
  

  

  

  

  

  

  

  

 ולא תפרק את מונופול, הממשלה נכנעה לטייקון יצחק תשובה

  חגיגת רווחים על חשבוננו:  המשמעות.הגז
  

    מאגרי הגז הטבעי המצויים במימי הים 
 מהחשמל 60%-מספקים כבר היום כ, התיכון
ויש המעריכים כי יוכלו לספק את צרכי , במדינה

אולם . שלושים השנים הקרובותבהמשק 
 מעתודות הגז מוחזקות בידי 90%-מעלה מל

" י'נובל אנרג"שבשליטת חברת , מונופול פרטי
שבבעלות הטייקון , "דלק"האמריקאית וקבוצת 

הכרזתו לפני כחצי שנה של , לכן .יצחק תשובה
הגבלים ההממונה על , דיוויד גילה' פרופ

 הייתה צעד –כי מונופול הגז יפורק , העסקיים
 בשבוע שעבר הסתבר אולם. חשוב ומשמעותי

והודיעה כי , כי הממשלה נכנעה למונופול הגז
  . לא יפורק בעשור הקרובזה 

  

מונופול הגז הפרטי פירושו עשיית רווחים     
בעוד שבשוק העולמי : על חשבון הציבור

,  דולרים3המחיר המקובל ליחידת גז הוא 
הגז למשק המונופול את כר והמחיר בו מ

כפול  –ר  כלומ, דולרים6הוא הישראלי 
המשמעות היא שמאות מיליארדי . מהמקובל

הנאלץ לממן את , דולרים עוברים מכיס הציבור
  ".   י'נובל אנרג"- לכיסים של תשובה ו, מחיר המופקעה

  

    ארגונים סביבתיים בישראל מנהלים מערכה למען 
דבר אשר ,  דולרים ליחידת גז3קביעת מחיר מקסימום של 

 מיליארד דולר רק 100-לי למעלה מיחסוך לציבור הישרא
ירידה במחיר האנרגיה , נוסף על כך! בחשבונות החשמל

המזון ומוצרים , תוביל גם להוזלה בחשבונות המים
הוזלת מחיר האנרגיה לא רק תקל על יוקר . נוספים

גז (מעבר לאנרגיה נקייה יותר אלא גם תעודד , המחייה
 אשר יפחית את זיהום האוויר מהלך, )טבעי במקום פחם

  .ויסייע בהפחתת התחלואה, ואת פליטת גזי החממה
  

" מגמה ירוקה"    הדרישה אותה מובילים ארגונים דוגמת 
היא ,  דולרים ליחידת גז3לקביעת מחיר מקסימום של 

שבכוחה להמחיש לציבור בישראל את , דרישה חיובית

אין שיעור המתעשר ל, גודל השוד שנעשה בידי יצחק תשובה
אולם מערכה . באמצעות גביית מחיר מופקע מכיסי האזרחים

ולכן , הגז הטבעי הוא משאב ציבורי. זו היא רק תחילת הדרך
את משאבי הטבע יש להעביר .  נחוץ שיהיה בידי הציבור–

כדי שההכנסות מהם ישמשו את כלל , לבעלות ציבורית
  .טייקונים במקום שישמשו להעשרת קומץ ,האזרחים

כי אם ירחף איום ההלאמה מעל חברות , יש המסבירים    
 הרשימה –ש "חד(כ דב חנין "על כך אמר ח. ועזביהן , הגז

זבו יע, אנא): "13.5(בדיון במליאת הכנסת , )המשותפת
הם ? ומה יקרה אז', י'נובל אנרג'תעזוב אותנו . אותנו בבקשה

ם  במחלקת עסקייטוסו? ייקחו את הגז הטבעי איתם במזוודה
שיתכבדו ויעזבו , אם הם לא רוצים? או במחלקה ראשונה

, נפיק, נייצר: לא אלמן ישראל. נישאר אנחנו עם הגז. אותנו
  ".נשתמש ונהנה מהגז בעצמנו
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 2/תגובות 
        
        

        

        
        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם

  

  שוב הערבים והקומוניסטים אשמים
יותר ויותר יהודים מקרב האליטה השמאלית הצביעו "

תוך הפניית גב בוטה  סלאמיסטיתילרשימה הלאומנית־א
 זו איננה הצבעה .המחנה־הציוני-מרצ ולמפלגת העבודהל

 אלא למען קבוצת מיעוט ערבית ,השלום והדו־קיום למען
. יציבות המשטר בארץ מטרתה לערער אתש, בתוך ישראל

 ככל שעולה מספר המנדטים של הרשימות: צריך לשים לב
ממנו אפשר  כך מצטמצם בפועל מאגר המנדטים –הערביות 

הבעיה הקשה יותר היא  .ומתפקדת לבנות קואליציה יציבה
 קבוצות, שלא רואים באופק הערבי בישראל דיסידנטים

וליטי־מדיני של ערביי  המצפן הפ.מיעוט שחושבות אחרת
שהיא עדיין , המפלגה הקומוניסטית ,י"ישראל נמצא במק

  ".ש"הגרעין של חד
  )1.5, "מקור ראשון", הפרשן אמנון לורד(

  

  טיביים אין,  אאוטזועביז
ובעל ' הערבי הנחמד, 'איימן עודה. יצא המרצע מן השק"

הרשימה המשותפת של כל  מתק השפתיים שהוביל את
 מתברר שהוא לא שונה, בחירות האחרונותשונאי ישראל ב

מאחרון האחמד טיביים והעזמי ...) למי שחשב בטעות(
  ".בשארים

  )1.5, "מעריב", הליכוד, כ אורן חזן"ח(
  

  דאגה בליכוד
- קולות בלבד מתוך כ3,400- במגזר הדרוזי קיבל הליכוד כ"

עובדה המדאיגה מכל היא זכייתה של .  אלף בעלי זכות40
פת בנתח לא קטן מהפוטנציאל הרשימה המשות

  ".מה שלא היה עד כה, ליאהאלקטור
  , חבר הכנסת לשעבר מהליכוד, דין-אמל נסר א(

  )4.5, "וויינט", במכתב לבנימין נתניהו
  

  קול אדונינו
  עשרות בני אדםהאביב מתכנסים כמ-בכיכר רבין בתל"

ם אמורים לצעוד ה. אחד במאי –לצעדה לרגל חג הפועלים 
ולהפגין שם למען חופש השביתה  מטקר הסינלכיוון כיכ

בהפגנה  .וזכות ההתארגנות של עובדי החברות הממשלתיות
מרצ והמפלגה , ש"משתתפים בין השאר פעילי חד

צפויים להפגין פעילי כמה תנועות נגד  מולם. הקומוניסטית
  ".'הקומוניזם מאה מיליון קורבנות'מה שהם מכנים 

