
  
  

  

  

,  להוציא שביתות מחוץ לחוקיםדורשמעסיקים פרטיים  בעוד
   בחיפה ובאשדודעובדיםהאיגודים מקצועיים בעולם מתייצבים לצד 

  
בשבוע ההסתדרות הכריזה ביצוע של הועדת התיאום ו    

זו  . חיפה אשדוד וי על סכסוך עבודה בנמל) 16.7(שעבר 
הקמת כרז ל מפרסםלהחלטת הממשלה הייתה תגובה ל

ת החלטל" כי ,מההסתדרות נמסר. נמלי ים פרטיים חדשים
ו השלכות חמורות ומהותיות על תנאי הייהממשלה 

וזאת ללא ,  התעסוקתיביטחונםעל עבודתם של העובדים ו
גיבוש הסכמות אל ללא  וומתן-שאקיום מ

   ". מול נציגות העובדים
 ,סכסוך העבודההודעה על הכרזת ב    

התנהלות זו הינה "ההסתדרות כי ציינה 
בבחינת שבירת הכללים ורמיסת הנורמות 
המקובלות והנהוגות מזה עשרות שנים 
במסגרת יחסי העבודה הקיבוציים בנמלי 

  ". הים באשדוד ובחיפה
עבודה  סכסוךבדבר ההכרזה הרשמית     

ועדי  לותאפשרמ, בנמלי חיפה ואשדוד
לשבות או לקיים עיצומים כבר העובדים 

ר עובדי "יו מקום-ממלא. םבימים הקרובי
קרא  ,אבינועם שושןאבינועם שושןאבינועם שושןאבינועם שושן ,נמל אשדוד

 ולא לקדם מהלך של ,להתעשת לממשלה
 :ת נמלים מבלי להתייעץ עם העובדיםבניי

רות ייש כיום גז. לדבר אין עם מי"
".  ומסיתים נגד הנמלים,כלכליות קשות

ח שמפעילה כי מול הכו, עוד אמר
  . ם בכוח להגיב גם הצריכים עובדי הנמלים, הממשלה

הייתה , ץץץץ""""ישראל כישראל כישראל כישראל כ,     תגובתו של שר התחבורה
 –לא תדברו  ולא תתיישרואם ":  לממשלת הימיןאופיינית

ואתם תישארו עם  ,הנמלים החדשים ייבנו. לא תקבלו
 ". ועוד תתגעגעו להפרטה,נמלים מיושנים ולא יעילים

, אסטרטגיה של ממשלת ההוןדברים אלו הם ביטוי ל
-מלים חדשים לטובת החברות הרבנהגורסת הקמה של 

את הנמלים " לייבש" – ובמקביל ,לאומיות האמריקאיות
  .  שבבעלות המדינההקיימים

 אל המתקפה וההסתה נגד העבודה המאורגנת הצטרף    
, ליכודחבר הכנסת לשעבר מה, נשיא איגוד לשכות המסחר

" נשק יום הדין"נתניהו להפעיל את רא לקש, אוריאל ליןאוריאל ליןאוריאל ליןאוריאל לין

לראש הממשלה ששיגר  במכתב .שביתה בנמלים במקרה של
ציע לין ה ,)16.7" (גלובס"-כנו פורסם בותש ו,בשבוע שעבר

, 1977העונשין משנת   בחוק160להוציא לפועל את סעיף 
 אם היא סבורה ,המאפשר לממשלה להכריז על מצב חירום

שיבושים ביחסי העבודה גורמים נזק לסחר הפנים והחוץ " כי
, מפירי חוקשובתים ל תהפוך לת הסעיףהפע ."של ישראל

  . שנת מאסרהוביל לועלולה ל
  

לתקן גם דרש ו, בכךסתפק הן לא אלא שלי    
, שביתות  כך שיחול לא רק על,את החוק

כל פעולה שיש " ועל עיצומיםאלא גם על 
". בה משום שיבוש בסדרי העבודה התקינים

כי ייעשה תיקון נוסף לין דורש , כן-על-יתר
בצעדים  שייאסר על עובדים לנקוטך כ, בחוק

גם אם הן , ממשלההנגד החלטות ארגוניים 
במישרין או בעקיפין למקום  נוגעות

כל מעשה של שביתה או הפרעה ": עבודתם
במטרה לבלום , גרמו לשיבושים בעבודהישי
ידי -לו עללמנוע שינויים מבניים שהתקב או

עבירה  יהוו –הגורמים המוסמכים לכך 
   ."ונש עליה הוא שנתיים מאסרפלילית שהע

  

זכו עובדי , מול מתקפת ההון וממשלתו    
יה הפדרצ. מעבר ליםתמיכה בהנמלים 

 תהמאגד –הבינלאומית של עובדי התחבורה 
נמלי הים במאות איגודים מקצועיים 

 – האווירית והימית, התחבורה היבשתיתבתחום  ו,והתעופה
אם וכאשר  ,החליטה לתמוך בעובדי נמלי הים בישראל

האיגודים החברים בפדרציה מסוגלים  .יחליטו לצאת למאבק
 –למשל , דים מעשיים לטובת העובדים בישראללנקוט בצע
 או של ,אוניות ישראליותטעינה של מפריקה או הימנעות מ

אשדוד נמלי הים בדרכן לבשכאלה או , ישראלמסחורות 
  .חיפהבו

  

ות העובדים ההיערכות למאבק נגד ההפרטה ולמען זכוי    
ר "יו האם ,השאלה שנותרה פתוחה היא. מגיעה לשיאה

ל מאבק נחוש למען  מסוגל לנה,עיניעיניעיניעיניעופר עופר עופר עופר , ההסתדרות
 , אם לשפוט לפי התנהגותו בשנים האחרונות?העובדים

  .התשובה היא שלילית, בממשלות ההוןן תמך לכהמב

  2013 ביולי 24, 29    גיליון



  

 2/תגובות 

  
        

        
        

        

        בשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםדברים דברים דברים דברים 
        

  ...כיבוש הוא הפתרון למצוקת הדיורה
הבנייה הרצויה היא בירושלים ובגושי ההתיישבות ביהודה "

  ."שהם המפתח לפתרון מיידי של מצוקת הדיור –ושומרון 
  )10.7', רשת ב, שר הבינוי והשיכון, אורי אריאל(

        

  ודרום אמריקה היא הגורם למצוקת הדיור...
תית מלפני שנתיים הביאה להעלאת המיסים המחאה החבר"

אביב ודרשו -אנשים עמדו בשדרות רוטשילד בתל. הנוכחית
  ".הרי שחזרו מטיול בדרום אמריק אח– דירות
  )10.7 ,"חדשות מחלקה ראשונה"אתר , הכלכלן שלמה מעוז(

        

  הבית הלבן והמס על הפקת הגז בישראל
. י קונגרסחברממסנטורים ו, הלחצים הגיעו גם מהבית הלבן"

 שהסביר לי שבארצות ,אובמה  שליח של ממשליהגיע אלי
כללי  הברית לא מבינים מה אני עושה ואיך אני משנה את

  ." כשחברה אמריקאית מעורבת בעניין,המשחק בנושא המס
  )1.7, "סופהשבוע", לשעבר שר האוצר, השר יובל שטייניץ(

        

