
  
  

  

  

 מערכות בחירות שהתקיימו 19 מתוך 18- הפסידו בב "הימין וארה

 מה שלא הצליחו לעשות ● 1998- אבס ב'בוונצואלה מאז ניצח צ

   באמצעות אלימות ברחובותהשיג כעתהם מנסים ל, בקלפי
  
  

  
, מתפשטות לערי שדה נוספותבוונצואלה  ההפגנות"    

סטודנטים  יןומתרבים הדיווחים על התנגשויות אלימות ב
בדרכים רבות . ואנשי אופוזיציה לבין אנשי כוחות הביטחון

הציבו המפגינים נוספות ובערים גדולות  סאקראקבירה ב
אלה כבמשפטים ". מחסומים מאולתרים והבעירו צמיגים

על הפגנות האופוזיציה הימנית אופייני מתחיל דיווח 
 יםדיווח. )20.2 ("הארץ "יומון בלמשל מו כ,בוונצואלה

 פורסמו בעיתונות דומים
העברית במהלך כל השבוע 

  . האחרון
 שמקורם, בדיווחים אלה    

 ב"של ארהבסוכנויות הידיעות 
בולטת נימת הדמוניזציה 

של הממשלה לגיטימציה -והדה
שנבחרה , סוציאליסטיתה

הבלטת תוך , באופן דמוקרטי
הסטודנטים "חלקם של 

 ,כמובן". הנאבקים במשטר
העורכים העומדים מאחורי פרסום מ מהכתבים ואיש

איפה הם , "סטודנטים" לא בדק מיהם אותם ,הידיעות
מי מנהיג אותם ומי עומד , מדוע הם מוחים, מפגינים

  . מאחוריהם
ההפגנות האלימות פרצו על רקע התפוררות גוש     

אנריקה קאפרילס אנריקה קאפרילס אנריקה קאפרילס אנריקה קאפרילס בראשו עמד , מפלגות הימין
ירות אמריקאי בבח-שהיה המועמד הפרו ,ראדונסקיראדונסקיראדונסקיראדונסקי

שמונה חודשים לאחר . בחודש אפרילשנערכו , לנשיאות
  מקומיות  ה הבחירות את  להפוך ניסתה  האופוזיציה , מכן

  
  
  
  

   ראש עיריית הכיבוש–ברקת 
        
        

        8888 בעמוד  בעמוד  בעמוד  בעמוד כתבהכתבהכתבהכתבה' ' ' ' רררר

 ניקולאס מאדורוניקולאס מאדורוניקולאס מאדורוניקולאס מאדורו של הנשיא אמון בממשלתו-להצבעת אי
. שמאללניצחון נרשם  אך גם בבחירות אלה .)בתמונה(

בהן התקיימו הערים והעיירות  337-הקולות בת מספיר
ואילו , מהקולות 43%-זכה בהימין גוש עלה כי  ,הבחירות

 –אשר כולל גם את מפלגת השלטון (מועמדי גוש השמאל 
 וגם את המפלגה –המפלגה הסוציאליסטית המאוחדת 

  .מהקולות 50%-זכו ב) הקומוניסטית וכוחות נוספים
מאל זכו מועמדי הש, בסך הכול    

,  ערים ועיירות200בראשות 
בה , לאחר מערכת בחירות תוססת

 מיליון 19 מתוך 60%- הצביעו כ
שבו  התוצאות. בעלי זכות בחירה

וחשפו את השסע החברתי העמוק 
 ואת אופיו, ונצואלהאת  הפוקד

האופוזיציה : מובהקהמעמדי ה
, שמרה על כוחה בערים הגדולות

ואילו מפלגות השמאל זכו 
גורפים באזורים ניצחונות ב

  .בשכונות העוני ובעיירות העניות, הכפריים
שהממשלה השמאלית בוונצואלה מקדמת ,     חשוב לזכור

אולם המשטר , רפורמות בעלות אופי סוציאליסטימנם וא
מעמד בעלי ההון . החברתי במדינה הוא עדיין קפיטליסטי

והוא עושה בו , עדיין מחזיק בידיו כוח כלכלי ופוליטי רב
 מזה . להחליפהאף ולהחליש את הממשלהלנסות מוש כדי שי

פעלו בעלי ההון כדי לחולל מחסור במוצרי צריכה , חודשים
אשר הורגש היטב בסופרמרקטים בערים ובשכונות , בסיסיים

מצב זה נגרם במכוון כדי לערער את . של המעמד הבינוני
לא  –אשר למרות מאמציה , דורואכוחה של ממשלת מ

   .של ההון לחבל בכלכלההמאמץ  את םבלוהצליחה ל
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 התקינות הפוליטית כעיקרון קומוניסטי
מוכיחה בעצם קיומה עד כמה נכונה  התקינות הפוליטית"

מתוך .  כי הדרך לגיהינום רצופה כוונות טובות,האימרה
המתבססת על הטיעון כי השפה  –נקודת מוצא חיובית 
ליטית אימצו אבירי התקינות הפו – קובעת את המציאות

 אשר התייחס , עיקרון קומוניסטי ותיק90בראשית שנות ה־
, קומוניסט נאמן, מצופה ממך. להליכה בתלם המפלגה

 ".לומר ולעשות את הדבר הנכון בעיני המפלגה שלך, לחשוב
 )5.2, "ישראל היום", הפרשן אהרון לפידות(

 

 ועוד חידוש לשוני
 ".תגירוש יהודי ערב מארצותיהם הוא הנכבה המקורי"

 )5.2', רשת ב, ס"סים זאב משיכ נ"ח(

 

 זה חג קומוניסטי, אוי וויי
 הוא בכלל חג סרא במ8-יום האישה הבינלאומי ב"

משתתף מדי ' אמונה'ה שארגון  ואני תמ,קומוניסטי מימי לנין
 ".שנה באירועים הנערכים לכבוד היום הזה

 )4.2, 7ערוץ , "הפמיליסטים"ר ארגון "יו, גיל רונן(

 

 בי בעדגם בי
. הרי אנחנו לא רוצים משק ריכוזי כמו בברית המועצות"

 ".ל בעד תחרותואנחנו בסך הכ
  ' מחירי הקוטגלהורדת מובילי מחאת הצרכנים מ, יצחק אלרוב(

 )16.2,' רשת ב, 2011בקיץ 

 

 לנצל אותם כשהם קטנים
חייבים ליצור הפניה של עובדים . האנשים לא רוצים לעבוד"

צריך גם למשוך חברות ... צעיר לתעשייהמוכשרים כבר מגיל 
אבל החברות הרב לאומיות לא אוהבות את , לאומיות-רב

העובדה שחוקי העבודה פה כל כך נוקשים ושיש זכות 
 ".התארגנות לכל אחד

 )3.2, "דה מרקר", נשיא התאחדות התעשיינים, צביקה אורן(

 

  פורצי הגדר 
רפו לאלפי הצט?  הנכם חרדים לעתיד ילדכם,הורים יקרים"

הורים שכבר דרשו נחרצות מהמנהלים שילדיהם לא ישבו 
ת אינו מציית /באם המנהל! בספסל אחד עם בני פורצי הגדר

