
  

 המגנומטרים והמצלמות הלכו, ממשלת האיוולת נשארת
 
   

ככה זה  שלא תהיה אשליה שאפשר לכבוש אחרת: כן,    
גל אלימות ירדוף גל  למרות הקומבינה עם ירדן. ימשך

הפוגות קצרות  והייגל גדול או גל קטן, בין לבין  אלימות,
! יגמר הכיבושיגמר הכיבושיגמר הכיבושיגמר הכיבושייייעד שעד שעד שעד ש – אבל כך זה ימשך – או ארוכות יותר

אנחנו מצויים בעיבורו של עוד סבב דמים שלא הסתיים 
עדיין וקשה לדעת לאן יתפתחו הדברים. קשה לומר בדיוק, 

 מה  ואולי גם לא חשוב, 
את האירוע הזה?  התחיל 

האם זה 'חוק יסוד 
 עבירהירושלים' שה

הקואליציה בקריאה 
טרומית וקובע שמעתה 

 80דרש רוב של יי"
חכ"ים כדי  לשנות את 

או אולי  "?ה'עיר' שטח
 ויניגראוי לזה המעשה ה

צעירים  שלושהשל 
 מאום מוסלמים קנאים

פחם שהפרו את -אל
אקצה והפכו -קדושת אל

לזירת נקמה  ואות
במשטרה? אולי זו 

 תתפילשל הממשלה, שמנעה  הענישה הקולקטיבית
בהר ביום שישי לפני שבועיים בפעם הראשונה  םמוסלמי

, שאחריטת הממשלה, בשבוע ? או אולי זו החל1969מאז 
על  מתכותלהראות מי 'באמת' הריבון ולכפות בדיקת גלאי 

קשה לקבוע  ?אקצה-כל המוסלמים הנכנסים למתחם אל
מהו הגורם שהצית את הבעירה כי יש כל כך הרבה גורמים 

  את האש. דליקשכל אחד מהם מספיק כדי לה
גוד ילהתעקש, בנ )14.7( החלטת הקבינט בראשות נתניהו    

 מסגדלדעת הצבא והשב"כ, על הצבת הגלאים בכניסה ל
ישראל יודעת שאין אפשרות . טחוניתילא ב היא פוליטית,

טכנית לבדוק בזמן הקצר שלפני התפילות את כל הבאים 
-להתפלל בימי שישי. ההחלטה היא פגיעה מכוונת בסטטוס

קף בהר ופגיעה בחופש התפילה. הוו שליטתלגבי  קוו הקיים

בכל העולם ת אוויליגם התגרות לאי המתכות היוותה הצבת ג
על כך יעידו השלטים בהפגנות בסינגפור  המוסלמי.

לא  – אקצה שלנו-"אל - ובג'קארטה שבאינדונזיה שקראו
  שלהם!". 

טחוני גם במגדל ייש בידוק בלפיהן הטענות הישראליות,     
מגוחכות. אייפל אינו מקום דתי  – אייפל בפריז וגם במכה

על  ןן עורריובמכה אי
בונות הסעודית. יהר

הממשלה חושבת שהעולם 
מטומטם או שאנחנו 

כולם  אבל – מטומטמים
 פשותה.ירואים אותה בט

  בנבזיותה.  –ויותר גרוע 
ההתנהגות השחצנית     

והכוחנית של ממשלת 
ישראל מגייסת את העולם 
המוסלמי נגד ישראל הרבה 

תר טוב משיכלו לעשות יו
זאת הפלסטינים בעצמם. 

בדבר הצבת ההחלטה 
כדי  נתקבלההגלאים 

להפיס את דעתם של 
השרים הימניים בממשלה במחיר כבד של פגיעה ביחסי החוץ 

מספר ימים לאחר שיא המתיחות הודיעה  של ישראל.
) כי היא תסיר את המגנומטרים ואת המצלמות 24.7הממשלה (

ל שהחלטה זו התקבלה אחרי ששבעה מהמתחם המתוח. חב
  פלסטינים וישראלים נרצחו.

רועים אינם  ישליטה. האכלל מ יצאבינתיים המצב  ואולם    
הרשתות החברתיות בגדה מלאות  מוגבלים לירושלים.

במסרים המראים התמרמרות עמוקה ורחבה ההולכת 
אקצה אינו סתם עוד -אל ומתפשטת בשטחים ובתוך ישראל.

השילוב בין דת  הוא בבת עינו של העולם המוסלמי. – מקום
בעלת אינתיפאדה  ולאומנות ההולך ופושה אצלנו עלול לחולל

 דתי שאיש אינו יכול לשער את היקפה ותוצאותיה. צביון
  ממשלת הכיבוש.  - ממשלה פושעת האחריות מוטלת על

 2017ביולי  26, 28 גיליון   



 2תגובות /

        

  דברים בשם אומרם
  א' / גוד מורנינג אמריקה!

בנאום שנשא בגן הוורדים בבית הלבן במאי, תיאר נשיא 
מיליארד דולר  19.9ארה"ב דונלד טראמפ את ההגדלה של 

הושגה (שהסכמה בנוגע אליה  2017-בתקציב הביטחון ב
חודשים ולאחר התנצחויות רבות)  באיחור של שבעה

. הוא הבטיח כי בעקבותיה יגיעו 'מאודמאסיבית ונחוצה 'כ
הגדלות נוספות בתקציב הפנטגון. 'יהיה לנו הציוד הטוב 

בין אם אלה מטוסים, ספינות או ציוד  ―ביותר מכל הסוגים 
פ שהיה לנו אי פעם בהיסטוריה', אמר. טראמ ― באופן כללי

, את 350-ספינות ל 275-התחייב להרחיב את הצי האמריקאי מ
אלף, ולספק  540–אלף חיילים בשירות פעיל ל 476–הצבא מ

  לחיל האוויר מאות מטוסי קרב נוספים".
   )11.7(השבועון "אקונומיסט", 

  

  / ב' גוד מורנינג אמריקה!
"הצבא וסוכנויות הביון בארצות הברית משפיעים על סרטים 

יכולים לשנות תסריטים ואף למנוע  ,שמיוצרים בהוליווד
הפקה של סרטים שאינם מוצאים חן בעיניהם. כך עולה מספר 
חדש שרואה אור בימים אלה בארצות הברית. מחברי הספר, 

