
  

  
  

  

  השלטון וההון פועלים למשטר את חופש הביטוי לצרכיהם
  

המערכה על חופש הביטוי עלתה מדרגה והפכה נושא 
השלטון בדמותה של שרת התרבות מירי , כצפוי. ציבורי חם

רגב עוסק בקולניות בהדבקת תוויות של בגידה וכפיות טובה 
 ולעקר לזרוע פחדהיעד של מתקפת השלטון הוא  .ליריביו
 מחשבה על יצירת אמנות הפורעת את הסדר הקיים כלמראש 

של הפרטה והשתלטות ההון , של כיבוש הנמשך כיובל שנים
של אפליה והדרה של המיעוט הלאומי , על משאבי טבע

  .הערבי ושל מיעוטים אחרים
פרסם , 1927-ב,  שנה90לפני 

השלטון הקולוניאלי הבריטי 
אשר , בפלשתינה צו צנזורה

ם לקבל אישור משר חייב כל אד
להציג , הפנים לפרסם עיתון
והעניק , מחזה או להקרין סרט

לשר זה את הסמכות להפסיק 
הופעה של עיתון קיים או 
למחוק ידיעות ומאמרים 

וגם , העומדים להתפרסם בו
למנוע הקרנת סרטים והצגות 

 לטעמו של םשאינמחזות 
  .השלטון

ורה אימצה הממשלה את חוקי הצנז, עם הקמת המדינה
, פסלה ידיעות,  מנעה הוצאת עיתונים–המנדטוריים 

טירה א הצגת הס1970- כך נפסקה ב. הצגות וסרטים, מאמרים
  .מאת חנוך לוין" מלכת אמבטיה"הפוליטית החריפה 

המערכה , עדר חוקה דמוקרטית המבטיחה חופש ביטוייבה
-אשר ב,  הגיעה לבית המשפט העליוןמסוג זהנגד צנזורה 

אוד את סמכות שר הפנים לסגור עיתונים  צמצמם מ1953
 פסל את הצנזורה על מחזות 1988- וב,")קול העם"ץ "בג(
אפרים חוזר "עתירה של יצחק לאור בעקבות פסילת מחזהו (

  ). שחשף את הניוון שבכיבוש,"לצבא
, ליברליות בורגניות אם תפיסותוביטול הצנזורה הישירה ת

 אותו רומסיםולכן , "זכות עילאית"לפיהן חופש הביטוי הוא 
ות שליטה בברז המימון של אלא באמצע, לא בחוק פלילי

שרת , מבחינה זו. תקציבי השלטון ותרומות ההון –התרבות 
: התרבות מירי רגב הגדירה את המצב בישראל באופן מדויק

  .אבל אין זכות מימון, יש זכות ביטוי

נסגרו עיתונים יומיים ושוק העיתונים נשלט , בהעדר מימון
שירות השידור את ם עומדים לסגור ג. בידי בעלי הוןכיום 

תחום וכך להותיר את השליטה ב, )רדיו, טלוויזיה(הציבורי 
  .  הוןחברותבידי  זה

שלטון הממון בשוק התרבות הופנם בידי מרבית גופי 
הפנמה זו באה . סטיבליםפ, מוזיאונים,  תיאטראות–התרבות 

המבקר מיכאל ": צנזורה עצמית"לידי ביטוי במה שמכונה 
התיאטרון  ":הנדלזלץ כתב

הישראלי המסובסד הוא ברובו 
 ,המכריע לא פוליטי באופן מכוון
" ובעל אוריינטציה מסחרית

בעשור האחרון ). 17.6, "הארץ("
בורחת התרבות הישראלית 
ברובה מעיסוק בשאלות השליטה 

, בהפרטה,  הפלסטיניבעם
גיבוי בינלאומי . בהדרה, בגזענות

ישראליים לסרטים תיעודיים 
 אמיצים שעסקו בנושאים אלה

  .איפשר את הפקתם
אמנים רבים זעמו על שרת 
התרבות ושר החינוך לאחר 

 ,מידאן- בתיאטרון אל"הזמן המקביל"שבוטל מימון להצגה 
- פואי אלן הילדים היוהופרח איום להפסיק מימון לתיאטרו

הם זעמו על האיום של . שבהנהלת האמן נורמן עיסא, מינא
  ". אני אצנזר"שרת התרבות 

ייסחפו ויעסקו , יוצרי התרבות, האם האמנים: השאלה היא
הפחדה או שיתנערו מהתכתיבים של , בעלבונות ובהעלבה

גד נ-וייצרו תרבות" חופש הביטוי"בחסות מימון ממשלתי ו
תיתן כתף לשוחרי ר שא,  השראהמעוררת, מוקיעה, מעמיקה

האם ; אזרחי וחברתי, השלום ולנאבקים למען שוויון לאומי
, אלא ביצירות שלהם, עצומה לא רק בחתימה על –יתגייסו 

הקיטוב , הגזענות, הדיכוי הלאומי, להציג את ערוות הכיבוש
  . ויעשו זאת על אפו וחמתו של השלטון, החברתי

סטילס -באקטיב, ים הפעילים בגרילה תרבותאמנ
 כבר מנסים ,ויוצרים ערבים ומזרחים, ובמסגרות דומות

זו אחריותה של קהילת האמנים  .בפועל לממש כיוון חיוני זה
  .ולהעמיד חלופה תרבותית אמיתית, כולה להרים את הכפפה

  2015 ינו בי24 ,24 גליון   



  

 2/תגובות 
        
        

        

        
  

        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
  

  אימת האבולוציה
מר יונתן רזאל חשוד בהשחתת מיצג העוסק בתורת הז"

. האבולוציה בבית ספר תיכון במועצה האזורית לב השרון
יום 'שהופיע בשבוע שעבר בתיכון דרור לרגל ציון , רזאל

 נצפה במצלמות האבטחה כשהוא משחית את ,'האחדות
. הייתה טעות': גובה כימנהלו של רזאל מסר בת. המיצג

הוא ראה שם תמונה של אחד מגדולי . יונתן נפגע נורא
, עשה טעות, הוא נפגע. לדעתו, ישראל שביזתה אותו

        ".'. אנחנו ממשיכים קדימה בעזרת השם. התנצלנו ונגמר
  )11.6, "ידיעות אחרונות("

  

  אימת הספרייה העירונית
ה על  לבנות בירושלים אסר'מוריה'מנהלת בית הספר "

, המנהלת .תלמידותיה להחליף ספרים בספרייה העירונית
הציעה לתלמידות להשתמש בספריות אחרות , זיוה אליהו

 .שבהן אין חשש כי יהיו בהן ספרים בעלי תכנים לא ראויים
ממשרד החינוך נמסר בתגובה כי ההחלטה של מנהלת בית 
הספר מוריה התקבלה על פי תקנון בית הספר שעליו חתומים 

כי ' לפני כשנה פורסם ברשת ב .ל הורי התלמידים וילדיהםכ
מהתלמידות  אליהו חיטטה בטלפונים הניידים שאספה

  . "והעירה להן על מה שהגדירה חומרים לא צנועים
  )11.6, "קול ישראל("

  

  אחוות לוחמים
אש הממשלה בנימין נתניהו נפגש הבוקר בירושלים עם ר"
הגנרל , ת הבריתהמשולבים של צבא ארצו ר המטות"יו

