
  
  

  

  

  הרוח החדשה הנושבת מאיראן , הפגת המתיחות עם סוריה

  עצבנות בימיןה מגבירים -והמשך השיחות עם הפלסטינים 
  

אכזבתם דוברי הממשלה לא מסתירים את     
 ובזירה זרח התיכוןההתפתחויות הפוליטיות בממ

ה של ממשלת נכונות. הבינלאומית בשבועיים האחרונים
ה של  נכונות; שברשותהמי הכינשקהלהתפרק מסוריה 

 ונכונותה ;הגרעיןסדר בסוגיית גיע להלהממשלת איראן 
-של ההנהגה הפלסטינית להמשיך במשא
ומתן חרף המשך ההתנחלויות והכיבוש 

 שרי בקרב למפח נפש  כל אלה גרמו–
  .ולעצבנות גוברת בימיןהממשלה 

אפשר להבין מדוע ממשלת הימין     
. המאכזבת הפכה ממשלה מאוכזבת

ארוכת לנגד עיניה מתמוטטת מדיניותה 
הגורסת התערבות צבאית , השנים

התערבות אימפריאליסטית , באיראן
  . ף"אשמ עם "קידום המו-בסוריה ואי

של ראש הממשלה הצפויים דבריו     
נגד כל  – ם"בנימין נתניהו בעצרת האו

להעמקת ההתערבות , הסכם עם איראן
יחות עם רמת מכשולים חדשים בשעבסוריה ולה
 השל ישראל בזיר לבידודה יובילורק  –הפלסטינים 

  . האזורית והבינלאומית
, ראשי הימין הישראלי הם המתלהמים של דברימול    

 )אבו מאזן(מחמוד עבאס , הנשיא הפלסטיניהבהיר 
תומך  כי הוא) 26.9(ם "בנאומו בעצרת הכללית של האו

  .  עמהאך מתנגד להסדר ביניים, בהסכם שלום עם ישראל
 ,חלון ההזדמנויות הולך ונסגר "הזהיר כי    עבאס 

אנו מסרבים להיכנס ", ולדברי". מצטמצמותוהאפשרויות 
יהפוך לקבוע ר שאהסכם זמני חדש  למערבולת של

ומחייבות  מטרתנו היא להשיג הסכמות קבועות. בהמשך
שיפתור את כל , והסכם שלום בין המדינות ישראל ופלסטין

יענה על כל השאלות ויאפשר לנו , פרקה הסוגיות על
     ". התביעות ההדדיות להכריז רשמית על סיום הסכסוך וכל

 קיומה של מדינת הוא מכיר בזכותכי  ,הדגישעבאס     
 שמסענו לשדרוג ,התחייבתי בפניכם בשנה שעברה": שראלי

נועד לפגוע בלגיטימיות של מדינה  מעמדה של פלסטין לא
מדינה  אלא לחזק את הלגיטימיות של,  ישראל–קיימת 

   ". פלסטין–שחייבת להתקיים 
במיוחד , ת המשך הבנייה בהתנחלויותאבאס וד תקף עע    

ואמר כי אלה פעולות החותרות ,  המזרחיתבירושלים
בינלאומי  נצנזוסיש קו. "תחת המשא ומתן

ובית הדין בקרב מדינות העולם 
-הבינלאומי לצדק באשר לאי

מציה יוחוסר הלגיט החוקיות
   ".של ההתנחלויות

של עבאס הנוקבים     דבריו 
הושמעו ימים ספורים לאחר 

כי ממשלתו תפעל , הודעת נתניהו
" בית המכפלה"לאיכלוס מיידי של 

זאת חרף העובדה שהטיפול , בחברון
מתנחלים מדובר בבית אשר ה. המשפטי בבית טרם הסתיים

הקיצונים מקריית ארבע תובעים עליו בעלות ומעוניינים 
הודעה זו של נתניהו ניתנה בעקבות הלחץ . להתיישב בו

לאחר , שהופעל עליו מצד הלובי המתנחלי החזק במפלגתו
  .אשר שמר על קריית ארבע, מותו של חייל בחברון

    נוכח נכונותו של נתניהו ליישב עוד מתנחלים בגדה 
כי  אשר אמר, בולטים עוד יותר דבריו של עבאס, תהמערבי

האירופי בנוגע להחרמת מוצרים  עמדת האיחוד
להשיג כדי  דוגמה חיובית למה שניתן"מההתנחלויות היא 

 ".להבטיח סביבה תומכת במשא ומתן ובתהליך השלום
שבוצעו  הנשיא הפלסטיני התייחס בנאומו גם לתקיפות    

מתנחלים , מאז תחילת השנה" כי  וציין,כלפי פלסטינים בגדה
שדות , עצי זית, פעולות טרור במסגדים וכנסיות 708ביצעו 

האם יש ספק כלשהו . פלסטינים בתים ורכוש של, חקלאים
  ".?שהפלסטינים הם אלה שיותר מכל זקוקים לביטחון
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  ...'גולדה יחימוביץ
, המעצמה הדמוקרטית החזקה בעולם בחרה בחירה מוסרית"

וכי היא נוטלת על עצמה אחריות לזוועות המתרחשות 
אובמה מנווט עמדה . בסוריה ולצלם האנוש של העולם כולו
תוך כדי רתימתו של , מרשימה זו בתוך מצב מורכב ורגיש

עלינו לסמוך על בעלת בריתנו כי .  בעולם הערביהציר המתון
  ". תעשה את שיקול הדעת המוסרי והאסטרטגי

  )1.9, "ישראל היום ",ר מפלגת העבודה"יו ',שלי יחימוביץכ "ח(
  

  ?או שלי מאיר...
הביקורות הסמויות והגלויות הנשמעות אצלנו כלפי "

מיותרות  – סוריההתנהלותה של ארצות הברית בכל הנוגע ל
  ."מזיקותו

  )3.9 ,"וואלה ",ר מפלגת העבודה"יו ',שלי יחימוביץכ "ח(
   

  מה שלא הולך בכוח
' נהלת הזהות היהודיתמי'הממשלה אישרה את הקמתה של "

כחלק ,  מיליון שקלים5בעלות של , במשרד לשירותי דת
ר הבית "ממימוש ההסכמים הקואליציוניים לדרישתו של יו

הגברת התודעה 'לה היא מטרת המינה. היהודי נפתלי בנט
וההזדהות בקרב החברה הישראלית עם מרכיבי היסוד של 

 :לבני] ציפי[לדברי השרה . 'המורשת היהודית הלאומית
מדובר בהסכם פוליטי שפותח לבית היהודי דלת רחבה '

לבתי הספר כדי לחנך את הילדים על פי אמונתם הדתית 
  ".'והשקפת עולמם הפוליטית

  )2.9, "וםישראל הי"-ידיעה ב(
  

  ץ הן לאו דווקא העובדים"הדאגות של השר כ
 15-גרמתם ל, בזמן שהעובדים נסעו להפגין בירושלים"

  ".אוניות לחכות מחוץ לנמל
ד הארצי לעבודה "בעת דיון בביה, שר התחבורה, ץ"ישראל כ(  

)4.9, "וואינט", לגבי דרישות עובדי הנמלים  
  

  ב ונגד סוריה"עם ארה: מרצ
סוף תירוץ מספיק טוב - כימי הוא אולי סוףהשימוש בנשק"

