
  

  

  

  

  

  את טבע להלאים
  המדינה לקחת את חברת התרופות על 

 לידיה ולמסור את הניהול לעובדים
  

בישראל קיבלה מחסלת את עסקיה הזה אבסורד שחברה "    
מיליון שקל על כל עובד שהולך  המהמדינה מענק של כעשר

 22ו מדברים על הטבות מס בשווי חנאנ ה.הבית עכשיו
יו"ר ההסתדרות  יערהת-בשנים האחרונות" יםמיליארד שקל
ביצוע התיאום והועדת  שקיימהדיון הדחוף ב אבי ניסנקורן

בתום . )15.12( בטבע הפיטורים  ענייןההסתדרות בשל 
דיון כונסו ישיבות דחופות בכל מוסדות ההסתדרות, בהם ה

אישרו  פורום הנהגת הארגון ובית הנבחרים, וכל הערכאות
צעדי מחאה באת הצעת ההחלטה לצאת בהצבעה 
   .)17.12( ראשוןביום , לרבות השביתה הכללית וסולידריות

כל המשק לאות ברבים  ושבת,12:00עד השעה     
 רשות שדות התעופה עובדיעם המפוטרים. סולידריות 

התחבורה הציבורית, חברות הביטוח, חברות  ,והנמלים
מוסדות משרדי הממשלה והרשויות המקומיות, הבנקים, 

 במתכונת שבת. פעלו. בתי החולים כולם שבתו – רבים נוספים
רחבי הארץ, מקריית שמונה כל עובדי טבע במחו , במקביל

יחד  העובדים התבצרו ,בנגב. בירושליםבצפון ועד רמת חובב 
  .עירבבמפעל טבע  עם משפחותיהם

ברמה היישובית, ברמה : סולידריות זו חייבת להימשך    
ברמה וכן הענפית (הסתדרות עובדי המזון והפרמצבטיקה) 

שכל מפעלי החברה על מנת הארצית. יש להיאבק בנחישות 
  .ימשיכו להתקיים

אין לסמוך על ההנהלה הנצלנית או על ממשלת  ,לשם כך    
. עובדי טבע, הטבות מלכתחילהאת השהעניקה לה  הימין

 החברהלדרוש את הלאמת חייבים ההסתדרות, בגיבוי 
, יותר מתמיד, דומה . בימים האחרוניםהעובדיםלידי  הומסירת

של ם מקיוהמשך היחידים המעוניינים בהעובדים הם כי 
  .טבע מפעלי

  2017 ברבדצמ 20, 48 גיליון   
 

  צילום: ההסתדרות), 17.12( כפר סבא מפגינים עובדי טבע



  

 2תגובות/

 

  דברים בשם אומרם
  

  בחזרה לעתיד
המשקיעים מתעלמים מסימני האזהרה להתחממות יתר "

 עוליםים נבשווקים הפיננסיים ומסימנים כי חובות הצרכ
  כך טוענים בארגון הגג של .קיימא ותלרמות שאינן בנ

הבנקים המרכזיים בעולם, הבנק להסדרי סליקה בינלאומיים. 
 ערב למצבהובלית דומה הבנק הזהיר כי מצב הכלכלה הגל

        ...."2008-הגדולה בקריסתה 
  ) 3.12"גרדיאן" הבריטי, (

  

  

 

     

        מכתבים

        למערכת  
 

  מוגזמתו חה מוקדמתמש
  

לשמוח על ההפגנות נגד שלטונו של נתניהו. חלק  אפשר    
נכבד מהמפגינים אינם חלק מהשמאל על כל מובניו, וזה 

נגד  וםכמובן משמח אף יותר. אם וכאשר יוגש כתב האיש
בגלל תיקי אלף, אלפיים ואולי גם שלושת זה נתניהו, יהיה 

  אלפים. 
עבר על החוק. למרבה פשע וסביר להניח, שאכן נתניהו     

הצער, נתניהו ביצע פשעים חמורים הרבה יותר. אין ספק 
כראש וכשר אוצר  . אךשקבלת טובות הנאה היא פשע

, . זויםליכלכ-יםחברתיה יםפערהאת נתניהו העצים ממשלה, 
הנאה לעשירים. לשפוט את נתניהו על  טובתעצמה, כשל

ת פשעיו הכלכליים כשר א חוזנלממקורב ו סיגריםקבלת 
כמו לשפוט ילד על גניבת מסטיק  –אוצר וכראש ממשלה 

  מקיוסק תוך התעלמות ממבוגר הגונב את כל הסחורה.
עיתון הטה . נתניהו, לכאורה, 2000כך קורה גם עם תיק     

ולרי לטובתו, ואכן יש לשפוט אותו על כך. אבל במקביל, פופ
הוא מפנה את עיני התקשורת הרחק מזוועות הכיבוש. לא רק 

הם לא אנשי  –יש לבוא בחשבון  2000עם אנשי תיק 
התקשורת היחידים המועלים בתפקידם. במקום לתפקד 

  ככלב שמירה של הדמוקרטיה, הם פועלים כפודל מאולף. 
הובילה  ה"מל שרה נתניהו בעובדי מעון רהתעמרותה ש    

להרשעתה בבית משפט, וטוב שכך. יחד עם זאת, כמעט מדי 
מדינת ישראל באוכלוסייה הנכבשת. פלסטינים מתעמרת יום, 

מפגינים  ישנם בין על לא עוול בכפם.תכופות מוצאים להורג 
  כלפי הפלסטינים.  כויידנוטים להכיל את ההרג וההכיכר ב

ליטי, כמובן, יתקבל בברכה. ואולם, יש לקוות כי מהפך פו    
: סיום הכיבוש ושינוי היחס עמוק יותרגם מהפך יתלווה אליו 

לפליטים ולעובדים המוחלשים. אחרת, יהיה המהפך שוב רק 
  "מהפכון", שלאחריו יידרש עוד מהפך רציני ומשפיע יותר. 

  יוסי ס.
  

