
  

  

  תושב רצועת עזה, ראיון מיוחד עם וואליד אלעוואד
  חבר הלשכה הפוליטית של מפלגת העם הפלסטיניו

  
    חודש וחצי חלף מאז נחתמה 

ששמה סוף , הפסקת האש בקהיר
לתוקפנות העקובה מדם שכונתה 

בפי הממשלה " מבצע צוק איתן"
בפי "  הימים50מלחמת "-בישראל ו

ומנם א. הפלסטינים ברצועת עזה
, הפצצות שככוההדי המטוסים ו

אולם חלקים גדולים , לעת עתה
מרצועת עזה עודם מכוסים 

התשתיות  . בחורבות ובהריסות
, הוכו קשות בידי מטוסי חיל האוויר

 היה האופן בו הכה השכול איוםו
, ם" לפי נתוני האו.בהמוני משפחות

 70%- כ,  פלסטינים נהרגו2,200-כ
  .מתוכם אזרחים

שעיני העולם נשואות אל     בזמן 
-ההתגוששות הדיפלומטית בין אבו

הולך ופוחת , מאזן לבין נתניהו
במצב הבינלאומי העיסוק 

ההומניטארי הקשה השורר ברצועת 
י מספר "י ובנק"יזמו פעילי מק, במהלך חודשי הלחימה. עזה

כן שכללו בקבוקי מים ו, תושבי הרצועה תרומות למשלוחי 
ארגוני סיוע בינלאומיים . הספר-תיקים עבור תלמידי בתי

  .המצוקות הקשותלהקל על לנסות ו גם הםממשיכים 
  
  
  
  

  לידיעת הקוראים
  

 12בן , הוא גיליון מורחב" זו הדרך"    הגיליון הנוכחי של 
  . באוקטובר22-הגיליון הבא יופיע ב. לרגל החגים, עמודים

 בדואר נו המקבלים את השבועוןלקוראישלוחה     תודתנו 
  .שלחו שיקים לכיסוי הוצאות המשלוחאשר ו, רגיל

  !    אנו מאחלים לקוראינו ולהמוני העם בישראל שנה טובה

        המערכתהמערכתהמערכתהמערכת

וואליד וואליד וואליד וואליד שוחחנו עם ,     על המצב השורר כיום ברצועה
חבר הלשכה הפוליטית של מפלגת העם , אלעוואדאלעוואדאלעוואדאלעוואד
השיחה עמו נערכה בטלפון וכן . תושב העיר עזהוהפלסטיני 

 בשל הפסקות שהתעכבו ארוכות, תבויות באימיילכבהת
 שעות של חשמל 6יש לנו רק . "החשמל התכופות ברצועה

שהחלה בתחילת , המתקפה הישראלית ".הוא מספר, "ביום
- ילדים ו530 מתוכם – הרוגים 2,174הותירה מאחוריה , יולי
- ילדים ו3,300ביניהם ,  תושבים נפצעו10,874.  נשים302

מקצתם באופן ,  בתים נהרסו30,000-קרוב ל.  נשים2,101
  ". נהרסו כליל–חלקי ואחרים 

  

  4444המשך בעמוד המשך בעמוד המשך בעמוד המשך בעמוד 

  2014 אוקטובר ב8 ,40    גיליון
 



  

 2/תגובות 

  
        

        
        

        

        בשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםדברים דברים דברים דברים 
  

  

  

  

  

  

  

  

  ?ולמי לא נשאר
, החינוך? ומי ישלם את מחיר ההעלאה בתקציב הביטחון"

 –תוספות גדולות שתוכננו לתחומים אלו . הבריאות והרווחה
גם פרויקטים גדולים שהיו מתוכננים לשנה הבאה . יבוטלו

, כמו סלילת כבישים והנחת מסילות ברזל, בתחום התחבורה
בנוסף הוחלט סופית . היכנס בעקבות כך להקפאהצפויים ל

כי בשנה הבאה יבוצע בתקציביהם של כל משרדי הממשלה 
 2-שהם כ, 2% קיצוץ של – למעט משרד הביטחון –

זאת נוסף על קיצוץ בסכום זה שעליו . מיליארד שקלים
 ".ויושלם השנה' צוק איתן'הוחלט לאחר 

)21.9, "ידיעות אחרונות", הכתב הכלכלי גד ליאור(  
 

 ? ומי לא הוזמן
, ר התאחדות הכדורגל בהווה"ר ההסתדרות לשעבר ויו"יו"

נשא לאישה את בת זוגו בשנים האחרונות ומי , עופר עיני
לית "מנכ –רוית דום , ששימשה בעבר העוזרת האישית שלו

באירוע נכחו אלף . השייכת להסתדרות, רשת בתי הספר עמל
בין . אנשי עסקים מוכריםבהם פוליטיקאים רבים ו, מוזמנים

הפוליטיקאים שהגיעו להשתתף בשמחתו של עיני היה גם 
ציפי , גם השרים סילבן שלום. נשיא המדינה ראובן ריבלין

גלעד , גדעון סער, יעקב פרי, נפתלי בנט, ישראל כץ, לבני
בין . יובל שטייניץ ולימור לבנת נצפו בין האורחים, ארדן

ר האופוזיציה יצחק הרצוג "יוחברי הכנסת שנכחו באולם היו 
, )העבודה(ואראל מרגלית ' כ שלי יחימוביץ"ח, )העבודה(

). הליכוד(גילה גמליאל ומירי רגב , חיים כץ, ויריב לוין
כל . בא גם הוא לאירוע, גבי אשכנזי שעברלל "הרמטכ

', מנהיג הפועלים'הצמרת העסקית התפקדה לחתונתו של 
יצחק :  בין הנוכחים היו.ששמו נקשר לא פעם אל הטייקונים

אליעזר , אלפרד אקירוב, יוסי בכר, ד רם כספי"עו, תשובה
, כמו כן. ציון קינן וחיים גבריאל, ל בנק הפועלים"מנכ, שקדי

 ".לקח חלק באירוע, אבי ניסנקורן, החדש' מנהיג הפועלים'
 )21-19.9, מתוך דיווחים בעיתונות(

 

 ?ולמי הוא לא צלצל
 צלצל לחברי כנסת ממרצ ומהסיעות ,יעקב פרי, שר המדע"

הערביות ושאל אותם האם הם יסכימו לתמוך ביאיר לפיד 
תפרוש מן ' יש עתיד'-במקרה ש, ר האופוזיציה"כיו

פרי טילפן לחברי הכנסת אחמד טיבי ואיברהים . הקואליציה
 )".מרצ(' כ עיסאווי פריג"ולח) ל"תע-מ"רע(צרצור 

  )22.9, 2ערוץ (
 

 ?ומי נשכח
 ".שישה מיליון יהודים בישראל:  הציונותניצחון"

  )22.9, "ישראל היום"הכותרת הראשית של (

  

   מכתבים למערכת
  

  
  
  
  

   ם"על נאום אובמה באו
,  )25.9(ם "    בנאום שנשא בפני העצרת הכללית של האו

המצב הקיים בגדה "כי , ברק אובמה, ב"נשיא ארהאמר 
אך , המצב נראה עגוםאומנם . המערבית ובעזה לא מקובל

לא ניסוג מן . רדיפה אחר שלוםעל הלא תוותר לעולם ב "ארה
לא כשרקטות נורות על ישראלים חפים –המאמץ הזה 

או כשיותר מדי ילדים פלסטינים מאבדים את חייהם , מפשע
יש מכסה של ילדים פלסטינים , לפי אובמה,  כלומר".בעזה

 זה –ה הזו אבל מעבר למכס. שמותר להם לאבד את חייהם
  .כבר לא בסדר
החיים כאילו ש. הוא מוזר" מאבדים את חייהם"    גם המונח 

זה . של הילדים הפלסטינים הם חפץ שאיכשהו הלך לאיבוד
, הםדווקא זה אלא , הפציצו אותםבהם או שלא שירו 

  ! ילדים שובבים. םהחיית אשאיבדו בכך אשמים , הילדים
ן את הקורבנות מה מאפיי אוב,באותו משפט עצמו    

אולם האם אין חפים מפשע . חפים מפשעבתור הישראלים 
  ? האם ישנם חפים מפשע רק בקרב עם אחד? ברצועת עזה

  אובמה לא עסק בילדים הפלסטינים אומו שלנאו    עיקר 
 בקבלת אור ירוק מהאו״ם לתקוףאלא , באזרחים הישראלים

מנו את מי שמימנו ואי.  בעיראק ובסוריהאת עורפי הראשים
צועקים עכשיו , על חשבון דמם של הילדים הסורים, ש"דאע

גם כאן נוהג , כמו בהתייחסותו למלחמה בעזה!". גוועלד"
  .אובמה בציניות עמוקה

  ירושלים, צילי גולדנברג
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  הוויכוח בימין בולות ג
אמר , שר הכלכלה נפתלי בנט, ר מפלגת הבית היהודי"    יו

שראש "כי הוא שמע , ו בשבוע שעברבאירוע של מפלגת
הממשלה אמר לנשיא אובמה שהוא מחדש את המחויבות 

צוק 'אם אחרי מערכת  !נגמר! די. שלו למדינה פלסטינית
לעולם אנחנו לא יכולים - עוד לא מבינים שלעולם'איתן

, למסור עוד מילימטר אדמה לערבים ולקוות שיהיה בסדר
  ".הגיע הזמן להתעורר

זרה של הוויכוח ה מבטאים את גבולות הגִ     דברים אל
בין אלה שמדברים על שתי : הפוליטי בתוך מחנה הימין

לבין אלה שמדברים על , מדינות אבל לא מתכוונים לכך
  .הנצחת הכיבוש ובהחלט מתכוונים לכך

  ירושלים, צבי תבל
  
  
  

  

  

  
  

  ניתן לקבל את

   מדי שבוע"זו הדרך"

   אלקטרוניבדואר

  או בדואר רגיל
  

מתבקשים לשלוח , ללא תשלום, המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני

 zohaderekh@gmail.com:  ל  אל"כתובת דוא

מתבקשים לכסות את הוצאות , המעוניינים לקבל בדואר רגיל

בשיק לפקודת המפלגה   שקל150המשלוח באמצעות תרומה של 

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



  

 3/חברה 
 

  

