
 
  

הנערה  מעשיה שלב דושממשיכה לברובה תקשורת הישראלית ה

 בשטחיםהצבאית מסרבת לעסוק בעצם השליטה  אך הפלסטינית
  

תושבת , 16-הבת  עהד תמימי    
הכפר הפלסטיני נבי סאלח בגדה 

 בשבוע שעברתועדה  ,המערבית
חובטת בקצין צה"ל  )18.12(

חצר בית משפחתה. בחמוש 
נעצרה שעות ספורות  הנערה

לאחר הפצת הסרטון ברשתות 
אמה, נרימאן תמימי, החברתיות. 

בעקבות בתה באשמת נעצרה 
  ,צילום המעשה. דובר צה"ל טען

האם "שצילמה את מעשי בתה כי 
, תמימי נור גרמה להסתה".

נעצרה אף היא עהד, אחותה של 
   .אירועב להשתתפותבחשד 

תגובות הסתה גזעניות לא     
, למשל, השר בנט. איחרו לבוא

של עהד  את דינה חרץכבר 
, וכתב בעמוד הפייסבוק תמימי

כי "תמימי צריכה לכלות  ,שלו
הח"כ  .את שנותיה בכלא"

 (הבית היהודי) לשעבר ינון מגל
וטען כי "השמאל מסרס את  103FM-ב) 19.12(התראיין 

 נסב בעיקר סביבסביב הפרשה שיח הציבורי החיילי צה"ל". 
באלימות כלפי  הגיבשאלה, אם החיילים צריכים היו לה

אותו אך שביטאה במהלומותיה את כאבה ומחאתה. הנערה 
הצבאי  עצם הכיבושקיבל כמובנת מאליה את שיח נפוץ 

  .יםפלסטיניהישראלי בשטחים ה
התקשורת, כמו בעניין אלאור אזריה, עהד תמימי, בעניין     

של  ושיבחו או ביקרו את התנהלותהממסד והפוליטיקאים 
תוך התעלמות מוחלטת מההקשר  מסוימתחייל בסיטואציה 

 הקצין והחייל. של הכיבוש על יובל שנותיו הרחב
 המתועדים בסרטון  לא  ירו  בבנות  משפחת  תמימי,  וטוב

של מלכתחילה נוכחותם  היאהמהותית  השאלה . אךשכך
הפולשים לכפרים ולערים בגדה  חיילים ישראלים

בכל יום ובכל לילה  יםצרוע המערבית, יורים ופוצעים,
  פלסטינים בגירים וקטינים. החיילים הרי היו בלבו של כפר

  

  
 עהד .תמימי משפחת  של   הפרטיתפלסטיני כבוש, בחצרה 

 חיילים תמימי נולדה, גדלה וחיה בכפר הפלסטיני נבי סאלח.
פולשים לכפר  התנחלותו הכיבוש  ממשלת שליחי ישראלים, 

  . שבועמדי זה 
שנים נגד ארוך עממי תושבי הכפר מנהלים מאבק     

 הכפר שלחקלאיות ההתנחלות חלמיש, השוכנת על אדמות 
עהד כשהייתה  .בחסות צה"ל שלו על מקורות המיםוחולשת 

הדוד של אמה, מוסטפא תמימי, במהלך נהרג בן , 12בת תמימי 
  מפגיעת רימון גז בראשו. הפגנה בכפר

 של עהד,  בן דודה, נורה בפניו ם האירועביום בו צול    
ימים  תרדמתבשקוע הוא היה . םצעיר ממנה בשנתייהמוחמד, 

  .מספר
 מוסרית ופוליטית להתנגד לממשלה, השולחתזו חובה      

 ושוחררי גדה המערבית. קלגסים בלהיות צעירים ישראלים 
  אמה ואחותה!, עהד תמימי

  2017בדצמבר  27,  49גיליון    



  

 2תגובות /

        
  דברים בשם אומרם

  ארה"ב!הבולשביקים משתלטים על מדאיג: 
עכשיו האווירה באמריקה מתחילה להזכיר את הימים ההם. "

השוליים הפוליטיים מתחזקים, הקנאות משתלטת, המרכז 
מעירה ומתמרצת את נחלש ומשתתק. הקיצוניות של הימין 

שנה  100הקיצוניות של השמאל וחוזר חלילה. במלאות 
למהפכת אוקטובר פרסמה ההיסטוריונית והעיתונאית אן  

  אפלבאום מאמר אזעקה: 'שובם של הבולשביקים'".
  )10.12(סבר פלוצקר, "ידיעות אחרונות", 

  טפו, נער קומוניסט
הם  ,אמהכורספרשני כדורגל או "כמו פרלמנט שישי בקיוסק, 

צצים ברשתות החברתיות עם פרסום התמונות הראשונות: 
מבקרי ההפגנות. הם לא יטרחו לבקר בהן, חלילה. רק לבקר 
אותן. בזכוכית מגדלת הם עוברים על התמונות וסרטוני 
הווידיאו, בודקים ומחטטים, כדי למצוא סימוכין ואשרור 

פטים: הנה נימוקי השו .לתחושת הבטן שמנעה מהם להצטרף
שם בפינה יש נער עם דגל אדום. טפו, קומוניסט. מאחוריו 

די 'בחורה בחולצה של החזית לשחרור בעלי החיים ודגל 
. נו, אמרנו לכם שהמחאה הזאת לא יודעת מה היא 'לכיבוש

ביבי 'רוצה מעצמה. והנה הורים ופעוט על הכתפיים ושלט 
מין , המוכיחים שההפגנות נועדו רק להפיל את בני'תתפטר
  .נתניהו"

  )13.12(נועה אסטרייכר, "הארץ", 

  הקיסר מקיסריה 
זרקא, אחד היישובים העניים בישראל, -א ביישוב ג'סר"

מנסים מזה זמן מה להתרחב ולמצוא קרקע חדשה לפיתוח 
היישוב. לראש הממשלה בנימין נתניהו הגיעה תכנית 
להרחבתו, אך ראש המטה שלו, יואב הורוביץ, החליט 

ניסו יים המקצועם גיהדר במפתיע שיש לבטל את התכנית.
מתוך  1עני שנמצא במדרג  זרקא, יישוב-למצוא פתרוןלג'סר א

אקונומי. לבסוף הוחלט על תכנית שבה -במדד הסוציו 10
יילקחו שטחים מהיישוב בית חנניה הסמוך ומהעיר קיסריה 

החל בשבוע שעבר ולשפר את מצב היישוב.  להרחיבו כדי
באופן מפתיע ראש המטה של נתניהו בסדרת שיחות בהן הוא 