ם טוענים כי גופי הביטחון האמריקאיטום סקר ומתיו אלפורד, 
        ".צנזורה סמויה בקולנוע ההוליוודימפעילים 

  )9.7 ("הארץ",
  

  

    מכתבים 
  למערכת 

 

  טראמפ-מכתב מבת
ראשונים", בית ילדיי ונכדיי למדו ולומדים בבית הספר "    

  שנה. 67ראשון שהוקם בבת ים לפני הספר הממלכתי ה
מועצת העיר לשנות את שמו של החליטה בשבוע שעבר     

בית הספר היסודי ל"בית הספר על שם יצחק שפר", בתמורה 
יצחק שפר? מדען דגול?  מי הואמיליון שקל בלבד.  3.5-ל

פרס נובל לא מוכר? או אולי איש הגות יהודי נשכח מהמאה 
המתגורר בארה"ב מאז  י? לא, יצחק שפר הוא ישראל19-ה

ירת לחצני מצוקה לקשישים. ממכ ושעשה הון רב 70-שנות ה
ולמה מגיע לו הכבוד שבית הספר הראשון בעיר ייקרא על 

  שמו? כי תרם כסף כמובן.    
ראש העיר טוען שמדובר בצעד חסר תקדים כי הקופה ריקה.    

בת ים תחת השם העיר למתג את  :יש לי הצעה לראש העיר
 –טראמפ בתו של דונלד  ,"בת טראמפ", על שמה של איוונקה

  זה בוודאי יביא עוד כסף.

בת יםא.ר,   
 

ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל: ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל: ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל: ניתן לשלוח מכתבים למערכת באמצעות הדוא"ל: 
zohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.comzohaderekh@gmail.com        

  6126102יפו -ת"א 26205או לתיבת דואר 

 

  ...בן יא ,תתנדב לצנחנים
רכת הישגי המורים במסגרת , יושמה מערכת להע2013"בשנת 

. הרפורמה מתגמלת יסודי-העלבחינוך  'עוז לתמורה'רפורמת 
את עובדי ההוראה על פי מדדים שונים באלפי שקלים לשנה 
בגין הישגי בית הספר. שיעור המתגייסים והמתנדבים לשירות 
לאומי בין בוגרות ובוגרי בית הספר מהווה חמישית מהמדד 

היחיד לתגמול עבור הישגים  זהו המדד    .לקבלת הבונוס
ערכיים של התלמידים. הישגים אחרים, כמו חינוך 
לדמוקרטיה, אינם נחשבים. נעזוב לרגע את העובדה המוזרה, 
שישראל היא ככל הנראה הדמוקרטיה היחידה בעולם 
שמשלמת דמי תיווך לעובדי ציבור תמורת גיוס גולגולות 

יוצרים באופן לצבא. אבל אין ספק שתגמול ומדידת הישגים 
בלתי נמנע הטיה של סגל ההוראה לעידוד הגיוס לצבא. 
ההטיה הזאת התעצמה בשל התחרות שהתפתחה בין בתי 
הספר התיכוניים משהחל הצבא לפרסם את נתוני הגיוס 

        ".כריטואל ציבורי שנתי
  )11.7(יגיל לוי, "הארץ", 

  
  

  כי... ,8200-י לשרת באבעצם, כד
ממשלת מקסיקו עקבה באמצעות תכנת ריגול ישראלית אחרי "

של עשרות צוות חוקרים בינלאומי שחקר את היעלמותם 
 NSOשל החברה הישראלית  סטודנטים. התכנה 'פגסוס'

נמכרה בעשרות מיליונים בתנאי שתשמש רק למעקב אחרי 
התכנה  כייסטים, אך בחודש שעבר חשנו פושעים וטרור

המבקרים את  זכויות אדם ועורכי דין שימשה גם נגד פעילי
צוות החקירה  .ה נייטוייפעולות הממשל של הנשיא אנריקה פנ

מצב זכויות האדם  תת אנטרמונה בידי ועדה בינלאומית שמ
סטודנטים נעלמו בנסיבות  43-באמריקה הלטינית, אחרי ש
ת עם המשטרה. ומיעבעקבות  ,מסתוריות לפני כשלוש שנים

בזמן שהם נתקלו  התבצעלפי החוקרים, הריגול אחריהם 
בחוסר שיתוף פעולה מצד הממשלה, שסירבה להעביר להם 
מסמכים או לאפשר להם לקיים ראיונות חיוניים, ונגד חלקם 

  ".אף נפתחה חקירה פלילית
  )10.7("ניו יורק טיימס", 

  
  

  יותר! ה... זה משתלם הרב
שאותה מוביל שר האוצר כחלון, 'נטו למשפחה'  תכנית"

לא מעוררת סקרנות ובעיקר את השאלה כמה כסף נקבל (או 
רסם בפייסבוק ובתקשורת נוציא) מדי שנה. משרד האוצר פ

רסם במקביל, גם השר כחלון עצמו פמחשבון נקודות זיכוי. 
        .מחשבון כזה בעמוד הפייסבוק האישי שלו

שהמחשבון הלא רשמי של  על פי בדיקות מומחים, מתברר
כחלון יכול לאסוף עליכם מידע אישי כמו שם, מצב משפחתי, 
מייל, מספר ילדים וגילים, ואליהם לחבר את הפרטים 

האתר עשוי , מפרופיל הפייסבוק שלכם. את המידע הזה
להעביר למפלגה. באתר אין שום הסבר על כך, או תנאי 

נאסף, ומה שימוש שמפרטים האם נאסף מידע, איזה מידע 
        ו.נעשה אית

  )10.7, ״מאקו״(
  

  מי חברך ואומר לך מי אתה לי אמור
זיו אבירם, מייסד : על תורמיו העיקריים של אבי גבאי נמנים"

ג'ורג' חורש, יבואן טיוטה  אלף שקל; 45מובילאיי, שתרם 
אלף שקל; מריוס נכט, יו"ר צ'ק פוינט,  40שתרם  H&Mין וזכי

אלף  45רסומאי אילן שילוח, שתרם הפ ;אלף שקל 45שתרם 
 45"ל בזק ופרטנר, שתרם שקל; יעקב גלברד, לשעבר מנכ

