
  

  

  "מדינת רווחה לעשירים"של מדיניות חוצת יבשות בנוסח  שנים חמש
 

 כתב חנוך ,"חרי הקנקניםו אלא בס,אל תסתכל בקנקן"    
 מדריך  לשמשיכולותמילותיו של לוין . לוין באחד משיריו

 גם לגבי המשבר והן תקפות, לחיים בעולמנו הקפיטליסטי
  .  2007ץ בקי, לפני חמש שניםב "שהחל בארה, הנוכחי

 משברבין הכלכלנים והפוליטיקאים מכריזים שהמרבים     
אל . "או עשוי לחלוף בקרוב, כבר חלף

 ,"אלא בסוחרי המשבר, תסתכל במשבר
 .ןלותיו של לויהיינו משכתבים את מי

סוחרי הקנקנים רוצים לשכנע אותנו 
, ראשי ממשלה, נשיאים. שהמשבר חלף

ם כול –בעלי הון , כלכלנים, פרשנים
פועלים באינטנסיביות רבה כדי לשכנע 

רבנות המשבר בפועל או וק, אותנו
. המשבר איננו עודכי , יו בעתידרבנותוק

כי כלכלה היא ,  כנראהרבים מהם סבורים
ואם נאמין באמונה , עניין של פסיכולוגיה

 אזי –חלף הקפיטליסטי שלמה שהמשבר 
  .הוא יחלוף

חמש ב .המספרים לא מסתדרים אבל    
 הזרים הממשל ,ות האחרונניםהש

מוסדות הפיננסיים ל דולר לבנקים וטריליוניהאמריקאי 
 וכי ,"גדולים מדי מכדי ליפול" הם בטענה כי, הגדולים

. קריסתם תפגע קשות ביציבותה של המערכת הפיננסית
  . עדיין איתנוהמשבר  –למרות זאת 

גדולים " גדולים מכדי ליפול"הבנקים שנחשבו , יוםכ    
 כדי , שטרם הסתיים,ניצלו את המשברהם  .תר מאי פעםיו

  גם האיחוד האירופי.להגדיל באופן משמעותי את נכסיהם
מדינות כגון לליארדי יורו יהזרים ומוסיף להזרים רבבות מ

, יוון( פיננסיים בשורה ארוכה של ארצות למוסדותוכן , יוון
  ).  גם לספרד–ולאחרונה , פורטוגל, איטליה

הגדירו , ב רוזנהק ומיכאל שלואז, קרים ישראלים    שני חו
ל סיבית שאמהמעורבות האת " מדינת רווחה להון "מושגב

הזרמת שהתבטאה ב, גדולותהמדינות הקפיטליסטיות ה
  . למגזר הפרטיהיקף אדיר של הון 

בדיוק כפי שקרה בעקבות המשבר הקפיטליסטי של     
די כים מגדול"אותם תאגידים שהם , שלושיםשנות ה

זללו ו, תי הנדיבאודות לסיוע ממשלמנפילה ניצלו , "ליפול
  . נפלו שבכל זאתהגדולים  העסקיםבתיאבון רב את 

 ,ב"הבנק השני בגודלו בארה, "וושינגטון פוסט"    על פי 
 10%-מחזיק כעת ביותר מ, "ייס' מורגן צ.פי.יי'ג"

לאחר שניצל את המשבר כדי לרכוש , ב"קדונות בארהימהפ
 "בר סטרנס"את בנק ההשקעות הכושל 

וושינגטון "ואת בנק ההלוואות והחיסכון 
  . אף הואשקרס , "ואל'מיוצ
הפך לבנק הגדול ביותר " ס פארגואול    "

 לאחר רכישת ,ב"בחוף המערבי של ארה
וגידול נרשם , רגלה פושט "ואקוביה"בנק 

חרף העובדה  ,"בנק אוף אמריקה"גם אצל 
 ונאלץ לקבל "'מריל לינץ"נכווה מרכישת ש

  . מיליארד דולר45סיוע ממשלתי בסך 
נוסף לענקית , אלההבנקים השלושת     

סיוע  גם היא  שקיבלה ,"סיטי"הפיננסים 
 כעת אחת שווקותמ,  מיליארד דולר45בסך 

מכל שתי משכנתאות ומנפיקות שניים 
  . ב" בארהמתוך כל שלושה כרטיסי אשראי

הכלכלן המצרי המרקסיסטי הנודע סמיר     
הקפיטליזם שייך ": ן אמר באחד מראיונותיו האחרוניםאמי

 כלפי גם, בשלב הנוכחי הוא הרסני. לעבר של האנושות
בהם עדיין ,  החיובייםהוא איבד את כל היבטיו. עצמו

 האחרונה המפולת הכלכלית . לפני כמאתיים שנההתאפיין 
  ."מצבו הסופני של המשטר הקפיטליסטיהיא רק עדות אחת ל

צריך . לא ייעלם מעצמוהקפיטליזם " כי ,    אמין הוסיף
ללא פעילות . להיאבק כדי לקבור את הקפיטליזם הגוסס

 המשטר הקפיטליסטי לא ייעלם ,פוליטית ומעמדית מודעת
ל להמשיך ולגסוס המשטר הזה עוד עלו. מעל פני האדמה
אנו חייבים . אנושי כבד מאודאבל במחיר , במשך שנים רבות

. אין כל אפשרות להתחדשות קפיטליסטית. לקצר את חייו
  ."שלילת הקפיטליזםבאמצעות הוא משבר מההמוצא 

במלאות שנה , רותיו של אמין תקפות גם בישראלאזה    
כבר המשבר סימני  בתקופה בה ו,מחאה החברתיתפרוץ הל

  . גם במשק המקומיניכרים
  אפרים דוידי

  2012 ביולי 18, 29   גיליון 



  

 2/תגובות 

  
        

        

        
        בשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםדברים דברים דברים דברים 

  

  אבל בלי להגזים, יון בנטלשוו
אבל לא לשלוח אותם , ל"חייבים לגייס את הערבים לצה"

 ,לפנות הריסות: יש תפקידים אחרים. ישירות לקורס טייס
  ".למשל

  )9.7, קול ישראל, ישראל ביתנו, דוד רותםכ "ח(

  

  גילוי מרעיש
 נראה לי שבסופו של דבר בבית הזה כנראה הכול"

  ".פוליטיקה
  )3.7, במליאת הכנסת, הבית היהודי, כ אורי אורבך"ח( 

  

   שמש הימנים
אין , אין פריימריז: אני אוהב את ההתנהלות בישראל ביתנו"

אבל , זו מפלגה של הרבה אנשים. אבל יש לה מנהיג, מוסדות
  ". ובסוף הוא קובע–עם מנהיג אחד 

לשעבר חבר , יוסף-ר המועצה האזורית מעלה"יו, אבי רמפה(
  ,וכיום בישראל ביתנו, במפלגות העבודה וקדימה
    )9.7, "ידיעות אחרונות "

 

