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שהוקמה , החליטה ועדת גרמן) 25.6(    בשבוע שעבר 
כי שירותי ,  לבחון את מצב מערכת הבריאותבמטרה

לא יינתנו בתוך מערכת הבריאות ) פ"שר(רפואה פרטיים 
נוספים מיליארד שקלים האוצר  היקצ, כמו כן. הציבורית
  . במטרה לגרום לקיצור משמעותי בתוריםלמערכת 

  
  

שמוביל הצעת החוק לחיזוק , )ש"חד (דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןכ "ח    
:  בירך על החלטת ועדת גרמן ואמר,הבריאות הציבורית

ש בכסף כדי העיקרון של רפואה ציבורית הוא שימו"
העיקרון של רפואה פרטית הוא . לפתור בעיות בריאות

אי אפשר . שימוש בבעיות בריאות כדי לייצר כסף –הפוך 
פ הוא מנגנון בעייתי "שר. לערבב בין שני העקרונות

 , בו העשירים יכולים לקבל רפואה פרטית טובה,במיוחד
התשתית הציבורית שהציבור כולו משלם אותה מספקת 

גם מציעה ,  חניןשיזם הצעת החוק  ".מתחזק אותהועבורה 
החולים -להוציא לחלוטין את הרפואה הפרטית מבתי

ולממן את ,  וגם להרחיב את סל הבריאותהציבוריים
  .העלויות באמצעות מיסוי המעסיקים במשק

  
  

בירכו גם ) א"רל" (רופאים לזכויות אדם"    פעילי ארגון 
ם הישג משמעותי אנו רואי: "בציינם,  על ההחלטההם

פ לבתי החולים "בהתנגדות הוועדה להכנסת שר
 ומחזקים את חבריה שעמדו בהתנגדותם ,הציבוריים

הבטחת הוועדה לפתוח בתכנית קיצור תורים . פ"לשר
 ,טיימר בחדרי הניתוח הקיימים-ולהפעיל מסלול של פול

גם אם התקציב , אף היא צעד באישוש מערכת הבריאות
דברי שרת הבריאות על . אה נמוך מדילהפעלת התוכנית נר

הכוונה להחזיר את ביטחון המטופלים במערכת הבריאות 
, הציבורית ולפעול להורדת ההוצאה הפרטית על בריאות

  ."דמנו בשנה האחרונהיקתואמים את המתווה ש
  

למרות התו החיובי "כי  ,א"יחד עם זאת ציינו אנשי רל    
הפתרונות המוצעים רחוקים , בו הסתיימה ועדת גרמן

 והדרך להחזיר את מערכת הבריאות הציבורית ,מלהספיק
למקום הנכון והראוי עוד ארוכה וצריכה לעמוד במבחן 

מנם הביאה לתוספת תקציב למערכת והוועדה א. התוצאה
הבריאות באמצעות מימון סל התרופות החדשות והעדכון 

 השחיקה נוכח אך אלה רחוקים מלהספיק ,דמוגרפיה

החדשות המדאיגות נוגעות . בתקציב הבריאות לאורך שנים
אותה גברת , המשך מדיניות העידוד של הביטוח המשליםל

במקום . ולמיסוד התיירות הרפואית, תחת אדרת חדשה
שהוא  – להתעמת עם עצם קיומו של הביטוח המשלים

 שמעודד כיום את ,ית וציבוריתבעצמו ערבוב של רפואה פרט
 שככל הנראה ,הציע האוצר מודל סבוך – הרפואה הפרטית

החלטת הוועדה . דווקא יעמיק את חדירת הרפואה הפרטית
, להביא למיסוד התיירות הרפואית בבתי החולים הציבוריים

תביא , ידי משרד הבריאותבללא יכולת אמיתית של פיקוח 
ים ולהגדלת העומס בהכרח לפגיעה במטופלים הישראל

  ". במחלקות השונות, הגבוהים ממילא, והצפיפות
א מדגישים את התפקיד החשוב שמילא הלחץ "    ברל

וכן בדיון , עצומותבמחאות וב, שהתבטא בהפגנות, הציבורי
 :ער שהתקיים בנושא הסכנות שבהפרטת מערכת הבריאות

הקולות הרבים שהצטרפו לחזית רחבה בעד רפואה ציבורית "
 הצליחו ,התקשורת הביקורתיתכן מעורבותה של  ו,זקהח

להביא להכרעה מול כוחות אדירים שפעלו ופועלים להפרטת 
  ."מערכת הבריאות הציבורית
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        בשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםדברים דברים דברים דברים 
  

  

  

  

  

  

  

  

 י את ההבדלים בשתי כותרות/מצא
ש לאשר הקלות בארנונה מועצת העיר אילת תתבק"

אנו מתקשים בתשלום : ראש העיר אילת ";"למלונאים
 ".משכורות לעובדים

 )12.6, "ערב-ערב" במקומון 6- ו2 ודיםהכותרות פורסמו בעמ( 
 

 ...יםהמחלה בעיני ישראלים רב
מסקר דעת הקהל שערכו חוקרים מאוניברסיטת אריאל "
 עולה כי מחצית הנשאלים ,ציבור היהודי בישראלקרב הב

מסכימים עם הטענה לפיה תקציבי ההתנחלויות באים על 
 סבורים כי 40%- ו,חשבון תקציבי החינוך והרווחה

ההתיישבות היהודית ביהודה ובשומרון היא בזבוז כספי 
 כי מיעוט קטן בציבור תומך ,ולה מהסקרעוד ע. המדינה

מיעוט גדול יותר יתמוך , )12%(בהמשך המצב הקיים 
 אולם הרוב ,)31%(בסיפוח חלקי או מלא ביהודה ושומרון 

 ".תומך בנסיגה ישראלית) 52%(
 )16.6, "הארץ("

 

 והתרופה בעיני המתנחלים...
יש משהו מטהר בכמויות הרעל והשנאה שהשמאל הקיצוני "

אני מציע לאחיי ולאחיותיי . ף עלינו בימים האחרוניםמרעי
מההתיישבות להפסיק לחפש אמפתיה והיגיון בקרב הכת 

ולהתייחס אליה , הקטנה שהשתלטה על יותר מדי שופרות
 ".שבט האחוז בשנאתו לבני עמו, כתופעת טבע

 )16.6, "ישראל היום", דרור אידרהפובליציסט (
 

 הכחשת הנכבה
ם לנו תודה גדולה על חלקת ארץ שיחסית הפלסטינים חייבי"

פה אין . ליותאהיא שיא השפיות והנורמ –לסובב אותה 
מיליונים שנעקרים מבתיהם בגלל שמישהו חזק מהם מגרש 

 ".אותם
 )16.6, "ידיעות אחרונות", גלעד שרון(

 

 העונש וחטאו
 עדים אנו להידרדרות קשה בגישתה של הממשלה ,לצערנו"

ישנה מתקפת חוקים שהמכנה . המדינהלדמותה היהודית של 
צביון היהודי של חיינו המשותף שלהם הוא פגיעה וכרסום ב

