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מניאו-פשיזם לניאו-ליברליזם :חברי כנסת מהבית
היהודי והליכוד פועלים לאסור על עובדים לשבות
הצעת החוק חדשה של חברי הכנסת של הימין שבימין,
בצלאל סמוטריץ' )הבית היהודי( ושרן השכל )הליכוד(,
כוללת בוררות חובה ב"שירותים החיוניים" )במילים
אחרות ,כמעט בכל מקום
עבודה( ואיסור שביתה במקרים
של התנגדות ל"רפורמות
הכוללות פתיחה של משק
לתחרות" .קרי :הם מבקשים
לאסור על עובדים הנאבקים
בהפרטה לשבות.
לפי הסברם" ,ישראל נהנית
מהתואר המפוקפק של היותה
אחת מהמדינות עם הכי הרבה
ימי שביתה בעולם .לפי נתוני
ארגון העבודה העולמי מסקירת
השנים  ,2016-2004ישראל
נמצאת במקום השישי בעולם
במספר ימי שביתה לאלף
עובדים ,עם ממוצע של כמעט
 200ימי שביתה בשנה".
ועוד" :ישראל אינה מובילה
רק בכמות ,אלא גם באיכות.
בעוד שברוב העולם נהוג
לשבות נגד הרעה של תנאי
עבודה או בעד שיפורם ,הרי
שבישראל התבסס לו נוהג מגונה שהפך לשגרה – שביתה
נגד מדיניות .פיקוח של רגולטורים ,מדיניות ממשלתית,
ניסיון לקדם רפורמות וחקיקה של הכנסת – כל אלה הפכו
בפועל לעניין לגיטימי לשבות".
ח"כ סמוטריץ' הסביר לאתר הימני "מידה" ) (26.6כי
"בשנים האחרונות פסיקת בתי הדין לעבודה הפכה רדיקלית
יותר ויותר בהרחבת זכות השביתה ,אל הרבה מעבר
לסכסוכי עבודה קלאסיים בין עובדים למעבידים על זכויות

ותנאי עבודה .מדינת ישראל הפכה שבויה בידי ועדי העובדים
החזקים של ההסתדרות".
על כך יש להעיר :הלוואי שזה היה נכון! כאשר בשנות ה-
 90החליטו עובדי בזק לשבות
במחאה על הפרטת החברה )ר'
פרשת אלוביץ'-נתניהו( ,קבע
בג"ץ באופן נחרץ כי לא עומדת
זכות שביתה נגד מדיניות
ממשלתית ונגד "רפורמות".
השופטים קבעו ,כי גם כאשר
השביתה מכוונת נגד פגיעה
ודאית בעובדים ,שהיא תוצאה
של רפורמה ,הרי שיש להם לכל
היותר זכות מחאה בצורת הפסקת
עבודה בת כמה שעות .כמובן,
שבכל הפרטה ישנם פיטורים,
ומתקיימת פגיעה ודאית וקשה
בעובדים ובשכרם!
הצעת החוק של הימין הניאו-
פשיסטי הולכת יד ביד עם צעדי
הימין הניאו-ליברלי שבשלטון.
אלה שני צדדיו של אותו מטבע.
המאה ה 20-והמאה הנוכחית
רצופות דוגמאות בהן ידידיהם
הטובים ביותר של בעלי ההון היו
הכוחות הפשיסטיים ,המשרתים את אדוניהם ואת מממניהם.
מפעל ההתנחלויות בשטחים הכבושים וארגוני המתנחלים
ממומנים גם הם באמצעות ההון המקומי וההון הזר .תנועת
"אם תרצו" ,למשל ,המנהלת קמפיין הסתה מסוכן נגד
"השתולים" ,שואבת אף היא את מימונה מבעלי הון זרים.
הימין יודע באיזה צד מרוחה החמאה ,ובעיקר מי מורח
אותה .הניסיון הנוכחי לפגוע בזכות השביתה מלמד כי המאבק
נגד הפשיזם בישראל הוא גם מאבק נגד הניאו-ליברליזם.

תגובות2/
"מזרח גוש דן" – זה עמוק בשטחים הכבושים

דברים בשם אומרם
עידן האבן
"שרת המשפטים' :מיידה אבנים הוא מחבל'; ראש הממשלה:
'אבנים הם נשק קטלני'; שרת התרבות' :כל זורק אבנים צריך
להבין שהוא יכנס לכלא'; שר החינוך' :זורקי אבנים מנסים
לרצוח'; השר לביטחון פנים' :מחבל שזורק אבנים צריך
לשבת בכלא' .זהו מקבץ תגובות שלא נאמרו היום בעקבות
פציעתם של  11שוטרים מאבנים ,אקונומיקה וחפצים נוספים
שהושלכו לעברם בפינוי  10מבנים במאחז הלא חוקי תפוח
מערב ,וגם לא בשבוע שעבר לאחר פציעת שוטרים מבלוקים
שהושלכו אליהם בידי פעילי ימין ששוחררו ממעצר לאחר
יממה .אגב ,מעניין איך זה היה נגמר אם היה מדובר בהפגנה
בלתי אלימה של אזרחים ערבים".
)ח"כ דב חנין בפייסבוק(17.6 ,

לירות גם בילדים ובנערים
"יש להרוג את מי שפוגע בנו – גם ילדים ונערים .עם שלא
מכבד את עצמו הוא עם גלותי ,הוא עם שלא מכבד את עצמו
ולא יכבדו אותו .אני פונה למדינת ישראל -טרור העפיפונים
חייב להסתיים ביד ברזל .לא ניתן שישרפו לנו שטחים
חקלאיים או יפגעו בנו".
)דברי מנכ"ל תנועת המושבים ,מאיר צור ,בכנסת(19.6 ,

השר כץ למען יבואני הרכב ונגד הנהגים
"בחודש שעבר נדרשו יצרני הרכב בעולם להתייחס לנושא
באמצעות איגוד יבואני הרכב הישראלי ,ששיגר למשרד
להגנת הסביבה מכתב חריף הקובע בין היתר כי יישומו של
תקן ישראלי ייחודי שיסווג מכוניות כפולטות קרינה בסיווג
אדום  -בייחוד מדגמים היברידיים  -עלול לגרום להפסקת
שיווקן בישראל .כעת מצטרף גם משרד התחבורה ומודיע
באופן חריג למשרד להגנת הסביבה כי הנוהל החדש יפגע
בשוק הרכב ,ובאופן משמעותי בהיצע הדגמים ,במיוחד
ההיברידיים .בנוסף מדגיש משרד התחבורה כי כיום בעולם
קיימים תקנים אשר מסדירים את מדידת הקרינה מכלי הרכב,
מה שמעמיד בסימן שאלה את נחיצותו של נוהל ישראלי
ייחודי".
)"כלכליסט"(17.6 ,

