
  
  
  

  

סייע להגביר את הביטחון מנבה 'ההסכם בז, בניגוד לטענת נתניהו

   גרעיני בינלאומי בישראל -כנס אנטי:  בסוף השבוע● באזור
  

בין איראן , נבה'    לאחר מספר סבבי שיחות שהתקיימו בז
, צרפת, בריטניה, סין, רוסיה, ב"ארה(לבין המעצמות 

שר מטיל מגבלות  בנובמבר הסכם א24- נחתם ב, )וגרמניה
בתמורה להקלות , על העשרת האוראניום באיראן
  . בסנקציות הכלכליות המוטלות עליה

  

,     ברחבי העולם בירכו ראשי מדינות ומנהיגים על ההסכם
התיכון והמבקש - המרחיק את סכנת המלחמה במזרח

לסיים את מרוץ 
החימוש הגרעיני 

 אולם ראש .באזור
, ממשלת ישראל
, בנימין נתניהובנימין נתניהובנימין נתניהובנימין נתניהו

התייצב דווקא בראש 
  .המתנגדים להסכם

  

    בעוד שאלת הגרעין 
ממשיכה להעסיק את 
דעת הקהל בארץ 

יתכנס בסוף , ובעולם
השבוע הקרוב 

כנס ) 5-6.12(בחיפה 
למען הפיכת המזרח התיכון לאזור , בינלאומי ראשון מסוגו

  .חופשי מנשק גרעיני ומנשק להשמדה המונית
  
  

ת לאחר החתימה על "זה    על המציאות שנוצרה במ
 יזם וגרעיני אות-ועל ההכנות לכנס האנטי, נבה'ההסכם בז

שוחחנו , מכון אמיל תומא לעיונים פלסטיניים וישראליים
ר המכון וחבר הלשכה הפוליטית "יו, ולולולול''''עיסאם מחעיסאם מחעיסאם מחעיסאם מחעם 

  ).י"מק(של המפלגה הקומוניסטית הישראלית 

  
אם קבעתם מראש את הכנס כך שיתלכד עם אם קבעתם מראש את הכנס כך שיתלכד עם אם קבעתם מראש את הכנס כך שיתלכד עם אם קבעתם מראש את הכנס כך שיתלכד עם הההה

        ????נבהנבהנבהנבה''''ת בזת בזת בזת בזמועד השיחומועד השיחומועד השיחומועד השיחו
  
  

, בירת פינלנד, בהלסינקי.     הרעיון לכנס נולד לפני כשנה
אמור היה להתקיים כנס בינלאומי נגד נשק להשמדה 

אולם הכנס התבטל בגלל , ם"ביוזמת האו, המונית

ארגוני החברה האזרחית . שממשלת ישראל החרימה אותו
ושם , אבו ייצגתי את מכון אמיל תומ, ארגנו כנס אלטרנטיבי

אז , אם ישראל לא מגיעה להלסינקי: "הצגנו את הרעיון
אנו עובדים על ארגון כנס , מאז". שהלסינקי תגיע לישראל

אשר יכנס יחד פעילים מהארץ ומהעולם , בינלאומי בישראל
. ביולוגי וכימי, ת חופשי מנשק אטומי"הפועלים למען מזה

רק , נבה'העובדה שהכנס יתקיים על רקע ההסכם שנחתם בז
מאששת את רלוונטיות 

  .המאבק הזה
  

במה חשיבות במה חשיבות במה חשיבות במה חשיבות 
        ????ההסכם שנחתםההסכם שנחתםההסכם שנחתםההסכם שנחתם

רם ותנבה 'ז    הסכם 
לבידוד מדיניותה 
מחרחרת המלחמה של 
ישראל בזירה 

אבל יותר , הבינלאומית
 הוא יצר סדק –מכך 

בחומה שנתניהו ביקש 
עמדה הלבנות סביב 

מלחמה מול יציאה לבתמך נתניהו , תחילה .בה הוא התבצר
 החרפת על  התעקש– ומשעה שרעיון זה הוכשל ,איראן

  . המוטלות על איראן הבינלאומיותהסנקציות
  לדעתציבור בישראל נוכחיםביותר ויותר חלקים , כיוםאך     

במיוחד , כי יש דרך דיפלומטית לפתרון בעיות מהסוג הזה
נוכח העובדה שלהסכם בדבר תכנית הגרעין של איראן קדם 

  .אגרי הנשק הכימי בסוריההסכם שהוביל לפירוק מ
תרמה לכך התחפרותו . נתניהו נדחק לפינה מבודדת,     לכן

 לעולם לצאת למלחמה מול אבעמדה הניצית של מי שקור
היא , אותה ביקש נתניהו לבודד, דווקא איראן. איראן

שהרימה את הכפפה של פתרון קונסטרוקטיבי לבעיית 
  . המתיחות באזור
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 2/תגובות 

  
        

        
        

        

        בשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםדברים דברים דברים דברים 
        
        
        
        
        
        

  

  חופש התאגדות נוסח חברת מגדל
אני מאמין שאותם עובדים שהחליטו להצטרף ליוזמת "

הבהירות והיעדר הידיעה על  עשו זאת מחמת אי, ההתאגדות
 אני מאמין בקשר הישיר בין(...) עתידה של החברה 

 אינני מאמין בהידברות ,מנגד. מנהליהםבין העובדים ל
הצורך , לדעתי(...) ומחוץ  מבית, אמצעות נציגיםעקיפה ב

        ".בהתאגדות אינו קיים בחברה כמו מגדל
  ,  שלמה אליהוחלששלעובדים איגרת (

 )20.11, "דה מרקר",  של חברת הביטוח מגדלםבעליה

  

  בעובדי הנמלים" לטפל"הממשלה מבטיחה 
בשנים האחרונות מגמות הפסיקה של בתי הדין לעבודה "

לכיוון ועדי עובדים  מטוטלת נעההביאו לכך שה
בין , הדבר הביא. חשבון האינטרס הציבורימונופוליסטים על 

אולי  .לכך שהמדינה מתקשה מאד לקדם רפורמות, היתר
היא של , של הכנסת תחרות, בכלל הסמכות לדון בעניין כזה

שכן , להגבלים עסקיים ולא של בית הדין לעבודה בית הדין
אנחנו . הדין להגבלים ט של ביתמדובר בתחרות וזה המנד

  ".נטפל בתופעות האלה
  )21.11, "דה מרקר" ,ל משרד ראש הממשלה"מנכ ,הראל לוקר(

  

  בוכים ויורים
, שומעים,  בוכים,התלמידים הולכים על אדמת פולין"

היום . מריחים ומבינים שצריך לשמור על המדינה, נושמים
  ."יש לנו הרבה תלמידים שמגיעים ליחידות קרביות

  , חבר מועצת עיריית אילת, מ במילואים יוסי חן"אל(

  )14.11, "ערב-ערב"במקומון 
  

   משוטר עולמי לשוטר גלובאלי- ב"ארה
התערבויות צבאיות אמריקאיות מאז תום מלחמת העולם "

 ועוד ,1989-  ל1945 התערבויות בין 44: הנתונים. השנייה
שה העולם נע. ארבע בשנה מאז תום המלחמה הקרה- שלוש

