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מול מדיניות נתניהו ,ועל אף ניסיונות ההשתקה מצד השרה
רגב :צובר תאוצה המאבק לביטולו של חוק הלאום הגזעני
מאות התקבצו ) (29.7באולם
"בית הגפן" בחיפה ,שנתמלא עד
אפס מקום ,בכינוס חירום יהודי-
ערבי נגד חוק הלאום .בכינוס
נשאו דברים חברי הכנסת של
חד"ש והרשימה המשותפת איימן
עודה ,עאידה תומא-סלימאן ויוסף
ג'בארין ,ח"כ מוסי רז )מרצ( ויו"ר
האגודה לזכויות האזרח ,רחל
ליאל.
המשתתפים נטלו חלק במעגלי
דיון ובקבוצות עבודה ,שבחנו
פרקטיקות התנגדות לחוק הגזעני
ולגלי החקיקה האנטי-דמוקרטית .האירוע ההמוני התקיים
למרות ניסיונותיה של מירי רגב ,שרת התרבות ,לבטלו.
עוד ביום שישי ) (27.7פנתה רגב לראש עיריית חיפה,
יונה יהב ,בדרישה לבטל את קיום האירוע במרכז התרבות
הזוכה בתמיכת משרדה והעירייה .יהב דחה את הדרישה,
באומרו שהאולם הושכר בתשלום .ביום האירוע פעלה רגב
שוב לביטול האירוע ,והפעם פנתה ליועמ"ש אביחי
מנדלבליט ,ודרשה באופן מקארתיסטי "למנוע הפיכתה של
הבמה הציבורית הנתמכת ל'דירה להשכיר'
פוליטית/מפלגתית" ,בכנותה את המארגנים )חד"ש( "גיס
חמישי בשירותם של מבקשי רעתנו ,החותרים תחת עצם
קיומנו".
רג'א זעאתרה ,מזכיר חד"ש בחיפה ,מיוזמי הכנס
ושבפועל שכר את האולם ,אמר בפתיחת הכנס" :הנוכחות
הרבה ,שמחממת את הלב – זו התשובה לרגב כמו גם לחוק
הייסוד הגזעני שאנחנו מתגייסים נגדו" .ח"כ תומא-סלימאן
פנתה בדבריה לשרה רגב ,ואמרה" :את יכולה לתקוף אותנו,
מירי .את יכולה לעשות לנו יחסי ציבור בחינם .את מצליחה
להראות לנו באופן הברור ביותר מול מה אנו מתקוממים,
ולכן נמשיך להתנגד על אפך ועל חמתך .המאבק לביטולו
של חוק הלאום הגזעני ,המכונן אפרטהייד כחול-לבן ,צובר
תאוצה".

נתניהו ,מצדו ,מנסה לזרוע דה-מורליזציה בקרב מתנגדי
החוק .ראש הממשלה מסר ,לאחר פגישתו עם נציגי העדה
הדרוזית ) (27.7המתנגדים לחוק ,כי "אין לממשלה כוונה
לשנות את חוק הלאום" .בישיבת הממשלה בבוקר יום א'
) (29.7ניסה להלהיב את שריו להתגייס להדיפת הביקורת
הציבורית המתרחבת נגד החוק.
חשוב לציין שמאות סופרים כבר חתמו על עצומה הקוראת
לגנוז את החוק )ובינם עמוס עוז ,הלית ישורון ,דויד גרוסמן,
שמעון בוזגלו ,נוית בראל ועוד(; אלפים התאספו בכיכר
הבימה ) (30.7כדי לציין את "שיעור הערבית הגדול בעולם"
בתגובה לסעיף המוחק את מעמדה הרשמי של השפה
הערבית; והוקם מטה המאבק של הכוחות המתקדמים
הדרוזיים ,החותר לשים סוף למדיניות ה"הפרד ומשול"
שנוקטת הממשלה כלפי הציבור הערבי ,שכולו מופלה בחוק.
במוצאי שבת ) (4.8תיערך משמרת מחאה מול ביתו של שר
האוצר משה כחלון בחיפה ,ביוזמת "מתנגדות לאפרטהייד",
מטה מאבק שהקימו מק"י וחד"ש עם שותפים נוספים .שבוע
לאחר מכן ) (11.8תקיים ועדת המעקב העליונה של
האוכלוסייה הערבית הפגנת המונים בתל אביב .המאבק הוא
התשובה לנתניהו ,לרגב ,לבנט ,לליברמן ולימין הקיצוני :כן,
אנחנו יכולים להוביל לביטול חוק הלאום.

תגובות2/
המעסיקים בעד איגודים ...של עצמם

דברים בשם אומרם

"נדמה לי שאף מעסיק לא היה רוצה שיהיה אצלו ועד עובדים.
גם אם כלפי חוץ מעסיקים מפגינים תמיכה בוועדים אלה ,לא
פעם הם מנסים לטרפד את התגבשותם מאחורי הקלעים,
בהנחה שאיגודים מקצועיים הם כאב ראש .ובכן ,השבוע
התברר לי שתאגידים ועסקים דווקא מאוהבים עד כלות
באיגודים מקצועיים – של עצמם .ניקח לדוגמא את איגוד
הבנקים המעסיק  16אנשים בלבד ,ומשכורת הבכירים
בשמיים :משה פרל ,המנכ"ל היוצא ,הרוויח כל חודש לפי
נתוני הדוח האחרון קרוב ל 200-אלף שקל )עלות שכר( .זה
קרוב מאוד למגבלת השכר במגזר הפיננסי .פרל צבר ב12-
שנות כהונתו יותר מ 20-מיליון שקל".
)אלי ציפורי" ,גלובס"(13.7 ,

השר שטייניץ מסביר מדוע הופרט החשמל

להיות עני בצבא המוסרי ביותר בעולם
"גם הצבא המוסרי ביותר בעולם ,וגם מי שמקפיד לאפיין אותו
כך ,לא יוכלו לשאת את החרפה .מתברר ש 70%-מהאסירים
במתקני כליאה צבאיים 'סובלים מבעיות כלכליות' .בעברית
פשוטה ,בוטה ולא מתחסדת ,צריך לומר שהם עניים .מתברר
שרבים מהם הושלכו בידי מערכת המשפט הצבאית לכלא
משום שערקו מן השירות .מתברר שהם ערקו כדי לסייע
בפרנסת המשפחה .נכלאו מפני שהם עניים .האם יש בישראל
של  2018חרפה גדולה מזאת? אילו מוחות מעוותים הגו אותה
וממשיכים לבצע אותה למרות שהם מודעים לקושי הבלתי
אפשרי של החיילים האלה? כיצד הפך העוני לעבירה על חוקי
הצבא?"
)אריאנה מלמד" ,הארץ"(8.7 ,

