
  

במסע הימין פתח ,  גופות שלושת הצעירים הישראליםעם מציאת

 המתיחות בעזה עלולה להסלים ●שהוליד מעשי אלימות , הסתה

  שהיא אסון לשני העמים, לכדי התלקחות צבאית
  

  

  

  

  

  

  

  
  
 
  
  
  
  
  

 
 
  
  

עד -גיל  –טיפתם של שלושת הצעירים     מאז נודע דבר ח
ירו חברי כנסת הגב – נפתלי פרנקל ואייל יפרח, שער

ושרים מהימין את להבות ההסתה הגזענית כלפי 
. האוכלוסייה הערבית בישראל וכלפי הנהגתה הפוליטית

התקבלו החדשות הקשות בדבר מציאת אולם לאחר ש
התגברה ההסתה והפכה לגל , גופותיהם של השלושה

. שתוצאותיו ההרסניות לא איחרו לבוא, עכור
 רחובותיה התמלאו,  מכןלאחרשעות ספורות 

המרכזיים של ירושלים בקבוצות של 
, "מוות לערבים"כהניסטים אשר קראו 

. והתקיפו עוברי אורח פלסטינים בעיר
קרוב לחמישים מהפורעים נעצרו 

  .בגין התפרעות, בידי המשטרה
המפלגה , התפתחויותה    נוכח 

וכן , )י"מק(הקומוניסטית הישראלית 
, כ מוחמד ברכה"ח, ש"ר חד"יו

  ).3עמוד ' ר( גילויי דעת פרסמו
 פורסם כי הנער )1.7(    למחרת 

-מוחמד חוסיין אבו, 16-הפלסטיני בן ה
נחטף מאזור בית חנינא שבירושלים , דייר'ח

 ביער סמוך כשהיא הוכי גופתו נמצא, המזרחית
 של תושבים זועמותהפשע המחריד גרר הפגנות . שרופה

 פעילי וכן מחאות של, פלסטינים בירושלים המזרחית
  .בסחנין ובחיפה, אביב-בתל, שמאל בירושלים המערבית

הפגנות של . ירושליםהגל הגזעני לא נותר מוגבל ל    אך 
, פעילי ימין קיצוני התקיימו במקומות שונים בארץ

ובמספר ערים נודע על מקרי תקיפה של ערבים בידי המון 
כאשר נדרש ראש הממשלה נתניהו להתייחס . מוסת

, ח הנער הפלסטיני מירושלים המזרחיתלמקרה של רצ
ומר שאל לאיש לקחת את החוק תגובתו הרפה הייתה ל

הוא נתן גיבוי למעשים , בהתייחסותו הסלחנית. לידיו
תג " ידיעות בדבר פעולות .'הנפשעים של ניסיונות לינץ

חששות וכן , שעלולות להתבצע בטייבה ובקלנסווה" מחיר
הוציאו אזרחים , מפני ניסיון חטיפה בידי אנשי ימין קיצוני

  .ערבים רבים להפגנות ביישובי המשולש הדרומי
השואפים זה זמן רב ,     עבור חברי כנסת ושרים מהימין

להוציא את האוכלוסייה הערבית בישראל מחוץ למעגל 
 האירועים הקשים –הלגיטימציה ומחוץ למערכת הפוליטית 

נוקטים  השרים .נים מהווים שעת כושרהאחרו
, בלשון משתלחת ביחס לפלסטינים בשטחים
, וכן ביחס לאוכלוסייה הערבית בישראל

ובכך מעודדים את פעילי הימין לתרגם את 
 .הלכי הרוח הגזעניים למעשים אלימים

תגובה ציונית "עוד מיהרו בימין לדרוש 
בדמות הקמת התנחלויות " הולמת
  .חדשות

גוברת הסכנה , ירועים אלהבצל א    
אשר מאז , עזהלהסלמה צבאית ב

 החטיפה נערכות בה הפצצות של חיל
גבו את חייהם של קורבנות אלה . האוויר

ילד בן הוא ביניהם הצעיר שמ, חפים מפשע
תיזום הסלמה  הממשלהגובר החשש כי . 7
דבר , להתלקחות צבאית בעזהתביא ר שא, רבתי

  .אסון עבור שני העמיםשהוא 
עופרת " מבצע –שני סבבי הלחימה הקודמים בעזה     

מנובמבר " עמוד ענן" ומבצע 2008שהחל בדצמבר " יצוקה
,  מלמדים כי נוסף לפגיעה הקשה בחיי חפים מפשע– 2012
.  לא הביאו ביטחון לתושבי יישובי הדרוםות אלהמתקפ

לשיבוש קיצוני בשגרת חייהם גרמו מתקפות ה, נהפוך הוא
רק ). אביב-אשר הגיע עד תל(רי מרצועת עזה ולהתגברות הי

הסכמי ההבנות שנחתמו עם ההנהגה הפלסטינית ברצועת 
ורק שינוי יסודי בכיוון , עזה הבטיחו רגיעה לתושבי הדרום

יח שקט וביטחון אליו הולכת ממשלת ישראל יוכל להבט
   .פלסטיניםהישראלים וכלל הל
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 הסתה לרצח
רוצה להקשות על תושבי הגדה , אני רוצה חיסולים"

 ".הערבים
 )27.6, 10נענע , הליכוד, כ מירי רגב"ח(

 

  ללא הפסקה1967-נמשך מ
 ". שלא צריך להיפסק אף פעם,זהו מבצע צבאי בגדה"

 )20.6, 2ערוץ , פרשן צבאי, רוני דניאל(

 

 רואה שחור בעיניים
 ".ה האלה'הם דומים כל החבר"

  מסביר מדוע הוא מתבלבל , פרשן הכדורגל דני נוימן(

 )28.6, 1ערוץ , בין שחקני נבחרי ניגריה

 

 הנהלה על האש
, ובכל זאת, אנחנו רק בני נוער מול תאגיד עצום ובינלאומי"

זה . פתאום קיבלנו חלק מהתנאים שביקשנו. תראה מה קרה
 ".וזו רק ההתחלה, שבני נוער עשומשהו 

  ,ס'חברת ועד עובדי מקדונלד, 17  בת,אספנה באיי(

 )27.6, "ידיעות אחרונות "

 

 ההתאגדות מחדדת פערים: חידוש לשוני
. אני לא מכיר מקום עבודה שההתארגנות בו תורמת"

ניקח לדוגמה את תופעת . ההתארגנויות היום מחדדות פערים
פעה שנוצרה בגלל הוועדים החזקים זוהי תו. אדם-קבלני כוח

