
  

   –מתפקדת נאלצה להתפטר -הממשלה הלא

השכנה בלבנון השבוע זה קרה ;אבל לא כאן
ממשלה נגועה בשחיתות שאינה מתפקדת מול אסון     

רבבות ברחובות הדורשים את  ;רבנות רביםושגבה ק
ח וכסף בקרב וסופיים  על כבוד, כ-ריבים אין ;הסתלקותה

הפוליטיקאים של הממסד 
שאינם מסוגלים לפתור בעיות 
יסוד בכלכלה, בחברה, 

כל אלה  – בבריאות ובחינוך
הממשלה את לבסוף  אילצו

אך  .להתפטר בבושת פנים
ממשיכים בשלהם: ההמונים 

-כ-פ-ה-"מ  :ברחובות זעוקל
  . )8(ר' עמ'  ה!"-כ-פ-ה-ה, מ

כאן. זה לא לא. כל זה קרה     
קרה השבוע בלבנון. לחץ 

. כאן, ההמונים העיף ממשלה
 ,ראש הממשלה בנימין נתניהו

וממשלתו  ,המואשם בפלילים
הימנית איבדו את הבושה אבל 

  בדו את השלטון. יטרם א
אפשר -אבל את האמת אי     

להסתיר: ישראל היא מדינה 
ובייחוד  ,י, חינוכיבמשבר. זה משבר חברתי, כלכלי, בריאות

משבר פוליטי ללא תקדים. וככל שנתניהו מתעקש להמשיך 
 ,המשבר. השבוע עמיקמכך  –ולהחזיק ברסן השלטון 

ממשלתו ("ממשלת הפיוס והמאבק בקורונה")   נקלעה
 ממשלההת משותקת לחלוטין. ישיב יאלמשבר סופני וה

על  פילוא מהובקרב מרכיביה אין הסכ ,בוטלהשבועית ה
אופן פעילותה (אותו "תקנון לעבודת הממשלה" שטרם 

  אושר).
לנד ומגלה סימנים -לה-נתניהו משייט לו במרחבי הלה    

של מיליוני אזרחי  חייהם מדאיגים של ניתוק ממציאות
 .םים, העצמאים, המובטלים והסטודנטישכירה – המדינה
ביתו הפרטי מול מחאה בפתח מעונו בבלפור והוככל ש

  בעולמו הפרנואידי. עמוק בקיסריה המונית יותר, הוא מסתגר
מחאה נגד שלטונו "הפגנות האת  כנותנתניהו סבור של     

השמאל" (ר' ציוץ של ביבי בעמוד זה) זו פגיעה בלגיטימציה 
הציבורית שלה. אך ההיפך 
הוא הנכון. ככל שהוא תוקף 
בהיסטריה "את השמאל", את 
 חד"ש ואת ח"כ איימן עודה

משיג המשתתף במחאה, 
השמאל העקבי לגיטימציה 

מהציבור. על כך רבה יותר 
מק"י מעידים פעילות ופעילי 

חד"ש הרבים המשתתפים ו
במחאות על דגליהם האדומים 

 ותוסיסמאותיהם השמאלי
  . ותהנחוש

אותם אוהב  ,ה"בוגדים"    
אינם המפגינים  ,הימין לגנות

בגיליון  3(ר' ריאיון בעמוד 
הבוגדים הם אלה  – זה)

השמים את האינטרסים 
מעל  שלהם האישיים הצרים

  גם מעל בריאות הציבור ורווחתו.  ,הכל
כל מפגין  לשיעד המרכזי ה יא"ביבי הביתה" ההתביעה     

ומפגינה. זה גם היעד הראשוני במערכה הפרלמנטרית. זו 
סילוק המשפחה  :מאבק נחוש אך נעדר אשליותמטרתו של 

ר מרעיה מבלפור וממשרד ראש הממשלה אינו המלוכנית וחב
  סוף הדרך. 

 טפחיש לבמקביל חייבים לסלק את ביבי מהשלטון, אך     
תפיסת עולם אחרת, המנוגדת בתכלית הניגוד לביביזם. 

ישראל באשליות בדבר "חזרה לישראל של פעם" אין מקום. ל
כיבוש, ניצול, אפליה והדרה.  ושלטלא י שתדאג לציבור

המערכה כעת היא שלב הכרחי במסע הארוך לשינוי המציאות 
  מן היסוד, למען ישראל דמוקרטית, שוויונית וצודקת. 

 2020 אוגוסטב 12, 32גיליון    



  

 2תגובות /
        

        
        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם

  ם למחאה נגד ביבי?יגישמי אמר שאין ה
פרויקט מטוס ראשי המדינה מקורקע עד להודעה חדשה "

לתעשייה האווירית הועברה  בהוראת משרד ראש הממשלה.
זהו שיא למטוס להמריא בתקופה זאת. הנחיה שלפיה אסור 

חדש וגרוטסקי במיוחד בפיאסקו המתגלגל הזה, שעלה עד כה 
מיליון שקל וסופו אינו נראה באופק.  793למדינת ישראל 

ה התמוהה החדשה ברור: במשרד ראש ההסבר להנחי
יים בתקופה רגישה הממשלה חוששים שהעלאת המטוס לשמ

  ".מחאה וביקורתכלכלי תעורר גלי  וסוערת של משבר
  )3.8(אורי משגב, "הארץ", 

  

  ביבילסדום ועמורה בירושלים והכוונה איננה 
כאן מתנהל מסע, במשך חודש ימים. חלקים שלמים במרכז "

אשמים שהוא גר  העיר סגורים, אנשים עוברים תופת. מה הם
אנשים  ועמורה!לילה הולך שם סדום -באזור שלהם. לילה

בכניסות ובחצרות של בתים. עושים את הצרכים שלהם 
  ".יושבים שם עד השעות הקטנות של לילה, מעשנים

  )30.7(סגן ראש עיריית ירושלים, יוסי דייטש, "כיכר השבת", 
  

  לא צריך חמש יחידות במתמטיקה
רפי פרץ מאשר השר יותר אנשים נכנסו לבידוד מפגישה עם "
  ".הפגנות בבלפורכל הב

  ) 3.8יטר, ו(איתי אקנין בטו
  

  

 מכתבים

  למערכת    
  

  נתניהו פוגע בתקשורת
העיתונות והתקשורת בישראל מוחה בחריפות על  מועצת    

נגד בנימין נתניהו, מתקפה נוספת של ראש הממשלה, 
 – או מי מטעמו –התקשורת העצמאית בישראל כאשר הוא 

 12מדמה בפוסט בערוץ ראש הממשלה בפייסבוק את ערוץ 
 "של השמאל האנרכיסטי לזרוע תעמולה חסרת בושה"

 ."להפיל את ממשלת הימין והעומד בראשה"שמטרתו 
ערוצי תקשורת, לשלוט בהם, לפני או  "לרסן"ניסיונות      

או הפניית אצבע מאשימה נגד עיתונאי זה  –מאחורי הקלעים 
או אחר, המעז לדווח בנימה ביקורתית, חרף האיום 

תיעו את כל אלה לא יר –תשליכו החוצה  "התייעלות"ש
 דיווחעיתונאי ישראל מהמשך מילוי שליחותם הציבורית: 

  .תמונת מצב כמות שהיא בשם זכות הציבור לדעת

  מועצת העיתונות והתקשורתאמיר רוזנבליט, 
  

  

ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל 
zohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.com        
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  ההשגחה העליונה מפשלת דווקא בירושלים
"אבי כהן, מנכ"ל המשרד לירושלים ומורשת התגלה כחיובי 

בעקבות הגילוי נשלחו רבים מעובדי המשרד לבידוד . לקורונה
זאת הפעם  .וביניהם השר רפי פרץ ששהה ליד מנכ"ל משרדו

השנייה בחודש האחרון שהשר פרץ נכנס לבידוד בעקבות 
 שהיה ליד חולה קורונה מאומת".

  )31.7(אתר "כיפה", 
  

  הצעירים בארה"ב רוצים סוציאליזם
, בשילוב 2008–להשפעה המתמשכת של המיתון הגדול ב"

האי ודאות העמוקה כתוצאה ממשבר הקורונה, יש גם ביטוי 
הרווחת בקרב בני דור המילניום שהחברה פוליטי. התחושה 

מוטה נגדם עוזרת להסביר את התזוזה החדה שמאלה בדעות 
 .הפוליטיות של רבים מבני הדור הזה בארה"ב וגם בבריטניה

 49.6%על ידי חברת הסקרים האריס,  2019–בסקר שנערך ב
אמרו שיעדיפו לחיות  1981מהאמריקאים שנולדו אחרי 

  ".במדינה סוציאליסטית
  )29.7(טלי גולדשטיין, "דה מרקר", 

  

  גאוות התעשייה הקיבוצית –המכת"זית 
ת הנמצאות בשירות משטרת ישראל יוצרו במפעל ו"המכת"זי

בקיבוץ בית אלפא. כך גם מכת"זיות בשירות משטרות של 
  ".בעולםמדינות אחרות 

  ) 30.7שבועון הקיבוצים",  –("הזמן הירוק 
  

 אדונוכל תירוץ טוב כדי לשרת את 
פניתי לראשי המפגינים להצטרף לקריאתי ולבטל את "

ההפגנה המתוכננת הערב. תשעה באב אינו כשאר הימים, זהו 
יום צום ארוך המתקיים השנה בחום מתיש. מתוך התחשבות 

