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התקיפה הגזענית בקריית חיים ופציעתם של פעילי
שלום בהתנחלות – תוצאות ההסתה והחקיקה הגזענית
בסוף השבוע שעבר אירעו שתי תקיפות .לכאורה ,אין
ביניהן קשר .אור ליום שישי ) (24.8הותקפו רופא
מאיכילוב ,אח מבית החולים תל-
השומר וחברם ,כולם תושבי
שפרעם ,בחופה של קריית חיים.
מוחמד יוספין ,רופא מתמחה,
סיפר ל"הארץ" שישב בחוף עם
שני חבריו ,מועתסם ומועד איוב,
כפי שהם נוהגים לעשות בכל
שבוע" .מישהו בא עם מקל ושאל
אותנו מי אנחנו" ,סיפר" .משהו
הרגיש לא טוב .שאלתי אותו 'מה
זאת אומרת?' .הוא אמר לי
'ערבים?'; אמרתי לו 'כן ,מה
הבעיה?'" .יוספין הוסיף" :לאחר
מכן הם הגיעו עם שרשראות,
מקלות ,סכינים .הם היו בערך
שמונה והרביצו בלי רחמים".
התוקפים צרחו תוך שהם
מכים" :ערבים ,אתם לא צריכים להגיע לפה ,תלכו למקומות
שלכם!" .מ' אינו יודע כמה זמן נמשכה התקיפה ,שלדבריו
נפסקה רק כששני מטיילים יהודים שעברו במקום נחלצו
לעזרתם" .אני חשבתי שאחד מהחברים שלי מת" ,סיפר.
"הם הרביצו לו בראש והוא לא הגיב" .מ' סיפר שעוברי
האורח תבעו מהתוקפים לעזוב אותם והם אלה שהזעיקו את
המשטרה ואת מד"א.
למחרת ,שבת ) ,(25.8תקפו מתנחלים שישה פעילי שלום
סמוך להתנחלות מצפה יאיר שבדרום הר חברון .ארבעה
מהם ,פעילי תעאיוש ,הובהלו לקבלת טיפול רפואי בבית
החולים סורוקה בבאר שבע עם חבלות בצלעות ובגפיים.
אחד מהם לא מסוגל היה ללכת בעת פינויו .הפעילים הגיעו
לאזור על מנת לצלם אתר בנייה ,שהוא חלק מהתרחבות
מצפה יאיר.
גיא בוטביה ,אחד המותקפים ,אמר ל"הארץ" שלהערכתו
תקפו אותם  15מתנחלים .הבריונים השליכו לעבר הפעילים

אבנים והטיחו אותם בעצמה ברצפה ובעמודי מתכת שהיו
באתר הבנייה .לפעילים היו מצלמות שנועדו לתעד את
האירוע ,אולם התוקפים שברו אותן ,ובשל כך אין בידיהם
תיעוד של האירוע עצמו .תחקירן
פלסטיני של "בצלם" המתגורר
באזור והגיע לאחר התקיפה צילם
את פינוי הפצועים .חיילים שהיו
במקום ,כדרכם ,לא עשו דבר כדי
להגן על המותקפים או לעצור את
התוקפים" .החיילים במקום פחדו
להתערב .אני לא רוצה לחשוב
מה היה קורה לו התוקפים היו
פלסטינים" ,מסר אחד הפעילים.
בעקבות התקיפות החמורות
פרסמה שלום עכשיו הודעה בזו
הלשון" :נתניהו ,ארדן ,שקד
ובנט ,בזמן שנחתם ונפשתם,
המחבלים היהודים לא נחו .כל
עוד אתם שותקים ,התקיפות
הללו נעשות בשמכם .כל עוד אינכם פועלים להוקעה ברורה
של האלימות נגד אזרחים – אתם שותפים למעשים" .לדברי
התנועה "התשובה להקצנה ולאלימות היא תיקון חוק הלאום,
כך שייתן מעמד שווה לכל אזרחי ישראל ,ופינוי מאחזי הפרא
באופן מידי" .תיקון לחוק הלאום הגזעני? אם ברור לכול כי
מעשים אלה מתאפשרים בעקבות החוק ,מדוע יש לתקנו ולא
לבטלו באופן מידי?
יו"ר הרשימה המשותפת ,ח"כ איימן עודה )חד"ש( ,אמר
בתגובה לתקיפה" :זה הסעיף הנסתר בחוק הלאום – תקיפת
ערבים על רקע גזעני" .עמיתתו ,ח"כ עאידה תומא-סלימאן
)חד"ש ,הרשימה המשותפת( ,הוסיפה" :מי שמסית ומנסה
להדיר את הערבים ממעגל האזרחות – פועל גם להוציא את
מתנגדי הכיבוש מחוץ לחוק ,ולשלול כל לגיטימציה
לפעילותם .אלה תוצאות ההסתה של ממשלת הימין הקיצוני".
בסוף השבוע הקרוב יתקיימו שני אירועי מחאה בעקבות
מקרי התקיפה הגזעניים )לפרטים ר' עמוד  8בגיליון זה(.

תגובות2/
המשרד לרווחת הקבלנים

דברים בשם אומרם
לא בבית ספרנו
"מגזין הצרכנות של חברת החדשות' ,התכנית הכלכלית',
ממשיך להתעלם מהנזק הבריאותי של קוקה קולה ,גם
כשהדבר מתבקש .והפעם :בפינה המוקדשת לשתייה
ממותקת .חברת החדשות ממומנת בידי ערוצי קשת ורשת,
ובקרוב צפויה לעבור לבעלותה של קשת בלבד .בעלי
השליטה בקשת ,דודי ודרורית ורטהיים ,הם גם בעלי השליטה
בחברה המרכזית למשקאות ,יצרנית ומשווקת קוקה קולה
בישראל ,השולטת באופן כמעט מוחלט בשוק המשקאות
בארץ".
)אורן פרסיקו" ,העין השביעית"(13.8 ,

דווקא העורך הכלכלי חייב לחזור לבית הספר
"עורך המדור הכלכלי ב'ישראל היום' ,ערן בר-טל ,פתח
הבוקר את מאמרו בטענה כי 'שכר המינימום בישראל עלה ב־
 30%בשנה וחצי האחרונות' .מיד בהמשך טען כי 'רק לפני
קצת יותר משלוש שנים שכר המינימום עמד על פחות מ־
 .'3,500שתי הטענות אינן נכונות .לפי נתוני המוסד לביטוח
לאומי ,שכר המינימום לפני שנה וחצי עמד על  5,000שקלים
ואילו היום הוא עומד על  5,300שקלים ,כלומר עלייה של כ-
 6%ולא  .30%בנוסף ,שכר המינימום עמד על פחות מ3,500-
שקל לפני כ 11-שנה ולא לפני 'קצת יותר משלוש שנים' ,כפי
שכתב בר-טל".
)אורן פרסיקו" ,העין השביעית"(13.8 ,

