
  

  
  

  , המלחמהש כדי להפגין נגד "אלפים הגיעו במוצ
   אך המפלגה הגדולה באופוזיציה איננה

  

מילאו את כיכר , יהודים וערבים,  מפגיניםעשרת אלפיםכ
בהפגנת השלום הגדולה , )16.8(רבין במוצאי שבת האחרונה 

ביותר שהתקיימה מאז יזמה ממשלת נתניהו את סבב 
  . ההסלמה הנוכחי בעזה

משנים כיוון " שהתקיימה תחת הכותרת – ההמונים עצרת
ש " אורגנה במשותף בידי חד–" לא לדרך המלחמות, לשלום

פורום , לוחמים לשלום, "שלום עכשיו", מרצ, י"ומק
פורום ארגוני , פלסטיני-המשפחות השכולות הישראלי

  ".קול אחר בשדרות ועוטף עזה "התנועה והשלום
  

 הונפו דגלים אדומים בקרב קהל האלפים שהגיע לכיכר
יהודים וערבים "ש עם הסיסמאות "ושלטים אדומים של חד
 מדינה פלסטינית בצד – 67", "מסרבים להיות אויבים

כמו כן ". בעזה ובשדרות ילדים רוצים לחיות"-ו" ישראל
כן "ועליהם הסיסמא " שלום עכשיו"הונפו שלטים של 

יסמא ושלטים ירוקים של מרצ ועליהם הס, "להסדר מדיני
  ". באה מלחמה–כשאין שלום "

 ,ר מרצ"יו, הסופר דוד גרוסמן, בין היתר, בעצרת נאמו
הסופר  .כ מוחמד ברכה"ח, ש"ר חד" ויוכ זהבה גלאון"ח

גרוסמן התייחס למתקפות הגזעניות על האוכלוסייה 
והדגיש את החשיבות של התייצבות מול הגל , הערבית

קפה כ גלאון ת" ח.העכור של אלימות והסתה
, בנימין נתניהו, אישית את ראש הממשלה

  . וקראה לו להתפטר
ברכה את חשיבות כ "במרכז דבריו העמיד ח

ערבי המשותף נגד הכיבוש -המאבק היהודי
ולמען הקמת מדינה פלסטינית עצמאית בצד 

האשים את ממשלת נתניהו א וה .מדינת ישראל
באחריות למותם של פלסטינים וישראלים בסבב 

  .הדמים האחרון
, כ ברכה לא חסך ביקורת ממפלגת העבודה"ח

ומתן בין -שבמהלך תשעת חודשי המשא
הממשלה לבין הפלסטינים סירבה למתוח 

, "מדברים, שקט"ביקורת על נתניהו ונימקה 
מ ופרוץ המלחמה בעזה " קריסת המומאזו

". יורים, שקט"רבה למתוח ביקורת בנימוק סי
ש "אני שמח לראות הערב את חד" :הוסיףברכה 

אבל חבל שמקומה של מפלגת , ואת מרצ
אנחנו מייצרים . העבודה נפקד מההפגנה כאן בכיכר

לא , אופוזיציה שהיא אלטרנטיבה אמיתית למדיניות נתניהו
אלא , אופוזיציה שמחכה בתור כדי להיכנס לממשלה

  ".זיציה של שלום ושוויוןאופו
כי המערכה למען שלום צודק , כ ברכה הדגיש"ח

. כרוכות זו בזו, אזרחי ולאומי, והמערכה למען שוויון מלא
במהלך , מאזן-משמעות הדרישה שהעמיד נתניהו לאבו

יכיר במדינת ישראל כמדינה "כי , ומתן-תשעת חודשי המשא
ימציה לרעיון לדרוש ממנו כי ייתן לגיט: "פירושה, "יהודית

, שמדינת ישראל היא לא מדינתם של אזרחיה שאינם יהודים
  ".וכן מדינתם של היהודים שאינם אזרחיה

 נחוששישנו מחנה ,  הרחבה המחישהשלוםהת הפגנ
  . ממשלת הימיןהיאבק לסיום שלטונה שלולגייס המוכן להת
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 2/תגובות 

  

        
  

        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
        

        
        
        

        ))))3333 ( ( ( (מהדורת מלחמה בעזהמהדורת מלחמה בעזהמהדורת מלחמה בעזהמהדורת מלחמה בעזה
        

 ...המסדר יעבור לנוח
 ". פיקוד העורף הורה על חזרה לשגרה בכל הארץ"

 )7.8, "מקור ראשון"כותרת בעמוד השער של (
 

 המסדר יעבור לדום...
שלוש התעשיות , בלי קשר להכרעה בשדה הקרב"

עשייה ל והת"רפא,  אלביט מערכות–הביטחוניות הגדולות 
 ". רשמו בחודש האחרון ניצחון ברור–האווירית 

 )8.8, "דה מרקר"-כותרת ב(
 

  יוק–כיבוש 
מדינה . ישראל היא הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון"

מפותחת ומשגשגת עם הישגים בינלאומיים חסרי תקדים 
שאם לא , מה גם. עמלנו על זה במו ידינו. וכלכלה יציבה

אלו המסרים שאני מעביר .  היינו כנראה שלא–היינו חזקים 
 ".לעולם במאבק ההסברתי נגד החמאס

 )3.8, פוסט בפייסבוק, העבודהמפלגת ל "מזכ, כ חיליק בר"ח(

 

  העליוןנציבמתחכמים עם ה
מדינה צריכה לעשות לפעמים מהלכים שלא באישור "

 ".השגריר האמריקאי
 )1.8, 10ערוץ , הפרשן בן כספית(

  

 כהמה נשתנה בדפוסי הצרי
 במקום –חדרי ביטחון ותרופות הרגעה , בתי עלמין"

אלו השינויים העיקריים . מסעות ופארקי שעשועים, צימרים
בדפוסי החיפוש של הגולשים הישראלים ברשת מאז תחילתו 

כך נרשמה עליות בחיפושים לעומת . 'צוק איתן'של מבצע 
בתי עלמין : החודש המקביל בשנה שעברה בתחומים הבאים

עלייה של (ציוד למקלטים וחדרי ביטחון , )92% של זינוק(
ביטויים הקשורים לתרופות הרגעה למיניהן , בנוסף)... 78%

, )54%(כמו אלפרליד , הראו גם הם גידול חד בחיפושים
 ".200%וקלמנרבין עם זינוק של ) 70%(לוריוון 

 )5.8, "ידיעות אחרונות("
  

 נייס גיא
כל , ר"כל פצמ, להם כל טיל ש–מרגע היציאה מהרצועה "

 ייענה בהורדת –קפצון שייפול בשטחים פתוחים באשכול 
 ".שכונה

 )4.8, "מעריב", גיא מרוז(

 

 טיפ משמיים
 לא –נכתבה במפורש נבואה ' תהילים'ח של ספר "בפרק י"

רק של כל מה שעובר עלינו לאחרונה מאז חטיפת הנערים 
בר מה אלא גם טיפים בד', צוק איתן'ובמהלך מבצע מלחמת 