        ".בתושבי העיר, אשר רובם צמים, ובכוחות הביטחון

  )30.7ירושלים, משה לאון,  ייתראש עירשל (הודעה לעיתונות 
  

  מתגרה בחייליםתפקידו: מסתובב במחסומים ו
"חבר הכנסת עופר כסיף מתנהג כמו עוכר ישראל ועוד יושב 
בכנסת. הוא קורא לא לציית לחוק, קורא למרי אזרחי, מסתובב 

  ומתגרה בחיילים במחסומים".
  ) 31.7סנת מארק מהליכוד, "ידיעות אחרונות", ו(ח"כ א

  

  7אפשר לקרוא רק בערוץ שידיעה 
התוצאות הראשונות  'יהודה ושומרון'אם תחפשו בגוגל "

שיעלו בפניכם יהיו קשורות בנושאים פוליטיים פנים 
אבל  .ם או בינלאומיים, סכסוכים, מאבקים ועודיישראלי

המציאות בשטח שונה. הטבע והנוף כאן מרהיבים ומשתלבים 
בצורה מושלמת באתרים ההיסטוריים ובממצאים 

ן החי והצומח, בנוף האנושי המיוחד הארכיאולוגיים, במגוו
 ".שמתעוררים לחיים כאן מול עינינוובסיפורי התנ"ך 

  )4.8, 7(ערוץ 
  

  מפינוי גוש קטיף לפינוי בלפור
, 'מקור ראשון'קולמן, עיתונאית ופובליציסטית ב בתאל"

סרטון שבו היא ניגשת לכמה תומכי נתניהו  פרסמה בפייסבוק
בהפגנת נגד בבלפור, במסגרת עבודתה עבור העיתון בעל 
האוריינטציה הימנית המובהקת. המפגינים התנפלו עליה 

שרמוטה, 'לגרש אותה מהמקום, כשהם צועקים  וניסו
קולמן '. מסוממת, לכי תחפשי מי יזיין אותך מעזה ומסוריה

חלק מההפגנה, אלא מסקרת אותה, ניסתה להסביר שהיא לא 
אבל זה לא עזר. היא גם לא הספיקה להסביר שהיא גרה 
בהתנחלות וכנערה התבצרה בבית כנסת בפינוי גוש קטיף. 

   עיתונה".ימצא את דרכו לדפי הדיווח שלה אם הספק רב 

  )3.8(שני ליטמן, "הארץ", 



  

 3/  פוליטי   
 

  מתוך הפודקאסט "גל חד"ש" על ההפגנות, ריאיון עם העיתונאי אורן זיו
  

  המחאה בבלפור: מאיפה ולאן
  

אתר "שיחה מקומית") ההעיתונאי והצלם אורן זיו (    
פודקאסט "גל חד"ש" של סניף בשעבר  שבועהתראיין ב

חד"ש תל אביב. להלן חלקים מהריאיון העוסק במחאה נגד 
נתניהו, אותה מסקר זיו מדי שבוע בהפגנות מול בית ראש 

  הריאיון המלא זמין להאזנה ביוטיוב. הממשלה ברחוב בלפור.
  

מפגינים בבלפור? ניכר שיש הטרוגניות רבה המי 

 המשתתפים.בקרב 
 הכי טוב ללכת לשם :ועל מה ןכל מי ששואל מי מפגיל    

 מזכיר את זה .. מתפתחות שם המון שיחותולראות בעצמכם
מיליון  ביןמין מרחב לשיחה  – במובן טוב, 2011 מחאת
המפגינים מגיעים . שאחרת לא היו נפגשים ומדברים ,אנשים

עבודתם דיברתי עם אנשים שאיבדו את . דומקשת רחבה מא
-בעקבות משבר הקורונה, אבל מגדירים את עצמם לא

מדברים ש מפגינים נםישו פוליטיים ומסרבים לדבר על ביבי.
ועל אובדן הדמוקרטיה שהייתה  של נתניהו על הדיקטטורה

עוד  בין לבין יש .מוכנים להיעצר ולחטוף מכות על זהו ,פה
  מיליון דעות וגוונים.

 , אךוהרבה קונפליקטים פנימייםהרבה סתירות במחאה יש     
זה את אנשים לא מנסים להשתיק ש ומיוחד בה הואמה שיפה 

שרים  מפגינים מניפים דגלי ישראל, של הכיכר, צד אחדב .זה
אנשים  -ובצד השני  ,את התקווה ומחלקים פרחים לשוטרים

וזה איכשהו  ,"צדק לאיאד אלחלאקו" "די לכיבוש"קוראים 
ההפגנה  ו"ז נסה להשתלט, לקבועגורם לא מ שום. משתלב

  . ולסלק את האחרים שלי"
בשנים  בישראל רבות "מיינסטרים" בניגוד להפגנות    

"לא  כי ההפגנה צריכה להיותהאחרונות, בהן רווחת התפיסה 
ונראה שכולם  שונים גושים נםבמחאה בבלפור יש ,"תוליטיפ

 מקבליםשכל כך קשה  אולי זה משום שהמצב מקבלים את זה.
של הימין ממלאת ההסתה  אולי גם. וכן להצטרףכל אחד שמ

אנרכיסטים כשמאלנים וכ הסימון של המפגינים: תפקידבכך 
כל  ,. בינתייםכבר לא מפחדים להיות פוליטיים םגורם לכך שה

 –וכן הלאה על הוונדליזם  ,הטריקים של ביבי על דגל פלסטין
משחק  המפגינים מסרבים לשחק את. פשוט לא עובדים

  . הרגילהגינויים 
 

  מי מארגן את ההפגנות?
בשנים האחרונות התרגלו רבים שהפגנות מאורגנות בידי     

יכולת לעשות ב עמותות או ארגונים. אנשים כבר לא מאמינים
, ומופתעים לגלות שההפגנות האלה לא נסמכות את זה לבד

ביא את מאחר  ,אוטואת ה מפגין אחד מביא על אף ארגון.
 .הודעות וכך הלאה מפיצהשלישית מערכת ההגברה, 

 

 בעצם הדרישות של המחאה? ןמה
המחאה , אחתיש שלוש קבוצות עיקריות במחאה: להבנתי,     

הדגלים " ",קריים מיניסטר" בהובלתנגד השחיתות  הוותיקה
המחאה על המצב הכלכלי , ה; שניויתר הקבוצות "השחורים

נגד  המחאה -שלישית הקורונה; וומדיניות הממשלה במשבר 
 של ממשלת נתניהודמוקרטיים -הצעדים האנטי ונהמה שמכ

 כןכי אני לא חושב שלפני  ך,כאני לא אוהב לקרוא לזה  –
 מהלכי נגדכלומר, המחאה  – הייתה פה דמוקרטיה מפוארת

שמכוונים נגד , בחסות הקורונה יםדמוקרטי-האנטי ההחקיק

שלוש הקבוצות האלה הן  .ייםמה שנותר מהמוסדות הדמוקרט
נגד שמוחים  מפגינים כמובן שיש המון הלב של המחאה.

   המפגינים. רובאבל זה לא מאפיין את , האלימות המשטרתית
  

איזו השפעה יש לאלימות המשטרתית על 

 המפגינים?
זאת הפעם הראשונה שהם  עבור רבים מהמפגיניםניכר ש    

זה אפשר לראות את . אתמשתתפים במחאה בעוצמה כז
דחפו בחזרה את חלקם  –לאלימות  הםשל ספונטניתבתגובה ה

זו תגובה השוטרים, ומישהו אפילו זרק עליהם פח. 
מאלימות שמופנית  יםשמופתע נשיםהאינסטינקטיבית של א

  .הםכלפי
  

ההפגנות  מה ההבדל בין, רבות מסקר הפגנותש כמי

 ?האלה לבין הפגנות אחרות
מרכז חילוני בעיקרו, זו -של שמאל הפגנותמצב ביחסית ל    

בסדר גודל  בהפגנותהאלימות המשטרתית הכי קשה שראיתי. 
תותחי מים, בנרחב בסוסים ו השימוש כבעבר כזה לא ראיתי 

כאלה זועמות זיות, נגד מפגינים. לא ראיתי הפגנות "תכמב
עם  .2015-בשל יוצאי אתיופיה בשנה שעברה ו המאז המחא
להשוות את רמת האלימות של המשטרה בהפגנות זאת, קשה 

קילומטר או רק  ,בשער שכם בבלפור למה שחווים הפלסטינים
בהפגנות החרדים  האלימות שסופגים או ,שניים משם

 . בירושלים
תופעת האלימות מגלים את עכשיו אנשים פתאום     

זוכה להרבה יותר  יה. היאומדברים וכותבים על ,המשטרתית
 .מפגינים לבניםכי פתאום מי שסובלים ממנה הם תהודה, 

חמורה אפשר לקוות שזה יעלה את המודעות גם לאלימות ה
  שמתרחשת קילומטרים בודדים ממרכז ירושלים.הרבה יותר 

שהשם של איאד אלחלאק, שזה מקרה  גם לראותמעניין     
, המיינסטרים הישראלי הצליח לזעזע אפילו אתמאוד קיצוני ש

מאבק נגד מאפשר ל ,שרי כמעט להצדיק אותואפ-כי בלתי
. עכשיו ולחלחל למרכז שוליים של ההפגנהמה לצאת הכיבוש

ים של לראות שלט בהפגנה אפשרכל פינה . בזה בכל מקום
 . "לאיאד "צדק

 

