
  
  

 

 למגורשים מענקים כספיים לרשות הממשלה ועד כה עמד

   לסילוק פליטים כוח ב על שימושהורה נתניהו  לאחרונה. כליאהו
החוק לגירוש ) את 11.12מליאת הכנסת אישרה (    

 41-ח"כים תמכו בחוק ו 71מבקשי המקלט.  תכליאלו
. רואנדה ואוגנדה התנגדו לו

מכחישות כי ישנו הסכם עם 
במסגרתו תוכל שישראל 

 אליהןלהעביר האחרונה 
גם  אפריקאים מבקשי מקלט

רה"מ נתניהו  .תםללא הסכמ
 גירוש בכוחעל ) 3.1(הורה 

 .של מבקשי המקלט
לפי ההסכם, תשלם ישראל     

עבור ים דולר 5,000לרואנדה 
כל מבקש מקלט שיגורש 

של רואנדה אליה. שרת החוץ 
טענה לאחרונה כי נדרש 

על מנת יותר גדול סכום 
להעניק למגורשים רמת חיים 

הערכת חוקרים נאותה, אך 
מטעם ארגוני הסיוע 

בין כה  הכסףש –לפליטים 
וכה לא יגיע למבקשי המקלט, אלא יועבר כתשלום של 

בהמשך לפתיחת שגרירות  . זאת,ממשלת רואנדהלישראל 
שהמדינה מסרבת  ,ישראלית ברואנדה ולעסקות הנשק

  שתי המדינות.בין  ,לחשוף את היקפן
הקרובים,  בחודשייםישראל ״מרצונו״ יעזוב את מי שלא     

בלא בבית סוהר ייכלא , חולות הכליאהמתקן  שייסגרעד 
משבר הפליטות העולמי הגדול ביותר  על רקעהגבלת זמן. 

 ),עקורים ופליטיםני ליוימ 66(ה ימאז מלחמת העולם השני
פליטים  הימצאות שלאשר  ל ממשלת ישראלמסרבת 
  פחות מחצי אחוז מאוכלוסייתה.  שמספרם

 3,000-הובילה כ  ,במבקשי המקלטההתעללות הנמשכת     
יוצאי  40,000 את ישראל בשנים האחרונות.לעזוב מהם 

כעת  םלגרש נתניהו חותרנותרו כאן, שסודן ואריתריאה ש
הם פליטים. ישראל עצמה מכירה בכך , למדינה שלישית

אחרת לא הייתה מגרשת מבלי להצהיר כן, שהם פליטים, 
  .אותם למדינה שלישית כי אם למדינות מוצאם

לא היו חשוב לזכור כי     
אלה כוחות השוק, כי אם 

של הארוכות זרועותיה 
המדינה, שהביאו את 
מבקשי המקלט 
באוטובוסים לשכונות 

אנו . ל אביבדרום ת
של  מזדהים עם המחאה
נגד  תושבי שכונות אלה

אך הסתה גזענית . הזנחתן
נגד הפליטים אינה 

. ישנן דרכים פותרת דבר
סייע לפליטים ל

ירוש אינו ג .בקליטתם
הממשלה לא אחד מהן. 

בדקה עד כה את הרוב 
המכריע של בקשות 
המקלט שהוגשו וגם 

 פיזורל לא פעלה
    פליטים ביישובים בהם חסרים עובדים.

במקום קליטה של אלה שברחו מגורל מר, מתכננת     
מחכים להם רק מצוקה, רעב למדינות בהן גירוש הממשלה 
  . והתעללות

כאשר , מניעיה הם גזענייםהוכיחה כי שבה והממשלה     
למעלה  אשר את בואם של) על כוונתה ל7.1הודיעה השבוע (

מהגרי עבודה חדשים במקום מבקשי מקלט  10,000-מ
  גרש. תשאפריקאים 

כאשר ריח הבחירות באוויר, מלבות מפלגות הימין את      
להסית, להפחיד, לכלוא בלא הגבלת הן מעדיפות  הגזענות.

לסכנת עינויים, סחר בבני  מחפשי מקלט  גרש בכוחול ,זמן
, מאשר לדאוג לדיור זול ולמערכות בריאות ורווחה אדם ומוות

   .קורסות

 2018 בינואר 10, 2 גיליון   
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 2תגובות/

        
  דברים בשם אומרם

  

  

  חומר למחשבה
חברי הכנסת שבאים לתמוך בעובדי טבע המפגינים מגיעים "

רק מהשמאל. קודם לכן הגיע ח"כ דב חנין ונשא דברים. רוב 
ושלים שדיברתי איתם הם ימנים. הם עובדי מפעל טבע ביר

עדיין המומים מהידיעה על כוונת החברה לסגור את המפעל, 
איך ייתכן ששום נציג מהימין או וכשאני שואלת אותם 

מהליכוד לא הגיע לתמוך, הם נבוכים. הם לגמרי בסיס 
הבוחרים של הימין, אבל נציגיהם בכנסת לא ירדו אליהם, אל 

  ".העם
 

   )22.12"מקור ראשון", (
  

  הסכנה לעולם התור
״רצוני להביע את התנגדותי הנחרצת להפגנות השונות 

הפגנה המתוכננת ביניהן הו, שמטרתן הפלת הממשלה
שנת כולנו זוכרים את המהלך המסוכן שהביא ב בירושלים.

אין זאת העת למהלכים . להפלת ממשלת הימין 1992
מסוכנים שעלולים להביא להפלת הממשלה והחלפת 
השלטון, שחלילה יעמיד בסכנה גדולה את עולם התורה ואת 

  .ארץ ישראל״
  

   )24.12, 0404(הרב חיים דרוקמן, אתר 

  

  מתווה הגז לתומכיבה התשו
. הציבור יחכה. ארבע"תשובה מגדיל ההכנסות מתמר פי 

ים בשליטת יצחק תשובה סיימה להחזיר את חדלק קידו
תקפיץ את , בעקבות זאת .השקעתה בפיתוח מאגר תמר

 .6.5%-ל 1.5%-העל שהיא משלמת לקבוצת דלק מ תמלוגי
ר המס המלא על ההכנסות מהמאג יגיע לפי מתווה ששינסקי,

, השנה שבה צפויה דלק להחזיר 2020לציבור לא לפני 
  .מהשקעתה במאגר" 230%לעצמה 

  ) 1.1("כלכליסט", 
  

  צדק, צדק תרדוף
תלמידי כיתה ד' מאילת נתנו לפוליטיקאים שיעור בערכים. "