מחיר למסכן המסתכן
"בדיקת מכרזי מחיר למשתכן של משרד האוצר העלתה כי
עבור  50%מהדירות שהוגרלו לא הוגשו כלל בקשות להיתרי
בנייה .רק שליש מהדירות שהוגרלו כבר קיבלו היתרי בנייה.
המשמעות – התארכות של כשנה בקבלת הדירה .זוכי מחיר
למשתכן' :מצד אחד הכסף עומד בצד והמחיר למ״ר בנוי
עולה ,ומצד שני ממשיכים לשלם שכירות'".
)כלכליסט(11.7 ,

רעידת האדמה הלהט"בית
"ראש מכון המקדש ,הרב ישראל אריאל ,מביע הסתייגות
מעלייתו להר הבית של ח"כ אמיר אוחנה )הליכוד( .הרב
אריאל מברך על עלייתם של חילונים להר ,אך לדבריו לא ראוי
שלהט"בים יעלו להר' .שמעתי שח"כ שרן השכל הקפידה
ללכת למקווה ,ובאמת אני שומע על אנשים חילונים שהעלייה
להר הבית מחזקת אותם רוחנית ומביאה אותם לערוך חשבון
נפש .אבל זה חמור שח"כ החוטא במשכב זכר ,שזה איסור
חמור מהתורה ,משמש כמנהיג בישראל ומצטרף לסיור בהר
הבית'' .זו בושה וחרפה' ,תקף הרב אריאל ושאל' :האם נהיינו
כסדום ועמורה?' .הרב גם כינה את הלהט"ב 'מחלה' וטען כי
חברי הקהילה הגאה אשמים ברעידות האדמה".
)ערוץ (13.7 ,7

מהנעשה בסטארט-אפ ניישן
"בעשור האחרון הפכה ישראל מרכז עולמי של הונאה:
תעשייה שלמה שמעסיקה מעל  10,000עובדים ,רובם עולים
חדשים ודוברי שפות זרות ,המועסקים במרכזי מכירות ברחבי
הארץ .אנשי שיווק אלה מפתים לקוחות בחו"ל באמצעות
הטלפון והאינטרנט ,בדרכי מרמה ,להשקיע באופציות
בינאריות ,פורקס ,חוזי הפרשים ומטבעות דיגיטליים.
הלקוחות ,רובם ככולם ,מפסידים את כספם".
)אתר "טיימס אוף ישראל"(18.7 ,

"הלילה התרחש בכנסת אירוע היסטורי .לאחר שנים של
ניסיונות כושלים ,אישרה הכנסת את הרפורמה בחברת חשמל
ועיגנה אותה בחקיקה .המשמעות היא משק חשמל שבו לא
יהיה יותר ועד עובדים עם יד על השאלטר .לא יהיה שאלטר,
כי הרפורמה מבטלת את המצב".
)שר האנרגיה יובל שטייניץ(19.7 ,

מהנעשה במדינה ה51-
"פרופ' מרטין אייכנבאום ,מהכלכלנים הבולטים בארה"ב,
דחה את הצעתו של רה"מ להתמנות לנגיד בנק ישראל".
)"דה מרקר"(22.7 ,

מכתבים
למערכת

אין חדש תחת חוק הלאום
הכותרת של "זו הדרך" )" ,(18.7חוק התהום" ,התייחסה
לחוק הלאום שנחקק לאחרונה .יש מן הצביעות בתקיפת חוק
הלאום ,כאילו בכוחו לשנות מן היסוד את ישראל
הדמוקרטית-ליברלית ולהפכה למדינה לאומנית ופשיסטית.
ישראל מעולם לא הייתה מדינה דמוקרטית-ליברלית.
ישראל חסרה עקרונות יסוד המאפיינים מדינה דמוקרטית :אין
בה הפרדה בין דת ולאום ,אין בה הכרה בלאום אזרחי-
ישראלי המשותף לכלל אזרחיה ,אין בה הפרדה בין הממסד
הדתי למוסדות המדינה ,והתושבים כפופים בדיני אישות לדין
הדתי .לכן גם אין נישואים אזרחיים .בל נשכח :תקנות ההגנה
לשעת חירום נמצאות בתוקף ,בלא הפסקה מאז שנת ,(!)1945
והן מתחדשות מדי שנה.
בישראל ,ובעידודה של המדינה ,פועלים מוסדות ציוניים
אקסטרה-טריטוריאליים ,שאמורים היו להתבטל עם הקמת
המדינה :הסוכנות היהודית ,ההסתדרות הציונית ,קרן הייסוד
וקק"ל .מאזרחיה הערבים של המדינה הופקעו שטחי אדמות
רבים לצורך "פיתוח יהודי" ולא לפיתוח המדינה לטובת כל
אזרחיה.
מעשי הליכוד כיום הם בגדר בניית קומה עליונה על המבנה
שבנו מפא"י ואחר כך מפלגת העבודה ,הנקראת ישראלית ,אך
היא בעצם יהודית -ציונית.
יוסי ברנע ,תל אביב
אפשר לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל:
zohaderekh@gmail.com
או לתיבת דואר  26205ת"א-יפו 6126102

פוליטי3/

רענן )ראשונה משמאל( ומפגינים בצומת יד מרדכי )צילום :קול אחר(

לא מעניינים
את הממשלה
השלכות ההסלמה האחרונה
בדרום והחרפת מדיניות הסגר
מאת יעלה רענן
החשש אם ומתי תפרוץ מלחמה מלווה אותנו ,בעוטף עזה,
ביום ובלילה .השאלה אם ייפלו בלילה טילים מעסיקה אותנו
בכל רגע .התושבים כאן נתונים בלחץ נפשי קשה .בביתי
בקיבוץ כיסופים ,למשל ,יש שני חדרי ממ"ד ,ובכל אחד מהם
שתי מיטות .בלילות כמו אלה שעברו עלינו בשבועיים
האחרונים ,הייתי מעדיפה לישון בממ"ד; אלא שבני המתגורר
בחו"ל שוהה אצלנו ,כמו גם האחיין שלי ,ולכן אין לנו די
מיטות בממ"ד .כל ההתנהלות והמחשבות שלנו סובבות סביב
הסיכוי שנעמוד בזמן התגובה מהישמע האזעקה ועד לנפילת
הטיל – בערך שתיים או שלוש שניות .זה לא זמן להתעורר
ולהתארגן .אם לא מוכנים מראש ,אין הגנה מפני הטיל.
ביומיום מעסיקה אותנו השאלה אם הלילה שוב תתקוף
ישראל בעזה .האם התקיפות הישראליות שוב יתורגמו
לקסאמים? בבוקר ,ההורים טרודים בלבטים אם לשלוח את
הילד לקייטנה או לבית ספר ,או שמא להשאירו בבית ,למרות
שבבית מצב המיגון לא בהכרח טוב יותר.
המצב ב"עוטף" הוא סיוט במיוחד עבור הורים .אני חוששת
שעקב החלטותיי ייפגעו ילדתי או אחייני .אני גם מכהנת כיו"ר