  )1.5, א" במאי בת1-הדיווח בקול ישראל על הפגנת (
  

  הדיקטטורה של ההון
  ."זו מדינה שנהפכה מדמוקרטיה לדיקטטורה"

  ות יוזממגיב ל, ר ועד עובדי נמל חיפה"יו, מן'מאיר תורג(

  )1.5, "דה מרקר", הגבלת זכות השביתהבדבר ממשלת הימין 

  

  

  כסף תרדוף , כסף
 ,הראיון הזה מלא בזחיחות מעוררת בחילה של הקצין"

דחוף שוב את אותם שקרים ואיומים על כך שאם שמנסה ל
הוא ייאלץ בלית ברירה , מיליארדים לא ניתן לצבא עוד ועוד

  . תקברו, לא תשלמו, ככה זה. להרוג חיילים
  

בגלל שאין כסף נהיה חייבים לשלוח שוב , בעקיפין כמובן
  .ראבל הסאבטקסט ברו, חיילים בקופסת שימורים לתוך עזה

  
הוא מדבר על כך שהתקציב , הרגילים אבל בין כל האיומים

השוטף של   משמש גם לקיום'צוק איתן'ל דרש עבור "שצה
אירועים , מבצעים, מלחמות, בתור קצין תקציבים. ל"צה

היו הדרך שלנו לסגור את פערי התקציב ואפילו  – מיוחדים
  . לשמור רזרבות לשנים הבאות

  
  לסחוט כל כך הרבה כסףל הצליח"צה, בהתנתקות לדוגמא

שכבר ביולי סגרנו את כל החוזים שלנו קדימה ורק , מהמדינה
כל מיני פרויקטים . את הכסף שנשאר חיפשנו איפה לדחוף
, כושר חדרי,  בניית אודיטוריומים:שלא אושרו בעבר

  . כל דבר שדורש כסף והרבה ממנו, משרדים
  

ההתרגשות שהיה אפשר לחוש  קשה לי להסביר את
 בכל פעם שהתחיל אירוע, דרונות מחלקת התקציבבמס

' גרם לכולם לעלות על מדי ב, טפטוף קל של קסאמים. שכזה
בניפוח , המצגות והקבצים שמראים ולהוציא מהבוידעם את

, המבצע הזה כמה כסף הוצאנו כבר על, חסר פרופורציות
   .ל קורס"אחרת צה, שאנחנו דורשים שיוחזר בהקדם

  
דרשנו תקציב , ששמו לשמור על עמדה על כל עשרה חיילים

עשויים  התחמושת שהם, האוכל, עבור המדים שלהם
פחת על טנקים שאולי , ציוד לחימה כבד, להשתמש בה

זכויות לפנסיה של החיילים האלה על  זקיפת, יוצאו מהמחסן
  . מספר לידו היום הזה וכל דבר שאפשר לכתוב במצגת עם

  
 כך התרגש מהררי הבכיר כל לפעמים הרגשתי שהפיקוד

זו רק  חס וחלילה, שהייתה לי תחושה, הכסף שצפויים להגיע
  . "שאולי הם קצת דחפו להסלמה, תחושה כמובן

  
  

 בעקבות ,ל העוסק בתקציבים"קצין צהדברים שכתב בפייסבוק (

  , בנושא תקציב הביטחון" כלכליסט"- קצין בכיר לראיון שהעניק 

 )3.5, "דה מרקר"-פורסמו ב
  

  שיטור יתר: מכבסת המיליםחידוש ב
ני מבינה את הכעס של בני העדה האתיופית ואכן יש צורך א"

  ".לבדוק ולחקור את הנושא של שיטור יתר כלפי בני העדה
  )4.5, פייסבוק, הליכוד, כ מירי רגב"ח(

  

  מחאה נגד הגזענותב "אשמים"-מחפשים את ה
להפגנות [במשטרה יודעים היטב כי הגורמים המתסיסים "

 היו בין השאר אנשי ארגונים ] הקהילה האתיופיתבני
אנשי צוות החקירה  .שמאל קיצוניהמאנרכיסטים וכן פעילים 

לעבור על תיעוד  במשטרת תל אביב ינסו בימים הקרובים
שכולל שעות רבות של חומרים , הוידיאו של ההפגנה

החוקרים ינסו לזהות באותם צילומים גם את . מצולמים
גם את אלה , מכך יתרה.  לא נעצרומפירי הסדר שעדיין

וגרמו , שהלהיטו את הרוחות והתסיסו את אותם מפגינים
  ."ליציאת ההפגנה משליטה והפיכתה לזירת קרב בעצם

  )6.5, "ישראל היום"-ידיעה ב(



  מ

  3/ חברה 
 

  

  

  

  

  

  

  ל ומצב רוחו של העם"צה
  

  

. המוטיבציה לקחת חלק בפעולות צבאיותפוחתת חוקרים בצבא סבורים כי 

  האזרחים חיי להציג כל פעולה צבאית כאיום קיומי על : םיעיצשהם מתרופה ה
  

  

  
  

עוסק  לאלאלאלא  במה: או נשאל זאת אחרת? ל"במה עוסק צה    
ה צבא בדיחה לפיה למדינת ישראל היהמתברר ש? ל"צה

כך עולה . האמתמאינה רחוקה  –צבא יש מדינה ועכשיו ל
 במסגרת הכנס השנתי של  במאי7-במדיונים שנערכו לפחות 

 שהתקיים במכללה ,האגודה הישראלית למדע המדינה
  . האקדמית אשקלון

 צבאשאלת יחסה של החברה הישראלית לכוחות ה    
 ,כל תחומי החיים) כמעט(ותיה על כוהשל

עסיקה רבות חוקרים ומרצים העסיקה ומ
באחד . במוסדות להשכלה גבוהה

 ,כנס שנערך באשקלוןההמושבים של 
ניהול מלחמות "תחת הכותרת 

שהיא כותרת " (ושלום
 :עצמהל כשמעניינת

 מלחמות ניהולניהולניהולניהול"
 כאילו –" ושלום

מדובר בשאלה עסקית 
  הופיעו ,)או כלכלית

ן רינת משה והסוציולוג "רס
 הם .ל"מרכז מדעי ההתנהגות בצההעובדים ב, גיא ברוקר

הציגו את תוצאות הביניים של מחקר שהם עורכים כעת 
המלחמות החדשות והלגיטימציה לפעולה " – ובמרכזו

  ".צבאית
 מערך מדעי ההתנהגות ,לית"מי שלא מצוי בשפה הצהל    

, ל" בכל זרועות ויחידות צהשהפרו, הוא מערך מקצועי
ו עודיי .)א"אכ(וח אדם ומשתייך מבחינה מקצועית לאגף כ

