
  

  הנשק האטומי במשך שנים רבות פיתוח מי שהיה מופקד על 

  להפחדת העם " איום האיראני"-גילה כי נתניהו עושה שימוש ב
  

בריאיון הארוך שהעניק בסוף ,     דבריו של עוזי עילם
לא , )9.5, "ידיעות אחרונות("השבוע האחרון 

ל "תא. חוללו את הפולמוס הציבורי המתבקש
ל " איש עסקים בהווה ולשעבר מנכ– עילם.) מיל(

הוועדה לאנרגיה אטומית שבמשרד ראש 
פיתוח אמצעי , הממשלה וראש המינהל למחקר

במשרד ) ת"מפא(לחימה ותשתית טכנולוגית 
 קובע שנתניהו מבלף משיקולים –הביטחון 

אני "הריאיון עימו פורסם תחת הכותרת . פוליטיים
 חושב אני. לא בטוח שאיראן בכלל רוצה פצצה

שראש הממשלה משמש באיום האיראני כדי 
וזה מדאיג , להשיג כל מיני מטרות פוליטיות

 ". ומחריד שלא לצורך את אזרחי ישראל
לוח הזמנים "בהמשך הריאיון הדגיש עילם כי     

גם בהסתכלות , של פרויקט הגרעין האיראני
 עד –הוא עניין של עשר שנים , פסימית מאוד

ראש הממשלה נתניהו . יםלנשק המבצעי של טיל
ופוליטיקאים אחרים הכניסו את הציבור בישראל 

הדיבורים והאיומים בעניין . לפחד נורא ומיותר
  ".  תקיפה אפשרית היו בעיניי התלהמויות שלא עזרו

 

ובאותו היום בו פורסם , מיהרו להגיב" ביביתון"-    ב
בדרג "כי " ישראל היום"-הריאיון עם עילם כבר נכתב ב

, ל במילואים עוזי עילם"דיני הופתעו מדבריו של תאהמ
". ל הוועדה לאנרגיה אטומית"ששימש במשך עשור מנכ

, אנשיו של נתניהו לא התייחסו לתוכן אמירותיו של עילם
  . במתקפה אישית, כדרכם בקודש, אלא הסתפקו

 

האיום "עילם קובע שאין מה לדאוג נוכח ,     אומנם
אך נתניהו לא . משום שהוא פשוט לא קיים, "האיראני

בטקס , לאחרונה. מרפה וממשיך במדיניות ההפחדה שלו
נתניהו שב וכרך את השואה , הממלכתי לציון יום השואה

 .עם נפנוף בדחליל של איום מצד איראן
  

  

הרי זו כבר .     אבל גם עילם בגילוייו צריך להדאיג אותנו

ים וגנרלים שפושטים ראשי שירותי ביטחון שפורש: אופנה
במשך עשרות שנים . הופכים לפתע את עורם, את מדיהם

העינויים וגם , הנישול, שירתו נאמנה את מנגנוני הכיבוש
 לפתע הם חושפים –אולם עם פרישתם מהתפקיד , ההפחדה

הרג ללא , בפני הציבור כי המנגנונים מפעילים התאכזרות
ח את הכיבוש הבחנה ופגיעה המונית בפלסטינים כדי להנצי

מדוע לא סיפרו את האמת כאשר הייתה . ולמנוע הסדר מדיני
  ? מדוע לא פרשו אז בטריקת דלת? להם השפעה במנגנונים

 

 עומר סעד מהכפר –שני הסרבנים הכלואים ,     במובן הזה
 הם גיבורים עשרות –שבע -אר ואוריאל פררה מבאר'מע

י סרבנים שנ. המכים על חטא" אנשי ביטחון"מונים מאותם 
צעירים אלה אינם מוכנים להיות בורג במכונת הכיבוש 

  .שתעמולת ההפחדה של נתניהו נועדה לתחזק, והמלחמה

  2014 במאי 14, 19   גיליון 
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        בשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםדברים דברים דברים דברים 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ר סנה"האבחנה של ד
מערכת תעמולה משומנת של השלטון הישראלי ואין מי  "

בו לא מקשיבים לאבו מאזן הגענו למצב . שיעמוד מולה
הצליח להשתלט על  כי הימין של דני דנון וסטרוק, בכלל
, הציבור הישראלי עבר שטיפת מוח בשנים האחרונות. השיח

לא מקשיבים  – ומר דברים נכוניםשגם אם אבו מאזן א כך
יותר כישלון של האופוזיציה מאשר הישג של , זה בעיני. לו

 ולא אכפת לי שיתקפו ,משהו קשה אני אגיד כאן. הממשלה
 התעמולה ושטיפת המוח שעבר הציבור: אותי על כך

זוהי תעמולה . הישראלי בעניין הפלסטיני הם בסגנון גבלס
  ."גבלסית

  )27.4, "אל מוניטור", שר הבריאות לשעבר, ר אפרים סנה"ד(

  

  ר בנט"האבחנה של ד
  ".אבל לא להיכנס לדיכאון, צריך ללמוד לחיות עם הסכסוך"

  )30.4, " וואינט ",שר הכלכלה, נפתלי בנט(

  

  אלון חסןלפי  ההצטרפות למפלגהמשמעות 
ל את ביטל אתמו, אלון חסן, ר ועד עובדי נמל אשדוד"יו"

חסן ביטל את חברותו פחות . חברותו במפלגת העבודה
.  מעובדי הנמל600- משנה לאחר שהצטרף אליה יחד עם כ

 2בראשית החודש פורסם בערוץ . הליכודפניו מועדות לעבר 
  ."כי חסן פוקד במרץ חברים למפלגה

  )29.4, "וואלה"ידיעה שפורסמה באתר (

  

  "ידיעות "לפימשמעות האחד במאי 
 1-האביב חוגגת היום את אירועי -תל. יםכונו לפקקיה"

 בעיקר ,ובעקבות כך צפויים לחצי תנועה, חג הפועלים, במאי
  ."במרכז העיר

  ) 1.5, "ידיעות אחרונות("

  