  תחזית פוליטית
אותה , יאיר לפיד רוצה להיות שר חינוך בממשלה הבאה"

תהיה שרת הפנים או ' שלי יחימוביץ. ירכיב כנראה נתניהו
ואם היא תוקפת את נתניהו זה תמיד בקול קטן , הרווחה
  ".וחלוש

  )6.7, "ידיעות אחרונות", ם רמוןחיי(
  

  הכה את המומחה
אבל . ים או לאוייש השואלים האם האיראנים רציונל"

  ."?האם ישראל רציונלית: השאלה היא
  )6.7 ,"הארץ"מוסף  ,לשעבר היועץ לביטחון לאומי ,עוזי ארד(
  

  רוח התקופה
בניגוד למה שקורה , או משתדל לעשות, מה שאני עושה"

הוא ליצור שוויון , , , , קפיטליסטית והחזיריתבמדינת ישראל ה
אני . לאפשר לכל אחד לעשות את מה שהוא רוצה. ונגישות

        ".".".".בכלל רוצה חברה שוויונית יותר בישראל
  )9.7, "דה מרקר",  יפו-א"ראש העיר ת, רון חולדאי(

  

  אמצעי ייצור שלוחי רסן
הטעות . דמוקרט-ההגדרה המתאימה לי היא סוציאל"

ומוניזם הייתה המחשבה שבאמת אפשר ההיסטורית של הק
  ".לשלוט באמצעי הייצור

  )10.7, "דה מרקר", העבודה, כ אבישי ברוורמן"ח(

  

  מכתבים למערכת
  

  אוניברסיטה באריאל כסמל לכיבוש
 לגבולות מחוץ ממוקם אריאל שהישוב ,כך על חולק אין    

 נחושאיש שמאל  שאינו מי גם.  הריבוניתישראל מדינת
 ממזרח השטחים לפיה, ר את הנוסחה הרשמיתמכי ,ומובהק

 הדין פי-על, לכן. "במחלוקת שטחים "הם הירוק לקו
 להעביר לא ובוודאי, תשתיתם את לשנות אסור הבינלאומי

  . אזרחיתאוכלוסייה אליהם
, מפר דין זה אקדמית מכללהמתן מעמד של אוניברסיטה ל    

כל  שלהבינלאומית  הלגיטימיות את ן מסכ–ובנוסף 
  . המערכת האקדמית בישראל

    הרי ברור שהמכללה באריאל לא נועדה לשרת את 
 לחתור בכנות רצוננו אם. הפלסטינים המתגוררים בסמוך לה

 לסייע,  להשיג את ריבונותוהשכן לעםאפשר ל, לשלום
 אוניברסיטאות קיימות הרי, הבסיסיות ובזכויותיו ברווחתו

ודווקא בהן יש , יאלמאר מספר דקות של במרחק פלסטיניות
  .להשקיע תקציבים ופיתוח

, אוניברסיטאות אלולהרחיב  יש לאפשר לפלסטינים    
, נוספים וחוגים מעבדות מחקר, פקולטות ןבה לפתוח

.  ומהעולם כולומישראל, ולמשוך אליהן מרצים מפלסטין
,  להשתמש באקדמיה כמנוף של שלוםפז הזדמנות הנה

 .ומלחמה איבה ומחרחר תיאדנו, מנכר מוסדבמקום לפתח 
  יפו-אביב- תל, דן יהב

  

  סיכולו הממוקד של רבין
  

  יוסי סגולמאת 
  

נה שיששבוע בו שוב פורסם תחקיר על כך ב, באופן מקרי    
הוקלו תנאי , ערפאת לא מת מוות טבעיאפשרות לפיה 

,  אין קשר בין שני המקרים,לכאורה. מאסרו של יגאל עמיר
  . אבל רק לכאורה

לא ניסה לייחס לישראל , זירה'ג-התחקיר באל, נם    אומ
 אישאבל , אחריות ישירה להרעלתו האפשרית של ערפאת

בעבר היו כל . בישראל לא ניסה יותר מידי להגן על עצמו
יתברר , אם בבוא היום, ואיש לא יתפלא, מיני רמיזות בנושא

 "מנגנוני הביטחון"שאחת מהזרועות הארוכות של 
  . מותו להישראליים קשורה

ההקלה בתנאי מאסרו של עמיר לא גררה כי ,     ראוי לציין
ר שאותו מחנה פוליטי א. אה מצד הימיןולו ציוץ אחד של מח

כאשר שוחררו האסירים , לא הצליח לכבוש את זעמו
 בשיפור תנאי לא מצא שום פסול, הפלסטינים בעסקת שליט

 פלסטיני היה אחראי לו. רוצח ראש הממשלהמאסרו של 
סביר להניח שהוא היה מבלה , צח ראש ממשלה מהימיןלר

כיוון  .ובית משפחתו היה נהרס, בצינוק עד אחרון ימיו
עמיר , והנרצח הגיע מהשמאל, שהרוצח בא מקרב הימין

  .מצליח לקבל תנאי מאסר אנושיים
בין ל, עמירהכליאה של יגאל הקשר בין ההקלה בתנאי     

שאם , נעוץ בכך, תמותו של ערפאההשערות סביב נסיבות 
מדינת ישראל אכן שלחה מנהיג של ישות מדינית זרה לעולם 

אין להתפלא שאזרח ישראלי החליט לעשות את אותו , הבא
אם ניתן , בסיכומו של דבר. הדבר לזה שמנהיג את מדינתו

  ?אסור להרוג מנהיג אחרשיקבע מי , להרוג מנהיג אחד



  

 3 /עובדים
 

  

  שעשועים וסתימת פיות, עוגות
  

   לעינינהיה אופוזיציה לוחמת: ש" סיעת חד● עידן חדש בהסתדרות: כבלאיתן 
  
סתדרות ונעמת התכנסו ביום חמישי שעבר הועידות ה    

 ועידת .ג"נתבל סמוך ,המפוארים" אווניו"באולמי ) 12.7(
 צירים של סיעת 586מתוכם ,  צירים2001מנתה ההסתדרות 

 .ש" צירים של חד91 –ובהם , "הבית החברתי"יציה האופוז
הגדיר אותה אחד מצירי " זו ועידה של עוגות ושעשועים"

כי ההסתדרות ערכה את , זאת. ש שלקחו חלק בהתכנסות"חד
המכהן , עופר עיניר "היו: הוועידה כמופע של איש אחד

נבחר , חבר מפלגת העבודה,  עיני. שנים6בתפקידו מזה 
לאחר שנתמך באופן רשמי בידי , ונה נוספתבחודש מאי לכה
  .ואלי ישי' שלי יחימוביץ, בנימין נתניהו

 ,ש"ידי פעילי חדבנקטע פעם אחר פעם     נאומו של עיני 
,  בהסתדרות"הבית החברתי"סיעת יתר חברי אליהם הצטרפו 

בשנים  השמיעו קריאות רמות נגד תפקודו של עיניר שא
בידי ,  בכוח מן האולם חלק מהפעילים הוצאו.האחרונות
  .חברת כוח אדם ... בידיהועסקואשר , מאבטחים

