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) 1.5(בשבוע שעבר הודיע , בנימין נתניהו, ראש הממשלה    
שיבטיח עיגון חוקתי של מעמדה של "חוק כי יפעל לקדם 

כי , פרשנים ציינו ".ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי
העיקרון של  לאלץ את בג״ץ להעדיף את היאמטרת החוק 

, "נה דמוקרטיתמדי"על פני העיקרון של " מדינה יהודית"
בין שני העימות בכל פעם בו תידון עתירה אשר עניינה 

ר "החוק יתבסס על הנוסח שהציעו יו. מושגים אלה
הבית "ר סיעת "ויו, )ליכוד(כ יריב לוין "ח, הקואליציה

  .כ איילת שקד"ח, "היהודי
נתניהו  " כי, בתגובה אמר, מוחמד ברכהכ"ח, ש"ר חד"יו    

 הגזענית שנמשכת מזה כמה משלים את מסכת החקיקה
. 21- האת ישראל למדינת הגזע הראשונה במאההופך ו, שנים

נתניהו מביא לידי מימוש את , בעצם הכוונה לחוקק את החוק
קרי על ישראל כמדינת ון 'שר החוץ האמריקאי גאמירתו של 

  ".אפרטהייד
היא שישראל לא , החוקאזרחית של - הפוליטיתמשמעות ה    

היא  –ובמקביל , ל האזרחים שאינם יהודיםתהיה מדינתם ש
הוא  חוק זה. מדינתם של היהודים שאינם אזרחיהכ תתפקד

 הכנסת בשנים שלדמוקרטי -חלק מגל חקיקה גזעני ואנטי
ם של האזרחים אזרחותשנועד לערער על , האחרונות

הלגיטימציה את  חסל ולהפלסטינים בישראל-הערבים
מטרת .  הפוליטייםםלהשתתפות האוכלוסייה הערבית בחיי

להכשיר את דעת הקהל לשלילת אזרחות או מסע היא היוזמי 
  .לטרנספר פיזי

ומתן - אשר מאז הפסקת המשא–    ראש הממשלה נתניהו 
 להסטת פועל –עם הפלסטינים ספג ביקורות בארץ ובעולם 

 סביב ובחר לחולל מחול שדים, הדיון מסרבנות השלום שלו
ציפי , שרת המשפטים. שראלשאלת אזרחותם של ערבים בי

אולם נותר לראות כיצד , הודיעה כי תתנגד לחקיקה זו, לבני
טרם נשמעה התנגדות ברורה .  בהמשךינהגו היא וסיעתה

  המחשיבים עצמם          " יש עתיד"מסיעת  חברי כנסת  מפי אותם 

   

  
  

  

  

  

  

, לא רק בשורות האופוזיציה. ליברלים או תומכי זכויות אזרח
את ש, ם בקואליציה נדרשים חברי הכנסת להביןאלא ג

החקיקה הגזענית הזו יש להכשיל ואת ממשלת הגזענות 
  .סלק יש לאתהז

  2014 מאי ב  7,  18גליון    
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 קנהימזגם ביזנס לעשות אפשר 
 ".כמה מאות מנהלים מוצצים את הפנסיה של הציבור"

 )18.4, "דה מרקר", מחבר חוק החברות, ה'אוריאל פרוקצ' פרופ(

 

 אבל המבין לא יבין
ואולי אפילו , גם אם סבורים שלרוסים יש סיבות ייחודיות"

ישראל אינה יכולה ,  לפעול כלפי אוקראינה,מוצדקות
הגם , להתעלם מהתקדים המסוכן שמיעוט אתני או לאומי

יחליט על דעת עצמו לפרוש , שהוא מהווה רוב באזור מסוים
מהמדינה שאותו אזור הוא חלק אינטגראלי ממנה והמבין 

 ". יבין
 )24.4, "ישראל היום"כ לשעבר מהליכוד "ח ,זלמן שובל(

 

  עבריה עשירהתדע כל אם
כל טייקון יודע שהוא יכול להתקשר לראש הממשלה "

 ". ומיד הוא עונה לו–כשהוא בצרות 
 )23.4, "דה מרקר", ר ועדת הכספים"יו , כ ניסן סלומינסקי"ח(

 

 כה אמר הכלכלן פיקטי שבאופנה 
השוויון רק הולך -אי: העיקרון הבסיסי של הקפיטליזם חוזר"

 ".וגובר
 )24.4, "כלכליסט", י פיקטסתומ' פרופ(

 

 הר הבית בידינו
צריך פשוט לסגור אותו . אקצא-אין צורך לפרוץ למסגד אל"

את השפה הזאת הם יבינו . ואת הר הבית בפני מוסלמים
 ".היטב

 )22.4, "ישראל היום"פרשן , נדב שרגאי(

 

 אור לגויים
אני לא . ברגע שאת מסתובבת עם שחורים את אויבת שלי"

שרו אלי ויגידו לי שיש תמונה שלך עם צריך שאנשים יתק
ונסון או אף שחור אחר 'יק ג'גאל תביאי את מ. שחורים

 תראי ששם מתייחסים ,אם תבקרי בישראל. למשחקים שלי
יש יהודים לבנים . זו דרכו של עולם. לשחורים כמו לכלבים

י את המציאות לפי צודק או חתאל תנ. ויש יהודים שחורים
 ".בלתי צודק

הכדורסל  של קבוצת הבעלי, ן היהודי דונלד סטרלינגבעל ההו(

 )28.4, "ניו יורק טיימס", קליפרס

  

   מכתבים למערכת
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  לזכרו של אבי
על אף  .היה קומוניסט נאמן כל חייו, אביגדור הרטמן, אבי    

הוא לא אכזב את , אכזבות פוליטיות וקשיים חברתיים
כך נהג . רך הסוציאליזםהוא האמין בד. המפלגה ותמך בה

 .ושימש דוגמא אישית
וכך תם הפרק של אבא , רסאאבא הלך לעולמו בתחילת מ    

 .ברומן עם המפלגה
העברתי למפלגה הקומוניסטית הישראלית , בשם אבי    

שבדרך זו אני מממשת אני בטוחה  .תרומה בסך אלף שקל
  .את הרצון שלו

  חיפה, צילה הרטמן                                  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

 מזרח ומערב
  
  
  