 והוא שואב יותר פלישות או פשיטות ,פרוע יותר
  ".אמריקאיות

  )17.11 ,"הארץ"הפרשן הביטחוני של  ,אמיר אורן(

  

  הליכוד מקדם אפרטהייד: מרידור
.  הדבר היחידי שמעניין אותם זה השטחים,בסיעת הליכוד"

 כל זה לא קיים בחשיבה –שוויון , דמוקרטיה, זכויות אדם
, ם אומר שהוא בעד זכויות אדםשמעתי מישהו מה. שלהם

 כלומר שלא יצביעו –אבל לא בעד זכויות אזרח לפלסטינים 
  ".זה כמו בדרום אפריקה. בבחירות
  )18.11, "וואלה", מראשי הליכוד, השר לשעבר דן מרידור(

  

   מכתבים למערכת
  
  
  
  
  

  אבו מאזן והפיתיון שטמן נתניהו
את  מבקשת להסתיר של ממשלת ישראלהאסטרטגיה     

זה . חוסר ההתקדמות בשיחות בינה ובין הרשות הפלסטינית
ר " יוהזמנת –הרקע להבנת הגימיק האחרון של נתניהו 

.  לנאום מעל בימת הכנסת,אבו מאזן, הרשות הפלסטינית
,  נראה שהמנהיג הפלסטיני בלע את הפיתיון,למרבה הצער

 בתנאי שיורשה לו לדבר באופן ,יענה להזמנהוהודיע כי 
 .         חופשי וללא מגבלות

אבו מאזן מגלה חוסר תחכום בהנחתו שנתניהו צריך      
אפשר לסמוך . לצנזר את דבריו כדי שהגימיק הישראלי יצליח

של " הפתיחות"בדבר  שיערוך חגיגה שלמה ,על נתניהו
  .  של אבו מאזןהתוכן של המסרלו כלל לא חשוב ו, ישראל

. כי המנהיג הפלסטיני אינו תופס את עיקר הבעיה    סבורני 
לדבר ולדבר עד צאת מותר לפלסטינים , לשיטתו של נתניהו

הם אלה הקובעים את הוא וממשלתו בעוד ש, הנשמה
לא תתעקש ר שאלפלסטינים ראויה הנהגה . המציאות בשטח

  .   ליפול לכל מלכודת ישראלית
  ירושלים, ראובן קמינר

  
  
  
  

  ם של שווקיםשלו
 ,נאם בכנס שדרות לחברה, אביגדור ליברמן,     שר החוץ

... אין סיכוי להשיג הסדר קבע בטווח הנראה לעין"וקבע כי 
צריך קודם כל להשיג ביטחון לישראלים וכלכלה 

נוכל לדבר ... סדרכ ניתן יהיה להגיע לה"חרק א. לפלסטינים
להם ג לנפש ש"ברצינות על הסדר עם הפלסטינים כשהתל

  ).21.11, "הארץ" ("לא יום לפני זה.  דולר10,000יהיה 
, הסכם שלום:     ליברמן קורא את המציאות לגמרי הפוך

הוא תנאי , המתבסס על הקמת מדינה פלסטינית בצד ישראל
   .לביטחון בישראלשגשוג כלכלי בשטחים ומקדים ל

כיצד מצפה ליברמן שכלכלת הרשות , יתר על כן    
כאשר מנגנוני הכיבוש מחזיקים , כל להמריאהפלסטינית תו

,  במחסומיםתסחורות לייצוא נתקעו? "היד על השאלטר"את 
גביית ואפילו , יםיהייבוא נשלט בידי מעברי הגבול הישראל

 הכיבוש מייעד .ס אינה נתונה בידי הרשות הפלסטיניתכהמ
לפועלים הפלסטינים תפקיד של כוח עבודה זול בכלכלת 

  .יתוח תעשייה פלסטיניתומונע פ, ישראל
שנועדו ,     ליברמן פשוט מייצר תנאים מקדימים ותירוצים

  .להצדיק את סרבנות השלום שלו ושל שותפיו
  ירושלים, צבי תבל

  

  

  

  
  

  ניתן לקבל את

   מדי שבוע"זו הדרך"

   אלקטרוניבדואר

  או בדואר רגיל
  

ח מתבקשים לשלו, 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



  

 3 /מדיניות
 

  

        המשך מעמוד השערהמשך מעמוד השערהמשך מעמוד השערהמשך מעמוד השער
  

יותר משנתניהו חושש ,     לדעתי
הוא חושש , מהגרעין האיראני

מהמעמד האזורי והעולמי החדש 
ונחרד ממעמדה , שמקבלת איראן

 של ישראל בזירה האזורית המתדרדר
  . והבינלאומית

  

    איראן היום נחשבת לשחקן אזורי 
ולכן נשמעים קולות מבוהלים , מוביל

אבל . משלה בישראלמכיוונה של המ
ממשלת נתניהו אינה הממשלה 

גם . היחידה באזור שנתקפה היסטריה
כי הם , בסעודיה מרגישים השליטים

  .נתפסו עם המכנסיים למטה
  

    ההתרחשויות מוכיחות את מה שגם 
  : אמרנו בעבר

משלת ישראל יכולה לעשות     מ
שרת את מרק כאשר הדבר , שרירים

   . באזורהתכניות של האימפריאליזם
    שלזהות         יותר  אין    כאשר   אולם

  
        
        

  הופכתפירוז התביעה ל

  נחלת חוגים מגוונים
  
  

    בין חברי הוועד המכין הישראלי 
, ול'כ לשעבר עיסאם מח"ח: לכנס

ר "יו, נעמי חזן' כ לשעבר פרופ"ח
כ "ח, הכנסת לשעבר אברהם בורג

כ לשעבר "ח, נסקי'לשעבר תמר גוז
קלמן ' פרופ, כ דב חנין" ח,מוסי רז
מייסדת (ר רוחמה מרטון "ד, אלטמן

ר "ד, )ונשיאת רופאים לזכויות אדם
ר "ד, גדעון ספירו, חאתם כנאענה

סלימאן -עאידה תומא, יהודה עתי
, )לית עמותת נשים נגד אלימות"מנכ(

התנועה "מנהלת (שרון דולב 
דני ' פרופ, ")הישראלית נגד גרעין

מיכאל , ווהסארר אחמד מ"ד, פילק
מנהל המרכז לאינפורמציה (ורשבסקי 

ר "ד, ר אפרים דוידי"ד, )אלטרנטיבית
  . ר עופר כסיף"ד, ראס-תאבת אבו

גוש :     כמו כן שותפים הארגונים
תנועת נשים דמוקרטיות , שלום

 מרכז –אשה לאשה , )י"תנד(בישראל 
פלסטין "וכתב העת , פמיניסטי חיפה

  ".וישראל

 נוקט, ב"ן ארהאינטרסים בינה לבי
האימפריאליזם האמריקאי בגישות 

, ואילו ישראל נותרת מאחור, אחרות
  .משמיעה קולות מחאה

    מהלך אירועים זה מעמיד 
בפרופורציה הנכונה את משקלה 

. בתנאים החדשים, האזורי של ישראל
תנאים אלה מתעצבים נוכח כישלון 
, התכנית האמריקאית לגבי סוריה