אנשי חד"ש פגעו בזכות לנצל מבקשי מקלט
"ההסתדרות החליטה לאפשר למסתננים להצטרף אליה
כחברים ,כך הוחלט בהליך בוררות שהתקיים בעתירה
שהגישה סיעת חד"ש בהסתדרות לרשות השיפוט .זאת למרות
שבהתחלה מוסדות ההסתדרות התנגדו לבקשה זו .לפי
ההערכות ,מדובר בכ־ 36אלף מהגרים מאריתריאה ומסודאן
שיוכלו להתקבל מעתה לארגון העובדים הגדול בישראל.
עו"ד שירה קאהן מפורום קהלת ,אומרת כי 'לכל מי שעוקב
אחר הסוגיה ,ברור שמדובר בעוד מקרה שבו ארגוני הזכויות
הפעילו לחץ רב כדי להעניק הכרה וזכויות נוספות לשוהים
הבלתי חוקיים בישראל ,שתוביל לעוד ניסיונות הרחבה של
זכויות שוהים בלתי חוקיים על חשבון המשק הישראלי'".
)"ישראל היום"(17.6 ,

"'בחרתם מקום מדהים .מי שרכש את המקום הזה כנראה ידע
מה הוא עשה' ,אמר שר הבינוי השיכון יואב גלנט במסגרת
סיור מיוחד שערך בשבוע שעבר בשטח העיר החרדית
העתידית 'דורות עילית' ,במזרח גוש דן .הסיור יצא לדרך
בסיוע שני מסוקים ,שהמריאו משדה התעופה שדה דב בתל
אביב אל השטח המיועד של העיר במערב השומרון .אל הסיור
התלוו ח"כ יעקב אשר ,ראש המועצה האזורית שומרון יוסי
דגן ,מחזיק תיק התכנון בעיריית בית שמש משה מונטג ,עמית
אדרי רמ״ט שר השיכון ובכירי התכנון והניהול של העיר.
לאחר טיסה קצרה נחתו הבכירים בשטח 'דורות עילית'
והתרשמו מהאזור ההררי המרהיב ,כאשר העיר תל אביב
נמצאת במלא קו האופק".
)אתר חדרי(19.6 ,10

מכתבים
למערכת

ומה עם הנשק הביולוגי והכימי?
השער בגיליון "זו הדרך" האחרון ) (27.6עסק בין היתר,
בהסכם המתגבש בין ארה"ב לקוריאה הצפונית בדבר פירוז
חצי-האי הקוריאני מנשק אטומי .יש גם השואלים אם אפשר
יהיה ליישם הסכם דומה במזרח התיכון .אך ישנו נשק
להשמדה המונית שאיננו מרבים לדבר עליו – הנשק הביולוגי
והכימי.
כבר במלחמת העולם הראשונה לחמו בסיוע נשק כימי
ולוחמים עטו מסכות גז.
באפריל  ,1948בשלביה הראשונים של המלחמה ,הורה
ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן-גוריון לאהוד אבריאל,
אחד משליחי המוסד לעלייה ב' באירופה ,לאתר במהירות
מדענים יהודים לפיתוח נשק אב"כ )אטומי ,ביולוגי ,כימי(.
אחד מהם היה אברהם מרקוס )מארק( קלינברג שנמנה עם
מייסדי המכון הביולוגי בנס-ציונה 35 .שנים לאחר מכן ,נעצר
והורשע בריגול לטובת ברה"מ.
ישראל חתמה אמנם על האמנה נגד נשק כימי בינואר ,1993
אך עד היום לא אישררה אותה .לעומת זאת ,ישראל אפילו לא
חתמה על האמנה משנת  1972נגד שימוש בנשק ביולוגי,
ונותרה עמומה וסודית בעניין פיתוח הנשק הבלתי-
קונבנציונלי.
ראשוני המדענים שפיתחו נשק להשמדה המונית בארץ היו
ראשי המחלקה המדעית של ההגנה שייסדו את חמ"ד )חיל
מדע( .ביניהם  -פרופ' ארנסט ברגמן ,מנהלו המדעי של מכון
זיו שלאחר  1949נקרא "מכון וייצמן"; האחים אהרן ואפרים
קצ'לסקי )לימים קציר( ,ואחרים .ראש אגף המבצעים הראשי
של צה"ל דאז ,יגאל ידין ,אישר את הקמת היחידה שפעלה
תחילתה באבו-כביר ונקראה "חמ"ד בי"ת".
שאלת הנשק הכימי והביולוגי איננה נושא היסטורי .עד
היום לוטות פעולות היחידה הסודית בערפל .עובדה היא,
שבמלחמותיו הרבות ,עושה צה"ל שימוש בפצצות זרחן
ובנשק כימי למרות שהממסד הישראלי מסרב להודות בכך.

דן יהב
ת"א-יפו
ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל:
zohaderekh@gmail.com
או לתיבת דואר  26205ת"א-יפו 6126102

