
  
  

ממשלת צעד נוסף בדרכה של  הואחוק הלאום 

  מדינת אפרטהייד  כאן לכונןוהמתנחלים  הימין
  

  

קדימה...  צועדתדיחה, ממשלת ישראל בכפי שמספרת ה    
ממשלת  שלחקיקת "חוק תהום הלאום" תהום. הלעבר 
 ,הנשענת על קואליציית הימין הקיצוני ,והמתנחלים נתניהו

תוך . זאת, ציון דרך בהפיכת ישראל למדינת אפרטהיידהיא 
קיבוע והנצחת ההפרדה והאפליה, עיגונה בחוק של עליונות 

, מחיקת המילה "שוויון" מהלקסיקון לאומית-אתנוואדנות 
מסר ברור לאזרחים הערבים, חמישית ושל הכנסת הפוליטי 

בעלי מעמד שייכים ואינם  מאזרחי המדינה, כי הם אינם
בכל הקשור לשפה או  שווה לזה של האזרחים היהודים

  .לזכויות מגורים
-בתל) 14.7האחרון (עבור האלפים שצעדו במוצ"ש     

ההפגנה של  האת סיפור בדיחה.הייתה אביב זו בוודאי לא 
אביב חייבים לספר, ולא רק על מנת  במרכז תלבמוצ"ש 
שבכוחו לאחד כוחות רבים  חשובאירוע פוליטי כשתירשם 

, מפני הזה חייבים לספר את הסיפור סביב מטרה אחת. אנו
כוחות חברתיים ופוליטיים לאחד  שישאחד מלקחיו הוא ש

בקרב נגד הגזענות להמשיך יותר כדי ורחבים גדולים 
  זם. והפשי

שלוש הפגנות ברדיוס של כקילומטר נערכו באותו ערב    
: נגד חוק הלאום הגזעני, נגד ממשלת הימיןמדיניות נגד 

שחיתות ראש הממשלה בנימין נתניהו והשלטון ונגד 
  מחוק הפונדקאות. הלהט"בקהילת החרגת 

 –בין המחאות הייתה ההפגנה נגד חוק הלאום שהגדולה     
מק"י, עומדים ביחד, שלום ו חד"ש ומארגניה נמנ עםש

מרצ, התנועה הרפורמית, צעירי מפלגת העבודה,  ,עכשיו
קיום בנגב, אגודת -האגודה לזכויות האזרח, פורום דותע"ל, 

            ועוד. ואאמרכז מוס, יהודי אתיופיה
בכיכר רבין. התכנסו  משתתפי ההפגנה נגד חוק הלאום    

להצטלבותו עם רחוב אבן גבירול עד רחוב לאורך צעדו הם 
משתתפי ההפגנה נגד חוק חברו להם שם ו, דיזנגוף

נגוף סנטר, זילכיוון דלצעוד נדקאות. המפגינים המשיכו הפו
גם מפגינים נגד השחיתות שצעדו להפגנה הצטרפו ש היכן

עליה , והוקמה במה. ברחוב דיזנגוף מכיכר הבימה
בחלקה השני של  .הדוברים שהוזמנו לשאת דברים עלו

  ם.לקחו חלק אלפים רבי ההפגנה

  (צילום: אקטיבסטילס) סלימאן-חברי הכנסת איימן עודה ועאידה תומא

  
הקולות שנשמעו במהלך העצרת היו מגוונים עד מאוד. יו"ר     

הרשימה המשותפת, ח"כ איימן עודה (חד"ש), אמר 
אצבע  למתכנסים כי "חוק הלאום הוא חוק שכל כולו תקיעת

 ". מנכ"לית שלום עכשיוםם של חמישית מהאזרחייעיניב
לא מדובר בחוק לאום, אלא ", שקד מורג, הבהירה כי החדשה

  י".בחוק לאומנ
חן אריאלי, מנכ"לית אגודת הלהט"ב, קראה למשתתפים     

מדובר במתקפה על הבית, והיא נוגעת לכל הציבור כי "להבין 
גלעד קריב, כינה מנכ״ל התנועה הרפורמית, הרב  ."בישראל

המטרה אך  –כאמור, קולות מגוונים  .את חוק הלאום "בזוי"
  משותפת. 
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 2תגובות/
        

        

        

        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם
  

  הפרטת הדואר: כך עובדת השיטה
מו דואר החלטת הממשלה להפריט שירות ציבורי חשוב כ"

השיטה: עבודת  לאופןישראל היא דוגמא מובהקת 
ואז  בהתחלה הם ייבשו את התקציב, יצרו מצוקת כוח אדם,

אמרו שהשירות גרוע ואין ברירה אלא למכור לגורמים 
פרטיים. לא שיפור איכות השירות היא שמעניינת אותם, 

  ."שבירת העבודה המאורגנת והעשרת מקורבים אלא
  )3.7(ח"כ דב חנין, טוויטר, 

  

  הפרטת תעש: כך עובדת השיטה
מיליארד שקל עבור מכירת  1.8"המדינה תקבל מאלביט 

מיליארד שקל כדי לתמרץ אותה  1.8תיתן לה תע"ש, ואז 
        להעביר את המפעלים לנגב. כמה יצא לכם? אפס? גם לי".

  )2.7רון גילרן, יועץ לח"כ שלי יחימוביץ', טוויטר, ( 
  

  גדולה של משרד האוצר-הקופה הקטנה
"קופת הביטוח הלאומי מתרוקנת: גובה העודפים שמשרד 

בשנים האחרונות פי האוצר לוקח מהמוסד לביטוח לאומי גדל 
מיליארד שקל  11.1ל־ 2014מיליארד שקל ב־ 3.6מ־ -שלושה 

. התוצאה היא עלייה גוברת של חוב המדינה לביטוח 2018ב־
מיליארד שקל. הסיבה העיקרית  216הלאומי, המוערך היום ב־

להגדלת הסכומים שלוקח האוצר היא העלייה בהשתתפות 
האוצר מגדיל  המשרד בתקציב הביטוח הלאומי. כלומר,

לכאורה את ההשתתפות שלו בתקציב הביטוח הלאומי, 
  ולאחר מכן לוקח את הכסף ומשתמש בו למטרות אחרות ".

