
  

  

  

את ממשלת להכשיל נתניהו חותר , החזרת החטופים - שעילתו במבצע צבאי 
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 ,גם בימים הקשים האלה חייבים להמשיך ולומר"    
שפוליטיקת הכוח של נתניהו מובילה רק להידרדרות 

 הדם והכאב חייבים ויכולים לפרוץ רק שאת מעגל, נוספת
, באמצעות חתירה אמיתית לשלום ולצדק לשני העמים

כך -שחיוני לסיים את הכיבוש הגובה מחיר אנושי כלו
 .)19.6( תובהודע, )ש"חד ( דב חניןכ"אמר ח, "נורא

  

שימו לב  ":כ חנין"עוד אמר ח    
. למה שקורה בימים האחרונים

 בחסות הדאגה הגוברת לגורל
נתניהו פועל לפירוק , הנערים

הממשלה הפלסטינית ולמעצרים 
המוניים של פלסטינים בכל רחבי 

נתניהו רוצה שנמשיך . הגדה
להתפעל מתמונותיו רוכן על 
המפות ומתכנן מהלכים צבאיים 
אגרסיביים ונוותר גם על 
הביקורת הפוליטית וגם על 

שוב אנחנו . המאבק החברתי
מתבקשים לפנות את הזירה 

. שתוק כשהתותחים רועמיםול
  !".לא נעשה זאת

  

גילוי גם ורסם פאותו יום     ב
ובו , )י"מק(דעת של המפלגה הקומוניסטית הישראלית 

דאגתה העמוקה מההסלמה הביעה המפלגה את 
, הפלסטיני בשטחים הכבושים- המלחמתית נגד העם הערבי

 תכנית זו .אותה יזמה ממשלת הימין בראשות נתניהו
כאשר הנימוקים , ר נשלפה מהמגירהתוקפנית אש

כוונת נתניהו היא . תירוץההרשמיים לשליפתה הם 
להכשיל את ממשלת ההסכמה הפלסטינית ולהתנער 

 הוכחה נוספת .המדיניומתן -שאמהאחריות לכישלון המ
של המערכה בה פתחה , ולא הביטחוני, לאופי הפוליטי

 העברת מיליוני שקלים בדברהוא הודעתה , הממשלה
וכן העובדה כי רבים מהעצורים הפלסטינים , תנחלויותלה

 .)וי-פרס טי: צילום (בגדה המערבית הם ילדים

האחריות העיקרית למאורעות הקשים נופלת על ממשלת     
ושבכיריה , ר מנהיגה מדיניות של טרור ממלכתישא, ישראל

הכריזו כי הרדיפות יימשכו ללא כל קשר לגורל שלושת 
מעצרם של מספר חברי המועצה המחוקקת . הצעירים

כי גל המעצרים אינו קשור לשיקולי , הפלסטינית ממחיש
אימה ולפגוע בחלקים מההנהגה  להטילאלא נועד , ביטחון

 .הפוליטית של העם הפלסטיני
י כי "    בהודעתה הזכירה מק

שכל כיבוש , ההיסטוריה מלמדת
התנגדות של העם גורר אחריו 

נלאומי מבטיח הדין הבי. הכבוש
לעם הכבוש את הזכות להתנגד 

תוך שימוש באמצעים , לכיבוש
לגיטימיים המשרתים את מאבקו 

ה תאת עמדהדגישה י "מק. הצודק
, העקרונית נגד פגיעה באזרחים

  .ובמיוחד בקטינים
 

 לחדול הי קוראת לממשל"מק    
לאלתר מהמעצרים ההמוניים 
בגדה המערבית ומההפצצות 

חרר מיד את ולש, ברצועת עזה
,  העצירים המנהליים190

ואת כל האסירים , השובתים רעב קרוב לחודשיים
י מגנה את החוק המפלצתי להאכלה בכפייה "מק. הפלסטינים

אשר נתניהו ייבא מכלא גואנטנמו , של האסירים שובתי הרעב
ורואה בו ביטוי לכתם השחור שמטיל הכיבוש על , האמריקאי

 .הנורמות המוסריות של החברה
  

, הדרך להבטיח את ביטחונם"כי ,     עוד נאמר בגילוי הדעת
חייהם ועתידם של שני העמים עוברת דרך השגת שלום צודק 

המתבסס על הקמת מדינה פלסטינית עצמאית בצד , ויציב
 4- בגבולות ה, שבירתה ירושלים המזרחית, מדינת ישראל

פירוק חומת , תוך פינוי כל ההתנחלויות, 1967ביוני 
ופתרון צודק לבעיית הפליטים הפלסטינים בהתאם , רדהההפ

  ".ם"להחלטות האו

  2014ביוני  25, 25    גיליון
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 שעשועים בלי לחם
לאחר . כרגיל ההסתדרות צריכה להיות המבוגר האחראי"

את ' להדליק'ששר התקשורת ניסה באמצעות הפייסבוק 
למרות כי  ,אבי ניסנקורן, ר ההסתדרות" הודיע היום יו,השטח

א תהיה פגיעה בשידורי  ל– מאבק העובדים על עתידם
 ".מונדיאלה

 ) 8.6,  של מרחב ההסתדרות בנגבהודעה(
 

 לחם בלי שעשועים
בגדול המאזן . כבר כמה שנים שמשהו אצלנו נעשה נכון"

מישהו עובד קשה כדי : וזה לא מובן מאליו. מאוד. חיובי
, מ שאחראי לסיפור ההצלחה הזה"ועכשיו רה. שכל זה יקרה

זה על בפרפרא. מחיר ההצלחהמשלם את , בנימין נתניהו
 בואו ניתן להמון שעשועים, אחרי שדאגו ללחם: פתגם ידוע

 ".הבה נזרוק לזירה את מפלגת השלטון –
 )12.6, "ישראל היום"עורך , גונן גינת(

 

 מורשת בן גוריון בסכנה
בית , הבית אליו אני הולך יהיה בית של הישראלים כולם"

 ".י"עם חרות ועם מק –שדלתו פתוחה לכל בית 
 )10.6, קול ישראל, עם היבחרו לנשיאות, ליןראובן ריב(

  

 חוכמת ספרים
היא נזפה בנו על זה שאנחנו רוצים ללכת לעורך דין כדי "

 ".היא אמרה שאנחנו צריכים לסמוך עליה. להתאגד
, עובדי סטימצקי מדווחים על פגישתם עם איריס בראל(

 )19.6, "דה מרקר", לית הרשת"מנכ
 

 לף א100בפעם האחרונה ספרו רק 
 אלוף- תת, ל"ראש חטיבת המחקר באגף המודיעין של צה"

 אלף 170-אמר בכנס הרצליה כי לצד השני יש כ, איתי ברון
 רקטות לטווח קצר ןה, ציין, הרוב המכריע. טילים ורקטות

 ".מסוריה ומעזה, מלבנון
 )10.6, "ידיעות אחרונות ("

 

 שאלה לרב
ל "סף זצהרב עובדיה יו? האם יש לכבד הורים חילוניים"