מכתבים
למערכת

כך מוחקים את העבר באוקראינה
מחיקת העבר ,או "דה קומוניזציה" כפי שזו מכונה
באוקראינה :פסיפס במגדל מים ישן במרכז העיר נובגורוד-
סברסקי במחוז צ'רניגוב באוקראינה ,עם דיוקניהם של לנין
וסטלין ,מעורר חמת זעמו של "המכון לזיכרון לאומי".
המכון מתכוון לתבוע למשפט את השלטונות המקומיים על
כך שאינם מפרקים את הפסיפס ,ובכך מפרים את החוק
האוקראיני האוסר על הפצת "תעמולה קומוניסטית ונאצית".
כמו כן" ,המכון לזיכרון לאומי" מאשים את השלטונות
המקומיים בהפרת החוק האוסר "הפצת סמלים של המשטר
הטוטליטרי" ,היות שלא הוסרה תמונת פטיש ומגל מאחד
הבתים ברחוב קרל מרקס .זאת על אף שלא שונה שם הרחוב!
טלמון סילבר ,לוד
אפשר לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל:
zohaderekh@gmail.com
או לתיבת דואר  26205ת"א-יפו 6126102

"משרד העבודה הטיל  53קנסות בסך כולל של כ 1.5-מיליון
שקל על קבלנים בגין ליקויי בטיחות באתרי העבודה מתחילת
 – 2018בניגוד להצהרות שר הרווחה והעבודה חיים כץ,
לפיהן הוטלו  1,600קנסות בסך כולל של  44מיליון שקל.
משרד העבודה הצליח לגבות בחצי השנה האחרונה  419אלף
שקל בלבד מקבלנים שהפרו את תקנות הבטיחות – פחות
משליש מסכום הקנסות שמגיע ל 1,523,460-שקל .התיקון
לחוק המאפשר למדינה להטיל קנסות בגין ליקויי בטיחות
באתרי עבודה ,שנכנס לתוקף בינואר האחרון ,נחשב לפרויקט
הדגל של כץ .משרד העבודה לא הצליח להסביר את הפער בין
הצהרות השר לבין הגבייה בפועל .בחודשים האחרונים סרב
המשרד לפרסם את מספר הקנסות שניתנו בפועל ,כפי שנדרש
בחוק".
)"הארץ"(23.8 ,

מי אמר שראשת האופוזיציה לא מתפקדת?
"ראשת האופוזיציה ציפי לבני תקפה את ראש הממשלה
בנימין נתניהו בעניין סערת האירוויזיון ,וטענה כי הוא יישא
באחריות אם יבוטל האירוע' .הציבור לא יסלח שבגלל המשך
הריב הקטנוני והפוליטי שלך עם התאגיד נאבד אירוע שמרגש
עם שלם .די למשחקים מול התאגיד על חשבוננו' ,אמרה לבני,
והוסיפה כי 'הציבור הישראלי ,ההסברה הישראלית וטובת
הציבור חשובים יותר משיקולים פוליטיים ומהמלחמות
שאתה מנהל .לא הספיקה לך הפארסה עם ארגנטינה ומסי?
שים את הכסף ,תמצא פתרון ,אתה ראש הממשלה'".
)הודעה לעיתונות של המחנה הציוני(14.8 ,

על אדונים ומשרתים
"רק העשירים יכולים לקנות דירה בתל אביב .מי אומר שזה
רע? כמו בלונדון ,פריז וסן פרנסיסקו ,גם בתל אביב צצו
בעשורים האחרונים מגדלי יוקרה ומחירי הנדל"ן טיפסו אבל
היא לא 'עיר לעשירים בלבד' .בעיר גדולה ועשירה יש גם
משפחות שמוכנות להצטופף בדירות קטנות ,וצעירים וזקנים
שמחפשים חברה".
)מירב מורן" ,דה מרקר"(15.8 ,

למי התודה ולמי הברכה? לטראמפ כמובן
"רווחי החברות מעולם לא נגסו בנתח גדול יותר מהעושר
בארה"ב ,והעובדים כמעט מעולם לא נותרו עם נתח כה קטן.
חלוקה מעוותת זו בולטת בעיקר לאור השפל אליו צנח שיעור
האבטלה הרשמי .במהלך המיתון ,וזמן רב לאחריו ,כשהיו
אמריקאים רבים אסירי תודה על שקיבלו משכורת במקום דמי
אבטלה ,העלאות שכר ומשרות היו עניין נדיר למדי.
כעת ,התלונות על מחסור בעובדים נפוצות כמו הציוצים
בטוויטר .לראשונה זה זמן רב ,לעובדים יש כוח מיקוח מול
המעסיקים .ואולם ,רוב המשכורות עדיין נמוכות .השכר
לשעה עולה אך באיטיות ,והעלייה ברמת המחירים מכרסמת
בכוח הקניה של העובדים .סעיפי 'אי תחרות' בחוזה העבודה
האישי ,הגבלת עיסוק או שימוש בחברה קבלנית הפכו שיטות
פופולריות המציבות את העובדים בעמדה נחותה מול
המעסיקים .האיומים בעניין ייצוא פעילויות מהמדינה
למקומות שבהם כוח העבודה זול ממשיכים אף הם להעיב על
כוחם של העובדים".
)"ניו יורק טיימס"(12.8 ,

למכירה ,זקוקה לאוברול
"שר האוצר ,משה כחלון ,פתח אתמול את המסחר בבורסה
לניירות ערך בתל אביב .במהלך פתיחת המסחר הכריז כחלון
על שווי מדינת ישראל לפי הערכת שווי שביצעה הבורסה.
לדבריו הוערך שווי המדינה ב 17.6-טריליון שקל".
)"ידיעות אחרונות"(15.8 ,

חינוך3/

רוצה חינוך טוב?

שלם מכיסך
בשבוע הבא תיפתח שנת הלימודים במערכת החינוך
בישראל .לקראת פתיחת שנה"ל ,שוחחתי עם נוגה דגן-
בוזגלו ,משפטנית המתמחה בדיני עבודה וחוקרת במרכז
אדוה .דגן-בוזגלו עוסקת בחקר אי-השוויון בחינוך,
בתעסוקה ובביטחון הסוציאלי ,נמנית עם מייסדות בית הספר
קדמה בירושלים וחברת ועד מנהל בארגון הל"ה המעודד
הורים בשכונות ובערי פיתוח למעורבות בבתי הספר.

כמה עובדי קבלן מועסקים כיום במערכת החינוך?
לאיש אין מספר מדויק ,אבל לפי הערכות מדובר על למעלה
מ 23-אלף ,בערך  10%מהמורים .זה לא כל כך משנה מה
המספר המדויק .משנה יותר שקשה מאוד לעצור את השיטה
הנצלנית הזאת.
אי-השוויון בין המורים
בולט גם בחדר המורים :זה
התחיל במורי קבלן שהעבירו
רק שיעורי העשרה ,והיום
אלה מורים הממלאים מקום
לטווח ארוך או עוסקים
בשיעורי תגבור ,ולא מורים
המלמדים שעות בודדות
בלבד .ישנן חברות עירוניות,
כמו יובל חינוך בת"א,
המעסיקות גדודים של מורים
עבור בתי ספר .המורים הללו אמונים על ההכנה לבגרויות ,או
על החלפת מורים ומורות בשנות שבתון או בחופשת לידה.