 גרמו נזק אמירות שנויות במחלוקת של זמרים, אחתלא     
כך קרה . ולפעמים גם לקטיעתה, בלתי הפיך לקריירה שלהם

לפני מספר . לאחריםו, קו אייזנברג'גל, למאיר אריאל
 הכפיש –" כוורת"להקת יוצא  – אפרים שמיר, שבועות

תרבות זו מדרדרת כי ו, ירודההיא רחית התרבות המזואמר כי 
ושהוא , אינו גזעןטען כי  נםמושמיר א. את הציבור הישראלי

אולם , "ם הנחשפים לתרבות המערבמזרחי"מעריך מאוד 
מתאשכנזים " בני התרבות"-ים רואים בהמזרח, לדבריו

למדינת ישראל אין סיכוי לשמור על כי , עוד הוסיף .ובוגדים
. כך שכדאי לילדיו לעזוב את ישראל, "הרמה תרבותית גבוה"

, "כוורת" בהופעות של גדולה הקהל הנוכחותלשאלה על 
  . שזה מיעוט איכותי הולך וקטן, ענה שמיר

 .בביקורת נוקבתענו שמיר לא נדבריו של , באופן מפתיע    
גם שוב שתקף תרבות הערבית מכלפי הפוסק  ול הבלתיהזלז

 של הממסד הישדרכשם שה. המזרחיתתרבות לביחס 
כך , םשוודי היא שהפלסטינים יהפכו להיות הישראלי

. יאמצו את התרבות האשכנזיתהממסד מצפה כי המזרחים 
אלו שהלכו בהמוניהם להופעות של רבים מכי , סביר להניח

 וההומור א עשו זאת רק בגלל המוסיקה הנהדרתל, "כוורת"
אלא גם מתוך געגועים לתקופה בה האליטה , המעולה

. תרבותבגם לטת בישראל יכלה לשלוט באופן מלא הש
  . ולקח להם זמן לפרוץ, בשולייםאז ם היו הזמרים המזרחי

הם וטוענים שהטקסטים , רבים מזלזלים בזמר המזרחי    
אולם מי שטוענים זאת מתעלמים מהצניחה הכללית  .רדודים

, למשל, המתבטאת, של רמת התכנים התרבותיים בישראל
 .'בתכניות הריאליטי וכו, חריתבטלוויזיה המס

ולעשות כמוהו , אפרים שמיראין בכוונתי ללכת בדרכו של     
לא עולה , ת המזרחיי את הכפשת התרבות בגנות.הכללות

שאחרי ימי , הוא מוסיקאי נהדרשמיר  להשכיח כי בדעתי
. ןשהוא ראוי לההצלחה בהערכה וב זכה לא – "כוורת"

הוא  שמיר .נית ובשולייםהמוסיקה שלו תמיד נשארה ניסיו
 .שלעולם אינו מגיע – מקדימים את זמנםאשר האמנים סוג מ

שאמנותם חשובה להם יותר מאשר , עדיין יש אמנים כאלה
  . ולמלא את הכיסיםצטדיוניםלמלא א

  

        ....יוסי סיוסי סיוסי סיוסי ס



  

 3/יה דמוקרט
 

 

  יעלה רענןמאת 
  

 כך –" המקום המסוכן בישראל"    
כינה העיתונאי הגזעני שמעון איפרגן 

', הבדואי ביר הדאג-את הכפר הערבי
 80%אשר ,  תושבים5,000בו חיים 

 תובכתב. מהם מתפרנסים מגידול צאן
 איפרגן הדביק, )17.4 ,"מאקו"אתר (
את תואר הגנאי  הכפר כלל תושביל
 ת שקריענה זוט. "מבריחי סמים"

אם תמשיך הממשלה , אולם. הומסית
 מדיניות של –במדיניות הנהוגה כיום 

 ייתכן –רדיפת מגדלי הצאן בנגב 
  .רבים יידחקו לחיי פשעש

    לאחרונה הדרכתי סיור של עובדי 
הרקע . 'מדינה בכירים בכפר ביר הדאג

 ההסלמה בפעולתה של -לסיור 
. נגד מגדלי הצאן" הסיירת הירוקה"
משתתפים בסיור יכלו לראות במו ה

