
  

  

מערער את אמונתם  2007 הנמשך מאזהמשבר הקפיטליסטי 

     ליברליזם-ים בעקרונות הניאונים הבורגנילכלכה של
  

מהצעדים  במקום לספק צמיחה כמובטח, חלק"    
ים הגדילו את אי השוויון, וככה העמידו את יהניאו־ליברל
הכלכלית בסכנה", כתבו שלושה כלכלנים  ההתרחבות

 המטבע הבינלאומית במאמר שפרסמובכירים של קרן 
  ).29.9(קרן הבכתב העת הרשמי של 

הקפיטליסטית,  בעולמם המנומס של קובעי המדיניות 
הניסוח המעודן הזה הוא פצצה של ממש. "המשבר 

יכול להיות שמה שחשבנו הוא נכון",  הפיננסי הראה שלא
למנהל  הסביר הבכיר שבחתומים על המאמר, המשנה

הקרן ג'ונתן אוסטרי ל"וול סטריט  מחלקת המחקר של
  ג'ונרל".

גדולה,  "גם אנחנו טוענים למעורבות ממשלה יותר   
אנחנו מביאים בחשבון את נושא האי שוויון, שנמצא גם 

, הוסיף מנהל מחלקת המחקר של בנק "בחוק בנק ישראל
). לדבריו 31.5ישראל, פרופ' נתן זוסמן ("כלכליסט", 

  האזרחית לתוצר".  ההוצאה"הלכנו רחוק מדי בהקטנת 
שני שומרי החומות של האם היינו כחולמים.     

ליברלי והפראי: קרן המטבע ברמה -הקפיטליזם הניאו
נאמן של הקרן במדינתנו, העבד ההגלובלית; ובנק ישראל, 

הזדרז לצנן את  הפכו את עורם? פרופסור זוסמן
"יש המון דברים טובים בשווקים תחרותיים,  ההתרגשות:

אבל לא צריך לרוץ באופן עיוור  בתחרות, בפתיחה ובסחר
זה מה . לקצה של זה, אלא לעשות משהו הרבה יותר מאוזן

  שהם אומרים ועם זה אני בהחלט מסכים". 
בור הכלב (הקפיטליסטי): מרוב משבר לא נרגענו. כאן ק    

 ,הבכירים לנים הבורגנייםסבך. הכלכרואים את המוצא מה
הסבורים שהמשק הקפיטליסטי אינו מצליח לצאת 

נותרים  ,מהמשבר בגלל צמצום הצריכה והקטנת השווקים
לשקם את  ךאיך לשקם את השוק? אילשאלות: . ווריםיע

 משיבים: לתמרן,לי ההון? הם שיעורי הרווח של בע
קצת, אבל לא לצמצם ליברלי. - להתיר קצת את הרסן הניאו

קפיטליסטי  מדובר בדמעות של תנין ,ותר מדי. בסך הכלי
  .שבע

דיאפרים דוי  

  2016  ביוני 8, 22 גיליון   

בוול סטריטהבורסה  על בנייןדגל ישראל מתנוסס   



  

 2תגובות /

        
        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם

  

  מאחוריו הוצב השלט "ליברמן: מילה זו מילה"
אני מודה ומתוודה, בלהט הוויכוח הפוליטי נאמרים דברים "

הייתי צריך להגיד את זה ואני מתנצל על מה  מיותרים. לא
[עם נתניהו] במו"מ  גם אם לא נגיע להבנות -שאמרתי 

  ".א מושלםואשאר באופוזיציה. הדברים היו מיותרים. אני ל
  )23.5במסיבת עיתונאים בכנסת,  שר הביטחון אביגדור ליברמן(
  

  משא האדם הלבן נוסח הכיבוש הישראלי
תושבים פלסטינים נהנים מהפקעת אדמותיהם לטובת "

באזורי תעשייה שהקימו  התנחלויות כיוון שהם מועסקים
כך טוענת המדינה בתשובתה לעתירת  ―המתנחלים 

בעתירה שהגישו באמצעות דן בג"ץ  נגד ההפקעה. התושבים
זכריה בעלי אדמות מהכפר ענאתא וארגון  עורך הדין שלומי

שהוצאו לצורך הקמת  , הדורשים לבטל צווי הפקעה'יש דין'
הפקיעה המדינה  1975-ב .ההתנחלות מעלה אדומים
ן אלף דונם, שעל חלקו אכ 30-מתושבי ענאתא שטח של כ

לא בנוי. חלק מהאדמות  נבנתה מעלה אדומים אך חלקו נותר
אדומים וחלקן הועברו לחטיבה  סופחו להתנחלות כפר

כולו  להתיישבות, שהקצתה אותן לחקלאות יהודית. השטח
  ".מנוהל על ידי הצבא

  )23.5חיים לוינסון, "הארץ", (
  

  

  ייסורי גפני הצעיר והמתנה לאיווט
  

תקציביות  העברות) 30.5(בוקר ועדת הכספים אישרה ב    
וכעבור כמה  ,שקלמיליארד  13.2ד הביטחון בסך למשר

שבע במליאת הכנסת אביגדור ליברמן כשר הושעות 
הביטחון של ממשלת הימין. קשה היה לגייס את הרוב 

ח"כ  ,יו"ר הוועדההדרוש כדי לאשר את המתנה לאיווט. 
התקשה לגייס רוב והקואליציה הזעיקה חברי  ,משה גפני

, למרות שהושג רובושר. כדי שהבקשה תא ,נוספים כנסת
תרעומת על אישור העברת הכסף בלי  הביעוחברי הכנסת 

מדובר ) 31.5על פי "כלכליסט" (שנמסר הייעוד שלו. 
אך גם זאת לא נמסר  – לשב"כ ולמוסד בתקציב המיועד

גפני יצא נגד ההעברה וטען כי לא ח"כ     .לחברי הכנסת
יוכנס  יאפשר עוד העברת תקציב המיועד לשימוש זה אם לא

     לבסיס התקציב. 
אך אמר:  ,כעס על פקידי האוצר שהציגו את הבקשה גפני    

דבריי לממונה על  "אני כועס עליכם אבל מכוון את
אין סיבה בעולם שהתקציב הזה  - התקציבים ומזהיר אתכם 

דובר בהעברה יוצאת דופן מ. "ייכנס לבסיס התקציב לא
ני מונע את גפח"כ ועדת הכספים בתקופה בה  שאישרה

של  עודפיםחלוקת  העברתן של העברות תקציביות ואישור
העברת התקציבים  .מיליארד שקל משנה שעברה 14-כ

אבל הסכום הולך ואוזל לטובת  -לא אושרה בכללותה 
             משרדו החדש של ליברמן.      

