
  

  

   את הכאב לשינוי חברתי, תרגמים את האבל לנחישותמ
        

-בתלה שהתקיימה שהצית עצמו בהפגנ, ןמשה סילמ    
מת , )14.7(לציון שנה לתחילת המחאה החברתית , אביב

לפני .  בבית החולים שיבא בתל השומר)20.7(שי יביום ש
, )57(סילמן הפיץ , שביצע את מעשה המחאה

מדינת  ":קשייואר את תיבו ב  מכת,תושב חיפה
אירה אותי הש, ישראל גנבה אותי ושדדה אותי

אפילו סיוע בשכר דירה היא לא . חסר כלום
, שתי ועדות של משרד השיכון דחו אותי. נותנת

 100אף על פי שעברתי אירוע מוחי וקיבלתי 
   ".אחוז אובדן כושר עבודה

ת מדינת אני מאשים א":סילמן    עוד כתב 
שטייניץ   נתניהו ויובלאת ביבי, ישראל

לה שהאזרחים  על ההשפ,הנבלות
שלוקחים . יום-המושפלים עוברים יום

אין לי כסף . ..ם ונותנים לעשיריםמהעניי
 ואין לי בכלל ,לתרופות ולשכר דירה

 לאחר ששילמתי ,להתחיל את החודש
לכן אני מוחה , אני לא אהיה חסר בית... סיםימיליונים במ

  ". ושה לי ושלכמותיענה נגד כל העוולות שהמדי
כשהוא סובל , חולים במצב אנושלבית סילמן פונה     

הוא שהה במחלקת .  אחוז מחלקי גופו95-מכוויות ב
 ורק לאחר מכן הועבר למחלקת ,טיפול נמרץ במשך יומיים

העיכוב בהעברתו נגרם בגלל מחסור יצוין ש. הכוויות
   .במיטות אשפוז במחלקה

מן עורר גל של מחאות וכעס ברחבי למותו הטרגי של סי    
לאחר מותו פרסמה המפלגה מעטות שעות . הארץ

 המדגישה כי, הודעה) י"מק(הקומוניסטית הישראלית 
עוד קראה . ת הפירומניהממשל הלש נוסף  קרבןמן הואלסי

אירועי בלהשתתף  וש ליזום"חד י לחבריה ולפעילי"מק
לזכרו של הפעיל החברתי המנוח ובדרישה  מחאה

  .התפטרות ממשלת הימיןל
 איש כאלפיים) 21.7(ש "במוצאביב צעדו -בתל    

בעצרת . שם הצית עצמו סילמן, קפלן' ממשרדי עמידר לרח
, יל'ראובן אברגהדגיש , שנערכה מול משרד עמידר
 הממשלהקה של חלאת , מוותיקי הפנתרים השחורים

משם המשיכו ". באסון החברתי הפוקד את העם הזה"

תוך שהם חוסמים , וח הלאומיהמפגינים למשרדי הביט
נקראו  בהפגנה .וכן את נתיבי איילון, ודרכים מרכזיותצמתים 

  .  אחד המפגינים נעצר.ת נתניהונגד ממשלסיסמאות 
 .לה איש מול בית ראש הממש200- בירושלים הפגינו כ    

   .הפגנות התקיימו גם בבאר שבע ובהוד השרון
בהשתתפות , בחיפה אורגנה עצרת אבל ומחאה    

, "החברתיהחזית החיפאית של המאבק "פעילי כמאתיים 
נשאו  בעצרת . מהם רבים שהכירו את סילמן אישית

) ש"חד (ולעיסאם מחכ לשעבר " ח ,בין היתר , דברים
   . א זעאתרה ואורי וולטמן'רג, י"וחברי הנהגת מק

ה כאילו מותו את טענת ראש הממשלדחו הדוברים    
, "טרגדיה אישית"של סילמן הוא 

ה והטילו את האשמה על מדיניות
כלכלית של ממשלת -החברתית

. ושל הממשלות שקדמו לה, נתניהו
שמת מוות , סילמן היה אדם פוליטי"

   .נאמר, "בנסיבות פוליטיות, פוליטי
כיר מאינני "את שירו של מחמוד דרוויש  הקריאזעאתרה     

 ). מסגרתקטעים מהשיר ב' ר(" את האיש הזר
  

  אינני מכיר את האיש הזר
 מחמוד דרוויש

 

   

  ...ֵאיֶנִּני ַמִּכיר ֶאת ָהִאיׁש ַהָּזר ְולא ֶאת ַמֲעָלָליו
 ,ָרִאיִתי ְלָוָיה ְוָהַלְכִּתי ַאֲחֵרי ָהָארֹון

 .ְּכמֹו ָהֲאֵחִרים ְּבֹראׁש ֻמְרָּכן ְלאֹות ָּכבֹוד

  ?ִמי הּוא ָהִאיׁש ַהָּזר: א ָרִאיִתי ִסָּבה ִלְׁשאֹול
 ִסּבֹות ַהָּמֶות(ֵהיָכן ַחי ְוֵכיַצד ֵמת 

 ).ֵּביֵניֶהן ְּכֵאב ַהַחִּיים, ַרּבֹות
...  

 ְמַקֵּפל, ָּכמֹונּו, אּוַלי הּוא

 ַהָּיִחיד ֶאָּלא ֶׁשהּוא ָהָיה ָהָאָדם. ֶאת ִצּלֹו ְּבָׁשעֹות ֵאֶּלה

  ,ֲאֶׁשר א ָּבָכה ַהֹּבֶקר ָהֶּזה
 ַהַּצָּיִדים-ָאה ֶאת ַהָּמֶות ַהְּמַרֵחף ֵמָעֵלינּו ְּכַבזְוא רָ 

 ְוַהֵּמִתים, ִּכי ַהַחִּיים ֵהם ְּבֵני דֹוִדים ֶׁשל ַהֵּמִתים(

  )ְּבֶׁשֶקט, ְּבֶׁשֶקט, ְיֵׁשִנים ְּבֶׁשֶקט
  
  

  שמואל רגולנט, ו'עפרה בנג: תרגום 

  2012 ביולי 25, 30   גיליון 



  

 2/תגובות 

  
        

        

        
        בשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםדברים דברים דברים דברים 

  

  מאריאל תצא תורה
זול בייתכן אפילו שנפטרנו . עליי רושםההצתה לא עושה "

ג " עליי רושם מאז לפירומנים הפסיקו לעשות. מפרזיט
אנשים מסוגו מוסיפים מעט מאוד לכלכלה  ;ג"בעומר התשמ

יש חן בידורי מסוים , נכון. שאני חלק ממנה, הישראלית
ים בחשבון את העלות של כיבוי אבל כשלוקח, במדורות

        ."יוצא שכרנו בהפסדנו –האש 
, מכללת אריאל, יר חצרוניאמ' פרופ(  

)16.7,"הארץ", מןליסעל משה   
 

  נדר'סג"ש
אני קמתי בלילה ואשתי קיבלה . לפעמים הנקתי את הילדים"

  ".את השכר
  )16.7, "ידיעות אחרונות", ס"ש, כ ניסים זאב"ח( 

  

