
  
  
  

  
  

, 15:30בשעה ,  בנובמבר30, הקרובה בשבת    

 ארצית נגד המשך תתקיים סמוך לבאר שבע הפגנה

הבדואים -בהשתתפות הערבים, חקיקת חוק פראוור

, יהודים וערבים, גזעניים-והכוחות האנטיבנגב 

פרטים נוספים על ההפגנה ועל  .מרחבי ישראל

  .וכן בפייסבוק, ש"י וחד" באתרי מקההסעות יפורסמו
  

-אדמותיהם רבבות ערביםמ לנשל -פראוור חוק מטרת     
להפקיע מאות אלפי דונמים ולהרוס יישובים , בדואים
 של ההיגוי ועדת נמנות ההפגנה מארגניעם . שלמים

 ותנועת בנגב הבדואים-הערבים
   ."קחירא"הצעירים 

,  של הכנסתועדת הפנים    
מירי מירי מירי מירי כ "ומדת חאשר בראשה ע

הליך ב עוסקת, )הליכוד (רגברגברגברגב
. החקיקה של חוק פראוור

צדדיות -מגלה חדהוועדה 
 רגב כ"וח, בוטה בהתנהלותה

אישים לדיונים  תמזמנ
פעילותם וארגונים אשר 

 כמו,  ערביי הנגבנגדמכוונת 
הסיירת ", "רגבים"עמותת 

 ,נגב השבוע ב'ביום אהוועדה סיירה  . והמשטרה"הירוקה
לו לא טרחה להזמין לפגישה את ראשי המועצות  אפיאך

   .המקומיות אשר בשטחן ביקרה
שביתה כללית קיים ל קראהועדת ההיגוי של ערביי הנגב     

 ה שלבמהלך ביקור, הבדואית-של האוכלוסייה הערבית
  .ועדת הפנים

  

נראה כי הגופים האמונים על המהלך הדמוקרטי של "    
עטיה עטיה עטיה עטיה  אמר, "וד לתפקידםפועלים בניג –החקיקה בישראל 

 ר המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים"יו, אל אעסםאל אעסםאל אעסםאל אעסם
 ולא , מכל וכל'רווראחוק פ'אנחנו דוחים את " :והוסיף

נוכל להסכים ולקבל חוק כזה שעוקר אותנו מהכפרים 
נערך אל אעסם השתתף בדיון ש ".שלנו ומהאדמה שלנו

-תלב" הגדה השמאלית"במועדון ) 20.11(בשבוע שעבר 
 בסיס יוצר פראוור חוק כי, בדבריו ציין אעסם אל. אביב

 מתן ללא ,םכפריהמ הבדואים- הערביםלגירוש כביכול חוקי
  . למגורשים מגורים פתרון

 ועדת חבר, בריבריבריברי    בןבןבןבן    חדהחדהחדהחדהשששש ד"עו, משתתף נוסף בדיון    
 בהיסטוריית השלבים את מנה, הנגב ערביי של ההיגוי

 הוא. 1948-ב עוד שהחלה, בנגב הבדואים של הגירושים
, פראוור חוק של הקיצוני דמוקרטי-האנטי האופי את חשף
 מערבה" (מערבים נקיים "שהם בנגב אזורים מקבע אשר

, משפט בית של צו ללא בתים הריסת ומאפשר, )40 לכביש
 ברי בן.  משפטילסעד לפנות מהמנושלים למנוע כדי וזאת

 הבדואים יחי לשיפור דבר עשו לא הרשויות כי, הוסיף
, זכו בהכרה לפני מספר שנים אשר בנגב הכפרים בעשרת

  .ומים חשמל להם מספקים אין היום עדו
 על סיפרה, למשפטים סטודנטית, עביידעביידעביידעבייד- - - - אבואבואבואבו    הודאהודאהודאהודא    

אשר , "חיראק"  הצעיריםתנועת
מארגנת פעילות ציבורית נגד 

 בתנועה פעילי. חוק פראוור
 על חתימות אלף 15 כבר אספו

 נגד בדואים םתושבי עצומת
 40-ל להגיעהיא  ומטרתם, החוק
 קראה ביידע- אבו. חתימות אלף

-ת הבהפגנ המונית להשתתפות
, שבע-בארליד  בנובמבר 30

   .ובפעולות מחאה ברחבי הארץ
-נהרס הכפר אל, א"בו נערך הדיון בתביום יצוין ש        

בולדוזרים מלווים בשוטרים הגיעו אל . 57-עראקיב בפעם ה
השוטרים . מחוץ לבית הקברותשהוקמו רסו אוהלים הכפר וה

, טוריטוריטוריטורי- - - - סיאח אסיאח אסיאח אסיאח א, הכפר' עיכבו לחקירה בתחנת רהט את שייח
בשעות הערב . בהם שלושה קטינים, וארבעה תושבים נוספים

 אך , ללא תנאיםעצוריםמאוחרות שוחררו ארבעה מן הה
  .יום ראשוןלטורי הוארך עד - א 'שייחהמעצרו של 

  
  
  

  :עוד בגיליון

 "הנגב המת"טרינת דוק
  איך המדינה מנשלת את הבדואים מאדמותיהם

  

  

  

  5555    ודודודודעמעמעמעמ

  2013 נובמברב 27, 46    גיליון
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  סילבן שלום מפריט את הנגב
  ."מ"נגב זה ראשי תיבות של ניר גלעד בע"

ניר  משבח את ,סילבן שלום, והמיםאנרגיה ה, תשתיותשר ה(

  )13.11,  "כלכליסט",  ל המופרט"ל קונצרן כי"מנכ, גלעד
        

  )1(הבחנה דקה 
 מפלגת העבודה. ש"מפלגת העבודה לא יכולה להיות חד"

  ".היא איננה המפלגה הקומוניסטית, היא מפלגת מרכז
  )9.11, 2ערוץ ,  רון חולדאי,יפו- א"ראש עיריית ת(

  

  )2(הבחנה דקה 
הוא מסיים . עופר עיני הוא חבר ומנהיג ציבור אמיתי"

  ".קדנציה מפוארת ומותיר הסתדרות חזקה מאי פעם
  ) 5.11, "וואלה" ,ר סיעת העבודה" יו,כ יצחק הרצוג"ח(

  

  יותר אסירים ממורים בתיכון: ב"רהא
רד העבודה ידי משעל פי נתונים שפורסמו באחרונה ב"

 אסירים 1,570,000-בשנה שעברה היו כלואים כ, האמריקאי
 ,לשם השוואה. ב"בבתי הסוהר הפדרליים והמחוזיים בארה

 , עובדי בניין815,000,  מהנדסים1,530,000  ישב"בארה
יצוין כי מספר . יכונייםורים בבתי ספר התוכמיליון מ