יש , כדי לנצח במלחמה. שעלינו לעשות כדי לנצח את האויב
לא לקיים שום הפוגה או הפסקת , לרדוף את האויב ולהשיגו

ולא לשוב לגבול לפני שסיימנו ְלָכלֹות את כוחו , אש
להרוס ,  יש להפציץ– אם לא תהיה ברירה ...לחלוטין

 ".ולשחוק עד עפר את קני המרצחים
 )4.8 ,"מקור ראשון"במדור הדעות של , יוסף-זאב בן (

 

 לגיון זרים
 עם קמפיין 'וואלה'בימים האחרונים עלה אתר החדשות "

הקמפיין שמתנהל . שנועד לקדם אחדות וזהות ישראלית
עמוד , כולל סטיקרים', קודם כל ישראלי'תחת הסלוגן 
 אך מציגים  –פרסומות וגם קמפיין דיגיטלי , פייסבוק ייעודי

בחיפוש על פי תמונות . ין כלל אינם ישראליםרבים בקמפי
בהם גם אתר ערבי ואתר , ניתן למצוא את רובם באתרים זרים

 ".העוסק בנושאי בריאות
 )5.8 ,"מאקו"מתוך ידיעה באתר (

 

 מנהרת השנאה היוצאת מהקריה אל הרחוב
אביב הפכה מהר -הפגנת הימין מול משרד הביטחון בתל"

כאשר עיקר האש , 2דשות מאד להשתלחות אישית באנשי ח
', כוונה כלפי הפרשן המדיני של החברה אמנון אברמוביץ

 ,'חבל שלא נהרגת במלחמה', 'מחבל', 'בוגד'עליו צעקו 
האירוע הסתיים בכך שמפגינים צרו . וקריאות דומות נוספות

חולץ ' ואברמוביץ] 2השידור של ערוץ [על הכניסה למתחם 
אמנון .  של המשטרהבאמצעות רכבו של מפקד מחוז מרכז

נפצע במלחמת יום כיפור בקרבות באזור תעלת ' אברמוביץ
אך המשיך לנהוג , סואץ ונכווה באורח קשה בפניו ובגופו

על אומץ לבו . בטנק משום שהיה סבור שנשארו בו אנשים
את בתום המלחמה ' אברמוביץודבקותו במשימה קיבל 

 ".ל"ש הרמטכ"צל
 )30.7, "וואלה"ידיעה באתר (

 

 )1(הישגים נוספים למלחמה בעזה 
היא השיבה את , המלחמה הזו לא השיבה רק את הציונות"

בשנים האחרונות הפכה . המסורת היהודית למקומה הטבעי
להתכתשות בין חלקי , המסורת היהודית לכלי ניגוח פוליטי

חוזרת , בנסיבות המלחמה ועיתות החירום, אבל כעת, העם
פתאום נעלמו ההתלהמות . יהמסורת היהודית למקומה הטבע

או הגיחוך כשמישהו משייך את נפילת הטילים ללא נפגעים 
פתאום תפילות המוניות נראות כמו , מיתייגם להשגחה שמ

 ".מאמץ מלחמתי
  )4.8, "ישראל היום", יהודה שלזינגר(

 

 )2 (הישגים נוספים למלחמה בעזה
 המציאות. לא ניתן לפתור את המצב בעזה בשנים האחרונות"

, לא הולכת לקראת שקט ואנחנו מסיימים סבב לחימה
בתוך המציאות . כשברור לכולם שזו הפסקה עד הסבב הבא

 ".הזו אדם צריך לפתח עבודת השם
 )6.8 ,"כיפה"אתר , הרב חגי לונדין(



  

 3/ עובדים
 

  

   כי פעל להקמת ועד עובדיםסולקעובד סוציאלי 

פוטר בגלל עזה: ההנהלה הסבירה
  

ליאור , אביב- מתלעובד סוציאלי    
 לא מכבר משוםפוטר , אבישי-קיי

ן מעושפעל להקמת ועד עובדים ב
שם , ביפו" כלנית"לחוסים סיעודיים 

שבוע  ב.הוא עובד כבר שלוש שנים
י בית הדין האזורדן ) 13.8(שעבר 

בעקבות עתירה של , לעבודה  בנושא
דרשה להשיב את ר שא, ההסתדרות

אבישי לעבודתו ולאפשר להקים -קיי
  . ועד עובדים במעון

  

  כך פוטרתי: עדות
המנהלת , הטלפון בחדרי מצלצל    

ואני יורד בזריזות , !"בוא"אומרת 
בחדר יושבות מתוחות . במדרגות

. מנהלת המעון ועובדת בכירה
טה לעברי מעטפה מושי המנהלת

אני , "?הפתעה, מה זה. "לבנה
היא , "תפתח את המעטפה. "שואל
, אני לוקח נשימה עמוקה. עונה

 ,מביט על כותרת המכתב, פותח
. ייצועקת אל" פיטורין" והמילה

לאחר כמה שניות המנהלת אומרת 
, אני מבקשת, ליאור: "בלשון ציווי

פנה את חפציך , עלה לחדרך
, ת המפתחותהחזר לי א, האישיים

שעון נוכחות וצא מתחומי  תחתים
הדהדה " צא"המילה ". המעון

  .עוצמה בראשי כמו פעמון רב
: ביקשתי לסיים את יום העבודה    

 אני, "ובד כאן שלוש שניםעאני "
ס "אני העווחושב לעצמי ש, אומר

. שהיה למעון אי פעםביותר ותיק הו
כמה שעות להיפרד  תני לי"

המשפחות מ, העובדיםמ, מהדיירים
לא עזרו ". הגורמים המקצועייםמו

. לא. "תחנוניי בצהרי תשעה באב
, !"אתה עוזב את המעון עכשיו

   .פסקה המנהלת
כמה מילות לעובדים אמרתי     

 את ידיהם חיפזוןולחצתי בפרידה 
העובדים במשמרת . הדיירים של כל

וגם הדיירים בעלי המוגבלות הגיבו 
תי הבלתי שגר בהלם גמור למחזה

 דקות 20-פחות מ. שראו והרגישו
לאחר שהוגש מכתב הפיטורין 

  .את עצמי מחוץ למעון מצאתי
  
  
  

        אבישיאבישיאבישיאבישי----ליאור קייליאור קייליאור קייליאור קיי

המעון     "
הסיעודי קיים 

 25-למעלה מ
 24פועל , שנה

שעות ביממה 
ושבעה ימים 

 דיירים 70-גרים בו כ. בשבוע
. עמוקה ברמות פיגור בינונית עד

ל רובם זקוקים לסיוע סיעודי בכ
, אבישי-מספר קיי, "תחומי החיים

 את. "י"פעיל חברתי ותיק וחבר מק
המעון מנהלת משפחת לוונברג 

שמפעילה עוד מספר , החרדית
 במעון מועסקים. מסגרות סיעודיות

 20- עובדים קבועים ועוד כ40-כ
  .עובדים דרך חברות כוח אדם

שעובדות ,  הם נשים ברובםהעובדים
 שכר שנים רבות ועדיין משתכרות

 שכר שאפשר השתכרכדי ל. מינימום
צים העובדים  נאל,לחיות איתו

ולפעמים , שעות ביום 16 לעבוד גם
  ". ברציפותשעות 24-ו 19 פילוא

  

