
 

  
  

  

  

מורכב ממי , הסוג הראשון:     יש שני סוגי פוליטיקה
שמבטיחים דבר אחד לפני הבחירות אבל עושים את 

כולל את אלה שלפני , והסוג השני; ההיפך אחריהן
  .הבחירות ואחריהן מחויבים לאותם ערכים ועמדות

  
  
  

ניסה להצטייר , כ אריה דרעי"ח, ס"ר ש"    שר הכלכלה ויו
, "מנהיג חברתי"ת האחרונות לכנסת בתור לפני הבחירו

הוא ". השקופים"אותן כינה , המחויב לשכבות המוחלשות
ובה הביע את מחויבותו הן , הצטלם במסיבת עיתונאים
והן לביטול ,  שקלים לשעה30-להעלאת שכר המינימום ל

  .על מוצרי יסוד) מ"מע(מס הערך המוסף 
  
  
  

עם ". אים משם לא רו–דברים שרואים מכאן ",     והנה
ועשה את מה , חזר דרעי לתלם, היכנסו למשרד הכלכלה

תמיכה במהלכי הפרטה : ס עשו בכל הממשלות"ששרי ש
המיטיבים עם ההון ופוגעים במעמד , ובצעדים כלכליים
  .העובדים ובעניים

  
  
  

 וכמוהו שאר חברי –הצביע דרעי , )22.7 (    בשבוע שעבר
, ש"חד(כ דב חנין "ח נגד הצעת חוק של –ס "הכנסת של ש

בשל . מ על מוצרי יסוד" מע0%בדבר ) הרשימה המשותפת
גם . נפלה הצעת החוק במליאת הכנסת, ס"התנגדות ש

 שלפני הבחירות –חברי הכנסת של הליכוד וכולנו 
 –מ על מוצרי יסוד "התחייבו פומבית לתמוך בביטול המע

  .והצביעו נגד ההצעה, ברגע האמת, התייצבו

הפילה , באותו יום ממש. פעמית-ר במעידה חד    לא מדוב
הקוראת , האחת: כ חנין"ס שתי הצעות חוק נוספות של ח"ש

לבטל את ההעסקה הקבלנית בגופים הציבוריים ולהעביר את 
ביקשה לחייב , והשנייה; עובדי הקבלן להעסקה ישירה

כדי שלא , העמדת עמדות שמירה עבור מאבטחים ושומרים
ו לעמוד בכניסה למקום אותו הם מאבטחים תוך שהם יאלצי

בין , היו משרתים שני החוקים. חשופים לגשם או לחום
את העובדים המוחלשים המועסקים בניקיון , היתר

  .מ ואתיופיה"יוצאי ברה, מזרחים, ערבים, נשים: ובאבטחה
  
  
  

  

היו מספר אישים חילונים ,     לפני הבחירות האחרונות
 קראו –ס "דלי ההשקפות בינם לבין ששחרף הב, בשמאל

, משום שלתפיסתם מדובר במפלגה חברתית, להצביע עבורה
המקדמת את המאבק נגד האפליה העדתית כלפי מזרחים 

הקשת "ממייסדי , מי שלום שטריתס' פרופ, למשל(
 טור דעה בעיתון 27.2-שפרסם ב, "הדמוקרטית המזרחית

  ").למה אצביע לדרעי: "שכותרתו" הארץ"
  
  
  
  
  

ס התייצבה פעם אחר פעם נגד האינטרסים "העובדה שש    
מחדדת את ההבחנה בין שני סוגי , של הציבור המוחלש

למי , הצבעה עקרונית: הפוליטיקה ובין שני סוגי ההצבעות
מול הצבעה למי שמוכר , שמציג מצע ברור ומחויב לו

אבל לאמיתו של דבר , "השתייכות"-ו" זהות"פנטזיה של 
      .קבוצת הזהות בשמה התמודדאינטרסים של יב לאינו מחו

  2015 י ביול29, 29    גיליון
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        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
  

  הקיבוצים לימין ההתנחלויות בצפון ים המלח
מרשימה  – עמידתכם לאורך שנים במציאות של האזור"

 הקיבוצים והמושבים באזור כולו .ומעוררת כבוד והשראה
. ביטחוןתפישת התפתחו כחלק מיצירת ריבונות ישראלית ו

, ריאות חסרות אחריותודווקא על רקע ק, דווקא בימים האלה
חבריכם לתנועה הקיבוצית עומדים אתכם היום מתוך , אנו

מן , ציונית, הבנה כי ישיבתכם באזור הינה שליחות לאומית
  ".המדרגה הראשונה ועומדים מאחוריכם בלב שלם

  , ל התנועה הקיבוצית"מזכ, יאיר משה(

  )10.7, הודעה לעיתונות של דובר התנועה הקיבוצית

  

  ים של זקני סיריזההפרוטוקול
המנהלת עכשיו , קומוניסטים-חבורת המרקסיסטים והניאו"

. אינה מגבילה את סדר יומה לשלוליות המקומיות, את יוון
היא רוצה את , היא רוצה את המערב, היא רוצה את אירופה

 ".העולם
 )11.7, "גלובס", הפרשן יואב קרני(

 

 מותק של מדינה
ל העולם אנשי עסקים בכ. בישראל יש רגולציה די חלשה

הטענה שעל רקע . ולציה ממשיתאמריקאים נתקלים ברג
 .אינה נכונה – אמריקאים לא יעשו כאן עסקים ,הגז עסקי

, אני. היא נשמעת יותר כמו לחץ שמנסות להפעיל חברות הגז
מאוד מרוצה מהיחס של הרגולטור , כאיש עסקים אמריקאי

 ".'שאני מקבל כאן
 )  9.7, "כלכליסט", מיקלים לישראלמבעלי כי, אדי טראמפ( 

  
  
  
  

  

  

  
  

  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

מתבקשים לכסות את הוצאות , המעוניינים לקבל בדואר רגיל

בשיק לפקודת המפלגה   שקל150שלוח באמצעות תרומה של המ

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

  
  
  

        , , , , מודעה אחת גדולהמודעה אחת גדולהמודעה אחת גדולהמודעה אחת גדולה
        ושקר גדול הרבה יותרושקר גדול הרבה יותרושקר גדול הרבה יותרושקר גדול הרבה יותר

