גיליון  7 ,10במארס 2018

ברכת המפלגה הקומוניסטית הישראלית ליום האישה
במרכז יום האישה הבינלאומי ,שצוין
לראשונה לפני  109שנים בארצות-הברית
כיום הפועלות ,עומדות הנשים העובדות,
שהן כמחצית מכלל השכירים בישראל.
הודות לכישוריהן ולהשכלתן ,נשים
ממלאות תפקידים שלא מילאו בעבר ,אך
מרביתן עדיין מועסקות בשירותים
ציבוריים )חינוך ,בריאות ,רווחה( ובמסחר.
הן נאבקות לשכר שווה ולצמצום ההעסקה
באמצעות קבלן ובמשרות חלקיות תוך
הפרה שיטתית של חוקי העבודה.
על רקע זה ,מעודדות תוצאות הבחירות
שנערכו לאחרונה לוועידות של איגוד
העובדים הסוציאליים ושל חטיבת
הפסיכולוגים בהסתדרות עובדי מדעי
החברה והרוח )מח"ר(.
בשתי מערכות בחירות אלה נתנו
העובדות והעובדים את אמונם במועמדות
החותרות להגנה על השירותים הציבוריים
והחברתיים ,והמתנגדות באופן נחרץ למדיניות ההפרטה
וההרעבה שלהם שמנהלת ממשלת הימין הקיצוני.
בשוק העבודה מנהלים הנשים והאיגודים המקצועיים
מערכה נגד חקיקה ממשלתית להעלאת גיל הפרישה של
נשים ,מבלי להבטיח רשת של הגנה לנשים שיפרשו מוקדם
יותר בשל העסקה שוחקת ולא ימצאו לאחר מכן עבודה
בשל גילן.
התרחבות המאבק הציבורי נגד אלימות כלפי נשים ,נגד
רצח נשים ונגד הטרדות ותקיפות מיניות וההתארגנות
 #metooמחזקות את הנאבקות והנאבקים לביעור כלל
התופעות הסקסיסטיות ,המיזוגיניות והאלימות שאחד
מביטוייה המפלצתיים הוא רצח נשים.
המפלגה הקומוניסטית הישראלית שבה ומדגישה ,כי
המערכה לשוויון האישה היא נדבך חשוב במערכה הכוללת
להגנת החירויות הדמוקרטיות ,נגד מגמות הפשיזציה של
החיים הציבוריים ונגד כפייה דתית-פונדומנטליסטית.

עצרת זיכרון בכיכר הבימה לנשים הנרצחות ,יוני 2017
)צילום :ליהי ברנוי(

התופעה המעודדת של סרבניות השירות בצבא הכיבוש
תורמת למערכה נגד מדיניות הנישול ,הדיכוי והסיפוח
בשטחים הפלסטיניים הכבושים ולשלום צודק ויציב שבמרכזו
מדינה פלסטינית עצמאית ,שבירתה ירושלים המזרחית ,בצד
ישראל.
ביום האישה הבינלאומי מביעה מק"י את הערכתה הרבה
לתרומתן של החברות ,של פעילות חד"ש ,של תנועת נשים
דמוקרטיות בישראל )תנד"י( ושל כלל הנשים הנוטלות חלק
במערכות המעמדיות ,החברתיות והפוליטיות.
והקדמה להתגייס
מק"י קוראת לנשים שוחרות השלום ִ
להצלחת חד"ש ושותפיה במערכת הבחירות לרשויות
המקומיות.
נפעל יחד להבסת רשימות הימין והריאקציה ולהגדלת ייצוג
הנשים במועצות הנבחרות.

תגובות2/
מפטרים וצוחקים כל הדרך אל הבנק

דברים בשם אומרם
מי אמר שאיש אינו תומך בביבי?
"החלטת ראש הממשלה ,בנימין נתניהו ,לא לאשר את
ההסכם עם עובדי חברת החשמל ,שלפיו תבוטל תביעת
המדינה נגד זכות השביתה של העובדים במונופולים
המוחלטים שבבעלותה ,תירשם כאחת מההחלטות הנכונות
שהוצאו תחת ידו .למדינה אסור בשום אופן לוותר על זכות
העמידה בפני בג"ץ ,שנועדה להגביל את זכות השביתה".
)אוריאל לין ,נשיא איגוד לשכות המסחר ,בעבר
ח"כ מטעם הליכוד" ,דה מרקר"(6.2 ,

הביזה נמשכת
"הביזה באמצעות ההפרטה נמשכת .ההצעה להנפקת מניות
מיעוט בחברות הממשלתיות היא צעד ראשון לקראת
הפרטתן המלאה .זאת ועוד ,גם כמיעוט יוכלו התאגידים
הפרטיים לכופף את החברות הממשלתיות בהתאם
לאינטרסים שלהן על חשבון הציבור".
)פרופ' דני גוטוויין בטוויטר(6.2 ,

מכתבים
למערכת

"טבע נפלה ,אבל  4מנהלים קיבלו  31מיליון דולר בשנה.
שלושה מנהלים בעלי אחריות רבה לקריסה פרשו עם
מיליונים :יצחק פטרבורג קיבל  6.8מיליון דולר ב,2017-
אייל דשא קיבל  ,4.2והמנכ"ל שהודח ,ארז ויגודמן –2.8
מיליון דולר .השלושה התחייבו לא להשמיץ את החברה
במשך  10שנים .המנכ"ל הנוכחי ,קאר שולץ ,קיבל  17מיליון
דולר עם תחילת עבודתו בחברה".
)"דה מרקר"(13.2 ,

ראש הממשלה גילה מה באמת תפקידו
"ראש הממשלה בנימין נתניהו שב והצהיר כי בכוונתו
להוריד עוד יותר את מס החברות בישראל' .אם נצטרך ,נוריד
את זה לקרקע' ,אמר במהלך ביקורו במינכן ,במפגש עם
בכירים בחברות בינלאומיות .אמירה זו של נתניהו מרמזת על
הפחתה עתידית משמעותית של המס ,שכבר עכשיו נמצא
ברמתו הנמוכה בכל הזמנים ) .(23%בפגישה ,שהתקיימה
במסגרת ועידת מינכן לביטחון ,השתתפה גם יו"ר קרן
המטבע הבינלאומית כריסטין לגארד .בין החברות
שהשתתפו :דויטשה טלקום ,ריית'און ,ב.מ.וו ועוד' .תפקידי
כראש ממשלה ארבע פעמים וכשר אוצר גם כן ,הוא להקל
עליכם להגיע ולעשות עסקים' ,אמר נתניהו' .אימצנו ,במהלך
עשרים השנים האחרונות ,רפורמות גדולות כדי להפוך את
ישראל לידידותית לעסקים .אנו מורידים את שיעורי המס.
ותודות לנשיא טראמפ ,אנחנו הולכים להוריד אותם יותר'".
)"דבר ראשון"(17.2 ,