העובדים משלמים ביוקר ,     לדבריו
סוכן ו, גם עבור הפנסיה שלהם
, גבוהיםהביטוח גובה דמי ניהול 

מהטעמים ".  אחוז13ד המגיעים ע
 ,נפש הגיעו מים עדהרגשנו ש ההאל

להקים , להתאגד, והחלטנו לפעול
  .סיפר, " עובדיםדוע

  
  

הדיון בעניינו של עובד הסוציאלי     
שופטת . המפוטר ארך שעות רבות

דגית , בית הדין האזורי לעבודה
הופתעה ממספר החברים , ויסמן

פעילה באגף . לעבודה שהגיעו לדיון
מיכל , ההתאגדות של ההסתדרות

 לבקשת ציגה אותםה, סרברניק
: בין היתר השתתפו בדיון. השופטת

, חבר הנהגת ההסתדרות לשעבר
ר ועד עובדי "יו; אפרים דוידי

שאף (חגי מטר , לשעבר" מעריב"
ר ועד "יו; )הוא פוטר בגלל פעילותו

אריאל , לשעבר" הארץ"עיתונאי 
 וכן פעילים באיגוד ;גוטליב

תנועת , העובדים הסוציאליים
  . י"ש ומק" חדוחברי" עתידנו"

  
  
  

, שרית גילדנור,  המעוןתמנהל    
התנגדו ,  פנחס לוונגברג,ובעליו

ס המפוטר "נחרצות להשבת העו
  אף הסבירה בבית   גילדנור  .לעבודה

  

אבישי התקבל -קיי"המשפט כי 
לעבודה חרף השתייכותו לקהילה 
הגאה ונטיותיו הפוליטיות 

 עוד הוסיפה כי ".השמאליות
בעקבות תקבלה ההחלטה לפטרו ה

אבישי בפייסבוק - דברים שכתב קיי
  . בגנות מלחמת עזה

בית סמוך באולם ביצוין ש    
ר " בהשתתפות יו, נערך דיוןהמשפט

, סתדרות במשולש הדרומימרחב הה
ש "מראשי חד, ראס-מיל אבו'ג

 הגיע לעמוד לצד אשר, בהסתדרות
 שאף היא פוטרה ,העובדת ערבי

' ר( נגד המלחמה יהעמדותבגלל 
   .)8ידיעה בעמוד 

רבה סי,     בתום שלוש שעות דיון
השופטת לקבל את דרישת 

בישי א- ההסתדרות להשיב את קיי
ישיבה נוספת נקבעה .  מיידלעבודה

  .תחילת החודש הקרובל
  
  
  
  
  
  
  

 להסתדרותגל פניות 
בו ,     במהלך החודש האחרון

התקבלו , התנהלה המלחמה בעזה
דר למעלה מעשרת אלפים פניות בח

הפניות  רוב. המצב של ההסתדרות
ל עובדים שחששו כי יפוטרו היו ש

 או ,למילואים בעקבות גיוסם
בעקבות פגיעה כלכלית שנגרמה 

  . לעסק עקב המצב הביטחוני
מההסתדרות לא נמסרו נתונים על     

העובדים שפוטרו או קיבלו איומי 
פיטורים על רקע עמדותיהם 

     .ת או התנגדותם למלחמהוהפוליטי
ש בהסתדרות "סיעת חדכי יצוין     

קיבלה עשרות תלונות מעובדים 
מאוימים או שפוטרו מסיבות 

   . ואף מפעילה קו חירום,פוליטיות
    ניתן לפנות למוקד החירום של 

: ש בהסתדרות בטלפון"סיעת חד
או לחדר המצב של , 054-5419201

  .1-700-700-131: ההסתדרות
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  לקרוא בקלפים
  

  צבי תבלמאת 
  

א כן לל.  בהחלט עסק מפוקפק–    לנסות לנחש את העתיד 
תנבא בשאלה לאן מועדות פניה של חברת הכנסת שלי א

לפחות , קלפיםב לקרוא אנסה בכל זאת .)העבודה ('יחימוביץ
  .על חשבוננואינו כדי לוודא שהמשחק , אלה הגלוייםב
  

        שיר הלל למצביא נתניהושיר הלל למצביא נתניהושיר הלל למצביא נתניהושיר הלל למצביא נתניהו
שעה שמניין הילדים ההרוגים ברצועת עזה ,  ביולי28-ב    

לפרסם מכתב גלוי ' בחרה יחימוביץ, 300- כבר התקרב ל
: שכל כולו שיר הלל מביך, לראש הממשלה בנימין נתניהו

 'צוק איתן'אני מעריכה ומכבדת את התנהלותך במבצע "
לא הפגנת להיטות בלתי מרוסנת לצאת .. .מיומו הראשון

היטבת לשתף .. .גם לא הראית מורך לבאבל , למלחמה
הצבת מטרות ... ל שלך"טחון ועם הרמטכיפעולה עם שר הב

, סגנונך ומסריך היו ונשארו... אליות ובנות השגה למבצעיר
... מפוכחים, לא מתלהמים, יבשים, לאורך החודש האחרון

שלי ושל חלק מחברי , ל אלה ועוד הפכו את התמיכה בךכ
  ."הגיונית ונכונה,  למתבקשת–באופוזיציה הציונית 

כ "ח, ר מפלגתה"ובדומה ליו, לא הסתפקה בזה'     יחימוביץ
גם היא מאולפן לאולפן כדי דילגה , הרצוג) י'בוז(יצחק 

 פילולעיתים א, לגבות בפה מלא את מדיניות הממשלה
 .מזו של חברי הליכוד עצמםיותר בצורה אדוקה 

  

        יסטוריה של התנחמדות לליכודיסטוריה של התנחמדות לליכודיסטוריה של התנחמדות לליכודיסטוריה של התנחמדות לליכודהההה
 הנחשב ליריב –התיישרותה לימינו של נתניהו ,  פניועל    

מי שעוקב אחר דבריה של  ךא.  נראית מפתיעה–רעיוני שלה 
מתרשם שיחס של סימפטיה , בשנים האחרונות' יחימוביץ

את באופן עקבי כלפי הליכוד הוא דבר המאפיין 
כי אמרה ) 19.8.2011" (הארץ"- בראיון ל. התבטאויותיה

ליברלית -מידה רבה מפלגה יותר ניאוקדימה היום היא ב"
לפיו  בכך ביטאה לראשונה את הרעיון ". מאשר הליכוד

לגיטימי מבחינתה לחבור לגורמים בליכוד בתור הרע 
גם אם לא , חברתית-לפחות מן הבחינה הכלכלית, במיעוטו