פוליטי3/
בעקבות בחירת בוז'י הרצוג לראשות הסוכנות היהודית

זה נהנה וזה לא חסר
כלומר לליכוד ולבית היהודי-המפד"ל ,את השליטה
מאת יוסף לאור
בהסתדרות הציונית העולמית ובקרן הייסוד )בחינת "זה נהנה
יצחק הרצוג ייכנס לתפקידו כיו"ר הסוכנות היהודית
וזה לא חסר"(.
באוגוסט .לא עבר שבוע מאז ההודעה על מינויו ,וכבר הספיק
נכון ,שפיר וחבריה מתנגדים לפעילות החטיבה להתיישבות
לכנות נישואי יהודים ולא-יהודים בשם "מגפה" .אין חותמת
בשטחים הכבושים .במרצ ישנם אפילו אלה המתנגדים
טובה מזו לפארסה של כהונתו כראש האופוזיציה ,שהחלה
לחברות במוסדות הציוניים העולמיים ,אך בפועל מחזיקה
בפליטת הפה "שומרים על נתניהו מאוחדת" ,ואשר עד תומה
מרצ כעת בתיק "ראשות מכון חקר הקרקעות" בקק"ל
לא חדל מפלירטוטיו העיקשים עם ראש הממשלה על כינון
ובמשרות בכירות בסוכנות היהודית )אותן מאיישים דרור
"ממשלת אחדות".
מורג ואורי זכי ,בן זוגה של יו"ר מרצ תמר זנדברג(.
בשבוע שעבר גילה שוקי שדה )"דה מרקר" (28.6 ,כי
ִחשבו על היכולת של מרצ לממן מנגנון משומן באמצעות
הרצוג ישתכר  45אלף שקלים בחודש )כמו ראש הממשלה(
החברות במוסדות האתנוקרטיים הללו! שוב ,מדובר לא רק
ויחלוש על תקציבים בסך כמיליארד שקלים וחצי .זה גם גובה
בחברות צינית במנגנונים מסואבים ,אלא בהשתתפות
שכרם של יו"ר קק"ל )דני עטר ,אף הוא ממפלגת העבודה(,
אידיאולוגית בפעילותם :למשל ,לאזרח את יהודי ארה"ב
ושל יו"ר ההסתדרות הציונית
וליישבם בישראל; לפעול נגד
העולמית )שתקציבה  600מיליון
"התבוללותם" ,או לייהד את
שקל בשנה( ,אברהם דובדבני,
הנגב והגליל .גם כאן הפערים בין
איש הבית היהודי .השכר הממוצע
בנט ונתניהו לבין הרצוג ,שפיר
בקק"ל הוא  25אלף שקלים
וזנדברג מצטמקים .נכון ,יש
בחודש ,ותקציבה )העומד כעת על
הבדלים בין ציונים לציונים ,ובכל
יותר ממיליארד שקלים בשנה(
זאת הציונות העומדת בבסיס
מזנק משנה לשנה בעקבות העלייה
שותפותם היא אותה ציונות.
החדה בערך הנדל"ן בו מחזיקה
והציונות ,בניגוד לכתובת
הקרן.
המתנוססת בשערי נתב"ג ,איננה
אולם הסיפור העיקרי אינם
"אידיאל אינסופי" ,אלא מערכת
הרצוג ושכרו ,כי אם כספי העתק
המעוגנת במוסדות ,במפלגות,
שמפזרים המוסדות הציוניים
בהון גדול ,בלובי ענק ברחבי
העולמיים לארגונים ולעמותות,
העולם .לכן ,העיקר בסיפור זה
והאופן בו אלה מהווים מקור
הוא תפקידם הלא-מדובר של
הריסת בתים בתל שבע שבנגב )צילום :אקטיבסטילס(
מרכזי לחלוקת ג'ובים לפונקציונרים
המוסדות הציוניים בכינון מציאות
מכל המפלגות הציוניות ,ממרצ ועד הבית היהודי וישראל
בלתי-שוויונית וקולוניאליסטית כאן בארץ .גם היום.
ביתנו .חשוב לזכור שמוסדות אלה מתפקדים כ"מדינה בתוך
המוסדות הללו אינם "לקישוט" ,אינם מוצג ארכיוני לזכר
מדינה" וייעודם לשרת את היהודים בעולם ובישראל .בהר
ימים עברו ,ואינם רק מכשיר לחלוקת ג'ובים וכספים .הם חלק
הכספים שלהם נשזרת האידיאולוגיה הציונית :ערבים אינם
ממכונה משומנת שמטרתה לנשל את הפלסטינים מאדמתם,
חלק מהקהילה; הם אזרחים מדרגה שנייה .את הפוליטיקה של
להמשיך בפרויקט ההתיישבות היהודית ולחלוש על עוד ועוד
הציונים מנהלים בעזרת כסף שנועד רק ליהודים .שותפים
אדמות וכספים.
לכך ,כאמור ,ממרצ ועד הבית היהודי.
קק"ל הייתה ספונסרית בולטת בפסטיבל דוקאביב .2016
למפעל הנישול שמבצעת קק"ל בנגב אחראיות כל
הקהל של דוקאביב מגלה לרוב ביקורתיות רבה כלפי מירי
המפלגות שנזכרו כאן .אחריות זו חלה גם על החתירה של
רגב ,ואפילו כלפי סמוטריץ' ותקצוב החטיבה להתיישבות.
הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית לשמר את
אבל תפקידה של קק"ל בייהוד הנגב והגליל בעבר ובפשעים
האתנוקרטיה היהודית בישראל .המוסדות הציוניים נהנים
המבוצעים ממש כעת באום אל-חיראן או באל-עראקיב –
מהגדרה מפוקפקת של "מוסדות לא-מדינתיים" .איש אינו
נותר עמום עבורם .זה כוחם של המוסדות הציוניים העולמיים,
יודע באמת מה יחסה של המדינה אליהם ,ובשל הגדרתם
וזו הסיבה שכה חשוב גם ב 2018-להתנגד להם.
כמוסדות של "היהדות העולמית" אין שום פיקוח של מבקר
רבים נוטים להתייחס אליהם כנחלת העבר ,אך מתקשים
המדינה או של הכנסת על פעילותם.
לזהות את חלקם של מוסדות אלה בתכנון העתיד של ישראל:
כאשר ח"כ סתיו שפיר ,למשל ,משתפת ברשת את אחד
עוד כפרים ערביים עקורים ומנושלים )משני צדי הקו הירוק(;
מסרטוניה המתארים חשיפת תקציבי עתק המועברים לחטיבה
תכניות מגירה לגיור ולהעלאת יהודים לשם שמירה על הרוב
להתיישבות ,היא אינה מספרת לנו שגם מפלגת העבודה
הדמוגרפי; והמשך ההסברה הישראלית להכשרת פשעי
שותפה בניהולה .החטיבה להתיישבות היא מחלקה בתוך
הכיבוש בעולם .התנגדות למוסדות הציוניים חיונית כדי לכונן
ההסתדרות הציונית ותקציבה מגיע בין היתר מקק"ל.
כאן יום אחד מדינה שוויונית ודמוקרטית באמת .מוסדות אלה
העסקות ,שאינן גלויות לציבור ,ואשר מקנות למפלגתה של
לא שקטו אף פעם על שמריהם ,ומלאכת ההתנגדות להם –
שפיר את ניהול קק"ל והסוכנות היהודית – מקנות לצד השני,
רחוקה מסיום.

כנסת4/

דור ללא עתיד
ח"כ עאידה תומא-סלימאן:
מח"ש בשירות השוטרים
יהושע )ג'וש( בריינר חשף בסוף השבוע האחרון ),29.6
"הארץ"( כי קרן בר מנחם ,שמונתה באחרונה לראשת
המחלקה לחקירת שוטרים )מח"ש( ,אמרה בשיחות סגורות
לבכירי המשטרה כי יש להימנע ככל האפשר ממעצר שוטרים
החשודים בפלילים ומהבאתם לבתי המשפט .בר מנחם
הוסיפה כי תפקידה של מח"ש "לתת שירות למשטרה"
והנחתה את חוקרי מח"ש "לתת כבוד לשוטרים".
מקורות במערכת אכיפת החוק מסרו ל"הארץ" כי הנחיה זו
עמדה באחרונה למבחן ,כאשר במחלקה לחקירת שוטרים
ביקשו לעצור כמה שוטרים שנחשדו בעבירות חמורות.
התנגדותה של בר מנחם למעצרם הובילה לשחרור החשודים
בתנאים מגבילים.
ח"כ עאידה תומא-סלימאן )חד"ש ,הרשימה המשותפת(
הגיבה לחשיפת דבריה של בר מנחם" :עכשיו זה גלוי :מח"ש
עומדת לרשות השוטרים .על הצהרות ,בחדרי חדרים של
ראשת מח"ש למדנו על בשרנו .בשנים האחרונות אנשים רבים
שילמו בחייהם על אלימות המשטרה :יעקוב אבו אל-קיעאן,
סמי אלג'עאר ,מהדי סעדי ,יוסף סלמסה ועוד רבים .מח"ש
אמור להיות גוף בלתי-תלוי .מי שחושב שתפקידו לתת שירות
למשטרה ולא לאזרח אינו מתאים לעמוד בראש המחלקה".
מוקדם יותר באותו שבוע ,בדיון שנערך בכנסת )(27.6
בעניין סוגיית האלימות המשטרתית והטיפול בה ,השתתפו
נציגים מטעם מח"ש ,המשטרה והפרקליטות )ביניהם ראשת
מח"ש הנכנסת( ,חברי כנסת ,משפטנים ונציגי ארגונים.
בתום הדיון ,מסרו נציגי הוועד הציבורי נגד עינויים
שהשתתפו בדיון כי "הטיפול המשמעתי בשוטרים איננו יעיל.
ההרתעה נמוכה .בפועל מתקיים דין אחד לאזרח ודין אחר
לשוטר ,אבל העיקר הוא שהאזרח נפגע פעמיים :פעם אחת
מאלימות משטרתית ,ופעם שנייה מהתעלמות מוחלטת
מזכויותיו כנפגע עבירה".