שמנעו מהמעסיקים את היכולת לפטר , במקומות עבודה
 ".עובדים

 ) 25.6, "גלובס", המייצג רק מעסיקים, ד נחום פינברג"עו(

 

 פמיניזם מתנחלי: חידוש לשוני נוסף
שתישאר , אישה מחברון, טוב ':מבקריי כנראה חושבים"

יש קצינים חשובים , מה היא כבר יכולה לתרום' או ,'במטבח
 ".'שיודעים יותר טוב ממנה

 )26.6, 7ערוץ , הבית היהודי, כ אורית סטרוק"ח(

 

 החזיר עטרה ליושנה
לא יעלה על דעתן של תלמידות ללכת ללמוד לימודים "

 ".כי אין זו דרכה של תורה, אקדמיים בכל מסגרת שהיא
   )24.6, "הארץ", ס"מנהיגה הרוחני של ש, הרב שלום כהן(

  

   מכתבים למערכת
  
  
  
  
  
  

  בלבול מסוכן
 "ההצלחה המזהירה"לאחר , ון קרי'ג    שר החוץ האמריקאי 

.  שם"לסדר את העניינים"כדי  ,פונה לבגדד, שלו בישראל
 ינור, דרש מראש הממשלה העיראקיקרי , פי עצת הסעודיםל

המדינה האיסלאמית של עיראק "כי נציגי ארגון , מאליכי-אל
יצורפו אל ממשלת אחדות ) ש"דאע ("וסוריה הגדולה

קרי ואובמה מחזקים את האופוזיציה , במקביל. בראשותו
  .  אך לא ברור להם נגד מי,הסורית

, מבולבלת יותרהאימפריה האמריקאית     מיום ליום נעשית 
השליח האמריקאי המיוחד אולי .  מסוכנת יותר–ולכן גם 

אשר התפטר מתפקידו ועזב , מרטין אינדיק, למזרח התיכון
   .יוכל להשיא עצה גואלת לבגדד, לאחרונה את ארץ הקודש

   גבעתיים,ראובן קמינר                            

  
  
  
  

 כרוניקה של מעגל דמים
הצטערתי לשמוע על , כמו כל בן אדם שבחזהו פועם לב    

כי , אולם צער זה נכרך בעובדה .הירצחם של שלושת הנערים
רוץ שדים מטורף שהפך את  התחולל מ,מרגע החטיפההחל 

 טרם סופקה הוכחה .הכאב האישי למנוף פוליטי אכזרי
שרים אבל . ודאית לזהותו של מי שעומד מאחורי הירצחם

כל מי לתקוף את  וםאשיכבר הזדרזו להממשלת ישראל ב
 .שמתפלל לכיוון מכה

יבת נכון לעת כת.     לא רק צעירים ישראלים נופלים קורבן
יחתו של מי אחראי לרצלא ניתן לקבוע בוודאות , שורות אלו

 דיווחיםהבמרבית  .מוחמד אבו חדירהנער הפלסטיני 
נער "אלא מכונה ,  בשמוזכר אבו חדיר לא מו,בעיתונות

המשטרה מנסה להוכיח באותות , נוסף על כך ".ערבי
אין . ולא לאומני, ובמופתים כי מדובר ברצח על רקע פלילי

שבוצע בידי , צח לאומניאם יתגלה שמדובר ברי כ, ספק
, ייהרס ביתו של הטרוריסטאז אין לצפות כי , טרוריסט יהודי

הפעם הממשלה , אין כל ספק כי בשונה ממנהגה בשטחיםו
  .ולא תעניש את משפחתו" תפגע בתשתית הטרור"לא 
עם היוודע החדשות , הכנהוג במקרים עצובים כאל    

כדי , קרקע על הדחפוריםם להעלות מיהרו המתנחלי, הקשות
חז החדש לא ישפר את המא. החדשהתנחלות להקים 

נהפוך . פחית את מפלס האלימותלא ייש וביטחונו של א
  .השנאהאת רק יגביר את החיכוך ומדובר בצעד אשר : הוא

        ....יוסי סיוסי סיוסי סיוסי ס
  

  

  

  ניתן לקבל את

   מדי שבוע"זו הדרך"

   אלקטרוניבדואר

  או בדואר רגיל
  

מתבקשים לשלוח , ללא תשלום, ם לקבל בדואר אלקטרוניהמעונייני

 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



  

 3/  מדיניות 
 

  

מנציח את 

  מעגל הדמים
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

, למחרת מציאת גופות שלושת הצעירים הישראלים    
גילוי דעת ) י"מק(פרסמה המפלגה הקומוניסטית הישראלית 

ושל כל , ביעה צער על מותם של שלושת הצעיריםבו ה, )1.7(
  .קורבנות הכיבוש שנפלו בשבועות האחרונים

המסרבת לעקרונות שעל בסיסם ייכון , ממשלת נתניהו"    
מאיימת , והממשיכה לבנות  בהתנחלויות, השלום הצודק

האיומים . לחטוף את שני העמים אל גורל של דמים
הברוטאליים של נתניהו מעידים כי האחריות העיקרית על 

רובצת על כתפי , ושעלולים עוד ליפול, הקורבנות שנפלו
  .נכתב בגילוי הדעת, "הכיבוש

עם כבוש זכותו של כל י על עמדתה כי " עוד חזרה מק   
תוך שימוש באמצעים לגיטימיים , ביטוייולהתנגד לכיבוש ול

דגישה את עמדתה הי "מק. המשרתים את מאבקו הצודק
הדרך . "ובמיוחד בקטינים, העקרונית נגד פגיעה באזרחים

חייהם ועתידם של שני העמים עוברת , להבטיח את ביטחונם
המתבסס על הקמת מדינה , שלום צודק ויציבדרך השגת 

-בגבולות ה, פלסטינית עצמאית שבירתה ירושלים המזרחית
פירוק חומת , תוך פינוי כל ההתנחלויות, 1967 ביוני 4

ופתרון צודק , שחרור כל האסירים הפלסטינים, ההפרדה
 ,"ם"לבעיית הפליטים הפלסטינים בהתאם להחלטות האו

  .י"נאמר בהודעת מק
באותו יום פרסום , כ מוחמד ברכה"ח, ש"ר חד"ם יו    ג
אנו מביעים צער עמוק על מותם של  ":עה בזו הלשוןהוד

הצער . שלושת הצעירים ומשתתפים באבלן של המשפחות
ובמיוחד אצל , על אובדנו של בן מעורר הזדהות אצל כל אדם

