
  

  

   מפילים קורבנותספקי התירוצים לספינות המלחמה האמריקאיות

  
) 22.8(שיתף בשבוע שעבר , נפתלי בנט, שר הכלכלה    

יש וכתב כי , תמונה של ילדה סורית בעמוד הפייסבוק שלו
לצעוק כדי שהעולם ישמע ויפסיק את ההתעלמות "

רוצחים מאות ואלפי ילדים ... המקוממת מהנעשה בסוריה
  ". ילד הוא ילד הוא ילד"עוד כתב כי . " בנשק כימי,בגז
 לא שמענו מפיו:  זועקת לשמייםה אלוהצביעות שבדברי    

כאשר תמכו הוא ומפלגתו " ילד הוא ילד" כי של בנט
ארבע שנים שנה שעברה ובהפצצות הנפשעות ברצועת עזה ב

  .ביניהם ילדים, מאות בני אדםן נהרגו לכהמב, קודם לכן
בנט לפרסם דברים בגללה בחר     הסיבה 

תוך שהוא חוזר ,  דווקא כעתאלה
הקביעה לפיה הממשלה על 

נשק הסורית היא שהשתמשה ב
מומחים קביעה אשר   – כימי
 לגביהים מציב, ב"גם בארה, רבים

שום היא דווקא מ –סימני שאלה 
 השנויה שמדובר בקביעה

 בנט לא יזיל דמעה אם .במחלוקת
מה מלחות ב תשלח  אוני"ארה

ולכן הוא , שלה לתקוף את סוריה
ממלא נאמנה את תפקיד ספק האליבי 

  .למלחמה
שאינם כה נחרצים באימוץ , אך נשמעים גם קולות אחרים    

הפרשן , צבי בראל. הנחות היסוד של מחרחרי המלחמה
כי ) 23.8(כתב , "הארץ"התיכון של עיתון -לענייני המזרח

טוען ... ת מהימנותושבעבר הוכיח א, אתר אופוזיציה סורי"
... כי ההתקפה הכימית האחרונה לא בוצעה בידי הממשל

טוען כי קבוצות לוחמים , שנשען על מקורות מהימנים, האתר
ומהווים חלק מן ,  שפועלים במחוז לאדקיה,טורקמנים

קיבלו חומרי לחימה כימיים במטרה , 'החופשיהסורי הצבא '
   ."'שהעל פי דרי'לחולל פרובוקציה בין לאומית 

 באוגוסט 14-נוכח העובדה שהאתר עצמו פרסם כבר ב    "
החופשי הסורי כתבה על הברחת חומרים כימיים לצבא 

לא מיותר ,  ועל הכוונה לבצע פיגוע כימי,משטח טורקיה
במיוחד כאשר צידוק , לבחון ולחקור גם את האפשרות הזאת

המתקפה הכימית על ידי המשטר מעלה ספקות גם 
  .כתב בראל, "ב"בארה

האומנם :     פרשנים רבים מעלים תהיות לגבי תזמון התקיפה
הממשלה הסורית לתקוף בנשק כימי דווקא כאשר בחרה 

ה תהאומנם עש? ם נמצא בקרבת מקום"צוות פקחים של האו
 שימוש בנשק לפיה, זאת דווקא נוכח ההכרזה של אובמה

? ב"רהשיצדיק את התערבותה של א, "קו אדום"כימי מהווה 
דווקא , צוני וכה מרחיק לכת צעד כה קיהוהאומנם נקט

 הצבא הסורי נוחל ניצחונות בשדה המערכה מול כאשר
הפועלות , קבוצות הטרור החמושות

  ?קעידה- בהשראת אל
שהתבוסות ,  פרשנים מעריכים

בסוריה הצבאיות שנוחלות קבוצות 
הן , נוסרה-בהת אל'דוגמת ג

ת שדוחפות אותן לייצא את האלימו
והטרור אל המדינה השכנה 

ולנסות , אל לבנון, ממערב
ללבות שם אש על רקע דתי 

פיגועי הטרור בביירות  .ועדתי
גבו את חייהם של , ובטריפולי

ואת האחריות , שרות לבנוניםע
פעילים מקבוצות נטלו להם 

 גם לירי הרקטות אל אחראיותקבוצות דומות . יסטיותיאהד'ג
הן ו,  כולן ראויות לגינויפעולות אלה. שטחה של ישראל

  .מערערות את ביטחון עמי האזור
ב "עשור למלחמה שיזמה ארהמלאות ציינו ,     השנה
סדאם שבידי , הייתה הקביעהאז התירוץ למלחמה . בעיראק

, כעבור שנים. כלי נשק להשמדה המוניתלכאורה  היו חוסיין
הודו ראשי הממשל האמריקאי כי היציאה למלחמה התבססה 

 האם נגד עינינו נרקמת הטעיה .קרים והטעיית הציבורעל ש
  ?שנועדה להכשיר את דעת הקהל למתקפה על סוריה, נוספת

 ה הוא שכשם שהמלחמה בעיראק לא הביאמה שבטוח 
כך תקיפה , שלום ויציבות לעם העיראקי, דמוקרטיה

אמריקאית בסוריה לא תבטיח לעם הסורי את הדמוקרטיה 
  .וק להםואת הביטחון שהוא כה זק
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 2/תגובות 
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  צרות של עשירים
 . גדולהת אנשיםלקבוצמאז המחאה החברתית נעשה עוול "

... זה מכעיס. נהייתה פה טינה מטורפת כלפי אנשים עם כסף
הם . שהרוויחו ביושר את כספם, אלו אנשי עמל מוכשרים

ההתבטאויות . מפרנסים משפחות אחרות ומשלמים מסים
אנשים רוצים ... השמחה לאיד, רת שנגדםהתקשו, החריפות

? מאיפה כל הרוע הזה. לראות עשירים נופלים, לראות דם
  ".בלי העשירים ובעלי החברות לא תהיה פה כלכלה

ורעייתו " לייטהאוס"הבעלים של חברת ההשקעות , חדוה שרון(

  )7.8, "ליידי גלובס", ל חברת פלאפון"של מנכ
        
        
        
        
        
        
        
        

  פמיניזם
 זה המסר שלי לנשים.  לוותר על הקריירהלא חשבתי לרגע"
. מהותילא על זוגיות ולא על א, לא על קריירה. לא לוותר –

אני רואה נשים שמתחילות לעבוד ולהרוויח רק מעט יותר 
אולי אשאר בבית או ': ומתחילה ההתלבטות, מהמטפלת

 אבל בחצי משרה אי אפשר לפתח .'אעבוד בחצי משרה
ו השנים שאת חייבת לתת את כל אל, אין מה לעשות. קריירה

  ".הילדים בסוף יגדלו. הכסף שלך למטפלת
  )שם( 

        

  שכר הולם
שכר זה אינו תמורה ראויה להיקף וטיב המאמצים "

  ".וההצלחה בהתחשב בסיכונים שנטלנו
   מיליון שקל 20על שכר טירחה בגובה , ד יצחק מולכו"עו(