אבל ההצדקה המוסרית לפעול נגד הפעולות , ב"עבור ארה
ואם למישהו יש . הרצחניות של אסד קיימת מזה זמן רב

 אני ,השגות על הלגיטימציה להתערבות בינלאומית בסוריה
, מציעה להפנים שההתערבות הזאת קיימת כבר עכשיו

סין ואיראן למשטר ,  רוסיהבדמות הסיוע חסר הבושה של
את אף אחד מהצדדים במלחמה לא חייבים לאהוב . אסד

  – אף אחד מהם הוא לא בדיוק מאור הדמוקרטיה – הזאת
  . "אבל זה לא משנה

  )1.9, כ זהבה גלאון"ח, ר מרצ"פוסט של יו(

  

   מכתבים למערכת
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הבחירות המקומיות בלוד
: בעיר לוד, המקומיותיש לי שאלות בנוגע לבחירות     

אם יש בכלל , י"באיזה מועמד לראשות העיר תומכת מק
  '?והאות , כרגיל, האם האות של הרשימה היא? מישהו כזה

  לוד, ס"ט
  
  
  
  
  
  
  
  

  ::::תשובת המערכתתשובת המערכתתשובת המערכתתשובת המערכת
, ש למועצת העיר"    בבחירות המקומיות בלוד מתמודדת חד

נהדה - במסגרת רשימת אל, יחד עם שותפים נוספים
אשר תיאבק נגד הריסת הבתים וההזנחה , ")התקומה("

ונגד מדיניות הנצחת הפערים בין יהודים , בשכונות הערביות
האות של הרשימה . ובין עשירים לבין עניים, לבין ערבים

ומועמדה של הרשימה לראשות , ''''קקקקלמועצת העיר היא האות 
  .עארף מחארבעארף מחארבעארף מחארבעארף מחארבעיריית לוד הוא 

ציגים קו     הרשימה והמועמד מטעמה הם היחידים המ
המועמד לראשות העירייה , חלופי לזה שמקדם יאיר רביבו

 אשר עד לפני שלושה חודשים היה –רביבו . מטעם הליכוד
ואם ,  נתמך בידי הגרעין התורני בעיר–ל העירייה "מנכ

  . יחריף את האפליה כלפי הציבור הערבי בלוד–ייבחר 
  
  
  
  
  
\  

  
  

  

  
  
  
  

  אירועי השעה ואירועי העבר
  
  

בהם מציינים עשרים שנה לחתימת הסכמי , ם אלה    בימי
עמדות ב ימת מסוית דיפלומטיתפניתאנו עדים גם ל, אוסלו

מי שעטו על ההזדמנות . אותן משמיעים מנהיגי איראן
הם אישים , לקשור בין אירועי השעה לבין אירועי העבר

 1993-של ממשלת רבין ב" הפייסנות"שהשוו בין , בימין
, הממשל האמריקאי, לכאורה, תה מגלהאו" הפייסנות"לבין 

  .בהתמודדו עם הנשיא החדש באיראן
אין ספק שהסכם אוסלו לא עמד בציפיות ,     בחשבון אחרון

, ההסכם לא הוביל לסיום הכיבוש. שנלוו לו עם חתימתו
לכישלון . ואילו ההתנחלויות ממשיכות להתרחב ולהתפשט

פעילה  החבלה ה–וביניהם , ההסכם תרמו גורמים רבים
 אשר כיום חוגגים את ,ימיןב םמצד אותם אישיבהסכם 
  .כישלונו

, בדברי הביקורת המושמעים נגד הסכם אוסלו,     עם זאת
איש לא מעלה כיום מן . חלה תמורה חיובית במשך השנים

. האוב את הטיעונים העבשים שהושמעו לפני עשרים שנה
, ם אינו טוען כיו– פרט לשוליים הסהרוריים –איש 

-ש, "חבלי מולדת"שלממשלה בישראל אין זכות לוותר על 
  . זהבצא וכיו, שוללת הסכם מדיני" שלמות הארץ"

מנסים בימין להסוות עמדות אלו בנימוקים , תחת זאת    
כדי שדמותם לא תהיה של מי שפועל מתוך גישת , אחרים

, ישה שקולה ורציונאליתאלא מתוך ג, עליונות גזענית
ביחס להפשרת הקרח בין המערב לבין גם כך קורה . לכאורה

מסתתרים מאחורי , "האחר"מפני , פחדים קמאיים: איראן
  . לכאורה, "אסטרטגיים"נימוקים 

 השנים 20-לא יזמו ב,     אלה המשמיצים את הסכמי אוסלו
 –אלו שיזמו . שחלפו שום התקדמות לקראת סיום הסכסוך

ות בבוקר אבל לפחות הייתה להם תקווה לרא, אולי נכשלו
  .ולא רק את הצל, את השמש

        ....וסי סוסי סוסי סוסי סיייי
  
  



  

 3 /מקומי
 

  

- תללעיריית    בבחירות הקודמות 
השיגה רשימת , )2008 (יפו-אביב

כאשר , הישג היסטורי" עיר לכולנו"
דב דב דב דב כ "ח, מועמדה לראשות העיר

 מקולות 34%-זכה ב, )ש"חד (חניןחניןחניןחנין
והרשימה למועצת העיר , הבוחרים

זכתה במספר הגדול ביותר של קולות 
  .ובחמישה מנדטים

  

 נבחר ,    לקראת הבחירות הקרובות
ר ועד שכונת כפר "יו, אהרון מדואלאהרון מדואלאהרון מדואלאהרון מדואל

לעמוד בראש התנועה ולהיות , שלם
בין . מועמדה לראשות העירייה

, התנועה לבין חזית יפו נחתם הסכם
אמיר אמיר אמיר אמיר ד "עו, לפיו שולב נציג חזית יפו

במקום הרביעי ברשימה , בדראןבדראןבדראןבדראן
כמו כן הוחלט על עקרון . הלמועצ

תזכה התנועה שלפיו במידה , רוטציה
אז לאחר , ה מנדטים בלבדבשלוש

 ייכנס בדראן למועצת –שנתיים וחצי 
  .במקום אחד הנציגים האחרים, העיר

  
הניע את חזית הניע את חזית הניע את חזית הניע את חזית מה מה מה מה , , , , ד בדראןד בדראןד בדראןד בדראן""""עועועועו

        ????יפו להצטרף לעיר לכולנויפו להצטרף לעיר לכולנויפו להצטרף לעיר לכולנויפו להצטרף לעיר לכולנו
  

הציבור ,     בעשרים השנים האחרונות
הערבי ביפו התמודד למועצת העיר 

אשר פנו , במסגרת רשימות שונות
 מקרים כמהב. בעיקר לרחוב היפואי

לא  -אחרים מקרים בו, יצוגביזכינו 
  .הצלחנו לעבור את אחוז החסימה

  

