
  

  

  ברתית רחבה שאינה פוליטיתלא ניתן לקיים מחאה ח
  

 של הפוליטית בהסתדרות ושילובםהמערכה         
  עמדו במרכז, נגד הכיבוש ולמען צדק חברתייםהמאבק

המפלגה הקומוניסטית ישיבת הלשכה הפוליטית של 
) 18.5(שי האחרון יביום שהתקיימה  ש,)י"מק(הישראלית 

  . בחיפה
 על מוחמד נפאע, י"ל מק"מזכ בה עמדהישיבפתח     

. חשיבותן הפוליטית של הבחירות להסתדרות ולנעמת
- ולה רוב של כ,דווקא בעת הקמת ממשלת אחדות ימנית"

 ,המשך מדיניות הכיבושר תפעל לשא,  חברי כנסת94
נדרשת הסתדרות , האפליה והעמקת הניצול המעמדי

  ".יותר מתמיד  היום–דמוקרטית ולוחמת 
קראה לחברי המפלגה ולפעילי הפוליטית שכה הל    
 חברי ,גמלאים וסטודנטים, עובדים –ש "חד

 להתגייס להצלחת –ושאינם כאלה  הסתדרות
בבחירות להסתדרות " הבית החברתי"רשימה 

  . לנעמתו
עוד נמסר במהלך הישיבה על השינוי שחל     
שאינם פעילים לפיו גם , חוקת ההסתדרותב

  להיות חברירשאיםחברי ההסתדרות 
  .  ומשקיפיםועדות קלפי

     בשבוע שעבר הוחלט בישיבת
 )בית נבחרי ההסתדרות(ה "בינ
 גם מי שאינם חברי כי

 או שהיו חברי ,דרותההסת
ההסתדרות ובעקבות תקופת 

, ותם לא חידשו את חבריציאה לגמלאותאבטלה ארוכה או 
 ות הקלפיות הפזורמשקיפים במאותרשאים להשתתף כ

  . רץברחבי הא
ר " כיומכהןה, מיל אבו ראס'ג, חבר הלשכה הפוליטית    

ר מרחב ההסתדרות במשולש "ש בהסתדרות ויו"סיעת חד
 שאנשי ,רציניחשש הביע בדבריו בישיבה , הדרומי

ינקטו במהלך יום , עופר עיני, ר ההסתדרות"רשימתו של יו
הבחירות צעדים שאינם עולים בקנה אחד עם הליכים 

ואשר עלולים לסלף את תוצאות , שקופיםדמוקרטיים 
  :אבו ראס הדגיש .הבחירות

     
הבית 'כל קול עבור ולוודא היטב כי , יש לשמור על כל קול" 

אכן יילקח בחשבון ,  ופתקי איתן כבל'כ פתקי – 'החברתי
 מהניסיון .בעת ספירת הקולות ומסירת תוצאות הבחירות

במערכות בחירות קודמות 
 ,הנוכחיתובמערכת הבחירות 
 פעילי ש,עולה החשש הכבד

יפרו את כללי סיעתו של עיני 
בייחוד ו, המשחק הדמוקרטי

  ". ביום הבחירות
  

   ביוני2-הפגנות ה
הלשכה הפוליטית קראה לחברי      
ש להשתתף בהפגנות "י וחד"מק

 2-ה, המחאה החברתית  במוצאי שבת
, זאת.  הייחודייםםמסריהעם , ביוני

הגדה כיבוש של לם שני 45ציון לקראת 
רצועת עזה וירושלים , המערבית
במהלך , רמת הגולן הסוריתכן ו, המזרחית

  . 1967מלחמת יוני 
צדק " -הן  ת השמאל העקבי בהפגנותוסיסמ    

הקמת מדינה והדרישה ל, "חברתי
  .בצד מדינת ישראלפלסטינית עצמאית 

, י"בישיבת הלשכה הפוליטית של מק    
עלינו לחדד את "  כי,דב חניןכ "אמר ח

הסבורים  יש בין פעיליהכי , זה לא יהיה קל. מסרי המחאה
המחאה . שניתן לקיים מחאה חברתית רחבה שאינה פוליטית

שלא יהיה צדק חברתי להבהיר ו ויש לשוב ,היא פוליטית
 ושאין שלום צודק ללא מדינה פלסטינית ,ללא שלום צודק

  ". עצמאית
  

  )3המשך בעמוד (
  

  

  
  

  2012 במאי 23, 21   גיליון 

  : הקרוב"זו הדרך "בגיליון
  

  

  –הבחירות בהסתדרות ובנעמת 

 תוצאות ופרשנויות



  

 2/תגובות 

  
        

        

        
        בשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםדברים דברים דברים דברים 

  

   באילת– הקנוניה הקומוניסטית
זה לא . 'המחאה החברתית'לפני שנה היה פה דבר שכונה "

ראיתי אותם . סוד שמי שעמד מאחורי זה היו הקומוניסטים
מארגני המחאה החברתית רצו להראות שכל . מתכננים את זה

אביב -הם אספו בתל. מאילת ועד מטולה: הארץ כולה מחאה
בואו לטיול 'אמרו להם , ת אוטובוסים של משועממיםעשרו

נה ג באילת הפוהם עש. ' בהפגנה של חצי שעהובאילת ותהי
תושבי .  והודיעו לתקשורת שיש שם אלף איש, איש500של 

לא היה שם ': סיפרו לי, אילת שבאו לשם כדי לראותתושבי 
ולכן אנחנו . זה שקר של הקומוניסטים. 'אפילו אילתי אחד

  "'עם ישראל חי למרות הקומוניסטים': די לומרכאן כ
 "ערב-ערב"מקומון ב,  האיחוד הלאומי,כ מיכאל בן ארי"ח(

  )10.5 ,אילתהמתפרסם ב
  

  אביב-בתל –הקנוניה הקומוניסטית 
, לרסק, לפרק את הכול: זה מין חלום כזה של כל קומוניסט"

אני אנצל את  - להבעיר את המדינה ולקחת את השלטון
, זה מה שהם עשו בתנועה שקרית . אנשיםהמצוקה של

, ש" של חד–" עיר לכולנו"אביב שנקראת -בתל, מרושעת
הלכו לאנשים המסכנים בשכונת התקווה     .שונאי ישראל

כמו אבשלום שעשה , הקשיבו למצוקות שלהם. שלם- ובכפר
. 'אתם צודקים, אתם צודקים, כן': אמר להם. אצל דוד המלך

ם אלה שמעודדים את כל ה, 'עיר לכולנו'אבל אנשי 
ואני פגשתי אותם בהפגנה . כונותהמסתננים להיכנס לש

את השנאה שיש להם כלפי כל . המטורפת שלהם באחד במאי
ואני . ומדינה יהודית ומדינה בכלל, דבר שמריח ממנו מדינה

        ."יודע עם מי יש לי עסק
  )16.5 ,כ מיכאל בן ארי בכנסת" של חםדברי(

  

