
  
  

  

  

  ת מועמדיה הראשונים ברשימה לכנסתחמשבש בחרה "מועצת חד

  
 – חברים מרחבי הארץ 929 המונה –ש "    מועצת חד

כדי , באולמי סמיראמיס בשפרעם) 17.1(בשבת התכנסה 
- הכנסתבחירות לש ל" ברשימת חדשלמועמדים בלבחור 

  . במארס17-אשר יתקיימו ב, 20
, הודים וערביםי, ועמדים מועמדות ומ31שיא של     מספר 

אשר , התמודדו על ששת המקומות הראשונים ברשימה
 וחבר הלשכה ש"ר חד"יו. הורכבה בבחירות חשאיות

הוביל ש, מוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכהכ "ח, י"הפוליטית של מק
ש לכנסת מאז הבחירות "את רשימת חד

 הודיע מעל –) 1999בשנת  (15-לכנסת ה
 כי הוא אינו מעמיד עצמו ,במת המועצה

הודעתו זכתה . חירה למקום ברשימהלב
אשר הריעו לו , הוקרה מצד צירי המועצהב

 את תרומתו העריכו גבוההממושכות ו
  .בכנסתולסיעה ש "לעבודת חד

סקר את פעילותו , עפו אגבריהעפו אגבריהעפו אגבריהעפו אגבריהכ "    ח
 כי הודיעו, כנסתבשנים האחרונות בהענפה 

  כן נהג גם.הוא מסיר את מועמדותואף 
 .י"ל מק"ומזככ " לשעבר ח,עיסאם מחולעיסאם מחולעיסאם מחולעיסאם מחול

מזכיר , איימן עודהאיימן עודהאיימן עודהאיימן עודהד "בהצבעה זכה במקום הראשון עו
 . קולות427שקיבל , ש ובעבר חבר מועצת העיר חיפה"חד

 ,י" רכז מזכירות מק– סאמח עיראקיסאמח עיראקיסאמח עיראקיסאמח עיראקיד "עוגבר על הוא 
,  המשפטי של מרכז מוסאווא והיועץסגן ראש עיריית טירה

  . קולות302שקיבל 
 330 (סלימאןסלימאןסלימאןסלימאן- - - - עאידה תומאעאידה תומאעאידה תומאעאידה תומאנבחרה     למקום השני 

לית "מנכ, י" חברת הלשכה הפוליטית של מק–) קולות
 עורכת היומון עד לאחרונהו, "נשים נגד אלימות "העמותה
 316 (נבילה אספניולינבילה אספניולינבילה אספניולינבילה אספניולימולה התמודדה ". אתיחאד-אל"

פולה וט-ר לפסיכולוגיה ומייסדת מרכז א"ד, )קולות
  . הפועל לקידום החינוך לגיל הרך ולהעצמת נשים, בנצרת

  

אישרו צירי , התמודדות על המקום השלישילקראת ה    
 דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןכ "ח ל) מהקולות74%(המועצה ברוב גדול 
אישור נדרש משום שלפי תקנון ה .להגיש את מועמדותו

 מועמד שכיהן למעלה משתי תקופות כהונה, ש"חד
שלישים לפחות -נדרש לזכות באישור של שני, מלאות

לאחר . בטרם יוכל להתמודד לכהונה נוספת, מחברי המועצה
על הסרת מועמדותם הודיעו , זכה באמון המועצהדב חנין ש
י ומרצה "חבר הלשכה הפוליטית של מק (עופר כסיףעופר כסיףעופר כסיףעופר כסיףר "ד

, מרצה במכללת ספיר (יעלה רענןיעלה רענןיעלה רענןיעלה רענןר " וד,)למדעי המדינה
-רית של הכפרים הבדואים הבלתידוברת המועצה האזו

בהצבעה על המקום ). קיבוץ כיסופיםותושבת , מוכרים בנגב
  את תמיכתם של  השיג דב חנין,השלישי

פדרו פדרו פדרו פדרו וגבר על ,  מהמצביעים73%
מורה לאזרחות מקיבוץ ניר , גולדפרבגולדפרבגולדפרבגולדפרב

  . מהקולות27%קיבל אשר , יצחק
ר " דברשימה נבחרמקום הרביעי ל    

למשפטים מרצה , באריןבאריןבאריןבארין''''יוסף גיוסף גיוסף גיוסף ג
ולזכויות אדם באוניברסיטת חיפה 

 המרכז הערבי –ומנהל מרכז דיראסאת 
הוא גבר על . מדיניותללמשפט ו

ל ברית "מזכ, ד שבייטהד שבייטהד שבייטהד שבייטה''''אמגאמגאמגאמג המועמד
  ).י"בנק(הנוער הקומוניסטי הישראלי 

עבדאללה אבו עבדאללה אבו עבדאללה אבו עבדאללה אבו ר "    על המקום החמישי התמודדו ד
 הפעיל בוועד, י" חבר הלשכה הפוליטית של מק– מערוףמערוףמערוףמערוף

; "רופאים לזכויות אדם"הדרוזי ובארגון -היוזמה הערבי
; ש ביישוב חורה בנגב" מזכיר סניף חד– יוסף אלעטאונהיוסף אלעטאונהיוסף אלעטאונהיוסף אלעטאונה

ש ולשעבר מזכיר ועד " חבר מזכירות חד– סאמר סווידסאמר סווידסאמר סווידסאמר סוויד
מוחמד מוחמד מוחמד מוחמד והבמאי ושחקן התיאטרון ; הדרוזי- היוזמה הערבי

 כי נדרש סיבוב שני בין אבו מערוף ,התבררלאחר ש. . . . בכריבכריבכריבכרי
 ובחירת אבו  אלעטאונה את מועמדותוסירה, טאונהלבין אלע

  . אושרה למקום החמישימערוף
  

 מעידה על דבקות 20-ש לבחירות לכנסת ה"רשימת חד                
על רצונה הנחוש ו, ערבית-אמת יהודית-התנועה בשותפות

 מביאה רשימהה. לממש את התחייבותה לייצוג נשים בסיעה
כחות של עם נו ,של התחדשותמרעננת  בשורה בה בעת

צעירים המעורבים בעשייה חברתית ובעלי ניסיון בתחום 
ביא לה ה שנבחרהרשימהבכוחה של . האקדמי והמוניציפאלי

למען הנחוש  המאבק –ש "חד שלהייחודיים  המסריםאת 
  . לציבורים חדשים,שוויון וצדק חברתי,  צודקשלום
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 2/תגובות 

  

        
  

  

        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
  

  'הכשר מהרבנית יחימוביץ
האיש .  נעשה שמאלני לכבודנואהו –תראו את ליברמן "

 – ולעשות טרנספר לערביי ישראל שרצה להפציץ את אסואן
  ".מוביל מחנה השלום, עכשיו הוא יונה צחורה