זאת כדי להביע את  אני מבקש לנצל הזדמנות'. מרטין דמפסי
עמוקה ללוחמים וללוחמות של הערכתנו והערצתנו ה

המתנה הגדולה ': הגנרל דמפסי השיב .אמר נתניהו', קהאמרי
  ".'ל"ביותר היא הידידות שהצלחנו לבנות עם מפקדי צה

  )11.6, הודעת משרד ראש הממשלה(
  

  ? התרבות לסל...סל תרבות או
ה להחליט שהמוסדות אני יכול, אני קובעת את הקריטריונים"

אנחנו  .ך אני יכולה לקבוע לאן הכסף הול,לא מקבלים כסף
אנחנו יודעים שהשמאל  ...20 אתם רק , מנדטים30קיבלנו 

להתבלבל מי זה  אנחנו לא צריכים, מנכס לעצמו את התרבות
הכסף עובר  ליט שכל להחי בסמכות.הציבור ובמי הוא בחר

 אם. האמנים לא יכתיבו לי. לפריפריה וליהודה ושומרוןרק 
אחרת אנחנו , נסכים על העקרונות האלה תהיה לכם פרטנרית

            ".בבעיה
  )11.6, 10חדשות , שרת התרבות מירי רגב(

  

 

  ! מלחמה,יאללה
הופכים לגשם של ] של טילים מעזה[ והזליגות הטפטופים"

. משיכים להפגין חולשה והססנותויעלון מ נתניהו. ממש
, קיימת בכלל אם הייתה, ההרתעה הישראלית בדרום

ישראל . בקרוב עוד עלולים לרדת פה גשמי קיץ. התמוטטה
חזקה ונחושה למי שהיא , בצורה ברורה, להגיב מיד חייבת

תושבי הדרום יוכלו לישון בשקט  כדי שגם, רואה בו אחראי
  ."בקיץ הזה

  )13.6 , הודעה לעיתונות,המחנה הציוני, כ עומר בר לב"ח(
  

   )1(הכחשה 
זה נושא שאין לו ; כיבוש, כיבוש, אתם מדברים על כיבוש"

  ".אחיזה במציאות
  )6.6, יון במליאהד, ר הכנסת"סגן יו, ס"ש, כ יצחק וקנין"ח(

  

  )2(הכחשה 
הכבושים היחידים שאני מכיר הם , אין שום כיבוש"

  ".המלפפונים אצלי במקרר
  ,  מניהול ישיבותהער הכנסת המוש"סגן יו    ,ליכוד    ,אורן חזןכ "ח(

  )6.6, יון במליאהד
  

  ביזנס ופוליטיקה
. נכנעת ללחצים של כל מיני גופים אנטישמיים' חברת אורנג"

יה אנחנו חזקים ונה .בכל דור ודור קמים עלינו לכלותנו
שממשלת צרפת תקום  – היה ראוי. מאוחדים ונילחם בהם

מתנתקת מדבריו של   ותודיע שהיא לגמרי,ת דבריהותאמר א
  ."'ל אורנג"מנכ

  אמריקאי ובעל השליטה - מיליארדר ישראליחיים סבן(

  )6.6, "2חדשות  ","פרטנר"בחברת הסלולר 
  

  חודש אין ראש, השלום אאוט: אילת
 השמות העירונית באילת ביטלה בתחילת השנה את תועד"

טלה הנצחת עולי הרגל בו, ני כןלפ. 'כיכר השלום'שמה של 
לאחרונה המליצה . ים בכיכר הכניסה המערבית לעירמלהמוס

, משעול יום הכיפורים: הוועדה על שמות רחובות חדשים
, משעול חג החנוכה, משעול חג הסוכות, משעול ראש השנה

 .משעול שמינית עצרת,  ראש חודשלעומש, משעול פסח
, ל דרביד יע"עו, ר ועדת שמות וחברת מועצת העיר"יו

אין לנו הרבה כיכרות . ההחלטה התקבלה פה אחד ':מסרה
  ".'ורחובות ויש לנו הרבה אנשים משלנו להנציח

  ) 4.6, "ערב ערב"האילתי ידיעה במקומון (
  

  שלטון ועיתון, הון: ס"ש
היה עמום מאוד כשהכריז באחרונה  ר משה כחלוןשר האוצ"

ש לו קשרי הוא סיפר שי: כי אין בכוונתו לעסוק בתחום הגז
שמחזיק בבעלות במאגרי , קובי מימון חברות עם הטייקון

, דרעישר הכלכלה אריה אצל . ולכן מנוע מלטפל בנושא, הגז
 נקלע 2003-ב. היחסים הרבה יותר ברורים, לעומת זאת

לץ אותו ומי שנזעק לח,  לקשיים'יום ליום' ס"ביטאון ש
ה של הרב עובדי בעידודו –ולרכוש את הבעלות המלאה 

הוא לא אחר  – ס ישב אלי ישי"בעת שבראשות ש, יוסף
העיתון עצמו שרוי בהפסדים כבדים ונמצא  .מאשר מימון

ו עושה דרעי עצמ .כמה שנים בהליכים משפטיים שונים
אך עד כה ללא הצלחה  –מאמץ למצוא לו משקיע חדש 

  ."עדיין בשליטתו של מימון והעיתון
   )2.6, "דה מרקר("



  

 3/כיבוש 
 

  

   "אין פתרון צבאי לבעיות פוליטיות"
  

  ל "ראש אגף המבצעים בצהאמר , בראיון פרישה, שנה לאחר המלחמה בעזה

  מה שהשמאל העיקבי זעק כבר בראשית ימי המלחמה
  

  

קיץ האחרון היינו עדים להתפרצות חסרת תקדים של ב   
עובדים . הסתה ואלימות על רקע המלחמה בעזה, גזענות
אמנים ועיתונאים שהעזו ;  ממקומות עבודה פוטרו–ערבים 

;  אוימו ונרדפו–להשמיע עמדה אחרת מזו של השלטון 
 הותקפו באלימות –פעילי שלום שהפגינו בעד הפסקת אש 

  .בידי קבוצות ביריונים
השמאל העיקבי הפגין ברחובות הערים ,     באותם ימים

 אי אפשר להכניע עם שנאבק: פשוטההגיונית  קביעה בהציגו
ואי אפשר להבטיח ביטחון ושקט לתושבי דרום , לחירותו

המלחמה .  והחרבתהישראל באמצעות הפצצת רצועת עזה
והותירה ,  שזרעה הרס בקנה מידה עצום–הנפשעת ההיא 

רבע מהם ,  הרוגים2,000- פצועים ולמעלה מ11,000בעזה 
ההן בצבא - תורצה בידי הממשלה ואומרי–ילדים 

לשים "מלחמה שנועדה ,  כביכול,ובתקשורת בכך שהייתה
במלאות שנה מסתבר שהמסר ". קץ לבעיית עזה אחת ולתמיד

הימין  אז הנימשתתפיהן כאת  ש–של הפגנות השלום 
 נשמע כיום גם מפי אנשים –" בוגדים"המתלהם והמסית 

  .  הממסדהמשתייכים ללב
למדנו מראיון הפרישה שהעניק ראש אגף ,     כך למשל

אין פתרון "כי , אלוף יואב הר אבן, המבצעים של הצבא
 אחרי –ל " בהיררכיה של צה3' מי שהיה מס". צבאי לעזה

