
  

  
 הייתה הסיסמא שליוותה רבות –!" פראוור לא יעבור"    

. בגין לנישול ערביי הנגב-מהמחאות נגד תכנית פראוור
כי החוק , בעקבות הודעתו של השר לשעבר בני בגין

פעילים רבים הביעו , )12.12(במתכונתו הנוכחית ייגנז 
והוסיפו להן , והעלו לפייסבוק תמונות מההפגנות, שמחה

  !".פראוור לא עבר: "יתובהכאת 
שההפגנות ,     אין ספק

 ובמיוחד הפגנות –והמחאות 
 30 ,"יום הזעם"-האלפים ב

בחיפה ובחורה , בנובמבר
 סייעו לשים את –שבנגב 

, הנושא על סדר היום הציבורי
ולעורר דיון בכלי התקשורת 

. אודות החוק והשלכותיועל 
העובדה שהתעורר , במובן זה

עובדה שבני וה, דיון ציבורי
בגין התפטר ולא יקדם יותר 

הם בפירוש צעד , את החוק
אשר המוחים נגד , קדימה

  .פראוור יכולים לזקוף לזכותם
. כי שמחת המנצחים הייתה מעט מוקדמת מדי,     אך נראה

האחראי לביצוע תוכנית , דורון אלמוגדורון אלמוגדורון אלמוגדורון אלמוג' אלוף במיל
כי לא קיבל שום הנחיות לגניזת , )16.12( אמר ,פראוור

   ,בגיןלדברי . חוק וכי הוא ממשיך בפעילות ליישומוה
ראש הממשלה נתניהו קיבל את המלצתו להפסיק את 

כי בגין יכול לטעון מה , ואמרהשיב  אלמוג .הדיונים בחוק
. אולם הוא ממשיך בעבודתו על יישום החוק, שטען

, כשנשאל אם עמדתו תואמת את עמדת ראש הממשלה
  ...על על דעת עצמוהשיב אלמוג כי הוא אינו פו

 מירי רגבמירי רגבמירי רגבמירי רגבכ "ח, ר ועדת הפנים של הכנסת"    גם יו
הודיעה כי הוועדה בראשותה תמשיך לקדם את , )הליכוד(

ואף כינסה שני דיונים , חרף דבריו של בגין, חוק פראוור
הבהירה , "הממשלה לא ביקשה למשוך את החוק. "בנושא

 ל משרד"לאחר שנפגשה עם מנכ, בישיבת ועדת הפנים
  .ראש הממשלה

  

         מול הימין הקיצוני מול הימין הקיצוני מול הימין הקיצוני מול הימין הקיצוניהימיןהימיןהימיןהימין
הם ביטוי לוויכוח המתנהל בתוך אלה סותרים     מסרים 

בין גורמים המבקשים , הקואליציה הממשלתית עצמה

לבין גורמים מהימין , לקדם את החוק במתכונתו הנוכחית
ישראל "-ו" הבית היהודי" בעיקר ממפלגות –הקיצוני 

 ,במתכונתו הנוכחית, שהחוק המוצע הסבורים –" ביתנו
  .. .הבדואים בנגב- מפליג בנדיבותו כלפי הערבים

 היא שהחוק לא דן בשאלות תכנוניות של     מהות הבעיה
אלא עוסק בשאלה , התיישבות בנגב או של הסדרת יישובים

הקניינית של הבעלות על 
 3,000- יש כ, כיום .הקרקעות

-תביעות בעלות של ערבים
. רקעות בנגבבדואים על ק
במתכונתה , תכנית פראוור

תעניק לתובעים , הנוכחית
קרוב למחצית מהאדמות 
, עליהן הם תובעים בעלות

ותבטיח להם פיצויים עבור 
מבחינת הימין . יתר האדמות

זהו צעד בלתי , הקיצוני
שכן הוא , מתקבל על הדעת

 גם אם בזעיר –מהווה הכרה 
- בזכותם של ערבים–אנפין 

-עלזכות שלא הוכרה גם , ת על אדמות בנגבבדואים לבעלו
  .ידי בתי המשפט

ואולי , ייתכן ונוסח הצעת החוק ישונה,         בעתיד הקרוב
אשר יוכל לזכות בתמיכת , יתקבל חוק גרוע בהרבה מקודמו

  .השמאל נדרש לגבש מענה,  נוכח תרחיש זה.הימין הקיצוני

  
        ן בהישג ידן בהישג ידן בהישג ידן בהישג ידפתרופתרופתרופתרו

, מוכרים בנגב-ים הבלתי    התכנית שגיבשה מועצת הכפר
שאלות באלא , שאלת הבעלותבשמה את הדגש לא 

 הדנה בהסדרת היישובים ובחיבורם –תכנית כזו . התכנוניות
 פתרונות לעשרות אלפי מציעה גם –לתשתיות בסיסיות 

וגם תוכל לגבש , בדואים החיים בתנאים קשים ביותר-ערבים
שאלת בקרב מי שחלוקים ביניהם בכולל  ,סביבה תמיכה

  .הבעלות על הקרקע
ש לבנות דעת קהל דרו,  כדי לאפשר למהלך כזה להצליח   

, הבדואים בנגב-ציבורית אוהדת למאבקם של הערבים
ולהסביר לציבוריות הישראלית הרחבה ביותר את חוסר 

 ואת הצורך הדחוף ,הצדק העמוק שבהנצחת המצב הקיים
  . נישולשיגן על הבדואים תושבי הנגב מפני ןבגיבוש פתרו
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        בשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםדברים דברים דברים דברים 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  אין ועד עובדים: ניהול נכון פירושו
אין ארגוני  –  בארץ שמנוהלים כמו שצריךעסקיםברוב ה"

  ".עובדים
  )8.12, "גלובס", מנהל רשות החברות הממשלתיות, אורי יוגב(

  

  מהתארגנות עובדים... הם מפחדים
סיק מע. מעסיקים לא סתם חוששים מהתארגנות עובדים"

 ואז נכפה עליו שותף שהוא ,עושה מפעל חיים ,הון משקיע
  ." כמו ההסתדרות,לא בהכרח מאמין בדרך שלו

  )8.12, "גלובס" , המייצגת מעסיקים רבים,ד דפנה שמואלביץ"עו(

  

  מבית הדין לעבודה... הם מפחדים
על מי , טק- תחום היילפחות ב, יניםבתי הדין לעבודה מג"

שאתה מגן יותר כ. נשים: א נוספתודוגמ. שלא זקוק להגנה
  ".אתה יוצר תמריץ שלא להעסיק נשים, מדי על זכויות נשים

  )10.12, "כלכליסט", ד ליאור אבירם"עו(

  

  "גזענות "ההרכבת לא עוצרת בתחנ
יכול היה לראות , מי שהיה נוכח בדיונים בוועדת הפנים"

סיעת האופוזיציה ,  שסיעת העבודה,במלוא הבהירות
היא . פכה לקרון ברכבת שהקטר שלה הוא דב חניןה, הגדולה

הצטרפה באופן אוטומטי לכל הסתייגות של חבר הכנסת 
        ".הקיצונית ככל שתהי, חנין

  )9.12, "חוק המסתננים"דיון בכנסת על  ,שר הפנים גדעון סער (

  