, שמיועדת 10-לאורה בת ה -הם הפגינו למען חברתם לכיתה 
דע כדי לגירוש מהמדינה. הם ויתרו על טיול לפארק המ

 .להתייצב בדמעות מול משרד הפנים ולהשמיע את קולם
היא ואחיה גדלו . לאורה היא בת למשפחה ממולדובה

קיבלו מעמד של פליטים , בישראל. כשהוריה הגיעו לארץ
. מול ממשלה שםזמניים, וכעת הממשלה החליטה לגר

שאיבדה כל מצפן של הגינות ומוסר, דווקא ילדים בכיתה ד' 
ישנם  .נראית סולידריותוכיצד , מהי אנושיות הם שמזכירים

יש עוד , את המצפון. כמו התלמידים האלה רבים שלא איבדו
זוכרים את הפליטים שאנחנו היינו, ומוכנים להתייצב הרבים 

למען אלו שהגורל לא האיר אליהם פנים. סטודנטים 
בכל הארץ, במטרה לעצור את גירוש הפגינו וסטודנטיות 

ואריתריאה למדינות בהן נשקפת להם סכנת הפליטים מסודן 
  ".ת"אחיים, ובדרישה למצוא פתרון למצב הקשה בדרום 

  

  )28.12 ,פייסבוקב (ח"כ דב חנין

  

  רשע וטוב לו
"'בזה הרגע הפכתם עשירים הרבה יותר', כך אמר נשיא 

-א-מאר ,ארה"ב דונלד טראמפ לחברים במועדון הפאר שלו
  ר אישור רפורמת המס"., לאחלאגו

  ) 26.12(סוכנות הידיעות בלומברג, 

  נטו בלוף
"נטו משפחה או ברוטו ספין? בדיון שהתקיים בוועדת 
הכספים של הכנסת התברר כי אף שבמשרד האוצר מסרו 
למעריב שהתכנית 'נטו למשפחה' תמשיך להתקיים, כרגע 

להוזלת הצהרונים  התכניתמיליון שקל להפעלת  600חסרים 
  לילדי ההורים העובדים".

  )2.1("מעריב", 
  

  

 מכתבים

          מערכתל  
 

  לוחם פלסטיני בבריגדות בספרד
  

גדות יבברלשרת  ותוצעירבתנדב הלסי ופאוזי סברי נאב    
של  30-בשנות ה בספרדשלחמו בפשיזם לאומיות ינהב

נכלא , ת האזרחים בספרדאחרי מלחמ. המאה שעברה
ת רדו אשכמו כל הלוחמים ש, כוז בצרפתיבמחנה רלסי ונאב

יס יתגה, יהיהשנ לחמת העולםפרוץ מעם  המלחמה.
, אך כלא אותו פוהגסטא הצרפתית.נאצית -האנטילמחתרת 

 .בנאצים הילחםהמשיך ללסי ו. נאבחררוהושחבריו למחתרת 
  .1948בשנת קשה מת בפריס ממחלה המידע הקיים, הוא לפי 

 סיור שלעבר  לאוירה  אביומרובה לקח  ,ילדכידוע לנו ש    
 איתפלשתינה. המפלגה הקומוניסטית ה הבריטיתהמשטר

 לספרדלסי ונאבהגיע  שם. מהסקבוהבריחה אותו למ )פק"פ(
  .כמתנדב

חמשת ובמרכזו  רומן :יצא לאור ספריהאחרון  באפריל    
בריגדות בשורות הבספרד שלחמו  יםהערבים הפלסטינ

מכפר  עלי עבד אלחאלקגיבור הספר הוא  .נלאומיותיהב
וועד בחבר הוא היה . )יםירושללמאללה ר (ביןייב 'אלג

במארס  18-קרב בנפל בו ,1930משנת  פ"המרכזי של פק
נקבר בבית קברות צבאי בעיר אל עבד אלחאלק . 1938

ויש במקום, פקדתי את קברו קרתי יב בסטיתה שבספרד.
לסי, ונאבסברי וזי אפחברו,  תעודת קבורה רשמית. ברשותי

בספרים  זכר גםהו לסיונאב שמו של  ן.ברומאף הוא מוזכר 
-(מרדי אבי  ן"מפקד עברי בספרד הלוחמת: מרדכי מילמ"

תמונת  .)1987, רות לוין( "היו איתהישרים ה") ו1945שאול, 
בריגדות הבינלאומיות ל שהוקדשהה בתערוכה נאבולסי נכלל

   ).2012( "אבתרץ ישראל אאון ימוזב
ים: חסרים רב פרטים. לסיוהידוע על פאוזי נאבכל עד כאן     

בן כמה היה ? התגוררה יישוב באיז? ומתיפאוזי, נולד היכן 
של בעת שהתנדב בספרד? האם לקח חלק במרד הערבי 

ואני זקוק למידע  ,על חייו של הלוחםברצוני לכתוב ? 1936
, ילדותו ומשפחתו, שירותו בבריגדות בספרדאודות נוסף על 

  .לאחר המלחמה חייוו מאבקו בנאצים
 פרטיםלהשלים  שביכולתםשבין קוראי "זו הדרך"  אלה    
  אנא התקשרו אלי. – מידע החסרב

  חוסיין יאסין

 02-2342897טל' 
  

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

  6126102יפו -ת"א 26205או לתיבת דואר 



 3/כיבוש ושלום
 

  
  (צילום: אורן זיו/אקטיבסטילס) 1.1הצבאי עופר,  בביהמ"שלהארכת מעצרה עהד תמימי בדיון 

  בין תמימי לג'ראר
  

  

מעצרה בחצי שנה הוארך לדין הנערה מנבי סאלח וה עמד באותו שבוע

  מה משותף לשתיים?חברת הפרלמנט הפלסטיני. של המנהלי 
  

  ברון-אמנון דה מאת
  

עהד באכזריות האם זה מקרי שדווקא בשבוע בו נעצרה     
צבא שלם, חידש בית לתמימי, הנערה שהצליחה לסטור 

חברת חאלידה ג'ראר, המשפט את מעצרה המנהלי של 
הפלסטיני (מטעם החזית העממית לשחרור הפרלמנט 

  ? יםנוספ ששה חודשיםב ,פלסטין)
עשורים, אולם שתיהן  כארבעהתמימי מפרידים לבין ג'ראר     

של חיים תחת כיבוש  ופוליטיתנולדו לאותה מציאות משפטית 
 משלמותהן , בכיבושלהיאבק  השתייםצבאי. על החלטתן של 

