
  

  

  , כ דב חנין"בראשות ח, ח שהגישה ועדה של הכנסת"דו
  מפרט את הסכנות הסביבתיות והבריאותיות במפרץ חיפה

  
    ועדת המשנה של ועדת הפנים ואיכות הסביבה של 

הגישה , )ש"חד (דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןכ "בראשות ח, הכנסת
ח בנושא סוגיות תכנון וסביבה במפרץ "לאחרונה דו

, יקורים ופגישות שערכהבעקבות שורה של ב, חיפה
בין היתר עם נציגי תושבים מחיפה ומהיישובים 

  .בסביבתה
, נוכח נתוני התחלואה הקשים באזור מפרץ חיפה"    

אנו סבורים כי יש לחתור להפחתה בפועל של 
עומס הזיהום והיקפי . הזיהומים ולא להוסיף עליהם

התחלואה באזור חייבים להיות הבסיס להחלטות 
זאת בהתייחס לממצאי . כ חנין"אמר ח, "התכנוניות

לפיהם שיעור התחלואה בסרטן , משרד הבריאות
 ית יחס אחוזים16-11-בנפות חיפה ועכו גבוה ב

וכי שיעור הילדים חולי , לממוצע התחלואה הארצי
 . מהממוצע הארצי2אסתמה בחיפה הוא למעלה מפי 

 מניעת אינו רקכ חנין הדגיש כי מה שדרוש " ח    
, )ן"בז( בבתי הזיקוק לנפט שמקורוה בזיהום העליי

הוא ציין כי בשנים האחרונות . אלא הפחתתו בפועל
אירעו מספר אירועים הקשורים בחומרים הכימיים המסוכנים 

, המאוחסנים במתחם בתי הזיקוק ובתעשיות נוספות במפרץ
לשקול בכובד ראש לאילו תעשיות וחומרים מסוכנים "והציע 

ואילו תעשיות וחומרים מסוכנים אינם , ישראל באמת זקוקה
  ".נדרשים אצלנו בהיקפים גדולים וגדלים

 –טענו גורמים רשמיים ,     בתקופה שלפני הקמת הוועדה
 כי הסיבה לשיעורי התחלואה –לרבות בעיריית חיפה 

 בתעשיות שמקורו הזיהום אינההגבוהים בחיפה ובסביבתה 
אולם . אלא זיהום אוויר כתוצאה מתחבורה, הכימיות במפרץ

, ח הוועדה הצביע על עדויות רבות לפגיעה קשה באוויר"דו
  . לה אחראים המפעלים באזור, ביבשה ובים
פליטת המזהמים לנחל הקישון ח כי "תואר בדו,     כך למשל

סך בעוד ,  טון בשנה83,000ממפעלי מפרץ חיפה היא 
 . טון בשנה20,100ת לשאר הנחלים בארץ היא הפליטו

 מזיהום 80%-המשמעות היא שחיפה אחראית לבדה ל
פליטת חומרים מסרטנים כי , עוד נאמר! הנחלים בישראל

 ילוגרם ק30.4:  משאר המחוזותמשמעותיתבחיפה גבוהה 
  בשאר5.3 עד 1.7  לעומת, במחוז חיפהרבוע-ילומטרקל

ובהקת לעלייה בשיעורי  לנתונים אלה תרומה מ.המחוזות
  .התחלואה באזור

  

שאורגן ,     באירוע ציבורי שהתקיים לאחרונה בקריית חיים
השתתפו תושבים , "הקואליציה לבריאות הציבור"בידי 

בין . מנשר ומהקריות, וביניהם מטבעון, מיישובי הסביבה
חבר מועצת העיר , זוהיר כרכביזוהיר כרכביזוהיר כרכביזוהיר כרכביהמשתתפים באירוע היה 

 בקריית אתא הגובלת, שפרעםב. "ש"שפרעם מטעם חד
ישנה עלייה ,  וקרובה לתעשיות במפרץיאליקקריית בוב

. מוכחת בסרטן ובמחלות אחרות הנגרמות כתוצאה מהזיהום
ים שמשלמים יאנחנו לא נהנים מהארנונה ומהמיסים העירונ

את החיבור . מזיהום האווירמאוד אולם סובלים , המפעלים
 צריך –ים מסמלים  שהמפעלים המזהמ–בין הון לשלטון 

 .אמר, "להחליף במחויבות לשמירה על בריאות הציבור

  2014 אוקטובר ב22 ,41    גיליון
 

  )אילן מלסטר: צילום (במפרץ חיפהזיהום אוויר 



  

 2/תגובות 

  
        

        

        

        

        

        
        

        

        בשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםדברים דברים דברים דברים 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  איש חזון
 ".במלחמה הבאה נפטר עובדים"

, בנו של איל ההון אליעזר פישמן, איש העסקים אייל פישמן(  

)6.10, "ידיעות אחרונות"  

 

 לשעבר שרת התרבות, מפקדת התרבות
אני קוראת לאנשים לצנזורה עצמית כדי לא להוציא את "

 שהם היו פועלים על פי רוח הלוואי. דיבת מדינת ישראל
  ".המפקד

 )1.10, "וואלה", שרת התרבות והספורט, לימור לבנת(

 

 זיכרון גורלי
מה . אני יושב בדיונים ושומע את השטויות של גולדה ודיין"

את אומרת , גברתי ראש הממשלה? אני אמור להגיד
 ".?שטויות

ן ערב מלחמת יום "ראש אמ, האלוף במילואים אלי זעירא(

)3.10, "ידיעות אחרונות", פוריםהכי  

 

 מחווה לקהילה הגאה
 ".בין הנשיא אובמה לביני יש מערכת יחסים של זוג נשוי"

)3.10, "ידיעות אחרונות",  בנימין נתניהומ"הר(  

 

 מזל טוב לזוג הטרי ושיחה עם עיתונאי
אני לא ? 'קים'סיימתם לספור את הצ, עופר עיני מזל טוב"

אבל מה חיפשו . 'ע אישי פרטיזה אירו, מעוניין לדבר
ד רם כספי "עו, אלפרד אקירוב, בחתונה שלך יצחק תשובה

. אני עושה את צעדי הראשונים במגזר העסקי? 'וציון קינן
אני לא חייב דין וחשבון . אמרתי כבר שזה לא העסק שלכם

,  החודשים האחרוניםתאז אלה רק מכרים מארבע. 'לאף אחד
 איש פרטי ואני לא חייב אני? 'מאז שפרשת מההסתדרות