  "דה מרקר"י לפמשמעות השואה 
וטוב שיש , יש ביזנס בשואה.  עוד פרה שצריך לשחוטיהוז"

  ".כי אחרת לא היו זוכרים אותה, ביזנס
  )27.4, "דה מרקר",  לשעבר פרסומאית,גילה אורן(

  

  דהוב מפלגת העלפי האדם העובד ייצוג
לאזרח , לאדם העובד, לראשונה מזה שנים לא מעטות"

ייצוג אמיתי ואותנטי  לשוליים החברתיים יש, הפשוט
  ".עדת הכלכלהואבישי ברוורמן בו... ... ... ... בכנסת

  )1.5, לעיתונות של מפלגת העבודהמתוך הודעה (

  

   כתמכתבים למער
  
  
  
  
  

  לשים לב להבדלים
דמוקרטית והאלימה -הכוחות שביצעו את ההפיכה האנטי    

אין , לכן. קיצוני- בגוון לאומניברובם צבועים , באוקראינה
 אשר מהווה רוב מוחלט –להתפלא כי ציבור דוברי הרוסית 

ומרביתו ,  חושש עמוקות מהשלטון החדש–האי קרים -בחצי
  .פות לפדרציה הרוסית במשאל העם בעד הצטרההצביע

מבטאים תמיכה שדווקא אישים בימין הישראלי ,     מעניין
 המצב בקרים  משווים אתתוך שהם, בסיפוח קרים לרוסיה
אולם . ם הכבושיםישטחים הפלסטיניבלשליטתה של ישראל 

  :בכך הם מתעלמים מכמה הבדלים חשובים
בהחזרתו לרוסיה ברובם האי תומכים -תושבי חצי,     ראשית

בהחלטה מינהלית ,  הועבר מחוז זה1954-רק ב, כזכור(
אך ברור כי מרבית ). מידי רוסיה לידי אוקראינה, שרירותית

  . אינם תומכים בסיפוחה לישראל–תושבי הגדה המערבית 
אם נבדוק מיהו המדכא ומיהו המדוכא ביחס ,     שנית

א הממשלה אלא דווק,  אינה רוסיההרי שהצד המדכא, לקרים
  .רוסית שקמה בקייב לאחר ההפיכה-הלאומנית האנטי

, אזרחות רוסיתבהאי קרים זכו -כל תושבי חצי,     שלישית
 לספח את השטחים תובעיםואילו אנשי הימין בישראל ה

  .אינם מציעים מתן אזרחות למיליוני הפלסטינים החיים בהם
י צירוף קרים לרוסיה נעדר את המימד הכוחנ,     רביעית

אין , אין הריסת בתים: המאפיין את שליטת ישראל בשטחים
  .אין גזל אדמות ואין גירוש אנשים, עקירת עצים

  לוד, טלמון סילבר                                        
  

 היהדות כרובה
משתווה לכמות " ?יהדותמהי "שאלה כמות התשובות ל    

 ויותר יותרכי מתקבל הרושם , למרבה הצער. השואלים
החייל שזכה . יהודים רואים ביהדות אך ורק את הרובה

ר שא, פלסטיניילד  דרך את נשקו מול "דוד הנחלאווי"בכינוי 
בעיני מי שסבור כי כל , כמובן, למעט. יכול להיחשב איוםלא 

    .איום מוחשי מהווה –ערבי המעז לגור על אדמת אבותיו 
 לגרום לקריסת כמות הלייקים שצבר החייל האלים איימה    

 השר ,כאשר גם מנהיג מפלגת הבית היהודי, הפייסבוקרשת 
אליו הצטרף גם .  תרם את חלקו למאמץ הגזעני,נפתלי בנט

שיש מי , )הליכוד(כ משה פייגלין "ח, ר הכנסת"סגן יו
  ". ליכודניק ליברל"שטועים וסבורים כי הוא 

אזכיר את ,     למי שמקפיד בכבודם של החיילים בישראל
ט "מחאיחל במפורש למותו של אשר , פרופסור הלל וייס

 סביב פינוי משפחות מתנחלים במהלך עימות ביניהם, חברון
ך נשק ודר בדעתו ל אזהעלהלא מהחיילים איש . מהעיר

 ".ימוגר במלחמה הבאה"אף שאיחל לו כי , מולו
    נראה כי אותו דוד הנחלאווי לא סבור שהתנהגותו הייתה 

של כיבוש גורמות לו ארוכות שנים . להגזענית או פסו
האמין כי כל ערבי הופך אוטומטית לאיום ולרבים אחרים ל

ך וכשזה הל. וכי חיי יהודי שווים יותר, "סכנה ביטחונית"-ול
אין להתפלא על כך שהם מזדרזים , הרוח בקרב חיילים

  . לדרוך את הנשק
 ערכים הומניסטיים שלדעתי ניתן למצוא בה –היהדות     

כאשר המתיימרים לייצגה ,  מוכתמת בימים אלה–רבים 
  .ולהילחם בשמה הופכים אותה לרובה חסר רחמים

        ....יוסי סיוסי סיוסי סיוסי ס



  מ

 3/  עובדים 
 

  

  הוקם מטה מאבק 

   שקל לשעה30 של מינימוםלשכר 
  
 שקל 30-למינימום השכר להעלאת חוק ההצעת     

כוח " אשר החלה כיוזמה של ארגון – שעהל
 )ש"חד (דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןכ "ח בידי גובשה –" לעובדים

הצעת החוק קיבלה . כנסת שולחן הלע עשבוה נחתוו
 ביניהם כל ,כבר את תמיכתם של חברי כנסת רבים

טרף להצצפויים  נוספים כים"חו, ש"רי סיעת חדחב
כי שכר המינימום לשעה הצעת החוק קובעת . אליה

,  בינואר כל שנה1- שקל והוא יעודכן ב30-ועלה לי
  .בהתאם לעליה בשכר הממוצע במשק

הדרישה להעלאת שכר המינימום בלטה גם     
 לא נוכל אבל". בהפגנות האחד במאי ברחבי הארץ

כ "אמר ח, " יישאר סגור בכנסתלנצח אם המאבק
  ". חיונית כאן ההתגייסות הציבורית", חנין

