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   הגלובליזציה הקפיטליסטית; בחוץ הפגינו

  )האחרונה (צילום: הומניטהמפגינים בהמבורג, בשבת 

  
) שנערך G20המדינות הקפיטליסטיות הגדולות ( 20כנס     

) בהמבורג שבגרמניה הסתיים 8.7בסוף השבוע האחרון (
) הגדיר היטב 10.7בפיאסקו. העיתון הצרפתי "לה מונד" (

  בתום  שפורסמה  הסתמית   "ההודעה   :הפסגה  סיכומי    את

מניסיון 'לשמור על פאסון'. אילו לא היא לא אחרת הדיונים 
הייתה מתפרסמת ההודעה לפיה 'נרשמו חילוקי דעות'; כל מה 

יו התמונות של עיר גדולה במצור, שהיה נשאר בזיכרון ה
ויומיים של כאוס  ,יה המרכזייםברחובות מפגיניםרבבות 

מצד גורמים רדיקליים שהצליחו להפתיע את מוחלט 
  שכוחותיה לא עמדו במשימה".  -המשטרה 

  

רעש מסוקי " :) הוסיף9.7כתב ה"ניו יורק טיימס" (    
המשטרה והכוחות המתוגברים שהתעמתו ברחבי המבורג עם 

בסוף השבוע,  G20עשרות אלפי המפגינים במהלך פסגת 
הנשיא דונלד טראמפ, שהיה ספון עמוק  אצלנשמע היטב גם 
  ". במרכז הוועידה

  

ההישגים של טראמפ בפסגה מסתכמים בין השאר "ועוד:     
בעובדה שהוא נותר לא אהוד במיוחד על אותם מנהיגים 
שהזעם הופנה נגדם. מדיניותו הנוקשה נגד הסכם האקלים 

את הנשיא האמריקאי משאר מנהיגי המדינות  הבודד
שהשתתפו בפסגה. גם הלחץ שהטיל על גרמניה בשל 

במחלוקת בנושא הגירה  תשלומיה לנאט"ו ועמדותיו השנויות
אך  .וסחר הפכו אותו לאישיות מאוד לא פופולרית בהמבורג

מעל לכל, טראמפ הוכיח שמנהיגי העולם לא נופלים ממנו 
בתגובותיהם: איומיו להטיל מכסי מגן על ייבוא פלדה 

ים לאיים מצדם בהטלת יאת הבכירים האירופ ולארה"ב הוביל
  ".םייקגבוהים על משקאות בורבון אמרימסים 

  

בפתח, ירידת קרנה של המעצמה שסחר המלחמות    
צבאית ה ההתערבותהגדולה בתבל והאימפריאליסטית 

אסון סביבתי ההולך ומעמיק. מצטרפות לגוברת בכל העולם, ה
זאת, לצד מחאה המונית שלעיתים מתפרצת והופכת אלימה 

מאוד. זו תמונת המצב של הקפיטליזם הגלובלי כפי עד 
  בסוף השבוע שעבר. באירועים השתקפה ש

  

המשבר הקפיטליסטי שהחל בדיוק לפני כעשור, ודווקא    
יכולה, עדיין נותן את אותותיו. -בארה"ב החזקה וכביכול הכל

בהמבורג וההפגנות ההמוניות מולה ייזכרו כאבני  G20פסגת 
דרך נוספות בדברי ימי המשבר ובדברי ימי ההתנגדות 

ם לסדר הקפיטליסטי הגלובאלי, המתמשכת של ציבורים רחבי
  עובד בשירות ההון ונגד האזרחים. ה

 2017ביולי  12, 26 גיליון   



 2/ תגובות

        

 דברים בשם אומרם
  

  

  ביבי מכיר היטב את ידו הרחבה של אדלסון
"ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר היום בטקס הנחת אבן 
הפינה לבניין הפקולטה לרפואה באוניברסיטת אריאל על שם 

נו בני הזוג אדלסון ציונים יכי 'ידיד שלדון ומרים אדלסון
        ואנשים דגולים שתורמים ביד רחבה'".

 )28.6(הודעה לעיתונות של משרד ראש הממשלה,  

  
  

  : מה שלא הולך בכוח, ילך ביותר כוחארדן
הם לא זכאים ולא מקבלים טלפונים הכלואים מחבלים ה"

לרכוש השכלה גבוהה בשום מסגרת ולשום חופשות מהכלא. 
 .מקבלים ביקורים מקרבה שניה ויש הגבלות נוספותהם לא 

אנחנו צריכים לשאוף לדרדר תנאים אבל מוגבלים בגלל היועץ 
  ."המשפטי ויוגשו עתירות לבג"צ על כל החלטה

 )28.6(השר לביטחון פנים גלעד ארדן בתשובה לשאילתה, 

  
  

  מזבלה על שם אריאל שרון?
אשי ממשלה הצעת חוק שתחייב יישובים ערביים להנציח ר"

ונשיאים שמתו תעלה ביום ראשון הקרוב להצבעה בוועדת 
השרים לחקיקה. מדובר בהצעה של ח"כ אורן חזן (הליכוד) 
שאליה הצטרף יו"ר הקואליציה ח"כ דוד ביטן, והיא נועדה 
לחייב את הרשויות המקומיות לקרוא "לפחות מקום ציבורי 

כראש אחד" בתחומם על שם מי שכיהן כנשיא המדינה או 
  ".ממשלה שמת

 )30.6"וואלה", (

  
  

  אתמול, ונצואלה כעת איראן
משרד החוץ של ארה"ב פרסם באחרונה מסמכים הנוגעים "

. בתמיכת ארה"ב 1953נת להפיכה שהתרחשה באיראן בש
הביאה לנפילתו של ראש הממשלה הנבחר  1953הפיכת 

וביססה את שלטון השאה. חלקה של סוכנות  מוחמד מוסאדק
בהפיכה היה ידוע לציבור  (CIA) הביון המרכזית של ארה"ב

עוד לפני שמשרד החוץ בוושינגטון פרסם מסמך ראשון 
, אך מאותו דו"ח הוסרו עקבות המעורבות 1989-בנושא ב