התפרסמה מודעה בת חצי ) 12.7" (ישראל היום"    בעיתון 
ובה הזמנה לאירוע לציון , עמוד של לשכת ראש הממשלה

במודעה נכתב כי . ה שנים לגדודים העברייםמאמלאות 
את החזון . ראשית ההתארגנות הצבאית היהודית"-מדובר ב

  ".ל הסיכוייםכ במאבק נגד ,בוטינסקי'הזה הגשים זאב ז
שכן המסגרות . כיאה לשקר גדול,     הייתה זו מודעה גדולה

בוטינסקי 'הצבאיות הראשונות של יהודים לא הוקמו בידי ז
ומי . כי אם עשור קודם לכן, בזמן מלחמת העולם הראשונה

 כדי להגן על –  ברוסיה20-שהקימה אותן בתחילת המאה ה
 הייתה –הקהילות היהודיות מפני הפוגרומים האנטישמיים 

  ". בונד"נית ציו-התנועה הסוציאליסטית היהודית והאנטי
  

 
בצד גופותיהם , ל הבונד בעיר אודסהאנשי המשמר ש: בתמונה

  .1905ינואר , של שלושה חברים שנפלו בקרב במהלך פוגרום
  

הפכו הפוגרומים האנטישמיים לתופעה ,     באותן שנים
השלטון . נפוצה בחיים הפוליטיים של האימפריה הרוסית

,  בעיר ובכפרשהתמודד מול תנועות מהפכניות, המלוכני
דוגמת הקהילות , הסית את ההמונים כלפי מיעוטים

  .כדי להפנות את הזעם של העם הרחק מהשלטון, היהודיות
בנאומו , ולדימיר לנין,     על כך אמר מנהיג מהפכת אוקטובר

כשהגיעה ): "1919מארס " (על ההסתה הפוגרומית ביהודים"
שתדלה ה,  הצארית הארורה לימי חייה האחרוניםלוכההמ

- בעלי.. .לשסות ביהודים את הפועלים והאיכרים הנבערים
האחוזות והקפיטליסטים שקדו להטות את שנאת הפועלים 

גם . ודים ולכוון אותה כלפי היה,והאיכרים המעונים ממצוקה
שהקפיטליסטים , תקרובותים י לערואיםבארצות אחרות 

, כדי לזרות חול בעיני הפועלים, שנאה ליהודיםמלבים 
  . "הוןמן ה –ם הם מן האויב האמיתי שליהטמבאת הסיח לו

    על רקע זה קמו ההתארגנויות החמושות הראשונות של 
הימין בוטינסקי ' לא  זןקימו אותה: 20- יהודים במאה ה
והן לא ; ציונים-אלא סוציאליסטים אנטי, בתנועה הציונית

הוקמו כדי להילחם במלחמת העולם בשירות מעצמה 
אלא כהתארגנות להגנה , ת זו או אחרתאימפריאליסטי

אבל , אולי גדולות" ישראל היום"-המודעות ב. עצמית
  .העובדות ההיסטוריות הן עקשניות

 אאאא""""אאאא



  

 3 /מדיניות
 

  

  , רוצה לינוקממש העגל שלא 

  לא רוצה להניקבטוח הפרה ש
  

 ? מרצ למחנה הציוני לקראת הבחירות הבאות לכנסתחבירה שלהאומנם 
  

  

 הפרשן הפוליטי יוסי ורטר העריךבטור ארוך ומפורט 
 של חבירה אפשרית בין מרצ סיכויאת ה, )24.7, "הארץ("

העבודה המורכבת ממפלגת " (המחנה הציוני"לבין רשימת 
. לקראת הבחירות הבאות לכנסת) ומהתנועה של ציפי לבני

מסגרות פוליטיות הן רק בסך הכל . אני לא פוסלת כלום"
ר "ציטט ורטר דברים שאמרה יו, "אמצעי שמשרת מטרה

בוועידת מפלגתה לפני כשלושה , כ זהבה גלאון"ח, מרצ
  .שבועות

 אין זו הפעם הראשונה שמוצע להקים מערך בין, אומנם
האחרון שדיבר על כך ברצינות  .העבודהמרצ לבין מפלגת 

בעת שהתמודד על ראשות , כ אילן גילאון ממרצ"היה ח
, אורון) ומס'ג(וקדם לו חיים , מפלגתו מול זהבה גלאון

אולם הפעם הרעיון נזרק  .ר המפלגה"בשלהי כהונתו כיו
ה עברה מרצ את אחוז סיומבשלאוויר בתום מערכת בחירות 

. תקוותיה להגדיל את כוחהנגוזו לאחר ש, שן ועיןהחסימה ב
כפי שחזו ( מנדטים 12-  מנדטים ל6- כפלת כוחה מהבמקום 

, )2014לפני מלחמת עזה בקיץ ,  מסקרי דעת הקהלכמהלה 
רק לאחר , זאתוגם .  מנדטים5-הצטמצם ייצוגה בכנסת ל

, "גוועלד"ניהלה בימים האחרונים לפני הבחירות קמפיין ש
 כי ,להבהיל את ציבור תומכיה ולהבהיר להםתה היישמטרתו 

 המפלגה –אם ילכו לרעות בשדות זרים ולא יצביעו למרצ 
  .20-לא תיוצג בכנסת הכלל 

הנהגתה של זהבה גלאון ניסתה לנקוט בקו המצטייר במרצ 
, "צוק איתן"ביחסה הביקורתי כלפי , למשל(כיותר שמאלי 

בדצמבר , "קהעופרת יצו"בשונה מתמיכתה הגלויה במתקפת 
מצאה , גם בפעילותה הפרלמנטרית בדיוני הכנסת). 2008

עצמה סיעת מרצ מצביעה לעיתים קרובות יחד עם חברי 
 ובניגוד לעמדת מחנה –הכנסת של הרשימה המשותפת 

חוק "לבטל את , למשל, חברי הכנסת של מרצ הציעו. הציוני
שתי . וזאת במקביל לסיעת הרשימה המשותפת, "החרם

