
 

  

  

קמפיין ההסתה של הארגון הפאשיסטי להב"ה הסתיים בפיגוע 

הוצת לאחר מכן,  שעות ספורות ●דקירה במצעד הגאווה בירושלים 

 בכפר הפלסטיני דומא, ותינוק בן שנה וחצי נרצח בשריפהבית 
 

  
  
  

  

  
עשר שנים בדיוק לאחר פיגוע הדקירה שאירע במצעד     

ות ההומופובית: אותו הגאווה בירושלים, שוב מכה האלימ
פחות הגיע שוב עם סכין למצעד, הדוקר, ישי שליסל, 

 .שישה מהצועדיםמחודש לאחר שחרור מן הכלא, ודקר 
פרץ אלימות רצחנית זה הגיע על רקע קמפיין שיטנה 
שנוהל נגד מצעד הגאווה בידי הארגון הכהניסטי להב"ה 
("למניעת התבוללות בארץ הקודש"), שפעיליו ידועים 

ירושלים כמי שמפטרלים במרכז העיר ומתקיפים ב
  באלימות צעירים ערבים.

הושלך בקבוק תבערה לבית שעות ספורות לאחר מכן,     
משפחת דוואבשה בכפר הפלסטיני דומא, הסמוך לשכם. 
הפעוט עלי, בן שנה וחצי, נשרף למוות, ובני משפחתו נכוו 

  ר".קשה בכל חלקי גופם. במקום רוססו כתובות "תג מחי
לא  –והטרור האלים נגד ערבים האלימות ההומופובית     

יש מי שטוענים תוצר של הסתה.  םמהשמיים, אלא ה ונחת
האמת היא, . אבל "בעשבים שוטיםבסך הכל "שמדובר 

ן שלם של עשבים שוטים, שמולידים פירות שזהו ג
 באושים של אלימות, אחרי שהושקו בליטרים של הסתה.

ד את אירוע הדקירה בירושלים מההסתה לא ניתן להפרי    
שקדמה לו. ההסתה הזאת לא באה מהשוליים, אלא מלב לבו 

בן דהן מהבית היהודי של הממסד הפוליטי. כשסגן השר אלי 
מיניים הם "מתכון לחיסולו של העם -חד םאמר שנישואי

היהודי", הוא התיר את דמם של בני ובנות הקהילה הגאה. 
שניהל את קמפיין ההסתה נגד כשבצלאל סמוטריץ', מי 

סגן "הומופוב גאה", הופך להמצעד בירושלים וכינה עצמו 
חבר בקואליציה, הדבר מהווה לגיטימציה יו"ר הכנסת ול

להסתה ולאלימות. כאשר מוטי יוגב, חבר כנסת ולשעבר 
תמש במעמדו בלב הממסד כדי מזכ"ל תנועת בני עקיבא, מש

יש מי  בית המשפט העליון,ל דחפורים ע לעלות עםלקרוא 
 ששומע ומבין כי קיבל היתר לנהוג באלימות.

  

ההסתה שהובילה לדקירה במצעד הגאווה בירושלים, היא     
של בני משפחת אותה הסתה שהובילה להצתת ביתם 

האלימות הגזענית והאלימות  דוואבשה בכפר דומא.
הסתה כיבוש, ההומופובית צמחו על אותה קרקע פורייה של 

אותם כוחות קיצוניים שהניפו סכין על מצעד הגאווה  נאה.וש
 בירושלים, הם גם אלה ששפכו מיכל דלק על בית בדומא.

  

ו גינויים רבים מכל קצווי הקשת שמענבימים האחרונים     
הפוליטית. אבל את המציאות לא מספיק לגנות. את המציאות 

חוק צריך לשנות. בשביל שינוי אמיתי של המציאות, צריך למ
שוויון. בשביל לשים סוף להסתה ולאלימות -כל זכר לאי

) נחוץ לסביות, הומואים, טרנס ובילהט"ב (כלפי קהילת 
 נגדה. בשביל לשיםהמופנות אפליה ה ותל צורלהיאבק בכ

לסיים יש "תג מחיר",  ביריוניסוף לאלימות ולהרס שזורעים 
כיבוש ולחתור שים סוף ל, להפלסטיניאת השליטה בעם 

  צודק, על בסיס הקמת מדינה פלסטינית בצד ישראל. וםלשל
  

לבנות סכר חזק  נחוץהשיטפון הגזעני והאלים הזה, מול     
ה ושל של יהודים ושל ערבים, של הפריפרי –של דמוקרטיה 

גיד בקול ברור: עד כדי לה  –המרכז, של להט"ב ושל כולם 
  כאן! שוויון זכויות זה לכולם!

  2015 אוגוסטב 5, 30 וןגילי   
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        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
  

  

  ביקור הקיסר
"השכנים מספרים שביום שישי, לפני הגעתו של רה"מ 

מנגיסטו בשכונת שמשון  נתניהו לביקור אצל משפחת
באשקלון, בעקבות הסערה הציבורית הגדולה, הגיעו כוחות 

דרכו מעבר סטרילי - ובנו שרוול גדולים של השב"כ לשכונה
חייכים ואומרים: יותר עלה נתניהו למשפחה. השכנים מ

של נתניהו, הוא  משהשרוול הזה נועד לשמור על בטחונו
נועד כדי להסתיר מראש ממשלת ישראל את העוני והדלות 

  שלא יבין איפה הוא נמצא וייבהל". –השכונה  של
  )12.7("ידיעות אחרונות", 

  

  לדרעי אין שליטה על הנשים
של מפלגת  הפורסמה בעיתון 'יום ליום', מודע עובסוף השב"

 , מודעות שכל העיתונות'בזכותן'-ו' 'הנשים החרדיות
ראה כלפי חוץ הדבר נ .החרדית החרימו ולא הסכימו לפרסם

כהצלחה ראשונה של המפלגה לפרסם בעיתונות החרדית, עד 
למפלגה  'כשרות'-שבמפלגה הנשית ראו בפרסום כ כדי כך

ל יצא יו"ר ש"ס אריה דרעי במתקפה קשה ע הבוקר .שלהן
אין לי שליטה על מה שקורה 'ביטאון המפלגה ואמר: 

  '".בעיתון
  )13.7(ידיעה באתר החרדי "כיכר השבת", 

  

  לדבר אל הקיר
ציפי חוטובלי, הנחתה את חטיבת הטקס  ,סגנית שר החוץ"

לדרוש מעתה מראשי מדינות ומשרי חוץ  במשרד החוץ
גם בכותל  שמגיעים לביקורים רשמיים בישראל לבקר

