
  
  

 

 נבחרות ארגנטינה וישראל ת המשחק ביןתוצא

   לממשלת הימין ובזבוז כספים תעמולה: ידועה
הקיסרות שנקטה מדיניות תה הכונ"לחם ושעשועים"    

על מנת לנסות סיפוק צרכים בסיסיים  ,בראשית ימיההרומית 
, ממשלת ישראל ולמנוע התקוממות עממית נגד השליטים.

המציאה לעומת זאת, 
שעשועים  :מדיניות חדשה

הפקת כלומר,  ,בלי לחם
מופעי ראווה (או ניצולם, 

ית יזכבמקרה של  למשל
נטע  הזמרת הישראלית 

ברזילי בתחרות 
נבחרת הבאת . האירוויזיון)

, בטרם לארץ ארגנטינה
פתיחת משחקי המונדיאל 

למשחק שייערך  ,ברוסיה
) 9.6בשבת הקרובה (

באצטדיון טדי בירושלים 
  . היא דוגמא אחת

לסכם את מהות אפשר     
ההמצאה של ממשלת הימין 

 ,הומניטריהמשבר מחריף השברצועת עזה שעה כך: 
שאינם מצליחים ונכים מפגינים קשישים בישראל שו
 תקצבתממירי רגב , שרת התרבות הקצבאותמהתקיים ל
  משמעות ספורטיבית.שום מיליונים משחק שאין לו ב

חד"ש, "כ יוסף ג'בארין (פנה חבסוף השבוע האחרון     
במכתב לשגריר ארגנטינה בישראל הרשימה המשותפת) 

בבקשה שארצו תשקול מחדש את הופעת נבחרתה 
"קיומו של  :ג'באריןח"כ הסביר במכתבו  .בירושלים

המשחק בצל הרג הפלסטינים בעזה והעברת שגרירות 
לפיו  ,ארה״ב לירושלים שולח מסר מסוכן לממשלת ישראל

העולם מתעלם מההפרות הגסות של זכויות האדם שהיא 
ליאו מסי אינו יכול להפנות עורף לקורבנות " ."מבצעת

  כיו"ר   גם    המכהן ח"כ ג'בארין, הדגיש", הפלסטינים
  פלסטינים"המשותפת.  הרשימה  של   חוץ   לקשרי  הוועדה 

קיומו של ו ,האחרוניםנורו ונהרגו בעזה בשבועות רבים 
   ."הכחשת והשכחת פשעים אלהישרת רק  חקהמש
לגיטימציה להפרת זכויות  עניקהמשחק יקיום  ,לדבריו    

קרקעות הלהפקעת והאדם 
שמבצעת פלסטיניות ה

הביע א וה .ממשלת הימין
בבואנוס המוסדות תקווה כי 

ישקלו מחדש את איירס 
משחק להופיע לההחלטה 

 בבירת .ירושליםבהראווה 
ארגנטינה נערכו הפגנות מול 

הכדורגל  התאחדותבנייני 
תחת הכותרת  תהמקומי

  אל תלכי".  ,"ארגנטינה
כל  , נחטפוכצפוי     

הכרטיסים למשחק תוך שעה 
. מרגע תחילת המכירה קלה
כך פרצה  עקבותב

ה לאחר שהתברר כי ישערורי
וכי  הזמנה למשחק כרטיסי 200ספורט קיבל התרבות והמשרד 

יחולקו  הזמנה אלפי כרטיסיהשרה רגב דאגה לכך ש
בעקבות . לכדורגל למקורבים ולבעלי תפקידים בהתאחדות

  משרד על החזרת הכרטיסים.הודיע המחאה ציבורית, 
באצטדיון סמי עופר להתקיים אמור היה המשחק  ,במקור    

העברת זה בירושלים. מאצטדיון גדול ומודרני יותר  –בחיפה 
"כדי לחזק את (לאצטדיון טדי מהאצטדיון החיפאי המשחק 
המניע את  חושפתלדברי משרד התרבות והספורט) הבירה", 

קיום  בדבר רגב השרה סוד החלטתה שליהפוליטי העומד בי
  .המשחק

בישראל כל המכיר את מצבם של ענפי הספורט העממיים     
 למיליוני השקליםכי יודע  ידי הממשלהבם בתקצו-תתאת ו

יעדים ראויים  נםהממשלה על משחק הראווה ישמוציאה ש
  .יותרהרבה 
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 2תגובות/
        

        
        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם

  

 אוי, שכחנו את עשרות ההרוגים בעזה
היה אירוע יפה  טקס פתיחת שגרירות ארה"ב בירושלים"

ומרומם בהשתתפות מאות ובצפיית מיליונים. במהלך הטקס 
השתתפו מעטים מקרב התקיימו כמה מחאות לא אלימות בהן 

מאות אלפי הערבים החיים בירושלים. הגדה המערבית נותרה 
רגועה. ההצלחה הברורה של טקס פתיחת השגרירות עוררה 

  . "את זעמה של התקשורת הליברלית
 )21.5שגריר ארצות הברית בישראל, "פוקס ניוז", מן, דדיוויד פרי(

  

  ליקוי מאורות או פייק ריאליטי?
בישראל דיוויד פרידמן קיבל היום בביקור שגריר ארה"ב "

בבני ברק תמונה של הר הבית ללא כיפת הסלע, ועם הדמיה 
של בית המקדש במקומו. פרידמן קיבל את התמונה מנציג 
מכון אחיה, המטפל בילדים עם לקויות למידה ועיכוב 

  ."בהתפתחות
  )25.5, כיכר השבת(

  

  בגיבוי בית משפט והפרקליטות תיתאלימות משטר
תביעה אזרחית המתבררת בימים אלו בבית משפט השלום "

בבאר שבע מעלה סימני שאלה קשים לגבי היכולת של 
מכים הפרקליטות המדינה למצות את הדין עם שוטרים 

ומתעללים במפגינים. למרות עדויות רבות להכאה אכזרית של 
שלון , וכי2013-בני משפחת אלטורי בידי שוטרים בהפגנה ב

, פרקליטות 'חבשו קסדות'את המכים בגלל שהמדינה במצי
מחוז דרום מתנגדת למתן פיצויים לעותרים בטענה שזרקו 
אבנים. לשם כך נשכר בפרקליטות חוקר פרטי, שהשיג 
צילומים מכלי תקשורת שונים שמציגים ראיות לכאורה, אך 
בדיקה קצרה העלתה כי טענות פרקליטות דרום שקריות 

  ".רבים אחריםובצילומים נראים אזרחים ע
  )24.5"הארץ", אתר בלוג ב(ג'ון בראון, 

  

 מכתבים    

    למערכת  
  

  פנייה: עדויות על הכיבוש 
  

ירתו כחיילים בשטחים ששזו פנייה לקוראי "זו הדרך"     
  ! כםועד היום: אנו זקוקים לעדות 1967יוני הכבושים מ

ונשמח  ,פרויקט איסוף עדויות החיילים והחיילות התחדש    
אנונימי. בואו לשבור באופן לקבל עדויות חדשות שיפורסמו 

  שתיקה!

