
  

   את הבריאות הציבוריתממוטטת ממשלת נתניהו 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

כמו שביתת המתמחים ושביתת , שביתת האחיות    
להציל את חשוב  מייצגת ניסיון, הרופאים שקדמו לה

שעדים  האחיות והאחים. מערכת הבריאות הציבורית
לתוצאות ההפרטה של מערכת הבריאות   באופן יומיומי

 .לטעון הממשלה  כפי שמנסה,ליםאינם נוטשים את החו
 המערכת הזו –הם אומרים לנו בקול רם וברור : להיפך

  . קריסה עומדת בפני
שירותי . אך קריסת הבריאות הציבורית אינה גזירת גורל    

הם תוצאה של מדיניות . הבריאות הפרטיים אינם הכרח
 על מעטיםשהעדיפה להגדיל את הרווחים של , שגויה

נגד . םאזרחיהשל כלל בריאותם חשבון 
חייבים , התוצאות הקשות של מדיניות זו

 .צעדים מיידיים ורדיקלייםנקוט ל
 מציגה ,לקראת הבחירות הקרובות    

ש תוכנית שבכוחה לשקם את "חד

יס  בבס.הציבורית מערכת הבריאות

התוכנית עומדים עקרונות 

  .סוציאליסטיים

 מערכת הבריאות חייבת,     ראשית

כל עוד בריאות . נית ונגישהלהיות שוויו
לא נוכל ,  ברמת הכנסההיה מותניתת

יש לעצור את , לכן. עיקרון זה לממש
בחדות את   ולצמצם,הפרטת בתי החולים

  . יםשירותי הרפואה הפרטי
תקנים מספר ה אתל משמעותית י יש להגד,שנית    

משכורתם של אנשי את , במערכת הבריאות הציבורית
יבטיחו ר שאציוד וטכנולוגיה  לרכושו ,הסגל הרפואי

  .טיפול נאות לכולם
מסי הבריאות בהתאם לרמת לגביית במקביל , שלישית    

הנגבה  "המס המקביל"צריך להנהיג מחדש את , ההכנסה
אשר יהיה מיועד כולו , ) מהשכר5%בגובה (המעבידים מ

  . למימון שירותי הבריאות הציבורית
ת החיים הממוצעת איננו יכולים לקבל מצב בו תוחל    

על המדינה לגבש .  שנים מזו שברעננה8-ברהט נמוכה ב
כנית לאומית לצמצום פערי הבריאות בין הפריפריה ות

. יתיהודלאוכלוסייה ההערבית ובין האוכלוסייה , למרכז
חייבים להקצות את התקציבים הנדרשים על מנת להקים 

, ותולהגדיל את מספר האחי, מרפאות ובתי חולים בפריפריה
 כדי להשוות בין רמת הטיפול ,המתמחים והרופאים שם

   .בפריפריה החברתית והגיאוגרפית לזו שבמרכז
מעבר , מערכת הבריאות חייבת לאפשר איכות חיים גבוהה    

, כולנו זקוקים לטיפולי שיניים. לטיפולים חיוניים מצילי חיים
בשלב כזה או אחר לו נזדקק זכאים לטיפול סיעודי כשכולנו 

כל . וכולנו זכאים לקבל סיוע נפשי בעת הצורך, של חיינו
צריכים להיות זמינים , כמו גם תרופות למחלות כרוניות, אלה

   .לנו ללא תשלום נוסף וללא תקופת המתנה
חיזוק מנגנונים של בריאות בעל המדינה להשקיע בפיתוח ו    

תוך התאמתם , מונעת ובריאות קהילתית
אחיות בתי , חלבטיפות : סיות שונותלאוכלו

. רופאי משפחה ותוכניות תזונה וכושר, הספר
כל אלה יכולים להפחית משמעותית את 

   . הצורך בטיפול רפואי יקר וכואב
אחת האוכלוסיות המרכזיות להן יש     

על המדינה . לתת מענה מיוחד היא נשים
להכיר בצרכי הבריאות המיוחדים של 

הגים מפלים הפוגעים ולהפסיק מנ, נשים
צורך לקבל היתר ה: ובכלל זה, בבריאותן

מוועדה של המדינה על מנת לבצע הליך של 
   .הפסקת הריון

על המדינה להבטיח שהסביבה בה אנו חיים     
לשם כך קידמתי בכנסת את . אינה מזיקה לבריאותנו

, מאפשר למדינה להכריז על מפרץ חיפהאשר  ,חוק אוויר נקי
ולהגביל את , אזורים מוכי זיהוםעל ש דן כירושלים וגו

   .הפליטות מרכבים ומתעשייה שם
כי המערכת תמשיך לקבל את  על המדינה להבטיח, לבסוף    

תוך מתן מענה להזדקנות , התקצוב הנדרש לה גם בעתיד
לעלייה ביוקר המחייה , לגידול באוכלוסייה, האוכלוסייה

   .תרופותולשינויים הטכנולוגיים בציוד וב, ובשכר
. ניתן ליישמם מחר בבוקר. הצעדים הללו אינם דמיוניים    

אך הבטחת הזכות הבסיסית לבריאות דורשת כי נתייצב 
לא ניתן . בריאותנולמען הנאבקים האחיות והאחים מאחורי 

  .לא ניתן לממשלה לנטוש אותנו, לממשלה לנטוש אותם
  
  
  
  
   

  דב חניןכ "ח
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 2/תגובות 

  
        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם

        

        
        

  
  

  

  כרונות ילדותיז
כדי להוריד את הדגל ' כור'בילדותי היינו מטפסים על בית "

  ".האדום שההסתדרות הניפה שם
  )30.11, "ידיעות אחרונות", "התנועה"ר "יו, ציפי לבני(

  

   אתה מקודש לי–קפיטליזם 
, כלזה הנותן באמת הזדמנות שווה ל, הקפיטליזם האמיתי"

מאפשר לאדם לחיות ה,  ככלי החברתי ביותרמתברר גם
. ילה ממוסדת ללא חשש מגז,ברווחה וליהנות מפרי עמלו

ללא אח ורע , מקודשרכושו הוא בין האדם לש  ביהדותהקשר
  ".המדינה צריכה להפריט את נכסיה... בתרבויות שונות

  ) 30.11, "ידיעות אחרונות ", הליכוד,משה פייגלין(
  

  ?גת התקציבעו, איפה, איפה, איפה
חיפשו ', מפלגת כלכלה'-יל מאחרי הפרישה של יוסי בובל"

דני ובני . ראשי המפלגה מישהו שיתפוס את מקומו
הציעו , מקימי המפלגה ואלה העומדים בראשה, גולדשטיין

, טוב- את המקום השלישי לכוכב הילדים המצליח יובל שם
  ".'יובל המבולבל'-המוכר יותר כ

  )5.12, "ל היוםישרא" ב שפורסמהידיעה(
  

  משא האדם הלבן
 הברית-בארצותשעומדים להיות הרוב , במגזרים אתניים"

אין אותה תפיסת עולם מובנית המעניקה ,  שנה30-25בעוד 
  ".ודאי שלא כמו במגזר הלבנים, תמיכה לישראל

