גיליון  12 ,47בדצמבר 2018

הניסיון לבטל מינוי של סגן ראש עיריית חיפה מחד"ש
הוא חוליה נוספת בשרשרת מעשי ההשתקה של הימין
סירבה באומץ לבקשת נתניהו למנוע את מינוי זעאתרה
ראש הממשלה בנימין נתניהו הצטרף השבוע )(9.12
לתפקיד סגנה.
להסתה נגד סגן ראשת עיריית חיפה המיועד ומזכיר חד"ש
זעאתרה נבחר בבחירות דמוקרטיות למועצת העיר חיפה על
בעיר רג'א זעאתרה" :ניסיתי לתפוס הבוקר את ראשת
פי חוק .הוא מייצג את אלפי תושבי העיר ,ערבים ויהודים,
עיריית חיפה עינת קליש-רותם כדי לבקש ממנה לבטל את
שבחרו בו .הוא פעיל ותיק ומוערך ,המחויב למאבק למען
מינוי הסגן שתומך בחיזבאללה ובחמאס .אני מקווה שהיא
חיים בכבוד ,שותפות אמת וצדק
תיענה לבקשה" .גם יו"ר יש עתיד,
חברתי" .נבחרתי בזכות ולא בחסד.
ח"כ יאיר לפיד ,הצטרף באותו יום
אני מתכוון לייצג את בוחריי ולעבוד
להסתה נגד זעאתרה.
למענם – עם או בלי שכר; עם או בלי
על ההסתה הגיב זעאתרה" :אני לא
תעודת כשרות מאביר איכות השלטון
חבר בחמאס או בחיזבאללה ,אלא
דרעי ,מלפיד ומהספסלים האחוריים
במפלגה הקומוניסטית הישראלית
של הליכוד וישראל ביתנו" ,הוסיף.
)מק"י( ובחזית הדמוקרטית לשלום
לדברי ח"כ יוסף ג'בארין )חד"ש,
ולשוויון )חד"ש( הדוגלות בשלום,
הרשימה המשותפת(" ,התערבותו של
בשוויון ובאחוות עמים" ,והוסיף:
נתניהו נגד זעאתרה היא חלק מקמפיין
"נתניהו וממשלתו המושחתת מנסים
גזעני ואלים של הימין הקיצוני.
להסיט את דעת הקהל .הסכנה האמתית
לתושבים הערבים בחיפה מגיע ייצוג
הנשקפת לעם בישראל נמצאת לא
מהותי .הניחו לחיפה ,שמקדמת חיים
בעיריית חיפה ,אלא ברחוב בלפור 10
תמונה :אתר "חיות וחיוכים"
משותפים כאלטרנטיבה למדיניות השיסוי של נתניהו".
בירושלים .כשאהיה סגן ראשת העיר ,סביר
אולם הימין אינו מניח לתושבי חיפה ולאזרחי ישראל בכלל.
להניח שנתניהו ודרעי כבר יישבו בכלא".
מאמצי ההדחה של נציג חד"ש הבכיר בחיפה הם חוליה נוספת
בסוף השבוע ) (7.12פנה יו"ר ש"ס ושר הפנים אריה
בשרשרת מעשי ההסתה וסתימת הפיות של הימין בשבועות
דרעי לד"ר אביחי מנדלבליט ,היועץ המשפטי לממשלה,
האחרונים .יו"ר הכנסת ,ח"כ יולי אדלשטיין )ליכוד( אסר
ושאל אם בסמכותו למנוע את המינוי.
) (21.11על קיום כנס לפינוי ההתנחלות בלב חברון ביוזמת
על כך אמר זעאתרה" :שר הפנים הוא איש השלטון אך
חברי כנסת מחד"ש וממרצ.
כנראה שלא בדק את החוק .הוא רשאי לאשר שלא לאפשר
להסתת הימין שבשלטון השפעה במעגלים שונים .ב23-
מתן שכר לסגן ,אך לא דרשנו שכר .אני מוכן להיות סגן גם
בנובמבר ביטלה אגודת הסטודנטים במכללת תל-חי הופעה
ללא שכר .דרעי מעוניין לעשות סיפור פוליטי מהמינוי שלי
של הראפר תאמר נפאר בגלל עמדותיו הפוליטיות .כמו כן,
אך זה לא יקרה .זה לא ייעשה על הגב שלי".
ההצגה "פלסטין ,שנת אפס" של הבמאית עינת ויצמן,
דרעי ,מסתבר ,נגרר פעם אחר פעם בעקבות הימין
שאמורה הייתה לעלות השבוע באולם מפעל הפיס בכאבול,
הקיצוני .משרדו גיבה ) (29.11את השבועה לשימור
בוטלה עקב לחץ שהפעיל יו"ר הפיס אביגדור יצחקי.
"הצביון היהודי של העיר" של חברי מועצת העיר עפולה,
בעודו מסובך בפרשיות השחיתות ,נתניהו ושותפיו
ועתה הוא חותר לבטל את מינוי זעאתרה.
לממשלה מנסים להחריב סופית את המרחב הדמוקרטי .מולם
לפי היגיון משרד הפנים תחת דרעי ,מותר לרשויות
עומד ציבור רחב הרוחש בוז לניסיונות ההשתקה וסתימת
מקומיות להישבע אמונים למשימת ייהוד המרחב ,אך אסור
הפיות .בחיפה ,שותפה עתה למאבק זה גם ראשת העיר עינת
לראשת עירייה למנות סגן ערבי המסרב להתרפס ולשחק את
קליש-רותם.
תפקיד "ערבי המחמד" .ב"הארץ" דווח ) (9.12כי היא
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מכתבים
למערכת
הסטודנטים הפעם לא עמדו בצד

דברים בשם אומרם
לימין נתניהו
"הפעולה של צה"ל לנטרול המנהרות בצפון ,פעולה שכולה
בשטח ישראל ,היא חשובה ביותר .יחד עם זאת מובן שהיה זה
רק תירוץ בידי נתניהו להתקפל בפני חמאס לפני כמה
שבועות".
)ח"כ עומר בר-לב מהמחנה הציוני(4.12 ,

חושך גזעני בחג האורים
"החברה מודיעה כי במהלך שמונת ימי חג החנוכה היא תמנע
מניתוק לקוחות חייבים במגזר היהודי".
)הודעה של הנהלת חברת החשמל(29.11 ,

הטרור הממלכתי דווקא בסדר
"הנשיא דונלד טראמפ מסר הצהרה בנוגע לרצח העיתונאי
ג'מאל חשוקג'י ,והתייחס גם לעתיד היחסים בין המדינות:
'סעודיה שימשה בת ברית נהדרת במלחמתנו נגד איראן.
ארה"ב תשמור על השותפות הזו כדי להגן על האינטרסים
הלאומיים שלה ,של ישראל ושל שאר מדינות האזור'".
)סוכנות רויטרס(21.11 ,