אמר שיש לכבדם כל עוד ההורים אינם מפריעים לבניהם 
אם הם עוינים אותם על כך שחזרו . שזכו לחזור בתשובה

 הרי הם בכלל –וצוררים להם בגלל שנאתם לדת , בתשובה
ועדיף שיתגורר , דאי אין לכבדםוהמינים והאפיקורסים שו

 ".הבן בעיר אחרת עד ישובו גם הם
   )13.6, שבע-שהופץ בבתי הכנסת בבאר, "טוב לחסות בה"עלון (

  

   מכתבים למערכת
  
  
  
  
  
  
  
  

  להתאחד כדי להצליח
 העלאת אחוז החסימה בבחירות בדברנוכח ההחלטה     

ש תתמודד ולא "ברצוני להתריע מפני הסכנה שחד, לכנסת
, אם זה יקרה. ייצוג בכנסת הבאהלעצמה תצליח להבטיח 

נה שהרשימה תהיה זו הפעם הראשונה בתולדות המדי
  .י לא תהיה מיוצגת בכנסת"במסגרתה מתמודדת מק

    כדי למנוע מצב בו הקומוניסטים והשמאל העקבי בישראל 
דרושה הקמת חזית שמאל רחבה ככל , לא יהיו מיוצגים

כשותפים בחזית כזו איני פוסל שום מפלגה הפועלת . הניתן
. סוציאליסטי-בקרב האוכלוסייה הערבית ושום ארגון ציוני

  .עליו להתאחד, כדי שהשמאל יצליח
 היא ועידה חשובה י"ניין של מקהמ-מן-    הוועידה שלא

 תכריע בכיוון של הליכה יאכולי תקווה שהו, מאין כמותה
, יהודים וערבים, שתהווה בית עבור כל האזרחים, לחזית כזו

  .שמאסו בכיבוש ושמחפשים חלופה למדיניות העוני והרעב

  מזכרת בתיה, ברוך ברנע                             

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ביקורתית-תיתקשורת בל
מאשימים את החמאס , ובעקבותיו העיתונאים,     נתניהו

. למרות שהארגון לא נטל אחריות, בחטיפת שלושת הצעירים
אקצה -גדודי חללי אל(שלושה ארגונים אחרים , כן-על-יתר

  .נטלו אחריות למעשה) ושני ארגונים אסלאמיים לא מוכרים
 חמאס הוא כי אומנם, בסופו של דבר,     ייתכן ויתברר

, הבהירות- נוכח אי. אולם ייתכן גם שאין זה כך. האחראי
ולא , האם לא היה מצופה כי התקשורת תנהג בביקורתיות

  ?מנומקת של נתניהו-תמהר לאמץ את הקביעה הבלתי

  ירושלים, צבי תבל

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 האפליה עוד לא, בוטלמ "מעה
מ "להעניק פטור ממע,     הצעתו של שר האוצר יאיר לפיד

סיפור  לי את המזכיר, על רכישת דירות חדשות ליוצאי צבא
היא שוחררה . חייה של שכנה שלי במעונות הסטודנטים

אולם משום שלא שירתה , מהצבא עקב בעיות כלכליות
מ "פטור ממעהתניית ה.  לא קיבלה מלגת לימודים–בצבא 

בשירות צבאי תפגע לא רק בקבוצות אוכלוסייה שלא חלה 
 אלא – דוגמת מרבית הערבים והחרדים –יוס עליהם חובת ג

אולם , גם תפגע באותם אנשים שחלה עליהם חובת גיוס
  .הצבא לא מעוניין לגייס אותם

ההצעה של לפיד לא תוביל כמעט כל הכלכלנים טוענים ש    
לפיד מתמיד בצעד , אולם חרף זאת. מחירי הדירותלירידה ב

סביר . ומשום שהדבר מחזק את אהדת הציבור אלי, זה
  . שזו גם הייתה מטרתו מלכתחילה, להניח

 מחזקת את יאהא שוה    היבט שלילי נוסף של הצעה זו 
. במקום להיפך, התפיסה לפיה בישראל לצבא יש מדינה
, א לבישת מדיםוכאשר הקריטריון היחיד לתרומה למדינה ה

אין ללפיד ולאנשי משרדו שום סיבה להיות מופתעים כאשר 
אם . בלתי הגיונייםמנופחים ודורש תקציבים משרד הביטחון 

אין , ה דרך כוונת הרובהיכל הבעיות במדינה ניתנות לצפי
 . ותובע עוד ועוד כסף,פלא שהרובה מוצמד לרקה

  
  
  

        ....יוסי סיוסי סיוסי סיוסי ס
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 3/ה   חבר
 

  

  רופה שגויה למערכת חולהת
  

 לבחינת מערכת הבריאות המסתמנות של ועדת גרמןההמלצות 
  השוויון-אישל הציבורית מבשרות החרפה של ההפרטה ו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

טרם ) יש עתיד(נתה שרת הבריאות יעל גרמן י    הוועדה שמ
 הודלף ונרמז אולם מקצת מתוכנה, שה את המלצותיההגי

 לאחרבמיוחד , ת מעוררות עניין רבהמלצוה. בתקשורת
 מיקדה את בירושלים" הדסה"החולים -שהקריסה של בית

  . הקשה של מערכת הבריאותתשומת הלב במצבה
  

ראש המחלקה , דני פילקדני פילקדני פילקדני פילק' עם פרופעל כך     שוחחנו 
הנהלת חבר , גוריון-משל באוניברסיטת בןלפוליטיקה ומ

  .ן בבריאותמטה הציבורי לשוויוה ו"רופאים לזכויות אדם"

  
        ????מה תהיינה עיקר המלצות ועדת גרמןמה תהיינה עיקר המלצות ועדת גרמןמה תהיינה עיקר המלצות ועדת גרמןמה תהיינה עיקר המלצות ועדת גרמן

  
  

נראה , אולם ממה שידוע לנו,     אנחנו ניזונים משמועות
שהולכים להמליץ על הכנסת יותר שירותי רפואה פרטיים 

ישנה כוונה , נוסף על כך. החולים הציבוריים-לבתי) פ"שר(
באמצעות , לארגן מחדש את מערכת הביטוחים המשלימים

  .שלושה מרכיביםהפרדתם ל
  

 האפשרות תקבע, מרכיב הראשון של הביטוח המשליםכ    
 -מרכיב שני כ. לבחירת רופא ולקבל חוות דעת שנייה

האפשרות לקבל טיפולי רפואה משלימה או טיפולים 
 הליכים  לקבלתהזכו- מרכיב שלישיכואילו . קוסמטיים

אם . רפואיים ותרופות שאינן מצויות כרגע בסל הבריאות
תהיה אפשרות לכל מבוטח לרכוש אחד , ומש הרפורמהתמ

  .או יותר מהמרכיבים האלה בנפרד
אשר בנויה על , פרטיבריאות קומה שנייה של ביטוח     

הוקמה עם , של מערכת הבריאות הציבוריתהראשונה הקומה 
פיצול ההצעה למאחורי ההסבר  .הנהגת הביטוח המשלים