   הידוק חגורה לאזרח ומיליארדים לצבא
  

  
 זו המשמעות –אבל גרוע יותר , מה שהיה הוא שיהיה

שהאוצר , 2015מבחינת האזרחים של הצעת התקציב לשנת 
  .העביר לממשלה בשבוע שעבר

, עיקר התוספת של התקציב תופנה לצבא, לפי ההצעה
או כפי , למימון המלחמה שהייתה ומרוץ החימוש העתידי

כדאי . !"הביטחון קודם לכל: ")31.8(ריז נתניהו שהכ
 התקציב הצבאי לשנה ,כי בהתאם למדיניות זו, להזכיר

 8.5-ב,  המלחמהלכיסוי הוצאות, הנוכחית כבר הוגדל
  .אינו מסתפק בכך, בגיבוי נתניהו, אך הצבא. מיליארד שקל

בשנה הבאה יגדל התקציב הצבאי , לפי תחשיבי האוצר
במהלך . וזו יש להניח המנה הראשונה, ל מיליארד שק6בעוד 
תקציב נוסף ובו מימון , קרוב לוודאי,  תגיש הממשלה2015

  .נוסף לצבא
כי בתקציב המדינה , לאחרונה נאלץ האוצר להודות

מטרה ב, "שונות"נקבעים סעיפי רזרבה וסעיף הנקרא 
סעיפים . לאפשר לממשלה לתמרן תקציבית במהלך השנה

משרתים את ,  מיליארד שקל10שהשנה היו בסך , אלה
וגם את , הממשלה במימון מלחמות ובהרחבת התנחלויות

  .התחזוקה הפוליטית של הקואליציה
, בחר האוצר, לתקציב הצבאיתוספת את הכדי לממן 

לקצץ במשרדים החברתיים וגם לדחוף , בהנחיית השר לפיד
ההצעה להקפיא את , כך. להאצה בגידול מספר המובטלים

שלמרות ,  בכל משרדי הממשלה פירושהמספר העובדים
לא , הנזקקים לסיוע והחולים, הגידול במספר התלמידים

  .אחיות ועובדים סוציאליים נוספים, רופאים, ייקלטו מורים
אך הוא . עלו המסיםוכי לא י, תוסאשר האוצר הכריז בפ

 יידרשו 35-20בחר להצניע את ההחמרה בתנאים שבני 
כלום החמרה כזאת אינה . לעמוד בהם לקבלת דמי אבטלה

 יעלה 2015בתקציב ? בגדר מס על מובטלים ומשפחותיהם
, בפועל גם מס הרכישה שמשלמים רוכשי דירות חדשות

  .וזאת בדרך של הקפאת מדרגות המס

 מציע לדחות את תכנית יום רוצאה, בתחום החינוך
ואילו עבור הצהרונים לילדי , לימודים ארוך בעוד חמש שנים

ייגבה , חינםבשאמורים היו להיות , טות הכנסהמשפחות מעו
  . שהוא בפועל מס על עניים,  שקל60 של כום חודשיס

תכנית של קבינט הדיור בדבר אי ה נחשפה 2014רס אבמ
יחידים על ממזוגות צעירים ו) אפסמ "מע(מ "גביית מע

הצעת החוק .  עד תקרת מחיר שתקבע,רכישת דירות חדשות
, נועדה רק למשרתים בצבא(ודה  שהייתה גזענית מיס,הזאת

. טרם נכנסה לתוקף, )ולכן קיפחה מראש את הזוגות הערבים
 התייקרות ה שלהאצל,  הבנייהתהקפאדחפה לאך בינתיים 

  . הדירות החדשות ולהעלאת דמי השכירות
, 8%- ב2014מחירי הדירות יעלו במהלך , לפי הערכה

ואילו הפסדי אגף המסים מהירידה בתקבולי מס עקב הצניחה 
  . מיליארד שקל6-להשנה בהיקף הבנייה יגיעו 

 אינה מיישמת את מרבית 2015הצעת התקציב לשנת 
ההמלצות של ועדת גרמן בתחום הבריאות ואת כל ההמלצות 

אך הממשלה כבר . ונישל ועדת אלאלוף למלחמה בע
כי תעניק לה מיליארד שקל , התחייבה בפני חברת אינטל

של סמלי  וגם תגבה ממנה מס חברות ,להקמת מפעל חדש
  .)25%במקום השיעור הרגיל של  ( בלבד5%

, לעניים יד קפוצה: 2015 זו אכן תמציתו של תקציב 
  . יד פתוחה–לעשירים 

        גגגג""""אאאא
  

  

 ?מר עיני, באיזה צד אתה
התחיל לייעץ , עופר עיני, תדרות לשעברר ההס"יו

ששכרה אותו כדי שינהל את , בתשלום להנהלת בנק דיסקונט
על רקע , ומתן מטעמה מול ועד העובדים של הבנק-המשא

מי ש,  המשמעות היא.תכנית צמצומים עליה הודיעה ההנהלה
, שעמד בראש ארגון העובדים הגדול בישראל החליף צד

פרטי להגיע להסדר שהוא לרעת וכרגע מסייע להנהלת בנק 
 .העבודה המאורגנת בבנק

אלא כבר לפני , שעיני החליף צד לא עכשיו, אבל האמת
ההסתדרות בהנהגתו אימצה קו פוליטי שאינו מתנגד . שנים

ללא פגיעה "אלא רק מבקש שזו תיעשה , עקרונית להפרטה
הסביר עיני , כשפרצה המחאה החברתית". בעובדים

 . המבוגר האחראי שירסן אותהלממשלה שהוא יהיה
הייתה , שהתקיימה לאחרונה, החתונה של עופר עיני

, בין היתר, בה ישבו זה לצד זה, שלטון-חגיגה של הון
, ל בנק הפועלים אליעזר שקדי"מנכ, הטייקון יצחק תשובה

רים האחרונים של "ושני היו, ן אלפרד אקירוב"כריש הנדל
 .'ימוביץי הרצוג ושלי יח'בוז, מפלגת העבודה

. מותר גם להיגעל מהם. מותר להזדעזע מהמעשים של עיני
לחשוב כיצד פועלים כדי  –ואפילו חובה  –אבל עוד מותר 

במובן , להבטיח שארגוני העובדים שלנו יהיו באמת שלנו
יוכלו העובדים עצמם להשפיע על  איך .העמוק של המילה

יך וא,  ופועליםנוהלים מהאיגודים המקצועייםהאופן בו 
יהיו  האיגודים – לבין ההון ן העובדיםמבטיחים שבמאבק בי

  . לא בצד של ההוןלעולם ו, העובדיםבצד שלתמיד 
        וווו""""אאאא



 4 /כיבוש

  
  

  זוהי עזה
  

        המשך מעמוד השערהמשך מעמוד השערהמשך מעמוד השערהמשך מעמוד השער
  

 שנאים ותחנות 18, התפלת מי ים תחנות ל9    כמו כן נהרסו 
 סירות 55, מרכזים מסחריים מפעלים ו372, לממסר חשמל

 בתי 141,  אמבולנסים36, מרפאות 19,  בתי חולים10, דייג
 48 של ןא ומשרדיה" בתי ספר של אונר76, ספר ציבוריים

  .חשמל היחידה בעזההחנת ייצור תהושמדה גם  .עמותות
    מציאות זו מדגימה כי המתקפה על עזה הייתה צורה של 

, שהובילה להרג המוני וקולקטיבי, מלחמת טיהור אתני
 נמחקו –משפחות רבות . ויצרה משבר הומניטארי רחב

אחרות איבדו רבים מבניהן אלפי משפחות . לחלוטין
רים או באוהלים  במגורים מאולתותועדיין חי, ומבנותיהם

גופי הסיוע מנסים א ו"אונר. שהקימו על הריסות בתיהם
אולם חשוב לזכור שרצועת עזה עדיין נתונה תחת , לעזור
ואנחנו מייחלים לפתיחת , ישנו מחסור בחומרי בנייה. מצור

כדי שנוכל להעביר מלט וחומרים אחרים , מעברי הגבול
  .ות בכבודולהתחיל לשקם את בתינו ולהתחיל לחי, לרצועה

 ומתן- המשאחידוש  מחכים לכולנו, פוליטיתמבחינה     
ומקווים שיסתיים בהסרת המצור , בנוגע להפסקת האש

שניתן יהיה לצאת , ובמתן חופש תנועה לתושבי הרצועה
וכן לחדש את הקשר עם , ממנה ולהיכנס ממנה בחופשיות

  .הגדה המערבית
וזאת , בקרובומתן יישא פירות -לא נראה שהמשא,     לצערי

 פסקתבמיוחד נוכח העובדה שישראל ממשיכה להפר את ה
כולנו מחכים בדאגה למה שצופנים לנו הימים . האש

וחוששים ממצב בו ישראל תחליט , והשבועות הקרובים
שמבחינת , ברור". בוערת על אש קטנה"להשאיר את עזה 

ממשלת ישראל יש ניסיון להנציח את הנתק בין עזה לבין 
י להקשות על האפשרות של הקמת מדינה כד, הגדה

  .שבירתה ירושלים המזרחית, 1967פלסטינית בגבולות 
העם הפלסטיני ברצועה עוקב בדריכות ,     אולם במקביל

. אחר התבססותה של ממשלת ההסכמה הלאומית הפלסטינית
כל הכוחות הפוליטיים מנסים לעזור לממשלה זו לתפקד גם 

ה שהממשלה תחזור לפעול וברכו על ההחלט, ברצועת עזה
זו התפתחות . אדחא-לאחר עיד אל, במלוא הכוח ברצועה

ותסייע להצלחת , שתתרום לזירוז שיקומה של רצועת עזה
  .שתתקיים בקרוב במצרים, ועידת המדינות התורמות

  

        ????האם עדיין ישנו מחסור במוצרי יסודהאם עדיין ישנו מחסור במוצרי יסודהאם עדיין ישנו מחסור במוצרי יסודהאם עדיין ישנו מחסור במוצרי יסוד
 הרסה את התשתיות והביאה לפגיעה בבתי  המתקפה ,כן    

מלאי התרופות אומנם . תחנות המים והחשמלבם והחולי
אולם עדיין נופל מהמצב שהיה לפני , מתחדש לאיטו

