
 
 

 

 

 

 

  קורות דוקטרינת  
  הביטחון הלאומי

  3עמ' 

  (צילום: זו הדרך)  2022, בנובמבר 29, אביב לאחר הופעתו של תאמר נפאר-פעילי חד"ש באונ' תל
  

פיות       לסתימת  חמור  (השב  נכשלניסיון  )  29.11וע 
אנשי הארגון הפשיסטי "אם    , כאשר אביב-באוניברסיטת תל

ניסו   לביטולתרצו"  חד"ש    ביוזמתאירוע    לגרום  תא 
 אר.  פבהשתתפות הראפר תאמר נובאוניברסיטה 

ריות עם  הגיעו לאירוע בסולידפעילי חד"ש, מק"י ובנק"י      
לצדם   והתייצבו  לנהנ  מול הסטודנטים,    את   לרמ יסיון 

לאירוע הגיעו .  ת בהשכלה הגבוהה ובמרחב הציבוריהגזענו
בארגוןמרצי  גם החברים  לשוויון"  ם  פעילי  ו  "אקדמיה 

בעיניים",ההתא לכיבוש  "מסתכלים  גם    רגנות  מרצים  כמו 
 וסטודנטים שחופש הביטוי יקר להם.  

תל      באוניברסיטת  התרחשו  -האירועים  רקעאביב   על 
הכהניזם ממשלת  נתניהו  הקמת  בנימין  ובצל    בראשות 

הפשיסטית ובשטחים    ללתהמשתו   האלימות  בישראל 
חייל גבעתי )  25.11בשבוע שעבר ().  5(ר' עמוד    הכבושים

"חטאו"    בברוטליותכה  יה שלום.  השתתף    -  היחידפעיל 
  שהיה במקום .  חייל  הכבושה חברוןבעיר הפלסטינית    בסיור

    בקרוב מאוד "בן גביר יעשה פה סדר".   כי  תועד מסביר
שבועיים       לפוצץ  ניסה    ) 21.11(   לפני  ימין  בריוני  קומץ 

במוזיאון היפני בחיפה    שנערךפלסטיני  -אירוע תרבות ערבי
במסגרת הפסטיבל "סיפור חיפאי". תריסר פשיסטים תומכי  

(עוצמה  ומפלגת הציונות הדתית,   ביניהם ח"כ אלמוג כהן 
התייצ לאולם  יהודית),  והתפרצו  המוזיאון  בפתח  עם  בו 

תחילת האירוע. אלא שאולם המוזיאון היה מלא, הבריונים  
    גורשו ממנו בבושת פנים והאירוע התקיים כמתוכנן.  

מנצחים     הפשיסטית  המקהלה  גביר    על  בן  נתניהו, 
והנה  ,  " טרם הוקמהמלא-מלאה" . ממשלת הימין  וסמוטריץ'

  .  למעשה הנפשעת הלכתםאת  להפוךמנסים כבר  נציגיה
  

  

קדימון לעתיד    אך   האירועים בתל אביב, בחברון ובחיפה הם
נתניהו  בנימין  ראש הממשלה המיועד    כי  נם הסבורים . ישלבוא

  ו, אך יטיפוח   בני של    התנהגותם הנפשעת  מתן" אתל "ישכיל  
האש    כצפוי, את  לכבות  רק    אותה.  מלבההוא    -במקום 

הציעו תאגיד    לאחרונה  את  לסגור  בליכוד  הנאמנים  משרתיו 
לשמחת זאת,  "כאן".  הציבורי  שלהשידור  ההון    ם  בעלי 

המדקלמים את מסרי    המחזיקים בבעלות הערוצים המסחריים
  .   הימין

בתאגיד , שרוב חבריה מועסקים  ירושליםאגודת העיתונאים      
"לדברים  הגיבה  הציבורי שבירת  כבר  :  של  תהליך  עברנו 

היינו  ציבורי, של סתימת פיות ושל השלכת עובדים.  השידור  ה
מאד    עדים והאנושי לצלקות,  למקרוב  הציבורי  השבר    עומק 

  הוא מוסד   ציבוריהשידור  ה  . בנייה מחדשל, ואחר כך  שנגרם
   ראוי וחיוני לכל חברה דמוקרטית".

העתיד לשלוט    הכהניסטי היא שהימין  המתבקשת  המסקנה      
לדכא את    הוא פועלמפעיל שתי זרועות נגד החברה האזרחית:  

  , ובמקבילביטוי בהשכלה הגבוהה ובמרחב הציבוריהחופש  
ול להשתקה  ממסדית.  פועל  פיות  ההתנגדות  סתימת  מידת 

תקבע למהלכים  והציבורית  ו  העממית  הדיכוי  עומק  את  את 
לפיה הפשיסטית  תתפשט  ם הממדים  - האידיאולוגיה 

  . החברה ה שלבלאורכה ולרוחתיאוקרטית 
יכלו   דמוקרטיים ובמרכזם חד"ש ומק"יה כוחות העד עתה,     

פרוץ  .  לפשיזם על  בארץ  הפוליטי  האקלים  מבשר  כעת, 
החזיתות  מאבק  המחייבת  ,חפירותמלחמת   המבחן  בכל   .

שישי  ביום  יהיה  ה  הקרוב  ב2.12-הקרוב,  סולידריות  סיור  , 
  , עשרות תנועות שלום וזכויות אדם  בהשתתפותלחברון,  המוני  

  . השלוםפעיל את חייל גבעתי היכה מקום בו אשר יעבור ב
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        דברים בשם אומרם דברים בשם אומרם דברים בשם אומרם דברים בשם אומרם 

  נמצא הנחתום המעיד על עיסתו 
ל    תחזור  לא  הנוכחית"מרצ  במתכונת  קיים,  פעול  הרעיון   .

אבל יש ישיבות ולחצים לאיחוד בין מרצ למפלגת העבודה.  
את   לסיים  העבודה  ומפלגת  מרצ  על  חובה  האישית,  לדעתי 

  תפקידן ההיסטורי". 
(מרצ), השר היוצא לשיתוף פעולה אזורי, בריאיון לרדיו  עיסאווי פרייג' 

  16.11נאס, -א

  הקבלנים מ רוצה להיות שר השיכון ולומד  
כל הצמרת מתחום  .  "לפני חודש ישבתי עם ארגוני הקבלנים    

אצלי ישבה  הוא    ,הבנייה  מה  על  אחד  אף  שאלתי  לא  ואני 
 .מדבר, כי את שיעורי הבית שלי אני יודע לעשות"

  18.11יצחק גולדקנופף, וואלה,  יהדות התורה  וראש סיעת  ח"כ החדש  ה 

  רחמן בן רחמנים 
  ו "מי שרוצה לנסוע בשבת שייסע ברכב פרטי. מי שאין ל    

        רכב פרטי שיישאר בבית". 
  18.11יהדות התורה, וואלה,  ,		ח"כ יצחק גולדקנופף 

  

 מכתבים

  למערכת    
  

  בא   -נו ראת אשר יגו
הבטרם       לכנסת  הבחירות  "זו    הופיעו  25,-נערכו  בשער 

 ) הגזעני    המילים:  )26.10הדרך"  הימין  ישיג  (חלילה!)  "אם 
ביום   דחוק בבחירות שייערכו  רוב  גביר  ובן  נתניהו  בהובלת 
יפנה ה'שמאל הציוני' מבטי אשמה אל   שלישי הקרוב, שוב 

תיאור    ,למרבה הצערעבר הציבור הערבי ש'נתן להם לעבור'".  
  ש. מתמזה ה

שפורסם הצטערתי לקרוא את מאמרו של אורי משגב  לכן,     
) הכותרת  17.11ב"הארץ"  תחת  עשיתם?)  מה    , ""עודה, 

נימת    בו  בלטה   .תע"ל בתוצאות הבחירות-המאשים את חד"ש
    .ח"כ איימן עודהיו"ר חד"ש,  כלפי זלזול פוגענית  

בשפה    ,ישראלי מזלזלעיתונאי  במיוחד לקרוא כיצד  כאב לי       
ש"סבתו נאלצה לעזוב את  על כך    ה בכאבו של עוד  ,העברית

בקיץ   מעלול  ומבוישת  1948הכפר  מובסת  עברית  בלשון   ."
  ציגו בלשון פוגענית "כמספר ה לעיז משגב על חבר הכנסת וה

  ."סיפורים בחסד
מערכת       וחברי  העם   ,שאנחנו  שכחו  "הארץ "משגב  בני 

מאתנו דרושה  דווקא  .  נוגזרות של גירוש מבתי  נו היהודי, ידע
רגישות רבה לכאבו של מי שסבתו גורשה מביתה. יש מקום  

ביטוי חילוקי דעות ולוויכוח ענייני, אך אין מקום ללעג על  ל
גורשה מביתה, בו גרו גם הוריה    וחבר כנסת, שכואב שסבת

  . והורי הוריה

  בת ים   איתן קלינסקי, 
  

  

ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל  ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל  ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל  ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל  
zohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.com        
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  לא ברור? מקומה של האישה בבית כאן מה 
חכמינו זיכרונם  "ביהדות התורה אין חברות כנסת ושרות כי      

לברכה אמרו 'כל כבודה בת מלך פנימה'. בדרך כלל האישה  
בית.  בעבודות היותר  ולעסוק  צריכה להיות יותר עם הילדים,  

לפעמים אין ברירה והיא יוצאת לעבוד כי היא צריכה להביא  
או   הביתה,  היא פרנסה  חכם   כאשר  תלמיד  בעל    מפרנסת 

