
  
  

  

  

   הצעת חוק) ש"חד(חנין דב כ "חיזם  ,ץ"לאחר פסיקת בג
  ושומרת על עתודות הגז הטבעי, המגבילה את הטייקונים

  
הצעת יעלה בקרוב לדיון בכנסת ) ש"חד(כ דב חנין "    ח

למען עצמאות , להגנה על עתודות הגז" -שכותרתה ק חו
בסוף  דחה ץ"בגלאחר ש ,זאת". אנרגטית לישראל

, את העתירות נגד ייצוא הגזאוקטובר 
החלטת ולמעשה נתן אור ירוק ל

בדבר ייצוא , הממשלה מחודש יוני
 מהגז הטבעי המצוי במספר 40%

מאגרים בים התיכון מול חופי 
  .ישראל
אותה יזם , הצעת החוק    על 

חתומים כל חברי , כ חנין"ח
וכן שורה ארוכה של , ש"סיעת חד

ביניהם , חברי כנסת מסיעות שונות
הצעת . כים מהקואליציה"גם ח

נועדה להגן ולשמר את  חוקה
ולמנוע , של ישראל עתודות הגז

ייצוא גז או העברתו לצריכה מחוץ 
שיובטח כי עומדות לרשות  אלא לאחר, לגבולות המדינה

בארץ  של גזצפויה המדינה עתודות גז שיספיקו לצריכה ה
להבטיח מטרת החוק היא . בחמישים השנים הבאות

-משק אנרגיה בר  ופיתוח, אנרגטית לישראלעצמאות
   .למען הדור הנוכחי והדורות הבאים קיימא

: כ חנין"ח אמר , לדיוןחוקצעת הלקראת העלאת ה    
הממשלה מתכוונת לאפשר לטייקוני הגז לייצא חלק "

; צרכי המשק הישראלי קודמים': אומרים אנחנו. ממנו
 האוויר זיהום הפחתת; מחיר החשמל בישראל חשוב יותר

כ חנין גם התייחס להנחות "ח". 'אצלנו חיונית יותר
 באשר לכמות הגז המצויה הממשלהשל  השגויות

מזהיר מדלדול מהיר ל בנק ישראשפרסם ח "דו: "מאגריםב
 ההמלצה לאפשר יצוא נשענת על הנחות . מאגרי הגזשל
. אקטואליות לגבי גודל מאגרי הגז שבשטחי ישראל לא

 םהקידוחים במאגרי, למשל, כשלומאז גובשה ההמלצה נ

 תגלה גזנ 'שמשון'- ו'ישי 'םבקידוחיאילו ו, 'שרה'- ו'מירה'

   ".משהיה צפויבכמות נמוכה במידה רבה 
 כי מאגרי הגז יישמרו לצרכי מדינת ,ק קובעתהצעת החו    

חלק את ובכך ל, שהם שני דורות, ישראל למשך חמישים שנה
הדור לבין ורה צודקת יותר בין הדור הנוכחי משאב הגז בצ

ודאות גדולה יותר בתכנון מאפשר פרק זמן זה גם  .הבא
החיים של תחנות כוח  שכן אורך, של משק החשמל הפיתוח

אופק תכנוני זה דרוש גם לפיתוח .  שנה50-הוא כ
הצעת החוק  .פיתוח פרויקטים בתחבורהלהתעשייה ו

צע הערכה של עתודות מחייבת את שר האנרגיה והמים לב
הגז שניתנות להפקה ולשימוש במאגרים המוכחים של מדינת 

והערכה של התצרוכת החזויה בחמישים השנים , ישראל
על השר לקבוע , בנוסף. הבאות

הוראות שיבטיחו כי הכמות 
הדרושה למדינת ישראל על 
פי התחזית תישמר 

 כאשר  ורק ,לצרכיה
העתודות המוכחות 

חזית  מתותגדוליימצאו 
ניתן יהיה , הצריכה

   . לייצא את הכמות העודפת
, "אדם טבע ודין"ל "מנכ, ד עמית ברכה"עו    

על ממשלת : "מסר לקראת העלאת החוק בכנסת
ישראל חלה החובה המוסרית לדאוג לכך שגם הדורות 
. הבאים ייהנו ממאגרי הגז לשם הפקת אנרגיה פחות מזהמת

 , מדינת ישראלהצעת החוק מבטיחה שימוש בגז לצרכי
-ומאפשרת בעתיד חלון הזדמנויות למעבר למשק אנרגיה בר

   ".קיימא המבוסס על אנרגיות מתחדשות וחסכון באנרגיה
  

 ,אעלה להצבעה את הצעת החוק: "דגישכ חנין ה"ח    
. הטייקוניםפני  הגז והמעדיפה אותנו על אייצו המגבילה את

תמיכה רק . תומכים הארגונים הסביבתיים והחברתיים
  ". הלחצים מהצד השנילגבור עלציבורית רחבה תאפשר לנו 
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  'על הפרטה ודור ז
בוא נשאל אם היה צריך לפצל ולהפריט את בתי הזיקוק "

העובדים , כן? שהרווחנו מזה להגיד לך. באשדוד ובחיפה
תראה כמה  אבל לך, הקיימים הרוויחו מענקים ותוספות שכר

 סוגים של 3יש לך בכל מפעל . מרוויחים היום הצעירים
הוותיקים והמבוגרים מכרו . ' ודור ז,'דור ב', א דור: עובדים

לדאוג לאינטרסים של  את העתיד של הילדים שלהם כדי
אבל זה קורה . לא? להגיד לך שאני חף מכל העסק. עצמם

גם את , מנסים להפריט כל מה שזז. בכל תחום, מקום בכל
אז אחר כך תשאלו איך קרה ... הנמלים ואת חברת החשמל

  ".משכו כזה דיבידנד] עלים החדשיםהב [ומה קרה ואיך
  ר ועד העובדים הוותיק של בתי הזיקוק "יו, ראובן שוורצברג(

  )15.10, "גלובס", ם" מפלשעבר פעילבחיפה ו
  

  עבודה עברית
בבעלותו של ניתאי ' אל-צרכניית בית'על השקיות של "

יש עניין '. 'וזה חשוב, עבודה עברית"מודפס הכיתוב , גיאת
 .אומר גיא, 'נחלה לערבים לא לתת, ה שלנו'לפרנס את החבר

 כי ערבים הרבה ,יש כאלה שמתפתים מבחינת מחיר וזמינות'
  ".'יותר זולים יותר זמינים וגם הרבה
  )17.10, "הקול היהודי"אתר מתוך ידיעה ב(

  

  הרעים מקבלים החלטות עסקיות
אלא , הנושא החשוב עכשיו איננו המשכורת של המנהלים"

עצוב לי לגבי אלה . ים מטפל באנשים שלואיך ועד העובד
אבל אנחנו צריכים  ,הם לא אנשים רעים. שיצטרכו לעזוב

  ".לקבל החלטות עסקיות
  )18.10, "ידיעות אחרונות", ל טבע"מנככשעדיין היה  ,רמי לוין'ג(

 

 הדלק של המאבק המעמדי
ר "ל דלק למטוס מנהלים פרטי של יוהחזר הוצאות ע"
  ". שקל לשנהן מיליו2.5-א כ הו'טבע'רקטוריון יד

