
  

  

  ליברלית -ח אסון הכרמל הוא כתב אישום נגד הממשלה הניאו"דו
        

, בקר המדינהמשל ח הביקורת "דומועד פרסומו של     
על אסון  ,לינדנשטראוס מיכה) בדימוס(השופט 

 באסון נספו. השריפה בכרמל נפל על מועד סגירת הגיליון
  .כבאיםו  קציני משטרה ,צוערי  שירות בתי הסוהר 44

 , להטיל אחריות מיוחדת על שר האוצרצפויח "ו   הד 
המבקר . אלי ישי ,שר הפניםעל  ו,יובל שטייניץ

, אלא לשלילת תיקם, לפיטוריהםלא  לקרוא מתכוון
שאיר ככל הנראה פתח להישארותם מו

 זו מסקנה, הערכות לפי. בממשלה
 ,תגרור ביקורת ציבורית חריפה

  . שתלחץ להתפטרותם
, תלהימתח נמתחח "בדו    

 על ביקורת גם ,כצפוי
, ראש הממשלה

השר , בנימין נתניהו
יצחק , פנים לביטחון

שאר ו, אהרונוביץ
  .חברי הממשלה

שטייניץ וישי     
הודיעו בחודשים 

שאינם  האחרונים
גם , מתכוונים להתפטר

אם המבקר יטיל עליהם 
 נתניהו העניק. אחריות אישית

אפילו במקרה והודיע ש, להם גיבוי
, גם הגדיל לעשותישי . פטרםלא י, כזה

   .ץ נגד המבקר"כי יעתור לבג הודיעו
ניץ חרג מסמכותו כי שטיי קובעח "הדו, לפי הערכות    

מנע העברת ר שא כ,ות קודמותממשלשל החלטות והפר 
קיום בהתנותו מימון זה ב, הכיבוי כספים למערך

 להחלטה שרירותית לכאורה זו של אגף.  במערך"רפורמה"
היו תוצאות , באישור השר ובאחריותו, באוצרהתקציבים 
היו , ח" הדולהערכת, סכומים קטנים יחסית .הרות אסון

  . ואף למנוע אותם,לצמצם מאוד את נזקי האש יכולים
שלא , וגיהמטאורול העלות השנתית של החיזוי    

שעת כוננות של מטוסי . בלבד  אלף שקל40היא , תוקצבה

בחודש הופסקה זו אך כוננות ,  דולר200-תומחרה ב כיבוי
 .לפני השריפהבלבד יומיים  – נובמבר

כי אם בביטוי ,     לא מדובר ברשלנות מצד מקבלי ההחלטות
אסון הכרמל . ליברלית של הממשלה- נוסף למדיניות הניאו

הוא פרי הרצון של ממשלת ההון לקצץ בתקציב הכיבוי 
שהוא האיגוד המקצועי של , ולנסות לפרק את ארגון הכבאים

  .המועסקים במערך הכיבוי
בראיון הפרישה שלו מתפקיד , אילן לויןכפי שהסביר     

קיצוצים בתקציב זו , )15.4, "דה מרקר("הממונה על השכר 
שירותים  "לייבש " האוצר כדי משרדידיבהשיטה הנהוגה 

  ". רפורמות"לאלץ את עובדיהם להסכים לו, חברתיים
פירושה החלשת , בלשונם של אנשי האוצר, "הרפורמ"    
של השירות לידי  מכירה ו,ואף ביטולםים י העובדעדו

  .בעלי הון
  עם שירותי הממשלה כך בדיוק נהגה   

שה בייהממשלה  :הכיבוי
במטרה , את התקציבים

  הכבאים         איגוד    את לאלץ
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

סכם ביטול ההל, פירוק האיגודל :"רפורמה"ללהסכים 
  . שביתותלעאיסור גורף להקיבוצי ו

כבאים ובני משפחותיהם שילמו מחיר , שוטרים, סוהרים    
הפריט את מערך ממשלת הימין לשל כבד בגלל ההתעקשות 

חסוך בדמים של בעלי מבקשת לממשלת נתניהו  .הכיבוי
  .העובדיםמציבור , בדם, ובכך גובה מחיר כבד ,ההון

  2012 יוניב 20 ,25    גיליון

פלג ספיר: איור  



  

 2/תגובות 

  
        

        

        
        בשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםדברים דברים דברים דברים 

  
  אל חשש

רוח ... נגד המחאה החברתיתלא צריך לחשוש לצאת "
 עם המחאה מחבלת במאמציה של הממשלה להתמודד 

האתגרים שמציבה הגלובליזציה בפני עם המשבר העולמי ו
ייתה במחאה הזו התלהמות ה.. .הכלכלות הלאומיות

י והתעלמות מהמאבק שכל מדינה מנהלת נגד המשבר הכלכל
  ".ולמען התעסוקה של אזרחיה

  )Ynet ,12.6, שר האוצר יובל שטייניץ(
        

        
  האדם הלבןשל  גינומ
ם "שהאו. אני לא מקבל את מה שאומרים על אריתריאה"

שארגוני זכויות אדם לא יגידו סתם , יבדוק מה שקורה שם
אני יכול להגיד בבירור שהמצב באריתריאה יותר . דברים

 מיליון 300באגן הנילוס יש . ודעם כל הכב, בטוח מבשדרות
 –וז ואם נקבל רק רבע אח, במצב ביטחוני וכלכלי לא טוב

אני לא שר הרווחה של אפריקה . הנה יש פה מיליון מסתננים
אני . אני שר הפנים של ישראל. ולא שר הפנים של אריתריאה

. ם ולהחזיר אותם לשם"גם אהיה מוכן לחטוף ביקורת מהאו
 או – זה ברור. מנו לאבד את המדינהלא נוכל להרשות לעצ

        ".שמחזירים אותם הביתה או שמוותרים על החלום הציוני
  ) 11.6, צ"שר הפנים אלי ישי בריאיון לגל(

        
  קשיי ההסברה של מדינת ישראל

הדברים של מירי רגב ואלי ישי תפסו כותרות בעולם יותר "
, רגב חברה במפלגת השלטון וישי הוא שר. מאשר בישראל

זה בלתי , יהם מתפרשים כאמירה של ממשלת ישראלודבר
גורמות  של ישי ורגב התבטאויותיהם. אפשרי להסביר את זה

  ".ונתפסות כגילוי גזענות ושנאת זרים, נזק תדמיתי לישראל
  )12.6, "הוואל", בכיר במשרד החוץ (

        
  ולילדים אסור, לכלכלה מותר לצמוח

אינן וצאות שאלא להוריד ה, הפתרון איננו לפגוע בצמיחה"
. עת את קצבאות הילדיםולכן צריך להוריד כ, יצרניות