  עולמה הרוחני של שרת הבריאות
 אפילו. לקופות חולים יש בור תקציבי והן יכולות להתייעל"

  ."בפנטגון אפשר עוד להתייעל
  )10.12, "כלכליסט", שרת הבריאות יעל גרמן(

  

  מי הבוס
אמצעים , לוחמי עילית הוכשרו,  מיליארדים הושקעו12"

 אבל היום כבר ,איומים נוקבים הופרחו, דים פותחומיוח
  ."ב"הישראל לא יכולה לתוקף את איראן בלי אר: ברור
)6.12, "ידיעות אחרונות" הפרשן הביטחוני של ,אלכס פישמן(  

  

  יֹון ִמֶּקֶרב ָהָאֶרץבֶיְחַּדל ֶא - כי ֹלא
 , מיליון דולר145- שלי בחסר לי כסף אחרי מכירת החברה "

  ".ולא יכולתי לממן טיסות בעצמי
תים כה  מסביר מדוע הוא טס לעי,שר הכלכלה נפתלי בנט(

  )11.12, "ידיעות אחרונות", ל על חשבון הציבור"ופות לחוכת

  

   תבים למערכתמכ
  

  
  
  

  דוקטרינת ההלם של שטרסלר
 הופיע לו פתאום , ממהדורות החדשותתשי באחיביום ש    

שמחת הרווח : כולו אומר שמחה גדולה ,נחמיה שטרסלר
בגין הפסקות  האחריות והאשמה,  לדבריו.והשמחה לאיד

נופלת כולה על כתפי , החשמל המתמשכות בסופה החורפית
 .הפרטה?  שהוא מציעהפתרוןמהו ו. חברת החשמל ועובדיה

חזיר קפיטליסטי שמציע " פתרון"-האין להתפלא על     
דוקטרינת  " בספרה,נעמי קלייןכתבה כבר על כך . אדוק זה

הוא  – ובייחוד אסון טבע – כל אסון,  לדבריה."ההלם
  .הזדמנות עסקית נפלאה עבור בעלי ההון

הלאמה : מצויים פתרונות נכונים, הקומוניסטיםידי ב    
 .ופיקוח טוב יותר על נכסי המדינה

  סבא-כפר, אורי זקהם
  

  בשוק העבודהנחסמות 
מהות יא" שנקראת ת פייסבוקהצטרפתי לאחרונה לקבוצ    

על רקע קשיים של הרבה מאוד   שנפתחה,"דורשות שינוי
מתפרסמים סיפורים קבוצה ב. מהות למצוא עבודהיא

, מתקשות למצוא עבודההנשים מים של מדכאים ומקומ
נשאלו בראיונות שות סשאלות בלתי נתפוהמספרות על 

למה את ", "?למה התגרשת("תוך חדירה לפרטיותן , עבודה
אין  ).'וכו, "?כמה ילדים את מתכננת להביא", "?הורית- חד

ולכן נראה שבעיני , סיכוי שגבר יישאל שאלות כאלה
  .רים הוא פחות רלוונטיהמצב המשפחתי של גב, המעסיקים

כי היא מועסקת במשרד ,     אחת הנשים בקבוצה סיפרה
, וכמה מהחברות איתן המשרד שלה עובד, משאבי אנוש

 לשכור לעבודה אימהות ותאמרו במפורש שאין הם מעוניינ
מכך , אני חסרת מילים מרוב ייאוש. 30או נשים מעל גיל 

סת בשוק  נתפ– גם כזו שאין לה ילדים כרגע –שאישה 
כי יום אחד יהיו , העבודה כמי שפחות כדאי להעסיק אותה

או שחלילה הם ,  והיא תצטרך לקחת אותם מהגן,לה ילדים
  . ' וכו,יהיו חולים והיא תצטרך להפסיד ימי עבודה

 להתמודד צליחנ , כחברה,איך אנחנו? איך פותרים את זה    
בה חייבת להיות דרך . ככה זה לא יכול להימשך? עם זה

, עם חיים אישיים – אנשים יכולים להיות גם בני אדם
גברים ונשים חייבים . וגם אנשים עובדים –משפחות וצרכים 

  .נתמוטטכחברה אנחנו  –אחרת , להצליח להיות גם וגם

  חיפה, 'ליבוביץ-ענבל לוי
  
  

  

  

  
  

  ניתן לקבל את

   מדי שבוע"זו הדרך"

   אלקטרוניבדואר

  או בדואר רגיל
  

מתבקשים לשלוח , ללא תשלום, ם לקבל בדואר אלקטרוניהמעונייני

 zohaderekh@gmail.com:  ל  אל"כתובת דוא

מתבקשים לכסות את הוצאות , המעוניינים לקבל בדואר רגיל

בשיק לפקודת המפלגה   שקל150המשלוח באמצעות תרומה של 

  6126102מיקוד , אביב-תל, 26205 ד" ת, הקומוניסטית הישראלית
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 3/ השכלה גבוהה 
 

 

  יקר להיות סטודנט
  

  , ודות הסטודנטים באוניברסיטאות ובמכללותגבהובלת א

  נגד יוקר המחייה בקמפוסיםגל של מאבקים 
  

  

  גם 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

באוניברסיטאות ובמכללות ברחבי הארץ מתקיימים     
. מאבקים שונים נגד יוקר המחייה ההולך וגדללאחרונה 

ודות סטודנטים אג" כי ,מהתאחדות הסטודנטים נמסר
במוסדות רבים ברחבי הארץ החליטו שהסטודנטים לא 

   ."פראיירים
מחאת " באוניברסיטת בר אילןבאוניברסיטת בר אילןבאוניברסיטת בר אילןבאוניברסיטת בר אילן  לפני כחודש התקיימה    

 מחיריוזאת בשל יוקר ,  אגודת הסטודנטיםבהובלת "קפה
 נקטה האגודה .האוניברסיטהם בקפיטריות ברחבי המוצרי

 במחיר החלוק –ובכלל זה , בשיטות מחאה יצירתיות
. מאפיםכריכים ו, של קפהמלי ס

 הופצו המחאה סגרתבמ
הקוראים  כרוזים

סטודנטים לא לקנות ל
הסיסמה . במחירים המופקעים

 ליוותה "שודדים אותנו"
 מקצת ו,את המחאה

חפשו התהמוחים מ
   .שודדיםל

 מאות ,בשיא המחאה    
סטודנטים התכנסו מול בניין 

הנהלת אוניברסיטת בר 
הוריד את ודרשו ל, אילן

המחירים בקפיטריות 
הנהלת בין לאחר משא ומתן בין האגודה ל. בקמפוס

 הוחלט כי .התקבלו דרישות הסטודנטים ,האוניברסיטה
  .    ועמדו תחת פיקוחקפיטריות יוזלו ויב םמחיריה

לדרישות  נעתרה הנהלת האוניברסיטה, בעקבות המחאה    
 אולם שיפוץ: ובכלל זה, נוספות שהעמידו הסטודנטים

כן צירוף  ו, המעונותדייריגיבוש פתרונות ל, הספורט בקמפוס
   .וועד המנהל של האוניברסיטהר אגודת הסטודנטים ל"יו