שאם ,     מניסיון מגוון זה ברור
,  שינוי חברתי אמיתיחוללברצוננו ל

עלינו לשנות את צורת ההתנהלות 
כדי להביא . שלנו ולחשוב באופן אחר

למהפך ביחס ליפו ולשכונות 
אי אפשר להסתמך רק על , המוחלשות

לי של הציבור אכוח האלקטורה
במקרה , אשר מסתכם, הערבי ביפו

  .במנדט אחד במועצת העיר, הטוב
  

,     בעזרת נציג אחד במועצת העיר
אי אפשר , לוהכ-  חברים בסך31מתוך 

מבלי . לשנות את המדיניות מן היסוד
לזלזל בעבודה החשובה שעשו 

הרי ברור , נציגינו בעבר במועצת העיר
חיד הוא כוח שהכוח של סיעת י

גם כשהיינו באופוזיציה וגם , מוגבל
החיבור עם  .כשהיינו בקואליציה

כוחות פוליטיים אחרים במסגרת  
  להרחיב    מאפשר  לנו"  עיר   לכולנו"

את שיתוף הפעולה עם אישים 
ומסגרות התומכים ברעיון של מאבק 

ובעצם להשתלב , ערבי-משותף יהודי
ילי פע גם –ם רבים נבמסגרת בה יש

 אשר – פעילים אחריםש וגם "חד
  .חולקים עמנו עקרונות משותפים

  
        ????אילו עקרונות משותפיםאילו עקרונות משותפיםאילו עקרונות משותפיםאילו עקרונות משותפים

  

רצון להתמודד מול ,     קודם כל
המדיניות האכזרית של העירייה כלפי 

עיר "רק . התושבים המוחלשים
מציעה חזון של מהפך חברתי " לכולנו

ורק אהרון מדואל כראש , יפו-א"בת
לצרכים של עירייה יהיה קשוב ה

סובל ו  אשר נדחק לשוליים,הציבור
 אנו רואים עצמנו .מהזנחה ומאפליה

המעמיד , שותפים לסדר יום כזה
  .במרכזו את מי שעד כה הודרו

  

הציבור הערבי כי , חשוב להדגיש    
המשותפות ביפו סובל מבעיות רבות 

כפר ו גם לתושבי שכונת התקווה
מערכת חינוך ,  מצוקת דיור:שלם

  .ועוד,  הריסת בתים,כושלת
  

אינה תנועה " עיר לכולנו    "
המכנסת סביבה רק גורמים , הומוגנית

אלא תנועה , הדומים זה לזה
בה שותפים אישים , הטרוגנית

וקבוצות מזרמים רעיוניים ופוליטיים 
הקבוצות , למרות השוני. שונים

 הגנה –הצליחו למצוא מכנה משותף 
על האינטרסים של הציבורים 

  .המוחלשים ביותר בעיר הזאת
  היא" עיר לכולנו"תנועת ,     לכן

והחבירה , השותף הטבעי עבורנו
 מאפשרת לנו להיות חלק אתהז

 6-5 צופים להש, מתנועה משמעותית
הישג , מנדטים במועצת העיר הקרובה

 סיעה משמעותית אפשר לה להיותשי
  .ביותר במועצה

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  גוונים  חמישים

  ואותה גברת
  
  
  

של הבמאי וודי " בננות"    הקומדיה 
עוסקת בהפיכה המתרחשת , אלן

. ברפובליקת בננות באמריקה הלטינית
מטוס צבאי ,  הסצינות בסרטתבאח

עמוס חיילים אמריקאים טס לכיוון 
 החיילים משוחחים .הרפובליקה

עבור , לחם הפעםינעבור מי  ".ביניהם
שואל , "? או עבור המורדיםהממשלה

וזוכה , אחד החיילים את חברו
בבית הלבן לא לוקחים : "תשובהב

מחצית החיילים ילחמו . שום סיכונים
 –והמחצית השנייה , לטובת הממשלה

  "...ילחמו לטובת המורדים
גם בבחירות , ן    כמו אצל וודי אל
יש מי , חודשההמקומיות שיערכו 

.    שם-גלר-פה-שבוחר להיות נטוע רגל
 ,מפלגת העבודה, למשל, כזו היא

 האדומה אשר בעבר שלטה בחיפה
  .  ירדה מגדולתה–אך מאז , ביד רמה

  חיפהלמועצת העירבבחירות     
מתמודדות לא פחות מארבע רשימות 

רשימתו של מזכיר : הקשורות בה(!) 
רשימה , מחוז חיפה של המפלגה

לשעבר לכנסת  מועמד ו שלבראשות
של " רשמית"- ימה ההרש, מהמטע

הפונה לקהל סביבתי ורשימה העבודה 
ראשה אשר ב, ובעל מודעות חברתית

 המהדרין .נמצאים שני חברי מפלגה
 את רשימתו –יוסיפו רשימה חמישית 

 שבעבר ,של ראש העירייה המכהן
  .כ מטעם העבודה"היה ח

באמצעות הרצת מספר ,     באופן זה
 מקווים, רשימות בעלות גוונים שונים
" לקלוע"אולי במפלגת העבודה 

, לטעמיהם השונים של ציבורים שונים
, בסופו של דבר, אבל לשכנע את כולם

  .יניקים למועצת העיר"לשלוח מפא
יפו -אביב-    גם מפלגת העבודה בתל

קולותיהם של . נוקטת טקטיקה דומה
יושבי שכונות היוקרה בעבר הירקון 
אמורים להינתן לרשימתו של ראש 

 .החבר בעבודה,  רון חולדאיהעירייה
הנוהים אחר , ואילו צעירים ערכיים

להחזיר "'  של שלי יחימוביץהבטחתה
-את המפלגה לשורשיה הסוציאל

 הצביע אמורים ל,"דמוקרטיים
  .עבודהשל ה" רשמית"-לרשימה ה

גם , את הטריק הזה צריך להכשיל    
על מפלגת . אביב- לבחיפה וגם בת

א משנה ול, העבודה לא ניתן לסמוך
  .איזה שם או גוון תעטה על עצמה

  
  
  
  

        אורי וולטמןאורי וולטמןאורי וולטמןאורי וולטמן    

 

 

 

 

 

 

        : : : : המכנה המשותףהמכנה המשותףהמכנה המשותףהמכנה המשותף

  הגנה על המוחלשים
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   מייצר תודעה–עיסוק באדמה ה
  

  

  ?ובמה יתרונן?  כיצד מקימים אותן●לקראת הכנס הארצי בנושא גינות קהילתיות 

  
יתקיים בחיפה הכנס הארצי הרביעי ,  באוקטובר7',     ביום ב

ביניהם והמאורגן בידי שורה של ארגונים , לגינון קהילתי
ספר מבעיר חיפה פועלות ). ט"חלה(החברה להגנת הטבע 

בעיקר , אשר מהוות פרויקט חברתי ייחודי, גינות קהילתיות
  .בשכונות המוחלשות בעיר

רכזת הגינות הקהילתיות , חן קרסניצקיחן קרסניצקיחן קרסניצקיחן קרסניצקי    שוחחנו עם 
כנס ועל החשיבות של העל , ט"בקהילת חיפה של החלה

  .פרויקט הגינון הקהילתי
  

      ?כמה גינות קהילתיות פועלות בארץ
אשר , בארץ פועלות כמה מאות גינות קהילתיות    

 בידי –וחלקן , ט"חלקן מלוות בידי החלה
בעיר חיפה יש עשר גינות . ארגונים אחרים

  . והיד עוד נטויה, קהילתיות
ליווי צמוד ב   הגינות הקהילתיות זוכות 

העירייה מסייעת . שלנו ושל עיריית חיפה
קיית גם בתשלום על המים המשמשים להש

ולעיתים , אבל גם מספקת חומרי גינון, הגינות
אשר ,  גם מערבת את עובדי מחלקת הרווחה–