 ".'לכם שום דבר
   ,עופר עיני ,ר ההסתדרות לשעבר"שיחה בין יו(

 )10.10 ,"דה מרקר"לבין כתב 

 

 מזל טוב לזוג הטרי ומונולוג של הפרקליט 
עופר . חתונת עם ישראל. זאת הייתה חתונה מאוד עממית"
ולכן היו גם הרבה אנשים מצד . הוא איש מאוד אותנטי] עיני[

] ר התעשיינים לשעבר"יו[ואני כבר לא מדבר על . סיקיםהמע
שרגא ברוש שהיה שם איתו ותמיד היה עמו ביחסים 

 ".אני מדבר על הרבה מעסיקים אחרים. מיוחדים
 )10.10, "דה מרקר", ד של העסקים הגדולים" עו,נחום פינברג(

  

   מכתבים למערכת
  

  
  
  
  

   מחלת האבולה והשיטה הקפיטליסטית
גם , מוע כי עוד ועוד פעילים סביבתייםמשמח לש    

מבינים שאין לטפל בבעיות הזיהום מבלי , ב"בארה
עצם השיטה הכלכלית : להתמודד עם שורש הבעיה

הצעדה "במאמרו , איתמר שחר מדווח. הקפיטליסטית
כי , )1.10, "זו הדרך" ("הסביבתית הגדולה בהיסטוריה

שהתקיימה אמירות ברוח זו הושמעו בהפגנה הסביבתית 
  .ם"כינוס האסיפה הכללית של האובמקביל ל, יורק-בניו

ו גם לגבי נושא אחר שמעיית דומות אמירו כי ראוי    אולם 
ההתמודדות עם : והוא, שבלט בכותרות בשבועות האחרונים

שהחלה במערב אפריקה ומקרים שלה התגלו , מגפת האבולה
 הייתהלא , מי שהרימה את הכפפה. גם בארצות אחרות

, מהפכנית-מפלגה קומוניסטית או הוגת דעות מרקסיסטית
לית ארגון הבריאות "מנכ, אן'ר מרגרט צ"אלא דווקא ד

אן אמרה במסיבת 'צ. העומדת בראש ארגון ממסדי, העולמי
-הסכנה באי"כי ממדי המגיפה מלמדים על , עיתונאים

, לדבריה". השוויון החברתי והכלכלי ההולך וגדל בעולם
בעוד את , לים את הטיפול הטוב ביותרהעשירים מקב"

  ). 14.10, "הארץ" ("העניים משאירים למותם
עוד לא ,  שנה40    על אף שנגיף האבולה זוהה כבר לפני 

הסיבה לכך היא שבאופן , אן'לטענת צ. פותח לו כל חיסון
ולחברות , מסורתי פגע הנגיף במדינות אפריקאיות עניות

  .החיסוןתוח התרופות לא היה מניע כלכלי לפי
אן הם כתב אישום נוקב נגד תאגידי '    דבריה של צ

 נגד ההיגיון העומד בבסיס –ובעקיפין , הפרמצבטיקה
  .פני חיי אדם-המעדיף רווחים על, המשטר הקפיטליסטי

  ירושלים, בי תבלצ
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  פעמיות-איסור על שקיות פלסטיק חד
 שימוש ב אוסרת על" ארהממדינותמדינה ,     לראשונה

לאחר שמושל קליפורניה , זאת. פעמיות-בשקיות פלסטיק חד
  . חתם על חוק בנושא לפני כשבועיים

- הפלסטיק החדשקיותמעשירית מכל כי למעלה ,     מסתבר
העולמית " השיאנית"שהיא , ב"פעמיות מיוצרות בארה

  .מתכלה זה-בשימוש במוצר מזיק ובלתי
וכעת , כיוון הנכון    חקיקת החוק בקליפורניה היא צעד ב

  .דרוש שגם בישראל ייחקק חוק דומה
  קריית אתא, אלכסנדר סעודה

  
  
  
  

  

  

  
  

  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 , קבל בדואר רגילהמעוניינים ל

בשיק לפקודת המפלגה   שקל150המשלוח באמצעות תרומה של 

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



  

        3/מדיניות 
 

  

  
  

    בקהיר ננעלה הוועידה הבינלאומית 
של נציגי המדינות אשר התחייבו 
לתרום מיליארדי דולרים לשיקום 

בעקבות ההרס האדיר שהמיטה , עזה
עליה המתקפה הישראלית בקיץ 

 בה השתתף גם –בוועידה . האחרון
,  לא השתתפה ישראל–ם "ל האו"מזכ

  .סיסי-לבקשת הנשיא המצרי אוזאת 
ה נערכה על רקע היוזמה     הוועיד

הפלסטינית לפנייה למועצת הביטחון 
על מנת שזו תכיר במדינת , ם"של האו

 ותסיים את 1967פלסטין בגבולות 
 .הכיבוש בתוך פרק זמן מוגדר

ליוזמה הגיב בשלילה     הבית הלבן 
להימנע "בממשל האמריקאי קראו . זו

וביקשו " צדדיים- חדםמצעדי
- המשאמהפלסטינים כי יחדשו את

אולם מתבקש . ומתן מול ישראל
האם המלחמה התוקפנית : לשאול

ואשר , אותה יזמה ממשלת נתניהו
 לא הייתה, זכתה בגיבוי אמריקאי

ומה משמעות ? "צדדי-צעד חד"
כאשר , ומתן-הקריאה לחידוש המשא

מ שהתקיימו בין "תשעת חודשי המו
 הניבו 2014 לאפריל 2013קיץ 

לי בשל הסירוב הישרא, כישלון
להקפיא את הבנייה ולשחרר אסירים 

  ?בהתנחלויות

ממתינים הפלסטינים כי ,     בינתיים
ם יתבצעו "במועצת הביטחון של האו

. עיםוקב-חילופים במושבים הלאה
ל הוועד "מזכ, לדברי יאסר עבד רבו

 –בתום החילופים , ף"הפועל של אש
מובטח להצעה הפלסטינית רוב 

יא ההערכה ה, כזהבמקרה . במועצה
 תשתמש בזכות הברית-כי ארצות

. הווטו שלה ותסכל את ההחלטה
השאלה שלנו לאמריקאים "