 ובמכון  ובמכון  ובמכון  ובמכון במכללה האקדמית להנדסה בירושליםבמכללה האקדמית להנדסה בירושליםבמכללה האקדמית להנדסה בירושליםבמכללה האקדמית להנדסה בירושלים    גם 
הצליחו אגודות הסטודנטים להביא , הטכנולוגי בחולוןהטכנולוגי בחולוןהטכנולוגי בחולוןהטכנולוגי בחולון

  ,להפחתת מחיריהם של מוצרים שונים הנמכרים בקפיטריות
, במכללת תל חיבמכללת תל חיבמכללת תל חיבמכללת תל חי  הפתרון שגיבשה אגודת הסטודנטים   

שם בחרה האגודה להקים . שונה, אשר ליד קריית שמונה
אשר התשלום , במחירים מוזלים, פינות קפה בשירות עצמי

ומי ,  אין מוכר בקופה–כלומר " (בשיטת האמון"בהן הוא 
פינת ).  משאיר את התשלום במקום–שרוכש לעצמו קפה 

שם רשמה אגודת , במכללת אורניםבמכללת אורניםבמכללת אורניםבמכללת אורנים גם קפה דומה הוקמה
כאשר הבטיחה כי החל מחודש , הסטודנטים הצלחת נוספת

  .בעלות מוזלת, ינואר יפעל מערך הסעות מאורגן לקמפוס
.  בשדרותבמכללת ספירבמכללת ספירבמכללת ספירבמכללת ספירשירות כזה אינו פועל עדיין     

דרכם ב, טרמפיאדהרכזים מדי יום המוני סטודנטים במת, שם

,  את העומס ולמען בטיחות הסטודנטיםלהפחיתכדי . לביתם
 ,הצליחה האגודה להקים טרמפיאדות בכניסה למכללה

פועלת האגודה להבטיח כי , כעת .לכיווני נסיעה שונים
  .כדי להגן מפני תנאי מזג האוויר, רותהטרמפיאדות יהיו מקּו

נוגע ,     מאבק נוסף בו הייתה מעורבות אגודת הסטודנטים
וגם , משלמים הסטודנטיםה אותם בגובה תשלומי הארנונ

המתגוררים סטודנטים זוכים ה, כעת. הסתיים בהצלחההוא 
   .ארנונה ב80%הנגב להנחה של עד שער ב

דת     כחלק מהמהלך הארצי להור
גם אגודת , המחירים בקמפוסים
באוניברסיטת באוניברסיטת באוניברסיטת באוניברסיטת הסטודנטים 

 ערכה סקר בין מתקני חיפהחיפהחיפהחיפה
ובעקבות , המזון באוניברסיטה

 קנסה הנהלת –ממצאיו 
האוניברסיטה שתיים 
מהקפיטריות בגין הפקעת 

הקימה , בנוסף. מחירים
האגודה מתחם מזון המציע 
מוצרים שונים במחירים 

  .מסובסדים
 –תוחה     האוניברסיטה הפ

 45,000בה לומדים 
 –סטודנטים ברחבי הארץ 

. בה מספר הסטודנטים הגדול ביותרשהיא האוניברסיטה 
 נעתר – בזכות מאבק שהובילה אגודת הסטודנטים –כעת 

והסכים להעניק הנחות בתחבורה ציבורית , משרד התחבורה
  . גם לציבור סטודנטים גדול זה

ם על מרכזי הלימוד     יוקר המחירים בקפיטריות לא פסח ג
ומתן שניהלה -ובעקבות משא, של האוניברסיטה הפתוחה

 הובטח כי חברי האגודה יזכו במחירים –אגודת הסטודנטים 
  .מוזלים

  

  אביב- ש באוניברסיטת תל"יום עיון לתא חד
  
  

יהודים , התכנסו עשרות סטודנטים, )20.12(    בשבוע שעבר 
ליום , אביב- תלש באוניברסיטת"הפעילים בתא חד, וערבים

  ".הגדה השמאלית"עיון שהתקיים במועדון 
וכן , אביבי נידונה בהרחבה-     פעילות התא בקמפוס התל

דנו הסטודנטים בבניית שיתופי פעולה עם מסגרות 
הועלה הצורך בהידוק הקשרים בין . סטודנטיאליות אחרות

: וכן נידונה השאלה, ש הארצית"התא הסטודנטיאלי לבין חד
בעקבות הבחירות האחרונות , ש"דות פניה של חדלאן מוע

סדנא , עוד כלל יום העיון. לכנסת ולמועצות המקומיות
  .בנושא עבודה מול כלי התקשורת
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  הסופה חשפה מי הם האזרחים השקופים
  

  

  

  

  

  

  

  

  ש"ר חד"יו, מוחמד ברכהכ "מאת ח
  

בפני הכנסת את , כמדי שנה,  הביאו    נציגי הממשלה
הנמצאות בתוקף , ההצעה להארכת התקנות לשעת חירום

אך תקנות אלה לא עמדו לנו כשהיינו עדים . מאז קום המדינה
ניתקה בתים לסופה החורפית ש, למצב חירום אמיתי

  .וחסמה כבישים, במכוניות ובעצים, פגעה באנשים, מחשמל
הייתה ,  נחסם בגלל הסופה1    העובדה שכביש מספר 

אך אף לא אחד מכלי התקשורת לא הבליט את . בכותרות
שם . ששני אנשים קיפחו את חייהם בשיטפון בנגב, העובדה

 ביישוב הבדואי ההוא אין חשמל –שכן , לא נותק החשמל
 של חייהםמציאות קום שהמדינה תפעל להסדרת במאך . כלל

היא בוחרת לקדם את תכנית , בדואיםה-ערביםאזרחים הה
  .שתוביל לנישולם מאדמותיהם ומבתיהם, פראוור המסוכנת

אך שני אנשים ,     מדוע כלי התקשורת עסקו לעייפה בסופה
התייחסות בזכו לא , טפון וקיפחו את חייהםשנסחפו בשי

 לא היה מותם כלום, ים-אם היו אלה תושבי בת? ההמתאימ
, שקופים האלהאזרחים האבל ה? ראשיותכותרות זוכה ב

שקופים בכל מה שקשור ה,  רואה אותםינו  איששא
לזכאות , לחיבור בתיהם לחשמל, לתשתיותיהם, יהםלזכויות

 .   הם גם שקופים בכל מה שקשור לחיים –של ילדיהם לחינוך 
מצח של הפוליטיקה ושל התקשורת  כתם על הוזה    

העמידו על ושלא  שלא הגיבו לאסון שאירע בנגב, בישראל
-את מצבם של עשרות אלפי הערביםהציבורי סדר היום 

,  משך כמה שעות או ימיםשמנותקים מהחשמל לא, הבדואים
כאשר היא מבקשת , מוטב כי הממשלה. אלא דרך קבע

 דעתה לאסון תיתן, מחדש את התקנות לשעת חירום-שנאשר
  .עצמו מצב חירום התובע מענה הולםלהמהווה כש, הזה

  

  )16.12, דיון במליאת הכנסת(
  

  הישג למאבק נגד אפליה ובעד שוויון
 –ש שנכחו במליאת הכנסת "    שלושה מחברי סיעת חד

 הצביעו בעד החוק – דב חנין ועפו אגבריהדב חנין ועפו אגבריהדב חנין ועפו אגבריהדב חנין ועפו אגבריה, מוחמד ברכה
). 18.12( מגדרית לאיסור אפליה מטעמי נטייה מינית או זהות