היקפי ההעסקה הקבלנית גדלים?
מורי הקבלן מלמדים כיום גם מקצועות יסוד ,וזו הבעיה
הגדולה .אם עוד אפשר להתווכח על צדקתה של העסקה
קבלנית במסגרת תכניות ההעשרה ,אין ספק שאנו עדים לדרך
לעקוף העסקה בתקן ולייצר בשטח העסקה פוגענית למורים
בכל תחומי הלימוד.
למשל ,בתכנית היל"ה ,תכנית השלמת השכלה לנוער נושר,
אפשר לראות דוגמא להעסקה קבלנית שיטתית .פעם נמנתה
התכנית עם אגף במשרד החינוך ,אך כבר שנים רבות מפעילות
אותה חברות הנבחרות מדי פעם במכרז .מורות היל"ה )ר'
צילום( השיגו אמנם הסכם קיבוצי ,אך בכל פעם שמתחלף
זכיין מוטל קיומו בספק .זה פוגע במורים וגם בתלמידים.
אנשים שיש להם ברירה לא יעבדו בצורה זו ,אך נוער במצב
הכי קשה ילמד עם מורי קבלן .זה יוצר אי שוויון בין תלמידים,
וזה יוצר מעמד של מורים ללא אופק תעסוקתי .היום צריך
אותך ,מחר לא צריך אותך .ועם זאת חשוב לציין ,כי הסיפור
של מורי הקבלן הוא רק פינה אחת במערכת חינוך בלתי
שוויונית ומרובדת עד הייסוד.

אילו ביטויים נוספים יש לאי-השוויון בחינוך?
אי-השוויון הגדול בחינוך דומה מאוד לזה בתחום
הבריאות .במסגרת החינוך הציבורי פועלים שירותי חינוך

פרטיים המכונים שח"פ .הורים שיכולים לממן חינוך טוב יותר
קונים אותו בכסף .מצב זה יוצר פערים גדולים ,והמערכת
הופכת מרובדת מאוד :יש בידול בין זרמים ,אך גם בידול
מעמדי בתוך בתי הספר .ישנם בתי ספר המקיימים הליכי מיון,
לרבות מיון כלכלי ,באמצעות גביית שכר לימוד גבוה .הדבר
נעשה לעתים באישור משרד החינוך ,ולעתים בלעדיו .כך
למשל ,קיימים בתי ספר נחשבים וייחודיים )בתי ספר
למנהיגות ,בתי ספר למדעים ולאמנויות( הגובים גם 10,000
שקל בשנה .נוסף לכך פועלות בבתי ספר כיתות סלקטיביות –
כיתות מצטיינים ,כיתות מנהיגות וכן הלאה.
תהליך איטי וזוחל זה מתרחש כבר  30שנה .הורים חזקים
מעוניינים בחינוך טוב לילדים בכל מחיר שיידרש .והם לא
רוצים את "ההם" :לא את ה"ערסים" ,לא את "הילדים
מהשכונה" ,ולא את אלה שאינם מבינים "כמו שצריך".
פורום ועדי ההורים ,למשל ,כבר שנים מנסה לעצור את
תשלומי ההורים השנתיים .ואני לא מדברת על החינוך הפרטי,
אלא על תשלומי ההורים שוועדת החינוך ומשרד החינוך
מאשרים לגבות מכולם .פורום הוועדים לא מצליח לגרור את
הציבור אחריו ,כי אנשים הפנימו שהתקציב לעולם לא יספיק
ושאין ברירה .התפישה שרואה בחינוך סחורה חלחלה עמוק.

כיצד משפיעה תפישה זו על מערכת החינוך?
מערכת החינוך הנוכחית
בנויה על מיונים פנימיים.
התוצאה :שליש מהתלמידים
בישראל מקבלים חינוך טוב,
והיתר חינוך טוב מוגבל וירוד.
אם אתה תלמיד מצטיין
מבית מבוסס ,הכול פתוח
בפניך .אם אתה תלמיד בינוני
ולהורים שלך אין כסף,
האפשרויות שלך מוגבלות.
כמובן ,בחברה הערבית –
החינוך הציבורי מוגבל וירוד עוד יותר .אגב ,גם בחינוך הערבי
מתחולל תהליך דומה :בתי ספר סלקטיביים ,המנקזים אליהם
תלמידים חזקים יותר ,לעומת בתי ספר שהם ברירת המחדל.
וההשלכות הן ,כמובן ,גם על המורים עצמם .התהליכים
הללו מבזים גם את מעמד המורה ,ויוצרים שכבה של מורים
המועסקים בשכר נמוך יותר ,בלי תנאים סוציאליים ,בלי
קביעות ,הסובלים חוסר וודאות לגבי השנה הבאה.

איך יכולה להיראות מערכת חינוך שוויונית יותר?
ב 2011-פרסמנו במרכז אדוה מסמך ,לו קראנו "יעדים
לתיקון החינוך" .יש כמה יעדים ריאליים שאפשר להשיג
במטרה להגביר את השוויון במערכת החינוך :מיקוד המאמץ
בשדרוג של מוסדות חינוכיים המתפקדים מתחת לסף
הנורמטיבי; השתתת כל מערכת החינוך על תקצוב ציבורי
בלבד וביטול אפיקי התקצוב הפרטיים; העלאה של שיעור
הזכאים לבגרות מכ 40%-כיום ל :80%-והעלאה של שיעור
המתחילים ללמוד באוניברסיטאות בכל קבוצת גיל מכ30%-
לכ 60%-בתוך  25שנים.
לשם כך דרושה רפורמה מקיפה במערכת החינוך :מעבר
לשיטה של כיתות הטרוגניות בלא הסללה או הקבצות;
מערכת תמיכה בית-ספרית למתקשים; ביטול מערכות של
פליטה והנשרה; לימודי תכנית ליבה מלאים; הקטנת הכיתות:
ועוד אמצעים שפירטנו במסמך .כרגע נדרש לא ידע חדש
"כיצד לשנות" ,אלא בעיקר נכונות פוליטית לבצע.