עירוניים או הכלא הבבתי רים אינו כולל את העצירים יהאס
  ".ליותאשאינם חייבים בדיווח לרשויות הפדר, האזוריים

  )11.11, "גראנמה"מתוך ידיעה שפורסמה בעיתון הקובני (
  

  העשירים נעשו עשירים יותר: ב"ארה
, ה הכנסה אדירהב היית" העשירים ביותר בארה400-ל"

ביניהם ניתן למצוא את דיוויד . אפילו לאחר המשבר הכלכלי
 3.3שהרוויח , סורוס' ורג'ג; ד דולרר מיליא4שהרוויח , טפר

 ; מיליארד דולר2.5יימס סימונס שעשה 'ג; מיליארד דולר
  ". מיליארד דולר2.3- שהתעשר ב, ון פולסון'וג

  ) 11.11, "ניו יורק טיימס"-מתוך ידיעה ב(
  

  נעשו רעבים יותרהעניים : ב"ארה
 דולר בתקציב המזון 20 או 10קיצוץ של , בשביל רבים"

אבל עבור מיליוני אמריקאים . בכך החודשי הוא עניין של מה
ההפחתה בשבוע שעבר , סתמכים על תלושי מזוןהמעניים 

 קרטון חלב אחד במקום :מורגשת היטב –של תלושי המזון 
; יף לבית הספרברוקולי טרי לארוחת ערב או חט בלי; שניים

רבים יודעים . לארוחת הבוקר ושבועות של גריסים ומרגרינה
ו א שכבר באמצע החודש יאזליהקיצוץ המשמעות כי 

   ."בתי תמחוי או ארגוני סיועפנות אל יאלצו ליו ,התלושים
  )9.11 ,"ניו יורק טיימס"-מתוך ידיעה ב(

  

   מכתבים למערכת
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  פירור קטן מפרוסה קטנה יותר
שנותחו במאמרה של תמר , הפערים בחברה הישראלית    
, "זו הדרך" ("פערים בצבעים שונים מכים בנו"נסקי 'גוז

הם בבואה של המצב במרבית הארצות , )20.11
 ירד חלקו של השכר 2012-ב, לפי המאמר .הקפיטליסטיות

 ואילו חלקם של הרווחים 69%-בהכנסה הלאומית בישראל ל
  . 31%-טיפס ל

דה "-ותורגם ב" (אקונומיסט"-והנה במאמר שהופיע ב    
שמקורם בפרסומי , הופיעו הנתונים הבאים, )12.11, "מארקר
OECD: והוא , ג ירד בכל הארצות"חלקם של העובדים בתמ

ובכלל , 65% –בשבדיה , 55% –בנורבגיה , 64% –ב "בארה
ב "כאשר בודקים בארה. 62% הוא עומד על OECD מדינות

הסתבר שהוא ירד ,  מהעובדים99%כנסה של הב םאת חלק
 . בלבד כיום50%- ל1980- מההכנסה הכוללת ב60%-מ

אך חרף , וא עיתון בורגני מובהקה" אקונומיסט"-    אומנם ה
עוצמת השחיקה "מציין כי עמדותיו הקפיטליסטיות הוא 

כאשר " :ומוסיף, " וההשלכות מחרידות–הזאת מזעזעת 
המשמעות של מגמות , היוםכפי שקורה , הצמיחה איטית

ותר שהעובדים מקבלים פירור קטן מפרוסה קטנה י, אלה היא
 ".צומחת לאטהשל עוגה 

  אביב- תל, אביבה גת
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  ניצנים של שי
  
  
  

, בחר לתפקיד פרקליט המדינהנד שי ניצן "    העובדה שעו
 את המחנה המנסה ומינוי זה מוציא מכלי. היא דבר מעודד

,  ובמרבית המקרים.אל לאבדוןרור את ישרבכל כוחו לג
סביר להניח  –  נאבקים בכל כוחם נגד רעיוןאשר בימיןכ

  . שמדובר ברעיון טוב
    הרקורד המקצועי של ניצן חף מטעויות משפטיות 

ואיש לא האשים אותו בהיעדר יושר כפיים או , בולטות
 הוא העובדה –כל חטאו בעיני הימין . בפליטות פה מביכות

, אלה. א מבקש להחיל את החוק גם על המתנחליםשהו
ואין להם , אינם עבריינים במובן הרגיל של המילה, ברובם

החוק היחיד . אשר יתר הציבוריםיותר הרשעות פליליות מ
כל בני קובע כי  הוא החוק ה,הם מפירים בשיטתיותאותו 

עצמם כשווים יותר המתנחלים רואים . אדם הם שוויםה
כמו פרקליט וכשמגיע , י זכויות האזרחכניהם חסרר ששאמ

הם דורשים את , אינו רוקד לפי החליל שלהםר שא, שי ניצן
 .חלקם גם באופן פיזי, ראשו

אורית המתנחלת  יתכ"חהטענתה של  גיחוך ת    מעורר
כלפי המתנחלים היא  כי אכיפת החוק) הבית היהודי (סטרוק

וא שהרי בנה ה. מחמירה יותר מאשר כלפי שאר הציבור
" תג מחיר"והיא עצמה תומכת בפעולות , עבריין מורשע

  . הטרוריסטיות
עברו כבוגר .     דעותיו הפוליטיות של שי ניצן אינן ידועות

 רומז שהוא אינו נמנה –ל "ישיבה תיכונית וכקצין קרבי בצה
כי אם יותר , בל יש לקוותא...  שורות השמאל הרדיקליםע

 שתפקיד המדינה הוא עובדי ציבור יכפרו כמוהו בקביעה
שמינויו של ניצן אז אולי באמת נרגיש , לשרת את המתנחלים

  .הוא שי
  
  

        ....יוסי סיוסי סיוסי סיוסי ס



  

 3 /פמיניזם
 

  

. בת שבע, היא ילדה סודאנית, מרסי"

פליטה שהגיעה עם הוריה ושתי 

- וחיה בדרום תל, אחיותיה לישראל

החולקת דירה , אביב עם משפחתה

מרסי סובלת . עם משפחה אחרת

מליקוי , משיתוק מוחין, מפיגור שכלי

כשנפגשתי עם . ראייה ומאפילפסיה

היא ישבה כל היום , משפחתה

כולת לזוז ללא י, בכיסא תינוקות

ולפעמים , ממנו בכוחות עצמה

רוב . השאירו אותה לשכב על המיטה

. שעות היום היא נשארה לבדה בבית

תה כל הדרך מסודאן הוריה נשאו או

.  ברחו מהמלחמה שםםה. למצרים

אבל קשה , הם אוהבים את מרסי

חייבים לעבוד הם .  לטפל בהלהם

מה . כדי לפרנס את המשפחה

מה ? סימשמעות שלום עבור מר

  "?משמעות ביטחון עבורה
  

  החדש המתוך ספר, זיו-חגית גור(

פמיניסטית - פדגוגיה ביקורתית"  