א"ד                                                   

  

  

  וגן עדן לקבלנים ...בנייןלי פוענום ליגיה
מאתרי הבנייה בהם התרחשו תאונות בשנים  2%רק "

. פקח מגיע האחרונות נחקרו על ידי מפקחי משרד הכלכלה
  .שנים" 4לאתר בנייה פעם כל 

  )24.5(מתוך ממצאי דו"ח מבקר המדינה, 
  

  לפחות הוא עקבי
 בית הדין האזורי לעבודה בירושלים קיבל את מרבית כתב"

התביעה שהגישו שלושה עובדים, תושבי הרשות 
על ידי חבר הכנסת  הפלשתינית, נגד מסעדה שנוהלה בעבר

השלושה הועסקו במסעדה השייכת ). אורן חזן (הליכוד
ונוהלה על ידי חזן.  'א.ח.מ תקשורת ויוזמה בע"מ'לחברת 

 הם הגישו תביעה לתשלומים שונים בגין תקופות עבודתם
שקלים. עיקר תביעתם נוגעת  295,966 וסיומן בסך כולל של

ת סוציאליות בסיסיות. הלנת שכר וזכויו ,לפיצויי פיטורים
  ."תבע הפרשי שכר מינימום אחד מהם אף

  )23.5("ישראל היום", 
  

  האישי הוא הפוליטי
"מישהו דימה את הרצוג לחולה פוליטי סופני, שנותרו לו 

עביר את לו לה ףשנתיים של חיים פוליטיים ולכן עדי-שנה
הללו במשרד החוץ המכובד מאשר באופוזיציה השנים 

החרבה. דומני שהדימוי הזה יאה לא רק להרצוג אלא 
  למפלגה כולה".

  )22.5אמנון אברמוביץ', "ידיעות אחרונות", (
  

  למי יש יותר כבוד: ודאטוב מאז כולם היו יודעים 
שבמשך שנים כולם היו "ראש הממשלה, בנימין נתניהו, 

, מגלה שחלק מאילן היוחסין 'טהור'שהוא אשכנזי  בטוחים
נתניהו חשף את  .של המשפחה שלו מגיע מיהודי ספרד

 הגילוי המפתיע באירוע פתיחת האגף החדש במוזיאון העם
היהודי בבית התפוצות בתל אביב. במהלכו העניקה לו יו"ר 

נבזלין (שהיא בת זוגו של יו"ר הכנסת  בית התפוצות אירנה
 .של משפחת נתניהו יין) עותק של אילן היוחסיןיולי אדלשט

וכי צריך  –הוא אמר בנאומו כי בדק בחטף את אילן היוחסין 
        ."לתקן אותו

  )25.5("ידיעות אחרונות", 
  

  עבר קראו לו בשם ריכוזיות?בזה מה ש
 הממונה על ההגבלים העסקיים, מיכל הלפרין, עומדת"

ההגבלים  מעלות במדיניות של רשות 180לבצע תפנית של 
קודמיה: בכוונתה להוציא מהחוק  בנושא מונופולים לעומת

בכוונתה  החובה המוטלת עליה להכריז על מונופולים. את
  ".לעגן את המדיניות החדשה בחוק

  )24.5("דה מרקר", 
  

  נובל אנרג'י- תשובה-ליברמן- ממשלת נתניהו
ו"ר סיעת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, ויועצו "י

 אבי אבוחצירא, נפגשו שלשום בערב עם מנכ"להפוליטי 
יוסי אבו, במסעדה במלון קראון פלאזה  דלק קידוחים,

נוספת של משא ומתן  בירושלים. הפגישה נערכה בתום יממה
באשר לתנאי הצטרפותה של ישראל ביתנו לקואליציה 

כפי     .מינויו הצפוי של ליברמן לתפקיד שר הביטחון ולקראת
סיעת ישראל ביתנו לבין החברות דלק  שתואר כבר בעבר, בין

ונובל אנרג'י שורר שיתוף פעולה פרלמנטרי עקבי במשך 
         ."יותר מעשור

        )25.5("דה מרקר", 



  

 3/  חברה   
 

  יפו היא עיר עם צרכים משלה
יפו-פעיל חד"ש שנכנס לתפקידו כחבר מועצת ת"אאמיר בדראן,  םראיון ע

במאי נערך בבית "אחותי" בדרום תל אביב אירוע  28- ב    
חילופי תפקידים של נציגי "עיר לכולנו" 

. שלי דביר, יפו-במועצת עיריית תל אביב
ה כחברת המועצה היחידה כיהנש

ראש העיר חולדאי, פינתה באופוזיציה ל
  . קומה לאמיר בדראן, פעיל חד"ש יפואת מ

עורך דין העוסק בענייני בדראן,     
של  המקרקעין ודיני עיריות, היה מועמד

בשתי מערכות למועצה רשימת יאפה 
והיה  ,)2008-ו 2003הבחירות הקודמות (
-מכניסה למועצה. בבמרחק מספר קולות 

כולנו כנציג הוא חבר לרשימת עיר ל 2013
 נציגים 3-בחד"ש יפו. הרשימה, שזכתה 

התפצלה: אהרן מדואל ויעל בן יפת חברו 
שלי דביר שלקואליציה של חולדאי, בעוד 

אל מול  –ספסלי האופוזיציה על נשארה 
קואליציה בראשות חולדאי שנעה ממרצ 

שנכנס לתפקידו בדראן,  ועד לליכוד.
, שוחח עם 6.6-בישיבת מועצת העירייה ב

שנתיים וחצי ל"זו הדרך" על תכניותיו 
  הקרובות, בהן ישמש בתפקיד. 

 

ה ימה הבעיות הייחודיות של יפו, ושל האוכלוסי

  הערבית ביפו בפרט, בהן תרצה לטפל?
מהם,  ישוראש עיר. א 30 –חברים  31מועצת העיר מונה     

ו ישירות מהציבור , לא שאב את המנדט שלכניסתיעד 
י יפו היא עיר בפני עצמה. מתייחסים כ ,זה עצובהיפואי. 