ועדת החינוך של קיבוץ כיסופים ,ונאלצת לקבל
החלטות הנוגעות לחייהם של כל ילדי הקיבוץ.
לעומת הטילים ,חשוב לומר כי השריפות
וההצתות התדירות אינן עניין של חיים ומוות ואינן
משנות את סדר היום בצורה משמעותית .הן אמנם
גורמות לתחושה של אי-נעימות ,בייחוד בגלל ריח
העשן הכבד ,ובהחלט לא נעים לצאת מהקיבוץ
ולראות את כל הדרכים שרופות ואת היערות שלנו
צבועים בשחור-חום-אפור .לפעמים יש עוד קצת
ירוק כדי להזכיר לנו שאפשר היה לחיות כאן אחרת.
מעבר לגדר ,בעזה ,המצב קשה לאין שיעור .אני
חברה בתנועה "קול אחר" הפועלת בשדרות ובעוטף
עזה .למעלה משנה אנו עומדים מדי שבוע בצומת יד
מרדכי ,צומת הבית שלנו ,וקוראים להפסיק את
המצור על עזה .לכולנו יש מכרים וחברים בעזה.
כולנו מקיימים תקשורת עם עזה ,ולכן עזה עבורנו
היא  1.5מיליון בני אדם ,ולא גוש אמורפי של רוע,
כפי שמנסה הממשלה לצייר אותה.
זו הייתה המטרה הראשונה של "קול אחר" –
לקשר את הסבל המושת על עזה לפנים ולשמות .אנו
תובעים להסיר את המצור מעל עזה כי הוא אכזרי;
לא רק כי כדאי לנו לעשות כן ,ולא רק כי הסרת המצור תטיב
גם עם עוטף עזה .המצור שממשלת ישראל מקיימת מזה 11
שנה הוא נפשע פוליטית ומוסרית.
למרות מאמצינו ,בינתיים לא הצלחנו לשכנע את מרבית
הציבור בעוטף בעמדותינו .זו עבודה מפרכת להילחם
במדיניות הממשלה כלפי עזה ובתעמולה ההופכת את תושביה
לגוש מאיים ,כאילו אין דרך אחרת לנהוג כלפיהם.
ההוראה של שר הביטחון לסגור את מעבר כרם שלום
) ,(10.7ממנה חזר חלקית ,היא החלטה גרועה במיוחד.
באמצעות מדיניות הרסנית זו של הרעבה וסגר ,מגבירה
ממשלת ישראל את הסבל ומחמירה את האסון ההומניטרי
ברצועה .מחאת הפלסטינים על המצור משמשת מצידה עילה
לתוקפנות ישראלית המייצרת סבל נוסף .ירי באזרחים
והפצצות אינם מתקנים דבר ,אלא רק מעמיקים סבל.
לאורך העשור שחלף ,מאז הראשונה במלחמות עזה
)"עופרת יצוקה"( ,לא מעסיקות את הממשלה ההשלכות של
מדיניותה לא על האוכלוסייה בעוטף עזה ,ולא על האוכלוסייה
בעזה .ממשלת נתניהו הורידה מעל סדר היום את החתירה
להסדר מדיני ישראלי-פלסטיני ועסוקה בהעמקת הכיבוש
ובבידוד הרצועה .בהתנתקות ) (2005ולאחריה משתמשת
הממשלה בכוחה הצבאי ,הכלכלי והפוליטי לשלהוב העימות
מול עזה .זה סיוט להיות אזרחית היודעת שכל מהלך
שהממשלה מובילה נעשה בידיעה מוחלטת למחיר שאשלם.
אנחנו לא מעניינים אותה.
ממשלת נתניהו מקדמת אינטרסים צרים ומידיים של
העומדים בראשה :להסיט את השיח הציבורי ממאבק למען
צדק חברתי ,שוויון ודיור ציבורי ונגד שחיתות ,עוני וכיבוש.
כל עוד שורר כאן מצב של מלחמה ,קל לממשלה לשסות את
האזרחים זה בזה .ואולם ,חשוב לציין כי האנשים שגרים כאן
בעוטף עזה קרועים :מצד אחד ,הם מאבדים סבלנות כלפי
שגרת הרקטות ,ומצד שני ,הרוב המכריע מודע לכך שמלחמה
תהא אסון והסבל באזורי הגבול יתגבר הרבה יותר.
הניסיון לימד אותנו כי מלחמה תהיה קשה עבורנו באופן
משמעותי מאשר המצב הנוכחי .למרות ההסתה הלאומנית
מחלחלת ההבנה שפעולה צבאית לא תפתור את הבעיה .הדרך
היחידה לייצר חיים של כבוד לכולנו ,משני צדי הגבול ,הוא
פתרון מדיני ,שיבטיח את סיום הכיבוש והמצור ושלום
ישראלי-פלסטיני צודק.

עובדים4/

משרד הרווחה פוגע שוב בנערים בסיכון

מכריזים על הלאמה

ומבצעים הפרטה
בדצמבר  2017הודיע שר העבודה והרווחה חיים כץ על
כוונתו להלאים את המעונות שבאחריות רשות חסות הנוער.
בפועל רק העמיק השר כץ את ההפרטה ,והעביר לניהול חברת
כוח האדם דנאל את מרבית המעונות .מהלך זה פגע באופן
משמעותי בעובדים וגרם לעזיבתם של רבים ומנוסים.
אנשי משרד הרווחה מוסיפים עתה חטא על פשע :למרות
הביקורת הקשה שספגה בבית הדין המנהלי ,התכנסה שוב
ועדת המכרזים )אותה ועדת מכרזים( ,והחליטה על העברת
מעון נוסף ,נווה חורש ,לידי דנאל .נווה חורש היה מעון הדגל
המופתי והפרטתו תגרום להרס סופי של רשות חסות הנוער.
לא במקרה נמנים עם עובדי מעון זה חברים רבים בהנהגת ועדי
עובדי חסות הנוער; ובינם גם אני.
זה מהלך שמטרותיו האמתיות – ריסוק סופי של התארגנות
העובדים שלנו ,אותה בנינו משך כמעט עשור ,והמשך סגירת
חשבונות עם עמותת ענב ,המפעילה הקודמת של המעונות.
עבור אנשי משרד הרווחה ,העובדות והעובדים אינם חשובים,
גם לא הנערים במצוקה .הם מתעניינים רק בסטטיסטיקה
באמצעותה אפשר לצייר מצג שווא של תיקון ושל שיפור
השירות.
בחצי שנה האחרונה ,מאז המהלך האלים של משרד
הרווחה כלפי העובדים ,מתהדר המשרד בתפוסה של 95%
מהמעונות .אני יכול להתווכח עם הנתון הזה ,אבל לא זה
העיקר .חשוב יותר לדבר על המחיר שמשלמים הנערים ואנשי
צוות האמונים על הטיפול בהם.
אנו נאלצים לקלוט לפעמים גם שלושה נערים בשבוע בכל
קבוצה .זאת ,תוך כדי קליטה של עובדים חדשים וחסרי ניסיון
במקום העובדים הוותיקים שעזבו בפברואר .נקלענו למצב
בלתי-נסבל :כמות הבריחות במעון נווה חורש צמחה לממדים
מבהילים .באפריל האחרון ,חצי מנערי הקבוצה שלי שהו
מחוץ למוסד .מאז ,באופן עקבי נוטשים חניכים את המעון.
יש נערים שלא זכיתי לפגוש אפילו ,כיוון שברחו ביום
שבו נקלטו .בשתי הקבוצות הנוספות המצב דומה למדי.
אין כלים ,זמן ויכולת לקלוט בצורה מיטבית ולסייע
לנערים שממילא מגיעים במצבי משבר .נווה חורש כעת הוא