")וחינוך לתרבות של שלום  
  

נרצחו , 1960 בנובמבר 25-    ב
ברפובליקה הדומיניקאנית שלוש 

 הצעירה –אחיות ממשפחת מיראבל 
 פעילותן הפוליטית בשל – 25בהן בת 

ילת שנות תחב .נגד השלטון הרודני
השמונים החלו פעילות פמיניסטיות 
לציין יום זה בתור היום הבינלאומי 

אלימות כלפי תופעת הלמאבק ב
מצוין הוא  – 1999ומשנת , נשים

  .ם"באופן רשמי בידי האו
    גם בישראל נוהגים ארגוני הנשים 
לקיים פעילויות הסברה ומחאה סביב 

ארגון מרכזי הסיוע  יזםוהשנה , יום זה
געות ולנפגעי תקיפה מינית צעדה לנפ
  .אביב-בתל

י וגם נציג,     כלי תקשורת שונים
 25-נוהגים לייחד דברים ל, הממשלה
מפעם לפעם מתפתח דיון ו, בנובמבר

אודות התמיכה התקציבית על ציבורי 
מרכזי הסיוע ל המועברתהמועטה 

  .מקלטים לנשים מוכותלו

המימד ,     אולם בחלוף השנים
ורי שעמד ברקע ציון יום ציב-הפוליטי

. עומעם ונשכח, 25.11-זה דווקא ב
מרבית הדיון סביב יום זה עוסק , כיום

. לגווניה, בתופעת האלימות במשפחה
 מה בדבר ביטויים מוסדיים אולם

  ?וציבוריים של אלימות כלפי נשים
, זיוזיוזיוזיו- - - - חגית גורחגית גורחגית גורחגית גורר "שוחחנו עם ד    

אשר ספרה , מרצה בסמינר הקיבוצים
-ה ביקורתיתפדגוגי"החדש 

" פמיניסטית וחינוך לתרבות של שלום
, ת"יצא לאחרונה בהוצאת מכון מופ

מיליטריזם "ומצטרף לספרה הקודם 
  ).2005, הוצאת בבל ("בחינוך

  

כמובן שיש קשר בין אלימות     "
כלפי נשים לבין המיליטריזציה של 

. זיו-קובעת גור, "החברה הישראלית
את חוקרות פמיניסטיות רבות ניתחו "

הקשר בין מנגנוני הצבא והמלחמה 
המיליטריזם . לבין תופעת הסקסיזם

מבטיח את המשך קיום הוא מנגנון ה
 –שבו גברים , הסדר החברתי הנוכחי

  אבל לא רק,לבניםגברים בדרך כלל 
 ייתרוב, בעניים, שולטים בנשים –
  ."מוחלשותה אוכלוסיותה

  

אווירת המלחמה מסדירה ,     לדבריה
שכן , את הדיכוי המעמדי והמגדרי

יש פחות לגיטימציה , אווירה זוב
למתוח ביקורת או לקרוא לשינוי 

זה נותן המון כוח לגנרלים  ":חברתי
, ולאנשים שעומדים בראש המנגנון

כולם . ומשפיע על תודעת הציבור
מצדיקים את המלחמה ואת המצב 

  ".אין ברירה, לכאורה. הקיים
  

זיו מתארת שורת מחקרים -גור 
מהם עולה , ב"שנערכו בקנדה ובארה

כי בקרב חיילים ואנשי כוחות 
יש יותר אלימות כלפי נשים , הביטחון

 :מאשר בקרב האוכלוסייה האזרחית
שבקרב , אחד המחקרים העלה"

חיילים ששבו הביתה מהמלחמה 
יש אחוז גבוה של אלימות , בעיראק

עוד עלה . כולל מקרי רצח, כלפי נשים
כי סביב בסיסי , מאחד המחקרים
ים יש יותר אלימות יהצבא האמריקא

כלפי נשים מאשר באזורים שאין 
בישראל לא . בקרבתם בסיס צבאי
אולי משום . נערך מחקר דומה

ושיעור , שאצלנו כל הארץ היא בסיס
  ".גבוה מבין הגברים משרתים בצבא

אי אפשר לנתק את הקשר בין     
בתחומי תופעת האלימות כלפי נשים 

הקו הירוק לבין האלימות המופנית 
, כלפי הפלסטינים בשטחים הכבושים

חייל המפעיל  ":זיו-אומרת גור
אלימות כלפי פלסטינים במהלך 

נדרש לפתח מנגנון , שירותו הצבאי
כדי , פסיכולוגי של חסימה והרחקה

אבל .  בני אדםםהלא לראות ב
, שבת-בשישיההרחקה הזו לא פוסקת 

ים אם בעיני. כשהוא חוזר הביתה
אז מדוע , כל אחד הוא אויב, צבאיות

  ".?שנשים לא יהיו האויב
 וישנ, "המצב הביטחוני"בשל     

.  של נושאי נשקמספר רבבישראל 
ים בכל קניון יש כיום מאבטח

אשר רבים מהם אינם , חמושים
את הנשק שלהם , כנדרש, מפקידים

 גדול מהנשים חלק. העבודה תום יוםב
  .זהשק נרצחות בנ, שנרצחות כל שנה

 הרבה על םמדבריבישראל "    
 על איזה ביטחון אבל. ביטחון

על ביטחון מול האויב ? מדברים
אבל מה זה ביטחון בשביל . החיצוני

תחושת הביטחון עבור נשים ? אישה
שונה מהביטחון עליו מדברים , וילדים

  ". 'משרד הביטחון'-ב
 ,זיו-גורמסכמת , יאהמשמעות ה    

 אי ,שבמאבק נגד אלימות כלפי נשים
אם . אפשר להתעלם מהמצב הפוליטי

צריך , רוצים לחיות בחברה לא אלימה
   .מלחמהשל חברה של שלום ולא 

  
  :זיו-  ספרה החדש של גורתלרכיש
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 4/כנסת 

  

  אד'געגועי נתניהו לאחמדינג
  

  

  

  

  

  

  

  ש"ר חד"יו, מוחמד ברכהכ "מאת ח
  

שרוי באבל על האובדן , בנימין נתניהו,     ראש הממשלה
באותו יום פינה .  באוגוסט4-במבחינתו הגדול שהתחולל 

, את כס הנשיאות, אד'אחמדינג, הנשיא האיראני הקודם
י הדיאלוג סרבנאם ל. רוחאני, והוחלף בידי הנשיא החדש

למטבע הזה היה צד אחד שקוראים לו , היה מטבע באזור
 ,נתניהומבחינת .  בנימין נתניהושנקרא וצד שני ,אד'אחמדינג