הלכן במ,  בלבדהוועידה ארכו כשעתיים וחצי" דיוני"    
 10ניתנו רק כ כבל "לחש בעוד ,דיברו כל מרכיבי הקואליציה

חרף העובדה , זאת .הביע את עמדת האופוזיציהכדי לדקות 
אף . הסתדרותועידת הצירי שהבית החברתי מונה כשליש מ

   . דבריםו לא נשא, או נציג עובדים ערבי,נציגת עובדים
 ,נואמי הקואליציהלש הפריעו שוב ושוב "פעילי חד    

מה עם ועד עובדי ", "?איפה עובדי הרכבת": ושאלו
   ."?מדוע לא נלחמים בהפרטת הרכבת", "?הרכבת

התוצאה מדברת " עיני כי טען, בהתייחסו לקריאות אלו    
כוח 'אילו ל טפסים ו1,350הסתדרות יש  ל– עצמה בזכות

  מעובדי70%- חברים כהסתדרותב.  טפסים750יש ' לעובדים
נה כפי שעשינו עד אותם נאמואנו נמשיך לייצג , הרכבת

 להתייחס וסירב, וכך גם יתר מרכיבי הקואליציה, עיני". היום
 . ושל הפרטת הרכבת בפרט,לשאלת המאבק בהפרטה בכלל

 והתאמנו את עצמנו ,שינינו את המדיניות"כי , יניעוד אמר ע
  .אמר, "לעולם העבודה של שנות האלפיים

, )עבודה (איתן כבלכ "ח ,"הבית החברתי"ר סיעת "יו    
אני שמח להיות  ":אמר, שהוא ראש האופוזיציה בהסתדרות

 עומד –בצניעות האפשרית , לכםאני אומר ו, תכםיכאן א
 קמו מכיסאותיהם, בתגובה. "ר ההסתדרות הבא"לפניכם יו

  שהחלו לקרוא לעברו קריאות,עינירבים מתומכיו של 
  . קריאות בוז ממושכותל לגידופים וידרדרושה, ביניים

, "ולא אדבר על איך נגנבו הבחירות, להתנצח לא באתי"    
 שהיום התחיל עידן ,אני כאן כדי לומר אבל", המשיך כבל

לעיני לפעול   נעמוד על המשמר ולא ניתן.חדש בהסתדרות
סיעת הבית החברתי , לדבריו ".נגד האינטרסים של העובדים
 כל עוד הוא ימשיך לפגוע, תיאבק בנחישות נגד עיני

  . בעבודה המאורגנתםרסלכבעובדים ו
    במסגרת הוועידה נקבע ההרכב של בית נבחרי ההסתדרות 

 חברי הבית –כם  מתו50אשר ,  חברים171המונה , )ה"בינ(
 הבית המהווה מרכיב בסיעת, ש"בראש סיעת חד. החברתי
גם , מלבדו, הסיעה מונה. ראס- מיל אבו'געומד , החברתי

, מיה חסקל, אחמד-כמאל אבו, ולי'לג'מייסאם גאת 

ד 'מאג, איברהים חטיב, יואב גולדרינג, סוהיל דיאב
  .יונס ומור סטולר-אבו

  גם אני אם עובדת
  
  

 ר"יוהבלטה , הש שהשתתפו בוועיד"ת צירי חדבין עשרו    
  .חיתאם ואכד, ירכזגליל הממרחב ה נעמת בהחדשה של

היא עובדת סוציאלית בוגרת , תושבת עראבה, ואכד
.  שנים במקצוע18 ובעלת ותק של ,האוניברסיטה העברית

מדריכה של סטודנטים שימשה  האחרונות ארבע השניםב
  .חי-לעבודה סוציאלית במכללת תל

  

  
  

  ?נעמת במרחבהתמודדת לראשות מדוע : ש
בייחוד של ו, האפשרות לקדם את ענייני הנשיםקסמה לי  :ת

 מסגרת של  גםהיא ש,ארצית-במסגרת כלל, הנשים הערביות
,  אני עוסקת בקידום נשים ובהעצמתןזה שנים רבות. תעובדו

  . אני מקווה לשדרג את פעילותי – אמצעות נעמתבו
נשים ערביות בישראל נתקלות בקשיים י  כ,אין זה סוד    

 ונשים ,החברה הישראלית מפלה נשים בכלל. גדולים יותר
 את מספר דילהאתגר הגדול והחשוב הוא להג. ערביות בפרט

בלבד  21%הוא  שיעורן ,כעת. הנשים הערביות העובדות
  . בגיל העבודההערביות מכלל הנשים 

  
  ?ר הנשים אחןולא ארגו, מדוע דווקא נעמת: ש

ים  וכבר פתחתי במגע, כמובן שישנם ארגוני נשים נוספים:ת
  כדי לנסות ולגבש תכנית,עם ארגונים ותנועות נשים אחרות

ימהות אובעיותיהן של , אבל אני אם עובדת. עבודה משותפת
  . קרובות לליבי,שהן רוב חברות נעמת, עובדות

 עם כניסתי המרכזיות עמן עליי להתמודדמשימות האחת     
זאת . הילדיםהצהרונים וגני , הרחבת רשת המעונות: תפקידל

  . נשים רבות ככל אפשר לעבודהבמטרה לאפשר יציאת
  
. ש"את פעילה בחד,  לצד הפעילות למען נשים:ש

  ?ש יכולה לתת"מהי התרומה שחד

השקפת עולם .  השקפת עולם רחבה ומגובשת, קודם כל:ת
ש "חד. יתשמאלית ועקב, שניתן לתרגמה לפוליטיקה אחרת

 המעוניינות ות הפעילזקוקותכך - לו כל,את הגבגם מעניקה 
זו תמיכת ארגונית וגם מסגרת . לחולל שינוי מן היסוד

  .כת וקשה שהיא ממוש, לה כולנו זקוקים בעשייה–לפעילות 



 4 /כנסת

  

  חופש הביטוי אינו חופש השיסוי
  

  חנא סוויד כ"חמאת 
  

המשפטי בעקבות החלטת היועץ ) 11.7(דיון ב
,  שמואל אליהולממשלה לא להעמיד לדין את

  על הסתה לגזענות, הרב של צפת
    

גלאי האמת של זה , אומרים שחופש הביטוי זה הפוליגרף    
הנים  שמידת חופש הביטוי ממנה נ–כלומר . חברה כלשהי

. מאפשרת להציג את פניה האמיתיות, בחברה מסוימת
 כדי , נעשה שימוש לכאורה בחופש הביטוישלפנינובמקרה 

הדברים . להשמיע דברי הסתה ובלע נגד האזרחים הערבים
אפילו ראש העיר .  מנהיגיםמפיאלא ,  הדיוטותמפילא נאמרו 

אחרי , בצפת לא העז לצאת בגלוי נגד דבריו של הרב אליהו
  .אמירות הקשות והמסוכנות שהשמיעה