הוקם מטה מאבק למען בסוף השבוע  כי יצוין    
למען עמוד בפייסבוק נפתח  ואף ,הצעת החוק

  שכר המינימוםו שלהעלאת
)www.facebook.com/30minimum( .כ חנין "ח

השאירו פרטים כדי לקדם את , היכנסו לאתר": קרא
עובדים שתפו  –  ולא פחות חשוב, השתלבו ביוזמות,היוזמה

  ".רבים ככל האפשר, ועובדות נוספים
מאבק שלנו להעלאת שכר ה תהצלח ",כ חנין"    לדברי ח
רק בהצבעה בכנסת לא  שקל בשעה תלויה 30-המינימום ל

ההתגייסות שלנו היא , בסופו של דבר. כ כזה או אחר"או בח
מספיק כוח וללחוץ על הכנסת שתקבע אם נצליח לייצר 

 חייבת '30מינימום '. והממשלה להעלות את שכר המינימום
. קה שתהדהד בכל החברה הישראליתלהפוך לדרישה חז

וד צריך גם לגמור דרישה שתבהיר לכולם שמי שהולך לעב
  . "כל אחת ואחד מאיתנו יכול לעזור לזה לקרות. את החודש

החתמה המאבק היא אחת הפעולות הראשונות של מטה     
ההחתמה תתבצע . המונית על עצומה לתמיכה בהצעת החוק

' ר, , , , יום השביתה העולמית(והחל מיום חמישי , באינטרנט
  .דוכני החתמה בערים הגדולותגם ב –) מסגרת

  

  

  

  
  

  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
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        למען העלאת שכר המינימוםלמען העלאת שכר המינימוםלמען העלאת שכר המינימוםלמען העלאת שכר המינימום

  
  

ברחבי העולם שביתה תתקיים ) 15.5 (ביום חמישי הקרוב    
,  ולמען תנאי העסקה הוגניםן העלאת שכר המינימוםעמל
  . בייחוד בתעשיית המזון המהירו

 ערים ברחבי 150- עובדי המזון המהיר מתכננים לשבות ב    
ת סדראחת מתהיה זו  .לם מדינות בעו33-ב ולהפגין ב"ארה

מחאות שהתקיימו בשנה וחצי האחרונות בענף המזון המהיר 
, ס'ובכלל זה שביתות והפגנות ברשתות מקדונלד, ב"בארה

עובדים , בחודש דצמבר האחרון. וונדיס ועוד, בורגר קינג
, ב"אורכה ולרוחבה של ארהלערים צעדות במאות ערכו 

די המזון עוב. םומחו על כך ששכרם אינו מספיק למחיית
שבתו מעבודה  י במאי15-מחאת ההמהיר שייקחו חלק ב

למען הגנה על זכותם  ו, דולר לשעה15בדרישה לשכר של 
  . המעסיקיםמצד להתאגד במקום העבודה בלי הפרעות 

מדינות נוספות המארגנים אמרו כי הפגנות ייערכו גם ב    
, דרומיתקוריאה ה, הונג קונג, יפן, אווימל, מרוקו –בעולם 

, אירלנד, איטליה, גרמניה, בריטניה, בלגיה, תאילנד, הודו
מה רשתות עובדי כרף העובדה ש ח.ארגנטינה ופנמה, ברזיל

 ,חרונה במסגרת ההסתדרותלאמזון מהיר בישראל התארגנו 
  . ליוזמהתה הצטרפוודיעה עלהטרם הסתדרות ההנהגת 

ם עד אול, ה בענףתישבזו לא הפעם הראשונה בה פורצת     
מש ואם תמ .ב"ה התקיימו בעיקר בארמחאות אלהכה 

 ענף השביתה הגדולה ביותר בתהיהזו , במלואההתוכנית 
 . חובק עולםיהיה מהלך הלראשונה . המזון המהיר אי פעם
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  :נצרת
  חשבון נפש

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  אחמד-מנה אבואמאת 
  

    כאשר מנסים לעשות חשבון נפש לגבי הסיבות להפסד 
 הדברים בחון אתחשוב ל, בבחירות המקומיות בנצרת

ולזכור באילו תנאים פעלנו בעיר , מנקודת מבט היסטורית
ניצחון של חזית נצרת בשנים שקדמו ל. משך כל השנים

 הקומוניסטים בעיר הקרבה גילו, 1975טית בשנת הדמוקר
הם נרדפו .  הממשל הצבאימצד דיכויהמסע  איתן מול וועמד

ונמנעה מהם , הוגלו ממקום למקום, בידי השלטונות
  .עבודהיציאה מהעיר למקומות ההאפשרות לקבל אישורי 

כדי להזכיר לכולנו ,     אני מציינת עובדות היסטוריות אלה
התחנכנו על ברכי הרעיון שעלינו , ניסטיםהקומו, שאנחנו

פוליטיקה . לשרת את בני עמנו בנאמנות וללא תמורה
שפשתה ,  כמו התופעה של קניית קולות בכסף–מושחתת 

.  הייתה ועודנה זרה לנו–בקרב יריבינו בשנים האחרונות 
, לא נמכור ולא נקנה את מצפונם של האנשים, היום כמו אז

  .היות ראויים לאמונםאלא נפעל ונעבוד כדי ל
כי בארבעים השנים בהן ניהלה חזית ,     עוד חשוב לציין

 התנאים  אתהצלחנו לשפר, נצרת הדמוקרטית את העירייה
חרף הקשיים העומדים בפני השלטון המקומי , הכלליים בעיר

 חרףהמתמודד עם תקציבים מועטים ו, יםיביישובים הערב
חברינו . פיתוחמדיניות ממשלתית שמכשילה ניסיונות ל

בהנהלת העירייה פעלו להתמודד עם האתגרים בעמל רב 
ולעיתים שירתו את תושבי העיר אפילו על חשבון , ובהקרבה

  .משפחותיהם וצרכיהם האישיים
    כשם שחובתנו היא לזכור ולהזכיר את פועלו של דור 

כך חובתנו כיום היא , אשר סלל עבורנו את הדרך, המייסדים
 ולהגיע  הסיבות שהובילו לתבוסה בבחירותלנתח באומץ את
  . למסקנות ברורות