אליה כרובע קטן של תל אביב יפו, אבל זו עיר עם צרכים 
מיעוט לאומי  ביפו מתגורריה שונה. ימיוחדים ואוכלוס

מדבר שפה אחרת עם תרבות וצרכים אחרים. לכן חשוב ה
צת דבר בשפה זו. לכן הייצוג במועהמשיהיה ייצוג אמיתי 

  . הוא חשוב כל את יפו קודםמייצג של ערבי ההעיר 
יה הערבית ביפו, בהן ארצה יבעיות מרכזיות של האוכלוס    

בחינוך ורמת הפשיעה הגבוהה  נמוכיםהן ההישגים ה ,לעסוק
בנוער במצוקה הוא הטיפול תקצוב  זה  בהקשרכמובן ש –

  חשוב. 
  

 ,שברובה מוחלשת, יה היפואיתילגבי הצרכים: האוכלוס    
מטופלים כשחושבים על  ביום יום לאזקוקה להרבה דברים ש

ם עובדיביפו, בו נמל הדייגים  – תל אביב. אתן לך דוגמה
נמצאים בסכנה אמיתית ומנסים ה דייגים יהודים וערבים

בעלים להסדיר את זכויותיהם בהסכם מול העיריה, שהיא ה
נמל יפו אינו רק  והמנהלים של הנמל. זה מתקדם בקושי רב.

מתפרנסות מהים המשפחות  100אלא  ,תמונה פסטורלית
  הדגים. מו

  

יה היפואית יקשה שחווה האוכלוסהמצוקת הדיור     
מייחד את תושבי יפו ההיא עוד עניין מרכזי  המקורית
אבל  ,בעיה כלל ארציתאמנם מצוקת הדיור היא . הערבים
 ,שייכות למקום מסוים מיעוט לאומי שיש לוב מדוברכאשר 

 –להגיד לו את מה שאומרים לשאר הציבור בתל אביב  ןאי
 לא ונייחרות ומסוערבית יש הה יאוכלוסיל ברו לבת ים.יע

להגיד לערבי ללכת לגור בבת ים, כי  ן. איה מהןלנתק אות
הוא צריך כי צריך מסגד או כנסיה,  הוא

מועדון לשלוח את ילדיו אליו, הוא צריך 
  .מתנ"ס שדובר ערבית

לגזענות אותה אנו חווים  תכחשלה ןאי    
 ישנם אלהמעבר למצוקה הכלכלית. 

כשכנים מוכנים לקבל ערבים  ינםשא
 ים אחרות.או בער בשכונות מסוימות ביפו

אחת צריך למצוא פתרון למצוקת הדיור. 
דאוג שערבים החובות של העירייה היא ל

  . ביפו ,יגורו כאן
  

האם יש דרך להתמודד עם 

    ל יפו?הוד שיהג'נטריפיקציה והי
יפו תמיד הייתה עיר שחיו בה בשכנות     

כמובן  ,יהודים וערבים. באופן עקרוני
שאנחנו בעד חיים משותפים. אבל כוחות 

לכך  יםהשוק ומדיניות תכנונית יזומה גורמ
 זופוחתת ו ביפוה הערבית ישהאוכלוסי

  . דלההיהודית ג
באופן מובהק היו שבעבר שכונות     

עכשיו הם  ןבההערבים  –וג'בליה כמו עג'מי  ערביות,
כי תכניות המתאר מייעדות שיווק  ,גם ימשךכך זה  מיעוט.

לרכוש אדמות שם.  ין אמצעיםם אערבישל נרחב בהן שעה
מסוימות ערבי שרוצה בשכונות : פנימי ביפוגם טרנספר קיים 

ועד השכונה מסרב  –נתקל בטענות גזעניות לקנות בית 
לקרות. וגם אם העיריה תגיד  . זה לא אמורלמכור לערבים

ה יש הרבה נכסים ילעירי –לא מנהל מקרקעי ישראל  שהיא
  יש דרכים.  ,רצה לתרום בנושא הזהתואם היא  ,אדמותו

משיך את הפעילות של שלי אבמקביל לטיפול ביפו,     
  מתייחסת לתל אביב באופן כללי.ה
  

תחבור לחולדאי או שתקדם את האג'נדה  האם

  יה? שלך מהאופוזיצ
נהיה אופוזיציה אם לא אי אפשר להגיד מראש לפני דיון.     

יה ואת יאני אלמד את האנשים הפועלים בעיר יהיה מענה.
  שאני מכיר אותם. מראש הממסד. אני לא יכול להגיד 

ה הדברים אלאני יכול להגיד שמה שמעניין אותי לטפל בו     
יפול התושבים רוצים את הט -יומיים של התושבים -היום

לכן ננסה לתת כמה שאפשר  מענה לבעיות בבעיות המידיות. 
צריך לתת ייעוץ והדרכה. הדלת . לא דבר פשוטוזה  – אלה

-מעבר לנושאים היום . אבלשלי תהיה פתוחה לכל הבאים
לקחת שניים שלושה פרויקטים שנוכל בסוף  יומיים, נצטרך

  להציג כפרויקטי דגל. 
אני לא בטוח. יציה? לקואבו האם זה תלוי באופוזיציה א    

בעין צרה של מי  מקווה שניתקל באנשים ענייניים ולא רק
. ראיתי יד מושטת מחברי המועצה ומראש במועצה ומי לא

נשים את הדברים על השולחן ונקבל את  אנחנוהעיר. 
  .ההחלטה

  

 נמרוד פלשנברג
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  : מינוי ליברמן

  קרקס מסוכן
  

  

  

אמונים  גדור ליברמן (ישראל ביתנו) הצהירח"כ אבי    
תפקידו כשר הביטחון. מליאת הכנסת אישרה ב החל) ו30.5(

 43תומכים לעומת  55את מינויו של ליברמן ברוב של 
מתנגדים. רק ח"כ בני בגין (ליכוד) נמנע בהצבעה. כשעלה 

הגיש ליברמן ליו"ר הכנסת ם, אמונילדוכן להישבע 
אדלשטיין את מכתב ההתפטרות שלו מחברותו בכנסת 
במסגרת החוק הנורווגי. להשבעתו של ליברמן קדם דיון 
ממושך במליאת הכנסת. בזה אחר זה תקפו חברי האופוזיציה 
את המינוי, ומתחו ביקורת על התנהלותו הפוליטית של ראש 

  .הממשלה בשבוע החולף
 (חד"ש, הרשימה המשותפת) סלימאן- ה תומאח"כ עאיד    

"הידיעה על מינוי ליברמן תפסה אותי בסדרת  :אמרה
ניסו ואנשים שהסתכלו מבחוץ על המדינה פגישות בחו"ל. 