  בחירותן. 
הנועז  המאבק העממי צבה בצלוועגדלה  תמימיהנערה     
זיפוס מול ההר, עמדה עם יח. שבוע אחר שבוע, כססאלנבי ב

מול כוחות הצבא שהגנו על גזל  ובני כפרהבני משפחתה 
. אלא נווה צוף-ההתנחלות הסמוכה, חלמישהקרקעות של 

זיפוס, שמאבקו היה פנימי בלבד, "ההר" ישבניגוד לס
  אלח. ס נביבתושבי  הזמןגע כל והישראלי פ

ירי קטלני למעצרים תכופים, תושבי הכפר חשופים ל    
 רק משוםבאווירה תמידית של חרדה ים חיו ,פשיטות ליליותול
השטחים סיפוח הזוחל של ל להתנגד בגופם זועהש

  לישראל. הפלסטיניים 
היא מציאות  נוכחות הברוטאלית ביותר של שלטון צבאיה    

  . יומיומית עבור תושבי נבי סאלח
ת ההנהגה דכא, לאחר שבמשך עשורים מתמימיכל שנותר ל    

, הוא פלסטינית הישראלית כל התנגדות פוליטית ואזרחית
 םמאבקזה כ. במערומיוהריבון את  ףלחשוו להביך את החייל

עולם  עליהםילדות נגד העריצות שהטיל הילדים והשל 
  המבוגרים.

יבוש. היא היא בצל הכ והתבגרה אףדה ג'ראר גדלה יאל'ח    
להביסו. היא  במטרהקנתה שפה תרבותית, משפטית ופוליטית 

אמור התקפה את ישראל באמצעות החוק הבינלאומי, מנגנון 
ג'ראר . מהכיבוש שטחי המדינה הפלסטינית לפעול לשחרור

דחפה לכך שהמדינה יזמה את החתימה על אמנת רומא, 
הפלילי בבית הדין וחברות קבל מעמד בינלאומי הפלסטינית ת

  בהאג. הבינלאומי 
לעשות במסגרת ניטרלית, שקופה, היא סירבה אלה, ואת כל     

. פעילותה נגד לכ"ראו מממשלתי -, ארגון לאשל עמותה
הפוליטיות  יהותשנטועה בתפיג'ראר ח'אלידה של הכיבוש 

 , החזית העממיתשל התנועה בה חברה הסוציאליסטיות
לון הניסיון הישראלי ג'ראר מגלמת את כיש. לשחרור פלסטין

ארוך השנים להכפיף את מסלול החיים הפלסטיני לשלטון 
של העם העצמאיים ולחסל את המבנים הפוליטיים  כיבושה

  הפלסטיני.
ראשון היה הניסיון למחוק את הזהות הלאומית, כאשר     

-שחורים-חיילים ישראלים נשלחו להסיר דגלים ירוקים
הוצאו מחוץ לחוק אדומים מכיכרות הערים. בהמשך, 

ים רבכיום  .המפלגות והתנועות הפוליטיות הפלסטיניות
 הניסיונות להחריב את החברה האזרחית הפלסטינית
 האקטיביסטית. בכל במקום בו פלסטינים ופלסטיניות הרימו 

  למלוק אותו. לנסותישראל  זדרזתאת ראשם, מ
. ח'אלידה צבאידין  ביתעומדת בפני ו עצורהעהד תמימי     

ג'ראר נאבקת במעצר מנהלי שאת ראיותיו מסתירים ממנה. 
ישיר או עקיף, בפרלמנט או , שני פנים של מאבק אחדאלה 

 זו חובתנו, שוחרי שלום . כישראליםאו בחצר הביתברחוב, 
השליטה נגד להמשיך ולתמוך במאבקן נגד הכיבוש ו

 עמן. בהישראלית 



  4כנסת/

ממשלת : ג'באריןח"כ  

  מובילה לאפרטהייד הימין
  

אישר מרכז הליכוד את  ,31.12.2017 ,ערב השנה החדשה    
, וקרא לשרי ההחלטה לספח חלקים נרחבים מהגדה המערבית

החליטה הפרקליטות . באותו היום, הממשלה ליישמה
הצבאית להגיש כתב אישום נגד הנערה עהד תמימי והוארך 
מעצרה המנהלי של ח'אלידה ג'ראר, חברת הפרלמנט 

  .נוספת חצי שנהבהפלסטיני, 
  

), אמר ח"כ יוסף 2.1בנאום שנשא מעל בימת הכנסת (    
"אני חושב על היום : (חד"ש, הרשימה המשותפת) ג'בארין

. מה החדשות שקיבלנו? קמנו רחיתהראשון של השנה האז
בבוקר להחלטת מרכז הליכוד להחיל את הריבונות הישראלית 

ותיר ימשטחי הגדה. מה ש 60%-, יותר מCעל שטחי 
ן. לאן נטלפלסטינים סוג מסוים של ניהול עצמי בתוך שטח קט

לוקח אותנו מרכז הליכוד? הדמיון הגיאוגרפי לבנטוסטנים 
מצב  לאבדרום אפריקה רב. מרכז הליכוד מוביל אותנו לשם, 

של אפרטהייד. אחר כך התבשרנו על כך שהפרקליטות 
הצבאית החליטה להגיש כתב אישום נגד הנערה עהד תמימי. 

ש זו החלטה נקמנית, מעשה רדיפה כלפי נערה שביקשה לגר
 חיילים שפלשו לתוך בית משפחתה, אותם חיילים שלפני כן

  בן משפחתה".קשה את עו צירו כדורי גומי ופ
  

כי הרשויות החליטו הודיעו הוא הוסיף: "בשעות הערב     
להאריך את מעצרה של חברת הפרלמנט הפלסטיני, ח'אלידה 

זאת, לאחר ג'ראר, וגזרו עליה מעצר מנהלי נוסף בן חצי שנה. 
האחרונה במעצר  שנההחצי את חברת הפרלמנט בילתה  שכבר
וזו  הממשלה הזו,אותן נושאת החדשות  אלה. מנהלי

  המושחתת שהיא מקדמת". המדיניות
  

  

  
  

  קבלו את

 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, 

  

משרד החינוך אישר את המשך 

  השימוש בספר האזרחות הגזעני 
  

) 3.1(בשבוע שעבר חברי ועדת מקצוע האזרחות החליטו     
 בעייתיתהשימוש בחוברת המושגים ההמשך את  לאשר

בחנה מחדש נעברה בשנה שללימודי המקצוע. החוברת, ש
את בית  מציגהבמשרד החינוך בעקבות ביקורת בג"ץ בעניינה, 

ואת המיעוט הערבי שנוי במחלוקת הגוף המשפט העליון כ
  בישראל כעוין את מדינת ישראל ואזרחיה היהודים. 