אליו , באיראן היו ירח דבשאד ' כהונתו של אחמדינגשנות
  .הוא מתגעגע כיום

ע עימות ומנל    כל אדם סביר היה מברך על האפשרות 
, אל טוען דווקאאך ראש ממשלת ישר. והתלקחות

. סכנההיא הסכם בין המערב לבין איראן שיושג שהאפשרות 
 ?איפה נשמע כדבר הזה במקום כלשהו בעולם

-כל תוכנית גרעינית מלחמתיתל בוודאי ש מתנגדת"חד    
קוראים מזה שנים אנו .  ואם בישראלאיראןבאם , צבאית

אך . מכל סוגי הנשק להשמדה המוניתפירוז המזרח התיכון ל
 – לחתום על האמנה למניעת הפצת נשק גרעינישסירבו י מ

 .אלה ממשלות ישראל לדורותיהן
הדברים שהשמיע נשיא למשמע     ראש הממשלה התמוגג 

. בזכות מדיניותה של ממשלת ישראל, פרנסואה הולנד, צרפת
אמר שהולנד אך כדאי שנתניהו יקשיב גם לדברים 

ביטחון מדינת  שנגד הבנייה בהתנחלויות ועל כך, ברמאללה
 מדינה פלסטיניתבצידה תקום  כאשרישראל לא ייכון אלא 

יש צביעות רבה בהתנהלותו . ם"לפי החלטות האו, קיימא- בת
המהלל את נשיא צרפת כאשר זה מטרפד הסכם , של נתניהו

הוא אך מתעלם ממנו כאשר , אזורב העמיםשישמור על חיי 
 . וההתנחלויותכיבוש הנגדמדבר 

 והורה לו להקפיא את ,שלה נזף בשר השיכוןמראש המ    
 יחידות דיור 24,000על בניית שהוציא המכרזים 
אך הוא לא עשה זאת על מנת לקדם את תהליך . בהתנחלויות

 עמדתה של ממשלת להקל על הפצתאלא כדי , השלום
אין גבול ? אין גבול לציניותהאם . ישראל בנושא האיראני

שלה להשתמש ממהמיש למנוע  ?לספסרות בחיי אדם
  .באזרחים כמטווח לצורך מדיניותה ההרפתקנית והמסוכנת

ממשלה . ממשלת נתניהו איבדה את הלגיטימיות לשלוט    
הן במישור , לשמור על חייהםולהיטיב עם האזרחים נועדה 

כי , לאחרונה נודע .חברתי- הכלכליהמדיני והן במישור 
, ם כךא. החזירה מקצת מהרווחים הכלואים" טבע"חברת 

מדוע מתעקשת הממשלה להמשיך ולקצץ בקצבאות 
שקלים  מיליארד 4-קרוב לרשויות המיסים גבו ? הילדים

אולם הממשלה מתעקשת להותיר את , רווחים כלואיםהמ
  .מיליארד שקלים 2.9בקצבאות הילדים בגובה הקיצוץ 

 –אלא תומכת בהון ,     הממשלה לא מקדמת רווחה ושוויון
הממשלה ממשיכה את . טרסים של העםוזאת בניגוד לאינ

 וזאת בניגוד לאינטרסים של –הכיבוש ומרחיקה את השלום 
 וזאת בניגוד –הממשלה מחרחרת מלחמה עם איראן . העם

, אמון בממשלה-איו מביעים אנ, על כן. לאינטרסים של העם
  .ראויה לשום אמוןהייתה  לא מאז הוקמהר שא
  

  אמון בממשלה ה-עת הנמקת הצעת אימליאת הכנסת בדברים ב(

  )18.11, ש"שהגישה סיעת חד

  

  

  

  

  

  לשמור את עתודות הגז בידי הציבור
דנה הכנסת בהצעת החוק ) 20.11(    בשבוע שעבר 

 דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןכ "חאותה יזם , "עצמאות אנרגטית לישראל"
אוסר על החוק  .עוד כעשרים חברי כנסתיחד עם ) ש"חד(

 הובטחה שמירה של כמויות גז כל עוד לא,  טבעיייצוא גז
 לכל ,השנים הקרובותחמישים מספיקות למדינת ישראל ל
 .תעשייה ותחבורה, צרכי המדינה לרבות חשמל

 ,טבע ודין, ארגון אדםהאשר נוסחה יחד עם , הצעת החוק    
 לפיה הזירה ץ" למליאת הכנסת על רקע החלטת בגהובאה

 . הפוליטיתשבה יש לדון בסוגיית ייצוא הגז היא הזירה
רוב חברי הכנסת  הצטרפו לדרישה להביא את סוגיית "    

יה בעלת משמעויות זו סוג. הכרעה בכנסתלייצוא הגז לדיון ו
,  ואסור להכריע בה מאחורי דלתיים סגורות,עצומות

, "בהליכים שאינם גלויים לציבור, בהחלטות ממשלה בלבד
ז תהיה חתימה עכשיו על הסכמי ייצוא הג". כ חנין"אמר ח

זה יגרום לעליית מחירי הגז , כלכלית. שגיאה מכל הבחינות
עלייה שתגולגל על , לתעשייה ולייצור החשמל בישראל

 ההחלטה תפגע במעבר לתהליכי –וסביבתית , אזרחי ישראל
ייצור נקיים יותר ותגרור עלייה בזיהום האוויר ופגיעה 

  .הוסיף, "בבריאות הציבור
להעדיף את האינטרס הלאומי א  הומה שאנחנו מציעים    "

להעדיף , להעדיף את האינטרס של אזרחי ישראל, של ישראל
על פני אינטרסים זרים , את האינטרס של הסביבה בישראל

, תשובת הממשלה. כ חנין את דבריו"חתם ח, "של טייקונים
   . יערכו במועד אחר–וההצבעה על הצעת החוק 

  

  "גן לאומי" במסווה של –העמקת הכיבוש 
תכנית הגן הלאומי במורדות הר הצופים בירושלים     "

, טור-פוגעת בהתפתחות הטבעית של עיסאוויה ושל א
חנא סוויד חנא סוויד חנא סוויד חנא סוויד כ "אמר ח, " מבתיהם בהריסהאיימת על כמהומ

תבע כי הוא ). 20.11(בשאילתא שהגיש לשר הפנים , )ש"חד(
יך התכנוני וכי ההל, יישמרו זכויות התושבים בשתי השכונות

  . דיון מקצועימחדש וקיום-לשם בחינהיוקפא 
 הרי נדרשת –אם מדובר בשמורת טבע או בגן לאומי     "

אך מהפרסומים . חוות דעת של המשרד להגנת הסביבה
כי משרד זה אינו תומך בהכרזה על המקום , בתקשורת עולה

  .אמר, " יש מקום לחשיבה מחודשת–ולכן , כעל גן לאומי
 להקמת הגן הלאומי בשכונות כי, כ סוויד"    עוד ציין ח