ומשפיע על כל , המחסור בחשמל מקשה במיוחד. המתקפה
קבות הפגיעה בתחנות בע, מחסור במיםישנו .  החייםהיבטי

בעקבות הרס , תשתית הביוב נפגעה אף היא. להתפלת מי ים
אפשר להגיד שרצועת עזה , בקצרה. מתקנים לטיפול שפכים

  .חיה כאזור מוכה אסון בכל מובן המילה
  

הספר לפני שלושה הספר לפני שלושה הספר לפני שלושה הספר לפני שלושה - - - - שבו לבתישבו לבתישבו לבתישבו לבתיה ה ה ה הילדים ברצועהילדים ברצועהילדים ברצועהילדים ברצוע
        ????האם קשה היה לחזור לשגרת הלימודיםהאם קשה היה לחזור לשגרת הלימודיםהאם קשה היה לחזור לשגרת הלימודיםהאם קשה היה לחזור לשגרת הלימודים. . . . שבועותשבועותשבועותשבועות

הספר וגילו כי רבים מעמיתיהם -    הילדים ששבו לבתי
. שה מאודחוו טראומה ק, לספסל הלימודים מתו במלחמה

  .זאת בנוסף להרס הפיסי השורר בכיתות ובמבנים
    משרד החינוך החליט להקדיש שעות לימוד קבועות 

וכן לנסות , לשם פורקן רגשי ונפשי, לשיחה עם הילדים
רבים . לעודד אותם באמצעות טיולים ופעילויות חברתיות

המתבטאות , מהתלמידים מתמודדים עם בעיות פסיכולוגיות
התפרצויות קולניות ,  הרטבה בלילה–שונים באופנים 
מקצת מהילדים מסרבים להיפרד מהוריהם . ועוד, בשיעורים

  .הספר-וללכת לבית
זו העובדה שישנו מחסור ,     מה שמקשה על ההתמודדות

  .בפסיכולוגים מאומנים ברצועת עזה
  

השתתפנו באבלה של השתתפנו באבלה של השתתפנו באבלה של השתתפנו באבלה של , , , , הקומוניסטים בישראלהקומוניסטים בישראלהקומוניסטים בישראלהקומוניסטים בישראל, , , , אנואנואנואנו
ו במלחמה של חבר ו במלחמה של חבר ו במלחמה של חבר ו במלחמה של חבר מפלגת העם הפלסטיני על מותמפלגת העם הפלסטיני על מותמפלגת העם הפלסטיני על מותמפלגת העם הפלסטיני על מות

כיצד פעלה מפלגת העם כיצד פעלה מפלגת העם כיצד פעלה מפלגת העם כיצד פעלה מפלגת העם . . . . המפלגה עימאד עספורהמפלגה עימאד עספורהמפלגה עימאד עספורהמפלגה עימאד עספור
        ????במהלך המתקפה ואחריהבמהלך המתקפה ואחריהבמהלך המתקפה ואחריהבמהלך המתקפה ואחריה

    החבר עימאד עספור נפל חלל בהפצצה של חיל האוויר 
בזמן שעסק בחלוקת מים , הישראלי מזרחית לחאן יונס

אביו נפל , חמישה ימים לפני כן. לאנשים שנמלטו מבתיהם
היו פעילים בסיוע חברינו , משך כל התקופה הזו. חלל

.    ובחלוקת מוצרים בסיסיים לאנשים שנותרו ללא קורת גג
אשר אספו תרומות , סניפי המפלגה הקימו ועדי חירום

  .וסייעו בחלוקתן לאנשים, מהציבור ומארגונים בינלאומיים
סניפי מפלגת העם הפלסטיני ברצועת עזה מנסים ,     כיום

הריסות שהותירה וכן לסלק את ה, לסייע לאנשים להשתקם
אנו עושים זאת למרות האפשרויות המוגבלות . את המתקפה

  .והאמצעים הדלים שיש למפלגה
        

- - - - אבואבואבואבוהנשיא הנשיא הנשיא הנשיא     לנאומו שללנאומו שללנאומו שללנאומו של תושבי הרצועה  תושבי הרצועה  תושבי הרצועה  תושבי הרצועה כיצד הגיבוכיצד הגיבוכיצד הגיבוכיצד הגיבו
        ????םםםם""""מאזן בעצרת הכללית של האומאזן בעצרת הכללית של האומאזן בעצרת הכללית של האומאזן בעצרת הכללית של האו

הוא מבטא שינוי שוהרגשנו , מאזן-    כולנו צפינו בנאום אבו
דיניותה של ממשלת נוכח מ, שינוי שהיה מחויב, בגישה שלו

 לפנות –התחושה היא שהתכנית עליה הכריז בנאומו . נתניהו
ם ולתבוע נסיגה ישראלית "למועצת הביטחון של האו

 תורמת לשיתוף הקהילה –מהשטחים עד מועד נקוב 
הלאומית במערכה להגשמת הזכויות הלאומיות הצודקות של 

ל וכן מקרבת את היום בו תוטל אחריות ע, העם הפלסטיני
  . ההנהגה הישראלית על הפשעים שביצעה

מאזן -אנו מחכים לראות כיצד הרעיונות שהציג אבו,     כעת
כדי שהדברים לא יישארו , בנאומו מלווים בתכנית עבודה

  .בגדר מילים בלבד



  

        5 /שלום
 

  

  
  
  
  
  
  

  יעלה רענןמאת 
  

שקט בקיבוץ . ראש השנה היום    
רוב . על גבול רצועת עזהשכיסופים 

פחדו , חגרגל התושבי הקיבוץ עזבו ל
, שהמלחמה תתחיל שוב אתמול בערב

ום החודש שהוקצב לתחילת בת
המשלחת ומתן מול -המשא

   .הפלסטינית בקהיר
 תופעה ןרצועת עזה הבהמלחמות     

 ינהרצועת עזה א. יתמוזרה ואכזר
ליון וחצי יממדובר ב . עצמאיתמדינה

 אשר נמצאים תחת שליטה בני אדם
ומחכים , של מדינת ישראל" מבחוץ"

להיות חלק ממדינה פלסטינית אשר 
חרר מעול הכיבוש ומנטל המצור תתש

ניתן לקרוא האם , לכן .הישראלי
 בין כוחות ברצועה לחילופי האש

 ? "מלחמה"בשם לבין צבא ישראל 
של ממשלת חסות יבדומה להתי    

אלה  ןה, כלפי כל הפלסטיניםישראל 
חיים ההן אלה  והם אזרחיהש

הממשלה טוענת , בשטחים שכבשה
הם -החמאס ותושבי הרצועה הםכי 

ים ריו הם , הם התוקפנים. הבעיה
כאחת מהיושבות .  על אזרחיםרקטות

, אכן נורות לעברנו רקטות, על הגבול
. לתי אפשרייםחיים בל הגורמות

כי כיוון , הממשלה ממשיכה וטוענת
שהחמאס ותושבי עזה הם האשמים 

לתקוף על ישראל , לכאורה בתוקפנות
כדי לשמור עליי ועל ביטחונם של 

  . שאר אזרחי ישראל
 זו דיון    אולם מה שנעדר מה

אומללות  של ישראל להאחריות
הנוראה שהיא מנת חלקם של תושבי 

נמרצת ופעולתה ה, רצועת עזה
למניעת הקמתה של מדינה פלסטינית 

בישראל הוא הרווח השיח . עצמאית
אשר גם מקצת , של שליטהכוחני שיח 

נופלים " שמאל"- מאלה המזדהים כ
: שואלים אותי. וומאמצים אותבפח 

". ?שניתן להם נמל, ומה את חושבת"
 .ואני מתכווצת לשמע המילים הללו

האם אנחנו אלה שנקבע האם ייבנו או 
אזרחי , הרי אנחנו? א ייבנו נמלל

לא נסכים שמדינה זרה , מדינת ישראל
אז מה מקנה לנו את . תחליט עבורנו

  ?הזכות לקבוע עבור עם אחר
  

 ,אחרונה בעזההמלחמה ה    משך כל 
שתי המלחמות שקדמו כן במהלך ו

 השמיעה קבוצת אנשים באזור ,לה
 אל . קול אחר,בנגב המערבי, שלנו
ו נ דרש, והכוחנות שיח השליטהמול

שהתותחים גם בזמן  – שוב ושוב
ו על כך ביקורת נספגוגם כאשר , רעמו

 כי –מצד קרובי משפחה ושכנים 
התוקפנות הישראלית ברצועת תיפסק 

לא מוסרית  תוקפנות שהיא, עזה
מרחיקה משני העמים את ו, ואכזרית

  .האפשרות לחיים של שלום וביטחון
  

עוטף ב בשדרות וקול אחר"    קבוצת 
וניסתה , לפני שבע שניםהוקמה " עזה

להשמיע קול הומאניסטי בתוך השיח 
הקבוצה יצרה . הפוליטי בישראל

עם כל אדם ברצועת עזה אשר קשרים 
יות הפכו וכרי הה.להידברותמוכן היה 

היו , ך המלחמההלבמ. תיולחברו
הפעילים הישראלים בקבוצה 

 לפעמים –מתקשרים לחבריהם בעזה 
 כדי לברר האם –מספר פעמים ביום 

כדי לשמוע עדויות , הם עדיין בחיים
 ... מחרידות

ברור " קול אחר"    לחברי קבוצת 
, שאין די בהסרת המצור מעל עזה

 גם סיום הכיבוש והקמת יםאלא דרוש
מדינה פלסטינית עצמאית בצד מדינת 

-פלסטינית בתמדינה דרושה . ישראל
ממש , ם בכבודשתאפשר חיי, קיימא

מאחלים , אזרחי ישראל, כשם שאנחנו
  .לעצמנו

  
  
  
  
  

 של קבוצת נהשנת קיומה הראשו    ב
רק אליה הייתי קשורה " קול אחר"