מאמר שפרסמת אחרי ההפגנות של השבוע ב

. סכנה של מיצוילמחאה  אורבתשאמרת  האחרון

 מדוע?
אני חושב שהיתרונות של המחאה הזאת הם גם החולשות     

שיש את המחאה נכון, ולא הבינו לא העריכו רבים שלה. 
פשוט רוצים , שמדוכאיםומספיק אנשים מיואשים, מובטלים 

חלק דרישה קונקרטית.  למחאה אין שראכלצאת לרחוב גם 
אני לא אומר את זה ו ,השעמוםמ מגיע ותמהכוח של ההפגנ

אין מוסדות ו לבלות אין לאנשים כסףש נובע מזהר שאגנאי, ל
יכול  בגלל הסיבות האלה, .דבראי אפשר לעשות אז תרבות, 

הפגנות של אלפי אנשים  להחזיק המחאה תצליחלהיות ש
 ישנה גם האפשרות. אפילו יותרקיץ שלם או  משךב בבלפור

רואים ו אלפי אנשים שמגיעים לכיכר שבוע אחרי שבועש
 ., עלולים להגיע לתחושת מיצויהרבה בעצם לא קורהש

  .מעמד נקווה שהיא תחזיק ;בינתיים יש הרבה אנרגיה
  
  
  



  4/פוליטי 

  חד"שמק"י ומשלחת 

  אבו מאזןנפגשה עם 
) עם יו"ר 7.8( משלחת של פעילי חד"ש ומק"י נפגשה    

הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס (אבו מאזן) בלשכתו 
ברמאללה. המשלחת בראשות יו"ר הרשימה המשותפת ח"כ 
איימן עודה ומזכ"ל מק"י עאדל עאמר, שוחחה עם עבאס על 

 גביאמריקאית ל-הסיפוח הישראליתכנית והמאבק לסיכול ת
  השטחים הכבושים. 

עדכן את אורחיו מישראל על התפתחויות  הנשיא הפלסטיני    
ובייחוד  ,פלסטינית והבינלאומית-הפנים ותהפוליטיות בזיר

 הזכויות הלאומיות של העם הפלסטיניעל המערכה להגנת 
"אנו נחושים להגן על  :כנית הסיפוח. עבאס הדגישוונגד ת

הזכויות של עמנו ומתנגדים לכל תכתיב העלול לפגוע בהן". 
כי בחודש  ,שיחותיו עם מנהיגים בעולם סיפר עבאס על

נשיאי עם , יותערבהמדינות ההאחרון שוחח עם כל ראשי 
יה, כורעם נשיאי תמנהיגי אירופה המערבית, עם רוסיה וסין, 

וכולם הביעו  – האפריקאי אינדונזיה, דרום אפריקה והאיחוד
  תמיכה בעמדה הפלסטינית. 

"קיים קונצנזוס בינלאומי נגד הסיפוח ונגד הכיבוש     
של העם הפלסטיני להקים מדינה עצמאית  וזכותב בתמיכהו
פי החלטות האו"ם", הדגיש אבו מאזן. עוד מסר כי הנהגת ל

 נפגשה בשבוע שעברהארגון לשחרור פלסטין (אש"ף) 
את החלטת הרשות לסיים את כל  ואשררהברמאללה, 

  . עם ארצות הבריתההתקשרויות וההסכמים עם מדינת ישראל ו
להמשך הכיבוש  תותנגדהה אתחד"ש הדגישו מק"י ונציגי     

שהשלום  ןבעמדת חד"ש דבקותומק"י  .כניות הסיפוחוולת
הקמת מדינה פלסטינית עצמאית בצידה של ישראל, ביושג רק 

בירת כירושלים המזרחית ב בהכרהפירוק כל ההתנחלויות, ב
  פתרון שאלת הפליטים בהתאם להחלטות האו"ם. בפלסטין ו

  לא לסגירת תוכנית היל"ה
כנית היל"ה. אסור שהמערכת תפקיר ואסור לסגור את ת"    

יכולה להציל את האלפי נערים ונערות שזו המסגרת היחידה 
. מעסיקהכנית זו וועובדות שתעתידם, ומעל אלף עובדים 

פניתי לשר גלנט בדרישה שיתערב לשינוי ההחלטה, והוועדה 
לזכויות הילד בראשותי תתכנס לדון בנושא המשך פעילות 

 ח"כ   ) יו"ר הוועדה לזכויות הילד,9.8( הדגיש - כנית"והת
 בעקבות המשותפת)    הרשימה   –(חד"ש   ג'בארין  יוסף 

  
 

  

  
  

  קבלו את

 הדרךזו 
"ל  בדוא מדי שבוע

  או בדואר רגיל
  

לום, מתבקשים לשלוח ללא תש ,אלקטרוניאלקטרוניאלקטרוניאלקטרוני    המעוניינים לקבל בדוארהמעוניינים לקבל בדוארהמעוניינים לקבל בדוארהמעוניינים לקבל בדואר

 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, 

  

  בבת ים. לעבודההאזורי החלטת בית הדין 
בית הדין לעבודה הקפיא את השימועים לפני פיטורים של     

ארגון "כוח  ה שהגישהמורים בתכנית היל"ה לאחר דיון בעתיר
לעובדים" להטלת צו מניעה נגד הפיטורים המתוכננים. בית 

 – כניתומפעילת הת –סים "המשפט חייב את החברה למתנ
יממה היוועצות עם כוח לעובדים תוך ואת המדינה לבצע 

 .המאגד את המורים
ת שקפכנית עדיין נותלכי  ,נציג משרד החינוך אמר בדיון    

של סים ו"צורך של חברת המתנסגירה. "בית הדין הכיר ב
כנית עם נציגות העובדים. לא ניתן והמדינה לדון בעתיד הת

כנית ולפטר אלפי מורי קבלן מבלי לשמוע את ולסגור את הת
קולה של נציגות העובדים", נמסר מוועד המורים של 

כנית. "משרד החינוך התרגל להעביר מורי קבלן מזכיין והת
נזק במחברת קבלן למפוטרים. נמשיך להיאבק  –לזכיין ועתה 

נוער נושר לא זכאי לחינוך",  – ה אחתותהגזירה שמשמע
 .הדגישו

 כתב:מורי היל"ה נ ם שלפיטוריהבבקשה לצו מניעה נגד     
החברה  – "לא ייתכן כי חברת הקבלן המעסיקה את המורים

מורים באורח  1,600-תקיים שימוע קולקטיבי לכ –למתנ"סים 
חד צדדי וללא היועצות עם ועד העובדים כנדרש בהסכם 

. "עוד קורא הארגון כוח לעובדיםהקיבוצי", נכתב בהודעת 
ההולם את חוד להורות למשרד החינוך להבהיר, איזה פתרון 

יצוין שיותר  ."כניתויינתן לתלמידים שיפלטו מהתחינוך חינם, 
חתמו על עצומה מקוונת נגד סגירת כבר אלף אזרחים  18-מ

 כנית. והת
  

  

במחאה על הפשיעה: צעדת 

  םרושליהאימהות מחיפה לי
אימהות ששכלו את בניהן כתוצאה מהפשיעה הגוברת     

 ויצאו לצעדת מחאה ,בחברה הערבית החליטו לא לשתוק
חליסה  ) משכונת11.8הצעדה יצאה (מחיפה לירושלים. 

הכנסת  מתחםל )16.8(ביום ראשון  גיעצפויה להובחיפה ש
ביישובים  המשתתפיםיעברו  ך הצעדהבירושלים. במהל

קריאה למגר את האלימות וישמיעו את הם רבים יערבי
חברה הערבית. יו"ר הרשימה המשותפת, ח"כ בפשיעה הו

"אני  :יצעד יחד עם המשפחות ואמרהודיע ש ,איימן עודה
ולו חלקית. אני אצעד יחד  ,מזמין את כל מי שיכול להצטרף

עם האימהות באמונה עד ירושלים". "לא נשתוק בפני 
הפשיעה. אנחנו רוצים חברה ללא נשק, ארגוני פשע, 

  פרוטקשן ושוק שחור", הדגיש. 
 לבדה 2019-יוזמות אברהם, ב ארגוןהאסף לפי נתונים ש    

 10-גברים ו 79חים ערבים, בהם מקרי רצח של אזר 89נרשמו 
כי הם או מי מבני  דיווחומהאזרחים הערבים  22%-נשים. כ

במהלך השנה האחרונה מעבירות אלימות  ומשפחתם נפגע
שמגיפת  שעה" :כגון מכות, דקירות או ירי. לדברי ח"כ עודה

הקורונה שיתקה מדינה שלמה, מגיפת האלימות והפשיעה 
בשנה. זאת לא גזירת גורל  ממשיכה לגבות עשרות קורבנות

אלא תוצר של מדיניות שרואה בנו חצר אחורית. השבוע 
החצר האחורית לעיר הבירה כדי שיסתכלו למשפחות צועדת 

בעיניים בזמן שנדרוש יחד את הזכות האזרחית הבסיסית 
. אין מילים שיתארו את אישי ביטחוןלהזכות לחיים ו –ביותר 

מובילות את הצעדה כדי השל האימהות השכולות  חישותהנ
  למנוע את הקורבנות הבאים". 

 16צעדת האימהות תגיע לירושלים ביום ראשון, כאמור,     
בצעדה  השתתף"כל מי שרוצה ל המארגנים מסרו: באוגוסט.