ליישם ידע מתחומי הפסיכולוגיה " המערך הוא של
ל "האפקטיביות של יחידות צה והסוציולוגיה לטובת שיפור

הפועלת , במחלקה". ולטובת מיצוי וטיפוח המשאב האנושי
, מועסקים סוציולוגים, אביב- תלמרכז בקריה שב

חלקם  –סטטיסטיקאים ועוד , יועצים ארגוניים, פסיכולוגים
מחקריה ופרסומיה של המחלקה . בקבע וחלקם כאזרחים

בקביעות לי "צהההמערך עורך , כמו כן. מסווגים בדרך כלל
המוכנות , סקרים ומחקרים לבדיקת רמת המוטיבציה לשרת

מידת ההתמדה ו, )סובייקטיבית ואובייקטיבית( לשרת
למשרד החינוך מועברות גם  תוצאות המחקרים. בשירות

זהות בעיות ועניינים הדורשים דגש או טיפול ומאפשרות ל"
הנכונות לשרת 'התוכנית   ולשפר את התאמת,מיוחד

  ."שמפעיל המשרד' ל"והמוכנות לצה
  

  ?מתי התחילו הבעיות
 של האוכלוסייה האזרחית  הנכונות:ל יש בעיה"לצה, ובכן    

. הולכת ופוחתת –מלחמות בהישראלית לשלם מחיר כבד 
כעת . אופי המלחמות השתנה עם הזמן ",ן משה"לדברי רס

הם יות ושדה המערכה רסימט-הן הפכו למלחמות א
מה להגדיר גם הדוקטרינה הצבאית משתנה וקשה . האזרחים

שאלת זכויות  ",לדבריה". נחשב כישלון ומה נחשב ניצחון
ארגונים ומוסדות מגלים ,  מדינות:האדם נעשתה גלובלית

היא ". פר קרבנות האזרחייםנוכח מסגובר חוסר סבלנות 
הזקוקות "(ממשלות ב הן ליםולחמתישה ששינויים אלה גדה

הן ו ,) אדםלחיי ,כמובן, הכוונה ו–" לניצחון ברור בכל מחיר
שלא תמיד מוכנה לשלם ("אוכלוסייה האזרחית ה בקרב

ברוקר השלים את התמונה גיא הסוציולוג "). מחיר כזה
הנוגע בכל "שלוש תקופות מעצבות והגדיר 

להסכמה החברתית המצדיקה את הגיוס 
הקולקטיבי במלחמה הכרוך בתשלום בחיי 

-1973 (התקופה הראשונהאת ". אדם
לגיטימציה "-הוא מגדיר כ )1948

קיימת  " אז הייתה,לדבריו". שקופה
, הסכמה חברתית גורפת

האיום נראה כאיום 
היעדר :  והתוצאה,קיומי
התקופה השנייה ". מחאה

 עם 1973-תחילה בשה –
עד האינתיפאדה ונמשכה , מלחמת יום הכיפורים

בפיו כתקופה של מוגדרת  – 2000השנייה בשנת 
החיילים שבאו להפגין מול בית ". "לגיטימציה מאותגרת"

כנסו כדי שהתהמפגינים  אלף 400, 1973-ראש הממשלה ב
 מת ארגונים כגון והק, ושתילהלמחות על האירועים בסברה

 של חיילים בתוך הצבא מחאהויות ואף התארגנ' בצלם'
 של כל פעולה לגיטימציה את היםתי מפח–ומחוצה לו 

 בעידן ,לדבריו, אנו, 2000שנת בהחל , כעת. אמר, "הצבאית
הממשלה והצבא אמורים : קרי". הלגיטימציה המרסנת"

שנלחמים בתוך אוכלוסייה , יש מגבלות לכוח"-להבין ש
  ". יןהשתנה לחלוט' חזית'שהמושג , אזרחית

  

  ?אז מה עושים
 לחצים על מופעליםהחדשה תקופה ב ,לדברי משה וברוקר    

הדרג , כלומר". מדיניות ניצית יותר"-וט בקנהממשלות ל
המדיני לוחץ על הדרג הצבאי הבכיר לפעול להשגת יעדים 

הוא  דרג פיקוד הביניים ,בתוך הצבא. ותריצבאיים במה
הדורש תוצאות  ,העליוןהפיקוד בין ב בסד הלחצים יצהנ"

". 'להשלים את המלאכה' לבין החיילים הרוצים ,ומהר
יש להדגיש את "בכל פעולה צבאית : הצעתם של החוקרים

נכונות הציבור לנשיאת מחיר . המימד הקיומי במטרותיה
כאשר מטרת הלחימה אינה נתפסת כאיום והולכת פוחתת 

  ".  קיומי על חייו
לגבי הציגו מחקרים חוקרים אחרים שלקחו חלק בכנס     

רגישותן של חברות דמוקרטיות לנפגעים ולהשפעתה על "
: דיפלומטיה ציבורית במדים", "ניהול מלחמה

  .ועוד, "המיליטריזציה של מדיניות החוץ הישראלית
  

        עעעע""""ננננ
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   הערבים מתחתיו, מתנחלים מעל החוקה
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

  ...לפני השבוע
  
  
  
  
  

            ))))1906190619061906----1972197219721972((((משוררים על אלכסנדר פן משוררים על אלכסנדר פן משוררים על אלכסנדר פן משוררים על אלכסנדר פן 
        

        תופיק זיאדתופיק זיאדתופיק זיאדתופיק זיאד
אלכסנדר פן לא היה תופעה חולפת בחיי הארץ הזאת 

על אף רצונם של השופרות השוביניסטיים , ובחיי עמיה
י הוא היה משוררם המוכר והאהוב של עמלי שנ. לתארו כך

שירתו מהווה את עמוד השדרה של התרבות . העמים בארץ זו
  .ההומניסטית של עם ישראל- המתקדמת

הרעיונות . אולם סודו של פן היה טמון בקומוניזם שלו
הקוראים . הקומוניסטיים הם אשר הצמיחו לשירתו כנפיים

הסובלים ממדיניות הדיכוי הלאומי , הערבים בארץ
  .השני של העם היהודי ראו בפן את הצד –והשוביניות 

. / דגל. / דרך": השארת לנו במתנה, משוררנו, חבר פן
  ".אהבה. / חופש

עד אשר העולם יתמלא כולו אהבה , אנו נמשיך בדרכך
  .זולת אהבה ופרחים, דבר לא. ופרחים

  

        אריה דקראריה דקראריה דקראריה דקר
הדבר שהרשים אותי יותר מכל . היינו מיודדים שנים רבות

חס אל הכתוב בחרדת הוא התיי. הוא יחסו למילה הכתובה
, אותו אדם שלא טרח לחיצוניות לבושו ודיבורו. קודש