  ממשלה יצירתית
אני . ו באיראןבממשלה התבלבלו והם חושבים שאנחנ"

יישום המאגר אחרי , בטוח שאחרי הגזירות הכלכליות
 החוק הבא –ישור חוק בוררות חובה חרי א וא,הביומטרי

  ".יאסור על האנשים לדבר
  )10.7, "מרקר-דה", ר ועד עובדי נמל חיפה"יו, מן'מאיר תורג( 

        

   פטנטים מול השמאל
ם מצב הלחץ הכלכלי בעולם המערבי מתחיל לייצר מודלי"

הציבורי המגזרים  עניינים של שילוב ושיתוף ביןמאוד מ
ללא כל הדיכוטומיה שהאיגודים המקצועיים  –והפרטי 

  ".ותנועות השמאל מנסים ליצור בין המרחב הציבורי והפרטי
  )9.7, "מרקר- דה", נשיא לשכת העצמאים, מוטי שפירא( 

  

   הקפיטליזם יסדר,הקפיטליזם פישל
רנטי מהקפיטליזם בצורתו שוויון הוא חלק אינה-אי"

אבל לא צריך . שוויון- איתציה מייצרזיהגלובל. הנוכחית
צריך קפיטליזם . להיפטר מהקפיטליזם בשביל לשנות את זה

  ."פלוס התערבות ממשלתית, כלומר: פלוס
  )9.7, "מרקר-דה", חתן פרס נובל לכלכלה, אריק מסקין' פרופ(

        

  פעמיים כי רע
כלים על האנשים מסתאם . בישראל יש שתי כלכלות

אבל .  בדיוק כמו שאר המדינות המפותחותםה – המשכילים
. יש בישראל שיעור גבוה במיוחד של אנשים שאין להם כלום

  ".יש שתי ישראל
  )שם(

  

   מכתבים למערכת
  
  

  

  
  
  

  היתרון שבהעסקה קבלנית של מורים
העוסק , )3.7, "זו הדרך" ("אחת מכל עשר"    כותב המאמר 

פוסל מכל , ות ומורי הקבלן במערכת החינוךבתופעת מור
יש , אך לדעתי. וכל את הרעיון של העסקה קבלנית של מורים

להפריד בין ההיבט המקצועי של השאלה לבין ההיבט הנוגע 
  .לזכויותיו של המורה כעובד

    האפשרות להכניס למערכת החינוך מורים המגיעים מחוץ 
סובלים , כיום. םהיא הזדמנות פז עבור התלמידי, למסגרת

אשר בולמים כל יוזמה , המורים מהעול של פקידים ומפקחים
 אם אינם –בעלי שאר הרוח , המורים המעולים. רעננה

 נאלצים להקדיש מאמץ רב כדי –נושרים ממערכת החינוך 
. מצמצמתהמגבילה וה, שמרניתהפיקוח הלרצות את מערכת 

, זו מערכת אשר מקדשת את הבינוניות השגורה לעייפה
  .ואינה סובלת חשיבה מקורית ובעלת מעוף

מתן חים במגופים המת החינוך בפני מערכתדווקא פתיחת     
יוכלו בתי הספר , כך. עשויה להתגלות כברכה, שירותי חינוך

אשר דרכי ההערכה שלהם , לבחור בין גופים רבים ומגוונים
גופים אלה . ורים היא שונה מזו של משרד החינוךאת המ

, בונים תכניות חינוך לפי נורמות מקצועיות ועצמאיות
  .ומתאפיינים בהתלהבות וביוזמה

    כותב המאמר מזהיר מכך שחברות הקבלן באמצעותן 
אינן נתונות , מועסקים כיום מספר גודל והולך של מורים

 אך אותה .מספיק לפיקוח ולמעקב מצד משרד החינוך
היותם דווקא : נקודת חוזקה, לדעתי, היא" נקודת תורפה"

היא , של גופים אלה חופשיים מהתערבות הפיקוח והפקידות
הנותנת סיכוי למתן שירותי חינוך אשר עשויים להיות 

  .מוצלחים יותר מאלה שמערכת החינוך רגילה לספק
    הקושי האמיתי הוא הבטחת תנאי העסקה הוגנים למורים 

: אך גם כאן יש לגופים פרטיים פתרונות. ן החוץמ
באפשרותם להציע תמורה הולמת לעובד המפגין כישורים 

דרך , מורה מצטיין המועסק באופן ציבורי, כיום. יוצאי דופן
אינו זוכה לשום הערכה , משרד החינוך או הרשות המקומית

  .לתגמל אותויידעו  –ואילו החברות הפרטיות , על יכולותיו

  אביב- תל,  וינראסתר
  

  :משיבה" זו הדרך"מערכת 
יש מקום להבטיח כי משרד החינוך יעודד יוזמות , אמת    

ואף , יפגין חשיבה עצמאית וביקורתית, חינוכיות מקוריות
באמצעות יישום , ינחיל ערכים אלו לציבור התלמידים

  .תכניות לימוד מתאימות
ורים מקות יעסהמ, התפיסה כאילו חברות פרטיות    אך 

 לשמרנות באיזה שהוא אופן מענהיספקו , באופן קבלני
די .  בטעות יסודה– הנושבת במסדרונות משרד החינוך

 פעילותן של עשרות החברות הפרטיות העוסקות בבחינת
כדי להיווכח , כיום במכירת שירותי הוראה למערכת החינוך

בית חרושת "מדובר בשעות הוראה שהן , שבמרבית המקרים
  .יותר מהנהוג בדרך כללאפילו , "םלציּוני

-ב" קושי"    גם הקביעה כאילו העסקה קבלנית כזו מייצרת 
היא קביעה , "הבטחת תנאי העסקה הוגנים למורים"

 הסיבה היסודית בעטייה מדורבנים .המציאותהמתעלמת מן 
היא שעבודת , בתי הספר לרכוש שעות הוראה מאותן חברות

מפני שאין בהן תנאי העסקה וזאת בדיוק , המורים בהן זולה
  .הוגנים למורים



  מ

 3/ מדיני 
 

      

  ומתן- על שולחן המשאהמונחהאקדח 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

, ף"    ההודעה על חידוש השיחות בין ישראל לבין אש
הממכרת  האשליה סיכה בבלוןהיא , שפורסמה בשבוע שעבר

לפיה ניתן יהיה להמשיך לעולמי עד , ת ישראלוממשלשל 
,  הנישול הזוחל בגדה המערביתמתמיד בו –במצב הקיים 

הבנייה בהתנחלויות וההתעמרות היומיומית  גם ותונמשכ
  .בחיי מיליוני פלסטינים

מים החלטת האיחוד האירופי להתנות הסכ, באותו זמן    
התנחלויות ישראל תסכים לא לראות ב שבכך, כלכליים

 נחתה כרעם – חלק מהמדינה 1967-בשטחים שכבשה ב
 .שחשבו שלעולם חוסן,  הזחוחיםביום בהיר על שרי הימין

לפיה העולם ,  נפתלי בנט,תו השחצנית של שר הכלכלהביעק
התחלפה , טק הישראלי- בפלסטינים כי אם בהייןלא מתעניי

אותו בנט כאשר ,  זמן קצר ביותר בזעקת הקוזאק הנגזלבפרק
  ".פיגוע מדיני"הגדיר את החלטת האיחוד האירופי בתור 