  הביביתון
 ,מןלי משה סאת מכתבו של פרסם' אל היוםישר'העיתון "

אולם , עצמו במהלך הפגנת מהמחאה החברתיתשהצית את 
השמיט התייחסות שלילית מצד סלימן לראש הממשלה 

כתב  במכתב. בנימין נתניהו ולשר האוצר יובל שטייניץ
נתניהו  את ביבי, אני מאשים את מדינת ישראל': סילמן

זרחים המוחלשים על ההשפלה שהא, ושטייניץ הנבלות
שלוקחים מהעניים ונותנים לעשירים , יום-עוברים יום

 ערכו כאמור את 'היום ישראל'ב, אולם. 'הולעובדי המדינ
 והשמיטו את האזכור לגבי ראש ,המכתב לפני פרסומו

        ."ושר האוצר הממשלה
 )15.7, "גלובס("

   

  הקונספירציה הקומוניסטית מכה שנית
 ברוח גב אדירה של שזכתה, המחאה של הקיץ שעבר"

כיוון שבמדינת ישראל  היא נכשלה. נכשלה –התקשורת 
 נדה'מהר הבינו את האג שחיש, חיים אנשים חכמים מאוד

 כי מאחורי ,כשהתברר. הפוליטית של מנהיגי המחאה
עומדים פרופסורים בעלי  ההתכנסות העממית לכאורה

, כסף זר, פעילים אנרכיסטים, השקפת עולם קומוניסטית
בסיס המחאה , ורת מניפולטיבית ופרחי פוליטיקאיםתקש

  ".אי אפשר לעבוד פעמיים על הציבור; התפורר ונמוג
  )16.7, "ישראל היום", ר חיים שיין"ד(

  

  ב"תחזית הבחירות בארה
על ידי ,  של החברה0.01%-תהיה לנו ממשלה המורכבת מה"
  ".0.01%-לטובת ה, 0.01%-ה

  )12.7, "ייימסניו יורק ט", גמןוהכלכלן פול קר(

  

  מכתבים למערכת
  

  כהניסט המחלל ספרי דת
 בספר מחזיקים ראש גלוחי: הבא התסריט את דמיינו    
 על סיפוק של כשחיוך ,מצלמות לעיני אותו וקורעים ,ך"תנ

 הייתה זו .בעבר קרה כבר דומה תסריט בעצם. פניהם
 בגרמניה :בהיסטוריה חשוכה הכי התקופה של תחילתה
 האידיאולוגיה את תאמו שלא ספרים שרפו ,אז של הנאצית

, כיום).  ספרים מרקסיסטיים–למשל (הרשמית של המשטר 
  .חדשההברית היש מי ששורפים ספרי , בישראל

 חדשהה בריתה ספראת  לידיו קיבל ארי-בן מיכאל כ"ח    
 החל, כמובן מלאה בספונטאניות, זעם של ובפרץ ,בדואר
 הצלם נכח במקום ,במקרה". הטומאה "דפי את לקרוע

  .המעשה  אתתיעדו ,גביר-בן איתמר הניסטכה, המהולל
הוא היה ,     לו מקרה דומה היה קורה במקום אחר בעולם

 מזעזע כמה. ומסווג כגזעני או כאנטישמי, מוגדר פשע שנאה
  .היום לסדר עוברים כאלה מקריםעל  שבישראל

 חוטובליציפי  הכנסת חברת עם יחד ,עןט ארי-בן    
 לרציחת הסיבה הםכי התכנים שבברית החדשה  ,ליכודמה

 כנסת חברי משני מי אםה , לדעתאותי מעניין. יהודים מיליוני
, לאשבמידה . אלו בכלל פתח וקרא ספרי דת שאינם יהודיים

מבלי , טיח האשמות כאלה בתכניו של הספרלהכיצד יכלו 
 להסיק אפשר ,שלהם הלוגיקה לפי ,האם? שקראו אותו בכלל

 ברוך והטרוריסט עמיר יגאל הרוצח, זאדה נתן מחבלשה
 ?ך"התנבשם ו היהדות בשם פעלו גולדשטיין

  נצרת, ענאן מעלוף
  

  לתמוך ביוזמת קופי ענאן בסוריה
בשלב מאוחר זה של , סיון להגדיר את המצב בסוריהיהנ    

אופייני , עממי  נגד המשטר- כמרד מהפכני, ההתנגשויות
 קואליציה .בעלות בריתה באזורב ו"ארהמתייצבים לימין ל

ריאקציונית זו מבקשת להסוות את הכנותיה למלחמה נגד 
ברור .  באמצעות פיקציה אודות מרד דמוקרטי בסוריה,איראן
 .מלחמה אזוריתנה של קיימת סכ ,זה יימשךמצב שאם 

 באמצעות ,מ" בפתרון של מוךתומ השמאל בעולם    רוב 
, לעומתם. ענאןי פקו, שעברם ל"ל האו"מזכשליחות 

את " מהפכני-סופר"מטפחים גורמים בעלי רקע רעיוני 
תוך התעלמות , זאת. הפיקציה בדבר מהפכה עממית בסוריה

קטאר וערב , הציוד והעזרה של טורקיה, ממקורות המימון
עמדה זו .  המעצמות האימפריאליסטיותבניצוח, הסעודית
     . לתמיכה בהתערבות זרה,במוקדם או במאוחר, מובילה

המורדים דוחים בתוקף כל דיבור על פשרה : חמור מכל    
 . ומבקשים להמשיך את המלחמה עד לניצחון,והידברות

אפשר לציין תמורה רצינית בדעת הקהל , בינתיים    
מעשי זוועה נגד אזרחים מתבצעים  כי התברר. הבינלאומית

מחנה המורדים נשלט בידי כי , התבררעוד . בשני הצדדים
 המוכנה להטביע את הארץ בנחלי דם אם לא , קיצוניתהנהגה

, על כל קשייה, ענאןיוזמת , נוכח זאת. תשיג את מבוקשה
 . את האלטרנטיבה הבלעדית לאסון עצום באזורתמייצג

 תמצית מאמר ,ללא הסבר, ראה לנכון לפרסם" זו הדרך"    
 התומך בגרסה של התקוממות )18.7 (של סלאמה כאילה

 , הוא קורבן הרדיפה של משטר אסד, כידוע,כאילה. עממית
אך . אחריםכלפי וצריך לגנות את התנהגות המשטר כלפיו ו

 . המרחק רב–בין זה ובין תמיכה אוטומטית בעמדתו 
  ירושלים, ראובן קמינר



  

 3 /כיבוש
 

  

  המאחזת שהכשירה, המאחז שהוכשר
  

צירפה קולה לתומכים בהפיכת מכללת ', שלי יחימוביץ, ר מפלגת העבודה"יו

  ?"עיר לכל דבר"האומנם אריאל אינה התנחלות אלא  ● "אוניברסיטה"אריאל ל
  

  שילה-יובל דריירמאת 

  
ל ע הכרזהבעניין השעבר שבוע ב פרץשויכוח וה במהלך    

בלט בהיעדרו קולה של , "וניברסיטהא"על מכללת אריאל כ
. )העבודה ('שלי יחימוביץכ "ח) דאז(ר האופוזיציה "יו