  ...". א נא להתקשר ל"לפסק מרנן שליט
  נגד השימוש באייפון כרזת רחוב מתוך (

  )15.2, בשכונות החרדיות בירושלים

  

  ונצואלה על הכוונת
  

        המשך מעמוד השערהמשך מעמוד השערהמשך מעמוד השערהמשך מעמוד השער
  

מפלגות האופוזיציה הימניות ממנפות את התסכול , ת    כע
וטוענות כי רק , שנוצר בעקבות המחסור במוצרי הצריכה

, באמצעות הפלה בכוח של הממשלה הדמוקרטית הנבחרת
 .ניתן יהיה לשקם את הכלכלה

כי הצעדים הסוציאליסטיים בהם נקטה ,     עוד יש לזכור
 הלאמת :למשל(הממשלה במטרה לחלק מחדש את העושר 

המעמד  .פגעו ישירות בהון הגדול, )ענפי תעשייה מסוימים
 שחלקים ממנו מצטרפים כעת להפגנות של הימין –הבינוני 

אולם הוא גם לא היה המרוויח ,  לא נפגע מצעדים אלו–
צעדים אלו היטיבו בעיקר עם העניים הרבים . העיקרי מהם

בזכות אשר בזכות הגידול בהכנסות המדינה ו, בוונצואלה
בחינוך , בדיור, ההשקעה הציבורית הנרחבת בבריאות

  .הצליחו לצאת ממעגל העוני, וברווחה
פרצו דווקא " מחאות הסטודנטים"אין זה מפתיע כי ,     לכן

בהם נרשמה , המבוססים יותר מבחינה כלכליתבאזורים 
אמריקאי בבחירות - הפרותמיכה גדולה במועמדי הימין

 בפרברים ובשכונות ,יםם הכפריאילו באזוריו. האחרונות
, יתרה מזאת.  איש לא הצטרף לאותן הפגנות–עוני ה

העובדים המאורגנים באיגודים המקצועיים יזמו הפגנות 
ובהתנגדות לאצבעות , המוניות לתמיכה בממשלה השמאלית

  . האמריקאיות הבוחשות בפוליטיקה בוונצואלה
, 1998בשנת , אבס לראשונה בבחירות'    מאז ניצח צ

לרשויות , לנשיאות, לפרלמנט( מערכות בחירות 19התקיימו 
.  זכה השמאל– מתוכן 18-וב, )וכן משאלי עם, המקומיות

בכל מערכות הבחירות נהנה מחנה הימין מתמיכה גלויה של 
ב "אז תמכה ארה, 2002שהגיעה לשיא באפריל , ב"ארה

אשר העבירה מתפקידו למשך מספר ימים , בהפיכה צבאית
הממשל האמריקאי , גם כעת. אבס'הוגו צ, שיא דאזאת הנ

ומייחל לכך שהממשלה השמאלית , תומך בגלוי בהפגנות
  .תוחלף בממשלה הנוחה להון המקומי והזר

הנתמך בידי , את מה שהימין: במילים אחרות    
הם , לא הצליח לעשות בקלפי, האימפריאליזם האמריקאי

לקן כוללות גם אשר ח, מנסים לעשות כעת באמצעות הפגנות
  . מעשי אלימות שהובילו לפגיעה באנשי שמאל

    הקיטוב החברתי והפוליטי בין השמאל שבשלטון לבין 
נעדר כמעט לגמרי , אמריקאי שבאופוזיציה-הימין הפרו

, פעם. מהידיעות ומהפרשנויות המתפרסמות בישראל
- ש,ב נהגו לומר"מנהלים בכירים באחד מענקי הרכב בארה

נדמה שבסיקור ". ב" טוב לארה–נרל מוטורס 'גמה שטוב ל"
העיתונות , בייחוד החדשות מאמריקה הלטיניתו, חדשות חוץ

ממשל מה שטוב ל"- ש,הישראלית פועלת על פי העיקרון
 אין לשכוח שמאחורי כל אבל". טוב לישראל –האמריקאי 

נרל 'ג ",בחשבון אחרון, ת עדיין עומד, הזה"הטוב"
  ".מוטורס

  
  
  

  י" לקראת ועידת מקבימת דיון
  
  

נפתחת בימת , י"המניין של מק-מן-    לקראת הועידה שלא
לדיון בשאלות , "אלאתיחאד"-ו" זו הדרך"דיון מעל דפי 

: מאמרי דעה ותגובות ניתן לשלוח ל. פוליטיות וארגוניות
zohaderekh@gmail.com  
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  3/ כלכלה וחברה 
 

  

   ליברליזם- שבויי הניאו
  

   ,הימיןממשלת נוצר הרושם שנגידת בנק ישראל מתנגדת למדיניות 

  ערבים וחרדיםלרעה מפלה הגרסה אחרת של אותה מדיניות  זואך 

  
) 18.2(כלכלית זוטא פרצה בשבוע שעבר - סערה פוליטית    

, קרנית פלוגקרנית פלוגקרנית פלוגקרנית פלוגר "ד, בעקבות דבריה של נגידת בנק ישראל
) ס"למ(כה המרכזית לסטטיסטיקה לשבכנס השנתי של ה

 ". פני החברה לאן ":ערך בירושלים תחת הכותרתשנ
 ואף פורסמה ,כותרות רבותההרצאה של פלוג זכתה ב

ידיעות "במוסף הכלכלי של , יחד עם הערות, במלואה
רוב הכותבים לא היו נוכחים בעת ". אחרונות

הודעה שכתוב הנאומה של פלוג והסתפקו ב
שאף , ה בידי דובר בנק ישראלצלעיתונות שהופ

הנאום . דברי הנגידההיא שכתוב של 
  . פורסם למחרת באתר בנק ישראל

  
  

הפרשנים כתבו מ כי רבים ,העניין גבר    
פלוג הציגה עמדה כלכלית המנוגדת כי 

בפועל אך . לעמדתו של ראש הממשלה
 חזרה על כמה אינם אלאדבריה של פלוג 

וכלוסייה  באזהותמהמנטרות הגזעניות המ
בבעיותיו " םמיאש"-הערבית ובחרדים את ה

לדברי . של המשק הקפיטליסטי הישראלי
הגורם המרכזי לירידה בצמיחה הוא , פלוג

 –ובראשן , בישראל המגמות הדמוגרפיות
 בשיעור החרדים והערבים  הצפויהגידול

בשנים " ,לדבריה. והזדקנות האוכלוסייה
סייה בגיל ירד קצב הגידול של האוכלויהקרובות 

ירד חלקן באוכלוסייה י, במקביל. 1.2%- ל2.2%-העבודה מ
ויגדל  ,של קבוצות המאופיינות בשיעורי תעסוקה גבוהים

חלקן של קבוצות המאופיינות בשיעור תעסוקה נמוך 
  . " נמוכיםהישגים חינוכייםבו

  

  

שהיא  הלוחותר פלוג לא הסבירה לעומקן את "חבל שד    
 שיעור הגברים ושיעור עולה כי םמה ,בכנסעצמה הציגה 

 המועסקים ברוב שיעורי מבוהגהנשים המועסקים בישראל 
, צרפת, ב"ארהכגון , הגדולותהמדינות הקפיטליסטיות 

  . יוון ואירלנד, ספרד, איטליה
  
  

