
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  משחקים של רוב ומיעוט
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

בכנסת מנסה לקדם ,  נתניהוותראשכים ב"ח 61הקואליציה השברירית בת 

   בשל חולשת האופוזיציה–ולעיתים מצליחה ,  לכתצעדים מרחיקי
  

  
 החדשה   כשהוקמה לפני חודשים ספורים ממשלת הימין 

 עליו היא היו שציפו שהרוב הזעום, בראשות בנימין נתניהו
 המינימום הנקוב בחוק, כים בלבד" ח61 –נשענה בכנסת 

חבלי הלידה של הקמת .  לא יאפשר לה לתפקד–
שיכולתה להעביר חוקים במליאה תלויה בגיוס , הממשלה

מופע סחטנות חסרת בושה של כללו , מלא של חבריה
ביודעם שנתניהו תלוי   שזכו בתפקידיהם,שרים וסגני שרים
  .ד ואחד מהםבקול של כל אח

  
  

כדי , מצליפי הקואליציה עובדים שעות נוספות,     ואומנם
להבטיח שחברי הכנסת ממפלגות השלטון יתייצבו 

כדי לא לאפשר לאופוזיציה להנחיל תבוסות , להצבעות
כפי שראינו בשבוע , לא תמיד הדבר עולה בידם. לנתניהו

כאשר האופוזיציה הצליחה לזכות בהצבעה , שעבר
 הצעת חוק ואושרה, 45 מול 46ברוב של , טרומית

 שנים 6זו הפעם הראשונה מזה . שהממשלה התנגדה לה
מצליחה בכל זאת , שהצעת החוק שהממשלה מתנגדת לה

 עדות לאופייה השברירי –לעבור בקריאה טרומית בכנסת 
  . של קואליציית נתניהו

  
  

ביקשה הממשלה לדחות את לוח ,     עוד באותו שבוע
כדי לאפשר לה שהות , תקציבחוק הור הזמנים לאיש

 שנמשך עד שעת לילה –הדיון .  את סעיפיו"לבשל"
ר ששר הכלכלה אריה דרעי  הסתיים רק לאח–מאוחרת 

כדי ששר ,  דברים באריכות רבה מעל דוכן הכנסתנשא
, האנרגיה יובל שטייניץ יספיק לדהור מביתו אל המליאה

  .משלהולהצביע בעד הצעת המ, לאחר שנשלף ממיטתו
  

שנתניהו רואה בהם את עיקרי ,     אפילו בנושאי מפתח
דוגמת אישור מתווה הגז המיטיב עם הטייקון , סדר יומו

 הוא נחל –י 'יצחק תשובה והחברה האמריקאית נובל אנרג
 שרים וחברי כנסת ממפלגתו לאחר שמספר. מפלה

פסלו עצמם מלתמוך , של משה כחלון" כולנו"וממפלגת 
 מצא עצמו נתניהו –בשל ניגוד עניינים , בקידום המתווה
  .ללא רוב בכנסת

  

האופוזיציה אינה .     אולם המצב רחוק מלהיות מזהיר
, מצליחה למצות את יכולתה להכשיל את תכניות הממשלה

  ן ובשל חולשת הרצון בקרב חלק וזאת בשל הרכבה המגוו

  

  
  

, של אביגדור ליברמן" ישראל ביתנו"סיעת . ממרכיביה
רק בשל . מצילה לעיתים קרובות את סדר היום הימני, למשל

, "ישראל ביתנו"-של חבר הכנסת חמד עמאר מתמיכתו 
 את הפעלת – על חודו של קול –הצליחה הממשלה להאריך 

עולה בין סיעה זו קיים גם שיתוף פ. המאגר הביומטרי
בקידום , שבקואליציה" הבית היהודי"שבאופוזיציה לבין 

  .חוק ההאכלה בכפייה של אסירים פלסטינים שובתי רעב
  
  

, "ישראל ביתנו"    אין לצפות מסיעת ימין קיצונית דוגמת 
שנות את באופוזיציה תגרום לה ל) ?הזמנית(שישיבתה 

המחנה "-ו" דיש עתי"אולם על סיעות מרכז דוגמת  .דרכה
שבין מצביעיהן מצויים לא מעטים המגדירים עצמם , "הציוני
חברי הכנסת של .  נוקבתראוי למתוח ביקורת, שמאלאנשי 

עמדו מנגד בזמן שהליכוד הוביל , למשל, "המחנה הציוני"
ויש , מתקפה גזענית כלפי חברי הכנסת הערבים במליאה
ארין ב'ביניהם כאלה שהתנגדו להצעת החוק של יוסף ג

  .החינוך הערביקידום  שעניינה ) הרשימה המשותפת, ש"חד(
  
  
  

 להעמיד קו חלופי לזה של  האופוזיציה    על סיעות
יש "לגמגם כי להתיישר לצד הממשלה ו במקום .הממשלה

 על מפלגות הנמצאות ,"נושאים בהם אין ימין ואין שמאל
 לגלות –בעיקר מפלגת העבודה  –משמאל למחנה הימין 

  .מדיניותה המסוכנת של הממשלהנגד  ולהתייצב תאחריו

  2015 ביולי 15, 27   גיליון 



  

 2/תגובות 
        

        

        

        

        
  

        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
  

  מדוע דרש אדלסון מנתניהו לקדם מתווה גז
, ר של כבוד של הארגון"כתבתי הרבה מכתבים כיו, האמת"

הרי .. .ב"הארגון רוצה לקדם אינטרסים כלכליים של ארה כי
לכן אני  .אני בסך הכל מנסה לקדם את היחסים בין המדינות

 הכל מעוניין אני בסך. אומר שכל מעשה טוב סופו בהשמצה
אני משתמש בשמי הטוב כדי . לטובת ישראל לעשות משהו

אני משתמש בהשפעה  ואז תוקפים אותי כי, לעזור לישראל
י שיש לה 'אנחנו צריכים למחוא כף לנובל אנרג... שלי

שחברות רבות לא מוכנות  האומץ להשקיע בישראל בזמן
 אני לא רואה כל בעיה בכך שלשכת המסחר. לעשות זאת

  ".י'ודדת את ההשקעה של נובל אנרגמע
  )28.6 ,שבבעלותו" ישראל היום" ב,שלדון אדלסוןהטייקון (

  

   הגרסה המעודכנת–הם אנחנו או זו או 
ליברמן ומפלגתו יתמכו במתווה הגז אני מאמינה ש"

לליכוד ולנו תפיסות , לליברמן. שהממשלה מציעה לכנסת
צעת רק מי שקומוניסט מסוגל להתנגד לה. ליברליות
  ".הממשלה

  , הבית היהודי,  שרת המשפטים,איילת שקדכ "ח(

  )29.6', רשת ב
  

  גוי של מצעד
, בימים אלו מתקיים כמידי שנה בניו יורק המצעד השנתי"
צועדים אלפי מפגינים למען זכויותיהם  בו, 'מצעד התועבה'