, 2009במאמץ להבין מה עמדתה בנושא נשלפה כתבה משנת 
" עיר בישראל"כי היא רואה באריאל ' בה הסבירה יחימוביץ

וכי על ההחלטה על הכרזת , "מאחז בלתי חוקי"ולא 
 שיקולים מקצועיים המכללה כאוניברסיטה להתבסס על

כי היא כעת מתנגדת ' בהמשך השבוע טענה יחימוביץ. בלבד
, "מקצועיים בלבד"גם הפעם משיקולים , המכללה שידרוגל

  .ובלי קשר לעמדתה המדינית
אריאל היא עיר לפיה , 'הבה נבחן את טענתה של יחימוביץ    

אריאל אינה עיר , ובכן.  ולא מאחז בלתי חוקי,בישראל
 בתקופת ממשלתו הראשונה של" עיר"יא הוכרזה כ ה:רגילה

 14,000- כאשר התגוררו בה כ, 1998שנת  ב,נתניהובנימין 
ערערה " מועצה המקומית"ב, לשם השוואה. תושבים בלבד

 יותר 5,000,  אלף תושבים22-במשולש מתגוררים כ
  . והיא טרם הוכרזה כעיר, יתחמאוכלוסיית אריאל הנוכ

היא מרוחקת : נה שוכנת בישראלאיאריאל ,     יתרה זאת
, )סבא-קרובה יותר לשכם מאשר לכפר(מאוד מהקו הירוק 

אלא לפיקוד , והעירייה שלה אינה כפופה למשרד הפנים
עיריית אריאל , אי לכך. נהל האזרחי שלויל ולמ"מרכז של צה

מ " בדרישה שיוחזרו לה תשלומי המע2001-ץ ב"פנתה לבג
  .ווה חלק ממדינת ישראלכיוון שאיננה מה, ששולמו בעיר

אינה " אוניברסיטת אריאל" גם ,עיריית אריאל    בדומה ל
היא .  רגילמוסד אקדמיואינה , כפופה לרשויות הרגילות

המועצה להשכלה "המכונה במנגנון הכיבוש גוף י "הוקמה ע
 ,ג"בניגוד למלר שא, )ש"יו-ג"מל" (ביהודה ושומרוןגבוהה 

  . אלוף פיקוד המרכזאינה כפופה לשר החינוך אלא ל
ן בה אי, לדוגמא. גם תוכניות הלימודים שלה שונות מעט    

 בשיתוף בה תוכנית לימודים ישאך , מחלקה למדע המדינה
חלות הקיצונית נבהתר ממוקמת שא" (הר ברכה"ישיבת עם 

ל כיוון "שהוצאה מהסדר הגיוס עם צה, )באותו השם
  .ינוי מאחזיםפבמקרה של לסרב פקודה הונחו שהלומדים בה 

, "אדמות מדינה"בתי ההתנחלות אריאל הוקמו על     
ולא על קרקעות פלסטיניות , שהופקעו מבעליהן הפלסטינים

המופרד מתושבי , ליא אבל בתחומה המוניציפ.פרטיות
נמצאות קרקעות פרטיות , גדראמצעות האזור הפלסטינים ב

כביש , בנוסף.  שבעליהן אינם יכולים לגשת אליהם,רבות
המחבר בין הישובים הפלסטינים שבסביבתה עובר גם הוא 

  .וגם הגישה אליו מוגבלת, ליאדרך התחום המוניציפ
 בין ישובים על גבעההוקמה אריאל גם  ,כמו מאחזים רבים    

להשתלט בהדרגה , הם פיזיתי להפריד בינמטרה ב,פלסטינים
  . ולמנוע ככל הניתן פתרון של שתי מדינות, םעל אדמותיה

לא מדובר כלל ', להבדיל מטענתה של יחימוביץ, אם כן    
, אלא רק בגודל, אינה שונה מהותיתאריאל . "עיר בישראל"ב

אוניברסיטת אריאל אינה . חוקיים- מהמאחזים הלא
  שלטונות בחסות  אוניברסיטה  אלא    ,בישראל אוניברסיטה 

  
  
  

" אקדמי"המקיימת שיתוף פעולה , גדה המערביתהכיבוש ב
  . יםיהקיצונים שבין המתנחלים האידיאולוג-עם קיצוני

אריאל הוקמה בתמיכת : 'בדבר אחד צודקת יחימוביץ    
ולה ,  בהן הייתה שותפה מפלגת העבודהממשלות השונותה

ן הדבר היחיד המבדיל ב. כוונה לשנות מדיניות זוכל אין 
זו , גרוןאריאל לבין המאחז מ" תהמכובד"ההתנחלות 

  .עצמה' תמיכתה של יחימוביץב שאריאל זוכה העובדה
 

  

  השכלה נמוכה
  
  
  

  יוסי סגולמאת 
  

הכרזה על ויכוח סביב הוה    בשבוע שעבר נראה שהוכרע 
דיון מעבר ל. מכללת אריאל כעל אוניברסיטה לכל דבר

וכנראה (האם יש מקום לעוד אוניברסיטה , בשאלה
") לא"היא , לדעת המומחים לנושא, הנכונהשהתשובה 

 הברורה שאריאל מקבלת על פני מכללות ומעבר להעדפה
  .ישנה בעיה נוספת שכדאי לתת עליה את הדעת, אחרות

,  בעלי ההשכלה האקדמית במדינת ישראל    הגדלת מספר
אף על פי שמספר בעלי . לא תורמת להעלאת האיכות

אין סימנים לכך , היי בישראל נמצא בעל האקדמייםהתארים
  .ר בישראל הופך להיות משכיל יותרשהציבו

 להיות אבל לא הפכו, הצעירים בישראל אולי למדו יותר    
אוניברסיטה חדשה תעזור להם להשיג . משכילים יותר

אם כישורי החשיבה ק רב אבל ספ, ואולי גם פרנסה, דיפלומה
  .העצמאיים שלהם ישתפרו במקביל

, אריאלכי אחד המרצים במכללת ,  פלאאין,     במצב הזה
ו על כך לא מתבייש להביע את שמחת, חצרוניאמיר ' פרופ

, נגלהלא יופתע אם גם איש . שמשה סילמן הצית את עצמו
יהיה השופט אדמונד בעתיד דיקן הפקולטה למשפטים כי 
  .המשפטית הגדולה היא הלבנת הכיבוש" תרומתו"ש, לוי



 4 /כנסת

  

  משה סילמן הוא אתה ואני
  

  

  ש"ר חד"יו, מוחמד ברכה כ"חמאת 

  
המחאה אלה אנחנו מציינים שנה לפרוץ תנועת     בימים 
 ,יהודים וערבים, שהוציאה מאות אלפי אזרחים, החברתית

מחאה עסקה בנושאים ה. רחובות בדרישה לצדק חברתיל
היא התנהלה כולה אבל , שהעיקרי בהם היה הדיור, רבים

  .הדרישה המרכזית לצדק חברתים בש
בראש רשימת  מדינת ישראל מככבת בשנים האחרונות    

יש עשירים . םיינים לערישבין ע יםפערהמובילות בהמדינות 
 ויש עניים ,יש עניים יהודים. יש עשירים ערביםו, יהודים
הרוב : ישראל יש תווי פנים לאומייםאבל לעושר ב. ערבים