  שוברים שתיקה  
50years@shovrimshtika.org 
  

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

  6126102יפו -ת"א 26205או לתיבת דואר 

  "ותודה לרעייתי היקרה, שרה"
"החשב הכללי בוחן בקשה ממשרד ראש הממשלה לרכב 

, שרה אש הממשלהממוגן בעלות מיליוני שקלים לרעיית ר
נתניהו. מאז שהחל בנימין נתניהו לכהן כראש הממשלה, לפני 

  .ב רגיל"תשע שנים, נסעה רעייתו ברכ

  )24.5("הארץ", 

  משטרת המחשבות
"תושב יפו נעצר בחשד שתכנן למחוק ציור קיר של הזמרת 

ברחוב יהודה  לי צה"לגנטע ברזילי, שצויר בסמוך לאולפני 
הימית ביפו. החשוד איים לבצע את המעשה בפוסט בפייסבוק 

  .ובמחלקת הסייבר של המשטרה איתרו אותו"
  )23.5(הודעת דוברות המשטרה, 

  גאוות המשטרה: סתימת פיות
המשטרה הציבה בפני מארגני מצעד הגאווה בכפר סבא "

בהן הצבת גדר בגובה שני  ,דרישות מחמירות כתנאי לקיומו
מטרים לאורך מסלול המצעד וחסימת הצמתים שבהם יעבור 

באחרונה . באמצעות כלי רכב גדולים, במימון המארגנים
אישור לקיים "ס ממשטרת כפ ביקשו נציגי ארגון הנוער הגאה

לבקשת  ,האגודת הלהט"ב הסכימ צעד גאווה ראשון בעיר.מ
  ".כך שלא יעבור ליד בית חב"ד ללשנות את המסלו ,המשטרה

  )24.5("הארץ", 
  כך נציגי ההון מקימים סיעה בהסתדרות

"מפלגת 'כולנו' של משה כחלון החליטה שהיא רוצה סיעה 
 5,000להציג חתימות של בהסתדרות, ולצורך כך היה עליה 

מי שפיקח  .אלף מהן סיפקו עובדי מד"א  חברי הסתדרות.
מקרוב על מבצע החתמת העובדים עבור מפלגתו של 

הוא לא אחר מאשר סמנכ"ל המבצעים במד"א, גיל  כחלון
היה זה נהגו ועוזרו הקרוב של  'כולנו'מהצד של מושקוביץ'. 

ה ישירות החתימות ופנכחלון, דב אלטר, שדאג לאיסוף 
קיבלתי טלפון מעוזר השר כחלון, שאל אותי כמה 'לעובדים. 

, 'להחתים יכמה הצלחת, ורה עם החתימותפעמים ביום מה קו
ן זמ '.הוא דרש ממני להעביר לו אותן'. סיפר אחד העובדים

שיתף סמנכ"ל , 'כולנו'קצר אחרי שמד"א התגייסה לטובת 
, ובו הוא פוסט של ראש המטה של כחלון המבצעים במד"א

  ."שר האוצר 'הישגי'מונה את 

  )23.5(דיווח של חיים ריבלין ב"חדשות", 

  אמריקאי ושברוההחלום 
לא מהם,  43%-כ, מיליון ממשקי הבית בארה"ב 51-כ"

ן, כמו דיור, מזו ,מרוויחים מספיק כסף למימון צרכים בסיסיים
שירותי בריאות, הוצאות על ילדים, תחבורה וטלפונים 

את הכנסות משקי הבית שבחן כך עולה ממחקר  .סלולריים
-מיליון משקי בית שחיים בעוני ו 16.1נתון זה כולל  .בארה"ב

ונכסים. ובדים מעוטי הכנסה של עמיליון משפחות  34.7
דולר  20-מהמשרות בארה"ב הוא פחות מ 66%-השכר בכ

במחוז קינג במדינת וושינגטון התקציב השנתי הבסיסי  .לשעה
היה  2016-להישרדותה של משפחה בת ארבע נפשות ב

דולר  42.46 כרתשהדורש מהורים לזה תקציב דולר.  85,000
מהמשרות משלמים  14%-לשעה, אך במדינת וושינגטון רק ב

  ".דולר לשעה 40-יותר מ
 )20.5(סוכנות בלומברג, 

  לבעלות על גואטמלה?מבעלות על ישראל, 
סון מימן את הטיסה עבור לאיל ההון האמריקאי שלדון אד"

המשלחת מגואטמלה שהגיעה לטקס העברת שגרירות 
כך הודתה שרת החוץ של  .המדינה מתל אביב לירושלים

הקזינו  סנדרה חובל, איל ת החוץשרלדברי  .גואטמלה
עבור  767המקורב לנתניהו סיפק בשבוע שעבר מטוס בואינג 

 . ובראשה הנשיא ג'ימי מוראלס ורעייתו" המשלחתטיסת 
  )26.5("פרנסה ליברה", 



 3/עובדים 
   

  והתעמרותתרבות של ניצול 
  יו"ר ועד עובדי סינמטק תל אביב , ירון בן חייםשיחה עם 

  

שנים ארבע בסינמטק ת"א עבדתי אפתח בגילוי נאות:     
באותן שנים הגענו להישג העובדים, ו חבר ועדארוכות. הייתי 

אדיר של חתימה על הסכם קיבוצי 
ראשון מסוגו, שכלל גם את העובדים 

  בחלוף הזמן.  דעך אך הואהשעתיים, 
חזרתי אל ש ההרגשבאיון ירהגעתי ל    

מקום שהיה עבורי כמו בית שני. קירות 
ים כוסשהכרתי מקרוב, מ ,הסינמטק

 –שלטים: "התרבות בסינמטק עתה 
בשעה", "מסכי ענק על  29.12לשלם 

שקל כרטיס,  42חשבון משכורות", "
שקלים משכורת עובד". את הקופות  29

מעטרות עצומות לתמיכה במאבק 
העובדים שהקהל ממלא בחתימות. 
יוזמות מחאה דומות נתלות חדשות 
לבקרים גם על דלתות חדרי הישיבות 

, ים מוסריםהשלטומשרדי ההנהלה. 
בעקבות העובדים תולים שנית. 

