
  

  

  אך בפועל מבודד את מדינת ישראל, נתניהו מנפח שרירים
  

הסבל האישי של מי שלוקה בהפרעת חרדה או סובל     
אך כאשר הלוקה בהפרעה . ממחשבות רדיפה מעורר הזדהות
המשלהב חרדות ותחושות , נפשית כזאת הוא ראש ממשלה

ועוד משווק את מרכולתו זו לעולם בשם , רדיפה בציבור
  . הבעיה אינה רק שלו–הוא מנהיג המדינה ש

 –ועוד יותר , ם בשבוע שעבר"בנאום החרדה בעצרת האו    
 בראיונות שהעניק בעקבותיו לכלי 

 חתר, הברית-התקשורת בארצות
  לזרוע נתניהו 
 אשר תיתרגם למלחמה נגד פאניקה

, על דעת הקהל בעולם. איראן
נתניהו לא , שברובה סולדת ממלחמה

דיו להעלות את סף אך עלה בי. השפיע
מול  .החרדה של רבים בציבור הישראלי

ההיסטריה בצל השואה שמפיץ 
הנה כמה עובדות , נתניהו

שבכוחן להוציא את , חשובות
  .האוויר מבלון ההפחדה

  

  הקו האדום
בשנותיו .  שנה בהפחדה מפני איראן30נתניהו עסוק כבר     

י שחצייתם ביד, "קווים אדומים "כראש ממשלה גם שרטט
הקווים האלה נחצו שוב . איראן תגרור התקפה ישראלית

  .אך מתקפה צבאית לא הייתה, ושוב
בינואר השנה חשף ראש . אין זה אומר שלא נעשו הכנות    

רכישת הציוד , כי התכנון, הממשלה לשעבר אהוד אולמרט
 מיליארד 11) עד אז(והאימונים לקראת מתקפה באיראן גזלו 

שמימן את ההכנות , ב"ממשל ארה. אך בכך לא היה די. שקל
לא העניק מטריה אווירית לפעולה , משיקוליו הוא, האלה
, 2003- מהמפרץמשום שבעקבות מלחמה ,  בין היתר.כזאת

המחובר , מאלכי-ראשות ממשלת עיראק הגיע השיעי אלל
  . לשלטון השיעי באיראן

  

  

  הטילים 
ן מצעד צבאי שכלל טילים א    בחודש שעבר נערך בטהר

  כי המצעד       , חוגי השלטון בישראל הזדרזו להכריז . בליסטיים

, אך העובדה היא .מוכיח את חתירתה של איראן לנשק גרעיני
 יזמה טילי במזרח התיכון- מירוץ החימוש הגרעינישאת

  . והכניסה ישראל
שנועד לייצור נשק ,  נבנה הכור  בדימונה60-בשנות ה    

 1985- ב. "יריחו"והוחל בפיתוחו של הטיל הבליסטי , גרעיני
במסגרתו פותחה , אמריקאי-החל פרויקט החץ הישראלי
פעילות זו היא שדרבנה את . מערכת נגד טילים בליסטיים
  .באזורהטילי מרוץ החימוש 

 ואם כבר מנופפים דוברי הממשלה    
כדאי גם , ןאבמצעד שנערך בטהר

. כי יש מי שממש יורה טילים, להזכיר
בעיצומן של , בתחילת החודש שעבר

ל אובמה לירי טילים ההכנות של ממש
שעלול ,  מסוכןהימור –לעבר  סוריה 

היה להסלים לכדי מלחמה אזורית 
שיגרה ישראל שני טילים מדגם  –

.  מספינה בים התיכון"אנקור"
זה ירי כי , היהההסבר בדיעבד 

  .לתרגל את מערכת החץאך ורק ועד נ
  

  התקדים
ם "בשבוע שעבר הגיעה לסוריה משלחת פקחים של האו    

וזאת במסגרת ,  מצבורי הנשק הכימילצורך איסוף נתונים על
  .פירוקםההכנות ל

אמריקאית -מימוש ההסכמה הרוסית, מבחינת נתניהו    
י בסוריה הוא ם בנושא חיסול הנשק הכימ"והחלטות האו

  . מקור לחרדה מיוחדת
ם מסוגל להחליט וליישם פירוק נשק להשמדה "אם האו    

 מדוע לא יפעל –) סוריה(המונית מסוג אחד במדינה אחת 
, לסוגיובעתיד לחיסול מאגרים של נשק להשמדה המונית 

  ?ישראל, הנמצאים במדינה השכנה
את ההנחה אולי צריך לתקן , נוכח העובדות שהובאו לעיל    

אלא , נתניהו אינו סובל מחרדה: שהובאה בראשית המאמר
 כדי להמשיך במרוץ החימוש, עושה בה שימוש דמגוגי

 בכיבוש ולמנוע את תמידלה, הברית- בחסות ובמימון ארצות
  .המהלך הנחוץ של חיסול כל הנשק להשמדה המונית באזור

  2013  באוקטובר9, 39גליון    
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  גאווה עירונית
זה חיסכון של , עובדים ועוד יפרשו 82עד כה פרשו "

עירייה מיוצבת עם  ראש העירייה הבא מקבל. מיליונים בשנה
 שמובילה את העיר עם הפרטות ,תוכנית התייעלות אמיתית

        ".מערכות האשפה של
  )Ynet ,29.9 ,ראש עיריית טבריה ,זוהר עובד(

  

  לום בלהות לגן העדן הקפיטליסטימח
החזון שהשמאל הציג לציבור נראה לרבים כחזיון "

ניפוח , העלאת מסים: בלהות אם לא כחלום, תעתועים
 .פסילת הפרטותו, הפקרות תקציבית, ההוצאה הציבורית

הציבור במערב אינו , עם כל הכעס שבליבו –במילים אחרות 
 החופשי והמרתו עתידו על ידי קיצוץ המשק מוכן לסכן את

ישראל  .הממשלתית בגידול מתמיד וחונק של הביורוקרטיה
 ]של התחזקות הימין [מגמותהיכולה להיות מרוצה מ

בתחום הכלכלי   ולא רק,בנורבגיה ובאוסטרליה, בגרמניה
מנם אין ערובה שממשלות ימין וא. אלא גם במדיני, והחברתי

לרוב  אך, תתמיד עם המדיניות הישראלייזדהו מרכז־ימין  או
  ."הן קשובות יותר לבעיותינו ולדעותינו מממשלות השמאל

  )29.9, "ישראל היום " ,לשעבר מראשי הליכוד, זלמן שובל(
  

  גימיק תרדוף, גימיק
אני לא אוהד גימיקים כגון נאום הפצצה של נתניהו בשנה "

כשאתה חושב שהמסר ? מתי גימיקים טובים. ם"שעברה באו
  ".שלך לא יעבוד

  , כותב הנאומים לראשי הממשלה, גלוסקאעמי (

  ) 30.9, "ידיעות אחרונות"
  

   כאילו דיור ציבורי:ישראבלוף
החברה על פי הנוסח שהובא לקבינט לאישור הקמת "

  ."לא תצא דירה אחת להשכרה –הממשלתית לדיור 
  )30.9, "ישראל היום", השר להגנת הסביבה, עמיר פרץ(

  

