
  

 הפלסטיניתלנכבה ו להקמת ישראלשנה  70 לרגל גילוי דעת מק"י וךתמ
  

הם שני  –כינונה של מדינת ישראל והאסון (הנכבה)     
צדדים בלתי נפרדים של ההיסטוריה, שיכלה להיות אחרת 

גם המדינה  שנה 70לפני לו מומשה החלטת האו"ם והוקמה 
הפלסטינית העצמאית. מימוש זכות ההגדרה העצמית של 

העם הפלסטיני במדינתו 
-העצמאית והריבונית בגבולות ה

תרון צודק בהתאם ופ 1967ביוני  4
להחלטות האו"ם של שאלת 
הפליטים הפלסטינים, ייצרו 
בהחלט הזדמנות לפתרון מדיני 

  ולסיום הסכסוך.  
המפלגה הקומוניסטית     

, 1919-הפלשתינאית, שנוסדה ב
ובהמשך הקומוניסטים היהודים 
במפלגה זו והקומוניסטים 

ץ הערבים  בליגה לשחרור לאומי, נאבקו למען עצמאות האר
הריאקציה היהודית  -נגד השלטון הבריטי ומשענותיו 

הציונית והריאקציה הערבית. מק"י עקבית בתמיכתה בזכות 
פלסטיני, -כל אחד משני העמים בארץ, היהודי והערבי

פלסטיני -להגדרה עצמית ובתביעתה לכונן שלום ישראלי
. מק"י הייתה המפלגה היחידה שהתנגדה מהרגע צודק ויציב

, למלחמות 1967-וב 1956-חמות הכיבוש בהראשון למל
    לתוקפנות הנמשכת נגד סוריה. –בלבנון ובעזה, וכעת 

הסירוב העקרוני והמעשי של הממשלות לדורותיהן לבצע 
את החלטות האו"ם, המחייבות את ישראל לסגת מכל 

, לפרק את כל ההתנחלויות, 1967-השטחים שנכבשו ב
פלסטיני -ום ישראלילהסיר את המצור מעל עזה ולכונן של

הוא הסיבה הראשית להעדר השלום והביטחון  –צודק 
  ולהמשך שפיכות הדמים.

עוד מתקופת המנדט הבריטי ועד לאחרונה, התקיים     
שיתוף הפעולה בין הציונות לריאקציה הערבית בחשאי 

בשירות האימפריאליזם הבריטי והאמריקאי. כעת נרקמת 
בין החוגים הכי  -אזור בגלוי ברית של מחרחרי מלחמות ב

ריאקציוניים בעולם הערבי בהנהגת סעודיה לבין החוגים 
הכי קיצוניים בממסד הישראלי, וזאת תחת שרביטו של 

  ההרפתקני. טראמפממשל 
  ממשלת נתניהו מקיימת משטר קולוניאלי בשטחים     

הפלסטיניים הכבושים ומשטר של הפרדה, שיסוי ואפליה 
גזענית בתחומי ישראל. החברה בישראל סובלת מקיטוב 

-חברתי קיצוני המלווה בתופעות קשות של דה-כלכלי

לגיטימציה בחוק כלפי האזרחים הערבים, במתקפה על 
המרחב הדמוקרטי ובשחיתות שלטונית שוברת שיאים. 

ים מיליטריזציה במינון גבוה לקפיטליזם הישראלי אופייני
  וסחר בנשק עם משטרים דיקטטוריים בעולם. 

שנה נמצאת ההגמוניה  40מזה     
הפוליטית בישראל בעיקר בידי הימין. 
השמאל הציוני התפרק מנכסיו 

דמוקרטיים וברובו מזדנב -הסוציאל
אחרי הימין המכונה "מרכז" ותומך 
במדיניות המלחמות, הכיבוש 

הברית -בארצות והעמקת התלות
  ובתכניותיה באזור.

תנאים המורכבים של ה למרות    
 70המציאות הישראלית, הצטיינו 

השנים האחרונות גם במאבקים 
מערכות חברתיים ודמוקרטיים חשובים: מאבקים של עובדים, 

נגד המלחמה והכיבוש ולמען שלום צודק, נגד אפליית הנשים 
  ולהגנת הסביבה. 

טית הישראלית הייתה ותמשיך להיות המפלגה הקומוניס    
גורם מתסיס במאבקים המעמדיים, החברתיים והדמוקרטיים. 
היא מציעה לעובדים, שהם הרוב המכריע בקרב שני העמים, 
חזון ודרך מעשית לחיים בכבוד, בשלום, בשוויון 

  ובדמוקרטיה, לחיים של רווחה כלכלית וצדק חברתי.
הדמוקרטיים היהודיים, הציבור הערבי, יחד עם הכוחות     

נגד הממשל הצבאי; נגד  ממושכות ניהלו מערכות ציבוריות
הנישול מהקרקע והריסת בתים וכפרים שלמים בנגב על מנת 

חיראן -להקים ישובים ליהודים בלבד במקומם (דוגמת אום אל
עראקיב); נגד תכניות  הטרנספר ולמען שוויון זכויות -ואל

  הערבית. לאומי ואזרחי של האוכלוסייה 
-נחשף הקשר בין הכיבוש וההתנחלויות והמדיניות הניאו    

ליברלית הקיצונית לבין השחיתות השלטונית והמתקפה על 
המרחב הדמוקרטי, על הלגיטימיות של הציבור הערבי ועל 

  מבקשי מקלט ומהגרי עבודה.   -הקבוצות המוחלשות 
ם בתנאים אלה, קוראת מק"י לכל הכוחות והדמוקרטיי    

בחברה הישראלית, יהודים וערבים, מפלגות אופוזיציה, 
 -ארגונים עממיים, קבוצות מחאה וארגוני זכויות אדם 

פשיסטית. -להיענות לצו השעה ולכונן חזית דמוקרטית אנטי
ערבי! יחד נעצור את הגזענות -זה הזמן למאבק משותף יהודי

  והפשיזם! 
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 2תגובות/

        
        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם

  

  מטבעאלפי עובדים מפטרים לחינם לא 
את טבע , גם בשנה שעברה כבשו בכירי 2016-בדומה ל"

צמרת הרשימה, עם שישה בכירים בשבעת המקומות 
 15ברשימת הראשונים. שני בכירים נוספים בטבע התברגו 

שמיניית הבכירים בטבע גרפה לכיסה  .מקבלי השכר הגבוה
, בעוד 2017-מיליון שקל ב 165-יחדיו תגמול של יותר מ

מהשקעתם. המשקיעים  51%המשקיעים בחברה איבדו 
 2016-בחברת התרופות כבר רגילים למצב זה, לאחר שגם ב

הם ראו את בכירי החברה בצמרת המשתכרים, בעוד המניה 
  מנכ"ל טבע. קאר שולץ,במקום הראשון נמצא  .44%ה איבד

מענק , אך בזכות 2017שולץ אמנם חתם בחברה רק בספטמבר 
מיליון שקל שקיבל, הוא  50-בדמות מניות בהחתימה הגבוה 

מיליון שקל. התגמול הכולל של  60נהנה מהכנסה כוללת של 
 בטבלהמהבא אחריו  2.5שולץ חריג בזכות המענק, וגבוה פי 

מעלות שכר  2017-קודמו בתפקיד, יצחק פטרבורג, שנהנה בו
  ".מיליון שקל 24של כמעט 

  )1.4, ("דה מרקר"
  לא אלמן ישראל

-מיליארד שקל לחמשת הבנקים הגדולים ב 9"רווח נקי של 
2017."  

