
  
  

  

  

   2015הצעת התקציב לשנת 

    םזליברלי- הניאוהיא ביטוי להעמקת 

  השאלה הפתוחה היא ו

  לתרגם את הזעם למחאהאיך 
  

  
  

 התחילו מוקדם 2015הצעת התקציב לשנת בהדיונים     
קבוע את עקרונותיו מהר ל הימין מנסהממשלת . מהצפוי

 בייחוד בסוגיות כגון גודל התקציב ,ככל האפשר
כבר אבל . מגמותיו והחלוקה בין הסעיפים, ")גרתהמס("

-ניאולתקציב ה אפשר להגדירו כתקציב המשך ,עתה
  .  הקודםליברלי
בעקבות המחאה החברתית בקיץ ,  בניגוד לעבר אולם
    . היטב לאן נושבת הרוחהפעם רוב האזרחים מבינים , 2011

 67%עולה כי , שנערך באחרונה" מולד"מכון מסקר 
 2014-2013תקציב המדינה לשנים כי  ,יםורמהציבור סב

 ו מהציבור השיביםשליש-שני. משרת בעיקר את העשירים
שמעדיף את , תקציב לא הוגן" כי התקציב הוא ,בסקר

נאבקים כדי ה ,טובת העשירים ופוגע במרבית הישראלים
 רק ".לשלם את החשבונות שלהם ולתמוך במשפחותיהם

   ".תקציב אחראי"- כי מדובר ביםסבורמהציבור  23%
מאמינים  ם אינעם בישראללא רק שמרבית הכי ,     נראה
אלא ,  לפני הבחירותלפיד מקיים את מה שהבטיחכי יאיר 

שלמעלה ממחצית מהציבור אינם סבורים כי לפיד מייצג 
עה על השפיש איזו קבוצה ל'בתשובה לשאלה . אותם

 כי הם ,64%בו השי, ?' בנוגע לתקציבהחלטות הממשלה
השפעה פוליטית רבה יש ורים שלטייקונים ולתאגידים סב

;  ענו כי למתנחלים השפעה פוליטית רבה מדי39% ;מדי
 41%-ו;  מאמינים שלחרדים השפעה גדולה מדי47%

  .השפעה פוליטית מוגזמתיש סבורים כי לימין 
  

  יותר מדיהמתנחלים מקבלים 
טייקונים "מתנחלים ב רואה וחוצה מפלגות רוב גדול    
נתפסים ,   על פי הסקר,המתנחלים". מעבר לקו הירוקש
מאלה של שונים באופן מובהק ה בעל אינטרסים מגזרכ

   כי   ,סבורים   הישראלים  רוב   .  הרחב הישראלי הציבור 

  

 הכלכליים והמדיניים של, האינטרסים הביטחוניים
ם זוכים כי המתנחליומאמינים , מתנחלים שונים משלהםה
  . תקצוב יתר בהשוואה לשאר אזרחי ישראלב

הן הכלכליות בדקו עמדות הציבור באשר להטבות כשנב    
, חינוך,  בתחומים כגון דיור– זוכות ההתנחלויות מהמדינה

 עולה על מספר ותמספר המתנגדים להטב הסתבר כי –' וכו
 40%- ל30%בין , לובסך הכ. בשיעור ניכרוזאת , התומכים

 מתנגדים בנחרצות למתן הטבות והעדפות מהציבור הישראלי
    .בתקצוב להתנחלויות

  

  ליברליזם להעמקת הכיבוש-בין ניאו
-ב , כאןכתבנו, לכנסתתום מערכת הבחירות ב,     לפני כשנה

לקראת  המסתמנת ההמגמ"כי  ,)23.1.2013 ("זו הדרך"
 'יש עתיד'ת גהתחברות של מפלהיא  ,הרכבת הקואליציה
 שיאפשר לנתניהו מה, יתנוב- ליכודעם ה בראשות יאיר לפיד

 ,תפעלממשלה כזו . בראשותוימין  ממשלתלשוב ולהקים 
תמשיך : ים מרכזיה נושאיםשלוש להחרפת המצב ב,כצפוי

כל השלכותיה ההרסניות על  על ,ליברלית-מדיניות הניאוב
 תוך ,יותההתנחלובהרחבת כיבוש ותמשיך ב ;העובדים

-ברצודק ופלסטיני -אליישרשלילת כל אפשרות של שלום 
 תוך מאמץ לדחוק ,בדמוקרטיהפעם נוספת תכרסם ו; קיימא

   ."האוכלוסייה הערבית בישראל אל השולייםאת 
 במדויק את וצפאשר  ,מאז פורסמו דברים אלהה שנה חלפ    

יסוד נוסף לניתוח יש להוסיף , עתה. העתיד להתרחש
זעם לבדו אולם ב .הזעם הגובר בקרב האזרחים:  דאזהפוליטי

יתורגם יצד כ:  נותרה פתוחהעדייןשאלה מרכזית  .אין די
  .ם למחאה המונית נגד הממשלה ומדיניותההזע
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  ממשלת ישראל הבולשביקית
נשמעת כמו עוד אחת ] בידיים מעטות[הגבלת ריכוז קניונים "

מילא לא . מההזיות הקומוניסטיות שמתרחשות לאחרונה
אבל לא לתת ליזמים חופש פעולה , לאפשר לקנות קניונים

 ." זו פגיעה לא הגיונית–לבנות 
  )22.12, "דה מרקר ",ל ביג מרכזי קניות"מנכ ,איתן בר זאב(

  
  

  )1(הסנדלר הולך יחף 
אחת החברות המוכרות בישראל לייעוץ , חברת יובלים"

החברה . הגישה בקשת פירוק, כלכלי למשפחות וליחידים
 1.2-שיה כו וכי היא חייבת לנ,ציינה כי היא חדלת פירעון

  ".מיליון שקל
  )24.12, "ידיעות אחרונות("

  
  

  )2(ולך יחף הסנדלר ה
 באופן קשה להקפיד על דיאטה בריאה כאשר אתה אוכל"

כלו במקומות שמציעים מגוון אִ . קבוע במסעדות מזון מהיר
  ".מרקים וירקות, רחב של סלטים

  ,ב"ס לעובדיה בארה'חוזר של רשת מקדונלד(

  )  25.12, "ידיעות אחרונות "
  

  

  

  הנשיא בשירות הגלובליזציה הקפיטליסטית
היא זקוקה , שראל היא אי פוליטי באוקיינוס סוערכיוון שי"

אני מדבר עם חברות גלובליות על מנת שיעזרו . להשקטתו
 והחברות הגלובליות יותר , כוחן של הממשלות נחלש.בכך

 אבל אין ,משפיעה על כל ממשלה הגלובליזציה. חזקות מהן
, ככלל. אין לגלובליזציה ממשלה. ממשלה שמשפיעה עליה

 ורוב הפוליטיקאים , של הממשלותןם תפקידך יצטמצבהמש
סיוע חוץ .  ידע חשוב יותר מסיוע חוץ,כיום. יהיו מובטלים

 ולתת ,עניים בארצות דמוקרטיות זה לקחת כסף מאנשים
  ".אותו לאנשים מושחתים בארצות דיקטטוריות