  )2.7("כלכליסט", 
  

  דירות! 18-אל תגידו אפליה: מדובר ב
ה מכרז מחיר למשתכן במגזר הערבי. המכרז ח"נסגר בהצל

במסגרת דירות מוזלות  13יחידות דיור סך הכל,  18כולל 
מחיר למשתכן ועוד חמש דירות למכירה בשוק החופשי. 
מספר הדירות שייבנו במסגרת מכרזי מחיר למשתכן 

  אלף". 52שנסגרו עד כה עומד על 
  )3.7, "גלובס" (

  

  חדשות ליהודים בלבד
בשבוע שעבר כמעט ולא הופיעו דוברים ערבים בתכניות "

בולטת יתה יהחדשות והאקטואליה המרכזיות. ההדרה ה
של תאגיד השידור הישראלי, שנהנה  11במיוחד בערוץ כאן 

שידורי  בימים האחרונים מנתוני רייטינג גבוהים במיוחד בשל
משחקי גביע העולם בכדורגל. בערוץ הציבורי, שמחויב לא 
רק אתית אלא גם חוקית לתת ייצוג נאות לכל רבדי החברה, 

  ."טואליההאקבתכניות  אפילו ערבי אחד השבועלא הופיע 
  )4.7("העין השביעית", 

  שיקום האסיר המשוחרר: בורר בין סוחרי נשק
אהוד אולמרט, ישמש כמגשר בסכסוך  ה"מ לשעבר,"ר
אביב לשעבר, רוני מילוא, לבין -מתנהל בין ראש עיריית תלה

חברה גיאורגית שטוענת כי מילוא חייב לה כספים מעסקאות 
שקלים, שנעשו בין ביטחוניות רגישות בשווי מיליוני 

  .התעשיות הביטחוניות בישראל לבין ממשלת גיאורגיה"
  )2.7("גלובס", 

  

 מכתבים    

  למערכת    
  

   אקדמיה שכולה שקר
מייצגת את חיפוש האדם אחר , ובעולם ישראלב ,דמיההאק    

לשפוך אור על המתרחש האקדמי המחקר מטרת האמת. 
  סביבנו, בעולם הטבע ובתוך החברה האנושית. 

צורף לאחרונה ומוסד המתיימר להיות אקדמי,  ובכן, יש    
לחסות תחת כנפי המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) של 
ישראל, שבכל דף אינטרנט באתרו, ובכל פרסום רשמי שיוצא 

אריאל  ממנו כתוב דבר שקר: "אוניברסיטת אריאל בשומרון,
נמצאת ה , ישראל". השקר גלוי לעין כל, שכן אריאל אינ40700

לא ולא, בשקר זה  ?במדינת ישראל. תאמרו טעות פעוטה
 ת בגדה המערבית.יומתחבא השקר הגדול של ההתנחלו

גדה המערבית, שטח שמעולם לא באריאל נמצאת עמוק     
אדם -בניה חיים מיליוני סופח למדינת ישראל, וסביב גדרותי

תחת משטר צבאי מדכא. אם אריאל אכן נמצאת  סטיניםפל
פקטו בישראל, מכאן שישראל איננה מדינה דמוקרטית, -דה

ד לישראלים וחוק אחר אלא מדינת אפרטהייד שבה חוק אח
ינים. שערי אונ' אריאל, כמו ההתנחלות אריאל סט(צבאי) לפל

המקומיים והכבישים המובילים אליה, סגורים בפני התושבים 
"הדמוקרטיה  יסוף פסוק לשקרזה  שעל אדמתם נבנתה. 

  היחידה במזרח התיכון" או "מדינה יהודית ודמוקרטית".
אבל אריאל עדיין איננה במדינת ישראל, ועוד יש עתיד     

ותקנה למדינת ישראל כדמוקרטיה. על מדינת ישראל לחדול 
באריאל מפיתוח ההתנחלויות ולפנותן. ומה לגבי הסטודנטים 

ואנשי הסגל והמחקר? יש לבנות אוניברסיטאות ומכוני מחקר 
כרמיאל בגת,  תיקריבחדרה, בתקוה, -במדינת ישראל: בפתח

המשווע להשכלה גבוהה, שאן, למען הציבור הצעיר -ביתבו
הרבים המחפשים משרת מחקר ופיתוח. הכסף  והחוקרים

  לממן זאת בקלות. יוכלהאדיר שמושקע לשווא בהתנחלויות 
כדי להפעיל לחץ בכיוון זה, אני קורא לכל עד שזה יקרה, ו    

אנשי האקדמיה בישראל לשקול את העובדות לגבי אונ' 
אריאל לפני כל שיתוף פעולה עם מוסד זה. מותר לנו, עדיין, 
לסרב לשתף פעולה עם משטר האפרטהייד בגדה המערבית, 

נשי אקדמיה בכירים א 1,200-ובכך להחיש את קצו. כך, כ
  נגד ההכרה באוניברסיטת אריאל.  בעבריצאו 

ניסיון של שר החינוך בנט להעביר על לאחרונה התבשרנו     
תקנון חדש, האוסר קריאה לחרם על "מוסד אקדמי ישראלי". 
הכוונה הברורה היא להשתיק את הקולות המתנגדים למשטר 

באקדמיה האפרטהייד בגדה המערבית. אני קורא לכל חברי 
בישראל לא לחשוש לחשוף בפומבי את השקר ולדבוק 

  בערכים של האקדמיה במדינות דמוקרטיות: שוויון ואמת.

  , מכון וייצמן למדעניר גובפרופ' 

  אקדמאים ישראלים למען שלום
 

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

  6126102יפו -ת"א 26205או לתיבת דואר 



 3עירוני/ 
   

  החיזוקמפריטים את 
  

פערים בין מרכז לפריפריה, העצמת אי השוויון בין תושבי הערים וגזירת 

38רווחי עתק בחסות המצוקה הבטיחותית: ניתוח מעמדי של תמ"א 
  

   קניןאדניה ומאת 

  
מתאר ארצית לחיזוק  תכנית , או בשמה המלא38תמ"א     

. כנובע 2005מבנים קיימים מפני רעידות אדמה, אושרה בשנת 
לספק את המענה הלאומי לצורך בהיערכות משמה, מטרתה 
  לפקוד את אזורנו. המומחים עתיד לפישלרעידת אדמה, 

אפריקאי, -הסורי הימצאותה של מדינת ישראל על קו השבר    
מציבה את התושבים באזור בסכנה ממשית במקרה של רעידת 

הערכות, מעל  לפיעצומים.  –היקפי ההרס הצפויים . אדמה
מבנים בישראל עלולים להימצא בסכנת קריסה בעת  800,000

רעידת אדמה, וחיזוקם מוערך בעשרות מיליארדי שקלים. 
, וחוסר הנכונות של הצורך בהשקעת כספים עצומה זו
הובילה ליצירת מנגנון הממשלה לתקצב מהלכים אלו מנגד, 

 בו תגולגל האחריות על חיזוק המבנים על השוק החופשי,
  .ש"יעשה את שלו"

(שהלך והשתכלל מעט  היא מנגנון פשוט יחסית 38מ"א ת    
תמריצים הכולל שני  עם השנים באמצעות שורה של תיקונים) 

, הניתנים למבנים שיקדמו פתרונות לחיזוק כלכליים עיקריים
  ופטור מהיטלי השבחה.  המבנים: תוספת זכויות הבנייה

 היטל השבחה הוא מס סוציאלי שרשויות מקומיות גובות    
תכנית המשביחה את כתנאי לאישור כל  מיזמים ומבעלי נכסים

כאן טמון הקשר בין תכנון לקניין.  של אלה. ערך הקרקע
שברחוב מסוים תותר בנייה  , לדוגמא,להחליטיכולה עירייה 