. יש משמעויות מדיניות, הנמצאות במזרח ירושלים הכבושה
פלסטיניות זו החלטה אשר תוקעת טריז בין שתי שכונות "

ומונעת את , אשר ממילא סובלות ממצוקת דיור קשה, גדולות
  ".התפתחותן הטבעית



  מ
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דוקטרינת 
  "המתהנגב "

  

דרכי נישול ביום עיון אקדמי נחשפו 

  ידי המדינהב מאדמותיהם  הבדואים 
  

 היה זה אירוע אקדמי שיגרתי של השקת ספר ,לכאורה    
-בבארגוריון -רך באוניברסיטת בן שנע,אך יום העיון. חדש
נגד היחס המפלה הפך במהרה לכתב אישום , )19.11 (שבע

גם הקהל . בדואים בנגבה-רחיה הערבים המדינה כלפי אזשל
אזרחים " תחת הכותרת  אשר התקיים– שהגיע אל האירוע

היה  – "?לקראת סכסוך או פיוס: בדואים במדינה יהודית
 מהקהל הרגיל המגיע שונה

מי , הפעם. לכנסים אקדמיים
יעו היו לא רק סטודנטים שהג

פעילים אלא גם , וחוקרים
 הנאבקים , רביםיהודים וערבים

  .  הבדואיםנגד נישול
  
  

יום העיון תוכנן מזה זמן     
אבל הוא נערך בסמיכות , רב

חוק "לדיון בכנסת על 
המסעיר את  ,"פראוור

 ,הרוחות בקרב תושבי הנגב
 בארץ והזוכה לגינויים

אקטואליות של ה. ל"ובחו
בולטת על רקע האירוע 

לזרז  הממשלהחלטתה של ה
יישובים הקמתם של את 
על  ש, הוא היישוב חירןמהםאחד . בנגבם חדשים ייהודי

על לקום יישוב זה מתוכנן . 2002הוחלט כבר בשנת הקמתו 
 הערעור שהגישו .חיראן-הכפר הבדואי אום אלאדמות 

 ההחלטה עלחיראן לבית המשפט העליון -תושבי אום אל
        . עדיין תלוי ועומד,לפנותם מאדמותיהם

  
  

וריה ארוכה של גירוש חיראן יש היסט-לתושבי אום אל    
, התגוררו תושבי הכפר בחירבת זובאלה 1948 עד. ועקירה
הורה המושל , לאחר הקמת המדינה. בוואדי זובאלה ששכנה

-ב. ותושביו עברו ללקיה, הצבאי של הנגב על עזיבת הכפר
אדמותיהם נמסרו לקיבוץ ,  נעקרו התושבים פעם נוספת1952
  .ומם הנוכחיואילו להם הורו להתיישב במיק, שובל

  
  

כי אעסם -אמר אל, גוריון-    בדיון שנערך באוניברסיטת בן
הקמת יישובים יהודים בנגב בשעה שממשלת ישראל "

אשר במסגרתה ייהרסו עשרות , מקדמת את תכנית פראוור
 על התפיסה הגזענית המעיד, כפרים בדואים ואדמתם תופקע

  במקום  . יםבדואה-ערביםה        תושבי הנגבכלפי של הממשלה 
על , להמשיך את נישולה של קבוצה ילידית מאדמתה

דיאלוג בולפעול , הממשלה להכיר בזכויותיה ההיסטוריות
  אלטרנטיביות  תכניות   בסיס    על   ונציגיהם        התושבים עם 

  
עסם קיבלו משנה תוקף א-דבריו של אל ".לתכנית פראוור

ת מחקריות  שעסק בזוויו,המושב השני של הכנסבמהלך 
  .חדשות על החברה הבדואית בישראל

  

) המלמדת בבית ברל ובמכללת ספיר (נועה קרםנועה קרםנועה קרםנועה קרםר "ד    
אשר  ,הכנס בממצאי הדוקטורט שכתבהבאי שיתפה את 

המשפט הבדואי בנגב והבעלות על הקרקע במאות  –במרכזו 
מדינת ישראל כיצד מתייחסת  ,עוד היא בדקה. 20- וה19-ה
האוכלוסייה הבדואית : בין ממצאיה. משפט הבדואי הלא

פת של  מערכת מסוע,19- כבר בסוף המאה ה,בנגב פיתחה
 ואף מינתה ,חלוקה לחלקות, מסמכי בעלות על הקרקע

וקות  על מנת להכריע במחל,מקרב בני הקהילהשופטים 
  . ת הבעלותסביב שאל

  
  

, ני המאוחראמ'עותה שבעת השלטון ,עוד היא גילתה    
קרקעות נמכרו ונרכשו על ידי בדואים , 20-תחילת המאה הב

הקובעים את ") סנאד("באמצעות שטרי מכר כתובים 
 ,זהות הקוניםאת , זהות המוכריםאת , הקרקעעל הבעלות 

  .  וחלקהחלקהגבולותיה המדויקים של כל את ואף 
  

שנערך על ידי ועל פי מפקד אוכלוסין , ר קרם"לדברי ד    
 מהאוכלוסייה 90%- כ, 1931- ב בארץהשלטון הבריטי

 הנותרים מצאו את 10%הבדואית בנגב עסקה בחקלאות ורק 
 נמסרו ,בשיחות שקיימה עם משפחות רבות. פרנסתם במרעה

 אוויר של  ואף תצלומי,שטרות מכר, פרטים מדויקיםלה 
 נציגי המדינה בדרום כי, היא הדגישה. החלקות השונות

בדואית קיים ה-ערביתיה היודעים היטב שבקרב האוכלוסי
החלקות שהיו  מקיף של תיעוד

   .שייכות למשפחות השונות
  
  
  

המדינה טוענת , חרף זאת     
שאין היא מכירה בשטרי 

, הבעלות שלפני קום המדינה
 וגורסת כי אדמות הבדואים

פסק דין ב. הן אדמות מדינה
, 2012שניתן במארס 

- - - - נורי אלנורי אלנורי אלנורי אלבמשפטו של 
יוע מייסד האגודה לס, עוקביעוקביעוקביעוקבי

, ולהגנה על זכויות הבדואים
קיבלה השופטת במלואן את 

וזאת למרות , טענות המדינה
שהוצגו מסמכים ונשמעו עדויות לגבי בעלות הבדואים על 

  .האדמות
  

 עמדה על הקשר רביערביערביערביע- - - -  אבו אבו אבו אבוספאספאספאספאר "האנתרופולוגית ד    
 לפני ,המיוחד בין האדמות לבין האוכלוסייה הבדואית

סנדי קידר סנדי קידר סנדי קידר סנדי קידר ר "דפטן המשאילו ו. הנכבה ואחריה
, "דוקטרינת הנגב המת"- התייחס ל)אוניברסיטת חיפה(

