
  

  הגומל להם במאבקים בציבור יםמכולשרוד מנסים  נתניהו ושריו
    

רק בדבר  הימין מסכימיםממשלת מרכיביה של כי דומה                 
אך כל בר דעת יגיד . בכל מחיר אחד: לשמור על השלטון

, נחקר לילות כימים הראשהעומד ב. גוועתממשלה  שזו
מבכירי גם כמה  וכמוהו

לשמור  לחוץנתניהו  .הקואליציה
פעם אחר פעם ונכנע  על כיסאו,
 קואליציונייםה שותפיוללחצי 

  .בענייני חקיקה והזרמת כספים
 עוד ועודהמתנחלים רוצים     

 העמקת הכיבושאת והתנחלויות 
פוליטיקאים ; העד להנצחתו

שר הלכה;  מדינתמקדמים חרדים ה
 להפריט ממשיך"החברתי" האוצר 

כמו להוריד מסים לבעלי ההון, "ו
 השרה שקד ;טראמפ באמריקה"

לשאריות ומערכת המשפט לועגת ל
  . שלטון החוק

הגסיסה של חרחורי ל אנו עדים    
, אבל כחיה פצועה .ממשלת נתניהו

 לשרוד בכל מחיר ממשלה זו מנסה
 ים גדליםומכה שוב ושוב בציבור

  . והולכים
ממשלת  עלוסייה הערבית היא המטרה המועדפת האוכל    

. מ"נוהרים בהמוניהם . ברירת המחדל אם תרצונתניהו
בעקבות  הרחקה מהכנסתול השתלחותל לקלפיות" ועד

הממשלה עושה  ,יק פנססגן הנשיא מינאום  בזמןהמחאה 
פלסטיני -את המיעוט הערבי להדיר כל שביכולתה על מנת

  בישראל מהמרחב הדמוקרטי.
חוק המרכולים הידוע לשמצה כבר הוציא אלפים בסופי     

 כפייה דתיתמהשבוע האחרונים לרחובות אשדוד. החשש 
ניסיונות של הגזען אביגדור ליברמן לאך  .בא לידי מימוש

. למדי גבולות ברורים –המפגינים קהל לקושש קולות בקרב 
עשויים ה המפגיניםיחד עם לעמוד מפחד שר הביטחון 

  . בכיר חברעצמו הוא  למחות נגד הממשלה בה
הפוליטיקאים במפלגות הציוניות בורחים כמו  ,בכללו    

חוסר שביעות ל המונימאש מכל מחאה, הפגנה או ביטוי 
בהפגנות בעלות  פילומעללי השלטון. אמרצון של האזרחים 

 מחאותב . למשל,ראשונה ממעלהתוכן פוליטי אופוזיציוני 

דרכה כף  לאגד שחיתות שלטון הימין, נאביב -בתלהשבועיות 
  המחנה הציוני ויש עתיד. מטעם חברי הכנסת רגלם של 

, "טבעחברת "שביתות של אלפי עובדי בהפגנות ובגם     
יותר מכל את קשרי  שמבטאת

איש , שלטון בישראל-הון
הפרטה ל אשר. נכחלא  מהם

המתוכננת של חברת 
אחד לא החשמל, אף 

 במפלגות הציוניותממנהיגי 
ועוד . השמיע קול זעקה

"השר , החשמלבטרם הופרט 
מתכנן כבר החברתי" כחלון 

את הפרטת הדואר. הפרטות 
אלה נעשות בתמיכתו 

קורן, נסאבי ניהפעילה של 
יו"ר ההסתדרות ונציגה 
הבכיר של מפלגת העבודה 

   בארגון.
יו"ר מפלגתו של ניסנקורן,     

עד מעל אבי גבאי, עסוק 
את בניסיונות לאגף לראשו 

לא  אףלהשתתף בצא לנכון שלא מממשלת נתניהו מימין, כך 
והחברתיים הפורצים חדשות המאבקים הפוליטיים מ דאח

רבבות  נגד גירושמערכה במאבק הנכים ולא ב לא :לבקרים
גבאי עצמו קרא לחברי הכנסת ( האפריקאיםמבקשי המקלט 

המערכה נגד  .חוק הגירוש)בשל מפלגת העבודה לתמוך 
, לרבות רבנים, רוח גבית מאזרחים רביםבזוכה דווקא  הגירוש
  ואנשי רוח.אקדמאים אמנים, 

זה  בעלי אופי שונהשל מאבקים  מגווןמדובר בלכאורה,     
נגד נכים, קצבות הוגנות ללמען הפרטה, נגד  יםמאבקמזה: 

למען שוויון כפייה דתית, נגד פליטים, גירוש  מולהסיפוח, 
כל  .כל החזיתותלקיים מכנה משותף רחב  . אךאפליה ונגד

דמוקרטיים -מעשיה האנטי בעקבותפרצו הללו המאבקים 
  של ממשלת הימין.יים חברת-והאנטי

לקצור סופה. זאת, בתנאי  קרובהימין שבשלטון זורע רוח ו    
דמוקרטיים נוספים וכוחות  ,יהודי-, הערבישהשמאל העקבי

ימיה של ממשלת נתניהו, קיצור  :יעד פוליטי ברור ןעמל פעלוי
  להציב אלטרנטיבה פוליטית עממית. ווישכיל

 2018 בינואר 24, 4 גיליון   



  

 2תגובות /
        

        
  דברים בשם אומרם

  

  

  שר החקלאות מטיף לפשעי מלחמה
"הגיע הזמן שיהיו הרוגים ופצועים ברצועת עזה. אסור 

  להתגונן, צריך להתקיף".
  )10.1רשת ב', , אורי אריאלהשר (

  

  גרסת ממשלת הימין –עולי הגרדום 
  ".מי שישדר פייק ניוז, יביא על עצמו גזר דין מוות"

  )12.1 השר איוב קרא בליכודיאדה,(

  

 מכתבים        

    למערכת  
  

  על פאוזי נבולסי שלחם נגד הפשיזם
  

) על 10.1חוסיין יאסין העלה במכתבו למערכת "זו הדרך" (    
להגנה על  נס את התנדבותו של הקומוניסט פאוזי סברי נבולסי

הרפובליקה הספרדית. פאוזי נבולסי, שהתגורר בחיפה ופעל 
במפלגה הקומוניסטית הפלשתינאית בתנאיי מחתרת, אכן 

. לאחר תבוסת 1939-1937לחם בגבורה בספרד בשנים 
  הרפובליקה, הוא עבר לצרפת, נכלא במחנה מעצר וברח ממנו.