  ל הפרד ומשולדיניות קולוניאלית שמ
וכן נציגי , האלוף איתן דנגוט, מתאם פעולות בשטחים"

כ הביעו התנגדות להתרת ביקורי משפחות של אסירים "השב
 כי ביטול ביקורי המשפחות ,דנגוט ציין. פלסטינים מעזה

בין רצועת עזה ' לבידול'נעשה במסגרת מדיניות הממשלה 
  ".לגדה המערבית

  ) 4.5 ,"הארץ"(
  

   עובדי קבלןמדוע מעסיקים
העסקת עובדי קבלן בתנאים נחותים הניבה לחברת הדואר "

חברת הדואר לא . הממשלתית רווח של מאות מיליוני שקלים
 –נקטה פעולה יזומה לתשלום הכספים המגיעים לעובדים 

  ".חותיה הכספייםואף הסתירה את המידע בדו
  )23.4 ,"דה מרקר"(

   

  

  
  אוניברסיטת חיפה ומשטרת המחשבות

  

 ) 17.5" (אלאתיחאד"אמר המערכת של מ
  

' פרופוהעומד בראשה , התנהלותה של אוניברסיטת חיפה    
לציון טיאלית נפעילות סטוד 16.5-בשמנעה , ן בן זאבואהר

נעה בין פחדנות שפלה לבין אלימות שלטונית , יום הנכבה
, שלוש שעות בלבד לפני תחילת הפעילות. "אקדמית"

ולאחר שנתקבלו , ש"סטודנטים של חדתא הי "שאורגנה ע
החליטה הנהלת , כל האישורים הנחוצים לקיומה

 .פחותלא , האוניברסיטה לנהוג כמושל צבאי גס ונבער
תה אמורה לכלול תכנית יהפעילות הסטודנטיאלית הי    

, רוע מכונןיכרון של איתרבותית ופוליטית ביום הז, אמנותית
 הערבים הסטודנטיםשזכרו נטוע בתודעתם של 

 ,שאר בני עמם הפלסטינימו גם בתודעת כ, באוניברסיטה
זכותם ביקשה לא רק להדגיש את פעילות ה. במולדת ובגולה

המשמעות את גם לבטא אלא , של הסטודנטים לזכור ולפעול
 . שביום זההלאומית והאנושית

 חרב הצנזורה ה הגסה שלשליפה ,במיוחד ראויה לגינוי     
דווקא באוניברסיטה שאמורה להיות  ,של משטרת המחשבות

 משמעותה האמיתית של .התנהלות מקארתיסטיתחפה מ
הם י למעשה סתימת פיותא הי, ביטול האירועבדברה החלטה

דבר , שהם סטודנטים ומרצים יהודים וערבים, םמארגניהשל 
 .חופש הביטוי והמחשבהעומד בסתירה יסודית לה
פחדנית ,  אומללה שיצאה מלפני הנהלה, החלטת הדיכוי     

–שכן , מאיימת על לב ליבו האקדמי של מוסד זה, ואלימה
 החופש האקדמי ויתר בהעדרלא ניתן לקיים אוניברסיטה 

פוליטי של הרוח " סיכול ממוקד"זה . חירויות היסוד
ית שו האנההמהווה חלק אינטגרלי מהמורש ,האקדמית

זון הנהלה נטולת חכי , אין זה מתקבל על הדעת. התרבותיתו
 . בהתאם לנטיותיה המוגבלות,תנהג במוסד כברכושה הפרטי

נזכיר כי , וכדי למתוח את הדילמה עד לגבולות האבסורד     
חירויות על ) על הנייר לפחות(עסוקה בללמד אוניברסיטה ה

 כאשר מחליט ,מה נותר מכל זהאך ! הפרט וזכויות האדם
 ?האוניברסיטה לגמד את תפקידו לשוטר מחשבותנשיא 

, המבישה והמסוכנת ,בהחלטתה האומללה, הנהלה זו     
זרוע אחרת של הלאומנות הישראלית  שוםמאינה שונה 

 בתקווה , הפלסטינישלהמנסה לגדוע את לשונו , האלימה
 ןשלויכ. כאבו ותקוותו, עמדתולמנוע ממנו להשמיע את 

ההנהלה מפקיע ממנה את הזכות להמשיך ולהנהיג מוסד 
הנהלה . ם סטודנטים ערבים ויהודים כאחד בו לומדי,אקדמי

.  הנבזיזו והעומד בראשה נדרשים להתנצל על המעשה
  . עליהם להתפטר–יעמדו על התעקשותם הנבערת שבמידה 

  

  עזמי עודה: תרגם
  

  

    

  ת לקבל/מעוניינ
  "זו הדרך"את 

  ,ך בדוארביתל
  ,מדי שבוע

  ?וללא תשלום
  

 info@maki.org.il: שלחו שם וכתובת אל

          – יתקבלו בברכה י"רומות לפקודת מקת

   61261מיקוד  ,אביב-תל, 26205ד "ת



  

 3/כיבוש 
 

  

  העיר שאחדותה זויפה לה יחדיו
  

  שילה-יובל דריירמאת 
  

" יום איחוד ירושלים"שבוע חגג הממסד את ביום ראשון ה    
המציין את כיבוש ירושלים המזרחית , )כמוגדר בחוק(

כמדי , תקייםהבמסגרת אירועי החג .  שנים45וסביבתה לפני 
 לקחו בו חלק בעיקר בני הציונותש, "מצעד הדגלים", שנה

  . הדתית
 דווקא ות מעיד, והמצעדהאירועיםאופי האמיתי של העל     

בקרב ") מרחב דוד" ("קישלה" שפיזרה משטרת ההנחיות
, פנייהה. תושבי וסוחרי הרובע המוסלמי והרובע הנוצרי

מורה לתושבים , פלסטיני- בעמוד פייסבוק פרופהשנחש
ולסוחרים בעיר העתיקה לסגור את חנויותיהם ולהישאר 

  .שעה לפני בוא המצעד ועד לסיומוהחל בתיהם בב
  

 
  
  

ומחוז ירושלים מכיר את  "קישלה"אין ספק שמשטרת ה    
מצעד . "שבפניה ניצבים תושבי העיר העתיקה ,הסכנה

תקיפת תושבים פלסטינים ב, כרגיל, לווהמ" הדגלים
רק ואין מדובר ,  הצועדיםפיבקריאות גזעניות קשות מו

  .הםינבקומץ או בבודדים מבי
תוואי ש אשרהמצב החריף במיוחד מאז ההחלטה ל    

 עליהם השתלטו מתנחלים ,גם בצמוד לבתיםיעבור המצעד 
ביקורת ממתוך חשש . ראח'ג' ם בשכונת שייחקיצוניי

עביר  המשטרה מהמארגנים להביקשה השנה, ציבורית
אך , לפחות חלק מתוואי המצעד בחזרה אל מערב ירושלים

לדעת ". הסכמה לחלוקת העיר"שזו  בטענה ,אלו סירבו
,  רק בצידה הכבושצעודהעיר יש ל" איחוד"את , הימין הדתי

