
  
  

  

  לא משלם מסים ורוצה לפטר אלפי עובדים, התאגיד מרוויח יפה
  

עם פרסום הדוחות הכספיים של  ,לפני מספר חודשים    
אחד התאגידים הגדולים שהוא , "טבע"קונצרן התרופות 

, רבבות עובדיםהמעסיקה  – כי החברההסתבר , בישראל
מס של   בישראלמתשל מ–  מדינות60פני -הפרושים על

רווחיה , )13.2" (דה מרקר"על פי . על רווחיה בלבד 0.3%
 ועבור ,שקל מיליארד 6.4- כ הםבישראל "טבע"של 

 מיליון 20משלמת מס של רווחים אלה היא 
  . בלבדשקל

, יורק-על פי הדיווח לבורסה בניוכי , יצוין    
 ,לפני מס ,בכל העולם "טבע"רווחיה של 

ד  מיליאר11-עמדו בשנה שעברה על קרוב ל
 הרוויח התאגיד 2012-2007שנים ב. שקל

פחות  קצת – שקל מיליארד 170-ב כ"בארה
  .ממחצית תקציבה השנתי של מדינת ישראל

,  עולמי שמרוויח יפהתרופותאותו קונצרן     
הודיע בשבוע , אינו משלם מסיםוט כמעאך 

, אלפי עובדיםברצונו לפטר כי ) 10.10(שעבר 
עסק על  מכוח האדם המו10%-כהמהווים 

  .ידו
  
  

 בלבד מרווחיה 0.3%בישראל  הפרישה "טבע", כאמור    
שכן , הקונצרןהמס הנמוך ביותר ששילם זהו . לתשלום מס

 מרווחיה 3.5%מס בגובה " טבע" שילמה 2011-ב
 "טבע ", בנוסף.5.5% מס של –ושנה קודם לכן , בישראל
שהיא בוחנת את משמעויות התיקון לחוק  מציינת

לשלם מס מופחת  על פיו תוכל, 2012במבר ההשקעות מנו
 על דיווידנדים שהצטברו ולא חולקו ,2013עד נובמבר 

כך שייתכן והשנה היא תשלם שיעור . ")כלואים רווחים("
   .בדיוק כפי שהיה בשנה שעברה, מס מופחת מאוד

  
  

-שלוחות מקומיות של חברות רב: תזכורת קצרה    
בעלות אמריקאית  ב כאלה שהן או,לאומיות אמריקאיות

, "ק פוינט'צ", "אמדוקס", "טבע", "אינטל"כגון  – חלקית
כדי שתחוקק חוק ,  הקודמתלחצו על ממשלת הימין –' וכו

 130למשוך דיווידנדים בסכום עצום של שיתיר להן 
אף על  זאת. ים מאודמס מופחתשיעורי  ב,שקלמיליארד 

אלה  קיבלו כל החברות ה,עידוד השקעות הוןלחוק ה שלפי

דיווידנדים הן השעל  בתנאי, הנחות גדולות במס חברות
   .תשלמנה מס מלא

, חברהיינו מאלצים את ההנניח ש. "טבע"קונצרן ובחזרה ל    
לשלם שיעור מס , כשבעת אלפים עובדים בישראלהמעסיקה 
עובדיה בעלי שיעור מס ההכנסה המשולם בידי הדומה ל

לו זה היה . 25%כלומר מס בגובה , השכר הנמוך ביותר
 המס שמשלם הקונצרן היה גדל גובה, המצב

. שקל מיליארד 1.6- ל– שקל מיליון 20-מ
לרבע , למשל, השווה, מדובר בסכום עתק

  .מתקציב ההשכלה הגבוהה בישראל
במקום לקופה , לאן הולך הכסף הזה    

. למנהלים, בין היתר, הוא הולך? הציבורית
ה ייצוגית שהגישו הפרופסורים בעקבות תביע

חשפה , שרון חנס ואהוד קמרשרון חנס ואהוד קמרשרון חנס ואהוד קמרשרון חנס ואהוד קמרלמשפטים 
בכירים מנהלים ה השתשכר חמכי " טבע"

 60- כבשנה שעברה עמד על שפרשו ממנה 
 מיליון 12-מדובר בשכר של כ. שקלמיליון 

 בשכר חודשי –כלומר , םמה לכל אחד שקל
 משכרם החודשי של 250שכר זה גבוה פי . שקלשל כמיליון 

  . המועסקים בחלק ממפעלי החברה,בדי הקבלןעו
מוטל על כתפי ועדי העובדים תפקיד ,     נוכח חזירות זו

על  מכריזה "טבע"הנהלת קונצרן כאשר . אחראי ביותר
, הכוללת פיטורים של מאות עובדים, "תכנית התייעלות"

יש , בנוסף. חייבים הוועדים לעמוד בנחישות נגד הצעד הזה
 "טבע "עצת עובדים של כלל ועדילהקים בדחיפות מו

העובדים  ואף לקדם הקמת מועצה של נציגי ,בישראל
  .  ברחבי העולםבעשרות מפעלי הקונצרן

 )11.10(אמר , אברהם זוהראברהם זוהראברהם זוהראברהם זוהר, "טבע טק"ר ועד עובדי "יו    
 כי ,סוג של הפחדה. ההנהלההפיטורים זו המצאה של  "כי

 העובדים ועד, ולדברי. "הם יודעים שאנחנו הולכים לשביתה
, עשיתי מהלך כזהייתכן שבגלל ש". אסיפה כינוסעל הודיע 

בשבוע . מהשרוולהקלף של הפיטורים החברה שלפה את 
אנחנו . הבא נכריז על יציאה למאבק על זכויות העובדים

  . הבהיר, "נמוךה נועל שכר מוחים
  .ראשי ההסתדרות לא עושים דבר, וכהרגלם, םבינתיי    
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  היינו כחולמים
  ".אביב לא רק לעשירים-תל"

   )2013אוקטובר , יפו-א"סיסמת הליכוד בבחירות בת(
  

  אין חכם כבעל ניסיון
מבטיחים שישרתו את ' העבודה'לפני הבחירות כל מועמדי "

דמוקרטים נבחרים -אבל כאשר הסוציאל. ציבור העובדים
  ."גמדים מול נציגי ההון הם מתפשרים ומת,לכנסת
כ מטעם "לשעבר ח, אבי יחזקאלחבר הנהגת ההסתדרות (

  )2.10, גדותהתאבנושא ביום עיון של ההסתדרות , העבודה
  

  מעם למעמד
אחת מתוצאות המחאה החברתית ההמונית היא גל "

   ."התארגנויות העובדים בשנים האחרונות
  )שם, יסנקורןד אבי נ"עו,  בהסתדרותר האגף לאיגוד מקצועי"יו(

  

  למי תודה למי ברכה
כ לשעבר תמר "של ח, החוק להגנת העובדים המתארגנים"