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

  6126102יפו -ת"א 26205או לתיבת דואר 

  

  זקוקים לעירוי דם מהפנסיונרים בישראל
 350ייס : דוכסים מאירופה רוצים לגאביב- לדם כחול בת"

הדוכס ריפרנד ארקו ה בישראל. מיליון שקל מחוסכי הפנסי
ריס מתכננים להנפיק בבורסה את והדוכסית מריה ביאט

  ."חברת הנדל"ן שבשליטתם, אמריקן אסטס
  )6.12("דה מרקר", 

  

  מאוד בית עסוק בעל
הוא רוצה : כל פעם מחדשב"בעל הבית שלנו עובד עלינו 

לא מדבר  , אישלרוקן את כל המפעל. חוץ ממכתבי שימוע
  .איתנו"

  )6.12(אדם בקר, עובד נגב קרמיקה, גלי צה"ל, 
  

  היום למדתי שהכנסת איננה מקום להתנגחות 
עשרות בני הנוער שהגיעו לישיבה חגיגית של הוועדה "

לזכויות הילד בכנסת בכל זאת למדו משהו על הדמוקרטיה 
הישראלית במתכונתה העכשווית: מי שיעז לעמוד מול הכוח 

שאינה נוחה אף יושתק. מי שיתעקש על עמדתו  –או הכסף 
, כך הסבירה לנוכחים יו"ר 'כנסתה'יורחק.  –לאחרים 

איננה מקום ', )כולנו(ביטון -ח"כ יפעת שאשא הוועדה
. גם זה שיעור, די מעשי, למי שאולי מתעניינים 'להתנגחות

  ."בקריירה פוליטית בהמשך דרכם
  )6.12(ד"ר ענת באלינט, "העין השביעית", 

    

  מיקרונזיה אם אשכחך 
ורן ה אהתגל, , , , 13רשת ב ששודרה מהדורה ראשונה"ב

קיצוני. יחסו אל יו"ר הרשימה המשותפת כלאומן וייגנפלד 
עוין, מבליע תוקפנות כבושה ומפגין א, איימן עודה מתנש

איון שקיים וייגנפלד עם עודה יחוסר כבוד. הרומיאוס כללי 
לקראת הכרזת טראמפ על הכרה בירושלים כבירת ישראל 

שאל , 'אתה באמת חושב'מעורר קבס, מביש ומקומם. היה 
מסוכן, כמו שמפחידים אותנו שמדובר באירוע 'וייגנפלד, 

עודה דיבר על הכיבוש. הוא הביע תמיכה בהקמת  ?'.עכשיו
' שירושלים המזרחית בירתה, 67מדינה פלסטינית בגבולות 

וייגנפלד התעלם  .צד ישראל שבירתה ירושלים המערביתב
לגמרי מדברי עודה על הכיבוש ועל הצורך בהקמת מדינה 

לו דבריו אינם כאי, עודה גרגר אבקהיה לסטינית. כאילו פ
        ".ראויים להתייחסות

   )7.12(רוגל אלפר, "הארץ", 
  

  גזענים מרחמים עלשופטים 
אברהם בנימין ויהושע הס, שהורשעו במסגרת הסדר טיעון 

הקול 'בהסתה לאלימות וגזענות במסגרת פעילותם בקבוצת 
השופטת  עה שלשוםכך קב ., לא ירצו מאסר בפועל'היהודי

על פי  תקווה. משפט השלום בפתח אליאנא דניאלי מבית
-2009כתב האישום המתוקן שהוגש נגד בנימין והס, בשנים 

 'הקול היהודי'בשם קבוצת גוגל העלו השניים אל  2011
כמאה גיליונות של עלון בשם זה וכן קישורים לסרטונים של 

ת תכני . בשלב מסוים החלו להעלות א'הקול היהודי'
. אותו השםהנושא את אינטרנט הגיליונות גם לאתר 

באופן , במסגרת הפרסומים שהפיצו בנימין והס נכללו'
ערבים תכנים של הסתה לאלימות וגזענות כלפי  ,שיטתי

, נכתב בכתב האישום. בין היתר 'באשר הםוערבים ישראלים 
, אהדה, עידוד, תמיכה של שבח כללו הפרסומים התבטאויות

דקירה, אשפוז,  'הכאה, אלימות, עם פעולות שלות והזדה
 ,בית חולים, פציעה, סידור חלקים בגוף, יידוי אבנים, בעיטה

ריסוס גז מדמיע, פתיחת ראש, זריקת בקבוקי זכוכית 
  . כל אלה עומדים בבסיס האישום בהסתה לאלימות.'וכדומה

  

  )7.12("העין השביעית", 



  

 3/הכלכל
 

  העם טבע: סופה של מניית
  

   יורק ות"א חגגו-ניובבכו אך הבורסות זעמו ו תאגיד התרופותעובדי 
  
    

  תמר גוז'נסקימאת 
  

הפרשנים הכלכליים של כלי התקשורת הישראלים ספקו     
כפיים נוכח החלטתה של חברת טבע לפטר כרבע מעובדיה 
בישראל. את טוריהם מילאו בביקורת חריפה על הנהלת 

רה ובהבעת הזדהות עם החב
  . אבדו את פרנסתםהעובדים שי

מבלי לפטור את ההנהלה     
מאחריותה להחלטות כושלות, 

בטבעו  משבר בטבע נעוץשורש ה
האכזרי במיוחד והספסרי במיוחד 
. של הקפיטליזם העכשווי

בשורות הבאות אעשה ניסיון 
  ה מהיבטיו.שלוש בקצרה להאיר

  

התנפחות  –בליעה  –תחרות 

  פקעותהת –
הקפיטליזם העכשווי הביא את ריכוז ההון בידי חברות     

 רוכשות מגוון. חברות אלה לשיאים חסרי תקדים מעטות
-המצאות מדעיות וטכנולוגיות, לרבות אלה שפיתחו סטארט

הסחורות או  יאפים, כדי להעמיק את שליטתן בשוק
רוכשות חברות מתחרות גם הן להשגת מטרה זו השירותים. 

  .זגות עם חברות ענק אחרותמתמאו 
רכשה טבע את חברת התרופות הגנריות  2016באוגוסט     

 40תמורת הסכום הדמיוני של  אקטביס ג'נריקסהמתחרה 
מיליארד דולר. ארז ויגודמן, אז מנכ"ל טבע, הכריז 
שהרכישה הפכה את טבע לחברת הגנריקה הגדולה בעולם 

חר מכן, ומבטיחה לה בסיס כלכלי איתן. שנה בלבד לא
, נהגתה לא הצדיקה את עצמהכאשר הסתבר, כי הרכישה 

  תכנית הפיטורים והמכירות שתוביל להצטמקות טבע.
אקטביס אינה יוצאת דופן בקפיטליזם בן זמננו.  פרשת     

, ספקית האינטרנט המובילה AOLמוזגו  2000בשנת 
בארה"ב, עם חברת הסרטים והתקשורת טיים וורנר, ויצרו 

מיליארד דולר. אלא שהמיזוג  320ווי שוק של עם ש החבר
התכווץ שווי השוק של החברה הממוזגת  2002כשל, ובסוף 

בוטל המיזוג  2009-מיליארד דולר בלבד. ב 64- ל 80%-ב
באותו נימוק שבו הוא נעשה: המהלך יחזק את שתי 

  ...החברות
  

  שווי שוק והון ספסרי
ו. שווי השוק משהוזכר המונח "שווי השוק" כדאי להסביר    

הכולל של מניותיה הנסחרות  שווישל חברה מתייחס ל
לבין  בבורסות לניירות ערך. הקשר בין שווי השוק של חברה

עסקיה בפועל הוא לעיתים קרובות רופף, שכן שווי המניות 
  עולה או יורד לאו דווקא בשל ביצועי החברה.

