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את ש דחברית תחל בשיחות עם קובה במטרה לארצות ה    
 הפתיחובכלל זה , המדינות היחסים הדיפלומטיים בין

 הכריזוכך . נהאון ובהוובוושינגט השגרירויות מחדש של
נשיא ו, ראול קסטרו,  קובהנשיא) 17.12(שעבר שבוע ב

  .הברק אובמ, ב"ארה
ביטאון המפלגה , "גראנמה"העיתון הקובני     

מזה שנה  מ שנערך"מסר פרטים על המו, הקומוניסטית
חרם בדבר חידוש היחסים והפסקת ה, בחסות הוותיקן

פרסם הודעה בן הבית הל.  האמריקאי על קובה)אמברגו(
חדש  צעד היסטורי לשרטוט מסלול"- מסר כי מדובר בבה

על חריפה בהודעה נמתחה גם ביקורת ". ביחסינו עם קובה
שבידוד קובה במשך עשרות שנים  ברור: "מדיניות העבר

הדמוקרטיה   שהוא קידום,ב נכשל בהשגת היעד"ידי ארהב
בר איננו יכולים להמשיך לעשות אותו ד. והשגשוג בקובה

  ".לתוצאה שונה ולצפות
שחרורו של שכללה גם את , תפניתהתייחס ל נשיא קובה    

שלושה שחרור איש מודיעין אמריקאי שהיה כלוא בקובה ו
 אני מודה לוותיקן על ":ב"שהיו כלואים בארה קובנים

תרומתו לשיקום היחסים ולקנדה על שסיפקה את התמיכה 
ואילו אובמה  .אמר, "ב"ארה הלוגיסטית עבור ההסכם עם

ין המדינות ונחדש את נפתח פרק חדש ב": הוסיף
 כי המדיניות שננקטה עד כה ביחס דגישהוא ה. "היחסים

 ויש צורך ,לאי הסוציאליסטי לא סייעה לשתי המדינות
   .בנורמליזציה

 ברכה לעם הקובני קובה שיגר-הוועד לידידות ישראל    
). ICAP(באמצעות המכון הקובני לידידות עם העמים 

ד את הוועד גם קרא לממשלת ישראל לשנות מן היסו
יצוין כי במשך שנים צידדו ממשלות . מדיניותה כלפי קובה

 חרף ההשקעות של ישראלים ,זאת. ישראל בחרם על קובה
  .קובהבאי וזרם התיירים הישראלים הגובר הפוקד את 

לאחר שנים של מערכה קשה לשבירת , לניצחון הקובני    
 תמיד ודשראל עמממשלות י. היבט מקומיש גם י, המצור

הגדולה  לצידה של המעצמה האימפריאליסטית
בשנים .  הסוציאליזם בקובהה להכשיל אתותיבניסיונ

, ב" ארהממשלות ישראל התייצבו לבדן לצד, האחרונות

ם בתמיכה "והצביעו פעם אחר פעם באסיפה הכללית של האו
, כזו הה הצבעלפני חודשיים נערכרק . במדיניות החרם

ב וישראל היו המדינות היחידות מבין כל המדינות "וארה
העם הקובני נגד בצעדי הענישה  אשר תמכו ,ם"החברות באו

השינוי הדרמטי שנרשם , לכן. מדינתו הסוציאליסטיתנגד ו
שלת ישראל לשנות מן היסוד בשבוע שעבר מחייב גם את ממ

  . סה לקובהאת יח
 אינה ישראל ורצועת עזה אינה ב" ארה:    ועוד לקח מקומי

מזה שנים מצור על קיימת אבל גם מדינת ישראל מ. קובה
היפך ה. לשני העמיםמצור מסוג זה אינו תורם מאומה . עזה

חים תמהווה מקור מתמיד למהמצור הממושך : הוא הנכון
הממיטות אסון על , ולמלחמות תוקפניות אותן יוזמת ישראל

   . ישובי הדרום בישראלתושבי עזה וכן על האזרחים בי
עם " יחסים המיוחדים"-בתמיד הממסד הישראלי מתגאה     

 התפכחות חיוביתעת לחקות דווקא זו ה. הממשל האמריקאי
  .הברית- ארצותבל הממשל ש
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  המשפחה הלוחמת
 –במשפחתי . הרשו לי להציג את המציאות הפוליטית שלי"

אחד .  בעלי זכות בחירה13 יש –ילדי ובני זוגם , בת זוגי
 ובקרב השאר נרשמו התוצאות ,מצביע מחוץ לגוש השמאל

זאת . הצביעו חד״ש,  ואני אחד מהם7,  הצביעו מרצ5: האלה
 חיפשנו ומצאנו –הייתה הצבעה מתוך בחירה ומודעות 

בלי בחד״ש את המפלגה שחרטה על דיגלה בגאווה ו
 ".רביתע-התנצלות את השותפות היהודית

 )8.12, "הארץ", ר הכנסת לשעבר" יו,אברהם בורג(
 

 חי בסרט
ערוכה ומוכנה לקרב ההגנה האחרון , תקשורת מגויסתהכל "

, המיקרופונים בעמדות. על מעוזי השמאל המתפוררים
 מטרת .המצלמות על החצובות והפרשנים מלאי אדרנלין

, הפרשנים בערוץ השמאל. 'רק לא ביבי '–הדמות הוצבה 
שדעותיו השמאלניות , כולל פרשן בכיר, 2המכונה גם ערוץ 

עדיין מתלבטים , מוכרות לי עוד מימי לימודינו באוניברסיטה
טנה ובינונית משוכנע כל ראש מפלגה ק, בשמאל־מרכז. מי כן

 ". שהוא המתאים להיות ראש ממשלה
 )7.12, "ישראל היום", הפרשן חיים שיין (

 

 חיה בסרט אימה
וימנעו את , יש להטיל חוקים שיקשיחו את הגיור במדינה"

לפי קצב התפתחות תופעת . התופעות הזאת כמה שיותר
 שנה יהיו במדינת ישראל 40תוך , הגיור בשנים האחרונות

 ".מא עם נפש יהודיימאשר כאלה שנולדו מא, ר מגויריםיות
  , מתמודדת בפריימריס בליכוד, מתוך מצעה של סילבה מזרחי(

 )8.12, "ישראל היום"
 

 זו בחירה מודעת, זה לא מזל
להגנה על  [כ דב חנין מציג את החוק"כששמעתי את ח"

בפעם הראשונה מאז תחילת העבודה על , ]זכויות האמנים
אני מודה מעומק לבי לדב חנין . עות זלגו חופשיהדמ –החוק 