יק להם את הקרקע וכי טען כי יש לבטל את התכנית, לא להענ
השיחות הוא אף הזכיר עדיף שהערבים ייבנו לגובה. באחת 

, כלומר, 'אתם יודעים, ראש הממשלה גר בסמוך'לנוכחים כי 
  ."בקיסריה

  )13.12, 10(חדשות 

  ?ציונותי מה
"פעם ציונות הייתה לעבד את האדמה; היום ציונות היא 

  לעשות עסקים".
  )14.12, "כאן"ם, -, נשיא לשכת המסחר י(דרור אטרי

  

  תאגיד טבע: תמונת מצב
טבע אמר בישיבה הלילית תאגיד בדירקטוריון האחד מחברי "

כי זהו הזמן לבצע את התוכנית הפיטורים ההמוניים 
קורן אין כוח, כחלון עובד אצלנו, הם לא נהמתחייבת: 'לניס

  ח'".ופעלו מהר ובכל הכת ,יעשו כלום

  )14.12 ("כלכליסט",

  

  מכתבים

  למערכת    
 

  הצהרת ל מתייחסיםאיך 

  טראמפ בשדרות
לא  .הניעה כדור שלגנשיא ארה"ב של  המתגרהההצהרה     

אך איזה נזק יגרום. לויהיו גודלו ועצמתו, ברור עדיין מה 
רצועת ממשלתנו בכל הנוגע להתנהלות המחדל המתמשך של 

 נזק אנושי אמתי.יצר עזה כבר 
ספורים מרחק רחובות בנחת טיל קסאם ימים כמה לפני     

נגרם נזק ו כמה אנשים סבלו מפגיעת חרדהמביתי בשדרות. 
שני  :מהפגזות צה"לבעזה באותו ערב נפגעו עשרות לרכוש. 

יתכן שאנו עומדים בפני סבב יעשרות פצועים. הרוגים ו
בהקדם, ההסלמה עצר יתלא  אם . מלחמה נורא נוסף בעזה

  נוספים משני הצדדים.יפגעו רבים י
שנים האחרונות לא הש ושבשל ,תנואיזו בושה להנהג    

בו בזמן השקיעה , ועשתה דבר כדי למנוע את המלחמה הבאה
  ליארדים במיגון והכנות לסבב הבא.ימ
שלא מנסה  ממשלהואטומה ית , אווילרואיקצרת כמה     

למנוע עוד אסון. נכון, ב"צד השני" גם התכוננו לסבב אפילו 
הבא, גם מיגנו וגם הצטיידו, אולם ממשלתי אשר אמורה 

להגיע להסכם על מנת לעשות הכל הייתה לדאוג לי צריכה 
  יב.רוך טווח עם האוא

קבוצה של תושבי עוטף עזה נו, שנה האחרונה עמדהבחצי     
 . קראנובצומת יד מרדכיי מדי יום שיש ,"קול אחר" מקבוצת
. דימ. היינו מעטים הפלסטינים עםלפתוח בדיאלוג  הלממשל

 אחר תמך, ואחרים ב הציבור שעבר בצומת התעלם. חלקור
. תמימים . היינומו עלינוחפצים ואיי וקריאות גנאי, זרק וקרא

על הנעשה  בכך שקיווינו שנשמע יותראבל לא בעצם הקריאה, 
  .תתייחס למחאתנוושהממשלה  ברמה הממלכתית

בעזה ולנושא הפלסטיני  למשבר ההומניטריללא פתרון     
המתמשך משנת הדמים בכלל, אין כל סיכוי שנצא ממעגל 

ה לאורך כל השנים לא עשמנהיג ואף זאת, . כולם מבינים 2001
  דבר.

ציבור הפי לכבעיקר  ,במיוחד נוקשהההנהגה בעזה     
. אבל מדיניות ישראל לאורך השנים רק מחזקת הפלסטיני

תר לפרוח שם. ללא גורמים קיצוניים אף יולאותה וגורמת 
תחמיר ונמשיך לחיות מסבב לסבב,  הקצנהתקווה, ה

  לא כל תקווה., במטראומה לטראומה
בגדה, אני יודע ובעזה  ,עם פלסטינים רבים ימהיכרות    

צודק שיסיים את בפתרון מעוניין ר ב הגדול של הציבוושהר
תקווה לפלסטינים, כי יקבלו  אכסוך. אני משוכנע שאם תההס

, ירותחלטחון ויבלמית, את זכויותיהם הבסיסיות להגדרה עצ
ונוכל בסופו של  ,יוחלף בתהליך של התמתנות קצנהתהליך הה

  ידידים. כדבר לחיות כשכנים ו
של שפיכות נוסף ומיותר סבב  איציאה למלחמה נוספת תה    

דברות עם יישראלית ליזום הפסקת אש וההעל ההנהגה  דמים.
 עניקיולהגיע להסכם ארוך טווח שההנהגה הפלסטינית, 

  תקווה לשני הצדדים.

  אריק ילין
  שדרות

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

  6126102יפו -ת"א 26205או לתיבת דואר 
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  ארה"ב מבודדת
  

ארה"ב של טראמפ מאבדת את מעמדה 

  יחד איתה נגררת מטה בעולם וישראל
  

  אבישי ארליך מאת
  

על הכרתו בירושלים  ,טראמפ נשיא ארה"ב, דונלד הצהרת    
כבירת ישראל הזיקה, כפי שהראתה ההצבעה בעצרת האו"ם, 

אפילו גרמניה  .למעמד הבינלאומי של ארה"ב ושל ישראל
. בזעפו וארה"ב נגד ישראלבעד הגינוי, כלומר הצביעה הפעם 

ישראל ממהרת . ו"קסמאונלפרוש  טראמפעל העולם החליט 
   בול.ראש ממשלה נוהג כמי שאחריו המ אחריו.

 יתה עמוד התווך שלשהי ,ליברלית-הגלובליזציה הניאו    
אופיינה  ,מדיניות ארה"ב מאז תום המלחמה הקרה

בהסתמכות על מערכת מוסדות בינלאומיים 
 קפיטליזם העולמיאת ה הנהיגה שבאמצעותם
מהמוסדות הבינלאומיים הוקמו  כמה .ועיצבה אותו
קרן  ה (האו"ם,ימלחמת העולם השנימיד לאחר 

  -אחרים ו) ו"הבנק העולמי ונאט המטבע העולמית,
של המעמד ההגמוני אחרי קריסת ברית המועצות. 