מחליפות סכסוך עבודה, בדבר  ההכרזה
את תגי השם מדבקות הנושאות את 

. עובד/ת בשכר מינימום"אני " :הכיתוב
  משובשות מפעם לפעם.הסרטים הקרנות 

), יו"ר ועד העובדים, מקרין 45( ירון בן חייםשוחחתי עם     
  דוקומנטר, צלם ועורך. השנים האחרונות, במאי,  16-ב

אני עולה לבמה ומסביר למה יצאנו  הקרנה"לפני כל     
למאבק. אני תמיד מדגיש שכסף איננו הסיפור כולו ולא הדבר 

פנסיה, תנאים  מעןהעלאת שכר, ללהיחיד. אנחנו נאבקים 
אבל גם נגד הזניה של מקום עבודה,  ,תוספת ותקוסוציאליים 

  , מסביר בן חיים."נושהוא גם בית עבור רבים מאית
  

  למה הכוונה? 
הפך מסחרי, כמו מתנ"ס יקר. מחירי הכרטיסים  סינמטק"ה    

. ההנהלה צופההתכנייה מזלזלת באינטליגנציה של ה .עלו
סת לצופים ברמה של פילוח שוק, לא כבני אדם. תייחמ

יש רק חובבי ז'אנרים מסוימים.  –אין אוהבי קולנוע  המבחינת
 סינמטקשה ,אומרת לנו המנכ"לית דינה פלדחוצפה הבשיא 

שומע עליו. היא טוענת שיש למקום אווירה  אינונידח ושאיש 
. זה לא מה שקורה כאן בלבד זו פרשנות שלהאך ארכאית. 

הוא והמקום הזה תוסס, מגיעים לכאן המון אנשים,  :באמת
לאורך שנים ארוכות. ההנהלה  מקיים את עצמו כלכלית

  מוסד ציבורי מפואר ולרדוף אחרי רווחים". רמוסהחליטה ל
  

לעובדים לדאגה  הכיצד אפשר לאזן בין דאג

  אחריות תרבותיות לעתיד הסינמטק? לו
האידאלים  מאחוריהעובדים מאוחדים  .זה פשוט מאוד"    

שנה,  16. אני גדלתי במקום הזה. אני עובד כאן סינמטקשל ה
הייתי פה יותר מאשר בכל  .15מגיל ביקרתי בו אך כצופה 

דביקות מתוך  הבתים שגרתי. עובדים רבים מגיעים לכאן
עושה פה כסף. גם אחרי שנקבל את  ינוא ישאידאל. אב

שאנו דורשים מההנהלה, איש מאתנו הצנועות העלאות השכר 
, שכל הדברים שכואבים להםהבינו עובדים הלא יהיה עשיר. 

  סיפור הגדול של ב יבמרכהשכר הנמוך והעבודה השוחקת, הם 

  

  מסחור הסינמטק והתרבות. 
 והספרייה של הסינמטק, מנכסי"סגירה מאיימת על     

-מעלה מל :המפוארים ביותר
ספרים  1,500סרטים,  20,000

ואוספים נדירים. סינמטק 
ירושלים, למשל, יכול היה לסגור 
את הספרייה שלו מפני שיש לו 
ארכיון. אבל אם תסגור את 

את  תסגור – בת"א הספרייה
הסינמטק כולו. ההנהלה רוצה 
להעביר את הספרייה לחלל 

  קטנטן  ובפועל לסגור אותה. 
בעלי בספריה יום אחד הופיעו     

מקצוע עם כלי מדידה ועדכנו את 
צפויים כי מנהל הספרייה 

אם עליו לשתף פעולה ו , שינויים
הוא רוצה לשמור עליה. בהמשך 
ביטלו קורסי צילום שהוא 
העביר, ולמעשה הכריחו אותו 
להתפטר. ואם לא די בכך, 
שיקרו לנו שהוא התפטר כדי 

  'להתפתח'".
  

   ?ם זוכים בתמיכה מאנשי תרבותאתאם ה
רשמית מיוצרים, -"חד משמעית. תמיכה אישית ובלתי    

אנו  -ולא חשוב פחות  ,מאיגודים, מסטודנטים ומאנשי מקצוע
אנו לא עובדים סטנדרטיים, והם גם  .מקבלים תמיכה מהקהל

. בכל פעם בעברשתי חלא קהל סטנדרטי. אני מרגיש חום שלא 
כמה שאני עולה על הבמה לפני סרט, מוחאים לי כפיים. 

, מנכ"ל ' [אלון גרבוז!'תחזירו את גרבוז :צועקים מהצופים
הסינמטק הקודם]. הם מבינים לאן המוסד החשוב הזה 

  מתדרדר". 
  

        ?מנהלים שאתם המאבק סיכויי ומהם
אופטימיות על אף שההנהלה לעת עתה  מפגיןבן חיים     

שכרה יועץ ארגוני (לטענתו של בן פילו מסרבת להתגמש וא
 מאבקצעדי ה מול) אלפי שקלים ליום עבודה חיים, בשכר של
יכול להוביל למשהו גדול הרבה הזה מאבק השל העובדים: "

על  ;יותר. כשנקבל את ההעלאה, זה ישפיע על התחום כולו
הסדרנים בקולנוע לב, על הסדרנים בסינמה סיטי ועל 

  המקרינים בכל בתי הקולנוע.
חלק מצוות ההקרנה הטוב בארץ. להיות להיות אני גאה "     

וא אחד המקומות היחידים בארץ מקרין זו אמנות, והסינמטק ה
 תלוייםהארץ  רחבי. פסטיבלים בהמקצוע ששמר על כבוד

 מוכיח שהואהסינמטק אך צוות שלנו. יש לנו גאוות מקצוע. ב
אינו מעריך את עבודת המקרינים ולא את עבודת הסדרנים, 

  הקופאים, הספרנים ועובדי הניקיון והאבטחה.
עב", מסיים בן חיים. ים במשכורות רעובדכאן  מועסקים"    

עם תואר שלישי, שנשארים כאן כי הם  גםים, רובם אקדמא"
אוהבים את המקום וחיים אותו לאורך שנים. איך אפשר 

  אם לא ביציאה למאבק?". התנאים המחפיריםלהתמודד עם 
  

  וסף לאורי

 אוהל מחאה של עובדי הסינמטק (צילום: ירון בן חיים)



  4כנסת/

 הקשישים והנכים

  תוספתדורשים 
  

) סמוך 31.5( בשבוע שעברהפגינו  נכים וקשישים 150-כ    
הרחובות  הצטלבותחסמו את ו ,אביב-למגדלי עזריאלי בתל

לנתיבי איילון, המפגינים  בהמשך צעדוקפלן ומנחם בגין. 
  ) הם עשו זאת בשנית.4.6השבוע ( .דרומההתנועה חסמו את ו

את להשוות  השידרב ופגיננכים והקשישים הה     
אישרה הכנסת את פברואר בלשכר המינימום. קצבאותיהם 

אחר חודשים רבים של הפגנות ל , וזאתהעלאת קצבאות הנכים
היו ארגוני נכים שהשלימו עם המתווה,  .וחסימות כבישים