         ועוד".[...]  אלף שקל
  )12.7("דה מרקר", 



 3/ זכויות   
 

  : לא אזרחים סוג ב׳קהילה הגאהמחאת ה
 

  דרשו שוויון באימוץ לזוגות להט״ביםאלפים מחו נגד צביעות הממשלה ו

      

 דב חנין בהפגנה (צילום: זו הדרך)
 

 
 הממשלה קריית מול )20.7( שעבר בשבוע הפגינו םאלפי    

 בידי ילדים לאימוץ המדינה התנגדות על במחאה אביב בתל
 רבות משפחות גם השתתפו בהפגנה .ולסביות הומואים זוגות

 לקהילה זכויות לשוויון קראו םבה שלטים שנשאו ,ילדיהן עם
 חנין דב ח״כ ם.מה חלק על נכתב ׳״ב סוג לא אנחנו״ .הגאה

 שלט ונשא בהפגנה שהשתתף המשותפת), הרשימה (חד״ש,
 ,צילום) (ר׳ ב׳״ סוג ממשלה א׳, סוג ״אזרחיות כתוב היה בו

 הזמן הגיע ב׳ סוג ממשלה היא הימין ממשלת אכן" מסר:
 בתום ם״.התחומי בכל לנו עושה שהיא הנזקים את לעצור

 מהם תשעה .קפלן רחוב את מפגינים מאות חסמו ההפגנה
  .נעצרו

 דברים נשאה ,אריאלי חן ,ב"הלהט למען האגודה ר"יו    
 ,הממשלה לראש להודיע כדי כאן נחנו״א :ואמרה בהפגנה
 לספר שתוכלו כדי רק לא כאן אנחנו – הכנסת ולחברי לשרים
 30-ל שיהיה כדי רק ולא נאורה מדינה שישראל כמה בעולם

 ר"יו  ,לדרגו ודיא ."ביוני לעשות מה תיירים אלף
 אימוץ לאפשר בדרישה ץ"לבג שעתרה ״גאים אבות" העמותה

 נגדנו אפליה להצדיק קל כך כל" :בהפגנה אמר ,בים"ללהט
 לחתונה חתונות באולם שימושב ,להומו דירה בהשכרת

 ישראל כשממשלת ,נדרית'טרנסג של לעבודה ובקבלה ,לסבית
 על תוומדוע נגדנו היסטוריות אפליות מנציחות ישראל וכנסת

 תנומא למנוע כדי ,עתק משאבי בזבוז וךת ,אחוריות רגליים
 ״.זכויות שוויון

 מקוונת עצומה על חתמו איש אלף 100-ל שקרוב יצוין    
 לנו נמאס" :ילדים לאמץ מיניים-חד לזוגות לאפשר הקוראת

 הגאה בקהילה משתמשת אחד מצד .המדינה של מהצביעות
 כאל לקהילה מתייחסת שני ומצד חוץ כלפי לתעמולה ככלי

 להם שנמאס ואזרחיות אזרחים ,אנו״ ...׳ב סוג הורים
 כשמדובר ׳רעים' אך ,בחובות כשמדובר ׳טובים׳ להיות

-החד הזוגות זכויות את להשוות מהמדינה דורשים ,בזכויות
 ,בפרט אימוץ דברב ם.הטרוסקסואלי זוגות של לזכויות יםמיני

 ל״.בכל טרוסקסואליה לזוג המוענקות תאחרו ובזכויות

 

 הודעת בעקבות  התעוררה המחאה    
 השבוע בתחילת ץ"גלב המדינה

  לאימוץ  מתנגדת  היא  כי  ,שעבר
 חד שמשפחות בטענה  ב"להט  בידי

 להעמיס" ועלולות חריגות הן מיניות
 הודעת ״.הילד על נוסף מטען

 בעתירה דיון לקראת ניתנה המדינה
 לדת הרפורמי המרכז שהגישו
 נגד ״גאים אבות" העמותהו ומדינה
 המשפטי והיועץ הרווחה משרד

 בטענה ,מנדלבליט אביחי ,לממשלה
 ושל בציבור ידועים של לאפליה

 בהליך ולסביות הומואים זוגות
 שר הודיע ,המחאה בעקבות .האימוץ
 את מחדש יבחן כי כץ חיים הרווחה

 אמור ץ"בבג הדיון .המדינה עמדת
 ר,שעב בשבוע להתקיים היה

 19-ב ויתקיים  לחודשיים נדחה המדינה לבקשת  אך
  .בספטמבר

  

  

  זו מזוהמת וזו גם כן
בירדן. הבצורות  ייהשחמ נותלהי ויותר קשה יותרבימינו       

וההתחממות הגלובלית מעשה ידי אדם גורמות לכך שמפלס 
הירדן בצניחה, וניתן לראות בבירור שורשים של עצים 

, עבר כלבבמקומות שפעם זרמו בהם המים. האשפה הזרוקה 
מקטינה את הרצון לחפש מעט זרימה  כולל בתוך המים,

שמגיעים לוקחים איתם  הולהיכנס פנימה. בנוסף, רבים מאל
ציוד הגברה מוסיקלי בעוצמה מקצועית, והם מקטינים את 

 ההסיכוי למצוא פינה שקטה ושלווה. תבוא הברכה על אל
ששמו שלטים האוסרים על הדלקת אש ומנגלים. ברכתם 
תגדל, כאשר הם ייצאו ממשרדיהם, ויבואו אל השטח להעניש 

  המתעלמים מהכתוב. האת אל
העבודה, התמודדו מפלגת י בבחירות לראשות בסיבוב השנ    

שני שרים להגנת הסביבה לשעבר. איש לא דיבר איתם על 
 ,בקרב רביםלדאבון הלב, תפקודם או דעותיהם בנושא. 

