
  

  

  בן ההיסטוריון אינו מקרי, הוא אידיאולוגי  מפיזיכויו ההיסטורי של היטלר 

  
אודות השפעתו המכרעת על  ראש הממשלהדבריו של      

חוסייני על החלטתו של היטלר -של המופתי חאג' אמין אל
לביצוע הפתרון הסופי, נראים במבט ראשון כפליטת פה 

למעשה  . אךודףהסובל מביטחון עצמי על פוליטיקאי ש
אמירה זו משקפת עמדה 

, ומסוכנת, של הימין נפוצה
  הישראלי.

 

אין כבר  זו גישהלפי     
צורך לבטל את קיומו של 

 -העם הפלסטיני. להפך 
הפלסטינים הם המייצגים 
האותנטיים והמסוכנים 
ביותר של ציוויליזציה 

כלית מוסלמית שת-ערבית
קיומה הוא רשע עמוק 

יד את מרצון להש ;ורדיקלי
כל מה שטוב ב"תרבות 

אנטישמיות  ;המערב"
חסרת מעצורים ושאיפה לכונן משטר חשוך 

  ופונדמנטליסטי.
  

דעא"ש,  יםנמצא , מלהג הימין,מאחורי הפלסטינים    
חיזבאללה, סוריה, חמאס ואיראן, כאשר ההבדלים בין 

, זוהי הימין רודדים לאחידות של רשע. לפיגופים אלה מ
  זציות.התנגשות ציווילי

 

בדבר  משרתיושטף המילים שפולטים נתניהו ועדת     
  הדבקת הכינוי "רב מרצחים""ההסתה הפלסטינית", 

מאזן, מנהיג שהוכיח חזור והוכח התנגדות למאבק -אבול
גם האשמת הפלסטינים בשואה  שפל של המהלךמזוין, וב

מחושב שמטרתו יצירת  ממהלךכל אלה הם חלק  – (!)
הערבי הפונדמנטליסט, הלא  -לישראל  אויב אולטימטיבי

  רציונאלי ותאב הדם.
 

ע האידיאולוגי הזה הגיע לנקודת קיצון בהתבטאותו קהר    
ים ישניקתה את הנאצים האירופ) 21.10(של נתניהו 

מזעזעות של בן הלשואה, ובאמירותיו  םמאחריות

הטיפוחים החדש של הימין, ינון מגל, מעל בימת הכנסת: 
כרה לברכה, אמרה פעם שאם הערבים יכבשו "נעמי שמר, ז

אותנו נתגעגע לסטריליות של הגרמנים. אנחנו רואים מה 
קורה בדאע"ש, ששוחטים עם סכין, כי זה יותר לאט. לא כמו 

  הגרמנים". 
 הביאובמערכת הבחירות     

את מגל לרשימת הבית 
החילוני 'היהודי על משבצת 

. אך הימין כבר ויתר 'המתון
 -על כל אצטלה ליברלית 

אפילו לנאציזם הוא כבר לא 
יכול לנסח התנגדות. כל מה 

-שנותר לו היא גזענות אנטי
ערבית. סירובו של נתניהו 

עודה לפגישת ח"כ להזמין את 
ראשי האופוזיציה היא עוד 

  סימפטום.
 

היסטריה הסיבה העמוקה ל    
 פוליטית שאין לו תשובה ,ת הימין היאותגובהמאפיינת את 

הוא הפלסטינית הנוכחית. תהליך שלום  פרצות הזעםלהת
, צריך לתאם עם הבוס האמריקאימבצע צבאי  .מבחינתו סיוט

ר' ההסכמות בין  - שלו יש אינטרסים גם בארצות הערביות 
שר החוץ קרי למלך עבדאללה בנושא מסגד אל אקצה, שגם 

  . נתניהו נאלץ לאמצן
 

 המניעהא גזענות עמוקה הוההיסטרי לנתניהו  כל שנותר    
ב"הסתה".  של אחרים האשמות חסרות בסיסללפעולה ו

 שליטה תקשורתית השיגהבעיה היא שראש הממשלה 
בקלות אחר האידיאולוגיה  וזה נגרר, הישראלי ציבורב
שוללת מהפלסטינים כל מודעות פוליטית, ומאשימה את כל ה

  הערבים בטירוף פונדמנטליסטי.
 

יותר מאי פעם, עמידה חשובה, אולי  בתנאים הקיימים    
. והמלחמות , נגד ממשלת הגזענותיהודית-ערבית משותפת,

עלינו לעמוד ולהגיד בקול ברור שעלילות הדם של נתניהו הן 
וכינון שקר וכזב, שהסכסוך הוא פוליטי, ושרק סיום הכיבוש 

        .םמעגל הדמימ חלץל יםיכולמדינה פלסטינית בצד ישראל 

  2015 באוקטובר 28, 40 גיליון   



  

 2תגובות /
        

        
  

        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
  

  

  הסתהע"ע 
מסיתה של אנשים, אנשי [של הערבים בישראל] הנהגה "זו 

  ."בל"ד הקומוניסטים, שמאחוריהם שובל של דגלי דאע"ש
  )12.10בבנימין נתניהו בכנסת,  ה"מ(ר

  

  משתפ"ים לא מתים, הם רק מתחלפים
אתמול הייתה תהלוכה של חד"ש. לפני זה הייתה תהלוכה "

פעם יוצא מישהו אחר והורס. זה לא  שבאב. כלשל פעילי 
בעלי העסקים . ייתכן שכל אחד יבוא ויעשה תהלוכה בנצרת

רוב חברי הכנסת רוצים לבוא  .רוצים להפגין נגד מה שקורה
נמאס לי  .בשביל התקשורת, כדי שיראו אותם ויצלמו אותם

מהם. שיעשו משהו לטובת התושבים שבחרו בהם. ביקשתי 
לצאת מהעיר, לעזוב אותנו בשקט. אמרתי  מחברי הכנסת

שתבואו לנצרת. הרסתם  מן עודה: 'תעוף. אני לא רוצהיאיל
  '".לי את העיר

  )11.10(עלי סלאם, ראש עיריית נצרת, "גלובס", 

  

  על אדונים ומשרתים
להנחייתי מבצעים אנשי השיטור העירוני ומחלקת  התאםב"

ר, לרבות אתרי הבנייה בעי הפיקוח סיורים מוגברים ליד
הימצאות  ואי בדיקת תעודות הזהות של העובדים באתרים

הנוכחות  שוהים בלתי חוקיים. ליתר זהירות, תגברנו גם
והסיורים בסביבת מוסדות החינוך בקריה. המשיכו לגלות 