  )5.1, "וואלה", העבודה', כ שלי יחימוביץ"ח(

  
  הרבנית מבטלת את תעודת הכשרות

אתם . האמת היא שאתם לא סוציאליסטים ולא קפיטליסטים"
  ."סתם חזירים

  )30.12, "דה מרקר", העבודה, 'כ שלי יחימוביץ"ח(

        
  ?למה להעליב את הסוחרים

כי אני ראיתי ?  ראש ממשלה2אתם ראיתם אתמול בערוץ "
את הסוחר שעומד בקרן רחוב ומוכר שעון מזויף לעוברי 

  ".אורח תמימים
  )7.1, "ידיעות אחרונות", מה קדמוןהפרשנית סי(

  
  מדוע אין לפטר עובדים

אם הייתי רוצה לפטר אלפי עובדים היה לי קל יותר בלי "
היום בשביל ? אבל האם המדינה רוצה לראות דבר כזה. ועד

  ". כל המדינה עומדת על הרגליים,מסרגה בערד
  )5.1, "כלכליסט ",ל התעשייה האווירית"מנכ ,יוסי וייס(

  
   משמעותיתלמידה

השתתפו , הלומדים בכפר הנוער הודיות' תלמידי כיתה י"
מ מחוז חוף ויחידת "השבוע בתרגיל משותף עם לוחמי יס

התרגיל נערך באזור הצפון וכלל בין . הפרשים במחוז צפון
שים נבנו במיוחד על ידי התרחי. תרגיל פיזור המון: היתר

, אלי שטיין, נוער הודיותמנהל כפר ה.  מחוז חוףמ"מפקד יס
התרחישים מושתתים על מקרים אמיתיים והחניכים 'סיפר כי 

כאשר בחלק , שלנו נטלו חלק ופעיל ומלא בפעילות
, ובחלק מהתרגילים, הם שימשו בתור מפגינים, מהתרגילים

  ".'מ להשתלט על זירת האירוע"הם סייעו לכוחות היס
  )2.1, " השבועון לציבור דתי לאומי–מצב הרוח "-מתוך ידיעה ב(

  
  בוטינסקי'מורשת ז

נשמה וחיים , מותק, אקח איתי מהליכוד דברים כמו כפרה"
  ".שלי

  )7.1, "ידיעות אחרונות" ,מהליכודפרש , משה פייגליןכ "ח(

  
  הצבר הון

 ,אין היגיון שאחרי שהסתיים התהליך הטבעי בדמוקרטיה"
  "לא איעזר בכלים שצברתי כדי להבטיח את עתידי

  )9.12, "הארץ", משלה לשעברראש המ, אהוד ברק(
  

  עצובהבלייזר 
זו מפלגה . ש איננה פשע כמובן"למועצת חד הצטרפות"

שיש לה היסטוריה  ,עם אלמנטים דמוקרטיים, לגיטימית
, 1947-למשל תמיכה בהחלטת החלוקה מ(מעניינת 
ש אינה "אבל חד). בנושא פתרון שתי המדינות וחלוציותה

 הרואה, זו מפלגה אנטי ציונית –ואם תרצה , מפלגה ציונית

, אבל המעבר שלך. התעמרות וגזל, כיבוש, בציונות כפייה
, כאדם שנולד בבית הכי ציוני שניתן להעלות על הדעת

ואשר ראויה , שעבר זמנה(בראש ההסתדרות הציונית  שעמד
ובראש הסוכנות היהודית  )להתחלף במוסד חדש ומייצג

 אל מפלגה, )קיוםשמרגע הקמת המדינה אין לה הצדקת (
הגישה .. .הוא מעבר שקשה לי לשאת –השוללת את הציונות 

ש מכילה הרבה אמירות מתקדמות שאנשים ליברלים "של חד
אתה מוותר היום על ישראל ... אבל, להזדהות עימן יכולים

מי אני . מזוהה דמוקרטית לטובת ישראל הבלתי-היהודית
  ."אני רשאי רק להתעצב? שאנזוף בך

  )4.1 ,"ישראל היום", ר מרצ לשעבר" יו,ייליןיוסי ב(
  

  הליכוד מחולל ניסים
 197 שרק אף, אן'ג- קולות בבית278- בי זכה לצחי הנג"

 מתפקדים הצביעו עבור ישראל 255. מתפקדים באו להצביע
 קולות קיבל 4,500 . קולות נספרו89אולם רק , בדימונהכץ 

יכוד יולי אדלשטיין בקלפי בבחירות המקדימות של הל
  ". הצביעו3,300אף שרק , בירושלים

  )5.1, "ידיעות אחרונות("
        

   עבריתעבודה
עזיבת 'אין בהמצאת פרנסה לערבים אלא דרך עקיפה של "

, הערבים כבר נמצאים, יוםכבמציאות . 'הארץ בידי האומות
  ".ויש להסתפק אם קשיי הפרנסה יגרמו להם לעזוב את הארץ

   )2.1, " לכל המשפחה היהודית–שבתון ("
  

  ההסתדרות למען התעשייה והתעשיינים
סוכם עם ההסתדרות על הגמשה ,  למשל,רק בשבוע שעבר"

משמעותית וחסרת תקדים בתחום העסקת עובדים בלילה 
לרווחת , ובהיקף השעות הנוספות השבועיות המותרות

  ".התעשייה והתעשיינים
  , ןצביקה אור,  היוצאר התאחדות התעשיינים"מודעת תמיכה ביו(

  )5.1, "דה מרקר"
  

  הטייקוניםהסרטן למען 
למה לא מקדישים מחקרים שימנעו את מקרי הסרטן "

, מנות חברות התרופותמכי את רוב המחקרים מ? האקראי
  ".ולהן אין עניין במחקר מונע

  )4.1, "ידיעות אחרונות ",אונקולוג ,ר רענן ברגר"ד(
  

  מפריטים את תהליכי ההפרטה
ת ניתוח הרפורמות שמגבשים משרד האוצר מפריט א"

  ."פקידיו
  )30.12, "כלכליסט"-כותרת ב(



  מ

  3/ כלכלה וחברה 
 

איל יצהר: צילום. הטייקון עידן עופר  

  

  

  החברה לישראל נגד עובדי ישראל
  

   הגיע הזמן שיעשה זאת● רעידן עופר איים לעזוב את המדינה לפני כעשו

  

  
בשבוע שעבר  שבע ביטל-בית הדין האזורי לעבודה בבאר    

- לשנשלחו את מכתבי הזימון לשימוע לפני פיטורים ) 13.1(
התקיים בעקבות בקשת  הדיון.  עובדי מפעלי ים המלח134
לא לנקוט שהנהלת החברה ובעקבותיו התחייבה , תדרותההס

 ועד  עםומתן נמרץ-שאלהיכנס למכן ו ,צדדי-בשום צעד חד
זה את להשהות בשלב  ההסתדרות מצידה הסכימה. העובדים

  .הצעדים הארגוניים
 במסגרתו – המופרט) כימיקלים לישראל(ל "ונצרן כי    ק

 , עופרבבעלות עידן הנמצא –פועלים מפעלי ים המלח 
בתואנה של הוציא מכתבי זימון לעובדים לקראת פיטורים 