שאלו אותי אם המצב יהיה  .אומר צירוף ליברמןלהעריך מה 
שפתאום הוא  יותר חמור מהיום, ומה בדיוק קרה לנתניהו,

הופתעתי שאני חייבת להגיד  .רוצה להתחבר לליברמן
עדיין ש ישנ כאלההופתעתי מזה ש מההפתעה שלהם;

  ". רמןמרחק גדול בין נתניהו לבין ליב כי קיים ,חושבים
סלימאן, - לאחרונה" הוסיפה תומא בנאומיו בכנסתכ"    

באותה צורת  בדיוק שראש הממשלה נתניהוהשתמש "
מנסה ה ,הוא מוביל אותה פוליטיקה .של ליברמן חשיבה

מחוץ לכנסת, הפעם, רק לדחוק את האוכלוסייה הערבית לא 
מחוץ לשיח הפוליטי, אלא מחוץ ללגיטימציה של רק ולא 

 סייהמסע גזעני מסית נגד האוכלו . נתניהו מובילהאזרחות
 ".מין את מינומצא  – הנה כי כן. הערבית

הרשימה המשותפת) הזכיר בנאומו , ח"כ דב חנין (חד"ש    
: ברמן מימיו על ספסלי האופוזיציהחותיו של ליאת כל הבט

לה, התחייבות זו ילה זו מי"סוף סוף יש לנו שר שאצלו מ
התחייבות", אמר חנין. "הוא מפציץ את סכר אסואן, מפרק 
את הרשות הפלסטינית, ממוטט את חמאס ומחסל את הנייה 

החייל 'קובע שהמינויו. הוא מצפן מוסרי  שעות מרגע 48תוך 
ברון הוא גיבור', יודע לאתר את האויבים היורה בח

. מינויו של האמיתיים ואומר שאנשי השמאל הם סייעני טרור
 ,מסוכן ומדאיג, במיוחד נוכח חולשת האופוזיציהליברמן 

  שחלק ממנה עוד ניסה להזדחל לממשלה הזאת".
, מערוף (חד"ש, הרשימה המשותפת)-ח"כ עבדאללה אבו    

פה שנה מאז שחווינו יחד, בבית עדיין לא חל" :אמר בנאומו
הזה, את הקרקס המפורסם, המצחיק והעלוב של הקמת 

משדרגת את עצמה ומביאה לנו חוויה לה, שהיום הממש
חדשה של קרקס חדש, אבל הפעם הוא לא מצחיק, אלא 

מפחיד מאוד ומסוכן מאוד; קרקס שבו משחק דוב לא 
  . מאולף כלל

מניהול ח במקום שראש הממשלה ילמד את הלק"    
 החליטהוא ", מערוף-" סיכם אבווהכושל של המדיניות

לצרף אליו את חבר הכנסת אביגדור עמיק את המשבר ולה
קורא האותו אביגדור ליברמן  –ליברמן כשר הביטחון 

לטרנספר של אזרחים בארץ הזאת; אותו אביגדור ליברמן 
ים על ומאי המשפט העליון-את החלטותיו של ביתשולל ה

לא יביא ביטחון  הזהיסודותיה של הדמוקרטיה. שר הביטחון 
 ".שלוםיביא לא גם וכמובן 

  

 את המשטרה: "אני מאשים

  אתם מערכת גזענית"
בוועדת השקיפות של הכנסת, בנושא  )30.5( בדיון שנערך    

"שקיפות בטיפול ובנתונים של חקירות אלימות שוטרים", 
קה לחקירות שוטרים ובנוכחות נציגי המשטרה והמחל

(מח"ש), פנה יו"ר הרשימה המשותפת, ח"כ איימן עודה 
כים "לא החוזה  –עדת אור ובו(חד"ש), לשוטרים: "

, זו ועדת חקירה ממלכתית 'המסיתים'הערבים, זה לא 
שהמשטרה מתייחסת  נקבע – י שופטיםו בה שנכיהנש

מה קרה אחרי וחד וחלק.  -לערבים כאויבים ולא כאזרחים 
  ".סגרתם את כל התיקים ,אתם ,מח"ש ?2000טובר אוק
" אזרחים 52המשטרה הרגה  ,מאז סגירת התיקים הללוו"    

, מהם אזרחים ערבים. איך זה שאנחנו 49המשיך עודה. "
ידי בהרוגים ה 52מתוך  49-ו מהאזרחים, אחוז 20 הערבים,

נאשת מלחם ביצע  :אתן עוד דוגמה ?היו ערבים המשטרה
. בא ראש בדיזינגוף בתל אביב הוקעה פשע ראוי לכל

אבל יה שלמה. יהפשע ותקף אוכלוס תהממשלה ונאם בזיר
הוא רוצח ערבים ולא רק ש ,ל שבוע יש לנו נאשת מלחםבכ

אני לא באתי  ,במדינה. לכן ישזה לא מעניין אויהודים. 
השוטרים,  ,תכםל, אני באתי להאשים. אני מאשים אלשאו

  . "ערכת גזעניתאתם מ :אני מאשים את מח"ש
  

  צעד אמיץ ופורץ דרך
ועדת החינוך והספורט של ) 31.5(בדיון מיוחד שקיימה     

ית להט"ב בספורט, לרגל שבוע הגאווה, יהכנסת בנושא אפל
שיצא  מוסינזון,גילי חנין אל שחקן הכדורסל  דב פנה ח"כ

  ואמר:סקסואל בפוסט פייסבוק לאחרונה, - ן כבימהארו
פורץ דרך עבור המיץ, ארון היא צעד א"היציאה שלך מה    

