
 

  )ההסתדרות: צילום(הנהגת ההסתדרות בש "נציג חד,  סוהיל דיאב-ראשון מימין . למען עובדי הקבלןא "בתהפגנה ה
  
  

  
    אלפים השתתפו בעצרת המחאה למען העסקה ישירה 

ש "חד). 16.7(אביב -שנערכה בתל, של עובדי הקבלן
לקחו חלק פעיל , התומכות במאבק חשוב זה, י"ומק

בחיפה , מו משמרות מחאה ביוזמתן בסחניןבעצרת ואף קיי
  . ובמשולש הדרומי

 ואף –להעצימה , חיוני לחזק את המערכה הזאת    
-להופכה למאבק פוליטי נגד ממשלת הימין הניאו

  .ליברלית
ר "יו,     אולם בדברים שנשא בעצרת קרא אבי ניסנקורן

עובדי הקבלן במקצועות "להעסקה ישירה של , ההסתדרות
יוצר הפרדה מזיקה  "מקצועות ליבה"אך המושג ". הליבה

הנחשבים , מורים או אנשי מחשבים, בין עובדים סוציאליים
שהם רוב ,  מנקות אופקידים, לבין מאבטחים, "עובדי ליבה"

, "עבדי קבלן"שכל עובדי הקבלן הם בעוד , עובדי הקבלן
  .המשרתים את תאוות הבצע של המעסיקים

  :     לכן  הלב שלנו אומר אחרת
ועד לאלה שלא ,  מבוגרי אוניבסיטאות–כל עובדי הקבלן     

,   נמנים עם מעמד העובדים–סיימו אפילו בית ספר יסודי 
אסור לתת יד להבחנה . ולכולם הזכות לעבוד בהעסקה ישירה

  .    מזיקה בין עובד לבין עובד
 הקבלן ולאיסור     ניאבק יחד להעסקה ישירה של כל עובדי

  ! עבודה קבלנית

  2015 י ביול22, 28    גיליון
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        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
  

  

  

  ויניהמשבר היווני כפי שנתניהו הסביר לנת
היא מצוקת , המצוקה שיוון מתמודדת עמה וגם אנחנו"

המספר שלהם נאמד לפחות בכמה מאות . המסתננים
            ".אלפים
  )6.7,  בנימין נתניהו בישיבת סיעת הליכודאש הממשלהר(

  

  בעלי הון מרוצים ומחייכיםרוצה 
בבעלות ' דלק'קבוצת ר "יו[תדמור ] גדעון[מר אני רוצה ש"

אנשים , י יחייכו'שנובל אנרג, יחייך בבוקר] יצחק תשובה
ה אני רוצ. לחרם העולמי ובאו להשקיע פה שלא נכנעו

.  אפריקה זה– הפלהתנצל בפניהם על המחזה שהולך 
.  חלאס.וא ומכרו החזקות והגבילו מחיריםהגבילו את הייצ

הוא לא .  ממשלה ששם סוףשיש פה ראש אני שמח
סוף לקרקס  טוב שהוא שם, ראש הממשלה. מהמפלגה שלי

להפסיק את הפופוליזם הזה של חברי יש . מדרנו הזה
  ."הכנסת

  )6.7, על מתווה הגזבכנסת  בדיון ,הבית היהודי, כ ינון מגל"ח(

  

  הפרדת צומות 
אולי שמו , שהאזינו למהדורות החדשות, קול ישראלמאזיני "

דעות שונות ששודרו במהדורות לאורך היום ברשת לב להו
וגין את שעות סיום הצום ברדיו שידרו לסיר .הממלכתית

 .ן המוסלמיאצום הרמד ואת שעת סיום, ז בתמוז"י, היהודי
 את שעות הסיום של ברשת נמנעו מלשדר באותה מהדורה

ברשות השידור מסרו כי ההפרדה  גורמים .דשני הצומות יח
 ,של רבנים שפנו לרדיו תה בעקבות הוראתםבין הצומות נעש

  ."השונים וביקשו את ההפרדה כדי למנוע בלבול בין הצומות
  )6.7, "כיכר השבת"אתר החרדי ידיעה ב(

  

  וב לישראל ט– לפועל מה שרע
 21- ימי החופשה ל פרהגדלת מס[ הצעה זו ,באופן אבסורדי"

מטרתה  אשר, ] כנהוג היום10 במקום ,יום בשנה לפחות
, אם תאושר, תביא, צר עם השכיריםיטיב בטווח הקלה

בכושר התחרות של המגזר העסקי  לפגיעה קשה ונמשכת
  "וביכולתו לייצר מקומות תעסוקה חדשים

  , נשיא התאחדות התעשיינים  ,שרגא ברוש(

 )2.7, חקיקהענייני שרים להבמכתב ששלח לוועדת 
  

  "הכל ביטחוני"סיפור אחד מהמדינה בה 
  מונופול הגזמול  מתווה הפשרה יש לאשר אתלפיוהטיעון "

   כאן  תהיהי . מוטעה ומטעה  – גיאו־פוליטיים      נימוקים  עקב 

  
  

  
והחוק , שלא הצליחו לפתור עסקיים בעיה של הגבלים

לאומי או  מאפשר לעקוף אותה רק משיקולים של ביטחון
כי האזרח , לכן אלה תירוצים שעוברים בשקט. מדיניות חוץ

 ובתי ,נוהג לתת לממשלה קרדיט בענייני ביטחון ליהישרא
אבל ברור . ביטחוניות המשפט נמנעים מלהתערב בסוגיות

 ,שההליך שנעשה מול חברות הגז כל כך מזורז ולא מסודר
ות דחיפמאיפה המציאו חלק מהנימוקים לואין לי מושג 

 להבין כיצד כדי, אני רוצה לראות את האדם שהסביר... שלו
גז לכזו שמספקת את צרכיה  בן־לילה מיבואנית מדינה נהפכת
איראן , אני לא יודעת אם לצחוק או לבכות. וגם מייצאת

היא מייבאת גז . סובלת כיום ממחסור בגז ומהפסקות חשמל
  ".אן ומטורקמניסטאן'מאזרבייג