את ) 19.6" (וואינט"- אמר ל–ל "ל וסגן הרמטכ"הרמטכ
ציבורית , יש כמיהה שאני מבין אותה": הדברים הבאים

. 'תפתרו אותה, יש פה בעיה ביטחונית '–שלפיה , ופוליטית
זה . ה יותר רחב מהפתרון הצבאיאני רק אומר שהפתרון הרב

הרבה יותר מורכב מאשר אם התגובה לירי רקטה בודדת 
. או כיבוש מלא או חלקי,  תקיפות15תהיה תקיפה אחת או 

  ". פתרונות צבאיים לבעיות פוליטיותאין, ככלל
מזכירים אמירות דומות שהשמיעו ראשי ,     דברים כנים אלה

אשר מתחו , "סףשומרי ה"כ לשעבר בסרט התיעודי "שב
נראה שזה הפך ממש מנהג . ביקורת על הכיבוש המתמשך

, כל עוד הם משרתים בתפקיד": הצמרת הביטחונית"בקרב 
 שהם אפילו, הם נותנים יד למדיניות הכיבוש והמלחמות

  ערערת  את ביטחונם של מ רק  זו   מדיניות   כי  היטב יודעים
   

  ש"ליברמן מאיים לשלול מימון מחד
הגיש הצעת חוק , כ אביגדור ליברמן"ח, ר ישראל ביתנו"    יו

 לפיה יישלל מימון המפלגות ממפלגה שמוסד שלה או חבר
כנסת מטעמה יקראו לחרם או יעודדו במעשיהם חרם על 

זו תגובתו סותמת הפיות של . ישראל או על סחורה ישראלית
אשר שבה והדגישה , ש"חדי ו"מק של ןליברמן לעמדת

כי היא רואה בחרם על מוצרי ההתנחלויות ועל , לאחרונה
 התנגדות –חברות הפועלות בהתנחלויות בשטחים הכבושים 

  .אזרחית לגיטימית
  
  
  
  
  
  

, ולרוב(אולם משעה שהם עוזבים תפקיד זה . אזרחי ישראל
" ייעוץ ביטחוני"העסקים או פונים לקריירה מבטיחה בעולם 

  ... הם מצמחים פתאום חוש ביקורתי,)ל"בחו
  

        ???? בשירות מי בשירות מי בשירות מי בשירות מי––––    רגיעה בעזהרגיעה בעזהרגיעה בעזהרגיעה בעזההסכם הסכם הסכם הסכם 
        

כי הולכת ומתגבשת הצעה להסכם ,     לאחרונה פורסם
. בין ישראל לבין ממשלת החמאס בעזה, רגיעה לחמש שנים

מגיע על רקע , מנוסח בתיווך טורקי וקטאריה, ההסכם
שם , המצוקה שחשה ממשלת ישראל בזירה הבינלאומית

ים הקולות הקוראים להטיל חרם על ישראל ולחקור גובר
  .בבית הדין הבינלאומי את מעשי הצבא במלחמה בעזה

שנוסח ללא תיאום עם הנהגת הרשות ,     הסכם רגיעה זה
ף "לערער את מעמדו של אש, בין היתר, נועד, הפלסטינית

מול ישראל ומול , כנציג הלגיטימי של העם הפלסטיני
שכן אינה ', מסונדלת'ף "הנהגת אש, מבחינת ישראל. העולם

יכולה להתנגד להסכם שיביא הקלות לתושבי עזה הנחנקים 
  .תחת עול המצור

ף באפריל "ומתן בין ישראל לבין אש-    מאז נפסק המשא
בגדה המערבית " ושבו בנים"וביתר שאת לאחר מבצע , 2014

 הנהגת –בקיץ האחרון , ברצועת עזה" צוק איתן "לחמתומ
אינה מוכנה יותר לקבל את , מאזן-ראשות אבוב, ף"אש

, המשך בנייה בהתנחלויות(ומתן -תכתיבי נתניהו למשא
הכרה "המוקדם של -קבלת התנאי, המשך המעצרים בשטחים
ההסכם המתגבש ברצועת ). 'וכו, "בישראל כמדינה יהודית

  .עזה הוא מכשיר עבור ממשלת ישראל להתגבר על מצב זה
קול "פרשן בכיר של , מנחם- יוני בן את ההסכם    כך מעריך 

השגת הסכם רגיעה ): "18.6(לענייני העולם הערבי " ישראל
ות עשויה גם להוות מנוף לחץ על הרשארוך טווח עם חמאס 

 לסגת מאסטרטגיית הסרבנות שלה ולחזור הפלסטינית
 לאחר שדחתה את ההצעה ,ומתן עם ישראל-לשולחן המשא

חוץ של האיחוד האחרונה של ראש הממשלה לשרת ה
ומתן על גבולות גושי ההתנחלויות -האירופי לנהל משא

  ."הגדולים שיישארו בידי ישראל במסגרת הסדר הקבע
 –אלא ,  יוזמת שלוםהסכם הרגיעה המוצע אינו,     אם כן

 .מהלך שמטרתו להכשיל התקדמות אמיתית לשלום
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  ...לפני השבוע
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        לשחרור סוהא בשארה לשחרור סוהא בשארה לשחרור סוהא בשארה לשחרור סוהא בשארה 
        """"חיאםחיאםחיאםחיאם""""ואסירי כלא ואסירי כלא ואסירי כלא ואסירי כלא 

  

אביב הוקם ועד ישראלי לשיחרורה של סוהא -בתל
. שבדרום לבנון" חיאם"בשארה ושל כל אסירי בית הכלא 

על הקמת הוועד . ועדים דומים פועלים בצרפת ובאנגליה
, 17.6', יסוד שהתקיימה ביום גהישראלי הוכרז באסיפת 

  .אביב-בתל" גדה השמאלית"ב

סיפר את קורותיה של בשארה , המנחה, עוזי בורשטייןעוזי בורשטייןעוזי בורשטייןעוזי בורשטיין
אשר ירתה בגנרל ,  חברה במפלגה הקומוניסטית הלבנונית–

מאז . ופצעה אותו קלות, ל לשעבר"מפקד צד, אנטואן לאחד
במשך שנים הוחזקה . מוחזקת בשארה במעצר ללא משפט

לאחרונה פנה נשיא .  ויש חשש למצבה הבריאותי,בבידוד
אל ראש הממשלה בנימין נתניהו , אק שיראק'ז, צרפת

  .נתניהו סירב, בדרישה לשחררה

צ בשמה של "אשר הגישה לאחרונה בג, צמלצמלצמלצמללאה לאה לאה לאה ד "עו
סקרה בהרחבה את הפרות זכויות האדם השיטתיות , בשארה

 היא שללה. ל בשטחי הכיבוש שבדרום לבנון"שמבצע צה
, את הטיעון שישראל אינה שולטת על הנעשה בחיאם

. הנהוגות שם ברוטאליות ביותר" שיטות החקירה"וסיפרה ש
.  הפסיקו לענות בישראל באמצעות חשמל70-כבר בשנות ה"

  .אמרה, "בחיאם עוד ממשיכים בזאת

 קרא לפעולה משותפת למען השלום של מועדימועדימועדימועדיהשייח 
אין פתרון צבאי ": פלסטינים ולבנונים, סורים, ישראלים

