
  

  

  אך לא מפסיק לדאוג לטייקונים, נוהאוצר בורח מאחריות לחיסכון של

  
בכל פעם שהממשלה החליטה , בעשרים השנים האחרונות

היא הכריזה , ון שלנו לפנסיהככלומר בחיס, לפגוע בפנסיה
בעת שהוחלט להפריט את .  בקרנות הפנסיהמצב חירוםמצב חירוםמצב חירוםמצב חירוםעל 

ת הפחידו שהן עומדו, קרנות הפנסיה ההסתדרותיות
שאם , ואילו כעת מפחידים. בפני התמוטטות

-לא יפחיתו את הפנסיה למי שיתחיל לקבלה ב
 ייפגעו החסכונות של החוסכים – 2014

  .הצעירים יותר
כל ההפחדות האלה נועדו ליצור מסך 

כי נערך פה , כדי שהציבור לא ייראה, עשן
במשך שנים מסע להפיכת החיסכון 

ים לפנסיה לעטין שופע עבור הטייקונ
  .ומנהלי עסקיהם

 מי ,שלמה יצחקישלמה יצחקישלמה יצחקישלמה יצחקיהתריע , 2012בדצמבר 
טת הפרכי , שהיה הסטטיסטיקאי הממשלתי

שוק  גרמה לריכוזיות האדירה של פנסיההמערך 
, "שוד הפנסיה" הוא כינה הפרטה זו בשם . ההון

בקרנות הפנסיה הפרטיות בהעריכו שדמי הניהול 
לל ההפרשות של העובד כהוא כרבע מ

לפנסיה וכמחצית מהתשואה על ההשקעות 
  .של כספים אלה

שהבעלים שלהם , אותן קרנות פנסיה מופרטות
, תבעו ממנהליהן רווחים גבוהים) חברות ביטוח בדרך כלל(

אלא . השקיעו ברכישת מניות ואגרות חוב של טייקונים
ולכן , הפסידו הון עתק בשנים האחרונות טייקונים מהשכמה

  .נוחי דנקנרנוחי דנקנרנוחי דנקנרנוחי דנקנר ראו מקרה –אינם פורעים את חובותיהם 
פנו בעלי הקרנות בשנה האחרונה לאוצר , על רקע זה

וכך יאפשר להם , שייקצץ בזכויות הפנסיונרים, בדרישה
, שנפשו הרחומה יוצאת לטייקונים, האוצר. להרוויח יותר
נחית את מהלומת הקיצוץ ובשבוע שעבר ה, נענה לפנייתם
  .הנוסף בפנסיה

מנופפים , מאחר שצריך היה תירוץ לקיצוץ הנוסף בפנסיה
ששער הריבית , בטענה) שר האוצר נאלם דום(ראשי האוצר 

, ולכן ירדה גם הריבית על אגרות החוב הממשלתיות, ירד
  .שבהן מושקע חלק משמעותי מהחיסכון של הפנסיונרים

שער .  אינו מעשה ידיו של כוח עליוןשער הריביתשער הריביתשער הריביתשער הריביתאך 
ואילו , ידי בנק ישראלבנקבע הנומינלי הריבית 

  .שערי הריבית האחרים נקבעים בידי הבנקים

, סטנלי פישרסטנלי פישרסטנלי פישרסטנלי פישר, נגיד בנק ישראל לשעבר
כי הוא היה מודע , אמר לפני פרישתו

שריבית נמוכה תגרום לעלייה , לכך
אך הוא העדיף להוריד , במחירי הדיור

בכך לפעול לטובת הייצוא ו, ריבית
  ). היצואנים–יותר נכון (

הריבית בדבר תירוץ ה אימוץ
 גם השלמה עם הפחתת ואהנמוכה ה
לאלה שייצאו  10%-בהפנסיה 

, סכנהה וגם, 2014-לגימלאות ב
שבאותו תירוץ יפחיתו גם את הריבית 

על אגרות החוב הממשלתיות ) 4.8%(
שהן הבסיס להבטחת , המיועדות

יציבות לחסכונות בקרנות מינימום של 
דיבורים : וזו לא סכנה תיאורטית. הפנסיה

  .על כך כבר נשמעו לאחרונה
לפיד -ממשלת נתניהו, במילים אחרות

עוד גדול כדי שחלק , עושה צעדים משמעותיים נוספים
יותר מהחיסכון לפנסיה יעמוד לרשות הטייקונים 

  :ופעולותיהם הספסריות
תו את הפנסיה שהן אם קרנות הפנסיה יפחי, ראשית

ח " יישאר להן יותר כסף לצורך רכישת אג–משלמות 
   ;ומניות

 יבטלו את אגרות החוב הייעודיות ףאם יצמצמו וא, שנית
ח של חברות " קרנות הפנסיה יקנו במקומן מניות ואג–

  .לרשות ההוןרב יותר כסף יעמוד שוב , כלומר, פרטיות
וליטית פ- שאלת הפנסיה הייתה ונשארה שאלה חברתית

 מול המדיניות של הסתלקות הממשלה מאחריות .מהותית
על ,  לגחמות השוקוניפנסיהלפנסיה והפקרת החיסכון 

להגדלת לוחמת העובדים וההסתדרות לנהל מערכה 
פנסיה ון לכחיסהקטנת הסיכון לל, האחריות הממשלתית

  .פנסיה עצמהה הגדלתלו
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 2/תגובות 

  
        

        
        

        

        בשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםדברים דברים דברים דברים 
        

  ניסים ונפלאות
 שבדרך נס היו ,אירעו אצלנו במשק שלושה תהליכים"

 ,הפרטה מאוד מסיבית :מסונכרנים ויצרו תוצאה נהדרת
; א"שהביאה לגידול בהיצע המניות והחברות בבורסה בת

ת  מה שהכריח א,ח המיועדות"ההנפקה של האג הפסקת
        ".בחר ממוחשהמעבר למסו; המוסדיים להיכנס לשוק

  )4.8, "גלובס", ר הבורסה היוצא"יו, סם ברונפלד(
  

  ...הבוס החדש של אהוד ברק מספר
אני יושב בחבר המנהלים של התאגדות הבנקים "

. כל הבנקאים הבכירים של שוויץ נמצאים שם. השוויצריים
אנחנו כנראה במשבר החריף ביותר . כצופה, וזה מעניין מאוד

הרבה אנשים רואים את זה . .. השנים האחרונות20-ב
  ".והיא לא נגמרת, מאוד חשוכה,  מאוד ארוכה–כמנהרה 
  )1.8, "כלכליסט", "יוליוס בר"ל בנק "מנכ, בוריס קולרדי( 

        

  וב החדש'ואהוד ברק מספר על הג...
מינה אותי ליועץ אסטרטגי למועצת המנהלים ' יוליס בר'"

לגופים יש לי ניסיון מהפעם הקודמת שייעצתי . של הבנק
יש הרבה ראשי מדינה לשעבר . פיננסים בינלאומיים גדולים

