
  
  

  

  

  , אשר זכתה בתמיכת נתניהו, הצעת ליברמןראויה להוקעה 

   רה והמשולשאתושבי ואדי עשלול את אזרחותם הישראלית של ל

  
אינו אהוד במיוחד על , ון קרי'ג,     שר החוץ האמריקאי

הם מקבלים כמובן מאליו את , אומנם. חוגי הימין בישראל
נתניהו ב אימצה את הנחות היסוד של "שארה, העובדה

שהפלסטינים יידרשו להכיר : לדוגמא(ומתן -לגבי המשא
זוקפים לחובתה אך הם . )במדינת ישראל כמדינה יהודית

 כי תוקפא – בקול רפה –דורשת שהיא , את העובדה
  . הבנייה בהתנחלויות

  

, במצב עניינים זה    
בממשלה שולפים שפנים 

חדשות , מן הכובע
במטרה להכשיל , לבקרים

המטרה . מתןו-את המשא
רצות את הימין היא ל

 גםו, הקיצוני בישראל גופא
מאזן -לדחוק באבו

ף להיות אלה אשר "ובאש
, "שוברים את הכלים"

  .להפסיקהזה יש  העקר מ"וומכריזים ראשונים כי את המ
  

    אחרי שהודיעה הממשלה על בניית אלפי יחידות דיור 
בית ה"באדיבות (חדשות בגדה המערבית ובמזרח ירושלים 

ואחרי שהצעת החוק לסיפוח בקעת הירדן , ")היהודי
 באדיבות הלובי המתנחלי (הונחה על שולחן הכנסת

להצטרף לחגיגת " ישראל ביתנו"הגיע תורה של  , )בליכוד
  .ומתן-י המשאגלגלתקיעת המקלות ב

  

 –    שר החוץ אביגדור ליברמן שלף מהבוידעם את הצעתו 
 – 2006-בלכנסת  אשר כיכבה בקמפיין הבחירות שלו

-ואנטיהצעה מסוכנת ". פחם-להיפרד מאום אל"
שרעיון הטרנספר ,  נשענת על העובדה,זודמוקרטית 

ציבוריות  מרבית הה שלכפשוטו אינו זוכה בתמיכ
 חרף הנטייה ימינה –דעת הקהל בישראל . הישראלית

 ודעת הקהל בעולם יתקשו לעכל –בשנים האחרונות 
חים הערבים במשולש תמונות של העלאת כל האזר

  .והסעתם מזרחה, רה על אוטובוסיםאובוואדי ע

ים ייברמן להותיר את היישובים הערבמציע ל, כןל   
אולם לשלול את האזרחות , מקומםברה אבמשולש ובוואדי ע

 – לפי הצעתו –גבולה המזרחי של ישראל . של תושביהם
 אלה יימצאו מחוץ שיישובים, צריך להיות משורטט כך

לא , ללא חילופי שטחים ואוכלוסיות: "לגבולות המדינה
אני מתכוון למשולש ולוואדי ... אתמוך בהסכם שלום

 ישא. זה לא טרנספר... רהאע
אבל , לא יגורש או ינושל

 חרף ".6הגבול יעבור לכביש 
, ההתחמקויות וההצטדקויות

אין מדובר אלא ברעיון של 
, טרנספר בתחפושת

שבו , "פר נייחטרנס"
, בתיהםהתושבים נשארים ב

אולם אזרחותם וזכויותיהם 
  .ותחולפ-ות שעוברןה

  

צעדים שאר ה    בדומה ל
 כמו ההצעה לסיפוח הבקעה וכמו הבנייה –הפרובוקטיביים 

. גם מוקש זה הוטמן על דעת נתניהו ובעידודו –בהתנחלויות 
יהו נתנשכי בכיר ירדני אמר , )6.1(בכלי התקשורת פורסם 

ר באזור ואדי " קמ52יועברו , הציע כי במסגרת הסדר עתידי
,  אלף ערבים אזרחי ישראל300בהם מתגוררים , רהאע

   .תוך שלילת אזרחותם, לתחומי המדינה הפלסטינית
  

ר "יו, מוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכהכ "התייחס ח, )8.1(    בנאומו בכנסת 
אזרח מדינת , פלסטיני-כערבי ":ואמר, להצעה זו, ש"חד

,  ההצעה הזו אינה מקובלת עלינו אני רוצה לומר כי,ישראל
במדינת ישראל  לא מפני ש.אנחנו דוחים אותה מכל וכולו

 ועד 1948מאז , אפליה וגזל קרקעות, איננו חווים גזענות
עצם העלאת בנחנו מבינים מה המטרה אלא משום שא, היום

והיא נועדה , כוונת ההצעה היא גזענית במהותה .הנושא הזה
כלל אזרחי מאת האזרחים הערבים ,  בלי מרכאות,לדלל

התכנית הזו לא . אי אפשר לקבל זאת כצעד לגיטימי. המדינה
  ".לא היום ולא מחר, תתממש
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 2/תגובות 

  
        

        
        

        

        בשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםדברים דברים דברים דברים 
  

  

  

  

  

  

  

  

  נתניהו מקיים את הבטחתו להוזיל את הדיור
 חדרים 3 בנות ידות דיור יח24חברת אלואל מציעה "

 449,573-חל מהמחיר ה. 'מחיר למשתכן' במסלול ,לזכאים
  ".שכונת גבעת הזית, ישוב אפרתימ ב"שקלים כולל מע

  )27.12, "דה מרקר"-מודעה ב( 
  

  עיתונות חוקרת
ינים שתהפל –כמעט תמיד ,  תמיד–וכרגיל במקרים כאלה "

  ".4מודיעים כי נהרגה ילדה בת 
  )25.12, "ישראל היום", דן מרגלית (

  

  אלי ישי מלמד אותנו רגש וחמלההרב 
, הם לומדים פה, אם עשרות אלפי מסתננים משתקעים פה"

צריך . הם מבחינתנו סכנה למפעל הציוניו, מתרבים פה
אין ... צריך להחזיר אותם. מה שיותר מהרלגמור את זה כ

  ".כמו העם היהודי שמבין מה זה רגש ומה זה חמלה
  )10.1 ,"אביב- ידיעות תל", ס"מנהיג ש, כ אלי ישי"ח( 

  

  הרב שמעון כהן מלמד אותנו לצפות פני עתיד
למי ... ה יהיה בעוד עשר שנים כשתקום מפלגת המסתנניםמ"

כים שישמש להם מקור תהא חובת נאמנותם ומהו סולם הער
האם הם יהיו שותפים עימנו לחזון של מדינת ... השראה

  "?היהודים מכוחה של אמונה צרופה בצור ישראל וגואלו
  )9.1, "ערוץ שבע", ראש מוסדות בית מוריה, הרב שמעון כהן(

  

  כהנא בנגב
הסניף הפסיק . אני מתכוון לסגור בקרוב את סניף הדואר"