כל זאת בנוסף לרצון התמידי להסגרת חבלי ... הציבוריים
אך . ארץ ישראל לידי המחבלים באשליה שנשיג בכך שלום

אין שלום , עלינו לזכור כי עם אויבנו מסביב לא היה שלום
 ".ולא יהיה שלום

  , דב ליאור, ת ארבעי ההתנחלות קרירב(

 )19.6, "סרוגים"אתר , כותב על הסיבות לחטיפת הנערים

  

  מערכה שרחוקה מסיום
 בשבוע שעבר לאתר אמר) יש עתיד(שי פירון ,     שר החינוך

אני חושב שזכותה של מדינה  ":"בשבע"החדשות הימני 
מיניים -לומר לזוגות חד, אולי אפילו חובתה, יהודית
קח למשל ... זה לא משפחה׳ '- יטים לחיות את חייהם שמחל

ברית '-אולי לשנות לזה את השם ל... את ברית הזוגיות
 'זוג' או למשהו שלא יביא לידי ביטוי את המילה ,'השותפים

מצטרפים לשורת  דברים אלה. ״'משפחה'או את המילה 
  .התבטאויות הומופובית אחרות שאירעו לאחרונה

, יולי צפוי להתקיים אירוע הגאווה הראשון בנתניהב 11-    ב
ר ישראל "ד, במועצת העיר" הבית היהודי"וחבר סיעת 

הגדיר  )"הבית היהודי"-כ יוני שטבון מ"אביו של ח(שטבון 
דרכים יש "הוא הוסיף כי ". בושה לעיר נתניה"את האירוע 

כמו בכל , אנשים עם בעיות רפואיות או פסיכיאטריותלטפל ב
,  ביוני באשדוד18- אמירות דומות נאמרו ב ".אחרתמחלה 

  .בעת שפעילי ימין הפגינו מול מצעד הגאווה בעיר
, לסביות(ב " הסבורים שהמערכה נגד אפליית להטנם    יש

. וכי השוויון הושג ברובו, כבר תמה) טרנס ובי, הומואים
הם מציינים את הבולטות של מצעד , כאישוש לטענה זו

ב בתכניות "ואת הנוכחות של להטאביב -הגאווה בתל
חלה התקדמות ביחס , אומנם. ריאליטי שונות בטלוויזיה

 אולם הצורך .החברתי והושגו הישגים בחקיקה ובפסיקה
המתמיד בהגנה על אירועים פוליטיים של הקהילה הגאה 

והעובדה שגם בכירים במפלגות מרכז , מפני יריביה מימין
מלמדים כי , בימרשים לעצמם להתבטא באופן הומופו

  .ב היא מערכה שרחוקה מסיום"המערכה לשוויון ללהט
  
  

        אורי וולטמןאורי וולטמןאורי וולטמןאורי וולטמן
  
  
  
  
  
  
  

 טרמפיסטים
חזרה גם אני רוצה לראות את החטופים , כמו כולם    

,  ביקורת מכל עבר נמתחה,חטיפהמיד לאחר ה. בבתיהם
 מדוע הנערים נסעו בטרמפים באזור מסוכן ורבים שאלו

, ות והחברים טענו להגנתםבני המשפח. בשעת החשיכה
ולכן אין , שהתחבורה הציבורית אצלם היא מאוד בעייתית

  . להם ברירה
כמות האוטובוסים בין   כיאני מעיד, מי שגר בפריפריה    כ

רבית מ. התחנות השונות היא קטנה מדי ולא מספיקה
אבל לא כל , חיפה וירושלים, אביב- האוטובוסים נוסעים לתל

 .ה לעשות נסיעה קצרה מביתו לעבודתוכך עוזרים למי שרוצ
יתה ישל נתניהו ה" מא הכלכליתיהא. "זה לא מקרה    

כל מה שרק בבריטניה את הפריטה ר שא ,ר'מרגרט תאצ
כאשר נתניהו כשר האוצר . מה שאי אפשראת וגם , אפשר

 ,יאיר לפיד כתב אז באחד מטוריו, פריט והפריט הפריט וה
 ."ר'צריך להיות תאצ, ריסט'לא מספיק להיות תאצ"-ש

כי , חסרת הרחמים" גברת הברזל" טענה, בתקופת שלטונה
כך . הוא לוזר – ועדיין נוסע באוטובוס 30מי שעבר את גיל 

ועוד , מכוניות בליסינגהשכרת , באו לעולם כבישי אגרה
שלל צעדים שעודדו את התחבורה הפרטית על חשבון 

 .על הטרמפ אלא לעלות ,כך שבאמת אין ברירה. הציבורית
אשר מבינים כי , באחריםקברניטי המשק ביום בו יוחלפו     

תחבורה גם תהיה  אז – יש דבר כזה קהילהכי ו, התר טע'תאצ
וכולם יוכלו לשמור על עצמם בצורה , ציבורית ראויה לשמה

  .בלי לחכות לטרמפים מסוכנים באמצע הלילה, טובה יותר
        ....יוסי סיוסי סיוסי סיוסי ס



  מ

 3/  חברה 
 

  

 המלצות ועדת ,בלי לחץ ציבורי
   יישארו על הנייראלאלוף

  

 דירות 750אני רוצה לראות את הממשלה מוסיפה "

   שיחה עם הרב עידית לב●!" מדי שנה לדיור הציבורי
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ת הוועדה הממשלתית ו    בשבוע שעבר פורסמו המלצ
פרסום המלצות . בראשות אלי אלאלוף, למלחמה בעוני

ועדה לווה בדיון ציבורי ער בדבר הדרכים המתאימות הו
  .לצמצום העוני בישראל

  

רכזת תחום צדק , עידית לבעידית לבעידית לבעידית לבשוחחנו בנושא עם הרב     
, " רבנים למען זכויות אדם–שומרי משפט "חברתי בארגון 

ונכחה בכל ישיבות , משקיפהכשליוותה את עבודת הוועדה 
   .הוועדה שהיו פתוחות לציבור

  
  ????ות שפורסמו מספקות אותךות שפורסמו מספקות אותךות שפורסמו מספקות אותךות שפורסמו מספקות אותךההמלצההמלצההמלצההמלצהאם האם האם האם 

היעד . אני חושבת שזה ממש המינימום שבמינימום    
שהוועדה העמידה בפניה הוא להגיע לממוצע העוני המקובל 

שגם אם , אולם פירוש הדבר.  בתוך כעשורOECDבארצות 
 ייקח זמן לא מועט לפני שיושג –ייושמו המלצותיה במלואן 

, בנוסף. ם בעונישיפור באיכות חייהם של האנשים החיי
, היא לא קבעה. הוועדה לא קבעה בתור מטרה את מיגור עוני

שאסור שימשיך להתקיים מצב בו אנשים חיים , למשל
  .ברחוב בגלל שידם אינה משגת לשלם עבור קורת גג

  

 אז המצב החברתי יהפוך –    אם ייושמו המלצות הוועדה 
 בהנחהבוא נתחיל , לכן. טוב יותר מכפי שהוא כיום