  )6.8, "כלכליסט", שקיבל בגין פירוק חברת חפציבה
  

  בעקבות קיצוץ קצבאות הילדים
כשאדם מביא ילדים . זה הפירוש של אחריות חברתית"

לא המדינה אמורה לפרנס . הוא זה שאחראי עליהם, לעולם
  ".גם לא הורים אחרים, אותם

  )20.8, "ישראל היום", שר האוצר, יאיר לפיד(

  

  המסביר הלאומי
  "'?לך תזדיין'האם יש דרך דיפלומטית לומר לעריקאת "

מ על ההסברה הישראלית "אחראי מטעם רה, דני סימן(

  )14.8, "הארץ", באינטרנט
  

  

  

  

  

  

  תודה שטסתם הפרטה
כי טס לחופשה , מש רשות ההפרטות של יוון פוטר אר"יו"

רכש באחרונה חברה ר שאבמטוסו הפרטי של איש עסקים 
ר השני של רשות "סטליוס סטוורידיס הוא היו. ממשלתית

  ".התפקיד בתוך פחות מחצי שנה שעוזב את ותההפרט
  
  
  

  )20.8, ידיעה של סוכנות רויטרס(

  

   מכתבים למערכת
  

  
  
  
  
  

  מדברים ויורים
-    בזמן שציפי לבני וסאיב עריקאת מנהלים שיחות משא

ב פשטו על מחנה "ל החרדי ושוטרי מג"חיילים מהנח, ומתן
ד 'וירו למוות במאג, פצעו שני פלסטינים, נין'הפליטים ג

ממשלת ישראל מדברת עם דעת הקהל . 20בן , חלחול
 ממשיכה –אבל עם הפלסטינים , "הקץ לנשק"העולמית על 
  .עד אין קץ, להפעיל נשק

  ירושלים, צבי תבל
  

  צעד שהגיע זמנו
כי חבר הכנסת ,  ביולי24-מה" זו הדרך"    קראתי בגיליון 

פועל , שהוא רופא במקצועו, ש"ר עפו אגבריה מחד"ד
כך שיבטיח זכאות לבדיקות , תיקון חוק בריאות ממלכתיל

MRIלגילוי מוקדם של סרטן השד .  
שכן טכנולוגיית שיקוף ,     מדובר בצעד חשוב שהגיע זמנו

והיא מיושנת יותר , הרנטגן מסכנת את בריאות האישה
  .MRIואפקטיבית פחות מאשר שימוש בטכנולוגיית 

המגיע מתחום ש בכנסת יש נציג "    טוב שלסיעת חד
והמשיג הישגים בתחום קידום רווחת ובריאות , הרפואה
  .הציבור

  אביב- תל, אסתר וינר
  

  
  
  

  

  יצהר, יצהר
המותחים ,     תלונותיהם של המתנחלים ושל אנשי הימין

ביקורת על האופן בו השתמשה המשטרה באקדח החשמלי 
אולם קולותיהם .  נראות מוצדקות–בהתנחלות יצהר ) טייזר(

גם אנשי שמאל ופעילי זכויות אזרח : ותרו מיותמיםלא נ
  .מצד לובשי המדים, מתחו ביקורת על היד הקלה על ההדק

הרים את קולו  מוכן לישראלבמרבית השמאל כי ,     מסתבר
וזאת , כאשר הממסד מתנכל ופוגע בזכויותיהם של אנשי ימין

כאשר מי , יחס דומהאם רוב הימין בישראל לא מגלה גם 
  .תיהם נפגעות הם פלסטינים או פעילי שמאלשזכויו

,     אם נבחן את האופן בו סוקר המקרה בכלי התקשורת
נתרשם כי בשום שלב לא נחשדו המתנחלים והימין בכך 

". פגיעה במדינה"שביקורתם על פעילות המשטרה מהווה 
כאשר אנשי שמאל מוחים על אלימות , לעומת זאת

הם , ת הצבא בשטחיםחואו על היד הקשה של כו, משטרתית
אף מוצגים ו, באינטרסים קיומייםמיד נחשדים בפגיעה 

  ".הצבא המוסרי ביותר בעולם" החותרים תחת ,כבוגדים
כי היחס השונה לו זוכים אנשי ימין ואנשי שמאל ,     ייתכן

זו הסיבה לכך שהשר לביטחון פנים , המעלים טענות דומות
ואף יפעל , יהודיע כי ישקול את השימוש באקדח החשמל

הצהרות דומות לא שמענו מפיו גם . לצמצם את השימוש בו
אחרי מקרים רבים בהם נעשה במכשיר זה שימוש כלפי 

  .פלסטינים או פעילי שלום בשטחים
. םמקומ -ואיפה בהתנהלות השלטונות  איפההגילוי של     

עלינו לחתור לחיות בחברה שבה ביקורת על הכיבוש תיחשב 
; במקום שתוכתם ותסווג כבגידה, ייניתכלגיטימית וכענ

ה לזה יזכו ביחס דומ" נין'ג, נין'ג"חברה שבה יוצרי הסרט 
  ".יצהר, יצהר"שמקבלים אנשי 

        ....וסי סוסי סוסי סוסי סיייי
  



  מ

 3/ מדיניות 
 

  

   בלי הפסקת ההתנחלות לשלוםסיכויאין 
  

    הלשכה הפוליטית של המפלגה הקומוניסטית הישראלית 
בפתח .  באוגוסט את ישיבתה בחיפה16-קיימה ב) י"מק(

סקירה פוליטית , מוחמד נפאע, י"ל מק"הגיש מזכ, הישיבה
ובכלל זה , בה התייחס להתפתחויות במזרח התיכון, מקיפה

חלק ניכר מהסקירה הוקדש . בלבנוןבסוריה ו,  במצרים–
שמתקיים בצל , ף"ומתן בין ממשלת ישראל לבין אש- למשא

, כמו כן. הרחבת הבנייה בהתנחלויות והעמקת הכיבוש
. התייחסה הסקירה לבחירות הקרובות לרשויות המקומיות

  .החלטותהתקיים דיון והתקבלו , לאחר מכן
 

 ומנציחים את הכיבוש" שלום"מדברים על 
 כי בגילוי הדעת תציינמי "לשכה הפוליטית של מק    ה

. הופיע משפט שנכלל בטעות,  באוגוסט6-מ, הקודם שלה
הלשכה הפוליטית של "באותו גילוי הדעת נאמר כי 

י מעריכה כי חידוש השיחות בין ישראל לבין "מק
חרף העובדה שהן נערכות , ף היא צעד חיובי"אש

מדה בנוסח כי ע, יש לציין". ב"תחת חסותה של ארה
וגם לא , זו לא הושמעה בדיוני הלשכה הפוליטית

 . בהחלטותיההנכלל
, י חוזרת ומדגישה את עמדתה העקרונית"    מק

ומתן ובתנאי שיתמלאו התנאים -התומכת במשא
-סבבי המשא. הפוליטיים האובייקטיביים המתאימים

בשלושת  תקיימושה, ומתן בין ישראל והפלסטינים
נערכו בצל המשך בניית יחידות , השבועות האחרונים