עד כה  .ושלים בליווי של נציגי משרד החוץבירהמערבי 
בקר בכותל המערבי, ל משרד החוץ לא חייב בכירים זרים

 זו הצהרת'. ובקבר הרצל בלבד 'יד ושם'אלא במוזיאון 
, 'כוונות שמחזקת את מעמדה של ירושלים כבירת ישראל

  ."אמרה סגנית השר
  )16.7("ידיעות אחרונות", 

  

  בכיתותמאבק נגד הצפיפות בהרמב"ם 
בשבועות האחרונים התקוממו הורים רבים נגד הצפיפות "

של ילדיהם. בערים רבות נערכו שביתות,  בכיתות הלימוד
התקשורת סיקרה את האירועים ואף בכנסת התקיימו דיונים 
בנושא. מומחים רבים הביעו את דעתם וחוו את מסקנותיהם, 

פוי צ ,שזכה לכינוי 'מחאת הסרדינים' ,בעד ונגד. המאבק
להמשיך עם פתיחת שנת הלימודים הבאה. כבר לפני אלפי 
שנים פסק האמורא רבא כי כיתת לימוד אינה אמורה לכלול 

  (דף  בתרא  במסכת בבא  תלמידים.  וחמישה  מעשרים   יותר

  
  
  

אמר רבא סך מקרי דרדקי עשרין וחמשה ינוקי כ"א) נאמר: '
ינן ריש מוקמואי איכא חמשין מותבינן תרי ואי איכא ארבעין 

עשרים דוכנא ומסייעין ליה ממתא'. ביאור דברי הגמרא: '
היו יתר על וחמישה תינוקות למדים אצל מלמד אחד. 

מושיבים עמו אחר לסייעו  – 40חמישה ועשרים. עד 
. מלמדי תינוקות' 2, מעמידים להם 40בלימודן, היו יתר על 

 אכן, כך פסק הרמב"ם במפורש בהלכות תלמוד תורה (פרק
ב', הלכה ה'). כמה חבל שמערכת החינוך בישראל לא 

  ."פועלת לפי דעת הגמרא ופסקי הרמב"ם
  )14.7(פורסם באתר "הידברות", 

  

  יםרטאיך מפ דוגמא למעסיקיםצה"ל כ
כולם נרעשו מהשביתה שכמעט פרצה בגלל עובדי הקבלן, "

צה"ל הוא . לא עוסקים בשביתות והנה באו לקראתם. אנחנו
במערך שלו  הארגון היחיד במדינה שקורא לפיטורים נרחבים

  ".וקיצץ ארבעה אלופים
 )21.7"וואלה", -בריאיון לדובר צה"ל,  ,(תא"ל מוטי אלמוז

  

  צה"ל כדוגמא להסברה עבור ממשלת הימין
הסברה היא עניין מאוד מורכב. העיתונות בישראל בצוק "

מת לבנון השנייה. יחסית למלח איתן היתה מאוד ממושמעת
מודל  העיתונות בישראל פיתחה לה במלחמת לבנון השנייה

בעופרת יצוקה ... סיקור שלא קיים בשום מקום אחר בעולם
ניסינו לעשות סדר, לקחנו את הפלאפונים מהחיילים, לא 

באמצע עופרת יצוקה .. .לעיתונאים להיכנס או לצאת נתנו
החמאס לישיבה נוסעים שני מג"דים או שלושה מג"דים של 

המח"ט. הם היו שמים אשה בצד שמאל של החלון  אצל
נוסעים וזה תעודת ביטוח.  וילדה בצד ימין של החלון. היו

 לא יורים. נכון? עכשיו יורים. הלך האשה והילדה. זה
חלק מאנשי המילואים של דובר  .ההפתעה של עופרת יצוקה

 קאיותירפחות מוכרים הופיעו (ברשתות) האמצה"ל ה
זה לא  –יות ללא מדים. בלי התואר קולונל או ג'נרל האירופו

אבל  –הונאה, כי זה כן ג'נרל או קולונל  בסדר כי זה קצת
  ... במלחמה מותר לעשות דברים כאלו

ברור לחלוטין היום שהמאבק המשמעותי בתודעה     
ובהסברה, בטח בחוץ לארץ, החזית המרכזית המשפיעה היא 

ות. בעופרת יצוקה בניתי כלי באמצעות הרשתות החברתי
מבצעי. הוא נקרא תפוצה  שבמונחים של דובר צהל הוא כלי

מיפינו מאות ארגונים יהודיים, ישראליים, נוצרים  עולמית...
השיטה  אוהבי ישראל, ארגוני כנסייה. ממש, עבודת נמלים.

עובדת ככה: אם לי יש הודעה כדו"צ ואני מוציא אותה בארץ 
אני  –תצלום, סרטון, מפה, מסמך  –ית ומתרגם אותה לאנגל
ות למא... ה עולמית בלחיצת כפתור אחתמעביר אותם בתפוצ

  מפקדות בכל היבשות. 
חב"ד. הלכתי לדובר חב"ד ואמרתי  –אחת  אניקח דוגמ    

חב"ד יש לו אתר … להם אתם לא עושים מספיק צבא
יורק ובמנהטן -רנט ואלפי שליחים, בקטמנדו ובניואינט

נג'לס, שליחים של חב"ד. הוא בלחיצת כפתור אחת ובלוס א
ת. שם יש משמעת. מקבל הבחור מעביר את זה לאלפי נקודו

יורק ושולח לאלפים בקבוצות המיילינג שלו. ואני -בניו
שולח את זה להילל, והילל שולח את זה לכל בתי הילל 

כל באוניברסיטאות. בבואנוס איירס, בפריז בארצות הברית, ו
  ."וזה מנצח הכל ..את זה לקמפוס.אחד מכניס 

  )22.7(אבי בניהו, לשעבר דובר צה"ל, "שיחה מקומית", 
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  דואגים לבנקים 
  משפחות העובדיםלולא 

  

וצר מציע הא ,צבות הילדיםיאת הסכומים שקוצצו בקלעובדים במקום להשיב 

  ברווחה ולהזרים מיליארדים לבנקים  כדי להמשיך בקיצוץ "תכנית חסכון"
  

  

  אפרים דוידימאת 

  
על דו"ח מיוחד  אשתקד לראשונהפרסם מבקר המדינה     

מהמשפחות  20%-ממנו סובלות כ, תזונתיחוסר ביטחון 
מחצית כ –אל (ובקרב האוכלוסייה הערבית בישר

אין הכנסות  הדו"ח עולה כי למשפחות רבות מ. מהמשפחות)
במקביל מספיקות לכיסוי ההוצאות ההכרחיות למזון, כאשר 

לדיור, לחשמל, למים, לתחבורה הולכות וגדלות ההוצאות  –
צבות יף לקיצוצים בקלכן, נוס ציבורית, לבריאות ולחינוך.