  ...ההמלצותאת  תבצע הממשלהש
  

        ????החשובות ביותר בעיניךהחשובות ביותר בעיניךהחשובות ביותר בעיניךהחשובות ביותר בעיניךן ההמלצות ן ההמלצות ן ההמלצות ן ההמלצות מהמהמהמה
    ההמלצה להגדלת מלאי הדירות בדיור הציבורי היא 

אני חושבת שהוועדה הבינה את . המלצה חשובה מאוד
המתבטא בהיעדר יציבות , הקושי העמוק של החיים בעוני

 הגדלת בדברחשובה גם ההמלצה . ולפעמים גם בהיעדר בית
ח חרף הסתייגות "אשר נכללה בדו, קצבות להבטחת הכנסהה

  .ר הוועדה ומצד משרד האוצר ובנק ישראל"מצד יו
  

וחסרה שם ההמלצה ,     בתחום התעסוקה יש פספוס
 הוועדה אומנם .החשובה בדבר העלאת שכר המינימום

מס הכנסה "המכונה (החליטה על הרחבת מענק העבודה 
  .הולם להעלאת שכר המינימוםאולם אין זה תחליף , ")שלילי

שעסקו בנושא , ועדות-     העובדה שהוועדה הקימה שתי תת
הוועדה שעסקה - תת. הייתה חיובית, חינוך ובנושא בריאות

על הרחבת בריאות השיניים , למשל, בבריאות המליצה
הציבורית ועל הרחבת הפטורים מתשלום בגין רכישת 

ים החיים בעוני שכן ידוע שאנש, זו המלצה חשובה. תרופות
הוועדה שעסקה - תת. קונים פחות תרופות מהדרוש להם

להעביר את האחריות על , בין היתר, בבריאות המליצה

זהו . המעונות לגיל הרך ממשרד הכלכלה למשרד החינוך
  .שיסייע בהכשרת המטפלות, צעד בעל משמעות פדגוגית

  
        ????הרכב הוועדההרכב הוועדההרכב הוועדההרכב הוועדהמה היה מה היה מה היה מה היה 

עובדי , אקדמאים בעלי תחום מומחיות רלוונטיישבו שם     
בעיקר , ציבור ממשרדי הממשלה ומהרשויות המקומיות

 נציגי עמותות וארגונים –וכן , כאלה העוסקים ברווחה
משרד הרווחה טען . העוסקים בנושא אנשים שחיים בעוני

, ששלושה חברים בוועדה הם עצמם אנשים שחיים בעוני
אני , עצמילכש. י צנעת הפרטאבל לא נקב בשמותיהם מטעמ

  . סבורה שטענה זו של משרד הרווחה אינה נכונה
לא "ח שלה הוא "שהוועדה התעקשה שהדו,     ראוי לציין

ואחד מביטויי הקביעה הזו הייתה העובדה שבוועדה , "מגזרי
  ...לא הייתה נציגות של חרדים או של ערבים

  
האם נכון לאפיין את הוועדה כזירה של מאבק האם נכון לאפיין את הוועדה כזירה של מאבק האם נכון לאפיין את הוועדה כזירה של מאבק האם נכון לאפיין את הוועדה כזירה של מאבק 

        ???? תפיסות חברתיות שונות תפיסות חברתיות שונות תפיסות חברתיות שונות תפיסות חברתיות שונותביןביןביןבין
לראות תפיסות חברתיות שונות שהתחרו היה     בהחלט ניתן 

היו חברים בוועדה שהציגו . ביניהן במהלך דיוני הוועדה
ומולם היו אחרים שהציגו , ליברלית-גישה כלכלית ניאו

ובכלל זה אנשים שקבעו כי אי , תפיסות יותר מתקדמות
יים בעוני בלי לדבר אפשר לפתור את הקשיים של אנשים שח

  .עם האנשים האלה עצמם
, בין חסידי הגישות השונות,     ביטוי מובהק לוויכוח הזה

. שאלאלוף התנגד לה, היה בשאלת הגדלת קצבות הילדים
חרף העובדה שהוא חזר והדגיש את החשיבות , זאת

  .שבפתרון בעיית העוני בקרב ילדים
  

ו ו ו ו אאאא, , , , האם נכון יהיה לברך על המלצות הוועדההאם נכון יהיה לברך על המלצות הוועדההאם נכון יהיה לברך על המלצות הוועדההאם נכון יהיה לברך על המלצות הוועדה
  ????לבקר אותה על שההמלצות מוגבלותלבקר אותה על שההמלצות מוגבלותלבקר אותה על שההמלצות מוגבלותלבקר אותה על שההמלצות מוגבלות

מה שחשוב להגיד עכשיו .  כזואני לא רואה דילמה    
זה שתיקח את המלצות ועדת אלאלוף ותיישם , לממשלה

. הדבר יסייע לחברה בישראל, אם היא תעמוד באתגר. אותן
! אבל בוא נראה אותם עושים את זה, נכון שזה לא מספיק

 דירות מדי שנה 750יפה אני רוצה לראות את הממשלה מוס
וזאת אחרי שלא הוסיפו ולו דירה אחת , לדיור הציבורי

  .בעשרים השנים האחרונות
 שום המלצה –שאם לא נפעיל לחץ ציבורי ,     חשוב לזכור

ועלינו , כיוון הלא נכוןבהספינה שטה זה זמן רב . לא תיושם
  .ללחוץ כדי להתחיל להסיט את החרטום לכיוון טוב יותר



 4/כנסת 

  

  ההידרדרות המדינית והאסון החברתי
  

    
  

  

  

  

  )ש"חד (דב חניןכ "מאת ח
  

 .ובציבור קיימת דאגה גדולהמאוד   ימים קשיםאנו חווים    
עד שער ואיל -גיל, שהנערים נפתלי פרנקלכולנו מקווים 

ריך צובעניין הזה , יפרח יחזרו בשלום לחיק משפחותיהם
ה מכוונת פגיע: משמעיים-לומר דברים ברורים וחד

זו . היא פשע מלחמה, בוודאי בילדים ובנערים, באזרחים
לא משנה מי הפוגע ומי , נורמה ברורה שחלה על כולם

נבה ' לאמנת ז3סעיף .  אסור לפגוע במכוון באזרחים.הנפגע
וזה מסוג הסעיפים , שחל בכל מקום ובכל זמן, השלישית

-בניכמובן , ערובה-ר לקחת בניסוא –שאין לגביהם חריגים 
  . ערובה שאינם בעצמם חיילים המעורבים בלחימה

 .ד למאמץ להחזיר את הנערים לבתיהם    אין מי שמתנג
: רסניממשלת נתניהו הולכת בכיוון ה –אולם גם בנושא זה 

אני ראיתי . עוצרו, סגרים, מעצריםברחבי הגדה המערבית יש 
אשר , את התמונות הקשות שצולמו בלילה ברמאללה

