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רוח להם הממשלה נותנת , המתנחלים יוזמים פרובוקציות
  ואילו השקט והביטחון של כלל תושבי העיר מתערערים, גבית

  
ברון בשבוע שעבר  ריסתה למוות של התינוקת חיה זיסלד    

 ,"צוק איתן"סדקה את אשליית השקט שלאחר מבצע 
בגדה שבעוד . שעטפה את השיח הציבורי בישראל

 נמשכו בשבועות האחרונים ,יחוד בירושליםי וב,המערבית
נמנעה , אשר פוזרו באלימות בידי הצבא והמשטרה ,ההפגנות

, כך קרה. בשטחהתקשורת הישראלית מלהצביע על הסלמה 
נשי שמאל שהשמיעו אאזהרות אותן , שעד רגע הדריסה

ופעילים פלסטינים מפני 
לא זכו  –פיצוץ בירושלים 

. לכל התייחסות רצינית
גם תגובות הממשלה , הלמעש

כולל הודעתו של שר , מאז
הבית ( אורי אריאל השיכון
על כוונתו לעבור ) היהודי

מצביעות על , אןוולגור בסילו
 .ליבוי מכוון של האש

תוצאות ההרסניות של ה
של " ניהול הסכסוך"מדיניות 
 .החלו להתגלות, הממשלה

סתירה פנימית מהותית     
 מדיניות הימין מאפיינת את 

להימנע הממשלה ניסתה , מצד אחד. בשבועות האחרונים
 או חלילה , בירושלים כהסלמהמתרחשמלהגדיר את ה

 מלקשור בין , כמובן,היא נמנעה. אינתיפאדה חדשהכ
 :לבין הפרובוקציות הברורות של הימיןמחאות ה

 בידי אןו דירות בכפר סילולמעלה מעשרעל ההשתלטות 
הקריאות ו, עת המטוסהתכנית לבנייה בגב, ד"עמותת אלע

אולי נדמה היה . אקצא-אלתחם מקוו ב-לשבירת הסטטוס
.  להיעלםגרום לה ת–למחאה התייחסות -איש ,לממשלה

 נותרה ללא סיפור מסגרתהממסדית  התקשורת, בעקבות כך
  הנושאנמנעה מלדווח עלכתוצאה מכך פשוט ו, משכנע

  . בצורה רצינית
לי לא חדלו לקדם את דוברים של הימין המתנח, מצד שני    

להציג את העימות בירושלים כמחלוקת על : המטרה ההפוכה
 את הלהבות ובי הם ל. השליטה בעירבדברשאלת היסוד 

 2000במה שנראה כמו שידור חוזר של ספטמבר , במכוון
שכללה , דית של המשטרה לדריסהיגם התגובה המי. הנורא

 הולמת, מעצרים שרירותיים ופיזור הפגנות באלימות רבה
 .היטב תסריט של הסלמה מהירה ומסוכנת

רם לו ביודעין ו שהימין שבשלטון ג,התוצאה היא פיצוץ    
העובדה שהנהג הדורס היה תושב . גם מבקש להסתירואך 
,  למרבה הצעראך.  כנראה איננה מקרית כלל,אן בעצמווסילו

 של התינוקת חיה  חייהאובדן
זיסל לא היה בו די כדי להוציא 
את רוב הציבור משאננותו 

 ,האמת היא. לגבי ירושלים
-שמאז רצח הנער מוחמד אבו

העיר , חדיר בקיץ האחרון
נמצאת במצב של חוסר שקט 

הרכבת הקלה  . תמידי
- סמל – והמסלול שלה

ליות של חיי א לנורמלכאורה
מסגרת ופלסטינים בישראלים 
ליות שמעולם אנורמ(עיר אחת 

היו לא  – )לא התקיימה באמת
פיגוע הזירה של במקרה 

ונדליזם ינספור מקרי אוכן הזירה ל, הדריסה בשבוע שעבר
מסלול הרכבת הקלה הפך  .תקיפה בחודשים האחרוניםו

 ובראשן , ואלימותגזעניותימין  של קבוצות ןמוקד לפעילות
   .ה"ארגון להב

יש סכנה גדולה בהמשך השאננות והסתרת המידע לגבי     
נתניהו מיהר ראש הממשלה בנימין . המתרחש בירושלים

 שגרמה ,"הסתה"- ב)מאזן-אבו (להאשים את מחמוד עבאס
 שהמשך , אבל האמת היא.לכאורה לאירוע הדריסה
 אם לא ינקטו ,תא בלתי נמנעיההתדרדרות בירושלים ה

 כחלק מהסדר , הסדר בעירבמהרה צעדים ברורים לקראת
בממשלת ישראל מי כל עוד יש . צודק בין שני העמיםשלום 

 להנמיך את וביכולתכאילו  ,את הציבורו צמואת עשמשלה 
 הוא רק עניין כוללהפיצוץ ה – דיכוי מוגברגובה הלהבות ב

  .של זמן
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  תחת שמי הקפיטליזם הישראלי
 ".נוריד בשבילה את הירח           ,כמו אינטלאם תבוא לכאן חברה "

 )15.10, "גלובס", ל משרד הכלכלה"מנכ, עמית לנג(
 

 מדיניות חוץ של טוש ובריסטולים
, ק הגדול שלי מהמלחמה האחרונה זו הגזענותהשוֹ "

על זה הממשלה . אחביא ערבים אצלי בבוידעםבחינתי אני ומ
של [דמם של הערבים והשמאלנים בראשם . תשלם ביוקר

אנחנו צריכים להחליט שלא רוצים ראש ממשלה ]... השרים
ר ועד "הוא מסתובב עם בריסטולים כמו יו. שיודע אנגלית

הוא . ל שיווק"זה סמנכ. והוא לא מבין שהוא נלעג, קישוט
הוא משווק . נצח ישראל לא ישקר, י"משווק את חברת ניל

 ".  את ספר הטרור שלו

 )14.10, "גלובס", השחקן מנשה נוי(
 

 מצאו פתרון למצוקת הדיור בהתנחלות
ידי תאגיד -אתר חדשות מסחרי המוחזק על, 7ערוץ "

פועל מתוך דירות ציבוריות , בינלאומי הרשום במקלט מס
לים לממן שנועדו לצורכי מגורים של ישראלים שאינם יכו

משרדי קבוצת התקשורת המגזרית שוכנים . לעצמם דירה
ידי -המוגדרות על, בדירות של חברת הדיור הציבורי עמידר

] התנחלות[משרד השיכון ככאלה שנועדו למגורים בלבד ב
 ".בית אל

 )12.10, "1ניוז "מתוך כתבה של איציק וולף באתר (
 

 כמובן, כל העולם נגדנו
 זכויות לגיטימיים בעולם שותפים הטרגדיה היא שארגוני"

 ".לקמפיין שטני נגד ישראל שאין לו קשר לזכויות אדם
)13.10, "גלובס", דרור ימני-הפרשן בן(  

 