עשרות ל גיעאת התנודות בשווי המניות, היכולות לה    
חוזים בשנה, מזינות במידה רבה השערות ותחזיות א

שמפריחות החברות עצמן וכן פעולות של סוחרי בורסה 
  את האופי הספסרי של ההון בן זמננו. גבירשעיסוקם מ

דוגמא לאופי הספסרי של התנודות בשערי המניות מספקת     
) מחזיקים משקיעים 80%-ברוב מניות טבע (כמניית טבע. 

  הברית, המכונים "הציבור". יתר -פרטיים, בעיקר בארצות
(מנהלים ומשקיעים  המניות מוחזקות בידי בעלי עניין

  ובידי גופים מוסדיים כגון קרנות פנסיה.  גדולים)
 2013בין אוקטובר     

עלה שער  2015ליולי 
-השוק של מניית טבע ב

 2015בין יולי , אך 105%
ירד שערה  2017לנובמבר 

. לתנודות אלה 80%-ב
קשר רופף לתוצאות  היה
מפעלי טבע: ב עבודהה

התפוקה של המפעלים 
במהלך  2לא קפצה פי 

שנה אחת ולא פחתה עד 

לחמישית מערכה 
בשנה שלאחר מכן. 
אך התנודות האלה מכתיבות להנהלת החברה רבות 

  מהחלטותיה.
בר בטבע מתכוונים למפולת המניות כאשר מדברים על מש    

ולא לירידה תלולה במכירת התרופות. את מחזיקי המניות 
כלל לא מעניין מה טבע מייצרת, אלא רק שער המנייה. 

שער המנייה, רק ההנהלה מצידה יודעת, כי המבחן שלה הוא 
  ולכן תנקוט פעולות שישפיעו עליו.

עובדים שבו ציפו אלפי עצמו יום אותו וכך קרה, שב    
שעיניהם צבות לשמוע אם ימשיכו להיות מועסקים בטבע, 
גמלו הבורסות בעולם להנהלת טבע על תכנית הפיטורים 
וסגירת המפעלים בעליית שערים: השער של מניית טבע 

  .13.5%-ב –ובבורסה בת"א  10%-יורק עלה ב-בבורסה בניו
  

  "המניה של העם"
הציגו יועצי  ת,בשל גודלה ומעמדה הבכיר בשוק התרופו    

ההשקעות את מניית טבע במשך שנים כהשקעה בטוחה 
והדביקו לה את הכינוי "המניה של העם". אותו עם סופג את 
התנודות בשערי המניה, שספסרי הבורסה מנצלים אותן 

  לטובתם.
-אך מניית טבע ממחישה גם את הדיבור הריק של ההון    

יה לחברות שלטון בישראל, לפיו מכירתן של קרנות הפנס
הביטוח, והעברת עיקר ההשקעה של החסכונות הנצברים 

 -בהן מאגרות חוב ממשלתיות עם תשואה מובטחת למניות  
מעבר זה את מסכן  ,בפועל. הןלעובדים החוסכים ב ותמועיל

  ודאות לגביה.-הפנסיה של העובדים ומותיר אותם באי
 גם עתידה של טבע לוט בערפל. מטה החברה שוכן אמנם    

בישראל, אך מבחינת הבעלות עליה, זו חברה אמריקאית עם 
שיקולים גלובליים. אפשרות הצופנת בחובה סכנות רבות 

ש את טבע ורכתלעובדים ולכלכלת ישראל היא שחברת ענק 
במחיר מציאה וזאת כולה, או חלקים משמעותיים ממנה 

       תהליך ריכוז ההון שתואר לעיל.במסגרת 

 הפגנת עובדי טבע (צילום: ההסתדרות)
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  ח"כ חנין במליאה:

   קל לפתוח במלחמה

 קשה לעשות שלום
  

) 10.12(בשבוע שעבר חקיקה אישרה לענייני ועדת השרים     
(הבית  הצעת חוק ביוזמת שרת המשפטים איילת שקד

צורך  בליהמסמיכה את הקבינט לפתוח במלחמה  היהודי),
הממשלה תוכל, כי  באישור הממשלה. הצעת החוק קובעת

התיר לו לות לקבינט יולהאציל סמכוהעומד בראשה, באישור 
 למלחמהגם עלול להוביל היציאה למבצע צבאי  להחליט על

  בהסתברות קרובה לוודאי.
שקד לאחר "החוק מצלם את המצב הקיים ממילא", אמרה     

האישור בוועדה. "בעידן הרשתות החברתיות ומהירות המדיה 
ת הביטחון שוסכנת ההדלפות, עלינו להתאים עצמנו לתפי

טחונית הנוכחית ולייעל את עבודת הממשלה יב-המדינית
מתאימה את החקיקה  הצעת החוק והקבינט ככל הניתן.

  ".זה שניםלמציאות הקיימת 
מה המשותפת) הגיב להחלטת הרשי, ח"כ דב חנין (חד"ש    

. בשבוע קשה לעשות שלום. "קל לפתוח במלחמה הוועדה:
 ה שלה על מנתלא צריך את אישורכי הממשלה שעבר קבעה 

  "".במלחמה לפתוח
רוב של חברי באותו שבוע גם קבעה כי אפילו הוא הוסיף:     

עבור  הכנסת לא יספיק כדי לאשר הסכם שלום בירושלים.
 הממשלה הזאת, קדושת האדמה קודמת לקדושת חיי יושביה.