יין במכתבו של חוס האשר לקורות איתו לאחר מכן, נפל    
עם כרותי האישית י, שאני מבקש לתקן על בסיס הטעותיאסין 

  .פאוזי נבולסי
אבי, יהושע שניצר, הכיר את פאוזי נבולסי במסגרת     

פעילותם במפלגה הקומוניסטית הפלשתינאית. כאשר ברח 
נבולסי ממחנה המעצר, הוא מצא מחבוא אצל משפחתי, 

  שהתגוררה אז בפריס. 
, בעקבות פלישת הצבא הנאצי לפריס, ברחו 1940ביוני     

) סטיניתנבולסי ובת זוגו (שהייתה אף היא קומוניסטית פל
רסיי אוחיו במ ,לדרום צרפת, לאזור בשליטת משטר וישי

ובניס. לאחר תבוסת גרמניה הנאצית, שב נבולסי לבדו לפריס 
  .1948-ופתח בה חנות נעליים. הוא מת ממחלת השחפת ב

מיטב ידיעתי, טעה יאסין כאשר כתב שנבולסי פעל ל    
נאצית, נעצר בידי הגסטאפו ושוחרר -במחתרת האנטי

  מהמעצר בידי חבריו להתנגדות.
 

  בנימין שניצר
  ים-בת

 

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

  6126102יפו -ת"א 26205דואר או לתיבת 
  

  לקצבאות הנכים למה לא נשארנחשו 
"תקציבי השירותים החשאים, המוסד והשב"כ, יגדלו בהצעת 

. זהו גידול ללא 12%-התקציב החדשה שהוגשה לממשלה בכ
  תקדים בתקציבים המיועדים להם".

  )11.1(רשת ב', 
  

  שבת, שבת ואין שבת
חוק ב"אני רוצה להתמודד גם עם הנימוק שהעלו בתמיכה 

הזה, והוא הנימוק החברתי. באו ואמרו לנו: בעצם, מאחורי 
החוק הזה יש גם נימוק חברתי של הגנה על אנשים שלא רוצים 

תומך בהגנה על זכותם של אנשים לא  לעבוד בשבת. אני
לעבוד בשבת, אבל כשמדברים על החוק הזה, הנימוק החברתי 
הוא למרבית הצער נימוק שקרי. ואיך אני יודע שהוא נימוק 
שקרי? כי אני רואה בחוק הזה, למשל, את החרגת חנויות 
הנוחות בתחנות הדלק. מה, בתחנות הדלק העובדים לא 
צריכים הגנה? הם לא ראויים להגנה? לא צריך להגן על זכותם 

לא לעבוד בשבת? אבל החנויות האלה ששייכות לרשתות ש
 והעובדיםיכולות להמשיך לעבוד,  והן –יכות לבעלי הון ששי

ימשיכו לעבוד בשבת. הקניונים הגדולים שנמצאים מחוץ 
  ."ו לעבוד בשבתלערים, גם הם ימשיכ

 )9.1, בכנסת (ח"כ דב חנין בדיון על חוק המרכולים
  

  , נתניהו האב או הבן?כאן שיכורהמי 
כי  'הארץ'"ארבעה בכירים לשעבר בממשל האמריקאי אמרו ל

תכנית מדינית  2014ראש הממשלה בנימין נתניהו הציע בשנת 
לממשל אובמה, שבה ישראל תספח את גושי ההתנחלויות 
בגדה המערבית, ואילו הפלסטינים יקבלו בתמורה שטחים 

  בצפון סיני הצמודים לרצועת עזה".
  )11.1("הארץ", 

  

  לאו דווקא פייק ניוז
"דבריו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בנושא הגירה 
גוררים בעקבותיהם תגובות וגינויים חריפים מצד גורמים 
שונים בארצות הברית ובעולם. טראמפ צוטט כשהוא 

'למה שארצות הברית תקבל עוד מהגרים מהאיטי  אומר:
וממדינות מחורבנות נוספות באפריקה, ולא ממקומות כמו 

  נורבגיה?'".
  )12.1מהדורת החדשות של "כאן", (

  

  ועוד אחד של השר שהפך מטרד ציבורי
שר התקשורת איוב קרא אמר בליכודיאדה כי מבקשי המקלט "

  שעבדו באילת היו 'מטרד תברואתי'".
  )14.1("הארץ", 

  

  לכל תעלוליש גבול 
"לשכת ראש הממשלה מסרבת לחשוף את מועדי השיחות בין 

שלדון  'ישראל היום'ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין בעלי 
לשעבר עמוס רגב, שנערכו לאחר  'ישראל היום'אדלסון ועורך 

. לטענת הלשכה, יידרשו משאבים רבים להפקת יומן 2015
לחשוף את  לפני כארבעה חודשים נאלץ נתניהו .השיחות

שלו עם אדלסון ועם רגב. נתניהו דיווח כי בין  מערכת הקשרים
שוחח  ,במשך שלוש שנים, 2015לפברואר  2012פברואר 

פעמים.  234-פעמים ועם רגב כ 117-נתניהו עם אדלסון כ
נתניהו חשף את הפרטים האלה לאחר פסיקת בג"ץ בעתירתו 

ד יונתן רביב דרוקר, באמצעות עו" 10של עיתונאי חדשות 
ברמן, שבה דרש לחשוף את מועדי השיחות של נתניהו, 

בעקבות ההחלטה, פנה עו"ד שחר בן מאיר  .אדלסון ורגב
ללשכת ראש הממשלה, ודרש לחשוף גם את מועדי השיחות 

. 2017ועד ליולי  2015שהתקיימו בין השלושה מפברואר 
 ".בלשכת ראש הממשלה מסרבים לספק את המידע, ואולם

  )8.1ר", ("דה מרק



 3/יפוליט
  

  נוער המורדעם ה סולידריותעהד תמימי והסרבנים: 
  

הצעירה  דעם הנוער המורד. חד"ש עומדת לציחד "חד"ש     
תמימי ולצדם של כמאה הצעירים הישראלים  הפלסטינית עהד

בם לשרת וריסצהירים על שחתמו על המכתב בו הם מ
   - "הכיבושסיום : אחד הוא מאבקםבשטחים הכבושים. 

מזכיר חד"ש, את מנצור דהאמשה, במילים אלה פתח      
הישיבה הראשונה של מזכירות החזית שנבחרה בוועידה 

) במשרדי 20.1בישיבה שנערכה בשבת (. 2017בנובמבר 
חברי המזכירות, ערבים ויהודים,  50-חד"ש בחיפה השתתפו כ

מהגליל העליון ועד הנגב. כמו כן, לקחו חלק בדיון כל חברי 
הכנסת של חד"ש ברשימה המשותפת: איימן עודה, עאידה 

  עטאונה.-אלסלימאן, דב חנין, יוסף ג'בארין ויוסף -תומא
לתפקידו דהאמשה התייחס מקיפה בסקירה פוליטית      

עקוב השל הממשל האמריקאי במזרח התיכון ולמאבק המזיק 
ו של יקורובייחוד לב ,מדם נגד הכרזת הנשיא דונלד טרמאפ

סגנו מייקל פנס (ר' ידיעה בעמוד זה). עוד התייחס דהאמשה 
-חברתילהשפעותיה השליליות של ממשלת הימין בפן ה

נמצא מתחת לקו בישראל  שלושה ילדיםכל אחד מכלכלי: 
  עניים. –הילדים הערבים מ יםוכשני שליש; העוני

שתי את מזכ"ל מק"י, עאדל עאמר, הציב בפני המתכנסים     
 של חד"שיומה הפוליטיות העומדות על סדר  מטרות העל

 ,סכנת הפשיזםנגד ומאבק להפלת הממשלה ה: בשנה הקרובה
קומיות שיתקיימו בחודש המ היערכות לבחירות לרשויותהו

למחלוקת הקיימת ברשימה  והתייחסבקרוב. אוקטובר ה
 הקרא להסדירהסכם הרוטציה, מימוש בעניין המשותפת 

בהקדם על מנת לחזק את הרשימה מול האתגרים הקשים 
  העומדים בפניה. 

