
  

  ספינות טילים במפרץ, מלחמת סחר נגד סין, סנקציות 

   ממשל טראמפ יורה לכל הכיוונים -נגד ונצואלה וקובה 
          

 תמתיימרטראמפ הגדול" של ממשל מדיניות "הנבוט     
ת ואת דיפלומטיית ספינ ,21-מאה הלהחזיר אלינו, ב

 .19-מאה הב ותסטיהמעצמות הקולוניאליהתותחים של 
נשיא ארה"ב, טדי הוא ביטוי שטבע  דול"בוט הג"הנ

המאה בתחילת  שהסביר את מדיניות החוץ שלוכלט, רוזוו
ועם נועם י "בדבראמר כשהקודמת. 
הוא , "כך נתקדם רק – נבוט ביד

ארה"ב לחצרה  התכוון ליחס
  אמריקה הלטינית., האחורית

רואה דונלד טראמפ  נשיא ארה"ב    
. עצמו ממשיכו של רוזוולטב

ועות האחרונים הוא משלב בבש
, נבוט גדול יחד עם ספינות תותחים

  ספינות טילים ונושאות מטוסים.
טראמפ שיגר ארמדה קטנה     

למפרץ הפרסי "בעקבות האיומים 
דובר? מאיזה איומים בשל איראן". 

   .פתרוניםו ליועצילטראמפ ו
ו פצספינות מלחמה אמריקאיות נ    

מפטרלות שוב גם בשבוע שעבר 
ושוב סמוך למים הטריטוריאליים 

סין הדרומי, ולעתים גם של סין, בים 
  הסיני.הימי  תחוםב

 קציות כלכליות נוספותעל הטלת סנטראמפ החליט עוד      
. אבל לא רק על איראן הוטלו באיראן על משטר האייתולות

יריבתה הכלכלית וגם קובה, ונצואלה  .סנקציות כלכליות
 סנקציות כלכליות. ב "זכו"סין, , הגדולה של ארה"ב בעולם

. לפני כשנה מלחמת סחר נגד סיןכבר הכריז טראמפ , כזכור
 בואיבמדיניותו להטיל עוד ועוד מכסים על הי דבקהוא 

  . מהמעצמה האסיאתית
בחוסר הבנה ארה"ב את ) 12.5השבוע (האשימה בייג'ינג     

של האינטרסים של שני הצדדים וב"המעטה בערכו של כוח 
נשיא ה. זאת, על רקע דבריו של כלפיה הסיבולת" שיש לה

טראמפ, שהזהיר כי על סין לפעול להתקדמות במשא ומתן 
  הלבן. בקדנציה הנוכחית שלו בבית עוד הסחר בעניין 

תגרום  ,שימוש בנבוט הגדול באמצעותש זו שגיאה להאמין"    
", נכתב בסיסיים אינטרסים כלכלייםלסין לוותר על ארה"ב 

הרואה אור  העיתון "גלובל טיימס"מאמר המערכת של ב
  . מפלגת השלטון הקומוניסטיתבהוצאת  באנגלית בבייג'ינג

טראמפ על העמקת הסנקציות הכלכליות על החליט עוד      
קובה, חרף היחסים 

שחודשו בין  הדיפלומטים
כמו . לפני כהונתו המדינות

נוספות סנקציות הוטלו , כן
לרבות  –על ונצואלה 
ייצוא הנפט סנקציות לגבי 

 מוצרי יסוד עבורורכישת 
. זאת, לאחר אוכלוסייתה

שכשל ניסיון ההפיכה 
של האופוזיציה הצבאית 

, שנתמכה בידי הימנית
   הברית.-ארצות

: טראמפ יורה לכל בקצרה    
טרם עוד  זאתו ;הכיוונים

"עסקת המאה" של מה ופרס
להנציח את שמטרתה 

קבור את שאיפתו ולהכיבוש 
הפלסטיני -הערבישל העם 

  ישראל.מדינת של בצדה עצמאית ריבונית ומדינה  להקמת
בין למרות הדמיון בין הבריונות הרצחנית של רוזוולט ל    

הנפסדת של טראמפ, ארה"ב כעת אינה מעצמה  ומדיניות
מעצמה בשקיעה. היא דווקא אימפריאליסטית עולה, אלא 

הקפיטליסטית העולמית מנסה לשמור על מקומה בכלכלה 
ובאמצעות הטלת צמה צבאית, שאין דומה לה, ובאמצעות ע

  חרמות וסנקציות. 
 סין מעמיק בסחר עם ארה"ב שלרעון יבינתיים הגאלא ש     

תומכי נותרה מאוישת בשגרירות ונצואלה בוושינגטון  ;והולך
ם והע ;איתנהעומדת קובה  ;ממשלתה הסוציאליסטית

"לא  "עסקת המאה". הפלסטיני מתאחד סביב התנגדותו ל
       לעולם חוסן", נכתב במקורות.

 2019 במאי 15, 19 גיליון   



  

 2תגובות /
        

        

        
        דברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרםדברים בשם אומרם

  

  במאי 1-דווקא ב -קול צלול 
יום חג לסולידריות בין העובדים ועם העובדים. בימים  זה"

הקשים שאנחנו עוברים כוועד ועוברים עובדי הרכבת כולם, 
סולידריות הפכה . כי האחד במאי מקבל משמעות אחרת

הרי על מה נשענת עבודה מאורגנת אם לא על  למצרך נדיר.
סולידריות? וכשנעלמת הסולידריות זה מעוור ומשתק לא 

לחסל את העבודה  יםהספינים של מי שמבקשמפחות מהפחד ו
  ."המאורגנת

  )1.5יו"ר ועד עובדי הרכבת, בפייסבוק, גילה אדרעי, (

  לנאצים על הברית בין בעלי הון אמריקאים
"קפיטליסטים אמריקאים היו מעורבים במימון הקריירה 
הפוליטית של היטלר, ישבו בדירקטוריונים של חברות 
גרמניות שמימנו את היטלר, העניקו לממשלה הנאצית 
הלוואות, מכרו אגרות חוב גרמניות בוול סטריט כדי לממן את 
ההתחמשות הגרמנית, ופתחו דלתות לחברות נאציות בשוק 

. 'הברית בין הקפיטליסטים 30-ריקאי בשנות ההאמ
האמריקאים לגרמניה הנאצית סייעה להיטלר להוציא לפועל 
תוכנית חימוש בקנה מידה חסר תקדים בזמנה, ולפתוח 

פלדמן, נדן אומר  במלחמת העולם שבה בוצעה השואה'
שכותב בימים אלה דוקטורט בנושא בחוג להיסטוריה 

        ".באוניברסיטה העברית
  )1.5ץ", ("האר

  עם כל דברשואה 
"כל מסילת רכבת כאן היא תשובה לאותן מסילות שהובילו 

  יהודים אל מותם".
  )1.5ץ ביום השואה, "(שר התחבורה ישראל כ

  במאי 1-כך ציינו במפלגת העבודה את ה
"מזכ"ל מפלגת העבודה ערן חרמוני מותח ביקורת על כך 