  ,  במפגש עם עובדי מיקרוסופט,הנשיא שמעון פרס(

  )25.12, "אנשים ומחשבים"

  

  והוא לוקח את כל היד, כ אצבע" לחנותנים
שלא לאפשר הצבת עץ אשוח בכנסת לרגל חג החלטתי 

סמל נוצרי זה בקרב  כרונות המרים שמעורריבשל הז, המולד
העת לבדוק  חברי הכנסת הערבים מנסים כל .יהודים רבים

 מתיר את הצבת יתי וכי אם הי,את גבולות המדינה היהודית
קשה להציב צלב וסהר ליד תה מגיעה ביהי למחרת, האשוח

  ."סמל המנורה בכנסת
   )26.12', רשת ב,  יולי אדלשטיין,ר הכנסת"יו(

  

   מכתבים למערכת
  

  
  
  

  בממשלה מוזילים ומייקרים
התגאה שר האוצר יאיר , ערב השנה האזרחית החדשה    

    מחירי הגבינה הלבנה והשמנת המתוקה ירדו "כי , לפיד
יוקר המחיה בישראל ילך אנחנו נדאג לזה ש... 20%-בכ

אבל ,  אינני מזלזל בירידת מחירים של מוצרי צריכה."ויפחת
אשר מחירם , ישנם מוצרים בסיסיים עוד יותר משמנת

מחיר נסיעה עירונית .  תחבורה ציבורית–למשל , התייקר
  ).6.9- שקלים ל6.6- מ (5%- באוטובוס התייקר ב

, היד שמוזילה בקצה אחדאותה :     זו צביעות ואחיזת עיניים
 .היא גם היד שמייקרת בקצה האחר

  ירושלים, צבי תבל
  
  
  

        

  גילוי נאות
שהוא בן למשפחה בעלת  חבר כנסתכי , סביר להניח    

 בנוגע לא להשתתף בהצבעה שיידרש , חברת מוניות גדולה
אם עיתונאי כלשהו . ישראללרפורמה במשק התחבורה ב

, ע אותו בעבר בדין פלילישופט שהרשיבנוגע היכתוב מאמר 
הגיע הזמן לדרוש . הוא יציין עובדה זו לפני או אחרי הגיגיו

  .אותו גילוי נאות גם מראשי הימין הדתי בישראל
ידי  זה בלתפקידמונה , סגן שר הדתות, הרב אלי בן דהן    

הוא אמר כי , נות שהעניקראיואחד הב. מפלגת הבית היהודי
כי הנפש , גוייםבין ן יהודים לאין לאפשר נישואין בילדעתו 

שמדינת ישראל , ברור לגמרי. "גבוהה יותר"של היהודים 
היה אחד השרים בה ת את יחסיה עם מדינה תה מנתקיהי

  . מצהיר הצהרה דומה לגבי היהודים המתגוררים בארצו
    אנשי הימין הדתי שוטחים בפני הציבור את עמדותיהם 

 ועד לרדיפת  מהנצחת הכיבוש–בשורה של נושאים 
הצגת נימוקים המתחזים  תוך –הפליטים האפריקאים 

מערכת הטיעונים שלהם מתבססת ,  אך למעשה.לרציונאליים
  .התחשבות באחרהנעדרת כל , על תחושת עליונות

פעם שמישהו מהם בכל :     גם מהם נדרש גילוי נאות
כי תפיסת עולמו ציין עליו ל, מתבטא או פועל בנושא כלשהו

   .על גזענות בכסות של דתמתבססת 
 הוא מורה בבית ספר הכותב שורות אל:  שליגילוי נאות    ו
, מקווה שיום אחדאני  .מאוד אוהב ללמד שםש, דתי

, אדם לחברובין ההיבט שכלול רק את תהדת משמעות 
  . לתהוםנווביל לההעלולאת הפרשנות הנוכחית ש ותחליף

  

        ....יוסי סיוסי סיוסי סיוסי ס
  
  
  
  

  

  

  
  

  ניתן לקבל את

   מדי שבוע"ךזו הדר"

   אלקטרוניבדואר

  או בדואר רגיל
  

מתבקשים לשלוח , 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, שראליתהקומוניסטית הי
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  לא נתכופף בפני אלימות
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  
  
  
  
  

, נתכופף אם. שלנו הערכים למען עצמנו את מסכנים אנו"    
 הדגיש –" משתלמת בריונות כי, המסר הערבי בציבור יעבור
 שנערך במפגש, נצרת עיריית כראש שכיהן, ראייסיראייסיראייסיראייסי''''גגגג    ראמזראמזראמזראמז

 משלחת בין, בנצרת הידידות בבית, בינואר 3, שישי ביום
 נצרת חזית פעילי לבין ומהדרום מהמרכז ש"וחד י"מק יליפע

  .הדמוקרטית
 ש"וחד י"מק חברי עם הזדהות של כביטוי נערך המפגש    

 יעד הפכו) באוקטובר 22 (לעירייה הבחירות שמאז, בנצרת
 לעבר ירי, תבערה בקבוקי השלכת שכללו רצחניות להתקפות

. בתקשורת יומיומיים איומיםו, רכבים הצתת, מגורים בתי
  . חשודים עצרה לא המשטרה, שהוגשו התלונות למרות

 של וחברתי פוליטי מעוז היא נצרת העיר כי, ציין ראייסי'ג    
 גם באחריות נצרת חזית נושאת ולכן, הערבית האוכלוסייה

 פלסטיני-הערבי המיעוט של לעתידו גם אך, בעירה לנעשה
 קשה הייתה נצרת לעיריית הבחירות מערכת. בישראל

, מיתאהאיסל התנועה, ד"בל (היריבים שכן, מהמצופה
 אחת מטרה למען בעבר מאשר יותר פעולה שיתפו) הליכוד

 לראשות ראייסי'גנציג החזית  של בחירתו מניעת – בלבד
 למעשה בפרישתם ביטוי לידי בא זה פעולה שיתוף. העירייה

, אםאםאםאםסלסלסלסל    עליעליעליעלי לטובת האחרים המתמודדים של מהמירוץ
  .ש"חד נגד המוביל דהמועמ שנחשב

 ש"חד בפעילות שנתגלו חולשות כמה על בהצביעו    
, היריבים כי, ראייסי'ג הבהיר, בנצרת המקומיות בבחירות

 נציגים כמה של נחרצות חוסר ניצלו, הפנים משרד עם יחד
 קולות ספירת-אי כגון, בחירות עבירות וביצעו, ש"חד של

 על גבר םאלס עלי כי, התברר כאשר. שונים בתירוצים
 נקטה, העיר ראשהוכרז עליו כו בלבד קולות 21-ב ראייסי'ג

 התגלגלו העתירות. שונים משפטיים בצעדים נצרת חזית
 עתירות שתי של בגורלן להכריע ועליו, העליון המשפט לבית
  .נספרו שלא מעטפות 47 לגבי

 מנסות בריונים קבוצות, ראייסי'ג התריע, עת הזאתב    
 חזית פעילי אולם. והפחדה טרור של וירהאו בעיר להשליט

