
  

  

הגזירות החברתיות של הממשלה בצל איומים בהסלמה
  

 התקפה ?"מאגרי הנשק הכימי"לחמה נגד סוריה בגלל מ    
נגד " מכה ניצחת"? כנית הגרעיןונגד איראן בגלל ת

 למניעת" מבצעיות"הכנות ? החיזבאללה בדרום ביירות
במה עוסקת ממשלת ? הגעתם של רבבות פליטים סוריים

 או ,"סכנה האיראנית"ב, "סכנה הסורית"ב: ישראל בדיוק
כך ניתן ! כל התשובות נכונות? "סכנה הלבנונית"ב

  . שרים בשבוע האחרוןה ולהתרשם מדברי ראש הממשלה
 התעסקותכל כך הרבה     

בסכנות מדומות 
 וכל כך הרבה ,ומדומיינות

 ,חברתית-עשייה אנטי
במשך פרק זמן שאינו 

.  ימיםשבעהעולה על 
ה את החשש מעלעובדה זו 

הממשלה מנסה כי , הכבד
כנית ולהסתיר מעיני העם ת

, קיצונית ליברלית- ניאו
, קודם כל, תפגעאשר 

איך . ברווחה ובעובדים
אין "? נתניהובנימין אמר 

  ". ארוחות חינם
 אין פירוש ,עם זאת    

היא עושה . שהממשלה אינה מחרחרת מלחמה, הדבר
 מדיניותה שימוש בנימוקים ביטחוניים כדי לקדם את

 מתמידה לנתח את המציאות ,ויחד עם זאת, שירות ההוןב
הפרשן הביטחוני של כפי שכתב . זור דרך הכוונתבא

הדרג המדיני הוא " :)26.7 (ראובן פדהצור, "הארץ"
כשיש צורך להחליט בסוגיות בתחום . השש אלי קרב
מתבוננים על  אהוד ברקנתניהו ובנימין ש, הביטחון מתברר

הפתרון הראשון שהם  .קר דרך הכוונתסביבתם בעי
גם כאשר . שימוש בכוח צבאי מציעים לכל בעיה הוא

 ניתוח מפוכח היה מבהיר שהפעלת הצבא לא תפתור את
  ".או אף תחריף את המצב, הבעיה

שגם את סוגיית הגרעין , הבעיה היא ",לדברי פדהצור    
השניים . בוחנים אך ורק דרך הכוונת האיראני הם

  איראן         של  למניעת התגרענות היחידה  שהדרך  ,משוכנעים

  
שבכירי מערכת , נראה. היא תקיפת מתקני הגרעין שלה

אלה שפרשו ונתנו ביטוי פומבי  במיוחד, הביטחון
ושר  אינם מצליחים לשכנע את ראש הממשלה, לדעותיהם

    . "הביטחון שתקיפה ישראלית באיראן תוביל לקטסטרופה
ויובל דיסקין התנגדו פומבית  אפרים הלוי, איר דגןמ    "

בממסד  ובכירים אחרים המשרתים עדיין, לתקיפה באיראן
העולם  בתפישת.. .הביטחוני לוחשים זאת בדיונים פנימיים

 אין כנראה ,של נתניהו וברק
 .מקום להכרה במגבלות הכוח

מתפישת  הבעיה הנובעת את 
שאין , מחריפה העובדהעולם זו 

ם תהליך מסודר של מתקיי
החלטות בתחום הביטחון  קבלת

ההחלטה בעניין . הלאומי
, אם תתקבל, תקיפה באיראן

רק . נחלת שני אנשים בלבד היא
לאחר שנתניהו וברק יקבלו 

היא , ןעניין אירא בהחלטה
. תובא לאישור הממשלה

השניים ברור ש, במקרה כזה
לכל בקרב השרים רוב  ישיגו
  ". שיביאוהצעה

א הו?  דווקא עכשיונתניהו לחרחר מלחמהנדרש  מדוע    
,  קשותשכיח שורה של גזירותהלכדי , בין היתר, עושה זאת

 מחיר הדלק ייקור, העלאת המס על סיגריות ואלכוהול: ובהן
  .מ באחוז אחד"וייקור המע,  אגורות לליטר50-בכ
הדרך וכי , לה הסבירה כי הגירעון בתקציב תפחהממש    

 .אמצעות התייקרויות ומיסיםהיא ב ,טתםלשי, לצמצם אותו
 רק שבועיים לפני כן הציע האוצר להגדיל את ההנחות ,אולם
  כך,שקל מיליארד 120שהרוויחו , חברות הענקמיסוי על 

  ).10.7, "דה מרקר(" בלבד  מיליארד שקל3שישלמו מס של 
  

ממשלת הימין לוקחת מהכיס של : המשוואה, אם כן,     זו
מאיימת עלינו אז ו, יס של האלפיון העליוןהעם ומעבירה לכ

את . במלחמות במטרה להשתיק את הביקורת החברתית
, שהיא גם ממשלת המלחמה הבאה, ממשלת ההון שבשלטון

  .תלויים בכך, ואולי אפילו חיינו, עתידנו. ומהר, יש להפיל

  2012 אוגוסטב 1, 31    גיליון

 אורן ורמוס
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        בשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםבשם אומרםדברים דברים דברים דברים 

  

  דבר הרב הראשי
סתיו ,  ובהם דפני ליף–שבעה מראשי תנועת המחאה "

.  ביקרו בלשכתי לפני שנה–איציק שמולי ורגב קונטס , שפיר
להימנע מכל : ביקשתי מהם להקפיד על שלושה דברים

ייכות פוליטית להימנע מהשת; פיזית או מילולית, אלימות
ולא , בונות לבוא בהצעות ;ומשרבוב נושאים מפלגתיים

  ".להסתפק בסיסמאות של אנטי והתנגדות לשמה
  ,יפו- א"הרב הראשי לת, ישראל מאיר לאו( 

  )18.7, "ידיעות אחרונות "
  

  ל יש אליבי"למפד
 שמאז ומתמיד הניפה ,לכאורה הייתה הציונות הדתית"

 צריכה להתייצב בראש ,דגלים חברתיים הלכה למעשה
שר נכבשת המחאה על ידי השמאל אך כא. המחאה החברתית

 , במטרה להפיל ממשלה מכהנת,ש''הקיצוני ואנשי חד
  מגורשות מההפגנות'אם תרצו'תנועות ציוניות כמו כאשר ו

  ."לאומי לא יכול להצטרף למחאה בלב שלם-יהציבור הדת –

 – הבית היהודי"מתמודד בפריימריז ברשימת , עמיעד טאוב(
  )25.7, "7ערוץ ", לכנסת" ל החדשה"מפד

  

  אבל לא במקרה, התבלבלה
אם לא הגיע הזמן לטפל גם בטייקונים מהסוג של ועדי ה"

        ."?העובדים
 )18.7, "דה מרקר", ישראל ביתנו, כ פאינה קירשנבאום" ח(
   

  המזהם לא רוצה לשלם
 את התעשייה שמכניסה,  גל של חקיקה סביבתיתעכשיויש "