 הביטוח הלאומי? מי אשם בעוני
כשהוא מדבר על , ]על העוני[הביטוח הלאומי עושה סיבוב "
. לפי דיווח עצמי של נשאלים בסקר' אי ביטחון תזונתי'

ל רזרבות העתק במרתפי המוסד הזה לא נשאלות השאלות ע
 ".כשיש תחושה תכופה של מחסור אקוטי בלחם

 )10.10, "ישראל היום"פרשנית , אמילי ערוסי(
 

 ש מן העבר"ד
 מראים 2007דוחות שלנו משנת . דאעש היה קיים בעיראק"

והסעודים דאגו , צרפת וקטאר, ב"שאת האימונים מימנו ארה
 ".יהבתמיכת טורק, לחימוש
  )3.10" ידיעות אחרונות",  מייסד ויקיליקס,'וליאן אסאנג'ג(

  

   מכתבים למערכת
  

  
  
  

   ?דמוקרטיה בליכוד
ודיע כי ינסה ה, ר ועידת הליכוד"המכהן כיו, כ דני דנון"    ח

לסכל את ניסיונו של בנימין נתניהו לקיים בחירות מוקדמות 
לא אתן שיפגעו בדמוקרטיה " .ר המפלגה"לתפקיד יו

  .אמר, "המפלגה הדמוקרטית הגדולה בישראל, בליכוד
 מבקש מסוגו של דנוןכ "חדווקא     הרבה אירוניה יש בכך ש

אך כאשר הליכוד הופך  .להצטייר פתאום כאביר הדמוקרטיה
פלא שגם התנהלותו מה ה, למפלגת המתקפה על הדמוקרטיה

  ?הפנימית נעשית תוך שחיקת הנורמות הדמוקרטיות
, "דמוקרטית"כדי לכנות מפלגה מסוימת בשם , כן- על-     יתר

אם המפלגה . אין זה מספיק שנערכות בה בחירות כסדרן
שום טקס , פועלת נמרצות נגד זכויות האדם והאזרח

  .פרוצדוראלי לא יהפוך אותה לדמוקרטית
  יפו-אביב-תל, גרינברג. צ

  
  
  
  
  
  
  

        

  בהקפאהעבדות 
  

נאי העבודה הירודים במדינות על ת, ובצדק, מרבים לדבר    
, חברות גדולות רבות מעסיקות את הדרג המנהל. המתפתחות
משרדים ומועסק בתוך בניין , משכורות גבוהותהמשתכר 

במפעלים מזוהמים  מועסק –ואילו הדרג המייצר , פוארמ
אולם המציאות אינה  .בסיסייםעבודה  ללא תנאי ,ומזהמים

  .אים במעלה ההיררכיהורודה גם עבור אותם עובדים שנמצ
אפל ופייסבוק כי תאגידי הענק , כך למשל פורסם לאחרונה    

, הציעו לעובדות הצעירות שלהן מימון של הקפאת ביציות
ויוכלו ללדת בגיל , כדי שיוכלו להקדיש את כל זמנן לעבודה

  . מבוגר יותר
הגישה הגורסת העסקה בתנאי לבין גישה זו המרחק בין     

נהגו להיות מוחזקים עבדים מנם וא.  רב אינו–עבדות 
שכיר באחד מתאגידים אלה אשר ינסה אבל עובד , בכפייה

עלול , להקדיש את הזמן הראוי למשפחתו ולחייו הפרטיים
 . ללא פרנסהלהיפלט החוצה ולהישאר

הופך  –שכל תינוק שנולד בכך " להתנחם"    לפחות אפשר 
שים לעובדיהם המעסיקים מר, משום כך. להיות צרכןבעצמו 

כולי .  גם חירות זו הייתה נשללת מהם–שאלמלא כן , ללדת
יופשר גם , ביום בו תופשרנה הביציות המוקפאותתקווה כי 

שפחות הופך מקום עולם ה, משום שבינתיים. יםהיחס לעובד
  .ופחות כדאי להיוולד לתוכו

        ....יוסי סיוסי סיוסי סיוסי ס
  
  
  
  

  

  

  
  

  ניתן לקבל את

   מדי שבוע"זו הדרך"

  ני אלקטרובדואר

  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 , ביבא-תל, 26205 ד" ת, הקומוניסטית הישראלית
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 3/          מדיניות 
 

  

   נערכים לבלום את הימין
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןכ "שוחחנו עם ח,     עם פתיחת מושב הכנסת
על הסוגיות והאתגרים שיעמדו על סדר היום , )ש"חד(

  .הפרלמנטארי
  

, , , ,  החורף החורף החורף החורףכנסכנסכנסכנסבזמן שבירושלים פותחת הכנסת את בזמן שבירושלים פותחת הכנסת את בזמן שבירושלים פותחת הכנסת את בזמן שבירושלים פותחת הכנסת את 
בחלקה המזרחי של העיר מתקיימות הפגנות נגד בחלקה המזרחי של העיר מתקיימות הפגנות נגד בחלקה המזרחי של העיר מתקיימות הפגנות נגד בחלקה המזרחי של העיר מתקיימות הפגנות נגד 

        ????על עבודת הכנסתעל עבודת הכנסתעל עבודת הכנסתעל עבודת הכנסתישפיע ישפיע ישפיע ישפיע     זהזהזהזהכיצד כיצד כיצד כיצד . . . . הכיבושהכיבושהכיבושהכיבוש
 מתכנס אחרי קיץ של מלחמה של הכנסת נוכחיב המושה    

שהייתה מורגשת גם בעורף , קשה ואכזרית במיוחד בעזה
המלחמה הזו הוכיחה בצורה מאוד ברורה כי . הישראלי

. מדיניות ניהול הסכסוך של נתניהו הגיעה למבוי סתום
האירועים הקשים בירושלים הם אחד מביטויי משבר 

ההתמודדות עם שאלת הסכסוך , לכן. דיניות הזוהמ
פלסטיני תתפוס מקום מרכזי בסדר היום שלנו -הישראלי

  . במושב הקרוב
זה הקשר עם חברי ,     אחד הכלים שעומדים לרשותנו

בפגישה שקיימנו לפני כחודש . פרלמנט שמאליים מהעולם
, עם משלחת של חברים מסיעת השמאל בפרלמנט האירופי

פרלמנטים באירופה וכן הפרלמנט האירופי ינקטו הצענו כי 
. ביוזמות משלהם לקידום ההכרה במדינה פלסטינית עצמאית

ובקרוב תהיה יוזמה , הפרלמנט הבריטי כבר הרים את הכפפה
  .דומה גם בספרד

 

כיצד אתם נערכים לניסיון של הימין להגביל את כיצד אתם נערכים לניסיון של הימין להגביל את כיצד אתם נערכים לניסיון של הימין להגביל את כיצד אתם נערכים לניסיון של הימין להגביל את 
            ????""""חוק המסתנניםחוק המסתנניםחוק המסתנניםחוק המסתננים""""בעקבות פסילת בעקבות פסילת בעקבות פסילת בעקבות פסילת , , , , ץץץץ""""סמכויות בגסמכויות בגסמכויות בגסמכויות בג