ועל רקע מה שקורה , להעלות מיסים תהיה התאבדות כלכלית
  ." זאת לא תהיה הגישה הנכונה–בעולם 

  )5.6 ,"ידיעות אחרונות", שר החוץ אביגדור ליברמן(

        
  דוגמא אישית

ב רשמו " החברות הפיננסיות הגדולות בארה50 ך מתו33"
 עלה ןאך שכר המנהלים בה, תשואה שלילית במניותיהן

  ".20%-בשנה האחרונה ב
  )5.6, "בלומברג"סוכנות הידיעות (

  
  
  

  
  מכתבים למערכת

  

  לחקור את החוקרים
  

ארץ "קראתי בעיון רב את ספרה של אראלה שדמי     
שיטור והפוליטיקה של הביטחון , משטרה – מאובטחת

, קצינה בדימוס, ופרתסה. )2012, הקיבוץ המאוחד ("האישי
ם אלי, גברי- מוסד שוביניסטיכמתארת את משטרת ישראל 

  .ההון ואת השלטון את משרתאשר ביסודו , וגזעני
ציבור ה לא גילו ,המדינהקיום ברוב שנות , לדבריה    

 מיוחד בנושאים הנוגעים למשטרה והתקשורת עניין
במקרים , אלא אם כן נכנסה המשטרה לעין הסערה, שיטורלו

יום , הפנתרים השחורים,  סאליבואדיבוההפגנות כדוגמת 
 .'וכו, 2000אירועי אוקטובר , האדמה

המאיר באור חדש את ,     מומלץ מאוד לקרוא את הספר
 .תפקיד המשטרה בחברה הישראלית

 אביב-תל, רבקה ויטנברג
  

  שמאלנות: העבירה
  

  יוסי סגולמאת 

  
תחקירו של , הגיוני    לו השיח הפוליטי בישראל היה 

אמור היה לגרום לסערה , "הארץ"העיתונאי אורי בלאו מ
  . לא פחות מאשר אצל השמאל, בקרב חוגי הימין

מה שמכונה ל מבצע "צהבתחקירו כי טען בלאו ,     כזכור
בין היתר . ץ"וזאת בניגוד להוראות בג, "סיכולים ממוקדים"

סיכול "תואר מקרה בו זרועות הביטחון דחו ביצוע של 
ה זו ידחי. ב"של בכיר מארהבישראל  עקב ביקור "ממוקד

ולא היה מדובר , מוכיחה שמדובר בפעולה שסבלה דיחוי
כפי שטוענים בצבא להצדקת , "פצצה מתקתקת"-בכלל 

  .מדיניות זו
תה יהי, יה של פעולה צבאית עקב שיקולים מדינייםידח    

שר במפה הפוליטית אצד אותו אמורה לגרום לכעס אצל 
על זעמו  בימין, תחת זאת. ל שש ללחוץ על ההדקבדרך כל

שמסרה לידיו את , ועל החיילת ענת קםאורי בלאו העיתונאי 
– ואם גם בלאו יגיע לשם, בכלאנמצאת קם כבר . המסמכים

  .היה גבולהימין לא ישמחת ל
לחשיפה של סודות באמת לא מתנגד הרי מחנה הימין     

שהיה אז ראש , נתניהובנימין  ,1995- ב. צבאיים ללא אישור
הקשור ,  חשף בנאום בכנסת מסמך צבאי סודי,האופוזיציה

איש בימין לא קרא להעמיד . למדיניות ישראל ברמת הגולן
כאשר , שתיקה דומה נרשמה בקרב אנשי הימין. אותו לדין

במסמך צבאי נאות שימוש לא  ב1996-ברפאל איתן הואשם 
  . ודילישהגיע 

ממשיכה עד , נוכח חשיפת סודות צבאיים, ן    שתיקת הימי
 הזחוחיםבפטפוטים , בין היתר, ומוצאת את ביטויה, היום

יעלון בוגי ל לשעבר "קשה להבין מדוע הרמטכ. לגבי איראן
ממשיך ו, מהלל בגלוי את וירוס המחשבים שפגע באיראנים

, בלאואילו אורי ו, לקבל משכורת מהמדינהבכל זאת 
  .עומד לדין, לי הצנזורהשהפרסום שלו עמד בכל

 הקוראים לחקור את בממשלה הנוכחית יש לא מעט שרים    
לו כל אנשי השמאל היו , חלקם גם היו שמחים. השמאל

י כתב האישום נגד בלאו הוא צעד אכזר. נעלמים או נכלאים
 .נוסף במורד מדרון מסוכן זה



  

 3/כלכלה 
 

  

  במשבר יש מי שמרוויחאפילו 
  

  שמשמש כתירוץ ,  במשבר הכלכלי באירופהףנופמשטייניץ 
  מתקפה על המחאה החברתיתגם ל ו2013בתקציב גם לקיצוצים 

  

  
  נסקי'תמר גוזמאת 

  

 נהגו ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר, עד לא מכבר    
כי הודות למדיניותם הכלכלית לא נפגעה ,  להדגיששטייניץ

 2008-שהחל ב, מהמשבר הכלכלי העולמיכלל ל ישרא
, אך העובדות מלמדות. והחריף לאחרונה באירופה המערבית

אם כי לא בממדים , 2009-במסוים כי ישראל חוותה משבר 
 13%- ירד הקף הייצוא מישראל ב2009-ב: של יוון או ספרד

, גדל בפחות מאחוז אחד) ג"תמ(והתוצר המקומי הגולמי 
  .2010- ב5%  גידול שללעומת

  

  )כשזה עובד(להתעשר ללא משבר 
עלה בידי הממסד , )2011-2008(ארבע שנים כבמשך     

עות המשבר למתן את השפהכלכלי והפוליטי בישראל 
  .העולמי על המשק

, עברו חברות מייצור נשק לייצור מערכות בקרה, בתעשייה
שיש להן ביקוש , פיקוח ומעקב למטרות צבאיות ואזרחיות

המשיכה תנופת הגידול במגזר , במקביל. ארץ ובעולםגובר ב
-לרבות הקמה והרחבה של שלוחות של חברות רב, טק-ההיי

  .שקיבלו הטבות מס מפליגות, לאומיות
נקט נגיד בה , רבנה מדיניות הריבית הנמוכהד, בשוק ההון

את זרימת ההון שנצבר בידי , פישרסטנלי , בנק ישראל
תמריץ לעלייה (ן כהשקעה "שוק הנדל לאהאלפיון העליון 