וטיהור , אריזותחוק ה,  חוק אוויר נקי:למשל. להוצאות עתק
  ".שיוצרים לנו קשיים מיותרים, הקרקעות המזוהמות

  , עמוס רבין, ל איגוד התעשייה הקיבוצית"מנכ(
  )18.7, "דה מרקר"

  

  איפה הכסף
עשירי העולם ניצלו פרצות בחוקי המס במדינות השונות על "

 טריליון דולר לפחות 21מנת להסתיר סכום כולל של 
 כך .ב ויפן ביחד"ג של ארה"מהשווה לת סכום –במקלטי מס 

 אשר נאבק ',הרשת למיסוי הוגן 'מחקר שערך ארגוןנחשף ב
היקף ההון שיושב מחוץ להישג  .העלמות מסבבשחיתות ו

עד כי ניתן להסיק מכך , ידן של רשויות המס כה גדול
שהפערים האמיתיים בין העשירים לעניים בעולם גדולים 

 טריליון 10-כ, שת הרלפי חישובי. מכפי שאנחנו חושבים
 0.001%שהם ,  אלף אנשים בלבד92דולר מוסתרים על ידי 

  ."מאוכלוסיית העולם
  )22.7, "אובסרבר"ה בעיתון הבריטי ידיע(

  

  מכתבים למערכת
  

  מאבטחים המנצלים סמכותם לרעה
הצורך בשמירה מקצועית על מבני     אין עוררין אודות 

בדים הנשכרים אך צורך זה הופך בעייתי כאשר העו. ציבור
  .מקבלים הכשרה נאותה לתפקידלא , למלא תפקיד זה

לא פעם . ים מנצלים לרעה את סמכותםמאבטח, לעיתים    
ידאו ובהם אזרחים פשוט צילמו בולמקרים הייתי עדה 

מתוך ,  אשר התעמרו או פגעו בהם בכניסה לקניון,שומרים
  .שכרון הכוח והאדנות שהמדים מקנים להם

מאבטחים : בפועל השמירה אינה שמירה, יתרה מזאת    
, לעיתים קרובות, בכניסה למקומות ציבוריים עסוקים

גן "ב. כאשר דעתם מוסחת מתפקידם, בשיחות בטלפון הנייד
כשהוא ישן שינה , אביב נתקלתי פעם במאבטח-בתל" העיר

  .הרחק מעמדת השמירה שלו, עמוקה
הן : ת מוסדר בחוקנושא השמירה על מבני ציבור חייב להיו

והן בפיקוח , בהקפדה על איכות כוח האדם המגויס לתפקיד
  . קפדני על תפקודם של המאבטחים

הזכות ,  למשל–יש להבטיח כי זכויות המבקרים בקניון     
זו זכותי למנוע .  לא יופרו בידי מאבטחים אלו–לפרטיות 

כאשר אני מבקשת . חיטוט בחפציי האינטימיים בידי שומרים
התגובה לה אני בדרך , הוציא במו ידיי חפץ מסוים מתיקיל

, דרישה להציג תעודת זהות, כלל זוכה היא תגובה תוקפנית
  .ומניעת כניסתי' תגבורת'הזעקת 

אני אמנע ככל האפשר מכניסה ,     ככל שהדברים אמורים בי
  .כל עוד מצב השמירה בהם לא ישתנה מן היסוד, לקניונים

  אביב- תל, אול אבי
  

  ת מי מצילים ואת מי מזניחיםא
  

  יוסי סגולמאת 
  

הרפואה של מדינת ההצלה ו מערך בה התמודד    הדרך 
מעוררת ,  שבבולגריהלאחר הפיגוע שאירע בבורגוס, ישראל
לפצועים ניתן טיפול ו, כוחות הצלה הגיעו מיד. הערכה

והמשפחות זכו , ארצהגופות ההרוגים הוטסו . רפואי מסור
הגשת עזרה ההתגייסות ל: שנה בעיה י,אולם. לתמיכה

  .ותו לא" התגייסות" –כשמה כן היא , לקורבנות
. תרתי משמע, אין שום גבול – כאשר מדובר בפיגוע טרור    
עוצמת נחישות בכל אותה ייתה מפגינה מדינת ישראל הלו 

רבות מהבעיות החברתיות היו חריפות הרבה , צעד ושעל
ל הממשלה טיפול שכאשר רואים את אזלת ידה . פחות

  . הלב מתעצב וכואב, כלכלית- בנפגעי מדיניותה החברתית
שהצית , הפיגוע אירע באותו השבוע בו נפטר משה סילמן    

אם  . לאחר שבקשותיו לסיוע בדיור נדחו שוב ושובעצמו
כמוהו הזקוקים ולאחרים , יתה דואגת לוימדינת ישראל ה

 ,די השקליםיאראם מיל. אולי סילמן עוד היה איתנו, לעזרה
 ,היו מופנים למערכת החינוך, המופנים לצבא ולהתנחלויות

  . ישראל הייתה נראית אחרת–הבריאות והרווחה 
 על רקע , אירעו מקרים נוספים של הצתה עצמיתבינתיים    

לא מחפשים נופשים אותם מציתים . מצוקה כלכלית ואישית
  . םאלא רק חיים הוגנים במדינה שלה, ל"יוקרתיים בחו

לא תבחל באמצעים כדי לסייע כל עוד מדינת ישראל     
, ולא תראה כלל את קורבנותיה שכאן, לקורבנות שמעבר לים

  .קשה להאמין שהלהבות תדעכנה



  

 3/חברה 
 

  

   כמחלה אנושהההפרטה
  

   חוגגותוחברות הביטוח חים משלמיםהאזר, מערכת הבריאות הופכת פרטית

  
  

  

  

  נסקי'תמר גוזמאת 
  
ונוכח הצפי של , 2003 כעשור לאחר גזירות נתניהו    

פורסמו , 2013הקיצוצים בתקציבים החברתיים בתקציב 
,  ושני מחקריםOECDהערכה של הארגון , ץ"פסיקה של בג

את אחריות הממשלה לשחיקה המתמשכת כולם ישים המדג
  .במימון הממשלתי של שירותי הבריאות הציבוריים

כי על משרדי האוצר והבריאות , ץ פסק בסוף יוני"בג
להגדיל את התקציב לקופות החולים באמצעות שינוי מדד 

בתי בשפוז אהיום כך שיכלול גם את תעריף , יוקר הבריאות
של מאות מיליוני שקלים שנגזלו מדובר בסכומים . החולים

  . מהציבור,כלומר, מקופות החולים
OECDישראל , כי בין מדינות הארגון,  קבע בסוף יוני

מדורגת בתחתית הרשימה בהשקעה הממשלתית בבריאות 
  .היחסית לגודל האוכלוסיי, תי החוליםובמספר המיטות בב