  .  בקרב הציבור הערבימצויה האבטל והמוחלט של העוני
 שלא העניים לבדם צריכים ללחום את מלחמתם ,מובן    

שכבות חברתיות אלא גם אנשים בעלי מצפון מ, לצדק חברתי
  . צריכים להיות שותפים למאבק הזהאחרות 

.     בשבועות האחרונים דיברו בממשלה על הורדת נטל המס
אותם עניים לא יסייעו כלל ל, אבל ההקלות במס לעשירים
הקלות אלה יקטינו את , בנוסף. שלא מגיעים אפילו לסף המס

ואז היא תתקשה לתקצב את השירותים , הכנסות המדינה
  .ועוד, חינוך, בריאות, רווחה: החברתיים ההכרחיים

הם בחרו ,     גם כשהחליטו בממשלה לדון בהעלאת מיסים
דובר על העלאה . בקפידה את המיסים שבכוונתם להעלות

המושת על עשירים ועניים , באחוז אחד של מס ערך מוסף
לא דובר על , למשל? אבל איזה מיסים לא מעלים. כאחד

על , זה מצביע על האידיאולוגיה. העלאת מס החברות
משועבדת ממשלה ה: של ממשלת נתניהוהמהות ועל הזהות 

  .  לשם כך את כלל האזרחיםהמשעבדתו, להון הגדול
ועדת  הממשלה הקימה, רתיתהמחאה החב    בעקבות 

, ח"הוציאה מתחת ידיה דואשר , טרכטנברגועדת , ספיגה
.  לדרישות שהועלו בידי המפגיניםיםשהציע מעט מאוד מענ

ידי ח הזה אומץ ב"אחרי שהדו, שנה לאחר מכן, והנה
ועדת ח "דו מ20%מספרים לנו שרק , שלת ישראלממ

מה , ן לכ.יושם הלכה למעשה, המוגבל ממילא, טרכטנברג
  ?  שובהפלא שתנועת המחאה פורצת

, השלטונית אליה נחשפנו הוא האטימות  הגדולהפלא    
כוונתי לאטימות .  ביולי14-בעקבות ההפגנה שהתקיימה ב

, משה סילמן, לאותו אזרח אומללבה מתייחסת הממשלה 
מצם את העניין מנסים לצדוברי הממשלה . שהצית את עצמו

אבל .  במידה מסוימתיה תימהונהיולומר שהוא , לאיש עצמו
: אמרו ההיפךרחובות הערים הפגנות בבשמענו הקריאות ש

  .כולנו משה סילמן. הוא אתה ואני, ימשה סילמן אינו תימהונ
ראוי היה , בעקבות מחאה כזו,     בעקבות אירועים כאלה

ממשלה הייתה , ים פחותים מזהעל דבר. שהממשלה תיפול
במטרה ונים ותרגילים רמתבמקום לחפש , אמורה להתפטר

ממשלה : כזו היא ממשלת נתניהו. לצלוח את הביקורת
ונותנת , שמנציחה את הפערים החברתיים ואת המצוקה

  .מבוקשםלבעלי ההון ולטייקונים את כל 
, בגלל המצוקהרק לא .     ראוי שהממשלה הזו תסתלק

בעקבות , אלא גם בעקבות המחאה, האפליה והגזענות
  .והפך לפיד חינדחף לייאוש  שסילמןהחלטתו של 

  

  )16.7, אמון בממשלה-ש לאי"דיון בהצעה שהגישה חד(

   והדמוקרטיה נשחקתנצברההון 
  

  דב חנין כ"חמאת    
  

שכבות , בחברה הישראלית העניים נדחקים למצוקה    
הסיפור של משה סילמן הוא רק . הביניים הולכות ונשחקות

, נאבקו,  ניסו להקים עסק,דוגמה לאנשים שעמדו על רגליהם
אבל  .וראו בסופו של דבר את כל הדלתות נסגרות בפניהם

 ההתמודדות ,לכן. יש הממשיכים להתעשר,  העוני הזהמול
  .העושר היא הצד השני של בעיית העוני והפתרון להעם 
ישנה מיתולוגיה שאומרת שבחברה קפיטליסטית יש     

ת רחוקה מאוד המציאו. תחרות חופשית וישנו שוק חופשי
בחברה קפיטליסטית בדרך כלל .  הזהןמהחזון או מהחיזיו

ישנם תנינים בינוניים וישנם גם דגיגים , ישנם כרישים גדולים
 הדגיגים בצד –וכולם חופשיים לשוט במים , קטנים

  . לכולם,לכאורה, החופש לשוט ניתן. הכרישים
 רמת השליטה של מספר מצומצם של,  בישראלהריכוזיות    

השופט האמריקני המנוח . גדולה ומסוכנת, משקבטייקונים 
אתה יכול שיהיה לך ריכוז של הכסף : ברנדייס אמר בזמנו

 ואתה יכול גם שתהיה לך דמוקרטיה ,בידיים מעטות
    . אבל אתה לא יכול שיהיו לך שני הדברים יחד, פוליטית

מוקדי ריכוז ההון תהיה תרומה לא רק כלכלית לפירוק , לכן
  . אלא גם תרומה לדמוקרטיה הישראלית,חברתיתו

היא הצעה לצמצום הריכוזיות אני חושב שהצעת החוק     
ות השחיקה של כמה מהרעיונמצטער על אבל אני , במקומה

 כדי להבטיח ,נצטרך להיאבק. שעלו בוועדה שהכינה אותו
  .בעלי ההוןכוחם של מצמצמת את ר שאחקיקה אמיתית 

  

  לדיורהפחתת מיסים שתסייע 
מטרתה לסייע , הצעת החוק שאני מביא לדיון היום    "

כ "אמר ח, "למציאת פתרון לעלייה המטאורית במחירי הדיור
). 18.7(בדיון שקיימה מליאת הכנסת , )ש"חד (חנא סוויד

נועד , כ סוויד לחוק התכנון והבנייה"התיקון שהגיש ח
  .לשנות את השיעור של היטל ההשבחה

 ממחיר 30%הו מס שעשוי להגיע לכדי היטל השבחה ז    "
 .ותהעל לייקר מאוד את –ובכך , הקרקע שעליה בונים דירות

אם הקרקע . הקרקעאת מיקום בחשבון להביא : ההצעה שלי
אפשר לסבול מיסים , נמצאת ביישוב חזק מבחינה כלכלית

-סוציוה םמצבשובים אבל כאשר מדובר בייש. גבוהים
  ."וז מס נמוך יותרבאחיש להסתפק , אקונומי ירוד

זו ,  לעלייה המטאורית במחירי הדיורסיבה מרכזית    "
,  יחידות דיור לשנה50,000-40,000שיש היצע של העובדה 

אפשר נאם .  יחידות דיור בשנה100,000בעוד שהביקוש הוא 
את אפשר ל, בגלל הקטנת המיסוי עליהן, לבעלי קרקעות