, 2009במהלך שנת . בורסה הלא וכן ,)תלולה במחירי הדיור
המניות ( 100א "עלה מדד ת, משבר-כשבישראל היה מיני

  .80%-ב) בעלות שווי השוק הגבוה ביותר
מדיניות של רכישת מיליארדי דולרים גם אשר נקט , פישר

בלם , )28.12.2011, "זו הדרך"-תחקיר ב' ר (בידי בנק ישראל
ובכך הגן , בדרך זו את הירידה בשער החליפין של הדולר

  .במידה מסוימת על רווחי היצואנים
 אשראי בלתי מוגבל מקרנות השיגאשר , האלפיון העליון

הפנה חלק מאותו הון להשקעות , הפנסיה והגמל המופרטות
ובכך הקטין את הלחץ של , ל"ן ובבנקים בחו"ספסריות בנדל

  . עצמהעודף הון בישראל
שהונהגו , כי העשור של רפורמות נתניהו, לכך יש להוסיף

הרחיב בצורה משמעותית את שוק העבודה הזולה , 2003-ב
יותר עובדים במשרות זמניות ,  יותר עובדי קבלן–בישראל 
יותר , יותר נשים ששכרן נמוך משכר הגברים, וחלקיות

, 2011  לשנתח בנק ישראל"לפי נתוני דו. מהגרי עבודה
- היה נמוך ב2011- בהשכר הממוצע הריאלי למשרת שכיר

שחיקת שכר זו סייעה למגזר העסקי . 2007- מהשכר ב2.5%
  .לעמוד בתחרות מול מוצרי יבוא זולים יותר

שכה סייעה לאלפיון , אולם מדיניות העשרת העשירים
להעלות מחירים בענפים , העליון להרחיב את שליטתו במשק

אימפריות  לבנות ,)למשל ,ניידים םטלפוני( מונופוליסטיים
  לא שינתה את, )לדוגמא, יצחק תשובה של ן"נדל דלק( ל"בחו

  

ישראלי האופי ההתפתחות המחזורית של הקפיטליזם 
  . למשברולכן אין בכוחה למנוע את גלישת המשק, מיוהעול

  

  נתונים של תחילת משבר כלכלי
התברר כי קבוצות ההון , 2012- ובמיוחד ב2011-ב

שווי השוק . שלהן" מגע הקסם"דולות בישראל איבדו את הג
בבעלות נוחי דנקנר . בי.די.של החברות הבנות של קונצרן אי

 מיליארד שקל 17- מ2012 ועד לסוף מאי 2001ירד מתחילת 
תמונה דומה .  בקירוב60% ירידה של – מיליארד שקל 7-ל

 –וביניהם , התגלתה בחברות של הטייקונים האחרים
  .לבייב, בן דב, תשובה

הירידה בשווי השוק של החברות ואובדן ההכנסות 
לא פגעו ברכושם האישי של , מעיסקות ספסריות למיניהן

אלא , אלה לא הכניסו את היד לכיסם הפרטי: הטייקונים
בימי הגאות ש, חייבו בהפסדים את קרנות הפנסיה והגמל

) החוקי (משמעות התרגיל.  להם אשראי נדיבהעניקוהעליזים 
ישלמו את , כלומר רוב העובדים, שעמיתי הקרנות, הזה היא
  ".תספורות"מחיר ה

לפי הלשכה . גם נתוני האבטלה מלמדים על שינוי מגמה
מספר המובטלים עלה במרס השנה , המרכזית לסטטיסטיקה

 6.9%-  אלף ושיעור האבטלה הגיע באותו חודש ל250-ל
, 2011 נובמבר מאז, לפי שירות התעסוקה. מכוח העבודה

במיוחד .  מדי חודש0.3%-שיעור המובטלים עולה ב
, לפי שירות התעסוקה: מורגשת האבטלה ביישובים הערביים

פחם וביישובי הבדואים בנגב עולה על -האבטלה באום אל
  . ומעלה10%גם ערי פיתוח מהוות מוקדי אבטלה של . 30%

  

  ?מי ישלם את מחיר המשבר
קופת הגאות הכלכלית לא כי ת, מהנתונים לעיל עולה

, מחירי הדיור עלו, שכרם נשחק: היטיבה עם רוב השכירים
  .לחדשים הוצעו בדרך כלל משרות ללא ביטחון תעסוקתי

  

  )6המשך בעמוד (



 4/כנסת 

  

  מציאות של מערב פרוע
  

  דב חניןכ "מאת ח
  

 להאריך את תוקפם של אני מציע לכנסת להתנגד להצעה    
. חירום-הסעיפים הנוגעים לגדה המערבית בתקנות שעת

בהצעה להאריך פעם נוספת את תוקפו של , למעשה, מדובר
כבר מזמן לא . 1967אך נמשך כבר מאז , "זמני"מצב המוגדר 

 כמו הכיבוש ,קבועשהפך כה " זמני"נתקלנו בכיבוש 
  .אשר נמשך עד עצם היום הזה ,1967- שהתחיל ב

בו ,     תקנות אלו יוצרות משטר משפטי מוזר ומיוחד במינו
 וחוק אחר , תושבי השטחיםיש חוק אחד לפלסטינים

  . גרים בהתנחלויות בשטחים ה,לישראלים
ד בו יש דיני תכנון ובנייה מסוג אחמשפטי משטר     זהו 

 בעוד. לגמרי לישראליםמסוג אחר ודינים , לפלסטינים
המכונה לפלסטינים הורסים בתים כאשר הם בונים בנייה 

 בלי גם כשבונים מבנים, אצל הישראלים, "בלתי חוקית"
ומחפשים , "מאחזים"מכנים אותם בשם , מינהלהיתר של ה

  .  ולהסדיר אותםםאת הדרך להכשיר אות
כאשר נבנו בתים : ו לאחרונה    דוגמא בולטת לכך ראינ

תוך הפרה לא רק של , אל-בגבעת האולפנה שבהתנחלות בית
אלא גם של המשפט הישראלי ושל צווי , המשפט הבינלאומי

, הממשלה מיהרה לנסראז , הממשל הצבאי בשטחים
, פרועמערב מציאות של ולייצר , להעביר, להעתיק, להדביק
.    משונים פלאות שבה מתרחשים דברים ן ארץעישל מ

אלא יש , כל האנשיםבין אין שוויון , במציאות מוזרה זו
ויש אנשים , אנשים שהדין חל עליהם בעוצמה ובאכזריות

  .שיכולים לעשות ככל שעולה על דעתם
 45חנו מציינים החודש אנ. את המצב הזה צריך לסיים    

וביל לפתרון שאלות היסוד של  לא האשר , שנות כיבוש
  .אלא רק להחמרתן,  שאלת ביטחון אזרחיהביניהן, ישראל

