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ממשלת הימין מחפשת עימות בכל מחיר ובכל מקום

ח"כ תומא-סלימאן והסרבן סער יהלום בהפגנת תמיכה באחרון
) (11.2בשער בקו"ם תל השומר )צי לום :מסרבות(

בשעות הבוקר של שבת ) (10.2הופל מטוס ללא טייס
שחדר לשטח ישראל .מטוס ישראלי ,שנשלח להפציץ
מטרות בשטחה של סוריה ,נפגע מטיל נ"מ סורי .הטייס
והנווט נטשו ונפצעו .בהמשך הסלים המצב לחילופי אש,
להפעלת אזעקות והפצצות ישראליות בשטח סוריה .אך
אירועים אלה לא היו נקודת האפס של המתיחות בגבול
הצפון .קדמו להם אינספור טיסות והפצצות ישראליות
בשטחי לבנון וסוריה ,שאת ריבונותן מפרה ישראל באופן
שיטתי זה שנים בהנחה שאלה לא ימהרו להגיב.
ומה בהמשך? לפי דיווח של דנה ויס )חברת החדשות,
 ,(11.2יממה לאחר התקרית "נשמעו בקבינט המדיני-
הביטחוני קולות הקוראים להפציץ את טהראן במקרה של
מלחמה בצפון" .נשמעים קולות? הרי מדובר בצעקות:
ממשלת הימין מחפשת עימות מזוין בכל מחיר ובכל מקום.

באותה שבת התעמת הפרשן הצבאי של חברת החדשות,
רוני דניאל ,עם ח"כ עאידה תומא-סלימאן )חד"ש ,הרשימה
המשותפת( .תומא-סלימאן האשימה כי "מתחיל במלחמה
מי ששולח טייסים להפציץ במדינות אחרות ומצפה שהכול
יהיה טוב ויפה" .דניאל ,כדובר עקבי של המיליטריזם
הישראלי ,השיב לה בגסות )"שבי בשקט רגע"( .דומה כי
דניאל ועמיתיו שאבו נחת מהתמיכה הפומבית של נציגי
המחנה הציוני ומרצ בהפצצת מטרות בסוריה ובמדיניות
הממשלה והתקשו לעכל את דבריה של אישה ערביה ,אשת
שמאל ושוחרת שלום עקבית .אך הדברים ברורים עד כדי
כאב :מדינה הממשיכה בכיבוש והנוהגת בבריונות כלפי
שכנותיה מסכנת את ביטחון אזרחיה ועמי האזור כולם.
אנו מתריעים :מלחמה כוללת עלולה לפרוץ בכל רגע.
מעבר לאיום על חייהם של אזרחים ישראלים ,לבנונים
וסורים ,היא תאחד את המפלגות הציוניות סביב נתניהו
וממשלתו ותשכיח את מעשי השחיתות של ראש הממשלה
ומקורביו .פרסום המלצות המשטרה בתיקי ) 1000טובות
ההנאה של נתניהו( ו") 2000-ישראל היום" ונוני מוזס(
קרוב ,אלא אם היועץ המשפטי ימשיך לבלום זאת .לפי
הערכות תודיע המשטרה שנמצאה תשתית ראייתית
להעמדת נתניהו לדין בשני התיקים בגין שוחד והפרת
אמונים.
ההסלמה היא אפוא גם חבל הצלה אישי עבור נתניהו .בשל
האירועים ,סירבה סיעת יש עתיד להצטרף להצעת אי האמון
שהגישה סיעת המחנה הציוני ) .(12.2באותו יום התחנפה יו"ר
מרצ זהבה גלאון בחשבון הטוויטר שלה לנתניהו בקובעה כי
"תיאוריות הקונספירציה לפיהן נתניהו מייצר מלחמה כדי
להסיח את הדעת מחקירותיו הן מופרכות ,מיותרות ,מעליבות
ומקוממות" .כשהתותחים רועמים ,האופוזיציה – פרט
לרשימה המשותפת – מצופפת שורות סביב ממשלת הימין.
נתניהו יודע זאת ומסרסר בדם אזרחי ישראל גם למען שרידותו
הפוליטית.
התייצבות ציבורית נגד המלחמה האזורית שנתניהו
וממשלתו ,בשיתוף ובשירות ארצות הברית ,מנסים להוליך
אותנו אליה היא צו השעה .ההתערבות הישראלית בנעשה
במדינות השכנות והמשך המצור על עזה הקורסת לאסון
הומניטרי מובילים לאסון של מלחמה מיותרת נוספת שתגבה
קורבנות ,תזרה הרס רב ותרחיק את השלום.

תגובות2/
הבשורה על פי מרצ
"אם לנו יהיו יותר מנדטים מאשר לליברמן ואנחנו נקרא
לפניו לקואליציה ,לא תהיה לנו זכות לפסול אותו .לא
לשכוח שהוא מוכן לפנות את ההתנחלות נוקדים בתמורה
להסכם שלום של שתי מדינות .לא תהיה יותר פסילה
אפריורית של אף אחד".

דברים בשם אומרם
בצלו של הפשיזם
"מטה חד"ש ברחוב אחד העם בתל אביב עולה באש .לא
יודע מה אתכם ,אבל קניתי מרמשלו ואני בדרך לשם".
)הצל ,שם הבמה של הראפר יואב אליאסי(31.1 ,

פקחים פיקטיביים
"משרד העבודה והרווחה הגדיל את מספר מפקחי הבטיחות
בענף הבניין מ 18-ל .34-כך הודיע שר העבודה והרווחה
חיים כץ בכנס שארגן המשרד בצד המוסד לבטיחות .עם
במנהל הבטיחות מסר ל'דבר ראשון' כי בניגוד
זאת ,מפקח ִ
להודעה הרשמית של המשרד ,חלק מעובדים אלה הינם
עובדי מנהלה המועסקים במנהל הבטיחות כבר זמן מה".
)"דבר ראשון"(1.2 ,

איך אומר ביבי? בניכוי הכיבוש והעוני
"עשינו שינויים דרמטיים ,שלהבנתי יהפכו את ירושלים
לאחת הערים הבטוחות בעולם ,אם לא הבטוחה בעולם".
)גלעד ארדן ,השר לביטחון הפנים(30.1 ,

צילום באישה ערווה
"העיתון 'משפחה' באנגלית ,הנחשב לשבועון החרדי
הפופולרי ביותר בשפה זו בישראל ובארה״ב ,פרסם בסוף
השבוע האחרון כתבה לקראת יום השואה הבינלאומי על
תאומי מנגלה – ומחק את דמויות הנשים בתמונת השחרור
של מחנה השמדה".
)"ידיעות אחרונות"(30.1 ,

מנפלאות הניאו-ליברליזם
"משרד הבריאות פרסם את שיעור מיטות האשפוז למאה
אלף נפש ,שעמד בשנת  1990על  2.531מיטות וירד בשנת
 2016ל־ 1.803מיטות .זאת ועוד ,ישראל נמצאת במקום ה־24
מבין מדינות ה־ OECDבמדד מיטות האשפוז לנפש11 ,
מקומות מתחת לממוצע".
)"מעריב"(30.1 ,

שלדון ,אתה לא לבד!

