצפויים ם הפיטורי    
על  בתהנוקהביקורת  לשיח הציבורי את החזירובטבע 

לאורך  מהמדינה הטבות המס הנרחבות שהחברה קיבלה
  .ועודנה מקבלת ארוכות שנים

היו יתנו לחברה בעבר לא כרוכות ההטבות שנ    
    .מונעות ממנה לפטר עובדים, הן אינן כעת גם .בהתחייבויות

אם ההסתדרות וועדי העובדים  הנשאלת היא, השאלה
בהכנעה שהסכימו שם כ, םגל הפיטוריעם מו שליבחברה י

בסיבוב הקודם בטבע " הקודם בתחילת השנה.לגל הפיטורין 
 ם בחצי ועל תנאי פרישההגעתי לסיכום על צמצום הפיטורי

", אמר יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן בכנס "דה הוגנים
בכך  .גוריון מרקר" שנערך בשבוע שעבר באוניברסיטת בן

 םניסה לנקות את עצמו ואת ההסתדרות מחרפת הפיטורי
   בטבע.

 נהנתה טבע מהטבות מס חסרות תקדים: ,2003-החל ב    
. 2014סתיים ב־פטור מלא מתשלום מס במשך עשור, שה

ההטבה ניתנה במסגרת מסלול אסטרטגי לחברות ענק שרק 
מיליארד  20.6- באותו עשור ב סתכמההונהנתה ממנו ע טב

בתמורה להטבה, צריכה הייתה טבע להשקיע בישראל  שקל.
 מיליון שקלים. 900-ל 600 סכום הנע בין

באופן  השילמה על המס שטבע הקף ,2015בשנת     
גם לאחר , אולםו. הטבות המס תכניתקץ בעקבות משמעותי 

לא המשיכה המדינה להעניק הטבות לטבע. גם אז, מכן 
העסקת להמדינה להשקעות נוספות או של  הדריש נשמעה
מנכ"לית משרד האוצר תחת לפיד, בישראל. נוספים  עובדים

חייב חברות הזוכות לקדם מהלך שייעל אנדורן, ניסתה 
נקבר בישראל. ניסיון זה  הטבות להעסיק מכסה של עובדיםב

 מת הממשלה הנוכחית.במגירה של כחלון עם הק
כלל מס בלי לשלם  טבעסיימה  2016-2014 יםשנהאת      

בעקבות מחלוקת עם רשות המסים. טבע מבקשת לקזז  זאתו
נצברו ר שואמפעלים שונים שספגה בהפסדים מהרווחים 

  בשנים בהן לא שילמה כלל מס. 
 מאז אוקטובר עסיקהמהטוענת לקיצוצים בינתיים, טבע      

הוא צפוי להשתכר שכר בסיס . ששמו קאר שולץ חדשמנכ"ל 
 20בנוסף מענק חתימה של ומיליון דולר,  2שנתי בגובה 
שלוש חבילות ו דולר מיליוני 6אופציות בשווי מיליון דולר, 

  מיליון דולר. 20חסומות בהיקף כולל של עד של מניות 

  
, החליט שולץ 2015באוגוסט מפטר. -שולץ ידוע כמנהל    

עובדים במקום עבודתו הקודם, חברת  1,000על פיטורי 
        ממצבת כוח האדם של החברה כולה. 17%- לונדבק, כ

    

  א"ד
  

   :טבע לא לבד

  סקפאיישל סיפורה 
  

מהטבות המס ברשות המיסים ללמוד לקח מסרבים האם     
ביקר יפקס, אותן אי קרן הבריטיתהמפליגות שניתנו ל

  ?טוברקבאו מבקר המדינהחריפות ב
הוועדה לביקורת  )29.11( שבוע שעברבבדיון שערכה     

 ות שניתנוהטבהאת  רשות המסיםהמדינה, הצדיקו בכירי 
אף שהעסקה על , זאת. עסקה לרכישת תנובהמסגרת הבקרן ל

, להכנסות תולא הוכיחה כל תרומה למשק הישראלי, לצמיח
לאחר  .לצרכניםואף לא  החברה ם, לעובדיהמדינה ממסי

ברווח גדול ומבלי , מכרה הקרן את תנובה שניםכמה 
  .שנדרשה לשלם מס על רווחיה מהעסקה

 הסכום שהפסיד הציבורו זה – שקלים ימיליארד 4    
 במתן הטבות המסהישראלי מנדיבותה של ממשלת ישראל 

 כך עולה .ך השניםלאור הבריטיתההשקעות קרן  לראשי
  . האחרון מדו"ח מבקר המדינה

מיסוי עניין לבדו"ח קדיש פרק שלם ההמבקר שפירא     
לדרך בה רשות המסים ובייחוד קרנות ההון בישראל, 

שהחוק כפי בהרבה מ נרחבבאופן פטור ממס להן העניקה 
הציגו צחי סעד וחנן פוגל ממשרד וועדה, בדיון ב .מתיר

ן ללא הסמכה הפטור נית" :המבקר את עיקרי הליקויים
 וללא בחינת התועלת בחוק, ללא קריטריונים, ללא שקיפות

, מצד לצד כספים שעברוראינו במקרה של אייפקס  למשק.
, על המשק הישראליחיובית אך לא ראינו שום השפעה 

  ".ותהשקעעוד מקומות עבודה ועוד  כלומר
את  הסבירמנהל רשות המסים, משה אשר, נכח בדיון ו    