פתרון של : קיים רק מוצא אחד מלבנון. לבעיה הלבנונית
  ".המבוסס על הנסיגה מרמת הגולן ומדרום לבנון, שלום

שהראבן שהראבן שהראבן שהראבן אמרה , בעברית ובערבית, במילים נרגשות
אנו ... אנו יכולים להציל חיי אדם. יש עוד זמן: "קזאמלקזאמלקזאמלקזאמל

". לשלוםיכולים לעצור את הכיבוש בדרום לבנון ולתת סיכוי 
שכלה את בנה באסון , אן שבצפון'תושבת בית ג, קזאמל

  .המסוקים

 התקומם נגד האדישות בחברה גדעון לויגדעון לויגדעון לויגדעון לויהעיתונאי 
-יתכן ועל. אני לא מאמין בפעילויות מרוכזות: "הישראלית

ידי פעילות אינטנסיבית סביב סוהא בשארה ואחרים 
  ".נשיג הישגים גדולים, הכלואים בחיאם

  

  

  

  

  24.6.1998 ,"זו הדרך"

  
  
  
  

למי שמעלה באש בית תפילה "
  !" פשוט אין אלוהים–

  
  

, )ש"חד (איימן עודהאיימן עודהאיימן עודהאיימן עודהכ "ח, ר הרשימה המשותפת"    יו
פרסם גינוי חריף להצתה הנפשעת של הכנסייה העתיקה 

מי ל"כי , כתבבגילוי דעת שפרסם בפייסבוק ). 18.6(בטבריה 
הצתת ! פשוט אין אלוהים –שמעלה באש בית תפילה 

כנסייה היפה בטבריה היא לא מעשה מבודד של קומץ ה
המצטרף , אלא פשע שנאה, קיצונים או של עשבים שוטים

תופעה . 'תג מחיר'לעשרות מעשים אלימים דומים המכונים 
הולכת ומתגברת זו היא פועל יוצא של ההסתה הנשמעת 

שר מייצרת אווירה גזענית שבה הקיצונים א, מכיוון הממשלה
 ."כדי לפגוע בהם, נעים בכמויות אל הכנסיות והמסגדים

 כמו במקרים קודמים –שגם במקרה הזה , אני מלא חשש    "
רשויות האכיפה יגלו אוזלת יד ולא יצליחו להעמיד לדין  –

שפשעי שנאה ופגיעה , הגיע הזמן שזה ישתנה. את המציתים
כתב , "ופלו במלוא הרצינות והחומרהבמוסדות דת יט

צריך שיתחולל בשלטון , אבל השינוי העמוק באמת: "והוסיף
ממשלה שרואה במיעוט הלאומי הערבי מטרה . בישראל

היא , שיש להסית נגדה ולהפחיד את הציבור הישראלי מפניה
 ."ממשלה שיש להחליף לאלתר

משמח לשמוע שפעילים , גם בתוך היום הקשה הזה    "
, המאמינים בשוויון מלא ובחיים משותפים, ודים וערביםיה

. מארגנים פעולות לסולידריות עם הכנסייה שהועלתה באש
אלה הערכים שינצחו את , זו התקווה שתביס את ההסתה

  .כ עודה" נחתם גילוי הדעת של ח במילים אלה"הגזענות
יזם עוד באותו יום ביקור הזדהות " תג מאיר"    פורום 

באנו . "בו השתתפו כשמונים פעילים, מוצתתבכנסייה ה
לגנות את מחללי המקום , להביע תמיכה באנשי הכנסייה

  ".ולהצהיר כי זו לא דרכה של היהדות, הקדוש
  
  
  
  
  
  
  

  ...ציונות היא
צורה של ם שהציונות היא "אוה עצרת ה קבע, שנה40לפני     

ומי , הנוכחי האופוזיציה ר"יואביו של  –חיים הרצוג . גזענות
עליו דף הקרע בזעם את  –ם "שהיה אז שגריר ישראל באו

  ?נויואיך נראית התפיסה הציונית בימ. ההחלטההודפסה 
מבקש לחוקק , ינון מגל, "הבית היהודי"סיעת חבר כנסת מ    

חוק הקובע כי אזרחי מדינות זרות הקוראים להחרים את 
הזכאים , אפילו יהודים.  יוגבלו בכניסה אליה–ישראל 

יאלצו לקבל אישור , אזרחות בישראל מכוח חוק השבותל
אחרי שהאידיאולוגיה הציונית הגדירה את היהדות , כך. חריג

מגיע חבר הכנסת הציוני התורן וקובע , לא כדת אלא כעם
, דעה. אלא דעה פוליטית, שהיהדות היא אפילו לא עם

  .הגורסת כי מי שסבור אחרת הוא בוגד
לקח את זה צעד ', סמוטריץל כ בצלא"ח, חברו לסיעה    

מי שמקבל מימון לפיה , הוא הגיש הצעת חוק. נוסףאחד 
   . להסתובב עם סימון מיוחד על הבגד יחויב– אחרתממדינה 

ם "כי אותה החלטת עצרת האו, 1975    היו מי שסברו בשנת 
החקיקה הצעות אולם כשבוחנים את . היא חסרת שחר

ממפלגה ציונית הנמצאת ביוזמת שני חברי כנסת , האחרונות
האם לא מוצדקת הייתה , בוודאי יהיו מי שיתהו, בקואליציה

  .הביקורת של רוב חברי האומות המאוחדות
        ....יוסי סיוסי סיוסי סיוסי ס
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  מהפכת המלצרים מגיעה לכנסת
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןכ "אותה יזם ח, "זכויות המלצרים"הצעת חוק     

מארגון יחד עם פעילים ) הרשימה המשותפת, ש"חד(
 בשבוע שעבר נחה על שולחן הכנסתהו, "מלצרים עם כבוד"
הסדיר את הצעת החוק אמורה ל, כ חנין"לדברי ח). 17.6(

יש להפריד בין ולקבוע כי , נף המסעדנותזכויות העובדים בע
 :דמי השירות המגיעים מידי הלקוחותתשלום השכר לבין 

.  שישים סוף לניצול בענף המלצרות,מדובר בחוק היסטורי"
ההצעה תתקן עוול של שנים שבגינו מאות אלפי מלצרים 

לם יהועסקו ללא זכויות סוציאליות ומבלי שמקום עבודתם ש
 ".להם שכר

ברוב המסעדות ובתי הקפה , יוםכ" כי ,כ חנין" חאמרעוד     
, נוהגים המעסיקים לא לשלם שכר מינימום לעובדים שלהם

אי אפשר לסבול . אלא לתת להם להתפרנס אך ורק מהטיפים
שבו לא רק שהמלצריות והמלצרים לא , את המצב הזה

, אלא גם אין להם תשלום עבור שעות נוספות, מקבלים שכר
, נסיעות ועוד זכויות בסיסיות, פשה ומחלהימי חו, פנסיה

הצעת חוק זכויות . אמורות להינתן לכל עובד בישראלה
כל ,  בכנסתמרגע שהחוק יעבור. המלצרים תייצר כאן מהפכה

, שוטפי הכלים,  וגם הטבחים–מלצר ומלצרית בישראל 
יהיו זכאים לשכר  –מנהלי המשמרות והמארחים , רמניםהב