ר איגוד לשכות "יוכ לשעבר מהליכוד ו"ח, אוריאל לין(
  )5.12, "ישראל היום ",המסחר

  

  עם מקורביוהתייעץ 
, סבא': והם ענו לי, שאלתי את נכדיי מה אני צריך לעשות"

  ".'אל תרוץ לראשות הממשלה
  )8.12, 2 ערוץ ,ראש הממשלה לשעבר ,אהוד אולמרט(

  
  

  

    

  ת לקבל/מעוניינ
  "זו הדרך"את 

  ,ך בדוארביתל
  ,מדי שבוע

  ?וללא תשלום
  

 info@maki.org.il: שלחו שם וכתובת אל

            – יתקבלו בברכה י" מקתרומות לפקודת

     61261מיקוד  ,אביב-תל, 26205ד "ת

  
  השיעור הראשון? מהו קפיטליזם

? באיזו מדינה דמוקרטית אין קשר אמיתי בין הון לשלטון"
 והשלטון חייב להביא ,ההון הוא המניע של הכלכלה

חלק מהחקיקה נגד ההון היא . בחשבון את האינטרסים שלו
  ".זם טהור שרק גורם נזקבעיניי פופולי

  ,"יט ההוןלקפר"המכונה , והוד יהודה ר"עו(
  )4.12 ,"יסטלכלכ "

  

  שמור לי ושמור לך: ח לוי על המאחזים"דו
האם ראש הממשלה לא ידע מי זה , ח אדמונד לוי"לגבי דו"

אדמונד לוי : אז אני אגלה לכם? כשמינה אותואדמונד לוי 
הוא היה איש . היה סגן ראש עיריית רמלה מטעם הליכוד

עילוי ', סגן ראש העיר מטעם הליכוד, תושב רמלה, ליכוד
- והשר מאיר שיטרית מינה אותו להיות שופט ב',משפטי

  ."עם אהרון ברק' דילים'
  )10.12, "וואלה", המשנה לראש הממשלה, סילבן שלום(

  

  ץ ובלי בצלם"בלי בג, ופנהיימרנפטרו מא
מחטף בתוצאות הדמוקרטיות ר העבודה מנסה לעשות "יו"

  ".מנסה לגנוב בחירות' יחימוביץ. של הפריימריז
מקום שנדחק מטה ל ,ל שלום עכשיו" מזכ,יריב אופנהיימר(

  )6.12, "וואלה", העבודה לכנסתמפלגת  ברשימת 26-ה
  

  רבנות המלחמהואחד מק
 שבאמצע מסע הבחירות לפריימריז ,בעיה שלי הייתהה"

הממשלה נאלץ להתעסק בדברים  וראש, נפלה עלינו מלחמה
התחלנו .  הייתה הפסקה בתמיכה שלו,לכן. חשובים יותר

אבל אחר כך הוא פרש , ברגל ימין עם צילום משותף
  ."עצמי בודד לגמרי  ואני מצאתי את,למלחמה

  ,פריימריסט מתוסכל בליכוד, הכלכלן שלמה מעוז(
  )7.12, "מעריב"

  

  י שלאאדאבל סוציולוג בוו, כלכלןאולי 
ינקין ייושבי בתי קפה בש? מי היו מנהיגי המחאה החברתית"

לעבור הכשרה , מאנשים ללמוד אני דורש. ובדיזנגוף
לצאת   ורק אז,להביא ילדים, ןלהתחת, לחסוך, מקצועית

ירים שאני מכנה אותם יושבי אבל במחאה היו צע. לבלות
 ובזמן ,לא רוכשים מקצוע, לא עובדים, חוסכים  לא:קרנות

  ."על גב ההורים שלהם הם טפילים –ל "שהם לא בחו
  )שם(

  

  ?לא אמרת שאת מניפה את הדגל המדיני, רגע
 בארבע ...את כניעת ממשלת נתניהו לטרור חמאס חוגגה"

ההרתעה שהושגה בעופרת   נשחקה עד דק,השנים האחרונות
ממשלת ישראל נשאה , ס שוחררחמאההמצור מעל , יצוקה
העניקה לו לגיטימציה  – וגרוע מכל ,עם ארגון טרור ונתנה

  ".בינלאומית
  )9.12, "וואלה", "התנועה"ר "יו, ציפי לבני(

  

  ה של שליש"חדההשקפה הכלכלית ה: הליכוד
 וראינו את ,יווןבנוסתה בספרד ו' התוכנית של יחימוביץ"

 אין לנו את .מובטליםתביא למיליון   השיטה הזו.התוצאות
-את- של חד״ש הפריבילגיה לניסויים כלכליים מבית היוצר

ועדים על חשבון הציבור ו שרוצים לחזק את ה,'יחימוביץ
  ".לשלם מכיסו את התוכנית ההזויה יאלץר שא ,הרחב

  )10.12, "ישראל היום", צוות התגובות של הליכוד(



  מ

 3/ מדיניות 
 

  

  אך לא איכותי, הבדל כמותי
  

   נשארת בגבולות משטר ההפרטה התכנית הכלכלית של מפלגת העבודה
  

 לי גרין- ואלוןשילה-יובל דריירמאת 

  
כ שלי "ח, ר מפלגת העבודה"    לאחרונה הציגה יו

את המצע הכלכלי של מפלגתה בכנס מלוטש ', יחימוביץ
ן ברק ומישל הנאומים היו בסגנו). 3.12(שהתקיים באשדוד 

בעוד , עם הרבה חום אישי וסיפורים משפחתיים, אובמה
 עם שלטים ועודדו על הבמהשישבו  ,פעילי המפלגה

 ניסו לחקות במשהו את רוחה של ,ר"בקריאות את היו
  . המחאה החברתית

  

תלות יהניסיון היחיד באותו ערב לה    לא היה זה 
התוכנית שהציגה . במחאה החברתית

תה להידמות לדרישות ניס' יחימוביץ
וסיפור , שצמחו מתוך אותה המחאה

המסגרת שליווה את השקת התוכנית 
היה ברוח האמירות שהיו רווחות 

הכלכלית המדיניות : במחאת האוהלים
את  ו"מעמד הביניים"את מדרדרת 

 לא, את העובדים ואת העניים, הצעירים
משהו , יסודידרוש שינוי כיוון . פחת- עברי פי

 .אחר
  

  מאוחר מדי, מדימעט 
  

,     כאשר קראנו את ראשי הפרקים של התוכנית
גאווה הסבה לנו הקריאה , מבלי להתעמק בתוכן

מאמצת מפלגה בינונית בגודלה את , סוף-סוף: גדולה
למרות כי  ,מה חבל היה לגלות. ערכי המחאה החברתית

התוכן המעשי , האימוץ של סיסמאות המחאה והסגנון שלה
דומה באופן מוזר דווקא למדיניות של סעיפים רבים 
  .  שנגדה היא כביכול יוצאת,הממשלתית הנוכחית

  

עיון  ."לעצור את ההפרטה"מציעה התוכנית , כך למשל    
של לא מדובר בעצירה מוחלטת כי בהמשך הפרק מגלה 