 ".ואיזה מזל שיש לנו כאלה נבחרי ציבור
 )10.12, "מעריב", הזמרת איה כורם(

 

 צדיק וטוב לו
כשהנימוק העיקרי , הרחיק לכת חבר כנסת דעתן ופעלתן"

 היה שזהו , שקל לשעה30- שלו להעלאת שכר מינימום ל
 לא ממש 25%-  של כזה שמדובר בעלייה. מספר גדול ויפה

גם אם היא תגרום לעלייה , מטריד את מצפונו של הצדיק
 ".אדירה בהוצאות הממשלה

)9.12, "דה מרקר", כלכלן ההסתדרות לשעבר, שגיא ינקו(  

  

   מכתבים למערכת
  

  
  
  
  
  
  
  

   אוניברסיטה שנוקטת צעד בכיוון שוויון
    האוניברסיטה העברית בירושלים הצטרפה לאחרונה 

אותו , והחליטה להכיר בחג המולד, יטת חיפהלאוניברס
אותו , )אדחא- עיד אל(ובחג הקורבן , מציינים הנוצרים

, כשני ימי חופשה עבור הסטודנטים, מציינים המוסלמים
  .בהם לא יתקיימו לימודים או בחינות

 כלפי אשר מבטא יחס של שוויון,     מדובר בצעד חשוב
ומשלב בלוח השנה האקדמי גם , ציבור הסטודנטים הערבים

צעד זה תורם להפיכת המוסדות . הם מצייניםשאת החגים 
כיאה לתפקידם כשער , האקדמיים למקום יותר מכבד ומשתף

נחוץ שיתר האוניברסיטאות , כעת. להזדמנויות שוות בחברה
  .והמכללות ילכו בעקבות צעד זה

  ירושלים, צבי תבל
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  המקף
שהחלק החשוב ,     בין מנהיגי הציונות הדתית היו שטענו

הוא המקף המחבר בין שתי " לאומי-דתי"ביותר בהגדרה 
". לאומיים"החרדים לא נחשבים , בניגוד אליהם. המילים
. לפי ההגדרה של הציונות הדתית" לאומיים"לא , לפחות

 – דוגמת הרב שך והרב עובדיה יוסף –מנהיגים חרדים 
" שטחים תמורת שלום"הביעו בעבר נכונות לפשרות בנוסח 

ולפי תפיסת , כדי להבטיח את עתידה של מדינת ישראל
  ".לאומית-אנטי" מדובר בעמדה –הציונות הדתית 

    המחזיקים בהשקפת עולם קפיטליסטית עוינים את 
משום שאלה האחרונים מסרבים לקחת חלק במרוץ , החרדים

ידי בני משפחת בלגות המונהגות מפ. של תרבות הצריכה
של לפיד " יש עתיד"- של לפיד האב ו" שינוי" דוגמת –לפיד 
והעדיפו לכרות ,  הפכו את הציבור החרדי לאויב–הבן 

הלאומים -הדתיים, לשיטתם. הלאומיים-בריתות עם הדתיים
 הולכים –ובעיקר , צורכים ומבזבזים כמונו, נראים כמונו
  . לצבא כמונו
 כיצד מצליחות מפלגות מרכז קפיטליסטיות אלה     לא ברור

וגם להצטייר , הלאומיים מול החרדים-גם לתמוך בדתיים
ס "ש, למשל, שהרי. כמפלגות התומכות בהסדר מדיני

וזאת בניגוד , בראשות אריה דרעי תמכה בהסכם אוסלו
 באכזריות חסרת האשר הסית, ל בראשות זבולון המר"למפד

 .תמיורחמים נגד ההסכם ונגד חו
, ציבור החרדיב מתרחשות    אחת התופעות החברתיות ה

-א החיבור שנוצר בין חלקים ממנו לבין הימין של הציונותיה
).  חרדים לאומנים–או , לים"תופעה המכונה חרד(הדתית 

מנהל , אלי ישי, ס לשעבר"מנהיג ש, בעת כתיבת שורות אלה
לגה כדי להקים מפ, ומתן עם אישים מהציונות הדתית-שאמ

חיבור יהיה זה . לאומיים-לים לבין דתיים"שתחבר בין חרד
ר קל להנגידו לחיבור בין אריה דרעי לבין שא, כואב ורע

 .נבה'מיוזמות אמנת זשהייתה , עדינה בר יוסף
אשר " אנשי מרכז" שגם אחרי הבחירות יהיו ,סביר להניח    

. הלאומיים-להסית נגד החרדים תוך חבירה לדתייםיעדיפו 
 ולא ו שוב ושוב למלחמותנגוררים אותהלאומיים - תייםהד

כך הם הופכים ב .דות גזעניותמכים בעממעטים ביניהם תו
 .למינוס –את המקף מסתם קו פשוט 

        ....יוסי סיוסי סיוסי סיוסי ס
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רשימה משותפת רשימה משותפת רשימה משותפת רשימה משותפת קריאה לקריאה לקריאה לקריאה ל
 ערבית לבחירותערבית לבחירותערבית לבחירותערבית לבחירות––––יהודית יהודית יהודית יהודית 

    לאחרונה פורסמה עצומה עליה 
, חתמו אישי רוח ופעילים פוליטיים

המופנית אל ראשי , יהודים וערבים
פרלמנטריים -ארגונים חוץ, מפלגות

  .ואל פעילות ופעילים בשמאל
  :     בעצומה נכתב

חברינו למאבק על עתידה של אל "
נחנו פונים אליכם בקריאה א: ישראל

לפעול להקמת  רשימה משותפת 
 .לבחירות הקרבות לכנסת

שבמרכזה שותפות , רשימה כזו    
ערבית למען שלום וצדק -יהודית
תהווה כוח מוביל במאבקים , חברתי

הקשים הצפויים לנו בחברה 
 ובכנסת הבאה ,הישראלית בכלל

בה תשמור כל  – לרשימה כזו. בפרט
ותה האידיאולוגית  מפלגה על עצמא

יוכלו להצטרף ארגונים  – והארגונית
ופעילים למען חברה שוויונית  

אפשר ונחוץ לצאת . מגוונים שונים
בבשורה חדשה מול העמקת 

, הגבהת חומות ההפרדה, הכיבוש
, השוויון הכלכלי-העמקת אי

  ."והאיומים הקשים על הדמוקרטיה
במאי :     בין החותמים על הקריאה

השחקן מוחמד , סיני פתרהתיאטרון 
הזמרת , המחזאי יהושע סובול, בכרי

ר הכנסת לשעבר "יו, מירה עוואד
העיתונאי , בורג) אברום(אברהם 

ש "הסופר ומזכיר חד, מירון רפפורט
ל "מזכ, לשעבר עודה בשאראת

לשעבר מוריה " שלום עכשיו"
כ לשעבר ממרצ רומן "ח, שלומות
הפובליציסטית אריאנה , ברונפמן