סביב עתידים לשבת  חשוב לשים לב שהפלסטיניםאך     
כאשר זה האחרון לא ויתר ולו ,  עם נתניהומ"ומשולחן ה

שנועדו לא רק להכשיל את  , תנאיו המוקדמיםעל במעט 
  .אלא אף למנוע את תחילתו, ומתן לשלום-  המשאהצלחת

היא ,     אחת התביעות אשר נתניהו מפנה כלפי הפלסטינים
נתניהו , למעשה". יכירו בישראל כמדינה יהודית"התביעה כי 

לקבל את העיקרון לפיו : נים להפוך לציוניםמבקש מהפלסטי
ואינה , מדינת ישראל שייכת גם ליהודים שאינם אזרחיה

מאחורי תביעה זו . שייכת לאותם ערבים אשר הם אזרחיה
ם מכשולים בדרך לחידוש ומסתתרת לא רק הכוונה לער

 רצון לסנדל את מאבקה של –אלא גם , ומתן-המשא
  .יון אזרחי ולאומיהאוכלוסייה הערבית בישראל לשוו

כי גושי ההתנחלויות היא   נתניהו    דרישה נוספת של
שראל במסגרת כל הסכם מדיני הגדולים יסופחו למדינת י

מניעת האפשרות שתקום  – של דרישה זו  פירושה.עתידי
מדינה פלסטינית הנהנית מרציפות טריטוריאלית בגדה 

ם  גם המאחזים המבודדי–ההתנחלויות שהרי . המערבית
וגם התנחלויות הגדולות דוגמת , "בלתי חוקיים"המכונים 

כי אם מתוך ,  הוקמו לא באקראי–אריאל או מעלה אדומים 
, יםי לקטוע את רצף היישובים הפלסטינ–מטרתן . יד מכוונת

לספח את האדמות החקלאיות הפוריות ביותר ואת מקורות 
ההתנחלויות הולידו רשת של כבישים . המים האסטרטגיים

אשר מבתקת את הגדה המערבית , ישראלים בלבדל
 ,המופרדות ומנותקות זו מזו, למובלעות פלסטיניות רבות

  .כדי לגמוא מרחקים קצריםוהמחייבות נסיעות ארוכות 
לאחר שראש ממשלת ,     נתניהו נהנה בנושא זה מרוח גבית

בעת ביקור , הצהיר בסוף חודש אפריל, ינאת- חמד אל, קטאר
י הליגה הערבית מוכנה לקבל את העיקרון של כ, בוושינגטון

 סיפוח גושי ההתנחלויות –דהיינו , "חילופי שטחים"
ף מתחו בשעתו ביקורת על "נציגי אש. הגדולים לישראל

 יהיו גבול 1967 ביוני 4-והתעקשו כי קווי ה, דברים אלה
  .השלום המוכר בין ישראל לפלסטין

ומתן עם -שבו הפלסטינים לשולחן המשאר יישאכ,     לכן
יגלו כי הוא הניח ,  אם אכן הדבר יקרום עור וגידים,נתניהו

קבלו את תנאי : בחזקת איום סמוי, אקדח על השולחן
ב ומהליגה "או ִספגו גינויים מארה, הכניעה שאני מכתיב לכם

         ". שלוםהסרבני  "– ולא אני –שיקבעו כי אתם , הערבית
  
  
  
  
  
  

         וולטמן וולטמן וולטמן וולטמןריריריריאואואואו
  

  
  

  
  
  

  
  
  

 הפיכה צבאית בישראל
  

מתוארת ,     סילוקה של ממשלת האחים המוסלמים במצרים
אך ". הפיכה צבאית"לרוב בכלי התקשורת בישראל בתור 

עשרות מיליוני אזרחים במצרים יצאו . זהו תיאור מוטעה
, לרחובות כדי להביע את התנגדותם לשלטונו של מורסי

אלא , הפיכה צבאיתדובר כאן בלא מ. והצבא הצטרף למחאה
 .מימוש רצונם של מרבית האזרחיםב

. שמחהשל מחולות מיהר לצאת ב, כצפוי, בישראל    הימין 
 התקבלה –כאילו כל ידיעה על הרוג במצרים , נדמה

כי הערבים לא , םלטענת, יציבות והרג מוכיחים-אי. בחגיגות
  ...אלא גם חסרי תרבות ואלימים, אינם דמוקרטיםשרק 

שלגמרי אין זה סביר כי תתקיים הפיכה ,     עוד היו מי שטענו
מדובר בתסריט . הם צודקים, למעשה. צבאית בישראל

 הצבא כבר נמצא –שכן בישראל , שסבירותו כה נמוכה
שהרי .  אין לו שום סיבה להדיח את עצמו–ולכן , בשלטון

שיכולתם להשפיע על , ל יודעים"הקצינים הבכירים בצה
 של  ההשפעהיכולתעל  במקרים רבים עולהדיניות קובעי המ

  .חברי כנסת או שרים שנבחרו לתפקידם באופן דמוקרטי
שאם אדם , פולחן הצבאיות בישראל לובש צורה כזו    

 –ומתנגד לשלום , מסוים דוגל בהנצחת הכיבוש והלחימה
גם אם לא נלחם בפועל , "לוחם"והוא בחזקת , מוחלים לו

מין לא מחה על כך שמי שמונה לשגריר איש בי, לכן. מעולם
או כי הזמר עמיר בניון מופיע , ב הוא רון דרמר"ישראל בארה

אך , שניהם לא שירתו מעולם בצבא הכיבוש, אומנם. בחברון
  . משרתות את הכיבוש היטב–עמדותיהם 

ובילה להדחת הנשיא המחאה האזרחית במצרים ה    
.  הוא הודח גם–ולאחר האכזבה מהנשיא החדש , מובארכ

ת ו לתהליך זה מצעררור שהאלימות ושפיכות הדמים שנלווב
ליך לא מקטינה את אבל המורכבות של התה. ותומעציב

 אשר יצאו , לאותם אזרחי מצריםההערכה שאני חש
  .וגילו נכונות להיאבק כדי לשנות, חרף הסיכון, לרחובות

את פתחון הפה ש –    לחברי הכנסת והשרים מהימין 
 להם הדמוקרטיה הם מנצלים בעיקר כדי לסתום שמעניקה

זכות לצקצק אין  –פיות אחרים וכדי להגביל את הדמוקרטיה 
  .בלשונותיהם נוכח הנעשה בשכנתנו מדרום

  
  
  
  
  

        ....וסי סוסי סוסי סוסי סיייי



 4/כנסת 

  

  הזכות להפגין היא של כולם
 

  דב חניןכ "מאת ח

 
אירוע משמעותי בישראל  התקיים ,שלשום,  ביולי15-ב    

. הוא עבר כמעט ללא התייחסותש, ואני נדהם להיווכח ,מאוד
קרוב המהווה לאומי מיעוט  שהוא – הציבור הערבי בישראל

,  בעריםהכריז על שביתה כללית – המדינה מאזרחי 20%-ל
היה זה תמרור אזהרה בפני ממשלת . ם ובשכונותבכפרי
, בדרישה שזו תימנע מלקדם את תכנית פראוור, ישראל

,  אזרחים בישראל בגירוש מכפריהם40,000המאיימת על 
  .בהריסת בתיהם ובגזילת אדמותיהם

