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הרחבת ההפצצות – סכנת מלחמה אזורית
חלף שבוע מאז תקפה ישראל כוחות חיזבאללה
בסוריה וברובע א-דאחייה בביירות .אזור הצפון
בישראל הצט ף לכו ות ספיגה לקראת קמת
החיזבאללה על אבדותיו.
השבוע ) (1.9ביצע חסן סראללה את יסיון
התגובה הצפוי שלו במושב אביבים .ישראל ביימה,
בהתחכמות מטופשת ,פגעים שלא היו .עכשיו
מלאה התקשורת ספקולציות :האם פעולת
החיזבאללה חשבת ,כשאין קורב ות ,לסוף
האירוע? התעסקות זו חסרה את ה קודה המרכזית:
באותה מידה ,תוצאה אחרת וקטל ית יותר יכולה
הייתה לדרדר את ישראל ולב ון למלחמה גדולה
והרס ית.
מפלגות האופוזיציה הממסדיות ,בדומה
לתקשורת ,צידדו במדי יות התוקפ ית של ממשלת
הימין הקיצו י .יו"ר כחול לבן ,ב י ג ץ ,הורה
"להקפיא את קמפיין הבחירות לאור המצב
הביטחו י" .אהוד ברק ,מראשי המח ה
הדמוקרטי)מרצ לשעבר( ,מסר" :מחזקים את חיילי
צה"ל ומפקדיו ,את כוחות הביטחון ואת תושבי
הצפון האמיצים .ביטחון ישראל מעל הכל ולפ י כל שיקול
אחר" .היחידה שיצאה חוצץ גד המדי יות התוקפ ית
הישראלית המסכ ת כל עמי האזור ,לרבות אזרחי ישראל,
הייתה הרשימה המשותפת.
יו"ר הרשימה המשותפת ,ח"כ איימן עודה )חד"ש(,
הצהיר" :לא שתוק כשהתותחים רועמים .מלחמה מיותרת
לא תביא ביטחון ,אלא רק הרוגים ,הרס וקורב ות מש י
הצדדים .אופוזיציה אמיתית דורשת שלום" .ח"כ עופר כסיף
)חד"ש ,הרשימה המשותפת( הוסיף" :הפושע הסדרתי
מבלפור ומשרתיו אחראים להסלמה .הם מובילים אות ו
למלחמה".
עד כה תקפה ישראל את משמרות המהפכה האירא יים
ותומכיהם בעיקר בסוריה ובלב ון .אך בשבוע שחלף פתחה
זירה וספת בעיראק ותקפה בסיסים של "חשד א-שעבי"
)יחידות הגיוס העממי( ,המיליציות ה אמ ות לאיראן.
המיליציות השיעיות הוקמו ב 2014-לצורך המלחמה
בדאעש לאחר שהצבא העיראקי התפורר .כחמישים
מיליציות בעיראק מתפלגות בין הגוש הפרו-אירא י לש י

כרזת בחירות של הרשימה המשותפת )צילום :אקטיבסטילס(

גושים הסרים למרות האייטוללה סיסטא י ומוקטדה א-סאדר.
ממשלת עיראק ,בראשות אדיל עבדול-מאהדי ,הוקמה ב-
 2018בקושי רב ,תוך איזון עדין בין כורדים ,סו ים ושיעים –
חלקם פרו-אירא ים וחלקם פרו-מערבים .הממשלה מ סה
להכפיף את המיליציות למדי ה .בעיראק פועל גם כוח
אמריקאי קטן ,שעיקר תכליתו  -הרתעה מ יסיון להפיל את
המשטר .ההתקפות הישראליות בעיראק מערערות את תהליכי
האיזון והייצוב של המדי ה הזקוקה לשיקום כלכלי ,פוליטי
וחברתי .חולשת השליטה של עיראק במרחב האווירי שלה לא
תימשך .אם יימשכו ההתקפות ,היא תוביל לחיזוק ההג ה
האווירית העיראקית באמצעות עזרה מאיראן .זו תצמצם את
חופש הפעולה של ישראל בעיראק.
ב יגוד לתסריט של ת יהו ,תוהו ובוהו בעיראק יחזק דווקא
את וכחות איראן בעיראק ולכן מתחה ארה"ב ביקרות על
ההתקפות בעיראק .התקפות אלה כבר ה יבו דרישה של
הציבור העיראקי להוציא את הכוחות האמריקאים
)והישראלים( מעיראק.

תגובות 2/
קסם :איך  6,825שקל הופכים ל 3.78-שקל?

דברים בשם אומרם

"פיורי ,מבקשת מקלט שעובדת ב יקיון ,הייתה צריכה לקבל
מהמדי ה החזר של  6,825שקל ש לקחו ללא הצדקה
ממשכורתה במשך חודשים .כשהיא יגשה לבקש את ההחזר,
גילתה שמעסיקתה ,חברת הקבלן אי.טי .אקסל ס בע"מ ,לא
טרחה להעביר את הכסף שהורידו ממשכורתה למדי ה ,כפי
שהחוק דורש מהם .אז מה היא מקבלת בחזרה?  3שקלים ו-
 78אגורות".
)דף הפייסבוק של קו לעובד(20.8 ,

בעלי ההון סבורים שאיווט ינווט

לצערה הרב ,מרצ מתה
"מרצ החדשה ,במעטה 'המח ה הדמוקרטי' ,מע יי ת את
אזרחי ישראל הערבים-פלסטי ים כקליפת השום .זאת ,בין אם
החיבור מרצ-ברק הוא רק "בלוק טכ י" ובין אם חיבור איתן
כארז להצלת הדמוקרטיה; בין אם מרצ היא מפלגה מושחתת
שחובות מכרסמים בקירותיה ,ובין אם היא מפלגה קיית-
כפיים ושקולה; בין אם מרצ קורסת תחת סוגיות אתיות קשות
על טוהר המידות ובין אם היא דוגלת בחופש הפרט וקוראת
תיגר על שליטה גברית; בין אם דברי מרצ על שותפות יהודית-
ערבית הם רק מס-שפתיים למשיכת מצביעים רגש יים
החפצים במילים טובות ,ובין אם היא דוגלת באמת בשותפות
אמתית ושוויו ית; בין אם מרצ הפכה לעורב הקורא בחשיכה
קררע-קררע ובין אם היא הקול השפוי בחברה היהודית ,כפי
שראו בה האזרחים הערבים-פלסטי ים; בין אם מרצ הרסה
מ'דילים' פוליטיים ובין אם בה הכול דמוקרטי ולשיקולו של
הבוחר; בין אם ח"כי מרצ הגלאו ים והפרייג'ים למי יהם
מתקוטטים בי יהם על דירוג כיסאותיהם ,ובין אם פשותיהם
משוחררות מכול רבב ,והם חפצים בהצלת מפלגה מאוסה; בין
אם תמר ז דברג הסכימה לעליית יהודים להר הבית בעיד אל-
אדחא ,ואז שיקרה שוב לתקשורת ,ובין אם היא ישרה
ושכלת ית.
א י רואה ל כון להגיש מכתב סופי זה המפריד בי י לבין
מרצ לתמיד ,ומתפטרת לאלתר משורות מרצ .לצערי הרב ,מרצ
מתה".
)סאאידה סדיק מסארוה ,חברת הנהלת מרצ לשעבר,
"על צד שמאל"(15.8 ,