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

ילדים החיים תחת כיבוש
השבוע ) (2.7נערך במשכן הכנסת ,למורת רוחו של הימין,
כנס תחת הכותרת "דור ללא עתיד" .הכנס שם במרכז את
הילדים הפלסטינים החיים תחת כיבוש צבאי מתמשך .מארגני
הכנס – יו"ר הרשימה המשותפת ,ח"כ איימן עודה )חד"ש(,
ח"כ דב חנין )חד"ש ,הרשימה המשותפת( ,ח"כ קסניה
סבטלובה )המחנה הציוני( וח"כ מיכל רוזין )מרצ(.
בהזמנה לכנס נכתב" :חמישים ואחת שנות כיבוש בשטחים
יצרו דור שלם של ילדים ונערים פלסטינים שאינם מכירים
מציאות אחרת לבד ממציאות של כיבוש; ילדים הסובלים
מעוני ,ממגבלות תנועה ,ממעצרים וכליאה ,ממחסור בחשמל,
במים ובאמצעים לחינוך; משפחות שלמות החיות בצל חוקים
מפלים המקשים על איחוד משפחות".
בימין תקפו את מארגני הכנס .שרת התרבות מירי רגב פנתה
ליו"ר הכנסת יולי אדלשטיין ) (1.7בדרישה למנוע את קיומו:
"לא ייאמן שכנסת ישראל משמשת חממה לפסגת הגיס
החמישי" ,כתבה .ח"כ יאיר לפיד )יש עתיד( תקף את המחנה
הציוני בשל השתתפותה של ח"כ סבטלובה בכנס" :המחנ"צ
איבדו את זה .תמיכתם באירוע המזוהה עם השמאל הקיצוני
מעידה כי הם חברו למשותפת .זו מתנה לאויבי ישראל".
ח"כ חנין מסר" :התקשורת כמעט תמיד עוסקת רק במניין
ההרוגים והפצועים .לפעמים אנחנו שוכחים :בינתיים גדל
כאן דור שלם של ילדות וילדים ,שחיי היומיום של רבים מהם
קשים מנשוא ושהעתיד שלהם נראה בלתי-אפשרי".

לא תם המאבק על קו החוף
הוועדה לשמירה על הסביבה החופית )ולחו"ף( ,בראשות
מנהלת ִמנהל התכנון דלית זילבר ,אישרה בשבוע שעבר
) (27.6את עקרונות התכנון לכיכר אתרים בתל אביב ,הכוללים
 2מגדלים שגובהם עד  40קומות .כ 30%-משטח המגדלים
יוקצה למגורים ,והיתר – למלונאות.
מתנגדי התכנית הרבים ,תושבי האזור ופעילי ארגונים
סביבתיים ,הביעו אכזבה מההחלטה .הם דרשו לבטל את
בניית המגדלים ,לייעד את השטח לציבור הרחב ולא למספר
מצומצם של בעלי הון ,ולמנוע הסתרה של קו החוף תוך
פגיעה בצביון העירוני ובזכות הציבור למרחב זה.
ח"כ דב חנין )חד"ש ,הרשימה המשותפת( ,יו"ר השדולה
הסביבתית-חברתית בכנסת ויוזם התיקון לחוק החופים ,מסר
בתגובה להחלטת הוולחו"ף" :הכוונה לבנות מגדלים בכיכר
אתרים עלולה להפוך בכייה לדורות .במקום לפתוח את האזור
הזה של העיר אל הים ,יחסמו אותו עוד יותר עם רבי קומות".
חנין הדגיש" :זה הזמן להפנים כי חוף ים הוא משאב ציבורי
חיוני .החוף אינו פיסת נדל"ן שאפשר למכור לכל המרבה
במחיר .אישור ההחרגות על שטח כיכר אתרים עלול להוות
סנונית ראשונה לגל של אישורי בנייה דומים לאורך כל רצועת
החוף ,בתל אביב ובארץ כולה .הגיע הזמן לסתימת הפרצות
בחוק החופים כדי להגן על חוף הים ועל הציבור כולו".
לדברי פעילי העמותה "לא למגדלים בכיכר אתרים":
"לצערנו הוועדה לשמירת הסביבה החופית כשלה בתפקידה
ומעלה באמון הציבור .העירייה הזניחה את הכיכר מתוך
מניעים נסתרים ,וקידמה את התכנית המגלומנית במחשכים.
מטרתה היא אחת :גניבת הים מהציבור למען הטייקונים".