נמצאים בקשר עם התושבים אשר מטפחים את 
גם מחלקת התכנון של העירייה נמצאת . הגינות

  .ומתכננת את הגינות בשיתוף עם התושבים, בתמונה
  

  ?הארצישל הכנס  סדר יומומה 
. ן קהילתי מתקיים זו השנה הרביעית    הכנס הארצי לגינו

 הוא קורה –והשנה , בשנה שעברה הוא התקיים בלוד
בשיתוף פעולה בין קהילת חיפה של החברה להגנת , בחיפה
  .לבין עיריית חיפה והקהילה הבהאית בעיר, הטבע

 לבין 9:30אשר יתקיים בין , חלקו הראשון של הכנס    ב
, 12שדרות בן גוריון ( בבית החייל במושבה הגרמנית 12:00

צפוי , )כחמש דקות הליכה מתחנת הרכבת חיפה מרכז
ויעמדו כשלושים , להיערך יריד פרויקטים של גינון קהילתי

ספר נשיק עוד . דוכנים של גינות קהילתיות ברחבי הארץ
אשר לראשונה יכיל , "סודן של הגינות הקהילתיות"בשם 

יזמה שרויקט זה פ. מיפוי של כל הגינות הקהילתיות בארץ
בכנס . סוף לסיומו-והגיע סוף, ט לפני מספר שנים"החלה

  .יוקרן גם סרט שהפקנו על הגינות הקהילתיות בעיר
יצאו שבעה אוטובוסים לגינות קהילתיות י 12:00   בשעה 

תום ל ועד 14:00 משעהו, שם יתקיימו הפעלות שונות, בעיר
. םיתתקיים פעילות בגנים הבאהי, 16:30בשעה , הכנס

 יתקיים סיור –ולאחר מכן , פעילות זו תכלול מושב הרצאה
שזו הפעם הראשונה , יצוין. ם עצמםימודרך בגנים הבאהי

  . כנס באהיאינוים מתארח כנס שישבגנים הבאה
  

  ?מסייעת העירייה לגינות הקהילתיותכיצד 
    קשרי העבודה בין החברה להגנת הטבע לבין עיריית 

הם קשרי עבודה , הקהילתיותבכל הנוגע לגינות , חיפה
  .אך הוכיחו את עצמם, שאינם מובנים מאליהם כלל

בהן אספקה כי גינות קהילתיות שאין ,     הניסיון שלנו מלמד
עיריית חיפה .  פשוט מפסיקות להתקיים–סדירה של מים 

סיוע נדרש בדמות תשלום חשבון המים של כל מושיטה 
  .הגינות הקהילתיות

    העירייה גם מעורבת באמצעות ועדת ההיגוי העירונית של 
אשר כוללת את נציגי קהילת חיפה של , הגינות הקהילתיות

, ם מהעירייהנציגיוכן , החברה להגנת הטבע
המחלקה לעבודה , גנים ונוףל החלקמהמ

, כמו כן.  ומחלקת החינוךקהילתית
שותף לוועדה גם נציג הקהילה 

  .הבאהית בחיפה
  

   ?קימים גינה קהילתיתאיך מ
אני : "פונה אליי ואומר,     מגיע תושב

אני . "ים גינה קהילתיתקרוצה לה
האם יש עוד , שואלת אותו איפה הוא גר

הוות אנשים שנמצאים סביבו ויכולים ל
קבוצה ראשונית שתיקח אחריות על 

אני פונה לעירייה , לאחר מכן. פרויקט כזה
  .תוח שיתאיםכדי לבדוק איפה יש שטח ציבורי פ

    אחרי שעשינו סיורים עם מחלקת התכנון של 
ואחרי שהתושב גיבש סביבו , העירייה ומצאנו מקום מתאים

מתחיל תהליך , קבוצה המעוניינת לקדם את רעיון הגינה
זה . בו מעורבבת גם מתכננת הגנים והנוף של העירייה, תכנון

לא המטרה היא . והוא גם תהליך מגבש, תהליך שאורך זמן
אלא גם על השאלה , "מה שותלים"רק לענות על השאלה 

  ".מה אנחנו רוצים להפיק מהגינה"
    רבות מהגינות הקהילתיות שהיינו שותפים להקמתן 

בת גלים , דוגמת הדר, מוקמות בשכונות מוחלשות, בחיפה
בחלק מגינות אלה עבודת טיפוח ). מאל'ואדי ג(ועין הים 

  . שבים יהודים וערביםהגינה נעשית במשותף בידי תו
הגינות הקהילתיות , בתור החברה להגנת הטבע,     מבחינתנו

במרחק נגיעה , הן דרך נהדרת לייצר טבע זמין בעיר
 ןהגינות הקהילתיות ה, אבל מבחינת התושבים. מהתושבים

וגם עם , גם דרך לייצר שיתופי פעולה בינם לבין עצמם
 רבותב. הילתיס או מרכז ק"דוגמת מתנ, מוסדות בשכונה

,  הקרנת סרטיםכמומהגינות הקהילתיות התקיימו פעילויות 
  .'וכו, הרצאות בנושא מיחזור, תן-שוק קח

רואים שתושבים , בעקבות הקמת גינה קהילתית,     פתאום
שאין כאן , האמת היא. מתחילים לאסוף בקבוקים למיחזור

כי העיסוק באדמה מייצר את ההבנה ואת , שום דבר מפתיע
,  הוא יתקלקל–שאם לא נשמור על הטבע שסביבנו , ודעההת

התובנות האלה  . לא יאסוף אותויש א–נזרוק זבל אם 
  .והאווירה הזו גם מסייעות לשיפור האקלים החברתי בשכונה

  
אך , הכניסה לכנס הארצי לגינון קהילתי היא ללא תשלום

  , yairk@jdc.org.il: לפרטים. מותנית בהרשמה מראש

 http://tinyurl.com/ginot2013: וקאו בפייסב
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קשת "ערבית בשם -    תנועה יהודית
לפני הוקמה " כרמיאל לצדק חברתי

, מספר חודשים בידי פעילים ותיקים
והיא מתמודדת בבחירות למועצת 

 מרצ, ש"רשימה שותפים חדב. העיר
  .''''צצצצהאות שלה היא ו, עצמאיםו

    בקווי היסוד של התנועה החדשה 
 מבטא 'קשת'מושג ה" כי ,נכתב

ללא , ויון ערך האדםעבורנו את שו
 כי –מין ומגדר , צבע, הבדל דת

, לכולנו יש מקום על פני האדמה
 –בעירנו הנפלאה והאהובה 

,  לדברי הפעילים בתנועה."כרמיאל
היא מבטאת את הרעיונות שעמדו 

ההמונית בבסיס המחאה החברתית 
  .2011של קיץ 

    המועמדת הראשונה ברשימה היא 
, לת מרצ חינוך ופעיאשת, דינה דודדינה דודדינה דודדינה דוד