אני רוצה להביע הערכה לך באופן אישי. מה . צעירים רבים
שעשית היה מאוד חשוב, ערכי ואמיץ. החלטה של מישהו 
לצאת מהארון היא החלטה מורכבת מאוד, אבל היא בעצם 
עוסקת בדבר טבעי והגיוני, שהוא חלק מהחיים שלנו, ושאין 

 . "כה או בקושיסיבה להיות לגביו במבו
הם " " הוסיף חנין,כאשר אנשים צעירים רואים אותך"    

אומרים לעצמם: זה אפשרי. לכן, להתייצבות הגלויה של 
. היא מאוד אנשים מתחום הספורט יש משמעות גדולה

שאפשר לפרוץ את הקירות ואת האופקים של  ,מלמדת
  ". החברה שלנו

תקשורתית תהודה בבפוסט שפרסם מוסינזון, שזכה     
רחבה, האשים הכדורסלן את עולם הספורט הישראלי 

יחס מזלזל המקשה על ספורטאים להרגיש בבהומופוביה ו
 . נטייתם המיניתנוח עם 



 5/ מרקסיזם

לי תיאוריה ב

  אין מהפכה
  למדסדרת הרצאות של מק"י ת

  את יסודות המרקסיזם
  

  
  

בשנים האחרונות מורגש צורך אמיתי במרקסיזם. בישראל     
ועל פערים.  כולו שוב מדברים על שכר מינימום ובעולם

. שוב מוטל בספק, לערער עליוהיה אפשר - איהקפיטליזם ש
ה לשיח זה תלוותנאלא שנדמה כי בישראל לפחות לא 

העמקה מחודשת בתיאוריה שהקנתה כלים לביקורת השיטה 
המרקסיזם.  –מת כבר לפני מאה וחמישים שנים הקיי

מדברים על פערים בין עשירים ועניים, אבל לא נוקבים 
אבל לא  ,מבינים שהמשכורת קטנה מדי ;במושג "מעמד"

רוצים חברה צודקת ועתיד טוב  ;מכירים את ההגדרה לניצול
 אבל משתמשים במילה "מהפכה" רק בתור סיסמה. יותר,

מתוך הבנה שבלי תיאוריה טובה לא תתכן פעולה     
מיק בקרב החברים החדשים פוליטית יעילה, מתוך רצון להע

את ההכרות עם התיאוריה המרקסיסטית,  ותיקיםוהוגם 
גם עם הקהל הרחב, סניף תל  הלחלוק כלים אל בשאיפהו

את  ץאלית מארח הקיסטית הישראביב של המפלגה הקומוני
סדרת ההרצאות "מושגי יסוד במרקסיזם", שאינה אלא מבוא 

 כולתורת הכלכלה והחברה של קרל מרקס ושל מי שהמשי
 בדרכו עד ימינו אנו.

שישה מפגשים יסובו על שישה מושגי יסוד: "הון",     
-"מעמד", "בינלאומיות", "אידאולוגיה", "משבר" ו

דורשות ידע מוקדם, וכל אחת  ינןא"מהפכה". ההרצאות 
עומדת בפני עצמה. עם זאת, הן בנויות כך שהחוט המקשר 

קריאה בטקסט המכונן של התנועה, ביניהן הוא התייחסות ו
 מצליח לגעת באופן תמציתי בכלהמניפסט הקומוניסטי", ה"

ולהציג אותם כשייכים לשיטה אחת לניתוח  ההמושגים האל
  המציאות. 

    
ביוני, בשעה  14המפגש הראשון, שיערך ביום שלישי,     

יוקדש , ת"א) 70הגדה השמאלית (אחד העם  אולםב, 20:00
מושג המפתח של כהון (קפיטל), מושג לניתוח והסבר של ה

פרופ' גדעון  רצהמפגש יבתורת הכלכלה המרקסיסטית. 
  פרוידנטל מאוניברסיטת תל אביב.

במהלך הקיץ, בועיים אחת לשבמפגשים הבאים, שיערכו     
כ לשעבר עיסאם ”נסקי, ח’כ לשעבר תמר גוז”יתארחו ח

זו "חסאן. קוראי אפרים דוידי ושרף ד"ר כ דב חנין, ”מחול, ח
  .מוזמנים להצטרף למפגשים "רךהד

  

 

  

תערוכה של דוד טרטקובר 

  במוזיאון תל אביב
  

  

תערוכה מקיפה של יצירות דוד בשבוע שעבר נפתחה     
אביב לאמנות. התערוכה תהיה –זיאון תלקובר במוטטר

בספטמבר, והאוצרת שלה היא אירית הד. דוד  17פתוחה עד 
 )2001; חתן פרס ישראל, 1944יפה, טרטקובר (נולד בח

אוסף מזה ארבעה עשורים דימויים וטקסטים מכל פינות 
התרבות והאקטואליה הישראלית. התערוכה המקיפה 

 שוטפים םעימתמקדת בכרזות שיצר בתגובה לאירו
 ולתהליכים בתרבות המקומית.

מיוחד מעורב פוליטית. זכורות ב אמןוא קובר הטטר    
הכרזות שעיצב עבור תנועת "יש גבול" במהלך מלחמת 

ה הראשונה. עוד הוא עיצב את לבנון הראשונה ובאינתיפאד
הספר "המניפסט הקומוניסטי במבחן הזמן", בעריכת  תעטיפ

את הכרזה  קוברטטרעיצב ). אשתקד 1998פרופ' בנימין כהן (
 ואת שער גיליון היובל המיוחד של "זו הדרך".
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  אי קטן קפריסין: 
  בעיות גלובאליות

  

  אבישי ארליךמאת 
  

  

אך רובנו יודעים עליה  ,קפריסין שכנה וידידה של ישראל    
מעט מאד. קפריסין הייתה מושבת כתר בריטית שהשיגה 

. באי רוב אתני יווני ומיעוט 1960-עצמאות אחרי מאבק ב
טורקי. חלוקת הכוח בין הקהילות נתקלה, מלכתחילה, 

התחילו מהומות רצחניות המוניות.  1963-וב ,קשייםב
 היבדלהאלימות  גרמה לאוכלוסיות, שגרו מאות שנים יחד, ל

צעו כוחות יב 1974- ולהתקבץ במובלעות הומוגניות. ב
לאומניים יוונים הפיכה אלימה במטרה לטהר את האי 

) עם ENOSISומהשמאל ולהביא לאיחוד ( הטורקימהמיעוט 
פלשה  ,שלטון גנרלים. בעקבות ההפיכה תחתיוון שהייתה 

טורקיה לאי וכבשה את השליש הצפוני שלו. מאז האי 
  מחולק ונוצרה בעיית פליטים ורכוש בשני הצדדים. 