זימנה המפלגה עובדים  ,במאי 1-ה, שדווקא ביום הפועלים
לשימוע לפני פיטורין. הנהלת המפלגה החלה בהליך פיטורי 
העובדים נוכח הירידה במספר המנדטים והגרעון שנוצר 

  .בתקציב המפלגה עקב כישלונה בבחירות"
  )2.5("כלכליסט", 

  מפיקוד על הכיבוש לשכיר חרב של הטייקונים
נים שורה תעשיית האנרגיה המקומית משכה אליה לאורך הש"

של גנרלים וביטחוניסטים בדימוס, שחלמו על התעשרות 
מהירה בחסות תגליות הגז והנפט. שורת הביטחוניסטים כללה 

יואב גלנט;  'את הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי; האלוף במיל
ראש המוסד לשעבר מאיר דגן; האלוף במיל' גיורא איילנד; 

לתעשיית מרבית הגנרלים הגיעו  .ותא"ל במיל' אפי איתם
הנפט והגז ללא ניסיון, אך עם לא מעט קשרים במסדרונות 

איפשרו להם לחבר בין הכסף הגדול לבין השלטון. ת, שהכנס
מתחת ' –בענף הצטרף באחרונה אל שורת הגנרלים הפועלים 

לשעבר מתאם , גנרל נוסף: האלוף במיל' איתן דנגוט - 'לרדאר
נשיא ל 2019 דנגוט מונה בינואר. פעולות הממשלה בשטחים

  ".איגוד תעשיות הגז והנפט בישראל, אך המינוי לא פורסם
  )2.5("דה מרקר", 

 כתביםמ

    למערכת  

   במאי 1-על חשיבות ה
כשריד אנכרוניסטי לימים בישראל במאי נתפס לא פעם  1-ה    

ולאידיאולוגיות שחלפו מן העולם. אולם דווקא כאן ועכשיו, 
  נטי יותר מתמיד. ווום הפועלים הבינלאומי רלי

עבודה לא תמיד מבטיחה  ,במציאות שבה אנו חיות וחיים    
זכויות עובדים וביטחון תעסוקתי הם מושגים ; קיום בכבוד

אלף עובדות ועובדים  700-כ שבריריים ולא מובנים מאליהם.
בדרך כלל הם משתכרים  .שעתית    בישראל מועסקים במתכונת

ואין להם אפשרות  פחות ממי שמקבלים משכורת חודשית,
 יםלדעת מה יהיה גובה השכר עד ליום התשלום. הם לא מקבל

תשלום עבור ימי חג, הם מקופחים בעת ניצול ימי חופשה, 
  ביציאה לחופשת לידה ועוד., בהודעה מוקדמת לפני פיטורין

בישראל הוא מהגבוהים עובדות ועובדי הקבלן שיעור     
ם רומסות תדיר את בעולם. מרבית חברות הקבלן והשירותי

כאשר החוק החל להגן על מי שעובדים אצל . זכויות העובדים
"קבלן כוח אדם", שינו החברות והמעסיקים בפועל את 
ההגדרה ל"קבלן שירות", והמשיכו להפר את זכויותיהם באין 

המדינה, שאחראית לאכיפת  –מפריע. והאבסורד הגדול 
ביותר של  משק, היא המעסיקה הגדולהבזכויות העובדים 

  עובדי קבלן בישראל.
בקרב העובדים בשיטות ההעסקה הפוגעניות יש ייצוג יתר     

לקבוצות מוחלשות, ובהן נשים, עולים וערבים. כוח המיקוח 
של העובדות והעובדים קטן ותלותם במעסיק גדולה, מה 

  פתח רחב לפגיעה בזכויותיהם.ער שפו
מועסקים כאן בעבודות  מהגרות ומהגרי עבודהאלף  400-כ    

הקשות והמתישות ביותר, בתנאים ובשכר שאזרחי ישראל 
אינם מוכנים לעבוד בהם. הם מגיעים לישראל בגפם, ללא 
ידיעת השפה וללא נגישות לכלים למימוש זכויותיהם, 

  .ומנוצלת בשוק העבודה החלש הים קבוצמרכיבו
ים עובדהכבושים     פלסטינים תושבי השטחיםעשרות אלפי     

י ניעבים שבישראל ובהתנחלויות בחקלאות ובבניין. הם נתפ
רבים מהישראלים ככוח עבודה זול וזמין מצד י ניעובהרשויות 

כאויבים מרים שיש לדכא. השילוב הזה הוא  -אחד, ומצד שני 
  מצע פורה להתעמרות ולפגיעה קשה בזכויותיהם.

עבודה, בני אדם בתאונות  27מתחילת השנה נהרגו כבר     
בענף הבניין. לו הנתונים הללו היו מתייחסים  13מהם 

להרוגים בפיגועי טרור או למקרים של הרעלת מזון, כבר מזמן 
  שקופים.האלה  הייתה קמה צעקה. אבל הקורבנות

אנחנו באגודה לזכויות האזרח פועלים כבר שנים רבות     
לקידום זכויותיהם של העובדים והעובדות המוחלשים ביותר, 
בין היתר במסגרת הפורום לאכיפת זכויות עובדים, 
הקואליציה הארצית להעסקה ישירה והקואליציה 

אחד במאי הוא הבתאונות בניין ותעשייה. בשבילנו  למאבק
שבו , א לעתיד שאליו יש לשאוףאל ,לא רק סמל לעבר

העבודה היא מקום בטוח ומיטיב לכל מי שמבקשים ומבקשות 
  את משפחותיהם בכבוד.לפרנס 

  וייס-עו"ד שרון אברהם
  מנכ"לית האגודה לזכויות האזרח
  

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        
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 3/ פוליטי  
 

  ":חמאסלא "חלש מול 

נתניהו יש בנימין ל

  יה מסוכנתגטטראס

  

"מבחינתנו הרשות אמירתו של בצלאל סמוטריץ' ( ....1111    
לא הייתה  2015-ב) הפלסטינית היא נטל והחמאס הוא נכס"

ציטוטו של יותר מכל . הסגיר זאת חסרת שחר פליטת פה
במרס האחרון: "מי  סיעת הליכוד נתניהו בפתח ישיבת

שמתנגד למדינה פלסטינית צריך לתמוך בהעברת הכספים 
לחמאס. תיחזוק ההפרדה בין הרשות בגדה לחמאס בעזה עוזר 

  לנו למנוע הקמת מדינה פלסטינית".
מצד  בפועלבמדיניות , כי אם רק בציטוטיםלא אך מדובר  ....2222    

האסטרטגיה המרכזית של עידן נתניהו היא נתניהו ושריו. 
ניסיון לחסל  :, כלומרהמוסדות הלאומיים הפלסטינייםפירוק 