כים לומר שאת הכיבוש אנחנו צרי, בשנה הזאת, ביום הזה    
בין שני  הסכם שלוםזאת ניתן לעשות בעזרת . צריך לסיים

יכול  רק פתרון כזה . צדקנות ושלעל בסיס של הגי, העמים
לפלסטינים  –עצמאות , ביטחון, שלום, להבטיח עתיד

לא רק למבוי סתום  מובילכיבוש השכן . ולישראלים כאחד
  .לאסונות איומיםכי אם גם , היסטורי

מייצרות אשר , פירושו עוד מלחמותכיבוש     המשך ה
מציאות זו יש . םנזקים אנושייעלויות כלכליות ו, הרס, ןחורב

 ,דה של ישראליל הקמת מדינה פלסטינית בצשבדרך לשנות 
  . לגבול שלום הקו הירוקולהפוך את

  

  )11.6 ,כנסתמליאת הדיון בדברים ב( 
  

  
  

  

    

  ת לקבל/מעוניינ
  "זו הדרך"את 

  ,ך בדוארביתל
  ,מדי שבוע

  ?וללא תשלום
  

 info@maki.org.il: שלחו שם וכתובת אל

          – יתקבלו בברכה י"תרומות לפקודת מק

             61261מיקוד  ,אביב-תל, 26205ד "ת

  

  ס"יבוטלו תשלומי ההורים לבתיה
יש , למרות שבמדינת ישראל קיים חוק חינוך חובה חינם"    

, מקרים של תלמידים אשר מגיעים ממשפחות מעוטות יכולת
 –הספר - וכיוון שלא שילמו תשלומים נלווים שונים לבית

, הספר- ננזפו בידי בית–דוגמת השתתפות במימון טיול 
 אמר –" לא לשוב מבלי לשלםונאמר להם , מהכיתההוצאו 

בעת שנימק הצעת חוק , ש"ר חד"יו, מוחמד ברכהכ "ח
שנועדה לאסור על התניית הזכות ללימוד , )13.6(שהגיש 
הצעת החוק גובשה לאחר שללשכתו הגיעו תלונות . בתשלום

  .        מתלמידים ומהורים
לא ייתכן גם לבייש את . זה דבר שפשוט אין לו מקום    "

יש . גם לשלול ממנו את הזכות הבסיסית ללמודו ,התלמיד
אין .  אין להתנות לימודים בתשלומים: בסיסיןלקבוע עיקרו

מיצוי הזכות של , מקום שהישיבה על ספסל הלימודים
תהיה קשורה ותלויה בתנאי של , ללימוד ולרכישת ידע

  .אמר, "תשלום כלשהי
הממשלה מתנגדת  מדועלא יכול להבין אני באמת     "

הקובעת שתלמיד לא יּוצא מהכיתה אם , הצעת החוק הזאתל
 התנגדות הממשלה להצעת .הוא מתקשה בתשלום סכום כסף

  ."התנגדות לחוק חינוך חינם –החוק משמעה 
כ ברכה הצעת חוק לביטול מוחלט "    יצוין כי בעבר הגיש ח
הצעת החוק שהגיש קבעה כי כל . של כל תשלומי ההורים

  .מומנו מתקציב הביטוח הלאומיהתשלומים הנלווים י
  

  יםי הפוסחת על ישובים ערברכבת
כ "העלה ח) 13.6(    בשאילתא שהגיש לשר התחבורה 

ור 'שג-מוחמד ברכה את שאלת חיבורם של יישובי אל
,  בענה, אסד- דיר אל–ביישובים אלה . "למסילת הברזל

ואין תחבורה ,  תושבים30,000- חיים כ–כרום -ד אל'ומג
מתוכננות . למרות שמסילת ברזל עוברת לידם, יתבינעירונ

מ ממערב "שישה ק אחת שתיבנה –לקום שתי תחנות רכבת 
  ."אך לא בקרבתם, מ ממזרח"שמונה ק –השנייה ו, ליישובים

אין למיקום התחנות "כי ,     שר התחבורה ישראל כץ השיב
 וכי גם התחנה המתוכננת לקום בסמוך ,"כל קשר מגזרי
, על כך ענה ברכה. קמת בתוך היישוב עצמולכרמיאל לא מו

שהמסילה או התחנה יהיו בסמטאות , כמובן, אני לא מבקש"
  ". וקרוב אליו–אלא מחוץ ליישוב המאוכלס , כרום-ד אל'מג

נתיב התחבורה , 6    ברכה הזכיר כי גם במקרה של כביש 
אך לא התחבר , הציבורית עבר בסמוך ליישובים ערבים

התושבים היחידים שמפקיעים מקניינם , תיתרה מזא". אליהם
זאת . הפרטי לצורך סלילת המסילה הם התושבים הערבים

כדי , את הקרקע שלהםהם טובים בשביל לתת , אומרת
מספיק אבל לא טובים , בתוך השדות שלהםשהנתיב יעבור 

  ."עליהם את החייםגם תחנה שתקל תוקם ש



  

 5/עובדים 
 

  

  בחזרה אל מרקס
  צדק בכפר הגלובלי

  

  בנימין גונןמאת 
  

, חלפה הייתה המאה המהפכנית ביותר במדעש המאה    
בכיבוש החלל ובהתרחבות , בהתפתחות הטכנולוגיה

כפר "- הפכה את העולם כולו לומאה ז. תקשורת ההמונים
אולם האם התפתחות זו הביאה בהכרח . אחד גדול" גלובלי

  ?בית האנושותרווחה ושגשוג למר
שהתפתחה על רקע הקידמה ,     הגלובליזציה הקפיטליסטית

הגדילה את הפער , הטכנולוגית הגדולה
ויצרה סתירות , בין עשירים לבין עניים

כל ארץ וארץ וגם בגם פנימיות , חדשות
ברחבי : כאלה שהן בינלאומיות באופיין

 מיליון בני אדם סובלים 800-כ, העולם
, מעוז הקפיטליזם, ב"בארה; מאבטלה

;  מהצעירים הם מחוסרי עבודה20%
 –מיליוני ילדים חיים בתנאי עבדות 

; באמריקה הלטינית ובאפריקה, באסיה
ביניהם , תזונה-ליוני אנשים חיים בתתימ

  .שמתים ברעבגם כאלה 
 נוצרה ,האנושית בהיסטוריה לראשונה    

. באמת גלובאלית תכלכלי מערכת
ך ומוחק נו הולנזמ-הקפיטליזם בן

כשם , לאומייםמדינתיים ו מחסומים
שהקפיטליזם המוקדם מחק גבולות 

 מאבדת הלאומית המדינה .אזוריים
 לאומיות- רב חברות לטובת ,מכוחה

 אזוריות-ועל אזוריות כלכליות ומסגרות
  .)'וכו, קרן המטבע הבינלאומית, דוגמת האיחוד האירופי(