מייצג לדבריה מושג ש ,"ריוןהפשאלת "מודאגת מהנגידה     
במילים . מסוימת את התוצר שמפיק עובד ביחידת זמן

 הואבישראל שיעור הרווח שהמעסיק מפיק מעובדיו : אחרות
לפיהם התוצר הציגה פלוג נתונים , בהרצאתה. נמוך למדי

ב "נמוך יותר מאשר בארה  עובד ישראלילשלשעה 
 שהציגה לוחותלפי האך  .ומהממוצע במדינות המפותחות

מתקרב לתוצר הממוצע דווקא בישראל לעובד התוצר , בכנס
 תוצר זה היה ,לפני כעשור. טיות הגדולותטליס קפיבמדינות

באותה , בישראל.  אלף37-כ – ועתה , אלף דולר לעובד31-כ
אך .  אלף דולר36- אלף ליותר מ24- התוצר גדל מ,תקופה

המדינות  לא סגרנו את הפער בינינו לבין": פלוג בשלה
  . בכעסאמרה , "המפותחות בתוצר לנפש

קראה להגביר את ההשקעות בחינוך פלוג , מנםוא    
  שאינה עושה דבר,קריצה לעבר הממשלה(ובתשתיות 

ישראל  ממשלת לא שאלה מדוע היאאך , )משמעותי בעניין
 מדוע ;יםימוסיפה להשקיע בהתנחלויות בשטחים הפלסטינ

 מיליארד שקל בתכנון המתקפה האווירית על 12- הוצאו כ
 הנמשך זה ,שו הכלכלי של הכיבו או מהו מחיר;איראן

   . עשורים רבים
קשיב לשתי  כדי לה, לא נשארה באולםר פלוג"חבל שד    

ת עתידו הכלכלי של מעמד הרצאות בהן נידונה שאל
הסטטיסטיקן , שלמה יצחקישלמה יצחקישלמה יצחקישלמה יצחקי' פרופ. העובדים

 ממלכתית פנסיהדיבר בהרצאתו על , הממשלתי לשעבר
דמי הניהול  "כי ,יצחקי ציין. פנסיה פרטית לעומת

הם  ,ם כיום בחברות הפנסיה הגדולותהקיימי
חמש לישירות  המועבר ,מס על העובדים

 ,ו לדעת,הפתרון". גדולותהביטוח החברות 
תהיה ר שא ,פנסיה ממלכתית "הוא הנהגת

, מנוהלת בידי המוסד לביטוח לאומי
ותהיה פונקציה , תווסף לקצבת הזקנהת

המתנגדים . של חסכון לגמל של העובד
 המתעתדים ,אנשי האוצר:  ליוזמה זוהצפויים

 הפנסיה ובעלי קופות ,לעבוד בשוק ההון
   ."הפרטיות

-עיתונאי ב, שאול אמסטרדמסקישאול אמסטרדמסקישאול אמסטרדמסקישאול אמסטרדמסקי    
 בהרצאתו התייחס ו, הלך צעד אחד קדימה,"כלכליסט"

הוא ". ?היה לנו פנסיהמדוע אין שום סיכוי שת: "לשאלה
העובדה שאנחנו חיים "למשל , ציין מספר עובדות חשובות

חוסכים פחות  –בגלל חוסר הביטחון התעסוקתי  ו,יותר זמן
 ,חשופים לריבית נמוכה על ההשקעות שלנו אנו גם .כסף

". ומשלמים דמי ניהול גבוהים לחברות הפנסיה הגדולות
מה אפשר לעשות : "שאלהה הציג את ,בסיום הרצאתו
 –קודם כל  ":הדגישבתשובתו ". ?לנו פנסיהבשביל שתהיה 

 ומסוגלים ,את הכנסתםגדילים ים מבדים מאוגדעו. להתאגד
  ".להשיג הישגים שאין ביכולתו של העובד הבודד להשיג

                                                                    דדדד""""אאאא
  
  

        """"עידוד תעסוקת הערביםעידוד תעסוקת הערביםעידוד תעסוקת הערביםעידוד תעסוקת הערבים""""אגדת אגדת אגדת אגדת 
 השקעת" ממשלת נתניהו הודיעה לפני שלוש שנים על     

ה התעסוק,  מיליוני שקלים בעידוד התעשייה800-700
אך איש במשרדי הממשלה . "במגזר הערבי והצמיחה

 גדול הושקע תקציב השונים אינו יודע להסביר היכן בדיוק
וועדה ב נערך בנובמבר אשתקדבדיון שכך התגלה . זה

ח המבקר בנושא " דובעקבות ,של הכנסתלביקורת המדינה 
 ."הרשות לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים"פעילותה של 

  . תיעוד במה הושקע תקציב זה כליןא כי ,ח עלה"מהדו



 4/כנסת 

  

  שאסור לנתקו, מים הם מצרך בסיסי
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ש"ר חד"יו, מוחמד ברכהכ "מאת ח
  

התפרסמו בתקשורת ידיעות בדבר ניתוק מים ,     לאחרונה
והתקיים דיון בנושא בוועדת , לעשרות אלפי תושבים

עוד פורסמו בתקשורת תוצאותיו של . הכלכלה של הכנסת
בורים כי מחירי  מהישראלים ס88%ממנו עולה כי , סקר

 אומרים שהם קיבלו חיוב מים 42%, המים גבוהים מדי
 חושבים 75%-ו, הגבוה מהצריכה האמיתית שלהם

. שהסמכות לנתק מים לא צריכה להיות בידי תאגידי המים
  .כי יש לבטל לחלוטין את תאגידי המים, שיעור דומה השיב

כי הסנקציה של ניתוק מים למי שמפגרים ,     אני סבור
-סבירה ובלתי- היא סנקציה בלתי–תשלום חשבונות המים ב

כאשר הדברים אמורים בשמירה , במיוחד. מידתית לחלוטין
למשל במשפחות , על היגיינה ציבורית והיגיינה משפחתית

שאין קריטי , מים הם מצרך בסיסי. בהן יש ילדים ותינוקות
אני חושב שהסנקציה של ניתוק מים , לכן. וחשוב ממנו

במקום זאת יש לייצר מנגנון אשר . לחלוף מן העולםצריכה 
 ישלם בעבור המים שצרך –יבטיח כי מי שמשתמט מתשלום 

  .בעקבות הליך משפטי
אינני מבקש לגונן על אנשים שבאופן ,     למען הסר ספק

אני יודע שיש . עקבי משתמטים מתשלום חשבונות המים
לפי אשר חובם בגין שימוש במים תפח למאות וא, אנשים
אני מבקש לגונן על אותם . ללא סיבה מוצדקת, שקלים

  בעטיה הם  אינם מסוגלים     אשר ,  אנשים אשר נקלעו למצוקה
  
  
  
  
  
  

  עזרה ראשונה בעכו העתיקה
חץ ומ, קרס בניין בעכו העתיקה, )17.2(    בשבוע שעבר 

, )ש"חד (עפו אגבריהעפו אגבריהעפו אגבריהעפו אגבריהר "כ ד"ח.  חמישה אנשיםיותחת
למחרת היום למקרה במליאת התייחס , רופא במקצועו