לך תראה . שמייעצים ייעוץ אסטרטגי לגופים גדולים בעולם
או מה , מה עושים אנשים כמו טוני בלייר או גרהרד שרדר

יש לי חברת . יעשה ניקולא סרקוזי אם לא יחזור לפוליטיקה
  ". הוא לא היחיד'יוליס בר'בנק . ייעוץ שנותנת ייעוץ לגופים

  )1.8, "כלכליסט", מ ושר הביטחון לשעבר"רה, אהוד ברק( 

        

  ...עסקים למען המשילות
כמה ימים . יוזמיו של חוק המשילות זכו לחיזוק לפועלם"

ו קיבלהם , לאחר שאושר החוק בקריאה ראשונה בכנסת
: מכתב שעליו חתומים כמה מאנשי העסקים הידועים במשק

ל סלקום "מנכ, בי נוחי דנקנר.די.יבעל השליטה בקבוצת א
איתן רף , שרגא ברוש, מיכאל שטראוס, לשעבר עמוס שפירא

המגזר העסקי ... דב לאוטמן, גליה אלבין, יוצא בנק לאומי
ההיסטוריה מראה כי . באופן מסורתי מקדש את הסדר הקיים

 טמונה סכנה –דווקא במפלגות קטנות עם סדר יום מהפכני 
  ".סדר הכלכלי הנוכחיעבור אלה הנהנים מה

  )6.8, "מרקר-דה"-ידיעה ב( 
        

   והמשילות למען עסקים...
העלאת אחוז החסימה מפחיתה את מספר המפלגות "

איך אפשר . ותפחית את מספר ההצעות להפלת הממשלה
  ".?איך אפשר לנהל ככה מדינה? לנהל חברה עסקית ככה

  , ר התאחדות התעשיינים לשעבר"יו, שרגא ברוש(

  )6.8, "רמרק-דה"

  

   מכתבים למערכת
  

  
  

  כך פועל החינוך למיליטריזם
    משרד החינוך החליט לתגמל במענקים כספיים את בתי 

? בהוראה" ערכיות"כיצד מודדים . ביותר" הערכיים"הספר 
  ...ל"באמצעות מדידת שיעור המתגייסים לצה, בין היתר

כי קרוב למחצית מהתיכונים , נחשף) 16.8(" הארץ"-    ב
אף שחלקו של החינוך , הזכאים למענק הם תיכונים דתיים

 בתי 24רק .  ממערכת החינוך20%-דתי הוא רק כ-הממלכתי
  . שיעור נמוך בהרבה מחלקם היחסי–מענק בספר ערבים זכו 

    נתונים מדאיגים אלה חושפים טפח מדרכי הפעולה של 
  .החינוך למיליטריזם בישראל

  ירושלים, בי תבלצ
  
  
  
  

  

  חינוך וכיבוש
שוב מנסה ממשלת ישראל לתלות , כמה-יודע- בפעם המי    

עם שיחות צפוי של המראש את האשמה בכישלון ה
חינוך ", לכאורה,  שברשות הפלסטינית ישךהפלסטינים בכ

אני מניח כי יש מה לשפר במערכת ". להסתה נגד ישראל
כי ממשלת ישראל אך ראוי , החינוך הפלסטינית בשטחים

  .ותבחן קודם את עצמה, תיטול קורה מבין עיניה
הייתה לי אפשרות לא , מורה בבית ספר דתיכ     כמי שעבד

ר ירושלים "את אוהדי ביתאשר תמכו במח, להעיר לתלמידיי
ששום מאחר , זאת . בקבוצהנגד שיתוף שחקנים מוסלמים

בעת .  תופעה זוור דתי לא יצא בבירור ובגלוי נגדאיש ציב
א בפני התלמידים ונאלצתי לקר, מילוי מקום בשיעור אזרחות

שהיה מנת חלקם של הערבים המתאר את האושר טקסט 
תחשוף אותם ישראל בכך ש" זכו"כאשר , בישראל ובשטחים

אין ספק אך , ספורותאלו רק דוגמאות ... לתרבות המערב
 .שיש עוד דוגמאות רבות

שיש הטוענים , אל    ולגבי ייצוגים שליליים של ישר
 האם יש מי: שקיימים במערכת החינוך הפלסטינית בשטחים

שהמשך הכיבוש יכול לתרום במשהו למיתון , שבאמת חושב
  ?הפחתת הלהבות אצל הנכבשיםלהרגשות ו

, אם התכנים בספרי הלימודעדיף שלכולם יהיה , אין ספק    
חנכו לסובלנות ולאחוות  י,בישראל וברשות הפלסטינית

 אשר –  של ממשלת ישראל ההרסניתמדיניותהאך . עמים
 –ומתן המדיני - המשאצפוי מראש של כישלון מולידה 

 .ת המסרים באותם הספריםרעלהכצפוי גרום ת
        ....וסי סוסי סוסי סוסי סיייי

  
  

  
  

  ניתן לקבל את

   מדי שבוע"זו הדרך"

   אלקטרוניבדואר

  או בדואר רגיל
  

לשלוח מתבקשים , ללא תשלום, המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני

  zohaderekh@gmail.com:  ל  אל"כתובת דוא

מתבקשים לכסות את הוצאות , המעוניינים לקבל בדואר רגיל

בשיק לפקודת המפלגה   שקל150המשלוח באמצעות תרומה של 

  6126102מיקוד , אביב-תל, 26205 ד" ת, הקומוניסטית הישראלית



  

 3/ מזרח תיכון 
 

  

  מצרים 
  במלחמת אזרחים

  

  
  

    אין זה מפתיע שמהדורות החדשות נפתחות בדיווחים 
עדויה -ובמיוחד בכיכר ראבעה אל, במצריםאודות הנעשה 

המספר הרב של הרוגים ופצועים מקרב . נהדה-ובכיכר אל
.  מעורר דאגה ועצב–תומכיו של הנשיא המודח מורסי 

 בינואר 25- שהחלה ב–של המהפכה המצרית האינטרס 
הוא  –וטרם הסתיימה , 2013 ביוני 30-המשיכה ב, 2011

  .  בדרכי שלוםייפתרושהמחלוקות הפוליטיות 
    אולם האם הנהגת תנועת האחים המוסלמים שותפה אף 

מוצו כל האפשרויות , בשבועות האחרונים? היא לראייה זו
אשר שבה ותבעה את , לנהל דיאלוג עם הנהגת התנועה

  . הרודן מוחמד מורסי-שיאהשבתו של הנ
 מחלוקת פוליטית לגיטימית זומי שעוד היו לו אשליות כי     

הרי שבשבוע שעבר , בין צדדים בעלי השקפות שונות
פעילי האחים המוסלמים : נחשפה התמונה במלוא כיעורה

 ירי פעילוואף ה, נסיותהציתו מבני ציבור וכ, אגרו כלי נשק
  .זרחיםשוטרים וא, צלפים כלפי חיילים