  

 על לחץ תהוא הפעל, גלובליזציהה    ביטוי נוסף של 
 יסטורייםהה הישגיםתוך איום בפגיעה ב, המאורגנת העבודה

  . המפותחות הקפיטליסטיות בארצות עובדיםההשיגו ש
העובדה שניתן לייצר מוצרים בעלות נמוכה יותר בארצות     

מולידה פגיעה בשכר ובתנאי העבודה של , העולם השלישי
  .העובדים במדינות הרווחה

  

 הדחף", ווד- אלן מייקסינססיסטית     לדברי החוקרת המרק
 טוייב אלא, הצלחתו סיבת אינו להתפשט הקפיטליזם של

 המרקם את הורס הוא. השיטה של החולהו הסרטני לאופי
 את מיצה הקפיטליזם. הטבע את הורס שהוא שםכ, החברתי

 מנצלים בין, ועניים עשירים בין הקיטוב את, סתירותיו
  .)Monthly Review" (ומנצלים

  
   התשובה לפגעי הגלובליזציה–גוני עובדים אר
- בבקובה התקייםש מקצועיים איגודים של עולמי בכנס    

 אמר, המקצועיים האיגודים שלת תפקידם שאלועסק ב, 2006
כי , העולמית הכלכלה לחקר הקובני המרכז מנהל

 למעג הרחבת – משותף  מכנה ליברלית-הניאו לגלובליזציה
 נחוצה ,ההון של לובליזציההג  מול. והניצול העוני

  .העובדים התנגדות של גלובלית אלטרנטיבה
  

 יציגה כארגון ,בהסתדרות לפגוע הניסיון את לראות ניתן    
   עולמית ממתקפה חלק בתור  , בישראלהעובדים של  המרכזי

 של הסוציאליים בהישגים םוכרס ולהאיגודים להחלשת
  זומתקפה. אחרות זכויותבו הפנסיה בזכויות –ם העובדי

 סכמי העבודהה נגע בהתפשטות ,בין היתר, מתבטאת
 אדם כוח חברותהתרחבות ההעסקה באמצעות , האישיים
  .קולקטיביים הסכמים לבטל ניסיוןהו ,קבלן וחברות

 על מלמד, האחרונהתקופה העובדים במאבקי ריבוי   
 את האפשרות ן ומסמאיגודיםהפוטנציאל הקיים ב

 שיוצר חברתי אונים חוסר תחושת אותה עללהתגבר 
 בקע מומש לא זה פוטנציאל .המאוחר הקפיטליזם

 נוייש של כוללת  אסטרטגיה העדר
  .חברתי

  
  משימותינו בארגוני העובדים

מה תפקידם של קומוניסטים  ביחס     
בכל האמור עובדים  ובמיוחד הלמאבקי 
     חברתי         שינוי של  פרספקטיבה  לקידום 

מרקס קארל על כך כתבו כבר ? מוקע    

 הקומוניסטים": אנגלספרידריך ו
 רק העובדים מפלגות משאר נבדלים

 פועלי של הלאומיים שבמאבקים בכך
 מבליטים מסמנים הם, השונות הארצות

 מעמד של המשותפים האינטרסים את
 ,בלאומיות תלויים שאינם, כולו הפועלים

 של השונים ההתפתחות שבשלבי ובכך
 את תמיד מייצגים הם ,ועליםהפ מאבקי

  ".בכללותה  התנועה של אינטרסיםה
 הנחוש החלק ,ואאפ ,הם הקומוניסטים    "

 העובדים תנועות את קדימה הדוחף החלק ,ביותר והמתקדם
 בהבנה העובדים המוני פני על יתרון להם יש .הארצות בכל
  ."והתוצאות התנאים, ההתקדמות ווןיכ של אורטיתיהת
 את לרכוש אפשר אי" כי , הסבירלניןלדימיר וואילו     

 יםבאיגוד רצינית השפעה שורכבלי ל, הפוליטי השלטון
  דמוקרטים- הסוציאל המנהיגים את עיהוקל יבל ,יםהמקצועי
ובלי לבודד אותם , הבורגנות דברי את העושים ,הימניים

  ".מנהיגים הבוגדים באינטרסים של העמלים
פעלו הקומוניסטים ואנשי ,     מונחים לפי עקרונות אלו

מעורבותנו .  ולנעמתש במערכת הבחירות להסתדרות"חד
תה יישה, "הבית החברתי"להישג החשוב של רשימת תרמה 

של המשותף מועמדם ,  עופר עיניאופוזיציה להנהגתו של
  .ואלי ישי' שלי יחימוביץ, בנימין נתניהו
ש את כוחה " הגדילה חד"הבית החברתי"    במסגרת 

חברי . הנהגת המרחביםבמוסדות המרכזיים וב, התוהשפע
נעמת ש עומדים כיום בראש ההסתדרות ובראש "וחברות חד

  .גליל המרכזיבראש נעמת וב, בנצרת ובמשולש הדרומי
הבית "בהסתדרות הצביעו בעד רשימת  מהבוחרים שליש    כ

 מוטל עלינו להבטיח כי –כעת . שאנו שותפים לה, "החברתי
 של הנלוזה למדיניות לוחמתופוזיציה ה איסיעה זו תה

 רק בדרך זו נוכל להבטיח את .האחרונות בשנים ההסתדרות
ולסייע להופכו , לארגון העובדים החשוב בישראחיזוקו של 

  .למחסום בפני פגעי הגלובליזציה הקפיטליסטית



 6/בארץ ובעולם 
  

מפעל חלונות 

  שהפך צוהר לשינוי
  

 עובדים שהשתלטו על מפעל

פרטיבוקואהקימו , בשיקאגו  
  

  וף'יאנה קוניצ מאת
  

הם השתלטו על המפעל כדי לקבל את המשכורות ,     תחילה
הם , לאחר מכן. שבבעלותם היו מכונות הייצור, מהמנהלים

השתלטו על המפעל כדי למנוע מהמנהלים מלהשבית את 
הם הולכים לקראת העברת הבעלות על , אילו כעתו. הייצור

  .וניהול הייצור בעצמם, המפעל לידיהם
-    קבוצת העובדים שתפסה לידיה את המפעל בשיקגו ב