היה גזען בממשלה ,נותר גזען באופוזיציה...
"שר הביטחון אביגדור ליברמן סיפר על החלפת המקומות
באולם המליאה ,שהתבצעה עבורו ,כדי שלא יצטרך לשבת
ליד יו"ר הרשימה המשותפת ,ח"כ איימן עודה' .זה טוב לא
לראות את איימן עודה מצד שמאל שלי' ,אמר ליברמן".
)"ערוץ (21.11 ,"7

 ...וגם מושחת המשרת את בעלי ההון
"התכנית 'המקור' חזרה השבוע לפרשיות השחיתות של
אביגדור ליברמן ,והפעם התמקדה בפרשה המגוחכת שבה
ליברמן קיבל  3מיליון דולר מבנק אוסטריה של איש העסקים
מרטין שלאף תמורת 'הזזת שער הרובל' .ממש כך .אם זה לא
היה שר הביטחון שלנו עד לפני שבוע ,היינו צוחקים".
)גיא רולניק" ,דה מרקר"(23.11 ,

החבר צ'קלקה
"בזמן שמיליוני ישראלים עומדים בפקקים בדרך לעבודה
וממנה ,יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן קיבל ממשרד התחבורה
אישור לנסיעה בנתיבי תחבורה ציבורית באופן שיכול היה
לחסוך לו את העמידה בפקקים".
)"גלובס"(19.11 ,

הצבא הבריטי מוכן לפקודת הוד מעלתו ההון
"בצבא הבריטי מתכוננים לתרחיש של פריסת כוחות בתגובה
למהומות שיתפתחו במקרה שבריטניה תפרוש מהאיחוד
האירופי ללא הסכם .לפי הפרסום ,כעשרת אלפים חיילים
ייפרסו ברחבי בריטניה .מלבדם ,כ־ 1,200חיילים יהיו בכוננות
של פריסה מידית .השר הבריטי טוביאס אלווד ציין בהקשר זה
כי הצבא הבריטי נמצא בכוננות להעניק סיוע' .עלינו להתכונן
לכל תרחיש'".
)"ישראל היום"(19.11 ,

זו עדיין לא העת לסכם את השביתה הממושכת של הסגל
הבכיר במכללות הציבוריות )ר' גיליון  45של "זו הדרך"(.
ואולם ,חשוב לי לדבר על זווית במאבק שבעיניי לא זכתה
במספיק תשומת לב .כמי שהיה סטודנט שנים רבות ,שמעתי
וטענתי לא מעט על כך שהסטודנטים בארץ אדישים ,שאינם
מעורבים פוליטית ואקטיביסטים מספיק כמו במדינות אחרות
או בתקופות אחרות .טוענים שגם במסגרות שלהם,
באוניברסיטאות ובמכללות ,הגישה שלהם צרכנית ,לפיה הם
מעוניינים "לקנות" תואר ו"לקבל שירות" מהמרצים.
בשבועות האחרונים התברר שתפישה זו עושה עוול,
לפחות לגבי הנהגת הסטודנטים הארצית .אני כותב את
הדברים לאחר סיום השביתה הגדולה של הסגל הבכיר; לאחר
חמישה שבועות של מאבק עיקש ולילות של מו"מ מול
הנהלות המכללות ,הוועדה לתכנון ולתקצוב )ות"ת( והאוצר.
דווקא עכשיו ,כשהנושא ירד מהכותרות ,חייבים להעריך את
התרומה הרבה של התאחדות הסטודנטיות והסטודנטים ,ושל
רם שפע העומד בראשה ,למאבק.
התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות ניסחה תחילה עמדה
מאשימה כלפי המרצים .מבחינתם ,קל היה להישאר בעמדה
זו )"לא על חשבוננו"( ולדרוש סיום מהיר לשביתה בכל מחיר,
כאילו היו לקוחות .הכי קל היה עבורם לאמץ את הרטוריקה
הפופוליסטית של הנהלות המכללות ולתפוש את השובתים
כאחראים הבלעדיים למצב.
אחרי שצללו לעומק הסיבות למשבר ולשביתה ,בחרו שפע
ושותפיו בכיוון אחר .הם בחרו להיאבק ,להפגין ואף לשבות
במאמץ להביא את הצדדים להידברות ולמו"מ ישיר .זאת תוך
הבנה ,כי ללא פתרון למצוקות מפניהן מתריעים המרצים,
הבעיה לא תיפתר .כלומר ,אם תיפסק השביתה עכשיו ,הדבר
רק יכשיר את הקרקע לשביתה הבאה.
הם גם הבינו ששיפור תנאי העבודה של מרצים בכלל,
ומרצים במכללות ציבוריות בפריפריה בפרט ,הוא עניין ישיר
של הסטודנטים .חזרה ללימודים איננה חזות הכול .הנהלת
התאחדות הסטודנטים הבינה שיש לסטודנטים אינטרס
להבטיח שסגלים איכותיים ימשיכו לעבוד במכללות הללו
ולא יעזבו בהזדמנות הראשונה הנקרית בדרכם.
בעולם של חשיבה צרכנית ,היה תפקיד חשוב לעקשנות
ה"לקוח" ולסירובו לקבל עמדה חד צדדית של המעסיק .הדבר
השפיע על הנכונות של משרד האוצר ,הות"ת והנהלות
המכללות לחזור למו"מ לאחר חודשים של נתק.
לא פשוט יהיה לשקם את האמון של ציבור המרצים
בהנהלות המכללות ובמשרד האוצר .התנהלות ההנהלות
והממונה על השכר בשבועות הקרובים יכריעו אם המאבק
הסתיים או שאנחנו בדרך לסיבוב נוסף .דבר אחד בטוח :הצד
השלישי והלא-פורמלי ,הסטודנטים ,כבר לא רק משקיף
מהצד.