אדון עולם
"לפטר את ראש הממשלה?! הרי הוא המדינאי החשוב
בעולם!".
)שר הפנים אריה דרעי ,רשת ב'(24.2 ,

הסיפוח עבר; את המחיר נשלם כולנו
ובכן ,הסיפוח עבר .המוסדות האקדמיים בשטחים
הפלסטינים הכבושים סופחו למדינת מדינת ישראל ,ומדובר
כמובן בסיפוח גזעני ,סלקטיבי ,ליהודים ולמוסדות יהודיים
בלבד .המהלך משלים את השתלטותה של המועצה להשכלה
גבוהה בשטחים ,מל"ג-יו"ש על מל"ג ,שלא נשאלה כלל
לדעתה .זו הפכה גוף פוליטי נוסף בשירות ההתנחלויות.
המהלך ,מפר ,כמובן ,את התחייבויותיה של הממשלה
לאיחוד האירופי .יש להניח שהוא יוביל לביטול הסכמי
הורייזון  ,2020ולבידוד מעמיק של המדע והאקדמיה
הישראליים כגופים הניתנים לשליטה פוליטית-מתנחלית.
לידיעת שר החינוך נפתלי בנט ,יו"ר מל"ג ,וחבר מרעיו
הסיפוחיסטים :כותב שורות אלה ,חבר סגל באוניברסיטת
בן-גוריון בנגב ,לא ייתן ידו לשום מהלך של סיפוח ושל
התנחלות בשטחים הכבושים .כף רגלי לא תדרוך בשטחים
אלה ,וחתימתי לא תתנוסס על שום מסמך שיופק במוסדות
ההתנחלות והסיפוח ,כולל גם אלה שמל"ג השתוקה
והעלובה נאנסה להעניק להם את הכרתה ה"אקדמית" ,שכבר
אינה אקדמית עוד.
עליי להביע ,ברגע עצוב זה ,חוסר אמון במל"ג ובטוהר
שיקוליה .אני קורא לחברי מל"ג ,שדעתם לא נשאלה
ושיקוליהם נותרו מקצועיים ואקדמיים ,להתפטר מתפקידם,
ולהביע כך את מחאתם.

פרופ' יצחק )יאני( נבו
אוניברסיטת בן גוריון בנגב
ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל:
zohaderekh@gmail.com
או לתיבת דואר  26205ת"א-יפו 6126102

טרור חדש נולד
"סגנית שר החוץ ח"כ ציפי חוטובלי )הליכוד( הלהיטה את
האווירה המתוחה בדיון בכנסת כשאמרה ש'תושבי מדינת
ישראל חיים תחת טרור מהגרים וסובלים מאלימות' .לדבריה
הגיב מיד ח"כ דב חנין )חד"ש ,הרשימה המשותפת(:
'האמירה אינה במקומה .אני מבקש למחוק אותה
מהפרוטוקול' .אך חוטובלי התעקשה' :אני חוזרת ואומרת,
יש טרור מהגרים בדרום תל אביב'".
)אתר "כיכר השבת"(19.2 ,

בניכוי העינויים ,ההשפלות והמכות
"מי ששמע את מה שעשו לניר חפץ כבר יודע שמחבלים
מקבלים יחס הגון יותר ,מכיוון שלטובתם יש את 'הוועד נגד
עינויים' שמפעיל את הבג"ץ".
)הפרשן חיים שיין" ,ישראל היום"(26.2 ,

ממשלת ישראל :סיכום ביניים
"רכבת טובות ההנאה והשוחד שראש הממשלה ואשתו
ארגנו לעצמם ,על פי המשטרה ,באדיבות ארנון מילצ'ן
בסכום של כמיליון שקלים; עסקת השוחד שנרקמה ,על פי
הראיות ,בין ראש הממשלה לבין מו"ל 'ידיעות אחרונות'
ארנון מוזס והוקלטה במשך שעות; עסקת התן וקח בין שאול
אלוביץ' לחבר נתניהו; הצעת השוחד לשופטת בדימוס הילה
גרסטל ,שעל פי החשד נרקחה על ידי יועץ התקשורת של
נתניהו ניר חפץ באמצעות אלי קמיר; הפקדת תיק משרד
הפנים בידי עבריין השוחד אריה דרעי; וגם החיבוק החם
שמעניק נתניהו לראש הסגל לשעבר במשרדו ,עבריין המין
נתן אשל .מזעזע? לא את שרת המשפטים ,את שרת התרבות
ואת שר התיירות".
)הפרשן מוטי גילת" ,כאן"(27.2 ,

פוליטי3/

משמעות שתי הפגנות בשבת אחת בת"א
במוצ"ש 24 ,בפברואר נערכו בת"א במקביל שתי מחאות.
ברחוב לוינסקי – עצרת גדולה נגד גירוש מבקשי המקלט
ופינוי תושבי דרום ת"א מבתיהם ,בהשתתפות של כ 20-אלף
מפגינים )ר' תמונה ,צילום :דרום ת"א נגד הגירוש( ,ואילו
בכיכר הבימה נערכה ,כמדי שבוע ,ההפגנה נגד שחיתות
שלטון הימין בהשתתפות כאלפיים בני אדם.
חלק מהפוקדים באופן קבוע את ההפגנות בהבימה הגיעו
הפעם לדרום העיר .בהבימה התמלאו השורות במפגינים
נוספים ,מזועזעים מהגילויים המצטברים בעקבות חקירתם
של מקורבי ראש הממשלה .אמנם לא כל המפגינים במוצ"ש
היו תושבי תל-אביב ,אך מדובר בהשתתפות ערה למדי בשתי
מחאות בו זמנית שהמכנה המשותף להן הוא ההתנגדות
למדיניות הימין .בת"א-יפו מתגוררים כ 430-אלף תושבים ,ו-
 22,000מפגינים ברחובותיה בערב אחד הם נתון לא רע בכלל.
עם זאת ,נדרש ניתוח עמוק יותר של שני האירועים .במבט
ראשוני אכן מדובר בשתי הפגנות נגד מדיניות הממשלה ,אלא
שבעצרת הוותיקה נגד השחיתות המסר היה אמורפי יותר:
"נגד השחיתות"" ,לא ימין ולא שמאל – ישר" .אפילו במטה
התנועה הקיבוצית שברחוב דה וינצ'י ,בקרבת הבימה ,נתלתה
כרזה גדולה" :לא ימין – לא שמאל" .זו הייתה לשון הסיסמא
של הפשיסטים בספרד בשנות ה 30-של המאה הקודמת!
אגב ,ה"א-פוליטיות" לא מנעה ממפגיני מוצ"ש בהבימה
להתפצל על רקע פרסונלי-פוליטי לשלוש מחאות מקבילות:
בהבימה בהנהגת הצמד אלדד יניב )מפלגת העבודה ,מייסד
"השמאל הלאומי" לשעבר( וחנה קים )תומכת מרצ(; בכיכר
רבין  -עשרות מתאספים סביב עו"ד אליעד שרגא ,היו"ר-לכל-
החיים של התנועה למען איכות השלטון; ובפ"ת ,בקרבת ביתו
של היועמ"ש ,בהנהגת מני נפתלי )המגדיר עצמו איש ליכוד(.
כולם דואגים להזמין גנרלים ושוטרים בדימוס לשאת דברים.
המאבק ב"תיקי ביבי" הוא פוליטי בהחלט :תיק הסיגרים
והשמפניה הוא מאבק נגד תפישה אנטי-דמוקרטית שהחוק
חל על ההמונים אך לא על המנהיגים; תיק מוזס הוא מאבק
למען תקשורת חופשית וביקורתית שאיננה שופר של אדוניה;
תיק אלוביץ' הוא על מעילה במיליארד שקל מכספי כולנו
לטובת טייקון המהלל לפי הזמנה את המנהיג ואשתו; פרשת
הצוללות היא סיכון ביטחוננו ,שיבוש הקצאת התקציב הצבאי
כדי להזרים עשרות מיליונים למקורבי רה"מ.
אם נביט במכלול ,זו איננה "רק שחיתות" כי אם עיוות
וקלקול של המערכת השלטונית כולה .זה צדו האפל של שינוי
המשטר בישראל .צדו הגלוי – החקיקה האנטי-דמוקרטית
והתקצוב המפלה .המטרה היא הנצחת שלטון הממון
והכיבוש .אילו היה בישראל שמאל ראוי לשמו ,ולא "סמול"
המפחד מצלו ,היה מוציא את תומכיו למאבק עיקש נגד