אורח חיים הסותר  .וקיום דרישותיהם לאורח חיים כפי רצונם
 חייו של אדם חרדי האמון על שמירת כמובן את אורחות

 זאת ,השנה המצעד היה חגיגי במיוחד .ומצוותיה התורה
העליון שפסק בית המשפט  בעקבות החלטתו הנדירה של

 אלפים צעדו בתלבושות ססגוניות. לטובת אותם מפגינים
אולם דווקא מי שמשכו את  .ובצבעי הקשת ברחובות מנהטן

ציות שאחזו לבושי צי ריםתשומת הלב היו דווקא חבורת צעי
  תוך שימת דגש על,נגד קיום המצעדבידיהם שלטים וכרזות 

אולם מה שהיה מוזר  .האיסור ההלכתי שבהתנהגות פסולה זו
 העובדה שאותם גברים שייצגו את העמדה תהי הי,עוד יותר
 שהושכרו ,מקסיקנים תורנית היו בכלל פועלים-היהודית

 חבר, דברי הרשי פרידל .במיוחד למטרת המחאה המקורית
ודוקסי מברוקלין המבקש תגוף אור –ועדת הפעולה היהודית 

הרבנים אמרו שעלינו למחות ': המצעד למחות כנגד קיום
שבחורי ישיבה   לא רצינו,מנגד. נגד מצעד התועבה הזה

ייחשפו למראות הבעייתיים ולחוסר הצניעות הנורא השורר 
יוחד עבור מטרה  החלטנו לשכור מפגינים במ,לכן. במצעד

  ".' של הבעת מחאה כנגד הצועדים,זו
  )30.6, "כיכר השבת"אתר החדשות החרדי ידיעה ב(

  

  

  טהור מידות: החשד
רב מהצפון הורחק מעיר : ש לטוהר המידותשבשל ח"

  ."מגוריו
  )1.7, "מעריב"-כותרת ב(

  

  )1 (מצא את ההבדלים: העמדה לגבי איראן
להיות קטסטרופה בלתי  הורדת הסנקציות על איראן עלולה"

  ולכן על ההסכם לקבוע הסדרי פיקוח חודרניים,הפיכה
 ההסכם חייב לתת מענה חריף לכל. ותקיפים במיוחד

 או התקדמותה ,אפשרות במקרה של הפרתו על ידי איראן
  ".לעבר נשק גרעיני

  )4.7, בטוויטר, ר המחנה הציוני"יו, כ יצחק הרצוג"ח(
  

   )2 (הבדלים את המצא: העמדה לגבי איראן
המעצמות לבין איראן היה יכול  המשא ומתן המתנהל בין"

  אילולא לא היה מדובר כאן במשהו,להיחשב כפארסה
מ הזה כלל לא ראוי "המו. מצחיק אלא בבכייה לדורות

ככל שהצד האיראני :  אלא מתן ומתן,ומתן להיקרא משא
ומעלה דרישות  נסוג מהבנות קודמות, מקשיח את עמדתו

זו כניעה מוחלטת של המערב . כך הוא מקבל יותר –חדשות 
  ".לטרור
  )4.7, בטוויטרציוץ , ר ישראל ביתנו"וי, כ אביגדור ליברמן"ח(

  

  אופוזיציה לוחמת
 ותמכנו בה ,אנחנו הצבענו נגד הממשלה בנושא הגז"

הרשימה 'האמון שהגישה - כמו באי,בהצבעות אחרות
  ".כך נמשיך לעשות .'המשותפת

  )5.7, "10חרדים ", ר ישראל ביתנו"יו, ר ליברמןכ אביגדו"ח(
  

  הקונספירציה השמאלנית הגדולה
קיצונית  בשיח שלנו נהייתה השתלטות עוינת של קבוצה"

שילוב של בולשביזם  זה, זהו שמאל רדיקלי. מהשמאל
  זה לא–אני אומר .  דוחים את הגישה הזאתאנחנו. ופופוליזם

תם גורמים בשמאל במקרה שיש חפיפה מוחלטת בין כל או
יש , יש דין, של שוברים שתיקה כל אותם פעילים, הרדיקלי

. אותם אנשים שמקורות המימון הם, יש בטיח, יש גבול, דיין
כל אלו שתמיד נגד עמדת . שאיש הרבה מה לעשות בנו

  ". וכעת הם נגד הגז,מדת הפלסטיניםעם ע  הם תמיד,ישראל
  )30.6, "ידיעות אחרונות", כ אביגדור ליברמן"ח(

  

  נתניהו שוקל הסבה מקצועית
בחודשים האחרונים  עבר, בנימין נתניהו, ראש הממשלה"

 בבני' ני הישועהימעי'שני הליכים רפואיים בבית החולים 
נתניהו  ,על פי הדיווח .כאשר הוא תחת טשטוש, רקב

 ,תחת מעטה חשאיות, לבית החולים באישון ליל הגיע
 זה נעשה על ידי רכב ובאמצעות הסוואה כאשר פעם אחת

 כשמאבטחיו ,ברכב הדברה להובלת פיתות ופעם אחת
  ."מחופשים בהתאם
  )28.6, "2חדשות ", דיווח של הכתב עמית סגל(

  

  נקייה מאינטרסים,  אובייקטיביתדעה
מה שבאמת יביא לשינוי בשוק הדיור בישראל זהו מהלך "

  ".של עליית הריבית במשק
  ,טפחות-חיל בנק מזר"מנכ ,אלדד פרשר(

  )28.6, "ידיעות אחרונות"



  

  3/לקחי העבר 
  

  כוח הרצון מול התעמרות השלטון
  

  של האסירים הקומוניסטים בפלשתינההגדולה  שנה לשביתת הרעב 80
  

  נסקי'תמר גוזמאת 

  
העציר , חדר עדנאןחדר עדנאןחדר עדנאןחדר עדנאןהשבוע שוחרר מהכלא לביתו 

 יום 55לאחר ששבת רעב במשך , המינהלי הפלסטיני
זו הייתה שביתת הרעב .  בתביעה לשחררו או להעמידו לדין

  . עדנאן נגד מעצריו המינהלייםהשנייה של
 את שביתת הרעב וןסיפור הגבורה של עדנאן העלה בזיכר

, של האסירים הקומוניסטים בפלשתינה המנדטוריתהגדולה 
  . יום19 שנה ונמשכה 80שהחלה השבוע לפני 

  

        המנדט והקומוניסטיםהמנדט והקומוניסטיםהמנדט והקומוניסטיםהמנדט והקומוניסטים
כמו כל שלטון , שלטון המנדט הבריטי בפלשתינה

שוחרי החירות , מתנגדיורדף עד חורמה את , קולוניאלי
, יעד רדיפות מרכזי היו אז הקומוניסטים. והעצמאות

-נשפטו ונכלאו בשל טענות כמו חברות בארגון לא, שנעצרו
התכנסות פוליטית , הפצת כרוזים, החזקת חומר מסית, חוקי