אבל ,     חופש הביטוי זו זכות חשובה ומוערכת מאוד בעיניי
והיה מי . אלא בדברי הסתה, פה לא מדובר בחופש הביטוי

כתוצאה מהדברים : שקלטו והפנימו את דברי ההסתה האלה
רוססו כתובות נאצה , הוצתו מכוניות, שאמר הרב של צפת

, כלומר. דנטים ערבים במכללת צפתפו סטוותקהו, על דירות
, היטבואנחנו יודעים , יתה תוצאה ממשית לאמירות אלההי

ש הביטוי ברגע שחופ. שזה בעצם הגבול של חופש הביטוי
היועץ המשפטי של . קבלואפשר ל-אי –הופך להיות הסתה 

פחד הוא אך ,  לזמן את הרב לחקירההיה צריךהממשלה 
  . הצעד המתבקש הזהורעד מפני 

 כי חופש הביטוי בישראל הפך להיות סלקטיבי ,   מסתבר 
 החופש עלחופש הביטוי מחילים את כאשר : לחלוטין

בקריאה לחרם על ,  למשל–הפוליטי להתנגד לכיבוש 
 אז התשובה היא –מוצרים המיוצרים בשטחים הכבושים 

אבל כאשר חופש הביטוי הוא בעצם דברי . 'זה אסור, לא'
זה , חמישית מאוכלוסיית המדינה בדברים שפוגעים, הסתה

  .והיועץ המשפטי לממשלה מכשיר את זה, בסדר גמור
נחווה עוד ואני חושש ש, אנחנו במדרון מאוד חלקלק    

, נחוץ שהמערכת המשפטית בישראל. דברים קשים עוד יותר
, יאמרו דברים ברורים נגד ההסתה, ובראשה שר המשפטים

  .ייה הערביתנגד הפגיעה באוכלוס, נגד הגזענות
  

  לא לתכנית פראוור לעקירת הבדואים
    לאחרונה קיבלה מועצת הפרלמנט האירופי החלטה בגנות 

" להסדיר"אשר נועדה , תכנית פראוור של ממשלת ישראל
ר "יו, מוחמד ברכהכ "ח. את ההתיישבות הבדואית בנגב

ואמר כי מדובר , בדיון בכנסת) 9.7(התייחס לכך , ש"חד
,  בדואים ממקום מושבם35,000לעקור "ה בתכנית שתכלית

. ולרכז אותם במתחמים מצומצמים, להפקיע את אדמותיהם
המדינה , חינוך ותשתיות, הכרה, במקום לספק להם שירותים

  ". לעקור אותם–בחרה לנסח את תכנית פראוור שתכליתה 
ם מעבר  להקשיב היטב לקולות שבאיהאני מציע לממשל    "
ידי ועדה -על, כשמדינה מחליטה ".כ ברכה"אמר ח, "לים

אל , לעקור תושבים מביתם ולהפקיע את אדמתם, ממשלתית
.  עניין פנימיפות שהעולם יסתכל על העניין הזה כעללה לצ

 אל האזרחים הערבים כאילו הם תתייחסהמממשלת ישראל 
  ". זאתיני העולם אינן רואותשע משלה עצמה, במחנה סגור

  עובדי הרכבת לצד ועד
  

  דב חנין כ"חמאת 
  

 החלטת הנהגת בעקבות )11.7(דיון ב
  ההסתדרות להדיח את ועד עובדי הרכבת

  
הנהגת ההסתדרות . דבר חמור ומסוכן נפל בישראל    

 חסר תקדים של פיטורי ועד הכללית בחרה לנקוט צעד
אותם חברי ועד גם מאוימים  –ובעקבות צעד זה , עובדים

לפיטורי ועד עובדי , בן כמו,אכוונתי הי. בפיטורים מהעבודה
חטאו של ועד ? מה חטאו של ועד עובדי הרכבת. הרכבת

 שנאבק למען עובדי , ועד לוחמניהיותועובדי הרכבת הוא 
 מנסה ת ההון הימניתממשלש, רכבת ונגד מגמות של הפרטה

  . לקדם
, מזיק, מסוכן, של הפרטת הרכבת הוא בעייתיהמהלך     

ודאי . כויות העובדיםופוגע בז, עולםבמנוגד לניסיון 
, הדרך לפרקשכן ההפרטה זו , שהעובדים מתנגדים להפרטה

להחליש את ארגון העובדים , את העובדים מכוחם, בין היתר
  . ואת התארגנות העובדים

זו התנהגותה של הנהגת , ת ההדחה בפרששמקומםמה     
דם של העובדים נגד יבמקום להתייצב לצ. ההסתדרות

שנבחר ייס לצדו של ועד העובדים במקום להתג, ההפרטה
וחרת להתייצב ההסתדרות בהנהגת ,  ההסתדרותבמסגרת

  . דמוקרטי-ואנטי, כוחני,  במהלך מסוכןלצד הנהלת הרכבת
חבר במפלגת , ראש ההסתדרות- יושב, מר עופר עיני    

 ,"דמוקרט-סוציאל"שהוא קורא לעצמו  אני מבין .העבודה
, חלוטין לא סוציאלאבל בהתנהגותו הוא מוכיח שהוא ל

 מהלך ואהרכבת הפיטורי ועד עובדי . ובוודאי לא דמוקרט
 ההתנהלות המסוכנת על מחות בחריפותלויש , מסוכן וחמור

  . הזו של הנהגת ארגון העובדים הגדול בישראל
 ףבדי הרכבת בחרו בהמוניהם להצטרע, ההדחהבעקבות     

,  כאןגם". כוח לעובדים"ארגון הלמסגרת ,  אחרתלמסגרת
ההסתדרות וההנהלה משתפות פעולה במניעת כניסה 

בהקמת ועד עובדים , למקומות העבודה מחברי הוועד
  . מטעמה של ההסתדרות, כביכול חדש

י העליזים "ימי מפאכי ,     הנהגת ההסתדרות צריכה להבין
. והם לא צריכים לחזור, הם לא יחזרו. עברו והם מאחורינו

,  אתם נאבקים למען עצמכם: הרכבת לעובדיאנו אומרים
למען , אבל אתם נאבקים גם למען כלל העובדים בישראל

למען זכויותיהם של חברי , הדמוקרטיה במקומות עבודה
  .ים להגן על העובדים ולהילחם למענםהוועד

אם נשלים , אם נשלים היום עם פיטורי ועד עובדי הרכבת    
ים  שהם נאבקהמודחים משוםהיום עם פגיעה בעובדים 

  . לא יישארו זכויות עובדים בישראל, להגנת זכויותיהם



  

 5/ בושיכ
 

  

  פיסות מציאות מדרום הר חברון
  

  מהנעשה בחבל ארץ בו שומרי החוק מגינים על מפירי החוק
  

  אבא- אמיתי בןמאת 

  
)1(  

  

אבל , פצע אותה, עיקם אותה,     הוא כופף את הזרוע שלי
חמישה חיילים וארבעה מתנחלים הקיפו . לא שבר אותה