  )27.3("דה מרקר", 

  

  יש מי וחוגג ויש מי משלם על החגיגה
  ."100%-ב; הראל 387%-"חוגגות: רווחי מגדל זינקו ב

  )28.3("ישראל היום", 
  

  רוצה לסגור מרפסתהתדע כל אם עברייה 
שר האוצר אים פטור מהיתר בנייה; כחלון מסדר לאמריק"

פועל להענקת פטור לממשל האמריקאי בהסבה זמנית של 
נים משפט ואולם. מבנה הקונסוליה בירושלים לשגרירות

עומד ט הסבת השגרירות טוענים כי כלל לא בטוח שפרויק
 המיוצגים, לאמריקאים הנאה טובת במתן מדובר. בתנאי החוק

  . "שמרון מלכו משרד ידי על
  )22.3("דה מרקר", 

  

  גאוותו של הטוען לכתר
-"בתקופתי כשר פנים יצאו אלפי מסתננים. יצאו למעלה מ

 10שהייתי שר פנים הוצאתי מעל כאיש בשנתיים.  4000
גיבוי. היום לצערי זה נתתי ולכן . זהו מאבק מתמשך פיםאל

ניצחון של המסתננים. אנחנו נותנים חותמת ויוצרים קהילת 
 ,המספרים לא נכונים .מיעוט אפריקנית בתוך מדינת ישראל

  ".יםגבוהשלהם ילודה ואחוזי ה
  )2.4"מעריב",  ,(שר הפנים לשעבר גדעון סער

  

  בניכוי הפלסטינים והפליטים
מהשקטים והבטוחים חג הפסח שמסתיים בשעה זו היה "

 .'"שידענו בשנים האחרונות
  )7.4, שר הביטחון אביגדור ליברמן(

  
  

  

  

 מכתבים    

  למערכת    
  

  על הקשר עם פינושה  חשיפת מסמכים
ערעור בהשופטת אורנה לוי קיבלה את עמדת המדינה     

על פסק הדין הדוחה במלואה עתירה  העליוןהמ"ש לבי
הקשר הביטחוני על אודות לחשוף עשרות אלפי מסמכים 

. בצ'ילה ינת ישראל עם משטר פינושהוהדיפלומטי של מד
 תם שלבדיקמונעות מגבלות כוח אדם וזמן ש טוענתהמדינה 

) שאותרו !אלף עמודים 19עשרות אלפי מסמכים (לפחות 
כל המסמכים כי " ,. עוד טוענת המדינהחוןבמשרד הביט

  ."סי החוץ שלהלפגוע בביטחון המדינה וביחואין חסויים 
 מסירת –איזון סביר בנסיבות העניין השופטת לוי קבעה כי     
מסמכים בלבד, העוסקים בשליחת רופאים צבאיים (כאילו  12

 ).בלבד היחסים היו מטעמים הומניטריים
העתירה והערעור הוגשו יחד עם לילי טראובמן ובתה     

ארנסטו תמרה סנטוס טראובמן, שהיו נרדפות משטר פינושה. 
לאחר  טראובמן, אביה של לילי וסבה של תמרה, נחטף מיד

ההפיכה, עונה למוות במשרד ההגנה הצ'יליאני בסנטיאגו, 
שנים עד שעצמותיו אותרו ונמסרו  20-במשך כונעדר 

   משפחה.ל
נרדפי בין ובני משפחתו היו שגם הוא דניאל סילברמן,     

. אביו של דניאל, הצטרף גם הוא לעתירה, משטר פינושה
דוד סילברמן, היה קשור לממשל איינדה, הפעיל הקומוניסטי 

זמן מה לאחר  .כ"ל מכרות הנחושת החשובים בצ'ילהמנוהיה 
השירות ההפיכה, אביו של דניאל עונה, נחטף ע"י סוכני 

 ) והועלם.DINAהצ'יליאני ( החשאי
ימים  פינושה כבר רשמית בחונטה שלישראל הכירה מדינת     

ועל אף שרב הנסתר , 1973ספורים לאחר ההפיכה בספטמבר 
מעט פרטים   לא על הגלוי במערכת היחסים בין המדינות,

ישנן מדינות נוספות שמכרו נשק שאף לאורך השנים.  פורסמו
פינושה, הרי ששיתוף הפעולה, התמיכה הצבאית  למשטר

והדיפלומטית מצד מדינת ישראל, היו מבחינת היקפם 
  . רודןביותר לחונטה ול משמעותייםותם וחשיב

שנחשפו בארה"ב, בישראל ובצ'ילה,  ועדויות    ממסמכים    
לכוחות הביטחון הפושעים של סיפקה כי מדינת ישראל ודע נ
הפגנות, לצורך לפיזור , רובים וציוד צבאיים חונטה אימוניםה

  מלחמה פנימית זו. 
העליון ידון  למרבה הצער, נקבע כי על מנת שבית המשפט    

 25-, עד לאלף שקל 14  בסך ערבון  בערעור, יש להפקיד
להבטיח שיהיה , לכאורה, נועד העירבוןבאפריל הקרוב. 

הוצאות, אם הערעור מקור לגביית למשרדי הביטחון והחוץ 
העירבון להשתיק את מטרת יידחה. בפועל, אין צל של ספק כי 

שכן, נוכח הנושא  .הדיון בנושא ולטייח את הפשעים שנעשו
יפסקו הוצאות בסופו יהחריג של הערעור, ממילא הסיכוי ש

של ההליך נמוך ביותר (עד היום טרם נפסקו הוצאות בכל 
   העתירות והערעורים בעניין הייצוא הביטחוני).