פוליטית את העם הפלסטיני ולגדוע את מאבקו לעצמאות 
סיפוח ההתנחלויות לרבות לשם,  ךדרהבמולדתו.  ולריבונות

: סבבי אלימות תכופים, עוברת בעזה בגדה המערבית,
 טווח-דיבורים על "הסדרה" ארוכתהפסקות אש בתיווך מצרי, 

  גדה.בין הלהרצועה והמשך הנתק בין מול חמאס 

  גרפיקה: שישים ואחת
  

 מלחמההסכנת את  גבירמנתניהו  לעברמ"שמאל" הלעג  ....3333    
בסבב האלימות  ,למשל ,. כךהפוליטית מפספס את מטרתו וגם

לבן לצאת למלחמה מפלגת העבודה וכחול האיצו בו האחרון 
. כסף או "קונה שקט" במזוודות , וטענו שהוא "מהסס"בעזה

הם  .מרכז את הליכוד מימיןראשי הפעם אחר פעם עוקפים 
באמצעות הימנים יוכלו לקושש את קולות ש חיים באשליה

  .נתניהו כ"חלש מול חמאס" הצגת

 ובילאכן מ –בשונה ממה שנוהגים לומר עליו  ,נתניהו. . . . 4444    
לדרך עמוסת  .אסטרטגיהפוליטי וה נוחזול בהתאם דרך

ת חלופה גלהתנגד באמצעות הצ צריך זו אלימות, נישול ודיכוי
כאילו נתניהו המופרכות הטענות  ולא באמצעות ,של ממש

וכן ישראל" ביטחון , "מפקיר את ", "משחרר מחבלים"רופס"
של מציאות ל עלובותות תשוביש תנועת הגנרלים  ל .הלאה

ות ילנקוט מדיננתניהו מדרבנת את היא  . ומצורכיבוש 
לשחק את דמות , דווקא לו, לו תסייעמ ובכך יותרתוקפנית 

  .והמרגיע באזור המתוןהגורם 
-ספקטראמפ, השואפים לייצר להתשובה היחידה לנתניהו ו    

משבר הומניטרי מחריף לה שנקלעאוטונומיה פלסטינית בעזה 
בגדה, היא מדינה פלסטינית סיפוח ההתנחלויות ל במקביל

בכל שטחי הגדה המערבית,  עצמאית וריבונית בצד ישראל
  רצועת עזה וירושלים המזרחית. 

 –לחמאס מצג שווא, כאילו נתניהו "נכנע" ניסיון לייצר ה    
יש לנתניהו  גם במבחן המציאות וגם במבחן הקלפי. כשלנ

של המשך  ,עזה של המשך המצור עלפוליטית  אסטרטגיה
. ן עצמאיתפלסטי של מניעת כינונה שלגדה וב הכיבוש

  השלכות מסוכנות על עתיד האזור. יש יישומה בשטחל
גדר להמוניות נוספות צעדות  נערכו, יום הנכבה, 15.5-ב ....5555    

: ירי של צה"ל לשער מה יהיה הפרק הבא בסיפור לבעזה. ק
  .יםנוספ קורבנותעל מפגינים, ירי רקטות בתגובה ו

  לאוריוסף 
  

  מעסקת המאה:  פרטים הדלפתחד"ש בעקבות 

העמקת הכיבוש 

  פייק ניוזהפצת ו

 הלפי, )12.5( 12בחדשות  הגיבה בחריפות לידיעהחד"ש     
"עסקת המאה" שמוביל נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, תכלול 

הכבושים כל השטחים בריבונות ישראלית על הכרה 
 .יהודיםהמאוכלסים במתנחלים 

תקף את , "כ איימן עודהחתע"ל, -ראש רשימת חד"ש    
"ברית הקיצוניים של נתניהו וטראמפ  באומרו כי תכניתה

תבעיר את האזור ותגזור על כולנו חיים על חרב ב'עסקה' 
חיסול האפשרות בו , בכיבוששכולה תמיכה במדיניות הימין

למדינה פלסטינית. לא יהיה שלום בלי סיום הכיבוש והמצור 
צד ישראל. נתניהו וטראמפ בובלי הקמת מדינה פלסטינית 

 הם לא רוצים שלום".אך , זאת יודעיםכמובן 
 .ח"כ עופר כסיף, (חד"ש) מדובר ב"פייק ניוז" דעתו שלל    

ראמפ' שוב 'טי"ביום בו נתניהו הופך את הבטחת הקמת הי
כביכול לממשית, נחשפת הדלפה כי אותו טראמפ יכיר 

ריקים דיבורים ה אל –ל בשטחים הכבושים כשטחי ישרא
  . , מסרופייק ניוז"

"המציאות היא שלא טראמפ ולא נתניהו מציעים תכנית     
המשך ו רק פולחן אישיותאלא אמתית לשלום או לביטחון, 

  .כסיף הוסיף הכיבוש ושפיכות הדמים",
תרמה את תרומתה סלימאן (חד"ש) -ח"כ עאידה תומא    

: "טראמפ חושב שהוא יכול להתנהל כאדון הארץ לגינוי
יהיו לו.  ולהחליט עבור העם הפלסטיני איזה חלקיקי מדינה

היא ודורסת ברגל גסה החלטות בינלאומיות  'עסקת המאה'
כל עמי האזור. שום מכבסת מילים לא  לעהכרזת מלחמה 

עובדה ששני הפירומנים הללו מנציחים ומעמיקים תשנה את ה
  המזרח התיכון כולו". את הכיבוש ומבעירים את



          4/ דמוקרטיה

 

  

  אלתרמן מנתן לשיעור זקוק דיין עוזי

  (צילום: ויקימדיה) 50-, שנות הטוביתופיק ח"כ 
  

עוזי ח"כ האשים  ,11 בערוץ כאןבערב שבת בשבוע שעבר,     
לסיעה חבריו את ו(חד"ש) עופר כסיף ח"כ את (הליכוד) דיין 

צדו של עוזי דיין בשלא ישב  הצטערתי .בחתירה נגד המדינה
המשורר נתן אלתרמן, שהיה בוודאי מבהיר לו כי יש לכבד 

המדינה. תחת  יםחותר בהםמדיניות, ואין לראות י מבקר
לחיק העושה זאת מבקש לקבוע דפוסי מדינה העושה דרכה 

  זם.יהפש
באחד במאי ערבים תקשורת התגייסה להציג מפגינים הכש    

, "המדינהתחת חותרים "המשטרה כשאסרה בהפגנה  1958
התייצב המשורר נתן אלתרמן וכתב באומץ לב בעיתון "דבר": 

ֵחרּוק ֵׁשן, ִהָּכה ְוֻהָּכה, -"אֹותֹו ֲעָרִבי ַאְלמֹוִני ֶׁשִּקֵּלל ְוָרַגם ַּבֲחַמת
ר ַלְּמכֹוִנית ַהִּנְסֶקֶלת, הּוא ְּבֶעֶצם ַעל ַצד ָהֱאֶמת, ַהָּיִחיד ֶׁשא ִנְגרַ 

ּתְקוֹות ַעם ְוַעם ָּגם ָעֵלינּו ָחלֹות ּוֵמעּוט  ]...[ ָאֵׁשם, ֶזה ֶלַקח ַנֶצֶרת
ֹזאת ֶנֱאָמר ּוְנַדְקֵּדק ֵמעּוט ַההֹוֵפך ֶאת ָהֹרב ְלִצּבּור  –ְמֻדָּכא ְוצֹוֵדק 
  ֶׁשל ַקְסדֹות".