) TRNC( 'מדינה' הקימה טורקיה בחלק הכבוש 1983-ב    
צבא  יחידותבצפון טורקיה מחזיקה . מכירה בה טורקיה רקש

רפובליקה לה. מאזרחי 'מתנחלים' רבים שםוכן יישבה 
חברה  בינלאומית והיא הכרההקפריסאית (החלק הדרומי) 

יצגת את יבאיחוד האירופי. הרפובליקה רואה את עצמה כמ
  האי. תושבי כל 
הציע קופי אנאן, מזכ"ל האו"ם, פתרון פדרטיבי  2004-ב    

לסכסוך, ההצעה הועמדה למשאל,  הטורקים הקפריסאים 
. מאז נעשו )76%דחו אותה ( וניםאך היו), 65%תמכו בה (

סיונות לקדם פתרון לסכסוך, שמונעים מגילויו של גז ימספר נ
רב בים באזור הכלכלי של קפריסין, שניתן יהיה לנצלו רק 

תפעל טורקיה ש ככלבהסכם בין היוונים והטורקים, ו
 להתקרב לאיחוד האירופי. 

ה ניקוסי .אינו אלים 1974מאז הסכסוך לא נפתר, אך     
עיר מחולקת, אך ניתן לעבור, בקלות יחסית, מצד היא הבירה 

אך  ,לצד. בשני צדי האי תנועה רחבה לשלום ולסולידריות
ישנם גם כוחות לאומניים בדלניים חזקים. בצד הטורקי נבחר 

), AKINCIלנשיא מועמד עצמאי מתקדם, מוסטפה אקינצ'י (
ה השואף להסכם פדרלי ומקיים יחסים טובים עם הממשל

האופוזיציה היוונית. מו"מ מואץ מתקיים בין צוותים עם ו
משני הצדדים שהגיעו כבר להסכמות בתחומי סדרי ממשל 

יני רכוש ופליטים. הייתה עד לאחרונה יבענוח ווחלוקת הכ
  חדש עוד עם רוח של אופטימיות זהירה לאפשרות של משאל 

  
זאת, תוצאות המו"מ תלויות בעיקר בארדואן עם  השנה.

  מדותיו תלויות ביחסיו עם האיחוד האירופי.שע
  

 כניעה ראשונה לטרויקה
 שם), AKEL"המפלגה המתקדמת של מעמד העובדים" (    
טית הקפריסאית, היא המפלגה הקומוניס אמצה לעצמהש

. היא השתתפה במאבק מרכזית באי מפלגת המונים
גודים המקצועיים. ידומיננטי בא בעלת תפקידלעצמאות ו
  AKELגם אחרי קריסת ברית המועצות, וות, מאז העצמא

לה באי. המפלגה דה בגוינותרה המפלגה הראשונה או השני
אך דוחה את  ,סיזם"קרואה את עצמה כ"מושפעת מהמר

-ב  .ליזם עד אחרי האיחוד מחדש של האיהמאבק לסוציא
טיבי אך רב'תכנית אנאן' לאיחוד פד  AKELתמכה  2004

את גורל   AKELבכך חרצה  .שינתה את דעתה ברגע האחרון 
. למפלגה חלק חשוב בתנועת השלום לכשלון התכנית

 ובפתיחת המעברים מצד לצד.

ומנהיג המפלגה  לשלטון AKELעלתה  2008 בשנת    
לנשיא. בתקופת נשיאותו  נבחר דימיטריס כריסטופיאס

כתוצאה  2012-למשבר ב קלעהתחיל המשבר העולמי, והאי נ
 10לבקש נאלץ ם. כריטופיאס ממשבר הבנקים המקומיי

 מקרן המטבע הבינלאומיתארד יורו מהאיחוד האירופי וימיל
כל  השלימה עםקפריסין תמורת זאת, ייצוב הכלכלה. עבור 

ה נהגכלכלה הובליברליים של ה'טרויקה'. -התכתיבים הניאו
-בור בבנקים 'גולחו' ביוחסכונות הצ ,צוצים חמורהיתכנית ק

הייתה אפוא  AKELאלא  ,נית' היווזה. לא 'סירי20%
כנע ילה המפלגה הסוציאליסטית הראשונה באיחוד שנאלצה

לוותר על  כריסטופיאסבמצב זה נאלץ . צנעלתכתיבי ה
ליברלית -עלתה מפלגת המרכז הניאו לשלטוןהשלטון ו

)DISY(. עדיין בסביבות במדינה האבטלה הכללי  שיעור
  .27%- כ - ואצל צעירים 12%

  

 עליית מפלגות חדשותהיחלשות השמאל, 
. בבחירות, בקפריסין בחירות לפרלמנטבמאי נערכו  22-ב    

בהן היה שיעור הצבעה נמוך במיוחד, איבדו מכוחן כל 
המפלגות הוותיקות. תופעה זו בולטת לא רק בקפריסין אלא 

שמרה  DISYמפלגת גם במדינות אחרות באירופה ובעולם. 
היא עדיין  AKEL-ומהקולות,  30.7%על המקום הראשון עם 

תר קולות אך איבדה יו ,)25.7%( המפלגה השנייה בגודלה
  ת.משאר המפלגות הוותיקו

זו תופעה  .תופעה מקבילה היא עלית מפלגות חדשות    
העלאת  .מתרחשת במקומות רבים באירופה מאז המשברה

את התופעה של  מנעהלא  3.6%-ל בקפריסין אחוז החסימה
יקות. מפלגת 'ברית האזרחים' התפוררות המפלגות הוות

))CITIZEN ALLIANCE (הסדר פדרלי בנושא  השוללת
-צוצים ולהפרטה (סוציאליהסכסוך המדיני ומתנגדת לק

פלג ימני  ,. 'סולידריות'מהקולות 6%- בזכתה  לאומנים)
מתנגד לפתרון מדיני של  ,)DISYגת השלטון (לשפרש ממפ