 ורסםשפ, "בין מימוש לייבוש"טלי ניר מצאה במחקרה 
כי מזה עשרים , האגודה לזכויות האזרחבידי  אלה בימים
יתר את הממשלות את שירותי הבריאות ו" מייבשות"שנה 

מעבר לשימוש במדד , הייבוש נעשה. השירותים החברתיים
עקביים באמצעות קיצוצים , )ץ"כפי שקבע בג(מקפח 

הכוונה . אך גם באמצעות עדכון חסר, בתקציבי המשרדים
, תקציב בהתאם לגידול באוכלוסייההיא שלא מגדילים את ה

  .או לגידול בקבוצות כמו קשישים וילדים
  

  ?כמה נגזל
שפרסמו לאחרונה הפרופסורים לאה אחדות , במחקר אחר
בין הציבורי לפרטי במערכת הבריאות  "–וגבי בן נון 

מובא , )בהוצאת מכון ון ליר" (פ"המקרה של שר: בישראל
המימון הממשלתי , 2011-1985בין השנים : אומדן השחיקה

 –משמעות הדבר .  מיליארד שקל7- נשחק בשל הבריאות
    . מהמימון של סל הבריאות25%שחיקה של עד 

עליה , של מערכת הבריאות הציבורית" הייבוש"אך שיטת 
אינה גחמה של , מצביעים כל המקורות שהובאו לעיל

הוא מרכיב חשוב במהלך ההפרטה " הייבוש. "הממשלות
  .הבריאותשל שירותי 

 וקופות ,כאשר הממשלה לא מעבירה תקציבים מספיקים
 ירידה באיכות –התוצאה היא , החולים נקלעות לגרעונות
הידרדרות זו מתבטאת בתורים . השירות הרפואי ובזמינותו

אך גם בהתייקרות , ארוכים יותר לרופא מקצועי או לניתוח
א ביקורים אצל רופ, של התשלומים הנוספים עבור תרופות

  .מקצועי או בדיקות
אחת התוצאות החמורות של השחיקה בתקציבי הבריאות 
הציבורית היא הפנייה המתרחבת של התושבים לביטוחי 

, ביטוח פרטי אחד הוא הביטוח המשלים. בריאות פרטיים
 ביטוח ,דל גהיקף ב,אליו נוסף. שכבר עשו רוב המבוטחים

שאותו משווקות חברות הביטוח ישירות , הבריאות הפרטי
שעבורו גובות חברות הביטוח מאות ,  ביטוח זה.לאזרחים

  .בהתאם למבוטח, כולל מגבלות שונות, שקלים בחודש

  
כאשר מחברים יחד את התשלומים לביטוח המשלים עם 

 שלמרות שקיים חוק ,יוצא, התשלום עבור הביטוח הפרטי
ההוצאה הלאומית מ 40%-כ, יאות ממשלתיביטוח בר

האזרחים ,  אחרותבמילים .לבריאות ממומנים באופן פרטי
אמצעות מס פעם ב: מממנים את שירותי הבריאות פעמיים

  .תשלום לחברות הביטוחהבריאות ופעם באמצעות 
  

  הפרטה זוחלת
, בניגוד להפרטה של בנקים וחברות ממשלתיות אחרות

, ירת השליטה בהם לטייקוניםשנעשתה בצעד ברור של מכ
, )רווחהבחינוך ובוגם (הרי ההפרטה במערכת הבריאות 

  :אחדות ובן נון סיכמו כך. אבל קבוע, נעשית בהילוך איטי
השחיקה המתמשכת במקורות המימון הציבוריים "

 בצד הגידול של ,של ההוצאה הלאומית לבריאות
המימון הפרטי לשיעור שהוא אחד הגבוהים בעולם 

נחשבים בעיני רבים להפרטה זוחלת של , ביהמער
  ".מערכת הבריאות הציבורית בישראל

אחד ההיבטים של אותה הפרטה זוחלת הוא הניסיון 
המתמשך של הממשלה להפוך את בתי החולים הממשלתיים 

כך פועלות בבתי החולים . לתאגידים כלכליים פרטיים
 שבפועל הכניסו לבתי, הממשלתיים כל מיני קרנות מחקר

חולים המעוניינים במנתח . חולים אלה סוג של רפואה פרטית
רן עושים זאת באמצעות תשלום לק, מסוים או בקיצור תור

  . אנשי הצוותוזו משלמת לרופאים ולשאר, המחקר
 רופאים בכירים בבית ה ארבעכי, בשבוע שעבר נחשף

החולים איכילוב חשודים בביצוע בדיקות פרטיות במעבדה 
, מבלי לקבוע אם הם אשמים. ית החוליםהפתולוגית של ב

הרופאים הללו , כי בתנאים של הפרטה זוחלת, אפשר לומר
ראו משהו יוצא דופן בביצוע הבדיקות לא כנראה כבר 

הרי תהליך ההפרטה אינו . הפרטיות במעבדה הציבורית
הוא אינו יכול להתבצע בלי שיתוף פעולה : משהו מופשט

בעוד שכלל , בהתאםהמתוגמלים , עם רופאים בכירים
  .מערכת הבריאות הציבורית מדרדרת

היא  הפרטה זוחלת ."הרוצח השקט"לחץ דם גבוה מכונה     
  . מערכת הבריאות הציבוריתשל" שקטהמחסל ה"



 4 /כנסת

  

  להקל על היציאה ממקלט לנשים מוכות
  

  דב חנין כ"חמאת 

        
מקלט לנשים מוכות הוא אמצעי חשוב להגן על חייהן של     

 לא צריכה להסתיר אבל הכניסה למקלט לנשים מוכות. םנשי
  .  היציאה ממקלט כזה–שהיא , מעינינו את החוליה השנייה

 ,יהשה נמלטת למקלט לנשים מוכות מחשש לחייכאשר א    
הרכוש עמו , בדרך כלל. היא מגיעה אליו לא אחת עם ילדים

 ואת משנה את חייהבמקלט השהייה . היא מגיעה הוא מועט
 בעקבות .שכן היא עזבה מאחוריה בית ורכוש, מצבה הכלכלי

בין אם  ,וב את עבודתההיא עשויה לעז כניסתה למקלט
בו היא שוהה נמצא  משום שהמקלט בין אם ו,מחשש לחייה

 שבמקרים רבים היא ,ודאי. מרוחק ממקום עבודתהישוב בי
  . עבודההלשנות את היקף נאלצת 
שה משתנה מאוד כאשר היא ימצבה הכלכלי של הא,     לכן

קשיים :  מעוררת קשייםוגם היציאה ממנו, נכנסת למקלט
ההתמודדות עם חיים ללא , לביטחונהרגשיים נוכח החשש 

 במקרים , נוכח היותה,ייםקשיים קיומיים וכלכלכן ו, זוג-בן
  . ללא עתודות כלכליות מספיקות, מפרנסת יחידה,רבים

חייבים לסייע לנשים היוצאות מהמקלט לנשים ,     משום כך
פשר להן את הבסיס  לא– שתכליתו  באמצעות מענק,מוכות