שהודחה מהשלטון בידי ,     תנועת האחים המוסלמים
מיליוני אזרחים מצרים שיצאו אל הכיכרות בתביעה 

ובחרה , ציני וקר, עשתה שיקול מחושב, להסתלקותה
  .כדי מלחמת אזרחיםעד להסלים את המצב במצרים 

מאוחד בהתנגדותו , על כל אגפיו,     השמאל המצרי
הסכנה ברורה , עבורם. סלמיםלפרובוקציות של האחים המו

מלחמת אזרחים שבה ידו של האיסלאם הפוליטי : ומוחשית
של , תיגמר בטבח של מיעוטים דתיים, תהיה על העליונה

  .ושל פעילים איגודים מקצועיים, מנהיגים חילוניים
 על כתפי העם המצרי ומעמד  מוטל    בתקופה הקרובה

ה מפני העובדים המצרי האתגר הקשה של הצלת המהפכ
שרידי , האחים המוסלמים: מכל הכיוונים, חורשי רעתה
סוכני האימפריאליזם וגורמים ריאקציוניים , קמשטר מובאר

לה שגי –המצרי אך העם , זו משימה לא פשוטה. בצבא
אשר נתמכו ,  ומורסיקגבורה והתקומם בהמוניו מול מובאר

  .יוכל לעמוד בה –ב "שניהם בידי ארה
  
  
  

        וווו""""אאאא
  

  
        

  ,מקומי -הטרור 
  אזורי -ההקשר 

  
, ובמיוחד במצרים, הטרור המכוער הולך ומסלים באזורנו    

 בלבנון התרחש, בנוסף. בסוריה ובתוניסיה, בעיראק
שם , בשכונותיה הדרומיות של ביירותתופת פיגוע לאחרונה 

אין מדובר בצירוף מקרים . נמצאים מעוזי תנועת החיזבאללה
בין להמצב במצרים  קיים קשר בין הידרדרות .גרידא

  . התגברות הפשעים המתבצעים נגד עמי האזור
אנו עדים לניסיון מחושב ומכוון לייצר אנרכיה ומלחמות     

בשירות האינטרסים של , יותערבהאזרחים במדינות 
המציאות . ת"הבמטרה לפלג את המזוהאימפריאליזם 

מתאפיינת בסכסוכים פנימיים בתוך , מנסים לייצרשחדשה ה
אשר יקיזו את דמם של העמים וילכדו את , העולם הערבי
כניתו כדי לאפשר לאימפריאליזם ליישם את ת, תשומת ליבם

 . בשירות האינטרסים שלות"הלארגן מחדש את המז
 ,העם מכה קשה על סדר היום הפוליטיהנחית ,     במצרים

 עליו נשענו ואשר, אותו קידמה תנועת האחים המוסלמים
.  באזור כולוהאימפריאליזם האמריקאי והריאקציה הערבית

, גם בתוניסיה מתגברים הקולות המתנגדים לסדר יום זה
ואילו בסוריה הולכים ונחשפים הפשעים והשקרים של 

  . התנועות הסלפיות והפונדמנטליסטיות
התפתחויות אלה מלחיצות את הממשל האמריקאי ואת     

, לכן. ובכלל זה את ממשלת ישראל, ו באזורברית-בעלי
,  להעלות את מפלס הלהבותותות בריתה מוכנב ובעל"ארה

 .ולעורר פרובוקציות וסכסוכים לפי קווים דתיים ועדתיים
אין להתעלם מכך שאותן ידיים אשר מיישמות את     

סוחרות הידיים ההן גם , התכניות האימפריאליסטיות באזור
אוחזות בנשק המכוון הן גם הידיים הם ובדת לצרכים פוליטיי

דוגמת התנקשויות ופיגועי , מעשים נפשעים. נגד העמים
השנאה העדתית מתודלקת . הופכים חיזיון נפרץ, תופת

והכול במטרה להסיט את מרצם של העמים , ומטופחת
השילוש הנפשע של : אויב האמיתימאבק במה

 . והריאקציה הערביתממשלת ישראל, האימפריאליזם
אותם כוחות , אין להתעלם גם מכך שבימים האחרונים    

, התייצבו להגנתם של האחים המוסלמים במצריםחשוכים 
חרף העובדה שאלה אחזו בנשק וביצעו מעשי טרור נגד 

ונגד , נגד מוסדות המדינה, טחוןינגד כוחות ב, אזרחים
 .כנסיות ובתי תפילה של מיעוטים דתיים

אותו ,  הזההנפסדקו הפוליטי האזור דוחים את העמי     
והמשטרים הערביים  ,מדינות אירופה, ב"מקדמות ארה

ובוחרים , העמים מאסו בשפיכות הדמים. הסרים למרותם
לנהל את המערכה הקשה למען השתחררות משליטת הציר 

 .האימפריאליסטי
  

  ביטאון , "תיחאדיא-אל"לפי מאמר המערכת של היומון (

  )16.8, לית בשפה הערביתהמפלגה הקומוניסטית הישרא
  

י י י י """"בגיליון הבא יתפרסם גילוי דעת של מקבגיליון הבא יתפרסם גילוי דעת של מקבגיליון הבא יתפרסם גילוי דעת של מקבגיליון הבא יתפרסם גילוי דעת של מק
    ממממ""""ווווהמהמהמהמ, , , , הבחירות לרשויות המקומיותהבחירות לרשויות המקומיותהבחירות לרשויות המקומיותהבחירות לרשויות המקומיות    ::::יםיםיםיםבנושאבנושאבנושאבנושא
        ....התיכוןהתיכוןהתיכוןהתיכון- - - -  וההתפתחויות במצרים ובמזרח וההתפתחויות במצרים ובמזרח וההתפתחויות במצרים ובמזרח וההתפתחויות במצרים ובמזרחהמדיניהמדיניהמדיניהמדיני

קריקטורה פורסמה ה

בעמוד הפייסבוק של 

המפלגה הקומוניסטית 

רואים בה . המצרית

האחים עת בתנופעיל 

המוסלמים מניף שלט 

לא : "ועליו הסיסמא

הפעיל דורס ". לאלימות

ברגלו דמות שותתת 

 - "25" עליה נכתב ,דם

 25- למהפכת ההפנייה

בינואר שהדיחה את 

  .קמובאר



 4 /מדיניות

  

רשימת קידמה 

 ושוויון ברמלה
  

  
  
  