היה לצעד חיוני בהתארגנויות העובדים הרבות של , נסקי'גוז
   ."השנים האחרונות

  )שם(
  

  ?פליטת פה או הסתבכות עם אובמה
הצנחנים  שר הביטחון משה יעלון ביקר בתרגיל חטיבת"

לנאומו של ראש הממשלה , בין היתר, הגולן והתייחס-ברמת
 דוברות משרד הביטחון .ם"בעצרת האו בנימין נתניהו

כשאנחנו , ולכן': הפיצה לכתבים את דבריו ובהם המשפט
, האיראני ל צריך לעצור את הגרעין"אומרים שבכל דרך צה

התבטאות כזו מפי שר . 'ב"יש הסכמה על זה עם נשיא ארה
ב מסכימה לפעולה של "שלפיה ארה, ישראל הביטחון של

 עד .דיפלומטית משולה לפצצת אטום, ל באיראן"כוחות צה
התקשורת כי  מהרה הודיעה דוברות משרד הביטחון לכלי

לפי . 'בתמלול דברי השר נפלה טעות באחד המשפטים'
כשאנחנו , ולכן': במשפט', המעודכנת הודעת הדוברות

, אניהגרעין האיר ל צריך לעצור את"אומרים שבכל דרך צה
יש להוריד את המלה ... 'ב"יש הסכמה על זה עם נשיא ארה

כשאנחנו אומרים , ולכן: צריך להיות. שלא נאמרה ,ל"צה
יש הסכמה על , הגרעין האיראני שבכל דרך צריך לעצור את

    ,הנכתב בגופן עב ,''''אנחנו מדגישיםאנחנו מדגישיםאנחנו מדגישיםאנחנו מדגישים'''' .'ב"זה עם נשיא ארה
  ".''''ל לא נאמרהל לא נאמרהל לא נאמרהל לא נאמרה""""המלה צההמלה צההמלה צההמלה צה''''

  )2.10, "העין השביעית"אתר ך מתו(
  

  בוטינסקי למתחילים'ז
  ".החזון צריך להיות מדינה יהודית אחת בין הים לירדן"

   )3.10, "ישראל היום ",סגנית שר התחבורה ,ציפי חוטובלי(

  

   מכתבים למערכת
  
  
  
  
  

  סיפור קצר על חולדאי
" עיר לכולנו"בעת שחילקתי פלאיירים של ,     בשבוע שעבר

 הפקחים העירוניים הגיעו, לקראת הבחירות לעירייה
הם עצרו את רכבם ליד הפלריגים . האמיצים של חולדאי

וברחו משם , תלשו אותם במהירות, שתלינו באופן זמני
  .כמו גנבים, בחריקת בלמים

,  היא של החברות המסחריות.עיר הזאת באמת לא שלנוה    
 הרבה המול אל. של הקבלנים המושחתים, של התאגידים

עם . יותר קשה לסיירים האמיצים של חולדאי להתמודד
  . להםקצת יותר קל – התושבים

  יפו-אביב- תל, תאיר ברקאי
  
  
  
  
  
  
  

  אחד משמונה
כי אחד מכל שמונה , ח שפורסם לאחרונה חושף"דו    

ישראלים העיד כי השתמשו בעשור האחרון לפחות פעם 
טרה במ,  תשלום בלתי חוקי–" רפואה שחורה"- אחת ב

  ).11.9, "דה מרקר("לשפר את הטיפול במערכת הציבורית 
 נגד מצב מערכת הבריאות     מדובר בכתב אישום חריף

את ו, סובלת ממחסור ברופאים ובאחיותזו . הציבורית
  .כהכנה להפרטתה המלאה, תקציביה מנסה הממשלה לייבש

  ירושלים, צבי תבל
  
  
\  

  
  
  

  

  

  להפסיק לקצץ
  
  
  

 יחסית לתקופה בה –סמך מתקדם מאוד     התורה נחשבת למ
באותם . מבחינת תפיסת זכויות האדם המגולמת בה –נכתבה 

ולחייב את האדון , לאסור על אדון להרוג את עבדו, ימיםה
 זו הייתה גישה כמעט –להעניק לעבד יום מנוחה שבועי 

מדינת ישראל תיישם אין ספק שאם ,  אנואך בימינו. רדיקלית
היא תבודד סופית , הוגים בתורהאת חוקי העבדות הנ

  .ממשפחת העמים
אותה רשימה של תיכלל בברית המילה שגם הגיע הזמן     

יש . ר אין נוהגים יותר לקייםשאומצוות דתיים חוקים 
,  הצדקה רפואית בחיתוך העורלההתייהשבעבר , הסבורים

בהתחשב בתנאי ההיגיינה הירודים שהיו נהוגים בתקופות 
טוענים כי יש הצדקה רפואית המעטים , וםאולם כי. קדומות

  . מדינה הממליצה לאזרחיה לעשות זאתואין , לכך
שבמקומות רבים בהם נהוגה מילת , לא ניתן להתעלם מכך    

 מילת הבנות נחשבת לפשע. נהוגה גם מילת בנות –בנים 
וישנה מערכה עולמית , בעיני ארגוני זכויות אדם בינלאומיים

  .תייחס באופן דומה גם למילת הבניםהגיע הזמן לה. נגדה
אבל , אין בישראל חוק המחייב הורים למול את ילדיהם    

הגדילה לעשות . רבים עושים זאת בגלל הלחץ החברתי
אשר קבעה כי החלטת מועצת אירופה המגנה , הממשלה

ל "שבעוד בחו, מסתבר". אנטישמיות"מהווה , מילת בנים
 ומתאימות ת אמונתןהמפתחות אקיימות קהילות יהודיות 

מרבית הרי שבישראל נדרש , אותה למציאות המשתנה
  . לחיות לפי פירושים מחמירים של איסורי היהדותהציבור 

 גם היה –שהאדם הראשון שמל את בנו ,     חשוב שנזכור
שמהמסורת , מכך כדאי להסיק. מוכן להקריב אותו חי

, מיםהיהודית יש ליטול את הערכים ההומאניסטיים והמתקד
  .ולוותר על הכללים והחוקים שאלימות ושמרנות בצידם
        ....וסי סוסי סוסי סוסי סיייי

  



  

 3 /מקומי
 

  

    חזית נצרת הדמוקרטית נמצאת 
אז ניצח , 1975בהנהגת העירייה מאז 

והביא , תופיק זיאדתופיק זיאדתופיק זיאדתופיק זיאדהקומוניסט 
 שנים ארוכות של שלטון נאמני לסופן

, לאחר מותו של זיאד. י בעירייה"מפא
 פעם אחר פעם ראייסיראייסיראייסיראייסי''''ראמז גראמז גראמז גראמז גבחר נ

  .לראשות העירייה
    מערכת הבחירות הקרובה בנצרת 

בעיקר , לב רבהמשכה סביבה תשומת 
בגלל זהותם של אלה המתייצבים מול 

, עלי סלאם,  סגנו לשעבר–ראייסי 'ג
  .ד"וחברת הכנסת חנין זועבי מבל

  
  