צבות להבטחת הכנסה, אחראית הממשלה גם יהילדים ובק
למציאות בה יותר ויותר משפחות עובדות חיות מתחת לקו 

  העוני או סמוך מאוד אליו.
את נוע אמורים למההמרכיבים חד כדאי להתעכב על א    

קוצצו ש ,הילדיםצבות יהעמקת העוני בקרב המשפחות: ק
ה הקודמת, כאשר בנימין הממשל תבתקופ בצורה דרמטית

. זאת, שר האוצריאיר לפיד היה ראש הממשלה ו נתניהו היה
מהילדים (אחד מבין כל שלושה!) חי  33%במדינה בה 

בקרב הילדים הערבים, מגיע שיעור החיים . מתחת לקו העוני
עשור של מכתוצאה שלישים. -מתחת לקו העוני לשני

  למעגל העוני.י שנה מתווספים מדבבות ילדים קיצוצים, ר
  

  על קצבות הילדים בישראל:להלן כמה עובדות     

נמוכה מכל המדינות השראל היא הקצבה בי                

שיעור הילדים העניים בישראל גדול כמעט פי  .ותחתהמפו
שלוש משיעורם הממוצע בארצות המפותחות, העומד על 

מיוחד בבישראל נמוכה  ת הילדיםצביקעובדה ש. ל12%
תורמת תרומה מרכזית  ,נהוג במדינות אחרותמה ש לעומת
  לכך.  

 .צבות הילדים עוד ועודיהממשלה מקצצת את ק            
 אכשר אוצר, לפני למעלה מעשור, הו נתניהובעת שכיהן 

החל בקיצוץ של קיצבות הרווחה, ובהן גם קיצבת הילדים. 
בה הממוצעת צי, בטרם נכנס נתניהו לתפקיד, הק2001בשנת 

היא ירדה  ,כעבור חמש שנים ים.שקל 321לילד עמדה על 
נתניהו היה כבר ראש כאשר , 2009שנת . ביםשקל 180-לכ

, לפני שנתיים .יםשקל 152-צבה הצטמקה ליהק ,ממשלה
כל של היא הגיעה לשפל  ,לפיד בסיועו של שר האוצר יאיר

  ים בלבד.שקל 140 הזמנים:

 .מהקיצוץיותר המשפחות הגדולות נפגעות                 
לדים נפגעו קשות מהקיצוץ האחרון. על ות ימרובמשפחות 

 5פי חישובים שנערכו במוסד לביטוח לאומי, משפחה ובה 

יותר שהם  ים,שקל 440-כהכנסה חודשית של ילדים, איבדה 
  .שקל בשנה פיםאל חמשתמ

  

אין  .צבת הילדיםיהשכירים נפגעים מהקיצוץ בק                
זה סוד שמעגל העוני מתרחב. משפחות העובדים, בהן 

" ממנו צומחים "מאגר-ה הןמפרנס אחד או שני מפרנסים, 
אשר תלויים בקיצבות לגידול ילדיהם,  ,אותם עניים חדשים

  דל ושכרם הנמוך.ה הגייוקר המחיוזאת בשל 
לפני  הלמתכונתאת קיצבת הילדים יש להשיב מסקנה:     

 יםמיליארד שקל 2.7אמצעות החזרת ב, 2013אוגוסט 
להפסיק את מסע ההסתה נגד זכויות יש  שקוצצו. במקביל,

  הדת שלה. או הילדים על רקע גודלה של משפחה, מוצאה 
היא כפי ש", חיסכוןהמהפכת "-א מעט שאלות עולות מל    

 הסיעות החרדיותמכונה בפי דוברי משרד האוצר. כיוון ש
בות הילדים צילהעלות את ק םדרשו בהסכמים הקואליציוניי

, החליטו באגף התקציבים באוצר 2012ולהשיבן לסכומי 
להחליף את העברת  –ליישם תכנית ארוכת טווח, שמטרתה 

צריכה שוטפת, בהעברת  עבורישירות לידי ההוריםהכספים 
על  .פתח המדינה עבור כל ילדיחיסכון שת הכספים לתכנית

עם לידתו של כל ילד , פי התכנית הנרקמת בימים אלה באוצר
 מדי יםשקל 50 ודפקיולו המדינה תכנית חיסכון, בה  תפתח

. 18לרשותו רק עם הגיעו לגיל  מודחודש, והחיסכון יע
. 4%של  וסף ריביתותת, יםשקל 10,800 -סכום המצטבר ל

כולל  – אלף שקל 18-לפי הערכה, הסכום יגיע בסוף לכ
  .שנה 18ריבית, פחות דמי ניהול לאורך 

. אם 18עד גיל  מיליון ילדים 2.7בישראל חיים כיום     
מדובר על בשנה,  יםשקל 600פקדו עבור כל אחד מהם יו

"יזכה" -לבנק ש מיליארד שקל 1.62-הפקדה שנתית של כ
שנים קדה במשך עשרות הפ .חיסכוןבמכרז לניהול קופות ה

מיליארד  16- עלה את הסכום ליותר משל כספי החיסכון ת
שהבנק יגבה עמלה של אחוז בודד מכל חוסך, שקל. נניח 

מיליון שקל מדי  16- מדובר על הכנסה נוספת של יותר מ
עשור. וכך ההורים  במשךמיליון שקל  160- או כ ,שנה

מקור מימון ורווחים לבנקים ולבעלי ההון  והפכיהילדים  ו
  השולטים בהם. 

  

 ,יםות הילדצבימק יםמיליארד שקל 2.7נגזלו צוין לעיל כי     
 אךלפיד. יאיר בעקבות החלטותיו של שר האוצר דאז, 

 1.6-האוצר תעלה כההפקדה השנתית שמציע משרד 
ליברלית -. זהו עוד ניצחון לחשיבה הניאויםמיליארד שקל

קיצוץ של מיליארדים ברווחה  של ממשלת הימין: עוד
  לבעלי ההון.ומתנה 
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  לפני... השבוע
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        ועריצות המתנחליםועריצות המתנחליםועריצות המתנחליםועריצות המתנחלים    7777ערוץ ערוץ ערוץ ערוץ 
קול נשמע ברמה, קול נהי תמרורים של חבורות 
המתנחבלים האוחזות ברגבים, כמו היו ירושתם האישית, 

, שבין מלים חמות לזכרו של הרוצח 7ושל מנהלי ערוץ 
, נזכרו לפתע גולדשטיין לקריאה להקמת מליציות חמושות

 בקיומו של חופש הדיבור.