הינן "לפיה קרקעות הבדואים בנגב  ,הנהוגה בממשלה
 שהיו , ולא מעובדות,ללא תושבים קבועים, קרקעות מתות

שייכות למעצמה המנדטורית ושמדינת ישראל קיבלה 
רוב האוכלוסייה הבדואית , לפי התיאוריה הזו". בירושה

 ואין מסמכים רשמיים המכירים בבעלות על ,הייתה נוודית
 מדובר בשקר גס שכל ,לדבריו. הקרקע לפני הקמת המדינה

  . כוונתו לנשל את הבדואים מאדמותיהם
  
  

 האם :השאלה המרכזית הנשאלת היא ",לדברי קידר    
על פי האופן בו נוהגים ?  הם אזרחי מדינת ישראלהבדואים

-טת הממשלה להרוס את אום אלונוכח החל, השלטונות
,  נראה שלשיטתה–חיראן ולהעביר את חוק פראוור 

  ".התשובה היא שלילית



 6/בעולם 

 בקרובלהחזיר  מצפים היל'צאזרחי     
 כס הנשיאות את הנשיאה לשעבר לא

מישל מישל מישל מישל ומנהיגת גוש השמאל 
 47%-בבאשלה זכתה  .באשלהבאשלהבאשלהבאשלה

 תלעומת מועמד, מקולות הבוחרים
ק  רהשהשיג, אוולין מתאיאוולין מתאיאוולין מתאיאוולין מתאי, הימין
איש השמאל , המועמד השלישי. 25%

  לשעבר,אומינאמיאומינאמיאומינאמיאומינאמי- - - - מרקו אנריקסמרקו אנריקסמרקו אנריקסמרקו אנריקס
זכה  ,מראשי המפלגה הסוציאליסטית

  האחוזים17ושאר , מהקולות 11%-ב
, התחלקו בין חמישה מועמדי שמאל

בקרוב יתקיים . ונציג אחד של הימין
ההערכה הרווחת אבל , הסיבוב השני

  .היא שבאשלה תנצח
 ,שנערכו בשבוע שעבר    בבחירות 

שמאל בפרלמנט של -גדל גוש המרכז
 120 מתוך 67והוא מונה , ילה'צ

 מתוך 21-ו, המושבים בבית התחתון
מבין המפלגות .  המושבים בסנאט38

המפלגה הקומוניסטית ,  שהתמודדו
, היא היחידה שהכפילה את כוחה

  . חברי פרלמנט6והיא תיוצג בידי 
ילה היא יצרנית הנחושת הגדולה 'צ    

  כלכלתה של          הצמיחה קצב   , בעולם
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

בטורקיה הקומוניסטים 
  מקימים חזית שמאל

  
  
  
  

    בשבוע שעבר פרסמה המפלגה 
קריאה ) TKP(הקומוניסטית הטורקית 

עליה , להקמת חזית שמאל רחבה
סופרים , חתמו אינטלקטואלים

מטרת . ואמנים
החזית היא לגבש 
אופוזיציה חזקה  

לממשלתו 
הריאקציונית של 

אשר , ארדואן
דיכאה את המחאה החברתית בפארק 

וכרתה ברית עם , גיזי באיסטנבול
  .ת"ימפריאליזם האמריקאי במזההא

דרושה לנו חזית שמאל בה נעמוד     "
חברי מפלגות שונות ובעלי , יחד

נכתב בגילוי , "אידיאולוגיות שונות
  .הדעת שפרסמו הקומוניסטים

 הבהאבטלה שיעור  ו,גבוה    הוא 
בשנים האחרונות יצאו , עם זאת. נמוך

כדי , לרחובותמאזרחיה מיליונים 
ועל ים החברתיים רהפעעל למחות 

,  הירוד של מערכת החינוךהמצב
  .תקציביםמחסור בהסובלת מ

המצב כי  ,בוחרים רבים סבורים    
כלכלי כיום הוא תולדה של ה

בתקופת עוד המדיניות שהונהגה 
אוגוסטו של הגנרל הדיקטטורה 

. 1990-1973בשנים , פינושה
נכסים רטו משאבי טבע ובתקופתו הופ

פיקוח והמימון ובוטלו ה, ציבוריים
  . הממשלתי של בתי הספר הציבוריים

 בסיבוב באשלה ויריבתה העיקרית    
היו חברות , אוולין מתאי, השני

ר שא ,והן בנותיהם של גנרלים, ילדות
 במחנות היריבים לאחר בחרו להיות

ה של  אבי.1973-בההפיכה הצבאית 
 קציניםלי פיקד על בית הספר אמת

, אביה של באשלהשבו עונה למוות 
שמר על נאמנותו זה האחרון לאחר ש

  .דור איינדהדור איינדהדור איינדהדור איינדהבבבבסלסלסלסל ,לנשיא המודח
אסירה תה יהי, 62בת , באשלה    

ולאחר מכן , פוליטית בתקופת פינושה
היא . יצאה לגלות במזרח גרמניה

בין השנים ו, רופאת ילדים במקצועה
 של גנה כיהנה כשרת הה2006-2002

  והייתה האישה הראשונה,ילה'צ
 תפקיד הלאימשבאמריקה הלטינית 

עם ניצחונה הצפוי  יצוין כי .זה
יכהנו ,  של הבחירותבסיבוב השני

 –שרים בממשלה הקומוניסטים בתור 
לראשונה מאז ההפיכה שהפילה את 

  .  שנה40לפני , ממשלתו של איינדה
נבחרה לראשונה לנשיאות באשלה     

ועזבה את ארמון , 2006בשנת 
בעת , ם לאחר מכןהנשיאות ארבע שני

. ששיעורי התמיכה בה הרקיעו שחקים
דה בתפקידה כנשיאה לא עלה בי

ולם הפעם א.  משמעותיילחולל שינו
התביעות אימצה באשלה את 

, המחאה החברתיתשהעלתה תנועת 
והבטיחה לחולל שינויים מרחיקי לכת 

כדי להביא לצמצום , חינוךבסוי וימב
  .הפערים החברתיים

  

מחאה חברתית 

    ובישראלילה'בצ
  

  

  

  מצא את ההבדלים
  

  
  קמילה ואייחו

  
    הבולטת בין פעילי המחאה 

 לפרלמנט והחברתית אשר נבחר
היא חברת , יליאני בשבוע שעבר'הצ

הוועד המרכזי של המפלגה 
 בת ,קמילה ואייחוקמילה ואייחוקמילה ואייחוקמילה ואייחו ,הקומוניסטית

המזוהה ביותר   שהייתה הדמות,25
 מהקולות 47%-וזכתה ב, המחאהעם 

   .מודדהבמחוז בו הת
אם היו אומרים לי לפני שנתיים "    