  
  

  
  ראייסי נושא על גבו את העיר נצרת'ראמז ג

    
,     חידוש נוסף במערכת בחירות זו

ש למועצת "היא העובדה שרשימת חד
העיר מתאפיינת הפעם במועמדים 

 במקומות –ובכלל זה , ביםצעירים ר
ש יש "בידי חד, כיום. בכירים ברשימה

 המושבים 19 מושבים מתוך 10
  .במועצת העיר

, חולוד בדאוויחולוד בדאוויחולוד בדאוויחולוד בדאווי    שוחחנו עם 
 במקום השמיני ברשימת תהמועמד

בדאווי התבלטה כפעילה . ש"חד
עמדה בראש , בתנועה הסטודנטיאלית

ועד הסטודנטים הערבים 
, 2000באוניברסיטת חיפה בשנת 

ר "ובשנתיים שלאחר מכן כיהנה כיו
ההתאחדות הארצית של הסטודנטים 

בשנים האחרונות עבדה . הערבים
במסגרת ארגונים , בשטחים הכבושים
  .בינלאומיים שונים

  
ש ש ש ש """"באילו תנאים נכנסת חדבאילו תנאים נכנסת חדבאילו תנאים נכנסת חדבאילו תנאים נכנסת חד

        ????בנצרת למערכת הבחירותבנצרת למערכת הבחירותבנצרת למערכת הבחירותבנצרת למערכת הבחירות
   מערכת הבחירות הזו נערכת תוך  

ש לבין יריביה "תחרות קשה בין חד
אנחנו ,  למרות הקשיים.הרבים

מצליחים לנהל מערכת בחירות 
בלי להיגרר , שרמתה גבוהה

לפרובוקציות האלימות של חלק 
ולמקד את הדיון בשאלות , מהיריבים

  .הפוליטיות שעל הפרק
 במרכזו של ראייסי מצוי'    ראמז ג

כ "בראשו עומדת ח, חיסול אופימסע 
המתמודדת על , ד"חנין זועבי מבל

אך קמפיין אישי זה . יהראשות העירי
  .לא מצליח

    אנחנו מנסים להגביר את 
לשכנע , התגייסותם של תושבי העיר

אותם שההשתתפות בבחירות היא 
  אנחנו גם מצליחים–ולרוב , חשובה

,  רביםבמקרים. להעביר את המסר
כשאנחנו נכנסים לבתים של תושבים 

אנחנו , ומשוחחים איתם על הבחירות
   . קשבת ותמיכהמרגישים שיש אוזן

יש , כבכל מערכת בחירות,     בוודאי
אבל . לפעמים גם אכזבות ותסכולים

נראה לי נכון לומר , כוללבמבט 
שמרבית תושבי נצרת מודעים 
להישגים שהשיגה העירייה בהנהגת 

את השיפור ברמת השירותים , ש"חד
ואת העובדה , שמעניקה העירייה

  .ש מנהיגה את העיר באחריות"שחד
  

מהם ההישגים המרכזיים מהם ההישגים המרכזיים מהם ההישגים המרכזיים מהם ההישגים המרכזיים 
        ????בקדנציה האחרונהבקדנציה האחרונהבקדנציה האחרונהבקדנציה האחרונה

ה תרבות והחינוך חל    בתחום ה
ונפתחו בתי , התקדמות משמעותית

העירייה . ספר וגני ילדים חדשים
הובילה מהלך של החייאת התיירות 

 גם תיירות פנים וגם תיירות –בעיר 
, מספר המבקרים בעיר גדל. חוץ

שירותים העומדים והשתפרה איכות ה
  .ייריםלרשות הת

הוא שהצלחנו , חשוב נוסףהישג     
לשמור על האחווה ועל הקשרים בין 

בין שכונות , התושבים השונים בנצרת
. ובין אנשים מהשתייכויות שונות

חיזוק המרקם החברתי ושמירתו הוא 
אחד ההישגים בהם אנו מתגאים 

  .ביותר
  

 את  את  את  את יש מי שמבקשים לפרקיש מי שמבקשים לפרקיש מי שמבקשים לפרקיש מי שמבקשים לפרק
        ????המרקם הזההמרקם הזההמרקם הזההמרקם הזה

-ב. ת נכשליםאבל הניסיונו,     בוודאי
ניסו השלטונות לפלג את , 1998
, י העיר לפי קווים עדתייםתושב

 מחלוקת סביב מסגד שיהאב כשעוררו
 שונה 2013אבל נצרת של . דין-א

  .1998מאוד מנצרת של  
    בזכות ההנהגה הפוליטית 

קדמת שמ, ש"האחראית של חד
תפיסה המדגישה את אחדותם של 

ת דוחים מרבי, תושבי העיר השונים
  .את הפלגנות והעדתיותתושבי נצרת 

  

  : מצע עיר לכולנו
  גם המועמד של ליברמן חתם

המתמודד לראשות ,     ארקדי פומרנץ
תרשיחא מטעם - עיריית מעלות

העתיק את מרבית , "ישראל ביתנו"
, מילה במילה, מצע הבחירות שלו

עיר "מהמצע שפרסמה תנועת 
  .יפו-אביב-בתל" לכולנו

לה ימ,  שהעתקתנדהמנו לגלות"    
 מצע ותוכנית העבודהאת , להיבמ

, תום וגנרתום וגנרתום וגנרתום וגנרכתב לפומרנץ , "שלנו
לא . ""עיר לכולנו"מנהל הקמפיין של 

אף לא טרחת , רשותנו די שלא ביקשת
  ".להעניק קרדיט

מר א ,"לא לקחתי משם שום דבר"    
ה השוואה אני רק עוש ".פומרנץ

, אביב-ומראה את מה שרוצים בתל
  ."רוצים אותו דברואומר שאנחנו 

 

 

 

 

 

Gfu: 

            ::::נצרתנצרתנצרתנצרת

  'נשמור על אחדות העיר'
  ש למועצת העיר"מועמדת חד, ראיון עם חולוד בדאווי



 4/מקומי 

  
  

  נקודת העיוורון של גדעון לוי
  

  שילה-יובל דריירמאת 
 

 "הארץ"- מביש בדעה סביר בטור הגדעון לוי     העיתונאי 
, יפו-א"לראשות עיריית תחולדאי רון  מדוע יצביע ל)10.10(
יצביע לרשימת שמאל , "בשביל הנשמה", ובמקביל(

אלמלא תמיכתו ש,  היאהאמת). רדיקלית למועצת העיר
לא הייתי , ל לוי במחאה החברתית מראשיתההגלויה ש

משך שנים היה לוי אחד מעמודי התווך . קצתמופתע אפילו 
  .  בישראל"ליברלי-השמאל הניאו"של 

? מדוע לטרוח לכתוב על כך,     אז אם אני לא מופתע באמת
 ולנצל את ,כי שווה להתעכב על נקודת העיוורון של לוי