, 7קראתי ושבתי וקראתי את המודעה נגד סגירת ערוץ 
שפירסמו כמה מבכירי העיתונאים, הידועים בהגנתם 
האמיצה על החירויות הדמוקרטיות, ולא ידעתי אם לצחוק 

 או לבכות.

, ולו מסיבה מינהלית (תחנת שידור 7האמנם סגירת ערוץ 
חנות), היא סתימת פיות ומעשה שאינו פירטית, לפי כל האב

 הולם מדינה דמוקרטית?

כלל לא שמעו על זכויות אדם, פרט לזכויות  7בערוץ 
המתנחלים לשבת על אדמה פלסטינית מופקעת בכוח הזרוע 

 ולהתעלל בשכנים הפלסטינים; 

ניתנת בימה חופשית למנציחי זכרו של מבצע  7בערוץ 
שבחסידי 'ארץ ישראל הטבח במערת המכפלה וגם לקיצונים 

השלימה' ולטרנספריסטים, השוללים מכל וכל את זכות 
הפלסטינים לא רק לעצמאות לאומית, אלא בכלל לחיים 

, למי שאינו מאזין לו, ניתנות 7בערוץ  בארץ הזאת;
למתנחלים, המקימים כל יום התנחלות חדשה ומתעמתים עם 

ראות הצבא, לא רק ברכת הדרך, אלא גם הנחיות פעולה והו
 לתיאום הפרות הסדר.

באחת מתוכניות הרדיו שמעתי השבוע את מנהל החדשות 
, חגי סגל. מי שאינו מכיר את עלילותיו ומתרשם 7של ערוץ 

רק מנועם דיבורו, עלול באמת לצרף את חתימתו לעצומה 
, שמנהל איש כה חביב. אבל חגי סגל, למי 7נגד סגירת ערוץ 

עם חברי 'המחתרת  שאינו יודע, או כבר שכח, נימנה
היהודית', זו שהטמינה פצצות באוטובוסים של פלסטינים, 
רצחה סטודנטים במיכללה האיסלמית בחברון ותיכננה 
לפוצץ את מיסגד כיפת הסלע. וממנו, אתם מבינים, אנחנו 

 צריכים ללמוד פרק בדמוקרטיה ובחופש דיבור!

שב  7ממודעה ענקית שפורסמה השבוע למדתי, שערוץ 
"מלב ים". ניתן לשער שידיעה זו הרגיעה את שוחרי  לפעול

חופש הדיבור מהצד השפוי במפה הפוליטית, אך אותי היא 
מדאיגה ביותר: שוב יוצף הציבור הישראלי בדיבורי תועבה 

דמוקרטיים וגזעניים של "הערוץ היהודי", כשהם - אנטי
 טבולים בשירי ארץ ישראל.

חלים וארגוניהם כן, אני חושש הרבה יותר מעריצות המתנ
  .7הפוליטיים, מאשר מסגירתו של ערוץ 

  
  
  
  
  
  

  9.8.1995 "זו הדרך",, אמיר גתאמיר גתאמיר גתאמיר גת

  ניצחון זמני בסוסיא
סוסיא: נדחה בכפר הפלסטיני במאבק להצלת  ניצחון זמני    

. פעילי באוגוסט 3בג"צ שאמור היה להתקיים במועד הדיון ב
כי  ,השלום הפועלים יחד עם תושבי הכפר הפלסטיני מסרו

"מסתבר שיש גישושים מצד המדינה להידברות על הסדרת 
   הכפר".

עוד הוסיפו "בזכות המאבק העיקש של תושבי הכפר     
והלחץ הציבורי בו כולנו לקחנו חלק, אנחנו מאמינות 

   ."הקרובים לא יתבצעו הריסות בכפר שבמהלך השבועיים
  
  

עם ח"כ עודה נפגש 
  קבוצת מבקשי מקלט 

  
  
  
  
  

שנו שם עד יחו אוהל מול משרד ראש הממשלה ותת"תפ    
שיסירו מעל ראשכם את סכנת הגירוש והכליאה, ועד 

. אני סוף ללמוד, לעבוד ולהתנדב כאן-שיאפשרו לכם סוף
". כך אמר יו"ר הרשימה אבוא לישון ולמחות איתכם

) 27.7(המשותפת, חבר הכנסת איימן עודה (חד"ש) במפגש 
  עם פליטים צעירים. 

עם חברי כנסת מסיעות  בשבוע שעברעירים נפגשו הצ    
מה יוכל להפוך את  לח"כים הסברנו". שונות במשכן הכנסת

החיים שלנו כאן לנורמאליים: היכולת לעבוד, ללמוד, 
להתנדב ולתרום. שמחנו לשמוע שרבים מוכנים להתגייס 

  ולעזור לנו". 
  

  
  
  
  

  

שוברים שתיקה 
  ומפסיקים לבזבז

המבקרים את הצבא  רואים בגופיםרבים בצה"ל ובכנסת 
אויב. זה קורה בעיקר ל"שוברים שתיקה", אבל גם רבים 

שלא  ם להעלות על דל שפתיהם את הרעיוןאחרים, המוכני
בטוח שצה"ל הוא הצבא הכי הומאני, ושלפעמים צריך 

אלו המנסים לצייר את  תר לעומק, מוקעים. גםלבדוק אותו יו
. הסירוב תתפים בתקיפות, משעצמם כמרכז, כמו יאיר לפיד

ירי אל הכל כך גדול, עד שגם חקירת ביקורת וע לשמ
מרפאה בצוק איתן, המבוצעת על ידי זרוע רשמית של ה

 הצבא, נתפסת כלא הולמת ופוגעת בביטחון.