לא יופקד במועד שנקבע,   ! אם העירבוןיעזור כל סכום    
להפקיד בחשבון הבנק של  אפשר .הערעור יידחה על הסף

, מספר חשבון 748סניף  ,)12בנק הפועלים (: עו"ד איתי מק
ערבון צ'ילה". נא להודיע לי "עבור  :לצייןו, 544348

  כדי שאשלח קבלה. eitaymack@gmail.com דוא"לב

   איתי מק עו"ד
 ירושלים                                                               

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

  6126102יפו -ת"א 26205או לתיבת דואר 



 3/פוליטי 
   

לא למלחמה בסוריה
בסוף בסוריה תקף כוח משולב של ארה״ב, בריטניה וצרפת     

טילים נורו לעברה. שלוש  100-יותר מ. )14.4השבוע (
המעצמות, בגיבוי נאט"ו, טענו כי התקיפה הייתה תגובה 
למתקפה כימית של משטר אסד על העיר דומא. משרד החוץ 
הסורי טען כי לא נעשה שום שימוש בנשק כימי, והארגון 
למניעת הפצת נשק כימי מוזמן להגיע למקום ולבדוק את 

יותר של הכופרים בהאשמות ההאשמות. הטענה הבסיסית ב
שימוש בנשק כימי היא שאין שום סיבה גבי המערביות ל

קונבנציונלי -הגיונית למשטר אסד להשתמש בנשק בלתי
הוא נמצא בדרכו הבטוחה  שכן, ביקורת בינלאומיתשיעורר 

  לניצחון במלחמת האזרחים המתמשכת. 
ורים , והמוני עקפגיעה באזרחים, גם בדרכים קונבנציונליות    

 ה המתמשכתמלחמהיא המחיר הכבד שגובה ה מבתיהם 
בדבר שימוש בנשק כימי מן הראוי טענות בהסורי.  מהעם 
  תלויה. -ועדת חקירה בינ"ל, שקופה, עצמאית ובלתי שתדון

, הצדיקו ארה"ב ושותפותיה את מלחמת המפרץ 2003-ב    
רעיני. בדיעבד עיראק בהימצאות נשק ג את כיבושהשנייה ו

ר, כי המידע הומצא לצורך הצדקת התוקפנות הצבאית, הסתב
וכי המטרה הייתה השתלטות על מאגרי הדלק ושינוי המשטר. 

, הנחוץ נוסףתוקפני מלחמתי צעד עדים לבשבוע שעבר היינו 
   מסיבות בינלאומיות ופנימיות. טראמפלנשיא 

חד"ש את התקיפה  הוקיעה, )14.4בשבת בבוקר (בהודעתה     
"לארה"ב היסטוריה עשירה של   ציינה:האמריקאית בסוריה ו

תוקפנות ובריונות באזור באמתלות של נשק להשמדה המונית 
הדוגלת שהתבררו כשקריות. חד"ש מדגישה את עמדתה 

כולו, כולל ישראל, מנשק להשמדה  התיכון רחפירוז המזב
-ריקאיתהמונית". במוצ"ש, כמה שעות לאחר התקיפה האמ

נגד בריטית בסוריה, נערכה משמרת מחאה -צרפתית
איש ביוזמת  200-בהשתתפות כהתוקפנות האימפריאליסטית 

 :(ר' צילום חד"ש ומק"י, מול הקונסוליה האמריקאית בחיפה
   .אתיחאד")-"אל

ג'רמי קורבין, מנהיג הלייבור בבריטניה, גינה אף הוא את     
חוקית -יפה הבלתיהעומדת בראשה בשל התקאת ממשלתו ו

בסוריה וחרחורי המלחמה שרק יעמיקו את המשבר בסוריה: 
התערבות צבאית בריטית נוספת בסוריה גורמת להסלמה של "

סכסוך הרסני. הצורך במשא ומתן אמתי לשלום ולהסדר מדיני 
 המוחלטת של כל כוללני של הסכסוך הסורי, כולל הסגתם

  הכוחות הזרים, לא יכול להיות דחוף יותר. עלינו לעשות כל 
  .שביכולתנו על מנת לחתור לשם"

את כל קודם  גנותלכאזרחי ישראל, סוריה, עלינו, עניין ב    
: הפלישות פשעי התוקפנות המתמשכת של ממשלת נתניהו

הריבוני הנשנות והחוזרות של חיל האוויר הישראלי לשטחה 
והסיוע המכונה  ;הכיבוש בן החמישים בגולן ;של סוריה

  שמעניקה ישראל לקבוצות אסלאמיסטיות.  "רפואי"אזרחי" ו"
ואם לא די בכך, לאחרונה מפמפמת התקשורת הממסדית,     

כאילו תושבים סורים בדרום הגולן מבקשים מישראל להגיע 
לכפריהם, ובכך מכשירה את הדרך לסכנה של פלישה צבאית 

עבור העם ו של נתניהו היא אסון עבורנו, ז יניותמדישראלית. 
  . כולם עבור עמי האזורורי והס
אין לנתק את עמדתו של נתניהו ביחס לפלסטינים מעמדתו     

-סעודית-ביחס לסכסוך בסוריה; הברית הישראלית
חותרת ל"עסקת המאה" שמשמעותה מסמוס האמריקאית, זו 

החותרת לתדלוק  הזכויות הלאומיות הפלסטיניות, היא גם זו
הסכסוך בסוריה בהתערבות צבאית נוספת ובחימוש הקבוצות 

 טיליםהת של תקיפ המטרה האסטרטגיתהג'יהאדיסטיות. 
תחזוקת  ןהמערבית, ושל התמיכה הסעודית והישראלית בה, ה

  . תמידית יציבות-השריית איו המדממת אזרחיםהמלחמת 
המאבק העממי בהשתתפות אלפים  נמשךעזה  ברצועת    

שבוע שלישי ברציפות, צעדו  אל גדר ), 13.4בשישי (רבים. 
. שוב במחאה נגד המצור פלסטינים 10,000-הגבול יותר מ

מפגין  והתוצאה:דיכא הצבא הישראלי את המחאה באלימות, 
 ווגדרה מהם 15-מאש חיה, ו – 233 ;נפצעו 968-אחד נהרג ו

, בעוד דם הנשפך בעזהמגואלות בידי נתניהו במצב קשה. 
סוריה. אלפי הנעשה במזיל דמעות תנין על  שהוא עצמו

ההרוגים והפצועים במחאות העממיות בשטחים הכבושים, 
טראמפ בדצמבר  ירושלים של דונלדהצהרת מאז שגברו 

 סעודיהוניסיונות ישראל, ארה"ב  לש הקרבנות הםהאחרון, 
  את השאיפות הלאומיות הפלסטיניות. רמוס ל

זו אינה מנקה את כפיהן של רוסיה ושל מקוללת ברית     
איראן, ולא את ידי הממשלה הסורית, אך היא מחייבת אותנו 

, מול סכנת כיםלהרחיב את הסכסו מזימותלעמוד מול ה
מכל  מול עוד פגיעה באזרחיםלסוריה,  מערבית פלישה צבאית

. ההתנחלויות והמשך המצור על עזהמול הרחבת , הצדדים
נחוצה בנייה של שיתוף פעולה של מתנגדי הכיבוש  לשם כך

 לא ,בסוריה, כן לשלום צודק לפתרון פוליטיכן  והתוקפנות.
  !למלחמה

  

  י"ל
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  כלום זה אבל היה,
   מצבה תא צוקרברג חשף המחוקקים בית בפני בעדותו

הסנאטורים של ידם אזלת ואת הדמוקרטיה של העגום

  (צילום: ויקימדיה) כו האדנותיאת חיו הקפיאהלא  החקירהצוקרברג. 
 