נושאים סביבתיים נחשבים לא חשובים, המעסיקים רק 
לא מודעים לעולם בו הם חיים. בינתיים כאילו מפונקים, ש

רס אותה, ומרוב מלחמה על מאבק השליטה על הארץ הו
שליטה, לא יישאר בסופו של דבר על מה לשלוט. הדגל יונף 

  בגאון, אבל האדמה שעליה הוא יונף תתייבש ותיהרס.
יחד עם כל זאת, יש עתיד, כי יובלי הירדן עדין מכילים לא     

מעט פינות מרהיבות ביופיין, אם יוחלט לתקן את סדר 
זיר את הירדן לשיא פריחתו לא מאוחר מדי להח .העדיפויות

וזרימתו. רק צריך להבין שמקור החיים הם מים, ולהתייחס 
 .בהתאם לכךלירדן 

  

 יוסי ס.
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 לקידום וועדהב שנערך דיון

  האישה מעמד

  ישירה העסקה

   הניקיון עובדותל
  
  

 ,מגדרי ולשוויון האישה מעמד לקידום הוועדה    
 הרשימה (חד״ש, סלימאן–תומא עאידה כ"ח בראשות

 קבלנית העסקה" :בנושא דיון  )19.7( יימהק המשותפת)
 גבוהה להשכלה במוסדות הניקיון עובדות של פוגענית

 ותממדיני כתוצאה״ :הדיון פתחב אמרה הוועדה ר"יו ״.בארץ
 של שונות רמות ליצירת לבישרא ההחלטות מקבלי של ברורה

 והלא הקבלנית ההעסקה תתופע ,התעסוקה בשוק עובדים
 כעבדות זו העסקה שמגדיר מי יש .והתפשטה הלכה ישירה

 בזכויות לפיחות מביאה שהיא ברור לכולם אבל מודרנית,
 בכנסת במה לתת כדי הדיון את לקיים לנכון חשבנו .העובדים

 ההשכלה וסדותבמ הניקיון לעובדות עזרתנו את ולהציע
 מן עובדות לש מעמד קבלול להתאגד נאבקותה ,הגבוהה

 ״.המניין
 אורנה ס"עו ,ישירה להעסקה הארצית הקואליציה מנהלת    

 שהעסקה לטיעון כלל מסכימים לא אנחנו״ ה:הוסיפ ,עמוס
  שצריך  ציבורי  מוסד  ת,האוניברסיטאו   .יותר   תעלה   ישירה

 
  

  
  

  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:  

, מתבקשים לכסות את הוצאות המעוניינים לקבל בדואר רגיל

בשיק לפקודת המפלגה  שקל 150המשלוח באמצעות תרומה של 

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

 

 ,הקבלנים עם החוזים את לחשוף ותסרבמ ,בשקיפות לנהוג
 תומכי כל .העלויות את ולחשב הנתונים את לבחון שנוכל כדי

 אדירה מחסורה למרות בלא ,תחרות מקדשים החופשי השוק
 מכרזיםה םה לכך הסיבה מוך.נ עדיין שכרם ,ניקיון בעובדי

 .תחרות אפשרו - בתחרות דוגליםה .השכר את שמקבעים
 ישירה העסקה אם גם ,בעיניי .ערכית שאלה הוא הוגן שכר

 הרי הניקיון. עובדי את לתגמל ראוי ,יותר תעלה
 ,מצוין וזה ,בניינים ועוד עוד להקים בוחרת כשהאוניברסיטה

 ״.שכר באותו משימות להם מוסיפה היא
 בן באוניברסיטת הניקיון עובדות ועד ר"יו דלמר, פאני    

 שנה, 30-כ באוניברסיטה עובדת היא כי לוועדה סיפרה ,גוריון
 ואינו קבוע אינו השכר אך .שקל 000,4-כ מקבלת חודש וכל

 דלמר ״.רוצים שהם מה עושים הקבלנים כי" ראשמ ידוע
 שהקבלנים בעת נשמרות והזכויות הוותק לפחות כי ציינה

 באוניברסיטת הניקיון עובדי ועד ר"יו  תולת, עלי .מתחלפים
 שקבלנים בעת נשמרים לא שנצברו המחלה ימי כי ציין ,א"ת

 לו אין אך ,בגבו ניתוח לעבור נאלץ עצמו הוא .מתחלפים
 לאחרונה קבלנים חילופי בשל להחלמה מחלה ימי מספיק

 ה.באוניברסיט
 :הגיבה ,העברית האוניברסיטה לית"מנכ שפירא, בלהה    

 שאין ידלהג היכול אני האוניברסיטאות ראשי ועד כל בשם"
 שמקצה למה דואג מהמוסדות אחד כל .פוגענית עבודה אצלנו
 המשכורת תלושי את בוחנים חשבון ורואי ,לעובדים הקבלן

 בהיקף תלוי שהשכר לציין זה בהקשר חשוב .מונפקיםה
 סגל ועובדי יםרחוק ם,מרצי אצל משתנה שגם דבר ,המשרה

 ״.מנהלי
 יצחק כ"ח ,האופוזיציה ר"יו מתח ,בוועדה נדירה בהופעה    

 של המקובעת ןעמדת על ביקורת , הציוני) (המחנה הרצוג
 .זזה שלכם שהגבינה שתבינו הזמן הגיע" :האוניברסיטאות

 בקבלן מוחלטת ותלות עובדים לאלפי כרוני יציבות חוסר
 .כיום התעסוקה לעולם םמימתאי לא רוצה שהוא מה שעושה

 להסכם תגיעו אז ,ייחודית עבודה מסגרת יש אצלכם אם
 ,העבודה שעות את בחשבון המביא ,ייחודי קיבוצי

 מרצים זכות על חולק ינוא ישא .המאפיינים וכל הסמסטרים
 כדי פה אנחנו ם.מתעלמי ניקיוןה מעובדי אבל ,לשבתון
 ״.בחקיקה זה את נעשה אז ,לא ואם ,זה את שתשנו

 אין״ :האזרח לזכויות מהאגודה חיו-גילד דבי ד"עו לדברי    
 פה מדובר אלא ,אכיפה על לא וגם חוקיות אי על תלונה פה

 מאמצים שאתם העקרונות מה .עקרונית ערכית בסוגיה
 חברתית אחריות עם אנשים תםא ?מחנכים אקדמיים כמוסדות
  ״.המציאות לשינוי ולהיאבק לקום וצריכים

 :הדיון את סיכמה סלימאן–תומא כ"ח הוועדה ר"יו    
 העבודה סוגי כל או שומרים או ניקיון עובדי על לדבר יביםיח״