במצב הזה, אין פלא שגם ניסיון לעשות סדר בתקציב הצבא   
המופרז, בבזבוזים ובחוסר היעילות, מחייב מינוי אלוף 
בראשות הועדה. למרבה ההפתעה, הועדה הגיעה למספר 
מסקנות מעניינות ומאתגרות, הדורשות להתאים את הצבא 
ומערכת הביטחון למציאות המשתנה ולהדק את החגורה. גם 
כאן, ראשי הצבא לא אכזבו, והודיעו על סירובם להיפגש עם 
ראשי הועדה. כנראה, שמי שובר שתיקה, אפילו בנושאים 

 .לא ראוי מבחינתםכלכליים, 

אם ועדת לוקר רוצה להצליח להקטין את החלק הצבאי   
של  דומיננטיותבעוגת התקציב, עדיף להתחיל בהקטנת ה

  ממשלות ישראל.בהחשיבה הצבאית 

        יוסי ס.יוסי ס.יוסי ס.יוסי ס.
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  = עינויים הזנה בכפייה של שובתי רעב
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

) בקריאה שנייה ושלישית את 30.7מליאת הכנסת אישרה (   
זנה השעניינו התרת החוק למניעת נזקי שביתת רעב", "

. היה זה החוק של אסירים פלסטינים שובתי רעב בכפייה
אה האחרון שאושר לפני יציאת הכנסת לפגרת הקיץ. בקרי

ו. התנגד 40-חברי כנסת ו 46השלישית תמכו בחוק 
כי בכוונתה להגיש עתירה  ההסתדרות הרפואית הודיעה

לבג"ץ נגד החוק. בנוסף, קראה ההסתדרות לכלל הרופאים 
לא להישמע לחוק החדש. יו"ר ההסתדרות הרפואית, ד"ר 

אסור ו"הזנה בכפייה זה עינויים, כי  הסביר ,לאוניד אידלמן
הוא הוסיף כי החוק "מכתים  .השתתף בעינויים"לרופאים ל

את ספר החוקים של מדינת ישראל", וכי "אתיקה רפואית 
  ".גוברת על כל ההחלטות הפוליטיות

סיעת הרשימה המשותפת פרסמה גילוי דעת, בו נכתב כי     
שהממשלה מתעלמת מעמדת ההסתדרות חמור ביותר 

ת של חולה הרפואית, אשר אמרה במפורש כי התנגדות פיסי
להוביל ועלולה  ,מגדילה את הסיכונים הכרוכים בהליך

כנסת של הרשימה חברי ה לנזקים בריאותיים חמורים.
דיברו משך רוב הדיון במליאת הכנסת, המשותפת הם אלה ש

להתמודד עם והציגו את הסתייגויותיהם מהחוק, ונאלצו 
שאף הוצא  ,ח"כ אורן חזן (הליכוד) מצדההפרעות הגזעניות 
 פעמיים מן המליאה.

אישרה חוק כנסת ", הרופאים לזכויות אדםארגון "הלדברי     
דמוקרטיים של -שף את פניהם האנטיוחהחוק  : "זהומביש

. זהו חוק שמדיח את הקהילה הרפואית הכנסת רוב חברי
בישראל להפר את האתיקה הרפואית בצורה חמורה ביותר 

חשוכים  למטרות פוליטיות, כפי שנהגו בעבר משטרים
ימשיך להיאבק נגד  'רופאים לזכויות אדם'בהיסטוריה. ארגון 
תמוך בכל מי י"הארגון כי  ,. עוד נמסר"החוק ונגד מימושו

נגד כל ניסיון להאכיל שובת רעב עמוד ישיסרב לחוק ו
  בכפייה".

  

  

התחבורה הציבורית בישראל לא התחבורה הציבורית בישראל לא התחבורה הציבורית בישראל לא התחבורה הציבורית בישראל לא """"
        """"נוחה, לא יעילה ולא זולהנוחה, לא יעילה ולא זולהנוחה, לא יעילה ולא זולהנוחה, לא יעילה ולא זולה

        

של הכנסת, העוסקת לה המשנה של ועדת הכלכ- דתוע    
את ישיבתה  קיימה בשבוע שעברתחבורה ציבורית, בענייני 

), שעסקה בנושא מקומה של התחבורה 28.7הראשונה (
(חד"ש, הרשימה  דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןהציבורית בתקציב המדינה. ח"כ 
את הדיון המשנה, פתח -המשותפת), העומד בראש ועדת

יין ואמר כי אנחנו נמצאים במקום לא טוב ובחברה שעד
תלויה לחלוטין ברכב הפרטי. "התחבורה הציבורית לא 

ולא  ,נוחה, לא יעילה, לא זולה מספיק, לא מדויקת מספיק
והיא עדיין המקום של הקהל השבוי",  –אמינה מספיק 

כי נקודת המוצא היא  ,. הוא אף צייןח"כ חנין הדגיש
, 2012 שנת גית של משרד התחבורה מסוףהתוכנית האסטרט

בה נקבע שכדי להדביק את הפער בין תשתיות התחבורה 
-ל 200נדרשים בין  ,תשתיות הרכב הפרטיבין הציבורית ל

  . יםמיליארד שקל 250
כי  ,לקראת גיבוש תקציב המדינה הקרוב אמר ח"כ חנין    

המשנה מבקשת לדעת האם הפער הזה הולך להיסגר. -ועדת
וצאות גדולות, ת המניבהוא הוסיף כי לעיתים יש כסף גדול 
  .תוצאות גדולות בינאך צריך למצוא את הכסף הקטן שמ

        "כן" להתנדבות"כן" להתנדבות"כן" להתנדבות"כן" להתנדבותה, ה, ה, ה, "לא" לכפיי"לא" לכפיי"לא" לכפיי"לא" לכפיי
  

  (חד"ש), איימן עודהמאת ח"כ 

  יו"ר הרשימה המשותפת 

  
שוויון בזכויות, לא על כאשר מדברים על שוויון בחובות ו    

סוגיה מדובר במדברים על התנדבות לשם ההתנדבות, אלא 
נית של כפיית "שירות אזרחי" על הצעירים התכפוליטית. 

. שם דיברו 2004הערבים החלה בוועדת לפיד בשנת 
ון כיובצעד ראשון במפורש על השירות הלאומי כעל 

נוספות. כשהעבירו את השירות  המשטרה, הצבא ומסגרות
. הלאומי למשרד הביטחון, שר הביטחון דאז היה שאול מופז

אמור להיות האזרחי, ש מה הקשר בין השירותאמרנו אז: "
עוד החליטו בממשלה,  ?".אזרחי, לבין משרד הביטחון

  שהמועצה לביטחון לאומי (מל"ל) תטפל בסוגייה זו.
ולם ביטלו את בכמה מדינות בעאני רוצה לציין, כי     

כך קרה, וא הגביר את האבטלה. משום שההשירות הלאומי, 
, 1969זילנד בשנת - , בניו1964למשל, באוסטריה בשנת 

עובדים  החליפו. במקומות אלה 1972באוגנדה בשנת 
בחינם, במסגרת השירות האזרחי,  עובדים בשכר.  הועסקוש

  התוצאה הייתה הגברת האבטלה. 
כאשר אנחנו אומרים "לא" לשירות האזרחי, אנחנו     

מסיבות חברתיות, אומרים "לא" מסיבות פטריוטיות, 
וודאי לכן, אנחנו ב מכל הסיבות יחד.ומסיבות כלכליות, 

אנחנו אומרים "כן" יחד עם זאת, ודאי ש. לכפייתו נתנגד
כולנו התנדבנו. יש לנו עמדה ערכית כלפי  להתנדבות.