ל מה שהופרט החזרה לבעלות ציבורית שאו ב, ההפרטה
, ירה זמניתבעצמדובר ל ו בסך הכ).הלאמה, כלומר(בחטא 

 . לפני שימשיכו ביתר שאת, לשם בחינת תהליכי ההפרטה
  

להחזיר את " קראנו כי התוכנית מבקשת ,בתחום המיסוי    
לא מדובר כי הופתענו לגלות אך . "משאבי הטבע לאזרחים

ואפילו לא מוזכרת , החזרת שדות הגז לבעלות הציבורעל 

אותם  האפשרות להעלות במעט את התמלוגים
בגין ניצול , לקופת המדינה לשלם בעלי ההון אמורים

  . משאבים אלו
  

מוצע להרחיב את הכיסוי הביטוחי גם , בתחום הבריאות    
 האך התוכנית מציע, צעד חברתי חשובזהו  .לתחום הסיעוד

העלאת מס הבריאות באמצעות לממן צעד זה דווקא 

לא . גם העניים והמובטלים, אותו משלמים כולנו
להחזיר את השתתפות '  יחימוביץעהבמקרה לא הצי

המס "באמצעות תשלום המעסיקים במימון הבריאות 
, 1995-ההחלטה על ביטולו התקבלה באשר  ("המקביל

 ולהקל על השכבות ,)מרצ-בתקופת ממשלת העבודה
  . העובדים עלהחלשות ו

מוצע להטיל מס , "שהעשירים ישלמו"    בפרק שכותרתו 
, זהו שיעור מגוחך. מיליונרים-ל ירושות של מולטי ע5%של 

 ,אפילו בהשוואה למדינות הקפיטליסטיות ביותר בעולם
 .מיסי ירושה של עשרות אחוזיםמהעשירים  גובותה

" גמישות ניהולית"הקריאה לאפשר א י במיוחד ההחמור    
: משמעותה. המופיעה בתכנית, רבה יותר במגזר הציבורי

התוכנית  זוהי.  עובדיםהפחתת שכר ופיטורים
ארוכת הטווח של נתניהו להחלשת העבודה המאורגנת 

שהוא , זכויות העובדים במגזר הציבוריעל ערעור לו
  . של תנאי העסקה הוגניםנים האחרוים המעוזאחד

  
  אין שלום בלי צדק חברתי

חרטה ר שא', יחימוביץ ?מה חסר בתוכנית    ו
הכיבוש על דגלה התעלמות בוטה מ

 שכחה, ות למלחמה האזורית הבאהומההכנ
משמעויות גם כי לשאלות אלו יש 

של המשך התקצוב . תקציביות עצומות
כמו גם , מפעל ההתנחלויות הבזבזני

נעלמו , תקציב הביטחון המתנפח
מהחיסכון ת ותעלמהה. לחלוטין

הפחתת הלהבות בום הגלהאדיר תקציבי ה
, פתרון של שתי מדינות באמצעות ,ת"הבמז

 . בהסדר מדיני' מוביץיה שטחית תמיכת יחמלמדת כמ
כאשר , 2010בסוף שנת : תזכורת פוליטית, לסיום    

עדיין ישבה בקואליציית הימין יחד עם חבריה ' יחימוביץ
נשמעו ממנה הצהרות חוזרות ונשנות על , למפלגת העבודה

. חברתי של ממשלת נתניהו-כך שתצביע נגד התקציב האנטי
. ולא הצביעה, מהמליאה' יחימוביץנעלמה  –ברגע ההצבעה 

אשר  ,פרצה מחאה מפתיעה בעוצמתה, לאחר מכןחצי שנה 
ר שאכלכלית המדיניות האותה העמידה כדרישה את שינוי 

   .התחמקה מהבעת עמדה ברורה לגביה' יחימוביץ
מלהתנגד עקרונית ' נמנעת יחימוביץ, כמו אז,     גם היום

אלטרנטיבה צמה ככך היא גם מציגה ע. יןלמדיניות הימ
וגם אינה פוסלת , חברתי- לפחות בתחום הכלכלי, נתניהול

  .חבירה לקואליציית הימין לאחר הבחירות
  

  נמחקו האישומים נגד הפעילים החברתיים
כי היא מסכימה למחוק את ) 12.12(    המשטרה הודיעה 

אשר , כתבי האישום שהגישה נגד חמישה פעילים חברתיים
נגד .  ביוני24- מען צדק חברתי בא ל"נעצרו בהפגנה בת

  .תשעה פעילים נוספים עדיין תלוי ועומד כתב אישום
וועד בש ו"הנהגת חדבחבר , לי גרין-אלון,     אחד הפעילים
לא אנחנו כי אנחנו מתעקשים "אמר כי , י"המרכזי של מק

 , אלא שרי הממשלה,צריכים לשבת על ספסל הנאשמים
נעצרנו כי דרשנו צדק . אחראים למשבר בבריאות הציבוריתה

  ."נמשיך להיות כאן עד שכל הנאשמים יזוכוו, חברתי



 4/בחירות 

, ש"חדמטה הבחירות של עם יצירת קשר ל
  :לתיאום חוגי בית ולהתנדבות בקמפיין

  
  

03-6292152 

  

      
  

  

  

  מפגשים וחוגי בית 

  לקראת הבחירות לכנסת
 

 
מפגש , 20:00בשעה ,  בדצמבר19,  ביום רביעי– רעננה

, ש לכנסת"מועמדת חד, ר יעלה רענן"ועם דכ דב חנין "עם ח
  052-5940625: לפרטים). 100אחוזה ' רח (100בגלריה 

  

חוג , 20:00בשעה ,  בדצמבר19,  ביום רביעי– אביב-תל
מועמד , ד איימן עודה"טודנטים ולצעירים עם עובית לס

  054-4429272: לפרטים. ש לכנסת"חד
  

חוג בית עם , 19:00בשעה ,  בדצמבר20,  ביום חמישי– לוד
. ש לכנסת"מועמדת חד, כ דב חנין ועם מהא אלנקיב"ח

  054-9462332: לפרטים
  

, 20:30בשעה ,  בדצמבר22, שבתמוצאי  ב– מושב אשחר
  050-7518752: לפרטים. כ דב חנין"חוג בית עם ח

  
כ "ישתתף ח, 17:00בשעה ,  בדצמבר23,  ביום ראשון– יפו

שמים את העוני על סדר "בפאנל , ש"ר חד"יו, מוחמד ברכה
  054-4429272: פרטים. יפו-א"במכללה האקדמית ת, "היום

  
, 21:00בשעה ,  בדצמבר23,  ביום ראשון– אביב-תל

בשכונת פלורנטין " הודנא"כ דב חנין בפאב "שיחה עם ח
  054-4429272: לפרטים). 13אברבנאל ' רח(
  

חוג , 19:00בשעה ,  בדצמבר25,  ביום שלישי– קיסריה
  052-3733733: לפרטים. כ דב חנין"בית עם ח

  

חוג , 18:00בשעה ,  בדצמבר29,  במוצאי שבת– אביב-תל
  054-4429272: לפרטים. כ דב חנין"בית עם ח

  

חוג בית , 11:00בשעה ,  בינואר5, שבת ב– קיבוץ געתון
  050-7518752: לפרטים. כ דב חנין"עם ח