חברי שבעוד ,  היו היחידות בכנסת שתמכו בהצעה זוהסיעות
, גם כאלה הנחשבים שמאליים(כנסת של המחנה הציוני ה

  .הצביעו עם הממשלה) דוגמת יוסי יונה וסתיו שפיר
על התנגדותה של כל סיעת מרצ להצעת החוק של סיעת 

, "החמרת הענישה בדבר מיידי אבנים "לגביהבית היהודי 
. יצא עליה קצפם של כמה מחברי הכנסת של המחנה הציוני

כ תמר "התכתש מילולית עם ח, למשל, כ איציק שמולי"ח
- ו" ד"חותכת לכיוון בל"ואמר לה כי היא , זדנברג ממרצ

כ "ח, ל מפלגת העבודה"מזכ". עוד רגע תזרקי עליי אבן"
אם יש את זועבי ללכלך על : "ברגהתריס כלפי זדנ, חיליק בר

התייחסותה של ראשת מרצ ". ?למה צריך אותך ,צה״ל

, אמרתי לעצמי: " המכוערת הזו הייתה סלחניתהתקפהל
את לא חייבת לראות עין בעין עם כל , תנשמי, תירגעי, זהבה

מותר לשמולי לחשוב אחרת לגבי חוק . חברי האופוזיציה
  ".הארץ" פרשן באוזניהתוודתה –" ?מה קרה. כלשהו

המחנה "במסגרת סיעת (מפלגת העבודה שבעוד , אם כך
וחברי הכנסת שלה מתחרים ביניהם , נעה ימינה") הציוני

, בהתלהמות כלפי מי שמחזיקים בעמדות יוניות משלהם
כפי שמתבטא (ובעוד מרצ מצטיירת כהולכת שמאלה 

מצויים גם בנושאים שאינם , ברקורד שלה בהצבעות בכנסת
ברית בנראה כי הרצון של גלאון אז  –) זוסבקונצנ

תכנית על בתור אלקטורלית בין שתי המפלגות עשוי להישאר 
  . הנייר בלבד

שתמש בהפחדות מפני כישלון תגלאון ייתכן כי , אומנם
בבחירות הבאות כדי לאלץ את מוסדות מפלגתה ואת חברי 
. הכנסת שלה לשקול ברצינות הליכה עם מפלגת העבודה

הרי , מרצ היא העגל שלא ממש רוצה לינוקאולם אם 
 צירוף. שמפלגת העבודה היא הפרה שבטוח לא רוצה להניק

כ "ח, ר המחנה הציוני"של יומשרת את ניסיונו  ומרצ אינ
ציבור של מפלגתו  בלטשטש את זיהויה, יצחק הרצוג

ימין נתניהו לבהתלהבות הרצוג  כך התיישר. כמפלגת שמאל
   .אניבשאלת הסכם הגרעין האיר

 –והוא ,  להכניס לדיון את מה שגלאון השמיטהחשוב
 תפיסות עולם ה עקרונות ואלה על בסיס אל.הערכיהמימד 

כפי שאמרה פעם סיסמת , אם? הולכים יחד לבחירות
 אז מדוע –הלב שלה נמצא בשמאל , הבחירות של מרצ

להתעקש להפקיד את עתידה בידי מפלגה המחקה את 
  ?מדיניות הימין

  

        וווו""""אאאא
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  ...לפני השבוע
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

         עיר ההתנדבות עיר ההתנדבות עיר ההתנדבות עיר ההתנדבות––––נצרת נצרת נצרת נצרת 
  

         יהודה אונגר יהודה אונגר יהודה אונגר יהודה אונגרמאת
  

נצרת הפכה בימי מחנה העבודה השלישי לעיר של 
  .התנדבות

בכל מקום בעיר פוגשים קבוצות של מתנדבים העובדים 
חופרים תעלה , צובעים שולי מדרכות ופחי אשפה: במסירות
, בונים קירות ומדרגות, סוללים כבישים, ים חדשלצינור מ

בעוברי באחד הרחובות חולפת לידי . מנקים ומשפצים
 –ועל גבי האבנים קבוצות בני נוער , משאית עמוסה אבנים

עד .  שרים בקולי קולות–המעמיסים ופורקים את האבנים 
, בו שכן מטה המחנה, א"שעוברים ממרכז העיר לבית ימק

כפי , אך העבודה העיקרית. בוצות עבודהנתקלים בעשרות ק
  .נעשית דווקא בשכונות, מכן-שהתברר לאחר

הוקם מחנה אוהלים , בחורשה היפה, א"ליד בית ימק
ססגוני המאכלס כאלף מתנדבים שבאו מחוץ לעיר לכל ימי 

עבורם פועלים כל השירותים ). בשבת היו עוד יותר(המחנה 
 -אך בראש. ות ועודבידור ותרב,  רופאים ואחיות בתורנות–

 – 1,200חדר אוכל אירעי בו אוכלים בכל ארוחה , וראשונה
אך , תושבי נצרת המתנדבים אינם לנים במקום( איש 1,500

  ).כשבאים למטה אוכלים כאן

הינו אדם צעיר , ראיסיראיסיראיסיראיסי''''רמז גרמז גרמז גרמז ג המהנדס ,מרכז ועד המחנה
בכל ימות השנה הוא משמש חבר מזכירות החזית . ודינמי

הוא משיב לשאלתנו כי ההכנות . ל נצרתהדמוקרטית ש
 ועדות 15- הוקמו כ. המעשיות למחנה החלו לפי כחודש

שהוקמו בנצרת (במקביל הכינו ועדות השכונות . משנה
תוכניות לעבודה שביקשו לבצע ) ביוזמת החזית הדמוקרטית

אז הוכנו האמצעים הדרושים לביצוע . בשכונתם בימי המחנה
  .כלי עבודה, חומרים,  מכונות–העבודות 

מה , המוכיח, זה ללא ספק חזיון בלתי רגיל בנוף הישראלי
דמוקרטית הנהנית מאמון -יכולה לחולל הנהגה עממית

  .ההמונים והמשתפת אותם בבעיות עירם
תושבי נצרת והמתנדבים האחרים שזרמו מכל חלקי הארץ 
נתנו בעבודתם גם תשובה הולמת לשלטונות המנסים 