  

  הרשימה המשותפת החרימה את פנס
  

קר השבוע בישראל יבסגן נשיא ארצות הברית, מייק פנס,     
מושל , בעבר פנס. )22.1(ונשא נאום בפני חברי הכנסת 

הוא אחד , של ארה"ב אינדיאנה וחבר מטעמה בבית הנבחרים
  . הסמנים הימניים המובהקים ביותר של ממשל טראמפ

חברי הכנסת של הרשימה בעת שפנס החל בנאומו, הניפו     
בעניין ירושלים. לפי  כרזות נגד הצהרת טראמפהמשותפת 

הוראת יו"ר הכנסת, הוצאו הח"כים של המשותפת מהאולם. 
   הסדרנים הפעילו כוח נגד הח"כים.

חרים תכי היא מראש הודיעה הפלסטינית הנהגת הרשות     
 ות עמוהיוועדוסירבה לערוך את סגן הנשיא האמריקאי, 

  .ברמאללה
רסמו ופגם רואיין בתקשורת ודבריו ש ,ח"כ עודהלפי     

"אדם מסוכן מייק פנס הוא בחשבונותיו ברשתות החברתיות, 
גיע ה . הואכולל את חורבן האזור כולוהבעל חזון משיחי 

בשליחותו של אדם מסוכן אף יותר, פירומן פוליטי, גזען 
. אנחנו לא מוכנים ומיזוגן שאסור שיהיה מתווה דרך באזורנו

זה. הבחירה להיות תפאורה דוממת לנאום של גזען מסוכן 
  ".להחרים את הנאום היא בחירה בכלי לגיטימי להבעת מחאה

הרשימה המשותפת) הוסיף כי , ח"כ יוסף ג'בארין (חד"ש     
ים את שני טביע"נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וסגנו פנס מ

באזור בלי שלום פתרון  היההעמים למעגל דמים מתמשך. לא י
בירתה ש 1967בטיח מדינה פלסטינית עצמאית בגבולות שי

  .ירושלים המזרחית"
הימין הישראלי, ובראשו נתניהו, שכעסו על הפרת     

ה"חגיגה" לכבוד פנס, השתלחו בחברי הכנסת של המשותפת 
  והתירו את דמם.

 

  שנתי של מרכז אדוה: ההדו"ח 

  נחלתו של מיעוט -כלכלי הנס ה
  

דו"ח ב נכתבכך  - "הנס הכלכלי הוא נחלתו של מיעוט"   
רסם ופש"תמונת מצב חברתית", השנתי של מרכז אדוה, 

את פניה של לשקף  הדו"חכשמו, מבקש . )24.1הבוקר (
ינוך, לחשכר, לעבודה ובכל הקשור ל יתישראלה החברה

  רווחה. לבריאות ול ,דיורל
תגאה במה שהוא מכנה "הנס הראש הממשלה נתניהו     

ר ד" הכלכלן והסוציולוג הגיבל כך ע הכלכלי של ישראל".
הנס הכלכלי שבו מתפארת ": שלמה סבירסקי, ממחברי הדו"ח

הממשלה הוא במידה רבה נחלתו של מיעוט שהישגיו 
הגבוהים מעלים את הממוצע הכללי. נס של ממש יתרחש אם 

טוש המדינה את מדיניות הצמצום התקציבי ותפעל יוכאשר ת
 ,האמונהוסייה. למען צמיחה מאוזנת המקדמת את כלל האוכל

 ,אחריו את כל המשקימשוך  טק-המגזר העסקי ובראשו ההייש
אין לה על מה להסתמך: מרכזי המחקר והפיתוח שהקימו כאן 

היכולות של  לאומיים, עניינם העיקרי הוא חליבת-רב תאגידים
הם מסתפקים בהחלט בהיצע כוח  .ישראלים בתחומים אלה

האדם המשכיל הקיים ואין להם כל דחף להרחיב את גבולות 
    ."תל אביב וסביבתהמחוץ ל'אומת הסטארט אפ' 

אכן הקפיטליסטי הישראלי  ,המשקלדברי מחברי הדו"ח     
התבססה במידה רבה על גידול בצריכה זו צמח, אך צמיחה 

שסביר להניח כי הוא שיקף  ,ל)ייבוא מכוניות, למש(הפרטית 
והוביל לשדרוג רמת החיים העליונים של העשירונים  ביקוש
  . בלבד שלהם

ים הדברים הוא התרחבות התעסוקה בענפהצד השני של     
, לרוב בשכר המשרתים את הצריכה הגוברת של העשירים

צא וכיואבטחה מלצרות, , שירות לקוחותמכירות,  :נמוך
  .באלה

מדיניות צנע ניצח בנימין נתניהו על  ,אוצרבהיותו שר     
 הבמערך הביטחון הסוציאלי, תחת הסיסמוקיצוצים נרחבים 

"שייצאו לעבוד". צעד זה, בתוספת תכניות שונות לעידוד 
 2016-2000רבים לשוק העבודה. בין השנים  פוהתעסוקה, דח

, בעשירון 58%-גדל מספר המפרנסים בעשירון התחתון ב
-ובעשירון הרביעי ב 45%-שי בשירון השלי, בע73%-השני ב

35%.   
העלתה במעט  גם אםהמפרנסים, העלייה במספר  ואולם,    

, לא היה בה כדי לשנות בישראל של משקי הביתההכנסות את 
באופן מהותי את סולם ההכנסות. רבים מן המפרנסים 

או שאינם מתגמלים טו בענפים ובעיסוקים החדשים נקל
. בחלק מהמקרים מדובר במחיר בלבד במשרות חלקיות

נשים וגברים שהועסקו רוב חייהם למשל חברתי כבד, 
ומנגד לא זכו בגמול כלכלי  ,פיזית ונפשית במקצועות שוחקים

  .הולםוחברתי 
, ההכנסה החודשית 2016-פערי ההכנסה נותרו גבוהים: ב    

 59הממוצעת ברוטו של משק בית בעשירון העליון עמדה על 
התחתון,  מן ההכנסה המקבילה של העשירון 12, פי ש"ח אלף

  .ש"ח 5,000-פחות משעמדה על 
בפערים בין העשירונים לרוב מתמקד  שוויון-הדיון באי    

בתוך העשירון  גם קיימים למדיפערים גבוהים  אךהשונים, 
ההכנסה הממוצעת של המאון העליון  הייתה 2016-בהעליון. 