  .ורק תוך תקיפה מילולית ופיזית של תושביה
, בה משרתת משטרת ירושליםנה הפעם הראשונה זו אי    

את גחמותיהם האלימות של קיצוני , מרצון או מכורח
קרים בהם ם האחרונות תועדו עשרות מבשני. המתנחלים

 תושבים נאכף החוק בצורה שונה כלפי מתנחלים וכלפי
עימות כאשר אירע , פעמים רבות. מזרח העירבפלסטינים 

בעיקר בשכונות הפלסטיניות עליהן מנסים להשתלט  ,פיזי
  . רק פלסטיניםהיו נעצרו והורחקו מי ש, המתנחלים

לעיתים קרובות , גם מעצרים של ילדים ונערים פלסטינים    
 תועד מעצרו לאחרונה. הפכו שגרה, ניגוד לנהלים ולחוקב

על אף שהחוק ,  בשכונת עיסאוויה11האלים של ילד בן 
  .12אוסר בפירוש על מעצר ילדים מתחת לגיל 

על ביטוייה , מתנחלי-הקצנה הניכרת בציבור הדתיה    חרף 
חושפים דווקא את " ריקוד הדגלים"אירועי , האלימים

איחוד "חת בציבור הישראלי בעניין משמעות התפיסה הרוו

" ממילא"קניון בו" כותל"ב המוני מבקרים :"ירושלים
 של "השחרור" ו"איחוד" באשליית ההמשתתפים, הסמוך

ם יעלהלעלה בידי השלטון בעבר שבעוד אך . העיר העתיקה
החברתי והכלכלי של , הדיכוי הפוליטי את בקלות יחסית
" מצעד הדגלים" הרי בא ,ירושליםבמזרח הפלסטינים 

כי , הגזעני והאלים ומבהיר גם למי שלא שם לך לכך קודם
  .יםממשלת ישראל מוכרת לו שקר

  

  צדק חברתי דורש שלום
  

  )1המשך מעמוד (
  

הקמת הממשלה הימנית  כי ,הלשכה הפוליטית הדגישה    
חזקת את גבירה את סכנת המלחמה עם איראן ומהרחבה מ

 נתנה רוח ההקמת. בחברה הישראלית שיזציהאפהמגמות 
, נהלות האוניברסיטאותגבית למדיניות סתימת הפיות של ה

אשר ניסו בשבוע שעבר למנוע קיום אירועים לציון יום 
  .ש"בתאי חדהפעילים אותם יזמו סטודנטים , הנכבה

השתתף יחד עם אשר , מוחמד ברכהכ "ח, ש"ר חד"יו    
 שנערך ן הנכבהלציוטקס הזיכרון ב, ידיחנא סוכ "ח

את ציין מסר את רשמיו ו, )14.5(אביב -באוניברסיטת תל
יהודים ,  כאשר מאות סטודנטים ומרצים,קורח הרוח שחש

עשרות אנשי נוכח  – הצלחת האירועהתגייסו ל, וערבים
  .לחבל בו, ללא הצלחה, ר ניסושאשיסטי אהימין הפ

 אף השתתף בהפגנה שנערכה בפתח כ ברכה"    ח
 בעקבות איסור , יומיים לאחר מכן,ת חיפהאוניברסיט
  .אירוע תרבותי לציון הנכבהעל קיום ההנהלה שהטילה 

, גוריון לא פסחה הרוח הרעה-     גם על אוניברסיטת בן
 יקן המוסד לא מאפשר מסרו כי דבאוניברסיטהש "פעילי חדו

חרף העובדה שהאירוע זכה , לקיים את יום הסטודנט הערבי
לאחרונה ביטלה האוניברסיטה . דנטיםתמיכת אגודת הסטוב

  ".כוח לעובדים"ביוזמת , קורס להתארגנות עובדיםגם 
ם באוניברסיטאות אירועיההלשכה שיגרה ברכה למארגני     

 ,על אומץ ליבם ורגישותם הפוליטית,  הנכבהלציון יום
  .  לרכז סביבם מרצים וסטודנטים רביםופשרישא
ו היית של ממשלת נתנדמוקרט-ה האנטיהתנהגותלבהקשר     

. שנתי נוסף-באוצר מתכננים תקציב דוכי , כ ברכה"הוסיף ח
התקציב "כי והוסיף ,  הדגיש,"זו הדיקטטורה של ההון"

 ובייחוד ,הקרוב יהיה קשה מאוד עבור שכבות רחבות
-יהממשלה מנסה לקדם תקציב אנט. שבכות המוחלשותל

, מעשהל. תקופה העולה על  כהונתה, 2014-2013- חברתי ל
עבור  גם  לקבוע כבר עתה את התקציב המדינההיא מנסה

  ". תהיה שונהכי שאנו מקווים , הממשלה הבאה
חרף הקמת  כי משתתפי הישיבה היו תמימי דעים    

, הבחירות לא יתקיימו במועדן, הממשלה הימנית הרחבה
 שב ,"אנו נכנסים לשנת בחירות. "במועד מוקדם יותראלא 

  .כ חנין"והדגיש ח
סתימת פיות של נשים נות לניסיוהבישיבה נידונו גם     

בחודשים האחרונים . "הדרתן מהמרחב הפוליטי והציבורילו
גורמים ביוזמת , הדרת נשיםאנו עדים לניסיונות נואשים של 
אנו . המוסלמים והדרוזים, פונדמנטליסטיים בקרב היהודים

 שגורמים אלה מפעיליםאת הטרור ו ,מוקיעים צעדים אלה
  .י"ל מק"מזכ, מוחמד נפאעהדגיש , "לפי נשיםכ
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  הממשלה תוקפת והעם מתגונן
  

  דב חניןכ "מאת ח
  

,  אבל חשוב וחמור יותר.הממשלה הזאת נולדה בחטא    
היום של - סדר. חטאים גדולים עוד יותר נערכת לבצעהיא 

  :הממשלה הזאת הוא מרובע
מלחמה שתמיט , מלחמה אזורית חדשה, חוליה ראשונה    

  ;אסון גם על ישראל וגם על האזור כולו
שינוי שיטת ההתקפה על הדמוקרטיה ו, חוליה שנייה    

השלטון יכולת הדיכוי שבידי אשר מחזקים את , הממשל
 לפגוע במחאהצעדים אלה נועדו . ומחלישים את האזרחים

לצמצם את אפשרות ו,  הדמוקרטיותבחירויותהחברתית ו
  ; ושל ארגוניםהפעולה של מפלגות

מה טוב יותר . הפרד ומשול, כמובן, חוליה שלישית    
להסית חילונים נגד ? מאשר שימוש בטריק הרומי העתיק

  ;הממשלה הזאת תצטייןבזה  –ויהודים נגד ערבים , חרדים
 .קיצוציםעוד  מבטיחים לנו – החוליה הרביעית, וכמובן    

אפילו חברתי - יהיה אנטי,2013לשנת , תקציב המדינה החדש
   .יותר מאשר קודמיו

 94ה מתכוונים לעשות בגיבוים של את כל הדברים האל    
אבל , בכנסתמאוד קואליציה רחבה זוהי . חברי כנסת