משרת בעקר את תושבי הפזורה  ו,לשרת את תושבי עומר
 ותושבי עומר נאלצים ,כל מקומות החנייה תפוסים. הבדואית

הם מגיעים עם מכוניות . לחכות בתורים ארוכים מאוד
ים עם המכוניות על עול, מפוארות כדי לקבל קצבאות

מלכלכים את היישוב ,  התנועה שבמקוםיהמדרכות ועל א
בד ניקיון רק בשביל אני מחזיק עו. וזורקים זבל על המדרכות

  ."בנק הדואר
  )30.12, "מעריב", ראש המועצה המקומית עומר, פיני בדש(

  

  הכדור הוא עגול והתודעה מעמדית
ואם אשתמש , האתגר הכי גדול שלנו זה לייצר סולידריות"

  ".לייצר תודעה מעמדית – בעגה המרקסיסטית
  )3.1, "הארץ", ראש ועד שחקני הכדורגל, דן רומן(

  

  אסור לראות את הסרט, גרהיהלהרוג ולמותר 
קצינים . לחיילים' בית לחם'לא להקרין את : ל"הנחיה בצה"

  ".פ ומעלה ראשים לצפות בסרט"בתפקידי מ
   )22.12, "ישראל היום"-כותרת ב(

  

   מכתבים למערכת
  
  
  
  

  פירון מציע שאריות מחוממות
שי , עליה הכריז שר החינוך" ישראל עולה כיתה"רפורמת     
אלא מדובר בחימום של , אינה מציעה רעיונות חדשים, ירוןפ

 דוגמת אלה שנכללו בעבר –אשר את מקצתן , שאריות ישנות
  . כבר סברנו שהשלכנו לפח–בתכנית דברת 

-אוטונומיה תקציבית למנהלי בתי"של רעיון המאחורי     
הספר -לפיה מנהלי בתי, עומדת התפיסה, למשל, "ספר

רשאים וצריכים להתקשר עם גורמים פרטיים כדי לזכות 
שצעד זה יוביל להכבדת נטל , החשש הוא. בכספים

 של וכן לכניסה לתוך בית הספר, התשלומים על ההורים
  .לתועלתםאשר יעבירו תכנים לימודיים , גורמים עסקיים

    ארגוני המורים הצליחו לבלום לפני כעשור את תכנית 
 . עליהם להשמיע אותה ביקורת גם על תכנית זו, כעת. דברת

  יפו- אביב- תל,  גרינברג.צ
  

  
  

  חוצה ישראל
. הרגע הראשוןן תה שטות גמורה מי הי6סלילתו של כביש     

  לקרב את הפריפריהייעטענו כי הוא יסהכביש מקדמי הקמת 
אולם הוא נכשל , הצפונית והדרומית אל מרכז הארץ

, מרכז הארץ התקצרו לא נסיעהזמני ה, אומנם. במשימה זו
  .  נותרו עומסי התנועה–בכניסה לערים הגדולות אך 

אשר הנסיעה בו כרוכה ,     העובדה שמדובר בכביש אגרה
. רחיקה ממנו את מי שידם אינה משגתמ, בתשלום מיוחד

בכביש זה הכספים שהשקיעה הממשלה  את, נוסף על כך
  .ציבוריתהבתחבורה יכלה להשקיע 

 אשר משתעשע ברעיון –שר החוץ כי אין פלא ,     נוכח זאת
-במסגרתו יועברו המשולש ואום אל, "חילופי שטחים"של 

רוצה לקבוע  –אל מחוץ לגבולות המדינה על תושביהם פחם 
. שראלשל מדינת יהמזרחי גבולה בתור את הכביש הזה 

האם יש משהו שמתאים יותר לסמן את גבולות , באמת
והאם יש  ?6 כמו כביש מפגע סביבתי וחברתיהמדינה מאשר 

משהו גזעני יותר מאשר שלילת אזרחות ישראלית מאזרחים 
  ?"עראבן ריין"רק כי ליברמן רוצה מדינה , ערבים

ר בחר שא ,ונתניהו, 20היגר לישראל בגיל ר שא ,ליברמן    
 מתנהלים כאילו רק הם,  שנה20 מחוץ לישראל משך לחיות

תושבים ב  לבעוטםוכאילו זכות, בעליה של הארץ הזו
ת אזרחותם של א :שיירגעו . ובעליההם בניהגם ש ,הערבים

  .יש לא יצליח למחוקמאות אלפי תושבי ואדי ערה א
        ....יוסי סיוסי סיוסי סיוסי ס

  
  

  

  

  
  

  ניתן לקבל את

   מדי שבוע"זו הדרך"

   אלקטרוניבדואר

  אר רגילאו בדו
  

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 

  6126102ד מיקו, אביב-תל, 26205 ד" ת, הקומוניסטית הישראלית
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        3 / בארץ ובעולם
 

 

נעצר חשוד 

  הסתה בנצרתב
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ש "איומים על חיי מועמד חד

 בעקבות ●לראשות העירייה 

כי ראמז מסתמן , ש"יהמפסיקת ב

  זכה במרבית הקולות ראייסי'ג
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

בחשד כי , )10.1(בשבוע שעבר  מנצרת נעצר 18צעיר בן     
ראמז ראמז ראמז ראמז קריקטורה המסיתה לרצוח את פרסם בפייסבוק 

החשוד . ש לראשות עיריית נצרת"מועמד חד, ייסיייסיייסיייסירארארארא''''גגגג
וההערכה היא כי , הודה בחקירתו בחשדות המיוחסים לו

מעשי הבריונות נגד פעילי כחלק מגל ביצע את המעשים 
  .הפוקד את העיר מאז הבחירות, י"ש ומק"חד

, ראייסי'נראה אדם היורה בראשו של ג    בקריקטורה 
של עדיף על הסחבת " :ובכיתוב הנלווה לקריקטורה נכתב

צוירה ר שא כי זוהי קריקטורה ,מבדיקה עולה". בית המשפט
, מועמר קדאפי, בעת תפיסתו והירצחו של מנהיג לוב לשעבר

בקריקטורה שהופצה  . במטרה להביע תמיכה במורדים
 כשלידו ספר ,ראייסי'הוחלף ראשו של קדאפי בראש של ג

  .'ש"חד'כתב נעליו 
פתחה וזו , ישו תלונה במשטרהש הג"ראייסי וחד'ג    

במשטרה הודיעו .  אשר הובילה למעצרו של החשודבחקירה
 בחשד לירי לעבר ביתו של ,גם על מעצרו של חשוד נוסף

  . דחיל חאמדדחיל חאמדדחיל חאמדדחיל חאמד,  בעירש"מזכיר חד
 קבוצות בריוניםכי , ש בנצרת אומרים"    פעילי חד

  , עלי סלאםעלי סלאםעלי סלאםעלי סלאם,  "נצרת שלי"ר רשימת "השואבות  השראה  מיו
  
  
  