בחרתי להמשיך . בקשר רופף
ולהשקיע את כל מרצי בקידום זכויות 

.  בנגבבדואיתה- ערביתהאוכלוסייה ה
ך המלחמה האחרונה נאלצתי הלבמ

פחות ממוקם  ה– לעזוב את ביתי
שהיה נתון ,  מהגבולילומטריםמשני ק

 – מנהרותלאיום רים ו"סכנת פצמל
ילדים והיחד עם כל שאר ההורים 

.  התארחנו בקיבוץ צובה. קיבוץמה
החלטתי , לאחר ששבנו הביתה

  ".קול אחר"-להצטרף ל
  

שנתרגם את הסבל היה לי חשוב     
, שיצרה המלחמה למנוע של שינוי

 והשפיע.  ייאושבמקום לאווירה של
עמוקות המראות שנאלצתי עליי 

בין הבית שלי . לראות מחלון ביתי
יש ת עזה לבין רצועבקיבוץ כיסופים 

חיל האוויר כאשר .  חקלאייםרק שדות
פצצות הה – ץ ברצועה הפצייישראלה

ראיתי את פטריית , יהרעידו את בית
ולאחר כחצי שעה שמעתי , העשן

סכנה ה. ההרוגיםשכניי בחדשות  על 
למשפחתי רק העצימה נשקפה לי וש

  . האימהאת 
  

קול " פעילי –יזמנו     לפני כשבועיים 
פעילי בשיתוף פעולה עם , "אחר

 –  וממקומות אחריםשלום מירושלים
. הפגנה מול בית ראש הממשלה

של בש, אולי באופן נאיבי, קיווינו
 כלי –עוטף עזה תושבי היותנו 

נו קרא. התקשרות יטו אוזן לקולנו
להקמת מדינה , לסיום המצור

ברור . להחלפת הממשלהופלסטינית 
 הסדר חוסמת והת נתניממשללנו ש

שכן הסדר כזה מחייב , מדיני אמיתי
נסיגה מהשטחים והקמת מדינה 

ברור . פלסטינית בצד מדינת ישראל
ההרס והסבל הרב , ההרגגם שלנו 

שהמיטה המלחמה על הפלסטינים 
, משלה את המניםברצועה לא מעניי

כמו גם מצוקתם של התושבים 
. הישראלים ביישובי עוטף עזה

הממשלה משתמשת במצוקתנו רק 
כתירוץ לגיוס קולות עבור מפלגות 

  .ותו לא, הימין
  

 ונמשיך לא נוותר דווקא משום כך    
שצריך לאחד סביבו יהודים , במאבק

מתמשך כבר ההכיבוש . וערבים כאחד
ת מרקיב את דמותה ארוכו שנים

זו חובתנו . וסרית של החברה שלנוהמ
לעשות מאמץ עיקש להיאבק למען 

ולא להיכנע לקולות , שלום צודק
המיואשים המציעים שנוותר על עתיד 

  . ועל עתיד החברה שלנושני העמים

 

 

 

 

 

 

 

: עוטף עזה
   קול אחריםשמיעמ

        



  

 7 /לכלהכ                                                                                    6/ כלכלה 
  

  

  

  

  

  נסקי'תמר גוזמאת 
  

מדי האבטלה יעל רקע הידיעות המדאיגות בדבר הגידול במ
כי ,  נשמעה מפתיעה הידיעה–והירידה בקצב הצמיחה הכלכלית 

 דווקא עלו בשנה אביב-למחירי המניות בבורסת ניירות הערך בת
הידיעה מפתיעה פחות כאשר זוכרים . שחלפה והגיעו לשיא

 במחירי ניירות הערך כבר אינן תנודות, שבשנים האחרונות
עוצמת החברות , כן-על-ייתר. משקפות רק תנודות במצב הכלכלי

לאומיות והקונצרנים השולטים במסחר בניירות ערך כה -הרב
שוק ספסרי מנופח , במקביל להון הריאלי, עד כי הם יצרו, גדולה

 . ללא תקדים
  

בקפיטליזם שסתירותיו מחמירות והסובל ממשבר מבני 
ההון  –מאבטלה רחבת היקף ומגוויעת אזורים שלמים , יקמעמ

הגדול ממשיך לצבור רווחי ענק ובולע חלק הולך וגדל של 
אשף  שכלל את השיטות שהפכו אותוגם משום שהוא , ההכנסות

 כאשר במוקדם או במאוחר ,כךו. האשליות בדבר התעשרות
 –אשליות כאלה קורסות וממיטות אסון על רבים שהתפתו להן 

 . האשליות הפיננסיות חוזר וקם לתחייההחול של-וףע
  

 אביב-ל לשמש הבורסה בתיםהמחשה לתהליכים אלה יכול
כון פוליטי להפוך אותה למ- והרעיונות של הממסד הכלכלי

 .בה חזק יותר של חסכונות הציבור לטובת הטייקוניםיחל

 

 שטיח אדום להון הזר
, יירות הערךר רשות נ" ליו2011- שמואל האוזר מונה ב' פרופ

בעברו כיהן . זו האמורה להקפיד שהבורסה תפעל לפי החוק
אך הספיק גם לעבוד , ככלכלן בבנק ישראל וברשות ניירות הערך

גאון "ר חברת "כיהן טרם מינויו כיו: בשירותם של טייקונים
- וב"מגדל שוקי הון"- וכדירקטור ב,"נט לעשיית שוק-מאה

 ."מיטב בית השקעות"
חשף האוזר טפח , )18.9" (מוסף כלכליסט"-לבריאיון ארוך 
 .זו שהגיעה לשיא תחת פיקוחו, מהנעשה בבורסה

, הברית-ן מארצות"בעיקר חברות נדל, כי חברות זרות, מסתבר
במטרה למכור את אגרות , מסתערות על הבורסה הישראלית

. החוב שלהן במחירים גבוהים מדי וללא ביטחונות מתאימים
, ן הללו"קיקה מבטיחים לחברות הנדלההבדלים בח, נוסף לכך

 הנכסים בכל מקרה יישארו –שגם אם לא יוכלו לפרוע את חובן 
את אגרות החוב המסוכנות האלה רוכשות קרנות , והנה. אצלן

, ובדרך זו, ")המוסדיים"המכונות (פנסיה וקרנות גמל ישראליות 
 .של העובדים, מסכנות את החסכונות של הציבור, מתריע האוזר

  
כספי "כי בדרך זו , מוסיף האוזר ומבהיר, אם לא די בכךו

ן "הפנסיה של מר וגברת ישראלי מתועלים למימון רכישת נדל
". רזי ולא להשקעות תומכות צמיחה בישראל'ג- במנהטן ובניו

, לתועלת אותם מר וגברת ישראלי ראוי להזכיר שיצחק תשובה
 1.4 של) מחיקת חובות" (תספורת" השיג 2012-הטייקון שב

א כדי לרכוש את "גייס קודם לכן הון בבורסה בת, מיליארד שקל
 ...יורק-מלון פלאזה בניו

  

, נוכח הסיכון בהשקעות בחברות זרות: האוזר' ונחזור לפרופ
מה הוא , שהשיגו" תספורות"-ונוכח הניסיון המר עם הטייקונים וה

 ?מציע לעשות
  

ך המלך האוזר אינו מניח להתרעה שהשמיע להסיט אותו מדר
 דאגה לטייקונים –ר הרשות לניירות ערך "של תפקידו כיו

 :ומוסיף את ההמלצות הבאות, ולמשקיעים הזרים
  

אווירה של אנטי לכל מי , עסקית-יש כאן אווירה אנטי"
וצריך להפסיק להוקיע את , צריך להיזהר מפופוליזם. שמצליח

דד צריך לעו. הטייקונים הם אלה שמספקים את העבודה. היזמים
 ".משקיעים זרים לבוא

  

זו שמינתה אותו , בעמדתו זו מבטא האוזר את עמדת הממשלה
שהרי המשמעות המעשית של הליכה לקראת הטייקונים . לתפקידו

לשנות את החוקים ,  להחליש את הרגולציה–והחברות הזרות היא 
ובכך להחליש רשויות ממשלתיות כמו הרשות לניירות , לטובתם

 .מכון התקנים ועוד,  הסביבההמשרד להגנת, ערך
  

ראש הממשלה נתניהו חזר ואמר בהזדמנויות שונות במהלך 
בישראל יש עודף רגולציה ואנו נחושים לקצץ "כי , השנה החולפת

השינויים שכבר , בין היתר, ליישום שירות זה להון נועדו". בה
זו ", שילה- מאמרו של יובל דרייר' ר(נעשו בחוק התכנון והבנייה 

, החליטה הממשלה, למחרת מלחמת עזה, נוסף לכך). 1.10, "הדרך
קף הרגולציה יכי כל גוף רגולטורי בישראל צריך להפחית את ה

מחלישים ברבע את כוחם של : במילים אחרות. 25%-שלו ב
הגופים האמורים לשמור על האינטרס של אזרחי ישראל מול 

 .הטייקונים

 

 ?איך מגדילים רווחים כשהצמיחה נמוכה
  

 – שלטון-  אך בשליחות ההון,"יעילות"-בשם הדאגה ל – וזרהא
מטרתה לאפשר להון . א תכנית"כבר גיבש עבור הבורסה בת

כלומר , גם כאשר אין השקעות תומכות צמיחה, להגדיל את רווחיו
 .המגדילות את מספר מקומות העבודה, השקעות ריאליות

  

ר תכנית הציג האוז, )19.11.2013(בהרצאתו בוועידת שוק ההון 
 :הכוללת כמה מרכיבים מרחיקי לכת

  
  

  

.  הפחתה של המס המשולם על רווחי הון בבורסה–מרכיב אחד 
 20%-  מ2012הועלה מס זה בתחילת , בעקבות המחאה החברתית

 .כעת רוצים למחוק הישג צנוע זה של המחאה.  מהרווחים25%-ל
. א לחברה למטרות רווח" הפיכת הבורסה בת–המרכיב השני 

 .עניין זה דורש הסבר
גוף פרטי , )1953(א היא מאז הקמתה "הבורסה לניירות ערך בת

כיום נמנים . המתאם בין קבוצות ההון הגדולות ומחזק את מעמדן
 7, שלושה בנקים זרים,  בנקים ישראליים11 –עם חברי הבורסה 

 את תשרתמהבורסה .  בתי השקעה זרים4-  ובתי השקעה ישראלים
 תשמוגם כאשר הממשלה ממ, ההון בבואו לגייס כסף מהציבור

 .דרכה את ההפרטה של חברות ממשלתיות
לעלות , שהם חברי הבורסה, עכשיו רוצים אותם טייקונים

לא די להם שיש בבעלותם חברה מתאמת השולטת בשוק : מדרגה
וך חברה שתגייס מהציבור אלא שהבורסה עצמה תהפ, ההון בארץ