    ".שיושב ולומד
  18.11יהדות התורה, וואלה,  ,		ח"כ יצחק גולדקנופף 

  הסכמי שלום שהביאו לפריחת ייצוא הנשק 
הישראלי.  יהי  2021שנת  "     הביטחוני  ביצוא  שיא  שנת  תה 

במשרד הביטחון על זינוק    'סיבט'באפריל השנה דיווח אגף  
מ יותר  בשנה    30%-של  שנחתמו  החדשים  החוזים  בהיקף 

שעברה עם לקוחות ברחבי העולם. בסך הכל רשמה התעשייה  
  8.6מיליארד דולר לעומת    11.3הביטחונית חוזים בהיקף של  

    .2020-מיליארד דולר ב
היא        שגם  נראה  אבל  הסתיימה,  טרם  הנוכחית  השנה 

נתונים גבוהים במיוחד בזכות שורה של עסקאות תסתיים עם  
שני גורמים מרכזיים דוחפים מעלה את היצוא הביטחוני   .ענק

הסכמי   באוקראינה.  והמלחמה  אברהם  הסכמי  הישראלי: 
עם   משנתיים  יותר  קצת  לפני  ישראל  שחתמה  הנורמליזציה 
איחוד האמירויות, בחריין ומרוקו הזניקו את היצוא הביטחוני  

 ". אזורלמדינות ה
  20.11עודד ירון, "הארץ", 

  נמחקהמרצ  שבעטיהוזו הסיבה 
להיות       שצריכה  ליבי  בכל  האמנתי  שנים  הרבה  "במשך 

ערבית. אבל בנקודת הזאת לא נראה שיש לזה  -מפלגה יהודית
  היתכנות". 

  18.11יו"ר מרצ, מוסף "הארץ",  זהבה גלאון, 

  כדי לא לשרוף מזומנים  מפטרים
בה       משקיעים  שאנחנו  בחברות  מי  סטטיסטיקה  לי    ן "אין 

יש חברות שצריכות   אין מה לעשות,  מגייס. אבל  ומי  מפטר 
ויש חברות שחייבות לפטר כדי להאט   לגייס עובדים עכשיו 

המזומנים שריפת  קצב  אלה  .  .  .  .  את  הם  הטובים  המנכ"לים 
אני   פעולות.  ונוקטים  מהר  קשה שמגיבים  מאוד  שזה  יודע 

חייב לעשות את מה שנכון לעשר השנים   רגשית, אבל אתה 
הבאות. אם אתה רוצה להיות יזם ומנכ"ל, אתה חייב להיות  

        מסוגל לעשות את הדברים הקשים".
אלכס קיַיל, מנהל קרן סיילספורס ונצ'רס האמריקאית, "כלכליסט",  
20.11  

  אונס את המציאות   נועם הרב טאו מנהיג
טאו  "        ישראל  צבי  הרובע    2016- ב אישר  הרב  למדרשת 

בו   חזר  אך  הרצוג,  מכללת  במסגרת  הוראה  לימודי  לקיים 
להתחבר בשום אופן לגוף שחרת על  ' במהרה משום שאין  

מחקר   ובשיטות  כפרניות  חילוניות  בגישות  שימוש  דגלו 
שנה לאחר מכן, ביקר הרב טאו  זרות בלימוד כתבי הקודש'.  

את ספריית פיג'מה, מפעל לעידוד קריאה בחיק המשפחה,  
זיהה   באושים ' שבו  עם  הגונים  דברים  של  נורא  '.  בליל 

המשיך, מאחורי  זרה  '   ה,  תרבות  סוכני    – עומדים 
גורמים   ואף  בפלורליזם,  דוגלים  רפורמים,  קונסרבטיבים, 

מר שאסור  א   2018בשנת  '.  הקשורים לקרן החדשה לישראל 
תיכוניות   לישיבות  ילדים  משרד    הפועלות לשלוח  תחת 

לתוך  ' החינוך, שכן   ישר  אותם  לזרוק  '.  ם הגיהינו זה פשוט 
שנת   קנוניה    2019בתחילת  טאו מאמר המתאר  הרב  פרסם 

בזכויות   לתמיכה  בישראל  הקהל  דעת  לשינוי  עולמית 
את התרבות,  ' שרצונה    , "ב הלהט  להרוס  הנוער,  את  להרוס 

ת הכול מאחורי הקלעים ולתת לזה מראה כאילו  להחריב א 
  '". שזה מדעי וחינוכי ומודרני 

  17.1אליהו גליל, אתר "סרוגים",  
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י"מהביטחון הלאו"קיצור תולדות דוקטרינת 

   
  

שמן    לא חדל להוסיףראש הממשלה המיועד בנימין נתניהו      
הפשיזם   מינה  .הדתהוהלמדורת  שעבר  הגזען   בשבוע  את 

בעבר   כונהתפקיד ש - איתמר בן גביר ל"שר לביטחון לאומי"
  .  "שר המשטרה"  -ובעבר הרחוק יותר  "שר לביטחון פנים "

או       המים  לשר  שכיהנו    הלאומי   הדיגיטלשר  בניגוד 
התואר החדש אינו ריק מתוכן (ר'    , ממשלות נתניהו הקודמותב

זה) בעמוד  ה.  ידיעה  את  המציא  לא  וכמו  ,  תפקידנתניהו 
- טרינידדבבג'מייקה,  גם  מכהן שר לביטחון לאומי    ,בישראל
    .ברמודהבו  סומליהבגאנה, בדרום סודאן, ב, בליזבטובגו, 

העיתונות  י  צמד המילים "ביטחון לאומי" מוכר למדי לקורא    
לאומי  של    "מסעהת  ו"אזהר   .בישראל לביטחון  המטה 

    תקשורת.הבכלי  לעיתים קרובות סמותתפרמ(המל"ל)  
לאומי בכמה מוסדות  ה ביטחון  הניתן ללמוד על  גם  בישראל      

גבוהה למשל,    .להשכלה  חיפה,  תוכנית  אוניברסיטת  מציעה 
רק לאנשי כוחות הביטחון (משטרה,    לימודים מיוחדת הזמינה 

של   לאומי  ביטחון  למחקרי  המכון  צבא...).  שב"כ, 
תל הלורדים"אביב,  -אוניברסיטת  מערכת    "בית  פורשי  של 

    לעיתונות המקומית והזרה.  מסרים  עבירנוהג לההביטחון, 
  

  תולדה של המלחמה הקרה 
לאומי"?  אותו  מהו    ךא      המושג?    כיצד "ביטחון  צמח 

ה הבהתפתחה  לאומי  הביטחון  דוקטרינת  שנות   50-סוף 
. עצותוברית המ  בינה לביןבארה"ב, על רקע המלחמה הקרה  

להגן על אזרחיה ועל ערכיה    מדינהה יכולת  "היא    הדוקטרינה
הביטחון הלאומי  .  חיצונייםפנימיים והפנימיים מפני איומים  

למדינה את היכולת להגן  מושתת על שלל מרכיבים המקנים  
על קיומה,  שלמותה  כלכלתה  על  על  תושביה,  חיי  על   ,

בקרב   מעמדה  על  שלה,  הפנים  ביטחון  על  הטריטוריאלית, 
הדמוגרפי  המאזן  על  העולם,  התפיסה בה  אומות  על   ,

     יה". ועל הביטחון בגבולות  בה השלטת אולוגית יהאיד
אח       בטרמינולוגיה    ההגדרממרכיבי    דכל  שימוש  עושה 

"ביטחון    :לאומית כדי להסית את תשומת לב הציבור מהעיקר
הכוונה  לאומי" אמור להגן על... הכלכלה הקפיטליסטית. ומה  

ישראלב כמו  במדינה  טריטוריאלית"  היא  "שלמות  הרי   ?
  היא   -   בפועל  ים.סומנללא גבולות מהיחידה בעולם  המדינה  
הים  בשולטת   שבין  השטח  "תפיסה  ל  בנוגעומה    .לירדןכל 

מיהודית ודמוקרטית  אט  -אט  נהפכתהאידיאולוגית השלטת" ה 
  יהודית ותיאוקרטית?ל

  

  דוקטרינה  בהמרכזי הצבא כמרכיב 
הוא       בדוקטרינה  המרכזי  אמור  המרכיב  ומי  "ביטחון". 

כוחות הביטחון    ?"הלאומי")זה  הביטחון (כולל    על  "לשמור"
ניסוי הכלים הגדול של דוקטרינת הביטחון   ובראשם הצבא. 