לפני כחצי שנה התפטרו שני הנציגים הערבים בוועדת     
. אזרחותחומרי הלימוד בהמקצוע, במחאה על אופן אישור 

אחת מההערות לא כי אף  ,התפטרותםהשניים טענו במכתב 
תקבלה, ולכן הם אינם רואים טעם להמשיך נ ות שהעלוהרב

בתפקידם. באחרונה הצטרפו לוועדה שלושה נציגים ערבים 
חדשים, שניים מהם עובדי משרד החינוך. כל השלושה תמכו 

בישיבות כלל להשתתף מבלי  ,בהמשך השימוש בחוברת
  הוועדה בנושא.

"משרד החינוך בהובלת הבית היהודי הפך המסית הראשי     
-נגד האזרחים הערבים במדינה", אמרה ח"כ עאידה תומא

בתגובה להחלטת משרד (חד"ש, הרשימה המשותפת) סלימאן 
  החינוך להמשיך ולהשתמש בחוברת המושגים באזרחות.

דמוקרטית של שר -"האג'נדה הפוליטית הגזענית והאנטי    
 ח"כ ונה ומעצבת את דור העתיד", הוסיפההחינוך היא שב

"במקום חינוך לאזרחות שוויונית, והוסיפה: סלימאן, -תומא
דור  כאן מגדלים –זכויות אזרח ואדם ללערכים דמוקרטיים ו

שלם על שנאת האחר, משסים ופוגעים אנושות במוסדות 
אין פלא  שארית היסודות הדמוקרטיים במדינה.בהחוק ו

הקהל בקרב הצעירים הישראלים מגלים שהמדדים וסקרי דעת 
  עלייה מתמדת בעמדות גזעניות".

  

  הממשלה ;נוסף בתאונת עבודההרוג 

  הצעת חוק של ח"כ חנין מעכבת
  

נפל למותו בפתח תקווה  , יפיע)19( בהאא' עדנאן כנאנה    
. כנאנה )2.1( באתר בנייה בו מבוצעות עבודות הרכבת הקלה

, לאחר 2018שנת בהוא ההרוג הראשון בתאונות בנייה 
  בני אדם בתאונות עבודה. 35נהרגו  2017שבשנת 

על הפסקת הודיעה חברת נת"ע, המפעילה את האתר,     
השבתה בת יום אחד על שעות, ו 48-העבודה באתר התאונה ל

  לי הבטיחות.הבכל אתריה ברחבי הארץ לשם ריענון נ
יכולה והיא , בנוף הישראליחריגה נת"ע הפעולה של חברת     

 . עם זאת,נוספיםלסמן את הדרך עבור קבלנים וחברות בנייה 
על מי דאג לציין ח"כ דב חנין (חד"ש, הרשימה המשותפת) 

הממשלה : "האחריות לתאונות החוזרות והנשנות מוטלת
שנמנעת מלתקצב , אתרי בנייה 700כל לפקח אחד  מצמידהש

שתוקעת את הצעת החוק שלי , תאונות בנייןיחידה לחקירת 
שמאפשרת את , שתטיל חובות שקיפות ודיווח על הקבלנים

שעסוקה בלכסות על פרשיות , המשך ההפקרות בתחום
 היא – השחיתות בתוכה במקום לעסוק בחיים עצמם

  ."מוות נורא ומיותר כזהמקרה האחראית לכל 
מעבידים להעמיד לרשות לפי הצעת החוק, יחויבו     

כל מידע  , וכןבמקום העבודה בעניין בטיחות הנחיותהעובדים 
מחלות בותיעוד הקשורים בתאונות עבודה שאירעו במפעל ו

  .מקצוע שחלו בהן עובדים במפעל



 5/דמוקרטיה
   

  לפני כליאתו של הלמן,  לשכת הגיוסהפגנה מחוץ 

  (צילום: מסרבות) 2017נובמבר 

סירוב הוא דרך 

  ציאותלשנות את המ
  

בני נוער הצהירו במכתב  100-כ

לשרת  שמיניסטים חדש על סירובם

  יובעקבות בצבא. שיחה עם שניים מהם
  

  יוסף לאור מאת
  

, קיבוץ העוגן) סיים לאחרונה את תקופת 19מתן הלמן (    
. הראשונה בת שלו בשל סירובו לשרת בצבא הכליאה השנייה

תקופת  בריצויבקרוב יתחיל  .עשרים –והשנייה עשרה ימים, 
בני ובנות נוער מכל הארץ  63-מ אחדהלמן הוא  כליאה נוספת.

שר למכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו,  )28.12שלחו (ש
רמטכ"ל לשר החינוך נפתלי בנט ולהביטחון אביגדור ליברמן, 

   .על סירובםהצהירו גדי איזנקוט, ובו 
"הצבא מוציא לפועל מדיניות ממשלתית גזענית, המפרה     

זכויות אדם בסיסיות ומפעילה חוק אחד לישראלים וחוק אחר 
. "לכן תבו הסרבנים במכתבםלפלסטינים באותו שטח", כ

החלטנו שלא לקחת חלק בכיבוש ובדיכוי של העם הפלסטיני, 
  ."שמפריד בני אדם לשני מחנות עוינים

, חיפה), 17פיגנבאום (-ברנד מאיהו שוחחתי עם מתן הלמן    
תלמידת תיכון החתומה על מכתב השמיניסטים החדש. 