בשבוע התייצב מייסד ומנכ"ל פייסבוק, מארק צוקרברג,     
משך  ) בפני ועדות של מחוקקים אמריקאים11.4-10.4שעבר (

מה התרחש בפרשה יומיים ברציפות. צוקרברג נדרש להסביר 
מיליון  87שבה נמסר לקיימברידג' אנליטיקה מידע על 

  מתכננת לעשות בנדון.האחרונה , ומה פייסבוק משתמשי
הגדיל אף "היה, אבל זה כלום". הוא : צוקרברג בחר בקו    

דלפו ונמכרו ל"צד שלישי  האישיים שלו עצמופרטיו כי וטען 
ב"דה מרקר" תיארו את האירוע כ"נכד המסביר לסבא  זדוני".

טורים אינה אאך אזלת היד של הסנ ,)12.4על האינטרנט" (
אזלת ידם של . או מפערי הגיל טכנולוגי נובעת מהיעדר ידע

תוצאה של השקפת עולם שבה המחוקקים האמריקאים היא 
השוק (וחברות הטכנולוגיה בתוכו) צריך לווסת את עצמו, 

  להיות הגוף הרגולטורי של עצמו. 
השאלה היא מי אחראי, וזו שאלה אידיאולוגית.     

היא , בקיאות בסוגיה נכוןפוליטיקאים מקבלים החלטות. 
אסור שהיעדרה יצדיק שלטון של טכנוקרטים. אך מחייבת, 

"רגולציה לבצע צוקרברג יצטרך  כאילו המחשבות והדרישות,
  ה נורמטיבית. ששרטוט של תפיהן  ,עצמית"

"אחריות  ואכמו "יזמות חברתית"  סיסמותמכירים  כולנו    
כי אם  ,של הפוליטיקאים "עצלנות"ללא אנו עדים תאגידית". 

 האמריקאי נוהגלאידיאולוגיה המנחה אותם. הממשל 
את   ולחבק   לחזור   ואז  נו, -נו-נו ריקות,  בנזיפות  להסתפק 

. השורצים במסדרונות בתי המחוקקים ות הלוביסטיםבבר
עוד לפני שהסתיימה  4.5%-ה בנקיז, מניית פייסבוק אכןו

  .עדותו של צוקרברג בפני הסנאט
ב"זכות לפרטיות" איננה  ם של הסנאטוריםגם התמקדות    

על המרחב האינדיבידואלי להגן האמריקאים אוהבים  .מקרית
  נשיאת נשק.  התיקון השני לחוקת ארצות הברית מתיר ;שלהם

  
ם והפוליטיים יאפשר לסקור את בסיסי הלגיטימציה ההיסטורי

להביט אפשר גם ואודות הנשק, על של השיח האמריקאי 
, אולי הלובי )NRAבלובי של איגוד הרובאים האמריקאי (

  . החזק ביותר בארה"ב
"הזכות בעניין את מי משרת השיח הצר לשאול יש ואולם,     

טורים אלפרטיות" שעלה מתוך שאלותיהם של הסנ
זו מסיטה את המבט מהסוגיה המהותית ה שגיצוקרברג. ל

מתוך הרשתות  בפרטים אישיים גהבדל בין שימושהיותר: מ
לאו;  םהחברתיות למטרות מסחריות (לגיטימיות בעינינו א

חוקיות או לא) לבין שימוש במידע כדי לחתור תחת 
היעדר השאלות הנוגעות הדמוקרטיה ולערער אותה. 

למשמעותה הרחבה של פרטיות, לא רק במובנה הצרכני אלא 
נובע אינו מקרי וגם  איננו גם במובנה האזרחי והפוליטי,

. ההיעדר נובע מחוסר הידע של הפוליטיקאים האמריקאים
  מחוסר רצונם המכוון לשנות את הסטטוס קוו. 

זהו מאבק החורג לחלוטין מהזכות התיאורטית לפרטיות,     
 פיקטיבייםרופילים , פוהוא ממשי ביותר. בוטים, אלגוריתמים

ארץ בדיסטופיה עתידנית מו נשמעים כומניפולציות ברשת 
  אמנם? רחוקה. ה

ההתעלמות הכמעט מוחלטת מנושא זה בסנאט רק מדגישה     
הדמוקרטיה בצרות; עם או בלי קשר לאדון נמצאת עד כמה 

  .public-לעבור להקהל מתבקש  צוקרברג. לשירת ההמנון
  

  שיר ק.
  

  לסרבנים נוספיםעונשי מאסר 
בשבוע הסגיר עצמו בבקו"ם  )קיבוץ העוגן, 20( מתן הלמן    

ימי  20 באורךונדון לתקופת מאסר שביעית  )10.4(שעבר 
בכלא  במצטברימי כליאה  110 הלמן בסופם ירצה. מחבוש

  . שש
יממה מתל אביב, הסגירה עצמה  18איילת ברכפלד, בת     

ימי  70בסופם תרצה . ימי מחבוש 30-ונשפטה ל, מכן לאחר
  .בכלא שש כליאה

  

שנהרות הדם כ: ״דווקא מר הלמןאלאחר פסק הדין,     
, לא פשוטה תקופהלבוא עומדת כי ממשיכים לזרום ונראה 

סרב אני מ .שוויוןשל על נס ערכים של חופש ולהעלות עלינו 
הפלסטינים ועל הישראלים  .לקחת חלק בדיכוי הפלסטינים

  ".ולהראות סולידריות במאבק המשותף ,לשתף פעולה
אני מאמינה שעדיף לשבת בכלא מאשר " ברכפלד מסרה:    

הסירוב לא רק . אך לערכים שלידבר העומד בניגוד לעשות 
מאחורי העקרונות שלי, אלא גם יעזור עמידה יבטיח לי 

  ".להעלות את כל הנושאים הללו לסדר היום
מול כלא  ) תיערך משמרת מחאה21.4בשבת הקרובה (    

 בדרישה לשחרר את הסרבנים. פרטים 12:00בשעה  שש
  על הסעות בפייסבוק של "יש גבול" ושל "מסרבות". 
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 מלחמת

  סחר
  במסלול התנגשותוסין  ה"באר

  

  אבישי ארליך מאת
  

ליברלית מתבססת על מסחר -יאוהקפיטליסטית הנ מערכתה    
הורדת וביטול מכסים בין מדינות  , לרבותנרחב לאומיבינ

לפתיחת השווקים לתחרות בינלאומית שונות (גלובליזציה). 
ההשלכות החמורות על חלקים רחבים 
של מעמד העובדים ועל התעשיות 
המסורתיות: הורדת שכר והגדלת 
הפערים החברתיים. פתיחת השווקים 
ל"סחר חופשי" היטיבה בעיקר עם 

לאומיות הגדולות, ופגעה -החברות הרב
בין פער האנושות בעולם השלישי בשל 

וא מהמדינות המתועשות מחירי הייב
לעומת מחירי ייצוא חומרי הגלם 

בשני העשורים מהעולם השלישי. 
בארצות המפותחות נוצרה  האחרונים

וגם בארצות המתפתחות תנועה חברתית 
  רחבה נגד הגלובליזציה. 