 של באייםונוכח הכישלונות הצ
חרף ,  באפגניסטן ובעיראקב"ארה

התוצאות האיומות שהיו למלחמות 
  .אלה על העמים באותן ארצות

שישראל תחדל במקום ,     להערכתי
מלנסות ולשרת את האינטרסים 

 –היפך יקרה ה, האמריקאיים באזור
תנסה לעשות זאת ביתר שאת היא 

עוד צפויה ממשלת . ובצורה מוגזמת
ב כל "וט מארהישראל לנסות ולסח

על " פיצוי" בתור ,מיני ויתורים
רכישת נשק  –למשל . נבה'ההסכם בז

שראל תנסה לתבוע י, כמו כן. מתקדם
יצויים במטבע ב לשלם לה פ"מארה

המחיר עלול . יניתשל השאלה הפלסט
בניית אלפי יחידות דיור להיות המשך 

ומתן -הכשלת המשא, בהתנחלויות
במובן , המפסיד העיקרי. 'וכו, העקר

 מ"הוא העם הפלסטיני והמו, הזה
  .המתנהל עמו

  

כיצד אווירה זו תשפיע על הכנס כיצד אווירה זו תשפיע על הכנס כיצד אווירה זו תשפיע על הכנס כיצד אווירה זו תשפיע על הכנס 
        ????שיתקיים בישראלשיתקיים בישראלשיתקיים בישראלשיתקיים בישראל

    הכנס הבינלאומי נגד נשק להשמדה 
מסמל , שיתקיים בחיפה, המונית

ישנו מספר הולך . פריצת דרך חשובה
, וגדל של ארגוני חברה אזרחית

שלום התארגנויות עממיות ותנועות 
ינים כי באשר מ, מרחבי העולם
 המזרח התיכוןפירוז ההתקדמות ל

לא , כל סוגי הנשק להשמדה המוניתמ
  . על ישראליכולה לפסוח 

עד  להקים ולנו    הבנה זו סייעה 
אשר מלווה את , מייעץ בינלאומי רחב

בו משתתפים אישים , ארגון הכנס
גרעיניים בולטים - ונציגי ארגונים אנטי

ח הכבוד של הכנס הוא אור. בעולם
ראש , יייי''''אקביה טאדאטוצאקביה טאדאטוצאקביה טאדאטוצאקביה טאדאטוצ' פרופ

  .עיריית הירושימה לשעבר

  

  
,     לא פחות חשובה היא העובדה

שהצלחנו להקים בישראל ועד מכין 
 רחב מאי ושהרכב משתתפי, לכנס
ועד זה פורץ מעבר ). מסגרת' ר(פעם 

למעגלים הרגילים של השמאל 
ולוקחים בו חלק אישים , הרדיקלי
השותף , למשל, וביניהם, בולטים

אברהם אברהם אברהם אברהם , הראשון לארגון הכנס
  .ר הכנסת לשעבר"יו, בורגבורגבורגבורג

  
תוצאות תוצאות תוצאות תוצאות      שיהיו שיהיו שיהיו שיהיויםיםיםיםמקוומקוומקוומקוו אתם  אתם  אתם  אתם מהמהמהמה

        ????הכנסהכנסהכנסהכנס
    כוונתנו היא שהכנס יהיה תחילתה 
של קואליציה ישראלית רחבה ביותר 
אשר תארגן את ההתנגדות לקיומו של 

יום לאחר . ת"נשק גרעיני במזה
יון זיתקיים סימפו, שיסתיים הכנס

 אנו .בינלאומי באותו נושא ברמאללה
-זה יסייע להקים גוף אנטימקווים ש

  . נשתף פעולהעמו, פלסטיני גרעיני
עשויה גם לקום קואליציה ,     בעתיד

תיכונית של ארגונים ותנועות -מזרח
 את מי יוקבץ יחדאשר ת, נגד גרעין
שההתפרקות מנשק גרעיני , שסבורים

לק נשק להשמדה המונית היא חמו
  .יציב ובר קיימא, כוללמהשגת שלום 

  
  
  
  
  
  
  

  תכנית הכנס
בשעה , )5.12('     הכנס ייפתח ביום ה

בחיפה " דן פנורמה" במלון 9:30
וימשיך למחרת ) 107שדרות הנשיא (

 במוזיאון טיקוטין 9:30החל מהשעה 
). 89שדרות הנשיא (לאמנות יפנית 

  . שקלים100 –דמי ההרשמה 
ו הרצאות של     במסגרת הכנס יהי

, חוקרים מהאקדמיה ונציגי ארגונים
, כים"שולחן עגול בהשתתפות ח

הרצאה של נציגי סיעת השמאל 
  . ועוד, בפרלמנט האירופי

 21:00-19:30בשעות '     ביום ה
יתקיים במוזיאון טיקוטין אירוע פתוח 

את הכנס יברך . חגיגי לקהל הרחב
  . יונה יהב, ראש עיריית חיפה

  .י" באתר מק–ורטת מפ    תכנית 

 

 

 

 

 

Gfu: 

  לקראת סדר גרעיני חדש

  ר מכון אמיל תומא"יו, ול'ראיון עם עיסאם מח
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  ?האם יש גזענות בישראל
  

  

  

  

  

  

  

אמון בממשלה -איל ה    בדיון שקיימה מליאת הכנסת בהצע
אופיר אופיר אופיר אופיר טען סגן השר  , )25.11(ש "שהגישה סיעת חד

אין חקיקה ו בישראל אין גזענות"כי ) הליכוד (אקוניסאקוניסאקוניסאקוניס
כמו כל אזרח אחר , הערבים אזרחי ישראל קיבלו. גזענית

את , תסביכי נחיתות ואת בלי שום תסביכי עליונו, בישראל
  ".זכות ההצבעה לכנסת – הדבר היסודי בכל דמוקרטיה

אכן קיימת "כי , )ש"חד (עפו אגבריהעפו אגבריהעפו אגבריהעפו אגבריהכ "    על כך השיב ח
אני רוצה . והיא לא מכוונת רק נגד הערבים, בישראל גזענות

דוגמת , מארצות ערבשכאשר הגיעו לארץ , להזכיר לו
דבר אותו לא , טי.די.ריססו אותם בדי, התימנים והמרוקאים

עד היום יש ביניהם כאלה . עשו למי שהגיעו הנה מאירופה
או הסובלים , הסובלים ממחלות ריאות בגלל אותם ריסוסים

  ".בגלל שהוקרנו ברנטגן נגד גזזת, מסרטן
כי הגזענות מופנית כלפי קבוצות , כ אגבריה"    עוד הוסיף ח

ר נכנסה כאש: "דוגמת יוצאי אתיופיה, מוחלשות נוספות
שווי הדירות בבניין , משפחה אתיופית לבניין דירות משותף

אנשים לא רצו לגור איתם , משום שבשל יחס גזעני, ירד
אין גזענות '- אקוניס שכ"אז שלא יספר לנו ח. באותו בניין

והן , יש בישראל צורות רבות של גזענות, לצערנו. 'בישראל
  ."אשכנזים-מופנות כלפי כל מי שאינם יהודים

  