עו״ד ג׳וואד אבו  ם, נא ליצור קשר עבחלקים ממנהאו 
 ".052-4333213אלהיג׳א, טל' 



  

 5/ חברה
 

  הבריאות בחוק ההסדרים

     האין גדול מהיש

גורלה יהיה שגורלו של תקציב המדינה, שייתכן הוכרע טרם     
בטיוטה הראשונה של חוק  קריאהאבל  .של הממשלה כולה

תחושה שהיא נכתבה עוד לפני פרוץ מגפת  וררתמע ההסדרים
הקורונה: שעה שבריאות הציבור היא נושא היום ונושא 

על  אחת השנה, בטיוטה הזאת אי אפשר למצוא ולו מילה
 .שירותי בריאות הציבור

הקורונה מוזכרת רק דרך אגב כסיבה לירידה בהכנסות של     
ופעולות ירידה בביצוע ניתוחים  עקבבתי החולים הציבוריים, 

אחרות שעבורן מקבלים בתי החולים תשלומים מקופות 
  .החולים

אין איזכור של הצורך הזועק  ?בטיוטת התקציב מה עוד אין    
בהקמה ובתקצוב של גוף לאומי מתאם לניהול המגפה, 

אין כמו כן,  .שמשרד הבריאות חייב להיות גורם מוביל בו
 .ות טיפול נמרץאיזכור של הצורך בתוספת מיטות אשפוז ומיט

אין איזכור של הצורך בתגבור אחיות בריאות הציבור  כן
המילה "אחיות" מוזכרת רק בהקשר של . ואחיות בתי החולים

 .אחיותשל סרטיפיקציה של רופאים ו-דרישה להליך רה
יש הצעה להמשך פיתוח של  ?הטיוטב מה ישובכל זאת,     

רית: קריאה מערכת הבריאות הציבו ככישירותים פרטיים בתו
הנחות  וקיענילהקמת עוד מרפאות כירורגיות פרטיות ש

לקופות החולים ושאחוז הפעילות שלהן במימון ציבורי יהיה 
גבוה ככל האפשר. לעומת זאת, אין הצעה להקמת בית חולים 

 .ציבורי נוסף בדרום הארץ
יש ניסיון לגרום לקופות החולים לאזן את כמו כן,     

צמצום הוצאותיהן על שיווק,  באמצעותתקציביהן, בעיקר 
פרסום ומכירת שירותים. כידוע, התחרות בין קופות החולים 
אמורה להתבסס על איכות הטיפול ולא על איכות השיווק. 

 .בהצעה חיוביתלכן מדובר 
 מכונהלהטמיע את הסעיף התקציבי הנוספת היא הצעה     

"תמיכה לקופות החולים" בתוך עלות סל השירותים. לא ברור 
סל השירותים  צעד זה על עדכון אמיתי של עלותישפיע כיצד 

לעלייה ה, (הכרוך בתוספות תקציב בהתאם לגידול באוכלוסיי
 ).תרופות ופרוצדורות חדשותה ,בתשומות הבריאות

בתוך תמליץ שלהקים ועדה בין משרדית באוצר מציעים גם     
ו את כוח האדם הרפואי לידחודשים על צעדים שיג הארבע

שמירת מקומות התמחות בבתי  באמצעותבארץ, בין השאר 
החולים לסטודנטים ישראלים (סגירת תוכניות לסטודנטים 

גם  .הצעה חיובית שנדרשת מזה זמן רבמדובר במחו"ל). 
הצעה להעניק תוספת תקציב למחלקות פנימיות של בתי ה

חיובית, אבל היא  היא 2024-2021ם הציבוריים בשניהחולים 
ם הישנם סעיפים נוספים, ב .שנה הנוכחיתתקציב התחול בלא 

דרישה להסכם התחשבנות חדש בין קופות החולים ובתי 
 .2019בשנת כבר ההסכם הקודם פג של  ותוקפוהחולים, היות 

  ברברה סבירסקי
  

 ממנהל - סיפורו של נאיף

  קולנוע למטפל סיעודי
במשך עבד , שליד חברוןתושב אחד הכפרים הוא נאיף     

כל מי שחלף מותה. יום כמטפל סיעודי בחוה קלר עד שנים 
משמרת השבועית של נשים בשחור הבשנים האחרונות מול 

יכול היה להבחין בקלות  ,בתל אביב סנטר דיזנגוף תבקרב
  עומד לידה.  –נאיף, במרחק מה בחוה יושבת וב

כששהה בתל  מהוהתיידד עאת משפחת קלר הכיר  נאיף    
ם. בתקופות של סגר אביב לצורך עבודה, דרך מכרים משותפי

 להיכנס לישראל ניתן היהכשלא  ,בשטחים הכבושיםועוצר 
לו ולאשתו כסף ובגדים  ת קלרמשפחשלחה  כדי להתפרנס,
חוה ובעלה בקו הבריאות  כבר לא היושנים  11לילדיו.  לפני 

מנאיף לעבוד בביתם. נאיף ניקה את הבית, בישל, ערך וביקשו 
 ,קניות, טיפל בחתולה ובכלב, עזר באירוח החברים שביקרו

 ובעיקר היה נוכח.
. "אני 17נאיף עבד, חי ונשם את תל אביב מאז שהיה בן     

לה ייותר מהתל אביבים" הוא אומר. תחטוב מכיר את תל אביב 
אחד הסועדים ע לו הצי, שנים עבד במסעדות. לאחר כמה

שהיה בבעלותו. הוא  "מקסים"שהכיר אותו לעבוד בקולנוע 
התחיל כמנקה, המשיך כמוכר כרטיסים, כטכנאי הקרנות 

תמיד ו הקולנוע. הוא עבד שעות ארוכותובסוף מונה למנהל 
זה מקרה יוצא דופן. עסקים לא היה היה במקום. באותן שנים 

עזה רצועת מ פלסטיניםעובדים בתל אביב הופקדו בידי  םרבי
פרויקטים אף מתפרות, מוסכים, חנויות, מסעדות ו ;הגדהו

  בבנייה.
חוה בשבץ מוחי שהותיר אותה עם לקתה שנים  שבע לפני    

דיבור. שלושה חודשים אחרי השבץ במגבלות בתנועה ו
תה מגיעה י. בשעות הבוקר היההצליח נאיף להבין את דיבור

עם כל יום לאומי לכמה שעות.  נאיף יצא הביטוח העובדת מ
אותה  הובילחוף הים, בל סא הגלגלים לטיויבכהישובה חוה 

פעילויות אחרות לו יום שישיכל ב של נשים בשחורמשמרות ל
יכולת שהתעקשה להשתתף בהן. היה ביניהם קשר מיוחד. 

משבץ לשבץ שתקפו את חוה, עד  השל חוה נפגע הדיבור 
תה מגיבה בגעייה משונה כדי לבקש דבר מה או לענות ישהי

  מה היא רוצה. בדיוק בכן ולא. נאיף הבין וידע 
בעלה של חוה נפטר לפניה, אחרי התקף לב. נאיף מספר     

ניסינו החתולה מהבית. "חיפשנו ומצאנו. ברחה  ,שלאחר מותו
הכלב שהיה כבר זקן מת  ."שוב להחזיר אותה אבל היא ברחה

אחרי כן. "הכל היה שווה" מסכם נאיף, "מספיק החיוך של 
נאיף, היום  ."וקר, בכל מצב, כמו חיוך של תינוקחוה על הב

 קבל פנייהל מקווהו מוכן לעבודה מובטל בעל כורחו, 63בן 
  .ממי שזקוק למטפל

  חנה זהר



  6/ כיבוש

   "ג'נין, ג'נין"של מוחמד בכרי תגובה למאמר שהתפרסם נגד סרטו 

  'הארץ'עיתון ב וטיוח תעמולה
בשבוע  התפרסמה של עיתון "הארץ" במוסף "גלריה"    

 ו של מוחמד בכריסרט עלדורון קורן  מאתכתבה ) 6.8שעבר (
קבוצת נגד בכרי  העל תביעת הדיבה שהגיש"ג'נין, ג'נין", ו

איון עם החיילים, יר - כתבהעיקר ה חיילי צה"ל לשעבר.
במסגרתו הם קוראים לאיסור מוחלט על הקרנת הסרט, 
 מתלוננים על כך שהמדינה נטשה אותם, ומשמיצים את בכרי.

המתחנף ממסגר קורן באמצעות סקירה של "רקע איון יאת הר
מערך הסרט  הברוב ההיסטורי" לקרב בג'נין, שלקוח

 ויקיפדיה.וב
הסרט, כך קובע קורן בפסקת הפתיחה, "גדוש שקרים,     

ויקיפדיה וכקביעת בית המשפט העליון". בערך "ג'נין, ג'נין" ב
נכתב "[שלושת השופטים] קבעו שמדובר בסרט גדוש 

בפסק הדין עצמו המונח "גדוש שקרים" לא מופיע שקרים". 
כלל. השופטת נאור טענה כי "הסרט אכן מלא וגדוש בדברים 

  שאינם אמת". –
רלוונטי  הקשרקורן ממשיך ומתאר את מה שבעיניו מהווה     

לסרט: "צה"ל יצא למבצע חומת מגן בערי הגדה המערבית 
יל , לאחר שמחבל מתאבד התפוצץ בארוחת ל2002במארס 

מהאורחים, רובם  30הסדר במלון פארק בנתניה ורצח 
קשישים. זה היה שיאו של חודש עקוב מדם שבו נרצחו 

ישראלים, ושיאה של האינתיפאדה  135-בפיגועי תופת יותר מ
נחזור לערך הסרט  השנייה שבה נהרגו יותר מאלף ישראלים".

, נכנס 2002במרץ  27ויקיפדיה: "בערב ליל הסדר תשס"ב, וב
 30מחבל מתאבד לחדר האוכל של מלון "פארק" בנתניה... 