מן ההכנסה  2.2גבוהה פי ש"ח)  114,000(של משקי הבית 
  .אונים הנותרים של העשירון העליוןהממוצעת של תשעת המ



  4כנסת/
  

   הנצחת קורבן

  חיראן-אום אל
  

קיעאן, -במלאות שנה למותו של יעקוב מוסא אבו אל    
בידי שוטרים שהגיעו  חיראן-שנורה למוות בכפר אום אל

ו מהלכב, נערך טקס זיכרון ותסיהראפשר את לכפר על מנת ל
  הבדואי חורה. יישובכיכר במרכז ה על שמו הקראנ

 אמריו"ר הרשימה המשותפת, ח"כ איימן עודה (חד"ש),     
 .קיעאן-ירו ביעקוב אבו אל היום לפני שנה": בטקס ההנצחה

כדי אבל השאירו אותו להתבוסס בדמו.  ,הם ידעו שהוא פצוע
 .דאעשבשורות  פעלכאילו  פרסמה המשטרה לתרץ את הפשע,

כל תושבי אום אלחיראן את כי הם רוצים לגרש  תאהם עשו ז
לבנות באותו מקום את חירן, יישוב ליהודים  כדימאדמתם, 

  ."בלבד
אנו  .אנחנו מנציחים את זכרושנה עברה ו"הוסיף:  עודה    

אנחנו פה יחד, ממשיכים . קוראים על שמו כיכר בכפר חורה
-אליענשו, ועד שנדע שתושבי אום ישהפושעים עד  .להיאבק
  ."לא נרפה שארו על אדמתם.יחיראן י

  

  המאבק בהטרדות מיניות נמשך 
  

 שינוי. מחוללתמאומצת הרבה ותנו ה"יש ימים בהם עבוד    
 ,שוויון מגדרי בראשותילבוועדה לקידום מעמד האישה ו

 מסרה", אנו רואות ניצוצות של שינוי והצלחה. חווינו יום כזה
(חד"ש, הרשימה המשותפת) סלימאן -ח"כ עאידה תומא

שלוש שנים של פעילות כמעט לאחר ". לתקשורת
  להשכלה   מוסדות   106 פרי:  נושאת  עשייתנו  אינטנסיבית, 

  
  

  
  

  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, 

  
הגישו את דיווחם השנתי  ,סך הכל מוסדות 152מתוך  ,גבוהה

טיפול בהטרדות מיניות בקמפוסים. מספר הדוחות האודות על 
  ".לשנה קודם לכן בהשוואהשהוגשו השנה כמעט הוכפל 

ושוויון מגדרי דנה בשבוע הוועדה לקידום מעמד האישה     
הוועדה הטרדות מיניות באקדמיה.  נושא) ב15.1שעבר (
האחרון , ובכינוס ישיתהשנה השלנושא זו ב לדיוניםמתכנסת 

מוסדות להשכלה גבוהה בישראל,  106 מטעםדיווחים נדונו 
לתקנות  9מתוקף תקנה  בשנת תשע"זאשר נשלחו לוועדה 

  מניעת הטרדה מינית (חובות מעביד).
 הוגשו לאחראים למניעת הטרדה מיניתכי  ודווחהמוסדות     

מוסדות  50אנונימיות. פניות  72-ו, תלונות רשמיות 146
שנת במהלך התלוננו  טית לאדנסטודנט או סטו שוםכי דיווחו 

פנייה על מוסדות דיווחו על תלונה או  19 ;הלימודים האחרונה
אחת בלבד. במהלך הדיון דיווחו לראשונה נציגי המועצה 
להשכלה גבוהה (מל"ג) כי החליטו להיענות לקריאת הוועדה 

  א.לנוש הומינו אחראית מטעמ
"נרכז את כל ההערות  :סלימאן-הדיון סיכמה ח"כ תומאאת     

בנוגע לתקנות ונעביר אותן למשרד המשפטים. בינתיים, אני 
קוראת למוסדות לאמץ את המלצות התאחדות הסטודנטים 

  ".בקמפוסים הטרדות מיניותמקרי ב הטיפול ולשפר את
  

  ה תכשלה בעתירעמותת רגבים 

  נגד ח"כ ג'בארין
  

) על הסף ופה 19.1(האחרון  בסוף השבועשופטי בג״ץ דחו     
אחד את העתירה שהגישה עמותת הימין רגבים נגד ח"כ יוסף 

הרשימה המשותפת) ונגד יו״ר הכנסת יולי  ,ג'בארין (חד"ש
תקציב האת לבטל העתירה דרשה  .(הליכוד) אדלשטיין

בעיר אום ציבור ללשכה יל להפעאת ח"כ ג'בארין שמש המ
עדר תכנית מתאר יהבשל  . זאת, טענה עמותת הימין,פחם-אל

  .מאושרת בשכונה בה ממוקמת הלשכה
בהחלטות פנימיות להתערב אין מקום קבעו כי  ״ץגבשופטי     

: מסר ח"כ ג'בארין ,עם פרסום החלטת בג"ץ .של הכנסת
ניסיונות לבצע בורדיפה הפוליטית ב"עמותת רגבים ממשיכה 

אנחנו לא מפחדים אך  .הציבור הערבינבחרי לגיטימציה ל-דה
 .בגאווה ובכבוד" עשייתנונמשיך לקדם את מהם, ו

  

  הרסןגלנט מאבד את השר 
  

בכנס  טען השבוע ,(כולנו)גלנט , יואב שר השיכון והבינוי    
פיקדתי כי "ישראל מאבדת את הדרום.  ,משרדושארגן ארצי 

כאשר אני מגיע לנגב היום,  .שנים ארוכות בגזרת הדרום
מכמות הבנייה  מזועזע אני,ומסתכל על סביבת העיר באר שבע 

   ."חוקית של השנים האחרונות-הבדואית הבלתי
אני חרד לאחיזה הציונית במדינת ישראל, אני  הוא הוסיף: "    

תולה את תקוותי בנוער המצוין שלנו שיוביל את פיתוח 
תתאפשר לא יכול להיות שלא . ויישוב הארץ בכל חלקיה

  ."התנגדויות של פורעי חוק על רקע לאומניבגלל התיישבות 
הרשימה  ,יוסף עטאונה (חד"שותושב הנגב ח"כ     

ל"זו ומסר  לדבריו של השר יואב גלנט גיבהמשותפת), ה
המדינה לאזרחים התייחסה במשך שנים רבות " :הדרך"

ונקטה נגדם במדיניות גזענית  שקופיםהבדואים כאל אנשים 
האזרחים הבדואים  נסבלת כדי לגרשם מאדמותיהם.-יבלתו

לכן מן הראוי  .ם למרות הקשייםהחייאת בנגב מנסים לחיות 
יתחיל כשר השיכון ו בו מדבריו המבישיםשהשר גלנט יחזור 
  ."מוכרים-הבלתיהכרה בכפרים  למעןלפעול באופן מידי 