והדבר , ע הדירותיגדל היצ, והבנייה על קרקעותיהםהפיתוח 
  ".יסייע לירידת מחירי הדיור



  

 5 /עובדים
 

  

  יפו- א"בעיריית תהשקופים קבלן העובדי 
  

   הגיעה העת להפסיק את החרפה● מאות מועסקים ללא זכויות
  

  ,שרון לוזוןמאת 
  "עיר לכולנו"יפו מטעם - א"חבר מועצת עיריית ת

  
על מקרה , ר רבי יהושע בן חנניהבמסכת עירובין מספ    

פעם ": פיה של ילדה קטנה ובו הוא למד מוסר מ,שקרהו
 והייתי , והייתה הדרך עוברת בשדה,ייתי מהלך בדרךאחת ה

 .'? לא שדה היא זו,רבי':  אחתאמרה לי תינוקת. מהלך בה
ליסטים ':  אמרה לי'?לא דרך כבושה היא': אמרתי לה

   ."'כמותך כבשוה
באמצע אשר  שכ,הוארבי יהושע הרעיון הגלום בדברי     

  ופוגערומס את החיטה שצמחה שםה,  יש שבילהשדה
דע לך שכשאתה בוחר לדרוך ,  בעל השדהפרנסתב

והחיטה ,  למרות שהוא כבר קיים–בשביל הזה 
כי אתה ,  עדיין אתה שותף לפשע– רמוסה כבר

   .עוזר להפוך אותו לנורמהו מסכים לגזל
מורה קבלן , תודה לחברי אריאל ליבמן    

כוח "ה והמאוגד ב"המועסק בפרויקט היל
בא לסלק מן ש, הזהעל המדרש , "לעובדים

כך ", "כך עושים כולם"הטענה שהדרך את 
בסות כמשל  דרכןכ, "זו דרכו של עולם", "נהוג

   .שמעות ביחס לזכויות עובדי קבלןמו ה,מילים
עובדי קבלן יפו טוענים כי -א"    בהנהלת עיריית ת

וכי עובדים בחוזה , נקלטו כעובדים מן המניין
וראוי , וןאכן נכזה . להעסקה ישירההועברו אישי 

ועד עובדי תו של לשבח בהקשר זה את פעילו
 אשר רק לאחרונה השלים מהלך של ,העירייה

 האשפה למתכונת של השבת כל עובדי איסוף
הוכיח את חשיבותו של ארגון  אהו ,בזאת. העסקה ישירה
חזק ומאורגן בשמירה על זכויות העובדים , עובדים גדול

   .ניתובמלחמה בתופעה הפסולה של העסקה קבל
 ראוי – בהעברה להעסקה ישירה יםסקו שעמיגם הערכה ל    

, הכספים ו נקלטו עובדים באגפי הארנונה,אכן .שתינתן
נציגי , נקלטו עובדי גביה, נקלטו מהנדסים ומתכנני ערים

  . ועוד,מנהלי מרכזים קהילתיים, חשוב אנשי מ,שירות
 עיסוק שהוא –י הרחובות אמטאט? מי לא נקלטאך     
, המנקים והמנקותגם לא נקלטו  .יבת התפקיד של עירייהבל

עובדי , ובדות הסמךלא נקלטו ע ;בטחותאהמאבטחים והמ
   .בחוץנותרו  –החלשים ביותר  .הגינון

יפו -א"עובדי הקבלן בעיריית תת נתוני העסקמבדיקת     
 300 ,ניקיוןעובדי  80, מנקי רחובות 350כי ישנם , עולה

 מגישי עזרה ראשונה 15, ונייםמאבטחים במוסדות עיר
 300 ,ף רווחהאגב" עובדות סמך "43 ,חובשים בחופיםו

  . יםגינון וטיפול בגנעובדים העוסקים ב
אינם כוללים את עובדי הקבלן בתאגידים אלה נתונים     

 אלא רק ,)'דוכ, עשוגני יה, יובל לחינוך: דוגמת(יים העירונ
  .יפו-אביב-את עובדי הקבלן בשירות עיריית תל

, בשנה האחרונה פגשתי עובדי קבלן מכמה קבוצות    
אשר מבקרות , עובדות הסמך, האחת .וברצוני להתמקד בהן

ומטפלות באוכלוסיות הנזקקות לשירותי סעד ורווחה 
העובדות , אירוני הוא .במסגרת מינהל השירותים החברתיים

 ,המתמודדות עם האוכלוסיות המוחלשות והנזקקות של העיר
הן בעצמן עובדות מוחלשות המועסקות במתווה שבהווייתו 

  .דכאני ומנצל,  פוגעניואה
מדובר  .בחצי השנה האחרונה אני מלווה קבוצת עובדות זו    
 עובדות אשר ברובן עוסקות בתפקיד זה במשך עשרותב

לאורך השנים בהן הן מבצעות אותה עבודה . רוכותשנים א
מחברה , סיק למעסיקממע" הועברו" הן ,באותו תפקיד

בכל מכרז זוכות מספר חברות . קבלנית לחברה קבלנית
 מקבלות תלושי עובדותהמהמקרים  כמהשבכך , ניותקבל

   .משכורת משתי חברות
: תנאיהן אף הורעוש, לגלותהופתעו הן שנה הבתחילת     

 להן זכו במסגרת המכרז ,תוספת הטלפון ותוספת הביגוד
ל הכרה בחופשת ם ההטבה שכך ג. ניטלו מהן, הקודם

הודרו הן במקביל  .מחלה מהיום הראשון
 השתמשנאסר עליהן לו, ישיבות צוותמ

  .ת הרווחהמתקני לשכובבמחשבי ו
, מזה שנה אני מבקש לקבל נתונים אלו    

וצר לי לומר שנתונים אלו אינם זמינים 
 מאות ,י על פי המידע שאספת.במלואם

, ת לסיןבביעובדי קבלן נוספים מועסקים 
במרכז , א"במוזיאון ת, בהיכל התרבות

עוד חברות וב, בתיכון אליאנס, הירידים
ם עובדים על מורימאות , כמו כן. עירוניות

 ,סוף שנת הלימודיםמפוטרים בו, בסיס שעתי
תחילת ב דהרק על מנת להיות מוחזרים לעבו

 מקבלים לאהם , אם הם חולים. השנה הבאה
יינים זו העסקה בעלת מאפ. משכורת

  .ךגם אם אין מגדירים אותה כ, קבלניים לכל דבר
אמר ראש ,  באפריל3-בישיבת הנהלת העירייה שנערכה ב    

 שעובד תברואה של בכךאני גאה ": רון חולדאי, ייההעיר
.  וללכת פעם בחודש לסרט, ספררכושל ליפו יכו-א"עיריית ת

   ." זאתלא יכולים לעשות –לן ברעננה עובדי קבואילו 
כדי לא צריך להרחיק עד רעננה , אדוני ראש העירייה    

בעירייה , רבים כאלו גם כאןיש . למצוא עובדי קבלן
  . ובתאגידים העירוניים הסרים למרותךניהולךשב

  
 

עיר לכולנו דורשת העסקה הוגנת 

   מתנגדנציג מפלגת העבודהו
  
  
  