של  מצבהאת מרע  ו וציינו כי הוא אףתוו אאחרים דחאולם 
  .במאבק יםמשיכמ כמה קבוצות נכים. המתנגדים למתווה

הרשימה , ח"כ דב חנין (חד"ש היה המפגינים עם    
"מאות אלפים נאלצים לחיות מקצבאות  :שמסר ,המשותפת)

, ישראל ותפותחמבישות. בקרב המדינות הקפיטליסטיות המ
איש איננה בחירה.  ועוני בקרב קשישים. זהבשיעורי  מובילה

בוחרת להפוך אינה  ישהבוחר לסיים את חייו בעוני. אאינו 
בוחר לוותר על חימום יש אינו מעמסה כלכלית על ילדיה. א

  ".בחורף, על תרופות, על אוכל או על מתנה לנכדים
"התייצבתי כאן כדי להגיד באופן : עוד הדגיש ח"כ חנין    

הוא  שכר המינימום שקבעה המדינהש ,הברור ביותר
המינימום גם לקשישים וגם לנכים. בשבועות הקרובים אביא 

הצעת החוק הקובעת כי לא יהיו יותר בכנסת להצבעה 
קשישים בישראל שיצטרכו להתקיים מהכנסה פחותה 

. נחוץאבל יש למדינה את הכסף ה ,מהמינימום. זה עולה כסף
להצטרף  עלינולכן מה שאין לממשלה זה הרצון לטפל בבעיה. 

  ".לשכר המינימוםהקצבאות להשוואת צודקת הלדרישה 
  

  

  
  

  קבלו את

 זו הדרך
  מדי שבוע

  אלקטרוני בדואר

  או בדואר רגיל
  

לום, מתבקשים לשלוח ללא תש ,המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוניהמעוניינים לקבל בדואר אלקטרוניהמעוניינים לקבל בדואר אלקטרוניהמעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני

  zohaderekh@gmail.comאל:  כתובת דוא"ל 
 

מתבקשים לכסות את הוצאות  המעוניינים לקבל בדואר רגיל,המעוניינים לקבל בדואר רגיל,המעוניינים לקבל בדואר רגיל,המעוניינים לקבל בדואר רגיל,

בשיק לפקודת המפלגה  שקל 150המשלוח באמצעות תרומה של 

  6126102אביב -תל 26205 "דת הקומוניסטית הישראלית, 

התנחלויות ל: ועדת הפנים

ארנונה ו כספי עבריו

 מיישובים בתוך הקו הירוק
  

ועדת הפנים של הכנסת אישרה לקריאה ראשונה הצעת חוק     
מקומיות שתאפשר לשר הפנים להעביר כספי ארנונה מרשויות 

 את תקציב להעשירכדי  ,בישראל להתנחלויות הסמוכות להן
. ההצעה מתבססת על סעיף קיים בפקודת העיריות, האחרונות

המאפשר ניווט תקציבים מיישובים חזקים ליישובים חלשים 
) הובהר כי 29.5(בשבוע שעבר סמוכים להם. עם זאת, בדיון ה

יהיה להעביר שאי אפשר כיווני, כך -החוק החדש יהיה חד
ליישובים סמוכים חלשים יותר עשירות תקציבים מהתנחלויות 

   תחומי הקו הירוק. בתוך
הרשימה המשותפת) חד"ש, חבר הכנסת יוסף ג'בארין (    

מתח ביקורת על החוק, ואמר כי "מטרתו היא להכשיר העברת 
נגבים ההכנסות של ארנונה כללית ותשלומי חובה אחרים 

התנחלויות בשטחים הכבושים". לדבריו, טובת בישראל ל
חוקי הסיפוח שרשרת ב"הלכה למעשה מדובר בחוק נוסף 

מטרתם להחיל את החוק הישראלי ת, ושממשלת הימין מקדמ
  ".בשטחים הכבושים

  

  סלימאן: -ח"כ תומא

   אל לכם להיתמם
  

) 4.6ביום שני האחרון (למרות התנגדויות רבות, קיימה     
על סוער הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי דיון 

ראשת את הדיון יזמה מצבן של הנשים בעזה בצל הסגר. 
סלימאן (חד"ש, הרשימה -הוועדה, ח"כ עאידה תומא

בעקבות הקשחת המדיניות הישראלית בעניין  המשותפת)
בתי חולים סרטן בעזה לטיפול רפואי בהגישתן של חולות 

  .גדה המערבית, בירושלים המזרחית ובישראלב
יו"ר הכנסת, יולי אדלשטיין וחברי כנסת החברים בוועדה     

של ליוזמתה התנגדו  ולשוויון מגדרי שהימעמד האקידום ל
טענה כי "לא ח"כ מירב בן ארי (כולנו)  .סלימאן-ח"כ תומא

יו"ר את עדה בכנסת ישראל", ואף האשימה וזה תפקידה של 
את תפקידה לקידום אג'נדה  בכך שזו "מנצלת הוועדה

תקף , חבר הוועדה, (המחנה הציוני) שי ח"כ נחמן פוליטית".
ה שתכי "התבלבלה ועסלימאן והצהיר -אף הוא את תומא

למשל, במצוקתן של הנשים  ,פרובוקציה. למה לא לעסוק
  .?"בעוטף עזה

"כולם יודעים  ואמרה: כיםסלימאן השיבה לח"-תומא    
שאלה הרשויות בישראל, כלומר השב"כ ומשרד הביטחון, 

 לקבל טיפול. חולות הסרטן בעזהמונעות משמאפשרות או ש
להיתמם". לדבריה,  ניסיוןזה  – 'מה לנו ולכך'לשאול 

הנשים  "המציאות מוכיחה לנו בדרך הקשה את הקשר בין מצב
אך  ,בעזה. דעותיי הפוליטיות ידועותנשים מצב הלבישראל 

חשיבות בעניין קיימת הסכמה רחבה כי אני מאמינה 
שחברי לראות בשיח הפוליטי. מצער אותי הנשית מעורבות ה

תנגדו לקיום דיון מדיני חשוב והכרחי דווקא אצלנו ההוועדה 
 ,בוועדה. אני מאמינה שהמאבק לשלום הוא מאבק פמיניסטי

בטיח את זכויותיו מביטחונם של התושבים בישראל ו המגן על
  של העם הפלסטיני".