ועד    60-תחילת שנות המהלאומי התחולל באמריקה הלטינית  
- המהפכה הקובנית ב  ן לאחר ניצחו  כלומר  , 90-שנות התחילת  

1959  .  
שנים     פנמהפעל    ,באותן  לתעלת  של   סמוך  הספר  "בית 

ענק  בסיס  ב, אלא  ימוסד לימוד בבדיוק  מדובר  לא  .  אמריקה"
ארה"בהפעיל  ש בצבאות   אימןובו    , צבא  קצינים  רבבות 

הלטינית   הלאומי"על  וחינכם  אמריקה  "הביטחון  .  עקרונות 
היתר בין  כללו  בעינויים,    אלה  ובהכשרה  חטיפה.  ברצח 

המטרה של המעצמה האימפריאליסטית הייתה להבטיח את  
בחצר הקומוניסטי"    נוכח  האחורית   השליטתה  "האיום 

  בדמותה של קובה המהפכנית.  
אמריקה  באופןנבחרו  שממשלות       במרכז    דמוקרטי 

קל    אז  נפלו  ובדרומה את    ממשלשחפצו    לאמריקאיםטרף 
גופותיהם של מאות אלפי   יעל גב ם"הביטחון הלאומי" בארצ

פלסטינים   כמה  ו"נעדרים".  ונרצחים  בחייהם  שילמו  ישלמו 
  ?  של ישראל מימוש עקרונות "הביטחון הלאומי"  על

  

  אפרים דוידי 
  
  

  השר לביטחון לאומני 
שנחתם       הסכם  פי  שעברעל  הליכוד  )  25.11(   בשבוע  בין 

יהודית גבצפוי    ,לעוצמה  בן  איתמר  בטרור  ר  יהמורשע 
לאומי"  לתפקיד   להתמנות  לביטחון  השר    -כלומר    ."השר 

  יהיה בן גביר גםבהתאם לחוק  " (פלוס-פלוס"לביטחון פנים  
    .)קבינטהחבר 

באמצעות    תמומש   סמכויות המשרד לביטחון פנים הרחבת      
ו  אכיפה  מנגנונינטילת הפיקוד על     מצה"ל ממשרדי ממשלה 

לשר  צפוי  .  הכהניסט  והענקתם  גבכך  שתי  לפקד  ר  יבן  על 
איו"ש"  חמושות המיליציות  ה הלאומי "ו  "מג"ב    המשמר 

  ועברו יאליה  היא הראשונה,    ן ניהיב  ת המשמעותי(  " הישראלי
    . סמכות הפיקוד מצה"ל)

פעילות     איו"ש  עיקר  ודיכוי    הכיבוש  אכיפת  היא  מג"ב 
דיכוי  מחסומים,  הקמת  באמצעות  זאת    .פלסטיניםהתושבים ה

ומחאות   ומתושבים    שולינוהפגנות  .  אדמותיהםמבתיהם 
המהלך יאפשר לבן גביר עצמאות כמעט מלאה בכל הקשור  

    .שיםוים הכבבשטח מג"ב כוחות על  פיקודל
רחב    "משמר לאומי"גם    להקים  המדינה  צפויהלפי ההסכם       

יצוין  . שוטרי משמר הגבול לשעבר - על בסיס מתנדבים  היקף
בברכת  ו  ,ביוני השנה  החלה בהקמת הגוף  ש"ממשלת השינוי"

ע היוצא,  הפנים  לביטחון  ברוהשר  של    .לב-מר  ייעודו 
הגדרת   פי  על  הלאומי"  הממשלה  מייסדו"המשמר  ראש   ,

מדינת  ל בתחומי  סדר  בהפרות  "לטפל  בנט,  נפתלי  שעבר 
הירוקה,    ישראל".   הסיירת  את  לידיו  גביר  בן  יקבל  עוד 

. כיום  בדואית בנגב-האוכלוסייה הערבית נישולהאחראית על 
זרוע    לכך  הסמכות  תנמצא הטבע  הבידי  רשות  של  אכיפה 

וכן בידי הרשות    ,)הכפופה למשרד לאיכות הסביבה(  והגנים
   .)כפופה למשרד הפניםה (לאכיפה במקרקעין 
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מפעל חיים אות  

  לתמר גוז'נסקי 
קיבלה      גוז'נסקי  תמר  הוותיקה  הקומוניסטית  המנהיגה 

חיים לשיקום פסיכיאטרי  )  23.11(בשבוע שעבר   אות מפעל 
בט ניצן קבקהילה.  הבריאות  שר  השתתף  האות  הענקת  ס 

"שמחתי להעניק את אות מפעל חיים לתמר    : הורוביץ שמסר
גוז'נסקי האגדית, חברת הכנסת שהעבירה את חוק שיקום נכי  

שנה מחזיר לחיים    20נפש בקהילה. זהו חוק מהפכני, שכבר  
ח״כ    להישגים שמסוגל רבבות מתמודדי נפש. בעיני היא מודל  

נחוש ומחויב להשיג. היה לי כבוד גדול כשר הבריאות להעניק  
לתמר ולעוד חלוצים וגיבורים, את אות מפעל חיים לשיקום  

  ". פסיכיאטרי בקהילה
הכנסת       כחברת  כיהנה  ביןמטעם  גוז'נסקי  חד"ש   סיעת 

הענף.  2003- ל  1990  השנים מפועלה  את    כחלק  הקימה 
בראשה ועמדה  הילד  לזכויות  עוד הוועדה  חברה   .    הייתה 

ובו האישה  מעמד  לקידום  בוועדה  הכנסת,  ועדת  בוועדת 
כמחוקקת    גוז'נסקיהעבודה.   עבודתה  את  פעילות  בשילבה 

בקרב תושבי שכונות ועיירות עוני,    נרחבתפוליטית וציבורית  
וערביות,   יהודיות  נשים  בקרב  הערבית,  האוכלוסייה  בקרב 

   .ועדי עובדים וארגונים חברתייםובקרב ו
ובהם חוק    חוקקהגוז'נסקי       רבים  מעונות  חוקים חברתיים 

ים עם נכויות ומוגבלויות קשות  יום שיקומיים, המעניק לילד
ששמ עד  שנה  ל  גיל  הזכות  באת  יום,  שהות  הם  בו  מעון 

שיקום נכי נפש בקהילה    . חוקרפואיים-טיפולים פרא  מקבלים
השלמת  גישה    נפש  לנכיעניק  מ דיור,  הכולל  שיקום  לסל 

  השכלה, הכשרה מקצועית ועוד. 
בקהילה       נפש  נכי  לשיקום  את  לראשונה  סדיר  ההחוק 

שיקום  זכאותם על  קהילתיים  לשירותי  לשקוד  מטרתו   .
הנפש   נכי  של  ושילובם  זאתבקהילהשיקומם  לאפשר    ,  כדי 

  של עצמאות תפקודית ואיכות חיים להם להשיג דרגה מרבית  
    תוך שמירה על כבודם.

שימוש החוק       לשילוב  ב  מאפשר  כלים  עם  מגוון  אנשים 
בקהילה נפשית  פנאי,    , מגבלה  דיור, חברה,  החל מתעסוקה, 

וכדומה.  ב  וכלההשכלה,   לגדוע    מטרת החוקטיפולי שיניים 
התלות של  הנפש במסגרות    את    הממסדיות   רפואיות הנפגעי 

    .מרפאות לבריאות הנפשהו  פסיכיאטריים החולים ה כמו בתי 
         

  

  
  

  קבלו את 

  זו הדרך 
"ל  בדואמדי שבוע 

  או בדואר רגיל 
  

, ללא תשלום, מתבקשים לשלוח  המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוניהמעוניינים לקבל בדואר אלקטרוניהמעוניינים לקבל בדואר אלקטרוניהמעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני

 zohaderekh@gmail.comכתובת דוא"ל אל:  
מתבקשים לכסות את הוצאות   המעוניינים לקבל בדואר רגיל, המעוניינים לקבל בדואר רגיל, המעוניינים לקבל בדואר רגיל, המעוניינים לקבל בדואר רגיל, 

שקל בשיק לפקודת המפלגה    150המשלוח באמצעות תרומה של 

  6126102אביב -תל 26205 ד"ת הקומוניסטית הישראלית, 

  
  

שוב רופא הותקף  

  בפרעות במרפאתו 
  

ברופא       בקרית  המוקד  העובד  "טרם"  חברת  של  רפואי 
. הרופא  )25.11בשבוע שעבר (  ומלאכי הותקף על ידי מטופל 

את המוקד הרפואי בקרית    אשר ייסד  ,הוא ד"ר חמדאללה בדיר
  .2000מלאכי ועובד בו משנת  

אל המוקד, דפק על דלת    22הגיע צעיר בן    ביום התקיפה    
ד"ר בדיר  ב  איים עליו חדר הרופא,   לחנוק אותו.  וניסה  סכין 

ולנעול אותו בחוץ, אולם במהלך   להדוף את התוקף  הצליח 
נחתך   נשברההמאבק  לידי  וזרועו  עצמו  את  הסגיר  התוקף   .

בשוד    ,המשטרה גם  חשוד  שהוא  התגלה  החקירה  ובמהלך 
  .שבוע קודם לכןדוכן פיס בעיר 

חריפות  יו"ר ההסתדרות הרפואית, פרופ' ציון חגי, גינה ב    
שרופא ייאלץ להתמודד לבדו    ייתכןאת התקיפה ומסר: "לא  

חייבת   הבריאות  מערכת  חייו.  על  שמאיים  אלים  אדם  מול 
  ". אנשי הרפואה ומטופלים  עבור ה מוגן ובטוח  מרחב יותלה
  ת את דריש  מחזקתד"ר בדיר    שחווהתקיפה  הלדברי חגי,       

לח הרפואית  רק  וז יההסתדרות  לא  האבטחה  מערכי  בבתי  ק 
הקהיל במרפאות  גם  אלא  בו    תיותהחולים,  מקום  ובכל 

רפואי.   שירות  חגי:  מעניקים  מסר  למיגור    מאבקנו"עוד 
כבר   הבריאות  במערכת  את האלימות  תקנים  ה  מספר  העלה 

חקיקה  ל הליכי  והניע  מיון,  בחדרי  המוצבים  שוטרים 
  ". על תקיפת עובד רפואה ממשלתיים להחמרת הענישה

כסיף (חד"ש) ביקר את ד"ר בדיר בביתו בכפר  ח"כ עופר      
על  "יותר מעשרים שנות הצלת חיים לא הגנו    :קאסם. לדבריו

על ידי גזען ששבר    תוהוא הותקף במרפאומההסתה,    ד"ר בדיר
בשליטת  שאת ידו וניסה לרצוח אותו בדקירות סכין. בישראל  

והכהניסטים  אויב  ביבי  כל  קודם  הוא  ערבי  רופא  ויש    ,גם 
ערבי משותף  -להזכיר לו מי 'בעלי הבית'. נמשיך במאבק יהודי

שוויון ודמוקרטיה.  ולמען    הגל הגזעני והפשיסטי הנאלח  מול
  !". לא נוותר לחלאות! נילחם בהם ללא מורא

נרשם מקרה נוסף   בנובמבר  25- ל  24-היצוין שבלילה שבין      
רפואי בבית  ה צוות  ה  חברירפואה.  הותי  של אלימות כלפי צו 

בירושלים הותקפו בידי משפחת  שהחולים הדסה הר הצופים  
  מטופל שעבר החייאה. 