  להצעת החוק,אנחנו מתנגדים  ולכןההתנדבות, 
  התנדבות.המושג  לשמיליטריזציה לפוליטיזציה ול

  
  
  
  
  

  29.7דברים במליאת הכנסת, 

  

        מרצוןמרצוןמרצוןמרצוןם ם ם ם הצעירים הערבים מתנדביהצעירים הערבים מתנדביהצעירים הערבים מתנדביהצעירים הערבים מתנדבי
אני עד היום מחזיק בכרטיס שאני מאוד גאה בו. זה "    

שעיריית  ,ת במחנה העבודה ההתנדבותיוכרטיס של השתתפ
, בן טב זיכרוניימנצרת ארגנה במשך שנים ארוכות. הייתי, ל

יוסף יוסף יוסף יוסף אלה", סיפר ח"כ כשהתחלתי להשתתף במחנות  12
(חד"ש, הרשימה המשותפת), בדיון על הצעת  ג'באריןג'באריןג'באריןג'בארין

  וק לכפיית שירות לאומי על הצעירים הערבים.הח
שאלו את ראשי . העבודה ההתנדבותית היא בנפשנו"    

ות, שאלו את העמותות הערביות. הרשויות המקומיות הערבי
לא יטיף לנו מוסר על חשיבות העבודה שאיש כן, ל

 ."ההתנדבותית. אנחנו אלופי העבודה ההתנדבותית



 6בעולם /
  

  
 

  
  

 וברזיל אפריקה-, דרוםרוסיה, הודו ,סין
  הקימו בנק חדש לפיתוח

  

  אלטרנטיבה 

  ליברליזם?-לניאו
  

  – BRICS)בריקס" (ארגון "ה מדינות כוחנ ביולי 21-ב    
 החדש הבנק"את  –אפריקה -ברזיל, רוסיה, הודו, סין ודרום

 על סופית שהוחלט לאחר זאת .יחאבשנ )NDB(" לפיתוח
שנערך  ,החברות בארגון מדינותה של השביעי בכנס הקמתו

 המשתתפות המדינות. ביולי 8-ב אופה הרוסית בעיר
 שנהה עד דולר מיליארד מאהלרשות הבנק  מידלהע התחייבו

 ,תאולהלווות עתודה יאמורה לה . הפקדת ענק זוהבאה
 נוספות ובארצות האל במדינות כלכלי פיתוח עידודשמטרתן 

  . פריפריה הקפיטליסטיתבש
 על תיגר כקריאת לפיתוח החדש הבנק את הציגו רבים   

 ארצות תובלבה הפיננסיים מוסדותה של הדומיננטיות
 ברטון" מוסדות. עולמיה לבנק כאלטרנטיבהבפרט ו ,הברית

 הסחר וארגון הבינלאומית המטבע קרן, העולמי הבנק" (וודס
 לאומיותנבי הלוואותו הון רבות שניםמזה מכוונים ) העולמי

 הפרטות, חופשי סחר של ליברלית- ניאו מדיניות קדםל כדי
 מדינות משעבדת ,מערביים תאגידים משרתת אשר, וצנע

 ןעצמאות אובדןרמת לוגוו תופחים חובותל העולם ברחבי
 הנתמכת משמעותית אלטרנטיבה שקמה העובדה. כלכליתה
 יותר( בעולם הגדולות והכלכלות מהמדינות כמה ידיב

 מהכלכלהוכרבע  העולם מאוכלוסיית אחוז מארבעים
 שונה שיהיה לפיתוח לתקווה פתח נותנת), העולמית
 שעבר חודשב. וואשינגטון של ליברלית-הניאו המהדוגמ

 בנקהלפיהן  , שהוכחשו בהמשך,שמועות הופצו אפילו
 אשר ,האירופיים הנושים מול לעמוד ליוון עזורי החדש
  . אכזרית צנע מדיניות יהעל כופים

 אלטרנטיבה אכן הוא לפיתוח החדש הבנק האם אבל     
 יאאפריק-הדרום המרקסיסטי החוקר? ליברליזם-לניאו

 ספקות יםהמעל הביקורתיים הקולות אחד הוא בונדבונדבונדבונד    פטריקפטריקפטריקפטריק
 רשת" (פמבזוקה" אתרב רסםישפ במאמר. לכך בנוגע קשות

 החדש שהבנק בונד טען), חברתי לצדק אפריקאית-פאן
 המדיניות את דווקא מוישלי "בריקס" מדינות של והבנקאים
 העולמי שהבנק במקומות העולמי הבנק של ביותר הבעייתית

     חברתית- האנטי למדיניות עיקשת בהתנגדות נתקל כבר

כי , ברוסיה בוועידהצוין  ,לדוגמאך כ. שלו סביבתית-אנטיהו

 לממן להמשיך יוכל לא לפיה העולמי הבנק של ההודעה
 המחיר על מביקורת כתוצאה ,פחם תחנות להקמת פרויקטים
 השקעה הזדמנות היא, זו מזהמת אנרגיה גובהש הסביבתי

  . לפיתוח החדש לבנק נהדרת
 ההלוואות תכנית כי ,ועידהוב אמר ברזיל של הכלכלה שר    

 ביציבות לתמוך" תעזור "בריקס" מדינות של החדשה
 הגלובלית הרשת את תשלים היא כי, לאומיתנבי פיננסית

 של הביטחון את תתגבר גם היא. פיננסית הגנה של הנוכחית
לפי כללי מתן , ואכן. "העולמי וההון הכלכלה סוכני

 בשנה בכנס המדינותהסכימו  עליהם ,הבנק של ההלוואות
 תחרוג שמדינה ברגע, שבברזיל הספורטלעיר ב שעברה

 הסכם על לחתום תחויב היא – דרקוניות הלוואה ממגבלות
  בינלאומית. ה המטבע קרן עם ליברלי-ניאובעל אופי 

 דרום של הנציגים שני של ההיסטוריה על מצביע בונד    
 לזלייעדיו. האחד הוא  על העידהמ החדש בנקב אפריקה

-ו "אמריקה אוף בנק" של םילהמנהשנמנה עם  ,סדורףמאא
. אפריקה בדרום להפרטות הראשי אחראיהוהיה , "סבארקלי"