גבוהה וברחוב אחר לא. היתרי בנייה לגובה הם בבחינת מתנה 
יהנו ממנה. הדרך לאזן ילבעלי הנדל"ן, שדיירי רחוב אחר לא 

 איזוןזאת היא באמצעות השתת היטלי השבחה שנועדו לייצר 
 ,לפיתוח ולשדרוג השכונות הוותיקות לביובין שכונות, ולה

המורחבות. היטלי ההשבחה  ואלשכונות החדשות הסמוכות 
להגיע מסכום ההשבחה, ויכולים  50%הם בשיעור של עד 

  . שקלים מיליונילסכומים של 
הפרויקטים במסגרת התמ"א מבוצעים לרוב באמצעות יזם,     

, והוא לוקח על עצמו את על ידם אשר פונה לדיירים או נבחר
ות הבנייה הניתנות מתוקף בתמורה לזכויכולו הפרויקט 

התכנית. הדיירים מצדם אינם נדרשים בתשלום כלל, או 
 שנדרשים בתשלום סמלי והם נהנים משיפורים ושדרוגים כגון

ת, שיפוץ חזית הבניין, הוספת והרחבת הדירה, הוספת מרפס
הדיירים . ן הלאהחדר מדרגות וכאו  מעלית, חידוש הלובי

חיזוק : לביצוע הפרויקט יכולים לבחור בין שני מסלולים
קיים (באמצעות הוספת אגף או חיזוק קומות מבנים 

  .ובנייה של מבנה חדש כלילאו הריסת המבנה העמודים), 
 ,בהתגלמותה כמו אוטופיה 38תמ"א  , נשמעתרביםבאוזני     

את אחד גם מטרתה המקורית, רואים בה  וועל אף שאין ז
ואולם בחינת ית. המענים החשובים לקידום התחדשות עירונ

יתיות רבה, בעיקר בכל הנוגע להיבטים של יהתכנית מעלה בע
  שוויון.של צדק חלוקתי ו

הפערים בין מרכז לפריפריה. מרחיבה את  38תמ"א  ,,,,ראשיתראשיתראשיתראשית                
  משמעותית  נמוכים  והדירות  הקרקע  שמחירי  העובדה  לאור 

  
בפריפריה, יורדת הכדאיות הכלכלית של הפרויקט עבור היזם. 
זכויות הבנייה הניתנות מתוקף התכנית אינן מספקות לייצר 

הפרויקט. במסלול של הריסה ובנייה מחדש מ"רווח יזמי" 
אביב מושגת במידה  לתלמשל, כדאיות כלכלית של פרויקט ב

חדשות, וחצי דירות שתי תקבלות מהרוסה על כל דירה ש
ך שעל כל דירה שנהרסת ואילו בנצרת עילית מדובר על כ

  דירות חדשות במקומן. שבע נדרשת בנייה של 
לכן, כמעט ואין אנו רואים פרויקטים כאלו מחוץ לגבולות     

בלעדי  נהנים תושבי המרכז כמעט באופןכך גוש דן וירושלים. 
, כאשר בפריפריה ןמהאפשרות לשפר את דירותיהם ולהרחיב

מחוזקים , לא התושבים להתגורר במבנים ישנים נותרים
  ומתפוררים. 

-, ומרחיבה את איערים עצמןמתעוררת ב הבעיה השנייההבעיה השנייההבעיה השנייההבעיה השנייה                
השוויון בין התושבים השונים בערים בהם מתקיימים 
 פרויקטים מכוח התמ"א באופן נרחב (למשל ברמת גן).

 התוספת האוכלוסייה הנוצרת בעקבות הפרויקטים מוליד
פת של תשתיות עירוניות (בתי ספר, גנים, דרישה לתוס

   )., מקומות חנייהכבישים, מדרכות
נטל המימון , שניתן מהיטלי ההשבחה בגלל הפטורואולם,     

על הכיס של כלל התושבים,  –על הקופה הציבורית וכך  נופל
דירות  ובין אם הם תושבים שוכרי בין אם אלו בעלי דירות

עם מי  העם מי שיש לו, ומרע 38בלבד.  כך מטיבה תמ"א 
השוויון בין בעלי הדירות הזוכים -ומעמיקה את אי ,שאין לו

"מתנה" יקרת ערך מהמדינה לבין התושבים שוכרי הדירות ב
שנדרשים לשלם בעקיפין על המשמעויות הנגזרות 

  . מהפרויקט
נוספות. חשוב לייצר גם בעיות  38א עלולה תמ" ,במקביל    

עוקפת את ה ארציתברמה תכנית היא  38תמ"א כי לזכור 
ובכך פוגעת עצמאותן של הרשויות  ,התכנון המקומימוסדות 

המרחב תכנון המקומיות ליישם את חזונן בכל הנוגע ל
  . ופיתוחלו

אתגרים רבים, כאשר  38מייצרת תמ"א  ,מבחינת תכנונית    
מבוקר -, בלתיתוספת האוכלוסייה מביאה עמה ציפוף עירוני

על תשתיות, רב לעומס הגורם למצוקת חנייה,  לעתים,
  שטחים לצרכי ציבור ועוד. בחסרים בשטחים פתוחים ול

 :יש להעיר על אנומליה נוספת שמייצרת התכנית ,לבסוף    
מפת אזורי הסיכון לרעידת אדמה מציינת בעיקר את הצפון 

אזור הבקעה כאזורי הסיכון העיקריים (באזור השבר את ו
לא נשקפת שכמעט  בתל אביבלעומת זאת, . אפריקאי)-הסורי
 38הבנייה במסגרת תמ"א  . למרות זאת, רובמבחינה זו סכנה
כאמור במרכז הארץ, בשל המנגנון הכלכלי של  תנעשי

  התכנית. 
 תכנית לאומית על השוק החופשי המסקנה היא שביסוס    

  . שוויון כלכלי-מרחיבה אי
 הל ההון עלוליםשמנפרויקטים ששוב, מלמדת  38תמ"א     

עוד כים תגלאסונות אורבניים וחברתיים, ובפועל מ לחולל
  מכשיר להחליש את מי שאין לו ולחזק את מי שיש לו. 