על . לעיתים תכופות מתרחשתאינה , שביתה כללית כזאת    
י זה לא זכה מצער ומקומם שמאורע ציבורי משמעות, כן
של האזרחים קריאתם . כנסתלדיון ב של התקשורת וסיקורל

 ולהביא ,כנסתביתה צריכה להדהד גם יהערבים בישראל ה
לפתור את אשר מתיימר , לגבי חוק פראוורלחשיבה מחודשת 

  . מהווה החרפה קיצונית שלה–אולם למעשה , בעיהה
חים  כדי לומר מכאן לאזר,אני רוצה לנצל את ההזדמנות    

 אנשי מצפון . אתם לא לבד במאבק הזה:הערבים בארץ
א נאפשר  אנו ל.דכםי לציםמדוע, אנשי מצפון בכלל, יהודים

 כמו שהתייחסו ,הבדואים בנגב-שיתייחסו לאזרחים הערבים
זה לא יקרה וזה .  שנה לאינדיאנים בארצות הברית150לפני 

 .21- במאה הותרחשאסור שידברים כאלה . לא יעבור
הפגנות ה כלפיכי התנהגות המשטרה , עוד חשוב להדגיש    

 שהמשטרה אסור.  מתקבלת על הדעתאינה – ביום השביתה
 ,בדרך כלל, המשטרה יודעתשבעוד : תנהג איפה ואיפה

היא פעלה באלימות כלפי , אביב-להכיל הפגנות מחאה בתל
  .הפגנות האוכלוסייה הערבית

-התקיימה בתל, וור    יומיים לפני ההפגנות נגד תכנית פרא
במהלכה , אביב הפגנה נגד המדיניות הכלכלית של הממשלה

 שהם עורק התחבורה המרכזי בגוש דן, נחסמו נתיבי איילון
נחסמו כבישים ליד כאשר אך . והממשלה גילתה סבלנות

זה .  המשטרה מעצריםערכה –פחם -סחנין וליד אום אל
ון סכנה לביטח"- המשטרה טענה שמדובר היה ב.מקומם
סכנה ההיא הפעולה של המשטרה דווקא אולם , "הציבור

ביום  המפגינים אתגם כולל  כי הציבור ,לביטחון הציבור
 זאת בכלים וועש, םאת כעסו םחאתמ את ושהביע, השביתה

כאשר ,  לעבור לסדר היוםסורא .מקובלים בחברה דמוקרטית
אם אין חירות למחאת . נפגעתם ים ערבימפגינחירותם של 

  . אז אין חירות למחאה כלל–ים הערבים האזרח
  

  ) 17.7, דברים במליאת הכנסת(
  

  
  

  יד קשה: תגובת הממשלה
שם  ,משפט השלום בירושליםזרתי זה עתה מבית ח    "

התקיים דיון בעניינם של הצעירים שנעצרו בהפגנות נגד 
, מוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכהכ "ח, ש"ר חד"אמר יו, "תכנית פראוור

 –עד עכשיו . " ביולי17-בדיון שהתקיים במליאת הכנסת ב
 עדיין מוחזקים במעצר חמישה –יומיים לאחר ההפגנות 

של יסיון זו הוכחה לנ. שלושה קטיניםוביניהם , צעירים
אני . הרשויות להחמיר עם אנשים שיצאו למחאה לגיטימית

קורא ו, קורא מעל דוכן הכנסת לשחרר את כל העצורים
  ".חדול מלקדם את תכנית פראוור המנשלתלממשלה ל

  להבטיח גילוי מוקדם של סרטן השד
פעם נוספת ) 17.7(ע שעבר דנה מליאת הכנסת בשבו    

רופא , )ש"חד (עפו אגבריהעפו אגבריהעפו אגבריהעפו אגבריהר "כ ד"בהצעת החוק של ח
כך שיבטיח , לתקן את חוק ביטוח בריאות ממלכתי, במקצועו

חוק  זה" . לגילוי מוקדם של סרטן השדMRIזכאות לבדיקת 
. נרחבת לאוכלוסייה סייעשיכול ל, חברתי ממדרגה ראשונה

גבוה בסרטן השד הוא כי שיעור התחלואה אנו יודעים 
  .אמר, "ובכלל זה במדינת ישראל, במדינות המערב

בשנים האחרונות גוברת התופעה של נשים ,     לדבריו
התחלואה החלה בגיל , בעבר: "צעירות החולות בסרטן השד

 שיעור משמעותי התחלואה קיימת ב–אך כיום ,  ומעלה40
הן בציבור היהודי והן ,  לחייהן30-כבר אצל נשים בשנות ה

  ".בציבור הערבי
כי בניגוד לטענותיהם של אנשי , כ אגבריה הדגיש"    ח

בדבר העלות הגבוהה של , משרד הבריאות ומשרד האוצר
 הרי שדווקא גילוי מוקדם של סרטן יכול לא, החוק המוצע

, סכון תקציביאלא גם להביא לחי, רק להציל חיי בני אדם
שפוזים ארוכים וטיפולים ממושכים בכך שיימנע בעתיד א

כי גם הסתדרות הרופאים בישראל תומכת , עוד אמר. ויקרים
  .בתיקון המוצע לחוק

הוסכם כי יתקיים דיון ,     לאחר דין ודברים עם הממשלה
  .יאותהרווחה והבר, בוועדת העבודהבנושא 

  

   גם על הפיתות–פיקוח מחירים 
בשל התנגדות ,     בשבוע שעבר דחתה מליאת הכנסת

, )ש"חד(כ דב חנין "את הצעת החוק של ח, הממשלה
אלא גם מחיריהם , שנועדה להבטיח כי לא רק מחיר הלחם

רה 'בסיסיים אחרים דוגמת פיתות או אינגבצק של מוצרי 
  .משלתייהיו נתונים לפיקוח מ) לחם אתיופי(

אסור שתהיה אפליה על רקע תרבותי בפיקוח על מחירי     "
  .כ חנין בדיון"אמר ח, "מצרכי מזון

  
  
  

  

  
  

  ניתן לקבל את

   מדי שבוע"זו הדרך"

   אלקטרוניבדואר

  או בדואר רגיל
  

  

  

מתבקשים לשלוח  , ללא תשלום, המעוניינים לקבל בדואר אלקטרוני

 info@maki.org.il:  ל  אל"כתובת דוא

מתבקשים לכסות את הוצאות , המעוניינים לקבל בדואר רגיל

בשיק לפקודת המפלגה   שקל150המשלוח באמצעות תרומה של 

  6126102מיקוד , אביב-תל, 26205 ד" ת, הקומוניסטית הישראלית
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  המשבר מגיע לפריפריה
  

  מדינות סובלות מהאטה בצמיחהעוד  ● זם אינו מתאוששקפיטליוה ,יםשש שנ

  

  אפרים דוידימאת 
  

 ברבעון השני של 7.5%- ג הסיני ירד ל"קצב צמיחת התמ    
 בשבוע שעברנתונים שפרסמה  כך על פי, 2013שנת 

נתון . בסין הלשכה הלאומית לסטטיסטיקה) 15.7(
 שרא, ג"דה בקצב צמיחת התמירי זה מסמן

  . 7.7% קודם לכן עלעמד 
על פי ? במשבר? האטה    האם מדובר ב
שנג שנג שנג שנג לדברי .  ממש לא– הגרסה הרשמית