ה קשה יותר מאשר השנייה. יתהיהכליאה בפעם הראשונה "
. הייתי בדיכאון, אך חשתי הלםלא ידעתי לאן אני מגיע, 

אט, -"אט. ", סיפר לי הלמן בשיחתנוהתחלתי להתרגל למצב
כשאתה מגיע לכלא, . את ההזדמנויות שבכניסה לכלא ראיתי

  המנגנון הצבאי באוכלוסיות נוספות".פוגע יצד כאתה מבין 
  

  הנוכחי?נולד מכתב השמיניסטים  איך
 , אליההגעתי למכתב דרך רשת מסרבותפיגנבאום: "-ברנד    

 ,סרבניותבארגון התומך בסרבנים ו . זהוהצטרפתי לפני שנה
 ענייןמחדש על  לחשובומעודד את הנוער העומד בפני גיוס 

משרת את הגיוס ולשאול את עצמו אם , השירות הצבאי
תוך החברה הישראלית והמדינה. החלטתי לחתום על המכתב 

תמיכה בסרבנים עכשוויים שלמה בתוכנו. הוא מבטא אמונה 
  אני רואה שבעקבות  וכיחידים.  כתנועה  שלנו  המסר  וקידום 

  .המכתב"מטרת ו ז. רדומיםשהיו המכתב מתעוררים דיונים 
. אני הצטרפתי 2016להירקם בסוף החל המכתב הלמן: "    

בכמה נכחתי מרכזי בו אך  אישבמהלך הכתיבה, לא הייתי 
 אך ,מפגשים. כך הכרתי את הכותבים. חתמתי עליו בעצמי

  ".שנים 4או  3בכיתה י', לפני עוד החלטתי על הסירוב 
  

 לארבים היום ? צעירים בסירוב םבחרת מדוע

אינם מאותן סיבות, אך  לעתים אפילו סים,ימתגי

  יוזמות סירוב המוניות.ל נקשריםנכנסים לכלא או 
מכתב ה על בחתימובחרתי בדרך הסירוב פיגנבאום: "-ברנד    

לשנות את שמצאתי והיעילה ביותר חזקה ההדרך זו כי סרבנות 
ולומר את  הפנימית שלךהאמת  אחרדי ללכת המציאות. לא 

וביציאה אני רואה במכתב  תתגייסי. לאשבגינן הסיבות כל 
דרך להפצת המסר שלנו נגד הכיבוש סביבו תקשורת ל
  ".ובעד שלום, שוויון וחברה טובה ובטוחה יותר אלימותהו

  לא לקחת בו , עלינו אם ברצוננו לסיים את הכיבושהלמן: "    
יש אך בשביל לסיים משהו, לכן בחרתי בסירוב. חלק. 

ם ליצור לחץ פוליטי על להשפיע על החברה ולשנות אותה, וג
נבחרי הציבור כדי שישנו אותה. אני רוצה לתרום מוקדי הכוח ו

הסירוב מעניק לי במה תקשורתית  .ולעזור לה לחברה
סדר היום לב את הדיון על הכיבוש לואפשרות להכניס 

  ".במהזוכה לם לא הייתי הולך לכלא, לא הייתי אהציבורי. 
  

  למעשה שלכם?הסביבה מגיבה וכיצד 
מנסים  . הסובבים אותיתעניינותמרוב התגובות הלמן: "    

 אנשים לא ,בכלא ומחוצה לולהבין למה אני עושה את זה. 
אינם מודעים  משרתים בשטחיםה. גם מודעים למעשי הצבא

כשקיבלתי את הצו הראשון, אמרתי למשפחה שאני לא  .לכך
לא הבינו. היום הם . להתגייס. הם הגיבו לכך קשהמתכוון 
אך מאחורי ההחלטה שלי. הם לא מסכימים איתי, עומדים 

 היו גם תגובות קשותעם זאת, בבן שלהם.  לצדד רוצים 
 – נחשפתילמשל, בכליאה השנייה, . ערביםכלפי גזעניות ו

לתגובות קיצוניות. אמרו לי שצריך  –הסוהרים  צדבעיקר מ
ואנשים כמוני, המשתפים פעולה עמם, להרוג את כל הערבים, 

  . "בכלאהם יכים לבלות את כל חייצר
ההורים שלי  מאוד. המשפחה תומכתפיגנבאום: "-ברנד    

על אודות ונחשפתי לכל המידע בעצמם, פעילים פוליטיים 
עם החברים יש ויכוחים תמיד. חלקם תומכים  מהבית.הכיבוש 

 ומבינים, אך חלקם לא".
  

  ?בשכבה שלך כולם הלכו לצבא
; הלך לצבא. יש כמה שהוציאו פטורהרוב הגדול הלמן: "    
במהלך השירות; יש שתכננו  מהצבא ויצאונם שהתגייסו יש

שלא להתגייס ובסוף התגייסו. אבל הרוב הגדול התגייס, 
קיבוצניקים שלי, סביבה הליחידות מובחרות. ולקרבי ובייחוד 

עושים הכול כדי שנלך לסיירת  לשם:, מוכוונת ומושבניקים
  .8200-מטכ"ל ודומותיה, או ל

. בהחלטה שלי התעניינו "עם זאת, כל חבריי מבית הספר    
לא נתקלתי בתגובות שרוב התגובות שאני מקבל. כמעט ה אל

שתי הרצאות אפילו קיימתי ינות מאנשים קרובים אליי. וע
  .לסרב" יבעקבות החלטת בבית הספר שלי

 אחתאני שלי, בשכבה ובבית הספר גנבאום: "פי-ברנד    
די פתוח עצמו ספר הבית  .לא להתגייסשמתכננים המעטים מ

 .ה שליהחלטתומכים ב, למשל, המורים שלימ כמהבעניין זה. 
מתכנן להתגייס של התלמידים הרוב המוחלט אך כאמור, 

אין אשר למיליטריזציה, נגד סרבנות.  ומבטא עמדות חריפות
בתי במאשר פחות והצבא נוכח  חיילות בבית ספרלנו מורות 

אך איננו מנותקים מהחברה הישראלית, בה ספר אחרים, 
  ".עליו לערער שאיןהצבא הוא ערך עליון 



 6בעולם/

  )ויקימדיה (צילום:הפגנות נגד המשטר, טהראן 
  

  מודל  : לאטהראן
  פירציהסקונולא 

 

על  קנוניההפגנות בלראות צורך  אין
-יתישראלה הבריתלבקר את מנת 

אינה זו  ומנגדאמריקאית, -סעודית
  האייתוללותמכשירה את משטר 

 

  אבישי ארליךמאת 
 

, או השככזו באיראן. אלא ש המחאהתכננתי לכתוב על     
, עוד בטרם הספקתי לכתוב. נגוזו תקוות ישראל להפלת הדוכא

, היו גם קולות ןהמשטר ולסוף מהיר ל"איום האיראני". לעומת
שהזדרזו לקבוע שסיבת המהומות אינה אלא קונספירציה של 

ות חותרה ,ארה"ב, בריטניה, ישראל וסעודיהכוחות מבחוץ: 
להפיל את המשטר. אין לשלול אפשרות זו, אך גם אין 

. ואם ניסו כוחות מבחוץ להפיל אותהברשותנו מידע המאשש 
        .כשלואת המשטר, הם 

אך אינני מחסידי השימוש הגורף  ,ישנן מזימות בעולם    
שמאבק קונספירציה. כמרקסיסט, לימדוני בתאוריות והמידי 