והשתתפות של מדינות  ארה"ב מבוסס על חברות
שיזמה והקימה.  "הסדר העולמי"רבות במוסדות 

שקבעה  והיא ז ,)היחידה –(היום כמעצמת על 
ארה"ב כשופט עליון, על חוקי המשחק.  ושמרה,

אפילו בעזרתם אך , מחוקים אלה במיוחדויחה הרו
לא היה בכוחה למנוע את צמיחתם של מדינות 

. מתחרות וגושים מתחרים כמו סין והאיחוד האירופי
באופן ארה"ב  , לא שולטתגלובליזציהבמסגרת ה
כאימפריה בקולוניות) במדינות ישיר (

אותן באמצעות  "מנהלת"אלא  ,הקפיטליסטיות
   .soft power)( תון הנבחריהתוהנהג

צבאית מעצמת העל פועלת כך יצרו מראית עין ש    
 האלא בהסכמ, לא רק על דעת עצמהוכלכלית 
  בעלות בריתה. של ובשיתוף 

היא קו פרשת לנשיאות ארה"ב  טראמפעלייתו של     
 לעצמו את ניכס טראמפ הזה. מים בסדר העולמי

, שנופפו חוגים America First)("ארה"ב קודם"  המושג
בפי . נאציים בארה"ב בימי מלחמת העולם השנייה-ניאו

שאמריקה תדאג מעתה קודם  היא,המושג  שמעותמ טראמפ
(כלומר, לאינטרסים של בעלי ההון כל לאינטרסים שלה 

בינלאומיים (כמו זה להגנת הסביבה שלה), תפרוש מהסכמים 
  צמצום זיהום האוויר)ול

ולא לטובת כלל השיטה ותצמצם את סיוע החוץ, 
  הקפיטליסטית (כאילו לא נהגה כך תמיד).  

 הפעולות למרות טראמפלהבין לאן מושך אפשר לנסות ו    
תפעל להיות המרוויחה ארה"ב  .כרזות הסותרות שלוהוה

תומכת  ינהאצדדיים ו-צדדיים ורב-היחידה מהסכמי סחר דו
הודיע  ,למשל ,כך .גלובלייותר, באופן גורף, בהרחבת הסחר ה

הסחר בטל את התחייבות ארה"ב להסכם על רצונו ל טראמפ
מדינות ) שחתם אובמה עם TPP( פסיפי-החופשי הטראנס

מהסכמי הסחר ביציאה איים , . כמו כןואמריקה הלטינית אסיה
  ).NAFTAפשי עם מקסיקו וקנדה (וחה
את נחישותה ארה"ב  טראמפבבנק העולמי מדגישים דוברי     

  יוכפפוינתנו יש  אלהו  ,המתפתחות לארצות  הלוואות   לקצץ

  
  י. אלאינטרס האמריקבלעדית 

כמו ספקות לגבי ערכן של בריתות מסורתיות העלה  טראמפ    
החמישי של ואפילו תהה לגבי מחויבות ארה"ב לסעיף נאט"ו 

יפן  מערב אירופה, להגנה קולקטיבית.המחויבות  -הברית 
הן פחות  ארה"בהערבויות מצד כי  מבינותודרום קוריאה 

יפן נויים מרחיקי לכת ביכבר שמחולל הדבר  .מבעבר בטוחות
   חה הצבאי.וכ מחדשת אתה

פתוח מחדש הסכמים שארה"ב ל טראמפהאיומים של     
והאיומים  ,ן)אאירהסכם הגרעין עם כמו (עליה חתמה 

מערערות את על מדינות "סוררות",  בסנקציות כלכליות
על  שהטיל טראמפ האיסורים הגורפים אמינותה של ארה"ב.

ברחובות  ההפגנות הגזעניות כניסת מוסלמים לארה"ב,
, ביטול הביטוח הרפואי והקלות מפליגות במיסוי עריםה

 – למאיון העליון תוך הכבדת המס לבעלי ההכנסות הנמוכות
מעודד בכל  טראמפהמשטר החדש. ו של אלה הם סימני כלגם 

 את המיזוגני,ו הגזעני העולם את הימין הקסנופובי,
   את הזלזול בחוק ובמערכת הסתגרות,הפרוטקציוניזם וה

  
  

ביחסים  צדדית-החדוהדמוקרטית ואת הפעילות הכוחנית 
מדיניות זו מגבירה את הסכנה לפרוץ מלחמות  .לאומייםבינ

  פתרון סכסוכים קיימים.-נוספות ולאי
מבודדת את  טראמפמוכיחים שמדיניות אחרונים סקרים     

היא אמנם עדיין הכלכלה הגדולה בעולם,  .בעולםארה"ב 
המחקר מובילה את עדיין וביותר, הרב ח הצבאי ובעלת הכ

המדעי, אך שלטון האוליגרכים והפלוטוקרטים שלה ממאיס 
  ומשניא אותה. 

 מוות, :אנחנו חיים באזור שידע את נחת זרועה של ארה"ב    
, מאפגניסטאן דרך תימן, עיראק, סוריה .הרס, רעב, חולי וגלות

משטרים  נם. ארה"ב נמצאת בנסיגה מאזורנו. ישולבנון לוב
 הבטחתהנשענים על ארה"ב ל כמו ישראל וסעודיה באזור

-ארה"ב תלויה פחות מבעבר בנפט המזרחאך  .המשך קיומם
ראש  .מספיקים אצלהמקורות אנרגיה  תיכוני, שכן פיתחה

ומהמר על עצם קיומנו סתכן מ, מצדו, נתניהוהממשלה בנימין 
   .טראמפשל ולמדיניות ת העולם שתפיל שותפותוב

)וורלדס פיפל: (צילום בארה"בהפגנה נגד טראמפ  
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קריאה של ח"כ עודה:  

  הקהילה הבינ"ל למען שלום
  

בעקבות הכרת נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ,     
העצרת הכללית של האו"ם התכנסה בירושלים כבירת ישראל, 

החלטה אשר  אישרהו) לדיון מיוחד 21.12(בשבוע שעבר 
קוראת למדינות להימנע מהצבת נציגויות דיפלומטיות 

  הכרה בירושלים כבירת ישראל.את ה הגנמבירושלים ו
מדינות תמכו בגינוי ההכרה  128תוצאות ההצבעה באו"ם:     

מדינות הצביעו נגד.  9-נמנעו  ו 35בירושלים כבירת ישראל,  
רשל, גואטמלה, הונדורס, ישראל, איי מד: הצביעו נג