בבחירות הקרובות לעיריית רמלה     
, תשוב ותרוץ רשימת קידמה ושוויון

ש "י וחד"המשותפת לפעילי מק
עבודה ב .מפלגתיים-ולפעילים בלתי

המשותפת במסגרת הרשימה מזה 
, צוות פעילים מגובשה נבנ, עשור

 . אשר זוכה בתמיכה ציבורית בעיר
 בחרה הרשימה ,בתחילת יולי    

. בנציגיה למועצת עיריית רמלה
לראשות הרשימה שב ונבחר חבר 

שהיה , פאיז מנסור, המועצה המכהן
 –למקום השני ; מנהל בית ספר בעיר

; ממייסדי הרשימה, סעדי דרבאשי
 האדריכלית –למקום השלישי 

; ופעילת הציבור בותיינה דביט
-ד סאלח אבו"עו –למקום הרביעי 

לדביט הוצע .  חקלריאש משכונת גן
אך היא דחתה , להוביל את הרשימה

 .את ההצעה בגלל עומס עיסוקיה
סיעת קידמה , מלבד תקופה קצרה    

ושוויון במועצת העיר רמלה פעלה 
הסיעה שמה . כאופוזיציה אחראית

דגש בהגנה על הקהילה הערבית בעיר 
והציבה על סדר היום את מצוקותיה 

רבות  הסיעה סייעה . במישורים רבים
שנשקפה , למשפחות לא מעטות בעיר

להם סכנת פינוי מבתיהן או הריסת 
 .בהם התגוררו, המבנים

דגש נוסף בפעילות הסיעה היה     
, המאמץ ליזום ולהוביל פעילויות

שמטרתן לשמר את החיים בצוותא 
בין הקהילות היהודית והערבית בעיר 
ולגבש את אחדותה הדמוקרטית של 

יחד עם , סיעתנו. האוכלוסייה הערבית
מנעה את יישום , גורמים נוספים

התוכנית להקמתה של ישיבה תורנית 
 . בלב השכונה הערבית

אנו גאים במגוון פעולות שהובילה     
העלאתה למודעות : וביניהן, הסיעה

של בעיית הנשירה החמורה מבתי 
הספר ומאמץ להחזיר רבים מהנושרים 

עזרה שוטפת ; לספסל הלימודים
יומיומית לתושבים  בהסדר וכמעט 

חובות לעירייה ובפתרון בעיות 
מניעת  הצבתן של ; במחלקת ההנדסה

 .אנטנות סלולריות נוספות בעיר
, נציגי רשימת קידמה ושוויון    

שייבחרו למועצת רמלה בבחירות 
עם לפעול ימשיכו , הקרובות

  .התושבים ולמענם
  

 

        פאיז מנסורפאיז מנסורפאיז מנסורפאיז מנסור

  

אישיים אישיים אישיים אישיים הגיגים הגיגים הגיגים הגיגים 
על המחבלים על המחבלים על המחבלים על המחבלים 

        בשלוםבשלוםבשלוםבשלום
  

        שלומיתשלומיתשלומיתשלומית- - - - גיורא אישגיורא אישגיורא אישגיורא אישמאת 
  

, 1973בתום מלחמת אוקטובר     
שוחחתי עם צעיר בשם מחמוד 

. באחר שליד ירושלים-מהכפר צור
הייתי אז סטודנט צעיר שעבד 

, בתום יום העבודה. לפרנסתו בבניין
,  כל אחד לשוב אל ביתוהכאשר פנ

ומה יהיה ... נו: "שאל אותי מחמוד
 ".?עכשיו

טיח לו הבטחות לא התכוונתי להב    
אבל ההיגיון שלי התעקש , שווא

לקבוע כי לאחר מלחמה כה נוראית 
, בה נפלו אלפי צעירים בשדה הקרב

יתפכחו המנהיגים ותתפוגג האשליה 
בת שש השנים בדבר ארץ ישראל 

מלחמת אוקטובר הייתה . השלמה
מלחמה שתוצאותיה הביאו לתודעתם 
של רבים את משמעותו האקטואלית 

לא לעולם : "מספר משלישל הפסוק 
 ".חוסן

 העזתי ואמרתי למחמוד כי ,לכן    
לאחר המלחמה , בטוחני שעכשיו

יבינו מנהיגי ישראל את , האיומה הזו
ך הדחוף להגיע להסכם שלום הצור

 וכמובן שגם עם ,יםעם מצר
מחמוד הביט בי בחיוך . יםהפלסטינ

מפיך : "ופלט בערבית, ספקני
נפרדו , כך-שנתיים אחר". לאללה
  . ומאז ועד היום לא נפגשנו, דרכנו

בימים אלה אני מרבה להרהר     
. באחר-באותו מחמוד מהכפר צור

ואני , אינני יודע מה עלה בגורלו
מקווה שהוא חי בשלווה יחסית מוקף 

חושב אבל אני תוהה מה . בנכדיו
מחמוד על הבטחתי מלפני ארבעים 

 האם הוא ?יהאם הוא כועס עלי? שנה
אני . אינני רוצה לפגוש אותו? לועג לי

בוש לפגוש במבטו שחור העיניים 
 .הנוצצות

 ,הבושה גוברת במיוחד בימים אלה    
של מלאות ארבעה עשורים למלחמת 

פתוח ובהתחדש הניסיון ל, אוקטובר
. יםסטינבסבב שיחות נוסף עם הפל

אני מניח שרבים כמותי אינם נלאים 
 בכל ,ממשיכיםגם רבים . מן התקווה

 לנהל מאבק עיקש ,אותם עשורים
  כי ליבם בטוחני  אבל  , השלום למען

  של של רבים עולץ כאשר ניפתח פתח 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
        עמוס קינןעמוס קינןעמוס קינןעמוס קינן: : : : איוראיוראיוראיור

  
נו לבין יסיכוי לעתיד של שלום בינ

 של דווקא בימים אלה, והנה. שכנינו
 שאולי ,תיתיהתעוררות שמחה אמ

מופיעים על ... אולי הפעם זה יצליח
הבמה המחבלים בשלום במופע 

והפעם במהדורת , מסוכן מחודש
 .2013אוגוסט 

שלושה לפני תחילת -יומיים    
 ושוב מוטלת ומתפוצצת –השיחות 

 רחבהברחובות עיר ההכרזה על בנייה 
-היש איזה בר. בשטחים הכבושים

ו מבחין במטרתו של מעשה דעת שאינ
האם קיים איש ? אחריות זה-חסר

צלול מחשבה שאינו רואה את הקשר 
הנורא הזה בין פתיחת השיחות לבין 
מה שעשוי להיות פצצה קטלנית 

 ?בלבה של התקווה להצלחתן
צר לי להגיד שהבנה זו בוודאי     

שני . מאחדת כאן ימין ושמאל
האגפים של הקשת הפוליטית מבינים 

משמעותה של ההחלטה לגבי את 
שני הצדדים . המשך השיחות

הפוליטיים בארץ מבינים שההחלטה 
לפתוח במסע בנייה מחודש על 

 משמעותו – יותלסטינאדמות פ
ההבדל . טרפוד המהלך לשיחות שלום

 כי זו מטרתו מין חוגגהוא שהי
 .והשמאל זועק ומתריע, המוצהרת

- צורהכפר אני חושב על מחמוד מ    
ליד כפרו בונים ר שא ,באחר

שכונות וללא התנגדות בשיטתיות 
 שחונקות את כפרו מכל כיוון ,יוקרה

וכל זאת מתוך תכנון אכזר , אפשרי
. שימנע את התפתחות הכפר בעתיד

אני חושב על זעמו של מחמוד שרואה 
את הבתים החדשים הסובבים את 

והוא מבין שאלה לא יאפשרו , כפרו
ל אדמת לנכדיו שלו לבנות את ביתם ע

ומה חושב מחמוד על הבטחתי . כפרם
  ?1973מחודש אוקטובר 



  מ
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  לעצור את המחטף בחברון
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