  

חוג בית עם , 19:30 בשעה,  בינואר12,  במוצאי שבת– יפו
: לפרטים. דב חניןכ "ועם ח, כ מוחמד ברכה"ח, ש"ר חד"יו

054-4429272  
  

חוג בית , 20:30בשעה ,  בינואר14,  ביום שני– שדה ניצן
  050-7518752:  לפרטים.כ דב חנין"עם ח

  

  
  

  

  
  

  

 

  
שביתת האחיות חשפה מיהם "

  "חברי הכנסת החברתיים באמת
        

לא נצפו לצד ', חברתי'הממהרים להתפאר בתואר     "
, אריאנה מלמדהצליפה העיתונאית , "האחיות השובתות

בעקבות הדיון , )12.12" (וואינט"בטור דעה שפרסמה באתר 
לפעמים צריך . "תת האחיותבעניין שבי, בבית הדין לעבודה

הכי קל בעולם להתיישב . להביע סולידריות לא רק במילים
על הפייסבוק ולפרסם סטטוס שמוכיח כי הלב שלך נמצא 

זה גם יועיל לכסות את התחת במקרה שמישהו . במקום הנכון
איפה הייתם ומה עשיתם כשהאחיות , ישאל מאוחר יותר

,  ברמז עבה שכוון,כתבה, "כשמערכת הבריאות קרסה, שבתו
', שלי יחימוביץכ "ח, ר מפלגת העבודה"לעבר יו, בין היתר

  .ד או להפגנות"דיון בביהאשר לא טרחה להתייצב ל
שעל שמותיהם רשומים לא , חברתיים ממרצ-גם הסופר    "

מעט חוקים סוציאליים נפלאים ומאבק ארוך שנים בעוולות 
כ "ח, כ דב חנין" ח?ומי כן באו... לא באו, שוק העבודה
השניים הראשונים חברי כנסת . לי גרין- אלון ומוחמד ברכה

האחרון כבר הוביל ... ותיקי מאבקים חברתיים, ש"מחד
והוא מבין עד כמה חשובה , ועוד ימשיך, מאבק עובדים אחד

הם באו כי הם ... הם לא באו לקטוף קולות, לא. הסולידריות
  .כתבה מלמד, "יודעים שצריך וחשוב ונכון לבוא

  
לפסול : ש עתרה לוועדת הבחירות המרכזית"חד

  "עוצמה לישראל"את הרשימה הכהניסטית 
ארבעת חברי הכנסת של עתרו ) 12.12(    בשבוע שעבר 

על מנת שזו תפסול , ש לוועדת הבחירות המרכזית"סיעת חד
, מיכאל בן ארי ואריה אלדדחברי הכנסת את רשימתם של 

 כי חברי טענהה מתבססת על ההעתיר". עוצמה לישראל"
  . הרשימה הסיתו לגזענות ונגד אופייה הדמוקרטי של המדינה

באמצעות ', עוצמה לישראל'מפלגת " כי בעתירה נכתב    
לא מפספסת כל הזדמנות להצגת משנתה , פעיליה וחבריה

תוך , הגזענית והחשוכה כלפי האוכלוסייה הערבית בישראל
 ".וי רגשות שנאהשימוש בביטויים גזעניים וליב

במקרים בהם חופשי הביטוי והדעה : "עוד נאמר בעתירה    
 יש לומר באופן חד משמעי –הופך למרשם לגילויי גזענות 

בהם נעשה שימוש , כאלהבמקרים . 'לא ולא. עד כאן' :וגלוי
לקידום , ציני ומזיק באחד מערכי היסוד של הדמוקרטיה

  ".בולות אדומיםראוי להציב ג, משנה ורעיונות גזעניים
  

  ד"ש חתמה על הסכם עודפים עם בל"חד
חתמה ) ש"חד(דמוקרטית לשלום ולשוויון החזית     ה

ר "יו. ד"על הסכם עודפים עם בל) 13.12(בשבוע שעבר 
כי חתימת , הביע את תקוותו, כ מוחמד ברכה"ח, ש"חד

הסכם העודפים תגדיל את הסיכוי לנצל את עודפי הקולות 
  .כ מהימין" ובכך למנוע כניסת עוד ח,של שתי הרשימות

" התנועה"על הסכם עודפים עם  מרצ חתמהכי יצוין     
כי עשו זאת לאחר , במרצ הסבירו.  ציפי לבניבראשות

עמה היו למרצ באופן מסורתי הסכמי , שמפלגת העבודה
  .העדיפה לחתום דווקא עם יאיר לפיד, עודפים

ר "יו"כי ) 8.12(הסביר , אילן ליאור, "הארץ"    כתב 
החליטה לשבור את המסורת ', שלי יחימוביץ, העבודה

בניסיון להרחיק את מפלגתה , 'יש עתיד'ולחתום עם 
במרצ עלתה גם האפשרות "כי ,  עוד דיווח."מהשמאל

אך לבסוף העדיפו לשתף פעולה , ש"לחתום על הסכם עם חד
  "...עם מפלגה ציונית



  

 5/כיבוש 
 

  

   בעקבות ירי קטלניהמערביתהפגנות בגדה 
  

  נאסר לתעד" בצלם"על מתנדב  ●ב " נורה למוות בחברון בידי מג17נער פלסטיני בן 

  
בעקבות אירוע בו ,     הפגנות סוערות ברחבי הגדה המערבית

נער , סליימהזיאד עוואד מוחמד נורה למוות בחברון 
באותו יום ). 12.12(ב "בידי שוטרי מג, פלסטיני כבד שמיעה

. ואמו שלחה אותו לקנות עוגה, 17-חגג את יום הולדתו ה
  . עוכב במחסום צבאיוהוא יצא מביתו לקונדיטוריה 

חטף את אחד , סליימה שלף אקדח,     לטענת הצבא
תוך שהוא משתמש בו , והצמיד לרקתו את הקנה, החיילים

ב שעמדה במחסום ירתה בו שלוש "שוטרת מג. כבמגן אנושי
  .הסתבר כי האקדח היה אקדח צעצוע, לאחר מכן. יותיר

, והחל לצלם את זירת הירי, שהגיע למקום" בצלם"    מתנדב 
אשר מחקו את התמונות שצילם , ב"עוכב בידי שוטרי מג

ל טרם פרסם עדות מצולמת "יצוין כי צה,  כמו כן.במצלמתו
חרף , ב שירה למוות בסליימה" כוח מגהמאששת את גרסת

במקום כל כך . המקום הכי מתועד בעולם"זהו העובדה ש
סגן מפקד " (יש לך כמעט מאה מצלמות במעגל סגור, צפוף

  ).5.10 , "וואלה"אתר , ל שחר ספדה"סא, חטיבת חברון
,     בעקבות הירי התקיימו הפגנות של פלסטינים בחברון

   הפגנות התקיימוכן.   בירי רימוני גז מדמיעהצבא פיזראשר  
 

 

 

 

  