של בית המשפט הגבלה של סמכויות ההתערבות כל     
זאת לא משום שאני מתלהב אני אומר  .העליון תהיה מסוכנת

ויש לי לפעמים גם ביקורת , מכל הפסיקות של בית המשפט
 העליון יהיה פעיל ית המשפטאני הייתי רוצה שב. עליהן

 של הניסיוןאבל  .יותר ולוחמני יותר בהגנה על זכויות האדם
 ולחסום את ן העליות המשפטם את פיו של ביהימין לסתו

ההתקפה על  .ון מסוכןהוא ניסי –אפשרויות הביקורת שלו 
- היא רק חלק משורה ארוכה של יוזמות אנטית המשפטבי

מושב הקרוב של לקדם בנסו דמוקרטיות שהימין והממשלה י
, כאלה שנמצאות על שולחן הכנסת יוזמות 20-יש כ. הכנסת

 המרחב הדמוקרטי תהיה חלק  שההגנה על–ומכאן 
 .משמעותי מהעשייה שלנו בתקופה הזו

דמוקרטיים שהכנסת צפויה לדון בהם -     בין החוקים האנטי
חוק שינוי מעמדה של השפה , ק הלאוםחו: במושב זה

חוק , שופטיםשינוי בהרכב הוועדה למינוי החוק ל, הערבית
  ששופטים יצטרכו לעבור שימוע בוועדת החוקה שלהקובע
 .רסתו האחרונהחוק המסתננים בגוכן , הכנסת

אחרון היינו עדים להתפרצות קיץ השב,     חשוב לזכור
שהמימד הגזעני היה חלק , דמוקרטית-פאשיסטית ואנטי
אנחנו צופים שהלך רוחות זה יתבטא גם . בלתי נפרד ממנה

המטרה , מבחינת ליברמן. במאבקים שיתרחשו בכנסת
 ,לבודד את נציגי האוכלוסייה הערביתוהיא לנסות העיקרית 

ל יהודים בצד אחד וערבים בצד וליצור ככל האפשר מצב ש
 .לנו תפקיד מאוד חשובנועד  , כמובן,מול מתקפה זו .שני

בכנסת שיתופי לגבש שעד עכשיו הצלחנו ,     צריך להגיד
 את , למשל,אני מזכיר. פעולה רחבים בנושאים דמוקרטיים

, כולל החרדים,  סיעות האופוזיציהשיתוף הפעולה של כל
שיתוף הפעולה הזה הצליח להביא .  פראוורנגד תכנית

 בין המאבק בתוך וזאת בזכות השילוב, התכניתכשלת לה
 .הכנסת לבין המאבק הציבורי מחוץ לכנסת

 

        ? ? ? ? אילו נושאים חברתיים יעמדו על סדר היוםאילו נושאים חברתיים יעמדו על סדר היוםאילו נושאים חברתיים יעמדו על סדר היוםאילו נושאים חברתיים יעמדו על סדר היום
יש שני מאבקים גדולים שננהל , חברתי-בתחום הכלכלי    

ועדת . המאבק על משאבי הטבע, ראשית. במושב הקרוב
והחליטה , ל"ללחצים של כי, למעשה,  נכנעה2ששינסקי 

שלא להגדיל את התמלוגים לציבור ממשאבי ים המלח 
תעמוד כבר בשבוע הראשון של הכנסת . ומהפוספטים

דת חקירה מת ועלהצבעה הדרישה שהעליתי להק
  . בע שערוריית משאבי הטבנושארית אפרלמנט

שתידון השנייה  החשובהכלכלית - היוזמה החברתית    
 שקלים 30-העלאת שכר המינימום לזו היוזמה ל, בכנסת
 זוחוק הצעת  חברי כנסת שחתמו על 70- יש כ. לשעה

התבטא , עמיר פרץ, ואפילו אחד משרי הממשלה, כיוזמים
 כנסהחוק יובא להצבעה במהלך . בתמיכה בהצעת החוק

האם כל מי שחתום על החוק כיוזם : מבחןוזה יהיה , החורף
  ?גם יגיע ויצביע בעדו במליאת הכנסת

: ישנם מספר מאבקים סביבתיים גדולים,     נוסף על כך
, הטיפול בזיהום במפרץ חיפה, המאבק למען חוק החופים

שהקמתו תפגע , והמערכה נגד מכרה הפוספטים שדה בריר
  .הבדואיים בסביבה-יםיבערד וביישובים הערב

    בתחום הדיור נעלה להצבעה את הצעת החוק לזכות 
 שכל מי שנמצא מתחת –אשר קובע , לדירה בדיור הציבורי

נמשיך את המאבק , בנוסף. לקו העוני יהיה זכאי לקבל דירה
  .הזכות לדיור: למען חוק יסוד

 

        ? ? ? ? ומה לגבי תקציב המדינהומה לגבי תקציב המדינהומה לגבי תקציב המדינהומה לגבי תקציב המדינה
תקציב זה :  מבוסס על שקר מוסכםהמוצע תקציב המדינה    

משום , רעון יותר גדול ממה שנאמריבהיקף ג, רעונייג
לפי . ממה שציפויותר  נמוכות יהיוהכנסות המדינה ש

גם הצמיחה במשק צפויה להיות נמוכה יותר ממה , ס"הלמ
  .שצוין בהנחות העבודה של התקציב

שהממשלה  והניסיון מלמד ,רעוניימדובר בתקציב ג, לכן    
בעיקר נוספת פגיעה : כלומר". קיצוץ אופקי אחיד"בצע בו ת

  –רווחה , בריאות,  כגון חינוך–במשרדים החברתיים 
  .שממילא לא זוכים בתקציבים הנדרשים
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  עובדי הדוארההסתדרות ומאבק , ההפרטה
  

בעשור האחרון מי שגלש  כל    
, האוצרהאינטרנט של משרד אתר ל

הפרטת הדואר כי לקרוא היה יכול 
 מופיעה כאחד מיעדי המדיניות

. הכלכלית הממשלתית המוצהרת
סקה יאבל הפ, הממשלות מתחלפות
 שירותי הדואר המוקדשת להפרטת