  .לתושביה ולהנהגתה הדמוקרטית, רלהתנכל ללא הפסק לעי
  

  26.7.1978, "זו הדרך" 

, ההסכם נחתם
  והמאבק נמשך

  

  

על ההסכם שהושג ) 21.7(ש בהסתדרות בירכה "סיעת חד    
בשאלת העסקת עובדי , בין ההסתדרות לבין משרד האוצר

ההסתדרות ויתרה על כוונתה לקיים . קבלן במגזר הציבורי
 עובדי קבלן 10,000- למעלה מכי הוסכם ו, שביתה כללית

יעברו ) ספר-וביניהם עובדות סוציאליות ואחיות בתי(
ש מברכת על כל הישג של כל "סיעת חד. "להעסקה ישירה

ההכם . בר מהעסקה קבלנית להעסקה ישירהועובד הע
ות צעד ישהושג בין ההסתדרות לבין משרד האוצר חייב לה

 ספק שהסכם אין. ראשון בדרך לבלימת תופעת עובדי הקבלן
  .נכתב בהודעה, "זה יביא לאווירה חדשה ביחסי העבודה

, פרסמה גילוי דעתלהעסקה ישירה הארצית הקואליציה     
הייתה ונותרה כי אין די בהוספת מספר בו נכתב כי עמדתה 

ההסכם " :תקנים כדי לפתור את הבעיה מיסודהמוגבל של 
 תופעת אינו כולל הנחת תשתית לפתרון ארוך טווח למיגור

אין בו התחייבות לאיסוף מידע מקיף : ההעסקה הקבלנית
בהם אסור אין בו הגדרת מקצועות ; בדי קבלןואמין אודות עו

 ואין בו תכנית אופרטיבית רצינית ;יהיה להעסיק עובדי קבלן
  . "לצמצום התופעה במשרדי הממשלה והרשויות המקומיות

  
  
  
  

  

  לחם ודגים
מעשה ן עצרו חשודים ב שירותי הבטחו,בשעה טובה    

מיד לאחר . בטבריה" הלחם והדגים" ה בכנסייההצתה
כלי תקשורת של בגיבוי , כי הדין של החשודיםעור, המעצר

נחקרו החשודים לטעון כלפי החוקרים כי החלו , הימין
 . נחקרו במהלך השבתוהם, זכויותיהם הופרו, עינוייםב

יעות  מגולנחקרים, אין ספק שמדובר בהאשמות חמורות    
 : אבל אי אפשר שלא לגחך.כל הזכויות לפי חוקי המדינה

מאשימים את שמאל הי זכויות אדם ואישים בארגונ
 מושמצים בהיותם –כ בהפעלת כוח "הצבא והשב, המשטרה

 הם –  טענות דומותניםימין טועבכאשר אולם ". אנטישמים"
        . ביקורת בונהסבורים שהם מותחים 

        ....יוסי סיוסי סיוסי סיוסי ס



 5/כנסת 

 

משלחת האיחוד האירופי לא הורשתה להיכנס 

  ש"כים מחד" עם חהשילכנסת לפג
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

פרלמנט הוועדה לזכויות אדם של ה-חברי תתמשלחת של     
,  האיחוד האירופי בישראלשגרירוה גם ואליה התל, האירופי

 לפגישה עם ,להיכנס למשכן הכנסת) 21.7(לא הורשתה 
 באריןבאריןבאריןבארין''''סלימאן ויוסף גסלימאן ויוסף גסלימאן ויוסף גסלימאן ויוסף ג- - - - עאידה תומאעאידה תומאעאידה תומאעאידה תומאכנסת החברי 

 התואנאלצו לקיים השניים . ) הרשימה המשותפת,ש"חד(
 יולי אדלשטייןיולי אדלשטייןיולי אדלשטייןיולי אדלשטייןלאחר שיו״ר הכנסת ,  הכנסתמחוץ למשכן

 ץכך שינכח במקום יועהתנה את קיום הפגישה ב) ליכוד(
שני חברי הכנסת סירבו לקבל את . מדיני של משרד החוץ

לחת דו הורה לא לאפשר למשישמצ, דרישת אדלשטיין
 .האירופית להיכנס למשכן

את מחאתם העמוקה על  הביעו בארין' וגסולימאן- תומא    
לא ייתכן ", בארין'כ ג"לדברי ח. ההחלטה השערורייתית

חדר הסיעה שלהם שלא יתאפשר לחברי כנסת לקיים ישיבה ב
מדובר בדיונים פוליטיים , ולדברי. "חיצוניללא נוכחות נציג 

תוספות "פות על חברי הכנסת אין לכ ומובן כי ,רגישים
סלימאן -כ תומא"ח. כתנאי לאפשר את קיומם" ומפקחים

 להצר את מרחב סתזה עוד צעד בניסיון של הכנ"כי , הוסיפה
הרשימה ובמיוחד אלה הנמנים עם , הפעולתם של חברי

אשר נחשפת , מוסד הכנסתיחס כזה מבזה את . המשותפת
ת צמצמ מגם  אלא,מחוקקת חוקים גזענייםכמי שלא רק 

  ".של חבריהפעולה המרחב באופן סלקטיבי את 
מאן יסל-תומאהציגו , בפגישה שהתקיימה מחוץ למשכן    
את מעמדה ומצבה הפוליטי של האוכלוסייה בארין 'וג

, הוקיעו את החקיקה הגזענית המשתוללת ללא רסן, הערבית
רק מגבירים את , מעשים דוגמת זה האחרוןוהדגישו כי 

הממשלה דמוקרטית של -התנהלות הלאתשומת הלב ל
נכנסת המשלחת האירופית למשכן , בתום הפגישה. ושליחיה

לרבות פגישה מתוכננת , הכנסת כדי לקיים פגישות נוספות
  .עם יו״ר הכנסת

  

אין כפר בשם אין כפר בשם אין כפר בשם אין כפר בשם : ": ": ": "סגן שר הביטחוןסגן שר הביטחוןסגן שר הביטחוןסגן שר הביטחון
 """"זהו מחטף של השמאלזהו מחטף של השמאלזהו מחטף של השמאלזהו מחטף של השמאל. . . . סוסיאסוסיאסוסיאסוסיא