 ישא .מוחלשים הכי כעובדים ישירה לא העסקהמ הסובלים
 השנ 30 לעבוד .כזו בצורה לים"מנכ או חוקרים מעסיק ינוא

 תהיה מה דעתל יכולת חוסר ;מינימום בשכר ולהישאר
 מחלה ימי ;בכלל מועסק תהיה אם או ,הבא בחודש ךהכנסת

 לזה לקרוא אפשר איך – מעסיקים בין במעבר מעוגנים שלא
 במסגרת שהכל נכון ?פוגענית מהעסקה חוץ כלשהו בשם
 עצמה הממשלה .לכך מעבר מוסר גם יש אבל ,לכאורה ,החוק

 להגיע יכולים והאוצר הבריאות שרי אם .מאחריות מתנערת
 לא החינוך שמשרד סיבה אין ,חוליםה בתי גביל להסכמים

 ״.באוניברסיטאות קבלן עובדי בנושא להסכם יגיע
 במאבק חתונפ עמדה ואמצ ,האוניברסיטאות ראשי"    

 זה את עושים אנו .הכסף את תיתן שהממשלה כדי משותף
 מוכות. לנשים המקלטים בסוגיית למשל ,סוגיות בהרבה
 - ״זה את ולפתור ,המתרס של צד באותו לשבת אפשר

  הדגישה.
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 עבודהמק״י ת״א: להגביר 

  לקראת האתגרים הפוליטיים
  פעילות מק״י בתל אביב גדלה והתפתחה, אך יש לשאוף לשיפור בתחומים מסוימים

  

אסיפה שנתית נערך לסניף מק"י תל אביב      
, לסיכום עבודת הסניף ולבחירת ועד סניף חדש

. לקראת האסיפה פרסם באוגוסט 1-שתיערך ב
 ,ועד הסניף סיכום מפורט המציע מצד אחד

 ,ומן הצד השני ,בסיס פוליטי לעבודת הסניף
של תחומי הפעילות בסניף בשנה  סקירה

  הקרובה. החולפת והצעה לתכנית עבודה לשנה
משבר בשלטון חרפת הועד מתאר את הוה     

: "השנים  מאז המחאה בשנה האחרונה בישראל
היו שנים נוחות מבחינת  2011החברתית של 

שלטון הימין, אותן הוא ניצל להעמקת הניצול 
הסתה כדי הרחבת הכיבוש תוך להקפיטליסטי ו

פרועה נגד הציבור הערבי, השמאל, בתי 
ואולם בשבועות המשפט והעיתונות. 

פרשיות השחיתות  , עם חשיפתן שלהאחרונים
עוררת מחאה תשל ראש הממשלה וסביבתו, מ

מספר מאבקים חברתיים  יחד עםמתרחבת, זאת 
עיקשים המצליחים גם הם לסמן את 

כישלונותיה של הממשלה בתחומים האלה (מאבק הנכים 
 למהלכים קיצונייםפנה נתניהו למשל). במצוקתו פונה הימין 

פונה הוא בעיקר  .להסתת תשומת הלב הציבורית מהתנהלותו
להסלמת הדיכוי בירושלים המזרחית ובשאר השטחים 

  הכבושים, בניסיון להוביל לסבב מלחמתי מחודש". 
  

הדוח עוסק באפשרות שהמהלכים האלה יתבררו כמסוכנים     
אשר עלול למצוא עצמו מבודד שבשלטון,  יןגם עבור הימ

פוליטית באווירה ציבורית אשר מבינה את הקשר בין מבחינה 
התרחבות חקירות השחיתות לבין ההסלמה המדינית, ובין 
אלה לבין ההתקפה על המרחב הדמוקרטי והזכויות 

"אם אמנם אנו נמצאים  מציין: החברתיות בישראל. ועד הסניף
לפני נקודת מפנה פוליטית, הרי שהדבר מחייב התחדשות 

גה, כיוון של מאמצינו לתמיכה בעבודתה של המפל
ולהשתלבות במאבקים המתפתחים והיערכות ארגונית 

בתל  ,לקיומה של פעילות ציבורית רחבה ובולטת יותר, גם כאן
  .אביב"

  

מאמצי  על ,בין היתר ,ועדוה צביעבפרקים הארגוניים מ    
סניף המפלגה להחייאת פעילותה של חד"ש בתל אביב. 

מספר אירועים שיזם ועד חדש, סניף החזית במהלך השנה בחר 
בתמיכה בשביתת  ובכלל זאת ציבוריים ומשמרות מחאה

נגד מדיניות ארצות הברית והאסירים הפוליטיים הפלסטינים 
  באזור, בזמן ביקורו של טראמפ בישראל. 

  
  

חוזק תחום החינוך הרעיוני בסניף. התקיימו  בשנה שחלפה    
מוצלחים מאוד על יסודות ביוזמת הסניף שני סמינרים 

. רב. הסמינרים משכו קהל "קפיטל"המרקסיזם וקריאה ב
 "המניפסט הקומוניסטי" ה משותפת שלסדרת מפגשים לקריא

יועדה למצטרפים החדשים אשר נקלטו בסניף בשנתיים 
  האחרונות. 

  

(צילום: זו הדרך) "קפיטל"סניף ת״א בסמינר קריאה ב  
  

  

משמעותית של הה חברהה חשיבותמצביע אל ועד הסניף     
 פעילויות התרבות במועדון הגדה השמאלית. בכלל זה מוזכר

סדרת סרטי מחאה אשר הוקרנה  –"מועדון הסרט האדום" 
של מוצלחת  מתנהלת פעילותואשר בעקבותיה  ,במועדון

מושכת קהל גדול מדי שבוע. במועדון ה מועדון הקולנוע
  פוליטיים באופן תכוף. ם אירועים ימתקיימומוצגות תערוכות 

כשנת פעילות שחלפה את השנה הסניף ככלל, מסכם ועד     
מוצלחת: "ניצלנו את התקופה כדי לחזק מצד אחד את 
 .עבודתנו הרעיונית ובמקביל גם לחזק את כוחנו הארגוני"

 להרחיב גם את התחומים שבהם ישהוועד במקביל מדגיש 
  פעילות. 