ואת מדיניות הרשות בגינה קיבלה הקרן את  הבסיס החוקי
החשיבות שבעידוד קרנות הון "ההטבות. אשר תיאר את 

 ".טק הישראלי-ת לצמיחת תעשיית ההייסיכון, המסייעו
קרן הייתה בעברה קרן הון סיכון, ובתחילה ה" ,לדבריו

 ", כלומר במיזמים פרטייםרק בהון סיכוןאך והשקיעה 
גבוה, בצד תשואתה גבוהה שהסיכון הטמון בהשקעה בהם 

 ישינתה את דפוס ,לימיםאשר הוסיף: ". במקרה של הצלחה
אייפקס בחברות גדולת וקיימות. יע ועברה להשקיה השקעות

    קרנות כאלה".  20- ל 10בין נן בארץ ישלא לבדה. 
כי אשר ניסה להגן על מדיניות רשות המסים, וטען     

נות העולם, מדיכל חקיקה בבדומה ל ,"החקיקה בישראל
פטור    זר בישראל שרווח הון של משקיע  קובעת

אנחנו לא אומרים   בישראל.הון לעודד השקעות  במטרה ממס
במה להשקיע, אנחנו לא אומרים כמה עובדים להעסיק, זו 

  ."מדיניות שמקובלת ללא שום תנאי
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  )ulletinB orldW (צילום: 1987 בעזה, מפגינים ילדים

 30 ,כיבושל שנה 50

 לאינתיפאדה שנה
  

  מח'ול עיסאם מאת
  

 ההאינתיפאדפרצה , 1987בדצמבר  9-שנה, ב 30לפני     
שבתרגום ), انتفاضة( האינתיפאדלה הערבית יהמהראשונה. 

מושג  הפכהלעברית משמעותה "התקוממות עממית", 
יברסלי במהלך מאבקו ההרואי והצודק של העם פוליטי אונ

שפותיו, הפלסטיני נגד הכיבוש הישראלי. כל העולם, על כל 
תיאור ההתנגדות הלגיטימית של העם ל בומשתמש 
  .הפלסטיני

שם עצם שיש בו הרבה מעבר למה נעשתה נתיפאדה יהא    
סיטואציה, לביטוי אפשר לבטא באמצעות השפה. היא ש
, ורכבת, שבמרכזה התקוממות רחבהומ  מציאות חדשה ל

 הנהיגו  עממיים ועדים  נת. ומאורג ת , ממוקדתכוללת ועממי
  

 

  
  

  את קבלו

זו 

   הדרך
  מדי שבוע

  אלקטרוני בדואר

  או בדואר רגיל
  

מתבקשים  לוםללא תש המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני,המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני,המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני,המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני,

  zohaderekh@gmail.comאל:  לשלוח 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, 

תוך שמירה על אותה. מנהיגים צמחו בשטח 
נים כלל הזרמים והארגובין פלורליזם מרבי 

, תוך תיאום ושותפות לשחרור לאומי הפוליטיים
  .מעוררי השראה

נבעה מהחיבור בין  אינתיפאדהעצמתה של ה    
העומק של הדבקות לבין הרוחב העממי 

הפיכת הכיבוש : באסטרטגיה ברורה ומשותפת
- ומפעל ההתנחלויות הקולוניאליסטי לבלתי

, לא רק לעם הכבוש אלא גם למדינה יםנסבל
   .הכובשת

מאבק עממי בעל מאפיינים הייתה  אינתיפאדהה    
-מאבק בלתי .ותווי פנים פלסטיניים מובהקים

אומץ המתבסס על מתפשר לשחרור לאומי ואנושי, 
היוצאים להסיר מעליהם את עול ם לב של המוני

צבא  מצדלהתנגד לדיכוי ו הכיבוש וחרפתו
מצויד בנשק החדיש והמתוחכם  הזצבא  .הכיבוש

על המוני פורעים מוסתים ומלאי שנאה בקרב  ביותר ונשען
 הפשיסטי שצמחו בביצת הכיבוש המתנחלים וקבוצות הימין

העם טבע , במטרה למנוע כל פתרון מדיני. במובן זה
" והצטרף לרשימה אינתיפאדההמונח "  הפלסטיני את 

המכובדת של עמים שניהלו מאבק עממי לשחרור לאומי 
  .ואנושי

הפלסטינית הראשונה צרבה הן את התודעה  אינתיפאדהה    
של העם הפלסטיני הכבוש והן את זו של העם בישראל 

וגם אין כיבוש מתמשך , אין ולא יהיה כיבוש נאור :הכובשת
משנה את גם אם התנגדות זו (ללא התנגדות מתמשכת 

הפלסטינית הזכירה לאנושות  אינתיפאדה. ה)תהצור
מית של העם הנכבש שההתנגדות לכיבוש היא זכות לגיטי

 , והיא תגובה אך טבעיתוהיא אף חובתו הראשונה במעלה
 לעוולות הכיבוש ולאסטרטגיה שלו, המבוססות על סרבנות

, גזל, עקירה, ענישה קולקטיבית, מדיני , קיפאוןשלום
 .השפלה ויצירת עובדות מוגמרות בשטח

הכובש כי ה שהעממית ביססה את התפי אינתיפאדהה    
דכא והמדוכא, לעולם אינם עומדים על אותו והכבוש, המ

סולם ערכים. במובן זה, הלגיטימיות המוסרית של 
התקוממות העם הכבוש, הנשענת על החוק הבינלאומי 

להשתמש בכל האמצעים העומדים לרשותו כדי המתיר לו 
איננה עומדת ולא תעמוד  ,להתנגד לכיבוש עד סיומו

לדכא את העם הכובש כדי שמפעיל הצבא כוח ל בהשוואה
בין ניסיון ליצור סימטריה בין הכובש לההנכבש ולשלוט בו. 