היא מהי החלופה , שמאיימים בווטו
הריאלית בצל הסרבנות הישראלית 

 והמשך הבנייה 1967לגבולות 
  .עבד רבוהיקשה , "?בהתנחלויות

    בשטחים הכבושים לא ממתינים עד 
שי ומאז חוד, למהלכים הדיפלומטיים

הקיץ נערכות הפגנות מרובות 
ובעיקר , משתתפים בגדה המערבית

 ה גבודיכויין ,בירושלים המזרחית
 כבר את חייהם של מספר קטינים

שעה ). 8ידיעה בעמוד ' ר(פלסטינים 
ב וישראל מפגינות חזית "ארהש

ף "מוטלת על הנהגת אש, אחידה
האחריות לקדם בנחישות את היוזמה 

בות את וכן לג, ם"באוהמדינית 
אשר , המחאה העממית נגד הכיבוש

גם אם בינתיים ללא , עושגממשיכה ל
     . מההנהגה רשמיגיבוי

        

        ????מפלגת אופוזיציהמפלגת אופוזיציהמפלגת אופוזיציהמפלגת אופוזיציה
  

 בפרלמנט מהתקיי    בשבוע שעבר ה
האם תתמוך , הבריטי הצבעה בשאלה

ממשלת בריטניה במהלך אותו מוביל 
למוסדות  הכולל פנייה, מאזן-אבו
 .ם כדי שיכירו במדינת פלסטין"האו

 תומכים 274ההחלטה זכתה ברוב של 
 . חברי פרלמנט שהתנגדו12מול 

עבור מי שמגדיר עצמו כשמאל או     
ברור שאפשר , כחלק ממחנה השלום

, רק לברך על היוזמה הפלסטינית
ולקוות שזו תזכה בתמיכת ממשלות 

–לפני שבועיים (רבות ככל האפשר 
 –בשבוע שעבר ,  שוודיהבתמיכת

בתקווה  –ובעתיד , בתמיכת בריטניה
אבל  ).בתמיכת ממשלת ישראלגם 

 .במפלגת העבודה חושבים אחרת
לחברי פרלמנט פנו מנהיגי העבודה     

וניסו , ממפלגת הלייבור הבריטית
. החלטבהלשכנע אותם שלא לתמוך 

, כ חיליק בר"על המכתב חתום ח
מען העומד בראש השדולה בכנסת ל

 (!).פתרון שתי המדינות 

כיצד , זה מדגים פעם נוספתמהלך     
מפלגת העבודה רואה את תפקידה לא 
כחלק מהאופוזיציה לנתניהו או כחלק 

-מהמחנה הנאבק לשלום ישראלי
אלא כמרכיב במערך , פלסטיני צודק

כך היה גם . ההסברה של הממשלה
, בזמן המלחמה בעזה, בחודשי הקיץ

 של העבודה דילגו כאשר חברי הכנסת
מאולפן לאולפן כדי לשבח את 

הלבין את של נתניהו ול" המתינות"
 .המתקפהה גרמשהאסון ההומניטארי 

,  באנשים שאני מכירמהרהראני     
שבהחלט מגדירים עצמם כאנשי 

שטעו , שמאל וכמתנגדים לכיבוש
והצביעו בבחירות האחרונות לכנסת 

מהו , אני תוהה. עבור מפלגת העבודה
מנגנון הפסיכולוגי שאיפשר להם ה

מצביעים למירב "לומר לעצמם שהם 
מצביעים למיקי " או ,"מיכאלי
, "מצביעים לסתיו שפיר" או ,"רוזנטל

שהם : במקום לומר לעצמם את האמת
-י הרצוג ולפואד בן'מצביעים לבוז

לפוליטיקאים עם  –כלומר , אליעזר
 .עולם ערכים הפוך משלהם

 שפיר ,נטלאם רוז, כן- על- יתר    
ומיכאלי הם לכאורה קרן האור בתוך 

 אתהזמדוע קרן האור , י"חשכת מפא
ומדוע , חדלה להאיר בזמן המלחמה

היא מסרבת להאיר גם עכשיו 
) שוב(כשהנהגת העבודה מתייצבת 

  ?לימין נתניהו
  
  

        אורי וולטמןאורי וולטמןאורי וולטמןאורי וולטמן

 

 

 

 

 

 

 

        ם"הולכים לאו

  



  

        4 /מחאה
 

  
  
  
  
  
  

 –סרבניות וסרבנים עשרות     
, שיער שיבהעטורי הוותיקים שבהם 

 –והצעירים שבהם עדיין תלמידים 
דורי -השתתפו בשבוע שעבר בכנס בין

, אביב-ראשון מסוגו שנערך בתל
יחד פעילים מתנועות שהפגיש 

הסירוב השונות שפעלו במרוצת 
בין המשתתפים היו פעילי . השנים

צו תקופות מאסר שרי, שלום ותיקים
כלא צבאיים בשל התנגדותם -בבתי

לשירות בשטחים הכבושים או בשל 
סירובם להשתתף במלחמה או 

וכמו כן היו גם נערות , להתגייס
החתומים על מכתב , ונערים

שטרם התייצבו , השמיניסטים האחרון
  .בלשכת הגיוס

  

ד "עו, בין היתר,     בפתח הכנס דיברו
רכזי של חברת הוועד המ, נועה לוינועה לוינועה לוינועה לוי

 שהייתה פעילה במכתב ,י"מק
 2002השמיניסטים שהתפרסם בשנת 

וכן ,  שונותםוליוותה יוזמות סרבני
, אוריאל פררהאוריאל פררהאוריאל פררהאוריאל פררההסרבן החרדי 

שהגיע לשאת דברים בין תקופת 
  .כליאה אחת לשנייה

  

נערכו  ,     לאחר דברי הפתיחה
, קבוצות דיון שעסקו בנושאים שונים

 סדנת, דוגמת סרבנות ופוליטיקה
 שעסקה הסדנ, עבודה מול תקשורת

בנושא שיתוף פעולה בין סרבנים 
  .ועוד, יהודים לבין סרבנים ערבים

  
  

ארבעים "    בלטה בכנס קבוצה בשם 
אשר החתימה כבר למעלה , "אימהות

נכתב כי בה  הורים על עצומה 850-מ
אנחנו לא רוצות שלצבא יהיה דריסת "

-ו" רגל בכיתות הלימוד של ילדינו
אבל צבא . רע הכרחי, אולי, הואצבא "

זה תלוי . כיבוש הוא בעליל רע מיותר
האם הוא ימשיך או , האימהות, בנו

  ".יחדל להתקיים
  

הכנס היה ייחודי בכך שאיפשר "    
לקבוצות השונות להכיר אחת את 

ולקיים דיון רציני בצורות , השנייה

למשל , השונות של הסרבנות
 סרבנות פוליטית מול –

סיפר , "'אפורה'סרבנות 
חבר ברית , עורווה סייףעורווה סייףעורווה סייףעורווה סייף

הנוער הקומוניסטי הישראלי 
ונציג ועד היוזמה ) י"בנק(

שלפני ארבעה , הדרוזי-הערבי
חודשים זכה בפטור משירות 

    . צבאי לאחר מאבק שניהל
במיוחד הייתה חשובה "