יוני בלבן ,דובר כוח לעובדים
אפשר לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל
zohaderekh@gmail.com
או לתיבת דואר  26205ת"א-יפו 6126102
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לבנון :אל יתהלל חוגר כמפתח
לבנון צריכה מלחמה עכשיו כמו חור בראש .המדינה
שקועה במשבר פוליטי וכלכלי חריף המאיים עליה בתוהו
ובוהו .מאז הבחירות במאי
)ר' גיליון  19של "זו
הדרך"( ,לא הצליח סעד
חרירי ,ראש הממשלה
המיועד לפי השיטה
העדתית ,להרכיב ממשלה.
"תנועת העתיד" ,מפלגתו
והפרו-סעודית
הסונית
איבדה שליש מכוחה
בבחירות .חלק מקולות
הסונים ניתנו למפלגות
סוניות האוהדות את
חיזבאללה ,אולם חרירי
דורש מונופול בייצוג
הסונים בממשלה .הרכב
הממשלה ) 30שרים(
מחייב חלוקה שוויונית בין
נוצרים למוסלמים ,ומתוך  15המוסלמים חייבים להיות שישה
שיעים ,שישה סונים ושלושה דרוזים.
המשבר הכלכלי מחריף .ללבנון חוב לאומי בסך 85
מיליארד דולר ,שהוא השלישי בגודלו בעולם באופן יחסי:
 150%מהתל"ג של המדינה .למעלה ממיליון פליטים סורים
חיים בלבנון; תשתיות החשמל קורסות; המים מזוהמים;
האשפה אינה נאספת; הזיהום הסביבתי מחמיר; השחיתות
פושה ,והאבטלה גבוהה למרות שהאוכלוסייה משכילה.
ארה"ב הטילה עיצומים כלכליים על חיזבאללה והבנק
העולמי התריע לאחרונה על סכנת חדלות פירעון של המדינה.
ביירות זקוקה לממשלה כדי לקבל הלוואות ולבצע רפורמות,
אולם תקועה בין סעודיה לבין איראן :היא לא פה ולא שם.
המערכה בין ישראל לאיראן נמשכת בתנאים שהשתנו.
כתוצאה מהצבת סוללות  S-300ו S-400-רוסיות בסוריה,
נסגרת והולכת האפשרות של התקפות של חיל האוויר
הישראלי על אדמת סוריה .זאת בשל חשש ישראלי מעימות
עם מוסקבה .ב 29.11-ביצעה ישראל התקפת טילי קרקע-
קרקע מדרום לדמשק כתחליף לתקיפה במטוסים .ממשלת
ישראל אומרת שהתקפותיה יימשכו ,אך תכיפותן ירדה .לפתע
טוענת ישראל שהפעילות האיראנית בסוריה פחתה .האמנם?
כמין תחליף לסוריה ,פתח נתניהו ) (27.9חזית חדשה
בלבנון .נתניהו טוען ,ואילו חיזבאללה מכחיש ,שאיראן בונה
מפעלים סביב ביירות להפיכת טילים לא-מדויקים למדויקים.
אנחנו נמצאים במה שכינה רוגל אלפר "נחיתות
אפיסטמולוגית" )"הארץ" .(6.12 ,אין לנו מידע בלתי-תלוי
במדינה ,ואין לנו דרך לדעת מה אמת ומה פייק ניוז.
לגבי השאלה אם אכן מאיימים עלינו מאה אלף )או יותר(
טילים מלבנון ,אין לנו מידע לבד מהמקורות הממשלתיים.
ביבי מפחיד וביבי מרגיע :בימים האחרונים טוען פתאום ראש
הממשלה שסכנת הטילים המדויקים מלבנון פחותה ,כי יש רק
עשרות מהם; בעבר טען אחרת.
כך גם לגבי סכנת המנהרות .אויבים מכינים זה לזה
הפתעות .מלחמת לבנון השנייה ) (2006החלה בחטיפת
החיילים גולדווסר ורגב .נוח היה לישראל שהמלחמה תישאר

אצל הלבנונים .משמעות המנהרות היא העברת המלחמה
לשטחו של "האויב" )כלומר ,שטח ישראל(.
גם
זו
והרי,
הדוקטרינה הרשמית
של צה"ל .האפקט של
מלחמה צפויה בגליל,
בשטחי  ,'48מלחיץ את
הישראלים .נסראללה,
בעל חוש הומור
מפותח ,נהנה לקנטר.
חיזבאללה
האם
מסוגל? אין לדעת,
אבל מנסה .אין לארגון
חיל אוויר ,ולכן הוא
צובר טילים .אין הוא
יכול להצניח כוחות
בשטח ישראל ,ולכן
כורה מנהרות .כל צד
באופנים
נלחם
לו.
האפשריים
כשהכוחות אינם שווים ,גם האמצעים שונים.
ישראל כבשה והחזיקה חלקים מלבנון  18שנה )2000-
 .(1982היא זו שיצרה את תנועת ההתנגדות ,את חיזבאללה,
וכך הבשילו התנאים לחדירת איראן ללבנון .הצבא הישראלי
זרע אבדות כבדות והרס רב בדרום לבנון .היציאה החפוזה של
ישראל מלבנון בתקופת ממשלת ברק ) (2000הייתה חד-
צדדית ,ולכן קו הגבול אינו מוסכם )לא בים ולא בחוות שבע(.
עד כה חשפה ישראל שתי מנהרות .קשה עדיין לדעת אם
מבצע חשיפת המנהרות )"מגן צפוני"( הוא חלק מהסחת דעת
ביטחוניסטית מהחלטת המשטרה להמליץ בדבר הגשת כתבי
אישום בתיקי השחיתויות של נתניהו ,או שמא מדובר בהכנה
דיפלומטית להחלטה להסלים את המאבק נגד איראן בגזרה
שבה לרוסיה קשה יותר להתערב.
כל עוד ישראל חופרת ופועלת בתוך שטחה-היא ,פעולתה
חוקית .זו כנראה גם הסיבה לתגובה המינורית של חיזבאללה.
גם הם מחכים לראות מה ישראל יודעת ולאן מועדות פניה.
לימין המשיחי בישראל יש מנטרה קבועה אחת לגבי עזה
ולגבי לבנון :המנהיגות רופסת ופחדנית ,ראשי הצבא הם
אנשי "שלום עכשיו" .לפי בנט )"לבנון היא חיזבאללה"( יש
לצאת למלחמה טוטאלית – מלחמה שלא תנוהל לפי החוק
הבינלאומי ,אלא כזו שתפגע קשות באזרחים .בנט לא נרתע
מהאשמות בפשעי מלחמה.
כך גם סבור משה פייגלין .הוא כתב זאת מעל דפי עיתון
"הארץ" ) .(6.12אליקים העצני תיאר את המלחמה המיוחלת
כמלחמה שלא מפסיקים אותה באמצע עד שהצד השני נכנע,
מקבל את כל התנאים ומרים דגל לבן )"מקור ראשון".(5.12 ,
מנהיגי המתנחלים מבינים רק את שפת הכוח" :זבנג וגמרנו",
"אחת ולתמיד" וכן הלאה.
ואולם ,כל מי שהיה בלבנון זוכר איך נכנסה ישראל ואיך
יצאה .בימין המשיחי נוטים לשכוח את אמרת המלך אחאב:
אל יתהלל חוגר כמפתח .זה נכון לגבי כל הצדדים.