   ,ר מרחב הנגב בהסתדרות"יו, מאיר בביוף(

  )14.10, רמת חובבב "טק- טבע"מפעל באסיפת עובדי 
 

  )1(שניים אוחזין 
ה המצוינים של מפלגת העבודה מתמודדים במסגרת 'החבר"

 אבל מפלגת העבודה ואני ,]למועצת העיר אילת ['ים'סיעת 
  ".ראשות העירייהלוי מאיר יצחק הלתומכות ב, שהברא

  )10.10, "ערב-ערב"במקומון ',  שלי יחימוביץ,ר העבודה"יו(
 

  )2(זין חשניים או
זה . אני קורא לכל תושבי אילת להצביע למאיר יצחק הלוי"

  !"ראש עיר אדיר
   )17.10, "ערב-ערב", מ בנימין נתניהו"מודעה בחתימת רה(

  

   שנים לטבח כפר קאסם57
  

  הרב משה יהודאימאת 
  

 כאשר נודעו לי פרטי הטבח הנורא 17הייתי נער כבן     
  בני49 .1956 לאוקטובר 29-שהתחולל בכפר כפר קאסם ב

 נרצחו בדם – ילדים 7- נערים ו12,  נשים12 בכללם –אדם 
, גוריון-בראשות בן, הממשלה. ידי יחידת משמר הגבול בקר

. אך נכשלה, ניסתה לחפות על הטבח ולהסתיר את דבר קיומו
רק מילאו טענו להגנתם שאך , הרוצחים הועמדו למשפט

בלתי פקודה הייתה זו שופט בנימין הלוי קבע כי ה. פקודה
הפושעים ". דגל שחור מתנוסס מעליה"כזו ש, חוקית בעליל

רבים מהם .  חנינהגם קיבלונשפטו לתקופת מאסר קצרות ו
  .חזרו למלא תפקידים צבאיים לאחר שחרורם מהכלא

כאשר יוסי שריד כיהן כשר , לאחר מכןשנים רבות     
הוא הורה לכלול את הטבח ואת לקחיו בתכנית , החינוך

ביטלה , לימור לבנת, שרת החינוך שאחריו. הלימודים
  ... החלטה זאת

 אסירים 26  הישראלימהכלאשבוע שעבר השתחררו ב    
ההשוואה בין . אשר ריצות עשרות שנות מאסר, יםפלסטינ
 : תהיות רבותיםמעורר, פרשיות וההד הציבורי שלהןשתי ה

מעשיהם של מול , הצד האחדן הטבח ההמוני בכפר קאסם מ
 ;העונשים שהוטלו ;האסירים הפלסטינים מן הצד השני

 ; החנינות; הם ריצוןאותתקופות המאסר  ;משכי המאסר
מדובר בהשוואה לא . 'וכו' וכו, התגובות בשני הצדדים

  .ות נוגותחומר למחשב. פשוטה
  

  "רבנים למען זכויות אדם"ר "הרב משה יהודאי הוא יו
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  האנטישמיות שבפנים
  

סערה ,     לאחר התקיפה האנטישמית שאירעה באוסטרליה
שהושמעו בכלי מהתגובות  כמה. דעת הקהל בישראל

יש  א:הזכירו את תגובות הימין אחרי פיגועים, התקשורת
בדבריהם היה שזור  אבל ,כמובן, מהם לא הביע שמחה

תחושת הקלה נראה שהם חשו ו, "אמרנו לכם"קורטוב של 
  . שהיהודים שוב נרדפיםעל כך 

קרתה באותו השבוע , במקביל לתקרית ביבשת הרחוקה    
כ אלעזר "חצעיר ירק לעבר : קרוב יותר אלינו, תקרית מצערת

גרר המעשה . מבית הכנסת בו נהג להתפלל כשזה יצא, שטרן
טענו שמדובר , כ שטרן"ובהם ח, ולם אנשים שוניםא, ייםגינו

ושאר טענות שאיש , "מקרה לא מייצג"-ב, "עשב שוטה"-ב
  .יהודי-כשמדובר בפשע שנאה המתבצע בידי לא, לא טוען

    שטרן הותקף משום שמתח ביקורת על הרב דב ליאור 
לילדיו להתחתן אפשר לא יהרב ליאור אמר ש. מקריית ארבע

כן דווקא שטרן טען שהם . "כי הם לא יהודים", םעם אתיופי
שיש בעייתיות , יש מביניהם לא העלה בדעתו אבל א.יהודים

 .באמירה שאסור ליהודים להתחתן עם בני דתות אחרות
,     לו היה מתקיים דיאלוג דומה בין אישי ציבור באוסטרליה

סביר להניח שהדבר היה גורר אחריו , או בכל מדינה אחרת
. מותרזה דווקא אבל בישראל .  באנטישמיותהאשמות

ישראל היא המדינה היחידה בה אסור ליהודים להינשא 
.  לא ברור אנטישמיות מהי – ואם זו לא אנטישמיות, לאחרים

היא פגעה , אבל למעשה, כ שטרן" חכלפיהיריקה אולי כוונה 
  .בפנים של כולנו

        ....וסי סוסי סוסי סוסי סיייי
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 3/ מדיניות 
 

 

ועדת הבחירות בנצרת הכריזה 

  על עלי סלאם כעל ראש העירייה
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  "גייסתי חברי ליכוד כדי לפעול לניצחונו של עלי סלאם: "שמעון גפסו
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 המשפט העליון את הצו שמנע ר ביתיהס,     בשבוע שעבר
, בעקבות כך. )31.10 (את פרסום תוצאות הבחירות בנצרת

 סגן ראש העירייה עלהמקומית בחירות ועדת ההכריזה 
פי התוצאות ל .העירייהכעל ראש , עלי סלאםעלי סלאםעלי סלאםעלי סלאם, לשעבר

סלאם גבר על ראש העירייה , שפרסמה ועדת הבחירות
 קולות 22של בהפרש , )ש"חד (ראייסיראייסיראייסיראייסי''''ראמז גראמז גראמז גראמז ג, המכהן

 בהנהגת חזית נצרת הדמוקרטית ה עיריית נצרת נמצא.בלבד
והחל , ופיק זיאדופיק זיאדופיק זיאדופיק זיאדתתתתבהתחלה בראשות , 1975ברציפות מאז 

 .ראייסי' בראשות ראמז ג– 1994-מ
מאות מעטפות ובהן קולות של , ש בנצרת"    לטענת חד

, בוחרים נפסלו שלא כדין בידי ועדת הבחירות המקומית
בית המשפט התייחס . במטרה להטות את תוצאות הבחירות

. וקבע כי הן יידונו בהליך ערעור בחירות על פי חוק, לטענות
, ץ"בגי פעיליה מקבלים את החלטת כ, רת מסרהבנצש "חד

 .ושומרים לעצמם את הזכות לערער על התוצאות
פורסמו במקומוני נצרת עילית דבריו של ראש ,     בתוך כך

על אודות הבחירות לראשות , )ליכוד (שמעון גפסושמעון גפסושמעון גפסושמעון גפסוהעירייה 
פעלתי . אני מאוד שמח שזה עלי סלאם: "עיריית נצרת

 חברי הליכוד מנצרת לבחור 400כשגייסתי את , לניצחונו
ודעתי עליו , ראייסי'לא הייתי נוקף אצבע למען ג. בעלי