יוסף לאור
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כהניזציה :נדחפים להיות אויבים
המדיניות החדשה של השר ארדן ,המעודדת אזרחים
לשאת נשק ,תלבה את האלימות ברחובות ובבתים

גלעד ארדן ,השר לביטחון פנים ולעניינים
אסטרטגיים ,הוא האמון על המלחמה בBDS-
ועל מדיניות המעצרים של אנשי שמאל ,מניעת
כניסתם לישראל וחקירתם הקנטרנית במעברי
הגבול .הוא האחראי לאגירתם של מאגרי מידע
חשאיים על כולנו .הוא גם שותף למסע
ההשמצה נגד ג'רמי קורבין המתנהל בשצף-
קצף בבריטניה.
ייתכן שמשרדו מעורב אף בהפצת תעמולת
המונים ברשת ובתמיכה בגופי ימין כגון "אם
תרצו" .היה זה ארדן שטען ,בניגוד לכל
ההוכחות ,שיעקוב אבו-אלקיעאן מאום אל-
חיראן שנורה בידי המשטרה ודימם למוות ,היה "מחבל".
והנה ,טרם יבש הדיו מדפי חוק הלאום ,מתעתד השר ארדן
להקל על כחצי מיליון יהודים-ישראלים בתהליכי קבלת
רישיון לשאת נשק .רק אושר חוק הלאום ,וכבר נעשה האקדח
תעודת זהות .צעיר יהודי יישא אקדח ,והערבי יהיה בלתי-
חמוש .מה מסמל את האדנות ואת אי-השוויון יותר מהאקדח?
ובכן ,במקום שאמצעי האלימות יהיו רק בידי סוכני מדינה,
הכפופים לפקודות מסודרות והנמצאים תחת פיקוד צמוד,
מתנערת המדינה מסמכותה הבלעדית לשימוש חוקי באלימות
ומאצילה אותה לכל מאן דבעי ,ללא הוראות ספציפיות ובלא
השגחה צמודה ,ובלבד שיהיה יהודי בעל רקע צבאי הולם.
כבר עתה נמנעים הצבא והמשטרה מלהעניש ומלעקור
מהשורש את עשרות מעשי ההרג הנפשעים שמבצעים חיילים
ושוטרים .תארו לעצמכם מה יקרה כשימסרו את ההחלטה
להרוג לשיקול הדעת האישי של רבבות אזרחים ,שחלקם
ימשיך במסורת הכיבוש בתחומי ישראל וחלקם סתם אלימים.
זה מתכון ידוע מראש לשפיכות דמים מתמדת ברחובות נגד
ערבים ,וגם לריבוי המקרים של רצח נשים – יהודיות ולא-
יהודיות .אין ספק שמצב זה יזין ויחריף את מעגל האלימות,

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

משמש דוגמא אישית .גלעד ארדן )צילום :המשרד לביטחון פנים(

ויתסיס את שתי האוכלוסיות הלאומיות במדינה.
הפרטת הביטחון והעברתו מידי המדינה תואמות גם את
הדפוס הניאו-ליברלי .ההחלטה אמנם אינה מוסרת פונקציות
מדינתיות לחברות פרטיות לשם רווח ,אבל בהחלט יש קיצוץ
בהוצאות :לנושאי הנשק החדשים אין צורך לשלם .המדינה
מתנערת מאחריותה ואילו אזרחים נדרשים לשאת נשק
ולדאוג בעצמם לביטחונם האישי ולביטחון משפחותיהם.
נוסף לכך ,יש במעשה הסרה צינית של אחריות :קשה יותר
יהיה להטיל את האחריות לפשעי האזרחים על המדינה .זה נוח
מאוד מבחינת החוק הבינלאומי ,ויפחית את החשש של הדרג
המדיני מפני בית הדין לפשעי מלחמה בהאג.
נוכח דעת קהל המוזנת בלאומנות ,המדינה ,שיצרה מצב
עניינים זה ,תתמוך קטגורית ביורים .אלה יהיו "הילדים של
כולנו" )ראו פרשת אזריה( ,והערבים – "מחבלים" .את חימוש
האוכלוסייה היהודית צריך לראות כחלק מפופוליזם :העברת
הכוח ,לכאורה ,מהאליטות ל"עם" .תוספת האקדוחנים
הנוכחית אפילו איננה בשיאה של שפיכות דמים ,אלא לקראת
בחירות שבהן השיסוי וההסתה נגד הערבים והשמאל יגיעו
לשיאם .תכליתה – להשליט פחד )"שתיקת הכבשים"(
ואווירה עוינת כלפי האזרחים הערבים ואנשי השמאל.
באווירה ציבורית זו אירעו בסוף השבוע שני מקרים חמורים
של אלימות )ר' מאמר השער( :פציעתם של שלושה גברים
ערבים משפרעם בחוף הים בקריית חיים בידי בריונים
שתקפום על רקע גזעני ,ותקיפת שישה חברי תעאיוש בדרום
הר חברון בידי מתנחלי מצפה יאיר.
הימין המתנחלי והכהניסטי דגל תמיד בדחיקתם החוצה של
הפלסטינים .אנשיו קוראים לבידול ולהפרדה ,ופועלים
לשיבוש החיים המשותפים .הם עושים זאת באמצעות הסתה,
התגרות ,פשעי שנאה ,מעשי רצח וקריאות נקם.
מאיר כהנא ,ברוך גולדשטיין ,יגאל עמיר ,בנצי גופשטיין,
ברוך מרזל ,איתמר בן-גביר ,רבני "תורת המלך" )דב ליאור,
יצחק שפירא ,יוסף אליצור ויצחק גינזבורג( ,ואנשי "אם
תרצו" רונן שובל ומתן פלג – כל אלה נטלו חלק )ועודם
נוטלים( בהתרת הדם ובהסתה לרצח ולאלימות .אלא שעכשיו
מגיעים קולות מסוכנים ואלימים אלה מתוך הממשלה.