הסדנא שעסקה בשותפות 
 בשונה .ערבית-יהודית

מהפגנה מול בית כלא 
, לתמיכה בסרבנים כלואים

כאן הייתה הזדמנות לדיון 
את תפיסת זה להכיר , מעמיק

שיתוף ו, מו של זהעול
 הזה יכול להוליד הפעולה

 הדגיש – "יוזמות משותפות
אחת ההחלטות , ואכן. סייף

בכנס הייתה להגביר את 
התיאום בין קבוצות הסרבנים 

  .השונות
 שהבסיס של היה נחמד לראות"    

 הפעילים הצעירים ממכתב םהכנס ה
אדם אדם אדם אדם מספר , "השמיניסטים החדש

אחד מחמשת הסרבנים , מאורמאורמאורמאור
לאחר משפט , 2003שנכלאו בשנת 

היה כבוד כלפי ". צבאי שנמשך שנה
אבל עיקר היוזמה ', זקני השבט'

הייתה של אנשים בארגון הכנס 
 לחייהם 20-בתחילת שנות ה, צעירים

  ."ייהםאו בשנות העשרה לח
כל מפגש שמטרתו לשפר את "    

הכנס היה . המאבק בכיבוש הוא חיובי
מוצלח כי הוא דן בהיבט ייחודי של 

הן במערכה העוסקת : המאבק הזה
המצפוני והן  במערכה -בסירוב האישי

העוסקת בהיבט הפוליטי של 
פעיל , נסקינסקינסקינסקי''''אלי גוזאלי גוזאלי גוזאלי גוזסיכם , "הסירוב
אשר נכלא בתקופת " יש גבול"תנועת 

  .לבנון הראשונהמלחמת 

  
  
  

        צבי עצמוןצבי עצמוןצבי עצמוןצבי עצמון/ / / / איש הישר איש הישר איש הישר איש הישר 
  

  ִאיׁש ַהָּיָׁשר ְּבֵעיָניו ַיֲעֶׂשה
  ּוְבָיִמים ָהֵהם

  ִאיׁש ַהָּיָׁשר ְּבֵעיָניו ַיֲעֶׂשה
  ִאיׁש ַהָּיָׁשר ְּבָיָדיו ַיֲעֶׂשה

  ִאיׁש ַהָּיָׁשר ְּבמֹו ִּפיו ַיֲעֶׂשה
  ִאיׁש ַהָּיָׁשר ְּבַנְפׁשֹו ַיֲעֶׂשה

  ׂשֹות ַמֲעֶׂשהִאיׁש ְיָסֵרב ַלעֲ 
  ַאְׁשֵרי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ְיָסֵרב

  
  ּוְבָיִמים ָהֵהם

  ַלֲעׂשֹות ַמֲעֶׂשה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  !"לא"אומרי מסורת של 
        

סרבני כיבוש וסרבני גיוס ממספר קבוצות ומדורות 

  אביב לכינוס ראשון מסוגו- נפגשו בתלשונים



  

 5/חברה וכלכלה 
 

  

 :העובדים הערבים

טמונה בשיטההאפליה   
 

נסקי 'קטעים מספרה החדש של תמר גוז

 מצבם –שכירים ערבים , בין נישול לניצול"

  2014, פרדס הוצאה לאור, "ומאבקיהם
 

העובדים השכירים הערבים משלמים מחיר כלכלי וחברתי     
 75. כבד עקב המדיניות והפרקטיקה המתמשכות של אפליה

אודות  נתונים על 1938- אז פרסמו הבריטים בשנים חלפו מ
הפערים בשכר בין פועלים יהודים וערבים ועד לפרסום 

, 2013הנתונים על הפערים האלה בשנתון הסטטיסטי 
והדמיון בין הנתונים חושף את השיטתיות הטמונה באפליה 

  . המעוגנת במשטר החברתי, מתמשכת
השוואה של הפער הלאומי בשכר הממוצע     

 לפועל 20- של המאה ה30-לם בשנות הששו
 מקצוע מתקדם ומועדף באותה –מתכת 
לבין הפער הלאומי בשכר , תקופה

ששולם בתחילת העשור השני של 
 16 לבעלי השכלה של 21-המאה ה

 רמת השכלה –שנות לימוד ויותר 
גבוהה ומתוגמלת בשוק העבודה 

  :העלתה את התוצאה הבאה, העכשווי
 הבריטית לפי נתוני הממשלה    

 היה שכרו של 1937-ב, בפלשתינה
 משכרו של פועל 69%פועל מתכת ערבי 

לפי נתוני הלשכה המרכזית . מתכת יהודי
היה שכרו של עובד , 2012-ב, לסטטיסטיקה

 66% – שנים ויותר 16ערבי בעל השכלה של 
לכך אפשר . משכרו של עובד יהודי בעל השכלה דומה

הכנסה הממוצעת לחודש ה, ס"כי לפי נתוני הלמ, להוסיף
 מהכנסתו 62% הייתה 2012-עבודה של שכיר ערבי ב

  .הממוצעת של שכיר יהודי
. הדמיון הרב בין נתוני הפער הלאומי בשכר אינו מקרי    

, כי התמורות הכלכליות והחברתיות העמוקות, הוא מלמד
לא הובילו לביטול האפליה של ,  שנה75שהתחוללו במהלך 

גלגלו אותה גם לעבר מקצועות אלא , השכיר הערבי
גם במדינת ישראל של . הדורשים מיומנות והשכלה גבוהה

 נשתמרו בשוק העבודה סימני היכר של ניצול 21-המאה ה
וזאת בתנאים , קולוניאלי המקבע פערים כלכליים לפי מוצא

של עלייה כללית ברמת ההכנסה ושינויים מהותיים בהרכב 
, פיטליזם הישראליהק. הענפי והמקצועי של השכירים

משמר , כממשיכו מבחינות רבות של הקולוניאליזם הבריטי
את מעמדם הנחות של העובדים הערבים ואת השכר הנמוך 

  . יחסית שהם משתכרים משום שהם ערבים
שנעשה , טק-יסוק התקשורתי בשילוב ערבים בהייהע    

אינו מעיד על צמצום , 21-אופנתי בעשור השני של המאה ה
מחסור . שכר ובבידול בעיסוקים של יהודים וערביםבפערי ה

כמו גם ביקוש גובר לעובדים , במהנדסים ובמומחי תוכנה
מדרבן חברות אחדות וגורמים בממסד , במקצועות הרפואה