טיב רפוהקימה בסוף חודש מאי קוא, 2012-ושוב ב, 2008
היה , המייצר חלונות, המפעל. המנוהל בידי העובדים עצמם

  ".דוזבליק ווינארפ"בעבר בבעלות חברת 
בית "אמר כי , מזכיר ועד העובדים, ארמאנדו רובלס    

 השתלטו על ןבשתי הפעמים בה, ו העובדיםחוש" הספר
הוא שנתן להם את הביטחון , "בליק ווינדוזארפ"מפעל 

  .טיברפוהעצמי כדי להחליט לנהל את המפעל בעצמם כקוא
ימים ספורים . 2008-סיפורו של מאבק עובדים זה החל ב    

 מיליארד 25מענק חילוץ של באמריקה זכה אוף  שבנק לאחר
" בליק ווינדוזארפ"הודיע הבנק לחברת , דולר מידי הממשלה

הנהלת החברה החליטה . כי הוא מבטל את האשראי שלה
מבלי ששילמה לעובדים את פיצויי , לסגור את המפעל

ומבלי שסיפקה לעובדים התראה , הפיטורים המגיעים להם
העובדים החליטו , בתגובה. כנדרש בחוק,  ימים60מראש של 

בטרם , והתבצרו בו במשך שישה ימים, להשתלט על המפעל
פתח מחדש את קו האשראי , אמריקה ללחץאוף נכנע בנק 

  .שהגיעו להםבכספים והעובדים זכו , של הנהלת החברה
אבל , כיצד זה ייתכן שהבנקים זוכים למענקי חילוץ    "

לאה שאלה , "? המגיעות להםמהעובדים נמנעות משכורות

 לאגד את 2008-שסייעה ב, פעילה איגוד מקצועית, פרייד
מעוניינים שכספי החילוץ יובילו  אנו. "העובדים במפעל

  ".לים"לא להצלת קריירות של מנכ, להצלת מקומות עבודה
לעובדים ,     לאחר שהמפעל נרכש בידי בעלים חדשים

 אולם בפברואר נפלו .וכך אכן קרה, הובטח כי יועסקו מחדש
והודיעו כי , גם הבעלים החדשים קורבן למשבר הכלכלי

העובדים החליטו , בתגובה .יסגרו את שערי המפעל
ובעזרת סיוע , חרף הגשם והקור. להשתלט שוב על המפעל

: הישגבזכו העובדים ,  בשיקגוOccupyמפעילי תנועת 
וכי המפעל , הנהלת המפעל הבטיחה כי לא תמכור אותו

  .שלושה חודשים נוספיםבמשך שיך לעבוד ימ
,  אינו מעוניין לרכוש את המפעלאישכאשר גילינו כי     "

רטיב וקניית ופהתחלנו לחשוב על האפשרות של הקמת קוא
העובדים מגייסים את הכסף . מספר רובלס, "המפעל בעצמנו

,  הדרוש להשקעה בקואופרטיב– מיליון דולר 2 –הרב 
 –במקביל . מכונות והחומרים מהבעלים הקודמיםהלרכישת 

  .החלו לתכנן את המבנה הארגוני של הקואופרטיב
-המפעל צפוי לחזור לייצר חלונות בתוך חודשיים    "

  ". המפעל בבעלותנו–אולם הפעם . "אמר רובלס, "שלושה
  

  )Truth-Out.org  מתוך(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  אפילו בתקופת משבר 

  יםיש מי שמרוויח
  

  )3 עמודמהמשך (
  

עם נתונים על גידול , כעת בפתחו של משבר כלכלי
ממשלת נתניהו מתכוונת לגבות את מחירו , מתמשך באבטלה

 2013-בפרסומים לגבי התקציב המתגבש ל. שוב מהשכירים
,  חינוך–מודגשים הקיצוצים הצפויים בהוצאה האזרחית 

  . פנסיהזכויות , קיצבות הביטוח הלאומי, רווחה, בריאות
את ההוצאות הצבאיות מתכוונים שוב , לעומת זאת

וגם , )או כל איום אחר, "האיום האיראני"בשם (להגדיל 
נידונה כעת הענקת מתנה של עשרות : ההטבות להון יימשכו

המתחמקות , לאומיות- מיליארדי שקלים לחברות רב
  .שיוצאו מהארץ, מתשלום מס על דיבידנדים

 התמקדה סביב החלוקה 2011שבקיץ , המחאה החברתית
ביטאה את המצב האובייקטיבי , צודקת של העושר-הבלתי

של שחיקת השכר הריאלי מול עליית המחירים על דיור 
המחאה , אך עם ההידרדרות למשבר כלכלי. ומוצרים חיוניים

  .תעסוק גם בנושא הקשה אפילו יותר של מובטלים
ה שטייניץ כבר נערכ-מדוע ממשלת נתניהו, זו הסיבה

התקפות (לפגוש את מחאת הקיץ הנוכחי בשימוש באלימות 
זימון לחקירות (בהפחדת פעילים , )שוטרים על מפגינים

כים "נאומי ההסתה של ח(בעידוד תופעות גזעניות , )משטרה
, )והמסע המתוקשר לגירוש הפליטים, א"מהימין בדרום ת

  . ובניסיון להציג את המחאה כאיום כמעט קיומי
-אמר בכנס של לשכת המסחר בתל, יניץשר האוצר שטי

אסור שפופוליזם זול ומחאה חברתית "כי , )12.6(אביב 
מצוי , מנוע הצמיחה של מדינת ישראל, המגזר העסקי. יזיקו

זה . תחת מתקפה שהתחזקה לאחר המחאה של השנה שעברה
  ".דבר רע
ועל " מסתפרים"המגן על הטייקונים ה, שטייניץ, וכך

כיצד ,  ואשר התפאר עד לאחרונה,2013גזירות תקציב 
לא נקלעה ישראל למשבר כלכלי נוסח ) הודות למדיניותו(

כתב הסתה נגד : כבר שלף את השפן החדש מהכובע, אירופה
, עליה הוא מטיל את האשמה למשבר הכלכלי, המחאה

  .שכבר מבשיל בישראל
  נסקי'תמר גוז
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  תרבות הספר
  

        לילך וברלילך וברלילך וברלילך וברמאת 
        

 ,השנה לא התקיים שבוע הספר העברי בחיפה
ה של התנהלות.  שנה60לראשונה מזה 

ביחס לנושא זה מדגימה רבים  העירייה
 עיר בגאה ההקהילהגם  ● מתחלואי השיטה 

סתיים מצעד  השבוע י:זוכה לתקצוב הולםלא 
  .מול העירייההגאווה החיפאי בעצרת מחאה 

  
בחיפה הלכו שבוע הספר העברי אירועי  , האחרונותבשנים    

עיריית לאחר שנודע כי אין בכוונת , לפני שנתיים. ומוסמסו
יוזמה נולדה , לקיים אירוע לכבוד שבוע הספרחיפה 