צעד שדחף היסטוריונים להתייחס  –האמריקאית בהפיכה 
התריעה   CIA-כות המצב של הבאחת מהער .אליו כהונאה

הלאמת תעשיית הנפט לצד התנקשויות 'הסוכנות כי 
אפשרויות נוספות בראשי שלטון בכירים, כולל בשאה, 
עלולות להוביל בקלות לקריסה מוחלטת של הממשלה 
בטהראן ושל הסדר החברתי, שיפנו את מקומם למשטר פרו־

א ארה"ב כפי שנשי .ן'ייטי ולהפיכת איראן למדינת לווייסוב
אם המידע על  :1953דווייט אייזנהאואר כתב ביומנו ב־

לא זו בלבד שהדבר יגרום לנו מבוכה 'ע בציבור, וודיההפיכה י
באזור, זה גם יפוגג כמעט כליל את סיכויינו לעשות משהו בעל 

 '".אופי דומה בעתיד
  

  ) 28.6פי, -(דיווח של סוכנות הידיעות אי

  

 

  

  מכתבים  
    למערכת 

 

  לגיטימציה-לגיטימציה לדה-עושים דה
  

יחד עם פעילי ופעילות זכויות האדם סהר ורדי, עופר ניימן,     
בקשה  2016בחודש ספטמבר רחל גיורא וקובי סניץ הוגשה 

לפי חוק חופש המידע למשרד החוץ ולמשרד לנושאים 
אסטרטגיים בנוגע למימון גורמים זרים בחו"ל במסגרת 

 ציה".לגיטימ-המאבק נגד "דה
כלל לא ברור מה ההגדרה הרשמית של שני המשרדים      

לגיטימציה", ונראה כי הם רואים במאבקם באזרחים -ל"דה
בחו"ל המבקרים את מדינת ישראל מערכה צבאית. ברור כי 

 קלמיליון ש 140-סך כתקציב המשרד לנושאים אסטרטגיים ב
 אינו מופנה רק למשכורות העובדים הבודדים במשרד עצמו,

  .     אלא להתקשרויות עם גורמים שונים
דמוקרטי -לדעתנו, קיימת סכנה של "מדרון חלקלק" אנטי    

בהסתרה, בוויכוחים בין שני המשרדים, בגישה הצבאית 
הסודיות הגורפת שבה נוהגים שני  ובבלבול ההגדרות.

המשרדים אינה ראויה, במיוחד לאור עמדתה של ממשלת 
זכויות האדם המקבלים מימון ממדינות ישראל לגבי ארגוני 

זרות. מאחר שהשליטה הישראלית בשטחים הכבושים אינה 
לאומי, כאשר מדינות -עניין פנימי ישראלי אלא עניין בין

האיחוד האירופי, ארה"ב ואזרחיהן לקחו על עצמם את נטל 
מימון הצרכים ההומניטריים של האוכלוסייה הפלסטינית 

ברור כי חייבת להיות שקיפות  –ת ופעילות הרשות הפלסטיני
לגבי המימון מצד מדינת ישראל לארגונים, לקבוצות וליחידים 
בחו"ל התומכים במדיניותה להמשך הכיבוש בעתיד הנראה 

  לעין.
לכן, ביקשנו לקבל את כל המידע הנוגע להתקשרויות     

ולמימון פעילויות של גורמים בחו"ל (ארגונים לא 
ידים, עיתונאים, בלוגרים ועוד) ממשלתיים, קבוצות, יח
לגיטימציה", וכן את הנהלים -לטובת המאבק ב"דה

  והקריטריונים להתקשרויות איתם.
לאחרונה קיבלנו מענה ממשרד החוץ, לפיו גם לו אין      

-התקשרויות עם גורמים זרים בחו"ל לצורך המאבק ב"דה
לגיטימציה". באופן מפתיע, משרד החוץ הפנה אותנו למשרד 

המידע שביקשנו (הגשנו מיד  נומשפטים, בטענה כי שם ישה
בקשת חופש מידע למשרד המשפטים, ובהמשך נגיש בקשה 

    נוספת למשרד לנושאים אסטרטגיים).
אלא אם שני המשרדים שיקרו לנו, העובדה שטרם נמצאו     

גורמים זרים בחו"ל שיהיו מוכנים להצטרף באופן רשמי 
ישראל מנהלת להמשך הכיבוש לקמפיין העולמי שמדינת 

איפה הכסף? מה  :לעד, מעידה על כישלונו. מתבקשת השאלה
משרד החוץ והמשרד לנושאים אסטרטגיים עשו עם תקציבי 

לגיטימציה"? האם הכסף נוצל –העתק שקיבלו למאבק ב"דה
לריבים בין המשרדים, למשכורות או לבזבוזים? האם כל רק 

ישראלי ולצרכים -פנים "המאבק" הוא פיקציה שנועדה לשיח
 של פוליטיקאים מסוימים?

  

                         עו"ד איתי מק
  ירושלים
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 3/ פוליטי   
 

  'רגיש'המנהל ה
אבי גבאי, יו״ר מפלגת העבודה החדש, הוא 

  עיתון ליברליזם רך נוסח -נציג של ניאו

 ניצחונווהתעלמות מהכיבוש; , "מרקר-דה"

 הוא בשורה רעה לשמאל על עמיר פרץ

  העממי בישראל
 

  פלשנברגנמרוד מאת 
  

אבי גבאי גבר על עמיר פרץ בבחירות לראשות מפלגת     
תמיכתן ב), שזכה 52%). גבאי (10.7העבודה שנערכו ביום ב׳ (

של חברות הכנסת שלי יחימוביץ׳ 
וסתיו שפיר, ניצח את עמיר פרץ 

מרבית מ התמיכ קיבל) ש48%(
הכוחות המרכזיים במפלגה 

מנגנון ההסתדרות. עמיר פרץ היה מו
המועמד השמאלי יותר במערכת 
הבחירות, ונצחונו של גבאי האלמוני 