חיצונית מזימה בצורות שונות. לא צריך להניח  נהלמעמדי מת
בכל פעם שמתגלה מאבק מעמדי. בגלל הסנקציות שהטילו 

יש  ,)2015ארה"ב והמערב על איראן עד להסכם הגרעין (
 20-ב 20באיראן אינפלציה גבוהה (המחירים עלו בממוצע פי 

לקה יבזמן נשיאותו של אחמדיניג'ד ח. השנים האחרונות)
אך רובן בוטלו בשנים האחרונות  ,המדינה סובסידיות רבות

. ת שהנהיגליברלי-ניאווהמדיניות התחת שלטון רוחאני 
  התרוששות מצטברת. אזרחים חשים ב

אבטלת גבוהה ד חוימבו ,)13%-האבטלה גבוה (כשיעור     
הממסד , יש שחיתות רבה בחוגי השלטון ).25-30%הצעירים (

שולטים ברוב הכלכלה  . אלהומשמרות המהפכההצבא  הדתי,
  . םהאזרחית ומחלקים טובות הנאה לאנשי שלומ

 המיעוטים כלפי(לאומי , פוליטי וקיים באיראן דיכוי מגדרי    
כוי, עונש י. למרות הדהערבי)ו הטורקמני, האזרי, הכורדי

מתרחשות באיראן הפגנות  ,ברחובותהמוות ואווירת הפחד 
ואלה גולשות פעמים לא מעטות לאלימות. מאז  ,מחאה רבות

הסכם הגרעין בין רוחאני לאובמה, על  החתימה שנת ,2015
בין  מולאופור המצב הכלכלי. אך הן לא יציפיות לשה גברו

חוץ ביציבות מב םטחון של משקיעייהיתר בגלל אי הב
 של  צמיחה  שהאינפלציה הואטה והושגה  על אףההסכמים. 

  הצעירים.מעמיקות האכזבות של , רונההאח בשנה   4%-כ

  
יה יבדצמבר במשהד, העיר השנ 28-החלו בהפגנות ה    
בעקבות עליית מחירי הביצים בגלל מגפת  ודלה במדינה,בג

בהפגנות . תרנגולות ליוניישחייבה חיסול מ ,עופותהשפעת 
פריפריה. ותושבי הכאים וד, המהמעמדות הנמוכיםהשתתפו 

על פני  תהמחאה ספונטנית, מפוזרעל היות  הדיווחתקשורת ה
המפגינים היו כי בטהראן. דווח יעוטה כל המדינה ורק מ

לאתר הנהגה פוליטית , ושאי אפשר היה צעיריםם רובב
למחאה. מעמדות הביניים, הסוחרים והסטודנטים לא מרכזית 

 .1999-ו 2009היו במרכז האירועים כפי שהיו במחאות 
הסיסמאות הפוליטיות שנישאו היו מרובות והשתנו: נגד 
המדיניות הכלכלית, נגד השחיתות, נגד הדיקטטורה 
התאוקרטית, נגד דיכוי הנשים והחיג'אב, נגד מדיניות 

ת קעההתערבות של איראן במדינות אחרות ולמען הש
  כלכלי. -החברתישיפור המצב בהמשאבים 

עד עתה  סיום המהומות.בינואר הודיעו השלטונות על  7-ב    
שוטרים) ועל כאלף  2-מפגינים ו 21הרוגים ( 23נמסר על 

מעצר מנהלי. טהראן הוצפה בכוחות בסיג' בחלקם  עצורים,
, המהפכה ומשמרות(מיליציית מתנדבים תחת חסות המשטר) 

מוש באינטרנט וברשתות החברתיות וכוחות יהוגבל הש
נית איראות הההשתתפנאמנים למשטר יצאו להפגנות נגד. 

נה באכיפת סיוינהעשירה את  במלחמת האזרחים הסורית
השלטונות האשימו בהתפרצות את ארצות ". טחון פניםיב"

הברית, בריטניה, ישראל וסעודיה ואת מתנגדי המשטר 
היה השימוש באלימות  ,2009-ות בהפגנלעומת ה מבפנים.

 באמצעותלא ללבות את המחאה שהפעם מרוסן ונעשה מאמץ 
  ריבוי קרבנות.

בהצבת  מפ מנסה לדחוק את איראן לקיראארה"ב של טר    
הסכם הגרעין של בלו נכלאלה שדרישות מעבר לעוד ועוד 

ייצור חומר גרעיני  תנים להגבלאהאיר התחייבושבו  אובמה,
בקיע ולבקרה בינלאומית. עד כה עמדה איראן בכבוד בתנאי 

לוחצות עכשיו גם בריטניה ישראל וסעודיה  ההסכם. ארה"ב,
. הן חוששות באיראן על הפסקת ייצור טילים בליסטיים

ח הרתעה כלפיהן גם ומארסנל הטילים של איראן המהווה כ
מוש שאיראן פיתחה בבאי ינשק גרעיני. הן מתנגדות לש בלי
: מיליציות מקומיות או זרות, הממומנות, )Proxies( הכוח

הן  .המהפכהמשמרות  בידימודרכות ומופעלות  מחומשות,
טרור. בארה"ב  ארגוני ןמפעיליהאת כוחות אלה ו מכנות

כל באשרורו את הכניס הקונגרס סייג להסכם הגרעין המחייב 
 הסנקציות שהופך את איוםסביר -חודש מחדש. זה תנאי בלתי

להעלות  מפ ונציגתו באו"ם ניקי היילי,אטר יםדורשכעת  .נצחי
טחון בשם יהב את נושא המהומות באיראן לדיון במועצת

צרפת וסין מתנגדות ורואות בכך  הפרת זכויות האדם. רוסיה,
  .נייםאיראה םנייהתערבות פנימית בעני

כוחות , ו מודל. הקומוניסטיםנן אינאהמשטר באירעבורנו,     
ביד ברזל ונאלצים מדוכאים באיראן והמיעוטים השמאל 

. תמיכת איראן במאבק נגד ישראל מבחוץ או במחתרת לפעול
רתי בשלטון וקיב לאבאופן  לתמוךוארה"ב לא די בה כדי 

בשאט נפש את המוסרניות  יםחוד בו בזמן אנוות. לולתהאיי
ההפגנות בין שהשוותה  ,המזויפת של התקשורת בישראל

ההרוגים והעצורים לבין השלוות נגד השחיתות ברוטשילד 
ע גדעון לוי: בישראל זה בסדר באיראן. כפי שהזכיר לנו השבו

