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ההסתדרות הסכימה להפרטת חברת החשמל ובכך נתנה
ידה להעברת נכס ציבורי יקר לידי בעלי הון
משרד האוצר הודיע בשבוע שעבר ) (27.12כי הצוות
הממשלתי לרפורמה במשק החשמל ובחברת החשמל,
בראשו עומדים מנכ"ל משרד האוצר שי
באב"ד ומנכ"ל משרד האנרגיה אודי
אדירי ,הגיע להסכמות עקרוניות לגבי
מתווה הפרטה בחברת חשמל ,וכן
להסכמות עקרוניות עם חברת החשמל,
יו"ר ההסתדרות ,אבי ניסנקורן ,ארגון
עובדי החברה.
במרכזה של "הרפורמה" עומדת
הפרטת ייצור החשמל ופתיחתו לתחרות,
תוך הגבלת כוחה של חברת החשמל
לפתוח ולהפעיל תחנות כוח .כ3,000-
עובדים יפוטרו או יפרשו במהלך שמונה
השנים הקרובות .חברת החשמל תיוותר
מונופול בהולכת החשמל ,שעלותה
עלולה להכביד על יצרני החשמל
הפרטיים.
הצדדים הסכימו לקיים "מו"מ מרתוני לשם ניסוח הסכם
קיבוצי מפורט בתוך  45יום" ,שישנה מן היסוד את כל
ההסכמים הקיבוציים שנחתמו בעשרות השנים האחרונות
בחברה .מנכ"ל משרד ראש הממשלה ,אלי גרונר ,הנחה את
משרד האוצר לעכב את ההפרטה ,במטרה לעתור לבג"ץ
ולגרום לזה לשלול באופן תקדימי את זכות השביתה
מעובדי החברה ,למרות השינויים המבניים וההפרטה.
בהודעתה לתקשורת ,הצהירה חברת החשמל על חלק מן
ההסכמות שנתגבשו :החברה תפחית את פעילותה במקטע
הייצור ,זאת באמצעות מכירה של חמש תחנות כוח
המופעלות בגז בתוך חמש שנים )אשכול ,רידינג ,אלון
תבור ,רמת חובב והחלק המזרחי של אתר חגית( .עוד
הצהירה החברה כי לא תקים תחנות כוח חדשות ,לא תחליף
קיימות ולא תעסוק בפיתוח אתרי ייצור חדשים )מלבד 2
תחנות מבוססות גז במקום  4יחידות ייצור פחמיות בתחנת
אורות רבין( ,ולא תעסוק בפיתוח אתרי ייצור חדשים למעט

אלה שהוסכמו במסגרת המתווה.
ואולם ,כדאי להקדיש תשומת לב גם לדברים שלא נאמרו
בהצהרות חברת החשמל
ומשרד האוצר .בעוד ששר
האוצר ,משה כחלון ,הכריז על
"ייצור תחרותי" ועל "הורדת
מחירי החשמל" ,הוודאות
היחידה היא ההפרטה .אין כל
הבטחה שהפרטה תביא
להורדת מחירי החשמל.
למחרת הגדיל לעשות
ניסנקורן ,שהפך מקדם
המכירות של ממשלת הימין
הגוססת ,ואמר" :לפנינו
רפורמה המייצרת איזון בין
ייצור במגזר הציבורי לבין
הייצור במגזר הפרטי.
ברפורמה הזאת כל הצדדים ישבו מתוך מדיניות של שיתוף,
קודם כל לראות את טובת האזרחים ,אחר כך לראות את טובת
חברת החשמל וטובת העובדים .יצרנו כאן רפורמה שעם
השנים תוריד את העלויות לצרכן ,שתעניק אופק ותקווה
לחברת חשמל ולעובדיה ,ובסופו של דבר תייצר חברת חשמל
בריאה יותר ויעילה יותר".
כמובן ,דבריו של יו"ר ההסתדרות הם שקר מוחלט .הם
אינם עומדים במבחן המציאות בעשרות מקרים של הפרטת
החשמל בארצות רבות ,בעיקר בעולם השלישי ,בעשורים
האחרונים.
ההסתדרות ממשיכה להעניק גיבוי להפרטה ולפיטורים
המוניים )עוד על המאבק הכושל של ההסתדרות בהנהלת
טבע ,ר' עמוד  5בגיליון זה( .השאלה החשובה היא ,כיצד
אפשר לנהל מאבק נגד פיטורי  1,700עובדי טבע ,כאשר
ההסתדרות עצמה משתפת פעולה עם הפרטת חברת החשמל
ופיטורי  3,000מעובדיה.
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מכתבים
למערכת
מה מסתתר מאחורי ה"עזיבה מרצון"?

דברים בשם אומרם
המגרפה האנושית
"בתוך ארבע שנים ,גרף יצחק תשובה מהגז יותר ממיליארד
שקל".
)"דה מרקר"(25.12 ,

המחנה הגועלי
"בשבוע שעבר נאלצו חבריו של יו"ר העבודה אבי גבאי
להתמודד עם תחושת הגועל לנוכח החלטת סיעת המחנה
הציוני לתמוך בהצעת החוק הממשלתית לגירוש ולכליאה של
מבקשי מקלט .במחשבה שנייה אולי תחושת גועל היא הגדרה
מפנקת מדי; ההחלטה המבישה ,שלבסוף תמכו בה בפועל רק
ארבעה ח"כים של המחנה הציוני ,היא קו פרשת המים
מבחינת יחסם של אנשי שמאל רבים ― שחושבים כי במצבה
הנוכחי של ישראל הצבעה למפלגת העבודה היא הכרח
המציאות ― ליו"ר הנבחר .דווקא הרשימה המשותפת ,זו
שגבאי פסל ישיבה בממשלה אתה ,זכרה מה זה להיות יהודי
והצביעה פה אחד נגד גירוש מבקשי המקלט".
)איריס לעאל" ,הארץ"(17.12 ,

כאב הראש של הימין
"במקביל לרוטשילד צועדים הערב גם בוואדי ערה ובעזה .זו
הבושה!".
)ח"כ דוד אמסלם מהליכוד בטוויטר(16.12 ,