  .תלקחות כוללתמעידות על ה
ילד , מוחמד דודין:     ההתלקחות הזו גבתה קורבנות קשים

נהרג מכדור שפגע בחזהו בכפר דורא בשטחים , 13בן 
בתחקיר הראשוני עלה שכוח הצנחנים נתקל . הכבושים

זו  –נכון - וממנה נפגע האדם הלא, פתח באש חיה, הפגנהב
את נהג לצא והו, הילד היה רוכל ממתקים. לשון התחקיר

בהיותו המפרנס היחיד , תמביתו בשעות בוקר מוקדמו
אדם שלוקה , 27בן , אחמד חלילקורבן נוסף הוא . במשפחה

החיילים . היה בדרכו למסגד באזור שכםש, בפיגור שכלי
הוא .  פתחו באש חיהוהם, הוא לא הבין. צעקו לעברו לעצור

- אלה הן טרגדיות של יום. מת מארבעה כדורים שנורו בחזהו
גם לילדים ולנערים הפלסטינים מגיע לחזור . ם בשטחיםיו

  . בשלום לחיק משפחותיהם
מה רוצים ?  לאן מוליכים אותנו:השאלה המתעוררת היא    

רוצים למוטט את ממשלת ההסכמה ? להשיגנתניהו ושותפיו 
? רוצים להרוס את אבו מאזן? ומה יגיע אחריה? הפלסטינית

: חייבים לומר הגעים האלברדווקא , לכן? ומי יבוא במקומו
לא , את מעגל המוות של כיבוש וטרור אפשר וצריך לפרוץ

 .אלא בדרך של יציאה ממנו –בדרך של החרפת העימות 
המשמעות אינה עצירה במקום , כאשר אין התקדמות לשלום

נוצרת , וכאשר ישנה הידרדרות.  אלא הידרדרות אחורה–
בת להתקבל חיי, כדי לשנות את המצב הזה .הסלמה חדשה

, הידברות: החלטה פוליטית נחושה שהולכים בכיוון ההפוך
פתרון הוגן והגון לשני העמים , סיום הכיבוש, פיוס היסטורי

,  סיכוי אמיתי לחיות פה בביטחוןשניהםשייתן ל, בארץ הזאת
 .בשלום ובצדק

 מבקשת לחבר בין ש"שמגישה חדאמון ה-    הצעת אי
כיוון שאי אפשר לנתק , תיהתחום המדיני לבין התחום החבר

התותחים כאשר לכך ש, אנו עדים פעם אחר פעם. ביניהם
זה מצב עניינים ל.  נעלמות השאלות החברתיות–רועמים 

  .אסור להסכים
, אלאלוף למלחמה בעוני היום הוגשו המלצות ועדת    

אולם החשש . יש כמה רעיונות טובים ובהמלצות האלה
 הממשלה הנוכחית –שגם את הרעיונות הטובים , הגדול

ממנו , ח"דו פרסם OECDארגון  ,רק בשבוע שעבר. תמסמס
 – צמוד למקסיקו –עולה שישראל מחזיקה במקום השני 

אלא , אבל לא מדובר בגזירה משמיים. בשיעורי העוני
של המדיניות  החרפת העוני היא נגזרת. תוצאה של מדיניותב

  .ובמיוחד בעשור האחרון, יטליסטית הקיצוניתהקפ
 זו ,אלאלוף מה שבמיוחד צועק בחסרונו ממסקנות ועדת    

אמר , "יש עתיד"בישיבת סיעת . ההתייחסות לסוגיית השכר
הוא מסכים עם ועדת אלאלוף כי ש, שר האוצר יאיר לפיד

. מפתח ליציאה מהעוני בישראל הוא כניסה לשוק העבודהה
 מהעניים בישראל הם 60%: ות לשר האוצראבל יש לי חדש

עובדים , בוקר קמים לעבודה-אנשים שבוקר. אנשים עובדים
אולם , מותשים, שעה מאוחרת לביתםם בחוזריו, יום ארוך

אם באמת רוצים להתמודד עם בעיית , לכן. עדיין עניים
אנשים אסור להרשות ש .להעלות את השכר חייבים, העוני

  .כלו להתפרנס בכבודלא יואולם , יעבדו קשה
כי מחצית , לאחרונה אמר שר הכלכלה נפתלי בנט    

.  שקל בחודש6,000-משתכרים מתחת להעובדים בישראל 
 –אולם אין זה מספיק להצביע עליהם , אלה דברים קשים

הן ,  חברי כנסת64. אלא יש גם צורך לקדם שינוי
הבינו כבר את הצורך , מהאופוזיציה והן מהקואליציה

ענות לקולות העולים מהציבור וחתמו על הצעת חוק להי
כפי ,  שקלים בשעה23.12-שעניינה העלאת שכר המינימום מ

אולם . כפי שאנחנו מציעים,  שקלים בשעה30-ל, שנהוג כיום
  .היא נענית לקריאה זוגם הממשלה עדיין לא הודיעה כי 

בגלל , הממשלה הזו אינה ראויה לאמון הכנסת,     לכן
שתוכל , נחוצה ממשלה אחרת.  בכל המישוריםמדיניותה

  .ביטחון וצדק חברתי, להוביל לעתיד של שלום
  

  )21.6 ( בפני מליאת הכנסתאמון בממשלה-הנמקת הצעת אי

  

מימון בחירות מוגדל לרשימה : חוק חדש

  שתבטיח ייצוג נשים בשלטון המקומי
  
  
  

יאה שנייה בקר) 21.6(בשבוע שעבר נסת אישרה     הכ
כ דב חנין "מובילים חאותה  את הצעת החוק ושלישית

אשר תעניק תוספת מימון ,  וחברי כנסת נוספים)ש"חד(
בבחירות המוניציפאליות  לכל רשימה 15%בחירות של 

  . שייצוג הנשים בה יהיה לפחות שליש מהסיעה בפועל
 אשר נתמכה בידי –ת החוק בדברי ההסבר להצע    

נשים נגד "עמותת  םובראש, קואליציה של ארגוני נשים
 מכלל מחציתנשים מהוות כ " כי נכתב –" אלימות

אך עדיין אינן זוכות לייצוג בסדר גודל דומה , האוכלוסייה
 ".בגופים הנבחרים בשלטון המקומי

היעדר ייצוג הולם לנשים אינו נובע מכך חנין אמר כי  כ"ח    
, יום של החיים ביישוב-היוםלא מתעניינות בסוגיות שנשים 

חסמים חברתיים ופוליטיים שאיתם הגיע מא ממנגנונים ואל
  .הזמן להתמודד



  