אולם . הישראלי לתור אחריהם גם בקרב אזרחים ערבים

, שינויים אלה לא חוללו תמורה מהותית במציאות ובמדיניות
  .חברתי- פל את המבנה המעמדיהממשיכות לשכ

מוצאים תעסוקה , נשים וגברים, מחפשי עבודה ערבים    
בנייה בבמידה מכרעת כפועלים מקצועיים ולא מקצועיים 

, במרכזי שירות ותיקונים, כזבניות וכקופאיות, ובתעשייה
לעומת זאת הם משתלבים בהיקף . בשירותי אירוח ומזון

- ובמיוחד באלה המדעיים, מוגבל במקצועות אקדמאיים
ממדי העוני והפערים , לכך אחראים האבטלה. טכניים

העמוקים ברמת החינוך ובתקציב החינוך ביישובים 
ם הדרה לאומית שנותרה חריפה בשוק כמו ג, הערביים
  .העבודה

מצג . לפער הלאומי בשוק העבודה יש מחיר חברתי כולל    
פוליטי הרואה את חזות הכל בלאומיות ודוחה את -רעיוני

פוגע , ללא הבדל מוצא, אחדות הפועלים באשר הם פועלים
לפי הנתונים . לרבות בעובדים היהודים, בכלל השכירים

גדל השכר הריאלי של כלל , 2012-2002 בעשור, הרשמיים
, היו לכך סיבות מבניות.  בלבד2.5%-השכירים בישראל ב

בהעמקת החיבור בין , הקשורות בריכוזיות הגדלה של ההון
אך להצלחת המסע . הון לשלטון ובהחלשת ארגוני העובדים

שכן שכר , להקפאת שכר העובדים מסייע גם שוק העבודה
) למהגרי עבודה, םוגם לנשי(מופחת לערבים 

מאפשר למעבידים לבלום העלאת שכר גם 
  . ליהודים

, חברתי-הקפיטליזם כמשטר כלכלי    
- יצר בעשורים האחרונים מציאות רב

לאומית מבחינת תנועת ההון בין 
הארצות ופעילות תשלובות הענק 

אך לא ביטל בשום , בארצות שונות
מקום את המדינה ואת הלאומיות 

 של המערכה נגד המטרה. הכרוכה בה
האפליה היא בנייתה של אחדות 

, מעמדית של עובדים יהודים וערבים
  .של כלל השכירים

מקום ייחודי בכלל נושאי השינוי בקרב 
, העובדים בארץ תפסה המפלגה הקומוניסטית

 ופעילה מאז ברציפות עם 1919שנוסדה בשנת 
קומוניסטים היו מעורבים בהתארגנות . השכירים ולמענם

. 20-בשנות ה, ערבים ויהודים, פת של פועלי הרכבתהמשות
שמנעה מפועלים ערבים להיות , לאחר שהנהגת ההסתדרות

גם החליטה על שלילת חברותם של , חברי הסתדרות
יזמו הקומוניסטים הקמת , )1924(הקומוניסטים בהסתדרות 

". תנועת איחוד"ערבי משותף בשם -איגוד מקצועי יהודי
עד שהבריטים אסרו את , שניםתנועה זו פעלה שלוש 

 פעלו 40-בשנות ה. פעילותה וסגרו את המועדונים שלה
שהועסקו , הקומוניסטים לארגון הפועלים הערבים והיהודים

ובהמשך יזמו את הקמת קונגרס , במחנות הצבא הבריטי
אחרי כינונה של . הפועלים הערבים והנהיגו את מאבקיו

ערכה לקבלת המשיכו הקומוניסטים במ, מדינת ישראל
 להקמת מועצות –ובהמשך , הפועלים הערבים להסתדרות

  .פועלים נבחרות ביישובים הערביים
עם הריכוז הגובר של ההון וההפרטה , בשנים האחרונות    

נפגשים תחת הגג , של חברות ממשלתיות ושירותים ציבוריים
מצב . של אותה חברה מאות ואלפי שכירים יהודים וערבים

מערכות משותפות , ) לפי ציפיות בעלי ההוןשלא(זה הניב 
בעלות עוצמה של עובדים יהודים וערבים למימוש זכות 

, פוןאלפ(ת ולחתימה על הסכמים קיבוציים ההתאגדו
  ).הוט, ן'נטוויז-סלקום



   6/בעולם 

  

  : : : : המצביעים בבוליביה הכריעוהמצביעים בבוליביה הכריעוהמצביעים בבוליביה הכריעוהמצביעים בבוליביה הכריעו

  ווממשיכים עם א
  

  פדרו גולדפרבמאת 
 

ניצח , ו מוראלסו מוראלסו מוראלסו מוראלסוווואאאא, נשיא בוליביה    
לנשיאות שהתקיימו בשבוע בבחירות 

 59.7%וזכה בתמיכת , )12.10(שעבר 
, נציג האופוזיציה. מכלל המצביעים

העומד בראש , סמואל דורייה מדינהסמואל דורייה מדינהסמואל דורייה מדינהסמואל דורייה מדינה
 קיבל רק ,האיחוד הדמוקרטימפלגת 

 . מקולות המצביעים25.1%
? ה מובהקהסיבות לניצחון כן מה    

שגרירות בסיוע , האופוזיציה הימנית
, לנקוט דרכים שונותניסו , ב בבוליביה"ארה

מנוע מהנשיא כדי ל, כשרות ובלתי כשרות
הראשון של בוליביה שהוא יליד אמריקאי להיבחר לכהונה 

  , היתר בין  ,  נעוצהו לתבוסת הסיבה , לדעת הימין. שלישית
  

        
        

        ::::מפלגות קומוניסטיות בעולם הערבימפלגות קומוניסטיות בעולם הערבימפלגות קומוניסטיות בעולם הערבימפלגות קומוניסטיות בעולם הערבי
  לא לאימפריאליזם, ש"לא לדאע

  
  
  

קראו מפלגות ,     בגילוי דעת משותף שפורסם בחודש שעבר
קומוניסטיות מהעולם הערבי להתנגד להתערבות 

המפלגה הקומוניסטית . האימפריאליסטית על כל צורותיה
מפלגת העם יחד עם , תהסורי, העיראקית, הלבנונית, הירדנית

ש "גינו בחריפות את מעשי הטרור שארגון דאע, הפלסטיני
ואת הטבח בחפים מפשע בשטחים , מבצע בעיראק ובסוריה