, אני מאמין שעם בחירתו. הזמנתי את עלי לכוס קפה. ידועה
  ".האזור שלנו יצא לדרך חדשה וטובה יותר

, שחיתותשמו של גפסו נקשרו מספר פרשות כי ב,     יצוין
בחודש .  שוחדוכי תלוי נגדו כתב אישום בגין לקיחת

כראש של גפסו ץ להפסיק את כהונתו "ספטמבר החליט בג
 במרכז מערכת .אך התיר לו להתמודד פעם נוספת, העירייה

 ."נצרת עילית יהודית לעד: "כיכבה הסיסמאו הבחירות של
אם הייתי "כי , גפסואמר , בראיון שהעניק בחודש יוני

  ".היו אצלי יותר הרוגים, 2000במהומות אוקטובר 
  

  
  

  ועדת הפנים בשירות גפסו
  

,     שלושה חברי כנסת הוצאו מאולם ועדת הפנים של הכנסת
הדיון כונס ). 30.10(קיימה הוועדה דיון סוער שבמהלך 
ונועד להוות  , שמעון גפסו,ראש עיריית נצרת עיליתביוזמת 

יועצת המשפטית של  ה שהוא טופל על להאשמותזירה
מירי מירי מירי מירי כ "ח, ר הוועדה" יו.אולגה גורדוןאולגה גורדוןאולגה גורדוןאולגה גורדוןד "עו, העירייה

וטענה כלפי היועצת , העניקה גיבוי לגפסו, )ליכוד (רגברגברגברגב
   ".צריך לאפשר לראש העיר הנבחר לעבוד"המשפטית כי 

ועושה , את מעניקה במה לאנשים שמואשמים בפלילים    "
כ "ש ח"ר חד"האשים יו, "בית דין שדה לפקידות בכירה

את מבזה את הכנסת ונותנת במה . "ב את רגמוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכה
עוד הורחקו מהדיון . לפני שהורחק מהדיון, קרא, "לעבריינים

  ).מרצ (תמר זנדברגתמר זנדברגתמר זנדברגתמר זנדברגכ "וח) העבודה (מיקי רוזנטלמיקי רוזנטלמיקי רוזנטלמיקי רוזנטלכ "ח

        השבוע בכנסתהשבוע בכנסתהשבוע בכנסתהשבוע בכנסת

  
  

  

  

  

  

 ע לעובדים שילדיהם מוגבליםוסי
אותה יזמה קבוצת ,     על שולחן הכנסת הונחה הצעת חוק

ואורי ואורי ואורי ואורי ) ש"חד (דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןת בראשות חברי הכנסכים "ח
מציעה להעניק סל הטבות אשר , )יהדות התורה (מקלבמקלבמקלבמקלב

שנאלצים להעדר ממקום , להורים של ילדים בעלי מוגבלויות
  . עבודתם בשל מחלת הילד

כי המעסיק יידרש לשלם להורה עבור כל ימי , מוצע    
בניגוד לשאר העובדים , הראשוןהיעדרותו החל מהיום 

עוד מוצע כי תינתן  .ום עבור יום זהשאינם זכאים לתשל
ימי החופשה  בנוסף ל, ימי היעדרות בשנה6תוספת של 

 , ימים3ותוספת של עוד ,  העובדוהמחלה העומדים לרשות
את יתרת המכסה שלא . אם ניצל את מלוא המכסה השנתית

  .בת הזוגל ניתן יהיה להעביר לבן או ,נוצלה
  

  דחתה הצעה להנציח נ
  פר קאסםאת זכר קורבנות כ

  

ש "ר חד"את הצעת החוק של יו) 30.10(    הכנסת דחתה 
מוחמד ברכה להנציח את זכרם של קורבנות הטבח כ "ח

חברי כנסת רבים דרשו מממשלת ישראל להכיר . בכפר קאסם
-בעקבות הטבח ב .באחריות המדינה לטבח בכפר קאסם

להטיל צנזורה צבאית גוריון - ממשלת בןניסתה , 1956
תופיק טובי תופיק טובי תופיק טובי תופיק טובי כנסת האולם חברי ,  האירועולהסתיר את

.  חשפו את הפרשה מעל דוכן הכנסתי" ממקומאיר וילנרומאיר וילנרומאיר וילנרומאיר וילנר
 הממשלה להורות צה נאל,בעקבות הסערה הציבורית שקמה

 .על חקירה ועל עריכת משפט צבאי לנאשמים
אוצר המדינה יתקצב את משרד ה, כ ברכה"ת חפי הצע    ל

יחייב  ד החינוךמשרו, העמותה להנצחת זכר קורבנות הטבח
 ,ש שעת מחנך ביום ציון הטבחיהקדאת כל בתי הספר ל

  . לצורך להפקת הלקחים ממנו
השיב ש )הבית היהודי( אבי וורצמןאבי וורצמןאבי וורצמןאבי וורצמןכ "ח, סגן שר החינוך    

 אמר כי הצעת החוק נדונה בוועדת שרים ,להצעת החוק
כ "תו של חתמכו בהצעכים " ח20. ונדחתה –לענייני חקיקה 

 .כ אחד נמנע"ח. ו לה התנגד48-ו ברכה



5/ הרבח4/ הרבח

סירפ הד דוד תאמ

 בולישהש םושמ,יקסנ'זוג רמת לש הרפס תעפוה לע ךרבמ ינא
 לש תולאשה תא ביצמ,"הדובע" ןיבל "םחל" ןיב הזה בושחה
 יתרבחה ןוידה בלב יתקוסעתה ןוחטיבה לשו םייחה תמר
 ,רתוי הברה םיבחר םירושימב יאדוובו ,לארשיב ןוכנ הז .יטילופהו
 לכב השעמלו דרפסב ,ןוויב שחרתמש הממ דומלל רשפאש יפכ
 םירידגמה ,םייסאלקה םיביכרמה לכמ .יפוריאה דוחיאה תוצרא
 ןיידע רשאו–תילבולגה המרבו תיתנידמה המרב– םידבוע דמעמ
-יא לשו הקוסעת לש םיביכרמה ,רקחמל תויטנוולר ול םיקינעמ
 .ןוידה רקיע התע םה יתקוסעתה ןוחטיב

 רמוחב רוסחמ םייקש םושמ םג רפסה תעפוהלע ךרבמ ינא
 לע ונל שיש עדיה .ץראב םידבועה יבגל יגולויצוסו יפרגוירוטסיה
 םייוצמ םיירוטסיהה םינויכראב .ברו םוצע אוה םידבוע תודוא
 יכוסכס ,יעוצקמ ןוגרא ,הדובע ,הריגה לע םיבר םיינושאר תורוקמ
 רפסמ סנרפל ולכיש ,םידבועה לש םמלוע לש םיטביה דועו הדובע
 .רקחמ תודובע לש בר

 אשונב תירקחמה תורפסה תרתונ הזה רשועה תמועלש אלא
 הלטבא ,הדובע .רתויב הטעמ איה אשונה תארוהו ,הרסח םידבועה
 .תילארשיה הרבחה לש יביטקלוקה ןורכיזהמ קלח םניא תותיבשו
  .רסחה תמצוע תא השיגדמ ךא "הדובע םחל" לש רואל ותאצוה

