
  
  

  שבירת העבודה המאורגנת: המטרה
  

  , מיקלים לישראלהשביתה הממושכת בכימסקנות ראשונות מ

   ברכבת ישראלמנעוה שהשביתמ נגד ההפרטה ויםהשביתה בנמלמ
  
  

  
 אמיצה נגד פיטורים חודשי שביתה ארבעהלאחר     

בשבוע נחתם , איתה הזדהו תושבי הדרום, שרירותיים
ם הקיבוצי החדש בקונצרן אביב ההסכ- בתל)28.5 (שעבר

  . המופרט) כימיקלים לישראל(ל "כי
 עד סוף השנה ,םפי ההסכל    

 עובדים 38 רשאית ההנהלה לפטר
 :שני מפעלי הקבוצהבכל אחד מ

.  מפעלי ים המלח ותרכובות ברום
 פיצויי 300%המפוטרים יקבלו 

, אך נוסף למפוטרים .פיטורים
 שופראולצו ל עובדים ימאהכ

ואלה , דמת מכל מפעללפנסיה מוק
 העובדים מאהלא כוללים את 

בחודשים מרצון שכבר פרשו 
  . האחרונים

פיטורים נרחבים של ההסכמה ל    
,  עובדים קבועים בעלי זכויות338

קומם יתפסו קרוב לוודאי שאת מ
אינה הדבר החמור , עובדי קבלן

 הוא כולל גם . היחיד בהסכם
פגיעה קשה בעקרונות העבודה 

 ועד העובדים הסכים :המאורגנת
מחלקה ללדרישת ההנהלה לנייד עובדים ממחלקה 

וממפעל למפעל על דעת ההנהלה בלבד ובלא התייעצות 
ול להוביל הצעד הזה הוא מדרון חלקלק העל. עם הוועד

, משבר הנוכחיה ייתה עילתשה, לכניעה לדרישת ההנהלה
גם לפטר ללא הסכמת הוועד ובכך בעצם לחסל את 

  .העבודה מאורגנת
פגישה של ועד  התפוצצה ,שבו נחתם ההסכם    ביום 

עובדי הרכבת עם הנהלת החברה שהתקיימה במטרה 
הכריז הוועד עקב סכסוך עם   עליה,למנוע את השביתה

אביב - נערך דיון בבית הדין לעבודה בתללמחרת . הההנהל
. תהישבלהוציא צו מניעה נגד ה בנוגע לבקשת ההנהלה

במסגרת , בהחזרה  ההנהלה ועד עובדי הרכבת מסר כי
צדדיים שהיא - מהצעדים החד,הדיון שנערך בבית הדין

   .האחרונים מבצעת בשבועות

נאלצו דים בנמל אשדוד ובנמל חיפה ועדי העוב, במקביל    
, אבי ניסנקורןאבי ניסנקורןאבי ניסנקורןאבי ניסנקורן, ההסתדרות ר"לדרישה של יולהשיב בחיוב 

בו שהם  .27.5-ב השביתה בנמלים שהחלה ב אתםילסי
הפריח שוב הבטחה לתמוך ניסנקורן . 27.5-בלעבודתם 

במאבקם הצודק של עובדי "
לשמירת  הנמלים הזכאים

, "זכויותיהם וביטחונם התעסוקתי
 מאבקם הוא חוסם את עלבפואבל 

את של עובדי הנמלים בהפרטה ו
כדאי  .הסולידריות המעמדית עמם

לאחר הבחירות הפסיק כי , להזכיר
ת כל פעילויות ניסנקורן א

הסולידריות שנערכו עם עובדי 
 התערבותם של ראשי .ל בדרום"כי

ה את החזירהיא שהרשויות בדרום 
ל התנופה למאבק לאחר שהכריזו ע

ערד ,  בדימונהשביתה כללית
  . ) במאי17(וירוחם 

     שלוש מסקנות ניתן להסיק 
משלושת סכסוכי העבודה 

ממשלת הימין מוסיפה : נסקרוש
' ר(להתייצב לימינם של המעסיקים 

הכרזותיו של שר התחבורה ישראל כץ שקרא לכלוא את 
מחבלים בכלכלת "הם  שמשוםעובדי הנמלים השובתים 

 שוללי חופש ם הפכו למנגנוני בתי הדין לעבודה;")ישראל
חרף ,  והנהגת ההסתדרות;)כמו ברכבת ובנמלים(השביתה 

אינה מוכנה לנהל , זה או אחרעובדים תמיכה קולנית בציבור 
מאבק חזיתי נגד המדיניות הכלכלית והחברתית של ממשלת 

 קרא למחנה הציוני להצטרף לממשלת פילואניסנקורן (הימין 
 מוכן ר ההסתדרות אינו"יו,  פחותלאחמור ). הימין הקיצוני

לשוב " דרישתו מעובדי הנמל –לאחד כוחות ולקדם מאבקים 
  .  לכך רק דוגמיתאלעבודה הי" מייד

. תקדיםחסר ההתארגנות המעמדית ה גל נזכיר גם את    
היו אלה עובדי פירמות רואי החשבון הגדולות שעבר שבוע ב

  . תיהם המנסים להתארגן כדי להגן על זכויו,במדינה

 דדדד""""אאאא 

  2015  ביוני3, 21    גיליון

ההסתדרות: צילום. ל"חתימה על ההסכם בכי  



  

 2/תגובות 
        
        

        

        
  

  

        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
  

  )1( ?אופוזיציה
 אך טובה ,מזעזעת מבחינה מדיניתהממשלה החדשה היא "

זו ממשלה הרבה . הכלכלי והחברתי מקודמותיה בתחום
 ,יש כמה מינויי שרים ממש טובים. מקודמותיה פחות גרועה

מהם יש לי מכנה  עם חלק, ואם להיות גלויה לחלוטין
 . עם גורמים רבים באופוזיציהמשותף הרבה יותר רחב מאשר

אם אדם מוכשר כמו ליצמן אומר לי שאחת ממשימותיו 
 זו דרמה –ביטוח סיעודי ממלכתי לכל  העיקריות היא

, חיים כץ ברווחה.  ואין מצב שלא אשתף פעולה עימו,אדירה
 שרי, גפני בכספים, כחלון באוצר, גילה גמליאל בתיק חברתי

חייבים בכך ת ואפילו מ,נואנחנו עשויים למצוא עצמ –ס "ש
רפורמות וחוקים , מצביעים עבור יוזמות – לציבור בישראל

        ."משלהם
  , המחנה הציוני, 'ימוביץשלי יחכ "ח(

  )16.5, מתוך איגרת ששלחה לתומכיה
  

  )2(? אופוזיציה
לא , שדרות, מדוע עירך. כ עמיר פרץ"ח, בוקר טוב" -

הגוברת מצטרפת לשביתה של ערי הדרום בעקבות האבטלה 
  "?ל"ובתמיכה עם עובדי כי

אני רוצה להביע את תנחומיי למשפחת לוינגר , קודם כל" -
  ".בעקבות מותו של הרב משה לוינגר בקרית ארבע

כ עמיר "לבין ח יעקב אחימאירבין העיתונאי ' רשת בדיאלוג ב(

לשעבר , העבודהמפלגת ר "לשעבר יו – פרץ מהמחנה הציוני

  )17.5,  חבר מפלגת התנועהרלשעב,  אחדעםר מפלגת "יו
  

   )3(? אופוזיציה
 אך מאוכזבת ,ישראל מחויבת להסדר ביטחוני ומדיני"