-נודע כי ההנהלה מעוניינת לפטר יותר מ". חיסכון בעלויות"
ל כבר פיטר לפני מספר "כיקונצרן . הכול- בסך עובדים500

וזאת אף , תם אמפרט עובדים במפעל רו120-כ חודשים
 819- הגיע ל2013 בשנת הרווח הנקי ,  פרסומי החברהפישל

אישר חלוקת דיבידנד אף דירקטוריון החברה . מיליון דולר
שחולק בסוף חודש ,  מיליון דולר500פעמי בהיקף של - חד

 .2014מארס 
  

        צעד אחד קדימה ושני צעדים אחורהצעד אחד קדימה ושני צעדים אחורהצעד אחד קדימה ושני צעדים אחורהצעד אחד קדימה ושני צעדים אחורה
בה  מכתבי הפיטורים וההסתדרות התחייביום בו בוטלו    

בבית הוועד הפועל של נערכה , "לשמור על שקט תעשייתי"
-של נציגי העובדים המועסקים בישיבה א "רות בתההסתד

ל ושייכת לעידן "שהיא הבעלים של כי, "חברה לישראל"
סוכם על תחילת פעילותו של מטה בתום הישיבה . עופר

למניעת פגיעה "וזאת , מול ההנהלהאשר יאבק , משותף
   ."במעמד העובד ובעבודה המאורגנת

  

כי העובדים  ואמרר ההסתדרות סיכם את הפגישה "יו    
בדים המאורגנים נגד כל צעד של פגיעה בעויפעלו יחד "
.  המטה המשותף יפעל בנחישות.עבודה המאורגנתבו

, וללא קשר לגודל ,מעסיקשום לההסתדרות לא תיתן יד 
המנוגדים , צדדיים-לפגוע בעובדים ולקדם צעדים חד

  . "למקובל ביחסי עבודה קיבוציים

 אבל מעיון ברשימת ראשי    
עולה כי , שנכחו בפגישההוועדים 

וזאת נוסף , יש להם מכנה משותף
בחברות להיותם נציגי עובדים 

. השייכות כולן לעידן עופר
שכל החברות האלה היו , מסתבר

, כזכור. בעבר בבעלות המדינה
 וקדמו לו אביו ודודו(האדון עופר 

שכונו ,  סמי ויולי,המנוחים
עשו את הונם הרב ") האחים עופר"

באמצעות הפרטות מסיביות 
. שרות שניםעלפני שהחלו עוד 

מדוע  ,והשאלה הנשאלת היא
במקום לנהל מאבק  ,ההסתדרות

אינה דורשת את  –למען שמירת העבודה המאורגנת , נתיהג
  ? הלאמתם של כל מקומות העבודה שבבעלות עופר

  
        למי ברכהלמי ברכהלמי ברכהלמי ברכה, , , , למי תודהלמי תודהלמי תודהלמי תודה

? למי הברכהו.  כמובן,לעובדי הקונצרן? מי התודהול    
אברהם , לשר האוצר לשעבר, למשל. לממשלות ישראל

שבעת כהונתו נערכו , )מפלגת העבודה (שוחט" בייגה"
חברות שורה כיום כדירקטור ב מכהן שוחט. הפרטות רבות

ביטוח , ל"כי, טפחות-בהן בנק מזרחיו, פרטיות וציבוריות
ברכה . וחברות נוספות ,.איי.אס.יו  אלון,ישיר נכסים פיננסים

משרד עבר החשב הכללי בלש, נוספת מגיעה לניר גלעד
, ל"ר כי"ן כיוכיה, ל החברה לישראל"מנכלשנתמנה , אוצרה

 ,י'גרין אנרג. סי. פאואר ואיי.סי.אייר "וכיו, ר צים"כיו
דירקטור גלעד שימש כ, בנוסף. שבשליטת החברה לישראל

  . בשליטת עופרגם הן  ש,ן"בחברות קורוס ובז
 נעשו כמה מההפרטות , במשרד האוצרבתקופתו של גלעד    

הוא פרש אשתקד . ציםהפרטת כגון , הגדולות ביותר
של " בונוס עזיבה" ניחומים קיבל ס וכפר,מתפקידיו הרבים

  .  אלף שקל200- שכרו החודשי היה כ,  אגב. מיליון שקל30
וכן במספר , ות האלפייםר הודיע בתחילת שנ כב    עידן עופר

בגלל , "עומד לעזוב את הארץ" שהוא ,הזדמנויות נוספות
ביישוב השתקע  ,לבסוף". לעשות עסקים עם המדינה"הקושי 

 מפגני השרירים התקופתיים. ארסוף שליד היםהמיליונרים 
הולך ", "סוגר את המפעלים", "עוזב את הארץ("של עופר 

. ם רב על השלטוןעושים רוש") ל"לעשות עסקים רק בחו
  .  הוא נשאר כאן,בינתייםאבל 

  

אין להצטער על מר גורלו של הטייקון לבית ,     עם זאת
 ברשימת עשירי 182-הוא דורג במקום ה,  לפני שנתיים:עופר

שווי המוערך של ה". פורבס"תבל של המגזין האמריקאי 
 , מיליארד דולר6.5-הונו הוא כשל העסקים שבבעלותו ו

פי שלושה מדובר ב, לשם השוואה. יליארד שקל מ26-  כשהם
  . ההשכלה הגבוהה בישראל בשנה שחלפהמתקציב 

  

  דדדד""""אאאא
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                  ,אירופהבמ  צמיחה גבוהה:ישראל

   עוני כמו באמריקה הלטיניתךא
  

  
       
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     
  
  
  

  
  
  
  
  
  

, שראלים אוהבים למצב עצמם כחלק ממערב אירופהי"    
אנו , אלא שבמרבית המדדים החברתיים והכלכליים

. ממוקמים בשולים המזרחיים והדרומיים של היבשת
בית דומה לזו של הפנויה החציונית של משקי ההכנסה ה

וצר המקומי הגולמי כך גם הת. כיה'יוון וצ, ספרד, סלובניה
ח " בדוכך נכתב. " לנפש והשכר הממוצע במשק)ג"מת(

  ). 11.1( שפורסם בשבוע שעבר ,השנתי של מרכז אדוה
שיעור העוני בישראל מרחיק אותנו  כי ,ח"עוד נמסר בדו    

,  הלטיניתאמריקהומקרב אותנו אל " ערבהמ"ארצות מאוד מ
צמחה ) 2013-2004(בעשור האחרון . ילה'צבין בין מקסיקו ל

 ,יותר מזו של ארצות מערב אירופהמהר  כלכלת ישראל
אלא שאי אפשר לקוות שהצמיחה לבדה תקרב אותנו "

על ישראל , על מנת להגיע לרמת החיים שם, ראשית: אליהן
על מנת שרמת , שנית;  הנוכחיצריכה לצמוח בקצב גבוה מזה

על פירות הצמיחה להתחלק , החיים של כל הישראלים תעלה
  ."באופן שוויוני הרבה יותר

   