מעל במת הכנסת היא התוודתה . הבחינה המדיניתבהכרח מן 
אני מכבדת את . ת הליכודאני לא פוסלת א): "31.3.2009(

 –ומעדיפה אותה , אפילו מחבבת אותה, המפלגה הזאת
אני גם , אני גם לא נגד בריתות... על פני קדימה –כן , סליחה

  ."לא נגד קואליציה עם הליכוד
  

.     מי שקראו את הרמזים היטב היו אנשי הליכוד עצמם
לפני כשלוש , כאשר התמודדה על ראשות מפלגת העבודה

הודעת , הכהן- כרמל שאמה, פרסם חבר הכנסת דאז, שנים
-ואילו נחום ברנע מ). 14.9.2011(' תמיכה ביחימוביץ

ר ועד "יו, )הליכוד(כ חיים כץ " כי חדיווח" ידיעות אחרונות"
שלח את אנשיו לסייע לה , עובדי התעשייה האווירית

  . באותה מערכת בחירותבקלפיות 
כים "הנחשב לאחד הח, כץלבין ' החיבור בין יחימוביץ    

מאחר שכרגע לא : מעורר את התהייה, בליכוד" החברתיים"
עתידה להחליף את הרצוג בראשות ' נראה שיחימוביץ

- החדשותהאם ייתכן כי התבטאויותיה, מפלגת העבודה

דו להכשיר את הלבבות בקרב  בזכות הליכוד נועישנות
 לקראת עזיבת מפלגת העבודה והצטרפות לבית תומכיה

אני  ?"ליכודיים"- ו" חברתיים"הצבוע בצבעים , פוליטי חדש
שמיצתה את ', יחימוביץהוציא מכלל אפשרות של מציע לא

הפעילות מהספסלים האחוריים של סיעתה בכנסת כבר 
   .אפשרויות אחרותבוחנת , בקדנציה וחצי הראשונות שלה

על מדיניות שוב החיבוקים האוהדים שהרעיפה את     
לפרש בתור ניסיון למנף את אווירת , לפיכך ,הליכוד ניתן

הלאומני כדי להרגיל את -של הקונצנזוס המלחמתי" הביחד"
 צעירים יוצאי המחאה החברתית ובוגרי – ציבור תומכיה

  .לחילופי חיבוקים גם בעיתות רגיעה –תנועות נוער 
  

        ההיית או חלמתי כחלוןההיית או חלמתי כחלוןההיית או חלמתי כחלוןההיית או חלמתי כחלון
'? וביץמי עשויה להיות כתובת פוליטית חדשה עבור יחימ    

, שמועה עיקשת מדברת על כך שהשר לשעבר משה כחלון
מתכוון , שלא התמודד ברשימת הליכוד לכנסת הנוכחית

מפלגה חברתית " את הרעיון של הקמת  בקרובלהחיות
שתקרוץ הן למצביעי ליכוד והן למצביעים , "חדשה

בכוחו של כחלון לפנות לציבור מצביעי . שמאל-מהמרכז
 הוא זקוק –ע אל קהל היעד השני אך כדי להגי, הליכוד

  .'לאישים מסוגה של יחימוביץ
בראיון ?     עד כמה רציני רעיון המפלגה הכחלונית החדשה

אמר ) 11.4" (ידיעות אחרונות"של "  ימים7"שהעניק למוסף 
רק שעדיין אינני יודע , החלטתי לחזור לפוליטיקה ": כחלון

תי של הליכוד בשנים האחרונות הדגל החבר... באיזו מסגרת
 שנערך לפני כשבועיים 2סקר של חדשות ערוץ ". התקפל

  . מנדטים7-חה הצפוי של מפלגה זו בהעריך את כו
 בתחילת השנהשאחד השמות שהוזכרו , מעניין לציין    

) 15.1, "מעריב"הכתב הפוליטי של ,  זאב קםאצל, למשל(
' הוא הכלכלן פרופ, בהקשר של מפלגתו החדשה של כחלון

) 12.8(בשרנו בשבוע שעבר הת, והנה. אל טרכטנברגמנו
עיתון . ת"ר ות"שטרכטנברג פרש במפתיע מתפקידו כיו

  .העריך כי הסיבה לכך היא חבירתו הצפויה לכחלון" גלובס"
רב הנסתר על ? מה כתוב בקלפים?     אז מה צופן לנו העתיד

עשויים להשפיע ' מהלכיה של יחימוביץאבל כיוון ש. הגלוי
לנהוג כמו במשחק ראוי , רתה של המערכת הפוליטיתעל צו

לא להוריד את : קלפים מול יריב שאין בטוחים בהגינותו
  . כל תנועת יד שהוא עושה ולעקוב אחר,העיניים מהקלפים
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  ש"את מי משרתת דאע
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  סמי רמדאנימאת 

  
הברית במשבר הומניטארי -פעם נוספת משתמשת ארצות

כדי ליישם את מטרותיה האימפריאליסטיות וללבות את 
אשר יחד עם התקשורת , הפעם מדובר באובמה. האש

, המערבית מזיל דמעות תנין על גורלו של העם העיראקי
וש האמריקאי ריסק את החברה בעיראק וזאת לאחר שהכיב

 כיצד ,זה מחליא לראות. בני אדםוהרג למעלה ממיליון 
ב טוענת כעת כי היא תיאבק בטרור ותגן על העם "ארה

וזאת שעה שעליית הטרור בעיראק היא תוצר ישיר , העיראקי
  .2003-של הפלישה האמריקאית ב

, יםלשיע, לנוצרים, נחוץ סיוע הומניטארי ליזידים, אכן
המדינה האיסלאמית של עיראק וסוריה "ולכל הקורבנות של 

אבל את הסיוע . )ש"דאע: ראשי תיבות בערבית" (הגדולה
כפי שמגיש , הזה צריכים להעניק ארגוני סיוע אמיתיים

  .ולא הממשלה האמריקאית, ם סיוע לפלסטינים בעזה"האו
ש ולכל הקבוצות "הכרחי להתנגד לדאע

יל יש להתנגד גם אבל במקב, הטרוריסטיות
אשר רק תחריף את , לפלישה האמריקאית

נועדה לחזק את הנוכחות פלישה זו  .המצב
ולהשתמש , באזורהאמריקאית 

 כבסיס לתוקפנות נגד העמים בכורדיסטאן
הכרזתו של אובמה כי . בעיראק ובאיראן

באופן , כמובן(ב יתערב בעיראק "צבא ארה
היא מימוש תכנית ...) הומניטארי

, ליצור ממשלה מרכזית חלשה בבגדאד: ית ותיקהאמריקא
בהנהגת , זעירות-ולהקים בשטחה של עיראק שלוש מדינות

  .כוחות עדתיים וריאקציוניים
, ב כבר שולטת כיום בממשלה האזורית הכורדית"ארה

 הם, דוגמת מסעוד ברזאני, מנהיגים כורדיים מסוימיםאילו ו
השנייה עיר שהלאחר . בעלי בריתה העיקריים בעיראק