מכתבים
למערכת

שעה גורלית למדינה
ולדתי בישראל .א י אוהב את המדי ה ופטריוט .דווקא
בשל אהבתי ,א י חרד לגורל המדי ה ולעתידה .במערכת
הבחירות ה וכחית שום פוליטיקאי ,פרט ל ציגי הרשימה
המשותפת ,לא עוסק בשאלה הגורלית של השלום .ללא שלום,
א י צופה עתיד שחור למדי ה שא י כה אוהב.
ב 1981-סיפחה הממשלה את רמת הגולן ועכשיו יש בין
מרכיביה המדברים על סיפוח הגדה המערבית .אילו היה זה
בכוחה של הממשלה ,מת חלים היו יושבים כעת ברצועת עזה
וחיילים בלב ון .תאוות הסיפוח של הימין לא יודעת גבול .יש
לסלק אותם מהשלטון ,לטובת המדי ה ולטובת כול ו.

ברוך ברנע ,מזכרת בתיה
יתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל
zohaderekh@gmail.com
או לתיבת דואר  26205ת"א-יפו 6126102

"לפ י שבועות אחדים קיים ליברמן חוג בית אצל שאול אוי,
יו"ר קבוצת אחים אוי ,בחצרו בשכו ת צהלה בתל אביב.
ליברמן וא שיו הופתעו מההיע ות .לא בכדי הגדירו א שי
ליברמן את ההתכ סות הזאת כאירוע חשוב .זה היה עוד דבך
במיצובו כמועמד לגיטימי ,ואף מועדף ,של דמויות מפתח
בקהילה העסקית .כמה מתומכיו הטריים הם :ד"ר רו י הלמן,
הבעלים של בית ההשקעות הלמן אלדובי; יזמי ה דל"ן
ומייסדי חברת ישראל־ק דה ברק רוזן ואסי טוכמאייר ,שאף
אירגן אירוע בהשתתפות א שי עסקים מובילים שאליו הוזמן
ליברמן; שיא התאחדות התעשיי ים שרגא ברוש ,שביטא
תמיכה ט טטיבית )"אין לי ספק שליברמן הוא מ היג שהוכיח
חישות ,הוא רצי י ושקול ומהווה אופציה סבירה"(; ואיש
העסקים ד י גילרמן ,לשעבר שגריר ישראל באו"ם .דמות
בולטת וספת שערקה ממח ה השלום למח ה ליברמן היא
דליה איציק )העבודה ,קדימה( ,אף היא אורחת רצויה בחוגי
המיאון העליון .לדברי איציק' ,א שי המגזר העסקי הבי ו
בחושיהם החדים ששלום וביטחון שלובים זה בזה ,והעבודה
הפכה עבורם למפלגה מדי צדק ית .התומכים החדשים של
ליברמן אומרים לעצמם' :בואו טפל קודם בבעיות שעומדות
על הפרק כאן ועכשיו' ,וליברמן הוא זה שמציף אותן'"
)מוסף "הארץ"(16.8 ,

טראמפ ,גיבור מעמד העובדים
"אלפי עובדי איגודים מקצועיים בארה"ב אולצו לבחור אם
להגיע לאירוע בו אם ה שיא דו לד טראמפ במפעל פטרוכימי
ש ב ה סמוך לעיר פיטסבורג ,או להיעדר ממ ו ולהפסיד חלק
ממשכורתם השבועית".
)"ניו יורק טיימס(20.8 ,

סמוטריץ' היזהר :מירי רגב לפניך!
"קודם כל הקלפים הם לא בידי הציבור ,מי שמחליט מי יהיה
ראש ממשלה זה הקדוש ברוך הוא .א י עוד לא יודעת שא שים
מחליטים מי יהיה ראש ממשלה".
)שרת התרבות מירי רגב ,רדיו  103אפ.אם(16.8 ,

כולם יהיו שם? לא ממש
"'כולם יהיו שם' מבטיחה כרזת הפרסומת ל'וועידה הכלכלית
הלאומית' שמארגן העיתון 'כלכליסט' כשבועיים לפ י פתיחת
הקלפיות .בעיתון מבטיחים להפגיש את 'הא שים שיכתיבו
את סדר היום הציבורי בישראל ביום שאחרי הבחירות' .האם
כולם באמת יהיו שם? רגע ,מי בדיוק הא שים שמוגדרים
כ'כולם'? לפי רשימת הדוברים שפורסמה באתר הוועידה ,יש
להם מכ ה משותף אחד בולט 30 :דוברים ,מתוכם שבע שים,
וכולם יהודים".
)"העין השביעית"(15.8 ,

רמת השרון בידינו
"קוראי הכתבה בטח לא יתפלאו לשמוע שלפ י הבחירות
האחרו ות היו ברחבי העיר רמת השרון שלטים רבים של
מפלגות שמאל קיצו י ובי יהם לא מעט שלטים של חד"ש-
תע"ל".
)ערוץ (19.8 ,20