, כשהממשלה היא נגד העםו, בציבורמאוד קואליציה צרה 
  . העם יהיה נגד הממשלה

 ראינו : במאי12-את תחילתה של המחאה ראינו כבר ב    
, מהצפון ועד הדרום, אלפי אזרחים שבים ויוצאים לרחובות

אלפים בכיכר רבין ו, בירושלים, בחיפה, שמונה-בקריית
תה מלאה ושוקקת אנשים שהגיעו יהכיכר הי. אביב-בתל

אבל לכל , מגוון כוחות והתארגנויות,  ודגשיםממגוון עמדות
בממשלה , אמון עמוק בשלטון-אי: אלה היה מכנה משותף

כל מי שמסרבים להיענות לאמון עמוק ב-אי ;ובמדיניות
  .קיץ הישראלי של המחאה החברתיתבשהועלו הדרישות 

נפתרה בעיית לא :     והרי שום בעיה חברתית לא נפתרה
ה הבעיה ולא נפתר, לא נפתרה בעיית עובדי הקבלן, הדיור

לעלות והשכר  כאשר המחירים ממשיכים ,ל מצוקת הקיוםש
אסור . לקולות האלה צריך להאזין. ממשיך להיות תקוע

  .הציבור לקולות  אטומהותהיה, מגדל שןב בצרתתשהכנסת 
  

  )14.5, אמון בממשלה-איש ל"הנמקת ההצעה של סיעת חד(
  

   הבנייהבענף גיל הפרישה הורדת
גיל הפרישה כי ,  נקבע2004בחוק גיל הפרישה משנת     "

 62-  לגברים ו67לעובדים שכירים במדינת ישראל הוא 
 אינו מיטיב עם עובדים , נכון להיום,נוסח החוק. לנשים
במיוחד , פיזית קשה ברוב שעות היום עבודהים שעובד

קריירה נאלצים להתחיל את הה, עובדים בענף הבנייה
 עפו אגבריהכ " אמר ח–" המקצועית שלהם בגיל צעיר

להורדת גיל , )16.5(כשנימק הצעת חוק שהגיש , )ש"חד(
  .ענף הבנייהבהפרישה לעובדים 

ויר עובדים אלה מבצעים את עבודתם בתנאי מזג או    "
הנמשך , נוסף על המאמץ הפיזי הקשה, בקור ובחום, קשים

תוחלת החיים של עובדים . "אמר, "שעות ארוכות מדי יום
אין זה ו, ישראלבאלה נמוכה מתוחלת החיים הממוצעת 

צודק ואין זה נכון שגיל הפרישה של עובדים אלה יהיה זהה 
  ".לגיל הפרישה של שאר העובדים

כ אגבריה כי חלק ניכר מעובדים אלו הם "    עוד ציין ח
 עובדים ערבים –ובכלל זה , עובדים משכבות מוחלשות

 מכוח העבודה 5%עובדי הבנייה מהווים . ומהגרי עבודה
חלקם , ביטוח לאומילאך לפי נתוני המוסד , במדינת ישראל

הצעת החוק . 10%בתאונות עבודה הגורמות מוות הוא 
  .בשל התנגדות הממשלה, קולותנדחתה ברוב 

  

  ה"מורי הילתובטח העסקתם של 
 1,500כי ,     לאחר שפורסם לאחרונה בכלי התקשורת

השכלת יסוד ולימודי (ה "המורים המלמדים בתכנית היל
כ "הגיש ח, קיבלו זימון לשימוע לפני פיטורים) השלמה

  .שאילתא דחופה לשר החינוך, ש"ר חד"יו, מוחמד ברכה
האם ישנה תכנית חלופית , רכה ביקש לבדוקכ ב"    ח

והאם יוותרו התלמידים , לקליטת המורים המפוטרים
  .ה ללא כל תכנית המטפלת בהם"הלומדים בתכנית היל

ה מיועדת לתלמידים שנשרו ממסגרות "    תכנית היל
והמורים המלמדים בה מועסקים באופן , חינוכיות אחרות

לפני מספר חודשים . סים"בתיווכה של החברה למתנ, קבלני
ויצאו למאבק , "כוח לעובדים"התארגנו המורים במסגרת 

   .למען השוואת תנאיהם לאלו של מורים מן המניין
, )16.5(    תשובת סגן שר החינוך שניתנה במליאת הכנסת 

הסתיימה  שכן ,היא שהמורים זומנו לשימוע לפני פיטורים
, םסי"ההתקשרות של משרד החינוך עם החברה למתנ

חברה קבלנית אשר תפעיל את תכנית מכרז חדש לופורסם 
במכרז החדש יובטחו זכויותיהם ,  לדבריו.ה"היל

  .הסוציאליות של המורים
יש לתת עדיפות לצוות , כאשר מודיעים על מכרז חדש"    

 מורים שכבר מלמדים 1,500לאותם , המקצועי הקיים
ידים מדובר באוכלוסייה של תלמ. "העיר ברכה, "בתכנית

 לתקשורת בין תמכרעחשיבות ויש , הספר-אשר נשרו מבית
, לכן. ולאמון שנצבר במשך השנים, המורה לבין התלמיד

צריך לקבוע כי במכרז החדש תהיה עדיפות למורים 
 הרחבהה ב" את תכנית היל עוד קרא ברכה ליישם".הקיימים

  .גבוה משיעור נשירה תהסובל, ת הערביבמערכת החינוך
      

  חברה ללא נשקלמען 
 –אני מבקש מעל דוכן זה לאסוף את הנשק הבלתי חוקי     "

אנחנו לא רוצים להיות .  מהמגזר הערבי–ומצדי גם החוקי 
הנשק הזה הוא . אנחנו לא רוצים את הנשק הזה. חמושים

בדיון שיזם בנושא תופעות , כ עפו אגבריה"אמר ח, "קללה
  ).16.5(של אלימות בחברה הערבית 

, א"טרה חקרה במהירות פשעים כגון מקרי האונס בת    המש
,  פליטים אפריקאייםי"ע פלסטיני וי"לכאורה עשבוצעו 

 אך כאשר הקורבן והפושע .חשיפה תקשורתית רבהב תהוזכ
וגרירת מצד המשטרה  אוזלת יד נחשפת –הם שניהם ערבים 

  . התריע אגבריה, האחריםרגליים מצד גורמי האכיפה
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בר הרצון שגכוח 

       כוחשלטון העל 
  

הכלואים בבתי ,     שביתת הרעב של האסירים הפלסטינים
שלטון חשפה את ,  ימים28אשר נמשכה , כלא בישראל

שירותי הביטחון החזקים ביותר במזרח . הכיבוש בחולשתו
המצטיידים במטוסי הקרב החדישים ביותר והפצצות , התיכון

 אסירים פלסטינים 1,550ול מכים נותרו נבו, החכמות ביותר
  .המסרבים להביא אוכל אל פיהם