 .כלומר בין הטייקונים, ואת הרווחים תחלק בין הבעלים, כסף

 

 אור אדום ושמו איגוח
ככל , הממשלה הואשל המרכיב השלישי בתכנית של האוזר ו

האוזר פועל כדי . המסוכן ביותר מבחינת החוסך הישראלי, הנראה

תיים לא אך בינ, להביא לישראל מוצרים פיננסיים שקיימים בעולם
 ?למה הכוונה. קיימים בארץ

אחד המוצרים הפיננסיים העיקריים שבו מדובר הוא מתן אפשרות 
 הלוואות שהם נתנו , באמצעות חברות השקעה,לבנקים למכור

בנקים מכרו את , למשל, ב"בארה. בעיקר בצורה של משכנתאות
בדרך של הנפקת , כלומר העבירו את החוב למישהו אחר, ההלוואות

מי שרכש איגרות חוב . המבוססות על המשכנתאות, ת חובאיגרו
השיטה . בעצם רכש חלקים ממשכנתאות שנתנו הבנקים, כאלה

 תוך חיזוק השליטה של ,הזאת של מכירת הסיכון הכרוך במשכנתא
 מכונה ,הבנקים במשק באמצעות איגרות חוב מבוססות משכנתאות

 ".איגוח"
כסף מוליד "י של ב נחשב האיגוח בשעתו לרעיון גאונ"בארה

וכל העולם למד עד כמה , אך לא חלפו אלא כמה שנים". כסף
ב "שפקד את ארה, המשבר הכלכלי החמור. האיגוח מסוכן לציבור

 בשל התמוטטות שוק אגרות חוב –פרץ בשל איגוח , 2007בסוף 
אותן רכשו בעיקר קרנות פנסיה וקרנות , מבוססות המשכנתאות

העביר האוצר ,  המשבר הקשה והארוךבעקבות. חיסכון וגמל אחרות
כדי , האמריקאי מאות מיליארדי דולרים לבנקים ולחברות גדולות
 .להציל את המשק הקפיטליסטי האמריקאי מהתמוטטות גמורה

והממשלה , האופנה מגיעה באיחור –אך בישראל כמו בישראל 
ב שאסור להתקרב לתחום "לא מתכוונת ללמוד מהמשבר בארה

משרדית לקידום -הממשלה דווקא הקימה ועדה בין: להיפך. האיגוח
 הגישה לאחרונה מסקנות ביניים התומכות אשר, תהליך האיגוח

 .באיגוח של משכנתאות
אשר בשנים האחרונות הגדילו , זו ממש בשורה נפלאה לבנקים

בצורה דרמטית את היקף המשכנתאות שהעמידו לרשות רוכשי 
,  את ההון העצמי שלהםהבנקים נדרשו לאחרונה להגדיל. דירות

וזאת מחשש שהאטה כלכלית תגרום לנוטלי משכנתאות לפגר 
והבנקים יוכלו לקבל , והנה באה בשורת האיגוח. בפירעון חובם

וגם להעביר , כסף תמורת איגרות חוב מבוססות משכנתאות שינפיקו
פירעון המשכנתא לחוסכים בקרנות -לפחות חלק מהסיכון שבאי

 . כלומר לנו, להפנסיה ובקרנות הגמ

 

 וגם הממשלה, ההון דואג לעצמו
  

כלומר העובדים , הציבור הרחב, מעציב ככל שיהיה
הם . אינם מגלים עניין רב במה שקורה בשוק ההון, ומשפחותיהם

ההנהלות של על , סומכים על יועצי ההשקעות היושבים בבנקים
אך מה . על הממשלה, קרנות הפנסיה והחיסכון שבבעלות טייקונים

 .שמתרחש בשוק ההון משפיע על כל אחד מאיתנו
, שנסקרו לעיל, בבורסה ובתחום מיסוי ההון, המגמות בשוק ההון

טיבים יכיצד הטייקונים הישראלים וחבריהם מעבר לים מ, מלמדות
פוסקת ברווחיהם ובעוצמתם -לדעת לדאוג לעצמם בהגדלה בלתי

 .יהיה המשק בגאות כלכלית או במשבר, הכלכלית בכל מצב
כדי , עד כמה הממשלה משרתת את הטייקונים, הן מלמדות שוב

כאשר בשם כיסוי הוצאות , שיגדילו את הכנסותיהם גם כעת
מארגנת הממשלה מתקפה נוספת על העובדים , המלחמה בעזה

הקיצוצים (ועל זכויותיהם ) הפרטתו – ובהמשך ,הפיטורים בדואר(
  ). טלה ובדמי האבד יהיו בשירותים החברתייםושהיו וע

בפועל , המתיימרת לדאוג להוזלת הדירות, לפיד-ממשלת נתניהו
כך שייווצר  מקור הכנסות נוסף , דואגת לאיגוח המשכנתאות

  .איום חמורל ים צפויוואילו חסכונות הציבור יהי, לבנקים

 

 

 

  הטייקונים והאשליות שמוכרים לנו, הבורסה
  

  

  

  

  

  

  

  

  וירוויחו יותר–ימכרו לנו הבנקים את הסיכונים שלהם , באמצעות תיקי הפנסיה



 8/בעולם 

  

        ברזיל ברזיל ברזיל ברזיל לנשיאות לנשיאות לנשיאות לנשיאות בחירות בחירות בחירות בחירות 

  שתי מועמדות מגדירות עצמן סוציאליסטיות
  

  
  

  

  

  

  

דילמה דילמה דילמה דילמה  כי  ופיםצ, בברזיללאחרונה סקרים שפורסמו     
, )PT(הנשיאה המכהנת ומועמדת מפלגת העובדים , רוסףרוסףרוסףרוסף

 היא מועמדת נוספת הבולטת בסקרים. תגיע למקום הראשון
ה תתייצב שכנרא,  מהמפלגה הסוציאליסטיתמרינה סילבהמרינה סילבהמרינה סילבהמרינה סילבה

 בסוף םשיתקיי, מול רוסף בסיבוב השני של הבחירות
, אאסיו נווסאאסיו נווסאאסיו נווסאאסיו נווס, דמוקרטית-מועמד המפלגה הסוציאל. החודש

 מועמדת :מתבקש לתהות. נמצא במקום השלישי בסקרים
 כלום – דמוקרט-מפלגת העובדים נגד סוציאליסטית וסוציאל

 ? אין ימין בברזיל
נשיא לואיס אינאסיו  דרכו של התרוסף היא ממשיכ, ובכן    

 2002- שנבחר לראשונה ב, "לולה" המכונה ,דה סילבה
,  מפלגת העובדים.לאחר שתי קדנציותבהתאם לחוקה פרש ו

 ,שינויים גדולים מאוד בחברה הברזילאיתבראשותו שחוללה 
הגשימה רפורמה טרם : ובפרט(טרם הגשימה את מצעה 

, ות שנים ברציפ12-המפלגה נמצאת בשלטון כ). אגררית
 .)PCdoB (וזוכה בתמיכת המפלגה הקומוניסטית של ברזיל

מריצה מועמד ) PCB(המפלגה הקומוניסטית הברזילאית 
  . מהקולות1%- שצפוי לזכות בפחות מ, משלה לנשיאות

  
  

 הנס לברכט
  

  

 שבעה למותושבעה למותושבעה למותושבעה למותו
  
  
  
  
  
  

העיתונאי והסופר הנס לברכט נפרד , הקומוניסט הוותיק    
 שנים מלאות פעילות 99  לאחר, בספטמבר25-מהעולם ב

, בטקס ההלוויה בבית העלמין של קיבוץ בית אורן. וכתיבה
 .רות ומרגלית, נשאו דברים לזכרו בנימין גונן ושתי בנותיו

לימודיו .  במשפחה אמידה בגרמניה1915- לברכט נולד ב    
הוא הפנה את מרצו לפעילות . נקטעו עם עליית הנאצים

סייע בהברחת נרדפי במסגרת המחתרת הקומוניסטית ו
היה מבוקש בידי . המשטר אל מחוץ לגבולות הרייך

כאן פגש את . 1938-ועקב כך נמלט לפלשתינה ב, הגסטאפו
לפרנסתו . והם הקימו את ביתם בקרית חיים, בת עירו, טוסקה

 .עבד כנהג מונית
.  הצטרף למפלגה הקומוניסטית הפלשתינאית1944-ב    

קול "אי ביומון המפלגה  החל לעבוד כעיתונ1955בשנת 
פרסם אלפי . ועיתונאות הפך ייעודו במשך יובל שנים, "העם

מאמרים ורשימות בעיתונות הקומוניסטית בישראל ובעיתוני 
) 1968-1965(ח בכנסת "היה מזכיר סיעת רק .שמאל בעולם

 ).1971-1968(במוסקבה " אתיחאד- אל"-ו" זו הדרך"וכתב 
פלגה הקומוניסטית נבחר לוועדת הביקורת של המ    

 ).1985-1972(ולוועד המרכזי ) 1972-1965(הישראלית 
עבר  – פלסטינים "–הראשון . פרסם שני ספרים בגרמנית    

שהוא ביוגראפי , ספרו השני). 1987(תורגם לעברית " והווה
 מטרה –דרכים עקלקלות  "–ראה אור תחת הכותרת , בעיקרו

 ". יליד גרמניהזיכרונותיו של קומוניסט ישראלי, אחת
אהבת האדם ,  יזכרו את יושרווידידיוחבריו , בני משפחתו     

 ודבקותו ,שנאתו היוקדת לכל עוול לאומי וחברתי, שלו
  .בהשקפת עולמו הקומוניסטית

אשר כיהנה , סילבה מרינה התייצבה  דילמה רוסף    מול
שרה לאיכות הסביבה בממשלתו של לולה והייתה כבעבר 

בבחירות הקודמות .  שנים25חברה במפלגת העובדים משך 
על  שמתחהביקורת בעקבות היא פרשה ממפלגת העובדים 

הקימה את , חוסר העשייה של הממשלה בשאלות הסביבה
 ואילו .קולותה מ20%-בבמפתיע זכתה  ו,מפלגת הירוקים

יר את עצמו דגמנם מו א,סנוואאסיו , המועמד השלישי
 הימין הכלכלי אתמייצג הוא אך , "דמוקרט- סוציאל"