, "חיפה – עט לשינוי"בשם , פעילים ופעילותקהילתית של 
  . תוכניות גרמה לעירייה לשנות את האשר

 ה ההולם את אופיי, אלטרנטיבייםר ספ ירידהקבוצה יזמה    
קיים מדי שנה יריד הספר תעיר בה מ :בותי של חיפהתר-הרב

שפה עיר בה יש יותר חנויות ספרים עצמאיות ב, יהערב
  .עבריתשפה הרוסית מאשר בה

, לעירייה וביקשה תקצוב פנתה " חיפה–עט לשינוי "    
 בה התקיים , להשיב את שבוע הספר לשכונת הדרהוהציע

לא זו בלבד שהעירייה לא הקצתה משאבים מתאימים . ברבע
במחטף של הרגע אלא ש, ולא שיתפה עימו פעולה, לפרויקט
  .בהדרהפקה של יריד ספרים בעצמה יזמה העירייה , האחרון

י שניהל את שבוע מ, וכן בשנה שעברה, באותה השנה    
 הבעלים של רשת חנויות הספרים ,היה יובל פלד הספר

 כמקובל ,ספרים הוצאות  של דוכניםלא היוריד בי". יודן"
  . שלו בלבדכי אם דוכנים מטעם חנות ספרים, שבוע הספרב

המשיכה העירייה , כמו בשנתיים האחרונות,     גם השנה
 .יריד שבוע הספרמראית עין בלבד של יצור במגמה ל

בחסות רשת העירייה התכוונה תחילה לקיים שבוע ספר 
כי הזכויות לקיום שבוע הספר בסוף  להודיעהאך , סטימצקי

רשת .  ולכן היוזמה בוטלה,לים"הן בידי התאחדות המו
 מחשש ביטלה את האירוע כי דהי מצמסרה" סטימצקי"

  .כדאיות כלכליתלחוסר 
שוק החלפות ספרים הוא העירייה שמצאה " פתרון"    ה

 של יריד ניכוס העירוני נראה שב.שיזמה במרכז הכרמל
ים עשוי להוות אלטרנטיבה במקרים רבש, החלפת ספרים

גם זו מתבטאת . יש משום ציניות, צרכנית-ית אנטיקהילת
בכך  ו,שקלים 10בעובדה שבכניסה למתחם נגבים מהבאים 

  . מתנהבספר מהעירייה מי שמחליף ספרים עתיד לקבל ש
 הספרים שיחולקו     מהם האינטרסים שמכתיבים את בחירת

בוודאי לא ? תן-ויח משוק קחמי ירו? ידי העירייהחינם ב
 ,נויות ספרים עצמאיותחסובלת ממיעוט של ה, תושבי חיפה

במתכונתו , שבוע הספר. ולכן גם מהיצע קטן של ספרים
היה יכול להגביר את החשיפה של תושבי חיפה , המקורית

  .למבחר כותרים רב יותר מהרגיל
בספטמבר הקרוב יתקיים שוב יריד הספרים האלטרנטיבי     

 שם ניתן יהיה למצוא ספרים של ," חיפה–עט לשינוי "של 
האם . ספרים במגוון של לשונות, הוצאות עצמאיות וקטנות

  ?השנה תתקצב עיריית חיפה את האירוע

     
של עיריית חיפה לא הבעייתית חלוקת המשאבים     אך 

יתקיים ) 22.6(ביום שישי הקרוב . פרשבוע הסמתבטאת רק ב
יצעד השנה תחת הכותרת אשר , מצעד הגאווה בחיפה

   ."קהילה בלי בית"
אשר יסתיים בעצרת , אחת הדרישות המרכזיות של המצעד    

הוא כי העירייה תתקצב באופן , מחאה מול בניין העירייה
לרבות הקצאה של , הולם את ארגוני הקהילה הגאה בחיפה

 הגאה הבדומה למרכז הקהיל(מש כמרכז קהילתי מבנה שיש
  ).יפו-א"של עיריית ת

תרבות בעיריית חיפה הבשנה שעברה הבטיחה מחלקת     
 .ח" ש30,000בסכום של בעיר  הגאווה אירועלתקצב את 

ולמארגנים , התקיימה בתום המצעדתקציב יועד לעצרת שה
  .מצעד עצמונאמר כי אין אפשרות להשתמש בו עבור ה

 , שלא מומשה נותר תקציב זה בגדר הבטחה,בפועל     
השנה אישרה ועדת . מארגני המצעד לא יכלו להשתמש בוו

עבור ארגוני  בלבד ₪ 10,000תקציב של העירונית התמיכות 
  ).15.6, "זמן חיפה"(הקהילה הגאה 

  

  חברתית ולילדים
  

רציתם להקריא לילדים שבסביבתכם ספרות ילדים     
השבוע . עזרו לכם למיין מה בכיווןיש מי שי? חברתית

  .התפרסמה לראשונה הרשימה החברתית לספרי ילדים
לעוסקות ועוסקים הפרויקט מיועד לעזור להורים ו    
להמליץ ולהקריא לילדים ספרים , חברהבחינוך וב, ספרותב

אלא גם מאפשרים היכרות , שהם לא רק מוצלחים ואיכותיים
עם נושאים מורכבים התמודדות , עם מגוון של תרבויות

 .חברתית ופיתוח ראייה חברתית באופן המותאם לגיל הרך
, עיסוק במגדר? מה הופך את הספרים ברשימה לחברתיים    

מאחורי הרשימה .  ועוד,מאבק חברתי משפחות חדשות, צדק
ארגון העוסק בקידום הספרות ככלי , "ביקורים "יםעומד

" הפנקס"לדים ספרות יכתב עת ל, להעלאת מודעות חברתית
  . ומרכז ימימה לחקר ספרות ילדים במכללת בית ברל

 ם מאויריםעשר ספרי- ששהכוללתהרשימה החברתית     
הספרים נבחרו על .  ועתידה להתפרסם אחת לשנהלגיל הרך

איכות ויזואלית ולאחר פי קריטריונים של איכות ספרותית ו
   .בכל ספר, הגלויים והסמויים, במסרים החברתייםעיון 

  :כתובת ב    את רשימת הספרים ניתן למצוא
 www.bikurimbooks.org/progressive-list/ 

איליה כץ: איור  
)חיפה (  
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, של תושבי הדרוםהפגנה התקיימה ) 16.6 (במוצאי שבת    