ר חאלד "ד: ביניהם.  ואחרים,מלמד
, נון-מירב בן, אמירם גולדין, כרכבי

ד "עו, נביהה מורקוס, ערווה עווד
  .רונית צח, אלאן כורי, רוני פלי

  
  
  
  

אשר התכנסה , ש"מזכירות חד      
ימים , )16.12(בחיפה בשבוע שעבר 

לאחר שננעל המושב ספורים 
 של 27-הראשון של הוועידה ה

-  צוות משאיםהקלהחליטה , י"מק
ומתן אשר ינהל שיחות עם כוחות 

וכן עם , מתקדמים ברחוב היהודי
מפלגות הפועלות בקרב האוכלוסייה 

הצוות נפגש בנצרת . הערבית
, ל"ד ותע"עם נציגי בל) 18.12(

ובסחנין עם נציגי התנועה 
וכן קיים פגישה בנצרת , האיסלאמית

  .ע"עם נציגי מד) 20.12(
בחינת     המזכירות הדגישה כי מ

יש לשמור על האפשרויות , ש"חד
ולחתור למיצוי , השונות פתוחות

האפשרות לכינון חזית רחבה 
המתבססת על , בבחירות לכנסת

כוחות פוליטיים באוכלוסייה 
המוכנים להשתתף במערכה הערבית 

נגד הסכנה של הישארות הימין 
ם יעל חוגים דמוקרטיכן ו, בשלטון

  . ומתקדמים בציבור היהודי
, לדברי ראש עיריית נצרת לשעבר    

העומד בראש צוות , ראייסי'ראמז ג
המטרה העומדת בפני , ומתן-המשא

כיום היא הכשלת המשך ש "חד
הגדלת מספר חברי ו שלטון הימין 

ות חלק מגוש יההכנסת שיסכימו ל
 דרושה –לשם כך . חוסם נגד נתניהו

 השתתפות רחבה בבחירות של
 מצביעים מצביעים שמאליים ושל

על האוכלוסייה , לדבריו. ערבים
הערבית להטיל את כובד משקלה 

, במערכה למען שלום ושוויון
   .ולהפוך לקול משפיע ורלוונטי

    יצוין כי על רקע הקדמת 
' ר(פורסמו עצומות , הבחירות
 חתומים אישי ןעליה) מסגרות

- הקוראים לעמידה יהודית, שמאל
  .ערבית משותפת בבחירות לכנסת

  
  
  
  
  

הגיעה העת להקים חזית הגיעה העת להקים חזית הגיעה העת להקים חזית הגיעה העת להקים חזית 
        ערבית רחבהערבית רחבהערבית רחבהערבית רחבה----יהודיתיהודיתיהודיתיהודית

        

ביוזמת ,     עצומה נוספת שפורסמה
דני פילק ' פרופ, חבר הנהלת מרצ

  ):גוריון-אוניברסיטת בן(
פיזור הכנסת הביא לסופה של "    

אולי הגרועה , ממשלה גרועה
יתה זו ממשלה יה. בתולדות ישראל

שהרחיבה את המפעל הקולוניאלי 
העמיקה את , יםבשטחים הכבוש

הפערים הכלכליים בחברה 
והרחיבה את ההדרה של , הישראלית

האזרחים הפלסטינים בישראל 
  . מהמרחב הציבורי

תה זו גם הממשלה הגזענית יהי    
ממשלה , ביותר בתולדות המדינה

שנקטה אפליה בוטה בהקצאת 
, משאבים בין יהודים לערבים

ועיגנה , שהעלימה עין מפשעי שנאה
  . ים את המציאות המפלהבשלל חוק

על השמאל הישראלי לסמן כיוון     
חזית פוליטית : חדש לחלוטין

אין עוד מקום . ערבית אחת-יהודית
רק , לשמאל יהודי או לשמאל ערבי

 .ערבי-לשמאל יהודי
אנו יוצאים בקריאה לכל מפלגות     

השמאל להתאחד תחת חזית אחת 
 : רחבה המקדמת שלוש מטרות

ק נגד המפעל הקולוניאלי מאב. 1    
בשטחים וקידום הסכם שלום צודק 

 ;בין ישראלים לפלסטינים
מאבק למען דמוקרטיה לכל . 2    

 ;האזרחים ונגד גזענות
שוויון : מאבק כולל לשוויון. 3    

- שוויון יהודי, בהקצאת משאבים
, שוויון מגדרי, שוויון מעמדי, ערבי

שוויון בין הדתות ובין דתיים 
שוויון בין כל ,  דתייםלשאינם

הקבוצות האתניות המרכיבות את 
שוויון בין מרכז , חברה הישראלית

 !שוויון. ופריפריה
התשובה , התשובה לגזענות    

, והתשובה לפערים בחברה, לדיכוי
. ערבית משותפת-חזית יהודיתהיא ב

  .זו הפוליטיקה החדשה
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השכר הממוצע ברוסיה נשחק 

   שקל לחודש2,000-במהירות עד ל
  

  נסקי'תמר גוזמאת 

  

    ולדימיר פוטין ומקורביו האוליגרכים חטפו מכה כואבת עקב 
בשבוע שעבר ירד . המשבר הכלכלי והפיננסי המחריף ברוסיה

ובכך השלים במשך , שוב בחדות שער הרובל לעומת הדולר
אולם את המחיר הכואב באמת . 50%שישה חודשים ירידה של 

הנמנים עם מועדון מצומצם ביותר של , משלמים לא האוליגרכים
שכוח הקנייה , אלא המוני העובדים והפנסיונרים, עשירי העולם

השכר הממוצע ברוסיה באוקטובר השנה . שלהם נשחק במהירות
  .בלבד)  שקל2,000-כ( דולר 500היה שווה בסוף השבוע שעבר 

  

  ברשורשי המש
הסיבות המידיות לפרוץ המשבר הכלכלי היו הירידה התלולה 
במחירי הנפט והסנקציות שהטילו מדינות המערב על רוסיה עקב 

אולם . סיפוח חצי האי קרים והתמיכה בבדלנים במערב אוקראינה
ובגרסתו , שורשי המשבר טמונים בקפיטליזם כשיטה בכלל