. אך יש לזכור כי אין מדובר רק בטרגדיה אישית. כל הורה
אלים ופלסטינים בשבועות האחרונים הוא מותם של ישר

, תוצאה של הטרגדיה הקולקטיבית ששני העמים חיים בה
  . "הטרגדיה של הכיבוש המתמשך

הדרך ליציאה ממעגל הדמים הינה בחזרה למסלול     "
ם בהגעה "ושיתוף הקהילה הבינלאומית והאו, המשא ומתן

המתבסס על סיום הכיבוש ועל הקמת , להסכם שלום צודק
זו הדרך . מדינה פלסטינית עצמאית בצד מדינת ישראל

, ישראלים או פלסטינים, היחידה שתבטיח שאף אם ואף אב
  ."לא יצטרכו עוד לשכול את בניהם ובנותיהם

 אשר עשתה – מדיניות ממשלת נתניהו ,כ ברכה"לדברי ח    
בחודשים האחרונים כל מאמץ להכשיל את האפשרות של 

אנו מזהירים  ".ה למבוי סתום מוביל–התקדמות לשלום 
, מפני סכנת ההסלמה והתוקפנות שמכינה הממשלה

שהחל בפיזור איומים , שהומחשה בדברי הרהב של נתניהו
התגברות הענישה . מיד עם היוודע דבר מותם של הנערים

הקולקטיבית של האוכלוסייה הפלסטינית בשטחים והמשך 
להתגברות , הבנייה בהתנחלויות רק יובילו להנצחת הסכסוך

   .אמר, "ולקורבנות נוספים, התסכול והזעם
מה שנחוץ הוא "כי , כ ברכה בקביעה"    את דבריו חתם ח

נחוצה כאן . שינוי יסודי בכיוון אליו הולכת ההנהגה בישראל
ממשלה אשר תחתור להבטחת האינטרס האמיתי של שני 

  ." סיום הכיבוש וכינון שלום צודק–העמים 
  
  
  
  
  
  

        חטףחטףחטףחטףסדר היום נסדר היום נסדר היום נסדר היום נ
  

" הארץ"כתב גדעון לוי ב, התפרסמה החטיפה    יום לאחר ש
החטיפה הוזמנה "שנשא את הכותרת השנויה במחלוקת טור 

. את הממשלה בו קבע כי החטיפה שירתה, "על ידי ישראל
 הוהוריד,  את הקלפים מבחינה מדיניתהחטיפה טרפה, ואכן

  .נתניהולמסדר היום נושאים שלא היו נוחים 
חזר נתניהו , קמת ממשלת ההסכמה הפלסטינית    לאחר ה
, ח לפרק את השותפות הפוליטית עם חמאס"וקרא לפת

ומתן עם - ונאחז בהקמת ממשלה זו כתירוץ לסרב לנהל משא
שכן לא רק , אולם עמדה זו הייתה מבודדת בעולם. ף"אש

אלא גם , רוסיה וסין הכירו בממשלה הפלסטינית החדשה
טיפה איפשרה לנתניהו לטעון הח. ב"האיחוד האירופי וארה

 כי החמאס הוא – מבלי להציג הוכחה ממשית לכך –
מאזן צריך לבחור בין שלום עם -אבו"ולקבוע כי , שאחראי

נוכח האווירה הבינלאומית ". ישראל לבין ברית עם החמאס
הלחץ על נתניהו להכיר בממשלת , שנוצרה בעקבות החטיפה

  .ההסכמה הפלסטינית פחת משמעותית
החטיפה והמבצע הצבאי שיזמה הממשלה ,  נוסף על כך   

בשטחים הכבושים הובילו גם להסרת שאלת האסירים 
שביתת הרעב המתמשכת של . הפלסטינים מסדר היום

שם , העצירים המינהליים עוררה לחץ במסדרונות הממשלה
ביקשו לקדם במהירות הצעת חוק להזנה בכפייה של שובתי 

נדחקה לשולי ,  כחודשייםשנמשכה, אולם השביתה. רעב
. החטיפה וההסלמה שבאה בעקבותיההחדשות בעקבות 

אשר קרא בתחילת יוני לשחרר , מון-באן קי, ם"ל האו"מזכ
חדל לעסוק בנושא זה לאחר , את העצירים המינהליים

  .ותחת זאת הפנה אצבע מאשימה כלפי הפלסטינים, החטיפה
 בהסכם הסתיימה שביתת הרעב,     כתוצאה מנסיבות אלה

, פרטי ההסכם חסויים. בין האסירים לבין שירות בתי הסוהר
 נראה שאין הוא כולל הישגים –אולם ממה שידוע 

, לא סוכם כי ישוחררו עצירים מינהליים, בפרט. משמעותיים
חאדר עדנאן (וזאת בשונה משביתות רעב ממושכות קודמות 

וסאמר , 2012ושוחרר באפריל , ששבת רעב ארבעה חודשים
  ).2013ושוחרר בדצמבר , יסאווי ששבת רעב כחצי שנהע

        וווו""""אאאא



 4/כנסת 

  

  נתניהו מעליל עלילות
  

  

  

  

  

  

  

  

  ש"חדר "יו, מוחמד ברכהכ "מאת ח
  

בצומת שהתקיימה הפגנה השתתפתי ב) 27.6(ביום שישי     
ההפגנה הייתה . ההסלמה בשטחיםבמחאה על , פחם-אל אום

אולם האופן בו . והתנהלה לפי הנחיות המשטרה, ברישיון
 את מז שבכוונתה להתקיףר, המשטרה ריכזה את כוחותיה

 והמתקפה המשטרתית –לא עברו כמה דקות , ואכן. ההפגנה
היה חבר הכנסת עפו אחד הנפגעים הראשונים  .הגיעה

  . ונכווהאשר ספג רימון הלם לחזהו, ש" מחדאגבריה
אמר ראש הממשלה כי בכוונתו להוציא ,     יומיים לאחר מכן

 –משום שלטענתו , את התנועה האיסלאמית מחוץ לחוק
בתור מי . פו בהפגנה וקראו לחטיפת חייליםחבריה השתת
אני יכול לומר שדברים אלה לא היו ולא , שנכח בהפגנה

, אם היה מי שאמר דברים כאלה באוזני איזה עיתונאי. נבראו
  .הרי שמדובר או באדם חסר אחריות או בשתול של המשטרה

בוועדת המעקב העליונה של הציבור הערבי ,     יתרה מכך
על כך , ביקורת על התנועה האיסלאמיתבישראל נמתחה 