  מנסים לשסות מדוכאים במדוכאים
את , מהפליטים האפריקאים, שמכם לשלול מאנשיםמי     "

בדיון על , מוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכהכ "ח, ש"ר חד"הטיח יו, "?חירותם
. )25.11 (אותו מקדמת הממשלה, "החוק למניעת הסתננות"
-ולכלוא במשך שנה בני אדם ב, מי שמכם לטפח אומללות"
 , מחנהוזה? 'מתקן'המכובסת של  השפה ומה ז. 'מתקן סגור'

בו אבל זה מחנה . ואני לא רוצה להגיד את המילה השנייה
 . "זה דבר שאין לו מקום .מרכזים אנשים על לא עוול בכפם

מנסים לשסות את  תכופות" כי ,כ ברכה הוסיף"    ח
למה שאתם ': לערבים, נוואומרים ל, המדוכאים במדוכאים

הם יבואו לעבוד במקום  הרי ?תתנגדו לגירוש הפליטים
מטבע הלשון .  כאילו מדוכא יבוא במקום מדוכא.'?הערבים

בחון באופן אמיתי את הפתרון הוא ל. הזה אינו מקובל עלינו
, קריטריונים המקובלים ונהוגים בעולםבסיס על , הפליטים

  ". הזכות לעבוד–ובכלל זאת , ולשמור על זכויותיהם
ובמקום , רכים אחרותבוחרת לנקוט בד,     אולם הממשלה

היא , לבחון את מעמדם של מבקשי המקלט המגיעים אליה
ייתכן . " מיליון שקל להקמת מתקני מעצר בנגב500מקצה 

מימון הגזענות שכנראה . שבעיני הממשלה מדובר בכסף קטן
  ". לדעתי זה דבר איום ונורא. סכוםשווה כל
כך , הממשלה תיקנה את הצעת החוק שלה,     אומנם

, עצר ללא משפט יימשך שנה אחת במקום שלוש שניםשהמ
האם זה מידתי : "ברכה השיב. חוק מידתיוטענה כי כעת ה

 יום אחד זה לא ?שלול שנה מחייו של אדם ללא משפטל
  !".  לא מידתיאחת זה שנה ! חודש אחד זה לא מידתי!מידתי

שיכולה , כנראה שהגזענות"כי ,     את דבריו סיים בקביעה
.  אין לה סוף–באפריקאים , בחרדים, להתחיל בערבים
  ".והממשלה נופלת לתהום שבקצהו, המדרון הזה תלול

 17 תומכים מול 43ברוב של ,     החוק עבר בקריאה ראשונה
  .וללא נמנעים, מתנגדים

  כך מחסלים 
  את הדיור הציבורי

  

  )ש"חד(דב חנין כ "מאת ח
  

 תיקון זכויות רכישה לחוק –אותו מציעה הממשלה החוק     
 מכירת חיסול של הדיור ,למעשה, הוא –הדיור הציבורי 

. יש מחסור עצום בדירות של דיור ציבורי כבר היום. הציבורי
חולה , תושבת ירושלים,  בערך50 בת – אישההאני זוכר את 

 ללשכתישהגיעה  – יםילדשני   עםהורית-אם חד, בסרטן
היא סיפרה לי על מצוקת . בכנסתשלי קדנציה הראשונה ב

 ".?מה עם דיור ציבורי": אמרתי לה לתומיואני , הדיור שלה
כדי להיות שהם אמרו לי ו, הלכתי אליהם": ענתה ליהיא 

  . "ריכה להביא עוד ילד אני צ–זכאית לדירה 
 הוביל ,המחסור הקיצוני בדירות של הדיור הציבורי    

 עצום רובשעד , להקשחה כל כך קיצונית של הקריטריונים
אין  – מהאנשים שבאמת נזקקים לדירות של דיור ציבורי

אבל גם מי שמצליח לעמוד . להם סיכוי להגיע לדירות האלה
 ,19 פעם אתה במקום : מחכה שנים בתור,בקריטריונים

  ואחרי,הגעת כבר למקום שני; 30ופתאום אתה עובר למקום 
  . 15חודשיים אתה נזרק למקום 

המצב הזה נוצר מכך שבמדינת ישראל לא קונים ולא     
המערכת הזאת נמצאת בקיצוץ . בונים דירות של דיור ציבורי

 הממשלה להנחית עלמציעה עכשיו  .נמשך לאורך שנים
למכור דירות של : את מכת המוות האחרונההמערכת הזו 

 אבל –הכול רעיון יפה  שזה בסך –הדיור הציבורי לזכאים 
את התמורה לא להחזיר לרכישה או לקנייה של דירות דיור 

 הדירות בהכנסות ממכירת להשתמשאלא ,  חדשותציבורי
  . סיוע לטווח קצר בשכר דירה למימון

. ישנה בעיה כלכלית, ראשית.  משתי סיבותזה רעיון גרוע    
, כשאשר נותנים סיוע בשכר דירה, הרי אנחנו יודעים

, ושנית. תוצאה הישירה היא עלייה במחירי השכירותה
הרעיון הזה גרוע משם שהוא לא יוכל לעזור לנזקקי הדיור 

. שוק השכירות בישראל היום רותח. הציבורי להשיג דירה
-קים לדיור ציבורי הם באמת האנשים קשיוזקאותם אנשים ש

לא יאפשר להם , סיוע בשכר דירה שיקבלוה. היום ביותר
שכן הם לא יעמדו בתחרות במסגרת השוק , רהלהשיג די

  .החופשי של מחירי השכירות
התוצאה תהיה שאנשים יחיו , אם לא יהיה דיור ציבורי    

  .שאנחנו לא יכולים לעמוד בוחברתי  וזה אסון .ברחובות
  
  
  

  החוק עבר בקריאה ראשונה (

  )וללא נמנעים,  מתנגדים18 תומכים מול 34ברוב של 
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, עומר זהראלדין סעד, אני    "
קיבלתי צו התייצבות , אר'מהכפר מג

אני מסרב . ללשכת הגיוס האזורית
כי אני מתנגד להחלטת , להתייצב

חוק גיוס חובה על העדה 
אני מסרב כי אני . הדרוזית

שונא , איש שלום
אלימות בכל 

וחושב , צורותיה
שהממסד הצבאי הוא גוף 

המבטא את שיא האלימות 
 כך כתב הצעיר –" זית והנפשיתהפי

במכתב , לפני כשנה, עומר סעד
התרגום (ששלח לשר הביטחון 

לעברית של המכתב התפרסם 
, "זו הדרך"- בלראשונה 

נקבע לסעד , כעת. )31.10.2012
והוא ,  בדצמבר4-ה, תאריך גיוס

צפוי להתייצב בתאריך זה בלשכת 
להצהיר פעם נוספת , הגיוס בטבריה

ולהישפט , בצבאעל סירובו לשרת 
   .לעונש מאסר בכלא צבאי

  
האם התקבלה תשובה משר האם התקבלה תשובה משר האם התקבלה תשובה משר האם התקבלה תשובה משר 

        ????הביטחון למכתב הסירוב שלךהביטחון למכתב הסירוב שלךהביטחון למכתב הסירוב שלךהביטחון למכתב הסירוב שלך
    קיבלנו תשובה שהמכתב התקבל 