  
  
  
  

  רבע מצעירי אירופה מובטלים
  
  
  

אשר ,  מצב התעסוקה באירופהלגבינתונים חדשים     
ביומון הקומוניסטי הצרפתי ) 8.1(פורסמו בשבוע שעבר 

שיעור האבטלה נותר . חושפים מציאות קשה, "הומניטה"
חרף העובדה שמנתוני הצמיחה האחרונים עולה , ברמת שיא

זה אחד . "מיתוןכי היבשת הצליחה לצאת ממצב של 
כתב , "הסימנים המובהקים להמשך המשבר הקפיטליסטי

  .אחד מפרשני העיתון
שיעור , לפי לשכת הסטטיסטיקה של האיחוד האירופי    

שהם , 12.1%, האבטלה באירופה הגיע לשיא של כל הזמנים
קשה במיוחד הוא שיעור האבטלה .  מיליון מובטלים20-כ

. 24.2%שר עומד על א, 25בקרב הצעירים מתחת לגיל 
מדובר .  מובטל-המשמעות היא שכל צעיר רביעי באירופה 

ביוון שיעור האבטלה .  מיליון צעירים מחוסרי עבודה3.5-ב
ואילו אבטלת , 27.4%ועומד על , הממוצעגבוה משל צעירים 

 באיטליה נרשם שיא גם. 58%-הצעירים בספרד עומדת על כ
  .41.6% – באבטלת צעירים

  
  

  –התוצאות הראשוניות נבחר לראשות העירייה אשר לפי 
  .מנסות להשליט בעיר אווירה של טרור והפחדה

 והגדירו את הפצת ,ש פרסמו הודעת גינוי"בחד    
ש תבעו "י וחד"מק. התרת דםכהקריקטורה כהסתה לרצח ו
ידי כדי להביא את האחראים ימהמשטרה לפעול באופן מ

לרבות  –  וקראו לכל הרשימות והמפלגות בעיר,לדין
  . להוקיע את המעשה –סלאם עלי רשימתו של 

, כי בדיונים המתקיימים בבית המשפט בימים אלה,     יצוין
, סלאם. יוכרעו הערעורים האחרונים על תוצאות הבחירות

יפסלו דורש כי , המשפט המחוזי בנצרת-אשר עתר לבית
קדמה לערעור זה . פו לו קולותיסווכי י, ראייסי'קולות של ג

 47אשר קבעה כי , )8.1(ץ בשבוע שעבר "החלטה של בג
 – מהקלפי למוגבלי ניידות 42 מתוכן –מעטפות שנפסלו 

ראייסי ' הצליח ג,לאחר פתיחת המעטפות. ייפתחו וייספרו
ורשם לזכותו ,  הקולות שהיו לטובת סלאם22לסגור את פער 

  . יתרון של תשעה קולות
  

 הברית-המחוקקים בארצות רוב
  הם מיליונרים

  

בו פקע החוק למימון דמי אבטלה בדיוק בשבוע     
אשר לא הצליחו למצוא עבודה במשך  (למובטלים ותיקים

קקים מחוהרוב כי , מראה ניתוח של מכון מחקר, )חצי שנה
  .  הם מיליונריםב"ארהבשני בתי הקונגרס ב

 בעלי ממון :זהו ציון דרך היסטורי    
  , נשיאותלקונגרס ותמיד נבחרו ל

אך זו הפעם הראשונה שהם 
 268-ל, ח"על פי הדו. מהווים רוב

- חברי הקונגרס היה ב534מבין 
 הון בהיקף של לפחות 2012

 257לעומת , מיליון דולר
 מכלל 48%(חברי קונגרס 

שנה קודם ) החברים בו
הנתון , ח"לפי הדו .לכן

קים דנים בה המחוקצג קו פרשת מים בתקופה שמיי"החדש 
. תוכניות רווחה ושכר מינימום, בנושאים כמו דמי אבטלה

  ". הם אף מתלבטים האם לערוך רפורמה במערכת המס
  
  
  

למרות שהסקרים מצביעים על מורת רוח של "    
לא מסתמן שום שינוי ברצון , האמריקאים מהקונגרס בכללו

מסרה , "שלנו לשלוח לוושינגטון פוליטיקאים עשירים
אי אפשר , כמובן. "מנהלת מכון המחקר, שילה קרומהולזשילה קרומהולזשילה קרומהולזשילה קרומהולז

מועמדים , שיטת הבחירות שלנולהתכחש לעובדה שב
זקוקים לגישה למשאבים פיננסיים כדי לנהל קמפיינים שיש 

הפוליטיקאים בעלי היכולת הטובה . להם סיכוי להצליח
מלכתחילה מסתובבים ר שא הם אלה ,ביותר לגיוס כספים
  ".כסףבחוגים משופעים ב

  
  
  

מהמפלגה שהמחוקקים , פילוח של הנתונים מראה    
פלגה מל יחסית הנחשבת שמאלית –הדמוקרטית 

עשירים מעט יותר מעמיתיהם  –ית הרפובליקא
השווי הממוצע של מחוקק דמוקרטי הוא . הרפובליקאים

מחוקק רפובליקאי הוא של בעוד ששווי ,  מיליון דולר1.04
טים בסנאט הם הקבוצה היחידה הדמוקר. מיליון דולר בדיוק

אחת הסיבות לכך . שרשמה ירידה בשווי החציוני של חבריה
: קבוצה אבד אחד מחבריה העשירים ביותרל 2011-ב ש,היא

 רכוש ופיקדונות בשווי הבעלים של, עתה שר החוץ, ון קרי'ג
  ... מיליון דולר248של 



 4/כנסת 

  

  מ תפל"מסר הרסני בצילו של מו
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )ש"חד (דב חניןכ "מאת ח
  

 כל הדיבורים של .רים שברור שהם דיבורי סרקובייש ד    
הוא מעוניין . נתניהו על הסדר מדיני נועדו להרוויח זמן

אבל אין לו שום רצון אמיתי , ומתן יתמשך-שהמשא
 בו אומנם לא נמצא בחדראני . מ יגיע לתוצאות"שהמו

והם , אבל אני רואה את מעשי הממשלה, מ מתנהל"המו
  .אלא גם אצל הפלסטינים ובעולם,  לא רק אצלנו–ניכרים 

כאשר הממשלה בונה בגושי ההתנחלויות ומחוץ לגושי     
אז איפה היא מצפה שתקום המדינה , ההתנחלויות
שהם מצפים , כנראה? על הירח? באוסטרליה? הפלסטינית

לשתי מדינות  חותרראש הממשלה הזה . לשהיא לא תקום כל
שני  –  לצדק חברתיחותר שהוא שם בדיוק כ,לשני העמים
  .  בקדנציה שלויושגוהדברים לא 

כדי להעביר , ומתן המדיני משמש את הממשלה-המשא    
הצעתו של המדובר ב. מסר הרסני לאזרחים הערבים בישראל