אבישי ארליך

כנסת 4 /

סערה סביב פרס הזמר העברי

הישגים למחאת הנשים
כ 40-אלף נשים וגברים גדשו את כיכר רבין בתל אביב
) .(4.12ההפגנה בכיכר הייתה אירוע השיא של יום הזעם על
האלימות ומעשי הרצח כלפי נשים .ראש הממשלה בנימין
נתניהו כינס למחרת את ועדת השרים לטיפול באלימות
במשפחה ,והתייחס לתכנית למניעת אלימות באומרו" :אנו
מתחייבים להוציא לפועל את התכניות הקיימות".
יצוין כי ארגוני הנשים המוחים דרשו לתקצב )בסך 250
מיליון שקל( תכנית למניעת אלימות במשפחה שאישרה ועדת
שרים קודמת ביולי  .2017הוועדה הנוכחית הנחתה את ראש
לשכת רה"מ ,יואב הורביץ ,למצוא מקורות תקציביים לתכנית.
בין המלצותיה הבלתי-מיושמות :הקמתם של מרכזי סיוע
לנפגעות ,של מרכזי טיפול בגברים מכים ,של מקלטים לנערות
בסיכון ,של מקלטים לנערות הרות או אִ ימהות; תוספת
עובדים סוציאליים דוברי ערבית וצרפתית למחלקות הרווחה;
הקצאת  40תקנים לעובדים סוציאליים בתחנות משטרה;
והקמת מערך לאומי למניעת אלימות.
השרים הצביעו נגד ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא )כפי
שדרשו הארגונים המוחים(; לעומת זאת הם החליטו כי חוק
האזיק האלקטרוני לגברים יקודם בחקיקת בזק .השרים אישרו
הקצבה של  10מיליון שקלים לפיילוט של אכיפת האיזוק
האלקטרוני לגברים מכים .נוסף לכך ,השרים החליטו גם לקדם
את החוק שיקל על מערכת הבריאות לדווח למשטרה על חשד
לאלימות במשפחה.
יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי ,ח"כ
עאידה תומא-סלימאן )חד"ש ,הרשימה המשותפת( ,הגיבה
להחלטת הממשלה ואמרה" :החלטת הממשלה היא היענות
חלקית בלבד לדרישות שהצבנו .מדובר בהישג מידי אך חלקי
למחאה הלוחמנית של הנשים .ממשלת הימין עדיין מסרבת
להקים ועדת חקירה פרלמנטרית בסוגיית האלימות כלפי
נשים .אמשיך לעקוב מקרוב ובאופן יומיומי אחרי יישום
החלטות הוועדה".

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

גוברת המחאה נגד ההחלטה להעניק ) (11.12את אות יקיר
הזמר הישראלי לזמר אייל גולן במשכן הכנסת .זאת על רקע
מעורבותו ב"פרשת הקטינות".
השדולה לזמר עברי בכנסת הייתה אמונה על הבחירה בגולן
ובשאר האמנים )ובהם אילנית ,אבי סינגולדה וארקדי דוכין(.
בראשותה עומדת ח"כ נאוה בוקר )הליכוד( .ב 8.12-פנו
ח"כים ליו"ר הכנסת יולי אדלשטיין בדרישה למנוע את מתן
הפרס לגולן .המוחים היו ח"כ עאידה תומא-סלימאן )חד"ש,
הרשימה המשותפת( ,יו"ר מרצ ח"כ תמר זנדברג ,חבריה
לסיעה מיכל רוזין ומוסי רז ומיקי רוזנטל )המחנה הציוני(.
הם כתבו בפנייתם כי "הענקת האות לגולן פירושה הכשרת
השרץ ,ואיתות לחברה הישראלית כולה כי ניצול מיני של
נערות ,גם אם אין בו גוון פלילי ,הוא דבר נורמטיבי .בעוד
שתרומתו המוזיקלית של גולן לתרבות הישראלית מוכרת לכל
ואף אהובה על רבים ,מעשיו הנלוזים הפכו אותו שנוי
במחלוקת .מי שניצל את מעמדו כדי לנצל קטינות ולהסיע
אותן ב'פותמוביל' – אינו ראוי לכבוד מכנסת ישראל".
מחאות נגד הענקת הפרס לגולן בכנסת רצות ברשתות.
למעלה מאלף איש חתמו על עצומה אינטרנטית הקוראת
לשלילת אות ההוקרה מגולן.

יו"ר הרשימה המשותפת נועד
עם האפיפיור בארמון הוותיקן
יו"ר הרשימה המשותפת ,ח"כ איימן עודה )חד"ש( ,נפגש
בשבוע שעבר ) (3.12עם האפיפיור פרנציסקוס .חוק הלאום
הגזעני עמד במרכז השיחה בין השניים .ח"כ עודה התלווה
ליו"ר הרשות הפלסטינית ,מחמוד עבאס )אבו מאזן( ,שנועד
עם פרנציסקוס בקריית הוותיקן ברומא.
לאחר המפגש ,מסר יו"ר הרשימה המשותפת ל"זו הדרך":
"שתי אבנים מהכפרים העקורים איקרית ובירעם ופנייה
בסוגיות החשובות לציבור הערבי בישראל – זה מה שהבאתי
איתי לאפיפיור בביקורי" .לדבריו" ,האפיפיור פרנציסקוס ניחן
בגישה עממית .הוא תומך במאבקנו האזרחי והלאומי ואני
רואה בו מקור למוסר אמתי".

מחקר של הכנסת :רוב אתרי משרדי
הממשלה אינם נגישים בערבית
מסמך חדש של מרכז המחקר של הכנסת ,שראה אור
השבוע ) ,(10.12חושף כי בשום משרד ממשלתי אין פרסום
מלא של התכנים בשפה הערבית.
לפי המסמך ,שהוכן לבקשת ח״כ יוסף ג׳בארין )חד"ש,
הרשימה המשותפת( ,באתרי שלושה משרדים אין מידע
בערבית ואין לחצן מעבר לשפה הערבית )ביניהם  -המשרד
לשוויון חברתי והמשרד לפיתוח הפריפריה ,הנגב והגליל(.
באתריהם של חמישה משרדים נוספים קיים רק מידע כללי
)לרבות משרדי התקשורת ,התחבורה והמדע והטכנולוגיה(.
ח״כ יוסף ג׳בארין ,שיזם את יום השפה הערבית בכנסת,
מסר :״במקום לשמש דוגמא חיובית למתן כבוד לשפת
המיעוט ,ממשיכים משרדי הממשלה להדיר את השפה
הערבית .כך הם פוגעים בדובריה ומכרסמים בזכותם של
האזרחים הערבים לקבל שירותים ממשלתיים באופן שוויוני
והוגן .אני קורא לכל משרדי הממשלה להנגיש את אתריהם
באופן מלא בשפה הערבית״.