 בה –פחם - עיריית אום אל. שהיא החרימה את ההפגנה
גילוי , באופן חריג,  פרסמה–שולטת התנועה האיסלאמית 

אבל ראש הממשלה נתניהו לא ייתן . דעת המתנגד להפגנה
  ...לעובדות לבלבל אותו

להעתיק את העימות מהשטחים : והיא, נדה'    לנתניהו יש אג
ההוכחה לכך פורסמה בבוקר . כבושים לתוך מדינת ישראלה

שם צוטט שר החוץ ליברמן אשר , "הארץ"ההפגנה בעיתון 
כי משום שאי אפשר להגיע , ון קרי'אמר לעמיתו האמריקאי ג

הרי שיש להגיע להסדר אשר יכלול , להסדר עם הפלסטינים
  .ובכלל זה הערבים בישראל, את כל מרכיבי האזור

 היא שיש מי שמספסר בקיומה של האוכלוסייה     המשמעות
אני רוצה לשלוח מסר לראש הממשלה ! הערבית בישראל

וגם נדחה את הניסיון , על עקרונותינו לא נוותר: ולשריו
השקרי לקטלג את הציבור הערבי כציבור של טרוריסטים או 

אל תחשבו כי האיומים והמתקפות . של תומכים בטרור
שוויון : מטרות למענן אנו נאבקיםה כהוא זה את ישנוהאלה 

  .שלום צודק ודמוקרטיה אמיתית, מלא
  

  )4.7(ש "אמון בממשלה של סיעת חד- הנמקת הצעת האי
  

  יפו-א"מכולות פתוחות בשבת בת
 יפו-אביב-להודעת שר הפנים כי המרכולים בתלבהמשך     

אותו ניסה לקדם ראש וק העירוני  בניגוד לח,יסגרו בשבתי
, ״שר הפנים קבע: כי) ש"חד(כ דב חנין " חאמר, היהעירי

יפו לא יכולה -שעיריית ת״א, בהמשך לפסיקת בית המשפט
תוך פגיעה , להפוך את החוק למכשיר לעשיית רווחים

הגיע הזמן להסדר . בזכויות עובדים ובבעלי מכולות קטנות
גם על , יגן גם על העובדיםר שא ,חדש בנושא השבת בעיר

 וגם על אלה שרוצים להשלים קניית ,העסקים הקטנים
אני מציע ליישם את הצעתי להסדר . מוצרים חיוניים בשבת

במתכונת בתי המרקחת , של חנויות מכולת תורניות
יהיה סבב בין המכולות המעוניינות שיאפשר : התורניים

  ".חנות אחת פתוחה בכל איזור בעיר

  

לחזק את מערכת 

  הבריאות הציבורית
  

  )ש"חד (דב חניןכ "מאת ח
  

 ,מגיעה ברכהה בראשות שרת הבריאות יעל גרמן לוועד    
 )פ"שר(ירותי רפואה פרטיים על ההחלטה שלא להכניס ש
: סוג של הפרטהפ הוא "שר. למערכת הבריאות הציבורית

אותם בעלי . נשענת על התשתית הציבוריתהרפואה פרטית 
תן שתינ, ממון יוכלו ליהנות ולקבל רפואה פרטית טובה יותר

אנחנו בנינו : על תשתית ציבורית שמומנה מהכיס של כולנו
  .הכשרנו את הרופאים ואת האחיותו, החולים-את בתי

היא רפואה שבה משתמשים בבעיות  רפואה פרטית    
לעומת רפואה ציבורית שבה , בריאות כדי לייצר כסף

הערבוב של . משתמשים בכסף כדי לפתור בעיות בריאות
 וועדת גרמןמגיעות ל. וא בלתי אפשרישתי השיטות האלה ה

תקציב לקיצור הקצאת : הצעות מעשיותמספר  ברכות על גם
 סטנדרטים ושקיפות למערכת כתחליף כנסתה, תורים

  .ועוד, הרחבת שעות פעילות חדרי הניתוח, פ"לשר
לשם כך . הקושי הגדול הוא שחסר במערכת הרבה כסף    

שם ,  המשלימיםקיומם של הביטוחיםדרושה התמודדות עם 
למערכת הבריאות  אשר ניתן להכניסו נמצא כסף גדול

 הצענו הצעת – קבוצה של חברי כנסת – אנחנו .הציבורית
ההצעה .  לחיזוק מערכת הבריאות הציבוריתחוק מקיפה

 הכנסת המרכיבים החיוניים :בין היתר, שלנו כוללת
הוספת רפואת שיניים עד , מהביטוחים המשלימים לתוך הסל

הוספת האשפוז הסיעודי לסל הבריאות , 65 ומעל גיל 18ל גי
עדכון קבוע , עדכון דמוגרפי של תקציב הבריאות, הציבורי

כינון של מסלולי ו,  בשנה2%של סל התרופות בשיעור של 
 כל זה ימומן .החולים הציבוריים-בחירת רופא בתוך בתי

- ל5%-מ, באמצעות העלאה באחוז בודד של מס הבריאות
 2%  של בשיעור,החזרת מס המעסיקיםאמצעות וב, 6%

 . משכר העובדים
מרבית הציבור בישראל מוכן לשלם ,     על פי סקרי דעת קהל

  .כדי לקבל מערכת בריאות ציבורית טובה יותר, יותר
  

  )2.7(דברים בדיון במליאת הכנסת 



  מ

 5/ המזרח התיכון 
 

 

  : השולטת בתוניסיהסלאמיתיברכה למנהיג התנועה האמוחמד כ "ח

  אלא פוליטי–הסכסוך בירושלים אינו דתי 
  

ביקר באחרונה בתוניסיה , כ מוחמד ברכה"ח, ש"ר חד"יו    
אל "מפלגת (" דמוקרטית החברתיתההדרך  "בהזמנת מפלגת

לרגל ועידת המפלגה ולקראת הבחירות שיתקיימו , ")מסאר
 נוסדה מפלגת שמאל שהיא" אל מסאר. "בסוף השנהבמדינה 

לגת העבודה איחוד בין מפבעקבות , 2012באפריל 
לבין ) שהוקמה בידי ראשי האיגודים המקצועיים(התוניסאית 

המרכיב המרכזי במוקד . דמהיקהמוקד הדמוקרטי למען 
, "התחדשות"זו תנועה ששמה , הדמוקרטי למען קידמה

 ותיקי המפלגהשהוקמה בידי 
שחדלה ,  התוניסאיתהקומוניסטית
  . 1993- מלהתקיים ב

  
  