מעין שחזור של הכאוס ממנו באו ,בתוספת
של לחץ ,של משמעת ,של כללים קפדניים
ושל דינמיקה חברתית מורכבת וסוערת .כל
אלה אחראים לרמה גבוהה של מתח
וחרדה ,הגורמים לריבוי של אירועי קיצון
במעון :ניסיונות של פגיעה עצמית,
ניסיונות פגיעה בצוות ,שוטטות ,מקרי
אלימות ופתיחת תיקים חדשים במשטרה.
המצב הזה מייאש .כיצד קורה ,שוב ,שלנו
העובדים ,הנקרעים תחת המעמסה
הנפשית ,אכפת יותר משאכפת לכולם?
אחד הנערים החדשים ,הסובל מבעיות
נפשיות חמורות ,טיפס לפני שבועיים לגג
הביתן בו שוהה ,ולתדהמת הצוות שנכח
במקום קפץ וריסק את רגלו .בשבוע שעבר
שבר נער חדש והרס את כל שנקרה בדרכו ,ובסופו של דבר
תקף גם שוטר שהגיע כדי לעצור אותו .על זה איש לא יספר
לכם .ככה מצילים נוער בסיכון?
כל אנשי הטיפול במעון ,ותיקים וחדשים ,זוטרים ובכירים,
מודעים לתהליך זה ומודאגים ממנו .בשיחות מסדרון שקטות,
רבים מותחים ביקורת חריפה על אנשי משרד הרווחה .לא רק
במעון ,כי אם בכל מסגרות חסות הנוער ,שולט הפחד .בשקט-
בשקט ,מודים לא מעט אנשי טיפול ותיקים כי ישנה אווירה
אלימה מצד אנשי המשרד ,אך מנהלי המסגרות חוששים
לעורם ומיישרים קו עם המדיניות הממשלתית.
חשוב להדגיש :הפעלת שירותי רווחה וחינוך במכרזים זו
שיטה מושחתת מהיסוד .שיטה זו הופכת עובדים לשקופים
וחסרי משמעות ,לעבדים הניתנים להעברה מיד ליד תוך
פגיעה עקבית בשכרם ובתנאי ההעסקה שלהם .שיטה זו נועדה
להעניק מינימום שירות במינימום השקעה ,לבטל כל ביטחון
תעסוקתי ,לרוקן מתוכן מדדים של צבירת ותק ,לחסל כל
אחווה במקום העבודה ולגרום לתחלופה גבוהה של כוח
העבודה .ומאחר שמדובר בטיפול בנוער בסיכון – העניין הזה
הופך קריטי במיוחד.
כל שנותיי בנווה חורש לא זכורה לי תקופה כה קשה
ומתסכלת .המעון שהיה ידוע כמעון מוביל מבחינה מקצועית,
שהיה ידוע ביציבותו ,בשקט ובאווירה המשפחתית ששררה
בין כלל עובדיו ותרמה רבות לתחושת הביטחון של הנערים
החוסים בו ,נהרס עקב החלטות בריוניות של משרד העבודה.
אך בכל פעם שאני כמעט מתייאש ,אני נזכר בנערים שחוו
גיהינום של חיים וכעת אין מי שישמע וישמיע את קולם.
הנורא מכל – שהם עצמם לרוב אינם קולטים שהמערכת
ממשיכה לדפוק את חייהם .בכך לא אשמים אנשי הצוות
הטיפולי ,כי אם אנשי משרד הרווחה הנתלים ביעדים כלכליים
גרידא ,ומנחים אותם מאבקי כוח ואגו.
מי יעצור אותם? אנחנו ניסינו .באמצעות מאבק ציבורי
קשה שגבה מאיתנו מחיר כבד ,פעלנו לשנות את הגזירה
המרה שגזרו עלינו ועל בני הנוער אנשי ה"רווחה" .מי יעצור
את משרד הרווחה מהמשך ההרס של מעונות הנוער? מי ידאג,
באמת ,לבני נוער בסיכון כשאנשי המשרד עסוקים
בסטטיסטיקה ארגונית ,בכיפופי ידיים ובמאבקי אגו?
אלה שמות האחראים להרס רשות חסות הנוער :השר חיים
כץ; המנכ"ל אביגדור קפלן; הסמנכל"ית והאחראית לרשות
חסות הנוער אלין אלול; סמנכ"ל התפעול משה שוקרון; וראש
מטה הסמנכ"ל נפתלי יעבץ .לזכור ולא לשכוח!

אלברט סופר
הכותב הוא יו"ר ועד עובדי חסות הנוער
ומפעיליו המרכזיים של ארגון כוח לעובדים