  העובדים בשם הגנה על , ללכלך על העובדים
ר ועד עובדי "זו שגיאה קשה להחזיר את אלון חסן להיות יו"

חסן הוא תפוח רקוב אחד שמטיל כתם על . נמל אשדוד
הלוחמים בעד , ועלינו, על העובדים כולם, מנהיגי עובדים

צדקה ההסתדרות כשהשעתה . עבודה מאורגנת ומאמינים בה
מקיים משום שכבר אינו 'שגתה כשהחזירה אותו היום , אותו

ץ "בנט וישראל כ, לפיד, נתניהו. 'קשרים עסקיים עם הנמל
 את הנשק יהם הם קיבלו ליד–יכולים לצאת לרקוד ברחובות 

הטוב ביותר שמפריטנים ושונאי עבודה מאורגנת יכולים 
  ".לחלום עליו

  ) 30.9, פייסבוק, העבודהמפלגת ר "יו ',כ שלי יחימוביץ"ח(

  

   מכתבים למערכת
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   בנושא זכות השיבהכנס
בכנס הבינלאומי פתי השתת:     חוויה מעניינת נזדמנה לי

שהתקיים , " שיבת הפליטים הפלסטינים–מאמת לתיקון "
 שאורגן –בכנס .  בספטמבר30-29- ישראל ב-במוזיאון ארץ
 השתתפו מרצים יהודים וערבים –" זוכרות"בידי עמותת 

  .ל"וכן מרצים פלסטינים מחו, מישראל
 מתווה לשיבת הפליטים  אודותכנס נסוב עלעיקר ה    

 ,קבלת אחריות ותהליך תיקון, על יסוד הכרה, הפלסטינים
 לא הייתה המטרה. המושתת על עקרונות הצדק המעברי

כיצד לבחון אלא , להתווכח האם זכות השיבה ישנה או איננה
ומהן הדרכים האפשריות , זו עשויה להתרחש בפועל

על אופי ההשלכות של שיבת פליטים  גםנידונו  .למימושה
  .ם של מי שחיים בארץ כיוםעל מעמדו, החברה שתיווצר

  יפו-אביב-תל, דן יהב
  
  
  
  
  
\  

  
  

  

  
  
  
  

  תאומות
  
  

על , רוחאניעל , את הטור הזה אני לא אכתוב על נתניהו    
, אני אכתוב על כך. על אחד המנהיגים האחריםאבו מאזן או 

וד כמה שעות אהפוך להיות בע, ל יהיה בסדרוהכש בתקווה
לצד השמחה . ה של עשר שניםיאחרי ציפי, אב לשתי בנות

אי אפשר להתעלם מכך שגם אם הכנו להן , הגדולה והאושר
  . לא הצלחנו להכין להן את העולם, חדר מהאגדות

חוסר שוויון , בו עדיין יש מלחמות לעולם ווולדיהן     
אסור להיחשף עולם בו לאבא שלהן  לווולדיהן . ואפליה

בבית הספר אין . כי הוא מורה בבית ספר דתי, בשמו המלא
כי אני לא נחשב מורה קשוח מספיק עבור , תעסוקה מלאה

, סופגים מהבית ומהסביבה את רוח הקרבר שא ,התלמידים
יותר משהם זקוקים ,  זקוקים למפקד–לדעת ההנהלה ו

קצבאות לעולם בו שר האוצר מקצץ ב ויוולדהן . למורה
, " את ילדיהםזו האחריות של ההורים לגדל"שהרי , ילדיםה

מגיע לה היא סבורה שאבל המדינה יודעת לתבוע את מה ש
 .בעת הגיוס לצבא ובעת גביית המסים

ולאבא , הילדות שלי נולדות לתוך עולם רחוק ממושלם    
                            כי  ,אבל אני מבטיח להן .רחוק משלמות לא פחות

ל מהמאמץ להפוך את העולם שלהן לטוב לעולם לא אחד
  .יפה יותר ושוויוני יותר, יותר

        ....וסי סוסי סוסי סוסי סיייי
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  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 , המעוניינים לקבל בדואר רגיל

בשיק לפקודת המפלגה   שקל150המשלוח באמצעות תרומה של 

  6126102מיקוד , אביב-תל, 26205 ד" ת, הקומוניסטית הישראלית
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פסק בית ) 3.10(    בשבוע שעבר 
פיראס פיראס פיראס פיראס כי כי , המשפט המחוזי בחיפה

אשר רכש דירה בשכונת הכרם , עליעליעליעלי
לקבל לידיו את יזכה , בצפון עכו' ב

  .הדירה ולעבור לגור שם עם רעייתו
הוא ,     לאחר שעלי רכש את הדירה

 גזעני מצד הסתההפך קורבן למסע 
אשר ראו ברכישה , ארגוני ימין בעיר

  השתלטות ערבים על"לק ממסע של ח
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 
מאהלי שנתיים בדיוק לאחר פינוי     

ם של פקחיהידי בהמחאה החברתית 
חזרו  – חולדאי רון, ראש העירייה

. )3.10 (האוהלים לשדרות רוטשילד
מגוון מפגינים מרחבי הקשת 

יפו לקחו חלק -א"החברתית בת
עיר "שאורגן בידי תנועת , באירוע
 המתמודדת למועצת העיר "לכולנו

  .ולראשות העירייה
עשרות במקום נכחו במשך יממה     

אשר הקימו מאהלים וארגנו , פעילים
ברוח מחאת האוהלים , מעגלי שיח
בהודעה שפרסמה . 2011של קיץ 

עיר '"כי , נאמר" עיר לכולנו"תנועת 
 תנועת האופוזיציה  היא'לכולנו

 שנאבקה לפני ,יפו-א"החברתית של ת
 פעילי. נגד פינוי האוהליםיים שנת

חאה ה היו מעורבים במהתנוע
  ".ברחבי העיר, החברתית במאהלים

ר האופוזיציה "יו, אהרון מדואלאהרון מדואלאהרון מדואלאהרון מדואל    
" עיר לכולנו"במועצת העיר ומועמד 

העם עדיין "אמר כי , לראשות העירייה
העם עדיין דורש , דורש צדק חברתי

העם עדיין דורש , דיור בר השגה
האחראי לסגירת . היחייוקר המ תהורד

המחאה בפעם הקודמת הוא רון 
 שבאקט לא דמוקרטי שלח ,חולדאי

. את הפקחים לפרק את האוהלים
 חזרנו לרוטשילד ואנו מקווים ,היום

  ."שהציבור ישמיע את קולו

כשלושה חודשים לפני ". עכו
 הפגנות מול ביתו של מוכר התקיימו

אשר החליט לבטל את החוזה , הדירה
  .מכירהה מולחזור בו

  

הוא חבר הוועד , 30בן ,     עלי
הוא עומד בראש . י"המרכזי של בנק

שסימנה , למועצת העיר" רשימת עכו"
ש ומנציגי קבוצת "המורכבת מחד, ודודודוד

  לעתור   בחר עלי  ".   התקווה"הנוער  
  

  
  

        
        

        

 מחאה נגד הריסות בתיםמחאה נגד הריסות בתיםמחאה נגד הריסות בתיםמחאה נגד הריסות בתים
אנו בונים את יפו אל מול צווי     "