יר יר יר יר ''''חחחחועמד במקום השני הוא מוה
  .ש"פעיל חד, סועאדסועאדסועאדסועאד

    בכוונת התנועה לפעול להגן על 
צרכיהם של הקהילות המגוונות 

,  יוצאי אתיופיה–ובהן , בכרמיאל
התושבים , מ לשעבר"יוצאי ברה

הבדואים שחיים בשכונת -הערבים
  .ועוד, ראמיה

    במהלך חול המועד סוכות קיימה 
, " שלום נודדתסוכת"התנועה 

ובה , שהוצבה במקומות שונים בעיר
. התקיימו דיונים בנושאים עירוניים

עיריית כרמיאל התנגדה להצבת 
קשת כרמיאל לצדק "ופעילי , הסוכה

פרסמו בתגובה כרוז " חברתי
ץ בנושא "המצטט מתוך פסיקת בג

: חופש הביטוי במקומות ציבוריים
שטחיה הציבוריים של רשות "

ם במה אפקטיבית מקומית מהווי
לשם השמעת דעות והחלפת 

ועל כן שלילת נגישותם , רעיונות
בפני הביטוי הפוליטי עלולה לפגוע 

  ".קשות בעקרון חופש הביטוי
    בין נושאי המפגשים השונים 

 בסוכת השלום הנודדתשהתקיימו 
האם חינוך ומשפט : "של התנועה

איך ", "?מקדמים צדק חברתי
לכל מפתחים תעסוקה ופרנסה 

כיצד יכולה עיר ", "?בכרמיאל
, "?דמוקרטית-להפוך לסוציאל

ערבי בכרמיאל -קיום משותף יהודי"
האם נשים מסוגלות ", "? כיצד–

 ".?להצליח בעיר כרמיאל
קשת כרמיאל  "    לאתר הבית של

  :"לצדק חברתי
http://keshet-karmiel.info/  

        

  סחנין נצבעת אדום
  
  
  

     מאות מתושבי העיר השתתפו
בעצרת בחירות המונית שהתקיימה 

תמיכה ב, )27.9(בשבוע שעבר 
 ספות אבו ריאספות אבו ריאספות אבו ריאספות אבו ריאבמועמדותו של 

הרחבה בה התקיימה . לראשות העיר
העצרת נצבעה בדגלים אדומים 

וכן בדגליהן של הרשימות , רבים
השונות התומכות במועמדותו 

  .לראשות העיר
למד רפואה , 39בן ,     אבו ריא

באוניברסיטת סנט פטרסבורג 
ובשובו לסחנין ניהל , ברוסיה

הוא חבר הנהלת חזית . מרפאה בעיר
ונבחר להיות מועמד מטעמה , סחנין

  .לראשות העיר
    מועמדותו של אבו ריא זוכה 
לתמיכת כוחות פוליטיים נוספים 

נחשב למועמד המרכזי והוא , בעיר
,  ראש העירייה המכהןהמתייצב מול

    .ד"מאזן גנאים מבל

  
  
  

        

        

        

        בחירות באום אל פחםבחירות באום אל פחםבחירות באום אל פחםבחירות באום אל פחם
  

בבחירות למועצת העיר אום     
ש ברשימה "אלפחם מתמודדת חד

משותפת יחד עם תנועות בני הכפר 
שמה של . ועם קבוצות נוער שונות

פחם - אום אל"הרשימה היא 
  .''''אאאאוהאות שלה היא , "המאוחדת

 שמדובר, ש מדגישים"    בחד
ברשימה היחידה המתמודדת על 

ולא על בסיס , בסיס מצע פוליטי
  .חמולתי או עדתי, הרכב משפחתי

    מועמדה של הרשימה לראשות 
, א אגבריהא אגבריהא אגבריהא אגבריה''''רגרגרגרגהעירייה הוא 

לשים יצליחו ש מקווים כי "ובחד
 שנות שלטונה של התנועה 25-סוף ל

  .האיסלאמית בעיר
  
  
  
  
  
  
  

        חיפהחיפהחיפהחיפה גם ב גם ב גם ב גם ב––––אפליה אפליה אפליה אפליה 
סוהיל סוהיל סוהיל סוהיל ר "יק דשבוע שעבר הענ    ב

ש " ראש רשימת חד– אסעדאסעדאסעדאסעד
 – ''''וווושסימנה האות , למועצת העיר

הוא ". ידיעות חיפה"ריאיון למקומון 
אמר כי בראש סדר העדיפות של 

שינוי "הרשימה עומדת שאלת 
מערכת היחסים בין העירייה לבין 

כך שהיחסים , התושבים הערבים
יהפכו מבוססים על שותפות קבועה 

  ".ועל כבוד הדדי
למצוקות , ר אסעד"  עוד התייחס ד  

הקשות מהן סובלת מערכת החינוך 
מצוקות , הציבורית הערבית בחיפה

אשר מאלצות את ההורים הערבים 
בעיר לשלוח את ילדיהם לחינוך 

 70%לא יכול להיות מצב בו . "פרטי
מהתלמידים הערבים ילמדו בבתי 

בבתי , אומנם, מדובר. ספר פרטיים
 עם הישגים ,ספר מוצלחים וטובים

אולם הם עולים הון תועפות , גבוהים
משרד החינוך והעירייה . להורים

צריכים להשקיע בבתי הספר 
כדי שאלה יוכלו , הממלכתיים

, להתחרות בבתי הספר הפרטיים
ולהוריד את עול מימון הלימודים 

  ".מעל כתפי המשפחות הערביות
    בעיה קשה נוספת ממנה סובלים 

היא בעיית , רהתושבים הערבים בעי
ממחקר שנערך בחוג . הדיור

לגיאוגרפיה באוניברסיטת חיפה 
עולה כי מעל , לפני כארבע שנים

 מתגוררים ערבים ן מהדירות בה24%
כמחצית .  מרחף צו פינוי–בעיר 

 מתגוררים תושבים ןמהדירות בה
 סובלות מליקויים שונים –ערבים 

  .וצריכות לעבור שיפוץ

 

 

 

 

 

 

        : : : : כרמיאלכרמיאלכרמיאלכרמיאל

  רשימה משותפת 

  ש ולמרצ"לחד
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        ::::סודאןסודאןסודאןסודאן
        

  חאות המוניות מ
  ומעצר של קומוניסטים

  
  

כוחות המשטר הסודאני הרגו     
מאז החלו המחאות , עשרות מפגינים

). 23.9(ההמוניות בשבוע שעבר 
המחאות פרצו בעקבות החלטת 

 ,העלאת מחירי הדלק בדברהממשלה 
ת וכלכליה ותרפורמאחת מהבמסגרת 

  . אותן היא מיישמתתוליברלי- ניאוה
המפגינים חסמו כבישים והבעירו     

 ואף העלו ,צמיגים בכל ערי המדינה
  – באש את מטה מפלגת השלטון

 בעיר – הקונגרס הלאומי הסודאני
  .רטום'הבירה ח

במסמך שהתפרסם ברשתות     
 קראה הסתדרות הרופאים ,החברתיות
לכל הכוחות האזרחיים בסודאן 