אסור לעם חפץ חיים חרבנו.  לנצח עללחיות לנו  תכנניםמהם 
  למצדה". אותולאנשים האלה להוביל  לתת

  
  

  

  
  

  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, 

פגיעות  נהלים חדשים בעניין

  מערכת הבריאותמיניות ב
  וועדה פני ה) ב11.12( בשבוע שעברמשרד הבריאות הציג     

 לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי טיוטת נוהל חדש
במהלך טיפול רפואי וטיפול למניעת פגיעה והטרדה מינית 

  רפואי.-פרא
דרשה יו"ר  2016הנוהל החדש נכתב לאחר שבפברואר     

הרשימה , סלימאן (חד"ש-הוועדה, ח"כ עאידה תומא
, שכן בנושאממשרד הבריאות לקבוע נוהל חדש  ,המשותפת)

  .2001שנת אז הנוהל הקיים לא עודכן מ
מתבססת על חוקים וחוזרים  הנהלים החדשיםטיוטת     

והחוק למניעת הטרדה חוק זכויות החולה ביניהם קיימים, 
תנאי טיפול "יש ליצור  ,הנהלים החדשים טיוטת לפי. מינית

בדיחות גסות,  , למשלללא הטרדה מינית והתנכלות
התבטאויות בעלות אופי מיני או התבטאויות לא מכבדות 

חיי המין,  ,מראה פיזי, המתייחסות לאיברי גוף, אורח חיים
מיניות, גם אם  נטיות, התנהגויות מיניות, בעיות מיניות

המטופל לא הראה למטפל כי אינו מעוניין בהתייחסויות 
  . "האמורות

, למשל באשר לבדיקות הכוללות מגע חודרני או אינטימי    
 ,בדיקה גניקולוגית, וגינלית, רקטלית, אורולוגית ובדיקת שד

מפורש הסבר לספק כי על המטפל ים הנהלים החדשים קובע
תוך הדגשה  ,יםלהסכמה של המטופולקבל אופי הבדיקה  לע

  .לבקש הפסקת הבדיקה בכל שלב שלה יםכי זכות המטופל
" בחוק יםכ"מטפלים מוגדרהעל כל  ויחולים החדשהנהלים     

 :במערכת הציבורית או בשוק הפרטי יםזכויות החולה, הפועל
, ים, אחים, סטודנטיםמתמחשיניים,  י, רופאיםרופא

, קלינאי יםבעיסוק, פיזיותרפיסט ים, מרפאיםפסיכולוג
, יםקליניים , קרימינולוגניםדיאט, םתקשורת, תזונאי

 יםהעובד בדים סוציאליים, עוים, כירופרקטיםפודיאטר
נהל וכן כל בעל מקצוע שהכיר בו המִ  במערכת הבריאות

  ת.הכללי כמטפל בשירותי הבריאו
אינה נותנת  ההטיוט, סלימאן-תומאלדברי יו"ר הוועדה     

פי נתונים שהוצגו ל"מדובר באכזבה. : הלסוגי מענה מספק
מכלל הפניות שהגיעו  רק ארבעה אחוזים לאחרונה בוועדה,

עסקו בפגיעות מיניות של  2016לאיגוד מרכזי הסיוע בשנת 
שהדיון הקודם בנושא נערך לפני כמעט על אף מטפלים. 

  .שנתיים, התחושה היא שדבר לא השתנה
הנוהל החדש עדיין לא מחייב מוסדות לדווח למשרד "    

אודות התלונות וככלל אין הנחיות ברורות לגבי  על הבריאות
מתן כתובת ברורה להגשת תלונה גם אופן הטיפול בהן, כמו 

  במוסדות רפואיים, השעיית מטפלים ועוד".
  

  הרשימה המשותפת תחרים

  פנססגן הנשיא את 
  

מייק פנס, סגן נשיא ארה"ב, הוזמן לנאום מעל בימת הכנסת     
רין אח"כ יוסף ג'בבדצמבר, אך דחה בשנית את בואו.  21-ב

נאום של ה בעקבות"מסר:  הרשימה המשותפת), (חד"ש
להחרים את הנאום של י הצעתי לחברי בדבר ירושלים, טראמפ

   ."מחאה על העמדה האמריקאיתבסגן הנשיא פנס 
לא נוכל לשבת ולהקשיב למי שמתכחש " ג'בארין הוסיף:    

. לזכויות העם הפלסטיני ופוגע בעקרונות המשפט הבינלאומי
קשה לי להשתחרר מהתחושה שעיתוי הביקור אינו מקרי. פנס 

את במטרה לקנות  ,לקטוף את הפירות של נאום טראמפמנסה 
  . תמיכת הלובי הציוני בארה״ב"
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הצהרת טראמפ  

  מזווית פלסטינית
  

הצהרות נוספות של כמו  ,ירושליםבעניין  טראמפ הצהרת    
מדיניות  לעומתהן שינוי דרסטי , מפתח בממשלודמויות 

, והייוי אשר ינסיבות הש והייבוש ואובמה באזור. קלינטון, 
המזרח שלום מבחינת הן מבשרות תפנית מסוכנת מאד 

  .דיוןלכמה נקודות למחשבה ו . אציגכולו והעולםהתיכון 
בין י אווך אמריקישל ת"הניטרלית" מראית העין  ראשית,    

מראש  המצהירארה"ב, שכתרמית.  נחשפה ישראל ופלסטין
, אינה יכולה לשמש כמתווכת הוגנת. בישראל על תמיכתה

של קושניר: " תכנית השלום"אין לצפות למאומה מ שנית,
דיבורים על תכנית שלום הצוות של קושניר מוטה לגמרי. ה

נוכח הריק דעת ת הם הסח כביכול, ההולכת ומתגבשת,
 זו ניהול הסכסוך. ממשלת ישראל היאמדיניות שנוצר ב

מדינות. המשך ההתנחלות הפך את הפתרון שתי ל תנגדהמת
התניית המו"מ  ת.מושג המדינה הפלסטינית לחסרת חיּו

(וגם  "מדינה יהודית"בהכרה פלסטינית במדינת ישראל כ
) מחסלת את תביעת " שמקדמת ממשלת הימיןחוק הלאום"

את  , ומנגדהאזרחות השווה של הפלסטינים אזרחי ישראל
   מדינת כל אזרחיה במקרה של סיפוח.של אפשרות ה

מפ. אישראל מצניעה את שמחתה על הכרזת טרשלישית,     
וכן  ארץשהתעורר בהיא מנסה לצלוח את הזעם הספונטני 

שתעצים את  תגובה עודפתשים ולהימנע מבשטחים הכבו
  .בינ"להחרון הפלסטיני, הערבי והמוסלמי ותסב לה נזק 

מרי מזוין אינו ריאלי כעת: הוא יאפשר לישראל  רביעית,    
בעקבות להפעיל את היתרון המוחץ שלה באמצעי אלימות. 

גם בזירה האביב הערבי איבד הנושא הפלסטיני ממרכזיותו 
, אינן רוצות יותערבהמדינות ה לאומית.הדיפלומטית והבינ

לץ כעת לעזרת הפלסטינים: חלקן יחלה ,אינן יכולותאו 
   ארה"ב.תמיכת בתלוי עמוקות  רבותשל  , והמשטרהרוסות

 סעודיהברית עם ארה"ב וישראל מנסות ליצור  חמישית,    
אן. אם בעבר, נדמה היה כי נגד איר ומדינות המפרץ

באמצעות העולם הערבי תיעשה נורמליזציה של ישראל עם 
הברית האסטרטגית , כיום הסכסוך פשרה מדינית ופתרון

). "שלום תמורת שלום"בקבלת ישראל כפי שהיא (מותנית 
החרפת המלחמה בתימן מעצימה את הדילמה הסעודית. 