שצעדה ממרכז , בהשתתפות מאות מפגינות ומפגינים
  .שם התקיימה עצרת, שבע אל בניין העירייה-המורים בבאר

השוויון והפערים בין המרכז - נזכיר לממשלת ישראל שאי    "
 אלא תוצר של החלטות ,לפריפריה אינם גזירת גורל

  .אמרו המארגנים, "נותלא נפסיק לעשות ולש. ותיומיומי
 ,ידי פעילי המחאה בדרוםבהצעדה והעצרת אורגנו     

במסגרת תכנית פעולה ארצית של קהילת המאבק  תקיימוהו
בכוונת המארגנים לקיים פעולות מחאה נוספות . החברתי

  .תוך מתן דגש למצוקת הפריפריה, במהלך הקיץ
  

  בת הקפיא את הפרטת הרכש"ביהמ
החליט בתום דיון סוער א "    בית הדין האזורי לעבודה בת

, להיענות לפניית ועד עובדי רכבת ישראל וההסתדרות) 13.6(
  . ולהוציא צו המקפיא את השינויים המבניים ברכבת

בהם , מקרים שאירעו בחברה    הוועד עתר בעקבות מספר 
 הפרה ההנהלה את ההסכמים הקיבוציים וההבנות שהושגו

  . איוש תפקידים והעסקת עובדים חדשים–ובכלל זה , ועמ
לא ייתכן ", ר ועד העובדים"יו, גילה אדרעי    לדברי 

לא נוכל לאפשר את . שההנהלה תיישם רק מה שנוח לה
  ".המשך הפגיעה בעובדים

  

  ש במכללת תל חי"הוקם תא חד
ש במכללת תל חי " הוקם תא סטודנטים של חדונה    לאחר

,  בפגישה ראשונה שהתקיימה בשבוע שעבר.בקריית שמונה
י ומרכז "חבר הנהגת מק, יונס-פאדי אבובהשתתפות 

יהודים , דנו הסטודנטים, ש"מחלקת הסטודנטים של חד
  .בדרכים בהם ניתן לפעול בקמפוס הצפוני, וערבים

  054-3038526:     ליצירת קשר ולהצטרפות לפעילות
  

  ש במצעד הגאווה בחיפה"חד
,  ביוני22 ,שיתקיים ביום שישי, ווה בחיפהמצעד הגא    

, המצעד יישא אופי מחאתי. יהיה שונה השנה משנים קודמות
ויתמקד בדרישה מהעירייה להקצות תקציבים ומבנים לטובת 

  . שירותי רווחה ותרבות לקהילה הגאה
ב "להטקהילת "כי מסר נש "ורוד בחד- האדום    מהפורום 

חיפה היא אחת הקהילות ב) טרנס ובי, הומואים, לסביות(
עיריית חיפה . אך אחת העניות ביניהן, הגדולות בארץ

משקיעה סכומים זעומים בתמיכה בעמותות הפועלות בקרב 
 עיראף ארגון גאה ב, בנוסף. 'ב וכו"הורים ללהט, נוער גאה

מה שמשאיר את הקהילה הגאה , לא קיבל מבנה מהעירייה
  ."בחיפה בלי בית

ה מאורגן השנה בידי קואליציה של מצעד הגאווה בחיפ    
אנחנו . "ש"ורוד של חד-ביניהם הפורום האדום, ארגונים

נהיה שם כדי להזכיר שהמאבק בחיפה הוא חלק ממאבק 
 מען השקעה ברווחה ולמעןל,  צדק חברתימעןארצי ל

  .אמרו פעילי הפורום, "דמוקרטיה אמיתית ושוויון זכויות

  
הנביאים '  ברחבה ברח11:00בשעה להפגנה התכנסות ה   
מצעד לבניין יתחיל ה 12:00בשעה . )מול פינת אחד העם (26

 054-4399509: לפרטים נוספים. העירייה
  

  הפגנה בסוסיא נגד הריסת בתי הכפר
 בכפר מבני מגורים 52-חולקו צווי הריסה ל    בשבוע שעבר 

המתווספים לצווים רבים דומים , סוסיא שבדרום הר חברון
ודעות ניתנות רק המניסיון העבר עולה כי ה .אחרונהמהעת ה

 .כאשר ישנה כוונה אמיתית להוציא לפועל את ההריסות
 וכוללים ,סוסיאו של הכפר ת שטחהצווים חלים על מרבי

 . ועוד,מתקנים להפקת אנרגיה סולארית, בורות מים
 המלווים את מאבקם של תושבי ,פעילי השלום הישראלים    

בנייה על אדמה פרטית של מדובר בלא  "ו כי מסר,סוסיא
אדמה עליה נמצא בזכויות תושבי סוסיא הפלסטינים . אחרים

  ."כפרם מבוססות משפטית ומוכרות בידי הרשויות
, בלי דיור ביניים, בלי בניית בתים חלופיים, בלי פיצוי    "

תושבי סוסיא , הרס כפרםי לאחר שי–בלי רגישות , בלי ניסור
. ולא בפעם הראשונה,  אל שמש המדברהפלסטינית יזרקו

גורשו תושבי , 1983מאז הקמת ההתנחלות סוסיא בשנת 
   ."סוסיא הפלסטינית מאדמתם ארבע פעמים

נעמוד ,  ביוני22, קרובביום שישי ה: "    עוד אמרו הפעילים
לא  :לצד תושבי סוסיא במשמרת ומחאה ותמיכה ונקרא

שים נלכת אלא להש !חמישיתהפעם בלחורבנה של סוסיא 
שקט של האוכלוסייה הלא לטרנספר  !מבתיהם ואוהליהם

  !".הפלסטינית
  054-2292474 :להסעותהרשמה פרטים נוספים ולל    

 
  

  מכללת הגדה השמאלית
  א"ת, 70אחד העם 

  

  20:00 בשעה, ביוני 21, 'ה ביום
  

  המשבר והשמאל ביוון
  לפרלמנטדיון על תוצאות הבחירות 

  אפרים דוידיר "דעם 

  050-5200791: לפרטים. ניסה חופשיתהכ
  

  פו י– ש"חד
  

  ,20:00 בשעה, ביוני 20',  דביום

  מי'עג, 3 השקמה רחוב, במועדון
  

  סיכום הבחירות להסתדרות 

  מעמדי- והמשך המאבק החברתי
  ש בהסתדרות"ר סיעת חד"יו, ראס-מיל אבו'געם 

  050-5613924: לפרטים. הכניסה חופשית