–כלומר , "מינהליים"    רבים מאותם אסירים מוגדרים 
האסירים השובתים . אסירים פוליטיים, כלואים ללא משפט

 הפסקת מדיניות הבידוד –ובהן , רעב העלו דרישות שונות
 ,מתן אפשרות ביקור למשפחות אסירים מעזה, של אסירים

  .והפסקת מדיניות המעצרים המינהליים, שיפור תנאי הכליאה
    במסמך ההבנות שגובש בין ישראל לבין מנהיגי האסירים 

, שהחתימה עליו הובילה לסיום השביתה, הפלסטיניים
  .התקבלו חלק מדרישות האסירים

 דב חניןכ "כי חוק שיזם ח,     בהקשר זה ראוי לציין
, ריאה שלישית בכנסתשעבר בשבוע שעבר בק, )ש"חד(

מבטיח תנאי כליאה הולמים לכל האסירים בבתי הכלא 
, הזכות לכבוד": ביטחוניים"ובכלל זה לאסירים , בישראל
  .ועוד, לטיול יומי באוויר הפתוח, לפעילויות פנאי, לבריאות

  

  
  

ביוזמת , )מסגרת' ר ( במאי פורסם גילוי דעת דחוף12-ב    
 ומהשטחים הפלסטינים מפלגות וארגוני שמאל מישראל

 בין הגופים .המביע תמיכה בשביתת האסירים, הכבושים
הוועד הישראלי , ש"חד, י"מק: החתומים על גילוי הדעת
המרכז לאינפורמציה , תראבוט, למען אסירים פוליטיים

וכן מפלגת העם , תנועת הצעירים היפואית, אלטרנטיבית
  .וארגונים נוספים, ח"פת, הפלסטיני
שלא ניתנה די תשומת הלב מצד ,  העובדה    מצערת

. הציבוריות הישראלית לשביתה הדרמטית הזו ולתוצאותיה
השביתה הייתה יכולה לספק הזדמנות עבור מחנה השלום 

חרף רצונה , להעמיד על סדר היום את השאלה הפלסטינית
  .של ממשלת הימין בטשטושה ובהעלמתה

 שביתת הרעב ממחישה את הצורךהצלחתה של     
את ו , של תנועת הסולידריות הבינלאומיתבהרחבתה

אך לא פחות , אלימות-ההצלחה שבאימוץ צורות מאבק בלתי
את הנחיצות שבחיזוקו של מחנה שלום עקבי  –מכך 

פלסטינים לא רק להביע הזדהות עם הכזה המסוגל ; בישראל
  .להשפיע על החברה הישראלית, ובעיקר, אלא גם, הנאבקים

  ו"א

  
עם האסירים סולידריות 

  הפלסטיניים במאבקם הצודק
   ,ש"י וחד"וביניהם מק, גילוי דעת מפלגות וארגונים

  בשטחים הכבושים ובישראל
  

 פתחו מאות – יום האסיר הפלסטיני – 2012 באפריל 17-ב    
אסירים פוליטיים פלסטינים הכלואים בידי ישראל בשביתת 

,  יום70- כמה מהם החלו את השביתה כבר לפני כ. רעב כללית
חייהם של חלק  שבו, ולכן מצויה השביתה עתה בשלב קריטי

רבים מהם הועברו לבית חולים עקב . מהשובתים מצויים בסכנה
 .החמרה במצבם הבריאותי

לשחרר את  היאהדרישה המיידית מהשלטונות הישראלים     
. אלה ששובתים ואלה שאינם שובתים, כל העצירים המנהליים

 אנו קוראים להפסקת מדיניות המעצרים המנהליים ,כמו כן
, שגורמת למעצר אנשים ללא משפט, כשיטת מעצר שרירותית

בלא לתת סיבה והצדקה לעצורים או , על בסיס מידע סודי
נוהג זה מנוגד לסטנדרטים הבסיסיים של צדק . דינם- לעורכי

ומהווה דוגמא להתעלמותה הבוטה של ישראל מאמנות 
רי א הנורמות המעוגנות במשפט ההומניטבינלאומיות ומן

 .הבינלאומי ובאמנה הבינלאומית לזכויות אדם
, כוחות הכיבוש: אין לשכוח את הסיבה המיידית לשביתה    

 ממשיכים להתעלם מדרישות, שירות בתי הסוהר באמצעות
זכותם של כיבוד  ; הפסקת מדיניות הבידוד:הצודקותהאסירים 

שנשללו מהם במשך , י קרוביםהאסירים מרצועת עזה לביקור
, חיפושים בעירוםה הפסקתבריאות וה שיפור שירותי ;שנים

  . הפוגעים בזכויות האדם הבסיסיות של האסירים
האסירים שובתי הרעב מתעקשים להיאבק לא רק , בצד זאת    

שביתת . אלא גם כפלסטינים, על זכותם האנושית לחיות בכבוד
שהוא הבסיס למאבק , ומיקרון הלאיהרעב נעשית גם בשם הע

 .הכולל לשחרור פלסטין משלטון הכיבוש
התעלמותם המתמשכת של השלטונות מדרישותיהם     

האנושיות של העצורים השובתים רעב חושפת את פניה 
שמשתמשת בכל , האמיתיות של מדינת ישראל כמדינה כובשת

האמצעים העומדים לרשותה כדי לשבור את רוחם ואנושיותם 
  .יםשל העצור

סוגיית האסירים ובמיוחד , מעבר למשמעותה הלאומית    
אנו קוראים . רית מובהקתא הן גם סוגיה הומניט,שביתתם

לפעול לשמירת , מקומיים ובינלאומיים, לארגונים וליחידים
 .חייהם וללחוץ על ישראל ככוח הכובש לכבד את זכויותיהם

 מהם העברתם של רבים, ההחמרה במצב האסירים השובתים    
טחון הישראליים לתאי י כוחות הבשללבתי חולים והפלישות 

, נוסף ללחץ הפיזי והפסיכולוגי המופעל עליהם, המעצר
 כל אלה מגבירים את –ובידודם כדי שיחדלו מן השביתה 

  . החשש לחייהם
לפיכך יש צורך במאמצים פוליטיים ודיפלומטיים מוגברים     

  וכדי להעביר מסר , וסבלםכדי להביא לידיעת העולם את עניינם
 בהתאם , לצעד שנקטו ולנכונות ההקרבה שלהםתשובה הולם

 כי הדבר יגביר את ,אנו תקווה. לחשיבותה של סוגיית האסירים
הלחץ הבינלאומי על כוחות הכיבוש להיענות לדרישות 

 .האסירים
אנו מביעים סולידריות מלאה עם דרישות העצירים שובתי     

אנו מביעים גם את דאגתנו העמוקה . דקהרעב במאבקם הצו
במיוחד נוכח ההתעלמות המתמשכת מדרישותיהם , לחייהם

הבזות לכל האמנות , מצד רשויות ישראל האטומות
 ,לית בדבר זכויות האדםאהבינלאומיות ולהצהרה האוניברס