הגיש שאילתא ) הרשימה המשותפת, ש"חד(כ דב חנין "    ח
ופה ובה שאל האם אכן כוונת הצבא להרוס מחצית דח

בגלל , חברון-בדרום הר, מהבתים בכפר הפלסטיני סוסיא
  .ץ בעתירת התושבים"לחץ המתנחלים וזאת בטרם דן בג

, )הבית היהודי (אלי בן דהןאלי בן דהןאלי בן דהןאלי בן דהן,     תשובת סגן שר הביטחון
מדובר . מעולם לא היה כפר ערבי בשם סוסיא"הייתה כי 

". C  לשם השתלטות על שטחי,שמאלבמחטף של ארגוני 
נדהמתי לשמוע  ":ומרואב, כ חנין הגיב לדברים בחריפות"ח

מעולם לא נתקלתי בתשובה כל כך מנותקת . את תשובתך
הוא המשיך וציטט את המשפטנית פליאה ". מהמציאות

שכתבה , ממובילות מפעל ההתנחלות בגדה המערבית, אלבק
ירבת 'כפר הנקרא חבית הכנסת העתיק נמצא ב" כי 1982-ב

יש רישום במרשם המקרקעין לפיה . וסביבו כפר ערבי, סוסיא
כ "ח". האדמה הזו היא בבעלות פרטית של בעלים ערבים

ובעת כי גירוש אנשים מביתם הק, נבה'חנין ציטט מאמנת ז
, וקרא לממשלה להיענות לקולות בעולם, הוא פשע מלחמה

  .    הקוראים לעצור את הגירוש, ב"באיחוד האירופי ובארה

העברת העברת העברת העברת ממשלה נגד חוק לממשלה נגד חוק לממשלה נגד חוק לממשלה נגד חוק להההה
 עובדי קבלן להעסקה ישירהעובדי קבלן להעסקה ישירהעובדי קבלן להעסקה ישירהעובדי קבלן להעסקה ישירה

  
  
  
  

 מתנגדים מול 50ברוב של , )22.7(מליאת הכנסת דחתה      
, ש"חד (דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןכ "ל חהצעת החוק שאת ,  תומכים39

ר השדולה להעסקה ישירה "יו ככהןהמ, )הרשימה המשותפת
בורי העברת כל עובדי המגזר הציהצעת החוק עניינה . בכנסת

כ חנין "ח. להעסקה ישירה –המועסקים כיום כעובדי קבלן 
הממשלה בחרה להפנות עורף למאות אלפי "מסר בתגובה כי 

על המגזר :  הערכיתבמקום לומר את האמירה, עובדי קבלן
 ".עבדות הקבלןהציבורי להשתחרר מ

 400,000-במגזר הציבורי עובדים למעלה מ, פי הערכות    ל 
מדובר .  מהמועסקים במגזר זה38%-הם כש, עובדי קבלן

ים של מאות אלפי עובדים חסרי ביטחון עיסוקבקבוצה חוצת 
 .תעסוקתי וחסרי זכויות

וגשה בידי  דומה לה ה שהצעה–מטרתה של הצעת החוק "    
היא לתת פתרון למחלה  – ס בכנסת הקודמת"סיעת ש

ההולכת ומתפשטת ', העסקה קבלנית'הבעייתית הקרויה 
, כבר מזמן לא מדובר רק בעובדי אבטחה. ברחבי המשק
מהנדסי , רופאי קבלן, כיום יש גם מורי קבלן. שמירה וניקיון

. לןמועסקות כעובדות קבהקבלן ועובדות סוציאליות 
 .כ חנין"אמר ח, "התופעה הפכה מכת מדינה

שכם בצד עובדים - אל-ישנם עובדי קבלן שעובדים שכם"    
, ספר-אם ניכנס לחדר מורים בבית. המועסקים באופן ישיר

שאחת מהן מועסקת , ייתכן ונמצא שם שתי מורות לאזרחות
שתיהן מלמדות . בהעסקה ישירה והשנייה היא עובדת קבלן

תופלה  –אבל המורה שהיא מורת קבלן , דברבדיוק אותו ה
, בתוספת ותק, בימי חופשה, לרעה בזכויות סוציאליות

. 30%-ב, בממוצע, ושכרה יהיה נמוך, בביטחון תעסוקתי
של עובד מקופח בצד , חייבים להפסיק את התופעה הזאת

 ".עובד מטופח
בירך על ההסכם שהושג השבוע בין ההסתדרות חנין כ "ח    

שכלל , בזכות האיום בשביתה כללית, ד האוצרלבין משר
 עובדי קבלן 10,000-מעבר להעסקה ישירה של למעלה מ

דרושה התמודדות . אולם אין זה מספיק. "במגזר הציבורי
  ".אתמערכתית עם התופעה הרחבה הז

כי באותו יום דחתה מליאת הכנסת הצעת חוק ,     יצוין
 על מוצרי 0%מ בשיעור "כ חנין לקביעת מע"של חנוספת 

 נכללמדיניות שיעד וזאת חרף העובדה שמדובר ב, יסוד
  .כולנו והליכוד, ס"מפלגות שהבמצעי הבחירות של 



   6/בעולם 

  

  יוון מאתגרת את השמאל בעולם כולו
  

  אשר נפגש עם מנהיגי סיריזה ביוון, כ דב חנין"ראיון עם ח
  

    המשבר הפוליטי והכלכלי ביוון ריתק אליו בשבועות 
בעיקר סביב משאל , האחרונים את תשומת הלב העולמית

 מהיוונים בהתנגדות לצעדי צנע 62%בו תמכו , העם הדרמטי
חתמה ממשלת ,  ספורים לאחר מכןאולם ימים. נוספים

מנהיג מפלגת , בראשות אלכסיס ציפראס, השמאל ביוון
  .על הסכם צנע חדש שכפו עליה המוסדות האירופיים, סיריזה

ביקר , כ דב חנין"ח, י"    חבר הלשכה הפוליטית של מק
בעת שהפרלמנט היווני , לפני כשבועיים, בירת יוון, באתונה