. בפלסטינים באופן אוטומטי  ממנהיגים באירופה שמצדדים
מאוזנת יותר מצידכם  עמדה. בין ידידים מדברים בכנות

  ".לתזכה להקשבה אוהדת יותר בישרא] האירופים[
  )21.5, הודעת דוברות, פלגת העבודהר מ"יו, כ יצחק הרצוג"ח(

  

 האתגר הראשון
  ".קורת גג לחיילי הקבע והמילואים –האתגר הראשון "

  ביומו, הגנרל יואב גלנט, שר הבינוי הנכנס(

 )18.5 ,"דה מרקר",  הראשון בתפקיד
  

  הברית-ארצותנמות ונמית בשירות 
ננסה לייצר הסדר מדיני אחראי עם הפלסטינים שישמור על "

  ".טרסים של ארצות הבריתהאינ
   בשיחה עם ,ראש הממשלה בנימין נתניהו(

  )19.5, "וואלה", נשיא המדינה ראובן ריבלין

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  הפרוטוקולים של זקני ערב
  

אחד  – נתניהו עם עודה פגישתו של ראש הממשלה"
ישראל מדינתו של העם  מהמתנגדים החריפים להיותה של

מציה לכוחות הפועלים ייטמהווה מתן לג – היהודי
 ונותנת הכשר לגייס החמישי ,של ישראל מתוכה להחרבתה

ביום הזהיר  ראש הממשלה נתניהו... הפועל בכנסת ישראל
, ובצדק הזהיר – מפני הערבים הנוהרים לקלפיותהבחירות 

 ,גורמים עוינים לישראל תה התערבות שלימפני שאכן הי
 שעודדה בכלי התקשורת ,תובראשם הרשות הפלסטיני

ראל ללכת ולהצביע לרשימה שלה את ערביי יש הרשמיים
לפגישה את אותו   אותו נתניהו מזמין עכשיו.המשותפת

ההבדל בינו  – אסור לטעות בעודה .עודה שמפניו הזהיר
ההבדל בין נשיאה הקודם של  לבין עזמי בשארה הוא כמו

, רוחאני כמו. רוחאני, לנשיאה הנוכחי, אחמדינג׳אד, ןאאיר
עם פנים מחייכות , גם עודה הוא איש הפועל בתחכום

את אותו רצון של בשארה להביא  ריהןושמסתירות מאח
אותו עודה סירב להתנער מדבריו  .לקיצה של מדינת ישראל

המשותפת כשזה  של ראש מערך ההסברה של הרשימה
שווה את הציונות לדאע״ש וסירב להגדיר את חמאס ה

גם את . מציה לפעילותוילא גיבה ונתן לגיטא, כארגון טרור
מציה לרצח שלושת ילגיט שנתנה, דבריה של חנין זועבי

המייצג , זהו האיש. הנערים בגוש עציון לא גינה עודה
 וראש ממשלת, ימה של תומכי הטרור בכנסת ישראלרש

נפגש  –ממשלה המכנה עצמה ממשלה לאומית  – ישראל
 ".אוי לאותה לאומיות. עימו
 ושר החוץ "ישראל ביתנו"ר מפלגת "יו,  אביגדור ליברמןכ"ח(

  )21.5, 7ערוץ , לשעבר

  

  דבר והיפוכו
  

הסכסוך . ארץ ישראל כולה היא של היהודים מהנהר לים"
. הוא מינורי לעומת הסוגיה האיראנית פלסטיני-הישראלי

היחידה של  בשנים האחרונות התנצלנו ואמרנו שזו ארצו
שהציב תנאי כ עשה מהלך אדיר ראש הממשלה. העם היהודי

ישראל כמדינה ב ה והוא בהכר,שתי המדינות להגעה לפתרון
  ". ואני בוודאי אסייע לו,יהודית

   , הליכוד,י חוטובליפציכ "ח, סגנית שר החוץ(

  )21.5, שיחה עם עיתונאים

   

  האדישות המרגיזה של המחנה הלאומי
  

יום 'טקס שם נערך , א''הייתי אתמול בבוקר באוניברסיטת ת"
. אותו ארגנו חברי התאים הערביים באוניברסיטה' הנכבה

עוצמה ', 'אם תרצו'מנגד עמדתי יחד עם חברי תנועת 
.  ועוד מספר אנשים שבאו למחות על קיום האירוע,'יהודית

אך , זוהי אינה הפעם הראשונה שאני משתתף בהפגנה כזאת
יש ולו , האחד .הפעם נתקלתי בשני דברים מטרידים ביותר

היו מעט מאוד , בצד שאני הייתי בו בהפגנה, הרבה תירוצים
ובעיניי הדבר מעיד על ,  אנשים40בשיא היו אולי . אנשים

אנשים לא , אדישות מרגיזה שקיימת בקרב המחנה הלאומי
מיין מצב היה יכול לדמי ... ולכתת רגליהם, מוכנים להשקיע

ל יונף דגאביב -יברסיטת תלשבאונ,  שנה20כזה לפני 
  ".?ף''אש

  , "אם תרצו" תפעיל בתנוע, מתוך טור של ישי לקס(

  )21.5, "כיפה"אתר פורסם ב, "תנועת מרכז ציונית"-המזדהה כ
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  3 /  מדיניות חוץ 
 

  

  

  

  

  

  

  : ישראל באפריקה

    לעמים לתאגידים במקום סיועסיוע
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

אפריקה עמדו במרכז דיון שנערך -קשרי ישראל    
מלאות  לציון ,)25.5(גוריון בשבוע שעבר -באוניברסיטת בן

,  שהייתה עיתונאית–ארבע שנים למותה של תמר גולן 
שגרירת ישראל באנגולה ומייסדת מרכז אפריקה 

העומד , חיים יעקובי'  פרופהשתתפודיון ב . באוניברסיטה
ר לין " ד,קה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטהבראש המחל

 ושלושה שגרירי ישראל לשעבר ,מנהלת מרכז אפריקה, שלר
גיל השכל , )אנגולה(וידרגורן -אירית סביון: ביבשת השחורה

כהן שלושתם מוסיפים ל). חוף השנהב(ובני עומר ) קניה(
בין עסקים  ":הדיוןכותרת . משרד החוץ הישראליב

  ". 21- שגרירויות ישראל באפריקה במאה ה–ודיפלומטיה 
מהדיון הארוך עלה כי חל שינוי מהותי בקשרים בין     

, שכלה.  ועד ימינו50- אפריקה מאז שנות הבין ישראל ל
 הסיוע של ישראל למדינות זרוע(ב "העומד כעת בראש משה

 ישראלים מאות מומחים ",60- בשנות הסיפר כי) העולם
רבים מהם באפריקה , למים ולחקלאות הסתובבו בעולם

שם את לימדו את החקלאים איך לפתח . ובאמריקה הלטינית
באותן ". נותרו רק ארבעה, כעת. את ענפי המשק השונים

לימדו את האפריקאים כלכלת "המומחים הישראלים , שנים
  . "את סיוע החוץצה  ישראל קיצ– כעתואילו , פיתוח