. המפלגה )5.2%( קהילתית-דוואזורית -מדינה פדרלית דו
   .)4.8%( האקולוגית היא מפלגת מרכז שמנהיגה בא מהימין

היא ענף קפריסאי של המפלגה הפשיסטית  ELAMמפלגת     
נגד כל ימנית קיצונית היא תנועה כ .'השחר הזהוב'היוונית 

הייתה היא  .יוונית גזענית-ןאפתרון פדרלי ובעד לאומיות פ
ונגד תנועת  מהגריםו מיעוטים מעורבת בתקריות אלימות נגד

-בבחירות ב 1.1%-מ השלום. התנועה הגדילה את כוחה
ס יהצליחה להכנו ,בבחירות האחרונות 3.7%- ל 2011

אך  ,קפריסין היא אולי אי קטןאם כן, נציגים.  שנילפרלמנט 
 מהבעיות שיש לנו ובכל העולם. ותיש בו רב
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  מבט הפוליטי שלה

  משחקי הכס
  

  (בלי ספוילרים)
  

  

  

  עמרי עברוןמאת 
  

  

באפריל חזרה לשידור סדרת הפנטזיה המצליחה של ערוץ     
ססת על סדרת מבו הסדרה, "משחקי הכס". HBOהטלוויזיה 

"שיר של אש ושל קרח" של הסופר האמריקני  ספרי הפנטזיה
 במלחמות בין שושלות יריבות עוסקיםהג'ורג' ר. ר. מרטין, 

 שואב השראהה ,על כס המלכות בעולם פנטסטי
 "מלחמת השושנים"מבעיקר  - בינייםמההיסטוריה של ימי ה

לאחר ש"משחקי הכס"  גיעהבאנגליה. העונה השישית ה
הפכה להיות סדרת הטלוויזיה היקרה ביותר בהיסטוריה, 

 ואחת מהסדרות הפופולאריות ביותר ברחבי העולם. 

בהרבה מובנים, "משחקי הכס" וסדרת הספרים של מרטין     
, ניתן שברו תפיסות רווחות בנוגע לז'אנר הפנטזיה. למעשה

מוסכמות  לנפץ כליל לאתגר ואףלטעון שהסדרה נועדה 
ובעיקר את האשליות הרומנטיות  ,עלילתיות מרובות

שאנו ממשיכים לספר על ימי הביניים והעבר:  ,והנוסטלגיות
ה"כבוד" של האצילים  ;רים האמיצים" הם בריוניםה"אבי

ה"פראים" המפחידים  ;הוא רק מסיכה של עוד מזימה
הנסיך היפה מתגלה  ;םים כשוחרי חייתגלמשממות הצפון מ

הרסניים וחסרי  - הקרבות האפיים ;ככסיל סדיסט ומפונק
. לא מבטיח את ניצחונם של ה"טובים"ושום דבר  ;תוחלת

שהיא מוכנה להרוג דמויות ראשיות  בכך הידועאף הסדרה 
  . ולא שגרתיות לסוגה פתיעותופופולאריות בדרכים מ

, בעולם הפנטסטי של הסדרה של דרקונים הופעתםמרות ל    
בעלות עומק פסיכולוגי ודילמות  נסובה סביב דמויות יאה
, אופל"כוחות הטוהר וה"יות מורכבות. במקום מאבק בין תא

חברה הליטיקה האכזרית של בפו תעוסקבעיקרה הסדרה 
 ,פיאודלית, הרומסת כמעט כל תקווה לצדק. ואכן, הסדרהה
השקפות עולם  בטאתמגם  ,סקת בפוליטיקה באופן ישירועה

. למעשה, "משחקי הכס" מעוררת דיונים והשוואות פוליטיות
לפוליטיקה האקטואלית כל הזמן, אפילו בכלי התקשורת 

 המרכזיים. 

"שיר של אש ושל קרח" (מתוך  בחמשת ספרי הסדרה    
ספרים מתוכננים), ג'ורג' ר. ר. מרטין, אשר היה סרבן  השבע

בתקופת מלחמת וייטנאם, מראה את ההשלכות ההרסניות 
ההורסות את הממלכה במקום  ,של מלחמות חסרות תוחלת

ם הסכנות האמתיות של החורף המגיע. למעשה, להתמודד ע
בע הממלכות" ב"ש יםמהקרבות המתרחש דאחלא באף 

איננו חווים את הקרב דרך דמות מנצחת  ,המתוארות בספרים
רוצים שתנצח. זאת בניגוד למספר  ,כקוראים ,אנושמהצד 

הקשורות בניצחון מרידות  ,קרבות בארצות מרוחקות
אי הצדק העבדים. המלחמה גם חושפת את הביקורת על 

 המעמדי בחברה הפיאודלית.

היבט מרכזי בסדרת הספרים היא נקודת המבט     
בעוולות  רבות טית הברורה שלהם. הסדרה עוסקתהפמיניס

בו בזמן ו, בה ולם המתוארהפטריארכיה האכזרית של הע
אשר  ,קותרחב ועשיר של דמויות נשים חז מגוון עוקבת אחר
הציפיות הסקסיסטיות והדיכוי המגדרי אליו  עםמתמודדות 

כמו המלכה סריסיי או קייטלין סטארק, הן נחשפות. חלקן, 
תמרון מעמדן הקבוע, במנסות להגן על המשפחה שלהן 

מטארט' מחליפות בעוד אחרות כמו אריה סטארק ובריין 
. המגדרי כשהן הופכות ללוחמות ןלחלוטין את תפקיד
ת משליכה א , עוד דמות,(ר' תמונה) דאנאריס טארגאריין

למאבק כולל נגד  לגבר שנמכרהחוויית הדיכוי שלה כאישה 
כמעט  בסדרה למעשה, לאחר שרוב השושלותעבדות. ה

להוביל את מוסיפות הבעיקר הנשים  הסקות, אלמתר
 העלילה.