 5 /חברה
 

, חברות התעשייה הגדולות בארץ    
ץ ועי וחברת הי"גלובס"לפי דירוג 

רשמו , "דאנס"העסקי האמריקאית 
 400- היקף מכירות של כ2013בשנת 

 207-כ, מסך זה. מיליארד שקל
. ל"מיליארד שקל הם מכירות לחו

חברות אלה , 2013נכון לסוף שנת 
 . אלף עובדים320-העסיקו יחד כ

שפורסמו , המסקנה מנתונים אלה
מאה התאגידים היא ש, בשבוע שעבר

הגדולים בישראל התעשייתיים 
 ריכוז –  מהעובדים10%- מעסיקים כ

של עובדים במפעלים הגדולים ללא 
  . תקדים בתולדות המדינה

על התלות של הקפיטליזם     
הישראלי בגלובליזציה ניתן ללמוד 

יותר ממחצית החברות : מנתון נוסף
מייצאות  הגדולות מאהמבין ה

 מהייצור שלהן 70%-בממוצע יותר מ
התלונות של על אף . ל"לחו

השקל " לפיהן ,המעסיקים הגדולים
 ,"החזק השפיע לרעה על ענף הייצוא

, "נכנס לקיפאון"הייצוא  2013-בשו
רוב החברות בדירוג רשמו עלייה 

  .2012-שלהן ביחס להייצוא בהיקף 
  

        לאומיות כמשללאומיות כמשללאומיות כמשללאומיות כמשל- - - - החברות הרבהחברות הרבהחברות הרבהחברות הרב
ראלית של החברה השלוחה היש    

 "אינטל אלקטרוניקה"לאומית -הרב
, 10-המדורגת במקום ה, למשל

 ורשמה , מהייצור שלה100%מייצאת 
 2013ות שנת  במכיר27.5%ירידה של 

 , לעומתה.לעומת השנה שקדמה לה
 וגם 49-המדורגת במקום ה, אורבוטק
דווקא רשמה ,  מהייצור100%מייצאת 

 ל" במכירותיה לחו6.5%עלייה של 
שלה , עלית- שטראוס.באותה תקופה

המונופול על הקפה והשוקולד 
 ,16-המדורגת במקום הבישראל ו

ל " מהייצור שלה לחו30%-מייצאת כ
 .ל"לחו במכירותיה 10%-ירדה בכו

 ואילו חברת תמציות הטעם פרוטרום
, 28-המדורגת במקום ה, וותיקהה

 במכירות 2.4%רשמה עלייה של 
   .מהייצור 93% על ייצוא של ,ל"לחו
חברות התעשייה יצוין שעשר     

 הן אותן חברות 2013המובילות של 
. 2012שפתחו את הדירוג גם בשנת 

, ת הראשונים נותרובשלושת המקומו
עם ירידה של ,  טבע:לפי סדר יורד

 בהיקף המכירות ורווח נקי של 6.4%
בתי ;  מיליארד שקל4.5- יותר מ
 ירידה של ושרשמ) שהופרטו(הזיקוק 

 מיליון 602 במכירות והפסד של 3.2%
שעל כוונת (וחברת חשמל ; שקל

 2.4%עם ירידה של ) ההפרטה
במכירות והפסד של כמעט מיליארד 

ר החברות עשמבין , למעשה. שקל
 רשמו עלייה  רק שתיים,המובילות
וחברת התעשייה האווירית (במכירות 

  .)שנמכרה לסין, "מכתשים אגן"
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  

  
  

        מי מעסיק כמהמי מעסיק כמהמי מעסיק כמהמי מעסיק כמה
כמה עובדים מועסקים בתאגידים     

? התעשייתיים הגדולים בישראל
 ,"טבע" הוא בדירוג הראשוןהתאגיד 
אחריו בתי .   אלף עובדים45שמעסיק 

 ; עובדים1,500 -  המופרטיםהזיקוק
 13 –חברת החשמל : במקום השלישי

פעם (ל "קונצרן כי: ברביעי; אלף
כעת של משפחת , בבעלות המדינה

, חמישיבמקום ה;  אלף12 – )עופר
;  אלף16 – התעשייה האווירית

פעם של (ישקר חברת , במקום השישי
וכעת בבעלות , היימרמשפחת וורט
 10 – ) האמריקאיתווי'ברקשייר האת

טק -חברת ההיי, במקום השביעי; אלף
אף היא פעם בבעלות (אמדוקס 

 - )היום בבעלות אמריקאית, מקומית
" דמהא: "ובהמשך הרשימה;  אלף21

תאגיד הנשק אלביט , ) אלף5(הסינית 
וחברת אינטל האמריקאית , ) אלף12(
  ). עובדים4,400(

  
    

: ר הוועד לתלמידיה"יו

  מדוע פתחנו בשביתה
  
  
  
  

    לאחרונה הודיעו המרצים במכללה 
להכשרת מורים " גורדון"האקדמית 

כי ישבתו למען שיפור שכרם , בחיפה
, נוכח זאת. ותנאי העסקתם

דנטים שנבחנו בבחינות הסטו
  .הסמסטר אינם מקבלים את ציוניהם

ר ועד "יו, ארנת טוריןארנת טוריןארנת טוריןארנת טוריןר "ד    
במכתב  הסבירה , במכללההמרצים

ם מדוע המרצי, ששלחה לתלמידים
  :שובתים ואיך ניתן לתמוך במחאתם

  

 התברואה    עובדי בתיםשו כאשר"    
מתכסים הרחובות , ייהשל העיר

 עיצומי חברת ;בערימות אשפה
ים את הזרם לשעות חשמל מכבה

 ,סים"עו השובתים כש;ארוכות
 דמי ביטוח יםקבלממטופליהם אינם 

 כאשר עובדי רשות התעופה ;לאומי
 מגיעים  ים אינם הנוסע,שובתים

 כאשר שובתות ;לשמחות וללוויות
האחיות נאלצים בני המשפחה לסעוד 

שר הרופאים וכא; את קרוביהם
  ".שובתים נדחים ניתוחים

  
  

 הסבל הנגרם  למרות שבראייה זו"    
  – המבחנים היעדר ידיעת ציוני – לכם

אנו מבינים שאתם , הינו קטן יחסית
יכולנו לעשות מה . חווים אי נוחות

?  שנשחק  שכרהכדי לעדכן את 
 עם האוצר כפי  מ"ולהמשיך במ

ללא כל , שעשינו מזה כחמש שנים
 ?להשבית את ההוראה כולה ?תוצאות

ינו יאלא שלו ה, כןאולי עוד נעשה 
היה  –חדלים ללמד מאמצע הסמסטר 

האם טוב . קיים ספק לגבי תוקפו כולו
לא  או ? סמסטר שלם  יותר לסכן

 עד לחתימת   ,לקיים את הבחינות כלל
מכל בקיץ ואז לגייס אתכם , הסכם

          ."?קצוות הארץ לכתוב את הבחינות
  
  

במדינת ישראל מעולם לא הושג "    
 .ללא שביתהשנשחק  עדכון לשכר

 מה .כולכם עוד מעט תהיו מורים
יקרה כאשר אתם תלחמו יום אחד על 

מה יקרה  ?שכר הוגן עבור עצמכם
יגיעו אליכם הורים ויזכירו לכם כאשר 

אנחנו משלמים לכם את '-ש
 מה  .'!חזרו מיד לעבודה, המשכורת
אות האם חינכנו אתכם לר ?תענו להם
דים   ובתלמי'נותני שירות'במורים 