  

  

הקומוניסט הוותיק 

  דין איננו -עבאס זין אל

של       חיפה  הקומוניסטית  מחוז  מבכה  הישראלית  המפלגה 
לכתו   אלדין  )  27.11( את  זין  עבאס  הוותיק  הקומוניסטי  של 

    .  87בגיל   (אבו עיסאם)
אלדין  עבאס       בשנת  זין  אלבטיח'    1935נולד  ספד  בכפר 

ב לבנון.  בנצרת   1947-בדרום  משפחה  קרובי  לבקר  הגיע 
חברים  הכיר    שבו עבדגזוז  המפעל  בונשאר בה בצל המלחמה.  

לקרוא החל  הקומוניסטית,  "אלאתיחאד ב  במפלגה  "  עיתון 
לשורות  לבסוף  ו עבר,חיפהב.  מק"יהצטרף  שאליה    מילא  , 

בפעילות   מרכזי  ותפקיד  במיוחד  והציבורית,  המעמדית 
מייסדי ועד ההגנה על    נמנה עם  1974-ב  .בשכונת ואדי ניסנאס

 ,המשורר סמיח אלקאסם  , בו פעלו גםנכסי הוואקף האיסלאמי
  . מחנך פתחי פוראניהזאהי כרכבי, ו   חבר הנהגת מק"י
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סכנת הפשיזם מתקרבת בצעדי ענק
זריעת פחד  באלימות,    מעשיבתמיד מבשר על בואו  פשיזם  ה    

לרעה  בו עלינו  הבאה  הממשלה    אך   ,הושבעה  טרם השתקה. 
השבאוויר  מריחים  הפשיסטים   החלו י  ינואת    מפילים   וכבר 

לקראת    .הציבורעל    תתםיח פוליטית  סקירה    הקמתה להלן 
 מלא". -הצפויה של ממשלת הימין ה"מלא

  פרעות הפשיסטים והתפוגגות השמאל הציוני 
קצינים בחטיבת אלכסנדרוני  ) הזמינו  18.11בשבוע שעבר (    

עשרות    ;םלהרצות בפני חיילי מילואי  הכהניסט ברוך מרזלאת  
"חיי    פרשת  בתפילת  והשתתפו)  19.11(לחברון  הגיעו  אלפים  
אלבשרה"   המכפלה')אבראהימי  -'חרם  במסגרת    .('מערת 

יידו אבנים, הפכו    הם  -  פוגרום בשוק  מאות  ה"ביקור" ביצעו
סטיניים ופצעו חיילת  שברו חלונות, הכו תושבים פל,  דוכנים

מג"ב משה  מתנחלים    ;וקצינת  'חוות  חוקי  הבלתי  מהמאחז 
חמרה) (ע"י  (  שרביט'  פלסטינים  )  21.11תקפו  בצפון  רועים 

ווה  יפעיל זכויות אדם של  ,)74יוחנן דרום (בן    .בקעת הירדן
העימות,   בזמן  ומת  קרס  הפלסטינים,  הרועים  טרם את    אך 

גביר  -חיילים בחטיבת גבעתי שהזדהו עם בן  ;נפתחה חקירה
ופצעו   הכו  קללו  שהסתובבו    )25.11( עצרו,  שמאל  פעילי 

בן    אך  הרמטכ"ל כוכבי גינה את התנהגות החיילים,  .בחברון
גוש  -באבו  ;"אנרכיסטים פעילים "את ה  וכינה הגן עליהם    גביר

. בעיר  בות נאצהוכת  וריססומכוניות    ) מתנחלים25.11(שרפו  
אזלת היד של מוסדות האכיפה וההזדהות הפוליטית עם הימין  

   בתוך הצבא מבשרות רעה.הכהניסטי 
מחנה "רק לא ביבי"    הוכיח בחירות    מערכות  במשך ארבע    

  חיובי ו  פוליטי  מכנה משותף  אין באפשרותו לספקכי  (רל"ב)  
סבב    למניעת לקראת  הממשלה.  לראשות  נתניהו  של  שובו 

בד  יוא  , לכידותו  בשמירה על  נכשל המחנה הבחירות החמישי  
  , מר"צ והביתקצוות הגוש. שני  בו החזיק בכנסתאת הרוב הצר  

  לנכונות באשר  ספק  וקיים    ,היהודי, לא עברו את אחוז החסימה
חלקן    בתאום באופוזיציה.   לפעול  ארבעת המפלגות הנותרות

להתפרק   למחנה    או אףעשויות  גם    , שצפוינתניהולהצטרף 
  נויים.  יהוא לעבור טלטלות וש

ה      הציוני  השמאל  קריסמפלגות  תהליך  את    תן שלימו 
והממושך לשעבר  ,  המדיני,  ימינה  שברובוחריהן  בפן   .

משא  לקיום  את התנגדותם לכיבוש ואת הדרישה    בוחריהן זנחו
על    את ביקורתם   זנחו   , הםהחברתיבפן    . עם הפלסטינים  ומתן

האינדיבידואלי.  הקפיטליזם הזכויות  הן  הפך    זהותני-שיח 
במרצ הן  העבודה  המרכזי  במפלגת  הפוליטי  מפלגות  .  הקו 

,  הכלל  במקובל על דעתרק  אך ו  לדוןהתעקשו    השמאל הציוני
אין פלא כי קהל בוחריהן    .לוויכוח רעיוני  כל סיכוי  חיסלו  ובכך

ונטש   את הספינה  במהרה  זיהה את פשיטת הרגל הפוליטית 
  השוקעת. 

עד    נמצאוש  לכוחות  נתניהוחבר    ,בייאושו לחזור לשלטון    
או    עתה הפוליטי.  אף  בשולי  לקונצנזוס  המפלגות  מחוץ 

ממשלות  לרוב  חברו  אמנם  לאומיות  -והדתיות  החרדיות 
תמיד  אך    ,ישראל זאת    ות מוגדר   פוליטיות  תובמסגרעשו 
קודש  ל גישה חסרת תקדיםנתניהו העניק להם כעת,  .ותונבדל 

התיישבות, התיקי  הקודשים של העשייה הפוליטית הציונית:  
     אוצר. הטחון ויבה

מעמד     הכהניזם    םאולם  ממשלת  חברי  של  והנוצץ  החדש 
משפטיים   כתמים  אילו  אי  מול  מתח  אותיוצר    ם האופפים 

כבר    לכן,  . קלון)נושאי  ו  פועלים בקרבה טרוריסטים מורשעים(
להכפפת    הצפויה התנגדות פומבית בקואליציה הביעו גורמים

  לביקורת שיפוטית (זכות   ונציגי ציבור תיותהחלטות ממשל

 (צילום: סוכנות הידיעות וופא) שבים פלסטינים מתנחלים נגד תו

בג"צים, ה  עמידה,  המשפטי  פסקת  היועץ  מעמד  התגברות, 
  אפשרי בהחלט כי  .)ו' נוי שופטים וכימ והיועצים המשפטיים,

טול חוקי יסוד וזכויות  יבלנוי וילש  וביל מהלכיםת ממשלה זו  
אזרחיים לבתי  המשפט המבתי  להעביר סמכויות   , ותפעלאדם

  התנגשות . הממשלה החדשה נמצאת במסלול  הדתייםמשפט  ה
המשפט    עם הנוכחיתמערכת  בבמתכונתה  מערכת  .  אם  ין 

תיכנע   אםהמשפט  זהותה,  אבקית   ובין  צמצום    על  צפוי 
  השלטון באמצעים משפטיים.   צעדיאת  לבלום הבאפשרות

החדשה       הממשלה  נגד  הראשונות  סביב   יערכוההפגנות 
להגנת   המאבק  להן.  תידרש  שהממשלה  משפטיות  שאלות 

יכול   המשפט  בעינינו מערכת  ליברליל  להידמות  - מאבק 
רחבה    פשיסטית-יצירת חזית אנטיל  חיוניאך הוא יהיה    ,בורגני

פשיסטי  .  ועממית אנטי  יכו מאבק  נוכח  אדיש    לעמוד  ללא 
על בסיס   נערכים  אינםהם  גם אם    ,בורים אחריםימאבקים של צ

פשיסטי הוא המכנה המשותף  -מעמדי או לאומי. מאבק אנטי
נגד לגבש  שאפשר  ביותר  - דרעי-ביבי  ממשלת  הרחב 