ממשלה החותרת לשינוי המשטר .שמאל המפחד מפוליטיקה
הוא שמאל המקבל את הגדרת המציאות של הימין ,המתפרק
מנשקו ,המסרב להילחם ושאינו מסוגל לנצח.
לעומת הפיצול הקיים בקרב המפגינים נגד השחיתות,
מתנהלת המערכה נגד הגירוש לעת עתה בהרמוניה.
ההרכב הגילי של המחאות שונה :בהבימה יותר מבוגרים
וקשישים; במערכה נגד הגירוש – יותר צעירים .דומה לעתים
כי בהבימה נלחמים את קרב העבר על ישראל-שהייתה
ובלוינסקי את קרב העתיד על ישראל-שתהא .במחאה נגד
השחיתות ,נאבקים המתאספים למען מדינה מדומיינת
שבשמה נלחמו בצעירותם; ואילו במערכה נגד הגירוש המסר
הוא פוזיטיבי ,קרי ישראל אחרת אפשרית .להפגנה המוצלחת
ברחוב לוינסקי בדרום תל-אביב אבות רבים :העמותות
התומכות במהגרים ובפליטים ,תנועת עומדים ביחד ועוד.
נוסף להם ,רק כוח פוליטי-פרלמנטרי אחד התייצב ,בינתיים,
בהפגנה נגד הגירוש :חד"ש .קשה היה להתעלם מהכרזות
האדומות של "לא לגירוש" שהניפו ישראלים ופליטים כאחד.
ההפגנה בלוינסקי הצריכה שילוב ידיים של שתי אוכלוסיות
בדרום ת"א ,ששיתוף הפעולה ביניהן אינו מובן מאליו.
כהניסטים ופעילי להב"ה מנסים ,זה שנים ,ללבות בדרום ת"א
גזענות נגד מבקשי המקלט .לתנועה נגד הגירוש נחוצה
הדגשת המשותף לכל התושבים בדרום תל-אביב :הזנחת
השכונות ,היעדר שירותים ,מיזמים כושלים )כמו התחנה
המרכזית( ,פינוי תושבים והריסת בתיהם ללא פיצוי למען
מיזמי נדל"ן של טייקונים.
הדגשת שותפות הגורל בין פליטותם של היהודים לבין
פליטותם של הסודאנים והאריתראים מעוררת רגשות
הומניטריים בקרב חלק מהאוכלוסייה היהודית ,אך אינה
מבטאת את הפן המעמדי של ריכוז הפליטים באזורי השכירות
הזולה בעיר שבה שוכנת גם אוכלוסייה מזרחית ,מסורתית
וענייה .חיוני להבטיח למבקשי המקלט מקומות מגורים
נאותים ועבודה מאורגנת לא רק בת"א .לכן ,ההפגנה בשבת
הייתה ראשיתו של המאבק בגירוש .לקראת המאבקים הבאים
עלינו לחשוב על צורות מחאה שאפשר להרחיבן גם לאזורים
אחרים ולאוכלוסיות נוספות.
כיוון שמספר מבקשי המקלט בישראל הוא קטן ,כ 40-אלף,
שהם פחות מחצי אחוז מהאוכלוסייה ,והאבטלה בישראל היא
הנמוכה זה עשרות שנים ,מבקשי המקלט אינם תופסים
מקומות עבודה של ישראלים .הסיבה לנחישות הממשלה
לסלקם היא גזענית ולאומנית :כי הם שחורים ואינם יהודים.
ממשלת הימין מחזרת אחר הלאומנים והגזענים באירופה
וארה"ב ,והופכת עצמה לדגם ,או לאור לגויים ,עבורם.

אפרים דוידי ואבישי ארליך

כנסת4/
משוכנעת שאי אפשר לקדם זכויות נשים ללא ראייה פוליטית
כוללת החותרת תחת הכיבוש והקפיטליזם .אך זה לא השיח
השליט היום לא במדינת ישראל וגם לא בתנועה הפמיניסטית.

שיחה עם ח"כ עאידה תומא-סלימאן:

לא אסתיר את
עמדותיי הפוליטיות

על מנת להתקבל
לקראת  8במארס ,יום האישה הבינלאומי ,שוחחתי עם ח"כ
עאידה תומא-סלימאן )חד"ש ,הרשימה המשותפת( ,פעילה
פמיניסטית ותיקה .בקרוב ימלאו גם שלוש שנים לבחירות.
הצלחה חשובה ביותר של הרשימה המשותפת כפרויקט
פוליטי היא פעילותה היסודית והמתמשכת של ח"כ תומא-
סלימאן כראש הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי.

יו"ר ועדה קבועה בכנסת הוא התפקיד הבכיר ביותר
שמילאה ח"כית ערבייה .מה מהות האתגר?
תפקיד זה הוא אחד האתגרים הגדולים שהתמודדתי עמם
בחיי .להיות באופוזיציה ,במקום הרחוק ביותר מהממסד
ולנהל פוליטיקה מהפכנית ובלתי-מתפשרת – קל הרבה יותר
מאשר לפעול כמהפכנית במסגרת מה שנחשב מבצר של
הממלכתיות .זו משימה שבמהותה כלל אינה ממלכתית והיא
פוליטית מאוד.
אני הראשונה בקרב חברי הכנסת מהזרם הפוליטי שלי,
והח"כית הערבייה הראשונה העומדת בראש ועדה
סטטוטורית .אני אמורה לשמש דוגמא .אסור לי להיכשל.
כשאת הראשונה ,כל מעשייך משליכים לא רק עלייך אלא גם
על הקבוצה שבאת ממנה .אם חברת הכנסת הערבייה נכשלת
בתפקיד כזה ,מה זה אומר בכלל על נשים ערביות? מה זה
אומר על ח"כים ערבים ,על ח"כים של חד"ש? זו אחריות
כבדה.