ושם יותר רה מסוכן אואדי עולהפגין ברוטשילד בין יהודים, ב
 תמיד כמעט –בגדה ובעזה בהפגנות הרוגים. יש לפעמים 

ובאשר לארצות הברית,  פצועים ועצורים., הרוגיםישנם 
זכויות אדם מעולם לא עניינו את ממשליה ונשיאיה. אך 

פעם ארה"ב זכויות אדם משמשים את הפרת טיעונים בעניין 
על מנת להחליש משטרים וממשלות המתנגדים אחר פעם 

  .האימפריאליסטית המדיניותל



  

 7/תרבות
 

ארץ חדשה 

  בעולם חדש
  

מציע לא  "אוקטובר" של צ'יינה מיוויל
, כי אם המהפכהרק תיאור היסטורי של 

  עתידבהישנותה  אפשרות גבימבט לגם 
  

  עמרי עברון מאת
 

במלאות מאה  שנה האחרונה אורגנו שלל כנסים ותערוכותב    
מאמרים וספרים  שנים למהפכת אוקטובר; מספר רב של

ארגונים ממסדיים, נועדו להספיד בשמם של . חלקם, נכתבו
ית. טרגאו  נאיביתכאזוטרית,  ולקעקע אותה את המהפכה

 .הנותר קפוא בעבראירוע הניסיון לראותה כ –המשותף לרובם 
מיוויל,  צ'יינהספרו של ה, יוצא מן הכלל בין כל אל    

של ההיסטורי להבהיר את סיפורה  וביכולת ,"אוקטובר"
. אנו נויהרלוונטיות שלה לימ, אך בו בזמן גם את המהפכה

המוכר בעיקר כסופר פנטזיה ולא  מיוויל הוא סופר בריטי
כהיסטוריון פוליטי. עם זאת, מיוויל הוא  פעיל מרקסיסט 

וליטיות בסוגיות פ לא פעם ספרי הפנטזיה שלו עסקו, וותיק
) או 2000"תחנת רחוב פרדיטו" (. לדוגמא, ומעמדיות

  ). 2004"מועצת הברזל" (
ברוסיה. הוא  1917מיוויל את שנת מתאר ב"אוקטובר",     

מצליח להתוות נרטיב מרתק וקל להבנה, הסוחף את הקורא 
בלי לרדד את המורכבות מ ,אירועים דרמטייםאל תוך 

, אף לא האירועים עצמם. המהפכנית והסתירות לאורך הדרך
לפעמים בלתי ניתנים לאמון בדרמטיות אחד מהם בדיוני, 

ם, וחושפים את כישורי הכתיבה של מיוויל הסיפורית שלה
המפגש של לנין עם שוטר המחפש אחרי  למשל, המבריק.

  מברקים  בשליחת ש הטעויות  קומדיית  או  מחבואו,  מקום 

  

  הממשלה הזמנית. להפלתה של כמעט מביאים ה
למרות מבט רחב הסוקר את השתלשלות האירועים ברחבי     

בעיר פטרוגרד.  –האימפריה הרוסית ומעבר לה, עיקר הספר 
כל פרק מציג את סיפורי אירועי חודש אחד בפטרוגרד כסיפור 

והאווירה המשתנה הפוליטיות הממחיש את התנודות 
ובקרב  טונייםהמוסדות השלמפעלים, במסדרונות בברחובות ו

מציע מיוויל מבט  ,מנהיגי המפלגה הבולשביקית. בין השאר
יזמו  כשאלהדינמיות של המהפכנים בתפניות ובבוויכוחים, כן 

  ונסחפו אחריהם. 1917את האירועים הסוערים של שנת 
את החשיבות בבחינה המחודשת מיוויל מדגיש  באפילוג,    

"הסיפור יוצא הדופן של המהפכה הסוציאליסטית  :1917של 
הראשונה בהיסטוריה ראוי להוקרה לא בשם הנוסטלגיה. 
הדגל של אוקטובר מכריז שדברים השתנו פעם, והם יכולים 

סוג יצרה להשתנות שוב. מהפכת אוקטובר, לפחות לזמן מה, 
השליטה של העובדים על תהליך  וחדש של כוח. לרגע, נולד

זכויות הם של האיכרים על האדמות; שוויון הייצור וזכות
נשים בעבודה ובנישואים, הזכות לגירושים ללגברים ו

של הומוסקסואליות לפני  קרימינליזציה-וחופשת לידה; דה
מאה שנים; הזכות להגדרה עצמית למיעוטים לאומיים; חינוך 

ים הידע מגיע פצתחינם לכל ונגישות להשכלה גבוהה. ועם ה
ללימודים, פריחה של  צמאית, התפוצצות תרבות

  אוניברסיטאות ובתי ספר לכל הגילאים.
היה לא  האנשים כפי שטען לונצ'ארסקי, השינוי בנפשות"    

שרגעים אלו נחנקו מהר מדי, על אף במפעלים. ושפחּות מזה 
 הייתה – נשארו כבדיחות עגומות וכזיכרון רחוקאו התהפכו, 

 וזות אחרים.יכולה מהפכת אוקטובר להוביל גם למח
"המהפכה יכולה הייתה להוביל למקום אחר, כי היו אלה     

רוצים ארץ , עד היום, המהפכנים רק הצעדים הראשונים.
אל חדשה בעולם חדש, כזה שהם עדיין לא יכולים לראות 

רוצים לבנות. והם מאמינים שבעצם העשייה הזאת אך מולם 
  הם גם יעצבו את עצמם מחדש.

סביב ההתנסות החל סוגר , אפילו כשהחטא 1924-ב"    
כי בעולם שהוא ראה בעיני רוחו, טרוצקי החדשנית, כתב 

בקומוניזם עליו חלם, כמעין שלילה מוקדמת למשטר האימים 
'צורות החיים יתפתחו בדינמיות דרמטית.  ,שעתיד לבוא

והאדם החדש או מרקס.  גתההאדם יגיע לפסגות של אריסטו, 
 ."כולה' אנושותעבור הת חדשות פסגויכבוש 

 

  ".Versoהוצאת הספרים "ב) ניתן להזמנה 2017"אוקטובר" (

  

  איתן קלינסקי
  

  מכתב פיטורים
  

  ַעְרִפִּלים ִמְתַאְּבִכים ַּבֲאִמיֵרי ְּבלֹוִרית
  ְּכסּוָפה ְמֻדְבֶלֶלת ִנְבֶּדֶלת ִקְמָעה

  ֶׁשִהִּׁשיָרה ַּבָּלאט ּתּוָגה ֲעֵיָפה
  ָנעּולֶאל מּול ַׁשַער 

  ֶׁשָאַסף ַּבֲחרּותּו ְואֹונֹו.
 