חברה5/

הרחם היהודי
של חוק הלאום
וגם הביקוש הבורגני לפונדקאיות
השמאל הישראלי נקלע בשבוע אחד למלכודת משולשת:
נחקק חוק הלאום; צה"ל הגביר את תקיפותיו בעזה ובסוריה;
והכנסת הפילה בהצבעה צינית והומופובית סעיף לגבי
הקהילה הגאה .מיד נשכחו כל הנקודות שעמדו על סדר היום
האופוזיציוני ,והכל נתכווץ לטובת המחאה של הקהילה.
חברת החדשות ,שמשך ימים שלמים אפילו לא הזכירה את
חוק הלאום ,הפכה את ההפגנה לאירוע המרכזי שלה.
ההסתדרות ,וגם חברות ותאגידי ענק )שיחסם לכוח האדם
שהם מנצלים ראוי לדיון נפרד( ,הזדהו עם הלהט"בים .על
התנגדות לסחר בנשים ובגופן קשה היה בכלל לדבר.
זכייתה לכאורה של פוליטיקת הזהות בנקודות ,מפני
שהוציאה רבבות לרחובות ,הבליטה את כישלון הפוליטיקה
השמאלית של ממש .בלט טבעה המעמדי של הראשונה :על
הזכויות של מי ויתרו ועל הזכויות של מי לא? את מי לא ספרו
במחאה הגדולה שהייתה ובזו שלא הייתה? זכויות הנשים
הפונדקאיות נדחקו הצידה ,ושוב ניתנה לגיטימציה ציבורית
לסחר באיברים ובגוף נשי .כך גם נשכחה האפליה המעמדית,
שבבסיסה זוגות חשוכי ילדים )סטרייטים או לא( מ"העולם
הראשון" ואִ מהות יחידניות בנות המעמד הגבוה ינצלו את
מצבן הכלכלי הרעוע של נשים מוחלשות מהמעמד הנמוך.
ניקח לדוגמא את ח"כ מיכל רוזין )מרצ( ,שכתבה בעמוד
הפייסבוק שלה )" :(22.7במקום לחתור לשוויון אזרחי מלא
לקהילת הלהט"ב ,התנגדה הממשלה לאפשר הורות שוויונית
גאה" .רק לפני חודשיים כתבה רוזין ב"הארץ" ):(7.5
"שמעתי גברים רבים מחרפים את נפשם בהגנה על זכותן של
נשים להיות חשפניות' .זו בחירה חופשית' הם אומרים .ואני
תוהה ,אם אותם 'שומרי הנשים' תומכים גם בשאר המאבקים
על זכות הנשים על גופן" .ובהמשך" :את המלחמה שלי אני
מנהלת נגד חברה פטריארכלית שהפסיקה להבחין בין טוב
לרע ,בין אישה למוצר" .נסו לעמוד על ההבדל בין תמיכתה
בפונדקאות להתנגדותה הצודקת לעמדה הפטריארכלית
ההופכת אישה מוצר.
גם ד"ר אייל גרוס מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת
ת"א מיהר לגייס את "הבחירה החופשית" של נשים ורצונן
להרות במאמר בו תקף את "ההומופוביה הליברלית"
)"הארץ" .(24.7 ,גרוס אף נשען על מאמר של פונדקאית
פילנתרופית )צביה ויסברגר" ,הארץ" .(22.7 ,וכמו תמיד,
כשאין טיעון טוב ,נוח לגייס סיפור קורע לב על זוג חשוך
ילדים שהפילנתרופיה סיפקה לו אושר בדמות שאר בשר.
אפשר גם לספר על האושר שחוותה הפונדקאית ,ועד מהרה
מגיעים לעניין הכספי .כמו במרבית הטיעונים בעד חשפנות
או זנות ,ממהרים המצדיקים להשתמש בטיעונים של "בחירה
חופשית" ,או של "חוזה הוגן" בין צדדים שווים.
רבים מתומכי הפונדקאות המסחרית מוכנים להפקיר את
הפונדקאיות לכוחות השוק .מי באמת יגן עליהן? מערכת
המשפט? ועדות מטעם מוסדות רפואיים חזקים? עובדים

סוציאליים מוחלשים? פסיכולוגים בשירות המדינה שיעמדו
מול המצוקה החברתית מחד גיסא ,ומול הלובי הבורגני החזק
ללגליזציה של פונדקאות מאידך גיסא? תשובה אפשרית אחת
היא ,שהפונדקאיות הפוטנציאליות – בשונה מה"צרכנים" –
אינן חלק מהאלקטורט של רוזין ,של תמר זנדברג ,או של מרב
מיכאלי ,ועל כן קל להן לשכוח אותן ברגע האמת.
כאן אני מגיעה לשורש העניין .ארגון העובדים של גרוס,
למשל ,מגן עליו היטב כמרצה בכיר )וטוב שכך( :יש לו
קביעות ופנסיה תקציבית .מה אכפת לו לקרוא לאחרים,
החוששים מפני המדינה חובבת הילודה ומפני השוק הפראי,
"הומופובים"? גם כאן מצוי הטבע המעמדי של הקונפליקט.
ובכן ,כשיו"ר הרשימה המשותפת ,ח"כ איימן עודה )חד"ש(,
נעדר מאותה הצבעה ,תקף אותו ) (18.7האתר של הבורגנות
השמאלית" ,שיחה מקומית" .העיתונאית יעל מרום טענה ,כי
"מי שחושב שהוא יכול להיות ראש האופוזיציה צריך לפחות
לא להיות פחדן עלוב".
באמת? הנה לשון החוק" :האֵ ם הנושאת היא בת-דתה של
האם המיועדת ,ואולם אִ ם היו כל הצדדים להסכם לא-יהודים,
רשאית הוועדה לסטות מהוראות פסקה זו ,בהתאם לחוות דעת
של איש הדת חבר הוועדה" .כלומר ,יהודייה תֶ הֱרֶ ה רק בשביל
יהודייה! האחרות יוכלו "להתערבב" .זה המקום לעמוד על
הקרבה הגדולה בין חוק הלאום לחוק הפונדקאות ,ועל הקשר
בין הרעב הלהט"בי שהשלים עם סחר בגוף הנשי לאדישות
הגמורה כלפי חוק הלאום ,או לקשיים שמערימה המדינה על
אימוץ )שם מופלים הלהט"בים עוד יותר(.
במאמרה החשוב על הפוליטיקה של המשפחה בישראל,
השוותה פרופ' דפנה בירנבוים-כרמלי בין ההליכים המפרכים
שצריכים זוגות חשוכי ילדים לעבור כדי לאמץ ילד לבין
הקלות הבלתי-נסבלת ,בתקציבים מטורפים ואולי בנזקים
לגוף האישה ,שבה נעשית הפריה חוץ-גופית .סל הבריאות
הישראלי כולל מחזורי טיפולים עד גיל מאוחר מאוד )ובלי
שום הגבלות( ,ובלבד שהאישה נשואה ובכוונתה להקים
משפחה .כך כתבה בירנבוים-כרמלי:
"הדחיקה לשוליים של מסלול האימוץ מקורה בתפישת
האימוץ כאיום על 'המשפחה הטבעית' ,ומכאן גם על הניסיון
להגדיר את הקולקטיב היהודי בישראל כרשת שארי בשר .לכן
מגדירה המדינה את הגוף הבריא לפי תרומתו לשעתוק
הקולקטיב באמצעות שארות ביו-גנטית ומעודדת טיפולי
פוריות המדגישים את חשיבות הקשר הביולוגי בין הורים
לילדים .יתרה מזו ,ה'ליברליות' הכוללנית של המדיניות
הישראלית לגבי טיפולי פוריות כשלעצמה מאששת את
התפישה ,כי קשר דם חזק דיו כדי לקיים כל מבנה משפחתי,
כולל מבנים מסורתיים פחות.
"בהקשר הרחב משתמע שכל קשר דם הוא בגדר חיזוק
הקולקטיב היהודי ה'טבעי' .אם קשר זה נתפש כקריטי
לסוגיות יסודיות כמו זהותה של המדינה וכבסיס לעיגון
הטענה הגאו-פוליטית של הקולקטיב ,או אז חורגת החשיבות
הריטואלית המיוחסת לשארות ה'טבעית' אל מעבר להגדרת
המשפחה והקולקטיב ,ונוגעת בשאלת הישרדותו של
הקולקטיב .לשם כך ,על המדינה לחדד את הגדרתה של
'המשפחה הטבעית' ,להבחינה בחריפות ולרומם אותה
בהשוואה לכל חלופה .זו ההבחנה שעליה מאיים האימוץ"
)"יותר זול מעולה חדש"" ,מטעם"  ,2009 ,18ע' .(78
לא טקטיקה הובילה אפוא את קהילת הלהט"ב למצעד גדול
ששילם מעט מס שפתיים למתנגדי חוק הלאום .היה זה ,בסופו
של יום ,חלק מהלאום היהודי המתכחש לכל סתירה ,והדורש
"תנו לנו זכויות )יהודיות(" .אחר כך באה טרוניית הדרוזים.