 .תמיכה בכיבוש והסתרת פשעיו משמעותונכבש ה
היא אינטרס של העם הכבוש,  אינתיפאדההכי , ברור    

גם שמירה על הכבוד האנושי של העם הפלסטיני ובמקרה 
אפשר לכבד עם כיצד . , כיחידים וכקולקטיבוהלאומי

עם הכיבוש, הענישה הקולקטיבית, ההשפלה  משליםה
 ?שניםארוכי הוהדיכוי 

העממית הפלסטינית נגד שלטון  אינתיפאדהבמובן אחר, ה    
הכיבוש הישראלי משרתת באופן אובייקטיבי את האינטרסים 

וגם  ,המובהקים של השכבות העממיות המרומות בישראל
ם בקרב הע את האינטרסים של כוחות השלום והדמוקרטיה

לכל אזרחי ישראל שחרור לאומי פלסטיני יעזור  הכובש.
לצאת מבוץ הכיבוש, מהקיפאון ומהקיבעון המחשבתי, ובכך 

  .מניוון, מגזענות ומהידרדרות פשיסטית מגן עליהם
 

  ותנועת השלום בישראל אינתיפאדהה
 אינתיפאדההעם הפלסטיני על כל שכבותיו היה מעורב ב    

שותפים לעשייה היסטורית  הראשונה, וכך היו ההמונים
  שהשליכה על הנעשה בקרב שני העמים בארץ. 

<<<<<<<<<<<<        
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יש כי תנועת השלום בישראל הגיבה בהתאם. הוכח     

אינטראקציה בין התעוררות מאבקו העממי של העם 
הפלסטיני לעצמאות לבין התעוררותה של תנועה דמוקרטית 
אמתית ושוחרת שלום בישראל, תנועה שנאבקת לסיום 

מזהה ה ; תנועהפלסטיני- הכיבוש ולסיום הסכסוך הישראלי
לשוויון,  לדמוקרטיה,  היומרה  בין   המובהקת הסתירה  את 

לצדק חברתי ולזכויות אדם בישראל לבין מפעל 
  .ההתנחלויות, המשך הכיבוש והמיליטריזציה

הנורמליזציה של החיים בישראל כי , הוכחפעם אחרי פעם     
, םמותנית בנורמליזציה של חיי העם הפלסטיני. חירות

השגה בנות ן הישראלים אינ שלם האמתית ועצמאותם רווחת
בלי חירותו ועצמאותו של העם הפלסטיני. היה זה מרקס 

משעבד עם אחר איננו יכול להיות חופשי". השטען כי "עם 
אין ספק שהתעוררותה של תנועת שלום אמיצה בישראל, 

 ביותרהנאבקת במדיניות הכיבוש, היא משענת חשובה 
  . ולעצמאותלמערכתו של העם הפלסטיני לשחרור 

עממית, אמיצה וצודקת של העם הפלסטיני מות התקומ    
 במיוחדחיונית  משענת גם נגד הכיבוש הישראלי היא 

 אינתיפאדההמחפשים סדר חברתי ומדיני אחר. לישראלים 
כזו היא משענת חשובה לכוחות המחפשים אלטרנטיבה 
מתקדמת לישראל, הכמהים לשחרר את החברה הישראלית 

המתמשך, מתהליכי עצמה מהייאוש, מהשלכות הכיבוש 
 המרחב הדמוקרטי:אל מול צמצום  החלים בהההתבהמות 

הממסד לשבור  הרדיפה של ארגוני זכויות אדם, הניסיון של 
-אנטיהחקיקה ה"שוברים שתיקה", ר שאאת כל אלה 

עממית  אינתיפאדהלגזענות. ו חינוך לשנאהוה דמוקרטית
  .לעם בישראלולעם הפלסטיני משמעותה שחרור פלסטינית 

  

 : חברה ומעמדאינתיפאדה
. מובהקיםמאפיינים מעמדיים היו הראשונה  אינתיפאדהל    

נפל על כתפיו של מעמד  אינתיפאדהעיקר העול של ה
הפועלים הפלסטיני, האיגודים המקצועיים וציבור העובדים 
בכלל, הסטודנטים, התלמידים, האינטליגנציה המהפכנית 

העממית, שבה  האינתיפאדוכלל הכוחות הפטריוטיים. ה
את מלוא משקלו במערכה לשחרור הפלסטיני הטיל העם 

לאומי ולסיום הכיבוש, היה בה כדי לשנות את כללי המשחק 
והמגדרי בתוך החברה  כלכליהחברתיים ואת מאזן הכוחות ה

  הפלסטינית. 
בנעשה מהצד לא עוד מאבק גברי כשהנשים צופות     

ות בהתנגדות מעורבהנשים כי אם ומבכות את החללים, 
בשם כלל  ותלא עוד "קבוצות שהידים" הנאבק .באופן פעיל