זו הייתה  –" ההריסה והפינויים
הקריאה המרכזית בצעדה שהתקיימה 

. ברחוב יפת ביפו) 5.10(בשבת 
ערבית המשותפת -הצעדה היהודית

, "עיר לכולנו"אורגנה בידי תנועת 
  .א"ש ביפו ובת"ובידי סניפי חד

מאות משפחות הגרות בשכונת     
מי ביפו נמצאות תחת איום מתמיד 'עג

התושבים . סהצווי פינוי והרישל 
אשר רובם בעלי , הערבים של יפו
נתונים ללחצים  ,הכנסות נמוכות

אשר נועדו לפנותם מבתיהם , כבדים
, בכוונת העירייה. ומאדמותיהם

להעניק שטחים אלו , בראשות חולדאי
וילות אשר יבנו שם , ן"לכרישי נדל

 .  בלבדוקהילות מגודרות לעשירים
סמאות יעשרות המפגינים קראו ס    
- ו" יפו בסכנה"ו שלטים כגון ניפוה
 ". ערבים ויהודים נגד הריסות בתים"
צעדה השתתפו גם מועמדים ב

עיר "למועצת העיר מטעם תנועת 
שלי שלי שלי שלי , , , , אמיר בדראןאמיר בדראןאמיר בדראןאמיר בדראןובהם , "לכולנו

  .דביר ויואב גולדרינגדביר ויואב גולדרינגדביר ויואב גולדרינגדביר ויואב גולדרינג
כי רק באמצעות ,     המפגינים הדגישו

ניתן  ,שיתוף פעולה בין קבוצות שונות
ואגת לכל הקהילות להשיג מדיניות הד

  .יפו-א"בת

  
  

בדרישה כי חוזה  , לבית משפט
, ני שונא גזענותא". המכירה  ימומש

 –כלפי מי היא מופנית ולא חשוב 
. ערבים או כל אחד אחר, יהודים

אמרתי לעצמי שאם אסכים לוותר על 
אז , הבית בשל התנגדות על רקע גזעני

 ציבוראו מ,  הערביציבורכל תושב מה
יבקש לרכוש דירה במקום ר שא, אחר
 יחשוב אלף פעם אם ,וא לא רצויבו ה

  .אמר, "כדאי לו
,     לאחר שפסק בית המשפט לטובתו

ולא , כל תושב בעכו"אמר עלי כי 
צריך להסיק , חשוב מאיזה מגזר

מסקנות מהכרעת בית המשפט 
כל אדם יכול לרכוש : וללמוד לקח

  ".בכל מקום שמתאים לו, בית
  
  
\\\  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

תארגנים נגד מ
  הגזענות בנצרת עילית

  
  
  

    בנצרת עילית מתמודדת למועצת 
, כמו בבחירות הקודמות, העיר

, קיום-הרשימה המשותפת לדו
  .''''קקקקשסימנה הוא האות 

העובדה שבית המשפט פסק כי     "
שמעון , על ראש העירייה הנוכחי

 –להתפטר מתפקידו , גפסו הגזען
נתנה רוח גבית לקמפיין הבחירות 

,  שוכרי עוואודהשוכרי עוואודהשוכרי עוואודהשוכרי עוואודהר "אמר ד, "שלנו
  .העומד בראש הרשימה

ד "בל, ש"    ברשימה שותפים חד
ת כיום יוצגמוהיא  ,ופעילים עצמאיים
לדברי  . מועצהבידי שני חברי

גדיל את ברשימה מקווים לה, עוואודה
ואולי אף , לשלושה מנדטים ייצוגה

המועמד במקום . לארבעה מנדטים
, עצמאיהשלישי ברשימה הוא מועמד 

והמועמדת במקום הרביעי היא 
  .ש"פעילת חד, סאוסן חאמדסאוסן חאמדסאוסן חאמדסאוסן חאמד

 יש    הרשימה אינה תומכת בא
אך , מהמועמדים לראשות העירייה

 שום –חוסמת הכריזה על מדיניות 
  .קול למועמדי הליכוד וישראל ביתנו

 

 

 

 

 

Gfu: 

            ::::עכועכועכועכו

  הזכות לרכוש דירה

יפו יפו יפו יפו - - - - אאאא""""בתבתבתבת
חוזרים חוזרים חוזרים חוזרים 

  טשילדטשילדטשילדטשילדלרולרולרולרו



 4/נשים 

  
  

   חוגג שלושיםפמיניזם חיפאי
  

  לאה דורמאת 
 

היו שנים סוערות  20- של המאה ה שנות השישים שלהי    
המאבקים החברתיים של ילדי הפרחים . ב"באירופה ובארה

, שוויון,  פלורליזםבדברנגד ההפרדה הגזעית והרעיונות 
התניעו גל חדש של התנועה לשחרור , חופש ודמוקרטיה

מרשה פרידמן מרשה פרידמן מרשה פרידמן מרשה פרידמן דוגמת , ב"ות ארהיוצאנשים . שהיהא
, שהגיעו לחיפה בראשית שנות השבעים, ומרילין ספרומרילין ספרומרילין ספרומרילין ספר

התארגנו יחדיו והולידו כמה יוזמות בלתי , חברו לכוח מקומי
 .נשכחות בהיסטוריה של מאבקי הנשים

היא אחת המסגרות אשר נולדו " שהישה לאיא"    
בימים אלה מציינת . מהתארגנות זו

. עילותהשלושים שנה לפהעמותה 
רשם העמותות אצל הארגון נרשם 

אולם פעל עוד קודם  ,1983בשנת 
 .שמות שוניםתחת לכן 

  

בשנות השמונים התחבטה     
הקהילה הפמיניסטית בארץ 
בשאלה איזה מודל עדיף לקידום 

, האם לבחור במודל ליברלי :יהעניינ
אשר פעלה , דוגמת שדולת הנשים

ה כקבוצת לחץ בכנסת והצטיינבירושלים 
אשר הולידו , ץ"בהגשת עתירות לבג

  ? מודל אחרבעדיף לפעול או שמא ? תקדימים
  

לאופי  כנראההמודל הליברלי התאים     
-ריא אך אופייה הפרולט.ירושלמית-ריתאהפעילות הפרלמנט

המשוחרר מן , משפחתי של חיפה
על השפיע , ליות של עיר הבירהאהפורמ

בחיפה מודל שונה התפתח , לכן. הבחירה
 שפניו להעצמה קהילתית , מודל קהילתי:ל ארגון פמיניסטיש

קיבלה מתאר ותחושה  " שהישה לאיא"עמותת . של נשים
, עד היום. ייםאלמרחב פיזי נקי מסימנים פטריארכ, של בית

, ניהולה אין היררכיה באופן, אין במקום מנהלת, למשל
וכניסת , ידי ועדות רוחביות ונושאיותבהעמותה מנוהלת 

 . מדודה וסלקטיביתהיא לאירועים גברים
  

ולא ,וס זטות בארגון מתקבלות בשיטת הקונצנהחל    ה
א שעל ידי י שיטה זו הותמשמע. בשיטת הרוב הדמוקרטי

הן מגיעות בסופו  – תהליך הדדי של שכנוע כל המשתתפות
 אולם הוא ,זה תהליך ארוך יותר. של דבר להחלטה פה אחד

ת העוצמה שבהתאחדות מבטיח את האיכות הייחודית וא
מאחורי " להתחבא"כשאין אפשרות , סביב החלטה משותפת