  4כנסת/

   

  

  בעזהמוגבל  עימות
רקטות ועפיפונים  יסבב נוסף של תקיפות, הפצצות, שיגור    

בעזה מנו עוד ועוד . דרוםבבסוף השבוע האחרון התנהל 
 ארוך תושבי עוטף עזה בילו סוף שבוע ;הרוגים ופצועים

מאות מפגינים עזתים שוב ספגו  ;במקלטים ובחדרים ממוגנים
וקצין  ;על הרצועה נגד המצור הפגנותיהםתוך דיכוי אש חיה 

 דובר צה"ל מהשלכת רימון סמוך לגדר.צה"ל אחד נפצע 
 "הגדולה ביותר באור יום מאז צוק איתן -ההפצצה  הגדיר את

  .אש הפסקתכריזו הצדדים על ה) 13.7(בליל שבת  .")2014(
התייחס לסבב (חד"ש, הרשימה המשותפת) חנין דב ח"כ     

 ואמר: ,) בתל אביב14.7ההסלמה בעזה בהפגנה במוצ"ש (
פצועים בשדרות. ובמה עוסק ראש ועוד הרוגים בעזה, עוד "

הממשלה? לא בניסיון להגיע להסדר מדיני ולהבטיח שקט 
בניסיון להעביר הוא עסוק . הארץ לתושבי דרוםלתושבי עזה ו

חוק יסוד גזעני, מסית ומפלג. באתי להפגין הערב יחד עם 
אלפים נגד ממשלה שאין לה תשובות, הבוחרת לכסות על כך 
 באמצעות מתקפות על אזרחיה שלה ועל המרחב הדמוקרטי.

   אנו דורשים צדק ושוויון לשני העמים".
  

  שב הביתה הילד החטוף
בשבוע שנחטף מביתו בקלנסווה  ,הילד כרים ג'מהור    

. משטרת ישראל מסרה כי הילד )13.7שב לביתו (הו ,שעבר
הפלסטינית ברשות  "אותר בשטחי הרשות הפלסטינית", אולם

  .את הדבריםהכחישו ובמשטרה הפלסטינית 
הילד את שחרורו של ) 14.7(בקלנסווה חגגו אלפים     

יו"ר ג'מהור, בהם גם חברי כנסת מהרשימה המשותפת. 
) אמר בשיחה חד"שח"כ איימן עודה (הרשימה המשותפת, 

עם "הארץ" כי "מבחינתנו האירוע הזה הוא תפנית. אם 
   ".יותרהיה להיות בטוח יכול לא  ישא ,הפושעים היו מצליחים

. עודה בבית משפחת ג'מהור, ביקר )11.7( בליל החטיפה    
המשותפת למחרת, השתתפו חברי כנסת של חד"ש והרשימה 

 במחאה על התנהלותה. בהפגנה מול תחנת המשטרה בטייבה
ארגוני הפשע המאורגן מאמללים את חיי  " ח"כ עודה מסר:

מקרבנו האזרחים הערבים ואנחנו מבקשים להוקיע אותם 
חוקי. אנחנו דורשים חיים -לאאת הנשק המהקהילה ולהוציא 

  ".הערבי הציבורבביטחון עבור 
  

  

  
  

  קבלו את

   הדרךזו 
  מדי שבוע

  אלקטרוני בדואר

  או בדואר רגיל
  

, ללא תשלום, מתבקשים לשלוח המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוניהמעוניינים לקבל בדואר אלקטרוניהמעוניינים לקבל בדואר אלקטרוניהמעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני

  zohaderekh@gmail.comכתובת דוא"ל אל:  
 

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, 

הוועדה לשוויון מגדרי נגד 

 של פוליגמיה לגליזציה
  

הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי דנה בשבוע     
, במאבק הפמיניסטי למגר שעבר בסוגיית הפוליגמיה בישראל

ההיתרים המוענקים לבתי הדין השרעיים לאשר אותה ובעניין 
  . במקרים מסוימים נישואים פוליגמיים

עולה כי החוק בישראל אוסר שחובר לבקשת הוועדה ח דומ    
את מעמדם של נישואין שכבר  מבטלאינו אך פוליגמיה על 
פוליגמים ם גברילהשית על ניתן כיום . מבחינת ענישה, קרו

חצי שנה על עד , ועונש של עונש מאסר של עד חמש שנים
   .כאלה נישואיםמארגני 

תאים משפחתיים  6,000-מבישראל יותר  כיום, ישנם    
 18%-עם שתי נשים, כ משפחות –הם מ 76%-כ :פוליגמיים

ארבע משפחות עם  - 6%-עם שלוש נשים וכ משפחות –מהם 
מתרחשים  מגילויי הפוליגמיה 34%כמו כן,  יותר. ונשים א

  מוכרים.-בכפרים בלתי
אמר   ,מנהל יחידת בתי הדין השרעיים, ד"ר איאד זחאלקה    

"דת האסלאם מאפשרת ריבוי נשים רק במקרים  בדיון:
צודקים. לאישה באסלאם יש מעמד, יש סיוע משפטי, ואפילו 

אישה שנייה אם אין לו  לשאתפשר לגבר יהשופט חיים כהן א
ילדים מאשתו הראשונה אחרי שנים. זכותה של אישה 

לאפשר ויש באישה שנייה ן בעלה רצורקע  לעלהתגרש 
   בחירה".

ועד חברת איה אלזינאתי עלי סלאח, הפעילה הפמיניסטית     
"המטרה היא כי הפעולה לשוויון בענייני אישות, הדגישה 

תת לה הכשר חוקי. התרה לפעול למיגור הפוליגמיה, ולא ל
, מאוד חמורהתופעה היא ' חריגים'של פוליגמיה במקרים 

  ."יד לכךואסור לתת 
(חד"ש, הרשימה סלימאן -תומאעאידה ח"כ הוועדה, יו"ר     

"אישה ערביה שווה לכל אישה : את הדיון סיכמההמשותפת) 
מפני להביא ילדים, או  היכול נהשבגלל שאיייתכן לא . אחרת

למערכת. מדוע נשים להכניס עוד יוכל הגבר  –היא הזדקנה ש
לאשר  היתרים מיוחדיםהשרעי צריך לתת לבית הדין 

לגליזציה לפתח להתפשטות התופעה ו תחהדבר פו? פוליגמיה
  ."שלה

  

  חנין דבשל  חוק אוויר נקיעשור ל
  

נחשב לאחד  2008חוק "אוויר נקי", שאושר בכנסת ביולי     
. בישראל החוקים הסביבתיים המקיפים והמשמעותיים ביותר

מגמה ירוקה, טבע ודין ו ,אדם םארגוניהאת חקיקתו יזמו 
   .וח"כים נוספים בכנסת ח"כ דב חנין (חד"ש) ווהוביל

עיקרי החוק כוללים משטר היתרים נוקשה בתחום     
האנרגיה, קנסות כבדים על גורמים מזהמים, פיקוח סביבתי על 

  . הזיהום ציי רכב וכינון תכנית לאומית לצמצום
) התקיים כנס מיוחד במלאות עשור 12.7בשבוע שעבר (    

חוק. לפי הנתונים שהוצגו בכנס, החוק חסך למשק הלאישור 
תפקידו זאת, באמצעות  .מיליארד שקלים 115-כהישראלי 
התחלואה, בהפחתת ימי האשפוז הממוצעים לאזרח בהפחתת 

בדן ימי ובאווהתחלואה התמותה  ישיעורבישראל, בירידה ב
  העבודה.

ה רק נהמשוואה מבחינתי אינח"כ חנין אמר בכנס: "    
כלכלית. קודם כל צריך לדאוג לבריאות ולחיים של בני האדם. 