  
  
     

י על ההתפתחויות "יום עיון של מק
  באוכלוסייה הערבית בישראל

  
  
  
  

המניין של -מן-    במסגרת ההכנות לקראת הוועידה שלא
) 2.5(התקיים בנצרת יום עיון , שתיערך בספטמבר, י"מק

 –המרצים . שראלהתפתחויות באוכלוסייה הערבית ביב לדיון
ומרביתם , י"מקצתם חברי הלשכה הפוליטית של מק

 ניתחו –ש "י או חד"אקדמאים וחוקרים שאינם נמנים עם מק
 בהרכבה החברתי של האוכלוסייה הערבית ואת תמורותאת ה

תפסו  מקום נרחב. השינויים הפוליטיים המתחוללים בה
  פתרונות ולגבי תופעת האיסלאם הפוליטיהדיונים לגבי

  .פלסטיני- אפשריים לסכסוך הישראלי
סאמח , י"ורכז מזכירות מק, מוחמד נפאע, י"ל מק"    מזכ

 את תרומתו לעבודת םציינב, סיכמו את יום העיון, עיראקי
  .ההכנה לקראת הוועידה

      
האחריות היא  כי –צריכה להיות ,     נקודת המוצא לניתוח
אשר הצטברו , עשינו טעויות רבות. בראש ובראשונה עלינו

לרבים מתושבי העיר יש ביקורת קשה כלפי . במרוצת השנים
 תורגם להצבעה ברוהד, הנהגת המפלגה והחזית בנצרת

ספגנו חייב לשמש שהכישלון הכואב והקשה . בקלפיות
ם ג, ואת הביקורת יש לומר בקול רם, עבורנו תמרור אזהרה

  .אם היא לא מקובלת על ההנהגה
מי האחראי למצב :     השאלות המתעוררות הן רבות

אוקטובר (שנתהווה בעקבות הסיבוב הראשון בבחירות 
ועל כתפיי מי האחריות להחלטה לפנות לערכאות , )2013

מי אחראי להפצת העמדה כאילו המערכה כבר ? משפטיות
ת לזכות וכאילו נצליח בוודאו, הוכרעה לטובת החזית

 היחס הכוחות בשטח הי, פועלבהרי  ?בראשות העירייה
איזה צעדים נקטנו . מנוגד להערכות ששמענו לפני הבחירות

כל התנועות הפוליטיות הפעילות בעיר כי , כאשר התברר
) ועוד, אנשי הליכוד, התנועה האיסלאמית, ד"ובכלל זה בל(

   ?התלכדו כדי להכשיל אותנו
, מקשייהם, התרחקנו מהאנשיםש,     צריך להכיר בכך
עבודתנו הפוליטית הצטמצמה לניהול . ומחייהם היומיומיים

אמצעי עם -והקשר הבלתי, מערכות בחירות ולארגון הפגנות
  . נחלש–הציבור 

    עלינו לשאוף להשיב את האופי העממי שהיה למפלגה 
 האנשים קרבכאשר חיינו ב, ולחזית בעשורים קודמים

לא , באותן שנים. קות יחד איתםוהתמודדנו עם המצו
אלא הקמנו גם ועדי , הסתפקנו בכך שהעירייה הייתה בידינו

. בעיות בכל שכונה ושכונהפתרון האשר טיפלו ב, שכונות
באותן שנים גם הובלנו את המסורת של העבודה 

  .והחדרנו רוח של שיתוף פעולה, ההתנדבותית
שים כיום איזו פעילות אנחנו עו:     עלינו לשאול עצמנו

 קרבב?  הנשים העובדותקרבב? תלמידי התיכוןקרב ב
 בהעדר?  הסטודנטים באוניברסיטאותקרבב? הסוחרים בעיר

 –הקשר עם הציבור ,  ציבורים אלהקרבפעילות מתמדת ב
  .דועך הולך ו–ובמיוחד עם השכבות המוחלשות 

 עבורנו פוך בנצרת צריכה להנוגספ    המכה הקשה ש
הקו הפוליטי שמנחה את . התחזקותהזדמנות ללמידה ול

.  נותרו בתוקף–החזית והאידיאולוגיה שמנחה את המפלגה 
עלינו להפשיל שרוולים ולצאת למשימה הקשה , כעת

ש הקשר ודיח לש,  הציבורקרבוהארוכה של עבודה עממית ב
 משימה ינהזו א. לזכות מחדש באמונםבדרך זו עם האנשים ו

כדי שהדרך שסללו , אולם חשוב לעשות אותה, פשוטה
  .קטעתי לא –חברינו וחברותינו מהדור הקודם של המפלגה 

  
  

 עיריית ותהקומוניסט הראשון בראש, תופיק זיאדהמנהיג המנוח 

  )1994-1975 בשנים (נצרת
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  אלפים השתתפו

  בתהלוכת השיבה

  
  

) 6.5(    אלפים רבים של מפגינים השתתפו בשבוע שעבר 
.  ברציפות17-המתקיימת זו השנה ה, בתהלוכת השיבה

 המאורגנת בידי הוועד להגנה על זכויות –התהלוכה 
מטרת .  מדי שנה ביום העצמאותנערכת –העקורים בישראל 

של גירוש מאות ") האסון("התהלוכה היא לציין את הנכבה 
ולתבוע , 1948- ינים מבתיהם ומאדמותיהם באלפי פלסט

בהתאם להחלטות , פתרון צודק לבעיית הפליטים הפלסטינים
 של העצרת הכללית של 194 החלטה –ובראשן , ם"האו
  .המכירה בזכות השיבה של הפליטים, ם"האו
לוביה ההרוס תהלוכה על אדמות הכפר תקיימה ההשנה ה    

המשתתפים נשאו . דרומית לצומת גולני, שבגליל התחתון
 בהפגנה .דגלי פלסטין ושלטים עם שמות הכפרים שנעקרו