  .גש עם בכירים במפלגת סיריזהונפ, דן בהסכם הצנע החדש
  

   ????כיצד מנתח השמאל היווני את הסיבה למשברכיצד מנתח השמאל היווני את הסיבה למשברכיצד מנתח השמאל היווני את הסיבה למשברכיצד מנתח השמאל היווני את הסיבה למשבר
המשבר היווני הוא קודם כל משבר של כלכלה שנשלטה     

, זו כלכלה חלשה. אוליגרכיה רקובה רבות בידי שניםמשך 
אשר שולבה לתוך איחוד מוניטרי בהובלת הכלכלות החזקות 

. אלי והמוחלשוכך שימרה את מעמדה הפריפרי, באירופה
 אירעו צרות בכל הכלכלות בדרום –ואכן , זהו מתכון לצרות

 אשר האיחוד –איטליה , פורטוגל, ספרד,  יוון–אירופה 
  .המוניטארי פעל לרעתן

,     המשבר ביוון היה חריף יותר מאשר במקומות אחרים
זייפו את , הנגועים בשחיתות, בגלל שבעלי ההון המקומיים

זאכס - בעזרת בנק גולדמן, המדינהספרי החשבונות של 
. רץ משבר חריףפ, כאשר זיופים אלה התגלו. הידוע לשמצה

הנציבות האירופית וקרן , הבנק האירופי המרכזי(הטרויקה 
הגיבו למשבר באמצעות נקיטת צעדים ) המטבע הבינלאומית

שמטרתם להציל את הבנקים הגרמנים והצרפתיתים שהלוו 
,  לחובותיה של יוון לבנקים אלהמתן ערבויותידי - על, ליוון

  .ותוך כפיית תכנית צנע על העם היווני
, מצוקה חברתית קשה,     תכנית הצנע יצרה אבטלה גדולה

. אבל לא פתרה ולא יכולה לפתור את בעיית החוב של יוון
הגיע , 110%שעמד בעבר על , תוצר של יוון- יחס החוב

  . 180%- בתחילת שנה זו ל
  

   ?סיריזה למשברסיריזה למשברסיריזה למשברסיריזה למשברמה היה תגובתה של מה היה תגובתה של מה היה תגובתה של מה היה תגובתה של 
נבחרה על , שעלתה לשלטון בחודש ינואר, מפלגת סיריזה    

להנהיג מדיניות חברתית : בסיס הבטחה ללכת בכיוון ההפוך
. תוך מאבק בבעלי ההון המקומיים והזרים, של צדק חברתי

זו בדיוק הסיבה שהממסד השלטוני באירופה היה כל כך 
  .נחוש שלא לאפשר לה להצליח

 שאלה השאלה היוונית אינה, חוגי ההון באירופה    מבחינת 
חוגי ההון חששו . אלא קודם כל שאלה פוליטית, כלכלית

 המטרה –ולכן , מהצלחתה של ממשלת שמאל רדיקלי
הממשלה את  שלהם הייתה להכשיל האמיתית של המאמץ

  .ולגרום לנפילתה, להביס אותה פוליטית, הנוכחית
  

   ????ומדוע תמכה הממשלה בהסכם הצנעומדוע תמכה הממשלה בהסכם הצנעומדוע תמכה הממשלה בהסכם הצנעומדוע תמכה הממשלה בהסכם הצנע
הסכם החבילה הם הפרלמנט דן ב    אני הייתי ביוון בימים ב

ופגשתי ,שבעצם נכפה על הממשלה היוונית, השלישי
אלה שתמכו במהלכים של הן כ: מנהיגים בכירים של סיריזה

, והן מנהיגים מהאגף השמאלי של המפלגה, ציפראס
  .הסכם בפרלמנטהצביעו נגד הששהתנגדו ו

 התומכים במהלך של ציפראס לא מכחישים שהעסקה    
טוענים שלא הייתה  אבל,  היא מאוד גרועהשנכפתה עליהם

שבפגישה סיפר לי , למשל, שר החינוך החיווני. ברירהליוון 
 שר האוצר הגרמני ,ומתן על ההסכם- של המשאהאחרונה

אמר לציפראס שהוא יכול לצאת מהפגישה בלי לחתום על 
.  שעות24יחוסלו בתוך  הבנקים היוונים אבל אז, שוב דבר

את ושכבות הביניים יאבדו  משמעות הדברים היא שהעניים
ביוון כבר הבריחו את העשירים שכן , כל החסכונות שלהם

  .הכספים שלהם מחוץ למדינה
כי אחת הבעיות הקונקרטיות איתן הייתה ,     עוד סיפר

 לאיים היא אספקת המים, צריכה להתמודד הממשלה היוונית
ואילו , כליותיהמים מסופקים באמצעות מ. םיחיח הצהיוונים

 מפסיקה לספק את  הייתההחברה שמפעילה את המיכליות
התוצאה . אם הייתה יודעת שהבנקים היוונים הושבתו, המים

 זו דוגמא לסוג .שלא יהיה מים לאנשים באיים, הייתה
הבעיות המאוד מציאותיות וקשות עמן צריכה להתמודד 

  .משלה היווניתהמ
מול המצב של אסון כלכלי ,     לדברי שר החינוך היווני

הוא המשיל . לא הייתה לממשלה ברירה אלא להיכנע, גמור
כדי , ליטובסק-זאת לנכונותו של לנין לחתום על הסכם ברסט

, למרות המצב הקשה. למנוע את תבוסת המהפכה הרוסית
, לדבריו. הוא מציין כהישג את עצם הישרדותה של הממשלה

  . ולא הצליחו–הטרויקה רצו להפיל את סיריזה 

  
   ????חושבים באגף השמאלי של סיריזהחושבים באגף השמאלי של סיריזהחושבים באגף השמאלי של סיריזהחושבים באגף השמאלי של סיריזהמה מה מה מה 

 ביניהם שרים וסגני –    אנשי האגף השמאלי איתם שוחחתי 
בשל כך  ופוטרו אשר הצביעו נגד ההסכם בפרלמנט, שרים

מבחינה , לדבריהם.  מחזיקים בעמדה שונה–בידי ציפראס 
לה על עצמה לבצע את מדיניות הצנע הממשלה קיב, מעשית