את חלוקה עם יתר הח"כיות בוועדה כמעט בכל
הנושאים ,לבד מהמאבק הפמיניסטי ,וכנראה שגם
בתוכו...
כמובן שגם בתוך הפמיניזם יש חילוקי דעות .את הדיונים
הקשורים בנשים ובצבא לא ניהלתי עד כה .אמרתי שיכולים
להיות דיונים כאלה ,אבל אני לא משתתפת בהם .הרי ,על מה
מתנהל הוויכוח? על כך שיאפשרו לנשים לשרת בקרבי או
להיות טייסות ,כלומר להיות חלק ממכונת כיבוש משומנת על
כל היבטיה .איך אני יכולה להילחם על זכותן של נשים להיות
חלק ממערכת מדכאת?
נכנסתי לתפקיד בעיתוי פוליטי לא פשוט שחלה בו נסיגה
בתפישת זכויות אדם ואישה ,ומובלת בו מדיניות שהיא אנטי
זכויות .אני דוגלת בתפישת עולם אנטי-מיליטריסטית ,נגד
כיבוש ,ואני ברורה מאוד בעמדותיי .לעולם לא אסתיר את
האג'נדה הפוליטית שלי כדי להתקבל .לא רק זאת ,אני

נראה שהשנה האחרונה עומדת ,יותר מכל ,בסימן
התופעה החברתית של .#metoo
בעיניי זו תופעה חברתית חשובה מאין כמותה .זה ניסיון
לרכז תשומת לב בנושא שהיה זניח עד כה .ההטרדות המיניות
גורמות לתחושת חוסר-ביטחון אצל רוב הנשים .גבר אינו חש
בדרך כלל פחד מתמיד מפני אונס או סחיטה מינית .אני לא
אומרת שאין גברים שנקלעים למצב כזה .ודאי שיש .אבל
החשש המתמיד הזה אינו חלק מובנה בהוויה של חיי היום-
יום .לכן אני סבורה שאם לא היו מרכזים את אור הזרקורים על
הנושא הזה ,גברים היו ממשיכים לא להבין אותו עד הסוף.
מצד שני ,מי הנשים שהשתתפו ויזמו את ה"מי-טו"? בדרך
כלל אלה נשים חזקות .הן קרבנות ,אבל הן נשים שיש להן
מעמד בחברה .לעיתונאיות ולשחקניות יש כסף וקשרים.
החשש שלי הוא שאם ההצפה של הנושא ,שהיא מוצדקת
לחלוטין ,לא תלווה במקדמי ביטחון כמו חקיקה ושינויי
מדיניות עמוקים ,עלול לבוא בעקבותיה באקלש .אני דואגת
לקולות המושתקים ,לנשים שאין להן מעמד וכוח לחשוף זאת
בצורה ברורה :נשים חרדיות ,ערביות ,מוחלשות מבחינה
כלכלית .זו הבעיה .קורה שאת המהפכה מובילים החזקים
יותר ,אבל עם האג'נדה שלהם והכלים שלהם .אם לא נזכור
את המוחלשות ,השיפור לא יחלחל אליהן בסופו של דבר.

לאילו מקדמי בטיחות ושינויים עמוקים כוונתך?
אני למשל מקדמת שינוי חקיקה לגבי מקומות עבודה .החוק
למניעת הטרדה מינית במקומות העבודה מתייחס לצורות
העסקה שהיו קיימות בעת חקיקתו ,כלומר העסקה ישירה
בלבד .הוא לא חל על נשים שאינן מועסקות ישירות .שמתי לב
שבכנסת יש ממונה על הטרדות מיניות ,אבל העוזרים
הפרלמנטריים לא באחריותה כי הם אינם מועסקים ישירים של
הכנסת .כך גם לגבי עובדות הקבלן בניקיון ובמזנון .איש לא
מפקח על מה שקורה שם .במקרה של הכנסת ,הרחבנו את
סמכויות הממונה ,אך זה לא מתקרב לפתרון הבעיה.
אני מנסה לקדם חוק שייאכף בקרב מגזרים של העסקה
בלתי-ישירה כמו למשל קבלנים ודיירות הדיור הציבורי ,או
רופאות בקופות החולים שלא מועסקות בידי משרד הבריאות.
ישנן במקומות העבודה גם אינטראקציות שאינן של מעסיקים
ומועסקים כמו רופאים מול מטופלות ומטופלים.

עד יום האישה הבא ,בעוד שנה ,מה היית רוצה לקדם
במסגרת הוועדה יותר מכל?
הנושא שאני מניפה כדגל הוועדה הוא תעסוקת נשים
ערביות .קיימתי ישיבות רבות ,בייחוד בשבועות האחרונים,
בעניין תכנית החומש לפיתוח כלכלי של הערבים-הבדואים
בנגב .השמיטו מתכנית זו את נושא תעסוקת הנשים.
אני טוענת ,שאם הייתה תכנית שאפילו לא הציגה יעדים -
זה אומר דרשני .דרושים חשיבה אחרת ותכנון אחר .משרד
החקלאות נאלץ להתמודד עם הפיקוח שהטלתי עליו ועובדיו
נאלצים לשנות את תכנית החומש שאישרו .שאלת אותי קודם,
איך זה להיות יו"ר ועדה .בעיה קשה היא שראשי הקואליציה
שללו מהוועדה מעורבות בחקיקה .הם אינם מעבירים אליי
טיפול בחקיקה בטענה שאני חברת אופוזיציה ואינם בטוחים
שאעזור להם לחוקק .מבחינתי ,מצב זה חיזק מאוד את
התפקיד השני שלה ,בקרה על מוסדות המדינה ותפקודם .אני
מנסה לעשות את העבודה כמו שצריך ולחזק את צד הבקרה.