לאחרונה פורסמה עצומה הקוראת     
-למנוע את העברת בית משפחת אל

 ןאבי בעיר העתיקה בחברו'רג
המכונה לעיתים בכלי התקשורת (

 מתנחליםה לידי ")בית המריבה"בשם 
  . מקריית ארבע

  
  
  

מדובר בבית המגורים הגדול ביותר     
 המתנחלים .הנמצא בבעלות המשפחה

הניחו ידיהם על הבית לראשונה 
אבל פונו , 2007 חודש מארס בשנתב

בהוראת , לאחר מכןוחצי משם שנה 
בתגובה לצו בית . בית המשפט העליון

תקפו המתנחלים את , המשפט
ירו , שרפו בתים, הבניינים הסמוכים

 .ופצעו קשה שני פלסטינים, בנשק חם
בית המשפט המחוזי , בחודש שעבר   
רסם פסק דין שקבע כי הבית שייך פ

 עשו אלהחרף העובדה ש, למתנחלים
. שימוש במסמכי בעלות מזויפים

והדיון צפוי , ץ"עתירה הוגשה לבג
 . בספטמבר2-להתקיים ב

  

המשמעות של העברת הבית לידי     
המשך הטיהור  –המתנחלים פירושה 

 רבניסיון הע. האתני של העיר העתיקה

ם שימוש שהמתנחלים עושי, מלמד
בבתים שעוברים לרשותם כדי למרר 

עודד אותם במטרה ל, את חיי השכנים
,  באופן זה.לנטוש את בתיהם
טרנספר "חולל מבקשים המתנחלים ל

דחוק את רגלי ול, בעיר חברון" שקט
  . הפלסטיניםהתושבים

  

    העצומה שפורסמה באינטרנט 
-ץ מ"קוראת לקיים את פסיקת בג

יוחזר המבטיחה כי הבית , 2008
  .לבעליו הפלסטינים החוקיים

  

    עוד קוראת העצומה לקהילה 
ם להתערב בנעשה "הבינלאומית ולאו

ולהגן על , בעיר העתיקה בחברון
, זכויותיהם של התושבים הפלסטינים

הסובלים מהתנכלויות מתמידות מצד 
  .המתנחלים הקיצונים

  

  :    לחתימה על העצומה
 http://tinyurl.com/alrajabi  

  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

  למעלה מחודש 
  בבית כלא צבאי

  
  

  
  

 18בן ,     סרבן המצפון אייל יבלונקו
ריצה כבר שתי תקופות מאסר , מיפו

בגין סירובו ,  ליד עתלית6בכלא 
  .לשרת בצבא

 ימים 34    בסך הכל ריצה עד כה 
וייתכן ויתחיל לרצות תקופת , במעצר

אם , מאסר שלישית בימים הקרובים
  .בא יבחרו שלא לשחררורשויות הצ

, אנטולי יבלונקו, כי אביו,     יצוין
היה אף הוא סרבן מצפון בתחילת 

ומהפעילים הבולטים , שנות השמונים
  ".יש גבול"בתנועת 

  

        
        

  –מתנגדים לגיוס לצבא 
  הספר הערביים- גם בבתי

  
  
  
  
  
  

 בדרך כלל אנו רגילים –!" לא נתגייס לצבא כובש    "
אשר מסיבות , לשמוע קריאה זו מפי סרבני מצפון יהודים

קיים את החוק המטיל עליהם חובת פוליטיות בוחרים שלא ל
סיסמא זו  עשרות קראו , )13.8(בשבוע שעבר . ל"גיוס לצה

שהשתתפו במשמרת מחאה שאורגנה , צעירים ערבים בחיפה
  ).י"בנק(בידי ברית הנוער הקומוניסטי הישראלי 

  
  
  

דוגמת , ישנם אנשי דת ריאקציוניים מהכנסייה הנוצרית    "
ים פעולה עם גורמים אשר משתפ, האב גבריאל נדאף

ומנסים לקדם גיוס לצבא של צעירים ערבים בני , ממסדיים
. ד שביטהד שביטהד שביטהד שביטה''''אמגאמגאמגאמג, י"ל בנק"הסביר מזכ, "העדה הנוצרית

הממשלה -האב נדאף נפגש לפני כשלושה שבועות עם ראש
הקשר ההדוק שבין העדה "ודיבר איתו על , בנימין נתניהו

  ".הנוצרית לבין מדינת ישראל

לפני כשנה התקיים בנצרת :     אין מדובר במאורע מבודד
, ל"נוצרים לצה- םעילית כנס גדול לעידוד גיוס צעירים ערבי

מול שני . ולפני כחודש וחצי התקיים כנס דומה ביפיע
  .י"בהשתתפות חברי בנק, הכנסים התקיימו הפגנות מחאה

המנסים לקדם את , אותם גורמים המקורבים לממשלה    "
בתוך ' עדה מוחלשת'טוענים כי העדה הנוצרית היא , הגיוס

 צריך לחזק אותה באמצעות שירות –ולכן , החברה הערבית
שנועדה , אנו דוחים תעמולה עדתית ושלטונית זו. צבאי

אמר , " של האוכלוסייה הערביתלפורר את אחדות המאבק
מכל עדה , פלסטינים-גיוס אזרחים ערבים: "והוסיף, טהשבי

  ". הוא בלתי מקובל–לצבא הכובש את עמם , שהיא
ין נגד התכנית כי במקביל לקמפי, טה    עוד אמר שבי

י "ממשיכה בנק, ל"הממשלתית לגיוס צעירים ערבים לצה
אשר מסרבים , לעמוד לצידם של בני נוער וצעירים יהודים

לשרת את הכיבוש ומסרבים להישלח להרוג ולהיהרג 
תיזום , לקראת פתיחת שנת הלימודים. במלחמות מיותרות

כדי , י חלוקה של חומרי הסברה בתיכונים הערבים"בנק
  .תריע מפני יוזמת הגיוסלה
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הערים כשדה 

   מערכה פוליטי
  

הסוציולוגית ריאיון עם 
  ססקיה סאסן' האמריקאית פרופ
  

 טבעה את ,ססקיה סאסן' הסוציולוגית האמריקאית פרופ    
ושא בנפורץ דרך  ספר 2001-פרסמה ב ו,"עיר עולם "המושג

בעידן ש ,נקודת המוצא שלה היא. ערים גלובליות
פעילות הייצור מפוזרת ברמה ,  הקפיטליסטיתהגלובליזציה

רשת מורכבת זו של ייצור דורשת צורות חדשות . העולמית
  לרובשירותים אלה הם. ניהולשל שירותים פיננסיים ו