מהחוגגים נהרגו... היה זה שיאו של חודש עקוב דם, שבו 
  ישראלים." 135-נרצחו בפיגועים למעלה מ

ויקיפדיה על הפיגוע במלון פארק, ובדילוג קטן לערך ב    
שמקושר מתוך הערך על "ג'נין, ג'נין", אפשר למצוא את כל 

ים: "הפיגוע היה חלק מהאינתיפדה השנייה הנתונים החסר
-... באינתיפאדה נרצחו למעלה מ2000שתחילתה בספטמבר 

הסטייה של קורן מהנוסח כפי שהוא מופיע  ישראלים". 1,000
הוספת המילה "תופת" לתיאור פיגועי מרץ ב יקיפדיהובו

לפי נתוני משרד החוץ  :, הופכת את המשפט לשגוי2002
מהם חיילים או  30ישראלים ( 135 בחודש זהאמנם נהרגו 

כמובן, כרקע  בפיגועי תופת. 81נהרגו שוטרים), אבל מביניהם 
לדיון על פשעי מלחמה לכאורה של צה"ל, יותר הגיוני היה 

, לפי נתוני 3000למנות את מספר ההרוגים הפלסטינים (מעל 
ל ש ויקיפדיהוב אבל כיוון שמידע זה לא מוזכר בערך –בצלם) 

ל הפיגוע בנתניה, הוא גם לא ש'נין", ואף לא בזה "ג'נין, ג
 מופיע בכתבה.

על הקרב בג'נין כותב קורן: "הקרב הקשה בן תשעה הימים     
וכך פלסטינים".  50-חיילים ישראלים ו 23בג'נין, שבו נהרגו 

ערך על הסרט: "הקרב ... במחנה הפליטים ג'נין בו נהרגו ב
במקורות  שראלים".חיילים י 23-פלסטינים ו 50-למעלה מ

ויקיפדיה הנ"ל, דווח מספר הפלסטינים ואחרים, פרט לעמוד ה
 52. גם לפי נתוני צה"ל נהרגו בקרב 56עד  52-שנהרגו בקרב כ

  פלסטינים.
מתייחס קורן  ,כהוכחה ניצחת לחומרת הסילופים בסרט    

לקטע וידאו שנערך באופן מטעה כביכול כדי ליצור את 
הרושם שרכב צה"ל דרס שורת פלסטינים. "בכרי עצמו לא 
מתרגש מטענות האמת והשקר האלה", כותב קורן בהקשר 

אמר בכרי על  2005-ל, בראיון לעיתון "הארץ" בבפועהזה. 
היום, "עשיתי טעות מרה... אילו עשיתי את הסרט  :סצנה זו

התמונות כך", ומסביר שהרמיזה לדריסה את לא הייתי מכניס 
העריכה המטעה כביכול מצטרפת לשורת  לא הייתה מכוונת.

סילופים שהוצגו בסרט, ובהם הטענה לירי בתינוק. בגרסתו 
של הסרט באנגלית (שלפי הכתבה היא הגרסה היותר קיצונית 

"רצח -ושנויה במחלוקת, בה יש שימוש במונחים "טבח" ו
  לא עולה. אתעם") טענה כז

הכוונה של קורן היא לסצנה בה מתאר אכרם אבו סבע     
כתבה) את הרג מוניר ב("גיבור הסרט" לפי אחד המרואיינים 

לא  ילד,. בסרט מציג אותו אבו סבע בתור 8וושאחי, ילד בן 
חקר את המקרה, ומצא  משמר זכויות האדם כתינוק. ארגון

חיילי צה"ל כשניסה להימלט  בידירה שמוניר ככל הנראה נו
מדוע, אם כן, טוען  מביתו אחרי שפרצו חילופי אש בסמוך.

 –שבסרט מוצגת טענה לירי בתינוק? פשוט מאוד קורן 
"בסרט מסופר על תינוק שנורה בחזהו ומת  :ויקיפדיה נכתבוב

  מפצעיו אחרי שצה"ל סירב לאפשר לפנותו לבית חולים".
ויקיפדיה על "ג'נין, ג'נין", ולכן, ומה הושמט מערך ה    

, משמר זכויות האדםדוח הארגון השמרני לדוגמא,  מהכתבה?
שקבע שיש עדויות לכך שצה"ל ביצע פשעי מלחמה חמורים 

 םבקרב, ופירט מקרים ספציפיים, כולל ירי בנכה בכיסא גלגלי
בלי לספק ", "הופרכה מאזכי טוען קורן לגביה (תקרית ש

שתיעד עינוי שיטתי,  אמנסטי דוחפת: דוגמא נוס מקור).
עיכוב סיוע רפואי, ושימוש של צה"ל במגנים אנושיים 
(פרקטיקה חביבה על מפקד חטיבת הנח"ל, ח"כ יאיר גולן 

כמו כן הושמטה  ממרצ, שהביע תמיכה בתביעה נגד בכרי).
החלטת המדינה לא לאפשר גישת עיתונאים לג'נין אחרי 

חת החקירה מטעם האו"ם הקרב, ומניעת הכניסה של משל
  למחנה הפליטים.

איון של "דובי יהרמזכירה גם את  הכתבתו של קורן אינ    
), בו הוא 31.5.2002( "ידיעות אחרונות"כורדי" בעיתון 

עדויות , וביצוע פשעי מלחמה לכאורה בג'ניןבמתוודה 
נוספות לפשעי מלחמה שנאספו מתושבי המחנה ואוגדו בספר 

"Searching Jenin" ,ייתכן שבדומה לעדויות המובאות בסרט .
. גם עדויות על פוגרומים נגד נפוצהזו תופעה  –חלקן שגויות 

יהודים ולינצ'ים נגד שחורים כוללות לעיתים הגזמות. לכן 
בדיוק כפי שעלינו להתייחס  -עלינו לקרוא אותן בביקורתיות 

בביקורתיות לטענות דובר צה"ל, ולאלו של פושעי מלחמה 
קורן גם אינו מזכיר  ה שמנסים לצנזר עדויות למעשיהם.לכאור

דבריו של נציג האו"ם, טריה לארסן, שביקר בג'נין אחרי את 
פלישת צה"ל. את ההרס במחנה הפליטים הוא תיאר כך: "יש 
לנו מומחים כאן שהיו באזורי מלחמה, [במקומות שהיו בהם] 

. זה רעידות אדמה, והם אומרים שהם מעולם לא ראו דבר כזה
  מחריד בצורה שלא תאמן".

כי "האמת היא  ,איני מסכים עם קביעתו של מוחמד בכרי    
אבל במקרה הזה ישראל עשתה  –רשומונית". אמת ישנה אחת 

בהיעדר גישת  כל שביכולתה כדי למנוע ממנה לצאת לאור.
עיתונאים וחוקרי האו"ם למחנה, וטרם הסרת הסיווג 

ו הסרט של בכרי ודוחות ממסמכים ממבצע חומת מגן, נותר
ארגוני זכויות האדם המקורות היחידים המשרתים את מטרת 

, ממנה ב"הארץ" מנגד, כתבתו של קורן חשיפת האמת.
מתקבל הרושם שלא בוצעו פשעי מלחמה בקרב על ג'נין, 

  משרתת רק את מטרות הסילוף, ההסתרה והטיוח.
  

 יניב כוגן



  

 7/ בעולם
 

  שביתות ומחאות עובדים בצלו של משבר הקורונה

  בארה"בל התאגדות ג
-בארצותזעם עובדים כפי שאנחנו רואים גל שביתות ו    

תופעה נדירה בעשורים היו וירוס הקורונה בה מאז פגע הברית 
ירוס מעצים את העובדים ו. הפחד מהוהאחרונים

 האמריקאיים.
עבודתם בלוס אנג׳לס,  מותעובדי מקדונלדס יצאו ממקו    
ר באמצעי מיגון וחסהמאוקלנד כדי להפגין נגד בסן חוזה וב

מאות עובדי חוות במדינת וושינגטון שבתו כדי  ואילו ,אישיים
כתוספת יותר לשעה  דולר 2-ולדרוש תנאים בטוחים יותר 

עובדים של שבתו מינוסטה, בווושינגטון בבניו יורק,  סיכון.
שהחברה תעשה יותר כדי להגן עליהם מפני  בדרישהאמזון 

אינסטקארט בערים חברת הייעוץ וירוס הקורונה. עובדים של 
לכל הזמנה ואמצעי  דולר 5שבתו כדי לדרוש תוספת של רבות 

 רבבותבשבוע שעבר שבתו  מיגון כמו מסכות וחומר חיטוי.
״חיי  התמיכה בתנועכדי להביע  רחבי ארה"בעובדים ב

 ), ודרשו צדק כלכליBlack Lives Matterשחורים חשובים״ (
מדינות אחרות מאיימים ב. מורים בטקסס וואפס אפליה

   בטוחים.-יחויבו להתייצב בבתי ספר לאלשבות אם 
  

 30-בחזרה לשנות ה
 טוענים יםבדועתנועות ההיסטוריונים של  כמה    

-של המאה ה 30-שמיליטנטיות חדשה זו מזכירה את שנות ה
לעיגון היסטורי של גל עצום של שביתות הוביל ר שא, כ20

 יםההתאגדות הגדול שיאימ דולאח זכויות עובדים בחקיקה,
 –הברית. עובדים רבים מקווים -ביותר בהיסטוריה של ארצות

 מגיפהה עוררהשהמיליטנטיות ש –ומעסיקים רבים מפחדים 
  .עובדים התאגדותבדומה  עלייהבעקבותיו  יביא