 –בלטו פעילים ממאבקים שמתנהלים כיום נגד נישול גזעני 
הנמצא בשטחה של (הן מאבקם של תושבי הכפר ראמיה 

 והן מאבק תושבי העיר ,נגד סילוקם מבתיהם) כרמיאל
את הפעילים נשאו שלטים וכרזות המתארים . העתיקה בעכו

וחילקו למשתתפי התהלוכה הזמנה , מאבקיהם המקומיים
  .להשתתף בהפגנות שהם מארגנים

כ "ח, ש"ר חד"בה נאם יו,     בתום התהלוכה התקיימה עצרת
בשם ועדת המעקב העליונה של  ,מוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכה

 את התנגדותו הדגישבדבריו .  בישראלתערביאוכלוסייה הה
עגן בחוק יסוד שמטרתה ל, להצעת החוק החדשה של נתניהו

ושלו , את היותה של ישראל מדינת הלאום של העם היהודי
מי . לא נסכים לחוק שמטיל ספק בנוכחות שלנו". בלבד

אנחנו , שנמצא על זמן שאול במולדת הזו זה לא אנחנו
  .אמר, "נישאר כאן

הגיעו פעילים , בערב יום העצמאות,     יום קודם לכן
אביב -ין תלבהשוכן  ,ל"למוזיאון האצ" זוכרות"מעמותת 

. אזור בו ניצבה בעבר השכונה הפלסטינית מנשייהב, ליפו
יום כמוזיאון הוא אחד המבנים הבודדים המשמש ההמבנה 

בהם ם תלו על הבניין פוסטרים הפעילי. שנותרו מהשכונה
  ". תעודות הכרה בנכבה"מצולמים פעילים כשהם מחזיקים 

" זוכרות"במשרדי ים פעילהתכנסו כמה עשרות ,     קודם לכן
לאפליקציית האייפון החדשה לאירוע ההשקה , אביב-בתל

 המשלבת בתוך מפה אינטראקטיבית – iNakba –של הארגון 
האפליקציה . 1948- שנהרסו בםי פלסטינימידע על ישובים

  .ערבית ואנגלית, עבריתשפות זמינה ב
  

 נמחה את חרפת חיפהנמחה את חרפת חיפהנמחה את חרפת חיפהנמחה את חרפת חיפה
  

  ,נסקינסקינסקינסקי''''אליושה גוזאליושה גוזאליושה גוזאליושה גוזמאת 
  14.5.1948, "קול העם"קטעים מתוך 

  

-ענני. גלי אבנים ואשפה. פני רחובות ריקים-מהלך אני על    
-תריסי. דלתות וחלונות פרוצים. איזה כלב פיסח .זבובים

. מחפצים, מרהיטים, בתים ריקים מאדם. חנויות סגורים
כל כמה . הכל ניתן לשוד ולביזה. ריקות ממרכולת –חנויות 
-בעלי. בחורים עם סטנים. ניםמשמרות יהודים מזוי –צעדים 

במרחקים של כמה " משמר העם"בתים קרחים עם סרטי 
עולים . ל נשדדוהכ, כן-פי-על-ואף. מאות מטרים איש מרעהו

? גיטו... ו? הפועלים חיפה-עיר, חיפה. בדעתי תיאורי הגיטו
 ...כי מסמיק אני מחרפה, אני חש

 לא ואם... ידי ההיסטוריה-כל פשע בא על עונשו על    
    . על כל היישוב, תחול האחריות על כולנו, ייענשו הפושעים

גם אז מחו . יאסין-לפני כן היה דיר... כבר נענשנו! אכן
, ויש לנו כבר חיפה. מוניס לא מחו עוד' בעניין שיח. בלבד
 !שבעים.  יישובים ערבים שנעזבו70-יפו ו, טבריה, צפת

, ליהודים, ין לנומני .ברגש ניצחון, יש המריעים בחדווה    
שמצויים , כיצד קרה הדבר ?ראות שכזה-קוצר, שוביניזם

,  כיצד קרה הדבר?השמחים לגירוש הערבים, יהודים
 30-זה נובע מ ?לגלות" מרצון"שההמונים הערבים הולכים 

 !זהו ניצחונו של בווין. שנות מזימה בריטית
 .פחד אימים זרעה המדיניות הבריטית בין שני העמים    
רואים בעם הערבי , הששים לקראת הפינוי הערבי, הודיםהי

מפני , הערבים בורחים בהמוניהם .את המסוכן שבשונאים
-ומסיתי .שהיהודים יטבחום, כנעו אותםשדיברו על ליבם וש

מנצלים פחד זה של עם אחד , נטלמנים הנכבדים'הג, הדמים
 .ומופיעים כמגינים ומצילים –מפני עם אחר 
כי כל זמן ששני העמים ירצו להשתחרר זה . ..    זה עונשנו

  !לא ישתחררו מהאימפריאליזם –מזה 
  

נמנה עם מנהיגי המפלגה ) 1948-1914(נסקי 'גוז) אליושה(אליהו 

בתאונה מספר חודשים לאחר שכתב ונהרג , הקומוניסטית בארץ

התפרסמה !" קום התנערה"אסופה של כתביו בשם . דברים אלו

  .השנה ימלאו מאה שנים להולדתו.  בהוצאת פרדס2009שנת ב
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  בוריס קרגליצקימאת 

  
בירת ,     את האירועים בקייב

, 2013שהחלו בחורף , אוקראינה
אפשר בצדק לאפיין כמרידה של 

אם נבחן את המצב . מעמד הביניים
, 21-ראשית המאה הבהחל , בעולם

נראה כי מרידות מסוג זה התרחשו 
, דרך ברזיל, ב" מארה–ברחבי העולם 

רוסיה , ומבחינה ז. ועד לארצות ערב
. ואוקראינה אינן יוצאות מן הכלל

אולם מכך שלהתמרדויות אלה יש 
אין להסיק שסדר , מאפיינים משותפים

בחלק מן . היום הפוליטי שלהן זהה
הסיסמאות הדמוקרטיות , המקרים

שולבו בתביעות למען שינוי חברתי 
 –ואילו במקרים אחרים , מתקדם

הרטוריקה הדמוקרטית היא רק כיסוי 
  .אינטרס קבוצתי צרעבור 

  
  