יצר לעתים רושם של אנרכיסט מבטן , בבתי הקפה, שבערבים
הקפיד במין הקפדה ,  משהגיע הדבר לאות הכתובה–ולידה 

  .כאילו גורלו של העולם תלוי במיקומו של פסיק, כזו
. רגילה- הייתה בו כנות ספרותית בלתי–והעיקר והיקר 

הוא לא היה מוכן לומר לאדם אהוב עליו מלה טובה על 
הוא היה מוכן לשבח . אם לא היה מקום למלה טובה, כתיבתו

מקום , לדעתו, אם היה, את כתיבתו של אדם מאוס עליו
הספרות הייתה בשבילו מעל ומעבר לחיים . לשבחים
  .על החובות ועל הדחיות שבהם, הרגילים

  

 נוףנוףנוףנוף' ' ' ' אאאא

, גונית זו-ר רק שני צדדים של אישיות רבברצוני להזכי
, הלוחם העקשן, אשר ישלימו את התמונה של האמן המרדן

צד אחד הוא שליטתו הפנטאסטית בשפה . אלכסנדר פן
 לא ידע מלה 20למרות שכאשר הגיע לארץ בגיל , העברית
מבלי שמישהו ילמד אותו את יסודות : והצד האחר. בעברית

  .דר פן צייר מפתיע בכוחוהיה אלכסנ, הרישום והציור
, הכישרון-ברוך, אלכסנדר פן המהותי הוא האמן הלוחם

 הוא לעג .צעד עם מחנה המהפכה, אשר על אף כל נפתוליו
האם הוא ', שר'מה הוא : "וכה נהג לומר, "אני שר"לביטוי 

  .צעדהוא . 'שר'אלכסנדר פן לא ". ?ציפור
 24.5.1972 ,"זו הדרך"

  אור שימאת 
  

כ מהבית "היום ח('  נתפסו בצלאל סמוטריץ2005בשנת     
ופעילים אחרים נגד ) אז סתם פעיל ימין קיצוני, היהודי

ונחקרו בחשד ,  דלק ושמןים של ליטר700ההתנתקות עם 
  .שניסו לפגוע בתשתיות כדי למנוע את פינוי גוש קטיף

סיכון חיי , נעצר בחשד לקשירת קשר לביצוע פשע' סמוטריץ
 .לא הוגש כתב אישום. אדם והיזק בזדון

ש דווקא כן הוגש כתב "כ מוחמד ברכה מחד"נגד ח    
אפילו ,  דלקים ליטר700אמנם לא מצאו אצל ברכה  .אישום

אבל היועץ המשפטי מזוז החליט בשנת  . ליטריםלא שבעה
ת הוא לחבר מעשים שיוחסו  שהדבר הנכון לעשו2009

כולל טענות כאילו  –לברכה בהפגנות שונות בהן השתתף 
ולחבר  –" סטר לו באצבעו"- קצין משטרה ו" גידף"ברכה 

 .אותם לכתב אישום תמוה ומיותר
שנתיים בית המשפט  כעבור. משפט ברכה היה פארסה    

חמש שנים הוא זיכה  כחלוף. מחק שניים מסעיפי האישום
 בעקבות , נמחקבשבוע שעבר. ישום השלישיאותו מהא

התנהלו דיוני , בין לבין.  סעיף האישום האחרון,ערעור
 "מצדה"במהלכם הודה סגן מפקד יחידת , הוכחות הזויים

 . בהפגנות בבלעיןםאבנים על חיילי יידו היחידה ישמסתערב
והמשפט שמעולם לא המשפט הארוך והמיותר של ברכה     

הנורמות שמחלחלות כי  , מלמדים'ל סמוטריץשהתקיים 
מהשטחים הכבושים משפיעות גם על גורמי אכיפת החוק 

 .הערבים מתחתיוואילו , המתנחלים מעל החוק .בישראל
 מושגכך גם יעלם מחיינו ה, ככל שהכיבוש בשטחים נמשך    

עם או בלי מינויה של איילת ". שוויון בפני החוק"שנקרא 
  .לשרת המשפטים', חברתו לסיעה של סמוטריץ, שקד

        
        
        
        
        
        
        

   מחשבות על גזענות
  
  
  

. הלב יוצא אל יוצאי אתיופיה המפגינים למען זכויותיהם    
 כדי ,הם כל כך צודקים וכל כך צריך לחבק אותם בחום

" איתנו"- מה זה בדיוק ה,השאלה היא. שירגישו חלק מאיתנו
 צבע העור השונה .יוצאי אתיופיה נתקלו בגזענות. הזה

הגורמים העיקריים לכך שהרבנים הראשיים בין יה שלהם ה
יוצאי אתיופיה כי כאשר התברר . גיור לחומרה שלהםדרשו 

, עשויים להוות רזרבה של תומכים עבור מפלגות הימין
נפתחה גם  ,כך.  לרווחהותחדרישות הגיור פחתו והזרועות נפ

מקועקעים מקצתם שעל , בני הפלאשמורההדלת בפני 
 – בצבא ללבוש מדים ולהילחםותם בשל נכונ. צלבים

 .הבאתם ארצה הפכה מטרה ראויה בעיני הממסד
רבים מיוצאי אתיופיה מדווחים על כך שהם נפגעים     

יש הסבורים . מהגזענות נגד מהגרי העבודה והפליטים
 בשל  ומתנכלים להם,ניםאשהם אריתראים או סודבטעות 

עודות ים לא להסתובב ללא תה מעדיפאתיופייוצאי . כך
 .  כדי לא להיעצר על ידי משטרת ההגירה האכזרית,זהות

    העובדה שיהודים יוצאי אתיופיה נפגעים בעקיפין גם 
נשלחים למתקן כליאה או ה, מהמדיניות כלפי הפליטים

 מעידה כאלף עדים על כך שגזענות כלפי קבוצה –מגורשים 
  .אחת מאיימת גם על קבוצות אחרות

        ....יוסי סיוסי סיוסי סיוסי ס
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  בורחת מבשורהה ממשלה
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  איימן עודה כ" חמאת
 

כי , איננו יכולים לאחל הצלחה לחברי ממשלה זו, לדאבוני    
הממשלה  .הצלחתם פירושה הרס כל חלקה טובה בחברה

עומדת לקום מייצגת חיבור בין קפיטליזם דורסני ההרעה 
ים ולכל הצלחתכם היא אסון לשני העמ .לבין לאומנות

 .האזרחים
איך אפשר לאחל הצלחה לשרת משפטים שמְשַנתה      

 ?המוצהרת היא להחליש את מעמדו של בית המשפט העליון
כשהיא משווה את הילדים , איך אפשר לאחל לה הצלחה

 ?הפלסטינים לנחשים שצריך להרוג לפני שיגדלו
וך שהערבים בשבילו איך אפשר לאחל הצלחה לשר חינ    