כגון (ות קפיטליסטיות מפותחות מדינ, ם"לפי המלצת האו    
 ,לדבריו. ג לסיוע חוץ" מהתל0.7%אמורות להקדיש ) ישראל

 מיליארד 2-במקרה של ישראל מדובר בסיוע חוץ של כ"
 ישראל מקדישה למטרה זו עשירית ,אבל בפועל. דולר לשנה
סיוע החוץ של שגם מסתבר , באופן לא מפתיע". מסכום זה
צריך לחתור  ",לדברי השכל. ובר תהליכי ההפרטהישראל ע

הייתי . חוץהעסקית בכל הנוגע לקשרי - לשותפות ממלכתית
לי שמח אילו ליד כל נשיא אפריקאי היה פועל יועץ ישרא

זו .  את העסקים הישראליםזה יכול לקדם. למים או לחקלאות
, גם סגנו". פריקהנוכחות יותר ממועילה לקידום העסקים בא

קשרים אישיים מהסוג הזה  ":מצדד בגישה זו, השגריר עומר
הוא אף ". פותחים דלתות לקידום האינטרסים של ישראל

השולט ביד רמה וללא , פול ביאה, שיבח את נשיא קמרון
ונחשב לאחד ממשרתי !)  שנה33 (1982הפסקה בארצו מאז 

מה הסיבה . הנאמנים ביותר ביבשתהאימפריאליזם הצרפתי 
 מוסיף )לדברי עומר, "ידיד ישראל נאמן"שהוא  (ביאהלכך ש

הוא נבחר שוב ושוב ? שלטוןלכהן שנים כה ארוכות ב
: במילים אחרות". תחושבקלפי "לכהונת הנשיא באמצעות 

הקלפיות תמיד חושבות כי , לא משנה מהן תוצאות הבחירות
  ...ביאה הוא שניצח

הקהילה העסקית "ת כלפי גם ביקוריש אבל להשכל     
אנשי העסקים  ",לדבריו.  אותהכפי שהוא מכנה, "הישראלית

הישראלים מצפים ששגריר ישראל באפריקה יפעל כפי 
השגריר האמריקאי מזמין את . שפועל השגריר האמריקאי

ידוע  ':ואומר ,הנשיאדופק על שולחן , עצמו ללשכת הנשיא
 אבל –אומית לי שאתם רוכשים מטוסים לחברת התעופה הל

לאף . '!רק בואינג: אתם שומעים. בואינג אתם תקנו רק 
  ."ב" כוח של שגריר ארהשגריר ישראלי באפריקה אין

אף היא שתקציב החוץ סכימה הוידרגורן - סביון השגרירה     
.  והקהילה העסקית יכולה לסייע,וקטן-הולך"של ישראל 

יפרה על כך ס". קים הם יותר חזקים מדיפלומטיםאנשי עס
ם אל שגרירות ישראל "פעם פנו מהאו ":מניסיונה באנגולה

קונגו בין בגבול בין אנגולה ל: באנגולה וביקשו סיוע דחוף
 יתבמקום פועלת חברה ישראל. ריהתחולל אסון הומניטא

,  וביקשו ממני להפעיל את קשריי עם אותה חברה,גדולה
החברה . כדי לסייע לפתרון המשבר, שאת עסקיה קידמנו

  ". נאמר לי –' אין על מה לדבר'. שיבה בשלילה מוחלטתה

        עעעע""""ננננ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        עסקי נשק ודיפלומטיהעסקי נשק ודיפלומטיהעסקי נשק ודיפלומטיהעסקי נשק ודיפלומטיה
  
  

 צבאיבהיקף הייצוא ה  חלה עלייה,    במרבית העשור החולף
 2013בשנת ). אז חלה ירידה, 2011בשנת למעט (של ישראל 

 6.5בשווי צבאי חתמה ישראל על חוזים למכירת נשק וציוד 
כמיליארד דולר פחות משווי החוזים שהם  – מיליארד דולר

  . שנה לפני כןשנחתמו 
  
  
  
  
  

  
  21.5, "הארץ"-פורסם ב

  
 צבאיזינוק בהיקף הייצוא ה  ניכר2013מפילוח נתוני     

נשק  בשנה זו נחתמו חוזים למכירת. למדינות אפריקה
 מיליון 223ות היבשת בשווי וטכנולוגיה ישראלית למדינ

זהו שיא במכירות נשק . 2012שנת לביחס  פי שניים – דולר
כששווי החוזים , למדינות אפריקה בארבע השנים האחרונות

 כך עולה מידיעה . מיליון דולר בשנה120-70עמד לרוב על 
  . באוקטובר אשתקד" הארץ"-שפורסמה ב

נס שנערך הצהירה בכוידרגורן -מנם השגרירה סביוןוא    
, " זה לא העיקר–ייצוא הנשק "גוריון כי -באוניברסיטת בן

קשה " הארץ"-אבל עם הנתונים שמסר משרד הביטחון ל
 קיים נתון בעייתי: "יעקבי' פרופבכנס על כך העיר . להתווכח

 גדל הייצוא 2014בשנת : אפריקה-עד מאוד בקשרי ישראל
".  וזה חייב להדאיג את כולנו,40%-הביטחוני לאפריקה בכ

 אבל דלתות ,אלנפתחות כלפי ישרדלתות אפריקה  ",לדבריו
  ". ישראל נסגרות בפני האפריקאים



 4 /מדיניות

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

  ...לפני השבוע
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

    !!!!ל אל קווי שביתת הנשקל אל קווי שביתת הנשקל אל קווי שביתת הנשקל אל קווי שביתת הנשק""""יוחזר צהיוחזר צהיוחזר צהיוחזר צה
 !!!!יוחזר השלוםיוחזר השלוםיוחזר השלוםיוחזר השלום

        

        

        

        

        

        

        

        כ מאיר וילנר במליאת הכנסת כ מאיר וילנר במליאת הכנסת כ מאיר וילנר במליאת הכנסת כ מאיר וילנר במליאת הכנסת """"מדברי חמדברי חמדברי חמדברי ח
  1967196719671967 ביוני  ביוני  ביוני  ביוני 5555, , , , ביום פרוץ המלחמהביום פרוץ המלחמהביום פרוץ המלחמהביום פרוץ המלחמה

  

  

  

  

  

י "אשר צרפה אליה את משה דיין מרפ, ממשלת אשכול
, כשר בממשלה, "חירות"ראש , כשר הבטחון ואת מנחם בגין

הממשלה החדשה אפילו . פתחה היום במלחמה נגד מצרים
ידי הכנסת וכבר החליטה על פתיחת -עוד לא אושרה על

  .ועתה באה להטיל על העם מסי מלחמה מיוחדים, מלחמה
שום . המלחמה עלולה להביא אסון על מדינת ישראל

אוייב לא יכול להביא נזק כה רב לישראל כמו הממשלה 
אנו ". ליכוד לאומי"תם אומרים שזוהי ממשלת א. הנוכחית

  .לאומית-זוהי ממשלת מלחמה אנטי: אומרים לעם
. מי שפותח במלחמה אינו יכול לדעת כיצד היא תיגמר

לכן אומרים אנו מתוך . זאת מוכיח הניסיון העצמי של ישראל
למען בטחון ישראל ועתידה : אחריות היסטורית עליונה