וויון זכויות לכל הקהילות  שיושג שלא נפסיק להיאבק עד"
  .כ חנין לאחר ההצבעה"אמר ח, "ולכל בני האדם

הדגישה את מחויבותה של , ש"    בהודעה שפרסמה חד
הסיעה בכנסת להמשיך ולקדם את חקיקת התיקון לזכויות 

האוסר על אפליה על רקע נטייה מינית או זהות , התלמיד
כי החוק היחיד , עוד נזכר בהודעה. מגדרית במערכת החינוך

 חוק –למען זכויות הקהילה הגאה שעבר בכנסת הקודמת 
 –האוסר אפליה על רקע נטייה מינית בשירות התעסוקה 

  .נחקק ביוזמת חברי הכנסת אגבריה וחנין
  

  שלושה חוקים למאבק בעוני
 היום ציין בדבריו את, ש"ר חד"יו, כ מוחמד ברכה"    ח

באותו יום התקיים בכנסת כנס . הבינלאומי למלחמה בעוני
, שנערך ביוזמת חברי הכנסת ברכה, בנושא המאבק בעוני

). יהדות התורה (ואורי מקלבואורי מקלבואורי מקלבואורי מקלב) העבודה (י הרצוגי הרצוגי הרצוגי הרצוג''''בוזבוזבוזבוז
, עדויות כואבות של משפחות ושל אנשיםבכנס שמענו "

 . סיפר, "שביטאו את המצוקה האיומה, בעיקר של נשים

על מנת , שלושה חוקים אני חושב שיש מקום לקדם    "
 וגם על מנת לתרום לכך ,להציל אנשים שנפלו למעגל העוני

  . שאנשים נוספים לא יתווספו לאותו מעגל
אני חושב שיש מקום לקדם חוק שכולל ערכים , ראשית    

רק לא , לא רק יעד צמיחה. חברתיים כשדנים ביעדי התקציב
יעד של צמצום , יעד של תעסוקהגם אלא , יעד אינפלציה

הדיון על התקציב , באופן הזה. יעד של צמצום עוני, אבטלה
 . רלוונטית יותר והכנסת תהפוך ,לי יותראייהפך נורמ

 על ,יש מקום לקדם חקיקה של סל שירותי רווחה,     שנית
 . מנת לאפשר מנגנונים לקיום בסיסי של אנשים

זכויות הוא חוק ,     והחוק השלישי אותו יש לחוקק
דינת ישראל לא רק יבכו על הגיע הזמן שבמ. חברתיות

סיכם , "לחלוב אותם כשיש משבר כלכלי וימהרו, העניים
  .כ ברכה"ח
  

  יקוצר שבוע העבודה
מאז יולי , מספר שעות העבודה השבועיות בישראל    "

בדברי ההנמקה , כ דב חנין" חציין, " שעות43הוא , 1977
, לדבריו. בדבר קיצור שבוע העבודה, להצעת חוק שהביא

הישראלים עובדים יותר שעות בשבוע מאשר ארצות רבות 
המספר הממוצע של שעות עבודה שבועיות בהולנד : אחרות

, בגרמניה, 34 –באירלנד , 33 –בדנמרק ובנורבגיה , 29הוא 
  .  36 –ובשבדיה , 35 –בשוויץ ובבלגיה 

ימי החופשה קצרים ו יום העבודה ארוך יותר, אצלנואך     "
הזמן לנתונים אלה יש להוסיף את . "כ חנין"ציין ח, "יותר

בנסיעות , העצום שישראלים מבזבזים בדרך לעבודה
, מה שמותיר לישראלים זמן מצומצם מאוד לפנאי, בפקקים

יאת לקר, לבילוי עם חברים,  ולגידול ילדיםלחיי משפחה
  .אמר, "פוליטית ולפעילות חברתיתו, ספר

 את מספר ימי החופשה המועט הנהוג ,עוד הדגיש    
יוצאים העובדים , מדי שנה. לעומת ארצות אחרות, בישראל

. ם ימי35 –בדנמרק .  ימי חופשה בתשלום40-בצרפת ל
  .ם ימי18 רק –אך בישראל .  ימים34 –בגרמניה 

כי ההצעה לקיצור שבוע העבודה תגרום , יש הטוענים    "
אמר , "ת לעומת כלכלות אחרותלמשק הישראלי לייצר פחו

נה מחוברת הטענה הזאת איאך : "והוסיף, כ חנין"ח
,  שהתפרסם השנהOECDארגון ח של "לפי דו. למציאות

בהן הן המדינות  –בהן עובדים פחות שעות ת המדינו
מספר שעות העבודה , למשל, בהולנד. התפוקה גדולה יותר

אך , שעות 1,379, השנתי הממוצע לעובד הוא הנמוך ביותר
ישראל נמנית עם .  דולר60 –התוצר לשעה הוא בין הגבוהים 

 1,929, בהן עובדים הכי הרבה שעות בשנהשמונה המדינות 
  ."הוא בין הנמוכים –אבל התוצר לשעה , בחשבון שנתי

סוכם כי הדיון ,     בעקבות הידברות עם משרד הכלכלה
  .וההצבעה על הצעת החוק יתקיימו במועד אחר
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שני חברי הלשכה הפוליטית של     
המפלגה הקומוניסטית הישראלית 

עפו אגבריה עפו אגבריה עפו אגבריה עפו אגבריה כ "ח –) י"מק(
 – אבר חוריאבר חוריאבר חוריאבר חורי''''וגוגוגוג

  שעברשבועבהשתתפו 
ה הרביעית של בוועיד
 שנערכה ,י השמאל האירופמפלגת

ת גלמפ .בירת ספרד, במדריד
על  2004-בי הוקמה השמאל האירופ

מנת לאגד את מפלגות השמאל 
 קומוניסטיותפלגות המי והרדיקלה

:  נמנות המייסדותעם .ביבשת
המפלגות הקומוניסטיות של צרפת 

מפלגת השמאל של , ושל ספרד
ומפלגת , )די לינקה (גרמניה

אשר כיום  (סינאספיסמוס ביוון
  "). סיריזה " נקראת

,  צירים300    בוועידה השתתפו 
 המפלגות 26המייצגים את 

המאוגדות כיום במסגרת מפלגת 
לרבות ממפלגות . ל האירופיהשמא

, אלה יש ייצוג בפרלמנט האירופי
 חברי 27שם יש לסיעת השמאל 

 חברי פרלמנט 754מתוך (פרלמנט 
 2014בחודש מאי ). הכול-בסך

צפויות להתקיים בחירות לפרלמנט 
ובמפלגת השמאל האירופי , האירופי

מעריכים כי יזכו לגידול משמעותי 
  .בתמיכה במדינות השונות

 החליטה כי מנהיג וועידהה    
יהיה , אלכסיס ציפראסאלכסיס ציפראסאלכסיס ציפראסאלכסיס ציפראס, סיריזה