חברה וכלכלה 3/

הרשימה המשותפת על בעיות השכירים והשכירות הערבים

העובדים :עשר שאלות מרכזיות
מאת איימן עודה
לאחרו ה השתתפתי במפגש שיזמה התאחדות התעשיי ים
עם ראשי הרשימות המתמודדות בבחירות לכ סת ה.22-
דווקא אחרי הביקור אצל התעשיי ים ,ארגון המעסיקים הגדול
בישראל ,חשוב לדון בעשר שאלות יסוד בתחום קידום
מעמדם של העובדות והעובדים ,בייחוד הערביות והערבים,
במשק הישראלי.
השכר הנמוך :האוכלוסייה הערבית היא אוכלוסייה
עובדת .במילים אחרות ,רוב-רובם של משקי הבית בחברה
הערבית מתקיימים מהכ סות מעבודה ,ולפעמים מהכ סותיהם
של כמה ב י משפחה .העובד הערבי מועסק במשך שעות רבות
יותר מהממוצע בישראל )הגבוה ממילא( ,ואף מבזבז שעות
רבות מדי יום מהיציאה לביתו ועד להגעתו למקום העבודה.
בהיעדר מקומות עבודה ואזורי תעשייה סמוך ליישובים
הערביים ,אלץ העובד הערבי "לבלות" מדי יום בין שלוש
לארבע שעות בכבישים ,וליתר דיוק בפקקים.
העובדים הערבים מועסקים ברובם בע פי התעשייה והב יין
ומיעוטם בשירותים .זו תמו ת ראי לע פי התעסוקה של
העובדים היהודים ,שרובם מועסקים במגזר השירותים ורק
מיעוטם בתעשייה ובב יין .השכר ברוב המקצועות בע פי
התעשייה והב יין מוך יחסית .גם שכר המי ימום ה הוג
בישראל )רוב משתכרי שכר המי ימום הם ערבים!( הוא מוך
למדי .לפי דו"ח העו י של הביטוח הלאומי 47% ,מהמשפחות
הערביות חיו ב 2017-בעו י.
מחסום האפליה ואתגר השילוב :רבות כתב ו אמר על
האפליה הממסדית הקיימת במדי ת ישראל ,שאחד מביטוייה
האחרו ים הוא "חוק הלאום" ה ודע לשמצה .אך למרות
האפליה הממסדית הקיימת ,לה שותפים מעסיקים רבים ,גם
ציבוריים ,יכרת תופעה מתעצמת והולכת :שילובם של
עובדים ערבים במקומות העבודה בערים היהודיות ובערים
המעורבות ,ולא מדובר רק בע ף הב יין.
במקרים רבים ,הרופא בבית החולים הוא ערבי ,האחות
במרפאה היא ערבייה ,מ הל החשבו ות הוא ערבי ,הרוקח הוא
ערבי ואף מוכרת הספרים היא ערבייה .יש לעודד העסקה של
עובדים ערבים בכל התפקידים ובכל הרמות והדרגות .בראש
ובראשו ה יש לקדם זאת אצל המעסיק הציבורי.
שאלת ההכשרה :על מ ת לקדם את רמת השכר ,את
ההתקדמות המקצועית ואף את המוביליות החברתית ,דרשות
הכשרה והשכלה .המדי ה חיסלה או הפריטה את מ ג ו י
ההכשרה המקצועית ,שבעבר כמעט שלא שירתו את החברה
הערבית .מדובר לא רק בעובדים צעירים בתחילת דרכם
התעסוקתית :למשל ,עובד ב יין בן  47שעלה לפיגומים בגיל
 17זקוק אף הוא להסבה מקצועית ויש להכשירו לכך.
אבטלת אקדמאים :הרופא הערבי והרוקחת הערבייה הם
חלק מגל מתעצם של צעירים ערבים שסיימו את לימודיהם
באו יברסיטה .אך אי ם מוצאים עבודה ,או שהעבודה שמצאו
אי ה הולמת את כישוריהם .מה דס ערבי מתפר ס כמורה,
ואילו בוגרת מוסד להכשרת מורים כלל אי ה מוצאת עבודה.
מרכז ופריפריה :האוכלוסייה הערבית היא ברובה
"פריפריאלית" ומתגוררת בגליל וב גב .היא ה ית מפחות

שירותים וה גישות שלה לשירותי בריאות ,חי וך והשכלה
ולסיוע בדיור היא מוכה במיוחד .אוכלוסיות הפריפריות
)יהודים וערבים כאחד( ותרו במעמד שואבי המים וחוטבי
העצים של ערי המרכז.
אפליית נשים :העובדת הערבייה סובלת מאפליה
משולשת :בגלל הלאום שלה ,בגלל המגדר שלה ובגלל מקום
מגוריה .לשי וי מצבה יתרמו השכלה יחד עם גישות
למקומות עבודה ביישוב או בסמיכות ליישוב ,כמו גם מסגרות
הולמות לילדיה בגיל הרך ובתי ספר שבהם מתקיים יום
לימודים ארוך.
תאונות עבודה :כון לסוף אוגוסט ,הרו מאז תחילת
הש ה  56עובדים בתאו ות עבודה – רובם בע ף הב יין .כמעט
ש י עובדים הרגו מדי שבוע; עובד אחד מדי שלושה ימי
עבודה.
ההרוגים ברובם הם ערבים ומספרם גדל מדי ש ה .מקרי
המוות בתאו ות ברובם הם תולדה לא של טעות ,אלא של
מדי יות המז יחה את חיי העובדים ובטיחותם .זו מדי יות
מאחוריה עומדים הממשלה ומעסיקים תאבי בצע בלתי-
אחראים המרוויחים על חשבון סיכום חיי העובדים .זה חייב
להיפסק.
אבטלה בקרב צעירים :מדברי בכירים באוצר ,אפשר
להירגע :במדי ת ישראל קיימת תעסוקה "כמעט מלאה",
ושיעור האבטלה הוא פחות מ 4-אחוזים מכוח העבודה.
אבל כאשר בוח ים את ה תו ים מקרוב ,בולטים הפערים.
באום אל-פחם ,ברהט או ב צרת ,האבטלה גבוהה הרבה יותר
מהממוצע הארצי ומגיעה ל 20%-בקרב צעירים .היעדר
תעסוקה ,בייחוד בקרב צעירים ,הוא הקרקע עליה צומחים
פשע ואלימות.
אתגרי ההיי-טק והאוכלוסייה הערבית :כ 300-אלף
עובדים בישראל מועסקים בהיי-טק והע ף זקוק בדחיפות ל-
 15אלף עובדים וספים – כך פורסם לאחרו ה בעיתו ות
הכלכלית.
כמה מתוך אותם מאות אלפי עובדים הם ערבים? רק
אחוזים ספורים .אבל כמה מה דסים ,ה דסאים ומתכ תים
ערבים מחפשים עבודה? אלפים! את התשובה למחסור
בעובדי היי-טק חיו י לחפש ב צרת ,באום אל-פחם או ברהט,
ולא בקייב או במומבאי.
עסקים בינוניים וקטנים וקואופרטיבים :דרך חשובה
להילחם באבטלה היא  -לחזק את מגזר העסקים הקט ים
והבי ו יים בבעלות ערבית .מחסור חמור באשראי והיעדר
גישות לשווקים ,כולל לייצוא ,הם בין הסיבות שבגי ן עסקים
קט ים ובי ו יים בחברה הערבית אי ם מתפתחים ואי ם
קולטים עובדים וספים.
על הרשויות לעודד הקמת קואופרטיבים ועסקים בבעלות
שיתופית בתחומי השיווק ,החי וך ,התחבורה ,הייצור והב ייה
כאמצעי לעידוד תעסוקה ולמיצוי הפוט ציאל הקיים בקרב
העובדות והעובדים הערבים.
עשה כל שביכולת ו כדי למצוא פתרו ות לבעיות אלה.
אבל לא הכל תלוי בחקיקה או בשתדל ות במסדרו ות
השלטון .התגייסות החברה האזרחית כולה – היא המפתח
לפתרון.