דמי כהטיפים ייחשבו . יות מלאותבסיס ולזכויות סוציאל
כך צריך להתנהל . ולא במקומו, ניתנים נוסף לשכרה, שירות

 אלף עובדים 100-זה הצדק שמגיע ל. ענף המסעדנות
 ".ועובדות חסרי זכויות בישראל

מעידים על " מלצרים עם כבוד"הנתונים שמסר הארגון     
- מהמלצרים משתכרים פחות מ70%- כ,כיום. תמונה קשה

 40%, )מתחת לשכר מינימום( שקל לחודש 4,000
  מהמלצרים אמרו85%, מהמלצרים אינם מודעים לזכויותיהם

 90%, ויבות כלפי העסקחשאם יקבלו זכויות ירגישו יותר מ
 לא 56%, מהמלצרים לא מקבלים שכר על שעות כוננות

  .  מקבלים תלוש שכר פיקטיבי60%, מקבלים החזר נסיעות
ממקימי איגוד המלצרים וחבר הנהגות  ,לי גריןלי גריןלי גריןלי גרין- - - - אלוןאלוןאלוןאלון    
יש לנו מסר מאוד בסיסי וברור לכל ": ש"י וחד"מק

 והזכויות של ,טיפ הוא לא שכר: המעסיקים והמסעדנים
הגיע הזמן שהמלצרים יקבלו את .  הפקרינןהמלצרים א

 והגיע הזמן שהכנסת תידרש לסוגייה ותסדיר ,הלאהזכויות ה
הגיע הזמן לצדק . נותונגל שמשתולל בענף המסעד'את הג

  ".חברתי למלצרים

 

  ביקורת על הרפורמה בבריאות הנפש
בכנסת בוועדה לקידום מעמד האישה בדיון שנערך     

 ,רפורמה בבריאות הנפשה שאבנו, )16.6(ולשוויון מגדרי 
נפגעות תקיפה מינית חוששות מכך שבעקבות כי התברר 

אי  המשך הטיפול והחיסיון הרפווהרפורמה לא יובטח
האם יש למשרד הבריאות תוכנית פיקוח על קופות ". בעניינן

האם יובטח ? החולים לקראת הרפורמה בבריאות הנפש
ר " דרשה לדעת יו,"?המשך הטיפול והחיסיון הרפואי

הרשימה , ש"חד (סלימאןסלימאןסלימאןסלימאן- - - - עאידה תומאעאידה תומאעאידה תומאעאידה תומאכ "ח, הוועדה
  .ל משרד הבריאות"מנכו השתתף גם  בדיון ב,)המשותפת

מובילה דיון סלימאן -כ תומא"ח
  בנושא מורות קבלן במערכת החינוך

בשבוע הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי דנה     
דרישה להעסקה בבמצבן של מורות קבלן ו) 15.6(שעבר 
מועסקות המורות :  בין הנושאים שעלו בדיון.ישירה

ידי ברה והפרשי השכר בינן למועסקות ישי-העסקה לאב
 ובעייתן של ,שכר בין מורות למוריםהפרשי , משרד החינוך

 המשובצות כמורות , מורות ערביות תושבות הצפון1,500
  . בדרום הארץ

 טען נציג משרד ,בעניין הפרשי השכר בין מורים למורות    
האוצר כי אלה נובעים מהבדלים בוותק של המורים 

, ש"חד(כ עאידה תומא סלימאן " ח,ר הוועדה"יו. ובהשכלתם
אמרה כי עיקר הפער נובע מכך שהרבה ) תפתהרשימה המשו

 למרות מספרם ,רכזיםכיותר גברים משמשים כמנהלים ו
עמדות בזוכות מקצתן שרק , סית למספר הנשיםהנמוך יח

, משדולת הנשים, קרן גרינבלטקרן גרינבלטקרן גרינבלטקרן גרינבלטד "עו. ניהול וריכוז
גם אם הן מרוויחות . רוב עובדות הקבלן הן נשים: "הוסיפה

מפטרים אותן . ציבות תעסוקתיתאין להן י, אותו שכר שעתי
הפעיל בקואליציה הארצית להעסקה , גיורא ואלהגיורא ואלהגיורא ואלהגיורא ואלה". כל קיץ
מורות נאלצות למלצר בתקופת הקיץ כי לא : "הדגיש, ישירה

 ".זה מביש. משלמים להן משכורת על תקופה זו
ח על תעסוקת נשים "שחיברה דו, סאוסן תומא שוקחהסאוסן תומא שוקחהסאוסן תומא שוקחהסאוסן תומא שוקחה    

 שכאשר היה סיפרה ,"נשים נגד אלימות"עבור עמותת 
 ורצו לעודד ,מחשביםלמחסור גדול במורים לטכנולוגיה ו

 150השקיעו , טק לעשות הסבת מקצוע להוראה-יאנשי הי
בעידוד נשים להיכנס תקציב צריך להשקיע ". מיליון שקל

 כמו פיזיקה ,לתחומים שיש בהם מחסור במורים
שרד החינוך מפקח במ, מאלמאלמאלמאל''''שפיע גשפיע גשפיע גשפיע ג .אמרה, "ומתמטיקה
 עובדות הוראה 4,252השנה יש : "הדגיש, רביבחינוך הע

מתוכן עובדות הוראה שבאות  1,673 ,בדרום במגזר הערבי
  ". הארץצפוןמ

אנחנו דורשות שמשרד החינוך יציג בפני הוועדה את "    
התוכנית האסטרטגית שלו לשיבוץ מורים ערבים ולפתרון 

, "דרוםבמשובצים הות המורים מהצפון שיפחית את כמ
אם תיישמו את הקריטריונים . "סלימאן-כ תומא"חהודיעה 

מה ,  תקני הוראה6,000תקצו עוד , שלכם לצפיפות בכיתות
 כספי ,במקום זה. שיפתור את כל בעיות השיבוץ של החברה

זה לא . ציבור מבוזבזים מגיעים לקבלנים ולא לכיסי המורים
מגמת ההפרטה של כי , עוד אמרה". כלכלה ולא חינוך

הרעה ברמת השירות לעושק העובדים ולה למוביהמערכת 
במקום לשפר את החינוך ". בזבוז כספי מדינהתוך , לאזרח

  .אמרה, "ים להתעשר על חשבון הכללקבלננותנים ל
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המוחות הקודחים שתכננו 

  מלחמה עולמית שלישית
  

  נסקי'תמר גוזמאת 
  

,  שנה להבסת גרמניה הנאצית70במלאות , בחודש שעבר
מאמרים וכתבות למלחמת , הוקדשו תכניות רדיו וטלוויזיה

המועצות -לתרומתה העיקרית של ברית, העולם השנייה
ת הברי-לניצחון ולמערכה שניהלה יחד עם בריטניה וארצות

של המפלגה בנושא  גילוי דעת ).בשנה האחרונה למלחמה(
 ואירוע ,)6.5" (זו הדרך"-הקומוניסטית הישראלית פורסם ב

  .ש הצבא הסובייטי בהרי ירושלים"חגיגי התקיים ביער ע
מעצמתי במלחמה נגד -אולם למרות שיתוף הפעולה הבין