שיטת "נשמרת פורום ופרויקט , בכל ועדה. ענייני מיעוט ורוב
, לסביות, פלסטיניות לשייצוג שווה אשר מבטיחה , "הרבעים

 .מזרחיות ואשכנזיות
  

לגבי מהבעת עמדה פוליטית " שומר נגיעה"הארגון אינו     
נשות הארגון  פרסמו , כך למשל. לאומי בארץ הסכסוךה

ת  הזדהותן עם הפעילוֹ ביטאו את בה ,הודעה לעיתונות
על גבי , 2010- בשלקחו חלק בארגון משט הסיוע לעזה

מבקשות ... 'שהישה לאיא'נשות , אנו: ""מרמרה" הספינה
עול ביקשו לפר שאלהביע את הזדהותנו עם פעילות השלום 

ילדים , אנושי על נשים-ופן לאלשבירת המצור המוטל בא
שירותי בריאות , תוך מניעת חירויות אדם בסיסיות, וגברים

 ,ומצאו עצמן תחת מתקפה צבאית... ומצרכים חיוניים
מתקפה על משט שלום ... שהייתה תוצר של מדיניות אלימה

 ."המצור על עזה פוגע בכולנו, תוקפת גם אותי
: שלל נושאים פרויקטים ב'שהישה לאיא' מקיימת ,כיום    

ולוגיות פריון טכנבחינת  ;מאבק בסחר נשים ובזנות
 הגברת תחושת הביטחון של נשים ;ןמתקדמות והשלכותיה

 העצמה כלכלית של נשים והשתלבותן ;עירוניבמרחב ה
בית העובדה שב.  דימוי גוף ובריאות האישה;בשוק העבודה

מראה  –ף גו-לא ניתן למצוא עד היום מראת" שהישה לאיא"
אינה  –ף  המשקפת את כל הגו,בגודל מלא
אלא תוצר של בחירה , מקרית

התפיסה השוללת את פמיניסטית 
ערכן של נשים לפיה השוביניסטית 

חיצוניותן ובהתאם לערכי נאמד לפי 
 .הצריכה האופנתית

אחרי שנים רבות של פעילות בתוך דירות     
-קבלה סוף,  הדרשכונתקטנות וצפופות ב

מעירית " שה לאישהיא"מותת סוף ע
אשר , קומתית מרווחת-חיפה דירה דו

 תמורת תשלום ,118בבניין ברחוב ארלוזורוב שוכנת 
 אותו , משכן נעים זה.ארנונה בלבד

חולקת העמותה עם ארגונים בעלי 
מרכז הסיוע : מכנה נשי משותף

רגון א – אסוואת ;לקורבנות אונס
 ארגון –כיאן ו ;הלסביות הפלסטיניות

מיניסטי המבטא  קולות שונים פ
. קהילת הנשים הערביות בישראלב

 גם ספריה ייחודית יםבמקום פועל
במשכן זה קיימת זיקה הדדית בין . וארכיון בנושאי נשים
 ומתקיימים שיתופי פעולה מגוונים ,הגופים המשתכנים בו
 כך מתהווה בפועל הערך הפמיניסטי .בין הארגונים השונים

 התופס את שיתוף הפעולה ,)sisterhood(" תאחיּו"של 
אישית , מעצים מבחינה נשיתוהבלתי היררכי כאלמנט מרכזי  

 .וקהילתית
ומועמדת , אחת מפעילות העמותה, ארנת טוריןארנת טוריןארנת טוריןארנת טוריןמספרת     
כשהגעתי : "ש למועצת העיר חיפה" ברשימת חד5' מס

 שכן הארגון ברחוב ',אישה לאישה'-בפעם הראשונה ל
: דמו כרזות כגוןיאת פני ק. הרביעית בקומה ,80ארלוזורוב 

ִאמהותינו הן  ' וכן', כמו דג בלי אופנים זהאישה בלי גבר'
 שאי אפשר היה ,המקום שפע חום ונינוחות נשית. 'אחיותינו

תוך זמן קצר הפכתי . הרגשתי שהגעתי הביתה. לסרב להן
התפתחה ,  והזהות הקומוניסטית שלי התעשרה,מעורבת

  ".ולם הפמיניסטיתוהתלכדה עם תפיסת הע
  

תתקיים שורה של )  באוקטובר12-10(בסוף השבוע הקרוב 

החוגגים את שלושים שנות , אירועים פתוחים לקהל הרחב

סיפורים , כן יושק ספר של תמונות. הפעילות של הארגון

 ניתן למצוא מידע מפורט באתר. וטקסטים לציון המאורע
  /http://www.isha.org.il ":אישה לאישה "האינטרנט של
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 5/ חברה 
 

  

המשבר הכלכלי 
  ששיתק את הממשל 

  
בגלל מחלוקת בשבוע שעבר ממשל האמריקאי הושבת ה    

  להיות  חייבים התקציב סעיפי  . על התקציב
עד לכתיבת אולם ,  באוקטובר1מאושרים עד 

. אף אחד מהם לא עבר עד כהשורות אלה 
אך גם   ,תקציב זמני מעבירים, בדרך כלל

 מהשבתת כתוצאה. הוא עוד לא אושר
חוץ מכוחות (פעילות הממשלה 

כמיליון ) הביטחון ושירותי המודיעין
שלא לבוא " התבקשו"עובדים 
, מתקנים,  ואלפי משרדים,לעבודה

 פארקים לאומיים גםמוזיאונים ו
לא . ב נסגרו"ברחבי ארה

, ר בשביתה של עובדיםמדוב
 אלא בהשבתה שננקטה בידי

הממשל (המעסיקים 
 לוחותיושלי על אהפדר

  ,  כך   ועקב  ,)הרבות
  

 מאונס עלולים שלא לקבל את שכרם על שהושבתוהעובדים 
  . ימי העבודה שאבדו

  

  ספק רב? בריאות לכל
שיש להם רוב (סלע המחלוקת בין הרפובליקאים     

הוא ) שיש להם רוב בסנאט(לבין הדמוקרטים ) בקונגרס
מערכת הבריאות . תכנית הבריאות של הנשיא ברק אובמה

,  וכתוצאה מכך,ריקאית היא פרטית ברובה הגדולהאמ
הרבה יותר  תמורת שירותי בריאותהעובד האמריקאי משלם 

מקבל הרבה כיסוי אולם , ביחס להכנסתו מהעובד הישראלי
, כמו כן. מעמיתו הישראלי בהרבה מצומצם בטיחותי

אינן מספיקות כדי  הכנסותיהם של עשרות מיליוני אמריקאים
חברות הביטוח , "ספקיות הבריאות"להתקשר עם אחת מ

  .  אותם עשרות מיליונים נותרים ללא שירותי רפואה.יותהענק
    , 2007ב בקיץ של "עד לפרוץ המשבר הקפיטליסטי בארה    

כיסוי דמי ביטוח רקע פרצו על ב "בארהרוב סכסוכי העבודה 
דמי  ועל חלקם של המעסיקים בתשלום ,טיהבריאות הפר

 כבדות ביותר פכוהבריאות של העובדים ההוצאות . חהביטו
 ובין הדורשים הרחבת הכיסוי ,עבור מעסיקים רבים