)ח"כ תמר זנדברג ,מרצ" ,הארץ"(2.2 ,

מכתבים
למערכת

כך הורשע מנהיג השמאל בברזיל
בית המשפט לערעורים בברזיל החליט בסוף ינואר לאשרר
את הרשעתו בעבירות שחיתות והלבנת הון של הנשיא
לשעבר לואיש אינאסיו "לולה" דה סילבה .שלושה שופטים
בחרו לדחות את ערעורו של דה סילבה.
לפי כתב התביעה ,קיבל הנשיא לשעבר דירה כתשלום
שוחד .החלטת השופטים עשויה למנוע ממנהיג השמאל
הברזילאי להתמודד לנשיאות בבחירות שייערכו באוקטובר
הקרוב .הייתי רוצה לשתף את קוראי "זו הדרך" בקטע קצר
מתוך החקירה של אחד השופטים ,סרג'יו מורו ,שאף שודרה
בערוצי הטלוויזיה בברזיל:
"הדירה שלך?" שאל השופט .לולה השיב" :לא"" .אתה
בטוח? אפילו לא בבעלות חלקית?" ,חזר השופט" .לא",
ענה" .אתה באמת מכחיש שהדירה בבעלותך?" ,שאל" .כן",
השיב" .מתי רכשת את הדירה?" "לא רכשתי אותה מעולם".
החקירה נמשכה" :כמה היא עלתה?" ,ולולה השיב" :כלום".
"מתי נעשית בעל הדירה?"" ,מעולם לא הייתי הבעלים
של הדירה"" .במילים אחרות" ,שאל השופט" ,הדירה היא
שלך או לא?"" .היא לא שלי" ,השיב" .האם אתה בטוח?",
ניסה השופט פעם נוספת להכשיל את לולה בלשונו" .אני
בטוח" ,הייתה תשובתו.
השופט שאל שוב" :מדוע בחרת בדירה זו?" ,ולולה ענה:
"לא בחרתי בשום דירה"" .האם אשתך המנוחה בחרה בה?",
תשובתו נותרו בעינה" .אז מדוע רכשתם את הדירה?"" ,לא
רכשנו אותה".
השופט" :כיצד הגיעה הדירה לידיך?" .הנשיא לשעבר:
"לא הגיעה" .השופט" :האם אתה עומד על כך שהדירה אינה
ברשותך?" .הנשיא לשעבר" :כבר השבתי לשאלה זו
בשלילה" .השופט" :הייתכן שקיבלת את הדירה במתנה?".
הנשיא לשעבר" :לא קיבלתי שום דירה במתנה".
לאחר מכן פנה לולה אל אותו שופט" :אדוני ,האם יש לך
הוכחה כלשהי שהדירה שייכת לי או לאחד מבני משפחתי?
שלנתי שם ולו לילה אחד? שבן משפחה עבר להתגורר
בדירה זו ,או כי אני או אחד מבני משפחתי משכירים אותה?
האם הוצגו במהלך המשפט קבלה על שמי ,רישום בספרי
המקרקעין ,העברת בנקאית ,צ'ק או כל הוכחה אחרת על
תשלום? כמובן שאין דבר כזה .אדוני השופט ,בהמשך
לשאלותיך הרבות ,גם אני שואל שאלות כי אין שום יסוד
לטענה לפיה קיבלתי דירה מגורם כלשהי ,ואין כל הוכחה
לכך .הדירה היא לא שלי – פשוטו כמשמעו".

"מפת הבעלות על כלי תקשורת ישראליים בשפה הרוסית
חושפת שלושה סוגי בעלות :כלי תקשורת הנמצאים
בבעלותם של טייקונים או אילי תקשורת ישראלים ,כלי
תקשורת הנמצאים בבעלותם של אוליגרכים רוסים
ואוקראינים וכלי תקשורת שנמצאים בבעלותם של אנשי
עסקים קטנים או של העיתונאים המפעילים אותם .לא ברור
עד כמה רווחי יכול להיות כלי תקשורת קטן בשפה הרוסית
בארץ .הדבר מעורר כמובן שאלה לגבי האינטרס האחר של
בעלים של כלי תקשורת כאלה והגורמים השונים שיכולים
להסתתר מאחוריהם :כוח פוליטי ישראלי או אוליגרך".

ס"א

"החופש לקבל את ההחלטה על הסכם שלום הוא לא של
הפלסטינים אלא שלנו".

סאו פאולו ,ברזיל
אפשר לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל:
zohaderekh@gmail.com
או לתיבת דואר  26205ת"א-יפו 6126102

)בוריס ינטין" ,העין השביעית"(30.1 ,

סביב הפופיק הציוני
)אבי גבאי ,יו"ר העבודה ,שבתרבות בחולון(3.2 ,

כיבוש3/

עזה .נזקי המלחמה עוד לא שוקמו )צילום :פיקסביי(

ראיון עם תושב רצועת עזה ,פעיל בארגון גישה:

המשבר איננו
אסון טבע
מאת יוסף לאור
כשני מיליון תושבי רצועת עזה כלואים בפועל בשטח צר,
בצפיפות האוכלוסין אולי הגבוהה ביותר בעולם כולו .לפי
הדוח השנתי של ארגון "גישה" ,ב 2017-הותרו בממוצע
לחודש  5,963יציאות של פלסטינים במעבר ארז .לצורך
השוואה ,בשנת  ,2000לפני הטלת המצור ,נרשמה מדי חודש
במעבר ארז יציאתם של למעלה מחצי מיליון עזתים )פי .(84
שוחחתי עם מוחמד עזיזה ) ,(36תושב העיר דיר אל-בלח
שבמרכז רצועת עזה .עזיזה עובד בארגון "גישה" ועוקב מתוך
עזה על מדיניות הכניסה לרצועה והיציאה ממנה" .עזה תחת
מצור למעלה מ 10-שנים .המצור גורר בעקבותיו משבר חריף.
מאז שמצרים סגרה את גבולותיה עם הרצועה ,ב ,2012-המצב
החמיר" ,סיפר" .המלחמה הנוראה ב 2014-דרדרה את המצב
עוד יותר .בתים ומפעלים נהרסו .עזה לא השתקמה מאז.
מרבית העזתים לא עובדים ולא מתפרנסים ,והמצב גוזר על
מאות אלפי משקי בית לחיות בעוני ובחוסר אונים".
דו"ח של האו"ם קבע לאחרונה ) (6.2כי דלק החירום
למתקנים חיוניים בעזה עתיד לאזול תוך ימים בודדים .עמירה
הס )"הארץ" (7.2 ,חשפה כי מערכת הבריאות ברצועת עזה
קורסת ,ו 40%-מהתרופות אזלו כמעט לחלוטין .הרמטכ"ל
גדי איזנקוט הזהיר את שרי הממשלה מקריסת הרצועה
בעקבות המשבר ) ,(4.2ואילו שר הביטחון ליברמן השיב
) (5.2כי "אין שום משבר הומניטרי ברצועת עזה ,גם אם ישנו
מצב כלכלי לא פשוט" .אך נוכח חילופי ההאשמות בין בכירי
מערכת הביטחון לבכירי הממשלה האמונה עליה ,חשוב
לזכור כי המשבר ההומניטרי בעזה איננו אסון טבע ,כי אם
תוצר של המדיניות הישראלית כלפי הפלסטינים ,ועזה בפרט.
לפיכך ,השאלה החשובה בהקשר זה איננה רק לגבי היקפיו
של המשבר ההומניטרי בעזה .יש להבין כיצד מנצלת ישראל
את המשבר בעזה ומחריפה אותו כדי לבצר את אחיזתה

בתושבי עזה המוחזקים כשבויים.
"אני עוקב אחרי תקשורת בכל העולם ,והתקשורת
המדווחת יותר מכולם על המשבר בעזה היא זו הישראלית.
ולמה? מפני שישראל יודעת שהיא אחראית למשבר הזה,
ולא משנה כמה היא תכחיש" ,הסביר לי עזיזה בשיחתנו.
"השליטה הישראלית היא טוטאלית :על מספר היוצאים
והנכנסים ,כמות חומרי הבנייה ,החשמל ,המים ,הדלק.
הכול .וישראל מנצלת את סמכויותיה כדי להדק את החבל
מסביב לצווארנו ולהפעיל לחץ פוליטי על עזה".
הגטואיזציה של עזה מחריפה; התלות של העזתים
בארגוני הסיוע הבינלאומיים מתעצמת; המצור מתהדק;
פלישות הצבא אינן פוסקות וכוללות מעצרים ,התעמרות
בדייגים ,תקיפות אוויריות .נזקי המלחמה האחרונה ,שמאז
נסתיימה חלפו יותר משלוש שנים ,טרם שוקמו .יתר על כן,
גוברים הקולות הקובעים שהעימות הבא "בלתי נמנע".
עזיזה אינו חוסך ביקורת גם מההנהגה הפוליטית של
הפלסטינים בעזה ובגדה" :הצרה היא שכל הארגונים
הפוליטיים בצד שלנו המעורבים במצב הזה אינם מסתכלים
על המצב בעזה כמשבר הומניטרי הפוגע בבני אדם ,אלא
כמשחק פוליטי כוחני בינם לבין ישראל וגם בינם לבין עצמם.
"דוגמא לכך – הסכסוך הפנימי בין הרשות הפלסטינית לבין
הנהגת חמאס בעזה לגבי המשכורות ואספקת החשמל .הם לא
מסתכלים עלינו ,האנשים הזקוקים לאשפוז בבתי החולים או
לצאת ולהיכנס בשערי הגבול על מנת להתפרנס .הסכסוכים
הפוליטיים הללו מותירים אותנו חסרי כול".
ממשלת ישראל ,הבורחת מאחריותה למשבר ,החליטה
בשבוע שעבר ) (9.2בדיון ביטחוני דחוף ,כי לא תגייס סיוע
עבור עזה .אך מתוך חשש מההשלכות ,החליטה במקביל
שתאפשר לכל גורם להעביר ציוד ותרופות .ההחלטה הדו-
פרצופית עולה בקנה אחד עם התעקשות ממשלת נתניהו
לפעול בנחישות נגד הקמת מדינה פלסטינית בשטחים
הכבושים.
יתר על כן ,משנת הימין הסיפוחיסטי הישראלי מבוססת על
טיפוח קונצנזוס השולל מהפלסטינים עצמאות .רעיון
"האוטונומיה" הפלסטינית המזויפת בגדה המערבית
)ה"מדינה מינוס" של נתניהו( מושתת על הפרדה מוחלטת בין
רצועת עזה לבין הגדה וירושלים :לאחרונות ישראל
"המספחת" מחויבת )גם אם לא לזכויות פוליטיות מלאות(,
אך לראשונה לא ולא.
שלילת הזכויות הפוליטיות מהפלסטינים באה לידי ביטוי
ביתר שאת בהורדה מהפרק של השאלה הפוליטית של עזה
והפיכתה לשאלה הומניטרית ותו לא .אפשר לראות כביטוי
לכך את הצהרתו של ג'ייסון גרינבלט ,שליח טראמפ למזרח
התיכון ,בשבוע שעבר ) (8.2בחשבון הטוויטר שלו" :סיום
התמיכה בחמאס והתמקדות בסיוע הומניטרי ובשיקום יובילו
לסיום הסבל של תושבי הרצועה" .הניסיונות לבטל את
הלגיטימיות של ההנהגה הפלסטינית ולהוריד מעל סדר היום
את הדרישות הפוליטיות של העם הפלסטיני הולכים יד ביד
עם הסיפוח הזוחל.
במל"ל )המועצה לביטחון לאומי( שוקדים על תכנית
להקלת המשבר בעזה ,שבמקביל תהא מקובלת על חברי
הקבינט בניסיונם לרצות את בוחריהם הימנים .מאז המלחמה
ב 2014-מצהירים דוברים רשמיים של מערכת הביטחון בריש
גלי על הצורך והאינטרס הישראליים לשקם את רצועת עזה.
אך כל תכנית כזו ,אם בכלל תעוצב ותמומן ,אין בה כדי
לפתור את המצוקה הבסיסית ביותר של תושבי עזה – הסבל
הגובר והתלות העמוקה בכובש הישראלי שמונע מהפלסטינים
את יישום זכויותיהם האזרחיות ,הפוליטיות והלאומיות.