והזהיר מפני המחסור במוקדי עזרה ראשונה בעיר , הכנסת
 45 חלפו, כי לאחר שאירע האסון, הוא ציין. העתיקה בעכו

. דקות תמימות בטרם הגיעו מושיטי העזרה הראשונה למקום
שהם בני מאות , הגיע הזמן לשפץ את הבתים בעכו העתיקה"

מוקד לרפואה דחופה  להבטיח שיקום –ובנוסף , שנים
לא ייתכן שבאזור בו מתגוררים .  העיר העתיקהחומיבת

אדום ואין מי -אין תחנת מגן דוד, עשרות אלפי תושבים
 .אמר, "שיסייע למי שנזקק לעזרה ראשונה

  
  
  
  

  

  
  

  ניתן לקבל את

   מדי שבוע"זו הדרך"

   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, הקומוניסטית הישראלית

בהן חיים גם , אני מבקש לגונן על המשפחות העניות. לשלם
עד כי נמנעת מהם , אשר מצבן הכלכלי הוא כה קשה, ילדים

  .האפשרות לעמוד בתשלומי המים
    גם אם הממשלה לא תקבל את עמדתי ואת החוק שאני 

 – בדבר איסור גמור על ניתוק מים לחייבים –מציע לחוקק 
-הממשלה תייצר מבחן סוציוכי , לדעתי, עדיין יש מקום

  .אקונומי לעניין ניתוק המים
  
  
  
  
  
  

הוחלט להפוך את הצעת החוק להצעה , בתיאום עם הממשלה

  ).19.2(ולהעבירה לדיון בוועדת הכלכלה של הכנסת , לסדר
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    לא לעשירים בלבד-בריאות 
  

  )ש"חד (דב חניןכ "מאת ח
  

 היא רפואה לא רפואה לעשירים במקביל לרפואה לעניים    
אדם לא אסור ליצור מצב שבו . היא רפואה חולה, צודקת

אפשר את מה ש, יקבל ממערכת הבריאות את מה שמגיע לו
 .אין לו כסףמשום ש, לתת לו

ג ונהה, )פ"שר(שירותי רפואה פרטיים המודל של     
כמו . הוא המצאה ייחודית בתחום ההפרטה, בישראל

גם במערכת הבריאות אנו , במערכות אחרות במדינת ישראל
ר שא, לעשירים בלבד,  של רפואה פרטית"קומה"-עדים ל

, המשמעות היא. ל בסיס התשתית הציבוריתמוקמת ונבנית ע
: שמערכת הרפואה הפרטית מושתתת על מימון ציבורי

הכשרת , הלוגיסטיקה,  של בית החולים או המרפאההמבנה
  . ציבוריות הוצאות ןה כל אלה – הכשרת האחיות, הרופאים

 כפי –אלא הם גם , צודקים-פ הם לא רק בלתי"    אבל שר
 פשוט –" הדסה"החולים -שאנחנו למדים מהמקרה של בית

שום נקלע למשבר לא מ" הדסה"חולים ה-בית. לא עובדים
; שהרופאים או האחיות לא עשו את עבודתם כהלכה

אשר , נקלע למשבר בגלל ההתנהלות השגויה" הדסה"
  .פ" השרת פרקטיקתבמרכזה נמצא

עימות הוא , פ לבין המתנגדים"בין המצדדים בשרהוויכוח     
דוגלת בהפרטת , השקפת עולם אחת: בין שתי השקפות עולם

לא חומלת והיא , הסדרי הרווחהבפירוק , שירותים חברתיים
אילו  ו.תם מאחור ומוכנה להשליך אועל חולים עניים

 ,אדם-ם בניאדם ה- שבניהשנייה אומרת עולם ההשקפת 
בשאלה  .בגלל היותם תושבי ישראלוזכאים לטיפול רפואי 

תהיה  לטיפול רפואי הזכאותהאם : העקרונית הזו יש להכריע
  ?מותנית במחלה או בעושרו של החולה

  
, בעת הנמקת הצעת חוק שהגיש) 19.2( במליאת הכנסת בריםד

. חולים ציבוריים-בדבר איסור מתן שירותי רפואה פרטיים בבתי

  . תומכים23 מתנגדים מול 46ההצעה נדחתה ברוב של 



  מ

  5/ מדיניות 
 

  

   כל הזירות ב–מערכה מול הימין 
  

      
הוועד המרכזי של המפלגה הקומוניסטית הישראלית     

ר המושב "יו.  בבית הידידות בנצרת21.2-התכנס ב) י"מק(
והישיבה , מוחמד בכרימוחמד בכרימוחמד בכרימוחמד בכרי, היה חבר הלשכה הפוליטית

לאחר . מוחמד נפאעמוחמד נפאעמוחמד נפאעמוחמד נפאעל "המזכנפתחה בסקירה פוליטית של 
אשר סוכם ,  התקיים דיון.רתמכן נמסרו דוחות על המצב בנצ

  .ל ואושר בהצבעה"בידי המזכ

        
, , , , ראייסי בנצרתראייסי בנצרתראייסי בנצרתראייסי בנצרת''''למען ניצחונו של ראמז גלמען ניצחונו של ראמז גלמען ניצחונו של ראמז גלמען ניצחונו של ראמז ג

        הריאקציה והשלטונותהריאקציה והשלטונותהריאקציה והשלטונותהריאקציה והשלטונותהברית של הברית של הברית של הברית של להבסת להבסת להבסת להבסת 
י קורא לכל חברי המפלגה "    הוועד המרכזי של מק

לכל מי שחרד לדמותה , ש"י וחד"לכל חברי בנק, ואוהדיה
ייס למערכה להתג,  של העיר נצרתהחברתית והפוליטית

, להבטיח את ניצחונו של מועמד חזית נצרת הדמוקרטיתו
, בבחירות החוזרות לראשות העירייה, ראייסי'ראמז ג

  . במארס11-שיתקיימו ב
המתקיימות בהוראת בית המשפט ,     הבחירות החוזרות

, ובצל האשמות בזיופים כלפי אנשיו של המועמד עלי סלאם
ה החוקית שאושרה בידי מבקשות להפוך על פיהן את התוצא

ניצחונו של ראמז : שהיא, המשפט המחוזי בנצרת-בית
מאחורי .  באוקטובר22- ראייסי בבחירות שהתקיימו ב'ג

סלאם התייצבה קואליציה חשוכה של גורמים ריאקציוניים 
המחזרים אחר הממסד השלטוני ומשתמשים ללא , ובריוניים

מיוחד ב. הרף בתעמולה עדתית ובהפצת שקרים ושמועות
, ראוי לציין את התייצבותו של ראש עיריית נצרת עילית

אשר הודה בראיונות לתקשורת כי גייס , הגזען שמעון גפסו
  .מאות חברי ליכוד בנצרת להצביע עבור סלאם

אולם ,     המערכה בנצרת היא מערכה מוניציפאלית בצורתה
, היא עוסקת לא רק בתפקודה של העירייה. פוליטית בתוכנה

השאלות המוטלות על .  של העיר והחברהעתידהבאלא 
האם תמשיך האוכלוסייה הערבית בישראל להיאבק : הכף

 יו של ניסיונותהאם יצליחו? לשוויון לאומי ואזרחי מלא
השלטון לפורר את האחדות הלוחמת של המיעוט הלאומי 