  , מומחית בינלאומית למדיניות אנרגיה, ברנדה שפר' פרופ(

  )6.7, "דה מרקר" ,ת חיפהאוניברסיט

  
  חמלה:  כחלון למצוקת הדיורלהפתרון ש

 , דירות4-ו, 3,2קונה  לא יכול להיות שמי שיש לו אמצעים"
 עשרת אלפים- ואותו זוג צעיר שנאבק על עוד חמשת אלפים

, מבוסס ומסודרבא אותו אדם . רחיקים אותו מדירהמ –שקל 
את הזוג פעם אחת הוא הרחיק .  אלף שקל100משלם עוד 

המחיר  והוא גם העלה את, הצעיר מהדירה כי הוא קנה אותה
וזה בשבילו החיים , זה בשבילו השקעה.  אלף שקל100בעוד 

, אז כן. בבטן של אשתו שצריך לצאת כל יום התינוק. שלו
 –לחטוף ביקורת  ואפשר גם, כים להגיד את זה באומץיצר

-  שנתיים,ת הדירות לזוגות הצעיריםתפנו א. לא קרה כלום
כים יי אמר שאתם צרמ .תשקיעו במקומות אחרים שלוש

אי , ובונים. הדיור של מדינת ישראל לזלול את כל מלאי
ונשחרר קרקעות  ,ונבנה יותר. אפשר להגיד שלא בונים

 כל אחד ,מה. אבל צריכה להיות התחשבות, ונייצר היצעים
נכון אלוהים ? מה קרה, של משבר תתחשבו תקופה? לעצמו

אפשר לאכול את כל  אבל אי, לכם ואתם עם הון גדולעזר 
  ".יש עוד אנשים שחיים פה, העולם

  )7.7, "כלכליסט", שר האוצר משה כחלון(
  

  

  ? שהמשבר הקפיטליסטי הסתייםלא אמרו 
עגומות   לתחזיות כלכליותמשקיעים נוטים להגיב"

באמצעות מכירת נכסים מסוכנים והתחפרות בנכסים בטוחים 
אפילו  , הפעםאולם .ב"ח של גרמניה וארה"אג, למשל, יותר

סוחרים אינם בטוחים כי יש . בגישת ההשקעה הזו יש בעיה
ח "במקום לזרום לאג, כך. בטוח באמת כרגע איזשהו מקום

מושכים את כספם  סוחרים, הממשלתיות של מדינות עשירות
על סף הכלכלה היוונית  בתקופה שבה –ממקומות אלה 

ושוק , ו עלולה להיקלע לחדלות פירעוןפוארטו ריק, קריסה
  ".1992המניות הסיני סובל מהצניחה החדה ביותר שלו מאז 

  )7.7, "בלומברג"ידיעה של סוכנות (

  

  טבע הקפיטליזם

מלא  'טבע'  נהנתה חברת התרופות2010-2005בשנים "
, לשק  מיליארד10-כ,  הטבות המספחות משליש מכלל

להיקף  אולם תרומתה .שהעניקה המדינה לחברות מייצאות
  ".ד בלב1% על העמדכנה המועסקים בענפי התעשייה והתו

  )9.7, "גלובס("



  

 3/המזרח התיכון 
 

  

מי ביקש בכלל 

  ?שנתניהו יסכים
  

   ,התגובה הנחוצה של השמאל להסכם עם איראן

  שכבר מחולל שינויים באזור ובזירה הבינלאומית 
  

  
את ו, הסכם וינה הותיר את ראש הממשלה נתניהו

המחנה (וכן את האופוזיציה של הוד מלכותו , ממשלתו
 ממשלת נתניהו אמנם. פעורי פה) ליברמן, לפיד, הציוני

" ישראל אינה מחויבת להסכם"אישרה החלטה לפיה 
 אך מי בכלל ביקש ."כל האפשרויות פתוחות"ומבחינתה 

באיראן והבדיחה על תקיפה צבאית ישראלית , שהיא תסכים
  .לעוסה לעייפהכבר 

מן , לכן במקום להתווכח עם העמדות ההזויות של נתניהו
כם עם הראוי למנף את הכישלון של נתניהו במערכה נגד ההס

  .איראן הן בזירה הפנימית והן בזירה הבינלאומית

כי האוויר יוצא בהדרגה ,  ניתן להעריךבזירה הפנימיתבזירה הפנימיתבזירה הפנימיתבזירה הפנימית
שנתניהו הציב במרכז הדמגוגיה , ןאמהבלון של איר

, משמעות הדבר היא. הפוליטית שלו בשנים האחרונות
בעזרתו בלמה , ם דחליל ההפחדה וזריעת הפאניקהשייחלש ג

ייתכן כי ההכרזה . אה חברתית ופוליטיתממשלת הימין מח
ביתה כללית בתמיכה בעובדי הקבלן שבדבר של ההסתדרות 

  .)גם במאמר הראשי' ר (היא סנונית ראשונה בכיוון זה
ימירו שנתניהו והימין , אולם צריך לראות גם את הסכנה

נגד המיעוט הערבי גוברת הסתה את ההסתה נגד איראן ב
 ההופעה .להיערך לקראת זהדחליל ההפחדה וובהפיכתו ל

כ איימן עודה בזכות טיפוח המסורת התרבותית "של ח
  .היא צעד חשוב בכיוון הזה) 5עמוד ' ר(ערבית -היהודית

ההדלפות בדבר אפשרות , בהקשר של המפה הפוליטית
חבירתו של יצחק הרצוג לממשלת הכישלון של נתניהו 

ני שההזדנבות של המחנה הציו, מלמדת על סכנה מוחשית
 תהפוך "לאומיים" בנושאים שהוא מכנה אחרי הממשלה

  . של הימין הסיפוחיסטיחבל הצלה למדיניות האסון והייאוש

חיוני לנצל את כל הדרכים  בזירה הבינלאומיתבזירה הבינלאומיתבזירה הבינלאומיתבזירה הבינלאומית
 כדי למנף את הסכם וינה למערכה ,הפתוחות בפני השמאל

התיכון כולו לאזור חופשי מנשק גרעיני -למען הפיכת המזרח
' ר( ישראל מארסנל הנשק הגרעיני שברשותה ולמען פירוק

  ).י והמשותפת בעמוד זה"הודעות מק
, עלינו להציב באופן חד את הדרישה, אולם במקביל

יתגייסו , שאותן מעצמות שהיו שותפות להסכם עם איראן
ם כדי לשים קץ לכיבוש ולכל מה "ויגייסו את מוסדות האו