 פעולה שיתוף של במסורת וממשיכים נרתעים אינם נצרת
 כי, הוסיף ראייסי'ג. אישי ויושר כפיים ניקיון של, והידברות
 הגבוהה האיום בדרגת שנמצא כמי אותו הגדירה המשטרה

  . ובשוטרים במאבטח מלווה הוא מביתו בצאתו ולכן, ביותר
 בברכה קידמו ומהדרום מהמרכז פעיליםה משלחת את    

, חאמדחאמדחאמדחאמד    ודחילודחילודחילודחיל, בנצרת י"מק סניף מזכיר, שאןשאןשאןשאןהההה''''גגגג    ואילואילואילואיל
 כ"ח אמרה המשלחת בשם. הדמוקרטית נצרת חזית מזכיר

 של וההחלטית האמיצה עמידתם כי, נסקינסקינסקינסקי''''גוזגוזגוזגוז    תמרתמרתמרתמר לשעבר
 היא זו עמידה. רבה הערכה מעוררת בנצרת ש"חד פעילי
 במשך בנצרת העירייה הנהגת של המפוארת פעילותל המשך

 בתקשורת ניסיונות. התושבים כלל לטובת ברציפות שנה 38
 שני על ולאלימות למתיחות האחריות את להטיל העברית
. פניה ת ארילהשח וניסיון נצרת חזית נגד הסתה הם, הצדדים

 לציבור תגיע בנצרת האירועים על שהאמת חשוב כה לכן
  .בארץ הרחב

   
 

  יצרני האליבי
  
  
  

יש " שר המדע יעקב פרי מסיעת שוחח, שבוע שעברב    
" הארץ"הפרשן הפוליטי של עיתון , יוסי ורטרעם , "עתיד

על כך שהורה על , פרי הביע את הערכתו לנתניהו). 3.1(
מרגע שהוא מקבל "ואמר כי , שחרור האסירים הפלסטינים

  ". הוא הולך איתה במלוא הקיטור, את ההחלטה
האם הוא , ף"ומתן עם אש-שא    כשנשאל פרי לגבי המ

ממה : "השיב, "?מאמין שנתניהו מוכן לשלם את המחיר"
הוא מבין שזהו אינטרס . כן, שאני מבין מהשיחות איתו

כך אני . כמובן לצד סידורי ביטחון, ישראלי חיוני ביותר
מפלגה יה שלו היא עם הימין בקואליציה ובהבע... מתרשם

גורמים הקיצוניים פלוס ה, ה מהבית היהודי'החבר. שלו
  ".עושים מאמץ גדול לנסות ולחבל בתהליך, בליכוד

האומנם הוא ?     האומנם נתניהו הפך מנץ טורף ליונה הומה
, מנסה בכל מאודו לקדם את תהליך השלום עם הפלסטינים

אך ורק בגלל הגורמים הקיצוניים במפלגתו בכך אולם נכשל 
  .שהמצב הפוךהעובדות מלמדות ? ובממשלתו

בפתח ,  את נתניהוו שהכריחבנט או אלקין הם  האם   
-אבולגנות את , קריון 'שר החוץ האמריקאי גפגישתו עם 

הייתה זו , לא? "יך להתנער מטרורצר"ולהכריז כי הוא , מאזן
דנון או ,  והאם רגב.על דעתו ומרצונו החופשי, שלוהחלטתו 

ות  יחיד1,400-לוין הם שהכריחו אותו לפרסם מכרזי בנייה ל
  .גם זו הייתה החלטה של נתניהו? דיור חדשות בהתנחלויות

" המתונות"מפלגות הנמנה עם אחת ה,     יעקב פרי
בדמות הטענה כי , מייצר לנתניהו אליבי, השותפות בממשלה

,  בעשותו זאתאך. ראש הממשלה מחושק בידי הימין הקיצוני
יש " .ייצר אליבי לעצמו ולמפלגתופרי מבקש למעשה ל

 הסדר של שתי מדינות  הבטיחה לבוחריה כי תקדם"עתיד
 , לשבת בממשלת ימיןבחרה,  תחת זאתאולם, לשני עמים

  . ומסכלת אותואשר מחבלת בתהליך המדיני
        וווו""""אאאא

 יראייס'ראמז ג
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  מ ועל רווחת הציבור"מצפצפים על המו
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )ש"חד (דב חניןכ "מאת ח
  

. של עצמה הציניות ממשלת נתניהו שברה אפילו את שיאי    
 גם לציבור וגם הסבירהו, אסירים פלסטיניםשיחררה בו ביום 

-לקרוביהם של אלה שנהרגו שהדבר נעשה כדי לקדם משא
 את חוק השריא  השרים לחקיקהבאותו יום עצמו ועדת, ומתן

לא רק את אישרו , כדי שלא יהיה ספק. הירדן-סיפוח בקעת
 1,400 עוד בנייה שלאלא גם , הירדן-חוק סיפוח בקעת

  .יחידות דיור בהתנחלויות
מהלך של גדירה כה אותו היא , מהלךהצעי    הממשלה ב

,  להראות לפלסטינים שרוצים לדבר אתםהנועדרצון טוב 
 להם אצבע גם לעין הימנית הכניס ה– הזדמנות אותהאבל ב

   .כדי שהם יבינו בדיוק את המסר, וגם לעין השמאלית
על הממשלה הזאת נכונים דבריו של אלכסנדר ינאי     

אל תתייראי : הוא הזהיר אותה לפני מותו. לרעייתו שלומציון
,  אלא מן הצבועים,לא מן הפרושים ולא מן הצדוקים

הממשלה הזאת . ומבקשים שכר כפנחסשעושים מעשה זמרי 
מתנהלת בצביעות ובציניות ששוברות כל אמון של הציבור 

  .בעשייה מדינית בארץ הזאת, בפוליטיקה, בשלטון
צריך ,  של הממשלה בתחום המדינימעשיהאם אלה הם     ו

 הממשלה .שונהחברתי היא לא -לומר שגם בתחום הכלכלי
וזאת בניגוד , לתית הממש ההוצאההמקטין אתאישרה שינוי 

הוצאות הרי . הלהגדיל מליץאשר ה, להצעת בנק ישראל
, לבריאות, לרווחה,  הוצאות לדיורפירושןממשלתיות 

 לרמה דרדרוההוצאות הממשלתיות בישראל ה. 'וכו, לחינוך
בנק הציע ולכן , OECD-יחסית למדינות ה,  מאודנמוכה

   .להגדילןישראל 
-טת הממשלה בדבר אי    אולם המשמעות בפועל של החל

אותם , חברתייםהשירותים ה צמצוםא יה, הגדלת ההוצאות
הממשלה מתעקשת , בכך.  המדינה לאזרחיהספקתמ

 שהיא שכחה לגמרי את המחאה החברתית ,לציבורלהמחיש 
  . כאן לפני שנתייםתארגנהשה
על מה , הגיע הזמן שהציבור יזכיר לממשלה זו מה דרשנו    