  . הכלכלי לחזרה לחיים ראויים ותקינים
 שהימענק ההסתגלות שהא, פי הצעת החוק שלנו-על    

לגבי אישה שילדיה ו, ח" ש8,000יהיה בסכום של תקבל 
, כמובן.  עבור כל ילדח" ש1,000 סכום נוסף של – מהיע
  . ל בסיס המדדהסכומים האמורים יעודכנו באופן שנתי עש

שה לא יאוחר יהמענק הזה ישולם לאאנו קובעים בחוק כי     
קובעים שמענק כן ו, מיום יציאתה מהמקלטמחודש 

הכנסה וחוק לא ייחשב הכנסה לעניין פקודת מס ההסתגלות 
 מענק עלול בו אותוזאת כדי למנוע מצב . הבטחת הכנסה

  . להן זכאיות נשים אלוע בזכויות סוציאליות אחרותופגל
      

 בעת הנמקת הצעת החוק, 25.7, דברים במליאת הכנסת(
  )ההצעה עברה בקריאה ראשונה. ש"הגישה סיעת חדש

  

  ית ביותר החברת–ש "סיעת חד
  
  

, )10.7(שפורסם לאחרונה " המשמר החברתי"ח "    לפי דו
ש במקום הראשון במדד החברתי מבין כל "דורגה סיעת חד

חבר הכנסת שזכה לדירוג הגבוה ביותר במדד . סיעות הכנסת
  . דב חניןכ" הוא ח–החברתי מבין כל חברי הכנסת 

הוא גוף שנולד מתוך המחאה " המשמר החברתי    "
הפועל למעקב שוטף אחר הפעילות , 2011תית של קיץ החבר

  . ועוקב אחר הצבעותיו של כל חבר כנסת במליאה, בכנסת
 נקודות במדד 36ש זכתה לציון הגבוה של "    סיעת חד

.  נקודות34ובמקום השני דורגה סיעת מרצ עם , החברתי
 נקודות 16מפלגה העבודה זכתה לציון של , לשם השוואה

  http://tinyurl.com/hevrati2012: ח"הדולקריאת . בלבד
ש מובילה במדד " חד–כבוד אמיתי : "    לדברי חנין

מחוקקים חוקים חברתיים . החברתי של כנס הקיץ
מתייצבים לדיונים , נאבקים ביוזמות מסוכנות, וסביבתיים
וויון לש, לדמוקרטיה, נאבקים לצדק חברתי, ולהצבעות

כך נראית אופוזיציה . ולעתיד של שלום לשני העמים
  ".כך יכול להיראות גם שלטון טוב יותר בעתיד. אמיתית

  

  בגזירות הכלכליות' שוויון בנטל'אין 
הגזירות הכלכליות החדשות הן בשורת איוב עבור     "

, ש"ר חד"יו, מוחמד ברכהכ "אמר ח, "אזרחים רבים
בדבריו הביע תרעומת על ). 25.7(בהצעה לסדר שהגיש 

, העיתוי בו בחרה הממשלה להודיע על הגזירות החדשות
  . ערב יציאת הכנסת לפגרת הקיץ

הממשלה יכלה להציע את הגזירות האלה בחודש     "
במסגרת הדיונים על הצעת , אחרי שנחזור מהפגרה, אוקטובר

אבל כנראה שיש לה כל כך הרבה . 2013התקציב לשנת 
ועל השכבות המוחלשות ,  הציבור בישראלמכות להנחית על

בשני האלה עד שהיא מעוניינת להנחית את המכות , בפרט
  .ברכהכ "חאמר , "חלקים

 שוויון' לייצר מראית עין של על מנת"כי ,     עוד הוסיף
הממשלה הטילה על , כפי שמקובל לומר כיום', בנטל

אך לעומת הגזירות . ח" מיליון ש200העשירים מס בגובה 
 מיליארד 7-המסתכמות בקרוב ל, מוטלות על הציבור הרחבה
  ".זהו לעג לרש. מדובר בטיפה בים, ח"ש

 היא מכה רוחבית על כלל 1%-     העלאת מס ערך מוסף ב
. אבל תפגע בעיקר בשכבות המוחלשות, הציבור בישראל

 מיליון בתקציבי משרדי 700הקיצוץ הרוחבי של , יתרה מזאת
, קופה של מצוקה חברתית גוברתנעשה דווקא בת, הממשלה

וממחיש פעם נוספת , של אבטלה מתרחבת ושל עוני מעמיק
  .את הכיוון המדאיג בו הולכת הממשלה

  

  מעשה גזעני הממחיש את

  חולשת התיאוריה הגזענית
האיחוד 'מסיעת ,  חבר כנסת מן המניין,בשבוע שעבר    "

לעיני , קרע את הברית החדשה בלשכתו בכנסת ',הלאומי
חנא כ "אמר ח, "אני חושב שזה מעשה חמור. מצלמותה

  ).23.7(בדיון במליאת הכנסת , )ש"חד (סוויד
אשר , ל"כיצד לא אחת מגיעות משלחות מחו    הוא תיאר 

נפגשות עם חברי הכנסת ומבקשות מהם לתאר את המציאות 
אותו חבר כנסת מסיעת , כ סוויד"לדברי ח. הישראלית

כי , ל"עם לאחת המשלחות מחו הסביר פ,"האיחוד הלאומי"
שרוצה את אין בעיה של עם , אין פה בעיה של כיבוש"

 נמצאת מצד אחד. כאן מאבק דתיאלא יש , העצמאות שלו
ומהצד השני נמצאים המוסלמים , נוצרית-התרבות היהודית

  ".הטרוריסטים
" מלחמת תרבויות"התיאוריה אודות , כ סוויד"    לדברי ח

דווקא אחד הדוגלים בה בוחר כאשר , נחשפת באפסותה
לטענת . "לנקוט במעשה גזעני כקריעת ספר הברית החדשה

בות שורש הבעיה נעוץ במאבק בין התר, אותו חבר כנסת
המחללים ספר ,  אך במעשיו.נוצרית לבין האיסלאם-היהודית

  .אמר, "חשף שזהו שקר אחד גדולהוא , הקדוש לנוצרים
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  הסיעה בהסתדרות : מבוכה במרצ

  עופר עינילקואליציה של הצטרפה 
  

  מפלגתםת לאחר שסיע,בוכה גדולה בקרב חברי מרצמ    
בשבוע שעבר  החליטה ,יוסי מרציאנובראשות , בהסתדרות

בו חברה גם , "הבית החברתי"האופוזיציה גוש לנטוש את 
 הלהצטרף לקואליצי, ברוב קולות, הסיעה החליטה. ש"חד

  .ס"הליכוד וש, הכוללת את העבודה, עופר עיניבראשות 
    יצוין כי חברי מרצ לקחו חלק פעיל במערכת הבחירות 