לא כל מבוטח הוא ש, הביטוח הפרטי לשלושה מרכיבים
והשיטה החדשה תאפשר לו לרכוש רק , כל החבילהב מעוניין

הצעד הזה ירחיב את המציאות , בפועל. מרכיבים הנחוצים לו
האבסורד . וגם ימסד אותה, הקיימת של הביטוחים הפרטיים

 ישלם יותר – המרכיבים ת את שלושרכוששמי שירצה ל, הוא
  .מאשר מי שרוכש ביטוח משלים כיום

  

לא אם יוחלט  שגם ,חת ההערכות של משרד האוצר היא    א
פ "הכנסת שר, אופן רכישת הביטוחים המשלימיםאת  ותשנל

לבתי החולים הציבוריים תוביל להתייקרות משמעותית 
 מגבלה לכמות קיימתכיום . במחירי פרמיית הביטוח

שהרי מספר חדרי הניתוח , הניתוחים הפרטיים שניתן לבצע
אפשר ע שיתאולם מרג. ים אינו גדולבבתי החולים הפרטי

לקיים ניתוחים פרטיים ללא הגבלה בתוך בתי החולים 
חברות הביטוח ,  מספר הניתוחים האלה יגדל–הציבוריים 

שיגיע לכיסים של שכבה דקיקה של (יאלצו לשלם יותר כסף 
 הם יגלגלו לכיסיהמנופחת ואת העלות , )רופאים בכירים

  .ותהמבוטחים בצורת ייקור הפרמי
  

אולם .  מהאוכלוסייה יש ביטוחים משלימים80%- ל,     כיום
, ח הציבוריים"פ לבתיה"אם יתממש התסריט של הכנסת שר

ופחות אנשים יוכלו , אז ההוצאה הפרטית לבריאות תגדל

את ף לכך יאם נוס. לאפשר לעצמם לרכוש ביטוח פרטי
של הפרדתו , השינוי המוצע במבנה הביטוח המשלים

אז על אחת כמה וכמה נהיה צפויים , לשלושה מרכיבים
  .השוויון-גידול באיל –ולכן , לעלייה במחירי הביטוח

  
  ????ציבוריתציבוריתציבוריתציבוריתבריאות הבריאות הבריאות הבריאות המערכת המערכת המערכת המערכת היראה יראה יראה יראה איך תאיך תאיך תאיך ת

  

 עדיםנהיה , ליו מצביעה ועדת גרמןעכיוון ה ימומש    אם 
הישג . מרובדת מאשר בעברמערכת בריאות הרבה יותר ל

" יישר" שהוא יהחשוב של חוק ביטוח הבריאות הממלכתי ה
לפני . את המערכת הריבודית שהייתה קיימת קודם לכן

הייתה " מכבי"ההשקעה לנפש בקופת החולים , חקיקת החוק
אחרי חקיקת .  מאשר בקופת חולים כללית20%- גדולה ב

.  לצמצם פעריםהחוק סייע, כלומר. 1.5%- הפער ירד ל, החוק
פירושו בבתי החולים הציבוריים פ "אולם מיסוד מנגנון השר

  .וכן הרחבת הפער בין מרכז לפריפריה, השוויון-הגדלת אי
  

 יגביר את האופן החולני שבו המערכת פ"השר    מיסוד 
מספרים לנו . הציבורית מסבסדת את המערכת הפרטית

, יג פיקוח אבל אם הם יכולים להנה–סיפורים על רגולציה 
  ?"הדסה"מדוע לא עשו זאת משך כל השנים בבית החולים 

  
        ????מלמדמלמדמלמדמלמד" " " " הדסההדסההדסההדסה""""מה המקרה של בית החולים מה המקרה של בית החולים מה המקרה של בית החולים מה המקרה של בית החולים 

  

קרס בגלל שירותי " הדסה"ח "    אני לא מבקש לטעון שביה
 ,אבל מה שהקריסה הזו הראתה הוא. הרפואה הפרטיים

פ לא פותר מצוקה כלכלית ולא משחרר את הממשלה "ששר
גרמן מסכימה שצריך . את תקציבי הבריאותמהצורך להגדיל 

 ושבאמצעות –אבל טוענת שאין כסף , להגדיל את התקציב
לא ברור אם מדובר בחוסר ידע או . פ יגיע הכסף הזה"שר

  .מפריך לגמרי היגיון זה" הדסה"כי מקרה , בחוסר יושר
  

שההכנסות  לימדה אותנו "הדסה"הקריסה של , מעבר לזה     
. פ הייתה קטנה מהמצופה" מהשר החוליםשקיבל בית

יהם אלא לכיס ,לבית החוליםהגיע עיקר הכסף לא , כלומר
, פ מסבירים לנו"תומכי השר. של קומץ רופאים בכירים

 הם ינוצלו –שכיוון שחדרי הניתוח פנויים אחר הצהריים 
אבל  .ובית החולים יוכל להרוויח כסף, לרפואה פרטית

ניתוחים הפרטיים כי ה, יםי שקרנימוקיםמסתבר שאלה 
בדחיקת החולים התבטא וזה , התחילו כבר בשעות הבוקר
 המשמעות .תורים ארוכיםפ ל"שלא הגיעו באמצעות השר

  .שהשתמשו במשאב ציבורי לשם סבסוד רפואה פרטית, היא
  

 היו דיווחים רבים בתקשורת ,ת גרמן    מאז הוקמה ועד
ת מחישים עד כמה השילוב של פרטי וציבור משחית אשמ

, קריסת הדסה, רות המרפא באיכילובתיי: מערכת הבריאות
. ועוד, הניתוחים הפלסטיים בתל השומר, הפגייה בשערי צדק

שאנשים ממש מקומם , נוכח כל מה שאנו יודעים כיום
יכולים עדיין לתמוך , רואים מה שקרהששעיניהם בראשם ו

  .פ לבתי החולים הציבוריים"בהכנסת שר



 4/ת כנס

  

   גם על ספרי לימוד–מ "בטל מעל
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

מוחמד מוחמד מוחמד מוחמד כ "ח, ש"ר חד"הגיש יו) 18.6(    בשבוע שעבר 
. ביטול מס הערך המוסף על ספרי לימודלהצעת חוק , ברכהברכהברכהברכה

די שנת לימודים עלות רכישת ספרי לימוד מ כי, הוא ציין
בדברי .  שקלים1000- ל600נעה בממוצע בין לתלמיד אחד 

 מהתלמידים באים 20%-הואיל וכ"כי , בההסבר לחוק נכת
ברי כי אין יד , ממשפחות אשר כלכלתן מתחת לקו העוני

. ויש להקל עליהן, משפחות אלה משגת לרכוש ספרי לימוד
. גם יתר העשירונים מתקשים מאוד עם רכישת ספרי לימוד

מ על "במדינות רבות בעולם יש פטור מלא או חלקי של מע
 ,ו מצטמצמת רק לספרי לימודהצעת חוק ז. ספרים בכלל