בתמיכה אמריקאית , דיור נוספות בהתנחלויות
 .מובהקת

, ומתן-    לא נקבעה מסגרת עקרונית ברורה למשא
ב "ארה, כמו כן. המתנהל ברובו תחת מעטה חשאיות

ושר החוץ , מ"פורשת את חסותה הבלעדית על המו
התקדמות  לגביהאמריקאי הוסמך להצהיר הצהרות 

י צופה כי "הלשכה הפוליטית של מק, לכן. השיחות
, משמעות תנאים אלו היא שהשיחות עתידות להיכשל

 . והאחריות הבלעדית לכך מוטלת על כתפי ממשלת ישראל
מופעלים על העם הפלסטיני ועל הנהגתו ,     בתקופה זו

מדינות אירופה ומשטרי , ב"לחצים כבדים מצד ארה
י "הפוליטית של מקהלשכה , נוכח זאת. הריאקציה הערבית

 . המתקיים בתנאים כאלה, ומתן- מתנגדת באופן נחרץ למשא
ומתן צריך להיבנות על -    אנחנו חוזרים ומדגישים כי המשא

ולהתבסס על נסיגה ישראלית מלאה מכל , החוק הבינלאומי
, פינוי כל ההתנחלויות, 1967השטחים הכבושים במלחמת 

ת ההגדרה העצמית המבטאת את זכו, הקמת מדינה פלסטינית
שבירתה , 1967 ביוני 4-בגבולות ה, של העם הפלסטיני
ופתרון צודק של בעיית הפליטים , ירושלים המזרחית

 .ם"הפלסטינים בהתאם להחלטות האו

 

 ניסיון לערער את היציבות בלבנון
י מביעה תרעומת ודאגה נוכח "    הלשכה הפוליטית של מק

באה לידי ביטוי ש, המשך התוקפנות הישראלית בלבנון
וכן , בחדירת מטוסים ישראלים למרחב האוויר של לבנון

  . בכניסת חיילים לאדמתה

עוד מגנה הלשכה הפוליטית את פיגוע הטרור השפל     
 .דאחייה הדרומית בביירות-והרצחני בשכונת א

בוחשות בזירה כי ידיים זרות ,     הלשכה הפוליטית מציינת
פיגוע . ומערערות את יציבותה ואת ביטחון עמה, הלבנונית
,  אשר אירע ביום השנה למלחמת לבנון השנייה–טרור זה 

 מהווה ניסיון לגרור את לבנון –במעוז תנועת החיזבאללה 
 .לעימות פנימי

   

 המהפכה המצרית תמשיך להתפתח
יכות י מביעה את דאגתה משפ"    הלשכה הפוליטית של מק

ובמיוחד מהתפשטות האלימות אחרי פיזור , הדמים במצרים
. נהדה בקהיר- עדויה ואל-ות בכיכרות ראבעה אלההתכנסוי

הלשכה הפוליטית מדגישה את הזדהותה עם עמדותיה של 
, המפלגה הקומוניסטית המצרית לגבי הנעשה במצרים

בתמיכת , ושותפה להערכה כי תנועת האחים המוסלמים
מבקשת לגרור את מצרים למצב של , טורקיה וקטאר

 עם האינטרסים של וזאת בקנה אחד, אנרכיה ואלימות
 . זוב במדינה"ארה

    הלשכה הפוליטית מגנה את המתקפות הגזעניות נגד 
, בני המיעוט הקופטי במצרים ואת שריפת כנסיותיהם

 דוגמת תחנות –וכן את המתקפות על מוסדות ציבור 
 אשר נועדו – ממשלה מוזיאונים ומשרדי, משטרה

 .להטביע את מצרים בעימות עדתי ועקוב מדם
י מביעה צער על "    הלשכה הפוליטית של מק

ומטילה את עיקר , שפיכות הדמים במצרים
האחריות לכך על הנהגת תנועת האחים 

תומכי הנשיא המודח מורסי . המוסלמים
אשר בא , מסרבים להיענות לרצון העם המצרי

 30-ות עשרות המיליונים בלידי ביטוי בהפגנ
כי , הפגנות המוניות אלה המחישו היטב. ביוני

כבודו , העם המצרי מבקש להגן על עצמאותו
, ודוחה את מדיניותה הפלגנית, ואחדותו הלאומית

 .האלימה והרודנית של תנועת האחים המוסלמים
    הלשכה הפוליטית מזהירה מפני כל התערבות 

ולתו של העם המצרי ביכ. חיצונית בנעשה במצרים
וזאת , לפתור את המשבר הנוכחי בכוחות עצמו

באמצעות דחייה נחרצת של שיטות טרוריסטיות 
אשר ישמרו , ולא צבאיות, ואימוץ דרכים פוליטיות, ואלימֹות

 .על מטרות המהפכה
 

 ש בבחירות המקומיות"להצלחת חד
י קוראת לסניפי המפלגה "    הלשכה הפוליטית של מק

ש "חזית להתגייס להבטחת ניצחונות לרשימות חדולפעילי ה
 .  באוקטובר22-ב, בבחירות המקומיות

ולהמשיך בהגנה על ,     יש להתגייס למערכה חשובה זו
תוך התנגדות , בערים ובכפרים, האינטרסים של הציבור

תופעות . דוגמת אלימות ועדתיות, נחרצת לתופעות שליליות
 מהוות ניסיון לפלג –  אשר זוכות לעידוד השלטונות–אלה 

כדי , ולפגוע באחדות המאבק של האוכלוסייה הערבית
  .להחליש את יכולתה לנהל מערכה לשוויון



 4/חברה 
  

  

   יחד או לחוד
  

  התארגנות בעקבות 
  עובדי ענף התקשורת

  

  אפרים דוידימאת 
  

המאבק למען זכויות עובדי ענף התקשורת נמשך ללא     
, שהתארגנו במסגרת ההסתדרות, עובדי פלאפון. הפוגה

 לחתימה ומתן- שאמ!) זה שישה חודשים(ממשיכים לנהל 
ת הפעילה חרף ההתנגדו, ן'נטוויז- בסלקום. על הסכם קיבוצי

 חתימות של עובדים 2,300-העובדים כהשיגו , של ההנהלה
. ודורשים כי ההנהלה תכיר בוועד, שהצטרפו להסתדרות

ם אף ערכו קבלת שבת עובדי ה,)22.8 (ביום שישי האחרון
, מול ביתו של הטייקון נוחי דנקנר, בהרצליה פיתוחרועשת 

  . מבעלי החברה
העובדים דרות  בשבוע שעבר הגישה הסת,במקביל    

במסגרת . רנטפרחברת הסלולר הלאומית תביעה נגד בעלי 
 דורשת ההסתדרות הלאומית מבית הדין לעבודה ,התביעה

 בגובה לשלם לעובדי החברה פיצויהנהלת החברה להורות ל
וזאת בגלל שורה של פגיעות בהתארגנות ,  מיליון שקל1.2

  . העובדים
 ים בדרך כלללהתארגנות העובד,     ההנהלות מגיבות

הנהלת שיגרה , )20.8(בשבוע שעבר . בצעדים אגרסיביים
לשימוע לפני שהוזמנו  , טכנאים200-הוט מכתבים לכחברת 