כיצד שטחי מרעה עצומים , עיניהם
 אשר הממשלה מסרה –באזור צאלים 

שמשתמש בהם כשטחי , לידי הצבא
- עומדים כיום בלתי–אימונים 

מחצית . מנוצלים בחלקם הגדול
מהשטח משמשת אומנם את הצבא 

אולם המחצית השנייה  , לאימונים
  . נותרה ללא שימוש

רב להעביר אדמות אלו הצבא מס    
, באופן עונתי לידי משרד החקלאות

כדי שזה יאפשר למגדלי הצאן 
להוציא למרעה את עדריהם בחודשים 

על מנהיגי ,  זאת במקום.מאי-פברואר
הכפר לטפל בנושא בכל שנה מול 

אפשר לתושבי אשר בפועל מ, הצבא
, לרעות צאן באדמות אלה' ביר הדאג

ה אחר  שנ,כך. בכפוף להנחיות הצבא
יוצאים מגדלי הצאן לראות את , שנה

, עדריהם באדמות הסמוכות ליישובם
. אולם מבלי שמעמדם שם הוסדר

, הסדרה היא הכלל- אי, למרבה הצער
כשמדובר , ולא היוצא מן הכלל

, הבדואים בנגב-ביישובים הערבים
- כפרים בלתי45- לא פחות מבוש

שכל אורחות חייהם סובלים , מוכרים
  .ההסדרה-רה ומאיההכ-קשות מאי

על פי ,  רשאית"הסיירת הירוקה    "
לרועי הצאן בכל רגע להורות , חוק

לצאת משטחי המרעה שבשליטת 
 לא מסתפקים םפקחיהאולם . הצבא

אלא גם מקפידים להתעלל , בכך
שיטה . בתושבים בדרכים שונות

היא שימוש , חדשה בה הם נוקטים
, באחת התקנות של משרד החקלאות

בעל חיים  מי שהעביר הקובעת כי 
 –ללא אישור של הלשכה הווטרינרית 

מטרת התקנה היא . ח" ש500-ייקנס ב
להבטיח שבעלי חיים לא יעברו 

כדי , ממקום למקום ללא השגחה
אולם השימוש . למנוע הפצת מחלות

בתקנה " הסיירת הירוקה"לרעה של 
עשרות להטלת קנסות בשווי גורם , זו

  .'דאגביר האלפי שקלים על תושבי 
  

    את משרד החקלאות לא מעניינות 
אזור המרעה של תושבי . העובדות

, ריק לגמרי מבעלי חיים' ביר הדאג
גם אם , לכן. פרט לצאן השייך לכפר

בעלי החיים של תושבי הכפר ימצאו ש
הם מצב ש אין –נגועים במחלות 

  .יכולים להדביק בעל חיים אחר
  

צאן רבים אשר נקנסו     מגדלי 
נאלצו , (!)בעשרות אלפי שקלים 

למכור את עדריהם כדי לשלם את 
איבדו את מקור , כתוצאה מכך. הקנס

פרנסתם והפכו תלויים בביטוח 
  . הלאומי

של עובדי המדינה     במהלך הסיור 
: אמר להם אחד ממגדלי הצאן, בנגב

 אנחנו מפחדים מהסיירת הירוקה"
ם מפחדים מבריחי סמיאשר  מיותר

  ...".מהמשטרה
  

שצוטט ,     העיתונאי שמעון איפרגן
אולם אם .  הוא סתם גזען ומסית,לעיל

לא תיפסק ההתעמרות במגדלי הצאן 
לא תישאר להם אפשרות חוקית , בנגב

  . משפחותיהםעצמם ואת לפרנס את 
  

  ?זו המטרה, ואולי בעצם   

אלימות והשתקה 

  בקמפוס הירושלמי
ברסיטה העברית     סטודנטים באוני

) 29.4(בירושלים קיימו בשבוע שעבר 
תמיכה ב, מחאה שקטה בתוך הקמפוס

בסרבני המצפון ונגד התכניות לגיוס 
. נוצרים-בכפייה של צעירים ערבים

תקפו את " אם תרצו"פעילי תא הימין 
ושוטרים שהוזעקו , הסטודנטים

 השתמשו באלימות דווקא –למקום 
   .כלפי הסטודנטים מהשמאל

התקיימה במקום מחאה ,   למחרת  
יהודים ,  סטודנטים150-שקטה של כ

, ש"ר חד"אליהם הצטרף יו, וערבים
גם הפעם פוזרה . כ מוחמד ברכה"ח

אשר הכו , ההפגנה בכוח בידי שוטרים
  .ללא הבחנה את הסטודנטים
ש מגנים "    בתא הסטודנטים של חד

את האלימות שהפעילו השוטרים 
  .ומאבטחי האוניברסיטה

  

  
  

  נחקר בגלל דעה
, 44תושב לוד בן , סאן מונייר'    ג

זומן לתחנת המשטרה בעירו מבלי 
כשהגיע . שהוסברה לו סיבת זימונו

אודות פוסט על נחקר מונייר , לתחנה
העוסק בסוגיה של , שהעלה בפייסבוק

 .נוצרים לצבא-גיוס אזרחים ערבים
סבוק שלו ימונייר שיתף בעמוד הפי

, ין שר האוצרה של פגישה בתמונ
 גבריאל בין איש הדת, יאיר לפיד

, מעל לתמונה. התומך בגיוס, נדאף
אלה שתמונותיהם ": כתב מונייר

מופיעים ' המכובדים'ושמותיהם 
הם אלה שרוצים  –בתמונות הבאות 

 ".לגייס את בניכם נגד בני עמכם
    מונייר הכחיש בחקירתו את הטענה 
כאילו יש בדבריו משום איום כלפי 

במשטרה , חרף זאת. דם כלשהוא
 אך, הוחלט לעצרו בגין עבירת איומים

למעצר נאמר לו כי יוכל להשתחרר 
בתנאי שימסור ,  ימים5בית של 

, אייפד: ה את הציוד שבביתומשטרל
 בעזרת .מחשב ומכשיר סלולארי חכם

ערער מונייר בבית , "עדאלה"מרכז 
  .אלההמשפט על תנאי שחרור 
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  כך רודפים את 

  מגדלי הצאן בנגב
  

  מתעמרת והעיתונות מסיתה" הסיירת הירוקה"
  



  

  4/יום הניצחון על הנאציזם 
  

  היו גם מחנות ריכוז מיוחדים לילדים
  

         מנציח את הטבוחים ואת חייהם שנגזלו   מנציח את הטבוחים ואת חייהם שנגזלו   מנציח את הטבוחים ואת חייהם שנגזלו   מנציח את הטבוחים ואת חייהם שנגזלו  ))))ססססוווורררראאאאבלבלבלבל((((ליד העיר גומל ליד העיר גומל ליד העיר גומל ליד העיר גומל אתר אתר אתר אתר 
  

  

פורסם , )27.4" (ידיעות אחרונות"של "  שעות24"במוסף     
ר שהה שא, רוסאתושב בל, ריאיון עם ולדימיר סברדלוב

בעת שהאזור נכבש בידי הצבא הנאצי , בבית הבראה לילדים
המראיינים . 1941-ב

כי אותו בית , ציינו
הפך בעצם "הבראה 

למחנה ריכוז 
היחיד , לילדים

שמוכר כיום לחוקרי 
  ".יד ושם

  
  

מבלי להמעיט     
מסבלו של סברדלוב 
ומסיפור הצלתו בידי 
אישה שאספה אותו 

חוקרי , אליה
ההיסטוריה העקובה 
מדם של מלחמת 

כבר העולם השנייה 
קבעו כי בשטחה של 

וסיה הסובייטית בלור
פעלו הקימו ות

  .בהם ריכזו רק ילדים ובני נוער, הנאצים חמישה מחנות ריכוז
במחנות הריכוז לילדים היו כלואים , לפי הנתונים שנאספו    

אשר נחטפו מהוריהם בכפרים , ל כאלפיים ילדיםובסך הכ
שכן ,  מהם בלבד15עד כה ידועים שמותיהם של . סמוכים

  .והכפרים הוחרבוגם ההורים במקרים רבים נרצחו 
  
  
  

 שהוקם ,לילדיםריכוז הנכלאו במחנה אשר הילדים     
מזרח -דרום( בנפת גומל "הגדה האדומה"בשטחו של הכפר 