  .הרוסית במיוחד
עשירי . ברוסיה הם יוצאי דופןריכוז העושר והכוח הפוליטי 

עשו את הונם האדיר בשנים שלאחר , המכונים אוליגרכים, רוסיה
קריסת ברית המועצות באמצעות השתלטות על אוצרות טבע 

על , )נפט וגז(על מקורות אנרגיה , )אלומיניום, עפרות ברזל(
ברדיפתם אחר רווחי יתר . מערכת הבנקים וחברות תקשורת

ת רוסיה ממדינה תעשייתית מפותחת למדינה הם הפכו א, מהירים
 ממש כמו מדינת עולם –שעיקר הייצוא שלה הוא אוצרות טבע 

  .שלישי
האלומיניום והמתכות , כל עוד עלו מחיריהם של הנפט והגז

בעזרת  באמצעות הונם הצבור ו, השתלטו האוליגרכים–הנדירות 
קב אך ע.  על תחומים רבים נוספים,הלוואות נדיבות מהבנקים
 הונם –הסחורות האלה העולמיות של הירידה במחירים בבורסות 

והמערכת , הם מתקשים לפרוע את חובותיהם, פחת
  .הקפיטליסטית ברוסיה נקלעה שוב למשבר חמור

-השתלטו החברות הרב, בשני העשורים האחרונים, במקביל
 .מקומיהפינה את הייצור לאומיות על הכלכלה הרוסית ודחקו ל

מוצרי , מכוניות,  הגוברת של רוסיה בייבוא  מכונותאולם התלות
, טכנולוגיה וגם של מוצרים חקלאיים ומוצרי צריכה אחרים

כדי לממן את הייבוא , שרוסיה זקוקה למטבע חוץ, משמעותה

 רובל לדולר 60(ירידה תלולה בשער הרובל לעומת הדולר . הזה
 חובות עול, פירושה התייקרות מהירה של הייבוא, )בסוף השבוע

  .  חוץ כבד יותר והתרוששות מהירה של המוני העם
  

  קפיטליזם של מקורבים
אך . המדינה ממלאת תפקיד מרכזי בכל מערכת קפיטליסטית

. ברוסיה המשטר הוא מהסוג המכונה קפיטליזם של מקורבים
. 1999כאשר מונה לנשיא בשנת , פוטין עמדו מאחורי האוליגרכים

שבו , טין יצר מבנה שלטון ריכוזי כזהפו,  שנות שלטונו15-אולם ב
בקבלת חוזים בעיקר מדובר . העושר תלוי במידת הקירבה אליו

או מיזמים מגלומניים , כת גזכמו צינורות להול, לבניית תשתיות
אוליגרכים המקורבים , לאחרונה. י' אולימפיאדת סוצכמו מתקני

לרים לפוטין כבר דרשו וקיבלו מהמדינה פיצויים של מיליארדי דו
  . על הנזקים שגרמו להם הסנקציות שהטיל המערב

. השלטון הריכוזי של פוטין מטופח גם בידי ההון הבינלאומי
-  וב2013-הכתיר את פוטין ב" פורבס"מגזין העסקים האמריקאי 

תואר זה מתייחס לעוצמתו הפוליטית .  כמנהיג החזק בעולם2014
. הכוח והכיבושיםאך מעניק לו כתר גם בשל מדיניות , כשליט יחיד

התואר הוענק לו לאחר הסיפוח של חצי האי קרים ובעודו מחמש 
  .את הבדלנים במערב אוקראינה

-עוצמתו הפוליטית של פוטין מועילה לחברות ההון הרב
יציבות של , )כפי שזה נראה היום(שכן היא מבטיחה , לאומיות
 1998-פקדו את רוסיה ב שכלכלייםבמשברים ב זה הוכח. השלטון

, יציבות זו מבחינתם חשובה לעסקיהם. במשבר הנוכחיו, 2008-וב
שכן היא ערובה לשליטתם המלאה בשוק הרוסי ובלם בפני הפיכת 

ששכרם נשחק והשירותים שהם , סבלם הגובר של ההמונים
  .למחאה פוליטית תקיפה, מקבלים מקוצצים

  

  השפעה על ישראל
לכלי גלי ההדף של משבר כ, בכלכלה הגלובלית של היום

במיוחד . במדינה אחת מגיעים למדינות אחרות במהירות יחסית
  .אמורים הדברים במשבר המתחולל במדינה כמו רוסיה

ההשפעה המידית באה לידי ביטוי בקריסת , מבחינת ישראל
, מניות ואגרות החוב של החברות הישראליות המושקעות ברוסיה

שראל של י-כמו חברת מירלנד של אליעזר פישמן וחברת אפריקה
את חסכונות  ישירות שחקההדף של המשבר ברוסיה . לב לבייב
- המחזיקות למעלה מ, בקרנות פנסיה ונאמנות ישראליותהעובדים 

  .ישראל-אפריקהשל  מיליארד שקל באגרות חוב של מירלנד ו5
, השלכה נוספת היא הירידה הצפויה בהכנסות מתיירות מרפא

גם הייצוא הישראלי . ההמבוססת בעיקר על הגעת חולים מרוסי
  .צפוי להצטמצם) חקלאי ותעשייתי(לרוסיה 

  בריסל, איתמר שחרמאת 
  
בלגיה כמעט לחלוטין בשביתה שותקה ) 15.12(שבוע שעבר ב

תה יהשביתה הי. שהתקיימה ביוזמת האיגודים המקצועיים, כללית
מת של כלל ועדה מתא ה שארגנ,שורת צעדי מחאהבנקודת שיא 

האיגודים המקצועיים של  לא רק – ארגוני העובדים בבלגיה
אלה המזוהים עם של אלה גם , המזוהים עם הסוציאליסטים

העובדים מוחים נגד ארגוני . דמוקרטים-הליברלים ועם הנוצרים
ממשלת הימין החדשה של זה ישהכרצנע מדיניות הקיצוצים וה

דמוקרטים -וצריםהנ, תי הליברלה המפלגותלה שותפ, בלגיה
 . והמפלגה הפלמית הלאומנית

 לנקוט ההכריזה הממשלה על כוונת, ם הקמתה באוקטובר    ע
ליברליים -בשורה של צעדים ניאו

קיצוצים : וביניהם, קיצוניים
הרווחה , משמעותיים בתקציבי החינוך

 ,פיטורים במגזר הציבורי, והתרבות
ביטול ההצמדה למדד של שכר 

, ציב הקרובההעובדים בשנת התק
-והעלאת גיל הפרישה של העובדים מ

בין תוצאותיה הצפויות של . 67- ל65
העלאת שכר הלימוד : מדיניות זו

,  יורו890- ל620-השנתי לסטודנטים מ
פגיעה בתקציבי מחקר 

המקצועית ות וצמצום ההכשרות באהורדת הקצ, לאוניברסיטאות
לאה של הע, סגירת מעונות יום לפעוטות, למובטלים צעירים