אחר שמרבית הטכנאים בהוט מסרבים מ, זאת. פיטורים
בצעד הטכנאים ימשיכו להיאבק . מיקור חוץעבוד בלעבור ל

שר א, "כוח לעובדים"ומסתייעים בארגון , זה של ההנהלה
  . במסגרתו הקימו ועד

, ההחלטה להוציא למיקור חוץ את פעילות הטכנאים    
מעוררת כעס רב  –לעובדי קבלן , למעשה, ולהפוך אותם

הוט הנהלת  המהלך של נתפס, בשוק התקשורת. בחברה
מעולם לא הוציאה חברת תקשורת בישראל . כקיצוני וחריג

  .חבאת פעילות הליבה שלה למיקור חוץ בהיקף כה נר
 

 האוהלים עברו מהכיכרות אל מקומות העבודההאוהלים עברו מהכיכרות אל מקומות העבודההאוהלים עברו מהכיכרות אל מקומות העבודההאוהלים עברו מהכיכרות אל מקומות העבודה

מקיפה אלפים רבים של ות בענף התקשורת דההתאג    
 גל התארגנות הגואההתאגדות זו מצטרפת אל . עובדים

במסגרת ארגון העיתונאים של , בעיתונות הכתובה והמקוונת
משקפת את אחת ממגמות העומק התאגדות זו . ההסתדרות

  . שראלבקרב מעמד העובדים בי
לפי מחקר שפרסמה לאחרונה הלשכה המרכזית     

 91% ,ושלא זכה לסיקור נרחב, )ס"למ(לסטטיסטיקה 
 82%-ו, מהציבור מסכים עם זכותם של עובדים להתאגד

סבורים כי הזכות לשביתה היא זכות חשובה ובסיסית 
 סבורים כי במקומות עבודה שבהם 67%. במדינה דמוקרטית

 61%-ו, תנאי העבודה טובים יותר – םפועלים ארגוני עובדי
סבורים כי ארגוני עובדים תורמים לביטחון התעסוקתי 

  . במקומות העבודה
אבל , משמעיים- ו מנתונים כה חדעתשהופמי ייתכן ויש     

  מהחברה       שונה מאוד  ,2013בקיץ ,  כיום  החברה הישראלית

  

  
  
  
  
  

האוהלים . 2011קיץ של , שהכרנו לפני המחאה החברתית
  . במקומות העבודהאלא , כבר לא בשדרה

מרבית : נים נוספים מאותו המחקרכך ניתן להסביר נתו    
אינה מסכימה עם האמירה שארגוני ) 53%(האוכלוסייה 

לעומת , עובדים פוגעים ביעילות ובתפוקות במקום העבודה
על מי מוטלת האחריות ו. מהשמסכימים עבלבד  26%

המשיבים  מ41%לדעת ? ות העובדיםהעיקרית לדאוג לזכוי
; האחריות העיקרית לכך מוטלת על המדינה,  ומעלה20בני 

;  סבורים כי האחריות היא על ההנהלה במקום העבודה27%
 סבורים כי האחריות היא על ארגוני העובדים או ועדי 18%

 סבורים שהאחריות היא על המערכת 7%; העובדים
 ". חד דואג לעצמוכל א" -בלבד  4%   ולדעת,המשפטית

  
  אבל לא כולם מתארגנים אבל לא כולם מתארגנים אבל לא כולם מתארגנים אבל לא כולם מתארגנים,,,,רבים תומכיםרבים תומכיםרבים תומכיםרבים תומכים

חרף העלייה שחלה במודעות החברתית והמעמדית מאז     
התארגנויות העובדים החדשות למרות ו, 2011קיץ  תמחא

רק רבע , הרבות שקמו במסגרת ההסתדרות וכוח לעובדים
מדובר . מהשכירים בישראל חברים בארגון עובדים כלשהו

.  מיליון עובדים2.8-מאורגנים מתוך כעובדים   אלף686-בכ
 להסתדרות המורים או 20%,  מהם שייכים להסתדרות61%

 שייכים להסתדרות 6%- ו,יסודיים-לארגון המורים העל
הרפואית בישראל או לאחד מארגוני הסגל האקדמי 

  .באוניברסיטאות
עובדים כי בין ה, ס"שערכה הלמעוד עולה מהסקר     
בענפי המשק , גדים באיגודים מקצועייםמאושכירים הה

 86%שם מאוגדים , ענפי החשמל והמיםבולטים , השונים
) 52%(מחצית  למעלה מ– בענף החינוך. מהעובדים

 מהעובדים 46%-ו, חברים בארגון עובדיםמהעובדים 
מיעוט , ביתר ענפי הכלכלה.  מאוגדיםבשירותים הציבוריים

 כאשר בקרב העובדים ,ידי ארגון עובדיםבמהעובדים מיוצג 
 עובדים חבר 17אחד מכל רק  –בענפי המסחר והתיקונים 

  ). 6%(בארגון עובדים 
ת בארגון עובדים לפי רמת התפלגות החברּו    אם נבחן את 

 מהעובדים המשתכרים עד 6%בשעה שרק כי נראה , הכנסה
הרי שבין ,  שקל ברוטו לחודש הם עובדים מאוגדים2,000

 שיעור החברות – שקל בחודש 14,000-10,000המשתכרים 
  .43%באיגוד מקצועי עומד על 
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  השד ורוח הבלהות
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  שילה- יובל דריירמאת 
  

, "השד העדתי"הקצרה הפרק המסכם של סדרת התעודה     
הביא , שעברשבוע בודר ר ששא, מבית היוצר של אמנון לוי

 בשאלת לשיא את השיח שביקשה הסדרה לעורר מחדש
מזרחים פעילים אקדמאים ו. יםהפערים בין אשכנזים למזרח

 בדיונים תםהשתתפו מרוו נחת בחודש האחרוןשמאל ברבים 
העוסקים בו המעטים אשר בדרך כלל , נושאבאינטנסיביים 

זכו יש ביניהם גם כאלה ש.  לענייןמתויגים כמשוגעים
 . עצמהת הטלוויזיהפתחון פה נרחב בסדרב

 ופעילים דמוקרטים-הם פעילים סוציאליובינ, אחרים    
,  השיח שעוררה הסדרההתקוממו נגד, מקצועיים- איגוד

העיסוק שעוררה הסדרה , לשיטתם .ולעיתים כלפי לוי עצמו
מהווה בשאלות של זהות ואתניות 

 המאבק – שהוא, הסחת דעת מהעיקר
, קיםיבין מעסלהמעמדי בין עובדים 

  .  הרחבבין הציבורלבין ממשלת ההון 
חשוב להבין מאיפה צומחת     

היא חושפת רובד , בחלקה. זוביקורת 
מד ברקע ו שע,יניקי סמוי"מפא

כמה השקפתם החברתית של 
 מעולם לא הכירו אלה. מהדוברים

י ומפלגת "מפאבכך ששלטון 
 היה משטר של ,1977 עד ,העבודה

  ) כלפי הערבים(אפליה על בסיס לאומי 
 בד בבד עם היותו משטר ,)כלפי המזרחים(ועל בסיס אתני 