י"ל

חברה5/
ולא מוקצים לכולם כלי רכב ייעודיים ,כך שחלקם נאלצים
להגיע לאתרי בנייה באוטובוסים זמן רב אחרי שהתאונה
אירעה .עד שיגיעו ,אם בכלל ,האחראים כבר יעלימו ראיות
ויתאמו גרסאות .כבר תועדו בעבר פועלים שנצטוו להעלים
ראיות ולתקן ליקויי בטיחות אחרי תאונות ,כמו התקנה של
מעקי בטיחות מאולתרים כדי להסיר אחריות ממנהל העבודה
ומהקבלן.
בחודש שעבר נהרגו שמונה בתאונות
בתנאים של הסרת הפיקוח הממשלתי ובשל תהליכי הדה-
עבודה ומתחילת השנה 11 -
רגולציה ,הוויתורים ליזמים ולקבלנים – מפליגים .למרות
התאונות הרבות ,כולל כאלה קטלניות ,רק בודדים מזומנים
מאת אבי קליין
בכלל לבית המשפט .וכאשר הם נשפטים ,נגזר עליהם עונש
בפברואר  2017הגיעה לכותרות פרשה שמשכה תשומת לב
זעום בלבד )אלפי שקלים בודדים ועבודות שירות(.
תקשורתית לזמן קצר :קטי דובק ,מנופאית עובדת קבלן,
הפרקליטות להוטה לסגור הסכמי טיעון מהר ככל האפשר,
הזהירה את מנהל העבודה באתר הבנייה כי הרוחות חזקות
והשופטים ממהרים לאשרם .בעשור האחרון ,לא נשלל
מדי וכי סערה מתקרבת ,ולפיכך
רישיון ,ולו של קבלן בודד,
המשך העבודה יסכן אותה ואת
עקב רשלנות .ב"מעריב"
חבריה .למרות תחנוניה ,סרב
)פברואר  ,(2016סיפר
המנהל לקטוע את יום העבודה .היא
פועל בעילום שם" :זה
נאלצה לסיימו ,ופוטרה בתומו עקב
כאילו שהאנשים האלו הם
התלונה.
מוצר .אם נהרס ,אז
מקרה זה זכה בתהודה תקשורתית
מחליפים וממשיכים".
מסוימת כיוון שנוספו לו אלמנטים
שוק העבודה בענף
שוביניסטיים .בהקלטה שהופצה
הבנייה סובל מכל הרעות
בכלי התקשורת ,נשמע מנהל
החולות של המשק
העבודה מספר שאינו מעוניין
הישראלי .נוסף לאי
בדובק גם מפני שהיא אם חד הורית.
ולוויתורים
הפיקוח
ואולם ,המקרה לא היה חריג בנוף
ליזמים ולקבלנים )אי
הישראלי .מנופאים רבים מספרים
סגירת אתרים לאחר
שאולצו לעבוד בסיטואציות שסיכנו
תאונות ,העלמת עין מצווי
את חייהם ואת חיי הסובבים אותם,
ומאי-ביצוע
סגירה
בשל מזג אוויר סוער או בשל תקלות
בטיחותיים
תיקונים
טכניות במנוף .כמעט כולם סיפרו
דרושים( ,שוק העבודה
שפוטרו מיד ,או ביום למחרת בגלל
בענף הבנייה נשלט בחלקו
תלונותיהם .מדבריהם משתמע כי זו
הארי בידי חברות קבלן.
הנורמה בענף.
קורבנות תאונות העבודה בין  18.2ל) 22.2-מימין למעלה לפי כיוון רוב העובדים הם עובדי
מבט בענף הבנייה מגלה מציאות
השעון( :ג'ראח אבראהים  ,מוחמד אבו אל-תין ,נטע רוטמן ,האני קבלן ,וחלקם אף עובד
מחרידה .מניין ההרוגים בענף הבנייה
נג'אר )צילום :הקבוצה למאבק בתאונות בניין( תחת קבלני משנה .כיוון
בחמש השנים האחרונות נע בין  31ל 38-בשנה )בשנת 2016
שכל חברה חייבת לגזור את הקופון שלה כדי להיות רווחית,
"נשבר" השיא 47 :הרוגים( .למרות ירידה יחסית ב35) 2017-
ההשקעה בבטיחות העובדים נמוכה מאוד .באתרי בנייה רבים
הרוגים( ,דומה כי  2018הולכת לנפץ עוד כמה שיאים
אין ציוד בטיחות ראוי ,אין פיגומים תקניים ,חסרים מעקי
מפוקפקים כאלה :בחודש פברואר לבדו קיפחו את חייהם
בטיחות וכן הלאה .רובם הגדול של מקרי המוות של עובדים
בתאונות עבודה  7פועלי בניין ווכן אזרחית ,ומתחילת השנה
בבנייה הם של עובדי קבלן .זו ההשלכה של מיקור החוץ על
–  11בני אדם.
חיי העובדים.
ישראל מדורגת בצמרת שיעור מקרי המוות בענף הבנייה
בדו"ח הכנסת "תאונות עבודה בענף הבנייה" ) ,(2012גרס
ביחס לאיחוד האירופי כאשר רק קפריסין ופורטוגל מקדימות
ד"ר גלעד נתן כי "רבים מהקבלנים וממנהלי העבודה אינם
אותה .ב 2017-נפצעו )באורח קשה ובינוני( למעלה מ200-
מדריכים את עובדיהם כנדרש בחוק" .נתן הוסיף" :עובדי
בני אדם .כאשר נביא בחשבון את הפציעות הקלות ,מגיע מניין
בנייה רבים אינם מקבלים ציוד מגן אישי .באתרים אחרים
הפצועים השנתי למספרים עצומים .כמעט שלא עובר יום בלי
חוסכים בהקצאת אמצעי בטיחות והתקני בטיחות" .הדו"ח
מקרה של פציעה בינונית ,קשה או של מוות בענף הבנייה.
מציין כי פועלים רבים עובדים במשך  13-12שעות ביום.
למעשה ,המצב אפילו חמור יותר .עובדי בניין רבים הם
מטעמי חיסכון בכוח אדם ,במקרים רבים ,משימות המיועדות
פלסטינים מהשטחים הכבושים או עובדים זרים ,וכאשר אלה
לשני עובדים מוטלות על עובד אחד בלבד.
נפצעים – הם נשלחים במהירות למדינת מוצאם ולא נכללים
מחקר שערך פרופ' ג'אדסון קסקי )אונ' קליפורניה(
בסטטיסטיקות ,ולכן מוגדרים כ"פצועים הנעלמים" .שיעור
בפברואר  2017מצא ,שמנהלים יסכנו את בריאותם של
תת-הדיווח של הפציעות בענף זה ,ולא רק של עובדים זרים,
עובדיהם למען רווחים כלכליים .הדבר נכון בייחוד בפירמות
עם רווחיות נמוכה .כיוון שאת עיקר העבודה בבנייה מבצעות
גבוה ביותר.
חברות קבלן ,אין פלא שחיי העובדים מופקרים.
הסיבה העיקרית להפיכת ענף הבנייה לג'ונגל – דה-
לפי אותו מחקר ,אצל עובדים מאוגדים סיכון חיי עובדים
רגולציה בפועל של הפיקוח הממשלתי .לענף הבנייה במשרד
נמוך יותר .אך בישראל ,עובדי הבניין ברובם הם עובדי קבלן
הכלכלה מוקצים  17תקני פקחים בלבד ,ואלה אמורים לפקח
ואינם מאוגדים.
על כ 13,000-אתרי בנייה! שכרם של הפקחים נמוך מאוד,