ינויעל יטילופ ןיב רוביח
 תורוקמ לע בטיה דיעמו,םיטרפבו עדיב רישע ומצע רפסה

 איה םהילע םיאשונל הלש הבריקה לע ,יקסנ'זוג לש התארשה
 יטילופה השעמה ןיב הלצא הדרפהה רדעיה לע– טרפבו ,תבתוכ
 .טסקטהמ עמתשמה יכוניחהו יתעדותה רסמל ףאו ,ינויעה השעמל

 הרישי תודע םג;עדי רגאמ םג אוה "הדובע םחל",וז הניחבמ
 רצות םג;תובר םינש ךשמ תיתרבחה היישעה בלב התייהש ימ לש
 אלו;םייוושכעו םיירוטסיה םיכילהת לש הריפת תכאלמ לש קתרמ
 ונילע דציכ ענכשל שקבמש יתרוקיב רוביד םג– ךכמ תוחפ
 םה ןהינפב תויעבה לעו הרבחב םידבוע לש םדמעמ לע בושחל
 תודוא לע הביתכב טרפבו ,םידבוע לע הביתכב.םיבצינ
 רפסהש רנא'זה .תונוש ת ֹוגּוס שי,םידבועה תעונת לש הירוטסיהה
 הנווכב רציימה ,ענכשל שקבמה בתוכה לש אוה וילא ךייתשמ הזה
 .רוביצל םריבעהל תונויער תועדומבו

ןוהל םידבוע ןיב
 בותכל ןתינ אלש איה ,רפסהמ הלועה הנושארה הנבותה

 לש יוושכעה םלועה תא טטרשל ןתינ אלו םידבוע לש הירוטסיה

 םיסחיה ךרעממ קלחכ ,ןוהה לש הירוטסיההמ קלחכ אלא,םידבוע
 .תיטסילטיפקה הטישהמ קלחכ םצעבו ,םיקיסעמו ןוה תורבח םע

 תובר םינש ךשמב לבא .הילאמ תנבומכ עמשת ילוא וז העיבק
 תא םהינוגראוםידבועה םוחתב תירקחמה תורפסה השדיק
 טבמה תאו"הטמלמ הירוטסיהה" תא ,תיתרבחה הירוטסיהה
 םלוע תא החינזמהדועב ,תודבועו םידבוע לש יביטקייבוסה
 ובו םילעופ םידבועה וכותבש ,םיסחיה
 ןוכנ רבדה ילארשיה רשקהב .םייולת םה
 .דחוימב

 ,יקסנ'זוג לש רפסהמ תירקיעה הנבותה
 המכ דע איה ,ןושארה וקלחמ רקיעבו

 םזילטיפקה לע םיעדוי ונחנא טעמ
 ןדיעב רבכמ הז םייח ונא .ילארשיה
 ,רורב רבכמ הז ;ילרביל-ואינה
 הרבחב ינומגה היה םזילטיפקהש
 לש הימי תישארמ רבכ תילארשיה
 ףדמ ןיידעו– ןכל םדוק ףאו הנידמה
 הלכלכב ,הירוטסיהב קסועה םירפסה
  .רתויב ןטק ןוהה לש היגולויצוסבו

 ןוהה לש המצועה יקסנ'זוג לש הרפסב
 איה .רופיסה בלב איה םזילטיפקה לשו

 תּויזכרמה לש תּוירוטסיהה תא השיגדמ
 ,הלש תונושה העפשהה תועורז תאו וזה
 הניבהל שיש ,ךכ לע העיבצמ רקיעב ךא
 ןיבהל לכונ אל ,וז הנבה ידעלב .קמועל
 םע ויסחי תאו הנידמה םע ןוהה יסחי תא
 הרוצב תאזה המצועה םע דדומתמ רפסה ,יעבטןפואב .םידבועה
 ,םזילטיפקה לש תינידמ הלכלכ-ורקאמ ןיעמ ,תיתכרעמו תינבמ
 .הנידמה םע ויסחיב שגד ךות

 לע התעפשה תאו ןוהה לש וז המצוע ןיבהל לכונ אלםלוא
 טטרשנ אל םא ;המריפה לשו ףנעה לש המרל דרנ אל םא ,םידבוע
 תא ןיבנ אל םא ;םיטסילטיפקה לש תיתרבחה הירוטסיהה תא
 םהלש הבישחה תורוצ תא ןיבנ אל םא ;םהלש תיטילופה הפשה
 תיסנניפ תוביצי-יא ,םידבועב הטילש ,תילכלכ תורחתיבגל
 .סמ ימולשת לשו הדובע תויולע לש םינונכתו

 הירוטסיה טעמ םידמלמ ץראב ההובג הלכשהל תודסומב
 הירוטסיהב תקסועה תירקחמ הדיחי הלא תודסומב ןיא .תילכלכ
 םוחתב ונלש עדיה בור ,ורקימה תמרב .םיקסעה לש היגולויצוסבו
 תויפרגויב ,תויפרגויבוטוא לע ןעשנ םידבועל סחיב ןוהה תוליעפ
 תאזו ,ונתוא ליבומ יקסנ'זוג לש הרפס .םייפנע םירקחמ רפסמו
 לא קוידב ,הניתשלפב םזילטיפקה לע םדוקה הרפסל ךשמהב
.םידבועה תא ןיבהל לכונ אל םזילטיפקה תנבה אללש ,הנבהה

 התייה תילאיצוס הדובע .ןיינעה תשחמהל תחא אמגוד
 םידבועהו תודבועה רשאכ ןכלו ,ירוביצ רזגמ התישארמ
 .הנידמה התייה םהלש תבותכה ,4991-ב ותבש םיילאיצוסה
 תבותכה ,1102-ב םיילאיצוסה םידבועה לש הלודגה התיבשב
 יתועמשמ קלח :הנתשה םלועה לבא ,תבותכ התוא ןיידע הרתונ
 .תויטרפ תורבח ידיב להונמו טרפוה תילאיצוסה הדובעה לש לדגו

 ןיב ירמגל תושדח םיסחי תוכרעמ קר אל ביתכמ הז שדח בצמ
 ומצע עוצקמל רידחמ םג אלא ,הנידמל םיילאיצוסה םידבועה
 ,םוחתב םיטנדוטסל םירבעומה ,תושדח תוחנהו םישדח םיגשומ
 .החוור לש יטרפ רוחמת לש ירמגל תושדח תורוצ םג ומכ

םזילטיפקהו הנידמה
 םיילאיצוסה םיתורישה תטרפה

 תאו תילאיצוסה הדובעה תא הנשמ
 תא ןיבהל ינויח ןכלו ,םהידבוע דמעמ
 הב קוסעל וסנכנש םיילכלכה תוחוכה
 .הלהנלו

 םזילטיפקה קר אל ,יעבט ןפואב
 ,יקסנ'זוג לש הרפס אשומ אוה ילארשיה
 הישעמו התוהז ,המצע הנידמה אלא
 רחאלו יתכלממה םזילטיפקה ןדיעב
 תולתה תוכרעמל קר הניא הנווכה .ןכמ
 רזגמה ידבוע ןיבל הניב שיש תוקודהה
 ןיב ןילמוגה ירשקל םג אלא ,ירוביצה
 הטרפהה ןדיעב םידבועה ןיבל הנידמה
 ,הנידמה לע רפסב רמאנ תובר .תצאומה
 תוסיפתה לעו ,הוגיהנהש תוגלפמה לע
 .התלכלכ תא ולהינש םיאקיטילופה לש
 אקווד אוה שיגדהל ןיינועמ ינאש המ
 .םידבוע לע הנגהה אשונ תא