  מיקרונזיה, נאורו, פלאו, טוגו וארה"ב.
יו"ר הרשימה המשותפת, ח״כ איימן עודה (חד"ש), מסר     

-מסעותיו הבלתידומה כי בתגובה להצבעה בעצרת האו״ם: "
פוסקים של ראש הממשלה בעולם משמשים בעיקר 

קיים רוב  בזירה הבינלאומית .להתחמקות מחדר החקירות
לעם הפלסטיני, כמו לכל עם אחר, גדול ומוחלט המאמין שגם 

  . "מקום מתחת לשמש וזכות להגדרה עצמית יםמגיע
ההצבעה של רוב מדינות העולם נגד הצהרת הוא הוסיף: "    

טראמפ, חרף מסע הלחצים והאיומים, היא סטירת לחי 
מצלצלת למדיניות של טראמפ ונתניהו וקריאה ברורה של 

זכותו של העם  הקהילה הבינלאומית למען השלום ולמען
  הפלסטיני למדינה עצמאית שבירתה ירושלים המזרחית".

  

החלטת הכנסת לאסור עתירה לבג"ץ נגד 

  ביקורים אצל אסירים פוליטיים 
  

(חד"ש, "כ יוסף ג'בארין רה שהגישו חבג"ץ דן היום בעתי    
ומרכז עדאלה, נגד החלטת הכנסת הרשימה המשותפת) 

ביקורים של ח"כים על באופן גורף לאסור נציבות בתי הסוהר ו
  . אשתקד  דצמבר מ    "ביטחונייםכ"  המסווגים   אסירים   אצל 

  
  

  
  

  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, 

        

  ונועם סולברג.מלצר, דוד מינץ הדיון התקיים בפני השופטים 
לאחר הדיון: ״מתפקידי מסר ל"זו הדרך" ח״כ ג׳בארין     

ולפקח שירות בתי הסוהר כנבחר ציבור לבקר את התנהלות 
האסירים, לדבר עמם ולבחון את  צל. חשוב לי לבקר אעליה

תנאי כליאתם. אני מקווה שבשב״ס יחזרו בהם מהאיסור 
יהיה לבקר שוב את האסירים  שאפשרבהקדם כדי הדרקוני 

  .הפלסטיניים"
  

הכנסת בתמיכת גבאי ולפיד, 

   משרתים-לא אישרה אפליה של
  

 בשבוע שעברטרומית בקריאה מליאת הכנסת אישרה     
) שורה של הצעות חוק שנועדו להעדיף יוצאי צבא או 20.12(

שירות לאומי בקבלה למשרות בשירות המדינה בקרב קבוצות 
  להן הובטחה העדפה מתקנת. 

 ישראל אזרחיבמסגרת החוק תועדף קבלת יוצאי צבא מתוך     
חרדים ויוצאי אתיופיה אשר יגישו את ה, הפלסטינים

שירתו  שלאעל פני קבלת אלה  ציבוריות מועמדותם למשרות
  . בצבא או במסגרות חלופיות

התנגדו. חברי  17חברי כנסת תמכו בהצעות, ואילו  67    
יש עתיד והמחנה הציוני תמכו בהצעות החוק, מלבד סיעות 

ח"כ זוהיר בהלול, חבר הכנסת היחיד מסיעת המחנה הציוני 
שהתנגד. בעקבות האישור מתכוונים חברי הרשימה 

  . השבועפת להחרים את ישיבת האופוזיציה המשות
סלימאן (חד"ש, הרשימה המשותפת) -ח"כ עאידה תומא    

ול במתווסף למעלתה על דוכן הנואמים והצהירה כי חוק זה "
הצעת החוק שעברה היום  .החקיקה הגזענית שבית זה מקדם

החוק מפלה לא רק את  .מפלה לרעה חלק גדול מהאוכלוסייה
חרדים וכל מי , גם נשים כי אםהאוכלוסייה הערבית,  מרבית

  ".שבחר לא לשרת בצבא
ה ציינאשר לתמיכת סיעות המחנה הציוני ויש עתיד בחוק,     

עניין  כההפ בכנסת זוחקיקה גזענית "סלימאן כי -תומא
ה תמיכהעם כך. להשלים  לנו , אך אסור שבשגרה

ומוכיחה שוב שאין אופוזיציה , בזויההאופוזיציונית בחוק זה 
  ."ית לממשלה הזואמתציונית 

  

  חברי סיעת חד"ש בכנסת דורשים את

  שחרורה של הצעירה עהד תמימי
  

חברי סיעת חד"ש בכנסת דורשים את שחרורה של הצעירה     
ו"ר הרשימה המשותפת, . י16-הפלסטינית עהד תמימי בת ה

) בבית 20.12( בשבוע שעברביקר  ,ח"כ איימן עודה (חד"ש)
של הנערה שנעצרה לאחר שתועדה בנבי סאלח משפחתה 

  סוטרת לחיילים ומגרשת אותם מחצר ביתה. 
"עם אחיה ובת דודתה של עהד תמימי בנבי סאלח", כתב     

אמרו לי כי המאבק הוא דרך "הם  עודה בחשבון הטוויטר שלו.
ים שבינינו, שלא ייפסק אלא בוגרנו וגם ליחיים, גם לילד

  רות לעהד תמימי".יום הכיבוש. חבסי
תמימי הובאה לדיון בהארכת מעצרה בבית המשפט הצבאי     

בעופר. היא הסבירה לשופט כי כשעה לפני התיעוד, ירו 
נפצע בעינו ואושפז  הצעיר .חיילים כדור גומי על בן דודה

   רה.בבית החולים מחוסר הכ
עם אביה של עהד, הגיע לבית הדין הצבאי יחד ח"כ עודה     

נאבקת ה"זו משפחה  :לעיתונאים מסר עודה. באסם תמימי
 .מובילות את המאבקהמנשים חופשיות  תמורכבו ,כיבושב

 של הכיבוש הפניםלבית דין הצבאי יש פנים מכוערות, 
שייך לעם  , לעומת זאת,. העתידההגמוניה הקולוניאליסטיתו

  "., חופשי מהכיבושיהפלסטינ



  

 5/עובדים
 

  רוצים עבודהטבע עובדי 
  

  השתתפות של פורום העובדים של חד"ש הרשמים מ

  בירושלים החברהעובדי  במחאתיפו -בת"א
  
    

  עומר רזמאת 
  
את הידיעה על פיטוריהם הצפויים של     

אלפים מקרבם, קיבלו עובדי ועובדות טבע 
בסופו של שבוע עבודה שגרתי, ביום 

לכך בדצמבר. העובדים הגיבו  14חמישי, 
במחאה ספונטנית. הם צעדו משערי מפעל 
הטבליות של טבע בהר החוצבים שבכניסה 
לירושלים, הבעירו צמיגים וקראו קריאות 

דיונים בין שב לאחרנגד הנהלת המפעל. 
שתכנית  ההנהלה להסתדרות הסתבר

ההנהלה לפיטורים המוניים רצינית, 
 17התארגנו העובדים ביום ראשון, 

ם את הכניסה בדצמבר, במטרה לחסו
  לירושלים.