  מכה לשמאל.  אעד לאחרונה, הו
במהלך ההתמודדות בין גבאי     

כי  ,טענו רבים בשמאל העקביפרץ ו
שניהם מועמדים גרועים שאינם 

אני חושב שאמירות נבדלים בדבר. 
מכמה עובדות מסוג זה מתעלמות 

, שני המועמדים לגבייסוד 
מעמדיות -ומהקבוצות החברתיות

  . יםמייצג םשאותן ה
אבי גבאי הגיע למפלגת העבודה     

 והת נתניאחרי שישב בממשל
   של ההובילה חקיקש

דמוקרטיים למכביר. הוא הקים -חוקים גזעניים ואנטי
יחד עם ידידו כחלון את מפלגת ׳כולנו׳ כאופן ביטוי של 
המעמד הקפיטליסטי החדש בארץ, אותו קהל מצביעים של 

יאיר לפיד, אך עם אפיל עממי ו׳חברתי׳  יותר.   ומה  היא  
  חברתיות עבור

  

  לפחות נפטרנו מהרצוג
ניצחונו של גבאי אינו סיבה למסיבה, אך לכל הפחות הוא     

פטר את הציבור מעולו של יו״ר האופוזיציה יצחק הרצוג, 
שהצליח בשנתיים מאז הבחירות לדרדר את מעמדה של 

שמשמאל ללפיד, הציוניים מפלגת העבודה, ושל כלל הכוחות 
לכדי אסקופה נרמסת. הרצוג עשה את כל הטעויות, הטקטיות 

העקרוניות, שיכול היה לעשות כראש המפלגה שאמורה ו
ות אלטרנטיבה משמאל לשלטון הליכוד. השיא השלילי ילה

היה כמובן במסע התחנונים שניהל מול נתניהו בבקשה 
להיכנס לממשלתו, על סמך הבטחה כלשהי ל׳מהלך אזורי׳ 

נגמר כזכור במינויו של הפשיסט זה לפתרון הסכסוך. ניסיון 
דרדור מעמדה של ברמן לתפקיד שר הביטחון, ואביגדור ליב

. הנזקים שהרצוג יםבודד אחוזיםמפלגת העבודה בסקרים ל
גבאי יוכל לשקם אך ספק אם גרם לשמאל הציוני הם עמוקים, 

  אופוזיציה מתפקדת.   כ נהיגואת מעמדו בציבור ולה

  
, גישה גבאי? הורדת מחירים של מוצרי צריכה, הגברת תחרות

ושאר האמיתות הנצחיות שלמד באגף  למשק׳ניהולית׳ 
פקידו כמנכ״ל תהתקציבים של האוצר, בו התחיל את דרכו, וב

דמוקרטיה׳ נוסח -המונופול המופרט בזק. גבאי מייצג ׳סוציאל
מקדם עמדות העיתון כחיבוק ו ל שהעניק, "מרקר-דה"

עם זאת, ׳חברתיות׳ אך מתנגד לאיגודי עובדים באופן עקבי. 
אי יש לזקוף את התפטרותו מהממשלה בעקבות לזכותו של גב
  שקידם נתניהו.  גרועמתווה הגז ה

עמיר פרץ, לעומתו, מעולם לא היה איש עסקים. במשך         
התייצב עשרות רבות של שנים הוא מכהן כחבר כנסת. הוא 

כיבוש בבצד היוני של מפלגת העבודה בכל הנוגע  בקביעות
ת אפקרא לשאת ולתת עם ערהוא יה הערבית. ייחס לאוכלוסבו

כאשר אש״ף עוד היה מחוץ לחוק ורק לאחרונה התייחס 
בחיוב לשחרורו של מרוואן ברגותי מהכלא הישראלי למען 

כראש הסתדרות קידם את העלאת קידום משא ומתן לשלום. 
שכר המינימום, והיה אחראי למספר 

פרץ  לעשביתות גדולות במשק. נכון, 
-בנון באחריות למלחמה האיומה בל

טחון בממשלת י, עת כיהן כשר הב2006
אולמרט. הוא גם שימש כשר בממשלת 

לפיד וחשף אופורטוניזם פוליטי -נתניהו
כאשר חבר למפלגתה של ציפי לבני 

  ״התנועה״. 
, הדבר המרכזי שיש לזקוף לזכות פרץ    

הוא  ושבגללו הפסדו הוא בשורה רעה,
קולות  משוךהוא הצליח ל 2006-שב

רבים מהפריפריה להצביע למפלגת 
העבודה. פרץ, ראש עיריית שדרות 
בעברו, הוא המנהיג הראשון בקנה מידה 
לאומי שהצליח למשוך מצביעי ליכוד 
מסורתיים שמאלה כשרץ על אג׳נדה 

  דמוקרטית ושואפת לשלום. -סוציאל
 לא פרץ ולא גבאי הם –אין ספק     

, אפילו לא מועמדים אידיאליים
בקריטריונים המעוותים של השמאל 

עם  , ושניהם נמשכים פעמים רבותהציוני
מייצג את ה, פרץ הוא איש הסחף הכללי ימינה. אך בין שניהם

, יה המזרחית המוחלשת בארץיציבור העובדים ואת האוכלוס
, בעוד גבאי הוא ׳סיפור הצלחה׳ כמו גם את מחנה השלום

שואף להפוך את מפלגת העבודה ליש עתיד ב׳, הקפיטליסטי 
ליברלית -הניאומארש, מפלגתו -אןאו לגרסה ישראלית של 

של עמנואל מקרון בצרפת, הפונה ל׳מרכז השפוי׳ ולמעשה 
  לצערנו, השני ניצח.פועלת למען האינטרסים של בעלי ההון. 