הקדים ביומיים את נתן אלתרמן העיתונאי והביוגרף של     
"אילו הייתי  :"הארץ"בדוד בן גוריון, שבתאי טבת, שכתב 

במאי בנצרת  1-ערבי תושב ישראל הייתי מפגין עם מק"י ב
  .ובכל מקום אחר בארץ"

חותר , נציג מק"י בכנסת ,תופיק טוביכאילו היה מי שזעם,     
  את  הכנסת  דוכן   מעל 1953-גינה בעת המדינה   יסודות תחת 

  

ירי על מפגינים בכפר ערה. היה זה נתן אלתרמן שבעיתון ה
אן ימ, שגינה את הפרקליט הצבאי )9.1.1953("דבר" 

למסור לשופט מי ירה, הרג שני ערבים ופצע חמישה 
בהפגנה נגד הפקעת קרקעות. בדיון זה התייצב המשורר 
 נתן אלתרמן לימין העמדה של חבר הכנסת תופיק טובי

  .(מק"י)
: "ֵיׁש סֹודֹות ְצָבִאִיּים!/ ֵהם ַהחֹוָמה כתב המשוררוכך     

נֹו מֹוֶעֶדת/ ַאך ֵאין סֹוד ֵּבין ֻאָּמה ּובין צד ֶׁשָאזְ  ְוַהְּבִריִחים/
ַהָּיכֹול ְוָצִרי ִלְהיֹות ַחִיץ/ ֵּבין ָהָעם ְלֵבין קֹול ַהִּמְׁשָּפט 
ְוַהֶּצֶדק". חבל שעוזי דיין אינו מאמץ את מה שראה נתן 

"ְלַהְקִׁשיב  חובה לדרושואין להשתיק ביקורת, : אלתרמן
  ".ְלקֹול ַהִּמְׁשָּפט ְוַהֶּצֶדק

" מסתננים"לתאר הרג העיתונות  הרבתה 1948-ב    
עוזי דיין , שלדידי היה זה המשורר אלתרמן. גם אז לישראל
ביקש לראות אדם  חתר נגד אושיות המדינה", כיכנראה "

הרוצה לחזור לשדהו שלא קצר, לעצי הזיתים שלו שלא 
אין אדם ש; מסק, לתאנים שלא ארה ולגפנים שלא בצר

הצדקה למנוע ממנו זכות שום אין ו ,הצדקה להורגושום 
 מחה על )7.8.1953(טבעית לחיות בבית שבנה. ב"דבר" 

"ַהְּמִדיָנה : מול ה"מסתתננים" קשיחות ואטימותגילויי 
ֲאֶׁשר ְּבֵאיֶזה חּוט/ ְקׁשּוָרה ִהיא ֶאל ִהְסטֹוְרָיה ְיהּוִדית ֻמְבֶהֶקת 

ץ ִאָּׁשה ַעְרִבָּיה ְּדָבר ָמה ַמְרִּתיַע ּומֹוֵש ָלֶסֶגת ֵמְרדֹוף ְּבִלי קֵ  –
  ְּבִלי ְּתעּוַדת ֵזהּות".

גינה  )14.7.1950(בטור "דרכי ביטחון" ב"דבר"     
ביניהם זקנים, נשים " מסתננים"אלתרמן סריקות אחר 

וילדים. בעיני עוזי דיין בוודאי אלתרמן חותר נגד המדינה 
  בזעקתו: "ֶנֶעְקרּו ָנִׁשים ִמן ַהַּטף ַּבַּקת". 

מי כי ה גדושה בקונוטציות מזכיר אלתרמן, באנלוגי    
שהצביע בכנסת בעד הורדת ההצעה של תופיק טובי לדון 

בכנסת, עליו לזכור שהוא "ְיהּוִדי ְמַזֵּיף ה"מסתננים" בנושא 
   ּדֹור ִמְסַּתֵּנן ֶּבן ְּבָנּה ֶׁשל ִמְסַּתֶּנֶנת"-ַּדְרִּכּיֹות ִמּדֹור 

נתן אלתרמן החייל , 1948מלחמת בעיצומה של     
עדות שירית,  )9.11.1948(פרסם בעיתון "דבר"  8מחטיבה 

בשיר  .המגנה את גירוש ערביי לוד ורמלה בעת מבצע "דני"
כתב את צמד המילים "ּפֹוְׁשֵעי  ,שייבבית הש ,"על זאת"

   .ִמְלָחָמה"
הגיע לאחר שתיאר בבית הראשון והשני זה לצמד מילים     

ּוָבְרחֹוב  ]...[ַהְּכבּוָׁשה ְוַנַער ָעז ְוָחמּוׁש  ג'יפ "ַהחֹוֶצה ֶאת ָהִעיר
ֲאַנֶּסה 'ַהְּמֻדָּבר ִאיׁש ָזֵקן ְוִאָּׁשה ִנְלֲחצּו ֶאל ַהִּקיר, ַהַּנַער ְּבִּׁשֵּני ָחָלב 

ְוָדמֹו ֶאת  ]...[ ְוִנָּסה, ַרק ֵהִליט ַהָּזֵקן ֶאת ָּפָניו ְּבָיָדיו 'ַהִּמְקָלע
  ַהֹּכֶתל ִּכָּסה".

עוזי  'ע הראשון לחברותו בכנסת החליט אלוף במילבשבו    
כל מי המוקיע את דיין לקחת על עצמו את תפקיד המסית, 

עליו , אם כברו. כבוגד שמבקר את מדיניות ממשלת ישראל
  לכלול בין "החותרים נגד המדינה" את המשורר נתן אלתרמן.

 "דבר"שפורסם ב "הטור השביעי"אסיים במובאה קצרה מ    
הּוא / הּוא ֲחֵבר ַהְּכֶנֶסת/ ּוְבֵכן ִמי ּתּוִפיק טּוִבי: ")18.11.1949(

יֹוֵׁשב הּוא ִּבְזכּות ְמֵלָאה ְוא / קֹומֹוִניְסט ֲעָרִבי ְּבֵבית ַהִּנְבָחִרים
 עוזי דיין, את השיעור בדמוקרטיה תקבל. "]...[ ְּבֶחֶסד

כשתקרא את עשרת הבתים הנוספים בשירו של נתן אלתרמן, 
המפלגה הקומוניסטית  בסיעתמוקדש לחבר הכנסת ה

  הישראלית, החבר תופיק טובי.
 