ושהם יחליטו מה לעשות , אצלם
  .דברלא שמענו , מאזאבל . בנידון

    תאריך הגיוס שלי אמור היה 
אבל , 2014להיות חודש מארס 

בשבוע שעבר התקשרו אל אבא 
והודיעו לו שתאריך הגיוס שלי , שלי

  .הוקדם
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

אילו ארגונים מלווים אותך אילו ארגונים מלווים אותך אילו ארגונים מלווים אותך אילו ארגונים מלווים אותך 
        ????בתהליך הסירובבתהליך הסירובבתהליך הסירובבתהליך הסירוב

  

הנוער ,     ועד היוזמה הדרוזי
ופעילים , הקומוניסטי

" פרופיל חדש"מעמותת 
  ".יש גבול"ומתנועת 

אני ,     בנוסף
מקבל תמיכה 
ועידוד 
, מחברים שלי

שלומדים איתי 
  .ון בשפרעםמוסיקה בקונסרבטורי

  
      ????אראראראר''''באילו תגובות נתקלת במגבאילו תגובות נתקלת במגבאילו תגובות נתקלת במגבאילו תגובות נתקלת במג

  
  

,     יש כאלה שתומכים בהחלטה
אבל יש גם הרבה כאלה שלא מבינים 
מדוע בחרתי להפוך את הסירוב שלי 

למה : "הם אומרים לי. לעניין ציבורי
אתה צריך לעשות כל כך הרבה 

למה לעשות כזה ביג דיל ? רעש
אתה לא הסרבן ? מהדבר הזה

תה גם לא תהיה וא, הראשון
  ".האחרון

  
        ????מה אתה עונה להםמה אתה עונה להםמה אתה עונה להםמה אתה עונה להם

  
  

בעדה ,     על הצעירים אצלנו
חל חוק גיוס , הדרוזית-הערבית

הממסד ,  הגיוס לצבאלקראת. חובה
אבל , הישראלי רואה בנו דרוזים

 אנחנו סובלים –בתום השירות 
מאפליה בדיוק כמו כל שאר 

  .האזרחים הערבים במדינה
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 את הופכים
ורבן לקורבן הק

 פעם נוספת
  
  
  
  
  
  
  

שופטי בית המשפט המחוזי     
) 28.11(גזרו בשבוע שעבר בחיפה 

 ה חודשי מאסר בפועל על ארבע24
 שהורשעו בהריגתו ,תושבי שפרעם

-  עדן נתןכהניסטישל המחבל ה
 2005-רצח בפיגוע ירי בר שא ,זאדה

שלושה . תושבי היישובמארבעה 
אסר נאשמים נוספים קיבלו עונשי מ

. ים חודש20- ל8בפועל הנעים בין 
בנוסף הוטלו על הנאשמים עונשי 

אחר הצהריים הודיע . מאסר על תנאי
בית המשפט כי ביצוע גזר הדין 

על מנת לאפשר ,  יום45-יידחה ב
  .לנאשמים לערער על ההחלטה

, ברכהברכהברכהברכהמוחמד מוחמד מוחמד מוחמד כ "ח, ש"ר חד"יו    
 , הגיב על כך ואמר, המתגורר בעיר

לא הייתי חושב שהיה צריך "כי 
זאדה - הטרוריסט נתן. להיות משפט

כל שנייה שקצרה בחייו . בא לרצוח
כל . חסכה חיים מתושבי שפרעם –

בית המשפט שלא תזכה ל החלטה ש
היא החלטה לא  –את הנאשמים 

מראש שמדובר אמרנו ,  לכן.צודקת
לא : "עוד הוסיף". במשפט פוליטי

 ערבים נרצחו 13נקבל מצב שבו 
 לא הובא לבית יש וא,2000בשנת 

טרוריסט  –ולעומת זאת , המשפט
 ועכשיו ,םתושביבא לרצוח ארבעה 

  ."מאשימים את הקורבנות במותו
תושבי ביניהם , מפגיניםאלפים     

המתינו לנאשמים ר שא ,שפרעם
 קיבלו את גזר הדין ,ש"הממחוץ לבי

מדינת "קריאות בבשריקות בוז ו
 עם צאת". מדינה גזענית –משטרה 

הנאשמים מבית המשפט קיבלו 
קריאות באותם תומכיהם בתשואות ו

המפגינים נהדפו על ידי . עידוד
  .  מהם נעצרותשעההמשטרה ו

התקיימה בשפרעם ,     יום קודם לכן
בה נקראו סיסמאות , תהלוכת אלפים

בגנות ההליך המשפטי המתנהל נגד 
ביום המשפט , כמו כן. העצורים

  .תה כלליתהתקיימה בשפרעם שבי
עיריית שפרעם והוועד העממי     

שהוקם ביישוב הסבירו כי ההפגנות 
מערכת לנועדו להעביר מסר 

תושבי העיר וכלל  :המשפט
רבים במדינה מתנגדים האזרחים הע

ולא יקבלו עונשי , משפטילהליך ה
   .מאסר למי שהגנו על חייהם

 

 

 

 

 

Gfu: 

  !"לא": מתעקש לומר

   סרבן המצפון עומר סעד שיחה עם 

  

  
  

 להפריט מיד את הנמליםלהפריט מיד את הנמליםלהפריט מיד את הנמליםלהפריט מיד את הנמלים: : : : בכיר בהסתדרותבכיר בהסתדרותבכיר בהסתדרותבכיר בהסתדרות
  
  
  
  
  

ר איגוד עובדי "יו, אבי אדריאבי אדריאבי אדריאבי אדריעם ) 26.12" (גלובס"    בריאיון שערך העיתון 
ומתן - המייצג אותה במשא, הסתבר כי הבכיר בהסתדרות, התחבורה בהסתדרות

כבר : "קא שמדובר בצעד חיוביסבור דוו, מול הממשלה בשאלת הפרטת הנמלים
  ".זה הזוי. אבל דווקא המדינה היא שמתנגדת, שלוש שנים שאני קורא להפרטה

תוציא הרבה , תבריא אותם, הפרטה תעשה טוב לנמלים"    אדרי הוסיף כי 
  ".ותייעל את שיטות העבודה, עובדים ותיקים שעלותם גבוהה

ר ועד עובדי נמל "יו, מןמןמןמן''''רגרגרגרגמאיר תומאיר תומאיר תומאיר תועומדות בסתירה לאלו של     עמדות אלה 
מן מתחיל 'לדעתי גם תורג": על כך מגיב אדרי. אשר מתנגד להפרטה, חיפה

יש . שזה חונק את הנמל, להפנים כיום שהוא לא יכול להישאר בחיק המדינה
  ".שאפשר להוציא לפנסיה מוקדמת,  עובדים ותיקים בנמל חיפה200-150כיום 
  



 6/בעולם 
        
        

ל אריאיון עם כמ
וד גל אי"מזכ, מדיח

  התוניסאיםהסופרים 
  

האם ניתן לערוך סיכום ביניים של     
התקוממויות העממיות בארצות 

מה תפקיד השמאל ? יותערבה
שאלות אלה מעסיקות ? אלהבארצות 

את העיתונאי והסופר הקובני 
בעבר , אבסקאלאבסקאלאבסקאלאבסקאלארנסטו גומס ארנסטו גומס ארנסטו גומס ארנסטו גומס 