חברה5/

נתניהו ומודי )צילום :לע"מ(

ניאו-ליברליזם,
חוק ושלטון
גם למושגים יש היסטוריה ,ולפעמים ההיסטוריה חוזרת על
עצמה" .ניאו-ליברליזם" הוא השם הרווח כיום לצורת
הקפיטליזם הפונדמנטליסטי שעוצבה בתקופת נשיא ארה"ב
רונלד רייגן ור"מ בריטניה מרגרט ת'אצר בשנות ה .80-ואולם,
מעטים יודעים ששם זה נטבע בסוף שנות ה 30-של המאה ה-
 20כשקבוצת כלכלנים קפיטליסטים גרמנים חיפשה
אלטרנטיבה לדרכו של הכלכלן הבריטי ג'ון מיינרד קיינס.
לטענתם ,הם חתרו להציל את הליברליזם מהמשטרים
הסמכותניים שצמחו אז באירופה .מושג ה"ניאו-ליברליזם"
שלהם התנגד לכלכלת שוק בלתי-מרוסנת וקרא לכלכלה
נורמטיבית המבוססת על ערכים הומניסטיים.
נזכרתי בכך עכשיו מפני שחזרתם של משטרים
אוטוריטריים מחייבת אותנו לחשוב על העולם לא באופן חד-
ממדי .התנגדותנו לתצורות שונות של הקפיטליזם אינה זהה:
עלינו להבחין ולתמוך ,גם בתוך המדינות הקפיטליסטיות,
במגמות ובתנועות בעלות ערך אמנציפטורי המאפשר שינוי
חברתי ,לעומת צורות משטר ואידיאולוגיה הסוגרות
אפשרויות פעולה ומדכאות את התנאים למאבק.
בשנים האחרונות ,מדינות נעשות פחות דמוקרטיות
והעולם הופך בלתי-אנושי :ההפרטה על שלל גווניה הפכה
את החיים לא בטוחים ,בלתי-צפויים ולא ניתנים לתכנון.
הקיטוב הכלכלי בתוך המדינות המפותחות ,ובין המפותחות
ללא-מפותחות – בל יתואר .בני אנוש חיים על פלנטות שונות
שאין ביניהן קשר ואמפתיה .מושגי הזכויות החברתיות-
כלכליות נמחקו; זכויות האזרח נעלמות; האח הגדול יודע
הכול ,עינו פקוחה ,מצלמת ואף מחסלת; המשטרה אלימה
ותמיד צודקת; זכויות האדם האוניברסליות ,שנוסחו ברובן
אחרי מלחמת העולם השנייה וזוועותיה ,עוותו ,ומדינות רבות
מתעלמות מהן כליל" .הסדר העולמי" קרס :אין גבולות ,אין
נורמות ואין מוסר הומניסטי.
יותר ויותר מדינות נמצאות במלחמה ,חיצונית או פנימית.
מדינות כלל אינן מתייחסות יותר לחוקי המלחמה :ארצות
חרבות ,עשרות מיליונים הפכו פליטים ,והיחס כלפיהם בלתי-
אנושי .המוסדות הבינלאומיים שקמו אחרי מלחמת העולם

השנייה שותקו ונותרו חסרי סמכות ,כוח ואמצעים .את
מארג ההסכמים הבינלאומיים המעטים שהושגו )הסכמי
הסחר ,האקלים ,הנשק הגרעיני ,ההגירה וזכויות האדם( קרע
במזיד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.
בחלקים גדולים של העולם אין חוק ,והיכן שעוד יש –
נחלשות מערכות הבלמים והאיזונים שאמורות היו להגן על
שלטון החוק .המערכת המשפטית איננה מסוגלת עוד
לחסום את השליטים הסמכותניים ולהגן על האזרחים
מפניהם .שליטים המייצגים את ההון הגדול מרכזים בידיהם
יותר סמכויות ושולטים בלא מעצורים באמצעות הרשות
המחוקקת המאוישת במלחכי פינכה מושחתים .התקשורת
והרשתות החברתיות ,שגם בהן שולט ההון ,מדכאות כל
חשיבה ביקורתית ,שותפות להפצת "פייק ניוז" ומלבות
פופוליזם.
ההומניזם החילוני – עשיית הטוב כמובן מאליו ,הושטת
יד של אדם לאדם כמעשה סולידרי בלא תמורה חומרית –
נעלם אט אט מהעולם .החסד והחמלה ,ההתנדבות ,המוסר
וידיעת הטוב והרע נעשים כיום כמעט לחלוטין "בעזרת השם"
ומתועלים באמצעות המוסדות הדתיים.
חלוקה מחדש של הון מנוגדת לעקרונות הניאו-ליברליזם,
אלא אם זו נעשית כמעשה דתי .הדת שואבת את הסולידריות
מהחברה ומותירה את החברה חסרת-לב .במקום שמוסדות
המדינה יעבירו ,כחוק סוציאלי ,כספים ממרובי הכנסה
למעוטי הכנסה וייצרו יותר שוויון )אפילו בתוך הקפיטליזם(,
מעבירה המדינה כספים למוסדות דתיים היוצרים סביב
האמונה מערכת מוסדות תמיכה חומריים )בתי תמחוי ,למשל(
שהעניים נזקקים להם ותלויים בהם.
במוסדות אלה מותנית העזרה בקבלת סמכות הדת .בתמורה
לעזרה ,מוליכים אנשי הדת את צאן מרעיתם המרוד ואסיר
התודה כקולות לקלפיות השלטון ,או כבשר תותחים לחזיתות
המלחמה ותעשיית השהידים .השיח הפופוליסטי מזין
לאומנות ,גזענות ,דתיות פוליטית ,זהותנות ושבטיות .שנאה
ופחד שוטפים את הציבור ומונעים כמעט כל אפשרות לדיון
פוליטי שאינו מתיישר עם הקונצנזוס.
המושג "קפיטליזם ניאו-ליברלי" ,כפי שאנחנו משתמשים
בו כיום ,אינו מבחין מספיק בין המערכת הכלכלית המחסלת
את מדינת הרווחה )שהיא הנפוצה בעולם( לבין צורות
המשילות ,החוק ,המשפט ,הערכים ,האידיאולוגיה ,התרבות
והשיח ההגמוניים השונים באופן מהותי ממדינה למדינה
בתוך הטיפוס הכלכלי הניאו-ליברלי .הנשיאים אובמה וגם
טראמפ ,למשל ,הם שניהם ניאו-ליברלים ,אך קיים הבדל
עצום ביניהם מבחינת תמונת העולם שהם מייצגים ומערכת
הערכים שלהם.
רה"מ בנימין נתניהו ,ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי ,ראש
הממשלה ויקטור אורבן בהונגריה ,הנשיא אנדז'יי דודה
בפולין והנשיא הטורקי רג'יפ טאיפ ארדואן דומים מאוד.
כולם מובילים במדינותיהם תהליך של אוטוריטריזציה
קיצונית .למרות הבדלים גדולים במיקום שהם נמצאים בו על
תוואי הנתיב הסמכותני ,בכל חמשת המשטרים מצטמצם
המרחב הדמוקרטי ,והממשלות מחסלות את האתוס
הדמוקרטי והערכים הדמוקרטיים-ליברליים .הדמוקרטיה
מדרדרת מערך לפרוצדורה ממשלית בלבד )בחירות(.
התהליך המשותף – ריכוז הכוח הפוליטי בידי קבוצה אחת,
במקום פיזורו בין קבוצות שונות .תחת חמשת המנהיגים
שהזכרתי משתנים תנאי המשחק הפוליטי ומוגבלת האפשרות
לנהל מאבקים ציבוריים על התודעה באמצעי התקשורת ,בבתי
המשפט ,בזירת התרבות ,באקדמיה וברשת.