אינה  שממשלה זו ,ציבור יביןהגיע הזמן שה. נאבקנו
הגיע . שום צדק חברתי ו חברתיפור שום שימתכוונת לבצע

  . הביתהלכי: הזמן שהציבור יגיד לממשלה זו
  

  )30.12 ,ש"אמון בממשלה של סיעת חד- הנמקת הצעת האי(

  

  ?מי מגונן על ראש עיריית נצרת עילית
, מתנהל משפטו של ראש עיריית נצרת עילית,     בימים אלה

, חשד לביצוע עבירות שוחדב, )ליכוד (שמעון גפסושמעון גפסושמעון גפסושמעון גפסוהגזען 
 המשפט הדיחו מכהונת ראש בית. מרמה והפרת אמונים

אולם ,  עוד לפני הבחירות המוניציפאליות האחרונותהעירייה
רק לאחר שהתברר . לא אסר עליו להתמודד פעם נוספת

  .הוצא נגדו צו מעצר, שנבחר מחדש
על מנת , אם יש כאלה, מענומי הם הגורמים שהתערבו ל"    

, מוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכהכ "ח, ש"ר חד"יושאל , "?לדחות את מעצרו
, השר השיב. )31.12 (לשר לביטחון פניםשהציג בשאילתא 

בוצע מכוח סמכות קצין ,  בנובמבר5- ב, כי מעצרו של גפסו
  .וכי ראש העירייה הובא לבית המשפט בו ביום, משטרה

התאריך בו נעצר ,  בנובמבר5כי , כ ברכה"    על כך ענה ח
שני בבחירות לראשות הסיבוב ההיה המועד לקיום , גפסו

שכן גפסו ,  שלא התקיים בסופו של דברבסיבו(העירייה 
, כ ברכה" חלפי מידע שהגיע אל). ניצח בסיבוב הראשון

 עוכב כדי ךא,  להתבצע עוד לפני תאריך זההאמור היהמעצר 
ריח  עיכובליש . "ותשלא להפריע לגפסו להתמודד בבחיר

הזכיר כי רק לפני כמה הוא  .אמר, "של התערבות פוליטית
הנמנית עם , מירי רגבמירי רגבמירי רגבמירי רגב, ר ועדת הפנים"זימנה יו, שבועות

דבר , דיון אישי לטובתו בוועדת הפנים , מפלגתו של גפסו
  .  של הכנסתעלה לה בנזיפה של ועדת האתיקהר שא

ים פליליים לבין אני מאוד מודאג מהערבוב הזה בין תיק    "
מפלגת השלטון שאני חושב . "כ ברכה"הזהיר ח, "פוליטיקה

ינה מקובלת לחלוטין אאף שמדיניותה  – תיראה טוב יותר
ר שאאם היא לא תיתן מטרייה ומחסה לאנשים  –י עלי

  ". פלילייםמעשיםמואשמים ב
  

  הספר-מניעת הטרדות מיניות בבתי
אשר , )1.1 (להכ מוחמד ברכה מתח ביקורת על הממש"    ח

הכוללת צעדים , שהגישהצעת חוק הביעה התנגדות ל
הטרדות ותקיפות . "למניעת הטרדה מינית במוסדות חינוך

עלולות לגרום להם להתכנס בתוך , מיניות כלפי תלמידים
 בלי ,אחת-קטע בבתיישכל מהלך חייהם , ייתכן. עצמם

 לי שיהיה מנגנון מתאים לטיפולבו, ידעהספר י-בבית יששא
  ".במקרים כאלה בתוך מערכת החינוך עצמה

כי ההתנגדות לחוק היא מסיבות ,     הוא דחה את הטענה
כי כיום כבר ישנם , ראשית: וזאת משני טעמים, תקציביות

ואפשר לפתח מנגנון , הספר-שירותים סוציאליים בתוך בתי
; של התמודדות עם תקיפות מיניות על בסיס התשתית הזאת

השקעה "במניעת הטרדות מיניות היא כי השקעה , ושנית
  .אשר תוכל להציל תלמידים בתחילת חייהם, "משתלמת
הוסכם עם שרת המשפטים כי תשובת הממשלה ,     לבסוף

וכי , טובאני מקווה שזה סימן . "וההצבעה ייעשו במועד אחר
  .אמר, "הממשלה מעוניינת לשקול את הדברים מחדש

  

  תמותה גבוהה בקרב ילדים בדואים
ח שעסק בשיעורי "דו" בטרם"פרסם ארגון ,    לאחרונה 

. הבדואים בנגב-התמותה הגבוהים בקרב הילדים הערבים
 ,בהצעה לסדר שהגיש) 1.1(בדיון שקיימה מליאת הכנסת 

כי , רופא במקצועו, )ש"חד (עפו אגבריהעפו אגבריהעפו אגבריהעפו אגבריהר "כ ד"חאמר 
 שבמדינה המתגאה ברמה הגבוהה של שירותי אסור

 ששיעור תמותת יהאוכלוסיצות קבויהיו , הבריאות שלה
 מהממוצע בשאר 4-3הילדים בקרבן יהיה גבוה פי 

כי המחסור במרפאות לטיפול , הוא האשים. האוכלוסייה
-והרמה הירודה של התשתיות בכפרים הבלתי, באם ובילד

  .הם סיבות לשיעור התמותה הגבוה, מוכרים
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  נסקי'תמר גוזמאת 
  
  
  