לקיים את שגרת חייכם כרגיל. אנחנו אדוני  ערנות והוסיפו
  הארץ הזאת".
  )11.10ביאליק, ית יראש עיריית קר, אלי דוקורוסקי(

  

  הפרטת הרכבת: לנו זה עולה יותר
חתמה רכבת ישראל על הסכם ראשון ותקדימי  2013בשנת "

הרכבות. חברת אלסטום הצרפתית  להפרטת חלק מתחזוקת
סכום  זכתה בחוזה לתחזוקת קרונועים, ובתמורה תקבל

החל יישום  2014-ב .מיליארד שקלים 1.5-שמוערך בכ
בלתי  –בכירי משרד התחבורה  לפי – החוזה, והתוצאות

התחזוקה  סבירות. במשרד התחבורה אומרים שהפרטת
הובילה לפגיעה בבטיחות וזמינות ירודה של רכבות נוסעים, 

מבהירים שם כי הרכבת מקיימת פיקוח ובקרה  ובנוסף
למרות הליקויים  .לקויים על עבודת החברה הצרפתית

ה שכל החמורים עליהם מצביעים במשרד התחבורה, נרא
 –מלבד הנוסעים וקופת המדינה  –המעורבים  הצדדים

חל גידול  2014בשנת . דווקא מרוויחים מהפרטת התחזוקה
 מיליון שקלים בהוצאות התפעול והאחזקה של 112-של כ
מיליון שקלים מיוחס  42-ישראל, כאשר סכום של כ רכבת

 ."להפרטת התחזוקה של הקרונועים
  )4.10"דה קאר",  אתרה(

  

  

  

  שורת עסוקהתק
במהלך סוף השבוע צעדו פעילי חד"ש בתל אביב ובנצרת, "

עה האיסלאמית מפחידה את התנו וצעקו את הסיסמה שהכי
. 'ויביםת איהודים וערבים מסרבים להיו' ―ואת ביבי נתניהו 

יתה עסוקה בדברים קצת יאיש לא שמע אותם. התקשורת ה
  ."יותר מעניינים

  )11.10(איתי מאירסון, מדור הספורט של "הארץ", 
  

  ועיתונות חוקרת
הערבים היא ממוסדת,  בדרך כלל האלימות היהודית כלפי"

מה שמקל על הציבור היהודי בישראל לשכנע את עצמו 
איכשהו טוב ומוסרי יותר באופן עקרוני  שהוא

של טרור יהודי  הציבור הערבי שחי לצדו. מקרים לעומת
ת חדיר ודוואבשה, וכע-ציחות של אבוהר בוטה, כמו

  בדימונה, מקשים לשמר את תחושת העליונות  הטרור מתקפת
קודם כל מעלימים.  ?'ישראל היום'מה עושים ב .המוסרית

תחת   אינפוגרפיקה העיתון מפרסם בכפולה הפותחת שלו
י , המסכמת את כל אירוע'יומן אירועים –גל טרור 'הכותרת 

השבוע האחרון, שבמהלכם -הטרור המרכזיים מסוף
  . היהודי שתקף ערבים אינו מוזכר".פלסטינים תקפו יהודים

  )12.10"העין השביעית", , (אורן פרסיקו
  

 ועוד עיתונות חוקרת
ההיסטוריה מעידה כי מערכת הביטחון השכילה לנצל "

טחוני בשביל לדרוש תוספות יכמעט כל שינוי באקלים הב
  ".תקציב

  )12.10"כלכליסט", (
  

  הישג לקיבוצים: אפשר להמשיך ולנצל עובדים!
"מאבק החקלאים רושם הישג ראשון לאחר שביום רביעי 

החקלאות, על ביטול מס  האחרון החליטו שר האוצר ושר
  .המעסיקים על העובדים הזרים בענפי החקלאות"

  )13.10התנועה הקיבוצית,  הודעת(
  

  מאגף את ביבי מימיןכהרגלו בוז'י 
: יש להפסיק לגמגם ולהתחיל לעשותהממשלה צריכה "

סגר שיתמקד בשלב הראשון בשכונות הפלסטיניות להטיל 
כוחות רחבה של צבא  ובמוקדי החיכוך בירושלים, פרישת

 ומשטרה וגיוס מילואים נרחב במידת הצורך, מלחמה
גרסיבית, ביטחונית, משפטית ומודיעינית באתרים א

הר הבית וסגירה זמנית של  איסלאמיים ובהסתה ברשת
  ".למבקרים

  )13.10 יו"ר העבודה, , יצחק הרצוגח"כ (
  

  מה היה אומר פרויד על זה?
כמה שנים עוד תתעתע בנו יצחק הרצוג? . הרצוג המתעתע"

לך להבין שאבנים הורגות? לך  שלוש קדנציות לא הספיקו
 ."!הביתה

  )14.10באגרת לחברי מפלגתו, העבודה, (ח"כ איתן כבל, 
  

  תגזענות ורוחניו
רבו של הישוב כפר חב"ד, הרב מאיר אשכנזי, פרסם מכתב "

מפני העסקת עובדים ערבים בימים  לתושבים בו הוא מתריע
 להתחזק אלו וקורא להם להצטרף לאבטחת היישוב כמו גם

  ."ברוחניות
  ) 15.10("כיכר השבת", 



  

 3/  מדיניות
 

  כך זולגות נורמות כיבוש
  אחד הגיון קולוניאלי – 2015; ישראל 1961פאריס 

  

  תמר גוז'נסקי מאת
  

השבוע נזכרתי בחוויה שמלאו לה כבר יותר מיובל שנים.     
הגענו, בן זוגי יורם ואני, לראשונה בחיינו לפאריס.  1961-ב

בנמל התעופה פגש אותנו יגאל, חבר הנוער הקומוניסטי 
  שהגיע לשם למטרת לימודים. הישראלי, 

תיירות, נחרתו בזיכרוני. שתי חוויות, שאינן קשורות ל    
עם נשק  עומדיםחיילים עם קסדות לראשיהם  –חוויה אחת 

שהוצבו בפינות הרחובות  ותשמירה מבוצר עמדותשלוף ב
עוקבים במבטיהם אחרי העובדים ושבים. ו ,המרכזיים
 צדכינינו ר באוזמתא יגאל, שהיה ממוצא תימני, –השנייה 

  אותו שוב ושוב בשל גון עורו הכהה. שוטרים עוצרים
פאריס חוותה אז את דמדומי הכיבוש של אלג'יריה, כאשר     

החזית לשחרור לאומי כבר הייתה קרובה להשגת ניצחונה, 
גם עם ה'פייה נואר' במקביל ואילו ממשלת צרפת התעמתה 

הצרפתים שהתנגדו ("רגליים שחורות"), הלא הם המתנחלים 
  עצמאית.ערבית לנסיגת הצבא ולכינון אלג'יריה 