        5/מגדר
 

חדשות מקו 

  הייצור החברתי
  

קובץ החדש ת המחשבות בעקבות קריא

        בעריכתה של טיטהי בהטאצ'ריה 
  

  חדוה ישכר מאת
  

הספר הראשון שביטא את תשוקתן של     
בנות מעמד הביניים בארצות הברית של 

להימלט ממשק הבית אל  60-שנות ה
עולם העבודה בשכר היה "הילת הנשיות" 

) פרי עטה של בטי פרידן, שנעשה 1963(
מיד רב מכר פמיניסטי מכונן. פרידן כינתה 
את המלנכוליה הביתית "הבעיה שאין לה 

לצאת מהבית שם", וקראה לנשים 
לעבודה תמורת שכר כדי לרכוש חירות 
אישית ועצמאות כלכלית. קריאתה נענתה 
בהד מתגלגל נוכח השינויים ההיסטוריים 

-שהכשירו את עליית הקפיטליזם הניאו
השתמש ברעיונות פמיניסטיים בדבר קידום ר שא ,ליברלי

  נשים וצדק מגדרי כדי להתרחב. 
ם אמנם פתח לנשים קפיטליזם הפיננסים והשירותי    

  57%, אך מרבית הנשים (נוספות הזדמנויות תעסוקה וקריירה
לפי ארגון העבודה הבינ"ל) מתקיימות ממשרות חלקיות 

 90-וה 80-עבודה עצמאית בשכר נמוך. בשנות המוזמניות ו
הדיחה פוליטיקת הזהויות את הניתוח המעמדי ואת ביקורת 

פמיניסטי השני. הקפיטליזם אל שוליו הזניחים של הגל ה
והנה, בעשור האחרון שב הניתוח המרקסיסטי לסדר היום 
הפמיניסטי ומחזיר אותנו לנקודת האפס, אם להשתמש בביטוי 
שהטביעה התאורטיקנית הפוליטית סילביה פדריצ'י. נקודת 
האפס של המהפכה, טענה פדריצ'י, היא זירת ההולדה. מכאן, 

לק מהותי וחיוני ו בחשבון כחובאשאם המטבחים שלנו לא י
של הקפיטל, או אם עבודת האישה במשק ביתה לא תימדד 

  בערכים כלכליים, לא נצליח להביס את הקפיטליזם.
) הוא המושג Social Reproductionייצור חברתי (    

המגדיר את בעיית העבודה שקופת הערך הכלכלי של נשים 
בוחרת במשק הבית. המושג ִמתרגם לִפריון חברתי, אולם אני 

ייצור כדי להדגיש משמעותו החברתית (ולא מושג ב
  הביולוגית) של העמדת דור העובדים הבא. 

הצביע פרידריך אנגלס בספרו "מקור המשפחה,  1884-ב    
פרטי והמדינה" על הזירה הביתית כמקור לאפליית ה הקניין

ייחס זאת לשעבודן לבית, והעריך שככל  ולדיכוי נשים. אנגלס
שהקפיטליזם ימשוך נשים לשוק העבודה בשכר, כך יישחק 
מוסד המשפחה וייפסק שעבוד האישה העובדת. זה לא קרה. 

עולה, כי שיעור תעסוקת נשים  2015מנתוני הלמ"ס לשנת 
מרביתנו לא מוותרות על משפחה. אך . 65%בישראל עומד על 

שיעור המשפחות עולים משתנה;  עם זאת, מבנה המשפחה
הוריות וכך גם שיעור הגברים המשתתפים בניהול משק -החד

הבית והטיפול בילדים. אך בעיית כפל התפקידים של האישה 
העובדת בשכר ואי ההכרה בעבודה במשק הבית כמייצרת ערך 
כלכלי, לא נפתרה במרבית המדינות. יוצאות מן הכלל הן 

  מוכיחות למי שעוד זקוקיםה  ,יותהסקנדינב הרווחה  מדינות 

  
  להוכחה כי שוויון נולד ומתפתח בבית. 

מגלות הוגות  2007-מאז פרוץ משבר הקפיטליזם ב    
פמיניסטיות עניין מחודש בזיקה בין הפמיניזם למרקסיזם, 

 . החידוש שנוסף21-ובניסיון לנסח תיאוריה מתאימה למאה ה
דיכויים צולבים. לניתוח המעמדי העכשווי הוא הדגש על 

, טיטהי בהטאצ'ריה קובץבמילותיה של עורכת ה
)Bhattacharya(,  היסטוריונית ואקטיביסטית מאוניברסיטת

פורדו באינדיאנפוליס: המחשבה הפמיניסטית 
הסוציאליסטית המתחדשת מתעניינת בקשר בין ניצול מעמדי 
לבין דיכוי מגדרי, גזעי, אתני, דתי ולאומי, ומקדמת ניתוח 

  מדי מתוך הכרה בשונּות. מע
עשרת המאמרים המקובצים בספר עוסקים במסגור נושאים     

מחיי היומיום תחת תיאוריית 
ם: נושאיהן בי .הייצור החברתי

ילדות, מיניות, הגירה, 
אקטיביזם, משבר תעסוקת 
הטיפול או החסכונות 

מרכיב ברמת , הפנסיוניים
 ,החיים של מעמד העובדים

 רקע עלסיכון ב מצאיםנש
  ליברליות.-ניאוהרפורמות ה

הנחת היסוד של תיאוריית     
הייצור החברתי היא שעבודת 
האדם נמצאת בלב הייצור 
החברתי. תפישת העבודה 

היא בהתאם לתפיסת מרקס את העבודה  קובץהמקובלת ב
כהנחת היסוד של ההיסטוריה האנושית. אך שעה שמרקס 
החריג ממנה את עבודת הייצור החברתי, הפמיניזם לא מוותר 

  על מקומה בהיסטוריה.
התיאוריה ממפה את התהליך שבו לוקחים חלק קווי הייצור     

היא של מוצרי הצריכה ותהליכי יצירת החיים עצמם. מטרתה 
למקם בכלכלה הפורמלית את העובדות והעובדים המייצרים 
עבורה מוצרים ושירותים, אך נותרים מחוץ לה. אין ספק 
שהקפיטליזם הצליח לרתום את הפריון הביולוגי לעגלת 
הייצור התעשייתי, לצמיחה הכלכלית ולצבירת הון. ההפסדים 

 יאהחדרי הילדים יוצא מכולם שלנו. כי מהמטבח הביתי ו
וויון המגדרי אל שוק העבודה ומשפיע על פערי השכר בין ש

עובדים לעובדות ועל אפליית הנשים. לכן עלינו לחזור 
ולשאול, ולו רק כדי להזכיר: אם עובדים ועובדות מייצרים 

  בעמלם את עושר החברה, מי מייצר אותם עצמם? 
תאוריית הייצור החברתי עוסקת בכוח העבודה האנושי.     

יא מתחילה להתייחס לכוח העבודה הרובוטי כבר עתה ה
המתהווה ולעולם העבודה המשתנה. מעבר לדיון התיאורטי 
המרתק, קיים ביקוש לתשובות יישומיות: מיהו עובד ומיהי 
עובדת? איך לבנות מעמד עובדים ועובדות גלובלי במציאות 

? ומה בין ניצול מעמדי לדיכוי 21-המפוררת של המאה ה
  מגדרי?