ואף ישבו , "הבית החברתי"להסתדרות ולנעמת של רשימת 
בספסלי האופוזיציה בוועידת ההסתדרות שנערכה בחודש 

בית (ה " חברי בינ10סיעת מרצ בהסתדרות מונה . שעבר
  . חברות11והסיעה בנעמת מונה , )תדרותנבחרי ההס

ה     החלטת הסיעה עומדת לא רק בסתירה לפעילות
אלא גם בניגוד ,  בחודשים האחרוניםשל מרצבהסתדרות 

  . לעמדתה הרשמית של הנהגת מפלגתם
  

   במימדים צנועיםאבל, תרגיל מסריח
    ביקורת על עריקת מרצ משורות האופוזיציה בהסתדרות 

של התנועה " הזמן הירוק" דפי השבועון נשמעה גם מעל
בזמן שכולם דיברו על התרגיל המסריח שנרקם ": הקיבוצית

ובסופו של דבר לא , נתניהובין בין חלק מסיעת קדימה ל
בין , בסדרי גודל קטנים יותר, התבצע תרגיל דומה, התממש

כתב , "עופר עיניבין רוב חברי סיעת מרצ בהסתדרות ל
עיני הבטיח להם "והוסיף כי , )26.7 (נחמן גלבועהעיתונאי 

והם החליטו בתחילת , תקציבים והכרה כסיעה, ובים'ג
בראשות איתן , 'הבית החברתי'השבוע הזה לפרוש מסיעת 

  ". הנמצאת באופוזיציה,כבל
חבר קיבוץ עין המפרץ , אמציה רייז    בכתבה מרואיין 

אני תומך "שהסביר כי , ופעיל ותיק של מרצ בהסתדרות
כי השותפה הטבעית שלנו היא , ותפות עם עופר עיניבש

ש "ולא חד', מפלגת העבודה בראשות שלי יחימוביץ
 'הבית החברתי'ת שלי רצתה לפורר את סיע. בהובלת דב חנין

ולכן דאגה שעופר עיני יבטיח לנו מעמד דומה , של איתן כבל
דבר שהוא לא היה , ואפילו טוב יותר מזה שהיה לנו בעבר

  בנו      להכיר  מוכן הוא   עכשיו  . הבחירות  לפני שות לע מוכן
  

  י"נבחרו ראשי הוועדות במק
  

בנוכחות חברי , י"    המושב השני של הוועד המרכזי של מק
ר "יו.  ביולי19-נערך בחיפה ב, ועדת הביקורת המרכזית

  .חבר הלשכה הפוליטית, ראס- מיל אבו'גהמושב היה 
 הרצה על המצב הפוליטי ,י"ל מק"מזכ, מוחמד נפאע    

מסר , חבר המזכירות, יונס- פאדי אבו. ת"בישראל ובמזה
על , ח על צוותי העבודה בנושא צעירים ובנושא אינטרנט"דו

  .ועל התכנית לסמינר פעילים ארצי, ההכנות לוועידות מחוז
  : יושבי ראש לוועדות של הוועד המרכזיובעבישיבה נק    

  ,עיסאם מחול:  ועדת חינוך רעיוני-
  ,ראס-מיל אבו'ג: מקצועית- הוועדה האיגוד-
  ,עופר כסיף:  ועדת קשרי חוץ-
  ,מנצור דהאמשה:  ועדת כספים-
  ,שרף חסאן:  הוועדה להכשרת פעילים-
  ,מוחמד ברכה:  מטה הפעילות בקרב האוכלוסיה הערבית-
  .דב חנין:  מטה הפעילות בתנועת המחאה-

  
  
  

לפני הבחירות . וי תפקידיםכסיעה עם תקציבים ועם מיל
, עופר עיני לא היה מוכן לקבל אותנו כשותפים בקואליציה

  ".לולכן מרצ נאלצה ללכת עם איתן כב
  

  ביקורת חריפה בתוך מרצ
ר "ויו,     בהנהגת מרצ זועמים על הסיעה בהסתדרות

איימה לנקוט בסנקציות נגד , זהבה גלאוןכ "ח, המפלגה
לטת הנהלת המפלגה בדבר אשר הפרו את הח, חברי הסיעה
  .בראשות כבל' הבית החברתי'חברות בגוש 

ונסיק , מרצ לא תוכל לעבור על ההחלטה הזו לסדר היום    "
לא במקרה ". אמרה גלאון, "מסקנות בישיבת ההנהלה

ההסתדרות , מבחינתנו. החלטנו ללכת עם כבל ולא עם עיני
י בראשותו בגדה באינטרסים של ציבור העובדים ושל אנש

עיני היה זה שעזר לנתניהו להרכיב את . המרכז והשמאל
לא ייתכן . והוא מחובר בעיקר לוועדים הגדולים, הקואליציה

  ".שהסיעה בהסתדרות תעשה שבת לעצמה ותחבור אליו
: יו שתי מתנגדות בלבד למהלך החבירה לעיניה    בסיעה 

 לראשות "הבית החברתי "שהייתה מועמדת, תמי זנדברג
   .לשעבר חברת הנהגת ההסתדרות, פעת סוללוי, נעמת

בבושה "היא אמרה כי , )23.7(    בהודעה שפרסמה סולל 
 החליטהכי סיעת מרצ בהסתדרות , ובזעם אני נאלצת לעדכן

. יני בהסתדרותאמש להצטרף לקואליציה של עופר ע
תוך ביזוי , ההחלטה התקבלה בניגוד לעמדת המפלגה

ומתוך מטרות שאין אלא  ,המוסדות המוסמכים של המפלגה
  ."ובים'ג – או במונח המקובל, לתארן כקבלת טובות הנאה

הנהלת מרצ תתכנס כדי לדון בסנקציות : "הוסיפהסולל     
נושאים את שמה , שהיו חבריי, האנשים הללו. שינקטו נגדם

 ,גונבים את קולות הבוחרים שבחרו בנו, אושל מרצ לשו
 שפועל באופן שיטתי ומעבירים אותם אל החיק החם של מי

  ".לריסוק כוחו של מעמד העובדים בישראל
  

  י"סמינר פעילים ארצי של מק
נשים , צעירים ומבוגרים, י"    השתתפות רחבה של חברי מק

בסמינר הפעילים , מרחבי הארץ, יהודים וערבים, וגברים
  . ביולי27-28-בנצרת בשנערך , הארצי

בהם נידונה , גולים    בסמינר התקיימו סדנאות ושולחנות ע
 הדרכים לשיפור עבודת המפלגה –וכן , המחאה החברתית

הושם דגש בשאלת . סטודנטים ועובדים, נשים, בקרב צעירים
שילובם של צעירים לגבי  –ובייחוד , הרחבת שורות המפלגה

  .ושל נשים בתפקידי הנהגה



 6 /בארץ ובעולם
  

קפיטליסטי -השמאל האנטי

  :מסכם הצלחות ומפיק לקחים

איך מתרגמים 

   מחאה לשינוי
        

  דב חנין כ" חמאת
  

ביוזמת ,     בשבוע שעבר השתתפתי בכנס שהתקיים ביוון
ומפלגת השמאל ) סיריזה(קואליציית השמאל הרדיקלי 