 ושלךהכובע שלי ה. הרגשתי מהלומות מכל הכיוונים. אותי
חז במשקפיים שלי בידי וא, ארץהייתי מוטל על ה. עפרל

מי שתקף .  במצלמה ביד ימיןתומחזיק נואשו, השמאלית
והמצלמה , צרחתי. ועיקם אותה, אותי אחז ביד ימין שלי

הם ניפצו אותה במהירות על סלע . הוצאה מידי הקפוצה
  .סמוך

      

  
  

)2(  
  

.  חברוןתוואנה הוא הכפר הגדול ביותר בדרום הר-    א
.  בושוכןהספר ה-ילדים מהכפרים הסמוכים מבקרים בבית

המתנחלים מחוות מעון הפכו את הדרך המובילה לכפר 
 ולא אחת השליכו אבנים על הדרך, לארוכה ולא בטוחה

  .הזאת
הצבא התחייב לספק ליווי יומי ,     לאחר מאבק ממושך

. הספר-כדי לאפשר להם להגיע לבית, לילדים הפלסטינים
הכרחי להשקיף , וון שלעיתים קרובות מאחרים החייליםכי

, במשך עשר השנים האחרונות. ולוודא שהליווי אכן מתבצע
ולעיתים אף תיפקדו כמגן , השקיפו, פעילי שלום היו שם

  .אנושי עבור הילדים
נסענו יחד עם . יפ הצבאי הגיע בזמן לליווי'    היום הג

, בא סיפר לי בדרךהא. שילדיה היו בדרכים לקייטנה, משפחה
, כי הילדה חלמה שמתנחלים וחיילים באו לקחת אותם

  .  אשאפוףיפ הצבאי היה 'ושהג
- באדמות הכפר א פגועים    עצרנו כדי לתעד עצי זית

 צצולפתע . עשרה עצים הושחתו בלילה הקודם. תוואנה
, שלפתי טלפון.  אבניםבידיהםשלושה מתנחלים רעולי פנים ו

, אנחנו מותקפים בידי רעולי פנים: "חתיחייגתי למשטרה וצר
  !".שילחו ניידת. הם משליכים אבנים. דרומית לחוות מעון

קיבלתי מספר .  והלכו–    המתנחלים שמעו שדיברתי עברית 
כדי , גם מחיילים וגם משוטרים, שיחות טלפון מאוחר יותר

. פלסטיניםלוודא האם הותקפתי בידי מתנחלים או בידי 
הגשנו תלונה רשמית .  דקות לאחר מכן45 השוטרים הגיעו

 ישנגד א, למיטב ידיעתי. לגבי השחתת עצי הזית
  . מחוות מעון לא הוגש אישום בגין מעשים אלויםמתנחלמה

  

)3(  
  

ריחיה -מהכפר אל,     ליווינו את יוסף ואת ארבעת ילדיו
 המתנחלים מבית עליהן השתלטו, לאדמות המרעה שלהם

והוא נזקק לעזרה כדי ,  עיזים מיוסף13המתנחלים גנבו . חגי
  .להגיע לאדמותיו

הם לא ידעו איך .     החיילים שפגשנו שם היו חדשים באזור
החוק הישראלי . נכנסו לחלקת האדמה. להגיב לנוכחותנו

אבל מדוע שאותם ילדים עם . על הנייר לפחות,  לטובתנופעל
. הם החלו לדחוף אותנו לאחור?  החוקרובים יכירו את

 עוכבו בידי – 13- ו11, 9 בני – מילדיו של יוסף השלוש
, החיילים אזקו אותם. יפ צבאי'והוכנסו לתוך ג, החיילים

  .כשעהכך  והחזיקו אותם , כיסויי עינייםהצמיד להם
אני . אל תוך ההתנחלות, יפ'    שלושה מאיתנו רצו אחרי הג

החיילים ניסו לעצור . ו הבכור רץ הביתהבנ. נשארתי עם יוסף
צועק , אבל חצצתי ביניהם עם המצלמה שלי, גם את יוסף

בעיקר בגלל , זה עבד, איכשהו. עליהם שהם השתגעו לגמרי
  .יפ השני'שיוסף סירב לציית וללכת איתם לג

, ועכשיו הם גם גנבו שלושה ילדים,  עיזים13הם גנבו     "
תנחלים יגיעו ויגנבו את יתר  המ–ואם הם יגנבו גם אותי 

. צעק יוסף, !"אני לא הולך לשום מקום! העזים שלי
  .ולא עשו דבר, החיילים עמדו

  
  

)4(  
  

, הוא גבוה ושקט. עיד- מתגורר בכפר ביר אלטארק-    אבו
הוא אמר . שאלנו לשלומו. וקולו צרוד מסיגריות, 45בן 

, צבאמרוב , הוא חולה מרוב מתנחלים. שהוא קצת לא בריא
  . מרוב משטרה

שמענו שמתנחל בשם יעקב טליה גנב עז וחמור מחקלאי     
מספר . מזרח הגדה המערבית-שנמצא בדרום, ינבה'בכפר ג

המתנחל טליה . אך לא עשו דבר, חיילים היו עדים למעשה
השוטרים . ינבה גנבו את העזים שלו'אמר להם כי אנשים מג

טליה את החמור ב גנ ממנו ,ועצרו את החקלאי, הגיעו לכפר
 500שילמו , למחרת. המארחים שלנו צוחקים במרירות. והעז

  .שקלים כדי לשחררו בערבות



 6 /המזרח התיכון

  

אצבעות זרות 
  הבוחשות בנפט

  

  קלמן אלטמןמאת 
  

תירוץ הפלישה : לא התוצאהאך , התירוץ משתנה    
 תירוץ ;קאעידה-ן היה הצורך לפרק את ארגון אלאלאפגניסט

כביכול של נשק להשמדה -הפלישה לעיראק היה הפיתוח
. הומניטארישיקול היה לפלישה  ובלוב התירוץ ;המונית

, הייתה השתלטות תאגידים זריםבשלושת המקרים התוצאה 
  .על הארץ ועל משאביה, ובמיוחד חברות נפט

 ,דו דג שמן מאזהו. ן היא המדינה הבאה על הכוונתאאיר    
איראן . התיכון-ב על המזרח"ות ארההבולם את השתלט

, מדורגת במקום השלישי בעולם מבחינת רזרבות הנפט שלה
ה מחסום היא מהוו. ובמקום השני ברזרבות הגז הטבעי

נורות גז ונפט בין הבארות השופעות יטריטוריאלי להנחת צ
. הודובעד לשווקים בפקיסטאן וו ,ב במרכז אסיה"של ארה

ן ופקיסטאן אנור גז מתחרה בין איריבניית צ, חמור מזה
, כאשר בניית המשכו להודו מתוכננת, עומדת להסתיים