בחירות 4/
הסיפוח וכי ון משטר אפרטהייד רשמי וגלוי
בשטחים הכבושים – היא המשך ישיר לתוכ יות
שותפיו סמוטריץ' ,שקד ,ב ט ובן גביר.
משמעותה חיסול כל אפשרות להקמת מדי ה
פלסטי ית עצמאית ,פשע גד העם הפלסטי י
ומחיקה של כל ערך בסיסי של דמוקרטיה".
הרשימה פרסמה הודעה זו ברשתות החברתיות
בצירוף איור )ר' בעמוד זה( של ת יהו ,בן גביר
וסמוטריץ' המדומים למטריושקות.
יו"ר הרשימה המשותפת ,ח"כ איימן עודה
)חד"ש( ,הוסיף " :ת יהו הוא עבריין סדרתי .פעם
הוא גו ב מהציבור בשביל לתת לחבריו
הטייקו ים ,ופעם דוחק את מדי ת ישראל לבצע
פשע מלחמה של סיפוח שיגרום למותם של
פלסטי ים וישראלים רבים .מורשתו תהא שובל
כתבי אישום והבטחות שלא הספיק לממש
למת חלים".

המשותפת :פעילויות
שטח ערביות-יהודיות
כמאה פעילי שטח של הרשימה המשותפת,
ערבים ויהודים ,השתתפו בסוף השבוע האחרון
) (31.8בחלוקת פלאיירים וחומרי הסברה בכפר יאסיף שליד
עכו .בפעילות השתתף גם יו"ר הרשימה ,ח"כ איימן עודה
)חד"ש(.
מוקדם יותר באותו חודש טלו חלק פעילי הרשימה
המשותפת בפעילות ערבית-יהודית משותפת בעיר טירה.
בסוף השבוע הקרוב מתוכ ת פעילות דומה בתל אביב-יפו,
כאשר פעילי הרשימה המשותפת מיפיע יגיעו לחלוקת חומרי
הסברה ברחובות תל אביב ויפו.
[

עודה :מורשת נתניהו היא
כתבי אישום ופשעי מלחמה
ראש הממשלה ב ימין ת יהו אמר השבוע ) (1.9כי הוא
שואף "להחיל את הריבו ות היהודית על כל היישובים ,כחלק
מארץ ישראל וממדי ת ישראל" .דברים פרובוקטיביים אלה
אמר בביקור בבית ספר בהת חלות אלק ה שבשטחים
הפלסטי יים הכבושים.
ב יסיון לרצות את הימין הקיצו י ,הגביר ת יהו את תמיכתו
הפומבית ביוזמות סיפוח .עוד באפריל אמר" :א ח ו ד ים
בהחלת ריבו ות ישראלית בהדרגה בשטחי יהודה ושומרון.
א י לא מבדיל בין גושי ההתיישבות ל קודות ההתיישבות
הבודדות .כל קודת יישוב כזאת היא ישראלית מבחי תי".
הרשימה המשותפת הגיבה ל ת יהו ומסרה" :כיבוש מוביל
לסיפוח ,סיפוח מוביל לטר ספר .הצהרת ת יהו בע יין

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

המצלמות :בליכוד שוקלים חקיקה;
ועדת הבחירות ביטלה תנאי מפלה
לאחר שוועדת הבחירות המרכזית ,בראשות השופט ח ן
מלצר ,אסרה על מפלגות להציב מצלמות סתרות בקלפיות
ביישובים ערביים ,מתכ ים בליכוד תגובה .שרי הליכוד
הצהירו כי יקדמו בחקיקת בזק הצעת חוק שתסדיר שימוש
במצלמות בבחירות הקרובות .משרדי הפ ים והמשפטים
הודיעו כי קיימת טיוטה להצעת חוק ממשלתית ב ושא.
היועץ המשפטי לממשלה ,ד"ר אביחי מ דלבליט ,הודיע
) (2.9על הת גדותו ליוזמת הליכוד לאשר בחקיקת בזק חוק
המתיר הצבת המצלמות סתרות בקלפיות .יצוין כי להערכת
פרש ים פוליטיים ,הסיכוי שתתגבש ותאושר הצעה כזו בזמן
הקצוב ש ותר עד הבחירות הוא קלוש עד מאוד.
בתוך כך ,פרסמה ועדת הבחירות המרכזית בשבוע שעבר
) (28.8מודעת גיוס עובדים לתפקידי השקפה בעת ספירת
הקולות מטעמה .במודעה כתב כי שירות צבאי מלא הוא ת אי
קבלה לעבודה .ח"כ עאידה תומא-סלימאן )חד"ש ,הרשימה
המשותפת( פ תה ב ושא לשופט מלצר ,ולאחר התערבותה
הוסר ת אי זה.
"'אחרי צבא׳ זו מילת קוד ל'בלי ערבים' ,ואגב גם בלי
חרדים .כאשר מסעדה מפרסמת מודעה כזו א ו מוחים על
גזע ות – ועכשיו זו ועדת הבחירות המרכזית שמודיעה כי רק
יהודים שעשו צבא יכולים לפקח על הבחירות" ,היא מסרה.