 . ונתמך בידי חוגי ההוןוהחברתי
כי פעילת הסביבה היה עד לפני כשלושה שבועות נראה     

. הפופולרית סילבה מסוגלת לזכות בבחירות לנשיאות
שוק המניות גרמה ל ה בסקרים שלתהמטאוריעלייה ה

בתקווה כי היא ,  בשבועות האחרונים10%- בהברזילאי לזנק 
מתחילת . למגזר העסקי מאשר רוסףיותר תהיה ידידותית 

  -19%-פאולו בכ-עלה מדד המניות של בורסת סאו, נההש
ידי בעלי ההון וכלי בסילבה נתמכת : במילים אחרות

 . ת שלהםרהתקשו
 סילבה את רוסף האשימה, איון שנערך בטלוויזיהי    בר

המשמעת "חוסר ביקרה את , "פזרניתקציבית מדיניות ת"ב
לתת עצמאות אמיתית " ודרשה במפגיע ,שלה" התקציבית

עמדות אלה ". שליטת הממשלהב כעת מצאהנ, לבנק המרכזי
-כעמדות ניאובעיני ברזילאים רבים , ובצדק, נתפסות

" לייצב את הקופה הציבורית"גם התחייבה סילבה . ליברליות
אחת הפגישות שקיימה הייתה . יםונפגשה עם שלל אנשי עסק

שבבעלותם (ארוחת ערב עם איגוד בעלי האדמות הגדולים 
). השוות כרבע מהתוצר של ברזיל, אדמות חקלאיות רבות

רבה ה", ראש איגוד בעלי האדמות, יוני'לדברי לואיס קונצ
 הראתה כי סילבה. את במהלך הפגישה הזמיתוסים נשברו

. בות של המגזר החקלאיהיא פתוחה לדיאלוג ומכירה בחשי
  ". עזבתי בדעה מאוד חיובית
סטריט ושל החוגים הפיננסיים -     למגינת ליבם של וול

קמפיין הבחירות , הבירה הכלכלית של ברזיל, פאולו-בסאו
מפלגתה נאלצה , כך למשל. של סילבה אינו חף מתקלות
". סעיפים עקרוניים"ביניהם , לשנות מספר סעיפים במצע

 פרסם  סילבהמטה הבחירות של, ה הסביבתילמרות דימוי
אלצה נ, כמו כן. הצהרה כי היא תומכת באנרגיה גרעינית

כמרים מספר לאחר ש, מיניים-מתמיכתה בנישואים חדלסגת 
 –אליה משתייכת סילבה  –כנסייה האוונגליסטית החברים ב

חיזקו את ההשקפה כי סילבה אלה  שינויים . לכךהתנגדו
 . תנודתית ואינה עקבית

העיתונות החלה לבקר את הדימוי של סילבה ,     יתרה מזאת
-בכתבת שער שפורסמה ב. משוחדת-כפוליטיקאית בלתי

 אלף 720-נכתב כי סילבה הרוויחה כ" פאולו- פוליה דה סאו"
גם .   השנים האחרונותשלושהרצאות בבנאומים ובדולר 

הנשיאה רוסף .  את הכפפותיםורידמיריביה של סילבה 
מאוד וכי היא מודאגת , קראה את המצע של סילבהי כ, אמרה

, לדברי רוסף. תעותיה לגבי עתיד התעשייה המקומימהצ
פתיחת שערי ברזיל לגלובליזציה הקפיטליסטית עלולה 

  .להוביל לפיטורים נרחבים

 דדדד""""אאאא
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  :מונקושיחה מ ב"טבע" קונצרן עובד
  

  "קנו את המפעל ורוצים לזרוק את עובדיו לכלביםרו"
  

ה חטיבהשייך ל, נסיכות מונקובהמפעל תראמקס ש    
, "טבע"התרופות הישראלי קונצרן של בריאות האישה ל

ובדי תראמקס ע. עובדיו 59 ויפטר את 2016 ייסגר עד ינואר
במחאה על , ל שערי המפעל האחרונים מושבועותמפגינים ב

עובדים נוספים  30 .ומעובדי 19 פיטוריהם המיידיים של
עם סגירת , 2016 בינואריפוטרו והיתר , 2015 וניייפוטרו ב

-תראמקס הסתכמו אשתקד ב יה של חברתמכירות .המפעל
   .מיליון יורו 90
בכישלון מקס אר מתרצים את הסיבה לסגירת ת"טבע"-ב    

בשם גלולה המסחרי של 
ר שא ,למניעת היריון, "זולי"

אושרה לשיווק במדינות 
 האיחוד האירופי באוגוסט

 יםאך איחוד האיגוד .2011
בו , המקצועיים של מונקו

 ,מפוטריםעובדים החברים ה
,  המפעל דווקא רווחי כיסבור
 היא הרצון הסיבה לסגירתווכי 

קווי של הבעלים להעביר את 
ייצור למדינות בהן העבודה ה

 "טבע"כי יצוין .  יותרזולה
 את רכישת תראמקס םהשלי

 265 תמורת, 2011 בינואר

  .מיליון יורו
כחברה  ו, הוא אחד הקונצרנים הגדולים בישראל"טבע    "
חשוב להבין את . הוא פועל בעשרות מדינותלאומית -רב

משום שהיא עלולה לבוא , חברת התרופותה של מדיניות
  .ץלידי ביטוי גם במפעלי החברה באר

עם אחד מנציגי העובדים " זו הדרך "    להלן הריאיון שערך
  .של המפעל

  
        ????הסגירההסגירההסגירההסגירה    החלטתהחלטתהחלטתהחלטת לכם  לכם  לכם  לכם ההההאיך נודעאיך נודעאיך נודעאיך נודע

פיתוח וייצור של תרופות , תראמקס מתמחה במחקר    
מקצת ,  שניםכארבע לפני ,עם רכישת המפעל. גינקולוגיות
משום שהצטרפות לחברת תרופות , חשו הקלהמהעובדים 

מבטיחה את המשך קיומו של מקום " טבע"גדולה כמו 
 סגירת בדברההודעה שנמסרה ביוני האחרון , לכן. העבודה

בשנתיים האחרונות ראינו . המפעל גרמה הלם מוחלט
, בהדרגה פוטרו עובדים. שינויים דרמטיים בעבודת המפעל

ערב הרכישה אך . "יחזק את המפעל"וך הבטחה שהצעד ת
  .59 רק –ואילו כיום ,  עובדים600היו במפעל 

  

        ????הנהלה שיש לסגור את המפעלהנהלה שיש לסגור את המפעלהנהלה שיש לסגור את המפעלהנהלה שיש לסגור את המפעלסבורה הסבורה הסבורה הסבורה המדוע מדוע מדוע מדוע 
מחלקות רק מה שנותר הן .  יותראינו קייםשמפעל כמעט     ה
 לייצר ואף ף מוסי"טבע", חרף הצמצומים. חקר והפיתוחהמ

אבל כעת הם מיוצרים במדינות , לשווק מוצרי תראמקס
ושבשנת , "החברה מפסידה"כי ההנהלה טוענת . אחרות

, במילים אחרות. 2012לעומת שנת , פסידה כסף היא ה2013
ההנהלה מבקשת שנאמין שהם סוגרים את המפעל לאחר 

  ...הפסדים של שנה אחת

ואילו היא , טענותיה של ההנהלהנים ליו לא מאמחנאנ    
כולנו . מסרבת בתוקף להציג לנו את דוחותיה הכספיים

 לא יהיו מקומות עבודה ,2016-יודעים שעם סגירת המפעל ב
  .  לא בצרפת השכנהוגם, עבורנו במונקו

  

        ????האם התנהלו מגעים בין העובדים להנהלההאם התנהלו מגעים בין העובדים להנהלההאם התנהלו מגעים בין העובדים להנהלההאם התנהלו מגעים בין העובדים להנהלה
 נמוכים  פיטוריןיאך ההנהלה מציעה לנו פיצוי. כמובן    

 יותר ממה שנקבע במפעלים אחרים פילוא נמוכים ,במיוחד
 מנוזע. אחרונה באזור התעשייה פונטוויי שבמונקושנסגרו ל

 שמזה ,דולכה ג
ו חנשלושה שבועות אנ

מפגינים מדי יום 
קיבלנו . במרכז העיר

את תמיכת איחוד 
האיגודים המקצועיים 

את  וגם ,של מונקו
של עובדים תמיכת ה

, במונקו" מונאחם"
השייך גם הוא לקונצרן 

גם הם ". טבע"
. חוששים מגורל דומה

עובדי מפעל 
המייצר , "מקפלסט"

, ם גם הם תחת איום סגירהימצאנ, מוצרים לתעשיית הרכב
  .והצטרפו להפגנות שלנו

  

        ????האם בכוחן של ההפגנות לעצור את הסגירההאם בכוחן של ההפגנות לעצור את הסגירההאם בכוחן של ההפגנות לעצור את הסגירההאם בכוחן של ההפגנות לעצור את הסגירה
שביעות רצון -בכל מקרה ההנהלה הביעה אי. אינני יודע    

מההפגנות הנערכות מדי יום באזור התעשייה ובמרכזי 
שעובדיו תראמקס ראשונה בתולדות הפעם הזו . התיירות
חאות ציגי העובדים כי המההנהלה מסרה לנ. מפגינים

הציבורי דימוי "-של החברה וב" פוגעות בשמה הטוב"
 המאבק לא הסתיים ,בכל מקרה. "טבע"קונצרן של " החיובי

רכש את " טבע" . שלנוואנו נחושים להגן על מקום העבודה
 אותו ממוצריו ומהידע הרב שצבר במשך ןרוק, המפעל

   .לכלבים נותו לזרוק אהחליט ועכשיו, יםהשנ
  
  
  
  
  

  מקצועיים במונקוהאיגודים ה
איגודים מקצועיים היו אסורים בנסיכות מונקו עד     

אבל פעילי האיגודים . 1945- לשחרורה מהכיבוש הנאצי ב
 לחמור שא, קומוניסטיםפעילים הבייחוד ה ו–המקצועיים 

-נאצית והאנטי- עמדו בראש ההתנגדות האנטי – במחתרת
  מספר חוקי עבודה והוקםחמה נחקקובתום המל. שיסטיתאפ