במדיניות של פירוד , בין היתר, ניסיונות המתבטאים – הערבי
תכנית ממשלתית לגיוס הצעירים הערבים על בסיס עדתי וב

תישמר דמותה או ש –" שירות לאומי"-ל ול"לצה
י "בהנהגת מק, הנאורה והמתקדמת של נצרת, הפטריוטית

האם תתרום האוכלוסייה הערבית את משקלה ? ש"וחד
ולמען הבטחת , למען שלום צודק, במערכה נגד הכיבוש

או שתסתבך , הפלסטיני-זכויותיו הלאומיות של העם הערבי
האם ? בשיתוף פעולה מביש עם הליכוד ומפלגות השלטון

 תתטפח זכויות הנשים ואת האוכלוסייה הערבית בטיחת
, למשפחתיות,  או שתידרדר לעדתיות,אחדות של מאבק

  ?אלימות פוליטיתללביריונות ו
 את החבירה של ההנהגות של כוחות מוקיע    הועד המרכזי 

-ו" פטריוטיים"ות פוליטיים אשר מתיימרים להי
אל הגוש הריאקציוני , ד"ובראשם הנהגת בל, "מתקדמים"

חבירה זו נעשתה תוך שיתוף . בבחירות לראשות עיריית נצרת
פעולה בוטה ומביך עם תרבות של אלימות ובריונות 

  ,  וזר  מקומי הון  ובמימון  השלטון בעידוד זרועות , פוליטית

  
חבירה זו חושפת את הפנים . שמקורו במדינות המפרץ

,  מפלגה זושל הנהגתהאמיתיות ואת הזיוף שבקריאות 
לאחדות ולמאבק משותף של הכוחות הפטריוטיים בקרב 

  .הציבור הערבי
את התייצבותם ,     הוועד המרכזי רואה בחיוב ובהערכה

צות פוליטיות הברורה של אישים פטריוטיים ושל קבו
י "גם כאלה שיש להם ויכוח עם מק –ות ומתקדמות פטריוטי

ובכלל זה , ראייסי'מאחורי מועמדותו של ראמז ג – ש"וחד
ועד המרכזי וה". בני הכפר" של  תנועת חראיתהעמידה הא

ר שאמצפה גם מאישים מתקדמים בתוך קבוצות פוליטיות 
הנהגתן החליטה באופן אופורטוניסטי לתמוך בגוש 

 –אינטרס הפטריוטי המתקדם ולחבור לדבוק ב, הריאקציוני
גוש התומך  הל א–בניגוד לעמדת רוב הנהגת קבוצתם 

  . ראיסי'מועמדותו של גב
  

        המנייןהמנייןהמנייןהמניין- - - - מןמןמןמן- - - - דחיית מועד הוועידה שלאדחיית מועד הוועידה שלאדחיית מועד הוועידה שלאדחיית מועד הוועידה שלא
ראייסי '    הוועד המרכזי קובע כי ההתגייסות לניצחון ראמז ג

בבחירות החוזרות בנצרת היא המשימה המרכזית העומדת 
  . כיום בפני המפלגה

    נוכח סמיכות המועדים בין הבחירות החוזרות בנצרת לבין 
מחליט הוועד המרכזי כי הוועידה , המועד שנקבע לוועידה

אשר הייתה אמורה להתקיים , המניין של המפלגה- מן-שלא
הוועד המרכזי . תידחה למועד אחר, באמצע חודש מארס

  .מסמיך את הלשכה הפוליטית לקבוע את המועד החדש
            

            ––––ול העלאת אחוז החסימה ול העלאת אחוז החסימה ול העלאת אחוז החסימה ול העלאת אחוז החסימה ממממ
        ערבית רחבהערבית רחבהערבית רחבהערבית רחבה- - - - נגבש שותפות יהודיתנגבש שותפות יהודיתנגבש שותפות יהודיתנגבש שותפות יהודית

י חוזר ומזהיר מהמהלך המסוכן "    הוועד המרכזי של מק
, דמוקרטי מובהק-זה מהלך אנטי. של העלאת אחוז החסימה

המכוון ליצור חומות גבוהות מסביב לפוליטיקה ולהפוך 
 ,למנוע ייצוג ממפלגות אידיאולוגיות, אותה למועדון סגור

  .לחזק את ההוןו, קבוצות מיעוטמאוכלוסייה הערבית ומה
 של במסגרת בכנסת ןש פועלות דרך נציגיה"י וחד"    מק

כולל , חזית התנגדות רחבה של כל מפלגות האופוזיציה
  .ה שתמכו בעבר בהעלאת אחוז החסימהכאל

    הסיכום בין נתניהו לבין ליברמן על העלאת אחוז החסימה 
עלול  הזה רףברור שה. ש"וחד בחד יפגע במי3.25%-ל

ת ערבית העקבית והלוחמ-מה היהודית ייצוג מהרשילמנוע
י קוראת לכל "מק, זאתנוכח . למען שלום ושוויון בארץ הזו

  :כנסת חשוב להםבערבית -אלה שקיומה של שותפות יהודית
בואו ניתן לו תשובה , הימין הציב בפני כולנו אתגר    

ערבית -  שותפות יהודית שלה בגיבוש–פוליטיקה חזקה 
  .שלום ושוויון, למען צדק חברתי, ומשפיעה יותריותר רחבה 

  

            בבבב"""" בחסות ארה בחסות ארה בחסות ארה בחסות ארה,,,, הכיבוש הכיבוש הכיבוש הכיבושהעמקתהעמקתהעמקתהעמקת
י מוקיע את התנהלותה של ממשלת "    הוועד המרכזי של מק

אשר פועלת להעמקת , הימין בראשות בנימין נתניהו
  . םיולהנצחת הכיבוש הישראלי בשטחים הפלסטיני
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 6/מדיניות 

  

  מערכה מול הימין בכל הזירות
  

        5555המשך מעמוד המשך מעמוד המשך מעמוד המשך מעמוד 
  

-שווא בדבר משא-מייצרת הממשלה מיצג, העולם    כלפי 
הממשלה מוסיפה לאשר , אולם בפועל. ומתן עם הפלסטינים

ממשיכה בייהוד מזרח , בניית יחידות דיור בהתנחלויות
מעלימה עין ומעודדת פעולות טרור אלימות של , ירושלים

ושריה מעלים הצעות מסוכנות , ")חירתג מ("מתנחלים 
בדבר סיפוח בקעת הירדן או בדבר שלילת , וחסרות שחר

  .אזרחות מהאזרחים הערבים בוואדי עארה ובמשולש
, 2013    כפי שהזהרנו כבר בעת פתיחת השיחות באוגוסט 

לא משום , ומתן צפוי להיכשל- המשא, בתנאים הנוכחיים
פלסטינים עם מי אלא משום שאין ל, שאין על מה לדבר

  . נתניהו אינו מעוניין להגיע לשלום צודק: לדבר
, י בין ישראל לבין הפלסטיניםאלב אינה מתווך ניטר"ארה    

, אלא היא התומכת העיקרית במדיניותה של ממשלת ישראל
אשר מעמיקה את הכיבוש ומגבירה את הסכנה למלחמה 