  הכיבוש פוגע בכלכלה ובחברה
ישראל אינה ממצה את פוטנציאל  ",לדברי מרכז אדוה    

 בגלל היעדר הסדר מדיני עם שאר בין ה,הצמיחה שלה
ה של עימותים אלימים הפלסטינים ובגלל השכיחות הגבוה

רמו לפגיעות של ממש במשק שתי האינתיפאדות ג. "עמם
, וגבלים יותר הם עניין תכוף אך גם עימותים מ,הישראלי

, )2004" (ימי תשובה ":המערכות הצבאיות בעזה דוגמת
" גשמי קיץ", )2005" (גשם ראשון", )2004" (קשת בענן"
, )2009-2008(" עופרת יצוקה", )2008" (חורף חם", )2006(
  ). 2014" (צוק איתן"-  ו )2012" (עמוד ענן"

הכלכליות הישירות של אומנם ההשלכות , ח"    לדברי הדו
בנק (המבצעים הצבאיים האלה היו מוגבלות כל אחד מ

-ג ב"צמצם את התמ" צוק איתן"מעריך כי , לדוגמא, ישראל

הצטברותם פוגעת לטווח הארוך בקבוצות "אולם , )0.3%
   ." חוסר יציבותת ויוצרת אוויר,יה ובחבלי ארץ רביםאוכלוס

 ,קושי נוסף בדרך להעלאת רמת החיים של כלל הישראלים    
-במקום ש, פירות הצמיחה, הוא שבעשור האחרון לפחות

.  דווקאעולים,  כטענת קברניטי המשק"יחלחלו כלפי מטה"
, הכנסה הלאומית גדל בעשור האחרוןחלקם של המעסיקים ב

-שחלקם ירד מ, וזאת על חשבון העובדים, 15%- ל11%-מ
השכר היחיד שגדל מאוד הוא זה של המנהלים . 62%- ל66%

שנת  ל2000  שנתעלות השכר שלהם גדלה בין: הבכירים
לים "עלות השכר של המנכ, 2013- ב. יים ויותרת פי ש2010

שמניותיהן נסחרות בבורסה  החברות הגדולות ביותר 100של 
על סכום שנתי , בממוצע, עמדה") 100תל אביב  ("אביב-בתל

  .ח בחודש" אלף ש513או , ח" מיליון ש6.158כולל של 

  
   עשירים יותרהעשירים נעשים

 גדלו 2013- ל2003בין : גם העושר גדלין שיצח מ"הדו    
 1,704-מ,  לערך80%- הנכסים הכספיים שבידי הציבור ב

  ). 2013במחירי (שקל  מיליארד 3,048- לשקלרד אימיל
בהיעדר נתונים על התפלגותם של נכסים אלה בין רובדי     

אפשר רק להעריך על בסיס הידוע מארצות , החברה
אחרות כי חלק גדול מהם מוחזק בידי קפיטליסטיות 

ון העליון י בידי המאהרוב נמצא  –  ובתוכו,העשירון העליון
    . פיון העליוןהאל בידי -בעיקר ו

  
  אחד מכל שלושה עובדים הוא מובטל :רהט

:  יחסיתשיעור האבטלה הארצי הוא נמוך ,ח"על פי הדו    
אלא ששיעור זה משקף בעיקר .  מכוח העבודה6%- פחות מ

, כאשר מתרחקים מהמרכז. ישובים יהודיים במרכז הארץ
בעיקר ביישובים ערביים ובחלק ו, שיעור דורשי העבודה גדל

, )30.8%(אום אל פחם , )33.3%(רהט : יירות הפיתוחמע
אר 'עמ, )23.9%(טמרה , )24.8%(נין 'סח, )27.8%(עראבה 

   ).15.4%(ודימונה ) 16.4%(ירוחם , )23.9%(
ממשלת ישראל אינה מאזנת את התוצאות הבלתי ,  כן    כמו

כולל רשויות  (ציבוריתההוצאה ה. שוויוניות של הצמיחה
הציבה את , ג"תממה 41.3% על 2013-  בשעמדה, )מקומיות

ארצות עם ישראל בדבוקה אחת עם ארצות במזרח אירופה ו
זילנד -דוגמת ניו, בעלות מסורת של הוצאה ממשלתית נמוכה

). שהוצאותיהן לביטחון נמוכות מאלה של ישראל(וקנדה 
 הכוללת –ההוצאה הסוציאלית של הממשלה , לעומת זאת

קשישים ל, תינוקותשירותים לו, הטבות מס שונות, קצבאות
נתון זה . ג"תממהבלבד  15.8% עמדה בישראל על  –נכים לו

ארצות בין הסולם הקרוב לתחתית ממקם את כלכלת ישראל 
קפיטליסטיות החברות בארגון לשיתוף פעולה ופיתוח ה

   .)OECD (כלכלי
  
  
  
  

 www.adva.org.il :ח החדש"לעיון בדו    
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  וכל הכבוד לשר
  

מפלגת  של ר בחוג ביתשאמה קורה כ

ת שר החינוך  אשואלים ,"יש עתיד"

  ?מורי קבלןמצבם של על , לשעבר
  

  אור שימאת 
  

: בסיטואציה קצת סוריאליסטיתנכחתי ,     בשבוע שעבר
ושר החינוך לשעבר , רוגעלך על השולחן, דירה תל אביבית
ו איבחרונות ה כמה השנתיים האומספר עדשי פירון עומד 

 .רצף של הישגים מפוארים למעמד הביניים
התנצל על שאינו יודע לדבר בכך שפתח את דבריו הוא 

לא יודע לצטט דפי מסרים ומתקשה לדבר , כמו פוליטיקאי
הוא דיבר יפה מאוד , מיד לאחר ההתנצלות. בשבחי עצמו

שטח בפנינו בדיוק אותם מסרים שאפשר , כמו פוליטיקאי
 .ולא קימץ בשבחים עצמיים, בראיונותלשמוע ממנו 

, קדים את הבחירותיום לפני שנתניהו ה,  של פירוןמובעול    
. ישראל עמדה כפסע בפני הפיכתה לגן עדן למעמד הביניים

 כמה טוב נגזל מאיתנו –מלחמה ביוקר המחייה , דיור, חינוך
 .כיסאותיהםבין רק בשל ההפרדה בין פירון וחבריו ל

אל מול עינינו . הרבה חרדים. גם חרדיםהיו בנאום שלו 
לימד , שי פירון גייס בהבל פיו את החרדים לצבא, המשתאות

אותם מתמטיקה ומילא את ספסלי האקדמיה בסטודנטים 
יש "זה נעצר רק משום ששרי הטוב הוכל . חבושי שטריימל

 .לכו תוכיחו שלא.  פוטרו"עתיד
שמאלץ פירון שפך על שומעיו , אבל יותר מכל דבר אחר

למה ", ניצחון על החלוקה למגזרים, אחדות העם. וסכרין
רוב מה ". אנחנו לא יכולים להתאחד גם כשאין מלחמה