מ

חברה 5/

מערכת החינוך :בין הפרטה להדתה
"ש ת הלימודים פתחה כסדרה" ,הכריז ביום ראשון )(1.9
שר החי וך )הזמ י?( הרב רפי פרץ מעל כל במה אפשרית.
פתחה כסדרה? אם תעלם משביתתם של מורי קבלן
המועסקים בתכ ית היל"ה ,במחאה על ת אי העסקתם;
מהצפיפות בכיתות )ממוצע של  34ילדים בכיתה!(; מהיעדר
מ הלים )עד לחודש שעבר חסרו  150מ הלים(; מהשבתות
ההורים בכמה יישובים; מהעומס הקשה על המורות והמורים;
מהמחסור בכיתות בחברה הערבית ומהרפורמה הלקויה
בחי וך המיוחד – אז הכל בסדר!
אבל שום דבר אי ו בסדר .אמ ם שביתות מורים לא פרצו,
אך הן רק דחו .תוקפו של ההסכם הקיבוצי של הסתדרות
המורים פג ביו י והדרישות של ארגון המורים העל יסודיים
טרם מולאו .הם צפויים בקרוב ל קוט עיצומים.
לפי הסכם שהושג ) (30.8בין הסתדרות המורים למשרד
האוצר ,יופחת לגבי עובדי ההוראה רק יום מחלה אחד ,כמו
מכל עובד במשק ,ולא  1.4יום כפי ש הוג היה עד עתה .כמו
כן ,הפ סיה התקציבית תחושב כ גזרת של המשכורת
האחרו ה כדרישת הסתדרות המורים.
וסף לכך ,יי תן פיצוי חד פעמי לכל גמלאי שפרש החל
בש ת  1986בגובה של  2,000שקל .זאת ,כפיצוי על הפחתת
ימי מחלה בגלל החישוב השגוי .האוצר אף הסכים לדרישה
להקים קרן מצוקה שתע יק מימון לעובדי הוראה שימי
המחלה שלהם וצלו עד תום כתוצאה מהחישוב הקודם.
לפי ההסכם ,ישולם לגמלאים פיצוי של  80%ממשכורתם
האחרו ה ועוד  0.45%על כל ש ה מאז החלת רפורמת "אופק
חדש" .הסדר זה יחול על כ 55-אלף גמלאי משרד החי וך.
מזכ"לית הסתדרות המורים ,יפה בן דויד ,מסרה" :מיד
לאחר הבחירות והקמת ממשלה חדשה יכ ס למו"מ על הסכם
שכר חדש שבו אבק על שדרוג שכר כדי שעובדי הוראה
טובים ירצו להצטרף וותיקים ירצו להמשיך להיות חלק
מהמערך החי וכי של מדי ת ישראל".
מזכ"ל ארגון המורים ,רן ארז ,שלח בסוף השבוע לחבריו
מסר בו אמר" :ממשיכים במאבק .צווי המ יעה שקיבל ו לא
פותרים שום בעיה .משרד החי וך והשלטון המקומי פועלים
בכוח יות ולא מוכ ים לכל פשרה שהוצעה להם ומתעקשים
ש עבוד תחת צווים .לא סכים לטאטא את הבעיות מתחת
לשטיח .מעמד המורה אי ו הפקר .ודיע על הצעדים
האופרטיביים בימים הקרובים".
העמדה ה חושה של הסתדרות המורים ,של ארגון המורים
ושל מורי הקבלן המאוגדים בכוח לעובדים ראויה לציון; אך
איש מהם אי ו מתמודד ישירות עם ההשלכות ההרס יות של
מדי יות שרי הבית היהודי ש יהלו את מערכת החי וך בש ים
האחרו ות :פתלי ב ט ורפי פרץ .את מדי יותם המשחיתה של
שרי הציו ות הדתית אפשר לסכם כך :הפרטה והדתה.

בג"ץ עם העשירים
מגמות ההפרטה בחי וך' לפיהן "מי שמשלם מקבל יותר"
ו"חי וך הוא סחורה שעולה כסף" קיבלו תוקף של פסק דין
בעקבות העתירה שהגישה הקלי יקה למשפט וחי וך
באו יברסיטת חיפה .זו עתרה ,בשם קבוצה גדולה של הורים
ואליה הצטרפו גם ארגון הל"ה ,האגודה לזכויות האזרח
ו"ידיד" ,במטרה לעצור או להפחית את תשלומי ההורים לבתי
ספר .העתירה דחתה בתחילת החודש שעבר ,חמש ש ים מיום
הגשתה .הסיבה לעתירה הייתה יפוח תשלומי ההורים עבור

תכ יות לימוד וספות .תשלומי הורים מגיעים בכמה עשרות
בתי ספר ל 12-עד  16אלף שקל לתלמיד מדי ש ה.
בתמצית ,קובע פסק הדין של בית הדין הגבוה לצדק כי ערך
האוטו ומיה ההורית )על שאלת "האוטו ומיה" בחי וך ר'
מסגרת( מחייב לאפשר להורים שידם משגת לשפר את מערכת
החי וך הציבורית .זאת ,באמצעות ק יית שירותי חי וך וספים
בתשלום בתוך בתי הספר .עוד קובע בג"ץ ,שוויון תקציבי
משמעו "בי ו יות לכולם וחיסול האפשרות למצוי ות
חי וכית".
מה תו ים שצורפו לעתירה ,עולה כי מדובר ב"מצוי ות"
של ילדי ש י עשירו י ההכ סה העליו ים בלבד .בכל בתי הספר
ש בדקו הגובים תשלומים גבוהים ,מעל  95%מהתלמידים
מ ים עם ש י העשירו ים העליו ים .לעובדה זו ,שתשלומי
ההורים יוצרים בידול מעמדי חריף ,אין זכר בפסק הדין.
יחד עם קידום בתי ספר לעשירים ובתי ספר לע יים ,קידמו
שרי החי וך )ועודם מקדמים!( תהליך של הדתה בקרב רוב
התלמידים ואף של טיפוח גזע ות – כפי שמציע השר פרץ
באמצעות לימוד חובה בבתי הספר של עקרו ות "חוק הלאום"
הידוע לשמצה .מוסף "הארץ" לכלכלה" ,דה מרקר" ,אף בישר
) (1.9כי לקראת פתיחת ש ת הלימודים קלט משרד החי וך רק
שבעה מורים לפיסיקה לעומת  477ליהדות!