בנו נאחל לו שיזכה להניח את יש? ישבןרסיס בהם כמו 
איך נאחל הצלחה לסגן שר  .אך לא בכיסא של שר, במנוחה

שאינם זכאים , חיות אדם"ביטחון שרואה בפלסטינים 
איך אפשר , בראש הפירמידה, למעלה-ולמעלה ?"לחיות

אם הוא מכנה את , לאחל הצלחה לראש הממשלה במשימתו
 ?לפישנוהרות לק" כמויות"הערבים 

גם אם . דגל שחור של גזענות מתנוסס מעל ממשלה זו     
כי  .הדגל נשאר מונף, ממשלה זו נבחרה בצורה דמוקרטית

 .קיום בין דמוקרטיה וגזענות-אין דו
מופיעים איך נאחל הצלחה לממשלה שבקווי היסוד שלה      

" בני הדתות" ומכונים שם ,חתהאזרחים הערבים רק פעם א
בניסיונו , הרי נתניהו הכיר בנו כערבים ?"בני העדות"-ו

 .נינו ביום הבחירותפלהרתיע מ
 הממשלה .אבל הבעיה היא לא רק בעמדה ההצהרתית     

ואני מציין את הנגב כדוגמה , רודפת את האזרחים הערבים
 ,בנגב המכוסה אינספור גרגירי זהב: אחת מיני רבות

גב ערביי הנ, שהשמש מאירה אותו כמעט כל ימות השנה
גאוות , את ערביי הנגב הבדווים .מחפשים מקום תחת השמש

כאשר יישובים , פועלת המדינה לגרש ולרכז, המדבר
מפוזרים בכל רחבי הנגב , לרבות חוות הבודדים, יהודיים
 .כל השירותיםבוזוכים 

  פניהממשלה נוהגת לומר שערביי הנגב מפוזרים על    
ב גרים רק על אך האמת היא שערביי הנג, שטחים גדולים

הנגב נדיב מאוד ויכול להכיל  .חמישה אחוזים מאדמת הנגב
 כאשר ,אך הוא מחניק .שני העמים בני את כל אזרחיו 

 ".לגאול את אדמת הלאום מהפולשים הערבים" היאהסיסמה 
,  לאחרונה הוחלט להרוס את הכפר הערבי אום אלחיראן    

שוב היהודי כדי להקים במקומו את היי, המונה אלף תושבים
אנחנו מציינים את יום ,  במאי15 ,מחר? אבל מה הפלא .חירן

היום שמסמל את הריסתם של מאות יישובים ערביים , הנכבה
 יישובים יהודיים עם שמות חדשים ם במקומם שלהקמתאת ו

צרופה במקום , זאל'עין איילה במקום עין ע: ומעוברתים
  . ג׳בעםוגבע במקו, סרפנד

כחשת למחויבות של הנשיא הפלסטיני מתהזו ממשלה     
ופוחדת מההכרה בזכותם הצודקת של , לפתרון שתי המדינות

 !חזית הסירוב היא כאן. בני העם הפלסטיני
לא , כי אין לה בשורה, זו ממשלה שבורחת מבשורה    

 .ולא לכלל המוחלשים, לשלום

 :אני רוצה לְפנות ברגע זה דווקא אל חברי האופוזיציה    
האם יש לאופוזיציה האומץ הדרוש להניח קווי יסוד 

קווי יסוד של שלום  ?מקבילים לקווי היסוד של הקואליציה
שוויון אזרחי  קווי יסוד של ;ם"אמיתי לפי החלטות האו

דמוקרטיה וצדק חברתי של , ולאומי לאוכלוסייה הערבית
 אלטרנטיבה היההאם האופוזיציה ת ?לכלל האזרחים

 ?בר באותה גברת בשינוי אדרתאו שמדו, תיתיאמ
.  חברי כנסת היא ממשלה עצבנית61ממשלה הנשענת על     

הרי לנתניהו יש  .שיסויבואת המחיר שלה נשלם במלחמות ו
,  יפציצו המטוסים–כשהכיסא מתנדנד  :תרגיל קבוע

 . ירעמו התותחים–וכשהביקורות רועמות 
, מיםשני העלייַטב  –ככל שימיה יתקצרו , ממשלה זו    

  .ואנחנו נדאג לכך .כלל האזרחיםל
  

  14.5,  הכנסתמליאת דברים בעת הצגת הממשלה החדשה ב

  

        """"ה קשהה קשהה קשהה קשההגזענות היא מחלהגזענות היא מחלהגזענות היא מחלהגזענות היא מחל""""
    רוחות סוערות ועדויות קשות בדיון חירום בעקבות מחאת 

דב דב דב דב כ "חביוזמת ) 12.5(שהתקיים בכנסת , יוצאי אתיופיה
 בו לקחו –בדבריו בדיון . )הרשימה המשותפת, ש"חד (חניןחניןחניןחנין

כ " אמר ח–חלק עשרות פעילים אתיופים וכן נציגי המשטרה 
אנחנו שומעים כאן טענות קשות על אפליה ": חנין

על סלקציה , ספר נפרדים-על הסללה לבתי, משטרתית
נות מגורים  על שכו,על עבודות בשכר נמוך, במועדונים

 אתיופיה ממלאים את בתי הכלא  ועל כך שיוצאי,נפרדות
מאחורי כל התופעות האלה עומדת . ?למה –שאול ועלינו ל

גזענות היא מחלה קשה הפוגעות . גזענות: מילה אחת קשה
 ".בציבורים רבים בחברה ומאיימת לבסוף על כולנו

הרשימה , ש"חד(סולימאן סולימאן סולימאן סולימאן - - - - עאידה תומאעאידה תומאעאידה תומאעאידה תומאכ "ח    
 הקהילה האתיופית חשהחלק גדול מהסבל ש): "המשותפת

חסור בתקציבים ועל צריך לדבר על המ. זה בגלל גזענות
צריך לדבר גם על . אבל זה לא מספיק, המדיניות הלקויה

יחס גזעני של המדינה כלפי אנשים  –שהוא , שורש הבעיות
כששמעתי כאן על אלימות . בגלל מוצאם ובגלל זהותם
מי שמגיעה מהאוכלוסייה כ, משטרתית חשתי הזדהות

ורים שני הציב. שסובלת מאפליה ומגזענות, הערבית בישראל
 אבל חרף .סובלים מגזענות, קיימיםהלמרות ההבדלים , שלנו
לא , המודרים, אנחנו. לא מצליחים להתחבר זה עם זה –זאת 

לחברה הישראלית עד כמה הגזענות  הבהירלהצלחנו עדיין 
  ."פוגעת בכולנו

 רשמה כי,  בדבריה בדיוןסלימאן-כ תומא" חאמרה    עוד 
  .שדולה בכנסת למאבק בגזענות



  