  . נשארת –
הפרטת הדואר החלה עוד , אכןו    

  כאשר הוקמה רשות1986בשנת 
, "אוצרית"בלשון , רשות. הדואר

  .א צעד הכרחי לקראת הפרטהיה
 יש ,חוק על פי,  הדוארלרשות    

חבילות ומכתבים בלעדיות על העברת 
לא חוק זה . ג"עד חצי קבמשקל של 

לתאגידים  ,מזה שנים ,הפריע
י המתמחים בהפצת דברי פרסום בתא

 להעסיק ,התחום הדואר להיכנס אל
להפר , פיריםעובדים בתנאים מח

דואר " ולחלק ,בגלוי את החוק
 חשבונות כרטיסי :קרי, "כמותי

שנשלחים בידי דואר דברי  ,אשראי
 תקשורתחברות , עיריות, בנקים

 ,אבל הממשלה. וקופות החולים
לאכוף את  ינתי אינה מעונ,כמובן

. טיחוקי המדינה כלפי המגזר הפר
ינת לחזק את ימעונ בייחוד היא אינה

עדיין , בינתיים,  שהיא,רשות הדואר
" דואר כמותי"אותו . בידי הציבור

 נאה יכול היה להיות מקור הכנסה
מקשייה  ואף להוציא אותה ,לרשות

  .  הכלכליים
, חוזותינוכרגיל במ: ידוע ההמשך    

לשם , 1998 בשנת ,הוקמה ועדה
הוועדה  שברא". שוק הדואר"בחינת 

על "שהמליץ , עמד דוד ברודט
היתרונות שבפתיחת שוק התקשורת 

למכור את : במילים אחרות ".לתחרות
. לכל המרבה במחיר" שוק הדואר"

, 2003בספטמבר ההחלטה נפלה 
 ,2006בספטמבר , שנים וכעבור שלוש

!) בפעם השנייה(החליטה הממשלה 
 למשקיע"על מכירת הרשות 

  ".אסטרטגי
 מזה ת ו הממשלתעקשותמ מדוע    

? דווקא את הדוארלהפריט שנים 
התשובה  ,במדינה בה ההון בשלטון

יש לדואר , יחד עם זאת. ברורה
יש לו , ראשית, יתרונות בולטים

 ")בנק הדואר("להפעלת בנק  רישיון
 יכולר שא ,ה ארציתשפריבעל 

הסניפים של  להתמודד עם רשת

לדואר יש , ושנית .הבנקים המסחריים
 .ן רבים ברחבי המדינה" נדלנכסי

לטובת " בזק" הפרטת בעת, כזכור
, לשעבר חיים סבן- ישראליטייקון הה
 לאמוד את היקף נכסי" שכחו"

  ...ן שהיו בידי חברת התקשורת"הנדל
אימפריה כלכלית ב, כן  אם,מדובר    

שיכולה לשמח , קטנה-לאנית "ונדל
הון  ופח של כל בעלתאת חשבונו ה

דווקא בעידן של ת וזא, מקומי או זר
 קיצור ,עד כאן.  עולמימשבר כלכלי

תולדות הפרטת הדואר בישראל 
   (!).  שנה28לפני , 1986- שהחלה ב

, אין זה סוד שממשלת הימין     
 פועלת ללא ,בנימין נתניהובנימין נתניהובנימין נתניהובנימין נתניהובראשות 

הפוגה כדי להחליש את השירות 
כדי להפריט אך . הציבורי ואת עובדיו

הוועד את הדואר יש הכרח לשבור את 
 במטרהזאת ו, ולפטר אלפי עובדים

בעל ל שיהיולהוזיל את עלויות השכר 
  .ההון שיקבל אותו לידיו

ההסתדרות ניהלה מאבק להשגת     
היו . בטרם הפרטה, הסכם עם האוצר

הפגנות ותמיכה , אף צעדים ארגוניים
בדומה , זאת. של עובדי ציבור נוספים

בדבר למערכה שקדמה לחקיקת החוק 
  אבל ההסתדרות. רשות השידורחיסול 

,  של בנק דיסקונטהיועץבהנהגת 
  – רןרןרןרןאבי ניסנקואבי ניסנקואבי ניסנקואבי ניסנקו, ויורשו, עופר עיניעופר עיניעופר עיניעופר עיני

היא .  ההפרטהצםאינה נאבקת נגד ע
רק  מפריע להו, מצדדת בהפרטות

במילים ". ללא תיאום"נעשות הן ש
מוכנים  ההסתדרות מנהיגי, אחרות

 העובדים מתחת להניח את ראשם של
ובתנאי שזה  ,הלגיליוטינת ההפרט

  ". בהסכמה "ייעשה 
הסבב האחרון במאבקם של עובדי     

:  הסתיים בתוצאה עלובההדואר
לפיטורים לדרישת הממשלה הסכמה 

 :רןקונ או כדברי ניס,ולהפרטה

הוכחנו כי תכנית הבראה טובה "
להשיג אותה  היא תכנית שאפשר

 דרך של הסכמה –רק בדרך אחת 
   ".עם העובדים ועם ההסתדרות

ההסתדרות הכריזה  ,באותו יום    
 חברות 11-כסוכי עבודה בעל ס

התעשייה : וביניהן, ממשלתיות
חברת , ל"רפא, האווירית
. רכבת ישראל ומקורות, החשמל

הסכסוכים נוגעים לעניינם של "
.  אלף עובדים43-למעלה מ

הכרזת ההסתדרות מגיעה על רקע 
האישור שהעניק הקבינט להצעת 

את החברות ההחלטה להפריט 
 מיליארד 15 בהיקף של ,הממשלתיות

ר "יו  . מסר דובר ההסתדרות,"שקל
רק היום חתמנו : "הוסיףההסתדרות 

על הסכם עקרונות היסטורי להבראת 
זו עדות חשובה לכך . דואר ישראל

שההסתדרות היא שותפה חיונית 
למהלכים שנועדו לייעל את החברות 

  ". הציבוריות
מי צריך , העם ידידים כאל, נו    

  ?יםי מעמדאויבים

 אפרים דוידי
 

        הפרטות דואר בעולםהפרטות דואר בעולםהפרטות דואר בעולםהפרטות דואר בעולם
 ,הפרטות דואר הן נדירות למדי    
ב הקפיטליסטית הדואר " בארהפילווא

ההפרטות  .שירות ציבוריהוא 
 ,בעולםהספורות שנעשו עד כה 

הפרטת .  צורבהסתיימו בכישלון
 ,לפני מספר שנים ,ההדואר ביפן גרר
ד השרים כאשר אח, משבר ממשלתי

פעל למכירת בתי מלון שהיו בבעלות 
לטובת מקורב למפלגת  הדואר

ההפרטה נעשתה , דיהוובש. השלטון
דמוקרטית -שהמפלגה הסוציאלבעת 

  .והיא נגמרה בכי רע, הייתה בשלטון
כשניסתה מפלגת ,     בבריטניה

הפריט חלקית את הדואר להלייבור 
ה נתקלהיא , "למען ייעול השירותים"

שכללה לא רק ,  ציבוריתבהתנגדות
אלא ,  אלף עובדי הדואר170את 

איגודים מקצועיים . חוגים רחבים
 מיליון עובדים 2המייצגים כמעט 

 התומכת ם מודעהפרסמו בעיתוני
וקרוב לשליש , ביטול ההפרטהב

מטעם הלייבור  מחברי הפרלמנט
 נגד אף הם במאבק העובדיםתמכו 

 .הלייבור... החלטת ממשלת

          אבי ניסנקורן 

 )עמית שעל: צילום( 
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 לאינטרנט אתר ודף ו    החודש על
 מחיר –חמושים "פייסבוק בשם 