הכרה ר זכה בשא, איחוד האיגודים המקצועיים של מונקו
   . רשמית מצד השלטונות בנסיכות

ים בענפי התיירות האיגודים מייצגים אלפי עובד    
, וכן עובדי תעשייה, )עיקריה הענף שהוא(והמלונאות 

עובדי מדינה ועובדי מערכת , תחבורהעובדי מסחר ו, יםפקיד
רבבות ו,   אלף תושבים37-כמונקו חיים בנסיכות . תהבריאו

  .עוברים מדי יום את הגבול כדי לעבוד בה

  

  מונקובס קעובדי תראמהפגנת  
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  שוודיה ללא אשליות
  

אולם הימין הקיצוני הפך , בבחירות לפרלמנט זכה השמאל במרבית המושבים
  דמוקרטיה השוודית-דיון במגבלותיה של הסוציאל ●סיעה השלישית בגודלה ה

  

  
  

  

  ןופיטר נילסמאת 
  

-נראה שניצחון המפלגה הסוציאל,     במבט מרחוק
 31%- שמרה על כוחה וזכתה ב(דמוקרטית השוודית 

מאשש את בבחירות שהתקיימו בחודש שעבר ) מהקולות
 כי שוודיה מהווה דגם למופת עבור ,הטענה הרווחת

רבים מצביעים על כך שלמרות . דמוקרטיה-הסוציאל
שבעשורים האחרונים חוו מדינות הרווחה האירופיות נסיגה 

הרי שמדינת הרווחה השוודית עודנה , מחדש-והבנייה
, השכר הריאלי יציב, רית נאותההבריאות הציבו: איתנה

יש עדיין גני , שיעור החברּות באיגודים המקצועיים גבוה
  .ילדים מסובסדים וחופשות לידה ארוכות

 70-ד השוודית שלטה בשוודיה משך כ"    המפלגה הס
המפלגות . שנים מתוך מאה השנים האחרונות

כדי לנצח : השמרניות למדו את הלקח האסטרטגי
- לרוץ על בסיס מצע סוציאלעליהן, בבחירות
המפלגה ( מפלגת המתונים 2006בשנת . דמוקרטי

שאיבדה בבחירות , ימין-המובילה במחנה המרכז
 23.3%-האחרונות שליש מכוחה וזכתה ב

מבחינה לפחות , המציאה עצמה מחדש) מהקולות
מפלגת העובדים " הם טענו שהם .וזכתה, תדמיתית
 השוודי ולחיזוקה והצהירו על מחויבותם למודל" החדשה

  .של מדינת הרווחה
סברו הפרשנים הפוליטיים כי הבוחרים ,     בהתחלה

ד וביקשו לנער אותה "השוודים מאסו בהנהגת המפלגה הס
ירדה התמיכה  2006בעקבות בחירות , ואכן. מאדישותה

 2010-אולם ב. ד היו בעלייה"בסקרים במפלגת המתונים והס
פעם הראשונה בהיסטוריה זו ה. זכתה שוב מפלגת המתונים

  .בחירות ברצףמערכות  הפסידו שתי ד"השוודית שהס
דמוקרטים השוודים במאה -    ההישג היסטורי של הסוציאל

" בעלות ציבורית" את המונח וטענר שא כושגהקודמת ה
לציבור מגיע לא פחות מאשר . "במשמעות חיובית ואיכותית

 ההיסטורי דמוקרטי- אמר המנהיג הסוציאל–" הטוב ביותר
 הוקמו מוסדות םבתקופת שלטונ, ואכן. גוסטאב מולר

  . בתי ספר, ספריות,  בתי חולים–ציבוריים ברמה גבוהה 
הכלכלה השוודית חוותה ,     בשלושים השנים האחרונות

שמונה שנות . ד" בתקופת שלטון הסםמרבית, שינויים רבים
הם הפחיתו את המיסים . ממשלת הימין האיצו תהליך זה

, שירות הדואר, התקשורת, גבוהים והפריטו את הרכבתה
הישגי התלמידים , לראשונה: והתוצאה. ועוד, ספר-בתי

 מתחת לממוצע יוה הבינלאומיים ה"השוודים במבחני פיז
רבע . אוריינותבמדעים וב,  במתמטיקהOECD-במדינות ה

ספר הנהנים -יסודי לומדים בבתי-מהתלמידים בחינוך העל
  . אולם מנוהלים בידי חברות פרטיות,ממימון ציבורי

    כיצד ייתכן שתהליכים אלה התרחשו בחברה שהתגאתה 
לפי ? הציבוריים שהיא מציעהברמה הגבוהה של השירותים 

 מהציבור בשוודיה סבור שאין מקום 90%, סקרי דעת קהל

 מוכנים לשלם 80%-ליזמים קפיטליסטיים במגזר הציבורי ו
. מיסים גבוהים יותר בתמורה לשירותי רווחה איכותיים יותר

  .ואף נמצאת בעלייה, התמיכה במדינת הרווחה עודנה גבוהה
, שהתקיימו בחודש ספטמבר, דיה    בבחירות לפרלמנט בשוו

הם סמכו על . דמוקרטים ניהלו קמפיין חסר מעוף-הסוציאל
העובדה כי הציבור אינו מרוצה מהממשלה השמרנית ומוכן 

, ד מתנגד להפחתה נוספת במיסים"מצע הס. להחליף אותה
אולם אינו מציע להגדיל את המיסוי לרמה שהייתה נהוגה 

, ם פרטיים למגזר הציבוריהם מתנגדים לכניסת יזמי. בעבר
בטענה , אולם אינם תומכים בהוצאת אלה שכבר מצויים שם

  ".נוכחותם הפכה לעובדה"כי 
: נחלקת לשני גושים עיקרייםכיום     הפוליטיקה השוודית 

, וגוש השמאל, בראשות מפלגת המתונים, גוש הימין
דמוקרטית גם -בו נמצאות בצד המפלגה הסוציאל

 ומפלגת השמאל ) מהקולות6.9% (מפלגת הירוקים
-זכתה בש.  המפלגה הקומוניסטית–לשעבר (

מפלגת הימין הקיצוני ).  מהקולות5.7%
, יותר מהכפילה את כוחה(" הדמוקרטים השוודים"

, מנודההיא מפלגה )  מהקולות12.9%-וזכתה ב
  . הקודמתוהשמרנים סירבו לכלול אותה בממשלתם 

וכים בשיעורי כיוון ששני הגושים העיקריים ז    
התחוללה פוליטיקה השוודית ב, תמיכה דומים

המתונים קיוו להישאר בשלטון באמצעות : אמריקניזציה
דמוקרטים - ואילו הסוציאל, דמוקרטי-חיקוי השיח הסוציאל

התוצאה . קיוו לתפוס את השלטון באמצעות חיקוי המתונים
. תוך הקהיית הוויכוח הפוליטי, היא מרוץ לכיוון המרכז

אה פרדוקסאלית היא שאף לא אחת משתי המפלגות תוצ
  .הציעה את מה שבוחריה קיוו לשמועלא הגדולות 
התוצאות של טשטוש ההבדלים בין שתי המפלגות     אחת 

התחזקה " הדמוקרטים השוודים" שמפלגת ,הגדולות היא
על בסיס מצע של וזאת , והפכה למפלגה השלישית בגודלה

 4%בהתחשב בכך שרק , זה מפתיע. התנגדות להגירה
 יש לכך שני .מהציבור סבור שההגירה לשוודיה היא רבה מדי

אם שאלות היסוד של הכלכלה המדינית , ראשית: הסברים
אז שאלות של זהות ותרבות תופסות את מרכז , וויכוחבאינן 

הקונצנזוס שנוצר בין שתי המפלגות הגדולות , ושנית; הבמה
, עבור רבים. הממסדנחת מ-פותח פתח למפלגה המבטאת אי

היא היחידה שמנסה להסביר " הדמוקרטים השוודים"מפלגת 
 מדוע הם חשים שמצבם כיום הוא גרוע יותר מאשר ,להם

  .לפני עשור או שניים
שוודיה ערכה את הניסוי המוצלח ביותר ,     במאה העשרים

טרם שם מדינת הרווחה ". קפיטליזם בעל פני אנוש"של 
אומנם לא הייתה שוודיה .  נשחקיםאולם יסודותיה, נהרסה

אבל לפחות ניתן היה לסבול את החורפים , סוציאליסטית
הארוכים והקרים בחיקה של אחת ממדינות הרווחה הטובות 

  .מימין ומשמאל, הרוח נושבת קרה, כיום. בעולם
  

  

  Jacobin העת- פורסם במקור בכתב
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לקחים עבור 
  השמאל הסביבתי

  

  

  

  

  

  

  

  

  בעקבות ספרה החדש של נעמי קליין
  

  סיקה קורבט ואיתן קורי'גמאת 
  

דוקטרינת "-ו) 2000" (נו לוגו "–    בספריה הקודמים 
 ביקשה החוקרת והפעילה הקנדית נעמי –) 2007" (ההלם

תרבות , הגלובליזציהמרכזיים כמו קליין להעמיק בנושאים 
ואילו בספרה החדש . פיו של הקפיטליזםהצריכה ואו

היא  "הקפיטליזם נגד האקלים: זה משנה הכול"
בוחרת לעסוק בסכנות הנובעות משינוי 

במרכז . האקלים ובצורך להיאבק בתופעה
 אינוכי יסוד המשבר , הספר ניצבת הטענה

אלא נעוץ בעצם השיטה , בפליטת פחמן לאוויר
   .הקפיטליסטית

  

  לא יעזור אם רק 

  "ביק פלסטר על הפצענד"
רק תנועות חברתיות ",     לדברי קליין

זאת . המוניות יוכלו להושיע אותנו כעת
משום שאנחנו יודעים להיכן מופנות 

היא פוטרת ". פניה של השיטה הקיימת
כלאחר יד את מה שהיא מכנה 

פתרונות של הדבקת פלסטר על "
דוגמת פיתוחים טכנולוגיים , "פצע

או מעבר , מיםלהפחתת פליטות מזה
דוגמת גז , "נקיות"לחלופות אנרגיה 

  .טבעי
    קליין מפנה את תשומת הלב לכך 

שתאגידים רבים מעורבים במימון 
מניעת שינוי "אודות על מחקרים 

 תורמים להחרפת –למעשה אך , "אקלים
, "ת של השוק החופשיהקנאּו"היא שוללת את . הבעיה

רגולציה , טווח-ומציעה ליישם פתרונות של תכנון ארוך
 ההוצאות הממשלתיות עלאתה, מיסוי גבוה יותר, נוקשה