אחוזים  64. בארה"ב התמיכה באיגודי עובדים מטפסת    
גבוה ההתמיכה  שיעור – מהאמריקאים תומכים באיגודים

 האוניברסיטה. מחקר של האחרונות שניםהביותר בחמישים 
MIT  ושאינם  אינם מאוגדיםאחוזים מהעובדים ש 50מצא כי

תוצאה, . מגמה זו היא מעוניינים להיות חברי איגודמנהלים 
 גייסאיגודים רבים כדי לבין היתר, של המאמץ שהשקיעו 

כשמורים בלוס אנג׳לס שבתו ודרשו  לדוגמא, .תמיכה ציבורית
 וספתהגם כיתות קטנות יותר ודרשו  הםהעלאה בשכר, 

  .לבתי הספר אחיות, ספרנים, ויועצות
 באיגודיהתמיכה הדורית המשתנה  הואעוד סימן מבטיח     

הם קבוצת הגיל הכי  34עד  18. אמריקאים בגיל עובדים
חוסר שוויון ו בתקופה של התבגר חבריה. התאגדותנלהבת מ

מהסנאטור ברני , ורבים מהם שואבים השראה בהכנסות עצום
 לרבות. רבים מהאמריקאים הצעירים נוהרים לאיגודים, סנדרס

קנביס, ה ם בתעשייתסטודנטים בתארים מתקדמים, עובדי
    עיתונאים דיגיטליים, עובדי מוזיאונים ועובדי עמותות.

  

 התארגנות: המכשולים שבדרך 
משימה קשה באופן יוצא דופן  ותרהנ התאגדותת, למרות זא    
התנגדות  -המכשול העיקרי הוא . מרבית העובדיםגבי ל

 אחד בממוצע, עיקשת מצד המעסיקים. מחקר מצא כי
  מפוטר. -התאגדות  הלךמ יםעובדים שמובילחמישה מ

מישה חרשת בת , "אוגי׳ס קופי"פיטרה בתחילת יולי,     
קליפורניה, את שבריברסייד ברדלנדס ובבקליירומונט,  סניפים

שבוע אחרי שהעובדים הכריזו וזאת  ,הבריסטות שלה 54כל 
טריידר ג׳וס   רשת הסופרמרקטים על התאגדות. כשעובדים של

בטיחות בעבודה בגלל וירוס היעדר החלו להתלונן על 
 מכתב נגדלכל העובדים מנכ״ל החברה שיגר הקורונה, 

טקטיקות של חברות נגד התאגדות,  גבילהתאגדות. מחקר 
אם  את פעילותןמהחברות איימו להפסיק  57%כי מצא 

פיטרו את תומכי  34%-והעובדים יצביעו בעד התאגדות, 
  האיגודים.

 10.3%רק לכך ש היא סיבה עיקריתהתנגדות המעסיקים     
מעובדי בלבד  6.2%לרבות , מאוגדיםמהעובדים האמריקאים 

ירידת חלקם , כמו נוספיםאבל ישנם גורמים  .הפרטי מגזרה
ופרשיות שחיתות  כלל העובדיםבשל פועלי התעשייה 

על גם הם מקשים ותקדימים שיפוטיים חוקים  המכבאיגודים. 
   התאגדות.

גואה של זעם הלעצור את הגל  התאגידים מאמץ בשל    
לארגן מיליונים נוספים של  איגודיםה לעה קשהעובדים, י

יכולים לסייע  העבודה ישינויים משמעותיים בחוק .עובדים
של ג׳ו ביידן כולל הצעות מרחיקות לכת  מצע. הלהתאגדות

בקרב  רוב יציגש באיגודים הכרה :התאגדות, בהן לעידוד
כל העובדים בסקטור  הכרה בזכותוהעובדים תומך בהם 

לטרפד  ינסורפובליקאים בסנאט ה, צפויהציבורי להתאגד. כ
  אלה.הצעות 

  

 לאמץ את הדגם הגרמני
ים סבורחלשים, רבים  הבגלל שהאיגודים בארצות הברית כ    
 לשאול כמה רעיונות מאירופה כדי לתת לעובדים כוח כדאיכי 

 ולבן עובדי צווארון כחול למשל, בוחרים . בגרמניה,רב יותר
נפגשות עם ההנהלה כדי לדון ר שאעידות עבודה״, ונציגים ל״ו

עניינים כמו לוחות זמנים בעבודה, בריאות ובטיחות. ב
החוק מאפשר מדינות נוספות,  כמהבגרמניה ובבדנמרק, 

 – התאגידים דירקטוריונים שללעובדים לבחור נציגים ל
  .בדירקטוריוןשליש מהמושבים  אפילולעיתים 

, מאוגדיםפרטי המגזר העובדי של  בהינתן ששיעור כה נמוך    
 תאפשר משא ומתןשהממשלה  עובדים זכויותפעילי דורשים 

ה נתונה, כמו מזון יכל העובדים בתעשי היוי בו ,סקטוריאלי
כל מדינה ב( כקבוצה ולתת לשאתרשאים מהיר או בתי אבות, 

. הקונגרס על שכר ותנאי עבודה) כולה ארצות הבריתבאו 
יצטרך לאשר חוק כזה. רעיון נוסף לחיזוק כוח העובדים הוא 

ידי המושל בממונות  מועצות –שכר  מועצות ייסדושמדינות 
של  שכר המינימוםלהיות צריך שיחליטו, לדוגמא, מה 

 גבשיוכלו ל הכאל מועצותבמדינה.  העובדים בענף מסוים
תעשיות ספציפיות. בניו יורק, במדדים שונים לשכר מינימום 

דולר  15השכר על שכר מינימום של  מועצתלמשל, המליצה 
(מעל שכר המינימום  לעובדים בתעשיית המזון המהירלשעה 

 .)דולר 12.5 שהוא במדינה
 ,עובדים חיוניים רבים בקרבה את הייאוש גבירה מגיפהה    

חוסר את כוח והי רבמעסיקים הוהדגישה את האכזריות של 
 דווקא משום כך עלינוהעניין שלהם בתקני בטיחות ורווחה. 

מחדש האיגודים זכו בו  ,שנה הרת אסון זו כרגע מכונן סכםל
. הרגע הזה הוא קריטי לבניית כלכלה בתמיכה עממית

  יותר. צודקת וחברה יותר שוויונית

   "פורטסייד"מגזין , סטיבן גרינהאוס
 לומרמןעדן  :תרגום
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  אלכסנדר לוקשנקו ימשיך לכהן כנשיא בלארוסללא הפתעות: 

רוקד בשתי חתונות
רפובליקה בעקבות הבחירות לנשיאות שהתקיימו ב    

הרפובליקה הסובייטית " פעמיםמכונה לההבלארוסית, 
 .כיום על פרשת דרכים פוליטיתהמדינה , ניצבת "האחרונה

הנשיא  שב ונבחרבחירות תוצאות הרשמיות של ההלפי 
אבא)  -(כינויו בבלארוסית  ה"באטקו" אלכסנדר לוקשנקו,

אך  ,שנים 26כבר  לארוסבשולט בהדיקטטור לתפקיד. 
לרחובות מינסק בעקבות זיוף תוצאות הבחירות יצאו המונים 

   והערים הגדולות ברחבי המדינה.
מראשי לוקשנקו  היהבעת נפילת ברית המועצות,     
חבר הסובייט כידוע הוא ו פירוק האיחוד,למדיניות  יםמתנגדה

 ,השמרנים במדינהבתמיכת  ה.הבלארוסי היחיד שהצביע נגד
החל להוביל קו שתוקף את מדיניות הממשל החדש ואת 

  בו. שפשתההשחיתות 
ברית המועצות בתוך האופי של הבטחות לשמר את  בפזרו    

בתמיכת  ,אבק בשחיתות רץ לוקשנקו לנשיאותיבלארוס ולה
 היבחרומיד עם  .המפלגות השמרניות והמפלגה הקומוניסטית

הוביל שורה של רפורמות חוקתיות שחיזקו את  ,1994-ב
והסמלים השפה הרוסית על פני הבלארוסית, השיבו את הדגל 

יום ביום העצמאות הבלארוסי מועד את  וים וקבעיהסובייט
יום פירוק ברית ב במקום – מהנאציזם של הארץ שחרורה

  המועצות.
ו גם כמה , אושרריות אלורפורמות פופול יחד עםאך     

 רפורמות חוקתיות שקיבעו את מעמדו של ה"באטקו"
  לשלטונו  אופוזיציה כל   .למעשה הלכה   יחידני דיקטטור כ
  

  

  נמשכות המחאות בלבנון
התפטר השבוע מתפקידו משלת לבנון, חסן דיאב, ראש מ    

רקע המשבר הכלכלי וחברתי המחריף בעקבות ) על 9.8(
ירה בברות עהפגנות הסונמל ביירות. אך ההאסון הכבד ב

הממשלה לתת את , בהשתתפות אלפים הדורשים מנמשכות
  . תושבים 200-כשגבה את חייהם של הדין על האסון 

מזכ"ל המפלגה הקומוניסטית הלבנונית, חנא גאריב, פרסם     
ם בביירות. מברכת המפלגה את מפגיני בההצהרה השבוע 

ביטוי לכאב העם בעקבות האסון  ןלדברי גאריב המחאות ה
שהוא "תולדה של פשע נגד האומה הלבנונית  –שאירע בנמל 

ובייחוד אחריותן של  ,ושל היעדר תפקוד של מנגנוני המדינה
 ". 1992כל הממשלות שכיהנו בתפקיד מאז 