 איתן קלינסקי



 5/ עובדים
  

שביתת הסתיימה 

  הזוטר הסגל

    ת"א יברסיטתבאונ
  

ימי שביתה, הודיעו הנהלת האוניברסיטה וארגון  10לאחר     
הסגל האקדמי הזוטר כי לאחר לילה של מו"מ אינטנסיבי 
הושגו הסכמות בנושאים מהותיים. בעקבות ההסכמות, 
נסתיימה שביתת הסגל הזוטר והלימודים חזרו להתנהל 

  כסדרם.
השביתה השנייה של הסגל הזוטר הפורצת הייתה זו     

. שנת הלימודים החלה בשנה האחרונה וס שברמת אביבבקמפ
כמה סתיימה כעבור נשביתה שבבחודש אוקטובר אשתקד 

  עובדים. לסיכום בין ההנהלה שדמה למה בעקבות ימים 
חתימה על הסכם : פשוטה למדי הייתה מטרת השביתות    

פג לפני הקודם תוקפו של ההסכם שמאחר , קיבוצי חדש
ן ורוח הפייסנית מצד ארגראתה בההנהלה שלוש שנים. 

גררה  יא גםה. סיכומים רביםמהעובדים כניעה וחזרה בה 
עד ערב פרוץ השביתה הניחה, רגליים במשך חודשים ו

  . תוכרזלא זו דווקא ביום העובד הבינלאומי, שהנוכחית 
בקרב אלפי גובר במהרה עמדה ההנהלה על טעותה. תסכול     

יחד עם חברי הארגון (זו קבוצת העובדים הגדולה בקמפוס!), 
, לרמוס את זכויותיהםבכל כוחה מנסה תחושה שההנהלה 

לשביתה המורגשת  הביאו –תנאי הניצול המחפירים  לרבות
. אף במחלקות בהן "לא נהוג לשבות", הקמפוס היטב ברחבי

   . האומלבכמעט השביתה מומשה כגון מדעים מדויקים, 
  

  מה שלא הולך בכוח
מדי כינס השביתה. הוא ללא דופי מאז תחילת פעל הארגון     

לעדכן על  בניינים שונים. זאת במטרהבפות ומפגשים יאסיום 
רבות, וצוותים . הוא גם קיים מחאות והמו"מ מהלך השביתה

מטעמו מסיירים ברחבי הקמפוס ואוכפים את משמעת 
חרף השוני בצורות  ,מלאה. כך הפכה השביתה כמעט השביתה
"סגל של תחת הגדרה כללית בין מועסקים שונים העסקה 

ממתרגלים במעבדות שהם סטודנטים בתארים : זוטר"
מתקדמים ועד למרצים ותיקים בעלי תואר דוקטור המלמדים 

  .ביטחון תעסוקתיאו זה שנים רבות ללא קביעות 
   הולך ביותר  –"מה שלא הולך בכוח כי החליטה ההנהלה     

ניסתה   ציבורי,   במעסיק   שמדובר   העובדה   חרף    ".כוח
, עצרות, ותאסור על השובתים לקיים מחאול לקבוע תקדים
  אכיפת משמעת השביתה. פעולות לפות וימשמרות, אס

עם הרוחות הנושבות משלטון ה האוניברסיטה תכתבכך ה    
עובדים ה, פגיעה בארגוני הגבלת זכות השביתה הימין בדבר

רותה עו"ד לדיני עבודה יוהצרת צעדיהם. היא אף גייסה לש
המשרת אך ורק מעסיקים (ויקר להחריד!) כדי לקדם את 

, היא מהלכיה. נוכח סירובה העיקש לקיים מו"מ עם הארגון
  למנוע את מחאת העובדים. לעבודה כדי עתרה לבית הדין 

תיארה בפני , האקדמי הזוטר ר ארגון הסגליו"נטלי לוי,      
): 12.5( לעבודה בבית הדיןם ראשון ואת שקרה בי חבריה

אוניברסיטת תל הודיעה כשמונה שעות, שארך "לאחר דיון 
 .אביב לבית הדין כי אינה מבקשת יותר החלטה בבקשה

במהלך הדיון הציעה השופטת מיכל נעים דיבנר להנהלה 
אך , ל האקדמי הזוטרלהיכנס למו"מ אינטנסיבי עם ארגון הסג

   ".העתירהאת נציגיה דחו ההצעה ובחרו למשוך 
את  אילצוהנחישות של השובתים והמפלה בבית הדין     

, ובסוף להסכים שא ומתןלבקש לחדש את המאף ההנהלה 
לקבל את תנאי הארגון. האחרון הקציב שבועיים למשא ומתן 

  רצוף ואינטנסיבי כדי להגיע להסכמות

  נ"ע
  

  תישבתלמה עדות: 
אלה פתחה ד"ר רוני רצ'קובסקי  במילים – "גם אני שובתת"    

אני תומכת לעמיתיה ולסטודנטים. "גרת ששיגרה יאהאת 
בראש  ,אביב-זוטר באוניברסיטת תלהבשביתת הסגל 

י הנאבקים יה של סולידריות עם עמיתשובראשונה מתוך תפי
 ה המכירה בחשיבות שלשושנית מתוך תפי ,על מטה לחמם

ארגוני עובדים דווקא במשק קפיטליסטי הרואה בעובדים 
   .הדגישה ,"סחורה, בדומה לסחורות אחרות

ועד הסגל הזוטר פועל בהתנדבות וטובת עוד כתבה: "    
לנגד עיניו. הוא אינו עוסק בשימור כוחו או עומדת חבריו 

טחון תעסוקתי יאלא פועל להבטחת ב ,בסחיטת המערכת
הסגל  –למרצי הסגל הזוטר, הפועלים במערכת שרוב חבריה 

  ".מועדפיםם נהנים מקביעות ומתנאי –הסגל המנהלי והבכיר 
אני מודעת לכך שיש הבדל בין מצבם של ", לדבריה    

מסטרנטים ודוקטורנטים המלמדים/מתרגלים תוך כדי התואר 
לכתחילה, כמקובל בחוגים מבהיקף חלקי ובאופן זמני 

בין מצבם של עמיתי הוראה בעלי ללמדעים מדויקים למשל, 
תואר ד"ר המלמדים במשך שנים רבות ללא קביעות, כמקובל 

  למשל במדעי הרוח והחברה. 
על אף ההבדלים, כולנו מאוגדים בארגון אחד ועלינו לסייע     

של מצב האחד לשני. גם אם המאבק לא ישפר באופן אישי את 
תורי.  – אין זה משנה. היום זה תורם ומחר ,פלוני או אלמונית

הסגל הבכיר היה שזו המשמעות של ערבות הדדית. הלוואי 
  ."מתגייס אף הוא לשביתת סולידריות

אולם מקווה כי  ,אני מצרה על הפגיעה בסטודנטים"    
כמה לשביתה יש גם משמעות חינוכית. כאשר תצאו בעוד 