  .וביטול ההפרטות שנעשות בתחום התשתיות והאנרגיה
  

     "בעלי כוונות טובות"אין לסמוך על תאגידים 
    קליין מותחת ביקורת חריפה על שיתופי הפעולה בין 

וטוענת שאסור , "תאגידים אחראיים"קבוצות סביבתיות לבין 
הקרן .  דוגמת ביל גייטס–" מיליארדרים ירוקים"לסמוך על 

אומנם מממנת מחקרים , מסבירה קליין, שהקים ביל גייטס
 השקיעה –אולם בה בעת , מאבק בשינוי האקליםהבנושא 

  .ExxonMobil- וBP מיליארד דולר בתאגידי נפט דוגמת 1.2

,     כאשר ארגונים סביבתיים מקבלים תרומות מתאגידים
רונות שהם מציעים הם כאלה העולים בקנה אחד עם הפת

ארגון דוגמת , כך למשל. האינטרסים של אותם התאגידים

נתמך במיליוני דולרים בידי " קרן ההגנה הסביבתית"
וכעת ההמלצות , JP Morgan- וShell, Chevronהתאגידים 

" נקייה"כחלופה , שפרסם הארגון מציעות שימוש בגז טבעי
  .פטלשימוש בפחם ובנ

  

  מחדש-עלינו למשוך השקעות ולהשקיע
עיקר ההשפעה של משיכת השקעות היא לא בפגיעה     "

אלא בשחיקת , הקצר ברווחי התאגידים-כלכלית לטווח
ההסכמה הציבורית לכך שחברות אלה ימשיכו להשתמש 

השקעות תפעיל לחץ על משיכת . בדלקים מזהמים
פוליטיקאים לקדם מדיניות של פיקוח והפחתה של פליטת 

  .כותבת קליין, "מזהמים
    קליין אינה שוגה באשליות שהחרמת חברות מזהמות 

מה שמשיכת השקעות מבקשת להשיג זה לא . תביא לקריסתן
, לגרום לתאגידים המזהמים להגיע לידי פשיטת רגל כלכלית

 .וניטין שלהם לפושט רגלאלא להפוך את המ
 שקעות מתאגידים מזהמיםמשיכת ה, לדעתה

ו יהי, והשקעת כספים אלו מחדש ביוזמות ירוקות
  .תרומה חיובית לטווח הארוך
 אוניברסיטאות 13    הספר כולל רשימה של 

 מוסדות דת ומספר 40,  עיריות25, ומכללות
השקעותיהם ממניות משכו את אשר , קרנות

  . תאגידי נפט ופחםחוב של-ומאגרות
  

התמודדות עם שינוי האקלים זו 
הזדמנות לדון בשאלות 

  כלכליות ופוליטיות , חברתיות
אלו המכחישים כי ישנה בעיה של     "

טוענים לעיתים קרובות , שינוי אקלים
התחממות גלובלית זו מזימה 'כי 

מחדש את העושר -שנועדה לחלק
הם אומרים זאת לא משום . 'החברתי

אלא משום שהם , ואידיםשהם פרנ
מקשיבים היטב למה שאנחנו 

  .כותבת קליין, "אומרים
, "דוקטרינת ההלם",     בספרה הקודם

הסבירה קליין כיצד מנצלים התאגידים 
משברים פוליטיים וסביבתיים ברחבי העולם 

משבר שינוי אולם . כדי לגרוף רווחים
ל לשמש לא רק כהזדמנות וכהאקלים י

אלא גם כהזדמנות לפעולה , הון- בעליליצירת רווח עבור 
  . דמוקרטית וקהילתית

 פגע טורנדו בעיר גרינסבורג 2007- מתארת כיצד בקליין    
במקום . כמעט לחלוטיןאותה והחריב , ב"בקנזאס שבארה

, לשכור את שירותיהן של חברות אשר ישקמו את העיר
תוך השתתפות , החליטו התושבים ליישם מודל קהילתי

גרינסבורג היא , כיום.  כדי לתקן את נזקי הטורנדו,דמוקרטית
זו דוגמא , עבור קליין. ב"אחת הערים הירוקות ביותר בארה

לכך שהציבור יכול להשתמש במשבר האקלים כדי לבנות 
דרוש שינוי , לשם כך. חברה ירוקה יותר ודמוקרטית יותר

 פחות השקעות הון, פחות צרכנות: רדיקלי בכלכלה שלנו
  .  ויותר תקציבים ממשלתיים ועירונייםמזהמיםבתאגידים 
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מאות מתושבי גבעת עמל ופעילים חברתיים הפגינו     
התושבים . אביב-בכיכר המדינה בתל) 30.9(שבוע שעבר ב

מחו על הפקרתם לחסדי בעלי ההון יצחק תשובה ומשפחת 
שמפנים אותם מבתיהם לטובת הקמת פרויקטי , כוזהינוף

  . מבלי לדאוג לפיצוי ראוי לכל המפונים, ן יוקרתיים"נדל
 דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןכ "בהפגנה בעצרת המאולתרת במקום נאם ח    

אסור להישאר בבית כשזורקים אנשים "שאמר ) ש"חד(
כ חנין את רון חולדאי "חסימן בדבריו  ".אחרים מהבית

הכתובת : "ככתובת ראשונה בטרגדיה של גבעת עמל
מועצת . יפו רון חולדאי-אביב-ראש עיריית תל: הראשונה

 כדי ,רוש לעצור את הפינוייםלדהעיר הצביעה פה אחד 
התפקיד של ראש  .לאפשר הידברות הוגנת עם התושבים

זה , אם הוא לא סופר את תושבי העיר שלוגם , ייההעיר
לפחות לספור את מועצת העיר שלו ולהבין שחובתו היא 

  !".אתלבצע את ההחלטה הז
    

  עובדי להבים התארגנו בהסתדרות
יית להבים בנהריה התאגדו מפעל טכנולוגה עובדי 1,200    

מהלך . לאחרונה בהסתדרות במרחב הגליל מערבי
ההתארגנות קרם עור וגידים לאור רצונם של העובדים 

 .להסדיר את תנאי עבודתם ולהבטיח את ביטחונם התעסוקתי
יחד עם טפסי , ל המפעל"במכתב שנשלח למנכ    

הארגון יא הודיעה ההסתדרות כי ה, ההצטרפות של העובדים
על מנת ,  לו לתאם פגישהההיציג בקרב עובדי המפעל וקרא

לפתוח בתהליך ההידברות ולהגיע להסכמות שיעוגנו בהסכם 
מפעל טכנולוגיית להבים המוועד הפעולה של . קיבוצי
מפעל בחודשים האחרונים ב חלושינויים ש" :הוסיפו

 אותנו לפעול להבטחת והביא, חזקותיואשליטה בבובכללם 
ותשב יחד , מקווים שההנהלה תכבד את רצוננואנו . עתידנו

 ". על הסכם קיבוצימ"והסתדרות והעובדים למהעם 
 הונמכר,  בידי התעשיין סטף ורטהיימרהשנוסד –החברה     

מייצרת להבי  –" פראט אנד ויטני"לחברה האמריקאית 

מפעל . וכן להבים עבור תעשיית טורבינות הגז, מטוסי סילון
 מכל 35%- כיום לייצור למעלה מהחברה בנהריה אחראי

 .  בעולם)קומפרסורים(ם של מדחסי האוויר להביה
    

 קול קורא לקראת כנס מרקס השמיני

בחיפה , אביב- בתלבסוף חודש נובמבר יתקיים     
כנס , ביוזמת מכללת הגדה השמאלית, וביישובים נוספים

אשר יוקדש השנה למצבה של התיאוריה , מרקס השמיני
, מבטים מרקסיסטיים על החברהלהמרקסיסטית בישראל ו

הכנס . הפוליטיקה והתרבות בישראל ובפלסטין, הכלכלה
, 2014 בנובמבר 22- ו21, שבת-  בשישיייערךאביב -בתל

 .70רחוב אחד העם , באולם הגדה השמאלית
דיונים והרצאות , ם מפגשיםהמארגנים מעוניינים לקד    

המרקסיזם והקפיטליזם בישראל : בנושאים הבאים
מרקסיזם על ; מרקסיזם והמבנה החברתי בישראל; ובפלסטין

השמאל ; מרקסיזם ועולם העבודה; כיבוש וקפיטליזם
מרקסיזם ושאלת ; המרקסיסטי בעולם הערבי ובפלסטין

; מרקסיזם ומגדר בישראל ובפלסטין; הסביבה בישראל
פילוסופיה בישראל ותרומת ; ב בישראל ומרקסיזם"הטל

מרקסיזם והאידיאולוגיה ; גראמשי בישראל; המרקסיזם
; סוציולוגיה ביקורתית ומרקסיזם בישראל; הציונית

 .מרקסיזם בהשכלה הגבוהה בישראל ועוד
 הצעות וכן, ) מילים200עד (תקצירים של הרצאות     

: לכתובת, אוקטובר ב26יש לשלוח עד , לסדנאות ולדיונים
mikhlala@hagada.org.il . 050-5201416: לפרטים  

  
  
  
  

  הגדה השמאליתמכללת 

  אביב - תל, 70אחד העם 
  
  
  
  
  

  

  ההרשמה לקורסנמשכת 

  
  
  
  
  

  ערבית מדוברת למתחילים
  
  

  20:30 – 19:00בין השעות ', ג בימישיתקיים 

   באוקטובר21-וייפתח ב
  
  
  
  
  
  
  

   aravit.hagada@gmail.com: פרטים והרשמה
  
  
  
  
  

  צא לאור הספרי
 

 בין נישול לניצול
  מצבם ומאבקיהם- שכירים ערבים 

  

 נסקי'תמר גוזמאת 
 "לחם עבודה"הספר מחברת 

  

  

  

  פרדס הוצאה לאור ובחנויות הספריםשל להשיג באתר 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 תושבי גבעת עמל מפגינים למען קורת גג

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 תושבי גבעת עמל מפגינים למען קורת גג