נוטים לכן ו , של התמחותה גבוההורשים רמ וד,מורכבים
  מסמןכזהעולם ב, לדבריה.  במספר מוגבל של עריםתרכזלה

 שירותי של משמעותית שילובנקודת " עיר גלובלית"המושג 
ר מאפשרים לכלכלה הגלובלית  אש,מימון וייצור ייחודיים

, יורק-ניוערים ספציפית לבספרה סאסן התייחסה . תקייםלה
     .נוספותערים גלובליות  אולם יש, לונדון וטוקיו

 באוניברסיטת קולומביהכיום מלמדת , ילידת הולנד ,סאסן    
 אחרונה ליומון הקומוניסטי להתראיינה היא  .ב"בארה

  .להלן קטעים מהריאיון". הומניטה"הצרפתי 
  

, , , , את טוענת כי הגלובליזציה לא החלישה את המדינהאת טוענת כי הגלובליזציה לא החלישה את המדינהאת טוענת כי הגלובליזציה לא החלישה את המדינהאת טוענת כי הגלובליזציה לא החלישה את המדינה
        ????במה הדברים אמוריםבמה הדברים אמוריםבמה הדברים אמוריםבמה הדברים אמורים. . . . שינתה את יעודהשינתה את יעודהשינתה את יעודהשינתה את יעודהאלא אלא אלא אלא 

בל א, הגלובליזציה מחלישה מנגנונים מדינתיים מסוימים    
 זו הזרוע –זוק אחד המנגנונים הזוכים לחי. מחזקת אחרים

אינה נותנת דין , בסופו של חשבון, אותה זרוע. המבצעת
 במקום אחר, ב קוראים לו נשיא"בארה. ף אחדוחשבון לא

  . שלההוא ראש הממ
הבנק את  גם  הזרוע המבצעת כוללת,במקרה האמריקאי    

המצויה דרך ב היא מדינה "הרי ארהש, את הפנטגוןהמרכזי ו
ם משרד המסחר הוא חלק יתכן שג. במצב מלחמהקבע 

ומתן -שכן בין תפקידיו כלול ניהול המשא, מנגנוניםהמאותם 
-כפועלים בממשל האמריקאי . סביב הסדרת הגלובליזציה

אבל רק חמישה או שישה , מחלקות וסוכנויות,  משרדים800
   .ענייני המדינהבמהווים את הגרעין הקשה של השליטה 

  

  
        ?  ?  ?  ?  מדוע מתחזקת הזרוע המבצעתמדוע מתחזקת הזרוע המבצעתמדוע מתחזקת הזרוע המבצעתמדוע מתחזקת הזרוע המבצעת

ז הכוח בידי ההפרטות הגדולות וריכו, ההקלות להון מתן    
  מספר,למראית עין.  את הזרוע המחוקקתהחלישו –מעטים 

מעיסוק למעשה הם נוטרלו אבל , חברי הפרלמנט לא משתנה
האזרחים ממשיכים . בסוגיות היסוד של הכלכלה והחברה

  .  אבל השלטון האמיתי נמצא במקום אחר,יהםלפנות אל
ר שא ,בעזרת ממשלת צלליםבבריטניה  בלייר שלטטוני     

ומדוע אני .  ולא נתן דין וחשבון לאיש,פעלה ליד ממשלתו
חוצה אשר  כדי להדגיש שזהו היגיון? ת בליירמציין א

לא מדובר רק בראשי ממשלה . גבולות וחוצה מפלגות
ראש ממשלת  רייגן או ב רונלד" ארהנשיאדוגמת , שמרנים

, מיטראןפרנסואה   צרפתנשיאגם . ר'בריטניה מרגרט תאצ
  . פעל כך, דמוקרט-הסוציאל

 הזרוע המבצעת במדינות ,ליתר דיוק ו–    הממשלות 
-מרכזיים בבניית המשטר הניאוהשחקנים הו  הפכ– השונות

  .ליברלי הגלובלי
  

אבל אבל אבל אבל , , , , סופן של מדינות הלאוםסופן של מדינות הלאוםסופן של מדינות הלאוםסופן של מדינות הלאום: ": ": ": "אז ניתן לסכם זאתאז ניתן לסכם זאתאז ניתן לסכם זאתאז ניתן לסכם זאת
        ????""""גנוני המדינה לטובת הגלובליזציהגנוני המדינה לטובת הגלובליזציהגנוני המדינה לטובת הגלובליזציהגנוני המדינה לטובת הגלובליזציהחיזוקם של מנחיזוקם של מנחיזוקם של מנחיזוקם של מנ

 –מדינת הלאום . זו יכולה להיות הכותרת של הריאיון    
אך .  חדלה מלהתקיים–המדינה בעלת ייעוד של בניית לאום 

ית בסוגי –למשל , ה כמדינה רלוונטית כיום כבעברהמדינ
. סיםי התאגידים הפסיקו לשלם מ,ארצותהברבות מ: המיסים

. סים כי הממשלות מאפשרות זאתי מהתאגידים לא משלמים
כי ? סיםיומדוע שהממשלה תיתן לחברות הענק פטור ממ

  . הממשלה חדלה לשרת את הרעיון של בניית מדינת הלאום
  תרם20- וה19-עת הפועלים במאות ההמאבק של תנו    

דיור ,  חינוך ציבורי:וקן של פעילויות ממלכתיות רבותלחיז
מנגנונים אלה תרמו ליצירת . 'וכו, תחבורה ציבורית, חברתי

הביאו להתבססותן של  ו,יחסית" מסודר"מעמד פועלים 
צריכה , ייצור המוני"של העיקרון . מותשכבות ביניים מסוי

-נשבר עוד בשנות ה" התארגנות המונית של עובדים, המונית
מפעלים הועברו מהארצות הקפיטליסטיות ר שאכ, 70

דים המקצועיים היו והאיגו, שיאל העולם השליהמפותחות 
ומי עמד מאחורי שינויים מרחיקי לכת . נתונים תחת מתקפה

  .כמובן, המדינה? אלה
  

  ????הערים הגדולות במסגרת הגלובליזציההערים הגדולות במסגרת הגלובליזציההערים הגדולות במסגרת הגלובליזציההערים הגדולות במסגרת הגלובליזציהומה תפקיד ומה תפקיד ומה תפקיד ומה תפקיד 
האם : שאלתי את עצמי, בעת שחקרתי את הגלובליזציה    

 ,הגעתי למסקנה? היא זקוק למרחבים מסוימים
התאגידים ". ליותערים גלוב"- שהגלובליזציה זקוקה ל

הגדולים מקימים את המטות ואת מערכות הניהול בערים 
  ...הרי הערים יקרות יותר? מדוע. ותגדול

ושל  שהערים מאפשרות גיוס של כוח אדםהסיבה היא     
רואי מ, מזכירותלמעורכי דין ועד  –עובדים מקצועיים 
אבל אין עיר אחת היכולה להעניק את . חשבון ועד לנהגים