    העובדה שהמרי הפוליטי של 
, שכבות הביניים מתאפיין בסתירות

בשל . לא אמורה להפתיע אותנו
המיקום החברתי הייחודי של שכבות 

יציבות -הן מתאפיינות באי, אלה
אידיאולוגית ופוליטית ומתנודדות 
. לעיתים בין השמאל לבין הימין

ת אין זה מקרי שבאותן ארצו, בדומה
מפותחות המצויות במטרופולין 

המרי של שכבות , הקפיטליסטי
, הביניים נשא אופי יותר פרוגרסיבי
 –ואילו בפריפריה הקפיטליסטית 

ככל ששכבות . ההיפך הוא הנכון
הביניים גדולות יותר מבחינה 

  יותר מודעיםהןוככל שחברי, מספרית
מבחינה מעמדית להיותם עובדים 
 שכירים בעלי השכלה גבוהה

 כך יש להם פחות –' מהממוצע וכו

אשליות לגבי מקומם בחברה ולגבי 
האפשרויות העתידיות הפתוחות 

  .בפניהם
  

חשוב ,     ביחס למציאות חברתית זו
במשך . לנתח את תפקידו של השמאל

מקשר עם השמאל נמנע , רבותשנים 
פעל עם , מעמד העובדים ובמקום זאת

והיה שותף , ומתוך שכבות הביניים
 להתנודדות בין רעיונות ן איתיחד

משימת , כיום. ימניים ושמאליים
, השמאל היא לגבש גוש חברתי רחב

שיאגד תחתיו הן את מעמד העובדים 
שהאינטרסים (והן את שכבות הביניים 

כרוכים , מבחינה אובייקטיבית, שלהן
לא אם ). בשינוי הסדר החברתי הקיים
שכבות , יצליח השמאל לעשות זאת

ולות לקדם מצע פוליטי הביניים על
והשמאל עלול למצוא , ריאקציוני

תהליך מסוג זה . עצמו נגרר אחריהן
  .הוא שאירע בקייב

  

    מרבית המשקיפים והפרשנים 
נאלצו להודות כי בהפגנות כיכר 

ההגמוניה הפוליטית , דאן בקייבימי
. הימיןבידי הבלתי מעורערת הייתה 

אולם לרוב הם ליוו אבחנה זו 
לא כל המפגינים "ות דוגמת בהתנצלוי
 –" ידאן הם פאשיסטיםיבכיכר מ

, כאילו הוויכוח הוא על הרכב הקהל
שאלה בידי מי נמצאת ההנהגה בולא 

המצב , במובנים מסוימים! הפוליטית
היה פחות מסוכן לו המפגינים בקייב 

מה . היו כולם פאשיסטים גלויים
ידאן לסכנה אמיתית ישהופך את מ

זו העובדה שהימין , לדמוקרטיה
בקרב  ההנהגה תפס אתהקיצוני 

ובכללם שכבות , מרבית המפגינים
. הביניים וכוחות מהמרכז הפוליטי

האינטלקטואלים הליברלים מהשמאל 

אומנם זיהו נכון את המרכיבים של 
וגם זיהו מי , ידאןיהקוקטייל במ

אולם במקום לבקר , הבוחש בקוקטייל
  . הם הצטרפו אליו–תהליך זה 

    בכך שהשמאל הסגיר את עצמו 
לידי ההנהגה הימנית של כיכר 

א איפשר לפאשיסטים וה, ידאןימ
אזרחים מן , להפוך אנשים רבים

לבשר תותחים עבור קידום , השורה
זאת כיוון (סדר היום של הימין 

ידאן לא היה שום סדר יום ישבכיכר מ
הייתה כל וגם כיוון שלא , אחר זולתו

נוכח , אפשרות לכונן סדר יום כזה
ההגמוניה המוחלטת של 

שלהתבטא , כמובן). הריאקציונרים
באפן ביקורתי נגד התהליך שהחל 

 שנהנה מרוח גבית –דאן יבכיכר מי
 –של התקשורת הלאומנית והשמרנית 

. ולעיתים אפילו מסוכן, הוא דבר קשה
הפעילים בכיכר החלו להשתמש 

לפי מי שחלקו על באלימות פיזית כ
וזאת עוד לפני ההפיכה , עמדותיהם

  .שתפסה את השלטון
ביקורתית -    התמיכה הבלתי

שהעניקו אינטלקטואלים מהשמאל 
לא , דאן היא נוראיתילמחאת כיכר מי

רק משום שהיא העמידה את השמאל 
אלא גם , במצב קשה מבחינה מוסרית

משום שמרגע שאינטלקטואלים אלה 
.  להם לרדת ממנו קשה–עלו על העץ 

עמדה זו מבודדת את 
, האינטלקטואלים לא רק מההמונים
-שהתקוממו באופן דמוקרטי בדרום

מזרח אוקראינה נגד הממשלה 
אלא גם מבודדת אותם , הימנית

ממפגינים ומפעילים רבים בתנועת 
המחאה נגד הממשלה האוקראינית 

 היו להם ספקות –שאתמול , הקודמת
 הם – היום; לגבי הנהגת המחאה

יצאו י הם אולי –ומחר ; התפכחו
הפעם נגד הממשלה , למחאה נוספת

  .הימנית שהם סייעו להעלות לשלטון
, "מן היישוב",     אנשים רגילים

, יכולים לשנות את עמדותיהם
. ללא בושה, לפעמים מקצה לקצה

. אבל אצל האינטלקטואלים זה אחרת
הונו : "אנשים רגילים יכולים לומר

 האינטלקטואלים חייבים ואילו". אותי
  ".הוניתי אחרים: "להתוודות

  
בוריס קרגליצקי הוא סוציולוג ' פרופ

המכהן כראש המכון , מרקסיסט

לחקר הגלובליזציה והתנועות 

 .הפועל במוסקבה, החברתיות
העת -המאמר פורסם בכתב

  ".לינקס"הסוציאליסטי המקוון 
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  ביקורתית - ההתייצבות הבלתי