לן אנחנו לא מוכנים בגללחדד את הסיבות כדי ההזדמנות 
 או את ,לעיןיולהקריב את כפר שלם למען ב, לקבל את עצתו
 .ראח'ג' יפו למען שייח

. אמת היא שבשטחים ובישראל יש שני משטרים נפרדים    
הוא טושטש . לא מדייק –מי שטוען שהקו הירוק טושטש 

 אבל עבור מיליוני פלסטינים,  בישראליהודאזרח י, עבורי
עובדת  – הוא עודו עובדה קיימתו, טושטשהוא מעולם לא 

  . היותם כבושים
מיקה של הריסת אהדינ. אבל לא בזה מסתיים הסיפור    

יש , תיובתים במזרח ירושלים כדי להקים במקומם התנחלו
משותף עם הכוונות להרוס שכונות שלמות מן הלה הרבה 

כאן גם .  יוקרהיב וביפו כדי להקים במקומן מגדליאב-בתל
ק תירוץ עליה מכריז המשטר היא ר" חוקיות-אי"-ה, םשגם ו

הכנסת אוכלוסיה אחרת לשם לגירוש של אוכלוסיה אחת 
ת חלשמו להחרבת קהילה ענייה ותהליך זה מוביל. במקומה

ן " עבור קומץ כרישי נדלגריפת רווחי עתקל ו,מן הצד אחד
   .מן הצד השני

, תומזרח ירושלים המטרה היא הנצחת הכיבוש בכללו    ב
 .מבניית עוד התנחלות על קרקע גזולה להתעשר –על הדרך ו

ה היא יהמטרה השנייפו -א"ואילו בשכונות הדרום של ת
ל על גבם של והכו, להרוויחכדי לנשל ולנצל  – העיקרית

' רק בין שייחמכנה המשותף הזה מחבר לא ה. תושבי העיר
לשכונות גם  הוא משותף .שכונת הארגזיםבין ראח ל'ג

וגם לתושבי , חות של חיפה ולפזורה הבדואית בנגבהמוזנ
לא אנחנו , לא. מקומות רבים בעולםדומים בשכונות וכפרים 

 .המצאנו את הבולדוזר
לוי פותר את הסיפור בכמה מילים על הזנחה וקיפוח של     

גם בירושלים מנסים לשכנע עסקני רוב . הדרוםשכונות 
, ל הזנחה וקיפוחהמפלגות כי בעיית מזרח העיר היא בעיה ש

היודע היטב  – לויגדעון  ש,אירוני הוא. ולא בעיה של כיבוש
כלים אלא , כי הזנחה וקיפוח הם לא סתם חיסכון בכסף

לא מצליח לזהות את  – להחלשה של קהילות והכנה לגירושן
 .אביב וביפו-אותה השיטה כשהיא מופעלת בתל

 י הקודדדי שלא נשכח את ההבדל בין שני צכ, ושוב    
יפו יש פריבילגיה שאין לתושבי -אביב-לתושבי תל: הירוק

יש להם עדיין את הזכות . דרום הר חברון או בקעת הירדן
לא רק בכוחן של , בעיר ובמדינה, חולל שינוים פוליטייםל

. אלא גם בכוח ההצבעה בבחירות, מחאותשביתות ו, צעדות
  .אסור לבזבז את הפריבילגיה הזאת

  
  

  מתעלם מאיששינוי שאינו 
  

  שרון לוזוןמאת 
  

כפת מאלפי עובדי קבלן ימסתבר שלגדעון לוי לא א    
לא מעובדי החברות גם  ו, עיריית חולדאיבידישמנוצלים 
 . תנאים מחפירים תחת שלטון הראיסב המועסקיםהעירוניות 

, עוד לפני החורף, כפת לו שכבר עכשיוימסתבר שלא א    
 .נו את החוףאפשר לראות איך חולדאי הרס ל

עובד  – מסתבר שלגדעון לוי לא אכפת שחסן אוסרוף    
נזרק לכלבים  – בטיילת' קורבן הלינץ, קבלן של העירייה

שחולדאי מסרב לא איכפת לו גם . י חולדאי ואנשיוביד
  .)אנגלית דווקא יש שם(להוסיף כיתוב בערבית לסמל העיר 

רון חולדאי של בריוניו כפת שימסתבר שלגדעון לוי לא א    
, דרי רחובבמתעמרים בחסרי בית ו) הסיירת הירוקה: כלומר(

  .לוקחים מהם את השמיכות ופועלים מולם בכוחנות
, כפת שהוא מצביע לחולדאיימסתבר שלגדעון לוי לא א    

קבלני כוח האדם , ן"כרישי הנדל, גדעון סערוכמוהו גם 
  .כל שאר מתנגדי הקידמהו) סרסורי העבדים(

, לפני הבחירות המקומיות, שמדי חמש שנים,  אוסיףדעוו    
, איש אמונו של חולדאיא ו"ר הליכוד בת"יו, ארנון גלעדי

כדי , ת הכי חשוכה שישערבי-מאוורר את הגזענות האנטי
גדעון לוי רוצה .  בקרב הגזעניםלקושש קולותולנסות 

כי הכי חשוב , להצביע לאיש שמטפח את הארנון גלעדים
 . כול אבטיח מול היםבעיניו זה לא

לאכול אבטיח עולה על זכותם של אני לא חושב שזכותי     
 אני לא חושב .ליאלביוב נורמאביב -תושבי שכונות דרום תל

 . הנות מהים עולה על זכותם של יפואים לשוויוןישזכותי ל
להשתתף בתוכניות , שגדעון לוי ימשיך לאכול אבטיח    

אנחנו נמשיך .  הכיבושולצקצק על, בטלוויזיהריאליטי 
  .כזה שרואה ומייצג את כולם, להביא שינוי אמיתי

  
"עיר לכולנו"שרון לוזון הוא חבר מועצת העיר מטעם   



  מ

 5/ דמוקרטיה 
 

  

        : : : : ברכהברכהברכהברכהמוחמד מוחמד מוחמד מוחמד כ כ כ כ """"משפטו של חמשפטו של חמשפטו של חמשפטו של ח

  כתב האישום מתפורר
        

שני ) 2.10( באחרונה בית משפט השלום בתל אביב שמע    
כ " ח,ש"ר חד" יועדים מטעם ההגנה במשפט שמתנהל נגד

פגע בפעיל ימין במהלך הפגנה הוא מואשם כי . מוחמד ברכה
למנוע  התעמת עם שוטר בניסיוןכי  וכן ,2006-אביב ב-בתל

כ "את ח .2005- בהפגנה מול הגדר בבילעין ב,לסטינימעצר פ
בארין ואראם בארין ואראם בארין ואראם בארין ואראם ''''חסן גחסן גחסן גחסן גברכה ייצגו בדיון עורכי הדין 

  . "עדאלה" ממרכז מחאמידמחאמידמחאמידמחאמיד
העיד על שני , שי כרמלישי כרמלישי כרמלישי כרמלימאי והצלם הב, העד הראשון    