  
כאשר הסיבים , בימים עברו    

נהגו , הסינתטיים רק נכנסו לשימוש
להצמיד לבגדים שהכילו סיבים 

אינו מתכווץ : "כאלה את התווית
כאשר כמעט כל בד , היום". בכביסה

מכיל שיעור מסוים של סיבים 
העובד השכיר הוא שזקוק , סינתטיים

 אינו מתכווץ בלחץ: "לתווית
  ".ליברלית-המדיניות הניאו

, עניין ההתכווצות עלה בדעתי    
כאשר שני נושאי תפקידים בכירים 

- ביותר בקביעת המדיניות הכלכלית
יום אחר , חברתית קראו באותו שבוע

יעל . לייעל את מנגנון המדינה, יום
, לית משרד האוצר"מנכ, אנדורן

, )29.12(' הבהירה בריאיון ברשת ב
י בתקציבים כי הקיצוץ הצפו

משום , החברתיים לא יפגע באזרחים
שקיצוץ כזה אפשר להשיג 

ראש , ין קנדל'ואילו יוג. בהתייעלות
המועצה הלאומית לכלכלה במשרד 

דה "הכריז בריאיון ל, ראש הממשלה
 –כי המטרה היא , )30.12" (מרקר

לתת לכולם יותר שירותים בפחות "
  ".כסף

מאחר שגברת אנדורן ואדון קנדל     
לא הציעו לסגור מחלקות בבתי 

, לפטר שוטרים, לנעול כיתות, חולים
כי הם (לצמצם את מספר קווי רכבת 

איך , ")יותר שירותים"בכלל בעד 
הם מתכננים להתייעל ולהוציא 

  ?פחות כסף למימונם
עיקר . את התשובה לא קשה לנחש    

ההוצאה בשירותים החברתיים 
ובמנגנון ) רווחה, בריאות, חינוך(

לכן התייעלות . מדינה היא לשכרה
 להפחית –לפי אנדורן את קנדל היא 

  .את שכר עובדי המגזר הציבורי
מרגיז את בכירי המדיניות     

     שבשלוש שנים ,  בישראלהכלכלית
עלה השכר הנומינלי ) 2012-2009(

ואילו במגזר , 10%-במגזר העסקי ב
זה קרה משום . 18%-הציבורי ב

רי ברובם שעובדי המגזר הציבו
ולכן יש להם כוח , מאורגנים

   .להיאבק ולהשיג תוספת שכר
כדי להפחית את שכרם של עובדי     

מתכוונת הממשלה , המגזר הציבורי
להגביל את זכות : לנקוט כמה צעדים

בדרך " שירותים חיוניים"השביתה ב
לפירוק העבודה המאורגנת במגזר 

להחליף עובדי מדינה ; זה
; ובדי קבלןהמועסקים ישירות בע

, לשנות את חוק שכר מינימום כך
, שמשליש מעובדי המגזר הציבורי

הזכאים כיום להשלמת הכנסה לפי 
  . תישלל הזכאות–חוק זה 

מול המתקפה הברוטלית של     
יצמיד לו כל עובד  במגזר , הממשלה

איני : "הציבורי מדבקה שעליה כתוב
  ".מתכווץ

  האסירדילמת 
רוריסט עם נלסון מנדלה הוא ט"    

 אסור לשחרר .דם על הידיים
זו הייתה העמדה של !". אותו

בתקופת , אפריקה- ממשלת דרום
מנדלה היה , ואכן. האפרטהייד

ממייסדי הזרוע הצבאית של 
, הקונגרס הלאומי האפריקאי

שהייתה אחראית למעשי אלימות 
  .ולשפיכות דמים

 טענה נומעשוב ש, בשבוע שעבר    
 לשחרור ותנגדשהאלו דומה מפי 

ולל מצד כ, האסירים הפלסטינים
דוגמת , מרצחברי כנסת מסוימים מ

זו איוולת לשחרר ("ניצן הורוביץ 
, ")מ"מחבלים בשלב כזה של המו

למה אנחנו ממשיכים ("מיכל רוזין 
ותמר ") ?לשלם מחיר בלתי נסבל

שחרור האסירים יכול היה ("זנדברג 
, הם מתעלמים מהעובדה. ")להימנע

סטינים הכלואים שמרבית הפל
בישראל הם קורבנות של מערכת 

שנערך להם , כליאה פוליטית
, שארך דקות ספורות בלבד" משפט"

ושיש ביניהם כאלה שנשפטו 
לתקופות מאסר ארוכות ומופרכות 

, כגון ארגון הפגנה" עבירות"בגין 
   .ריסוס גרפיטי או חלוקת כרוז

 שביצעו בין האסירים יש כאלה    
. ואפילו קשים מאוד, מעשים קשים

לו אזרח ישראלי היה מבצע מעשים 
זו , כאלה כלפי אזרח ישראלי אחר

, הייתה עבירה פלילית חמורה ביותר
. והוא היה נידון לשנות מאסר רבות

לא מדובר : אבל זהו לב העניין
. באזרח שביצע פשע נגד אזרח אחר

כי , מדובר באנשים שאינם אזרחים
ם מדינה משל עצמם להיות אין לה
התייחסות המנתקת את . אזרחיה

, המעשה מההקשר בו הוא נעשה
    היא זו ששלחה את נלסון מנדלה 

  . שנים בכלא27-ל
האסירים הפלסטינים בישראל הם     

שנשפטו לא בידי , אסירים פוליטיים
אלא בידי , מערכת לעשיית צדק

מערכת שנועדה להמשיך ולקיים את 
שביתה , ואה בכל הפגנהור, הכיבוש

טרד שיש לדכא אותו מ –או מחאה 
אני מקווה שלא ירחק היום בו . בכוח

שביתות , יהיו כל כך הרבה הפגנות
עד , ומחאות בשטחים הכבושים

לא יוכל יותר לעצור כבר שהצבא 
ויפסיק לשלוח , את כל המשתתפים
        .הכלא-עוד פלסטינים לבתי

        אורי וולטמןאורי וולטמןאורי וולטמןאורי וולטמן

 

 

 

 

: 

        אינו מתכווץ

  

        
        

  הפסקת היריון נכללה בסל התרופות
  
  

את מימון הליך הפסקת בסל ועדת סל התרופות לכלול החליטה ,     בשבוע שעבר
, נפלאה לנשים בישראלזו בשורה  ".33עד גיל  , ללא אינדיקציה רפואית,הריון

שה י ומאמין בזכות האלכל מי שמאמינהו ,ות בזכות לבריאות/לכל מי שמאמינים
אשר הגיש , " מרכז פמיניסטי חיפה–אישה לאישה "אומרים בארגון , "על גופה

  .וכן בקשה למימון אמצעי מניעה, את הבקשה לועדת סל התרופות
אך ההחלטה לגבי , לא התקבלה הבקשה שהגשנו לגבי אמצעי המניעה, אומנם    "

לנשים . וד של המצב הקייםמימון הפסקות היריון מהווה הרחבה משמעותית מא
 לא יהיה צורך יותר להסתתר מאחורי סעיפים שונים כדי לזכות במימון 33עד גיל 

הכרה בזכותן של מהווה , הכללת ההליך בסל התרופות הציבורי. הליך רפואי נגיש
  .אומרים בארגון, "ללא הבדל מעמד כלכלי, נשים לקבל מענה רפואי



 6/בינלאומי 

י מנהיגמ. ריקרדו פאלמירה

  .ב"הכלוא בארה, הגרילה

  

   הארוכה בדרום קוריאהשביתת הרכבות
  

 יום נגד 22עובדי הרכבת בדרום קוריאה שבתו במשך     
 ולמען קליטתם של אלפי עובדי קבלן כעובדים מן ,ההפרטה

 כי ,הודיעו והם שבו לעבודה) 31.12(שבוע שעבר ב. המניין
צעדים הארגוניים במקום העבודה וללא בלהמשיך  "בכוונתם

שביתת הרכבות הארוכה גיעה לסופה כך ה". הודעה מוקדמת
תים שבו לעבודה בעקבות הסכם בין השוב. בתולדות המדינה

לבין  ,הנקראת מפלגת החזית החדשה, שלטוןה תמפלג
שתי . המפלגה הדמוקרטית, מפלגת האופוזיציה העיקרית

המפלגות סיכמו ביניהן כי תוקם ועדה מיוחדת של 
  . הרכבותאשר תבחן את המצב בתעשיית, הפרלמנט

, חברת הרכבות הלאומיתהשביתה פרצה בשל החלטה של     
אשר , להקים חברה נפרדת, )קורייל ("קוריאה ריילרוד"

תנהל את הרכבת המהירה ר שא ,מניותיה יוצעו לרכישה
הקמת חברה כזו תוביל כי  ,מתריעיםהעובדים . החדשה