כנסת4/
ולמח"ש אין גוף מודיעין ולכן אין בסמכותם להחליט".
בנאומו במליאת הכנסת ) (7.2דרש ח"כ יוסף ג'בארין
)חד"ש ,הרשימה המשותפת( להכיר באבו אל-קיעאן כנפגע
פעולת איבה" :גם השוטר ארז עמדי לוי וגם יעקוב אבו אל-
קיעאן הם קרבנות של פעולה משטרתית עוינת ,ויש לפצות
את המשפחה שלו בהתאם".

הסלמה בצפון
בהזמנה מראש
ח"כ עאידה תומא-סלימאן )חד"ש ,הרשימה המשותפת(
התייחסה ) (10.2להסלמה בצפון הארץ ,ואמרה" :ממשלת
הימין הזמינה את ההסלמה מראש .האירועים בצפון מדאיגים
במיוחד .כל מלחמה באזור היא מלחמה מיותרת שתגבה
מחיר כבד וחייבים לעוצרה".
היא הוסיפה" :נתניהו וממשלתו שקועים עד צוואר
בפרשות השחיתות .ערב פרסום המלצות המשטרה ,מוכן
נתניהו לעשות הכל כדי להסיח את הדעת ולשרוד בכס
השלטון .נתניהו מוכן להוביל למלחמה אזורית בה ישלמו
עמי האזור מחיר כבד למען הישרדותו הפוליטית .חייבים
לעצור את המלחמה הבאה לפני שיהיה מאוחר מדי ,חייבים
לשלוח את נתניהו הביתה".

מסקנות מח"ש סותרות
את גרסת המשטרה
העיתונאי ג'וש בריינר פרסם בשבוע שעבר )(6.2
ב"הארץ" כי לפי מקור המעורה בפרטי חקירת התקרית באום
אל-חיראן" ,לא נמצאו ראיות המצביעות על תכנון מוקדם
לביצוע דריסה" .בדו"ח השנתי של מח"ש כינו את אבו-
אלקיעאן "הנהג המנוח" ,וציינו כי כתוצאה מירי השוטרים,
רכבו האיץ עד שפגע בשוטר ארז עמדי לוי והביא למותו.
בתגובה מסרה משטרת ישראל כי "תפקידה של מח"ש
הוא לבחון אם השימוש בנשק ובהפעלת הכוח באירוע נעשו
בסמכות או שלא בסמכות ואם הירי היה מוצדק או לא.
ההחלטה אם מדובר בפיגוע קשורה להיבטים מודיעיניים

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

ח"כ חנין נגד הארכת חוזה
השכירות של התחנה המרכזית
ח"כ דב חנין )חד"ש ,הרשימה המשותפת( ,המכהן כיו"ר
ועדת המשנה לתחבורה ציבורית של הכנסת ,פנה השבוע
) (10.2אל יו"ר ועדת הכלכלה ח"כ איתן כבל )המחנה
הציוני( בבקשה לכנס דיון דחוף על כוונת משרד התחבורה
ובעלי הזכויות בתחנה ,חברת נצבא ,להאריך את חוזה
השכירות של התחנה המרכזית החדשה בדרום תל אביב ב-
 24שנים נוספות ,כך שלא תפונה עד שנת .2042
חנין הסביר" :הדבר עומד בניגוד מוחלט לתכנית המתאר
העירונית הקובעת כי מרבית פעילות האוטובוסים תועתק
לצומת חולון והתחנה תוסב לצרכים אחרים ,למשל דיור".
הוא הוסיף" :הקמת התחנה – עוול היסטורי לשכונות
דרום תל אביב .פעילותה באמצע נווה שאנן ושפירא ,שכונות
מגורים ,היא אסון סביבתי וחברתי רחב ממדים .פעילות
התחנה גורמת לזיהום אוויר כבד ,והיא הפכה את נווה שאנן
לאזור אסון ולמרכז הגדול בארץ לסחר בנשים ולסחר
בסמים .משמעות הפעלת התחנה במתכונת הנוכחית עוד 24
שנים היא עיכוב של שנים בפינוי התחנה והמשך הידרדרות
המצב הקיים" .חבר הכנסת הפנה מכתב אל שר התחבורה
ישראל כץ וראש עיריית תל אביב רון חולדאי ,וקרא להם
"לעצור את המגעים ולפעול במהרה לקידום פינוי התחנה
ברוח תכנית המתאר העירונית ולטובת תושבי דרום ת"א
הסובלים ממפגע זה שנים ארוכות מדי".

אף שהוגשו התנגדויות ,מונה
נתניהו לשר הבריאות
הכנסת אישרה ) (5.2את החלטת הממשלה לקבוע כי ראש
הממשלה בנימין נתניהו יכהן כשר הבריאות ,נוסף לתפקידו
כראש הממשלה וכשר החוץ 48 .ח"כים תמכו ו 36-התנגדו.
כזכור ,בעקבות משבר עבודות הרכבת בשבתות התפטר
שר הבריאות יעקב ליצמן ,וחזר לתפקידו כסגן שר הבריאות
לאחר שאושר חוק מיוחד המאפשר לראש הממשלה להאציל
לסגן שר סמכויות של שר .חברי וחברות הכנסת עאידה
תומא-סלימאן )חד"ש ,הרשימה המשותפת( ,יעל גרמן )יש
עתיד( ,נחמן שי )המחנה הציוני( ואחמד טיבי )תע"ל,
הרשימה המשותפת( הביעו את התנגדותם מעל לבימת
הכנסת ודרשו מהמליאה שלא לאשר את החלטת הממשלה.
לפי נתונים שהגיעו לאתר וואלה! ) ,(4.2הייתה התפוסה
בשבוע שעבר בבתי החולים בחיפה כ .180%-ב 1990-היה
מספר מיטות האשפוז בישראל  2.5לאלף איש .ב– 2016-
ירד השיעור ל .1.8-ישראל במקום ה 11) 24-מתחת לממוצע(
מבין מדינות  OECDבמדדי הבריאות השונים.
בהתייחסה לנתונים אלה ,תקפה ח"כ תומא-סלימאן את
המינוי" :אפשר לדמיין מצב ,לפיו ראש ממשלה נבהל
מנתונים אלה ומחליט לשפר את מצב הבריאות במדינת
ישראל .האם זו הסיבה בגינה רוצה נתניהו את תיק
הבריאות? כולנו יודעים שלא".