 במלחמה נגד יפן ובהסדרים בגרמניה –הנאצים ובהמשך 
להקמת ארגון המשותפים ולמרות המאמצים ; הובאירופ
עוד בטרם  – 1945המאוחדות שהבשילו באוקטובר האומות 

 הניצחון על גרמניה הנאצית היה מי שתכנן את מלחמת הושג
  .העולם השלישית

מסמכים ופרטיו עלו לראשונה ב, התכנון היה סודי ביותר
כי עוד , אז נתגלה. 1998- בבריטניה רק השפרסמרשמיים 

קשים קרבות עדיין התנהלו באירופה כאשר , 1945אפריל ב
, יליליליל''''רצרצרצרצ''''וינסטון צוינסטון צוינסטון צוינסטון צהורה , להכנעתה של גרמניה הנאצית

למטה התכנון של הצבא הבריטי , ראש ממשלת בריטניה
- בין צבאות המערב לבין בריתמלחמהלהכין שתי תכניות 

להן , אלהמלחמה המועד המשוער ליישום תכניות . המועצות
         "המבצע לא יעלה על הדעת"הוצמד הכינוי 

)Operation Unthinkable( , פחות כלומר , 1945 ביולי 1היה
  .נכנעה גרמניה הנאציתמחודשיים מאז 
פרופסור באוניברסיטה הצבאית של משרד , יורי רובצוביורי רובצוביורי רובצוביורי רובצוב

במאמר שהוקדש לתכנון לאחרונה כתב , ההגנה של רוסיה
, ם השלישיתמלחמת העוללתכנון  –או לייתר דיוק , המבצע

-כי התוכניות שגובשו כללו כיבוש שטחים נרחבים של ברית
-אמריקאית במזרח-המועצות וביסוס השליטה הבריטית

  .התיכון
 ותכנית זשכי ראשי הצבא הבריטי העריכו , רובצוב ציין 

 נוכח העליונות שהייתה באותה עת לצבא ,אינה מעשית
הם גם שללו . הסובייטי הן במספר החיילים והן בציוד הצבאי

יל לצרף לצבאות המערב יחידות 'רצ'את הרעיון של צ
אגף . אותן יציידו מחדש, כלומר של הצבא הנאצי, גרמניות

כי המלחמה המתוכננת , התכנון של צבא בריטניה התריע
יל קיבל טיוטה של 'רצ'צ. ממושכת ויקרה, תהיה כוללת

, חודש לאחר כניעת הנאצים, 1945 ביוני 8-התוכנית ב
  .שר המלחמה נגד יפן עדיין נמשכהוכא

 הברית-ארצותאך , יל נותרה במגירה'רצ'תכניתו של צ
-עשתה צעדים מעשיים שנועדו להחליש את בריתמצידה 

,  כך.המועצות ולבסס את שליטתה בעולם שלאחר המלחמה
ב להפסיק ללא " הורה נשיא ארה1945 במאי 8- כבר ב

למרות , מ"התרעה מוקדמת את הספקת הסיוע הצבאי לברה
  .שבאותה עת לחץ עליה להצטרף למלחמה נגד יפן

 חתם שר החוץ בפועל 1945 במאי 19-ב, בהמשך לצעד זה
כי מלחמה עם ,  הקובעעל תזכיר, וזף גרווזף גרווזף גרווזף גרו''''גגגג, ב"של ארה

וכי יש לנקוט עמדה , נמנעת- המועצות היא בלתי-ברית
נהיר כי בכל מקרה , גרו הוסיף. מהנוקשה יותר בקשרים ע

זו עוד בטרם תשתקם מ "נגד ברהצריך להתחיל במלחמה ש
  .מהמלחמה ותממש את הפוטנציאל הכלכלי והצבאי שלה

:  של שר החוץ גרו היה המשךכי לתזכיר, דגישהרובצוב 
מ לחמה "ברהכאשר עוד בטרם הוכרעה יפן ו, 1945באוגוסט 

העביר הממשל לראש , הרחוק- במזרחב"לצד ארהעדיין 
יקאית רשימה של יעדים להפצצה תכנית הגרעין האמר

ות של עיקרי כל הערים התעשייתיות השכללה את, גרעינית
  .המועצות-ברית

 ,ב ובריטניה למלחמת עולם שלישית"בהכנות של ארה
בעודן מקיימות לכאורה הסדרים מוסכמים לגבי אירופה 

חשוב לכלול גם את , מ"וממשיכות בברית הצבאית עם ברה
ובהמשך , ל הירושימה ונגסאקיהטלתן של פצצות האטום ע

  .סובייטית-ההסתה האנטישל ליבוי ה –
שהגו מוחותיהם הקודחים של , מלחמת העולם השלישית

 מעצמות מדיניותאך . לא פרצה, ב"מנהיגי בריטניה וארה
 חלפו מאזעשורים ששבעת העולם בש,  הובילה לכךאלה

  .מלחמת העולם השנייה היה רחוק משלום יציב
  

        ל ארגון תהלוכת הניצחוןל ארגון תהלוכת הניצחוןל ארגון תהלוכת הניצחוןל ארגון תהלוכת הניצחוןמשפט פלילי עמשפט פלילי עמשפט פלילי עמשפט פלילי ע
רגל סיפור מקומי שלא סופר בתכניות ובמאמרים הרבים ל  
 הוא סיפורה של ,תום מלחמת העולם השנייה שנה ל70

שארגנה המפלגה , תהלוכת הניצחון רבת המשתתפים
 במאי 12, אביב בשבת-הקומוניסטית הפלשתינאית בתל

על שלושה ימים בלבד לאחר שהדגל הסובייטי הונף , 1945
  .בניין הרייכסטאג בברלין

  
  
  
  
  

    
  ,א"גוש הנוער הקומוניסטי בתהלוכת הניצחון בת

  )קובי קסטן: םוליצ (1945  במאי12 
  

 אייםאך אז . ביום התהלוכה נאספו המונים ברחוב אלנבי
 200 – שאם התהלוכה תצא לדרך בריטיתהקצין המשטרה 

בהלו אחראים לתהלוכה לא נה. רים בריטים יפזרו אותהטשו
אשר , ואילו השוטרים נמנעו מלפזר את ההמונים, מהאיום

  .יהודה-צעדו תחת דגלי בעלות הברית ברחובות אלנבי ובן
לתבוע את אולם המשטרה הבריטית החליטה בכל זאת 

חבר , נסקי'גוז) אליושה(את אליהו לדין  ותבעה עלבונה
הפגנה בה צעדו תחת דגלים ה בשל ארגון ,הנהגת המפלגה

שצבע הדגלים אינו מעניין ,  השופט צוקרמן העיר.אדומים
, והשופט, נסקי הודה בהשתתפות בהפגנה'אליהו גוז. אותו

  . ימי מאסר10דן אותו ללירה קנס או , שלא אפשר לו לדבר
כי כנראה היה זה המקרה , העיר) 12.7.1945" (קול העם"

  .היחיד בעולם של העמדה לדין על ארגון תהלוכת ניצחון
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 ,אביב- לילה לבן בתל
   דווקא ביפו

  
, ביום חמישי יתקיימו" 2015 לילה לבן"    אירועי 

 תמארגנש, םאירועיהבמסגרת . אביב-ברחבי תל ,ביוני 25
מוסדות תרבות ואמנות ברחבי העיר , יפו- אביב-עיריית תל