חברה 5 /

המאבק להעלאת המודעות לזכויותיהם
של אנשים עם מוגבלויות פיזיות ונפשיות

מאת דח'יל אבו זייד
היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלויות צוין ברחבי
העולם ב 3-בדצמבר .ביום זה הבענו את הזדהותנו ואת
הסולידריות שלנו עם מאבקם החברתי והצודק של בעלי
מוגבלויות בישראל להעלאת קצבאותיהם ולהשוואתן לשכר
המינימום ) 5,300שקל( .ביום זה אנו דורשים שירותים נגישים
לאנשים עם מוגבלויות ואת שילובם בשוק התעסוקה.
האו"ם הכריז על היום הבינלאומי לזכויות בעלי מוגבלויות
ב 1992-במטרה לעודד הבנה טובה יותר של הסובלים מנכות
ושל קשיהם :להעלות את מודעותם-הם לזכות לחיות בכבוד
וברווחה ,ואת מודעות החברה שאינה מודעת ליתרונות של
שילוב בעלי מוגבלויות בכל תחומי החיים – בכלכלה,
בפוליטיקה ובתרבות .ראוי לציין כי יום זה אינו עוסק רק
בנכות פיסית ונפשית ,כי אם מקיף גם מוגבלויות רבות
נוספות ,לרבות אוטיזם ,תסמונת דאון וטרשת נפוצה.
מאז  ,1992מתקיימים מדי שנה אירועים במדינות רבות .יום
זה משמש לדיונים בפורומים שונים ולקמפיינים ציבוריים.
קהילות הנכים מוזמנות לארגן פגישות ושיחות במטרה
להראות לציבור שאינו סובל ממוגבלויות ,כי אדם עם
מוגבלות מסוגל לנהל חיי חברה "רגילים".
אנשים ללא מוגבלויות אינם תמיד מודעים לעובדה זו,
מציאות המובילה לסוגים שונים של הדרה ושל אפליה .בכל
שנה ביום זה מושם בישראל דגש בהיבט אחר האמור לשפר
את מעמדם של בעלי המוגבלויות .ב 2007-למשל ,היה הנושא
"עבודה הוגנת לאנשים עם מוגבלויות" ,וב" – 2013-לשבור
מחסומים ,לפתוח דלתות :לחברה מכילה ופיתוח לכל".
מצבם של בעלי מוגבלויות בישראל עגום ,משום שהם
נאלצים לחיות מקצבה בגובה  2,300שקל בלבד .בעקבות
מאבקם ,תועלה אמנם הקצבה בחודש מארס  2019ל3,270-

שקלים ,אך גם סכום זה רחוק מלספק .על כן ,סיעת חד"ש
בהסתדרות ,בנעמת ובאגף לקידום שוויון תומכת במאבק
החברתי והצודק של בעלי המוגבלויות ודורשת את השוואת
הקצבה לשכר המינימום.
חשוב להזכיר כי ממשלת הימין בראשות בנימין נתניהו
הוליכה שולל את ארגוני הנכים ובעלי המוגבלויות .הממשלה
איימה על ארגוני הנכים כי הקדמת הבחירות תגרום לכך שלא
תהא שום העלאה בקצבאות הנכות ,וכך גרמה להם לחתום על
הסכם זה .כך פועלת ממשלה המקדמת מדיניות כלכלית
וחברתית ניאו-ליברלית העוינת את מעמד הפועלים והשכבות
המוחלשות ,לרבות בעלי ובעלות מוגבלויות.
לאחרונה התחדש מאבקם הצודק בדרישה להשוות את
הקצבאות לשכר המינימום .לבעלי מוגבלויות יש הוצאות
רבות ,לעתים גבוהות בהרבה משל יתר האוכלוסייה .הם אינם
יכולים להתקיים מהקצבאות הנמוכות.
האגף לקידום שוויון בהסתדרות רואה חשיבות רבה
בהרחבת זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות ובשילובם
בשוק התעסוקה .האגף מקיים כנס שנתי בנושא תעסוקת בעלי
מוגבלויות בחברה הערבית ,עורך סיורים ופעילויות שטח,
נוטל חלק בפעילויות מחאה ,ומקדם נושא חשוב זה מול גופי
ממשל שונים )ובפרט מול הרשויות המקומיות( .זאת בשיתוף
פעולה הדוק עם עמותות וגופים שונים בחברה האזרחית.
לאחרונה אף הקים האגף מטה מאבק מאוחד יחד עם הגופים
הפועלים למען בעלי המוגבלויות.

הכותב הוא יו"ר האגף לקידום שוויון
ויו"ר סיעת חד"ש בהסתדרות

מאחורי הנתונים
נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לגבי החברה
היהודית מצביעים על עלייה עקבית ,למן  ,2005באחוזי
התעסוקה של אנשים עם מוגבלויות :מ 59.2%-אז ל73.5%-
כיום .לעומת זאת ,בחברה הערבית דווקא נרשמה באותן שנים
ירידה :משיעור תעסוקה של  24.2%ב 2005-לשיעור של
 22.1%כיום.
בעלי מוגבלויות בחברה הערבית הם קבוצת האוכלוסייה
היחידה שהיקפי תעסוקתה ירדו בשנים האחרונות .זאת בגלל
היעדר מקומות עבודה ,דעות קדומות שליליות ,תשתיות
רעועות ואי-הבטחת נגישות מצד הרשויות המקומיות.
מחקר שביצע מרכז מאקרו לכלכלה מדינית ,בהזמנת האגף
לקידום שוויון בהסתדרות ,בדק את שילוב בעלי מוגבלויות
בשוק העבודה בישראל .מהמחקר עולה כי כ 1.4-מיליון
אנשים בישראל מתמודדים עם מוגבלות .מדובר ב17%-
מהאוכלוסייה 703 .אלף איש ) (15%מהאזרחים בגיל העבודה
הם בעלי מוגבלות .יותר מ 350-אלף מהם זכאים לקצבאות.
שיעור בעלי המוגבלויות גבוה יותר בחברה הערבית מאשר
בזו היהודית ) 25%לעומת  .(19%הפער ביניהן גדול אף יותר,
אם מתמקדים בבעלי מוגבלות חמורה ) 12%לעומת  .(7%כ-
 247אלף מהם מקבלים קצבת נכות כללית ,וכ 70-אלף זכאים
לקצבאות של נפגעי עבודה.