 תודוא לע ינלופ לראק ונדמיל ,4491-מ םסרופמה ורפסב
תובר העייס הנידמה ."הלופכה העונתה" לש תירוטסיהה העפותה
 תעונתש לככ ךא .ישפוח קוש לש תונורקעה תטלשהב םזילטיפקל
 ךכ ,הרבג ישפוחה קושה לשו יטרפה ןוהה לש וזה תומצעתהה
 תא תרחא וא וז הרוצב העינהש ,דגנ-תעונת םג החתפתה
 החוורה תנידמ ויה ךכל טלוב יוטיב .ידגנה ןוויכל תלטוטמה
 םיתיעלש ,סקודרפה םלוא .םידבוע לע הנגמה הקיקחה תוחתפתהו

 הכישממ הנידמהש אוה ,"ינלופ לש תלטוטמה תמליד" הנוכמ
 .ותמצוע שומימל םילכה תא ישפוחה קושל קינעהל

 ,יקסנ'זוג לש הרפסמ דומלל רשפאש יפכ ,ילארשיה הרקמב
 וז .הטרפהל הזה םימלבה רסח עסמה לע תחצנמש וז איה הנידמה
 סותאה יכ ,ןוחטיבה תא  ישפוחה קושה ישנאל הקינעהש הנידמה
 ,הנידמה ילב .חצנמ– ומצע תא רידסמש ישפוח קוש רבדב םהלש
 תמרוגש ,יתרבחה סרהה תא ןיבהל ןתינ אל ,רפסהמ םיניבמ ונא
 לש יזכרמה דיקפתה עמתשמ ןאכמ .הזה סותאה תוטלתשה
 םהייח לע הטרפהה לש העפשהבו םידבועה לש םמלועב הנידמה

 םיבשותכו םינכרצכ ,הליהק ישנאכ ,םיחרזאכ אלא םידבועכ קר אל
          .הנוכשו הרייע לש

 .דימ תשקבתמ ןומר הפצמב 'תואמצעה תרפתמ' לש אמגודה
 תא תאזה הרפתמה תודבוע ודביא עודמ ןיבהל לכונ אל ירה
 ידמ שוכרל ןוחטיבה דרשמ לש הטלחהה תא הארנ אל םא ,ןתסנרפ
 וז הטלחה .הנידמה תולובגל רבעמ אלא ,הנומידב ןלצא אל םילייח
 היהש בצמ הרצי ,הרפתמה לוהינל סיסבה תא הטמש הנידמה לש
 לע תוקומע העיפשהו ,ומע דדומתהל תודבועה לש ןחוכל רבעמ
 תויתרבחה תומקרה לעו ןומר הפצמב היחש תימוקמה הליהקה
 .הלש תונידעה

דמעמכ םידבועה

 ,יתרבח דמעמכ:תונוש תורצב רפסב םיעיפומ םידבועה
 דוגיאל וא תורדתסהל תינוגרא םיכיושמ אלכ וא םיכיושמכ
 הדובע יכוסכס לש תיביטקלוק הלועפל םיפתושכ ,יעוצקמ
 לע העיפשמש תיתרבחו תילכלכ תוינידמ לש היאשומכו ,תותיבשו
 .עפשב רפסב ואצמת הלא לכ לע .םתסנכה לעו םתקוסעת

 :אוהו דחא ןיינעב זכרתהל ינוצרב ,הלאה תויוסחייתהה ללשמ
 חתונמ רפסב  .קושה תוחוכ תא ליבגהל םידבוע לש תלוכיה תלאש
 הקיקחב קר אל היולת וז תלוכי ובש ,ןיינעמה ירוטסיהה ךילהתה
 םידבוע לש תויאמצע תולועפב םג אלא ,םידבוע לע הנגמש
 .הדובעה קושבו הדובעה תומוקמב

.הזה ךילהתה לש ויביתנ ינשב ונתוא ליבומ "הדובע םחל" רפסה
 לש םתעפוה אוהו ,ןורחאה רושעה תא רקיעב ןייפאמ דחא ביתנ
 והז .תורדתסהל םייביטנרטלא םהש םידבוע גוציי לש םינוגרא
 רשא ,תוינוגראו תויסנניפ תורומהמו תויעב אלמ ,השק סויג ךילהת
 ,םיקיסעמהו תורדתסהה דצמ תשקיע תודגנתהב לקתנ ללכ ךרדב
 .תיזח התואב םמצע םיאצומ תובורק םיתיעלש

 תא ליבגהל תלוכיה תא ךירעהל ןתינ אל וידעלבש ,ינשה ביתנה
 תזרכה לש ןורחאה רושעב תרבוגה המגמה אוה ,קושה תוחוכ
 תרוסמ ירסחו םיריעצ םידבוע ידי-לע,יטרפה רזגמב הדובע יכוסכס
,לשמל ,יוטיב ידיל האב וז המגמ .תיעוצקמ דוגיא תוסנתה לש
"וג-וט-יפוק"-ו"ןיב יפוק"הפקהיתבתותשרב הדובעה יכוסכסב
 תרושקתה תורבחב םג הנורחאלו ,םינש המכ ינפל,ביבא-לתב
 ."טוה"-ו"ןופאלפ"

 םה םיקבאמה םאהו ,קימעת וז הייטנ המכ דע ךירעהל השק
 תוארל רשפא תמיוסמ הדימב ךא .ךורא חווטב םיקזח וא םישלח
 םידוגיאה לש תונסרמה תויטנל הבוגת קר אל הלא םיכילהתב
 תובורק םיתיעל ,ןויסינ ןיעמ םג אלא ,םיילרביל-ואינה םייעוצקמה
 הפיחד תתל ,ףוסה דע ןנכותמ אלו יטילופ בג רסח ,ינטנופס
 .תלטוטמה לש דגנה תעונתל

 לש תויקלחה תורמל:רפסב םיקזחה םירסמה דחא ילוא הז
 הנידמהש םיינבמה םיכילהתה תא םולבל ישוקהו הלא םיכילהת
 .הווקת לש בזכא אל רוקמ וז דגנ תעונתב האור יקסנ'זוג ,העינמ

 םירבדה .ביבא-לת תטיסרבינואב הדובע ידומילל גוחב דמלמ סירפ הד דוד 'פורפ

 םילעופה דמעמ-הדובע םחל" רפסה לש א"תב הקשהה ברעב ורמאנ ליעל

02 ,רואל האצוה סדרפ ,יקסנ'זוג רמת תאמ "ירוטסיהו יוושכע טבמ ,ילארשיה 31. 