  

למחרת בבוקר, התכנסו העובדים, שבאו     
בשערי יחד עם ילדיהם. נכחתי בכינוס 

. בתנועה הדלילה של הבוקר, ניכר המפעל
שוויון נפש ואף ייאוש מסוים בקרב כמה 

עד ומהעובדים. איציק בן סימון, יו"ר הו
של טבע ירושלים, עודד את העומדים 

 שנסעו טובוסיםבשער המפעל לעלות לאו
מול משרד להפגנה , הממשלהלקריית 

ושר האוצר  ,האוצר. שם, נועדו אבי ניסקורן, יו"ר ההסתדרות
  כחלון. משה 

  

במשך כחצי שעה זרמו עוד ועוד עובדים ועמדו מול     
השער החסום של חניון הבניין הממשלתי. האווירה החלה 
להתחמם. העובדים השתלטו על המגפונים והתופים 

ילקה ההסתדרות הלאומית (תחתיה מאוגדים העובדים שח
הירושלמים של טבע) ונעזרו במיומנויות העידוד שרכשו 

  במגרשי הכדורגל.
  

השלטים נכתבו סיסמאות בגנות אנשי ההנהלה  מרביתעל     
הראשית והדירקטוריון של טבע העולמית. למשל, "בחור 

ל הקודם ארז ויגודמן, המנכ"בהתייחסות לדפק ברז"  –כארז 
של טבע, שהתפטר בפברואר (ועזב עם מענק בגובה שלושה 
מיליוני שקלים) לאחר שטבע נקלעה לקשיים בעקבות 

  רכישות כושלות שביצע. 
  

שלט פופולרי נוסף היה הלוגו המפורסם של חברת טבע,     
"טבח". המפגינים קראו לנתניהו להתעורר,  ילהששונה למ

  סגר". יוהצהירו כי "טבע לא ת
  

קבוצה קטנה ושקטה יותר של מפגינים התמקמה מאחור.     
היו אלה מדענים מחטיבת המחקר של המפעלים, מצוידים 

   .קראו קריאות בגנות תכניות ההנהלהשאף הם,  במגפונים

  
  

  "כ חנין בהפגנת עובדי טבע בירושלים ח

  (צילום: "זו הדרך")

  
  חליפות,  עטויי אנשים  כמה  הסתודדו  החניה  מגרש  בתוך 

לשר כחלון. העובדים קראו שדמה יצא מהבניין אדם ו
הסיסמאות   קריאת   לפה".   בוא  כחלון,   "כחלון,    לעברו:

לספר את  במפעלם עובדיליתנה נרשות הדיבור נפסקה, ו
 העובדת  אישה  עצמה  את  הציגה  תחילה  . האישי  סיפורם

, הבשני ילדי בידיה   אוחזת   בחברה.  שנה   20-מ למעלה 
על כך סיפרה בגרון חנוק על שנותיה הארוכות במפעל, 

שהיא אם חד הורית, שלה ולרבים מהעובדים במפעל יש 
  משפחות עם ילדים קטנים ומשכנתא לשלם. 

  

עובדת נוספת, בנה הפעוט בידיה, קראה לכחלון להסתכל     
"תגיד לו שמחר לאמא שלו לא תהיה . יםילילדה הקטן בעינ

. עובדת נוספת הדגישה את חשיבות , זעקהעבודה"
הסולידריות בין שני המפעלים של טבע בירושלים, מפעל 

  הטבליות ומפעל המשאפים הקטן יותר. 
  

להגיע להפגנה היה ח"כ דב חנין  חברי הכנסתראשון     
 .התקבל בתשואות רמותש(חד"ש, הרשימה המשותפת) 

רושלים בנאום קצר שנשא במגפון הדגיש שמפעלי טבע בי
הם מפעלים מצוינים, ושסגירתם בגלל טעויות וספקולציות 

  של ההנהלה הראשית היא הפקרות. 
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  כרזה ברחובות , החוצה" –"ארגון הסחר העולמי 
  בואנוס איירס
  

  
  :י מעידכישלון פסגת ארגון הסחר העולמ

  במשבר גלובליזציהה
  אפרים דוידי מאת

 

של ארגון הסחר  11-נס השרים הכנגד הפגינו רבבות     
, בבואנוס איירסבדצמבר  11-בפתח ). הכנס נWTO( העולמי

במהלך  לא תוצאות.בוהסתיים כעבור ארבעה ימים ארגנטינה, 
מדינות  164-מ שריםקראו , שנתי-האירוע שפתח את הכנס הדו

ת סחר גלובלי כוללנימערכת של  הלפיתוחבארגון החברות 
אבל, כאמור, ". 21-יותר "כדי לענות על הצרכים של המאה ה

  ציפיות לחוד ומציאות לחוד.   
 2007-שהחל בהקפיטליסטי המשבר  .תקועההגלובליזציה     

מתמודד ין חברות הארגון, שרק העמיק את היעדר ההסכמה ב
 –ודאות גדולה בשל העובדה שארה"ב -עם תחושת אי

שינתה את עורה  –מעורערת שלו -המנהיגה הוותיקה והבלתי
הסכמי ושל הנשיא  ועתיד. ד טראמפתחת ממשלו של דונל

  .בסכנהנתונים  להוציא לפועלן מתכנשהוא הסחר 
הוא מבקש לסגת   ".חדשממסלול "מחשב ממשל טראמפ     

 למשל ,מוסדות גלובלייםהנהגת מהתפקיד המסורתי של 
בהנהגת ריק הותירה זו מדיניות  .ארגון הסחר העולמי

חירות של הב יסמתס .המוסדות ועוררה ספק בקשר לעתידם
, עוררה חששות )America First( "קודםרה"ב א" ,טראמפ
 ו, המנוגדתמפני השלכות בינלאומיות שיהיו למדיניות כבדים