אשר  ו, מצומצמים מאלה הנהוגים היוםשכרהפערי עם 
 .  היוםמת הקייומז פחות מופרטת תוכלכל

גן העדן "הם כאלה שאינם שבויים בתפיסת יבינ, אחרים    
תופסים בטעות את הדרישה  ,מפלגת העבודהשל " האבוד

שנות ב ההחלשאפליה  –  באפליה כלפי מזרחיםרלהכי
 –ימינו עד נמשכת  ו, ואף לפני כן,המדינה המוקדמות

 של הדרישה למאבק מעמדי , נגדיסה ואפילו כמתר,כמנוגדת
  .  העובדיםמעמדכלל 

שעמדותיו השפיעו ,  מאוניברסיטת חיפהדני גוטווין' פרופ    
דמוקרטים -בשנים האחרונות על רבים מבין הסוציאל

מגדיר את העיסוק בזהות אתנית , הצעירים במפלגת העבודה
מקבילה  , בתחום המחשבה הפוליטית" הפרטה"כסוג של 
 . הממשית של נכסי ציבורלהפרטה 

ה ששותפים ל, עצמית-יש בתפיסה הזאת מימד של הטעיה    
ין במע, ים הטועניםלעיתים גם פעילים חברתיים מזרח

כי ערכי השמאל ורוח המאבק המעמדי , מראה-תמונת
אלה . ואף משתיקים אותושיח המזרחי למנוגדים בהכרח 

ושוב העולות שוב , כמו אלה מתעלמים מעובדות פשוטות
ם של יקים המזרחיים והחברתיהמאבכאשר בוחנים את 

, למאבק המעמדי בישראל יש יסוד אתני: השנים האחרונות
 . ולמאבק המזרחי יש יסוד מעמדי

עם בני הנוער בפריפריה שקיים לוי השיחות     מרבית 
על המשמעויות המעמדיות של נסובו החברתית והגיאוגרפית 

אקדמאים  לשיחות שקיים עם בניגוד, זאת. האפליה כלפיהם

השאלות שהטרידו את בני . אנשי תקשורת מזרחיםעם ו
 ?"נחשבת"האם יצליחו להתקבל לעבודה : הנוער היו דווקא

והאם התפקיד יקדם אותם , באיזה תפקיד ישתלבו בצבא
 ?האם יש להם סיכוי לטפס במעלה הסולם החברתי? בהמשך

גם מבט אל ההיסטוריה של המאבק המזרחי בישראל     
הן , גם אם מוכחשות תדיר, תגלה פנים מעמדיות לחלוטין

-הפוסט, "חדשה"-  הרשמית והן בהיסטוריה ההבגרס
שיריה של איש מהמוחים במעברות לא דרש ש .קולוניאלית

הם דרשו צריף לכל . קול ישראלביושמעו אום כולתום 
. םטליבודה בשכר הוגן למובעתשתיות חיוניות ו, משפחה

תנועת , הפנתרים השחורים, הצועדים בוואדי סאליב
לא דרשו ייצוג שווה של דמויות  – האוהלים בקטמונים

כל המאבקים בסיס ב. יהודים מרוקאים על שטרות ומטבעות
אף , עמדו דרישות מעמדיותהאלה 

שמוביליהם לא התבלבלו לרגע לגבי 
האפליה הקשה על בסיס אתני 

מובילי כאשר . פעלה כלפיהםשהו
 סחו דרישותינמאבקים אלה 

, וכאשר דרישות אלו נענו, מפורטות
, חברתיים-יםמעמדישגים יהאלו היו 

שגם אשכנזים ואחרים מבני מעמד 
  . םהעובדים יצאו נשכרים מה

 נגד להבין הדגשה זו כטיעוןאין     
שכן  ,מאבקים בעלי אופי סמלי

 .להם חשיבותכשלעצמם נודעת 
הצליח לא  סמלי בתחום התרבותימאבק שום  , עד כה,ולםא
מאבקים וב בחיצאו לרפילו אלפית מהכוחות שאף וסחל

 .רווחה ודיור,  תעסוקהמעןל, חייםהתנאי לשיפור 
  

ההפרדה בין הפוליטיקה של ה פשר סוד המשיכה של אז מ    
את התשובה אפשר ? "המעמד"לפוליטיקה של " הזהות"

 רחוק מאוד ,שמאלב שהתחוללום לחפש דווקא בתהליכי
 .ובדים בנשרעמאבקי אותם מאותם ראיונות בקריית גת ומ

קמפוסים עשורים האחרונים בתהליכים שהתרחשו במדובר ב
בעקבות מקבילותיהן , בישראלשל האוניברסיטאות 

-שנות הבמעמדית שנלמדה - האידיאולוגיה האנטי. ב"בארה
הביאה , הרוחמדעי ל החברה ועי בפקולטות למד90-  וה80

 כי התחום ,רבים מיוצאי מערכת ההשכלה הגבוהה להאמין
  . אתני נפרדים בכל מובן- הכלכלי והתחום התרבותי

  
  

אך , תפיסותמגוון מנם פיתחו וא    המחזיקים בעמדות אלה 
, בחומרי,  כי העיסוק במעמד, עומדת ההשקפה רובןבבסיס

, הותבז,  לעיסוק בתרבות הניגודמנוגד בתכלית, בכלכלי
, את ההסבר לעובדת החיים הקשה.  ובמגדרבאתניות

את המטפסים בסולם , שהאפליה האתנית רודפת גם אותם
מצאו בהכחשה של היסוד המעמדי  – של הסטטוס החברתי

 .של האפליה האתנית בכלל
  
  

ם ומהאינטלקטואלים פעיליהככל שרבים מ, למרבה הצער    
פרדה רצוף בין כו לראות בעיני רוחם קו היששל השמאל ימ

, המאבק נגד אפליה אתנית לבין המאבק המעמדי
ואין זה משנה איזה צד , האפקטיביות של עשייתם הפוליטית

  .תפחת בצורה משמעותית, של קו ההפרדה יבחרו

        כרזה של ארגון הפנתרים השחוריםכרזה של ארגון הפנתרים השחוריםכרזה של ארגון הפנתרים השחוריםכרזה של ארגון הפנתרים השחורים
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  יחד או לחוד 
        

        4444המשך מעמוד המשך מעמוד המשך מעמוד המשך מעמוד 
  

 שקל ברוטו 14,000-    בקרב העובדים המשתכרים למעלה מ
בקרב .  שיעור החברים בארגון עובדים הולך ויורד–בחודש 

  . הוא עומד על כשליש– שקלים 21,000בעלי הכנסה מעל 
 אינם – מיליון עובדים 2- שהם כ– מכלל השכירים 75%    

הסיבה כי ,  מהם השיבו בסקר69%. חברים באיגוד מקצועי
היא שאין ארגון עובדים במקום שהם אינם מאוגדים לכך 

אינם יודעים על האפשרות להיות חבר מהם  10%; עבודתם
 טוענים כי חברות בארגון לא תועיל 9%; בארגון עובדים