וממשיכות להפר את זכויות האדם של הפלסטינים ובמיוחד את 
 .זכויות האסירים



 6/וחברה ספורט
  

  קלעו בדיוק
  

בשבוע שעבר עלתה קבוצת האוהדים 
לליגת העל " אביב-הפועל תל"

,  מהו סיפורה של הקבוצה●בכדורסל 
הוות יכולות לוהאם קבוצות אוהדים 

  ?ספורט הממוסחרלאלטרנטיבה 
  

  רועי חנין מאת
  

-אביב-עלו הדחפורים של עיריית תל 2007  ביולי25-ב    
הפועל קבוצת  ביתה של , והחריבו את אולם אוסישקין,יפו
מפלגת  (רון חולדאיראש העירייה . אביב בכדורסל-תל

חרף מאבק מרשים שניהלו , הורה על ההריסה) העבודה
. למען שימור האולם, שנמשך שנה וחצי, אוהדי הקבוצה

מטה המאבק להצלת אוסישקין ניסה 
,  על כל הצדדיםהמוסכםלהגיע להסדר 

 ואף ,אך חולדאי סירב לנהל עמם דיאלוג
פעם אחר פעם הרחיק את האוהדים 

  .מישיבות מועצת העיר
    התנגדותם של האוהדים לאופן בו 

, נוהלה קבוצת הכדורסל בידי הבעלים
שהיה שותף למהלך , שאול אייזנברג

הביאה חלק מהאוהדים , הריסת האולם
, לרשום קבוצה חדשה באיגוד הכדורסל
. שתהיה מנוהלת בידי האוהדים עצמם

רויה על שם האולם שלשימורו הקבוצה ק
ואתר  ("הפועל אוסישקין "–נאבקו 

  .)www.hapoeluta.com: האינטרנט שלה
מטרה לא רק כהקבוצה שמה לעצמה     

אלא גם לעשות , לחזור לליגה הראשונה
זאת באמצעות התמודדות ספורטיבית על 

ולא באמצעות רכישת מקום (המגרש 
טרנטיבה לשחיתות הוות אלהקבוצה החליטה ל). בליגת העל
  . בכדורסל הישראליהפושות ולעסקנות 

  
  ..."כמו עיוור בשמחה ובעצב, הפועל אחרייך"

שלוש הליגות הנמוכות ב ההתמודדהפועל אוסישקין     
ונסעה יחד עם מאות אוהדים ,  הפסדשספגהלא בבישראל 

 עד –כולל כאלה שהם כה נידחים , מגרשים ברחבי הארץ לא
  . למצואשגם גוגל לא יכול 

 הגיעו אל הקבוצה שחקנים ששיחקו ,במהלך השנים    
, גל איתןביניהם  –ם הפועל עוד לפני הריסת האולקבוצת ב

שירד , ומתן נאור, שזכה עם קבוצת הנוער בגביע המדינה
להחזיר את כדי שיוכל לעזור ,  שתי ליגותן הקבוצהלמע

  . דמת הכדורסל הישראליהפועל תל אביב לק
 הסופית של הקבוצה התפרקותבעקבות ה, 2010 בשנת    

זכתה קבוצת האוהדים , ידי שאול אייזנברגבשהוחזקה 
.  אביב-הפועל תל, להחזיר לעצמה גם את שמה המקורי

שמרה הקבוצה על זהותה כקבוצת , מהלך תקופה זוב
אחת ר שאכ, מופעלת על ידי האוהדים ובשבילםה, אוהדים

  . בפעילות חברתיתליצור ולתמוך –ה המטרות החשובות של

  
השנייה (העפילה הפועל לליגה הלאומית , לפני שתי עונות    

למרות שבמשך כל השנה , בסוף העונה שעברהאך , )בישראל
במשחקים  הקבוצההפסידה , שלטה ללא עוררין בליגה

  .  ולא זכתה לעלות לליגת העל,המכריעים
לקבל בהנהלת הליגה הראשונה רצו , הפסד    חרף ה

 והציעו , בגלל הקהל המרשים שלה,את הפועללשורותיה 
הצבעה שנערכה ב. לקבוצה לעלות ליגה בתמורה לתשלום

עמותת האוהדים המפעילה את חברי  1,600 קרב בבנושא
ליגה לעלות  מהמצביעים לסרב 95%החליטו , הקבוצה

  .בטענה שזו לא דרכה של הפועל, בצורה לא ספורטיבית
  
  ..."ף תמיד מאחורייךהדגל האדום יונ"

כמעט חמש שנים לאחר חורבן , )16.5 (    בשבוע שעבר
אביב לחגוג -זכתה הפועל תל, הבית והקמת הקבוצה מחדש

חגיגות . את חזרתה למקומה הטבעי בליגה הראשונה
במקום בו עמד בעבר אולם , כמובן, הניצחון התקיימו

בכך ביקשנו לבטא את העובדה שלא שכחנו . אוסישקין
 כי –ולהדגיש , ולדאי ולאייזנברג את הריסת האולםלח

  .הקבוצה קיימת ומצליחה הודות לתמיכת אוהדיה
אביב -    זהו ההיבט החשוב בסיפורה של הפועל תל

החלופה היחידה לעסקנות : בכדורסל
היא , ולגורמי הפשיעה בספורט הישראלי
  .לקיחת אחריות מצד האוהדים עצמם

מספר קבוצות     בשנים האחרונות הוקמו 
הפועל קטמון ומכבי יפו : למשל(אוהדים 
גן -והפועל חיפה והפועל רמת, בכדורגל
ועל אוהדי כל הקבוצות לתמוך , )בכדורסל

  .ולחזק האחד את השני
,  טועניםספורטענף הגורמים בכירים ב    

יקט פרו"כי , מאז עלתה הקבוצה ליגה
אך ". אביב נגמר-האוהדים של הפועל תל

  . הוא רק מתחיל – הם טועים
הצלת  –ובהן ,    לפנינו עוד משימות רבות

י ידאביב מ-קבוצת הכדורגל של הפועל תל
מנסה להחריב ה ,אלי טביב, הבעלים

ישנו המאבק להקמת אולם , בנוסף. אותה
 שישמש כביתה ,אביב- לכדורסל חדש בת

מאבק למען כן  ו,הפועלקבוצת של 
רובו משמש  רשא, תחרותיות אמיתית בכדורסל הישראלי
  .אביב-לכיום כקבוצות פיתוח שחקנים למכבי ת

 להוביל ולהנהיג לו חייביםלאת כל המאבקים ה    

  .אוהדים עצמםה
  

  לא המצאה ישראלית
         

אך ברחבי , מנם חדש בישראלוהמודל של קבוצות אוהדים א
שני ,  לדוגמא,בספרד. העולם הוא נפוץ ומצליח מאוד

 מוחזקים ,ברצלונה וריאל מדריד, רהמועדונים הגדולים ביות
 המחדשים ,מועדוןם רשומים בחברישהם , "סוסיוס"- ידי הב