 תעשיינים לא  מצוייםשל הממשלהבטיחותי בסיוע כספי 
 ספקים פרטיים , שיזם אובמהעל פי החוק החדש. מעטים

אליהן יוכלו להירשם , יצטרכו להציע תוכניות מסובסדות
לקבל את  יו זכאים בינואר הם יה1- בהחל . האזרחים

  . ייקנס –אז ומי שלא יהיה מבוטח , ההטבות הביטוחיות
 הרפובליקאים דורשים לדחות או לבטל את רפורמת    

 אינה מוסרית, אינה הוגנת"בטענה ש, הבריאות של אובמה
הגדירו אותה אף שביניהם כאלה יש ". ופוגעת בזכויות הפרט

 תנגדים הדמוקרטים מ".קומוניסטית"-ו" בולשביקית"
שמבטיחה כיסוי ביטוחי רפואי , נחרצות לביטול הרפורמה

היא לוקה בבעיות יישומיות שאף  ,להרבה יותר אמריקאים
  . רבותוביורוקרטיות 

  

 המדינות 26-המושלים ב) 3.10" (ניו יורק טיימס"על פי ה    
מסרבים ליישם את הרפורמה של שתחת שליטה רפובליקאית 

 מיליון אזרחים שהיו 8- תם של כ הצטרפוהנמנעכך  ו,אובמה
-בהן מתגוררים כש מדובר במדינות .זכאים להצטרף אליה

בהן  דווקא המדינות . "ב" הענייה בארה מהאוכלוסייה68%
 הן אלה ,נמצאים עיקר העניים משוללי הנגישות לבריאות

 הסביר לעיתון ,"המסרבות לאמץ את הרפורמה של אובמה
  .הפועל למען קידום הרפואה הציבורית, אק גייגר'ר ז"הד

  

  מהשבתה לחדלות פירעון
סלע מחלוקת נוספת בין הצדדים הוא שאלת החוב של     

האוצר האמריקאי חייב ללוות כסף כדי  משרד .הממשל
 כמות הכסף .וילגשר על הפער בין ההוצאות שלו להכנסות

 נקבעת בידי –תקרת החוב ,  כלומר–שמותר לו ללוות 
 שר האוצר . טריליון דולר16.7ועומדת כרגע על , הקונגרס

הממשל יזדקק כי מאי חודש  העריך ב,ייקוב לו'ג, האמריקאי
שיוכל כדי   מיליארד דולר בתקרת החוב260להעלאה של 

  . להמשיך ולפעול
 ב לתקרת החוב המותרת" באוקטובר תגיע ארה17-ב    

מד החוב של הממשל האמריקאי על עו,  כבר כיום.שלה
 :החובות הגבוהים בעולםזה אחד .  מהתוצר הלאומי120%

ומקום רביעי בעולם לאחר יפן , כפול מהקיים במדינת ישראל
הרפובליקאים אם ). 135%(ואיטליה ) 160%(יוון , )240%(

 ב"ארה,  תקרת החובשל אההעלאשר  ליתמידו בסירובם
. ולא תוכל להחזיר חובותלמצב שבו לא תוכל ללוות  תגיע

על  אי תשלום ריבית –רעון ההמשך עשוי להיות חדלות פי
  . תולדותיהלראשונה ב –ח שלה "האג

בייחוד , לקיצוץ תקציבי  הסכים הנשיא אובמה2011ביולי     
, הפעם .כדי להימנע מחדלות פירעון, בסעיפי הרווחה והדיור

גדולה הכלכלה ה, אם הרפובליקנים לא יאשרו את המהלך
עלולה להיכנס למצב של חדלות פירעון ולסחוף  בעולם

  . סבב נוסף של המשבר הקפיטליסטיאחריה את כל העולם ל
  

  ב"החשש בעולם משיתוק כלכלי בארה
 עלול להיווצר משבר פיננסי ומיתון גדול וחמור יותר"    

) 3.10(  לאחרונהח שפרסם"כתב בדונ, "2008-מהמשבר ב
שנוצר סביב תקרת  עוסק במשברה ,האמריקאימשרד האוצר 

ב עלולה "אי העלאת תקרת החוב של ממשלת ארה". החוב
אלא לכלכלה העולמית  ,ב"לגרום נזק לא רק לכלכלת ארה

, ראש קרן המטבע הבינלאומיתבסוף השבוע הזהירה , "כולה
השבתת שירותי הממשל גרועה . "דריסטין לגארקהכלכלנית 

תהיה גרועה הרבה העלאת תקרות החוב  אולם אי, דיה
  . לגארדהוסיפה, "יותר

על פי העיתונות הכלכלית האמריקאית בסוף כי , יצוין    
תורמים כבדים מוול סטריט כבר החלו ללחוץ על  ",השבוע

 בממסד הרפובליקאי לרדת מעץ 'המבוגרים האחראים'
ולקבל בחוסר , להעלות את תקרת החוב: כלומר". הסירוב

  . אובמהחשק את תכנית הבריאות של
 הוא , בין שתי המפלגותהפרדוקס במחלקות    

 מה שהממשל ול דורשים אתשהרפובליקאים בסך הכ
 ,"משמעת תקציבית: "הארצות בעולםהאמריקאי דורש מכל 

קיצוץ בתקציבי ב, גידול בחוב הציבורי- המתבטאת באי
שמטרתה ,  של הציבור הרחבפגיעה ברמת החייםבהרווחה ו

 מה שמותר למעצמה ,כמובן. קציב את הגירעון בתטיןלהק
דינות למ" אינו מותר", הקפיטליסטית הגדולה בעולם

  ...קפיטליסטיות אחרות
  אפרים דוידיאפרים דוידיאפרים דוידיאפרים דוידי
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  עוד מאותו הדבר
  

הנשיא  הפלת יאחרליברלית לפני ו-המדיניות הניאו

  בובפאדל כהמצרי  הכלכלן יאיון עםר ●מורסי מוחמד 
  

כלכלה  המלמד ,מצריבוב הוא מרצה סור פאדל כפרופ    
כתב העיתון הארגנטיני . ב"באוניברסיטת דניסון שבארה

 יות הסבור שקיימת המשכ,בובשוחח עם כ, "12ינה פאח"
י ליברלית של שנ-מדיניות הכלכלית הניאומדאיגה בין ה

     –הנשיאים שהודחו בשנתיים האחרונות 
בין ל ,ארכ ומוחמד מורסיחוסני מוב

כעת החונטה הצבאית שנוקטת מדיניות ה
על מנת להתמודד : בשינוי אחד, זאת. שבשלטון

בשנת  שעמד ביסוד ההתקוממות ,עם המשבר הכלכלי
  יוע של סדש השלטון החקיבל , 2011

  . נסיכויות המפרץממסעודיה ו מיליארד דולר 12-כ
  

האם ניתן להבחין בשינוי כלשהו האם ניתן להבחין בשינוי כלשהו האם ניתן להבחין בשינוי כלשהו האם ניתן להבחין בשינוי כלשהו 
של של של של ליברלית ליברלית ליברלית ליברלית - - - - במדיניות הניאובמדיניות הניאובמדיניות הניאובמדיניות הניאו

        ????הממשלה המצריתהממשלה המצריתהממשלה המצריתהממשלה המצרית
- הנשיא מורסי דגל במדיניות ניאו. לא    