  גביר.-בן -סמוטריץ' -ףגולדקנופ

  האתגרים הצפויים והמאבק בכהניזם 
להביעיפנתניהו  של    ו שותפי     מכדי  בו    אמון   קחים 

את    דורשותצמה יהודית'  ועו'ובהבטחותיו. 'הציונות הדתית'  
ההתיישבות הנגב  ופיתוח  פנים  הבטחון    ,תיקי  הפריפריה 

  ,צגיםיהם מיאותו  בור  יהצ  בעינינושאי ליבה  ב  מדוברוהגליל.  
עצומה  ו השפעה  להם    ערבים ל  יהודים בין    םיחסיהעל  יש 

הכבושים ובשטחים    ,למאחזים  לגיטימציההמתן    .בישראל 
ההתנחלויות,  בנגב    יםנוי יפ  הרחבת  מבנים  והריסת  בכוח 

ו הגבול  משמר  כוחות  של  כניסה  לכפרים  הובגליל,  משטרה 
  לא יעברו ללא התנגדות.  כל אלה  -ערביות הערים לו

הו     גם  התפרק  המשותפת  הרשימה  משחקי  .  אפרויקט 
בל"ד ה של  וסרבנותה  הסיעתי   כיסאות  ההסכם  על    לחתום 

הרשימה  הסופי  ץלפיצוהובילו   המחלוקתאך  ,  של  בין    סלע 
השתתפות  הסיעות   שאלת  ישראל  ההיה  אזרחי  פלסטינים 

ימין  "ממשלת  בצל הקמת  החלטות במדינה היהודית.  הבקבלת  
הנהגת    כעת על.  עד מאוד  מתעמעמתו  הדילמה הז  מלא"-מלא

תקופת  ב  שצברוסיון הרב  יהנסכם את  רכז ולל  ופעיליה  חד"ש
כנית עבודה  ות  יש לנסח  הרשימה המשותפת, ולהפיק לקחים.

הנוכחיים לתנאים  בהסתה    , המתאימה  להיאבק  ולהתכונן 
ההשתקה הכהניסטי  ובניסיונות  הימין  עלינומצד  פעילי  .   ,

ליזום  ו,  חזיתה  בקרב  הביקורתי  לחזק את השיח וחברי חד"ש, 
פעולהש חוץ  יתופי  להיות פרלמנטרית.  -בפעילות    עלינו 

והמעמדיים   הדמוקרטיים  המאבקים  בכל  להשתתף  מוכנים 
  הצפויים.

  אבישי ארליך 
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  (צילום: זו הדרך)  דוכן פעילי ופעילות חד"ש באונ' חיפה

  חד"ש סטודנטים נגד המחטף המכוער באוניברסיטת חיפה 

  האגודה מינתה נציגים ללא בחירות
אגודת       הנהלת  מדיניות  את  מגנה  סטודנטים  חד"ש 

חיפה,   באוניברסיטת  בוטה  הסטודנטים  באופן  הפרה  אשר 
להוקעה והיהודים    וראוי  הערבים  הסטודנטים  זכות  את 

  הדמוקרטיים לבחור ולהיבחר למועצת האגודה. 
האחרונות       מדיניות  הבשנים  הסטודנטים  אגודת  ובילה 

ציבור   את  מהאגודה  ואת  המדירה  בכלל  הסטודנטים 
בפרט. הערבים  זו    הסטודנטים  תקופה  על  השתלטה  במהלך 

סמכותנית,  צמרת   קבוצה  להפוךהאגודה  פעלה  אותה    אשר 
המשרת   לחברה  מגוף  סטודנטיאליים  פרטית  אינטרסים 

  פעילויות העשרה.   המארגנת
  

  מפרסמים לפני שבוחרים 
דורסנית     האחרונים   מדיניות  בשבועות  לשיאה  הגיעה    . זו 

חיפה   הסטודנטים  כי   באונ'  לגלות  מינתה   נדהמו    האגודה 
וללא   בחירות  קיום  ללא  האגודה  למועצת  פרסום  נציגים 

. מדיניות  תיומועמדוהפתיחת ההרשמה להגשת    בדברהודעה  
  הנורמות הדמוקרטיות   את  רומסת  נצית זו של הנהלת האגודה 

ביותר   הבסיסיות  הסטודנטים  זכויות  לשנות  הזכות    -ואת 
  .להשפיע על המרחב הסטודנטיאליו

האחרונים       לוחות    גבי  עלהאגודה    פרסמהבשבועות 
.  רשימת נציגי המועצה הסופיתאת  המודעות בחוגים השונים  

הסטודנטים והסטודנטיות,   בקרבזעם ו פליאה  פרסום זה עורר 
  הוגנת זו. -לתי אשר התרעמו על התנהלות ב

הגישו את  בלבד  סטודנטים    ארבעים   לפי הודעת האגודה,     
האגודה למועצת  זאתמועמדותם  מושלמת    ,  בהתאמה 

לא  כלל במועצה. האגודה הקיימים למספר הנציגים ומפלילה 
מועמדות,   להגשת  ההרשמה  פתיחת  על  וביצעה  הודיעה 

מבלי להודיע לציבור הסטודנטים על קיום    מחטף שערורייתי
  בחירות.  

, תקנון האגודה קובע כי יש לקיים את הבחירות  מלבד זאת    
הראשון   בחודש  ולא  הסמסטר,  פתיחת  לאחר  השני  בחודש 

כלומר,  14(סעיף   ולזלול  ).  לרמיסה  של    בזכויותיהםנוסף 
    את תקנון האגודה.גם "בחירות" אלה  מפרותהסטודנטים,  

    במספר זעום כמו כן, זהות הנציגים הנבחרים פורסמה רק      

באוניברסיטה,    של מודעות  לעדכןלוחות  את    ומבלי 
  פייסבוק עמוד ה, בשל האגודה  הסטודנטים באתר האינטרנט

לא(בדואר האלקטרוני    וא  שלה המועצה    בזה  אף  נציגי  של 
זו  )המכהנים הסתרה  של    םזכותאת    מפרה .  הבסיסית 

ו לדעת,  בעלי  הסטודנטים  סטודנטים  זכותם של  את  במיוחד 
  צרכים מיוחדים לגשת למידע. 

לא התקיימה התמודדות אמיתית    , כך, לראשונה מזה שנים     
מצביע על ניסיון בוטה להסתיר את  הדבר     .בבחירות לאגודה

מהתנועות   ובמיוחד  הסטודנטים,  מציבור  הבחירות  קיום 
  מזה שנים. בהןהפוליטיות המתמודדות 

  

  הפרת זכויות בסיסיות 
של       הפרה  זו  בהתנהלות  רואים  סטודנטים  בחד"ש  אנו 

לבחור   באוניברסיטה  והיהודים  הערבים  הסטודנטים  זכויות 
הדמוקרטית לבטא את עמדותיהם.    ולהיבחר, כמו גם בזכותם 

האגודה   הנהלת  של  ה  ותמפרפעולותיה  ואת  ת  ופוגעתקנון 
דמי  (בעל כורחם)  משלמים  השל כל הסטודנטים    יהםבזכויות

  ה. חברות לאגוד
החדשה       האגודה  במועצת  כי  קייםיצוין  ייצוג    לא  שום 

כמעט   כיום  המהווים  הערבים,  ולסטודנטיות  לסטודנטים 
זו   עובדה  באוניברסיטה.  הלומדים  מהסטודנטים  מחצית 

  הפועלים מוסדות המדינה,    בה נוקטיםמשקפת את המדיניות  
הערבי הלאומי  המיעוט  את    קו לדחו   פלסטיני-להשתיק 

על רקע    התרחשומעשים אלה  קשה להתעלם מכך שלשוליים.  
  הוא מוביל ההסתה שבצל  ו  ,כוחו של הימין הפשיסטי   עליית

נגד החברה הערבית. הסטודנטים הערבים באוניברסיטת חיפה  
  של גישה מדירה זו. נוסף  קורבןהם 
לב     חיפה  אוניברסיטת  להנהלת  קוראים  את    חון אנו 

על    להגנה   מידפעול  אלה, ולפירים  חמ הלגיטימיות של מעשים  
באוניברסיטה   והיהודים  הערבים  הסטודנטים  של  זכותם 

סטודנטיאליים  הלבחור ולהיבחר. כמו כן, אנו קוראים לתאים 
והיהודייהערב אלינו  יים  לחבור  באוניברסיטה  הפועלים  ם 

  למאבק למען הדמוקרטיה וחופש הביטוי במרחב האקדמי. 

  ס"א
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עבודה מאורגנת בצל האפרטהייד
החלה את   הפדרציה החדשה של איגודי העובדים בפלסטין    

פעל לאגד את  ר  שא  ,כארגון עובדים קטן  2007בשנת  דרכה  
הפלסטיניםעובדיה באוקטובר  .  והמזון  החקלאות  פיענב  ם 

פלסטינים    שמונים   בשביתהפתחו    2007 חברת  בעובדים 
מופקעת.  נבנו מפעליה  ש  ,"סולאור" פלסטינית  אדמה   על 

מהם    , אנושיים במפעל-לאההעסקה  הנגד תנאי    השובתים מחו 
נהרגו  עובדים  חמישה  שנים.  במשך  עבודתם    סבלו  בעת 

וה-תת  עקב  במפעל על  ה  חוסרתנאים  בטיחות  ההקפדה 
    .במקום

חודשים     שמונה  נמשכה  ראשי  ספגו  במהלכה  ו  ,השביתה 
מ  האיגוד הישראלי צד  איומים  הביטחון  העובדים    .יםכוחות 
חודשי שביתה פוצו    ה בתום שמונו  ,דיכויה   תלניסיונו  התנגדו

תעלמות מזכויותיהם  המיליון שקלים על ה  שבעהסכום של  ב
בעקבות    בהן  בשנים   התקבעהמאבק,  בצחון  ינהעבדו. 