אלן גרינספן,  של הגאהחסידו  – מבוואניטיטו השני הוא 
 המרכזי הבנק נגידו, יאהאמריק הפדרלי הבנק ראשלשעבר 
 שבחים קיבלש ,אפריקה דרום של בהיסטוריה ביותר השמרני

 כך על יםיאירופ פיננסיים ומארגונים העולמי טבעהמ מקרן
 הוא. בעולם מהגבוהים היו אפריקה בדרום הבנקים שרווחי

 הבנק של ונציגי היו גם שניהם. נפט חברת ראשעומד ב עדיין
 בעקבות לשמצה הידוע ",סאקס גולדמן" האמריקאי
  .העולמי הפיננסי במשבר מעורבותו

 שזה ככל" , כיגוסטאו בתחילת בראיון אמר מאאסדורף   
 פרויקטים של פיננסית בנייהלו הנדסהל, לעיצוב נוגע

 הבנק עםשיתוף פעולה ב שנעבוד מאמין אני ,חדשים
 נהנה ואכן צריכים אנחנו. אחרים מוסדותעם ו העולמי
 מוסדות של ניסיון של הצבורים העשוריםמו הרבות מהשנים
-נסטרא מנהרת רשות" ראש יושבגם  היה מאאסדורףאלה". 
 השחיתות מפרשיות אחת במרכז עמדהר שא ,"קאלדון

 הבנקשל ו אפריקה דרום של בהיסטוריה ביותר הגדולות
  .לאומיים-בין תאגידים מעשרות שוחד לרבות, העולמי

 ורףדומאאס מבוואני כמו אנשים האם: "כתב בונדפטריק     
 הפרטותב, האקלים שינויבו הסביבתי בהרס, בעוני ילחמו

 אך או, ביזהבו ותחוקי-בלתי הון העברותב, שחיתותבו
  ".?אותם יעצימו

 הפיננסי לאימפריאליזם אמתית חלופה , כיבונד סבור    
ים ניתנ ובלתי יםצודק בלתי חובות ביטולצריכה להתבסס על 

על  ;2002-ארגנטינה ב בדומה לצעד שנקטה, לפרעון
 מלזיה כמו מדינותכפו שכפי  ,כספים העברות על הגבלות

 הסכמיעל ו ן;שלה האליטות על) 2003( וונצואלה) 1998(
סחר באמצעות מטבעות על  – חדשים אזוריים מטבע

 ,ללא שימוש בדולר או ביורו. עוד מציע בונד ,מקומיים
 חברתית מודעות על המבוססות פיננסיות אסטרטגיות

ברית  כמו( והדדיהוגן  לסחרבריתות אזוריות על , וסביבתית
נשיא  ידיב מומנואו כפי שבעבר  ,)יתא באמריקה הלטינ"אלב

  . "הדרום בנק"-ב ,המנוח אבס'צ הוגוונצואלה, 
 ובאנשים בעמדות בהתחשבכי " ,רומאמבונד הדגיש ב    

 אפילו ואולי טיפשות זו, לפיתוח החדש הבנק את המאיישים
ת ועימצש המזויפת באלטרנטיבה תקווה תלותל נהסכ

  המדינות המרכיבות את  'בריקס'".
  
  

  מרי עברוןמרי עברוןמרי עברוןמרי עברוןעעעע
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  מחזה חדש בהבימה:
  

היטלר אדולף 
  דוכן העדיםעל 

  

  
צחונו ימסמן בתולדות גרמניה את נ 1930ספטמבר     

כאשר המפלגה הנאצית  ,אדולף היטלר הפוליטי הראשון של
 הפכה למפלגה השנייה בגודלה ברייכסטאג, עמדבראשה 

   .(הפרלמנט הגרמני)
אלימות  פלוגות הסער של המפלגה הנאצית החלו להפעיל    

 , סוציאליסטיםומוניסטיםק –י שמאל הגרמנכלפי ה
 ,בשלב זה         .ומתנגדים אחרים

לתמרן בין  עדיין ניסה היטלר 
סיונותיו ילבין נ שיסטיותאפדעותיו ה

 כנופיותהאך  ."דמוקרט"להיראות 
כאשר  ,שלו הסעירו את דעת הקהל

כנס של  1930בנובמבר  22- בתקפו 
- עובדיםשמאלי של  רגוןחברי א
במועדון הריקודים נערך , שמהגרים

שלושה  רצחו בסכיניהם", ״עדן
  עשרות. פועלים ופצעו

זו נקודת המוצא של המחזה     
 ״נעצר בחצות״ מאת המחזאי הבריטי

בלונדון שהועלה , מארק הייהרסטמארק הייהרסטמארק הייהרסטמארק הייהרסט
 .בשנה שעברה וזכה בפרס אוליבייה

במרכז המחזה, שתורגם לעברית 
הבימה,  תיאטרוןוהועלה בסוף יולי ב

 – ָהְנס ָאִכים ִליֶטן יפורו האמיתי שלס
עו"ד צעיר, מבריק ואמיץ, שהעלה 

טלר להעיד במשפט נגד אדולף הי את
שרצחו  פלוגות הסעראנשי ארבעה 

ם . במשפט שהתקייאת הפועלים
, הפך ליטן את היטלר ללעג כשאמר עליו 1931-בברלין ב

  ". מינכהאוזן ואטילה ההוני שהוא "שילוב של הבארון
, עם עליית הנאצים לשלטון, שנתיים לאחר המשפט    

תירוץ עבורם לאסור אלפי  ניין הרייכסטאגסיפקה שריפת ב
 .כלאולהשליך אותם ל ,המפלגה מתנגדי ,אזרחים גרמנים

אותו קיוו להעניש על כך  ליטן,עו"ד  היה גםיניהם ב
  שהשפיל את היטלר במהלך המשפט. 

גי אחזהו את סיפורו הטרמגולל במ המחזאי הייהרסט    
והנוגע ללב של הפרקליט הצעיר, לוחם החופש שנשלח 

, ואת סיפור גבורתה של אמו, ממחנה ריכוז אחד למשנהו
 ומן הגורל הצפוי לאת בנה  מנסה בכל כוחה להצילאשר 

  .מידי הנאצים
יא בהבאת סיפור שרק מעט סופר ה חשיבותו של המחזה    
בחר למקד את עלילת המחזה דווקא המחזאי . אודותיו על

יצאה ר שא, פרקליטו של ה, אימאירמגארד ליטן בדמותה של
, בצל התנגדותו של מטי וכואב להציל את בנהאלמסע דר

יהודי שהמיר את דתו, אשר התנגד לפעילותו  –בעלה 
  הפוליטית של הבן. 