 ".מתוך כוונה להקל בראש ובראשונה על הורי התלמידים
בדיון כי מטרת הצעת החוק היא להסדיר כ ברכה אמר "ח    

הוצאות על ספרי לימוד הן תקציב ": נושא חשוב ביותר
על אחת כמה , מרכזי בהוצאות כל משפחה ומהוות נטל כבר

יש שמשפחה  .כולתוכמה כאשר מדובר משפחות מעוטות י
כמעט מחצית מהווה תקציב ספרי הלימוד  – לה כמה ילדים
 60%-באוכלוסייה הערבית והחרדית יותר מ. מהתקציב שלה

אם המדינה תלך לקראתם ו, חיים מתחת לקו העונימהילדים 
  ". זו תהיה תרומה משמעותית לאפשר להם לרכוש השכלה

כ "סיכם ח, "ידי קצבאות-מיגור העוני לא יעשה רק על    "
, ידי פתיחת שערים להשתלבות בחיים-אלא גם על", ברכה

ד הוא הצורך בהוזלת ספרי הלימו, כןל. בעבודה ובלימודים
  ".הצורך חברתי מהמדרגה הראשונ

השיב בשם ) יש עתיד( מיקי לוימיקי לוימיקי לוימיקי לוי, סגן שר האוצר    
דה בעקרון אחידות המס תפרוץ עמי-אי"ואמר כי , הממשלה

,  על תרופותמ"עיטול המ פניות על ב ותביא לגל,כרסאת ה
 בתגובה קראו לו ". ועוד,חשמל, מים, מכשירים רפואיים

כי הממשלה עצמה הפרה את , חברי כנסת מן האופוזיציה
כאשר שר האוצר ממפלגתו הציע לבטל , עקרון אחידות המס

סגן שר האוצר לא . מ על רכישת דירות חדשות"את המע
  .ההתייחס לקריאות ביניים אל

  

   מייבש את משרד התחבורה
  הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

 כי ,בכנסתשעבר שבוע בחשף  מוחמד ברכה כ"ח    
 . הממשלה מייבשת את הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

   ,ישראל כץישראל כץישראל כץישראל כץ,   שר התחבורה הציג בפני         כ ברכה "ח
  
  
  
  

  

  ניתן לקבל את

   מדי שבוע"זו הדרך"

   אלקטרוניבדואר

  ואר רגילאו בד
  

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

שאילתא הנוגעת לכך שטרם אושר תקציב הרשות הלאומית 
חבר הכנסת ברכה .  משרדושבאחריותלבטיחות בדרכים 

 , בני אדם מדי שנה300-הסביר כי בכבישי ישראל נהרגים כ
וכי הגוף הממשלתי האמון על הבטיחות בדרכים פועל 

ב שיש לו השלכות מצ, מתחילת השנה ללא תקציב מאושר
  . ומסוכנותקשות

חתם על " אך לפני שבוע"שר התחבורה ניסה להסביר כי     
הצעת תקציב הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים לשנת 

בימים  ידי שר האוצר-וכי היא צפויה להיחתם גם על, 2014
 וביקש ,כ ברכה לא הסתפק בתשובתו של השר"ח. הקרובים

 וכי פעילות במתכונת זמנית ,להדגיש כי מדובר פה בחיי אדם
מנת - הפציר בשר כי עליו לפעול בהקדם על, לכן.  חמורהאהי

תכן שתקציב שעוסק יולא י, שההתנהלות תהיה תקינה
השבט של משרד האוצר והשבט של "בפיקוח נפש נופל בין 

  ".משרד התחבורה
  

  

  

  

  " אינה יודעת"הממשלה 

  כמה עובדי קבלן היא מעסיקה
  
  
  
  
  
  

, צוין בכנסת יום ההעסקה הישירה) 18.6(שעבר     בשבוע 
אירועי . הוקדש לעידוד ההעסקה הישירה במגזר הציבוריש

היום המחישו פעם נוספת את מדיניותה הפסולה של 
 מכוח הרוב –ת הכנסת החליטה מליא: הממשלה בתחום זה

תיקון לחוק שוויון הזדמנויות לדחות  –הקואליציוני 
 כי ,בוועדת הכספים התבררך שנערבדיון מיוחד  .בעבודה

במגזר המועסקים אין כלל נתונים על מספר עובדי הקבלן 
 .במשרדי הממשלה וברשויות המקומיותלרבות , הציבורי

 אסתי סגלאסתי סגלאסתי סגלאסתי סגלאמרה ,     בעקבות הדיון בוועדת הכספים
 עובדי דוע מה מספרלא י"כי , מהקואליציה להעסקה ישירה

 סכומי הכסף  גובהומה, ובדי מיקור חוץמה מספר ע, קבלןה
כסף "כי , עוד אמרה". שהממשלה מוציאה עבור העסקתם

, רמהיהשיטה מעודדת מ. ציבורי גדול עובר לידיים מעטות
גם לא משתלמת היא  ו,הטעיות ועבירות שונות על החוק

אשר מיותר  מחקרים כבר הראו כי מיקור חוץ יקר –כלכלית 
  ". העסקה ישירה

ר בפתיחת השימוע הציבורי אמ, )ש"חד (דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןכ "ח    
הגיע הזמן לעלות " : שנערך בשבוע שעבר בכנסת,בנושא

שלב במאבק מול האינפלציה בהעסקה הקבלנית שמאפיינת 
אין היום תחום בחברה הישראלית שאין . יותר ויותר תחומים

, מורי קבלן, אחיות קבלן,  יש רופאי קבלן:בו עובדי קבלן
  ".מהנדסי קבלן



  

 5 /דמוקרטיה
 

" קול ישראל"ל המאזין לשידורי כ    
תשדיר ה  את בימים האחרוניםשמע

אי אפשר , את המנגינה הזאת"
העובדים את דברי ו, ..."להפסיק

.  רשות השידורהמתנגדים לסגירת
 מדובר במאמץ ראוי וחשוב ,לכאורה

כדי למנוע את סגירת השידור 
 ,)19.6(בשבוע שעבר , אך. הציבורי

 "צת דרךפרי " אודותנמסר על
תנאי : רשות השידורבשיחות ב

של העובדים יהיו הפרישה 
זהים לאלה שנחתמו 

רפורמה בהסכמי ה
 ,לחיסול הרשות

 הממשלות שקידמו
ליברליות - הניאו

בטרם  ,הקודמות
 ,משמעות הדבר. נעצרה

כי כל עובד שיפרוש 
יקבל קרוב למיליון שקל 

   .פיצויים והטבותכ
התקבל בתום דיון הסיכום     

אבי ר ההסתדרות "ני בין יומרתו
 גלעד שר התקשורת, רןוקניסנ

הסיכום . ונערי האוצר ,ארדן
שעשרות מעובדי רשות זמן  בהושג

ר "מול ביתה של יוהפגינו השידור 
, ועדת המשנה לענייני רשות השידור

יש  .)יש עתיד (ח״כ קארין אלהרר
 אמורים הסגירה כי במסגרת ,לציין

בדים אלף עו, על פי ההערכה, טרלפ
שעלויות הפרישה שלהם , נוספים
באמצעות מכירת , ככל הנראה, ימומנו