 פרויקט". התעשייה הצבאית בישראל
 מרכז עובדות ונתונים מספריים זה

בין . בדבר תעשיית הנשק הישראלית
" חמושים"ניתן למצוא באתר , היתר

התבטאויות מטרידות של בכירים 
אשר מסבירות כיצד , בתעשיית הנשק

וגמת זו האחרונה בעזה  ד–מלחמות 
 מסייעות להן במכירות ובהגדלת –

אחרי כל מבצע מהסוג :     "הרווחים
אנחנו רואים , שמתקיים עכשיו בעזה

, "ל"גידול במספר הלקוחות מחו
ל חברת "מנכ, מצוטט אלי גולד

 המייצרת כוונות לרובי ,"מפרו"
  . צלפים ואמצעים לראיית לילה

 המטרה העיקרית של פרויקט    "
היא לנסות ולעורר שיח ', חמושים'

 התעשיות גביציבורי ביקורתי ל
 משמעות גביול, הצבאיות הישראליות

במידה , העובדה שכלכלת ישראל
 תאומר, "מבוססת על ייצוא נשק, רבה

. הפרויקט מרכזת אלישה בסקיןאלישה בסקיןאלישה בסקיןאלישה בסקין
אנחנו מבקשות לנסות ולהציג "

כדי לאפשר לשאול , לציבור מידע
לאן : אלותשאלות שבדרך כלל לא נש

, ל מגיע"הישראלי שמיוצא לחוהנשק 
מה טיב היחסים ? ומה עושים איתו

מדוע ? ב וישראל"הצבאיים בין ארה
, תקציב משרד הביטחון אינו שקוף

כיצד ? ומה עושים עם הכסף הזה
משתמש הצבא בשטחים הכבושים 
כמעבדה לניסוי טכנולוגיות נשק 

 סוגיות שנידונותאלה ? חדשות
 ניסיון חסראבל , עםבתקשורת מדי פ

לחבר בין כל הנקודות וליצור תמונה 
  ". כלכלית מלאה יותר-חברתית

 שתי מגמות קיימות,     לדברי בסקין
 –ביקורתיות בשיח השמאלי בישראל 

 שעוסקת זוהון ושלטון וב עוסקת שזו
 והן לא בהכרח מביאות –כיבוש ב

ראינו  ":בחשבון האחת את השנייה
הרעיון . 2011את זה בבירור בקיץ 

זה ליד הוא לשים את שני הדברים 
  ".זה

 פרויקט שמאחורי    קבוצת הפעילֹות 
התחילה להתארגן עוד " חמושים"

אם כי , לפני המלחמה האחרונה בעזה
כל מבצע צבאי . "זו נתנה להן דחיפה

זו הזדמנות עבור התעשיות הצבאיות 
מוצרים שהפכו 'שיש בידיהן להכריז 

לי נשק שהיו מדובר בכ. 'למבצעיים
חיכו שאפשר יהיה יוצריהם ו, בפיתוח

:  למשלכמו, להשתמש בהם לראשונה
של ' 900הרמס 'מטוס ללא טייס בשם 

פצצות חודרות ', אלביט'חברת 
 הנשאריםבלוני תצפית , בונקרים

, באוויר מספר רב יותר של שעות
  ".ועוד

    הפעילות והפעילים המפעילים את 
שראה שואבים ה" חמושים"פרויקט 

של " המעבדה"מהסרט התיעודי 
אשר מתאר את האופן , יותם פלדמןיותם פלדמןיותם פלדמןיותם פלדמן

בו תעשיית הנשק הישראלית מרוויחה 
    .מהמבצעים הצבאיים התכופים

שלושה שבועות לאחר שנחתם הסכם 
התקיימה בישראל , הפסקת האש

תערוכה של כלי נשק מתוצרת 
וקציני צבא , התעשיות המקומיות

כדי בכירים מרחבי העולם הגיעו 
המתינו פעילי הקבוצה . לבחון אותם
ונשאו כרזות מחאה עם , מחוץ לאולם

  .תמונות של ההרס בעזה
י הנשק החברות שמפתחות את כל    "

 ,עושות הון תועפות ממלחמותהאלה 
במשרד .  רבר עולות לאזרחים כסףשא

הביטחון ישנו אגף מכס מיוחד לייצוא 
וכך יוצא שחלק מהמיסים ', ביטחוני'

 נספג –שתאגידי הנשק משלמים 
ולא מגיע , בתקציב משרד הביטחון

. מסבירה בסקין, "לקופת המדינה
על ממשלת ישראל לאשרר , לדבריה

את האמנה הבינלאומית לפיקוח על 
בכוונת הפעילים , במקביל. סחר בנשק

,  מדינות הרוכשות נשק מישראלליידע
שבשתיקה להמשך -כי הן שותפות

  . הכיבוש
  
  
  
  
  
  
  
 

 
 
  

  ":חמושים"לאתר האינטרנט של 

http://hamushim.wordpress.com/ 

       
        

    משקמשקמשקמשקאופי האופי האופי האופי ה
        מחייב נשקמחייב נשקמחייב נשקמחייב נשק

  
  
  
  

 מחיר התעשייה –חמושים "פעילי     
שואלים את " הצבאית בישראל
זה סוד אין . השאלות הנכונות

וליצואנית  הפכה ליצרנית שישראל
גודל  ליתיחס, הגדולה בעולםנשק 

עובדים רבים מועסקים . אוכלוסייתה
הנשק  ."ביטחונית"בתעשייה הקרויה 

, ,ים בנפשרבנות רבוקהישראלי גובה 
אילו  ו, ובכל העולםהתיכון- במזרח

  .  וגדליםתופחים –הרווחים 
א רבים הביעו פליאה על כך שדווק    

יסטי חמור במערב בעת משבר קפיטל
מיתון באירופה  המתבטא ב–

משק שאינו ממריא בהמערבית ו
ווקא ההוצאות הצבאיות  ד– ב"בארה
בה קוצצו , אפילו ביוון. גדלות

, באכזריות כל התקציבים האזרחיים
  . הצבא גדל בהתמדהתקציב 

 בספרו ,פרידריך אנגלס     
 קשר בין התפתחות ,"דיהרינג-אנטי"
נויים בצבאות שיבין קפיטליזם לה

הופעתם של חילות לרבות  ,השונים
 חיל דוגמת, "תעשייתיים של ממש"

  . החימוש או חיל ההנדסה
כבר בתחילת ,  הגדיר    ולדימיר לנין

מיליטריזציה ה  את, 20-המאה
אחד מסימני ההיכר של כהגוברת 

השלב האימפריאליסטי של 
המיליטריזם בן זמננו . "קפיטליזםה

חות הוא תולדה של התפת
המדינה הקפיטליסטית . הקפיטליזם

זקוקה לצבא חזק כדי לכבוש 
וכאמצעי בידי המעמדות ... וקיםוש

השליטים כדי לדכא כל ניסיון לתנועה 
כך הפכה . מהפכנית פרולטרית

המיליטריזציה לחלק מהותי מהמדינה 
הן לצרכי חוץ והן , הקפיטליסטית

כתב לנין בחוברת , " פניםלצרכי
תפקיד דנה ב אשר ,1908-שפורסמה ב
  . מיליטריזםהבמערכה נגד המהפכנים 