וגם על , על פועלה של מפלגתו) לשעבר(שאמר כבוד השר 
מתמצא בפראזות קיטשיות כמו , פועלו שלו במשרד החינוך

  ."לעודד למידה משמעותית"- ו" להאמין בכל ילד"
, בזה אחר זה. ועברנו לשאלות מהקהל, תייםהמונולוג הס

עוד ועוד שאלות . רק על החרדים. אנשים שאלו על החרדים
והאם הם לומדים , כמה מהם מתגייסים. על החרדים

 .ולמה שלא ישלחו את הילדים לחינוך הממלכתי, באקדמיה
אף לא כיפה אחת נצפתה .  בחדרסביבייושבים בתי תבוננה    

,  מן השורהםימלא בתל אביבים חילוניחדר זה היה . באופק
בר ידהחבר החרדי ואת לף את הבן דוד הדתי או וכל אחד ש

מצוקת דיור או , כאילו אין יוקר מחייה. על עתיד המגזר
 :וזו כנראה ההצלחה של השיח הזה .כל שנתייםבמלחמה 

הם לא , כשאנשים מרגישים שהם מצביעים נגד מגזר אחר
לא  למרות שעם גיוס חרדים .שואלים על החיים של עצמם

 . לקנות במכולתכיםהול
, בכל זאת(לאט לאט התמעטו השאלות על המגזר החרדי 

אפילו בחוג בית בבני ברק היו מתחילים להשתעמם מהנושא 
לשעבר ואנשים התחילו לשאול את כבוד השר , )בשלב הזה

  .שאלות פחות נוחות
, ה תמליץ לראשות הממשל"יש עתיד"מישהו שאל על מי 

ופירון ענה שמה שבאמת חשוב זה גורל העם היהודי 
מישהי שאלה אם לא הגיע הזמן להחליף את . ואחדותו

 לא ידאג לגיוס יש א"יש עתיד"ופירון הצהיר שבלי , נתניהו
באיזשהו שלב הרים אחד הצעירים בחדר את . בני ישיבות

 כשר החינוך מסביר את ושאל את פירון איך הוא, ידו
  .הוראהעבוד ב ללכת לניםלא מעונייים צעירהעובדה ש

. בכלל לא השכר. פירון מיהר להבהיר שזה לא השכר
והתרבות . והתלמידים. זה ההורים. אפילו לא קצת השכר

שר החינוך לשעבר דיבר . כולם אשמים. הישראלית
בנוסטלגיה על הימים בהם תלמיד היה חוזר לביתו בסוף יום 

ולא " המורה צודק"וההורים היו אומרים לו , הלימודים
הוא קיטר על התלמידים שלא . המורהמתקשרים לצעוק על 

, יודעים שמות של ישראלים שזכו בפרס נובל לפני לידתם
הוא דיבר . אבל יודעים איזו כוכבנית בהיריון בימים אלו

אלו הסיבות . בדאגה על התכניות האלימות שבנו צופה בהן
 .מה פתאום השכר. בגינן אנשים לא רוצים להיות מורים

יש לי ,  שאם אני כבר שםזה היה השלב שבו החלטתי
או לפחות לעצבן . הזדמנות לחלץ ממנו תשובה לא מתחמקת

 ,הרמתי את היד ושאלתי מה קורה עם מורי הקבלן .אותו קצת
לא " תוך שנתיים"- שהוא הבטיח בתחילת הקדנציה שהאל

והם עדיין מועסקים בלי , השנתיים עברו חלפו. יהיו עוד
ביטחון : צוע ההוראההיתרונות הדלים שעדיין נותרו למק

 .ב" וכיו,חופשות עם הילדים, הסדרי פנסיה נוחים, תעסוקתי
  

כבוד השר לשעבר הסביר שהוא נורא רצה שלא יהיו יותר 
. אבל פשוט אי אפשר. ידי חברות קבלןבמורים שמועסקים 

. וכל השאר. והתלמידים. זה בגלל ההורים. וזה לא בגללו
ל אנשים שנמאס להם ע, "מחאת הסרדינים"פירון דיבר על 

על ראשי ערים שמפצלים ,  תלמידים בכיתה30-מיותר מ
, ומה אתה רוצה שנאמר להם. כיתות באמצעות מורי קבלן

מה זאת ? שאסור להם להקטין את מספר התלמידים בכיתה
הספקתי שכמעט , וככל שהוא דיבר יותר ?הטהרנות הזאת

יק שנתיים השר שבסמכותו גם להעסמשך לשכוח שהוא היה 
 .את המורים ישירות וגם להקטין את הכיתות

  

שאלתי אותו אם הבחירה שהוא מציב בין . לא זרמתי
היא , תלמידים בכיתות צפופות לבין מורים בלי פנסיה

בשלב זה הוא . הבשורה שלו למעמד הביניים הישראלי
 .נראה שהצלחתי לעלות לו על העצבים. לחייךהפסיק 

  

הם , "קרב"קרן עובדי  דוגמת, מורי קבלןהוא הסביר ש
. וזה בכלל לא הוראה. אלא מדריכי חוגים, בעצם לא מורים

ומה זה משנה אם החוגים הם לפעמים בזמן . זה חוגים
. ואם מנהלים משתמשים בהם כדי לפצל כיתות. הלימודים

ואם המורים עצמם מספרים שהם לא מלמדים רק תכנים של 
ל וזה הכ. ומדע כמו אנגלית ,אלא גם תכני ליבה, "העשרה"

 .ואי אפשר לשלם למדריכי חוגים כמו למורים רגילים. חוגים
השר לשעבר פירון הוסיף שאם הוא , ובאקורד סיום צורם

יהיו מורים שלא יוכלו לשלם אז  ,"החוגים"יבטל את 
  ..". כמה סוציאליסטיםגללב ",משכנתא

  

 מבטאות היטב את י פירוןהעמדות של שכי , מסתבר
, צדק חברתילא ייתכן , לשיטתו. יברליתל- הגישה הניאו

 :משחק סכום אפס בין חלקים שונים באוכלוסייהומתקיים 
או שמורים , או שההורים ישלחו את ילדיהם לכיתות צפופות

 .יועסקו בלי ביטחון תעסוקתי ותנאים הוגנים
  

יאיר . וזו בדיוק הבעיה עם הזן הזה של מפלגות אווירה
 שניהם יודעים לתאר –היום משה כחלון של ו, לפיד של אז

של שכבות מצוין את המצוקות של השכבות המוחלשות ו
אם  כי הם יודעים ש,אבל הם לא מציעים פתרונות. הביניים

חילו לדבר על המדיניות שהם תיו,  לדבר בשמאלץופסיקהם י
  .שזה אותו קפיטליזם ישן ורעיראו כולם  –מיישמים בפועל 



 6/בעולם 

  ולנטין שוורץ וליסה מיטנדרייןמאת 
  

,  בינואר25- על קיום בחירות בזק ביוון במאז ההכרזה    
רבים כי יש סיכוי אמיתי שתקום ממשלה בהנהגת חשים 