אבישי ארליך

מ
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אורי אבנרי :פוליטיקה ואידיאולוגיה
על כלכלה וחברה מה שכל עיתונאי או חבר כנסת מן השורה
מאת אפרים דודי
צריך לדעת" ,אמר לי פעם אבנרי .במילים אחרות :לא הרבה.
אפשר להגדיר את משנתו האידיאולוגית של אבנרי
בשבוע שעבר ) (20.8נפטר העיתונאי ,פעיל השלום וחבר
כליברלית עקרונית ,כזו החפה מכל התייחסות לרקע הכלכלי
הכנסת לשעבר אורי אבנרי .מאמרו האחרון של אבנרי הוקדש
והחברתי של התפתחות ההיסטורית והפוליטית.
לחוק הלאום הגזעני – ואין להכביר מילים על הסמליות
עם התפרקות ברה"מ בתחילת שנות ה ,90-וכשליח
שבדבר .עמדותיו של אבנרי לאורך עשרות שנים הציבוהו
"מעריב" למזרח אירופה ,פרסם אבנרי סדרה של כתבות בהן
בקוטב ההפוך ל"ערכי" חוק הלאום ,וזו הייתה גדולתו.
הפגין עמדות אנטי-קומוניסטיות חריפות .הדבר לא מנע ממנו
כן ,גם אני התחלתי לכתוב ב"עולם הזה" שהיה בבעלותו
לשתף פעולה עם מק"י ומאוחר יותר עם חד"ש :החל במאבק
של אבנרי .זה היה לפני עשורים רבים .את השבועון ערך אז
לביטול הממשל הצבאי ,ועד
בפועל שלמה פרנקל.
להפגנות נגד המלחמות בעזה
זכורים לי הביקורים
בשנים האחרונות.
השבועיים במערכת בדירה
כאמור ,אבנרי היה שותף
קטנה שברחוב גורדון
להקמת הרשימה "העולם הזה
בת"א ,עשרות מטרים
– כוח חדש" באמצע שנות ה-
מביתם של רחל ואורי.
 60ואף היה חבר כנסת
המושג "מערכת" עלול
מטעמה בכנסות השישית
להטעות את כל מי שחושב
והשביעית מ 1965-ועד .1974
במונחים של סרטים
אבנרי שב לכנסת לשנתיים,
אמריקאים בני אותה
מ 1979-עד  ,1981במסגרת
תקופה ,כלומר על אולמות
מחנה של"י .ב ,1984-יחד עם
אינסופיים ובהם עשרות
חלקים ממחנה של"י הקים את
כתבים הרוכנים על מכונות
הרשימה המתקדמת לשלום
כתיבה גדולות )אז לא היו
שהתפרקה כעבור שש שנים.
מחשבים( .מערכת "העולם
במשך שנות כהונתו הארוכות
הזה" הייתה דומה יותר
בכנסת ,כמעט  12במספר ,הוא
למחסן :גיליונות השבועון
גילה עוינות ואף התנגדות של
שלא נמכרו ועיתונים רבים
ממש לחברי הכנסת שכיהנו
מהארץ ומכל העולם
אמיל חביבי ואבנרי בהפגנה במזרח ירושלים) 1994 ,סיהאם דאוד( בסיעות מק"י וחד"ש.
פזורים בכל פינה.
מפעלו הפוליטי האחרון
שם ,קיבלתי את שיעור
של אבנרי ,הפעם חוץ-פרלמנטרי ,היה הקמת גוש שלום ב-
הראשון בכתיבה אבנרית" .ב'עולם הזה' אסור לכתוב את
 .1993ניסיון זה לא צלח במיוחד .הייתי שותף לגרעין המייסד
המילה 'אני' בשום כתבה או במאמר" ,הזהיר אותי פרנקל,
של גוש שלום ,יחד עם פעילי שמאל רבים )להבדיל מפעילי
והוסיף" :ב'עולם הזה' יש 'אני' אחד ויחיד וקוראים לו אורי
שלום( ,בתקווה להציב אלטרנטיבה לתנועת השלום הגדולה
אבנרי" .משפט זה לקוח אמנם ממגירות הנוסטלגיה האישית,
והממסדית שלום עכשיו.
אך הוא רלוונטי לשאלת הפוליטיקה והאידיאולוגיה של
יש לזכור ,שבאותן השנים שלום עכשיו ופטרוניה במפלגת
אבנרי .רבות נכתב בשבוע האחרון על אבנרי ופועלו ,ובצדק.
העבודה ובמרצ )שהוקמה ב (1992-לא היו מוכנים לשבור את
לרוב ,הממד הפוליטי בהספדים התרכז בעמדותיו בעניין
הקונצנזוס הציוני לפיו "לא מדברים עם אש"ף"" ,ירושלים
הכיבוש ,ההכרה באש"ף ותמיכתו בהקמת מדינה פלסטינית
המאוחדת בירת ישראל"" ,אין להכיר בזכויות הפליטים
עצמאית בצדה של ישראל.
הפלסטינים" ,ואף התנגדו להקמת מדינה פלסטינית עצמאית
תום שגב ,העיתונאי וההיסטוריון ,הקדיש מאמר מרתק
בשטחים שישראל כבשה ב.1967-
לעיתונאי אבנרי בעמודו הראשון של "הארץ" ) .(24.8במאמר
אמנם עמדות אלה איבדו את הרלוונטיות לאחר הסכמי
נכתב מעט על הפוליטיקה של אבנרי ואיבתו האישית
אוסלו ב ,1993-אבל מחנה השלום הממסדי והפרו-אמריקאי
)וההדדית( לדוד בן גוריון .בין היתר הזכיר שגב ,כי ח"כ אורי
לא שינה את מהותו .גוש שלום נועד להיות משקל נגד של
אבנרי מסיעת "העולם הזה – כוח חדש" הצביע בעד סיפוח
מחנה השלום העקבי ,עם מצע הדומה עד מאוד למצע חד"ש
מזרח ירושלים ב ,1967-ואף קרא לכיבוש הגולן הסורי.
בשאלות הכיבוש והשלום – כולל הכרה בזכויות הפליטים
מה ששגב לא כתב הוא שאבנרי הביע צער אמתי על קריאות
הפלסטינים .התנועה ריכזה את מיטב הפעילים ,אך רבים למדו
אלה ואחרות שהשמיע אז ,ותלה את האחריות לעמדות אלה
)כפי למדתי שנים רבות קודם במערכת "העולם הזה"( שבגוש
ב"רוח התקופה" .בשיחות בביתו אמר לי פעם אבנרי כי
שלום ישנו "אני" אחד ויחיד :אורי אבנרי .כל ניסיון להשפיע
"באותם הימים ,כך חשבו כולם" .מיותר לציין שלא כולם
על דרכי התנועה ,על אופן פעולותיה ועל מדיניותה –לרבות
חשבו כך באותם הימים.
הדרישה לשתף פעולה עם חד"ש – נתקל בחומה בצורה
בשיחות שקיימתי עמו לאורך השנים ,בייחוד ערב הקמת
שמאחוריה עמד רק איש אחד ,אבנרי.
"גוש שלום" ב ,1993-ניכר היה כי הייתה לאבנרי משנה
בשבוע שעבר הלך לעולמו פעיל שלום ,עיתונאי מוכשר
סדורה מאוד בכל הקשור לשאלות שלום ודמוקרטיה ,אולם
וגם בן אדם – על מעלותיו ומגרעותיו.
הוא כמעט שלא עסק בשאלות של כלכלה וחברה" .אני יודע
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לוחמת בשורות המיליציות הכורדיות בסוריה )צילום :פליקר(