רה של המק"? ומה לגבי ישראל    
בו ישראל הוא דוגמא למצב ש

מביאים בעקבותיהם וסכסוך מלחמה 
ספורמציה והרס של טרנ, שינוי, יצירה

ישראל היא … תיותתצורות חבר
 ,מקרה של חברת מלחמה מתמדת

כתב , "המעוצבת על ידי מציאות זו
, שי ארליךאבי'  פרופ,ולוגהסוצי

הסכסוך : חברה במלחמה"בחיבורו 
  ).1993" (הלאומי והמבנה החברתי

 

 

 

 

 

 

 

        חמושים בעובדות
  



 6/בעולם 

  

  קובה מובילה במאבק באבולה
  

בתגובה למשבר האבולה במערב ,     בתחילת ספטמבר
  ,חייליםלליבריה הברית כי תשגר -הודיעה ארצות, אפריקה

בעוד . אשר יעסקו בבניית מרפאות ובהכשרת אנשי צוות
הודיעה כי , קובה, שכנתה מדרום, ב שולחת חיילים"ארה

  .תשלח רופאים
 165נתה משלחת הסיוע הקובני מ,     בתחילת ספטמבר
בהודעה לעיתונות של ארגון הבריאות . מומחים ועובדי סיוע

 ניסיונה הרב זכותבקובה ידועה "נמסר כי ) WHO(העולמי 
כל למשלחות סיוע בשיגור  כן ו,יםיאופבהכשרת צוותים ר

 ובהם , מדינות66-  אלף עובדי רפואה ב50-כ. מקום בעולם
  ".ובההוכשרו בק, רופאים ואחיות
הודיעה משרד הבריאות הקובני כי ישלח ,     לפני כחודש

כדי להיאבק במחלת ,  רופאים נוספים לליבריה ולגינאה300
-אשר גבתה את חייהם של למעלה מ, האבולה הקטלנית

הקובנית משלחת ה, )23.10 (ההגעתלאחר .  בני אדם4,500
היא כוללת יותר שכן , משלחת הסיוע הגדולה ביותר יאה

 כי כל אנשי ,עוד נמסר. משלחת הצלב האדוםמ אפילוים אנש
קורס , יציאתםבטרם , הרפואה הנשלחים לאפריקה עוברים

  . הוואנהירהבבחד במכון לחקר המחלות הטרופיות שמיו
שטסו במטוס של חברת התעופה ,     הרופאים והאחיות

כשהם בליבריה שדה התעופה  נחתו ב,"קובנה"הלאומית 
 חורחה פרננרו ,שגריר קובה בליבריה. בהמנופפים בדגלי קו

אנחנו לא יכולים לראות באפס : "אמר, לפברה ניקולאס
, מעשה את סבלם של אחינו מאפריקה בזמנים קשים אלה

, שר החוץ הליברי". ואנחנו בקובה משלבים עמם ידיים
קיבל את פני משלחת הסיוע בשדה , אוגוסטין כפאה נגאפואן

, אבולה למאבק בנוסף, הקובניםהרופאים ואמר כי , התעופה
  . כדי לחזק את מערכת הבריאות הציבורית בארצו גםהגיעו

פרסם מאמר , פידל קסטרו,     מנהיג המהפכה הקובנית
של המפלגה הקומוניסטית " גראנמה"בעיתון ) 18.10(

ובו קרא לשיתוף פעולה בינלאומי נגד מחלת , הקובנית
  . ב לבין קובה"הובכלל זה שיתוף פעולה בין אר, האבולה

  
  

  : מכתב לחברי פרלמנט בספרדמכינים 

  הכירו במדינה פלסטינית בצד ישראל
  
  

,  לחברי הפרלמנט הבריטיו ישראלים    בהמשך למכתב שלח
לקראת ההצבעה שהתקיימה בו בדבר הכרה במדינה 

, יישלח מכתב דומה לחברי פרלמנט בספרד, פלסטינית
  . בתחילת נובמברהצפויה שםבאותו נושא לקראת הצבעה 

אזרחי ישראל הרוצים בביטחונה , אנו: "    לשון המכתב
מודאגים מהקיפאון המדיני ומהמשך הכיבוש , ובשלומה

המובילים לעימותים עם הפלסטינים ומטרפדים , וההתנחלות
טחונה יברור לנו שהסיכוי לקיומה ולב. כל אפשרות להסדר

על , צידהב תלוי בהקמתה של מדינת פלסטינית של ישראל
תוך הכרה ישראלית בפלסטין והכרה , '67בסיס גבולות 

יוזמתכם להכרה במדינת פלסטין תקדם . פלסטינית בישראל
את סיכויי השלום ותעודד את הישראלים והפלסטינים להגיע 

  ". לפתרון הסכסוך
 

  http://www.atzuma.co.il/toparliaments:     לחתימה

  רקים תרופות בסיירה ליאון צוותי סיוע קובניים פו:בתמונה
  

במטרה הולכים לכל מקום ים יצוותי הרפואה הקובנ    "
. כתב קסטרו, "סיכון חייהם שלהםתוך אפילו , חיים   להציל
הסיוע הרפואי הקובני הוא ביטוי לסולידריות , לדבריו

  .אנושית אשר אינה תלויה באינטרסים כלכליים
שה בהשתתפות     בהוואנה התקיימה לפני כשבועיים פגי

יחד עם ארגוני בריאות , אקוודור ובוליביה, נצגיי ונצואלה
כדי לדון בדרכים לגייס סיוע נוסף למדינות , בינלאומיים

יש לציין כי מאמציה של קובה להילחם . הנגועות בנגיף
 מזכיר המדינה פיו שלשבחים מבמגפה העולמית כבר זכו ב

 ובה מהווהצוטט כאומר כי קר שא, ון קרי' ג,האמריקאי
בכך ששלחה יותר רופאים ואחיות ,  לשאר העולםאדוגמ

גודל יחסית ל. מאשר ארצות גדולות ועשירות ממנה
 מיליון 11- פחות מ(אוכלוסייה שבאי הסוציאליסטי ה

 קובה היא המדינה שהעניקה את הסיוע הרב ביותר ,)תושבים
   .למדינות אפריקה על מנת למגר את המגפה

  

רי של מפלגות כינוס אזו: ןקפריסי
   ת"קומוניסטיות למען שלום במזה

  
  

    משלחת של הלשכה הפוליטית של המפלגה הקומוניסטית 
 שכללה את ראש המחלקה לקשרי חוץ –) י"מק(הישראלית 

, ואת מזכיר מחוז המשולש, עופר כסיףעופר כסיףעופר כסיףעופר כסיףר "ד, י"של מק
 השתתפה במפגש של מפלגות קומוניסטיות – עאדל עאמרעאדל עאמרעאדל עאמרעאדל עאמר