אבישי ארליך
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"ישוחרר לולה" :כרזה של מפגש הנוער המהפכני שיתקיים באוגוסט

לולה המועמד
המוביל בברזיל
בגיליון  24של "זו הדרך" ) ,(13.6תוארה מערכת הבחירות
של שני מנהיגי שמאל לנשיאות ארצותיהם המנוהלת מתא
בבית הסוהר :סלהאטין דמירטאש בטורקיה ,ונשיא ברזיל
לשעבר לויאס אינאסיו "לולה" דה סילבה .בינתיים דמירטאש,
מראשי מפלגת העמים הדמוקרטית וחבר הפרלמנט באנקרה
שהתמודד לנשיאות טורקיה וזכה בבחירות בכ 9%-מקולות
הבוחרים ,נותר במאסר לשנים ארוכות.
הבחירות בברזיל יתקיימו בחודש אוקטובר .לפי הסקרים
שראו אור בעיתונים בסאו פאולו ב 28-ביוני ,אילו נערכו
הבחירות כעת ,היה "לולה" מקבל  34%מהקולות; מועמד
הימין הקיצוני הזוכה בתמיכת הצבא וההון ג'איר בולסונארו
 ;14%והמועמדת הסביבתית מרינה סילבה .7% -
על רקע מערכת הבחירות הסוערת בברזיל ,פרסם האתר
הספרדי "רבליון" ריאיון עם מנהיג תנועת האיכרים ללא

גורש מהאקדמיה הצבאית ווסט
פוינט בגלל תמיכתו בקומוניזם
צוער גורש מהאקדמיה הצבאית האמריקאית ווסט פוינט
בגלל תמיכתו בקומוניזם .לאחר שלוש שנות לחצים ורדיפות,
החליט ספסנר ראפונה לשים קץ לקריירה הצבאית שלו.
לפני שלוש שנים הופץ צילום ובו נראה ראפונה מניף את
כובעו עליו נכתב "הקומוניזם ינצח" .דובר צבא ארה"ב אמר
כי נערכה חקירה פנימית ממושכת של הצוער בשל "התנהגות
שאינה הולמת קצין ובגלל תמיכתו במהפכה סוציאליסטית".
אהדתו לרעיונות הקומוניזם התעוררה אצל החייל הצעיר
לאחר שהוצב עם הכוחות הכובשים באפגניסטאן" .שם הבנתי
מדוע אין ערך למלחמות ,ומדוע יש להיאבק למען שלום וצדק
חברתי" ,כתב ראפונה בחשבון הטוויטר שלו.

אדמה ) ,(MSTהתנועה החברתית הגדולה באמריקה הלטינית
שבה מיליוני חברים ,ג'ואו פדרו סטדילה.
סטדילה סבור ,כי "ברזיל מצויה בעיצומו של משבר כלכלי
חמור ,תולדה של המשבר הקפיטליסטי הבינלאומי שהחל ב-
 2008ושהחריף ב 2013-וב .2014-ברזיל תלויה כלכלית בהון
הזר .המשבר הכלכלי חולל משבר חברתי שהפך משבר
פוליטי ,שהעמיק את מאבק המעמדות".
סטדילה הוסיף" :בעת משבר ,מנסה הבורגנות לשקם את
שיעורי הרווח שלה .כיוון שבידה מצוי הכוח הפוליטי ,היא
מנסה לעשות זאת על גב העובדים .ב 2016-סילקה בורגנות זו
מהשלטון את הנשיאה דילמה רוסף כדי להשלים את המהלך
ולתפוס את ההגמוניה הפוליטית .כבר היו בידיה הרוב
בקונגרס ,מערכת המשפט ואמצעי התקשורת הגדולים.
"בשנתיים שחלפו מאז ,פתחו נציגי הבורגנות בשלטון
במערכה חסרת תקדים נגד הזכויות החברתיות ולהשתלטות
על המשק הציבורי באמצעות הפרטות .אפשר להבין מדוע
לולה כעת בכלא".
סטדילה סבור ,עם זאת ,כי "גם מעמד העובדים נקלע
למשבר :נציגיו באיגודים המקצועיים ואף במפלגות השמאל,
התרגלו לרעיון שיש להם מקום במערכת הפוליטית
ושהמערכה מתנהלת כמסע לחצים המופעל על ממשלות לולה
ודילמה .עתה נדרשים העובדים לצאת בהמוניהם לרחובות
כדי לנהל את המאבק הפוליטי-מעמדי ,אך האיגודים
המקצועיים אינם מוצאים את דרכם".

ניו יורק :גיבורת מעמד העובדים

הביסה את נציג התאגידים
אלכסנדריה אוקסיו-קורטז ) ,(28סוציאליסטית ממוצא
פורטו-ריקאי ,גברה בבחירות המקומיות של המפלגה
הדמוקרטית האמריקאית בעיר ניו-יורק על ג'ו קראולי ),(56
חבר קונגרס ותיק .קראולי הוא נציג הדמוקרטים בקונגרס
מטעם מדינת ניו-יורק כבר יותר מעשור ,ועד עתה לא הוצבה
מולו אלטרנטיבה בבחירות המקדימות של המפלגה
הדמוקרטית .קראולי אפילו לא טרח להופיע לעימותים
המתוקשרים מול אוקסיו-קורטז .האחרונה גרפה 57%
מקולות הבוחרים – הישג אדיר ומפתיע לכל הדעות.
שנה בלבד לפני שניצחה אוקסיו-קורטז את חבר הקונגרס
החזק וזכתה בסיכוי ממשי להיות חברת הקונגרס הצעירה
ביותר בהיסטוריה של ארה"ב ,עבדה אוקסיו-קורטז כברמנית
במנהטן .לפני כן ,פעלה אוקסיו-קורטז במסגרת הקמפיין של
ברני סנדרס בבחירות המוקדמות לתפקיד מועמד המפלגה
הדמוקרטית לנשיאות ,וכן הועסקה כעוזרתו הפרלמנטרית של
חבר הקונגרס אד קנדי .לפני שהחליטה לרוץ ,הייתה אוקסיו-
קורטיז פעילה במאבקים הציבוריים סביב ההתנגדות לצינור
הגז בצפון דקוטה ובתנועה .Black Lives Matter
במהלך הקמפיין שלה ,ביקרה המועמדת הסוציאליסטית
את חבר הקונגרס הוותיק על היותו "בכיס" של התאגידים
הגדולים ,ובשל קשריו הרבים והסבוכים לאליטה הכלכלית
של וול סטריט" .נשים כמוני" ,אמרה אוקסיו-קורטז באחד
מתשדירי הקמפיין שלה" ,לא נועדו לרוץ למשרות כאלה .אך
מעמד העובדים זקוק לנבחרות כמוני".
אוקסיו-קורטז הובילה קמפיין מתקדם והביעה תמיכה
בביטוח בריאות אוניברסלי ,בהשכלה גבוהה חינם וברפורמות
בצדק הפלילי .בעקבות ניצחונה של המועמדת ,דיווח המילון
האינטרנטי "מרים-וובסטר" כי "סוציאליזם" הייתה המילה
שגולשי האתר חיפשו הכי הרבה באותה יממה.