לקראת סיום
המלחמה בסוריה
חמש נקודות לדיון
מאת א .בן-יאיר
על דפי עיתון זה מרבים בשנים האחרונות לעסוק באירועים
בסוריה .בשונה מהמצב בתקשורת הממסדית ,העמדות
המוצגות כאן נעות על פי רוב בין ניתוח של מזימה
אימפריאליסטית לפורר את סוריה באמצעות סוכנים בדמות
דאעש וג'בהת אל-נוסרה לבין הסברים עתירי פרטים,
שבניסיונם להמחיש את מורכבות המצב אינם מצליחים,
לדעתי ,לזקק ניתוח מרקסיסטי ברור.
לקראת סיומה הצפוי של המלחמה ,ולאור ניצחונותיהם
האחרונים של צבא סוריה ובעלות בריתו של אסד ,ברצוני
לתרום את דעתי בכמה נקודות לדיון .אחדות מהן אולי ייראו
מובנות מאליהן ,אך להערכתי בכל זאת אינן נוכחות די בשיח.
ראשית ,המשטר הסורי איננו משטר שמאלי או מתקדם.
מדובר במשטר רודני ואלים ,שלאורך עשורים דיכא באכזריות
את המיעוט הלאומי הכורדי ,כלא ועינה מתנגדים ומבקרים
קומוניסטים ,וקידם קפיטליזם דורסני של מקורבים על חשבון
השכבות העממיות )והפריפריה הכפרית בפרט( .אחת
הדוגמאות המפורסמות לכך :איש העסקים ראמי מח׳לוף ,בן
דודו של הנשיא בשאר אסד ,הוא האיש העשיר ביותר בסוריה.
רבים זוכרים למשטר הבעת' חסד נעורים ,ורואים בו שריד
אחרון לתנועת הסוציאליזם הערבי .ואולם ,שלטונו של אסד
הבן שונה מהותית מהתנועות המהפכניות של שנות ה60-
ואפילו מזה של אביו .אכן ,המשטר הסורי עודנו מתנגד
למדיניות ישראל כלפי הפלסטינים ולהשפעת האימפריאליזם
האמריקאי באזור .עמדה זו חשובה ללא ספק ,אך איננה הסרגל
היחיד או החשוב ביותר בו יש למדוד ממשלות .על כן,
להשקפתי ,אין למהר לברך על נצחונו של המשטר.
שנית ,תחילת המשבר בסוריה לא הייתה תוצאה של קנוניה
חיצונית להפלת המשטר ,אלא של התנגדות עממית אותנטית
לשיטה דכאנית שנקלעה למשבר .לא במקרה פרצה

ההתקוממות העממית ב 2011-באזורים העניים ביותר
בסוריה ,הפריפריה הכפרית של דרעא ואדליב ,אזור בו זוכים
המורדים בתמיכה רחבה גם כיום.
עם זאת ,המיליטריזציה של המשבר עקב תגובתה האלימה
של המדינה )צעד לו התנגדו אז הקומוניסטים הסורים הנמנים
עם מבקרי המשטר( ,דרדרה את העימות למלחמת אזרחים של
ממש ,בה השתלבו כוחות חיצוניים.
מכאן נובע ,לדעתי ,כי האימפריאליזם לא יצר את המשבר
באופן מכוון ומתוזמר ,אלא ביקש לנצלו לצרכיו .בתנאים
אלה ,עלה בידי ארגונים אסלאמיסטיים להפוך הכוח
הדומיננטי באופוזיציה .ארגונים אלה נתמכו בכספי מדינות
המפרץ ובמתנדבים זרים ,והיו היחידים שהשכילו להציב
חלופה אידיאולוגית רדיקלית )גם אם פסולה וריאקציונית(
לשיטה הקיימת .ברור אפוא כי האופוזיציה כשלה בשאיפתה
להוות אלטרנטיבה סבירה למשטר אסד.
שלישית ,לעתים קרובות נשמעת הטענה כי ארה"ב ,ישראל,
טורקיה וסעודיה תומכות בג'בהת אל-נוסרה ובדאעש.
להערכתי ,טענה זו חסרה ביסוס עובדתי ומתעלמת במופגן
משפע הראיות הסותרות .בשנים האחרונות מנהלות ארה"ב
ובנות בריתה מערכה נרחבת נגד דאעש בעיראק ובסוריה .כמו
כן ,ארגוני הג'יהאד הרדיקליים מאיימים על בעלות בריתה של
ארה"ב באזור )בעיקר מצרים ,ירדן וטורקיה שסבלו מתקפות
טרור קטלניות( .הם אף ניצלו את בסיסיהם בסוריה כדי לבצע
פעולות טרור באירופה.
מדינות מערביות ופרו-מערביות אכן התערבו צבאית
בסכסוך בסוריה ,הן באופן ישיר והן באמצעות תמיכה
במורדים .ואולם ,חלק ניכר מהתערבות זו כוון דווקא נגד
ארגוני הג'יהאד ולא נגד המשטר הסורי.
ישראל ,מצדה ,סיפקה למורדים בדרום סוריה נשק,
תחמושת ,סיוע רפואי ולוגיסטי ,אך העדיפה להמנע משיתוף
פעולה ישיר עם כוחות ג׳יהאדיסטיים ,ואף ניסתה להרחיקם
מאזור הגבול )לרבות כמה מקרים של חילופי אש( .ההאשמות
בתמיכה בדאעש על מנת לנגח את ממשלות ישראל וארה"ב
אינו משכנע איש ואינו תורם לניתוח מעמיק של המשבר
בסוריה .ישנן די סיבות לגנות את מדיניותן הנפשעת של
ישראל וארה"ב גם בלי להטיח האשמות אלה.
רביעית ,סוגיה חשובה שלרוב מתעלמים ממנה היא דווקא
נקודת האור היחידה בטרגדיה הסורית :האלטרנטיבה
השמאלית שקמה באזורי הרוב הכורדי ,בדמות הפדרציה
הדמוקרטית של צפון סוריה – רוג'אבה .ישות פוליטית זו היא
עצמאית דה-פקטו ,ומבשרת לא רק שחרור לאומי למיעוט
הכורדי המדוכא ,אלא ניסיון ראשון מסוגו לכונן במזרח
התיכון משטר סוציאליסטי חילוני ודמוקרטי ,עם שוויון מלא
לבני כל הדתות ,העמים והמגדרים .ניסיון דמוקרטי
ופרוגרסיבי זה הוא תוצאת לוואי חיובית של האסון שפקד את
סוריה ,ויש לקוות כי ימשיך לפרוח ולשגשג גם לאחר
המלחמה.
חמישית ,יהיו אשר יהיו העמדות הפוליטיות ביחס לניצחונו
הצפוי של אסד על מתנגדיו ,קשה מאוד לחגוג בזמנים אלה.
אמנם ,קשה לנבא אם מצבו של העם הסורי היה עדיף בתרחיש
של נפילת המשטר ,אך גם ניצחון המשטר מותיר את המצב
במלוא עומקו וחומרתו.
המשבר ההומניטארי ,הכלכלי והדמוגרפי בסוריה הוא
אדיר :כחצי מיליון בני אדם נהרגו; מעל  60%מתושבי סוריה
הפכו פליטים או עקורים; והנזק לכלכלה מוערך במאות
מיליארדי דולרים .מדובר למעשה במדינה חרבה ,ששנים
רבות יעברו בטרם תצליח להשתקם .לטוב ובעיקר לרע,
להערכתי סוריה לא תשוב להיות זו שהייתה.
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"כל אישה לנו אחות"
 70שנה להקמתו של ארגון הנשים הדמוקרטיות
ראשיתה של תנועת נשים דמוקרטיות בישראל )תנד"י(
הייתה בהתארגנויות שיזמו חברות במפלגה הקומוניסטית
בתל-אביב ובנצרת לפני  70שנה.
בפלשתינה המנדטורית ,כמו בארצות אחרות ,מילאו
קומוניסטיות תפקיד פעיל במפלגה ובאיגודים המקצועיים
ועל סדר יומן היה גם שוויון האישה בכל המישורים .יום
האישה הבינלאומי צוין אמנם בברית-המועצות החל ב,1919-
אך עד למלחמת העולם השנייה לא יזמו קומוניסטיות ארגונים
ארציים ובינלאומיים של נשים .ארגון בשם ועד הנשים האנטי-
פשיסטיות הוקם בברית המועצות ב ,1941-ובשנות ה50-
שינה שמו לוועד הנשים הסובייטיות.
ואם נחזור לפלשתינה המנדטורית ,הרי המציאות הקשה
בעשרים השנים בהן רדפו הבריטים את הקומוניסטים
והקומוניסטיות ,כלאו ,עינו וגירשו אותם מהארץ ,לא אִ פשרה
כלל למפלגה ליזום את הקמתם של
ארגונים ציבוריים ,לרבות של נשים.
כשפסקו המעצרים והתאפשר למפלגה
לקיים עשייה ציבורית גלויה ,הדגש
בפעילותה היה בגיוס למערכה האנטי-
פשיסטית ולסולידריות עם ברית-
המועצות )ליגה  (Vובפעילות האיגוד-
מקצועית .בהמשך יזמה המפלגה גם את
הקמתו של הארגון תרבות לעם ,שהפעיל
מועדוני תרבות.
הידיעה הראשונה בדבר פעילות של
ארגון נשים פורסמה ביומון המפלגה
"קול העם" בפברואר  .1948הידיעה
מספרת על חוג נשים פרוגרסיביות הפועל
ליד האגודה תרבות לעם ,שהפעילה
מועדון ברחוב נחלת בנימין  47בת"א.
באוקטובר של אותה שנה ,בפגישה
בנצרת של שמונה נשות קומוניסטים שיזמה סמירה ח'ורי )אז
מורה בת  ,(19הוקם ארגון הנשים אל נהדה אל נסאאיה אל
דמוקרטיה )התעוררות הנשים הדמוקרטיות( .בנובמבר 1949
אושרה חברותם של שני הארגונים בפדרציה העולמית של
נשים דמוקרטיות )פענ"ד(.
המטרות המשותפות של שני הארגונים – שיפור מעמד
האישה והגנה על זכויותיה ,והעמקת ההיכרות בין הפעילות
היהודיות והערביות ,הובילו לכינונו ב 13-בינואר  1951של
הארגון המשותף – ארגון נשים דמוקרטיות בישראל )אנד"י(,
שכעבור שני עשורים שינה שמו לתנועת נשים דמוקרטיות.
הרשימה להלן תנסה להמחיש את רוחב הפעילות הציבורית
של אנד"י במחצית שנות ה.50-