  

  
  המזרחית  חיילי מג"ב בירושלים

  

  הקו שנמחק אך לא נמחק
ך לבאר, מה היה הטריגר חיים כאן ועכשיו אין צוראלה הל    

ככל שנערמו זה  התבהרואשר צפו ו ,כרונותיילהתעוררות ז
מציאות המדממת על גבי זה הדיווחים החדשותיים הקשים. ה

הנוכחית שבה ומבהירה, למי שעוד נחוצה הבהרה כזאת, את 
הדמיון בתגובות של משטרים המנסים בכל כוחם לשמר 
שליטה על עם אחר, נישול והתנחלויות באמצעות הרחבה 

  של השימוש בכוח ובהפחדה.
יציקות בטון (בטונדות) בקרן הרחובות נכון שטרם הוצבו     
אביב, אך הן כבר הוצבו בכניסות -ג' בתלוהמלך ג'ור ציון-בן

 לשכונות ערביות בתחומה של ירושלים המזרחית המסופחת.
מזה בפינות הרחובות, אך  עמדותנכון שטרם הוצבו חיילים ב

חזון מגדלים וחיילים המאיישים אותם הם כבר יובל שנים, 
  לאורכה ולרוחבה של הגדה המערבית. נפרץ

לה השקיעו מאמצים רבים  ממשלת נתניהו ואלה שקדמו    
וכסף רב בניסיון לבסס את השלטון בשטח כבוש בעזרת 

מתנחלים, אשר נוטעים בכוח הזרוע מעין פיסות של ישראל, 
חוקיה ומנהגיה, בתוככי אוכלוסייה כבושה. היו גם מי 

 אתמחקו בפועל מאות אלפי מתנחלים כי  ,שהזדרזו להכריז
  .)1967ביוני  4של  קוויםהקו הירוק (ה

אלא שאז הסתבר, כי כאשר מוחקים את הקו הירוק, קורים     
במוקדם או במאוחר שני דברים: נורמות של שליטה, שימוש 
בכוח, רמיסת זכויות אדם, הדרה וסתימת פיות, הנהוגות 

לתחומי ישראל במלוא חומרתן בשטח הכבוש, מחלחלות 
'; ובמקביל, החרפה בעימות בין הכובש ולנכבש 67שלפני 

קו ירוק שלכאורה נמחק. אין דוגמא עז ממלאת בצבע 
 יותר לשובו של אותו קו מאשר חזרתו והתגלותומשכנעת 

, ואפילו בשבועות האחרונים מוחשי בירושלים רבתיירוק ב
 בקו שבין ירושלים העתיקה לזו המערבית, המכונה 'קו

  התפר'.
הומניזציה של -אשר לנורמות הכיבוש, הכוללות דה    

הפלסטינים, שלילת זכויותיהם האישיות והלאומיות, וגם 
רשות להרוג מי מביניהם הנראה חשוד בעיני המחזיק בנשק 

תר שאת גם אלה נחשפות עתה ביי –) (חייל, שוטר או מתנחל
  בתוככי ישראל.

של ירי כתגובה  לרשימת הקורבנות של פשעי שנאה,    
ראשונית ושל ניסיונות לינץ', הכוללת כרגיל ערבים אזרחי 
ישראל, נוספו לאחרונה צעיר יהודי העובד בסופרמרקט 

ים שהסתכסך עם שכנו; ואזרח -בקריית אתא; תושב בת
ורק אריתריאה שנקלע לפיגוע בתחנה המרכזית בבאר שבע, 

מתלהם המון ווקצינת מג"ב מאבטח  וב וריבשל צבע עורו 
  .מדמם אל מותו בעודולהכותו  ךהמשי

  

  הכשר חוקי וממסדי
בשטח כבוש יכול השלטון הכובש לנהל את ענייניו ללא     

די בצווים שמפרסם המושל הצבאי.  –צורך לחוקק חוקים 
כזה היה המצב בפלשתינה כולה תחת השלטון הבריטי, 
למשל. אולם במדינה המתיימרת לקיים משטר דמוקרטי, 

  ם חוקים המכשירים את הטריפה.נחוצי
וכך, כאשר נורמות כיבוש זולגות פנימה, לתחומי ישראל,     

עדיין משמרים מראית של שלטון חוק. מכאן מבול החקיקה 
דמוקרטית של השנים האחרונות, לרבות ההמצאות - האנטי

האחרונות של חוק הטרור וחוק המישוש, שכבר אושרו 
מכרסמים באופן בוטה אלה שני חוקים  בקריאה ראשונה.

בזכויות האדם של אזרחי ישראל באמצעות הרחבה 
שערורייתית של סמכויות שוטרים. כך, מתיר חוק המישוש 
לשוטר לערוך חיפוש על גופו של כל אדם בכל עת, ולא רק 

              נושא נשק.     אדםבמקרה שלשוטר יש חשד סביר שה
הכיבוש,  התמשכותעם והרי זה בעצם עיקרו של העניין:     

אדם בשל זכויות  טיפוח שנאה לאומית ופרקטיקה של דיכוי
אמנם  ישראל.ב הופכים להיות המציאותמוצא או צבע עור 

יאיר  של ח"כהמביש אין עדיין חוק כתוב הכולל את הניסוח 
כל מי שמחזיק בלפיו צריך לירות  יו"ר "יש עתיד", לפיד,

וח המפקד בצבא וגם ר כברמשהו מחודד כדי להורגו, אך זו 
  ., ולכן אולי תגיע גם הצעת חוק כזאת..בממשלה
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איימן עודה  יו"ר הרשימה המשותפת ח"כ
  (חד"ש) בכנס מיוחד לכבוד יום העוני:

המאבק בעוני חייב להיות גם  "

ובגזענות כלפי  באפליהמאבק 

  " הציבור הערבי
  

נערכו בוועדות  ,)20.10(לרגל יום העוני הבינלאומי     
 ע, אמרמיוזמי האירו איימן עודהח"כ הכנסת דיונים מיוחדים 

ינה פנים רבות, אך הפן : ״לעוני במדבמהלך הכנס המרכזי
בולט ומובהק במיוחד. שניים מתוך כל שלושה ו הלאומי של

ילדים ערבים חיים מתחת לקו העוני. מכך אנחנו למדים כי 
המאבק בעוני חייב להיות גם מאבק משותף באפליה, 
בגזענות, בהזנחה ובהתעלמות של כלל משרדי הממשלה 

 זה האינטרס של כולנו. .כים של הציבור הערבימהצר

בניכוי הערבים והחרדים מצבנו 'נתניהו אמר בזמנו ש"    
מול התפיסה הזאת ומול המציאות " המשיך עודה. "'מצוין