דפי עבר7/

לי תמיד היה הכל אכפת

פנינה פיינהויז לימדה אותנו מהן עקביות קומוניסטית ,מנהיגות וצניעות
תשע חברות שנעצרו באותו מפגש נכלאו בבית הסוהר במגרש
בת דורו של מרדכי אבי-שאול ,שאת פועלו תיארנו במדור
הרוסים בירושלים.
זה ) ,(6.6פנינה פיינהויז )ילידת  ,(1897סללה דרך ייחודית
כפי שסיפרה פנינה לרות לוביץ' ב ,1973-התנאים בכלא היו
משלה בשורות המפלגה הקומוניסטית בארץ.
נוראים :צפיפות ,קור עז ,מזון עלוב,
הגיעה לארץ ב 1921-ובחיפושיה אחרי עבודה התגלגלה
שינה על מחצלות .באמצעות חברים
לחיפה .הצטרפה למפלגה ב – 1924-בעת שהשלטון הבריטי
שנשלחו לבקר את האסירות מטעם
כבר עסק ברדיפת הקומוניסטים ואילצם לפעול במחתרת.
"העזרה האדומה" )סניף מקומי של
עשייתה של פנינה בת עשרות השנים )עד למותה ב(1991-
הארגון הבינלאומי לעזרה לאסירים
יכולה לפרנס ספר עב כרס .אך גם המעט שיסופר ברשימה זו
פוליטיים( ,קיבלו האסירות רשות לארגן שביתת רעב בתביעה
יאיר את אישיותה.
לשפר את תנאי המאסר.
מנהיגת פועלות
שביתת הרעב ,בה נטלו גם האסירים הקומוניסטים שהיו
בשנות ה ,20-במקביל להצטרפותה למפלגה ,הקדישה
בכלא עכו חלק ,נמשכה עשרה ימים .ביום העשירי הגיע
פנינה את מיטב מאמציה לפעילות בקרב הפועלות והפועלים
לביקור בכלא ד"ר יהודה מגנס ,נשיא האוניברסיטה העברית
בחיפה ובמישור הארצי .לצורך קשריה עם פועלים ערבים,
וממייסדי הליגה לזכויות האדם .מגנס סיפר לאסירות
למדה ערבית.
הקומוניסטיות ,כי בעקבות התערבותו אצל הנציב העליון
בעקבות החלטת ההסתדרות הכללית
הבריטי ,הוחלט להיענות לדרישות
ליישר קו עם השלטון הבריטי ולסלק
העיקריות שלהן ,וכי מרכז המפלגה
משורותיה את הקומוניסטים ),(1924
מורה להן להפסיק את שביתת הרעב.
יזמה המפלגה בניית שיתופי פעולה
במשפט שנערך לאסירות ולאסירים
פועליים הן מחוץ להסתדרות )הקמת
הקומוניסטים לאחר סיום שביתת הרעב,
איגוד מקצועי יהודי-ערבי בשם
פסק השופט לשחרר את כולם.
"איחוד" ,שפעל בשנים  (1927-1925והן
פעם נוספת נעצרה פנינה ב1939-
בתוכה .במסגרת שיתוף פעולה כזה
והוחזקה במעצר ִמנהלי ,אשר הוארך כל
נבחרה פנינה ב 1927-למועצת פועלי
כמה חודשים .ב ,1941-כשהייתה כבר
חיפה ,אך סולקה ממנה עקב מאסרה ב-
שנתיים בכלא הנשים בבית לחם,
) 1929ר' להלן( .דוגמא לבניית שיתוף
העבירו האסירות הקומוניסטיות למרכז
פעולה של פועלות בגוף הסתדרותי
המפלגה בקשה לאשר בריחה מהכלא.
תיארה פנינה בזיכרונותיה )כתב העת
פיינהויז ומאיר וילנר ,מוסקבה  1970האישור ניתן ,אך נאמר בו כי ישתתפו
"ערכים" מס' .(1973 ,2
בבריחה שתי חברות ההנהגה – פנינה
לקראת ועידת הפועלות ,שנערכה באפריל  1926בתל אביב,
ושמחה צברי ,שישבה בכלא כבר שלוש שנים.
שכנעו פנינה וחברותיה במפלגה את חברות גדוד העבודה
במסור שהוברח אליהן ,ניסרו האסירות את סורגי התא.
השמאלי להתמודד יחד ברשימה בשם "רשימת פועלות בלתי-
במועד שנקבע ,קשרו האסירות סדינים זה לזה ,ושתי הבורחות
מפלגתית" .מצע הרשימה קרא ליום עבודה בן  8שעות;
השתלשלו למטה ,ירדו במדרגות ומשם  -לחצר.
להבטחת עבודה למובטלות; ולהקמת אגודה מקצועית של
בשיחה עם רות לוביץ' ) ,(1992סיפרה שמחה צברי ,כי
עובדות במשק בית .כמועמדות ברשימה הופיעו  12פועלות
שתיהן טיפסו על החומה בצד שלא פנה לכביש הראשי
במקצועות שונים )פועלת אריגה ,צבעית ,פועלת ריצוף(
והתגברו על חוטי התיל .לרגלי החומה ברחוב הצדדי חיכה
וביניהן פנינה שמקצועה – כובסת.
חבר מת"א בשם אורי ,אשר השליך לעברן חבלים עבים .הן
לאחר הגשת הרשימה ,פתחה הנהגת ההסתדרות במסע
כרכו את החבלים בברזלים בחומה והשתלשלו למטה .הגיעה
נגדה וקראה לא להצביע לה בטענה שזו רשימה של הפרקציה
מכונית ובה החבר חסן אבו-עישה ,וזו הסיעה אותן לחדר
)הכינוי של המפלגה( .אך למרות ההסתה ,הצביעו פועלות
בירושלים .כעבור יומיים העבירו את שתי הבורחות לת"א.
בעדה ,וסיעת רשימת הפועלות מנתה בוועידה  7נציגות.
המוטו של פנינה
בנאומיהן בוועידה תבעו הנציגות את ארגון הפועלים הערבים
בריאיון למרים אלגזי )"זו הדרך" 26 ,באוקטובר ,(1977
בהסתדרות וחקיקת חוקי הגנה לפועלים.
במלאות לה  ,80סיכמה פנינה לעצמה ולנו את מהות המפלגה
הפעילות השיטתית בקרב הפועלות הניבה בחיפה אגודה
הקומוניסטית" :החיים לימדו אותי שמי שמשליך את
מקצועית ראשונה של עובדות במשק בית .בהמשך הייתה
האינטרנציונליזם ואת האחדות היהודית-ערבית של מפלגתנו,
פנינה שותפה להקמת אגודת עובדי המסעדות ובתי המלון
נוטש את דרך הקומוניזם בארצנו".
ואגודת פועלי המחט ,שרוב המאורגנים בהם היו פועלות.
ובמשפט האחרון בריאיון ,ניסחה פנינה אמירה שמן הראוי
המאסרים ,שביתת הרעב והבריחה מהכלא
להגדיר כמוטו של חייה" :לי תמיד היה הכל איכפת".
באחת מהפשיטות של המשטרה הבריטית על התכנסויות
תמר גוז'נסקי
של המפלגה בחיפה ,נעצרו  30חברים ב .1929-פנינה ועוד