שאורכו קרוב , האירועקטעים מתוך סרטון שהוא צילם ביום 
 פציעתו תועדבקלטת מת. והציגם בפני לבית המשפט, לשעה
ופינויו , יוכ ברכה באמצעות רימון הלם שנזרק לרגל"של ח

שר הקלטת מציגה מסתערבים וחיילים א, כמו כן. לאמבולנס
כ ברכה "כרמלי העיד כי ח. ביצעו מעצרים ותקפו מפגינים

וזאת בניגוד לטענת , לא נכח בזירה זו במהלך המעצרים
   .הפרקליטות

, אלמלכ דהאמשהאלמלכ דהאמשהאלמלכ דהאמשהאלמלכ דהאמשה- - - - עבדעבדעבדעבדד "כ לשעבר עו"ח, העד השני    
כ ברכה בזמן שרימון הלם "חהעיד כי הוא צעד לצידו של 

.  רפואיהתפנה לטיפול ועזר לו בשעה ש,יהםנזרק לרגל
ד דהאמשה העיד כי נכח באירוע "עו, באשר לשלב המעצרים

. כ ברכה לא נכח בעת אירוע זה" וכי ח,במהלך המעצרים
גו ד דהאמשה תואמת את הקטעים שהוצ"עדותו של עו

   .מהקלטת של כרמלי
והתיק נקבע , ת העדים מטעמםהצדדים סיימו את הבא    

כבר , כ ברכה"ח.  בנובמבר הקרוב27-לסיכומי הצדדים ב
חיש את האישומים המיוחסים והכ, העיד בדצמבר אשתקד

  . לו
אמר , א"תבהפגנה ב תקף פעיל ימיןלפיו בנוגע לאישום     
ציין כי ישנן עדויות ו, כי לא היו דברים מעולםכ ברכה "ח

צעד בעת האירוע המדובר כשהוא משלב ידיים עם לפיהן 
. ולכן לא ייתכן כלל שפגע בפעיל הימין, נוספים מפגינים

הטענות שקריות לחלוטין וגובלות בעלילה "כי בעדותו אמר 
אני לא מבין איך . ובהתנגדות לאיש ציבור בגלל דעותיו

   ". גבול לציניותיש. ממשיכים בדבר הזה אחרי העדויות
תעמת עם שוטרים שבו נטען כי ה, לאישום השניגם בנוגע     

כה כי הטענות אינן כ בר"אמר ח, בבילעין במהלך הפגנה
 והוא ,הלם רימוןלעברו  ההפגנה הושלך הלךבמ. נכונות

מקצת לאחר שנכווה ברגלו ו, פונה מהמקום באמבולנס
  . בגדיו נשרפומ

 כי בשום שלב לא לקח ,עדיםכ ברכה אמר על דוכן ה"ח    
אחד העדים תיאר את האיש   והזכיר כי,חלק בתקרית כזו

 מה שאינו עולה בקנה אחד עם, שהפריע לשוטרים כנמוך
הדיבורים על כך שמנעתי מעצר ", לדבריו. קומתו של ברכה
 אני האדם ,העובדות שעלו מהשטח לפי כל. הם שקר מוחלט

כזה להגיש כתב אישום מנין מגיעה החוצפה אז . שנפגע
שבה ,  הוא הזכיר עדות קודמת."?שאני נפגעתי אחרי

: ואמר, אבנים בהפגנה מסתערב העיד כי הוא וחבריו זרקו
, ציפיתי מהתביעה שבאותו היום תבטל את כתב האישום"

ושתטפל בתלונה שהגשתי 
המחלקה לחקירת  [ש"למח

שוטרים שבמשרד 
   .]"המשפטים

זה "ברכה סיכם כי     
ב אישום שלא היה כת

מוגש נגד חברי כנסת 
 אחרים שעשו דברים

כולל אנשים , חמורים מאוד
שהורשעו בעבירות סביב 

. ההתנתקות וקיבלו חנינה
אז כנסת עמד  חבר

יפ צבאי ומנע 'על ג
ממנו להתקדם ולא 

 יש פה ?איפה ואיפה אז איך לא אחשוב שיש פה, הואשם
   ."רשלנות שפוגעת בשמי הטוב

, העידה גם כן, שנכחה באירוע בבילעין, ל ברדהל ברדהל ברדהל ברדהיעיעיעיעד "עו    
בעת שנפגע מרימון  כ ברכה"כי שהתה סמוך לחואמרה 

 נפצע ופונה לקבלת טיפולהוא לה כי ומעדותה ע. ההלם
כ "אשר ח, המסתערביםלפני שהגיעו למקום עוד רפואי 

  . ברכה מואשם בתקיפתם
זו , כ ברכה"המייצג משפטית את ח, "עדאלה"    לדברי מרכז 

בה   של המשפט הישראליהפעם הראשונה בהיסטוריההיא 
.  השתתפות בהפגנותבגיןלמשפט  עומדמכהן חבר כנסת 

נוכח הסתירות שהתגלו בין עדויות התביעה בבית המשפט 
, לבין העדויות המקוריות שנתנו העדים מיד לאחר האירועים

  . רדיפה פוליטיתכי מדובר ב" עדאלה"קובעים במרכז 
 קיבל בית המשפט את בקשת 2011באוקטובר כי     יצוין 

נות על שניים חסי וקבע שחלה, כ ברכה"צוות ההגנה של ח
האישום  פריט. ועקב כך הם בוטלו, מארבעת פרטי האישום

הראשון שבוטל היה העלבת שוטר במהלך הפגנה נגד 
והשני היה הכשלת שוטר , 2006בקיץ , מלחמת לבנון השנייה

משפחות הרוגי  הלך הפגנה של במ,בעת מילוי תפקידו
נגד לאחר סגירת תיקי החקירה ,  בנצרת2000אוקטובר 

  .השוטרים האחראים לירי
  

 עראקיב-אלאת המשטרה מנסה לשבור 
נעצר , עראקיב-הכפר אל' שייח, טורי-סיאח א, השייח    
מספר ימים לאחר שהכפר נהרס , בכפרו) 9.10(שבוע שעבר ב

,  נלקח לתחנת משטרת רהטהוא. פעם נוספת בידי המדינה
  .ונחקר שעות ארוכות לפני ששוחרר

 30למרות ניסיון של המשטרה לשחררו בתנאי הרחקה של     
 ויכול לשוב מיד אל ,הוא שוחרר ללא תנאים, יום מן הכפר

 ,מסרהבנגב קיום -דוברת פורום דו. הכפר ולהמשיך במאבק
 טורי הוא המשך ישיר לניסיונותיה של-כי מעצרו של א

המשטרה לעשות שימוש בדין הפלילי על מנת לפגוע במאבק 
  .עראקיב-האזרחי שמנהלים תושבי ותושבות הכפר אל



 6/מדיניות 

  

  את פורצים 
  ההשתקה

  