משמיע מגוון ההחברה הפלסטינית ובמקומה, אלא עם 
תלמידים, הורים,  מבוגרים, ילדים, , צעירים .במאבקקולות 

 אינתיפאדהה. גיבוריםלכולם היו לשהידים ו – נשים וגברים
 הוסייע ,םשינוי מהפכני בערכים החברתייבישרה הראשונה 

מעל לכל, . ותיולמערך היחסים החברתי להבריא מתחלוא
שה הפלסטינית, שבמסגרת יהשינוי שחל במעמד האבלט 

מעורבותה בהתקוממות העממית להסרת כבלי הכיבוש 
להשיל מעליה את הכבלים שאפה מעליה ומעל בני עמה, 

   אקציוניים.ריהחברתיים הישנים וה
  

אבנים  יידותן, להתנגד, למי שלא יצא או יצאה להפגי    
או ניהלה את משק ניהל  –כוחות הכיבוש מכשולים לולבנות 

, את מקומות המסתור של המבוקשים, את אינתיפאדהה
מערך חלוקת המזון, את המערכה הפוליטית והתודעתית ואת 

בק בתנאים של מצור, יכולת העמידה האיתנה של העם הנא
הרעבה וענישה קולקטיבית. מערכת חדשה של יחסים 
  חברתיים ומערכת מהפכנית חדשה של ערכים הלכה ונוצרה. 

  
  עתידעבר הדעיכה ומבט ל

נסוגה  ,משדעך האופי העממי של המאבק הפלסטיני    
הממסד הדתי, עלה במקומה . המתקדמת מערכת הערכים

, הניזון מהזרמים אניהדכו השמרניהחברתי והפוליטי 
הפונדמנטליסטיים והריאקציוניים ששוטפים את  ,הימניים

 אינתיפאדההאזור. בה בעת, משנסוג האופי העממי של ה
הפלסטינית, דעכה גם נוכחותה והשפעתה של תנועת שלום 

  .אמתית בישראל ונסוג המאבק לסיום הכיבוש
 

אל מול התפיסה העממית המלהיבה המתוארת לעיל,     
 –הן בצד הכובש והן בצד הנכבש  –ליטות וההנהגות הא

העממית ההתנגדות נבהלו, כל צד מסיבותיו, מעצמתה של 
ם המאורגנים. ישל ההמונים הפלסטיניהמאבק ומעצמת 

ההישג העיקרי שחיפשו הנהגות אלה מאז הסכמי אוסלו היה 
הוצאת משקלם של המוני העם הפלסטיני אל מחוץ למעגל 

מעגל העשייה הפוליטית וההשפעה המאבק ואל מחוץ ל
מתן המדיני ההחברתית. היו כאלה שהציעו את המשא ו

כמאמרו של סאיב עריקאת (גם , "המתמשך כ"דרך חיים
), וזאת כחלופה מוצא מוביל לשוםהמו"מ אינו ר שאכ

למאבק עממי. היו כאלה שהציעו את ההתנגדות באמצעות 
ולהטלת מעזה כתחליף להתנגדות העממית  שיגור טילים 

משקלו של העם הפלסטיני במאבק. בשני המקרים השכילו 
משקל האיכותי של העם הפלסטיני האלה ואלה להעלים את 

במאזן המשמעותי הוא הגורם -ושל המאבק העממי, שהוא
  .הכוחות המעוות בין הכובש לנכבש

 

בישראל, הממשלה הקיצונית של ההון הגדול והמתנחלים     
עשות כשקראה לציבור היהודי  בראשות נתניהו הגדילה

לקחת חלק ב"נטרול" צעירים ובישראל לשאת נשק ולצאת 
בתגובה לגל העכור של ייאוש,  –פלסטינים חשודים 

בשנה  סכינאות ודקירות שביצעו צעירים ונערים פלסטינים
. הממשלה התייחסה בסלחנות ובקריצת עין מעודדת שעברה

ות העיר וללא להוצאה להורג של חשודים פלסטינים בחוצ
משפט, גם כשהם שרועים פצועים ואינם מסוגלים לזוז. 

במיוחד נסיגת המדינה מאחריותה הפורמלית בתחום  מדאיגה
הביטחון, על רקע כישלונה בהבטחת הביטחון האישי 
והכללי ברחובות הערים והעברת האחריות להמון הזועם 

  ברחובות ובכיכרות. 
  

ריותה בתחום החברתי זאת, אחרי שהמדינה נסוגה מאח    
והעבירה את האחריות על תחומים חברתיים רגישים במיוחד 
לעמותות ולארגונים פרטיים שאותם מניע בדרך כלל הרווח 

  .ולא הרווחה
 

להעביר את ההתנגדות השכילה ממשלת נתניהו     
הלגיטימית של העם הפלסטיני לכיבוש המתמשך לפסים של 

רבים ובין ישראלים בין יהודים לעמדממות ת יוהתנגשו
, לפלסטינים באשר הם, בצל ייאוש עמוק בקרב שני העמים

של הישראלים הדם ו"מנטרלים" כאחד.  "דוקרים"
 ידיהעל  הוא – נשפך לשוואה דם – והפלסטינים המיואשים

   .ליברמןו בנט, בראשות נתניהוהסירוב של ממשלת 
  

את הדוחקים את המוני העם הפלסטיני ו אל מול כל אלה    
כוחות השלום בישראל אל מחוץ למשוואה, הרחק ממעגל 

לשנת  –להפוך את שנת החמישים לכיבוש עלינו ההשפעה, 
 !די –שנים  50התגייסות למערכה לסיום הכיבוש. 