:רואל האצוהה רתאב שוכרל ןתינ רפסה תא

www.pardes.co.il/book.asp?pID=1181

 דמימה לע סוסיה אלבו דימ העיבצמ "הדובע םחל" רפסה לש תישארה ותרתוכ

םידבוע םישנא לש םהייחב– רקיעבו ,הרבח לש הייחב ילאירטמה
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הקומוניסטים הם 

  הכוח השלישי
  

  

  
  

  
, כיה'הבחירות לפרלמנט בצ    

לאחר ,  שעברבשבועשהתקיימו 
, יציבות שלטונית- ם של איחודשי

, אומנם. הסתיימו ללא מנצח ודאי
 המפלגה  זכתהבתום ספירת הקלפיות

 במירב הקולות דמוקרטית-הסוציאל
 50, יכה אחוזי תמ20%-למעלה מ(

אך לא מדובר בשיעור , )חברי פרלמנט
תמיכה גבוה דיו כדי לאפשר לה 

  .לגבש קואליציה ולהקים ממשלה
  
  

ראש לאחר שהתקיימו הבחירות     
אס נאלץ להתפטר 'הממשלה פטר נצ

  .בחודש יוני בשל חשדות לשחיתות
, "אנו"גת הימין החדשה מפל    

, בראשות המיליארדר אנדריי באביש
 חברי 57( מהקולות 18%גרפה 
באביש הוא בעל הון אשר ). פרלמנט

נכסים ה הפרטת התעשר בזכות
לאחר פירוק המשטר , ממשלתייםה

. כוסלובקיה'הסוציאליסטי בצ
בבעלותו אימפריה עסקית הכוללת 

  . מזון וכימיקלים, חברות חקלאות
  
  

    הצלחתו של באביש הפתיעה את 
שכן מפלגתו בת השנה , הפרשנים

על הכריזמה של אך ורק  עטנשענת כמ
ונעדרת תפיסת עולם מוצקה , מנהיגה

  . או סדר יום ברור
\  

  

המפלגה הקומוניסטית של מורביה     
 15% קיבלה KSČM)(ובוהמיה 
ותהיה , )מנט חברי פרל33(מהקולות 

מבחינת .    הסיעה השלישית בגודלה
זהו ההישג , המפלגה הקומוניסטית

האלקטוראלי הגדול ביותר מאז 
והוקמו , 1993-כוסלובקיה ב'צקה רפו
  . כיה וסלובקיה'צ

  
  

 ,דובר המפלגה הקומוניסטית מסר    
כי מפלגתו מוכנה להיכנס לקואליציה 

תוך שינוי  "דמוקרטים-עם הסוציאל
-מן היסוד של המדיניות הניאו

ליברלית הנהוגה במדינתנו מזה כשני 
דחו דמוקרטים -הסוציאל". עשורים

  .ניסטיםצעתם של הקומואת ה

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

    הימין בארגנטינה התחזק 
בבחירות שהתקיימו לקונגרס 

כך עולה . בשבוע שעבר
המבשרות , מתוצאות הבחירות

רעות מבחינתה של הנשיאה 
ס דה ס דה ס דה ס דה ריסטינה פרננדריסטינה פרננדריסטינה פרננדריסטינה פרננדקקקק

התחזקות הימין  .קירשנרקירשנרקירשנרקירשנר
 של דה מפחיתה את כוחה

ומקטינה את הסיכוי , קירשנר
שתוכל לשנות את חוקת 

אפשר לה להתמודד תשינה כך ארגנטי
בשנת , שלישיתלנשיאות לכהונה 

2015 .  
  
  

, המפלגתה של הנשיא, יחד עם זאת    
 שמרה על ,"ת למען הניצחוןיזהח"

בקונגרס ובבית ממנו נהנתה הרוב 
 הנשיאה עצמה לא יכלה .הנבחרים

להשתתף במערכת הבחירות באופן 
היא מתאוששת מהליך שמאחר , פעיל

בראשה לפני  בוצערפואי מורכב ש
  .מספר שבועות

  
  

,  דה קירשנרספרננד    הנשיאה 
מפלגה פלג גדול בהעומדת בראש 

החלה למלא את , הפרוניסטית
לאחר שהחליפה את , 2007-תפקידה ב

שנת  ב.שנפטר, נסטור קירשנר, בעלה
לאחר , לנשיאות נבחרה מחדש 2011

את הפיקוח על  שהבטיחה להגדיל
 ולהתייצב לצידו של כלכלת המדינה
, אבז'הוגו צ,  דאזנשיא ונצואלה

ראול , של נשיא אקוודורולצידו 
 54%היא קיבלה באותה שנה  .קוראה

חסרת  תוצאה –מקולות הבוחרים 
  .תקדים בארגנטינה

  

הצלחות     אך לא רק הימין זכה ב
 השמאל הרדיקלי קיבל .קיותחל

חזית של שלוש . תמיכה ללא תקדים
חזית "ם סטיות בשמפלגות טרוצקי

יותר זכתה ב" השמאל של העובדים
. קולות ברחבי המדינהמיליון  1.2-מ

אשר במרכזה , נוספתשמאלנית חזית 
" המפלגה הקומוניסטית המהפכנית"
אשר עזבה את , קבוצה מאואיסטית(

 )המפלגה הקומוניסטית הארגנטינאית
  .  אלף קולות נוספים500-זכתה ב

  
  

עמדים מספר מו,     נוסף על כך
שהגדירו עצמיים כשמאליים 

, הקימו חזיתות מקומיות, וכמעמדיים
במיוחד , אשר זכו בתמיכה נרחבת

 .באזורים בהם מתגוררים עובדים
במחוז טיירה דל פואגו הדרומי     
זכה מנהיג איגוד עובדי ") ארץ האש("

 ונבחר ,תמיכה  אחוזי22- המתכת ב
, במחוז סלטה הצפוני. לפרלמנט

"  של העובדיםת השמאלחזי"הפכה 
לאחר שקיבלה , לכוח השני בגודלו

במחוז .  מהקולות20%-מלמעלה 
- שתי החזיתות כ קיבלונאוקן הדרומי

הן , ריו נגרו,  ואילו במחוז השכן,14%
סנטה , במחוז דרומי נוסף. 36% קיבלו

 14%שתי החזיתות קיבלו  ,קרוז
, במחוז מנדוסהואילו , מהקולות

חזית "קיבלה , ילה'צשליד הגבול עם 
 מקולות 14%" של העובדיםהשמאל 
החולשה הגדולה של . הבוחרים

בירה עיר ההשמאל הרדיקלי היא ב
שהיא העיר הגדולה , בואנוס איירס

  .7%-קיבל קרוב לבה , במדינה
כי בחזית השמאל של ,     יצוין

כי כל חברי , העובדים הוחלט
הפרלמנט שנבחרו מטעמם ישתכרו 

צע של עובד שכר בגובה שכר ממו
, וכי תחול רוטציה בסיעה, תעשייה

כדי לאפשר לכמה , מדי שנתיים
  .שיותר פעילים לכהן כנבחרי ציבור

 מפלגההחליטו ב,     בניגוד לעבר
שלא ית אהקומוניסטית הארגנטינ

-אלא להשתתף ב, לרוץ באופן עצמאי
שבהנהגת , "חזית למען הניצחון"

 רק .הנשיאה פרננדס דה קירשנר
תמכו ,  טוקומן,דאחבמחוז 

הקומוניסטים בחזית שבהנהגת 
  .המאואיסטים

  

        ::::ארגנטינהארגנטינהארגנטינהארגנטינההבחירות בהבחירות בהבחירות בהבחירות ב
        
        
        

הישגים לשמאל הרדיקלי 
   

  "חזית השמאל של העובדים"הלוגו של 
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 יההשרברב שה
  להיסטוריון קומוניסטי

        
        

        
  