, ת" במספר מדינות במזהשגריר ארצו
 עם תנועות לשחרור יםקשר פחהמט

  . לאומי ומפלגות שמאל באזור
ארוך להלן חלקים מתוך ריאיון     

שקיים באחרונה גומס אבסקאל עם 
, ד הסופרים של תוניסיהול איח"מזכ

משורר חמדי ההסופר ו. כמאל חמדיכמאל חמדיכמאל חמדיכמאל חמדי
י השמאל הבולטים נמנה עם פעיל

לשעבר  אסיר פוליטיהוא  .בארצו
נו של שישב עשור בכלא בעת שלטו

 הריאיון פורסם בכלי תקשורת .בן עלי
  ".רבליון" ובאתר ,קובנים

ברחבי אמריקה הלטינית היינו     "
עדים בעשורים האחרונים 
להתקוממויות עממיות הדומות מאוד 

פתח ושאל גומס , "'אביב הערבי'-ל
 הצליחוההתקוממויות " .אבסקאל

  ולשנות ,להדיח שלטונות מושחתים
  .ופוליטיים     חברתייםיחסי    כוחות    

  נאבקו      שהתנועות   חרף העובדה  ,זאת
  
  
  

הצלחה לשמאל בבחירות 
  המקומיות בדנמרק

  

בה לוקחים , ירוקה-    הברית האדומה
השיגה הישג חסר , חלק הקומוניסטים

תקדים בבחירות המקומיות 
  . שהתקיימו לאחרונה בדנמרק

הברית תהיה ,     לראשונה בתולדותיה
לאחר , ת בכל המחוזות במדינהמיוצג

 ותמועצב נציגיהשהגדילה את מספר 
ואת שיעור התמיכה בה , 119- ל14-מ
בעיר הבירה . 6.9%-  ל2.3%-מ

היא ירוקה - ברית האדומהה ,קופנהאגן
  .כוח השני בגודלוכעת ה

זו התוצאה הטובה , 1946מאז     
כוח פוליטי הנמצא שהשיג ביותר 

  .דמוקרטים-משמאל לסוציאל

 שנהנו, ד האוליגרכיות המקומיותנג
. מתמיכת האימפריאליזם האמריקאי

ן ממשלות שמאליות כעת ישנ
, אקוודור, במדינות כגון ונצואלה

, ברזיל,  אורוגואי, ניקרגואה, בוליביה
אנו עדים לתהליך האם .  ועוד,קובה

  ".?יותערבהדומה בארצות 
מה שהתחולל ,     לדברי כמאל חמדי
ונה מאוד ממה באמריקה הלטינית ש

. יותערבהבארצות כעת שמתחולל 
. הדיקטטורות הן אותן דיקטטורות

, שם. אבל צורות המאבק הן שונות
תנועות עממיות הצליחו להתגבר על 
. הריאקציה ועל האימפריאליזם

 הריאקציה ,בעולם הערבילעומת זאת 
והאימפריאליזם צידדו בחלק 

 להחליף את במטרה ,מהתקוממויות
הוותיקות והבלתי הדיקטטורות 

מסוגלים ה,  במשטרים חדשיםיעילות
  . אותם אינטרסיםלהוסיף ולשרת 

  

בתנועות העממיות באמריקה     "
שתתפים הלטינית השתתפו ומ

 .ההאגפים המתקדמים של הכנסיי
המסגד היה תמיד מקום , ואילו כאן

תמיכה סדר החברתי הקיים וללגיבוי ה
פסקי  אף פורסמו. משטרים השוניםב

 את דמם ה אסלאמיים המתיריםהלכ
של אלה המעזים להתקומם נגד 

ההנהגה באמריקה הלטינית . השלטון
שנאבקו , הייתה בידי כוחות שמאל

 ,לעומת זאת. נגד עוני ושיעבוד
ו מוציאים אנ' האביב הערבי'בתהליך 

עבודם של בני כוחות המצדדים בש
וזכו בתמיכת צבאות  , אחריםאדם

  . אמר חמדי, " זריםוןושירותי בי
  

להאמין כי נפתח טיפשי ,     לדבריו
אשר , ח התיכוןרעידן מהפכני במז

יוביל למיגורו של העולם הישן 
בו יינתן מענה , ולבניית עולם חדש

, ימבחינת. "הולם לדרישות העממיות
 'האביב הערבי'דיר את גניתן יהיה לה

כתנועה לשחרור רק כאשר כוחות 
. בתהליך זה יםשמאל יהיו הגמוני

ב מעניקה את תמיכתה  " ארה,בינתיים
שאלה יגיעו לכוחות האסלאמיים כדי 

לשלטון וכדי לשמור על האינטרסים 
  . חמדיהוסיף, "שלה

כי ציין , גומס אבסקאל,     המראיין
  לכוחות האיסלאמיים שהגיעו לשלטון

  

  

  וד הסופרים התוניסאיםגאי

  
אין תכניות , בארצות השונות

, רון הבעיות המבניותמגובשות לפת
  . כגון הדיור והעוני והמחפיר

בטרם והזכיר כי ,     חמדי הסכים
, לשלטוןהתנועות האסלאמיות הגיעו 

דגם "-הן טענו כי הן מצדדות ב
' נאור'של שלטון מוסלמי , "הטורקי

, אשליה זו רבים נהו אחר. 'ליברלי'-ו
רק כדי לגלות כי בהיות האחים 

כיחו כי הם הו, המוסלמים בשלטון
 אין ביכולתם להוציא אל הפועל 

 של דמה חברתית אוי של קיםפרויקט
רוב . פיתוח האזורים המוחלשים

  . האזרחים נותרו בעוניים
 בתוניסיה שולטת כעת קואליציה    

הכוללת גם את הימין האיסלאמי 
האחראי לרציחתם של , הקיצוני

בלוב . מנהיגים חילוניים מהשמאל
יציות אף שם המילו, המצב דומה

  .חטפו את ראש הממשלה
    המראיין הקשה והזכיר כי 

קיימים , בשונה מלוב, בתוניסיה
הן , כוחות שמאליים בלתי מבוטלים

, בפרלמנט והן באיגודים המקצועיים
  .המנסים להתמודד עם הימין

 כוחות ,מזה כשנה    חמדי השיב כי 
משתפים פעולה עם תנועות השמאל 

חדו והתא, לאומיות מתקדמות
החזית "במסגרת גוף הנקרא 

שהתייצב מול הממשלה , "העממית
זו האחרונה נהנית מכסף . האיסלאמית

בתמיכת , רב אשר זורם אליה מקטאר
  . במטרה לייצבה ולבססה, ב"ארה

  

" החזית העממית"    הרקע להקמת 
הוא הפירוד והיריבות ששררו בקרב 

מול הממשלה הימנית . שורות השמאל
בעיקר , ל מפולגהחזקה ניצב שמא

. ל אגו בין מנהיגיםשבגלל מחלוקות 
אך תוצאות הבחירות הוכיחו כי 

, הפילוג בשמאל לא משרת איש
  ".החזית העממית"והוחלט על הקמת 

  