  מאחורי מחאת הימין הובילה לבידוד
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  העיר לא 
  צמחה מן החולות

  
        דן יהבדן יהבדן יהבדן יהבמאת 

  
  
  

 

-יחסי יהודים וערבים ביפו ובתל: רחוקים- קרובים ,רחל הרט
 . עמודים198, 2014, רסלינגהוצאת  ,1930-1881 ,אביב

  
 הוא עיבוד ,אביב- תולדות יפו ותלהעוסק ב, ספר זה    

הוא מבוסס .  של המחברתטדוקטורהתמציתי של עבודת 
התקופה ועל מ קטעי עיתונות ה שלה ולמידבעיקרו על סקיר

יפה על ספרות   פחותנשען ו,ניתוח מאמרים בכתבי עת
מתוך בדיקת . שכמותה יש הרבה, שנכתבה על העירעיונית ו

מרבית המקורות לספר הם כי נראה , הערות הסימוכין הרבות
, יום-חיי היוםר מתארים את ש א– קטעי עיתונות עבריים

 .ומקצתם עיתונות ערבית –יטיקה הכלכלה והפול, החברה
קוסמוס של מקורות - מיקרואהו" רחוקים- קרובים"    

הספר מתאר את הנסיבות . בכללותופלסטיני -הסכסוך הציוני
שהביאו להתפתחות העימות בין שתי הקהילות הלאומיות 

הן בתחומי מדינת ישראל והן , עימות הנמשך עד היום, בארץ
  .1967מת יוני ה במלחייד-בשטחים שנכבשו על

 את , בסופו של דבר,נראה שקריאת ספר זה תשכנע    
 ה המלאה זכותעמדה בדבר מי שמצדד ב. המשוכנעים ממילא

 יסכים למרבית טיעוניה של –של התנועה הציונית על הארץ 
 יימצא –ואילו מי שמבקר את העמדה הציונית , רחל הרט

וסים לסכסוכים ולמית, הוכחות רבות לקונפליקטיםבספר 
   . כאןעוצבם הערכים ששמעצבים את עול

עם ללא לארץ ללא עם  "הסיסמא הציונית בדבר ,     למשל
העיר "אביבית על אודות -אשר תורגמה לפנטזיה התל, "ארץ

. נחשפת בספר כבלתי מציאותית, "אשר צמחה מן החולות
נחשפת " גאולת הקרקע"מדיניות רכישת הקרקעות המכונה 

גפנים ופרדסים מידי -רכישת כרמיבספר כמדיניות של 
-אשר יושבים על חלק ניכר משטחי תל, בעליהם הערבים

, זריפה, עלי' שייח, סבח, יבלי'ג- מדובר באדמות אל. אביב
 בשלבים מאוחרים .)119' עמ( ועוד ,אמין נסיף, חינאוי, רמדן
 עברו פרבריהב שכונות ערביות רבות בתוככי יפו ו,יותר

, בליה'ג, מי'עג, נוזהה, כביר-אבו –יהן ובינ, תהליך של ייהוד
אביב -בעיבורה של תלהתהליך אירע גם . נת דרוויש'חס
ך בתהליך כ .)סלמה, סומייל, מחלול, מואניס' שייח, מוסין'ג(

ובארץ , יפו-אביב-בתל נוצרה , שנה133- מתמשך של כ
חברתית וכלכלית , הוויה מרתקת מבחינה גיאוגרפית, בכלל

 כקבוצת 1948היהודים שחיו בארץ עד  .של היפוך היוצרות
את אשר מחזיק בידיו ,  הפכו לרוב מכריע–מיעוט 
שטחי ארץ נרחבים שבעבר היו בידי ב שליטה/הבעלות

  .התושבים הערבים
-כלכלית בתל-מצב התעסוקה והמציאות המעמדיתניתוח     

מורגשת העובדה .  הוא קצר ביותר ואינו ממצה–אביב וביפו 
 'פרופטה או השתמשה במחקריו של שהמחברת לא ציט

ועל רבה לכתוב על הכלכלה הר שא ,שמואל אביצור
שכרם " כי המחברת מציינת . של יפוהאתנוגרפיה המשקית 

, של הפועלים הערבים היה נמוך משל הפועלים היהודים
). 75' עמ" (וגם אמינותם, תה גבוהה יותריאיכות עבודתם הי

שהשתרש " עבודה ערבית"עובדה זו עומדת בניגוד לביטוי 
  .בשפתנו כביטוי המתאר עבודה גרועה

 אחד יאשכן שאלה זו ה, תיאורי רכישת הקרקעות מרתקים    
-בתל. הגורמים היסודיים להתפתחות הסכסוך הלאומי בארץ

להשתדל שכל מיליוני "ביקשה התנועה הציונית אביב וביפו 
). 61' עמ" ( על ידינו בשביל העם העבריהדונמים האלה ייקנו

העסיקו מוסדות היישוב היהודי , רכישת אדמותלשם 
אלה כונו  . ספרדים-אשר היו לרוב יהודים, שתדלנים

, אהרון שלוש וועמם נמנ, "ערבים-יהודים"או " מגשרים"
  . ואחרים,שמעון מויאל, אלמליח, מטלון

. תק ועל עוינותקהילתיים מצביע על נ-    תיאור היחסים הבין
הרגשת עליונות של המתיישבים "המחברת מתארת 

-אשר התבטאה ב, "האירופים על פני הערבים הילידים
 ).33' עמ" (אכזריות ויהירות כלפי הערבים"

שכן לעיתים , המנדט הבריטי יצר מצב מורכב עוד יותר    
ומשול בין שתי הקהילות -קרובות נקט במדיניות של הפרד

). 1929-  ו1921, 1920במאורעות , שללמ(הלאומיות 
 יהודים ונפצעו 133המחברת מציינת כי במאורעות נהרגו 

). 151' עמ(אך מתעלמת מהנפגעים הערבים , 300-יותר מ
מיפו  העברית אביב-תללו החריפו את ניתוקה של אמאורעות 