 – התוניסאית באסיפה המכוננת    
נבחרה בבחירות ר שא

הדמוקרטיות הראשונות שנערכו 
לאחר שההתקוממות , במדינה

 שמה קץ 2011-העממית ב
 יש –עלי -למשטרו הרודני של בן

עשרה " אל מסאר"מפלגת ל
אל " ממרכיבי מקצת. נציגים
 בעבר חלק מהממשלה היו" מסאר

, שהוקמה לאחר הבחירות
" נהדה-א"ובמרכזה מפלגת 

 ראשיד שבהנהגת ,סלאמיתיהא
אל , 'אולם כיום" .גנושי-אל

 המפלגה המרכזית היא ' מסאר
 חלופה דמוקרטית ההמציג

ומתקדמת לשלטונו של האיסלאם 
   ."זו הדרך"-כ ברכה ל"הסביר ח, "הפוליטי

  
  

כנציג , בוד גדול שהזמינו אותיהיה זה כ ": כיהוסיף    הוא 
ואף לנאום באירוע נעילת , להשתתף בוועידה, ש"חד

כי  יצוין". ל החדש"המזכנאום הסיכום של לפני , הוועידה
באסיפה המכוננת התוניסאית פועלות מפלגות שמאליות 

מפלגת העובדים בהנהגת חמא חממי , למשל, ביניהן, נוספות
אשר , ) הקומוניסטית מפלגת העובדים–נקראה אשר בעבר (

, "החזית העממית"מהווה חלק מקואליציה שמאלית בשם 
  .מספר מפלגותכוללת ה
  

  ????מטרות הוועידהמטרות הוועידהמטרות הוועידהמטרות הוועידהמה היו מה היו מה היו מה היו 
  
  

לגבש את המפלגה ככוח : לוועידה היו שלוש מטרות    
להתוות קו פוליטי לקראת הבחירות ההולכות , מלוכד

 במקום אחמד ברהים הוותיק.  ולבחור הנהגה חדשה,וקרבות
. שהוא אחד מחברי הפרלמנט הצעירים, נבחר סמיר טייב

באסיפה עת דיון שהתקיים היה זה ברהים שקם ב, אגב
שאלת הנורמליזציה עם כאשר נידונה ,  התוניסאיתהמכוננת

, בין שתי המדינותקשרי התיירות סוגיית  ובייחוד ,ישראל
אין להחרים את הכוחות הפועלים ואמר מעל הבמה כי 

הוא אף קרא להדק את . השלום ונגד הכיבושבישראל למען 
, ופיק זיאדא של תאת מפלגתם". הקשרים עם כוחות אלה

  .הכריז ברהים –!" אמיל חביבי ותופיק טובי לא מחרימים

פן רשמי אורח פן רשמי אורח פן רשמי אורח פן רשמי אורח אואואואובבבבנדיר שמזמינים נדיר שמזמינים נדיר שמזמינים נדיר שמזמינים האם זה האם זה האם זה האם זה 
        ????מדינה ערביתמדינה ערביתמדינה ערביתמדינה ערביתממפלגה בישראל אל ממפלגה בישראל אל ממפלגה בישראל אל ממפלגה בישראל אל 

אבל אני חייב לציין שהתקבלתי , די נדירזה , אכן    
ובכלל זה עם , ות על ידי כל הגורמים עמם שוחחתיבחמימ

שוחחתי ארוכות עם מנהיג , בין היתר. גורמים בשלטון
 וניהלנו ,גנושי-אל' יחהשי,  בתוניסיהסלאמיתיהתנועה הא

בשיחה עמו שבתי על . בשאלת עתידה של ירושליםשיחה 
 ירושלים הסכסוך סביבכי , עמדתנו

 יש למצוא . אלא פוליטי,ננו דתיאי
את הדרכים הפוליטיות לפתור את 

בדמות הפיכת ,  העירבעיית
ירושלים המזרחית לבירת המדינה 
הפלסטינית העצמאית שתקום בצד 

ובאמצעות שמירה , מדינת ישראל
על מעמדם של המקומות 

עוד . דתותהכל להקדושים 
 ר הפרלמנט"שוחחתי עם יו

, עפר'ג-וסטפא בןמ, התוניסאי
  ".דמוקרט-סוציאל"עצמו המגדיר 

  
היו המפגשים עם היו המפגשים עם היו המפגשים עם היו המפגשים עם ואיך ואיך ואיך ואיך 

נציגי מפלגות השמאל נציגי מפלגות השמאל נציגי מפלגות השמאל נציגי מפלגות השמאל 
        ????מהעולם הערבימהעולם הערבימהעולם הערבימהעולם הערבי

. עימם שוחחתי ארוכות    גם 
במהלך הוועידה נפגשתי עם 

ל המפלגה הקומוניסטית "מזכ
עם חבר הלשכה הפוליטית ; יד מוסא'חאמיד מג, העיראקית

ועם ;  סמיר דיאב,של המפלגה הקומוניסטית הלבנונית
דמה והסוציאליזם ימפלגת הק, ף"נציגים בכירים של אש

היו אלה .  והחזית העממית לשחרור פלסטין,המרוקאית
שנוצר מצב החדש ר עסקו בשא ,שיחות מעניינות במיוחד

ובעקבות , במזרח התיכון בעקבות ההתקוממויות העממיות
לצדק חברתי , בכל ארצות ערב, הדרישה הגוברת

  .טיהולדמוקר
  

   ????ומה לגבי תוניסיהומה לגבי תוניסיהומה לגבי תוניסיהומה לגבי תוניסיה
 רק חמישה ימים חרף העובדה שהביקור בתוניסיה ארך    

כי  ו,יה ובועטתהתרשמתי כי המהפכה התוניסאית ח, צפופים
בייחוד בכל הנוגע זאת . טרם נאמרה המילה האחרונה

במיוחד  טלבו. החברתיותהפוליטית ולתביעות לדמוקרטיה 
יחוד הכללי  הא.נהקצועיים במדיתפקידם של האיגודים המ

של העובדים התוניסאים הוא דוגמא לאיגוד מקצועי הרואה 
  .  ואף פוליטית,חברתית, דיתכתנועה מעמעצמו 

  

העובדים המאורגנים הם הבלם הרציני ביותר  כי אין ספק    
דבר נוסף . סלאם הפוליטייבפני התפשטותם של כוחות הא

 הגוונים הוא שתוניסאים מכל, אשר בלט בפגישות שקיימתי
מאבקו של העם הפוליטיים תמימי דעים בכל הקשור ל