העבודה, אני מקווה שתזכרו את ערך הסולידריות. שנים לשוק 
נאבקו זה בזה ערכי החירות  20-וה 19-במשך המאות ה

פעם הייתה יד החירות על  .והשוויון מהמהפכה הצרפתית
העליונה ופעם יד השוויון, ולכל תנועה של המטוטלת יתרונות 

ה לא לגמרי הבנתי את תפקידה של נערכוחסרונות משלה. 
יפטיך של המהפכה הצרפתית, אבל היום אני בטר 'אחווה'ה

שוויון. להאחווה היא נקודת האיזון בין החירות כי  מבינה
 ."בעברית קוראים לזה ערבות הדדית



          6/ בעולם

 

  

 אפריקה דרום לאזרחי נמאס ,מתעצמים שוויון איו אבטלה נוכח

  אמתית פוליטית אלטרנטיבה בהיעדר שניצחה השלטון ממפלגת

  בדרא"פ הבחירות על משמאל מבט
  

  סמית'-מייקל נייסן, לסטר-קלייר אן מאת
  

 25 ,בדרום אפריקהכלליות בשבוע שעבר נערכו בחירות     
שנה אחרי הבחירות הדמוקרטיות הראשונות במדינה. בהיעדר 

הקונגרס הלאומי מפלגת השלטון, אופוזיציה אמתית, 
 62%גרפה היא בבחירות.  הניצח ,)ANCהאפריקאי (

 (ר' צילום: פליקר) סיריל רמפוזהמהקולות והעומד בראשה 
 22%-יכהן כנשיא. הברית הדמוקרטית, מפלגת מרכז, זכתה ב

מהקולות. מפלגת השמאל הרדיקלי, לוחמי החירות הכלכלית 
)EFF) מפלגת הימין הלאומנית , ו)6.5%), שמרה על כוחה
)IFP מהקולות. 2.5%) השיגה  

הוא שיעור העוני במדינה     
מהאוכלוסייה  76%-, ו55%

נמצאים בסכנת ירידה אל מתחת 
לקו העוני. דרום אפריקה זכתה 
באחרונה בתואר המפוקפק של 

שוויונית ביותר -המדינה הלא
כי הראו בעולם: מחקרים 

עשירית מהאוכלוסייה מחזיקה 
  מההון במדינה. 90%-בכ
הבחירות נערכו על רקע     

תסיסה פוליטית ואלימות 
מחאות חברתיות  משטרתית נגד

והפגנות אזרחיות רבות. 
ית נהאפליה המגדרית והגזע

ת עקב כך ששוק העבודה ונמשכ
עוד לא החלים לחלוטין 
מתקופת האפרטהייד והוא 
משרת אליטה מצומצמת בלבד. 
מערכות הבריאות והחינוך 

תפוררות והתחבורה מ
  הציבורית עמוסת כשלים.

השלטון ץ ימתכנית "ההעצמה הכלכלית השחורה", שאה    
השוויון הגזעני, יצרה מעמד שחור מובחן. -אילצמצם את כדי 

 2018-שקמה ב ,דוחות של ועדת חקירה ממלכתיתבתוך כך, 
עוד ועוד מעשי עם התפטרות הנשיא ג'ייקוב זומה, חושפים 

   .שחיתות של פקידי ממשל
-30י נהאמון בדמוקרטיה פוחת. כשישה מיליון אזרחים ב    
ויתרו ורית האוכלוסייה) לא נרשמו להצבעה (יותר מעשי 18

נוטלת חלק בנטייה העולמית דרא"פ . ם זומראש על זכות
-לאובדן האמון בשיטה הדמוקרטית, ומסתכנת בתפנית ימנית

  סמכותנית.
נערכה מתקפה מתמדת כלפי תחת שלטונו של הנשיא זומה,     

המערכת הדמוקרטית וחופש הביטוי. המשברים החברתיים 
והכלכליים מספקים קרקע פורייה לתנועות אופורטוניסטיות 

כך למשל צמח אגף אוונגליסטי חדש בעל נטיות . רבות
יות ושמרניות, ומפלגות הממסד המסורתיות מעידן נסמכות

  האפרטהייד זוכות בלגיטימציה מחודשת.
  ורואנדה  זימבבואה  אוגנדה,  ברזיל,  הודו,  דרום אפריקה,     

  לאומי  שחרור ל תנועות  של  כישלונותיהן  זה:  במובן  דומות 

  
מולידים  –ת לכונן רפורמה חברתית משמעותית ומתקדמ

  תנועות לאומניות, קסנופוביות, דתיות וסמכותניות. 
סיפור מרכזי נוסף הוא המאבק בתוך מפלגת השלטון:     

לתמוך ברמפוזה; לאחר ויכוחים הכריעו מימין, תומכי ההון 
נו כי הנשיא הוא "סוציאליסט מסוכן עבקרבם ט אחרים

ממשיכים  ANC-ב ייםגורמים שמאלזאת בעוד שבתחפושת". 
   אימפריאליסטי והסוציאליסטי.-ה האנטייאופיאבק על במ

) SACPהמפלגה הקומוניסטית הדרום אפריקאית (    
והקונגרס של האיגודים המקצועיים של דרום אפריקה 

)COSATUחזרו ל (-ANC  ,"כדי "לרסן את השחיתות הפושה
ולייצר "מרחב פעולה 
לכוחות מתקדמים בממשל 

ה". לעומת זהחדש של רמפו
טענו כי מפלגת אחרים זאת, 

השלטון אינה מבטאת תקווה 
להתחדשות פוליטית 

ימשיך לקדם והנשיא הנבחר 
  . יתליברל-ניאוצנע מדיניות 

, בינתיים, ממשיך הזרמפו    
הוא להתהלך בין הטיפות: 

שחיתות, אך בלוחם מוצג כ
בצע רפורמות עמוקות; ילא 

איש מתפאר בעברו כ
כיום אך איגודים מיליטנטי 

  מיליונר.-מולטיהוא 
המשימה לטהר את     

 ההמדינה מהשחיתות איננ
פשוטה כלל. כדי להבין עד 
כמה השחיתות השתרשה 

לאורך אפשר לצעוד עמוק, 
הרחוב הראשי של קייפטאון 

הטבועות בזהב בלבני המדרכה.  VOCולשים לב לאותיות 
 – ראשי התיבות של חברת הודו המזרחית ההולנדית אלה

שעיצבו את ההיסטוריה של  לאינטרסים תזכורת
אם , הקולוניאליזם, האפרטהייד והקפיטליזם. מיגור השחיתות

פירושו להתמודד עם דפוסי הצבירה ההיסטוריים כן, 
  של כלכלת דרום אפריקה.והסבוכים 

עומד בפני הדרום אפריקאי בהיעדר חלופה ברורה, השמאל     
הוא חייב לשקוד על נוכח אכזבת ההמונים, החלטות קשות. 