 למרות, להפרטה של המערכת כולה ולפיטורים נרחבים
פארק פארק פארק פארק  והנשיאה ,ממשלת דרום קוריאה. מכחישהשקורייל 
  שלושיםונגד,  ביקרו בחריפות את איגוד העובדים,גואן־יהגואן־יהגואן־יהגואן־יה
  .   הוצאו צווי מעצרוממנהיגי

 2013אשר במערכת הבחירות שלה בתחילת , הנשיאה    
הכריזה , השוויון החברתי-כיכבו הבטחות לפתרון בעיית אי

גודים כי הם והאשימה את האי, כי השביתה אינה חוקית
  ".פוגעים בפיתוח הכלכלי של קוריאה ובחוסנה המשקי"

  
  
  
  

מ לשעבר "מרבית תושבי ברה: סקר
   הזיקההתסיקרשסבורים 

  
  
  
  
  

 ,"גאלופ"מסקר שנערך על ידי חברת הסקרים האמריקאית     
 לקריסת םי שנ22 במלאותאחרונה לושפורסם 

, מהנשאלים 51%כי  עולה ,ברית המועצות
סבורים  כי , מ לשעבר"י ברהשהם תושב

ורק , ה הזיקה יותר מאשר עזרההתפרקות
   . סבורים שהמהלך תרם לארצם24%

    תושבים הסקר בדק את עמדותיהם של     
:  ממדינות ברית המועצות לשעבר11-ב

, רוסיה, אוקראינה, קירגיזסטן, ארמניה
, יהרוזג, בלארוס, מולדובה, יקיסטן'טג

 מדינות 11בשבע מתוך . רקמניסטןקזחסטן וטו, ן'אזרבייג
פגעה  מ"הרוב האזרחים כי התפרקות ברסבורים , אלה

פירוק היה צעד ה סבורים ש66%, ללמש, בארמניה .בארצם
 זו המגמה גם ברוסיה .היפךל הטוענים 12% לעומת ,מזיק

  ). 23% לעומת ,56%(וקראינה באו) 19% לעומת ,55%(
רואים בחיוב את ובם ברהמדינות היחידות בהן האזרחים     

בגרוזיה . קזחסטן וטורקמניסטן, ן'אזרבייגהן , מ"פירוק ברה
, ליטא, הסקר לא כלל את אוזבקיסטן. חצויות הדעות בנושא

  . שהיו אף הן חלק מברית המועצות, אסטוניה ולטביה
, 44-15 בקרב אזרחים בני, "גאלופ"לפי הסוקרים של     

ארצם יותר מאשר ות תרמה לקפרתהסבורים כי הה שיעור
גבוה פי שלושה מאשר שיעורם בקרב האזרחים  ,פגעה בה

בין , תפיסה זו נובעת כי ,החוקרים מעריכים.  ומעלה65בני 
ננקטו צעדים , מ"מכך שעם השבת הקפיטליזם לברה, היתר

 קיצוץ בפנסיה –למשל , אשר פגעו באוכלוסייה המבוגרת
  .והתייקרות שירותי הבריאות

יצאו עשרות אלפי מפגינים לרחובות בעיר ,     בתגובה
אך גם , לתמיכה בעובדי הרכבות, )29.12(הבירה סיאול 

עידוד ב אשר זכו –המפגינים . במחאה על עמדות הנשיאה
 קראו קריאות בגנות הממשלה –מצד מפלגות האופוזיציה 

להעניק מנסות להגביל את זכות ההתאגדות ור שא, והנשיאה
דוגמת , במדינהלתאגידים הגדולים הוגן - ובלתייחס מועדף

. מספר קטן של משפחות הוןשבבעלות , סמסונג ויונדאי
שולטים ברוב ענפי , "אבולים'צ"המכונים ,  אלהתאגידים

  . קפיטליסטית זה עשרות שניםה קוריאה-דרוםהכלכלה ב
קוריאה - ת הרכבות חותמת שנה בה ידעה דרוםשבית    

בספטמבר : ל איגודי עובדיםשביתות גדולות שמספר 
,  אלף עובדי חברת יונדאי45הסתיימה שביתה ממושכת של 

 . הסכם העלאת שכרונחתם, חברת הרכב הגדולה במדינה
-דרוםנרל מוטורס ב'שבתו עובדי ג, חודשיים קודם לכן

  .גם הם בדרישה להעלאת שכר, קוריאה
    ההשוואה למאבק שניהלו עובדי רכבת ישראל נגד הפרטת 

מרבית מפלגות , קוריאה- בניגוד לדרום.  מתבקשת–חברה ה
האופוזיציה בישראל לא סברו כי מתפקידן להתייצב לצד ועד 

. וללחוץ על הממשלה כי תיענה לתביעותיו, עובדי הרכבת
מרבית מפלגות האופוזיציה גם לא הרימו קול , יתרה מזאת

בדמות , כאשר נעשה ניסיון לפגוע בעבודה המאורגנת, צעקה
הניסיון האחרון . גילה אדרעיגילה אדרעיגילה אדרעיגילה אדרעי, ר הוועד"יטוריה של יופ

שאם איגודים מקצועיים מובילים קו , קוריאה מלמד-בדרום
ואם , תקיף וברור נגד הפרטה ונגד פגיעה בעבודה המאורגנת

 מאבקי –לקו הזה יש בעלי ברית במערכת הפוליטית 
  . הישגיםלהניבהעובדים יכולים 

  

    של אחראית לרצחהברית-ארצות

  מנהיגי הגרילה השמאלית בקולומביה
  

 מפקדים של ארגון 24ב עומדת מאחורי הרצח של "ארה    
כך עולה מתחקיר שפרסם . הגרילה השמאלי בקולומביה

אנשי סוכנות לפיו , "וושינגטון פוסט"לאחרונה העיתון 
 (CIA) ב"המודיעין המרכזית של ארה

כוחות ה ם שלאחראים לרציחת מנהיגי
  .(FARC) מהפכנים של קולומביההמזוינים ה

מראיונות שקיים העיתון עם גורמים     
כי מאז  ,עולהרשמיים בוושינגטון ובבוגוטה 

סך חבילת הסיוע שהעניקה , 2000שנת 
ב לממשלה הימנית "ארה

בקולומביה מסתכם בתשעה 
תוכנית הסיוע . מיליארד דולר

וכן ,  אשר כוללת ציוד צבאי–
 סהנכנ –האזנות חשאיות 

הנשיא עת כהונת לתוקף ב
ונמשכה גם לאחר כניסת ברק אובמה לבית , בוש הבן' ורג'ג

   .הופנו למאבק בגרילה השמאליתאלו מרבית משאבים . הלבן
ב לקולומביה גם כלי נשק "סיפקה ארה ין היתר    ב

ונגלים 'המסוגלים להתחקות אחר מטרות גם בתוך הג
. צות חכמותדוגמת מערכות טילים מונחים ופצ, יםהעבות

סיוע זה שיפר מאוד את יכולתה של ממשלת קולומביה 
   .נגד מפקדי הגרילהשהופעלה להאיץ את מדיניות החיסולים 
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שיבת 
  החולמים

  