  .עצמאיתה טיני להקמת מדינתוהפלס
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 אורי וולטמןמאת 

 
השריפה שהשתוללה משך ימים     

באזור שבין , ארוכים במפרץ חיפה
המכון לטיהור שפכים לבין נחל 

גרמה לפליטה של מזהמים , הקישון
וביניהם חלקיקים העוברים , שונים

אשר עלולים לגרום , בדרכי הנשימה
איש לא ניסה . למחלות לב וריאה

להסביר לציבור מה היו החומרים 
אשר , נפלו לאוויר במהלך השריפהש

- פגעה במתחם המפעלים הפטרו
כימיים שבאזור בתי הזיקוק לנפט 

אולם תושבים רבים התלוננו ). ן"בז(
, כאבי ראש, הקאות, על צריבות

וסימפטומים אחרים של שאיפת 
 . חומרים מסוכנים

 30,000השריפה כילתה והעלימה     
אולם למעשה , קוב של פסולת מזהמת

היא גם . א עשתה הרבה יותר הי–
כילתה והעלימה את האשליות שאולי 

ן "לפיהן מישהו בבז, עוד היו לנו
מביא בחשבון את הצרכים ואת 

ורואה בנו , הבריאות של תושבי האזור
ח "יותר מאשר סתם הערת שוליים בדו

ח שהשורה היחידה "דו, המאזן הכספי
 .החשובה בו היא שורת הרווח

 

 התקשורת שותקת 
למרות העובדה שמטרופולין חיפה     

מהווה את ריכוז האוכלוסייה הגדול 
ולמרות הסיכון , ביותר בצפון הארץ

, הבריאותי העצום שהיוותה השריפה
אשר התקרבה למרחק לא רב מריכוזי 

 –רעילים ומסרטנים , חומרים דליקים
. הדיווח התקשורתי היה דל ולקוני

ההסלמה הצבאית בגדה המערבית 
והעיסוק , הכותרותמילאה את 

 שגם בהיעדר –במפגעים סביבתיים 
אינם נהנים , אירוע תקשורתי מתגלגל

 . נדחק לשוליים–מהבלטה בתקשורת 
העובדה שתוך זמן , בתנאים אלה    

קצר הצליחה להתארגן הפגנה בת 
מאות משתתפים בצומת לב המפרץ 

היא עדות לכך שיותר ויותר , )23.6(

ביבה תושבים בחיפה וביישובי הס
מודעים מאי פעם לקשר שבין הסכנות 
הגלומות בריכוז החומרים המסוכנים 
והתעשיות המזהמות לבין הגידול 

ההפגנה . בתחלואה במפרץ חיפה
הסוערת נתקלה בתגובה משטרתית 

שהובילה למעצרם של , לחוצה
וביניהם כותב שורות , חמישה פעילים

לא פחות לחוצים היו כנראה . אלה
, זהמות עצמםבעלי התעשיות המ

ששלחו חברת אבטחה פרטית לתעד 
 .את המפגינים

בין , אם מבחנן של הפגנות הוא    
בהעמדת נושאים על סדר היום , היתר

אזי אין ספק שאותה הפגנה , הציבורי
כלי התקשורת . השיגה את מטרתה

דיווחו בהרחבה על המחאה ועל 
ולמחרת נחשף בערוץ , המעצרים

ומי ח של המרכז הלא"הראשון דו
, לבקרת מחלות במשרד הבריאות

ממנו עולה כי שיעור החולים בסרטן 
 מאשר הממוצע 15%-בחיפה גבוה ב

נתון זה מצטרף לנתון המדאיג . הארצי
לפיו חיפה מובילה באשפוז ילדים 

 .בגלל אסתמה
  
 

 
 

 
 

 

 

 העם דורש צדק סביבתי
היא שמארגני , עובדה ראויה לציון    

 והפעילים שנעצרו בה הם ההפגנה
המחאה החברתית של קיץ " בוגרי"

והיו שותפים בהקמת מאהלים , 2011
מילים רבות נכתבו על . שונים בחיפה

אבל , מחאת האוהלים ועל השפעותיה
לא נאמר די על האופן בו הצליחה 
לצבוע תנועות מחאה אחרות בצבעיה 

, "אדומות"האופן בו סיסמאות . שלה
קונים ונגד החיבור בגנות שלטון הטיי

נשמעו והתקבלו , בין הון לשלטון
באופן טבעי ומתבקש בהפגנה 

מלמדת כי נוסף , "ירוקה"
המחאה , להשפעותיה האחרות

 לא רק בעיני –החברתית חידדה 
אלא , פעילים סביבתיים משופשפים

גם בעיני תושבים מודאגים מן השורה 
 את התובנה שאת האצבע –

ת יש המאשימה בשאלות הסביבתיו
. להפנות כלפי מעמד כלכלי מסוים

אינו רק , ן"מבעלי בז, עידן עופר
אלא הוא גם , מנותק או אטום, רשלן

בעל אינטרס מובנה בהמשך המצב 
 .הקיים ובהנצחתו

  

את התובנה הזו יש לתרגם כעת     
הזיהום , שהרי. למדיניות פוליטית

אלא , והתחלואה אינם גֵזירת גורל
מי , וטו כמשמעופש, יש: גִזירת קופון

במקום . שמתעשר מהזיהום בחיפה
להשקיע כספים בהטמנת פסולת 

 –תעשייתית באתרים המיועדים לכך 
או , משליכים אותה בשטחים פתוחים

במקום . מזרימים אותה לקישון ולים
להשקיע כספים בהתקנת מסננים 
בארובות ובעמידה בתקנים סביבתיים 

 פולטים לאוויר חלקיקים –מחמירים 
עבור בעלי ההון המחזיקים . המיםמז

הם  אלה –בתעשיות המזהמות 
אולם עבור הציבור . פתרונות זולים

 זה עולה –  וביישובי האזורבחיפה
לתאוות הבצע הזו , בעבר. ביוקר רב

אבל ". קפיטליזם חזירי"היו קוראים 
ראוי יותר , בחיפה מוכת התחלואה

  .על קפיטליזם סרטניהיום לדבר 
  

ביבתיים המתקדמים החוקים הס    
 –שחוקקה הכנסת בשנים האחרונות 

משלם וחוק -ובראשם חוק המזהם
כ דב "שניהם בהובלת ח, אוויר נקי

 מנסים לנתק את –ש "חנין מחד
החיבור שבין זיהום הסביבה לבין 

, אולם בהיעדר אכיפה. עשיית רווחים
ונוכח חוסר השקיפות וחוסר הבהירות 

נים לגבי הסיכונים הסביבתיים הטמו
אלה ממשיכות , בתעשיות שבמפרץ

להרעיל , בינתיים לזהם ולהתעשר
 .ולהרוויח

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  השריפה במפרץ חיפה

  כילתה את האשליות
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  הבחור של באזי
  