צעדים אלו צפויים . תעריפי הנסיעה בתחבורה הציבורית ועוד
 בצעירים –ויותר מכך ,  בציבור הנשים העובדותקשותלפגוע 
  .  מהם אינם מצליחים למצוא עבודה20%- מלמעלהאשר , הבלגים

הודיעה הממשלה על הטבות מס שונות לחברות , במקביל    
וכן , "ת עבודה חדשיםד יצירת מקומוודיע" בתירוץ שלהגדולות 

  מתוצרת F-35 מטוסי קרב מסוג 40הודיעה על רכישה של 
תנועות השלום המתנגדות .  מיליארד יורו6 בעלות של ,ב"ארה

 ציינו כי ביטול רכישת מטוס אחד בלבד ייתר את ,כישת הנשקלר
רכישה זו , בנוסף. ההעלאה המתוכננת בשכר הלימוד לסטודנטים

החברה , ת הצבאית של בלגיהמשמעותה הגברת המעורבו
  . באזורים שונים בעולם,ו"בנאט

 

 לא חיכו עד שהממשלה תתחיל ליישם םאיגודי העובדים הבלגי
 בה ,הפגנה המונית  בנובמבר6-וארגנו בבריסל ב, את תוכניותיה

 הלאחר מכן הוכרז. עובדים 200,000-  ל150,000בין השתתפו 
אשר , ה מדי שבועשורה של שביתות במחוזות השונים של בלגי

ם איגודיה. בשבוע שעבר לשיא בשביתה הארצית הכללית ההגיע

דיווחו על התגייסות נרחבת של ציבור העובדים המקצועיים 
  . 60-שהיא הגדולה ביותר במדינה מאז שנות ה, לשביתה

סחורות של  ה וטעינהפריק, ליכלשותקה ציבורית התחבורה ה
הבינלאומי של בריסל שותק וגם נמל התעופה , בנמלי הים הופסקה

בתי הספר התיכוניים . וכל הטיסות אליו וממנו בוטלו
ומרבית בתי הספר היסודיים , והאוניברסיטות לא נפתחו ברובם

רבים .  אך לא קיימו פעילות לימודית,קיבלו את התלמידים
וכן נותרו , גם הםמהמפעלים ומשרדי החברות הגדולות הושבתו 

ארגוני . רשתות השיווק הגדולותבמרבית  הסניפים יםסגור
 לשביתות וטענו כי הנזק שנגרם למגזר התנגדו ,כצפוי, המעבידים
  . מיליון יורו650 על העול –יום השביתה הכללית עקב הפרטי רק 

בכניסות אל מקומות העבודה השובתים הקימו העובדים עם שחר 
וניסו להסביר למעט , משמרות שביתה

על מטרות העובדים אשר ניסו להיכנס 
בערים הגדולות . השביתה ועל חשיבותה

 אוהתקבצו אמנים ופעילים חברתיים ויצ
 אופניים ם עלביוכרקבוצות גדולות ב

ביעו לה כדי, סע בין משמרות השביתהלמ
איגוד נהגי . את תמיכתם בעובדים

ארגן חסימה של המשאיות של בלגיה 
והנהגים ניסו , יםמספר צמתים מרכזי

קשו להגיע לעבודה לשכנע עובדים שבי
  . ברכב פרטי לשוב על עקבותיהם

 שכל התחייבלמרות ששר הפנים הימני 
יוכל להיכנס למקום ביום השביתה  שרוצה לעבוד פר שביתהמ

ניכר היה שמרבית כוחות המשטרה בשטח צידדו במטרות , עבודתו
שימוש בכוח מצד . השביתה והגנו על זכות המחאה של העובדים

בעת שכמה עשרות מפגינים ניסו , מרכז בריסלהמשטרה נרשם רק ב
ולאחר מכן השליכו , לפרוץ למשרדי ארגון בעלי החברות הגדולות

 .ימנית-ביצים ושקיות שוקו על מטה המפלגה הפלמית הלאומנית
 שהיא מפלגה –) PTB-PVDA (מפלגת העובדים של בלגיה

בייצוג בתולדותיה לראשונה במאי זכתה אשר , לנינית-מרקסיסטית
,  בשביתה ובמטרותיהלאההביעה תמיכה מ –בפרלמנט הבלגי 

המפלגה גיבשה תכנית . וגייסה את כל חברי המפלגה להצלחתה
שר הופצה בקרב העובדים השובתים א, חלופיתחברתית -כלכלית

ביטול כל הקיצוצים בשירותים : במרכז התכנית. גה בפרלמנטהוצו
ומות עבודה ויצירת מק,  בתנאי העובדיםפגיעותהחברתיים וה

אשר , בייחוד בתחומי החינוך והבריאות, חדשים במגזר הציבורי
יסייעו להפחתת האבטלה בקרב הצעירים וישפרו את רמת השירות 

צעדים אלו ימומנו באמצעות ביטול רכישות הנשק . לאזרחים
מס "ובאמצעות הטלת , הטבות המס למעסיקיםהפסקת המתוכננות ו

  .על המאיון העליון" מיליונרים
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 6/בחירות 

  

הצבעה טקטית פירושה 
  טעות אסטרטגית

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  גבריאל- בן. אמאת 
  

ר "ויו, הרצוג) י'בוז(כ יצחק "ח, ר מפלגת העבודה"    יו
קיימו , כ ציפי לבני"שרת המשפטים המפוטרת ח, "התנועה"

בה הכריזו כי יתמודדו ) 10.12(מסיבת עיתונאים משותפת 
המחנה ",  ככל הנראה,ברשימה שתיקרא, יחדיו לבחירות

היא : אתהיה משהו מוזר במסיבת העיתונאים הז". הציוני
הקיצונית -כונסה כדי להכריז על אלטרנטיבה לדרכו הימנית

אשר פעל להרחבת מפעל , של ראש הממשלה בנימין נתניהו
 אולם מילים –ההתנחלות ויזם מלחמה תוקפנית בעזה 

  . בהכלל לא נשמעו" כיבוש"או " פלסטינים"דוגמת 
נראה כאילו מדובר במסיבת עיתונאים שכונסה ,     למעשה

כאילו באותו יום ממש לא מת השר : ולא בישראל, על הירח
במהלך , לאחר שהותקף בידי חיילים, הפלסטיני זיאד אבו עין