  6/בעולם 

  

  תבשיל לאומי בטעם שמאלי
  

  , סוד הצלחתה של המפלגה הלאומית הסקוטית בבחירות הכלליות

 צירים                      56-  ל6-בריטי מ- בהן  הגדילה את ייצוגה בפרלמנט הכל
  

, בבחירות הכלליות שנערכו בבריטניה בתחילת החודש

בעוד , ) מושבים330 (שהשיגו רוב מוחלט, ו השמרניםניצח

.  צירים232- ל258-שהייצוג של מפלגת הלייבור ירד מ

נבחר המועמד לפיה (ית רוב-בגלל שיטת הבחירות האזורית

כל שאר הקולות יורדים  ו,בל הכי הרבה קולות באזורוישק

אשר מיותר קולות  1.5% השיגה למרות שהלייבור ,)לטמיון

 בעוד , מושבים26 ה הפסידיא ה,קודמותבחירות הב

 24  השיגו-יותר  קולות 0.8%בלו רק י שקשמרניםשה

אולם הפתעת הבחירות הייתה המפלגה . מושבים נוספים

 56- ל6-שהגדילה את כוחה מ, )SNP (הלאומית הסקוטית

  . בפרלמנט הבריטי נציגי סקוטלנד59וזאת מכלל , צירים

פלגה הלאומית את השאלה בדבר סוד הצלחתה של המ

 המכיר מקרוב ,אבישי ארליך' הסקוטית הפנינו לפרופ

  .ואת סקוטלנד בפרט, את בריטניה בכלל
  

המספנות ומפעלי הטקסטיל , מדינת המכרות, סקוטלנד
מפלגת . היא ערש תנועת העבודה בבריטניה, והמתכת

ושם היה המעוז שלה , 1888הלייבור הוקמה בה בשנת 
עם , 20- של המאה ה70-שנות ההחל ב. במשך שנים ארוכות

, וולשיות וסקוטיות, התחזקותן של קבוצות לאומיות איריות
הלייבור מדיניות התומכת בהרחבת האוטונומיה של אימצה 

שהמשיכו , השמרנים. אזורים ורשויות מקומיות, עמים
, ערכו משאלי עם, )דבולוציההמכונה ( במדיניות זו

שזכות ,  פרלמנט1999שבעקבותיהם פועל בסקוטלנד מאז 
  .ההצבעה לו שמורה לכל תושב סקוטלנד

  
        ????במה מתבטאת האוטונומיה של סקוטלנדבמה מתבטאת האוטונומיה של סקוטלנדבמה מתבטאת האוטונומיה של סקוטלנדבמה מתבטאת האוטונומיה של סקוטלנד

שכן היא כוללת מערכת , האוטונומיה היא משמעותית
עקרונות שונים של מערכות , חוקים ומערכת משפט נפרדות

. חברתיות וזכות לקבוע שיעורי מס שונים מאשר באנגליה
הכנסה גבוה יותר על בסקוטלנד מוטל מס , למשל, כך

וכולל גם , ובצד זה החינוך ניתן חינם, הכנסות גבוהות
כתוצאה . לימודים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה

, וגם בגלל שהכנסייה של סקוטלנד היא פרוטסטנטית, מכך
  . ארץ זה גבוהה יותר מאשר באנגליהלרמת ההשכלה בחב

ו את השלטון המרכזי של הממלכה המאוחדת שמר לעצמ
המטבע והמדיניות , יחסי החוץ, השליטה בתחומי הביטחון

הסכמתו של השלטון המרכזי להעניק אוטונומיה  .המוניטרית
שמטרתו להבטיח את , מורחבת היא משחק פוליטי מתוחכם

  .המשך קיום הממלכה המאוחדת ללא זעזועים חריפים
  

        ???? המפלגה הלאומית הסקוטית המפלגה הלאומית הסקוטית המפלגה הלאומית הסקוטית המפלגה הלאומית הסקוטיתמה מייחד אתמה מייחד אתמה מייחד אתמה מייחד את
כהד להחלטה בדבר עצמאות , 1934-מפלגה זו הוקמה ב

היא נושאת את דגל הלאומיות  ).פרט לחלקה הצפוני(אירלנד 

ומשלבת את הלאומיות שלה עם ערכים ומדיניות , הסקוטית
עמדותיה שמאליות יותר . דמוקרטיה שמאלית-של סוציאל

ברתית של אחריות ח, הפרטהמעמדות הלייבור בנושאים כמו 
  .היאנרגיה נקיו סביבה, פמיניזם, המדינה

שנות מאז התמיכה במפלגה הלאומית הסקוטית התרחבה 
ההפקה של נפט בים בשל :  בשל שתי סיבות עיקריות70-ה

שיפרה את המצב אשר , שלחופיו שוכנת סקוטלנד, הצפוני
של ההיחלשות הגוברת של מפלגת הלייבור וב; הכלכלי בה

-סוציאלאשר ויתרה בהדרגה על היבטים , הבריטית
  .איגודים המקצועייםעם ה הקשר במדיניותה ועל ייםדמוקרט

כי המפלגה הלאומית , תוצאות הבחירות החודש הוכיחו
הסקוטית אכן תפסה את מקומה של הלייבור כמפלגת 

 ובעלת רוב מוחץ בפרלמנט העובדים הראשית בסקוטלנד
  נבחרו כנציגי סקוטלנד2010- אם בבחירות ב .הסקוטי

הרי בבחירות , ל הלייבור צירים ש41 בפרלמנט הבריטי
  .החודש השיגה הלייבור רק מושב אחד מטעם סקוטלנד

ההישג של המפלגה הלאומית בולט עוד יותר על רקע 
ונוכח התחזקות מגמות לאומניות ניצחון השמרנים 

מייצגת מפלגת העצמאות אותן , ופופוליסטיות נגד מהגרים
)UKIP( ,יהבעיקר באנגל,  מיליון מצביעים3.5 בה תמכו.  