 5/כלכלה
   

  על הפרטת 

 הביטחון הישראלי
  

עוסק ספרו החדש של ד"ר שיר חבר, שראה אור באחרונה,     
בין התפישה הפרדיגמטית לפיה  )לכאורה( בניגוד הקיים

של העיקרי  תחום העיסוקביטחון הוא "טוב כללי" והוא 
לבין העובדה שמדינת ישראל מפריטה יותר ויותר את המדינה 

  היבטיו השונים של הביטחון.
 ןהביטחו תרוב המחקרים הקיימים בתחום זה רואים בהפרט    

נומליה או תופעה שולית. חבר, לעומתם, רואה -בישראל א
מושג הבהפרטה תופעה מרכזית. הוא מרחיב את משמעות 

לא רק על מקרים של מיקור חוץ  והפרטת הביטחון ומחיל אות
, אלא גם על הפרטת חברות צבאיות וביטחוניות פרטיותל

שינוע, הזנה, טיפול ושיכון) של כוחות  ,לוגיסטיקה (ציוד
 ;מכירה של חברות נשק ממשלתיות וציבוריות ;הביטחון

מיקור חוץ של פעילות צבאית בשטחים הכבושים (באמצעות 
הפלסטינית כסוכנת  הפרטת המחסומים ומיסוד הרשות

ומיקור חוץ של פעילות השיטור ושירות  ;ישראל) ביטחון של
  מדינתיים. -לאופיקוח הר תוך שיתוף סוכני שיטור ובתי הס

גם  בחדשנות חברכולל תחת המטרייה של "הפרטה",     
לעידוד דלדול מכוון של שירותי ביטחון קיימים כדרך נוספת 

רותי ביטחון, תוך הענקת סמכויות ישרכישת לאו  לייצור
בתחום  ., למוסדות ולחברות פרטיותליחידיםפיקוח ושיטור 

רישיונות לנשיאת נשק מתן "המשמר האזרחי", נכללים זה 
. עיקרו עודאישי, הסתמכות על ה"ציבור" בפעילות "ִנטרול" ו

 של סוגי ההפרטה, תוך דיון במקריםא טיפולוגיה ושל הספר ה
  ים ספציפיים. זה גם החלק המעניין יותר.(חברות) ישראלי

 הספר מעלה שלוש שאלות בעניין מניעי הפרטת הביטחון:    
  ציבוריים   מקורות   בהקצאת   שינויים   תרמו   איך , ראשיתראשיתראשיתראשית

  

איך השפיעה מדיניות  ,שניתשניתשניתשנית ;ביטחון למגמת ההפרטה
הביטחון על חלוקת האחריות בין הסקטור הפרטי לזה 

איך השפיעו התרחשויות בינלאומיות  ,שלישיתשלישיתשלישיתשלישית ;הציבורי
(בעיקר בארה"ב) על הפרטת הביטחון בישראל, וכיצד 

         .משתלב הסקטור הביטחוני הפרטי הישראלי בשוק העולמי
ההפחתה בהקצאת המקורות לביטחון בעולם אחרי     

המלחמה הקרה, התחושה הציבורית כי הוצאות הביטחון 
הקשר ההדוק בין גם כמו פוליטי כבד, -הפכו נטל כלכלי

-ישראל לארה"ב וההשפעה הגוברת של האידיאולוגיה הניאו
גרמו ללחץ בישראל לחקות את מדיניות הביטחון  ,ליברלית

  בקצב איטי יותר. גם אם הפרטה, מדיניות של בארה"ב ולאמץ 
 .הגבלת תקציבי הביטחון גרמה למשבר באליטה הצבאית    

הכיבוש וההתנגדות לו לביטחוניזציה של במקביל, הובילו 
ובמסגרת   זו, החיים ולהצבר רב של ידע ויוקרה בקרב אליטה

סקטור הפרטי. ב לעסוק בנושאים צבאייםההפרטה הם פנו 
תופעה זו, טוען חבר, הייתה מלווה גם בירידת אתוס האזרחות 

  התלויה בשירות בצבא ובירידה בשיעור המתגייסים.
מערכת תחזוקת הכיבוש היא לבה של  אל,בתנאים של ישר    

 ולכן כפעולה פריפריאלית, הממסד מציג אותהאך  .הביטחון
כהכנה למלחמות. חבר, נתפש תפקידו העיקרי של הצבא 

, מזהה ניסיון "הכיבוש הישראלי" בספרו גורדון ניבבעקבות 
 אזרחים והפרתכלפי לנתק את הצבא מהאלימות המתמשכת 

המתווך לכיבוש מעבר מכיבוש ישיר , בדמות זכויות אדם
  "סוכנים" מקומיים. באמצעות 

צד"ל (שכשלו), בן זה, שהתחיל ב"אגודות הכפרים" וכיוו    
הקמת יחידות שיטור של אוסלו עם עקבות הסכם וחזר ב

הרשות הפלסטינית, מחייב שימור מידת לגיטימציה פנימית 
קה מעניששל הסוכן (בקרב הנכבשים) בנוסף ללגיטימציה 

ישראל ומעניק העולם. זה מצב קונפליקטואלי מתמיד. 
ההפרדה בין הכובשים לנכבשים יוצרת שטח רחב המאפשר 

  .כניסת מומחי פיקוח ואבטחה מהמגזר הפרטי
להתפתחות  אומיהבינלסוקר חבר את הרקע האחרון בפרק     

ישראל התעשיות ב, זותעשיות הביטחון והפרטתן. מבחינה 
אשר בריטניה, אך יותר מבארה"ב וב אשרמופרטות פחות מ

גרמניה. כתוצאה מהסיוע הביטחוני הגדול של ארה"ב, ב
טחוני ינאלצה ישראל לקפל את שאיפתה לעצמאות בייצור הב

למשל ( האמריקאיולהסתגל לתפקיד משלים בייבוא הנשק 
הלביא). התפתחות שוק הביטחון ואבטחת פרויקט ביטול 

 יצואניות הנשק ביןעמד בעולם הקנה לישראל מ פניםה
  מוניטין מוסרי מפוקפק. ו

המסגרת התאורטית  . ואולם,נושא הספר חשוב ומרתק    
המודל טענתו, לפיה גורעת. ואף שמאמץ חבר אינה מוסיפה 

) של שמשון ביכלר ויונתן ניצן CasPהתאורטי של הון ככוח (
העובדה אינה משכנעת בעיניי, ולא רק בשל  –תוח ילנ םתור

יחסת למעמדות ולמאבק יואינה מת צדדית-חדשהתאוריה 
). לתחרות בין אליטות(כי אם רק הון השל  ומעמדי על ניכוס

דווקא משום שהיא  :הצגה ברורה של התאוריהבספר אין 
לא  למשל, יותר. יש מקום להבהירה, מוכרתואינה חדשה 

ולאליטות " עור ההצבר הדיפרנציאליישמושג "ברור מה ל
מבולי של ימושג ההון הס. נוסף לכך, טחוניות שונותיב

י ההון תואם את מושגאינו  ,שימושחבר בו עושה  ,יהיבורד
זה לא רק  הניתוח הסוציולוגי, ,לכן. ביכלר וניצןוהכוח של 

רק , כלכלי, של מאבקי אליטות בדוגמאות השונות בספרה
  . מספיק משכנעומפותח והוא אינו נרמז, 

  

  בישי ארליךא
  

Shir Hever, The Privatization of Israeli 
Security, London: Pluto Press, 2018 
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  ראאד פהמי, מזכיר המפלגה הקומוניסטית העיראקית:ראיון עם 

   עדתיו ננחוצה ממשלה שבסיסה אינ
  

, במעמקי צירי התנועה המרכזיים ליד כיכר אנדלוס    

של הבירה בגדד, שוכנים משרדי המפלגה הקומוניסטית 

) הושלכה פצצה על 25.5בשבוע שעבר (העיראקית. 