בקרב פעילי סיריזה ". סיריזה"קואליציית השמאל הרדיקלי 
וזאת , ההנחה הרווחת היא שיזכו בבחירות, ומנהיגיה

 שהשיגה המפלגה בבחירות בהסתמך על התוצאות הנאות
וכן בבחירות ) 2014מאי (האחרונות לאיחוד האירופי 

סקרי דעת הקהל מעניקים , מזה חודשים ארוכים. המקומיות
  ., מהקולות30%- כ זולמפלגה

קרוב לוודאי שהסיעה של . הניצחון אינו מובטח,     עם זאת
אולם היא , סיריזה תהיה הגדולה ביותר בפרלמנט

ת קואליציוניות כדי להקים תזדקק לשותפו
הבעיה של סיריזה היא שלא . ממשלה

המפלגה : השותפות האלהיהיו ברור מי 
הקומוניסטית היוונית שוללת כל סוג של 

ואילו המפלגה , שיתוף פעולה עם סיריזה
 שהפסידה –" פאסוק"דמוקרטית -הסוציאל

משאבים משקיעה  –קולות רבים לסיריזה 
  .רבים בתקיפה פומבית שלה

החוגים ,     אם סיריזה לא תצליח לזכות ברוב
השליטים באיחוד האירופי עשויים ללחוץ על כל 

,  למעט–שאר המפלגות המיוצגות בפרלמנט 
המפלגה הקומוניסטית והמפלגה הפאשיסטית , כנראה

עדות לכך .  להקים ממשלת אחדות לאומית–" השחר הזהוב"
. וק  ראינו בעבר הלא רח–שתסריט כזה הוא אפשרי 

את  יזם הנשיא דאז של הנציבות האירופית 2011בנובמבר 
כדי , בראשות בנקאי, ממשלת טכנוקרטיםשל ביוון הקמתה 

 –שתי מפלגות השלטון המסורתיות . ליישם מדיניות צנע
" דמוקרטיה חדשה"-דמוקרטית ו-הסוציאל" פאסוק"

  . תמכו בממשלה זו–השמרנית 
היא תהיה , ה הבאה    במקרה בו סיריזה תרכיב את הממשל

צפויה להתמודד עם אתגרים אדירים במישור המקומי 
וכלי , מפלגות התומכות בצנע, עסקים גדולים. והאירופי

בעלי הון , יתרה מכך.  יתקפו אותה ללא רחמים–התקשורת 
יוונים עשויים להשתמש במוסדות המשפטיים של האיחוד 

ם יוכלו בעלי בנקי: למשל. האירופי כדי לחתור נגד סיריזה
, נגד הממשלה היווניתתביעות להגיש לבית הדין האירופי 

  .אם זו תנסה לארגן מחדש את מבנה המגזר הבנקאי
  

עובדת היותה בשלטון עלולה להקשות ,     מבחינת המפלגה
המגיעים מקרב , על קיום קשר הדוק ורציף בינה לבין תומכיה

 המפלגה תצטרך לאזן בין שני. התנועות לשינוי חברתי
, כמייצגת אלטרנטיבה לסדר הקיים,  מצד אחד–תפקידיה 

  .כמפלגת השלטון, ומהצד השני
  

    יוון פגיעה במיוחד ללחצים חיצוניים מצד מנהיגי האיחוד 
, 2012בבחירות שהתקיימו לפרלמנט היווני בשנת . האירופי

אמר שר האוצר הגרמני וולפגנג שאובל כי מנהיגי סיריזה הם 
את " הזהיר"לו נשיא צרפת פרנסואה הולנד ואי, "דמגוגים"

 ייתכן ויתר המדינות –כי אם יבחרו בסיריזה , היוונים
, עם זאת. באירופה יפעלו להוציא את יוון מגוש היורו

בהנהגת סיריזה מעריכים כי האיחוד האירופי לא ינסה 
 ינסו –ובמקום זאת , להתערב בתוצאות הבחירות באופן ישיר
הם לא יעשו לנו . "להכשיל את הממשלה לאחר הבחירות

 הדבר –אם הם יהיו עוינים כלפינו . טובה ויתנגדו לנו בגלוי
חבר הוועד , אמר אנדראס קאריציס, "יעזור לנו בבחירות
שמנהיגי האיחוד האירופי , ההערכה היא. המרכזי של סיריזה

וס תקראך זו  –יעדיפו שתקום ממשלה בהנהגת סיריזה 
או לאחר שישחדו חלק , לאחר שלא יאפשרו לה למשול

מצב עניינים כזה יוריד את קרנה של . מבכיריה
וכן בעיני השמאל , סיריזה בעיני היוונים

  .והתנועות החברתיות ברחבי אירופה
שהוא מרצה לכלכלה , ון מיליוס'    ג

, פוליטית וחבר פרלמנט מטעם סיריזה
ריזה סיהצעיד את הם ינסו ל"סבור כי 

 מפלגות השמאל באותו תלם בו הצעידו את
אשר היו שמאליות מאוד בהיותן , באיטליה

-אולם יישמו מדיניות ניאו, אופוזיציה
. ליברלית משעה שהיו שותפות בשלטון

המאבק . פירוש הדבר שעלינו להיות זהירים מאוד
  ". וגם בתוך המפלגה–המעמדי מצוי בכל זירה 

  

מאמין ,  לכלכלה המייעץ לסיריזהמרצה,     יאניס וארופאקיס
הבנק המרכזי האירופי עלול כי אחד הצעדים הקיצוניים בהם 

הוא לאיים , לנקוט כדי להכשיל ממשלה בראשות סיריזה
וארופאקיס . םי לבנקים היוונינזילההזרמה של הון בהפסקת 

 המגזר מוטט אתאשר י, "נשק יום הדין"כמגדיר צעד זה 
ל ממשלה בראשות סיריזה להיות ע, לדעתו. הבנקאי במדינה

  .ערוכה להתמודד עם צעדי סחיטה דוגמת זה
. חברי סיריזה עדיין אופטימיים,     למרות כל האתגרים

חזיק מעמד  הסיכוי שממשלה בראשותם תצליח לה,לדבריהם
 מצביעים עלהם . 2012-גדול יותר היום משהיה בהוא 

, יליברל-סדקים וסתירות פנימיות בתוך הגוש הניאו
את הוויכוחים הפנימיים בתוך הממשלה : ובכוונתם לנצלם

את החשש של הבנק המרכזי האירופי מפני , הצרפתית
הם . ועוד, את עמדתו של ראש ממשלת איטליה, דפלציה

הדבר יאיץ את , מאמינים כי משעה שיגיעו לשלטון
דמוקרטיות -המחלוקות הפנימיות בתוך המפלגות הסוציאל

  .צועיים באירופהובתוך האיגודים המק
 טיעון את הדחות תושבי אירופה לכי על,  מדגישקאריציס    

ה תקופאנו חיים ב ":עתידםבלפיו אין הם חופשיים לבחור 
חירות ,   דמוקרטיה–ערכינו ועלינו להיאבק למען , היסטורית

  ".היא לטעת תקווה באנשיםשלנו המשימה . וכבוד
  
  
  