עלייתו  מהתקופה שלפניף חבריו למאבק וא ,דוכאה באכזריות
 התנגדותהביעו לאחר שלשלטון נעלמו באורח מסתורי 

בבחירות להשתתף  נאסר המפלגות אופוזיציעל  .לעמדותיו
 כלומר – הולאמו"" וכל אמצעי התקשורת במדינה ,לפרלמנט

הוביל בנוסף לכך     לוקשנקו. עברו לשליטה ישירה של
 של החברה הבלארוסית. מקיפהקציה ירוסיפ לוקשנקו

והשפה  ו,דוכא נפרדת תרבות בלארוסית סממנים רבים של
  שפה היחידה במדינה.ה פקטו-דההרוסית הפכה 

 חלקים גדולים מהמערכתבבלארוס  שימרלוקשנקו     
ישירות אליו ואל  םהכפיף אותאך הכלכלית הסובייטית 

 בלארוס את תחת הנהגתו פתחה ,זאת יחד עם .מקורביו
מרוסיה מבעלי ההון  אחדיםלבנקים ול גבולותיה ושווקיה

צעד זה השתלב בהתקרבות הפוליטית של שלטון  .השכנה
חתמו שתי  1999בשנת  .לוקשנקו לתחום ההשפעה של רוסיה

המדינות על הסכם "המדינה המאוחדת", במסגרתו אמורות 
רוסיה ובלארוס להתאחד בעתיד לקונפדרציה. ההסכם אף 

פוליטית לאיחוד מדיני מלא. כך -כולל מפת דרכים כלכלית
הפכה בלארוס בראשות לוקשנקו לגרורה של רוסיה, התלויה 

ים האחרונות בשנבחר לוקשנקו בה באופן מלא. עם זאת, 
לעצור את תהליך האינטגרציה ולנסות "לרקוד בשתי חתונות" 

ה לכך גרמעקבית -הלא והרוסית והאירופית. מדיניות –
  ,את אהדת מקבילו הרוסי ולדימיר פוטין איבד השנהש
בהפלת שלטונו של  הן רוסיה והן אירופה כיום מעוניינותו

שתשרת כנועה  ממשלההחלפתו בבו ,הדיקטטור הבלארוסי
רוסיה והאיחוד האירופי  .האימפריאליסטיות םדרישותיהאת 

עלי ההון בברוסיה תומכים ב"אופוזיציה מטעם" בבלארוס: 
אופוזיציה ב - ואילו האיחוד האירופי ,ראשי הבנקיםבו

כפי שהוא עושה  – לאומנים הבלארוסיםבהליברלית ו
  .באוקראינה השכנה

 התגוששות נוספת זירתהרפובליקה הבלארוסית כך הפכה     
עד כה  רוסיה והמערב. – כוחות האימפריאליסטייםהבין שני 

תוך  ,האינטרסים של שני הצדדיםנווט בין לוקשנקו ל היטיב
המאבק המחריף בין  ךא .לרוסיה הצהרות נאמנותפיזור 

מעמדו. על  משפיעהמערב לרוסיה בשנים האחרונות 
ואילו  ,מלוקשנקו במוסקבה מפגינים חוסר סיפוק הולך וגובר

 בלארוסבנראה המצב מערב לבעלי ההון והפוליטיקאים ב
  . במזרח אירופה נוסףשוק כהזדמנות להשתלט על 

) פעם נוספת 9.8השבוע (הבאטקו, כאמור, התמודד     
בדיכוי  התאפיינו הבחירות אל בבחירות לנשיאות הרפובליקה.

כליאה של כל המתמודדים בו ,שלטונונרחב של ההפגנות נגד 
בחודשים  השמיע לוקשנקו .אחת מלבד – לנשיאותהאחרים 

כי ו ,האחרונים הצהרות על כך שרוסיה מתכננת הפיכה נגדו
 .האיחוד האירופי מזרים כספים למתנגדיו כדי להפילו

השלטון ולא ייתן עצמאות כי ישמור על מצדו הכריז  הבאטקו
  להפילו. לגורמים זרים

יכול לוקשנקו  של וצר בעקבות בחירתו מחדשהשבר שנ    
 .סטוריה הפוליטית הבלארוסיתימכונן בה כתאריךשיתברר 

גורלה  אולם בכל מקרה תימשך ההתמודדות הפוליטית על
  המדינה.של ועתידה 

  

  עידן סלוצקר

)צילום מסך: הטלוויזיה הרוסיתאלכסנדר לוקאשנקו, ה"באטקו" (  
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  ארכיון: פיפלס וורלד) ומלקולם אקס (צילומי מרטין לותר קינג 
  

  ספר חדש בהוצאת נהר
  

  זעם שחור 
   בארצות הברית

  

 מאז רצחהמחאות נגד הגזענות בארה"ב לא פוסקות     
במאי  25-ב ג'ורג' פלוידהגבר השחור השוטר דרק שאובין את 

מוניות ה. בעיצומן של ההפגנות והמחאות הבעיר מיניאפוליס
פרסמה הוצאת נהר אסופת ראיונות תחת הכותרת  ,בארה"ב

ראיונות עם מלקולם אקס, מרטין  –זעם שחור באמריקה "
  ". לותר קינג, רוזה פארקס

אך מושלם. מהראיונות  הספר הוא מקרישל פרסום העיתוי     
 קנת ב' קלארק, רוברט פן וורןשתרגמה רעיה ג'קסון ושערכו  

 ,יעל לוטן המנוחה תפעילת השמאל הישראליהעיתונאית וו
ניתן ללמוד שהגזענות היא הטבע השני של הקפיטליזם 

מראשית דרכו. יחד עם זאת קיים פרדוקס עוד אמריקאי ה
להיות "זעם שחור  היה צריךש ,ספרמסוים בשמו של ה
צמה את השם הרי ניכסה לעארה"ב בארצות הברית". 

 ץ לגבולותיהמחו נמצאאמריקות השטח  רוב"אמריקה", אך 
אמריקה מדינות וכך גם רוב האמריקאים, המאכלסים את  –

 .הלטינית וקנדה
פעילה ו פעיליםשני עמודים) הם  90גיבורי הספר הצנום (    

ים, א־אמריקושלושה אפרארה"ב. ששינו את פניה של אחת 
לו בכוח יהוב ,חטפושסוחרי עבדים צאצאיהם של בני אנוש 

ומכרו לאירופים לבנים במשך מאות שנים בארץ "האפשרויות 
סיכויים הפתוחים הגדרה שהתייחסה ל –הבלתי מוגבלות" 

  .אדם הלבן בלבדבפני ה
ר שוא, )1968-נרצח ב – 1929( ), קינג2005-1913פארקס (    

 – 1925ם אקס (לומלקו ,את פרס נובל לשלום 1964-קיבל ב
 ,בעלי השקפות עולם שונות מנהיגיםשלושה ), 1965-נרצח ב
ית וברמיסת זכויות האדם והאזרח נבאפליה הגזע כולם שמאסו

נגד עוולות "הדמוקרטיה  –בדרכו  כל אחד – והתקוממו
  .הגדולה בעולם", התקוממות הנמשכת עד היום

אישיות ורעיוניות הם משיבים בגילוי לב לשאלות  בספר    
מניעיהם האנושיים  ,אור על תחושותיהם האישיות ושופכים

ופעילותם החברתית, התרבותית (לאו דווקא אישיים) 
והפוליטית למען הקהילה השחורה ולמען ארצות הברית של 

   .תושביה כל
ליטל) היה ממייסדי  םלם אקס (שנולד בשם מלקולמלקו   

מאוחר יותר נטש אותה בגלל קנאותה אך "אומת האסלאם", 
דת  בגינה התפשטההסיבה סביר את מ . בראיון הואהדתית

: בבתי הסוהר 60-בשנות ההאסלאם במהירות כה גדולה 
המכּונה שחור הממוצע שבכלא התנסה מספיק כדי להכיר "

בצביעות שקיימת בכל דבר בחברה הזאת. והוא יודע מניסיונו 
שהמערכת אינה בנויה כדי לשקם אותו או להניאו מפשיעה. 