טליה קלינמן
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מהפכת השלום של אתיופיה
אתיופיה הקודמים .אביי ,דוקטור לרפואה בהשכלתו ,חייל
מאת תומאס מאונטן
וקצין מודיעין לשעבר ,הודיע על כוונתו לקדם מדיניות
חברתית-כלכלית חדשה ולחייב את הפזורה האתיופית במס
מנהיגי אתיופיה ואריתריאה חתמו לאחרונה ) (9.7על הסכם
הכנסה בשיעור של  ,2%לחלק בצורה שוויונית יותר את פירות
שלום ,שסיים את אחד העימותים הממושכים באפריקה .ראש
רווחי הכלכלה האתיופית ,וכן על תכנונו להקים מוסדות חינוך
הממשלה החדש של אתיופיה ,אביי אחמד עלי ,נפגש בבירת
ממלכתיים ומרכזיים כתשובה לפילוג ולשסעים העדתיים
אריתריאה עם הנשיא איסאיאס אפוורקי ,ופגישתם שופעת
והשבטיים במדינה.
החיבוקים הועברה בשידור חי בטלוויזיות של שתי המדינות.
ראש הממשלה לקח על עצמו משימה לא פשוטה :אתיופיה
עד לפני חודשים ספורים ,לא העלה איש בדעתו כי פגישה כזו
היא מדינה גדולה ,וחיות בה קבוצות אתניות רבות.
תוכל בכלל להתקיים.
אוכלוסייתה דוברת יותר משש שפות )אורומו ,אמהרית,
אביי עומד בראש החזית העממית הדמוקרטית המהפכנית
סומלית ,טיגרינית ועוד( ,ומורכבת מבני חמש דתות שונות
האתיופית ,ברית של ארבע מפלגות )בהן המפלגות
)נוצרים-אורתודוקסים ,מוסלמים ,פרוטסטנטים ומסורות
הקומוניסטיות הפועלות באזורים הטיגריני והאורומי( ,והוא
מקומיות נוספות( .המדיניות של השלטון הקודם ,ששיסעה
המוסלמי בן המיעוט האורומי הראשון המכהן בתפקיד זה.
את האוכלוסייה על רקע עדתי ,הותירה ציבור אזרחים מדמם
מבקרי השלטון הקודם טענו כי כלכלת המדינה ,הצומחת
וחבול .למעלה ממיליון אתיופים הם פליטים ועקורים.
בכ 10%-מדי שנה ,אינה מתחלקת באופן צודק בין המחוזות
חשוב לזכור כי כיבוש אריתריאה ושעבודה היו מרכזיים
השונים .כבר ימים אחדים לאחר מינויו ,ביקר אביי במחוז
בהיסטוריה המודרנית של אתיופיה .לפיכך ,ההתפתחות
אורומיה ,שניצב במוקד העימותים
האחרונה של יחסי שלום בין
עם כוחות הביטחון מאז ,2015
המדינות היא דרמטית ומרגשת.
והבטיח לתושבים ליישם שינוי
האריתראים לחמו משך  30שנה,
הכלכלית-חברתית.
במדיניות
החל ב ,1961-מלחמת עצמאות
בעצרות ובפגישות פומביות,
שבסופה דחק צבא המורדים
הרבה אביי להדגיש את הצורך
האריתראי את הקולונל האתיופי
באחדות בין המיעוטים האתניים,
היילה מנגיסטו לגלות.
והבטיח להרחיב את הזכויות
ב 1991-הכריזה אריתריאה על
הפוליטיות והאזרחיות .אביי אף
עצמאותה ,ואילו הממשלה
הודה לא פעם ש"משטרת אתיופיה
האתיופית בהובלת המיעוט
אחראית למעשים אכזריים".
האתני הטיגריני עשתה כל
מינוי אביי ,והסכם השלום
שביכולתה לחבל במהלכיה
המפתיע בין שתי השכנות ,מעידים
הדיפלומטיים .ב ,1998-שבע
על כניסתה של המדינה
אפוורקי ואביי באסמרה )צילום :ממשלת אתיופיה(
שנים לאחר הכרזת העצמאות
האפריקאית הייחודית לעידן חדש.
האריתריאית ,יצאה ממשלת
רבים אף מתארים אותו כמהפכני :לשלטון הגיעה הנהגה
אתיופיה למלחמת כיבוש נוספת.
אתיופית צעירה שהצהירה על כוונתה להפוך את אחת
בשנתיים של מרחץ דמים ,אולי המלחמה הקרקעית
המדינות העניות והחבולות ביבשת לדמוקרטיה עממית,
האחרונה בגודל זה בהיסטוריה האנושית ,נהרגו  123אלף
מודרנית ,שוויונית יותר ומשגשגת.
אתיופים ו 19-אלף אריתריאים .מיליון וחצי מאזרחי
בהתחשב בכך שביליתי את מרבית חיי באמונה לפיה
אריתריאה הפכו פליטים ועקורים בשל אותה מלחמה מזעזעת
גורמים מהפכניים מגיעים לשלטון באמצעות מאבקים
) 40%מאוכלוסיית המדינה( .כתוצאה מהלחימה ,נוצר מצב
כוחניים ,שינוי פוליטי כה מהותי – הנעשה בדרכי שלום –
של "לא מלחמה ולא שלום" :אחת לכמה שנים נשלח צבא
גרם לי לתהות אם הדבר אינו מצוי מעבר לתפישתי.
אתיופיה לפלוש לשטחי אריתריאה; האחרונה מחזיקה צבא
הסיפור הפוליטי של אתיופיה הנוכחית מוכיח אחרת.
גדול המוצב בגבול ,והמתיחות בין השתיים נותרה בעינה.
ארה"ב ,שפעלה שנים כשוטר מקומי המנסה ללבות סכסוכים
ההתפתחות הנוכחית באתיופיה חותרת לסיים את סיפור
אתנו-שבטיים באזור ולכפות הסכמי שלום בתנאיה-היא,
המלחמה בין שתי השכנות .זה קורה בהובלת מנהיג צעיר
אמנם נתנה הסכמתה לפיוס בין שתי השכנות ,אולם
ודינמי ,המדבר בשפה של שלום ואהבה ,של קהילתיות ,של
ההתפתחויות באתיופיה יכולות להוות סיוט עבורה .אתיופיה
שיתוף פעולה ושל הרמוניה לאומית .ד"ר אביי משרטט עתיד
הזינה את תעשיית הנשק האמריקאי כאחת הצרכניות הגדולות
מבטיח ומתכנן צעדים קונקרטיים להשגתו ,כאשר השלום עם
ביבשת של נשק אמריקאי ,וכן תלויה הייתה כלכלית במדינות
השכנה אריתריאה ומזעור הפילוג השבטי הם רק ההתחלה.
המפרץ .השלטון החדש ושוחר השלום באתיופיה עשוי
לאביי פנייה לעם המזכירה כריזמה של מנהיג דתי .הוא
לשנות את מצב עניינים זה ,ולפיכך עליו לחשוש מניסיונות
מדבר על כינון סולידריות קהילתית שתחליף את הנשק החם,
הפיכה בעידוד אמריקאי ,שכן זו עלולה למצוא עצמה
ביטל את מצב החירום ושחרר אלפי עצורים ,פעילי אופוזיציה.
מאוכזבת משחיקת השפעתה וכוחה הכלכלי והצבאי באזור.
המילים של המנהיג הצעיר נוטעות באתיופים תקווה היכן
אביי ,ראש הממשלה הצעיר והכריזמטי ,קידם תכנית פשרה
ששררו עד לאחרונה רק פילוג וייאוש.
הדומה עד מאוד למתווה השלום שמציע נשיא אריתריאה,
איסאיאס אפוורקי ,ב 25-השנים האחרונות ודחו שליטי
קאונטר-פאנץ' ,ארה"ב
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מתוך "העגורים עפים"