  . שנהמדי את חברותם 
 לפחות %51-לכך ש מחויבת כל קבוצה, בגרמניה    

כל , שוודיהבו תורכיהב. האוהדיםממניותיה יהיו בידי 
ואסור כל סוג שליטה , ידי האוהדים בהקבוצות מוחזקות

שלוש משמונה הזוכות , למעשה. וצות ספורטאחרת על קב
ריאל מדריד ובאיירן , ברצלונה(האחרונות בליגת האלופות 

  . הן קבוצות אוהדים, )מינכן



  

  7 /תרבות
 

  

  "החלפנו את לנין ביפתח גולדמן"
    

  "הקפיטל"הודות למי ולמה החזקתי מעמד באירוע לרגל ההוצאה המחודשת של 
  

        תלמה דקלתלמה דקלתלמה דקלתלמה דקלמאת 
  

האירוע החשוב לציון 
הוצאתו המחודשת של הכרך 

, "הקפיטל"הראשון של 
-פילוסופי-מחקרו הכלכלי

, היסטורי הענק של קרל מרקס
יכול היה להיות יום עיון 

הקפיטליזם , בכל זאת. פורה
המונים , העולמי במשבר

יוצאים לרחובות ואפילו 
ואנשים , מפילים משטרים

, רבים מחפשים תשובות
שהכלכלה הבורגנית אינה 

  .מסוגלת לספק
בשעת ,  במאי16-ב, ואכן

א למעלה "התכנסו בבית  אריאלה בת, ערב מוקדמת
שתחילה , יותר מבוגרים מצעירים, ממאתיים שוחרי דעת

  .ובהמשך האזינו להרצאות,  חלק בעשרה שולחנות דיוןנטלו
אלא , שבעצם אנו משתתפים לא באירוע אחד, ואז הסתבר

  .אשר המארגנים הצליחו לשווק כאחד, בשניים
  

  כקפה נטול קפאיןמרקס 
כתבו מרקס ואנגלס , "המפלגה הקומוניסטית" מניפסט"ב

, 19-על פילוסופים ויפי נפש בגרמניה של מחצית המאה ה
הקומוניסטית -אשר סירסו את הספרות הסוציאליסטית

והכול בשם הדאגה , הצרפתית ורוקנו ממנה את מהותה
רוב הדוברים , "הקפיטל"ביום העיון לכבוד ". נפש האדם"ל

  .נהגו כאותם פילוסופים גרמנים ואפילו גרוע מהם
קו "עורך ספרית , גיורא רוזןהתחיל במצוות הריקון 

" הקפיטל"שהוציאה לאור את , דשל הקיבוץ המאוח" אדום
רוזן סיפר . 1946במהדורה מצולמת של ההוצאה משנת 

סולק המאמר של לנין , כי מהגרסה שיצאה כעת לאור, לקהל
ויתרנו על לנין והחלפנו : "ובמילותיו, "מבוא למרקסיזם"

ר גולדמן כתב הקדמה להוצאה "ד" (אותו ביפתח גולדמן
, תארו לעצמכם: למכההקדמת רפואה , כמובן, זו). החדשה

כי הניתוח , שפעילי המחאה הצעירים יקראו את לנין ויבינו
  ...של מרקס מבהיר את הצורך במהפכת עובדים

שכרגיל הפגין , שלמה אבינרי' המשיך במשימה פרופ
אך צימק את מורשתו לתפיסה , התמצאות רבה בכתבי מרקס

, המדגישה שהאדם הוא יצור אוטונומי, ההומניסטית
אבינרי ביקר את פירוק . כלה היא מעשה ידי אדםושהכל

אך סיכם שהוא , מדינת הרווחה באמצעות הפרטה לטייקונים
  ".מהפכנית-ביקורת לא"בעד 

: שממש הפגינו בורות במורשת מרקס, אך היו גם דוברים
  או משום שלא הבינו מה ,  או  משום שלא טרחו להתעמק בה

  . ן לבדיחהאו משום שהחליטו להפוך את הדיו, שקראו

עורך , שרגא בירןחסר בושה באופן בוטה היה המיליארדר 
, הדין העשיר ביותר בישראל וספסר קרקעות מאוס

  ".מרקס לא היה מרקסיסט: "שהשקופית שהקרין הכריזה
מייסד  (צבי סטפק -עוד אחד הנמנה עם האלפיון העליון 

, הטיף לכולנו לגלות מתינות וסבלנות, )בית ההשקעות מיטב
כי הידרדרות הקפיטליזם למשבר נגרמת בשל שכר מנהלים 

  .ורגולטור יכול לסדר פגם זה, הדוקר בעיניים
שהוציאו לאור את , והיה גם מי שביכה מרה את העובדה

מניחי היסוד , אך כתביהם של סירקין ובורוכוב, "הקפיטל"
  ? ואיך נחיה בלעדיהם, נשכחו, "ונות הסוציאליסטיתצי"ל

  

  מרקס חי ובועט
שמילאו את , בורגניות-    בים הקלישאות הבורגניות והזעיר

כיצד , שהראו, נשמעו שלושה קולות, יום העיון לעייפה
הניתוח ושיטת הניתוח של מרקס הם כלי חד להבנת 

הודות להם . המציאות הישראלית והעולמית הנוכחית
  .זקתי מעמד ביום העיוןהח

אל "העורכת הראשית של , סלימאן-עאידה תומא
הדגישה בדבריה את ההשלכות של תהליכי ריכוז , "אתיחאד

מאבקים חברתיים יכולים . ההון על החברה והפוליטיקה
כאשר הם מעמדיים ומקשרים בין ניצול , לחולל שינוי

  .לאפליה ולדיכוי, לכיבוש
שרוב , לבונו של המרקסיזם תבע את עמשה צוקרמן' פרופ

ההבנה : המתדיינים העלימו את ניתוחיו העיקריים
אך הניכוס , שבקפיטליזם הייצור היה וממשיך להיות חברתי

-שהקפיטליזם הוא שיטה כלכלית; היה וממשיך להיות פרטי
שבגללה מתים ברחבי העולם ברעב בכל , חברתית ברברית

לים במהירות בעוד שבמקביל גד,  מיליון בני אדם25שנה 
  .ריכוז העושר וריכוז השליטה במשאבים

בציינו את ההתרגשות הטבעית שעוררה המחאה של הקיץ 
שהפגנה , ביקר צוקרמן בחריפות את הניסיון לטעון, שעבר

ולהמשיך ולקרוא למחאה ,  אלף אינה מעשה פוליטי400של 
השיח הזה מאפשר לממשלה לנסות ולהשתיק . פוליטית-לא

  .וף באיומים צבאיים קיימים או מומצאיםאת המחאה בנפנ
אינה , שבסופה מוקמת ועדה, אמר, מחאה חברתית

שמעמד שליט , מעולם לא קרה ולעולם לא יקרה. מהפכה
  .  יוותר מרצונו על שלטונו ועושרו

 יצאה נגד הניסיון השיטתי ליצור הפרדה נסקי'תמר גוז
. ותבין המורשת העיונית של מרקס לבין מסקנותיה המהפכני