לסטינית סוף את המדינה הפ-  ולהקים סוף,שנלווה אליו
דית לסנקציות על י העילה המיאם. העצמאית בצד ישראל

הרי עילה , ם בעניינה"איראן הייתה הפרה של החלטות האו
החלטות בינלאומיות אישור זו יכולה לשמש בהחלט גם 

  .בדבר סנקציות על ישראל

מערכה זו אינה מובנית מאליה אפילו בקרב שוחרי שלום 
גם בזירה הבינלאומית . ישראלים הנמנים עם הזרם הציוני

שכה התאמץ להשיג , ממשל אובמה. קשיים רביםיצוצו 
ן בהסבירו כי החלופה הייתה אהסכם דיפלומטי עם איר

למנוע המתבקשת החלטה את ה לא קיבל עד כה –מלחמה 
מסרבת להכריז על סיום  היאת כל עוד אספקה צבאימישראל 
 ואינה מיישמת בפועל את פירוק ההתנחלויות ואת הכיבוש

  .1967 ביוני 4- לעבר קווי ההנסיגה מהגדה
ההודאה של נתניהו בישיבה סגורה של סיעת , ובכל זאת

המאלץ את  לאומינהליכוד בשבוע שעבר בדבר לחץ בי
מלמדת , התנחלויותב הממשלה להקפיא בפועל את הבנייה

  .כי הכיוון הזה אינו חסר סיכוי

        נסקינסקינסקינסקי''''תמר גוזתמר גוזתמר גוזתמר גוז
        

  ניצחון לדרך הדיאלוג: י"מק
      

על ) 14.7(בירכה ) י"מק(המפלגה הקומוניסטית הישראלית 
 , והמעצמות איראןשחתמו בווינהההיסטורי ההסכם 

מ על "לדרך הדיאלוג והמוניצחון "ההסכם הוא הדגישה כי ב
עמד ר שא,  העם האיראני שלנולרצוניצחון , דרך המלחמות

על זכותו לטכנולוגיה גרעינית למטרות שלום מול כל 
של מדיניות נוסף ישלון כזה . הלחצים האימפריאליסטיים

  ".ההסתה וההפחדה של בנימין נתניהו
להחיל את הסכם וינה על מתקני הגרעין של "י קוראת "    מק

והם , שאינם כפופים לשום פיקוח בינלאומי, מדינת ישראל
וגם לשלומם ולביטחונם של , סיכון לשלום וליציבות באזור

י דבקה בעמדתה הקוראת לפירוז "מק. אזרחי ישראל עצמם
  ".האזור מנשק גרעיני ומכל נשק להשמדה המונית

בין וינה על הסכם אף היא  ברכה הרשימה המשותפתהרשימה המשותפתהרשימה המשותפתהרשימה המשותפת                
 תםבהודע.  ושיגרה ברכה לעם של איראןהמעצמות לאיראן

את את ההסתה ושל המשותפת  חברי הכנסת גינו) 14.7(
נת של נתניהו נגד ההסכם ונגד יהרטוריקה התוקפנית והעו

  . "איום איראני"של  האיראן באמתל
 הנשק הגרעיני בנושא להחיל את ההסכם     הרשימה דורשת

 הנוכח התנגדותה לחתום על האמנוזאת , על ישראלגם 
ות התנגדותה מטר. "הבינלאומית למניעת הפצת נשק גרעיני

להישאר המדינה היחידה בעלת הכוח : ןשל ישראל ה
ולהסיח את דעת הקהילה הבינלאומית , הגרעיני באזור

היציבות - המלחמה ואי,ותחימהכיבוש שהוא מקור המת
   .אמר בהודעהנ, "במזרח התיכון
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  ...לפני השבוע
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        אושראושראושראושר" " " " צינון שביתותצינון שביתותצינון שביתותצינון שביתות""""חוק חוק חוק חוק 
, ל"גח, בקולות העבודה, ביום האחרון של הכנסת

ובהתנגדות " המרכז החופשי", י"פא, י"אג, ע"ל, ל"המפד
אישרה , ס"וקמ" העולם הזה", ם"מפ, הסיעה הקומוניסטית

המחייב " צינון שביתות"-הכנסת בקריאה סופית את החוק ל
  . יום לפני פרוץ שביתה15הודעה מראש של 

כצעד לקראת הנהגת , ע תמכו בהתלהבות בחוק"ל ול"גח
הביע דובר הסיעה , במסגרת הדיון. בוררות חובה

  :הוא אמר. התנגדות חריפה לחוק, וילנרוילנרוילנרוילנר. . . . ממממ, הקומוניסטית
. אנחנו מזהירים שציבור הפועלים בארץ יפר את החוק הזה

נגד , ידי צווי ריתוק נגד הדוורים- הממשלה חשבה שעלאם
תוכל למנוע בעדם מלהגן על , המהנדסים עובדי המדינה

 הרי העובדות מוכיחות ששום צווים ממשלתיים –זכויותיהם 
  .לא יוכלו למנוע בעד הפועלים מלהגן על זכויותיהם

למרות צווי הריתוק שהוציאה הממשלה נגד הדוורים ונגד 
ושוב , אביב- שוב שובתים היום הדוורים בתל, המהנדסים

. ותנועת השביתות מתפשטת והולכת, שובתים המהנדסים
פועלי היהלומים , הנה השביתות הגיעו עד לעובדי הטלוויזיה

וכבר אינני מדבר על , מנהלי העבודה בנמל חיפה, בנתניה
הגיעו הדברים עד לקצרניות . השביתות בנמלי אשדוד וחיפה

  .ו שביתה צודקת והשיגו משהושל הכנסת ששבת
זהו תקדים מסוכן לקראת בוררות ] חוק צינון שביתות[

  .פועלית-זהו תקדים מסוכן לתחיקה אנטי. חובה
ידי חוק זה המגביל את חופש השביתה לא תצליחו -על

אלא רק , לצמצם את ההגנה העצמית של הפועל על זכויותיו
  .וילנר.  סיים מ–תחמירו את התנגדותם לשלטון ולממשלה 

  