חברה5/

לקח הבחירות באיגוד העובדים הסוציאליים:

להלאים את שירותי הרווחה המופרטים
מאת ליאור קיי אבישי
תוצאות הבחירות לאיגוד העובדים הסוציאליים מפיחות
תקווה חדשה עבור שירותי הרווחה בישראל ,שלתפקודם
המלא והיעיל אחראים אנחנו ,העו"סים .דור העובדים
הסוציאליים בשירותי הרווחה המופרטים ,שהחל לפני
כעשור במאבק על צו ההרחבה של ההסכם הקיבוצי ,הוא
שנבחר כעת להוביל את האיגוד.
צו הרחבה בענייננו נחתם לאחר מאבק ארוך ,ובכל זאת
קשה ליישמו .הכוונה לצו שנועד להשוות את תנאי העבודה
של עובדים סוציאליים מופרטים לאלה של עובדי משרד
הרווחה ,וכשלעצמו צעד מבורך בכיוון הלאמתם של
שירותים אלה.
את שירותי הרווחה החלה המדינה להפריט באמצע שנות
ה 80-של המאה הקודמת .כסטודנט במכללת רמת גן בשנות
ה ,90-אני זוכר את המרצה שדיבר בפאתוס על הפרטת
סוכנויות הרווחה בבריטניה בעידן מרגרט תאצ'ר .אך אותן
הפרטות תאצ'ריסטיות נחלו כישלון חרוץ והפכו רבים
מאזרחי בריטניה לעניים ונזקקים.
גם האיגוד שלנו לדורותיו נושא באחריות להפרטת
שירותי הרווחה .יושבי הראש של האיגוד בתקופת ההפרטות
העדיפו את "חוות הדעת המקצועיות" וזנחו את הזירה
הפוליטית .וחמור מזאת ,הם דיכאו כל התארגנות פוליטית
באיגוד שיצאה נגד המדיניות הניאו-ליברלית וכל ניסיון
לשלב במאבק מפלגות או מוקדי כוח אחרים.
מנגד התגבש באיגוד ,בעמל רב ,קוטב פעיל וצעיר ,בעל
השקפה פוליטית כוללת ,לפיה העובדות הסוציאליות
מסוגלות להתאגד ,למחות ואף להתחבר למוקדי כוח רבים
במטרה לשמור על האינטרסים של שירותי הרווחה .הדור

החדש של העובדים הסוציאליים סבור כי הלאמת השירותים
החברתיים חיונית למקבלי השירות ולעו"סיות ותושג
באמצעות קואליציה של ארגוני עובדים וארגונים חברתיים.
רוב חברי האיגוד הבהירו בבחירות האחרונות ,כי הענקת
בונוסים לעובדים סוציאליים כתחליף למשכורת ראויה
)רעיון של יושבת הראש היוצאת( מזיקה לעובדים ולמקבלי
השירות .את מערכת הרווחה בישראל לא משרת המצב
הכופה על עובדים בסוכנויות מופרטות שכר נמוך .שירותי
רווחה שהם תולדה של קשרי הון-שלטון מורידים את איכות
השירות שמקבלים מבקשי הסיוע .הדרך היחידה לשירותים
איכותיים – שירות ציבורי באחריות המדינה; שירות שיהיה
נגיש ושקוף לכל אזרח.
הלאמה איננה משימה פשוטה ,אך היא בהחלט אפשרית:
למענה יש להפסיק מיד הכנסה של עובדי קבלן וחברות כוח
אדם לשירותים המופרטים; לשתף את העובדים בניהול
שירותי הרווחה; ולהעניק עדיפות במכרזים ליוזמות
קואופרטיביות של על פני חברות פרטיות ובעלי הון.
סיסמתנו כעת – מהפרטה זוחלת להלאמה גוברת.
השאיפה היא לקדם תהליך שבסופו תוחזר האחריות לידיה
של המדינה .לפני עשור ,ואפילו לפני שלוש שנים ,לא
האמינו בהסתדרות ואפילו בהנהגת האיגוד שייחתם צו
הרחבה .ובאותה מידה בדיוק ,לפני שבועות ספורים איש לא
האמין שענבל חרמוני האדומה תהיה יושבת ראש האיגוד.
אך השטח בוער מתחת לרגלינו ,אומר את דברו וימשיך
לעשות כן .ביום שאיגוד העובדים הסוציאליים בהנהגתו
החדשה ישתף פעולה עם ההסתדרות ועם קואליציה רחבה
של ארגוני חברה אזרחית ורווחה – נוכל להגיע למטרה של
החזרת האחריות למדינה לכל שירותי הרווחה.
הכותב הוא יו"ר חטיבת השירותים המופרטים באיגוד העו"ס

בעולם6/

הנפקת חברת טבע בוול סטריט .2007 ,בשבוע שעבר צנחה מנייתה
ביותר מעשרה אחוזים )צילום :הבורסה של ניו יורק(

נפילת הבורסות
והמשבר הקפיטליסטי
המעקב אחר הנעשה בשבועות האחרונים בבורסות
בעולם ,בייחוד בחשובה בהן בוול סטריט ,ניו יורק ,דומה עד
מאוד לצפייה ברכבת הרים השועטת במהירות מטה .מדד
דאו ג'ונס בוול סטריט רשם ביום אחד ) (8.2את הירידה
הגדולה ביותר במונחי נקודות מעולם כאשר נפל ביותר מ-
.4%
הירידות החדות בכל הבורסות בעולם ,כולל בבורסה של
תל-אביב ,תפסו רבים מהכלכלנים ,העיתונאים הכלכליים
ובעלי ההון לא מוכנים .אלה כבר חגגו את "סוף המשבר",
וכראייה לכך סיפקו את העליות במדדים השונים .בנאום מצב
האומה שנשא לפני כמה שבועות ,אמר נשיא ארה"ב דונלד
טראמפ" :שוק המניות שובר שיאים ,וערכו עלה ב 8-טריליון
דולרים בפרק זמן קצר" .ב 7-בינואר הוא כתב בחשבון