דונלד טראמפ ירש משק נשיא ארה"ב     
ים גרעון גדול במאזן הסחר. חלקעם 

ארה"ב מהתעשיות ההיסטוריות של 
הצטמצמו, ואזורים רחבים בארה"ב 

 "חגורת החלודה"בואבטלה נרחבת  ההפכו אזורי שקיע
)Rust Belt .( או אמריקה ביבשת עוד ארצות אחרות כל

כל ו ,באסיה מייצאות לארה"ב חומרי גלם ומוצרים תעשייתיים
עוד העולם מוכן לקנות את חובותיה ולהחזיק באגרות חוב 

 ,. סיןארה"ב יכולה להמשיך לנפח את הגרעון המסחרי –ה של
טריליוני  1.3ה הגדולה ביותר של חוב אמריקאי (נושהיא הש

  את הכלכלה העולמית. בדרך זו צבתיימ  ,דולר)
צדדיים -צדדיים ורב-הסחר העולמי בנוי על הסכמי סחר דו     

האירופי, הסכמי הסחר  האיחוד –הם יבין מדינות. הידועים בינ
) והסכם הסחר של מדינות אגן NAFTAשל צפון אמריקה (

). בניסיון פופוליסטי לזכות בקולות TTPינוס השקט (יהאוק
מדיניות של במערכת הבחירות העובדים, הבטיח טראמפ 

באמצעות  שםוי), שתAmerica Firstאמריקה" (קודם כל "
לפרוש  ייבחתפרוטקציוניזם והטלת מכסים על ייבוא. הוא ה

אלא אם ישונו התנאים לטובת ארה"ב. ביומו  NAFTA-מ
הראשון בנשיאות, ביטל טראמפ את חברות ארה"ב בהסכם 

TTP .נה בוא ממילגבי ינגד סין ש את עיקר האש הוא מכוון
בשיעור המכס. לפי החוק  45%הבטיח העלאה תלולה של 

  על ביטחון האומה.הגנה  לשם י הנשיא להטיל מכסיםרשא

  
אחת מדינה " מתאר מצב כאשר רסחהמושג "מלחמת     

מטילה היטלים ומכסים על סחורות מיובאות ממדינה אחרת 
כדי להגן על תוצרתה היא, על מקומות עבודה בשטחה או על 

 ,המטבע שלה. ה"מלחמה" נוצרת כאשר השנייה מטילה
היטלים ומכסים על הראשונה והתוצאה היא צמצום  ,בתגובה

נוקטות צעדים ות נוספ: מדינות בתנאים כאלה. ןהסחר ביניה
 מהלך כזה מובילאספקה עצמית.  ועידודפרוטקציוניזם  כמו

אבטלה לירידת הצמיחה, להצטמצמות הסחר העולמי, ל
של  30-משבר כלכלי. כך קרה בשנות הלדפלציה ולהמונית, 

בתקופת המשבר הגדול. מצב כזה מלווה, המאה שעברה 
  ות ובסכנת מלחמה.כמעט תמיד, בעליית הלאומנות, הגזענ

הטיל טראמפ מכסים על פאנלים סולריים ועל השנה בינואר     
על פלדה ועל אלומיניום. פעולות  -מכונות כביסה, ובמארס 

הנשיא זכו אמנם בתמיכת שני ארגוני העובדים הגדולים 
בארה"ב, אך לא זכו בתמיכה דומה בדעת הקהל האמריקאית. 

בשווקים הפיננסיים בעולם. ההכרזות גרמו לנפילות תזזיתיות 
ארה"ב בפני ארגון  האיחוד האירופי כבר הודיע שיתבע את

ואיים בהטלת מכסים נגדיים על מוצרים  הסחר העולמי
ם. יו"ר הוועדה הכלכלית הלאומית בארה"ב, ג'רי יאמריקאי

כהן, ניסה להשקיט את רוחות המלחמה הכלכלית שעורר 
פחות. כהן  וסבלישל ארה"ב  הבעלות בריתשוהציע  הנשיא

  אולץ להתפטר במארס.

 מקור: דה מרקר

  
בעקבות המכסים שהטיל טראמפ על סין במארס, הודיעה     

מוצרים  128סין החודש על הטלת מכסים נגדיים על 
דולר מארה"ב, בעיקר י ארדימיל 3-בערך של כאמריקאיים 

ה נוספת מוצרים חקלאיים. ארה"ב הודיעה, מצדה, על הטל
  ארד דולר. ימיל 50מוצרים מסין בערך של  1300מכסים על  של
בייצוא הסיני של מוצרי  מיוחדלפגוע ב חותרתארה"ב     

בארה"ב בינה מלאכותית. שגריר סין של תכנה מתקדמים ו
  כי "סין תגיב בהתאם בקרוב".  לאחרונההודיע 

וכעת הוא מבקש  מעטטראמפ  נוכח תוצאות מדיניותו נסוג    
בלי ארה"ב. גם  פעולשהמשיך ל TTPהצטרף להסכם לשוב ול

זאת ככל הנראה בלחץ האינטרסים החקלאיים בארה"ב וכדי 
  . TTPלזכות בבעלי ברית נוספים נגד סין בתוך 

מובן, שטראמפ דורש שיקבלו את ארה"ב בחזרה בתנאים     
 טרמפמפזר שוהתוהו ובוהו במדיניותו משופרים. התהפוכות 

חלק מהמאבק  זה .אישיותושל לא רק תולדה  הםסביבו 
ה נוכח שללשמר את הדומיננטיות  גמוני של ארה"בהה

, ותולדה של המשבר הכלכלי שהחל צמיחתה העקבית של סין
  .ושאותותיו ניכרים עדיין בכל העולם הקפיטליסטי 2007-ב
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  בהונגריה הקיצוני ימיןה ניצחון בעקבות

  הקמפיין הקסנופובי בתחנת אוטובוס בבודפשט (צילום: מוהיני מהטה)
   

 ברחובות בודפשט) 14.4אלף הפגינו בשבת האחרונה ( 100    
ראש בדרישה לדמוקרטיה ונגד משטרו האוטוריטרי של 