העושר מובטח למעטים בלבד
"שיעור העושר שמחזיקות ידיים פרטיות מתוך ההכנסה
הלאומית מלמד על הרמה הגבוהה של העושר בו מחזיקים
גורמים פרטיים במדינה ,בהשוואה לזה שמחזיקות הממשלות.
הדו"ח שפורסם השבוע מלמד כי בעוד שהיקף העושר המרוכז
בידיים פרטיות עמד על שיעור הנע בין  200%ל350%-
מההכנסה הלאומית במרבית המדינות העשירות בשנות ה70-
של המאה הקודמת ,כיום שיעורו נע בין  400%ל.700%-
השילוב של הפרטה והתגברות אי השוויון בהכנסות תידלק ב-
 40השנים האחרונות את אי השוויון בחלוקת העושר ,כאשר
בארה"ב וברוסיה נרשמה עלייה חדה במיוחד ברמת אי
השוויון האמורה .בארה"ב החזיק המאיון העליון ,ה ,1%-ב-
 22%מהעושר הלאומי ב ,1980-וב 2014-ב."39%-
)"לה מונד"(15.12 ,

הקשר בין תוצאות הבחירות לפעולה פוליטית
"הרשימה המשותפת זכתה בתל-אביב ב 3.25%-מהקולות.
ככל הנראה רוב המצביעים למשותפת ,מתושבי תל-אביב ,הם
אנשי חד"ש .והנה ,ככל שמדובר בהפגנה נגד שחיתות שלטון
הימין הנוכחות של חד"ש ,לפחות לפי השלטים – היא של
קרוב ל .50%-כך שהימין נזקק ,ובצדק ,למחאה אחרת
ונפרדת".
)בן-דרור ימיני" ,ידיעות אחרונות"(24.12 ,

וכמעט שכחנו את דברי יו"ר העבודה
"ירושלים המאוחדת חשובה יותר מהשלום".
)אבי גבאי" ,שש" בחברת החדשות(10.12 ,

במהלך השנתיים האחרונות שלחנו שני דוחות לראש
הממשלה על קורותיהם של מבקשי המקלט שממשלת ישראל
שולחת בחזרה לאפריקה .ייתכן ,כי ראש הממשלה ואנשי
הסגל שלו לא קראו את הדוחות הללו .אך הם לא יוכלו לומר
כי לא ידעו על אודות הזוועות .לאחרונה שידר ערוץ  2ראיונות
שצילמו באירופה חוקרות המתנדבות במוקד לפליטים
ולמהגרים .המרואיינים הם מבקשי מקלט אריתראים המעידים
בעברית על שקרה להם כשגורשו מישראל.
"הם אמרו לי שברואנדה יש מקום לפליטים .במתקן
הכליאה חולות סיפרו לנו שמקבלים ברואנדה גם דירה
לפליטים .אך זה לא כך .לא מצאנו כלום" ,אמר סיימון ,בן ,27
המתגורר כעת בעיר דרזדן בגרמניה .סיימון חי בישראל במשך
שמונה שנים לפני שזומן לחולות .מתקן הכליאה שבר את
רוחו וגרם לו לעזוב במסגרת התכנית "עזיבה מרצון".
כשהגיע סיימון לרואנדה הוא הבין שמשהו אינו כשורה.
"פקידי ההגירה ברואנדה לקחו את הדרכון ולא נתנו לנו כלום
בחזרה" ,סיפר .נאמר לסיימון שהוא אינו יכול להישאר
ברואנדה בלא ויזה ,ושעליו לשלם למבריח שייקח אותו
לאוגנדה .מאוגנדה ,המשיך סיימון לדרום סודן ,צפון סודן
ולוב .הוא חצה את הים התיכון ,הגיע לאיטליה ולבסוף עשה
את דרכו לגרמניה .לאורך הדרך היה עד למעצרים שרירותיים,
חטיפות ,שעבוד ,הרעבה ,טביעה ומוות .הוא שרד בזכות
שוחד שנאלץ לשלם פעם אחר פעם" :אתה הולך כמה
קילומטרים ,ואז אתה צריך לשלם כסף" .כאשר סיימון מדבר
על לוב ,כל שפת הגוף שלו משתנה" .בלוב ,הם מרביצים.
עושים הרבה דברים לא טובים" ,הוא מסיט את מבטו" .יש
הרבה דברים .אני לא רוצה לדבר על זה".
לפני שבועות מספר ,מלאו העיתונים תמונות של ראש
הממשלה נתניהו בנסיעה דיפלומטית נוספת לאפריקה.
האינטרס של ביבי לשיפור היחסים עם מדינות באזור רק
מראה שישראל אינה מתקיימת בחלל ריק .היא חלק ממערך
רחב יותר בכל הקשור לביטחון ,לכלכלה ולאחריות משותפת
להתמודדות עם משבר הפליטים העולמי .כשביבי הצטלם עם
ראש ממשלת רואנדה ,אי אפשר שלא לחשוב על 5,000
הדולרים שהוא הציע לרואנדה עבור כל פליט שיגורש לשם.
ליאור בירגר ,אחת משלוש החוקרות שערכו את הראיונות
באירופה ,סיפרה לעיתון "הארץ" )" :(24.11המרואיינים
הצליחו להגיע לאירופה ,אבל כולם אומרים שאילו היו צריכים
לבחור עכשיו בין כליאה בישראל לשחזור המסע שעברו ,הם
היו נשארים בארץ".
אנו מעריכים את גבורתם של אלה שחלקו עמנו את חווית
הגירוש הקשה והמבעיתה .אנו מבקשים להשמיע את קולם
בישראל ובעולם ,ואנו עושים את כל שביכולתנו על מנת
להבטיח שאפילו אדם נוסף אחד לא ייאלץ לעבור את התלאות
והסכנות הללו.
רעות מיכאלי ,מנכ"לית
המוקד לפליטים ולמהגרים
ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל:
zohaderekh@gmail.com
או לתיבת דואר  26205ת"א-יפו 6126102
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מצהירים על הלאמה ,מעמיקים את ההפרטה
השר כץ הכריז כי הוא נחלץ לעזרתם של עובדי מעונות הנוער אך רפורמה חדשה שהוא
מקדם תדרדר אותם למעמד של עובדי קבלן ותפגע בחוסים במעונות
מאת יוסף לאור
בשבוע שעבר קיבלו כ 300-עובדי עמותת ענ"ב )עמותה
לנוער וצעירים בסיכון( מכתבי פיטורים .העמותה מפעילה 9
מעונות נוער נעולים ב 22-השנים האחרונות ,אך בימים אלה
מפטרת את עובדיה בשל הודעת השר כץ על יציאה למכרז
הפעלה חדש של המעונות .המכרז אינו כולל דרישה לשמירה
על העובדים הקיימים והרצף התעסוקתי שלהם או לכיבוד
ההסכמים הקיבוציים עמם .שוחחתי עם אלברט סופר ,יו"ר
ועד העובדים המאורגנים בכוח לעובדים.