ועידת נשי ישראל
בתחילת  1954גיבש אנד"י יוזמה ציבורית רבת מעוף –
לארגן ועידת נשים ארצית שתציב על סדר היום שאלות
מרכזיות כמו עבודה למובטלות; שכר שווה לאשה; החלת
חוק ביטוח לאומי על עקרות הבית; חקיקת חוק נישואים
אזרחי; הבטחת חינוך חינם הלכה למעשה .הוועידה קראה
לנשים לחזק את תפקידן במאבק לשלום ונגד מציתי המלחמה.
כדי לעודד השתתפות רחבה של נשים מחוגים שונים,

הוקם ועד הכנה ציבורי ,שבו נטלו חלק
פועלות ,נשות חינוך ,נשים ממעברות
ואמניות .ועד ההכנה הפיץ גלויה להחתמה
תחת הסיסמא" :כל אישה לנו אחות".
פעילות אנד"י נטלו על עצמן את הבאת
דבר הוועידה לידיעת הנשים ,והן ארגנו מאות מפגשים
ואספות של נשים במפעלים ,במעברות ,בכפרים ,בשכונות
וביישובים ערביים ,והחתימו על הגלויה כ 50-אלף נשים.
בוועידה שהתקיימה בת"א השתתפו  552צירות יהודיות
וערביות .את הוועידה פתחה ד"ר אתל קלינגר ,נשיאת תנד"י,
ואת ההרצאות נשאו רות לוביץ' ,סמירה ח'ורי וד"ר חנה סנה.
בוועידה התארחו מנהיגות מחו"ל :ורה נצבה ,חברת
הפרלמנט הבולגרי ,שייצגה את פענ"ד; משלחת של שלוש
נשים מברית המועצות; ומשלחת של שתי נשים מקפריסין.

כינוס פועלות ונשים עובדות
הצלחתה של ועידת הנשים עודדה
את אנד"י ליזום כינוס שיעסוק בעיקר
בבעיות של נשים בשוק העבודה:
אבטלה ,שחיקת השכר והעדר שכר
שווה לאישה ,ויציג גם את הדרישות
הכלליות כמו חקיקת חוק שוויון
זכויות האישה במשפחה ,בחברה
ובמדינה וחוק נישואים אזרחי.
רות לוביץ' )ר' צילום( ,מזכירת
אנד"י ,ציינה בריאיון עמה )"קול
העם" ,(22.3.55 ,כי הכינוס הוא
הזדמנות של פועלות ,מורות ,גננות,
רופאות ,ומובטלות להציג את
תביעותיהן העיקריות.
כינוס הפועלות והנשים העובדות,
יהודיות וערביות ,נערך בימים  26-25במארס בתל אביב תחת
הסיסמה" :לאחדות ציבור הפועלות במאבק לזכויות האישה
העובדת" .אסתר וילנסקה ,חברת הלשכה הפוליטית של מק"י
וראשת סיעת מק"י בהסתדרות ,בירכה את הוועידה .את
ההרצאה המרכזית נשאה סוניה אידלברג מהנהגת אנד"י.

ועידת האימהות להגנת השלום
במקביל לכינוס הפועלות ב 1955-ולקראת הוועידה
העולמית של אימהות נגד השימוש בנשק גרעיני ולהגנת
זכויות האישה ,שזימנה פענ"ד ביולי של אותה שנה ,יזמה
אנד"י את הקמתו של ועד האימהות בישראל .ועד זה ארגן ב-
 18ביוני באולם בתל-אביב כנס ארצי של אימהות.
בעקבות כנס האימהות ובהשראת הוועידה העולמית ארגן
ועד האימהות ביוני  1956בת"א את ועידת האימהות להגנת
השלום .לקראת הוועידה החתימו פעילות אנד"י  22אלף נשים
על עצומה הקוראת להצלחת ועידת האימהות למען שלום בין
ישראל והארצות הערביות ולהבטחת חיים ואושר לילדינו.
ועידת האימהות להגנת השלום התגלתה כאקטואלית
ביותר :היא נערכה ארבעה חודשים בלבד לפני שישראל,
צרפת ובריטניה פתחו במלחמת סיני/סואץ )אוקטובר .(1956