 ימיםשהתקיים בקפריסין ב,  התיכוןמהאגן המזרחי של הים
 .י ומפלגת העם הפלסטיני"ביוזמת מק,  באוקטובר25-24

נערך , ל הקפריסאית"אירחה מפלגת אקש ,    המפגש
 סולידריות עם העם –ת "למען שלום צודק במזה"כותרת ב

 כי ,בקול קורא שפורסם לקראת הכנס נכתב". הפלסטיני
הפלסטיני ועם כל מטרתו היא להביע סולידריות עם העם 

הכוחות הנאבקים נגד המדיניות התוקפנית של ממשלת 
, לדון בהשלכות של המתקפה האחרונה על עזה, ישראל

ולהגביר את מעורבותן של המפלגות הקומוניסטיות באזור 
 .    בגיבוש פתרונות שלום
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   ועם סדר יום שונהמזווית כההסרטים 
  

  

  

  

  

  

  

בשיתוף עם פורום , שבע-בבארקבוצת הקריאה הקווירית 
 –" קוויריסטן"מארגנים את , קיום בנגב לשוויון אזרחי-דו

הקרנות הסרטים . פסטיבל סרטים קוויריים מזווית כהה
, 7שלמה המלך ' ברח, מפגש-יתקיימו במועדון המולתקא

 , באוקטובר30- ו29 ,רביעי וחמישיבימים , שבע- בבאר
 .18:00מהשעה 

  שיוקרן בפסטיבל" בניין יעקוביאן"כרזת הסרט 

  
, טורקיה" (קצה השמיים"הסרטים  ביום רביעי יוקרנו    

המספר את קורותיו של גבר המגיע לאיסטנבול כדי ) 2007
להיות  "והסרט, לשעבר של אביו-ש את בתה של חברתולחפ

 סיפוריהן של מטופלות במרפאה ,)2008, איראן" (כמו כולם
הסרט תיערך הרצאה הקרנת בתום . לשינוי מגדרי בטהראן

כמו . נדריות באיראן'נבו אודות טרנסג-מאת עתליה ישראלי
  ).2009, טורקיה" (אני ונורי באלה"יוקרן הסרט , כן
, מצרים" (בניין יעקוביאן " הסרטןביום חמישי יוקר    

העוסק , אסוואני-מאת עלא אל המבוסס על רומן ,)2006
הומוסקסואליות וצריכת , זנות, פונדמנטליזם, בשחיתות

חותמתה  "והסרטים, 1952סמים במרכז קהיר אחרי מהפכת 
צרפת " (דרכה של אהבה"- ו)2013, ארמניה" (של בדידות

  ).2001, ומרוקו

, ממארגנות הפסטיבל, יוספה מקייטןיוספה מקייטןיוספה מקייטןיוספה מקייטן    שוחחנו עם 
להציע "היא " קוויריסטן"ו של שהסבירה כי אחת ממטרותי

גוניות בשדה המגדר -נקודת מבט רחבה יותר על גיוון ועל רב
רוב הסרטים שאנחנו מציגים הם לא סרטים . והמיניות

. ליברלי הרגיל-שהנרטיב שלהם מסתדר עם הנרטיב המערבי
הנובעות מהאופי , הסרטים דנים בבעיות אחרות, במקום זאת

ארצות אשר סבלו , של הארצות בהן הם עוסקים
צפייה , לכן. מקולוניאליזם בעבר ועדיין מתמודדות עמו כיום

בהם מספקת הזדמנות לבקר את הדֹוגמות של השיח הנהוג 
  )".טרנס ובי, הומואים, לסביות(ב "במערב ביחס ללהט

?  הופקון    האם מדובר בסרטים שהוקרנו גם בארצות בה
 ומקצתם מקצתם היו סרטים מיינסטרימיים. בהחלט כן"

אחד הסרטים המצריים שנקרין , לדוגמא. סרטים יותר שוליים
אלא , הוא ממש לא סרט מחתרתי', בניין יעקוביאן, 'השנה

, סרט שהופק בידי אולפני קולנוע גדולים במצרים
  ".וזכה בתפוצה נרחבת, בהשתתפות כוכבים מקומיים

כאשר ,     המסר הייחודי של הפסטיבל בולט במיוחד
גידים אותו לפסטיבל הקולנוע הגאה המתקיים מדי שנה מנ

. זוכה בתמיכה ובהכרה ממסדיתוה, אביב- בחודש יוני בתל
וזה , נדה משלו'אביב יש אג-לפסטיבל בתל", לדברי מקייטן

יש סדר יום ' קוויריסטן'-אבל ל. חשוב שיהיו אירועים כמותו
-פינק'חשוב לנו להתנגד לתופעת , לדוגמא. פוליטי שונה

 לכך שמדינת ישראל תעשה שימוש בהישגי –כלומר ', ושינגו
הקהילה הגאה המקומית כדי לצבוע את הכיבוש של 

  ". בצבעים נאורים הפלסטינייםהשטחים
  http://tinyurl.com/queeristan :ת הפסטיבללתכניי    
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 א ָּגַמְרנּו ַלֲהרֹוג
 א ָּגַמְרנּו ָלמּות

 א ָּגַמְרנּו ִלְדאֹות ִעם ַמְלֲאִכים 
 ֶׁשְּמַאְכְסִנים ֶאת ַחֵּיינּו ְּבַמֲחָסִנים 

 .ְמֻאְחָסִנים ְּבַּתְכִריִכים
 

 א ָּגַמְרנּו ַלֲהרֹוג
 א ָּגַמְרנּו ָלמּות

 א ָּגַמְרנּו ְלַׁשֵּקר ַלֵּמִתים ֶׁשָּנׁשּוב
 .  ְוִנְהֶיה יֹוֵתר ַחִּיים ּוָפחֹות ֵמִתים

 

 א ָּגַמְרנּו ַלֲהרֹוג ִאיׁש ְלִפְצֵענּו ְוֶיֶלד ְלַחּבּוָרֵתנּו 
 ִּכי יֹוֵתר ִמַּדי ָחׁשּוב ָלנּו 

 ֶׁשִּׁשְבָעַתִים יַֻּקם ַהַּקִין ֶׁשִּגַּדְלנּו ִּגּדּול ֶּפֶרא
 .ּוִפי ִׁשְבִעים ְוִשְבָעה ֲחרֹון ַאף ֱאלֹוֲהינּו

 

 א ָּגַמְרנּו ְלַׁשֵּקר ִליָלֵדינּו
 ֵּנֵלך ַיְחָּדו ְלא ֵאׁש ּוְלא ֵעִציםׁשֶ 

 א ָּגַמְרנּו ָלמּות ְּבֹבֶקר ָעבֹות 
 . ֶׁשָּנַפל ָחָלל ְּבֶחְׁשַכת ַהחֹוִפים

 