  

  זהזועביעל תורת  אמון
אבי גבאי הוא אולי פרצוף חדש במערכת הפוליטית, אך     

הגזענות והשגיאות הטקטיות שמלוות את מפלגת העבודה, 
) לגבי 9.10טמועות בו עמוק. כאשר נשאל בעיתון ׳הארץ׳ (

ה של הרשימה המשותפת, ניפק תתמיכבכינון של קואליציה 
  גבאי את התשובה המתנשאת הבאה:

ערבית תהיה נציגות אמיתית הגיע הזמן שלחברה ה״    
מתושבי ישראל. יחד עם  20%-בשלטון; מדובר ב

בהרכבה הנוכחי של הרשימה המשותפת יש גורמים  ,זאת
ציוניים כמו זועבי וזחאלקה ובהרכב כזה לא נוכל לשתף -אנטי

  ״.איתם פעולה

 אבי גבאי (צילום: ויקיפדיה)
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 חנין לסטודנטים:

  צאו להפגין
   ה לקמפוסיםלתחבורה ציבורית יעי ןעלמ

  

  

ועדת המשנה לתחבורה ציבורית של ועדת הכלכלה,     
הרשימה המשותפת), התכנסה  ,בראשות ח"כ דב חנין (חד"ש

לדיון בהתאמת  ,ציון יום הסטודנט בכנסתבמסגרת , )4.7(
התחבורה הציבורית לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה. 

"דיון דומה התקיים גם  :היו"ר חנין פתח את הישיבה ואמר
לפני כשנה, וכבר אז התברר שהמצב בלתי נסבל. צריך לשנות 
את היחס לקמפוסים ולהתייחס אליהם כאל מקומות עבודה, 

לקמפוס. הסטודנטים  יםמהיר םהיות קוויוהתוצאה צריכה ל
היום אולי שקטים ומנומסים, אבל בסוף זה יכול להתפוצץ לנו 

טים להשמיע קול זעקה ולצאת בפנים". הוא אף קרא לסטודנ
  ן.להפגי

רכז תחבורה ציבורית בהתאחדות הסטודנטים, דוד גלזר,     
תכנית שממפה את הצרכים של  כיןכי ההתאחדות ת ציין

שנים ותפעל ליישמה בתקציב נפרד.  חמשהקמפוסים במהלך 
 ,"כשצריך :הוא התייחס לקריאה של היו"ר חנין ואמר

הסטודנטים יודעים לא להיות שקטים". היו"ר חנין אמר 
כי העבודה המקצועית חשובה, אך הלחץ הציבורי  ,בתגובה

שר התחבורה ישראל חשוב לא פחות. "תפגינו מול הבית של 
כץ ותעשו אייטמים בתקשורת ויהיה שינוי", אמר. נציגי 
סטודנטים מרחבי הארץ סיפרו על הקושי להגיע לקמפוסים, 
על זמן נסיעה ארוך בצורה קיצונית בהשוואה לרכב הפרטי, 

  .על מחסור בקווים ועוד
  

  

  
  

  ניתן לקבל את

  מדי שבוע זו הדרך""

  אלקטרוני בדואר

  רגילאו בדואר 
  

, ללא תשלום, מתבקשים לשלוח המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני

 zohaderekh@gmail.comכתובת דוא"ל  אל:  

, מתבקשים לכסות את הוצאות המעוניינים לקבל בדואר רגיל

בשיק לפקודת המפלגה  שקל 150המשלוח באמצעות תרומה של 

  6126102אביב, מיקוד -, תל26205 "דת הקומוניסטית הישראלית, 

 
דקות, גיל יעקב, אמר כי משרד התחבורה לא   15מנכ"ל     

מתייחס לקמפוסים כמו שהוא מתייחס למוקדי תעסוקה. הוא 
קרא למפות את החוסר בקווים ואת המקומות שבהם נדרש 
שיפור השירות ולבצע עבודה בצורה כוללת ולא בשיטת 
הפלסטר. "כרגע לא נראה שיש כתובת ברורה במשרד 

 .התחבורה", אמר
רד התחבורה, גבי נבון, אמר כי המשרד מקיים נציג מש    

ימים. הוא  10-ישיבות תכופות עם נציגי הסטודנטים, אחת ל
שנמצאים בעיבוד , הוסיף כי המשרד החל לבצע סדרת סקרים

ולפיהם יתוכננו הקווים. "לא נדלג על אף אוניברסיטה ואף 
אם לא נשמיע כולנו " בסיכום: מכללה", אמר. היו"ר חנין אמר

קול זעקה על זכותם של הסטודנטים להגיע במהירות  יחד
 אהוא קר. "הטיפול בסטודנטים ימשיך להיגרר ,לקמפוסים

לבצע תכנית לשיפור המצב בטווח הקצר, ובמקביל לבנות 
תכנית אסטרטגית. "נבקש משר התחבורה להעלות את 

 הטיפול בנושא במדרג העדיפויות של המשרד", הדגיש.
 

  

 להפעיל חייב העולם

 לסיום ישראל על לחץ

  בשטחים האפרטהייד
 

) דיון מיוחד בכנסת 3.7חברי הרשימה המשותפת כינסו (    
בנושא גל החקיקה לסיפוח ההתנחלויות והחלת החוק 

  .מזחילה לריצה״ –״סיפוח  :תחת הכותרת הישראלי עליהן,
ח"כ יוסף ג'בארין (חד"ש), קרא בדיון להגביר את החרם     

ההתנחלויות. לדבריו, "לא מדובר במסכת  פילכהבינלאומי 
מתוכנן שמטרתו להביא  הלךאקראית של חוקים, אלא במ

משהו נועדה ליצור ה החקיקלישראל.  B-ו Cלסיפוח שטחי 
של הבנטוסטנים בדרום אפריקה.  'ניהול העצמי'דומה ל

 הוא שואףנתניהו הוא האדריכל של האפרטהייד הגדול הזה. ו
טין ההיסטורית לפלסטינים בסוג אחוזים מפלס 10להשאיר 

חשוב  שיזמנוהדיון . בתנאים אלה, מסוים של ניהול עצמי
שנים  50ת ואחד הדיונים הבודדים בכנסת במלאגם זה  ביותר.

  ״.לכיבוש.
 