  .אסורה וכל פעילות אחרת נגד השלטון הזר
 ואו נכלא, נשפטו, אלה שנעצרוכל אין מידע מדויק לגבי 

המנדט היו בתקופת . ארץ בטענה שהם קומוניסטיםגורשו מה
',  המנהיגה הקומוניסטית רות לוביץ.כאלה מאות רבות

העריכה  , שבעצמה הייתה אסירה בכלא הנשים בבית לחם
  . כאלפייםהיהמספר הקומוניסטים שגורשו מהארץ ש

 יםחוקההעצורים והאסירים הקומוניסטים נידונו לפי 
 הוחזקו ולכן, ם מעת לעת המושל הבריטיים שפרסהפלילי

,  עם אסירים פלילייםבכפיפה אחתבבתי מעצר ובבתי כלא 
  .ערבים ויהודים

ה הקומוניסטית יחד עם המערכה הציבורית שניהלו המפלג
נוהלה  ,וחוגים דמוקרטיים נגד המעצרים עצמםהפלשתינאית 

מערכה גם למען הזכות של הקומוניסטים לקבל מעמד של 
ללבוש בגדים ; להיות כלואים יחד:  פוליטייםאסירים

להיות ; אזרחיים ולא את תלבושת האסירים הפליליים
  .לקבל ספרים ועיתונים; פטורים מעבודות פרך

שביתת רעב ראשונה של אסירים קומוניסטים למען הכרה 
ובהמשך היו , 1929-בהם כאסירים פוליטיים התקיימה כבר ב

, וצאה משביתות אלהכת. עוד כמה שביתות רעב קצרות
אולם . השיגו האסירים הקומוניסטים כמה מדרישותיהם

, זרשלטון ה הבתגובה להחרפת המערכה הציבורית נגד
  . את ההקלותהטליבו  את עמדתהמנדט ממשלת השינתה

  

        1935193519351935- - - - השביתה בהשביתה בהשביתה בהשביתה ב
תארגנות השביתה ומהלכה תיארה את ה'     רות לוביץ

האוטוביוגרפי  ובספרה) 15.10.1975" (זו הדרך"-ברשימה ב
  ).1985 ("בחרתי לחיות במאבק"

ד ד ד ד ווווממממומחומחומחומח )בתמונה(רדכי בילצקי רדכי בילצקי רדכי בילצקי רדכי בילצקי ממממ נאסרו 1935בקיץ 
הם , בניגוד למקובל.  שניים ממנהיגי המפלגה,מוגרבימוגרבימוגרבימוגרבי- - - - אלאלאלאל

כדי לשבור . הוחזקו בכלא ירושלים בתא עם אסירים פליליים
 נקטו נגדם –את התנגדותם ללבוש בגדי אסירים פליליים 

האסירים הקומוניסטים יתר  פתחובתגובה . אלימות קשה
,  אסיריםאליה הצטרפו, שביתת רעבב ביולי 15-בבירושלים 

בבתי הכלא , גברים ונשים
, בחיפה, ברמלה, בעכו

 ובמקומות  ביפו,בבית לחם
  .אחרים

  
  

ברחבי הקומוניסטים 
השביתה עם  זדהוההארץ 
סולידריות בפעולות ונקטו 

 לגייס תמיכה  כדי,מחאהו
ציבורית בדרישת השובתים 
להשיב את זכויותיהם 

  . כאסירים פוליטיים
  
  

 שבוע השניה החלכאשר 
 ביולי 24- הפגנה בירושלים בארגנה המפלגה, של השביתה
.  רדיפות של השלטוןבתנאים של אירוע נדיר –בשעות היום 

 התכנסו ליד קולנוע ציון, יהודים וערבים, משתתפי ההפגנה
השוטרים פיזרו את ההפגנה .  ברחוב יפוודצעהחלו לו

 –אך אלה שנעצרו . תוך שימוש בנשק חם, באלימות רבה
שלושה ימים מאוחר יותר אורגנה . הצטרפו לשביתת הרעב

 לאורך השיצאה מהטיילת וצעד, הפגנה דומהאביב -בתל
  .רחוב אלנבי ומשתתפיה הניפו דגלים אדומים

  
  

יצאו נגד והנהגת ההסתדרות למרות שהמוסדות הציוניים 
 באוזן קשבת בקרב חוגים דמוקרטייםזכו אלה , שובתי הרעב

 שובתי רעב ששוחררו בדברידיעות בעקבות  .בפלשתינה
מרדכי בילצקי ואסירה בשם (א בשל מצבם האנוש למהכ

שאת הקמתה באותה , פנתה הליגה לזכויות האדם, )עסיסה
. עליון הבריטילנציב ה, שאול-שנה יזם הסופר מרדכי אבי

, בפנייתה קראה הליגה להשיב לאסירים את זכויותיהם
על הפנייה חתמו אישי . שהושגו לאחר שביתות רעב קודמות

וביניהם הפרופסורים הוגו , מה ואקדמאים נודעיםכרוח ו
השחקנים , האדריכל רכטר, מרגוט קלאוזנר, ברמן ופפנהיים

.  וארפלד אנדה פינקיםהסופר,  רובינא ואהרון מסקיןהחנ
  . והצייר ראובןשטינמן

  
  

הלחץ הציבורי בפלשתינה ומחאות , הימשכות השביתה
 אילצו את שלטונות –שהוגשו לשלטונות בארצות שונות 

,  פרסם הנציב העליון פקודהוכך. עמדתםהמנדט לסגת מ
  .לאסירים" יחס מיוחד"לפיה ניתנה לשופטים זכות להעניק 

  
  

,  זו היא הישג ממשיכי פקודה,  העריכההנהגת המפלגה
הורתה להם להפסיק את , ובחוששה לחיי חבריה הכלואים

 מחשש שיוכרזו ,לעבפו.  להכרזתה19- שביתת הרעב ביום ה
הבריטים לאסירים החזירו , שביתות רעב נוספות

  .  הקומוניסטים את זכויותיהם כאסירים פוליטיים
  

, "הגדולה "כונהמבתולדות המפלגה ר שא, שביתת הרעב
התמיכה , מעבר לכך . פרק של גבורה והקרבהרשמה

  פעילותונותרהשובתי הרעב הייתה דרישות הציבורית ב
חריגה בהיקף ובמשמעות במערכה של הקומוניסטים להגנת 

   .זכויות האדם ונגד השלטון הזר
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  ...לפני השבוע
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        לעצור את הדחיקה לשולייםלעצור את הדחיקה לשולייםלעצור את הדחיקה לשולייםלעצור את הדחיקה לשוליים
, מעשי רצח, אלימות: החדשות הקשות רודפות זו את זו

  .התעללות ואונס
לעומת , 1999במחצית הראשונה של , לפי נתוני המשטרה

נרשמה עליה כמעט בכל סוגי , 1998- התקופה המקביל ב
  .האלימות והפשיעה החמורה

ל המשטרה הצביע על עליה בפערים "פילו מפכא
. החברתיים והכלכליים כסיבה הראשונה להחמרה באלימות