 הסבורה שיש לקדם ,ליברלית קיצונית
פתיחת "ואת " השוק החופשי"את 

התכנית הכלכלית של ". השווקים
התבססה על אחים המוסלמים ה

חיזוק על , וההפרטה קידום התיירות
העמקת על , עסקי הפרטיההמגזר 

פתיחת השוק על ההשקעות הזרות ו
מורסי גם , רכאבדומה למוב. ליבוא

הציע לצאת מן המשבר הכלכלי על 
למשוך יש  –  הייצוא ועל מנת להגדיל את,ידי הגדלת הייצוא

בהן מועסקים  ,מופרטותההשקעות זרות בתעשיות הטקסטיל 
  . פועלות ופועלים בשכר זעום

 ,נזהרת מאוד בתחום הכלכליבמצרים הממשלה הנוכחית     
כי היא למדה , בתחום זהואינה מעוניינת בהכרזות רמות 

קיבלה , לעת עתה. שני הנשיאים הקודמיםמהתקדימים של 
. נסיכויות המפרץמסעודיה ומ, סיוע רב מכווייתהממשלה 

הבנק המרכזי המצרי , יתה מקבלת מצרים סיוע זהלא היאלמ
  .היה קורס

  
מדינות רבות מחפשות לצאת מן המשבר על ידי מדינות רבות מחפשות לצאת מן המשבר על ידי מדינות רבות מחפשות לצאת מן המשבר על ידי מדינות רבות מחפשות לצאת מן המשבר על ידי 

        ????יייימקרה המצרמקרה המצרמקרה המצרמקרה המצרמדוע זה לא עובד במדוע זה לא עובד במדוע זה לא עובד במדוע זה לא עובד ב. . . . הגברת הייצואהגברת הייצואהגברת הייצואהגברת הייצוא
בוא לשם הגברת יפתיחת השווקים ליבכאשר מדובר     

ות לבין חתפו אין שוויון כוחות בין המדינות המ,הייצוא
יבוא אבל הי, צוא עשוי לגדולהיי. מדיניות הפריפריה

וזה מה שהתחולל  –בפריפריה גדל מהר הרבה יותר 
גדל , רכאמדיניות הדלת הפתוחה של מובמאז . במצרים

  . הגרעון המסחרי עשרות מונים

גרעון : במצרים קיימים שני גירעונות קשים אף יותראך     
מצרים אינה מייצרת די חשמל : כלומר. אנרגטי וגרעון תזונתי

מצרים הפכה יבואנית החיטה מספר אחת . ודי מזון לצרכיה
  .חמש היבואניות הגדולות של תירסנמנית עם  והיא ,בעולם

לא כתוב  שקיים חוזה , היה ברור לכל הנאצריסטיבמשטר    
 הממשלה העניקה רווחה :בין השלטון לבין התושבים

 עה בחירויות פג–" תמורה"וב ,מסוימת ורמת חיים סבירה
פגיעה קשה ליברלית - המדיניות הניאופוגעת , כעת. האזרח

 ,שכבות הבינייםשל תם של העניים וחברוו
 ואת שוויוןה-אימיקה משמעותית את עמו

  . בחברההפערים הקיימים 
העם המצרי טרם , בצד זאת, אולם    

פרת ה. "זכה לדמוקרטיה ולחופש
 את ה השלטון רק החריפמצד" החוזה

  .המשבר הפוליטי
  

זולת זולת זולת זולת , , , , האם יש מוצא מן הסבךהאם יש מוצא מן הסבךהאם יש מוצא מן הסבךהאם יש מוצא מן הסבך
גורמים גורמים גורמים גורמים המשך קבלת הלוואות מהמשך קבלת הלוואות מהמשך קבלת הלוואות מהמשך קבלת הלוואות מ

סעודיה וקרן המטבע סעודיה וקרן המטבע סעודיה וקרן המטבע סעודיה וקרן המטבע דוגמת דוגמת דוגמת דוגמת 
        ????הבינלאומיתהבינלאומיתהבינלאומיתהבינלאומית

. קבלת ההלוואות לא פותרת דבר    
הדרך היחידה להתמודד עם המחסור 

הרחבת הגידול באמצעות במזון היא 
יש לקבוע אסטרטגיה . במצרים

 הכוללת חשיבה ,לטווח ארוך
מקומיים הגידולים יש לתכנן כיצד יוכלו ה ו,דשתמחו

יש צורך בתכנון כולל עוד . המיובאיםלהחליף את הגידולים 
, החקלאות,  תעשיית המזוןוביניהם ,בענפי כלכלה רבים

  . הסביבה והדיור
הודות . לא עוסקת בכךכלל  הוא שהממשלה ,מה שמדאיג    

 עם להתמודדהיה  ניתן ,ל" מחוכספים הרבים שקיבלהל
אבל לא ניתן יהיה למנוע את המשבר , זוהמשבר בשנה 

לריבונות כלכלית בדחיפות מצרים זקוקה . בשנה הבאה
  .ולצדק חברתי

  

הכלכלי הכלכלי הכלכלי הכלכלי לצעוד בנתיב לצעוד בנתיב לצעוד בנתיב לצעוד בנתיב הנוכחית הנוכחית הנוכחית הנוכחית הממשלה הממשלה הממשלה הממשלה תוסיף תוסיף תוסיף תוסיף אם אם אם אם 
דומה לסופן של דומה לסופן של דומה לסופן של דומה לסופן של סופה יהיה סופה יהיה סופה יהיה סופה יהיה האם האם האם האם , , , , ליברליליברליליברליליברלי- - - - הניאוהניאוהניאוהניאו

        ????הממשלות הקודמותהממשלות הקודמותהממשלות הקודמותהממשלות הקודמות
ום הכלכלי סדר הימשום ש, פוליטי ילך ויעמיקהמשבר ה    
גידול ההכנסות השקעות זרות ועל ליברלי התבסס על - ניאוה

שקעות נפגעו קשות בעקבות התיירות וההאך . מן התיירות
, ללא שינוי לעומק במדיניות הכלכלית .הדיכוי והאלימות
  .העם יתקומם שוב
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איך עושים 
  טלוויזיה לילדים

  )ואיך לא(
  

  נסקי'יובל גוזמאת 
  

על הקמת , גלעד ארדן, לאחרונה הודיע שר התקשורת    
בחינה . עדה חדשה לבחינת השידור הציבורי וייעודוו

מחודשת של השידור הציבורי היא הזדמנות לחשוב על שדה 
 ערוצי טלוויזיה שונים 15מעל . הטלוויזיה לילדים בישראל

. משדרים כיום תוכניות לילדים בעברית
חלקם בבעלות של , כמעט כולם פרטיים

והם משדרים , תאגידי מדיה גלובליים
יש . כמעט כל שעות הערות של הילדים

 . שעות ברצף24המשדרים , ביניהם כאלה
מציע השידור הציבורי , מול השפע הזה    

תכניות מחלקת : לילדים רק קמצוץ
רוץ הראשון הילדים והנוער של הע

 .(!)משדרת שעה וחצי ביום בלבד 
הטלוויזיה החינוכית החלה לאחרונה לשדר 

 משעות הבוקר ועד השעה – 23בערוץ 
 אך גם ,בעיקר לגיל הרך –שמונה בערב 

  .לילדים בוגרים יותר
ערוצי הילדים נחלקים עוד ועוד , בעידן ריבוי הערוצים    

לפי גילאים חלוקה : לנישות שיווקיות הולכות וקטנות
ס "ערוצים לילדי הגן וערוצים לילדי ביה, ערוצי קטנטנים(