-ב זאת בעקבות הבחירות שהתקיימו .ויקטור אורבן הממשלה
ומפלגתו פידס (מפלגת  באפריל. ראש הממשלה המכהן 8

 גתשההאזרחים ההונגרית) סימנו ערב הבחירות יעד הדרוש ל
מהמושבים  ים: שני שלישלהםם הרצוייהשינויים החוקתיים 

אורבן  בפרלמנט ההונגרי שייתרו את הצורך בקואליציה.
 134הצליח להשלים את המשימה, ומפלגתו זכתה בייצוג של 

  . יםבסך הכול, שהם יותר משני שליש 199חברי פרלמנט מתוך 
, סטודנטית הונגרייה לתואר שני גרטה סווגוסשוחחתי עם     

במדינה וליטי על המצב הפ, במדעי החברה ותושבת בודפשט
כעת ועל הקמפיין שקדם לבחירות האחרונות. "בשנתיים 

ממשלה ההאחרונות, מאז התפרצות משבר הפליטים, מנהלת 
האיחוד האירופי, צריכה  ותיהנחקמפיין נגד קליטתם. לפי 

פליטים. ממשלת  1,294הייתה המדינה לקלוט מכסה של 
סיבי החלה בקמפיין אגר דרישה ובמקבילהונגריה דחתה את ה

קושר בין הגירה לבין טרור, עמוס בחצאי  הקמפיין .נגד הגירה
  הסבירה. עובדות ובעובדות מפוברקות",

הנושא, "הקמפיין התגבר לקראת הבחירות, וזה היה     
. בכל מקום ברחבי העיר אפשר השלטון הטיקט היחיד של

 לראות שלטי חוצות של הקמפיין נגד הגירה. נציגי המפלגה
יעו שום תכנית: לא שיקום הביטוח הרפואי, לא הצ השלטת

. כלום על אף שהשירותים החברתיים שלנו קורסים, לא חינוך.
  הם התמקדו רק בקמפיין נגד הגירה".

  

  האופוזיציה? היכן
והממשלה בעוד "האופוזיציה התגלתה במלוא חולשתה,     

שינוי שיאפשר לה לחולל  את הייצוג הפרלמנטריהשיגה 
  ובפוליטיקה בהונגריה", מסבירה סווגוס.משמעותי בחוקה 

ומה לגבי השמאל, אני שואל. "זו שאלה טובה. הוא לא     
 בשיחת כמו נשמעוחיוכה המריר  היא משיבהבאמת קיים", 

-, כל עוד שלטה ממשלה סוציאל2010"עד  הטלפון.
שתי מהשמאל בהונגריה  ורכבהדמוקרטית בהונגריה, 

 20לגה הסוציאליסטית (המפלגה הדמוקרטית והמפ :מפלגות
 מושבים) 9('הקואליציה הדמוקרטית'  מיוצגת ). כיוםמושבים

, כמו למשל מפלגות אחרות אךשמאל, -שהיא מפלגת מרכז
ישנה גם  לא עברו כלל את אחוז החסימה. התנועה 'מומנטום',

לקראת הבחירות חלק אך  .מושבים) 8( המפלגה הירוקהאת 
יש  , לפיהתטקטילאמץ גישה ו החליטממפלגות האופוזיציה 

, הימין הקיצוני , לרבותבעל סיכוי ריאלי לכל מועמדלהצביע 
 על חשבון מועמד מפלגת השלטון".כדי שזה ייבחר 

  

  מי מצביע לויקטור אורבן?
"הפרופיל החברתי של מצביעי מפלגת השלטון השתנה     

, שעה שמפלגתו ישבה 2010בשנים האחרונות. לפני 
, ובעקבות 2010ו אלה בעיקר פנסיונרים. אחרי באופוזיציה, הי

 דמוקרטית, חלחלה-האכזבה העצומה מהממשלה הסוציאל
החלו לתמוך אז ראש הממשלה הבא. ל ייבחרההבנה שאורבן 
הצטופפו סביבו שכבות אינטלקטואליות ובו אנשי ימין 

  שמרניות ואנשי המעמד הבינוני. זה הבסיס הפוליטי שלו. 
, קהל הבוחרים שלו התרחב. יותר נותבבחירות האחרו"    

נמוך ונמוך התלכדו סביבו, רבים -ויותר אנשים ממעמד בינוני
 של הונגריה. בעבר, הייתה הגיאוגרפית  בפריפריה  חיים  מהם 

 , דוגמת מפלגת יוביקאף יותרהקיצוני לימין בפריפריה אחיזה 
. אך ככל שזזה הממשלה ימינה ואימצה את מושבים) 25(

  , היא התחזקה על חשבונו". הרדיקלי הימיןעמדת 
פידס, מסבירה באורבן והפריפריה בהתמיכה המתגברת של     

שליטה הממשלתית באמצעי התקשורת על הת נשענסווגוס, 
רבים מההונגרים צורכים רק מקור אחד של כלי כאשר 

: "התקשורת מבנה דעותמגוון נחשפים לתקשורת ולא 
תלך  שראכ. למשל, אות זומצי צורכים מציאות, ואנשים

נושאים את תעמולת  שלטי החוצות :מאוד ולטברחוב, זה ב
  רק בסטיקרים".   הופיעמהממשלה. האופוזיציה 

  

  הממשלה נוטעת רעיונות בראשם של האנשים
"אורבן ואנשיו ניהלו בחודשים האחרונים קמפיין נגד     

של האיחוד האירופי, בטענה שזה מנסה לחסל את הונגריּותה 
 המדינה. יש לכך השלכות מרחיקות לכת על השיח הציבורי.
הממשלה נוטעת רעיונות בראשם של האנשים וכך מקצינה את 

הגדר שתמנע . "תומכי סווגוס השיח הפוליטי", מסבירה
מי ששואל  לא מעוניינים אפילו לדבר עםמהפליטים להיכנס 

ים מיד קעומ: אלה לאורבן מתנגדיםל אשר. הגבישאלות ל
  . 'חיילים של סורוס בתשלום'ויבי המערכת, ומוגדרים אכ

צביעות. הימין הקיצוני בהונגריה יכול גם  רווישיח הזה ה"    
אותם אנשים  הלפתע לדבר בשפה פמיניסטית, אך אל

שהתנגדו לאמנת איסטנבול שעניינה מאבק באלימות נגד 
נשים. היום הם קוראים להגן על נשות הונגריה מפני סכנת 

  המהגרים".מ לטענתםהנשקפת , האונס
את השיחה סיימנו במבט קצר אל עבר העתיד. "מסביבי,     

אני חשה באווירה של ייאוש ושל דיכאון. תנועת 'מומנטום', 
שלא עברה את אחוז החסימה, הביעה כעס רב על התוצאות, 