וישנם מעשי , סיבה בסיסית אינה מסבירה כל מעשה רצח
רצח המעוררים חלחלה בשל הזוטות שהיו העילה המיידית 

הערה הקשורה ברכב , ויכוח על מקומו של פח אשפה: להם
שאירעו ביפו ובכפר , י הרצח האלהאך ברור שגם למעש. 'וכו

כמו גם למעשי הרצח הקשים של שני נערים על רקע , יאסיף
  .קדמו מתחים חברתיים ואישיים, השמעת עלבונות

האלימות הגוברת וקורבנותיה הם המחיר הכבד שמשלמת 
, החברה הישראלית על הפערים החברתיים המעמיקים

בתחושה , ריםובמיוחד צעי, המותירים מספר גדל של אזרחים
כמו גם על יובל שנים של , שאינם רצויים ואינם נחוצים לאיש

  .שיצרו נורמות של אלימות ממוסדת, כיבוש ודיכוי, מלחמות
לכן המערכה נגד האלימות אינה יכולה להסתכם 

המונעת , נחוצה מערכת חינוכית יעילה. בהיערכות משטרתית
ונחוצה , תנשירה והיוצרת נורמות של שיתוף פעולה והידברו

חברתית החותרת לצדק חברתי ולקידום -מדיניות כלכלית
  .השכבות החלשות והנדחקות לשוליים

  

        עצומה לביטול עצומה לביטול עצומה לביטול עצומה לביטול 
        העבדות המודרנית בישראלהעבדות המודרנית בישראלהעבדות המודרנית בישראלהעבדות המודרנית בישראל

גיבשו " עבדות מודרנית בישראל "– עצומה שכותרתה 
מוקד סיוע לעובדי חוץ "לאחרונה פעילים של העמותה 

  ".במעצר
מובעת , עובדים הזריםבעצומה מתואר מצבם הקשה של ה

מחאה על יחסן של רשויות המדינה לעובדים אלה ומוצעות 
  .הצעות שונות לשיפור ההתייחסות אליהם

מטרת היוזמים היא לארגן מחאה ציבורית שתוביל לשיפור 
העצומה והחתימות שייאספו . מצבם של העובדים הזרים

  .ר הכנסת"יוגשו לראש הממשלה וליו
  

  14.7.1999 ,"זו הדרך"

  

  

  

בעזה ו ,שנה למלחמה
  מעט מדי השתנה

     

 מלחמת עזה   שנה לאחר שהממשלה בישראל יזמה את 
  שקיים "גישה" עמותת שפרסמההנתונים מלמדים , תהרצחני

 התגייסות לשיקום רצועת בדברפער מטריד בין ההצהרות 
שנה  ",לדברי העמותה. עזה לבין המציאות הקשה בשטח
ורצועת עזה , ' איתןצוק'חלפה מאז נפתחה האש במבצע 

לה מייחלים זרועה הרס ורחוקה מתנופת השיקום עודנה 
למרות תמימות הדעים בדבר כישלון מדיניות . רבים כל כך

ממשיכה ישראל להטיל מגבלות תנועה גורפות , הסגר
הכלל הוא מניעה , גם כיום. ושרירותיות על אנשים וסחורות
 ".והרשות לנוע היא היוצאת דופן

 40- שיעור האבטלה ברצועה מוסיף לעמוד על יותר מ    
 טרם החלה תנופת . בקרב צעיריםים אחוז60כמעט ו יםאחוז

למצבן העגום אפילו ת לא שבו התשתיוו, בנייה משמעותית
הם  ברצועה מלחמה הנזקים שהותירה ה.טרם הלחימה

 אלף יחידות דיור נהרסו או שאינן 17-  למעלה מ:נרחבים
;  רבבות בנייני מגורים ניזוקו קשות;יםראויות עוד למגור

 .בתי חרושת ומבני ציבור נפגעו, בתי חולים, עשרות בתי ספר
ראש   עמדותום הקרבותכי ב,  מזכירה"גישה"עמותת 

על הצורך לפעול לשיקום ואחרים , הממשלה בנימין נתניהו
, אך כל הדוחות מצביעים על כך. הרצועה כאינטרס ישראלי

י להחריד ורבבות עדיין מוצאים מחסה שבפועל השיקום איט
   .בבנייני ציבור ואצל קרובים

לטרפוד הצעת לאחרונה ממשלת נתניהו התגייסה ,     כזכור
 פרוייקט שהיה – ם בדבר הקמת נמל ימי בעזה"החלטה באו

  .עשוי לקדם באופן משמעותי את כלכלת הרצועה הממוטטת
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   והאבןט"מחה
 בשלבו מצויה החברה שלנו  העגום צבמהכדי להבין את     

תגובות הלבחון את כדאי , המציאות המתמשכת של הכיבוש
בצעיר ירה למוות בנימין ) ט"מח(מפקד חטיבת לתקרית בה 

ופעל מתוך , הוא הותקף באבנים, קצין הלטענת. יפלסטינ
אולם .  שםאירעדיוק  בוע מהפשוט לקבלא . הגנה עצמית

ינוך נפתלי בנט מיהר להתייצב שר הח, חרף חוסר הבהירות
ולטעון כי , להעניק לו גיבוי מוחלט למעשיו, ט"לצד המח

  .פעל כשורה
בין בכל עימות בין חייל כובש ל,  בנטהשר מבחינת    

. תמיד תהיה מוצדקת הפעלת כוח מצד החייל, בשכפלסטיני נ
 של בנט מעמידה באור מגוחך את מי תגובתו הפבלובית

 אם מוציאים .ראויהת עצמו בדרך ל חוקר א"שטוען שצה
איזה קצין בודק יעיז , יד אחרי הרצחהודעות תמיכה וגיבוי מ

  ?לבדוק ולחקור ואחר כך לטעון אחרת
שסיעתו אינה בקואליציה , יאיר לפיד, "יש עתיד"מנהיג    

מחנה אילו בו, ט"ו במחאת תמיכתגם הוא הביע , הממשלתית
אין "בנושא הזה  גם ,לשיטתם, אולי. שותקים –הציוני 

, אין צעיר פלסטיני, במציאות. "אופוזיציה ואין קואליציה
  .סוף אליםב תם נתיב חייו הקצריםש

  

        ....יוסי סיוסי סיוסי סיוסי ס
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  בראש ועדה לתחבורה ציבוריתחנין כ "ח
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 -  ועדתקיםהל) 7.7(ועדת הכלכלה של הכנסת החליטה     
 דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןכ "ה יעמוד חבראש, משנה לתחבורה ציבורית

המשנה תפעל לקידום -ועדת). הרשימה המשותפת, ש"חד(
אחר בין היתר תעקוב ו, בורה ציבורית בישראלהשימוש בתח
 .ת הקלה בגוש דןפרויקט הרכב