התכתב , "הקפיטל"שבמחקרו הגדול , ניסיון זה מתעלם מכך
, מרקס עם כתביו הפולמוסיים ופעילותו בארגוני הפועלים

  .וראה אותם כמכלול המשרת את שינוי העולם
 שונה בהיבטים רבים מזה ששרר 2012הקפיטליזם של 

אך נותרו בעינם החוקיות של הניצול , אמרה, 19-במאה ה
מעניק לנו גם " הקפיטל. "ב החברתיהמעמדי ושל הקיטו

,  כזו המאפשרת ניתוץ מיתוסים–היום כלים להבנה 
  .והמסוגלת לתרגם זעם עממי לשינוי מן היסוד של המציאות



    במאבק
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 תשנוסדה בידי פעילים מרכזיים במחא, התנועה החברתית    

הכריזה על , וסתיו שפיר לי גרין- אלוןוביניהם , 2011קיץ 
הפגנה תיערך בחמישה ה.  ביוני2- בם תקייתש, הפגנת מחאה

  .באר שבע וחיפה, ירושלים, אביב- הם תלוב, מוקדים שונים
 כוחות ציינוי, אביב-    בהפגנה שתתקיים בתל

בקריאה לצדק ,  שנים לכיבוש45מלאות לום הש
  .19:30- ב,  ההתכנסות בכיכר הבימה.חברתי ולשלום

צריך כי , הואהמסר של מארגני ההפגנה , לדברי גרין    
טרם , שינויכי מה שדרוש ו ,שעברלהמשיך את מחאת הקיץ 

המלה . להשלים עם המצב הקייםאסור להתייאש ו. "השתנה
 .אמר גרין, " באמירות שלנותהיה מוטיב בולט' תקווה'

המחירים עלו כמעט , מדד המחירים לצרכן עלה", לדבריו    
 בעוד -מים וארנונה , דלק,  חשמל-בכל תחום מלבד הסלולר 
תה י הי.ולכן נשחקו, לא עודכנוהמשכורות של רובנו 

על רקע קולות , התלבטות באשר למסר ולאופי המחאה
האצבע צריכה , תנולדע. 'נהפכה לפוליטית'שאמרו שהיא 

שפשוט לא קשובה לרחשי , להיות מופנית נגד הממשלה
בהסכם . אלא מייצגת אך ורק את המאיון העליון, הציבור

 יעדיםהכניסה לקואליציה של קדימה לא נאמר דבר על 
 ".מה שהתחלנו בשנה שעברהב המשיךצריך ל. חברתיים

יתה ממארגני ההפגנות יהתנועה החברתית לא ה    
סכים עם הביקורת מוגרין ,  במאי12-ות שהתקיימו בהחברתי

 וכי חסרה ,שלפיה המסרים בהפגנה היו מבולבלים מדי
 .אמר, "'הסוף לבלבול'אנחנו אומרים . "הנהגה

לגבי האפשרות שמפלגות ותנועות השמאל ישתתפו     
כל גוף שמזדהה עם : "אמר גרין, השתתפות פעילה בהפגנה

בין אם זו , ול בה חלקהמסרים של המחאה מוזמן ליט
זו הפגנה . ארגון חברתי או ארגון עובדים, מפלגה

בהפגנה בשבת היה ניסיון לקרוע שלטים . פלורליסטית
 ".וזה לא מה שצריך לקרות, פוליטיים

עם כניסת מפלגת ,  במאי8-כי בהפגנה שהוביל ב, יצוין    
כל העם "שהתקיימה תחת הכותרת , קדימה לקואליציה

.  נעצר גרין על ידי המשטרה ושהה לילה במעצר,"אופוזיציה
-א"חבר מועצת העיר ת, יואב גולדרינגיחד עמו נעצר גם 

  . א"ש בת"ר סניף חד"ויו) עיר לכולנו(יפו 
  

  עובדי קבלן הפגנה ארצית ראשונה של 
י "ביניהם חברי מק,     מאות עובדי קבלן ופעילים חברתיים

וצעדו לעבר בית , במרכז ירושלים) 14.5(הפגינו , ש"וחד
ראש הממשלה במחאה על העסקת עובדים באמצעות חברות 

הייתה זו הפעם הראשונה . ובדרישה להעסקה ישירה, קבלן
חברו יחד , שעובדי קבלן מרחבי הארץ וממגזרים שונים

  . אסיפת עובדים פומבית והפגנה משותפתוקיימו
הקואליציה הארצית "שאורגנה בידי ,     בתחילת ההפגנה

, נשאו דברים  עובדי קבלן יהודים וערבים,  "להעסקה  ישירה
, כעובדי ניקיון, כעובדים סוציאליים, שעובדים כמאבטחים

 ,הפגנה המסרו מארגני, "המשותף לכולם. "כמורים וכמרצים
  ".עדר הביטחון התעסוקתיוהיהעסקה הפוגעני ה  דפוסהוא"

  

  א" ת–ש "חד
  

  19:30בשעה ,  ביוני5', גביום 
  אביב- תל, 70אחד העם , באולם הגדה השמאלית

  
  

  צדק חברתי דורש שלום
  

  

בהשתתפות ,  שנים לכיבוש45במלאות , שולחן עגול
   לשלום ולצדק חברתייםפעילים מרכזיים במאבק

  

  054-6634443: לפרטים. הכניסה חופשית
   

  כנס מארקס השישי
  

הגדה "מכללת ביוזמת 
זו ,  מתקיים"השמאלית

כנס  ,השנה השישית
 מושבי הכנס. מארקס
, א" השנה בתיתקיימו

  . בחיפה ובבאר שבע
  

כ דב "ח: בין הדוברים
, נסקי'תמר גוז, חנין

לי -אלון, ול'עיסאם מח
  .ורבים נוספים, גרין

  

  

  18דוד חכמי ' רח, שרס מנ"בי,  ביוני2-1 :אביב-תל
  

  2הנביאים ' רח, מידאן- תיאטרון אל,  במאי31 :חיפה
  

  7שלמה המלך ' רח, מפגש-מולתקא, ייונ ב4 :באר שבע
  
  
  

  www.hagada.org.ilפרטים באתר . הכניסה חופשית

  
 מכללת הגדה השמאלית

'קומה ג, 70אחד העם , אביב-תל  
 

  חודש יוניקורסים בל החלה ההרשמה
 

ומחאהשלטון , הון  
  אפרים דוידי ר"קורס בהנחייתו של ד

.20:00 בשעה 28.6- ו21.6, 14.6 : בתאריכים'בימי ה  
  . שקלים30 –מפגש בודד .  שקלים75 –עלות הקורס 

 

  הטייקוניםאיך הופיעו 
?וכיצד הם שולטים  

נסקי'תמר גוזקורס בהנחייתה של   
.20:00 בשעה 24.6- ו17.6, 10.6, 3.6: בתאריכים' בימי א  

  . שקלים30 –מפגש בודד .  שקלים100 –עלות הקורס 
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