תופסק : די עמי האזורי-כמדינה עצמאית מוכרת על
  !ל מייד אל קווי שביתת הנשק"יוחזר צה, המלחמה

במחלוקת בין -המלחמה לא תפתור כל שאלה שנויה
המלחמה אך תסבך את ישראל עוד . ישראל למדינות ערב

  .ישוער באזור ובזירה הבינלאומית-יותר ותגרום לה נזק בל
רק האימפריאליסטים האמריקאיים והבריטיים מעוניינים 

מלחמה כדי לשמור על זכויות הנפט ועל בסיסיהם ב
  .הצבאיים באזורנו על חשבון דם בנינו ובנותינו

  

  

  

  

  

כאן פרצו קריאות ביניים בלתי פוסקות והיסטריות [

נשמעו צעקות ואיומים בנוסח פאשיסטי . מצדדים שונים

  .מובהק

:  בקריאת בינייםתופיק טוביכ " לקריאות הביניים השיב ח

. חתם בה היום היא מעשה תוקפני ומחפירהמלחמה שפת"

  .]"תביא רק נזק לישראל, המלחמה לא תפתור שום בעיה
  

מתוך רגש אחריות לאומית הננו מזהירים מפני המשכת 
  :המלחמה ומציעים לכנסת להורות לממשלה

ל אל קווי ל אל קווי ל אל קווי ל אל קווי """"להחזיר את צהלהחזיר את צהלהחזיר את צהלהחזיר את צה, , , , להפסיק את המלחמהלהפסיק את המלחמהלהפסיק את המלחמהלהפסיק את המלחמה
        !!!!להחזיר את השלום על כנולהחזיר את השלום על כנולהחזיר את השלום על כנולהחזיר את השלום על כנו, , , , הנשקהנשקהנשקהנשק- - - - שביתתשביתתשביתתשביתת

  
  
  
  
  
  
 

 7.6.1967 ,"הדרךזו "

י י י י """" של מק של מק של מק של מק27272727- - - - הוועידה ההוועידה ההוועידה ההוועידה ה
        שנישנישנישניההההמושב מושב מושב מושב בחירות בבחירות בבחירות בבחירות ב    ערכהערכהערכהערכה

  

 27- ננעל המושב השני של הוועידה השבת בנצרת     במוצאי 
 המשכו של המושב הראשון יהשה, )30-29.5 (י"של מק

במהלך . לפני הבחירות לכנסת, 2014שהתקיים בדצמבר 
יהודים , היומיים השתתפו עשרות חברים מרחבי הארץ

, ניתחו את תוצאות הבחירות לכנסת, בדיוני הוועידה, ביםוער
  .דנו במשימות העומדות בפני המפלגה ובמצבה הארגוניו

הודתה הוועידה ,     בשירת האינטרנציונל ובתשואות סוערות
 תפקידו וםסיהודיע על ש, מוחמד נפאעמוחמד נפאעמוחמד נפאעמוחמד נפאעלמזכיר הכללי 

לאחר עשרות שנים בהנהגת המפלגה הקומוניסטית 
 ובהנהגת ברית הנוער הקומוניסטי הישראלי הישראלית

פעילותם ארוכת השנים של ל, עוד הודו מעל הבמה ).י"בנק(
, ד אבו יונסד אבו יונסד אבו יונסד אבו יונס''''אפרים דוידי ומאגאפרים דוידי ומאגאפרים דוידי ומאגאפרים דוידי ומאגחברי הלשכה הפוליטית 

  .שביקשו לא להיכלל ברשימת המועמדים לוועד המרכזי
  .    החלטות הוועידה יפורסמו בגיליון הבא

  
  

  י"תוצאות הבחירות למוסדות מק
  

  
  

בוועדת  י בחר" של מק27-המושב השני של הוועידה ה

  . הביקורת המרכזית ובוועד המרכזי של המפלגה

  להלן תוצאות הבחירות 

  ) שקיבל המועמדמספר הקולות: בסוגריים(
  

        ::::ועדת הביקורת המרכזיתועדת הביקורת המרכזיתועדת הביקורת המרכזיתועדת הביקורת המרכזית
מחול -ראודה מורקוס; )215(אסעד סמעאן ; )239(נקד נקד 

אדאללה 'ג; )182(אבר 'יוסרא ג; )195(ורד קובטי ; )208(
סעיד ; )155(עמי סולודר ; )164(כמיל חורי ; )172(אגבריה 
  ).154(נעאמנה 

        

        ::::הוועד המרכזיהוועד המרכזיהוועד המרכזיהוועד המרכזי
; )238(עבדאללה אבו מערוף ; )240(סלימאן -עאידה תומא

; )224(שרף חסאן ; )229(עיסאם מחול ; )237(מוחמד ברכה 
סאמח עיראקי ; )219(ד שבייטה 'אמג; )220(א זעאתרה 'רג

עפו ; )211(עאדל עאמר ; )213(שוקרי עואודה ; )217(
; )187(דב חנין ; )192(אמנה אבו אחמד ; )207(אגבריה 

פאדי אבו יונס ; )185(יר יהנדיה סג; )186(משה אמנסור דה
פדרו ; )181(מיל אבו ראס 'ג; )183(רים חזאן ; )184(

; )177(אבר חורי 'ג; )180(לילא סלימאן ; )180(גולדפרב 
דחיל חאמד ; )174(עזיז בסיוני ; )176(ן כנאענה עמרא

ערפאת ; )167(עבד כנאענה ; )169(השאן 'ואאל ג; )169(
; )164(מאל שריף 'ג; )167(נהלה אבו ליל ; )167(בדארנה 

חוסיין ; )151(ראייסי 'ברהום ג; )163(וויאם שבייטה 
; )147(סלאם בלאל ; )150(נסרין חורי ; )150(אלעוברה 

אורי וולטמן ; )143(אברהים חטיב ; )145(עופר כסיף 
מוחמד בכרי ; )142(עלי חריכי ; )142(טארק יאסין ; )143(
מוכלס זבידאת ; )136(סלמה היבי ; )137(לואי סלים ; )142(
נועה לוי ; )123(נסקי 'אלי גוז; )125(חוסאם עאזם ; )130(
לי גרין -אלון; )116(גאזי קאסם ; )118(סברי חמדי ; )121(
  ).96(מיסאם סאלם ; )113(עבדאללה אבו ליל ; )114(
  

 –יבחר במוסדותיו , בישיבתו הראשונה, הוועד המרכזי
 .מפלגה הלשכללי המזכיר ב ו –לשכה פוליטית ומזכירות 



 5/דעות 

  

למען שמאל אפקטיבי 
  במזרח התיכון

  

  

  

  אר'תאופיק נג מאת
  

 הערובה לכינון חברה ואה, השמאל והערכים שהוא מייצג    
שתותיר מאחור את המציאות של עוני , של צדק חברתי

מצאו עצמן , אולם בתנאים של המזרח התיכון. ומלחמות
  .תנועות שמאל בפני חסמים שונים שהגבילו את התפתחותן

  

  אזורלשות כוחו של השמאל בהיח
    מהם הגורמים הפוליטיים והחברתיים אשר החלישו את 

בו , וסללו את הדרך למצב הקיים, התיכון-השמאל במזרח
  ?נמצאת על העליונה" האיסלאם הפוליטי"ידו של 