כאילו שבועות ספורים ; "עדי עד"הפגנה נגד ההתנחלות 
יד "י ערב-לשוני היהודי-הספר הדו-קודם לכן לא הוצת בית

כאילו לא היינו עדים ; ה"בידי פעילי להב, בירושלים" ביד
מתקפה מסוכנת וגזענית על המרחב בחודשים האחרונות ל

, וחוקים מפלים אחרים" חוק ההסתננות"דוגמת , הדמוקרטי
ר ועדת השרים לענייני " כיוה לבני בתפקידאותם הובילה

  .חקיקה
ת  ביותר שאמר הרצוג באותה מסיבן    המשפט הכ

 :ילבנאודות היחסים בינו לבין  עלהיה כשדיבר , עיתונאים
אבל ירענן  ".צברנו שעות אינספור בדיונים במספר ממשלות"

 ?אילו ממשלות היו אלה ובראשות מי: נא הרצוג את זכרוננו
שהשניים , בין היתר בראשות נתניהו, היו אלה ממשלות ימין

  .והתחמקו מלהתחייב שלא ישבו שוב בממשלה בראשות
  

        ????מי ירכיב ממשלה אחרי הבחירותמי ירכיב ממשלה אחרי הבחירותמי ירכיב ממשלה אחרי הבחירותמי ירכיב ממשלה אחרי הבחירות
סקרי דעת קהל שפורסמו מאז הודיעו השניים על רשימת     

חוזים לרשימה זו מספר , משותפת של העבודה והתנועה
הדבר נסך בלב רבים את . מנדטים גדול יותר משל הליכוד

כי ניתן יהיה לשים קץ לשלטון הימין ולהביא , התקווה
  .בראשות נתניהוהרעה ה לכינון ממשלה חלופית לממשל

שכל איש שמאל רואה עצמו שותף ,     מדובר במטרה נעלה
לא : אולם יש לזכור כיצד עובדת שיטת הממשל בישראל. לה

ראש הסיעה הגדולה ביותר הוא שמרכיב אוטומטית את 
אלא דווקא מי שמצליח לגבש , הממשלה אחרי הבחירות

 המהווה רוב ,סביבו קואליציה של חברי כנסת מסיעות שונות
  . חברי כנסת או יותר61של 

ממליצות הסיעות השונות בפני נשיא ,     לאחר הבחירות
הרכבת המדינה על מי מבין חברי הכנסת להטיל את מלאכת 

זה כ "חהנשיא מטיל על , תייעצויותהסבב הלאחר . הממשלה
ויש לו פרק זמן , את האפשרות להרכיב ממשלה בראשותו

אין חובה שהנשיא יטיל מלאכה זו אולם . קצוב לעשות כן
  . דווקא על ראש הסיעה הגדולה ביותר

הסיעה הגדולה ביותר הייתה , למשל, 2009    לאחר בחירות 
,  חברי כנסת28שמנתה , בראשות ציפי לבני" קדימה"סיעת 

סיעות אולם . כים בלבד" ח27לעומת סיעת הליכוד שמנתה 
הימין בכנסת המליצו לנשיא להטיל את מלאכת הרכבת 

  .וכך הוקמה ממשלה בראשותו, הממשלה על בנימין נתניהו
ממשלה חלופית לממשלה בראשות כדי להבטיח ,     לכן
התנועה תזכה ביותר -אין די בכך שרשימת העבודה, נתניהו

, אלא דרוש כי סיעות השמאל, מנדטים מרשימת הליכוד
וסיעות , ייצגות את האוכלוסייה הערביתהסיעות המ

כים או " ח61 יזכו יחדיו ברוב של –המזדהות כסיעות מרכז 
וכי סיעות אלו ימליצו לנשיא להטיל את מלאכת , יותר

כ אחר מהמחנה "הרכבת הממשלה על הרצוג או על ח
  .המתנגד לנתניהו

      

  להצביע לשמאל העקבילהצביע לשמאל העקבילהצביע לשמאל העקבילהצביע לשמאל העקבי
" קדימה"אה מפלגת יצ, 2009ימים ספורים לפני בחירות     

בניסיון לשכנע , "או ציפי או ביבי"בקמפיין שסיסמתו 
.  להצביע לקדימה–מצביעים המבקשים להחליף את נתניהו 

הנמצאים מבחינת , מצביעי שמאל לא מעטים, כתוצאה מכך
דמוקרטיות -השקפותיהם שמאלה מהעמדות הניציות והאנטי

והצביעו  התפתו –" קדימה"שאיפיינו את חברי הכנסת של 
, ההשלכות עבור מפלגה שמאלית יותר. עבור מפלגה זו

  . מנדטים3-הייתה קריסה ל, דוגמת מרצ
, "בתוך המחנה"נדידת הקולות הייתה :     התוצאה ידועה

אלא , לא רק שהוקמה ממשלת ימיןאז ו, מהשמאל אל המרכז
הצטרפה " קדימה" סיעת –ששלוש שנים מאוחר יותר 

שמצביעי שמאל נתנו ,  כך אירע.לממשלה בראשות נתניהו
אל אותה קואליציה , בסופו של דבר, קולם עבור מי שהצטרף

  .קיוו למנועאת הקמתה ימנית ש
אין טעות גדולה יותר מאשר , עבור מצביעי שמאל,     לכן

רק משום שזו , לרשימה הפוזלת למרכז" הצבעה טקטית"
דווקא הצבעה לרשימות . עוקפת בסקרים את הליכוד

 מבטיחה כי לכנסת –ש " ובראש ובראשונה לחד–ות שמאלי
יישלחו חברי כנסת שבשום פנים ואופן לא יסכימו לשבת 

  . בממשלה בראשות נתניהו
 הכיהנו שניהם כשרים בממשל, כאמור,     הרצוג ולבני
-ונמנעו מלהתחייב שלא יעשו כך אחרי ה, בראשות נתניהו

- גם הן כרשימות אחרות המגדירות עצמן. 2015  במארס17
" כולנו"בראשות יאיר לפיד או " יש עתיד" דוגמת –" מרכז"

 קל וחומר שאינן –לשעבר משה כחלון -בראשות הליכודניק
  .שוללות חבירה לנתניהו

, ש פירושה להצביע לסיעה שמאלית עקבית"    הצבעה לחד
הובלה של   ובה בעת לנתניהוות עקביתהתנגדה הוכיחש

זו הצבעה  .י האופוזיציהחקיקת חוקים מתקדמים מספסל
שאיפשר ,  חוסם נגד הימיןהגוש לסיעה שהייתה המובילה ב