תחבורה ציבורית היא כלי חברתי  ":אמר בדיון כ חנין"ח    
היא קריטית עבור החיים של המוני בני , ממדרגה ראשונה

ביכולתה של תחבורה ציבורית טובה ויעילה ", לדבריו. אדם
להנגיש השכלה וגם לתרום להתמודדות עם , לעודד תעסוקה

ית את זיהום האוויר הפח היא יכולה ל,כמו כן. משבר הדיור
  . "יש הרבה מה לעשות בתחום שהוזנח במשך שנים. םבערי

ים מצב התחבורה הציבורית יחנין ציין כי ביישובים הערב    
הדבר  ":אחרי הזנחה של שנים ארוכותקשה באופן מיוחד 

גורם לאחוזי אבטלה גבוהים יותר וקושי בהגעה למרכזי 
בים כדי לצמצם יש להפנות משאבים ומאמצים ר. תעסוקה

אני מתכוון להשקיע בנושא רבות ולהביא . את הפער שקיים
 ".להתקדמות משמעותית בנושא בזמן בו תפעל הוועדה

 

  הממשלה נגד חוק לחינוך הערבי
כ "חלהצעת חוק של     הממשלה התנגדה בשבוע שעבר 

 לתיקון חוק )הרשימה המשותפת, ש"חד (באריןבאריןבאריןבארין''''יוסף גיוסף גיוסף גיוסף ג
. טרות החינוך הערבי לחוקהחינוך הממלכתי והוספת מ

מגדיר את מערכת החינוך "החוק הקיים , בארין'לדברי ג
אך עושה זאת , וגם את היעדים והמטרות שלה, הציבורי

". במונחים יהודיים בלבד ועבור תלמידים יהודים בלבד
בהן ו, ההצעה מבקשת להוסיף לחוק מטרות לחינוך הערבי

, ישראלים-יםדיאלוג עם יהוד, העמקת הזהות הפלסטינית
 .דמה החברתית והיכולת להשתלב בשוק העבודהיהגברת הק

למרות שבמערכת החינוך "כי , בהצעת החוק נכתב    
הערבית לומדים למעלה מחמישית מכלל התלמידים 

בעוד חוק חינוך . אין חוק המגדיר את קיומה, בישראל
 –ת נפרדות ועצמאיות ממלכתי מכונן שתי מערכות חינוכיו

 על מנת –דתית - חילונית והאחרת ממלכתית- תיתאחת ממלכ
אין , למלא את הצרכים הייחודים של האוכלוסייה היהודית

המהווה , בו ביטוי למערכת חינוך ייחודית למיעוט הערבי
היסטוריה , קבוצה מובחנת בעלת שפה משותפת ותרבות

  ". וזהות לאומית משלה
 החינוך מאז ומתמיד סובלת מערכת"ר כי אמבארין 'כ ג"ח    

הערבית מהתעלמות מוחלטת מהאינטרסים החינוכיים 
לתת אנו שואפים . םהקולקטיביים של התלמידים הערבי

הגדרת המטרות על . ביטוי בחוק לייחודו של המיעוט הערבי
ידי בני ובנות הקהילה היא צורך פדגוגי וזכות קבוצתית 

  ".הגיע הזמן שמשרד החינוך יכיר בזכות זו. לקבוצת מיעוט
  

אבל , בישראל אסור לפטם אווזים
  מותר להאכיל בכפייה שובתי רעב

דין "הממשלה הצליחה לזכות בתמיכת הכנסת בהחלת     
משמעות הדבר היא . על חוק ההזנה בכפייה" רציפות

ולקדם , כל לדלג על ההצבעה בקריאה ראשונהשהממשלה תו
 . הקודמתמהמקום בו היה בעת פיזור הכנסת את החוק

ניתן יהיה , אם ייתן בית המשפט את ההיתר, לפי ההצעה    
עניק טיפול רפואי לה. אכיל בכפייה אסירים שובתי רעבלה

וסוהר יוכל להפעיל כלפיו , לאסיר גם אם הוא מתנגד לכך
 . כוח כדי לאפשר את הטיפול

כי )  הרשימה המשותפת,ש"חד(כ דב חנין "בדיון אמר ח    
ות שהזנה וני הרפואה קובעהנורמות הבינלאומיות של ארג"

ה חוק שאוסר  מדינת ישראל חוקק.בכפייה זה סוג של עינוי
 שמה שאסור לעשות על ןנבי כדאי ש.הזנה בכפייה לאווזים

  ".  אסור לעשות גם לבני אדם,אווזים
גינוי גורף של גופים רבים ב נתקלהיצוין שהצעת החוק     

  הרפואית ההסתדרות.בהם ארגון הבריאות העולמיו, בעולם
הנחתה רופאים  ו, לא לשתף פעולה עם החוקבישראל הורתה

ארגון ה לדברי .לסרב להאכיל בכפייה אסירים שובתי רעב
שביתת רעב הינה כלי עבור אסירים ", רופאים לזכויות אדם

במקום . להביע מחאה לא אלימה על עוול הנגרם להם
על ישראל , תוך השפלתם וסיכון חייהם, להאכילם בכפייה

  ".בתמודד עם דרישותיהם של שובתי הרעלה

  
הוועדה למעמד האישה בוחנת 

  אפליית נשים בתעסוקה
, "שוק העבודה מתייחס לנשים עובדות כאל רחם מהלך    

, בכנסת נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה) 7.7(כך אמרה 
ח השנתי של "דול הוקדשבדיון ש, יאיר- ד ציונה קניג"עו

מעסיקים לא מעטים לא "ריה לדב. 2014הנציבות לשנת 
 אלא כמי שרק ,רואים את הנשים כעובדות במשרה מלאה

 ".ממלאות בעבודה את פערי הזמן שבין היריון להיריון
הרווחה , ת העבודההדיון נערך בישיבה משותפת של ועד    

. והבריאות והוועדה לקידום מעמד האישי ולשוויון מגדרי
נות שקבלה הנציבות  התלו781-כי שליש מ, הנציבה ציינה

היו , תקבלו לעבודהנבשנה שעברה מנשים שפוטרו או לא 
 7%,  על אפליה בשל גיל10%, על רקע אפליה מחמת היריון

 בגין 6%,  מחמת אפליה דתית6%, בעקבות שירות מילואים
 מקרים נפתחו 19 גביל.  בנושאי הורות5%- אפליה לאומית ו

 על דגלה התממשלת ישראל לא חר. "כים משפטייםהלי
  . הדגישה, "מספיק את נושא שוויון ההזדמנויות

כ "ח, ישוויון מגדרלמעמד האישה וקידום ר הוועדה ל"יו    

)  הרשימה המשותפת,ש"חד (סלימאןסלימאןסלימאןסלימאן- - - - עאידה תומאעאידה תומאעאידה תומאעאידה תומא
המעסיקים אוהבים נשים רק בגילאים ובמצבי "הוסיפה כי 