  הפלסטינים ישלמו את מחיר הברית הנרקמת.
 בעת הזאת על הפלסטינים לשמור מכל משמר עלשישית,     

מאוחדת. העמים במדינות  נהגהסולידריות ולחתור לה
לתמוך במאבק  בניגוד להנהגותיהם, ממשיכים, ותיערבה

את  בחשבון הביאעל הרשות הפלסטינית ל הפלסטיני.
עם ישראל: ביטול מקור סמכות הפסקת התיאום הביטחוני 

, העמדה מחדש של שאלת תהילוכול אפשרות פעיס הרשות,
   ת המזוינים.וריבוי הכוחו השליטה

-ישראלית-צירי הלידה של הברית הסעודית שביעית,    
ההתנגשויות במזה"ת. סמיכות  מצב חדשית יוצרים אאמריק

את מעורבות סין  איראן וצפון קוריאה תגבירארה"ב לבין 
  "ת. הבמז
רוסיה ו איראן, טורקיההיחסים המתהדקים מחדש בין     
ובריתות בינלאומיות  אפשרויות התנגדות חדשותצרים יו

  .עם הפלסטינימבחינת החדשות גם 
  

  רליךאבישי א

 מה מנסה להשיג

   נתניהוממשלת 
  

אפשר לראות את הצהרת טראמפ כסימפטום בלבד. היא,     
כי אם , כשלעצמה, אינה משנה באופן מהותי את יחס הכוחות

ממשלת הימין  יםמבטאת תהליכים ארוכים עליהם עמל
   והמתנחלים.

  

הפרויקט המשמעותי ביותר של תקופת נתניהו הוא     
החיסול הפוליטי של הפלסטינים. כלומר, הניסיון לפורר כל 

להתקיים, להוציא כבודדים חסרי מבנים  הםסיכוי של
  פוליטיים ולאומיים. 

הצלחתו של נתניהו טמונה ביכולתו לשכנע, ראשית את     
מות , כי ההתקומכולו אזרחי ישראל ובהמשך את העולם

הפלסטינית היא חלק מגל טרור אסלאמי גלובלי, בו עומדת 
  ישראל בחזית המלחמה של המערב בברבריות. 

  

כאשר נאם בקונגרס, לא הופיע נתניהו כמנהיג של מדינה     
"שולית" המבקש אשראי לחרוג מהנחיות המשפט 

 )וגם מצליח( , כי אם כמנהיג גאוותן המנסההבינלאומי
בצדקת הפרויקט הקולוניאלי  ריקאיהאמ הממשללשכנע את 

  א עומד בראשו.שהו
  

נתניהו העמיק את הכיבוש ובמקביל פעל להצנעתו     
נתניהו בהכשרתו בפנים ובחוץ. רבים בישראל עדיין רואים לו

"מדינאי שפוי שבתנאים הנכונים לא יהסס לעשות שלום". 
שמאל", -"מרכז מכונההשמאל הציוני, שהיום כבר  מרבית
על  ובר על מדינה פלסטינית: לכל היותר, ידברלד חדלה

"הסדר מדיני" בקונסטלציה אזורית, במסגרת שת"פ כלכלי 
הזכות הטבעית של את המזרח התיכון. אך  נותידעם מ

אלקטורלית, הם שכחו.  –הפלסטינים להגדרה עצמית 
  . משתלםזה לא כנראה, 

  

יף רבים מהם אף יתקפו מימין את נתניהו על שלא היה תק    
או ששחרר  שפינה התנחלויותעל  ,סוריהמספיק בעזה, או ב

  .אסירים
  

ההפגנות השבועיות נגד השחיתות הן דוגמא טובה לכך.     
בשדרות רוטשילד בגנות  ותהאחרונ הפגנותהרב שרלו נאם ב

מושחת בשלטון אפשר לבטוח  כיצד״ :ואף תהה, השחיתות
במאבק  ". זו הצלחתו של נתניהוכשנצטרך ללכת למלחמה?

  . נגד הפרויקט הלאומי הפלסטיני
  

כאשר רבבות מפגינים מתאספים סביב במה עליה מדבר     
כאשר יו"ר מפלגת  ;חבר בכיר במפלגת הבית היהודי

כאשר  ;העבודה טוען כי ירושלים מאוחדת חשובה מהשלום
שוב מהדהדים ציטוטיו של יאיר לפיד על כך שיש "לירות 

ין או מברג" או דבריה של כדי להרוג בכל השולפים סכ
הצורך  מתייתר –יחימוביץ' על אודות חנינה לאלאור אזריה 

של ליברמן על טרנספר. יש  בדיבוריו החוזרים ונשנים
. הם נמצאים העושים זאת גם מבלי להישמע "קיצוניים"

 להתקרא בפי רביםיכולים ואפילו מחוץ ל"ימין הסהרורי", 
   "שמאל".

  

התגובה  .את מצב העניינים הזה נהמשהצהרת טראמפ לא     
ת בשיח הפוליטי בישראל מתמשכמבטאת הקצנה  עליה

  מתנחלים.לנתניהו ולאלטרנטיבה ה ה שלחלשהו
  

  אורלוסף י
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חומות מפרידות בין שכונות פרוטסטנטיות . בבלפסט "קו השלום"
  (צילום: ויקימדיה) וקתוליות בערי צפון אירלנד

  

 באירלנד ךהסכסו
  להתחדש עלול

 

 למתנגדיו בין תומכי האיחודהאיבה 
בשל עורר התל עשויה המדינהבצפון 

   קוו- והשינוי בסטטוס הברקזיט
 

  אבישי ארליךמאת 
 

והפתרון אינו מובטח  ,יים קשים לפתרוןסכסוכים לאומ    
ו נאך אינ ,הוא כזה פלסטיני-הישראליאחת ולתמיד. הסכסוך 

 מספקתשנה  800-לסכסוך הנמשך כבר כ איחיד. דוגמ
ישראל הן גם הדוגמאות הבולטות /אירלנד. אירלנד ופלסטין

של מתיישבים  של סכסוך מתמשך הנובע מקולוניאליזם
)(Settler Colonialism .הבריטים , יישבו 17-אז המאה המ
אירלנד אנגלים וסקוטים פרסביטריאניים (פרוטסטנטים), ב
והעניקו להם  מהקתולים שהופקעולקו להם קרקעות יח