בה הוקם בית חולים ,  הובלו לאחוזה סמוכה,)בלרוסיה
 הצוות של בית החולים שאב מכל אחד מהילדים דם. צבאי

של הצבא הפצועים ינים  לחיילים ולקצושנועד, עבור עירויים
עד שהילדים היו באפיסת , התהליך חזר על עצמו. הנאצי
מסמך נאצי המתייחס לאחד ממחנות . ואז הם נרצחו, כוחות

כי נשאבו מהילדים שהיו כלואים בו , הריכוז לילדים דיווח
  . ליטרים של דם3,500

  
  
  

שלא מתו בשל התנאים האיומים במחנה , ילדים בודדים    
, נשלחו לעבודת כפייה אצל איכרים בגרמניה, וולא נרצח

ך לגדה ממחנה הריכוז שפעל סמו. ושם הועבדו עד למותם
היא הובלה . 'זויה קזקביץ –האדומה שרדה רק ילדה אחת 

וכאשר מעבידיה סברו שאין בה , הועבדה בפרך, לגרמניה
אישה גרמניה שעברה . השליכו אותה לבור, תועלתעוד 

  .הבור והצילה את חייהחילצה אותה מ, בסמוך
  
  

רוס מהכיבוש א שנה לשחרור בל60במלאות , 2004בשנת     
המוקדש לילדים , נפתח למבקרים אתר זיכרון מיוחד, הנאצי

ה שילדותם ללטבוחים ולא,  בגיהינום הנאציו ומתושחי
,  לניןפרסחתן , האדריכל והפסל ליאוניד לוין. נגזלה מהם

 היהש, יכוז לילדים הרההקים את האתר בשטחו של מחנ
  .גדה האדומהכפר הסמוך ל

בכיכר שבכניסה לאתר הזיכרון הפתוח ניצב בודד פסלה     
המדמה לוח בית , על לוח. )תמונה' ר (של ילדה מורעבת

ר שא ,והמצפות לנקמהכתובות המילים הכואבות , ספר
 שנשלחה,  הריכוזמחנהכתבה לאביה אחת הילדות מ

  .לגרמניה
, בה נטועים עצי תפוח" כיכר השמש "–במרכז האתר     

אחת . וממנה יוצאות שדרות המסמלות את קרני השמש
מובילה למקום , "קרן הזיכרון "–הצבועה שחור , הקרניים

שבה ניצבים שולחנות וספסלי בית ספר , המסמל כיתה
ועליהם , בהמשך פזורים לוחות המדמים לוחות כיתה. לבנים

  . ציירו בשנות הכיבוששילדים, ים של ציורים' ויטראז–
 :ל אתר זיכרון זהבאנגלית ולצילומים שקישור לחומר     

http://tinyurl.com/krasny-bereg  

        נסקינסקינסקינסקי''''תמר גוזתמר גוזתמר גוזתמר גוז
        

         שנה לשחרור  שנה לשחרור  שנה לשחרור  שנה לשחרור 70707070
        המועצות כולה מהכיבוש הנאציהמועצות כולה מהכיבוש הנאציהמועצות כולה מהכיבוש הנאציהמועצות כולה מהכיבוש הנאצי- - - - בריתבריתבריתברית

  
  
  
  

לאחר כניסת הצבא האדום גרמניה הנאצית הודברה סופית     
אולם שנה . 1945  במאי9- בברליןוכניעתה של , לברלין

בוצעה בהצלחה מרובה , 1944יולי -בחודשים יוני, קודם לכן
 המתקפה ששחררה את כל אדמת –" מתקפת באגאטריון"

שטחה של של כל שחרור את ה ימהובכך השל, בלורוסיה
  .המועצות מהכיבוש הנאצי-ברית

, כללה שלושה צבאות סובייטיים" מתקפת באגאטריון"    
החזית , ית הבלטית הראשונה החז–שתקפו בתיאום 

. הביילורוסית השנייה והחזית הביילורוסית השלישית
מתקפה זו הסבה לגרמניה ההיטלראית את התבוסה הצבאית 

הוורמאכט איבד במהלכה חלק ניכר . הגדולה ביותר
וחצי מיליון חיילים , ביזיות שריוןילרבות ד, מיחידותיו

צינים של  אלף חיילים וק50. גרמנים נהרגו או נפצעו
צעדת "- בוצעדוהוורמאכט שנפלו בשבי במתקפה זו ה

רוסיה תבע מחיר ושחרור בל .שנערכה במוסקבה, "התבוסה
 אלף 180במהלך המתקפה נהרגו : כבד גם מהצבא הסובייטי

  . אלף נפצעו600- וו וקציניוחיילי
,  הצטרפו רבים מהפרטיזנים המשחררצבא הסובייטיל    

תנועת . ש שנות הכיבוששלחמו בנאצים במהלך שלו
שפעלה ביערות ובביצות של , הפרטיזנים רחבת ההיקף

בגשרים , חיבלה בקווי ההספקה של הצבא הנאצי, בלורוסיה
   .ובמצבורי דלק ונשק

העם של בלורוסיה שילם מחיר כבד במיוחד בשנות     
 שני מיליון ורבע בני אדם נרצחו או מתו:  הנאציהכיבוש

 9,200;  כפרים נהרסו עד היסוד5,200;  והרדיפותבשל הרעב
עובדי ו בתור  אלף תושבים גויס400; כפרים הועלו באש

  .כפייה
המשיך , המועצות-שטחה של בריתכל לאחר שחרור     

עד , בארצות השכנותבוורמאכט  ללחוםהצבא הסובייטי 
  .לתבוסתו המלאה של המשטר הנאצי



  מ

        5 /מדיניות 
 

  התג מסריח מהראשהתג מסריח מהראשהתג מסריח מהראשהתג מסריח מהראש
  

 

 כתובות נכתבו, יה בכנרתכנסהושחתה ,     בשבוע שעבר
,  נשלחו מכתבי איום לכנסיה בנצרת,גזעניות במסגד בפרידיס

לאחר שקודם לכן , זאת. וחולל בית הקברות המוסלמי בנשר
שחתו רכבים ווה, פחם-נאצה במסגד באום אלכתובות נכתבו 

נכתב שיש באחד מאתרי החדשות . וליה'לג'יש ובג'בג
, זו לשון מכובסת ".סלמה בפעולות נגד נוצרים ומוסלמיםה"