בלי  סתייםהאפרטהייד לא יכול היה לה" :ג'בארין הוסיף    
מעורבות אקטיבית של מדינות העולם, לרבות חרם כלכלי על 

אפשר לסיים את הכיבוש ולהיאבק  אפריקה. גם היום, אידרום 
ומדינות העולם  , האיחוד האירופיבאפרטהייד מבלי שהאו"ם

ו אחריות ויובילו לחץ פוליטי וכלכלי על ישראל, לרבות גלי
פעילות ישראלית בשטחים בחרם כלכלי על כל מה שנוגע 

  ״.1967-שנכבשו ב
  

ארבעה חוקים שמקדמים הכרה במעמדן של ההתנחלויות     
"חוק ההסדרה", להפקעת קרקעות  :רו בקדנציה הנוכחיתאוש

פלסטיניות בהתנחלויות, עליהן נבנו בתים ליהודים; חוק 
המשדרג את מעמד בתי המשפט הצבאיים בגדה וקובע 

 מיוחשהחלטותיהם יהיו קבילות גם בבתי משפט אזרחיים בת
וק האוסר על החרמת מתנחלים בשל מקום הקו הירוק; הח

מגוריהם ומטיל קנסות בהתאם; והחוק המרחיב את סמכויות 
החטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית, זרוע הבנייה 
של ממשלת הימין בהתנחלויות בשטחים הכבושים. מהדיון 

שונים  חקיקהחוקים שנמצאים בשלבי  22עלה כי ישנם עוד 
 .ת מעמד ההתנחלויותבכנסת ונועדו לשדרג א
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ערבי רחב -צריך מחנה דמוקרטי יהודיעודה:   
) הגיע יו״ר הרשימה המשותפת, ח״כ ) הגיע יו״ר הרשימה המשותפת, ח״כ ) הגיע יו״ר הרשימה המשותפת, ח״כ ) הגיע יו״ר הרשימה המשותפת, ח״כ 4.64.64.64.6בשבוע שעבר (בשבוע שעבר (בשבוע שעבר (בשבוע שעבר (

עודה, לחוג בית בדירה של פעיל חד״ש בדרום תל עודה, לחוג בית בדירה של פעיל חד״ש בדרום תל עודה, לחוג בית בדירה של פעיל חד״ש בדרום תל עודה, לחוג בית בדירה של פעיל חד״ש בדרום תל     איימןאיימןאיימןאיימן
אביב. עודה שוחח עם עשרות פעילים צעירים על הצורך אביב. עודה שוחח עם עשרות פעילים צעירים על הצורך אביב. עודה שוחח עם עשרות פעילים צעירים על הצורך אביב. עודה שוחח עם עשרות פעילים צעירים על הצורך 
בהקמת מחנה דמוקרטי רחב, על פתרון שתי המדינות, בהקמת מחנה דמוקרטי רחב, על פתרון שתי המדינות, בהקמת מחנה דמוקרטי רחב, על פתרון שתי המדינות, בהקמת מחנה דמוקרטי רחב, על פתרון שתי המדינות, 

יה הערבית. ׳זו יה הערבית. ׳זו יה הערבית. ׳זו יה הערבית. ׳זו ייייאוכלוסאוכלוסאוכלוסאוכלוסהההה    עבורעבורעבורעבור    ועל התכנית הכלכליתועל התכנית הכלכליתועל התכנית הכלכליתועל התכנית הכלכלית
        ים מדבריו במפגש.ים מדבריו במפגש.ים מדבריו במפגש.ים מדבריו במפגש.קטעקטעקטעקטעהדרך׳ מביאה הדרך׳ מביאה הדרך׳ מביאה הדרך׳ מביאה 

  

  על המחנה הדמוקרטי
אני מאמין שאנחנו צריכים     

ליזום הקמה של תנועה חוץ 
 -פרלמנטרית רחבה, יהודית

ערבית, בציבור בישראל, 
שתיזום אלפי חוגי בית 

כשאני ופעולות ציבוריות. 
, דמוקרטיהמחנה המדבר על 

לפי דעתי הוא צריך להתבסס 
על ארבעה עקרונות בסיסיים: 

 שתי . בעד שלום על בסיס1
 .2ת לכיבוש; מדינות והתנגדו

. למען צדק חברתי ונגד 3 ;הגנה על המרחב הדמוקרטי
ציה של ימגיטמען לל. 4 ;ליברלית-הכלכלה הניאו

   ה הערבית במדינת ישראל. יהאוכלוסי
מסכימים בארץ מהיהודים  35%-לא פחות מ להערכתי,    

. תנועה ציבורית רחבה שתאגד את האנשים ות הללולנקוד
לשינוי גדול.  חוללהללו תוכל לשמסכימים עם העקרונות 

יה הערבית בישראל יאוכלוסל התייחסצריך להשמאל בישראל 
, היהודים עלינו לשכנע את שתי הקבוצות כשותפה לגיטימית.

. הערבים צריכים להפנים קדימה אלא יחדשאין דרך  והערבים,
את השמאל . שינויל גרוםל ין בכוחםולכן לבד א 20%שהם רק 

ה יבלי האוכלוסיאי אפשר להגיע לרוב נע שהיהודי עלינו לשכ
. מבחינה עקרונית, ערכית 20%כי אנחנו  – הערבית

  ופרגמטית, עלינו לבנות את המחנה הדמוקרטי הרחב הזה.
 הערבים. ,הכוח הפוליטי שלנונתניהו חווה על בשרו את     

חד״ש, יו"ר האופוזיציה ואנו כ שימשהוא  1996-ל 1992בין 
פשר לרבין להמשיך ינו גוש חוסם שאהיייחד עם מד״ע, 

אמר שזו ממשלה לא לגיטימית כי היא  נתניהוכהונתו. בזמנו ב
וב יהודי ר השיג נתניהו' 99-ב ה הערבית.ישענת על האוכלוסינ

תמכה הערבית  הילוסיהאוכשכן אבל לא רוב אזרחי, 
  .לברק לנצח אפשרישזה מה וברק,  במועמדות

זענות, גרק  ינהנגד הערבים א ה, הסתנתניהומבחינת לכן,     
ההסתה נגד הערבים מועילה לו  .חישוב פוליטי קר אלא גם

פילו. הוא בונה את ההסתה יהשמאל שאפשרות הלמנוע את 
מהיהודים  35% אם .י לשלול את הלגיטימציה של הערביםכד

ראש יהיה נתניהו לא יהיו מוכנים לשתף פעולה עם הערבים, 
  חשובה., וזו המשימה הכי ממשלה

הנקודה המזרחית. אני לנקודות שציינתי חשוב להוסיף את     
לא רוצה מחנה דמוקרטי לבן, ולא מחנה דמוקרטי אליטיסטי. 