 כי ב לצד התביעה של נתניהו"התייצבותה של ארה. אזורית
כמו גם , "יכירו במדינת ישראל כמדינה יהודית"הפלסטינים 

, 2ון קרי בריאיון בערוץ 'אמירתו של שר החוץ האמריקאי ג
 ותמסייע, )19.2(כי ייתכן הסדר מדיני ללא פינוי מתנחלים 

  .האמריקאי" התיווך"לשפוך אור על פרצופו האמיתי של 
בוריות     הדבר ממחיש את הצורך להסביר ביתר שאת לצי

הישראלית ולדעת הקהל האזורית והעולמית את הצורך לנהל 
 -  מדיניות המנותקת מתכתיבי האימפריאליזם האמריקאי

  .מדיניות שלום שהיא לטובת האינטרסים של שני העמים
תכנית יישום י שב ומדגיש כי "    הוועד המרכזי של מק

אשר יבטיח את , שלום צודק ויציבל יובילי "השלום של מק
במרכזה . אינטרסים הלאומיים האמיתיים של שני העמיםה

שבירתה , הקמת מדינה פלסטינית עצמאית: של התכנית
 ביוני 4- בקווי ה, בצד מדינת ישראל, ירושלים המזרחית

שחרור ; פינוי כל ההתנחלויות ופירוק חומת ההפרדה; 1967
ופתרון צודק של בעיית הפליטים ; כל האסירים הפלסטינים

  .ם"פי החלטות האו- עלהפלסטינים
 עשרים שנה היה במועד בו מלאוהוועד המרכזי כינוס     

-לטבח שביצע המתנחל ברוך גולדשטיין במסגד אל
, )21.2 (באותו יום. בחברון) מערת המכפלה(איברהימי 

בהשתתפות השמאל , התקיימה הפגנת אלפים בחברון
 הוועד המרכזי מביע את. הפלסטיני ופעילי שלום ישראלים

 רחבתוקורא לה, הערכתו למפגינים הפלסטינים והישראלים
  .ההשתתפות בפעולות מסוג זה

  
         דעים   דעים   דעים   דעים  י ומפלגת העם הפלסטיני תמימותי ומפלגת העם הפלסטיני תמימותי ומפלגת העם הפלסטיני תמימותי ומפלגת העם הפלסטיני תמימות""""מקמקמקמק

י "בין משלחת מק, )15.2(    בפגישה שהתקיימה ברמאללה 
הדגישו שתי המפלגות , לבין משלחת מפלגת העם הפלסטיני

 המצב המדיני כי שוררת ביניהן תמימות דעים מלאה בשאלת
. ף לבין ישראל"ומתן בין אש-התיכון וביחס למשא- במזרח

שתי המפלגות מאוחדות בהוקעת עמדתה של ממשלת 
  . ב באזור"ובהוקעת התפקיד השלילי שממלאת ארה, ישראל

    שתי המפלגות סבורות כי מספר התבטאויות של אישים 
,  )מאזן-אבו(לרבות הנשיא מחמוד עבאס , ף"מהנהגת אש

 בדבר מדינה ותההצע. יקות למערכה למען שלום צודקמז
או בדבר נסיגה מהחלטות , ו"מפורזת בה יוצבו כוחות נאט

 ן אינ–ם בדבר פתרון צודק של שאלת הפליטים "האו
 את האינטרסים הלאומיים האמיתיים של העם ותמשרת
  .או של העם בישראל, הפלסטיני-הערבי

  

        התיכוןהתיכוןהתיכוןהתיכון- - - - מזרחמזרחמזרחמזרחההתפתחויות בההתפתחויות בההתפתחויות בההתפתחויות ב
כי האווירה האזורית השתנתה ,     הוועד המרכזי מציין

ההסכם שהושג בין המעצמות . במהלך החודשים האחרונים
וההסכם שהושג בינן , לבין איראן בדבר תכנית הגרעין שלה

 אצל כעס עוררו, לבין סוריה בדבר פירוק הנשק הכימי
כדי ,  לתופף בתופי המלחמהתהגואשר נ, ממשלת נתניהו

  . קולות הדורשים את סיום הכיבוש הישראלילהסות את ה
ב דחפו את האופוזיציה "    העובדה שלחציה של ארה

חושפת את התפקיד , נבה'הסורית להכשיל את השיחות בז
ההרסני שממלאת ההתערבות הזרה בהתמשכותו של המשבר 

אשר ממשיך לגבות את חייהם של חפים מפשע , בסוריה
ב וגרורותיה הן "כי ארה, רברור יותר מאשר בעב, כיום. רבים

, שמושכות בחוטיהן של הקבוצות הטרוריסטיות בסוריה
  ". מהפכה"המתהדרות בנוצות של 

י "את צדקת הערכותיה של מקאלה מוכיחות התפתחויות     
, בדבר אופייה הטרוריסטי של המתקפה האימפריאליסטית

ובכלל , ב והריאקציה הערבית והאזורית"המונהגת בידי ארה
כוחות אלה מבקשים לפורר את סוריה . משלת ישראלזה מ

 המסתתרת –ב "ארה. ולהכניעה להגמוניה האמריקאית באזור
 נשענת –" הפצת הדמוקרטיה"של אמתלה מאחורי 

  .קאעידה-דוגמת אל, ותה האזורית על קבוצות טרורבמדיני
    הוועד המרכזי רואה בחיוב את ההתקרבות ביחסים בין 

 את התלות החלישה בכך הזדמנות לורוא, מצרים לרוסיה
אשר , ב"הכלכלית והפוליטית של מצרים בארה, הצבאית

מצרית היא -ההתקרבות הרוסית. נמשכת זה ארבעה עשורים
 אשר מחבקת את תנועת –ב "ביטוי לניגוד בין מדיניות ארה

 לבין הרצון של העם ושל ההנהגה –האחים המוסלמים 
סיום התלות . זובמצרים לסיים את שלטונה של תנועה 

 תנאים נוחים עשוי להניב, ב"של מצרים בארההמוחלטת 
 העם המצרי להשלים את מהלכי המהפכה שיקלו על, יותר

  . שינוי דמוקרטי וחברתי עמוק של המשטרחוללול
  

   משבר ההפרטה משבר ההפרטה משבר ההפרטה משבר ההפרטה––––" " " " הדסההדסההדסההדסה""""- - - - המשבר בהמשבר בהמשבר בהמשבר ב
, י מחזק את ידי הרופאים והרופאות"    הוועד המרכזי של מק

, בירושלים" הדסה"החולים - נהל בביתהאחיות ועובדי המי
להגנה על , אשר שבתו ונקטו בפעולות מחאה נחושות

הוא משבר מדיניות " הדסה"- המשבר ב. עבודתם ושכרם
אשר אחד מביטויה הוא , ההפרטה של מערכת הבריאות

  .למערכת הציבורית) פ"שר(הכנסת שירותי רפואה פרטיים 
לכיסוי , יםהחול-    הוועד המרכזי קורא להלאמת בית

-ולהבטחת זכויות כלל עובדי בית, גירעונותיו בידי הממשלה
  .החולים וציבור המטופלים

  
            מול חתרנות הימיןמול חתרנות הימיןמול חתרנות הימיןמול חתרנות הימין, , , , סולידריות עם ונצואלהסולידריות עם ונצואלהסולידריות עם ונצואלהסולידריות עם ונצואלה