 של הוגה הדעות לזכרו
  וני מוחמד דכרובהלבנ

  
            הישאם נפאעהישאם נפאעהישאם נפאעהישאם נפאעמאת 

 
ית בה בשמי התרבות הנאורה והפרוגרסיכבכוכב ש"    

 שריףשריףשריףשריף- - - - מאהר אמאהר אמאהר אמאהר א ההיסטוריון הפלסטיני בכך כת, "הערבית
אשר , מוחמד דכרוב, על הוגה הדעות המרקסיסטי הלבנוני

  .יםלפני כשבועימת 
, )24.10(ם ציינו את ההיבט הסמלי בתאריך פטירתו רבי    

שהוא המועד בו חוגגים הקומוניסטים הלבנונים מדי שנה את 
בשעות הבוקר . 1924בשנת , יום היווסדה של מפלגתם

קול "" (שעב-סאות א "ה תחנת הרדיושידר, אותו יוםב
הודעת הוועד את , השייכת למפלגה הקומוניסטית, )"העם

תו של דכרוב פריד"בה נאמר כי , זי של המפלגההמרכ
 דכרוב ואותו התחיל מאבקהמשיך במחזקת את חובתנו ל

 ."וחבריו
האינטלקטואל "ינויו בפי חבריו היה שכ –    דכרוב 
בשנת נולד בעיר צור  – "זקן הצעירים"ו א, "הפרולטארי

בשל בבית הספר היסודי נאלץ להפסיק את לימודיו . 1926
 פועלהתלמיד הצעיר הפך .  של משפחתולייםהקשיים הכלכ

 בניין כפועל, מוכר תורמוס וחומוסוהתפרנס כ, בעל כורחו
  הרבהקראהוא , למרות מציאות חייו הלא פשוטה. שרברבכו
נקודת . ל לפרסם רשימות בעיתונות הלבנוניתהחאפילו ו

בשנות אידיאולוגיים התרחשה ההמפנה בחייו המקצועיים ו
שם פגש את מנהיגי המפלגה , ירותיב שעבר לאחר ל50-ה

  .חוסיין מורווהחוסיין מורווהחוסיין מורווהחוסיין מורווההקומוניסטית ובראשם 
יניהם וב, במספר כתבי עת ועיתוניםדכרוב רות עבד יבבי    

 ולאחר מכן, שהיה ביטאון המפלגה, )הקריאה" ('נידאא-א"
עד  בו עבד עשורים ,)הדרך" (טריק- א"בירחון השמאל 

  ומחוצה פוץ בלבנון נ היה  ירחון זה  . לעורכו הראשי שהפך 

  
  

  
בעל אוריינטציה  ספרותי מעמיקובהיותו כתב עת רעיוני , לה

, סופרים,  אירחו כותבים כתב העתדפי. מובהקתשמאלית 
תנועות מחוקרים והוגים רבים ממפלגות קומוניסטיות ו

 היינו מדי פעם 90-ות הבשנ. רחבי העולם הערבישמאל מ
חיפה מספר ב" אתיחאד-אל"עיתון במערכת המקבלים 

היינו מתחרים , בהגיע הירחון למערכת. ליונות של הירחוןיג
 ! על הזכות להיות ראשון הקוראיםולעיתים אפילו רבים

ופרסם מאות מאמרים  ספריםכתב מספר דכרוב     
  ספריועם. ביקורות ספרות ועוד, מסות רעיוניות, היסטוריים

 ,"שורשי האלון האדום "החשובים ניתן למנות את
סטוריוגרפיה של המפלגה הקומוניסטית הלבנונית ופרקים הי

וכן ; בהיסטוריה של לבנון מתוך פרספקטיבה מרקסיסטית
ה ו אותו חיבר יחד עם חוסיין מורו,"עיונים באיסלאם"את 

 .עאלםעאלםעאלםעאלם- - - - מחמוד אמין אלמחמוד אמין אלמחמוד אמין אלמחמוד אמין אל, ידועהמרקסיסט המצרי העם ו
 כי ,  דכרוב אמר עלליפהליפהליפהליפה''''ל חל חל חל חמרסמרסמרסמרסהמוסיקאי הלבנוני     

, כרון של בני דורי כמו יד שלא הפסיקה לתתיהוא יישאר בז"
יוסף יוסף יוסף יוסף הסופר המצרי ". שטה לנו ברוחב של חלומותינויד שהּו

 , אצילדםישאר דכרוב אותו אלעולם י: " כתבקעידקעידקעידקעיד- - - - אלאלאלאל
, ספריול, חברותופרט ל ,נתן הרבה ונשאר עני בכל דברר שא
ד אשר למדו והמשיכו ללמו, רביםתלמידיו הלמחשבותיו ול
 ". וממי שהתווה את הדרך אל עתיד טוב יותר'טריק-א'-מ

צעירות וצעירים , דוגמת פייסבוק, רשתות החברתיותב    
רו ותנ ": כתבו סטטוסים לזכרו ועל אודותיולבנונים רבים

עזבת . ..מעטים מאוד מאלה שנתנו ולא ביקשו לעצמם דבר
ום של"; " חברנו היקר,אותנו לפני שהספקנו להודות לך

בן "; " שלא הפסיק לצחוק,יסטוריון הקומוניסט והשובבלה
, חוש הומור: השמונים הזה נשאר הוא עצמו כמו תמיד

  ". נפשית פיזית ו,ת ורוח צעירהחברּו, נוכחות חכמה
תנועת הנוער של , איחוד הנוער הדמוקרטיאחד מחברי     

סיפר על הביקור האחרון , המפלגה הקומוניסטית הלבנונית
דכרוב , לדבריו. חולים בו אושפז- בבית,כרובאצל דשערך 

במיוחד כיוון שהנוער , היה מודאג באשר לעתיד הנוער
 ". הפסיק לכתוב ולקרוא"

פורסם בחודש יוני ר שא, שנערך עמובראיון האחרון     
 ,"?איך הפכת לקומוניסט "נשאל דכרוב, "חיאת-אל"בעיתון 

. ברבותתי בשרכשעבד, הסיפור התחיל בצור: "והוא השיב
אתה , מוחמד': מרה היה אומר לי'ג- הקומוניסט רפלי אבו

אני מאנשי הלאומיות , לא':  לומשיב והייתי ',קומוניסט
. 'עוד תגלה שאתה קומוניסט':  תמידעל כך ענה. 'הערבית

 הכרתי את ,ירותיעזבתי את צור וגרתי בבר שאכ
יום . תרבותי-יהקומוניסטים וקיבלתי מהם שבועון פוליט

בה השתתפו , פגישהה לוהוזמנתי על ידי חוסיין מורו ,אחד
שני המנהיגים , חילו-ללה אל'ניקולא שאווי ופרג

אשר ביקשו ממני , ההיסטוריים של המפלגה הקומוניסטית
  ".לערוך את השבועון

ע בתור דונלאחר שכבר , לימים    דכרוב המשיך וסיפר כי 
 שם פגשו,  לצורהוא חזר, כותב ועורך בעיתונות המפלגתית

אמרתי , רואהאתה ': ואמר, הוא חייך אליי" :מרה'ג-את אבו
 שאל, '?מה זה אומר'.  שאני קומוניסט בדרכי,השבתי לו. 'לך

אני בעל שכל מרקסיסטי ותודעה ': ועניתי לו, אותי
אך , אני כותב מתוך פרספקטיבה קומוניסטית. קומוניסטית