כארגון החדשה  בפעילות  הפדרציה  ו  הדוגל  בעבודה  שטח 
     .עצמאית מאורגנת

  

  שני צדיו של הקו הירוק 
החדשה        בידי   המועסקים  עובדיםמאגדת    הפדרציה 

(למעט    שני צדי הקו הירוקמפלסטיניים וישראליים    מעסיקים
    . )ה פעילות  ל עהמדיניות הישראלית  מקשה  עזה וירושלים, שם  

פלסטינים    לאגד  הפדרציה  סיוןינ        בחברות עובדים 
בישראלי נתקל  העובדים   ראשית,  .אתגרים   המכות    איגודי 

  , מפלגות פוליטיות  ים בידיונהגמ החזקים ביותר  ם  יהפלסטיני
נענ כך  הפוליטי  ל  ים ובשל  מציבותקו  אלה  .  שהן  יחסים 

ו  לרעה  משפיעים העובדים  לעל  זכויותיהם.  מען  על המאבק 
כתוצאה מכך, איבדו העובדים את אמונם באיגודים הוותיקים.  

  בנייה הוא    הפדרציה החדשהשל    פעילותהב  ארי הלכן, חלק  
ובמאבק    של   מחדש  ההתאגדות  בחשיבות  העובדים  אמון 

  .יותיהםולהשגת זכ 
התנועה     הגבלות  הוא  נוסף  שמטילה    הדרקוניות   אתגר 

העל    ישראל חברי    מתקשים  בגללן   ת.פלסטיניהאוכלוסייה 
לה החדשים  בל   גשתאיגודים  עבודעובדים    תם מקומות 

מקשה על חשיפת תנאי העבודה    הדבר  .ובהתנחלויות  בישראל
של העובדים הפלסטינים ופוגע בתקשורת עמם. למרות זאת,  

הקמתה   החדשהמאז  הפדרציה  עובדים    15,000  איגדה 
ובפלסטיןפלסטינים   בישראל  נציגי  המועסקים    הפדרציה . 

לפגוש במחסומים    מקפידים  הפלסטינים  העובדים  את 
וה יוםהמעברי  בצבאיים  חוצים  הם  אותם  בדרכם  -גבול,  יום 

  .ובחזרה ממנו  עבודתםלמקום 

  מערכת ההיתרים 
נוקטה  האמצעיהיא    היתרים הנפקת       בו    משטר   עיקרי 

  , בפרטפלסטינים  העובדים  ה  לסחיטת  ישראליה  האפרטהייד
ישראל מווסתת בנוקשות את    בכלל.והאוכלוסייה הפלסטינית 

פלסטינים התלויים  ההתנגדות  את  למנוע  כדי    הנפקת ההיתרים 
  .  בעבודה בישראל למחייתם

אישור    לקבלחייב   המעוניין לעבוד בישראלעובד פלסטיני      
לה  .ממעסיקוהעסקה   האישור   שיג כדי  המעסיק  את    משלם 

בשם  אגרה   העבודה  מכןהעובלמשרד  ולאחר  את    ד,  מנכה 
ממשכורת כן,    ו. הסכום  פי  על  בהםאף  מקרים  מבקש   ישנם 

 .את ההיתר באופן עצמאי  שיגלה המעסיק מהעובד הפלסטיני 
 מספסריםלא חוקי    באופן  היתרלרכוש    העובד  תאץ  למאהדבר  

רוכש  ה  פועל פלסטיני   .הון  המרוויחים  ים יים וישראליפלסטינ
  שקל.  2,000עד  עבורו  שלם עשוי ל מספסר היתר עבודה

  פועלים פלסטינים במחסום קלנדיה (צילום: אקטיבסטילס) 
  

לעבוד פלסטיני       התעשייה    המבקש  התנחלויות  בבאזורי 
מהמב  מחויב האזרחייהיתר  מאשר  נהל  אותו    . שב"כה, 

ובישראל  המהעובדים    תחציכמ בהתנחלויות    לא פלסטינים 
ונאלצים לעבוד בצורה מסוכנת ולא    ,מצליחים להשיג היתרים

כאיומים ביטחוניים    מסומניםחוקית. מסורבי ההיתרים לרוב  
בני  עקב פעילותם או פעילות  בכלל    זאת, בדרך  .על ידי השב"כ

  .  משפחתם נגד הכיבוש
להשיג פלסטינים       עבודה    המצליחים  יכולים    לא היתרי 

זכויותיהם    לדרוש שההיתרים  מהמעסיק,  את    ים לולעכיוון 
מעזים לדרוש  היתר    חסרי  עובדיםכאשר  .  להתבטל בכל רגע

כל פיצוי.  ללא  מפוטרים    את המגיע להם מהמעסיק, הם לרוב
כזו או אחרת, מערכת ההיתרים מכריחה את העובדים   בדרך 

  . פיריםחותנאים מ הפלסטינים לעבוד תחת פיקוח, כפיפות
בידי נים  פלסטי      המערבית    המועסקים  בגדה  פלסטינים 

חוקי העבודה    תמתמודדים עם אתגרים אחרים. היעדר אכיפ
עובדים  הפוגע במוטיבציה של    פלסטינייםהמשפט  הבתי    בידי

ראויים עבודה  ותנאי  הוגן  שכר  פעילות    . לדרוש  השהיית 
ביטלה את האפשרות לתקן את    2007-הפרלמנט הפלסטיני ב

. מאז, אישור חוקים  העבודה הקיימים או לחוקק חדשיםחוקי 
וב  תלויחדשים   הפלסטינית  הרשות  מחמוד    נשיא בצמרת 

  מונה הפרלמנט הפלסטיני,  הופסקה פעילות  עבאס. בשנה בה  
- קידם רפורמות ניאוזה    .פיאדלתפקיד ראש הממשלה סלאם  

הברית ליברליות   ארצות  הטיבה  בחסות  החדשה  המדיניות   .
  .פלסטיניםהעסקים העם אנשי בעיקר 

  

  מערכת הדיכוי התלת שלבית הישראלית 
והכיבוש  הקולוניאליזם  המדיניות       בה  אפרטהייד  הצבאי 

ישראל   הפלסטינית  השחקנוקטת  הכלכלה  זו  .  את  מדיניות 
מצטלבת    כי  מוכיחה  הגלובלית  הקפיטליסטית  עם  האג'נדה 

דכאניות במערכות  השולטת  השימוש  הפלסטינית  הרשות   .
פלסטין לשחרור  שומרת  כ  מתפקדת,  (אש"ף)  בארגון 

ם בפלסטין. האינטרסים של אוכפי  יליברלי-האינטרסים הניאו
הניאו את  -המדיניות  סותרים  ברש"פ  פרויקט  הליברלית 

  . שחרור לאומיהפלסטיני ל
ישראל בכוח העבודה הפלסטיני מאפשרת    אחיזתבתוך כך,      

הפלסטינית  לה ההתנגדות  את  מפעל להו   לגדוע  את    עמיק 
דיכוי העובדים בידי    זאת ועוד,  ההתנחלויות בגדה המערבית.

משאבים טבעיים החיוניים  ואדמות    לגזול  ישראל מאפשר לה
    .לפיתוח הכלכלה הפלסטינית

  

    "לייבור גלובל " אתרבקיר, מנאל ש

  מאנגלית: זוהר אלון 
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 גביע העולם בקטאר  בנושאבעקבות מפגש שנערך בגדה השמאלית 

1978-החרם על המונדיאל בארגנטינה ב
באמצעים        פוליטיקה  הוא  נכון;  שוניםכדורגל    גם   הדבר 

- שנערך ב  לזה ובייחוד    ,בקטאר  בימים אלה מונדיאל הנערך  ל
המשחק בין   לפני הקרנת , )26.11בארגנטינה. במוצ"ש (  1978

בתל השמאלית  הגדה  במועדון  למקסיקו    , אביב-ארגנטינה 
.  1978-קמפיין החרם על הטורניר ב  עלד"ר אפרים דוידי    הרצה

    :להלן עיקרי הדברים
השתלט    1976במארס    24-ב    

  קריית על    ארגנטינהצבא  
בבואנוס   כך    .איירסהשלטון 

  פשיסטית   צבאית  הפיכה   ההחל
מדם   הפיכה ה  מטרת  .עקובה 

האינטרסים    :הייתה את  לשרת 
ושל  של בעלי ההון   המקומיים 

     . ריתהבצות אר
  לשמצה בשל ההפיכה ידועה      

העצום והקמספר   רבנות 
אלף    שלושים  :שגבתה

  עונו נעדרים" נחטפו,  -"עצורים
אשר  .  נרצחוו נרצחים,  אותם 

חלקם    הקבורהמקום   לא  של 
רובם ככולם    היו ,  עד היום  דענו

ועדי   חברי  שמאל,  אנשי 
סטודנטים פעילים  ו  עובדים, 

  חברתיים. 
ישראל     שבראשה  ממשלת   ,

ימים  עמד רבין  באותם  ,  יצחק 
הראשונות  יה בין    להכיר יתה 
הב של  חונטה  לגיטימיות 