אבק יחד עם קבוצות שונות של יעלינו לחשוב איך לה
  מוחלשים. 

  
  על פתרון שתי המדינות

מדבר על גבולות  , ולא רק של חד״ש,המצע של המשותפת    
התנחלויות ומסרבות ישראל מעבות את הממשלות . 67

המדינות  שתי תי ובכך מקרבות את פתרוןימו"מ אמלהיכנס ל

. אני עדיין חושב שאין פתרון אחר. כדי שתהיה מדינה לקיצו
ואין יותר  ,ת לכולם צריך לשכנע כל כך הרבהאחת דמוקרטי

העמים שני מאחוזים בודדים שתומכים בכך בשני העמים. 
סכסוך הזה, עד שהגענו למצב בו באיש  50,000הקריבו כבר 

לבוא עכשיו עם  .מהישראלים בעד פתרון שתי המדינות 50%
ע ייסירעיון אחר ולהתחיל עם פתרון המדינה האחת? זה 

  לממשלת הימין. 
שאנחנו מחויבים נוספת סיבה     

, אנחנוא שית הלפתרון שתי המדינו
ים יפריווילג הערבים אזרחי ישראל,

תושבי עזה והגדה  לעומת
הגדה שחיים בין תושבי המערבית. 

המחסומים רוצים מדינה עצמאית. 
במקום ליד הים, על הכרמל,  גראני 

 בני עמנו נםיש .כל כך יפה
ם שסובלים יותר מאיתנו. יש לה

, שאיפתםזכות מוסרית לקבוע את 
והם דורשים מדינה פלסטינית 
עצמאית. לכן אנחנו מחויבים 

   לפתרון שתי המדינות. 

  
 לציבור הערביעל התכנית הכלכלית 

יה הערבית, היא י, התכנית הכלכלית לאוכלוס992תכנית     
ללא הכוח של הרשימה  ושגהישג עצום שלא היה מ

קווי אוטובוס חדשים  לדוגמה,  עשרותהמשותפת. 
  ה הישג חשוב.ז –בבת אחת הופעלו ה הערבית יאוכלוסיל

כשיש סתירה בין אינטרס השוק למדיניות גזענית, מי     
אם זה רגע אבל . מנצחתשיזם מוחלט, הגזענות אמנצח? בפ

בין השוק לבין יש מאבק  כמו המציאות הנוכחית, לפני,
של תמר גוז'נסקי,  הבספר .דוגמאות המכאתן . הגזענות

הצבאי  לשמפלגה הקומוניסטית בממתואר מאבקה של המ
לוי כשהקבלנים היהודים באו ל רק .בשנות המדינה הראשונות

ם כדי להגיע לבנות קשו שישחרר פועלים ערבייאשכול וב
 30% ;את הממשל הצבאי הקלהוא  –ן מגדלים בגוש ד

ערבים. למה? כי  הםיהוד הגליל, ינצרת עלית, סמל מתושבי 
הלבנים החליטו לפתוח בתי  בדרא"פ ;הגזענות גבר עלהשוק 

אלא כי רצו לקדם את השחורים, ש משוםלא  ,ספר לשחורים
, לא רווחהשוק מחפש הם היו צריכים פועלים מיומנים יותר. 

  צדק.
 אתאותו היגיון מסביר מדוע התכנית הכלכלית הדרמטית הז    

כנית הכלכלית למגזר בתרה בממשלה כל כך גזענית. אוש
, אבל יש בה קווי לנכים או ישיםלקשהטבות הערבי אין 

כי השוק צריך תעסוקת נשים ערביות, ? אוטובוס. מדוע
שהאינטרס השוקי הוא  . אני יודעובשביל זה צריך תחב״צ

, ושאין בזה את מימוש החזון שלנו, אבל זה שמוביל לשם
משהו משמעותי בכל זאת. כחלון ומשרד האוצר הבינו את זה, 

עכשיו והוא אמר לנו שהוא הולך עם זה עד הסוף. 
להוציא ויכולים לשבת בצד ולחכות היינו  כשההחלטה עברה

דו"ח עוד שנה. במקום זה, אנחנו בוחרים לשבת איתם כל 
  . שינויים חיוביים וד ולדרוש עוד ועודחודש ולדחוף עוד וע

אחד היעדים המרכזיים שלי הוא להביא הישג ברור, מובהק     
ים ממושכיה הערבית. היו מאבקים פנימיים יומורגש לאוכלוס

להביא את  חובתנו זו אצלנו לגבי התכנית הכלכלית, אבל
  יה שלנו, כדי שלא תאבד תקווה.יההישגים האלה לאוכלוס

 עודה בחוג הבית (צילום: זו הדרך)
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  ריאיון עם נועם חומסקי

 טראמפ
 סיכום ביניים

 

הוא אחד אנשי הרוח הנודעים  )פרופ' נועם חומסקי     
הוא מוסיף ללמד ) 1928(יליד בארה"ב. חרף גילו המתקדם 

פעיל עודנו ) וMITMITMITMITבמכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס (
  . החברבו קהבפוליטי

כתב העיתון הקולומביאני "אל אספקטדור", סטיבן      
זאת על רקע נאווארטה קרדונה, שוחח עמו לפני שבועיים. 