יודעים שיהיו בחירות לכנסת בקרוב ,ולא ברור אם השר כץ
יישאר בכיסאו כדי לממש את הכרזתו .כעת ,זו אמירה ללא
כיסוי .מדובר בספין ,שעה שמעמיקים את ההפרטה .הדרמה
הגדולה היא שאנחנו ,כולנו ,מפוטרים בסוף החודש.

כמה שנות ותק צפויות לרדת לטמיון?
העובדים בחלקם מועסקים במעונות הנוער חמש שנים
ומטה ,אך יש קבוצה לא מבוטלת ומשמעותית ,הקבוצה
היציבה של המדריכים הוותיקים ,המועסקים למעלה מחמש
שנים .אני עובד כאן כבר  13שנה ,ויש גם עובדים עם ותק
של  15שנים .הקבוצה הוותיקה היא התשתית של העבודה
במעונות .ואין הבטחה שזו תיקלט בחברות הקבלן.
גם אם ניקלט ,השאלה היא באילו תנאים .משרד הרווחה
וחברות הקבלן מתעלמים מכך שאנחנו עובדים מאורגנים,
יחידת מיקוח אחת .הם מנסים להחזיר אותנו לימים שהיינו
עובדים בודדים מול מעסיק ,ובכך לפרק אותנו מהכוח
שבנינו בעמל רב במשך שבע-שמונה שנים.

כיצד אתם נאבקים מול רוע הגזירה?

מדוע עולה הטענה כי הועמקה ההפרטה?
זה נכון לומר שההפרטה התרחשה בעצם לפני  22שנה,
כאשר משרד הרווחה מסר את ניהול המעונות לידי עמותת
ענ"ב  -זו שהוציאה לכולנו מכתבי פיטורים שייכנסו לתוקף
בסוף ינואר.
משרד הרווחה פרסם לאחרונה מכרז חדש ,בלא שום דיון
עם ועד העובדים ,למרות שכבר חתומים שני הסכמים
קיבוצים מול העמותה .במכרז אין כל הבטחה לקליטת
העובדים בידי המעסיקים החדשים ,ואין שום אמירה בנוגע
לתנאי ההעסקה שלנו ,אי-פגיעה בתנאים ,גורל ההסכם
הקיבוצי וכיוצא באלה.
לפי תוצאות המכרז ,שבעה מהמעונות הועברו לניהול
חברת דנאל משאבי אנוש ,חברה למטרות רווח הנסחרת
בבורסה .היתר הועברו לחברה בשם תפארת בית חם ,שאמנם
מכונה עמותה משום מה ,אך זו חברה למטרות רווח לכל דבר
ועניין.

כיצד זה מתיישב עם ההצהרה של השר כץ?
ביום שבו הודיע השר כץ על "הלאמת השירות",
התפרסמו תוצאות המכרז .בפועל ,הועמקה ההפרטה .בצד
ההצהרות על הלאמה ,שאין להן לוח זמנים ,שוב נעשה
מהלך בוטה מעל לראשם של העובדים ושל הוועד .כולנו

המאבק מתנהל בכמה מישורים .ראשית ,שיתוף הציבור
בשיח על מכת ההפרטה ,וכיצד היא פוגעת בבני ובבנות
הנוער בסיכון .התהליכים הטיפוליים הארוכים הכרוכים
בבנייה של יחסי אמון בין הצוותים לבין בני הנוער .החלפה
של עובדים ותיקים היא מכה קשה עבור הנוער בסיכון.
שנית ,להראות כיצד ההפרטה פוגעת בנו ,העובדים .הפגיעה
בתנאים ,ביטול הוותק ,הפגיעה בפנסיה וגם בדמי אבטלה,
אם נחליט בסוף לעזוב בעוד חודשים מספר.
הגשנו עתירה מנהלית בניסיון למנוע את המכרז .היא לא
צלחה .בעקבות כך ,הכרזנו על סכסוך עבודה ושביתה.
שבתנו יום אחד 24 ,שעות .בית הדין לעבודה בתל אביב עצר
את השביתה שלנו ,אבל השופטת קרן כהן אילצה את
המדינה לקחת אחריות למצב ולשבת עמנו בו במקום .נציגי
משרד הרווחה התנערו מאחריות ,למרות שבדיון הבטיחו
לעזור .הם טענו שידיהם כבולות בלא אפשרות לכפות על
החברות המפעילות לקלוט את העובדים ולהביא בחשבון את
ההסכמים הקיבוציים .זו אמירה ריקה מתוכן.
השופטת כהן קבעה בדיון השני שעלינו לפנות לחברות
הקבלן ולנסות לנהל מו"מ על קליטת העובדים .חברת דנאל
מסרה לנו כי היא מעסיקה עשרות אלפי עובדים ואין לה דבר
או חצי דבר עם ארגוני עובדים ,וכי משרד הרווחה הבהיר לה
מראש כי ההסכמים הקיבוציים לא יהיו מכשול בפניה .חברת
תפארת בית חם אפילו לא השיבה לפניותינו החוזרות.
יתקיים דיון נוסף אצל השופטת כהן ,ובו תנסה לחייב את
חברות הקבלן לשבת אתנו לשולחן המו"מ בחסות בית הדין.
לפי הבנתנו ,במידה שלא ייפתח אופק לדיון עם החברות
הללו ,לא תוכל השופטת למנוע מאתנו לשבות.
במישור הפרלמנטרי ,זימנו דיון בוועדת העבודה והרווחה
של הכנסת .הדיון אמור היה להתקיים השבוע ,אך מנכ"ל
משרד הרווחה ביקש מיו"ר הוועדה ,ח"כ אלי אלאלוף
)כולנו( ,לדחות את הדיון .האחרון נענה בחיוב לצערנו.
במקביל ,אנו ממשיכים את המאבק בשטח .אנחנו עובדים
מאורגנים ,ולא נהסס להתייצב עם דרישותינו הצודקות מול
כל מעסיק ,יהא אשר יהא.