        לילך וברלילך וברלילך וברלילך וברמאת 
 

דויות ע: ודהע ).עורכים (בארי ותומר גרדי'עמר אלע
, וצאת פרדסה: חיפה .מדומיינות מעתידים אפשריים

  .עמודים 205, 2013
 

- כי במציאות פוליטית של משא,נראה    
שיבת , אמון-מעורר אדישות ואיהומתן 

. ת כחזון רחוק מהתממשותדמיהפליטים נ
 – עורכי האסופה ,ם אלהדווקא בתנאי

 – בארי ותומר גרדיבארי ותומר גרדיבארי ותומר גרדיבארי ותומר גרדי''''עודה עמר אלעעודה עמר אלעעודה עמר אלעעודה עמר אלע
מציעים תסריטים בדיוניים למציאות 

הקונספטואליות . שאחרי שיבת הפליטים
המלהיבה עומדת בבסיס אסופת 

יתכנות ה ומהווה את תנאי ה,הסיפורים
המשאלה המשותפת . שלהם כספרות
אינם  שהכיסופים אליהם ,מכוננת נרטיבים

מחשבה  מתוך .תממשותם את המבטיחים
 מתאפשר ,ושותפות פוליטית עמוקה

 בו שיבת הפליטים ,מרחב בדיוני משותף
 .היא עובדה קיימת

מסדירה את ר שא ,פרוזה אינה תוכנית מתאר מפורטת    
 אך .זכויות העקורים על אדמותיהם ואת שיבתם בפועל

האפשרות לדמיין מעוגנת בחוקים ובביורוקרטיה שמכתיבים 
 בסיפור ,מאןמאןמאןמאן''''חסאם עתחסאם עתחסאם עתחסאם עת. החיים ויוסיפו לתפקדאת סדר 

 ובתוך כך מדגיש את ,אתסדרה כז מתאר הַ ,"ית אבאב"
אוטופי בו זולג חלום השיבה לבירוקרטיה של -האופן האנטי

מורגשת  – בה גם אם השיבה אפשרית, מדינת ישראל
מאן מתאר שני אחים 'עת. נוכחותם של התושבים הנוכחיים

 כדי , מצוידים בקושאנים,ו ביפרמגיעים לסניף הדואר שא
,  הבית הפך גלריה של יהודי עשיר. לתבוע את בית אביהם

 , במקרה זה,השיבה. ועל מחצית מחלקת האדמה נבנה כביש
 וחזרה לבנות ולהיבנות  ,היא השלמה עם הזמן שעבר

איך יוכל להגשים את המטרה ? מה יעשה סאלח ".ברמאללה
? מו שדמיין אותוכך שחלום השיבה יהיה נעים ויפה כ

תקופת העקירה התארכה וחלק מן הפליטים החלו להרגיש כי 
 ולמולדת ,הערים המארחות אותם הן המולדת עבורם

 ). 150' עמ" (המקורית כבר לא היה עוד קיום
 בה , מתאר שיבה סמליתעלא חליחלעלא חליחלעלא חליחלעלא חליחלסיפורו של     

משולש הוא מגולל  . פליטים200,000התאפשרה חזרתם של 
בעקבות , ישים בשנות השמונים לחייהםאהבה בין קש

פארוק וחברת הילדות   הארוסה של אבו,שיבתה של לטיפה
 מקבע את ,"המנורה ",שמו של הסיפור. של אום פארוק

סמל , המנורה :הקושי הראשי בהתאזרחות של לטיפה
לטיפה גוזרת . דרכוןגבי ה-אשר מודפס על, המדינה היהודית

תיות כלפי סמלים ריקים  בלעומ,את המנורות מהדרכון שלה

פרו יס. לא הייתי חוזרת –אם הייתי יודעת : " ואומרת,מתוכן
 ).177' עמ" (לנו שפלסטין השתחררה

 וקפה ,אחרי שהאנושות המציאה סיגריות בלי ניקוטין"    
 –השיבה זכות מצא גם אירוע השקה לספר על הו, בלי קפאין

ר בחיפה  כשהשקת הספ, באוזנילחש חבר, "בלי פוליטיקה
ם קריאה בספר היא אה': כשנשאלה שם השאלה ו,התמשכה

שאלה שהתשובה  – ?'קריאה פוליטית או קריאה ספרותית
עשרה או במאה - למקם אותנו במאה התשעהעשויעליה 

 ובאירועים המלווים ,הפיתוי לראות בספר. העשרים ואחת
הפער בין המיינסטרים . הוא גדול – פיסת איזוטריה ,אותו

, אירוע ההשקההישראלי לבין עמדותיהם של הנוכחים ב
 ,חלל המצומצם של באר ההופעות הטבעוני של דוביב

ער פה. רק מדגים את הקושי –במרחק יריקה מקפה מסדה 
בין ההסכמה הרחבה שנוצרת בין דפי 

 מתנגשת עם ,הספר ובין קירות החדר
 באופן שעלול ,המציאות הפוליטית

קר את האפקטיביות הפוליטית של לע
 בהיעדר זירה בה ,"הַד ּוְ עַ "

 . מורגשתשל הספר הפרובוקטיביות 
אשר הקריאה והתדיינה  ,עדי שורקעדי שורקעדי שורקעדי שורק    

סופרים התייחסה ל, באירוע ההשקה
 ,כתיבתם. תרמו לקובץר שאהיהודים 
 ועושה , היא אוטוביוגרפית,לשיטתה

 ואולי ההבחנה .דיוןיפרובלמטיזציה לב
  . שה פרובלמטיזציה לספרוהזו ע

עשר - שניםה מציע"עודה"    האסופה 
 מאת כותבות וכותבים ,סיפורים קצרים

האם ניתן לכנות את . מזוהים פוליטיתה
הכותבים לאסופה סופרים או פעילים 

 כי היחס החיובי של ,ניכר? פוליטיים
 וכן של מיעוט ,כותבי ועורכי הספר

 אל השיבה ואופני ,קוראי הספר
אלא , אינו חותר לעבר פרובוקציה פוליטית, תההגשמ

 כפי שמצוין ,"התחלה של דמיון קולקטיבי משותף"ליצירת 
 ציין כי זו , עורך הספר,בארי'עמר אלע. על כריכתו האחורית

מפרקת את המציאות ומרכיבה אותה ר שא ,ספרות מתנגדת
 ,ההקדמה הנוגעת ללב שחיבר לאסופת הסיפורים. מחדש

שהיא למעשה ,  משותפת לכנס בביירותמדמיינת נסיעה
תו של ילאמ: "פגישה ראשונה של העושים במלאכת הספר

נפגשנו .  ומעולם לא נפגשנו במציאות, אנחנו לא צוות,דבר
 ". נפגשנו בעתיד המדומה. רק בתוך הספר

עשויה  –לשונית במלואה - שהיא דו–אסופת הסיפורים     
יש בכוחה . יתלשמש מקראה מוצלחת ללומדי ערבית ועבר

יחנכו למרחב בו זכות ר שאלהיות חלק מחומרי הלימוד 
  . השיבה היא בגדר האפשר

  
  
  
  
  