י שולח את ברכתו לממשלה "    הוועד המרכזי של מק
, בראשות הנשיא ניקולאס מאדורו, המהפכנית בוונצואלה

למפלגה , נצואלהלמפלגת הסוציאליסטית המאוחדת של ו
ולכל בני העם בוונצואלה , הקומוניסטית של ונצואלה

  .תמיכה במהפכהבהמפגינים ברחובות 
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    נתן נתן
   לקחונתן

  
        לילך וברלילך וברלילך וברלילך וברמאת 

  
 , "בחזרה לזמן ורתמוס"בספרו החדש 
   לזנוח  קורא גידי רשף 

בעודו משתמש , ת זך בבואנו לקרוא באלתרמןאת ביקור 
  בכלי הביקורת של זך

 

,  מאת נתן זך"הרהורים על שירת אלתרמן" שנים לאחר 55    
 יו שההמאמרים תקפות מלהיב להיתקל בבחינה שיטתית של

המצוי הניתוח . אלתרמןנתן ביקורת של קאנון החלק מל
הוצאת ( רשףרשףרשףרשףגידי גידי גידי גידי של " חזרה לזמן וריתמוסב"בספר החדש 

אלא עושה שימוש בכלים , אינו פוליטי או היסטורי) פרדס
תפקידו של , עם זאת . של זךושואלים מניתוחה ,םאנליטיי

 לא זךשמתח ביקורת ה אם נזכור כי ,הספר הצנום משמעותי
הובילה ר שא נקודת שבר אלא גם ,רק מאבק דוריהייתה 

   .חופשיהריתמוס הלזניחת השיר במשקל לטובת 
זך איננו שולט מספיק בתהליכי "האמירה הצלולה כי     

יין את הצורך  לאה נועד,בהקשר עכשווי" הכתיבה שלו עצמו
זך אם אומנם  . אלתרמןיחס לשירתב  מיותרתאפולוגטיקהב

אין סיבה אז , וב על הפואטיקה של אלתרמןלא אומר דבר חש
קריאה העל  שלא להשתחרר מהמשא רב השנים שהעמיס

 ברחוב המהלך הביטוי את'". משורר מורכב ומסתוריאותו ב
 להכניסו ליאה מוצא שאינו או, שומע אלתרמן אין ממש
 של הנתק על מתלונן זך –) 111' עמ, "הרהורים"(' לשיר

" בעצמו מנותק ונשמע – וםהיומי משפת האלתרמנית השפה
  . )42' עמ(

 ובוחנת ,מנותקת מהקשרים חברתיים ופוליטייםהביקורת     
את מחקר מאפיינים אשר  ,את הטקסט בכלים אנליטיים

ומהדהדים במיוחד את , הספרות במחצית המאה העשרים
 ,אליוט. אס.טיהמשורר  מזוהה עםהזרם ש, יזםקריטיצ- הניאו

 זך פילס לו דרך כך, כמו אליוט .שימש מודל עבור זךר שא
לבין , בשירה העברית בשילוב בין שירה חדשנית לתקופתה

כולל צעד משמעותי ,  הקאנוןתיאוריה וארגון מחדש של
  . שירת דוד פוגלבשלייה מן הנשייה של

 ,הטקסטהביקורת של רשף היא מעשה פירוק שיטתי של     
  ברצף מעוררתקריאת הספר .מהלך לוגימנוסח כר שא
, ההיסטוריוגרפיה של השירה העבריתחשבה מחודשת על מ
איך למרות הבקיעים  , מפתיע.מתאפשרת ממרחק הזמןר שא

שמרו על הם ,  ובסגנון המעורפל של זךשמתגלים במאמרים
 שחלקים ניכרים מביקורת השירה ,מעניין לשים לב. מעמדם

כמו , ניסוחים פתלתלים ועקיפים ביםעמוס ,העברית מאז
 המבקר בין הקוראת לבין מושא ומה שפורשֹ מטפחת אט

  .הביקורת
מודל חרדת באמצעות שירה העברית אם נבחן את ה    

 על פי המודל –אזי נגיע למסקנה  ,הרולד בלום לשההשפעה 
  ביחס    זך של   הלעומתי  מהלך ה  כי  –  המוצע  לי אהאדיפ

  

  
זאת בדומה ( כרצח אב אלתרמן יתפרשל

 מחבורת  –  למתקפה של שלונסקי
   – אלתרמן גם אליה השתייך   ,"וייחד"

לפי התיאוריה  .) בדור הקודם,על ביאליק
ח האב נועד להסיט את האב רצ ,של בלום

 ולהתמקם שם ,השירי ממרכז שדה השירה
 ניכר שזך ,במבחן התוצאה. על חשבונו

את הדי . מאשר את המסקנה התיאורטית
   המודל הזה ניתן לראות באזכורים

  ובהתנצלות   אלתרמן   של  הרבים
   על  אפשרית

 בראיונות שנתן ,הביקורת כלפי אלתרמן
  . עם צאת ספרו החדש,זך לאחרונה

מצביעים על רשף  הניסוחים של גידי    
תוך ו ,הקושי להתייחס לביקורת השירה באופן רציונאלי

 –הנושא שאדבר עליו לסיום : "למשל. חתירה למובן
הוא ;  הוא ללא ספק מבלבל ביותר–וכן התאמת הריתמוס לת

', תוכן', 'ריתמוס'וי בהבנה מדויקת יותר של המילים גם תל
"  משהו שכנראה איננו יכולים לקוות לו יותר מדי– 'התאמה'
 ושפתו , הכתיבה של רשף רהוטה וקומוניקטיבית).57' עמ(

 רשף מציע ,בעצם הסגנון. מדויקת ובהירה, יומיומיתהיא 
-כזו שחותרת למובנות ולהסטת אי,  מזו של זךביקורת אחרת

    . בהירויות
אלתרמן : "(40' בהערת סוגריים בעמ, מעיר באירוניהרשף     

 , מחופש לבן אדם,היה רובוט תעשייתי למילוי אנאפסטים
 ,שהצליח לחמוק אפילו מעיניה הבולשות של סוזן קלווין

 עד שבא זך וחשף את –וכמעט הפך למשורר לאומי 
 היה נזכר אלתרמן, האם לולא ביקורתו של זך. "מההמזי

ייחס בחשדנות להערת אגב תואולי יש לה ?כמשורר לאומי
 עשוי להיתפס כמושג "משורר לאומי" ריהש, בסוגריים

מעמדה השולי של השירה בעשורים האחרונים . אנכרוניסטי
שירתם ממוקמת בקצוות פוליטיים ר שא ,מייצר משוררים

, זאת. ירדיקלהשמאל  ב– ובעיקר ,יםרחוקים מהמיינסטרה
   . על פי הדגם שמגלם זך,במובנים רבים

   

         בכל הזירות בכל הזירות בכל הזירות בכל הזירות––––מערכה מול הימין מערכה מול הימין מערכה מול הימין מערכה מול הימין 
  

        6666המשך מעמוד המשך מעמוד המשך מעמוד המשך מעמוד 
  

אשר הובסה שוב ושוב ,     האופוזיציה הימנית בוונצואלה
אשר האחרונות שבהן היו הבחירות , בבחירות דמוקרטיות