וריה תיבחן לאורו של העיקרון המרקסיסטי, לפיו אין התיא    
 על מנתדי בהתבוננות ביקורתית במציאות וצריך לפעול 

  לשנותה. 
האם תצליח צורה חדשה של פמיניזם סוציאליסטי לשלב     

מאבקים לשחרור מדיכוי עם מאבקים מעמדיים נגד ניצול? 
  ימים יגידו.  

  

Social Reproduction Theory - Remapping 

Class, Recentering Oppression. Edited by Tithi 

Bhattacharya; Pluto Press, 2017 

 הספר זמין במהדורה דיגיטלית
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  )ויקימדיהצילום: ( 2016אנדרסן, 
  

  של העתיד על

  מדינת הרווחה הפינית
  

 ראיון עם לי אנדרסן, מנהיגת השמאל

	JACOBIN מגזיןה. תורגם מבמדינה 	
  

הפוליטיקה הפינית. קריסת  פוקד את ליברלי-ניאועשור     
 המדינהכנסות ההענק "נוקיה" השפיעה לרעה על חברת 

 .הרווחההסדרי ב לפגועמרכז -נוצלה בידי מפלגות הימיןו
 , התחזקהמפלגת הימין הפופוליסטית "הפינים האמתיים"

  . הייתה גם בקואליציה 2017-2015בשנים ו
בעקבות  1990, שהוקמה בשנת ברית השמאלהמפלגה     

הצטרפה לממשלת אחדות  ית,התפרקות המפלגה הקומוניסט
  בעקבות קיצוצים בתקציב. ופרשה ממנה  2015-2011בשנים 

מהקולות. לפי  7%השיגה ברית השמאל  2011-בבחירות ב    
נבחרה לי  2016-. ב10%-כהסקרים, התמיכה בה כיום היא 

מאז, הפכה אנדרסן אחת  ) לעמוד בראש המפלגה.30אנדרסן (
   המנהיגות הפוליטיות הפופולריות ביותר בפינלנד.

  

חברה אוטופית היא  ה כאילו פינלנדקלישא רווחת

 מאבקים ושוויונית. אך התיאור הזה נוטה לפספס

  את פינלנד?תתארי  כיצד. בה חברתיים שמתנהלים
פינלנד היא דוגמא מצוינת לכך שדבר בעולם אינו יציב. אם     
פינלנד בהשוואה למדינות אחרות, מצבנו טוב בכל את  בחןא

 בין השוואהקשור לשוויון מגדרי או נגישות להשכלה. אך אם 
פינלנד בעבר, מצבנו מדאיג. כל רעיון בין פינלנד דהיום ל

זה לא . הימין מדינת הרווחה נמצא תחת התקפה מתמדת מצד
   .בכל סקנדינביה אפשר לראות תהליכים דומיםייחודי. 

לבנות  השוודיהימין  בעשורים האחרונים הצליחלדוגמא,     
שואפת . עכשיו בריאות התלויה יותר בשוק הפרטימערכת 

ללכת בעקבות השכנה. הרפורמות פינית ההממשלה 
לשנות את עשויות הממשלתיות העומדות כעת על הפרק 

לידיים פרטיות. דיון  ההמערכת שלנו באופן גורף ולהעביר
  בפינלנד בשאלות אלה.מתנהל ציבורי ער 

  

קשה למפלגות שמאל במדינות הצפון לדבר על 

סוציאליזם בלי לשקוע בנוסטלגיה? כיצד מדברים 

  בוא, ולא על זה שהיה בעבר?שיעל הסוציאליזם 
   מדינת הרווחה היא קונספט טוב, ועדיין תומכים בה מרבית    

  אך  הללו,   המבנים   של   המשכיות   דורשים  אנחנו  הפינים. 

  
מייחדים המבינים שדרוש גם שינוי מחשבתי. אחד הדברים 

יש השפעה רבה לקבוצות שמאל כאן  –את פינלנד משוודיה 
. אני המובילה השמאלמפלגת של מדיניות האוטונומיות על 

  הגעתי, כמו רבים אחרים, מתנועת הסקוואטים.
. בסיסיתפופולריות היא מדיניות של הכנסה האחת ההצעות     

שטמון בה הוא  פוטנציאל השחרור של האדם מהמדינה
דמוקרטים מתנגדים להצעה זו, מפני שהם -. הסוציאלחדשני

תומכים בקשר שמרני יותר בין האזרח למדינה. זו דוגמא 
על מדינת  הביחש לשלהבדל בין צורות ישנות וחדשות 

  הרווחה. 
  

 מדיניות ההכנסה הבסיסית בפינלנד הוצגה ככזו

הסוציאליות. האם אין סכנה הזכויות שתחליף את 

  ?רשזו תשמש לקצץ יותר מאשר לשחר
נו חף מאידאולוגיה. אפשר להגיד את אותו נקונספט אי שום    

 .הדבר ביחס לשכר בכלל. השכר עצמו אינו בעל משמעות
. כך גם מדיניות פוליטיזציהים עובראלו שם השכר ההבדלי 

שכר הבסיס, שאנו תופשים אותה באופן שונה לחלוטין 
  מהאופן בו תופש אותה הימין. 

אנו מתכננים להגיע למצב שבו אדם יהיה חופשי ומשוחרר     
דמוקרטים -. הסוציאלתנאים-בתתכדי לסרב לתעסוקה 

הוגנת -בלתיהההעסקה סבורים כי הם יוכלו לחסל את 
עצמית -ומרים: לא, יזמות ותעסוקהבאמצעות חקיקה. אנו א

כאן כדי להישאר. במקום לומר שעלינו לבטל את כל השינויים 
בשוק העבודה באמצעות חוקים חדשים, אנו זקוקים למבנה 

  מועסקים ומובטלים.  :רווחה שאינו מבוסס על שתי קטגוריות
  

כיצד מגיבה ברית השמאל לימין הפופוליסטי 

  הפינית?ולהשפעתו על הפוליטיקה 
מאזורים שבהם בחלקה  הימין הפופוליסטי הגיעב תמיכהה    

מעמד בקרב פעם היינו בעלי בסיס תמיכה רחב, בייחוד 
העובדים המבוגרים מחוץ לערים הגדולות. תהליך זה נעזר 
במסגור התקשורתי שלנו כמפלגה אליטיסטית ועירונית. אך 

בחירות מוניציפליות וההישגים  נערכובשנה החולפת 
  הגדולים ביותר שלנו נרשמו מחוץ לערים הגדולות. 