   למדיניות המוצהרת של הארגון.
המבנה  לפיה ,עמדה ניות האמריקאית משקפתהשינוי במדי    

פוגע בריבונות של  הגלובלי הנוכחי של חוקים וארגונים
מעט אחרי כניסתו   האמריקאים. בעלי ההוןארה"ב וב

לתפקיד, מתח טראמפ ביקורת חריפה על הסכמים 
ואף ביטל את החברות של ארה"ב בהסכם הסחר  ,בינלאומיים

. ממשלים קודמים, ובעיקר ממשל פסיפי ההיסטורי-הטרנס
  ממשל .במשך יותר מעשוראת ההסכם ההוא קידמו  אובאמה,
  בעניין  פריז הסכם  על  ארה"ב   חתימת את   ביטל   טראמפ 

  

סחר ההסכמי  בענייןמחדש  לתתו תשאלוהחל  ה,הסביבאיכות 
  .עם קנדה, מקסיקו ודרום קוריאה

כי ארגון הסחר נכשל  ,ו היאטראמפ ויועצישל טענה נוספת     
הפרות חוקי הסחר הבינלאומיים שהיא "בפיקוח על סין ו

מילאה את המחויבות סין מעולם לא , טראמפלדברי . "מבצעת
א ריסנה את ול ,שלקחה על עצמה כתנאי קבלה לארגון

  במשק.הקומוניסטית פלגה התפקיד שממלאת המ
כי לא ברור אם לעיתונות הכלכלית  מסר בכיר בבית הלבן    

, שהפכה כשסין בפעילותוארגון הסחר יוכל להמשיך 
אינה "כלכלה השנייה בגודלה בעולם, ה בשנתיים האחרונות

ימה לחלוק עם שאר המדינות החברות את היעד של מעבר מסכ
  . "שוקכלכלת למערכת מבוססת 

מוקדם להספיד את ארגון הסחר העולמי, אחד עוד     
הקפיטליסטיות המדינות בידי הנתונים המכשירים המרכזיים 

  את הגלובליזציה. להעמיק  הבמטר הגדולות
עצמת הכלכלה , יקפיטליסטההמשבר שהשלכות ייתכן אך     

והתנגדות מתערבת -בלתיאמריקאית  מדיניות כלכליתהסינית, 
 את קיומו. ותמייתר –להעמקת הגלובליזציה המונית 

  
  

ישראל וארגון הביצה והתרנגולת: 

  הסחר העולמי
  

במטרה להסדיר את  1995-ארגון הסחר העולמי נוסד ב    
 162ישנן שנה  20-כעבור יותר מכללי הסחר בין המדינות. 

      .בו חברותהמדינות 
נעשים סבבי מו"מ : פורום לניהול משא ומתןכ משמשהוא     

גדולות במערכת ליברליות -ניאובמטרה לבצע רפורמות 
 וכמסגרת לגיבוש כללי סחר בינלאומיים המסחר הבינלאומית

  . בזירה זו בסיס חוקתי לקביעת כללי התנהגותו
המדינות החברות "הישראלי, פי הגדרת משרד הכלכלה ל    

נוטלות על עצמן התחייבויות המסייעות ליצרני טובין 
ושירותים, יצואנים ויבואנים לעבוד בסביבה עסקית יציבה 

בידי בעלי ההון  זהו מכשיר ,". קריכחלק מתכנון ארוך טווח
  . אין מפריעב את צבירתו כדי להבטיח

 כל שרי הכלכלה (לשעבר .ישראל חברה בארגון מאז הוקם    
העבודה, קדימה, כולנו מטעם מפלגות הליכוד,  )התמ"ת שרי

במדיניות הדוגלת בהשתלבות ישראל  דבקו ומרצ
-תוך אימוץ מדיניות ניאו ,בגלובליזציה הקפיטליסטית

 ליברלית קיצונית. 
סבב מו"מ במטרה , נפתח בדוחא 2001של השרים  בכנס    

והידוק הקשר הכלכלי  הגלובליזציהתהליכי להמשיך בקידום 
ועד מאז המו"מ נקלע למבוי סתום. , אך בין החברות בארגון

התקדמות  רשמההחודש לא נ למפגש הכושל בבואנוס איירס
המדינות עמדות בין  פערב –עיקר המחלוקת  בנושא.

 יםי. שינובמרכז הגלובלימדינות בין ההפריפריאליות ל
מכריע הודו וברזיל לגורם  ,סין הפכו אתהעולמית  כלכלהב
  .במפת הסחר העולמיתבעלות כוח רב למדינות ו

כלכלה על הארגון החברות בההשלכות של  ןמה    
לוחץ שנים רבות, ציין רק מקרה אחד. אהישראלית? להמחשה 

פי בענ התערבותהלהפסיק את הארגון על ממשלת ישראל 
לעמוד בהתחייבותה, צריכה על מנת החקלאות והמזון. 

, בחקלאותתמיכתה להפסיק את ולהסיר מכסי מגן ישראל 
  . החלבו הביצים ימשקהמתבטאת בעיקר בחסות ממלכתית ל

לחקלאים? מובן שלא.  הטובשווקי החקלאות הפרטת האם     
 ליבואנים וליצרני המזון הזרים?ה טובהורדת מכסי המגן האם 

  . בהחלט
  

  א"ד
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  ועשירים עושר

  בעיתונות הכלכלית
 לאוכתב בחקר התקשורת נוניים אחד הטקסטים הקאת     

. , מחברי אסכולת פרנקפורטחוקר תרבות ותקשורת ,לוונטל
 נשאואליהם  הגיבוריםחקר את השינויים באופי  לוונטל

  אמריקאים. הפרים וסהו העיתונאים הםעיני
כי לפני ואחרי מלחמת העולם הראשונה היו מצא,  לוונטל    

אנשי , אלילי ההמון בתרבות הפופולרית יזמים כלכליים
את  תיעדו ותיארוים נגזיהמעסקים, פוליטיקאים ותעשיינים. 
להצלחה. הספרות  עדודרכם  חייהם האישים, ביתם, משפחתם

תיארה בו האופן המאדיר . של איין ראנד משקפת הלך רוח זה
  ך."מרד הנפילים" הוא דוגמא לכספרה אילי הון ב

בידור הכוכבי הפכו  ,הקודמתשל המאה  40-בשנות ה    
. תקשורת ההמוניםשל לגיבורים המרכזיים  קולנועהו

כי אנה יגלו  םמסתור של משפחת פרנק באמסטרדהמבקרים ב
הדביקה על קיר פינתה במחבוא תמונות של כוכבי פרנק 