משך שנים רבות הופצו דעות קדומות שליליות ,     ראשית
ומוניסטים כגון הטענה שק, אודות השמאלעל ומסולפות 

טענות אלה סייעו . וסוציאליסטים הם בהכרח כופרים בדת
לייצר יחס שלילי כלפי השמאל בקרב שכבות עממיות שהיו 

  .ועודן דתיות ומסורתיות למדי
ולכן סבל , המועצות-השמאל זוהה עם ברית,     נוסף על כך

גם הוא מהשחרת דמותה כחלק מהמערכה הרעיונית של 
שחלפו מאז ויותר שרים השנים ע. תקופת המלחמה הקרה

  .מ שינו באופן חלקי מציאות זו"קריסת ברה
התיכון זו -    מכשול מרכזי נוסף בפני השמאל במזרח

 שבמרוצת השנים הוא אחז לעיתים בעמדות ,העובדה
כך . גם אם הן לא היו פופולאריות בתקופתן, עקרוניות

ם "תמכו הקומוניסטים בארצות ערב בתכנית האו, למשל
וכעשור , )1947נובמבר (בר הקמת שתי מדינות בארץ בד

התנגדו לתכנית של נאצר לאיחודן , 1958בשנת , לאחר מכן
  .המדיני של מצרים ושל סוריה

התיכון לרוב לא -שתנועות שמאל במזרח, בצער,     יש לציין
פיתחו תפיסות וגישות פוליטיות ורעיוניות בצורה ההולמת 

ובעיקר נסמכו על , עלואת התנאים הקונקרטיים בהן פ
לעומת האיסלאם , זאת. משענת אידיאולוגית מן החוץ

אשר מציג עצמו כשואב מן המסורת המפוארת של , הפוליטי
וכממשיך , התיכון- ההיסטוריה האיסלאמית והערבית במזרח

. ליפים הראשונים'החדרכם של הנביא מוחמד ושל ארבעת 
עם ולא לה  מורשת זו ודמויות אהציבור הרחב התחבר עם 

  . מנהיגים אירופיים–אנגלס ולנין , המורשת של מרקס
יש לזכור , השלכות המציאות הזאת    כדי להבין את 

, שתרבות פוליטית היא פועל יוצא של הנסיבות החברתיות
,  הבדל בין חברה עירונית לבין חברה כפריתקייםועל כן 

בבחירות הראשונות שהתקיימו , למשל. שבטית ומשפחתית
התפלגות ההצבעה , צרים לאחר הפלת שלטון מובארכבמ

בערים הגדולות זכה המועמד הנאצריסטי : הייתה ברורה
הכפריים , ואילו באזורי הפריפריה, באחי'חמדין ס, והשמאלי

והתנועות " האחים המוסלמים" הובילו דווקא –חלשים מווה
  . הסלפיסטיות

 התושבים:     הדבר מזכיר את המצב בבחירות בישראל
, ברובם הגדול, מצביעים, בחיפה ובשפרעם, הערבים בנצרת

.  לרשימות הנמצאות בקצה השמאלי של המפה הפוליטית
שם נוטים תושבי , תופעה דומה מתרחשת גם בציבור היהודי

, גוש דן ומרכז הארץ לתמוך ברשימות הנחשבות שמאליות

המסקנה מכל הדיון .  יש רוב מובהק לימין–ואילו בפריפריה 
התיכון מייצרת - דמותו החברתית של המזרחכי,  היאשלעיל

  .תנאים המקשים על פעילותו של השמאל
  

  הדרכים להתחזקות
התאים ל, לדעתי, נחוץ,  אלהמיכשוליםדי להתגבר על     כ
. תיכונית והערבית-המזרחהמרקסיזם למציאות יישום את 

ר הפרדה ברורה בין הרעיונות והגישות הדבר מחייב לייצ
לבין ההיסטוריה הרחוקה של , אותן אנו מקדמים כיום

לגביהם , אירועי עבר מארצות מרוחקות, התנועה שלנו
  . דעות קדומות בקרב תושבי האזורנפוצות

מציאות התאמתו של המרקסיזם לכי ,     חשוב להדגיש
. עמיקהמחייבת חשיבה רצינית ומהמשתנה תיכונית -המזרח

התהליכים הפוליטיים שאזורנו עבר בעשרות השנים 
בזמנו  מרקס כותב היה ואפילו, רונות הם דרמטייםהאח

 הרי שהיה צריך לעדכן –תיכוני - בהרחבה על המצב המזרח
  . והמסקנותרבים מן הרעיונות

 איבד השמאל את ,המועצות-לאחר התמוטטות ברית    
דבר פגע קשות וה, חזק הקשר שהיה לו עם מחנה עולמי

, שני העשורים שחלפו מאזב. ביכולתו להציע תקווה לאנשים
והדבר , "המערב"ב ושל "גברה האחיזה התרבותית של ארה
גם בשל דחיקת רעיונותיו , הוביל לדלדול בכוחו של השמאל

  . וגם במישור החומרי, ומסורותיו לשוליים
אני מציע , מחודשת של השמאל כחלק מהתארגנות, לכן    
שקול יצירת מסגרות תיאום בינלאומיות בין התנועות ל

, כדי להדק את הקשרים הפוליטיים, בארצות השונות
על , למשל, ניתן לחשוב.  ביניהןהתרבותייםהחברתיים ו

דרכים לבניית שיתופי פעולה עם מפלגות שמאליות חזקות 
וכן עם , למשל באמריקה הלטינית, התיכון-מחוץ למזרח

-עולם השלישי החולקות עם המזרחממשלות של ארצות ב
  .הודו וברזיל, למשל סין, התיכון קווים היסטוריים משותפים

אני מציע לחשוב על דרכים לייצר כלי תקשורת ,     לבסוף
ו חלופה לתקשורת ההמונים ישיה, ייחודיים של השמאל

ניתן לספור על . די זרמים פוליטיים אחריםהנשלטת בי
עיתוני השמאל המתפרסמים אצבעות כף יד אחת את מספר 

תחנת טלוויזיה אין  מפלגת שמאל שוםול, בעולם הערבי
שם , זאת בשונה מחלקים אחרים של העולם(בבעלותה 

). קיימות מפלגות שמאל המפעילות תחנות רדיו וטלוויזיה
עלינו למצוא את הדרכים להפוך את הרעיונות שלנו לכאלה 

ימים לאזור לא רק שיהיו מתא: שיכולים להגיע לכל בית
אלא גם שיהיו בידינו , ונגישים מבחינת צורת ההגשה שלהם

  .כדי להביאם לציבור) 'וכו, עיתונים(הכלים המתאימים 
  
  
  
  
  

  ש בפסוטה"חדסניף הוא סטודנט בטכניון ומזכיר אר 'תאופיק נג



  

  6/בינלאומי 

  

 ראשת עיר מהשמאל: ניצחון בברצלונה
  
שעבר  נבחרה בשבוע עדה קולאועדה קולאועדה קולאועדה קולאופעילת הדיור הציבורי     

העיר השנייה בגדולה , לראשות עיריית ברצלונה )24.5(
קולאו זכתה בתשומת לב ציבורית לפני . במדינה הספרדית

תמיכה ביוזמת דיור ציבורי בכשהופיעה בפרלמנט , כשנתיים
יוזמה , ת ריקות לידי מחוסרי דיורשנועדה להעביר דירו