. אך בכנות, "עלינו לבנות משהו חדש לגמרי"ואנשיה טענו כי 
אין לי תקווה. רוב הסובבים אותי שקעו בדיכאון לאחר 

התפרסמו תוצאות הבחירות: חברים, אחיותיי ואפילו ש
המרצים שלי באוניברסיטה. ביממה שלאחר הבחירות, 
התפרסמו נתונים על כמות אדירה של חיפושים בגוגל כיצד 
מהגרים מהונגריה. חברה המתגוררת בברלין כתבה בפייסבוק 

ההונגרים שיומיים לאחר הבחירות שאלו אותה כמה מחבריה 
 , זו אני".מהם כיצד מהגרים לברלין. אחת

 יוסף לאור
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  (צילום: לע"מ) מהצדצופה גוריון -בן ,)1950(המצעד הצבאי בירושלים 
  

  1958ם העצמאות יומק"י ב

מדיניות כוח 

מייצרת סיוט 

  מלחמה
  

הוועד המרכזי של המפלגה הקומוניסטית הישראלית         
הראשון של  ו, בעמוד1958באפריל  23-בפרסם (מק"י) 

עשור להקמת מדינת במלאות גילוי דעת  ,"קול העם" העיתון
עוסק בשלל בעיותיה של ודעת ארוך למדי הישראל. גילוי 

עולות כמה תובנות היכולות מקריאה בו ו ,המדינה הצעירה
החשיבות  ללמד על הקו ההיסטורי של המפלגה וגם על

  להלן קטעים מתוך הטקסט:. האקטואלית של חלקן
האימפריאליזם הצליח למנוע את הפתרון הצודק והסופי "    

התלקחה ששל הבעיה הארצישראלית, מאחר שהמלחמה 
 מנעה את הקמת המדינה הערבית העצמאית בארץ בניצוחו

ישראל, גרמה לטרגדיה של מאות אלפי פליטים ערביים, 
מה ולשלילת עצמאותו של העם הערבי במולדתו. מזי

אימפריאליסטית זו נתאפשרה הודות לעזרת [ראש הממשלה] 
גוריון, [מלך ירדן] עבדאללה ויתר עושי דבר -בן

בעצה אחת לשלילת הזכויות ו האימפריאליזם שפעל

 .םהאו" להחלטות  הא"י בהתאם  הערבי  העם  של   הלאומיות
ערבי -מצב זה מנע ומונע עד היום הזה את השלום הישראלי

  .אין ביטחון ויציבות –ובאין שלום 
"צרת ישראל היא ששליטיה בזבזו     

את האהדה הגדולה מצד כל העמים 
שוחרי השלום לישראל בתקופת 
מאבקו לעצמאות. ישראל כיום היא 

התיכון, באסיה  מבודדת בזירה הבינלאומית, במזרח
ובאפריקה, בקרב העמים שוחרי החופש והשלום. הטרגדיה 

גוריון את ישראל -ירה ממשלת בןשל ישראל החלה מאז העב
מתלות בבריטניה לתלות באימפריאליזם האמריקאי, במחיר 
נזיר עדשים של דולרים, הצטרפה למדיניות הכוח והמלחמה 

המועצות ועל העמים שוחרי  הקרה של ארה"ב נגד ברית
השלום, התייצבה לשירות המדיניות הקולוניאליסטית נגד 
העמים המשועבדים ואף הצטרפה רשמית לדוקטרינה של 
[נשיא ארה"ב] אייזנהאור, שהיא דוקטרינת המלחמה 

  ושעבוד העמים הקולוניאליים. 'קומוניזם הבינלאומי'ב
מדיניות ההישענות על האימפריאליזם, מדיניות הכוח, "    

הכיבושים וההתפשטות כלפי העמים הערביים, החמירה את 
ערבי הממאיר. מדיניות ההתעלמות מקיומו -הסכסוך הישראלי

ומזכויותיו הלאומיות הצודקות של העם הערבי הא"י, 
התנכרות לזכות הפליטים הערביים לחזור למולדתם, היעדר 

בוע בדרכי הסכם ושלום גבולות קבע, מבוססים על נכונות לק
העובדה ההיסטורית שא"י היא מולדתם של שני העמים, 
הטלת ממשל צבאי אכזרי ומדכא על האוכלוסייה הערבית 

כל אלה מונעים את השלום הנכסף בין ישראל  –בישראל 
  ים את ביטחון ישראל ועתידה. נלשכנותיה, מסכ

גוריון, הביאה אך סבל -שלת בןהמדיניות הנוכחית של ממ"    
לעם וסיוט מתמיד של מלחמה. היא הביאה, למרות גידול 
הייצור של התעשייה והחקלאות, להגברת התלות בהון הזר, 

העם, ליוקר מאמיר  החיים של המוני לירידה דרסטית של רמת
ללא הרף, למסים כבדים ללא נשוא, לאבטלה ממאירה 

והחינוך בתקציב  ומתפשטת, לצמצום שירותי הבריאות
  גבול של תקציבי הצבא והמשטרה.-הממשלתי ולניפוח ללא

ביום העשור לישראל, מזעיקה המפלגה הקומוניסטית את "    
העם: הדרך עם האימפריאליזם נוגדת את האינטרסים 

  ".   !לא זו הדרךלא זו הדרךלא זו הדרךלא זו הדרךהחיוניים ביותר של ישראל! 
 : "לפירוזתבסופו של גילוי הדעת, בולטות כמה דרישו    

התיכון מנשק גרעיני" ו"בעד הכרה בזכויות הלאומיות  המזרח
הצודקות של העם הערבי ובזכות הפליטים הערבים הרוצים 

כדרך יחידה לרכישת ההכרה של עמי  –תם דבכך לחזור למול
 60ערב במדינת ישראל". כאמור, משפטים אלה נכתבו לפני 

  ישראל. מדינת עשור להקמת במלאות שנה, 
  

  אפרים דוידי
  

   הישיבה החגיגית בכנסת:

  מה נמחק מהפרוטוקול
  

לקראת האירועים לציון עשור להקמת מדינת ישראל נערכה     
אז במרכז ירושלים המערבית, שפעלה ישיבה חגיגית בכנסת, 

  כל הסיעות לברך את המדינה הצעירה. נתבקשו  מהלכהוב
בסופו ש ,ח"כ שמואל מיקוניס מסיעת מק"י נשא נאום ארוך    

שלעם הערבי בא"י לא ניתן להגשים את " ציין את העובדה
שמאות אלפי בניו נהפכו לחסרי בית". עד ו עצמאותו המדינית

  כאן מתוך הפרוטוקול מאותה ישיבה.
הורה למחוק  ,, יוסף שפרינצק ממפא"יאז אך יו"ר הכנסת    

: "נגד בנאום מהפרוטוקול של אותה ישיבה משפט מפתח
 מי כלפי האוכלוסייה הערבית בישראל".מדיניות הדיכוי הלאו



    במאבק
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   2018במספר לשנת  13-הקרבן ה .אדעיס
     

תושב העיר הפלסטינית , 54עומר מוחמד אחמד אדעיס, בן     
-כשל ) מגובה 11.4( בשבוע שעברנפל הסמוכה לחברון, יטא 

התנחלות מעלה במטרים באתר בנייה באזור התעשייה  10
בשנה  13-אדעיס הוא ההרוג האדומים שבשטחים הכבושים. 