לרכוש. "אין נזק נגרם  אךהמפלגה. לא היו נפגעים, מטה 

לנו ספק שהתקפה פחדנית זו היא תגובה לתפקיד 

ממשל פדרלי חדש על בסיס  בכינוןת המפלגה מלאשמ

רפורמות פוליטיות, חברתיות וכלכליות; הרחק מסדר 

, הגיבה יום המוכתב על רקע אתני, עדתי וסקטוריאלי"

  .המפלגה בגילוי דעת שראה אור יממה לאחר ההתקפה

מפתיעה של המפלגה ההתמודדות הבעקבות     

עומד המנהיג  הברית סאיירון, בראשבשותפות עם 

 55(והצלחתה האלקטורלית  סאדר-דה אאתמוקהשיעי 

, בחרנו להביא את עיקרי )מנטלמושבים בפר 329מתוך 

לגה הקומוניסטית העיראקית, פהדברים של מזכיר המ

  :)25.5( "ג'זירה-אל"עם כתב בשיחה  ,פהמיראאד 
  

 הבצד , מצאתם שותפיםשמאל הרדיקליב, אתם

  כיצד?ה. בעיראק המפה הפוליטית של הימני
הפוליטי בעיראק בהתייחס למאזן  המצבניתחנו את     

הכוחות ולשינויים שאנו מקווים להוביל. עיראק צריכה הייתה 
את ריבונותה. לעצמה להיפטר מהכיבוש ולהשיב קודם כל 

קפיטליסטית. עניי עיראק שיטה עם עכשיו אנו מתמודדים 
שינוי. אנו  חוללדריסטי יאסמוכים ובטוחים כי הבלוק הס

ולהאצת ליצירת מקומות עבודה נשאף צדק חברתי, נקדם 
  הבסיס היצרני של הכלכלה.

באופן מוחלט בנפט. החקלאות, עיראק , תלויה 2003מאז     
מים לא יותר תור, וברובם נעלמו –מפעלי התעשייה והייצור 

מהתמ"ג. התכנית שלנו היא להחזיר את החקלאות  1.25%-מ
היצרנית ולספק הגנה לפעולה, להתניע מחדש את התעשייה 

. במובנים של פיתוח חברתי, אנו רוצים לחזק את זרחיםלא
 ,לעיראקלה,  חוקי העבודה ואת החקיקה הפיסקלית. אל

  שוק לצריכה עבור שכנותיה היצרניות.רק להיות 
  

אתם רק מרכיב אך  ,מדינת רווחה לשאתה מציג חזון 

  . כמה אפקטיבי המסר שלכם?בקואליציה אחד
במצע. אולי  מוצקיש תוכן חברתי  דריסטיםאהסלשותפינו     

יירון אקואליציית סאך , שאנו כותביםבאופן הוא אינו מנוסח 
  בעד צדק חברתי. בהחלט כולה 

של הבסיס הפוליטי ולא בכדי משותף, מן היש לנו הרבה     
העניים והמוחלשים. אנו חיים בקרב הוא הסאדריסטים 

בכל ומשבר עמוק: לא רק במובן הביטחוני ל השנקלעבמדינה 
אבטלה גבוה, שירותים  שיעורהקשר לטרור, כי אם גם 

 האתגר מתפקדים.-בלתימדינתיים ומנגנונים קורסים ציבוריים 
  אינטרס הלאומי.את השתתאם קואליציה רחבה  לבנותהוא 

  

בהנחה שתגיעו לשלטון, איזה סדר יום תקדמו? מה 

  הראשונים? בחודשיםתרצו להשיג 
יש דברים שאפשר להשיג בטווח הקצר, כאוריינטציה     

לקראת רפורמות ארוכות טווח. האתגר הראשון הוא להקים 
  ממשלה שקווי הבסיס שלה לא יהיו אתניים ועדתיים. חקיקה 

  נגד תיקי השחיתות הישנים  .לחיזוק הביטוח הלאומי נחוצה
לבצע פעולות יש  נוסף לכך, צריכים להיפתח בשנית.בכירים 

  .קונקרטיות לשיפור השירות הציבורי והחינוך

  ש, עיראק)אסאדר (מימין). (צילום: ניק-פהמי (משמאל) וא

  
 בשחיתות עמוקה.אף היא מערכת הבריאות נגועה     

כמו  .ברורים עם לוחות זמנים לקדם תכנית כהצריה הממשל
לשקול מחדש את שיטת  נהיה מוכרחים אם נהיה בשלטוןכן, 

. לא הכול ניתן להשגה מיסוי הנדל"ן לרבותהמיסוי בעיראק, 
  בארבע שנים, אך זה יהיה צעד בכיוון הנכון.

  

ל עיראק עם מה החזון של ברית סאיירון ליחסיה ש

דר התנגדתם לפלישה אס-מדינות אחרות? אתם וא

  האמריקאית ולהשפעה מבחוץ. 
עם כל המדינות, בתנאי שאלה אנו בעד יחסים בילטרליים     

יכבדו את ריבונותה של עיראק ולא יתערבו בענייניה 
שכנותיה עם כל ם הפנימיים. אפשר לקיים על בסיס זה יחסי

  כבוד הדדי. על בסיסשל עיראק 
לעולם לא נסכים לקבל בסיסים צבאיים של משטרים     

אחרים בתוך שטחה של עיראק. כל עוד נלחמנו בדאעש, היה 
צורך בבסיסים בינלאומיים בתוך המדינה. צורך כזה כבר  אולי

הנוכחות היחידה שקיימת כעת היא של יועצים.     איננו קיים.
איננה מקובלת, וכל ממשלה  לבטחאמריקאית נוכחות צבאית 

עיראקית שתהא לא תתיר כזו. עלינו לבנות עיראק ריבונית 
ין אם ב צריכים לכבד את עיראק, כל הגורמים הזרים. ועצמאית

   .אחרים אמריקאים, איראנים או האל
עממית לעבוד עם העם, ולמסד סולידריות ואחדות יש     

עיראקית. עד כה היה העם מפולג, ולכן כוחות זרים התערבו 
        .תוך העמקת הפלגנות בקלות ומצאו אוזניים קשובות

  

יש קשרים אידאולוגיים ומה באשר לטהראן? 