        ח לימין פועלי הנמליםח לימין פועלי הנמליםח לימין פועלי הנמליםח לימין פועלי הנמלים""""רקרקרקרק
הסיעה הקומוניסטית התנגדה לסיכום הקואליציוני 

  :בו נאמר, והביאה סיכום משלה
הכנסת מביעה את תמיכתה בתביעות פועלי הנמלים של "

ומטילה על משרד התחבורה ורשות הנמלים , אשדוד וחיפה
רשות . להיענות לתביעות הפועלים בנמלים חיפה ואשדוד

ם תצטרף להסכם אליו הגיעו ועד פועלי אשדוד הנמלי
רשות הנמלים לא תרע את . והוועדה המרכזת של ההסתדרות

הרוב דחה סיכום ". תנאי העבודה ואת יחסי העבודה בנמלים
  .זה

  23.7.1969 ,"זו הדרך"

  : תכנית פראוור
  אלא לבטל, לא להקפיא

  

הרשימה המשותפת דורשת מראש הממשלה בנימין     
להסדרת "הורות על גניזתו המלאה של חוק פראוור נתניהו ל

זאת לאחר ששר ". הבעלות על אדמות הבדואים בנגב
בעקבות ) 12.7 (החליט) הבית היהודי(החקלאות אורי אריאל 

שלא להביא לאישור הממשלה הצעה להחיל דין , ההמחא
 .שהוקפאה בכנסת הקודמת, רציפות על הצעת החוק

בעקבות החלטת שר החקלאות למשוך את חוק פראוור     
אמרו ברשימה , מדיוני ועדת השרים לענייני חקיקה

מן הראוי היה לבטל ולגנוז את החוק "המשותפת כי 
 ולהתחיל בהליך הידברות עם הנהגת הציבור ,לחלוטין

 ".ולא להסתפק במשיכת או בהקפאת החוק, הערבי
 המשותפת במכתב פנתה הרשימה    כמה ימים קודם לכן 

 ובו דרשה לבטל מיידית את הכוונה ,בהול לראש הממשלה
, להגיש את חוק פראוור לממשלה ולהחיל עליו דין רציפות

והדגישה כי כל החלטה אחרת תהיה משום הכרזת מלחמה 
. התנגדות עממית ללא תקדים שתעורר על החברה הערבית

 שמטרתו כביכול, החוק הזה", לדברי הרשימה המשותפת
 להפקעת יותר מחצי לביוי, הסדרת בעלות על הקרקעות בנגב

ם מאדמתם מיליון דונם מאדמות הערבים בדרום ולעקירת
 ". ערביים  בלתי מוכריםכפרים 40 יותר מ־של
הרשימה המשותפת הוסיפה כי על הממשלה לפתוח     

ועליה להסתמך , בהליך הידברות עם האזרחים הערבים בנגב
לטרנטיבי שהכינו ושהגישו ארגונים על הצעות התכנון הא

״הגיע הזמן שהמדינה תשנה את גישתה העוינת . אזרחיים
 ובנגב בפרט כאל ,המתייחסת אל אזרחיה הערבים בכלל

״הממשלה , נאמר בהודעת הרשימה, פולשים וכאל אויבים״
מתעלמות החייבת להגיע להסכמות ולא לכפות תוכניות 

   ".מהצרכים ומרצון האזרחים הערבים
  
  
  
  

  

  לשחרר את המידע
רציחות ולא היה ברור ברגע בהן אירעו , במקרי עבר    

אנשי ,  האם מדובר באירוע פלילי או בפיגוע חבלניהראשון
סיקור הזהיר בו נקטה ימין רבים לא הסתירו את כעסם על ה

הם ניסו לטעון שמדובר בפיגוע לעיתים קרובות . תקשורתה
  . ן להתסיס את השטחמתוך רצו, גם ללא ראיות ,לאומני

אחרי שהתפרסם דבר שהייתם בעזה של שני אזרחי     
כל דוברי , לת ישראל בנושאוחוסר המעש של ממש, ישראל
,  כדי להשמיץ את שני האזרחים כאיש אחדותייצבההימין 

 הם מקווים נראה שכךכ. נעת הפרטכללי צתוך התעלמות מ
, פיקלממשלה זה לא הס. שחרורםלמען הלחץ את ן יקטלה

דיון כדי להשתיק את ה, והיא אסרה על פרסום המקרה
יתה הי,  לעשות זאתולהיכהייתה שלו ,  להניחסביר. הציבורי

, תקציב המדינה, את פרסום מתווה הגזהממשלה מונעת גם 
 ,וכן הלאה, מצבם הבעייתי של מערכות החינוך והבריאות

  . כדי להקטין את מעורבות הציבור בנושא
שזרימה חופשית של , יהו כנראה מבינים    בממשלת נתנ

אלה . מידע מאפשרת חשיבה עצמאית ודיון ביקורתי ובריא
, שכן הם טובים לחברה, דברים אותם הם שוללים מכל וכל

  . ה זואבל רעים לממשל
  

        ....יוסי סיוסי סיוסי סיוסי ס
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  להעלות על נס את המורשת של יהודי ערב
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  , )ש"חד (איימן עודהכ "מאת ח

  ר הרשימה המשותפת"יו

  
התכנסה לראשונה שדולת חברי כנסת למען     בשבוע שעבר 

שימור וטיפוח מורשת התרבות של יהודי ארצות ערב 
אותה יזמה חברת , השתתפתי בכינוס השדולה. והאיסלאם

 . בשל החשיבות שאני מייחס לנושא, ה סבטלובההכנסת קסני
מדברים הרבה על חשיבותה של תרבות פלורליסטית     

ולצערי מדברים יותר מדי על ערבים מצד אחד , בימים אלה
, םי מהלכים אימים על תיאטראות ערבי.ויהודים מהצד האחר

. ומנגד שואלים מדוע אין השקעה תרבותית בפריפריה
היא , היהודים הערבים, יותערבהרצות אההתרבות של יהודי 

מדוע שלא נדבר על תרבות יהודית : מפתח לאפשרות אחרת
ארצות ההתרבות של יהודי , הרי. משותפת, וערבית משולבת

רק תרבות קהילתית ומסורתית של לא יתה י היותערבה
אלא גם חלק מתרבותו של , הקהילות המיוחדות הללו