עשרות אלפים נאלצו לעזוב את בתיהם ולהפוך . אותם כבש
לחטיפות , לביזה,  חשופים לאלימות–ואלה שנותרו , פליטים
  .ולאונס

ט שלילי נוסף של הטרור גילוי הדעת מזהיר כי היב    
הוא שישראל עלולה להתקבל כחלק , ש"שמפעילה דאע

במקום שמנהיגיה , ממערך הכוחות הבינלאומי נגד הטרור
נגד , יתנו את הדין על הטרור שהם עצמם בצעו בקיץ האחרון

  .העם הפלסטיני ברצועת עזה
    המפלגות הקומוניסטיות החתומות על גילוי הדעת 

בכך , ו" ואת בעלות בריתה בנאטב"מאשימות את ארה
לממן ולחמש את הכוחות הטרוריסטיים , שסייעו לטפח

וסיפקו להם בסיסים וסיוע , ש"לרבות דאע, בעיראק ובסוריה
כוחות אלה נועדו למלא תפקיד בתכנית . לוגיסטי

התיכון -מחדש של המזרח-האימפריאליסטית לחלוקה
יטה על תוך הקמת אזורי של, ולפירוק המדינות הקיימות

   .בסיס עדתי ואתני
    בארצות הערביות דרושה בניית חזית מאבק הנשענת על 

 נחתם אשר,  גילוי הדעתמדגיש, האינטרסים של העמים
התיכון ובעולם להגביר -בקריאה לכל כוחות השמאל במזרח

ולדחות כל ניסיון , נוסרה-בהת א'ש וג"את המאבק נגד דאע
היא לרעת עמי האזור ש, של התערבות אימפריאליסטית זרה

  .ונועדה לערער את עצמאותם הלאומית ואת זכויותיהם

. בחילוקי דעות פנימיים בתוך מחנה האופוזיציה
, אלה הובילו לניצחונו של הנשיא מוראלס

" התנועה למען הסוציאליזם"מועמד 
)MAS( , אשר יכהן בארמון הנשיאות

  .2020שנת עד לפחות 
  

    אולם כדי להבין את הסיבות 
יש , האמיתיות לניצחונו של השמאל

חברתי של -לבחון את מצבה הכלכלי
לעומת מצבה בדצמבר , בוליביה כיום

אז  נבחר לראשונה מוראלס , 2005
  .הנשיאלכהונת 

  

    שנות כהונתו התאפיינו בפעולה למען 
תושבי בוליביה חשים כי כלכלת . רווחת העם

המדיניות החברתית .  לטובתםהמדינה השתפרה
תוך הבטחה קפדנית של זכויות הילידים , נוהלה בצורה נבונה

. אשר משך דורות רבים סבלו מדיכוי ומהשפלה, האמריקאים
 היא – של גזענות והתנשאות קולוניאליסטית –מורשת זו 

תולדה של הממשלות הימניות ששלטו בבוליביה במרוצת 
  .רוב המאה העשרים

  

אשר סייע , שוב במדיניותו הכלכלית של מוראלסח    נדבך 
של ההכנסה יותר וצודקת יותר חלוקה שוויונית להבטיח 
רווחיה . ת הגז והנפטזו מדיניות הלאמת תעשיו, הלאומית

עמד  2005בשנת שבעוד : של תעשייה זו סייעו במיגור העוני
 2013-הרי שב, סייה מכלל האוכלו39%שיעור העוני על 

 .18%-והגיע ל, מחציתבשיעור זה ירד 
  

סלילת מערכת כבישים :     עוד מהישגי כהונתו של מוראלס
,  וכתוב-הגדלת שיעור יודעי קרוא, מודרנית ובטוחה

 אולם .גם ביישובי פריפריה נידחים, אספקת מי שתייה נקייםו
נשיאותו של מוראלס התאפיינה בתחושה כי , מעבר לכל

, של כלל הציבורמגן על האינטרסים , הנשיא קשוב לעם
, למשל, כך קרה. ומוכן להודות בטעותו אם הוא אכן טועה

כאשר החליט מוראלס להעלות את מחירי , 2010בדצמבר 
. התקיימו הפגנות מחאה המוניות, כתוצאה מכך. הדלק והגז

התנצל הנשיא בפני העם וחזר בו , מספר ימים לאחר מכן
 .מהחלטתו

  

-תרבותית ורב-רב, תמדינה מורכב    מוראלס ידע לנווט 
הפוך  בדרכים נכונות אשר הובילו את בוליביה ל,לאומית

אמריקה הלטינית אשר לאחת המדינות הבודדות ב
 תושביה –ובנוסף , ברחובותיה שוררת תחושת ביטחון אישי

  .חשים גם ביטחון כלכלי
  

להוריד , בכהונתו השלישית, מוראלסהנשיא יצליח האם     
האם יצליח להפוך את בוליביה ? וניעוד יותר את שיעורי הע

האם ? בעלת רמה טכנולוגית גבוהה, למדינה תעשייתית
האם  יאבד : ולבסוף? יצליח למגר את תופעת השחיתות

 האל עם שאלות? עקב שנות כהונתו הרבות, מכוחו ומקסמו
תקופת כהונתו מודד בואחרות יצטרך הנשיא הנבחר להת

הצלחה ונברך ל לו נאח, מכאן .שניםשש שתימשך , הקרובה
 .אותו על בחירתו המחודשת לנשיאות בוליביה
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  טרגדיית המורדת בשיטה במסגרת השיטה
  

  
  
  
  
  
  

  

  הישראליהרהורים בעקבות הסרט
  "המשפט של ויויאן אמסלם, גט"
  

  למה דקלתמאת 

  
, גט"גית של הסרט הישראלי החדש אהגיבורה הטר

אינה רק הגיבורה הראשית " המשפט של ויויאן אמסלם
אלא החברה , )רונית אלקבץבגילומה המעולה של (המסוימת 

המצהירה על נאמנותה לכבוד האדם בכללותה ישראלית ה
אך בפועל מפעילה דיכוי על פי חוק באמצעות , וחירותו

  .המונופול של בתי הדין הרבניים
  

 בחרו למקם את הסרט רונית ושלומי אלקבץרונית ושלומי אלקבץרונית ושלומי אלקבץרונית ושלומי אלקבץהבימאים 
 ויצרו בכך סרט על הצגה, באולם ובמבואה של בית דין רבני

הנחות של האישה המועלית מדי יום וחושפת את מעמדה 
  . השולט במעמד האישי, במערכות החוק הדתי

  

 לכל אחת ואחד מהמשתתפים יש תפקיד, כמו בהצגה
ויויאן מבקשת לקבל גט מבעלה אלישע אמסלם : מוגדר