דה-רגולציה כשוק ג'ונגל:
המקרה של פועלי הבניין
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דמוקרטית ועצמאית ,ומזה כ 75-שנה נאבקים למענה.
החוב של לבנון עולה על  160%מהתוצר ,והשחיתות פשתה
בכל מנגנוני המדינה .השירותים הציבוריים אינם מתפקדים.
מלחמת האזרחים הסתיימה לפני כ 30-שנה ,אבל טרם שוקמה
מערכת החשמל וחברת החשמל אינה יכולה להבטיח אספקת
חשמל סדירה במשך כל היום ,כל השנה .אי אפשר לשתות מי
ברז ,ומערכת החינוך אינה עונה לצרכי ילדינו.
נוסף לכך ,ללבנון בעיות סביבתיות קשות :זיהום האוויר,
הקרקע והים והיעדר מערכת תברואה מתפקדת .נכון ,מדי כמה
שנים מתכנסים בפאריס ה"מדינות התורמות" .אבל מכל
ההתכנסויות שנערכו במהלך שנים רבות לא חשנו כל שינוי
לטובת העם הלבנוני .אלה אינן תומכות בשיקום לבנון .אלה
ישיבות של מועצת המנהלים שמחליטה איך להשתמש
בהלוואות שמקורן לרוב בצרפת או בסעודיה.
משך שש השנים האחרונות התעצמה המחאה החברתית
והמעמדית .הבעיות החברתיות הקשות של העם הלבנוני הן
המקור למחאות .כאשר כיהנתי כמנהיג באיגודים מקצועיים,
הובלתי הפגנות של כ 100-אלף עובדים שלא היו מסוגלים
להתקיים בכבוד.
חנא ח'ריב )צילום :הומניטה(

מזכ"ל המפלגה הקומוניסטית הלבנונית:

המצב נפיץ ועלול
להידרדר למלחמה
בחודש מאי יתקיימו בלבנון בחירות לפרלמנט .לקראת
הבחירות ,ראיין כתב העיתון הצרפתי "הומניטה" פייר ברבנסי
את מזכ"ל המפלגה הקומוניסטית הלבנונית ,חנא ח'ריב ,על
המצב במדינה והאתגרים הניצבים בפני השמאל .ח'ריב תקף
בריאיון את השיטה הפוליטית המתבססת על הפרדה עדתית
וגינה בחריפות את ההתערבות הזרה בענייניה הפנימיים של
מולדתו.

איך אתה מסביר את הפליק-פלאק של ראש
הממשלה סעד חרירי :התפטרותו בעת ביקורו
בסעודיה וחזרה לתפקיד עם שובו לביירות?
אפשר להסביר את התפטרותו של חרירי על רקע המשטר
הפוליטי הקיים בלבנון והקשור במעצמות האזוריות .לכל
אדם פוליטי יש פטרון מחוץ ללבנון .חרירי עשה מה שביקשו
פטרוניו .זהו מעשה משפיל עבור כל לבנוני ,וזה יכול לקרות
לכל פוליטיקאי מקומי .אגב ,בעבר היו אלה הסורים שמשכו
בחוטים .שורש הבעיה נעוץ במשטר הפוליטי הלבנוני :זה
משטר של הפרדה עדתית בו שולטות קבוצות אוליגרכיות
חזקות .כל הצעדים הפוליטיים והכלכליים המשמעותיים
שאותן קבוצות נוקטות קשורים באינטרסים של מדינות זרות.

המפלגה הקומוניסטית היא הכוח הפוליטי היחיד
שאינו מאופיין עדתית .כיצד ביכולתכם לפעול
במסגרת המשטר הפוליטי הקיים?
אנו מתמודדים בכמה חזיתות .קודם כל ישנה השאלה
הלאומית .אנו מגִ נִּים על לבנון מול התוקפנות הישראלית ומול
כל הכוחות הזרים .אין לשכוח שאנו מפלגה שהתנסתה
בהתנגדות פעילה נגד הכיבוש הישראלי בדרום לבנון.
חיזבאללה הצטרפה מאוחר יותר .אנו דורשים מדינה חילונית,

מהי עמדת המפלגה לקראת הבחירות לפרלמנט
שיתקיימו ב 6-במאי?
נשתתף בבחירות על אפם וחתמם של הכוחות העדתיים.
נשתתף בבחירות ברשימות רחבות ובהן נציג מועמדים
עצמאיים ,נשים ,פעילי באיגודים מקצועיים ובתנועות
חברתיות .אנו מנסים כעת לאחד את כל הכוחות החילוניים
וכוחות השמאל.
לאחרונה קיימנו מפגש בביירות בו לקחו חלק נציגיהם של
כ 30-תנועות וארגונים על מנת למצות את המשותף ,לגבש
מצע ובו ההתחייבות למאבק ללא פשרות במשטר הפוליטי-
עדתי ,להגנה על זכויות האדם והאזרח ולשמירת הסביבה.
בהמשך לאותן מחאות והפגנות שציינתי קודם נוצרה תנועה
אזרחית רחבה ,אך היא זקוקה לארגון ולמצע .אנו מעוניינים
לעשות שימוש בבחירות הקרבות על מנת להתארגן ולארגן את
האופוזיציה האזרחית והחברתית החדשה ,אף מעבר לבחירות
הקרובות.

בפברואר ביקר בלבנון מזכיר המדינה של ארה"ב,
רקס טילרסון .זה ביקור נדיר .האם פירוש הדבר
שממשל טראמפ מתעניין כעת יותר בנעשה
בלבנון? מה עשה טילרסון בביירות?
ארה"ב וישראל חוששות שהמנצח הגדול בבחירות
הקרובות יהיה החיזבאללה .תוצאה כזו עלולה להוביל לפיצוץ
רבתי במדינה ובאזור .כל התסריטים אפשריים :פיגועים
רצחניים ,מעשי הרג ואפילו מלחמה .טילרסון גם מתעניין
במקורות האנרגיה המצויים בחופי לבנון או במימיה
הכלכליים .ישנה סכנה להידרדרות למלחמה שמקורה
בישראל ובעידוד סעודי .לאחרונה הפילו טילי נ"מ מטוס
ישראלי בשמי סוריה .גם בלבנון יש טילי נ"מ ואף הם מסוגלים
להפיל מטוס ישראלי .חיל האוויר הישראלי נוהג להפר את
הריבונות הלבנונית ואף לתקוף את סוריה באמצעות מטוסים
החגים מעל לבנון.
זו חבית נפץ העלולה להתלקח בכל רגע .טילרסון הזהיר את
נשיא לבנון ,מישל עאון ,מתוצאות בבחירות "שלא יישאו חן
בעיני הישראלים" .על כך הגיב עאון שבסוריה ובלבנון ישנם
טילי נ"מ רבים המוכנים לשיגור .דיאלוג זה מעיד על רמת
המתחים והלחצים העכשווית באזור .המצב באזור נפיץ
במיוחד.