קהילה התומכת בשלטונם וזרעו איבת  יצרו כך,. זכויות יתר
 ,בין המתנחליםלה המקומית הקתולית ידורות בין האוכלוסי

יכותה של אירלנד לממלכה בהמשך השתיהיה שקיומם תלוי 
. מכאן נובע כינויים של האירים תומכי האיחוד המאוחדת

  ).Unionistsהבריטי, יוניוניסטים (
בפי רבים מכונים בסכסוך הלאומי באירלנד שהצדדים אף     
 אינוהקונפליקט כי חשוב לציין  ",פרוטסטנטים"ו" קתולים"

וויון על ש הנאבקותאלא בין קהילות  דתית, אמונה סביב
בהזדמנויות  תרבות,בבשפה ו ,ותקרקע: באחזקת זכויות

בשיכון בחינוך,  ,נגישות לשוק העבודהבתעסוקתיות ו
   ובנגישות לשירותים.בפיתוח כלכלי דיור, בו

מלחמת ובעקבות מרד  אחרי מלחמת העולם הראשונה,    
קמה  . כך,אזרחים, נאלצו הבריטים לצאת מדרום אירלנד

דבלין. בעת המלחמה ברחו רוב  תהבירשהרפובליקה האירית 
בצפון  מחוזות 6-בוהתרכזו  ,לצפוןמהדרום הפרוטסטנטים 

רוב יוניוניסטי קטן. בסוף ובה היה אירלנד, שבירתה בלפסט, 
בעקבות  מהומות מדממות בצפון אירלנד פרצו 60-שנות ה

אלה הפכו מהומות  .הקמת תנועה לשוויון זכויות לקתולים
הצבא הבריטי וכוח המתנדבים . ה מדםמלחמת גרילה עקוב

למעלה  ).IRA(במחתרת האירית  נלחמו) UVFשל אולסטר (
 1998-רק ב נפצעו. 107,000- מ ; יותרנהרגואיש  3600-מ

   .)The Good Friday Agreement( הסכם שלום נחתם

  
בין   כוח   חלוקת   על   והוסכם  מנשקן  התפרקו  המחתרות 
  הקהילות. 

אך סכסוכים אינם נעלמים . סיפור עם סוף טובזה  ה,לכאור    
אלימות. אם הרק בגלל חתימת הסכם והפסקה זמנית של 

התנאים של ההסכם אינם משנים בפועל את היחסים בין 
הבידול בין באירלנד, נמשך  , יימשך הסכסוך.הקהילות

 קריים של החיים (למשל תעסוקה,יע םהקהילות בתחומי
לא  כלכליים-ם החברתייםפערי. החינוך)ו אזורי מגורים

. במצב לדור הבאגם  הונחלההאיבה בין הקהילות ו, נסגרו
בנוסף  כוי להתחדשות הקונפליקט. אם,יעולה הסכזה, 

, מאזן הכוחות בין הקהילותה משתנ ,ת האפליהיולהמשכ
לכך, עדים אנו כעת הפרת ההסכמים.  איוםגובר אף יותר 
 בצפון אירלנד.

השלכות פנימיות  נןליציאת בריטניה מהאיחוד האירופי יש    
קתולים -פרוטסטנטיםיחסי רבות. אחת מהן היא התדרדרות 

 סייעהבצפון אירלנד. הצטרפות בריטניה לאיחוד האירופי 
בין הגבולות פתיחת . 1998-ב הסכם הפיוס להשגת
לבין צפון  (החברה באיחוד האירופי) קה האיריתיהרפובל
יצרה מרחב פוליטי שאפשר ) א חלק מבריטניהשהי( אירלנד

פוליטי ותחושת שייכות תרבותית ו לקתולים רצף כלכלי
במטרה לעודד כספים רבים זרמו מהאיחוד  .לאירלנד כולה

הפסקת האלימות אפשרה לבריטניה  הכלכלה בצפון.את 
, מלונדוןת דמוקרטי-הלאה והישיר השליטהלהפסיק את 

 פוליטי:התהליך יטה באירים את השל-ולהחזיר לצפון
) Stormont( בחירות לפרלמנט האזורי של צפון אירלנד

 ילסובו(כמו והקמת ממשלה אזורית  חקיקה אוטונומית
שתי הקהילות  נוי היחסים ביןילשרבים ציפו  סקוטלנד).וב

  לא התגשמו.הציפיות , עד כהפעולה עמוק. ולשיתוף 
 .פוליטי משבר אירלנד בצפון מתחולל 2017מאז ינואר     

 בדרך כללמאז הסכמי השלום האזורית הורכבה  הממשלה
) והמפלגה DUPמהמפלגה הפרוטסטנטית הגדולה (

הממשלה, התפרקה . בינואר )Sinn Fein( הקתולית הגדולה
יה יעלהקיץ, נרשמה מ צפון ממשלה.בוכבר כמעט שנה שאין 

איומים על חיי משפחות קתוליות שניסו  מקרימספרם של ב
פיצוצי ו ובמספר מקרי הירי באזורים פרוטסטנטיים התגוררל

באזורים  UVFמחתרת ה. שוב מתנופפים דגלי המטענים
מופרדים,  ותרום. שכונות המגורים ובתי הספר ניפרוטסטנטי

  ומספר ההורים השולחים ילדיהם לבתי ספר משותפים ירד. 
צחון של הפרוטסטנטים על יהנ לזכרמצעד האורנג', מצעד     

באזורים הקתוליים, עבר ביולי המתקיים בכל שנה  הקתולים
כפרובוקציה מתמשכת  שהוא נתפאך  .השנה ללא אלימות

  המלבה את היצרים בין הקהילות. 
האירופי מהאיחוד של בריטניה קיים חשש שהיציאה     
רפובליקה בין ההגבולות בין צפון אירלנד ללהקשחת  לביות

מבני קהילתם רלנד איאת הקתולים בצפון ותפריד האירית, 
   .בדרום

בבחירות  יתרזה מי שיגההש תוחלשהתוצאות היתר על כן,     
בריטי הקואליציה בפרלמנט ב לשתףהשנה הכריחה אותה 

הצפון אירית.  )DUPמפלגת הרוב הפרוטסטנטי ( את הכללי
מושחתת המתנגדת וליברלית -ניאו ,אקציוניתימפלגה רזוהי 

את מעמדה של השפה ולהשוו "בשואי להטילהפלות, לנ
  צפון אירלנד. לית באהג
אלץ ללכת לבחירות יות ,DUP-באפוא י תלויה יתרזה מ    

השתנה , . בינתייםאת הממשלה היוניוניסטיםיעזבו אם 
הקתולים הם כעת,  .הדמוגרפיהמאזן גם בצפון אירלנד 