הזאת, צריך להעמיד אלטרנטיבה ברורה. כשהממשלה 
מבקשת להפריד ולסכסך בין העניים היהודים והערבים, 

ערבי למען צדק חברתי, -ותף יהודיעלינו להשיב במאבק מש
  .למען שוויון מלא ולמען שלום צודק״

 יוסף ג'באריןיוסף ג'באריןיוסף ג'באריןיוסף ג'באריןאמר ח"כ  העבודה והרווחה ועדתובדיון ב    
ועדה מדברת על מלחמה ו: ״ה(חד"ש, הרשימה המשותפת)

בעוני, וזאת המלחמה היחידה בעולם שאתמוך בה. טיפול 
לכלל  תעומק בסוגיית העוני דורש הסתכלות רחבה שנוגע
הנגשה למשרדי הממשלה וגם למיצוי של הזכויות הקיימות, 

אכיפה של חוקים קיימים בתחום זכויות עובדים. לשל מידע ו
יש צורך בתוכנית כוללת למלחמה בעוני, שתעסוק בין השאר 

ת מקומות עבודה בישובים בשירותים החברתיים וביציר
  .״המוחלשים

  
  –התנגד להעדפת התנחלויות 

  דיוןוהוצא מה 
ידי בסולק (חד"ש, הרשימה המשותפת)  דב חניןדב חניןדב חניןדב חניןח"כ     

 )20.10(  מדיון (הליכוד) דוד ביתןדוד ביתןדוד ביתןדוד ביתןיו"ר ועדת הכנסת, ח"כ 
 ,זאת .העדפה למוצרי התנחלויות בתקציב הכנסתמתן על 

סדר היום את ההצעה על עדה להסיר מולאחר שקרא ליו"ר הו
ל פוגעים בכבודה שהחוקיים -ולהפסיק לקדם מהלכים בלתי

 הכנסת. 

דיון לא הופכת את הדברים : "הוצאתי מהח"כ חנין הדגיש    
ההצעה היא חמורה ובלתי חוקית: במדינת ישראל . לחוקיים

חובת מכרזים שהכנסת כפופה לה. וגם  בדברישנה חקיקה 
אם אתה רוצה להעדיף שחורים על לבנים, מקורבים על 

תי חוקי בל צעדזה  –אחרים, התנחלויות על תושבי פריפריה 
  ".לקבל החלטות בלתי חוקיות  סורועדת הכנסת אוול

  

נתניהו הזמין את ראשי האופוזיציה 
   – בעקבות ההסלמה להתייעצויות

  לא הוזמן יו"ר הרשימה המשותפת
  

נתניהו להזמין  ו הגזענית שלהגיב להחלטת איימן עודה    
  זיציה מלבדו לשיחת עדכון: ואת כל ראשי האופ

״לחלוטין לא הופתעתי מכך שראש הממשלה בחר שלא     
להזמין אותי לשיחת עדכון כמו את שאר ראשי מפלגות 
האופוזיציה. נתניהו, כמו ביום הבחירות, ממשיך להסית 
ולחתור תחת הלגיטימיות של אזרחי המדינה הערבים 
ובמיוחד נגד ההנהגה, ומנסה לסמן אותנו כאחראים למצב, 

דה שהנהגתו הכושלת היא שהביאה על מנת להתחמק מהעוב
 אותנו לפה.

אנחנו האופוזיציה האמיתית לנתניהו. אנחנו מציעים דרך     
של שלום צודק ושל שוויון, של סיום הכיבוש ומיגור  -אחרת 

  ."הגזענות, של מאבק משותף ושל חיים משותפים

 

  יבוצע בכל קרן רחובהמישוש  
  

לייעול חוק "ההכנסת אישרה בקריאה ראשונה את     
", שיאפשר חיפושים האכיפה ולשמירה על ביטחון הציבור

״הניסיון מלמד ששוטרים מתייחסים גופניים גם ללא חשד. 
לאזרחים הערבים כאויבים והחוק רק יעמיק התייחסות 

מדובר בחוק מסוכן  " הגיב ח"כ יוסף ג'בארין. פוגענית זו
גופם  עלשמכשיר את הקרקע לחיפושים פוגעניים ומשפילים 

האזרח הערבי בנתב״ג  להאזרחים הערבים. החוויה ש של
  .רחוב״ קרןכל בעכשיו יום יום ומ צעתבו

        
  נגד חוק ה הציוני המחנ

  להנצחת טבח כפר קאסם
  

(חד"ש, הרשימה     סלימאןסלימאןסלימאןסלימאן- - - - עאידה תומאעאידה תומאעאידה תומאעאידה תומאח״כ     
) הצעת חוק להנצחת 21.10( לדיון טרומיעלתה המשותפת) ה

 49גבה את חייהם של , ש1956-קורבנות טבח כפר קאסם ב
  ידי כוחות הביטחון. בפלסטינים אשר נורו 

סיעת בין המתנגדים להצעת החוק היו גם רוב חברי "   
ה תנדחזו סלימאן אחרי ש-" אמרה תומאהמחנה הציוני

עוד שפל של מי שמתיימרים להיות בהצבעה במליאה. "זהו 
אופוזיציה ולהציג אלטרנטיבה לשלטון הגזעני של נתניהו. 

פצעים של הפצועים אולי הגלידו אך הפצע הזה בחיי ה
האוכלוסייה הערבית עדיין פתוח ומדמם ומזכיר לנו את אחד 

האוכלוסייה הערבית הפלסטינית  להימים הקשים ביותר ש
ממשלות ישראל התנערו והשתיקו את אחריות  במדינה.

המדינה לטבח וההתנערות הזאת המשיכה גם היום בתמיכת 
  ."ציהיהאופוז
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  סוף לשלטון הליכוד בטייבה
  בחרו ראש עיר לאחר שנים רבות של ועדת קרואה   העירתושבי 

  
  

אלף תושבים, זכתה בתואר  40- טייבה, בה חיים כ
המפוקפק של העיר שספגה את הניהול הישיר הממושך 
ביותר בידי משרד הפנים. בעקבות מאבק ממושך של 

ת. ממניין סופי בחירות מקומיו) 20.10)התושבים, נערכו בה 
מקולות  52%(מנצור מסארווה מנצור מסארווה מנצור מסארווה מנצור מסארווה קולות עולה כי עו"ד השל 

הבוחרים), המייצג את אחת המשפחות הגדולות בעיר, זכה 
קולות. נציג המשפחה  פיםאל 10-קיבל ככשבראשות העיר 