 נתוןזה  –שנה בגלל זיהום אוויר מדי יותר מאלפיים מתים 
אבק לסטנדרטים ישאסור להשלים איתו. צריך להמשיך לה

  ."אוויר בישראלהשיצמצמו את זיהום 



  מ

 5/עובדים        
  

  על קיומה תטלוויזיה החינוכית נאבקה
  

ביום רביעי שעבר  השתתפו יהםומשפחות , צופיםדיםעוב    
נערכה ש בהפגנה נגד סגירת הטלוויזיה החינוכית) 11.7(

במחאה נטלו בכיכר רבין בתל אביב. 
, חלק כוכבי הערוץ בעבר ובהווה

סוזי מילר, יואב קוטנר ואילן  לרבות
דר. על הבמה הופיעו גם בובות 

אוזה, שבי התכנית "פרפר נחמד", 
שנשאו דברים ושרו בעזרת ובץ, 

  .מפעיליהן
במהלך ההפגנה  "זו הדרך" שוחח    

בחינוכית מאז תאורן עם יגאל קטן, 
  הפגנה יחד עם בתו. שנכח ב ,1989

  

באוגוסט  15-ב ,החוקפי ל

אמורה להיסגר הטלוויזיה 

אתם ממשיכים ת. החינוכי

קיימים יעדים להפגין. האם 

  ?למאבקברורים 
על  רדבלא נאמר  2014-בר חוק השידור הציבורי ושאימאז     

אלא על הפסקת שידורי החינוכית. לפי , סגירהעל פיטורים או 
החינוכית את ארכיון החינוכית. יקבל " כאן"תאגיד  ,החוק

  סעיף קטן בחוק. הייתה רק 
 חוולתאר את מה שצריך  ,כדי להבין את המצב שנוצר    

ל "מנכ 2011-מהחינוכית ועובדיה בשנים האחרונות. 
ל "גם מנכהוא  2015ומאז אלדד קובלנץ, הוא החינוכית 
רצה שהחינוכית תיסגר כיוון שתכניות  קובלנץהתאגיד. 

עושות שימוש בארכיון החינוכית. השידור הבוקר של תאגיד 
לא דובר על ניוד  :שום דבר לא נאמר לגבי העובדים ולא נחתם

  ולא על פרישה. 
להשאיר את מבחינת העובדים הוא מאבק לכן, יעדו של     

 ה הדאגה למעמדם שלרק לאחר מכן בא. המקום כפי שהוא
חשוב לנו מאוד.  שלנו העבודהמקום . הפורשים עובדיםה

 ,לצערנו. רבות שניםבהצלחה מרובה זה  תפועל החינוכית
אחר ים ממלא"רק  הםאנשיו  ולדברימשרד האוצר נגדנו 

  . "החוקהוראות 
משרדי  שיג את הסכמתו, נתירגע" :לנו והסתדרות אמרב    

ונוכח  ,בהיעדר תמיכה פעילה של ההסתדרות. הממשלה"
אנחנו . 22מלכוד נקלענו ל ,הערפל הסמיך סביב עתיד התחנה

לא ורדימה אותנו היא ה .ההסתדרותשל  תפקידהמאוכזבים מ
  . ומהר ככל האפשר" תצאו לרחובות" :בזמנואמרה 

ואנו בידינו גורלנו לפני חודשים ספורים החלטנו לקחת את     
ערוצי התקשורת  ,. יחד עם זאתמדי שבועלרחובות יוצאים 

. "זה הסוף"ש משדריםאינם משדרים את המאבק. הם האחרים 
לסקר היום את סגירת החינוכית ולאו דווקא את לכן הם באו 

  לצופים.והמאבק להצלת החינוכית המשותף לעובדים 
במקביל אנו גם פועלים במישור המשפטי. זאת, כאחד     

צד על אף האמפתיה מ צלח, אבק הנכים שלא מלקחי מ
לא חסימת כבישים, אך ב ,התמקדו במאבק ברחובהם  .הציבור

 וחלקאת כל עובד מממן כעת התמקדו במאבק משפטי. 
הקודמות והמחאות כל ההפגנות גם את . משפטיבמאבק ה

זו מימנה ההסתדרות, הפגנה המימנו בעצמנו. רק את ה
  הסכימה לתת תמיכה. ש

  החינוכיתשאלת  קיומה  של  ב שעבר  בשבוע שנערך  בדיון     

  

על הערוץ,  בסגירת  תמכו  , 39 נגד   59 , חברי הכנסת רוב 
חוץ בהוצאת החינוכית מ הביעו תמיכהרבים מהם  שבעבר אף

  השידור. רשות לסגירת  גרםשחוק ל
  

 ,רבים שואלים את עצמם

רוצים לסגור את למה בכלל 

 החינוכית?
חשבנו  !ן"נדלבמילה אחת:     

הוקמה התחנה  עליהןשהקרקעות 
 הןברמת אביב ה אוניברסיטהליד 

קרן  לרכושה ש 1966מאז 
נאמר ושם  ,פנינו לקרן. רוטשילד

נהל לִמ בכלל  כתשיי הקרקעשלנו 
  מקרקעי ישראל. 

  

לא שבע רצון  שאתה ניכר

ההסתדרות. עתה התנהלות מ

  מו"מ על תנאי הפרישה... הבאמצעותמתנהל 
ראינו גם את בעיניים עצומות.  ההסתדרות סמכנו על    

 לבתופעה הפסולה שת ההסתדרות נאבק םלפיהפרסומיה 
כרגע עובדים אין לשכוח ש .קבלן חסרי זכויות עובדי
יהיה ויותר.  60בני  עשרות רבותמתוכם  ,איש 180-וכית כבחינ
ואנו לא מעוניינים שיצטרפו , קשה למצוא עבודה חלופיתלהם 

אנו מקווים  .עובדי קבלן המועסקים בישראללמאות אלפי 
דאג ישלהסכם ולפחות תדאג  ,שההסתדרות תתקן את דרכה

   אם וכאשר ניאלץ לפרוש.  –לזכויות העובדים 
, למשל, דמי פיצויים. דרישותכמה במהלך המו"מ הצגנו     

לאחר  דומים לאלה שקיבלו ברשות השידורצריכים להיות 
קבלת פיצויים היא  בחשבון הביאשיש לנוספת סוגיה . הסגירה

 הבסיסשכר  פיולאו דווקא ל ,פי השכר שקיבלנו בפועלל
  שהוא נמוך למדי. 