  מדוע משרד השיכון : ץ"בג

  מפעיל מאבטחים במזרח ירושלים
 ץ"דרשו שופטי בג, שעברבדיון שהתקיים בשבוע     

השיכון אחראי ומדוע משרד הבינוי , מהמדינה הסבר ממצה
בירושלים אשר על הפעלת מערך מאבטחים בהתנחלויות 

 אף שסוגיות ביטחון כלל אינן בתחום ההתמחות –המזרחית 
 ,ה שניתנההשופטים הדגישו כי התשוב. של משרד השיכון

 הממשלה קבעה כי ראוי לפיה
שהדבר יטופל במסגרת משרד 

 . את הדעתה מניחהאינ, השיכון
 ןשידיון עסק בעתירה שהגה    
האגודה לזכויות שנה שעברה ב

מזרח האזרח ופלסטינים מ
בדרישה לשים קץ , ירושלים

 מאבטחים 350- להפעלתם של כ
,  בהתנחלויות בירושלים המזרחית,נה במימון המדי,פרטיים

  . תושבים יהודים2,000- מתגוררים כןבה
בעתירה הובאו דוגמאות רבות כיצד המאבטחים הפרטיים     

 דוגמת עיכוב ,שיטוריות בשכונות- נוהגים לערוך פעולות כמו
אף שפעולות אלו חורגות לחלוטין , ובקשת תעודות זהות

 את היקף הסמכויות קשת השופטים להבין ב.מתחום סמכותם
 .נענו בתשובות חלקיות –וכיצד הן באות לידי ביטוי בשטח 

כי ,  מהאגודה לזכויות האזרח הדגישהקרן צפרירד "עו    
, המאבטחים פועלים כזרוע השיטור הארוכה של הרשויות

וכי הפעלתם מהווה הפרטה לא חוקית של סמכויות 
ציבורי הגוף האמון על שמירה על הסדר השהיא , המשטרה

בלבד פירושה -הצבתם של מאבטחים ליהודים. ועל הביטחון
, גם התפרקות המדינה מאחריותה לשלום כלל תושבי האזור

ודאגה לקבוצת אוכלוסיה מועדפת תוך פגיעה חמורה 
  .םהעד כדי סיכון חיי,  שאר התושביםבזכויות

שם לטענת הצבא יודו אבנים לעבר ,  בית אומרבעיירה 
שם נטען כי הושלך בקבוק תבערה , וכן בכפר נעלין, חיילים

  .על כלי רכב של הצבא
  

  הפגנת תמיכה בסרבן כלוא
) 15.12(כמה עשרות פעילי שלום ובני משפחה הפגינו     

בן , נתן בלנקלתמיכה בסרבן המצפון הכלוא , 6מול כלא 
ה זוהי תקופת הכליא.  מחיפה19

אשר הצהיר , השנייה של בלנק
בשל , על סירובו לשרת בצבא

  .התנגדותו לכיבוש
אין , מבחינת ממשלת נתניהו    "

נקריב , כל פסול בכך שאחת לכמה שנים נצא למבצע בעזה
ונכין את הקרקע לדור , חיי אזרחים פלסטינים וישראלים
יש חובה , כאזרחים, לנו. חדש ומלא שנאה משני הצדדים

  .כתב בלנק, "סרב למשחק הציני הזהמוסרית ל
  

 לחיי הקיצוניות
  

  יוסי סגולמאת 

 

סיכנה את שלום , מדינת ישראל השקיעה מאמצים ניכרים    
וגרמה לנזק דיפלומטי , ביצעה הרג בלתי מבוקר, חייליה

. להגיע אל חופי עזה מרמרהספינה כדי למנוע מה – עצום
סתה ויחסי ציבור הגובלים בה, בידוק דומה מתבצע

הרצועה המנסה להגיע אל , מתבצעים נגד כל כלי שייט
ישראלי למנוע ניסיון כל לא דווח על , יחד עם זאת. המכותרת

  .להיכנס בחופשיות לעזה, חאלד משעל, ממנהיג החמאס
בין שתי צורות  להסביר את הסתירהאחת הדרכים     

אמירותיו הקיצוניות של משעל  היא בכך ש,אלההתנהגות 
כאשר משעל מדבר על . הממשלה בירושליםאוזני נעימות ל

ממשלת ביברמן יכולה לעורר , "לשחרר את יפו"רצונו 
בציבור המקוננים בלבבות רבים , רבצם את שדי הפחדממ

אמצעות נפנוף הרבה יותר קל להפחיד ישראלים ב. הישראלי
פעילי  מאשר להתמודד עם ,"יםערבים מוסלמים קיצונ"-ב

  .ם בשליחות הומניטארית לעזההמגיעי, יםשלום אירופ
אנו עדים לכך שגורמים קיצוניים אצל הפלסטינים שוב     

. הקיצונית בעצמה, זוכים לעידוד ולסיוע מממשלת ישראל
ערב נסיעתו ,  התראיין לטלוויזיה הישראליתמאזן-כאשר אבו

, ודיבר בזכות פתרון של שלום ודיאלוג בין העמים ,ם"לאו
כאשר אך . הם לא מאמינים לוכי גורמים רשמיים אמרו 
מדינת "על ו"  ויפוחיפהשחרור "משעל מדבר על חאלד 

הממשלה מבקשת שנאמין שפיו , "פלסטין מהים ועד הנהר
   . וליבו שווים בדיוק

 לגרור את כולנו עוזרים זה לזההקיצוניים משני הצדדים     
 נושבה כול, לתוך מלחמת דת חסרת גבולות וחסרת רחמים

כיבוש ושליטה נהיג  שנים מ45-זה למעלה מ שממי. פסידנ
אם יצר מציאות המצמיחה בעם ,  בל יתפלא–בעם השכן 

  .השוללים את זכויות הזולתהשכן גורמים 



 6 /במזרח התיכון

  

  נגד מעמד העובדים האחים המוסלמים
  

  מד השמאל בבחירות האחרונות במצרים עמו, חאלד עליראיון עם 
        

ליברלית -האחים המוסלמים מצדדים במדיניות הניאו"    
חאלד ד "עואמר , "המשק המצריכל ומעוניינים בהפרטת 

מועמד השמאל בבחירות לנשיאות מצרים שנערכו , עלי
  .מוחמד מורסיהנשיא טים של וממתנגדיה הבול, השנה

 עם שליח העיתון ,בשבוע שעבר, בקהירעלי שוחח     
 על רקע המשבר הפוליטי, "הומניטה"הקומוניסטי הצרפתי 

בות לנשיא  המשבר החל עם הענקת סמכויות נרח.במצרים
אשר לדברי עלי , החוקה החדשהעם ניסיון חקיקת  ו,מורסי

  ".מו איראןתהפוך את מצרים למדינה תיאוקרטית כ"
והוא סנגורם " המרכז לזכויות חברתיות"עלי עומד בראש     

נאבקו בשנים האחרונות נגד ר שא ,של ועדי עובדים רבים
  . בעליהם החדשים של המפעלים המופרטיםנגד ההפרטות ו

  
האם אתה מופתע מההפגנות ההמוניות שפרצו 

  ?נגד שלטון האחים המוסלמים
לא . עבר הן תמיד סוערות כי תקופות מ,לא הופתעתי    

הוא היה צריך להתמודד עם , חשוב מי היה נבחר לנשיאות
אבל הנשיא מורסי והאחים המוסלמים . קשיים רבים