, ערוצי השכלה ודעת(חלוקה לפי תחומי עניין , )היסודי
 בדגש םערוצי(חלוקה לפי מגדר , )ערוצי מוסיקה, ערוצי טבע

כל ערוצי הילדים ). על בנים מול ערוצים בדגש על בנות
 הוא היחיד "!הופ"כאשר ערוץ , מפעילים אתרי אינטרנט

  . המפעיל גם אתר אינטרנט לילדים בערבית
 טלוויזיה יהיה ץשכדי שערו,     רבים מהילדים סבורים

 ,מיועד לגילם, להיות זמין כל העתעליו , רלוונטי עבורם
יה ומשחק יצפ: ומשולב גם באמצעי המדיה החדשים

כמו גם צפייה אישית , בטאבלט או בסלולר, באינטרנט
, בהתאם לכך ).ייה בתכניות לפי דרישהצפ (VOD אמצעותב
יך אשר מנסים להמש – רוצי הטלוויזיה הציבוריים לילדיםע

מות כמעט תוך התעל, ולשדר כבעבר לבני כל הגילאים
   . אינם רלוונטיים עוד– מוחלטת מהילדים הערבים

,  מפעילים אתרי אינטרנטהציבוריים גם הערוצים ,מנםוא    
, תכנים אלה מוצעים בחינם. ותכני וידאניתן למצוא בהם 

עדיין אלו אתרים , יחד עם זאת. שידור ציבוריכמצופה מ
מעצם העובדה כי הם אינם מגובים בשידורי , מוגבלים

תפיסת העולם של ערוצי , זאת ועוד .טלוויזיה מספיקים
   היא ליצור כמה שיותר , בעידן התחרות הקשה ,הילדים כיום

מהיר וניתן לשידור , ידית מי הכיף הזה חייב להיו".פאן"
 על כל הקריטריונים הללו עונות סדרות האנימציה .חוזר

  . ב"רובם תוצרת ארהאשר ,  והסיטקומיםלמיניהן
 גם בידור הוא חשוב ועונה על צורך. אין לי דבר נגד בידור    

    של הדיקטטורה "  ועד מכאן    אך   .הצופים    אצל  מסוים

  
השוק הפרטי מסוגל ליצור . גדולהוא המרחק  –"  העונג

אך מה , וההיצע כיום הוא חסר תקדים, ניםכמות רבה של תכ
מתי לאחרונה הפיקו ערוצי הילדים . שחסר הוא המגוון

   ?חדשות מהדורת או יםקומנטריודסרטים הפרטיים בישראל 
משודרת רק , "המהדורה", מהדורת חדשות יומית לילדים    

אך היא חבויה , ער של הערוץ הראשוןבמחלקת הילדים והנו
 םחשיבות. יה מועטהיצפבבתוך ים שידורים למבוגרים וזוכה 

 םקומנטריים היא ביכולתוסרטים דשל של מהדורות חדשות ו
כרות עם האחר ועם החברה הישראלית ילחשוף את הילד לה

 . ברמה המתאימה עצמה ליכולת ההבנה של הילד,והעולמית
  ?ים תכנים מסוג זהלא מפיק, אם כך, מדוע

 בעיקר  ךא, מנהלי הערוצים הפרטיםלמופנית     טענתי 
רק הם יכולים ליצור את . מקבלי ההחלטות בישראלל

 אשר סדר ,התנאים אשר יאפשרו ערוצי טלוויזיה לילדים
 – חינוך ובידור, יהיה הקניית מידעהעדיפויות שלהם 

 . בסדר החשיבות הזה
 לפני כמה שנים והקימו בבריטניה הבינו זאת כבר    

המיועד , CBBC:  ערוצי ילדים ציבורייםשני
 המיועד ,CBeebies-ו, ס היסודי"לילדי ביה
 שם היו תאגידי  – גם בארגנטינה. לילדי הגן

 –בעלי השפעה רבה לודיאון ודיסני וניק
החליטו להקים ערוץ טלוויזיה ממלכתי 

 ,גם שם הבינו. Pakapakaבשם , לילדים
השפה על  על התרבות ושכדי לשמור

יש להביא לילדים מגוון של , המקומית
 .יםתכנים שאינם רק בידורי

, ישראלב םאם יש רצון להביא לילדי    
את מגוון התכנים להם הם , יהודים וערבים
ליצור שני ערוצי ילדים יש  ,ראויים וזכאים

תהפוך הטלוויזיה החינוכית הישראלית לערוץ : ציבוריים
הילדים והנוער של תכניות  ואילו מחלקת ,הגןייעודי לילדי 

  וחטיבת הבינייםס היסודי" תיועד לילדי ביההערוץ הראשון
אם רוצים לחשוב באמת על רפורמה בשידור ). 15-7 בגילאי(

אי אפשר להמשיך ולהתעלם משליש מאזרחי , הציבורי
הוועדה לבחינת השידור הציבורי . שהם ילדים, המדינה

  .אם תחליט להיות כזו,  המפנהיכולה להיות נקודת
  

  סיפור הנמשך לשנתו הרביעית
נפתח בחיפה פסטיבל ,  באוקטובר6,     במוצאי שבת

ביוזמת , המתקיים זו השנה הרביעית, "הסיפור החיפאי"
במסגרת הפסטיבל . קבוצת פעילות ופעילים חברתיים

דיונים בנושאי אמנות , מתקיימים סיורים בשכונות בעיר
  .ת ספרים ומופעים מוסיקאלייםהשקו, וחברה

, במסגרת הפסטיבל,  תתקיים19:00בשעה ) 9.10('     ביום ד
בית " (הרחוב הזה היה פעם ים"השקת אנתולוגיית השירה 

וישתתפו בו , הערב יונחה בידי לילך ובר). 2הגפן ' רח, הגפן
  .אשר יקראו משיריהם, יהודים וערבים, מספר משוררים

 יתקיים במוזיאון העיר 17:00בשעה ) 10.10('     ביום ה
דיון פתוח תחת הכותרת ) 11שדרות בן גוריון (חיפה 

שיעסוק , "? על מי היא עובדת–התחדשות עירונית "
  .בביקורתיות במדיניות העירייה ביחס לשכונת הדר

 יתקיים בגלריה של עבד 18:00בשעה ) 12.10(    בשבת 
עסוק בבוסתן ערב אמנותי שי) 12שדרות הציונות (עאבדי 

  .ובניסיונות לשקמו, )ואדי סיאח(כיאט 
   http://sipur.info: מלאהאירועים ה    לתכנית ה



    במאבק
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חברי  ל האגודה לזכויות האזרחשלחהחדש שנייר עמדה ב    
הסכנות מפורטות ,  הכנסת שלחוק ומשפט,  חוקהתועד

 –ובראשן , אחוז החסימההמתוכננת של  הבהעלאהטמונות 
 .פגיעה בייצוג של קבוצות מיעוט כמו ערבים וחרדים בכנסת