במאבק

ח"כ דב חנין )חד"ש ,הרשימה המשותפת( הדגיש בנאומו
כי "הגענו לכאן כדי למחות נגד מעשה איום הקורה בשמנו.
ישנו כפר פלסטיני במדבר בדרך בין ירושלים ליריחו ,וחיים
בו אנשים עניים שבנו בתים דלים .המעשה של גירוש ח'אן
אל-אחמר הוא חלק ממהלך גדול שנועד לסלק את הפלסטינים
מהאזור ולחתוך הגדה המערבית לשני אזורים נפרדים".
כאמור ,תכנית ההעברה בכפייה שאישר בג"ץ תאפשר את
הריסת הכפר ח'אן אל-אחמר ואת גירושם מאדמותיה של 173
תושביו שמוצאם משבט הג'הלין שגורש בתחילת שנות ה50-
ממקום מושבו בנגב ועבר להתגורר בגדה המערבית.
דירי הצאן ייהרסו וכך גם בית הספר האקולוגי עבור כ200-
תלמידות ותלמידים שהוקם ביוזמה אירופית .חייהם של
תושבי ח'אן אל-אחמר הופקרו לידי המהרסים ודחפוריהם וכל
יום יכול להיות יומו האחרון של הכפר.
מפגינים בשדרות בן ציון בת"א) 29.6 ,צילום :זוהר אלון(

יותר ממאה יהודים וערבים הפגינו ) (29.6בשעות הצהריים
במרכז תל אביב נגד הטרנספר של הכפר הערבי-בדואי ח'אן
אל-אחמר בגדה המערבית לטובת הרחבת ההתנחלות כפר
אדומים .זו הפעם השלישית שתושבי כפר זה עומדים להיעקר,
והפעם – בשל חתירת הממשלה לייצר רצף טריטוריאלי
מירושלים ועד ים המלח ,וכך להכין את הקרקע לסיפוח.
בהפגנה נטלו חלק פעילי חד"ש ,מק"י ,בנק"י ,מרצ,
לוחמים לשלום ,קואליציית נשים לשלום ,תעאיוש ,מסרבות,
נשים בשחור ,גוש שלום ,יש גבול ,רבנים לזכויות אדם ,זזים
 קהילה פועלת ופורום המשפחות השכולות.יו"ר הרשימה המשותפת ,ח"כ איימן עודה )חד"ש(,
שהשתתף בהפגנה ,אמר" :העברה בכפייה היא פשע מלחמה.
אנשים שחיים בקושי במבנים ארעיים ,משפחות וילדים שכבר
גורשו בעבר ,עומדים עכשיו שוב מול גירוש נפשע המשרת
את התכנית המסוכנת של הממשלה לספח את שטחי ."C
הסופר והמחזאי יהושוע סובול אמר בנאומו" :בדיון בבג"ץ
התברר ששניים משלושת השופטים שהתירו את הגירוש
מצויים בניגוד עניינים .אנו בתקופה האפלה בתולדות
המדינה .כאן נמצאים המעטים ,אבל הרבים אדישים".

חד"ש תל אביב

אסיפה שנתית בהשתתפות ח"כ דב חנין
על סדר היום :ברכות וסיכום פעילות הסניף ,בחירות לוועד הסניף,
הרצאה של ח"כ חנין על תפקידה של חד"ש בישראל 2018
יום ה' 5 ,ביולי ,19:00 ,אחד העם  ,70תל אביב

מק"י  -המחלקה הרעיונית

קוראים את "הקפיטל"
הקורס לביקורת הקפיטליזם ולקריאה מודרכת ב"קפיטל" של קרל
מרקס ,בהנחייתו של פרופ' גדעון פרוידנטל ,ייערך במכון אמיל תומא.
להרשמהsalmahebi@gmail.com :

מפגש ראשון :יום ד' 4 ,ביולי ,19:00 ,לוחמי הגטאות  ,27חיפה

שירה בגדה 14
בהשתתפות :צחי אבינעם ,קובי אור ,יעל בירנבאום ,זלי גורביץ' ,הדס
גלעד ,חגית גרוסמן ,מרחב ישורון ,לריסה מילר ואפרת מישורי
יום ד' 4 ,ביולי ,21:00 ,אחד העם  ,70תל אביב

הנשים הפראיות :תערוכת ציור קבוצתית
יוצגו יצירות של ללי כץ ,לריסה מילר ,נורה פורת ועטר רבינא .אוצר :יואב
אפרתי ,מנהל אמנותי :אורי נתן

שעות פעילות :שני-רביעי  ;17-14שישי ושבת14-11 :
פתיחה חגיגית :יום ה' 12 ,ביולי ,20:00 ,אחד העם  ,70תל אביב

ההצגה "צו מניעה" בנעילת התערוכה של נועם תורן
קבוצת תיאטרון תציג בקריאה מבוימת קטעים מהמחזה הקומוניסטי "צו
מניעה" באירוע לרגל נעילת תערוכת האמן נועם תורן" ,מטאור בוהק יאיר
את דרכו של הפועל".
המחזה התיעודי ,שכתב והמחיז צוות המערכת של "העיתון החי" בארה"ב
ב ,1938-עוסק בזכויות עובדים ומבטא את הקושי העצום במאבק במנגנוני
הכוח .בתי הדין ,המטילים צווי מניעה ,מאפשרים למעסיקים לבטל שביתה
ולדכא את מחאת העובדים .את הקריאה המבוימת עיבד וביים כפיר לפיד-
משעל; הדרמטורגיה של יובל זהבי; והשחקנים שירה חסיד וארנון רוזנטל.
שבת 7 ,ביולי ,12:00 ,גלריית רו-ארט ,שביל המרץ  ,3בניין  ,8תל אביב

"צאו מעזה" :כנס מחאה

מועדון קולנוע בגדה השמאלית

אירוע ציבורי בהשתתפות ח"כ עאידה תומא-סלימאן )חד"ש,
הרשימה המשותפת( וח"כ מוסי רז )מרצ(
יום א' 8 ,ביולי ,18:30 ,תיאטרון תמונע ,שונצינו  ,8תל אביב

 – Dazed and Confusedריצ'רד לינקלייטר
 ,1993ארה"ב )אנגלית; כתוביות בעברית(

מוצ"ש 7 ,ביולי ,20:00 ,אחד העם  ,70תל אביב

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 :