דובר הלשכה הלאומית , יואןיואןיואןיואן- - - - לאילאילאילאי
 אינו נופלשיעור הצמיחה , לסטטיסטיקה

 אותו קבעה ,השנתי יעד הצמיחהמ
כלכלת סין . "7.5%ל ברמה שהממשלה 

  .אמר, "ציבהשומרת על צמיחה י
ג "נתוני התמו ,העובדות הן עקשניותאך     

 מצביעים על המשך מגמת ההאטה של סין
את לאחר ז, בגודלה בעולם בכלכלה השנייה

היה בשנה שעברה ששיעור הצמיחה השנתי 
, יחד עם זאת . שנה15מזה הנמוך ביותר 

 גדל ,2013במחצית הראשונה של שנת 
 9.3%-ב הסיני תעשייתיההתוצר 

בעוד שהשקעות , שוואה לשנה שעברהבה
. תקופה זאת  במהלך20%בנכסים קבועים רשמו צמיחה של 

   . סבור שנג,"מעודדים מאודתונים אלה נ"
הם מלמדים על : סתירהטמונה בנתונים המתפרסמים בסין     

בירידה הוא האטה מקור ה ש,ייתכן מאוד. צד צמיחההאטה ב
 צריכהיד של הבגידול המתמ –הצמיחה מקור  ו,יצואיב

לעומת המצב בכלכלה השנייה  .הפנימית בשוק הסיני הענקי
, הכלכלות הקפיטליסטיות הגדולות מדשדשות, בעולם

 . ת במשבר עמוק יותראו שוקעו, במקרה הטוב
 שפרסמו לפני – פי כלכלני קרן המטבע הבינלאומית על    

 –כשבועיים עדכון על אודות התחזית הכלכלית העולמית 
 זאת. הכלכלה העולמית תתקשה לצבור תנופה השנהצמיחת 
 התייצבות בצמיחה בסיןה ,ב"צמיחה בארהה תאטבשל ה

   .והעמקת המיתון באירופה
ללא שינוי , 3.1%-כלכלת העולם צפויה לצמוח השנה ב    

כי בחודש אפריל העריכה הקרן כי , יצוין. 2012 לעומת שנת
יד את תחזית אך היא נאלצה להור, 3.3%הצמיחה תעמוד על 

  .זו השנה החמישית ברציפות, הצמיחה
  

  ארבע שביתות כלליות ביוון: מתחילת השנה
, התקיימה שביתה כללית ביוון) 17.7(    בשבוע שעבר 

-במחאה על הקיצוצים הצפויים כחלק מתכנית הצנע הניאו
זו השביתה . ליברלית שהאיחוד האירופי כופה על יוון

  .תחילת השנההכללית הרביעית ביוון מ

צמיחת :     עוד תחזיות צמיחה שנאלצה קרן המטבע לעדכן
לעומת תחזית  (3.8% –הכלכלה העולמית בשנה הבאה 

 –ב בשנה הנוכחית "צמיחת כלכלה ארה, )4%קודמת של 
צמיחת כלכלת , )1.9%לעומת תחזית של  (1.7%

לעומת תחזית של  (2.7% –ב בשנה הבאה "ארה
תשקע במשבר עם  –כלכלת גוש היורו , )3%

לעומת תחזית (ג "בתמ 0.6% של ירידה
  ).0.3%  ירידה שלשל
עדיין קיימת סכנה כי תחזית "    

נאמר , "הצמיחה העולמית תיטה לרעה
עוד . רסמה קרן המטבעבעדכון שפ

 קיימת אפשרות" כי , הקרןינהצי
להאטה ממושכת יותר בצמיחה 

 –קרי , "ת השווקים המתעורריםבכלכל
מדינות המצויות בפריפריה ת הובכלכל

קרן המטבע ,  ואכן.הקפיטליסטית
הבינלאומית הורידה את תחזית הצמיחה 

, 2.5%-  ל3%-של כלכלת ברזיל לשנה זו מ
-ואת התחזית לגבי כלכלת רוסיה מ

  .2.5%- ל3.4%
חזיות מותירות שאלות הנתונים והת    

: בהןאשר המרכזית , פתוחות רבות
תצליח היא ש או ,בר למשתגלושהפריפריה גם האם 

ואף , בחמש השנים האחרונותכפי שעשתה , לצלוח אותו
  ? בצילוהמשיך לצמוחל
  

   מיליון מובטלים בגוש היורו20
ממשיכה לטפס לשיעור חסר הצעירים באירופה ת אבטל    

בחודש . תוני האיחוד האירופילפי נכך , 23.8%תקדים של 
רם הכולל ומספ,  אלף צעירים מובטלים60מאי נוספו עוד 

  .  מיליון3.5- מגיע ל
ספגו את המכה הקשה ביותר עד כה כתוצאה יוון וספרד     
ות עם מצב בו מתמודדוהן ,  באירופהקפיטליסטימשבר ההמ

, לפי נתוני יורוסטאט. אין עבודהבמדינה לרוב הצעירים 
עומד , לשכת הסטטיסטיקה המרכזית של האיחוד האירופי

, 56.5% על –  בספרד,59%על ביוון שיעור אבטלת הצעירים 
  .42% על –ובפורטוגל 

, הכללי בגוש היורו ממשיך לטפסגם שיעור האבטלה     
. אפרילחודש  ב12%לעומת , מאיחודש  ב12.1%מד על וע

 מיליון 19.2היורו עומד על מספר המובטלים הכולל בגוש 
הוא הגבוה  – 27% – בספרדהכללי שיעור האבטלה . איש

 עם שיעור אבטלה ,יווןחרי ספרד ניצבת או, בגוש היורו
בקפריסין הוביל הכלכלי המשבר . 26.8% -כמעט זהה 

 11.4%- מ– בשיעור האבטלה בגוש היורו לזינוק החד ביותר
   .בתוך כשנה, 16.3%-ל



 6/בעולם 

  
  

  השמאל הרדיקלי ביוון מתארגן מחדש
  

  

  גת סיריזהי השתתף בוועידת הייסוד של מפל"נציג מק
  

,     ההפתעה הגדולה של הבחירות האחרונות לפרלמנט ביוון
קואליציית השמאל " (סיריזה"הייתה , 2012שהתקיימו ביוני 

 . מהקולות26.9% לאחר שקיבלה, זכתהכמעט וש) הרדיקלי
מספר מפלגות חזית משותפת של כ, 2004- סיריזה הוקמה ב

שהוקמה , שהמרכזית בהן היא סינאספיסמוס, שמאל
בשנה . בידי פורשי המפלגה הקומוניסטית

 –הוחלט להפוך קואליציה זו , שעברה
ארגונים ותנועות ,  מפלגות16שמנתה אז 

 14-10-בו,  למפלגה מאוחדת אחת–שונות 
ביולי התקיימה באתונה ועידת הייסוד של 

 ".סיריזה"שגם היא נקראת , פלגה החדשההמ
תנועות חברתיות מרחבי  ועשרות מפלגות

 72-ו, העולם הוזמנו לשלוח משקיפים לוועידה
  . מדינות אכן נכחו בדיונים28- משלחות מ

  