הנציבות לנשיאות מועמד השמאל 
הרשות המבצעת שהיא , יתהאירופ

של י והיוזמת ד האירופשל האיחו
הנציבות , כמו כן. תקנותיומרבית 

אחראית על קיום אמנות שונות ועל 
הנציבות . ניהולו השוטף של האיחוד

נה אחד מכל מדי,  חברים29מונה 
בראשה  ו,החברה באיחוד האירופי

הנבחר בידי הפרלמנט , עומד נשיא
בהחלטה להריץ את . האירופי

  . מצירי הוועידה84%ציפראס תמכו 
    שאלה נוספת אשר נידונה 

, ועידת מפלגת השמאל האירופיבו
ל "היא המשך כהונתו של מזכ

, המפלגה הקומוניסטית הצרפתית
ר "המשמש כיום כיו, פייר לורןפייר לורןפייר לורןפייר לורן

הוא זכה . לגת השמאל האירופימפ
וימשיך ,  מהצירים74%בתמיכת 

  .לכהונה נוספת

קיבלה שורה של הוועידה     
 ניתוח של: ובכלל זה, החלטות

המשבר הקפיטליסטי הפוקד את 
, סולידריות עם העם הקובני; היבשת

אשר נתון מזה עשרות שנים תחת 
 האימפריאליזם ששהטיל עליומצור 

נה פלסטינית ולמען מדי; האמריקאי
  .בצד מדינת ישראל, עצמאית

    הוועידה קראה לפעול לסגירת 
בסיסי צבא של מדינות אירופיות 
הנמצאים מחוץ ליבשת אירופה 

לביטול הסכם הסחר החופשי , עצמה
, ב"בין האיחוד האירופי לבין ארה

, ולביטול הסכם הסחר עם ישראל
בשל הפרות זכויות האדם החוזרות 

  .לה הישראליתונשנות מצד הממש
קוראת ,     במצע שאימצה הוועידה

מפלגת השמאל האירופי 
להתמודדות שמאלית וחברתית עם 

תוך יצירת תעסוקה , המשבר הכלכלי
ואימוץ מודל פיתוח כלכלי שהוא 

המצע שולל את . סביבתי וסולידארי
לפיה יש , ליברלית-התפיסה הניאו

ומגדירה תפיסה , לאמץ תכניות צנע
  ".קטסטרופה הומניטארית"-זו כ

בוועידה , י"נציגי מק    נוסף ל
 מפלגות 15-השתתפו אורחים מ

, ותנועות שמאל מרחבי העולם
המפלגה הקומוניסטית : ובכלל זה

) ההמונים(מפלגת טודה , הקובנית
  .ומפלגת העם הפלסטיני, של איראן

כ אגבריה נשא דברים בפני "    ח
והתייחס לאופן בו המשבר , הוועידה

תבטא הקפיטליסטי העולמי מ
 –ולניסיונות הממשלה , בישראל

 –המייצגת את האינטרסים של ההון 
. להעמיק את הניצול של העובדים

הוא תיאר כיצד מבקש הימין 
, בישראל לחוקק חוקים גזעניים

 להפוך את ישראל למדינת םהעלולי
  .אפרטהייד

כינוס נוער אלפים ב

  \\\סולידריותללשלום ו
  
  
  
  

אחר במקום , כמה שנים מדי    
פסטיבל עולמי של מתקיים , בעולם

המאורגן בידי , נוער וסטודנטים
הפדרציה העולמית של הנוער 

 13-7-ב). WFDY(הדמוקרטי 
בדצמבר התקיים הפסטיבל העולמי 

, בירת אקוודור,  במספר בקיטו18-ה
והשתתפה בו משלחת של  ברית 
הנוער הקומוניסטי הישראלי 

 חבר  חלקולקחבמשלחת ). י"בנק(
, ערפאת בדארנהערפאת בדארנהערפאת בדארנהערפאת בדארנהי "ירות בנקמזכ

, רועי חניןרועי חניןרועי חניןרועי חניןחבר הוועד המרכזי 
שהגיע , פאוזי סיףפאוזי סיףפאוזי סיףפאוזי סיףוחבר התנועה 

שם הוא לומד , לפסטיבל מקובה
בסך הכול השתתפו  .באוניברסיטה
 בני נוער 8,000-כבפסטיבל 

  . מדינות83-מ, וסטודנטים
חומרי י חילקה "    משלחת בנק

ם המתארי, בשפה האנגליתהסברה 
, ם מעורבת התנועהאת המאבקים בה

המאבק נגד תכנית  –ובכלל זה 
והמאבק , פראוור לנישול ערביי הנגב
וביניהם , לשחרור סרבני המצפון

. י"חבר בנק, עומר סעדעומר סעדעומר סעדעומר סעדהסרבן 
חברי המשלחת פעלו כדי שנציגי 

השמאליות תנועות הנוער 
שהשתתפו בפסטיבל והקומוניסטיות 

ויארגנו פעולות , יכירו מאבקים אלה
  . איתםלסולידריות

    המשלחת השתתפה בפאנל בנושא 
 –מצב האזרחים הערבים בישראל 

שם הציגה מצגת המתארת את 
התפתחותה מאבקה של האוכלוסייה 

ואת התפקיד , הערבית בישראל
 וכן את –שמילאו הקומוניסטים 

, כמו כן. המאבקים המתנהלים כיום
י בפאנל בנושא "השתתפו נציגי בנק

סטיני הפל-מאבקו של העם הערבי
ובפאנל בנושא העברת , נגד הכיבוש

שם , ידי ההמוניםמשאבי הטבע ל
ישראל תיארו את המאבק המתנהל ב

  .נגד ייצוא הגז הטבעי
. טקס הפתיחה היה מאוד מרשים    "

 עם –המשלחות השונות צעדו 
עצרת  וב–דגליהן וסיסמאותיהן 

נאמו , סיום הצעדהשהתקיימה ב
ש רא-בפנינו נשיא אקוודור ויושבת

 גם  כללפסטיבלה. הפרלמנט
הופעות של אמנים ידועים מאמריקה 

        .מספר רועי חנין, "הלטינית

 

 

 

 

 

Gfu: 

  למען אירופה סולידרית 

        

 

 

 

; לשנות את אירופה: "סיסמת הוועידה(

")אירופה של העובדים  



  

  6/זיכרון 

  

קומוניסט שהקדיש 

 כוחו לשיתוף פעולה
 

 שבעה למותו של עוזי בורשטיין

  

פעילים , ש"חברי הנהגת המפלגה הקומוניסטית וחד    
נציגים בכירים של מפלגת העם  ,יהודים וערבים, קומוניסטים

ובני אישי ציבור , חברי כנסת בהווה ובעבר, הפלסטיני
) דוד(עוזי  בדצמבר בדרכו האחרונה את 17- במשפחה ליוו

 ואחד ממייסדי המנהיג הקומוניסטי הוותיק, )92(בורשטיין 
 קיברו הטרי של בורשטיין הונחו זרים ליד. ש וראשיה"חד

  .ש וברית הנוער הקומוניסטי הישראלי"חד, י"של מק
 ,ס בבית העלמין ירקון נפרדו מעוזי בורשטיין בן אחיובטק    

חנין דב  ש"דחברי הכנסת מח.  ואישי ציבור,בשם המשפחה
את דבקותו בעקרונות הפעילות העלו על נס ברכה מוחמד ו