        לילך וברלילך וברלילך וברלילך וברמאת 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

את סיפור אהבתם מתאר הרומן החדש של דורית רביניאן 
האמן  , וחילמי,הישראליתהמתרגמת  ,של ליאת
  יורק של העשור הקודם -  בניו,הפלסטיני

      
  
  

 שלל אסוציאציות יורק מעורר-ומאן שמתחיל בסתיו בניור    
וע של בוגרי הקולנשהם קוראים אצל 

רבות מהציפיות האלה . וודי אלן
רומן ה, "גדר חיה"-ות בשממתמ

 השלישי של דורית רביניאן
,  שיטוט קדחתני ברחובות:)בתמונה(

שיחות , ג המולדאורות ח
 ושיחות ,אינטלקטואליות בסלונים
כל אלה . אינטימיות בחדר המיטות

בסצנה , אך עם זאת, נוכחים כאן
את של ליביתה בים הפותחת מתייצב

 לימודיםיורק בשביל - שהגיעה לניו–
לאחר , איי-בי-אףשני סוכני  –
תיכונית שלה עוררה -החזות המזרחש

-האחדב של אחרי "בארה, את חשדם
  .עשר בספטמבר

ים י הישראלהרחק מחיי היומיום    
פוגשת ליאת במורה לערבית של 

ליאת וחילמי עושים את מה . ידידה
שהתרבות הרגילה אותנו לחשוב 

 –שראלית ופלסטיני עושים יחד שי
 .מחפשים אחר המפתח של חילמי

א "השימוש האינטנסיבי בסימבול בה
הידיעה של הדרישה הפלסטינית 

נמכרה ר שאמריקה א- צפוןעל אדמה שימוש שנעשה , לשיבה
  .מנתק את הסמל מהקשר –בעבור חרוזים בידי הילידים 

וזקה  שודאי ח,םפלסטיני-ארודיה על קשרי ישראליםהפ    
 מומרת בקומיות לא ,בלא מעט סמינרים על אדמה נייטרלית

הם , בחורה פוגשת בחור. מצחיקה של קומדיה רומנטית
 בשלב ,עם זאת. הם לומדים להכיר אחד את השני, מתאהבים

ליאת , אנר'לכללי הזגמור בניגוד , ד ברומןומוקדם מא
 ימיוכי  ו,המספרת יודעת כי סיפור האהבה לא ייגמר בחתונה

     .  יורק-נקצבים עד סוף שהותה בניו
זהו אחד מסיפורי ההתאהבות המענגים ביותר שהציעה     

הנאה לא תמיד ברור אם מדובר ב. הספרות העברית באחרונה
עושה חסד עם זהו טשטוש ה. או בספרות יפהקטנה ומבישה 

 ,בטורים ובראיונות מרבה רביניאן לדבר על הסיפור. פורהסי
 מספרתעל דיפה לחשוב על עצמה כמעא ועל כך שהי

 זו היא  חמקמקהנראה כי הבחנה. ולא כעל סופרת, סיפורים
 בה במציאות, צמדות להווהיההאת  והקצביותאת המחוללת 

, העבר מפציע בשיחות בין האוהבים וקושר אותם זה אל זו
  .הזדהות וחמלה,  שיתוףבאמצעות

של השירות הצבאי של ליאת והמאסר בכלא הישראלי     
 צעירים חוויות מגדירות זהות עבורלהופכים , 15חילמי בגיל 

מדובר בחוויות , לעיתים .רבים בצד הזה של הירדן
.  שנאהולא רק מסמנות פערים ומלבות,  קירבהותמחוללה

הייצוגים  שלפרקים נראה כי – אפשרי-הרומן הבלתי
ם שלו רבים יותר מאשר אפשרויות ההיתכנות שלו התרבותיי

 בו שניהם מסומנים ,מתאפשר במרחב האמריקאי –בפועל 
כותבים בשפה לא ר שא ,תיכונית-כזרים בעלי חזות מזרח

  .  מובנת מימין לשמאל
 ההסתרה קלה ,ניכר כי מאחר והסיפור נטוע בעשור הקודם    

בה ההסתרה .  כי אמצעי התקשורת טוטאליים פחות,יותר
בסגנון נעת על ידי נימוקים ול משפחתה מּונוקטת ליאת מ

את כמה עד  ולא משנה כמה עמוקה האהבה. ה"ארגון להב
ת החופש שאת מאפשרת ידמכלפי ליברלית מגדירה עצמך 

 הם הגבולות  שלךגבולות החופשפעמים רבות  –לעצמך 
שמשרטט הפלג השמרני והגזעני 

  ?רת גורליהאם מדובר בגז. ביותר
 או ?באישיות של בחורה ספציפית

 התשובה ?רות החינוך הציונייבפ
 אלא תוך ,אינה מעניינת כשלעצמה

ההתחקות אחרי האפולוגטיקה של 
  . המספרת לאורך הרומן,ליאת

ביותר ביחסים הקרע הדרמטי     
 נובע מעימות פוליטי בין ביניהם

 אחיו הבכור של ,אסיםוליאת לבין ו
חילמי לא  ,במהלך העימות. חילמי

השותפות . מגן על ליאת מול אחיו
 בו ,שור הפוליטימגיעה עד למי

של חילמי לא האינטרסים של ליאת ו
מאפשר אופק מעובדים באופן ה

  .משותף לרווחת שני העמים
 , מגיעה לשיא    הקירבה ביניהם

כאשר את פרקיו האחרונים של הספר 
מספרת ליאת בתיווך תודעתו של 

האם סיפר לה את חייו . חילמי
בפירוט כזה בשיחות הטלפון בין 

 או שליאת ?באבי- רמאללה לתל
 בעודה משליכה עליו איזו פנטזיה ,בודה מלבה

מצביע על כך שהמבט הסיום הטראגי ? טליסטיתאוריינ
  . רק בתנאי שקול אחד מושתקעלול להתאפשרהכפול 

אלה של התגברות הגזענות וקריאות הנקם     בימים 
מככב ברשימות רבי " גדר חיה"- מעודד לראות ש,התכופות

.  רבים יוכלו לזהות באישי את הפוליטיודאי קוראים. המכר
 של קיצור(שחילמי קורא לה באזי , דמותה של ליאת