 מעידים כי המעסיק או התפקיד אינם מאפשרים 4%; להם
אינם מעוניינים יבו כי הש 3%- ורק כ,חברות בארגון עובדים

  .  באיגוד מקצועיתלשלם דמי חברּו
מהוות תמרור אזהרה הן  ו,משמעיות-הן חד תוצאות הסקר    

ככל שהממשלה תנסה . ממשלת הימיןבפני בפני המעסיקים ו
המעסיקים ינסו ככל ש ו,ליברלית-להתמיד במדיניותה הניאו

דית ובה מעמג תיאלצו להתמודד עםהם , יק את הניצוללהעמ
  . חזקים ונחושים, ים עובדים חדשניהולמת בדמות ארגו

 ,ובדים חייבים להסיק מסקנות מהסקראך גם ארגוני הע    
.  מאורגן-  עובדיםארבעה כל בייחוד מהעובדה שרק אחד מו

מאוד לנהל מאבק נחוש קשה , ביחסי כוחות חברתיים כאלה
חלוקה צודקת הביא ל ול,וממושך לשינוי חברתי מן היסוד

  .של עוגת ההכנסות
 

 ............מה היה קורה אילומה היה קורה אילומה היה קורה אילומה היה קורה אילו
זה ההתארגנות בענף , כאמור. ובחזרה לענף התקשורת    

. מעמד העובדיםמעמקים בקרב זרמי האת משקפת היטב 
שלושה ההתארגנויות בחברות הסלולר מובלות בידי אבל 

כוח לעובדים , ההסתדרות:  שוניםארגוני עובדים
  . וההסתדרות הלאומית

הלאומית העובדים אוד להגדיר את הסתדרות מקשה עד     
ידי העבריין בבמשך שנים היא נוהלה . עובדיםארגון בתור 

ליברלי בממשלתו -שר האוצר הניאושהיה , אברהם הירשזון
הגאות המעמדית לא פוסחת גם על אבל . של אהוד אולמרט

גוף שגם , כך קורה. גוף כה מנוון כמו ההסתדרות הלאומית
 סתדרותהיסטורית הייתה להחליש את הרתו הכל מטר שא

אחרונה גם בשטח ללפעול התחיל ,  הכלליתהעובדים
  . מקצועי- האיגוד

, והכאובה, שראל למציאות המוכרתמצטרפת י,     באופן זה
 מציאות של ריבוי ארגוני –של רבות ממדינות אירופה 

מה היה קורה אילו כלל עובדי ענף : ניתן לדמיין .עובדים
אילו ניתן היה ? דגג אח-  פועל תחת ארגוןתקשורת היהה

המאבקים של את המחאות ואת , לתאם את השביתות
פרטנר , פלאפון, ן'נטוויז-סלקום, הוטחברות העובדים ב

  ? ואילו ניתן היה לצרף למאבק את העיתונאים? ובזק
 וניתן היה , שהמאבק היה צובר תאוצה ותעוזה,קל לנחש    

זו מה שדרוש כעת . ות ומהירות יותרלהגיע לתוצאות חיובי
בענף הקמת ועדת תיאום בין כלל התארגנויות העובדים 

 כפי – תקדם יחדתמטרות משותפות ואשר תקבע , התקשורת
  .שחייב לפעול מעמד עובדים מאורגן ומאוחד

  
  
  
  

        אפרים דוידיאפרים דוידיאפרים דוידיאפרים דוידי

  

  בית ספר לעסקים 
  ?א" בתתפעל בתיכונים" קפה קפה"רשת 

  
פועלים , יפו-אביב-ר התיכונים בתל    במרבית בתי הספ

 .מזנונים בהם ניתן לרכוש אוכל ומשקאות במחירים מוזלים
לאחרונה . מקיימת העירייה מכרז להפעלתם, מדי שנתיים

כי התקיימו מספר פגישות בין נציגי העירייה לבין , הסתבר
קפה "נציגי רשת בתי הקפה 

 ניסתה העירייה במהלכן, "קפה
ל את לשכנע את הרשת להפעי

  .המזנונים
      חבר מועצת העיר 

יואב יואב יואב יואב , יפו-אביב-תל
מסיעת עיר , גולדרינגגולדרינגגולדרינגגולדרינג

מבקר מהלך , לכולנו
במסגרת : "זה

  מדיניותו של 
לא , ראש העירייה

מפתיעה ההשתדלות 
    להזמין רשתות מסחריות לתוך 

ולדרוש מהנהלת , יש להתנגד לניסיון הזה. תי הספרב
 המרחב של בתי הספר העירייה לגנוז את כוונתה להפקיר את

  ". וממותגותרשתות גדולותבידי 
העירייה מציגה את עצמה , מצד אחד"כי ,     עוד האשים

היא זוממת , אך מצד שני, כמעודדת של עסקים קטנים
  ".תוך דחיקת עסקים קטנים, להכניס את כרישי ענף המזון

הוא עידוד תרבות הצריכה ,     היבט בעייתי נוסף של צעד זה
 להעדיף את – כבר מגיל צעיר –וחינוך תלמידים , יםוהמותג

  . השירותים שמספקות רשתות גדולות
כי יש בתי ספר בארץ בהם המזנון כלל אינו מופעל ,     יצוין

ולא בעל ,  לא כזה השייך לרשת ארצית–בידי זכיין פרטי 
ספר מועצות מ.  כי אם בידי התלמידים עצמם–עסק קטן 

, ספרי-ורה כזו את המזנון הביתתלמידים בחרו להפעיל בצ
קובעים את , תוך שהתלמידים מנהלים אותו בעצמם

ומעבירים את , מוכרים בהפסקות בתורנויות, המחירים
  .ההכנסות לקופת מועצת התלמידים

הייתה בודקת דרכים יפו -א"בת    מוטב היה לו העירייה 
 המעצימה את התלמידים והמחזקת ,לעודד שיטת עבודה כזו

 מאשר לנסות להפוך במקום, רגנויותיהם העצמאיותאת התא
  . למסחרי עוד יותר–את המסחרי 

  
  

  

  
  

  ניתן לקבל את

   מדי שבוע"זו הדרך"

   אלקטרוניבדואר

  או בדואר רגיל
  

מתבקשים לשלוח , ללא תשלום, המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני

 zohaderekh@gmail.com:  ל  אל"כתובת דוא

מתבקשים לכסות את הוצאות , דואר רגילהמעוניינים לקבל ב

בשיק לפקודת המפלגה   שקל150המשלוח באמצעות תרומה של 

  6126102מיקוד , אביב-תל, 26205 ד" ת, הקומוניסטית הישראלית
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: המטרה
  ל הרוח ודלד

 
  שלומית-גיורא אישמאת 

  
בין ההבטחות הפופוליסטיות     

טרם " יש עתיד"שהשמיעה מפלגת 
הייתה הבטחתו  של ראש , הבחירות
לדאוג לצמצום ,  יאיר לפיד,המפלגה