בהנהגת ,  ואת תרומתו הרבהערבית- המשותפת היהודית
 צודקהשלום ה נגד הגזענות ולמען יםמאבקל ,ש"י וחד"מק

   .והדמוקרטיה
 ,ממנהיגיה ההיסטוריים של מפלגת העם, אשהב-אל    נעים 

ומבי הראשון בין מפגש הפבורשטיין בסיפר כי הכיר את 
משלחת בין  ל, ויאסר ערפאת בראשם,נציגי העם הפלסטיני

מפגש התקיים ה. המפלגה הקומוניסטית הישראליתשל 
מפגשים כאלה היו אסורים על פי החוק ש  בעת,בפראג

  .  לא נפרדודרכיהם, אמר,  ומאז.בישראל
: סיפר על בורשטיין,  מנהיג קומוניסטי ותיק,     בנימין גונן

 המדריך שלי ושל אשתי יוכבד בתנועת הנוער  היההוא"
כאשר , 40- בתחילת שנות ה,בחיפההקומוניסטי 

 בשל הרדיפות מצד שלטון הקומוניסטים פעלו במחתרת
 .'עוזי'באותן שנים במחתרת אימץ את השם . הבריטיהמנדט 

  ". ראינו בו מופת של לוחם קומוניסט
  
  
  
  
  
  
  

  שהסתובב בפרדסים התועמלן
  
  

)  שירות ידיעות–י "ש( המודיעין של ההגנה שירותמנם     או
אביב מאז -אך סוכניו פעלו בתל, 1940-הוקם רשמית ב

י היה מעקב אחר המפלגה "חלק ניכר מעבודת סוכני ש. 1933
הידיעות . שפעלה באותן השנים במחתרת, הקומוניסטית

בית הוועד הפועל של  ששכנה ב,הועברו למפקדת ההגנה
בארכיון ההסתדרות מאות  היום נשמריםעד ו, ההסתדרות

  . םדוחות מודיעין והלשנות על פעילות הקומוניסטי
 אזכורים לא מעטים על מדריך בתנועתמצויים בין הדוחות     

הפיץ תעמולה אשר  ,בשם בורשטייןהנוער העובד והלומד 
עוד סופר על צעיר יהודי ששמו . קומוניסטית בקרב חניכיו

 המסתובב בפרדסי רחובות והמפיץ ,"משה דוד" או ,"דוד"
מנשרים בערבית בקרב הפלאחים הפלסטינים שהועסקו 

 מפיץ ,ה בנס ציונה ובראשון לציוןפצגם נ" דוד. "במושבות
 ו אצלעבדהפועלים שבקרב " תעמולה קומוניסטית בערבית"

על גבי מסמכים אלה נכתב בעיפרון . הפרדסנים העשירים
  ".בורשטיין: "אדום

מליץ ה, בתנועת הנוער העובד והלומדיך את המדר    
אבל . היהאכן וכך , דית מהתנועהיגרש מילמודיע האלמוני ה
  .פרדסים שנים רבותבהמשיך להסתובב  "דוד"

        דדדד""""אאאא

  
,  בליטא במשפחתו של רב1922בורשטיין נולד בשנת     

משפחתו הגיעה לארץ . את השמות דוד שלמהלו והוריו נתנו 
  .נער לעבוד כפועל דפוסכשם החל , והשתקעה בחיפה

הגיע לברית הנוער הקומוניסטי , כנער עובד, 1938בשנת 
 כבר בנעוריו גילה מסירות .שפעלה במחתרת, הפלשתינאי

מקצועית והן לשיתוף הפעולה בין -רבה הן למערכה האיגוד
, 1946-ב. יהודים לערבים במערכה למען עצמאות הארץ

 ירה שוטר ,במהלך הפגנה נגד השלטון הבריטי המדכא
  .אך פציעה זו חיזקה עוד יותר את נחישותו במאבק. ברגלו

 החל עוזי בורשטיין את פעילותו 40-בתחילת שנות ה
ובהמשך מילא את תפקיד רכז , כמדריך בנוער הקומוניסטי

, במסגרת פעילות זו. מקצועית של התנועה-הפעילות האיגוד
וק מערכה למען חקיקת ח – עוד לפני קום המדינה –יזם 

חוק עבודת ,  חוק דומה.שיגן על זכויות הנערים העובדים
  .1953-נחקק בישראל ב, נוער

, לאחר שנים של פעילות כחבר בהנהגת הנוער הקומוניסטי
תפקיד זה .  כמזכיר הכללי של התנועה1950-נבחר עוזי ב

כשהוא מעודד הקמת סניפים של , מילא במסירות רבה
הוא נשא בתפקיד . התנועה ביישובים יהודיים וערביים

  .1962-ל עד ל"המזכ
עוזי בורשטיין נבחר לוועד המרכזי של המפלגה 

כיהן כחבר מזכירות . 1952-הקומוניסטית הישראלית ב
 במשך .כחבר הלשכה הפוליטית – 1965 ומאז ,המפלגה

יפו וכן היה -א"שנים ארוכות מילא את תפקיד מזכיר מחוז ת
פרש , ותי הלקויעקב מצבו הבריא, 1991-  ב.י"דובר מק

  . וממוסדותיומהוועד המרכזי
עם תרומותיו החשובות לפעילות המפלגה הייתה פעילותו 

כך יזם . רחבערבי - יהודינגד הגזענות ולבניית שיתוף פעולה 
פסטיבל , ים יהודים וערביםסופרם של וארגן שלושה מפגשי

הוא המשיך . את הפעילות בוועד לשלום צודק ועוד, שלום
 כאשר מילא בהצלחה את התפקיד של ,ה זהכיוון פעול

, וביניהם הפנתרים השחורים,  כוחות ציבורייםהידברות עם
לאחר הקמת . חברתית-ש כתנועה פוליטית"לקראת הקמת חד

  .יחד עם אמיל תומאחזית כיהן כמזכיר ה, 1977-ש ב"חד
, י" של מק17- בוועידה העוזי בורשטיין דברים שאמר 

מאירים את , ש" הוקמה חדעוד בטרם, 1972-שנערכה ב
: תפיסתו לגבי עקרוניות קומוניסטית ושיתוף פעולה ציבורי

כאשר מדובר , נמנע-ויכוח רעיוני הוא עניין נחוץ ואף בלתי"
אולם ויכוח זה אינו צריך . בגורמים בעלי השקפת עולם שונה

חזית , למנוע הקמת חזית של כוחות השלום ומתנגדי הכיבוש
  ".עתיד הנוער בארצנו, ת עתיד העםשהיא כה נחוצה להבטח

  
  
  
  

  בצער עמוק אנו נפרדים ממזכירנו הכללי לשעבר

  אשר הקדיש את כל חייו, הקומוניסט הוותיק

  לשוויון ולצדק חברתי, למאבק לשלום
  

  

  עוזי בורשטיין

  

  

  ומשתתפים בצערה של המשפחה

  

  ברית הנוער הקומוניסטי הישראלי
  
  
  
  
  
  

  ריםתנחומינו הכנים למשפחה ולחב
  

  איש העקרונות והעשייה, על מותו של איש השלום
  

  

  עוזי בורשטיין

  

  

  ועד היוזמה הדרוזי



  