  . לחילופי שטחים ואוכלוסין,  ליברמןשר החוץ
?   איזו מין התייחסות היא זו לאזרחים הערבים בישראל  

כאילו הם , האם הולכים להעביר אותם ממקום למקום
ואיש לא , איש לא שאל אזרחים אלה לדעתם? סחורה

', במקום אחד מחליטים שהם אזרחים מסוג ב. התעניין בה
זו התייחסות . 'ובמקום אחר מחליטים שהם אזרחים מסוג ג

  .לשים לה קץוהגיע הזמן , תמסוכנ, לא רצינית
  

  ד" ייוצגו בידי עואסירים בהליכי הפרדה
את הצעת ) 6.1(מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה     

  דב חניןכ"אותה יזם ח, חוק ייצוג אסירים בהליכי הפרדה
המצב כיום מאפשר להחזיק אסיר בנפרד מכלל . )ש"חד(

 חצי בהפרדה עד לתקופה שלהחזקתו של אסיר . האסירים
 אך,  עניין שבסמכותו המינהלית של בית הסוהראשנה הי

  .ת בית משפטנדרשת החלט, לשם הארכת ההפרדה
 כי בכל מקרה שבו מבקשות רשויות ,הצעת החוק קובעת    

הכליאה להאריך את החזקתו של אסיר בהפרדה מעל לחצי 
ביא את וכל להיר שא ,גוריייוצג האסיר על ידי סנ, שנה

   . קבלת ההחלטהטרם , בפני בית המשפטמכלול העובדות
  

 אמצעי כליאה ואהבידוד ה: "בנושא זהכ חנין אמר "ח    
וענישה הפוגע קשות בכבודם ובמצבם הפיזי והנפשי של 

ח "פי דו- על,ם הקשיםיתנאי הכליאה הפיזי. האסירים
 ,הבידוד הכפוי והמחסור בטיפול סוציאלי ורפואי, הסנגוריה

פוגעים באסיר  –ירותי שיקום כמו גם בזמינותם של ש
ההחזקה בהפרדה .  ובכך גם בחברה כולה,ובשיקומו בעתיד

 23האסיר בהפרדה מצוי . היא חוויה קשה וטראומטית לאסיר
ללא השתלבות , ללא תעסוקה, שעות ביממה לבד בתאו

 וללא מגע אנושי מעבר ,במסגרות חינוכיות וטיפוליות
  . "לית עם הסוהריםאלהחלפת דברים מינימ

  

הכליאה שמחקרים מלמדים "כי , כ חנין"    עוד ציין ח
וכי , בהפרדה יוצרת אצל האסיר תגובות פסיכוטיות עמוקות

ישנו חשש כי תיגרם לו פגיעה נפשית , ככל שעובר הזמן
דרושה ביקורת שיפוטית אפקטיבית על , לפיכך. ארוכת טווח

  .וייצוג משפטי ראוי הוא חיוני להתקיימותה״, ההפרדה

תקבלו משירות בתי הסוהר עולה כי עשרות נמנתונים ש    
 – ביניהם אסירים פלסטינים מהשטחים הכבושים –אסירים 

וחלקם מצוי בהפרדה במשך , מצויים בכל עת בהפרדה
שמונה ואף , שבע, עד כדי שש, תקופות ארוכות ביותר

נתונים מדאיגים אלו מעוררים . עשרה שנים ברציפות- שלוש
בפני בית המשפט בהעדר ייצוג אינו משרת חשש כי הדיון 

כראוי את מטרתו להגן על זכויות האסירים ולפקח על 
  .בסמכות ההפרדה רשויות הכליאה שלהשימוש 

  

  פ "חוב להוצללא לשלול רישיון בשל 
החליטה הכנסת ,  תומכים29 מתנגדים מול 43    ברוב של 

עפו עפו עפו עפו כ "להסיר מסדר היום את הצעת החוק שהגיש ח
הצעת החוק . לתיקון חוק ההוצאה לפועל, )ש"חד(ה ה ה ה אגבריאגבריאגבריאגברי

לפיה נשלל רישיון הנהיגה מנהגי , נועדה לשים סוף למדיניות
  .משאית להם יש חוב להוצאה לפועל

הלל הלל הלל הלל נהג המשאית     ההצבעה הייתה מספר ימים לאחר ש
במחאה על , פתח בשביתת רעב מול הכנסת קניגסברגקניגסברגקניגסברגקניגסברג

ים ממני את מטה אם לוקח. "שיון הנהיגה שלויהגבלת ר
אנשים עבור " .שאל קניגסברג, "?איך רוצים שאשלם, לחמי

שיון הנהיגה שלו הוא התקווה היחידה ליציאה יר, כמו הלל
ועדת " :והוסיף, כ אגבריה"אמר ח, "מהקשיים הכלכליים

 ,השרים דחתה בעבר את הצעתי להגנה על החייבים
כה הממשלה ממשי .שלהםשיון הנהיגה ישפרנסתם תלויה בר

  ".לנסוע על גבי הנהגים
  

  להגביל בזמן את משך הפקעת האדמה
הגיש הצעת תיקון לחוק התכנון ) ש"חד (חנא סווידחנא סווידחנא סווידחנא סווידכ "    ח

המתייחסת למצב בו קרקעות מופקעות ומיועדות , והבנייה
חיובי ונחוץ על מנת , זהו תהליך רצוי. "לשימוש ציבורי

יא אולם הבעיה ה, לספק את צרכי הציבור באותו יישוב
 גוררות רגליים בביצוע הרשויות המקומיות, שבמקרים רבים

  .    כ סוויד"אמר ח, "לפועל של התכנית-ההפקעה ובהוצאה
לעיתים , ישנם מקרים בהם עובר פרק זמן ארוך,     לדבריו

בטרם פועלת הרשות המקומית לעשות ,  שנה30-20של 
התושב שאדמתו ,  כתוצאה מכך.שימוש בקרקע שהופקעה

לא יכול להשתמש בה ולפתח אותה משך כל , ההופקע
. ולא להשתמש בה לא למגורים ולא לתעסוקה, התקופה הזו

  .הרשות המקומית גם לא מפצה אותו, אולם במקביל
גרירת רגליים שאין לה כל ב, עצלנות תכנוניתמדובר ב    "

אם , לפי התיקון שהציע לחוק. כ סוויד"אמר ח, "הצדקה
לא נעשה שימוש בקרקע , הפקעה שנים ממועד ה15כעבור 

  . אזי תבוטל ההפקעה–בידי הרשות המקומית 
ובעקבות , כ סוויד"    הממשלה התנגדה לתיקון שהציע ח

  . ההצעה הוסרה–) 8.1(הצבעה שקיימה מליאת הכנסת 



  

 5 /דמוקרטיה
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  שילה- יובל דריירמאת 
  