א ארה"ב, דולנד טרמאפ בטוויטר של נשי התבטאויותיו
החוזרות ונשנות על התקשורת ועל העיתונאים.  יוהתקפותו

 :ים מתוך הריאיוןקטע להלן
  

לאומיות האמריקאיות, -האם אתה סבור שהחברות הרב

"אדוני העולם" כפי שאתה מגדיר אותן, מפסידות או 

  מרוויחות מאז תחילת כהונתו של הנשיא טראמפ?
לאומיות -לנשיאות, החברות הרבעוד בטרם נבחר טראמפ     

כוח אדיר. על פי מחקרים שנערכו בשנים בידיהן  וזריכ
דים האמריקאים הגדולים כמחצית האחרונות, בשליטת התאגי

  . ענפי הכלכלהמהכלכלה העולמית והם שולטים בכל 
גורו שלו, סטיב באנון, עוסקים בתעלולי הטראמפ ו    

 הקהל  דעת  של  הלב   תשומת את   להסית    ומנסים  תקשורת 

 

 ,מהעשייה האמיתית. מאחורי הקלעיםהמקומית והעולמית 
האגף של המפלגה הרפובליקאית בהנהגת פול ראיין מבצע את 

 'קבהעבודה המלוכלכת. זה המרכיב הפראי והאלים ביותר ב
מנגנון , המפרק בשיטתיות ובהתמדה כל חלק בהשמרנים

כתי היכול לשרת את האינטרסים העממיים. במקביל הם הממל
, אף מעבר פוליטיקהמבצעים רפורמות עמוקות שיאפשרו ל

  שרת את ההון הגדול.הכרנו בעבר, ללמה ש
  

נוכח ההתנגדות הנמשכת כלפי טראמפ, המוצאת את 

מחאות בביטוייה מדי כמה שבועות בהפגנות המוניות ו

אנשי רוח הסבורים שהמשבר הפוליטי  נםרחבות, יש

עליית השמאל בבחירות ליתורגם מחולל טראמפ שוהחברתי 

  הקרובות בארה"ב. האם אתה מצדד בעמדה זו?
המפלגה תנצח בבחירות הקרובות שייתכן אכן,     

וקרטית מזן הדמוקרטית. זאת, בתנאי שתהיה זו מפלגה דמ
שנים ה 40ליברלית של -הניאו חדש, שתנטוש את הגישה

את בסיס החברתי שלה, מעמד  עזבה במהלכן ,האחרונות
מהפלגה הדמוקרטית תאמץ את מצעו של שהעובדים. במידה 

מות הפוליטית האהודה ביותר בארה"ב, א הדשהוברני סנדרס, 
הוא יש לה סיכוי להגיע לשלטון. אין לשכוח שסנדרס 

רי ביותר בקרב צעירים ומצביעים אפולליטיקאי הפופוה
תמיכה גוברת בזוכות דמוקרטיות -ם. עמדותיו הסוציאלחדשי

    בקרב הציבור.
  

  האם סנדרס מציע שינויים מן היסוד?
-לא היה מפתיע את המצביעים בשנות ה המצע של סנדרס    
-ימינה כל כך! בייחוד בעידן הניאו זזו. אבל מאז האליטות 50

כעת ראשי המפלגה הדמוקרטית דומים עד מאוד למה . ליברלי
זמנו הגדירו כ"רפובליקאים מתונים". אבל רוב הציבור בש

  אינו מצדד בעמדות אלה.
  

  ?פבחירת טראממהן הסכנות האמיתיות שצמחו מאז 
התכניות של ממשל טראמפ, בין אבל ישנן סכנות רבות.     

הסכנה המוחשית ושל הנהגת המפלגה הרפובליקאית בכלל, 
כדי בכל העולם ננקטים צעדים ביותר קשורה בשינוי האקלים. 

למנוע את ההתחממות הגלובלית. אלה צעדים ראשוניים אבל 
ניסיון להתגבר על אחת מבעיות בכי מדובר  ,בעלי משמעות

אבל ממשל היסוד של העולם בימינו: המשבר הסביבתי. 
נטש את  ,"בראש טרמאפ, המתפאר בסיסמא "אמריקה

ד ונסה לשכנע מדינות אחרות לצעהמאמץ העולמי ואף מ
ים, חמורהפליב התאבדותי זה. זהו לדעתי אחד הרגעי השבנת

  כהונת טראמפ.במהלך והיו רבים כאלה, 
  

קורסים תחת נטל החובות, אזרחים מן השורה, העובדים ו איך

יכולים  ,שואפים לחיות חיים שקטיםהשיש להם משפחה ו

 יווביטוהעולמי ליברלי -להתמודד עם הסדר החברתי הניאו

  הקיצוני: ממשל טראמפ?
מבטיח עבורו ועבור כל החפץ חיים, כל מי שחפץ בעתיד     

ליברלי. בהישג ידם -הניאוילדיו, חייב להיאבק בסדר החברתי 
של אזרחים מן השורה ישנן מסגרות רבות בהן ניתן לפעול 
למען חברה חופשית יותר, בה ניתן יהיה לקבל חינוך טוב 
ובחינם, בריאות ורווחה. האזרחים יכולים, ומסוגלים, 
להתארגן למען האינטרסים שלהם. הם יכולים להתארגן 

רות משותפות, ן מטולארגן אחרים. הם יכולים להיאבק למע
הכוחות הפועלים ואל פעיליהם. הם  הם יכולים להצטרף אל

יכולים לפעול למען האינטרסים המידיים וגם למען הרחוקים. 
ה. ניתן לפעול במשך שעה או ימים עשיי-לא קיים תירוץ לאי

לילות למען מטרות משותפות וצודקות. הסדר החברתי כ
תולדה של החברה  ליברלי אינו גזרה משמיים, הוא-הניאו

  נו.  נמז-הקפיטליסטית בת
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)1924"לא עוד מלחמה" (       
  
  

  

   של שנה להולדתה 150

  קתה קולוויץ
  םציירת הפועלי

  

שנה  150מלאות השבוע יצוין בגרמניה וברחבי העולם    
 8-ב ֵקֵתה קֹוְלִוויץ, שנולדה בקניסברגלהולדתה של הציירת 

באפריל  22-ונפטרה במוריצבורג, שילד דרזדן, ב 1867ביולי 
  , שבועיים לפני התמוטטותה של גרמניה הנאצית. 1945

קֹוְלִוויץ הייתה אמנית הדפסים, ציירת ופסלת גרמנייה.     
יצירתה נותנת ביטוי אישי עז לסבלו של מעמד פועלים 

בגרמניה של אנשים קשי יום למציאות חייהם ו, ומאבקילו
בתקופת בין שתי מלחמות העולם. בעבודותיה ניכרת זיקתה 