  

מושגים, עדויות וייצוגים של  50המאמר פורסם באסופה "

 השנה	כיבוש" אינדקס מושגים, עדויות וייצוגים שראה אור

  .מברבהוצאת נוב



 6/םבעול
 

  ברית (צילום:  . כרזת בחירות""סלבדור נשיא
  )האופוזיציה נגד הדיקטטורה

  

  

  למנוע את ניצחון השמאל בהונדורס ניסיונות

, מדינה אחת

  שני נשיאים
  

  אפרים דוידי מאת
  

מצב חירום הוכרז בהונדורס בעקבות הפגנות המוניות     
תוצאות הבחירות חששות להטיית בעקבות  ברחבי המדינה

נה מפגי הנהרגאף ) 2.12. בשבת (26.11- בת שנערכו לנשיאו
מועמד השמאל  סלבדור נסראללה, שוטרים.מאש  19בת 

כי לא יכיר בתוצאות  )29.11(בשבוע שעבר  , הצהירלנשיאות
  . המרכזית ספירת הקולות של ועדת הבחירות

עיתונאי ספורט ושדר טלוויזיה  הוא )64( נסראללה    
נגד  "ברית האופוזיציה השימרהש עומד ברא . הואלשעבר

אשר מאחדת כוחות פוליטיים רבים שמאסו  ,"הדיקטטורה
התמודד  2013בבחירות של . בשחיתות של שלטון הימין

והפסיד.  נסראללה מול מועמד הימין חואן אורלנדו הרננדס
  .שנית כעת, מתמודדים השניים זה מול זה

ש נסראללה בחמ , הובילהקולותמית צעם ספירת כמח    
הופסקה ספירת , אז. הרננדסיריבו פני על אחוז נקודות 

 ה,ספירהעם חידוש . הקולות והוחלט להתחילה מחדש
הודיעה ועדת הבחירות כי  ,שלושה ימים לאחר הבחירות

  על פני נסראללה. יתרון זעום  , הנשיא המכהן,הרננדסל
 88%הופסקה פעם נוספת לאחר שנספרו הספירה     

 0.8%ו הנתונים הרשמיים על יתרון של . אז, העידמהקולות
הרננדס ו ,שוב ספירת הקולות חודשה לטובת מועמד הימין.

  . משמאל שמר על יתרון זעום על פני יריבו
שערכו פעילי האופוזיציה ומשקיפים  קולות ספירת    

העלו תמונה מנוגדת  המדינה יברחבמטעמה בקלפיות 
  המשטר   כי   כנעיםמשו הרבים  ותומכיו   נסראללה   י. לגמר

  להן משמעות פוליטית הבחירות,  תוצאות  את  לזייף  מנסה 

  
נשיא המכהן, חואן אורלנדו לבאמריקה הלטינית. רבה 

אמריקאי - קו פרו והוא נוקט ,עמדות שמרניות הרננדס,
מפגיני  המעצמה הגדולה.של גיבוי בוזוכה  מובהק

מנסים ולה כגורמים במדינה וביבשת האופוזיציה טוענים כי 
  .האזרחיםציבור  בהכרעה הדמוקרטית שללחבל 

מצדו, כי יש "לכבד את תוצאות  הצהיר הנשיא הרננדס    
. כמו ישן-החדש עצמו כנשיא המדינה והכריז על" הבחירות

לדכא  מטרהבלצבא כן, העניק הרננדס סמכויות נרחבות 
צבא  המסרבות לדעוך. הפגנות האופוזיציהאת בכוח 

שם לעתים קרובות בהפרה שיטתית של זכויות הונדורס מוא
אדם, ומפקדיו מצויים בקשר הדוק למדי עם עמיתיהם 

  מארצות הברית. 

. 2009הונדורס עודנה מתאוששת מההפיכה הצבאית של     
שת הנשיא המכהן הרננדס נתפ שלבשנית ההתמודדות לכן, 
הודח הנשיא מנואל  2009-ב .במחלוקתה כשנויעצמה כשל

-, שהזדהה במופגן עם קו סוציאליסטי ואנטיסלאיה
באופן הרננדס  בהפיכה הצבאית תמךאימפריאליסטי. 

  . מוצהר
סלאיה, חברו של מנהיג ונצואלה המנוח הוגו צ'אבס, ניסה     

סוציאליסטית אך נתקל חברתית -מדיניות כלכלית להנהיג
. בהונדורס רבת העצמהוהבורגנות הגדולה של בהתנגדות 

  במחאות לצדו של נסראללה.  תתףמשכעת הוא 
 בחשבון הטוויטר שלו נסראללהסלבדור  הצהיר"ניצחנו",     

אזרחים רבים תולים בו פעם אחר פעם ביממות האחרונות. 
את תקוותיהם בשל הבטחותיו למגר את האלימות, את העוני 

  ואת השחיתות. 
  