 6.3-זכה ב חוסני חג' יחיאחוסני חג' יחיאחוסני חג' יחיאחוסני חג' יחיאעיר, המחנך הגדולה השנייה ב
ציה למען ) ואילו מועמד הרשימה "הקואלי30%אלף קולות (

 השיג ,וליד מסארווהוליד מסארווהוליד מסארווהוליד מסארווהטייבה", בהובלת מק"י וחד"ש, עו"ד 
  ). 18%אלף ( 3.7-כ

ות חרף ההצלחה של הרשימה המשפחתית בבחיר
הגיעה למקום השני בין לראשות העיר, הרשימה של חד"ש 

הרשימות שהשתתפו בבחירות למועצת העיר.  19
 םשני נציגיבאלף קולות ו 1.7-יותר מבזכתה "הקואליציה" 

במועצת העיר: סמי יאסין ועאסם שחאדה. אחד מפעילי 
חד"ש בעיר מסר ש"אמנם לא זכינו בראשות העיר, כפי 
שקיווינו, אבל נרשמה תמיכה גדולה ברשימה למועצת 

מועמדים שאנו לרשימה ול מצביעיםבהעיר. ישנו גידול ניכר 
תומכים בהם. בבחירות האחרונות שנערכו בטייבה, בטרם 

ידי משרד הפנים, המועמד שלנו בואה מונתה ועדת קר
 אלף". 3.7קולות וכעת כמעט  700לראשות העיר קיבל 

 ,"הרשימה בה אנו פעילים יחד עם חברי חד"ש
היא האלטרנטיבה האמיתית  ,'הקואליציה למען טייבה'

אמר לטיף חג' יחיא, מזכיר - והיחידה לשלטון החמולות" 
הבחירות  המפלגה הקומוניסטית הישראלית בטייבה, ערב

לרשות המקומית. "לאחר שנים כה רבות של ועדה קרואה 
שפגעה קשות בתפקוד העירייה, קם דור חדש של פעילות 

ת והמוכן לאתגר את וחמוללחלוקה בופעילים שמאס 
  שלטונן".

תושבי טייבה ניהלו שנים ארוכות מערכה נגד התכתיב של 
ף בניסיון לאל הוועדה הקרואה, שכפה עליהם משרד הפנים
  את התושבים באחת הערים הערביות הגדולות.

כמו רשויות מקומיות ערביות אחרות ר שאעיריית טייבה, 
לפני סבלה מתקצוב ממשלתי נמוך ומבעיות פנימיות, שקעה 

ה חובות כבדים. לפי בגרעון תקציבי וצברכשני עשורים 
 1999החלטת משרד הפנים, פוזרה מועצת העיר בשנת 

ומונתה ועדה קרואה. בית המשפט שדן בחובות העירייה, 
 מינה נאמן לטיפול בפירעונם.

עריכת בחירות לדרישה למשרד הפנים  נענה 2005-ב
לעיריית טייבה, אך כעבור שנה וחצי שוב פוזרה מועצת 

את העירייה  ההלי, נ2007-ונתה בהעיר. הוועדה הקרואה, שמ
 מאז, כאשר ראשיה התחלפו לפי קרבה פוליטית לשר הפנים.

פעילים בחד"ש הדגישו בשיחה עמם, כי הבחירות 
ביטוי לזכותם הדמוקרטית של התושבים  יולעיריית טייבה ה

לבחור בשלטון מקומי, וגם אתגר פוליטי וחברתי. עם 
ד העירייה הבעיות העיקריות, שעמן תצטרך להתמוד

, מנו הפעילים את המצוקה הקשה בתחום התרי נבחרהש

הבנייה, שבגללה כמחצית הבתים בעיר נבנו ללא התר, את 
  המחסור בתשתיות ואת גילויי האלימות.

  

  החדש של טייבה ייהמנצור מסארווה, ראש העירעו"ד 

  
  

  

  הכול קשור בכול
        

אין ספק שיש קשר ישיר בין קיפוח בטחוני לקיפוח                 
אזרחיה הערבים תעסוקתי. כשם שמדינת ישראל מפלה את 

, היא גם מפלה אותם בזכות לזכותם לחייםבכל הקשור 
להתפתח תעסוקתית. אנשי זרועות הביטחון ואזרחים העדים 

 טרוריסטים יהודיםלא הרגו אחת פעם לא אף  ,לפיגועים
במקום,  ערבים נרצחים שמפגעיםבמקום האירוע. לא רק 

שלא מותירה שאלה בנוגע  – "ניטרולה "הרצח זוכה למל
 לרמת האנושיות שמייחסים לאותם פלסטינים. 

במצב כזה, גם האפליה התעסוקתית חוגגת, והסיכויים של     
צעירים ערבים להתקדם בעבודתם נמוך משמעותית משל 
צעירים יהודים. במספר עיריות הוחלט בשבוע האחרון לא 

שימות של ניקיון להעסיק עובדים ערבים בבתי ספר במ
ואחזקה. לא היה ניתן לממש החלטה דומה עבור רופאים 
בבתי חולים, כי הם יקרסו ללא הרופאים והאחיות הערבים. 
עובדי הניקיון נמצאים בתחתית הסולם ולכן קל יותר לחתוך 
אותו מלמטה, תוך כדי התעלמות מכך, שסולם חתוך הוא גם 

 נמוך יותר.
 ,תה הקמה של מדינה ליהודיםיהי , אמרו,מטרת הציונות  
ישראל מדינת יסתובבו חופשיים. כיום, כאשר הם בה ש

שאין , היא מוכיחה שמדינה  בכל היבטי החיים ערביםמפלה 
  . גם סובלת מהעדר ביטחוןשוויון,  בה

  

  יוסי ס.יוסי ס.יוסי ס.יוסי ס.                                                                                                                                                                                                                                
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 המשברים הגלובליים

משבר הקפיטליזםו  
  

נערכו עולמיות לים שתי ועידות אק
אחת איגדה מנהלי  :באותו שבוע

פעילים  –יה יחברות נפט והשנ
  סביבתיים

      

  עמרי עברוןמאת 
  

להתוות  כדילאומיות נבאותו שבוע נערכו שתי פסגות בי    
את הדרך להתמודדות מדינות ועמי העולם עם המשבר 

של האו"ם בנושא שינוי  21-י, לקראת הכינוס ההסביבת
בנובמבר בפריז,  30-יפתח בי). הכינוס, שCOP 21האקלים (

צפוי לגבש עקרונות 
וכללים מחייבים לכל 
המדינות החברות 
באו"ם, ובכך אולי 
להפוך לאחת מנקודות 
המפנה המשמעותיות 
ביותר בתולדות 

 המאבק האקולוגי. 