 מה גם –עובדי ניקיון אינם מתאימים להעסקה ישירה "    
חבר מועצת  ,שמואל מזרחי כך אמר - "מבוגריםשחלקם 

רון ראש העירייה  החבר בסיעתו של , מזרחי.יפו-א"העיר ת
   .הוא איש מפלגת העבודה, חולדאי

אמר דברים אלה בדיון שקיימה בשבוע שעבר     מזרחי 
ם עובדיה בהצעה לסדר היום להעברת ,המועצה) 16.7(

. עסקה ישירההמועסקים בעיר באמצעות חברות קבלניות לה
חבר מועצת העיר מטעם , את ההצעה לסדר הביא שרון לוזון

  .א"ש בת"עיר לכולנו וחבר מזכירות חד
שכן הוא , אולם המועצהעוררו תמיהה רבה בדברי מזרחי     

  . )מטעם סיעתו של עופר עיני (גם חבר הנהגת ההסתדרות
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   –הטבח בסוריה 
  ?מי טובח במי

  
  קלמן אלטמןמאת 

  
ערב הצבעת מועצת הביטחון על קריאת , פברוארב 3-ב    

התרחש טבח , ד וסילוקו מהשלטוןאס יהליגה הערבית לגינו
ה ניתן ללמוד מתוך תסביבבעל הנעשה בחומס ו. בעיר חומס

עיר בין דמשק , מנזר בקאראאינטרנט של אתר ההכתוב ב
 וכך היא .מאריאם-י אם המנזר אגנס"והל עהמנ, וחומס

  ):1.4 (הכתב
יליון  המונה כמעיר,  מתושבי חומסיםשני שליש"    

 מהעדה 90%-ביניהם יותר מ, נאלצו לעזוב, תושבים
 מה הכוחות המזוינים של האופוזיציה ביצעו... הנוצרית
הקבוצות המזוינות שלהם . 'חלוקה דמוגרפית חדשה'שנקרא 

נפשעות על בני המיעוטים  התנפלויות וביצעו, הציקו
אשר ', מתונים'השיעים ועל מוסלמים , הנוצרים, םלאוויהע

  ". המורדיםלא רצו לשתף פעולה עם
מכתב גלוי  פנה בHuman Rights Watchארגון : "    ועוד

של אחד מגופי ההנהגה  ('מועצה הלאומית הסורית'ל
לגנות אה בקרי) .א. ק–  שמושבו בטורקיה,המורדים הסורים

אופוזיציה קבוצות האת המעשים הברבריים שביצעו 
התקשורת ... ה האזרחיתינגד האוכלוסיהחמושות 

-הבינלאומית מדברת בגלוי על השתתפות קבוצות אל
, זרם סוני קנאיהווהאבים הוא  (ווהאּבים סלאפים, דהיקאע

  . )".א. ק- בערב הסעודיתהנפוץ
שהתחזו , רורהטקבוצות ל הקורבנות המועדפים ע    "

 ,דוורים, סוחרים, היו נהגי מוניות, נתלהתנגדות מזוי
 לאחר גופותיהם המושחתות הוצגו... ובמיוחד עובדי ציבור

ליד עברנו במקרה ...  לתקשורת כמעשי כוחות הממשלהמכן
סירב לסגור את חנותו ר שא ,בו הוטלה גופתו של סוחרם מקו

נים הניידים שמענו אחד ממפעילי הטלפו. כדרישת המורדים
הנה מה שקורה  ':שצילמו את הגופה מודיע בטלפון

". '!דאס- מידי יחידות המוות של בשאר אללאזרחים סורים 
  )2012homs/com.tinyurl://http: לקריאה בצרפתית(

הארכימנדריט פיליפ , יווני בצרפת- ראש מנזר קתולי    
בתי הנוצרים : "מדווח אחרי שהות בחומס, טורניול קלוס

ברחו ) 138,000(וכל הנוצרים , וקו קשות ורוקנו מדייריהםניז
 עדיין קבוצות ותבאזור נמצא. תם את חפציהםימבלי לקחת א

החיילים הסוריים ... י קטאר וסעודיה"ינות הממומנות עמזו
המפרץ , לבנון, שכירי חרב מלוב, מתעמתים עם לוחמים זרים

לק מהאחים אויבי סוריה גייסו ח... טורקים, ניםאאפג, הפרסי
המוסלמים כדי להרוס את יחסי האחווה המסורתיים בין 

  .)4.6 ,"אֶגנציה פיֶדס("" מוסלמים ונוצרים
, מאיב 25-הטבח הגדול והאכזרי הבא היה בעיר חולה ב    

יותר ממאה . טחוןידיון במועצת הבושוב התרחש לפני 
אמצעי התקשורת .  נשים34- ילדים ו49ביניהם , אנשים נהרגו

חלקם , רובם נהרגו בהפגזה של הצבא הסורי כי ,חודיוו
  .  גרונםבאמצעות שיסוף

הוקיעו את הממשלה ר שאסי היה בין אלה - בי-הבי    
  הודה עורך חדשות העולם,  כעבור שבוע .הסורית על מעשיה

 כי כיסוי, בבלוג שלו באינטרנט, ון ויליאמס'ג, סי-בי-של הבי
  ומבוסס על תעמולת, רבוביה של שקריםעהיה  הטבח בחולה

  

  
  

י שהצבא הסורי או יתה עדות כלשהיוכי לא ה, האופוזיציה
 לאווים היו אחראים לטבחעהמיליציות של ה

)2012syria-bbc/com.tinyurl://http(. סי - בי- של הבייווחבד
תה אמורה להראות יהובאה תמונה שהי, למשל, על חולה

כי זו , התברר. "ת קבורתםגופות של ילדים בחולה לקרא"
  . שנים9 לפני ,קאבעירר צולמה שאתמונה של גופות 

"  פרנקפורטר אלגמיינה צייטונג" תון השמרני הגרמנייהע    
 השתייכו כל אלה שנהרגו" :)7.6( כתב על הטבח בחולה

- יותר משבה, העיר חולהלאווים והשיעים של למיעוטים הע
בחו כמה עשרות בני כך נט. יה היא סוניתי מהאוכלוס90%

ר עברו בשנה שעברה מהאיסלאם הסוני שא, אחתמשפחה 
ר שא ,משפחתו של חבר פרלמנט סונינטבחה כן ... לשיעי

, קורבנותיהםאת צילמו רוצחים ה. 'משתף פעולה'נחשד כ
  ".הווידיאו באינטרנט והפיצו את ,סוניםשתוארו כקורבנות 

 תכניתד היא שלב חשוב ב    הפלת משטרו של אס
, ניאו להכנעת המשטר האיר"ב ונאט"סטרטגית של ארהאה

כדי לאפשר את השתלטותם על אוצרות הנפט והגז של 
  . המזרח התיכון ומרכז אסיה

ציידו בנשק רב והכניסו לסוריה שכירי , למטרה זאת אימנו    
יתה קלה על ההדק ישידם ה, םיביניהם קנאים קיצוני, חרב

לעורר את השד הדתי וייעודם היה , "כופרים"בחיסול 
שכירי חרב אלה שולטים היום בחלקים נרחבים של . בסוריה