  בקולנוע הגרמניזםשיאפ- אנטי
קרן רוזה לוקסמבורג מזמינה לסדרת סדרת סרטים     

נושא הסדרה בשנת ". סינמה רוזה"במסגרת מועדון הסרט 
נוע שיסטית בקולאפ-התפתחות התודעה האנטי" הוא 2014

 יפתח את הסדרה משה צימרמןמשה צימרמןמשה צימרמןמשה צימרמן' פרופ". 1945הגרמני אחרי 
גרמני -עם הסרט המזרח, 19:00בשעה ,  בינואר8, ביום רביעי

הסרט . גקורט מטסישבוים בידי , )1950" (מועצת האלים"
 ההקרנה. הכניסה חופשית . עם כתוביות באנגלית,גרמניתב
  .אביב-לת, 26 נחמני 'רח ,קרןהמשרדי ב

 עבד עאבדי: איור
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השתתפו בהפגנה , יהודים וערבים,     למעלה ממאה מפגינים

לתמיכה בסרבני המצפון , 6ליד כלא ) 4.1(על צלע ההר 
) בתמונה(אר ' מהכפר מגעומר סעדעומר סעדעומר סעדעומר סעדי "חברי בנק: הכלואים

.  מהכפר יאנוחסיףסיףסיףסיף- - - - וסיף אבווסיף אבווסיף אבווסיף אבו,  משפרעםמחמוד סעדמחמוד סעדמחמוד סעדמחמוד סעד
ובידי קבוצת סרבנים " יש גבול"ההפגנה אורגנה בידי תנועת 

והשתתפה בה קבוצה , הדרוזית-ים בני העדה הערביתצעיר
בין המפגינים בלט . מרחבי הארץ, י"גדולה של חברי בנק

אשר ריצו בעבר תקופות , מספר רב של סרבנים ותיקים
  .כליאה

  
  

מסרבים "    המפגינים נשאו שתי כרזות גדולות עליהן נכתב 
ועשרות שלטים , "הכיבוש מוליד פשעי מלחמה"- ו" לכיבוש

ועליהם סיסמאות תמיכה , בעברית ובאנגלית, ערביתב
בסרבנים הכלואים ונגד גיוס החובה המוטל על הצעירים בני 

אנו : "בלט השלט, בין השלטים. הדרוזית-העדה הערבית
  ".ולא על משמר הגבול, עומדים על משמר אדמותינו

  
  

שנוגנה בידי נגנים צעירים ,     ההפגנה לוותה במוסיקה חיה
בין . שם למד עומד סעד נגינה, טוריון של שפרעםמהקונסרב

סרבן המצפון הצעיר , נתן בלנקנתן בלנקנתן בלנקנתן בלנקהנואמים על צלע ההר היו 
ששוחרר לפני מספר חודשים לאחר תקופות כליאה , מחיפה

; הדרוזי-ר ועד היוזמה הערבי"יו, אלב סיףאלב סיףאלב סיףאלב סיףגגגג; רבות
  .אביו של עומר סעד, וזהראלדין סעדוזהראלדין סעדוזהראלדין סעדוזהראלדין סעד

  

   לכוח לעובדיםוצטרפם האלפי
 ארגון –כוח לעובדים "- הצטרפו ל עובדות ועובדים7,000    

כך מסר דובר הארגון . 2013במהלך שנת , "עובדים דמוקרטי
 אלף 20-נכון להיום מיוצגות ומיוצגים כ"כי  ,ףישהוס

לדבריו . " אלף מתוכם חברות וחברים13-כ, עובדות ועובדים
המשכנו להיות ארגון מהמובילים בתחום מאבק , גם השנה"

במסגרת הקואליציה הארצית , דות ועובדי הקבלןעוב
  ".נוספיםלהעסקה ישירה ובשיתוף פעולה עם ארגונים 

שהתאגדו ,     בין ההתארגנויות החדשות של עובדי קבלן
, אביב טלקום- ועד עובדי תל: בכוח לעובדים בשנה החולפת

, איגוד השוחטים ובודקי הכשרות, מוקדי קליטהעובדי 
  .ITSoftוהתארגנות עובדי 

 ם     בכוח לעובדים הוקמו גם מספר התארגנויות של עובדי
האקדמית  במכללה איגוד עמיתי הוראה: מערכת החינוךב
עובדות , שנקרבמכללת  איגוד המרצים מן החוץ ,יפו-א"ת

מורות ומורים בבתי הספר ו, הצהרונים בירושלים
  .ןהוד השרוביפו וב, הדמוקרטיים בקרית אונו

  

  התקשורת הישראלית והכיבוש: דיון
)  בינואר9(תקיים ביום חמישי " לוחמים לשלום"    תנועת 

 כיצד מסקרת התקשורת הישראלית את :בשאלהדיון 
ים יהחיים בשטחים הפלסטינאת המאבק בו ואת , הכיבוש

הצגתה בין חווית המציאות הפלסטינית לבין . הכבושים
  . פחד וזרות, בורות, אינטרסיםפעורה תהום של לישראלים 

ר ועד "פעיל שלום ולשעבר יו (חגי מטרחגי מטרחגי מטרחגי מטר    בדיון ישתתפו 
 Justארגון ברכזת המדיה  (ויעל מרוםויעל מרוםויעל מרוםויעל מרום) העיתונאים במעריב

Vision( . יהודה " המגדלור"בחנות הספרים האירוע יתקיים
  .הכניסה חופשית. 20:00 בשעה ,אביב-תל, 51הלוי 

  

  ניםמפגיברה ומשמר הגבול ישוב 
 מטווח ,גומימתכת מצופה טר משמר הגבול ירה כדור שו    

בהפגנה , מנאל תמימימנאל תמימימנאל תמימימנאל תמימי , ופגע ברגלה של מפגינה, מאודקצר
נבי הפלסטיני בכפר נגד הכיבוש שהתקיימה השבועית 

בסרטון שצילם תושב הכפר . )27.12 ( ליד רמאללה,חלאס
ב יורה "ה אחד משוטרי מגנרא, ואחד המשתתפים בהפגנה

  .ופונתה לבית חולים ברמאללה, זו נפצעה. לעברה של תמימי
  

  "חיים אדומים" לספר שנייהמהדורה 
  

חיים  "יצאה מהדורה חדשה של הספר, לאור הביקוש    
 . בנימין גונןבנימין גונןבנימין גונןבנימין גונןמאת המנהיג הקומוניסטי הוותיק , "אדומים

י ובחייו הפרטיים "הספר מגולל פרקים נבחרים בקורות מק
  . של גונןוהציבוריים

, 16וינר יוסף  , בנימין גונןתן להשיג אצל    את הספר ני
:      א"י בת"או בפנייה למשרדי מק; 050-5358601, חיפה

  .03-6293944ובטלפון ,  אביב-תל, 26205ד "ת
  

  מחוז המשולש 

  המפלגה הקומוניסטית הישראליתשל 
  

  מודיע בצער רב על מותו של 
  

  מוחמד עבדאלכרים מנסור
  

  וממקימי מחוז המשולש וממנהיגי

 

 

 

 

  

  אסירי המצפוןישוחררו כל