, בנוסף. ומועדונים שונים צד בתי עסקב ,יהיו פתוחים
   .הצגות ועוד, ופעי חוצותמ, מסיבות, יתקיימו מופעים

 יהיו פתוחים לקהל הרחב 2015 אירועי לילה לבן  רוב    
 בשנים האחרונות רבים .מוזלים בחינם או בתעריפים

מסעי יחסי הציבור של גופים על התלוננו על המסחור ו
באירוע שאמור היה להיות עממי ) ובכללם בנקים(ממסדיים 

  . ואף אלטרנטיבי
- לבלות בלילה הלבן של תלה מציע"זו הדרך"מערכת     

רץ פמ(בתיאטרון יפו שבעיר העתיקה ,  ביפואביב דווקא
  ".ערבית-במה לתרבות עברית"-עצמו כהמגדיר , )10שלמה 

פתח באותו ערב תי
בתיאטרון יפו התערוכה 

של " מלחמה אורבנית"
חנאן אבו חנאן אבו חנאן אבו חנאן אבו האמנית 

ל ל ל ל ''''נצנצנצנצ''''צצצצוהאמן  חוסייןחוסייןחוסייןחוסיין
אבו חוסיין תציג  .בנגהבנגהבנגהבנגה

בשם  יצב אמנותימ
נשים למען  –שרף "

 תמתייחסה, "נשים
על רצח נשים תופעת ל

כבוד "רקע מה שמכונה 
יצב כולל המ". המשפחה

 .מאות סכינים מבטון
מלחמה "סדרת עבודות 

ל 'נצ'של האמן צ" עירונית
בנגה עוסקת בשינויים 

חברה ב המתחוללים
 ,המודרנית כתוצאה מהתהפוכות האקולוגיות והסביבתיות

מציאות בל מתבונן 'נצ'צ.  הקפיטליסטי הפיתוחםרוגש
מתכתב עם ר שאמיתולוגי - עולם ניאוויוצר , עירוניתה

עשירה בדימויים של בעלי חיים במעמד ה ,התרבות ההודית
. 18:30  בשעה התערוכה תוצג בלובי התיאטרון .של אל

  .הכניסה חופשית
ילידת אום אל , חנאן אבו חוסיין: כמה מילים על האמנים    

מגדירה את . 1996 שנת בירושלים מתיוצרת ופועל ,פחם
בעבודותיה היא חוקרת . אישה ופמיניסטית, עצמה כאמנית

יליד , ל בנגה'נצ'צ .דימויים הקשורים לדמות האישה בעיקר 
עם סיום . אביב-ורר ועובד בתלמתגההוא אמן עכשווי , הודו

 קיבל מלגה ממשרד החוץ ולמד ,התואר השני באמנות
  . נות ועיצוב בצלאלבאקדמיה לאמ

  

 יתקיים, 20:00בשעה ,  ביולי2 ,ביום חמישי, כעבור שבוע    
, תרבות עיראקערב של משוררים וסופרים על בתיאטרון יפו 
צבי צבי צבי צבי הערב בהנחיית ". חלומות בעיראקית "תחת הכותרת

יאיר יאיר יאיר יאיר , , , , אדלראדלראדלראדלר- - - - ענת לבענת לבענת לבענת לב, , , , רוני סומקרוני סומקרוני סומקרוני סומק ובהשתתפות גבאיגבאיגבאיגבאי
  . שקל50: דמי כניסה. דלאל ויוסי אלפידלאל ויוסי אלפידלאל ויוסי אלפידלאל ויוסי אלפי

    ,,,,מוזיאון הערבי לאמנות עכשוויתמוזיאון הערבי לאמנות עכשוויתמוזיאון הערבי לאמנות עכשוויתמוזיאון הערבי לאמנות עכשוויתהההה
        פתח בסחניןפתח בסחניןפתח בסחניןפתח בסחנין נ נ נ נ,,,,הראשון מסוגו בארץהראשון מסוגו בארץהראשון מסוגו בארץהראשון מסוגו בארץ

  
  
  

שבוע בסחנין נפתח ב המוזיאון הערבי לאמנות עכשווית    
 עיריית  יוזמה משותפת שלואהמוזיאון ה). 17.6 (שעבר

מנהלי , שישישישי- - - - פיינרו ואביטל ברפיינרו ואביטל ברפיינרו ואביטל ברפיינרו ואביטל בר סימיוןסימיוןסימיוןסימיון- - - - בלובלובלובלו סחנין ושל
 .בסחנין תיכונית-יוזמי ואוצרי הביאנלה הים, המוזיאון

,  בישראלראשון מסוגו המוקם בעיר ערביתהוא הוזיאון המ
עכשווית   יצירות אמנות200- אוסף של למעלה מ הוא כוללו

  . בינלאומית
 הצגת אמטרת המוזיאון הי"באירוע הפתיחה נמסר כי     

תוך קידום שלום , מקומית ובינלאומית עכשווית אמנות
 ,ית אמון הדדיאמנות ובני והידברות באמצעות פעילויות

-ודו דיאלוג אנושי, הדדיות, תוך חיזוק ערכים של שוויוןו
תוך שימת המוזיאון יפעל . קיום בין קהילות הנתונות בסכסוך

חזון ב, כבוד האדםב, אמנותית יצירהב, תרבותיות-רבבדגש 
   ".תקווה לעתיד טוב יותרבו

 מתארח בבנין איגוד ערים בית     המוזיאון הערבי לאמנות
 שי לאחר שהשיקו-את חזון המוזיאון הגו פיינרו ובר. פהנטו

  . ית השנייהתיכונ- בסחנין את הביאנלה הים2013-ב
למילה ". חיוואר"את המוזיאון היא  התערוכה הפותחת    

היא מתארת :  שתי משמעויות עיקריות בערביתיש" חיוואר"
  גםהיא –ובהקשר פוליטי , שני אנשים או יותר שיחה בין

, קבוצות או יותר מקיימות שיח בו שתיתהליך תארת מ
. כלשהו במטרה להגיע להסכמה בנושא, חופשי מעוינות

  ". שיח-דו"אלה אותם שני המובנים של המילה העברית 
 בתערוכה מוצג מבחר יצירות של אמנים ישראלים    
בין . לאומיים מאוספי המוזיאון ומאוספים פרטייםנובי

לארי , משה גרשוני, 'מוביץמרינה אבר: האמנים המציגים
, עביר עטאללה, שירין נשאט, יאניס קונליס, אברמסון

   .ואחרים, ראאד בואיה, יוהנס ווגל, מוחמד סעיד קאלאש
ישיק תכנית אירוח אמנים שתעודד   המוזיאון,עם פתיחתו    

 כדי ,ולהתגורר במקום אמנים מישראל והעולם להתארח
 כמו.  ויצירה בקהילהלחלוק חוויות ולהעביר סדנאות אמן

  . עתיד המוזיאון להשיק תכנית חינוכית לקהילה, כן
  בסחניןימשיכו להתקיים תיכונית-אירועי הביאנלה הים    

' רח: כתובתה .וישולבו בתכנית האמנותית של המוזיאון
במרכז הסביבתי של ) ליד איצטדיון דוחא(סחנין , 100דוחא 