בדצמבר תתקיים בחיפה ועידה 

בינלאומית למען אזור חופשי 

מנשק גרעיני ונשק להשמדה 

      המונית במזרח התיכון
  

הדיון הציבורי הפתוח בישראל בשאלת הגרעין והנשק     
 הופך בימים אלה לדיון חיוני שאין ,להשמדה המונית
עובדה שבשנים ה. להתחמק ממנו

תאמצו הממשלות בישראל ה, האחרונות
לעורר את דעת הקהל העולמית לשאלת 

הובילה , מדיניות הגרעין האיראנית
במרכז  :תפרדוקסאלילתוצאה 

ההתעניינות של דעת הקהל העולמית 
הועמדה שאלת הנשק להשמדה המונית 

  . גם בישראל–
לפירוק הנשק היוזמות הבינלאומיות     

הגרעיני וכל סוגי הנשק להשמדה 
הובילו למספר התפתחויות  ,המונית

שנלוו לעצרת , חיוביות ויוצאות דופן
  .ם"הכללית של האו

גדולה התקדמות חלה ,     ראשית
הנשק הכימי מאגר בשאלת פירוק 

שלוותה בהתחייבות מלאה של , בסוריה
החלטת הממשלה הסורית לביצוע 

      .ם"של האומועצת הביטחון 
הביא איתו , וחאניחסן ר, הנשיא האיראני החדש,     שנית

  הוא התבטא  .ארצו  של  מדיניות  הגרעין        בנושא    שיח מתון
  
  

   ההולילנד של נתניהו–הרכבת לאילת 
חברתית -ר השדולה הסביבתית"יו, )ש"חד(כ דב חנין "ח    

החלטת ועדת השרים שהתקבלה מתח ביקורת על , בכנסת
תחבורה מדובר בפרויקט ה ":לאשר את תוואי הרכבת לאילת

 שאיננו מתמודד עם ,הגדול והיקר ביותר בתולדות ישראל
ההולילנד של ממשלת זהו . שום בעיית תחבורה אמיתית

 יכולים ,כל המיליארדים שיבוזבזו על הפרויקט. נתניהו
חלופת  .להיות מופנים לפתרונות תחבורה יעילים וזולים

אוטובוסים מהירים יכולה להביא אותנו מהמרכז לאילת 
הרכבת . בהרבה פחות כסף,  יותר משלוש שעותבקצת

אך , המתוכננת אפילו לא תעצור במרבית יישובי הדרום
  ."זרותהחברות האינטרסים של היופנו לשמירת  עתק תקציבי

  
 מספר פעמים בזכות מחויבות ארצו לשיתוף פעולה עם 

לשם קידום איזור חופשי מנשק גרעיני , הקהילה הבינלאומית
  .ת"נית במזהונשק להשמדה המו

יצרו תנאים נוחים להגברת המאמצים לפרוץ את     כל אלה 
י בידאשר הוקמו , ההשתקה והאדישות, השתיקהחומות 

כל דיון ציבורי פתוח במטרה למנוע , הממסד הישראלי
  .להשמדה המונית המצוי בידי ישראלבשאלת הנשק 

 ששאלת הנשק ,הקהילה הבינלאומית קבעה מזמן ובצדק    
 עניינה ה ושאר סוגי הנשק להשמדה המונית איניהגרעינ
   והיקף ,אופיים , מהותםזאת  בשל    .  מדינה  אף   של הפנימי

.  גבולות לאומיים וגיאוגרפייםיםחוצה , האסוןההשפעתם הר
   .  שאלה זו מחייבת תשומת לב ומעורבות בינלאומית,על כן

  לרבות בקרב כוחות , אנו מזהים תמיכה רחבה באזור ובעולם
 מיידי של החלטת העצרת הכללית יישוםב, השלום בישראל

בדבר ארגון ועידה , 2010מאי מחודש , ם"של האו
קידום שם  ל,ם"בינלאומית בהלסינקי תחת חסות האו

ההחלטה בדבר אזור חופשי מנשק גרעיני ונשק להשמדה 
זאת על בסיס הצטרפות כל הצדדים . המונית במזרח התיכון

לאמנה הבינלאומית למניעת , ובכלל זה מדינת ישראל, ורבאז
 . אמנה בדבר איסור הנשק הכימיי ולהפצת נשק גרעינ

 התיכון-רחיחידה במזממשלה הממשלת ישראל הייתה ה    
                             להשתתף   סירובה  על     אשתקד בספטמבר   הודיעה   אשר

וכתוצאה מעמדה זו , בוועידת הלסינקי  
 .   הוועידההבוטל –

יזמו ארגוני השלום בפינלנד , דצמברב    
 ועידה בינלאומית אלטרנטיביתכינוס 

.  שר החוץ הפיניבהשתתפות, בהלסינקי
, ולולולול''''עיסאם מחעיסאם מחעיסאם מחעיסאם מח  גםבוועידה השתתף

ל תומא ללימודים ר מכון אמי"יו
פלסטינים וישראליים וחבר הלשכה 

בפני אשר העמיד , י"הפוליטית של מק
אם : "את האתגרמשתתפי הוועידה 

ישראל הרשמית החליטה לא לבוא 
תפקידם של כוחות השלום , להלסינקי

להביא  הוא –דמה בישראל ובעולם יוהק
ולד הרעיון כך נ". את הלסינקי לישראל

אשר יעמיד , ישראלבשל כינוס בינלאומי 
תיכון חופשי מנשק -את התביעה למזרח

  .להשמדה המונית ומנשק גרעיני
תקיים צפויה לה  הבינלאומית    הוועידה

תתכנס מתוך ו,  בדצמבר13-12-בחיפה ב
מסע ההסברה בישראל אמונה כי עתה זהו הזמן להגברת 

נשק להשמדה המונית נשק הגרעיני והבעניין פירוק ה
, כוחות שלוםנציגי ול הקורא לוועידה חתמו על הק. נובאזור

  . ארגוני זכויות אדם וארגוני חברה אזרחית
מתוך אמונה שביטחונם של אזרחי "כי ,     בקול הקורא נאמר

 צבירת פצצות אטום באמצעותישראל ועמי האזור לא יושג 
,  מלחמות הרות אסוןידי-לולא ע, ונשק להשמדה המונית

אנו ,  מנשק להשמדה המונית פירוק האזורבאמצעותאלא 
יל את אשר יוב, מכריזים על הקמת הוועד הציבורי המכין

הארגונים , אנו קוראים לכל הפעילים. ההכנות לכינוס
להצטרף לוועד , התומכים ברעיון זה, והאישים בישראל

זכויות  ושלוםאנו פונים לארגוני ה. וועידההכנת ה להציבורי
 ,ה המונית בעולםולכל המתנגדים לנשק להשמד, האדם

מתוך דאגה לביטחונם , להתגייס להשתתפות בכינוס זה
  ".לרבות העם בישראל, עתידם של כל עמי האזורלו

לאטום את 
 האטום

 



  

 7/תרבות 
 

  