דין כרמל הולשם כך שוכרת את עורך , )סימון אבקרייןסימון אבקרייןסימון אבקרייןסימון אבקריין(
שתפקידם להצדיק , אשר מזמן עדים, )מנשה נוימנשה נוימנשה נוימנשה נוי(טובים -בן

ששון ששון ששון ששון (הבעל נעזר כטוען באחיו .  ויויאן לגטאת תביעתה של
אשר מצידו מזמן עדים שתפקידם להצדיק את סירוב , )גבאיגבאיגבאיגבאי

במקום מורם באולם בית הדין נמצאים ו. הבעל לתת גט
רמי דנון רמי דנון רמי דנון רמי דנון , , , , אלי גורנשטייןאלי גורנשטייןאלי גורנשטייןאלי גורנשטיין( בית הדין הרבני שופטיכמובן 

הבימאים שלפי הוראותיהם מתנהלת  – )ורוברטו פולקורוברטו פולקורוברטו פולקורוברטו פולק
  . שבתוך הסרטההצגה

  

ההישג הקולנועי של האחים אלקבץ נובע מיכולתם 
הנדירה להעניק למילים הנאמרות בסיטואציה המתוחה  

, בחלל בית הדין את הכוח להפוך מכלי להסתרה של האמת
לכלי רב עוצמתי החושף את , כפי שהן נועדו להיאמר שם

אך גם את העמדות , האמת על מערכת היחסים בין בני הזוג
לכן המילים בסרט זה הן .  מייצגותהדמויותהחברתיות ש

נהגות בקפדנות ונאמרות , שחקן ראשי מלוטש ומחושב
ערבית ,  עברית–בערבוביה טבעית של שלוש שפות 

   .וצרפתית
  

אינם יורדים , וגם חברי בית הדין, הקהילה שבה היא חיה
אם היא מאשרת את דברי העדים :  של ויויאןלסוף דעתה

ה וכי הוא פרנס את המשפחה שבעלה המכובד אינו מכה אות
מחנק ?  נישואים חסרי אהבה? איזו עילה יש לה לבקש גט–

רק לפרוש כנפיים רוצה ?  דומם ונעדר רגשתיבאישי ב
 טובה בעלההיא בכלל צריכה להוקיר ל, נו באמת? ולעוף

  .שהרשה לה לצאת מהבית ולנהל מספרה
, דמותה של ויויאן העקשנית ובעלת השכנוע העצמי

לבושה בצניעות מסורתית , בתחילת הסרט. הדרגהנחשפת ב
ויויאן , ומגיבה לנאמר בתנועות גוף עצורות ובמילים ספורות

מצפה להשיג את הצדק במשחק לפי הכללים של החוק 
שכן , שהמערכת פועלת נגדה, בהדרגה מתברר לה. הדתי
  .ה תלויה אך ורק ברצונו של הבעל לתת את הגטתהכרע

  ,  לבושה נעשה צבעוני , ויויאן את הכללים  פורצתתגובהב

היא מתערבת יותר בנאמר , התנהגותה מאבדת מנוקשותה
ומבהירה שאינה מתכוונת לסגת מהמערכה גם לאחר שהיא 

  . נמשכת שנים
  

אותו , של ויויאן" אני מאשים"-השיא מגיע במונולוג ה
,  לסלקה מאולם בית הדין בכוחיםנסמהיא נושאת בעת ש

. ה לקבל את הכרעת הדיינים בדבר סיום הדיוןלאחר שסירב
המונולוג הוא כתב אישום חריף נגד המאובנות של בתי הדין 

וגם , נגד השיטה המתעללת בקורבנות הסובלים, הרבניים
כי הציבור ימאס בממסד הדתי וימצא דרכים , התרעה

  . לנהל את מעמדו האישיחלופיות
  

בעלה אלישע ו, עקשנותה של ויויאן נושאת פרי, לכאורה
בטקס הגט אלא ש.  שהוא מוכן לתת לה גטנכנע ומודיע

אני מגרש אותך שהיית "כי הבעל מוכן לומר ,  מתבררעצמו
של  יה השניתחצימ לומר את האך מסרב בתוקף, "אישתי

  ".ותהיי מותרת לכל אדם" –א ישהההצהרה 
  

המעיד על ההבנה הריאליסטית , בשיאו הטרגי של הסרט
ויויאן מנהלת שיחת מסדרון עם , יםהבימאהעמוקה של 

שלמרות שתקבל את , במהלכה היא נכנעת ומסכימה, אלישע
בסיומו של הסרט אין אפוא . היא לא תינשא מחדש, הגט

 והשליטה של ,נמשךהאישה אלא דיכוי , שמחה של שחרור
 גם לאחר נמשכת, משל היה חפץ, הבעל בגופה של אשתו

 של אישה ם רגליאפיזודת הסיום של הסרט המראה. הגט
 מכה בראשו ,אן שהוא להנגררותקשישה בנעלים שטוחות 

המערכת לפחות בסרט תסלק של כל מי שעדיין ציפה ש
  .הדכאנית את טלפיה מהאישה

  

החושף באומץ , לכוחו הסיפורי והאנושי של הסרט
וברגישות מופלאה את חייהם של נשים וגברים בעולם 

רומה משמעותית תורמים ת, הפטריארכלי השולט בישראל
בתפקיד , זאב רווחזאב רווחזאב רווחזאב רווחהשחקנים שכבר הוזכרו לעיל והשחקן 

) דליה ברגרדליה ברגרדליה ברגרדליה ברגר(אישתו המכתיב לבלתי נשכח של הבעל 
  מעין פרומו–פיסית ושולט במילותיה גם כשהוא מורחק 

  . לסיומו של הסרט
  

כבר התמודד " המשפט של ויויאן אמסלם, גט"הסרט 
נה זכה לאחרו. בהצלחה בכמה פסטיבלי סרטים בעולם

בפרס אופיר לסרט הטוב ביותר וייצג את ישראל ובצדק 
  .בתחרות האוסקר בקטגוריית הסרטים הזרים



    במאבק
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נורה למוות בידי , בהא סמיר בדרבהא סמיר בדרבהא סמיר בדרבהא סמיר בדר, 13    ילד פלסטיני בן 
במהלך הפגנה שהתקיימה בשבוע שעבר ) 16.10(הצבא 

במהלך אותו השבוע . בסמוך לרמאללה, בכפר בית לקיא
התקיימו מחאות רבות נגד הכיבוש במוקדים שונים ברחבי 