פסטיבל ירושלים:

הנבחרת
פסטיבל הקולנוע ה 35-בירושלים נפתח בשבוע שעבר
) (26.7ויימשך עד יום א' 5 ,באוגוסט .כדרכו של הפסטיבל
הוותיק ,ההיצע עצום ומאפשר לבלות ימים כלילות בהקרנות
ובאירועים השונים המוצעים לקהל במסגרתו .כמחווה
למונדיאל שנערך לאחרונה ברוסיה ,נציג כאן את ה"נבחרת"
של הפסטיבל ,קרי  11הסרטים ,שלטעמי ,הם המומלצים
ביותר לצפייה ואף לצפייה חוזרת.
ראשון הוא הסרט הסובייטי הנפלא והוותיק )(1957
"העגורים עפים" ,מאת הבמאי מיכאיל קאלטוזוב .הסרט
מגולל את קורותיו של זוג צעיר בעת המלחמה הפטריוטית
הגדולה ,כפי שמכונה מלחמת העולם השנייה ברוסיה .הגיבור
מתנדב לצבא האדום כדי להילחם בנאצים ,וארוסתו מנסה
להמשיך ולחיות את חייה על רקע המלחמה וקשייה .הסרט
זכה בפרס דקל הזהב בפסטיבל קאן ב) 1958-ובצדק( .הגרסה
שתוקרן בקולנוע סמדר הוותיק בחמישי ) (13:15 ,2.8תכלול
כתוביות בעברית.
באותו יום )בשעה  ,(17:45בבניין הסינמטק הירושלמי,
יוקרן "המשפט" ,סרט תיעודי ברזילאי שיצא לפני חודשים
מספר לאקרנים .הבמאית מריה אוגוסטה ראמוס עוקבת אחר
תהליך הדחתה של הנשיאה דילמה רוסף ,מנהיגת מפלגת
העובדים ,שהואשמה ב"העברת תקציבים מסעיף לסעיף ללא
אישור הקונגרס" ,אותו בית נבחרים שרוב חבריו מואשמים
בשחיתות.
סרט תיעודי נוסף הראוי לתשומת לב הוא "יום הניצחון".
ב 9-במאי ,יום הניצחון על גרמניה הנאצית ,ודווקא בברלין
בירת הרייך לשעבר ,הופכת האנדרטה הענקית המוקדשת
לחיילי הצבא האדום מקום המוני לעלייה לרגל .הסרט )הכולל
כתוביות בעברית( יוקרן בסינמטק ביום ראשון 5 ,באוגוסט,
בשעה .21:15

ברביעי ) ,1.8בשעה  ,(10:15יוקרן בסינמטק סרטה של ננסי
בוירקסי "האונס של ריסי טיילור" )ארה"ב .(2017 ,הסרט
מספר את קורותיה של ריסי טיילור ,פועלת חקלאית שחורה.
שישה נערים לבנים אנסו אותה ב .1944-באותם ימים ,נשים
שחורות שנפלו קרבן למעשי אונס לא העזו להתלונן מחשש
לחייהן ,אולם טיילור התייצבה בגבורה מול אנסיה.
סרט תיעודי מומלץ נוסף משלב את המבט הביקורתי על
החברה האמריקאית עם המציאות המרה במזרח התיכון" .זה
הבית" ,סרטה של הבמאית אלכסנדרה שיבה ,הוא פרי הפקה
משותפת אמריקאית-ירדנית ,ומעניק ביטוי לסיפורים של 372
פליטים סורים בחיפושם אחר "החלום האמריקאי" ,בהיקלטם
בעיר בולטימור .הסרט יוקרן בסינמטק )שבת ,4.8 ,ב.15:15-
ואם במזרח התיכון עסקינן ,ביום ד' ) ,1.8בשעה (18:00
יוקרן ב"יס פלנט" הירושלמי הסרט האלג'יראי "עד שיבת
הציפורים" ) (2018של כרים מוסאווי .הסרט העלילתי )הדובר
ערבית ,צרפתית ואנגלית( מציג שלושה סיפורים בני ימינו
במדינה הצפון-אפריקאית .סרט ביכורים זה הוקרן לראשונה
השנה בפסטיבל קאן.
"הבלתי רשמיים" ,המבוסס על סיפור הקמתה של מפלגת
ש"ס ,הוא סרט הביכורים של הבמאי הישראלי אלירן מלכה
)יוצר הסדרה "שבאבניקים"( .סרט זה הוקרן לאחר טקס
הפתיחה בבריכת הסולטן בירושלים ,ביום חמישי שעבר
) ,(26.7אך אל דאגה :כעת הוא מוצג בבתי הקולנוע ברחבי
הארץ .סרט הנעילה של הפסטיבל יהיה "אי הכלבים" ,סרט
האנימציה של הבמאי ווס אנדרסון )"משפחת טננבאום",
"מלון גרנד בודפשט"( שהוקרן לראשונה בפסטיבל ברלין
האחרון.
בקצרה ,עוד שלושה סרטים הראויים לצפייה" :עונת
השטן" )הפיליפינים (2018 ,המתאר השלכות טרור ממלכתי
על תושבי כפר קטן; הסרט התיעודי הישראלי "יומני אוסלו"
) (2018מאת מור לושי ודניאל סיון ,המתייחס לנעשה מאחורי
הקלעים של שיחות השלום; ו"דבש שחור :שירת חייו של
אברהם סוצקבר" ) ,(2018סרט תיעודי ישראלי נוסף של
הבמאי אורי ברבש ,המגולל את סיפור חייו של ניצול השואה
אברהם סוצקבר – אחד מגדולי משוררי היידיש שנפטר
אלמוני בדירתו בתל אביב.