, ש"נפלה בחודש יוני לידי דאע, מוסול, בגודלה בעיראק
". וקמה עיראק חדשה, עיראק הישנה מתה"-שהצהיר ברזאני 

לוחמי הפשמרגה הכורדיים לא ילחמו הוא אמר כי אומנם 
אולם הוא מיהר לשלוח את לוחמיו כדי , מחוץ לכורדיסטאן

 לוחמים אלו נעצרו רק. 40%-להגדיל את תחום שלטונו ב
פקטו בין -הברית דהברורה כך ש, ש"כשנתקלו בלוחמי דאע

  .דדיםצשני ה
ש זו העובדה "עדות נוספת לברית בין ברזאני לבין דאע

ש פעלו בנמרצות נגד יריבו הכורדי של "שלוחמי דאע
ובמיוחד בשטחים שאינם בשליטת , לאל טלבאני'ג, ינברזא

, ילבמקב. כגון מוסול וכירכוכ, הממשלה האזורית הכורדית
, אובמה הודיע כי כוחותיו יגנו על ממשלתו של ברזאני

עיר , ושלחו כוחות להגן על הקונסוליה האמריקאית בארביל
  .הבירה של ממשלתו האזורית

מדיניותה של הממשלה האזורית הכורדית עומדת בסתירה 
מדיניות וממשיכה את , לאינטרסים של העם הכורדי עצמו
שהסתמכה על , השבעיםההנהגה הכורדית בשנות השישים ו

  .וגם על השאה באיראן, ב וישראל"תמיכת ארה

 נחתם הסכם בין סדאם חוסיין לבין השאה 1975-ב
, ר'בתיווכו של שר החוץ האמריקאי הנרי קיסינג, האיראני

במסגרתו הקריבו האמריקאים והאיראנים את הפשמרגה 
שהובסו בידי ממשלת , בהנהגת מוסטפא ברזאני, םיהכורדי
לא למד את , המנהיג הכורדי הנוכחי ,מסעוד ברזאני. עיראק

והוא ממשיך להמר על עתיד עמו , ניסיונו ההיסטורי של אביו
  .בברית עם האימפריאליזם והריאקציה

 ראשית –ש "היבט נוסף הקשור בעליית הטרור של דאע
ובדה שטרור זה משרת את  זו הע–בסוריה וכעת בעיראק 

שהן , מעניין לציין. האינטרסים האזוריים של ממשלת ישראל
בהפרש של , ש והן נתניהו הכריזו שניהם"ליפות של דאע'הח

, כי קווי החלוקה בין מדינות המזרח התיכון, מספר ימים
 .חדלים להיות רלוונטיים, פיקו-שגובשו בהסכמי סייקס

התייחס כלל בדבריו בגדאדי לא -באקר אל-ליף אבו'הח
 ישראל נגד העם הפלסטיני הלפשעי המלחמה אותם ביצע

ואילו נתניהו הכריז שמשמעות ההתפתחויות במזרח , בעזה
המזרחי התיכון היא שנהר הירדן חייב להיות גבול הביטחון 

פני להגן על עצמה משתוכל כדי , של ישראל
כי הוא הדגיש נתניהו עוד . הטרור האיסלאמי

ובכך יישר , ה כורדית עצמאיתתומך במדינ
  .ב"קו עם ארה

בהקשר זה ראוי לזכור את הדברים שאמר 
, השגריר הקודם של ישראל בוושינגטון

רוזלם 'ג"- בראיון שנתן ל, מיכאל אורן
תמיד ): "17.9.2013(לקראת פרישתו " פוסט

תמיד העדפנו את . רצינו שבשאר אסד ילך
-הפני -על, שלא נתמכו בידי איראן' רעים'-ה

 אפילו אם מדובר בקבוצות –שנתמכו בידי איראן ' רעים'
  ".קעידה-הקשורות באל

ב בכוחות האיסלאמיסטיים "כשם שבאפגניסטן תמכה ארה
-ב. ש"כך גם במקרה של דאע, קעידה-שהפכו לימים לאל

ב והשליטים בנסיכויות המפרץ להמר על " החליטו ארה2006
ומשול -ת הפרדכדי ליישם מדיניו" הקיצונים הסוניים"קלף 

  .וכדי לבודד את איראן, התיכון- במזרח
ש משרת את "דאעהתמונה המצטיירת מלמדת כי 

ב ושל "הפוליטיים והצבאיים של ארה, האינטרסים הכלכליים
ש "ב מבקשת להשתמש בטרור של דאע"ארה. ישראל באזור

 שתנתק את קשריה עם –למשל , כדי לכפות תנאים על בגדאד
ש משמש "הטרור של דאע, סף על כךנו. איראן ועם סוריה

אמצעי לחץ על איראן כדי שתחדל מלסייע לתנועות 
  .ושתפסיק לסייע לסוריה, ההתנגדות הפלסטיניות והלבנוניות

הברית ובעלות -ההיסטוריה לימדה אותנו שכאשר ארצות
 התוצאה היא –בריתה מתערבות בענייניהם של עמים אחרים 

, בדומה לאפגניסטן וללובעלינו להבין כי . תמיד הרת אסון
, "סיוע הומניטארי"מאחורי מסך העשן של , גם כאן

  .מסתתרים אינטרסים אימפריאליסטיים
  

  

  

  

  

 סדאם ן שלטועתסמי רמדאני היה אסיר פוליטי בעיראק ב

והוא חבר הוועד המנהל של הקואליציה הבריטית נגד , חוסיין

 ."לי רוויו'מונת"המאמר פורסם באתר של . המלחמה



   6/בעולם 

  

    אל הפרלמנטיםבטלמות השורומ
  

שבבחירות האחרונות בסלובניה , 27בן , ראיון עם לוקה מסיץ
  בית המחוקקיםב ייצוגאת השמאל הרדיקלי להוביל 

  
    את פעיל השמאל הסלובני לוקה מסיץ פגשתי לראשונה 

רבים מהצעירים . " ומובטל26אז היה בן , לפני כשנה וחצי
-המדיניות הניאובשל ו", הסביר, "בטליםבסלובניה מו

, בבית קפה באתונה".  הממשלה אינה מסייעת לנו,ליברלית
היה קשה להאמין שתוך ,  סיפר על המצב הפוליטי בארצושם

אחד מחברי הפרלמנט הצעירים כ יבחרשנה וחצי בלבד י
  . לבית המחוקקיםעבודהויעבור מלשכת ה, בארצו

יטת אוניברס"    מסיץ החל את פעילותו כמארגן של 
מעין מרכז מידע המציע קורסי ערב במרקסיזם , "הפועלים

חודשיים לפני הבחירות , בחודש מארס. ובהיסטוריה חברתית
השמאל "ם הוחלט על הקמת רשימה בש, לפרלמנט האירופי

 קטנותתנועות השמאל ההמשותפת לשלוש , "המאוחד
סוציאליזם היוזמה למען :  האירופישתיכננו לרוץ לפרלמנט