גם כאשר הזדמן לליטן לברוח מגרמניה, הוא העדיף     
"כל עוד אין למיליוני עובדים אפשרות : להישאר, באומרו

  להישאר כאן".  לעזוב, גם עליי
קשים , לאחר חמש שנים של עינויים 1938בפברואר  5-ב    

דכאו. אביו מחנה הריכוז לחייו ב וחקירות, שם ליטן קץ
משם הצליח לצאת מגרמניה לאירלנד ואמו עברה ללונדון, 

שירות של  נגד הנאציזם בשידורי הרדיולפעול  המשיכה
  השידור הבריטי בשפה הגרמנית.

  
  

במאי: משה קפטן; תרגום: דורי מאת: מארק הייהרסט; 
פרנס; שחקנים: גילה אלמגור, רן דנקר, כפיר אזולאי, 
שמיל בן ארי, אמנון וולף, רותם קינן, שחר רז, מיכאל 

  .כורש, דורון עמית, נצר אלוני, דניאל ורטהיים, תומר שרון
  

  בבית המשפט, משיב לשאלותיו של עו"ד ליטן בתמונה: היטלר

  
  
  

  

  

  
  

  ניתן לקבל את

  מדי שבוע זו הדרך""

  אלקטרוני בדואר

  או בדואר רגיל
  

, ללא תשלום, מתבקשים לשלוח המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני

 zohaderekh@gmail.comכתובת דוא"ל  אל:  

אות , מתבקשים לכסות את הוצהמעוניינים לקבל בדואר רגיל
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) 29.7ארגון זכויות האדם הבינלאומי "אמנסטי" פרסם (    

בזמן חטיפת סגן הדר גולדין הצבא דו"ח מיוחד על התנהלות 
 ,"נוהל חניבעל"-במבצע "צוק איתן", אז פתח הצבא ב

וביצע הפצצות מאסיביות בעיר רפיח שברצועת עזה. על פי 
בביצוע פשעי מלחמה, הצבא ממצאי הדו"ח, המאשים את 

  אזרחים.  135ות הפצצות חיל האוויר נהרגו לפחות בעקב
עולה  ,החומרים שנאספו, הכוללים מאות תמונותניתוח מ    
תקפות על רפיח כוונו נגד מספר מקומות אשר בהם ההכי 

ת שקפהאמינו שנמצא סגן גולדין, ללא קשר לסכנה הנ
לאזרחים. תיאורים של עדי ראייה ציירו תמונות מזוויעות של 

, 16-בזמן שאש תופת הומטרה ממטוסי אפ ,רדהכאוס וח
מל"טים, מסוקים ותותחי ארטילריה על הרחובות, ופגעה 
באזרחים המסתובבים באופן רגלי או במכוניות, כולל 
אמבולנסים ורכבים אחרים ששימשו לפינוי פצועים. היום 

"יום שישי השחור". בין היתר, מראים -הזה נודע  ברפיח כ
מונות מכתשים ונזק, המעידים על כך צילומי הלוויין והת

שבתי חולים ואמבולנסים הותקפו באופן חוזר ונשנה במהלך 
 המתקפה על רפיח, תוך הפרה של החוק הבינלאומי.

רופא אחד תיאר איך חולים נסערים ברחו מבית החולים     
אבו יוסף אלנג'אר לאחר שההתקפות על האזור הוחרפו. 

רבים מהם עדיין כאשר , הוסעו החוצה במיטותיהםמקצתם 
תקף מל"ט היו מחוברים לאינפוזיה. בתקרית אחרת, 

אדם מבוגר פצוע, אישה ושלושה  הובילאמבולנס אשר 
  ,ילדים

  

  
  

  המפלגה הקומוניסטית הישראלית
  

  

  

  של  םמשתתפת באבל

  , חבר הוועד המרכזי, עסאם מחול

  ושל המשפחה

  מות לע

  אבה
  

  

 , כולל הצוות הרפואי.בואלה שהיו כל הגרם למותם של ו
ג'אבר דרביח, פאראמדיק שהגיע לאזור, תיאר את השאריות 

שרופים … "ללא רגליים, ללא ידיים :החרוכות של הגופות
לחלוטין". באופן טרגי, הוא גילה לאחר מכן שבנו, פראמדיק 

  שנהרגו באמבולנס. המתנדב, היה בין אל

"ישנן ראיות חזקות לכך שהכוחות הישראליים ביצעו     
פשעי מלחמה בהפצצה הנרחבת וחסרת הרחמים של אזורי 

במטרה לסכל את תפיסתו של סגן הדר  ,מגורים ברפיח
גולדין, והציגו זלזול מזעזע בחיי אזרחים. הם ביצעו שורה 
של התקפות לא מידתיות או ללא הבחנה, ונכשלו לחקור 

י", אמר פיליפ לות'ר, מנהל אזור המזרח אותן באופן עצמא
  התיכון וצפון אפריקה באמנסטי אינטרנשיונל.

  
לצרף  דורשיםמרצים  :ת"א 'אוניב

  את עובדות הניקיון להסכם הקיבוצי
ארגוני הסגל הבכיר והסגל בהודעה שפרסמו לאחרונה     

שבשורותיהם מאוגדים הן  –אביב -באוניברסיטת תלהזוטר 
נכתב  –ים, עוזרי הוראה ומורים מן החוץ מרצים והן מתרגל

בין ההסתדרות  כים על ההסכמות שהושגמברכי הארגונים "
לבין המדינה בכל הנוגע להעסקה ישירה, מקווים שאלו 
מבשרות את הסנונית הראשונה בכל הנוגע לשינוי דפוסי 

ושיובילו למעבר מהעסקה קבלנית  ,משקכל הההעסקה ב
 להעסקה ישירה".

, ארגוני הסגל האקדמי הבכיר והזוטר "תומכים כמו כן    
ומשתתפים במאבק המשותף למען שינוי דפוסי העסקה 

ובפרט להעסקה ישירה של עובדי הניקיון ועובדי  ,בקמפוס
השמירה. אנחנו סבורים שהעסקה ישירה היא דפוס ההעסקה 

ובקמפוס בכלל, הנכון, ההוגן והראוי במשק הישראלי 
 רט".אביב בפ-אוניברסיטת תל

  

  המפלגה הקומוניסטית הישראלית
  אביב- סניף תל

  
 ,11:00בשעה באוגוסט,  7ום ו', דיון בי מפגש

  70בגדה השמאלית, אחד העם 
  

  כמה לקחים  –סיריזה ופודמוס 

  מעלייתם של כוחות שמאל חדשים
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  לקהל ללא תשלום המפגש פתוח
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  יום שישי השחור ברפיח