  הכוכב הבא 
  נגד 

  הקליק האחרון
        

        לילך וברלילך וברלילך וברלילך וברמאת 
            

 נכנע לרצון ,המסך הכחול עולה ויורד. ערב מול הטלוויזיה    
אפליקציה דרך , הקהל שמתבטא בהכרעות הצופים

 שרקחו ,מצוחצחזהו פורמט . "הכוכב הבא"של 
מתיחת ". כוכב נולד"את בזמנו מי שהביאו לכם 

חול מזכיר המסך הכ. נוחות-הפנים מעוררת אי
ים נערמ והפרצופים ,את הפיד של הפייסבוק

סוד ההתמקמות במרכז הקונצנזוס של . עליו
הבן אדם תמיד . רני רהב נראה גלוי מאי פעם
 ואומר את זה ,מוצא משהו נחמד להגיד

  . כמו עולה על גדותיו,בכוונה מלאה
אייל גולן אומר למתמודדת שהביצוע שלה     

 – מה שמוזר.  מהנהנת וריטה,ד רוקנרולוהוא מא
מקבל אפיל  –מה שלא מהוקצע . י'אדגמתואר בתור 

. האצבע עובדת קשה כדי לעבור לערוץ שמונה. אלטרנטיבי
  . לא קל לעבור ממסחטת לייקים לסוגה עילית

מוקרן , שבוע אחרי שהוקרן בפסטיבל הסרטים בחיפה    
. דני דותן ודליה מבורךדני דותן ודליה מבורךדני דותן ודליה מבורךדני דותן ודליה מבורך סרטם של ,"הקליק האחרון"

להקת מחאה , "הקליק"קב אחר איחוד להקת הסרט עו
 וכתבה פסקול ,שהייתה פעילה בראשית שנות השמונים

הנחת -את אי ו,שהלם היטב את ימי מלחמת לבנון הראשונה
  . הפוליטית שהתעוררה בעקבותיה

 נפתח בנסיעה של דני דותן ואלי "הקליק האחרון    "
    אןאןאןאן''''זזזז ,אברמוב לבקר את המתופף המיתולוגי של הלהקה

.  בעודו גוסס מסרטן בהוספיס בצרפת,אק גולדברגאק גולדברגאק גולדברגאק גולדברג''''זזזז
האפשרות לאיחוד של הלהקה מפיחה רוח חיים בפניו הרזות 

וכשהוא נשאל מה הסיכוי שיגיע , של מי שהיה איש גדול
  . 99%: לישראל לטובת חזרות הוא עונה בביטחון

שאפה תרבות הנגד לסחוף  אבל אם באמת .99%-    אנחנו ה
שהיו חמים להופיע על במות  –" קליקה"אז , את ההמון

היו אומרים משהו בין  – 2011של קיץ המחאה החברתית 
  .   ומשמנים את גלגלי המהפכה,דיסטורשן לסימפול

 מכמיר לב ,גולדברג מתופף על כל עצם שנקרה בדרכו    
שהסרט לאו דווקא מבקש , לגיהומעורר את בלוטת הנוסט

 שפונה ,רבות מחתרתסמן לתרבות שנראה שהפכה לת. לעורר
 חברי ,אחרי הופעה אחת מול קהל רב. לקהל מצומצם

דותן .  לא יוצאים לסיבוב הופעות ברחבי הארץ"הקליק"
ושלא , כפת לו להופיע לפני עשרה אנשיםיאומר שלא א

רק  להופיע מעוניין אבל אברמוב .מתעשרים ממוזיקה
-מחוץ לתל.  מתאים להופעות מהוקצע סאונדעםבמועדונים 

  . ביב אין ממש מקומות כאלהא

  
 .קרביים של תהליך היצירה של הלהקהה    הסרט חושף את 

 בתחושת כשהיא נתונה, מתכנסת אחרי מותו של גולדברגזו 
על , באמצעות פזמוני רוקניסיון אחרון לומר משהו . דחיפות

בחדר החזרות נשמר המתח בין הרצון  .המצב במקום הזה
 לבין,  אמירה לא מתפשרתלשמור על רמת האנרגיות ועל

   .הצורך לחדש ולומר משהו רלוונטי לתקופה בה הוא נכתב
בא לידי ביטוי בסבב מעוזי ההגמוניה כל המאמץ הזה     

שם , 88FMותחנת הרדיו " הארץ"דוגמת עיתון , הישנה
תרבות   אלא להקה,מדגיש דותן שהקליק אינה להקת מחאה

לדובב ניסיון  ב–כלל  וב,באמירה הזומעניין משהו יש . הנגד
 ".להקת קאלט"כשהם מסווגים בתור ,  חברי הלהקהתא

עודד עודד עודד עודד , הקושי של המתופף החדשמעניין גם לראות את 
 מבלי להוריד להם את , להתחבר לשירים החדשים,פרחפרחפרחפרח

 כי הם לא מתיישבים עם הרצון שלו ,הראש עוד לפני שבקעו
ימים  למרות שב.הרוקנרולייגמר להם לתת בראש לפני ש

שיש דווקא  נראה ,בהם לאונרד כהן חורך במות בגיל שמונים
  .שלושה עשורים-להם עוד שניים

תשוקה של דותן מה שתפס אותי בעוצמה הייתה ה    
ולייצג במילים ובמעשים שלו את , להיות מובן

וגלת המס,  לחברה ישראלית מתוקנתשאיפתו
ות שבה כדי למצוא לנסח לעצמה את העוול

 לידי ביטוי הבאתשוקה זו . קוןאת דרכי התי
 ובכל , בדיקציה מובנת,בכל משפט מדויק

,  מאפיין אותו היעדר הנאיביות.פריים בסרט
. והרצון לומר משהו משמעותי למישהו

 את תפיסת , או לפחות לשרוט,הרצון לטלטל
גם אם הקהיל מורכב רק . העולם של הקהל שלך

ט תוך רצון לקלו שמגיעה להופעה מ,בחורה אחתמ
לא ה ואיך מייצגים את הצורך ,בלי לשקראיך עושים אמנות 

את בלי להכחיש את מורכבות התהליך ו, מרפה לומר אמת
  . שאתה לא מובן– התחושה המתלווה אליו

  
  
  
  
  

  ?ואדי ניסנאסמה זה 
  
  

  

        שאהין נסארשאהין נסארשאהין נסארשאהין נסארמאת 
  
  
  
  
  

נהגה , אהבת נעורי ששכנה מספר בתים בהמשך הרחוב    
הייתי מצטרף .  עברה ליד ביתנוובדרכה, ללכת לבית הספר

עד , ומשם חזרה באותו מסלול, אליה בדרכנו לבית הספר
אך רק כדי לפנות מקום להמשיך  –שם נפרדו דרכינו , לוואדי

 ...את השיחה למחרת בבוקר באותו מקום שבו הפסקנו בדיוק
אך משהו . יעשה זאת –אדם אשר יחפוץ לגור במקום אחר     