  .מתנהלים בצורה מחפירה
האחים המוסלמים לא מוכנים לכל שיתוף פעולה עם     

. הכוחות הפוליטיים והחברתיים שחוללו את המהפכה
ההכרזה . א אחת הדוגמאותמשאל העם לאישור החוקה הו

על משאל העם נעשתה ללא תיאום וללא אישור של הכוחות 
כך היה גם לגבי . פלת מובארכהרבים שלקחו חלק בה

  .נוספותשלטוניות עצמו סמכויות החלטתו לקחת ל
  

 סותתייחה כמעט ואין ,במהלך המשבר, מדוע
  ?ממשלת מורסי של כלכלית הלמדיניות

. ליברלית- ים במדיניות הניאוהאחים המוסלמים מצדד    
  ים בקשלחסל את כל המגזר הציבורי וממעוניינים  הם , כעת

  

  עצומה בינלאומית נגד המלחמה בסוריה
עצומה בינלאומית נגד המלחמה בסוריה ונגד ההתערבות     

, בין היתר, עצומה חתמוהעל . שעברשבוע  פורסמה בהזרה
חברי פרלמנט ,  נובלחתני פרס

ורה ארוכה של שמואנשי רוח 
ותמים נמצאים גם בין הח. מדינות

חברה האזרחית פעילים מארגוני ה
  .תיכוניות שונות-ארצות מזרחב

תנועת "    בעצומה נכתב כי 
 המחאה למען הזכויות הדמוקרטיות

עלולה להפוך , של העם סורי
תהיה בעלת השלכות  ו, בין העדות השונותלמלחמת אזרחים

אנו משוכנעים "כי , נכתבעוד . "עולםקשות על האזור ועל ה
 וכדי להמשיך ,אחד מהצדדים מסוגל לנצחלא שאף 

הצדק החברתי וזכות ההגדרה , ולהיאבק למען הדמוקרטיה
 , יש למצוא בדחיפות פתרון פוליטי לסכסוך,עצמית

עוד קוראים ".  והסכם בין הצדדיםומתן-שאבאמצעות מ
 .רה בנעשה בסוריהלמנוע כל התערבות ז, חותמי העצומה
  www.peaceinsyria.org: לאתר העצומה

 אבל מדיניות. להגיע להסכמים עם קרן המטבע הבינלאומית

תחילת מאז :  של העובדיםזו נתקלת בהתנגדות נחושה
עובדים בכל מגזרי של  שביתות והפגנות 2500השנה נרשמו 

  . הציבורי והמופרט, הפרטי: המשק
  

כך שכוחות מ "אין מנוס"כי יש הסבורים 
מיים יתפסו את השלטון במדינות בהן אסליא

  ?האם אתה מסכים. התחולל האביב הערבי
 הכוח הפוליטי ,לפני המהפכה. בשום פנים ואופן    

יש , אבל כעת. מיתאה התנועה האיסלהמאורגן ביותר הי
תנועות , כוחות פוליטיים חדשים. התפתחויות חדשות

וצוברים ניסיון קים מתחזחברתיות ואיגודים מקצועיים 
  . ואהדה ציבורית

הוכיחו כוחות , שבועות האחרוניםבבמהלך המחאות     
אות אלפי מפגינים לרחובות להוציא מכי ביכולתם , אלה

  .הם הופכים לכוח פוליטי לא מבוטל ו,הערים
  

  ניצחון לאיגודים המקצועיים: תוניסיה
שהוא , )UGTT(וד הכללי של עובדי תוניסיה     האיח

 שביתה קרא לקיים, האיגוד המקצועי הגדול ביותר במדינה
התנהלות במחאה על  זאת). 13.12(כללית בשבוע שעבר 

אשר , סלאמיתיהאהממשלה 
הורתה למשטרה להפעיל אלימות 
קשה נגד ההפגנות שהתקיימו 

המפגינים הצעירים . לאחרונה
וכן , דרשו להחליף את השלטון

המיליציות התומכות  לפרק את
 הנוהגות לתקוף, הבממשל

  .איגודים מקצועיים
    בעקבות הבטחת הממשלה 
לפזר את המיליציות ולרסן את 

, המשטרה ואת כוחות הביטחון
הודיע האיחוד , ומחאות חברתיותעובדים בעת שביתות 

  . הכלליתהכללי של עובדי תוניסיה על ביטול השביתה
    בתקופה האחרונה התקיפו תומכי הממשלה את מטה 

אנשי המיליציה . במרכז העיר תוניס, םיגודים המקצועיהאי
תקפו , חמושים במוטות ברזל ובסכינים, ממשלתית-הפרו

בעת שאלה התכנסו לציין , מאות פעילים איגוד מקצועיים
- את יום השנה למותו של אחד ממייסדי התנועה האיגוד

אשר היה גם מהלוחמים נגד , מקצועית התוניסאית
  .הקולוניאליזם הצרפתי

נמשכות ללא הרף ,     במקביל לביטול השביתה הכללית
,  הצליחותושבי העיר סיליאנה. המחאות בערי הפריפריה

, להדיח את מושל המחוז, לאחר שבוע של הפגנות ושביתות
  . מפלגת השלטוןעם המזוהה 

האיחוד הכללי של העובדים מילא תפקיד מרכזי     
ציה של יחד עם קואלי, בהתקוממות תושבי סיליאנה

במרכזה של החזית ". החזית העממית"מפלגות שמאל בשם 
עד ר שא(העממית נמצאת מפלגת העובדים התוניסאית 

  ").מפלגת העובדים הקומוניסטית"לאחרונה נקראה 

    האיחוד הכללי סמל

  של עובדי תוניסיה
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סימפטיה לאמנות לי יש 
  קונספטואלית בירושלים

        

        לילך וברלילך וברלילך וברלילך וברמאת 
            

מעצבים טובים מאלצת  "עיצוב גרוע"התערוכה 
.  של התחום והאפלה החצר האחוריתהתעמת עםל

    "? לאן–העיצוב הגרפי  ":עורר את השאלהמ ומרתק
        

שבוע שעבר בהאנגר במתחם הרכבת הישנה נפתח ב    
התערוכה הבולטת באירוע . ליםשבוע העיצוב בירוש) 13.12(

של  ו"סטודיו אף" באוצרות משותפת של ,"עיצוב גרוע"היא 
  . הפועלים בעיר"סטודיו גרוטסקה"

אמצעי ב ,ם גרפייםמעצבי בוחשת בלילה של התערוכה    
 מניחים לפתחה של העברית המודפסתר שא, יםשונ המדי

הצעות גרוטסקיות ברשעותן כלפי שימושים וולגריים 
 ושימושים אינסטרומנטליים במחשב ,נות גרפיקהבתוכ