אפרים דוידי

שובה של ועדת דברת
ב ,2003-בימי ממשלת אריאל שרון ,הוקמה ועדה ציבורית,
"ועדת דברת" )על שם איש העסקים שלמה דברת( במטרה
"לבצע בחי ה מקיפה של מערכת החי וך במדי ת ישראל"
ולהמליץ על תוכ ית שי וי כוללת – פדגוגית ,מב ית וארגו ית,
וכן על התוויית דרך ליישומה .דברת מו ה ליו"ר הוועדה,
שכללה ברובה א שי חי וך וא שי עסקים ,אך לא כללה את
ציגיהם של הסתדרות המורים וארגון המורים.
הוועדה ה יחה על שולחן הממשלה המלצות מרחיקות
לכת לרפורמה יאו-ליברלית במערכת החי וך .המלצות רבות
שאובות מעולם העסקים ,כגון אוטו ומיה פדגוגית ,יהולית
ותקציבית של בתי הספר ,ביטול הסכמים קיבוציים ותגמול
מורים "לפי הישגים" ,חיזוק מעמד המ הל שאמור היה להפוך
ל"מ כ"ל" ועוד .הממשלה החליטה לאמץ את המסק ות
)החלטה מס'  ,(3060אך הן לא מומשו עקב הת גדותם
החריפה של מורים ,הורים וא שי אקדמיה.
אך ברוח ממשלת ת יהו ,ועדת דברת חוזרת ובגדול.
שלושה גורמים מ סים לקדם את מטרותיה של הוועדה
המ וחה" :הקואליציה לאוטו ומיה בחי וך" ,התארג ות בשם
"מ היגים" של מ הלי בתי ספר הדורשים חוזים אישיים
במקום הסכמי קיבוציים ,וא שי פורום קהלת של הימין
הקיצו י שסיסמתו "ריבו ות לאומית ,חירות הפרט".
פורום קהלת ,המתגאה בזכות היוצרים ל"חוק הלאום"
הגזע י ,פרסם ביולי אשתקד ייר עמדה תחת הכותרת
"אוטו ומיה בית-ספרית – בין מילים למעשים" ובו המלצות
ועדת דברת )בלי ל קוב בשמה( ב"גרסת טורבו" ,כלומר
מרחיקות לכת הרבה יותר מהמקור .אגב ,כותרתו של הפרסום
האחרון של פורום קהלת היא" :ועדי העובדים ו זקיהם".

בעולם 6/

מפקדי הגרילה מכריזים על חזרתם למאבק המזוין )צילום מסך(

קולומביה :הדילמה
הקיומית של הגרילה
קבוצה גדולה של לוחמים לשעבר בארגון המורדים
הגדול בקולומביה ,הכוחות המזוינים המהפכנים ),(FARC
הודיעה ) (29.8בסרטון ששודר בכלי התקשורת של המדינה
הדרום-אמריקאית ,כי היא חוזרת לשדה הקרב ותצא
במתקפה חדשה נגד ממשלת קולומביה הימנית-קיצונית.
זאת ,שלוש שנים לאחר הסכם השלום שעליו חתמו
הצדדים" .זו הדרך" פנה לי"ג ,מרצה לסוציולוגיה באחד
מהמוסדות להשכלה גבוהה בבירה בוגוטה על מנת לשמוע
ממנו את רשמיו .להלן דבריו ,בתרגום ובעריכת המערכת.
איוון מארקס וחסוס ס טריץ' ,ש י מפקדים בכירים לשעבר
בארגון הכוחות המזוי ים המהפכ יים של קולומביה ,הופיעו
ב 29-באוגוסט בסרטון שעלה ליוטיוב וצולם סמוך ל הר
אי ירידה באמזו ס הקולומביא י.

קול קורא :סין העממית
בגיליון החג של "זו הדרך"
כמדי ש ה ,לקראת ראש הש ה יראה אור גיליון מורחב של
"זו הדרך" .הש ה יוקדש הגיליון לרפובליקה העממית של סין
ויעסוק באידיאולוגיה ,בפוליטיקה ,בחברה ,בקשרים
בי לאומיים ובמקומה בכלכלה העולמית .המערכת מעו יי ת
לקבל ריאיו ות ,מאמרים קצרים ,תרגומים )עד  500מילים(
ואף צילומים ב ושא סין העממית במאה ה.21-
הגיליון יראה אור ב 25-בספטמבר ,ואת החומרים יש
לשלוח עד יום א' ) 15בספטמבר( למערכת בכתובת הדוא"ל:
.zohaderekh@gmail.com

"בתשובה לבגידה של הממשלה בהסכמי השלום
שחתמו הצדדים בהווא ה ,שוב אל המאבק המזוין",
אמר מארקס ש ראה בסרטון לבוש מדים ומוקף
בלוחמים חמושים" .מעולם לא הובס ו או הפסד ו
אידיאולוגית במערכה ולכן המאבק המהפכ י ממשיך".
מארקס עמד בראש ציגות המורדים במו"מ שה יב את
הסכם השלום ב .2016-בש ה שעברה הוא עזב את
תפקידו כחבר פרלמ ט וירד למחתרת.
מארקס הוסיף כי קבוצת המורדים רוצה לשתף פעולה
עם ארגון המורדים וותיק וסף ,צבא השחרור הלאומי
) ,(ELNאולם לדבריו הם לא ישתמשו בחטיפת בעלי הון
ובעלי קרקעות כמקור למימון פעולותיהם .ליד ס טריץ',
ששמו האמיתי הוא סוויסיס פאוסיאס הר דס ,הופיע
מפקד לשעבר וסף בגרילה ,הר אן דאריו ולאסקס
המכו ה "אל פאיסה".
ב אומו הדגיש מארקס שמאז חתמו ההסכמים
ב ובמבר  " 2016טש ו את כלי ה שק בתמורה לכלום".
הצבא וכ ופיות הימין ממשיכים לרצוח פעילים
חברתיים ולוחמי גרילה לשעבר" .בש תיים האחרו ות
רצחו כ 500-פעילות ופעילים בת ועה החברתיות
ובאיגודים המקצועיים ויותר מ 150-לוחמי גרילה
לשעבר .איש לא תן את הדין על כך" .לפי הערכות ,כ-
 2,000לוחמים התגייסו שוב למאבק המזוין.
למחרת ההופעה ,הודיע המטה הכללי של צבא קולומביה,
כי "תשעה מורדים שהצטרפו למפקדיהם לשעבר ,מצאו את
מותם בקרב עם הצבא" .ה שיא הימ י-קיצו י והפרו-אמריקאי
איוון דוקה )עוד אחד מהידידים הקרובים של דו לד טראמפ
וב ימין ת יהו באמריקה הלטי ית( ,מיהר לברך על תוצאות
הפעולה ואף הוסיף שבין ההרוגים אחד ממפקדי הגרילה.
הפעולה ,לדברי הצבא ,ערכה במקום מרוחק מאוד ממקום
הכרזתם של מארקס וס טריץ' .כרגיל ,שאלת השאלה אם אכן
היה קרב יריות או שבוצעה הוצאה להורג ללא משפט.
רמטכ"ל צבא קולומביה חשד באחריות לרציחתם של מאות
לוחמים ופעילים חברתיים ,שכביכול " הרגו בעת פעולה
צבאית" ,אך בפועל ורו בדם קר .יצוין כי ה שיא דוקה ,יאו-
ליברל מהסוג הגרוע ביותר ,הת גד להסכמי השלום עם
הגרילה .הת גדותו להסכם אף עמדה אשתקד במרכז המערכה
ש יהל בבחירות ל שיאות.
מוקדם לקבוע אם המורדים-הפורשים יצליחו לשקם את
הכוח הרב שהיה לת ועת הגרילה הוותיקה באמריקה
הלטי ית ,ש וסדה לפ י יותר מ 50-ש ה הת ועה בחלקה לא
קיבלה את ההסכמים והמשיכה להתקיים בשולי הג'ו גלים
וההרים .ידוע כי הלוחמים שצולמו בסרטון מ ים עם מי שהיו
המפקדים הבכירים ביותר של הגרילה.
בשמאל בקולומביה גי ו את המהלך .המפלגה
הקומו יסטית ,הכוח השמאלי הגדול במדי ה ,פרסמה הודעה
בשם הוועד המרכזי שבה כתב" :א ו קוראים לכל חלקי
החברה למלא אחר כל סעיפי הסכמי השלום ש חתמו בקובה
ולדבוק במאבק למען צדק חברתי" .עם זאת ,ברור כי
הממשלה מסרבת לממש את רוב סעיפי ההסכם ,שבגי ו
הגרילה מסרה את שקה )אותו השמידו ציגי האו"ם( ו11-
אלף לוחמיה טשו את המאבק המזוין .יתר על כן ,באזורים
בהם הגרילה שלטה בעבר )כ 20%-משטחה של המדי ה(
ותרו האיכרים חסרי הג ה :הם תו ים עתה לחסדיהם של
בעלי האדמות הגדולים ,הצבא הרצח י וכ ופיות הסמים.
השיבה למאבק המזוין מציבה שאלה מרכזית :כלום
מסוגלת הגרילה המחודשת לחולל את השי וי החברתי מן
הייסוד? ספק רב ,שכן כשלה במשימה זו במערכה ש יהלה
במשך עשורים.