קיימא -המפלגה לפיתוח בר ,)בראשה עמד מסיץ( דמוקרטי
אליהן הצטרפו גם פעילים . ומפלגת העבודה הדמוקרטית

בוגרי תנועת המחאה העממית , מפלגתיים-חברתיים בלתי
  . 2012נגד השחיתות משנת 

ושכל רסיס , זה את זהבמקום שנרוץ בנפרד ונכשיל     "
 על החלטנו לשתף פעולה, מפלגה בשמאל יקבל אחוז אחד

 .אמר מסיץ, "בסיס מצע בסיסי המוסכם על כל המרכיבים
בעד , נגד הפרטה: ובכללן,  נקודות16-המצע מורכב מ"

בעד יציאה , עצמי של העובדים- בעד ניהול, הלאמת הבנקים
תביעה פופולארית נוספת שהעמידה הרשימה  ".ו"מנאט

: זו התביעה לשכר מקסימום, במרכז קמפיין הבחירות שלה
 הגבוהה ביותר בחברה ציבורית לא תעלה על פי שהמשכורת

, 10או לא תעלה על פי ,  מהמשכורת הנמוכה באותה חברה5
  .אם מדובר בחברה פרטית

 5.5%תוצאה חסרת תקדים של השיג " השמאל המאוחד"    
 כדי לזכות בייצוג בפרלמנט בכך דיאומנם לא היה . מהקולות
יטו להמשיך  המפלגות החברות ברשימה החלאבל, האירופי

, ן גם בבחירות לפרלמנט הסלובניאת שיתוף הפעולה ביניה
לראשונה  יצליחו , הם קיוו, יחד.תקיימו בחודש שעברהש

   . אחוזים4העומד על , לעבור את אחוז החסימה הגבוה
ולוקה מסיץ , 6%-בבבחירות זכה " השמאל המאוחד"    

ו ז. המונה שישה חברי פרלמנט, ר הסיעה"נבחר להיות יו
, 1991-מאז פורקה יוגוסלביה בהפעם הראשונה 

- המגדירים עצמם סוציאליסטים או אנטישפוליטיקאים
  ., בפרלמנט בסלובניהקפיטליסטים מכהנים

  

כיצד קרה שדווקא הפעם נכנס השמאל כיצד קרה שדווקא הפעם נכנס השמאל כיצד קרה שדווקא הפעם נכנס השמאל כיצד קרה שדווקא הפעם נכנס השמאל 
        ????הרדיקלי לפרלמנטהרדיקלי לפרלמנטהרדיקלי לפרלמנטהרדיקלי לפרלמנט

 הייתה התקוממות 2012בשנת . תפסנו את הרגע הנכון    
. יות ונגד השחיתות האליטות הפוליטעממית נרחבת נגד

, דרישות חברתיות רדיקליות, ברובה, התקוממות לא העמידה
חדשות להכניס פנים "והסתפקה בתביעות ליברליות כגון 

הרכבו של הפרלמנט שנבחר לפני כחודש הוא ". לפוליטיקה

 חברי הפרלמנט נבחרו זו 96 מתוך 64: ביטוי למחאה זו
דמוקרטים - הסוציאל, שתי מפלגות הממסד. הפעם הראשונה

 שרק לפני –דמוקרטית - המפלגה הסוציאל. קרסו, והשמרנים
 לסיעה הגדולה והייתה,  מהקולות30.5%- ב שנים זכתה6

  . בלבד 6%: בתולדותיהצאה הגרועה קיבלה את התו –ביותר 
לסיעת כיום שוות גודל דמוקרטית -הסוציאלה הסיע    

אך , הםתמכו במצביעים שבעבר יש  ".השמאל המאוחד"
ינסו  דמוקרטים-הסוציאל, להערכתי. הפעם הצביעו עבורנו

 הם לא .לקואליציהילכו ימינה ויצטרפו , להתבדל מאיתנו
ולכן ינסו , רתיות רדיקליותנו בתביעות חבביוכלו להתחרות 

  .לחזר אחר מצביעי המרכז
  

 כמו בארצות אירופיות  כמו בארצות אירופיות  כמו בארצות אירופיות  כמו בארצות אירופיות ––––האם גם בסלובניה האם גם בסלובניה האם גם בסלובניה האם גם בסלובניה 
        ???? התחזק הימין הקיצוני התחזק הימין הקיצוני התחזק הימין הקיצוני התחזק הימין הקיצוני––––רבות אחרות רבות אחרות רבות אחרות רבות אחרות 

  

, צרפת, בשונה מגרמניה. אצלנו זה לא כך, למזלנו    
ר שאמפלגת ימין קיצוני  אצלנו אין – עודיוון ו, הונגריה

נט האירופי כדי מניצלה את הבחירות האחרונות לפרל
  . להתחזק ולהתבסס

הצלחנו לתעל ביעילות את התסכול מהממסד הפוליטי     
-במקום להצבעה ימנית, "שמאל המאוחד"- לעבר הצבעה ל

אין אצלנו בסלובניה גורמים כגון גל , נוסף על כך. קיצונית
שמהווים כר , הגירה או סכסוך טריטוריאלי עם ארץ שכנה

  .מניים כוחות לאוהסתה שלפורה ל
נוכל בבחירות ,     אני צופה שאם נהיה עקביים במדיניותנו

, הבאות להמשיך ולמשוך אלינו את קולותיהם של האנשים
  .להצביע לימין הקיצוניעלולים אשר בנסיבות אחרות היו 

  
, , , , קפיטליסטייםקפיטליסטייםקפיטליסטייםקפיטליסטיים----מה היחס כיום לרעיונות אנטימה היחס כיום לרעיונות אנטימה היחס כיום לרעיונות אנטימה היחס כיום לרעיונות אנטי

        ????בהתחשב בעברה הסוציאליסטי של הארץבהתחשב בעברה הסוציאליסטי של הארץבהתחשב בעברה הסוציאליסטי של הארץבהתחשב בעברה הסוציאליסטי של הארץ
  

י בסלובניה לגבי העבר הסוציאליסטי     הלך הרוחות הכלל
 מהציבור סבורים שטיטו הוא דמות 60%בערך . הוא חיובי

ניסיון הסוציאליסטי ל כיומעריכים , היסטורית חיובית
: אלא גם הרבה יתרונות, ביוגוסלביה היו לו לא רק חסרונות

ככל . שירותים חברתיים טובים ומקומות עבודה הוגנים
רעיון  כך הם עוינים יותר כלפי ה–שאנשים הם צעירים יותר 

של בגלל התעמולה של כלי התקשורת ווזאת , הסוציאליסטי
  .מערכת החינוך

חשוב לציין שאין פירוש הדבר שמצביעי ,     עם זאת
שמצביעים , הם רק מבוגרים או קשישים" השמאל המאוחד"

אך , יש כאלה. לנו מתוך נוסטלגיה למשטר היוגוסלבי
 גם המפלגה המצליחה ביותר בקרב בבחירות אלה היינו