כנסת4/

לאחר פיליבסטר בן  43שעות,
אושר בכנסת חוק ההמלצות

ח"כ עודה :לא ציפינו

לצדק ממח"ש
המחלקה לחקירות שוטרים )מח"ש( המליצה בשבוע שעבר
) (28.12לסגור את החקירה נגד השוטרים שירו למוות בתושב
אום אל-חיראן ,יעקוב מוסא אבו אל-קיעאן.
מח"ש העבירה את התיק לשי ניצן ,פרקליט המדינה ,לפני
כשבועיים עם ההמלצה שלא להעמיד לדין אש מהשוטרים.
לפי מח"ש ,השוטרים לא עברו עבירה פלילית בירי באבו אל-
קיעאן.
נוסף על כך ,עתידה מח"ש להמליץ לסגור גם את התיק נגד
השוטרים החשודים בתקיפת יו"ר הרשימה המשותפת ,ח"כ
איימן עודה )חד"ש( באותו לילה .מח"ש המליצה בעבר לסגור
את התיק ,אך ניצן הורה לחקור את השוטרים שנית.
ח״כ עודה הגיב לפרסומים על אודות המלצת מח״ש לסגור
את התיק נגד השוטרים שירו והרגו את יעקוב אבו אל-קיעאן:
״אנחנו לא מופתעים כלל מהחלטת מח״ש .לא היו לנו שום
ציפיות לחקירה הוגנת ,שתעניק צדק ליעקוב ולמשפחתו".
הוא הוסיף" :השוטרים לא רק ירו ביעקוב ,אדם חף מפשע,
אלא גם מנעו ממנו קבלת טיפול רפואי והשאירו אותו
להתבוסס בדמו עד שמת .האם גם על כך איש אינו צריך לתת
את הדין?
"האחראים האמתיים לאסון הנורא שהתרחש באום אל-
חיראן באותו הלילה הם המפכ״ל אלשיך והשר ארדן ,ששלחו
את השוטרים למשימה הזאת בחושך מוחלט ,חמושים מכף
רגל ועד ראש ,ולא חיכו רגע לפני שיצאו לתקשורת להשחיר
את שמו של אבו אל-קיעאן ולהסית נגד כלל תושבי הכפר .לא
נשקוט עד שהאמת תצא לאור״.

קבלו את

זו הדרך
מדי שבוע
בדואר אלקטרוני
או בדואר רגיל
המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני ,ללא תשלום ,מתבקשים לשלוח
כתובת דוא"ל אלzohaderekh@gmail.com :
המעוניינים לקבל בדואר רגיל ,מתבקשים לכסות את הוצאות
המשלוח באמצעות תרומה של  150שקל בשיק לפקודת המפלגה
הקומוניסטית הישראלית ,ת"ד  26205תל-אביב 6126102

החוק להגבלת המלצות המשטרה עבר בשבוע שעבר
) (28.12בכנסת ,בהצבעה לילית ,בקריאה שלישית ,ברוב של
 59תומכים מול  54מתנגדים.
החוק אושר לאחר פיליבסטר שהובילה האופוזיציה,
שנמשך כ 43-שעות .ההצבעה ארכה כשלוש שעות וכללה
הצבעות על  309הסתייגויות שהגישה האופוזיציה .מפלגת יש
עתיד הגישה למחרת עתירה לבג"ץ נגד החוק .בתגובה איים
יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין כי בעקבות פנייה של האופוזיציה
לבג"ץ ,הוא יכפה בעתיד דיונים מקוצרים במליאת הכנסת.
בלקסיקון הכנסת מוגדר פיליבסטר כ"תכסיס פוליטי שנועד
לעכב הצבעות והעברת חוקים באמצעות נאומים ארוכים".
כך ,הגישו חברי האופוזיציה עוד ועוד הסתייגויות ונאמו
במשך שעות ארוכות מעל בימת הכנסת ,כאשר נציגי
הקואליציה חויבו לנכוח באולם.
ח"כ עאידה תומא-סלימאן )חד"ש ,הרשימה המשותפת(
אמרה בנאום שנשאה ביום השלישי לפיליבסטר בפנותה אל
שרי הממשלה ואל העומד בראשה" :רבים מכם מוכנים ליישר
קו עם השחיתות .אתם ,חברי הקואליציה ,שלמים עם הסיגרים
והשמפניה מפני שכל אחד מכם מקבל מתנות בעצמו :האחד
מקבל את חוקי השבת ,האחר – את חוק המרכולים .השלישי
מקבל הבטחה לקידום חוק הפריימריז ,והאחרון סובל
משיגעון חוק הלאום והולך 'על כל הקופה' .כל עוד אחד מכם
זוכה לנגוס בחלקים מהשחיתות הזו ,כולכם מיישרים קו .כל
זאת ,הודות לעבודה הקשה שעושה מר נתניהו .הוא מתרווח
בכורסתו בסוף יום העבודה ,מרים כוס שמפניה ורודה בידו
אחת ובשנייה מחזיק סיגר .הוא מסתכל לעבר האופק ,רואה
מדינה הצוללת לתוך כיבוש ,שחיתות ,פנאטיות ופשיזם,
ומחייך".

נתוני תקריות הירי באום אל-פאחם
חושפים מחדל חמור ומסוכן
בשלוש השנים האחרונות הוגשו שישה כתבי אישום בלבד
בעקבות תקריות ירי באום אל־פאחם ,וזאת מול  521חקירות
שנפתחו בעקבות ירי.
ב 2017-הוגש כתב אישום אחד ,בעוד שמספר התיקים
שנפתחו היה  .184ב 2016-נפתחו  163תיקים והוגשו רק שני
כתבי אישום ,וב 2015-נפתחו  174תיקים והוגשו שלושה
כתבי אישום .את הנתונים מסר גלעד ארדן ,השר לביטחון
פנים ,במענה לשאילתה שהגיש חבר הכנסת יוסף ג'בארין
)חד"ש ,הרשימה המשותפת(.
לפי נתונים שפורסמו בשבוע שעבר ) (27.12ב"הארץ" ,מאז
 2015הגיעו למוקד המשטרה  1,003דיווחים על מקרי ירי
באום אל־פאחם 264 .מהדיווחים היו ב 358 ,2015-ב 2016-ו-
 381ב.2017-
ח״כ ג׳בארין זעם על התופעה" :הנתונים חושפים מחדל
חמור ומסוכן של רשויות אכיפת החוק בכל הקשור
להתמודדות עם תופעת האלימות בחברה הערבית בכלל,
ובעיר אום אל-פאחם בפרט .עבריינים מרגישים שיש להם יד
חופשית לפעול ,ללא דין וללא דיין ,ובלבד שהפשיעה נותרת
בגבולות החברה הערבית".