 7/תרבות 
 

  

  נשים קטנות
  

            אורי וולטמןאורי וולטמןאורי וולטמןאורי וולטמןמאת 
 

,  הגדיר לעצמו כמטרהפרנסואה אוזוןפרנסואה אוזוןפרנסואה אוזוןפרנסואה אוזון    הבמאי הצרפתי 
הוא עושה . להטריד ולזעזע את הבורגנות הצרפתית השבעה

 –אולם בעשותו זאת , "צעירה ויפה", זאת גם בסרטו החדש
  .הוא מגלה היעדר מובהק של אחריות חברתית

נערה , )מארין ואכטמארין ואכטמארין ואכטמארין ואכט(    הסרט מתאר שנה בחייה של איזבל 
שחיה חיי נוחות בפאריס עם , גבוה- ממעמד בינוני17בת 

ועם , היא מאבדת את בתוליה, במהלך חופשת קיץ. משפחתה
המעבר .  היא הופכת לנערת ליווי–הספר -שובה בסתיו לבית

, כפולים מוצג בצורה חדה-מחיים נורמטיביים לכאורה לחיים
כנע אותה שש, ו עברההסבר לתהליך הנפשי אותולא ניתן כל 

ולהיפגש , ליצור קשר עם גברים מבוגרים דרך האינטרנט
  . יורו למפגש300עמם בבתי מלון תמורת 

. נותרת ללא מענה במהלך הסרט כולו" ?מדוע"    השאלה 
 ה אמ–ידי הסובבים את איזבל -  נשאלת במפורש גם עלהיא

כי לא , ברור.  תשובהנתן להישת מבלי –והפסיכולוג שלה 
שהרי לא רק שמשפחתה נהנתה , דובר בצורך חומרימ

אלא שאיזבל עצמה לא עשתה כל שימוש , מרווחה כלכלית
  .בכסף שקיבלה מלקוחותיה

שאוזון יכול לשגר חץ אל , כי הסיטואציה נבנתה כך,     נראה
 ולהכריח אותם, "מבית טוב"ליבו של קהל צופיו המגיעים 

ים חה בה הם סבור גם בתוך המציאות הבטוביטחון-לחוש אי
אך , נוגעת ללב. !)זו יכולה להיות גם הבת שלך (שהם חיים

, הנואשת של איזבלהאם היא הסצינה בה , גם פתאטית
מציעה לה ששתיהן , את בתה" לגאול"המנסה ללא הצלחה 

כדי להדק את הקשר , יצאו לסופשבוע של שופינג בלונדון
רית או כדי  הניסיון לשפוך כסף כדי לשקם סמכות הו.ביניהן

  . מוצג ככישלון–לבנות מערכת יחסים בריאה בין אם לבת 
אחראית בה הוא מציג -הוא הצורה הלא,     המקומם בסרט

בדיון הציבורי . את מציאות חייה של אישה החיה בזנות
מככב המיתוס , גם בצרפת וגם בישראל, המתנהל לעיתים

כסף "- שכן מדובר ב, "בחרו בכך"לפיו נשים שחיות בזנות 
לא תמיד מובלטת העובדה שמרבית הנשים שחיות ". קל

חומריות , בזנות עושות זאת כתוצאה ממצוקות חיים קשות
, וכי רבות מהן חוו ועדיין חוות התעללות מינית, ונפשיות

  .ומידרדרות לסמים ולאלכוהול, סובלות מאלימות
 הזנות בסרטו של אוזון מוצגת ,ברוח האידיאליזציה    

איזבל מעולם לא הותקפה באלימות בידי . ליתבצורה סטרי
היא לא נאנסה בידי איש . איש מהגברים הזרים עמם נפגשה

והיא לא חשה כי היא זקוקה לסמים ואלכוהול כדי . מהם
  . להתמודד עם מציאות חייה

הסרט הוא לא רק בלתי ריאליסטי וחוטא ,     במובן זה
לסייע אלא גם עלול , לתיאור מהימן של תופעה חברתית

אשר אינן תופסות נשים החיות , בקיבוע תפיסות שמרניות
ושאינן תופסות גברים , בזנות כקורבנות של דיכוי

  .המשתמשים בשירותי זנות כשותפים לאותה מערכת דיכוי
ריאליסטי בו עוסק אוזון בניצול מיני -    לעומת האופן הלא

 סרט הביכורים –" שש פעמים"הסרט הישראלי , של נשים
.  בולט בגישתו הריאליסטית– יונתן גורפינקליונתן גורפינקליונתן גורפינקליונתן גורפינקלשל הבמאי 

בפסטיבל סן סבסטיאן " מבט אחר"הסרט זכה בקטגוריית 

, סרט ביכורים עלילתי(וזכה בשלושה פרסים , )2012(בספרד 
בפסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה ) תסריט ושחקנית

י וקרן גם באופן מסחרמהוא , תחילת החודשמ). 2013(
  .קולנוע בארץ-בבתי

 16עוקב אחר קורותיה של נערה בת " שש פעמים"    הסרט 
 2013שזכתה בפרס אופיר ,  המצוינתסיוון לויסיוון לויסיוון לויסיוון לוי (בשם גילי

שעברה ללמוד בתיכון , )בקטגוריית השחקנית הטובה ביותר
שמצבה הכלכלי של משפחתה אינו , גילי. יוקרתי בהרצליה

צמאה לרכוש את , מוצלח כשל התלמידים הסובבים אותה
  .  מיניותהועושה זאת באמצעות, חיבתם

היא מאפשרת ,     בכל אחת משש האפיזודות המוצגות בסרט
לנערים לנצל אותה מבחינה מינית בצורה שהופכת יותר 

ואף , גילי סבורה שהיא שולטת במצבה. ויותר בוטה ומבזה
הן .  המנצלת את הנערים עמם היא נפגשתמתרברבת שהיא זו

, "צעירה ויפה"הדמות הראשית בסרט , ן איזבלהיא וה
מושג המקפל בתוכו (שהן חדלו להיות נערות , אולי, סבורות
אולם שתיהן ). עצמאיות, ולכן(והפכו להיות נשים ) חולשה

והופכות , ות לתוך המצב בו הן נתונותת ונשאבוהולכ
רונה רונה רונה רונה (והתסריטאית , הדיאלוגים אמינים להחריד. לקורבנותיו

  .ה בצורה מדויקת שיח עכשווי של בני נוער שיקפ)סגלסגלסגלסגל
 בצורה שאינה דידקטית כלפי – מתאר "שש פעמים"    

 –וגם אינה שיפוטית כלפי הדמויות המופיעות בו , הצופים
". רצון"או " הסכמה"מושגים כגון , ביומיום, כיצד נשחקים

האם העובדה שנערה או אישה אינה מסרבת במפורש לעשות 
וזאת בשל יחסי הכוח , עוניינת בומעשה שהיא אינה מ

 שהיא עשתה מעשים הפירוש, הקיימים שאינם בשליטתה
פירוש , "לא"האם העובדה שהיא לא אמרה ? אלה מרצונה

גם אמירת , שהרי לעיתים? הדבר שהיא הביעה את הסכמתה
  ".רצון חופשי"היא אקט שאינו מבטא " כן"