בחזרה אל מרקס
נאטקסיס ,אחד הבנקים הגדולים בצרפת ,הוקם ב,2006-
שנה לפני פרוץ המשבר .זאת בעקבות מיזוגם של שני בנקים
גדולים וותיקים .כעבור שלוש שנים ,ובעיצומו של המשבר,
העניקה ממשלת צרפת לבנק הלוואה של כ 7-מיליארד דולר
כדי להבטיח את המשך פעילותו .הבנק מעסיק כ 21-אלף
עובדים בצרפת ומחוצה לה.
באחרונה ,עקב נפילת הבורסות ,פטריק ארטוס ,כלכלן
ומנהל המחלקה הפיננסית של הבנק ,פרסם נייר עמדה
שכותרתו "מרקס צפה את הדינמיקה של הקפיטליזם" .כך
פרסם העיתון הקומוניסטי "הומניטה" בשבוע שעבר ).(5.2
ארטוס ,שהוא גם חבר במועצת המנהלים של ענקית
האנרגיה הצרפתית "טוטאל" ,כתב כי משבר הבורסות מקורו
באחד מחוקי היסוד של הקפיטליזם ,כפי שתיאר אותם מרקס
בזמנו :הנטייה לירידת שיעורי הרווח .לדבריו ,אפשר יהיה
לשקם את הרווחיות של התאגידים באמצעות הורדת השכר
של העובדים .אך גם לכך יש גבול ,הסביר ,כי יש לאפשר
לעובדים להתקיים ולרכוש את המוצרים שהם מייצרים.

הטוויטר שלו" :שוק המניות יוצר רווחים אדירים עבור
ארצנו .לא רק בצורת מחירי המניות חסרי התקדים ,אלא גם
בצורת משרות בהווה ובעתיד .משרות ,משרות ,משרות!
שבעה טריליון דולרים כאלה נוצרו מאז ניצחוננו הגדול
בבחירות!" .שלושה ימים קודם לכן ,צייץ" :דאו ג'ונס שבר
כעת את שיא ה 25-אלף נקודות .מזל טוב! נמשיך לקצץ
ברגולציה הלא-נחוצה".
אם כן ,כיצד אפשר להסביר את הנפילה הפתאומית
בבורסות? זאת ,לאחר שנדמה היה כי הכלכלה
הקפיטליסטית שבה לאיתנה וענני המשבר שהחל בארה"ב
ב 1987-חלפו לצמיתות .בפיהם של הכלכלנים הבורגנים
הסבר פשוט ,הסבר שהעיתונאים הכלכליים אימצו במהרה:
מדובר ב"תיקון" עצמי של השוק .רוצים לומר ,כי המדדים
הבורסאיים גדלו בלא הרף אך ללא בסיס כלכלי של ממש,
ולכן זה אך טבעי שברגע מסוים יגיע תיקון בדמות ירידה
דרסטית על מנת להתאימם למציאות בכלכלה הריאלית.
אך לנפילת הבורסות יש הסבר אחר .מאז פרוץ המשבר
הכלכלי העולמי ב ,2007-וביתר שאת ב ,2008-העניקו
הבנקים המרכזיים סיוע נדיב וחיוני להמשך תפקודה של
הכלכלה הקפיטליסטית .יש שהגדירו זאת כ"מדינת רווחה
לעשירים" :חלוקת כספים כלפי מעלה .המטרה הייתה לשמר
ואף להעלות את שיעורי הרווחיות של תאגידים.
נוסף לכך ,הבנקים המרכזיים קבעו שיעור ריבית אפסי,
ובכך העניקו מתנת ענק לאותם תאגידים :האפשרות ללוות
עוד ועוד כספים כמעט ללא ריבית .הזרמת הכסף המסיבית,
בצד שיעורי הריבית האפסיים ,אפשרו אף לשלם רווחים
לבעלי המניות באמצעות הלוואות בנקאיות .משמע ,גם
כאשר התאגידים לא הניבו רווחים ,קיבלו בעלי ההון הטבות
עתק מכסף שהפירמות לוו בלי לשלם ריבית.
לורנס סאמרס ,שר האוצר בממשל קלינטון ,כתב על כך
ב"פייננשל טיימס" )" :(5.2יש גבול להזרמת הכספים חסרת
התקדים וללקיחת ההלוואות בריבית נמוכה .נכון ,הן תרמו
לגאות הכלכלית של השנים האחרונות ,אך צריך לשים לזה
סוף".
ומדוע יש לשים לזה סוף? כי החוב הלאומי של ארה"ב
הגיע לממדים חסרי תקדים ,שכבר אין ביכולתה של
המעצמה הקפיטליסטית הגדולה בעולם להתמודד עמם.
ארה"ב ,בפרספקטיבה היסטורית ,הפכה חדלת פירעון .כמו
כן ,ריבית אפסית לאורך שנים רבות כל כך פוגעת בחוסכים
ובנותני האשראי .הרי ,כל המערכת הפיננסית מבוססת על כך
שהמלווה מקבל בחזרה מהלווה סכום גדול יותר מהסכום
אותו הלווה תודות לריבית על ההלוואה.
מה צפוי לקרות? ייתכן ש"התיקון העצמי" של שוק ההון
יבוא לידי ביטוי בפשיטת רגל של פירמות מסוימות ובריכוז
הכוח בידי פירמות מתחרות ,חובקות עולם .כך נוהגת
המערכת הקפיטליסטית מאז תחילת העידן האימפריאליסטי
שלה לפני יותר ממאה שנים .אך גם תיקון זה יהא זמני בלבד.
טרם נמצאה התרופה האמתית למחלת המשבר המבני
המחריף של הקפיטליזם הגלובלי ולהעמקת הקיטוב
המעמדי.
תסריט נוסף שאבקש להציע :ארה"ב תנסה להיחלץ
מהמשבר ולחזק את מעמדה באמצעות האצת תהליך סגירת
הגבולות בפני ייבוא )"אמריקה קודמת" ,במילותיו של
טראמפ( ,בייחוד מסין; העברת מפעלים מהפריפריות
הגלובליות אל שטחה; והחרפה של מלחמות הסחר
והמטבע .זה תסריט מסוכן עבור ארה"ב והעולם
הקפיטליסטי כולו ,שבכוחו להוביל דווקא להעמקת המשבר.