הם חוששים שזהו תהליך . שהיא נבחרה כדי להתנגד לה
עד כדי סכנה , שיקח את סיריזה למחוזות פוליטיים אחרים

  .דמוקרטית-של הפיכתה למפלגה סוציאל
רוב חברי הוועד המרכזי חתמו על .     הוויכוח במפלגה קשה

הווים מיעוט אבל המתנגדים מ, גילוי דעת המתנגד להסכם
ועדי נמנים מתנגדים להסכם עם ה. בקרב הסיעה בפרלמנט

 וגם תנועת, אלה של אתונה וסלוניקיכולל , מחוזות גדולים
ציפראס בציבור נהנה , עם זאת. הנוער של סיריזה

אנשים חשים כי אומנם ציפראס לא . מפופולאריות רבה מאוד
א אבל לפחות הו, הצליח לכופף את המוסדות האירופיים

  .ניסה להתמודד מול הכוחות החזקים האלה
 הן שאלות חשובות     השאלות שסיריזה מתמודדת איתן

ת ובכולנו את המורכעמתות את  שהן ממכיוון, ומעניינות
איך . 21-דמותו של שמאל שבשלטון במאה הגדולה של ה

ה להתקיים פוליטיקה שמאלית במציאות הקפיטליסטית יכול
 –והעיקר , יווני יש ללמוד ולנתחאת הניסיון ה? של זמננו

  .להימנע מגיבוש תשובות פשטניות



  

 7/ תרבות
 

  

 

  פורת בן אמיר של חדש ספר

:כך לא עושות כולן     

 נשים במגרש הכדורגל
 

 בן    אמיר שללאחרונה פורסם בהוצאת רסלינג ספרו      
. "נשים במגרש הכדורגל – כך לא עושות כולן", פורת

 בין ,פירסם, גוריון בן באוניברסיטת מרצה לשעבר, המחבר
 ראליהכדורגל היש: ממשחק לסחורה: "את הספרים, השאר

- ו)2002, הוצאת אוניברסיטת בן גוריון" (1999-1948
  ).2003 ,רסלינג" (ולאומיות כדורגל"

יושב ,  בלאטר בלאטר בלאטר בלאטרספספספספ כך הצהיר –" העתיד שייך לנשים"   
עוד בשבחו , )א"פיפ (לאומית לכדורגלנהבי ראש ההתאחדות

 :תאת סגנון המשחק של נשים כדורגלניו 1995בשנת 
  ". יין באלגנטיותמאופ הבסגנון ייחודיק משח"
  

  
  לנשים אליפות העולם ב ,קנדה נגד אנגליה

  
בארבע  כי היא מתכוונת להכפיל ,א"הודיעה פיפאשתקד    

 בדיוק – השנים הבאות את המימון לפיתוח כדורגל הנשים
ארגון הכדורגל . 2018- שייערך ברוסיה ב בזמן למונדיאל

 ,2018-2015השנים   מיליון דולר עבור21הקצה למטרה זו 
, עם זאת. 2014-2011בשנים  מיליון דולר 10.3-כלעומת 

 מתקציב הפיתוח הכולל של 2.5%- הסכום מייצג פחות מ
         .  מיליון דולר900עומד על ה, א עבור אותה תקופה"פיפ

, של מאבק על זכותן לשחק כדורגל לאחר שנים   אך 
ברירה אלא להסתפק בשלב זה  ובהכירן בכך שאין להן

 שחקניות סוף-  סוף קיבלו,"שוות אך נפרדות" של במעמד
בעולם ביותר ה הסמכות הגבוההכדורגל מעמד והכרה מ

את  רואה בכדורגל הנשיםא אף " פיפ:יתרה מזאת. הכדורגל
  ."?ם כךומנהא"אך בן פורת שואל בספרו . עתיד המשחק

חק פך למשה שהמשחק אחרינשים החלו לשחק כדורגל     
עוררו רגשות  והן,  באנגליהליםמעמד הפוע של המובהק
 תהתאחדות הכדורגל האנגלי:  נגדןותלכדגברים הה. סוערים

.  שלא לשתף עמן פעולהאולצו חברות ו,החרימה אותן
 ,את הכדורגלניותגברים גינתה  ידיבהעיתונות הנשלטת 

 ,ות כל הקשייםאבל למר.  מתאים להןינואוקבעה שהמשחק 
 וקיימו ,דורגל משלהןאנגליות מועדוני כהנשים ה ייסדו

עם השנים התפשט כדורגל הנשים . עצמן משחקים בינן לבין
, אסיהל, מריקה הלטיניתאומשם ל, תווספ אירופה נלמדינות

נשים יום כ . בה הוא פופולארי במיוחד–ב "ארהל ואפריקהל
 אליפות .ישראל כולל, מדינות 177- בכדרוגלמשחקות 

בה זכתה נבחרת העולם לנשים שנערכה לאחרונה בקנדה ו
 .משכה תשומת לב רבה ברחבי העולם, ב"ארה

כדורגל הנשים בעולם מתקיים כיום , לדברי בן פורת   
 מוסדות  לו יםמענקש,"אוטונומיה יחסית"במעמד של 

את ". גברים ידיבלאומים המונהגים נהכדורגל הארציים והבי
 ,האוטונומיה הזאת הרוויחו הנשים במאבק עיקש ומתמיד

אך גם , הפמיניסטי שנערך בחזית הפוליטית במקביל למאבק
  .  סיכם בן פורת– "במנותק ממנו

מספר : מתנהל בשוליים כדורגל הנשים בישראליצוין ש    
 צייןהמחבר .  דל מאודהקהל דל וןתקציב, מצומצםהקבוצות 

ובכל . אין רואה ואין שומע: כעלה הנופל ביער מעמדו"כי 
מתייצבות השחקניות על כר  רגלבמשך עונת הכדו, זאת

   ". יש–הדשא בכל שבוע כדי לומר להן ולאחרים 
  

        ::::י נשיםי נשיםי נשיםי נשיםעל שתעל שתעל שתעל שתתיעודיים תיעודיים תיעודיים תיעודיים סרטים סרטים סרטים סרטים 
  