 .המרחב הערבי כולו
בלטו , לפני בוא האיסלאם, האליה'ת הגתקופבעוד     

שהיה משורר חשוב ,  דמויות כמו שמואל בן עדיהבמרחב
קרובות אליי . ומשפיע עוד לפני לידתו של הנביא מוחמד

ָּכל ְלבּוׁש , ִאם א ִיָּטֵּמא ִּבְנָבָלה ְּכבֹוד ָאָדם ":במיוחד מילותיו
, ַמה ָזעּום ִמְסָּפְרֶכם: נּו ִאָּׁשהִּבַּזתְ  ;ֶׁשִּיְלַּבׁש ֶאת ָיְפיֹו ּבֹו ַיְכִליל

 ".ַא ֹקֶמץ ֶנְחָׁשב ְלָאִציל: ָוַאִּׁשיב ָלּה
 די אם נזכיר את הזמרת לילה מוראד ,ובתקופה המודרנית    

את , את האחים דאוד וסאלח אלכוויתי בבגדאד, במצרים
 שהיהודים היו נטועים הביןכדי ל, זוהרה אלפסיה במרוקו

גם . והיא היתה נטועה בהם, ת הערביתעמוק במורשת התרבו
מי שיצר בעברית ובמסורת הדתית היהודית היה חלק 

שכתב , כמו למשל הפיטן הגדול רבי דוד בוזגלו, מסביבתו
. ַיְחָּדו ּכָֻּלם ְמֻסִּבים, ָׁשָּמה ִעְבִרים ַוֲעָרִבים: "בגעגועיו למרוקו
 ". ִעם ְּכֵלי ִׁשיר ּוְנִגיָנה,ְוֶאת ִלָּבם ְמִטיִבים

 את העושר מנעההמציאות של מדינת ישראל , אך לצערנו    
לא רק משום שהתרבות הזאת נחשבה , התרבותי הזה

אלא כי היא טישטשה את הגבול שניסתה , "נחותה"
אסור היה . ההגמוניה התרבותית לצייר בין יהודים וערבים

להעלות על הדעת שיהודים וערבים יכולים לשאוב מאותה 
למען , למעננו, זו הסיבה שאנחנו חייבים. תרבות משותפת

, להעלות על נס את התרבויות הנשכחות הללו, העתיד שלנו
  .שהיה בהן עושר גדול שרובו אבד

 

אזרחים הערבים ה תפקידם שלחשוב להזכיר גם את     
הצלת חלקים מהתרבות בהפלסטינים בישראל בשימור ו

 )אלבר(השחקן אריה . המפוארת של יהודי ארצות ערב
תקבל נואשר תחילה לא , אליאס שהלך לעולמו השנה

שובים יפעל בי, לתיאטרון הממסדי בגלל מבטאו הערבי
ים והקים בהם יוזמות תיאטרון כבר בתקופה של יהערב

מוסיקאים כגון אברהם סלמאן וזוזו . המדכאהממשל הצבאי 
והסרטים , מוסא שפעלו בתזמורת קול ישראל בערבית

ים ששודרו בערוץ הראשון ויועדו במקור לצופים יהערב
בו זכו מפלט תרבותי היו עבור היהודים המזרחים , הערבים

 .לראות סרט בשפתם

, את סמי מיכאל,  לשכוח גם את אנשי הספרותאל לנו    
ששון סומך ואחרים שהעיתונות הערבית של , שמעון בלס

, יבניצוחו של הסופר אמיל חביב, המפלגה הקומוניסטית
 את יצירותיהם פרסםהיתה המקום הראשון שבו הם הוזמנו ל

. צםלפני שהממסד אימעוד לפני שפנו לכתיבה בעברית ו
היהודים מארצות התרבות הערבית הפלסטינית העשירה את 

 .גם בימים הקשים ביותר,  העשירו אותההםערב  ו
מגלים שמספרם גדל צעירים יהודים וערבים , לשמחתי    

ויש יוזמות חדשות לחפש את ,  עניין מחודשבתרבות הזאת
מרגש לשמוע את התזמורת . החיבורים שכמעט נעלמו

, מנגנים  יחד יהודים וערביםבה , האנדלוסית הישראלית
 ,ומכעיס שהיא צריכה לדרוש בכל פעם מחדש תקצוב ראוי

מרגש .  התזמורות המערביות הקלאסיותמקבלותכפי ש
רים למורשת סביהם לפגוש את הצעירים המזרחים החוז

דע את "לא למטרת , ולומדים מחדש את השפה הערבית
ודרכה , את מורשתם, אלא כדי להכיר את עצמם, "האויב

 .מחפשים חיבורים של פיוס וחיים משותפים
הגיע הזמן , אם אנחנו שואפים לעתיד של קיום משותף     

היו . לתת לתרבות לפורר את החומות במקום להגביה אותן
זו טעות נוראה ". ונגל'וילה בג" לישראל להיות שהציעו

במקום . נו שנים ארוכות של סבל לכולםכבר גובה מאיתש
למרחב , קודם כל תרבותית, זאת ישראל צריכה להיפתח

 .חיבורים חדשיםללשיתופי פעולה ו, סביבה
חייבת  –מים והרדיפה כלפי התרבות הערבית את האיו    

עושר התרבותי שקיים ף לכדי להיחש .הממשלה להפסיק מיד
להשוות את התקציבים המופנים לתרבות הערבית יש , כאן

 .המערבית-והמזרחית לאלה של התרבות היהודית
אני רואה כחלק עיקרי בשליחותי בכנסת את המאבק למען     

וויון נגד גזענות ואפליה ולמען ש, צדק לאוכלוסייה הערבית
אדם בכל -ן להיות במחייבתעמדה ערכית . אמיתי בארץ

רק משום שאני , לא להיות נגד גזענות כלפי ערבים. מצב
, או כלפי מזרחים, אלא להיות נגד גזענות כלפי ערבים. ערבי

בגלל מחויבות  –או כלפי כל קבוצה הסובלת מאפליה 
  .זה האתגר של כולנו. לחברה צודקת יותר ואנושית יותר

  
        

        הוקמה שדולה למאבק בגזענותהוקמה שדולה למאבק בגזענותהוקמה שדולה למאבק בגזענותהוקמה שדולה למאבק בגזענות
        