אומרת שאתם  הייתי, שזה מה שיקרה
מסיבת רה ואייחו באמ, "משוגעים
 . שקיימה לאחר היבחרהעיתונאים

תה יהסטודנטים הי מחאת, לדבריה
שבירת ההגמוניה "-רגע מכריע ב

 ,יליברל-התרבותית של המודל הניאו
ילה בתקופת ' על צטלשהוש

  ". איתהדיקטטורה הצב
קרול קרול קרול קרול , מנהיגת סטודנטים נוספת    

מכהנת אשר כיום , 26בת , קאריולהקאריולהקאריולהקאריולה
נבחרה , הנוער הקומוניסטיל "כמזכ

  .אף היא לפרלמנט
ילה 'גם בצ ,בדומה למדינות אחרות    

התפרצה המחאה החברתית בשנת 
החלה המחאה . ולא פסקה מאז, 2011

אך זכתה בתמיכה , בקרב הסטודנטים
, ם המקצועייםפעילה של האיגודי

ובייחוד מהקונפדרציה המאוחדת של 
אשר בראשה עומדת ) CUT(העובדים 

כה חברת הלש, ברברה פיגרואהברברה פיגרואהברברה פיגרואהברברה פיגרואה
  .הפוליטית של המפלגה הקומוניסטית
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 הכפילו את כוחם בפרלמנטהקומוניסטים 
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  דימוי סעודי נוח לעיכול
  

  דה זוכה באופניים'האם מוותרת על השמלה האדומה ואילו וואג
  

  

  נסקי' תמר גוזמאת
  
הוא סרט הקולנוע הראשון שצולם בממלכת " דה'וואג"    

- - - -  אל אל אל אלהיפאהיפאהיפאהיפאהבימאית כי משום כך אפשר לומר . סעודיה
,  עשתה היסטוריה בעצם עקשנותה לביים את הסרטמנסורמנסורמנסורמנסור

  .שו בריאדשצילומיו נע
  

, 11הבחירה להציב במרכז הסרט ילדה מרדנית בת     
ידה רבה את הקונפליקטים איפשרה לבימאית לרכך במ

ובמיוחד בכל הקשור ,  שהסרט מתיימר להציגהחברתיים
המוצלחת לכך סייעה גם הבחירה . במעמד האישה בסעודיה

המגלמת בצורה אמינה ומחממת לב , וואעד מוחמדוואעד מוחמדוואעד מוחמדוואעד מוחמדבילדה 
, במושגים סעודיים,  המתפרעתדה'וואגשל דמותה את 

  .בשאיפתה להשיג אופניים
  

הנמנים עם שכבת האמידים , דה'להורים של וואג    
אך כפי . אין בעיה כלכלית לרכוש לבתם אופניים, בסעודיה

בנות אינן רוכבות על אופניים פן , דה'שהאם מסבירה לוואג
ופה מנערה בניגוד למצ, דה' אך וואג.יסכנו את יכולתן ללדת

  .אינה מתרשמת מאזהרות כאלה, בסעודיה
  

הבימאית עשתה מאמץ להמחיש את עוצמת הציוויים     
אולם היא עשתה . ואת שליטתם ביומיום החברתי, הדתיים

כדי לא להרגיז באמת את השלטון , זאת בפלקטיות עדינה
כמעט כל יתר הדמויות , דה'להוציא את וואג, כךו. בסעודיה

, החבר עם האופניים, חברותיה,  הוריהלרבות –בסרט 
ת כולם חיים בשלום עם המציאות רוויי –הסוחרים , המורות

מעמדן עם צורת הלבוש האחידה ועם , האיסורים הדתיים
  .הנחות של הנשים

  

נאסר , כמו על כל הנשים בסעודיה, דה'על אמה של וואג    
היא איתו ,  זקוקה לנהגהאם לכן .אך מותר להן לעבוד, לנהוג

ומאלץ את האם להישאר " מבריז"כאשר הנהג . לא מסתדרת
 עבדאללה מחליטים לפתור את הבעיה ידידהדה ו'וואג, בבית

  .והולכים לביתו של הנהג הנמצא בשכונת עוניבעצמם 
  

שבה הילדים בני העשירים מוצאים עצמם , נהיהסצ    
יכלה לשמש את הבימאית כהזדמנות להציג , בשכונת עוני

אך כאשר הנהג פותח .  בריאד עצמהמעמדי-ברתיעימות ח
 מדוע מבלי לשאול, הילד עבדאללה, הצריףאת הדלת של 

באוזניו משמיע , דה'הנהג לא מוכן להסיע את אמה של וואג
מהסוג שמבוגרים מהשכבה העשירה נוהגים , נאום איומים

יש לך בכלל רישיון : " בערך כךיםהדברים נשמע. להשמיע
אני אדווח עליך , ם לא תסיע את הגברתשא, דע לך? עבודה

  . !"והוא ידאג שיגרשו אותך, יכול שלי-לדוד הכל
  

היא ? ומה דעתה של הבימאית. חד חוזר לנהוגוהנהג המפ    
ללה מפגין זחיחות גברית אאת עבדבאופן אוהד מראה 
רגישות . דה מתפעלת מהתושיה של החבר'ואת וואג ,מגעילה
ר שא,  מי שלא היה בסדר הוא הנהג.לא בסרט הזה? חברתית

 אין לו כנראהלמרות ש,  פיתח רצון משלויאומן-באורח לא
  .עבודהוהוא בכלל מהגר רישיון 

  
  

, של תושבים במערבהמקובלת מבט הנקודת הסרט קולע ל    
עצם העובדה שמראים בסרט עלילתי איך נשים נאלצות לפיה 

גבר נושא ואיך , מכף רגל ועד ראשבשחור להיות עטופות 
ואיך המורות חוזרות על מנטרות דתיות , אישה שנייה

 זה – ואיך הילדות צובעות ציפורני רגליהן בסגול, מוסלמיות
  . כבר מהפכני

, עובדה .אך השלטון בסעודיה ראה את הדברים אחרת    
יחד עם , שהסרט מומן בידי חברת הפקות של נסיך סעודי

 של כשרות מבחינת וזכה בדרך זו לגושפנקה, חברה גרמנית
  .חוגי השלטון בסעודיה

מעניק למשטר הסעודי דימוי קל לעיכול " דה'וואג"    
,  זו חברה מסורתית וריאקציוניתמנםוא: מבחינת המערב

אבל , )אין סצנה כזאת בסרט(שבה כורתים את ידו של גנב 
 על השמלה האדומה תותרמו כאשר הילדה מתעקשת והאם

לאחר שהשלימה ( את הבעל שנועדה להרשים המחשוף עם
  ! יש אופניים– )נישואי בעלה לאישה שנייהעם בהכנעה 