, בעיניו .היה ביקורתי כלפי שינוי זה לוונטלקולנוע מתקופתה. 
  .צריכהה לקידושייצור ההיה זה מעבר מקידוש 

העת של האגודה  , כתב"מסגרות מדיה"בגיליון האחרון של     
התפרסם מחקרה של יעל אופנהיים  ,הישראלית לתקשורת

אשר מתחקה אחר אופני הייצוג של עושר ועשירים בעיתונות 
. החוקרת בדקה את האופן שבו ממוסגרים בישראל הכלכלית

באיזו מידה הישגיהם ודרכם ובעלי הון בעיתונות הכלכלית, 
  .מקבלים לגיטימציה

 עופרעידן  וא תשובהכיצחק לי הון ימצאה כי א םייהאופנ    
כישורים וחושים  ,"מגע זהב"בעלי כיחידים במינם,  מתוארים

את נקודת הפתיחה  סוקרתאנושיים. העיתונות הכלכלית -על
 ןהיהתנועה בינשל צבירת הונם.  נקודת השיאאת ושלהם 

תהליך  בקצוות ולא סק בסיקורם עועצימה את הדרמה. מ
את סיפורם האישי ת מסגרמחסות זאת יהתי. צבירת ההון

  רוח האגדה.  לומקרבת אותם אסינדרלה סיפור כ
כמי  יתוארו אילי ההון :אניגמטיות הואמטי נוסף רכיב ת    

שחייהם הפרטיים לוטים בערפל מסתורי. כך למשל, מצטטת 
, מוריס קאהןאיש העסקים הישראלי החוקרת את  כינויו  של 

ועומד  מתגורר ביאכטה בלב יםשזה מפני  ,"מלך הגאות"
  . ימיים-בראש חברה המחזיקה ומנהלת מצפים תת

  כלוחמים  ההון  בעלי  של  ייצוגם  הוא  שכיח  דימוי עוד      

  

 םשרם הוא תוצר של מאבק ומלחמה בהועאשר כובשים, כו
 בעניין"האחים עופר נלחמו עם המדינה  :אויביהם התגברו על

"תשובה  ,)2011, (כלכליסט הארכת הזיכיון על בתי הזיקוק"
דרך אל האימפריה שלו שחולשת היום על לא רבות בעבר 

. כאשר הפסידו בעלי ההון, )2006(מעריב,  מעט תחומים"
במאבקם מול נוסף פרק כהתקשורת דיווחה על הפסדיהם 

  .כלכלי משברבמיתון או ב הנתונהינת סביבה עו
ראשית,  :על אילי ההון נעדר מן הדיווחכאן חשוב לציין מה     

נוטלים שהסיכונים שנית,  ;המועסקים אצלם עובדיםיחסם ל
   כספי החסכונות והפנסיה של הציבור. על חשבון הם 
שונה מיתר העיתונים  "דה מרקר"החוקרת מציינת כי     

, בין  "רעים"ל" טובים"עשירים  ביןשמבדיל  הכלכליים, בכך
   מפוקפק.פן באו המתעשרים לביןלעושרם הראויים 

כולם רואים : יםהכלכליים המשותף לכל העיתונואולם,     
יש  .ורים ומיומנויות מתאימיםכיש חסר מי שלא התעשר כללב

את העוני. עוני ים מציגים השונים באופן שבו העיתונרב דמיון 
נסיבות הנוצרים עקב כמקרה פרטי ואישי,  ועניים מתוארים
ולא  ,מסוים שלא השכיל להתגבר ואלידאינדיבחיים קשות של 

  .  הממשלשל הכלכלית של חברה מרובדת או מדיניות  אהתוצכ
יחס מיוחד של לגלוג שמור בכל העיתונים הכלכליים לשרי     

, גברי של בעלי הוןהמון ין שה בודדה ביאבשל היותה אריסון. 
כאישיות חלשה ונלעגת. עושרה מיוחס אריסון מתוארת 

לירושה שקיבלה, בשונה מעמיתיה שזוכים לשבחים בשל 
אפילו יותר ייצוג העיתונאי את ה מעצב. מגדר הם"סגולותי"

  .כלכלי-חברתי מעמדמאשר 
  

  

  אורנת טורין
  

  השקת ספר והרצאה:

  "אדריכלות שלאחר המוות"
  

יתקיים  "Forensic Architecture"הספר  תאירוע השק    
גדה עדון הומב ,20:00בדצמבר, בשעה  28 ,ביום חמישי

  .אביב-, תל70השמאלית, אחד העם 
 קבוצה הנושאת את שם זה בשנים האחרונות החלה    

לבצע שורה של במטרה להשתמש בשיטות מחקר חדשניות 
  חקירות בנושא הפרות זכויות אדם. 

מספקת ראיות מכריעות לבתי משפט  קבוצה זוכיום,     
בינלאומיים ועובדת עם מגוון רחב של קבוצות אקטיביסטיות, 

ארגוניים ועמותות למען זכויות אדם ארגונים לא ממשלתיים, 
  האו"ם.  בינ"ל דוגמת

מעבר להפניית זרקור מסוג חדש להפרות זכויות אדם     
צורה גם גישה זו , יצרה ם שמבצעות מדינות שונותפשעילו

ת חקירה. הקבוצה משתמשת וחדשה של פרקטיק
בארכיטקטורה כאמצעי אופטי לבדיקת קונפליקטים מזוינים 
והרס סביבתי, וכן להפניה מקושרת של מגוון מקורות של 
 ראיות, כגון מדיה חדשה, חישה מרחוק, ניתוח חומרים

  .עדויותו
 אייל ויצמן, מייסד הקבוצה,פרופ' לראשונה  , מספקובספר    

טנציאל מבוא מעמיק להיסטוריה, לפרקטיקה, להנחות, לפו
  . פרקטיקה זוולאכזבות שנושאת בחובה 

שברי רסיסים בספר: המתוארים בוחן המגוונים הבין מקרי     
חזור של ירי שנוי מל"טים בפקיסטן, ִש  שהפציצובחדר 

מעצר  מחנהבמחלוקת בגדה המערבית, הדמיה אדריכלית של 
מפורט אור יתו ,אחד הניצוליםשל  עדויותודי בסוריה מתוך ס

  .של קרב שארך יום שלם בעזה
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התכנסה בסוף השבוע  של מק"י יפו-ועידת מחוז ת"א    
-אל" העיתוןמאמר המערכת של  בתל אביב. )23.12(

 קומוניסטיםה) למאבק 22.12הוקדש ביום שישי ( "אתיחאד
   .אביב" "להיות קומוניסט בתל :. כותרתו הייתהמחוזב