בעולם 6 /

פורושנקו )משמאל( וטראמפ ,אוקטובר ) 2017צילום :ויקימדיה(

אוקראינה בדרך
לדיקטטורה פשיסטית
ב 26-בנובמבר החילה ממשלת אוקראינה ממשל צבאי
במדינה .הסיבה הרשמית שהציגה ממשלתו של פטרו
פורושנקו היא תקרית שאירעה במצר קרץ' ,הנמצא תחת
שליטה רוסית מאז סיפוח חצי האי קרים ) .(2014לפי טענות
הממשלה האוקראינית ,פגע צי רוסי בכלי שיט אוקראיניים
ולכד שלוש ספינות ו 24-מלחים.
כזכור ,בפברואר  2014התרחשה הפיכה באוקראינה,
ששורשיה – באירועי יברומאידאן .קבוצות ניאו-נאציות
ופשיסטיות ,בתמיכת ארה''ב והאיחוד האירופי ,הפילו את
הנשיא דאז ויקטור ינוקוביץ' שסרב לחתום על הסכם שיתוף
פעולה עם האיחוד האירופי .במקומו עלה לשלטון האוליגרך
פטרו פורושנקו שהונו מוערך במיליארדים .באירועי
יברומאידאן צידד פורושנקו בעמדת הימין הקיצוני וקרא
להפלת הנשיא המכהן בכוח.
מיד עם עלייתו לשלטון ביוני  ,2014אסר פורושנקו על
פעילותן של מפלגות השמאל במדינה .נוסף לכך ,חוקק חוק
הקובע כי אסור לאזרחים להביע או לצדד בעמדות
קומוניסטיות .האכיפה ,מעידים הקומוניסטים באוקראינה,
מתבצעת באופן הדוק ברשתות החברתיות :הצגת סמלים
קומוניסטיים עלולה לגרום לפיטורים ואף להליכים פליליים.

מחאת האפודים נמשכת;
יותר מ 1,700-עצורים בצרפת
כ 150-אלף הפגינו ברחבי צרפת ,ורבבות מהם בבירה פריס.
זאת במסגרת מחאת "האפודים הצהובים" ,שציינה ) (7.12את
"יום הזעם" הרביעי במספר )עוד על כך ר' גיליון  46של "זו
הדרך"( .לפי "הומניטה" ) ,(11.12יותר מ 1,700-מפגינים
נעצרו ברחבי המדינה 400 .נעצרו בבירת בלגיה ,בריסל.
חבר הפרלמנט ומזכ"ל המפלגה הקומוניסטית הנכנס,
פאביין רוסל ,התייצב במחסום שהקימו ה"אפודים הצהובים"
בקרבת ביתו בצפון צרפת ,ובשעות אחה"צ הצטרף לעצרת
שנערכה במרכז העיר ליל.

הדיכוי הפוליטי של האזרחים האוקראינים אינו
מסתכם בכך .איגודים מקצועיים רבים הוצאו מחוץ
לחוק ,מפני ש"מדינה בשעת מלחמה אינה יכולה
להרשות לעצמה להתעסק בזכויות עובדים";
בוטלו תשלומי הפנסיה במחוזות של לוגנסק
ודונייצק ,כי "תושביהם אינם נאמנים לממשל
האוקראיני"; ונגזלו ההקלות והקצבאות של
וטרנים של מלחמת העולם השנייה בטענה שהם
"נלחמו בצד הלא-נכון".
כעת ,כאשר קרבות בחירות באוקראינה ,חוזים
הסקרים כי סיכוייו של פורושנקו להיבחר שנית
נמוכים למדי .זאת ,עקב כך שהוא כנראה לא יקבל
את קולות המיעוט הרוסי באוקראינה )כ30%-
מכלל הבוחרים( .הנשיא ,מצדו ,מחפש דרכים
להגביל את זכות ההצבעה של המיעוט הרוסי שעוין
אותו .המשטר הצבאי שהוכרז – הוא אחת מהן.
במקביל מתחזקות הטענות כי את התקרית בין
מוסקבה לקייב במצר קרץ' ביימה ותכננה הממשלה
האוקראינית .העיתונאי האוקראיני הגולה אנטולי שאריי הציג
הקלטה המוכיחה שמפקדי הספינה קיבלו הוראה להמשיך
לשוט דרך מצר קרץ' ללא קבלת אישור מהפדרציה הרוסית.
אף שפרוצדורה זו סימבולית בלבד ,ולמרות שמוסקבה
התירה בעבר לספינות אוקראיניות לשוט במצר ,השיט
הבלתי-מאושר גרר השתלטות של כוחות רוסיים על הספינות
האוקראיניות .התקרית סיפקה לנשיא אוקראינה את העילה
להכריז על ממשל צבאי באזורים דוברי הרוסית .כך עלול
פורושנקו למנוע ממתנגדיו להצביע בבחירות.
הממשל הצבאי כבר החל לתת את אותותיו :מאות
עיתונאים ופעילים פוליטיים אופוזיציוניים נעצרו; חלקם
במעצרים מנהליים .למעלה מ 300-עצורים מוחזקים מאז
כינון המשטר הצבאי באשמת "פעילות אנטי-ממשלתית".
במקביל ,מתעלמים גורמי אכיפת החוק כמעט לחלוטין
מפשעי הארגונים הניאו-נאציים תומכי המשטר )דוגמת (C-14
התוקפים את מתנגדי השלטון באלימות .כך למשל ,החליט
התובע הכללי באוקראינה בחודש שעבר שלא להעמיד לדין
פעיל ניאו-נאצי שנחשד ברצח של פעיל אופוזיציה בעיר
מריופול .לפי התובע ,הניאו-נאצי סרגיי סטרננקו "עשה זאת
ממניעים פטריוטיים ולא ממניעים פליליים" .צעד זה מדגים
באופן ברור למדי את הכיוון הפשיסטי בו צועד המשטר
האוקראיני ,שאנשיו כלל אינם מתביישים לזכות רוצחים
ולסייע להם לחמוק מהדין.
חשוב לציין כי האירועים האחרונים באוקראינה התקיימו
כולם בידיעתה ובתמיכתה המוחלטות של ארה"ב .הנשיא
טראמפ הביע תמיכה בפורושנקו ,ודרש באחרונה מרוסיה
לשחרר את המלחים ששבתה בהשתלטותה על הספינות .לפי
מוסקבה ,ארה"ב מעוניינת בהחרפת היחסים בין אוקראינה
לרוסיה כדי שתוכל לחסום בזירה הבינלאומית את הקמת
צינור הגז הרוסי הצפוני ,ועל מנת להפוך את אוקראינה באופן
סופי למדינת חסות.
מצב העניינים הנוכחי באוקראינה הוא דוגמא נוספת
להשלכות ההגמוניה של האימפריאליזם האמריקאי .ארה"ב,
שתמכה ב 2014-בהפיכה בעלת הסממנים הניאו-נאציים
)ואולי אף יזמה אותה( ,תרמה לאורך ארבע שנים לכינונו של
משטר בעל אופי פשיסטי .משטרו של פורושנקו שואב את
רעיונותיו מהאידאולוגיה של הלאומן האוקראיני סטפן
בנדרה ,ואילו התמיכה האמריקאית בו אפילו אינה מנסה
להסתתר מאחורי סיסמאות של "חירות" או "דמוקרטיה".