על הממשלה לבחון את עצמאותה של . חיים מסוימים
  ".ת מול משרדי הממשלההנציבות בהתנהלו



   6/בעולם 

  

   ביווןמשאל העםתוצאות אודות סיריזה על חברת פרלמנט מטעם 
  

  "לא" מהצעירים הצביעו 85%
  

ביוון בתום ספירת קולות הבוחרים במשאל העם שנערך      
 61.31% משרד הפנים באתונה כי דיווח, )5.7(בשבוע שעבר 

-נגד קבלת תכנית הסיוע הניאו -" לא" הצביעומהמצביעים 
 מהמצביעים 38.69%רק .  האירופיליברלית של האיחוד

 מבעלי 62.5%  שהם, אזרחים יוונים6,141,140". כן"בחרו 
ות עם פרסום התוצא .השתתפו במשאל העם, זכות הבחירה

הם .  לרחובות ההמוניםיצאו העםהראשונות של משאל 
 ניצחוןופתחו בחגיגות , ם אדומיםהניפו דגלי יוון ודגלי

רוכלים פתחו . יין הפרלמנט בנמול, סינטגמה באתונהבכיכר 
   .בקול גדול" לא " צעקוההמון, דוכני ממכר אוכל ודגלים

לאתונה שוחחו לאחר " ומניטהה"שליחי העיתון הצרפתי    
ה ה ה ה אאאאסיסיסיסי, סיריזהטעם חברת פרלמנט מעם היוודע התוצאות 
העיר  – היסטוריונית תושבת העיר פטרס ,אנאיגנוסטופולואנאיגנוסטופולואנאיגנוסטופולואנאיגנוסטופולו

 להלן .י האי פלופונסוסבירת חצ והשלישית בגודלה ביוון
איון הארוך שנערך בטרם החליטו מדינות יחלקים מתוך הר

האם לקבל את הצעתה של , בסוף השבוע האחרון, אירופה
  .יוון

  

        ????פיתם לתוצאות כה ברורותפיתם לתוצאות כה ברורותפיתם לתוצאות כה ברורותפיתם לתוצאות כה ברורותהאם ציהאם ציהאם ציהאם צי
במשאל העם התפתחה תנועת " לא"סביב הצבעת ה    

 הסחטנות. ה את ביטויה בקלפי שמצאפוליטית-עממית
דיסאינפורמציה יחד עם , עילו ממשלות אירופהוהטרור שהפ

ממשלות . ם הולך וגובר בקרב רוב היווניםגרמו זע, שהופצה
 העם משאלביום למחרת " התמוטטות כללית"זו שונות אף ח

להפוך את  ישירות וניסו  את היווניםהן סחטו. הדמוקרטי
 השאלה בעוד, "בעד או נגד אירופה"המשאל לתוכן 

  ".בעד או נגד תכניות הצנע"ה הייתבפועל שנשאלה 
שבתי הביתה לפטרס וצפיתי , מספר ימים לפני ההצבעה    

, ובייחוד גמלאים, תורים של אזרחים: בשידורי הטלוויזיה
 ם ומנסים למשוך מעט כסףהעומדים בפתח הבנקים הסגורי

 ת הטלוויזיה וניגשתי לאחד מסניפיביתי איכ. מהכספומטים
חשבתי לעצמי . ר את עמדותינו להסביהבנקים הגדולים כדי

אבל כאשר העומדים בתור ". אני יוצאת מכאן על אלונקה"
אל ", "!אל תיכנעו" הם החלו לצעוק הבחינו בי מרחוק

  ". כולנו ציפראס"ואף " !תוותרו
  

 מהצעירים  מהצעירים  מהצעירים  מהצעירים 85858585%%%%מניתוח תוצאות המשאל עולה כי מניתוח תוצאות המשאל עולה כי מניתוח תוצאות המשאל עולה כי מניתוח תוצאות המשאל עולה כי 
    72727272%%%%- - - - וכך גם יותר מוכך גם יותר מוכך גם יותר מוכך גם יותר מ, , , , """"לאלאלאלא"""" הצביעו  הצביעו  הצביעו  הצביעו 25252525עד גיל עד גיל עד גיל עד גיל 

    ייייבירבירבירבירתסתסתסתסאיך איך איך איך . . . . 34343434 עד  עד  עד  עד 25252525    םםםםייייגילאגילאגילאגילאהההההאזרחים בין האזרחים בין האזרחים בין האזרחים בין ממממ
        ????כה מוחצתכה מוחצתכה מוחצתכה מוחצת" " " " הצבעה דוריתהצבעה דוריתהצבעה דוריתהצבעה דורית""""

הצעירים היו , קודם לכןסקרים שפורסמו כשבוע על פי     
אבל ברגע . ובכלל לשאלות פוליטיות, אדישים בנוגע למשאל

 וראש הממשלה אלכסיס ,שהוכרז רשמית על המשאל
חל , ציפראס הופיע בטלוויזיה והסביר מה עומד מאחוריו

 פוליטית שהחלה להתגבש-נועה עממיתאותה ת. מהפך רציני
 שרובם עובדים בשכר – מצאה שותפים רבים בקרב הצעירים

התחוללה קפיצה בתודעה כהרף עין . נמוך או מובטלים
ניסו להתרחק לאחרונה שעד , המעמדית של אותן שכבות גיל

כלו במעט הכסף שיגורל והסתפקו פוליטיות הרות משאלות 
  . הוריהםכספים שקיבלו מבלהרוויח או 

אני נותן  ":רוריציפראס הופיע בתקשורת ואמר בב    כאשר 
את זכות הדיבור ואת הזכות לבחור , לכם את הזכות להכריע

  .   הדור הצעיר קלט את המסר ופעל בהתאם, "את עתידנו
  

  
        

גוברת של גוברת של גוברת של גוברת של פוליטית הולכת ופוליטית הולכת ופוליטית הולכת ופוליטית הולכת ואנו עדים להתערבות אנו עדים להתערבות אנו עדים להתערבות אנו עדים להתערבות 
יש יש יש יש . . . . ים של יווןים של יווןים של יווןים של יווןהאיחוד האירופי בענייני הפנהאיחוד האירופי בענייני הפנהאיחוד האירופי בענייני הפנהאיחוד האירופי בענייני הפנ

המדברים על שימוש בכלים פיננסיים כדי לסלק את המדברים על שימוש בכלים פיננסיים כדי לסלק את המדברים על שימוש בכלים פיננסיים כדי לסלק את המדברים על שימוש בכלים פיננסיים כדי לסלק את 
 במקומה  במקומה  במקומה  במקומה העמידהעמידהעמידהעמידללללממשלת סיריזה מהשלטון וממשלת סיריזה מהשלטון וממשלת סיריזה מהשלטון וממשלת סיריזה מהשלטון ו