מ

חברה5/

ככה לא
בונים מאבק
על התנהלות ההסתדרות
מול המשבר בחברת טבע
מאז השביתה הכללית המוצלחת בת  4השעות ),(17.12
מתנהל המאבק של עובדי טבע בהילוך סרק .אמנם ,נמשכה
התבצרות העובדים באחד המפעלים בירושלים הצפויים
לסגירה )עובדי המפעל השני ,המיוצגים בהסתדרות
הלאומית ,נכנעו לתכתיבי ההנהלה והפסיקו למחות( .כמו כן,
נערכו משמרות מחאה קטנות מול בתיהם של חברי
הדירקטוריון של התאגיד בישראל ,ואף התקיימו "אספות
הסברה" במפעלים .אך דומה כי המאבק אינו מתרומם.
כצפוי ,מנכ"ל טבע החדש ,קאר שולץ )ההוא שנוסע
ביגואר ,בעלי הדירה ביפו שמחירה  7מיליון דולר ,ושקיבל
מטבע מענק בסך  20מיליון דולר( ,ממשיך להתייחס בביטול
לדעת הקהל ,לשרי הממשלה ,לעובדיו ובעיקר להסתדרות.
לא ברור מדוע אין ההסתדרות מנסה להפעיל את כוחה
הארגוני הגדול על מנת לכופף את המכופפים ,ולמנוע סגירת
מפעלים ופיטורי עובדים .נכון ,קשה להגן על מקום עבודתם
של  1,700עובדי טבע כאשר מסכימים לפיטורי 3,000
עובדים מחברת החשמל )ר' עמוד השער בגיליון זה( .אבל
בשיחות עם נציגי העובדים ,שטרם נמסרה להם רשימת
המפוטרים ,עולה כי הם מוכנים להמשיך ולהיאבק .וכאן
עולות שתי נקודות מרכזיות :חשיבות המאבק ויעדיו.

החשיבות הפוליטית-מעמדית של המערכה
מאבק עובדי טבע נערך בתנאי ממשלה ימנית קיצונית,
המקדמת מדיניות ניאו-ליברלית אכזרית .לא יעזרו כל
המילים בדבר שר האוצר "החברתי" .משה כחלון משרת את
האינטרסים של בעלי ההון .בנימין נתניהו ויתר השרים אינם
שונים ממנו .ואולם ,זו גם ממשלה בדמדומיה ,לחיצה
ולחוצה .קרי ,זה הרגע המתאים לנהל מאבק ציבורי פוליטי-
מעמדי שיכול לשאת פרי .ככל שתהיה המערכה פוליטית
יותר ואופוזיציונית יותר ,כך תשתדל הממשלה לקדם ולו
מהלכים חלקיים על מנת לפתור את המשבר.
חשוב לא פחות :עם ההכרזה על תכנית הפיטורים
ההמוניים ,הודיעו מעסיקים נוספים אף הם על תכניות
דומות :חברת  100) ECIמתוך  800עובדים( ,סופר-פארם
) 1,300דיילות יופי( ,מעונות חסות הנוער ) 300מועסקים(
וכמובן חברת החשמל הממלכתית .כך ש"מקרה טבע" הפך
מקרה מבחן עבור העבודה המאורגנת בישראל.

מהם יעדי המאבק?
זוהי השאלה המרכזית :מה רוצים להשיג? הממשלה
מגמגמת וטוענת כי "אין לסגור מפעלים בירושלים" ,אבל
עושה כל שביכולתה כדי להקל על סגירת המפעלים ,לרבות
הענקת סובסידיות )כן ,שוב סובסידיות!( למעסיקים כדי
"לקלוט את המפוטרים מטבע".
וההסתדרות ,מה זו מחפשת? לא ברור כלל .היו"ר ,אבי

הפגנת עובדי טבע בירושלים )צילום :ההסתדרות(

ניסנקורן ,טען כי "יש לצמצם ככל האפשר את מספר
המפוטרים" .אבל למה לצמצם ,ולא להילחם כדי למנוע ולו
מפוטר אחד? מדוע מתיישרת ההסתדרות עם ההיגיון
הקפיטליסטי ,לפיו במקרה של כישלון עסקי העובדים הם
אלה המשלמים את המחיר?
מק"י וחד"ש הציעו פתרון מעשי למשבר בטבע :הלאמת
המפעלים והעברת הניהול לעובדיהם .המדינה כבר "שילמה"
את עלות ההלאמה כמה וכמה פעמים .גם יו"ר ההסתדרות
לשעבר ,ח"כ עמיר פרץ )המחנה הציוני( ,הציע פתרון משלו.
הוא הציע להלאים את טבע ,כדי להפריט אותה שוב במועד
מאוחר יותר .אבל זה "פתרון" שלא יפתור דבר.
בלא יעדים ברורים ,וכאשר ההסתדרות אינה אופוזיציה
אמתית לממשלת ההון ,קשה עד מאוד לנהל מאבק עקבי .על
כך אני מלין .לעובדי טבע מגיע עתיד טוב יותר מאשר
המתנה בתור בלשכת התעסוקה.

א"ד

על כל מפוטר בטבע ,עוד חמישה הולכים הביתה
לפיטורים ההמוניים בטבע יהיו השלכות קשות על
העסקתם של אלפי עובדים במשק הישראלי .כך עולה מדו"ח
של מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית של הטכניון.
את המחקר ערכו שני חוקרים במכון ,ד"ר גלעד פורטונה
ויובל ניב ,עובדי טבע לשעבר.
הדוח מלמד ,כי הפעילות בטבע תורמת באופן עקיף
לתעסוקה במשק ,שהיא גדולה פי חמישה מהתעסוקה בטבע
עצמה .לפיכך ,פיטורים בטבע משפיעים גם על המעגל השני
והשלישי של התעסוקה הנוצרת בזכות פעילות החברה .על
כל מפוטר בטבע ,קיים חשש לפיטוריהם של חמישה עובדים
נוספים במשק כולו.
לפי החוקרים ,ההשפעה של טבע ,שכעת הופכת שלילית,
נחלקת לכמה מעגלים .ראשית ,ההשפעה על ספקי החברה
הישירים .המעגל השני כולל נותני השירותים בחיים
האישיים לעובדי טבע או לספקים .השלישי – המסים
שמשלמים עובדי החברה והמועסקים במעגלים סביבה,
ותורמים לתעסוקת עובדים בפרויקטים ממשלתיים.
נכון לשנת  ,2012הייתה התעסוקה הישירה של טבע
 7,400עובדים; המעגל השני כלל יותר מ 27-אלף עובדים;
והמעגלים השלישי והלאה כללו כ 41-אלף עובדים.

בעולם6/
מושבים .כעשרים מפלגות ותנועות נוספות שלקחו חלק
בבחירות לא השיגו כלל ייצוג בפרלמנט.
שתי המפלגות הקומוניסטיות ,שבעבר היו יריבות מרות,
עשויות להתאחד על מנת להרכיב את הממשלה.