  ..כלה מפלגת הימין שבשלטוןישס
ביותר הגדולה " בועת הדיור "התהוותהספרד ב    

 נבנו בה יותר דירות מאשר 2005בשנת . באירופה
מעריכים ! בצרפת ובאיטליה גם יחד, בגרמניה

,  בספרד מיליון דירות עומדות ריקות5כי 
נו מבתיהם  חצי מיליון אזרחים פו–ובמקביל 

  .בגלל חובות משכנתא לבנקים
קמה תנועה חדשה בשם ,     נוכח מציאות זו

, "המצע למען קורבנות המשכנתאות"
בהובלת יוצאי המחאה 

. 2011החברתית של מאי 
עומדת בראש תנועה ה, קולאו

ערב " איל מניפסטו"התראיינה לעיתון האיטלקי , זו
 .ית ברצלונהוסיפרה על מועמדותה לראשות עירי, הבחירות

השמאל "חזית , "פודמוס" תנועת ו תמכ קןלאומועמדותב
, )שבמרכזה המפלגה הקומוניסטית הספרדית" (המאוחד

  .ותנועות עממיות שונות
  

מועמדותך זכתה בתמיכת גוונים שונים של מועמדותך זכתה בתמיכת גוונים שונים של מועמדותך זכתה בתמיכת גוונים שונים של מועמדותך זכתה בתמיכת גוונים שונים של 
        ????כיצד נוצר החיבורכיצד נוצר החיבורכיצד נוצר החיבורכיצד נוצר החיבור. . . . השמאלהשמאלהשמאלהשמאל

בה דברים שעד לאחרונה , אנו חיים בתקופה מיוחדת    
המשבר הכלכלי .  הופכים אפשריים–ים נחשבו בלתי אפשרי

 פוגע בזכויות הבסיסיות של אליו נקלעה ספרדוהפוליטי 
שוחק את הדמוקרטיה והופך את השחיתות לרחבת , העם

: האזרחים מגלים נכונות לצאת לרחובות, במקביל. היקף
הפגנות המוניות נגד , 2011תנועת המחאה החברתית של מאי 
מאבק למען מחוסרי ה, נוךהפרטת מערכות הבריאות והחי

. על רקע מציאות זו נוצרה ההתחברות האלקטוראלית. הדיור
הזירה המקומית היא מקום בו הפוליטיקה , באופן היסטורי

  .קרובה יותר לאנשים
  

        ????שאיפשרה זאתשאיפשרה זאתשאיפשרה זאתשאיפשרה זאתייחודיות ייחודיות ייחודיות ייחודיות ברצלונה ברצלונה ברצלונה ברצלונה בבבבהאם יש האם יש האם יש האם יש 
  לעיר יש מסורת מתקדמת עוד מתקופת הרפובליקה   

, אווירה זומקיווינו להיבנות אנחנו . 30- הספרדית בשנות ה
ומטרתנו הראשונה הייתה להביא לקלפיות לפחות מחצית 

  .מאלה שלא הצביעו בפעם שעברה
    במיוחד הקפדנו על אחדות שורה בין כוחות פוליטיים 

 לבין כוחות שזה –" השמאל המאוחד" דוגמת –ותיקים 
, אמרנו לציבור". פודמוס"למשל תנועת , מקרוב באו

 מבקשים מאיתנו לשים את האגו בצד ולהציע שהאזרחים
  .שיעמיד את צרכי העם בראש סדר העדיפויות, חזון

 

        ????כיצד בניתם את המצע והרכבתם את הרשימהכיצד בניתם את המצע והרכבתם את הרשימהכיצד בניתם את המצע והרכבתם את הרשימהכיצד בניתם את המצע והרכבתם את הרשימה
כי בכוונתנו להיכנס לזירת הבחירות לא רק כדי ,     אמרנו

אלא , לשים נבחרי ציבור אחרים במקום אלה שמכהנים כיום

שמנו . כדי לשנות לגמרי את האופן שבו עושים פוליטיקה
עצמאותנו בשקיפות וב, מעורבות האזרחים עצמםבדגש 

של תרומות ב הכספים לקמפיין נו אתסי גי–הכלכלית 
כל מי שרצה לקחת חלק בקבלת ההחלטות , נוסףב. הציבור

  .לתנועה שלנו לא היו כרטיסי חבר.  יכול היה לעשות זאת–
 30אספנו ,  שבועות ספוריםמהלךב,     במהלך הקיץ

, אלף חתימות כדי להוכיח שיש לנו בסיס ציבורי
ושאנחנו לא סתם חבורה של תימהונים הנעדרים 

ד אתי עבור אישרנו קו, לאחר מכן.  עממיתתמיכה
מגבלה על :  ונבחרי הציבור מטעמנומועמדינו

אמצעים , מספר קדנציות קצוב, גובה המשכורת
  .'שקיפות בניהול ההוצאות וכושיבטיחו 

ם רבים ככל האפשר  אנשיכאשר    אני מאמינה ש
אז ,  ובניסוח ההחלטותייקחו חלק בדיונים

התבונה בסופו של דבר תהיה ידם של 
כל הישר על הששל הקולקטיבית ו

  .העליונה
ערכנו אסיפות ,     לאחר שנקטנו בכל הצעדים הללו

, אלפי הצעותמהתושבים עצמם שם קיבלנו , בשכונות
 5,000-למעלה מ. זו הייתה חוויה אדירה. ששולבו במצע

וביניהם היו מומחים אמיתיים , איש השתתפו בניסוח המצע
לם חשוב או. סביבה ותכנון עירוני, כלכלה, בתחומי תעסוקה

אלא תהליך , להדגיש כי המצע שלנו אינו מסמך חתום וגמור
  .המתפתח תמיד

  
כיצד שילבת הורות עם כיצד שילבת הורות עם כיצד שילבת הורות עם כיצד שילבת הורות עם . . . . 4444את אמא לילד בן את אמא לילד בן את אמא לילד בן את אמא לילד בן 

ומה יכולה העיר ברצלונה לעשות ומה יכולה העיר ברצלונה לעשות ומה יכולה העיר ברצלונה לעשות ומה יכולה העיר ברצלונה לעשות , , , , פוליטיקהפוליטיקהפוליטיקהפוליטיקה
  ????כדי להקל על עוד נשים ללכת בדרך זוכדי להקל על עוד נשים ללכת בדרך זוכדי להקל על עוד נשים ללכת בדרך זוכדי להקל על עוד נשים ללכת בדרך זו

ב ולי    האופן בו מאורגנת החברה שלנו אינו מעודד ש
כוחה של עיריית ברצלונה לקדם ב. אימהות עם פוליטיקה

 עובדי 12,000לחתום עם , למשל: צעדים ממשיים בנושא
אשר יורחב לכל החברות ,  על חוזה קיבוצי הוגןהעירייה

המחייב לשלם שכר הוגן , הפרטיות שעובדות עם העירייה
כדי לאפשר איזון בין עבודה , ולהגדיר שעות עבודה סבירות

  .לבין חיי משפחה
 להבליט את מקומם של ילדים ושל משפחות ינועל כן-כמו   

לאפשר לקולות אלו להשמיע את צרכיהם , במרחב הציבורי
  .ולכבד אותם, ורצונותיהם

  
  ????מה למדת מפעילותך למען דיור ציבורימה למדת מפעילותך למען דיור ציבורימה למדת מפעילותך למען דיור ציבורימה למדת מפעילותך למען דיור ציבורי