ארצות , קטאר, עידוד נלהב של סעודיהב כשהם זוכים, סוריה
  . המערב והתקשורת המערבית

הוא אימפריאליסטי - אנטיאני סבור כי תפקיד השמאל ה    
לתמוך במאמציו של אסד להדוף את מתקפת שכירי החרב 

בדרישות ארגוני יש לתמוך , במקביל. ליזםשל האימפריא
. האופוזיציה לשינויים דמוקרטיים רדיקליים במשטר

אבל אין לפגוע , ד הוא חשבון חשובהחשבון שלנו עם אס
  .בסיכויו להישרד

אנו "לפיה , )30.5, "זו הדרך ("אילהדעתו של סלאמה כַ     
אבל המשטר הסורי הצליח להגיע , מתנגדים לאימפריאליזם

שהוא , אינה תואמת את המציאות בשטח, "רה אתולפש
  .סיון לכפות את המודל הלובי על סוריהיהנ

כ מוחמד "ח, ש"ר חד"    לא מקובלים עליי גם דבריו של יו
על , )6.6, "זו הדרך("שנאמרו מעל במת הכנסת , ברכה

דברים ". להוקיע את הטבח ולהתנגד לפלישה"אודות הצורך 
ד הם שביצעו וחותיו של אסאלו מבוססים על ההנחה שכ

דומני . ומבצעים את מעשי הטבח האכזריים בסוריה
  .שהעובדות שהובאו כאן מראות שאין זה כך

  

  . חלקו השני של המאמר
  ).18.7(החלק הראשון פורסם בגיליון הקודם 
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  רגע אחד שקט בבקשה
        

        לילך וברלילך וברלילך וברלילך וברמאת 
        

בו הרבה מילים על     בהמולת הימים האחרונים נראה כי כת
מילים שהוסיפו על המכתב שהוא . מותו של משה סילמן

מכתב שמתאר את חייו של אדם שנפל . שלו" האני מאשים"
  .מבלי שתהיה רשת ביטחון שתעצור את נפילתו

, ו יושב בבית הקפה    בשבוע האחרון דימיתי לראות אות
 ,גם ביום ראשון שעבר. כשישב שם אדם עם שיער מאפיר

 דימיתי לראות את דמותו , שהתקיימה בכרמלבהפגנת זעם
דמות שנוכחותה בקהילת המחאה . בקהל המפגינים

       .  וכעת חסרונו מורגש,המקומית הפכה לכמעט מובנת מאליה
מה של בית את משה סילמן הכרתי בפגישות של צוות ההק    

 בהן נשקפו הגנים הבהאיים , בישיבות על הגג.העם בחיפה
 דבקותו ומעורבותו בהקמת בית .מצד אחד והנמל מצד שני

גם אם מדי פעם . העם לא רימזה על הייאוש בו היה שרוי
, חרר איזו אמירה צינית על קצב ההתקדמות של הפרויקטיש

  .שרחוק היה מלהשביע את רצונו של מי שאיתנו
 הלכנו בצהריים מהבילים  לאיתור מבנים מתאימיםבסיור    

סילמן עודד .  ובשכונת הדר בעיר התחתית,של יום שישי
  אותנו להיכנס איתו  למבנה נטוש  ולבדוק  האם הוא  מתאים

  

  טכניקה של התעוררות
  

מוצגת בימים אלה , ירושלים במרכז, 23    בגלריה יפו 
בחלל הגלריה ". וררותניסיונות בטכניקה של התע"התערוכה 

 והגלריה משמשת , שונותמתארחות קבוצותשל בצלאל 
  .שעיצבה האמנית מיכל הלפמן, ציבורי-כחלל חברתי

  
התקיים אירוע של ספוקן     בפתיחת התערוכה בשבוע שעבר 

 אירועב. משאכפר דההכרה בשהוקדש ל, וורד ומוזיקה
     .ועוד ministry of dub-key, השתתפו מחתרת הפנינה

השבוע מתוכננות הקרנות של סרטים של מועדון הסרט 
כמו . לצד פעילות של הישיבה החילונית" פלסטינמה"הערבי 

פאנל שנושאו , 2012התקיים השבוע מפגש ברית שלום , כן
  ".לאומית אז והיום- אתגרי החשיבה הדו"

 בגלריה מתקיימים לימודי עברית למבקשי מקלט    
" האף"מערכת מגזין . רות עמםכי הימפגשכן  ואפריקאים

 תתקיים השקת 29.7-בו, ממוקמת בו במהלך התערוכה
הרע , הטוב"הטרילוגיה הקיצית של גיליונות המגזין 

  . באוגוסט4-התערוכה תימשך עד ה ".והמכוער
  :יתן להתעדכן על המשך הפעילות בגלריה באתרנ    

yaffo23.org 

  
ת מלוכלכים א הציץ ללא לאות מבעד לחלונווה. לצרכינו

בחיפוש אחר חלל שיהווה מקום הולם לפעילות חברתית 
  .ומשכן לקהילת המחאה המקומית

לא רק מי שביים את התאבדותו .     סילמן הוא לא רק סמל
הוא עשה זאת . כך שתהיה פעולת מחאה אולטימטיבית

, בליווי מכתב המנוסח ברהיטות, בהפגנה לציון שנה למחאה
מהם ,  גורמים בירוקראטייםבו לושהסהייסורים המתאר את 

הוא ניסח . ביקש סיוע כספי שיאפשר לו לחיות בכבוד
, האשמה ברורה כלפי ממשלת ישראל וכלפי נתניהו ושטייניץ

  .  העיוורים למצוקתן של שכבות רבות בחברה
שניסה להשפיע על דרכה ,     סילמן היה פעיל חברתי מעורב

שדיבר בלהט על עתידה ועשה בכל , של המחאה החברתית
  . ותוסיף לפעום, מאודו כדי שלא תרד מסדר היום הציבורי

  
  

  מטי שמלי
  שבעה למותה

  

שהקומוניזם היה מבחינתה דרך , ודעתניתאישה אכפתית     
האם הגדולה של , "זו הדרך"קוראת נאמנה של , חיים

 הנכדים שטוותה קשרים חמים במיוחד עם, פחהשהמ
  .90שהלכה מאיתנו בגיל ,  כזאת הייתה מטי שמלי–והנינים 

ידידים וחבריה לדרך ליוו , קרובים,     בנותיה ומשפחותיהן
היא .  ביולי בדרכה האחרונה בבית העלמין חולון16-אותה ב

  .יתה חיים שלמיםשיחד עמו חי, נטמנה ליד בן זוגה שלמה
במשפחה , בולגריה,  בסופיה1922    מטי נולדה בשנת 

והצטרפה , למדה בבית ספר עברי ובבית ספר מקצועי. אמידה
בן זוגה , את שלמה.  למורת רוח הוריה,לשומר הצעיר

,  בנו את חברותם14ובגיל ', הכירה עוד בכיתה א, לעתיד
  .שהחזיקה מעמד עשרות שנים

לאחר הסתפחות בולגריה לציר , 40-    בתחילת שנות ה
למפלגה מטי הצטרפה , שהקימה גרמניה הנאצית