 .יה האמיתיתשמתחמקת מלשים את האצבע על הבע
אלא , "פעולות נגד נוצרים ומוסלמים"-  לא בכאן    מדובר 

 אלה פשעיםל.  יתוםינוהטרור הזה א .טרור גזעני נגד ערביםב
כים של ממשלת "כאשר השרים והח. יש אחראים ויש כתובת

אין  – בזריעת זרעי ההסתה הגזעניתבהתמדה סוקים הימין ע
   .להתפלא שצומחים פירות באושים של אלימות

-יש לדחות על הסף את הטענה כאילו מדובר ב,     לכן
". קומץ שבשוליים"או במעשים של " עשבים שוטים"

לא ערכה המשטרים , העובדה שחרף התרחבות התופעה
 – מדה לדיןע מעצרים וה כפי שנדרש ולא היוחקירות

ממחישה כי מדובר בתופעה שהממשלה והעומד בראשה 
 .מוכנים להעלים ממנה עין

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

        ::::ונצואלהונצואלהונצואלהונצואלה

לקראת האחד במאי העלתה 

  30%- הממשלה את שכר המינימום ב
  
  

, על צושעבר בוע בש חתם , ניקולאס מדורו,נשיא ונצואלה    
 שכר המינימום הקובע כי,  במאי1-לקראת השפורסם 

התוספת חלה גם על כלל . 30%-ואלה יעלה בבוונצ
- כבסכום שלנקבע שכר המינימום בוונצואלה  .הגמלאים

  . הגבוה ביותר באמריקה הלטינית,  דולר לחודש675
על העלאת שכר המינימום הודיע מדורו במהלך מפגש עם     

נציגי איגודים מקצועיים וועדי עובדים שנערך בארמון 
 כי ,יחה עם נציגי העובדיםמדורו הדגיש בש .הנשיאות
מאז שנבחר לראשונה הוגו  –  השנים האחרונות15במהלך 

מים את  פע25הממשלה העלתה , אבס המנוח לנשיאות'צ
 הן בגלל האינפלציה ו הן – שכר המינימום ואת הגמלאות

  .כדי להגביר את כוח הקנייה של העובדים והגמלאים
  

        ::::בבבב""""ארהארהארהארה

העיר סיאטל הראשונה להעלות את 

   שקל לשעה52- המינימום לשכר
  
  

 לו היו שותפים גם –    בעקבות קמפיין ציבורי נרחב 
 פרסם ראש –איגודים מקצועיים והתארגנויות קהילתיות 

לפיה תקדם העירייה ,  הודעההעיר סיאטל  באחד במאי
 דולר 15-בראשותו העלאה הדרגתית של שכר המינימום ל

בכך הפכה סיאטל לעיר ).  שקל לשעה51.87(בשעה 
  .זהכהברית הנוקטת צעד -הראשונה בארצות

  
  
  
  

משום , "דתי-פיוס ודיאלוג בין"זה לא דרוש כעת מה ש    
 זה לשלוח את ממשלת דרושמה ש. שהבעיה אינה דתית

ולהחליף את מדיניות האפליה במדיניות של , ות הביתההגזענ
  . אזרחי ולאומישוויון

        ....וווו....אאאא
  
  
  
  

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

        ::::שוויץשוויץשוויץשוויץ

  משאל עם להעלאת שכר המינימום 

   שקל לשעה87-ל
  
  

 בדבר במאי במשאל עם 18- זרחי שווייץ יצביעו ב    א
)  שקל87-כ( פרנק 22- העלאת שכר המינימום במדינה ל

על פי . ) שקל15,760( פרנק בחודש 4,000- כשהם, לשעה
רק , 2010ח של לשכת הסטטיסטיקה השווייצרית משנת "דו
במשרה מלאה בשווייץ המועסקים  מהעובדים 10%-כ

  .  פרנק4,000-נמוך מהמקבלים שכר ברוטו 
, נסטלה דוגמת חברת המזון –תאגידים הגדולים בשוויץ ה    

 יםמתנגד – שחברת התרופות נוברטיס וחברת השעונים סווט
, גם הממשלה מתנגדת. פגע בכלכלהיבטענה כי , לצעד

 ופועל יוצא ,יגרום ליותר נזק מתועלת"ומתרצת שהצעד 
  ". ברמת האבטלהתהיה עלייה ובלתי נמנע שלו 

התומכים המרכזיים בהצעה הם איגודי העובדים הגדולים     
 את רמת השכר תאיםדורשים להה, והמפלגה הקומוניסטית

במנשר .  שהוא מהגבוהים בעולם,מחייה במדינהליוקר ה
אלף עובדים  300" כי ,שפרסמה המפלגה הקומוניסטית נאמר

 4,000-יד להעלאת שכר המינימום לברחבי שוויץ זקוקים מ
".  זה המינימום כדי להתקיים–זו לא הטבה גדולה . פרנק

כי העלאת שכר המינימום הדגישו במפלגה הקומוניסטית 
הבורגנות . "מהגרי העבודהעם נשים ובעיקר עם תטיב 

מפחידה אותנו עם תסריטי אימים של אבטלה גוברת ומשבר 
יצירת באמצעות בעיית האבטלה יש לפתור ת א. כלכלי בפתח

 פגיעה ברמת החיים ולא באמצעות, מקומות עבודה נוספים
  .כתב במנשרנ, "של העובדים

   בעולםשכר מינימום



   6/בעולם 

  

  :י של בירת צרפת סגן ראש העיר הקומוניסטעםריאיון 
  

   בלבדלעשירים תהיה פאריס לא
  

  

  

  

  

  

  

 של ה העיר החדשתהוא סגן ראש, 33בן , איאן ברוסאאיאן ברוסאאיאן ברוסאאיאן ברוסא    
נבחר ,  הצרפתיתמוניסטיתמפלגה הקוחבר ה, ברוסא. פאריס

עקבות ב , אן הידלגואן הידלגואן הידלגואן הידלגו של הסוציאליסטית ןסגהלתפקיד 
. ת שנערכו בחודש שעבר בצרפתומיובחירות לרשויות המקה

ליומון ראשון  ובריאיון ,תיק השיכון וההנדסהסא בחר בובר
הוא מפרט את תכניותיו לשש השנים הקרובות " הומניטה"
 ובין הגבוהים ן הם הגבוהים בצרפת"ה מחירי הנדלעיר בב