מציעה בחינה , )פונה מתוקהא: בערבית ,"באזיַלה ִחְלַוה"
 העצמית הרגישה לגדרות שייצרה בתודעתה האינדוקטרינצי

  . ומשרטטת נרטיב אלטרנטיבי של קרבה והכלה,הציונית
 מעבר לחומת ההפרדה את  לבחון הוא ניסיון"גדר חיה    "

חיות שהיא . ת ולראות בהן חיּו,הגדרות שנמצאות בתודעה
 ומייצרת אפשרות להשתנות ולשנות את ,תדינמי

עת הקהל בישראל להכיל נרטיבים שדהפרספקטיבה כדי 
אפס -מחוץ למשחק סכום. עדיפה לא לראותפעמים רבות מ

ולו , יה פרט. מתגלה תמונה מלאה יותר,תוקפן- של קורבן
מעודדים גורמים נתק אותו  מאפילים על ,בסיפור אהבה יחיד

   .ןמחרחרי מדו
  

  .' עמ344, הוצאת עם עובד. דורית רביניאן, "גדר חיה"
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נענה ,     גל מעשי הגזענות האלימים שפרץ בשבוע שעבר
  .בערים שונות בארץאלפי מפגינים בהתייצבות 

עצרת בכיכר " תג מאיר"קיים פורום ארגוני  בירושליםבירושליםבירושליםבירושלים    
במחאה על ,  מפגינים3,000בהשתתפות , )בתמונה(החתולות 

ש בעיר יזמו תהלוכה "פעילי חד). 2.7(האלימות והגזענות 
כדי להטיל עליו את , ם אל בית ראש הממשלהשצעדה מש

  .ישראליםהפלסטינים והקורבנות ההאחריות על 
יזמו פעילי שמאל משמרת במרכז העיר תחת ,     למחרת
שמטרתה להוות , "שומרים על ירושלים מגזענות"הכותרת 

אשר מחפשים , נגדית ברחוב לפעילים הכהניסטים- נוכחות
  .ותםאחר עוברי אורח ערבים ותוקפים א

עצרת אלפים " שלום עכשיו" תנועת היזמ אביבאביבאביבאביב- - - - בתלבתלבתלבתל    
בקריאה לפתרון מדיני ולהפסקת , )3.7(בכיכר הבימה 

כ דב חנין "בין הנואמים בעצרת היה גם ח. האלימות
  .ממרצ ומהתנועה, לצד חברי כנסת מהעבודה, )ש"חד(

ברובם הגדול , )4.7 (צעדו כאלפיים מפגינים בסחניןבסחניןבסחניןבסחנין    
כה אותה יזמה ברית הנוער הקומוניסטי בתהלו, צעירים

ההפגנה יצאה ממועדון המפלגה ). י"בנק(הישראלי 
  .והסתיימה בסמוך לאנדרטה לזכר חללי יום האדמה

, )3.7(י " התקיימה משמרת מחאה ביוזמת בנקבחיפהבחיפהבחיפהבחיפה    
ערבית רחבה במרכז - נערכה הפגנה יהודית–ובמוצאי שבת 

י "ביניהם חברי מק, את ההפגנה יזמה קבוצת פעילים. הכרמל
, יהודים וערבים, והשתתפו בה כחמש מאות מפגינים, ש"וחד

-שותפות, המטה נגד גזענות, מרצ, ש"ביניהם פעילי חד
  .וקבוצות נוספות, מאבק סוציאליסטי, שראכה

אשר הדגיש כי מקור , כ דב חנין"    בהפגנה נשאו דברים ח
י "וכן מזכיר מק, ההסתה הגזענית הוא בשרי הממשלה

אשר הדגיש כי חיפה תמשיך להיות , רגא זעאתרה, בחיפה
  .עירם של מי שדוגלים בחיים משותפים ובשוויון מלא

  

  סכסוך עבודה בענף השחיטה הכשרה
על סכסוך שעבר שבוע בהכריז " כוח לעובדים"ארגון     

ודרש מההנהלה כי , עבודה בענף שירותי השחיטה הכשרה
 זאת . הסכם קיבוצימ עם העובדים על חתימת"תנהל מו

לאחר שלפני כשבועיים הפך לאיגוד היציג של השוחטים 
  . והבודקים בענף משחטות העוף

-ב התאגדו מחציתםאשר ,  איש600-בענף מועסקים כ    
כי מדובר בוועד העובדים הראשון , יצוין. "כוח לעובדים"

  .אשר כל עובדיו הם עובדים חרדים, בארגון
  

  התאגדות חדשה בענף התעופה
התאגדו " לאופר תעופה" עובדים בחברת 700-למעלה מ    

  חברותמדובר באחת משלוש .בשבוע שעבר בהסתדרות
  .ומספקות שירותי קרקע לנוסעים, ג"הפועלות בנתב

, בראשות טליה אלטמן, מוועד הפעולה של עובדי החברה    
 ולפתוח ,ואנו מבקשים מההנהלה לכבד את רצוננ: "נמסר
  ". על הסכם קיבוצימ עם נציגות העובדים"במו

  

  עשרים שנה למותו של תאופיק זיאד
    העמותה למורשת תאופיק זיאד עלתה לרגל לקברו בנצרת 

בגילוי . במלאות עשרים שנה למותו בתאונת דרכים, )5.7(
דעת שפרסמה הודגשו התפקידים המפלגתיים והציבוריים 

  .רר קומוניסט ופטריוטוכן תרומתו כמשו, שמילא
צרת היה ממייסדי חזית נ,     זיאד כיהן כחבר כנסת

היה זיאד . הדמוקרטית וראש העיר הראשון שנבחר מטעמה
ושנה לאחר , 1976-ממובילי שביתת יום האדמה הראשונה ב

  .ש" היה שותף להקמת חד–מכן 
  
  

  המפלגה הקומוניסטית הישראלית 
  אביב-תלסניף 

  

  

  ,19:30 בשעה, יביול 9', דביום 
  70אחד העם , בגדה השמאלית
  

 אקטיב הפעילים המעמדיים מזמין לשיחה בנושא

העלאת שכר המינימום 

  כדרך למאבק בעוני
  
  
  

   אפרים דוידיאפרים דוידיאפרים דוידיאפרים דוידיר "בהשתתפות ד
  

  

  הגדה השמאלית
  אביב- תל, 70אחד העם 

  
  

 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

  
  

  .ללא תרגום, דובר אנגלית

  

 מפגינים נגד ההסלמה וההסתה