, ולולולול''''עיסאם מחעיסאם מחעיסאם מחעיסאם מח    בין משתתפי הוועידה היה גם 
חבר הלשכה הפוליטית של המפלגה הקומוניסטית 

מכון אמיל תומא ללימודים ר "ויו) י"מק(הישראלית 
י וכנציג מכון "שהשתתף כנציג מק, פלסטיניים וישראליים

על הדיונים ול 'סיפר מח, "זו הדרך"בשיחה עם . אמיל תומא
עם , עם נציגי מפלגות שמאלשקיים פגישות על ה, בהם נכח

וכן עם המפלגה , מכוני מחקר הקשורים בשמאל האירופי
  .אלכסיס ציפראסאלכסיס ציפראסאלכסיס ציפראסאלכסיס ציפראס ,ר סיריזה"לרבות עם יו, המארחת

      
        ????אילו תנאים התכנסה הוועידהאילו תנאים התכנסה הוועידהאילו תנאים התכנסה הוועידהאילו תנאים התכנסה הוועידהבבבב

  

,     מפלגת סיריזה היא ברית רחבה מאוד של כוחות בשמאל
. תחרה רצינית על השלטוןאשר בבחירות האחרונות הייתה מ

 כי לאחר הבחירות הבאות ,מעריכיםביוון מרבית הפרשנים 
  .שתרכיב את הממשלההיא זו 

  

המבוי הסתום אליו נקלעה יוון הוא התארגנות זו     הרקע ל
והעובדה שהממשלה ,  העולמיבעקבות המשבר הקפיטליסטי

הנוכחית לא רק שלא מצליחה לחלץ את מעמד העובדים 
יותר ויותר , לכן. אלא רק מחריפה את מצבו, היווני מהבוץ

מהאזרחים היוונים סבורים כיום שהמוצא הוא בהקמת 
  .ממשלה בראשות סיריזה

  

בחיפוש אחר דרכים להתמודד  וועידה התמקדו    הדיונים ב
ת המפלגה נש תכנית להכוביגבו, עם המשבר הכלכלי

בה היא תהפוך מפלגת , והקאדרים שלה למציאות חדשה
 –ותצטרך לגבש התנגדות לתכתיבי ההון הבינלאומי , שלטון

  .ןשלטומצד האלא גם התנגדות , לא רק התנגדות עממית
  

לה בראשות סיריזה היא תהיה תקום ממשאם ש,     ברור לכל
הכוחות הדומיננטיים באיחוד צד נתונה ללחצים כבדים מ

המעוניינים להעמיק את התלות של המדינות , האירופי
 דוגמת יוון –החלשות יותר מבחינה כלכלית באיחוד אירופי 

  .כל גרמניה-וקודם,  במדינות היותר חזקות–וקפריסין 
  

זו לא הייתה ,  הפרק    נוכח כובד השאלות העומדות על
 צירי הוועידה היו שקועים 3,500. ועידה טקסית כלל וכלל

והאווירה הייתה אווירה של , בוויכוחים אמיתיים וקשים
  .נושאים רעיוניים וארגונייםבהתמודדות ושל הכרעה 

        ????אילו שאלות ארגוניות עמדו במרכז הדיוניםאילו שאלות ארגוניות עמדו במרכז הדיוניםאילו שאלות ארגוניות עמדו במרכז הדיוניםאילו שאלות ארגוניות עמדו במרכז הדיונים
נגעה , השאלה הארגונית המרכזית סביבה התנהל הדיון    

לאופן בו אמורים המרכיבים הפוליטיים השונים להתמזג 
הוחלט כי לאותם מרכיבים אשר . למפלגה מאוחדת אחת

עדיין אינם מעוניינים לוותר על העצמאות הארגונית 
במהלכה , תינתן אורכה של עד חצי שנה, שלהם

, סיריזהות בהחברלגבי . לא יידרשו להתפרק
ולא על , הוחלט כי היא תהיה על בסיס אישי

  .בסיס המרכיבים הקיימים
בחירת     שאלה ארגונית נוספת נגעה לאופן 

האם ייבחר ישירות בידי : ר המפלגה"יו
? או באמצעות הוועד המרכזי החדש, הוועידה

פשרה לפיה הציע , ציפראס, ר המכהן"היו
וועידות ואילו ב, ר"הוועידה תבחר הפעם ביו

הצעתו . ר ייבחר בידי הוועד המרכזי" היו–הבאות 
אחרת מועמדת , ר"צירים בחרו בו ליו מה74%-ו, התקבלה

  . הצביעו בפתק לבןםציריה מ22%אילו ו, 4%-זכתה ב
  

        ????לאיחוד האירופילאיחוד האירופילאיחוד האירופילאיחוד האירופיו יחסה של סיריזה ו יחסה של סיריזה ו יחסה של סיריזה ו יחסה של סיריזה מהמהמהמה
שהוא הזרם המרכזי במפלגה ,     הזרם בראשו עומד ציפראס

 חברי הוועד 201חברים מתוך  135 עמו נמנים אשר –
 כולל בתוכו גם אנשים שהגיעו –המרכזי החדש שנבחר 

ולכן הוא , דמוקרטית-לסיריזה משורות המפלגה הסוציאל
מציע הזרם של ציפראס , בין היתר. מתאפיין בפשרות שונות

במטרה להישאר , כי יוון תחזיר בצורה מדורגת את החובות
הזרם , לעומת זאת. ובמסגרת האיחוד האירופי וגוש היור

 – חברים בוועד המרכזי 60 עמו נמנים –השמאלי במפלגה 
  .צדדיות ביחס למוסדות האירופיים-מציע לקבל החלטות חד

  

        ????י לוועידהי לוועידהי לוועידהי לוועידה""""במה התמקד המסר שהבאת בשם מקבמה התמקד המסר שהבאת בשם מקבמה התמקד המסר שהבאת בשם מקבמה התמקד המסר שהבאת בשם מק
 במפגש שכלל את המשלחות –    כאשר נשאתי דברים 

המשבר  ציינתי כי –הזרות ואת נציגי הנהגת סיריזה 
מקבל , שהוא משבר מבני של השיטה, יטליסטי העולמהקפי

, אך למרות זאת. צורות שונות במקומות שונים בעולם
ברור כיום יותר מתמיד כי המוצא החוצה מהמשבר , במהותו

אלא מחייב , משטר הקפיטליסטיאינו אפשרי במסגרת ה
  .אסטרטגיה של התקדמות לקראת סוציאליזם

מקיימים קשרי ידידות חזקים  י"אנחנו במקכי , ציינתי    עוד 
ואנו סבורים שכל , עם המפלגה הקומוניסטית היוונית

לא תוכל להצליח ,  ביווןהתמודדות מהפכנית עם המשבר
  .מבלי שיהיה שיתוף פעולה עם הקומוניסטים היוונים

ולתפקיד השלילי ,     התייחסתי לשינויים במזרח התיכון
הנמצאים , ישממלאים האימפריאליזם והאיסלאם הפוליט

מערכה התמקדתי בבמיוחד . במסלול התנגשות עם העמים
שהיא מערכה בשירות , הטרוריסטית המתנהלת נגד סוריה

  .המעצמות האימפריאליסטיות ומשטרי הריאקציה הערביים
וציין כי הניתוח ,     בסיכום המפגש התייחס ציפראס לדבריי