תרבות 7/
אללה" ,שמיים של בטון" ) 13דקות( .בסרטו הוא מפגיש את
מסארווה עם קבוצה של פועלי ב יין צעירים היוצאים מביתם
שבוואדי עארה ,בשעות הבוקר המוקדמות ,אל אתר הב ייה
באחת הערים היהודיות שבמרכז הארץ )ייתכן שבת-ים(.
הרושם הוא שחמישים ש ה לאחר שמסארווה עשה אותה דרך
– ה יצול אותו יצול והאפליה אותה אפליה.

חמישים שנה אחרי:
בולען מוסרי עמוק

"אף אחד לא אוהב לעזוב את הבית" .אחמד מאסרווה יוצא את ביתו
בערערה בסרט "אני אחמד"1966 ,

אחמד שוב
משמיע קול
החל ביום חמישי ,5.9 ,יוקרן בסי מטק תל-אביב ,ובהמשך
בסי מטק ירושלים ובאודיטוריום באום אל-פאחם ,מקבץ של
שישה סרטים קצרים של בוגרי סם שפיגל .המקבץ הוא מחווה
לסרט הקצר ופורץ הדרך "א י אחמד" של אבשלום כ"ץ ורם
לוי .מקבץ הסרטים הופק הש ה בישראל ) 85דקות ,עברית
וערבית ,כתוביות בעברית ובא גלית(.
הסרט המקורי ,ש יתן יהיה לצפות בו בתחילת כל הקר ה,
מגולל את סיפורו של פועל ב יין צעיר ,אחמד מסארווה.
מסארווה מגיע לתל אביב מהכפר ערערה ומ סה שוב ושוב
לשכור דירה בעיר הרואה עצמה "ליברלית" .הסרט הקצר "א י
אחמד" ) (1966שביים אבשלום כ"ץ ושהפיק רם לוי ,הציג
לראשו ה גיבור ערבי בקול וע הישראלי התיעודי ועורר
מודעות לגזע ות המופ ית כלפי אזרחי ישראל הערבים .עם
צאתו ,חולל הסרט סערה ציבורית ודיון חברתי וקב שכמעט
צו זר.
כעת ,חצי מאה לאחר יציאת המקור לאקר ים ,בחן מקומו
של "א י אחמד" ומוצגת התמודדות עם שאלות של קיום
משותף בלתי-אפשרי במציאות העכשווית המורכבת ,על רקע
החברה הישראלית ש ותרה גזע ית כמו אז ,ואף יותר.
המקבץ ה וכחי מתאפיין גם בהומור סרקסטי .הוא מביט על
הגזע ות של ימי ו מול אוטופיה בהלסי קי ,עוקב אחר הכ ת
חומוס ביתי ברחוב אבולעפיה שבשטח האפור שבין תל אביב
ליפו ,חוזר ל יסיון ה שכח להקים קיבוץ ערבי בש ותיה
הראשו ות של המדי ה ועוד.
הסרט המע יין ביותר במקבץ הוא סרטו של שאדי חביב