עליו להפיק לקחים מהעבר בניית צורה חדשה של פוליטיקה. 
ל הסוציאליזם הדמוקרטי ולשאוף לחזור לימים היפים ש

וההשתתפות ההמונית בראשית ימי קונגרס האיגודים 
 העבר להפוך נוסטלגיה רומנטית. אך אל ללקחי; המקצועיים

המציאות החדשה וכישלונות העבר דורשים חשיבה חדשה.     
השמאל הדרום אפריקאי נלחם כעת בקרב מאסף, וכישלון 

ההידרדרות החברתית בבניית חלופה משמאל יאיץ את קצב 
 ים, העדתיים, הימניים, הדתיםהפופוליסטיהזרמים  תעלייאת ו

  .יםוהלאומני
  

 פורסם במקור באתר "ג'קובין"



  

 7/ דפי עבר
 

  הקומוניסטים והסתדרות העובדים
  

למפלגה הקומוניסטית הישראלית אין אינטרס אחר, זולת     
של מעמד הפועלים והמוני העם המנוצלים בקרב  יםהאינטרס

המפלגה לפני הקמת הנחה את היהודים והערבים. עיקרון זה 
מדיניות ההפרד  מולהמדינה ואחריה. כך נהגה המפלגה 

 האפליה והכיבושמדיניות ל מוומשול של המנדט הבריטי, וגם 
. פעילות הקומוניסטים בהסתדרות היא של ממשלות ישראל

  ני רבות לכך.דוגמא אחת מ
. 1920-ההסתדרות הכללית של העובדים הוקמה ב    

ניהלו , והשתתפו בוועידת הייסוד(פק"פ) הקומוניסטים 
 1922-ויכוחים נוקבים על אופייה, מטרותיה והרכבה. ב

ת הפועלים" כמסגרת לגלית יהוקמה בהסתדרות "פרקצי
עקבי ו"הפרדת  ימעמד אבקלפעילות פק"פ, שתבעה מ

, כלומר הפרדת האיגוד המקצועי מקואופרטיבים. פונקציות"ה
פק"פ "קומוניזם של דלות" ראתה בהתיישבות הקיבוצית 

  ואוטופיה המשמשת את האינטרסים של הבורגנות היהודית.
ערבי -עוד בוועידת היסוד התפתח ויכוח על אופייה היהודי    

של ההסתדרות. האם תהא זו "הסתדרות העובדים העבריים" 
גם פועלים ערבים? האם יהא תפקידה ליצור  או שתכלול

מפעלים משקיים או לנהל מלחמת מעמדות? יצחק טבנקין 
טען כי עליה לעסוק בדאגה לקניית קרקעות,  )(אחדות העבודה

  כי "בארצנו לא המלחמה במשק הפרטי היא מרכז הכובד".
הנציגים הקומוניסטים תבעו הסתדרות של כל פועלי     

הבדלי שייכות לאומית והשקפה פוליטית. , בלי א"יפלשתינה/
לא לכלול הכריעה של ההסתדרות הראשונה ואולם, הוועידה 

אמר  ,הפועל הצעירנציג  ,את הפועל הערבי. חיים ארלוזורוב
כי "מלחמת מעמדות זו היא זמורת  ,1926-בוועידה השנייה ב

  חוץ; זה אימפורט רעיוני לא לנו".
, ניהלו פועלים ו אחרתסבר למרות שמנהיגי ההסתדרות    

השביתה הראשונה  יהודים וערבים מאבקים משותפים.
 חייטים  25-נגרים ו 120הייתה של  1922-שפרצה בחיפה ב

). 14 במקוםשעות ( 8בן שדרשו יום עבודה יהודים וערבים 
ימי חופשה שנתית, תשלום  7-תוספת שכר וכמו כן הם תבעו 

  עבור ימי מחלה וחופשת חג. השביתה הצליחה בחלקה. 
-שהוקמה עוד ב, הסתדרות פועלי הרכבת, הדואר והטלגרף    

ומאבקים  םערבים ויהודיעובדים ארגנה שביתות  ,1919
                                                                                                                                    שכרהעבודה והלהטבת תנאי 

. אחדות המאבק מצאה את ביטויה גם במחנות הצבא הבריטי 
שהיו מפוזרים בארץ. עובדים יהודים וערבים ארגנו שביתות 

  הקומוניסטים מילאו בהן תפקיד חשוב. שגדולות 
פרצה שביתת פועלי "חברת הנפט העיראקית".  1935-ב    

ות שארגנה מועצת היא נחשבה לגולת הכותרת של השבית
שיתוף פעולה של פועלים יהודים בלט בה ו פועלי חיפה

 לסיגריותשביתת פועלי בית החרושת בלטו גם . וערבים
  ).1946) והשביתה הכללית של עובדי הממשלה (אפריל 1933(

של המפלגה נשנות וחוזרות הצעות למרות זאת,     
הקומוניסטית להפיכת ההסתדרות לארגון כללי לכל העובדים 

 1960-ב 9-. רק בוועידה ה8-וה 7-בישראל נדחו בוועידה ה
אולם השתתפות ראשונה של צירים ערבים  .ה ההצעהאושר

. הנהגת ההסתדרות לא 1966-ב 10-התגשמה רק בוועידה ה
קיבלה את רעיון המאבק המעמדי ואימצה את הגישה 

  הציונית של "שלום בית". -לאומניתה
ה ההסתדרות חותמת גומי לממשלות שפעלו ייתה בהמשך    

נגד האינטרסים של העובדים, לרבות ממשלות הליכוד. כפי 
הברפלד:  חייםשהתבטא מזכ"ל ההסתדרות בשעתו 

  "ההסתדרות הייתה 'שפוטה' של אילוצים שנכפו עליה מתוך 

  

גם יוסף אלמוגי, ראש עיריית 'אחדות לאומית'". העיד על כך 
חיפה ומזכ"ל מפא"י לשעבר, בספרו "בעובי הקורה": 
"בממשלה ובהסתדרות סברו באותה העת כי טובת המדינה 

ותנועת העבודה היא להחליש במידה 
מסוימת את כוחו הארגוני של העובד 

  השכיר".
באותו ספר מספר אלמוגי כי בחיפה     

טה השלידרשה  ,50-של תחילת שנות ה
, צי הסוחר, נמל חיפהבהסתדרות שליטה בכמה מוקדי כוח (

הרכבת, הדואר, חברת החשמל, בתי הזיקוק, חברת אתא, 
יוסף  , סיפרחברת דשנים, חברת וולקן וחברת פניציה). לצערו

   . מפ"םו מק"ית היו בהשפעאז אלמוגי, כמעט כל הוועדים 
לדבריו, נדרשו שלוש שנים כדי לשכנע את העובדים כי      

ההסתדרות והמדינה, מוטב להם שיצביעו בעד טובת "למען 
  מומלצי מפא"י". 