.  כמו בעבר,"בירה אימפריאלית"אין לנו . ירותיםכל הש
  . תאגידי הענק מקימים את המטות במספר ערים, לרוב

המבקשות , נוצרת תחרות בין הערים השונות בעולם    כך 
ות מס הטבהערים אף מציעות . אותן חברותלמשוך אליהן 

 בערים נרשם גידול ,במקביל. וארנונה וסובסידיות שונות
ם  על חשבון העצמאי,עובדים השכיריםמרשים במספר ה

הערים , במישור הפוליטי, לכן. ובעלי העסקים הקטנים
?  העריםמשרתותאת מי  :הופכות שדה מערכה סביב השאלה

  ?את תושביהן או את התאגידים הגדולים



  

 7/תרבות 
 

  

  מהפכן-שמרן
 

  דן יהבמאת 
  

כתיבה בזיוה שמיר ' פרופ מתמקדת ,חדשבספרה ה    
הלירית והפזמונאית של המשורר נתן , הפובליציסטית

 . בצמוד למאורעות שזעזעו את דעת הקהלשנכתבה , אלתרמן
כל אחת מחטיבות היצירה של אלתרמן "כי ,     שמיר קובעת
מרבה  הוא ".שיוהעיר ממלאת בה תפקיד רא, מתרחשת בעיר

בתור ערים תארן ל ו,מערי הארץ המרכזיות" גלויות"לכתוב 
ביקשו ר שא , בדומה לאבות הציונות,זאת. יותאירופ-כמו

 -תיכונית מחלצות עבריות-להלביש על העיר המזרח
 -בתי". מרבדי גנים"- ו" שלמת בטון ומלט"דוגמת , יותאירופ

 .)55 'עמ(השיר מקימים את המפעל הציוני -העיר ובתי
אביבי - אלתרמן הפך עד מהרה למשורר התל    

 זו , לדידו.הוא כתב ושר עליה שירי עגבים. האולטימטיבי
, א נכתבו ספריםולא שו ":היא עיר שנולדה מן הספרים

אביב -תל" בספריו .)62' עמ( "בטרם קום עיר על חול
ד כמעט כל התרחשות עיהוא ת" רגעים"-ו" הקטנה

ילדו קומה ועוד , נים אשר הקיםהבניי ":והתפתחות בעיר
התעלם אלתרמן , עם זאת. "כל הרחובות הפכו שווקים, קומה

משכונות כגון , מהמציאות שקדמה לבניית העיר החדשה
ומכך שרוב קרקעות , מאהל משה ומחנה יהודה, מחנה יוסף

, מונטיפיורי בדרום(העיר העתידית היו מכוסות בפרדסים 
אחוזת ("בכרמים או ) בצפוןמואניס '  ושייח,פלימן במרכז

 .)יבלי'הוקמה על כרם ג "בית
הפך – מצריםבבמזרח אפריקה ור מוצאו ש א–עץ השקמה     

 כבר בשיר .המככב בשיריו" סמל עברי"בשירת אלתרמן 
כסימן  "אביבי-התל"נזכר עץ השקמה " פגישה לאין קיץ"

 "שם שקמה תפיל ענף לי כמטפחת": עירהיכר המובהק ל
ירח ": מופיעה השקמה, "ליל שרב"גם בשיר . )61-60' עמ(

 'עמ (..."בכל השקמים התאבך הירח... בותוקטר בשקמים צה
כאשר : "שם נכתב, "בכרמי תימן" וכך גם בשירו ,)224-223

  .."..עלה ירח בשקמה
בניתוחיה הספרותיים של זיוה שמיר בעייתיות העיקרית ה    

ם בזוועות העוסקי,  בספרבפרקים השביעי והשמיניהיא 
אוכלוסייה הערבית ממשל הצבאי שהוטל על הבהמלחמה ו
 יםתבססחלק מניתוחיה של שמיר בנושא הזה מ. בעקבותיה

הטור  ",על ספרו של השופט הצבאי מנחם פינקלשטיין
שניהם ). 2011, וץ המאוחדהקיב( "השביעי וטוהר הנשק

, המפורסם של אלתרמן" טור השביעי"-מצטטים את ה
יפ 'חצה עלי ג: "שם כתב, )19.11.1948" (רדב"- שפורסם ב

רק הליט הזקן .... סהיונ... אנסה המקלע ...את העיר הכבושה
  ". סהיתל כו ודמו את הכ,את פניו בידיו

  

  מאמת לתיקון
יתקיים במוזיאון ארץ ,  בספטמבר30-29', ב-'בימים א    

אשר , "מאמת לתיקון"א כנס בינלאומי שכותרתו "ישראל בת
 .יעסוק בנושא שיבת הפליטים הפלסטינים

הכנס : "נמסר, המארגנת את הכנס, "זוכרות"מעמותת     
יאפשר דיון בשיבה מעשית של הפליטים הפלסטינים על 

מושתת על ה, קבלת אחריות ותהליך תיקון, רהיסוד הכ
  052-2866805: לפרטים ".עקרונות הצדק המעברי

  
  

  
  

אן אמת היסטורית או רק ייצוג האם יש כ:     נשאלת השאלה
בוצעו  המלחמה עליהם כתב אלתרמן האם פשעי? ספרותי

למרגלות , בכפר דווימהאולי  או ?")מבצע דני"(לוד - רמלהב
רבים מההיסטוריונים מייחסים ? ")מבצע יואב"(הר חברון 

 ובעיקר למה שהתחולל ,את תיאורו של אלתרמן להרג בלוד
  .)דהמשמצא באשר נ(הפגזת המסגד הקטן עת ב

 בספר מוקדש לשאלות העוסקות בנושא גם הפרק השמיני    
שבמרכזו , "תחום המשולש"ובמיוחד בטור , "טוהר הנשק"

 פנההבשיר  זה      ).  7.12.1956  ,"דבר("הטבח  בכפר  קאסם  
ראש הממשלה , גוריון-בןאלתרמן אצבע מאשימה כלפי דוד 

כורחו - שהיה בעל, העם כולו"וכן כלפי , ושר הביטחון דאז
 –אליבא דאלתרמן  :לים אחרותיבמ. "שותף סוד לאחריות

  !ואין אשם, כולם אשמים
- ו" על זאת "םשיריאת הרואים החוקרי אלתרמן     יש 

כיסוי ספרותי בלתי נמנע לזוועות  בתור "תחום המשולש"
 רמצטיי, בשתי הפרשות הנוראיות האלה. המלחמה הרבות

הן , מקרים אחרים אך בהרבה .התמרור אזהרבתור אלתרמן 
אז התקרב לתנועה למען ארץ , 1967 והן אחרי 1948לפני 

  . נדם קולו של אלתרמן–ישראל השלמה 
  

, " אלתרמן בעקבות אירועי הזמן- נוצה , רוצי ",זיוה שמיר
   עמודים359, 2013, הוצאת ספרא והוצאת הקיבוץ המאוחד

  

  מוקה
  
  
  