בשנות . אליה הצטרף שלמה קודם לכן, הקומוניסטית
מלחמת העולם השנייה פעלו השניים בסופיה כקשרים בין 

השלטונות שלחו . המפלגה הקומוניסטית לבין הפרטיזנים
  .  נישאו- וכדי לא להיפרד, אותם למחנות של עבודת כפייה

המשיכו בפעילותם בשורות המפלגה ,     לאחר המלחמה
בסופיה פגשו חברים בהנהגת המפלגה . הקומוניסטית

ובעקבות השיחות עמם הגיעו , הקומוניסטית הפלשתינאית
שלמה החל , סמוך להגעתם. 1948-לארץ ב, עם בתם, השניים

  .בעבודתו כעובד המפלגה
עם עשרות משפחות , הועברו מטי ושלמה,     מהמעברה

ממנה גירש הצבא את רוב המשפחות , נוספות לרמלה
, הם יצרו מייד קשר עם הקומוניסטים הערבים. הערביות

מטי פעלה בשורות . י"והקימו יחד סניף פעיל ותוסס של מק
בבחירות לכנסת ולהסתדרות , בהפצת עיתוניה, המפלגה

  .נבחרה כצירה בוועידות נעמת. ובפעילות החברתית
 במשך עשרות שנים פעלה מטי במסירות בתנועת נשים    

. אביב- ביפו ובתל–ובהמשך , תחילה ברמלה: דמוקרטיות
ארגנו אירועים ציבוריים ליום האישה וליום , יחד עם החברות

  . לרבות בזארים של עבודות יד, הילד
מנע ממנה מצבה הבריאותי להשתתף ,     בשנים האחרונות

 אך היא עקבה באכפתיות אחר ,בהפגנות ובפעילות אחרת
  .ההתפתחויות הפוליטיות ובמיוחד בארץ ובבולגריה

  .    דמותה של מטי תישאר חרותה בלבנו
  ג"ת



    במאבק
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 )15.7 (יהודית נערכה-פאשיסטית ערבית-הפגנה אנטי    

של חברי כנסת ואנשי ימין בעקבות ביקורם , בעיר נצרת
כ מיכאל בן ארי "ח. עירפרובוקציה בלקיים  ניסואשר , קיצוני

והפעילים הכהניסטים איתמר בן גביר ) האיחוד הלאומי(
-בגלל אי"נצרת וברוך מרזל הודיעו כי הם מפגינים ב

משטרת ". תתפותם של אזרחי המדינה הערבים בנטלהש
 1,200ופרשה , המחוז הצפוני אישרה את קיום ההפגנה

  . אותהאבטחכדי ל, מ ופרשים"בהם אנשי יס, שוטרים
 הודיעו, "שיזם לא יעבוראהפ. לא ניתן להם להיכנס"    

אשר מילאו תפקיד מרכזי בארגון , י בנצרת"ש ומק"פעילי חד
כ "ח, ראייסי'ראמז גראש העיר : תפיםבין המשת. ההפגנה

  ).ש"חד (עפו אגבריהכ " וח,ש"ר חד"יו, מוחמד ברכה
  

  ביקור סולידריות בבקעת הירדן
 בשילוב ,מה שמתבצע בבקעת הירדן הוא טיהור אתני"    

הפיכת שדות החקלאים לשטחי , הריסת בתים, עם גזל אדמות
 יימוקשלום שכך מסרו פעילי , "אש ומניעת נגישות למים

בעקבות ,  בבקעת הירדןביקור סולידריות ומחאה) 20.7(
בין הארגונים . החמרה במדיניות הכבדת היד על הפלסטינים

הוועד הישראלי נגד , גוש שלום, יש גבול: השותפים ליוזמה
 .הריסת בתים וקואליציית נשים לשלום

והפעילים , תקיים בכפרים להם בעיות מים קשותההביקור     
 עם ,בשבועות האחרונים, לדבריהם.  מיכלית מיםהביאו עמם

שונות נהל האזרחי נוקט בדרכים יהמ, התחממות מזג האוויר
  .מים ולהצמיא את התושביםכדי למנוע 

, ביניהם תינוקות, בדרך זו הפקירו לצמא מאות תושבים    
  , בשנה ביותר   מההח   וזאת  בעונה – וחולים  זקנים  , ילדים

  
  

  כל בני המשפחהלאתי וליפה ול
  

  איתכם באבלכם על מותה של
  

  מטי שמלי
  

  

  י ובקרב הנשים"פעילה מסורה בשורות מק
  

  

  י"ים של מק- סניף בת
  

  תנועת נשים דמוקרטיות בישראל
  

  מרכינה ראשה על קברה של 
  

  מטי שמלי
  

  ומשתתפת בצערה של המשפחה
  

  משפחהלליחיאל עמית ו
  

  משתתפים באבלכם על מות הבת
  

  מיכל
  

  י" ירושלים של מקסניף

  
היא  נוספת להתעלל בתושבים דרך .באזור החם ביותר בארץ

  . לצורך ביצוע אימונים צבאיים,"גירוש לזמן קצוב"
  

  ההסתדרות הסכימה להפרטת תעש
הסתיימו ) 16.7(    הדיונים בוועדת הכספים של הכנסת 

לפיה הכספים לתשלום משכורות לעובדי החברה , בהסכמה
 90והכספים לרכישת חומרי גלם בסך ,  מיליון שקל60בסך 

הצדדים התחייבו להשלים את ההסכם . יועברו, מיליון שקל
כולל פיטורים המוניים ,  באוגוסט15-על ההפרטה עד ה

  .עלי תעש לנגבומעבר מפ
. עופר עיניר ההסתדרות "    בין המשתתפים בדיון היה יו

יצוין כי לפני כשבועיים הפסיקו העובדים את שיחות 
וסרבו לאשר את השינוי , שהגיעו לשלב האחרון, ההפרטה

נראה שהנהגת ההסתדרות , כאמור, כעת. הארגוני המתוכנן
  .נתנה את הסכמתה להפרטה ולפיטורים בחברה

  
  

   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 , המפגש יתקיים ברחבת הסינמטק
 054-463857: לפרטים. במרכז הכרמל

  

  

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

 

  מועדון הסרט החברתי

  קובה-בשיתוף עם הוועד לידידות ישראל
  
  
  
  

סביבתי על -יוקרן סרט תיעודי, לרגל יום המהפכה הקובנית
  90-ההתמודדות המוצלחת של קובה עם המשבר של שנות ה

"כוחה של קהילה"  
   ההקרנה תתקייםלפני. 20:30בשעה , ביולי 29', ביום א

 .יסה חופשית הכנ.פרים דוידיאר "דשיחה עם 
  

  המפלגה הקומוניסטית הישראלית
  המזכירות

  
  

מזכירי הסניפים , חברי המוסדות הארצייםמזמינה את 
פעילים באיגודים , חברי ועדי הסניפים והמחוזות, והמחוזות

  -להשתתף ב, המקצועיים ובקמפוסים

פעילים ארציסמינר   
במלון סנט ,  ביולי28-27, שיתקיים ביום שישי ובשבת

 052-8330046: לפרטים והרשמה. בנצרת גבריאל