הכינוס הוא תוצאה     
בקים ממושכים של מא

של תנועות אקולוגיות 
ברחבי הגלובוס, אשר 
הצליחו ליצור הסכמה 
 ,רחבה וחוצת גבולות

ההתחממות  לפיה
אחד האתגרים הגדולים והמורכבים  יאהגלובלית ה

עולמית. - בהיסטוריה האנושית, ומחייבת התמודדות כלל
הגורמים המעורבים מסכימים גם מן הסתם, כי שינוי אקלים 

בשנים האחרונות לאסונות טבע איומים ולנדידת זה, שגרם 
 מאדמתם, הוא תוצאה של מעשי אדם.  אנשיםמיליוני 

אבל העובדה שלא ניתן יותר להמשיך ולהכחיש את קיום     
זהה להסכמה על דרך  הבעיית שינוי האקלים, אינ

ההתמודדות עם המשבר האקולוגי. למעשה, מתנהל כיום 
וגי סוער בין שתי דרכים בעולם מאבק פוליטי ואידיאול

מנוגדות, אשר בא לידי ביטוי בשתי הפסגות שנערכו 
  ה בעיירה קטנה בבוליביה. ילאחרונה. האחת בפריז והשני

 

באוקטובר נערכה בפריז "יוזמת האקלים של הנפט  16-ב    
חברות אנרגיה  10כינוס של ראשי שהייתה ), OGCIוהגז" (

 ןששלחו את נציגיהמהגדולות בעולם. חברות הנפט והגז 
מופקים הליוזמה, אחראיות לחמישית מכל הנפט והגז 

בעולם. המנכ"לים הציגו את יוזמתם ל"הסכם אפקטיבי" 
להתמודדות עם שינוי האקלים. למעשה, היוזמה תמכה 

הברית, לאומות -בהצעה שהגישו מספר מדינות, כולל ארצות
 היא להציב יעד מקסימום של התחממות תםהמאוחדות. הצע

מעלות  2גלובאלית עד סוף המאה הנוכחית, שיעמוד על 
   כולליםצלזיוס. האמצעים המרכזיים לעמידה ביעד זה 

  
  

  
שימוש גובר במנגנוני שוק המאפשרים למדינות לסחור 

שימוש גדל בגז  - במכסות זיהום, ועל פי עצת חברות הנפט 
  טבעי. 

 
 

  קפיטליזםמוכרחים להיאבק ב
ו המנכ"לים בפריז, נערך בבוליביה באותו שבוע בו התכנס    

כנס שונה ביסודו להתמודדות עם המשבר האקולוגי. בעיירה 
אנשים, מרביתם פעילים של  5,000-טיקוויפאיה התכנסו כ

ארגונים חברתיים וסביבתיים מקומיים מרחבי העולם 
הגנת להשלישי, ל"כנס העמים העולמי לשינוי האקלים ו

החיים". זהו כנס העמים השני לשינוי האקלים, לאחר 
. בפסגה השתתפו 2010-שהראשון נערך גם הוא בוליביה ב

בין השאר נשיאי בוליביה, אקוודור וונצואלה, כמו גם מזכ"ל 
 האו"ם. 

משתתפי הכנס הכינו הצעה אשר תוצג לקהילה     
 לאומית וממשלות העולם "לשמירה על החיים ולמאבקנהבי

בשינוי האקלים; כתגובה דחופה לשיטה הקפיטליסטית 
הסיבות  שהןהכושלת ולמודל הציוויליזציה המערבי, 

המבניות למשבר האקלים 
העולמי". עוד נכתב בהצהרה 

 –כי "המשברים העולמיים 
באקלים, בפיננסים, במזון, 
 ,באנרגיה, במוסדות, בתרבות

מעידים כי  –באתיקה וברוח 
ר אנו בעיצומו של משב

של ואינטגרלי של הקפיטליזם 
מודל הציוויליזציה המערבי 

  הדומיננטי. 
חייבת על מנת לשרוד,     

 מן האנושות  להשתחרר
אשר מוביל אותנו  ,הקפיטליזם

מוות  זורעה ,לאופק של הרס
ערך החיים עצמם". בטבע וב

ההצעה שנוסחה בכנס מסבירה 
כיצד המשבר משקף גם את הקולוניאליזם הכלכלי של 

אשר ביססו את שליטתן הכלכלית  ,מדינות המפותחותה
שוד משאבים, תוך של באמצעות היסטוריה של זיהום ו

  . ןהקיימא בין קהילות לסביבת-ינרמיסת הקשרים ב
  
  
  
  
  

  
  

 בניית מנגנונים סביבתיים גלובאליים
ביקורת נוקבת במיוחד נמתחה בכנס על אחריותם של     

נסי להחרפת המשבר תעשיות ועסקי המלחמה והשוק הפינ
כניע ההון מ ההסביבתי. זאת כיוון שבעזרת תעשיות אל

  מנצל את הטבע בהרסניות. והעולמי עמים וקהילות 
של  ןהעצמתב מותניתעוד הדגישו שהדרך להגנת הסביבה     

תוך התחשבות  ןלפקח ולנהל את סביבת וכלוכך שי ,קהילות
 ם ומהירים. במקום רווחים זרי טווחבצרכים קהילתיים ארוכי 

לאומי נההצהרה כוללת דרישה להקמת בית משפט בי    
שבסמכותו לאכוף חוקים סביבתיים על  ,לצדק סביבתי

לאומיים; בניית מנגנונים דמוקרטיים נמדינות ותאגידים בי
מידע היכולים בלשיתוף ושליטה אוניברסאליים בטכנולוגיה ו

ות להתמודד עם שינוי האקלים לטובת הכלל במקום בבעל
של פרטית; וגיבוש הצהרה אוניברסאלית בנוגע לזכויות 

  "אמא אדמה".
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        ::::הסופר סלמאן נאטורהסופר סלמאן נאטורהסופר סלמאן נאטורהסופר סלמאן נאטור
        

  

ספרות היא הקופסה 

   השחורה של כל עם

      

ספרו האחרון בשפה העברית של פרסום  אירוע לציון    
(לשעבר עורך העיתון  סלמאן נאטורסלמאן נאטורסלמאן נאטורסלמאן נאטורהסופר והעיתונאי 

בחוג לסוציולוגיה ) 22.10(), נערך "אל אתיחאד"
אביב. תחת הכותרת -אנתרופולוגיה של אוניברסיטת תללו

דיון על  התקיים - ""הסוציולוגיה והפוליטיקה של התרגום
תי והסתלק" (הוצאת "הזיכרון שוחח אינאטור ספרו של 