        הדיל המורה הערבייההדיל המורה הערבייההדיל המורה הערבייההדיל המורה הערבייה
        ופנינה האחות הקומוניסטיתופנינה האחות הקומוניסטיתופנינה האחות הקומוניסטיתופנינה האחות הקומוניסטית

מדת בבית המל, הדיל היא מורה ערבייה צעירה וכריזמטית    
בבימויה של , "המיית היונה"הסרט . השרון  ספר יסודי בהוד

עוקב אחר הדיל במשך שנת לימודים אחת ,  אילוז אילוז אילוז אילוזגניתגניתגניתגנית
המפגש האישי בינה לבין   .בבית הספר ובחייה הפרטיים

דדים הצצה מיוחדת התלמידים והצוות מאפשר לשני הצ
מפריך דעות קדומות ומפוגג , של האחרלתרבותו  ושונה

המציאות הישראלית   מכורח, עם זאת. פחדים מושרשים
התרבויות יוצר גם התנגשויות מפגש זה בין שתי , המורכבת

בפן . תים מביאים את הדיל לנקודת שבירהישלע ,ומתחים
מופעל על הדיל  ,27בהיותה מוסלמית דתייה בת , האישי

  .לחץ כבד להינשא בשנה הקרובה
 בתיאטרון 20:00בשעה ,  ביולי29, 'דהסרט יוקרן ביום     

  . הכניסה ללא תשלום). העתיקהיפו, 10מפרץ שלמה (יפו 
הסרט ,  באוגוסט6', יוקרן ביום ה, בסינמטק ירושלים     

    מבורךמבורךמבורךמבורךה ה ה ה דלידלידלידליסרטם של ".  אחות קומוניסטית:נה פיילרינפ"
לכאורה  ש85ל אישה בת מביא את סיפורה ש דותןדותןדותןדותן דנידנידנידניוווו

ה  יד חנ–הקיבוץ שלה . ליו חלמה מתפרק סביבהעהעולם ש
 הקפיטליזם דוחק את רגלי; נטש את האידיאולוגיה –

  . אחוות העמיםאת  מגמדותות והמלחמ; זםיהסוציאל
רה עצמה המגדי, פנינה פיילרמסע עכשווי עם  הסרט הוא    

ארגון  מתנדבת ב היאבין היתר. "פעילה וקומוניסטית"
מגיעה לכפרים פלסטינים נידחים ו ,"רופאים לזכויות אדם"

 עושה הכול יילרפ. ם לתושביסייעבגדה המערבית כדי ל
שלמדה פי כ, ת תחושת שליחות חדורצעירהבלהט של 

 ,הכל מתפרק, לכאורהלמרות ש.  הנוער הקומוניסטיבריתב
כי היא , בוקר מלאת רוח קרב ויוצאת לדרך היא קמה כל

  .יודעת שבסוף המהפכה תנצח



    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        
  

  
מחוץ למבנה מחלקת המדינה של ) 20.7(דגל קובה הונף     

כך חודשו באופן רשמי  ו,וושינגטון  בבירה,ארצות הברית
, במקביל.  שנות נתק54 לאחר ,היחסים בין שתי המדינות

צעד זה מבשר . בירת קובה, ב שגרירות בהוואנה"פתחה ארה
את קבורתה הסופית של המדיניות האמריקאית הרשמית 

שביקשה לחנוק את התהליך המהפכני בהובלת , קובהכלפי 
שראשיתו במהפכה , ה גווארה וראול קסטרו'צ, פידל קסטרו

ארצות הברית הודיעה כי אינה מבטלת , ם זאתע. 1959בשנת 
וכי בעתיד הנושא יובא , את החרם הכלכלי על קובה

  .להחלטת הקונגרס
  

  המפלגה הקומוניסטית הישראלית

   הוועד המרכזיאבלה על מותו של חבר

  לואי סלים
  

  

  , י"חבר הנהגת בנק

  שהלך לעולמו בטרם עת
  

   ולמשפחהלחברנו אפרים דוידי

   עם מותכםמשתתפים באבל

  אבה
  

  

  

  "זו הדרך"מערכת 
  

  דני פתר למות 30מלאות ב
  

  , 17:30בשעה ,  ביולי30-נעלה לקברו ב

  קיבוץ יד חנהבית העלמין בב
  

  

  

  

  יני פתר והמשפחהס

שנתיים , 1961ירות האמריקאית בקובה נסגרה בשנת השגר    
-לאחר שהמהפכנים הקובנים הפילו את המשטר הפרו

כעונש על . אמריקאי והרודני של הגנרל פולחנסיו בטיסטה
 ארצות הברית  אמברגו כלכלי ופוליטי על הטילה, המהפכה

  האמריקאית וסוכנות הביון,המשטר הסוציאליסטי בהוואנה
)CIA (וכן , פעמים רבותנקש בחייו של קסטרו ניסתה להת

  .יזמה ומימנה פעולות טרור נגד קובה
  

  בין עזה לגדה:  צילומיםתערוכת
שפרינצק ' רח(אביב -    בשבוע שעבר נפתחה בסינמטק תל

ובה מבט על , "רחוקים/ קרובים "תערוכת הצילומים ) 2
עת חייהן של שלוש משפחות פלסטיניות המפוצלות בין רצו

בתערוכה משתתפים צלמים . עזה לבין הגדה המערבית
  .הכניסה חופשית. וביניהם אלכס ליבק, ישראלים ופלסטינים

  

  ברכות ליוני ולאיילת ליבנה
  

  לרגל הולדת הבת
  
  
  
  

  י"א של מק"סניף ת
  

  ברכות לדניה ועקנין ולדרור בוימל
  

  לרגל הולדת הבן
  
  
  
  

  י"א של מק"סניף ת
  

  ישראליתהמפלגה הקומוניסטית ה
  אביב- סניף תל

  
 ,11:00מפגשי דיון בימי שישי בשעה 

  70אחד העם , בגדה השמאלית
  

   המבחן של השמאל–מהכיכרות לשלטון 
 

לעיראק בין תוניסיה  – 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

 

  .המפגשים פתוחים לקהל ללא תשלום

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ה

  ב"נפתחה שגרירות קובה בארה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ה

  ב"נפתחה שגרירות קובה בארה