הצבעת כוהם הצביעו לנו , נמאסרבים לצעירים . צעירים
  .מחאה נגד הממסד הקפיטליסטי והמושחת

  
  

        אורי וולטמןאורי וולטמןאורי וולטמןאורי וולטמן



  

 7/תרבות 
 

  

  שממה אורבנית
  
  
  
  
  
  
  

            דן יהבדן יהבדן יהבדן יהבמאת 
 

 שנות פינוי ובינוי בשיכון 50 -שלם ר כפ. שמואל יבין
  .2014, מרכז הבאוהאוס: אביב-לת. 2010-1960, יהציבור

  
ספרו החדש של האדריכל ומתכנן הערים שמואל יבין     

אביב נוסדה מהצבר של שכונות - שהעיר תל,נו למזכיר
עיר "בתור ולא , ריות רבותערביות גדולות ומושבות נוצ

. תודעתנובפי שמנסה המיתוס לצרוב כ, "שצמחה מהחולות
אביב יושבת בשטח - שכונת כפר שלם בדרום תל, כך למשל

הכפר היה פרבר . בו התקיים בעבר הכפר הפלסטיני סלמה
בכפר היו . ים תושב7,600-של העיר יפו ואוכלוסייתו מנתה כ

 ובנייני ,פר ממשלתיס-בית, מים-שני מכוני מים ומגדלי
אדמות הכפר השתרעו על .  קומות3-2מגורים מאבן בני 

  .ר" קמ50-שטח של כ
לאחר שננטש :     הספר מתאר את חילופי האוכלוסייה בכפר

הוא אוכלס בחלקו הגדול בידי עולים , 1948במלחמת 
 שחיו ,שות נפ15,000- מנה הכפר כ1949בשלהי . חדשים

יפו והסוכנות -א"עיריית ת .צהלמחבתים הרוסים בובצריפים 
הן שיפצו את . יות על מלאכת השיכוןאהיהודית היו האחר

ניקו את הכפר , שיפרו את התשתית התברואתית, הבתים
, סופח הכפר לעיר, 1948 בנובמבר 28-ב. ופינו את הריסותיו

 . פי פקודת שר הפניםל
במסגרתו נהרסו , "בינוי-פינוי"    בשנות השישים נחקק חוק 

תים ערביים רבים ובוצעו עבודות הנדסיות ואדריכליות ב
את השכונות החדשות שנבנו בתקופה זו מכנה יבין . שונות

 תוארותוהן מ, "מיקרוקוסמוס של השיכון הציבור בישראל"
ללא , המכילה יחידות דיור בלבד, "שממה אורבנית"כ

  .בתי קולנוע ומוסדות ציבור, גלריות, ספריות
 הציבורי בכפר שלם עלתה לכותרות     סוגיית השיכון

שמעון , כאשר תושב השכונה, בתחילת שנות השמונים
שהיה , בעת שהתבצר על גג ביתו, נורה בידי שוטר, יהושע

יהושע הואשם כי ). 23.12.1982(מוקף דחפורים של העירייה 
בנה חדר מבלי שקיבל רישיון לכך מחברת הדיור הציבורי 

שהעלו , כו הפגנות סוערותבעקבות הריגתו נער". חלמיש"
שוויון המעמדי והעדתי ה-לדיון ציבורי פעם נוספת את אי

  .הכרוך בסוגיית הדיור
הופכים אותו ,     רוחב היריעה ועומק הפירוט המצויים בספר

לנדבך חשוב ביותר במחקר ובספרות בנושא הדיור הציבורי 
  ".בינוי-פינוי" לש בחקר הפרויקטים –ובפרט , בישראל

  

  קווים לדמותו של לאון זהבי": אצלאח-אל"
אשר ,     דמותו וחייו של העיתונאי הקומוניסט לאון זהבי

 2' סקירה נרחבת בגיליון מסב וזכ, נפטר לפני מספר חודשים
, היוצא לאור בערערה, "אצלאח-אל"של הירחון ) 13כרך (

  .לספרות וכן לשאלות חברה ופוליטיקה, ומוקדש לתרבות
,  העורך את כתב העת–    המורה והמחנך מופיד סידאווי 

 סקר תחנות בחייו של הפעיל – 1970שיוצא לאור מאז 
יהודים וערבים , לחוד או ביחד"שמחקרו , האינטרנציונליסט

סייע לשפוך אור ) 2005, הוצאת כתר" (במסמכי הקומינטרן
  . בארץקומוניסטיםעל חלקים חשובים בהיסטוריה של ה

  

  
        
        
        
        
        
        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 איתן קלינסקיאיתן קלינסקיאיתן קלינסקיאיתן קלינסקי /  /  /  / ָאֶלףָאֶלףָאֶלףָאֶלף    ָשלֹום ִּכָּתהָשלֹום ִּכָּתהָשלֹום ִּכָּתהָשלֹום ִּכָּתה
 

        , , , , שלצערישלצערישלצערישלצערי, , , ,  ממלחמת לבנון הראשונה ממלחמת לבנון הראשונה ממלחמת לבנון הראשונה ממלחמת לבנון הראשונהזיכרונותזיכרונותזיכרונותזיכרונות((((
 ))))מלחמת הגהנום בעזהמלחמת הגהנום בעזהמלחמת הגהנום בעזהמלחמת הגהנום בעזהממממהם גם זיכרונות הם גם זיכרונות הם גם זיכרונות הם גם זיכרונות 

                       

 ֹּבֶקר ַמֲחִויר ְּבַחְׁשַרת ַמִים ֲעֵבי ְׁשָחִקים

 אֹוֵסף ְּבֵחיקֹו ְנגֹוהֹות ְּכרּותֹות ִמֶּׁשֶמׁש סֹוֲעָרה

 ּפֹוֵרס ְׁשעֹות ַלְיָלה ִנְמָלטֹות ֵמֶהְמַית ְיגֹוָנן

 ְּבפֹוְגׁשֹו אֹוִתי ָיֵׁשן ְּבַׁשק ֵׁשיָנה

 ְּבִכָּתה ָאֶלף ֶׁשל ֵּבית ַהֵּסֶפר ַהִּׁשיִעי ְּבָבזּוִרָּיה

 .ַהּנֹוֶׁשֶקת ָלִעיר צֹור ִמָּדרֹום 
  ֹּבֶקר ָּדמּוַע ִצָּפה ִלְפּגֹוׁש ֶהְמַית ְיָלִדים

 ם ַעל ַסְפָסִלים ְּדהּוִייםְסדּוִרי

  –ְרכּוִנים ַעל ַמְחָּברֹות ּוְסָפִרים 
 ָמָצא ֶאת רֹוִבי ֵמַעל ְלַמְראׁשֹוַתי

 ָׁשעּון ַעל ַהּלּוַח ַהָּירֹוק

  –נֹוֵעץ ֶאת לֹועֹו ַּבְּבָרָכה ַהָּתָמה ֶׁשָּׁשְרָדה 
 ". ֹּבֶקר טֹוב ִּכָּתה ָאֶלף"
 