תרבות7/

עץ זית ב"גן המצילים"
מאת דן יהב
"הדבֶ ר",
ב 1947-פרסם אלבר קאמי את ספרו המפורסםֶ ,
רומן אלגורי על רקע מלחמת העולם השנייה .הנמשל היה
תבוסת ההומניזם וניצחונן של הגזענות ,הנאציזם ,הפשיזם,
והשמדת העמים וקבוצות אתניות שונות.
זה גם המוטו של הספר שערך פרופ' יאיר אורון " -מצילי
 :1929סיפורי הצלה של יהודים ופלסטינים בחברון
ובירושלים" )פרדס הוצאה לאור .(2018 ,אורון פרסם 40
ספרים בנושא ג'נוסייד ואף חיבר יחידת לימוד בנושא זה
באוניברסיטה הפתוחה .בשנים האחרונות חוקר אורון את
תופעת המצילים )"חסידי אומות העולם"( ,ויזם את הקמת "גן
המצילים הבינלאומי" ביישוב מגוריו ,נווה שלום.
התואר "חסיד אומות העולם" מתקשר בראש ובראשונה
לשואה ,ומעניקה אותו ,בעקבות חוק יד ושם ) ,(1953ועדה
ציבורית לציון חסידי אומות העולם .אחד התנאים להכרה
במציל כחסיד אומות העולם ,כפי שניסח המחוקק" :שמו
נפשם בכפם להציל יהודים" .במסה מזוככת ועוצמתית של
אורון ,שהיא עיקרו של הספר ,מוצגת השאלה המוסרית ,אם
רק מצילים לא-יהודים "ששמו נפשם בכפם" בהצלת יהודים
בלבד ראויים לתואר .אורון מעלה את סוגיית אלה שהצילו את
חייהם של ארמנים ,צוענים ,ערבים ובני עמים נוספים ,שלפי
החוק אינם מוכרים כמצילים וכחסידי אומות העולם.

דיון על השתלטות האנגלית כשפה
יחידה במדעי הרוח והחברה בארץ

דוגמא מובהקת היא ליסה פיטקו ,צעירה יהודייה
קומוניסטית שהצילה רבים ,יהודים ולא-יהודים ,כאשר
הבריחה אותם דרך ההרים מצרפת של ממשל וישי .פיטנקו
אינה מוכרת כחסידת אומות העולם ,כיוון שהייתה יהודייה.
לעומת זאת בעלה ,הנס פיטקו ,שהיה קומוניסט אנטי-נאצי
ולא-יהודי ,כלול ברשימה .אורון מציג דוגמאות הצלה בלתי-
מוכרות של מוסלמים ובני קבוצות אתניות אחרות ,כבני
ההוטו והטוטסי ברואנדה וכך גם באלבניה ,במצרים
ובטורקיה.
בהמשך ,מובאות עדויות על מעשי ההצלה ההדדיים של
יהודים ופלסטינים ב :1929-אברהם בורג כותב על קורות
משפחתו בחברון ,שניצלה אף היא; בועז כיתאין – על סבו
שהיה רופא ב"גדוד העבודה" ובמאורעות תרפ"ט טיפל
בפלסטינים והחביא ניצולים; רחל אדמוני – על מעשי ההצלה
של קאבורי עיסה אל-כורדייה ,בעלי בית המלון בחברון;
יצחק חסון ,ניצול תרפ"ט בחברון – על שוטרים ערבים שנתנו
מחסה ליהודי העיר והצילו אותם .הספר ראשוני וחשוב ביותר
ופותח נושא מרתק למחקרים נוספים.

חיים הנגבי )(2018-1935
ב 2-במארס הלך לעולמו חיים הנגבי ) .(83בן למשפחת
בג'איו החברונית מצד אביו ,בוגר גרעין של התנועה
המאוחדת ,ממקימי הארגון הסוציאליסטי הישראלי מצפן .בן
פלוגתא חריף של המפלגה הקומוניסטית הישראלית וגם
שותף למאבקי שלום וסולידריות .להלן קטע קצר מזיכרונות
שפרסם לפני כעשור.

מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל מתיימרת להשתלב
במידה גוברת בקהילה האקדמית הבינלאומית .אך למעשה,
"הקהילה האקדמית הבינלאומית" ,כפי שתופשים אותה ראשי
המוסדות להשכלה גבוהה ,היא הדגם האמריקאי של השכלה
מופרטת בניהול ניאו-ליברלי .אחת התוצאות הבלתי נמנעות -
ניתוק מחריף בין החוקרים לבין החברה והתרבות בישראל.
הדרישה של ראשי המוסדות לפרסום בבמות בינלאומיות
)בהן שולטים ארבעה תאגידים רב-לאומיים העוסקים בפרסום
מדעי( ,גורמת לכך שאקדמאים רבים ,גם במדעי הרוח
והחברה ,מפרסמים רק באנגלית.
הם מאבדים את היכולת לחשוב ,לחקור ולכתוב בשפת
המקום ובעצם לתקשר עם החברה .לכתיבה בשפה זרה
השלכות רחבות :דלדול המחשבה והשפה; דלות ושטחיות;
שגשוג של תעשייה תת-קרקעית שלמה של תרגומים ברמה
נמוכה; ירידה בפופולריות של הלימודים האקדמיים במדעי
הרוח והחברה.
במכון ון ליר יתקיים ב 13-במארס כינוס בנושא ,בו ישתתפו
חוקרים ובעלי תפקידים במערכת ההשכלה הגבוהה שידונו
בכרסום במעמדה של השפה העברית באקדמיה בישראל .כמו
כן יידון מצבה המיוחד ,והשברירי עוד יותר ,של השפה
הערבית באקדמיה הישראלית .חשוב לציין כי הדיון נערך
במסגרת הפעילות ,הנמשכת זה שנתיים ,של התארגנות
המרצים השמאליים בהשכלה גבוהה "אקדמיה לשוויון",
ורבים מחבריה ישתתפו במושבים השונים .הנהלת מכון ון ליר
החליטה להשמיט פרט חשוב זה מההזמנה לאירוע .פרטים
נוספים על משתתפי הכנס בעמ' .8