ההצעה כי  חיוחיוחיוחיו- - - - דבי גילדדבי גילדדבי גילדדבי גילדד "ת עואומרבנייר העמדה     
היא  – על מפלגות המייצגות מיעוטים להתאחד לפיה

הן החרדים והן , הן המיעוט הערבי. פוגענית ונגועה בגזענות
של  לאפשרות של בחירה וםקבוצות מיעוט אחרות זכאי

המהוות את הרוב אחרות  בדיוק כמו קבוצות ,מגוון פוליטי
דה העלאת אחוז החסימה עלולה להביא אף לירי. במדינה

היא  ובכך, קבוצותאותן בקרב י ההצבעה משמעותית באחוז
  .ישראלבמיעוט - לגרור השלכות קשות על יחסי רוב העלול

ר שא ,בנייר העמדה מובאות דוגמאות ממדינות בעולם    
דואגות באמצעים שונים לכך שאחוז החסימה לא יפגע 

מאחוז " פטור ":למשל. בייצוג של קבוצות מיעוט בפרלמנט
.  מיעוטים לאומיים ואתנייםהחסימה למפלגות המייצגות

חיזוק המשילות לא יכול להיעשות ", חיו- גילדד "לדברי עו
תוך חשש לפגיעה מהותית בשיטה דמוקרטית ובייצוג דווקא 

. הנאבקות על זכויותיהן וייחודן, של קבוצות מודרות גם כך
אסור להגיע למצב שבו אחוז החסימה ישמש כלי דורסני 

  ".בידי הרוב החזק
  http://tinyurl.com/acri2013: את נייר העמדה    לקרי

  

בנגב " קמהדע"עובדי 
  משביתים את המפעל

בשבוע  פתחו "קמהדע"רפואית - הביוהחברהמאות עובדי     
 ועזבו את אולמות הייצור במפעל ,בשביתה) 2.10(שעבר 

 כי ,נמסרמההסתדרות . הממוקם בצומת בית קמה בנגב
 הודיעה אחר השביתה פרצה לאחר שהנהלת החברה

שלא להגיע לעבודה , הצהריים לעובדי משמרת הלילה
ועד העובדים הודיע בו ברגע . "ולהישאר בביתם ללא תשלום

 כי הוא רואה בצעד זה פגיעה חמורה ובלתי ,להנהלת החברה
נמסר , "חוקית בציבור העובדים מבלי שהייתה לכך כל סיבה

 את מאחר שהנהלת החברה לא מוכנה לבטל. "מההסתדרות
הפסיק הוועד בגיבוי ההסתדרות את , הודעתה לעובדים

 והוציא את כלל העובדים שנותרו ,צוריהעבודה במתקני הי
  ".במפעל אל שערי המפעל החיצוניים

העובדים התאגדו בהסתדרות הכללית לפני כתשעה     
מההסתדרות נמסר כי ועד עובדי החברה מנהל . חודשים

במטרה לחתום על , הלהמ מול ההנ"בחודשים האחרונים מו
ט באוגוס. הסכם קיבוצי שיסדיר את תנאי העבודה והשכר

 בשל אי הסכמה ברוב הכריזו העובדים על סכסוך עבודה
 ומתן-במשאהסעיפים במשא ומתן ודשדוש 

  

  דיון בסחנין על הבחירות המקומיות
בית הספר , "לפיתוח משותף בגליל – שכנים"ת תעמו    

, "דוגרינט"ואתר האינטרנט " יד ביד"של עמותת " לילג"

זוויות שמטרתם להכיר למשתתפיהם יזמו סדרת מפגשים 
במרכז המפגש . אנשיועל נופיו ועל , ראיה שונות על הגליל

. הראשון יעמדו הבחירות לרשויות המקומיות הערביות
ין יבבנ, 19:30בשעה ,  באוקטובר9', המפגש יתקיים ביום ד

 .ים לאיכות סביבה בסחניןאיגוד ער
 מהחוג  ראסם חמאיסי ראסם חמאיסי ראסם חמאיסי ראסם חמאיסי'פרופ: ישתתפו בדיון    

 – אר עמוריאר עמוריאר עמוריאר עמורי''''לילא נגלילא נגלילא נגלילא נג; לגיאוגרפיה באוניברסיטת חיפה
ס " ביהברתית משפרעם ומארגנת קהילתית שלפעילה ח

 – פא שאהין טראדפא שאהין טראדפא שאהין טראדפא שאהין טראדוווווווו ; "יד ביד"עמותת של " גליל"
דפנה בן דפנה בן דפנה בן דפנה בן ר "עוד ישתתפו ד. זהראא-לית עמותת אל"מנכ

דמי  .עודה בשאראתעודה בשאראתעודה בשאראתעודה בשאראתוהסופר " שכנים"מעמותת  ברוךברוךברוךברוך
להרשמה מוקדמת ולפרטים .  שקלים10הכניסה לאירוע הם 

  info@dugrinet.co.il , 04-9902431: נוספים
  

  נפטר הגנרל גיאפ : וייטנאם
) 4.10(בשבוע שעבר לעולמו  הלך ,ייטנאםבירת ו, האנויב    

 גיאפ הוביל את הגנרל. 102בגיל , וֹו ְנגּויֶין ִגיַאּפוֹו ְנגּויֶין ִגיַאּפוֹו ְנגּויֶין ִגיַאּפוֹו ְנגּויֶין ִגיַאּפהגנרל 
-ארצותהעם הווייטנאמי לניצחונות צבאיים על צרפת ועל 

ומילא תפקיד חשוב הן במלחמת השחרור הלאומי , הברית
  .והן בבניית הסוציאליזם בווייטנאם

חסר ניסיון צבאי בעת שגויס על ו היה עורך דין צעיר     גיאפ
כדי  ,ידי המפלגה הקומוניסטית במלחמת העולם השנייה

 הוביל ,אחרי המלחמה. ניאים מחתרת נגד הכיבוש היפלהק
את הכוחות המקומיים במאבק נגד הקולוניאליזם הצרפתי 

בשנות . 1954-צרפתים בוהנחיל תבוסה ל ,בווייטנאם
 שישים והשבעיםה

הנהיג את הלחימה 
של צפון וייטנאם 

-נגד הכוחות הדרום
שפעלו , וייטנאמיים

בחסות ארצות 
עד שחרור , הברית

אשר (סייגון  העיר
על שם  קרויה כיום

מנהיג , ןמי-י'צ-הו
  ). המהפכה

בהמשך נשא     
כמה תפקידים 
 .סוציאליסטיתבממשלת וייטנאם ה

הייתה האנרגיה "לכל צבא הלוחם למען חופש , לדבריו    
 ".היצירתית להשיג דברים שיריביו לא יכלו לצפות או לדמיין

 תבוסה לצבאות הצליח הגנרל גיאפ להנחיל, כאסטרטג צבאי
וזאת בעת שפיקד על , עוצמתיים וחמושים בנשק מתקדם

  .צבא איכרים
ומעמדו , הגנרל גיאפ הפך עוד בחייו אגדה מהלכת   
. מין- י'צ- הו,ייטנאם נפל רק מזה של מנהיג המהפכהובו
  . נהג לומר, "כניעה אינה קיימת במילון שלי"

מין-י'צ- הו–ולשמאלו , פהגנרל גיא: באיור  