בשנות , שות יצחק רביןאת המשך קיומה של הממשלה ברא
  .את עליית הליכוד לשלטוןאז  ומנע, 90-ה



  

 7/תרבות 
 

  

  כשהוורוד היה אדום
  

  
  
  
  

המבוסס על התרחשויות , "גאווה"הסרט 
צפוי - מביא את סיפור החיבור הבלתי, אמיתיות

בין פעילים מהקהילה הגאה לבין כורים 
  שובתים בבריטניה של אמצע שנות השמונים

  
  אורי וולטמןמאת 

  
    אם יתבקש פעיל בקהילה הגאה לתאר ציוני דרך מרכזיים 

הוא עשוי להזכיר , מופוביה ולמען שוויוןבמאבק נגד הו
אז , 1988פעיל מישראל יזכיר אולי את שנת . מאורעות שונים

. מיניים כעבירה פלילית- בוטל החוק שהגדיר יחסים חד
-אז פרץ בניו, 1969ב יזכיר אולי את שנת "ואילו פעיל מארה

שהוליד את התנועה המודרנית למען , "מרד סטונוול"יורק 
  ).הומואים טרנס ובי, לסביות(ב "זכויות להט

אם הוא מודע פוליטית ובקיא דיו ? ומה יזכיר פעיל בריטי    
הוא עשוי , ב בארצו"בהיסטוריה של מאבק קהילת להט

צפויות שאירעו באמצע - להזכיר את אחת האפיזודות הבלתי
כאשר קבוצת פעילים מהקהילה הגאה הקימה , 80-שנות ה

זכה סיפור , כעת. כורי הפחםארגון לסולידריות עם שביתת 
מוקרן ה, "גאווה"בסרט הבריטי , מרתק זה לעיבוד קולנועי

  .בבתי קולנוע בארץ
 שלטה בבריטניה ממשלה 80-בשנות ה.     ונתחיל מההתחלה

אשר הציבה לעצמה , ר'שמרנית בראשות מרגרט תאצ
על הכוונת של . כמטרה את שבירת העבודה המאורגנת

בראשו עמד המרקסיסט , ם הארציר היה ארגון הכורי'תאצ
 הודיעה הממשלה על כוונתה 1984-ב. ארתור סקארגיל

אשר   שביתהבתגובה הוכרזהו, עשרות מכרות פחםלסגור 
מקצועיים -יגודהייתה אחד המאבקים האש, נמשכה כשנה

  .מאה הקודמתבהחשובים בבריטניה 
כאשר , 1984הסרט נפתח במצעד הגאווה בלונדון בקיץ     

המגולם בידי השחקן (עיר בשם מארק אשטון פעיל צ
מחליט לגייס תרומות במהלך המצעד , )האמריקאי בן שנצר

הוא וחבריו , מעודד מההצלחה. עבור הכורים השובתים
לסביות והומואים תומכים " בשם מחליטים לייסד קבוצה

  .ולהתרים את הקהילה הגאה למען כורי הפחם, "בכורים
 לטובת קרן כומי כסף נכבדים    הקבוצה מצליחה לגייס ס

ומנסה ליצור קשר עם אחת מקהילות הכורים , השביתה
 קשיים –אחרי קשיים התחלתיים ביצירת החיבור . ילסיבוו

בתקופה בה דעות קדומות , שנבעו מהאופי של הקבוצה
 –ובמיוחד באזורים הכפריים , ואפליה היו רווחות ביותר

  .הצליחו הפעילים להגיע אל אחת העיירות
צפוי -הבלתיהמפגש     הסרט מתאר בהומור ובאנושיות את 
שלדבריהם מעולם , בין כורים שובתים מעיירה כפרית וקטנה

לבין הפעילים הגאים , לא פגשו קודם הומו או לסבית
ביקרו קודם בעיירה כה קטנה שמרביתם מעולם לא , מלונדון
מצליחות שתי , המחסומים התרבותייםחרף . ונידחת

כאשר , הקהילות ליצור ביניהן שפה משותפת של סולידריות
, ממשלה השמרניתהעימות מול ה הוא ןהדבק המאחד אות

שהייתה לא רק עוינת את מעמד העובדים אלא גם 

אחד הרגעים המרגשים בסרט , ואכן. הומופובית במוצהר
 וריםמראה לאחד הכ תושבת העיירה מתרחש כאשר

והוא ,  ידיעה הומופובית מתוך עיתון יומי גדוליםהשובת
אני לא מאמין למה שהצהובונים כותבים עלינו : "משיב

  ".?אז מדוע שאאמין למה שהם כותבים עליהם, השובתים
 נשכח    חשיבותו של הסרט היא בזרקור שהוא מפנה לרגע 

כך שהוא בו, בתולדות המאבקים החברתיים בבריטניה
סולידריות ואינטרסים משותפים יכולים לחבר  כיממחיש 

בסצנה החותמת . נאבקות למען זכויותיהןהקבוצות שונות 
מגיעים אוטובוסים רבים של איגוד כורי פחם כדי , את הסרט

כביטוי של תמיכה בקהילה  ,לצעוד במצעד הגאווה בלונדון
כמו כן מוזכר כי !). 1985ביוני , מעשה שקרה באמת(הגאה 

פעל איגוד הכורים למען , לאחר תום השביתה, באותה שנה
הכנסת סעיף נגד אפליה על רקע נטייה מינית במצע מפלגת 

  . קונפדרציית האיגודים המקצועייםה שלהלייבור ובחוק
.    במישור הפוליטי והאמנותי, אולם הסרט אינו חף מבעיות    

שדמותו של המנהיג הכריזמטי של , מצער היה לראות
אומנם . מוצגת בצורה חלקית בלבד,  אשטוןמארק, הקבוצה

  בסרט רק נרמזתאולם, כי מדובר באדם שמאליברור 
אשטון היה חבר , העובדה שבזמן שביתת הכורים בעקיפין

לאחר . המפלגה הקומוניסטית הבריטית ופעל במסגרתה
ל ברית " היה אשטון מזכ,1987-1985בשנים , השביתה

  .מאיידס, 26בגיל , תעד מותו בטרם ע, הנוער הקומוניסטי
    הסרט לא מצליח להתגבר על בעיה המאפיינת סרטים 

 הדמויות של הפלקטיות והשטחיות –שהיא , פוליטיים רבים
העיקר הוא סיפור , כי מבחינת יוצרי הסרט, ברור. בסרט

וכי הדמויות הן רק כלי לשם , המעשה אותו ביקשו לתאר
שמדובר , ובדההדבר צורם במיוחד נוכח הע. השגת מטרה זו