האם תוצאות המשאל האם תוצאות המשאל האם תוצאות המשאל האם תוצאות המשאל . . . . ממשלה ידידותית להוןממשלה ידידותית להוןממשלה ידידותית להוןממשלה ידידותית להון
            ????אתאתאתאתזזזזמסוגלות לסכל מסוגלות לסכל מסוגלות לסכל מסוגלות לסכל 

 הולמת להפיכה תשובה פוליטית ואה" לא"אין ספק שה    
 היטב העם ביוון הבין. המתגלגלת מאז תחילת ינואר

משטר המשפחות השולטות , שהאופוזיציה הימנית במדינה
-קשורות בבין אם הן שמרניות או  –ם מזה עשרות שני

 עשו – )יוונית-דמוקרטית הכלל- נועה הסוציאלהת" (פאסוק"
   .שלת השמאל אחת עם מוסדות האיחוד כדי להפיל את ממיד
דמוקרטיה -מין והסוציאלהיתנועות האופוזיציה של     

כדי " ממשלת אחדות לאומית " להקמת מזה חודשיםקוראות
הוא " לא"-ה, עבורי. ליברליות-לקדם את תכניות הצנע הניאו

מגזרים נגדות הגוברת לעמדותיהם של אותם גם ביטוי להת
" לא"-המסר של ה. הפיכה פוליטית שקטהבצע הפועלים ל

 ואנו מצפים אתהצבענו עבור הממשלה הז: "משמעי-חדהוא 
  ".מטרותיה ומצעה, מהממשלה לפעול על פי עקרונותיה

  
מחוץ מחוץ מחוץ מחוץ התקבל בהקלה ובשמחה התקבל בהקלה ובשמחה התקבל בהקלה ובשמחה התקבל בהקלה ובשמחה " " " " לאלאלאלא""""- - - - ניצחון הניצחון הניצחון הניצחון ה

, , , , נשיאי קובהנשיאי קובהנשיאי קובהנשיאי קובהכמו גם כמו גם כמו גם כמו גם , , , , פידל קסטרופידל קסטרופידל קסטרופידל קסטרו. . . . אירופהאירופהאירופהאירופהלללל
. . . . מסרי עידוד לציפראסמסרי עידוד לציפראסמסרי עידוד לציפראסמסרי עידוד לציפראס שלחו  שלחו  שלחו  שלחו ,,,,ונצואלה ואקוודורונצואלה ואקוודורונצואלה ואקוודורונצואלה ואקוודור

        ????האם אתם חשים בסולידריות זוהאם אתם חשים בסולידריות זוהאם אתם חשים בסולידריות זוהאם אתם חשים בסולידריות זו
, נו מקבלים בתוך האיחוד האירופי ומחוצה לוהתמיכה שא    

, ומה שחסר לנ, יחד עם זאת. מסייעת לנו להמשיך במערכה
 דומה לזו מהפכניתזו התפרצות , כל עמי אירופהלליוונים ו

התחולל אני זוכרת שכאשר . 80- וה70-נות השבשהתעוררה 
ים היינו יוצא, למשל, מאבק מהפכני באמריקה הלטינית

זהו האמצעי .  ובכל העולם ביווןאצלנו, בות לרחובהמונינו
  .הקל ביותר והזמין ביותר כדי לקדם את הסולידריות
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  סרטו החדש של שמי זרחין
  

  מילה טובה על 
המילים "

  "הטובות
  

  
  
  
שמי :  תסריט ובימוי-) 2015, ישראל" (מילים הטובותה"

, רועי אסף, רותם זיסמן כהן:  שחקנים ראשיים.זרחין
לבנה פינקלשטיין , ששון גבאי, צחי הלוי, בן שמעון אסף

 דניאל:  מוסיקה.רונלד פלאנט:  צילום.ומוריס בניש
  .סקוט

  
  מתחיל , סרטו החדש של שמי זרחין, "המילים הטובות    "

 המופרדים של הקרנת סרט ישן המתאר זוג נאהבים בדימוי
 כתובית מבהירה(במה שנדמית כארץ רחוקה , בכוח זה מזו

  ). 1963  שנתיר של'שזוהי אלג
  

ירושלמית   סיפורה של משפחהנת הפתיחה מוצגלאחר סצ  
 .בעבר משפחתם טלטלה בעקבות גילוי סודות שעוברת

, מצויה במשבר ביחסיה עם בעלה, דורונה, גיבורת הסרט
, היא ושני אחיהאך , יונה, עם אמה לדורונה קשר חזק. ריקי

אמם  שעזב את, עם אביהםניתקו את הקשר , נתנאל ושי
אחרי ו,  יונה חולה בסרטן.לטובת קשר עם זמרת צעירה

 כי עבר בדיקות להמספר אביה של דורונה  ,מותה של האם
דורונה  .עקר וכי תמיד היה כזה פוריות בהן התברר כי הוא

והם נוטים לפסול את , ההמומה מספרת את הדבר לאחיה
אם נהגה לנסוע  כי האחד האחים מגלה במקרה. סיפור האב

 גם תשעה יו ההאלכ  וכי נסיעות, לבקר את אחותהלפאריס
 מנסים לחקור האחים. חודשים לפני לידות שלושת הילדים

 ותשובותיה המתחמקות גורמות ,את דודתם החיה בפאריס
  . מהםסיפור שהוסתרקיים להם לחשוד כי אכן 

  
 ושם אריסטסים לפ, יחד עם ריקי הבעל, יםשלושת האח    

, "קומוניסט ערבי("בשם מוריס  גבראחר חיפוש תחילים במ
 וביל אותםמ המסע הזה .שייתכן והוא אביהם) לדברי הדודה

למועדון מקומי ביזארי המוקדש למעריצי יזהר , ילמארסי
צרפתייה ואל במאי סרטים  אל שחקנית עבר, כהן

   .מסתורי
אל הזהות , החיבור בין מסע אל האב האמיתי    
 ,סוף הסרט לקראת דורונה אומרת(יהודית -ערביתה

ב ערבי  א לבין")כולנו ערבים ":בן זוגהללאחיה ו
 –מוסלמי או יהודי , נוצריכהמסרב להגדיר את עצמו 

, זהות:  רביםגורמים לו שותפיםהם רק חלק מפסיפס 
  . מוצא ודעות קדומות

הכותרת " (המילים הטובות"מעבר לסיפור של     
") ִספך עוד אבוא אל ",של אלתרמןלקוחה משירו 

ד פוליטי שאינו  ישנו בסרט רוב,דרמה המשפחתיתהו
חוזר בתשובה אח , אח ביסקסואל.  ולו לרגעהמרפ

האם לא מדובר בסך הכל "עצמו השואל את 
. מנסה לפענח את עתידהה וגיבורה ,"בתחפושת

סרטיו של זרחין עוסקים במשפחה ובדינמיקה אפלה 
מתפקדת על קו  זו משפחה. תוכהושקרים ב של סודות

  .והממשות התפר שבין הבדיה
  

  :הצגה חדשה

  בקאמרי" אופרה בגרוש"