      .DIY לצרכי פרסום ,האישי
    הקונספט מלווה את הצופה מרגע 

מדובר  :הכניסה אל החלל המרשים
 ,בתחנת רכבת נטושההממוקם  ,האנגרב

. בוהמייני-ה למתחם בילוי בורגניפכשה
 מזון ביומיוםמתחם הרכבת מספק 

תרבות ותרבות אנינים לקהל של צרכני 
 .קיים בבירהעדיין מזן ש, משכילים

שבוע העיצוב ערב הפתיחה של , ואכן
  .אליו כאלף מבקריםבירושלים משך 

 היא ,יםבמובנים רב, " גרועעיצוב"    
 זו .תערוכת אמנות קונספטואלית

תערוכה שחובבי המילה הכתובה ירגישו 
 של  מעוררי חדווהמפלים. חובה בנ

   . הגבוהההתקרההרצפה ועד מ ,קירותהמילים מרצפות את 
 סרטי  באמצעותת ויזואליתושרוקעבודות העיצוב הגרוע מ    

 להפליא ומשובבי  טקסטים מעוצביםלצד ,קירהדבקה על 
בעד לגרונם של  מלוויםבטקסטים הנהאוצרים פונים . נפש

והמרחב קהל שעבורו הרשת  הלא ,המעצבים בתערוכה
קהל שעומס . מידע לצבירת כמעט בלעדי צינור הציבורי הן
  . הדרך היחידה שהוא מכיר לצרוך דימויים זושל דימויים
ודאי לא בו עיצוב גרפי אנין ונכון אקדמיתר שא    זהו קהל 

על עיצוב גרוע יש לו הרבה  –אבל לעומת זאת , דבר אומר לו
 מאז –עלי להתוודות . תובנות ובעיקר אינטואיציות, השגות

לא ,  אי אז בנעוריי,טרדםגוך באמס-הייתי במוזיאון ואן
  . חוויתי כזו תחושת שחרור מאמנות בחלל תצוגה לגיטימי

יר סלון אירופי מהמאה  מזכאלטרנטיביתצוגה ה    חלל ה
ר שא ,וציטוטים תרבותיים בליל של דימויים .התשע עשרה

 ומייצג ,הקשר ביניהם הוא במקרים רבות אינטואיטיבי
פרופיל גנרי ד של  כמו פי.בעיקר את הטעם של בעל הבית

עוצמת הפרסונאליות שלו אינטנסיבית עד ר שא ,פייסבוקב
. לא מדובר בפיד של כל אדם,  למרבה המזל.לאין הכילה

מצליחה ר שא ,מדובר פה במכונת פרשנות תרבותית מרתקת
מספר שאין לזלזל בו בשוליים . להגיע לקהל של אלפים

  .התרבותיים של ישראל דהיום
ר שאא אחד מהפרויקטים רבי ההשראה  הו"אף"מגזין     

  זהו גם, ככל הנראה. נוצרו בשולי התרבות בשנים האחרונות

  
 ןבגיליו.  המגזין העצמאי היחיד בישראל שיוצא אחת לחודש

 שלוש שנים של עשייה נראית "אף" מגזין יחגוג, הקרוב
חודש מדי  העותקים שהם מפיצים 10,000בדמות  ,וגלויה

  .מאילת ועד חיפהת אלטרנטיביים במעוזי תרבו ,בחודשו
ון של  נדירה בנוף השח הצעה תרבותיתש פור"אף"    

נונסנס :  בעשורים האחרונים העצמאיתהתרבות העברית
 מגזין .טקסטואלי והתפרעות אינפנטילית של דימויים

 ,מדי חודש, וקוראימבקש מ ו,שמגדיר עצמו כמגזין רחוב
      .נת שנקבעת מראש סביב תמה מארג,שישלחו עבודות

 , בירושליםכרוניקות של אירועי תרבותציע  מ"אף"מגזין     
אירועים גם לאחרונה החל לפרסם  .בה הוא נערך ומעוצב

עבור עכברי . שבע- ובקרוב גם בחיפה ובבאר,אביב-בתל
 היא ייצוג ויזואלי שאין "אף"נוכחות של גיליונות , שוליים

  .כון עבורםנהשני לו לכך שהם הגיעו למקום 
עשוי ,  באופן שוטף"אף"מי שמתעדכן בעשייה של מגזין     

לא רק . רחב של שיתופי פעולההנעד ימ מהורתוף סחרחלחט
אלא גם  ,תרבותהמציעים ועסקים ירושלמיים מוסדות פרסום 

פועלים ללא ה ,שוליים נידחים-גיבורי תרבותמתן במה ל
מהווה , ועותמידותיו הצנחרף , "אף"מגזין  ,עבורם. לאות

 – שעדיין קשה ,צינור כמעט בלעדי להפצה של פרצי יצירה
 לנסות לנסח –ואולי אין שום סיבה 

  . קוהרנטיותבמילים
פעמים רבות .  העיקר כאן הןהמילים    
פעמים .  ייצוג דחוק לתוכןנראות כמוהן 

 עיצובה הוא המגזיןעיקר רבות נראה ש
שיחד עם , יותם קלנרשל בוגר בצלאל 

ייסדו את ,  ליברמן ולירן פישרלאו
 עורכת מדי חודש  פישר הצלמת.המגזין

   שלתמהיל אקלקטי וגלוקאלי של תכנים
טקסטים . כותבות וכותבים לא מוכרים

מצליחים להגיד משהו על רוח ה
 לתרבות ניכורהאולי בגלל , התקופה

  .גבוהה ולתקינות דקדוקית או פוליטית
תם     אם תהיתם מדוע מעולם לא נתקל

דמיינו  .אשמח להציע תרגיל בדמיון מודרך, "אף"במגזין 
חברתית עממית שהתחילה  התרחשה מהפכה 2011שבקיץ 

שוו בנפשכם שאחד . אביב-בשדרות רוטשילד בתל
 היה עיצוב פשוט ,מהמיתוגים העוצמתיים ביותר שלה

  . עם משולש צהוב קטן,"הלוזה א' ב": לטקסט פשוט
ברתיות הן בגדר ינה בה מהפכות חבמידה והיינו חיים במד    

 מאמינים שמי שאחראי על המיתוג ודאי הייתם, האפשר
ך העור,  קלנריותםהממגנט של המחאה החברתית הוא 

  . "אף"הגרפי של מגזין 
 בתערוכה מתייחסת למורשת ג    העבודה שקלנר מצי
ציות על א של ורישורהמדובר ב :המהפכנית האישית שלו

  ."זה חינוך' ח"- ו"שקט לשכניםזה ' ש" ובהן ,הנושא
כיצד עיצוב כל כך מהפכני ועממי יכול להיחשב לעיצוב     

 שתלכו לתערוכה ותקראו בעצמכם מה יש במוט? גרוע
    . כי הוא מתבטא היטב, לקלנר להגיד על זה

  תחת תמטית חותרת"עיצוב גרוע" גם אם התערוכה    
שפלה המעצבי , תצוגת התכלית של מיטב מעצבי הבירה

הרי שהיא עושה חסד מעורר השתאות לשפה , ונספחים
מספקים גם למתבוננת , הקירות עמוסי הטקסט. העברית

העיצוב בעולם מילייה השאינה מכירה היטב את , בתערוכה
מהו הסאבטקסט שמאחורי בחירות הזדמנות להבין , הגרפי