לה עם לגבי הצורך בשיתוף הפעולרבות ,  לגמרימקובל עליו
  .הקומוניסטים היוונים וכן לגבי המצב בסוריה



  

 7/תרבות 
 

  

  רות שלוס

  הציירת
  החברתית

  

לפני  הלכה מאיתנו רות ְׁשלֹוסרות ְׁשלֹוסרות ְׁשלֹוסרות ְׁשלֹוסהציירת החברתית     
לאורך כל שנותיה . בביתה בכפר שמריהו) 6.7(כשבועיים 

 ומאבק האדם עמד , דבקה שלוס בציור הפיגורטיבי,כאמנית
היא לא זנחה את התבוננותה הייחודית . במרכז עבודותיה

 ,רה הקפיטליסטיתקבוצות בחבבנית ביחידים ואוההומ
, עובדים, מובטלים: אפליהמקיפוח ומ, דיכוימ הסובלים

נשים , זקנים, ילדים, תושבי המעברות ושכונות העוני
  . ופליטים פלסטינים

 1937- וב, בגרמניה1922 בנובמבר 22-שלוס נולדה ב    
בין השנים . בכפר שמריהומשק חקלאי ל עם משפחתה עברה

 והצטרפה לקומונה של ,"בצלאל" למדה ב,1942-1938
בשנים אלה התגבשו עמדותיה . השומר הצעיר

 .דגלה כל חייהבהן , תוהסוציאליסטי
 ועבודותיה , החלה שלוס להציג בתערוכות50-בשנות ה    

היו בעיקר אותן שנים מ
 ,רישומי דיו ואקוורל על נייר

שהיו סימן ההיכר שלה 
 ןבאות. במשך שנים רבות

זרם המשלוס  הושפעה יםשנ
 הריאליזם הסוציאליסטי

 1951-1949בשנים  .באמנות
   .למדה בפאריס

 נישאה 1951בשנת     
שהיה אז רכז , בנימין כהןבנימין כהןבנימין כהןבנימין כהןל

ההנהגה הארצית של השומר 
פרופסור  –ובהמשך , הצעיר

להיסטוריה באוניברסיטת 
 פרשו בני 1953בשנת . א"ת

יחד , ם והצטרפו"הזוג ממפ
לשורות , שראלי היעם פעילי מפלגת השמאל הסוציאליסטי

ההצטרפות . )י"מק( הישראלית המפלגה הקומוניסטית
  .  בו חיוהקיבוץמ הזוגבני יתה הסיבה לגירוש י הי"למק

 ציירה שלוס בסטודיו ששכרה 1983-1962בין השנים     
  של   הקשות  החיים  למצוקות נחשפהשם   , לנמל יפו בסמוך

  

  

 "אלחכוואתי"סולידריות עם תיאטרון 
ואישי ציבור , עיתונאים, פעילים, זמרים, שחקנים, םאמני    

מזרח מ" אלחכוואתי"ריות עם תיאטרון ערב סולידהשתתפו ב
 . בנמל יפו2במחסן ) 20.7(צאי שבת שהתקיים במו, ירושלים

בעקבות החלטתו של השר לביטחון פנים האירוע נערך 
לסגור את התיאטרון ולבטל את פסטיבל תיאטרון הבובות 

  . היה להתקיים בואמור ש,לילדים
לימור , שמעון בוזגלו:  באירועהמשתתפים    בין 

, מרים טוקאן, שלמה וישינסקי, ישראל גוריון, גולדשטיין
, אמל מורקוס, רבקה מיכאלי, הלל מיטלפונקט, איתי טיראן

ערן , שובל-רובי פורת, יוסף סוויד, יהלי סובול, יהושע סובול
, לאורה ריבלין,  רונה קינן,מתי שמואלוף, עודד קוטלר, צור

  .ורבים אחרים

  

  
  

יצירות   ציירהשלוס. המשפחות הערביות והיהודיות בעיר
נגד , נגד מלחמת לבנון, וכרזות רבות נגד מלחמת וייטנאם

  .פלסטיני-הכיבוש ולמען השלום הישראלי
ציירה שלוס עבודות גדולות , בשנות חייה האחרונות    

הפכו להיות אקספרסיביים ציוריה  ו,בצבעי אקריליק על בד
רטרוספקטיבית התערוכה ה התקיימה 2006-ב. יותר

 . במשכן לאמנות בקיבוץ עין חרוד,האחרונה של יצירותיה
 www.ruthschloss.com: לאתר של רות שלוס    
 

 י ברשת"שירי מקהלת רון ובנק
  

ברית הנוער הקומוניסטי בארץ טיפחה במשך עשרות     
בערבית ובשפות , וארת של זמר בעבריתשנים מסורת מפ

מקום מיוחד תפסו שירים סובייטיים בתרגום . נוספות
 .לעברית ולערבית

בשנה האחרונה התגייסה קבוצת בוגרי הנוער הקומוניסטי     
בשלב . למאמץ לשמר את השירים ולדאוג להקלטתם

, י וכן מחברות אישיות" נאספו שירונים של בנק,הראשון
במהלכו סומנו , בוצע מיון, בשלב השני. ריםשבהן נרשמו שי

י ולא שרו "קאלה ששרו רק בבנ, כלומר, השירים הייחודיים
 27נערכה הקלטה של , בשלב השלישי .בתנועות נוער אחרות

כולל כמה שהושרו בידי מקהלת (י "שירים ייחודיים של בנק
, ואילו בשלב הרביעי. נסקינסקינסקינסקי''''יורם גוזיורם גוזיורם גוזיורם גוזבביצועו של ) רון

אשר מרכז ביצועים , "זמרשת "טות לאתרהועברו ההקל
לרבות , עברית ששרו בתנועות הנוערבשונים של שירים 

 .תמלילים ותווים,  המחבריםם על אודותפרטי
, י"הועלו לאתר ארבעה שירים ייחודיים לבנק, בינתיים    

אך לא נשמרו , ששלושה מהם שרה בשעתו מקהלת רון
 ....www.zemereshet.co.il: הכתובת להאזנה. הקלטות שלהם

ללחוץ על האות , )בצד ימין" (מבצעים"יש להיכנס למדור 
 ". נסקי'יורם גוז"על השם  – ובהמשך ,'ג

באותו אתר ניתן להאזין גם לארבעה שירים בביצוע     
-אביב ב-שהייתה מקהלת פועלים שהוקמה בתל, מקהלת רון
 15-ופעלה כ,  ביוזמת המפלגה הקומוניסטית1946-1945

" מבצעים" במדור –להאזנה . קונרד מןקונרד מןקונרד מןקונרד מן של ויצוח בנ,שנה
 ".מקהלת רון" על – ובהמשך ,'יש ללחוץ על האות מ

, בהזדמנות זו אנו פונים לכל מי ששמורים אצלו שירונים    
 –י "י ושל מק"תמונות וחומרים אחרים של בנק, פרסומים

 או ,03-6293944 בטלפון, א"שייצור קשר עם המשרד בת
  info@maki.org.ilבמייל 

  
  
  
  

 גגגג""""תתתת



    במאבק

 
   info@maki.org.il ,03-6297263פקס  , 03-6293944' טל, 6126102א "ת, 26205ד "    ת

   www.hadash.org.il :ש "אתר חד ,    www.maki.org.il :  י"אתר מק        
  

 