  
        ????עצמאותעצמאותעצמאותעצמאותמהי עמדת המפלגה הסקוטית בשאלת המהי עמדת המפלגה הסקוטית בשאלת המהי עמדת המפלגה הסקוטית בשאלת המהי עמדת המפלגה הסקוטית בשאלת ה

 נערך בסקוטלנד משאל בדבר עצמאות 2014בספטמבר 
המפלגה הלאומית קראה להצביע בעד עצמאות . החבל

 מהמצביעים תמכו בהישארות במסגרת 55%אולם , סקוטלנד
  . תמכו בהיפרדות45%-בעוד ש, בריטניה

לא בעקבות תוצאות אלה ובהנחה שממשלת בריטניה 
, המנהיגה הנוכחית של המפלגה, תאפשר משאל עם נוסף

היא תובעת : גיבשה מדיניות מורכבת, ון'ניקולה סטרג
ובכך , להעביר לידי הממשל של סקוטלנד סמכויות נוספות

במישור גם  במקביל היא קוראת לתומכיה להיאבק ;לחזקו
 ונגד מדיניות דמוקרטית-הבריטי בעד מדיניות סוציאל

אך יש בה גם , וך המפלגה זוכה עמדה זו ברובבת. השמרנים
  .זרם התובע עצמאות עכשיו

. בשמאל הבריטי מתנהל ויכוח בנושא הדרישה לעצמאות
, יעקבואילו השמאל ה, הטרוצקיסטים תומכים בדרישה זו

בעד הרחבת הסמכויות של , לרבות המפלגה הקומוניסטית
וזאת , אך נגד פירוק אחדותה של בריטניה, שלטון המקומיה

  .יתפתחו בכיוון לסוציאליזםהארץ  שכל חלקי כדי
שעמדותיה שמאליות יותר מהלייבור , המפלגה הלאומית

בכל זאת תומכת כמו הלייבור , גם בנושאים בינלאומיים
זו צפויה להיות . והשמרנים בהישארות באיחוד האירופי

עמדתה גם במשאל העם שייערך בבריטניה בשנה הבאה 
  . באיחוד האירופיבנושא המשך חברותה

  

        גגגג""""תתתת



  

 7/ תרבות
 

  
  

הון אנושי במטחנת 
  בעלי ההון באיטליה

  
 האיטלקי עלה לאקרנים ברחבי הארץ הסרטבשבוע שעבר 

כותרת הסרט בעברית זהה לחלוטין לכותרת ". הון אנושי"
הניגוד בין מבטאת את  והיא ,)Il capitale umano(המקורית 

בסוף הסרט , ואכן.  האדםבניוב רבין שבידי מעטים להון 
ובר במושג הלקוח מהמילון המקצועי במאי שמדבהיר הה

חישוב אקטוארי להכנסה : שפירושו ,של אנשי ענף הביטוח
, במקרה של הסרט. הצפויה של עובד שנפטר בטרם עת

שנהרג , מובטל המחלטר כמלצר עבור חברת אירוחמדובר ב
שמו  .ההביתל אופניים בדרכו בעת שרכב ע דרכים בתאונות

אך , כלפי מושג דומהי קריצת עין של הבמא אשל הסרט הו
  .    בעל משמעות רחבה יותר

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  כרזת הסרט המקורית

  
משאבי למחלקות משמש את ה" הון אנושי"     צמד המילים 

בהן אשר  ,")כוח אדםמחלקות "שבעבר נקראו (אנוש 
תורת ההון . לטובת בעלי ההון"... הון"המטפחים את 

המניחה  ,עבודהבשוק ההעוסקת כלכלית האנושי היא תורה 
כי כוח עבודתו של אדם הוא רכוש שעשוי לשנות את ערכו 

בהתאם לשינויים , לאורך זמן ובאופן שונה מעובד לעובד
 " האנושיהוןה"תורת . "איכותו של העובד"-המתרחשים ב

סוף מהכלכלה הקפיטליסטית האמריקאית א פיתוח של יה
מזוהה עם ש ,ההמאה שעבר של 60-  ושנות ה50-שנות ה

  . וגארי בקרשולץ' גהם המפורסמים שבהם ,  כלכלניםמספר
אינו עוסק בתיאוריות כלכליות " הון אנושי"אבל הסרט     

 בבימויו 2014- שהופק ב,הסרט. אלא בפרקטיקות מעמדיות
תב הסופר שכזהה שם במתבסס על הרומן , של פאולו וירסי

  .2004- פורסם בשו, האמריקאי סטיפן אמידון

התעניינות בפרסים יוקרתיים בינלאומיים ובהסרט זכה     
רנטגן של החברה התצלום "יש שכינו אותו . גדולה באיטליה

במרכז  ,אכןו". האיטלקית בעידן המשבר הקפיטליסטי
 2008 שהחל באירופה בסוף, עלילת הסרט עומד המשבר

צולם ר שא ,המתוארים בסרט 2010גיע לשיאו באירועי ושה
   . מילאנוכלכלית האיטלקיתבעיירה בריאנסה ובבירה ה

ערב ,  פציעתו של המלצר רוכב האופנייםהסרט מספר על    
לאחר סיום עבודתו בנשף סוף השנה של בית ספר , חג המולד

 , המלצרנוטש אתיפ הפוגע 'נהג הג.  יוקרתיקתולי פרטי
  . סתבךל מו מכאן הכ.ולמחרת הוא מת מפצעיו

אבל . רמנו לכךואנו גם ת. זה נכון, איטליה טובעת    "
לפחות הצלנו את ההון הרב שצברנו ואנו ממשיכים 

 אולם .אחד מגיבורי הסרט בפני אשתו מתוודה – "להרוויח
  .צד הדרךהמלצר האלמוני נותר פצוע אנוש ב

            עעעע""""ננננ
        

    :::: בחיפה בחיפה בחיפה בחיפהתערוכה בבית הגפןתערוכה בבית הגפןתערוכה בבית הגפןתערוכה בבית הגפן
        מבט עיתונאי פלסטינימבט עיתונאי פלסטינימבט עיתונאי פלסטינימבט עיתונאי פלסטיני

  
  
  
  

שנפתחה בבית הגפן  היא תערוכת צילום "מבט עיתונאי    "
בתערוכה  . ביולי30תוצג עד ו, )2הגפן ' רח(בחיפה 

, )ברלין-עזה(עלי עלי : שלושה צלמים פלסטינים משתתפים
כל אחת ). העוספי(ועיסאם תלחמי ) אכסאל(ושה אכרם דרא

 נקודת זמן –אירוע , מהעבודות המוצגות מתעדת תקרית
רות את ויחד הן מספ –משפחה או קבוצה , בחייו של יחיד

נקודת המבט של כל אחד . סיפורו של העם הפלסטיני
מהצלמים היא לעיתים מרוחקת ולעיתים מביאה את 

, תופת בזמן לחימהבבהפגנות או , ההתרחשות מבפנים
  .באופן שלעיתים שמסכן את חייהם

 בכפר אכסאל והוא 1988-הצלם אכרם דראושה נולד ב    
יו מתעדים את תצלומ. פעיל מספר שנים בתחום העיתונאי

 .הכיבושמותים בין פלסטינים לבין כוחות ההפגנות והעי
 אותו בסכנת חיים ואף נגרם לו נזק ההעמידעבודתו , בעבר

בלתי הפיך במיתרי הקול עקב שאיפת גז בהפגנה באום אל 
 .Activestillsעיתונות הל בקבוצת צלמי פעידראושה . פחם