  .לשכנה מעבר לגבולוכלכליים מובהקים בין עיראק 
 40ארגון גג של  ,"שעבי-האשד א"ניקח כדוגמא את     

מיליציות, שיעיות ברובן. "האשד" הוא ארגון עיראקי. כן, 
ברור שהוא מקורב לאיראן, אך אנו מתעקשים כי כל הכוחות 

  צריכים להיות מחויבים לאינטרס העיראקי קודם כל.
. והפוליטיים הצבאייםהגורמים זה נכון גם לגבי כל יתר     

כאשר אנו מדברים על בניית המדינה מחדש, בניית הכוחות 
נאמנות לעיראק הוא העיקרון הבסיסי  ,המזוינים מחדש

תחילה. עד כמה שאני יודע, כל הכוחות הפוליטיים והצבאיים, 
. רק הללו הייסודקווי  את אימצו, "שעבי-האשד א"לרבות 

  .ץמבחוגורם העיראקים יחליטו מי ישלוט בעיראק, לא אף 
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  שנה למותו של מרדכי אבי שאול 30

 הומניזם

   כמצפן לפעולה
  

שנה למותו של  30-שנה להולדתו ו 120מלאו  האחרונל    
, המשורר, המתרגם והלוחם הדגול רהסופ – אבי שאולמרדכי 

  בין העמים.להגנת זכויות האדם ולידידות 
במשפחה בשם איזידור מנדל  1898במאי נולד  אבי שאול    

-ובולמד שם בישיבה. נשא לאישה את לאה,  יהודית בהונגריה
היגרו שניהם לפלשתינה. מאחר שידע עברית, מצא את  1920

  פרנסתו כמורה ובמקביל למד באוניברסיטה העברית.
תו שתפיהשקפת עולמו ההומניסטית דחקה בהדרגה את     

נמנה עם האינטלקטואלים שפעלו  1925-הדתית, וכבר ב
במסגרת הארגון ברית שלום, שדגל באוטונומיה משותפת של 

  ערבים ויהודים בפלשתינה.
להיכרותו עם המפלגה הקומוניסטית הפלשתינאית,     

שפעלה בשנים אלה בתנאי מחתרת, תרמה חברותם בה של 
אחד  (יאנוש) מנדל.צבי (פאל) מנדל ואליהו  –שני אחיו 

תי לא צוין שמו) נמנה עם האסירים אהאחים (במקורות שקר
בשביתת רעב ממושכת  1935שפתחו ביולי  ,הקומוניסטים

בראש השביתה  בתביעה שיכירו בהם כאסירים פוליטיים.
   מוגרבי.-מרדכי בילצקי ומחמוד אלחברי ההנהגה עמדו 

הימשכותה של שביתת רעב זו עוררה עניין ציבורי, ומרדכי     
לנציב העליון בולטים אנשי תרבות  יזם פנייה של אבי שאול

פנייה זו פורסמה  קריאה להיענות לדרישותיהם.בהבריטי 
עשר -"יום שלושה ) תחת הכותרת:29.7.1935"דבר" ( בעיתון

  כמה מאנשי התרבות שחתמו על הפנייה  לשביתת הרעב".

  על   להגנה   האגודה   בשם  הומניטרי  ארגון  להקים  החליטו 
זכויות האדם, שבהמשך נקרא הליגה לזכויות האדם והאזרח. 
אבי שאול היה הרוח החיה בפעילות הליגה במשך עשרות 

  .1988-שנות קיומה ועד להתפרקותה ב
יוע הומניטרי ומשפטי בשנות המנדט הגישה הליגה ס    

, שרבים מהם היו קומוניסטים, לעצורים פוליטיים
ולמשפחותיהם. היא נעזרה בפרקליטים שתרמו את זמנם 

אינטלקטואלים ה עם להגנה על עצורים וכן בקשרים שהיו ל
  כמו הרב מגנס ופרופ' הוגו ברמן מהאוניברסיטה העברית.

הפעילות ההומניטרית למען העצורים הפכה את ביתו של     
שליחי אביב מטה פעולה, שאליו הגיעו -אבי שאול בתל

ב"קול העם"  ראה אור. בריאיון שתקומוניסטיהמפלגה ה
) סיפרה לאה אבי שאול, כי פעילות הסיוע 29.10.1949(

ם, שליחיהלשובתי הרעב חשפה בפניהם את אישיותם של 
: "גילינו וביץ', אליושה גוז'נסקי ויהודה סתויוביניהם רות ל

שיש בהם התמדה  אדם אדם הראויים לכבוד ולהערצה, בני בני
וחכמת חיים ואופטימיזם מופלא, המוכנים להקריב את עצמם 
למען האידאה אשר בה האמינו. והן ידע כל אחד מהם את 

  הצפוי לו, אם ייפול בידי המשטרה האימפריאליסטית".
 1939-בהכרות זו, הצטרפה לאה אבי שאול  בעקבות    

למפלגה הקומוניסטית והתמידה בפעילות בשורותיה 
ובשורות תנועת הנשים הדמוקרטיות. מרדכי אבי שאול בחר 

 1942-להמשיך לפעול לצד המפלגה בארגונים דמוקרטיים. ב
למען רוסיה המועצתית ובהמשך  Vנמנה עם מייסדי ליגה 

 1950-ברה"מ. ב-תנועת הידידות ישראל אנבחר לכהונת נשי
והיה  ,בישראלנמנה עם מקימי הוועד הארצי למען השלום 

  חבר מועצת השלום העולמית.
 ,"יחסו של עם לזולתו הוא המבחן למעלתו המוסרית"    

זכויות האדם והעמים של  תמצת אבי שאול את עמדתו בשאלה
רה"מ ב-ות ישראלדוועידה הארצית של שוחרי ידינאומו בב
תו זו לפעילות רבת שנים שהוא תרגם את תפי  ).21.1.1972(

נגד הממשל הצבאי, נגד מדיניות הנישול והאפליה, נגד פשעי 
  הכיבוש, להגנת זכויות העובדים ולכיבוד זכויות האזרח.

  

  תמר גוז'נסקי
  

  אביר הלשון העברית
אבי שאול פרסם אמנם את ספר השירה הראשון שלו מרדכי     

בארץ הספרותית הענפה נכתבה  יצירתובהונגרית, אך מכלול 
בעברית, בה שלט על כל רבדיה. בראיון ליגאל לוסין ו

ביטא אבי שאול את הערצתו  ),14.8.1959("מעריב", 
"הלשון העברית היא הלשון הנפלאה ביותר מבחינת  לעברית:

יה משופעים בלי מידה; הלוואי וידענו אף גמישותה; אוצרות
  את מקצת האוצרות הטמונים בבית גנזים זה!".