למרות שאנו מקיימים מו"מ על הסכם קיבוצי ובו תנאי     
פרישה, אני רוצה לשוב ולהדגיש שהמטרה המרכזית של 

אלא להמשיך ולקיים  –המאבק איננה לדאוג לתנאי הפרישה 
  הטלוויזיה החינוכית המפוארת. 
************        

פי ידיעה שפרסם העיתונאי חיים ביאור בעלון המקוון של ל    
 , נוטים )13.7אביב בסוף השבוע ( אגודת העיתונאים בתל

ת משרד האוצר את הצעולדחות עובדי הטלוויזיה החינוכית 
 .בנוגע לתנאי הפרישה

האחרונה בין ארבעת  ו"מפגישת המהתקיימה ביולי  1-ב     
ועדי העובדים של החינוכית לבין הרפרנט לענייני הטלוויזיה 
החינוכית במשרד האוצר ציון לוי, בהשתתפות נציג נציבות 
שירות המדינה, מנכ"לית החינוכית ד"ר אורנה שמחון ויו"ר 

ו גיעבי. בישיבה לא ההסתדרות עובדי המדינה אריאל יעקו
אחריה שיגר משרד האוצר לוועדי לימים אחדים . סיכומיםל

עובדי התחנה  180החינוכית את הצעתו לתנאי הפרישה של 
  .עיתונאים) 81(מהם 

בקרב רוב עובדי הטלוויזיה החינוכית קיימת התנגדות     
ונציגי העובדים הביעו עמדה  ,לסכומי הפרישה שהאוצר מציע

זו ב"מכתב הערות" ששלחו לפני ימים אחדים לאנשי 
  .נקבעה פגישת מו"מ נוספתטרם סתדרות עובדי המדינה. ה

  

  עדיה הדר
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  קבוצתיות מגוונות, מוכשרות,
שבשלטון מהאליטות הגמור ההיפך הן הכדורגל נבחרות

  

  אארון בסטני מאת 
  

 סיפקה, , אלופת העולם(תמונה: ויקימדיה) נבחרת צרפת    
שחקנים ה 46תשובה הולמת לימין הקסנופובי מבית. מתוך 

בטופס המשחק בחצי הגמר מול בלגיה (בשתי שנרשמו 
 כוכבה,היו ממוצא אפריקאי או נולדו באפריקה.  23, הנבחרות)

-), גדל בפרברי פריז בצל המהומות הזכורות מ19קיליאן אמבפה (
  . מוסלמים ריםבעקבות חשמולם למוות של שני צעישפרצו , 2005

נבחרת אנגליה אף היא שחזרה הישג היסטורי, והעפילה לחצי     
הודחה מול הפיינליסטית קרואטיה. הנבחרת האנגלית,  שם ;הגמר

שהרשימה רבים וסיפקה גאווה רבה לאוהדיה ביציעים ובבית, 
שנה, בזכות נבחרת מוכשרת פחות משנים  28חזרה על הישג בן 

  , אך מלוכדת יותר. קודמות
  

הצפייה באנגליה מדיחה את קולומביה בשמינית גמר     
המונדיאל הייתה הפעם הראשונה שהתרגשתי מהצלחה 

. הנבחרת של 2006לאומית אנגלית בכדורגל מאז מונדיאל 
בכל כמעט עדיפה על הנבחרת הנוכחית  2006-אנגליה מ

, גארי נוויל, עמדה ועמדה: ריו פרדיננד, ג'ון טרי, אשלי קול
ווין , ג'ו קול, פרנק לאמפרד, ג'רארדסטיבן בקהאם, דיוויד 

. זו הייתה נבחרת ברמה עולמית, אז רוני ומייקל אואן שיחקו
  ברבע הגמר.  כבר אבל היא הודחה

הארי : אף היא נבחרת מוכשרת, כמובן 2018אנגליה מודל     
ם שייכי וכמה משחקני ההרכב מלך שערי המונדיאלהוא קיין 

שה קעל הנייר, לרמות הגבוהות ביותר בעולם. ובכל זאת, 
  ת הזו.להשוות בין הנבחרת ההיא לנבחר

בהיותה יחידה דווקא  טמוןכוחה של אנגליה הנוכחית     
מגובשת, בשונה מנבחרות אחרות שהיו אוסף של יחידים. 

מציאותיות, כתבה -במקום לקרוס תחת נטל הציפיות הבלתי
מרגש. בהדרכת המאמן גארת' אנגליה סיפור חדש ו

סאות'גייט, היו השחקנים חדורי מטרה נעלה מכדורגל: 
"אנחנו נבחרת עם מגוון אדיר, נבחרת צעירה המייצגת את 
אנגליה המודרנית. באנגליה מחפשים ארוכות תשובה לשאלה 

  חושב   אני  כיום.  האנגלית   החברה   של  שלנו,   הזהות   מהי 

  

אנגליה, כצוות, מייצגים את שאנחנו בנבחרת 
החזון הזה. לכן לאנשים קל מאוד להתחבר 

  אלינו", אמר המאמן בראיון.
סאות'גייט צודק. נבחרת אנגליה, כעת,     

איננה מייצגת את הערכים שברוחם הוקמה 
אנגליה, ובטח שלא את שנאת הזרים או את 
חזון הימין הקיצוני המעוניין להפוך את 

ומנות ועליונות לבנה. אנגליה לזירה של לא
נבחרת אנגליה מייצגת את כולם: שלושת 
הבלמים, למשל, נולדו במחוז יורקשייר 
הצפוני. אחד מהם, קייל ווקר, הוא בן לאב 
ג'מייקני שחור. ג'ורדן הנדרסון, הקשר 

פיקפורד, שניהם ג'ורדן האחורי, והשוער 
מזרחי. בנבחרת -ילידי מחוז וורסייד הצפון

 לתושבייש ייצוג רחב  אנגליה הנוכחית
הפריפריה החברתית והגיאוגרפית של 
  אנגליה, לא רק לילידי ולתושבי לונדון רבתי. 

החלוץ הצעיר מרקוס ראשפורד והקשר ג'סי לינגארד,     
שניהם משתפים פעולה בשורות קבוצת מנצ'סטר יונייטד, הם 
בעלי שורשים הודיים; שחקן ההתקפה ראהים סטרלינג נולד 

ון, ג'מייקה, ודלה עלי, הקשר הצעיר והמוכשר, הוא בקינגסט
בן של מהגר ניגרי. אשלי יאנג, המגן השמאלי, כמו ווקר 

  . נישהוזכר מעלה, הוא בן לאב ג'מייק
בפיזור הגיאוגרפי, כמו גם במגוון האתני, שחקני נבחרת זו     

ולבטח הרבה יותר מאשר  –מייצגים את אנגליה כולה 
הנציגים מרבית ופטי בתי המשפט או האליטה התקשורתית, ש

בפרלמנט. עבור האנשים הפשוטים, בין אם הם לבנים או 
שחורים, ובין אם הם מהדרום או מהצפון, נבחרת אנגליה 

  מספקת מקור להזדהות. 
בעוד האליטה הפוליטית מתעניינת באזורים שמעבר     

ללונדון רק כשזו נדרשת לגבות מסים או לקושש קולות בשנת 
הנבחרת הלאומית לרבים מכל רחבי האי פונה בחירות, 