אופרה "בתיאטרון הקאמרי הועלתה הפקה חדשה של 
התיאטרליות המצליחות והאהובות  אחת היצירות – "בגרוש

התיאטרון  מותיעל בהוצגה היא .  ברכטטשכתב ברטול
  כככככככככככ. בישראל גםו, ברחבי העולם אינספור פעמים

מביאה את סיפורו של הגנגסטר הכריזמטי מקי  ההצגה    
ם 'הממולח פיצ מלך הקבצנים, )איתי טיראןהשחקן (סכינאי 

חיים בעולם בו כולם ה, ומפקד המשטרה המושחת בראון
                .תאוות בצע ואינם בוחלים בשום אמצעי פועלים מתוך

 עולה אצלנו בתקופה כזאתהמאוד מדובר בהצגה חברתית "
בגרסה  לרגל עליית המחזה  טיראןאמר ,"של מחאה חברתית

   ייייייייייייייייייייייייייי.חדשה בבימויו של גלעד קמחי
ממשיך ברכט ללחום את מלחמתם של  "אופרה בגרוש"ב   

שכאן הוא מציג , העשוקים ולתקוף את תאבי הממון והבצע
ובכלל זה המשטרה , גנביםסרסורים ו, אותם כחבורת פושעים

בתיאטרון : שש פעמים המחזה הועלה בארץ  .ורשויות החוק
בתיאטרון , 1960- בבהבימה, 1952- וב1933 בשנתהאוהל 

 1977-בתיאטרון באר שבע ב, 1971- העירוני חיפה ב
  .2002בשנת ובתיאטרון גשר 



    במאבק
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  מיכל פתאל:צילום. הפגנה למען עובדי קבלן

  
 אמר במסיבת עיתונאים, אבי ניסנקורןאבי ניסנקורןאבי ניסנקורןאבי ניסנקורן, ר ההסתדרות"יו    

כי ללא התקדמות בנושא צמצום העסקת  ,בשבוע שעבר
כרז שביתה תו, עובדי הקבלן בדיונים עם משרד האוצר

 נצא ,אם לא תהיה פריצת דרך ": ביולי22-כללית במשק ב
רוש מכל אחד מכם להוציא את כל אני אד. לשביתה כללית

. עוצמה ומחוייבות, העובדים לשביתה ולהראות סולידריות
  . "לא נפסיק -עד שלא נביא שינוי , גם אם יהיה קרב קשה

והחזית ) י"מק(המפלגה הקומוניסטית הישראלית     
פרסמו הודעה תמיכה ) ש"חד(הדמוקרטית לשלום ולשוויון 

 ההעסקה הקבלנית של  ונגדלמען העסקה ישירהבשביתה 
   . עובדי ועובדות קבלן400,000-ה מלמעל

סייעים , גננים, מנקים, מורים    עם עובדי הקבלן נמנים 
אחיות , עובדים סוציאליים, מטפלים בקשישים, בגנים

רובם דווקא , מועסקים ללא זכויות סוציאליותה –ושומרים 
 .במגזר הציבורי

ה של קבוצות רבות שנענה לדריש, מדובר בצעד אמיץ    "
ש "סיעת חד. ושל עובדים מוחלשים בפרט, של עובדים

בהסתדרות קוראת לציבור העובדים לעשות כל מאמץ 
דבר שישרת את מעמד , השגת יעדיהללהצלחת השביתה ו

וישלח מסר חזק , העובדים ואת האיגודים המקצועיים
נאמר , "עוינת את זכויות העובדיםה, לממשלת הימין הקיצוני

 .ש"י וחד"דעת מקבהו
הרשימה , ש"חד (סלימאןסלימאןסלימאןסלימאן- - - - עאידה תומאעאידה תומאעאידה תומאעאידה תומאכ "ח    

ובירכה על , העלתה את נושא השביתה בכנסת) המשותפת
הגיע הזמן לחזק את : "ההחלטה האמיצה של ההסתדרות

 מתקדם כבר ינו שא,ם של עובדי הקבלן במשא ומתןיהיד
הגיע הזמן לנהל מאבק נגד המדיניות של . תקופה ארוכה

ים שסובלים מתעשרות על גבם של המוחלשה, לןחברות הקב
 –ש "חד(דב חנין דב חנין דב חנין דב חנין כ "חלדברי ". מתנאי עבודה מחפירים

ודיע שיגיש הצעת חוק לאיסור אשר ה, )הרשימה המשותפת
כל עובדי המגזר ",  במגזר הציבוריקבלניתעסקה ההה

 –הציבורי ממאבטח ומנקה ועד עובד סוציאלי ופסיכולוג 
 ".צריכים להיות עובדים בעלי מעמד שווה

  

	ן"תושבים נגד הרחבת בז 	
, בירושלים) 8.7(    עשרות תושבים מחיפה ומהקריות הפגינו 

מחוץ לבניין בו התכנסה המועצה הארצית לתכנון ולבנייה 
. שלושפי) ן"בז(תי הזיקוק לנפט כדי לדון בתכנית להרחבת ב

 –כ דב חנין  " ביניהם היה גם ח–לדברי הפעילים בהפגנה 
סובל ההרחבת בתי הזיקוק תגביר את התחלואה באזור 

  .ממילא משיעור גבוה של חולים בסרטן
 

  המפלגה הקומוניסטית הישראלית
  אביב- סניף תל

  
 ,11:00מפגשי דיון בימי שישי בשעה 

  70העם אחד , בגדה השמאלית
  

   המבחן של השמאל–מהכיכרות לשלטון 
  

 כמה לקחים –סיריזה ופודמוס  – דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןכ "ח – 24.7
 שפרצו בעוצמה את מעלייתם של כוחות שמאל חדשים

 יואב גולדרינגיואב גולדרינגיואב גולדרינגיואב גולדרינג:  מנחה ומגיב.המרחב הפוליטי

 

לעיראק בין תוניסיה  – סלימאןסלימאןסלימאןסלימאן- - - - עאידה תומאעאידה תומאעאידה תומאעאידה תומאכ "ח – 31.7
  אור שיאור שיאור שיאור שי: מגיב מנחה ו? מה נותר מהאביב הערבי-
 

 רפורמה או –יקה הלטינית אמר – אפרים דוידיאפרים דוידיאפרים דוידיאפרים דוידיר "ד – 7.8
  נסקינסקינסקינסקי''''אלי גוזאלי גוזאלי גוזאלי גוז:  מנחה ומגיב?מהפכה

 

  .כל המפגשים פתוחים לקהל ללא תשלום
  
  

  הגדה השמאליתמועדון 
  אביב-תל, 70אחד העם 

  
  12:00בשעה ,  ביולי17', ביום ו

  קונצרט של

  ינהמאנסמבל כר

  "צללים"
  ניניניניתם קרתם קרתם קרתם קרבניצוחה של 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 לקראת שביתה כללית למען עובדי הקבלן