  . תמיכת רוסיה וסיןב
. הוא פתרון צבאי, ח ארוך לטווהפתרון ,ב"מבחינת ארה    

ר שא ,ניתאוכאן מוכנס הדחליל של הפצצה הגרעינית האיר
   .תותקףאלא אם כן , "רק שאלה של זמן"א בנייתה הי

הכמויות האדירות של נפט ממדינות . יש רק בעיה אחת    
המפרץ הפרסי יוצאות אל שוקי העולם דרך מיצרי הורמוז 

, ןאאירבידי רים המיצחסימת . ןאומהצרים שבין אירן וע
תגרור ֲעלייה בלתי נסבלת במחירי הנפט , במקרה שתותקף

המעשית היחידה היא לנסות לשבור האופציה , על כן. בעולם
כגון הטלת אמברגו נפט , "אמצעים דיפלומטיים"ן באאת איר
, עם מערכת הבנקאות העולמיתה חסימת קשרי, ומסחר

  .וכאן נכנסת סוריה למשחק. באזורבידודה ו
 , וסונים)שיעים(לאווים י מנהיגים ע"הנשלטת עסוריה     

 .ן באופן גלויאהיא המדינה הערבית היחידה התומכת באיר
זבאללה בלבנון יחלבין ה, ןאסוריה מהווה גשר בין איר

הסורית גם הבסיס הימי הרוסי בעיר הנמל . והחמאס בעזה
כי , אין ספק. ו"לנאט וב"טרטוס לא מסב נחת לארה

המסע הם חלק מ, פיל את משטרו של אסדהמאמצים לה
  .ן ולהחליש את השפעתה באזוראלבודד את איר

 הפגנות .המודל הלובי היה תפור להתפתחות בסוריה    
. סמוך לגבול הירדני, מחאה נגד המשטר פרצו בעיר דרעא

כי שבעה שוטרים נהרגו , מדיווחים מישראל ומלבנון התברר
ר המחאה התפשטה כאש. מגגות הבתים, בידי אש צלפים

, 'תהתחלנו לשמוע על פעילי מפלגת הבע ,לערים אחרות
  .היוו אחוז נכבד מההרוגיםר שא ,קציני צבא ותומכי המשטר

דרום חמושים זרמו לתוך סוריה בעיקר מ    נשק ואנשים 
בבסיס " צבא סוריה החופשית"מתאמנים לוחמי בה , טורקיה

  . ם וצרפתיבהדרכת אנשי קומנדו בריטים, ו"נאט
כלי ": מדווח" ניו יורק טיימס"ה? מי מגיע הנשקידי ול    

תחמושת , מטילי רימונים, ובהם רובים אוטומטיים, הנשק
תמורת  ...מרוכזים לאורך הגבול הטורקי, ונשק נגד טנקים

-סוכנים של הסי ...סעודיה וקטאר, הנשק משלמות טורקיה
 למי מקבוצות האופוזיציה יועבר נשק כדי אי קובעים-איי

למנוע את ) על מנת( ...להילחם בכוחות ממשלת סוריה
  מצוטט (      ..."דהיקאע-של אל  בעלי ברית  לידי  הנשק  מסירת

  
רק קבוצות אופוזיציה  –מילים אחרות  ב).22.6, "הארץ"ב

  .אמריקאיות מקבלות את הנשק-פרו
החמושים שנכנסו " שלוחמי החופ"ככל שגבר מספר     

ח שהגישה "בדו.  גברו מעשי הטבח והאלימותכך, לסוריה
נאמר כי  ,הליגה הערביתשל משלחת משקיפים בסוף ינואר 

קבוצות רבות דיווחו באופן שקרי על אלימות באזורים 
אור יהתקשורת הגזימה בתכי המשקיפים העירו . שונים

 .המחאהר ההרוגים ומימדי מספה את וניפח, תקריות שונות
 אלימות המשלחת חמושים מפעיליםראתה , בחומס ובדרעא

  !ריוןבטילים חודרי שכולל שימוש , נגד כוחות הממשלה
  

  ) בגיליון הבא–המשך המאמר (
  

  

  

  

  ? בסוריהמלחמת אזרחים
  

  סלאמה כאילהמאת 
  

  
  

כך . רבים סבורים שבסוריה מתחוללת מלחמת אזרחים    
ו הייתה גם אמירתו של וז, קופי ענאן, ם"אמר שליח האו

  ? "מלחמת אזרחים"מהי  אך .מון-קי ם באן"ל האו"מזכ
מתחוללת בין ניתן להגדיר מלחמת אזרחים כמלחמה ה    

מאבק המתחולל בין כא לאו דווקו, באותו עם מרכיבים שונים
במלחמת האזרחים הממושכת , כך למשל. העם למשטר

 לפיאשר לחמו זה בזה הוגדרו מחנות השני , בלבנון
מערכה קו ה, במלחמת האזרחים בספרד. ייכותם הדתיתהשת
  .מצדדים במשטר המלוכניבין הבין תומכי הרפובליקה להיה 

 שבמרכזה עמד המאבק העממי ,המערכה, במקרה הסורי    
.  הופכת למאבק בין מרכיבים שונים בתוך העם,נגד המשטר

    .יש הסבורים שהמערכה ניטשת כעת בין עלאווים לסונים
, אבל לרוב. השנאהין בהצתת אש משטר מעוניכי ה, אין ספק

  . המאבקים העממיים חוצים עדות ודתות
יש המתרצים את מעשי הטבח המבוצעים על ידי כוחות     

 הם לא יותר מתגובה למעשי טבח שנעשו ,לדעתם. המשטר
אלה המצדדים , עוד טוענים. על ידי מיליציות אחרות

, "צבא סוריה החופשית"וקם שמרגע שה, מלחמת אזרחיםב
אך . הפכה המערכה להתמודדות מזוינת בין שתי צבאות

לא פסק ולו , לרבות שביתות מסחר והפגנות, העממימאבק ה
  .    זוכה לתמיכה גוברת ואף ,לרגע

וגם לא , בסוריה לא מתחוללת מלחמת אזרחים, לדעתי    
נו המערכה העממית נגד הציר של המאבק הי. תפרוץ בקרוב

מלחמת "מי שדוגל בהגדרת המערכה בסוריה כ. המשטר
  .  אינו מבין את קורות המאבק,"אזרחים

המחמשות , באזור ומחוצה לו,  מדינות רבות    ברור כי יש
על מנת ,  ומעודדות גורמים פונדמנטליסטייםקבוצות מזוינות

גורמים אלה חוששים . לקדם התערבות אימפריאליסטית
  .שים מהמהפכה העממית הסוריתחוש, התקוממותהמניצחון 

  

  "אל חיאת"תמצית מאמר בעיתון הבריטי 
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  גוף ראשון שווה פחות
        

        לילך וברלילך וברלילך וברלילך וברמאת 
        

 -" ?מה סוד הקשר הסימביוטי בין אקלים למחאה    "
גלעד באנימציה שיצר , בין השאר, בשאלה זו אפשר להיתקל