, בשנים האחרונות? 'מקבלי שירות'
, בכולן. היו גם שביתות סטודנטים

זרו לנו לקדם יע. עמדנו לצידכם
ו צידנמדו ליע, ולקצר את העיצומים

  ."ולא נגדנו

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

מאה תאגידים מעסיקים 

   מהעובדים בישראל10%



   6/בעולם 

  

  ניתוח מעמדי של המשבר האוקראיני
  

האוקראיני כמעט גורמים החברתיים והמעמדיים למשבר ה    
של בפן הפוליטי רק הניתוח התרכז , לרוב. ולא נחקרו

אך מי עמד מאחורי הכוחות שהפילו את שלטונו . האירועים
  '? יאנוקוביץויקטור של הנשיא 

ו קשור רק  שהמשבר האוקראיני אינ,יש להקדים ולציין    
בגוש " ליה החלשהחו"-אוקראינה הפכה ל. סיבות פנימיותל

 .במיוחד בהקשר המשבר הכלכלי הגלובלי, הקפיטליסטי
עקוב ולמאבק , שכבה השלטתתוך הקרע ב הוביל לבר זהד

ההתפוררות הקפיטליזם באוקראינה התפתח על בסיס . מדם
המואצת של נכסי מדיניות ההפרטה , של המשק הסובייטי

גורמים אלה דרדרו .  בשוק העולמיבור ושילוב המשקהצי
את כלכלתה של הרפובליקה הסוציאליסטית ללא היכר 

 עשיריבמקום הדורגה בעבר ש, קראיניתהסובייטית האו
 ,משק מפותחזה היה . פיתוח הכלכלי העולמייםהבמדדי 

  .שהצטיין בייצור מכונות ומוצרים תעשייתיים באיכות גבוהה
קראינה בשוק הקפיטליסטי העולמי הרס שילובה של או    

חשובים כגון נפגעו ענפים .  העיליתמגזר הטכנולוגיה
רכב והתעשייה  הימפעל, אלקטרוניקהה, תעשיית המכונות

ם יחמ במקומם צמחו תאגידים פרטיים המת.האווירית
. ניצול אוצרות הטבע או ב,במוצרי תעשייה פשוטים יחסית

 תאגידים היו לשכבה בעליהם של אותם, "העצמאות"מאז 
הם ניצלו עד .  רוב המשקם מצויובידיה ,השלטת החדשה

אבל מבלי , מ"רהתקופת בתום את כושר הייצור שהתפתח ב
 את .לחדש ציוד ואף ללא רצון לקדם טכנולוגיות מקומיות

אלא אך ורק ,  השוק הפנימיהאוליגרכיה המקומית לא עניין
-בנקים מערביים כאנשיה הפקידו ב, על פי ההערכות. הייצוא
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  פחות ייצור ויותר ייבוא
    היעדר העניין שגילו האוליגרכים בשוק המקומי פתח את 

, הייבוא גדל במימדים כה גדולים. שערי אוקראינה לייבוא
המאזן המסחרי של אוקראינה היה , שבמהלך שנות האלפיים

ת ניסו להתמודד עם ההפרש בין הממשלות השונו. שלילי
עם הירידה בתשלום המיסים והפגיעה , הייבוא לייצוא

עם המשבר שפרץ . באמצעות הלוואות, בתוצרת התעשייתית
ובמקביל עלה , הביקוש לייצוא האוקראיני ירד, 2008-ב

 מה שגרם לאחד המשברים הכלכליים והחברתיים –הייבוא 
הרקע לחוסר  המהווים את –המקומיים הקשים ביותר 

  . היציבות המתמיד של הממשל האוקראיני
  

  

  

  
  

  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

ת הוצאות מתבקשים לכסות א, המעוניינים לקבל בדואר רגיל

בשיק לפקודת המפלגה   שקל150המשלוח באמצעות תרומה של 

  6126102מיקוד , אביב-תל, 26205 ד" ת, הקומוניסטית הישראלית

  

 את הניגודים בתוך השכבה     העמקת המשבר החריפה
בראש האוליגרכיה ניצבות כמה עשרות משפחות . השלטת

ו הון רב  העולמית וצבריטב באליטה הו השתלבאשר, הון
בה של אוקראינה שילו"-תמכו בר שא אלה הן. במערב

 לפתוח לגמרי הן היו מוכנות, זה" שילוב"תמורת ". באירופה
 עם ההשלכות ,בוא המתחרה האירופייאת השוק המקומי לי
התרוששות של מעמד העובדים וגידול : החברתיות המוכרות

 מפלגת"ניתן לכנות את המצדדים בעמדה זו בשם . באבטלה
  ".מיליונרים-המולטי

ר שאלה א, נמוכות יותר של הבורגנותשכבות ה    אולם ה
הסכימו לפתיחתו  לא , בשוק המקומיבטחןשמו את מ

ם אף גרסו שהמדינה האוקראינית ה. המוחלטת של המשק
. מול רוסיה ואירופה" עצמאית"צריכה לנקוט במדיניות 
  ". מפלגת המיליונרים "עמדה זו ניתן לכנות בשם

לבין " מיליונרים-מפלגת המולטי" התנודד בין 'יאנוקוביץ    
אך הלחץ של .  וניסה להגיע לפשרות,"מיליונריםמפלגת ה"
אשר  ,ובייחוד רצונם להתקרב לרוסיה, גבר" מיליונרים"-ה

-מולטי"- תגובת ה. ייצואזמין לעשויה להוות שוק 
  .כיכר מיידאן: לא איחרה לבוא" מיליונרים

    
  קדות ומדועמי עלה על ברי

שבמרכז התכנסות בכיכר מיידאן הבימיה הראשונים של     
עיקר המפגינים . שתתפות העממית הייתה אפסיתהה, קייב

ממשלתיים שמקבלים מימון מערבי -היו אנשי הארגונים הלא
 30-המחאה הפכה המונית ב. נאציות- וקבוצות ניאו

 ניסה לגרש את המוחים מהמקום כאשר המשטר ,בנובמבר
 אמצעי התקשורת ,כמעט באופן מיידי. צעים ברוטאלייםבאמ

 ואף ,החלו לשדר שידורים חיים" מיליונרים- מולטי"של ה
על ידי כוחות " נחטף"- ש, נמסר על מותו של סטודנט ימני

, כעבור מספר ימיםלמרבה ההפתעה . הביטחון מן הכיכר
אלא , מתברר שהצעיר כלל לא היה בכיכר.  לחייםהמת שב

  . עם הוריוקשר  ידידיו ולא יצר חגג יחד עם
נאצים - יאון היו נדאייים במ העיקריים החברתיותהכוח    

המפגינים . אוקראינה וממרכזהומובטלים רבים ממערב 
. ואף מגורמים זרים, קיבלו מימון בשפע ממפלגות הימין

לאומני וליברלי :  של המחאה היה ברור לכלהמימד הפוליטי
 אלמנטים פאשיסטיים  בהנהגת,)קפיטליסטי- כלכליבמובן ה(