) 8.1(מי שהגיע ביום רביעי שעבר     
ורדים שסמוך לכנסת ולגן ה

 יכול היה לראות קבוצה ,בירושלים
 .אדירה של מבקשי מקלט אפריקאים

התקבצו על המדשאה מול הם 
,  צפופים זה לצד זהוישב, המשכן
חזרו ר שא לנואמים וקשיבהו, בדממה

 על , שוב ושוב,בנאומים ובסיסמאות
חמש שפות ב בארבע או ,אותו המסר

כן ): ובעיקר באנגלית ובעברית(
, אנחנו פליטים, לא לכלא, לחופש

  . אנחנו לא פושעים
מבקשי  ומאות ,עוד הם יושבים שם    

המשיכו להגיע מקלט נוספים 
גם הם  –  והצטרפו,בתחבורה ציבורית

. אל המפגינים – שגרתי- בשקט בלתי
עו להפגנה מצאו ישראלים שהגי

עצמם מביטים מן הצד במחזה שלא 
 מחאה קודמת שוםהיה מוכר להם מ

של שיעור התגייסות עצום : בישראל
עד כה ר שא ,קהילה קטנה ונחושה

בשונה מהפגנות . תה שקופהיהי
המונים מהסוג אליו אנו רגילים 

כאן לא נשמעו זעקות כאב , בישראל
, במקום זאת. או זעם מתפרץ

, מרוכזים, ממוקדיםו היהמפגינים 
  .ועם זאת שלווים במיוחד

חסרת התקדים של ארגון רמת ה    
מבקשי המקלט והאופי המיוחד של 

 הם רק חלק מהמאפיינים ,הפגנותיהם
הסיבה לכך היא . יחודיים למחאה זויה
 שהיא, רישה עומדת דיסוד המאבקבש

בסיסית הרבה יותר מהדרישות 
לות במאבקיהן של קבוצות עהמו

 המפגינים אינם .שות אחרותמוחל
הם אינם דורשים , דורשים שוויון

השתתפות דורשים גם לא הם ו, צדק
. חופשית בדמוקרטיה הישראלית

בדרכים שונות ובכלים רבים הם 
 שהוא כמעט ,מביעים שוב ושוב רעיון

מאבקים לשינוי לזר לכל מי שרגיל 
  . זמןפרק הם רוצים רק עוד : חברתי

  
  

לפחות בהפגנות , םהם אינם מליני    
בהן על הדרכים הרבות , הנוכחיות

החברה הישראלית פגעה בהם וניצלה 
השלב הנמוך ביותר בהיותם  ,אותם

הם רק , לא. בשרשרת המזון החברתית
 רק לא .מבקשים להמשיך במצב זה

 או להיות מגורשים ,להיכלא בנגב
  .מלטונארצות מהן בחזרה אל ה

קים בין מאב – השוני העצום הזה    
 ,אחרים שהתחוללו או מתחוללים כאן
 –לבין מאבקם של מבקשי המקלט 

בהם צמח מהתנאים המיוחדים נובע 
יציאתם של מבקשי המקלט . המאבק
שביתה בהגיעה לשיא  ר ש א– למאבק

 –  בשבוע שעברשפתחוהכללית 
החלה בהתארגנות בתוך בתי הכלא 

בעקבות , "סהרונים"-ו" חולות"
. החדשחקיקת חוק ההסתננות 

תה יגנות שהחלה בכלא הירההתא
 ,הם החליטו לצאת: נואשת תחילה

 מבלי לדעת ,ולצעוד לכיוון באר שבע
הרשויות , להפתעתם הרבה. מה יקרה

 ולא ,החליטו לכבד את החוק החדש
  . כך הגיעו עד ירושלים. לעצור אותם

בימים המופצת בניגוד לתעמולה     
ימין בידי קבוצות האחרונים 

ארגוני , "ישראל היום"והביביתון 
סיוע לפליטים לא היו מעורבים ה

והגיעו לסייע ,  המאבקוץבפר
הצלחתם של . לצועדים רק בדיעבד

להגיע עד " חולות"כלא הכלואים ב
 לפני ,לשערי הכנסת ולהפגין שם

:  הפכה את הקערה על פיה,כשבועיים
הדימוי התקשורתי והציבורי של 

בני אדם כ שנתפסו –מבקשי המקלט 

החל  – כאובייקטים בלבד, חסרי קול
מול הציבור כי  ,להתחלף בהבנה

הישראלי קמה מחאה של אנשים 
 למחותהמבקשים , מודעים וחושבים

  .זכויותיהםלמען  ולהיאבק
בדימוי הציבורי ובדימוי י לשינו    

 יש צדדים ,העצמי של מבקשי המקלט
, מצד אחד. תחיוביים ושליליים כאח

שת ת עם קבוצה מוחלקשה להזדהו
וקל יותר , נה עומדת על שלהשאי

לראות אנשים הדורשים את 
, מצד שני. זכויותיהם כאנושיים באמת

 ,למחאה ולהרמת הקול יש מחיר
בדמות הפחד שההתארגנות 

, וההתקבצות שלהם יוצרת בציבור
אותו מנצלים וימשיכו לנצל פחד 

  .ימיןהארגוני 
למצבם של מבקשי המקלט יש     

כי בקשתם תתקל אם : ר נוסףמחי
הרי שהמצב  , יוכרו בתור פליטים

 .לקדמותויחזור פחות או יותר 
המשך ניצולם של  -והמשמעות היא 

מבקשי המקלט בשוק העבודה 
המשך , )בעיקר בניקיון ובמלונות(

-הריכוז שלהם בשכונות דרום תל
והמשך המשבר , אביב ובאילת
 המתלווה לצפיפות ,החברתי הקשה

  .  של פליטים במקומות אלההגבוהה
יה של הממשלה להימנע יהנט    

הקשורות סוגיות ממציאת פתרונות ל
 מעלה את ,בעיית מבקשי המקלטב

הבעיות החברתיות כי יחריפו החשש 
אליהן דוחקים את , באותן שכונות

למרות שאין כמעט עובדים . הפליטים
ישראלים המתחרים על מקומות 

ור עבודה בשטיפת כלים או בסיד
של ההסתה הגזענית , חדרים במלונות

כלפי מבקשי שכבות מוחלשות 
  . תוזן מחדש בחומר בעירה,המקלט

לא ניתן לצפות ממבקשי המקלט     
נמצאים כרגע במאבק על ה, עצמם

יקול זה הביא של, חייהם ממש
 אבל הצורך בפתרונות .בחשבון

 ,אביב-חברתיים גם לשכונות דרום תל
לריכוזים ולמקומות אחרים שהפכו 

 חייב להיות על ,של מבקשי מקלט
  .סדר יומם של תומכיהם הישראלים

  
  
  

  :מפי המעסיק
  
  