ֶּגֶרם ֻמָּצק ִמְּשִריר ָּדרּו  
  ִנְצָרב ֵמֲאחֹוֵרי ַׁשַער ָנעּול

  ָעדּויְמגּוָּיד ּוֶּגֶרם ָסחּוט 
  ְּבִמְכַּתב ִּפּטּוִרים ַּבָּיד

  ְואֹונֹו. ַּבֲחרּותוֹ אֹוֵסף 
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  עתידנו) (צילום: 2017 ינואר ,חבהההר צו למען מחאה כרזת
  

לבין  ותמו"מ בין ההסתדר בחודשים האחרונים מתקיים    
בדבר העלאת משרד הבריאות על מנת ליישם את צו ההרחבה 

משרד. הטענה של ההשירותים המופרטים של עובדי על שכר 
בשירות  על השכרבאוצר משרד הבריאות בגיבוי הממונה 

חובה להעסיק עובדים סוציאליים במכרזים  שאין –הציבורי 
לטענת של משרד הבריאות לתפקידי מתאמי טיפול. כלומר, 

או חסרי אפשר להעסיק גם מרפאים בעיסוק משרד הבריאות 
 "סיםעו אותו מאיישים כעת תפקידבוניסיון עית השכלה מקצו

  . משרה 90%בהיקף של 
העובדות הסוציאליות הן עמוד השדרה של שיקום פגועי     

חיל את צו להמשרד הבריאות לא ל שהחלטה הנפש בקהילה. 
 תגרום לעו"סיםההרחבה על שירות מתאמי הטיפול, 

מקבלי פגועי נפש  23,000עזוב. מי שייפגע הם לפרופסיה זו ב
 .עו"סים מתאמי טיפול 2,000-מלווים כזו סל שיקום. קבוצה 

איכות השירות. חלק תיפגע שם,  יוהילא  העו"סיםאם 
השבוע הסוכנויות המופרטות, נכחו ראשי מהיזמים, כלומר 

השירות ייפגע אם הם מודאגים כי . ההסתדרותביוזמת בכנס 
  .עזיבה של עו"סיםתתרחש 

משמעותית רחיב העו"סים נערכים להבמבט לעתיד הקרוב,     
 ואם לא תירשם התקדמותאת צעדי המחאה. נתחיל בהפגנות, 

המשבר ש תקוול נותרסכסוך עבודה ושביתה.  נכריז על -
  ייפתר לפני כן. 

 ליאור קיי אבישי
 

  מול כלא השרון דרשו 

  לאסירות הפוליטיותחופש 
מול כלא השרון, בו בהפגנה ) 6.1(עשרות השתתפו     

חברת הפרלמנט הפלסטינית , עהד ונור תמימימוחזקות 
קואליציית ביוזמת , ואסירות פוליטיות נוספות ח'אלידה ג'ראר

-ח"כ עאידה תומא הייתה גם המשתתפותבין . נשים לשלום
קראה בערבית שנאמה ו , הרשימה המשותפת)סלימאן (חד"ש

: "אולי תשמעו את הקול בית הסוהר לנשים שמאחורי חומות
 אנחנוששלנו מבפנים ואת המסר שלנו. אנחנו רוצים לומר לכן 

  ישראלים   וערבים,   יהודים  וגברים,  נשים  כאן  יש  ! אתכן

ולמען חופש לעם  שנאבקים למען סיום הכיבוש ,ופלסטינים
  ".הפלסטיני

חברת הפרלמנט לשעבר מטעם מפלגת השתתפה בהפגנה     
  ההתחדשות הקומוניסטית האיטלקית, לואיזה מורגנטיני.

 המשיכו ברחבי הארץבגשם:  גם

  נגד השחיתות להפגין
  

 .) נגד שחיתות שלטון הימין3.1( אביב-אלפים הפגינו בתל    
מאז עבר מוקד המחאה מפתח  תהשישי ייתה ההפגנהה וז

. המפגינים התכנסו בכיכר הבימה ומשם לתל אביב תקווה
צדק דרשו המשיכו בצעדה לכיוון קריית הממשלה. המפגינים 

  וקראו לראש הממשלה נתניהו להתפטר., חברתיושיפוטי 
חיפה, לרבות מוקדים נוספים,  17-, נערכו מחאות בבמקביל    

ועפולה. בראש פינה אר שבע, כפר סבא , נס ציונה, בירושלים
-, ובעפולה ובצומת כרכור הפגינו יותר מאישהפגינו כמאה 

מפגינים נגד   200-ברחבת האודיטוריום בחיפה מחו כ .300
"מבול נכתב השחיתות כשהם אוחזים מטריות לבנות שעליהן 

    של שחיתות". 
  

  מועדון קולנוע בגדה השמאלית

  מניה אכברי – אצבעות 20

  )בעברית, כתוביות פרסית( איראן, 2004

  אבי מוגרביתתקיים שיחה עם  אחרי ההקרנה
  

        , תל אביב70, אחד העם 20:00, בינואר 13"ש, מוצ
  

  ת"א ויפו פורום העובדים של חד"ש
   המשך המאבק נגדבמפגש פעילות ופעילים לדיון 

   התאונות בענף הבניי

  , ת"א70אחד העם , 19:00, בינואר 11, יום ה'
  

  זיכרון הנכבהבודיון  "סרעה"הקרנת הסרט 
  תתקיים שיחה  ההקרנה אחרי

  מיכאל קמינר במאי הסרט עם

  , ת"א70אחד העם , 20:00, בינואר 11, יום ה'
  

  שרשרת אנושית נגד העסקה קבלנית
   ישירה להעסקה הארצית הקואליציה ביוזמת

מעסיקה את מאות עובדי האבטחה הקבוצת עזריאלי מחאה נגד 

  ובכך פוגעת בזכויותיהם הסוציאליות  ,קבלניתוהניקיון שלה בהעסקה 

  ת"אקניון עזריאלי, , 10:30, בינואר 12, 'ויום 
  

  החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון
   סניף יפו

   בהשתתפות אסיפה פומבית

  הנכנס, יו"ר חד"ש עפו אגברייהד"ר 

  יפו עג'מי,, 3השקמה , 20:00, בינואר 18, 'היום 