   בארגנטינההשגריר מדוע מסרב 

  ?פעילי זכויות אדםלפגוש 
  

משלחת של פעילי זכויות אדם יהודים מנסה, בלא     
שגרירות ישראל בבואנוס הצלחה, להיפגש עם גורמים ב

דורשים להסגיר איש מודיעין לשעבר . הפעילים איירס
  .וחוסה בישראלהמואשם בפשעים נגד האנושות 

המבוקש, תיאודורו אניבל גאוטו, חי בחיפה תחת השם     
העיתונאי שלמה  2015-יוסף כרמל. את זהותו חשף ב

סלוצקי. גאוטו שירת באחד ממחנות הריכוז האכזריים ביותר 
לים בארגנטינה. למרות מאמצים גדולים גנרה תבדיקטטור

שהושקעו בשנתיים האחרונות, מאמצים שכללו גם פניות 
מסרבת ממשלת , , לפרקליטות המדינה ולשר הפניםמ"שליוע

   .ניתהארגנטיישראל לשתף פעולה עם מערכת המשפט 
חונטת עם הדוק באופן פעולה שיתפה ממשלת ישראל     

שנים היה  ןמייצוא הנשק הישראלי באות 30%-. כהגנרלים
שילם המשטר ים דולר י. כשני מיליארדלארגנטינה

 1981ביוני  הדיקטטורי בארגנטינה עבור הנשק הישראלי.
שנשלח קצינים ארגנטינים, ובמכתב  118שהו בישראל 
כי "אין מדינה בעולם בה שוהים אז נכתב ל משגרירות ישרא

   למטרות רכש והדרכה".במקביל קצינים ארגנטינים כה רבים 
 )30.11(שבוע שעברבגזר  בבואנוס איירסבית המשפט      

על לתקופות שונות (לרבות מאסרי עולם) מאסר  יעונש
לשעבר שביצעו פשעים נגד וסוכני ביטחון  קציניםעשרות 

  .טון החונטההאנושות במהלך של
ך המשפט מהם מתו במהל 14-ו, הואשמו אנשים 68     

 ;הורשעו לשעבר וסוכני ביטחוןקצינים  62. שנים 5שארך 
ות המוות", "טיסב השתתפו מהנאשמיםשמונה . שישה זוכו

 איגודפעילי ושמאל אנשי ממטוסים לים במהלכן הושלכו 
  .חייםבעודם  מקצועי



  

 7/תרבות
 

דור המסרב 

  ללכת שפוף
סרט עטור פרסים בכיכובו של מוחמד בכרי 

  מועמד לפרסי האוסקר מטעם פלסטין
  

  יוסף לאורמאת 
  

 נבחרמוחמד וסאלח בכרי, בכיכובם של הסרט "וואג'יב",     
החשוב הקולנוע  בפסטיבלסרט הטוב ביותר לבחודש שעבר 

מר דל פלטה. סרטה של הבמאית  באמריקה הלטינית,
בחר לייצג , ילידת בית לחם) נ43(מרי ג'סיר -ינית אןהפלסט

שוחחתי עם השחקן הראשי  האוסקר.פרסי בטקס פלסטין את 
  .זכה בפרס השחקן הטוב ביותראף , שבסרט, מוחמד בכרי

  

  ."וואג'יב" ספר לי על
ים חי אחרי ארץבלגור עברה אן מרי ג'סיר הבמאית     

, החיים כאןעל ידעה רבות  לא. היא באמריקה ממושכים
 לקראת נישואיהעל החברה הפלסטינית בישראל. בייחוד ו

באחד מימי  המשפחהבני אל  פהעם בחור מנצרת, הצטר
  . ההרעיון לסרט אתשאבה משם חלוקת ההזמנות. 

. דמות שאני מגלם, שאדי-אבושל ו סיפוראת הסרט מגולל     
, כליםה לאאיש שבור, אפור, נחבא  .פנסיהגיל מתקרב להוא 

לרצות את כולם. אשתו עזבה אותו  המעוניין ילד טובעין מ
לאמריקה. הוא נשאר ו ברחהשניים ו ,בחור צעיר יותרלטובת 

מגיע  שאדי . הבןבתו עומדת להתחתן. ושני ילדי עם
עזב , כדי לעזור בהכנות לחתונה. הבן הוא אדריכל מאיטליה

הארץ כי לא יכול היה לסבול את המצב הפוליטי כאן. את 
יום שלם,  במשך ההזמנות מחלקים יחד את והבן האב

עולם האת פנינו חושפת ב הזוהפנורמה  מהבוקר עד הערב.
הנוצרי. הסרט מתרחש בימים , בעיקר זה בנצרת הפנימי

 החברהמקרוב על מביטים הצופים ו ,לחג המולדסמוכים 
  . הבןלבין האב  המחלוקת ביןגם באמצעות  הערבית

  

  ליקט בין האב לבן?היית מתאר את הקונפ איך
עם המציאות הפוליטית משלים הדור  קונפליקט ביןזה     

. כל . הבן עזב בהשראת האבלהיות שפוףמסרב הלבין זה 
לאיטליה כי הוא  ושלח עוד חי בארץ, היה פעיל פוליטי. האב

מלוע הארי. זו השקפת עולם קו . רצה להרחימההשלכותפחד 
אך ימת תבוסתן. של אדם, אני יכול להגיד, במידה מסו

חפץ חיים.  ,, מציאותיסטיבמידה לא מבוטלת גם אדם ריאלי
 הרצכשהוא מאלא  דרך אחרת לשרודלא מצליח למצוא הוא 

   , אך גם זו השקפה.ני מקבל אותהאיאת כל הצדדים. 
  