  בענף הבניין. האחרונה
הוא נפצע אנושות ולאחר פעולות החייאה הועבר לבית     

החולים הדסה הר הצופים במצב אנוש עם פגיעה רב 
  מערכתית, אך שם נפטר מפצעיו. 

נמסר,  "למען בטיחות עובדי הבניין – "נרתמים פרויקטמ    
ה בהם מתרחשות תאונות קטלניות, אתר יבניגוד לאתרי בניכי 

שעות ואף לא "יזכה"  48-יסגר לילא במעלה אדומים ה יהבני
נהל הבטיחות במשרד העבודה, בשל מפקחי ִמ של ביקור ב

  .אין לו סמכות פיקוח מעבר לקו הירוקהאחרון כי עמדת 
  

קואליציית מתגבשת 

  יפו-"אהאחד במאי בת
-ההכנות לצעדה המסורתית לציון יום העובד הבינלאומי, ה    

 נכתב: בקול הקורא שפרסמו מק"י וחד"שבמאי, בעיצומן.  1
 חד"ש ומק"י קוראות לכל התנועות, הארגונים והפעילים"

 ....יפו-ל אביבבמאי בת 1-למען צדק חברתי להצטרף לצעדת ה
כמו בכל שנה, נעמוד ביום הפועלים הבינלאומי, הוא האחד 
במאי, בסולידריות עם העובדים והעובדות, ונפגין למען תנאי 

נגד נגד נגד נגד נפגין  ....עבודה טובים יותר ושוויון בין כל יושבי הארץ
, המאיימים על רבבות עובדים/ות ונגד חוק הפיקדוןונגד חוק הפיקדוןונגד חוק הפיקדוןונגד חוק הפיקדון הגירושהגירושהגירושהגירוש

  ,בדי הקבלןנגד העסקת עוו בעד העסקה ישירהבעד העסקה ישירהבעד העסקה ישירהבעד העסקה ישירהמבקשי מקלט, 
  

  "זו הדרך"ון שבועהמערכת 

   רעות מור מברכת את

  כרמל הבכור,הבן להולדת 

לא הבדל לאום, גזע, צבע מין או מגדר, בכל העובדים  לשוויוןלשוויוןלשוויוןלשוויון
 ,עיוותי תקציב המדינהעיוותי תקציב המדינהעיוותי תקציב המדינהעיוותי תקציב המדינה לתיקוןלתיקוןלתיקוןלתיקון, להעלאת שכר המינימוםלהעלאת שכר המינימוםלהעלאת שכר המינימוםלהעלאת שכר המינימום

הסכמים הסכמים הסכמים הסכמים לחתימה על  ,להעלאת קצבאות הנכים והקשישיםלהעלאת קצבאות הנכים והקשישיםלהעלאת קצבאות הנכים והקשישיםלהעלאת קצבאות הנכים והקשישים
 - הקטל בענף הבנייןהקטל בענף הבנייןהקטל בענף הבנייןהקטל בענף הבניין    נגד    מאורגנים,-בענפים הבלתי קיבוצייםקיבוצייםקיבוצייםקיבוציים

נגד נגד נגד נגד ו, ועוברת אורח פועלים 12בלבד נהרגו  כבר  2018בשנת 
והשליטה הצבאית המתמשכת על האוכלוסייה  הכיבושהכיבושהכיבושהכיבוש

  ."ובעד שלום צודק    הפלסטינית
נוסף למק"י ולחד"ש, יתר הארגונים המשתתפים     

מרצ, עומדים ביחד, א נגד הגירוש, "דרום תה: בקואליצי
עובדות הניקיון עובדי וקואליציה להעסקה ישירה, מאבק ה

  .קו לעובדו באוניברסיטת ת''א, כוח לעובדים
  

  םניצוליעוני ה תנאבקים בחרפ
בערב הרשימה המשותפת) השתתף  ,ח"כ דב חנין (חד"ש    

-) במצעד למען החיים שערכה במרכז תל11.4( יום השואה
במחאה על התנאים , "אביב לניצולי השואה"אביב עמותת 

  . אפשריים לקיום בהם חיים הניצולים-הבלתי
י עם האנשים מעוררי ההשראה האלה ת"צעדחנין מסר:     

כבר  .ששרדו את זוועות השואה ונאבקים עכשיו לקיום בכבוד
את  ,יחד עם ח"כ אלעזר שטרן ,שנים שאני מוביל בכנסת

של אנחנו נאבקים נגד החרפה  השדולה למען ניצולי שואה.
החיים בעוני. לא ייתכן , וקשישים בכלל, ניצולי שואה

שבמדינה שלא חסרים בה משאבים, אנשים קשישים יאלצו 
   ".לבחור בין אוכל לתרופות או לחימום הבית

  הפגנה: סוגרים את התחנה המרכזית
ממארגני ההפגנה, פעילים חברתיים תושבי דרום העיר, נמסר: 

, אבל מאחורי 'אביב-תללשקם את דרום 'הממשלה מבטיחה "

 24-הקלעים פועלת לדחיית סגירתה של התחנה המרכזית החדשה ב

שנים נוספות. הממשלה במגעים מתקדמים להארכת החוזה עם 

אם החוזה ייחתם הוא ינציח את הסבל, המצוקה  .הטייקון קובי מימון

  . "והזיהום בשכונות הדרום. אבל אנחנו יכולות ויכולים לעצור את זה

        תל אביב, ינת לוינסקיג ,20:00 ,באפריל 24', יום ג
        

  מועדון הגדה השמאלית 

  פליט? יוצריםאיך 
כיצד  הסבירהמ בארד קולג', ניו יורק)( קינן תומאספרופ' הרצאה של 

, מכריחים אותם לנוסההתנאים בשל לא רק כאלה פליטים נעשים 

   תםהתגובה של אחרים למנוסבאמצעות גם אלא 

  גיזנבורגרותי מנחה: ד"ר 

  , תל אביב70, אחד העם 17:00באפריל,  21מוצ"ש, 
 

 מועדון קולנוע בגדה השמאלית

  פיליפ שפנר –התנגשות  
   ערבית, צרפתיתאנגלית, ( גרמניה, 2016

   , כתוביות באנגלית)ורוסית

 , תל אביב70, אחד העם 19:00באפריל,  21מוצ"ש, 