 מפלגות ותנועות 23-בכנס השתתפו נציגים מ. האירופית
מטרת . מאמריקה הלטינית ומישראלוכן נציגים , מאירופה

האפשרויות והסכנות ,  חשיבה משותפת על האתגרים–הכנס 
וכיצד , שמציב המשבר הקפיטליסטי העולמי בפני השמאל

  .עליו להיערך נוכח מציאות זו
אלכסיס עם , בין היתר,     במהלך הכינוס קיימתי מפגשים

ל "מזכ, פייר לורןועם , העומד בראש סיריזה, ציפראס
  .המפלגה הקומוניסטית הצרפתית

  
  התחזקות השמאל האירופי

    בסמינר נידונו ההצלחות האחרונות של מפלגות שמאל 
התחזקות קואליציית השמאל הרדיקלי : ובהן, באירופה

העובדה ; 27%- ל4%-שעלתה בתוך חודשיים מ, ביוון
 12%-שהמועמד לנשיאות של חזית השמאל בצרפת זכה ל

והגידול בכוחה ;  בבחירות הקודמות2%לעומת , בבחירות
שהתמיכה בה הוכפלה , ירוקה בדנמרק- של הברית האדומה

  . בבחירות האחרונות6פי 
שהכפיל פי , הצלחת השמאל המאוחד בספרד:     עוד נידונו

והתמיכה , שניים את כוחו בעקבות המחאה החברתית
שהיא , הציבורית לה זוכה המפלגה הסוציאליסטית בהולנד

מפלגה זו מובילה בסקרים הנערכים . רקסיסטיתמפלגה מ
  .שיתקיימו בחודש ספטמבר, לקראת הבחירות לפרלמנט
הוא שהן ממחישות את מרחב ,     המשותף לכל התוצאות

מדובר במפלגות . האפשרויות הפרוש בפני השמאל המהפכני
אשר התנתקו לחלוטין מהמודלים ומצורות החשיבה 

-א אימצו גישות סוציאל ל–אך מצד שני , הסטליניסטיות
הן חידדו את הביקורת על : בדיוק להיפך. דמוקרטיות

מתוך הבנה שהיא חלק , דמוקרטיה במערב אירופה-הסוציאל
  .ולא חלק מהפתרון, מהבעיה

יסודו במשבר , דמוקרטי-    המשבר בו מצוי הזרם הסוציאל
אשר התנער מחלק ניכר , הכללי בו מצוי הקפיטליזם האירופי

רווחה שאפיינו אותו בתקופה שאחרי מלחמת מהסדרי ה
ירידה מתמשכת בשיעור הרווח מובילה את . העולם השנייה

למתקפה על שכרם ותנאי עבודתם המערכת הקפיטליסטית 
של את קיומן פשר ייסטורי שאהמרווח הה, לכן. של העובדים

 מצטמצם גם וביחד איתו, מדינות הרווחה הולך ומצטמצם
  .דמוקרטיות-המפלגות הסוציאלניצבו עליו המרווח הפוליטי 

  
  הדומה והשונה בין תנועות המחאה החברתיות
    ניתוח תנועות המחאה בארצות השונות היה נושא מרכזי 

  :לכולן       משותפים מאפיינים שלושה לפחות כי נראה.  בכנס

  
היותן מורכבות בעיקר ; הביקורת היסודית על הסדר הקיים

והעובדה כי הן אינן קשורות באופן ישיר ; מאנשים צעירים
  .למפלגות קיימות או לאיגודים מקצועיים

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  במהלך הכינוס ביוון, אלכסיס ציפראס ודב חנין  
  

 .יש גם הבדלים גדולים בין תנועות אלה,     בצד קווי הדמיון
עוינות קיצונית כלפי המפלגות ישנה , למשל, בספרד

המתבטאת אפילו בהתנגדות להנפת , הפוליטיות הקיימות
תופעות דומות בולטות גם . דגלים אדומים בהפגנות

  .בפורטוגל וביוון
מפלגתיות אלה הן לא -כי עמדות אנטי,     חשוב להבין

 . עמדות פוליטיות ימניות–אלא דווקא , פוליטיות-אעמדות 
שהם המסגרות , הארגונים הפוליטייםת הן מובילות להחלש

הדמוקרטיות באמצעותן מתארגנים אנשים לשם השגת שינוי 
  .  לחיזוק מנגנוני השליטה של ההון–ולכן בהכרח , חברתי

  ובפורטוגלמפלגתי הוביל בספרד-     האופי האנטי
על חשבון קריסת , לניצחונות חסרי תקדים של הימין השמרני

  .שאיבדו את השלטון, יותדמוקרט-המפלגות הסוציאל
  

  מורכבות המחאה בישראל
    חלק מהבעיות שאפיינו את תנועת המחאה באירופה לא 

, בישראל. לפחות בשנה הראשונה של המחאה, בלטו אצלנו
מפלגתיות היו חלשות הרבה יותר - המגמות האנטי, למשל

השלטים והדגלים : דוגמא לכך. מאשר בארצות אחרות
  .בלו ברצון על ידי מפגינים רביםש התק"האדומים של חד

הגיעה לרוחב עצום  המחאה.     אך אצלנו היו בעיות אחרות
ין עמדת בחברה הישראלית בגלל הפער ההולך ומעמיק ב

. כלכליים- הציבור לבין עמדת ההנהגה בנושאים חברתיים
, בדרך כלל, אחרות מוביל פער כזהבעוד שבמדינות 

ראל מצב זה לא יכול הרי שביש, להחלפת השלטון בבחירות
בישראל נבחרים מנהיגים לשלטון על בסיס . היה לקרות

ולא בשל עמדותיהם , עמדותיהם בשאלות של כיבוש ושלום
, הפער בין הציבור לבין ההנהגה רק העמיק, לכן. הכלכליות

  .דבר שאיפשר למחאה העממית לקבל אופי המוני
ן אבל באופ,     עובדה זו יצרה את העוצמה של המחאה

המחאה בישראל .  זוהי גם נקודת החולשה שלה–דיאלקטי 
הלגיטימציה שלו אינו שואב את ניצבה מול שלטון ש

 –ולכן , אלא מנושאים אחרים, משאלות של כלכלה וחברה
  .  ובוודאי לא להחליף אותו,יא לא יכלה להחליש אותוה

עלינו .     האתגר שלנו הוא לתת תשובה נכונה לבעיה הזו
כי אם אנו מעוניינים , תומכי המחאה החברתיתלשכנע את 

אז עלינו לשלול , אלא גם להשיגו, לא רק לדרוש צדק חברתי
ולתמוך , את האידיאולוגיה המצדיקה כיבושים ומלחמות

  .בהסדר של שלום עם העמים הערביים



  

 7/תרבות 
 

  