אלמוג אלמוג אלמוג אלמוג ם ד"ר גרסלינג). בדיון השתתפו המשורר והמתר
 שהרבנישהרבנישהרבנישהרבני- - - - יהודה שנהביהודה שנהביהודה שנהביהודה שנהב, פרופ' אורלי נויאורלי נויאורלי נויאורלי נוי , המתרגמתבהרבהרבהרבהר

והסופר נאטור. קהל  לד פוראנילד פוראנילד פוראנילד פוראניאאאאח'ח'ח'ח'(מתרגם הספר), ד"ר 
  האולם. תרב של סטודנטים ומרצים גדש א

נוי הגדירה את תרגומיה מפרסית לעברית כ"פרויקט     
מאבק "אני פעילה פוליטית מזרחית ואני סבורה שה". פוליטי

"כך החל מפעל  :והוסיפה ,אמרה ,התרבותי הוא העיקרי"
יצירות איראניות. שלושה ספרים כבר  לשתרגום בעברית ה

ראו אור (ר' ידיעה בעמוד זה) ורביעי עומד להופיע: 'טהראן, 
מעשה ר שהתרגום הוא וסבבהר גם רחוב המהפכה'". 

בחברה שסועה בין הוא מעשה פוליטי ום התרג" :פוליטי
אך האם ספרות על הנכבה. של הערבית לעברית, בייחוד 

'ספרות נכבה'? איך כותבים על טראומה, על תבוסה,  קיימת
    מים זאת?". גואיך מתר

רבית לדברי נאטור קיימים שני סוגים של תרגומים מע   
שזו עבודה רבת היקף  –לעברית: "התרגום המודיעיני 

; והתרגום התרבותי, שהוא מסגרת התפיסה 'דע את האויב'ב
חשוב בעקבות התרגום התרבותי  ,לדעתופוליטי".  כמובן

הימשכות הסכסוך ו"לאו דווקא מתוך כוונה להכות את 
ראות האויב. הכוונה איננה לנצח את האחר. הכוונה היא לה

ספרות היא ש את היופי שבתרבות של האחר. אני חושב
גם  - ויש להכיר את הספרות  ;ה של כל עםהקופסה השחור

  באמצעות התרגומים". 
את קורות ספרו שראה אור עתה בעברית, אך  תיארנאטור      

המפלגה של  "ג'אדיד- החל להתפרסם בהמשכים בירחון אל
שהיה אחד העיתונים הספרותיים , "הישראלית הקומוניסטית

סופרים הטובים במזרח התיכון, ובו התפרסמו יצירותיהם של 
קאסם, -סמיח אלגדולים כגון אמיל חביבי, תופיק זיאד, 

"שמחתי על  , והוסיף:מחמוד דרוויש ועוד רבים וטובים"
התרגום לעברית של ספרי. זהו קולם של מובסי הנכבה. אלה 

  רובם   .1948שאף פחדו לדבר על תבוסתם שנים רבות לאחר 

  
  

יצוין שנאטור עומד  ככולם מתו. אבל קולם נשמע בספר".
  להתארח בגדה השמאלית בדצמבר הקרוב.

  א. ד.

  

  ם ישלושה ספרים איראני

 שראו אור בעברית 

   בשלוש השנים האחרונות

  
אחרונות בשנים המהשפה הפרסית אורלי נוי תרגמה    

, הפותחים צוהר לחברה האיראנית בת זמננו: שלושה ספרים
ני אצמח ואניב א"דודי נפוליאון", "שקיעת הקולונל" ו"

תיאור ללא רחמים  ". המשותף לשלושתם הואפירות; תאנים
   תושביה בעשורים האחרונים. של של איראן ו

        

   איראג' ֶּפֶזְׁשְּכָזאד/ "דודי נפוליאון" 
ונער  ,בעלות הברית פולשות לאיראן. 1941 קיץ ,הראןט   

קצין זוטר  ,הדוד עצמו .צעיר מתאהב בבת דודו יפת העיניים
מנהל ביד רמה משפחה מורחבת בעלת יומרות  ,מוסבדי

הערצתו העיוורת לקיסר הצרפתי נפוליאון . אריסטוקרטיות
אט על -לצד איבתו הלוהטת לבריטים מעבירות אותו אט

ויחד עם משרתו הנאמן הוא שוקע בעולם של קרבות  ו,דעת
   .מדומיינים

 .ידא) אינו רומן קומי גר2012(עם עובד,  "דודי נפוליאון"    
העוסקת בתהליכי עומק בת, מדובר בסאטירה חברתית נוק

איראן במחצית הראשונה בו התחוללתרבותיים וחברתיים ש
     . של המאה העשרים

        

   אבאדי- מחמוד דולת/  שקיעת הקולונל""
ימי מתמקד ב )2012"שקיעת הקולונל" (עם עובד, פר הס   

י מתדפקים שנ עיראק. בלילה עגום וגשום-מלחמת איראן
על שער ביתו של איש זקן. עד עלות השחר עליו  שוטרים

המהפכה  הצעירה שהוצאה להורג.  לקבור את בתו
טורפת את ילדיה. הלילה קצר. תודעתו  האסלאמית באיראן

המעורפלת של הזקן מדלגת בין עבר להווה ומקשה עליו את 
ביצוע המשימות המוטלות עליו. הוא מהרהר בימי זוהרו 

שאה, ברגעי השפל שלו, בגיבורים לאומיים כקולונל בצבא ה
איראנים שנרצחו ובבני משפחתו. ילדיו השתתפו במהפכה; 

  חיים. -מתים –שלושה מהם כבר מתו, ושני הנותרים 
גדול סופרי איראן רואים בו אבאדי, שרבים -מחמוד דולת    

בדורנו, כתב רומן אמיץ זה בשנות השמונים של המאה 
סום באיראן וראה אור לראשונה הקודמת. הספר נאסר לפר

. היה מועמד ל"פרס מאן 2009בתרגום גרמני בשנת 
        . 2011האסייתי" לשנת 

        

  /  ""אני אצמח ואניב פירות; תאנים

  פיאם פילי
מצוי ) 1985( פיאם פילי הסופר והמשורר האיראני  

בנתיבי מנוסה מאיראן, שם הוא נרדף  קיהרה בטואלבימים
": המסוכנת" ובשל כתיבתובשל ההומוסקסואליות שלו 

ר האהבה, מסוכנת לשפה משטומסוכנת למלחמה, מסוכנת ל
) 2015(רסלינג,  "אני אצמח ואניב פירות; תאניםב" .השגורה

שני סיפור אהבה שאינו יכול להתממש, בין  אורג פיאם פילי
        עיראק. - איראן במלחמת ושהכיר חברים טובים



    במאבק

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

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

        

) ) ) ) 24.1024.1024.1024.10חד"ש, נבחר (חד"ש, נבחר (חד"ש, נבחר (חד"ש, נבחר (מועצת מועצת מועצת מועצת יו"ר יו"ר יו"ר יו"ר מוחמד ברכה, מוחמד ברכה, מוחמד ברכה, מוחמד ברכה,                 
לראשות ועדת המעקב העליונה לענייני הציבור הערבי לראשות ועדת המעקב העליונה לענייני הציבור הערבי לראשות ועדת המעקב העליונה לענייני הציבור הערבי לראשות ועדת המעקב העליונה לענייני הציבור הערבי 

        בישראל. בישראל. בישראל. בישראל. 
        