 הלכו לאיבוד במידת מהשל הספרים  ההיבטים אלמחלק     
ליהנות  , עקב הרצון המובנה של המדיוםבמעבר לטלוויזיה

עלילה מהסנסציה של מין ואלימות. למרות שעיקר ה
והדמויות נשארו, המבט הקולנועי בחר לעיתים, במקום 
לשקף את נקודת המבט של הנשים, לשחק לידי נקודת המבט 
הגברית, ותרם להצגה בעייתית של עירום נשי ובעיקר של 
אלימות מינית כלפי נשים. במידה פחותה יותר, גם היחס 

אשר יכול להתנגש  ,למלחמות בין המלכים הפך למופע אפי
 ככלל, ניתן להגיד כימלחמתי של הספרים. -סר האנטימב

מנקודת המבט האמביוולנטית, המורכבת והמאתגרת המעבר 
עמעמה  ,המסחריים של הטלוויזיה אל הצרכים ,של הספרים

ספרים של במהמסרים הפוליטיים היותר מתקדמים  אחדים
 מרטין.

הישג מרשים, פורץ דרך  יאה HBOהסדרה של ובכל זאת,     
 העוד דוגמ . זוי לעורר דיונים פוליטיים רצינייםתק, הראוומר

לכך שהטלוויזיה האמריקנית עקפה את תעשיית הקולנוע 
ההוליוודית מבחינת האיכות והגיוון של תכנים בוגרים. 

שילוב המבריק בין סיפור אפי ולא שגרתי בעל ממדים שלא ה
 ואנ ןממדיות אליה-עם דמויות רב ,בטלוויזיה מעולםנראו 

 –הנה  .הופך את הסדרה לכה מהנה, הוא שנקשרים רגשית
ו ביקורת למדת אותנדרה על עולם פנטזיה מרוחק מדווקא ס

 דרקונים. שאין בו רלוונטית גם לעולםה .פוליטית חשובה



    במאבק
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מזכ"ל המפלגה הקומוניסטית הישראלית (מק"י), עאדל     
: תמפלגה הקומוניסטית הצרפתי) בוועידת ה2.6( אמרעאמר, 

"אנו מצדדים בוועידה בינלאומית למען השלום, תמיד 
צידדנו בקיום פורומים בינלאומיים היכולים לקדם את 
השלום ולפעול למען הקמת מדינה פלסטינית עצמאית 

". כמו כן, הוא תקף את 1967-שה ישראל בבשטחים שכב
מינויו של אביגדור ליברמן כשר הביטחון בממשלת הימין 
בראשות בנימין נתניהו. עאמר דיבר אל אלפיים הצירים של 

(ר'  של המפלגה הקומוניסטית הצרפתית 37-הוועידה ה
, בערב הפתיחה, שנערך באולם כנסים בעיר תמונה)

מאז תום מים" של פאריס. אוברוויליה, שב"פרבריה האדו
 .    ברציפותהקומוניסטים שולטים בעיר  הכיבוש הנאצי

עידה של שרי חוץ בשישי האחרון התכנסה בפאריס ו    
-תהליך השלום הישראליחדש את להניע מ מטרתהש

יונות שהם מגיעים "להאזין לרע הודיעה וושינגטוןפלסטיני, 
ריפות. ראש פים בחכצפוי תוקשל צרפת". מנגד, בירושלים 

כי  נתניהו אמר בפגישה עם שר החוץ הפיניהממשלה 
ממשלת ישראל מתנגדת ליוזמה הצרפתית, וציין כי 
"הוועידה מאפשרת לפלסטינים להתחמק ממשא ומתן 

 ישיר".

  זכותון לעובד הלהט"ב
שוויון בהסתדרות פרסם זכותון מקוצר לקידום אגף ה    

תון הוא יוזמה . הזכולכבוד שבוע הגאווה לעובדי להט"ב
ורוד בחד"ש והאגודה למען -משותפת של פעילי פורום אדום

הלסביות, ההומוסקסואלים, הטרנסקסואלים והביסקסואלים 
 בישראל. 

בזכותון נאמר: "שאלו אותך בראיון עבודה אם את/ה     
להט"ב? חושש/ת שיפטרו אותך אם ידעו שאת/ה 

הסתיר! גם מהקהילה? לא צריך לספוג, לשתוק, ללחוש או ל
יש לך זכויות!". בין  - בתור עובד/ת וגם בתור להט"ב 

הזכויות שנמנו במסמך: "לא להיות מופלה בעבודה ובקבלה 
לעבודה בשל נטייתך המינית או המגדרית, לא לסבול 

מהצקות והטרדות במקום העבודה על רקע נטייתך 
המינית וזהותך המגדרית, לא לסבול מהטרדות 

ום העבודה, ובכלל לבחור בעצמך האם מיניות במק
 ובפני מי לחשוף את זהותך בעבודה". 

הזכותון קורא לכל מי שנפגע מאפליה על רקע     
נטייה מינית לפנות אל האגף לקידום שוויון 
בהסתדרות, "אגף חדש שהוקם בהסתדרות במטרה 
לפעול למען חברה שוויונית, שוחרת שלום וצדק 

ת המוחלשות כולן, לרבות חברתי, תוך חיזוק הקבוצו
ציבור העובדים, ולמניעת תופעות של אפליה בשוק 
העבודה על רקע דת, לאום, צבע, מין, נטייה מינית 

 וזהות מגדרית

להפצת הזכותונים ולסיוע ניתן לפנות לאגף     
או באמצעות  03-6921518השוויון בהסתדרות: טל' 

  itamara@histadrut.org.ilהדוא"ל: 
  

תל אביב –חד"ש   
 

  יו"ר הרשימה המשותפת עם אסיפה ציבורית

  ח"כ איימן עודה
 

  , 20:00, בשעה 9.6, יום ה'

    , ת"א70אולם הגדה השמאלית, אחד העם 
  

סניף תל אביב –מק"י   
  

  קורס מושגי יסוד במרקסיזם  

  קריאה במניפסט הקומוניסטי
  

  ההון (קפיטל) :מפגש ראשון

  פרופ' גדעון פרוידנטל מרצה:
  

  20:00, בשעה 14.6יום ג', 

  , ת"א70הגדה השמאלית, אחד העם 

  

 מועדון הגדה השמאלית

, ת"א70אחד העם   
        

  הסרט "סרט אדום" מזמינה להקרנת הסדרה

  )1994טונסיה, ( "שתיקות הארמון"
  

   ד"ר אורלי לוביןתרצה לפני הסרט 

   פכה מקומן של נשים במה על
  

    0019:, בשעה 6.16, ה'יום 