  .האבעמדות  אתה חולק על
להתכופף, נאלצתי  לדמות. הסיכנבחוויתי קשיים בהחלט,     

אדם להתחזות ל ;תונפשית כאח יזיתפ – להיראות חלש
בקש סליחה שהוא חי. זה כאילו מ, אישמתעמת עם  אינוש

ן בעיניי, אבל זו מציאות של רבים. יש חתך לא ח לא מוצא
ם ה. חייו הם האלמבוטל בחברה הפלסטינית בישראל ש

על עצמם כי הם  יםעידוממתרחקים מהעיסוק בפוליטיקה, 
יזיק להם, העיסוק הפוליטי שהם יודעים "רק רוצים לחיות". 

שבכל יום ממציאה  תחת ממשלת ימין קיצוני כי הם חיים
 מפני  לחיות כאן,  רוצים  חוק גזעני יותר מקודמו. אנשים 

 ,רוצים להיות פליטים בחו"ל אינםהם  .להם מקום אחר איןש
  הבן מנגד, אומר. את התכתיבים האלה בלית ברירהומקבלים 

  מוחמד וסאלח בכרי (צילום מתוך הסרט)
  

  .כך לחיות ומסרב זה מצבמסרב לקבל כי הוא 
  

, שלא נמנע ממעורבות פוליטית, אתהכיצד 

  ?עליך המתקפות האחרונות מתמודד עם
גידלתי עור של רגיל לזה. כבר בסדר. אני בסדר גמור. אני     

ת ומזיזהמתקפות הללו כבר בקושי , כלומר .בעניין הזה ףקרנ
לא בדיוק  שנה. 15 מזה לי. זה מפריע, אבל זה חלק מחיי

תרגל. כמובן להסתגל ואפשר להכל דבר לספורים.  חודשים
אבל זה מה יש. אני עוד  ,, זה לא אנושיעליי שזה לא מקובל

, ליצור אמשיךבעשייה האמנותית, מלא תקווה. אמשיך 
   כעת, אני סומך רק על עצמי.לכתוב, לביים ולשחק. 

  

  פוליטי- היבט חברתיומים": "פיג
דבורה ברק, בביקורתה במדור זה על הסרט הישראלי     

), הצביעה על האותנטיות של תיאורי 29.11"פיגומים" (
התלמידים והמורים ועל המשחק המעולה של מגלמי 
הדמויות המרכזיות. אני מצטרפת להערכותיה, ומבקשת 

  בתגובתי להצביע על העדר מהותי בסרט זה.
ערכת החינוך הישראלית בכללותה מחויבת (על פי חוק) מ    

ועד סיום  3להכיל בתוכה את כל הילדים והילדות מגיל 
התיכון. כל ילד/נער בטווח גילים זה אמור אפוא להיות 

. אך הרישום כשלעצמו יםרשום בבית ספר ובכיתה מסוימ
אינו מחייב את המערכת לדאוג לכך שכל ילד אכן ירכוש 

ת הלימוד ידע, יכולות חשיבה ולמידה וכלי שנו 15במהלך 
ביטוי. התוצאה היא מערכת כמו זו המתוארת בסרט, שבה 

הלומדים בכיתה י"ב מתקשים אפילו בקריאה  17בני 
מרכזים בכיתה  שהמערכת הזניחהובכתיבה. את הילדים 

  כיתת אתגר, שמראש אין ציפיות ממנה. –נפרדת, מיוחדת 
נוספה גם המטלה שהטיל משרד למצב דברים אבסורדי זה     

להגדיל את מספר מקבלי תעודת  –החינוך על התיכונים 
הבגרות. כדי למלא את המטלה, המציאו במשרד החינוך 
בחינות בגרות ברמה נמוכה של יחידה אחת ושתיים, אשר 

אינה ש, עמידה בהן מעניקה לבוגר תעודה חסרת ערך
הבגרות תיכוני. סצנת בחינת -מאפשרת ללמוד במוסד על

  .בספרות ב"פיגומים" מהדהדת מציאות זו
אך הבמאי מתן יאיר, המיטיב לתאר בסרטו את חייו של     

המנסה להצליח איך שהוא, עוקף את השאלה  כזונער בכיתה 
עצם קיומה של מערכת חינוך, שבה זה נחשב  בדברהמרכזית 

אינו שולט בקריאה ובכתיבה ומקבל תעודת  17נורמלי שבן 
אילו. הסרט מתאר כעובדה את שיטת המיונים, בגרות בכ

ומחזקת  מיוחדת המרכזת את התלמידים "החלשים" בכיתה
סטיגמות חברתיות ועדתיות (כל תלמידי הכיתה המיוחדת 

  .כפלתמשזו שואל איזה סדר חברתי  לאבסרט מזרחים), אך 

  תמר גוז'נסקי



    במאבק
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  )הלפרין יובל (צילום: בירוחם מושבתה המפעל

  
ביקרתי באוהל המחאה של עובדי נגב  בשבוע שעבר    

 לסגור עלוליםו בעלישמפעל בירוחם המול  העומדקרמיקה, 
בלבד ספורים חודשים , זאת. ולפטר את כל העובדים אותו

באוהל שוחחתי עם רפי ולוי,  שרכשו את השליטה בו.לאחר 
עובדי  140עובדי נגב קרמיקה העומדים בפני פיטורים כמו כל 