מ"ס

גל עכור באוסטריה
על עלייתה של הממשלה
הקיצונית החדשה

כפר בהנהגת הקומוניסטים בהרי נפאל )צילום :הומניטה(

בתום ספירת הקולות בבחירות לפרלמנט
הנפאלי מסתמן:

ניצחון של שתי
המפלגות הקומוניסטיות
רוב אזרחי נפאל נתנו את קולם ל"חזית השמאל" ,מערך
של המפלגה הקומוניסטית )המפלגה המרקסיסטית-
לניניסטית המאוחדת( והמפלגה הקומוניסטית של נפאל
)מרכז מאואיסטי( .כך פורסם בעיתוני קטמנדו עם תום
ספירת הקולות בבחירות לפרלמנט ).(28.12
הבחירות נערכו אמנם בסוף נובמבר  2017ונמשכו עד
תחילת דצמבר ,אך רק כעת פורסמו התוצאות ,שהן סופיות
אך לא רשמיות .מפלגת השלטון היוצאת ,מפלגת הקונגרס
הנפאלי הפרו-הודית והימנית ,מסרבת להכיר בתוצאות
ובאובדן שלטונה.
יותר מעשור לאחר שנסתיימה הלחימה בין המורדים
המאואיסטים לבין כוחות הביטחון המלוכניים והפיכת
המדינה לרפובליקה ,מאמינים הנפאלים כי תוצאות הבחירות
)הראשונות מאז  (1999ישלימו את המסע הארוך של המדינה
ממונרכיה לרפובליקה פדרלית.
הבחירות התקיימו בשני סבבים .הראשון נפתח ב29-
בנובמבר והשני ב 7-בדצמבר .במהלכם ,נבחרו יותר מ800-
נציגים למועצות המקומיות ולפרלמנט .פרשנים פוליטיים
מעריכים כי זהו המפגן הדמוקרטי הגדול ביותר שידעה נפאל
אי פעם.
מתוצאות הבחירות עולה ,כי המפלגה הקומוניסטית
הוותיקה זכתה ב 121-מושבים בפרלמנט .מפלגת הקונגרס
ב ,63-המפלגה הקומוניסטית המאואיסטית ב ,53-ושתי
מפלגות המייצגות מיעוטים אתניים והמגדירות עצמן
סוציאליסטיות )ג'נטה והפורום הפדרלי( זכו יחד ב35-

לפני  17שנים ,כאשר נרקמה הקואליציה הראשונה בין
מפלגת העם האוסטרית ) (OVPלבין מפלגת החירות )(FPO
הייתה התגובה האירופית והישראלית חריפה .מדינות
האיחוד הפעילו סנקציות כלפי וינה ומדינת ישראל החזירה
את שגרירה.
כיום ,הפופוליזם הימני אינו רק נחלה אוסטרית .ישראל
אמנם הצהירה על חרם זמני על הנהגת מפלגת החירות ,אך
כמה חברי כנסת מטעם הליכוד קיימו קשרים חבריים
ופוליטיים עם מנהיג המפלגה ,היינץ כריסטיאן שטראכה.
ביניהם ח"כ יהודה גליק הידוע בשאיפתו להרוס את מסגד
אל-אקצא ולהקים בית מקדש שלישי.
שטראכה סימן כמטרה את העברת השגרירות האוסטרית
מרמת גן לירושלים ,והצהיר על זכותה של ישראל להתנחל
היכן שרק תרצה .קשרי השותפות של הימין האוסטרי עם
ישראל ניזונים מהאיבה לאסלאם .חשוב לציין ,כי עמדות
קיצוניות אלה לא שולבו באופן מוצהר בתכנית הממשלה
הנכנסת.
מפלגת החירות הציעה את קרין קנייסל לתפקיד שרת
החוץ .קנייסל אינה חברה במפלגה והיא מומחית למזרח
התיכון .שטראכה סימן אותה כמועמדת לתפקיד בשל
עמדותיה הבוטות והגזעניות כלפי האסלאם והעולם הערבי
והתנגדותה החריפה לגלי ההגירה.
בינתיים ,זוכה הממשלה החדשה בתמיכה משמעותית
בקרב הציבור האוסטרי .האם תוכל הממשלה למלא את
הציפיות ולקיים את הבטחותיה? זו שאלה פתוחה.
נשיא אוסטריה ,אלכסנדר ואן דר בלן )איש מפלגת
הירוקים( ,ניסה להפעיל את השפעתו הממתנת ואיים כי יסכל
מינויים מסוימים לתפקידי שרים .דאגתו היא להמשך קיומו
של האיחוד האירופי .אולם דאגתו העיקרית צריכה להיות
דווקא לגבי מדיניות הפנים ,ולא מדיניות החוץ .העובדה
שתיקי הפנים והביטחון הופקדו בידי מפלגת החירות אינם
מבשרים טובות ,בעיקר לא למהגרים .אפשר לומר דברים
דומים ביחס לעובדה ש 20-מתוך  51חברי הפרלמנט של
מפלגת החירות היו חברים בארגונים לאומניים.
סבסטיאן קורץ ) ,(31ראש הממשלה הצעיר והכריזמטי,
אמנם אינו מזוהה עם המגמה הלאומנית ,אך גם הוא ניזון
מהעמדות השליליות של הציבור כלפי הפליטות וההגירה.
לא ברור כלל ,אם הוא יהיה חסם מפני הפופוליזם הימני.
שאלה גדולה עוד יותר היא מידת יכולתה של המפלגה
הסוציאל-דמוקרטית האוסטרית ) (SPOלהיות אופוזיציה
אפקטיבית ולחסום את הגל העכור הזה.