של ן של רשות השידור ו"נדל
  .הטלוויזיה החינוכית

לא ייפגע שכרם כי הוחלט ם וכיס    ב
 העובדים שיעברו לרשות החדשהשל 

וכי הסכמים חדשים יחתמו , שתוקם
המשמעות . רק מול עובדים חדשים

, הרגלהכ, סתדרותההנהגת ההיא ש
תכתיבי השלטון מקבלת בהכנעה את 

- כפי שראינו ב, של בעלי ההון
, ברכבת, בנמלים(קודמות " רפורמות"

מה , כעת ).ועוד, בחברת החשמל
 ...רק לקבוע את האתנןשנותר הוא 

  . את המחיר, סליחה

הדיון  כי יימשך ,עוד נמסר    
 ,בנושאים נוספים שעדיין לא נפתרו

קלטו יי העובדים שמספרובראשם 
וכמה מתוכם , בשידור הציבורי החדש

. יהיו אנשי הרשות הנוכחית
סולל הסיכום "מההסתדרות נמסר כי 

את הדרך להעברת החוק שמקדם 
   ."השר ארדן

  
  

. עמדה זו מעוררת התנגדות    אבל 
מטה המאבק להצלת השידור הציבורי 

פרסם באותו ערב  בישראל
 יש מי" לפיה ,הודעה

ן שחושב שאם הוא נות
אז   –לך את מה ששלך 

צריך להגיד לו תודה 
 גלעד ארדן. על זה

 ,סוף-כנראה הבין סוף
שהוא לא יוכל להעביר 

לפני תחילת  את החוק
 ,בחישוב מהיר. פגרת הקיץ

הוא גם הבין שלחכות עם זה עד 
 ,ירות באווירריח בח  עם,אוקטובר

של ' הישג'- ה משאיר אותו בלי
מכאן והלאה  .ביטול האגרה

 נגד התכניתה מלחמת עולם התחיל
המטורפת של סגירת רשות השידור 

   ." עובדים הביתה2,000וזריקתם של 
  
  

כי הסיבה ,     במטה המאבק סבורים
לכך שההסתדרות הרחיקה לכת 
בסיכומיה עם האוצר ועם שר 

שזה ראה כשהשר "כי היא , התקשורת
 , והזמן קצר,לא הולך להיות פשוט

 ועל ,הוא הבין שצריך ליצור הישג
 אז הוא .להיות כחלון הדרך אולי

 וחתם 2011פשוט לקח את הסכם 
של   קשקוש:בקיצור. עליו שוב

גנציה של יעלבון לאינטל, טירונים
   ."הוועדים

  
  

. מטה המאבקעד כאן ההודעה של     
אך על מנת למנוע את חיסול השידור 

 'ר(כפי שנעשה כבר ביוון , הציבורי
יש , יש לעשות יותר) ידיעה בעמוד זה

את , לצערנו. לגלות יותר נחישות
ראשי ההסתדרות לא נפגוש במאבק 

  .דמוקרטי זה
  
  

        דדדד""""אאאא

  

  

   :שנה לאחר הסגירה

מה נותר מרשות 

  ?שידור היווניתה
  
  
  
  

 שנה לסגירת בימים אלה ציינו ביוון    
הממשלה ידי היוונית ברשות השידור 

יחיד תקדים ה הזהו. ליברלית- הניאו
שידור השל מדינה הסוגרת את עד כה 

אחד מפרשני העיתון .  שלההציבורי
טו "הוותיק היוצא לאור באתונה 

פרסם , דמיטריס גלאניס, "וימה
 מאמר המסכם את בשבוע שעבר

 מאותו יום שחור בו"השנה שחלפה 
 27, נסגרו חמש תחנות טלוויזיה

אתר ושתי תזמורות , תחנות רדיו
 2,700 ופוטרו ,ל מאודט פעיאינטרנ
 חודשים לאחר הרס 12. עובדים

 רק תחנת ונותר –השידור הציבורי 
, טלוויזיה אחת ותחנת רדיו בודדת
. המשדרות שעות ספורות מדי יום

ל "ואף בחו, הסגירה גרמה להלם ביוון
 –התלוננו מרות על החלטת הממשלה 

איחוד השידור הציבורי 'כולל 
עם אך ההלם לא חלף  .'האירופי

 ,'החדשה'רשות השידור . הזמן
-וקודמת רשות הבמקום ההוקמה ש
איש .  היא אסון של ממש,'המסואבת'

ת של סגירת לא יודע מהי העלו
 האומדןאך , הרשות ופתיחתה מחדש

  ". עשרות מיליוני יורוהוא 
לא ברור "כי  ,עוד הדגיש גלאניס    

רו את רשות האם שרי הממשלה שסג
הם  כי ,ד זההשידור שבעי רצון מצע

כי  ,לאך ברור לכ. מסרבים להתראיין
הרשות החדשה פועלת בניגוד לחוק 
ואינה מסוגלת לספק מידע ובידור 

ייתכן שהשרים סבורים . לאזרחים
שבידור הוא הקריאה היומית של לוח 

וק ח ופרצי הצ,המשדרים המצומק
שהוא מעורר בקרב הצופים 

 12לפני  ",לדעת הפרשן". והמאזינים
הממשלה שידור הבטיחה  חודשים

. עכבות העברללא , ציבורי חדש
ירש ' חדש'- והשידור ה,חלפה שנה

 והוא לא ,'ישן'-את כל הפגמים של ה
מאזן הסגירה . יותר מצילו של הקודם
 ללא מחדל, והפתיחה הוא שלילי

 איש . ופיאסקו של ממשתקנה
בממשלה לא לוקח אחריות על 

לא ישלם ואיש מהשרים גם , המהלך
היחיד הנושא . ר פוליטי עקב כךמחי

הרגיל , הוא האזרח היווניבמחיר 
 הפוליטיקאים לשלם ביוקר על מחדלי

  ".בשלטון

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

כך הפקירה ההסתדרות 

  את רשות השידור



   6/בעולם 

  

        : : : : ברזילברזילברזילברזיל

  המונדיאל והמחאה המעמדית
  

גל דעך , בכדורגלגביע העולם עם פתיחת משחקי     
חברת   נהגיה של שביתה. בברזילהמחאות והשביתות 

שבועות בלבד  שלושהשפרצה  –האוטובוסים בסאו פאולו 
 הסתיימה – אמריקאית-לפני תחילת החגיגות במדינה הדרום

דה של חברי ועד עם קבלת תוספות השכר והחזרתם לעבו
איגוד השוטרים חברי גם . שפוטרו במהלך סכסוך העבודה

 שבו ,ביניהם ריו וסאו פאולו,  מחוזות13- בשביתה בופתחש
  .חודשים שבתו במשךר שא , המורים וגם, לעבודה