  
  
  
  

  "רד פפר"פורסם במקור בכתב העת 

        

  האתגר של השמאל ביוון
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 אלא גם להצליח למשול, מוטל לא רק לנצח בבחירות" סיריזה"על 



  

 7/תרבות 
 

  לראשונה בעברית

הזיכרון שוחח 
  איתי והסתלק

  

. לעתים אני מוכיח את הזיכרון על כך שהוא בוגד בי"    
. הזיכרון על כך שהוא ממאן לבגוד בי לעתים אני מוכיח את

 "או בשנאה יוקדת באהבה רבה: לו רק ידעתי כיצד לנהוג בו
הזיכרון שוחח איתי "בספרו , סלמאן נאטורסלמאן נאטורסלמאן נאטורסלמאן נאטור כך כתב -

שפורסם , "מחורץ הפנים' חייו ומותו של השיח – והסתלק
בתרגומו של , "רסלינג"עברית בהוצאת בשבוע שעבר ב

  .אחרית דברף יהוסגם ש, שהרבנישהרבנישהרבנישהרבני- - - - יהודה שנהביהודה שנהביהודה שנהביהודה שנהב
רבים מקורותיו של העם סיפורים מקיף  פרו של נאטור    ס

י הפרוזה זה אחד מספר. ובעקבותיה 1948בשנת , הפלסטיני
על אודות  סוגיית הסיפור עם הראשונים שהעזו להתמודד

. על פניה והקשריה המרובים, כרונהיהנכבה ועם סוגיית ז
כתב כטור ספרותי ישנים לאחר שהחל לה שלושים, עתה

  . העברית מובא הטקסט גם בפני קוראי, "דיד'אל ג "בעיתון
 ,במסגרתה פורסם הספר" ושתי"הספרים עורכת סדרת     

בשרשרת  וזיםכחר": כתבה על אודותיו כך ,,,,עדי שורקעדי שורקעדי שורקעדי שורק
 שרשרת .'הזיכרון שוחח איתי והסתלק'-נמסרים הסיפורים ב

לשמוע את מה , למשש את חומריה, שנדמה שניתן להניע
את מה ששאל סופר אחד , בסיפי הכרתנו שאולי אנו יודעים

את מה , וכן. ואת מה שענו לו מספר לא מוגדר של זקנים
 מיהו .כורכדי לז, כדי לברר, כדי להבין, שסיפר הוא לעצמו

כרונותיו יז, הוא נולד במספר כפרים? מחורץ הפנים' השיח
הוא זוכר פרטים ; נותרים מקומיים בעת- אך בה,מקיפים כול

שמות של  הוא זוכר; שוליים לצד התרחשויות הרות גורל
לפרקים איננו יודעים מדוע הוא ; מקומות ושמות של ִנספים

א הירושה ולפרקים הוא עומד על כך שהסיפור הו ,מספר
כיצד ? הנפרשת בפנינו בספר ומהי הארץ. הגדולה שבידיו

 ".?כיצד נקשיב, נוכל לחיות עם רפאיּותה
 

        נאטור בעבריתנאטור בעבריתנאטור בעבריתנאטור בעבריתסלמאן סלמאן סלמאן סלמאן י של י של י של י של שליששליששליששלישספרו הספרו הספרו הספרו ה
 יומוןעבר עורך הב, סלמאן נאטורהסופר והמחזאי     

פרסם עשרות ספרים בשפה  ,"אל אתיחאד"הקומוניסטי 
כתב חמישה  כן. חב וזמןמר, בספריו עסק בזיכרון .הערבית

תרגם מעברית וערך  ,מחזות שהוצגו בארץ ובעולם הערבי
 ביניהם אנתולוגיה לסיפורת עברית ואנתולוגיה, ספרים רבים

 קדמו לו הספרים .זה ספרו השלישי המופיע בעברית. לשירה
" אני והסתיו, היא", )1992, בית ברל" (הולכים על הרוח"
  . )2011, הוצאת הקיבוץ המאוחד(

" רסלינג"הוצאת על הגלגולים בספר שפורסם זה עתה ב    
אל "- במהסדרה בערבית שפרס זו ,במקור. סיפר נאטור עצמו

 ועד 1980מיוני , עבד עאבדיעבד עאבדיעבד עאבדיעבד עאבדי עם איורים של האמן ,"דיד'ג
קובצו פרקי הסדרה בספר שנקרא  כעבור שנה .1982מארס 

  . בחיפה" אבו סלמא"שיצא לאור בהוצאת " מה נסינא"
 פורסמה מהדורה ,1998- ב, בהכלרגל ציון חמישים שנה לנ    

 בשם ,"מרכז תאמר" חדשה של הספר ברמאללה בהוצאת
ולא "" (ה'ומה נסינא או סירת אלשייך משקק אל וואג"

עובד הספר  .)"כרוניקה של הזקן קמוט הפנים  או,שכחנו
בתיאטרון אלסראיה  2003-בשהוצג , "זיכרון"בשם למחזה 

. ביצועו של הסופרב והשאןהשאןהשאןהשאן''''אדיב גאדיב גאדיב גאדיב גיו של  בבימו,ביפו
בתחילת שנת  .פורסם ברומא בשפה האיטלקית 2008שנת ב

 ,ביירות ורמאללה, פורסם בהוצאת אל שורוק בעמאן 2009
" רחלת אלסחראא/ עאמן  סתון"טרילוגיה בשם מסגרת ב
כוללת שלושה ספרים ר שא ,)"מסע מדברי / שישים שנה"(

וחיכיון ) שניהם ראו אור( מסע דמסע ועו, זיכרון :של נאטור
  .עוסקים בזיכרון הפלסטיניה, )אה אור לראשונהר(
  

  איו

 כרונות לשני העמיםכרונות לשני העמיםכרונות לשני העמיםכרונות לשני העמיםיייישני זשני זשני זשני ז

בימי נעורי המוקדמים העסיקו אותי "    נאטור סיפר כי 
ם לעזוב הפלסטיני ב תושבי הארץומה הביא את ר: השאלות

  של בני דור הנכבהםמה תחושותיה? 1948-את בתיהם ב
האם זה נכון שפלסטין היא ? צד חיו בכפריהם ובעריהםוכי

  לא  '?ארץ ללא  שנה לעם  אלפיים   המתינה ש,ארץ ללא עם'
פניתי אל הזיכרון של בני . היה מענה בספרים ובמקורות

  לפליטים   שהפכו    ,הפנים קמוטי  הזקנים   אל    . הזה הדור
   צלו של  הם פחדו כי. לדבר סירבו הם   בהתחלה . במולדתם

  עבד עבדי: איור
  

אלה שהיו  אך, חף עדיין מעל ראשיהםיהממשל הצבאי ר
לא רוצים . א הגלידזה פצע שעדיין ל': אמיצים יותר אמרו

כאשר גברו על  .'דומכאיב מא,  הוא מכאיב.מחדש לפתוח
 ". אך גם בהומור,בכאב. לוהם שפכו את הכ, הפחד והכאב