זו החוויה שלימדה אותי , אחרי החוויה של הפיכתי לאם    
ר של ולמדתי כי הספ. ואני אסירת תודה על כך, הכי הרבה

 גם אנשים המודרים שכן,  וגוליית איננו רק סיפורדוד
  .אם יתאחדו ולא יוותרו, ממוקדי הכוח יכולים להזיז הרים

 חשיבותם של ניצחונות להעריך את    מפעילות זו גם למדתי 
דמוקרטיה : מבלי לוותר על היעדים השאפתניים, קטנים

הנהגת , הגנה על הזכויות החברתיות, סוף לשחיתות, אמיתית
כי הם , הניצחונות הקטנים הם חשובים .כלה הוגנתכל

  .ממחישים לנו שניתן יהיה להשיג גם את השינוי הגדול



  

 7/תרבות 
 

   זיכרון ותקווה בלב העימות
  

  אמנים יהודים וערבים ישתתפו בקונצרט תחת כיפת השמיים בגבול רצועת עזה

  
יתקיים בקיבוץ כפר , 20:00בשעה   ביוני4, ביום חמישי    

 קונצרט תחת כיפת השמיים –" קונצרט ללא גבולות"עזה 
מאבל " זמרים ונגנים תחת הכותרת 130בהשתתפות 

, צפויים להשתתף בו. ן שנה למלחמה בעזהלציו, "לתקווה
  .גם מוסיקאים פלסטינים מרצועת עזה, בין היתר

  

  

  

  

  

  

  סמעאן' ורג'המוסיקאי ג

 

. מובילים מאבל לתקווהה ,שני חלקיםמתוכננים קונצרט ב    
הרקוויאם של מוצרט : אבליתמקד במושג הראשון החלק ה

קורבנות כתפילת אשכבה לכל ) יהודית וערבית(וקטעי קינות 
-תזמורת סולני תל. ישראלים ופלסטינים, המלחמה האחרונה

מקהלת הקיבוץ הארצי והסולנים , מקהלת האיחוד, אביב
זרה 'עדי צ, יסמין ואן דר האל אלט, דניאלה סקורקה סופרן

ינגנו וישירו תחת שרביטו של המנצח , טנור ויואל סיון בס
  . אבנר איתי

שאיפה לדיאלוג  ובהתקוויתמקד במושג השני החלק     ה
ישתפו  , נשים וגברים, מוסיקאים יהודים וערבים. ולפיוס

,  יאיר דלאל בושתתפוי.פעולה וישירו יחד בשתי השפות
, עידן טולדנו, הליל אל עוויווי ולהקת שרגי, מרים טוקאן

לובנה , דוד פרץ, רקפת אמסלם, סאלם דרוויש, סמעאן' ורג'ג
 .סלאמה ומיכה ביטון

, יוזמה אזרחית של מוסיקאים"כי זו ם מסרו     המארגני
 שתתממש ותתקיים בזכות תמיכתם של אזרחים ואזרחיות

הכנסות  ו,הקונצרט מופק ללא מטרות רווח. מהנגב המערבי
 ".ן לכיסוי עלויות ההפקה בלבדמתרומות ומכרטיסים ה

 :פרטים על הקונצרט וההסעות    
http://amitgal170.wix.com/cbcocert  

  

 איתן קלינסקי / ְחסֹום ִּכּסּוִפיםְּבמַ 
 

 .ְּבַמְחסֹום ִּכּסּוִפים ָּכל ַהִּכּסּוִפים ֲחֻסִּמים
 ַּבּיֹום 

 ִמְצטֹוְפִפים -ֶׁשֶמׁש ַסֲהרּוִרית ְמֻבֶּתֶרת ְמַסְנֶוֶרת ִּכּסּוִפים
 . ְּבִמְכְלָאה ּדֹוֶהרת ַּבּתֹור ַהִּמְתַּפֵּתל ְּבֶבָהָלה ֶאל ַׁשַער ָנעּול

 ָלה יְ ַּבּלַ 
 ָיֵרַח ְמֻסָּמר ְמַדֶּדה ַעל ַקַּבִים ֵּבין ִׁשְבֵרי ִּכּסּוִפים ְּכרּוִתים ְמֻפָחִדים

 חַ ַ ָקרּוַע ִלְגָזִריםָמָחר ְּבִצִּפַּית ֵמיָתר ָמתּוֶׁשָּיבֹואּו ַּגם 
 .ְּבִמְכָלאת ַּתִיל ָנָמה ַּבֶּדֶרך ֶאל ַׁשַער ָנעּול

 
 ַּמְחסֹום ִּכּסּוִפים ָׁשב ַעל ֲעֵקָביו אֶפק ַהִּמְדָּבר ִמ 

 ְמפָרק ִמָּכל ֶרֶגב חֹול ּוִמָּכל ַּדֶּבֶׁשת ָּגָמל
 חּוְּבַמְחסֹום ִּכּסּוִפים ַּפְרָּפִרים  ֹא ִיְש 

 . ִחַּית ַנַחׁשֹוִחים ֹשְ שֹ , ִחַּית ַעְקָרבִחים ְש וֹ ִמְדָּבר ְוַים ְצִחיִחים שֹ 
 

 ּסּוִפים ָּכל ַהִּכּסּוִפים ֲחֻסִּמיםְּבַמְחסֹום ּכִ 
 א ַּבֲחגֹוִריֲאִני ַחַּיל ִמּלּוִאים נושֵֹ 

 ִרים ְּבֶעְדֵרי ָאָדם ִרים ּוְׁשמֹוָנה ָיִמים שָ ֶעֹשְ 
 אּו ֶעְלּבֹון ִּכּסּוִפים ְּכרּוִתים ְּבָפַני ֶׁשָּנֹשְ 

 ַוֲאִני ָהִייִתי ָלֶהם ַׁשַער ָנעּול
 ְּבַחג ַהֵחרּות ֶׁשִּלי

 ף ַהָּבדּוי ֶׁשָּלנּוחוֹ ּבַ ַ
 .ִרים ּוְׁשמֹוָנה ָיִמיםִּׁשֵּקר ִלי ְוָלֶהם ֶעֹשְ ׁשֶ 
 

 ד ָיבֹוא ַהּיוֹ ֹםעוֹ 
 ד ָיבֹוא ַהַּלְיָלה וֹ ע

 ֲאִני ְוֵהם ַנֲעמֹוד ֲעֻרִּמים ָאָדם מּול ָאָדם 
 יםּוִפים ְּבֶקֶבר ַאִח ֲחשֹ 

 ְוָׁשם ִנֵּתן ְּתׁשּוָבה ְמֻאֶחֶרת
 ִגַּלת ַעְצָמאּות ְּברּוֵאי ְּבֶצֶלםִנְקָרא ַיַחד ֶאת ְמ 

 י ַמְחסֹום ִּכּסּוִפים ְּכרּוִתיםא ִמְׁשֵני ִצֵד 
 ת ָהַעְצָמאּות ְּבִלי ָּתִוים ֶׁשל ָּפתֹוס ִנְקָרא ֶאת ְמִגּלַ 