  . איגוד ערים בית נטופא
  :וספים באתרפרטים נ    

http://www.mediterraneanbiennale.com/ 
  
  
  

  

  

  
  

  ניתן לקבל את

   מדי שבוע"זו הדרך"

   אלקטרוניבדואר

  או בדואר רגיל
  

מתבקשים לשלוח , ללא תשלום, המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני

 zohaderekh@gmail.com:  ל  אל"כתובת דוא

סות את הוצאות מתבקשים לכ, המעוניינים לקבל בדואר רגיל

בשיק לפקודת המפלגה   שקל150המשלוח באמצעות תרומה של 

  6126102מיקוד , אביב-תל, 26205 ד" ת, הקומוניסטית הישראלית

,  המוסיקאי יאיר דלאל

 שישתתף בתיאטרון יפו

"חלומות בעיראקית" בערב   
 



    במאבק

 
   info@maki.org.il ,03-6297263פקס  , 03-6293944' טל, 6126102א "ת, 26205ד "    ת

   www.hadash.org.il :ש "אתר חד ,    www.maki.org.il :  י"אתר מק        
  

 חייקין- סומך, אחרי משרדי רואי החשבון ארנסט אנד יאנג    
דלויט -מצטרפים גם עובדי פירמת ברייטמן, וקסלמן

בהודעת  .החלו בצעדים להקמת ועד עובדיםלחבריהם ו
התאגדות "ל ששוגר לעובדי הפירמה תחת הכותרת "דוא

רבים מאיתנו מחכים מזה : "כותבים יוזמי המהלך" עובדים
בתקופה האחרונה אנו . אז הנה זה הגיע, זהתקופה למייל ה

עדים להתאגדות העובדים בפירמות רואי החשבון הגדולות 
ובמייל זה נבדוק את מידת ההתעניינות וההיתכנות , בישראל

 ,עוד נכתב בהודעה". להתאגד יחד,  העובדים בדלויט–שלנו 
אך בראש ובראשונה , כי מטרות התאגדות העובדים הן רבות

המטרות והיעדים "כי ו, דאגה לעובדים בפירמההמטרה היא 
המפורטים והספציפיים שיעמדו לטיפול ההתאגדות יוגדרו 

 ".לאחר הקמת ועד העובדים בבחירות מסודרות
בשבועות האחרונים פתחו עובדי פירמות ראיית החשבון     

 על מנת ,הגדולות בארץ במהלך של הקמת ועדי עובדים
 החלוצים לפתוח במהלך .לשפר את תנאי העסקתם ושכרם

היו עובדי פירמת רואי החשבון המובילה והגדולה בישראל 
,  שנקטו צעדים להקמת ועד עובדים,ארנסט אנד יאנג ישראל

תוך העלאת טענות חמורות נגד הנהלת הפירמה בנוגע לשכר 
חמש הפירמות הגדולות . הנמוך ולתנאי העבודה המחפירים

  1,200- ל900 ועוד בין , רואי חשבון2,200-מעסיקות יחד כ
, בהם יועצי מס, עובדים מקצועיים אקדמאים נוספים

  .מתמחים ועוד, עורכי דין, כלכלנים

  
  בכוכב יאיר וצור יגאל 

   ומפוטרים-עובדים מתארגנים 
עובדי העמותה לפעילות התאגדו , ר האחרוןא    בחודש ינו

  –בין המתאגדים . צור יגאלוכוכב יאיר ביישובים קהילתית 
  . ועובדי הקאנטרי קלאב, בית תלמידועובדות צהרונים 

עמותה התעלמה מפניותיהם של נהלת לאחר שה, לאחרונה    
קיים ל –" כוח לעובדים"ארגון  המיוצגים בידי –העובדים 

ך הכריזו סכסוהם , ומתן קיבוצי על תנאי העסקתם-משא
בבקשה להוציא ההנהלה פנתה לבית הדין לעבודה . עבודה

והשופט שלח את הצדדים לנהל ,  נגד העובדיםמניעה יוצו
החליטה הנהלת , אלא שכבר באותו היום. ומתן-משא

משך  לכלל העובדים לםמכתבי פיטוריהעמותה להוציא 
 נהוגבניגוד לרצף התעסוקתי שהיה וזאת , חודשי הקיץ

 .בשנים קודמותהעבודה במקום 
במקום , עובדים חדשיםיצוין שהעמותה החלה להעסיק     

כוח "ארגון מ. עובדים אלה אינם מאורגנים. המפוטרים
מיותר לציין שההנהלה מסרבת " נמסר כי "לעובדים

הגשנו . להתחייב לקלוט את העובדים המפוטרים בספטמבר
ה וגם עתידה להתקיים הפגנת תמיכ, בקשה דחופה לבית הדין

  ".ס"של הורים מול המתנ

  כפייהרופאים מסרבים להזין ב
הורה , ליאוניד אידלמןליאוניד אידלמןליאוניד אידלמןליאוניד אידלמןר " ד,ר ההסתדרות הרפואית"יו    

ר שא, חוק ההזנה בכפייהלרופאים שלא לנהוג בהתאם ל
שר במכתב ששיגר אידלמן ל. )14.6 (אושר בממשלה

כתב כי הרופאים יפעלו , לביטחון פנים ולשרת המשפטים
לא נכפה הזנה בניגוד לרצונו של שובת . "לפי כללי האתיקה

  .הדגיש, "רעב
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  תבוסה למועמד הימין 
  בבחירות ללשכת עורכי הדין

 , לראשות לשכת עורכי הדיןבתום מערכת בחירות סוערת    
שלישים מהקולות -ברוב של שני) 17.6(נבחר בשבוע שעבר 

 ,המכהןר "יוההוא ניצח את . ד אפי נווה"עו,  חדשראש-שביו
 –" אם תרצו" תנועת הימין הכ תמבו, ד דורון ברזילי"עו

תנועה שבית המשפט המחוזי בירושלים קבע בעבר כי 
   . קיימים קווי דמיון בין רעיונותיה לבין עיקרי הפאשיזם

הפיצו באינטרנט כרזות המזהירות מפני " אם תרצו"    פעילי 
וועדה כנציג הלשכה בד חאלד זועבי "שמינה את עו, נווה

בו נשמע קולו , ו סרטון וידאוכמו כן פרסמ. לבחירת שופטים
תנועת . ש"כ דב חנין מחד"של נווה אומר כי הצביע בעבר לח

שחייג לעורכי דין כדי , אף הפעילה מטה טלפנים" אם תרצו"
     . לשכנע אותם להצביע עבור ברזילי

  

  ו בעלי התפקידים נבחר
  י"של מקהמרכזית ועדת הביקורת בו

הקומוניסטית     ועדת הביקורת המרכזית של המפלגה 
- שנבחרה במושב השני של הוועידה ה, )י"מק(הישראלית 

נקד נקד נקד נקד ד " בעווב ובחרה שנהקיימה את ישיבתה הראשו, 27
 אבראבראבראבר''''יוסרא גיוסרא גיוסרא גיוסרא געוד נבחרו . ר הוועדה" לתפקיד יונקדנקדנקדנקד

  .תפקיד מזכירל וכמיל חוריוכמיל חוריוכמיל חוריוכמיל חוריר הוועדה "לתפקיד סגנית יו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  התאגדות עובדי ראיית החשבון : תופעה