 ְיָלִדים ַּפֲחֵדי ֵמֵעֶבר ַלָּגֵדר ְּדִכי –ַּבחּוץ 

 ְׁשִתיָקהֲאסּוִפים ְּבַכְבֵלי 

 רֹוִביםצֹוִפים ְּבלֹוֵעי 

 ָאֶלףַהִּנְׁשָקִפים ֵמַחּלֹון ִּכָּתה 

 יֹוםיֹום ַאַחר 

 ָׁשבּועַ ָׁשבּוַע ַאַחר 

 ְמֻקָּלִליםַּכ ִׁשִּׁשים ְיֵמי ִמילּוִאים 

 . ַהָּׁשָטןְּבִמְלָחָמה ֶׁשָּבָרא
 

  ָׁשָנה ְׁשלֹוִׁשים–ַהּיֹום 

 ִמְקָּדָׁשם  ַאֲחרי ֶׁשִחַּלְלִּתי 

 ָאֶלףֶׁשל ַיְלֵדי ִּכָּתה 

 ְּבָבזּוִרָּיהי  ַהִּׁשיעִ ְּבֵבית ַהֵּסֶפר

 ָהָהרחֹוֵזר ֵאַלי ֹּבֶקר זֹוֵרַח ַעל 

  יֹוִנים  נֹוֵׁשא ִּבְטָלָליו ְצחֹור

 – ַחָּמה ְמַׁשֲחִרים ֶאל ֶקֶרן
 ת ַמֲחָראוֹ ֶׁשְלֶפַתע ָנסּו ִמִסְרחֹון

  ָאֶלףֶׁשל ַחָּיֵלי ְּפלּוָגה

  ַהַּבְיָתהֶׁשֶּטֶרם ִׁשיָבָתם

 ָאֶלףָכל ִּפָּנה ְּבִכָּתה  ּבְ ִחְרְּבנּו

  . ְּבָבזּוִרָּיהְּבֵבית ַהֵּסֶפר ַהִּׁשיִעי



    במאבק
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בשבוע " בצלם"    בהודעה שפרסם ארגון זכויות האדם 
לפחות , נחשף כי לפי נתונים ראשוניים שאסף הארגון, שעבר
פלסטינים נהרגו ברצועת עזה במהלך המלחמה  1,767

 נשים מתחת לגיל 200, 18 מתחת גיל 431, מתוכםהאחרונה 
שנם י, "בצלם"-ככל הידוע ל. 60 בני אדם מעל גיל 85- ו60

  .  בתי מגורים שהופגזו או הופצצו70לפחות 
הפצצתם של בתי מגורים מהאוויר הייתה רכיב מרכזי     

בהינתן היקפן והתמשכותן של ההפצצות . הצבאבמדיניות 
ידי הדרג המדיני -להניח שמדיניות זו אושרה על סביר, הללו

ראש אישור מהיא קיבלה  והדרג הפיקודי הבכיר בצבא וכי
   .ת הצבאית וממשרד המשפטיםמהפרקליטו

      
ד הורה להחזיר לעבודה עובדת "ביה

  שפוטרה בשל התנגדותה למלחמה
בשבוע שעבר בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב נתן     

צו זמני להחזרתה לעבודה של עובדת ערביה ) 13.8(
 זכיין באחת מחנויות המשביר לצרכן  באמצעותמועסקתה

מיל 'מסר ג, "רק על בסיס שמועהפיטרו אותה . "בכפר סבא
ר מרחב המשולש הדרומי בהסתדרות ומראשי "יו, ראס-אבו

  . דה בבית הדיןישהתייצב לצ, ש בהסתדרות"סיעת חד
  
  
  

  ש יפו"חד
  
  
  
  
  
  
  

  ית בהשתתפות פומבמזמינה לאסיפה 

   עפו אגבריהכ "ח
  

החברתי והכלכלי , המצב הפוליטי

  והמאבקים העומדים בפנינו
  

  , 20:00בשעה ,  באוגוסט25', ביום ב
  .מי'עג, 3השקמה ' במועדון ברח

  

  
  

ט מצא בפייסבוק שלה דברים "אמרו לזכיין שהקב"    
היא אומרת שלא פרסמה שום דבר . שמסיתים נגד יהודים

ל מה וגם אני הסתכלתי בפייסבוק שלה וכ, מנוגד לחוק
המחזיקה כאפייה והלבושה בשמצאתי זה תמונה של אישה 

, הגענו לשימוע ולא הציגו נגדה שום הוכחות. דגל פלסטין
  .ראס- אמר אבו, "ועדיין פיטרו אותה

  
  הסכם קיבוצי ראשון בפיצה האט

" פיצה האט"הנהלת הרשת המזון המהיר האמריקאית     
על הסכם קיבוצי עם הסתדרות הנוער העובד ) 18.8(חתמה 
יקבלו  – אשר מרביתם צעירים – העובדים 800לפיו , והלומד

   .8%-תוספות שכר בשווי כולל של כ
 חודשים בהסתדרות ארבעההעובדים התאגדו לפני כ    

יצוין כי בחודשים האחרונים השיגה . הנוער העובד והלומד
התאגדות עובדי : ההסתדרות הישגים בענף המזון המהיר

התאגדות  ו,שהובילה לחתימה על הסכם קיבוצי' בורגראנץ
גם . מ עם ההנהלה"הובילה למושס פיצה 'עובדי דומינו

אולם שם , ס הייתה התארגנות עובדים'ברשת מקדונלד
  .מצויים העובדים בסכסוך עבודה מול ההנהלה

  
  
  
  
  
  

  המפלגה הקומוניסטית הישראלית
  
  
  
  
  
  

  יתקיים,  באוגוסט23, בשבת

  

  כינוס ארצי של המפלגה

  בנושא ההתפתחויות הפוליטיות
  

 בשעה, תדרות בנצרתאולם מרחב ההסיתקיים בהכינוס 
 . ההשתתפות פתוחה בפני כל חברי המפלגה.10:30

  
  
  
  
  
  
  
  

  המפלגה הקומוניסטית הישראלית
 ומכון אמיל תומא ללימודים פלסטיניים וישראליים

  

  מארגנים קורס לימודי בנושא
  
  

   וההתמודדות איתההפאשיזםסכנת 
  

' רח(שני מפגשי הקורס יתקיימו באולם מכון אמיל תומא 
  .)חיפה, המושבה הגרמנית, 27 הגיטאות לוחמי

  

, 11:00בשעה ,  באוגוסט30,  בשבת– המפגש הראשוןהמפגש הראשוןהמפגש הראשוןהמפגש הראשון
  . שורשיו וגילוייו של הפאשיזם ואופיו המעמדיבנושא

, 15:00בשעה ,  בספטמבר6', ו ביום – המפגש השניהמפגש השניהמפגש השניהמפגש השני
 זםהפאשיאיום המלחמה בעזה לבין בנושא הקשר בין 

 .סטיתפאשי- בישראל והדרכים לבניית חזית אנטי
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