מייצגת את ' החזית העממית'    "
 השלטון החליף אתהתקווה ל

משטר כינון מנוע ול, האיסלאמי
העלול להיות חשוך הרבה יותר 

  .אמר חמדי, "עליממשטרו של בן 

 

 

 

 

האביב , בלי השמאל"

 "הפכני מיהיהלא הערבי 



  

 7/תרבות 
 

  

  מורשת מרובת פנים
  

   לו הממסדעדמימדי שיי- המסר החדשפרץ את, של אריק איינשטייןלזכרו 
  

  

  ניב מיכאלי מאת
  

, שבוע שעבר אשר הלך לעולמו ב,נשטייןיאריק אי    הזמר 
בין . זכה באירוע זיכרון אשר ספק רב אם היה גורם לו נחת

היה ראש הממשלה ,  שבאו להספיד את היוצר החשובהאל
נשטיין כמי ילאינתניהו  התייחס , דבריוחבפת. מין נתניהובני

 מהלךה. "המזוקקת, האמתית, ארץ ישראל היפה"שביטא את 
 שוות ביקשו ל, בפרטונאומו של ראש הממשלה, בכללותו

, מדובר בצעד הגיוני מבחינת הממסד. לאירוע נופך לאומי
אהודים בתרבות החבק את אחד היוצרים המשפיעים ואשר מ
התרבות כדי לבסס את  ומנסה לעשות בו שימוש, ליתהישרא

 :השלטוןחוגי  כפי שזאת קיימת באתוס של הלאומית
, ציונית, גברית, חילונית
, גם אשכנזית, וכן, חלוצית

 . "ישראל היפה של פעם"
  
  

 לגבירבות נכתב בעבר     
פער בין אותו אתוס של ה
 לבין המציאות "ישראל היפה"

 מאז מותו של. הישראלית
ניתן לשמוע נשטיין היה יאי

דוגמת , מצד פוליטיקאים
כן בכלי ו, לימור לבנת

ניסיונות , התקשורת השונים
הלך ר שאאתוס הלאשש את 

. והתערער בשנים האחרונות
ינשטיין אכן היה יהאם אריק א

הקול והפנים של אותה ישראל 
התשובה לכך אינה ? מדומיינת

המורשת צד ב כי ,אך חשוב לזכור. פשוטה ומוחלטת
שירי הלהקות דוגמת ,  אותה מדגיש הממסדהמוכרת

, 1967הרי שאיינשטיין הופיע בשנת ,  אותם שרהצבאיות
-עם שירו האנטי, "החלונות הגבוהים"במסגרת הרכב 

נאסר ש, "חייל של שוקולד "חנוך לויןחנוך לויןחנוך לויןחנוך לויןמלחמתי של 
  .להשמעה ברדיו

  
  

. רנשטיין גם ביקורת רחבה יותי מציג אי,במקומות אחרים    
יהונתן יהונתן יהונתן יהונתן  כתב שאת מילותיו, "יכול להיות שזה נגמר"שירו 

 המהפך הפוליטי קב ע"המדינה שאבדה"איננו שיר על , גפןגפןגפןגפן
בראשית הוקלט  זהשיר , 1977- בועליית הליכוד לשלטון

 ומבקר דווקא את המציאות הפוליטית תחת , השבעיםשנות
ובמידה רבה גם את האתוס החלוצי , העבודהמפלגת שלטון 

 . שנותיה הראשונות של המדינהשל 
  
  

מותו של אינשטיין , יקאליתס המוולצד הדיון במורשת    
ההבחנה בין תרבות  אודות על , לדיון שאלה נוספתעלה מ

ותפקידן בעיצוב , דמוקרטית ומתקדמת לבין תרבות בורגנית
התרבות הדמוקרטית והמתקדמת אינה באה . מסורת לאומית

 על,  ביטוי בהכרח באמירה פוליטית ביקורתית ישירהידיל

היא .  נכללה לא אחת בעבודותיו של אינשטייןואף שגם ז
, מקבלת ביטוי חשוב בכך שהיא יצירה שלא מגיעה מלמעלה

לא באופן ישיר וגם לא כמי , לאומניתמנות שהיא איננה א
רותיו של י מיצרבות. שנכנעת להלך הרוח שמקדם השלטון

 מבטאות אדישות וריחוק מהתפיסות אותן קידם נשטייןיאי
אותה ביטא , יוםמהפשוטה של היוליות א הנורמ.דמסהמ

רווח באמנות ינה מצטרפת לשיח המגויס שהיה א, בשיריו
  .תקופתושל 
מימד הביקורתי הממסד הפוליטי שואף לטשטש את ה    

את יקה וסלנתק מהקשר היסטורי את המו, שביצירותיו
להותיר את כלל יצירתו כסיסמא  –מעשה ול, יצרהסרטים ש

  . ריקה מתוכן בדבר ישראל שאהב
ותופעות , נשטיין בפרטיאך היצירות של אריק אי    

, תרבותיות מתקדמות בכלל
אינן צריכות להיות מופקרות 

אין לוותר . בידי ההגמוניה
 גם כאשר הממסד עושה ,עליהן

, בהן שימוש לקידום ערכיו
ופן ומצליח לצבוע אותן בא

ולבטח , איש שמאלר שא
 . לא יכול לקבל,מרקסיסט

חשוב להיאבק על נכסים 
 אשר זוכים ,אלהתרבותיים 

להדגיש את ו, הכרהבמעמד וב
ם יטים ההומניסטיביהה

   .ם שבהםיוהדמוקרטי
,     אסור לנו לאפשר להשכיח

מעבר להיותו של אריק כי 
גם הוא , נשטיין זמר מבריקיאי

אך באופן שונה מאוד מהדרך בה , עירואת אהב את ארצו ו
, אהבת המולדת של איינשטיין. גדיר פטריוטיותמהממסד 

נן הפער בין האתוס המכוביקרה את , כפי שבוטאה בשיריו
 העמידה את – וחשוב מכך,  לבין המציאות המדינהשל

  .מטרהבתור שינוי המציאות והעולם  לשאתגר ה
  

  החג של החגים
החג של "בחיפה פסטיבל     במהלך חודש דצמבר יתקיים 

 אירועי .אותו מארגנת העירייה זו השנה העשרים, "החגים
דוגמת ואדי  – יתרכזו בשכונות ערביות ומשותפות הפסטיבל

ולהפקת  –המושבה הגרמנית והעיר התחתית , סניסנא
  ".בית הגפן"ערבי - הפסטיבל שותף גם המרכז היהודי

 הוא אירוע     האירוע המרכזי בשבוע הראשון של הפסטיבל
במסגרתו יתקיימו פתיחות של , )6.12(' ביום ו" ארט-חיפה"

וכן השקה , הופעות מוסיקאליות, סדנאות אמנים, תערוכות
  .המוקדש לחיפה" ערב רב"של גיליון של כתב העת 

 www.haifahag.com:     תכנית האירועים המלאה



    במאבק

 
   info@maki.org.il ,03-6297263פקס  , 03-6293944' טל, 6126102א "ת, 26205ד "    ת

   www.hadash.org.il :ש "אתר חד ,    www.maki.org.il :  י"אתר מק        
  

 
 כך –רימוני הלם ומעצרים , תותחי מים,     פרשי משטרה

פעלה משטרת ישראל לפיזור הפגנות אלפים שהתקיימו 
. בכניסה ליישוב חורה בנגב ובמושבה הגרמנית בחיפה