וניזם אם יחדל הקומגם ו. א הסתדרתי עם הארגוןמעולם ל
תמיד יישאר קומוניסט בשם מוחמד , מלהתקיים בעולם כולו

 ".אי אפשר שלא יהיה כזהו, כי השכל שלי מרקסיסטי, דכרוב



    במאבק
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אחד ,     ארבעה פלסטינים נהרגו וחמישה חיילים נפצעו
) 31.10(בתקרית שאירעה בשבוע שעבר , מהם באורח קשה
הפציץ חיל , במהלך הלילה, מאוחר יותר. בדרום רצועת עזה

  . ושלושה פלסטינים נהרגו, האוויר ברצועה
אסרה ישראל על הפלסטינים ברצועת עזה , 2010    מאז שנת 

 מטרים מהגדר המפרידה בינה 300ק של עד להתקרב למרח
ארגוני זכויות אדם תיעדו עשרות , עם זאת. לבין ישראל

, מקרים בהם הצבא ירה באנשים שהיו במרחק רב מהגדר
  . לעיתים עד קילומטר וחצי

הושגו הסכמות בין ישראל לבין " עמוד ענן"    לאחר מבצע 
 יותר לפיהן ישראל תאפשר לפלסטינים גישה נרחבת, חמאס

מתחקיר חדש , עם זאת. לאזורים החקלאיים הקרובים לגדר
עולה כי הצבא ממשיך לתקוף , "בצלם"שפרסם ארגון 

  . פלסטינים המנסים לעבד את אדמותיהם הקרובות לגדר
  http://tinyurl.com/btselem2013gaza:     לקריאת התחקיר

  

  " טקטבע"נמשכת שביתת עובדי 
קונצרן ל "ן מתפקיד נשיא ומנכרמי לוי'תפטרותו של ג    ה

 לא השפיעו על המשאים ומתנים , ועזיבתו את החברה"טבע"
 "טבע"הסתדרות והנהלת ה. הקיימים במפעלים השונים

מקיף את ה, )30.10(חתמו על הסכם קיבוצי תקווה - פתחב
 ו במסגרת ההסכם הושג. עובדי המנהלה של החברה600

  .תוכן זכויות סוציאליות שונו, תוספת שכר
" טבע"    אולם בעוד ההסתדרות מגיעה להבנות עם הנהלת 

אשר " טק- טבע", רומי של הקונצרןדבמפעל ה, תקווה- בפתח
 במשך .  נכנסה השביתה לשבוע השלישי–ברמת חובב 

האגף לאיגוד ך יוות ב,מ בין הצדדים"מושבוע התנהל 
  .הושגו סיכומיםאולם טרם , מקצועי בהסתדרות

  
  חרדיתר חדשות הוקם ועד עובדים בא

על הקמת ועד פעולה זמני ) 31.10(הוכרז     בשבוע שעבר 
לאחר , "בחדרי חרדים"של העובדים באתר החדשות החרדי 

שלמעלה ממחצית מעובדי האתר הצטרפו לארגון 
מדובר בכלי התקשורת החרדי השני בו מוקם . העיתונאים

  ".קול חי"לאחר רדיו ,  עובדיםועד
 הוקם , חברים2,100-  המונה כיום כ,ארגון העיתונאים    

  .ופועל במסגרת ההסתדרות, לפני כשנה וחצי
  

  סדרת סרטים על ערביי הנגב
של אביב יומיים - בנובמבר יתקיימו בסינמטק תל7-6-    ב

-על אודות הקהילה הערבית,  תיעודייםהקרנת סרטים
בין הבמאים המשתתפים יש במאים . הבדואית בנגב

  .ל"וכן במאים מחו, יםיהודים וערב, מישראל
 כמו ,רבים מהסרטים עוסקים במאבק לזכויות בסיסיות    

 ת הסרטיםסדר. ישוביםיבממשלתית מים או הכרה נגישות ל

- - - - יליאן קסטלריליאן קסטלריליאן קסטלריליאן קסטלר''''גגגג שביימה ,"דמּוסּו " הסרטתיפתח בהקרנת
 שהפכו ,עראקיב- המתאר את מאבקם של אנשי אל,אמוראמוראמוראמור''''דדדד

,  הבתיםריסותחרף ה, לסמל של היאחזות ודבקות באדמתם
  .משטרתיתהאלימות וה,  הרביםמעצריםה

  http://tinyurl.com/negev-film2013:     לפרטים נוספים
  

  סדנא בנושא הפרטת החינוך
מהמחלקה ליחסי עבודה , גורדון לייפר' פרופ    

הפרטת יקיים בירושלים סדנא בנושא  ,באוניברסיטת אורגון
את לייפר יציג ' פרופ .ב ובישראל"מערכת החינוך בארה

, ב"התהליכים הגורמים להרס החינוך הציבורי בארה
 ומקדמים אינטרסים ,תאגידיםידי בבלים בשיטתיות המּו

בין השאר . מסחריים על חשבון איכות מערכת החינוך
 ועל ידי ,מקודמים אינטרסים אלו על ידי הפרטה מסיבית

  . חוץ-הפיכת החינוך למוצר הניתן לרכישה באמצעות מיקור
 19 ,שלישיתקיים ביום ות, יערך בשפה האנגלית    הסדנא ת

.  ירושלים,7אבידע ' רח,  במכון כרם,19:00בשעה , בנובמבר
, אריאל ליבמןאריאל ליבמןאריאל ליבמןאריאל ליבמן: עוד ישתתפו בסדנא. הכניסה חופשית

   .ונציגים מהסתדרות המורים, ה" מאבק מורות הילממובילי
  
  

            המפלגה הקומוניסטית הישראליתהמפלגה הקומוניסטית הישראליתהמפלגה הקומוניסטית הישראליתהמפלגה הקומוניסטית הישראלית
  14:00בשעה , בנובמבר 8', ביום ו

  חיפה, 39בן גוריון ' שד, "אחווה"באולם 

         של הוועד המרכזי של הוועד המרכזי של הוועד המרכזי של הוועד המרכזי8888- - - - מושב המושב המושב המושב המשך המשך המשך המשך ההההה
  סיכום הבחירות לרשויות המקומיות: על סדר היום

   דוחות ושונות                          
  

  

  הגדה השמאליתמועדון
 א"ת, 70אחד העם 

  

 יתקיים, 20:00בשעה ,  בנובמבר13', ום דבי
  

  רערב השקת הספ
 סוציולוג –עבודתו של אבישי ארליך "

 "פעיל ואינטלקטואל ציבורי, פוליטי
  

-אוניברסיטת בר (אורלי בנימיןאורלי בנימיןאורלי בנימיןאורלי בנימין'  פרופ:בערב ישתתפו
) יפו-א"המכללה האקדמית ת (נועה לביאנועה לביאנועה לביאנועה לביאר "ד, )אילן

  ).אביב-אוניברסיטת תל (יואב פלדיואב פלדיואב פלדיואב פלד' ופרופ
  

עבודותיו של בו  ים כלול.'ספר פורסם בהוצאת קיימברידגה
וכן מאמרי הערכה שנכתבו בידי עמיתים , ארליך' ופפר

  .70-הספר יצא לכבוד יום הולדתו ה. ותלמידים