, לרופאים, והאיגודים המקצועיים
לבעלי ,  לעיתונאים,למשפטנים

, מקצועות חופשיים ולסטודנטים
. להכריז על מרד אזרחי נגד המשטר

יצוין שבעקבות השימוש המוגבר 
ידי פעילי בל ובאינטרנט "בדוא

החליט המשטר לנתק את , האופוזיציה
שך כמה ימים שירותי האינטרנט ומ

 .גישה לאינטרנטבסודאן לא הייתה 
ם שחוששי, השלטונות הסודאניים    

, מהשפעת האביב הערבי על ארצם
הכריזו על  סגירת בתי הספר במחוז 

. מוקד המחאותם נמצא ש, רטום'ח
עוד בוצעו מעצרים של פעילים 

בין . קומוניסטים ברחבי המדינה
שני חברים בלשכה : העצורים

הפוליטית של המפלגה הקומוניסטית 
  והשני79 אחד מהם בן, הסודאנית

  .קצועיים ממנהיגי האיגודים המהוא
  

        ::::בנגלדשבנגלדשבנגלדשבנגלדש
        
        

  פועלי הטקסטיל 
  יוצאים לרחובות

  
  
  
  

אות אלפי פועלות ופועלי מ    
את שעבר שבוע ו בדשטקסטיל ג

ומאות , בירת בנגלדש, רחובות דאקה
  .מהם נפצעו בהפגנות
 אשר מרביתם –    דרישת הפועלים 

 19נאלצים לעבוד במשמרות של 
להעלות את  היא –שעות ברציפות 

 350-כ( טאקה 8,114י ל־שכרם החודש
כיום עומד שכר המינימום ). שקל

שאותו משתכרים מרבית , בבנגלדש
העובדים בתעשיית הטקסטיל 

 ). שקל100( טאקה 3,000על , במדינה

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

יצאו אזרחי ) 22.9(    בשבוע שעבר 
. פרלמנטלגרמניה לקלפיות לבחור 

מבטיחות כהונה , כצפוי, התוצאות
  .צלרית אנגלה מרקלקנשלישית ל

    חרף העובדה שהתוצאה בה זכתה 
) Die Linke(מפלגת השמאל 

הייתה נמוכה בכשליש בחירות ב
האווירה במטה , 2009-מהתוצאה ב

בעת סגירת , הבחירות של המפלגה
הייתה אווירה של , הקלפיות

  . של ניצחון–ואז , התרגשות מתוחה
אשר ,     מטה הבחירות היה רווי מתח

בקריאות שמחה כשהתחילו התפרץ 
להתפרסם תוצאות המדגמים 

מהם עלה כי מפלגת , הראשונים
השמאל הפכה הסיעה השלישית 

 הועקפ, בגודלה בפרלמנט הגרמני
  .כך את מפלגת הירוקיםהודות ל

 מהקולות 8.6%-     השמאל זכה ב
 הירוקיםו, )2009-  ב11.9%לעומת (

  ).10.7%לעומת ( 8.4%-בזכו רק 
ה רמה במיוחד     קריאת שמח

לאחר שנודע שהמפלגה , נשמעה
שהיא , )FDP(הדמוקרטית החופשית 

 ,קפיטליסטית- ופרומפלגה ליברלית
 מהקולות בלבד 4.5%-זכתה ב

,  בבחירות הקודמות14.6%לעומת (
אז הייתה המפלגה השלישית 

שמפלגה זו , המשמעות היא). בגודלה
לא עברה את אחוז החסימה הגבוה 

זו . מחוץ לפרלמנטונשארה , )5%(
הפעם הראשונה שהמפלגה 

 מיוצגת אינההדמוקרטית החופשית 
מאז נוסדה ) בפרלמנט(בבונדסטאג 

  .1949-גרמניה המערבית ב
מנהיגה ,     מוקדם יותר אותו ערב

גרגור גרגור גרגור גרגור , הכריזמטי של מפלגת השמאל
נשא נאום בפני פעילי המפלגה , גיזיגיזיגיזיגיזי

הוא הודה . הצוהלים שהתכנסו במקום
, העבודה הקשה שהשקיעולהם על 

: והעלה על נס את הצלחת המפלגה
 כי 1990-מי עשוי היה לחשוב ב"

 תהפוך למפלגה השלישית מפלגתנו
  ".?בגודלה בגרמניה
צפויים להגיע זמנים "    גיזי הזהיר כי 

אבל הבטיח לתומכיו כי , "קשים
מפלגת השמאל תהווה אופוזיציה 

, התבדח ואמרהוא . שמאלית לוחמת
 ום ממשלת קואליציה ביןשאם תק

      מפלגהה  ובין    הדמוקרטים- נוצריםה

  
הרי שמפלגת , דמוקרטית-הסוציאל

השמאל תהיה מפלגה האופוזיציה 
כלי יאלצו  "–ואז , הראשית

להכיר , סוף-סוף, התקשורת
  "...בקיומנו

שרה שרה שרה שרה , ר מפלגת השמאל"    סגנית יו
המפלגה "אמרה כי , ואגנקנכטואגנקנכטואגנקנכטואגנקנכט

מידה מול דמוקרטית הע-הסוציאל
מרקל מועמד שאינו ] הקנצלרית[

שלא הצליח לשכנע את העם כי , אמין
אין דבר . הוא מייצג חלופה פוליטית

בביוגרפיה שלו המלמד שמדובר 
נהפוך . באדם בעל מודעות חברתית

 הוא פעל למתן מענקים –הוא 
ולתת , מ"להעלאת המע, לבנקים

  ".הנחות במס לעשירים
בה נוספת     מפלגת השמאל קיבלה סי

היא זכתה ברוב מוחלט : לחגוג
 מחוזות בחירה בעיר הבירה הבארבע
אומנם מפלגת השמאל רחוקה . ברלין

אולם כיום , מלהיות מפלגת שלטון
הם יכולים לטעון באופן לגיטימי כי 

  .הם מפלגת אופוזיציה רצינית
  

המתפרסם , "דה לוקל" העיתון מתוך

 בגרמניה בשפה האנגלית
  

  אביב-דיון בתל
  על הבחירות בגרמניה

, 19:00-ב,  באוקטובר2', דביום     
בנושא תוצאות הבחירות יתקיים דיון 

והשלכותיהן על המדיניות , בגרמניה
. ת ועל תפקיד השמאל"כלפי המזה

קרן רוזה משרדי בהמפגש יתקיים 
   ).א"ת, 26נחמני ' רח(לוקסמבורג 

, נה בוסמרנה בוסמרנה בוסמרנה בוסמריוהיוהיוהיוהבדיון תשתתף     
ראשי עד לאחרונה משהייתה 

המחלקה לקשרי חוץ של סיעת 
ראש כיום  ו, בפרלמנטשמאלהת מפלג

ב והאיחוד "ארהה לענייני מחלקה
  .סמבורג רוזה לוקי בקרןהאירופ

.     הדיון יתקיים בשפה האנגלית
  .הכניסה חופשית

 

 

 

 

 

 

 

 

–מפלגת השמאל בגרמניה   

 השלישית בגודלה בפרלמנט

  :  מפלגת השמאלשלתוך כרזה מ

  " גם אחרי הבחירות– חברתיים 100%"
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מהפכה עם 
  מקום לריקודים

  

  איתמר שחרמאת 
  

משתתפות ומשתתפים מכל רחבי בלגיה     עשרת אלפים 
פסטיבל  ב) בספטמבר13-10(השתתפו לאחרונה 

ידי במאורגן מדי שנה ה, )ManiFiesta" (מאניפייסטה"
ביטאון מפלגת העובדים , )Solidaire" (סולידייר"השבועון 