ודש לנשיאות בחודש אפריל והבחירות המקומיות בח
מבקשת להשיג באלימות את מה שלא הצליחה , דצמבר

  .להשיג בקלפי
,     התקשורת הבינלאומית והישראלית אינה מקפידה לדווח

כי מול ההפגנות של אנשי האופוזיציה הימנית מתקיימות 
עוד . הפגנות המוניות של תומכי המהפכה הבוליבאריאנית

פגנות שרבים מהפצועים בה, מצניעה התקשורת את העובדה
  .אשר הותקפו בנשק חם בידי מפגיני הימין, הם אנשי שמאל

אשר מספקת גיבוי , ב"    תפקיד צבוע במיוחד ממלאת ארה
לאופוזיציה הימנית ומבקשת בגלוי להחליף את הממשלה 

. בממשלה שתהיה נוחה עבורה, הנבחרת של ונצואלה
, העוינות הגדולה של האימפריאליזם האמריקאי נובעת מכך

יניות הסוציאליסטית של ממשלת ונצואלה מוכיחה כי שהמד
 העידן שיסתיים גובר הסיכויוכי , ליברליזם- לניאוחלופהיש 
  .ב"של ארה" החצר האחורית"אמריקה הלטינית הייתה בו 



    במאבק
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תושב מזרח ירושלים , רבורבורבורבו- - - - אמיר עבדאמיר עבדאמיר עבדאמיר עבדהצלם הפלסטיני     
, בעקבות סטטוס בפייסבוקבמשטרה זומן לחקירה , הכבושה

ראש עיריית ", ניר ברקת, בו כינה את ראש עיריית ירושלים
, "חשוד בהסתה"בחקירה נאמר לו שהוא ). 18.2" (הכיבוש

  ".?ר כיבושלמה אתה אומ, אתה גר בעיר הזו: "והוא נשאל
מגנה את הפגיעה בחופש הביטוי " זו הדרך"    מערכת 

מחזקת את ידי העיתונאים והצלמים , ובחופש העיתונות
, הפלסטינים והזרים המסקרים את הנעשה בשטחים הכבושים

, כ ובמשטרה להטריד"ומזהירה מפני התגברות המגמה בשב
  .לעצור ולאיים בגין התבטאויות פוליטיות לגיטימיות

  

 י למפלגת העם הפלסטיני"פגש בין מקמ
בין , )15.2(רמאללה ב    בפגישה שהתקיימה לאחרונה 

בראשות , )י"מק(המפלגה הקומוניסטית הישראלית משלחת 
מפלגת העם לבין משלחת , מוחמד נפאעמוחמד נפאעמוחמד נפאעמוחמד נפאעל "מזכה

נידונו , סאלחיסאלחיסאלחיסאלחי- - - - בסאם אבסאם אבסאם אבסאם אל "מזכה בראשות ,הפלסטיני
  ).6 בעמוד' ר – על כך(מ המדיני "וההתפתחויות במ

חבר : חברי הלשכה הפוליטיתי כללה גם את "    משלחת מק
עאידה עאידה עאידה עאידה , "אלאתיחאד"עורכת , עפו אגבריהעפו אגבריהעפו אגבריהעפו אגבריההכנסת 

   .עופר כסיףעופר כסיףעופר כסיףעופר כסיף, וראש המחלקה לקשרי חוץ, סלימאןסלימאןסלימאןסלימאן- - - - תומאתומאתומאתומא
  

 א"קמת מערך פעילים מעמדיים בתה
מקצועי של -הישיבה הראשונה של מערך הפעילים האיגוד    
 , בפברואר26', דביום אביב תתקיים -ש בתל"י וחד"מק

 .70רחוב אחד העם ,  בגדה השמאלית20:00בשעה 
 ,בין היתר, ת האקטיבמטר" כי ,נמסר    ממארגני הפגישה 

 זכויות בנושאהסניף פעילות להוביל ולהגדיל את היא 
תיחת קורס הכשרה פבישיבה הראשונה נדון ב. עובדים

  ".בה הקרושנהלן פעילות תכננו, מקצועיים- לפעילים איגוד
  

 מערכת הבריאותת הפגנה נגד הפרט
-תתקיים בכיכר הבימה בתל,  במארס1,     במוצאי שבת

. אביב הפגנה נגד הפרטת מערכת הבריאות הציבורית
ר שא, )א"רל(ארגון רופאים לזכויות אדם בהודעה שפרסם 

, לדרוש משרת הבריאות" נכתב כי מטרתה ,יזם את ההפגנה
 להחזיר את מערכת הבריאות ,ה שהקימהוועדה ומ,יעל גרמן

 ,ניקח אחריות על הבריאות שלנו, יחד. לציבור המטופלים
 ".נדרוש מערכת בריאות שוויונית וסולידריתו
  

 ערבית מדוברת למתחיליםקורס 
קורס ערבית ודיעה על פתיחת מכללת הגדה השמאלית מ    

 .מוחמד אגואנימוחמד אגואנימוחמד אגואנימוחמד אגואני בהנחייתו של המורה ,מדוברת למתחילים
, 20:30-19:00בין השעות ,  בימי שלישיהקורס יתקיים

 12 –משך הקורס  .א"ת', קומה ג, 70ברחוב אחד העם 
  שקל750: עלות הקורס.  במארס4- ב–ותחילתו , פגישות

      aravit.hagada@gmail.com: הרשמהל .)בשלושה תשלומים(
  
  

  

        חוג אחווה
 חיפהחיפהחיפהחיפה, , , , 39393939שדרות בן גוריון שדרות בן גוריון שדרות בן גוריון שדרות בן גוריון 

 

 19:30בשעה ,  בפברואר26', דיום 
  
 

   –מפגש ראשון מסוגו בחיפה 

 מחאת מבקשי המקלט האפריקאים
 

  
  
  

שחי , בקש מקלט מאריתריאה מ–במפגש ישתתפו אהרון 
 – נעמי גרשטייןו, אחד ממנהיגי המחאהו,  שנים בארץ6מזה 

 .א" שנים בקהילת מבקשי המקלט בתשבעהמתנדבת מזה 
  . והכניסה חופשית, המפגש יתקיים בשפה העברית

 052-8330046: לפרטים
  
 

 2014יום האישה הבינלאומי 
 אאאא""""תתתת, , , , 70707070אחד העם אחד העם אחד העם אחד העם , , , , בגדה השמאליתבגדה השמאליתבגדה השמאליתבגדה השמאלית

 

 20:00בשעה ,  במארס2', יום א
 

 שולחן עגול של נשים מובילות מאבקים

 ?מהי פוליטיקה עבורי
 

על חסמים חיצוניים ופנימיים בפני מנהיגות פוליטית של 
שלי , בותיינה דביט', דורית אברמוביץ: משתתפות. נשים

, אורלי פלדהיים, פתחיה סגייר, נועה לוי, מאיה חסקל, בירד
 .'ג'נורית חג: המנחה. ורבות אחרות, אלה שאינסקיה

 
 20:00בשעה ,  במארס9', יום א
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 .דובר אנגלית). 2002(ולי דאש 'ג: הבימאית. סרט עלילתי
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 משטרת מחשבות במזרח ירושלים