א"ד

במאבק

ספר חדש :קומוניסטים מזרחים
במערכה נגד אפליה ולמען דיור

עיריית ת"א-יפו אישרה לאחרונה פרויקט דיור עירוני
במתחם "קדם" .פרויקט זה יוצא דופן בהיקפו ומיועד לערביי
יפו .במסגרת הפרויקט ישופצו ויורחבו כמאה דירות במתחם.
כמחצית מהן ,כיום בבעלותה של חברת חלמיש ,יהפכו רכוש
הדיירים בלא שום תשלום נוסף.
כמו כן 200 ,יחידות דיור חדשות ייבנו וישווקו בלעדית
לתושבי יפו הערבים ,שמשך עשרות שנים הופלו שיטתית
בתחום הדיור .לצורך הפרויקט ,ולאחר מו"מ ממושך,
הסכימה רשות מקרקעי ישראל להקצות את השטח שמול
מרכז פרס לשלום ב 80-אחוז הנחה ממחירו ,ובכך לאפשר את
היתכנות הפרויקט .זו בשורה משמחת לתושבי שכונות עג'מי-
ג'בלייה ,שתשמש תקדים למאבקים דומים בשכונות נוספות.
אחד האחראים הבולטים להישג הוא חבר מועצת העיר
אמיר בדראן )חד"ש( ,המוכר ביפו כמוביל של מאבקים
בנושאי דיור ,חינוך ,רווחה ותשתיות ,והפך במהלך כהונתו
במועצת העיר לכתובת עבור כלל התושבים .בדראן )ר' צילום(
מסר" :אני גאה להודיע שגם בבחירות הקרובות אתמודד
להמשיך ולייצג את תושבי יפו במועצת העיר .אני שמח
להודיע על כך בשבוע שבו הצלחנו להביא בשורה אמתית
בדמות פרויקט דיור חסר תקדים המיועד בלעדית לערביי יפו.
אני קורא לכל המעורבים בזירות הפוליטית והחברתית ביפו
לחבור אליי לרשימה אחת בראשותי .לכולנו מטרה אחת".

גם ברמלה :חד"ש תתמודד

ברשימה עירונית רחבה

ספרה החדש של מנהיגת מק"י הוותיקה וחברת הכנסת
לשעבר מטעם חד"ש תמר גוז'נסקי ראה אור השבוע .הספר
"קומוניסטים מזרחים – המערכה נגד אפליה עדתית ולמען
הזכות לדיור" הופיע בפרדס הוצאה לאור .הספר עוסק בפרק
בהיסטוריה החברתית שטרם נחקר לעומק – מערכות
חברתיות של מזרחים בהן נטלה חלק המפלגה הקומוניסטית
הישראלית.
ספרה של גוז'נסקי מציג לראשונה מפרספקטיבה רחבה את
המערכה העממית של תושבי המעברות בשנות ה 50-בהנהגת
קומוניסטים שעלו מעיראק; את העימותים עם הממסד המדכא
של מפא"י ועם מפלגת חרות; את המערכה הציבורית שניהלו
תושבי שכונות העוני בתל אביב וביפו בשנות ה 60-בתביעה
"דירה תמורת דירה"; את החיבור בין הפנתרים השחורים
ומאבקיהם לבין מק"י ,ואת השתלבות הפנתרים בחזית
הדמוקרטית לשלום ולשוויון )חד"ש( ב.1977-
https://goo.gl/mJCH2B
לרכישה מקוונת של הספר:

חיפה :הפגנה מול בית השר כחלון
ביוזמת "מתנגדות לאפרטהייד"
הפגנה יהודית-ערבית מחוץ לביתו של השר כחלון ,בדרישה לבטל את
חוק הלאום הגזעני ולהבטיח שוויון מלא לכל האזרחים והאזרחיות.
מוצ"ש 4 ,באוגוסט ,20:00 ,רחוב הירקון  ,45חיפה

מק"י וחד"ש :המחלקה לאיגוד מקצועי
סדר יום הישיבה :פעילות במסגרת מאבקי עובדים ,תכנית פעולה
בעניין תאונות עבודה בבניין ,דוחות מהסיעות בהסתדרות ובנעמת.
יום ו' 3 ,באוגוסט ,11:00 ,שדרות בן גוריון  ,39חיפה

חד"ש  -המזכירות הארצית
סדר יום הישיבה :סקירה פוליטית ,ההתנגדות לחקיקה הגזענית,
ההיערכות לקראת הבחירות המוניציפליות ,נושאים ארגוניים.
יום ו' 10 ,באוגוסט ,12:00 ,שדרות בן גוריון  ,39חיפה

מרקסיזם במאה ה :21-מפגש ראשון
קורס רעיוני בן שבעה מפגשים ביוזמת סניף מק"י ת"א .המפגש
הראשון יעסוק בגישות פמיניסטיות בנות זמננו ,בהשתתפות ח"כ
עאידה תומא-סלימאן )חד"ש ,הרשימה המשותפת(.
יום ד' 1 ,באוגוסט ,20:00 ,אחד העם  ,70ת"א

מועצת חד"ש ברמלה תתכנס ב 13.8-על מנת לקבוע את
המועמדים לראשות רשימת "הקדמה והשוויון" לקראת
הבחירות המוניציפאליות שיתקיימו ב 30-באוקטובר.
הרשימה קיימת ופועלת למעלה מ 20-שנה ,ומייצגה כיום
במועצת העיר הוא עו"ד מוסא סאבא .בבחירות הקודמות
תמכו בה כ 1,700-מתושבי העיר.

 ,1997בלגיה וצרפת )אנגלית; כתוביות באנגלית(

אבשלום קווה

מוצ"ש 4 ,באוגוסט ,18:00 ,אחד העם  ,70תל אביב

מועדון קולנוע בגדה השמאלית
היסטוריית חיוג – יוהאן גרימונפרז

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 :