, "רפואה לעם"ארגון הגם  -בין מארגני הפסטיבל . הבלגית
מעניק שירותים רפואיים ללא  וידי חברי המפלגהבשהוקם 
  . הזכות לבריאותתוך ניהול מערכות ציבוריות בדבר  ,תשלום

והיא , לנינית- מרקסיסטית המפלגת העובדים היא מפלג    
המפלגה היחידה בבלגיה המהווה 
אופוזיציה שמאלית משמעותית 

-למפלגות הסוציאל
הליברליות , ותדמוקרטי

המשתפות פעולה , והשמרניות
, רשויות המקומיותלית ובאברמה הפדר

. ריסוק מדינת הרווחהשל הפרטה ובילות מהלכים של ומו
ריות הגוברת אהצלחת הפסטיבל שיקפה היטב את הפופול

כי בבחירות הכלליות  , הסקרים מנבאים.של המפלגה
ז שיתקיימו בחודש מאי היא תעבור לראשונה את אחו

 .5%העומד בבלגיה על , החסימה
הפסטיבל נערך במתחם פתוח בסמוך לחוף , כמדי שנה    

. ביתנים ובימות, בו הוקמו מספר רב של אוהלים, הים
, הפסטיבל כלל הופעות מוסיקליות ותיאטרליות מגוונות

מתחמי פעילות , יריד ספרות שמאלית, הקרנות סרטים
חוזות השונים של מתחמים של סניפי המפלגה מהמ, לילדים
דוכנים של ארגוני ,  עם מזון ומשקאות מקומיים,בלגיה
איגודים וכן דוכנים של , סביבה וזכויות אדם, שלום

  .מפלגות קומוניסטיות ושמאליות מהעולםמקצועיים ושל 
במוקד הפסטיבל עמדו דיונים ופאנלים בהשתתפות     

, חיתפעילים בארגוני חברה אזר, מנהיגי איגודים מקצועיים
בין . וגם שרים וחברי פרלמנט ממפלגות יריבות, עיתונאים

המעבר , האבטלה הגבוהה בקרב הצעירים: הנושאים שנידונו
פעילות פוליטית בקרב , אדם-להעסקה באמצעות חברות כוח

 והנדסה גנטית של גידולים ,הפרטת שירותי הבריאות, נשים
ה  התקיימה שיח,"רפואה לעם"במתחם הארגון . חקלאיים

, מרובת משתתפים עם אחת מהרופאות הפעילות בארגון
שחזרה לאחרונה משהות בת ארבעה חודשים במרכז רפואי 

הפסטיבל כלל לראשונה מתחם ייחודי לנוער . ברצועת עזה
תנועת הנוער  –) Comac" (קומאק"י "שהופעל ע

, הופעות, ובו נערכו סדנאות, והסטודנטים של המפלגה
יגי תנועות נוער שמאליות ממדינות ומפגשים עם נצ, דיונים
 .אחרות

  
  סולידריות בינלאומית

כניסה חינם לפסטיבל להשנה דאגה המפלגה להסעות ו    
,  ילדים מאפגניסטן ובני משפחותיהם40עבור קבוצה של 

  למרות שבלגיה שלחה את . השוהים בבלגיה מזה מספר שנים

  
 ,צבאה להשתתף במתקפה האימפריאליסטית על אפגניסטן

משרד ההגירה של בלגיה מסרב לבקשת המשפחות לקבל 
  .אישורי עבודה או קורת גג, מעמד של פליטים

תרומה ייחודית לפסטיבל הרימה תנועת הסולידריות     
באוהל התנועה נערכה ". לאאינט"אימפריאליסטית - האנטי

  לציון,יליאניים מהפכניים'הופעה מיוחדת של שירים צ
איינדה סלבדור הנשיא הנבחר ים להירצחו של שנארבעים 

" לאאינט. "פינושההגנרל ולהשתלטות החונטה הצבאית של 
  הגלובלירגנה גם פאנל על מאבקן של מדינות הדרוםיא

גריר בהשתתפות ש, יתאאמריקלעצמאות מההגמוניה ה
העיתונאי , אי ברמדאו' אג,האיחוד האפריקאי באירופה
ר "ויו,  סאטור אוקאמפו,שעברהפיליפיני והאסיר הפוליטי ל

  .  חמדאן אדאמירי,הקהילה הפלסטינית בבלגיה
 "אינטאל"ת ית ביותר של תנועאך הפעילות האטרקטיב    

 שני  אשר כללה,במסגרת הפסטיבל הייתה הצגה נודדת
לבאי הפסטיבל המציעים  ,פעילים המחופשים לאנשי עסקים

ת מתוצרטים ומצלמות אבטחה "מזל, לרכוש כלי נשק
על " נוסו בהצלחה"אשר  ,ה הצבאית הישראליתיהתעשי

. פלסטינים בגדה המערבית ובעזה
פעילי התנועה ניצלו את ההצגה 

על עצומה הדורשת החתים כדי ל
ממשלת בלגיה להטיל איסור מ

חברות בלגיות לקיים קשרי על 
לאחר ,  אחר הצהריים. עם חברות נשק ישראליותמסחר

פעילים למצעד מאתיים ו כהתארגנ, שנאספו מאות חתימות
  .אמברגו צבאי על ישראלהטלת בדרישה ל

  
   מרוויחים בעלי ההון-מהמשבר העולמי 

האירוע המרכזי של התקיים  ,תום מצעד המחאהב    
בו נאמו נציגים מהאיגודים המקצועיים המרכזיים , הפסטיבל

הנחשבים לחזקים ביותר , על אף שאיגודים אלו. של בלגיה
-ים באופן היסטורי עם המפלגה הסוציאלמזוה, באירופה

נוצר בשנים , דמוקרטית-הנוצריתהמפלגה דמוקרטית ו
על רקע מהלכי , זאת.  אלהמפלגותין האחרונות קרע בינם לב

והפגיעה בתנאי ההעסקה של ליברליים -הניאוההפרטה 
, דמוקרט-מקדם ראש הממשלה הסוציאלאותם  ,העובדים

-י הערים הסוציאלבהשתתפותם הפעילה של השרים וראש
  . דמוקרטים והשמרנים

פטר פטר פטר פטר , ר מפלגת העובדים"הנאום המרכזי נשא יו    את 
שהתמקד בביקורת חריפה על הדרך בה מנהלות , מרטנסמרטנסמרטנסמרטנס

כולו את המשבר הקפיטליסטי  ובעולם ,הממשלות בבלגיה
ניתנים , במקום להעניש את האחראים למשבר: הכלכלי

, ם הבינלאומייםמענקים והטבות מס לבנקים ולתאגידי
שעה זאת  ."להניע את הכלכלה מחדש"כביכול על מנת 

כן קיצוצים שמתבצעים פיטורים המוניים במגזר הציבורי ו
כי המשבר הכלכלי הביא  הסבירמרטנס . תקציבי הרווחהב

שהכנסותיהם , ליונריםימ-לצמיחת שכבה חדשה של מולטי
רים יכלו ליצור מקומות עבודה חדשים שיפרנסו חלקים ניכ

הוא קרא להחיל . דרדרו לאבטלה ולעוניימהאוכלוסיות שה
 ולפעול לקידומו של מס גלובלי על ,ליונרים בבלגיהימס מ