בהקשר זה, הרעיף יגאל לוסין מצדו על המרואיין מילות     
באוצרות הלשון העברית  ]...[ שבח: "שליטתו של אבי שאול

היא ממש וירטואוזית. צירופי המלים שלו הם נועזים ועם זאת 
מודרני' מתובל בסממניה -סגנונו ה'ספרותי טעם.-עדיני

  החריפים של לשון המשנה והמדרשים".
את  ברם .ספרים של פרוזה ושירה 13אבי שאול פרסם     

 יותמגרמנית ומשפות אירופ מיםתרגוה הביאו לותהילתו 
הוענק לו פרס טשרניחובסקי לתרגומי מופת  1958-אחרות. ב

תומאס הסופר הגרמני של  םספרי העבור התרגום של ארבע
: "הר הקסמים", "לוטה בווימאר", "וידוי ההרפתקן מאן

  פליקס קרול" ו"יוסף ואחיו".
שירים, סיפורים, רשימות ביקורת ומאמרים בנושאי תרבות     

  "קול העם" ו"זו הדרך"., ראו אור בביטאוני מק"ימפרי עטו 

  ת"ג



    במאבק
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שהתנדבה   ,21רזאן אשרף, צעירה פלסטינית בת     
נורתה , באזור חאן יונס ברצועה כאחות בצוות רפואי

חיילי צה"ל אש חיה של ב ) למוות1.6בסוף השבוע (
 מהלךבעשרות  כן נפצעו גבול. הגדר ל שניצבו סמוך

פי סוכנות ת והעימותים עם כוחות הצבא. לההפגנו
 כאשר ,פלסטינים נפגעו 100הידיעות הפלסטינית ואפא, 

  אש חיה. ירי מנפגעו מהם  40
השתתפו  במחאה על המשך הירי במפגינים בעזה,     

בהפגנה מאות רבות של פעילי חד"ש, מק"י ובנק"י 
ת, זאשנערכה בכיכר אונסק"ו במושבה הגרמנית בחיפה. 

) Think_Gaza#במסגרת היוזמה "חשבו על עזה" (
הרחבת  לשם שמובילה חד"ש יחד עם כוחות נוספים

  . איסוף תרומות למטרתועזה על  לסגר ההתנגדות
המוחים נגד המצור ברחוב צעדו כיכר, בלאחר עצרת     

בהפגנה  המשתתפים עם. סאסנלכיוון שכונת ואדי נִ  הגפן
: יו"ר הרשימה המשותפת ח"כ איימן עודה נמנו

הרשימה  ,(חד"ש), ח"כ יוסף ג'בארין (חד"ש
ויו"ר ועדת המעקב העליונה, ח"כ לשעבר  ,המשותפת)

לזכויות  – כ"ל מוסאואנמוחמד ברכה (חד"ש). מ
ששוטרים שברו את רגלו בעת ח, , ג'עפר פרהאזרחים הערבים

ל חלק בהפגנה נט לפני כשבועיים,בחיפה לאחר הפגנה ו מעצר
אני עומד אתכם כאן היום בדרישה ": אמר פרח .ונשא דברים
נגד מדיניות ברורה באמירה עזה, על המצור מלהסיר את 

נמשיך להיאבק למען  .הדיכוי והמעצרים. לא ישתיקו אותנו
 ."שחרור שני העמים מהכיבושלו עתיד של שלום צודק

 

 ;שני הרוגים נוספים בבניין

  ממשלת סין נמאסל
  

-בניין, והם ההרוגים ה שני פועלי נספו עוד שעבר שבועב    
. , נוסף לעוברת אורח אחת2018בענף מאז תחילת  17-וה 16

מספר פועלי בהשוואה ל רבעבשיעור של גבוה זה מספר 
  בתקופה זו אשתקד. והרגשנהבניין 

 בנגב, נהרגשתושב הכפר זרנוק  ),46( נאיף עיד אבו קווידר   
ממטען שנפל עליו במהלך עבודות בינוי בבסיס הצבאי  )29.5(

מוניר סאלח  הליפהרג בנניממה לאחר מכן,  שבנגב. קציעות
   בבני ברק.קלקיליה, באתר בנייה סמוך לסלמאן, תושב כפר 

את הקבלן ואת  המשטרהעצרה בעקבות מותו של האחרון,     
, אהרן יעקב ועאמר יםשניהה. ימנהל העבודה באתר הבני

לשבש ובניסיון חשודים בגרימת מוות ברשלנות, ג'בארין, 
התנהלות זו  חריגה בנוף הישראלי, שכן לא מרבה  חקירה.

צרים ולנקוט סנקציות נגד קבלנים, מנהלי לבצע מעהמשטרה 
  .נהלים חברות בנייה שהפרובעלי תפקידים בועבודה 

     בחודש מאי העקוב מדם נהרגו חמישה פועלי בניין, מתוכם

  שלושה בשל נפילה מגוב רב. -
  ת דאגההסיני ההממשלעל רקע התאונות הקטלניות, הביעה    

  פרח, בשבוע שעבר בהפגנה בחיפה (צילום: באסל טאנוס)ג'עפר 
  

הפעילה את  סין .ממצב הבטיחות באתרי הבנייה בישראל
והודיעה כי אינה  בהסכם הביליטרלי בין המדינותסעיף הווטו 
אתרי בנייה  36-שילובם של עובדים סינים ב מתירה את

. סגן ונחשבים מסוכנים יותר המועדים לפורענות ישראלב
שיחה במשרד המסחר הסיני, זומן להשגריר הישראלי בבייג'ין 

בעקבות מותו של פועל בניין סיני מוקדם יותר החודש באתר 
   בנייה של קבוצת שיכון ובינוי בירושלים.

  

  תל אביב –חד"ש 

  המאבק הלהט"בי כמאבק 

  יהודי וסוציאליסטי-ערבי
  פאדי דעיןו אורי וולטמןבהשתתפות 

  20:00, ביוני 12 ,'גיום 
  

  חברי חד"ש ומק"י יצטרפו למצעד הגאווה בתל אביב,

  בגן מאיר 9:30) בשעה 8.6ביום שישי (
  

  שנים לכיבוש: משמרות מחאה 51
  "נשים בשחור" ביוזמת

: שד' בן גוריון חיפה : רח' המלך ג'ורג' פינת שד' בן ציון; אביבתל 

  : בכניסה לקיבוץגן שמאל : כיכר פריז; ירושלים פינת רח' הגפן; 

  13:00, יוניב 8, יום ו'
  

  מועדון קולנוע בגדה השמאלית

   גאורגי שנגלג'ה – פירוסמני
  )באנגלית כתוביות ;גאורגית( ברית המועצות ,1969

        , תל אביב70, אחד העם 20:00, ביוני 9, מוצ"ש