אנשי שמאל ותיקים יותר  תומכים בנוקשיים.  נםאך יש    
אנשי שמאל ליברלים יותר , וגם בערים המתועשות ובפריפריה

בערים הגדולות. "הפינים האמתיים" עובדים קשה על מנת 
ה של זהויות, וטוענים לייצוג לפלג אותנו באמצעות פוליטיק

ה לחיכוכים לביו"האנשים הפשוטים". אך פוליטיקה זו, שמ
אינה  ,בין אוכלוסייה כפרית לבין אוכלוסייה צעירה ועירונית

  .הכלכליתמשנה את המדיניות 
לשיח הזהויות, יהיה רע יותר וניגרר אותנו יתקילו ככל שהם     

ציבור ה לשעבורנו. וככל שנצליח לבצע פוליטיזציה 
, חינוך העלאת שכרבאמצעות דרישות מאחדות, כמו דיור, 

  על הימין הפופוליסטי.  לגבור נוכל – חינם
  

בזמן  יאירופשמאל ההמנהיגים הדומיננטיים ב

הם ברובם גברים. איך זה להיות אישה  האחרון

  עומדת בראש מפלגת שמאל?הצעירה 
עצמי, מפני  זה לא פשוט. ניסיתי לדבר מעט ככל האפשר על    

שזה מה שהימין מעוניין בו. הוא מעוניין שנדבר על היותי 
אישה צעירה, ואילו אני משתדלת לדבר כמה שיותר על 
מדיניות. אני לא טובה בלהיות מנהיגה פופוליסטית, ואני לא 
חושבת שאישה צעירה יכולה להיות כזו. פעמים רבות שואלים 

צריכה לחייך כשאני  אותי מדוע אני לא מחייכת. אבל למה אני
  מותחת ביקורת על מנהיג?
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  )זו הדרך (צילום: ִאצלח-סידוואי (משמאל) ושער הירחון אל

ספרות לתרום ל

   הפלסטינית
  

תרבותית של המיעוט עצמאות על 

מק"י  תפקידה של ,בישראל הערבי

  "צלחִא -אל"הירחון ו במאבק
  

  מופיד סידוואי מאת
 

 בצדהייתה מפותחת ביותר,  1948הספרות הפלסטינית לפני     
הספרות המצרית, הלבנונית והעיראקית. ביפו, בחיפה 
ובירושלים יצאו לאור עיתונים וכתבי עת, והתכנסו באופן 
קבוע מועדוני קריאה ואגודות סופרים. בחיפה, למשל, 

האורתודוקסי -מועדון הערביבהתקיימו ערבי שירה וסיפורת 
ערבי השירה ההיסטוריים להמפלגה הקומוניסטית. במועדון ו

 שנמנה עםבחיפה היה אחראי חנא נקארה, עורך דין במקצועו 
קרמה (אבו -קרים אל-משוררים כמו עבד אלראשי מק"י. 

  סלמא) גדלו והתחנכו במסגרות אלה.
  

  תרבות עצמאיתהמאבק ל
האינטליגנציה הערבית, ברובה, לא , 1948בעקבות מלחמת     

גורשו או נמלטו עם  היוצרים והוגי הדעותנותרה בארץ. 
אך . יותערבהמשפחותיהם וחיפשו מקלט במדינות 

 עמה נמנו .האינטליגנציה החיפאית שרדה ברובה ונותרה בעיר
חברי המפלגה הקומוניסטית חנא אבו חנא, תאופיק טובי 

  ואחרים. 
אחרי הנכבה וקום המדינה, לא הייתה עיתונות ערבית     

. בצדו, "אתיחאד-אלהשבועון הקומוניסטי "בישראל מלבד 
-אל"כתב העת התרבותי והספרותי  1951-צאת לאור בהחלו ל

. השלושה "דע'-אלירחון הנוער הקומוניסטי "ו "ג'דיד
השפיעו באופן ברור על הנוער הערבי והאוכלוסייה הערבית 

  את   שרו יק  הם    ופוליטית.    תרבותית    אמנותית,   : כולה

  
 הפלסטינית בישראל עם העבר התרבותי האוכלוסייה

'. אני יכול להעיד על עצמי, שגדלתי 48-ל שקדם הפלסטיני
ג'דיד" -ד" ו"אלע'-"אל והתחנכתי תוך קריאה בעיתונים אלה.

כמשקל נגד         .80-חדלו להופיע באופן סדיר בסוף שנות ה
לעיתונות הקומוניסטית, פרסמו גם הממסד והמפלגות 

ההסתדרות, מפא"י  ים בערבית משלהם:עיתונ הציוניות 
. "מרצד-אל"ו "ענבה-אל", "יום-אל" הוציאו לאור את ומפ"ם

 בקרב האוכלוסייה חינוכיתהתרבותית והפעילות ה גם בתחום
ת ענפה פעילות תרבותי נערכה התקיימה התמודדות מתמדת.

 במקביל, וברחבי הארץ במועדוני המפלגה הקומוניסטית
פעילויות דומות במועדוני ההסתדרות בערים הערביות. ארגנו 

קאסם, סאלם -מחמוד דרוויש, סמיח אל הנודעים משורריםה
של ג'ובראן, ראשד חוסיין ותאופיק זיאד התחנכו במסגרות 

  . ה הקומוניסטיתהמפלג
  

  לתקן את החברה שלנו
אז התגודדנו כמה צעירים בכפר ערערה. היו  1971-ב    

חברי מפלגה, אך לא  גם כמהוהיו  מק"יבערערה תומכים של 
סניף מאורגן. רצינו לקדם פעילות תרבותית פעל ביישוב 

. החלטנו 19-ו 18בני  -, וחבריי 21בן  אז עצמאית בכפר. הייתי
נו שאפן). (התיקו "ִאצלח-אל"עיתון, וקראנו לו לאור להוציא 

  לעשות דבר מה למען החברה שלנו, ובכך לתקן אותה.
שב"כ בחדרה. בזומנו לחקירות  ,מיד עם הקמת העיתון    

להוציא  פנאייש לנו  כיצדמי מממן את העיתון,  ,שאלו אותנו
עיתון ומי עומד מאחורי המסרים הפוליטיים בו. זאת, על אף 

אז, פנינו בהתאם לחוק ברורים: האלה היו שכל הפרטים 
את הירחון, ואיש לאור להוציא  משרד הפניםקיבלנו רישיון מו

לא מימן אותנו, שכן התבססנו על תרומות צנועות ועל כספנו 
  שלנו. 

אודותינו, על  "אתיחאד-אל"בבעקבות פרסום לאחר מכן,     
 ?כותב עליכם "אתיחאד-אל"נחקרנו שנית בשב"כ: מדוע 

אל  מצאנו את דרכנו עקבות החקירותבדווקא נשאלנו. 
המפלגה. השב"כ פקח את עיניי לחשיבות הפעילות הפוליטית 

מדוע שלחתי  ,במסגרות מאורגנות, כאשר שאל אותי החוקר
אמיל חביבי חברי הכנסת הקומוניסטים את הגיליון אל 

  ותאופיק טובי. 
 , הוא יצא לאורהירחון בעשרות השנים שחלפו מאז ייסוד    
שנים החלטנו להקים הוצאה לאור,  16י . לפניםשונ עיצוביםב

את הירחון. משנה לשנה, גדל היקף  דפיסה גם להמסגרתוב
  עמודים. 50-למעלה מ כולל כל גיליוןהירחון. כיום 

  

  להתגבר על מכשולי השפה
הבאת הספרות  – "אצלח-אל"אחד האלמנטים החשובים ב    

העברית לקורא הערבי. זה חשוב לנו במדינה שבה יש מיעוט 
  ערבי גדול ורוב יהודי. 