אפרים דוידי

תרבות7/

רוזה והתאואים
מכתב יפהפה של רוזה לוקסמבורג יצא
בתרגום עברי חדש .חבל שהוצמדה לו
הקדמה נפוחה ומנותקת
מאת נמרוד פלשנברג
באחרונה ראתה אור
חוברת צנועה בהוצאת
קרן רוזה לוקסמבורג
בישראל ,הנושאת את
״היצורים,
הכותרת
המלחמה ועתיד השירה:
קרל קראוס ורוזה
לוקסמבורג״ .לבה של
החוברת הוא תרגום
חדש ומלא למכתב קצר
שכתבה בדצמבר 1917
המנהיגה הקומוניסטית
הפולניה-גרמניה
לידידתה סופי ליבקנכט
של
)היסטוריונית
האמנות ורעייתו של קרל
שותפה
ליבקנכט,
הפוליטי של רוזה לוקסמבורג להנהגה( .המכתב נשלח מכלא
בברסלאו )היום – ורוצלב( בו נאסרה לוקסמבורג עקב
התנגדותה למלחמת העולם הראשונה.
איגרת צנועה זו )בתרגום יפהפה של טלי קונס( אינה כוללת
ניתוח כלכלי של גורמי המלחמה ,או תכנית פוליטית לפעולה.
היא גם איננה דיווח על ייסוריה של המנהיגה הקומוניסטית
בכלא .זהו פיוט נוגה על טבע ,על סבל ועל מלחמה .אישי
ביותר .עדין .רוזה כותבת לסופי )כן ,כאן שמות פרטיים הם
הכינויים הנכונים( בקצרה על החדשות מהמהפכה ברוסיה,
ואז עוברת לכתיבה על שגרת יומה ,על האופטימיות שבמזגה,
על שירים אהובים ועל צמחים שנטבעו בזיכרונה.
שיאו של המכתב הוא בתיאורה של סצנה מעוטת חשיבות
לכאורה ,של צער בעלי חיים ,שבנקודת הזמן ובמקום
הספציפי בו היא כותבת נתפש כמטונימיה כואבת ומיוסרת על
המלחמה .לוקסמבורג מתארת עגלה רתומה לתאואים הגוררת
כרכרה ששבה מהחזית ועליה בגדי חיילים מגואלים בדם.
חייל עייף ואכזר מרוב קרבות מכה את התאואים מכות
נמרצות .סיום המכתב ושיאו הרגשי ,בו לוקסמבורג מביעה
הזדהות עם התאו כאחיה ,מובא בהמשך .המכתב כל כך יפה
ואפקטיבי בפני עצמו ,שדומה כי הוא אינו צריך שום פרשנות.
העוצמה בדבריה של לוקסמבורג טמונה באוניברסליות שלהם
וברגשות העזים שהם מעוררים.
טוב עשו החברים בקרן רוזה לוקסמבורג שצירפו למכתב
גם דיון לגביו שנערך בעיתון "די פאקל" ,שעורכו היה קרל
קראוס ,עיתונאי וסטיריקן וינאי חשוב ,שפרסם את מכתבה של
לוקסמבורג בשנת  .1920הפרסום עורר פולמוס בין קראוס
לבין אלמונית ששלחה מכתב נזעם לעיתון ,ובו היא מסכמת
את מכתבה של לוקסמבורג כ״סנטימנטליות והסתה״ .בספרון

העברי מובאים מכתב התגובה המכוער ותשובתו של קראוס
אליו .בחלקה האחרון של החוברת מובא מאמר מאיר עיניים
של ד״ר גל הרץ על קרל קראוס ורוזה לוקסמבורג.
אך יוזמי החוברת שגו בגדול במי שבחרו לכתוב את
ההקדמה לאסופה .פרופסור גלילי שחר ,מומחה מוערך
לספרות גרמנית מאוניברסיטת תל אביב וראש מכון מינרבה
להיסטוריה גרמנית )המכון השתתף בהוצאת החוברת( ,פותח
את החוברת במסה נפוחה על המכתב של לוקסמבורג .הטקסט
שהוא מספק הוא מופת של פסבדו-אינטלקטואליזם רווי
חשיבות עצמית ,שבלבו ריק.
דומה כי שחר ,שלפי סגנון כתיבתו המפותל רואה בעצמו
משורר נוסף לפילוסוף )וחוקר ספרות ,וחוקר יהדות,
והיסטוריון ,אם למנות רק כמה תארים( ,הביא לשפל את
כתיבתם של טקסטים פרשניים שההיגיון היחיד מאחוריהם
הוא יצירת כמה שיותר פרשנות לכמה שפחות טקסט.
בהקדמה הוא מפליג בהמשגה שלא לצורך ,חוזר על עצמו
בקטנוניות ,רוקם הקשרים חסרי בסיס ומזניח כל הבחנה בין
עיקר לטפל .מסתו נגועה בנרקיסיזם כה עמוק ,עד שהקוראים
המסכנים שוכחים לחלוטין שמדובר בפרי עטה של הוגה
מרקסיסטית חשובה ,שהוצא לאור בקרן הקרויה על שמה .יש,
כנראה ,מקום לטקסטים של שחר .ויש לו גם קוראים-כותבים
שיכולים להגדיל את המפעל ההרמנויטי שהוא מייצר סביבו.
אבל לא זה השער דרכו יש להיכנס לעולמה של לוקסמבורג.

מתוך מכתבה
מהכלא של לוקסמבורג
״לפני ימים אחדים נכנסה אפוא לחצר עגלה עמוסה שקים.
הערמה הייתה גבוהה כל כך ,שהתאואים לא הצליחו לחצות
את מפתן השער .החייל המלווה ,בחור פרוע ,התחיל מלקה
את הבהמות בקצה העבה של מקל השוט עד שהמשגיחה
גערה בו בקול ושאלה אותו אם אין לו רחמים על החיות! ׳גם
עלינו בני האדם אף אחד לא מרחם׳ ,ענה זה בחיוך מרושע
והפליא את מכותיו ...הבהמות משכו לבסוף את העגלה ועברו
את ההר ,אבל אחת מהן דיממה ...סוניצ׳קה ,עור התאו ,דוגמה
ומופת לעובי וקשיחות ,היה קרוע ומשוסע .אחר כך ,בזמן
הפריקה ,עמדו הבהמות מותשות בלי ניע ,ואחת מהן ,זו
שדיממה ,הביטה נכחה ,ועל פניה השחורות ובעיניה
השחורות והרכות הבעה של ילד שמירר בבכי .זאת הייתה
ממש הבעת פניו של ילד שנענש בחומרה ואינו יודע על שום
מה ולמה ,ואינו יודע מה יושיעו מן המצוקה ומן האלימות
הגסה ...עמדתי מול התאו ,והוא הביט בי ,דמעותיי זלגו על
לחיי – דמעותיו שלו היו הדמעות האלה ,וצמרמורת של כאב
חלפה בי כאילו עמדתי חסרת ישע מול סבלו האילם של אח
אהוב .כה רחוקים ,בלתי מושגים ,כה אבודים הם כרי המרעה
הפתוחים ,העסיסיים ,המוריקים של רומניה! כה שונים היו
שם זריחת השמש ,משב הרוח ,כה שונים היו ציוציהן היפים
של הציפורים או קריאותיהם המתנגנות של הרועים! וכאן –
העיר הזרה המצמררת הזאת ,הרפת המחניקה ,החציר
המעופש המחליא ,המעורבב בקש מרקיב ,האנשים הזרים,
הנוראים – והמכות ,הדם הניגר מן הפצע הפתוח ...הו ,תאו
מסכן שלי ,אח מסכן ,אהוב ,הנה עומדים שנינו חסרי ישע וקהי
חושים ,ואיננו אלא גו אחד בכאב ,בחוסר הישע ,בגעגועים
שלנו .בזמן הזה התרוצצו האסירים בפעלתנות מסביב לעגלה,
פרקו את השקים הכבדים וגררו אותם פנימה; אבל אותו חייל
תחב את שתי ידיו בכיסי מכנסיו ,התהלך לו כאדון ברחבת
החצר ,חייך ושרק לו פזמון חוצות .וכל הדרה של המלחמה
עבר שוב לנגד עיניי"...