ג'ון בונצל
וינה

ספורט7/

פידל קסטרו ביציע אוהדי הפועל ת"א נגד בית"ר ירושלים2016 ,
)צילום :אולטרס הפועל(

אנחנו הפועל
פטיש ומגל
ההיסטוריה של הספורט בישראל ממשיכה
להשפיע על התרבות הפוליטית של אוהדיו
מאת אמנון דה-ברון
אוהדי הפועל תל אביב ,המכונים גם הצבא האדום,
מתכוננים לדרבי העירוני מול קבוצת מכבי ביודעם שהמאבק
אינו ספורטיבי בלבד ,כי אם גם אידאולוגי .הפועל מזוהה
היסטורית עם רעיונות הסוציאליזם ,עם הפרולטריון .סמלה
– פטיש ומגל ,וצבעה האדום מזוהה עם הסתדרות העובדים.
זאת לעומת מכבי ,המועדון הבורגני שסמלו הוא מגן הדוד
של ההסתדרות הציונית .ובית"ר? אלו הפשיסטים של
התנועה הרוויזיוניסטית .אך מדוע? מה הרקע ההיסטורי
לפוליטיזציה של הכדורגל בחברה? מהן השלכותיה כיום,
בעשור השביעי של מדינת ישראל?
את ראשוני מועדוני הספורט היהודיים הקימו במאה ה19-
צעירים שקבלתם למועדוני הספורט המקומי סורבה בשל
יהדותם .בקונגרס הציוני השני ) (1898פרסם מקס נורדאו,
שהגותו הציונית הושפעה עמוקות מתפישות לאומיות
גרמניות שמרניות ,את המנשר "יהדות השרירים" .הוא גרס
כי שיקומה הפוליטי של היהדות חייב להתחיל בשיקום פיזי
של היהודי .מועדוני הספורט היהודיים היו הבסיס ליצירת
היהודי הלוחם החדש .ב 1921-התאגדו מועדונים אלה
לתנועת מכבי העולמית תחת ההסתדרות הציונית.
תנועת מכבי הספורטיבית הפכה זרוע של התנועה הציונית
לביסוס מעמד פוליטי להתיישבות בפלסטין המנדטורית,
והשתתפה בהכשרת לוחמים למחתרות ובעסקנות בממסדי
הספורט כוועד האולימפי הבינלאומי ופיפ"א שהתגבשו אז.
מכבי העולמית נעשתה ארגון הספורט העל-פוליטי הבלעדי
של התנועה הציונית ,והייתה מזוהה מראשיתה עם הבורגנות
הזעירה והממסד הפוליטי הציוני.
אלא שהחשיבה הלאומית הליברלית הייתה מנותקת
מהבסיס המטריאלי של העם היהודי בראשית המאה ה,20-
שברובו נמנה עם מעמד הפועלים .אותם קונפליקטים
כלכליים ,שארגון הספורט מכבי התעלם מהם במודע ,בעבעו
בייחוד ביישוב היהודי בפלשתינה/א"י החל בשנות העשרים.
היו אלה שנות שיא של מאבקי עובדים ,שהתבטאו בהקמת
הסתדרות העובדים ) (1920ובפעילות פרקציית הפועלים
של המפלגה הקומוניסטית של פלשתינה )פק"פ( בתוכה.
אותו מאבק ,בין דור המהגרים היהודים החדשים לבין ההון

הציוני הממוסד בהנהגתה הפוליטית של התנועה הלאומית,
גלש לשדה הספורטיבי .פועלים החלו לדרוש הקמת ומימון
קבוצות ספורט משלהם )כחלק ממאבק סוציאליסטי למען
הזכות לפנאי( ואת הרחקת "משגיחי עבודה" שהיו מסונפים
לאגודת מכבי מפעילותם הספורטיבית.
הראשון להשתמש בשם "הפועל" היה מועדון הספורט
בתל אביב ב ,1923-אליו הצטרפו מועדונים בחיפה
ובעמקים .שלא במפתיע ,היו אנשי פרקציית הפועלים
הקומוניסטים )שחברותם בהסתדרות בוטלה ופעילותם עברה
למחתרת( משמעותיים במיוחד בקרב קבוצות הספורט.
המאפיינים הפרולטריים הברורים של ארגון הפועל
התבססו על הצבע האדום בניגוד לכחול הציוני ,על סמל
הפטיש והמגל בניגוד למגן הדוד ,ועל ההחלטה להצטרף
לאיגוד של ארגוני ספורט של פועלים ברחבי אירופה .למשל,
(Socialist Workers' Sport International) SWSI
שארגן אולימפיאדת פועלים מתוך התנגדות למקצוענות
קפיטליסטית ,לניתוק בין הספורט למאבקים החברתיים.
הרוח המעמדית משתקפת בדברי ההכרזה של קבוצת הנוער
אלנבי שפרשה מאגודת מכבי והצטרפה לאגודת הפועל ב-
" :1927נמצאנו באווירה מרעילה של פרופסיונליזם ומסחר
על כדורגל ] [...אנו קוראים את החברים העוסקים בספורט
לשלול את האפשרות של קבלת משכורות קבועות בעד
המשחק מבלי להתקשר לעבודה פרודוקטיבית בבניין
החברה ,העם והארץ".
המאבקים גלשו למהומות ביציעים בזמן משחקי כדורגל,
להתעמרות ביורוקרטית מצד ארגון מכבי הוותיק ,להאשמת
מועדוני הפועל בבוגדנות ובשיתוף פעולה עם ערבים ,ואף
לדרישה שקבוצות הפועל יצהירו על מניעת פגיעה בתנועה
הציונית ובתנועה הלאומית ויאמצו את הדגל הכחול והלבן.
לדרישה זו התנגדו קבוצות הפועל בתחילה ,אולם החל
בשנות השלושים עברה תנועת הפועלים הציונית בראשותו
של בן גוריון תהליך של לאומנות מתעצמת וביכור המאבק
היהודי על פני זה המעמדי )"חניתה לפני מדריד"( .קבוצות
הפועל ,שפעילים קומוניסטים החלו להיות מגורשים מהן
בשל הוראות "מגבוה" ,איבדו את מרכיבן המעמדי לאורך
תקופה ארוכה של כניסת גורמים מסחריים ,כפיית שיקולי
רווחיות ולבסוף הפרטה כוללת בשנות התשעים.
המעבר לבעלות פרטית בשנות התשעים ,יחד עם קריסת
הממסד הסוציאליסטי הוותיק בארץ ובעולם הובילו קבוצות
אוהדים להתארגן בצורה פוליטית אוטונומית .אוהדים החלו
לפרסם פנזינים ,לשיר שירים ולהכין שלטים ותפאורות
באופן עצמאי .כך ביטאו ארגוני האוהדים את שליטתם
בקהילה של קהל הקבוצה בעידן של בעלות פרטית על עולם
הספורט .אוהדי קבוצות הפועל ,ובראשם אוהדי הפועל תל
אביב שהקימו בשנת  1999את הארגון "אולטראס הפועל",
ביקשו להיאבק בהנהלות הפרטיות שנתפשו כמושחתות
וכמנותקות ,ולהחזיר לקהל ולמועדון את הייצוג והממד
הפוליטי הסוציאליסטי .הפעילות הפוליטית של האוהדים לא
קפאה בניסיון להחיות את העבר בלבד ,אלא הצליחה לצקת
תוכן עכשווי בהצטרפות למאבקים למען זכויות פליטים,
להט"ב ובאימוץ סמלים וטרמינולוגיה אנטי-פשיסטיים.
אם בשנות ה 20-של המאה הקודמת הקימו פועלים,
כשחקנים ,קבוצות שבמוקדן הפוליטיקה ,במאה ה21-
ההתארגנויות המרכזיות עברו ליציע האוהדים .וכך ,כמעט
 100שנה לאחר שנקבע האופי המעמדי של הכדורגל
הישראלי ,משמרים האוהדים את הזיהויים הפוליטיים של
מועדוניהם ומקדמים תרבות נגד חיה ובועטת.
מאמר זה עובד מתוך הרצאה שניתנה בכנס השנתי של
"קולקטיב הכדורגל" באוניברסיטת לימריק