נתן זך שירים של תרגומים ל יגלובגיליון האחרון  יםעיינהמ    
משוררים  רקלא מתרגמים לערבית יוסף. אנחנו -וחמוטל בר

השמאל הישראלי, אלא נותנים ביטוי  םוסופרים הנמנים רק ע
  רות ישראלית שאיננה מזוהה פוליטית. גם לספ

, אנו נותנים קול ומקום לספרות מודרכים על ידי גישה זו    
לא רק  בירחון מפרסמים את יצירותיהםהערבית על כל גווניה. 

מטרתנו . ממגוון דעות חברי מפלגה, אלא סופרים ומשוררים
-היא שהאוכלוסייה הערבית תכיר את הספרות הערבית

  בישראל על כל פניה.פלסטינית 
כיר את הספרות להציבור היהודי במטרה לאפשר ל     

כל חלקים מלעברית לתרגם  תדואג מערכת הירחוןהערבית, 
  גיליון. 



    במאבק
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  )יאביב סיגל (צילום: כנסתל בסמוך מחאה מיצג מוות. שווה גירוש
   

מצב הפליטים ומבקשי ב) דיון 17.1שעה שבכנסת התקיים (    
מחוץ למשכן מבקשי מקלט הפגינו המקלט בישראל, 

מיצג העלו המפגינים  .ופעילים ישראליםנים אאריתראים וסוד
המדמה מכירת בני אדם בשוק עבדים בלוב במחאה על 

מבקשי להיות עתידם של  העשויעבדות הגירוש המתוכנן. 
נלכדים רבים שם , הדלרואנדה ואוגנ לאחר גירושםהמקלט 

מוצעים וקשים לעינויים הופכים קרבנות , בידי סוחרי עבדים
  .בלובם בשווקי למכירה

את דיון החירום בכנסת יזמו ח"כ דב חנין (חד"ש, הרשימה     
המשותפת), ח"כ מיכל רוזין (מרצ) וח"כ איל בן ראובן 

ח"כ חנין, בנאומו, הדגיש את תחושת הקבס  (המחנה הציוני).
איך נראה . אנושית-החלטה לאזו "העולה מן החלטת הגירוש: 

באזיקים למטוס כבולים של גברים, נשים וילדים  גירוש בכוח
? האם יש אדם דיקטטורות אפלות באפריקה לאייקח אותם ש

שיש מצפון בלבו שלא מרגיש כאב ומצוקה למראה תמונות 
חוקית, כי היא מנוגדת לאמנת החלטה זו גם אינה כאלה? 

יהודית. אנחנו עדיין  . והיא גם לא1951-זכויות הפליט מ
שבה יהודים נמלטו ממשטרים  20-מאה הזוכרים את ה

כי ואהבת את הגר 'אנטישמיים, אנחנו עדיין זוכרים את הציווי 
  ."'גרים הייתם בארץ מצרים

אחת המשתתפות בדיון הייתה שולה קשת, מנכ"לית     
למען נשים בישראל" ותושבת שכונת נווה  –עמותת "אחותי 

"מאחורי הגירוש של מבקשי המקלט מסתתר : , שאמרהשאנן
טייקונים. כשנתניהו הגיע בידי כיבוש של דרום תל אביב 

חזיר את דרום תל אביב לתושבים הוא שיקר. שיואמר לביקור 
  ."הוא לא עושה שום דבר בשבילנו

חברי סגל אקדמי בכיר מאוניברסיטאות  500-ככמו כן,     
על מכתב פתוח ) 21.1השבוע (מכללות בישראל חתמו מו

לראש הממשלה בנימין נתניהו, נשיא המדינה ראובן ריבלין 
   המקלט  מבקשי   את   לגרש   שלא   בקריאה   וחברי הכנסת 

  
 ומאריתראה. על  מכתבים  ועצומות  דומים  חתמו  גםן אמסוד
  המתנגדים לגירוש. ורבנים , אמניםאנשי רוח מאות

  

; הפרטהל מתנגדיםעובדי חסות הנוער 

  שביתת סולידריות של נהגי אגדביה"ד מנע 
  

ברחבי הארץ כל נהגי אגד תכננו לשבות  )22.1( השבוע    
מקרי אלימות  בשעות הבוקר במחאה על כמה במשך שעתיים

עבודה הוציא צו בית הדין לכלפי נהגים בחודשים האחרונים. 
והתיר לוועד העובדים להשבית קו אחד , מניעה נגד השביתה

  .אחת בלבד במשך שעה בירושלים
הוכה  , כאשרבשבוע שעברהאחרון היה  מקרה האלימות     

נהג פלסטיני ותיק של אגד בירושלים, פהמי ג'אבר, תושב 
בתום האירוע, הנהג ידי שוטר שלא בתפקיד. ב ,מזרח העיר

   נשלח למעצר.שהפלסטיני היה זה 
, מסר כי "הנהג יו"ר ועד העובדים של אגד, קובי ואחניש    

כביש עם הנוסעים ופתאום נהג שהוא גם בשלנו נסע לתומו 
תקף אותו פיזית השוטר . חסם אותוו שוטר חתך אותו

  שוטרי יס"מ ועצרו את הנהג".הגיעו לאחר מכן וומילולית, 
עובדי חסות הנוער , חסמו )21.1(מוקדם יותר השבוע     

מחאה ב שובתים . העובדיםסמוך לקריית הממשלה כבישים
  . הפרטת מעונות הנוערבשל הצפויים  על פיטוריהם

על אף שבמהלך סוף השבוע נענו עובדי חסות הנוער     
לבקשת משרד העבודה והרווחה והשהו את שביתתם, לא חלה 
כל התקדמות באשר להבטחת זכויותיהם בתהליך החלפת 

בהמשך לפעולת המחאה  הזכיינים המפעילים את השירות.
בהתאם להגבלות שהתווה בשביתה העובדים פתחו  ברחוב,

  .בית הדין הארצי לעבודה
  

  מועדון קולנוע בגדה השמאלית

  רוברטו רוסליני – 14-עלייתו של לואי ה
  )עבריתב, כתוביות צרפתית( צרפת, 1966

  אדם אבולעפיהתתקיים שיחה עם  אחרי ההקרנה
  

        , תל אביב70אחד העם , 17:30, בינואר 27, שבת
  

  המפלגה הקומוניסטית הישראלית

  הוועד המרכזי 
  ישיבת הוועד המרכזי תתקיים בשבת הקרובה 

  

  , 12:00, בינואר 27

        , חיפה39, שדרות בן גוריון מועדון אחווה
  

  רוכבים נגד הגירוש

  ביוזמת "עוצרים את הגירוש"
חולצות וש לבמתבקשים ל. הרוכבים תצא מכיכר רביןשיירת אופניים 

  . , ובמקום יחולקו שלטיםמסרים נגד הגירוש ותהנושא

  כיכר רבין, ת"א, 20:00, בינואר 30, 'גיום 