 לסינגל הראשון כהנא
מאלבומה הרביעי של 

דפני "ששמו  ,"ירפות'הג"
ר המחווה לדפני ליף שי". דפני

 ומלווה ,הכאמפאטי כלפי דר
 , ימין,שמאל ":הבקריא
  ".  שמאל, ימין,שמאל

" שמאל"ימין ו"    המילים 
הופכות לייצוגים חלולים של 

אין , כיוונים אפשריים בדרך
מין . להן השתמעות פוליטית

רוטינה של הפגנות שצועדות 
קוראות להסתיר , בין הטיפות

  .סממנים מפלגתיים ועשויות להתעטף בדגל הלאום
 עברי לידרתוף פעולה בין שי, "מזל טוב ישראל"    בשיר 

, טיוב בסופשבוע האחרון-שצבר אלפי צפיות ביו, מוקילבין 
  , בלי להאשים,מזל טוב ישראל"חוזרת השורה 

  . "אבל קשה לי להשלים, ב אותך הרבהאוה
ש האחרון "    הקרע בין שתי ההפגנות שהתקיימו במוצ

. באופי העצרת בסוף ההפגנה, בין השאר, א התגלם"בת
, פארק-היידרלס קלור הציעה 'שהסתיימה בגן צההפגנה 

ואילו בהפגנה שצעדה לעבר עצרת בקפלן דיברו נציגים של 
  .מאבקים חברתיים

פעם אחת כל אחד .     בשתי ההפגנות מדברים בגוף ראשון
יכול להיות . בפעם השנייה מדבר מי שמייצג, יכול לדבר

". הם "או" אתם" או אולי ,"אנחנו"אלא , "אני"שלא אומרים 
מעניין לעשות מחקר סטטיסטי שבודק מהו הגוף בו 

  . משתמשים דוברים באירועי סוף הפגנה
זו סיסמא מעוררת !" עכשיו תורם – אנחנו השתנינו    "

צור שינוי למקבלי שמעבירה את היוזמה לי, אנטגוניזם
התמעטות הציבור בהפגנות כי  ,יש שיטענו". הם" ,ההחלטות

שוליים קבוצת :  אותו שמאלנובעת מכך שהשמאל הוא
  .נכשלת בהרחבת השורותאופוזיציות ו-אינספור תתהיוצרת 

מפוטנציה  או האי,    האם מה שמתעורר השנה זו המחאה
תווך להמונים מסרים קשה ל "טענות מסוג? של השמאל

הפגנות הענק של .  חברתי אינו מסר מורכבצדק". מורכבים
בית בישראל בו לא  מפני שאין כמעט ,שנה שעברה הצליחוה

  .מורגשות עלויות המחייה הגבוהות ביחס לשכר הנמוך
השקיע משאבים  לכותצרישכבות הביניים המיושבות     גם 

.  מסוימתת על חשבון נוחות חומרי,ןהרבים בדור ההמשך של
? האם העם לא מצטרף למחאה בגלל מסרים לא ברורים

  ?בגלל סממנים מפלגתיים? בגלל מסרים מורכבים
מון במנגנונים שאינם לוקחים עם חסר אה.   מובן שלא  

 ועסוקים ,אחריות על קבלת ההחלטות במציאות סביבם
  .בביקורת רופפת שמייצרת פלגנות אינהרנטית

אם לי . שינויים נקודתייםב    התודעה המופרטת לא מאמינה 
המחאה לא נכשלה בגלל . אזי המחאה נכשלה, עדיין לא טוב

אלא בגלל , דויק את חיי היומיום בישראלשתיארה באופן מ
  . ליצור שינויכדישהיקפה לא היה גדול מספיק 

  
    אולי הזקפה הלאומית בולטת עד כדי כך שהמצוקות 

  כלפיאך האם ניתן להכתיר גזענות   .רלוונטיות פחות הופכות
האם ניתן לומר שזהו לא הלך ? מבקשי מקלט כספין של ביבי

נטזיה על חברת מופת יוצרת מצב אולי הפ? רוחות של העם
  ? של השלכה של רצון הלב על המציאות המפויחת

 של םלקלוע למשאלת לבבמטרה ,  הסתרה של מסרים,לכן    
  מי בקרב  גם  אמון  חוסר  יוצרת , פנים  מטושטשי  המונים

החשוב הוא לשמור . שראה בעצמו חלק מהמחאה החברתית
  .      משמעות ועניין מתוך פעילות שיש בה,על הפעילים

                 

  
  

  

  נעם לוי/ עובד על שיר 
  
  עֹוד ֵמַעל ַמְדִליק ָּפָנס

  מֹוֵצא ֶׁשִּמְתַחֵּפׂש ִמי ֶׁשֶקל
  ְּבִלי ְּדָבִרים ְלהֹוִציא ֶדֶּרך

  ָנכֹון א ֶׁשאּוַלי ָּכ ְלַקֵּמץ
  אֹורַהֶּׁשֶמש ֶאת ִלְׁשַח ָהָיה

  ַהָּיִמים ֲאָבל חּוץ-ְלִמּקּור
  עֹוִלים ְוַהֵּלילֹות זֹוִלים ָּכָּכְל

  אֹוֵמר ֲאִני ִהֵּנה ָאז ְּבֹיֶקר
  ַהַּצד ְּכלֹוַמר ְלַבד ֶׁשִּיְסַּתֵּדר

  ְּגלֹוּבּוס ַהִּמָּלה ֶׁשל ַהֵּׁשִני
  ַלִּמָּלה ִמְחָיה נֹוֵתן ֲאֶׁשר

ֶמֶלך-ֶׁשל ַּתְּתָנִאים ִעם ָהפֹּו  
  ֶׁשל ַהּנֹוָספֹות ַהָּׁשעֹות ִּבְמַעט

  ַהֵּמִליָנה ֲעבֹוָדה ַהִּמָּלה סֹוף
  ְמַׁשֶּלֶמת ְוֹעֶנׁש- ָׂשָכר

  ִטְרָחה ַהִּמָּלה
  ְּבָדִמים

  
  ֶזה ִּפְתֹאם(
  ְלאֹור ַּכַׁשַּחר ָּברּור

  ִמּתּון ַהִּמָּלה ְּפִריַחת
  ַּכָּלִנית ִּבְׁשִקיַעת

  ֶׁשל ַהִּמְסָחִרי ִסימנן
  נֹוְדדֹות ִצֳּפִרים

  – ִוי ָהאֹות הּוא
  ֵליָצן- ַאף ַרק ָהָאֹדם
  ַלֹחֶׁש ִמְתַנֵּגד

  )ָּבֶרַקע ַהְּמַיֵּבב ַהֶּזה
  
  אֹוִתי ִּתְמֹׁשְכָנה

  ְּבנֹות ִמְתַלְּמדֹות ִמִּלים
  ְּבֹתם ִטּפּוַחי ִמְתַלֲהמֹות

  ְיִׁשיַבת ִּדיֶרְקטֹוְריֹון
  ֵמָעַלי ָמָרתֹוִנית עלי

  ֹרב ַּתֲעֶלה ַהִּמָּלה
  ַהְּשָׁאר ַעל ָּכל

  ַיִּטיַח יַּדְיָקִנ ִחָּסכֹון
  ָהֶאֶמת ֶאת ַּבּנֹוְכִחים

  ָׁשֶוה ָּפחֹות ִראׁשֹון ּגּוף
  יֹוֵתר עֹוֶלה

  ִמּגּוף ְׁשִליִׁשי
  

  ַהּשּוָרה ֶאת ִלְגֹמר ְּכֵדי ְלַקֵּצץ ֻמְכָרִחים
  ֵאין ַּבִית על

  ָמה ְלהֹוִסיף



    במאבק
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וציינו שנה , )14.7(    אלפי מפגינים צעדו ברחובות הערים 
-מאז הוקם מאהל המחאה הראשון בשדרות רוטשילד בתל