מזכ"ל  לכך מחוז, התייחסהבברכתו, שפתחה את ועידת     
, אנו מקבלים פורסם המאמר מאזמק"י, עאדל עאמר: "

. מהמפלגות האחיות , בעיקרהעולם הערבירחבי הודעות מ
עמיתינו בעולם הערבי  כיצד מתייחסיםמרגש לשמוע 

  ."יהםאת ברכות לכם העבירלבקש היהודים. אני מ נולחברי
 כמה נפטרו, )2014(מרס  מאז התכנסה הוועידה הקודמת    

דני פתר,  :הבולטים במחוז של חד"ש ומק"ימהפעילים 
ר, יהודה עאלאון זהבי, ניצן אביב, שלמה שחר, סעיד ש

המשתתפים . צדיק, עובדיה עזרא, נועם קמינר וצבי רזי
  .םעמדו דקת דומייה לזכר

את דו"ח ועד המחוז הגיש אלי גוז'נסקי, מזכיר המחוז,     
  בהדגישו את השתתפות החברות והחברים בפעילות הציבורית

למען השלום, הדמוקרטיה וזכויות נגד הכיבוש ו הרחבה
את ההתקדמות בפעילות בקרב הנוער ו ,העובדים

-יפו מיישם את השותפות היהודית-והסטודנטים. מחוז ת"א
ונערך לקראת הבחירות הקרובות לעיריות ולכנסת,  ערבית
  ניהלה את ועידת המחוז נועה לוי, חברת מזכירות המחוז.ציין. 

בדבריו ח"כ דב חנין (חד"ש, הרשימה המשותפת) הזהיר     
הממשלה הצפוי בחודשים הקרובים של  הניסיוןמפני בוועידה 

  מבקשי המקלט. את לגרש 
אבל לא מתוך עמדות שמתנשאות אנחנו מתנגדים לגירוש, "    

על תושבי דרום תל אביב ומתייחסות אליהם כאילו הם 
 ,אספסוף ימני. בדרום ת"א כולם קרבנות של אותה מדיניות

גישה לנושא בשל אותה ממשלה ואותה עירייה. עלינו לגשת 
  ."גישה ליברליתבמעמדית ולא 

נגד "דרום תל אביב ו קמפיין שכותרתבקרוב ייצא לפועל     
 גירוש הפליטיםמתנגדים לה בהובלת תושבי העיר הגירוש"

  גבעת עמל.ו ארגזיםהגירוש תושבי שכונות אבו כביר, לוגם 
ונערכו בחירות ח ועד המחוז "דו אושרבתום הדיונים,     

ו חנה נבחרועדת הביקורת לולוועד המחוז ולוועדת הביקורת. 
 ,סקי'נועופר כסיף. לוועד המחוז נבחרו אלי גוז זקוט םזאזנד, נ

יוני ליבנה, ת כחיל, אטלעהדס פארי, חסן מסארוה, אורי נתן, 
יצאו  סיום הוועידהלאחר  מור סטולר, נועה לוי ועמרי עברון.

  .שד' רוטשילדבהמשתתפים להפגנה השבועית נגד הממשלה 
  

  השקת ספרו החדש של איל ויצמן
לונדון ומייסד הקבוצה  'באונ מרחבית פרופסור לתרבות

  "עבירה ותזיר"אדריכלות של 

  , ת"א70, אחד העם 20:00בדצמבר,  28יום ה', 
  

   מועדון קולנוע בגדה השמאלית

 היטו שטיירל – ארבע עבודות וידאו

  )באנגלית כתוביות, צרפתית( צרפת

  אבי מוגרביאחרי ההקרנה תתקיים שיחה עם 

  , ת"א70העם , אחד 20:00, בדצמבר 30"ש, מוצ

  סלוקי) הדר (צילום: ECI עובדי הפגנת

  נאבקים נגד פיטורין ECI-ב
  

, 22.12, ו'ביום קיימו  ECIעובדי מפעל האלקטרוניקה     
מול ביתו של שאול שני, מבעלי בכפר שמריהו, הפגנה 

מקום לנחשב במשך שנים שמקרה של מפעל עוד המפעל. זה 
כל אותה , אך שקבלת משרה בו מעוררת קנאה עבודה נחשק

  .לחסדיהם של מעבידיםהייתה הצלחה נתונה 
 ECIשל עובדי הוועד עם אופיר לוי, יו"ר שוחחתי בהפגנה     

  הוקם לפני כשנה במסגרת ההסתדרות הכללית.ש
, שאלתי. הוא השיב: "הנהלת מדוע אתם מפגינים היום    

עובדים מתוך  100ר החליטה, באופן חד צדדי, לפט החברה
בישראל. ההנהלה גיבשה את תכנית  המועסקים 800

הפיטורים בלא כל תיאום, ונודע לנו עליה מכתבות בעיתונים. 
בחודשים  למען האמת, זו הייתה הטעיה ולא רק הסתרה.

  ."אמרו לנו שהם לא עומדים לפטר איש האחרונים
עד  לוועד העובדים, כיצד התייחסה ההנהלה אותושאלתי     

הם מעולם לא אהבו את העובדה שיש . לוי: "גילוי התוכנית
  ."ועד. עד עתה, לא חתמו אתנו על הסכם קיבוצי

לשאלתי אם המפעל מפסיד, כטענת ההנהלה המפטרת,     
לא, המפעל רווחי. אך בהנהלה סבורים כי בהגברת השיב: "

. ההשקעות שלהם בחו"ל על חשבון ישראל, הם ירוויחו יותר
נמשיך להיאבק בדרכים שונות, לא נוותר עד אך אנחנו 

". מאות עובדים הפגינו בשנית מול תבוטלהפיטורים שתכנית 
  .ג' האחרון ביום מטה החברה בפתח תקווה

  

  יובל הלפרין

  נגד הגירוש סטודנטים ומרצים
במוסדות אירועי מחאה מקיימים ומרצים  סטודנטים    

מבקשי  לעצור את גירושהשכלה גבוהה שונים במטרה 
, ובו מדינות בהן נשקפת להם סכנת חייםלהמקלט מישראל 

  .שכונות הדרום של ת"אלמצוא פתרון למצב הקשה ב בזמן
 שבועה יםפגינמ ,תחת הכותרת "אל תעצמו עיניים"    

, בבאר תל אביבב אותבאוניברסיטסטודנטים ומרצים ) 27.12(
  שבע, בירושלים, בחיפה ובמכללה האקדמית רופין בנתניה. 