  רוב. ה
והסכסוך עלול להתחדש  ,מחריףהקיטוב בין הקהילות     

  ה של השין פיין.תחת הנהגה חדש
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  נבי, מתוך התערוכה (צילום: יח"צ)עעבודתה של קרן 

  

  בחיפה: חדשה תערוכה

  אמנות מסוכנת
  

אשכול תערוכות חדש נפתח בחודש שעבר במוזיאון     
לפתיחה משותפת  מתייחס"אשכול תערוכות" חיפה. המושג 

בחללי המוזיאון, לעתים תחת נושא  ותשל תערוכות שונ
 .נפוצה יותר ויותר בשנים האחרונותת הצגה זו צור .משותף

  רויטל סילברמן גרין.אוצרת התערוכה: 
 אמנות רחובאפשר למצוא "אמנות מסוכנת" בתערוכה     

גים, פיסול, צילום, יצשנדדה לקירות המוזיאון, מיצבים, מ
היצירות מתארות מאבקים כל  –המכנה המשותף  .ציור ואיור

ם הפליטימשבר : המתנהלים כיום בישראל ובעולם חברתיים
ת הערבי חברה, הט"בהלהקהילת המקומי והעולמי, 

 ועוד. נשים אלימות כלפי , אלימות המשטרה, בישראל
מעשרה המורכב     יצר מיצב למשל,, AME72    אמן הגרפיטי    

דימויים של שוטרים בגודל טבעי והציב אותם בכיוונים 
  כועסים. –ובשני מנוגדים. בצד אחד שוטרים שמחים 

  שוטרים לביןבין  התעמתות  מדמים  הלגו,  דמויי  השוטרים 
  

  

  גדה השמאליתבקולנוע ה שנה לפעילות מועדון
  
  

מועדון מאז התחיל לפעול שנה מלאה  ימים אלהב    
. מדי מוצ"ש, מוקרן סרט ברחוב גדה השמאליתבקולנוע ה

בסיוע קרן רוזה לוקסמבורג. רכז , ת"א, 70אחד העם 
: בשיחה עם "זו הדרך" סיפר, יבהפרויקט, הבמאי אבי מוגר

כבר שנה שאנחנו מקרינים מדי מוצאי שבת סרט שחסר "
  ". ממסכינו ותמיד תמיד מלווים אותו בשיחה אחרי ההקרנה

דיונים בסופם רשימה ארוכה של וניהלו  את הסרטים בחרו    
תום שובל, נדב לפיד, גיא בן נר,  צעירים, ביניהםקולנוענים 

לליב מלמד, רותי גינזבורג, אילת זוהר, חיים לפיד, אדם 
פרי, מייסלון חמוד, אבי  אבולעפיה, איימן אגבריה, ארז

מנהל  סייע רבות גםמ. לקיומו של מועדון הקולנוע מוגרבי
  לית, אורי נתן.הגדה השמא

במסגרת מועדון הקולנוע הוקרנו סרטיהם של מיטב     
, לבנון, איראן, צרפת, ארה"ב, טוניסיההבמאים ממצרים, 

  בכורה בישראל. תבהקרנ - רובם. ונורבגיה ארגנטינה, פינלנד
  

. השוטרים ממוקמים לאורך המסדרון כך מפגינים קהל
  נמנעת. -שההתחככות עם השוטרים בלתי

ל יפמן מציג שני פרויקטים של שיתוף פעולה עם גי    
סריגת העוסקות בקולקטיב נשים אפריקאיות "קונצ'יטה" 

קרושה ועם האמן דב אור נר. נשות הקולקטיב הן פליטות 
אפריקאיות שנכלאו ועברו התעללות בארץ מוצאן. כאן הן 

טראומטי בעבודות  עוסקות לפרנסתן וכתהליך טיפולי פוסט
המוצגות בתערוכה כגלילי שטיחים ניצבים. סריגה גדולות 

שיתוף הפעולה הנוסף עם דב אור נר, מציג סרט וידיאו 
את התצוגה  העוסק בשואה, פורנוגרפיה ומוות. סוריאליסטי,

  משלימים תצלומים ופרטי ביגוד המופיעים בסרט.
ידוע בציורי ציפורי ענק על האמן גרפיטי , )DEDEדהדה (    

, אמנית ובת זוגו ניצן מינץ ,תל אביבגבי בטון ברחובות 
משותפת מודפסת יצרו יצירה , במרחב הציבורי אף היא

ומודבקת על קירות המרחב המוזיאלי. תופעת המעבר של 
המוזיאון נפוצה כיום בעולם  תליאל בין כאמנות הרחוב 

  .כולו
האמן  רפרודוקציה של יצירתו שללצפות באפשר בחיפה     

. 2015-בבונציה  56-תתפה בביאנלה המוניז שהש הנודע ויק
, שנבנתה טריםמ 14היצירה במקור היא סירת נייר באורך 

  .מהגרים שטבעו במהלך מסעם מלוב לאיטליה 360לזכר 
קולקטיב אקטיבסטילס, הממקימי ואורן זיו, צלם עיתונות     

 תםכליאמאבק מבקשי המקלט נגד של תיעוד בתערוכה מציג 
     סבטלנה ריינגולד. לל הזה היאהח אוצרת .במתקן חולות

ון יאבמוז 2018באפריל  14התערוכה תהיה פתוחה עד     
 שעות פתיחה: ., חיפה26רחוב שבתאי לוי חיפה לאמנות, 

יום וב 19:00-16:00   'יום ה, 16:00-10:00  ' ד-'ימים א
  .13:00-10:00 'ו
  

  א"ד
  

  

  של חדשה תערוכה 

  מלך ברגר בראש העין
  

מלך ברגר הקומוניסט משורר ההאמן וה של תערוכה חדש    
 . בפתיחה נכחבראש העין )12.12ה בשבוע שעבר (חנפת

 משה.  שלום בן ייה,ראש העיר
היגר  3. בגיל 1926-אוקראינה ב-כיה'ברגר נולד בגבול צ    

ה שם חבר לתנוע, וו לברזילמשפחת עם הוריו ובני
 בקיבמסגרת מאהפוליטית החל את פעילותו . הקומוניסטית

בישראל. , חי 1951עובדים ומאבקים חברתיים אחרים. מאז 
 לאורך חייוהיה שותף ו ותיק במק"י,ברגר הוא חבר 

למען זכויות : ברחבי הארץרבים מאבקים חברתיים ב
  . הסביבה איכותלמען עובדים, למען השכונות, 

 ,1970מאז גלם טבעיים.  אמנות מחומרינוטה ליצור ברגר     
התערוכה  .ים במגוון רחב של נושאיםשירברגר כותב 