בישיבה , )14.7( בגזענות הושקה בכנסת     השדולה למאבק
שעסק , ח של המטה למאבק בגזענות"חגיגית בה הוצג דו

בהתגברות תופעות ההסתה והגזענות באינטרנט וברשתות 
הרשימה , ש"חד (סלימאןסלימאןסלימאןסלימאן- - - - עאידה תומאעאידה תומאעאידה תומאעאידה תומאכ "ח. החברתיות
כ מיכל "חיחד עם , תעמוד בראש השדולהש, )המשותפת

  אש הממשלה רבטאותהת:" הדגישה, )המחנה הציוני(בירן 
 נה נת–אוכלוסייה שלמה כלפי  הסתה  הייתהבבחירות

  ".גזענותלגיטימציה ל



   6/בעולם 

  

  הפרלמנט היווני אישר את תכנית הצנע שכפה ההון הבינלאומי 

   המאבק נמשך–נסיגה בקרב 
  

 תכנית את היווני הפרלמנט אישר שעבר השבוע בסוף    
 ראש, ציפראס אלכסיס לכן קודם חתם עליה,וההפרטה הצנע

, המדינה של הנושים עם, סיריזה ומנהיג יוון ממשלת
 כוללת הצנע תכנית. גרמניה קנצלרית, מרקל אנגלה בראשות
 מדינה נכסי של והפרטות כואבים תקציביים קיצוצים

 בגוש, עתה לעת, יוון של להישארותה עיקרייםכתנאי
 80 עד 50 של לסיועבהיקף הבטחה כוללת התכנית.האירו

 הנושים של עמומה והבטחה, שנים בשלוש אירו מיליארד
  . הלאומי החוב של מחדש פריסה של לבחינה

 

  
 אנגלה מרקל ואלכסיס ציפראס בוועידת מנהיגים בבריסל

 

 של והצעתו, סוער היה היווני בפרלמנט ההצבעה ליל    
. מימין האופוזיציה סיעות של בעזרתן רק אושרה ציפראס
 פרלמנט חברי 38 נמנעו או נגד הצביעו סיריזה מספסלי

 הסקציה, "השמאל פלטפורמת"מ מרביתם, )149 מתוך(
 פנאגיוטיס האנרגיה שר של בהנהגתו במפלגה השמאלית

 זואי, זהסירי מטעם הפרלמנט נשיאת גם. לאפאזאניס
, וארופאקיס יאניס לשעבר האוצר ושר, קונסטאנטופולו

  . התכנית נגד הצביעו
, הנושים שכפו ליברלית-הניאו התכנית אישור בעקבות    

 פרסמו, ביוון דשושהתח החברתיות המחאות ונוכח
 העובדים תנועת וחוקר ''''פאניץפאניץפאניץפאניץ    ליאוליאוליאוליאו המרקסיסט הסוציולוג

. והכרעותיה סיריזה מפלגת לגבי הערכתם את גינדיןגינדיןגינדיןגינדין    סאםסאםסאםסאם
בקרב , היכולת הייחודית של סיריזה, וגינדין' לדעת פאניץ

לבנות מפלגה שיכולה גם , המפלגות של השמאל העולמי
ליברליזם וגם לחדור למנגנוני -לייצר התקוממות נגד הניאו

 הייתה תלויה ביכולת שלה –המדינה כדי לפעול בפועל נגדו
ליברליזם טבוע -שהניאו, אירופילתמרן במסגרת האיחוד ה

 . בו עמוק
    מי שעקב אחר ההתפתחויות ביוון בחמש השנים 

ידע מראש שהנהגת המפלגה , טוענים השניים, האחרונות
ושמאזן , תרחיק לכת רק עד כמה שהאירופים יאפשרו לה

הכוחות בתוך המפלגה הפך את אסטרטגיית היציאה מגוש 
הציפייה של השמאל . ללא רלוונטית) גרקסיט(האירו 

יסחפו , כי אחרי ניצחונה של סיריזה בבחירות, המהפכני

הייתה חלום , ההמונים את הממשלה ליציאה הגוש האירו
  . בהקיץ

    אפשרויות התמרון של ממשלת יוון היו במידה רבה 
בין היתר עקב , מצומצמותיותר ממה שחשבה ההנהגה

אשר לא , החולשתו של השמאל במדינות צפון אירופה ומרכז
סיריזה עצמה . הצליח לשנות את מאזן הכוחות במדינות אלה

 –לא יכלה להיבחר על בסיס קריאה ליציאה מגוש האירו 
. היא גם לא הייתה זוכה במשאל העם לו הציגה קריאה כזאת

מי שקראו לגרקסיט מידי לא הצליחו לשכנע כי קיימים 
  . התנאים הפוליטיים ההכרחיים למהלך כזה

ליברליזם כבר -כי מנהיגי הניאו, וגינדין מציינים' יץ    פאנ
-הבהירו שהם סבורים כי סיריזה אינה מפלגה סוציאל

דמוקרטית טיפוסית שניתן לסמוך עליה שתחיל את תכתיבי 
 הם רואים בסיריזה מפלגת שמאל –להפך . ליברליזם- הניאו

ושתמשיך לאתגר את הקפיטליזם , שהסוציאליזם טבוע בה
  . לובאלי גם אם תישאר בתוך האיחוד האירופיהאירופי והג

, תפקידו של שמאל בינלאומי אחראי הוא לתמוך בסיריזה    
בעיקר על היעדר היכולת שלה להציב : תוך כדי ביקורת

אלטרנטיבה ברורה של תעסוקה ושל שינוי יחס הכוחות 
והיא תהיה קריטית במצב של , זו המטרה החשובה. בחברה

        . יציאה של יוון מגוש האירו

  הפיכה הייתה זו
        ) ) ) ) 201201201201מתוך מתוך מתוך מתוך  ( ( ( (109109109109הצהרתם של הצהרתם של הצהרתם של הצהרתם של 

        ועד המרכזי של סיריזהועד המרכזי של סיריזהועד המרכזי של סיריזהועד המרכזי של סיריזהווווחברי החברי החברי החברי ה
המנהיגים האירופים .  ביולי קרתה בבריסל הפיכה12-ב

מי חשפו כי מטרתם היא להטיל עונשים חינוכיים על 
-  דרך שונה מזו של צנע ניאו–לדרך אחרת ששואף 