  . באירופה
  

ונה של ונה של ונה של ונה של מה אתה מתכוון לעשות בשנה הראשמה אתה מתכוון לעשות בשנה הראשמה אתה מתכוון לעשות בשנה הראשמה אתה מתכוון לעשות בשנה הראש
        ????החדשההחדשההחדשההחדשההקדנציה הקדנציה הקדנציה הקדנציה 

ה הקומוניסטית לכהן גדולה עבור פעיל במפלגזו גאווה     
, אחריות כבדהבגם מדובר  אבל . עיריית פאריסתכסגן ראש

שהוא הבעיה מספר אחת של  ,כי אנו עוסקים בנושא הדיור
.  ההוצאה העיקרי בתקציב העירייהזה גם סעיף. תושבי העיר

ולא , פאריס של שילוב חברתי, אנו זקוקים לפאריס אחרת
  . עםת שכבות שלמות של הפאריס של הדר

 60%-כ. הם בלתי אפשרייםדמי השכירות בעיר ,     כיום
ורק מיעוט מהפריסאים , מתושבי העיר גרים בשכירות

עיר של "פאריס היא , לכן. מתגוררים בדירה שבבעלותם
על מנת להפוך . ויש לתת מענה דחוף למצוקותיהם, "שוכרים

 יש –ר לכל את פאריס לעיר בה ניתן יהיה להגיע לדיו
  . להפעיל את כל המנגנונים הקיימים

 10,000 מדי שנה  העירייה חייבת לבנות,כצעד ראשון    
. רי הדיורסוובייחוד עבור מח, דירות עבור הדיור הציבורי

תהיה דירה כל שלוש דירות בעיר מהמטרה היא שאחת 
ושדירות כאלה יוקמו בכל רובעי , במסגרת דיור הציבורי

  . העשיר16רובע אפילו ב, העיר

   
        ????ההההזזזזיעד יעד יעד יעד     גשיםגשיםגשיםגשיםאיך ניתן להאיך ניתן להאיך ניתן להאיך ניתן לה

אך אינה ,  היא הכרחיתבנייתן של אלפי יחידות דיור    
 ,אחד מהם. מוש במנגנונים נוספים לעשות שיויש, מספיקה

 ,לשם כך. הוא להשמיש את רבבות הדירות הריקות שבבירה
העירייה יכולה לרכוש אותן כדי לצרפן למלאי הדירות של 

ן להשכירן בשכר דירה  או לאלץ את בעליה,יהדיור הציבור
 כל דירה המוצעת כי לגבי , קובעחוק עזר עירוני. מפוקח

  .התרכישלה זכות ראשונים יילעיריש , למכירה בפאריס
ר של משרדים עומדים " אלף מ200- כ,     על פי סקר שערכנו

 הוא להפוך אותם לדיור ציבורי צעד מתבקש. כיום ריקים
רוב המשרדים העומדים ריקים ממוקמים במרכז . להשכרה

אין כיום שכמעט  םבה רבעים ב–כלומר , העיר ובמערבה
ניתן לשלב מספר שימושים , במקרים מסוימים .ציבורידיור 

משרדים בקומות הפעלת להמשיך לאפשר : באותו בניין
. ומות שכיום ריקותולבנות דירות מגורים בק, "התפוסות"

בה על עיר אנו מעוניינים לשמור על פאריס כמשום ש, זאת
  . ככל האפשרמקומות עבודה רביםיש 

      

נחוץ היה גם להעלות את הארנונה המוטלת על דירות     
אולם לצערי הסמכות לעשות זאת שמורה , העומדות ריקות

  . ולא לעירייה, לפרלמנט

  
ה ה ה ה נכנסה המפלגנכנסה המפלגנכנסה המפלגנכנסה המפלג, , , , בבחירות בפאריסבבחירות בפאריסבבחירות בפאריסבבחירות בפאריס

הקומוניסטית לקואליציה עם המפלגה הקומוניסטית לקואליציה עם המפלגה הקומוניסטית לקואליציה עם המפלגה הקומוניסטית לקואליציה עם המפלגה 
על בסיס התנגדות על בסיס התנגדות על בסיס התנגדות על בסיס התנגדות , , , ,  בעיר בעיר בעיר בעירהסוציאליסטיתהסוציאליסטיתהסוציאליסטיתהסוציאליסטית

ליברלי של ראש ליברלי של ראש ליברלי של ראש ליברלי של ראש - - - - לקו הניאולקו הניאולקו הניאולקו הניאומשותפת משותפת משותפת משותפת 
אף הוא מהמפלגה אף הוא מהמפלגה אף הוא מהמפלגה אף הוא מהמפלגה , , , , הממשלה פרנסואה הולנדהממשלה פרנסואה הולנדהממשלה פרנסואה הולנדהממשלה פרנסואה הולנד

שהעירייה שהעירייה שהעירייה שהעירייה     יםיםיםים מצפ מצפ מצפ מצפםםםםאיך אתאיך אתאיך אתאיך את. . . . הסוציאליסטיתהסוציאליסטיתהסוציאליסטיתהסוציאליסטית
        ????תנהל מול הממשלהתנהל מול הממשלהתנהל מול הממשלהתנהל מול הממשלהתתתתשנבחרה שנבחרה שנבחרה שנבחרה 

ניתן דברים אותם  לדוגמא לותי    דווקא פאריס יכולה לה
נוכח המפלה , זאת.  על בסיס מצע שמאלי אמיתילעשות

ת הסוציאליסטית בבחירות האחרונושרשמה המפלגה 
מהמפנה הפוליטי היא תולדה זו מפלה . ות המקומיותרשויל

ימינה במדיניות הכלכלית והחברתית של הנהגת המפלגה 
  .שהיא כיום מפלגת השלטון, הסוציאליסטית

 תראש. בפאריסאנו נחושים לקדם את נושא הדיור     
שבה ואמרה שכדי להגן על זכויות תושבי  אן הידלגוהעירייה 

.  נגד הממשלה היא מוכנה לצאת למערכה ציבורית,העיר
 הסיוע שינוי מרחיק לכת ללא לא ניתן יהיה לקדם כל, אולם