ם  קשריל  באשר ידיעות  האת    אולם .  בארגנטינה  הצבאית
  אלה בייחוד  וארגנטינה,  ל  ישראל   בין שנרקמו  הקרובים  

הצבאית.    בחנההצבאיים,   הצנזורה  של  הקפדנית  עינה 
מכך,  לעלותבארגנטינה    העגום   המצב  כתוצאה  לסדר    מיעט 

אלוני שולמית  לשעבר  השרה  בישראל.  הציבורי  אז  היום   ,
"סתמו  כי  העידה  ,  (העבודה)  מפלגתו של רבין כנסת בחברת  
  את נושא   ניסתה להעלות במהלך דיון בכנסת  כאשר  "  האת פי

  . בארגנטינה הרצחני מכירת הנשק למשטר 
  

  החרמת הגביע בישראל 
בערב       הפתיחה  איירס  בי  ,1978-שריקת  בבואנוס  קר 

גור (מוטה)  מרדכי  הוא  הרמטכ"ל לשעבר,  הגנרל    נועד .  עם 
"זה לא סוד.    :הכריזושמונה להיות נשיא,  ,  חורחה רפאל וידלה

כולם יודעים שישראל היא אחת הספקיות העיקריות של נשק  
גור פעל באותם הימים כשליח התעשייה  .  לצבא ארגנטינה"

  באמריקה הלטינית.  הישראלית צבאיתה
ל       יחד עם   ישראליםאנשי שמאל  , הקימו  אירועיםבתגובה 

"  ארגנטינאיםגולים   העם הוועד  את  עם  לסולידריות 
  על   רם המקומיהח  שלהרוח החיה    . הארגון היה"יאהארגנטינ

החל   המונדיאל  להחרמת  המבצע  העולם.  גביע  משחקי 
  .  1978בישראל בחודשים הראשונים של 

שנתיים ערב       שמלאו  בארגנטינה,    לפני  הצבאית  להפיכה 
כמה מאות    בתהפגנה    קיים הוועד,  1978במארס    23במוצ"ש  

ארגנטינה  משתתפים שגרירות  בניין  הירקון  ,  מול  ברחוב  אז 
חלק    ."הייתה לנו בעיה  אביב. אחד מפעילי הוועד סיפר:-בתל

הצבאית ההפיכה  בטרם  עוד  לישראל  הגיעו  המפגינים    , מן 

ורבים רצו לשוב לארגנטינה כדי לבקר את משפחתם. הפגנה 
כי  קשה,  דילמה  בפנינו  העמידה  השגרירות  ידענו    מול 

    ."שמצלמים אותנו מתוך הבניין
המפגינים       פשוט:  היה  מסכברובם  הפתרון  ורק    ,ותעטו 

  : גלויי פניםלתמוך במאבק הפגינו    שהגיעו  אזרחים ישראלים
  הדגשנו   הגנו על עצמנו, וגם  כך .  העניין הפך גימיק תקשורתי"

לגורל   חוששים  שהמפגינים 
בארגנטינה ההפגנה  "יקיריהם   .

ב צנועזכתה  ופורסמו    , סיקור 
את ידיעות    המכ   המתעדות 

פילו  א  . בארגנטינההנעשה  
מאמרים שקראו    הגיעו לפרסום

המונדיאל את  את    .להחרים 
המאמרים  שליח  חיבר    אחד 

מרסל    "הארץ" בארגנטינה, 
הייתהוהר,  ז :  וכותרתו 

-"ארגנטינה: לאן נעלמו יותר מ
  . ?"יהודים 300
הוקם    1978  מארסב  27-ב    

הישראלי   ה"וועד  בחיפה 
העולם   אליפות  להחרמת 

פעילים  חמישים  כ  בכדורגל".
הקמ באירוע  חלק  ,  תולקחו 

ים  אארגנטינ  גוליםמרביתם  
אירוע   באותו  שמאל.  ופעילי 

להקים ארבעה  סיכמו הפעילים  
בתל פעילות:  אביב,  -מרכזי 

ובחיפה,  ב -בארבירושלים 
בהם    באלה במיוחד  ו  -בקיבוצים    גם  לפעול סיכמו  שבע; וכן  

  לקחת חלק   החליטויוצאי אמריקה הלטינית. כמו כן,    ו התגורר
  28-ל  22"שבוע הבינלאומי להחרמת האליפות" שנערך בין  ב

    . בצרפת, על פי קריאת הוועד המקביל 1978באפריל 
פרסום       עם  תאוצה  צברה  המונדיאל  נגד  המחאה  פעילות 

ישראלים,   מדריכים  לפיהן  הישראלית  בעיתונות  ידיעות 
משטרה  בקצינים  ל  עבירו הדרכותממשטרת ישראל ומצה"ל, ה

  . ששימשה משטרה פוליטית ית ארגנטינהפדראלית הא 
  

  חודשים של פעילות אינטנסיבית 
המשחקיםב"ס,       להחרמת  בוועד  הפעילים  תושב  ו  אחד 

נגד  ":  מספר  ,כיום  מדריד עצומה  להחתמת  בקמפיין  פתחנו 
אלפי   אספנו  להפתעתנו  לארגנטינה.  ישראלי  נשק  מכירות 

אותןחתימות   יחד    ושלחנו  הכנסת  בקשה   בצירוףליו"ר 
הצער  .  עמולהיפגש   הייתה  למרבה  זו  תשובה.  קיבלנו  לא 

התגובה המקובלת מהממסד: לא מאשרים קבלת מכתבים או  
לא   מעולם  ההסתדרות  אפילו  לפניותתלונות.    . ינוהשיבה 

מקצועיים    , בתמימותנו איגודים  כמו  שההסתדרות,  חשבנו 
  ".  רבים בעולם, תתמוך במאבק

הכול       במשך  "בסך  אינטנסיבית  פעילות  שישה  קיימנו 
  אך חודשים. רצינו להגיע לכל בית בישראל עם המסר שלנו.  

עמדנו   אחת    ביעד, לא  אף  שקולים.  היו  לא  הכוחות  כי 
השמאלהממסד  ממפלגות   מפלגות  כולל  בנו,  תמכה     , לא 

    כם ב"ס.י", סאת שעריה  בפנינו סגרההכנסת ו
  

  נמרוד עובד
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 (צילום: מכון עקבות) סמי סעאדה 

  

  ספרו החדש של אדם רז 

  עקבותב  האזרח סעאדה

  גירוש הפלסטינים מחיפה 
סעאדה"     סמי  מר  של  הפרטי    168,  2022(כרמל    "אסונו 

קצרצרעמ' ספר  הוא  כמחזה    אך  )  כתוב  הגדול  רובו  מיוחד. 
- פלסטיני  -דה  אמר סע  שחווהאבסורד, המתאר את העוולות  

טקסט כ   כתוב הנכבה. הספר    לאחר מיד    -פה  חיתושב  נוצרי  
שחציו   קפדני,  בחיפה,  ב  עוסקהיסטורי  הערבי  הרכוש  ביזת 

  .סיפורו האמיתי של מר סעאדהב -ו ציוח
מסקרן       בין    ומציגהספר  ייחודי  מחזאיתשילוב  ,  כתיבה 

מה.  סטיתואקטיבי  תהיסטוריוגרפי פיקשן",  -"נון-כ  סווגוא 
לסירוגין דיווח    ונע  אין    ביןל  עדותי בין  פוליטי.  תיאטרון 

רז   הדבר אדם  הספר  מחבר  שני    מפתיע:  בין  לפסוע  נוהג 
במסגרת    בחיבוריוהן  כתיבתו הפובליציסטית  הן ב  העולמות

"עקבות בין    עטופרי  ".  מכון  הגבולות  את  מעשה  מטשטש 
  כתיבה, פעולה פוליטית ומחקר אקדמי.  

  

  אילו קפקא וברכט היו תושבי רחוב עבאס 
הל  עיקריה  המניע     בספרהמשך  הכתיבה  וה  קריאה  א 

ומצחיק    תמגולל  היאעצמה:   אכזרי  גם  אך  עצוב,  באופן 
את   מר  קורותיולפרקים,  אותו  (הדמיון    של  סעאדה  סמי 

גרגור סמסא, הדמות הראשית ב"גלגול" לפרנץ קפקא אינו  ל
  מנסה לפנות בהגיון לבירוקרטיה הציונית המנשלת ה  ),  ימקר

  . חסר הגיון לחלוטיןו  אבוד מראש אקט שנראה -
הנכבה      מביתונעקר    ,לאחר  סעאדה  הצבאי  .מר   הממשל 

והעבאת המבנה ביישב  להזדרז   דיירו הקודם  ר  ייהודים,  את 
לבית אחר בגטו הערבי שהוקם בחיפה. אך גם שם לא נגמרו  

צה"ל   : תלאותיו קציני  פרצו  החדשה  בה  לדירתו  .  והתנחלו 
דה  אמר סעאת  ודחקו    ,שיכנו בדירה אנשים נוספיםהפולשים  

ש עד  ברחובנאלץ  החוצה  מרלדור  אך  שלע  .  תים  סעאדה, 
את    לקבלאוויל, מסרב  מין  כ  תים ולע  טוב לב מצטייר כתמים  

ולהסכי הכובש  להתפנות    םדין  במקום  המנצחים.  לצדק 

כי  ,  מביתו  בהכנעה את  מתואר  דוד  הציף  רה"מ 
העוול   לגביהמשפט במכתבים -גוריון ואת בתי-בן

לו לו    . שנעשה  עזרו  לא  כמובן,  הנמענים, 
  .במאומה

אחד,       כמצד  לפרקים,  יבש  אשר  המחזה 
או   מוסריות  מושגים, שאלות  מדקלמות  הדמויות 
מסורבל   זה  עניין  טכניים.  היסטוריים  פרטים 

משום   במיוחד  דיון ומיותר,  משלב    שהספר 
שלם   שני  בסופוהיסטורי  מצד  הדיון  כולל  . 