 הפיכה נגד הדמוקרטיה יתהזוהי. ליברלי קיצוני
  . והריבונות העממית

 תוצאה של הוא" המוסדות"    ההסכם שנחתם עם 
מהווה מסמך הבנות  והוא ,דימים בחנק כלכלי מיאיו

חדש שכופה תנאים קשים ומשפילים שיהיו ) ממורנדום(
  . הרסניים למדינתנו ולעמנו

, פעל על הצד היווני    אנחנו מודעים ללחץ המחניק שהו
הגאה שאמר " לא"ואף על פי כן אנחנו חושבים כי ה

מעמד העובדים במשאל העם לא מאפשר לממשלה לוותר 
  . אל מול הלחץ של הנושים

    הסכם זה אינו תואם את האידיאלים והעקרונות של 
אבל מעל לכל הוא אינו תואם את הצרכים של , השמאל

ים של סיריזה לא החברים והקאדר. מעמדות העובדים
  . יוכלו לקבל הצעה זו

    אנחנו דורשים כינוס מידי של הוועד המרכזי של 
לקאדרים ולחברי הפרלמנט , המפלגה וקוראים לחברים

של סיריזה לשמור על אחדות המפלגה על בסיס החלטות 
  . הוועידות שלנו והמחויבויות הפרוגרמתיות שלנו

            2015201520152015 ביולי  ביולי  ביולי  ביולי 15151515, , , , אתונהאתונהאתונהאתונה
 



  

 7/תרבות 
 

        

  שני שירים 
  

  
  50-צולם בסוף שנות ה,  במאי1-דני פתר צועד בהפגנת ה

  
  מופיד סידאוי / דני בא 

  
   ַּגְלַּגִּלים ַעל ָּבא ָּדִני

   ְלַהְׁשִּפיעַ 
   ְלַהְצִּביעַ 

   ַעִּמים ַאֲחַות ַעןְלמַ 
   

   ַּגְלַּגִּלים ַעל ָּבא ָּדִני
   ְלַנֵּׁשק ְלַחֵּבק
   ...ֶּבֱאֶמת, ֶּבֱאֶמת
   ֲחֵבִרים ְלַחֵּזק

   
   ַּגְלַּגִּלים ַעל ָּבא ָּדִני
   ְׂשֹמאל ְּבַצד ֵלב ִעם

   ִלְׁשֹאל
   ַּבָּמצֹור ֶחְבָרה ַעל

   ָהֲעֵמִלים ְזֻכּיֹות ְלַמַען
  ם ָהַעִּמי ִמְּׁשֵני

   
   ַּגְלַּגִּלים ַעל ָּבא ָּדִני

   ְלֵהָאֵבק
   ַהחֹוִלים ְזֻכּיֹות ְלַמַען

   ְרפּוִאִּיים ְלִטּפּוִלים
   ַהַּתְלִמיִדים ִלְזֻכּיֹות
א ְלִחּנּוְּפָעִרים ְל   

   
   ַּגְלַּגִּלים ַעל ָּבא ָּדִני

   ַהָפַלְסִטיִנים ְזכּות ְלַמַען
   ִמֶּׁשָּלֶהם ִלְמִדיָנה

   
   ַּגְלַּגִּלים ַעל ָּבא יָּדנִ 

   ְוַהְּזֵקִנים ַהָּנִכים ְזכּות ְלַמַען
   ּוְמֻאָּׁשִרים ְׁשֵלִמים ְלַחִּיים

  ְמֻאָּׁשִרים, ְמֻאָּׁשִרים
   

   ַּגְלַּגִּלים ַעל ָּבא ָּדִני
   ַּבִּגְזָענּות ְלֵהָאֵבק

   ְלֻאָּמנּות ְּבִלי
   ְׁשָקִרים ְּבִלי

   ַעִּמים ַאֲחַות ְלַמַען
  

   ַּגְלַּגִּלים ַעל ָּבא יָּדנִ 
   סֹוְצָיאִליְזם ְלַמַען ְלִהָּלֵחם

   ָקִּפיָטִליְזם ֶנֶגד
   הּוָמִניְזם ְלַמַען

  
   ַּגְלַּגִּלים ַעל ָּבא ָּדִני

   ִאָּתנּו ִיָּׁשֵאר הּוא
   קֹוָמה ְזקּוף ַּגְלַּגִּלים ַעל

  
   ְּבַמֲאָבֵקנּו

   ַוֲעָרִבים ְיהּוִדים
   ּוְבַהְפָּגנֹות ִּבְוִעידֹות

   ַּגל ַעל ָּבא  ָּדִני
   ַּגִּלים ַעל
   ָּדִני  ָּבא ָּדִני

  ָלַעד ִיָּׁשֵאר ְוִאָּתנּו ָיבֹוא
  

ספר ומורה במכללה -סגן מנהל בית, משוררמופיד סידאוי הוא 

. דני פתרלהשיר נכתב לזכרו ש. האקדמית לחינוך אורנים  
  

  