בשיאה של המחאה נערך סקר בקרב יושבי הכיכר . מובהקים
  השנייה הגיעהמחציתהמחציתם היו תושבי קייב ו: והסביבה

 53%: מחוץ לעירמתוך אלה שהגיעו . מחוזות השוניםמה
 17% ורק , ממרכז המדינה31%, הגיעו ממערב אוקראינה

אנשי "עצמם דירו  ממוחי מיידאן הג17%. זרחמ-מדרום
שעה , זאת" (דוברי רוסית"- כ16%-ו" עסקים או בעלי עסקים

בין ההרוגים ). ה דוברת רוסיתמחצית מאוכלוסייה אוקראינש
פועלים רבים אפשר למצוא . ן לא ניתן למצוא פועליםדאייבמ

-כהמוגדרים בעיתונות המערבית (בקרב המורדים דווקא 
, על פי ההערכות. המזרח והדרוםבמחוזות ") רוסים- פרו"

לטת בקייב גוברת ככל ת לחונטה האוליגרכית השההתנגדו
  .יותר" פועלי"הציבור הוא 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        ויקטור  שאפינובויקטור  שאפינובויקטור  שאפינובויקטור  שאפינוב
 "ליווה"הרשימה פורסמה באתר השמאל האוקראיני 



  

 7/תרבות 
 

  

לפתוח דיאלוג 
  בכל המרחבים

  
        לילך וברלילך וברלילך וברלילך וברמאת 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

שעבר שבוע  שנפתחה ב,"תמש כבד בעירמש"בתערוכה 
של חיים מרובדים  מציאות אלטרנטיבית תגוצמ, בחיפה

   שיחה עם גרא דוידי. שאין בה אנשים ברחובבעיר
  

      

העבודה הראשונה שלוכדת את העין בכניסה לתערוכה של     
" החדש והרע"בגלריה " משתמש כבד בעיר"גרא דוידי 

) נטלי לויןנטלי לויןנטלי לויןנטלי לוין: אוצרת. בעיר התחתית, 1רחוב כיאט (בחיפה 
-במקום שני הצריחים שבנה דאהר אל. היא סמל העיר חיפה

סמל ובמרכז  מופיעים איקסים ,עומר כשביצר את העיר
 זו עבודה חריגה בתערוכת היחיד . ביםנייה טובעתוהא

ת בעיקר מרישומים בטוש  שמורכב,הראשונה של דוידי
        .ווך לא מהימןעל מת רמזמ  השבורייצוג המציאות. שחור

    חוסר העקביות בתיווך ניכר גם ברישום של חזית תחנת 
', האות מ נשארת רק "מרכז"מהמילה  .רכבת מרכז השמונה

 צירוףהמתקבל כך ש', חסרה האות ו "שמונהה"מילה וב
 כך שהפרטים , ומרושלהרישום סכמטי. " השמנהמ" הסתום

 ומאפשרים להבחין בכמה שכבות של המטופלים בולטים
 באיור קטן ובו הכניסה למועדון ,כך. הפקת משמעות במרחב

 המבט מתעכב על שם חברת ,"סירופ"ההופעות העצמאי 
      . האבטחה

היא הנכחה של שיטוט חוצה " משתמש כבד בעיר"    
קדש הבהאים ממ.  ואוטוסטראדותשכונות ועוקף מנהרות

 רינה ועד לבסיס'ג-ממסגד אל, דניהלביתו של יונה יהב בועד 
לרחוב מסדה ועד מכנסיית יוחנן הקדוש ,  בבת גליםחיל הים

עוסק ה , מוצג אוסף אקלקטי של מונומנטים וקרנות רחוב–
מנותק בהרכבה של מבט אסתטי הבפירוק ו

    .  מהפונקציונאליות
  

        ????מה זה משתמש כבד בעירמה זה משתמש כבד בעירמה זה משתמש כבד בעירמה זה משתמש כבד בעיר
, שפירושו נרקומן', משתמש כבד'הביטוי ורכב מזה מ"

אתה חייב להיות משתמש כבד . 'בעיר'והוספתי את המילה 
אתה נוסע  –לך לים אתה הוגם אם . אם אתה רוצה לגור בעיר

. ומשתמש בשירותים שמציעה העיר, חבורה ציבוריתתב
.  שאתה לא משתמש כבד בעיר לךהרבה פעמים נדמה

  ". לא בהכרח מתבטאת בתחושההפונקציונאליות של העיר
  

        ????איך זה מתבטא באמנות שלךאיך זה מתבטא באמנות שלךאיך זה מתבטא באמנות שלךאיך זה מתבטא באמנות שלך
 למצוא מכנים משותפים לאזורים –בניתי לי שיטת עבודה "

בשנתיים  . ייצוגיצור ואז ל, שלי בהםתולחוויה האישי
הורדתי אזורים שאין לי .  קילוההאחרונות הורדתי עשר

היא . היא לא מתחטבת, העיר הזאת לא מרזה. שימוש בהם
בה כי  ואת רזה וחטו,את הולכת בתוכה. רת צלוליטיסרק צוב

אף : את אומרת לעצמךאת הולכת ואת רואה אזורים בהם 
זה נראה כמו משהו שעל גבול . אחד לא משתמש בזה

בארדו זה עולם שבין החיים למתים לפי התפיסה  .הבארדו
        .הבודהיסטית

היה זה מה שבאמת . מעבר לזהמשהו לא בטוח שיש "    
באמת הרגשתי שהגעתי . הזאתמעניין בתהליך של העבודה 

 ,יש לך בסיסים צבאיים. לתמצית של הייצוגים הקונקרטיים
זה . כבישים וזהו, עסקים, תחבורה, ויש לך מוסדות ציבוריים

  ."מה שיש פה
        
        

שאין פה אנשים שאין פה אנשים שאין פה אנשים שאין פה אנשים  אתה בטח שם לב  אתה בטח שם לב  אתה בטח שם לב  אתה בטח שם לב ,,,,בתור משוטטבתור משוטטבתור משוטטבתור משוטט
                ............שמסתובבים ברחובשמסתובבים ברחובשמסתובבים ברחובשמסתובבים ברחוב

לצאת . זרם של שוטטות. רחוביש אנשים שמסתובבים ב"    
יש . חובות ריקיםהר. חקור את הסביבה שלךלולשוטט כדרך 

אין בהם את . כמו שילדה, נראים כמו שלדכמה רישומים ש
ה אזורים שרשמתי הם רישומים בהר. האפקט השואב פנימה

בגלל זה . זה לא רובד אחרי רובד,  זה לא ציור.בעצמם
   ."רשמתי

  
ייצג את המהות של ייצג את המהות של ייצג את המהות של ייצג את המהות של ח לח לח לח לצליצליצליצליהתיווך דרך רישום מהתיווך דרך רישום מהתיווך דרך רישום מהתיווך דרך רישום מ

        ? ? ? ? המקומותהמקומותהמקומותהמקומות
בהם בגלל שאין , לעבוד עם רישום יש אזורים שהיה נוח"    