  

נשיאה שהסבורים יש ה. וב השובתים השיגו את מבוקשםר    
, ון שבשלט)PT (מנהיגת מפלגת העובדים, דילמה רוסףדילמה רוסףדילמה רוסףדילמה רוסף

, בעקבות המערכות המעמדיות הארוכות, הסכימה לוויתורים
רוסף .  בתקופת המונדיאל"שקט תעשייתי"להשיג במטרה 

 מיליארד 40-כ(על סכומי העתק עצמה הגנה 
אמרה ו, שהושקעו במשחקים) !שקל

רחשי קשובה ל"בשידור טלוויזיה שהיא 
 ולכן היא פעלה נמרצות כדי ,"העם

ים תת השובלהגיע להבנות עם קבוצו
 ,נמשכותקטנות אך מחאות . הרבות

קבוצות ונערכות הפגנות של 
אשר  ו,המתנגדות לקיום המונדיאל

. נתקלות באלימות משטרתית קשה
המשטרה "במיוחד בולטת האלימות של 

שהיא כוח חמוש לדיכוי , "הצבאית
  .מחאות אזרחים

  

מאז תחילת המחאות ההמוניות נגד     
יחידות של , המונדיאל ביוני אשתקד

 מתכת כדוריהמשטרה הצבאית השתמשו ב
במקרה ו, םאלימי- גז מדמיע נגד מפגינים לא גומי ובמצופים

, בנוסף. ניירו'אחד אף ירו מיכל גז בתוך בית חולים בריו דה ז
חוקים בחסות חלקם , רוכזו ונעצרו ללא הבחנה מאות

ראיות לכך שהם  ללא כל, פשע מאורגןמאבק בהמיועדים ל
במהלך המחאות נרשמו גם . רבים בפעילות פליליתהיו מעו

  .  הרוגיםפילו וא,פצועים מאש חיה
  

  המחאה הקשה מכולן
  

תנועת העובדים : התבלטה יותר מכולןקבוצת מחאה אחת     
נגד מפעילי התנועה הפגינו רבבות . )MTST (ללא קורת גג

 ,משאבים לדיורקצאת יותר קיום המשחקים ולמען ה
תנועת  פעילים שלרבבות .  ולחינוךלבריאות, רווחהל

למען בסאו פאולו ימים רבים הפגינו  גהעובדים ללא קורת ג
אף חמשת אלפים מפעילי התנועה כ. הדיור פתרון שאלת

הקימו מחנה אוהלים ליד האצטדיון בו התקיים המשחק 
לאחר שקיבלו הבטחה רק  הם התפנו מהמקום .הראשון
של  לבנייתן, טותות ביצוע מפור תכניתהכולל, מפורשת

  .בתום המשחקים,  יחידות דיור בקרבת מקום2,000
  

הפכה להמונית " העובדים ללא קורת גג"מחאתם של     
 ובייחוד בערים, לנחושה ביותר בשנה האחרונהביותר ו
לא "הממסד סבור שהם ו, פעילי התנועה זועמים. הגדולות
לא "-ול הספרדים" זועמים"- אבל בניגוד ל". נחמדים

הם רואים את מאבקם כחלק מהמערכה , אצלנו" דיםנחמ
דגלה של . סוציאליזםההמעמדית נגד הקפיטליזם ולמען 

הסיסמאות המרכזיות של . גם סמליהכך  ו,התנועה אדום
  ". דיור עכשיו"- ו" ניתארפורמה אורב"התנועה הן 

  

  בעזרת השם
, "תנועת העובדים ללא קורת גג"אין זה מקרי ששמה של     

תנועת : "דומה לתנועה החברתית הגדולה והוותיקה בברזיל
 שהוקמה בשנות ,MST)(" ללא אדמההחקלאים העובדים 

סביב מצע הדוגל ברפורמה , שמונים של המאה הקודמתה
הפקעת אדמותיהם של בעלי הקרקעות הגדולים : אגררית

התנועה של האיכרים . םיוהפיכתן לקואופרטיבים חקלאי
" פוליטית-ועה חברתיתתנ"רואה את עצמה כ

. מרקסיסטיתכתנועה ו) להבדיל ממפלגתית(
כבר היא  ו,לתנועה כשלושה מיליון חברים

אדמות רבות הצליחה להשתלט על 
 לפעמים,  קואופרטיביםהעבירן לידיול

  . קורבנות בגוף ובנפשבמחיר של
התנועה של העובדים ללא קורת גג     

ללא נולדה מתוך התנועה של האיכרים 
 התחזקה בעקבות הגירתם היא .אדמה

 של חקלאים ללא אדמות אשר ריםלע
הן וב, שיטות המאבקהביאו עמם את 

השתלטות על מבנים נטושים בבעלות 
 לשם הפיכתם לדיור ,ממלכתית או פרטית

נשענת על הניסיון עירונית ההתנועה . ציבורי
שנצבר במאבקים הממושכים בתקופת הדיקטטורה 

שכונות העוני בתוך הערים  ("בלותפ"-תושבי השל , הצבאית
  . נגד הריסת בתיהם) וסביבן

  

בזמן מערכת הבחירות הראשונה בה זכתה , 2002שנת ב    
לואיס לואיס לואיס לואיס הבטיח מועמד המפלגה , מפלגת העובדים בנשיאות

 400-אדמות לכי ייחלק  דה סילבהדה סילבהדה סילבהדה סילבה") ") ") ") לולהלולהלולהלולה("("("("אינאסיו אינאסיו אינאסיו אינאסיו 
רק , שתי תקופות כהונתו כנשיא בתום .אלף משפחות איכרים

גם . מידי המדינהחלקת אדמה קיבלו  אלף משפחות 23
, שהוגשה לפרלמנט" חוק הרפורמה האגררית"הצעת 

. רובלא זכתה ב, ות האיגודים המקצועייםפדרציבתמיכת 
אומנם לולה ורוסף נבחרו לנשיאות מטעם מפלגת יצוין ש

יש לה מספר . אולם למפלגה אין רוב בפרלמנט, העובדים
המפלגה הקומוניסטית של ברזיל הן ב, שותפות קואליציונית

)(PCdoB ,שאף מיוצגת בממשלה .  
  