המדיניות הנוכחית  ".ההון ולביטולם של מקלטי המס
ואילו אנו דורשים , משרתת שכבה אריסטוקרטית מצומצמת

   .אמר, "לדאוג לשלומו של המעמד העובד והיצרני
  

נחתם , ולקול תשואות הקהל, י העובדים על הבמהכשנציג    
  ."לאהאינטרנציונ"הפסטיבל בשירת 



    במאבק
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    לאחר שמשך חודשים ארוכים עבדו תחת סכנת סגירה 

החליטו עובדי החדשות המקומיות ,  עיצומים ומחאותנקטוו
שתנוהל כקואופרטיב , להפיק חברת הפקות חדשה בבעלותם

את הזכות לא משנה מי יהיה זה שיקבל לידיו . "של העובדים
 הוא יהיה חייב לקלוט את –לשדר את החדשות המקומיות 

 מהחדשות המקומיות חיים הר־זהבחיים הר־זהבחיים הר־זהבחיים הר־זהבהסביר , "העובדיםכל 
 מקרית אביב עזוזאביב עזוזאביב עזוזאביב עזוזשמוביל את המהלך יחד עם , בירושלים

 . מבאר שבעוריקי כרמיוריקי כרמיוריקי כרמיוריקי כרמישמונה 
ארבעה סירבו ( עובדים 75 מתוך 56    בקואופרטיב חברים 

). ל בעת שנרשמה החברה"והשאר שהו בחו, לקנות מניה
 כל הכתבים בכל כי, בין היתר, נקבעבתקנון הקואופרטיב 

וכי המשכורת הגבוהה , המהדורות ירוויחו אותה משכורת
 מהמשכורת 130%-מגבוהה ביותר בחברה לא תהיה 

  .הממוצעת בחברה
ענף בכי אין זה המקרה הראשון של עובדים יצוין     

קדם לו עיתון . התקשורת בישראל אשר מקימים קואופרטיב
, ו העיתונאיםאשר נוהל באופן קואופרטיבי בידי, "דבר"

לאחר שהנהגת ההסתדרות בראשות חיים רמון ניסתה לסגור 
לאחר שנוהל משך יותר משנה בידי , 1996-ב, לבסוף. אותו

  .נסגר העיתון בהיעדר מימון ואשראי, עובדיו
  

  " הוט"עובדי הקבלן של 
  התאגדו בכוח לעובדים

  
  

מ "טלקום בע. א.במכתב שנשלח השבוע להנהלת חברת ת    
" הוט"ליה מנסה להעביר הנהלת אחברת קבלן  –) ט.א.ת(

 כי ,"כוח לעובדים"ארגון הודיע  – את טכנאי החברה
.  עובדי החברה220תוך הצטרפו לשורותיו למעלה משליש מ

ת יציג בחברעובדים הארגון הל "כוח לעובדים"כך הפך 
  .ט.א.ת

המאוגדים בכוח ' הוט'זו רוח גבית חזקה לשביתת עובדי "    
לשבור את ' הוט'ומכה לניסיון של הנהלת חברת , םלעובדי

, "ההתארגנות באמצעות העברת העובדים לחברות קבלן
 ".כוח לעובדים"אומרים בארגון 

ט מעסיקה טכנאי שירות והתקנות עבור חברת .א.חברת ת    
החברה . השפלה והדרום, ירושלים, אביב-  תליםבאזור" הוט"

ת עובדיה בתנאים ומעסיקה א, בלבד" הוט"עובדת עבור 
עובדי מועסקים הגרועים בצורה משמעותית מהתנאים בהם 

ט נדרשים למספר .א.טכנאים העובדים בת, כך למשל". הוט"
מוגבלים במספר , גדול בהרבה של קריאות שירות ביום

  . הקילומטרים ברכב החברה ועוד
  

 לחברנו הקומוניסט הוותיק

 יצחק לוי
 מיטב הברכות בהגיעך לגבורות

 י" של מקיפו-א" מחוז תועד

 י" של מקסניף בת ים
  

כמה עשרות טכנאים " הוט"חודשים האחרונים העבירה     ב
וזאת כחלק מניסיונה למנוע , ט.א.מאוגדים לחברת ת

ט למאבקם .א.הצטרפותם של עובדי ת. מעובדיה להתארגן
תיתן לעובדים המאורגנים מנוף לחץ נוסף " הוט"של עובדי 

  ."כוח לעובדים" המסרבת להכיר ביציגות של ,על ההנהלה
 

  פעיל זכויות אדם מעזה 
  זכה בפרס נובל האלטרנטיבי

המכונה , "הקיום הנכון"    מדי שנה מוענק בשוודיה פרס 
י י י י ''''ראגראגראגראגד "עונק הפרס לעהשנה הו". פרס נובל האלטרנטיבי"

 שנים להגנה ולקידום זכויות 35אשר פועל במשך , סוראניסוראניסוראניסוראני
 . ובשטחים הפלסטיניים בפרט,י בכללבעולם הערבאדם 

ד סוראני הופיע אינספור פעמים בפני בתי משפט "עו    
ידי בישראליים כדי להגן על פלסטינים שהועמדו לדין 

 הוא ,יחד עם עמיתים ושותפים לדרך. שלטונות הכיבוש
 שמטרתו ,הקים בעזה את המרכז הפלסטיני לזכויות האדם

הודות מוניטין ב ואשר זכה ,לחקור ולתעד הפרות זכויות אדם
סוראני עצמו נכלא בשש הזדמנויות . לדיווח זהיר ומוקפד

  .הן על ידי ישראל והן על ידי הרשות הפלסטינית, שונות
  
        

  המפלגה הקומוניסטית הישראלית

  )ש"חד (החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון

  חברתו לדרך מגיאלמנתו ו

  וליד ובשיר, אלד'בניו ח

  טובית כרכבי וומשפח
        

  מזמינים את הציבור להשתתף באירוע לזכרו של 
  המנהיג הקומוניסטי הוותיק

  

  זאהי כרכבי
  

  בתיאטרון , 18:00בשעה ,  באוקטובר5, במוצאי שבת
  .חיפה, 33) הציונות(בל 'ג-רחוב אל, בית הגפן

  

כ "ח, כ דב חנין"ח, כ מוחמד ברכה"ח: ישאו דבריםבאירוע 
.  יוכבד גונן ובשיר כרכבי, מןיוסי גלוז, ול'לשעבר עיסאם מח

  . ישתתפו האמנים אמל מורקוס וסלים דאו,כןכמו 
 

 "לחם עבודה"ערבי השקה לספר 
  מבט עכשווי והיסטורי: מעמד הפועלים הישראלי

 

 נסקי'תמר גוזמאת 
  

במועדון , 19:30בשעה ,  באוקטובר8',  ביום ג– אביבאביבאביבאביב- - - - תלתלתלתל
  .70אחד העם , הגדה השמאלית

  

במועדון , 19:30בשעה ,  באוקטובר9',  ביום ד– חיפהחיפהחיפהחיפה
  .39שדרות בן גוריון , "אחווה"

  

 .במקום יוצע הספר במחיר מיוחד. כיבוד,  דברים::::בתוכניתבתוכניתבתוכניתבתוכנית