עידן סלוצקר
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מיכה בר-עם .1971 ,צילום של קו בר-לב מתוך התערוכה

תערוכה חדשה באונ' ת"א' :קווי הגנה'

איוולת החומה
בגלריה לאמנות של אוניברסיטת תל-אביב בכיכר אנטין,
סמוך לכניסה הראשית לקמפוס )פינת הרחובות חיים לבנון
ואיינשטיין( נפתחה לאחרונה התערוכה "קווי הגנה :מאז'ינו,
בר-לב ומעבר" ,בהשתתפות האמנים מרינה אברמוביץ'
ואוליי ,עמיר בלבן ,מיכה בר-עם ,אלכסנדר גירקנז'ה ,נטע
לאופר ,יעל לביא ואסף עברון.
למרות גודלן העצום של הגלריה ושל התערוכה ,אין להן
יחסי ציבור טובים .הסטודנטים והמרצים החולפים בדרכם
באזור )ולפעמים אף מפגינים בכיכר ,כפי שקרה בשבוע שעבר
כשנערכה שם מחאה נגד אלימות כלפי נשים( אינם מבחינים
רובם בגלריה ,ואינם עוצרים על מנת להתבונן בתערוכות

בחיפה נפתחה התערוכה ""1948
בהשתתפות אמנים יהודים וערבים
במוזיאון העיר חיפה נפתחה לאחרונה התערוכה ""1948
בהשתתפות אמנים יהודים וערבים .מהמוזיאון נמסר כי
התערוכה החדשה מתמקדת בשנה גורלית ומכריעה
בהיסטוריה של העיר והארץ ,וכי "התערוכה מצביעה על
נקודות המבט השונות של תושבי הארץ לגבי שנה מכוננת
ומעצבת זו בזיכרון ,בהיסטוריה ובתרבות".
האמנים המשתתפים בתערוכה הם ראידה אדון ,ג'פרא אבו
זולוף ,פריד אבו שקרה ,נפתלי בזם ,דוראר בכרי ,אליהו אריק
בוקובזה ,עידו בק ,חמודי ג׳נאם ,מיכאל חלאק ,עיסאם
דראושה ,אורלי הומל ,נחום זולטוב ,ז'אק ז'אנו ,צבי
טולקובסקי ,מרסל ינקו ,שמואל כץ ,דן לביא )ליפשיץ( ,נטע
ליבר שפר ,דותן מורנו ,מנאל מחמיד ,אברהים נובאני ,בעז נוי,
ניצן סט ,מירון סימה ,נרדין סרוג'י ,עבד עאבדי ,למיס עמאר,
אסד עזי ,אשרף פואח'רי ,גרשון קניספל ,מחמוד קייס ,רות
קסטנבאום בן-דב ,דניאל רולידר ,חיה גרץ רן ,רות שלוס,
מנחם שמי ,סמאח שחאדה ,פאטמה שנאן ,לידה שרת מסד
ואמיר תומשוב .האוצרים הם ד"ר מאג'ד ח'מרה ועינבר דרור
לקס.
מוזיאון העיר חיפה ,שד' בן גוריון ) 11המושבה הגרמנית(

המתחלפות.
הפעם אני מבקש מהחולפים ליד הגלריה,
שכניסתה ליד "בוטקה" המאבטחים – לעצור,
להיכנס ולהקדיש כחצי שעה מזמנם כדי
להתבונן מקרוב בצילומים ובעבודות הווידאו,
ולחבר ביניהם בראייה ביקורתית מקיפה .יש
זמן :התערוכה תינעל ב 16-ביוני .2019
התערוכה מוקדשת לזכרו של פול ויריליו
הצרפתי ,שמת בחודש ספטמבר האחרון.
ויריליו היה בנו של קומוניסט איטלקי שלחם
בפשיזם בארצו עד שגלה ממנה .היה גם פעיל
חברתי למען הזכות לדיור ולמען מוחלשים
בכלל .ויריליו היה פרופסור לאדריכלות,
פילוסוף אורבניסט ,ונמנה עם הוגי הדעת
הצרפתים הידועים ביותר במאה ה .20-הוא
חיבר את הספר "ארכיאולוגיה של בונקר",
שראה ב 1975-וזכה בפרסום רב.
לדברי האוצרים ,גליה גור זאב וד"ר ספי הנדלר" ,התערוכה
בוחנת את מקורותיה ,אופייה והשלכותיה של תופעת הביצור
מנקודת מבט היסטורית .היא שואלת כיצד מבני התבצרות
מרשימים וראוותניים נהרסו ,נשכחו ונזנחו לחסדיהם של
כוחות הטבע .עם הזמן הם הפכו מעין אנדרטאות לכישלון
ודגם בסיסי של פחד אנושי".
הנדלר וגור זאב הוסיפו" :התערוכה פועלת לחשוף את
משמעותיהם של קווי ההגנה לא רק במישור הביטחוני
והפוליטי ,כי אם גם במסגרת שיח סביבתי ,נפשי ורגשי.
במרכז התערוכה מוצגים צילומים משני קווי ביצורים
מפורסמים ,קו מאז'ינו הצרפתי וקו בר-לב הישראלי.
"במקביל מוצגות עבודות שעוסקות בחומה בין ארה"ב
למקסיקו ,בחומה הסינית וגם בגדר ההפרדה הישראלית.
הצבת הקווים השונים אלה בצד אלה מאפשרת התבוננות
מחודשת בהבטחות ובאשליות הכרוכות באקט הביצור".
התערוכה ,אם כן ,חושפת את איוולת החומה – על אחת
כמה וכמה בהקשר המקומי; מקו בר-לב בשטחים הכבושים
בסיני ועד לחומת האפרטהייד שנבנתה במטרה לבצר את
האחיזה הישראלית בשטחים הפלסטיניים הכבושים.

אפרים דוידי

הטענה של דון קיחוטה
במסגרת התערוכה "קווי הגנה" ,הועלתה הצגה מאת
המחזאי המנוח גלעד עברון" ,הטענה של דון קיחוטה".
ההצגה הועלתה עשור לאחר שהוצגה לראשונה בתיאטרון
אנסמבל הרצליה בבימויה שלאופירה הניג .הפעם העלו את
ההצגה תלמידי החוג לאמנות התיאטרון של אוניברסיטת תל-
אביב.
טוב עשו אוצרי התערוכה ששילבו את הממד החזותי של
הצילומים והסרטים יחד עם הצגה זו .עברון מציע עיבוד
חדשני לרומן "דון קיחוטה" מאת מנואל דה סרוואנטס ,שראה
אור בספרד בשני חלקים ב 1605-וב.1615-
הצגתו של עברון מתבססת על חלקו השני של הספר ,שראה
אור ערב מותו של סרוואנטס .על אף שסרוונטס סיפר על מסע
ארוך ומפותל ,דון קיחוטה של המחזה – כפי שהנחה עברון –
אינו משנה את מיקומו על הבמה.
לדברי האוצרים" ,המחזה עוסק בקווי הגנה והפרדה שבני
אדם בונים בינם לבין עצמם ,ובינם לבין אנשים אחרים".