משימה של הרחבת ת הבמיוחד מציין ועד הסניף א    
בקרב הנוער והסטודנטים אשר נחלשה בשנים  הפעילות

 לאחרונההאחרונות. קבוצת בנק"י שבהנחיית הסניף מרחיבה 
את פעילותה בניסיון לקלוט חברים נוספים ולתכנן את שנת 

קיום פעילות במאמצים חיוני להשקיע הפעילות הבאה. 
ן תא חד"ש בי הקשריםחיזוק בו ת ת"אמפלגתית באוניברסיט

  לבין המפלגה והחזית בעיר. 
"ככוח  ת"א ועד בתיאור תפקידו של סניףואת הדוח מסכם ה    

מוביל בחיזוקם של מאבקים למען השלום, השוויון 
הרחבת מעגל " :ומשימתו הדחופה ,והדמוקרטיה בעיר"

השותפויות של המפלגה בכל זירות הפעולה האלה". "אפשר 
בזירות האלה והתארגנות מחדש של שאנו לקראת התעוררות 

כוחות חברתיים מגוונים מול הממסד השלטוני. תמיכה 
בכוחות הנאבקים והגברת הסולידריות בין כוחות אלה הן 
התשובה הנחוצה להשתוללות הימין ולמדיניות השנאה 

  ועד.וה ציין", מובילוההשתקה שהוא מ
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 המפלגה ריאיון עם מזכ"ל
   הקומוניסטית הטורקית

 טורקיה
 שנה לניסיון 

 ההפיכה
 

ן הקומוניסטי "סול" היוצא לאור באיסטנבול ערך מוהיו     
, )TKP( ריאיון עם מזכ"ל המפלגה הקומוניסטית הטורקית

אוקויאן, ביום השנה הראשון לניסיון ההפיכה נגד כמאל 
 :ביולי. עורכי העיתון כתבו 15-הנשיא רג'פ טאיפ ארדואן, ה

"שנה עברה מאז ניסיון ההפיכה ושאלות רבות נותרו ללא 
רבבות  ,מענה. הפולמוס נמשך, בצילם של רבבות מעצרים

טרים במגזר הממלכתי והדיכוי ההולך וגובר נגד כל צורות ופמ
ם מתוך קטעילהלן ופוזיציה למשטרו של ארדואן". הא

  :הריאיון
  

האם אתה סבור שניסיון ההפיכה היה ביטוי ל"הפיכה 
עצמית", כפי שטוענים ראשי מפלגת העם הרפובליקאית 

)(C H PC H PC H PC H P בימים האחרונים פורסמו ידיעות  ?שבאופוזיציה
  הוא שעמד מאחורי ההפיכה.-ומאמרים לפיהם ארדואן הוא

אני לא סבור כך. השקפה זו היא ביטוי לרעיון שארדואן      
כל מה שנעשה בהוא כה חזק שהוא שולט שליטה ישירה 

  ביולי אשתקד.  15בטורקיה. לפחות זה לא היה כך עד 

  
  
 
  

), AKPמפלגת השלטון (לא  ומאחורי ניסיון ההפיכה עמד
עבר תמכו במפלגה ואף הביאו אל ארדואן באלא כוחות ש

לט בהם. ניסיון וגורמים שארדואן לא שאלה לשלטון. 
ביולי הוא ביטוי נוסף לסתירות הרבות  15-ההפיכה של ה

ולמצב בחברה הטורקית הקיימות בתוך השכבה השלטת 
  הפתטי אליו נקלע הקפיטליזם הטורקי. 

  

 15-אבל אתה לא יכול להכחיש שארדואן התחזק אחרי ה
  ביולי. הוא יצא מנצח מהמערכה...

ארדואן לא היה חזק. הוא נאלץ  ,2016ביולי  16קרו של בבו     
אותם קצינים על להסתמך, כדי להמשיך ולהחזיק בשלטון, 

של מייסד  המסורתיים ובכירים כמאליסטים, תומכי
ניסה לחסל אותם  ,אל אטאטורקמהרפובליקה הטורקית כ

במשך שנים. המצב במנגנון המדינה לא היה שונה, בייחוד 
לא במערכת המשפט ובמשרד החוץ. ארדואן הבין לפתע שאף 

אחת מהמעצמות האימפריאליסטיות, שפינקו אותו במשך 
ארה"ב לא ממש  פילואצבע כדי לסייע לו. א נקפה, לא שנים

עה עד עזרה. הוא הגיב בפניקה, כי כל האוטוריטה שלו נפג
  מאוד.

  

  איך הוא יצא מהמשבר? אז
מטרת ההפיכה הייתה ארדואן ולאו דווקא מפלגתו.      

אבל  –ליברלית -מית חזקה וניאואהקושרים רצו מפלגה איסל
של  לשעברהקרוב ללא ארדואן. וכאן נכנס לתמונה ידידו 

של  הייתה מטרתוחיסולו של ארדואן . גּוֵלן ֶפְטהּוללה הנשיא:
, אבל כל התכנית סבלה מחיסרון אחד ומרכזי: שונאו-ידידו

  ת. סטיריאליהייתה היא לא 
  

  לדעתך גולן עמד מאחורי ההפיכה?
במרכז ניסיון  ודעמשלו  כתהאין טעם להכחיש שגולן ו     

ההפיכה. אחרים תמכו בהפיכה, אבל הכת של גולן ניסתה 
  לפגוע אנושות בארדואן. 

  

  הצליח להתחזק לאחר ההפיכה? איך ארדואן
מפלגת , מנהיג לודארוצ'קילי כמאלשאלה זו יש להפנות ל     

יז שיש לתמוך שמהרגע הראשון הכר ,תהעם הרפובליקאי
עד הנשיא ונגד ההפיכה. השמאל העקבי ב – בארדואן נגד גולן

מוביל את טורקיה לדיקטטורה והפיכה  סבר אחרת: ארדואן
צבאית תוביל בדיוק באותה דרך. אנו חשבנו, ובצדק, 
שהדילמה איננה "ארדואן או גולן" אלא דמוקרטיה או 

  דיקטטורה.   
  