  רעשים ומוזרויות אחרות
        

        לילך וברלילך וברלילך וברלילך וברמאת 
        

   ,"רעש"התיעודי על צפייה בסרט 
  וניסיון להאזין בתוך בליל של רעש לבן

  

הכי דומיננטי שעולה הרעש . בדירה מתחתיי משפצים    
זה רעש  היה ,לפני יומיים. מקדחהמשם הוא הצליל הבוקע מ

. נזרקים מבעד לחלון אל החצר המשותפתשל רהיטים ה
.  בטונים נמוכים, נשמעות עמומותהמשפציםת בין שיחו

 אלה שכנים אולי.  הטונים קצת יותר גבוהים,לפעמים
נותנים ר שא ,או אולי בעלי הדירה, מתלוננים על הרעשה

  . לעובדיםהוראות
) 2012, ישראל" (רעש"הדוקומנטרי והאוטוביוגרפי הסרט     

לו  עם הרגישות שדן גבעמתאר את דרכי ההתמודדות של 
 ,נואית גבעשל זוגתו עוד עוסק הסרט בשגרת חייה . לרעש
מנסה לכפות שקט והתחשבות  ורגיש לרעשהלצד אדם החיה 

  .ברגישות שלו על סביבתו
 לא הצלחתי , של הסרט במחציתו השנייהבמהלך הצפייה    

 לי נשמערעש ה. רחורי המזגן באולם הסינמטקלהתעלם מח
בות במי שיוצאים מביתם  וחוסר התחש,גסות רוח איומהכמו 

  .כדי לראות סרט בתנאי צפייה משופרים
  

זו הייתה תובנה .  קולנוע עשוי לחדד את החושים,לפעמים    
.  שהצליחה להשמיע קול למרות רעשי הרקע,ד נעימהומא

גדולתו של הסרט היא בהזדהות שדמותו של , יחד עם זאת
 .שהיא החן של גבע הת מלאובקריינות, מעוררת הבעל גבע

וודעות להתמודדות יהזדהות מיידית שהולכת ונחלשת עם הה
   .של גבע עם הרעש

הרעש של טרדות חיים בצל המרחק האירוני שנוצר בין     
 ,חודרות אל תוך הביתר שא לבין בחינתן כהפרעות ,יוםמהיו

  .מייצג נוירוזה תרבותית רחבה יותר
ו אינה אבל ז, אביב-אומנם בתלנמצא     הבית של הזוג גבע 

הקירות בין המרחב הפרטי לבין המרחב . עיר בועתית
, הרעשים שחודרים לביתם. כיווניים-הציבורי הם דקים ודו

הם הרעשים , "ארבעה כיווני רעש"עם , הנמצא בנווה צדק
אזעקה של , שיפוצים:  מאליו ההופך להפרעהשל המובן

אנשים המשוחחים בטלפון , חתולים מייללים, מכוניות
של קבוצת המדריך .  תיירים בשכונהסיורי, לוןמתחת לח
מספר על המוזרות של , מצביע על ביתו של גבעהתיירים 

 ,שסובל מאוד מרעש, במאי הקולנוע הדוקומנטרי הלא מוכר
  .ומבקש מהקהל לשמור על שקט

  
  
  
  
  

  

    

  ת לקבל/מעוניינ
  "זו הדרך"את 

  ,ך בדוארביתל
  ,מדי שבוע

  ?וללא תשלום
  

 info@maki.org.il: ת אלשלחו שם וכתוב

          – יתקבלו בברכה י"תרומות לפקודת מק

             61261מיקוד  ,אביב-תל, 26205ד "ת

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  

  "רעש"צילום מסך מתוך הסרט 

  
, המופנות לעבר הרחוב,     גבע מציב מצלמות סביב הבית

כדי שיוכל לשלוט בהם עוד לפני , דועוקב אחרי רעשים לעתי
הנמשל שלו הוא  אשר ,כמו משל מתוחכם. שהם מרעישים
  .גבע חושף טראומה מעברו ,חומת ההפרדה

 הוא ,מוצגת כתשתית לנוירוזה שלור שא ,הטראומהעל     
כשהייתי בסיירת "): 21.7" (הארץ"בריאיון שנתן למספר 

 אוטובוס קו הייתי בצוות הלוחם בזירת החילוץ של, ל"מטכ
ראיתי מטווח אפס את החיסול של המחבלים בתוך . 300

ול ממושך ושיחות טיפ, אחרי הרבה שנים, לימים. האוטובוס
הבנתי שהסיוטים שחוזרים , טראומה-עם מומחים לפוסט

  ."י בכל לילה קשורים לאותו אירועיאל
 והרגישות לרעש מוצגת ככזו ,    הטראומה מוצגת כהסבר

 הפרעה לבני הבית ועימותים עם –ש שיוצרת עוד רע
בה אנשים מודעים  הרצון להימצא בסביבה מלבד .השכנים
גבע גם מראה שרעש , ות המרעישות של מעשיהםלהשלכ

חקיקה של תקנות עירוניות ובכוחן של  .להוא לא גזירת גור
   .להוביל לקצת יותר שקטה מתאימ

  

  
  

  

  בפסטיבל ונציה" מים"
 במשותף אנשי קולנוע ישראלים שיצרו, "מים"פרויקט     

 בפסטיבל ונציה יפתח את שבוע המבקרים, ופלסטינים
יעל יזמה ומנהלת עורכת הקולנוע אותו , הפרויקט. הקרוב

 ולטלוויזיה באוניברסיטת תל נולד בחוג לקולנוע, פרלוב
,  החוגבפסטיבל הסטודנטים שללראשונה נחשף הוא . אביב

  .  בירושליםבפסטיבל הסרטים הבינלאומיוהוצג 
ה לעשיית סרטים עם צוותים הפרויקט נוצר כמעבד    
משקף את עולמם הפנימי ר שא נושא במסגרת ו,שותפיםמ

ה והמפגשים תהליך העבוד. והתרבותי של היוצרים
   . כחלק מעבודת המעבדה,םהמשותפים תועדו אף ה

, נוצרו שבעה סרטים קצרים" מים"נושא     במסגרת ה
 .שיוקרנו בפסטיבל בוונציה, רייםעלילתיים ודוקומנט

נרכשו הסרטים להפצה , בעקבות החשיפה בפסטיבל קאן
שהיו , מישל וזאנה ואדגר טננבאוםבצרפת על ידי 

הבמאי של " חתונה מאוחרת"שותפים גם בהפקת הסרט 
  .דובר קוסאשווילי

פיני בבימויו של " טיפות": שבאסופהרשימת הסרטים     ב

של " מי מנוחות"; וחמד פואדמ של "מוכר המים"; טבגר
הבריכה של "; יונה רוזנקיארשל " ה'רז וראג"; ניר סער

בבימויו " מעכשיו ועד עולם"; אחמד ברגותישל " כרים
, חמד בכריומכבמאי אורח הוזמן להשתתף . טל הרינגשל 