  מוחמד ברכה
  

כאמל כאמל כאמל כאמל ח ישלושה מועמדים, בהם השי מולברכה התמודד     
של התנועה האסלאמית, מזכ"ל  , מועמד הפלג הדרומיריאןריאןריאןריאן

  .ריאריאריאריא    מוחמד אבומוחמד אבומוחמד אבומוחמד אבוועו"ד  פתאחפתאחפתאחפתאח- - - - עואד עבד אלעואד עבד אלעואד עבד אלעואד עבד אלבל"ד 
בהן  הבחירות נערכו במטה ועדת המעקב בנצרת והשתתפו    
של  נציגי הוועד המרכזי של הוועדה. בסבב הראשון 53

ברכה  הוביל) ים(החוקה דורשת רוב של שני שליש ההצבעה
פתאח -קולות ועבד אל 16קולות לעומת ריאן שהשיג  21עם 

-לעם תשעה קולות. בסבב השני זכה ברכה  שסיים את הסבב
ההצבעה  סבבבקולות.  23קולת לעומת ריאן שקיבל  24
  ן.הצביעו בפתק לב 15-וקולות  38-שלישי זכה ברכה בה

ועדת המעקב, שהוקמה ביוזמת חד"ש לאחר הפגנת יום     
האדמה, מאגדת את כל המפלגות והתנועות הפוליטיות 

פלסטיני בישראל, ואת ראשי -הפועלות בקרב הציבור הערבי
   ומיות הנבחרים.הרשויות המק

מועצת הוא יושב ראש  , תושב שפרעם,מוחמד ברכה    
   .2015-ל 1999 בין בר כנסתחד"ש, וכיהן מטעמה כח

ר "אנחנו חיים במציאות של היעד :תו אמרבחירלאחר     
, דמו של האזרח הערבי מופקר וראש לאזרחים ביטחון אישי

הערבים ונגד העם  הממשלה עצמו מסית נגד האזרחים
"אנחנו נעמוד מאוחדים מול  :וד הוסיףע .פלסטיני"ה

  ונושיט יד לחיים משותפים ולשלום".  אתהז הממשלה
  

כנס על שוויון מגדרי בארגונים  

 סלימאן- בהשתתפות ח"כ תומא
  

שוויון מגדרי לא צריך להתקיים רק בתיאוריה, אלא לבוא     
לידי ביטויי אף בחיי היומיום שלנו. זה המסר המרכזי של 

  מגדרי    להוביל שינוי שוויון:  של   "פרקטיקות בדבר   כנסה

  
    במכון ון ליר בירושלים,  29.10-בארגונים" שיתקיים ב

 הכנס יעסוק בדרכים שונות לקידום שוויון מגדרי בארגונים. 

  הפגנת שלום עכשיו בת"א
אלפים מפגינים הנושאים שלטים "לעצור את  3- כ    

לי פתרון מדיני" צעדו לקריאת הטירוף" ו"אין ביטחון ב
שלום עכשיו מכיכר רבין אל הרחבה מול משרד הביטחון 

המפגינים קראו: "יהודים וערבים מסרבים אביב. -בקריה בתל
"בתל אביב ובחברון תושבים צריכים  -וכן להיות אויבים", 

  אנשי ימין ניסו להפריע למהלך ההפגנה.  שלום".
, ביטחון בלי פתרון מדיני"תחת הכותרת "אין בעצרת     

, יו"ר מרצ, ואישים נוספים. זהבה גלאוןזהבה גלאוןזהבה גלאוןזהבה גלאוןנשאו דברים ח"כ 
 עאידה תומא סלימאןעאידה תומא סלימאןעאידה תומא סלימאןעאידה תומא סלימאןהמארגנים דחו את פנייתה של ח"כ 

  (חד"ש, הרשימה המשותפת) להופיע בעצרת.
פעילי מק"י וחד"ש הניפו כרזות הקוראות לסגת לקווי יוני     

פיצו הפעילים ולמדינה פלסטינית בצד ישראל. כן ה 1967
  גיליונות של "זו הדרך".

  

 העובדים בחברה להגנת הטבע 

 התאגדו בארגון כוח לעובדים
העובדים בחברה להגנת הטבע התאגדו בכוח לעובדים,     

על כך מסר היום (רביעי) הארגון. במסר שנשלח למאות 
"אנחנו עובדי חברה מחויבים שמאמינים  כתב:עובדים נ

זאת, חווינו וראינו קשיים  בעבודה ובמטרה. יחד עם
הקשורים לתנאי השכר וההעסקה בחברה. יש לנו תחושה  
 שבחברה להגנת הטבע קיים ניצול של הרוח ההתנדבותית

 ".'.של צעירים וצעירות ואמונה בדרך
לדברי יוזמי הוועד "שוחחנו עם מספר עובדים, והתחלנו     

 לבחון באופן ראשוני קשיים בתחומי ההעסקה. מצאנו,
צל רכזי חוגי למשל: היקף עבודה גדול מידי בשכר נמוך א

תגמול –אי ,בתנאי ההעסקה של מדריכי הטיולים הרעה ,סיור
ועוד פגיעות רבות  ספותעל עבודה בשבת / לילה / שעות נו

  ".בזכויות העובדים
  

יקו בתי החולים של קופ"ח כללית יעס

 עובדי הניקיון בהעסקה ישירה
  

פת החולים כללית יעסיקו כאלף עובדי בתי החולים של קו    
ניקיון בהעסקה ישירה. לאחר יישום ההסכם החדש, ייחשבו 
עובדי הניקיון בבתי החולים של כללית כעובדי בתי החולים 

ובדים. כך וייהנו מכל התנאים והזכויות שלהם זוכים שאר הע
בין יו"ר ההסתדרות הכללית  20.10-בקובע הסכם שנחתם 

. אלי דפסאלי דפסאלי דפסאלי דפסבין מנכ"ל קופת החולים , לאבי ניסנקורןאבי ניסנקורןאבי ניסנקורןאבי ניסנקורן
  בעקבות זאת, ישתפרו תנאיהם הסוציאליים של העובדים.