פתאום הם נהיו . זה מפחיד"
לא , אבל בצורה שלילית, מאורגנים

פתאום הם ? מה יהיה אחר כך. חיובית
, יחליטו שהם לא באים לעבוד בפסח

שיעשו הפגנות . שהם רוצים תנאים
  ".בונהלא על חש, אחרי העבודה

  
  

 )10.1, "דה מרקר"(מלונאי באילת 

 

 

 

  צועדים לחירות
  

  

  

  

  

  

  

  

מבקשי המקלט מאפריקה 

  שובתים ומפגינים למען זכויותיהם
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  רוח הבלהות של המחאה החברתית
  

העריך לפני , יוחנן דנינויוחנן דנינויוחנן דנינויוחנן דנינורב ניצב , ל המשטרה"מפכ     
 כי המחאה החברתית שהגיעה ,)27.12(מספר שבועות 

 וזאת, עשויה לחזור בקרוב לרחובות, 2011-לשיאה ב
 בכנס ,נאם באילתר שא, דנינו. בעקבות גל הפיטורים במשק

 אמר כי להערכתו ,הדין הפלילי של לשכת עורכי הדין
מול אותם מה עומדת בקרוב המשטרה עשויה למצוא את עצ

כז וכי מר, מפגינים שיצאו לרחובות לפני כשנתיים וחצי
״ישנה עלייה . אביב-המחאה צפוי להיות גם הפעם בתל

ואנחנו הראשונים להתמודד עם , זה מורגש, במספר המחאות
נגד גם המחאה ", לדבריו. ל בכנס"אמר המפכ, התופעה״

לא תרד , תוכנית פראוור להסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב
זה נכון שהשר לשעבר בני . בקרוב מסדר היום המשטרתי

,  שיש עיכוב בתוכנית, בשמו של ראש הממשלה,בגין אמר
  .הדגיש דנינו, אבל אף אחד לא אמר שירדו מזה״

  

  דנינו צדק
. נזהלא נגאכן  תכנית פראוור .צדק" השוטר מספר אחת    "

 ,כבר בשבוע שעבר התחדשה המחאה נגד תכנית הנישול
תחת ) 9.1(שבע -ומאות השתתפו בהפגנה שנערכה בבאר

  ". עוצרים את חוק פראוור"הכותרת 
אותה לא , בעלת רקע מעמדי, המוניתמחאה התארגנה     אך 

הכוונה למחאתם ההמונית . זיהו מראש במודיעין המשטרתי
.  אשר הכריזו על שביתה,של מבקשי המקלט האפריקאים

הפתעה גמורה  וירושלים היבאביב ו-תלברבבות המפגינים 
וקיימה , נתפסה בלתי מוכנה הממשלה גם ו,עבור המשטרה

  .ון בנושאיישיבת חירום לד
 ממשלת הימין אינה מודאגת מחידוש המחאה, לכאורה    

-היא מוסיפה לקדם מדיניות ניאו: לראייה. החברתית
המחאה החברתית האחראית להתפרצות  ,ליברלית קיצונית

שיחות עם קציני משטרה מאבל . 2011 בקיץ ,ההמונית
חר א" בשבע עיניים" כי הם עוקבים ,ופקידים בכירים עולה

מאמרים וידיעות אחר , אסיפותו אירועי מחאה לגביפרסומים 
 בניסיון לפענח את ,פוסטים בפייסבוקאחר  ואף ,באינטרנט

  . קרקעיים מהם ניזונה המחאה- הזרמים החברתיים התת
לא רק בישראל התפתח העיסוק המודיעיני כי  ,יצוין    

פוליטיות או מעמדיות , האובססיבי סביב מחאות חברתיות
, ב"מאז פרץ המשבר הקפיטליסטי העולמי בארה. צפויות
ארצות משטרות וממשלות ב, גופי מודיעין, 2007בקיץ 

-אי "בנושאות הערכב שקיעהחלו להקפיטליסטיות רבות 
,  קרי– "יםוקוש"- הנושא מדאיג גם את ה".  החברתיהסדר

  .התרים ברחבי העולם אחר רווחים – בעלי ההוןאת 
  

  ?איפה יתפוצץ הזעם
כלי תקשורת המשמשים להם  מצוייםחוגי ההון     ברשות 

המועדף . עסקיהםניהול לצורך " עין גלוימודי"בתור 
, "אקונומיסט"וותיק ביניהם הוא השבועון השמרני המ

   .המתפרסם בבריטניה
יחידת "הנקראת בת -החבר יש "אקונומיסט"שבועון ל    

יחידת : " זה שמה, כן,כן" (המודיעין של האקונומיסט
  הסכנה לסדר " מחלקה העוקבת אחר הכוללת, ")המודיעין

אינדקס "את  מתפרסמהמחלקה אף .  מדינות150-ב" החברתי
סכנה "בהן קיימת לת המדינות טבשזו , "המחאה החברתית

 על פי ,בטבלה חמש עמודות". לסדר החברתי והציבורי
סכנה ", "סכנה נמוכה", "סכנה נמוכה למדי: "החלוקה
  ". הה מאודובסכנה ג"- ו,"סכנה גבוהה", "בינונית

 בצד, "סכנה הבינונית"-באזור ה? ישראלנמצאת איפה     
ומי . וסיה וסלובניהר, כווית, הונגריה, צרפת, בלגיה, איטליה

, לבנון, בחריין? "סכנה גבוהה מאוד"נות בהן צפויה הן המדי
. סוריה ותימן, עיראק, לוב, יוון, ארגנטינה, מצרים, בנגלדש

, יריה'אלג": סכנה גבוהה" לגביהן אובחנהבין המדינות 
מספר לא כי מדובר ב, מעניין לראות. יהקורטירדן ו, רוקומ

  . במזרח התיכון של מדינות המצויותמבוטל 
יחידת המודיעין של "-מ, יקיקיקיק''''צצצצ''''לאזה צלאזה צלאזה צלאזה צלדברי     

י הוא תנאי מוקדם למחאה משבר כלכל, "האקונומיסט
לא תמיד פורצת מחאה בגלל ירידה אולם , החברתית

בין הסיבות לפריצת מחאה . בהכנסות או אבטלה גבוהה
משילות , שוויון החברתיה- איהעמקת : חברתית המונית

 מסורת של כןו ,מתחים על רקע אתני, ברווחהירידה , נמוכה
 ,שנים האחרונותבסיבה נוספת ובולטת . מאבק חברתי

כרסום האמון בממשלות : המסייעת למחאה ההמונית
  ". השונות ובמוסדות המדינה

  כי השנה,עולה" הסכנה לסדר החברתי"מעיון בטבלת     
סכנה "-ו" סכנה גבוהה" מדינות בקטגוריות של 65 מצויות

זהו המספר הגדול של , "אקונומיסט"על פי ". גבוהה מאוד
אולם יש . ץ המשבר הכלכלי מאז פר,מדינות בקטגוריות אלה

, אהדרום קורי. השבועון בעירבון מוגבל" מחקרי" את בחוןל
אולם ". בינוניתסכנה  "הנכללה אשתקד בקטגורי, למשל