  .סרט עלילתי ראשון בבימויו, "טיפות עיניים"שיצר את 



    במאבק
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בשבוע שעבר חברי אגודת העיתונאים בקול ישראל שבתו     

לסתום פיות ן הממשלה תגובה לניסיוב, משך שעהב) 25.7(
מחאה מול התקיימה משמרת , במקביל. ברשות השידור

אחד הגורמים שהובילו למחאה הוא הניסיון . יםאולפנה
את העיתונאית " לאזן"הבוטה של הנהלת רשות השידור 

" סדר יום"כנית האקטואליה ומגישת ת,  נויבךקרןהוותיקה 
  .באמצעות מגישים שהם אנשי ימין מוכרים', ברשת ב

קראה למליאת רשות השידור ולוועדות  אגודת העיתונאים    
להציל את קול "התוכן והאתיקה להתערב מיידית בנעשה ו

 , מההידרדרות המקצועית,' ובעיקר את רשת ב,ישראל
  ."פק שידור ציבורי איכותיהפוגעת קשה בחובתנו לס

 הדרתם :בין הצעדים התמוהים וחסרי ההיגיון המקצועי"    
כתבים ועורכים מתפקידיהם בנימוקים חסרי , של מגישים

 ניסיונות למנוע ממגישי תכניות הצגת פתיחים ;שחר
  ". ביטול טורי הדעה ביומן הצהריים ביום שישי;אישיים

  

  עובדי מעריב נוקטים בעיצומים
) 27.7(נקטו ביום שישי האחרון " מעריב"עיתון  מפיצי    

חלק מעיתון סוף השבוע רק והפיצו , בצעדים ארגוניים
ר איגוד עובדי הדפוס "יו. דוכניםבלמנויים ולמכירה 

מכתב להנהלת בשבוע שעבר שלח , דוד גלנוס, בהסתדרות
דה וההנהלה לא תחזור  בו הוא מתריע כי במי,העיתון

  .יפתחו העובדים בצעדים ארגוניים, ומתן-שאלשולחן המ
המועסקים , "מעריב" עובדי מערך ההפצה של 950- כ    

התאגדו לפני כשנה וחצי , "גל הפצה" הבת-באמצעות חברת
 לערוך הנהלהלאחר שנודע להם כי בכוונת ה, בהסתדרות

 .שינויים מבניים במערך ההפצה
ומתן -שא ההסתדרות מהבמהלך התקופה האחרונה ניהל    

ב ורלהמשיך להעסיק את התחייבה אשר , עם ההנהלה
 יתקיימו שינויים אםכי , עוד התחייבה ההנהלה. העובדים

עם . יקבלו פיצויים מוגדליםהם , ויפרשו עובדיםארגוניים 
  .ההנהלה חזרה בה מהבטחתה,  ההסתדרותלדברי, זאת

  

  להתמיד במחאה: ההסתדרות בנצרת
קיימה בכיכר  שהת,    עשרות השתתפו במשמרת מחאה

  החברתיים        במחאה  על  הקיצוץ  בתקציבים ,  המעיין  בנצרת
  

  המפלגה הקומוניסטית הישראלית
  

  אביב- סניף תל
  
  
  
  
  
  
  

של ותיקים וגמלאים  י מקים קבוצת עבודה"א של מק"סניף ת
  . ולקידום תביעותיהם לפעילות מקומית

  .ה הראשונפגישהמוזמנים ל ותיקים וגמלאים
  

  ,19:00בשעה , 14.8', תתקיים ביום ג הפגישה
  .'קומה ג, אביב-תל, 70ברחוב אחד העם 
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 המפגינים .הממשלהועל הגזירות הכלכליות עליהן הודיעה 

  . מ"ונשאו שלטים נגד העלאת המע, הניפו דגלים אדומים
שהתקיימה ביוזמת מרחב נצרת של ,  המחאה    במשמרת
ר "יו, אחמד- כמאל אבו, בין היתר, השתתפו, ההסתדרות

 ר מרחב המשולש הדרומי"יו, ראס- מיל אבו'ג, המרחב
  .ר נעמת בנצרת"יו, ראייסי'רודיינה גו, בהסתדרות

ככל שהממשלה תתמיד במדיניותה "אחמד מסר כי -    אבו
המחאה גם  תימשךכך , פועלית- חברתית והאנטי- האנטי

עוד קרא למרחבים נוספים בהסתדרות להצטרף ". החברתית
  .ליוזמת מרחב נצרת ולהפגין נגד מדיניות הממשלה

  

  לאפשר שיווק תותים מעזה: קמפיין
קורא ה בקמפיין לאחרונהיצא " גישה"זכויות האדם ארגון     

. לאפשר שיווק תותים מעזה לגדה המערבית בחורף הקרוב
איסור גורף על שיווק סחורות מעזה מזה חמש שנים חל 

במסגרת הקמפיין הושק סרטון  .בישראל ובגדה המערבית
  /www.gisha.org/toot: בו ניתן לצפות בכתובת, אנימציה

כי בכירים במשרד החקלאות הצהירו  ":נמסר" גישה"מ    
גם ראש איגוד . אין להם התנגדות לשיווק תותים מעזה בגדה

אנחנו ,  עם כזאת תמיכה רחבה.מךמגדלי הירקות בישראל תו
  ".ודעים מי מונע את הסרת האיסורלא י

 מהסחורות שהוצאו 85%-כ, 2007לפני הטלת הסגר ביוני     
זרם הסחורות ,  לאחר מכן.מעזה שווקו בגדה ובישראל
כלכלת עזה , בעקבות זאת. מהרצועה פסק כמעט לגמרי

  .31.5% והאבטלה עומדת על תמשותק
  

   פעיל חברתי בדואימעצר גזעני של
את מעצרו ) 22.7(אביב האריך -בית משפט השלום בתל    

מחאה במהלך הפגנת שנעצר , עליון-סאבר אבושל 
, עליון- נגד אבו. בעקבות מותו של משה סילמןשהתקיימה 

  .הוגש כתב אישום בגין הפרת סדר, תושב רהט לשעבר
שטרה המ, מתוך אלפי המפגיניםכי לא ייתכן  ":מחוחבריו     

  ". זו התנהגות גזענית.ממוצא ערבי שהוא – אחדתעצור רק 
  
  
  

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

 

  מועדון הסרט החברתי
  
  
  

   שנים להטלת פצצת האטום על 67במלאות 
  יוקרן הסרט התיעודי האמריקאי, הירושימה ונגסאקי

  

"גשם שחור/ אור לבן "  
  , את ההפצצהובו ראיונות עם יפנים ששרדו 

  . ועם אמריקאים שהיו מעורבים בה
  

  .20:30בשעה ,  באוגוסט5', ההקרנה תתקיים ביום א
  
  
  
  

מהתנועה , שרון דולב תתקיים שיחה עםסרט ההקרנת לפני 
  . הכניסה חופשית."לפי מקורות זרים"גרעינית - האנטי