 ואת המחשבה העמוקה על התרבות שמסתתרת ,עיצוביות
  .ואלמנטיים גראפייםמאחורי פונטים 



    במאבק
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חברי , בין היתר, בה השתתפו, ש"    משלחת של הנהגת חד

ר הרשות " עם יו)7.12(ה ברמאללה נפגש, הסיעה בכנסת
 הפגישה התקיימה .)מאזן-ואב( מחמוד עבאס, הפלסטינית

  .ברצועת עזה, חאלד משעל, על רקע ביקור מנהיג החמאס
ש בירכה את העם הפלסטיני על ההחלטה "    משלחת חד

בדבר הכרה , ם" של העצרת הכללית של האוההיסטורית
, זהו צעד חשוב. "בפלסטין במעמד של מדינה משקיפה

המשקף את עוצמת התמיכה הבינלאומית בצדקת שאיפתו 
והמשקף גם את הבידוד , של העם הפלסטיני לעצמאות

  . הדגישה, "סרבנית השלום, הגובר של ממשלת ישראל
על האמירות , םלדוברי הימין קשה להסתיר את שמחת    "

אנחנו שמענו , בביקורנו ברמאללה. הקיצוניות של משעל
דב חנין כ "אמר ח, "מאזן מסרים הפוכים לגמרי-מאבו

איננו מתנגדים . "עם שובו מהגדה המערבית, )ש"חד(
להידברות של הליכוד עם החמאס על הפסקת אש והחלפת 

אבו מאזן מול  הפעיל התעקשות הליכוד לבלא, שבויים
  ".היא מתכון בטוח לאסון –שפת הכוח את רק ף "אשו

  
" כימיקלים לישראלים"עובדי 

  מתנגדים למכירת החברה לתאגיד זר
) כימיקלים לישראל(ל "אשי הוועדים בקבוצת כי    ר

 התכנסו בשבוע שעבר במטרה לקדם את המאבק ,המופרטת
". פוטאש"לאומי הקנדי -לתאגיד הרבהחברה נגד מכירת 

. נמנע מפגישה עמםנתניהו משלה זאת לאחר שראש המ
 אשר ,מניית הזהב שבידי הממשלה יכולה למנוע את המכירה

  . מעובדי החברה5,000-מעמידה בסכנת פיטורים כ
התקיימה כשבועיים לאחר שפנו     פגישת ראשי הוועדים 

    . דילראש הממשלה בדרישה להיפגש עימם באופן מי
 עובדי מפעלי ר ועד"יו, ארמונד לנקריבפגישה השתתפו 

אבי בן ; ר ועד עובדי פריקלאס"יו, איציק בן ישי; ים המלח
חיים ; מפעל מגנזיום ים המלחהר ועד עובדי "יו, שושן

בנר בן וא'; רותם אמפרט'מפעל הר ועד עובדי "יו, הרוש
 .ר ועד עובדי תרכובות ברום"יו, סניור

 הוכרז סכסוך עבודה ,במקביל לפנייה לראש הממשלה    
 יתר המפעלים הגישו בקשה לסכסוך .י ים המלחבמפעל

. כל זאת על רקע החשש ממכירת השליטה, עבודה גם הם
הדרישה  שבמידה" סיכמו ראשי הוועדים כי ,במהלך הישיבה

 תישקל ,לקיים פגישה בנושא לא תיענהה ממשלהמראש 
 ".האפשרות לנקוט בצעדים ארגוניים בכלל מפעלי הקבוצה

ל בדבר "ועדים הבהרות מהנהלת כי דורשים ראשי הו,בנוסף
 .מעמדם של אלפי העובדים בחברות הקבוצה

ל "מכירת השליטה בכי"כי ,  בן סניורבתום הפגישה מסר    
 ,עלולה לגרום באופן מידי לפגיעה ישירה באלפי משפחות

, דבריול". בתעשייה בנגבובצורה עקיפה לפגיעה חמורה 
דבר , ל"אחת הסכנות היא שחלק מקווי הייצור יועברו לחו

  . יוביל לפיטורי עובדים רביםש

  
והם יראו לנגד , שליטהההחברה הקנדית תהייה בעלת "

אם ו,  העובדים לא יענינו אותם.עיניהם אך ורק את הרווח
  .אמר, "ללא היסוסעשו זאת  הם י',התייעלות'-יהיה צורך ב

  

  די פלאפוןנמשכת שביתת עוב
    ועד הפעולה של עובדי פלאפון ממשיך לקיים את 

בחטיבת . שנכנסה השבוע לשבוע השני שלה, השביתה
בחטיבה , מרכז הלוגיסטיב,  ומערכות המידעההנדסה

 800-ממשיכים לשבות כ – העסקית ובשני מוקדי שירות
  .עובדים בשביתה הראשונה בענף הסלולר בישראל

ך שההנהלה מסרבת להכיר     העובדים מוחים על כ
אף שלמעלה משליש ,  ובהסתדרות כארגון יציגםבהתארגנות

  .מעובדי החברה הצטרפו להסתדרות
  

  עובדים פלסטינים בהתנחלויות:א"דיון בת
העסקת : " מזמינה לערב עיון בנושא"קו לעובד"עמותת     

כבילה ופגיעה , מגבלות – פלסטינים בישראל ובהתנחלויות
 המתבסס על ',קו לעובד'ח "הצגת דו: כניתבת". בזכויות

פעילות העמותה בתחום ההגנה על זכויות העובדים 
  . ודיון על ממצאיו, הפלסטינים בישראל

דברי . ל קו לעובד"מנכ, טיב'עלא חבהשתתפות     הדיון 
רכזת תחום עובדים ישראלים , חנה זהרפתיחה תישא 

ל זכויות מיזם ההגנה עזהר תציג את . ועובדים פלסטינים
 –ולאחר מכן , העובדים הפלסטינים בישראל ובהתנחלויות

על סילוקם של פועלים פלסטינים , "קו מפריד"הסרטון יוקרן 
 ).  ערן ורד: צילום ועריכה(מהתחבורה הציבורית 

 וכן ,גדעון עשתהעיתונאי והפרשן     בדיון ישתתפו גם 
המרכזים את הטיפול , תגריד שבייטה ועבד דאריד "עו

את הדיון . באזורים שונים בגדה המערבית" קו לעובד"של 
   .חדוה ישכרתנחה העיתונאית 

 ,19:00בשעה ,  בדצמבר19, יתקיים ביום רביעיערב העיון     
 .אביב-תל, 26אבן גבירול ' רח, בבית ציוני אמריקה

  
  

  מועדון הסרט החברתי
  הגדה השמאלית

  אביב- לת, 70 העם אחד
  

  20:00 בשעה, 23.12', ביום א
העוסקים ברמיסת זכויות , תיעודייםהסרטים ה סדרת מסגרתב

  :יוקרן הסרט, אדם כתוצאה מהכיבוש
  

  

  )2007 ("לראות אם אני מחייכת"
  

    שש חיילות ישראליות מספרות על תקופת שירותן 
תמר : במאית. כחלק ממערכת הדיכוי וההשתקה, בשטחים

, שישבה בכלאסרבנית מצפון , סהר ורדי, לפני הסרט. ירום
  . הכניסה חופשית.תרצה על מיליטריזם ופמיניזם