'ה מוחמד זאלייולכן כאשר הוא שומע את תורתו הדתית של 
הנכבד, שמחזירה לו את כבוד גזעו, את זהותו הגזעית, 

הוא  –זירה לו גם את השאיפה להיות גבר, להיות בן אדם ומח
         . "משנה את עצמו

אני חושב שכאשר ילד לבן הולך קינג מספר בריאיון: "    
לבית הספר רק עם ילדים לבנים, באופן בלתי מודע הילד הזה 
גדל במקרים רבים בלי פרספקטיבה על העולם. יש כאן 

התפתח לתסביך וזה יכול ל תפרובינציאליות בלתי מודע
עליונות בלתי מודע, ממש כמו שהשחור מפתח תסביך נחיתות 
בלתי מודע. ונראה לי שחייבים, שהחברה שלנו חייבת להכיר 
בכך שכל בעיית האינטגרציה אינה רק עניין של כמות, שיש 
כך או אחרת, כמו שמדברים על בניין זה או שולחן זה, אלא 

אינני  –לתקשר עם אדם  זהו עניין של איכות. אם אינני יכול
שווה לו. אין פה רק עניין של מתמטיקה, זה עניין של 

  . "פסיכולוגיה ופילוסופיה
תמיד הרגשתי רע כי לא נהגו באנשינו " :תהדפארקס התוו    

בצורה הוגנת. הייתה לנו זכות להיות חופשיים והיינו ראויים 
 לקבל את אותן ההזדמנויות שניתנו לאחרים. [...] כמובן
ההרגשה הייתה שכולנו אנשים חופשיים ושחייבות להיות לנו 
אותן זכויות כמו לאחרים. בדרום, בזמן ההוא, הייתה אכיפה 
של אפליה חוקית. היו מקומות שאנשים שחורים לא יכלו 
ללכת אליהם ולא היו לנו זכויות. אנשים רבים לא הפרו את 
 החוקים מפני שהם לא רצו להסתבך. אני הייתי מוכנה

זה היה שווה בגלל התוצאות. [...] כאשר  –שייאסרו אותי 
הייתי ילדה לא יכולתי להבין מדוע לא מתייחסים לאנשים 
שחורים בצורה הוגנת. אבל כאשר למדתי על כך לא הרגשתי 

  . "טוב בשל כך

  ע"מ
 

 מציגה פאטמה אבו רומי
  אביב-בתל בגלריית גורדון

"נרקמת", נפתחה תערוכה של הציירת פאטמה אבו רומי,     
 אביב).-, תל6בשבוע שעבר בגלריית גורדון (רחוב הפלך 

את החלה ו בטמרה שבגליל התחתון 1977-ב נולדההאמנית 
מצאה עבודה  , בטרםדרכה האמנותית בשיעורי ציור ורישום

סיימה לימודי הנדסאות  1998כעוזרת בסטודיו לפיסול. בשנת 
לימודיה  אליאס שבאעבלין, והמשיכה את-במכללת מאר

), שם זיכה אותה פרויקט 2001-2005במכללת אורנים לחינוך (
  ה.הגמר שלה במלגת הצטיינות ביציר

מצבן של הנשים הערביות הוא סוגיה מרכזית בעבודותיה     
מוצגות  עתירות הפרטיםהחזותיות. עבודותיה המוקפדות ו

נערכה  2017-במקרוב.  להכירן וזו הזדמנות ,אביב-כעת בתל
ציורים בהם  – יחיד הקודמת שלה: "ונוס פלסטינה"התערוכת 

   קשה.תיארה את אביה בתקופה בה התמודד עם מחלה 
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 השבועהפגינו התרבות מכל רחבי הארץ ענף  עובדימאות     
מעון ראש הממשלה ברחוב בלפור בירושלים.  למו) 11.8(

 – אגודת אמני ישראל, שח"ם –למחאה הצטרפו ארגון אמ"י 
 –ארגון השחקנים בישראל, איגוד המוזיקאים החדש, אלה 

איגוד תיאטרוני הילדים והנוער, פורום היכלי התרבות, פורום 
עמותות התרבות הערביות, בת״י, אגודת מעצבי הבמה 
בישראל, איגוד המחזאים, איגוד המוסיקאים, עמותת 
הכוריאוגרפים לתיאטרון, איגוד הבמאיות והבמאים בקולנוע 

המרכז הישראלי לתיאטרון ילדים ונוער,  -טלוויזיה, אסיטז'וה
איגוד האומנים הפלסטיים, פורום היוצרים הדוקומנטריים 

  ועוד רבים. 
מופעים ומיצגי תרבות שונים  הפגנה נערכומהלך הב    

הריסת ענף התרבות על במחאה על אוזלת היד של הממשלה  ו
היום  בישראל. המחאה התארגנה במטרה להעלות לסדר

הציבורי את גרירת הרגליים של ראש הממשלה המואשם 
ימנע ר שא ,בפלילים בכל הנוגע לגיבוש מתווה תפעולי

  על עובדיו ויוצריו.  ,פשיטת רגל של ענף התרבות כולו
גם מול ביתו של יו"ר  השבוע אנשי ענף התרבות הפגינו    

כחול לבן בני גנץ בראש העין, במחאה על השיתוק המתמשך 
של הענף. את ההפגנה, בה השתתפו מאות אנשים, יזמה 

לפועלי התרבות", הקוראת  8קבוצה של שחקנים הנקראת "צו 
לקץ ההתנהלות "העדינה והמנומסת", בה נקטו עד כה ראשי 

בני דקה, "כמספר  נאומים קצרים 36הענף. בהפגנה נישאו 
לדברי המארגנים. בין הנואמים  ,שרי הממשלה המנופחת"

"תקשיב לי, בני, הכלי  :יתה השחקנית אודיה קורן, שקראהיה
הכי חזק שלנו זה הזיכרון, וכפי שאנחנו זוכרים טקסטים 

כך נזכור את מי שסגר את התרבות. נזכור את  –במשך שנים 
ור את מי שיירפא את הנפש וכשכל זה ייגמר, נזכ .מי שזלזל בנו

ריסקתם. אלה נהיה אנחנו,  םשאת –המרוסקת של העם הזה 
  אנשי התרבות". 

התרבות  עובדינערכה מחאה דומה של  )8.8(במוצ"ש     
בחברה הערבית. מאות הפגינו במושבה הגרמנית בחיפה, בהם 

-חברי הכנסת של חד"ש ברשימה המשותפת, עאידה תומא
ח"כ לשעבר , יו"ר ועדת המעקב, סלימאן ויוסף ג'בארין

יל חאמד. 'מוחמד ברכה ויו"ר סיעת חד"ש בהסתדרות, דח
"השתתפתי בהפגנת האמנים,  :סלימאן מסרה-ח"כ תומא

אנשי התרבות, והצוותים הטכניים בחיפה. הממשלה לא נותנת 
פתרונות אמיתיים למי שכל פרנסתם נלקחה. תרבות היא הרוח 

 החצי שנה. הממשלה מוכרחשל חיינו, והיא מושבתת כבר 
למצוא  – כךלהעניק פיצוי לאמנים, ולא פחות חשוב מ

  פתרונות שיאפשרו פעילות תרבותית בזמן המגיפה". 
ה רשאמ, ההפגנה נערכה ביוזמת הזמרת אמל מורקוס    

בעצרת שנערכה בתום ההפגנה:  "אנחנו הצאצאים של 
להישאר. בחרו ונאבקו אשר , 1948הפלסטינים שחיו פה לפני 

אנחנו האזרחים שמתמודדים עם מדינה שלא רואה בנו שווים. 
להמשיך ליצור תרבות,  ,בתוך הכאוס הזה ,אנחנו מתעקשים

מוסיקה ואמנות. אין לנו אפשרות לקום ולעזוב ולבנות קריירה 
במקום אחר, ועכשיו מצאנו את עצמנו בלי עבודה, בלי מעמד 

  ובלי הערכה מספקת בתוך החברה שלנו".

  
 

  

  אין מצלמות בגנים
החוק לפיקוח על המעונות וחוק התקנת מצלמות במעונות     

שחוקקו לפני שנתיים אינם מיושמים. כך עולה מישיבת 
 –(חד"ש  הוועדה לזכויות הילד בראשות ח"כ יוסף ג'בארין

). "הוועדה רואה 10.8הרשימה המשותפת) שנערכה השבוע (
את הסחבת והעיכוב באישור התקנות כביזוי החוק וזלזול 
בילדינו. שלומם ובטוחנם של ילדינו לא הוסדרו עשרות 

  שנים", הדגיש ח"כ ג'בארין בפתח הישיבה.
הוועדה רואה חשיבות  אמר בתום הישיבה " ח"כ ג'בארין,     

בקמפיין ציבורי שיעורר מודעות המעונות לחובתם לבקש 
רישוי ראשוני על פי חוק, ואת מודעות ההורים לסיכון 

  ."שבשיבוץ ילד למעון שאינו מבקש רישוי
  

  אסיפה ציבורית מקוונת –חד"ש יפו 
  בהשתתפות ח"כ עופר כסיף

   20:00, בשעה 13.8יום חמישי, 

  050-5613924 לפרטים והצטרפות:
  

  תל אביב הפודקאסט של חד"ש – חד"שגל 
על הציבור הערבי וגל  מה עם הערבים? – 16פרק 

  זעאתרה רג'א מזכיר חד"ש חיפה בהשתתפותהמחאה, 
הפודקאסט זמין להאזנה ביוטיוב, בספוטיפיי, באפל מיוזיק, 

  במיקס קלאודו , בטיון איןבגוגל פודקאסט
  

  מענק ביבי 
  השמאלית הלוחמתלחיזוק העיתונות 

מקבלים בימים אלה את "מענק בישראל ים אזרחמיליוני     
לעצור את גל המחאה בניסיון ממשלת הימין  יזמה, אותו ביבי"

העשוי להפילה. ניתן לעשות שימוש נכון יותר בכספים 
ן מכונת הצריכה הקפיטליסטית. ומיעד לשימישנתניהו 

 מנוחלק מ או את המענקמערכת "זו הדרך" קוראת לתרום 
הקמת המהדורה בלחיזוק שבועון השמאל הלוחם ולסייע 

בשיק לפקודת מק"י, נא לשלוח תרומה ה אתהיומית המקוונת. 
   .6126102יפו -, ת"א26205ת.ד.  לא

  

  "זו הדרך" 
  בכל הפגנה ובכל משמרת

 "זו הדרך" מופץ במחאות הנערכות מדי שבוע

  שוויון ושלום. בדברברחבי הארץ. אלפים נחשפים למסריו 

מפיצות ומפיצים  כדי להרחיב את מעגל הקוראים, נחוצים

  .בייחוד במשמרות הנערכות בגשרים ובצמתים, נוספים

  דוא"ל:הירשמו בבקשה ב  -המוכנים להתנדב 
zohaderekh@gmail.com 