  ירה כהןש/ ללא שם 
 ֹוֶצֶרתע ֶׁשּלוֹ  ַהִּׂשְנָאה

 ְמקֹוָמּה ֶאת ּוְמַפָּנה

 ֵסֶפר-ְלֵבית ֶׁשְּמַמֵהר ַלֶּיֶלד

 ִריָצה ,ְּבלֹוְנִּדיִנִּיים ַּתְלַּתִּלים ,ֹּבץ

 ַּכּדּוֶרֶגל ,ִקְנָאה ,ַרֲחִמים חֹוֵׁשב הּוא

 ַהָּפִנים עֹור ֶאת ַמְׁשִחיָתה ָהַאֲהָבה

 ַהְּׂשָפַתִים ְּבֵאזֹור ְלִעּוּות ּגֹוֶרֶמת

 ְלַעְצמוֹ  ְלַסֵּגל ַחָּיב הּוא ָלֵכן

 ְלֶמְרָחק ַהִּמְׁשּתֹוֵקק ַהַּמָּבט ֶאת

 ְּבֵברּור רֹוֶאה הּוא ֶׁשּבוֹ  ְּבֶרַגע

 ָזָרה ,ַאֶחֶרת ֶאֶרץ ֶׁשל חֹוף

 ַּדָּיִגים-ְׁשֹחִרים ְיָלִדים ּוָבּה

 ַּבָּים קֹוקֹוס ֱאגֹוֵזי ְמַפְּזִרים

 ִמַּדי יֹוֵתר ְּכָבר ֵיׁש ִּכי

 ַהּקֹוקֹוס ַעל ְלַוֵּתר ִליחַ ַיצְ  הּוא ְוִאם

 ְּבֶׁשֶקל ְּבָפָלאֶפל אֹותוֹ  ַיֲחִליף

 ִנְמָצא הּוא ֲהֵרי

 ּבַּמִים

 ַהֶּטִריטֹוְרָיאִלִּיים

 ַהָפַלְסִטיִנית ָהָרׁשּות ֶׁשל

 ַעָּזה ֶׁשל ַהחֹוף ֶאל ִמְתָקֵרב

  ׁשֹוֵתק

. שירה כהן היא משוררת חיפאית  

הוצאת  ב2014בשנת לאור יצא " לכודתמ"ספר הביכורים שלה 

 פרדס



    במאבק
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    בשבוע שעבר הודיעו נציגי המינהל האזרחי ומתאם 
כי בשל לחץ של , )ש"מתפ(פעולות הממשלה בשטחים 

בכוונתם להרוס את בתיהם של , "רגבים"ארגון המתנחלים 
-בדרום הרהשוכן , ירבת סוסיא'תושבי הכפר הפלסטיני ח

 תושבי הכפר נאלצו לעבור 250. חברון בגדה המערבית
לאחר שפונו מכפרם , ם החקלאיותלהתגורר על אדמותיה

.  על אתר ארכיאולוגישוכןבתואנה כי הוא , 1986- המקורי ב
על אדמות הרשומות (הרשויות סרבו להכיר במבנים שבנו 

 .וביצעו הריסות בכפר מספר פעמים) כאדמות פרטיות
תוכנית התושבים הכינו , וקית את הבנייהחכדי להסדיר     

נהל דחתה את יל הממועצת התכנון ש. מתאר לכפרם
, בלחץ המתנחלים, כעת. ץ"והתושבים עתרו לבג, בקשתם

  .ץ בעתירה"עוד בטרם דן בג, מרחף איום הריסה מעל הבתים
ת רשימת הבתים שיש כוונה קיבלו התושבים א ביולי 15-    ב

בית הספר ,  מבני מגורים10: כמחצית ממבני הכפר –להרסם 
הבתים משמשים . ספים מבנים נו12שמונה דירים ו, הקהילתי

  . וילדות ילדים 35 מתוכם , תושבים74
 אסעד ואביטל שרוןאסעד ואביטל שרוןאסעד ואביטל שרוןאסעד ואביטל שרון- - - - קמר מישרקיקמר מישרקיקמר מישרקיקמר מישרקיעורכות הדין     
נהל י פנו במכתב דחוף למ"רבנים לזכויות אדם"ארגון המ

מנע מהריסת הבתים המהווה הפרה י בבקשה לה,האזרחי
אך ספק אם צעד זה יעצור את , חמורה של הדין הבינלאומי

  .הרשויות
תתקיים , בשעות הצהריים,  ביולי24,   ביום שישי הקרוב  

נגד ההתעמרות , פלסטינית-בסוסיא הפגנת מחאה ישראלית
  . של הצבא והמתנחלים

פרטים מדויקים . אביב ומירושלים-הסעות ייצאו מתל    
 www.maki.org.il: י"יתפרסמו באתר מק

   

: נשיא בוליביה העניק שי לאפיפיור

	יקומוניסטל עם סמפסל של ישו  	
הגיש ,     במהלך ביקורו של האפיפיור פרנציסקוס בבוליביה

 אך את –לו הנשיא אבו מוראלס פסלון של ישו הצלוב 
  . תפקיד הצלב תפסו פטיש ומגל

 הוא מעשה ידיו שלמוראלס הסביר לאפיפיור שהפסל     
כומר ספרדי שברח לבוליביה , לואיס אספניאל קאמפאס

. תנגדותו למשטר הפאשיסטי של פרנקוממולדתו בשלל ה
-וב, בבוליביה הוביל קאמפאס מאבקים של חקלאים עניים

  .  נרצח בידי כנופיות שעבדו בשירות השלטון הימני1980

    נציגי הממשלה בבוליביה מסרו שהנשיא מוראלס עשה 
המכונה , את המחווה מתוך הערכה לאפיפיור פרנציסקוס

  ".אפיפיור העניים"

  

  הקומוניסטית הישראליתהמפלגה 
  אביב- סניף תל

  
 ,11:00מפגשי דיון בימי שישי בשעה 

  70אחד העם , בגדה השמאלית
  

   –מהכיכרות לשלטון 

  המבחן של השמאל
  

 רפורמה או –יקה הלטינית אמר – אפרים דוידיאפרים דוידיאפרים דוידיאפרים דוידיר "ד – 24.7
  נסקינסקינסקינסקי''''אלי גוזאלי גוזאלי גוזאלי גוז:  מנחה ומגיב?מהפכה

 

לעיראק ה בין תוניסי – סלימאןסלימאןסלימאןסלימאן- - - - עאידה תומאעאידה תומאעאידה תומאעאידה תומאכ "ח – 31.7
  אור שיאור שיאור שיאור שי:  מנחה ומגיב? מה נותר מהאביב הערבי-
 

 כמה לקחים –סיריזה ופודמוס  – דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןכ "ח – 7.8
 שפרצו בעוצמה את מעלייתם של כוחות שמאל חדשים

 יואב גולדרינגיואב גולדרינגיואב גולדרינגיואב גולדרינג:  מנחה ומגיב.המרחב הפוליטי

 
  .כל המפגשים פתוחים לקהל ללא תשלום

  
  

  ש יפו"חד
  יפו, מי'שכונת עג, 3רחוב השקמה 

  
  20:00בשעה ,  ביולי22', ביום ד

  תתקיים 

  

  :סיפה פומבית בנושאא

  המצב הפוליטי והאתגרים העומדים בפנינו
  
  
  
  
  

  באריןבאריןבאריןבארין''''יוסף גיוסף גיוסף גיוסף גכ "השתתפות חב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   הגירושעצור נ

    סוסיאמכפר