, תונים שוניםוהודפסו בעיתצלומיו הוצגו במספר תערוכות 
   ".ספיר- א"כמו 

שם ,  בעזה1984- נולד ב, )עלי נוראלדין(הצלם עלי עלי     
עלי למד בבית . ובברליןפועל בעזה הוא כיום . גדל והתחנך

ובצעירותו החליט לעסוק בצילום , ספר במחנה פליטים בעזה
 שעבד בסוכנות, פאיז עלי, עיתונאי בעקבות אחיו הבכור

ידיעות סוכנות עבור תחיל לעבוד הוא ה. צילום צרפתית
וסיים לימודי עיתונות באוניברסיטת אל , 17בגיל גרמנית 

, בתחילת הדרך התמקד עלי בצילום מלחמה. בעזהשאזהר 
כיום . 2009-2008שנים בייחוד ב, ראות קשים ומטלטליםבמ

ותצלומיו מוצגים במגוון , בברליןידיעות פעיל עלי בסוכנות 
, הבריטי" גרדיאן", "ניו יורק טיימס" :כמו, עיתונים נודעים

  . ועוד ,הספרדי "אל פאיס", " טיימסלס'לוס אנג"
אדריכל , הכפר עוספיב 1960-הצלם עיסאם תלחמי נולד ב    

בשנים האחרונות עוסק . ו חיפה"בוגר מכללת ויצ ובמקצועו
וצת העבודות המוצגת בתערוכה בקב. בצילום מקצועי

מוכרים ואת התושבים של -י מתאר את הכפרים הבלתתלחמי
בחודשים הקרובים  .שחיים בעוני ובהזנחה, זרקא-סר א'ג

  .גרמניה שבבקלןעתידה להיפתח תערוכת יחיד שלו בגלריה 



    במאבק
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לפנייתו של ירוחם וערד נענו ,     ראשי הערים של דימונה
והכריזו על ) ל"כי(כימיקלים לישראל ועד עובדי הקונצרן 

' וניים ומשרדי העיריות ביום ארהשבתת השירותים העי
 בדימונה הושבתה מערכת החינוך ).17.5 (השבוע

  .והתלמידים בחטיבות הביניים ובתיכונים השתתפו במחאה
ר ועד העובדים במפעלי ים המלח "יו, לנקרילנקרילנקרילנקריארמונד ארמונד ארמונד ארמונד     

יזם צעדת מחאה של , )שהוא גם ראש סניף הליכוד בדימונה(
. אלפי תושבים ממרכז דימונה אל הכביש הראשי לאילת

הכביש נחסם ובמקום נערכה עצרת בהשתתפות ראש 
  .העירייה וחברי ועדי עובדים במפעלים באזור

ים כבר למעלה ל שובת"    עובדי המפעלים בקונצרן כי
משלושה חודשים במחאה על פיטורים של מאות עובדים 

פיטורים נוספו לפיטוריהם של מאות עובדים . מאורגנים
  . נוספים במפעלים שנסגרו בדרום

ומתן עם ועד העובדים -ל נוקטת סחבת במשא"    הנהלת כי
בית הדין לעבודה הורה . בניסיון לשבור את התנגדותם

  .תן ענייניומ-לצדדים לקיים משא
העלה הצעה )  הרשימה המשותפת–ש "חד (דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןכ "ח    

  .)13.5(לסדר היום בנושא הפיטורים בדרום 
   

  הפגנת עובדי עיריית טייבה

  . ראש ועד העובדים נושאת דברים בפני המפגינים-יושבת

  "שמס- א"האתר : צילום

  
מול בניין שעבר שבוע ב ופגינהעובדי עיריית טייבה     

ראש הוועדה מצד על הפגיעה בזכויותיהם מחאה ב, העירייה
השוטרים ומאבטחי העירייה ניסו . אריק ברמי, הקרואה

 ולמנוע מהמפגינים להיכנס  לסגור את דלתות בניין העירייה
העירייה "כי בהדגישם , אולם המפגינים מנעו זאת, לבניין

  ". זכות לסגור אותהישהיא של תושבי טייבה ואין לא
. המחאה בתיאום עם ההסתדרותבדים הכריז על ועד העו    

י בעיר שקראו "ש ומק"בהפגנות השתתפו גם פעילי חד
 9הפועלת מזה  ,להפסיק את עבודתה של הוועדה הקרואה

 הביעה את התנגדותה  כאשר העירייהפרץהמשבר . שנים
  . העובדים מההסתדרות300לייעוץ שמקבלים 

מסרה כי , יחיאיחיאיחיאיחיא' ' ' ' נסרין חאגנסרין חאגנסרין חאגנסרין חאג, יושבת ראש ועד העובדים    
עובדים קיבלו איומים , מהרגע שפתחנו בצעדים הארגוניים"

באופן אישית זומנתי  ואני, יסודיותבנוגע לשלילת זכויות 
  ".המשך תפקידי בעירייהבר הוועדה הממונה כדי לדון "ליו
 וחבר הלשכה ר ההסתדרות במרחב המשולש הדרומי"יו    

ל וחדתבע ל, בו ראסבו ראסבו ראסבו ראסמיל אמיל אמיל אמיל א''''גגגג, י"הפוליטית של מק
  .מהניסיונות להטיל אימה ופחד על העובדים ונציגותם

  
  
  
  
  
  
  

  הסכם קיבוצי בצהרונים בירושלים
,     לאחר מאבק ארוך של התארגנות עובדי הצהרונים

נחתם בשבוע שעבר הסכם " כוח לעובדים"הפועלת במסגרת 
שישפיע על חיי עובדות קבלן , קיבוצי בצהרונים בירושלים

,  בהסכם מעוגנות זכויות סוציאליות כגון העלאת שכר.רבות
תוספת לעבודה , תוספת ותק, הגדלת מספר הרכזות בצהרון

  .בארגון הודיעו כי מדובר בתקדים ארצי. בקייטנות ועוד
  

  המפלגה הקומוניסטית הישראלית

  המושב השני 

  27- של הוועידה ה
   בנצרת, במאי30-29, שבת-יתקיים בשישי

  :על סדר היום

 המצב הפוליטי לאחר הבחירות. 1  

 בחירת מוסדות המפלגה. 2   
  
  
  
  
  
  
  

  מועדון הגדה השמאלית
  אביב-תל, 70אחד העם 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  20:00שעה ,  במאי21', ביום ה

  הצגת היחיד
  

  "ינינה"
  אשרוב-בלהה מס: כתיבה ומשחק, בימוי

  
 ,כוללת קטעים מרשימות של ינינה אלטמןההצגה 

ה ריכוז ובפעילותה ארוכת השנים מאז ילדותה במחנ
 .למען זכויות האדם

  

   שקל20: נוער וסטודנטים;  שקל40: דמי כניסה
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   שביתת ערי הדרום במחאה על הפיטורים