יצאה , המקום בו התחילה המחאה, מכיכר הבימה. אביב
  .שם התקיימו במות דיון פתוחות,  לרחוב קפלןצעדה

שנקלע למצוקה כלכלית ,  מחיפה56בן , משה סילמן    
כתב האשמה נגד וזני הסובבים אותו קרא בא, קשה

אשר לא אישרו לו , חברת עמידר ובתי המשפט, הממשלה
 .הצית עצמושפך על עצמו דלק ו –לאחר מכן . פתרון דיור

  . מאודפונה לבית חולים במצב קשההוא 
 בתקופה האחרונה .    סילמן פעיל במאהלי המחאה בחיפה

אחד , סי ברוךיולדברי . ניסו חבריו לסייע לו מול הרשויות
סילמן הוא לא אדם שייפגע באדם : "הפעילים החיפאיים

.  ולכן הוא בחר לפגוע בעצמו–אחר ולא ברשויות הרווחה 
  ".זהנורא כ למצב העיהגהחברה  איך ,השאלה היא

יהודים ,  מפגינים500 צעדו בחיפה א"במקביל להפגנה בת    
 יומהבסבעצרת . מהמושבה הגרמנית לקריית אליעזר, וערבים

יהודה , )ל מרכז מוסאווא"מנכ (עפר פרח'גנשאו דברים 

דוברת  (ומיכל שוקרון) שבע-פעיל חברתי מבאר (אלוש
רבנים  (עידית לבאת העצרת הנחו הרב "). מגמה ירוקה"

  .י"של מק המרכזי הוועד חבר ,א זעאתרה'ורג )אדם לזכויות
בהן השתתפו ,     בירושלים התקיימו שתי צעדות מחאה

זו שאורגנה בידי , הגדולה מבין השתיים. בני אדםמאות 
, בדרישה לתקציב חברתי, צעדה לכנסת, תנועות הנוער

  . שירותי הרווחהת ולהרחב,ת המיסים על העשיריםלהעלא
בדרישה , יצאה הפגנה נוספת משכונת הקטמונים, במקביל    

בהפגנה השתתפו פעילי . לדיור ציבורי וצדק חברתי לכל
י "וכן פעילי מק, ים ומכל רחבי הארץשכונות מירושל

 בסיום הצעדה הוקם בגן העצמאות מאהל מחאה. ש"וחד
  . לפתרון קבע של דיור ציבורי בדרישה"המעברה "בשם

בהשתתפות , שבע-    עוד התקיימו הפגנות בעפולה ובבאר
  .פעילים חברתייםמאות 

      

  עראקיב-ציון שנתיים להריסת אל
 ההריסות החוזרות והנשנות של     במלאות שנתיים לתחילת

קיים ועד , עראקיב שבנגב-מוכר אל-הכפר הבדואי הלא
 יחד עם ועדת המעקב העליונה של האוכלוסייה –הכפר 

  . שורה של פעילויות מחאה והתנדבות–הערבית בישראל 
  

 הגדה השמאלית
'בקומה , 70אחד העם , אביב-תל  

 

  מועדון הסרט החברתי
  
  
  
  

בקריית גת לוותה בהבטחות רבות " אינטל"הקמת מפעל 
  מערכת היחסים בינם לבין המפעל תועדה בסרט. לתושבים

"קרוב אבל רחוק"  
 –לפני ההקרנה . 20:30בשעה ,  ביולי22', שיוקרן ביום א

.הכניסה חופשית. לת ברגורייאשיחה עם הבמאית   

  
כו ונמש) 12.7(שהחלו ביום חמישי ,     במסגרת הפעולות

, ניטעו עצים, נבנו בכפר סוכות מגורים, במהלך סוף השבוע
  .וכן הפעלות לילדים, והתקיימו שיחות ודיונים

  

  "הבית של תמר "ברשתהסכם קיבוצי 
בשבוע שעבר  חתם "הבית של תמר"בית הספר ועד עובדי     

" הבית של תמר. "בתוך שנתיים של מאבק, על הסכם קיבוצי
ה בעבודה עם תלמידים בעלי המתמח הינה רשת בתי ספר

  .  ספר במשמר השרון ובשפייםבתיוכוללת , לקויות למידה
, "כוח לעובדים"המאוגדים ב, םמוריההסכם עליו חתמו ה    

  .  פרטיס"יראשון למורים בבהקיבוצי ההסכם ההוא 
  

  מפריחים שלום בסוסיא
פעולת ) 13.7(התקיימה " לוחמים לשלום"    ביוזמת תנועת 

פלסטינית משותפת בכפר סוסיא בגדה -אליתמחאה ישר
עשרות פעילים הפריחו עפיפונים ובלונים עם . המערבית

  .ועם ציורי ילדים ומבוגרים, "לא תחמוד"המסר 
  

  המפלגה הקומוניסטית הישראלית
  
  
  
  
  

 המושב השני של הוועד המרכזי
  

   17:00בשעה ,  ביולי19, יתקיים ביום חמישי
  חיפה, 39ן גוריון שדרות ב, "אחווה"במועדון 

  

  :על סדר היום

  המצב הפוליטי    

  בחירת ועדות הוועד המרכזי    

  ועידות המחוזות    

 שונות    
  
  
  
  
  
  

   חיפה–ש "חד
  
  
  
  

  יתקיים , 19:00בשעה ,  ביולי26, ביום חמישי
  

  כ דב חנין"מפגש עם ח
  
  

  היכן נכשלנו, במה הצלחנו – שנה למחאה"

  "ומה צריך לעשות עכשיו
  

, 142שדרות הנשיא , ים ברחבת הסינמטקהמפגש יתקי
 054-463857: לפרטים .במרכז הכרמל

  
  
  
  
  
  

  המפלגה הקומוניסטית הישראלית
  המזכירות

  
  

מזכירי הסניפים , חברי המוסדות הארצייםמזמינה את 
  -להשתתף ב, חברי ועדי הסניפים והמחוזות, והמחוזות

פעילים ארציסמינר   
במלון סנט , ביולי 28-27, שיתקיים ביום שישי ובשבת

  052-8330046: לפרטים והרשמה. בנצרתגבריאל 