  . כך שיש לנו דרישות מפורטות מהממשלה. של המדינה
העירייה , שלה הממ–י כולנו חודש יונעד ש,     התכנית היא

כדי  , הדיוניםשולחן סביב  נשב–וגם היזמים הפרטיים 
זה . בנייה מסיבית של דיור ציבורי בעירלהתוות תכנית ל

תמה  . ואין לנו כוונה לוותר, עירייההנושא המרכזי שנקדם ב
  .התקופה בה פאריס הייתה גטו סגור לעשירים בלבד
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השגרירה שלנו 
  לכוכבים

  
        לילך וברלילך וברלילך וברלילך וברמאת 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

מריה מריה מריה מריה בערב האחד במאי הופיעו בגדה השמאלית     
המועדון .  בבוזוקיריס מורקוס בלאןיריס מורקוס בלאןיריס מורקוס בלאןיריס מורקוס בלאן''''וגוגוגוג בשירה ובראןובראןובראןובראן''''גגגג

 שבאו לשמוע קאברים לשירים ,מלא במאזינים סקרניםהיה 
מתוך הרפרטואר של המוזיקה 

לטובת המאזינים שאינם . לבנונית
 ,רזי המוזיקה הערביתמצויים ב

הציע מורקוס בלאן הסברים מאירי 
  . עיניים בין השירים

מא שלה ימי שא, עבורי, עם זאת    
ביקשה להעביר תחנה ברדיו כל פעם 

זה עושה לה " כי ,שהיה שיר מזרחי
לא פשוט להבחין , "כאב ראש

-וך דרך לונדון או ניושצליל שלא תּו
 הז. יורק ראוי להתייחסות רצינית

רק כשרבעי ר שא ,חירשותג של סו
טונים נקלטים באוזניים שלי אני 

אני , בצורה דומה. יכולה להכיר בה
יכולה לתת לעיתונים בערבית לעבור 

 בלי להיות סקרנית ,לי ליד העיניים
הבין מה כתוב נסות ללכדי מספיק 

  .בהם
 ל היא"    ההסתייגות הנ

-איגבי ההאפולוגטיקה שלי ל
 ,לצורך הכנת טור זה. ה לבנונית מוזיקעםשלי כרות יה

 הקשר בה הוא סיפק, יריס לשיחה צפופה'ת גנאלצתי לזמן א
הזמרות היצירה של רחב להבנת המוזיקה הלבנונית ו

     .ששיריהן בוצעו בהופעה
יקליים מתוך זיקה הלבנונית עוצבו מאפיינים מוס    במו
אז במחצית -זה התחיל אי.  פוליטיות וחברתיותעמדות

-ברדיו שרק,  בפסטיבל בעלבקה של המאה העשריםהראשונ
המלחינים . ברדיו דמשק ובטלוויזיה הלבנונית, אאוסט-אל

באשה -תאופיק אל,  האחים רחבאני–הלבנוניים הבולטים 
 . התבקשו לכתוב מוזיקה לבמות אלה–רומי -וחלים אל

שונות החליטו להתחיל לכתוב מוזיקה בשיטות מלחינים אלו 
ובמיוחד הבחינו , תיכונית-מזרחוזיקה הגות במומאלו הנה

צרו יהאחים רחבאני ק .עצמם מהמוזיקה המצרית בת הזמן
בשירה הבליטו , את השירים מארבעים דקות לארבע דקות

הם עשו שימוש באלמנטים . את הרומנטיקה וזנחו את הבכי
 ,של מוזיקת פולקלור לבנונית ובכלים לבנוניים כמו הבוזוק

המוזיקה שלהם .  השמאליתגדהשמענו בהופעה באותו 
  .נכנסה לכל בית לבנוני בזכות קולה של פיירוז

שנמנים עם  ,יריס ומריה חתמו את ההופעה בשני שירים'ג    
 ,הראשונים שהאחים רחבאני הלחינו ופיירוז שרההשירים 

ית  נערה לבנונשני שירי אהבה אשר. לת שנות השישיםבתחי

 ,אלה יש מלודיה פשוטהבשירים . ב שלהוכפרית שרה לאה
 ,מבחינה מוזיקלית. אירופי-ותזמור דרום אמריקאי או קלאסי

הפוליטיקה של האחים רחבאני מתבטאת קודם כל בכך 
 ואפשרו ,שהגדירו את המוזיקה שלהם כמוזיקה לבנונית

  .לדבר על המוזיקה הלבנונית ביחס למוזיקה המצרית
 להופיע זמנוהו   האחים רחבאני היו הלבנונים הראשונים ש 

. שהיא שגרירה של לבנון ולנגן מוזיקה בלונדון ובפאריס
שגרירתנו  ("ום'נוג-לאלא יתנה איספיר" פיירוז מכונה

בו המעמד המיוחד  בשל )תריטאיבמובן של סלב, לכוכבים
מילות . משמיעה את קולה של לבנון בעולםזכתה בתור מי ש

השירים שכתבו האחים רחבאני עסקו רבות בשאלות 
 להיות  מה זה אומר:פלסטיני-קשורות בסכסוך הישראליה

איך אמורה להתבצע  ?איך פליט צריך להתנהג? פליט
  ? ההתנגדות לכיבוש

 של ןהשיריובראן ומורקוס בלאן נוגנו ' של גבהופעה    
ידה 'מג,  פיירוז–שלוש זמרות לבנונית 

ידה 'בעוד מג. וליה בוטרוס'רומי וג-אל
, הבה שלהבשירי הארומי בולטת -אל

נודעת בזכות שירי וליה בוטרוס 'ג
אנא חאופי עלא "בשיר . מאבק
מבטאת ) אני חרדה לילדיי" (דיאאאול

הסובלת , בוטרוס פחדים של אם
אני . "טראומה מהמלחמות שעברהמ

 ,פוחדת מהימים שאנחנו חיים בהם
העין לא נעצמת . ומהימים שיבואו עלינו

  ".וגם לא הלב
ם אחדים שיריל הצטרף הקהל    

 באופן שמרמז ,במחיאות כפיים קצובות
עד כמה המוזיקה הלבנונית קליטה 

יריס ומריה הכירו בהפגנות 'ג. ופופית
מריה . י" מקובאירועים פוליטיים של

 לימודים בחוג גביליריס 'התייעצה עם ג
,  בו למד,למוזיקה באוניברסיטת חיפה

. ות בווכעת היא נמנית עם הסטודנטי
ום עצרת לציון יבעה לאחר שמריה הופי

הגדה "החליטו במועדון , שה הבינלאומי בנצרתיהא
ששמע , יריס'ג. א להזמין אותה להופיע"בת" השמאלית