 ֲחָבל ֶׁשֶּזה ִיְהֶיה ְּכָבר ְמֻאָחר
ִּכּסּוִפים ֲחָבל ֶשֶּזה ִיְהֶיה ַאֲחֵרי ֶעְׁשִרים ּוְׁשמֹוָנה ָיִמים ְּכרּוֵתי 

 ְּבַמְחסֹום ִּכּסּוִפים
ֲחָבל ֶׁשֶּזה ִיְהֶיה ַאֲחֵרי יֹוֵתר ִמַּדי ָׁשִנים ְּכׁשַּנֲעמֹוד ֲחׁשּוִפים ְּבֶקֶבר 

 ַאִחים 
 .ֶׁשָּכִרינּו ְּבַמְחסֹום ִּכּסּוִפים

  
  
  
  
  

    
 

יר אל הש. 1968שירות מילואים בפסח מהלך השיר נכתב ב

בתכנית של קובי דיון ב לאחרונה צפיתיהזה חזרתי לאחר ש

שם הזכירו את , מידן בטלוויזיה עם המשוררת אגי משעול

 ואני מאז פסח ,היו נעולים בדימוייהםהם  .מחסום כיסופים

  . נעול בדימויי1968
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   ) אקטיבסטילס:צילום (ילסטינבסמוך לכפר פמתנחלים קבוצת 
  

עקיפת "ח חדש בשם " פרסם באחרונה דו"יש דין"ארגון ה    
 העוסק באכיפת החוק על מתנחלים הפוגעים ,"חוק

כשלי  ",לדברי הארגון. הכבושהבפלסטינים בגדה המערבית 
אכיפת החוק מביאים לתוצאות העגומות של מיעוט כתבי 

 מתיקי 85.3% ,"יש דין"לפי נתוני ".  ומיעוט הרשעותאישום
החקירה נסגרו בשל כישלון חוקרי המשטרה לאתר חשודים 

 7.4% ורק ,או לאסוף די ראיות כדי להגיש כתבי אישום
, כמו כן. מהחקירות שנפתחו הניבו כתבי אישום נגד חשודים

רק כשליש מההליכים המשפטיים הסתיימו בהרשעה מלאה 
הסיכוי של "כי , ח"עוד העלה הדו .של הנאשמיםאו חלקית 

פלסטיני כי תלונה שהגיש למשטרת ישראל תוביל לחקירה 
שוד להעמדתו של הח, לאיתור חשוד במעשה, אפקטיבית

 ". בלבד1.8%א וה –לדין ובסופו של דבר להרשעתו 
ח חושף תמונה מדאיגה של התנהלות מערכת אכיפת "הדו    

בכל הקשור לטיפול , והמשטרה בפרט, החוק בכלל
, פגיעה ברכוש, עבירות אלימות(בעבריינות אידיאולוגית 

לדברי מנהלת מחלקת המחקר ). 'וכו, השתלטות על אדמות
הכשלים : "ח"שחיברה את הדו, זיו שטהל, "יש דין"של 

ח מובילים למסקנה "והבעיות המבניות המתוארים בדו
ב החשוב  כי במערכת אכיפת החוק בגדה נעדר המרכי,ברורה

להעמיד לדין  ,  והוא מוטיבציה אמיתית לחקור,מכל
בהיעדר . ולהרשיע עבריינים ישראלים הפוגעים בפלסטינים

המסר הנשלח מהמדינה לעבריינים  .אין הרתעה –אכיפה 
ואולי אף , הוא כי היא איננה רואה בחומרה את מעשיהם

  ".איננה מעוניינת בהפסקתם
  

  : על שולחן הכנסת
  ערבית ואוניברסיטה ערבית יוקמו עיר 

 הניחו על שולחן "הרשימה המשותפת"הכנסת של חברי     
נועדו לקדם את שוויון ר שא הצעות חוק שורה שלהכנסת 

ובהן הצעות להקמת עיר ערבית חדשה , האוכלוסייה הערבית
 וגם הצעה לאפשר ,להקמת אוניברסיטה ערביתובצפון 

רב ללא צורך לאזרחים הערבים בישראל לבקר בארצות ע
 .בקבלת אישור

מוסד להשכלה הקמת בדבר דברי ההסבר להצעת החוק ב    
 נאמר כי עשרות אלפי סטודנטים לומדים ,גבוהה

 ולכן, באוניברסיטאות ובמכללות המלמדות בשפה העברית
נאלצים ללמוד סטודנטים ערבים רבים המתקשים בשפה  –

 .בירדן או ברשות הפלסטינית
  

 של פעיל אירוע השקה לספרו
  השלום הוותיק עמוס גבירץ

אירוע השקה לספרו של פעיל השלום הוותיק עמוס     
יתקיים ביום , )הוצאת מידן" (אל תגידו לא ידענו", גבירץ

במועדון הגדה השמאלית , 20:00בשעה ,  ביוני11 ,חמישי
  .הכניסה ללא תשלום. )70אחד העם ' רח (אביב-בתל

ניסיון להציג  "ואה, חבר קיבוץ שפיים, ספרו של גבירץ    
". פלסטיני מתוך ראייה מוסרית-את תפיסת הסכסוך הישראלי

פעילי שלום , אני מנסה להבין מדוע אנחנו ",לדברי גבירץ
 ואולי ...מעוררים כל כך הרבה כעס והתנגדות, וזכויות אדם

 אלא מדוע, השאלה היא לא מדוע אנחנו נכשלים כל הזמן
 ".הצלחנו בפעמים המעטות כשזה קרה

אודי בן , באירוע ייקחו חלק העורך הראשי בהוצאת מידן    
מחברת הספר (ליית -אשת התקשורת עפרה ישועה; סעדיה

מדוע אין לישראלים מדינה דמוקרטית : ברית, ארץ"
כ לשעבר מוסי רז "ח, )2011, הוצאת מעריב, "חילונית

כול "פלסטינית - שראליתל משותף של תחנת הרדיו הי"מנכ(
  .אפרים דוידי: ינחה. עמוס גבירץ, והמחבר") השלום

  

  ": לא ניחנק בשקט"
 ילדים יפגינו בחיפה נגד זיהום האוויר

יום איכות , ביוני 5, ו ביום שישישתתפילדים והוריהם י    
הפגנת מחאה נגד הזיהום והרחבת ב, הסביבה הבינלאומי

ההפגנה תתקיים . פהכימיות במפרץ חי-התעשיות הפטרו
רחובות ברל הפינת ב, מרכז זיו, בנווה שאנן, 13:00בשעה 

תושבי חיפה והאזור והורים , אנחנו. "וטרומפלדור בחיפה
לא מוכנים להמשיך להיחנק בשקט ולא מוכנים , לילדים

, "להתעלם מהמשמעות של המציאות וההרחבה המתוכננת
 . המארגניםומסר

 כולל ,חווייתית משותפת פעילות מחאתית :בתכנית    
 – ולאחר מכן ,מיצגים נגד הזיהום ושירה בציבור, יצירה

עצרת בה ידברו תושבות ותושבי חיפה והאזור בגילים 
  .  על תחושותיהם ומצוקתם עקב הזיהום,שונים

  
  

  שאול טמרקין ולבחיר ליבה  לאירנה גיטלמן

  שפע ברכות לנישואיכם
  י"סניף חיפה של מק
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