במאבק

איגוד העובדים הסוציאליים ממשיך בצעדי המחאה
בעקבות ריבוי מקרי האלימות בלשכות הרווחה ולמען שיפור
תנאי העבודה .השבוע ) (9.12נקטו חברי הארגון עיצומים
באזור מרחב ירושלים .מאות עובדים סוציאליים הפגינו
במתחם גשר המיתרים וחסמו את הכניסה לעיר.
במסגרת העיצומים לא הייתה קבלת קהל במחלקות
הרווחה ,לא נכתבו תסקירים לבתי המשפט ,לא נתקיימו ועדות
החלטה בנושא קטינים בסיכון ,ולא פעלו מרכזים לטיפול
באלימות במשפחה .כמו כן ,שבתו עובדים סוציאליים במשרד
החינוך ,בביטוח הלאומי ,בבתי החולים ,בקופות החולים
ובתחנות לבריאות הנפש.
למחרת הצטרפו לעיצומים העובדים הסוציאליים בדרום
הארץ ,מאשדוד ועד אילת .מאות עובדים סוציאליים הפגינו
מול קריית הממשלה בבאר שבע ובאשקלון .מאיגוד העובדים
הסוציאליים נמסר כי בשלב זה המחאה היא אזורית ,אך
בהמשך צפויה הסלמה של המאבק עד לשביתה ארצית בלא
הגבלת זמן.
העובדים הסוציאליים דורשים להגביר את האבטחה
בסביבת עבודתם ,לרבות התקנת דלתות משוריינות ,מצלמות
אבטחה ,דלתות מילוט ולחצני מצוקה .האיגוד גם דורש כי
עובדים מאוימים יזכו באבטחה מחוץ למקום העבודה .כן
דורש הארגון להעלות את שכר העובדים הסוציאליים ולצמצם
את העומס המוטל עליהם.
יושבת הראש של איגוד העובדים הסוציאליים ,ענבל
חרמוני ,מסרה" :השירותים החברתיים בישראל אינם על סף
קריסה ,אלא עמוק בתוך המשבר.
"לא מצליחים לאייש מאות משרות קיימות בלשכות
הרווחה ברשויות המקומיות במשך יותר משנתיים בגלל תנאי
העבודה הירודים והשכר הנמוך .העובדות הסוציאליות
צריכות להתפרנס בכבוד ולא להפוך שק חבטות" .חרמוני
הוסיפה" :אם לא יהיה פתרון אמתי לתנאי העבודה ,לא יהיו
יותר שירותים סוציאליים בישראל .אנחנו דורשים כניסה
מידית למשא ומתן רציני מול משרדי הרווחה והאוצר על
הצלת שירותי הרווחה בישראל".

הסגל הזוטר :אוניברסיטת
ת"א חזרה בה מההסכמות
ב 23-באוקטובר הסתיימה שביתת הסגל האקדמי הזוטר
באוניברסיטת תל אביב .אז ,לאחר שבועיים של שביתה ,טענו
הסגל הזוטר והנהלת האוניברסיטה כי הגיעו להבנות וכי
הצדדים קרובים לחתימה על מסמך עקרונות מוסכם.
בשבועות האחרונים מקיים צוות המו"מ מטעם הסגל
הזוטר מגעים עם הנהלת האוניברסיטה במטרה לנסח הסכם
קיבוצי מחייב על בסיס ההבנות שאפשרו את סיום השביתה.
ואולם המשא ומתן בין הצדדים שוב עלה על שרטון.
בשבוע שעבר העבירה הנהלת האוניברסיטה לארגון את

הצעתה .הסגל הזוטר דחה את ההצעה" .לצערנו הצעת
ההנהלה לא שיקפה את ההסכמות שהושגו בין הצדדים עד
כה .גם לגבי ההסכמות שקיבלו ביטוי בהצעה ,יש לערוך
תיקונים כדי להתגבר על כלל המחלוקות" ,נמסר מהארגון.

סרבן המצפון אדם רפאלוב נידון
למאסר; גרמי שוחרר זמנית
אדם רפאלוב ) (18מקריית מוצקין נשפט בשבוע שעבר
) (6.12בגין סירובו להתגייס לצבא .רפאלוב נידון לעשרה ימי
מחבוש ,וירצה בסופם  87ימי מחבוש במצטבר בגין סירובו.
סרבן מצפון נוסף ,הלל גרמי ,השלים השבוע ) (9.12את
תקופת כליאתו השישית במספר וריצה  97ימי כליאה
במצטבר .הוא ממתין בביתו לוועדת מצפון שתדון בשחרורו.

המפגש הראשון של מועצת מק"י
הפקת לקחים מהבחירות המקומיות והיערכות לבחירות הכלליות
שבת 22 ,בדצמבר ,10:00 ,שפרעם

המפלגה הקומוניסטית הישראלית – מק"י
החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון  -חד"ש

אירוע לזכרה של מאגי טובי כרכבי
בהשתתפות המשפחה האבלה
מוצ"ש ,18:30 ,15.12 ,מוזיאון חיפה לאמנות ,שבתאי לוי 26

מועדון קולנוע בגדה השמאלית
בשיתוף פסטיבל  48מ"מ לסרטי נכבה ושיבה

מחווה לבמאי הפלסטיני מישל ח'לייפי
ההקרנות בנוכחות הבמאי

חתונה בגליל
 ,1987ישראל/פלסטין )ערבית ועברית; כתוביות בעברית(
יום ו' 14 ,בדצמבר ,17:00 ,אחד העם  ,70ת"א

מעשה בשלושה תכשיטים
 ,1995ישראל/פלסטין )ערבית; כתוביות בעברית(
יום ו' 14 ,בדצמבר ,21:00 ,אחד העם  ,70ת"א

זיכרון פורה
 ,1980ישראל/פלסטין )ערבית; כתוביות בעברית(
מוצ"ש 15 ,בדצמבר ,16:00 ,אחד העם  ,70ת"א

מעלול חוגג את חורבנו
 ,1985ישראל/פלסטין )ערבית; כתוביות בעברית(
מוצ"ש 15 ,בדצמבר ,19:00 ,אחד העם  ,70ת"א
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