. בסוף השנה יתקיימו בברזיל בחירות לנשיאות ולפרלמנט    
) 47%( מיליון קולות 48-ברוסף זכתה בבחירות הקודמות 

השאלה . שניסיבוב הב) 56%( מיליון 56-ב ו,בסיבוב הראשון
 ? מעמדהמחאה תחזק או תחליש אתה האם ,הנשאלת היא

מידה דרישות שהעהמנם הממשלה הבטיחה לקדם כמה מוא
      . כךאין ביטחון ב, א המשך המאבק הנחושאך לל, המחאה

  

. ד כשלושה שבועותעומד להסתיים בעו    המונדיאל 
מאבקים באולם . תהיה הכרעה –מבחינת המשחקים 
  .  ההכרעה טרם הושגה– החברתיים והמעמדיים



  

 7/רבות ת
 

  

  איתן קלינסקי
  שני שירים

  

 ָּבְלָיהָּבְלָיהָּבְלָיהָּבְלָיה''''ּגֶ ּגֶ ּגֶ ּגֶ 
  

 ))))1974197419741974    קיץקיץקיץקיץ    ,,,,ל מילואיםל מילואיםל מילואיםל מילואיםיייימיומן של חימיומן של חימיומן של חימיומן של חי((((
 

 ָּבְלָיה ִמְתַּכִּסים'ָצֳהֵרי ַהּיֹום ְּבגֶ 
 ַּבֲעָלָטה ֶׁשֵאין ָלה ֹּבֶקר

 לּוַח ְזַמִּנים ָאבּוד ַהָּבא ִמן ַהַּסַהר
 ְמַדֶּדה ַעל ָּדְקָרֵני ַּתִיל

 ּפֹוֵרט ִּנּגּוֵני ֵמיָתר ָקרּועַ 
 .ַּבֲעָלָטה ֶׁשֵאין ָלה ֹצַהר

 
 ֲעָלָטה ַמֲאִהיָלה ֶׁשֶמׁש ְסדֹוָקה

 ָּבְלָיה'ּגֹוֶהֶרת ַעל ֶׁשֶקט ְמֻרָּסק ְּבִסְמְטאֹות ּגֶ 
 ִקּלֹוֵחי ׁשֹוְפִכין ַמְׁשִקים
 ִעּקּוֵלי ַמְדֵרגֹות ִמן ַהַּסף

 .ִנְמָלטֹות ִמֶּמִּני ַהַחִיל ָהרֹוֵדף ַאַחר ֶיֶלד ִעם רּוָגְטָקה
 
 ִּביִבים ִּבינֹות ִקּמּור ָׁשחּוַח ְּבֵצל ָחֵצר ִנְרֶּפֶטתּבַ 

 ִנְרְּדמּו ָּכל ַהַּגֲעגּוִעים
 ּפֹוְרִחים ַרק ַיְלֵדי ָהֲאָבִנים

 ָהעֹוֵלים ַּבֲעָלָטה ֶׁשרּוָחּה ֹסָעה ִמַּסַער
 ַּבֲעָלָטה ֶׁשֵאין ָלה ֹּבֶקר
 ַּבֲעָלָטה ֶׁשֵאין ָלה ֹצַהר

 .ֲאָבִנים עֹוד ָיבֹוא יֹום ְוַיְדִליקּו ָּבה אֹורַּבֲעָלָטה ֶׁשַּיְלֵדי הָ 

        
 ְׂשחֹוָרהְׂשחֹוָרהְׂשחֹוָרהְׂשחֹוָרהִאְבַחת רּוַח ִאְבַחת רּוַח ִאְבַחת רּוַח ִאְבַחת רּוַח 

 
 ֶׁשּיֹוְצאֹותְׁשחֹורֹות ַהְּדָרִכים 

 ִמְּכָפִרים ְּבמֹוְרדֹות ַהּׁשֹוְמרֹון
 ַהּזֹול ֵזָעה ְׁשחֹוָרה   ִלְמּכר ְּבִזיל 

 .ַּבָׁשרֹון ּוַבְׁשֵפָלה
 

 ָדםְׁשחֹוִרים ֶעְדֵרי חֹול ְוֶעְדֵרי ָא
 ַהּגֹוְלִׁשים ֵמַהּׁשֹוְמרֹון

  – ָּגרֹון ל ַמֲחסֹום ָנטּויאֶ 
 ַמִּדים ְמַהְּלִכים ְוטֹוְפִפיםְּבִפְתחֹו 

 ִמִּליםַמִּכים ִּבְתֵרי 
 ְצִליִלים ַמִּטים ִשְבֵרי

 ֵעת ֶאְגֵלי ֵזָעה ְׁשחֹוָרה חֹוִצים ֶאת ַהְּגבּול
 ּזֹולִלְמּכֹור ֶׁשֶטף ְנָטִפים ְׁשחֹוִרים ְּבִזיל הַ 

 .ַּבָּׁשרֹון ּוַבְּׁשֵפָלה
 

  רּוחַ ְשחֹוָרה ִאְבַחת
 ִּבְכָפִרים ְּבַהר ׁשֹוְמרֹון

 ִעְוִעיםמֹוֶסֶכת רּוַח 
 ַמֲעֶשיהָ ָכל ּבְ ָמְתָעה 

 .ְּבִקיאוֹ ְּכִהָּתעֹות ִשּכֹור 

 ְשחֹוָרהִאְבַחת רּוַח 
 ְׁשחֹורֹותהֹוֶלֶמת ִּבְדָרִכים 

 ֵאׁשקֹוַדַחת 
 ִזיקֹותֶרת ְמַאּזֶ 

 ַהִּמִּליםַמִּׁשיָלה ֶאת ָּכל 
 ֶׁשָּקָראנּוֵמַהְּסָפִרים 

 ַהְּצִליִליםַמִּׁשיָרה ֶאת ָּכל 
 .ֶשַּשְרנּוֵמַהִּשיִרים 

 
 לאקר המוקדמות ובשעות הב, אסתר, יתייוה לרעואני מתל    

  למעלה מאלפיים פלסטינים.סמוך לקלקיליהה ,איילמחסום 
 . פנות בוקרארבע לבהחלו לפקוד את המחסום כבר 

, נחיל בני אדם החל לשטוף את החניון הסמוך למחסום    
ללא תנאים ,  כוח עבודה זולהמוכר, נראה כשוק בשראשר 

 ,עדרי בני אדם נדחסים לתוך טנדרים ומיניבוסים. סוציאליים
, הי באזורי תעשי:ויוצאים ליום עבודה תמורת שכר עלוב

ת ערב הם יצבאו שנית לע.  ובמשקים חקלאיים,היבאתרי בני
  . רק כדי לחזור לביתם בשעת ליל מאוחרת,על המחסום

  
  

 )עתיד להתפרסם בקרובה, מתוך יומן כיבוש. 22.4.2009-נכתב ב(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 יחיאל עמית
 שבעה למותו

 

חבר ותיק בסניף ירושלים של המפלגה , יחיאל עמית    
, ל חברתילוחם שלום ופעי, )י"מק (הקומוניסטית הישראלית

 .הלך לעולמו בשבוע שעבר
והגיע ) גליציה(המועצות - בברית1925חיאל נולד בשנת     י

. י"ר ובהמשך הצטרף ללח"היה חבר בית. 1940-לארץ ב
ובתחום זה עבד , לאחר קום המדינה למד עבודה סוציאלית

כעובד לשכת הרווחה . במסירות רבה עד ליציאתו לגמלאות
-שם גם סייע לצעירים שב, הטיפל בתושבי שכונת מוסרר

 . יזמו את הקמת התנועה הפנתרים השחורים1971
עמית השלים את המפנה הפוליטי האישי שלו לעבר     