שיתוף  .קידם גם הוא את היוזמה, אותה מופיע בקונצרטים
הגדה השמאלית  תרומה חשובה של אזה הומסוג פעולה 

    .אביב- לתלתרבות הפלסטינית המתחדשתהבאת הל
         

  הגדה השמאלית
  אביב-תל, 70אחד העם 

  

  20:00בשעה ,  במאי15', יום הב
 

  ערב עם הזמר והיוצר

  עודד ויס

        עירום מלאעירום מלאעירום מלאעירום מלאבתכניתו 
  , המשלבת שירים מקוריים ומתורגמים

  פולק מקומי ורוק צווארון כחול
  

  .תרומות יתקבלו בברכה. הכניסה חופשית
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    העלאת שכר המינימום 
ח לשעה הייתה " ש30-ל

הסיסמא המרכזית שבלטה 
-בהפגנת האחד במאי בתל

 בה –התהלוכה . אביב
, ש"חד, י"השתתפו מק

, כוח לעובדים, מרצ, י"בנק
של " עתידנו"התארגנות 

 העובדות הסוציאליות
מאבק "ותנועת 

יצאה  –" סוציאליסטי
השתתפו בה  .מכיכר הבימה
, ת ומפגיניםכאלף מפגינו

אשר נשאו , יהודים וערבים
, נגד שלטון ההוןשלטים 

נגד סיסמאות וקראו 
את . ההפרטה והכיבוש

 תזמורת נתנה קצב לצעדהה
ואשר קיבלה את ,  שצעדה בראש,מנצרתי "בנקשל התופים 

  . לעצרת בגן מאירבכניסה  המפגינים פני
. עובדיםשל התארגנויות בעצרת דיברו בעיקר נציגות     
לשיקום נכי נפש הודיעה " רעות"ברת ועד עובדות עמותת ח

יחתם בעמותה הסכם יבקרוב , מ עם ההנהלה"לאחר מוכי 
ח " ש30-קיבוצי במסגרתו יעלה שכר המינימום בעמותה ל

" כוח לעובדים" ברוח הדרישה שהציגו ארגון ,זאת. לשעה
חנין קרא בנאומו להתגייסות . )ש"חד (דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןכ "וח

, י"ל בנק"מזכ.  להעלאת שכר המינימוםהמונית למאבק
בוש לבין קשר בנאומו בין המאבק בכי, טהטהטהטהייייד שביד שביד שביד שבי''''אמגאמגאמגאמג

ערבית במאבק -וקרא לאחדות יהודית, המאבק לצדק חברתי
לאחדות בתוך כן קרא ,  החברה הישראליתעל דמותה של

 על פיצוללפילוג והממסד להציבור הערבי נוכח ניסיונות 
 . בסיס עדתי

  השחורים מותיקי הפנתריםבני פרץבני פרץבני פרץבני פרץ כמו כן  נאמובעצרת     
מכללה בעמיתי הוראה  ה של נציג.)מרצ (תמר זנדברגתמר זנדברגתמר זנדברגתמר זנדברגכ "חו

 . במאי7- סיפרה על ההכנות לשביתתם ביפו-א"האקדמית ת
קרא , מאבק סוציאליסטינציג תנועת  ,פריפריפריפרי- - - - ציציציציאייל עאייל עאייל עאייל ע

כדי שתיקח חלק , להפעיל לחץ על הנהגת ההסתדרות
 הקהל התפזר לאחר שירת .במאבק להעלאת שכר המינימום

  ."האינטרנציונל"
, יהודים וערבים, מאות מפגינים במאי 1-ב    בחיפה צעדו 

רחבת מוזיאון חיפה לאמנות בשכונת בבתהלוכה שהחלה 
. והסתיימה במושבה הגרמנית, צעדה בוואדי ניסנאס, הדר

- מחיפה ומדיר אלי"בראש התהלוכה צעדה תזמורת בנק
י "ואחריה חברי הנהגות מק, נושאת דגלים אדומים, אסד
עפו עפו עפו עפו כ "ח, מוחמד נפאעמוחמד נפאעמוחמד נפאעמוחמד נפאע, י"ל מק"לרבות מזכ, ש"וחד

בפני המפגינים  .ש במועצת העיר"וחברי סיעת חד, אגבריהאגבריהאגבריהאגבריה

. מקצועי הוותיק-הפעיל האיגוד, בנימין גונןבנימין גונןבנימין גונןבנימין גונןנשא דברים 
שכללה ,  שאורגנה בידי קואליציית האחד במאי–בהפגנה 

מרצ , מאבק סוציאליסטי,  כוח לעובדים,ש"חד, י"את מק
 בלטו שלטים שקוראים –כלכלית -והמכללה החברתית

  .ח לשעה" ש30-להעלאת שכר המינימום ל
י "בנק, י" בעראבה הפגנה של מקבאותו יום התקיימה    

, המפגינים צעדו ברחוב הראשי. ש לרגל האחד במאי"וחד
   .כשהם נושאים דגלים אדומים ולפידים

  

  ש ירושלים "חדי ו"מק פיניחברי ס
  

  

  

  

  

  

  מברכים את
  

  

  

  שמש -רענן וענבל פורשנר
  

  

  

  

  לרגל נישואיהם
  

  

  

  

  תנועת הידידות עם העמים
   שנה להבסת גרמניה הנאצית69במלאות 

  

  עצרת יום הניצחון
  ש הצבא האדום בהרי ירושלים"ביער ע

  10:30בשעה ,  במאי10, בשבת
  

  :הסעות לאירוע
  ,)סולל בונה(דל הנביאים ליד מג, 7:30, חיפהחיפהחיפהחיפה

  ,רחוב יפת פינת רחוב ארליך, גן השניים, 8:00, יפויפויפויפו
  ,רחוב אלנבי פינת יהודה הלוי, 8:30, אאאא""""תתתת
  .רכבת מרכז, מסוף שלמה סיקסט, 8:45, אאאא""""תתתת
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