  .לסוציאליזם, ורוח פציפיסטית עזה מנשבת בהן
עבודותיה מפגינות הזדהות רבה עם גורלן הקשה של     

קבלת אישה המ ;ילד מת בחיקה של אם :הנשים והאימהות
אישה וילדיה בבית מחסה  ;על נפילת בעלה בחזית ידיעה
שים מאחורי סורגים. באחד מציוריה הראשונים, נ ;עירוני

"גורלה של אישה", היא מתמודדת עם המיניות ומשחק 
  .הגברים ברגשותיה של האישה

למה ניתן למצוא במילים שהיא ביטוי תמציתי להשקפת עו    
"עובדה היא, שאף במקום ששרויה  :כתבה באחד ממכתביה

יותר. החיים אהבה בין הבריות, נשאר שמץ של עצבון עמוק ב
יוסיפו להיות חיים, והם יהיו תמיד חיים שאינם בשמים, כי אם 
על הארץ מתחת. ואולי משום כך יפים הם כל כך, משום 

  ".שתמיד הם ספוגים עצבון זה וכיסופים אלה

)1927"הפגנה" (  
 

  "הילדים הגרמנים רעבים!"



    במאבק
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) בגני 9.1( ביום א׳ועידת ההסתדרות וועידת נעמת התכנסו     

בחירות ב נבחרואלה  צירי ועידותהתערוכה בתל אביב. 
שהתקיימו לפני כחודש  הסתדרות ונעמתהכלליות למוסדות ה

וחצי, בהן נבחר היו"ר אבי ניסנקורן. ועידת נעמ"ת בחרה  
 .ארגוןהיושבת ראש כהונת גליה וולוך לב

יו"ר ההסתדרות ניסנקורן נאם בוועידה והציג את עיקרי      
הרכב תכניתו לפעילות ההסתדרות בחמש השנים הקרובות. 

ניסנקורן עוגנים" בראשות "לסיעת  62.7%היה: הוועידה 
 37.3%-כולל צירי סיעת חד"ש) ו –צירים בוועידה  1,255(

 .צירים) 746יחימוביץ' (שלי לסיעת "הבית החברתי" בראשות 

 צירי חד״ש בוועידה (צילום: זו הדרך)
  

, המכונה גם ציגיה בבינ"הנבבוועידה בחרה כל סיעה     
"הכנסת של ההסתדרות". חברי סיעת חד"ש בבית נבחרי 

: יו"ר הסיעה ובקרוב ראש אגף השוויון, דחיל םת הההסתדרו
ייסם ג'לג'ולי; עו"ד חאמד; ראש נעמת במשולש הדרומי, מ

ומג'ד אבו יונס, פעיל  ;מור סטולר, המתמחה בדיני עבודה
   ותיק בקרב העובדים ותושב סחנין. 

  

  סניף רמלה – מק"י
  

  דיון בנושא:

  שנה לגירוש התושבים הערבים מרמלה 69
  היסטוריון,יוסף דרורי,  בהשתתפות: פרופ'

  אבשלום קווה והסופר
  

  15רח' שמשון הגיבור  חד״ש, במועדון, 20:00ביולי, בשעה  12ביום ד', 

  

 מק״י של אביב תל סניף חברי
  

  לב מקרב מברכים

  זנד וחנה זלשיק רקפת את

  הנכדה-הבת הולדת על

  

 בנק״י פרסמה זכותון ערבי עברי לנוער
הנוער הקומוניסטי הישראלית (בנק"י) פרסמה ברית     

בשבוע שעבר זכותון בעברית ובערבית, תחת הכותרת "ידע זה 
זכויות העובדים. הזכותון הופץ באלפים  פירוט שלכוח", ובו 

בבתי הספר בטרם התלמידים יצאו לחופשה ובמקומות עבודה 
  .ם מועסקים בני נוער בחופשת הקיץובה
קיד הנוער הקומוניסטי בישראל, מק"י על תפ נכתבון בזכות    

וחד"ש בהגנה על זכויות העובדים. כמו כן, פורסמה טבלה של 
שהוא שונה ונמוך יותר מהנהוג  –שכר המינימום לנוער עובד 

בנק"י מתנגדת לאפליה בשכר שכלפי עובדים מבוגרים. יצוין 
שקל  5,000מינימום על רקע גיל ודורשת שכר מינימום של 

. בשנים 18עובדים שמעל גיל  עבורקובל כמ –חודש ל
האחרונות קיימה בנק"י מספר קמפיינים להשוואת שכר 

  המינימום של הנוער עם שכר המינימום של המבוגרים. 
בין הנושאים בהם עוסק הזכותון: שכר מינימום, שעות     

במאי, הלנת שכר,  1-נוספות, עבודה ביום מנוחה, נסיעות, ה
. שני נושאים חשובים, אשר ם ועודיחגדמי מחלה, חופשות, 

בנק"י החליטה לייחד להם מקום בזכותון, הם אפליה במקום 
אפליה על רקע לאומי או עדתי) והנושא של  –העבודה (למשל 

  .הטרדה מינית במקום העבודה
  

  

 מועדון הגדה השמאלית
 

איתן קלינסקיערב השקה לספרו של המשורר   
 

 "ַאְבָרָהם ְוִאְּבָרִהים"
 

77בהוצאת ספרי עיתון   
 

  בהשתתפות: 

  ) "הארץ"( עודה בשראת

  (אוניברסיטת בר אילן)  אורי וייס ד"ר

   אייאת שמיס המשוררת

  דן אלמגור"ר ד

  עופרה לייתמנחה : 
  

  , תל אביב70אחד העם , 19.30בשעה  ,ביולי 25יום ג׳, 
 

  
  

 מועדון קולנוע בגדה השמאלית
  

  פיליפ גארל – צילן של נשים
  

  עם תרגום לאנגלית) צרפתית( צרפת, 2015
 

  תתקיים שיחה  אחרי ההקרנה

  נדב לפידו קלוטילד קורובהשתתפות השחקנית 
  

  , 20:00, ביולי 15"ש, מוצ
 , תל אביב70אחד העם 