בניגוד לדימוי הציבורי שנוצר לכדורגלנים, שחקני  הבריטי.
בעזרת שהקנו לעצמם ברובם הם בני מעמד הפועלים  הנבחרת
  שה מעמד ושם עולמי. עבודה ק

הפנים שלה תומך בדרישה  שמשרדכיצד ממשלה ימנית,     
על מנת להוכיח קשר לילדיהם  DNAממהגרים לבצע בדיקת 

שנולדו בבריטניה, יכולה להתפאר בהישגי הנבחרת? כיצד 
התפטרותה "ווינדראש" ( בסקנדלראשת הממשלה, המעורבת 

הטעתה את הפרלמנט לאחר שזו הקודמת שרת הפנים של 
קריביים איים השמוצאם בם אנגליסיווגה אזרחים שוהכחישה 

שחקני חוקיים), יכולה לטעון להערצת -כמהגרים בלתי
  ?שמוצאם בקריביים הנבחרת

. הממסד הפוליטי ותהאמת היא, שקשה מאוד למצוא תשוב    
ת הכדורגל יכולים היו לחיות בכוכבי ובחרושחקני נט יהשל
. נבחרות נפרדים במדינותאו , לא רק במחוזות נפרדיםלכת 

יכולות להראות לנו כיצד אפשר להפוך את הארצות הכדורגל 
תרבותיות, -: רבולא המיעוט הרובבהן שולט שלנו לארצות 

  כוונה להתמודד עם העבר הבעייתי.תוך  מקום לכולם, עם
  

  , אנגליה"מדיה נובארה"
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   עם המובטלים ופועלי הדחק
 קווים לפעילותו של הקומוניסט ז'אק ביטון בצפת ובאשקלון 

  

 ם: פריץ כהן, לע"מ)ולי(צ 1959במפעל יובל גד, אשקלון, פועל 
  

"החלטתי לכתוב לכם כי אצלי, בחדרי, יושב אחד מן     
הגולים הערבים מנצרת, הח' רסאן חביב. אצלי, בחדרי. 
(כתובתי, הכתובת החדשה של הגולה, נמסרה כמובן 

 –'אצלי בחדרי'  –למשטרת ישראל...) אני מדגיש את זאת 
אלה פתח ז'אק ביטון, פעיל  במילים – מתוך גאווה" פשוט

 ששיגרהמחאה  הקומוניסטית הישראלית, את מכתבהמפלגה 
  .1957בנובמבר  25-לנשיאות הכנסת ב

המוזכר במכתב, כיהן באותה עת  רסאן חביב, הגולה    
 16-כמזכיר סניף ברית הנוער הקומוניסטי הישראלי בנצרת. ב

נהלי של המושל בנובמבר של אותה שנה הוגלה חביב בצו ִמ 
הצבאי של נצרת לחודש ימים למגדל אשקלון, והתאכסן שם 

  ו תוקדש רשימה זו.פועללשאצל חברו למפלגה ז'ק ביטון, 
  

  בעימות עם אנשי מפא"י והמשטרה
בסוף , המתגורר בשנים האחרונות בערד, מילא אברהם זליג                

של  בנג-את תפקיד מזכיר מחוז דרום 60-ובשנות ה 50-שנות ה
משפחת ביטון זליג סיפר, כי מק"י והכיר את ז'אק ביטון. 

לצרפת, שם נולד ז'אק. אחיו היה פעיל  יההיגרה מאלגי'ר
במכתב שצוטט לעיל כתב  במפלגה הקומוניסטית הצרפתית.

  ביטון על עצמו:
"אני יליד צרפת. מילדותי חונכתי ברוח של אחוות עמים     

לחמתי במחתרת נגד  17ל של שנאה לשוביניות ולגזענות. בגי
[הצרפתי] הכובש הנאצי ולאחר מכן בשורות הצבא הסדיר 

  ".1948-ד לסיום המלחמה. עליתי ארצה בבתור חייל קרבי ע
מילא ביטון את תפקיד  50-במחצית הראשונה של שנות ה    

נציג מק"י כוכן כיהן  מזכיר סניפי מק"י בערים צפת וטבריה
ב"קול  שנים ןרסמו באותת שפו. כתבובמועצת פועלי צפת

העם", יומון מק"י, משרטטות את דמותו כמנהיג מובטלים, 
נו כוכפי ש(נאלצו להסתפק בשכר הזעום של פועלי דחק ר שא

 12-10שהועסקו  )אז המועסקים בעבודות ממשלתיות יזומות
  בחודש.בלבד ימים 

פועלי ייעור מצפת, נכתב בכתבה ב"קול העם"  70    
), פוטרו ומשפחותיהם הידרדרו לרעב. הם תבעו 25.5.1952(

האשים את  ממועצת הפועלים סידור בעבודה. איש מפא"י
ז'אק ביטון כי הסית את הפועלים ותבע ממנו לעזוב את 

   יזמין משטרה. –ולא  ,המקום

 

 המחלקהים של מע"צ (, מחו עשרות פועל1953ביוני     
עבודות ציבוריות) בצפת על הרעת תנאיי עבודתם ל

יבלו לפני הפחתתו. ודרשו לשלם להם את השכר שק
צפת מחה בישיבת מועצת פועלי 

ביטון על שיגור שוטרים שהיכו את 
המפגינים ואסרו כמה מהם ("קול 

  ).19.6.1953העם", 
מאבק המובטלים ופועלי הדחק     

 16-בצפת נמשך. באסיפת מובטלים, שנערכה ב
בלשכת העבודה ההסתדרותית, הוחלט  1953בנובמבר 

לשגר משלחת לירושלים ונאספו הכספים הנחוצים 
להוצאות הנסיעה. דוד קופפרברג, מזכיר הלשכה, הגיב 

ם. המוחי למחאה בתקיפתו של ז'אק ביטון, שניצב לצד
  הזעיק מזכיר הלשכה עצר את ביטון.שוטר ש

שוב את זעקתם של פועלי הייעור העלה ביטון שוב ו    
. בהופעותיו בישיבות צפתעל סדר יומה של מועצת פועלי 

המועצה תבע לבטל את שיטת הנורמות בעבודות הייעור 
ולשלם לפועלים בענף שכר יומי לפי התעריף של ההסתדרות. 

ם להתייצב בראש המאבק נגד ביטון גם תבע ממועצת הפועלי
  פיטורים ואבטלה ובעד פיצוי מלא לעובדים על ההתייקרויות.