הוא , ו הנרטיב שבעל פה א,הזיכרון" כי, וד אמר נאטור    ע
אסור לזיכרון של עם . הבסיס לנרטיב ההיסטורי של כל עם

כל עם והזיכרון  .לכפות את עצמו על זיכרון של עם אחר
ויש להכיר בזכותו של כל עם לפתח זיכרון ונרטיב , שלו

   ". ההכרה בזכותו לזיכרון היא הכרה בקיומו ובחרותו.משלו
-היהודי והערבי, יםעל הארץ הזאת חיים שני עמ"    

 אין לי כל ,לעם הפלסטיני כבן. לכל אחד זיכרוןו, הפלסטיני
אינני מוכן לקבל שהזיכרון  אך... בעיה עם הזיכרון היהודי

אינני מקבל את  . ועל בני עמייהיהודי יכפה את עצמו עלי
 ואינני משלים עם ניצולו לתירוץ עוולות ,הבלעדיות שלו

דיאלוג . יכרונות לשני עמיםז שני .היסטוריים ועכשוויים
 , לכן.ולפיוס אמיתי ביניהם והכרה הדדית הם הבסיס להבנה

 אני מאמין כי תרומתי הצנועה לתיעוד זיכרון וגיבוש נרטיב
  ".היא תרומתי הצנועה לדיאלוג ולפיוס, פלסטיני

  

  ע"נ



    במאבק
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שר , "הבית היהודי"מועמדי הימין הכהניסטי מכנס שיזמו     
המעקב הפאשיסטי מייסד תנועת  ו,נפתלי בנטנפתלי בנטנפתלי בנטנפתלי בנטהכלכלה 

בתחילת ).  באופן בלתי צפויקטענ ,רונן שובלרונן שובלרונן שובלרונן שובל" אם תרצו"
-בבית התפוצות באוניברסיטת תל 12.1-בשנערך , הכנס
וקראו , התפרצו פעילים שנשאו דגלי גאווה, אביב

במחאה על זאת  ." זו אותה האלימות–גזענות , יההומופוב"
שפורסמו , ההתבטאויות ההומופוביות של בכירים מהמפלגה

מארגני הכנס הזמינו את . בתקשורת ימים ספורים קודם לכן
אשר נכנסו לאולם , המשטרה ואת מאבטחי האוניברסיטה

   .וחטפו את דגלי הגאווה מהמפגינים
כמה ממפוני שכונת  לםהפגין באוהגיעו ל,     לאחר מכן

, "אותנו מחסל –אורי אריאל " :צעקוהמוחים . גבעת עמל
, "הבית היהודי" משר השיכוןחריפה לעבר בהפנותם ביקורת 

כמה ממשתתפי . אשר לא התערב לטובת תושבי השכונה
  ". עופו החוצה להומואים ": בתגובהעברםהכנס צעקו ל

  

המרצים והמתרגלים : ג"אוניברסיטת ב
   עם עובדי המינהלרייםסוליד

גל המנהלי והטכני ועד הסכי ) 16.1(    לאחרונה פורסם 
 לאחר , צעדים ארגונייםטוגוריון עומד לנק-באוניברסיטת בן

עניין הדרישה לפיצוי  מול ההנהלה בומתן-שאהמנכשל ש
וכן בדרישה להשוואת התנאים , בגין שחיקת שכר העובדים

  .אות אחרותלאלה של עובדים דומים באוניברסיט
 בשורותיו –זוטר באוניברסיטה האקדמי ארגון הסגל ה    

פרסם  –מרצים מן החוץ ועוד , מורים, מאורגנים מתרגלים
אנו קוראים לכם לפעול  ":ובה נאמר, הודעה לחבריו

לתמוך בעובדים במחלקות השונות , בסולידריות הנדרשת
  ". ולחזק ידיהם, ובוועד המייצג אותם

אתם  ":ון הסגל האקדמי הבכיר מסר לחבריוארג,     בנוסף
לא , מתבקשים להמשיך לבצע את מטלות ההוראה כרגיל

לא ש ובטח ,לבצע שום מטלה במקום הסגל המנהלי והטכני
להפעיל לחצים על חברי הסגל המנהלי טכני לפעול בניגוד 

  ".להוראות הארגון היציג שלהם

" מילועוף"חברת שביתת עובדי 
  הסתיימה בהישגים

 הסתיימה ,אחר שלושה שבועות של עמידה איתנהל    
ארגון המאוגדים ב, םעובדיה. "מילועוף"מפעל השביתה ב

אשר כולל , ההנהלה חתמו על הסדר עם ,"כוח לעובדים"
  . להעסקה ישירהומעברם עלייה של עשרות אחוזים בשכר

רבים  .היינו עדיין עובדי קבלן, לפני שלושה שבועות"    
עשרים למעלה ממאיתנו נשאו את התואר הזה גם לאחר 

מעמד של עובדים מן ב זכינו ,עתה.  במילועוףשנות עבודה
 . ר ועד העובדים"יו, סבי עמרסבי עמרסבי עמרסבי עמר מסר ,"המניין

  

 ועד עובדים ראשון ברשת חינוך חרדית 
לראשונה מוקם ועד : החרדיתמערכת החינוך תקדים ב    

כך לפי , "בית יעקב"יום עובדים ברשת החינוך ומעונות ה
מדובר ביוזמה של ). 15.1" (בחדרי חרדים"פרסום באתר 

שהחליט כי זכויותיהן של אלפי החרדיות , ד חרדי"עו
 –לשם כך ו, העובדות ברשת המעונות חייבות להיות מוגנות

  .נחוץ ועד עובדים יציג
הנהלת עובדי נשלחו מכתבי הצטרפות לכל     באותו יום 

 היום התקבלו הלךבמ. ת הבכירות ברשתהמשרד ולעובדו
של בהם גם , ד היוזם עשרות טפסי הצטרפות"במשרדי העו

 נערכה ישיבה ו של אותו יוםבערב. המשרד הראשימעובדים 
במסגרת ארגון בהתארגנות  כדי לדון בהכרה ,דיןהאצל עורך 

  .לקראת קבלת הכרה כוועד עובדים, עובדים יציג
  
  
  
  

  שילה-יעל ויובל דריירל
 

 

 

  שפע ברכות לרגל הולדת בתכם

 לילך אסתר

 

 

 

  י"סניף ירושלים של מק
  

  

  מועדון הגדה השמאלית
  אביב-תל, 70אחד העם 

  
  
  
  

  , 19:30בשעה ,  בינואר21', ביום ד
  

        )1990( שנה למלחמת המפרץ 25במלאות 

  ערב עדויות
 

 

   דבורה אליס סופרת הילדים הנודעת בהשתתפות

   לי רובאי קא ת השלום האמריקאיתופעיל

מצב , שיספרו ממקור ראשון על המצב הנוכחי בעיראק

  הברית-ארצותהפליטים העיראקיים והמעורבות של 
 

 

 

 

  הכניסה חופשית
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 נגד בנט מחאת הגאים וגבעת עמל