אשר שבתו משך שלושה , מחאתם של רבבות פועלי הרכבת
זו "' ר(ת נגד ההפרטה וחוללו רעידת אדמה פוליטית שבועו
 מוכיחה כי אין בכוחו של השבועון השמרני – )8.1, "הדרך
  .את המגמות של המאבק המעמדיבמדויק לנבא 

  
  
  

        אפרים דוידיאפרים דוידיאפרים דוידיאפרים דוידי
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  נותרשרון                                  
  אותו שרון                                        

  

  נסקי'תמר גוזמאת 

  
הימים היו ימי מלחמת לבנון הראשונה 

, טבח סברה ושתילה כבר התרחש). 1982(
ועדת החקירה הממלכתית לעניין הטבח כבר 

  . ח שלה"אך טרם פרסמה את הדו, הוקמה
הייתה ברורה האחריות , הקומוניסטים, לנו

, אז שר הביטחון, המרכזית של אריאל שרון
הפלסטינים , לקורבנותיה הלבנונים, למלחמה

איני זוכרת . והישראלים, שבמחנות הפליטים
אך התחלנו לשאת , של מי הייתה היוזמה

" רוצח: "בהפגנות ובאירועי מחאה את השלט
  .על רקע דמותו של שרון

נהגנו , ק את התהודה הציבורית של האישום הזהכדי לחז
ו מתייצבים בפתח ינושם הי, היכן אמור שרון להופיע, לברר

פעם עמדנו ליד בית . האולם עם השלטים המכוונים נגדו
, אפילו שרון. שם עמד להופיע במסיבת עיתונאים, סוקולוב

התרגז כאשר ראה את , שנודע בשליטה העצמית שלו
  . שאחזנוהשלטים

שמת בסוף השבוע לאחר שמונה שנות , יאל שרוןאר
היה בשר מבשרו של הממסד הצבאי והפוליטי , תרדמת

, י"הוא היה נטוע בתחילת דרכו במפא. במשך עשרות שנים
קית יני"הכשרתו המפא.  לממשלה כאיש ליכודאך הגיע

, ת סייעו לו לשטות בציבור הישראליוזהותו הליכודניקי
  ".איש של כולם"כאילו הוא 

הוא התאמץ .  לא הסתפק בלהיות כמו כולםשרוןאולם 
הפיקוד על (ת רצח אזרחים פלסטינים לבלוט כמבצע פעולו

-אשר תקפה מחנות פליטים פלסטינים בשנות ה, 101יחידה 
וכמבצע פעולות הדיכוי החריפות ברצועת עזה , )למשל, 50

הוא שיקר . בעת שכיהן כאלוף פיקוד הדרום, 70- בשנות ה
 ביצע הוא. 1982-ביירות באת ש וכבדי שיוכל לכ, והונה

ספטמבר (בגופו את הפרובוקציה ברחבת מסגד אל אקצה 
שרון היה . דה השנייהאשבעקבותיה פרצה האינתיפ, )2000

ואחד , )2002" (מבצע חומת מגן"ראש הממשלה בעת 
במגוון תפקידיו . הדוברים הבולטים נגד הסכם אוסלו

שיטתי לבניית התנחלויות פעל באופן , המיניסטריאליים
  .כדי להכשירן משפטית, בשטחים הכבושים ולעיקום החוק

כאשר מילא את תפקיד שר הבינוי והשיכון בממשלת 
 ,הייהוד של ואדי עארהתוכנית  את 1991-הגה שרון ב, שמיר

כנית זו כללה ות". כנית שבעת הכוכביםות"ה תכונר שא
ה ליישובים הקמת יישובים יהודיים באזור הגבעות שמזרח

  .תוך חניקת אפשרויות ההתפתחות שלהם, הערביים
ש "נינו חברי כנסת טריים בסיעת חדש –מוחמד נפאע ואני 

כנית הזאת בעימות והחלטנו להביע את התנגדותנו לת –
לשם כך ביררנו מתי הוא מגיע . מו לעיני המצלמותיישיר ע

,  התעמתנו איתו על תכניתו הגזעניתואז, אזור ואדי עארהל
   .עיניהם המשתאות של העיתונאיםמול 

 הן למלחמות ,אישית, לשרון הייתה תרומה מיוחדת
, הן לנישול מהקרקע של האזרחים הערבים בישראל, הכיבוש

, עם רקורד כזה. והן להקמת הליכוד כמפלגת הימין המרכזית
, כאשר נבחר לראשות הליכוד ואחר כך לראשות הממשלה

  .2005-הינתקות מרצועת עזה בהיו שהופתעו כאשר יזם את ה
עד שגם אנשי שמאל נפלו , ההפתעה הייתה כה גדולה

 בטענה שההינתקות כוללת ,בפח והתייצבו לימינו
שרון . פינוי של ההתנחלויות שהיו ברצועהגם 

, נהנה מאוד מהתמיכה הרחבה שזכה בה
לעומת ההתנגדות המצומצמת יחסית מצד 

 , להניחיש, בעיקרהוא נהנה . הימין הקיצוני
כאשר נזכר כיצד ועדת החקירה לטבח בסברה 
ובשתילה הטילה עליו אחריות לזוועה וקבעה 

  . מתפקידו כשר הביטחוןששעליו לפרו
פעל באופן , התחמן הפוליטי, שרון אולם

. מובהק לפי המדיניות של מורו מנחם בגין
נקט , על הסכם השלום עם מצריםבחותמו 

, אחת בידטובה ציפור 'בגין במדיניות של 
כי , בגין העריך. 'מאשר שתיים על העץ

הוויתור על סיני והשגת השלום עם המדינה 
יבטיחו לו את המשך השליטה , הגדולה באזור
העריך , בהולכו באותו תוואי, שרון. בגדה ובעזה לטווח ארוך

תשאיר בידי , כי ויתור על הרצועה המאוכלסת בצפיפות
  .רבית ההתנחלויותשם הוקמו מ, ישראל את השליטה בגדה

 ה בדברהחלטהשרון העניק חשיבות מיוחדת לקבלת 
כדי שבשום מקרה הוא לא , צדדי- חדנתקות באופןיהה
, ף שנוא נפשו"עם אש, הסכם עם הפלסטינים לע חתוםי

  .1982-שלעקירתו מביירות ייחס חשיבות מיוחדת עוד ב
אשר , שרון גם היה הארטיסט הראשון בימין הליכודי

על תמיכתו בכינון ) נאום לטרון (2002קטובר באוהכריז 
  אתמבלי שתהיה לו כוונה כלשהי ליישם, מדינה פלסטינית

 ביוני 4-לפרק את ההתנחלויות ולחזור לקווי ה, ההכרזה
אילן על תמיכתו -בהכריזו בנאום בר, נתניהו. 1967