" יום הזעם"במסגרת ,  בנובמבר30-ההפגנות התקיימו ב
  .הוכרז למאבק בתכנית פראוור לנישול ערביי הנגבש

הגיעו לשני מוקדי , יהודים וערבים, ם    מפגינים רבי
וקראו סיסמאות נגד ההפקעה של אדמות הנגב , ההפגנות

תגובת המשטרה הייתה . מוכרים-  הכפרים הבלתיונגד הריסת
 ביניהם, ולעצור עשרות מפגינים, אלימותשימוש בליזום 
 בחיפה םעצוריהעם . 10 בן –מביניהם  הצעיר אשר, קטינים

ובין , י"חבר הנהגת בנק, )תמונהב (פיראס עליפיראס עליפיראס עליפיראס עלינמנה גם 
  .י"חברת הנהגת מק, סלימאןסלימאןסלימאןסלימאן- - - - עאידה תומאעאידה תומאעאידה תומאעאידה תומאהפצועים גם 

  

התקיימו " פראוור לא יעבור"    הפגנות תחת הסיסמא 
ואף במספר מוקדים ברחבי , בשכם, במקביל גם בטייבה

  .טורונטו ועוד, לונדון, ברלין, תוניס, קהיר, רמאללה: העולם
חורה יישוב  מימדי הדיכוי בולאחר שנודע,     בשעות הערב

אשר , התארגנה משמרת מחאה בכיכר השעון ביפו, ובחיפה
בדרישה , הפכה לתהלוכת מחאה שצעדה ברחובות העיר

  .לשחרר את עצורי ההפגנות ונגד תכנית פראוור
 לממשלה )ש"חד( חניןחניןחניןחניןדב דב דב דב כ "חקרא ,     בתגובה להפגנות

חת  ועל פתי,קידום תכנית פראוורלהודיע על הקפאת 
על : "הבדואית-ברות עם נציגי האוכלוסייה הערביתהיד

השולחן נמצאות תכניות חלופיות אמיתיות להסדרת הכפרים 
חקיקה הבמקום זאת  . וצריך לקדם אותן,הלא מוכרים בנגב

לא  ו,מגרשת אנשים מבתיהם, הורסת כפריםר שא ,דורסניתה
וויון של מציעה שום פתרון לבעיות האמיתיות של חוסר הש

   ".אוכלוסייה הבדואית בנגבה
  

  שירות התעסוקהשביתת אזהרה ב
  

שביתת ערכו בשבוע שעבר עובדי שירות התעסוקה     
במסגרתה הלשכות היו סגורות , )28.11 (אזהרה בת יום אחד

ים נמסר כי מוועד העובד. לקבלת קהל ולא ניתן מענה טלפוני
, שמבצעת ההנהלהצדדיים -חדם הם מוחים על צעדי

 התקשרות עם כמו ,"הפרטה זוחלת"תם היא שמשמעו
במקום לערוך , חברות פרטיות כדי שתספקנה השתלמויות

  .כבעבר, השתלמויות אלה במסגרת שירות התעסוקה עצמו
  

בנוסף קובלים העובדים נגד אופן חלוקת הבונוסים     
.  וכן קובלים על מחסור בכוח אדם,למנהלים בלבד

ת לחלק בונוסים התבשרנו כי הנהלת השירות עומד"
, עופר לויעופר לויעופר לויעופר לויציין , "למנהלים מצטיינים אשר הגיעו לתפוקות

 .ל השירות"במכתב ששלח השבוע למנכ, ר ועד העובדים"יו
אנו דורשים חלוקתם של הבונוסים באופן שוויוני לכלל "

פוקות טובות מנהלים מצטיינים הגיעו לת. העובדים בשירות
לא ייתכן שהעובדים לא . בגלל העובדים המצוינים שלהם

אנו דורשים לתקן את "כי , עוד הדגיש". יתוגמלו על כך
. מספר המנהליםבין היחס בין מספר מקבלי הקהל בלשכות ל

בתקופה האחרונה גדל מספר המנהלים במטה על חשבון 

ך  וזאת למרות העומס ההול, ללא פרופורציה,מקבלי הקהל
  ".וגובר של מספר דורשי העבודה המתייצבים בלשכות

  

  ל"סכסוך עבודה במפעלי כי
סכסוך על ) 26.11(מרחב הנגב של ההסתדרות הכריז     

עבודה בשלושה מהמפעלים הגדולים של חברת כימיקלים 
מגנזיום ים המלח ומפעלי , תרכובות ברום: )ל"כי(לישראל 

ל "החלה הנהלת כילפני כחודש , לדברי ההסתדרות. תובלה
 "ההתייעלות"להפיץ בקרב הנהלות המפעלים את תוכנית 

ל "ההנהלות בכל מפעלי כי. "של החברה לשנה הקרובה
כל ועד , שבדרום כינסו את ועדי העובדים באותה שעה

עיקרי . לשנה הקרובה' החזון'כדי לחשוף את , במפעלו
ם התוכנית מדברים על שינויים קיצוניים במצבת כוח העובדי

חשש לפיטורים : משמעותה.  ועוד,במשמרות, במפעלים
 .אמרו בהסתדרות, "בדרוםל "המוניים בכל מפעלי כי

, חבר מועצת העובדים בתרכובות ברום, הרצל מימוןהרצל מימוןהרצל מימוןהרצל מימון    
 'רזה'-כל מטרת התוכנית להפוך את החברה ל"הוסיף כי 

אבי אבי אבי אבי לדברי ". ל" כדי שיהיה יותר קל להעביר אותה לחו,יותר
בדרום : "ר ועד העובדים במגנזיום ים המלח"וי, שושןשושןשושןשושן- - - - בןבןבןבן

כשאתה שולח , עובד בדרום. אין מקומות תעסוקה מיותרים
  ". אתה בעצם חורץ את דינו –אותו הביתה 
שבשליטת עידן " חברה לישראל"כלולה בל "    חברת כי

 היה 1999בעוד שבשנת . והיא חברה רווחית ביותר, עופר
.  מיליארד70-וויה ככיום ש,  מיליארד שקל1.3שוויה 

 ,ות עובדים ישיר5,000-בדרום מועסקים כל "במפעלי כי
  .ג של אזור הנגב" מהתמ20%-והחברה אחראית ל

  

  ממשיכים במאבק" נייר חדרה"עובדי 
    פגישת גישור שערך משרד הכלכלה בין ועד עובדי חברת 

 והעובדים , נכשלה–ל החברה "לבין מנכ" נייר חדרה"
וזאת בעקבות כוונת . )28.11(ו לשבות כהודיעו כי ימשי

לדברי . ההנהלה לקצץ בשליש את שכרם ולפטר את מקצתם
ניאבק בשיניים לשמור על : "ר ועד העובדים"יו, אדי חננובאדי חננובאדי חננובאדי חננוב

  ".שהוא הבית שלנו, המפעל