המלחמה הראשונה ,1948-1947 ,תפסה אותנו ילדים ,על קו
גבול שלא צויר ולא סומן מעודו ,לא על גבי מפה ולא על פני
הקרקע .היה זה בתווך ,בין יהודים לערבים ,מקום בו נגעו שתי
שכונות זו בזו ,מקור ברוך מכאן ורוממה משם .בבניין שלנו ,שלוש
קומות ,התגוררו שבע משפחות ,כולן יהודיות .בבית הקטן הסמוך,
חצר דבוקה בחצר ,התגוררה משפחה ערבית גדולה .הגדר
שחצצה בין החצרות לא ממש הפרידה :כל-כולה רצועת בטון
נמוכה ,עשרים-שלושים סנטימטרים גובה ,זה הכול .והיו אלה
ְמׂשיחים עם אלה משני העברים ,מבקשים אולי לדחות כך ,ולו אך
במעט ,את הרעה הגדולה המתגלגלת לפתחם.
בשלהי החורף של  1947נעלם אדון ג'מיל בלא הודעה
מוקדמת ,ואיש מדיירי הבניין לא ידע לאן פנה .מי מהדיירים הלכו
אל ביתו ,שהיה בסמוך ,חשבו אולי נותר מישהו מבני משפחתו
לגבות את דמי השכירות החודשיים ,ומצאו שהבית ,דו-קומתי,
עדין ,היה מוגף ונעול .בתוך ימים ושבועות התברר
אבן מסותתתִ ,
שאדון ג'מיל לא היה הנעלם היחיד .כל השכנים הערבים ,קרובים
ורחוקים ,ממקור ברוך ומרוממה ,הגיפו ונעלו ונקרעו
ממקומותיהם ,להיות פליטים.
כאשר חדלה המלחמה והמדינה נתכוננה והבריות דימו לעצמן
שהרוחות נרגעו ,התברר כי במקום הזה ,על שולי דרך העפר,
בחיבור בין השכונות ,התרחשה מהפכת אוכלוסין גמורה .ויצא כך,
שהמלחמה היטיבה עם היהודים והרעה עם הערבים .הדי השפה
המקומית ,עגה שלא זכתה להיכתב ושהייתה בליל של שתי
לשונות ,נַ ַדמּו .והשכנות הטובה ,שזה עתה התפוגגה ,נשמטה חיש
מהר מהזיכרון .לא חלף זמן רב עד שהחיים בצוותא ,יהודים
וערבים ,ערבים ויהודים ,שכבר היו נחלת העבר ,הוכחשו בשצף-
קצף כדבר של הזיה.

א"ד
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במאבק

הפסיכולוגיה הציבורית קמה במטרה לקדם ולשפר את
מעמדה של הפסיכולוגיה הציבורית בישראל".

לקראת הבחירות המוניציפליות

כנס הקמת התנועה) 2011 ,צילום :התנועה למען פסיכולוגיה ציבורית(

בשבוע שעבר ) (27.2נערכו בחירות בחטיבת הפסיכולוגים
בהסתדרות המח"ר )אקדמאים במדעי החברה והרוח(
המאגדת  4,300פסיכולוגים שכירים בעלי תואר שני וחברי
ההסתדרות.
לוועידה של חטיבת הפסיכולוגים נבחרו  61צירים ,כאשר
שיעור ההצבעה שנרשם היה גבוה במיוחד ,כ .45%-התנועה
למען פסיכולוגיה ציבורית ,התארגנות הפסיכולוגים הנאבקים
למען חיזוק המעמד המקצועי ולמען שירותי רווחה מתפקדים,
זכתה ב 53-מושבים מתוך ה .61-ב 15-באפריל אמורה
להתכנס הוועידה שתבחר  12חברי מזכירות ואת היו"ר .לדברי
ראשיה" ,בעשורים האחרונים ,מתמודדת הפסיכולוגיה
הציבורית עם תקצוב נמוך ,מיעוט תקנים ,שכר נמוך הנשחק,
צמצום השירותים הציבוריים והפרטה סמויה .התנועה למען

חד"ש תל-אביב

אסיפה ציבורית עם ח"כ איימן עודה
איך נכל באמת להחליף את שלטונן הנצחי של ממשלות הימין?
איך יוצרים שיתופי פעולה ולא מוותרים על העקרונות?
יום ג' 13 ,במארס ,20:00 ,אחד העם  ,70ת"א

תנועת נשים דמוקרטיות בישראל )תנד"י(

האירוע המרכזי לציון יום האישה הבינ"ל
בתכנית :ברכות ,הרצאה בנושא השתתפות הנשים בשלטון
המקומי ,הענקת אות הוקרה לזמרת רים תלחמי ,תכנית
אמנותית
יום ד' 7 ,במארס ,16:00 ,פארק אלסינדבאד ,כבול

החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון )חד"ש(
בשיתוף אקטיב העובדים בת"א וביפו

אירוע לציון יום האישה הבינלאומי
עתידנו – סיפורה של תנועה ,בהשתתפות ענבל חרמוני ,יו"ר
איגוד העו"ס הנבחרת
יום ה' 15 ,במארס ,20:00 ,אחד העם  ,70ת"א

כנס ארצי של פעילי המפלגה הקומוניסטית הישראלית
לקראת הבחירות המוניציפליות התקיים בשבת )(3.3
בשפרעם .בכנס נטלו חלק כמאה משתתפות ומשתתפים.
מוחמד נפאע ,מזכ"ל מק"י וח"כ בעבר ,הציע לנתח את
הבעיות העיקריות הנלוות לרשימה המשותפת לפני כריתת
בריתות דומות בבחירות המקומיות .ח"כ עאידה תומא-
סלימאן )חד"ש ,הרשימה המשותפת( קראה להחליט על
מפתח ייצוג נשי של  50%לפי מפתח של "ריץ׳-רץ׳".
עסאם מח׳ול ,מזכ"ל מק"י וח"כ בעבר ,קרא למנף את
הבחירות המוניציפליות ככלי לפוליטיזציה של הציבור ולא
להסתפק בשאלות מקומיות.
עו"ד נועה לוי ,מזכירת חד"ש בת"א ,ציינה כי הקו המרכזי
שתוביל רשימת שמאל בת״א ויפו הוא עירייה למען תושביה,
ולא משקיעיה .לוי הוסיפה" :הנקודות הקריטיות עבורנו
כבסיס להתמודדות יהיו התנגדות לגזענות כלפי ערבים
ומבקשי המקלט; התנגדות לקפיטליזם ,כלומר להעדפת ההון
על התושבים הוותיקים; ושותפות יהודית-ערבית".

החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון )חד"ש(

ישיבת המזכירות הארצית
על סדר היום:
סקירה פוליטית ודו"ח ארגוני ,הכנות למועצת חד"ש שתיערך ב,24.3-
תכנית עבודה לקראת הבחירות המוניציפליות
שבת 17 ,במארס ,16:00 ,שדרות בן גוריון  ,39חיפה

מועדון קולנוע בגדה השמאלית
אני ,אתה ,הוא ,היא – שנטל אקרמן
 ,1974בלגיה )צרפתית ,כתוביות בעברית(
אחרי ההקרנה תתקיים שיחה עם נדב לפיד
מוצ"ש 10 ,במארס ,19:00 ,אחד העם  ,70תל אביב

צינצנ מונט :מופע פרפורמנס בגדה השמאלית
מופע יחיד ,פרפורמנס-תיאטרלי מאת היוצר אורי וייל ,ליווי
אמנותי :מירב דגן
יום ב' 12 ,במארס ,20:00 ,אחד העם  ,70תל-אביב

השתלטות האנגלית כשפה יחידה
במדעי הרוח והחברה
ביוזמת אקדמיה לשוויון ובהשתתפות :פרופ' שי לביא ,ד"ר עפרי
אילני ,פרופ' נילי כהן ,ד"ר דימיטרי שומסקי ,ד"ר לין חלוזי-דברת,
פרופ' איתן בר-יוסף ,ד"ר מוהנד מוסטפא וד"ר אייל חוברס
יום ג' 13 ,במארס ,09:30 ,מכון ון ליר ,ז'בוטינסקי  ,43ירושלים
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