. י" הצטרף למק1952כאשר בשנת , השקפת עולם מעמדית
במהלך השנים כיהן כחבר ועד סניף ירושלים של המפלגה 

יו ה, 1965-במשבר שלאחר הפילוג ב. ואף כמזכיר הסניף
השלישיה  –ל ויואל טנדלר "אדה ז, עמית ושני חבריו

 .שהתעקשה להמשיך בפעילות הסניף
 תניתח א, )1972(י " של מק17-ידה הבדבריו בווע    

הקיטוב החברתי וציין לקחים מעבודתו כעובד השלכות 
עשרים של בוועידה ה. סים"סוציאלי וכפעיל באיגוד העו

ון פורץ הדרך להקים הקדיש את דבריו לניסי) 1985 (י"מק
שמצעה , לקראת הבחירות לעירייה רשימת שלום רחבה

   .התבסס על סיום הכיבוש וכינון שתי בירות בירושלים
 הוועד –ובכללם , היה פעיל בוועדים ציבוריים שונים    

הוועד נגד המלחמה , לסולידריות עם אוניברסיטת ביר זית
 .בלבנון וועד האזרחים נגד גזענות

המאמצים העקשניים שהשקיע במערכות , ו הנוחאופי    
האיכפתיות , לסיום הכיבוש ולהשגת השלום הצודק

החברתית שלו ופעילותו רבת השנים לקידום השינוי החברתי 
אלה   תכונות ומעשים–לתועלת העובדים בני שני העמים 

 . נזכור אותוך וכ,אפיינו את חברנו יחיאל עמית
        נסקינסקינסקינסקי''''תמר גוזתמר גוזתמר גוזתמר גוז
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וחררו עבר ששבוע שב    
מהצבא שני סרבני מצפון 

פעילי ברית , דרוזים-ערבים
הנוער הקומוניסטי הישראלי 

  – ראשון המשוחררים). י"בנק(
נגן ויולה מהכפר , עומר סעדעומר סעדעומר סעדעומר סעד

 ימים 150שישב בכלא , אר'מע
במצטבר לאחר שסירב להתגייס 

בזמן . ונשפט שבע פעמים
 סבל סעד ממחלת ,שישב בכלא

, ראויכ טופלהכבד שלא 
. ואושפז לתקופה בבית חולים

  ".התאמה-אי"לבסוף שוחרר מטעמי 
התייצב בלשכת הגיוס , )15.6(    מספר ימים קודם לכן 

,  מהכפר יאנוחעורווה גאלב סייףעורווה גאלב סייףעורווה גאלב סייףעורווה גאלב סייףסרבן המצפון בחיפה 
 נשלח סייף באופן ,באופן מפתיע. והודיע על סירובו להתגייס

תו משירות מבלי פטרה אור שא ,התאמה-מיידי לוועדת אי
הוא הגיע לשערי לשכת הגיוס כשהוא . שישב בכלא כלל
ההפגנה התחילה .  כמאתיים מפגיניםשלמלווה בתמיכה 

 בה גילם, "תהלוכת חתן"שכונת ואדי ניסנאס במתכונת של ב
, ונישא על כפיים אל לשכת הגיוס, "החתן"סייף את תפקיד 

 . שירהקוראיםכאשר מסביב שרים שירי חתונה ו
פעיל הבכלא הצבאי ממשיך לשבת הסרבן החרדי ו    
להתגייס מסרב  גם הוא . מבאר שבעאוריאל פררהאוריאל פררהאוריאל פררהאוריאל פררהחברתי ה

הוא ו, זוהי תקופתו השלישית של פררה בכלא. בגלל הכיבוש
  .מדווח על התעמרות נמשכת מצד סוהריו

  

  הפגנות נגד ההסלמה הצבאית 
הפגנה בהשתתפות ) 21.6(ש " נערכה במוצאביבאביבאביבאביב- - - - בתלבתלבתלבתל    
ל בעקבות "ות  פעילי שלום מול המטה הכללי של צהמא

ההסלמה הצבאית בשטחים ומותם של שלושה פלסטינים 
מפגינים אחדים הותקפו בידי . תוך פחות משתי יממות

      .בריונים בדרכם הביתה וארבעה מהם נזקקו לטיפול רפואי
, ערבית- הפגנה יהודית) 25.6(' תתקיים ביום דבחיפה בחיפה בחיפה בחיפה     

, למה הצבאית אותה יזמה ממשלת נתניהובמחאה על ההס
ובקריאה , בהתנגדות להעמקת הדיכוי בשטחים הכבושים

 20:45ההתכנסות בשעה . לשחרור כל האסירים הפלסטינים
  . עד כיכר אמיל חביבי,לוואדי ניסנאסצועדים  .בכיכר עבאס

 

מאות רופאים ואנשי רווחה מתנגדים 

  להאכלה בכפייה של שובתי רעב 
 אנשי רפואה ורווחה חתמו על עצומה נגד 800-    למעלה מ

אשר , האכלה בכפייה של העצירים המינהליים הפלסטינים
אותה יזמו פעילי  –בעצומה . שובתים רעב מזה כחודשיים

אנו נמצאים "נכתב כי  –" רופאים לזכויות אדם"ארגון ה

בו מחאתם של נשות ואנשי הרפואה והרווחה , ברגע קריטי
ים וכקבוצה צריכה להישמע חזק יותר מתרועות כיחיד

  ".המלחמה של הממשלה נגד שובתי הרעב
, אתיקה-    חותמי העצומה הצטרפו למועצה הלאומית לביו

הפרות חמורות של זכויות תגרום להצעה זו בהדגישם כי 
 ועומדת בסתירה מוחלטת לחוק ,אדם ושל האתיקה הרפואית

  .חולה ולאמנות בינלאומיותהזכויות 
  
  
  
  

  
  
  

  הגדה השמאלית
  אביב- תל, 70אחד העם 

  

 00:20בשעה ,  ביוני25', ביום ד

 דואט אקוסטי

 נעמי בר ואסף רוזוב
  "התחברות"אז מאלבומם החדש 'בשירי בלוז וג

  

——————————————————————————— 
  

  00:20בשעה , ביוני 29', אביום 
  
  
  
  

  לרגל" רעב"מארחים את הוצאת הספרים 
  פארקרפארקרפארקרפארקר    פאטפאטפאטפאטאמריקאית -משוררת האפרוצאת ספרה של ה

  "איפה תהיו"
  
  
  

  .דיון, קריאה משיריה, דברים על המשוררת: בתכנית
  
  

  ספרי ההוצאה יימכרו במקום במחיר מוזל
——————————————————————————— 

 20:30בשעה ,  ביולי3', הביום 

  אז מקורי עם להקת'ערב ג
  

  

  

The Flow  
  
  
  

  , בס– אלכס ברשדסקיאלכס ברשדסקיאלכס ברשדסקיאלכס ברשדסקי,  גיטרה– דנה ברלבדנה ברלבדנה ברלבדנה ברלב
   תופים– שי ששוןשי ששוןשי ששוןשי ששון

  

 הצבאהכניע את   הנחושהמצפון