שונה למשל , האופן בו מטפלת הרט בנושא זה. הערבית
- האפס של הסכסוך היהודישנת: ט"תרפ"הספר דרכו של מ

 בצורה מאוזנת 1929אשר מתאר את אירועי ) 2013" (ערבי
 ). 2.4, "זו הדרך"' ר(הרבה יותר 

 ,הספר חסר אינדקס שמות ומקומות וכן רשימת מקורות    
מקומה של  .וכך קשה לעמוד על אובייקטיביות המחקר

, נפקד מהספר) פ"פק(המפלגה הקומוניסטית הפלשתינאית 
 מפלגת הפועלים –ס "מפ( גלגולה הראשונה אם כי

  ). 297- ו295בעמודים (מוזכר פעמיים ) הסוציאליסטית
  
  
  
  
  
  

  ערב סולידריות עם משפחת קורי
יתקיים בתיאטרון , 21:00בשעה ,  במאי19',     ביום ב

עברי ביפו ערב סולידריות עם משפחתה של פעילת -הערבי
סה למוות בידי אשר נדר, ל קורי'השלום האמריקאית רייצ

בעת שהגנה בגופה על בית , 2003לי בשנת "דחפור צה
 המתקיים לקראת דיון –ערב מסגרת הב. פלסטיני בעזה

ל 'קוראים לי רייצ" תוצג ההצגה –ץ בעתירת משפחתה "בבג
  .ויתקיים דיון) ארי רמז: במאי" (קורי

כל ההכנסות ייתרמו . 050-8464823:     לרכישת כרטיסים
  .אות ולהמשך מאבקה המשפטי של המשפחהלכיסוי ההוצ
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 לתמיכה בשני אביב ובחיפה-תלבנערכו     משמרות מחאה 
 עומר סעדעומר סעדעומר סעדעומר סעד המוזיקאי המחונן –ים צעירסרבני המצפון ה

 –שבע -  מבאראוריאל פררהאוריאל פררהאוריאל פררהאוריאל פררהאר והפעיל חברתי 'מהכפר מע
 משמרות .שנכלאו בשל סירובם להתגייס לצבא הכיבוש

, ) יאיר גיל:םוציל (6דומות התקיימו על צלע ההר מול כלא 
  . נכלאים מרבית הסרבניםשם

ביוזמת ברית הנוער הקומוניסטי הישראלי     משמרת מחאה 
, )3.5(התקיימה מול בית החולים רוטשילד בחיפה ) י"בנק(

משפחתו של סעד האשימה את . לאחר שסעד אושפז במקום
הכלא הצבאי כי מנע מעומר לפגוש רופא משך שלושה -בית

 לאחר שהובהל וכי, במהלכם סבל מכאבים מחום, ימים
,  כי הוא סובל מדלקת חריפה בכבד,החולים התברר-לבית

  מרביתם חברי–בפני המפגינים . וכי נשקפה סכנה לחייו
דרוזי וארגון ה-ערביומקצתם פעילי ועד היוזמה ה, י"בנק

אביו של , זאהראלדין סעדזאהראלדין סעדזאהראלדין סעדזאהראלדין סעד נשאו דברים –" פרופיל חדש"
כלוא שהיה , נתן בלנקנתן בלנקנתן בלנקנתן בלנקוכן סרבן המצפון החיפאי , עומר

  .תקופה ממושכת
- ועד היוזמה הערביורגניאש    משמרת מחאה נוספת 

, 2014מכתב הסרבנים והסרבניות , "יש גבול"תנועת , הדרוזי
 –"  עמך יגן עליך–סרב "וקבוצת , "פרופיל חדש"ארגון 

עשרות בפני ). 8.5(אביב -התקיימה מול משרד הביטחון בתל
אימו של הסרבן , רותי פררהרותי פררהרותי פררהרותי פררה, בין היתר, המפגינים דיברה

, סיפרה על עברה כפעילת ימין קיצוניאשר  ,אוריאל פררה
ועל המהפך הרגשי והפוליטי שעברה לאחר שניצלה מפיגוע 

. בו איבדה חברה קרובה, בשגרירות ישראל בארגנטינה
חשובים יותר "מאז היא מאמינה שהחיים של ילדיה , לדבריה

     ".יותר מכל דגל, מכל מטר על מטר של חול
  

  לצדיק צדיק ולכל בני המשפחה
  

  

  אתכם באבלכם על מות האח

  

 מרדכי צדיק
  
  
  

  י"יפו של מק-א"ועד מחוז ת

במשמרת המחאה  קרא למשתתפים) ש"חד( חניןחניןחניןחניןדב דב דב דב כ "ח    
 נגד הכיבוש ולמען ,יהודים וערבים, להמשיך ולהיאבק יחד

  .בצד מדינת ישראלהקמת מדינה פלסטינית 
הצטרף לקולות הקוראים " ץהאר"גם עיתון יצוין ש    

בשבוע שעבר פרסם העיתון . להפסקת כליאת סרבני המצפון
כשהוא "בו נכתב כי עומר סעד אושפז ) 9.5(מאמר מערכת 

בינתיים סעד יצא מכלל . כתוצאה מזיהום קשה, בסכנת חיים
ל היה צריך "צה, אבל בלא כל קשר למצבו הבריאותי, סכנה

  . "לשחררו מהכלא מזמן
  
  
  
  
  
  
  

  סברין ולזקי חוואל

  תורכי-לחאלד ולאדיטה דאוד
  

  

  

  

  שפע ברכות להולדת
  

  הנכדה-הבת

  

  

  

  

  י"ועד מחוז חיפה של מק ו
  

  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
  י ורוק צווארון כחולפולק מקומ

  
* * ** * ** * ** * *        

  

 00:20בשעה ,  במאי27', ביום ג
  1967 שנה למלחמת יוני 47במלאות 

 

 דיון על 

 הכיבוש מול ונגד ילדים
  

 גבי לסקיגבי לסקיגבי לסקיגבי לסקיד "עו: דברים
  
  

   Stone Cold Justice  הקרנת הסרט התיעודי
 ילדים פלסטיניםשל  העל מעצר וחקיר

  
  
  
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 !ישוחררו סרבני הכיבוש