יכול להיות . יחזיר אותו אליה, סבירושלא ניתן לה, בשכונה
או אפילו אהבת , או אהבת האנשים, שזו אהבת הנעורים

  .חיים של כפר קטן בתוך העיר הגדולה. השכונה עצמה
התחתנו , התאהבו בין רחובותיה, הורי גדלו בשכונה זו    

ואני לא חושב שאוכל אי . ילדו אותי ואת אחי ואחיותי, כאן
בעיר יפה , בשכונה יפה יותר,  יותרפעם לחיות במקום טוב

ולצער רבים , אך לצערי. מאשר בוואדי ניסנאס החיפאי, יותר
השכונה הפכה כיום ללא יותר מאשר אטרקציה , אחרים

 ...בה מתגאים ראשי העיר, קיום- תיירותית של דו
קיום האמיתי יש להחזיר באמצעות הידוק -את הדו    

ובאמצעות שיתוף , אתהקשרים בין האנשים הטובים בעיר הז
   .הפלסטינים בתהליך קבלת ההחלטות-התושבים הערבים

  
  
  
  
  
  

, " בין מציאות לחזון של עיר משותפת- חיפה "מתוך הספר 

".סיפור חיפאי"במסגרת פסטיבל , שהושק בשבוע שעבר  



    במאבק
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לבית עתר לאחרונה " רבנים למען זכויות האדם"הארגון     
בדרישה , המשפט לעניינים מינהליים נגד משרד המשפטים

ל חוות הדעת של המשפטנית המנוחה פליאה לקבל את כ
מנהלת המחלקה האזרחית של פרקליטות לשעבר , אלבק

       ,בעתירה נאמר כי בתקופת עבודתה של אלבק. המדינה
. טחי הגדה המערבית הוכרזו כאדמות מדינה מש40%-כ

 100הוקצו למעל  –כרבע מאדמות המדינה הללו 
  . מההתנחלויות90% המהוות כ־,התנחלויות
ד אלבק "קביעותיה של עו, "רבנים לזכויות אדם"    לדברי 

משמשות עד היום את המדינה לקביעת זכויות ובעלויות 
ובר במידע  ולכן מד, המערביתבמקרקעין בכל רחבי הגדה

  .רלוונטי לכלל הציבור
    לאחר שבמשרד המשפטים הביעו נכונות למסור את 

החליטו , "רבנים למען זכויות אדם"המידע המבוקש לידי 
ולקוות כי אכן תממש המדינה , בארגון למשוך את העתירה

 שהיה עליו להיות ,את חובתה להנגיש לציבור מידע קריטי
משיך לעקוב ולפעול להבאת אנו נ. "גלוי לציבור מלכתחילה

 אם המדינה לא תנגיש את ,המידע לציבור באופן שקוף
  .אומרים בארגון, "המידע בתוך שנה

  

קורס על ירושלים המזרחית 
  עבור פעילים חברתיים

בירושלים יתקיים קורס מקיף שיעסוק במגוון היבטים של     
 תוך התמקדות בסוגיות של ,חלקה המזרחי והכבוש של העיר

בחלקה המזרחי . רווחה ומערך השירותים החברתיים, החבר
אשר סופחו לישראל , של ירושלים חיים תושבים פלסטינים

מצוקותיהם של . אך לא באזרחות, וזכו בתושבות קבע
 בין פרי שיתוף פעולה – הקורס. תושבים אלה הן ייחודיות

מיועד  –" סים שלום"עו"לבין ארגון " עיר עמים"עמותת 
עובדי חינוך ל, פעילים חברתייםל, יאלייםלעובדים סוצ

כל העוסקים ל ו,סטודנטים לעבודה סוציאליתל, ונוער
  . בתחומי החברה והרווחה

יכלול הרצאות מפי הוא  ו,קורס עשרה מפגשים    משך ה
 ומפגשים עם פעילי ,סיורי עומק, מומחים מובילים בתחום

סים שלום "לחברי עו.  שקל250: לימודהשכר  .שטח
  . שקל150ודנטים לעבודה סוציאלית ולסט

  

 יצחק לוי שלנו הגיע לגבורות
  

  

  

 המשפחה וידידים, לילי, י"יפו של מק-א"מחוז ת

, פעילות, מזמינים לחגוג יחד שנים של עבודה

 חברות והרבה אהבה
 

 ,19:00בשעה ,  באוקטובר31, ביום חמישי

 א"ת, 70אחד העם , באולם הגדה השמאלית

  israelael@gmail.com :לפרטים נוספים

יכלול מפגשים בימים ,  באוקטובר30-הקורס יפתח ב    
  . ויסתיים בחודש ינואר, רביעי ושישי

, ossim-shalom@bezeqint.net: לפרטים ולהרשמה    
  02-6234512 טלפון

  

 א"אוניברסיטת תב" מוכרים"התערוכה 
היא אוסף של תמונות נבחרות " מוכרים"התערוכה     

הסמוך , סיר-י הכפר הבדואי הבלתי מוכר אשצילמו ילד
כל התמונות הן תוצר של פרויקט שערך . לכלא באר שבע

 בשיתוף עם ועד , בנגב בחודש ינואר האחרוןקיום-פורום דו
 למדו במהלך הפרויקט . הכפר ובהשתתפות צלמים מתנדבים

, סיר- ותיעדו את החיים בכפר הבלתי מוכר א,הילדים לצלם
 .הריסהשנמצא תחת סכנת 

,  באוקטובר16, ערב הפתיחה יתקיים ביום רביעי הקרוב    
ש סוראסקי "במבואת הספרייה המרכזית ע, 18:00בשעה 

, יראתיראתיראתיראת''''מגמגמגמג- - - - חסין אלחסין אלחסין אלחסין אלבהשתתפות , אביב-באוניברסיטת תל
 מארגון ראסראסראסראס- - - - אבת אבואבת אבואבת אבואבת אבו''''תתתתר "ד; סיר-נציג הכפר א

 ופרופסור ,צלם שהשתתף בפרויקט, עמית שעלעמית שעלעמית שעלעמית שעל; "עדאלה"
 .קיום בנגב- חבר המזכירות של פורום דו, עמוסעמוסעמוסעמוס- - - - אבנר בןאבנר בןאבנר בןאבנר בן

  

 מכללת הגדה השמאלית
 א"ת, 70אחד העם 

  

 קורס בערבית מדוברת למתחילים
  

 יוסף עספוריוסף עספוריוסף עספוריוסף עספור מפגשים בהנחייתו של המורה 12
  

 21:00-19:00בימי רביעי בין השעות 
 2013 באוקטובר 23: תחילת הקורס

 ).ניתן לפרוס לשלושה תשלומים( שקל 900: עלות הקורס
  

   aravit.hagada@gmail.com: להרשמה ולבירורים
  פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים

  
  
  
  

  

  
  

  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 ,  לקבל בדואר רגילהמעוניינים

בשיק לפקודת המפלגה   שקל150המשלוח באמצעות תרומה של 

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