ת יירי. מספר בחינות הבגרות
הפתיחה בנושא זה נורתה בשבועות 

שר , י חבר סיעתובידהאחרונים 
השר הכריז על .  פירוןהחינוך שי

ולבטל שתי , כוונתו לממש רעיון זה
בחינות מתוך אשכול בחינות 

  . החובה
    משר החינוך ניתן היה לצפות 

.  יותרלמהלכים בעלי אופי בונה
כי יבטיח ניתן היה לצפות , למשל

או , תוספת שעות למערכת הלימודים
מספר התלמידים   שלםואולי צמצ

נותרת , כמו תמיד. אך לא. יתהבכ
החתירה לשינויים דווקא בתחום 

בתחום , נוח לביצועההקל ו
  .רי המושך תשומת לבאהפופול

ניתן , אם נרצה להיות הוגנים    
מספר ם צמצובלמצוא הגיון 

הבחינות המוטלות על כתפיהם של 
ת מספר קטנה. ב"בוגרי כתה י
פחית  לה, בין השאר,הבחינות עשויה

את הלחץ המוטל על כתפי 
ולאפשר להם מרחב , יםהתלמיד

ניתן היה , לופיןילח. נשימה נוח יותר
ת הבגרות בסוג של ובחינלהמיר את 

 בה יוכל התלמיד ,עבודת חקר
יכולתו את להפגין את ידיעותיו ו

 אבל במקום. להתמודד עם טקסטים
הוצע הפתרון הפשוט של , זאת

  .ביטול חלק מבחינות הבגרות
לווה להחלטה על נאיזה מסר     

ל בחינת בגרות במקצוע ביטו
 כי החלטה על ביטול ,דומה? מסוים

מוחלט של בחינת בגרות במקצוע 
מסוים משדרת אמירה ברורה בדבר 
יחסו של משרד החינוך לאותו 

דעת יודע -כל תלמיד בר. מקצוע
 כאשר לא מוטלת :וחש במסר הסמוי

, עליו חובה להבחן במקצוע מסוים
המקצוע . הוא יכול להזניח אותו

. אין מה לעשות איתו בחיים, רמיות
 ,ביטול בחינה כמוהו כאמירה

  ולכן, שמדובר במקצוע שאינו חשוב
 .חשב מיותר יי– מאמץ שיושקע בו

  

החשד לגבי המניעים לביטול     
 כאשר ,בחינות בגרות מתעורר

נוכחים אילו מקצועות מוצעים 
אך . ספרות והיסטוריה: לביטול

  ?מדוע דווקא שני מקצועות אלה
  

מגמה זו של משרד החינוך     
 ולא פחות ,מצטרפת לנושא אחר

הפגיעה התקציבית האנושה : כאוב
, במוסדות להשכלה גבוהה
. ובפקולטות למדעי הרוח בעיקר

נאלצות , עקב הקיצוצים
לסגור חוגים האוניברסיטאות 

ולצמצם את מבחר הנושאים שיש 
כיוון  .באפשרות הסטודנטים לבחור

ים במדעי בקיצוצ מדובר בעיקרש
לפגיעה קיימת מגמה נראה כי , הרוח

מגמה המשותפת , בתחומי דעת אלו
הן למערכת החינוך והן למוסדות 

  .להשכלה גבוהה
  

קיימת סכנה אמיתית , לטעמי    
בפגיעה המתמשכת במקצועות 

. תחומי ידע השייכים לתחום הרוחבו
תלמיד או סטודנט שהזדמנויותיו 

 ולהבין ולנתח טקסטים לפגוש
שיהפוך חזקה עליו  – טנויקמגוונים 
בוגר המתקשה לפענח לאדם 

 נותים בעיתוימאמרים פובליציסט
העוסק פחות בניתוח תלמיד . תהיומי

כמו גם , יצירה ספרותית ובפרשנותה
, רבדיה השוניםשפה ופרשנות הב

במשמעותן העמוקה והנסתרת של 
בטיבם של הניסוחים , המילים
באלמנטים , ים שוניםבטקסט

 תקשה י – המרומזים שביצירה
 עם להתמודד, בוגר כאדם ,בעתיד

המישורים הגלויים והסמויים בלשון 
בלשון , הנאומים הפוליטיים

בלשון , המאמרים בעיתונות הכתובה
  . יקראיהטקסטים ש

  

    החלטת שר החינוך לפגוע 
במקצועות , "הנשמה"במקצועות 

, פרשנות, חויכו, ם דיוןמי מתקייםבה
בכישורי האזרחות  ת פוגע–העמקה ו

וביכולתם של האנשים , של הציבור
  .באופן מושכל ותהחלטקבל ל

  
  

מי שמותיר את השיח הציבורי     
, ים פוליטיים שטחייםנתגרבידי 

תרבותית לצעקנות מפנה את הבמה ה
כך נמנעת . רדודותולסיסמאות 

מהדור הצעיר האפשרות להבין את 
ואולי גם , " מיליםמכבסת"המושג 

מה ההבדל ,  בין השאר,לא להבין
לבין " יהודה ושומרון"בין המונח 

  ".השטחים הכבושים"מונח ה
 

  

  ?ואולי זו המטרה    
  
  
  

  
  

        

        
        
        
        

        ::::עכשיו בישראלעכשיו בישראלעכשיו בישראלעכשיו בישראל

מחזמר על חייו 
  רי'של וודי גאת

  

 
 

להקה  בארץ הגי מצה    בימים אל
, "Woody Sez"אמריקאית את 

ר חייו המגולל את סיפומחזמר 
גי אטרהומעורר ההערצה , המרתק
האיקונה , רירירירי''''וודי גאתוודי גאתוודי גאתוודי גאתשל 

,  שהשפיע על בוב דילן,האמריקאית
 מסורת לועל כל, ברוס ספרינגסטין

  .ב"החברתיים בארהכתיבת השירים 
 משיריו 25 בו כלולים –     המחזמר

וביניהם שירו המפורסם , רי'של גאת
 –" הארץ הזו היא שלך"ביותר 

 , האגדיהאמן של משרטט את חייו
עוצמה מוסיקה העממית ל עניקשה
  .פוליטית- חברתיתהמחאה בכלי של 

 המפלגה רי היה תומך של'    גאת
וכתב , ב"הקומוניסטית של ארה

בשנות השלושים טור קבוע בשם 
"Woody Sez"בעיתון המפלגה .  