שנה לניסיון ההפיכה,  במלאותיחד עם זאת בשבוע שעבר, ו
ומפלגתו עמדו בראש עצרת אופוזיציה של  דארולוצ'קילי

  הגדולה מאז ניסיון ההפיכה...מאות אלפים, 
לו ומפלגתו החלו לנקוט באסטרטגיה חדשה דארוצ'קילי     

, קיים הגדולההטורקית  בגלל שבשכבה השלטת, הבורגנות
חשש גדול מהדרך בה מוביל ארדואן. לטורקיה תפקיד כלכלי 
ופוליטי במערכת האימפריאליסטית. בקרב השכבה השלטת 

ב מקומה של ומחריפים סביישנם חילוקי דעות ההולכים 
שכבה זו מאוחדת סביב מטרה אחת: טורקיה באותה מערכת. 

להעמיק את הניצול של מעמד העובדים. זה האינטרס 
שארדואן שירת מאז ומעולם. אבל, בעקבות המשבר 
בקפיטליזם העולמי, יש בבורגנות הטורקית הסבורים שניתן 

ארדואן. אבל ללא  –להמשיך ולחזק את משטר ההון המקומי 
הם סבורים שטורקיה מסוגלת לתפוס מקום מרכזי יותר 

שנים ושמדיניות ארדואן מונעת  5עד  4בכלכלה העולמית תוך 
ליברלית, שמרנית -זאת. לכן, יש הרואים במפלגת שלטון ניאו

אפשר  ואיסלאמית אמצעי להשיג מטרה זו, אבל ללא ארדואן.
ו של להגיד שהקפיטליסטים לא סובלים במיוחד ממשטר

 ארדואן, אבל מגלים חששות גוברים מדרכו.
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  תערוכה של מלך ברגר בגן שמואל

  אמן טבע ומשורר

  קומוניסטי
 

שבעי מלך ברגר -היוצר הבארשל תערוכה מעבודותיו      
שמואל. פתיחת וץ גן בגלריה של הקיבלה מתקיימת בימים א

 14חודש, עד  וצגוהיא תביולי  14-התערוכה נערכה ב
קם מוקדם מאוד מדי בוקר ויושב , 91 ןבברגר,  באוגוסט.

. "שהוא מכנה "אמנות טבע תחוםליצור במשך שעות רבות, ב
מורכבים כולם מחומרים ממוחזרים ההוא יוצר ציורי ענק, 

בתערוכה קליפות עצים ואפילו גרעיני זיתים.  ,שאסף: זרדים
, שאצרו הרבות מעבודותיו יםכשני תריסר יםבגן שמואל מוצג

עדי יקותיאלי ואורית קוליקובסקי.  בתקופת התערוכה 
  סדנאות בהדרכת האמן. במו כן יתקיימו 

וכשהיה בן שלוש  ,בצ'כיה 1926נולד בשנת ברגר      
המשפחה היגרה לברזיל והתגוררה באחת המושבות 

. ברגר סיפר סד באמריקה הלטיניתיהחקלאיות שהברון הירש י
אבא שלי, זכרונו לברכה, הגיע לברזיל קצת " :איון עיתונאיברי

הייתי כבר בברזיל. אבא קיבל שטח  1929לפנינו, אבל בשנת 
. קיבלנו פרה, לְנֶדה דֹו סּואדמה בקּוַאְטרֹו ִאיְרָמאּוס שבִרּיֹו ְּגרָ 

ם קיבלנו סוס וגם שטח אדמה, בדיוק כמו שהיה נהוג ע
יו במרחק חצי קילומטר חהמתיישבים בארגנטינה. המשפחות 

לא היה חשמל, לא היו מים זורמים. מקרר?  יה.מהשני תאח
אנחנו גדלנו על חיטה . חפרנו מתחת לאדמה שהייתה קרה

אבי היה חב"דניק, אבל בקושי הכרתי אותו. כשהייתי . ותירס
תינוק אבא נפל מעגלה ונדרס. אימא שלי סימה, זכרונה 

 . "לברכה, התמודדה עם הקשיים לבדה
יסוד תפיסת עולמו התעצבה לאחר שראה את אי הצדק שב    
ניצולם האכזר של העובדים העושק,  -שיטה הקפיטליסטית ה

 מתעללים     שהיו    יים אאמריק    קרקעות    בעלי    , והאיכרים

 
לשחרור שנה אחרי, המאבק  80-דעתו, כבאינדיאנים. ל

  טרם הסתיים. האנושות

אחד עם חברים קרובים את לך ברגר מהקים  1945בשנת     
שבדרום  אלגרה ובפורטמחתרתיים ה םייהקומוניסט יםהתא

היו " :. הוא נרדף על ידי השלטונות, אבל לא חששברזיל
כפריים שרצו להתארגן, רצו לגדל תוצרת חקלאית, אז הלכנו 
אליהם ולימדנו אותם דברים. הייתי צעיר ונועז ולא פחדתי. 

". היה זה וחמישה ימים הייתי מבודדהמשטרה עצרה אותי 
  הראשון, אבל לא האחרון. ומעצר

היגר לישראל והתגורר בקיבוצים מפלסים  הוא 1951בשנת     
"הייתי בגרעין השני של מייסדי קיבוץ מפלסים. הייתי  :וגעש

במפלסים שנה וגיליתי אלמנטים מאוד שליליים שלא יכולתי 
 זקן ערביבפר שירה להמשיך לחיות שם. היה שומר אחד שסי

  ".. זה זעזע אותישבאה מעזה
הגעתי לבאר שבע, התחלתי לחפש מקום  1960בשנת "    

שלושה חודשים גרתי במועדון  .מגורים. עבדתי עם קבלן גינות
שניהל אותו החבר , של המפלגה הקומוניסטית בשכונת דרום

איזו  תישכר וזמעט קומוניסטים בבאר שבע. אז רובינק. היו 
בגלל הפעילות  ,שם .בהמשך עבדתי במכון לחקר הנגב. דירה

שלי למען העובדים לא רצו לתת לי קביעות. פיטרו אותי 
לעבוד בחלקה  ,נווה נויבוחיפשתי עבודה. שלחו אותי לגלות 

שהייתה מושקית במי ביוב, אבל כולם ידעו שאני שם והיו 
אז  תי כברבאים להתייעץ אתי בענייני מאבקי עובדים. נאבק