  המדרשהת בגלריההמוצג, "מוקה"בסדרת הציורים     
שתי תנועות למצמצם עצמו בועז ברקני , לאמנות עכשווית

 .היד הצונחת והיד המתרוממת –שמתייחסות לכוח המשיכה 
 וזה. סופי בתוך המרחב המוגבל הזהינוי אביטברקני מגלה 

  .ניזםאניות שנלחמת במכא מכ,צמצום שנלחם במינימליזם
 

. בועז ארד: ראוצ.  בספטמבר28-    התערוכה מוצגת עד ה
: שעות פתיחה. אביב-תל, 34דיזנגוף , "המדרשה "הגלריה

  .14:00-11:00 -ושבת ' יום ו, 12:00-9:00',  ה-' ימים ב



    במאבק

 
   info@maki.org.il ,03-6297263פקס  , 03-6293944' טל, 6126102 א"ת, 26205ד "    ת

   www.hadash.org.il :ש "אתר חד ,    www.maki.org.il :  י"אתר מק        
  

 
מול ) 16.8(עשרות רבות מעובדי רשות השידור הפגינו     

.  גלעד ארדן,ביתו של השר הממונה על רשות השידור
העובדים קראו לשר ארדן לסגת מרצונו לסגור את רשות 

 .ליישם את תכנית הרפורמה שנחתמה מולםתבעו  ו,השידור
 .  מתוך מטרה להציל ולשמר את השידור הציבורי,זאת
שנת מ": מאבק של עובדי רשות השידור נמסרממטה ה    

הפכנו לשק החבטות .  מוחזקים העובדים כבני ערובה2009
. סגירת השידור הציבוריבשל פוליטיקאים ושל בעלי עניין 

אנו נאבק בכל האמצעים העומדים לרשותנו כדי להוציא את 
  ".אנו קוראים לשר ארדן להתעשת. הסכם הרפורמה לדרך

  

: ד פראוורההפגנה הארצית נג
   באוגוסט31-נדחתה ל

וביניהם נציגים , נציגים של מפלגות וארגונים חברתיים    
דנו ואביב - בתל15.8-נפגשו ב, י" ובנקש" חד,י"של מק

החוק . ארצית נגד חוק פראוורערבית -בארגון הפגנה יהודית
חותר , שאושר בכנסת בקריאה ראשונה, אותו יזמה הממשלה

  .בדואים בנגב-יםערב אלף 40  שלםלנישול
הדגישו ,  ומהדרוםמהמשולש, א"הפעילים שהגיעו מת    

, בדיון את החשיבות הרבה בגיוס דעת הקהל בישראל בכלל
נגד הצעת החוק ונגד מדיניות , אביב בפרט-ובאזור תל

  .הנישול הגזענית של הממשלה
, מוכרים בנגב-נציגת המועצה לכפרים הלא,  רענןיעלה    

ה שקלה פעמים אחדות את הדרכים לארגון דיווחה כי המועצ
עצירת חוק ל נגד תוכנית פראוור ואביב-לבתארצית הפגנה 

   הפגנהקיום יוזמה לוכי המועצה תומכת ב, הנישול ההמוני
 .  באוגוסט31-ב

 בסיכום הדיון הוחלט בדבר הקמת צוות להכנת ההפגנה    
,  לרבות ההיערכות ההסברתית והארגונית,31.8 ,ש"במוצ

כן . תייעצות עם ארגונים שונים וגיבוש קול קורא וסיסמאותה
יישקלו פעולות מחאה א "בתכי בעקבות ההפגנה , הוחלט

נוספות בנושא עד להעלאת הצעת החוק להצבעה בקריאה 
  .כנראה בסוף אוקטובר, שנייה ושלישית

  

  א על תכנית פראוור"דיון בת
ה וקריאה א ערב הסבר"יתקיים בת,  באוגוסט22',     ביום ה

בדרישה , המאבק לזכויות הבדואים בנגבלפעולה בנושא 
במסגרת הערב תוצג תערוכת . לעצירת תכנית פראוור

  .מוכרים-צילומים של ילדים מהכפרים הלא
רחוב (בר קיימא שיתקיים במועדון , במסגרת האירוע    

ר המועצה "יו – עטייה אלעאסםעטייה אלעאסםעטייה אלעאסםעטייה אלעאסם: ישתתפו, )22המשביר 
   – סאנה אבן בריסאנה אבן בריסאנה אבן בריסאנה אבן ברי, האזורית לכפרים הבלתי מוכרים בנגב

מיכל מיכל מיכל מיכל , פעילה חברתית בנגבו בעמותת אחותי דין-רכתעו
 יעקב מנוריעקב מנוריעקב מנוריעקב מנור, פורום דו קיום בנגב לשוויון אזרחימ – רותםרותםרותםרותם

  .  פורום הכרהמ –

  מכירת אמנות לתמיכה 
  בפעילים נגד הכיבוש

  

  
מכרו בתערוכהמכרו בתערוכהמכרו בתערוכהמכרו בתערוכהאחד הציורים שייאחד הציורים שייאחד הציורים שייאחד הציורים שיי    - - - - ציור מאת דוד ריב ציור מאת דוד ריב ציור מאת דוד ריב ציור מאת דוד ריב      

  

 לכיסוי ,תערוכת מכירת אמנות באוגוסט תתקיים 31-29-    ב
בהזמנה .  נגד הכיבושהוצאות הגנה משפטית על פעילים

אחד האמצעים לדיכוי המאבק נגד "לתערוכה נכתב כי 
,  מפגינות ומפגינים רבים.הכיבוש הוא התנכלות משפטית

גד נעצרים ללא עילה בהפגנות נ, ישראלים ופלסטינים
ונאלצים להתגונן מול , מואשמים בהאשמות שווא, הכיבוש

 ".כתבי אישום מופרכים ושקריים
ההגנה המשפטית על פעילות ופעילים חיונית להמשכיות     "

אבל על אף הנכונות של עורכות ועורכי דין , המאבק
, שתומכים במאבק לספק הגנה משפטית במחירי סולידריות

  .נכתב בהזמנה, "והיםהעלויות מצטברות לסכומים גב
יס בתערוכה ישמש לכיסוי ההוצאות הסכום שיגומרבית     

  . לידי האמן התורםו יימסר25%- ו, המשפטיות האלה
ידי קואליציית נשים לשלום במאורגנת  ה– התערוכה    

דוד ' רח, ה מנשרי תתקיים בגלר– ואנרכיסטים נגד הגדר
  tiny.cc/intervals: לפרטים. אביב-תל, 18חכמי 

        

  המפלגה הקומוניסטית הישראלית
  
  
  
  
  

  ,13:00בשעה ,  באוגוסט24, שבתב

  בבית הידידות בנצרת
  

  י" של הוועד המרכזי של מק7- המושב ה
  

  :על סדר היום

  התיכון-ובמזרח בישראל  ההתפתחויות הפוליטיות-  

  לרשויות המקומיות הבחירות -   