,     שיריו עסקו בנושאים מעמדיים
וביטאו תמיכה באיגודים מקצועיים 

  . לפאשיזםוהתנגדות
 בתיאטרון החאן עלה    המחזמר הו

-בירושלים ובאולם צוותא בתל
ויוצג באולם בית הגפן בחיפה , אביב

, 20:00בשעה ) 29.8(' ביום ה
  .21:00בשעה ) 31.8(ובמוצאי שבת 

  :    לרכישת כרטיסים
http://tinyurl.com/woodysez2013  
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 31 ,אי שבתבמוצ, אביב-ההפגנה נגד חוק פראוור בתל    
חוק לא ל! לא לגזענות: "תצעד תחת הסיסמה, באוגוסט

 המפלגות לצוות הפעולה ש. !"עקירת הבדואים בנגב
 כי , צויןבה קריאה  פרסם ,והארגונים השותפים להפגנה

יעקור בכוח יישומו  ש,להצביע על חוקהכנסת עומדת  ,בסתיו
 ,בדואים מבתיהם ומאדמתם-ערבים אזרחים 40,000-כ

עומדים על תילם עוד מלפני קום הויהרוס עשרות כפרים 
, דמוקרטי-העקירה וההריסה בחסות החוק האנטי. המדינה

כאשר , מדובר בחוק גזעני. רומסות זכויות אדם בסיסיות
הממשלה מתכננת להקים , יםיישובים בדואכמה במקום 

ת י מאוכלוסי30%בדואים הם ה שאףזאת . יםיישובים יהוד
  .  מאדמות האזור3%- ויושבים היום רק על כ, הנגב

 כך –החוק יובא להצבעה אחרי החגים כי , בהמשך נאמר    
 .שעכשיו הזמן לעצור את נישול הבדואים ואת ייהוד הנגב

גובש באופן , 'חוק פראוור'המוכר בשם , החוק הממשלתי
. בדואיתה-רביתעבלי להתייעץ עם הקהילה ה, צדדי- חד

החוק מתעלם בבוטות מתכניות אלטרנטיביות שגובשו 
,  מאדמות הנגב5.4%-ל המתייחסות, בשיתוף הבדואים

במקום להכיר . שיאפשרו להם לשמור על אורח חייהם
בכפרים הלא מוכרים בנגב ולספק להם תשתיות בסיסיות כמו 

אשר החוק יכפה על תושביהם לעבור לעיירות , מים וחשמל
ובכלל זה , מאבטלה גבוהה ומתשתיות ירודותות לסבול עתיד

 .  נאותיםשירותי בריאות וחינוךב מחסור
העקירה וההרס יעמיקו את כי , הקריאה מסתיימת בהתרעה    

 :ובקריאה, ועלולים להוביל לאסון, האפליה ואת הניכור
יהודים ,  כולנועלינו. אלא שותפים,  אויביםאינםאזרחים 

מתנגדים לעקירה שמתנגדות ו, וערביותיהודיות , וערבים
  . צטרף להפגנה כדי לעצור את התכנית הגזעניתלה, ולאפליה

        

נגד תכנית נגד תכנית נגד תכנית נגד תכנית ההפגנה ההפגנה ההפגנה ההפגנה                 
פראוור תתקיים פראוור תתקיים פראוור תתקיים פראוור תתקיים 

    31313131, , , , מוצאי שבתמוצאי שבתמוצאי שבתמוצאי שבתבבבב
- - - -  ב ב ב בהתכנסותהתכנסותהתכנסותהתכנסות. . . . באוגוסטבאוגוסטבאוגוסטבאוגוסט

, , , ,  בכיכר הבימה בכיכר הבימה בכיכר הבימה בכיכר הבימה19:0019:0019:0019:00
        ....וצעדה למצודת זאבוצעדה למצודת זאבוצעדה למצודת זאבוצעדה למצודת זאב

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  י"הוועד המרכזי של מק
  

  מתאבל על לכתו של המנהיג
  

  הי כרכביזא
  

  

  מוותיקי הליגה לשחרור הלאומי 

  ש משך שנים רבות"י וחד"וחבר הנהגות מק
  

  ומשתתף בצערה של המשפחה
  

  מורי קבלן הפריעו לכנס חינוך
פורום הפיס "לכנס החינוך היוקרתי של הגיעו מורות קבלן     

במעמד , בחולון) 22.8(אשר התקיים בשבוע שעבר , "לחינוך
 .וצר ושר החינוךשר הא, נשיא המדינה

מספר מורות , כאשר שר החינוך ביקש לפתוח בדברים     
 וקראו אל השר ,ומורים מהקהל הניפו שלטים בהפתעה

קריאות . להעביר להעסקה ישירה את מורות ומורי הקבלן
, אברי גלעד, המחאה שיבשו את הכנס והביאו את המנחה

 האירוע כולו שודר בשידור חי .לקרוא שוב ושוב לסדר
 .2בערוץ 

פגש עם השר ימזה ארבעה חודשים אנו מבקשים לה"     
ממובילי המאבק וחבר , אריאל ליבמןאריאל ליבמןאריאל ליבמןאריאל ליבמןאומר " והוא מסרב

מאז הבטחתו ", הנהגת הקואליציה להעסקה ישירה בחינוך
לא יתכן שהנושא . יתה כל התקדמותיהראשונה בנושא לא ה

 ".ויות של השרידחק אל תחתית סדר העדיפי
סיפר כי נפגש  ,שר החינוךהתגונן ,     לאחר ששככה ההמולה

: והבטיח, נציגות הקואליציה להעסקה ישירה בחינוךעם 
בדבריו התחייב מפורשות כי ". אנחנו נתקן את הדבר הזה"

את . בתוך שנתיים יועברו רוב מורי הקבלן להעסקה ישירה
  ."בישראללא יהיו מורי קבלן "דבריו סיים בהצהרה 

מייסדת הקואליציה הארצית להעסקה , אורנה עמוסאורנה עמוסאורנה עמוסאורנה עמוס    
ציפייתנו מהשר היא למעשים ולא למילים  ":הגיבה, ישירה

קרוב למחצית משירותי החינוך , לדבריה". והבטחות
  .רים וחברות פרטיות"מסופקים כיום בידי מלכ

  

  מאזן-ש נפגשה עם אבו"משלחת חד
מאללה פגישה בין התקיימה בר, )20.8(    בשבוע שעבר 

לבין , )מאזן- אבו (מחמוד עבאסמחמוד עבאסמחמוד עבאסמחמוד עבאס, נשיא הרשות הפלסטינית
  .מוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכהכ "ש בראשות ח"משלחת חד

מאזן הדגיש כי הוא מודע היטב לספקות ולחששות -    אבו
וחזר והביע , ומתן-שמעוררת החסות האמריקאית על המשא

  .דוגמת זה שבבילעין ובנעלין, את תמיכתו במאבק העממי
  

  גורשו מהארץם  צרפתיםיסטיקומונ
נועת הנוער הקומוניסטי הצרפתי גורשו שלושה חברים מת    

לאחר שנחקרו שעות ארוכות , בשבוע שעבר חזרה לצרפת
". מטעמים ביטחוניים"וכניסתם לארץ סורבה , ג"בנתב

השלושה היו חלק ממשלחת סולידריות שהגיעה ארצה 
  .ם הכבושיםילביקור בישראל ובשטחים הפלסטיני

אודות חברותם בנוער על     השלושה נחקרו ארוכות 
 שמות המשפחה לגביו, ץארבמטרת ביקורם , הקומוניסטי

  .תיכוניים של שניים מהם-המזרח
 ב חנין ועפו אגבריהב חנין ועפו אגבריהב חנין ועפו אגבריהב חנין ועפו אגבריהדדדד    חרף התערבות חברי הכנסת 

  .למחרת הגעתם ארצהחזרה השלושה הוטסו , )ש"חד(