פעילה החברתית בארגון "אנו"  , עם חני בריגע,המפעל
ועם מנחם  ,מאבקםלמסייעת לעובדים והותושבת ירוחם 

  .2000נת שנה ופוטר בש 28במפעל  דמשה, שעב
כפי מרוויח אינו הוא , הם סיפרו לי. אך מפסידאינו המפעל     
ם בעלי. הציפו ,יריב לרנר וראשי קרן ויולההבעלים, ש

באמצעות מוצרי קרמיקה אם ייבאו ירוויחו יותר  כיחושבים 
ו, מבחינה ז ".נגב קרמיקה"רשת החנויות הקרויה אף היא 

  רוצים לייבא. םבעליבמוצרים שה" מתחריםמפעל זה "מוצרי 
ם איזו אחריות, לדעתם, יש למוסדות העובדי שאלתי את    

המדינה כלפי המפעל. חוץ מחובה בסיסית של מדינה כלפי 
הממשלה דאגה למחיקת חובות בסך  הם סיפרו, כי .אזרחיה

רוכשי המפעל. העובדים דרשו כי  בתומיליון שקל לט 470
המפעל, ומחו על המדינה תבטל את מחיקת החוב אם ייסגר 

רצונם של הבעלים להמשיך ולהחזיק בבעלות על המותג "נגב 
 ,, שיש לו מוניטין של איכות בקרב ציבור הצרכניםקרמיקה"
  .לקדם מוצרים מיובאים בלבדבמטרה 

בימים האחרונים, החריפו העובדים את המאבק. הם חסמו     
נותרו טונות מהמפעל.  מלאות סחורהמשאיות את היציאה של 

הבעלים לא יוותרו על מכירת ורבות של סחורה בתוך המפעל, 
על לחץ מפעילים . העובדים והסחורה במלואה לפני סגירת

חברי כנסת ושרים שיממשו את הצהרותיהם החברתיות. 
בקרוב מפגינים מול חנויות החברה ברחבי הארץ ו בנוסף, הם
הציבור יכול "מה     בתיהם של כל ראשי קרן ויולה.ל גם בסמוך

  לעשות על מנת לתמוך בכם?", שאלתי. 
ת המחאה באוהל יולהשתתף בפעילו: "ראשית, השיבו הם    

מוצר של נגב  שוםלרכוש לא  שנית, ובמקומות אחרים.
הסגירה והפיטורים  מיעד שאיו –מיובא או מקומי  –קרמיקה 

   מעל ראשנו. פולא יחלההמוניים 

  
כל עובד  ,אתםאלה להיות ים אנחנו, מחר יכול אלההיום     

  הוא".בכל ענף ש

  יובל הלפרין
  

  חוק הלאוםהתנגדות ל

  בפרלמנט האירופי
  

  

פרלמנט האירופי במשלחת הרשימה המשותפת ביקור     
דמוקרטים בפרלמנט -קבוצת הסוציאלנושא פירות: 

האירופי, הכוח הפוליטי השני בגודלו בפרלמנט בבריסל, 
דאגה עמוקה מקידום חוק הלאום הנדון "השבוע  ההביע

   .בכנסת ישראל" בימים אלה
חברי פרלמנט  189במכתב ששלחה הקבוצה, המונה     

אירופי, לשרת החוץ של האיחוד האירופי, פדריקה מוגריני, 
 שניהםמ ביקשהולנשיא הפרלמנט האירופי, אנטוניו טייאני, 
 רואים בוה חברילהביע את מחאתם נגד חוק הלאום, אשר 

-שיטתית נגד המיעוט הערביאפליה סיון להעמיק ולחוקק ינ"
  פלסטיני במדינה״.

הדגישו במכתבם כי חוק הלאום במתכונתו הנוכחית, הם     
פלסטיני -ובצל ההתנגדות העזה לחוק מצד המיעוט הערבי

בישראל, ״אינו עולה בקנה אחד עם הערכים הבסיסיים של 
וישראל ועם תדמיתה של ישראל יחסי האיחוד האירופי 

  כדמוקרטיה במזרח התיכון״.
  

  ערב בנושא התארגנויות עובדים בישראל

  ביוזמת כוח לעובדים
  ח"כ דב חנין וד"ר עדה גורניבהשתתפות 

  חיפה, 15טבריה , 19:00, 7.12', היום 
  

  ברית הנוער הקומוניסטי הישראלי

  יפו -אביב -סניף תל
לציון חייו ופועלו של צ'ה גווארה  אפריםבהשתתפות ד"ר שיחה 

  שנה להירצחו 50במלאות 

  "את, 70אחד העם , 18:30, 7.12', היום 
  

 של עומדים ביחד הראשונה האסיפה הארצית
תנועת עומדים ביחד מקיימת אחרי שנתיים של פעילות, 

 אסיפה כללית ובחירה של: צעדים ראשונים של התמסדות

  . צוות תיאום

  יפו, 5"ניסן נתיב", נועם , 9:00, בדצמבר 8, יום ו'
  

   מועדון קולנוע בגדה השמאלית

 ברנט צ'ארלס – שוחט הכבשים
  )באנגלית כתוביות, אנגלית( ארה"ב, 1977

   ד"ר אילת זוהראחרי ההקרנה תתקיים שיחה עם 

  , ת"א70, אחד העם 20:00, בדצמבר 9"ש, מוצ