שיטות השכנוע של אלמוגי היו מפורסמות: רדיפות,     
  אלימות פיזית ופיטורים.

בעבודת הגמר של אלי נחמיאס מהחוג למדעי המדינה     
טט צבי בשן, מעובדי מועצת פועלי באוניברסיטת חיפה, מצו

: "[...] שלח אותי אלמוגי ל'דשנים באותן שנים חיפה
ופוספטים' על מנת להיאבק ולהילחם נגד הוועד בראשותו של 
אברהם לבנבראון (לימים חבר כנסת מטעם רק"ח). תוך חצי 

  חברים ולשלוט בוועד". 200שנה הצלחנו להכניס 
ההסתדרות היו "ליצור חברת המטרות המוצהרות של     

עובדים חופשית, בלי מנצלים ומנוצלים, לטפח קואופרציה 
יצרנית וצרכנית שמטרתה שחרורו של המעמד העובד מכבלי 
היצרנות המנצלת והמסחר הפרטי הבלתי מרוסן ורודף 

  הבצע". במציאות לא היה לכך שום כיסוי.

  דן יהב
  

  לזכרו של המשורר ח'ליל תומא
ללא עת ולאחר מחלה קשה הלך מאיתנו, כוחות השלום      

והקדמה, בחודש פברואר המשורר ואיש האיגוד המקצועי 
בגדה המערבית הכבושה ח'ליל תומא. הקומוניסט תומא היה 

  חבר מפלגת העם הפלסטיני עד יומו האחרון.
המשורר הפלסטיני המתקדם נולד בבית ג'אלא, וסיים     

חם לימודים לתואר ראשון בשפה באוניברסיטת בית ל
ובספרות אנגלית. משך שנים עבד בבתי מלון בבית לחם, והיה 

  יו"ר איגוד עובדי ההארחה בגדה. 
פג'ר" בשפה -מאוחר יותר החל לעבוד כעיתונאי ב"אל    

האנגלית, שראה אור בירושלים המזרחית, וכתב שירה. אחד 
פלסטינית אתיחאד", היה המקבילה ה-משיריו, שפורסם ב"אל

לשיר "ירושלים של זהב". בניגוד לשירה של נעמי שמר 
ו של מעזששיקף את שמחת הכובש, שירו של תומא ביטא את 

הנכבש. "ירושלים של אבנים, ירושלים של בתים הרוסים", 
  כתב.

מקצועית והספרותית -בשל פעילותו הפוליטית, האיגוד     
בין קבצי השירה   .1976-1974שנים בבמעצר מנהלי  נכלא

), "כוכב מעל בית 1975שפרסם: "שירי הלילות האחרונים" (
  ). בטרם מותו פורסמה אסופה ובה כל שיריו.1978לחם" (

תומא נמנה עם מייסדי התאחדות הסופרים הפלסטינים     
  ונבחר להנהגתה. יהי זכרו ברוך.   1967-שנכבשו ב שטחיםב

 

  מופיד צידאוי



     במאבק
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   העזו לחלום על חופש. שלט חוצות של שוברים שתיקה

  
בתל המתקיימת בימים אלה תחרות האירוויזיון במקביל ל    

בשטחים שלט חוצות ענק המוחה על הכיבוש הוצב אביב, 
  בדרך מנמל התעופה בן גוריון לתל אביב. הפלסטיניים 

ארגון "שוברים שתיקה", עושה שימוש הביוזמת השלט,     
בסלוגן ובפונטים של האירוויזיון. "העזו לחלום" נכתב בצדו 

 המילים "על חופש". בחלקנוספו הימני ובזה  ,השמאלי
צדו , ובנראית תמונה של חופי תל אביב השמשיים השמאלי

  חומת ההפרדה ומגדל שמירה ישראלי. -האחר 
    ),14.5( האירוויזיון   תחרות  של הראשון   ביומהכמו כן,     

  

  (מק"י) המפלגה הקומוניסטית הישראלית

  (חד"ש) והחזית הדמוקרטית לשלום ולשוויון

  אבלות על מותו של

  כוכבי שמש
ממייסדי הפנתרים השחורים, שותף בהקמת חד"ש 

  לשלום ולצדק חברתיובמאבקים 

  ומשתתפות בצער המשפחה
  

  מערכת "זו הדרך"

  על מותו של האבל

  איהאב עיראקי
  ת בצער המשפחהומשתתפ

מאות בתל אביב נגד הפגינו 
, בהפגנה המצור על עזה.

 שיזמה רשת מסרבות,
, ומק"י חד"ש השתתפו

לוחמים לשלום, פורום מרצ 
קואליציית  למאבק בכיבוש,

, קול בנק"י הנשים לשלום,
אחר, אמנסטי, פורום 
 המשפחות השכולות, תעאיוש

  . ואקדמיה לשוויון
כל חברי הכנסת של חד"ש     
-איימן עודה, עאידה תומא –

סלימאן, עופר כסיף ויוסף 
בה חלק, וכן נטלו  – ג'בארין

  ח"כ לשעבר דב חנין (חד"ש). 

  

פליציה לנגר  פרס

  זכויות אדם ל
בישראל החליט להעניק פרס הוועד הציבורי נגד עינויים     

 פליציה לנגר. רכת הדין המנוחהזכויות אדם שנתי על שם עו
זכויות  מעןבמאבק לנו "הפרס יוענק למי שהצטיי: הוועד מסר

אנושי -דגש על מניעת עינויים ויחס בלתיבאדם בישראל, 
ביוני . ביוני 7-תתפרסם בהראשון ואכזרי". ההכרזה על הזוכה 

שהגנה משך  , לאחרבגרמניה) 88לנגר (אשתקד נפטרה 
  על זכויותיהם של פלסטינים בשטחים הכבושים.ורים עש
סגרה לנגר את המשרד בירושלים ועברה להתגורר  1990-ב    

קיבלה עיטורי כבוד, בין השאר, מהרשות  .בגרמניה
תואר הוכן את , מממשלות גרמניה ואוסטריה, הפלסטינית

  יקירת העיר נצרת.
  

  ומוניסטית הישראליתהמפלגה הק

  ישיבת הוועד המרכזי 
) החל 18.5ובשבת ( 16:00) החל בשעה 17.5תתקיים ביום שישי (

  21-על סדר היום: סיכום מערכת הבחירות לכנסת ה .11:00בשעה 

  חיפה, 39שדרות בן גוריון 
  

  סניף תל אביב –מק"י 

  פגישת הצוות הרעיוני
  13-למפלגה וכנס מרקס השנה  100על סדר היום: סמינר קיץ, אירועי 

  , תל אביב70, אחד העם 19:00במאי,  19יום א', 
  

   מועדון קולנוע בגדה השמאלית

  רנזו מרטנס – תהנו מהעוני :3אפיזודה 
  )באנגלית כתוביות ;וצרפתית אנגלית( הולנד ,2008

  , ת"א70, אחד העם 20:00, מאיב 18, מוצ"ש