במאבק

המופרט ,שבבעלות הטייקון עידן עופר היושב בלונדון,
נערכת להתחיל לכרות במקום בשנים הקרובות ,לאחר
שינוצלו עד תום המחצבים באזור הכרייה הנוכחי במישור
רותם.
ח"כ דב חנין )חד"ש ,הרשימה המשותפת( שהשתתף
במחאה ,אמר בנאומו בהפגנה" :לא ייתכן ,שתכנית המכרה
שיסכן חיי אדם ואת בריאותם ,ויביא לגירוש אלפי תושבים
ערבים מבתיהם ,ממשיכה לעמוד על הפרק".
המשרד להגנת הסביבה מסר כי אין בכרייה חריגה מתקני
זיהום האוויר בהתאם לחוק אוויר נקי ,על אף שמשרד
הבריאות מתריע שהאישור יוסיף לתחלואה בערד
ובסביבותיה.

עשרות ליוו את סרבני הגיוס
הפגנה מול שגרירות רואנדה בהרצליה ) .(7.2במקביל הפגינו בעוד 16
ערים ברחבי העולם )צילום :נועה לוי(

כ 2,000-מבקשי מקלט ופעילים ישראלים המתנגדים
לגירוש הפגינו ) (7.2מול שגרירות רואנדה בהרצליה .הם
קראו בגנות ההסכם הסודי שנחתם בין ממשלות רואנדה
וישראל ,המתיר את גירוש מבקשי המקלט לתחומיה של
רואנדה במשך כשלוש שעות ואף העלו מיצג מחאה אמנותי.
הפגנות הזדהות עם המוחים התקיימו במקביל בערים רבות
ברחבי העולם :וושינגטון ,ניו יורק ,שיקאגו ,בוסטון ,סן
פרנסיסקו ,לונדון ,פריס ,ברלין ,האג ,בריסל ,אתונה ,טורונטו,
ז'נבה ,מלבורן ,שטוקהולם ובייג'ינג .בכולן עמדו מבקשי
מקלט סודאנים ואריתראים ,ישראלים לשעבר או בהווה וחברי
הקהילה היהודית מול שגרירויות רואנדה וקראו לנציגי
המדינה שלא ליטול חלק בגירוש מבקשי המקלט מישראל.

ערבים ויהודים נגד
מכרה הפוספטים בנגב
אלפים מתושבי ערד והיישובים הערביים-הבדואיים
בקרבתה הפגינו בשבוע שעבר ) (8.2בכניסה לעיר נגד
התוכנית לכריית פוספטים בשדה בריר ,הממוקם סמוך לערד.
בשדה בריר נמצאו פוספטים בשווי מוערך של כ60-
מיליארד שקלים .חברת רותם אמפרט של קונצרן כי"ל

השבוע ) (11.2התייצבו סער יהלום ומתן הלמן בלשכת
הגיוס תל השומר והצהירו על סירובם לשרת בצבא .את
הסרבנים ליוו ללשכת הגיוס כמאה מפגינים.
יהלום ) ,(18חבר המזכירות הארצית של בנק"י )ברית הנוער
הקומוניסטי הישראלי( הצהיר טרם כניסתו לכלא" :אני מסרב
כי ההתנגדות שלי איננה לפשעים בודדים בשטחים הכבושים
– אלא לכיבוש עצמו .אני אומר לא למדיניות המחסומים,
להריסות הבתים ,להתנחלויות ,לרדיפת התנועות הפוליטיות,
למעצרים השרירותיים ,להחזקת אוכלוסייה אזרחית תחת
משטר צבאי עוין .אני מסרב כי אני מתנגד לשליחת בני ובנות
גילי לשרת בכוח שיטור קולוניאלי מול בני גילנו הפלסטינים
בשירות ממשלת ההון וההתנחלויות".
עבור הלמן תהא זו תקופת הכליאה הרביעית במספר ,לאחר
שכבר ריצה עונשי מאסר מצטברים של  50יום עד כה.

החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון  -חד"ש
סניף ת"א
דיון על תעשיית הנשק הישראלית והשלכות הייצוא הביטחוני
בהשתתפות עו"ד איתי מק ,ח"כ לשעבר עסאם מח'ול ,שחף ויסבין
ויואב הס
יום ה' 15 ,בפברואר ,20:00 ,אחד העם  ,70תל אביב

אל-אתיחאד חוגג  74שנים
מערכת העיתון הקומוניסטי היומי מזמינה את הציבור לאירוע
חגיגי במלאות  74שנים להופעתו
יום ה' 15 ,בפברואר ,20:00 ,אולמי אל-באשה ,דיר אל-אסד

לשרף חסאן ולמשפחה
אתכם באבלכם על מות האב

מועדון קולנוע בגדה השמאלית

מוחמד חסאן

סיפור מלוכלך – ז'אן אוסטאש

קומוניסט מסור ,פעיל איגוד מקצועי ,כיהן כיו"ר ועד עובדי עיריית
טמרה ,הקים ועד לסיוע לפלסטינים בשטחים הכבושים

 ,1977צרפת )צרפתית ,כתוביות בעברית(
אחרי ההקרנה תתקיים שיחה עם נדב לפיד
מוצ"ש 17 ,בפברואר ,19:00 ,אחד העם  ,70תל אביב

הוועד המרכזי של מק"י

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 :