הדמויות   של  בהפנימי  כמו  ראלמנטים  כטיאניים, 
הרביעי הקיר  א )לקהל  ישירה  פנייה (  שבירת  לא  . 

נש הוא  האמיתי  הכתיבה  יהאבסורד  סיון 
  להמחיש מאי  יהוראות ב  יכולות : כיצד  כשלעצמו

פלסטינים   רבבות  רכוש  של  ההמונית  הביזה  את 
    ?בחיפה

וסוחפת את  ובכל זאת, הקריאה בספר מטלטלת      
ב לחזות  בהקורא  בחיפה  ששרר  הנורא  - מצב 

1948.    
הקומוניסטית       פשע המפלגה  למעשי  התנגדה 

אמת.  אלה   ההיסטוריבבזמן    ובאות מ   חלק 
לוביץשל    מילותיה  כי    היא סיפרה  .המנוחה  'רות 

כ של  ומאורגן  אלים  השתלטות  ממצעד  חיילים    200-כחלק 
תום   לאחר  ארוכים  חודשים  בחיפה  פלסטינים  בתי  על 

טובי.  כהפרצו  הלחימה,   תאופיק  ח"כ  של  לדירתו  גם  וחות 
חיי  מסתייםהספר   של  עיוני  סעאדה,    בתיאור  וכתוב  מר 

עם    שיטה.  "היסטוריה-מיקרו"  הנקראבסגנון   המזוהה  זו, 
מנסה   סוציאליסטים,  גדולים    לנתחחוקרים  מאורעות 

     .נקלע אליהםהב"אדם הפשוט" דווקא התבוננות   באמצעות

  תובנות חזקות ועצובות 
המדרגות,  מש      מכל  היגר  התייאש  נזרק  סעאדה,  מר 

של    אירוני -המריר  פו. אך סוהגולה מישראל וחבר למשפחתו  
מכןמגיע    הספר בלאחר  כ1967-,  את  ,  כובשים  חיילים  אשר 

הגשמת  כ  מוצגתמהארץ  גלותו  .  יתו של סעאדה פעם נוספתב
את  ו ציונית  הפנטזיה  ה של  מנפצת  כעיר  חיפה  של  המיתוס 

מ  לאחרגם    .קיום-דו הפלסטינים,    העירשנסו  נעקר  מרבית 
  .וכה, נרדף ונושלה , תחומיהב נותרשהמיעוט 

הספר    מהלך   מבקשספרים רדיקליים אחרים,    לא מעטכמו       
ב ואף  67-ב  במקום'  48-לדון  כיבוש  ',  תחילת  את  ממקם 

הפלסטיניים ב  השטחים  ישראל  זאת'48-בידי  הגחכת    .  תוך 
  ארץ.  תפיסות רווחות של הסכסוך המתמשך ב

הקריאה:  שתי       בתום  בי  עלו  ועצובות  חזקות  תובנות 
האוכלוסייה   כיצד  לקרוא  חלחלה  מעורר  כמעט  ראשית, 

על   בביזה    מרבית היהודית  השתתפה  טוטאלית,  הגווניה 
וה כההרסנית  בחיפה.  הפלסטיני  הרכוש  של  ר  שאאלימה 

מעלימים עין    שראלייהצבא ההמשטרה, העירייה וכי    התבהר
שד כה אלים  מהבקבוק  יצא    , ערביהרכוש  הל  השתלטות ע המ

    .גם מאמצי ההנהגה לא הצליחו לרסנואשר ואפל, 
נוצרה    םסוגיית הפליטים הפלסטיניכי    ששנית, הספר מדגי    

רק   ב לא  הספורים  את  עזבו  ם  לכהמבשבועות  פלסטינים 
קום  בעת    ,בתיהם לאחר  גם  הלחימה.  אליהם  שהתקרבה 

וקונקרטי.  הפליטים  סוגיית    נותרה המדינה     ו ניסיונעניין טרי 
הכושל  העיקש   את  אך  לישראל  להכניס  סעאדה  מר  של 

מחד ודירתו  גיסא  משפחתו  רכושו  על  ההשתלטות  והמשך   ,
מאידך הסופית  לעזיבתו  כמה  גיסא  עד  עד  מוכיחים  הייתה  , 

החוויה  הפליטּות   מכך,  יתרה  התעצמה    פליטות פריכה. 
ל ארוכים  הקמת חודשים  העצמאית  אחר  זאת  ו ,  המדינה 

  העיקשת של המדינה.  גירושה בעקבות פעולת

 השילוני -גולי דולב



      במאבק

  דם הנהגים לא הפקר": נהגים מפגינים מול הכנסת  "

 (צילום: כוח לעובדים) 
  

חמישה נערים בחשד שתקפו נהג    ) 28.11(המשטרה עצרה      
אוטובוס בטבריה. הנהג נפצע באורח קל, וצוות מד"א פינה  
אותו לבית החולים פוריה בעיר. מהמשטרה נמסר כי עם קבלת  

בחקירת  ה הצפוני  המחוז  שוטרי  פתחו  האירוע,  על  דיווח 
  .המקרה, ובסיומה עצרו את החמישה

    " חברת  נהג  כי  אמש  מסר  לעובדים  כוח  סופרבוס"  ארגון 
המוכר נערים  חבורת  בידי  הותקף  טבריה  למשטרה.    יםבעיר 

נהגים אחרים, וגרמו  האותם   נערים תקפו בשבוע שעבר שני 
לאשפוז של אחד מהם. בתגובה לאירועים, שבתו חברי איגוד  

ועד לחצות. במקביל,    22:00ועדי התחבורה בטבריה מהשעה  
תדאג   "סופרבוס"  חברת  הנהלת  כי  דורשים  באיגוד 

בעיר   בקווים  בארגון    18:00  מהשעהלמאבטחים  ואילך. 
בכוונת   החברה,  בעמדת  שינוי  יחול  שלא  מידה  כי  מזהירים 

  .הוועדה להשבית את קווי התלמידים בעיר
כי       מסר  לעובדים",  ב"כוח  התחבורה  רכז  מושקוביץ,  גיל 

הללו   הנערים  נפשעת.  המשפט  ובתי  המשטרה  "אדישות 
שעבר, ועדיין מסתובבים חופשי.  כמעט הרגו בן אדם בשבוע  

נוסעים. ה  לא רק אותו אלא גם את  כל תקיפה של נהג מסכנת
לא נעמוד מנגד, בכל מקום שבו לא ניתנת הגנה לנהגים, לא  

מק  כל  ציבורית.  תחבורה  הזלזול  תהיה  את  ממחיש  כזה  רה 
סירוב לראות בהם עובדי ציבור. נמשיך להיאבק  את הבנהגים ו

נהגים תיענש במלוא החומרה כמו תקיפת עובדי  העד שתקיפת  
  ."ציבור

שני נהגי אוטובוס הותקפו ביום שני שעבר בטבריה  כאמור,       
על ידי כמה בני נוער והזדקקו לטיפול רפואי. הנערים חסמו  

פנו את  את דלת האוטובוס, ירקו על הנהג וכשזה התעקש שי
    .האוטובוס, הם תקפו אותו באלימות קשה

  

  חיפה  –מק"י 
  היקר על מותו של החבר   יםאבל

  דין -עבאס זין א
  תנחומים למשפחה יםושולח

  ישיבת מזכירות חד"ש
  16:00, בשעה 3.12שבת, 

  משרדי הרשימה המשותפת בשפרעם ב
  

  לשקם את השיקום
   הפגנה וצעדה לרגל

  אנשים עם מוגבלויות היום הבינלאומי לזכויות  
  11:00יום שישי, בשעה  

  אביב -, תל12רחוב הארבעה מול לשכת הבריאות  
  

  מועדון הגדה השמאלית
  א "ת, 07 העם אחד

  ות הקרנ

  גביע העולם בכדורגל 
  20:00, בשעה  4.12גמר השמינית 

    עזיז בסיוני  מאתמקדימה הרצאה 

  ותאונות עבודה המונדיאל    :בנושא
  

  20:00בשעה   ,5.12גמר השמינית 

  עו"ד חיים יצחקי  הרצאה מקדימה מאת
  מועדוני אוהדים בספורט מקצועי בנושא:

  

  20:00בשעה   6.12,גמר השמינית 

  תומר טולדנו  הרצאה מקדימה מאת

 ופינקוואשינג  ', להט"ב 22קטאר   בנושא:

 -----------------------------------------------------  

  #33שירה בגדה 

  מנחה: אמיר חרש  
  ,עינת לביאד ,גיתית דהן ,משתתפים: צחי אבינעם

  אלי שמואלי  ,מיכל פרי ,אורית נוימאיר פוטשניק

  20:00, בשעה 12.20, שלישי
  

  

 
  

  השבוע באתר "זו הדרך"
אמל מורקוס  הסתיימה השביתה בעיריית חיפה,  

  תופיע בסינמטק ת"א, מחאות בסין ועוד... 
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