  

  הסללת ילדים מזרחים
עבר ז'אק ביטון להתגורר  50-במחצית השנייה של שנות ה    

במגדל אשקלון, כפי שמעיד המכתב ששיגר לכנסת והוזכר 
לעיל. לקראת הבחירות לכנסת הרביעית, הפיץ ביטון, אז 
מזכיר סניף מק"י באשקלון, יחד עם חבריו חומר תעמולה 
 מפלגתי בקריית מלאכי. שוטר שניגש לביטון הכריז כי "אסור

 יתולמפלגות אחרות לחלק כאן חומר", ותבע ממנו לבוא א
לתחנה לבירור. רק לאחר שביטון הציג תעודה של סגן יו"ר 
ועדת הבחירות האזורית, נרתע השוטר והסתפק ברישום 

  ). 1.10.1959כתובתו ("קול העם", 
ז'אק ביטון, ששלט היטב בעברית, בצרפתית ובאנגלית, נהג     

אחת הרשימות תיאר בתבות ורשימות. לכתוב ל"קול העם" כ
את נעים מוראד מאשקלון, שלא יכול היה לסבול את חרפת 

לאחר שפוטר מעבודתו בסולל בונה בשל  .הרעב של משפחתו
בתביעה למקום מעבודות דחק.   התפרנסלמוראד נכותו, נאלץ 

ילדיו ליד חדרו של  8-מוראד, אשתו ועבודה קבוע, שבתו 
  :ביטון על התרשמותו מהילדים כתב מזכיר מועצת הפועלים.

"הילדים, יחפים, חיוורים וסובלים מתת תזונה, שוטטו     
חשבתי  –ם כאלה יבמסדרונות [של מועצת הפועלים]. ילד

בלבי, לא זו בלבד שאינם יכולים במשטרו ה'סוציאליסטי' של 
בן גוריון להגיע לבית ספר תיכון או גבוה, אלא ספק אם 

'. סיכויים רבים להם, לעומת זאת, להגיע מגיעים הם לכיתה ח
כעבור זמן קצר לחוות 'מרים' הקרובה, היא החווה 

  הקפיטליסטית הגדולה, בה יועסקו בדילול ובקטיף כותנה".
אשקלון לא התרגש ממראה אלא שמזכיר מועצת פועלי     

סילקו את בני משפחת שהזמין הילדים היחפים. שוטרים 
אברהם זליג סיכם  .)19.6.1961, ("קול העם" מוראד מהבניין

את זיכרונותיו מז'אק ביטון: "הוא היה מנהיג עממי שלא ידע 
     לאות".

  

  תמר גוז'נסקי



    במאבק
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 רבות פלסטיניות-פעולות מחאה וסולידריות ישראליות    
אחמר, הכפר הפלסטיני -נערכו בשבועות האחרונים בח'אן אל

הרחבת ההתנחלות כפר אדומים (עליו המיועד להריסה לטובת 
   :)13.6של "זו הדרך",  23דיווחנו לראשונה בגיליון 

קואליציה של ארגוני שלום וזכויות אדם ישראליים ערכו     
). יממה לאחר 14.7בשבת(בכפר ביקור סולידריות והזדהות 

מכן, נערכה בכפר צפייה משותפת בגמר המונדיאל של תושבי 
עם פעילי שמאל הנמנים  ,הכפר העומדים בפני איום הטרנספר

ופעילים פורום המאבק בכיבוש של חד"ש ומק"י בתל אביב 
תנועת . ראשי "ירושלים המשוחררת"ירושלמים מהתנועה 

) את מקום ישיבת הנהגתם 12.7בשבוע שעבר (העתיקו הפתח 
לשטח הכפר, במחאה על מה שהגדירו "יישום מדיניות של 

  טיהור אתני".
שנת הלימודים  תושבי הכפר החליטו להקדים את פתיחת    

במחאה על כוונת ממשלת והיא נפתחה השבוע בחודש, 
המשמש את עשרות  ישראל להרוס את בית הספר האקולוגי
   ,הס  עמירה (השכנים  ילדי הכפר ועוד עשרות מילדי הכפרים

  ביקשה   ,התושבים    למחאת      בתגובה   ). 16.7 "הארץ", 
  

  חיפהחד"ש 

  משתתפת בצערה של המשפחה 

  והפעילה הפמיניסטיתהחוקרת  עם מות

  תותרי מריד"ר 

  

אך זו , הפרקליטות מבג"ץ לקיים דיון דחוף בעתירת התושבים
עד להחלטת בג"ץ מאוחר  נדחתה. בינתיים ההריסה מושהית

כי שביל הגישה לכפר גילו הכפר אולם תושבי , יותר החודש
 . המאבק על ח'אןלהריסההחל להיערך והִמנהל האזרחי  נחסם

  אחמר נמשך.-אל
  

מק"י: החלו ההכנות 
  שנות פעילות 100לציון 

  

המפלגה הקומוניסטית הישראלית (מק"י) החלה בהכנות     
המזכ"ל, בנוכחות . בדיון שנערך להיווסדהמאה שנים לציון 

פעילי המפלגה מרחבי הארץ  ושרטט ,)12.7( עאדל עאמר
בקווים כלליים את עיקרי האירועים שייערכו במהלך השנה 

  . 2019הקרובה ועד לסוף 
יחל מבצע לתיעוד היסטורי של פעיליה השאר, בין     

 יהיה זהופעילותיה הוותיקים של המפלגה, יהודים וערבים. 
מלמטה", בו כל אחד מעשרות סניפי המפלגה "מחקר היסטורי 

בתנאי מחתרת פעלו קמו ושש , לרבות אלהאת תולדותיו יתעד
  . של המאה הקודמת 20-עוד בשנות ה ,המנדט הבריטיתחת 

אודות על דיונים, הפקת סרטים וכתיבה כן -כמומתכוננים     
עשייתם של הקומוניסטיות והקומוניסטים בארץ במאה 

להיסטוריה  הלשם כך תתקיים "סדנת. השנים האחרונו
 .קומוניסטית" על מנת להכשיר חוקרים שאינם היסטוריונים

חלק מהחומרים יראו אור גם בדפי עיתון זה, במסגרת המדור 
הוועדה גם פנתה לכל חברי המפלגה  "מאה שנה למפלגה".

אפשר על מנת לקבל הצעות, סרטים, הקלטות וצילומים. 
  . info@maki.org.ilלפנות באמצעות הדוא"ל: 

  

  חודשים 7-ב בבנייןהרוגים  21
 בצפוןשכפר מוקייבלה המ 19מוחמד עאהד זיאדאת בן     

במספר מאז תחילת השנה הנוכחית  21-הוא ההרוג ה הארץ
  בתאונות בניין. 

באתר בו נבנית תחנת הכוח  )13.7(איבד את חייו זיאדאת     
פרויקט של משרד האנרגיה  . זה"אגירה שאובה בגלבוע"

עבד  זיאדאת .סולל בונהאלקטרה בניה ושמקימות השותפות 
, כאשר נפל עליהם מעמיתיו 10יחד עם עוד  ענק, בתחתית פיר

בעקבות ככל הנראה התנתק שדוד בטון מטר  50-של כמגובה 
לאחר פעולות חילוץ  כשל בכבל ההרמה של העגורן.

 נפצעוים שני ;עובדיםשישה מה, חולצו בשלום ותממושכ
  .קל שניים באורחבאורח בינוני ו

  

  מועדון קולנוע בגדה השמאלית

   סלין סקיאמה – טומבוי
  )באנגלית כתוביות ;צרפתית(צרפת  ,2011
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