והיא  "שנות יצירה מחומרים מהטבע 47"נקראת החדשה 
 ..בבית מורשת יהדות תימן ומורשת העירמציגה 

 שאי טבעבנו יצירות 20-ר מתיו אפשר למצוא בתערוכה    
הפוגעים ", "ליד הפירמידות מפגש ילדים". שלוםו

שוברי ", "ה!לדיקטטור הקץ" ","עונות החיים", "באנושות
 ת"הסכנה ממלחמה גרעיני", "מה היו חיי בלעדיך", "הנשק

כל אלה שמות של יצירות שונות של ברגר המוצגות  –
 .בתערוכה

. אפשר , ראש העין41שלום שבזי  רחובהתערוכה מוצגת ב    
. 15:00 - 8:30ימים ראשון עד חמישי בין השעות לבקר ב

  דצמבר.ב 21 עד למבקרים פתוחהתישאר התערוכה 



    במאבק
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   www.hadash.org.il אתר חד"ש :,     www.maki.org.il :  אתר מק"י        
  

 )הדרך זו (צילום: בסכנין אלפים

  

מרחוב השוהדא בסכנין בסוף השבוע אלפי מפגינים צעדו     
 יום זעם נוסף שהכריזהבמסגרת  . זאת,עד לכיכר העירייה בעיר

ראל, בעקבות שביועדת המעקב העליונה של הציבור הערבי 
  נאומו של הנשיא טראמפ והכרתו בירושלים כבירת ישראל. 

שנערכה בקרב הציבור ביותר ההפגנה הייתה הגדולה     
בה כעשרת והשתתפו  ,פלסטיני בישראל מזה שנים-הערבי

 .חברי כנסת מהרשימה המשותפתכן ואלפים איש 
נשא דברים בהפגנה נאים, ע' ןסכנין, מאזראש עיריית     

אסיר "כי הציבור הערבי דוחה את הכרזת טאמפ ווהצהיר 
לסדר היום הנושא הפלסטיני שהעלה מחדש את כך על  "תודה

עיר "ירושלים המזרחית היא הוסיף: נאים ע'הבינלאומי. 
 .מדינת פלסטין" ה שלפלסטינית, והיא תהיה בירת-ערבית

יו"ר ועדת המעקב העליונה, ח"כ לשעבר מטעם חד"ש     
"לא יהיה שלום בלי ירושלים  :נאם אף הואמוחמד ברכה 

דס לא תישאר וק-המזרחית כבירת המדינה הפלסטינית. אל
הצהרת טראמפ יש לזכור כי לבד, כל העם הפלסטיני יגן עליה. 

ובכך , בהסכמת הריאקציה הערבית השותפה למזימהנעשתה 
  חיסלה את תפקידה כמתווך באזור".ארה"ב 

פלסטיני ממזרח ירושלים, ד"ר מוחמד  פעילבעצרת נאם גם     
"משטרת הכיבוש הפכה את העיר העתיקה  שאמר כי ג'דאללה,

לבסיס צבאי. אבל רוחנו תנצח כי יש לנו את הזכות והאתגר 
. הגיע הזמן לעמידה של כל התנועות העירלשמור על 

  ש ונגד טראמפ".הפלסטיניות נגד הכיבו
  

  אביב נגד -אירוע בתל

   גירוש מבקשי המקלט
  

באברהם הוסטל (ת"א) , נערך ביוזמת עמותת אליפלט    
במטרה לגייס תרומות בדמות מזון יבש וכסף למילוי  אירוע

וכן להביע עם המשפחות  מדפי גני הילדים בדרום ת"א
  העומדות בפני גירוש.

גני ילדים (המכונים גם  35-בדרום תל אביב פועלים כ    
   שעות  כל  לאורך  לעיתים  שוכנים,  שבהם   ״)ילדים״מחסני 

  

 וילדים , פעוטותתינוקות 1,000-מ, למעלה היום
   .בגילאים שונים

, ביניהם לאחרונה הממשלהשנקטה הצעדים     
הרעו את תנאי מבקשי  ,החלת חוק הפיקדון

את המצב בגני בישראל, ובתוך כך גם המקלט 
הילדים. יעל גבירץ, מייסדת ומנכ״לית עמותת 

כי הגנים  )16.12אאוט" (-סיפרה ל"טייםאליפלט 
״בעקבות חוק  :חריף כעת במשברנתונים 

הפיקדון הגוזל רבע מהמשכורות הדלות וההיטל 
פוטרו מפרנסים  ,הגבוה שהוטל על המעסיקים

העובדים אינם אלה . גם ממשפחות רבות
 מצליחים לשאת בנטל הפרנסה. בחודש האחרון
 ,קיים מחסור דרמטי באוכל לילדים ולמשפחות

   ואנחנו מקבלים אינספור קריאות מצוקה״.
  

  בשניתמתן הלמן נכלא 
  

ימי מחבוש  20-ל )12.12בשבוע שעבר (מתן הלמן נשפט     
נגזרו ש , לאחרהלמןזוהי תקופת הכליאה השנייה של . 6בכלא 
בשל סירובו לשרת  ימי מחבוש עשרהבחודש שעבר עליו 
  . בצבא

לפני מסר לתקשורת , הסרבן השביעי שנכלא השנה, הלמן    
: ״אני חוזר ומצהיר שוב בפני הצבא על סירובי שובו לכלא

  ". להתגייס מטעמי מצפון
המצפון שלי צו  יאני נחוש להמשיך ללכת אחר הוא הוסיף:    

  .שלי״המוסר ערכי ו
  

  המפלגה הקומוניסטית הישראלית

  יפו -אביב -תל מחוז

  ועידת המחוז
  כל חברי המפלגה במחוז מוזמנים לוועידה

  "את, 70אחד העם , 15:30 ת,שב
  

  2017יום המהגר 
  המוקד לפליטים ולמהגרים וסינמטק ת"אביוזמת 

, ישראל), "הצד האחר של 2017בתכנית: הקרנת הסרטים "מסילה" (

) 2017) ו"הזרם האנושי" (גרמניה, 2017(פינלנד וגרמניה, התקווה" 

  אנדה ברק, פרופ' גליה צבר וד"ר הני זוביידה. ופאנל בהשתתפות

  סינמטק ת"א, 14:30, בדצמבר 23, יום שבת
  

  משמרת תמיכה במתן הלמן

   ביוזמת יש גבול
  6כלא מול , 12:00, בדצמבר 23, שבתיום 

צומת הרכבת/בגין  10:45בירושלים, בבנייני האומה  10:00: הסעות

  רכבת מרכז בת"א 11:00בת"א, 