באירועי ) 15.7(    אלפי מפגינים השתתפו בשבוע שעבר 
במסגרת השביתה הכללית של , מחאה ברחבי הארץ

המפגינים . האוכלוסייה הערבית בישראל נגד חוק פראוור
 דונם מאדמות 800,000כוונת הממשלה להפקיע מחו על 

, לגרש רבבות מהם מאדמותיהם, הבדואים בנגב-הערבים
  .קיימים ולהרוס עשרות כפרים

, )ליד סחנין(יובלים בצומת , בירושליםהתקיימו הפגנות     
 באום ,בטייבה, בטירה, בנצרת, בקלנסווה, בכפר מכר, ביפו

ברמלה וביישובים ,  בלוד,גרבייה-ה אלבאקב, פחם-אל
נערכו חסמו כבישים ונרבות מההפגנות  ךבמהל. נוספים

  .מעצרים אלימים של מפגינים בידי המשטרה
מול , שבע-פגנה שהתקיימה בשדרות רגר בבאר    בה

תוך ,  מפגינים14עצרה המשטרה , גוריון-אוניברסיטת בן
 15- מפגינים בירושלים ו5 עוד נעצרו .הפעלת כוח רב

  .מפגינים בהפגנות בגליל
, זאהר חמאתיזאהר חמאתיזאהר חמאתיזאהר חמאתי    עם עצורי ההפגנה בירושלים נמנה 

מעצרו . ש באוניברסיטה העברית"סטודנט הפעיל בתא חד
לאחר ההפגנה . והוא שוחרר רק לאחר מספר ימים, ארךהו

עוכבו שניים מהמארגנים בידי , שהתקיימה בחיפה
, ש בחיפה"י וחד"מזכיר מק, א זעאתרהא זעאתרהא זעאתרהא זעאתרה''''רגרגרגרג: המשטרה

השניים זומנו . ש" וחדי"ת מקוחבר הנהג, ואורי וולטמןואורי וולטמןואורי וולטמןואורי וולטמן
 ".חוקית- ארגון הפגנה בלתי"- לחקירה למחרת בחשד ל

  

  הכנסת בהפגנה מול יותס"מאות עו
וכן , ות סוציאליות ועובדים סוציאלייםמאות עובד    

מול משכן הכנסת ) 17.7(בשבוע שעבר הפגינו , גמלאים
. שמציעה הממשלההכלכליות הגזירות בירושלים נגד תקציב 

להילחם : " בין היתר,עליהם נכתבהמפגינים נשאו שלטים 
   .ועוד, "צדק חברתי זה תקציב חברתי", "בעוני ולא בעניים

המפגינים דרשו לבטל את הקיצוץ בקצבות הילדים וכן     
לנשים רבות כדי לאפשר , את קיצוץ סבסוד הצהרוניםלבטל 

את דרשו המפגינים למנוע , כמו כן. יותר לצאת לעבודה
, בכסףקשישים שנועד לתת ל, שינוי בחוק הסיעודה

ישירות ה גמלהמועברת בו , יוםה ה הנהוגולהמשיך בשיטה
  .  והקשיש מקבל שעות עבודה של מטפליעודלחברות הס

, אשר השתתף בהפגנה, מוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכהמוחמד ברכהח״כ , ש"ר חד"יו    
 למעשה, ממשלה שמפריטה שירותים סוציאליים: "אמר כי

על הממשלה להבטיח קיום בסיסי הוגן . מפריטה בני אדם
כי דרושה תנועת , ברכהעוד קרא ". ומכובד לכל האזרחים

כזו שאי  ",עלת תוכן פוליטי ברורב, מחאה חברתית והמונית
  ".אפשר לסבן

  

  עיטור יקיר חיפה לקומוניסט ותיק
    לאחרונה החליטה הוועדה לבחירת יקירי העיר חיפה 

, בין היתר, 2013להעניק את עיטור יקיר העיר לשנת 
   אשר,  ))))עיסאםעיסאםעיסאםעיסאם- - - - אבואבואבואבו((((    ין אלדיןין אלדיןין אלדיןין אלדיןעבאס זעבאס זעבאס זעבאס זלקומוניסט הוותיק 

 דמות ואוה, "אלאתיחאד"עבד משך שנים רבות בעיתון 
  .מוכרת בקרב הציבור הערבי בעיר

,  באוגוסט5',     טקס הענקת עיטור יקיר חיפה יתקיים ביום ב
במעמד , באודיטוריום רפפורט במרכז הכרמל, 19:00בשעה 

  .ראש העירייה
  

  "הכניסה לצבא אסורה"
 הכניסה –שטח אזרחי "    שלטים גדולים עליהם נכתב 

 נתלו ברחבי –רבית ובאנגלית בע, בעברית –" לצבא אסורה
תוך שהם מכסים את השלטים , )13.7(הגדה המערבית 

, םישהצבא מציב דרך קבע בכניסה ליישובים הפלסטיני
  .עליהם מופיעה אזהרה לבל ייכנסו אזרחים ישראלים

היא שעמדה מאחורי " לא מצייתות"ים ש    קבוצת הנ
יזמה ת שלטי המחאה יאת תלי"מהקבוצה נמסר כי . היוזמה

צעה קבוצה של אזרחיות ישראליות המתנגדות לכיבוש יוב
-השלטים ה .ולחוקי האפרטהייד שחלים בשטחים הכבושים

 וכל מטרתם להפחיד ,כביכול מחללים את הנוף' ביטחוניים'
  , "ולסכסך בין יהודים לערבים

קבוצת הנשים הצהירה כי מזה שנים אחדות הן נוהגות     
  . נשיםעםשם יפגש לה ויםילבקר ביישובים פלסטינ

  

  ארצי של הנוער הקומוניסטיסמינר 
יתקיים בגבעת חביבה סמינר ארצי של ,  ביולי27-26-    ב

בהשתתפות , )י"בנק(ברית הנוער הקומוניסטי הישראלי 
בסמינר . חברי הוועד המרכזי ונציגים מכל מחוזות התנועה

, יימו הרצאות רעיוניות ופוליטיות בשלל נושאיםיתק
י נוכח תכנית פראוור והמתקפה נגד "תפקידי בנק :יהםובינ

המשבר הקפיטליסטי , החברה הפלסטינית בישראל
התיכון - ההתפתחויות במזרח, והשלכותיו על תקציב המדינה

  .השאלה הפלסטיניתו
 פעילות בקרב :ים הבאים  כמו כן יתקיימו סדנאות בנושא  

 כדי  שימוש אפקטיבי ברשתות חברתיות;בני נוער עובדים
 ;מועצות תלמידיםב פעילות ;לקדם מאבקים פוליטיים

על " שירות לאומי"המערכה נגד תכנית הממשלה לכפיית 
  .ועוד, הצעירים הערבים

  
  
  
  
  

  )י"מק(המפלגה הקומוניסטית הישראלית 
  מקצועית- המחלקה האיגוד

  

  תתקיים ישיבת המחלקה, 11:00 בשעה, ילביו 26', וביום 

  חיפה, 39גוריון -ת בןשדרו, "אחווה"במועדון 

  :    על סדר היום

  עובדים והמאבק החברתיה מאבקי -

   תקציב המדינה-

   שונות-