 אך עשוי במתכונת אמריקאית של ,דובר ערבית" דה'וואג"    
 את הצופים ה אשר מותיר,קונפליקטים משניים והפי הנד

וגם לא אילצו , גם ראו סרט ערבי: עם הרגשה טובהבמערב 
  . קונפליקטיםאותם לעכל יותר מדי

  
        
        

  לתעד את המתעדים
  

 הועלה לאינטרנט לקריאה חופשית הפרק     בשבוע שעבר
, ארי ליבסקרארי ליבסקרארי ליבסקרארי ליבסקרשל " הדוקומנטריסט"הראשון מתוך הנובלה 

הנובלה ", לדברי ההוצאה". מעין"שיצאה לאור בהוצאת 
מציגה את האופורטוניזם והציניות שבה יוצרים ישראלים 

עבור השוק מתרגמים את עוולות הכיבוש למוצר אמנותי 
  ".האירופי והאמריקאי

עיתונאי וחבר מערכת , הוא קולנוען, יליד חיפה,     ליבסקר
  . זה ספרו הראשון". מעין"כתב העת לשירה 

    לקריאת הפרק הראשון ולרכישת מהדורה דיגיטלית של 
  http://tinyurl.com/documentarist2013: הספר

רמנסו-היפא אל  
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שבוע שעבר יסודיים החליטה ב- הנהגת ארגון המורים העל    

בהם נוקט הארגון מזה , שלא להחריף בינתיים את העיצומים
, רן ארזרן ארזרן ארזרן ארז, ר הארגון"באיגרת ששיגר יו. מספר שבועות

נאמר כי התקיימה פגישה בינו לבין  ,המורים בארגוןלרבבות 
תי הבעיות הקיימות נחלקות לש ",לדברי ארז. שר החינוך

י משרדי החינוך בידביצוע הסכמים קיבוציים -אי: קבוצות
למנהלים ולארגון , והאוצר בנושאים הנוגעים למורים

 ואשר , ונושאים שאינם מוגדרים בהסכמים קיבוציים,המורים
במטרה לשפר , מ מזורז"אנו מעוניינים להסדירם כעת במו

  ". הספר- את המצב בבתי
את מיד ר התחייב לפתור הש "כי, ר הארגון"יו    עוד אמר 

מ " לקיים מו –' ובאשר לסעיף ב, דלעיל' נושאי סעיף א
, נוכח זאת. "2013 במטרה לסיים אותו עד סוף דצמבר ,מזורז

יסודיים שלא להחריף בינתיים -החליטו בארגון המורים העל
בציפייה שהעיצומים יתייתרו לאור נכונות , את העיצומים

החרפת -אך אי. ומתן-משרד החינוך להיכנס עמם למשא
משיך  הארגון מ–ואכן , העיצומים אין פירושם הפסקתם

 כרטיס בשעון הנוכחות להנחות את המורים שלא להחתים
  .בתחילת ובסוף יום העבודה

  

  הבנק הבינלאומי עובדי 
  עיצומים נוקטים

חנוך חנוך חנוך חנוך בראשות , ועד הפקידים בבנק הבינלאומי הראשון    
 הפקידים שבתו. רגונייםמשיך לנקוט בצעדים אה, ליבנהליבנהליבנהליבנה

  וכן,י"הסניפים של הבנק ושל בנק פאגבחמישים  )21.11(
 . של הבנקמוקד הטלפונישבתו ב

אורך רוח וסבלנות זה "כי  ,בחוזר לעובדים ציין ליבנה    
 ההנהלה מצידה. כנראה המחיר הנדרש בסכסוך העבודה

ומגדירה את סכסוך העבודה , הודפת כל ניסיון הידברות
   ".'כניסה לטריטוריה הניהולית'בתור 

בגלל עומס , סכסוך העבודה בבנק הוכרז בחודש אפריל    
     לפני כשבועיים התפוצצה פגישה בין הנהלת . העבודה הגובר

  
  
  
  

  

  
  

  ניתן לקבל את

   מדי שבוע"זו הדרך"

   אלקטרוניבדואר

  או בדואר רגיל
  

ם לשלוח מתבקשי, 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

 והפגישה הבאה צפויה רק בחודש, עדוראשי הובין הבנק ל
 הכוללים ,הצעדים הוחרפו הקודמת הפגישה מאז .הבא

בוועד מעריכים כי . עיצומים בכל פעם באזור אחר בארץ
  .בסופו של דבר לא יהיה מנוס משביתה של כלל פקידי הבנק

  

  התאגדות עובדים חדשה

 " פיליפ מוריס"חברת הסיגריות ב
  
  
  

שקיים האגף להתאגדות   ,בן יום אחד    במבצע מיוחד 
תמו למעלה ממחצית מעובדי חברת ח, עובדים בהסתדרות

על טופסי הצטרפות להסתדרות " פיליפ מוריס"הסיגריות 
בארץ מדובר באחת החברות הגדולות ביותר ). 20.11(

ר שא ,מוצרי עישוןשל הפצה של סיגריות ולשיווק ול, לייבוא
כירות של שיווק וכמקדמי מב, עובדיה מועסקים בהפצה

 .הסיגריות ברחבי המדינה
כי ,  להנהלת החברההשלחבמכתב ש,     ההסתדרות הודיעה

 וקראה להנהלה להיכנס , בחברה היציג העובדיםארגוןהיא 
 תנאי העסקת העובדים תהסדרלשם , ומתן מיידי-עמה למשא

  .במסגרת הסכם קיבוצי
  

ת מוחה "איגוד מטפלות משפחתוני התמ

  השנה המוסלמיעל קיצור חופשת ראש 
  
  
  

המאורגן במסגרת , ת"    איגוד מטפלות משפחתוני התמ
הודיע כי הוא מתנגד להחלטת משרד , "כוח לעובדים"

ת לקצר את החופשה בתשלום הניתנת למטפלות בראש "התמ
, באיגוד חברות נשים מיישובים שונים. השנה המוסלמי

  .ביניהן גם נשים ערביות ונשים חרדיות
: ממנהיגות איגוד המטפלות, יה זבידאתיה זבידאתיה זבידאתיה זבידאתרסמרסמרסמרסמ    לדברי 

מוסלמית או , אין הבדל בין מטפלת חרדית, מבחינת המאבק"
החרדיות . נין לבין בני ברק'אין הבדל במצב בין סח. חילונית

 ".על המאבק' כל הכבוד'אומרות לנו 
  
  
  
  
  
  
  

  הגדה השמאליתמועדון
 א"ת, 70אחד העם 

  
  

  

  :19:30בשעה ,  בדצמבר1', ביום א
  

  לרגל יום זכויות האדם הבינלאומיון די
  יואב פלד' עם צאת ספרו של פרופ

 "אתגר הדמוקרטיה האתנית"
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