היה זה אחד הימים האחרו ים של ש ת  ,1966הקר ת בכורה
למוזמ ים של "א י אחמד" .בחוץ שבה סערה ,שחישבה
להעיף את גג האסבסט הרעוע מעל אולם ההקר ה המאולתר
באולפ י הרצליה .גם בפ ים ,מיד עם תום ההקר ה ,שבה רוח
פרצים איומה .הזעקות ,ההאשמות הקשות ,הש אה
וההת צלויות המגומגמות איימו לקרוע את הקירות .רעדתי –
מקור ,מהתרגשות ,מזעם .ימים אחדים אחר כך סעתי ללו דון
ללמוד קול וע ותהיתי אם יהיה לי לאן לחזור.
מי שצופה בסרט היום ,חמישים ש ה אחרי ,ישאל את עצמו
קרוב לוודאי ,על מה הייתה כל המהומה" .א י אחמד" אחרי
הכל ,הוא סרט פשוט :צעיר מספר על תלאותיו .הסג ון ,כמו
רוב הסרטים התיעודיים ש עשו באותה עת ,שילב קריי ות לא-
בוטה עם צילומי רקע לא-ס סציו יים .הסרט דיבר אמת
שהייתה ידועה לכל .הוא התבסס על ממצאים של בית הספר
לעבודה סוציאלית באו יברסיטה העברית .החברה הישראלית
דאז לא יכולה הייתה ,כ ראה ,לשאת את הבושה ואת הזעקה.
כשלוש ש ים קודם לכן ,במסגרת לימודיי באו יברסיטה
העברית ,שמעתי קורס של פרופ' ש .י .ברגמן בשם
"הפילוסופיה הדיאלוגית :מקירקגור עד בובר" .מש תו של
מרטין בובר חקוקה בי עד היו" :האדם עשה א י באתה".
כלומר ,אין לאדם "א י" אלא כשיוכל לומר "אתה" באופן
מלא .לא רק "לומר" ,אלא להיטמע בזולת ,באחר .עליו להפוך
התייחסות של "א י מול הלז" מרוחק וקר ,לזו של "א י מול
אתה".
האדם צריך להתכ ס לתוך הווייתו הקיומית של האחר,
כלומר לא לתקוע אותו במגירות סוציולוגיות ,לא לשאול איך
להישמר מפ יו או איך יתן ל צל אותו ,אלא לחוש אותו כבן
א וש – מקביל לך ,כמוך ,כמו י .רק אז "א י" יהיה "א י" .רק
אז ,כשאעמוד מול הראי אוכל לומר שא י רואה אדם .א י
יודע ,זו פרש ות פשט ית של מש תו של בובר .א י מצטער,
עברו ש ים וזה מה שא י זוכר.
אם כן ,הסרט "א י אחמד" יסה להיכ ס לדמותו של הערבי,
מי שהחברה היהודית בחשיבה הסטריאוטיפית שלה ראתה בו,
ורואה בו עדיין" ,הלז" או הזר האולטימטיבי – טיפש ,ערמומי
ואכזר .א י משער שהזעם כלפי הסרט קיפל בתוכו חרדה מפ י
פגיעה בסטריאוטיפ החותר להע יק לחברה שוויון מוסרי:
"הוא כזה וא ח ו אחרים" .אלא שזה שריון מדומה ומסוכן.
הוא מו ע שיח וסיג עם האחר .הייתה תקופה שהאמ תי
שהחברה של ו השילה מעליה את המכשלה הזו .אך בש ים
האחרו ות פל ו לבולען מוסרי עמוק .פל ו לתהום שממ ה,
אולי ,אין מוצא .איבד ו גם את הבושה.
עברו חמישים ש ה .עכשיו ,בזכות פרויקט המחווה של
"קולו של אחמד" בהתגייסותם של ר ן שור ובית הספר סם
שפיגל על בוגריו ,עשוי לקבל סרטי "א י אחמד" חיים
חדשים.

רם לוי

במאבק

אבראהים אבו עראם ,תושב יטא הסמוכה לחברון ,היה בן 28
במותו .אבו עראם הוא ההרוג ה 58-הש ה בתאו ות במקומות
העבודה .הג הרכב החשוד בדריסה הסגיר עצמו במשטרת
רהט.
יממה קודם לכן ,מת מפציעו סאלח סולימאן שמס ,חקלאי
בן  68מהכפר בוקעאתא שברמת הגולן הכבושה .שמס דרס
לפ י כשבועיים בידי טרקטור חקלאי שבבעלותו ,ליד מג'דל
שמס.

הרשימה המשותפת :אירועים

תלמידים מפגינים ,השבוע )צילום :אקטיבסטילס(

כ 150-תלמידי ותלמידות תיכון מרחבי הארץ ציי ו )(1.9
את ש ת הלימודים החדשה בשביתה ובהפג ה ש ערכה בכיכר
הבימה בתל אביב .התלמידים מחו גד היעדר הטיפול במשבר
האקלים .מאחורי היוזמה עמדו ערם ישראלים הפעילים
בת ועה "שובתים בשביל העתיד" העולמית ,אותה הקימה
האקטיביסטית בת ה 16-גרטה טו ברג.
התלמידים דרשו מהממשלה להכריז על מצב חירום
אקלימי ,לבצע מעבר ל 100%-א רגיה מתחדשת עד ,2050
לחדול משימוש בדלק מאוב ים ,להפחית את פליטת גזי
החממה ולהחיל תכ יות לימודים מעמיקות בדבר משבר
האקלים כבר בכיתה א'.
באותו בוקר קיימו תלמידים מכמה בתי ספר יסודיים
ותיכו יים ברחבי תל אביב ורמת גן הפג ות גד גירוש
העובדות הפיליפי יות וילדיהן ,שאחדים מהם הם חבריהם
לספסל הלימודים .הפג ות ערכו בין היתר בבתיה"ס בלפור,
גרץ ,עירו י א' ,ביאליק-רוגוזין ,גימ סיה הרצליה ,גבעון
והלל .מ הל בית הספר התיכון "תיכו ט" בתל אביב ,רם כהן,
הציב בשטח המוסד תערוכה עם תמו ות ושמות הילדים
המועמדים לגירוש .יצוין כי ערב פתיחת ש ה הלימודים שלחו
כ 100-מ הלי בתי ספר בתל אביב-יפו ,יחד עם קבוצות הורים,
מכתב לשר הפ ים ,אריה דרעי .במכתבם הביעו את הת גדותם
לגירוש.

 59הרוגים בתאונות עבודה
עם סגירת גיליון זה ,פל למותו פועל ב יין סי י בן כ50-
באתר ב ייה בהרצליה .הוא ההרוג ה 59-לש ת .2019
מוקדם יותר השבוע ,פגע פועל פלסטי י שעסק בעבודות
תשתית ברהט בתאו ת פגע וברח ו הרג .הפועל ,ואאל

יום ה' 5 ,בספטמבר20:00 ,
חוג בית בהשתתפות פדאא' טבעוני
התחייה  ,3פרדס חנה
מוצ"ש 7 ,בספטמבר20:00 ,
חוג בית בהשתתפות ח"כ עופר כסיף )חד"ש(
וסאמי אבו שחאדה )בל"ד(
ברנשטיין כהן  ,33רמת השרון
יום א' 8 ,בספטמבר20:00 ,
מפגש בהשתתפות ח"כ עופר כסיף
ביאליק  ,8גדרה
יום ב' 9 ,בספטמבר20:00 ,
מפגש פתוח בהשתתפות ח"כ איימן עודה )חד"ש(,
סאמי אבו שחאדה ואורלי נוי )בל"ד(
הפונדק ,הסורג  ,1ירושלים
יום ג' 10 ,בספטמבר20:00 ,
חוג בהשתתפות ג'עפר פרח
מועדון לחבר ,קיבוץ סאסא
יום ד' 1 ,בספטמבר12:00 ,
סיור בהשתתפות ח"כ עופר כסיף )חד"ש(
בן גוריון  ,30אשקלון

מועדון קולנוע בגדה השמאלית
נשים ללא גברים  -שירין נשאט
 ,2009איראן )פרסית; כתוביות באנגלית(
מוצ"ש 7 ,בספטמבר ,20:00 ,אחד העם  ,70ת"א
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