אירועים הנשען על אלא בתיאור ,  לגמרילא ביצירה בדיונית
אולם .  עדיין חיים ופעילים–וכי חלק מהאישים , אמיתיים

שמותיר , מדובר בסרט מצחיק ומרגש, חרף חולשות אלה
  .תחושה של אופטימיות אחרי הצפייה

     
; סטיבן ברספורד: תסריט; וס'מתיו וארצ:  בימוי- "גאווה"

: שחקנים; כריסטופר נייטינגייל: מוסיקה; טד רדקליף: לוםצי
אנדרו , דומיניק וסט, מוניקה דולאן, מקיי' ורג'ג, בן שנצר

 .פאדי קונסידין, ביל ניי, אימלדה סטאנטון, סקוט



    במאבק
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נושאים , חברי הפרלמנט האירופי מסיעת השמאל המאוחד: בתמונה

  תמיכה בעם הפלסטיניבכרזות 

  
החלטה ) 17.12(בשבוע שעבר הפרלמנט האירופי אימץ     

: התומכת באופן עקרוני בהכרה במדינה פלסטינית
הפרלמנט האירופי תומך בעיקרון של הכרה במדינה "

 ומאמין שעל אלה ללכת יד ,פלסטינית ובפתרון שתי המדינות
ההחלטה . נכתב בהחלטה, "ביד עם התקדמות המשא ומתן

 . נמנעים11-  נגד ו88 , בעד498: התקבלה ברוב גדול מאוד
בעוד חברי הפרלמנט האירופי המשתייכים למפלגות     

דמוקרטים והירוקים הציעו תחילה -הסוציאל, השמאל
נציגי הימין , להצביע על הכרה במדינה פלסטינית ללא תנאים

ברית הליברלים "-ו" מפלגת העם האירופית"סיעות מ
טענו מנגד כי על הכרה לבוא רק " והדמוקרטים למען אירופה

  . הסכם עם ישראלבעקבות 
הייתה סיעת השמאל בארגון התמיכה פעילה במיוחד     
 ,מסגרת הקומוניסטים האירופיים, )GUE/NGL (מאוחדה

  .1967 ביוני 4-הות הדורשת להכיר בפלסטין בגבול
  

אוניברסיטת : בעקבות מחאת המרצים
  אביב לא תסגור את המכינה - תל

אקדמית -עשרות מרצים ומורים של המכינה הקדם    
אביב הפגינו מחוץ לכותלי בית הדין -באוניברסיטת תל

 במחאה על כוונת, )18.12(א "האזורי לעבודה בת
.  מורים60- האוניברסיטה לסגור את המכינה לאלתר ולפטר כ

הדבר יחסום את האפשרות של אוכלוסיות , לדבריהם
 המפגינים נשאו שלטים. מוחלשות להתקבל לאקדמיה

אוניברסיטה ", "לסגירת המכינה' לא'אומרים ": עליהם נכתב
 להעמקת 'לא'אומרים "-ו" השכלה בהקפאה –בלי מכינה 

  ".פערים
  
  

 י"יפו של מק-א"חברי מחוז ת
  

  

 חבר הוותיק והמסוראבלים על מותו של ה

 שלמה שחר
  

  

  

 שללא לאות הפיץ את דבר המפלגה

  ומשתתפים בצערה של המשפחה

בדיון שנערך בבית הדין נמסר כי האוניברסיטה לא תסגור     
ותמשיך לעמוד , אקדמית-את המכינה הקדם" לעת עתה"

  .בקשר עם ארגון הסגל האקדמי הזוטר
  

   פתחו בשביתה" קווים"נהגי חברת 
הודיעו בשבוע שעבר " קווים"בדי חברת התחבורה     עו

החברה מפעילה אוטובוסים . על שביתת אזהרה) 18.12(
יישובי בקעת אונו ב, פתח תקווהולוד , רמלהערים ב

 .ר עילית"מודיעין עילית וביתובהתנחלויות 
 –" כוח לעובדים" המאורגן במסגרת –    ועד העובדים 

ההנהלה , לדברי הוועד.  נהגי אוטובוס1,800- מקיף כ
ומתן על ההסכם -סחבת במשאבת נוקטמתנכלת לפעיליו ו

אנו מתנצלים בפני ". המתקיים מאז חודש מארס, הקיבוצי
תפגע אך לא יתכן שהחברה , הנוחות הזמנית- הנוסעים על אי

 ניסן מסר, " רק בשל חברותם בהתאגדות,בפרנסת הנהגים
 .מראשי הוועד, נימני

נגד הנהלת  הגיש תביעת פיצויים "כוח לעובדים"ארגון     
, בין היתר. פעילי הוועדהתנכלויות להבשל " קווים"

לשימוע לפני פיטורים כי זימנה מאשימים בוועד את ההנהלה 
כי תשעה עובדים , עוד נמסר מהוועד. וועדמהתשעה חברים 
וכי תנאי ההעסקה של רבים מהמצטרפים , אחרים פוטרו

  . הורעו–ן העובדים לארגו
  

הממשלה מסרבת לקחת : גרינפיס
   אחריות על האסון הסביבתי בערבה

כי , נאמר" גרינפיס"ארגון לאחרונה     בהודעה שפרסם 
ממשלת נתניהו מסרבת לקחת אחריות ולטפל באסון 
האקולוגי החמור שנגרם כתוצאה מדליפת הנפט הגדולה 

ת הכתם השחור גם בקלפי הם לא יצליחו להלבין א. "בערבה
 .נמסר מהארגון, "שמתנוסס מעל הערבה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )ש"חד(החזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון 
  

ש מבקשת מסניפי החזית לערוך את השינויים "מזכירות חד
  :ש"הבאים ברשימות הצירים למועצת חד

  

   –ש שהם חברי מועצות הרשויות המקומיות "חברי חד). 1(
  אם בעקבות הבחירות . ש"ת חד       יהיו חברי מועצ
   שנבחרו  חבריםהרכב החל שינוי ב       המוניציפאליות 

  ש יישלחו הנבחרים " למועצת חד–       לרשות המקומית 
  .ולא קודמיהם,        החדשים

  .  בדצמבר27- הסניף רשאי לשנות את נציגיו עד ל). 2(
 . לא יתקבלו–שינויים שיימסרו אחרי תאריך זה        

  בחתימת , ש בחיפה"השינויים יישלחו למשרדי חד). 3(
 .מזכיר הסניף       

  

  , 8536504-04 –ש "משרד חד: לבירורים
  4836168-050 –ר ועדת הביקורת "יו, אסעד סמעאן

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 הפרלמנט האירופי הכיר בפלסטין