 ַמּדּוַע א ִנְגמֹור ְלַשֵּקר ִליָלֵדינּו 
 ֶׁשא ִיְהיּו ְנָעִרים

 ן "ִּכי ָקִנינּו ָלֶהם ֲאחּוזֹות ָנְדלָ 
 .  ָּדמּוַע ְּבַהר ֶהְרֶצלְּבִמְׁשעֹול ַהְּׁשאֹול הַ 
 ָאבות ּוָבִנים ַיְחָּדו 

 הֹוְלִכים ְלָׁשם ְויֹוְדִעים 
 ֶׁשא ָיבֹוא ַאִיל 

 ְלֵהָאֵחז ִּבְסַבך ַקְרָניו
  .ַאִיל ְלעֹוָלה ַּתַחת ְיָלִדים ְמֻרִּמים



    במאבק
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 מרחב נצרתניין ההסתדרות בניסיון הצתה של בבתגובה ל    
כמאל אבו כמאל אבו כמאל אבו כמאל אבו , מזכיר מרחב ההסתדרות בנצרתמסר  ,)16.10(

כי בהתקפה נגרמו , ש בעיר"מראשי חד, )בתמונה (אחמדאחמדאחמדאחמד
 זו כבר הפעם השלישית בתקופה האחרונה שיש .נזקים

  . מתקפה על המבנה
את האחראים אבו אחמד התלונן במשטרה ודרש לעצור     

עוד הוא קרא לציבור בעיר להתנגד למעשי . למעשה הנפשע
גם חזית נצרת . רכוש הציבורכלפי ונדליזם ואלימות 

, הודעת גינוי חריפה בעקבות ההתקפהפרסמה הדמוקרטית 
נקוט צעדים מעשיים כדי להפסיק כי  ייה העירראשדרשה מו

  .עירה את מעגל האלימות הפוקד את
  
  
  
  
  
  
  

  אפרוש מהכנסת בחודש מארס:ש"ר חד"יו
הודיע בישיבת הלשכה , מוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכהכ "ח, ש"ר חד"יו    

,  בחיפהשלושה שבועותשנערכה לפני , י"הפוליטית של מק
 ולפנות את כסאו , במארס8- כי בכוונתו לפרוש מתפקידו ב

נבילה נבילה נבילה נבילה , ש"חד למועמדת הבאה אחריו ברשימת בכנסת
ה של אספניולי ברכה ציין כי פרישתו וכניסת. אספניוליאספניוליאספניוליאספניולי

 . שה הבינלאומיייום הא, בעיתוי סמלי יקרולכנסת 
כ ברכה נקב שוב בתאריך פרישתו בכנס שנערך "ח    

" שוות"ביוזמת מרכז , )23.10(בירושלים בשבוע שעבר 
שעסק בפער המגדרי בדפוסי ההצבעה , ומכון ון ליר

דבר פרישתו נודע כבר , עם זאת. בפוליטיקה הישראלית
כ "ח. ש לכנסת" רשימת חדהרכבתערב , 2012בנובמבר 

 כדי לפנות מקום ,ברכה הצהיר אז כי יפרוש לאחר שנתיים
 . ש"לפנים חדשות ולהבטיח ייצוג נשים בסיעת חד

  
  
  
  

  למנשה כליפה ומשפחתו
  

  

 איתכם באבלכם על מות הבן

  יצחקיצחקיצחקיצחק

  

  י"חברי מחוז השפלה של מק

מש כסגן ושי,  שנה15נבחר לכנסת לראשונה לפני  ברכה    
,  במקצועהפסיכולוגית, אספניולי, מחליפתו .ר הכנסת"יו
היא ילידת נצרת ומתגוררת . ותיקהפמיניסטית  פעילה אהי

לזכויות " אומוסאו"ועמדה בעבר בראש מרכז , בעיר גם כיום
כיום היא עומדת בראש מרכז . האוכלוסייה הערבית בישראל

  .הפועל לקידום החינוך לגיל הרך, "טפולה-אל"
  

 ם השנה לטבח כפר קאסם יצוין בתהלוכהיו
יתקיים בכפר קאסם אירוע לציון ,  באוקטובר29', ביום ד   

 המאורגן בידי –האירוע . יום השנה לטבח בתושבי הכפר
י "בו משתתפים פעילי מק, הוועד העממי לציון הטבח

 בצעדה מבניין העירייה אל 8:30- ייפתח ב–ש בעיר "וחד
 נשיא .שם יתקיים טקס זיכרון, האנדרטה לזכר החללים

 מחווה –המדינה ראובן ריבלין הודיע שישתתף בטקס 
  .שכמוה לא עשה עד כה איש ממסד בכיר

ביניהם נשים ,  מתושבי הכפר49 נרצחו 29.10.1956-    ב
שני חברי הכנסת של . בידי שוטרי משמר הגבול, וילדים

סייעו לחשוף את , מאיר וילנר ותופיק טובימאיר וילנר ותופיק טובימאיר וילנר ותופיק טובימאיר וילנר ותופיק טובי, י"קמ
, בעקבות החשיפה. שהושתק בידי הצנזורה, המעשה הנפשע

אך ריצו תקופות מאסר , ב לדין"עמדו כמה משוטרי מג
פקודה בלתי חוקית "בפסק הדין נטבע המושג . קצרות בלבד

  .אשר חובה לסרב לציית לה, "בעליל
  
  
  
  
  
  
  

 יבאב- תל יוקרן ב"מפיסטו"הסרט 
ה להקרנה במסגרת סדרת ניקרן רוזה לוקסמבורג מזמ    

שיסטית בקולנוע אפ- התפתחות התודעה האנטי"הסרטים 
סרטו של הוא יוקרן הסרט הבא ש. "1945הגרמני אחרי 

גרמנית עם ,  דקות144, 1981" (מפיסטו "אישטבן סאבואישטבן סאבואישטבן סאבואישטבן סאבו
 . לאוסקר לסרט הזרמועמדאשר היה , )כתוביות באנגלית

דיקן הפקולטה לעיצוב , הורוביץהורוביץהורוביץהורוביץ- - - - אריאליאריאליאריאליאריאלידנה דנה דנה דנה ' פרופ    
תישא דברי מבוא לפני ההקרנה , במכון הטכנולוגי חולון

,  בנובמבר6', ההקרנה תתקיים ביום ה. ותנחה דיון לאחריה
-תל, 11שדרות רוטשילד (במשרדי הקרן , 18:00בשעה 

  . 03-6228290:  לפרטים.הכניסה חופשית). אביב
  
  
  
  

  ליתהמפלגה הקומוניסטית הישרא
  יפו- אביב- מחוז תל

  
  
  
  
  

  יתקיים, 10:30שעה בהחל ,  בנובמבר1, בשבת
  
  
  
  
  

  דיון על ניירות עמדה לקראת 
  המניין-מן- ועידת המפלגה שלא

  
  

אולם ויתקיים ב, פתוח לכל חברות וחברי המחוזהדיון 

  .אביב-תל, 70אחד העם ' רח, הגדה השמאלית
  
  
  
  
  
  

 makicpi@gmail.com: לפרטים נוספים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ניסיון הצתה של בניין ההסתדרות בנצרת