במאבק

ובתמיכתן הכלכלית באינטרסים הצבאיים של ישראל".
אחד מחותמי המכתב ,מתן הלמן ) ,20קיבוץ העוגן( ,נמצא
במאסר בכלא צבאי למעלה מחודש ימים בעקבות סירובו.

עין מאהל נגד נתניהו

כמה מחותמי המכתב .חלקם עתידים להיכלא )צילום :לנה טוראל(

 63בני נוער מכל רחבי הארץ שלחו בשבוע שעבר )(28.12
מכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו ,שר הביטחון אביגדור
ליברמן ,שר החינוך נפתלי בנט והרמטכ"ל גדי איזנקוט ,ובו
הם מצהירים על סירובם להתגייס לצבא.
"הצבא מוציא לפועל מדיניות ממשלתית גזענית ,המפרה
זכויות אדם בסיסיות ומפעילה חוק אחד לישראלים וחוק אחר
לפלסטינים באותו השטח" ,כתבו הסרבנים במכתבם" .לכן
החלטנו שלא לקחת חלק בכיבוש ובדיכוי של העם הפלסטיני,
שמפריד בני אדם לשני מחנות עוינים .כבר חמישים שנה
המצב 'הזמני' מתמשך ולא נוסיף לתת לכך יד".
הם הוסיפו" :החלוקה המעמדית של החברה הישראלית
קשורה למדיניות הכיבוש וההתנחלויות; מדיניות המנוגדת
לאינטרסים של מעמד העובדים בשירות בעלי ההון .ניצול כוח
העבודה הפלסטיני מהשטחים מצרף עובדים חסרי זכויות
למערכת הקפיטליסטית בישראל ,ובכך מחזק את הטייקונים.
הם ניזונים כלכלית מהכיבוש ,דרך תעשיית נשק ובניית גדר
ההפרדה ,בניגוד למעמד העובדים בישראל המפסיד מכך
שהמיסים שהוא משלם מועברים להתנחלויות במקום
לרווחה ,לחינוך ולבריאות .מערכת כובשת זו גם כופה עלינו
לחיות תחת תלות כלכלית בסחר עם ארה"ב ומדינות נוספות,

המפלגה הקומוניסטית הישראלית
הוועד המרכזי
חברי וחברות מק"י משתתפים בצערו של חבר הלשכה הפוליטית
עיסאם מח'ול ומשפחתו על מותה של

אינשראח נג'יב מח'ול

כאלף מתושבי הכפר עין מאהל ליד נצרת הפגינו בשבוע
שעבר ) (28.12נגד ביקורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו
בכפר ,בעקבות כוונת ראש המועצה המקומית להעניק אות
הוקרה לרה"מ.
שישה חברי מועצה )מתוך  (11חתמו על מכתב נגד קיום
האירוע ,שלא הובא לדיון ואישור מליאת המועצה .אחד מהם,
עבדאללה אבו ליל ,נאם בהפגנה" .על מה להוקיר את נתניהו?
על האדמות שהופקעו? על זה שאין לנו מגרש כדורגל? על
חוק הלאום? על ההסתה נגד אזרחים ערבים? האם ייתכן
שבעוד רבבות מפגינים מדי שבוע בתל אביב ובירושלים נגד
השחיתות ,אנחנו בעין מאהל נוקיר את נתניהו?" ,שאל על
בימת הנואמים.
הענקת אות ההוקרה לנתניהו עוררה את חמתם של תושבי
הכפר ,שמרבית אדמותיו הופקעו לטובת הקמת נצרת עלית.
הכפר עין מאהל הפך מובלעת בתוך נצרת עלית ,ותושביו
סובלים ממצוקת דיור קשה ומבעיות תחבורה ותשתיות.
הוועדה העממית המייצגת את תושבי כפר עין מאהל
התנגדה בנחרצות לביקור .בהודעתה לתקשורת ,מסרה
הוועדה כי "כפר עין מאהל הוא יישוב ערבי קטן המונה כ-
 15,000נפש ,והוא חלק בלתי-נפרד ממאבק העם הפלסטיני
נגד הכיבוש והמדיניות הגזענית של נתניהו .צר לנו שראש
המועצה הנכבד בחר להעניק תעודת הוקרה לראש הממשלה".
בנאומו ,פנה ראש הממשלה למפגינים" :נגד מי אתם
מפגינים? נגד המדינה היחידה ששומרת על זכויות האדם ,נגד
מדינת ישראל? תתביישו לכם".

מועדון קולנוע בגדה השמאלית
תיקי חצי סהר – פיליפ שפנר
 ,2007גרמניה )גרמנית ,כתוביות בעברית(

אחרי ההקרנה תתקיים שיחה עם לליב מלמד
מוצ"ש 6 ,בינואר ,17:30 ,אחד העם  ,70תל אביב

המגמות הניאו-ליברליות בהשכלה הגבוהה
ביוזמת אקדמיה לשוויון
בהשתתפות :פרופ' גלטנר )אוניברסיטת אמסטרדם( ,ד"ר אפרים
דוידי )אוניברסיטת בן גוריון(.
יום ד' 10 ,בינואר ,19:30 ,מכון שחרית ,בית הלל  ,7ת"א

הקרנת הסרט "סרבנית" )(Objector
בהשתתפות :הבמאית מולי סטוארט ,ופעילות רשת מסרבות עתליה
בן-אבא ,תאיר קמינר ,סהר ורדי ועו"ד נועה לוי
יום ד' 10 ,בינואר ,20:00 ,אחד העם  ,70ת"א

ת"ד  ,26205ת"א  ,6126102טל'  ,03-6293944פקס info@maki.org.il ,03-6297263
אתר מק"י  , www.maki.org.il :אתר חד"ש www.hadash.org.il :