אלה אזורים . ליבא ואדי ס,לדוגמה. צורך בטכניקה של ציור
יש משהו ברישום .  מעט אנשים בהםמתגוררים ש,מתפוררים

 והצורה ,אני ניצב מול מקום .שמעביר את החוויה הזאת
היא . היא של רישום,  עובד איתושאני, שאני מכיל אותו

ל המקום  ההיסטוריה ש. היא ישר ולעניין, היא זריזה,מהירה
  ."הופכת להיסטוריה של ארבע שעות

להיכנס , כשאני עומד מול בניין אני צריך להבין אותו    "
יש משהו בלהפוך לדבר . למצב של שלווה ולרשום אותו

דה והעב. ואז הטוש על היד נע בצורה מאד טבעית, עצמו
כשאת . ברגע שאת מטמיעה את הסביבה, נהיית מאד קלה

מבינה שאת חיה בתוך הפרדה שכסף . רואה את הדבר עצמו
  ". הפרדה מעמדית מאד ברורה. זה מה שיוצר אותה

 –האנושות מחפשת כל הזמן דרכים לשחרר את עצמה "    
הקפיטליזם הוא . מהפכות ומלחמות, פוליטיקה, אמנות

זה . זה כמו להיות במערכת יחסים דפוקה. חירותהאויב של ה
לאט את מצליחה -ולאט, יכול להיות הכי מעוות והכי דפוק

בגלל זה בעיניי זה . לזהות מה לא עובד ומתי לשים לזה סוף
כשאת . כל פעם זה מתגלה קצת. עניין של זמן עד שיהיה מרד

אני רוצה . אומרת מרד את נמצאת בעמדת כוח ביחס לשיטה
גיליתי שנוחות וביטחון .  עם כל מה שסביבי ולשכנעלעבוד

  . "זה מקום שהמרד שלי באמת עובד בו



    אבקבמ
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, גד מאות המפגינים    אלימות משטרתית קשה הופעלה נ
 " הפלסטיניםלמען האסיריםיום הזעם "שהשתתפו בהפגנת  

הסלמת הדיכוי ומחו על , פחם- שהתקיימה באום אל)27.6(
,  המשטרה השתמשה ברימוני הלם וגז.בשטחים הכבושים

 15מפגינים דיווחו כי נפצעו . וירתה כדורי מתכת מצופי גומי
  . אולם השוטרים מנעו הגעת אמבולנסים למקום,איש

  

נפגע קל מרימון , )ש"חד (עפו אגבריהעפו אגבריהעפו אגבריהעפו אגבריהכ "ח, תושב העיר    
כ "ח, ש"ר חד" יוהאשים, לאחר ההפגנה. לם שנזרק לעברוה

כוחות בכמות לא "שלחה "כי , את המשטרה, מוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכה
והדגיש כי , במטרה לייצר עימות" מחויבת את המציאות

  .ואף נערכה בתיאום עם המשטרה, טימיתההפגנה היא לגי
  

ונתמכה בידי ועדת ,     ההפגנה אורגנה בידי קבוצות צעירים
יצוין כי . המעקב העליונה של האוכלוסייה הערבית בישראל
ביוזמת , למחרת התקיימו משמרות מחאה ביישובים רבים

נגד ההסלמה , )י"בנק(ברית הנוער הקומוניסטי הישראלי 
  .תמיכה במאבק האסירים הפלסטיניםבגדה המערבית ול

  

  "חולות"צעדת החירות מכלא 
  
  

את מתקן ) 27.6(בשבוע שעבר כאלף מבקשי מקלט נטשו     
- לעבר מעבר ניצנה בגבול ישראלו וצעד,"חולות"הכליאה 

, שהגיעו עם תיקים וציוד אישי, לדברי המוחים. מצרים
ל "כוחות צה.  לעזוב את ישראל ולהיכנס למצריםבכוונתם

שנכנסו  למקום , ומשטרה הגיעו למקום ומנעו מהמוחים
לאחר . להגיע למעבר הגבול, "שטח צבאי סגור"-המוגדר כ

, שהחיילים איימו לעצור את מבקשי המקלט על הסגת גבול
  . הסמוךניצנהנסוגו האחרונים ליער 

  

כשהם מוקפים ,     ביער ניצנה הקימו המוחים עיר אוהלים
 אתר וחברי קיבוץ רביבים הביאו לתושבי ניצנה. שוטרים

  .במקום שוהים גם מספר פעילים ישראלים. מיכלי מים
  

מאות הפגינו במפרץ חיפה 
  במחאה על זיהום האוויר

  
  

    נוכח השריפה שהשתוללה משך למעלה בשבוע במתחם 
התקיימה בשבוע , כימיים במפרץ חיפה-המפעלים הפטרו

בהשתתפות מאות , הפגנה בצומת לב המפרץ) 23.6(שעבר 
במחאה על הסכנה הנשקפת לבריאותם של תושבי , מפגינים

  .חיפה והיישובים באזור
  
  
  
  
  
  
  
  

  ש בירושלים"י וחד"סניפי מק
  

   מותו של החבר המסור והפעיל החברתיאבלים על

  יחיאל עמית

  

   בצערה של המשפחהומשתתפים

ביניהם ,     המשטרה הגיבה במעצר חמישה פעילים חברתיים
 ועורך ש"י וחד"חבר הנהגות מק, אורי וולטמןאורי וולטמןאורי וולטמןאורי וולטמןתושב חיפה 

 המפגינים שוחררו כעבור מספר שעות בתנאים ."זו הדרך"
בת בתי הזיקוק לנפט ונאסר עליהם להפגין בקר, מגבילים

  .למשך כשבועיים) ן"בז(
  
  
  
  
  
  

   ולכל משפחת ולרשטיין, לעדי ולרותי
  

  

  

  

  

  

  ברכות להולדת

  הנכדה-הבת

  

  

  

 א"י ת"חברות וחברי סניף מק
  
  
  
  
  

  המפלגה הקומוניסטית הישראלית 
  אביב-תלסניף 

  
  

  ,19:30 בשעה,  ביולי2', דביום 
  70אחד העם , בגדה השמאלית
  

 ם המעמדיים מזמין לשיחה בנושאאקטיב הפעילי
  

העלאת שכר המינימום 

  כדרך למאבק בעוני
  
  
  

   אפרים דוידיאפרים דוידיאפרים דוידיאפרים דוידיר "בהשתתפות ד
  

  

  הגדה השמאלית
  אביב- תל, 70אחד העם 

  
  

 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

—————————————————————  
  
  

 20:30בשעה ,  ביולי10', הביום 

  )2009(הקרנת סרטו של האמן יוהן גרימונפרה 
  

  

  

  "דאבל טייק"
  
  
  

קוק והמלחמה הקרה לתיאור שנון של דיון 'המגייס את היצ
  . פרנואידי המחולל בפועל מציאות של אימה

  
  
  

  . הכניסה חופשית.ללא תרגום, דובר אנגלית

  

  בהפגנה למען האסיריםהאלימות משטר