' הייתי 70-בתחילת שנות הה. נגד שיטת עובדי הקבלן בעיריי
אחראי להקמת הפארק של שכונה ד'. גם שם היו מאבקים, רצו 
שאעבוד בתנאים מסוכנים, אבל תמיד עמדתי על שלי. ככה 
אני. אדם צריך שיהיה לו כבוד בעבודה, שיכבדו אותו כעובד 

   .״יווכאדם. שלא ינצלו אותו ולא יאיימו על
המרכז הישראלי את להקים שנים  עשרותחולם זה ברגר     

. בשיחה שנערכה הטבע מחומרי הראשון ליצירה אמנותית
 רותיו בגלריה של קיבוץ גןתערוכה מיציעמו בעת פתיחת ה

מרכז מרכז בו ילמדו את אמנות הטבע.  "זה יהיה :אמר שמואל
יתרמו מאמנותם לחיים ולאו דווקא לרווחים". בו היוצרים 

מוצגות יצירות שהן ביטוי להשקפת  שמואל-בתערוכה בגן
השלום -מלחמות, מפגשלהחיים, הקץ לנשק ו-עונותעולמו: 

 .בגבול ויצירות נוספות בעלות ערך אמנותי ורעיוני כאחת
 
  

א', ג' וה' בין  םהתערוכה של מלך ברגר פתוחה בימי

 10:00. בימי ו' בין 18:00-16:00-ו 13:00-10:00השעות 

  . 13:00-ל 11:00ובשבת:  12:00-ל

  054-4973857פרטים נוספים בטל' 
  

 

  תערוכת צילום בת"א: 'לא מעורבים'
  

ביב א-לאינדי בת הנפתחה בגלריי )20.7ביום חמישי שעבר (   
מעורבים / דיוקנאות "לא  ) תערוכת הצילום 5(שביל המרץ 

מחנה בעיסאוויה ובט, אנפגעי כדור הספוג השחור בשועפ
  ". טאהפליטים שועפ

 עם בשיתוףנערכת תערוכתה של טלי מאייר ״לא מעורבים״    
 מציגה את פניהם של עשרה מנפגעיח והאגודה לזכויות האזר

הוראות זאת, למרות ש, כמחציתם קטינים. כדורי ספוג
על ירי לעבר פלג הגוף העליון. בין  השימוש בנשק אוסרות

הנפגעים ישנם עשרות הסובלים מפציעות ראש חמורות, נער 
מהפצועים  ישהם. איתושבים שאיבדו את עינ 16-ויותר מהרוג 

 וולא ננקטו נגד פגנותבההשתתף רוכה לא המתועדים בתע
לפני  היש לציין כי הצלמת, טלי מאייר, נפגע. פליליים הליכים

בעת שסיקרה הפגנה פלסטינית  ניה מכדור ספוגשנים בפ המכ
  במזרח ירושלים. 



   במאבק
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  באום אל חיראן (צילום: זו הדרך) ןשים ליד הריסות בתיהנ
 

  

שבע -ביולי, תתקיים הפגנה בבאר 27, שבועביום חמישי ה     
די להריסות  –"הגיע הזמן לאזרחות שווה  :תחת הכותרת

"בממשלה החליטו שמי  :בתים בנגב". מארגני ההפגנה מסרו
יהיו אנשי  -הבדואים בנגב -שיהיו אחראים על סוגיית הערבים

הימין קיצוני. מאז נכנסו לתפקידם, חלה עליית מדרגה 
בתים בתוך  2,500-בהריסות הבתים בנגב: נהרסו יותר מ

, גדל מספר הפינויים האלימים של תושבי שנתיים. כמו כן
וכך היה  חיראן-כרים. כך היה בכפר אום אלמו-הכפרים הבלתי

  .עראקיב-גם בכפר אל
מול משרדי  10:30בשעה  ׳הכאמור, ההפגנה תתקיים ביום      

"הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב", בפינת 
מק"י חד"ש ו הרחובות שדרות רגר ודרך מצדה בבאר שבע. "

  קראו לחבריהן להשתתף במחאה. 
  

  סניף תל אביב –מק״י 
  

  אסיפה שנתית
  

  בתכנית:
  דב חניןח״כ  -סקירה פוליטית  -

  ועד הסניף השנתי של דיון בדו״ח  -

  בחירת ועד סניף -
  

  , 19:00באוגוסט,  1יום ג׳, 

  , תל אביב70 אחד העם 

  

  סניפי יפו ותל אביב –חד"ש 
  

  מפגש פעילים בקרב עובדים
  

  19:30באוגוסט,  2יום ד', 

  , ת"א70הגדה השמאלית, אחד העם 

 

  

  סניף תל אביב –חד״ש 
  

  חושבים מחד״ש: 
  החברה החרדית לאן? כלכלה, פוליטיקה וחברה 

  

  אלי ביתאןמרצה: 
  

  , תל אביב70, אחד העם 20:00ביולי,  26יום ד׳, 
  

  הגדה השמאלית
  

  ג׳ניפר בר לב פתיחת תערוכתה של
  

Up Against the Wall 
 

  , תל אביב70, אחד העם 12:00ביולי,  28, 'יום ו
  

עד  16:00-ותהיה פתוחה בימי חמישי מ 25.8התערוכה תוצג עד 

 13:00עד  10:00-ובימי שישי מ 19:00
  

 השמאליתהגדה מועדון 
  

בהופעה כרמינהאנסמבל זמרים   
  

 

I Hate Music 
  

 

  , תל אביב70, אחד העם 16:00, ביולי 29שבת,  

 ש״ח 60-40תרומה מומלצת: 

 

 מועדון קולנוע בגדה השמאלית
  

  זיאד דוארי – מערב ביירות
  

  לבנון (ערבית עם תרגום לאנגלית), 1998
 

  ואיל-תאופיק אבותתקיים שיחה עם  אחרי ההקרנה
  

 , תל אביב70, אחד העם 20:00, ביולי 29"ש, מוצ

 

  ערב שירה ממוזג בגדה השמאלית
  

  :בהשתתפוֿת

רות אשור, מיכל דר, רונן ניסנבוים, עידו פוקס, שבתאי 

  נרקיס ויזל, דנה מרקוביץ, מאיה קיפניס ומשה גרשון

  

  , תל אביב70אחד העם  ,20:00באוגוסט,  2יום ד׳, 