תמר גוז'נסקי

במאבק

ח"כ עאידה תומא-סלימאן )חד"ש ,הרשימה המשותפת(
נועדה בשבוע שעבר ) (23.8בניו יורק עם תת-מזכ"ל האו"ם
לעניינים פוליטיים ,רוזמרי דיקרלו ,במטרה לקדם נקיטת
צעדים בינלאומיים נגד חוק הלאום.
חברת הכנסת מסרה כי "החוק הופך את ישראל רשמית
למדינת אפרטהייד גם בתוך תחומי הקו הירוק ,ולכן אין זה
עניין ישראלי פנימי .זה חוק יסוד המצריך התערבות חריפה
ודחופה של הקהילה הבינלאומית ושל האו"ם".
פגישתה של תומא-סלימאן באה בהמשך לפניית ח"כ יוסף
ג'בארין )חד"ש ,הרשימה המשותפת( לנציב זכויות האדם
לענייני מיעוטים באו"ם .האחרון הודיע כי בכוונתו לבחון את
האפשרות לפתוח בחקירה נגד חוק הלאום.
"יצא המרצע מן השק" ,כך טען ראש הממשלה בנימין
נתניהו העומד מאחורי חוק הלאום; "נתייצב נגד הניסיון
לפעול נגד ישראל" ,הוסיפה יו"ר האופוזיציה ,ח"כ ציפי לבני
מהמחנה הציוני .יו"ר סיעתה ,אבי גבאי ,נזכר בעברו בליכוד
וטען כי ימשיך "להילחם בתופעה"" :הח"כים של הרשימה
המשותפת ממשיכים להשמיץ את המדינה שלנו בכל מקום",
כתב .גבאי תקף את נתניהו מימין ,כהרגלו ,וטען כי לנתניהו,
מצדו" ,אסור לקטר" מפני שהוא "לחץ את ידו של עראפת",
"הפסיד בצוק איתן" ו"שחרר אלף מחבלי חמאס".
יו"ר הרשימה המשותפת ,ח"כ איימן עודה )חד"ש( ,התייצב
לצד חבריו לסיעה וטען" :שום דבר אינו סודי .חוק העליונות
היהודית ממסד את ההפרדה ,האפליה והגזענות .כך אמרנו
בכנסת וכך נגיד בעולם .חוק הלאום פוגע פגיעה אנושה
בשוויון בין האזרחים ובמרחב הדמוקרטי .אנחנו ניאבק בכל
החזיתות .ראוי שמי שעוד רוצה לחיות בדמוקרטיה יצטרף
אלינו ,במקום להשתלח ולהסית".

שביתה בלאומי קארד
בעת סגירת הגיליון נמשכת שביתת עובדי לאומי קארד,
שנפתחה ביום ה' ) .(23.8זאת לאחר שבית הדין לעבודה פסק
) (24.8נגד חברת לאומי קארד שביקשה להוציא צו מניעה
לעובדיה השובתים ,המנהלים סכסוך עבודה זה שלושה
שבועות .לאור ההחלטה ,עובדי מוקד או"ח )אישורים
וחסימות( של החברה פועלים במתכונת מצומצמת כחלק
מאותם צעדים ארגוניים ,ויתר ענפי החברה – בשביתה כללית.
זאת ,לאחר שהצדדים הודיעו על פיצוץ נוסף במשא ומתן
על תנאיי חידוש ההסכם הקיבוצי ) .(21.8אחד מנושאי
הסכסוך בין ההנהלה לעובדים – דרישת האחרונים לקבל
מענק בעקבות מכירת החברה לקרן ההשקעות האמריקאית
ורבורג פינקוס בסכום של שני מיליארד וחצי שקלים .תוקף
ההסכם הקודם פג כבר בחודש מארס.
נאור קפולניק ,חבר ועד העובדים ,מסר" :עכשיו ההנהלה
צריכה להתעשת ולהתקדם .לא נחתום על הסכם עם תוספות
שכר נמוכות יותר מההסכם הקודם .לא ייתכן שבכל המשק
יחתמו הסכמים קיבוציים שיש בהם שיפור ביחס להסכמים

קודמים ,ורק אנחנו ,עובדי לאומי קארד ,נצטרך להסכים
לחתום על הסכם הגוזר עלינו הרעה בתנאים למעשה".

מק"י – סניף תל אביב

מרקסיזם במאה ה :21-מפגש חמישי
המפגש החמישי בקורס הקיץ הרעיוני יעסוק בביקורת הכלכלה של
המרקסיסטי סמיר אמין .בהשתתפות ד"ר אפרים דוידי
יום ד' 29 ,באוגוסט ,20:00 ,אחד העם  ,70ת"א
\

חד"ש ומק"י  -חיפה

די לגזענות :הים של כולם
הפגנת חירום בעקבות תקיפת שלושה צעירים ערבים בחוף קריית
חיים .די לגזענות ,לאלימות ולהסתה! כן לשוויון לכבוד הדדי!
יום ה' 30 ,באוגוסט ,17:30 ,חוף נאות )קריית חיים(
\

פורום העובדים של חד"ש בת"א וביפו
דיון פתוח על התארגנות לתכנית מאבק בתאונות הבניין
יום ב' 3 ,בספטמבר ,19:00 ,אחד העם  ,70תל אביב

ביקור מחאה בדרום הר חברון
בעקבות תקיפת פעילי תעאיוש בידי מתנחלי מצפה יאיר
הסעות :יום ו' 31 ,באוגוסט ,8:30 ,רכבת מרכז ,תל אביב;
 ,9:00בנייני האומה ,ירושלים

ערב שירה בגדה השמאלית
בהשתתפות אילת אבני ,שי-לי הורודי ,הדס אורדן ,טלי כהן
שבתאי ,לורן מילק ,גל משיח ,גאות נעים ,גל נתן ,אור פירסט,
רותם פלגי ,נועה שחם ויודית שחר
יום ה' 30 ,באוגוסט ,21:00 ,אחד העם  ,70תל אביב

לא זה לא מספיק
אירוע השקה לספרה החדש של נעמי קליין
בהשתתפות מרזוק אל-חלבי ,ד"ר אפרים דוידי ,פרופ' עדית זרטל,
אבי יאלו ,עו"ד מוריה שלומות .לפני כן יוקרן הסרט "יש גבול-סטוק
באכזיב" ) (1983מאת אלי שריד .הכניסה חופשית.
יום ב' 3 ,בספטמבר ,20:00 ,אחד העם  ,70ת"א

דיון :מדינת פלסטין עצמאית עכשיו
ישתתפו אבראהים בושנאק ,סאלח דיאב ,צילי גולדברג ,אדם קלר.
יום ה' 30 ,באוגוסט ,20:00 ,מזא"ה  ,9תל אביב

מועדון קולנוע בגדה השמאלית
שאגה – נואל מרשל
 ,1981ארה"ב )אנגלית; כתוביות באנגלית(
מוצ"ש 1 ,בספטמבר ,20:00 ,אחד העם  ,70תל אביב
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