הלך , שתי מדיניות לשני עמיםעקרון של בהווירטואלית 
   .כור הלך בעקבות בגיןאשר כז, בעקבות שרון

  .ון קרי באזור'כדאי לזכור זאת בימים אלה של טיולי ג
  

  פושע מלחמה בגימנסיה
, גללוב. עם אריק שרון "כרות אינטימיתיה"גם לי יש     

מנסיה העברית יגב, בו למדתיא כיתות בתיכון "סיימתי רק י
כדי עשרות אלפי שקלים נאלצה להוציא ל " ואימי ז,הרצליה
  . בגרות אקסטרניתשאסיים

 .מנסיהישרון הגיע לביקור בגהשר ו, 1991  הייתההשנה    
. אני החלטתי לא לשתוק .כמעט טקס צבאי ממלכתיהיה זה 

וצוות , ר שהם"ד, הספר-ומול מנהל ביתהתייצבתי מול שרון 
אנחנו לא רוצים בגימנסיה פושע : "ואמרתי, המורים
שלא היה , א"ה י ילד בכית–ואני , הייתה מבוכה!". מלחמה

:  חזרתי שוב בקול רם–בטוח ששמעו את קול המתבגר שלו 
  !".מנסיה פושע מלחמהיאנחנו לא רוצים בג"

דרשה לשכתו של שרון כי אכתוב מכתב התנצלות ,     למחרת
והנהלת הגימנסיה , סירבתי לעשות זאת. אישי לשר הפגוע

  .ב"החליטה שלא לאפשר לי לעלות לכיתה י
  

        ישיישיישיישיאבאבאבאב- - - - ליאור קייליאור קייליאור קייליאור קיי
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הכריזו מבקשי המקלט האפריקאים על ,     בשבוע שעבר
" חוק המסתננים"שביתה בת שלושה ימים במחאה על 

) 5.1(ביומה הראשון של השביתה . שאישרה הממשלה
התמלאה בכיכר רבין בלמעלה מעשרת אלפים מבקשי 

ועשרת אלפים נוספים הפגינו שלושה ימים לאחר מכן , מקלט
משתתפים -באסיפה רבת .םמול משכן הכנסת בירושלי

החליטו מבקשי , אביב-שהתקיימה בגינת לווינסקי בדרום תל
 ולקיים פעולות מחאה נוספות, המקלט להמשיך את שביתתם

  .)5' שילה בע-מאמרו של יובל דרייר' ר(
  

מגדל עובדי חברת הביטוח 
  את מחאתםמחריפים 

  
  

את  "מגדל"ובדי חברת הביטוח החריפו ע, בשבוע שעבר    
 באמצע את עמדותיהםעזבו עובדי החברה , מדי יום. חאתםמ

.  כחלק מהעיצומים החלקיים שננקטו בחברה,יום העבודה
הנהלת החברה מסרבת להכיר בהתארגנותם משום ש, זאת

  . מ על הסכם קיבוצי"מומסרבת לנהל עמם  ו,בהסתדרות
זה הזמן "מסר כי , חבר ועד הפעולה, מוטי רוזנבויםמוטי רוזנבויםמוטי רוזנבויםמוטי רוזנבוים    

ת לעשרות הוועדים במשק שהתייצבו מאחורי והמקום להודו
אנו חזקים .  ותומכים בנו לאורך כל הדרך,עובדי מגדל

ותפתח ,  תתעשת'מגדל'ונחושים מתמיד ומקווים שהנהלת 
  כדי לשפר את תנאי,  ומתן  עם  העובדים וההסתדרות-במשא

  
  

 המפלגה הקומוניסטית הישראלית
 יפו- א"מחוז ת

  

  , 18:00 בשעה,  בינואר28', ום גבי
 אביב- לת, 70אחד העם , באולם הגדה השמאלית

  

  חברים מספרים על עוזי בורשטיין
   למותו30במלאות 

  

  

 הם ולהסדיר את זכויותי, העובדים בחברהההעסקה של
  ".קיבוציעבודה במסגרת הסכם 

  

   במשקגל עיצומי עובדים
גם ברכבת ננקטים עיצומים , "מגדל"    נוסף לחברת הביטוח 

באגף לרישום והסדר , משרד הבינוי והשיכוןב, ישראל
, בנגב" רותם אמפרט"בחברת , מקרקעין במשרד המשפטים

  .יסודיים-חברי ארגון המורים העלוכן ננקטים עיצומים בידי 
  

  עומדאן- מחאה נגד הפרטת חאן אל: עכו
 נגד , צו מניעה זמני שעברשבועב הוציא בית המשפט    

 ,עומדאן בעכו העתיקה-המשך הליך המכרז למכירת חאן אל
 שהוא אתר מורשת – במתחם החאן .הפיכתו לבית מלוןו

 36-כו,  אמור לקום בית מלון פרטי–ו "עולמית של אונסק
  . מצויות בסכנת פינוימשפחות המתגוררות בסמוך

התקיימו מחאות ובמקום , ועד פעולההדיירים הקימו     
אמר כי , אחד הפעילים, ריריריריאאאאווווווווההההסאמי סאמי סאמי סאמי  .ותוהפגנות רב

אולם , רוצים להיות חלק מהפיתוחהתושבים הערבים בעכו "
  ."על חשבונםולא , בתנאי שיעשה עם התושבים ולמענם

  

  השקת ספר השירה של איתן קלינסקי
אספן של  " איתן קלינסקיערב לכבוד השקת ספרו של    

, 19:30ה  בשע, בינואר21 ,יתקיים ביום שלישי, "שלום
 .אביב-תל, 70 רחוב אחד העם ,"גדה השמאליתה"מועדון ב

  
  
  
  

 המפלגה הקומוניסטית הישראלית
 מקצועית-המחלקה האיגוד

  

   יתקיים,בגבעת חביבה,  בינואר25-24, שבת- 'מים ובי
  

  בנושאסמינר 
  קרב העובדיםהפעילות ב

  

  .  17:00-ויסתיים בשבת ב, 9:30- ב' הסמינר יחל ביום ו
  

, המאבק המעמדי בראייה מרקסיסטית: אי הסמינרבין נוש
, התארגנות פורצת והקמת ועד עובדים, זכויות נשים בעבודה

אפשרויות העבודה , הסכמים קיבוציים וסכסוכי עבודה
יתקיימו שולחנות , כמו כן. במסגרת ההסתדרות ונעמת

עובדים , עגולים בנושאי הפעילות בקרב עובדי קבלן
  .ועוד,  מרצים וסגל זוטר,מוחלשים בחברה הערבית

  

  .רשמה אצל מזכירי הסניפיםהה. י"תר מקבאתכנית הסמינר 
  
  
  
  
  
  

 גדעון ונעמי רזל
  

  

  ברכות חמות עם הולדת הנכד
  

 

 י"ירושלים של מקסניף 
  
  
  

 

 

 

 

  

 אלפי מבקשי מקלט הפגינועשרות 