אלימות לא משום שהוא מכיל ,     הסרט קשה מאוד לצפייה
אלא בשל , )האלימות בו היא כמעט אך ורק סמלית(גראפית 

הקיימת בשולי החברה , קצה-ההבנה שאין הוא מתאר תופעת
הרווחת לא , אלא מדובר בייצוג של תרבות אונס, הישראלית

, אלא גם בצבא, כמו זו המתוארת בסרט, רק בחברת נעורים
התובנה שיחסי כוח מעמדיים . במקומות עבודה ועוד

, ומגדריים הם מוחשיים ונוכחים גם בסיטואציות אינטימיות
בצורה , התואלהמחיש והסרט מצליח . היא תובנה מזעזעת

  .יםשאינה מאפשרת להישאר אדיש
  

מארין : שחקנים. פרנסואה אוזון:  ותסריטיומיב". צעירה ויפה"

  .רלדין פאילאס'ג, פרדריק פיירו, שרלוט רמפלינג, ואכט
  

 .רונה סגל:  תסריט.יונתן גורפינקל: יומיב". שש פעמים"

  .ניב זילברברג, רועי ניק, אביתר מור, ון לויוסי: שחקנים
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בצעדת , )21.12(ש "    למעלה מאלף מפגינים השתתפו במוצ
א שהחלה בגינת לוינסקי בדרום העיר עברה "מחאה בת

: תחת הסיסמא, בשדרות רוטשילד והסתיימה בדרום העיר
רבים מהמפגינים ".  פליטים אינם פושעים–צעדת החופש "

 – וחלקם צעדו בידיים מוצלבות ,צעדו עם אזיקים על ידיהם
     .ות הזדהות עם מבקשי המקלט שנעצרו לאחר צעדתםלא

 חסמו כבישים –" לא עוד כלא" אשר קראו –    המפגינים 
שני מבקשי מקלט . והניפו שלטים בגנות מדיניות הממשלה

לאחר שזו , שהשתתפו בהפגנה עוכבו בידי המשטרה
  .השתמשה בגז מדמיע בניסיון לפזר את המפגינים

החוק למניעת "רה הכנסת את     כמה ימים לאחר שאיש
 הקרוי בלשון נקייה –במסגרתו הוקם בנגב כלא , "הסתננות

יצאו ,  עבור מבקשי מקלט מאפריקה–" מתקן שהייה פתוח"
. לירושלים" חולות"כמאתיים מבקשי מקלט בצעדה ממתקן 

הצעדה השקטה לוותה לאורך מרבית הדרך בידי כוחות 
שר הביעו תמיכה וכן בידי פעילי זכויות אדם א, משטרה

קיימו מבקשי , כאשר הגיעו לירושלים. במבקשי המקלט
, ואז הסתערו עליהם השוטרים, המקלט הפגנה מול הכנסת

  .לאוטובוסיםוהעלו אותם בכוח 
אמרה , "אנחנו מדברים על אנשים שאין להם מה להפסיד"    

. אשר ליוותה את הצעדה, ת זכויות אדםפעיל, מיכל רותםמיכל רותםמיכל רותםמיכל רותם
אנחנו רוצים 'אחרונה שלהם לעמוד ולצעוק זו ההזדמנות ה"

המפגינים החזיקו שלטים עליהם נכתב ". 'את החופש שלנו
   ".צועדים למען חופש ואנושיות"- ו,"לא פושעים, פליטים"

אתי ב": ואמר, הצטרף להפגנה )ש"חד (חניןחניןחניןחניןדב דב דב דב כ "ח    
דה אחר צעל שהגיעו אל הכנסת ,מבקשי החייםלעמוד לצד 

הם היו יכולים  –היו מהגרי עבודה אם הם . של יומיים
אבל הם באו לכאן להשמיע . להיעלם מזמן ברחבי הארץ

רפור ומהעריצות אברחנו על חיינו מרצח העם בד': קול
אולי הגיע ? אולי הגיע הזמן להקשיב להם. 'באריתריאה

עכשיו ? הזמן להבין כי אין תכלית ותוחלת במלחמה נגדם
 ולהבין כי ,עמד פליטיםהגיע הזמן לבדוק את בקשותיהם למ

צריך לפזרם  –כל עוד אי אפשר להחזירם לארצות מוצאם 

בארץ ולאפשר להם לעבוד במקום העובדים הזרים 
  ".א בכל יוםיבהשהממשלה הזו ממשיכה ל

  

  פוטרה עיתונאית שהקימה ועד
ארגון העיתונאים פנה לבית הדין האזורי לעבודה בתל     

חדשות לאתר האשר יורה  ,אביב בבקשה למתן צו זמני
, להשיב לעבודתה את הכתבת הפוליטית" בחדרי חדרים"

  . ))))רוטנברגרוטנברגרוטנברגרוטנברג((((שרי רוט שרי רוט שרי רוט שרי רוט העיתונאית 
  מובילת התארגנות העובדיםא רוט הי,לדברי הארגון    

 ופיטוריה נעשו תוך פגיעה בחופש ,באתר החדשות
 .באופן שרירותי ותוך ניהול הליך שימוע לקוי, ההתארגנות

 כי מדובר במעסיק הדואג להטיל ,הדין נטעןבפנייה לבית 
 ,להתערב באופן בוטה בהתארגנות, אימה בקרב עובדיו

  .פטר את הרוח החיה שמאחורי ההתארגנות ל–לבסוף ו
  

בפלאפון ובקמהדע חתמו על 
  הסכמים קיבוציים ראשונים

עם ,  יום הגיעה לסיומה בשבוע שעבר12שביתה של     
לבין " קמהדע"התרופות חתימת הסכם קיבוצי בין חברת 

,  לעובדים10%קובע תוספות שכר של ההסכם . ההסתדרות
 . וכן העמדת תקציב מיוחד לרווחת העובדים, קרן השתלמות

    באותו השבוע נחתם גם הסכם קיבוצי ראשון בין ועד 
לבין הנהלת , המאורגן במסגרת ההסתדרות, עובדי פלאפון

  .ומתן שנמשך כשנה- לאחר משא, החברה
מעמד החתימה  ":מסר, ר ועד העובדים"יו, ברק לויברק לויברק לויברק לוי                

מעטים יודעים מה עבר על חברי הוועד בשעות . מרגש מאוד
תחת היינו שרויים במתח ו. ובימים ובלילות לפני החתימה

  ". ובהחלט לא היה פשוט להגיע להישג הזה,לחצים כבדים
  
  
  

  המפלגה הקומוניסטית הישראלית
  

  ש"י וחד"ותיק של מקאבלה על מותו של המנהיג הו

  שנשא ברמה את דגל האינטרנציונליזם והשלום הצודק
  

  

  עוזי בורשטיין

  

  

  זיוה ויתר בני המשפחה, ומשתתפת באבל של מטי

  
  
  
  
  
  

  )ש"חד(החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון 
  

  מרכינה ראש עם לכתו של המנהיג 
  

  עוזי בורשטיין

  

  

  ,ש ונמנה עם מייסדיה"שהיה מזכיר חד

  לי המאבק נגד הכיבוש ממובי

  לשני העמים בארץ ולמען עתיד של שלום

 

 

 

 

  

  המקלטיצעדת החופש של מבקש