, בסילוואן: ובמיוחד בירושלים המזרחית, הגדה המערבית
  .בל מוכבר'בגטור ו-בא, בעיסאוויה, עמוד-בראס אל

א החלטת משטרת ירושלים להגביל את ו   הרקע למחאות ה
לאחר היוודע .  ומעלה50-אקצא ל- גיל המתפללים במסגד אל

התקיימו הפגנות בהשתתפות מאות , דבר ההחלטה
אורן זיו : תמונה(אשר פוזרו בכוח בידי המשטרה , פלסטינים

ה ברימוני הלם ובירי כדורי שהשתמש, ")אקטיבסטילס"-מ
, 16-הם נורה למוות הנער הפלסטיני בן הבמהסוג (ספוג 

מספר ). בתחילת החודש שעבר בירושלים, מוחמד סנוקרטמוחמד סנוקרטמוחמד סנוקרטמוחמד סנוקרט
  .מפגינים פלסטינים נפצעו ונזקקו לטיפול רפואי

 פלסטינים בגדה המערבית 42נהרגו ,     מאז תחילת השנה
 פלסטינים 2,200-וזאת בנוסף לכ, בידי חיילים ושוטרים

 פלסטינים נפצעו 4,300-למעלה מ. שנהרגו במתקפה על עזה
 הפלסטינים 11,000- והם מתווספים ל, השנה בגדה המערבית
  . ימי המתקפה הישראלית50שנפצעו בעזה במהלך 

  

   גם בארגנטינה–" טבע"עובדי מחאת 
התפרסם ראיון עם עובד  " זו הדרך"    בגיליון הקודם של 

  , בנסיכות מונקו          " טבע"  של  קונצרן  במפעל התרופות
 .שם נאבקים העובדים נגד הכוונה לסגור את המפעל ולפטרם

  .בארגנטינה" טבע" עובדי קונצרן מאבק דומה מנהלים גם
בעת , "טבע "בשבוע שעבר על דוכןם השתלטו ובדי    הע

כך על . תערוכת פרמצבטיקה גדולה שנערכה בבואנוס איירס
.  בארגנטינהקונפדרציה הכללית של העובדיםהממסר נ

 התרופות 150בעשרות עובדים העוסקים בשיווקן של מדובר 
אחד ". איוואקס" תחת המותג , בארגנטינה"טבע"שמייצרת 

מסר לעיתונאים כי , קרלוס ריביירוקרלוס ריביירוקרלוס ריביירוקרלוס ריביירו, מחברי ועד העובדים
מחאה על המבוי ב 'טבע'החלטנו להשתלט על הדוכן של "

 ובעקבות סירובה ,סכם הקיבוצי החדשמ על הה"הסתום במו

זו האסטרטגיה . של ההנהלה להעניק לעובדים תוספות שכר
למקסם רווחים על ידי : 'טבע'לאומיים כמו -של תאגידים רב

 ".הקפאת השכר ופיטורים
 מפעלה מול םעובדיהגם בשנה שעברה הפגינו כי יצוין     

   .משך שעות רבותב השערים וחסמו את ,בבואנוס איירס
  

  ץ לבטל את פקודת העיתונות"דורשים מבג
אחרונה להגישו  "אעלם"מרכז אגודה לזכויות האזרח ו    ה

 94תקנה לביטול ו ץ לביטול פקודת העיתונות"עתירה לבג
מתייחסות להוצאת אשר , שעת חירוםללתקנות ההגנה 

ץ שהגישה האגודה "זאת בעקבות שתי עתירות לבג. עיתון
  .  בנושא2002- וב1996-לזכויות האזרח ב

 נמחקה לאחר שמשרד הפנים 2002העתירה משנת     
ץ חייב אותו "ובג, התחייב להגיש הצעת חוק עיתונות חדש

פקודת בלדווח לאגודה לזכויות האזרח על כל שימוש 
הצעת החוק שהוגשה לכנסת נתקלה . תבוטלהעיתונות עד ש

  .בהתנגדות מצד בעלי העיתונים הגדולים וקידומה הוקפא
    פקודת העיתונות קובעת שאין להדפיס עיתון בלי קבלת 

וכן מסמיכה את , רישיון מהממונה על המחוז במשרד הפנים
תקנות ההגנה ואילו . שר הפנים להפסיק את פרסום העיתון

 את סמכויות פקודת העיתונות ותשעת חירום מרחיבל
נתון בידי בנושא זה שיקול הדעת כי ת ווקובע, המקורית

הממונה רשאי להעניק או . הממונה על המחוז במשרד הפנים
, מבלי לחשוף את נימוקיו, לא להעניק כל תעודת היתר כזאת

 .כך שאין כל דרך לתקוף את החלטתו או להתערב בה

    

 ים למען עובדי קבלןסטודנט: גוריון-בן' אוניב

פותחת את גוריון -גודת הסטודנטים של אוניברסיטת בןא    
, האירוע. למען עובדי קבלן מוסיקלי שנת הלימודים באירוע

המאורגן בשיתוף עם כוח לעובדים ועם הקואליציה להעסקה 
-בגן אודי שבקמפוס בבאר, 29.10 ',יתקיים ביום ד, ישירה

וההכנסות ייתרמו , ח" ש15הוא הכניסה מחיר כרטיס . שבע
  .שהן עובדות קבלן, לקרן עובדות הניקיון באוניברסיטה

  
  
  
  
  
  

  וצג בחיפהי" ינינה "מחזהה
תועלה ,  החמישי"חיפאיהסיפור ה"פסטיבל הבמסגרת     
ביום , )33הציונות ' שד (בתיאטרון בית הגפן "ינינה"ה צגהה
  .ח" ש20 –עלות הכרטיס . 19:00בשעה ,  באוקטובר29', ד

- - - - ינינה השלסינינה השלסינינה השלסינינה השלסשל רשימות שכתבה ' המחזה הוא קולאג    
 ניצולת מחנה הריכוז ינובסקה בהיותה , חיפאית,אלטמןאלטמןאלטמןאלטמן

 יחד עם תובנות והתנסויות של הגיבורה כאישה ,12ילדה בת 
 שהירה שלבישהירה שלבישהירה שלבישהירה שלבילאחר ההצגה יתקיים דיון בהנחיית . בוגרת

השחקנית ובמאית המחזה אלטמן ו-ובהשתתפות ינינה השלס
אחריותה המוסרית של המדינה בנושא , אשרובאשרובאשרובאשרוב- - - - מסמסמסמסבלהה בלהה בלהה בלהה 

 .כלפי כל מרכיבי האוכלוסייה בה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  נורה למוות בידי הצבא13ילד פלסטיני בן 


